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" ميستورا  دی  استفان"که  ب فاصله بعد از آن

متحد در سوريه،   ملل  نماينده دبيرکل سازمان
در اين کشور ارائه "  صلح"طرحی را برای 

ای  نمود، تحرکات سياسی و ديپلماتيک گسترده
برای جلب موافقت نيروھای درگير در جنگ 
داخلی سوريه و اجرائی کردن اين طرح آغاز 

گرچه جزئيات کامل اين طرح ھنوز انتشار .  شد
بس  علنی نيافته است، اما جوھر آن ايجاد آتش

ميان ارتش سوريه و معارضان و تشکيل يک 
سرنخ اصلی اين .  ست"ملی"دولت ائت فی يا 

ھای بزرگ نيز  طرح، که از توافق عمومی قدرت
ديپلماسی .  برخوردار است، در دست روسيه است

فعال روسيه در اين زمينه نيز، ھمين واقعيت را 
دی "سوای فعاليت ھای دوماھه .  دھد نشان می
و ديدارھای اخير وی با مقامات "  ميستورا

روسی، ايرانی، سوری و عربستان، ديدارھای 
معاون وزيرخارجه "  ميخائيل بوگدانف"متعدد 

سفير سوريه و "  رياض حداد"روسيه با 
اس می  عبداللھيان معاون وزيرخارجه جمھوری

در مسکو، ديدار وی با حسن نصرهللا دبيرکل 
هللا لبنان در بيروت، ديدار با وليد معلم  حزب

وزيرخارجه سوريه، ديدار و گفتگوی فرستاده 
ويژه روسيه با بشار اسد، سفر وزرای خارجه 
سوريه و عراق ھمچنين روسای مجلس اين دو 

وزير  کشور به ايران، ديدار وائل الحلقی نخست
سوريه با روحانی و برخی مقامات ديگر 

اس می و با[خره سفر [ريجانی به  جمھوری
عراق و سوريه و ديدار وی با بشار اسد و اع م 

تماما حاکی "  آشتی ملی"آمادگی بشار اسد برای 
ھای سياسی و ديپلماتيک، به  از يک رشته فعاليت

منظور بررسی جوانب مختلف اين طرح، جلب 
ھای چند جانبه و پيدا کردن راھی  توافق و رايزنی

برای حل بحران سوريه است که ھمگی ظاھراً 
 .بر سياسی بودن آن تاکيد دارند

ماه، بعد از ديدار بوگدانف با  چھارشنبه سوم دی
رياض حداد و گفتگو پيرامون نشست نمايندگان 
که  دولت سوريه با نمايندگان اپوزيسيون، وقتی

ای اع م  وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه
کرد اين نشست ماه آينده مي دی در مسکو 
برگزار خواھد شد، مشخص شد که اکثر 

ھای درگير و يا موثر در بحران سوريه چه  طرف
حاميان و چه مخالفان دولت سوريه، با کليات 
طرحی که طرح روسيه و ايران نيز گفته شده 

 ماه گذشته بھای ۶در طول 
درپی سقوط کرد و از  نفت، پی
 ۵٧ د[ر در ماه ژوئن به ١٠٨

. د[ر تا پايان دسامبر رسيد
تواند  علت اين سقوط نفت که می

تأثيرات اقتصادی و سياسی 
ويژه در کشورھای  جدی به

خاورميانه و شمال آفريقا بر 
 جای بگذارد چيست؟

جمھوری اس می که متخصص 
ويژه کشف انواع و اقسام 

ھاست، بر اين باور است  توطئه
ھای عربستان سعودی  که دولت

اند تا با  و آمريکا توطئه کرده
اين کاھش بھای نفت، اين رژيم 

ای و  را بر سر نزاع ھسته
ای به  اخت فات منطقه

 .نشينی وادارند عقب
روحانی، رئيس دستگاه اجرايی 
جمھوری اس می ھم که گويا 
قرار بود با تيم اقتصادی 

تر  اش، سنجيده اصط ح زبده به
حرف بزند، ھمين ادعای ديگر 
سران و مقامات رژيم را تکرار 

شرايط :  گويد کند و می می
ويژه توطئه برخی  جھانی و به

از کشورھا، قيمت نفت را 
اما اميدوار .  کاھش داده است

زودی بھای نفت  است که به
: افزايد مجدداً افزايش يابد و می

نگاھی به قطعنامه محکوميت مجدد جمھوری اس�می در مجمع 
 عمومی سازمان ملل

 
، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست سا[نه خود با تصويب قطعنامه ای ٩٣ آذر ماه ٢٧روز پنج شنبه 

اين قطعنامه که توسط دولت کانادا .  جمھوری اس می را به دليل نقض حقوق بشر در ايران محکوم کرد
 کشور نيز در رای ٢٠.   رای ممتنع تصويب شد۴٨ رای منفی و ٣۵ رای مثبت، ٨٣پيشنھاد شده بود با 

قطعنامه .   کشور خواھد بود۶٨گيری شرکت نکردند که با احتساب آنھا مجموع آرای ممتنع شامل 
پيشنھادی کانادا ابتدا در آبان ماه گذشته به کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شد و به تصويب 

کميته سوم که مسئوليت بررسی وضعيت حقوق بشر در کشورھای عضو سازمان ملل .  اين کميته رسيد
را به عھده دارد پس از بررسی و تصويب چنين قطعنامه ھايی، در صورتيکه نقض حقوق بشر در 
کشور مورد نظر جدی، گسترده و فاحش باشد و مضافا اينکه ھيچ گونه چشم اندازی نيز در مسير کاھش 
نقض حقوق بشر در کشور مربوطه مشاھده نشود، قطعنامه برای رای گيری به مجمع عمومی سازمان 

در واقع  تصويب قطعنامه فوق ابتدا در کميته سوم و پس از آن در مجمع .  ملل نيز ارسال می شود
عمومی سازمان ملل از يک سو تاکيدی ست بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران و از سوی ديگر 

 !اين جنايت را فرياد بايد زد! نه 
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 ۶٨۴شماره    ٩٣نيمه  اول  دی  –سال سی و ششم 

ھر آنچه ھم که توطئه کنند، 
با[خره افق آينده ما روشن 

بھای نفت افزايش .  است
 .يابد می

گران سياسی  گروھی از تحليل
و متخصصين بازار نفت، اين 
کاھش بھای نفت را نتيجه 
سياست آگاھانه عربستان 

زانو درآوردن  سعودی برای به
توليدکنندگان نفت شيل در 

منظور حفظ سلطه و  آمريکا به
موقعيت برتر خود در بازار 

برخی .  دانند جھانی نفت می
ديگر نيز اشباع بازار و فزونی 

 کاھش رانت مطلق و سقوط بھای نفت

 جدايی دين از دولت، 
  اولين گام در راستای رفع تبعيض جنسيتی



 ٢ ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ٢

١از صفحه   

 !ی که خاتمه جنگ نيست"طرح صلح"
ب فاصله بعداز انتشار بيانيه .  است، موافقت دارند

 مون دبيرکل  وزارت خارجه روسيه، بانکی
ای از طرح و  سازمان ملل نيز با انتشار بيانيه

 .ت ش روسيه استقبال و از آن حمايت نمود
دی ميستورا نماينده دبيرکل "  طرح صلح"

سازمان مللی که ھمواره تحت نفوذ دولت آمريکا 
بوده است، ھمچنين بيانيه شخص دبيرکل اين 
سازمان در حمايت از اقدامات روسيه برای 

توانست و  اجرائی کردن اين طرح، البته که نمی
تواند بدون چراغ سبز و توافق ضمنی يا  نمی

توافق کشورھای .  آشکار دولت آمريکا باشد
اروپايی نيز از طريق مسئول خارجی اتحاديه 

فدريکا موگرينی مسئول .  اروپا اع م شده بود
جديد سياست خارجی اتحاديه اروپا، پس از 

 ٢۴نشست وزاری خارجه کشورھای اروپايی در 
ملل  آذر، ضمن اع م حمايت از ت ش سازمان

ھای نظامی در  برای متوقف ساختن درگيری
سوريه، آمادگی اتحاديه اروپا را برای ھمکاری 
با روسيه و ا يران و حل بحران سوريه اع م 

 .نمود
دی ميستورا که در آن بحثی "  طرح صلح"گرچه 

از حذف و برکناری بشار اسد در ميان نيست، از 
سوی ترکيه، عربستان و قطر که به تبعيت از 
دولت آمريکا ھمواره بر حذف و برکناری بشار 

اند، عجالتا مورد استقبال  اسد تاکيد داشته
ھای ديپلماتيک  قرارنگرفته است، اما او[ ت ش

ھا ادامه دارد و ثانيا  برای جلب موافقت اين دولت
رسد نحوه برخورد اين کشورھانيز  به نظر نمی

در نھايت تفاوتی کيفی با نحوه برخورد ارباب 
مخالفت .  ھا يعنی دولت آمريکا داشته باشد آن

ھا از اين جھت است که دراين طرح به  فعلی آن
اين .  بشار اسد مشروعيت داده شده است

کننده  ھا اما اھميت تعيين گيری ھا و موضع مخالفت
ندارند و سرانجام بايد بر مواضع آمريکا منطبق 

در سمت حاميان دولت .  يا تقريبا منطبق گردند
. شود تری ديده می ھای جزئی سوريه نيز مخالفت

دی ميستورا را مقدمه ايجاد "  طرح صلح" برخی
دانند و با آن مخالفت   يک منطقه پرواز ممنوع می

ھا البته نه از سوی  اين مخالفت.  اند کرده
ھای  بندی ھای حاکم، بلکه به مخالفت گروه دولت

 .شود درونی آن محدود می
دی ميستورا البته در ميان برخی "  طرح صلح"

ھای مسلح مخالف رژيم بشار اسد،  از گروه
ھای پيشين را  ھايی ايجاد نموده يا شکاف شکاف
  که يک روز بعداز آن چنان.  تر ساخته است عميق
از اين طرح استقبال "  ارتش آزاد سوريه"که 
" جبھه النصره"فرمانده "  ابومحمد مو[نی"کرد، 

پذيرش طرح فوق را فروش سوريه به قيمت 
رغم اين اما طرح  به.  تصاحب چند وزارت خواند

فوق مورد استقبال اکثر نيروھای اپوزيسيون 
معاذالخطيب .  دولت سوريه قرار گرفته است

رئيس پيشين ائت ف مخالفان خارج سوريه، حسن 
عبدالعظيم دبيرھيات ھماھنگی مخالفان داخل 

" اراده مردمی"سوريه، قدری جميل دبير حزب 
، ھادی "حزب جوانان ملی"ماھر موھج دبيرکل 

البحره رئيس گروه مخالفان سوريه مورد حمايت 
ھای  غرب، دوازده حزب کردی و برخی گروه

ديگر موافقت خود را با طرح ياد شده اع م 
نموده و بخشا نمايندگانی را نيز برای مذاکره با 

 .اند  نمايندگان دولت سوريه، به مسکو اعزام نموده
طرح "که زوايای مختلف و جزئيات  رغم آن به

دی ميستورا باز و روشن نشده است و "  صلح
ھای اپوزيسيون سوری  که برخی گروه رغم آن به

ھا در منطقه، با اين طرح  و کشورھای حامی آن
اند اما اين طرح مورد استقبال  ھايی داشته مخالفت

ھای بزرگ اعم از حاميان دولت  عموم قدرت
يا مخالفان آن )  روسيه و چين(سوريه و بشار اسد 

دولت .  قرار گرفته است)  آمريکا و اتحاديه اروپا(
آمريکا و متحدان اروپايی آن که پيش از اين 
برسرنگونی دولت سوريه و بشار اسد اصرار و 

ورزيدند، اکنون اين سياست را کنار  تاکيد می
گذاشته و عجالتا به ادامه رژيم بشار اسد ولو با 

اين .  اند کاھش اختيارات وی، رضايت داده
دی ميستورا از درون "  طرح صلح"چرخش که 

آن زاده شده و مورد پذيرش عمومی قرار گرفته 
گر شرايط سياسی و توازن قوای  است بيان

موجود است و البته که يک شبه صورت نگرفته 
ھای دولت  و برخاسته از شکست سياست

 .امپرياليستی آمريکاست
افکار عمومی جھان، مداخله خارجی و جناياتی 
را که به دست ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع 

دفاع سوريه  کشيده و بی ای عليه مردم ستم منطقه
که نسيم بھار  وقتی.  اند انجام شد، فراموش نساخته

از تونس و مصر در سوريه وزيدن  عربی پس
ھای مردم  گرفت و جنبش اعتراضی توده

کشيده سوريه با خواست نان و آزادی و  ستم
برکناری رژيم ديکتاتوری بشار اسد به ميدان 

ھای امپرياليستی و  آمد، مداخ ت قدرت
ھای ارتجاعی منطقه در امور داخلی اين  دولت

کشور، نه فقط مانعی جدی دربرابر شکوفائی 
جنبش انق بی مردم سوريه ايجاد کرد، بلکه اين 

