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 در بحرين
 

گيری تند و تھديدآميز قاسم سليمانی  موضع
فرمانده نيروھای قدس سپاه پاسداران انق+ب 

خليقه در بحرين،  اس+می در قبال اقدام رژيم آل
، يکی از "شيخ عيسی قاسم"مبنی بر لغو تا بعيت 

روحانيون شيعه مورد حمايت جمھوری اس+می، 
مثل توپ در آسمان خاورميانه صدا کرد و به 
سرعت برق و باد در فضای سياسی پرتنش  

قاسم سليمانی .  ومتشنج اين منطقه و جھان پيچيد
در بيانيه کوتاھی، تجاوز به حريم اين روحانی 

و مسبب آتشی "  خط قرمز"شيعه را، عبور از 
ور  خواند که در بحرين و سراسر منطقه شعله

که؛ جز مقاومت  وی با بيان اين!  خواھد شد
راھی در برابر مردم بحرين باقی "  مسلحانه"

سخن "  انتفاضه خونين"نمانده است، از آغاز يک 
 آن را برعھده کسانی گذاشت که به  گفت و عواقب

 "!دھند گستاخی حکام بحرين مشروعيت می"
روحانی شيعه و يکی از دست "    عيسی قاسم"

پروردگان رژيم جمھوری اس+می است که از 
 مي+دی، قريب به ده سال در ايران و ١٩٩٢سال 

خواند و  ھای حوزه علميه قم درس می هللا نزد آيت
 به بحرين ٢٠٠١وی سال .  آموزش می ديد

"تسنيم"بازگشت تا به قول  زمام ھدايت ملت " 
.بحرين را برعھده بگيرد عيسی قاسم که از " 

ست، چه در " انق+ب اس+می"پيروان خمينی و 
حيات خمينی چه بعد از آن، ھمواره مورد 

دريغ جمھوری اس+می قرار داشته  ھای بی حمايت
خليفه در واکنش به تحريکات  رژيم آل.  است

شيعيان توسط جمھوری اس+می، ضمن ايجاد 
ھا برای وی و برخی ديگر از  بعضی محدوديت

يکی "  الدراز"شيعيان، تابعيت وی را که متولد 
پايتخت بحرين "  منامه"از روستاھای اطراف 

است، سلب نمود که واکنش شديد و خشمگينانه 
 .سپاه قدس را درپی داشت
گيری ھای خبرساز توسط   اظھار نظرھا و موضع

در روزھا و .  سران سپاه البته امرغريبی نيست
ھای اخير نيز فرماندھان سپاه و نيروھای  ھفته

ھای  ھا و پيشرفت مسلح رژيم، پيرامون توانائی
نظامی و قدرت موشکی جمھوری اس+می، 

وشانه کشيده  خوانی نموده و شاخ فراوان رجز
واسطه سپاه به  اما ورود مستقيم و بی.  بودند

ماجرايی که در اساس ربطی به جمھوری 
اس+می ندارد و در نھايت به وزارت امورخارجه 

 نقش جمھوری اس%می در تشديد 
 "ريزگردھا" فاجعه زيست محيطی به نام 

 
نفس مردم بسياری از شھرھا و روستاھا را به تنگ آورد و "  ريزگردھا"تابستان شروع نشده بود که 

ھای اخير از مناطق مختلف ايران، گزارشاتی مبنی بر  در ھفته.  ھا کرد ی بيمارستان بسياری را روانه
ھا  ھا منتشر شد و ھر روز بر دامنه آن افزايش ريزگردھا در ھوا در حد بحرانی و خطرناک در رسانه

با .  کنند  استان کشور با اين پديده دست و پنجه نرم می٢٣ ميليون نفر در ٢٠بنا به آمار حداقل .  افزوده شد
آيند، تقصير را به گردن  پرواز ريزگردھا بر فراز شھرھا و روستاھا، مسئوpن ناگزير به سخن می

. سپرند ھا، ھمه چيز را به فراموشی می دھند، و با کاھش آن اندازند، وعده و وعيد می کشورھای ديگر می
 .تا سال بعد و روز از نو و روزی از نو

وگوی  يکی از اين مسئوpن، معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بود که در برنامه گفت
 تير، توضيحات مفصلی داد و آن را به گردن کشورھای عراق، سوريه و ۴ويژه خبری عصر يکشنبه، 

 .امری که موجی از خشم و اعتراض و تمسخر را در ميان مردم برانگيخت. به ويژه داعش انداخت

 ھای جعلی ترور درپی شبکه ھدف رژيم از کشف پی
 

دار، اراده و فرمانروايی خود را به شکل ديکتاتوری  در کشورھايی از نمونه ايران که طبقه حاکم سرمايه
ھای زحمتکش  وسطايی بر طبقه کارگر و توده ھا و ابزارھای استبداد قرون کارگيری تمام شيوه عريان و به
ھای جعلی و حتی انجام اقدامات نظامی توسط  دھی توطئه، انتشار اخبار و گزارش کند، سازمان تحميل می

مرعوب کردن مردم و نشان دادن قدرت رژيم ، امنيتی، به قصد تشديد سرکوب و اختناق  –دستگاه پليسی 
 .ھايی است ناپذير از يک چنين رژيم ديکتاتوری برای مقابله با ھرگونه اقدام ضد حکومتی، جزئی جدايی

در اين کشورھا، صحبت از ھزاران انسانی که صرفاً به خاطر افکار و عقايدشان يا دفاع از آزادی و 
شوند و  ھا به بند کشيده می شوند، سال حقوق و مطالبات کارگران و زحمتکشان، دستگير و شکنجه می

در .  ھا انتشار يابد، در ميان نيست که ھرگز خبری در مورد آن شوند، بدون اين حتی اعدام و تيرباران می
ھا به بند کشيده شدند و ھزاران تن اعدام  ھا ھزار تن سال تمام دوران موجوديت جمھوری اس+می که ده

شده باشد، بلکه جز در مواردی بسيار  ھا اع+م توان يک مورد را يافت که اتھام واقعی آن تنھا نمی شدند، نه

حقوق ھای ک%ن، دستبرد به 
 جيب کارگران و زحمتکشان

انتشار فيش ھای حقوقی ک+ن و دريافتی ھای 
ماھيانه ده ھا ميليون تومانی تعدادی از 
کارگزاران جمھوری اس+می از جمله اعضای 
ھيئت عامل بيمه مرکزی و مديران بانک ھا، 
واکنش ھای تند و تيزی را در ميان توده ھا، 
جامعه رسانه ای و جناح بندی ھای درون ھيئت 

 

ادعای برابری مذاھب 
 درجمھوری اس%می

 
رژيم جمھوری اس+می به عنوان ابزار اعمال 
ديکتاتوری عريان طبقاتی و مذھبی، تجسم تام و 

اين .  تمام ستمگری، تبعيض و نابرابری است
رژيم نه تنھا مردم ايران را از حقوق دمکراتيک 

ھای سياسی محروم نموده، بلکه به  و آزادی
تبعيض و نابرابری، شکلی رسمی و قانونی داده 

توان در بند  اين واقعيت را به وضوح می.  است
 . بند قوانين اين دولت ديد

با اين حال حسن روحانی مانند تمام  سردمداران 
حکومت ھای ديکتاتور در پی واژگون جلوه دادن 
واقعيات موجود از بلندگوھای تبليغاتی خود می 

او به انکار انواع و اقسام تبعيض ھايی می .  باشد
پردازد که نه تنھا در عرصه ی واقعيت ھای 
اجتماعی اِعمال می شوند، بلکه در قوانين 

١٢درصفحه   ٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٢٠شماره    ٩۵نيمه اول تير  –سال سی و ھشتم 

 کارگران و 
 رکود اقتصادی

در دمکراسی شورائی، اين رسم متداول که به "
ھا  نمايندگان و مقامات کشوری و لشگری حقوق

گردد، ملغا خواھد شد  و مزايای ک+ن پرداخت می
متوسط دستمزد يک و آن ھا نيز حقوقی برابر با 

برنامه عمل ".( دريافت خواھند کردکارگر ماھر
سازمان فدائيان  اقليت، سرنگونی جمھوری 
اس+می و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 ).زحمتکشان
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١از صفحه   
 قاسم سليمانی در بحرين" انتفاضه"

شود، حاکی از آن است که  آن مربوط می
ھای  جمھوری اس+می در ادامه سياست

يابی به  اش برای دست طلبانه و ماجراجويانه جنگ
طلبانه، خود  طلبانه و توسعه اھداف و مقاصد جاه

تر نظامی در جای جای  را برای حضور گسترده
کند که تھديد نظامی بحرين توسط  منطقه آماده می

 .قاسم سليمانی، جزئی از ھمين سناريوست
اما تھديد آشکار نظامی دولت بحرين و آغاز 
انتفاضه خونين برای سرنگونی آن، تنھا موضع 

وزارت .  فرمانده نيروھای قدس سپاه نبود
امورخارجه جمھوری اس+می، سپاه پاسداران و 

ھای  فقيه در آن، نمايندگان مجلس، امام نماينده ولی
هللا لبنان، سپاه بدر عراق و ديگرانی  جمعه، حزب

ھای خود،  از ھمين قماش، در اظھارات و بيانيه
ولو گاه با اندک تفاوتی در لحن، جملگی بر اصل 

گيری قاسم سليمانی  موضوع و مضمون موضع
که دارودسته  نظر از اين صرف.  صحه گذاشتند

حسن روحانی با اع+ن جنگ سپاه قدس عليه 
دولت بحرين تا چه حد روی موافقت نشان داده 

گيری، نه  باشد يا نه، اما مسلم است که اين موضع
موضع يک فرد يا سپاه، بلکه موضع کلی 

 در قبال بحرين و گشودن  جمھوری اس+می
صفحه جديدی در حدود و ميزان مداخله در اين 

 . کشوراست
ای نيز در سخنان روز شنبه پنجم  شخص خامنه

تير که برای چندمين بار تاکيد نمود برخورد با 
دشمنان بايد بر اساس روحيه انق+بی باشد، به 
دولت بحرين ھشدار داد که تعرض به شيخ عيسی 

که جوانان پرشور و حماسی بحرين  قاسم، جز اين
به ھرگونه اقدامی عليه حکومت دست بزنند، ثمر 

کيھان باند شريعتمداری که .  ديگری ندارد
ست و معموp از  سخنگوی جناح مسلط حکومتی

خبرھا و تصميمات مھم درونی حکومت نيز 
دوم تير با عنوان " ياداشت روز"اط+ع دارد، در 

" باش سردار سليمانی بحرين و فرمان آماده"
بندی جمھوری  چنين فاش ساخت که، جمع

" سطح دفاع از مردم بحرين"اس+می دربارۀ 
دچار تغيير شده و وضعيت جديدی پديدآمده  

کيھان در توضيح مختصات وضعيت جديد .  است
مردم    م+حظات سياسیدر وضع جديد "نوشت 

روش روند و   کنار میبحرين و جمھوری اس+می
 جنايتکار بحرين است انق+بی که سرنگونی رژيم

کيھان در اين "  دھند  قرار میدستورکاررا در 
يادداشت که مورد استقبال فوری گردانندگان 
خبرگزاری تسنيم قرار گرفت و بازنشر يافت، 

اع+م کرد؛ از اين پس "  مردم بحرين"خطاب به 
توانند اسلحه بدست گيرند و روش  می

آميز مبارزه را به روش انق+بی تبديل  مسالمت
" ھای موثر کمک"کيھان نسبت به دريافت .  کنند

اطمينان داد "  مردم بحرين"جمھوری اس+می به
" عدم اتصال زمينی"حال تاکيد نمود که  و درعين

ھای جمھوری  بحرين با ايران، مانع کمک
گيری  کيھان بيانيه و موضع!  اس+می نخواھد بود

که اين   –"  گری انق+بی"ای از  سليمانی را نمونه
ای است در قبال  روزھا ورد زبان خامنه

 –کند  که روحانی بر آن تاکيد می  –ديپلماسی 
نقطه آغاز يک تحرک جدی به قصد دفاع موثر 

بحرين دانست و در پايان چنين "  حقوق مردم"از 
ايران و بخصوص سردار "اتمام حجت نمود که 

شوند آن را در  ای می سليمانی وقتی وارد پرونده

کنند و کاری را تا به انتھا  ميانه راه رھا نمی
 ."!!کنند نرسانند رھا نمی

موضع قاسم سليمانی و توضيح کيھان را اگر 
درکنار اين سخنان حسن نصرهللا رھبر حزب هللا 

تمام :  لبنان قرار دھيم که خطاب به ھمه دنيا گفت
پول و بودجه و ھزينه ھای حزب هللا  ازخورد و 
خوراک گرفته تا تسليحات و موشک، ھمه را 

اين برداشت !  جمھوری اس+می تأمين می کند
قوت بيشتری می گيرد که جمھوری اس+می 
درموضوع کشمکش ھا و درگيری ھای قومی و 
مذھبی و رقابت ھای منطقه ای، باقوت بيشتری 
وارد صحنه می شود و پرصدا تر ازھميشه 

 .برطبل جنگ افروزی و تشنج افرينی می کوبد
گر  نظر از ماھيت ارتجاعی و سرکوب صرف

رژيم حاکم بر بحرين، بيانيه کوتاه قاسم سليمانی 
که کيھان شريعتمداری نيز به توضيح و  چنان

تشريح آن پرداخت، يک تھديد جدی نظامی، 
ھا، مداخله آشکار و  تحريک شيعيان عليه سنی

پرده در امور داخلی يک کشور ھمسايه است  بی
طلبانه و  ھای جاه ناپذير از سياست که جزئی جدائی

. ست اس+ميستی رژيم جمھوری اس+می پان
اس+ميستی جمھوری اس+می و  طلبی پان توسعه

ای و  ھای فرقه دامن زدن به اخت+فات و جنگ
مذھبی در منطقه خاورميانه موضوع جديدی 

ست  جمھوری اس+می يک دولت مذھبی.  نيست
رژيم .  که داعيه رھبری شيعيان جھان را دارد

مذھبی و شيعی جمھوری اس+می، با اتخاذ و 
جويانه،  طلبانه و مداخله ھای توسعه اجرای سياست

سعی کرده است تحت لوای حمايت از شيعيان، 
. ھژمونی خود را بر کشورھای منطقه اعمال کند

جويی از مختصات دولت  جنگ افروزی و مداخله
ھا و  طلبی مذھبی حاکم بر ايران و منطبق  بر جاه

اس+ميستی آن  طلبانه و پان ھای ھژمونی سياست
جمھوری اس+می از طريق تحريک .  است

ھای مسلح مذھبی،  شيعيان و سازماندھی گروه
ھای  ھا و برافروختن جنگ برانگيختن شورش

ای و مذھبی و حضور مستقيم و غيرمستقيم  فرقه
طلبانه خود  در آن است که اھداف و مقاصد توسعه

يک روز عراق، روز .  برد را در منطقه پيش می
ديگر سوريه، روزبعد يمن و امروز نوبت بحرين 

دخالت درامور داخلی کشورھای منطقه، .  است 
ايجاد و تقويت گروه ھای اس+م گرای شيعی و 
تسليح ان ھا، ازھمان اغاز از ويژگی ھای بارز 
سياست خارجی جمھوری اس+می بوده است که 

سياست ھای .تا به امروز نيز ادامه يافته است
تجاوزکارانه و پان اس+ميستی جمھوری اس+می 
و ھمتايان و رقيبان آن درمنطقه خاورميانه، 
جنگ ھای فرقه ای و مذھبی حاصل اين سياست 
ھا نه فقط زيان ھا و آسيب ھای جدی برمردم بی 
دفاع منطقه و شرايط زندگی ميليون ھا انسان 
وارد آورده است بلکه دربرخی ازاين کشور ھا 
مانند عراق، سوريه، لبنان و يمن ويرانگری ھای 
عظيم و کشتارھای فجيع و بی سابقه ای 

 .ببارآورده است
پوشيده نيست که تھديدات نظامی فرمانده 
نيروھای قدس سپاه، که بی اذن و اجازه فرمانده 
کل، علی خامنه ای ھرگزبرزبان وی جاری نمی 
شد، تضاد ھا و کشمکش ھای چند گانه موجود 

اين .  درمنطقه را بيش از پيش تشديد خواھد کرد
تھديدات که تا ھمين لحظه نيز اخت+ف و 

کشمکش ميان ائت+ف کشورھای عربی به 
رھبری عربستان سعودی و دولت مذھبی حاکم 
برايران را تشديد نموده، اگر به مرحله اجرا 
گذاشته شود، تأثيرات ويرانگر و نابود کننده آن 

چه اکنون   درمنطقه، صدبار فاجعه بارتر از آن
شعله جنگ به ھمه کشورھای .  ھست خواھد بود

منطقه سرايت خواھد کرد و  خاورميانه به يک 
گاه واقعی که ميليون ھا انسان را به کام خود   قتل

 .می کشد بدل خواھد شد
اما اين ھنوز تمام نتايج جنگ افروزی ھا 
وسياست ھای توسعه طلبانه و پان اس+ميستی 

فجايعی که اين .  رژيم جمھوری اس+می نيست
سياست درعرصه داخلی ببارآورده و بيش از اين 

تر از فجايع منطقه ای ان   ببار خواھد آورد، کم
جمھوری اس+می ساpنه ميلياردھا دpر .  نيست

حاصل دسترنج کارگران را صرف ھزينه ھای 
بودجه .  سنگين دستگاه نظامی خود کرده است

ارگان ھای سرکوب و نظامی، بويژه بودجه سپاه 
که  درحالی.  و ارتش ھر ساله افرايش يافته است

اکثريت قريب به اتفاق کارگران و زحمتکشان 
ھا تن  کنند، ميليون ايران زير خط فقر زندگی می

از جوانان و مردم ايران بيکارند، روزانه صدھا 
شوند که  کارگر اخراج و به خيابان پرتاب می

گونه ممّر درآمدی ندارند، درشرايطی که حتا  ھيچ
ھای ناچيز کارگران، معلمان و  دستمزدھا و حقوق

بازنشستگان نيز بموقع پرداخت نمی شود و 
کند به  خواھد يا طلب مزد می کارگری که کار می

شود، درحالی که  زير ش+ق گرفته و زندانی می
ھا کودک کار و زنان خيابانی و کارتن  ميليون

برند  مسکنی بسر می خواب در فقر و نداری و بی
! رسند و کودکان حتا پيش از تولد به فروش می

جمھوری اس+می ھر ساله ميلياردھا دpر چه به 
شکل پول نقد و چه به صورت تجھيزات و 

ھای  برد سياست تسليحات، برای پيش
اس+ميستی خود درسوريه و لبنان و يمن  پان

. کند وعراق و ديگر کشورھای منطقه ھزينه می
ھا نه فقط  جمھوری اس+می با اين سياست

ميلياردھا دpر ثروت جامعه را صرف 
ھای ماجراجويانه خود نموده و با ربودن  طلبی جاه

گرای  ھای اس+م نان از سفره کارگران، گروه
شيعی را در منطقه تقويت کرده است، بلکه در 

ھای  ھای امپرياليستی و ديگر دولت کنار قدرت
گرايی در منطقه  ارتجاعی منطقه، به رشد ارتجاع

خاورميانه و تقويت بنيادگرايان اس+می از نمونه 
 .داعش و النصره نيز ياری رسانده است

ھای  ھای نظامی و سياست که دخالت رغم آن به
طلبانه جمھوری اس+می  تجاوزکارانه و ھژمونی

در سوريه و عراق و يمن يکی پس از ديگری با 
شکست و رسوايی روبرو شده، اما جمھوری 

آفرينی،  اس+می نه فقط از دميدن بر شيپور تشنج
طلبی دست  مذھبی و توسعه  –ای  ھای فرقه جنگ

ھای نظامی  برنداشته بلکه روزبروز بر دخالت
جمھوری .  خود در کشورھای منطقه افزوده است

اس+می که تا ھمين يک سال پيش حضور 
نيروھای نظامی خود را در سوريه انکار 

شدگان سپاه فزونی  کرد، بعدھا که تعداد کشته می
ھا را  ه توانست جناز يافت به نحوی که ديگر نمی

برد  از چشم شھرھا و شھروندان پنھان سازد و پی
تواند شترسواری کند، به  که دوp دوp نمی

حضور نيروھای نظامی خود در سوريه اعتراف 
 رفت  کرد و در اين جنگ ارتجاعی تا آنجا پيش

که واحدھای نظامی ارتش خود را نيز به سوريه 

  ۶درصفحه 
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ھاست از  زيرا که سال.  خشم و اعتراضی به حق
. اند زای اين پديده در رنج عوارض بيماری

متخصصان درباره عوارض اين پديده، بر 
ھای تنفسی، آسم،  افزايش عفونت دستگاه

ھای  اخت+pت قلبی، برونشيت و بيماری
 .کنند گوارشی، بينايی و پوستی تأکيد می

اما اين پديده چيست؟ شايد بسياری تا چند سال 
اما با تيره .  را نشنيده بودند"  ريزگرد"پيش نام 

شدن آسمان برخی شھرھا، مردم با اين پديده آشنا 
تر از  اند به قطر کم ريزدگرھا، ذراتی.  شدند

. تر از شن متر و بسيار سبک دوھزارم ميلی
توانند بر اثر باد ھزاران متر باp  بنابراين می

رو،  از اين.  روند و مسافت زيادی را طی کنند
ھای برخاسته بر اثر توفان شن  ارتباطی با شن

ترند و چنين  ھا درشت ندارند، زيرا شن
 .کنند ھايی را طی نمی مسافت

برخی با منشأ کانی و از .  اند ريزگردھا دو دسته
که    )خرده شيشه(جنس سنگ، رس و کوارتز 

ھای تنفسی  بسيار خطرناکند و حتا از ماسک
کنند و در صورت ورود به ريه، آن را  عبور می
کنند؛ و برخی ديگر منشأ آلی دارند و از  پاره می

شوند که  ھا ايجاد می  تاpب نفت و بقايای گياھی
 .اند ھا نيز خطرناک آن
چه که تقريباً ھمگان بر سر آن توافق دارند،  آن

علل بروز اين پديده است که به تغييرات آب و 
. گردد ھوايی و سيستم اکولوژيکی منطقه برمی

چون بروز  تغييراتی که بر اثر عواملی ھم
ھا، کم آبی و خشک شدن بسياری از  خشکسالی

ھا، نابودی پوشش گياھی،  ھا، درياچه تاpب
رويه و بيش از ظرفيت، باير  ھای بی سدسازی

ھای کشاورزی، مديريت نامناسب  شدن زمين
ھای انسانی نظير رفت و آمد  منابع آبی و فعاليت

وسايل نقليه، به ويژه وسايل نقليه سنگين و 
 .اند نظامی به وجود آمده

در مورد خاستگاه اين ريزگردھا، اخت+ف 
با آن که سران .  نظرھای بسياری وجود دارد

رژيم عمدتاً کشورھايی مانند عراق، عربستان، 
سوريه و حتا مصر را خاستگاه اين ريزگردھا 

مھمانان "ھا  شمرند و در بسياری از گزارش برمی
ھا  شوند تا بر منشأ خارجی آن ناميده می"  ناخوانده

تکيه شود، به نظر برخی کارشناسان خاستگاه 
اين پديده خارجی نيست، بلکه درصدی از آن 

ی تغييرات سيستم اکولوژيکی داخل کشور  زاده
 .ھستند

ھا ظھور و عوارض متعدد س+متی،  پس از سال
محيطی و اقتصادی اين پديده، انتظار  زيست

ای ھم  چاره.  ای انديشيده شود رفت چاره می
انديشيده شد، اما به روش ھميشگی جمھوری 

مدير ملی مقابله با "ضياءالدين شعاعی، .  اس+می
چون رئيس خود،  ، ھم"پديده گرد و غبار

" س+مت نيوز"معصومه ابتکار، در گفتگو با 
سرمنشأ اين پديده ريزدگردھای اخير را 

کند؛ در  کشورھای عراق و سوريه معرفی می
خصوص اقدامات دولت برای مقابله با اين پديده 

گويد، با توجه به لزوم تعامل با کشورھای  می
بيش از يک "منطقه برای مقابله با ريزگردھا، 

سال از وقت خود را صرف برگزاری 
که عم+ نتيجه ...  ای کرديم ھای منطقه نشست

: گويد و در توضيح علت می"  مثبتی دربرنداشت

. ترين دليل آن شرايط سياسی منطقه بود مھم"
زمانی که پدربزرگ منطقه به موضوع 

توجه باشد و با ايران سر عناد  ريزگردھا بی
داشته باشد، ساير کشورھای عربی نيز به اين 

؛ سپس، مدعی "موضوع پاسخ سرباp خواھند داد
"شود می ھای  گيری و تصويب قطعنامه شکل: 

المللی در خصوص مقابله با پديده گرد  مختلف بين
و غبار در سطح جھانی با ابتکار عمل و 
پيشگامی جمھوری اس+می باعث جلب توجه و 

المللی به اين موضوع و آغاز اقدامات  نگاه بين
؛ و سرانجام خيال مردم "جھانی در اين حوزه شد

"کند که را راحت می با توجه به اين که منشأ : 
گرد و غبار، خارج از مرزھا قرار دارد و با 
توجه به شرايط امنيتی کشورھای منطقه، مردم تا 

 سال ديگر اميدی به حل مشکل نداشته ۵٠
که "  شرايط امنيتی کشورھای منطقه"آن ."  باشند

جمھوری اس+می خود يکی از بانيان و 
ی  آفرينان اصلی در ايجاد، گسترش و ادامه نقش

 .آن است
مقابله "اما بپردازيم به بقيه ادعاھای اين مسئول 

اولين ھشدارھا در مورد امکان ".  با ريزگردھا
بروز فاجعه در منطقه، برخ+ف ادعای شعاعی، 
نه از جانب جمھوری اس+می که از سوی برنامه 

 ١۶در حدود )  يونپ(محيط زيست سازمان ملل 
ھشداری که در آن زمان از .  سال پيش داده شد

سوی کشورھای منطقه و از جمله جمھوری 
اس+می ناديده گرفته شد و امروزه مسئولين رژيم 

باعث جلب توجه "و "  پيشگام"اند که آنان  مدعی
 .اند شده" المللی به اين موضوع و نگاه بين
زوال "، يونپ در گزارشی با نام ٢٠٠١در سال 
در "  النھرين ھای بين نابودی تاpب:  اکوسيستم

ھای ايران و عراق و  مورد خطر زوال تاpب
اثرات مخرب آن بر محيط زيست و حيات وحش 

تواند از  ھشدار داد و گفت که اثرات آن می
اين .  سيبری تا آفريقای شمالی را دربرگيرد

نويسد، در  گزارش در مورد تاpب ھورالعظيم می
ترين   درصد از اين تاpب که بزرگ٩٠حدود 

 تاکنون ١٩٧٠تاpب خاورميانه است، از سال 
ھای  و به خطر سدسازی.  خشک شده است

کند که از  رويه بر دجله و فرات اشاره می بی
آن زمان، .  اند ھای جھان جمله پرسدترين رودخانه