 عيار   بار و تمام جنبش را به يک جنگ خون
ای و داخلی مبدل نمود و سوريه را در  فرقه

کننده اسير  چنگال بحرانی دھشتناک و ويران
ھای  سوريه عرصه تاخت و تاز قدرت.  ساخت

ھای ارتجاعی منطقه قرار  امپرياليستی و دولت
اس می،  گرفت که دريک سمت آن جمھوری

حزب هللا و چين و روسيه قرار داشت و در سمت 
ديگرش، ترکيه، قطر، عربستان، آمريکا و 

باری که  بحران مرگ.  متحدان اروپايی آن
دفاع آن تحميل شد،  گونه بر سوريه و مردم بی اين

صدھا ھزار کشته و آواره برجای گذاشته و 
بسياری از شھرھا و روستاھای اين کشور را به 

 .تلی از خاک و خاکستر مبدل ساخته است
گر بشار اسد، از ھمان  رژيم بعثی و سرکوب

آغاز، با حمايت و تشويق روسيه و 
ای و قيام  اس می در مقابل جنبش توده جمھوری

خواه سوريه ايستاد و آن را سرکوب  مردم آزادی
ھا، مقاومت  که در مقابل اين سرکوب وقتی.  کرد

مسلحانه شکل گرفت، پای ترکيه و عربستان و 
ھا و حامی  اين دولت.  قطر به سوريه باز شد

ھا آمريکا، با ريختن پول و تقويت مادی  بزرگ آن
گرا، سعی کردند  ھای اس م و تسليحاتی گروه

زمان با   ھم.  ابتکار عمل را خود در دست بگيرند
و متحدان (اين رويدادھا، امپرياليسيم آمريکا 

نيز دست به ايجاد يک آلترناتيو )  اروپائی آن
گرا و بورژوائی زد  ھای اس م متشکل از گروه

که گروھی از نظاميان وابسته به رژيم بشار اسد 

ھای نسبتا  نيز به آن پيوستند و به دنبال آن بخش
. وسيعی از سوريه به تصرف مخالفان اسد درآمد

هللا و نيروھای نظامی  اما با ورود مستقيم حزب
اس می به صحنه، موازنه به سود بشار  جمھوری

ساز  اسد و به زيان اپوزيسيون و آلترناتيو دست
آمريکا و مرتجعين منطقه ای مخالف اسد برھم 

ھای دولت  از اين لحظه به بعد تمام ت ش.  خورد
امپرياليستی آمريکا برای تحقق ھدف اوليه خود 
يعنی سرنگونی بشار اسد که مدام بر زبان 
مقامات دولتی آمريکا جاری بود، با شکست 

ت ش و اقدام دولت آمريکا برای .  روبرو گرديد
ساز  گرايان درآلترناتيو دست کاھش وزن اس م

خود وبرای تغيير ترکيب و تقويت آن، چيزی را 
امپرياليسم آمريکا ت ش کرد با .  عوض نکرد

کسب مجوز از شورای امنيت برای دخالت 
نظامی در سوريه اين موازنه را مجددا به سود 

داران خود برھم زند و کار بشار اسد را  طرف
اين نقشه )  و چين(که روسيه  وقتی.  سره سازد يک

آمريکا را نقش برآب ساخت، کشتار مردم سوريه 
با استفاده از س ح شيميايی، به بھانه بعدی 
امپرياليسم آمريکا برای دخالت مستقيم نظامی در 
سوريه و سرنگونی رژيم بشار اسد تبديل شد که 
البته اين ترفند به ظاھر بشردوستانه نيز با 

ھای سياسی و ديپلماتيک روسيه ناکام  ت ش
 .گذاشته شد و عقيم ماند

حمله مستقيم نظامی به سوريه گرچه با خصلت 
راھزنانه امپرياليسم آمريکا و خوی تجاوزگری 
آن منطبق است و خواست مقامات بلندپايه دولت 

گذاشت اين  آمريکا بود، اما د[ئل متعددی نمی
 .خواست متحقق شود و نشد

امپرياليسم آمريکا گرچه نزديک به دو دھه است 
ھای  نقش رھبری سياسی خود را در ميان قدرت

امپرياليستی عم  از دست داده است، اما بحرانی 
داری   اقتصاد سرمايه٢٠٠٧که از اواخر سال 
داری جھانی را درخود فرو  آمريکا و کل سرمايه
ازپيش امپرياليسم آمريکا را  برد، تضعيف بيش

درپی داشت به نحوی که امپرياليسم آمريکا 
 سال  امروز نه فقط از قدرت و موقعيتی که سی

پيش داشت، برخودار نيست، بلکه حتا در مقايسه 
با مقطع حمله نظامی آمزيکا به عراق و 

ای  آنکه البته ذره تر شده، بی افغانستان نيز ضعيف
طلبی و تجاوزگری آن کاسته  از خصلت جنگ

امپرياليسم آمريکا که ھنگام يورش .  شده باشد
نظامی به افغانستان و عراق توانسته بود 

ھای امپرياليستی اروپائی را با خود ھمراه  قدرت
ھا اعمال کند، در  و سرکردگی خود را بر آن

. مورد سوريه از اعمال چنين نقشی بازماند
ترين  که پارلمان انگلستان که يکی از نزديک وقتی

ترين متحدين اروپايی آمريکا در  قدم و ثابت
تجاوزگری و دخالت نظامی در يک دھه اخير 
بوده است، با دخالت نظامی در سوريه مخالفت 

تواند  کرد، معنايش اين بود که دولت آمريکا نمی
روی متحدين اروپايی خود برای حمله به سوريه 

غيراز فرانسه که اع م آمادگی نمود، .  حساب کند
خواستند وارد  ساير کشورھای اروپايی که نمی

اين دام چاله شوند، برای اجرای اين نقشه 
ع وه .تکراری آمريکا تمايلی از خود نشان ندادند

ويژه  براين مخالفت شديد افکار عمومی جھان به
در آمريکا و اروپا، مخالفت مردمی که به 

ھای دولت بوش در توجيه حمله نظامی و  دروغ
برده و کشتارھا،  اشغال افغانستان و عراق پی

اند،  فجايع و ھرج و مرج متعاقب آن را شاھد بوده

٣درصفحه   
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 ی که "طرح صلح"
 !خاتمه جنگ نيست
توانست به  از عوامل ديگری بود که آمريکا نمی

نظر از  صرف.  تفاوت باشد کلی در برابر آن بی
توانست کل   که حمله نظامی به سوريه می اين

بارتری سازد  منطقه خاورميانه را وارد فاز فاجعه
ھای حاد نظامی و جنگ ايران  که بروز درگيری

و سوريه با اسرائيل و تسری آن به ساير 
بود و موجوديت اسرائيل را  کشورھای منطقه می

اما علت اصلی ھمانا .  انداخت به خطر می
تضعيف قدرت امپرياليستی آمريکاست که نمود 
آن را برای نمونه در ناتوانی کنترل و مھار دو 

توان مشاھده   کشور عراق و افغانستان می
از آن مورد تجاوز و  دوکشوری که پيش.کرد

استيصال و ناتوانی .  اشغال نظامی قرار گرفتند
امپرياليسم آمريکا درايجاد يک ثبات نسبی دراين 

گر پوشالی بودن قدرت  کشور ھا، در واقع بيان
ازپيش موقعيتی بود  نظامی آمريکا و تضعيف بيش

از آن آمريکا را به مقام سرکردگی  که پيش
واقعيت ديگری .  اردوگاه امپرياليسم رسانده بود

که بايد به آن توجه کرد موقعيت امپرياليسم 
از يک دوره  روسيه پس.  روسيه است

ھای دوران فروپاشی شوروی و  نشينی عقب
بازسازی اقتصادی، سياسی و نظامی خود، به 
سادگی حاضر به از دست دادن سوريه و 

ای که در  روسيه.  واگذاری آن به آمريکا نيست
پوشی از منافع خويش تن  عراق و ليبی به چشم

سپرد، اکنون حاضر نيست از منافع استراتژيکی 
پوشی کند و آن  و اقتصادی خود در سوريه چشم
 . را به رقيب آمريکايی واگذار نمايد

ھای انکارناپذير و  درست زمانی که واقعيت
اجبارھای ناگزير، دولت آمريکا را به تجديدنظر 
در مورد حمله مستقيم نظامی به سوريه و 
سرنگونی رژيم بشار اسد مشغول ساخته بود، 

ماری که درآستين امپرياليسم (ظھور داعش
ھايی از  ، تصرف بخش)  آمريکاپرورده شده بود

  عراق و سوريه و اع م خ فت اس می، ضربه
دولت .  نھايی را بر اين سياست وارد ساخت

از  امپرياليستی آمريکا و متحدان اروپائی آن پس
شکست سياست سرنگونی رژيم بشار اسد، به اين 

ھای خود را  اند که اھداف و برنامه نتيجه رسيده
فع  با حضور بشار اسد و البته از طريق 

.  ببرند اپوزيسيون سوری مورد اعتماد خود پيش
اين سياست درلحظه کنونی درعين حال با 
سياست دولت امپرياليستی روسيه و حفظ منافع 
آن در سوريه که با حفظ بشار اسد و کشور واحد 

آن که  خوانی دارد بی  سوريه گره خورده است، ھم
ھای امپرياليستی، خصوصاً  تضاد منافع قدرت

تضاد منافع امپرياليسم روسيه و آمريکا را کاھش 
 .داده باشد

ھای  دی ميستورا که اکثر دولت"  طرح صلح"
ھای  درگير بحران سوريه از آمريکا و دولت

اروپايی گرفته تا روسيه و چين و سوريه و ايران 
. ست با آن موافق ھستند، محصول چنين شرايطی

ھا پيش ، يعنی سوم نوامبر و  اين طرح که مدت
زمانی به شورای امنيت ارائه شد، که ارتش 

ھای مسلح  سوريه در جريان درگيری با گروه
ھايی را بدست  اپوزيسيون در حلب، پيروزی

برپايه اين طرح، حلب، نخستين .  آورده بود

ھا در آن متوقف شود  ست که بايد درگيری مکانی
بس اعمال شود و  و نظارت و کنترل بر آتش

سوريه گام به گام به شرايط پيش ازبھارعرب باز 
بازگشائی سفارت کويت در دمشق، تصميم !  گردد

تونس برای اعزام سفير به سوريه، اعزام 
ھايی از سوی برخی از کشورھای اروپايی  ھيات

مانند ايتاليا، اسپانيا و آلمان برای بررسی 
ھای  خانه نيازھای لجستيکی و امنيتی سفارت

خود، ھمه می تواند نشانه ھائی از تمايل اين 
بس و پايان  کشورھا و تمايل عمومی به آتش

" طرح صلح"کليات .  جنگ و بحران سوريه باشد
اين که اما .  ست  دی ميستورا مورد توافق عمومی

مخالفين  کنونی اين طرح در آينده چه موضعی 
خواھند گرفت و اين که برسر جزئيات آن و 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 

انتشار "  اعتصاب مجدد کارگران واگن پارس" ای با عنوان در تاريخ سوم دی ماه، سازمان ما اط عيه
 :در اين اط عيه آمده است . داد

 .  کارگر واگن پارس دست از کار کشيدند و به اعتصاب متوسل شدند٩٠٠ دی ماه، ٣روز چھارشنبه 
در طول سال جاری کارگران واگن پارس در چند مورد برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب متوسل 

اين .  کا رگران در مھرماه يک ھفته در اعتراض به تعويق سه ماھه حقوق اعتصاب کردند.  شدند
ھای  اعتصاب در پی پرداخت بخشی از مطالبات کارگران، استعفای مدير داخلی کارخانه و وعده

اما تا به امروزھنوز برخی از مطالبات کارگران تحقق .  کارفرما به تحقق بقيه مطالبات پايان يافت
ھای کارفرما برای پايان دادن به اعتصاب مھرماه  نيافته و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که از وعده

اکنون .  ع وه براين از تمديد قرارداد برخی کارگران نيز خودداری شده است.  بود متوقف شده است
مدتی است که جمھوری اس می اخراج و حتا دادگاھی کردن کارگران را به مرحله اجرا درآورده و 

ايلنا که خبر .  ھای اس می وابسته به رژيم را اخراج کرده است در برخی موارد حتا اعضای تشکل
اعتصاب امروز را انتشار داد، گزارش کرده است که کارفرمای واگن پارس از تمديد قرارداد کار 

در شرايطی که اخت ف ميان کارفرمای .  رئيس شورای اس می اين کارخانه نيز خودداری کرده است
نظامی و شورای اس می افزايش يافته است، کارگران واگن پارس امروز مجددا دست از کار کشيدند 

 .   و برای تحقق مطالبات خود به اعتصاب متوسل شدند
 :در پايان اين اط عيه گفته شده است

ضمن محکوم کردن اعمال فشار، سرکوب و اخراج کارگران واگن پارس، )  اقليت(سازمان فدائيان
تنھا يک تشکل .  خواند کارگران واگن پارس را به  ايجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرما، فرا می

 . تواند از مطالبات،حقوق و منافع کارگران دفاع کند مستقل از دولت و کارفرما، می
 

ياد مادر "کميته خارج کشور سازمان نيز به مناسبت درگذشت مادرترگل اط عيه ای تحت عنوان  
 : دسامبر انتشاريافت گفته شده است ١٧در اين اط عيه که  در . انتشار داد "ترگل گرامی باد

اش به ھمراه فرزندانش ھوشنگ و خسرو در مبارزه عليه ستم و  مادر ترگل، زن کارگری که زندگی"
ھوشنگ ترگل به جرم عضويت در گروه آرمان خلق در ."   آذر درگذشت١٩استثمار سپری شد، روز 

 سالگی نرسيده بود، توسط ١٨ در حالی که ھنوز به سن ۵۴گل در سال   و خسرو تره۵٠سال 
با وجود اين، او ھيچ گاه از مبارزه عليه رژيم شاه و .  دژخيمان رژيم شاه به جوخه اعدام سپرده شدند
 .پس از آن رژيم جمھوری اس می بازنايستاد

 .ھای کارگر و زحمتکش باقی خواھد ماند گل ھمواره در تاريخچه مبارزات توده ياد مادر تره
 
عنوان اط عيه ديگری   "کنيم گرايان و ترور کودکان در پاکستان را محکوم می تشديد حم�ت اس�م"

در اين اط عيه چنين آمده .   دسامبرمنتشر ساخت١٨است که کميته خارج کشور سازمان در تاريخ 
 :است

 نفر، از جمله ١۴١ای واقع در پاکستان حمله کرده و   دسامبر، نيروھای طالبان به مدرسه١۶در روز 
ای صادر کرد و اين اقدام  کميته خارج کشور به اين مناسبت اط عيه.   کودک را به قتل رساندند١٣٢

"در اين اط عيه آمده است.  وحشيانه را محکوم کرد ھای  اقدامات تروريستی و وحشيانه گروه: 
ھا و دستجات دولتی و وابسته به  ھای اپوزيسيون و چه از سوی گروه چه به عنوان گروه –اس می 
دفاع را ھدف قرار داده و از سوی  سو زنان، کودکان و مردم بی ھای ارتجاعی منطقه، از يک دولت

 ".گردند ديگر موجب برقراری جو پليسی، کنترل و عدم امنيت اجتماعی می
"کميته خارج کشور در پايان يادآوری کرده است  در ايران و توسط ۶٠کشتاری که در دھه : 

ھا و دستجات اس می و  جمھوری اس می اعمال شد، امروز در ديگر کشورھا از سوی گروه
 ."گيرد اند، صورت می ارتجاعی که در اپوزيسيون رسمی و غيررسمی

٢از صفحه   

تر از ھمه در اجراء به چه شکلی درخواھد  مھم
ای  نکته.  آمد، اين را آينده بھتر نشان خواھد داد

اکنون روشن است اين است که  که اما از ھم
ھای امپرياليستی ودخالت  کشمکش ميان قدرت

ھای ارتجاعی منطقه درامورداخلی سوريه  دولت
گرا يا  ھای مسلح اس م و [جرم درگيری گروه

گرا با يکديگر، بادولت کنونی سوريه  غيراس م
و يا با دولت ائت فی فرضی آينده، ادامه خواھد 

 .يافت
دی ميستورا گرچه برخاسته از "  طرح صلح"

ھا و برآيند توازن قوای  شرايط و ضرورت
موجود است، اما ح ل بحران سوريه و پايان 

 .جنگ و درگيری نيست
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٧درصفحه   

٣از صفحه   

 کاھش رانت مطلق و 
 سقوط بھای نفت

آنچه که .  اخير بھای نفت نيز تغيير نکرده است
تغيير کرده، جزء ديگری از بھای بازاری نفت 
است که از انحصار ناشی از مالکيت خصوصی 
و محدود بودن معادن نفت، برخاسته و به 
دارندگان مالکيت انحصاری بر معادن نفت، 
ای  بخش ديگری از سود مافوق، بخش باقی مانده

از ارزش اضافی، تحت عنوان بھره مالکانه 
اين بھره مالکانه .  گردد مطلق پرداخت می

تواند، افزايش يا  حسب شرايط مختلف می به
گونه که در جريان ھر رونق  ھمان.  کاھش يابد

بازی، بھره مالکانه زمين  اقتصادی و يا بورس
تواند سريعاً افزايش يابد، بھره مالکانه نفت  می

نيز با ھر رونق اقتصادی و يا تحول در اوضاع 
اين .  تواند افزايشی سريع داشته باشد سياسی می

تواند حتا با فرض  ای می افزايش در شرايط ويژه
دار، سود سرمايه صنعتی  جدائی مالک از سرمايه

را ھم کاھش دھد، اما در ھمه حال به زيان 
. ھای کارگر و زحمتکش است کننده، توده مصرف

ھم  تأثير بحران اقتصادی و از آن اکنون ھم تحت 
ھای جديد و رقابت نفت شيل و  تر، تکنولوژی مھم

ھای جايگزين، دچار کاھش شديد شده  انرژی
اين، آن عاملی است که در جريان سقوط .  است

يافته است و نه قيمت توليد و  کنونی نفت کاھش
خيز  در کشورھای نفت.  رانت تفضيلی

عنوان نماينده مالک و  خاورميانه، که دولت به
دار در توليد و بازار فروش، ظاھر  سرمايه

گردد، نخست، تمام درآمد حاصل از فروش  می
بخشی از . سازد نفت را در دست خود متمرکز می

ھای دستگاه دولت بورژوائی  آن را صرف ھزينه
عنوان سھم مالک و  کند و بخشی را به می

ھای سا[نه يا  دار، از کانال بودجه سرمايه
 .  کند ھا توزيع می تر، ميان آن ھای مستقيم کانال

توان نتيجه  اکنون بر اساس آنچه که گفته شد می
گرفت که با توجه به تحو[ت اقتصادی و توليد 

 د[ری ھر بشکه نفت، ۵٠ تا ۴٠نفت شيل، قيمت 
آن محوری را تشکيل خواھد داد که نوسان قيمت 

لذا، .  بازاری نفت، حول آن خواھد چرخيد
وزياد کردن توليد نفت از طريق انحصار  کم

مصنوعی اوپک، يا زد و بندھای سياسی، 
ای در پی  جز تغييرات ناچيز، نتيجه تواند به نمی

 .داشته باشد
ادامه اين وضعيت، البته شرايط اقتصادی و 

ويژه در  سياسی کشورھای توليدکننده نفت را به
خاورميانه و شمال آفريقا که اساساً متکی به 

شدت وخيم خواھد  درآمدھای نفتی ھستند، به
ھای حاکم بر اين کشورھا که  دولت.  ساخت

تاکنون به اتکای درآمدھای ھنگفت نفتی، يک 
نظامی   –دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک 

شدت با بحران مالی  را سازمان داده بودند، به
سيستم اقتصادی حاکم که از .  شوند مواجه می

شد، با  طريق د[رھای نفتی و توزيع آن تغذيه می
 .اخت [ت جدی مواجه خواھد شد

ازاين کاھش  کشورھايی نظير ايران که حتا پيش
ھای اقتصادی و مالی  شديد بھای نفت، با بحران

. تری خواھند يافت رو بودند، معض ت جدی روبه
فقط کافی است که اشاره شود در ھمين لحظه 
يکی از معض ت جدی روحانی، حتا تأمين 

در [يحه .  ھای جاری دستگاه دولت است ھزينه
 د[ری در آن ٧٢بودجه سال آينده که نفت 

ھای ھنگفت و منابع  شده، کسری بينی پيش
حال بر طبق .  ناپذير فراوانی وجود دارد تحقق

ھای اينترنتی وابسته به  برآورد يکی از سايت

که در پی آمريکا و کانادا، تعداد ديگری از 
کشورھای جھان، ازجمله چين که ھم ذخاير 
بزرگی از اين نوع نفت دارد و ھم بيشترين نياز 

 .به نفت، به استخراج آن مبادرت ورزند
ع وه بر نفت شيل، عامل ديگری ھم در کاھش 
بھای نفت، ھرچند محدودتر، تأثيرگذار بوده که 

ھای موسوم به  آن نيز توليد روزافزون انرژی
از چند سال پيش استفاده از .  سبز يا پاک است

ويژه خورشيدی و بادی، از طريق  ھای به انرژی
سرعت  ھای بادی، به ھای خورشيدی و توربين پنل

يافته و ھر کشوری بنا به وضعيت  گسترش
ھا را  جغرافيايی خود، افزايش توليد اين انرژی

 .در دستور کار قرار داده است
عنوان ماحصل تمام اين تحو[ت نمود  آنچه که به

 د[ر ١٠٨يافته، کاھش بھای ھر بشکه نفت از 
اما اگر عوامل .   د[ر است۵٧ ماه به ۶در طول 
دھنده بھای بازاری نفت توضيح داده  تشکيل

چرا .  پاسخ خواھد ماند نشود، دو سؤال ھمچنان بی
که آيا بھای  وار است و ديگر اين اين سقوط بھمن

تواند مجدداً به نحوی افزايش يابد که به  نفت می
  ماه پيش برسد؟۶سطح 

در توضيح مسئله بايد گفت که بر معادن نفت 
. ھمان قوانينی حاکم است که بر زمين کشاورزی

نخست .  در تعيين قيمت نفت سه عامل نقش دارند
داری صورت  که توليد به شيوه سرمايه برای اين

گرفته باشد، مثل ھر عرصه ديگر صنعت با يک 
ھای  قيمت توليد مواجھيم که دربرگيرنده ھزينه

اضافه متوسط سودی است که نصيب  توليد، به
  بر اين مبنا ھزينه.  شود دار صنعتی می سرمايه

 ۵واقعی توليد يک بشکه نفت فرضاً در عربستان 
ھا   د[ر است و قيمت توليد ھم ھر آنچه ھزينه۶تا 

و نرخ متوسط سود با[ در نظر گرفته شود از 
 . د[ر تجاوز نخواھد کرد١۵

اما انحصاری که در معادن ھمچون زمين 
کشاورزی وجود دارد، مانع از آن است که 

ھای صنعت در  سرمايه بتواند ھمانند ديگر رشته
وآمد کند و برابرسازی  معدن نفت ھم آزادانه رفت

سود و يک قيمت متوسط اجتماعی درنتيجه 
در اينجا ھمواره يک مافوق .  رقابت حاکم گردد

اين .  سود، يک قيمت انحصاری پايدار وجود دارد
مافوق سود، رانتی است که به جيب مالک زمين 

طرف بدين طريق شکل  اين رانت ازيک.  رود می
گيرد که بھای توليد نفت نه بر مبنای تحليل  می

ھای منفرد در يک قيمت متوسط اجتماعی،  ارزش
ھای توليد ضروری در  بلکه بر مبنای ھزينه

رو ع وه  ازاين.  شود بدترين معادن محاسبه می
ھای توليد و سود متوسطی که  بر ھزينه

دار صنعتی به دست  طورمعمول يک سرمايه به
آورد، يک سود اضافی، برای معادن مختلف  می

العاده، شکل  وجود دارد که اين سود مازاد فوق
اين شکل از بھره .  گيرد بھره مالکانه به خود می

ناشی از سود مافوقی است که )  تفضيلی(مالکانه 
ترين  گرفته بر روی مرغوب از طريق کار انجام

معادن، جائی که بارآوری کار با[ است، حاصل 
 .شود می

پس اگر اکنون در عربستان يا ايران قيمت توليد 
 د[ر باشد و در دريای شمال، يا نيجريه ١٥تا ١٠

 د[ر ٣٠ د[ر، بھای بازاری نفت ٣٠و آنگو[ 
و آنچه که از اين تفاوت قيمت توليد عايد .  است

کشورھايی نظير عربستان، قطر، ايران و غيره 
عنوان بھره مالکانه تفضيلی نصيب  گردد، به می
تواند  اين بھای بازاری نفت نمی.  شود ھا می آن

دچار نوسانات شديد شود و در جريان کاھش 

عرضه بر تقاضا را البته با اشاراتی به توليد نفت 
کنند و بر اين  شيل و رکود جھانی توليد ذکر می

تواند  ھا می باورند که با کاھش عرضه نفت، قيمت
 .مجدداً افزايش يابد

يک از اين ادعاھا توضيح واقعی سقوط  اما ھيچ
رو  شديد بھای نفت در مقطع کنونی نيست و ازاين

ھا برای افزايش مجدد  ھای آن بينی حل و پيش راه
 . بھای نفت، ھيچ پايه عينی و عملی ندارد