خطر زوال اين تاpب با خشک شدن درياچه آرال 
پس از .  ھای آمازون مقايسه شد و نابودی جنگ

آن اين گزارش بارھا به روز شد و ھر بار بر 
لزوم ھمکاری کشورھای منطقه برای مقابله با 

از جمله اقداماتی که برای .  اين فاجعه تأکيد شد
مقابله با اين پديده بارھا به آن اشاره شده است، 

پاشی،  لزوم ثبيت سطح خاک از طريق مالچ
ھا و  کاشت گياھان و درختان، ساخت بادشکن

 . باشد اقدامات ديگر می
ھای شنی  پروژه توفان"، يونپ ٢٠١٣در ژانويه 

را به اجرا درآورد تا به پ+تفرم "  و گرد و غبار
طرفی برای کشورھای منطقه جھت مذاکره و  بی

. کار اين پديده بدل گردد کسب توافق بر سر راه
شورای ھمکاری "در ماه مه کشورھای عضو 
و ھمسايگانشان "  کشورھای عربی خليج فارس

در ابوظبی گرد آمدند تا درباره کاھش تأثيرات 
در .  ھا و سھم مالی ھر کشور گفتگو کنند توفان

ھای  اين نشست، يکی از سؤاpت، درباره موفقيت

ايران برای مقابله با اين پديده و ھزينه مالی آن 
نماينده ايران مدعی شد که سرمنشأ اکثر اين .  بود

ھا در منطقه است و نه در داخل ايران و به  توفان
توان ھزينه مالی مقابله با مراکز  سختی می

تواند  اما ايران می.  زا را ارزيابی کرد توفان
آميزش را با ساير کشورھا در  ھای موفقيت برنامه

 .ميان بگذارد
توان با رجوع به  سرنوشت اين نشست را می

در سال .  سرنوشت اقدامات پيشين حدس زد
، ايران، عراق، سوريه، قطر و ترکيه ٢٠١٠

ای را در تھران برای تبادل اط+عات،  توافقنامه
تکنولوژی و تجارب برای کاھش ريزگردھا 

 اين توافقنامه ٢٠١۴امضا کردند، اما در سال 
 ايران ٢٠١١در سال .  ھنوز پيشرفتی نکرده بود

و عراق قراردادی را امضا کردند که در يک 
/  ٢پروژه   مايل مربع ٣٨۶٠ ميليارد دpری، ١ 

. پاشی تثبيت شود از مناطق بيابانی عراق با مالچ
 .گاه اجرا نشد اين قرارداد ھيچ

 گزارش شد، عمق تاpب انزلی به ٢٠١٢در سال 
ھای  بخش.  دليل حجم باpی رسوبات کم شده است

بزرگی از تاpب گاوخونی، ارژن، پريشان، 
. گانه ھامون نيز خشک شدند گل و تاpب سه آجی

وضعيت تاpب ھورالعظيم نيز نامناسب گزارش 
 .شد

در ھمان سال کارشناسان اع+م کردند، وضعيت 
 تاpب ايران نامناسب است و يکی از ٢۵٢تمامی 

ھای ايران را  کارشناسان وضعيت تمامی تاpب
زير خط قرمز اع+م کرد و علت را ساخت و 

ھا و بر روی  ساز سدھا در اطراف تاpب
ھا  ھايی ناميد که شريان اصلی تاpب رودخانه

"وی به عنوان مثال گفت.  ھستند نمونه چنين : 
ھايی   سد بر روی رودخانه٣۶اقداماتی احداث 

 ميليارد متر مکعب از آب درياچه ۵است که 
ای که  درياچه."  کردند اروميه را تأمين می

وضعيت بحرانی آن، اعتراضات مردمی زيادی 
ای که طبق مطالعات  و درياچه.  را برانگيخت

توانند گرد و  المللی، بادھای بر فرازش می بين
غبار را ھزاران متر باp برده و تا ترکيه، 

 .ارمنستان و آذربايجان حمل کنند
رئيس پژوھشکده علوم زمين و جغرافيای 

 با ٩۵ تير ٨دانشگاه سيستان و بلوچستان در 
ھای ريزگرد در شرق کشور  اشاره به کانون

ھايی که در شرق کشور  تر تاpب بيش:  گفت
ھا به  اند و يا سطح آب آن اند يا خشک شده بوده

: وی در ادامه گفت."  شدت کاھش يافته است
 درصد از ٧٠ تا ۶٠دھد که  آمارھا نشان می

برداشت ريزگردھای سيستان مربوط به تاpب 
بادھای فراز ."  ھامون و اراضی اطراف آن است

توانند ريزگردھا را در ايران،  ھامون نه تنھا می
 .بلکه در افغانستان و پاکستان نيز پخش کنند

به رغم ادعای سران دولت درباره خاستگاه 
شناس و  خارجی ريزگردھا، حسين آخانی، زيست

عضو ھيئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تھران، 
 سرمنشأ توليد ريزگردھا را ٩٣در بھمن 

النھرين حد فاصل مرز  ھای نابود شده بين تاpب
"او گفت.  بين ايران و عراق دانست ھايی  نمونه: 

از ريزگردھا برای آزمايش از خوزستان به 
ريزگردھايی که : "و افزود".  تھران منتقل کرديم

١از صفحه   

 "ريزگردھا"نقش جمھوری اس%می در تشديد فاجعه زيست محيطی به نام 
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 نقش جمھوری اس%می در تشديد

 "ريزگردھا" فاجعه زيست محيطی به نام 

ھای غير  آن ھم به اين بھانه که زدن چاه.  ھستند
مجاز و استفاده از آب برای کشاورزی علت 

در حالی که .  ھاست آبی تاpب اصلی خشکی و کم
ھاست در اين مناطق کاشت و برداشت  سده
ھا  ھا و رودھا و درياچه شود، بی آن که تاpب می

ھدف نيز آن است از .  به مرحله بحرانی برسند
زايی شانه خالی کند؛  بار مسئوليت در بحران

ھای  بحرانی که ناشی از سدسازی
اعتنا  غيرکارشناسانه، گاھی غير ضروری و بی

ھای اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيکی  به جنبه
منطقه بوده است؛ ناشی از عدم پيشبرد مؤثر و 

ھای مستمر و ھدفمند جھت کاھش  مفيد برنامه
زايی و ايجاد پوشش گياھی در مناطق pزم  بيابان

 . بوده است
گرچه عامل اصلی وضعيت زيست محيطی وخيم 

داری است که تنھا  کنونی جھان، نظام سرمايه
تر حتا به قيمت  اش کسب سود ھر چه بيش ھدف

تخريب محيط زيست است، اما امروزه در 
ھا ناچار  بسياری از کشورھای پيشرفته، دولت

ھای طبيعی يا  اند برای جلوگيری از فاجعه شده
ھا اقدامات پيشگيرانه يا پس از  کاھش دامنه آن

. ای را در پيش گيرند گرانه بروز، اقدامات درمان
. انتظاری که در جمھوری اس+می عبث است

انتظار از رژيمی که در سراسر عمر منحوس 
خود، از پديدآورندگان معض+ت اجتماعی، 

ھا بوده و  اقتصادی و سياسی و تشديد و تعميق آن
اکنون نيز مسئول تشديد اين فاجعه زيست 

ست که ترميم و جبران بخش کوچکی از  محيطی
اگر .  آن به ساليان طوpنی کار نياز دارد

ريزگردھا موجب مرگ و مير، بيماری، تحميل 
ھای درمانی به مردم به ويژه مناطق  ھزينه

محرومی چون خوزستان و سيستان و بلوچستان 
چون ھميشه  و ساير نقاط کشور شده است، ھم

اند برای دست اندرکاران رژيم تا با داير  رحمتی
کردن اداره و ايجاد پست و مقامی جديد به بھانه 

ھای ک+ن به  مقابله با معضل، با دريافت حقوق
چپاول حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان 
بپردازند، بی آن که گام مؤثری برای کاھش درد 

برای حل اين بحران، .  و رنج مردم بردارند
گير جامعه  ھای گريبان چون ساير بحران ھم

ايران، برای رھايی از تمامی مصايبی که 
جمھوری اس+می به بار آورده است و برای 
نجات محيط زيست ايران نيز تنھا راه حل 
سرنگونی اين رژيم و برقراری حکومتی 

ست که جھت برقراری رفاه و س+مت  شورايی
ھای  مردم، حفظ محيط زيست در اولويت

 .رود اقداماتش به شمار می

اکنون روشن نيست، .  ريزگردھا کاری انجام دھد
اعتبارات "خانم معصومه ابتکار، بر اساس کدام 

توانسته نه تنھا اقدامات خوبی "  و امکانات موجود
ھا سال است در  انجام دھد، بلکه تاpبی را که ده

 .ست به يکباره احيا کند معرض نابودی
دولت در حالی بودجه محيط زيست را حذف 

کند که بنا به برآوردھا، ھزينه کاھش  می
ھای ناشی از  تر از ھزينه ريزگردھا بسيار کم

ع+وه بر ھزينه درمان .  ھاست عوارض آن
ھای ناشی از ريزگردھا، بسياری مواقع  بيماری

باp رفتن حجم ريزگردھا در ھوا و امکان عدم 
تنفس، موجب بسته شدن ادارات و مدارس 

شود، تصادفات ناشی از کاھش ديد را افزايش  می
ھا منجر  دھد و حتا به تعطيلی فرودگاه می
 .گردد می

بر اين ھمه بايد به عوارض اکولوژيکی ناشی از 
بر اثر بسته شدن .  ريزگردھا اشاره کرد

ھای تنفسی گياھان، فتوسنتز گياھان کاھش  روزنه
يابد و پوشش گياھی مناطق ديگری که در  می

. شود گيرند نيز نابود می معرض ريزگرد قرار می
گستره اين تأثيرات چنان است که بنا به يک 

ھای ساحل خليج فارس نيز از  ارزيابی، مرجان
گزند ريزگردھا در امان نمانده و رنگ طبيعی 

اند و حتا بر توليد عسل ھم  خود را از دست داده
تأثيرات منفی گذاشته است، زيرا زنبورھا راه 

 .کنند کندو را گم می
گرچه يکی از علل اين فاجعه خشکسالی، کاھش 
بارندگی و گرم شدن ھوای کره زمين است، اما 
نقش مسئوpن جمھوری اس+می در تشديد ايجاد 
اين فاجعه و پس از بروز، عدم اقدام برای کاھش 

نقشی که با زدن .  ست دامنه آن انکارناشدنی
ھا آغاز  رويه و ندادن سھم آب تاpب سدھای بی

ادامه "  نکاشت"چون  ھايی ھم شود و با برنامه می
آن ھم با وجودی که يکی از دpيل بروز .  يابد می

ھای  ريزگردھا، عدم کاشت و باير ماندن زمين
طبق اين طرح دولت .  شود کشاورزی دانسته می

به کشاورزان حاشيه درياچه اروميه يا برخی 
ھای خود را  دھد تا زمين نقاط ديگر پول می

که اين خود باعث توليد ريزگردھای .  نکارند
شود که برای کشت  ناشی از کود فسفاتی می

گياھان به کار رفته و بخشی از آن جذب نشده 
زا  ريزگردھايی که سرطان.  باقی مانده است

شود بدون ھيچ  در آسمان کشور ما ديده می
ترديدی منشأ تاpبی دارند و به احتمال قوی از 
تاpب ھورالعظيم در جنوب ايران و عراق نشأت 

بر اين اساس، خاستگاه ريزگردھا .  گيرند می
تواند مناطق دوردستی نظير عربستان و  نمی

شمال آفريقا باشد زيرا اساسا در اين مناطق 
 ." تاpبی وجود ندارد

زياد pزم نيست در ميان اخبار جستجو کرد تا به 
 تير نيز ٢روز :  خبرھايی اين چنينی برخورد

مدير کل حفاظت محيط زيست استان بوشھر، 
شش کانون بحرانی فرسايش بادی در :  اع+م کرد

مناطق دشتستان، تنگستان، دشتی، دير و بوشھر 
 .شناسايی شده است

ھای مختلف و تبديل  گزارشات در مورد تاpب
شايد .  ھا به يکی از مراکز بحران کم نيستند آن

منشأ درصدی از ريزگردھا کشورھای ھمسايه 
دھند که  باشند، اما اين گزارشات نشان می

آب ايران نيز در توليد  ھای خشک شده يا کم تاpب
و انتقال ريزگردھا به سراسر ايران و کشورھای 

 .ھمسايه نقش دارند
اکنون که تخريب ھورالعظيم و نقش آن در ايجاد 
ريزگردھا بر ھمگان عيان شده و انکارپذير 

شود بر اساس  نيست، معصومه ابتکار مدعی می
اعتبارات و امکانات موجود اقدامات خوبی در 

ھای آن  زمينه مقابله با ريزگردھا و کانون
"افزايد صورت گرفته و می احيای تاpب : 

پنجمين :  ھورالعظيم از اقدمات مھم دولت بود
درياچه اين تاpب احيا شده و ھورالعظيم ديگر 

در حالی ."  کانون بحران برای خوزستان نيست
که ناصر عبيات، يکی از فعاpن محيط زيست 

گويد،  استان خوزستان، ضمن ارائه تصاويری می
ھورالعظيم جنوبی يا ميدان آزادگان جنوبی که 
بيشترين وسعت کل تاpب ھورالعظيم را شامل 