در واقعيت، دو عامل مھم باعث اين سقوط بھای 
نفت شده است که يکی بحران اقتصادی و تداوم 
آن در مقياس جھانی است و ديگری کاھش رانت 

عنوان بخشی از بھای انحصاری نفت در  مطلق به
ی توليد نفت شيل و  بازار جھانی، درنتيجه

 .ھای جايگزين است انرژی
ناگفته روشن است که وقتی يک بحران اقتصادی 
جھانی وجود دارد و مؤسسات توليدی در رکود 

يابد و اگر  برند، نياز به نفت کاھش می سر می به
ھای رشد   سال به درازا کشيد و نرخ٧اين بحران 

چند کشوری ھم که وضع بھتری داشتند کاھش 
تری بر نفت و بھای آن بر  يافت، تأثير بسيار جدی

 .گذارد جای می
اما ھر آنچه که بحران عميق باشد و به درازا 
کشيده باشد، ھنوز توضيحی بر اين سؤال نيست 

تواند  که چگونه بھای کا[يی به اھميت نفت می
 درصد کاھش يابد و ۵٠ ماه، حدود ۶در طول 

پاسخ است که چگونه  البته اين سئول ھم ھنوز بی
 د[ری توانست، در طول ده سال ٣٠بھای نفت 
 . د[ر جھش کند١١٠به حدود 

اما ع وه بر بحران اقتصادی، در اين فاصله 
اتفاقات ديگری ھم رخ داد که برای پاسخ به 

دوران .  ھا ھم اشاره داشت سؤال فوق بايد به آن
ويژه در آمريکا  پررونق بھای نفت، مشوقی به

ھای ک ن در استخراج نفت  گذاری برای سرمايه
ازاين صرفه اقتصادی  از معادنی گرديد که پيش

. ھم فراھم نشده بود نداشت و البته تکنولوژی آن
ھای جديد از  استخراج نفت و گاز با تکنولوژی

ھای رسوبی که به شيل نفت معروف شده  سنگ
ھای  در نخستين مرحله، ھزينه.  است، آغاز گرديد

 ٨٠توليد اين شکل از استخراج نفت به حدود 
ھای  رسيد، اما تدريجاً با تکنولوژی د[ر می

شود آن را ھمچون نفت معمولی از  جديدتر که می
ھا کاسته شد، تا جايی  چاه درآورد، از اين ھزينه

که اکنون به سطح ھزينه توليد نفت، معمولی در 
 .ھا رسيده است بدترين نمونه آن

گذاری کم و  توان با سرمايه توليد اين نفت که می
ای  مدتی کوتاه يک چاه نفت حفر کرد، ضربه

جدی به انحصار نفتی است که تاکنون در برخی 
نتيجه فوری .  شده است کشورھای جھان توليد می

اين شکل از توليد نفت، افزايش توليد نفت در 
، ٢٠١۴ تا اواخر ژوئن ٢٠٠٨آمريکا در فاصله 

 ميليون بشکه در ٩به دو برابر بود که اکنون به 
آنچه که تأثير مھمی بر کاھش .  روز رسيده است

بھای نفت در بازار جھانی داشته، توليدات ھمين 
اين اما، تازه آغاز ماجرای .  شکل از نفت است

ای است که به انحصار نفت وارد آمده  ضربه
چراکه نفت شيل نه در تعداد محدودی از .  است

مناطق و کشورھای جھان، بلکه در بخش وسيعی 
از کره زمين وجود دارد و حا[ اين مانده است 



 ۵ ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ۵

١از صفحه   

  جدايی دين از دولت، اولين گام در راستای رفع تبعيض جنسيتی
به کار ارزان زنان نياز دارد و در شرايط اقتصادی  

ھا، کار    کنونی ايران که شرايط معيشتی خانواده 
سازد، تنھا و تنھا به تشديد    زنان را الزامی می 
سازی زنان از ھمين حداقل    استثمار و محروم 

شکاف درآمد  .  انجامد   ھای قانونی کنونی می   حمايت 
زنان نسبت به مردان نيز چنان عميق است که ايران  

تری    ی پايين   را نسبت به ترکيه و عربستان در رتبه 
 .قرار داده است 

شاخص بعدی مجمع جھانی اقتصاد، شاخص سياسی  
/  ٠٣٧ در اين بخش ايران  .  است   امتياز کسب  ٠  

تر از عربستان قرار    کرده است و با اين امتياز، پايين 
طبق  .  ستيزی شھره جھان است   گرفته که در زن 

آمار، از نظر حضور زنان در کابينه، ايران در  
 و از نظر درصد نمايندگان زن در  ١٠۵ ی    رتبه 

فرض بر اين  .   جھان قرار دارد ١٣٣ مجلس در مقام  
ھای با[ی    است که حضور زنان در نھادھا و پست 

سياسی، به توانمندی سياسی زنان و مشارکت آنان  
ھای با رويکردی زنانه منجر    گيری   در تصميم 

شايد نيازی به گفتن نباشد که پای بسياری  .  گردد   می 
ستيزانه مجلس،    ھای زن     از تصميمات دولت و طرح 

" طرح صيانت از عفاف و حجاب "از جمله ھمان  
زنانی که نه نماينده  .  امضای زنان رژيم قرار دارد 

پس حتا اگر  .  زنان ھستند و نه مدافع حقوق آنان 
اند بر    تعدادشان چندين برابر نيز شود، تنھا بزکی 

گشای    ستيز و نه گره   ی اين رژيم اس می زن   چھره 
 .معض ت زنان 

ھمان گونه که گفته شد، گزارش سا[نه تبعيض  
 شاخص را  ۴ جنسيتی مجمع جھانی اقتصاد، تنھا  

ی تبعيض جنسيتی در    برای سنجش ژرفا و گستره 
با افزودن  .  ھر کشور بررسی کرده است 

شود وضعيت زنان در    ھای ديگر روشن می   شاخص 
 .تر از اين آمار و ارقام است   ايران بسيار اسفناک 

طبق قوانين خانواده اس می، زنان از حقوقی مانند  
حق ط ق، حق حضانت و سرپرستی کودکان، حق  
. مسافرت و حق کار بدون رضايت شوھر محرومند 

 ماه  ٩  سال و  ٨ سن مسئوليت کيفری برای دختران  
 ماه شمسی  ٧  سال و  ١۴ شمسی و برای پسران  

است؛ گرچه طبق اين قوانين اس می، ھم دختر و  
ھای     سال مشمول مجازات ١٨ ھم پسر در سنين زير  

شوند، اما دختران    ضد انسانی حدود و قصاص می 
از حق آزادی  .  اند   در اين مورد نيز با تبعيض مواجه 

" بدحجابی "اند و تازه به جرم    انتخاب پوشش محروم 
مورد توھين و ضرب و شتم و پيگرد قانونی قرار  

در برابر خشونت خانگی و اجتماعی نه  .  گيرند   می 
شود، بلکه در معرض    ھا حمايتی نمی   تنھا از آن 
ازآن نمونه  .ی دولتی قرار دارند   رحمانه   خشونت بی 

است حق چند ھمسری برای مردان، نابرابری در  
مندی از ارث، ديه نصف مردان، امکان شوھر    بھره 

تر توسط     سالگی يا حتا کم ١٣ دادن دختران در سن  
 .والدين، تفاوت ارزش شھادت زن نسبت به مرد  

ھا و زوايای    فھرستی چندان پرشمار که تمام گوشه 
در رژيمی  .  گيرد   حقوق و زندگی زنان را دربرمی 

مادر و  "دينی که ھويت اجتماعی و انسانی زن را  
داند، اين    می "  خانه "و جايگاه شايسته آنان را  "  ھمسر 
طبق اصل بيستم قانون  .  ھا جای تعجبی ندارد   تبعيض 

ھمه افراد ملت اعم از  "اساسی جمھوری اس می،  
زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از  
ھمه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و  

، اما مشروط به يک شرط  "فرھنگی برخوردارند 
: کند   ھا را نقض می   اساسی که تمام حقوق و حمايت 

 ."با رعايت موازين اس م "
و اين شرط اساسی است که  

تحقيقات و گزارشات در سراسر جھان  .  آمار موجود 
دھند ممنوعيت سقط جنين عامل    نشان می 
حال به اين  .ای در اقدام به سقط جنين نيست   بازدارنده 

قانون، ممنوعيت پيشگيری از بارداری و لغو تمامی  
با  .  خدمات دولتی در اين زمينه نيز افزوده شده است 

اجرايی شدن اين طرح، بسياری از زنان طبقات و  
اقشار کم درآمد از دسترسی به ھمان امکانات  
محدود قبلی در پيشگيری از بارداری محروم  

شوند و در نتيجه بايد انتظار داشت آمار سقط    می 
جنين پنھانی افزايش يابد و به تبع آن س مت و  

تری از زنان در دست افراد    زندگی تعداد بيش 
سودجو و چه بسا غير متخصص به مخاطره  

 .افتد   می 
/  ٩۵٧ در بخش آموزش با    امتياز، ايران در  ٠  

اين آمار نيز جای تأمل  .   قرار دارد ١٠۴ ی    رده 
از سويی وجود کودکان در ابعاد چند ميليونی  .  دارند 

ای که در    پديده .  است که بخشی از آنان دختر ھستند 
شد، اما طی    گذشته از سوی مقامات رژيم انکار می 

ساليان اخير چنان گسترشی يافته است که جايی  
با وجود اين، باز ھم  .  برای انکار باقی نگذاشته است 

دو  .  شود   آمار ضد و نقيضی در اين زمينه منتشر می 
سال پيش معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و  

 ميليون نفر را اع م  ۶ پرورش رقمی نزديک به  
سازی    از سوی ديگر، شتاب گرفتن خصوصی .  کرد 

. ست   آموزش و پرورش در دوران کابينه روحانی 
تنھا در مرداد ماه امسال دولت اع م کرد در نظر  

 ھزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش  ٢٠٠ دارد  
خانه را    را تعديل کند و بخشی از وظايف اين وزارت 

در زمينه  .  به بخش خصوصی واگذار نمايد 
تحصي ت عالی نيز اين زنان ھستند که موانع و  

ستيز را به چالش    ھای متعدد اين رژيم زن   محدوديت 
. کنند   فشاری می   طلبيده و بر حق تحصيل خود پای 

چون    ھايی ھم   جمله اند موانع و محدوديت   ازآن 
ھای گزاف تحصيل، تفکيک جنسيتی،    ھزينه 
جنسيتی، محروميت از تحصيل در    ھای تک   دانشگاه 

ھای    ھا، تھديد مدام از سوی کميته   برخی از رشته 
 .انضباطی بر سر حجاب وامثال آن 

ً با    اما در عرصه  ھايی که ھم مستقيما
ھای رژيم ارتباط دارند و ھم دارای    گذاری   سياست 

يعنی اقتصاد و سياست، با  .  آمار نسبتا روشنی ھستند 
بر اساس گزارش مجمع  .  ارقام نازلی روبروييم 

  ٢٣ جھانی اقتصاد، نرخ مشارکت اقتصادی  
تر از مردان،     درصد کم ۴١ درصدی و دستمزدی  

/  ٣۵٩ در مجموع امتياز    را نصيب ايران کرده  ٠  
 .است 

 سال گذشته  ٩ ، طی  ١٣٩٣ به گزارش ايلنا در آبان  
 درصد کاھش يافته  ٢١ مشارکت زنان در بازار کار  

اما گويا ت ش دولت و مجلس در بيرون  .  است 
راندن زنان از بازار کار با تصويب و اجرای  

ھا و مصوبات گوناگون حذفی و بازدارنده از    طرح 
جمله دورکاری، کاھش ساعت کار زنان، افزايش  

ھا کافی نبوده است،    مرخصی بارداری ونظير اين 
رو، در مھر ماه مجلس بررسی و تصويب    از اين 

را در دستور  "  طرح صيانت از عفاف و حجاب "
طرحی که به موجب آن بايد  .  کار خود قرار داد 

مردانه شوند و از آن    –ھای کار نيز زنانه    محيط 
گذشته، کارفرمايان برای اشتغال زنان به کار در  
ساعات شبانه بايد از اداره اماکن نيروی انتظامی  

اين طرح در صورت تصويب  .  مجوز بگيرند 
ھا    داری که در برخی رشته     نھايی، در نظام سرمايه 

جمع جھانی اقتصاد اخيرا گزارش تبعيض جنسيتی  
اين مجمع برای تعيين  .   را منتشر کرد ٢٠١۴ سال  

ميزان تبعيض جنسيتی در ھر کشور، چھار شاخص  
نسبت مشارکت زنان  (اقتصادی  :  کند   را بررسی می 

و مردان در نيروی کار، ميزان درآمدھای متوسط  
ھر جنس، درصد ھر جنس در مشاغل رده با[ و  