شود، تقريباً به طور کامل خشک شده است و  می
فقط فاض+ب و پسماند کشاورزی به آن وارد 

در اين منطقه شرکتھای نفتی مستقر .  شود می
ھا دکل حفاری و اکتشاف در آن  ھستند و ده

مشغول به کارند که در صورت احيای تاpب بايد 
تاکنون به زير آب فرو رفته باشند اما متأسفانه 
شاھديم که وزارت نفت در دو قسمت تاpب 

او در .  مشغول فعاليت و تغيير کاربری است
تنھا :  گويد می"  تسنيم"گفتگو با خبرگزاری دولتی 

طی اقداماتی نمايشی برای مدتی چند روزه در 
ريز به اين تاpب از درياچه عظيم  ھای آب حوزه

که نسبت به ...  سد کرخه آب رھاسازی کردند 
 .اين تاpب بزرگ و عظيم يک قطره در درياست

اعتبارات و امکانات "معصومه ابتکار به 
يکی از نمايندگان مجلس .  کند اشاره می"  موجود

محيطی و  ارتجاع در مورد مشک+ت زيست
"گويد ھا می بودجه pزم برای رفع آن نمايندگان : 

ای برای اين مسئله در نظر  بودجه...  مجلس نھم 
 با اصرار دولت اين ٩۵گرفتند اما در سال 

کند که  يکی ديگر ھم افشا می."  بودجه حذف شد
سازمان محيط زيست نه نيروی انسانی کافی دارد 

 ميليارد ٢٠ تا ١٠به طوری که .  نه بودجه کافی
ھای جاری خود  تومان بودجه کفاف ھزينه

دھد، چه برسد بيايد برای بحث  سازمان را ھم نمی
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١از صفحه   

 ھای جعلی ترور درپی شبکه ھدف رژيم از کشف پی
 .رسيد

جنجال و ھياھوی اخير وزارت اط+عات بر سر 
ھای تروريستی  ترين توطئه کشف يکی از بزرگ

ھای تکفيری وھابی نيز از نمونه ھمين  گروه
. ھای جعلی و ساختگی است اخبار و گزارش

برداری  ساختگی بودن اين خبر از ھمان فيلم
ماجرا از فرط .  وزارت اط+عات آشکار است

. آور به خود گرفته است جعلی بودن، شکلی خنده
ده عضو وابسته به داعش با انبوھی س+ح و 

که  شوند،  بدون اين سادگی دستگير می مھمات به
ھا، يا مأموران  وزارت اط+عات  يکی از آن

با کدام .  حتی يک زخم سطحی برداشته باشند
ھای  تواند باور کند که اين داعشی منطق کسی می

گرا که برای   پوک اس+م تروريست، نادان و کله
روزه در عراق  شان ھمه رسيدن به بھشت موھوم

دھند، در  و سوريه عمليات انتحاری انجام می
مقابل وزارت اط+عات جمھوری اس+می ، بدون 

زير تسليم  ھرگونه واکنشی ھمچون بره سربه
شکل تنظيم خبر ھم ساختگی بودن آن .  شوند  می

: وزير اط+عات گفت.  دھد وضوح نشان می را به
 نفر دستگير شدند، دقيقاً عين خبر سال گذشته  ١٠

تعداد .  شده بود داعشی اع+م١٠که دستگيری 
 ١١ يا ٩توانست فرضاً  ھا ، گويا نمی دستگيرشده

شده  بر ھمين منوال مواد انفجاری ضبط.  نفر باشد
 کيلوگرم باشد، نه کمتر ١٠٠بايستی دقيقاً  نيز می

ھای شناسايی انفجاری ھم به  ھدف.  و نه بيشتر
 باشد، نه ۵٠بايستی سرراست رقم  روال قبل می

از ھر جھت که به اين .  ۵١ يا ۴٧به حسب اتفاق 
 امنيتی جمھوری  ھای ارگان اخبار و گزارش

 . ھا آشکار است اس+می نگاه کنيم جعلی بودن آن
ھای  اما ھدف وزارت اط+عات و ديگر دستگاه

ھا،  سازی پليسی و امنيتی رژيم از اين صحنه
ھا  ھا و جعل اخبار و گزارش سازی پرونده

 چيست؟
حقيقت اين است که جمھوری اس+می در 

نارضايتی .  برد وضعيت وخيمی به سر می
اجتماعی و   –ای از جھات مختلف اقتصادی  توده

وضعيت معيشتی .   و گسترده است سياسی وسيع
ھا پيش به  ھای کارگر و زحمتکش از مدت توده

بيکاری مدام .  تحملی رسيده است مرحله غيرقابل
ھای مردم از  عموم توده.  در حال افزايش است

ھای رژيم  فشارھای سياسی و سرکوبگری
فساد فراگير، عمق .  اند ديکتاتوری به تنگ آمده

پوسيدگی حکومت اس+می را به نمايش گذاشته 
. اقتصاد، در بحرانی ژرف گرفتار است.  است

ای  حسن روحانی که قرار بود با حل نزاع ھسته
المللی، اوضاع   بين از طريق کمک سرمايه

اقتصادی از ھم گسيخته را تحت کنترل درآورد، 
 .تری به بار آورده است وضعيت وخيم

ک+م، جمھوری اس+می در چنگال  در يک
بست قرارگرفته و  ھای متعدد در بن بحران

 نارضايتی عمومی به درجه انفجار آميزی رشد
ھ��ای وزارت  س��ازی ت��م��ام ص��ح��ن��ه.  ک��رده اس��ت 

اط+عات ، جعل خبر و گ�زارش و ان�ت�ش�ار 
 ھای  درپی از مت+شی کردن شبکه اخبار پی

ھ�ا،  س�ازی تروريستی و جاس�وس�ی و پ�رون�ده
م��ق��دم ب��ر ھ��ر چ��ي��ز در خ��دم��ت م��ق��اب��ل��ه ب��ا 
نارضايتی عمومی مردم از وض�ع م�وج�ود، 

امنيتی و مست�ح�ک�م -از طريق تشديد جو پلسی
ھدف اص�ل�ی .  نشان دادن موقعيت رژيم است

اط+عات اع+م کرده بود که دو عضو داعش را 
دستگير کرده است و در اواخر سال گذشته، اين 

 عضو ١٠دستگاه امنيتی رژيم از دستگيری 
در .  داعش در شرق و غرب ايران خبر داده بود

 نفر را که در ۵٣ھمان ايام، پليس نيز خبر داد که 
کردند،  فضای مجازی به نفع داعش تبليغ می

توان اين ليست  باز ھم می.  دستگير کرده است
ظاھراً اقدامات ضد تروريستی تکفيری و داعشی 

تر کرد، اما کافی است که به  رژيم را طوpنی
 ارديبھشت نيز ٣١سخنرانی وزير اط+عات در 

 بيست تيم ٩۴در سال :  کنيم که گفت اشاره
گذاری و ضد  تروريستی که برنامه انفجار بمب

تعدادی کشته و .  امنيتی را داشتند، مت+شی شد
 .جمعی ھم بازداشت شدند

آيا کسی تا کنون خبری از سرنوشت بعدی اين 
ھمه دستگيرشدگان داعشی شنيده است؟ در مورد 

  مبلغ داعشی چه؟ ٥٣ نفر سال گذشته و يا ١٠
ھای دستگاه  روشن است که اين اخبار و گزارش

اط+عاتی و امنيتی جمھوری اس+می يا به کلی 
اند، از ھمين رو ديگر خبری در  جعلی و ساختگی

ھا انتشار نيافت، يا در معدود مواردی  پيرامون آن
شده آن  داده، به شکلی تحريف که واقعاً اتفاقی رخ

 .اند را انعکاس داده
دستگاه امنيتی جمھوری اس+می در طول چند 
دھه گذشته، ھمواره برای پيشبرد اھداف سياسی 

سادگی اخبار و  داخلی و خارجی رژيم، به
گاه برای .  ھای جعلی انتشار داده است گزارش

جعل خبر، خودش گروه تشکيل داده و حتی برای 
ھای خود،  ھا و توطئه واقعی نشان دادن طرح

يک نمونه آن، که .  عمل نظامی انجام داده است
درنتيجه تضادھای درونی باندھای ھيئت حاکمه 
افشاء گرديد و بر ھمگان آشکار است، 

گذاری وزارت اط+عات در مشھد و انتساب  بمب
شيوه ديگری .  آن به سازمان مجاھدين خلق بود

که دستگاه امنيتی جمھوری اس+می از رژيم شاه 
به ارث برده ، تشکيل به اصط+ح گروه سياسی 
از مأموران امنيتی برای به دام انداختن چند آدم 
ناآگاه و سپس به راه انداختن ھياھو و جنجال بر 

سازی شبکه تروريستی و  سر کشف و خنثی
ھای رايج  يکی ديگر از شيوه.  براندازی است

سازی  پليسی رژيم، پرونده  –ھای امنيتی  ارگان
زير شکنجه و واداشتن افراد به اعترافات 

 و جاسوسی است که معموpً  دروغين تروريستی
ھای رژيم پخش  فيلم آن نيز از طريق تلويزيون

ھای فراوانی از اين  مردم ايران نمونه.  شود می
اند و به خوبی اين  ھای رژيم ديده اعتراف گيری
که چند سال پيش  وقتی.  شناسند شيوه را می

ای رژيم ترور شدند، وزارت  متخصصين ھسته
ھا تن از مردم ايران  اط+عات و سپاه پاسداران ده

ای با اين ماجرا نداشتند،  را که ھيچ رابطه
ھای  ھا را در سلول دستگير کردند و چندين ماه آن

انفرادی شکنجه کردند، تا اعتراف به جاسوسی 
. ای کنند برای اسرائيل و ترور دانشمندان ھسته

ھا کمترين اط+عی از اين  اين در حالی بود که آن
ھا  ماجرا نداشتند و سرانجام  نيز پس از ماه

ھا را آزاد  شکنجه و انفرادی، به ناگزير، آن
اما درواقع کسانی که ترور را انجام داده .  کردند

بودند، ھرگز دستگير نشدند و ماجرا به پايان 

استثنايی، حتی خبری از دستگيری، محاکمه و 
. محکوميت اين ھزاران انسان، انتشار نيافته است

آنچه ھمواره از زبان سران و مقامات حکومت 
در مطبوعات تحت کنترل رژيم اختناق، انعکاس 

يابد و مردم ايران به قدرت کافی با آن آشنا  می
ھستند، صحبت از جاسوسی، عناصر نفوذی، 

ھای تروريستی و از اين  مت+شی کردن شبکه
 . ھاست نمونه

گذرد،  در طول سه ماھی که از سال جاری می
امنيتی رژيم، ھرچند   –ھای سرکوب پليسی  ارگان

ھايی از کشف،  بار، اخبار و گزارش روز يک
ھای  سرکوب، دستگيری و مت+شی کردن شبکه

اگر تا يک .  اند تروريستی و جاسوسی انتشار داده
سال پيش محتوای اصلی اين اخبار، مت+شی 

ھای نفوذی اسرائيلی و آمريکايی  کردن شبکه
بود، اکنون اما، بيشتر اين خبرھا مرتبط با 

ھای تروريستی  گروه"ھای  مت+شی کردن، ت+ش
است که آخرين نمونه آن اقدام "  تکفيری وھابی

العاده مأموران وزارت اط+عات  ظاھر خارق به
ھای  در مت+شی کردن يکی ديگر از شبکه

تکفيری وھابی است که برای جذاب کردن 
 .ماجرا، فيلمی نيز به ھمراه خبر انتشاريافته است

 خردادماه، وزارت اط+عات، با صدور ٣١در 
بشارت داد "  ملت شريف ايران"ای، به  اط+عيه

با فداکاری سربازان گمنام امام زمان يکی از "که 
ھای  ھای تروريستی گروه ترين توطئه بزرگ

تکفيری وھابی، باھدف انجام يک سلسله 
ھا در نقاط متعدد در عمق کشور و  گذاری بمب

رو، کشف و  ھای پيش مشخصاً برای مناسبت
ھا بازداشت و تعدادی  تروريست.  خنثی شد

." ی انفجار کشف و ضبط گرديد ھای آماده بمب
ملت "تر جلوه کند، به  که داستان مھيج برای اين

باش داده شد که منتظر اخبار بعدی  آماده"  شريف
 .باشيد

يک روز بعدازاين اط+عيه، وزير اط+عات، 
بخشی از "خبرنگاران را به حضور پذيرفت، تا 

. را به آگاھی مردم برسانند"  اط+عات قابل نشر
 ٢۵ھا از  عمليات دستگيری تروريست"وی گفت 

تعداد .   خرداد پايان يافت٣١خرداد آغاز و در 
صد  يک.   تروريست تکفيری دستگير شدند١٠

ھا پنجاه  کيلوگرم مواد انفجاری ضبط شد، آن
 ."ھدف انفجاری را شناسايی کرده بودند

اما اقدامات ضد تروريستی رژيم به ھمين جا 
رئيس دادگستری استان خوزستان .  خاتمه نيافت

طی دو، سه فقره "نيز در ھمين روز اع+م کرد 
عمليات، چند تيم خرابکاری که قصد داشتند از 
خوزستان وارد نقاط مرکزی کشور شوند و 
عمليات خرابکارانه انجام دھند، دستگيرشده و 

 ."برخی از اعضای اين تيم به ھ+کت رسيدند
زمان رئيس دادگستری آذربايجان شرقی خبر  ھم

 عضو گروه موسوم به گامو به ۶از دستگيری 
چند روز قبل از آن فرمانده .  اتھام جاسوسی داد