)تعداد زنان در پارلمان و کابينه (، سياسی  )رده پايين 
نرخ سواد و دستيابی به تحصي ت از  (، آموزشی  

 .، بھداشتی و طول عمر )دبستان تا دانشگاه 
ھا رقمی    در اين بررسی، به ھر يک از اين شاخص 

رقم يک  .  گيرد   بين يک تا صفر تعلق می 
ی برابری کامل و صفر نمايانگر    دھنده   نشان 

بندی مجمع جھانی    در رده .  نابرابری کامل است 
 امتياز کسب کرده است و با  ٠  /  ۵٨١ اقتصاد، ايران  

 قرار  ١٣٧  کشور در رتبه  ١۴٢ اين امتياز در ميان  
 کشور در جھان  ۵ گرفته است، يعنی تنھا در  

 .تر از زنان ايران است   وضعيت زنان وخيم 
 از  ٢٠٠۶ گزارش سا[نه تبعيض جنسيتی از سال  
ايران  .  گردد   سوی مجمع جھانی اقتصاد منتشر می 

  ١٠٨ در اولين سال انتشار اين گزارش، در رتبه  
به اين ترتيب، جايگاه ايران طبق  .  قرار داشت 

 رده تنزل  ٢۵  سال،  ٨ ھای اين مجمع طی    شاخص 
 . يافته است 

گر تبعيض    گرچه اين آمار در شکل کنونی خود نشان 
جنسيتی عميقی در ايران است، اما بايد توجه داشت  

ھا در اختيار    که نخست، اين آمارھا از سوی دولت 
گيرند و جمھوری اس می    ھا قرار می   اين سازمان 

ھا تبحر فراوانی    نيز در آمارسازی و جعل واقعيت 
 عرصه محدود  ۴ دارد؛ دوم، آن که اين آمار به  

ھای زندگی    در حالی که اگر ساير عرصه .  است 
ھای جنسيتی را به اين    ھا و ستم   اجتماعی و تبعيض 

يابيم وضعيت زنان در     عرصه بيافزاييم، درمی ۴ 
ست که اين    تر از تصويری   ايران به مراتب وخيم 

 .دھند   آمار به دست می 
طبق آمار مجمع، ايران در دو بخش بھداشت و  
آموزش امتياز قابل قبولی به خود اختصاص داده  

 امتياز در  ٠  /  ٩٧١ ايران در بخش بھداشت با  .  است 
امتيازی که ميانگين  .   جھان قرار دارد ٨٩ ی    رده 

واقعيت آن است که در ايران  .  امتياز کل کشور است 
در زمينه بھداشت و برخورداری از امکانات  

ھا، شھرھای بزرگ و    پزشکی بين استان 
ھای کوچک و سرانجام بين مناطق شھری    شھرستان 

از آن گذشته  .  و روستايی شکاف عميقی وجود دارد 
ھای بھداشت و درمان و    بخش زيادی از ھزينه 

در نتيجه اگر  .  س مت بر دوش مردم قرار دارد 
شود، حاصل    بھبودی در اين زمينه مشاھده می 

در  .  ھای بھداشتی و درمانی رژيم نيست   سياست 
مقابل رژيم، با اتخاذ سياست افزايش جمعيت دست  

ھايی زده است که در    ھا و [يحه   به تصويب طرح 
ھای آينده بايد شاھد پيامدھای وخيم آن به ويژه    سال 

طرح افزايش  "ھايی ھمچون    طرح .  برای زنان باشيم 
". نرخ باروری و پيشگيری از کاھش رشد جمعيت 

 سال است که سقط جنين بدون مجوز  ٣٠ بيش از  
پزشکی قانونی در ايران ممنوع است و مجازات به  

مجوز سقط جنين نيز در موارد بسيار  .  دنبال دارد 
ھای فراوان صادر    محدود و با شرط و شروط 

ھا در اين زمينه متعدد    آمار و نقل قول .  گردد   می 
است؛ اول، به علت ماھيت پنھانی اين عمل که  

شوند،    بسياری از موارد ھرگز گزارش و ثبت نمی 
٧درصفحه دوم به علت اکراه و [پوشانی رژيم در طرح ھمان    



 ۶ ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ۶
١از صفحه   

 نگاھی به قطعنامه محکوميت مجدد جمھوری اس�می در 
 مجمع عمومی سازمان ملل

چرا که اگر .  گذاشتن به فرھنگ ھای مختلف باشد
چنين می بود، وقتی آنان با ھمين ادعا به وزرا و 
نمايندگان سياسی جمھوری اس می اجازه می 
دھند که با فرھنگ و پوشش اس می خودشان در 
مجامع عمومی و جلسات رسمی و غير رسمی 
کشورھای غربی حضور يابند، در اين صورت 
وقتی نوبت به ھيئت ھای اروپايی ھم که می 
رسيد، آنھا نيز می بايست با پوشش و فرھنگ 
کشورھای خودشان در جلسات رسمی و غير 
رسمی و يا در مجامع عمومی ايران ظاھر می 

اما، در عمل و در دنيای واقعيت می بينيم .  شدند
نه تنھا چنين نيست، بلکه ھمواره مشاھده کرده ايم 
که آنھا به جای اينکه با پوشش و فرھنگ 
خودشان در ايران ظاھر شوند، بی کمترين 
شرمی باز ھم به فرھنگ نظام جمھوری اس می 
يعنی حجاب اجباری تن داده و عم  با اين گونه 
اقدامات شان بر نقض آشکار حقوق زنان در عدم 
برخورداری از حق انتخاب پوشش صحه می 

پس سکوت احمد شھيد و چشم پوشی .  گذارند
قطعنامه ھای مجمع عمومی سازمان ملل در 
مقابل تحميل حجاب اجباری و نقض آشکار زنان 
از حق انتخاب پوشش را بايد در جای ديگری 
جستجو کرد، نه در ادعای دروغين آنان مبنی بر 

 ! رعايت تعامل فرھنگ ھای مختلف
بی ترديد اين سکوت و بی تفاوتی قطعنامه ھای 
مصوب سازمان ملل را بايد به حساب تعامل و 
. ھمسويی آنان با اص ح طلبان حکومتی دانست
اگر توجه کرده باشيم قطعنامه ھای پيشنھادی 
کانادا و مصوبات نھادھای سازمان ملل در 
محکوميت نقض حقوق بشر در ايران، عموما به 
عرصه ھايی وارد می شوند که خود اص ح 
طلبان حکومتی در آن عرصه ھا تا حدودی منتقد 

آيا تا کنون کسی ديده، .  ھيئت حاکمه ايران ھستند
شنيده و يا در جايی خوانده است که رھبران 
اص ح طلبان حکومتی، حق انتخاب پوشش زنان 
را در جامعه به رسميت شناخته و خواھان نفی 
کامل حجاب اجباری در جامعه باشند؟ لذا، بر 
بستر ھمين واقعيت ھرگاه به فرض محال چنين 
اتفاقی افتاد و رھبران اص ح طلبان حکومتی در 
برخورداری زنان ايران از حق انتخاب پوشش 
صحه گذاشتند، در آن زمان شايد بتوان از مجمع 
عمومی سازمان ملل و به تبع آن از احمد شھيد 
نيز انتظار داشت که در گزارشات و قطعنامه 
ھای شان، جمھوری اس می را به دليل 
محروميت زنان از حق انتخاب پوشش محکوم 

 . نمايند
چشم پوشی قطعنامه ھای مجمع عمومی سازمان 
. ملل اما، فقط به ھمين نمونه محدود نمانده است
قطعنامه فوق و ديگر قطعنامه ھای کميته سوم و 
مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به نقض 
گسترده حق و حقوق طبقه کارگر ايران نيز 
عموما با بی تفاوتی برخورد می کنند و يا بعضا 
با اشاراتی سطحی و گذرا از  کنار آن رد می 

بر کسی پوشيده نيست که طبقه کارگر .  شوند
ايران سال ھاست با بی حقوقی محض زير 
ساطور سرکوب جمھوری اس می دست و پا می 

برخورداری از حق ايجاد تشکل مستقل، .  زند
اجتماعات، اعتصاب، بيمه و مواردی از اين قبيل 
جزو حقوق اوليه و مسلم کارگران ايران است که 

است، آنھم بدون اشاره و تاکيد بر عدم 
برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش عم  به 
محاق بردن يکی از پايه ای ترين حقوق زنان در 

حقی که عدم برخورداری زنان از .  ايران است
آن عم  سر منشاء ورود به نقض آشکار تبعيض 
جنسيتی در مشاغل، کانديدا شدن رياست 
جمھوری، تفکيک جنسيتی و اعمال خشونت ھای 
دولتی نسبت به آنان در سطوح مختلف جامعه 

اين ھمان نکته پر اھميتی ست .  منتھی شده است
که ھمواره در قطعنامه ھای مصوب مجمع 
عمومی سازمان ملل و يا در گزارشات احمد 
شھيد، نماينده ويژه اين نھاد بين المللی جھت 
بررسی نقض حقوق بشر در ايران تعمدا مسکوت 

 . گذاشته می شود
اگرچه تمام تبعيضات و نابرابری ھای اعمال شده 
بر زنان ايران در نگاه نخست ريشه درجامعه 
طبقاتی ودر مبانی دين و شريعت دارد، اما ناگفته 

يکی از جلوه ھای چنين تبعيضی در   پيداست که
عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش 
بازتاب يافته و آنگاه پس از تحميل حجاب اجباری 
و محروميت آنان از حق انتخاب پوشش، گام به 
گام به اعمال نابرابری ھای فزونتر در ھمه 
عرصه ھای اجتماعی عليه آنان سرايت کرده 

به راستی اگر در جمھوری اس می حق .  است
انتخاب پوشش به رسميت شناخته شده بود، آيا 
باز ھم ممکن بود گله ھای حزب الھی به دليل 
بدحجابی به چھره زنان اسيد بپاشند و يا بر 
پيکرشان چاقو بکشند؟ اگر زنان ايران از حق 
انتخاب پوشش برخوردار بودند، آيا باز ھم شاھد 
تفکيک جنسيتی در دانشگاه ھای ايران می بوديم؟ 
اگر حجاب اجباری به زنان تحميل نمی شد، آيا 
باز ھم شاھد محروميت زنان از ورود به 
استاديوم ھای ورزشی و تقکيک جنسيتی آنان در 
صفوف قطار و اتوبوس ھای داخل شھری می 

اگر زنان ايران از حق انتخاب پوشش .  شديم
محروم نمی شدند، آيا باز ھم تا بدين حد شاھد 
اعمال خشونت ھای دولتی و غير دولتی در 
عرصه ھای مختلف اجتماعی عليه آنان می 

اگر زنان ايران از حق انتخاب پوشش .  بوديم
برخوردار بودند، آيا باز ھم شاھد اينھمه اذيت و 
آزار دختران و پسران جوان توسط نيروھای 
بسيج و گله ھای وحشی موتور سوار انصار 
حزب هللا در خيابان و ميادين شھرھا می بوديم؟ 

پس چگونه است که .  مسلم است که اين چنين نبود
مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه ھای 
مصوب آنان عليه نقض حقوق بشر در ايران، 
ھمواره نسبت به چنين ستمی که بر زنان ايران 
روا می شود، سکوت می کنند و يا از کنار آن به 
ديده اغماض می گذرند؟  آيا اين سکوت را بايد 
به حساب ادعای دروغين آنان مبنی بر تعامل و 
پذيرش گوناگونی فرھنگ ھا در کشورھای 
مختلف گذاشت، يا بايد در ھمسويی آنان با 

 . اص ح طلبان حکومتی قلمداد کرد
آنچه مسلم است سکوت آنان در مورد عدم 
برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش نمی 
تواند صرفا بر مبنای ادعای آنان در احترام 

بيانگر اين واقعيت است که طی اين مدت 
ھيچگونه پيشرفت و چشم انداز مثبتی در مسير 
کاھش نقض حقوق بشر در ايران مشاھده نشده 

 . است
 آذر، به رغم اينکه بر نقض ٢٧قطعنامه مصوب 

حقوق بشر در ايران تاکيد دارد، اما در "  جدی"
بيان گستردگی ابعاد آن، عمدتا روی مقوله اعدام، 
شکنجه، بدرفتاری با زندانيان، تبعيض جنسيتی و 

مورد ھدف قرار گرفتن فعالين و روزنامه "نيز 
توسط جمھوری اس می متمرکز شده و "  نگاران

موارد عديده ای از نقض حقوق بشر در ايران را 
يا ناديده گرفته يا به صورت سطحی و گذرا 

 .اشاراتی به آن ھا داشته است
ترديدی نيست که موضوع اعدام ھا و اشکال 

 در م ء عام و اعدام  اعدامشنيع تر آن از قبيل 
 سال و نيز ديگر اشکال ١٨افراد زير
وحشيانه در جمھوری   رحمانه و ھای بی مجازات

قطع اعضاء بدن، ش ق، کور   اس می ھمانند
کردن ھمراه با استمرار شکنجه و تداوم 

 از جمله موارد آشکار نقض بدرفتاری با زندانيان
از .  حقوق بشر توسط ھيئت حاکمه ايران است

اينرو [زم است تا به صورت جدی و ھمه جانبه 
برای لغو مجازات اعدام، بدرفتاری با زندانيان و 
منع شکنجه در ھمه ابعاد آن به مبارزه برخاست 
و طبيعتا محکوميت جمھوری اس می در محافل 
و نھاد ھای بين المللی می تواند گامی ھرچند 

بر .  کوچک عليه شکنجه و اعدام در ايران باشد
اساس مجموعه خبرھای منتشره از زندان ھای 
ايران، طی ماه ھای گذشته شدت اذيت و آزار 
زندانيان، اعم از زندانيان سياسی و غير سياسی 
به حدی رسيده است که تعدادی از آنان از جمله 
زندانيان سياسی زندان اروميه و نيز بھنام ابراھيم 

برای تحقق مطالبات زاده در زندان گوھردشت 
شان مبنی بر تفکيک زندانيان برمبنای جرم و 
انتقال زندانيان سياسی به بند مستقل، حق م قات 

طی ھفته   و متوقف ساختن ضرب و شتم زندانيان
ع وه .  ھای گذشته اقدام به اعتصاب غذا کرده اند

زندانيان جرائم تعداد زيادی از   بر زندانيان فوق،
عادی زندان قزلحصار کرج نيز در اعتراض به 
اعدام ھای گروھی و ضرب و شتم زندانيان دست 

از اينرو تاکيد قطعنامه .  به اعتصاب غذا زده اند
محکوميت جمھوری اس می مبنی بر افزايش 
اعدام و بدرفتاری با زندانيان می تواند واکنشی 

 . در مقابله با وضعيت موجود در ايران باشد
از گسترش اعدام، سرکوب و اعمال فشار بر 
زندانيان که بگذريم اعمال تبعيض جنسيتی عليه 
زنان، نمونه ی ديگری از نقض آشکار حقوق 
آنان در عرصه ھای سياسی، اجتماعی و 

ترديدی نيست که سرکوب زنان .  اقتصادی ست
در ايران يکی از بارزترين جلوه ھای سرکوب و 
اعمال بی حد و حصر تبعيض جنسيتی عليه آنان 

اما بسنده کردن اين تبعيض جنسيتی، گاھا .  است
ممانعت آنان در کانديدا توری رياست "در حد 

جمھوری و يا اشاره به عدم حضور برابر آنان 
و مواردی از اين دست که "  در اشتغال و آموزش

قطعنامه فوق عمدتا روی آن ھا متمرکز شده 
٧درصفحه   



 ٧ ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ٧

نگاھی به قطعنامه محکوميت مجدد جمھوری اس�می در مجمع 
 عمومی سازمان ملل

که عموما ملزم به حفظ منافع دولت ھای سرمايه 
داری بوده و تا آنجا که برايشان مقدور است 
نسبت به سرکوب و بی حقوقی محض کارگران 

مگر آنجايی که پای منافع .  ايران بی توجه ھستند
سياسی شان در ارتباط با جناح ھايی از ھيئت 

 .  حاکمه ايران در ميان باشد
نقض وسيع آزادی ھای سياسی و نقض ھمه 
جانبه حقوق مليت ھای تحت ستم ايران ھمراه با 
سرکوب و ظلمی که بر آنان روا داشته می شود، 
از جمله ديگر مواردی ھستند که در قطعنامه 

 آذر مجمع عمومی سازمان ملل ٢٧مصوب 
در حالی که .  تمرکز جدی روی آنان نشده است

سرکوب مداوم مردم کردستان، خوزستان، 
سيستان و بلوچستان و ديگر مليت ھای ايران 
چيزی نيست که بتوان به سادگی از کنارشان 

اگر قرار است قطعنامه ھای مجمع .  گذشت
مورد ھدف "عمومی سازمان ملل در ارتباط با 

" قرار گرفتن فعالين و روزنامه نگاران ايران
رای بر محکوميت جمھوری اس می بدھد که 
اتفاقا تاکيد درستی ھم ھست، بنابر اين در مورد 
سرکوب و بی حقوقی محض کارگران ايران، 
عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش و 
سرکوب مليت ھای ايران و نقض مدام حقوق 
شان می بايست ده ھا برابر بيشتر از دستگيری و 
. آزار و اذيت روزنامه نگاران تاکيد داشته باشند
نتيجه اينکه، قطعنامه فوق که شصت و يکمين 
قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران 
توسط جمھوری اس می از آغاز تا به امروز 
است، ھمانند قطعنامه ھای پيشين اين نھاد بين 
المللی به جای اينکه وارد بررسی ابعاد اصلی و 
ريشه ای نقض حقوق بشر در ايران شوند، عمدتا 
روی بخش ھايی از نقض حقوق بشر در 
جمھوری اس می متمرکز می شوند که مجموعه 
رفرميست ھا و به طور اخص رھبران اص ح 
طلبان حکومتی در آن عرصه ھا منتقد ھيئت 

 .حاکمه ايران ھستند
 

رژيم، ھر د[ر کاھش در اين بھای پيشنھادشده، 
 ميليارد تومانی از درآمد ٩٠٠يک کاھش حدود 

که تا  بگذريم از اين.  دولت را در پی خواھد داشت
 د[ری ١۵ھمين لحظه نيز عجالتاً يک کاھش 

 .داده است رخ
جمھوری اس می راھی برای نجات خود از اين 
مخمصه جز اين نخواھد داشت که بازھم فشار را 
بر گرده کارگران و زحمتکشان قرار دھد و با 

گيری، اين کسری  ھای باج انواع و اقسام روش
جا  اما مشکل به ھمين.  ھزينه را جبران کند

کاھش درآمدھای نفتی، بحران .  شود خ صه نمی
تر خواھد کرد و  اقتصادی موجود را نيز عميق
تر  ھای کارگر وخيم درنتيجه شرايط معيشتی توده

از درآمد ھنگفت نفت دوران .  خواھد شد

سرانجام تبعيض عليه زنان را نھادينه و با استناد به  
 .سازد   شرع اس م تثبيت و قانونی می 

رو، تا زمانی که رژيم دينی و ھمراه با آن    از اين 
قوانين اس می بر جامعه حاکم است، تبعيض عليه  

طبق آمار اين مجمع، سال  .  زنان کاھش نخواھد يافت 
  ١٣٠ گذشته ايران از نظر تبعيض جنسيتی در رتبه  

تر رفته     رتبه پايين ٧ قرار داشت، در حالی که امسال  
ی زندگی زنان    تر از آن، تجربه روزمره   مھم .  است 

ايران است که ثابت کرده است، وضعيت زنان طی  
دوران حاکميت جمھوری اس می، سال به سال، ماه  

 .به ماه، و روز به روز، بدتر شده و خواھد شد 
اگر در انتخابات گذشته بخشی از زنان، به ويژه  
دختران جوان بدون تجربه، به اميد بھبود وضعيت  
خود به روحانی رأی داده و به آن اميد بسته بودند،  

تدبير  "اکنون ديگر، بر آنان ثابت شده که اين دولت  
نه از اين دولت و نه از ھيچ  .  آنان نيست "  و اميد 

دولت ديگری در چارچوب جمھوری اس می  
توان و نبايد انتظار داشت بھبودی در وضعيت    نمی 

ھا قوانين    گذاری آن   زنان ايجاد کند، زيرا منبع قانون 
 .دينی است که در ذات خود زن ستيزند 

داعشيان با استناد به ھمين قوانين، زنان را به  
دھند؛ طالبان با استناد به    ھای جنسی تقليل می   برده 

ھمين قوانين زنان را از تمامی حقوق خود محروم  
گرای    سازند و به يک ک م تمام نيروھای اس م   می 

در قدرت يا در اپوزيسيون در سراسر جھان با  
 .کنند   استناد به ھمين قوانين عليه زنان جنايت می 

پس، برای کاھش تبعيض جنسيتی عليه زنان، اولين  
. ترين گام، راندن دين از قدرت سياسی است   و مھم 

ی ھر زنی که خواھان    برای آن، اولين خواسته 
دستيابی به حقوق خود و رھايی از وضعيت  

جدايی کامل  دين از  بار کنونی است، بايستی    اسف 
تحقق ھيچ يک از مطالبات ديگر زنان  .   باشد دولت 

 .پذير نيست   بدون دستيابی به اين خواست، امکان 

اغلب دولت ھای سرمايه داری از دھه ھای 
گذشته نسبت به اين قبيل مطالبات کارگران تن 

در جمھوری اس می اما، نه تنھا کمترين . داده اند
حقی در زمينه ھای فوق برای کارگران ايران 
متصور نيست، بلکه طبقه کارگر ايران از حداقل 
حقوق دريافتی برای سامان دادن ابتدايی ترين 

تا جايی .  نيارھای معيشتی خود نيز محروم است
که ھم اکنون مبارزه برای افزايش دستمزد به 
کارزار مرگ و زندگی برای آنان تبديل شده 

در اين ميان اخراج از کار، دستگيری، .  است
زندان، شکنجه و آسيب ديدگی ھای ناشی از اين 

 . روند که ديگر جای خود دارد
حال با توجه به گستردگی نقض حقوق کارگران 
ايران، اگر به وسعت کمی کارگران و خانواده 

 ميليون بيکار ٨ھايشان و نيز به وجود بيش از 
در ايران توجه شود، آنگاه بھتر می توان به عمق 
و گستردگی نقض حقوق اوليه کارگران واقف 

پس چگونه است که قطعنامه ھای مصوب .  شد
مجمع عمومی سازمان ملل در بررسی نقض 
حقوق بشر ايران در مقابل اين حجم از نقض 
حقوق کارگران آنگونه که به درستی روی 
دستگيری و نقض حقوق روزنامه نگاران 
متمرکز می شود، نسبت به نقض گسترده حقوق 
کارگران ايران عموما بی تفاوت می گذرد و يا 
در بھترين حالت اشاراتی به کارگران زندانی، 
سرکوب و يا محروميت آنان در برخورداری از 

البته نقصان .  حق تشکل مستقل به ميان می آورد
اين امر در قطعنامه ھای مصوب مجمع عمومی 
سازمان ملل و يا در گزارشات احمد شھيد چندان 

ورود به نقض بی حد و حصر .  ھم تعجبی ندارد
حقوق طبقه کارگر ايران جدای از اينکه خط 
قرمزبورژوازی و اص ح طلبان حکومتی ست و 
طبيعتا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل نيز 
ھمانند آنان از پايمال شدن آشکار حقوق کارگران 
ايران به ديده اغماض می گذرد، اما ريشه اصلی 
چنين بی توجھی را بايد در ماھيت طبقاتی اين 

نھادھايی .  گونه نھادھای بين المللی  جستجو کرد

۶از صفحه   

۵از صفحه   

۴از صفحه   

نژاد و روزھايی که بھای نفت ھر بشکه  احمدی
 د[ر بود، چيزی جز ١۴٠ د[ر و حتا ١٠٨

تشديد فقر، بيکاری و گرسنگی، عايد کارگران و 
اين درآمد ک ن به جيب مقامات .  زحمتکشان نشد
داران و مالکان سرازير شد که  دولتی، سرمايه

شان برم    ھای تريليونی اکنون گاه ابعاد دزدی
يافته  امروز ھم که بھای نفت کاھش.  شود می

است، جمھوری اس می خواھد کوشيد که بار آن 
در .  ھای زحمتکش قرار دھد را بر دوش توده

کشوری که يک رژيم ارتجاعی استبدادی 
داری حاکم است، بھای نفت با[ باشد يا  سرمايه

پايين، چيزی به نفع کارگران و در جھت بھبود 
 .ھا رخ نخواھد داد شرايط زندگی آن
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 ٨ ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ٨

 !اين جنايت را فرياد بايد زد! نه

افزايش ساعات و سرعت کار، استفاده از ابزار و 
آ[ت فرسوده، عدم اختصاص وسايل  ماشين

ھای [زم و قراردادھای  ايمنی، عدم آموزش
موقت و سفيد امضاء، بيکاری، فقر، عدم وجود 

ھای کارگری، حمايت دولت از  تشکل
داران و تضييع حقوق کارگران، از جمله  سرمايه

مواردی ھستند که باعث افزايش حوادث ناشی از 
در يک ک م افزايش .  اند کار در ايران شده

حوادث ناشی از کار در ايران، يکی از نتايج و 
تر شدن  حقوقی و وخيم ھای تشديد بی نشانه

قابل توجه .  وضعيت طبقه کارگر ايران است
که در حالی ما شاھد افزايش حوادث ناشی از  آن