نيروی زمينی سپاه پاسداران نيز اع+م کرده بود 
دو .  که يک شبکه تروريستی در خاش منھدم شد

نفر دستگير شدند که به نقش حمايتی عربستان و 
آمريکا، در پيشبرد اھداف اين گروه اعتراف 

تر آن  قرار است در آينده گزارش مفصل.  کردند
يک ماه پيش، وزارت .  به اط+ع مردم برسد
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۵از صفحه   

 ھای جعلی ترور درپی شبکه ھدف رژيم از کشف پی

وزارت اط��+ع��ات اي��ن اس��ت ک��ه ب��ه م��ردم 
بر اوضاع مسلط اس�ت و ھ�م�ه  بگويد، رژيم

چيز در کنترل وزارت اط+عات ق�رار دارد 
. تواند ھر حرکتی را در نطفه خفه کن�د که می
ھ�ای ک�ارگ�ر   برای بازداشتن توده حال درعين

و زح��م��ت��ک��ش از ھ��ر اق��دام ان��ق��+ب��ی ب��رای 
برانداختن رژيم، امنيت را بھانه قرار دھ�د و 

که خطر اق�دام�ات ت�روريس�ت�ی  بگويد درحالی
داعش وجود دارد و منطقه خاورميانه درگير 

ھای داخلی است، برھم زدن امن�ي�ت را  جنگ
 تحمل نخواھد 

 ارديبھشت ٣١وزير اط+عات در نطق .  کرد
نماز جمعه، به نحوی ھمين اھ�داف رژي�م را 

س�ال�ی ک�ه پش�ت س�ر :  او گ�ف�ت.  بازگو ک�رد
گذاشتيم، شاھد حوادث ناامنی و ضد ام�ن�ي�ت�ی 

ش�اھ�د .  در بسياری از کشورھای جھان بوديم
بوديم که در اي�ن م�ي�ان ج�م�ھ�وری اس�+م�ی 

م�ردم .  ھای گسترده را ن�اک�ام گ�ذاش�ت توطئه
شاھد بودند که در جمھوری اس+می اقدام�ات 

وی س�پ�س .  ضد امنيت�ی ب�ه وق�وع ن�پ�ي�وس�ت
وزارت اط+عات ب�ر ھ�ر اق�دام ض�د :  افزود

امنيتی اشراف ک�ام�ل دارد و در ب�راب�ر ھ�ر 
اقدام ضد امنيتی دشمن�ان ان�ق�+ب ب�اق�درت و 

 .ص+بت برخورد خواھد کرد
ج�اس�وس�ی ج�م�ھ�وری   -اما دس�ت�گ�اه پ�ل�ي�س�ی

اس+می ع+وه بر اھداف داخلی و تشدي�د ج�و 
ھ�ا  س�ازی سرکوب و اختناق، ب�ا اي�ن ص�ح�ن�ه

از .  ک�ن�د اھ�داف خ�ارج��ی را ن��ي�ز دن��ب�ال م��ی
کوشد به بھانه موھ�وم اق�دام�ات  طرف می يک

ت�روريس�ت�ی داع�ش در اي�ران، م�داخ�+ت و 
تجاوزات نظامی خود را در خارج از اي�ران 
از نمونه عراق، يمن، سوريه، لبنان، ت�وج�ي�ه 

ادعاھای پوشالی خود را ت�ک�رار ک�ن�د و .  کند
بگويد اگر ما ن�ي�روی ن�ظ�ام�ی ب�ه س�وري�ه و 

٢از صفحه   

 .اعزام نموده است
ست که جمھوری اس+می در مناقشه  اين واقعيتی 

ای با دولت آمريکا و ديگر کشورھای  ھسته
+  ١(موسوم به  ای از  تحت تاثير مجموعه)  ۵ 

نشينی  ھا، به عقب فشارھا به ويژه از ناحيه تحريم
 ) ۵ +  ١(کشورھای .  تن داد و برجام را پذيرفت

ای را به اھرم  بر اين ت+ش بودند که پرونده ھسته
فشاری برای عقب راندن جمھوری اس+می در 

ھای  عرصه سياست خارجی و کنار نھادن سياست
اما .  طلبانه آن تبديل کنند اس+ميستی و توسعه پان

جمھوری اس+می حتا در بحبوحه منازعه 
طلبانه و  ای نيز يک لحظه، اھداف توسعه ھسته

طلبانی خود را فراموش نکرد و از  ھژمونی
ھای مستقيم و غيرمستقيم در کشورھای  دخالت

ای که سی و ھفت  رويه.  منطقه دست برنداشت
جمھوری اس+می البته .  سال ادامه داشته است

نمی توانست و نمی تواند دراين عرصه عقب 
چه را که تا کنون بوده   نشينی کند مگر آن که آن

زير سئوال ببرد وموجوديت جمھوری اس+می با 
 .مختصاتی که تا کنون داشته است را نفی کند

داری و  سی و ھفت سال حاکميت رژيم سرمايه
مذھبی جمھوری اس+می بر ايران و تعقيب مداوم 

طلبانه، جز تشديد  اس+ميستی و توسعه اھدافی پان
ای در  ھای مذھبی و فرقه کشتار و تقويت جدال
ھای گوناگون  ھا و آسيب منطقه و جز خسارت

اقتصادی و اجتماعی ثمر ديگری برای مردم 
 . ايران نداشته است

فقر و ف+کت و بيکاری ميليونی، ش+ق و زندان 
آيندگی گسترده جوانان و چند ميليون  و اعدام، بی

خوابی و کودکان کار و  فروشی، کارتن معتاد، تن
خرافه، تمام آن چيزی است  خيابانی باضافه مشتی

 سال حاکميت ٣٧که جمھوری اس+می طی 
اقليتی .  ننگين خود تحويل مردم ايران داده است

کم شمار، مشتی مرتجع، مفتخور و استثمارگر، 
ھا ميليون انسان را در دست خود  سرنوشت ده

کشند و ھر روز  گرفته ، جامعه را به ھر سو می
کنند  يک روز ھوس می.  آفرينند فاجعه جديدی می

از طريق کرب+ راھی قدس شوند، روز ديگر 
ھای ملی و دسترنج کارگران را به پای  ثروت

ريزند ويا درماجراجوئی ھای يمن  بشار اسد می
هللا لبنان  اش می کنند يا صرف حزب  حيف و ميل

کنند و  گرای شيعی مشابه آن می ھای اس+م و گروه
 سخن  امروز از آغاز انتفاضه خونين در بحرين

 !گويند می
به اين وضعيت بايد پايان داد و بر اين فجايعی که 

شوند، بايستی  مدام و ھر بار در شکلی تکرار می
اما تا جمھوری اس+می بر .  نقطه پايان گذاشت

 .سر کار باشد، اين فجايع نيز خواھد بود
برای پايان دادن به اين فجايع و رھايی از شر 

داری و مذھبی  تمام مصائبی که رژيم سرمايه
جمھوری اس+می ببار آورده است، راه ديگری 
در برابر کارگران و زحمتکشان ايران نمانده 

که مبارزه عليه رژيم ارتجاعی  است جز آن
جمھوری اس+می را تشديد کنند، تمام نظم موجود 
را از ريشه براندازند و با استقرار يک حکومت 
شورايی، سرنوشت خويش و اداره امور جامعه 

 !را، خود در دست گيرند
 

قاسم سليمانی" انتفاضه"  
  در بحرين

عراق گسيل نکن�ي�م ب�اي�د در داخ�ل اي�ران ب�ا 
در ھمان حال، اين توج�ي�ه را .  داعش بجنگيم

نيز داشته ب�اش�د ک�ه ب�گ�وي�د اگ�ر ج�م�ھ�وری 
گرای ت�روريس�ت را  ھای اس+م اس+می گروه

ک�ن�د و  دھ�ی م�ی در کشورھای ديگر سازم�ان
ھا را از جھت مالی، تسليحاتی و س�ي�اس�ی  آن

ھ�ای دي�گ�ر  دھ�د، رژي�م موردحمايت قرار می
ازجمله عربستان سعودی ھم، ھم�ي�ن ک�ار را 

 . کنند در ايران می
ھ�ای س�رک�وب  ک�ه ارگ�ان خ+صه ک�+م، اي�ن

درپ�ی اخ�ب�ار و  ام�ن�ي�ت�ی رژي�م پ�ی  –پلي�س�ی 
ھای جعلی و موھوم در مورد کش�ف  گزارش

ھای تروريستی انتشار  و مت+شی کردن شبکه
دھن�د، ھ�دف�ی ج�ز تش�دي�د ج�و پ�ل�ي�س�ی و  می

امنيتی، تشديد سرکوب و اختناق در داخ�ل و 
اس�+م�ي�س�ت�ی   پ�ان توجيه سياست تجاوزکارانه

ب�رای ت�وده ھ�ای م�ردم .  را، در خارج ندارد
ايران که حکومت فاجع�ه ب�ار و ض�دانس�ان�ی 

ان�د، داع�ش  اس+می را در ايران تجربه ک�رده
گ�را از ن�م�ون�ه آن،  ھ�ای اس�+م ه  و ديگر گرو

بيش از آن رسوا ھستند که بتوان�ن�د در م�ي�ان 
مردم ايران طرف�دار پ�ي�دا ک�ن�ن�د و ع�م�ل�ي�ات 

ادع��ای وزارت .  ت��روريس��ت��ی ان��ج��ام دھ��ن��د
اط��+ع��ات ج��م��ھ��وری اس��+م��ی در م��ورد 

ھای تروريست�ی اي�ن گ�روه در اي�ران،  شبکه
 .موھوم و جعلی است

ھای مردم ايران بايد با آگاھی ب�ه اھ�داف  توده
و م��ق��اص��د ج��ع��ل��ی و  ت��ب��ل��ي��غ��ات��ی وزارت 
اط+عات،  پيگيرانه ب�ه م�ب�ارزه خ�ود ع�ل�ي�ه 

ھای حاکم بر ايران ادامه دھند و بدي�ل  داعشی
دولت کارگری شوراي�ی را در ب�راب�ر ت�م�ام 
ج��ري��ان��ات ارت��ج��اع��ی و اس��+م��ی م��ن��ط��ق��ه 

 .خاورميانه قرار دھند
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١از صفحه   

 ادعای برابری مذاھب درجمھوری اس%می
ھای قانونی نام برد که به دين اس+م و مذھب 
شيعه برتری می دھد، از جمله،  انتخاب به 
عنوان رھبر يا عضويت در شورای رھبری تنھا 

دسترسی به تمام .  مختص روحانيون شيعه است
مناصب سياسی و مديريتی و قضايی در تمام 
سطوح آن و پست رياست جمھوری به اين ترتيب 
که قانون اساسی رئيس جمھور را پاسدار مذھب 

عضويت مجلس خبرگان .  رسمی معرفی می کند
و نمايندگی مجلس شورای اس+می برای 

ھايی که رسمی نيستند، وجود ندارد و نيز  اقليت
يکی از غيرانسانی ترين احکام دين اس+م در 
برخورد با اديان ديگر اين است که کافران 

را به صرف باور دينی شان )  غيرمسلمانان(
 .نجس می داند

تصويب و وجود قوانينی از اين دست، حاکی از 
خشونت و خفقان سيستماتيک يک رژيم مذھبی 
عليه مذاھب و اديانی است که ظاھراً به رسميت 

 سال ٣٧جمھوری اس+می در طول .  می شناسد
حکومت سرکوب و خفقان،  نه تنھا برای رفع 
تبعيض ھای موجود قدمی برنداشته، بلکه به اين 
تبعيضات دامن زده و منافع  سياسی و اقتصادی 

حمله ی نظامی به .  خود را تأمين کرده است
کردستان و کشتار خلق ترکمن با آغاز تقويم 

پس از آن .  حيات جمھوری اس+می ثبت گرديد
تفرقه «نيز جمھوری اس+می ھمواربا سياست 

  ت+ش کرد تا  مليت ھای »بيانداز و حکومت کن
مختلف و پيروان مذاھب مختلف را در مقابل 
يکديگر قرار دھد تا خود را که دشمن اصلی 
اکثريت مردم جامعه می باشد، از تيررس دور 

در مناطقی مانند کردستان و خوزستان، .  بدارد
مردم محلی يا به ھيچ وجه در پٌست ھای مديريتی 

. شوند و يا تعداد آنان بسيار کم است قرار داده نمی
ھمين وضعيت در بلوچستان نيز که اکثريت شان 

در تمام مناطق .  سنی مذھب می باشند، حاکم است
ھای مذھبی و  ديگر نيز رژيم با برقراری تفاوت

ھای  قومی به ھمراه تبعيضات متعدد و محدوديت
مختلف از جمله تدريس زبان مادری يا مذاھب 

ھا، تبعيض در  ديگر غير از اس+م در مدرسه
ھای شغلی و حتی تحصيلی و غيره ت+ش  زمينه

ھای فرھنگی، مذھبی و قومی  نموده است تفاوت
را برجسته کرده و در ھمبستگی توده ھا  شکاف 

ھا محروم نگاه  ع+وه بر اين.  و تفرقه بياندازد
داشتن اين مناطق از نظر اقتصادی خود عامل 
بسيار مؤثر ديگری بوده و ھست که خشم و 

برای به .  انگيزد می نارضايتی مردم را بر
انحراف کشيدن اين خشم که بايستی در مبارزه 
عليه نظام طبقاتی حاکم و جمھوری اس+می به 
کار می آمد، جمھوری اس+می از اخت+فات 

کند و به آن دامن  استفاده می مذھبی و  ملی سوء
 .می زند

در رابطه با مذاھب ديگری که جزو مذاھب 
رسمی نيستند، مانند بھائيت، جمھوری اس+می 
خشونت را به حدی رسانده که پيروان اين مذھب 
نه تنھا از ھيچ حق و حقوقی برخوردار نيستند، 

شان به آتش کشيده  بلکه مغازه ھا و خانه و زندگی

ديگری که روز بعد در شھر مھاباد انجام شد، او  
بار ديگر بر برابری مذاھب شيعه و سنی تأکيد 

 .کرد
صرف نظر از اينکه چه ادعاھايی روحانی يا ھر 
فرد ديگری در رژيم جمھوری اس+می داشته 

ھای   اين است که نه تنھا جنبه باشد، اما واقعيت
ايدئولوژيکی حاکميت جمھوری اس+می و قوانين 

ھا و خشونت در  آن بلکه انواع و اقسام محدوديت
مورد پيروان ديگر مذاھب در دين اس+م و برای 

بر اساس آماريک .  پيروان ديگر اديان وجود دارد
در سال )  ھرانا (خبرگزاری حقوق بشری  

ھای دينی و مذھبی در مورد  ، نقض آزادی٢٠١٥
مجموع اين تعرضات را %  ٣٠اھل تسنن 

اين بدان معناست که آمار .  دربرگرفته است
دستگيری ھای طرفداران اھل تسنن حتی بيش از 

البته در .  اديان ديگر غير از اس+م بوده است
اينجا بحث بھائيان را بايد تفکيک کرد، چرا که 
طرفداران اين مذھب به شدت مورد دشمنی 
جمھوری اس+می قرار دارند و اين دشمنی نيز 

بنابراين زمانی که حتی .  کام+ً علنی می باشد
روحانی با فريبکاری از برابری مذاھب سخن 
. می گويد، به ھيچ وجه منظور او بھائيان  نيست

به غير از موارد دستگيری ھا در گزارش ھای 
ھا، عدم  متعددی نيز بستن نمازخانه ھای سنی

امکان برگزاری عيدھا، عدم وجود حق آزادی 
بيان وعقايد و نداشتن امکان استخدامی مساوی از 
اقداماتی است که عليه اھل سنت صورت می 

 .  گيرد

در مورد وضعيت اديان ديگر و مذاھب ديگر در 
چارچوب اس+م،  حتی به شکل نوشتاری در ھيچ 
کجا و از جمله در قانون اساسی جمھوری 
. اس+می از برابری سخنی به ميان نيامده است

در اين قوانين حداکثر ذکر شده که اين افراد در 
در برخی از .  انجام مراسم مذھبی خود آزادند

قوانين جمھوری اس+می به نابرابری حقوقی 
برای نمونه .  اديان رسمی در ايران برمی خوريم
  ذکر شده ٨٨١در اصل چھارم قانون مدنی، ماده 
در اينجا تنھا .  که کافِر از مسلمان ارث نمی برد

سخن از مسلمان و غيرمسلمان است که خود بدين 
معناست که تمام غيرمسلمانان، يعنی حتی پيروان 
دين ھايی که در ايران به رسميت شناخته شده 

 قانون ٢٠٧ھمچنين طبق ماده .  اند، نيز کافرند
مجازات اس+می، بين مسلمان و غير مسلمان 

شود و در مقررات استخدامی  تفاوت گذاشته می
نيز اين تبعيضات به طور رسمی و غيررسمی 

در ھمين رابطه يوناتن بت کليا، .  وجود دارد
ای در  نماينده ی آشوريان در مجلس در مصاحبه

سال گذشته به اين موارد اشاره کرد و عنوان کرد 
اگر ما کافريم، چرا در مجلس حضور «که 

 .  »داريم؟
توان از موارد متعدد تبعيض  در ھمين رابطه می

. جمھوری اس+می نيز به وضوح اع+م شده اند
برای نمونه،  می توان به موارد متعددی  در 
سخنرانی ھای او از جمله، اظھاراتش در روز 

ھا که چند روز  اول تيرماه در رابطه با دانشگاه
پس از سخنان خامنه ای در ھمين رابطه ابراز 

البته به اين سخنرانی می توان از . شد، اشاره کرد
جنبه ھای مختلف پرداخت، اما از زاويه ی بحث 
در مورد تبعيضات، امتيازات و انحصارات در 
جمھوری اس+می، اشاره به اين ادعای او 

رأی "با "  ھمه ی مقام ھا"کافيست،  که در ايران 
 . انتخاب می شوند" مستقيم و غيرمستقيم مردم

نخست بايد گفت که pزمه انتخابات، آزادی 
در جائی که آزادی از مردم سلب .  سياسی است

شده، ديکتاتوری عريان حاکم است و يک نھاد 
انتصابی ولی فقيه گروھی از سرسپردگان دولت 

گويد شما  دينی را به مردم معرفی می کند و می
حق داريد از ميان آنھا فرد يا افرادی را انتخاب 
کنيد، اساسا انتخاباتی وجود ندارد که بتوان از 

ھا،  رای مستقيم و غير مستقيم در انتخاب مقام
ع+وه بر اين، در اينجا يک .  صحبت کرد

ديکتاتور به نام ولی فقيه فرمانرواست که اختيار 
نيز در دست او "  جان و مال و ناموس مردم"

در اين دولت دينی، حتا آزادی و برابری .  است
برای پيروان اديان و مذاھب مختلف وجود ندارد، 

ھمه ھمين آقای  با اين.  تا چه رسد به مسائل ديگر
روحانی ابائی ندارد که از برابری مذاھب تحت 

 . جاکميت جمھوری اس+می سخن بگويد
در جمھوری اس+می مذھب نه فقط ھمان نقشی 

کند که در سراسر دوران جوامع  را بازی می
طبقاتی ايفا کرده است، يعنی عاملی برای تحميق 
و اسارت معنوی مردم  در خدمت تحميل اراده ی 
سياسی طبقات فرادست جامعه بر توده ھای تحت 
ستم، بلکه مستقيما در سرکوب و اسارت مادی 

در اين نظام که .  توده ھای زحمتکش نقش دارد
به خود گرفته، ھمزمان، ُمھر "  اس+می"عنوان 

تعصب، تبعيض و برتر دانستن يک دين بر ديگر 
 .اديان را بر خود زده است

در قانون اساسی و قوانين مدنی و جزايی  
جمھوری اس+می نيز انحصارگرايی مذھبی 

در قانون .  جمھوری اس+می مدون گرديده است
اساسی دين رسمی کشور، اس+م و مذھب جعفری 

در ضمن ب+فاصله .  اثنی عشری اع+م شده است
. آمده که اين اصل الی اpبد و غيرقابل تغيير است

يعنی اگر تمام افراد کشور ھم دين ديگری داشته 
باشند يا اص+ً دين نداشته باشند، دين رسمی 
کشور، اس+م و مذھب شيعه است و تا ابد ھم 

 .خواھد ماند
در عين حال روحانی در سخنرانی خود در تاريخ 

 خرداد در آذربايجان غربی ادعا کرد که در ١٠
جمھوری اس+می بين پيروان مذاھب و اقوام 

در سخنرانی .  امتياز و برتری وجود ندارد
٩درصفحه   

 زنده باد استق%ل طبقاتی کارگران 



 ٨ ٧٢٠ شماره  ٩۵نيمه اول تير     ٨
٧از صفحه   

 حقوق ھای ک%ن، دستبرد به جيب کارگران و زحمتکشان

با گذشت اين ھمه سال و رسوايی ھايی از اين 
دست که مدام در نظام جمھوری اس+می سر باز 
می کنند، ديگر نبايد برای کسی پوشيده باشد که 
دزدی، اخت+س، رانت خواری و رسوايی حقوق 
ھای نجومی مديران دولتی ريشه در ماھيت 
ديکتاتوری جمھوری اس+می، سيستم 
بوروکراتيک و غير نظارتی حاکم بر اين نظام 

فرقی ھم نمی کند که دولت رفسنجانی بر .  دارد
اريکه قدرت باشد يا خاتمی، احمدی نژاد رئيس 

در نظامی ھمانند .  جمھور باشد يا حسن روحانی
جمھوری اس+می با خصلت مستبدانه، 
بوروکراتيک و فقدان يک سيستم نظارتی موثر و 
نظام مند، وقوع ارتشاء، دزدی، دريافت حقوق 
ھای نجومی و اخت+س ھای چند ھزار ميلياردی 
. ھمواره امری بديھی و قابل پيش بينی است

خصوصا در دوره ھای معينی که بحران رژيم 
حادتر و تقابل جناح ھا طبقه حاکم تشديد می 
شود، اينگونه رسوايی ھا ھم در نتيجه تقابل 

 . طرفين، بيشتر از گذشته برم+ می شوند
اگرچه توده ھای مردم ايران ھمواره نسبت به 
اخت+س، دزدی و رانت خواری ھای صورت 
گرفته در جمھوری اس+می واکنش نشان داده اند، 
اما اينبار حساسيت جامعه بخصوص واکنش 
رسانه ھای مخالف و موافق دولت، شبکه ھای 
اجتماعی و واکنش خشم انگيز کارگران و 
زحمتکشان نسبت به حقوق و مزايای چند ده 
ميليون تومانی کارگزاران دولت، بسيار شديدتر 

و اين بر می .  از دوره ھای گذشته بوده است
گردد به وضعيت حقوقی و معيشتی اسفباری که 

در .  توده ھای مردم ايران در آن بسر می برند
وضعيتی که کارگران و اکثريت توده مردم با 
يک حقوق بخور و نمير روزگار می گذرانند و 
روز بروز سفره شان تھی تر می شود، در 

 ھزار ٨١٢وضعيتی که ھمان حداقل حقوق 
تومانی کارگران با ماه ھا تاخير پرداخت می شود 
و درھمان حال اعتراضات به حق کارگران برای 
افزايش دستمزد و پرداخت حقوق معوقه شان با 
ش+ق و زندان ھمراه است، طبيعی ست که اينبار 
واکنش جامعه و توده ھا در دستبرد علنی 
کارگزاران جمھوری اس+می به جيب کارگران و 

در .  زحمتکشان شديدتر از موارد گذشته باشد
وضعيتی که اکثريت مطلق جامعه با بحران 
معيشتی دست به گريبانند و حقوق دريافتی 
ماھيانه شان چندين برابر کمتر از ميزان خط فقر 
اع+م شده رسمی است، بسيار طبيعی است که 
توده ھای مردم ايران نسبت به اين رسوائی ھا 

 .ونظام زاينده آن ابراز تنفر و انزجار نمايند
خصوصا وقتی دولت در افزايش حداقل دستمزد 
کارگران متناسب با ھزينه ھای زندگی کمترين 
توجھی ندارد و ھمان حداقل دستمزد تعيين شده 
ھم با ماه ھا تاخير به کارگران پرداخت می شود 
و در عوض حقوق ھا و پاداش ھای آنچنانی به 
مديران دولتی داده می شود، آيا غير از اين است 

استعفای محمد .  حاکمه ايران برانگيخته است
ابراھيم امين، رئيس کل بيمه مرکزی ايران و بر 
کناری علی صدقی مدير عامل بانک رفاه 
کارگران از جمله تبعات اوليه ومادی اين ماجرا 

تبعات سياسی، .  برای کابينه روحانی بوده است
رسوايی و ننگ ماجرا اما، بسيار فراتر از تبعات 
مادی و اقتصادی آن در ميان آحاد جامعه بويژه 
. کارگران و زحمتکشان بازتاب داشته است

خصوصا تبعات سياسی آن که ھم اينک به 
صورت يک بحران و رسوايی فزاينده بر تن 
رنجور و بيمار دولت به اصط+ح تدبير و اميد 

 . روحانی چنگ انداخته ساخت
دريافت حقوق و مزايای ک+ن چند ده ميليون 
تومانی در ميان مديران رژيم که بعضا تا باpی 

 ميليون تومان ھم می رسد، اگرچه به ھيچ ١٠٠
وجه امر جديدی نيست، اما انتشار اين فيش ھای 
حقوقی، آنھم در شرايطی که کارگران به خاطر 
اعتراض به ديرکرد پرداخت چندين و چند ماھه 

 ھزار تومانی شان به زندان و ٨١٢دستمزد 
جريمه و ضربات ش+ق محکوم می شوند و 
فرھنگيان جامعه در مقابل فرزندان و خانواده 
ھای خود شرمسارند، يک بار ديگر رسوايی 
وفساد درونی نظام اس+می و سيستم سرمايه 

 .داری حاکم بر ايران را آشکار کرد
واکنش اوليه حسن روحانی در pپوشانی کردن 
موضوع و پس از آن دستور اکيد او به 
جھانگيری معاون اول رئيس جمھور جھت 
بررسی و پيگيری ماجرا، اولين اقدام روحانی 
جھت خاموش کردن شعله ھای خشم ناشی از اين 
. رسوايی در ميان کارگران و زحمتکشان بود

اقدامی که با افشای ميزان حقوق و دريافتی تعداد 
ديگری از کارگزاران دولت از جمله برم+ شدن 

 ميليون تومانی استاندار تھران ۶۵ميزان حقوق 
توسط حميد رسايی، نماينده مجلس نھم، تا حدودی 

 .رنگ باخت
افشای اين فيش ھا، در ابتدا فرصتی شد برای 
اصولگرايان تا با تکيه بر رسوايی فيش ھای 
حقوقی مديران دولتی، از يک سو سرپوشی بر 
اخت+س، دزدی و رانت خواری ھای ميلياردی 