کار در ايران ھستيم که در اثر رکود شديد 
اقتصادی، بخش صنعت و ساختمان که بيشترين 
حوادث ناشی از کار در اين دو بخش اتفاق 

براساس تحقيق .  اند افتد با رکود ھمراه بوده می
 درصد حوادث ناشی ٩٨المللی کار  سازمان بين

چه که  بنابر اين آن.  از کار قابل پيشگيری ھستند
داران برای کسب سود بيشتر  ماند طمع سرمايه می

و خساست در اختصاص ھزينه برای ايمنی و 
 .آموزش کارگران است

طور مثال، براساس گزارشی که خبرگزاری  به
ايلنا منتشر کرده است، در منطقه عسلويه و با 
توجه به سياست دولت برای به ثمر رساندن ھر 

ھای در دست اجرا، نظارت بر  تر طرح چه سريع
ايمنی کارگران کاھش يافته و به ھمين دليل 

در .  احتمال بروز حادثه افزايش يافته است
ھای اخير بارھا اخباری از بروز حادثه برای  ماه

کارگران در منطقه عسلويه منتشر شده که 
 .تواند متاثر از ھمين سياست باشد می

اما جنبه مھم ديگر حوادث ناشی از کار، تاثير 
ھای کارگرانی است که  اين اتفاقات بر خانواده
حتا در حوادثی که .  شوند قربانی اين حوادث می

به دليل شدت و وسعت انعکاس زيادی داشته، 
باخته با دريايی  ھای کارگران جان عموما خانواده

برای نمونه، در .  اند از مشک ت مالی رھا شده
حالی که در جريان آوار شدن ساختمان ھفت 

آباد تھران بر سر کارگران و  طبقه در سعادت
، ٨٧ھا در سال   نفر از آن١٧جان باختن 

 درصد مقصر شناخته شد و ٨۵شھرداری تھران 
پيمانکار پروژه نيز متواری گشته است، پرونده 

چنان ب تکليف باقی ماند تا در نھايت  ھم
نظر از  ھای جانباختگان مجبور به صرف خانواده

 .شکايت خود شدند
گردد که بدانيم تنھا  تر می گاه دردناک فاجعه اما آن

 درصد قربانيان حوادث ناشی از کار از بيمه ١٠
ھا به   درصد آن٩٠تامين اجتماعی برخوردارند و 

دليل عدم داشتن بيمه از ھيچ کمک دولتی و 
چه .  شوند غيردولتی برخوردار نمی

شان، چه کارگرانی که در اثر حادثه  ھای خانواده
ھای  دچار از کارافتادگی شده و يا بايد ھزينه

 .آور بيمارستان و عواقب آن را بپردازند سرسام

در اين جا [زم است تا بار ديگر بر نقش دولت 
. در افزايش حوادث ناشی از کار تاکيد کرد

ھای سياسی و  حکومت با ممانعت از ايجاد تشکل
حتا صنفی کارگران در عمل شرايط را برای 

شان و  زنی ھا، کاھش قدرت چانه استثمار بيشتر آن
ھای  شان برای مقابله با خواست نيز ناتوانی
از .  سازد ی کارفرمايان فراھم می بيشرمانه
روست که شاھديم در برخی از حوادث  ھمين

ناشی از کار، کارگر مجبور بوده به دليل ترس 
از بيکار شدن، به رغم بيماری بر سر کار رفته 
و ھمين موضوع منجر به بروز حادثه شده است، 

 ساله قطار ٢١کارگر "  زاد حزباوی علی"مانند 
رغم  شھری اھواز در زمستان سال گذشته که به

بيماری در شيفت شب مجبور به کار شد و جان 
چنين نقش دولت در  ھم.  خود را از دست داد

محروم کردن کارگران از قراردادھای دائمی و 
ی مستقيم گسترش  که نتيجه(بيمه تامين اجتماعی 

ھای پيمانی و قراردادھای سفيد امضاء  شرکت
 .بر کسی پوشيده نيست) است

ھای جالب توجه، جلوگيری از  شايد يکی از نمونه
کارگرانی که .  بيمه شدن کارگران ساختمانی است

ھای اخير بيشترين قربانيان حوادث ناشی  در سال
رغم اين موضوع دولت با  اند اما به از کار بوده

ھمکاری مجلس مدام در برابر بيمه شدن 
 -ی کمبود بودجه  به بھانه  –کارگران ساختمانی 

 .کند سنگ انداخته و مانع ايجاد می
ھای کار  چنين در مورد بازرسی از محيط ھم

برای بررسی شرايط کارگران از جمله ايمنی 
آنان که از جمله وظايف وزارت کار است، بايد 
گفت که حتا از حالت کاريکاتور نيز درآمده و به 

جدا از ساخت .  طنزی بسيار تلخ تبديل شده است
و پاخت اغلب بازرسان با کارفرمايان، ابراھيم 

 ٩٠نظری ج لی معاون وزير وقت کار در ديماه 
 بازرس کار در ٧٠٠با اشاره به وجود تنھا 

بازرس کار "سراسر کشور اعتراف کرده بود که 
تواند به بازرسی از  بار می ھر سه سال و نيم يک
 "!!   يک کارگاه بپردازد

چه را که در اين جا آمد در ذھن  بار ديگر آن يک
مرور کنيم، ارقام را در ذھن با[ پايين کنيم، 

صحبت از جان ھزاران .  ست ی بزرگی فاجعه
. ست ی کارگری کارگر و ھزاران خانواده

ست تا يکی از آن ھزاران باشيم تا بفھميم  کافی
 .داری کثيف چقدر دردناک است و چقدر سرمايه

و چه پُر معنا گفت کارل مارکس آموزگار بزرگ 
دار و شيوه  اگر برخورد سرمايه: "کارگران جھان
 -داری نسبت به وسايل توليد  توليد سرمايه

العاده  فوق  -آ[ت کارافزار و مصالح توليد  ماشين
با خست و قناعت توام است، در عوض به ھمان 

دست و دل باز و )  کارگر(نسبت به کار زنده 
 ".کار است اسراف

 
 : نوشت پی
خبر ھر سه حادثه در يک روز انتشار   –  ١

 .يافتند
نقل قول از مصباح يزدی که چندی بعد   -  ٢

ای در سپاه و سپس خاتمی  توسط نماينده خامنه
 . امام جمعه تھران تکرار گرديد

 . آبان٣٠خبرگزاری مھر  - ٣

 براستی که محشر )٢("!!ملت لياقت او را ندارد
القرای جھان اس م،  جا ايران است، ام اين.  است

 .گاه کارگران داران، قتل بھشت سرمايه
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی تنھا در 

 ٢٩٧جاری   ماه اول سال٧تھران و در طی 
اند که نسبت به  کارگر جان خود را از دست داده

افزايش يافته )   کارگر٢٨٢(مدت مشابه سال قبل 
 ٨٢ھای  ست که در طول سال اين در حالی.  است
 تعداد کارگران جان باخته در حوادث ناشی ٨٣و 

 نفر ۶٩٧ و ۵١٧از کار در کل کشور برابر با 
 ترتيب آمار کارگران جان باخته  بدين.  بوده است

تنھا در تھران شانه به اين آمار برای کل 
براساس .  زند کارگران کشور در ده سال پيش می
 کارگر ١٩٩۴آمارھای دولتی در سال گذشته 

 ٨٢اند که نسبت به سال  جان خود را از دست داده
چنين اين آمار  ھم.   برابر شده است۴نزديک به 

 کارگر جان خود را ١٧٩۶ که ٩١نسبت به سال 
.  درصد افزايش داشته است١١از دست دادند، 

ست که در طی اين مدت در بسياری  اين در حالی
تر  بويژه کشورھای پيشرفته(از کشورھا 

آمار حوادث ناشی از کار ھمواره )  داری سرمايه
 .رو به کاھش بوده است

ی تمامی  اما اين آمارھای رسمی نه در برگيرنده
که تمامی  حوادث ناشی از کار ھستند و نه اين

قربانيان کار را به مفھوم جامع آن در بر 
تن معاون وزير  ی حسن ھفده گفته به.  گيرد می

ھای شغلی بسيار  کار، تلفات ناشی از بيماری
بيشتر از تلفات حوادث ناشی از کار است و 

ای که بر اثر عوارض  شمار کارگران بازنشسته
 ۶اند تا  ناشی از کار جان خود را از دست داده

تنھا .  )٣(شدگان حوادث کار است  برابر آمار کشته
 ٩٠در يک نمونه و براساس خبری که در سال 

 کارگر کارخانه فارسيت ۶٧منتشر گرديد، 
دورود در استان لرستان بر اثر کار با آزبست به 
 .سرطان مبت  شده و جان خود را از دست دادند

طور کارگرانی که در مسير رسيدن به محل  ھمين
شوند در  کار و يا رسيدن به خانه دچار حادثه می

ماه  در آبان.  گردند آمارھای فوق محاسبه نمی
گذشته دو تصادف مشابه برای زنان کارگری رخ 
داد که عقب وانت از محل کار به خانه 

 کارگر زن که ١۵در يک حادثه .  گشتند بازمی
برای چيدن گوجه فرنگی رفته بودند مجروح 

 زن کارگر پياز کار ١٨شدند و در حادثه دوم 
 کارگر زن نيز جان خود را ٣مجروح و متاسفانه 

 .از دست دادند
طور که در با[ آمد حوادث ناشی از کار  اما ھمان

ی کار  بسياری از کارگران را ناتوان از ادامه
ھای  سازد و معلول بسياری از بيماری می
ناپذير جسمی و روحی کارگران است،  پايان
ای که علی ربيعی وزير کار نيز در  گونه به

سخنان اخير خود مجبور به اعتراف به گستردگی 
 .ھا در ميان کارگران شد اين بيماری

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ٩
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 ی حکومت اس�می  ھای نژادپرستانه علل سياست
 عليه پناھندگان افغان

٨از صفحه   ھا مجبورند برای تامين    مقيم ايران گرفته شده، آن  
. معاش خود ھر کاری را با ھر دستمزدی بپذيرند 
اين موضوع از سويی سود مستقيمی را برای  

خاطر    آورد و از سوی ديگر به   کارفرمايان بدنبال می 
نيروی کار ارزان، کارگر ايرانی نيز در اثر  

شود وارد رقابت با کارگر افغان    بيکاری مجبور می 
داران و    ھاست که سرمايه   در واقع سال .  شود 

ھای خود را پُر از پول    پيمانکاران با اين روش کيسه 
اند در حالی که ھم کارگر افغانی و ھم کارگر    ساخته 

 .کنند   پايان فقر گذران می   ايرانی با رنج بی 
ی ناديده گرفتن حقوق    يکی ديگر از وجوه برجسته 

توان مساله    ھا را می   ھا و تبعيض عليه آن   افغان 
اول اين  .  حضور کودکان افغان در مدارس دانست 

ھا ممنوع است،    ھايی که اقامت افغان   که در استان 
نام از کودکان افغان در مدارس نيز    طبيعتا ثبت 
اما جدا از اين بسياری از کودکان  .  باشد   ممنوع می 

افغان فاقد مدارک اقامتی [زم ھستند که ثبت نام اين  
ست    اين در حالی .  گروه نيز در مدارس ممنوع است 

که برای مثال در کشورھای اروپايی حتا اگر  
ای بسته شده باشد،    ی پناھندگی خانواده   پرونده 

چنان از حق تحصيل آن ھم مجانی    کودکان ھم 
يعنی تا زمانی که کودک در آن  .  برخوردار ھستند 

کشور است بايد به مدرسه برود آن ھم به طور کامل  
 .ی دولت   با ھزينه 

 و    ی وزارت آموزش   در روزھای اخير اما بخشنامه 
پرورش سد جديدی در برابر کودکان افغان ايجاد  

براساس اين بخشنامه شھريه کودکان  .  کرده است 
افغان نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش يافته  

ھا عموما از    ست که والدين آن   اين درحالی .  است 
فقيرترين قشرھای جامعه و عموما کارگر ھستند و  
بدين ترتيب بسياری از کودکان افغان که حتا دارای  
مدارک اقامت نيز ھستند از تحصيل محروم  

اين را ھم در نظر بگيريد که ع وه بر  .  شوند   می 
شھريه، ھر ساله مبالغی تحت عناوين مختلف از  

بدين ترتيب دولت  .  شود   والدين کودکان گرفته می 
ی جديد گروه ديگری از    روحانی با اع م بخشنامه 

شان يعنی حق تحصيل    کودکان افغان را ازحق بديھی 
ماند آن عده از مھاجرين افغان    باقی می .  محروم کرد 

که از امکانات مالی خوبی برخوردار ھستند که آن  
 .شود   ھم محدود به قشر خاصی می 

رسيم و آن    در ھمين جاست که به يک نکته مھم می 
اين است که نه تنھا کودکان فقير افغان که کودکان  
فقير ايرانی نيز از حق تحصيل در حکومت اس می  
محروم ھستند و با توجه به سياست دولت روحانی  
در تقويت بخش خصوصی در آموزش و پرورش،  
شکی نيست که روند محروم شدن کودکان چه  