 ساله احمدی نژاد بگذارند و از ٨خود در دوران 
سوی ديگر با اعمال فشار رسانه ای به دولت 
روحانی، سمت و سوی جدال درونی ھيئت 
حاکمه و به تبع آن توازن سياسی درون نظام را، 

به رغم چنين تصوراتی که .  به نفع  خود رقم زنند
افشاء کنندگان فيش ھای نجومی در سر داشتند، 
اما افتضاح و رسوايی بسيار فراتر از آن بود تا 
صرفا در محدوده جدال ھای درونی رژيم باقی 

چرا که، موضوع اخت+س، رشوه، دزدی، .  بماند
رانت خواری و حتا پديده پرداخت حقوق ھای 
ک+ن به کارگزاران رژيم که ظاھرا اين روزھا 
تشت رسوائی اش از بام به زير افتاده، ھرگز 
مربوط به يک دوره معين و يا برآمد عملکرد اين 

 . يا آن جناح رژيم نبوده است
  ٩درصفحه 

که اين حقوق ھای ک+ن از حلقوم کارگران 
دزديده شده و به جيب گشاد کارگزاران نظام 
ريخته می شود؟ مسلم است که ذھنيت جامعه به 
درستی بايد بر اين دزدی آشکار نظام از جيب 

از اين نظر، .  کارگران و معلمان حساس باشد
رسوايی و ننگی که اين روزھا دامن ھيئت حاکمه 
ايران را گرفته است، بسيار وسيعتر از رسوايی 

 ھزار ميليارد تومانی ٣دزدی و اخت+س ھای 
دقيقا به دليل گستردگی .  دوران احمدی نژاد است

رسوائی ھا و افتضاحات برم+ شده بود  که 
خامنه ای نيز وارد ميدان شد و سعی کرد با 

مديران جمھوری اس+می "  پاکدست خواندن"
رھبر .  فتيله اين رسوايی را اندکی پايين بکشد

جمھوری اس+می که خود بيش از ھمه بر گنداب 
درونی نظام واقف ھست و بخوبی ھم می داند که 
رسوايی ھای اين چنينی در ذھنيت جامعه و توده 
ھای محروم در محدوده اين يا آن جناح باقی نمی 
ماند و ننگ و رسوايی اش دامن کل طبقه حاکم 
را می گيرد، روز چھارشنبه دوم تير در ديدار با 

موضوع حقوق ھای نجومی،  ":ھيئت دولت گفت
اما ھمه بدانند .  در واقع ھجوم به ارزش ھا است

که اين موضوع از استثناھاست و اکثر مديران 
دست ھستند؛ اما ھمين  ھا، انسان ھای پاک دستگاه

تعداد کم نيز خيلی بد است و بايد حتماً با آن 
 " برخورد شود

البته ھم خامنه ای و ھم روحانی به خوبی می 
پرداخت حقوق ھای ک+ن، پاداش و دانند که 

مزايای فوق تصور به مديران ارشد نظام از سال 
ھای پايانی جنگ ايران و عراق بسترش فراھم 
شد و سپس در دولت ھاشمی رفسنجانی با روی 
کار آمدن تکنوکرات ھا به امری بديھی و نھادينه 

از آن زمان .  در نظام جمھوری اس+می تبديل شد
تاکنون بويژه در دولت احمدی نژاد، پرداخت 
حقوق ھای نجومی و مزايای ک+ن نه تنھا به 
مديران و کارگزاران دولتی بلکه در بسياری از 
ارگان ھای جمھوری اس+می و به طور اخص 
در سطوح فرماندھان و سرداران سپاه به امری 

چرا که .  عادی و رسمی تبديل شده است
جمھوری اس+می برای بقاء و استمرار خود به 
اعمال ديکتاتوری و سرکوب ھای عريان نيازمند 
است و سرکوب عريان نيز بدون اعمال يک 

نظامی تمام عيار ناممکن   -سيستم بوروکراتيک
پوشيده نيست که پايه ھای اين سيستم .  است

بوروکراتيک نيز فقط با دزدی، اخت+س، رانت 
خواری و تطميع ھمه جانبه و پرداخت حقوق و 
مزايای ک+ن به فرماندھان سپاه و ديگر 

 . کارگزاران نظام چفت و بست شده است
اگرچه وقوع فساد مالی و اداری مختص به 
جمھوری اس+می نبوده و در ھمه نظام ھای 
سرمايه داری به دليل ماھيت بوروکراتيک اين 
نظام ھا، کم و بيش می توان رد پايی از اخت+س، 
دزدی و حقوق ھای نجومی مديران و کارگزاران 

با اين ھمه، ترديدی نيست که ميزان .  را يافت
وجود فساد مالی و گستردگی آن در ھر يک از 
کشورھای سرمايه داری و پارلمانتاريستی رابطه 
تنگاتنگی با عدم وجود آزادی بيان، نبود 

 زنده باد سوسياليسم 
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حقوق ھای ک%ن، دستبرد به 
 جيب کارگران و زحمتکشان

مطبوعات آزاد و نھادھای کنترل دولتی يا غير 
لذا، ھرچه يک نظام بسته تر و .  دولتی دارد

ديکتاتوری در آن عريان تر باشد، آزادی در 
محاق، رسانه ھا سرکوب شده و جامعه از وجود 
نھادھای مدنی و احزاب سياسی مستقل محروم تر 
باشد، به ھمان نسبت زمينه برای دزدی، ارتشاء، 
اخت+س و گسترش فساد مالی و اداری فراھم تر 

بر عکس ھر چه يک نظام از .  خواھد بود
مناسبات بورکراتيک حاکم بر دولت ھا فاصله 
داشته باشد، توسط نھادھای مدنی، مطبوعات، 
اتحاديه ھای کارگری، احزاب، سازمان ھای 
سياسی و حتا مجلس و دستگاه قضايی قابل کنترل 
و مورد بازخواست قرار گيرد، به ھمان نسبت 
زمينه اخت+س و دزدی و فساد مالی نيز کاھش 

با اين ھمه، از آنجايی که نظام ھای .  می يابد
سرمايه داری بر بستر يک سيستم بوروکراتيک 
و سلسله مراتب پايه ريزی شده اند، در بھترين 
حالت ھمانند نظام ھای سرمايه داری پيشرفته 
غربی که از وجود  نھادھای کنترل کننده ای 
ھمانند پارلمان و در کنارش با انتشار نسبتا آزاد 
رسانه ھای خبری مواجه ھستند، اما باز ھم فاقد 
آن کارايی pزم برای پيشگيری قاطع و ھمه 

 .جانبه در وقوع فساد دولتی ھستند
حال با چنين اوصافی، در نظامی با ويژگی ھای 
منحصر به فرد جمھوری اس+می، که پارلمان و 
سيستم قضايی اش دربست حلقه به گوش ولی فقيه 
ھستند، مطبوعاتش سرکوب شده و زبان ھا ھمه 
از قفا بريده شده اند، چنين رسوايی ھايی از 
درون گنداب اين حکومت اگر بيرون نزند مايه 

جمھوری اس+می که بر بستر يک .  تعجب است
سيستم بوروکراتيک با ديکتاتوری مذھبی عريان 
و ھمه جانبه شکل گرفته است،  سر تا پا غرق 

اخت+س و دزدی و فساد مالی و .در فساد است
نظام فاسد .اداری ازخصوصيات نظام حاکم است

و فساد پرور را با تمام ارگان ھای بوروکراتيک 
 . آن بايد ازريشه برانداخت

سازمان ما، که مدافع منافع طبقه کارگر و از 
ھای  موضع اين طبقه مدافع منافع عموم توده

ديده است و اساساً برای نابودی  زحمتکش و ستم
نظام سرمايه داری و اسقرار يک جامعه 
سوسياليستی مبارزه می کند، ھدف فوری خودرا 
سرنگونی رژيم جمھوری اس+می و برقراری 
فوری حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان 

 . قرار داده است
ست که عالی ترين و   حکومت شورائی، حکومتی

کامل ترين شکل دموکراسی را که خواست 
اکثريت بسيار عظيم مردم ايران است به ارمغان 

دربرنامه حد اقل سازمان فدائيان.  خواھد آورد
بر درھم شکستن تمام دستگاه دولتی )  اقليت(

نظامی   -موجود با ھمه ارگان ھای بوروکراتيک
 :آن تأکيد شده و چنين آمده است

وظيفه کارگران و زحمتکشان است که با "
سرنگونی جمھوری اس+می، درھم شکستن تمام 

ھای  دستگاه دولتی موجود با ھمه ارگان
بوروکراتيک، سرکوب و ستمگری آن، يک 

ابعاد اين ددمنشی جايی .  شده و به زندان می افتند
که ديگر فردی طرفدار ھيچ مذھبی نباشد، يا از 
مذھب اس+م روی گردانده باشد، کام+ً آشکار 

شود  از اين افراد حتی حق حيات گرفته می.  است
و برايشان احکام اعدام و حبس ابد تحت عنوان 

ھمانطور که .  مرتد و محارب صادر می شود
ھزاران نفر به ويژه در دھه ی شصت در زندان 
ھای رژيم تنھا به جرم داشتن عقيده ی مارکسيسم 

 .به دست ج+دان رژيم کشته شدند
اصوpً جامعه ی طبقاتی سرمايه داری که در 
تضاد اصلی بين کار و سرمايه حيات می يابد و 
طبقه ی استثمارگر و استثمار شونده محصول اين 
جامعه می باشد، تضادھای گوناگونی را در 

اين تضادھا بنابر .  مناسبات اجتماعی می پروراند
شرايط خاص تاريخی در ابعادی و در موقعيت 

نظام .  رنگ تر می شوند تر و يا کم ھايی برجسته
سرمايه داری حاکم ع+وه بر تضاد اصلی که 
ھمانا تضاد کار و سرمايه می باشد، با توجه به 
ويژگی مذھبی اش انواع و اقسام فشارھا را به 
اقشاری از جامعه که در چارچوب ايدئولوژيک 

کند و واقعيت اين است که جز  آن نگنجند وارد می
چرا که جايی که .  اين ھم انتظاری از آن نيست

مذھب قدرت سياسی کسب کند و دولت را در 
اختيار بگيرد، ھمين سرنوشت به مردم  تحميل 
شده و حقوق دموکراتيک از جمله آزادی عقيده 

ای تاريخی  اين تجربه.  از آنان سلب می گردد
 .است که بارھا و بارھا تکرار شده است

به ھمين دليل است که جدايی دين از دولت يکی 
از مھمترين شعارھای کنونی در مبارزه با رژيم 
سرمايه داری و ديکتاتوری مذھبی جمھوری 

اگرچه اين شعار از لحاظ .  اس+می می باشد
تاريخی متعلق به دوران اوليه ی قدرت گيری 

واقع شعاری بود که با آن،  بورژوازی بود و در
اين طبقه ی جديد عليه نظم کھن که قدرت 

ای داشت، به  کليساھا در حفظ آن نقش عمده
مبارزه برخاست، اما امروز ديگر با تثبيت اين 
طبقه موضوعيت خود را عم+ً برای جامعه ی 

٧از صفحه  ٨از صفحه    

 ادعای برابری مذاھب درجمھوری اس%می

 . حکومت شورائی را مستقر سازند
در دمکراسی شورائی، اعمال حاکميت مستقيم 

گيرد  توده مردم از طريق شوراھائی صورت می
که به عنوان نھادھای مقننه و مجريه ھر دو عمل 

در دمکراسی شورائی، قدرت سياسی در .  کنند می
ھای زحمتکش مردم و نمايندگان  دست خود توده
اين نمايندگان موظفند به .  ھاست واقعا منتخب آن

که    موکلين خود حساب پس بدھند و ھر لحظه
ھا را  توانند آن کنندگان اراده کنند می انتخاب

لذا در اينجا ديگر سيستم انتصابی .  معزول نمايند
مقامات وجود نخواھد داشت و اصل انتخابی و 
قابل عزل بودن کليه مناصب و مقامات حاکم 

در دمکراسی شورائی، اين رسم .  خواھد بود
متداول که به نمايندگان و مقامات کشوری و 

ھا و مزايای ک+ن پرداخت  لشگری حقوق

نظام سرمايه .  سرمايه داری از دست داده است
داری برای حفظ خود حتی از ارواح مردگان 

گيرد و مشوق ھر گونه ارتجاعی  ياری می
از ھمين روی .  گردد که منافعش را تأمين کند می

است که اخت+فات کشورھای غربی با ايران نيز 
ھرگز بر سر اس+م و قوانين متحجرانه ی آن در 

ھای دموکراتيک نبوده، بلکه  سرکوب آزادی
اخت+ف ھميشه و تنھا بر سر منافع اقتصادی و 

 .سياسی بوده است
اگر اکنون در معادpت و معام+ت سياسی به 
گزارش احمد شھيد از فشارھای جمھوری 

ھای مذھبی سخن می رود،  و  اس+می بر اقليت
 ٢٤وزارت خارجه ی آلمان در تاريخ 

ارديبھشت، يعنی چند روز قبل از سخنرانی 
روحانی، در يک اط+عيه ی رسمی مطبوعاتی، 
درخواست آزادی بھائيان و پايان اذيت و آزار و 

ھای مذھبی را از جمھوری اس+می  تعقيب اقليت
ھا تنھا در خدمت  طلب می کند، باز ھم ھمه ی اين

چانه زنی ھای پای ميز مذاکره قرار دارد و 
ھای دينی در  ربطی به وضعيت واقعی اقليت

در اين رابطه کافی است تنھا به .  ايران ندارد
ھای روحانی  اخبار حول و حوش زمان سخنرانی