ھم  .  ايرانی و چه افغانی شتابان به جلو خواھد رفت 
 ميليون  ۴ اکنون و براساس برخی از آمارھا تا حدود  

 .اند   کودک ايرانی از تحصيل بازمانده 
اما حکومت اس می تنھا حق تحصيل را از کودکان  

کارگران، زنان، معلمان،  .   است   ايرانی نگرفته 
ھای ملی و مذھبی در ايران از    پرستاران، اقليت 

آيا از  .  ھا در سطح جھان ھستند   ترين   حقوق   جمله بی 
ترين حقوق مسلم را از مردمان    حکومتی که بديھی 
توان انتظار داشت تا اين    کند، می   آن کشور دريغ می 

حقوق را برای پناھندگان و مھاجرين در نظر  
سياست  .  ست   شک منفی   جواب اين سوال بی !  بگيرد؟ 

نژادپرستانه عليه مھاجرين و پناھندگان افغانی  
ی سياست دولت اس می در نقض حقوق بديھی    ادامه 

مردم ايران است و رژيم اس می منافع مشخصی از  
بنابر اين مبارزه با  .  پيگيری اين سياست دارد 

ھای نژاد پرستانه حکومت اس می بخشی از    سياست 
مبارزه برای کسب حقوق دمکراتيک مردم ايران  

 .است 
 

در شھر يزد و پس از  .  ھا بود   يک شايعه عليه افغان 
 ساله از چاھی در اطراف  ١٨ کشف جسد يک دختر  

شھر که مورد تجاوز قرار گرفته بود، انگشت اتھام  
ای با حمله به محل    به سوی افاغنه گرفته شد و عده 

ھا را از    آن "  کشتارگاه "ھا در محله    سکونت افغان 
زن و مرد و پير و کودک مورد ضرب و شتم قرار  

 .شان را به آتش کشيدند   ھای   داده و خانه 
ی ورامين نيز پس از انتشار يک فيلم    در قضيه 

ويدئويی که در آن شش مرد به دختری تجاوز  
کردند، اين شايعه انتشار يافت که مردھا افغانی    می 

بوده و اين واقعه در قرچک ورامين اتفاق افتاده  
ھای منطقه    انتشار اين شايعه منجر شد تا افغان .  است 

از پير و جوان و کودک مورد تھاجم قرار گرفته و  
 .ھا با چاقو مجروح شدند   حتا تعدادی از آن 

آباد    ای در روستای نظام   در خردادماه نيز اتفاق مشابه 
تجاوز به يک دختر معلول و گرفتن  .  قزوين رخ داد 

انگشت اتھام به سوی افاغنه مقيم اين روستا، منجر  
  ١۴٠ ای که از    گونه   ای به افاغنه شد به   به تھاجم عده 

 خانواده پس از تھاجم  ١۵ ی افغان تنھا    خانواده 
ھم از سر ناچاری    چنان در روستا باقی ماندند، آن   ھم 

ھا در توضيح حادثه به    يکی از افغان .  جايی   و بی 
"گويد   خبرنگاری می  بعد از يک ھفته کودکانم از  : 

ھای    از اين موارد نمونه ".  کنند   ترس ھنوز گريه می 
جا فقط به ھمين سه    بسياری وجود دارد که در اين 

اند    ھای اخير انعکاس زيادی داشته   مورد که در سال 
دھد و چرا    اما چرا اين اتفاقات رخ می .  کنيم   بسنده می 

در کشوری که تجاوز به زنان و دختران يک  
معضل بزرگ و روزانه است، وقتی انگشت اتھام  

گونه واکنشی را    شود، اين   به سوی افاغنه گرفته می 
 !شاھد ھستيم؟ 

واقعيت اين است که حکومت در شکل دادن به  
افکار عمومی با توجه به ابزارھای گوناگونی که  

تواند گاه از کاھی    کند و می   دارد نقش زيادی ايفا می 
وقتی در نوروز  .  و شايد ھم از ھيچ کوھی بسازد 

سال گذشته، شھرداری اصفھان علت ممانعت از  
ايجاد امنيت و تامين رفاه  "ھا به پارک را    ورود افغان 
کند و يا وقتی رئيس    اع م می "  ھا   بازديدکننده 

دادگستری استان فارس به علت با[ بودن جرائم  
ھا در استان    خواستار ممنوعيت اقامت افغان 

ھا را    عبارت ديگر وقتی دولت خود افغان   شود، به   می 
کند، آيا نبايد انگشت اتھام را    متھم به ايجاد ناامنی می 

در بروز حوادثی چون يزد، ورامين و نظام آباد  
 !قزوين به سوی حکومت گرفت؟ 

وقتی يک معلم که بايد برای کودکان ک س نمونه  
 کودک افغان  ۴ باشد، در يکی از مدارس پاکدشت،  

کند تا    اند وادار می   را که کتاب به ھمراه نداشته 
شان را به درون کاسه توالت فرو    ھای کوچک   دست 

ببرند، وقتی که نيروی انتظامی پناھندگان افغانی را  
کند که ھر    گونه تحقير می   که بازداشت شده بودند آن 
آزارد، بايد اين سوال برای    انسان آزادانديشی را می 

ما مطرح شود که دولت چه نقشی در ايجاد تفکر  
 !نژادپرستانه داشته است؟ 

ھای    ھا يکی از سياست   ايجاد مانع برای کار افغان 
جمھوری  "  تفرقه بيانداز و حکومت کن "اصط ح    به 

داران از    بری سرمايه   ست که منجر به بھره   اس می 
جا    از آن .  ھا شده است   نيروی کار ارزان قيمت افغان 

ھای    که بسياری از حقوق ابتدايی انسانی از افغان 

از جمله جديدترين شاھکارھا و شايد بھتر است   
ھای حکومت اس می    آورترين سياست   بگوييم شرم 

در قبال پناھندگان و مھاجرين افغان در ايران که در  
و در تاريخ پناھندگی    -يکی دو سال اخير باب شده  

نظير    و مھاجرت در جھان اگر نگوييم بی نظير، کم 
ھای    ممنوعيت اقامت در برخی از استان   -است  

عزيز کاظمی مديرکل امور اتباع  .  کشور است 
خارجی وزارت کشور در روزھای گذشته از  
ممنوعيت اقامت پناھندگان و مھاجرين افغان در  

ھای مازندران، گي ن، اردبيل، آذربايجان    استان 
شرقی، کردستان، سيستان و بلوچستان، کھکيلويه و  
: بويراحمد، زنجان و استان گلستان خبر داد و گفت 

طرح ممنوعت اقامت اتباع افغان در برخی از  "
 ".استان ھای ايران ھم اکنون در حال بررسی است 

پيش از او، پورابراھيمی نماينده مجلس از کرمان،  
از تدوين طرح جامع ممنوعيت کامل حضور افاغنه  

اسفند  .  در شورای تامين استان کرمان خبر داده بود 
ماه سال گذشته نيزرئيس کل دادگستری استان فارس  

در  )  افغان (خواستار ممنوعيت اقامت اتباع بيگانه  
چنين    درايام نوروزسال گذشته، ھم  .  اين استان گرديد 

ھا ازجمله مراکز    ورود افاغنه را به برخی از مکان 
 .ھای اصفھان ممنوع اع م کردند   تفريحی و پارک 

مساله تبعيض و برخورد نژادپرستانه نسبت به  
ای    مھاجرين و پناھندگان افغان در ايران البته سابقه 

ی مردم نيز    طو[نی دارد و حتا در ميان عامه 
اما مساله اصلی اين است که  .  طرفداران زيادی دارد 

ھای حکومت    ی اين موضوع به سياست   ريشه 
اس می برمی گردد و اين حکومت است که در  
عمل به اين موضوع دامن زده و از تفکرات عاميانه  

. برد   افتاده نژادپرستانه حداکثر بھره را می   و عقب 
کنند    خوبی يادآوری می   تجارب تاريخی نيز به ما به 

ھا و شعارھای    ھای توتاليتر با طرح ايده   که حکومت 
کنند از    عوامانه و گاه با طعم پوپوليسم، سعی می 

ھای جامعه سربازگيری    ترين بخش   مانده   ميان عقب 
ھا قدرت و بقای خود را تا حدودی    اين حکومت .  کنند 

زدگی در سياست و درک از مقو[ت    مديون عوام 
 .باشند   اجتماعی می 

زدن به اخت فات قومی و نژادی    نژادپرستی و دامن 
گنجد، حال اگر حکومتی    نيز در ھمين مجموعه می 

اس می باشد، مردم را گوسفندانی دانسته که به شبان  
ھا را به شھروندان    نياز دارند و به صراحت آن 

تواند شانه به    درجه يک و درجه دو تقسيم کند، می 
گونه که حکومت    ھمان .  نازيسم و فاشيسم نيز بزند 
 سال حکومت انجام داده  ٣۶ اس می ايران در طول  

چه که امروز آشکارا در منطقه تحت    و يا آن 
 . بينيم   می ) داعش (حکومت دولت اس می  

رژيم توتاليتر جمھوری اس می ت ش دارد تا  
مزورانه با دامن زدن به جو جامعه عليه پناھندگان و  
مھاجرين افغان، بسياری از مشک ت جامعه را به  

ھای اجتماعی    بسياری از نابسامانی .  ھا نسبت دھد   آن 
ھا    چون اعتياد، دزدی، قتل، تجاوز و ناامنی به افغان 

شود تا رژيم از زير بار مسئوليت    نسبت داده می 
. گيری وضعيت کنونی شانه خالی کند   خود در شکل 

ی اين    جا [زم است تا نگاھی گذرا به سابقه   ھمين 
 . موضوع داشته باشيم 

ھای گذشته حمله به پناھندگان و مھاجرين    در سال 
ی    افغان در يزد و ورامين را داشتيم که ھر دو نتيجه 



 ۶٨۴ شماره  ٩٣نيمه اول دی     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
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 !اين جنايت را فرياد بايد زد! نه

. جا ميدان است، ميدانی بزرگ، ميدان نبرد اين
ميدانی که در يک سوی آن اردوی کار قرار دارد 

داران با دولتی تا بُن  و در سوی ديگر آن سرمايه
در يک .  گر، اردوی سرمايه دندان مسلح و ستم

شوند  سوی ميدان، روزانه کارگرانی قربانی می
ست که آن سوی ميدان در  اش نفعی که تنھا علت
ی  سود و سود بيشتر ھمان کلمه.  پی آن است
داران که دولت خدمتگزار وظيفه  مقدس سرمايه
شان فراھم  ی شرايط ممکن را برای دارد تا ھمه

 .آورد
ای بود،   ساله۵خبر از کودک .  ای نيست خبر تازه

ھای  کودکی پاکستانی که در يکی از حاشيه
) القرای جھان اس م ام(ی شھر تھران  دورافتاده
جای بازی و درس  کرد، کودکی که به زندگی می

ی کار شده بود و در تاريکی  و مشق، روانه
روزھای کوتاه زمستانی، ھنگام بازگشت به 

ی ماشينی گشت که  اش بود طعمه آلونکی که خانه
اش را با خون او در کف  تمام آرزوھای کودکانه
 .خيابان به پايان رساند

خبر از دو کارگری بود که .  ای نيست خبر تازه

در اثر گودبرداری غيراصولی با مرگ ھماغوش 
 ساله و چشمانی که به ٢٧ ساله و ٢٠شدند، 

 . انتظارشان خشک شده بود
 ٢٩خبر از جان باختن کارگر . ای نيست خبر تازه

در استان کرمان حکايت "  ھمکار"ی معدن  ساله
ای نيست چرا که چند سال  اما خبر تازه.  )١(داشت

ی او در معدن  پيش يکی ديگر از اعضای خانواده
ای نيست، چون  خبر تازه!  نه.  جان باخته بود

 کارگر در ايران و در اثر حوادث ۶روزانه 
ھا کارگر  بازند و ده ناشی از کار جان خود را می
اين .  ناپذيرمی شوند ديگر دچار صدماتی جبران

نکته نيز تازه نيست که ھر سال بر تعداد اين 
و البته .  شود کارگران در ايران افزوده می

حکومت اس می را حرجی نيست که 
داران نرد عشق بازند در خون سرخ  سرمايه
 .کارگران

خم به ابرو "  قدر فقيه ولی گران"حتا [زم نيست 
اش  ليسان ھا و کاسيه قول نوچه بياورد، چرا که به

اين "ھُم  ی قم، سپاه پاسداران و امثال در فيضيه

  ٨درصفحه 

ھای  نام^ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

 
ھای مالی خود را به شÁمÁاره حسÁاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÁمÁراه 
ھÁÁای  کÁÁد مÁÁورد نÁÁظÁÁر بÁÁه يÁÁکÁÁی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.147/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

: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   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

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