ھمانطور که در اين اخبار مشاھده .  توجه کنيم
کنيم، پنج روز قبل از سخنرانی روحانی در  می

 خرداد، حکم اعدام ھفت زندانی سنی ٥تاريخ 
مذھب به آنان در زندان رجايی شھر اب+غ 

شود و به گزارش خبرگزاری ھرانا در تاريخ  می
 خرداد، يعنی دو روز بعد از سخنرانی ١٣

روحانی، ھشت شھروند سنی مذھب در مھاباد و 
 .بوکان دستگير شدند

بنابراين ادعاھای دروغين و سخنان مردم فريبانه  
ھا و  تواند بر واقعيت نابرابری روحانی ، نمی

ھای اجتماعی موجود در کشور ايران  عدالتی بی
که خود منشاء در وجود طبقات استثمارکننده و 
استثمارشونده در اين جامعه دارد، سرپوش 

 . گذارد
 

گردد، ملغا خواھد شد و آن ھا نيز حقوقی  می
برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماھر دريافت 

 ".خواھند کرد
بنابراين سرنگونی رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس+می و استقرار يک دولت شورائی، نخستين 
گام محو و نابودی بوروکراتيسم، و ھرگونه فساد 

 .ست و تبعيض و نابرابری
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١١درصفحه   

 کارگران و رکود اقتصادی

١٢از صفحه    

يکی ديگر از نتايج رکود اقتصادی، 
مھاجرت از روستا و شھرھای کوچک به 
شھرھای بزرگ به اميد يافتن کار است که 
يکی از دpيل گسترش حاشيه نشينی است، به 

 ١١ای که مقامات دولتی به وجود  گونه
اين .  اند ميليون حاشيه نشين اعتراف کرده

چنين در کاھش ميزان شاغلين  موضوع را ھم
 .توان به وضوح ديد در بخش کشاورزی می

نشينی و حتا فقر کارگران  اما بيکاری، حاشيه
 شاغل چه نتايجی به ھمراه دارند؟ 

افزايش کودکان کار و ترک تحصيل از 
سوی فرزندان کارگران يکی از نتايج اين 

وقتی که پولی برای تامين .  شرايط است
ترين نيازھا برای تنھا زنده ماندن  ضروری

ست که پولی نيز  وجود نداشته باشد، طبيعی
در اين ميان حتا . برای تحصيل کودکان نباشد

شوند با تمام  بسياری از کودکان مجبور می
شان وارد بازار کار شده تا باری از  کودکی

اين .  دوش خانواده از نظر مالی بردارند
ھايی که با  ويژه در ميان خانواده موضوع به

مشک+تی از جمله ناتوان شدن پدر خانواده 
ھای ناشی از کار  در اثر حوادث و يا بيماری
 .باشد مواجه ھستند، شديدتر می

ھای روانی،  گسترش اعتياد، قتل، بيماری
خوابی و مانند آن  فروشی، سرقت، کارتن تن

ی مستقيم  که ھمگی اشکال و يا نتيجه
ھای اجتماعی ھستند از ديگر نتايج  ناھنجاری

نشينی و فقر در ميان  بيکاری، حاشيه
 .کارگران و ديگر تھيدستان جامعه است

ھم اکنون ايران باpترين نرخ اعتياد به مواد 
ست تا   جا ضروری در ھمين.  مخدر را دارد

عنوان کنيم که دنيای امروز به معتاد به 
عنوان يک بيمار نگاه کرده و اعتياد را يک 

داند، درست برخ+ف  مشکل روانی می
دولتمردان ايران که معتادين را مجرم 

 .شمارند می
ھای مھم اعتياد فقر و  اگرچه يکی از علت

ست، اما به دpيلی چند از جمله بسته  بيکاری
بودن فضای سياسی، فرھنگی جامعه و 
نااميدی در ميان اقشار متوسط و حتا باpتر 
جامعه بويژه در ميان جوانان که منجر به 

ھای روانی شده است، از ديگر  بيماری
 .باشد ھای گسترش اعتياد می علت

فروشی يکی ديگر از نتايج فقر و  تن
داری و دولت  ست که مناسبات سرمايه ف+کتی

جمھوری اس+می به گروھی از زنان 
زنان تن .  تھيدست جامعه تحميل کرده است

فروش جدا از زجرآور بودن کارشان و 
تاثيرات مخرب روانی اين کار، از نظر 
قوانين جمھوری اس+می مجرم نيز شناخته 
شده و جدا از احکامی چون ش+ق و زندان 
حتا ممکن است به اعدام و سنگسار محکوم 

. ويژه زنانی که دارای ھمسر ھستند شوند، به
فروش  اکنون گروه بزرگی از زنان تن ھم

دارای ھمسر ھستند که حتا در مواردی از 

 بالغ ٩٢حالی که ميزان شاغلين در تابستان 
 ھزار نفر بوده است، ١٩١ ميليون و ٢٢بر 

 ميليون ٢١ به ٩۴تعداد شاغلين در زمستان 
گر کاھش   ھزار نفر رسيد که بيان۵٧۶و 

 ھزار نفر ۶٢٠مطلق تعداد شاغلين به ميزان 
است، آن ھم در شرايطی که ھر ساله صدھا 
ھزار نفر نيروی کار جوان به بازار کار 

 .شوند وارد  می
جدا از کاھش مطلق ميزان شاغلين، بررسی 
ميزان شاغلين در بخش صنعت نيز حاکی از 

برای مثال .  کاھش سھم بخش صنعت است
 سھم  بخش خدمات از ميزان  ٩٣در سال  
  درصد ٣٣ درصد،  صنعت ۴٧/  ٣شاغلين 

 درصد بوده است که ١٩/  ۶و   کشاورزی 
 ۴٩/  ۴ سھم بخش خدمات به ٩۴در سال 

درصد افزايش يافته و در عوض سھم بخش 
 درصد ١٨ و کشاورزی به ٣٢/ ۵صنعت به 
 .کاھش يافت
 نيز شاھد کاھش سھم بخش ٩١در سال 

براساس گزارش مرکز .  ايم صنعت بوده
۴آمار، بخش صنعت در اين سال رشد منفی 

 داشته و سھم آن نيز در توليد ناخالص ۵/  
البته .   درصد بوده است١٢/  ۴داخلی منفی 

در اين گزارش سھم بخش نفت جداگانه در 
در اين سال سھم بخش .  نظر گرفته شده است

نفت در توليد ناخالص داخلی به تنھايی  منفی 
  ی آن  درصد است که دليل عمده٣۴

 .ھای اقتصادی بود تحريم
چه که برای ما به عنوان کمونيست  اما آن

بيش از ھر چيز ديگر از اھميت برخوردار 
است، تاثير رکود وبحران اقتصادی بر 

ترين اثر رکود  مستقيم.  زندگی کارگران است
ست که امروز به  اقتصادی افزايش بيکاری

 ميليون ١٠صورت واقعی بسيار بيشتر از 
بيکار وجود دارند، بويژه در ميان جوانان که 
در عمل اميد چندانی برای يافتن کار ندارند 
و حتا در آمارھای دولتی نيز ميزان بيکاری 
در ميان جوانان و زنان بسيار باpتر از 

 .باشد گروه مردان می
ھای دولت در  بيکاری و در کنار آن سياست

حقوقی ھر  داران، باعث بی حمايت از سرمايه
چه بيشتر کارگران، کاھش دستمزدھای 
واقعی و ھمزمان با آن افزايش ساعات کار 

عدم پرداخت .  شده است)  حتا پرداخت نشده(
دستمزد که حتا در بسياری جاھا به سال نيز 
رسيده است، يکی از نتايج روشن اين شرايط 

تعويق دستمزد کارگران حتا از سوی .  است
ھای دولتی به امری عادی تبديل شده  شرکت

ست که تنھا منبع معاش  است و اين در حالی
ست که در برابر فروش  کارگران، دستمزدی

 .داران بگيرند شان بايد از سرمايه نيروی کار
ھا بيکار که ھيچ منبعی برای  جدا از ميليون

تامين معاش ندارند، عموم کارگران نيز زير 
کنند و اين واقعيت را  خط فقر زندگی می

توان از ميزان متوسط و يا حداقل  می
 .خوبی فھميد دستمزدھا و خط فقر به

واحدھای لبنی شھرستان سراب به عنوان 
ھای لبنيات کشور و استان  يکی از قطب

آذربايجان شرقی، يکی پس از ديگری در 
 .حال تعطيل شدن است

 ھزار واحد صنعتی فعال در ٩از بيش از 
 ٣استان آذربايجان شرقی، تنھا کمتر از 

 . واحد باقی مانده اند۵٠٠ھزار و 
 واحد دارای پروانه ھستند  ۵٣٧ در استان اي+م  
 درصد  ٣٣  درصد فعال و  ۶٧ که از اين تعداد  

 .ھم نيمه فعال و تعطيل شده اند 
ھای  بسياری از واحدھای توليدی شھرک

صنعتی استان البرز تعطيل شده و يا با 
  .کنند ظرفيت توليدی بسيار پايين فعاليت می

 درصد واحدھای توليدی شھرستان  ١٠ تنھا  
وقت در حال فعاليت    صورت نيمه   دامغان به 
 درصد ديگر از واحدھای توليدی  ٩٠ ھستند و  

 .حيات اقتصادی ندارند 
آھن سھند غرب در آذربايجان  کارخانه ذوب

 . کارگر بيکار شدند۴٠٠شرقی تعطيل و 
مجتمع معدنی صنعتی آھن و فوpد بافق 

 . کارگر آن بيکار شدند٣٠٠تعطيل و ھمه 
ھای گروه صنعتی  از ھزاران کارگر کارخانه

 .اند  نفر باقی مانده٧۴٠کفش ملی تنھا 
 .تعطيلی پارس الکتريک

تعطيلی کارخانه ايرانا اولين توليد کننده 
 .کاشی و سراميک

ترين  تعطيلی کارخانه ارج يکی از قديمی
 .ھای ايران کارخانه

 سال ٧٠تعطيلی کارخانه قند ورامين با 
 .سابقه

 ...تعطيلی آزمايش و
ھستند که در  ھا تنھا بخشی از اخباری اين

ھای اخير از زبان مقامات دولتی در  ھفته
ھای رسمی جمھوری اس+می به  روزنامه

اخباری که ھمگی حکايت از .  اند چاپ رسيده 
 .رکود عميق اقتصادی دارند

واقعيت اين است که رکود اقتصادی حتا 
تر شده است و  ھای گذشته شديد نسبت به سال

 صحبت از رشد ٩٣اگر دولت در سال 
اقتصادی داشت در واقع تنھا به علت فروش 
بيشتر نفت و رفع نسبی تحريم صنايع 
پتروشيمی و خودروسازی بود که منجر به 
باp رفتن توليد ناخالص ملی گرديد وگرنه در 
ھمان سال نيز بخش صنعت به صورت 
واقعی نه تنھا ھيچ رشدی نداشت که اوضاع 

 . تر از آن شده بود بدتر از سال قبل
گزارشات مرکز آمار به عنوان يک سازمان 

ی روشن  دولتی از ميزان اشتغال، نشانه
ھای  ست از تعميق رکود در سال ديگری

براساس اين آمارھا ميزان اشتغال در .  اخير
بخش صنعت ھر سال با کاھش روبرو بوده 

براساس گزارش مرکز آمار ايران در .  است
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 کارگران و رکود اقتصادی
 افتد؟  می

ما اعتراض کرديم و مسائلی برايمان پيش 
. ای برايمان نمانده بود ديگر چاره.  آمد

کارگرانی بودند که مستأجر بودند و 
آنھا کارشان . خواست صاحبخانه پولش را می

ھا سعی کرديم  با تجمع.  به صفر رسيده بود
 صدايمان را به جايی برسانيم

ھزار نفر بوديم و  ھايمان پنج ما با خانواده
وابسته شديم به داروھای مسکن، .  تحت فشار

از اين موردھا آنجا .  روانپزشک و مانند اينھا
 ".فراوان ديدم

چنان در کيان تاير کار  کارگر ديگری که ھم
اش و نداشتن  کند از مرگ پسر کوچک می

"گويد پول درمان او می پسر کوچکم ھمان : 
ھا از بين رفت؛ توی ھمان نداری و  سال

ھا را ديدم  خيلی.  فقط ھم من نبودم.  بدبختی
کسانی بودند که سال .   که مشک+ت داشتند

چون .  ھايشان از ھم پاشيد  خانواده٨٧ و ٨۶
پول اجاره نداشتند زنشان ولشان کرد و رفت 

. ھای کج کشيده شدند ھايشان به راه يا خانم
ما .  اين خيلی برای مردھا سخت است

اقوام به ما .  ی روحی زيادی خورديم ضربه
داغان .  شديم دادند و شرمنده می قرض می

کرديم ھيچ کس سراغ  ھر کار می.  شد آدم می
تا اينکه مجبور شديم جاده .  گرفت ما را نمی

 .را ببنديم و بعدش با ما برخورد شد
آن استرس و .  مشکل روحی زياد دارم

ام گذاشت  ھا در زندگی تأثيری که آن اتفاق
ھر موقع چھار . گذارد شب راحت بخوابم نمی

شويم ناخواسته خاطرات  نفر دور ھم جمع می
. کنيم کشيم جلو و تعريف می آن موقع را می

حتی .  مان گذاشت تأثير بدی در زندگی
پانزده سال .  مان را از ھم پاشيد زندگی

کارگری کردم ولی بعدش ھرچه جلوتر 
 ".رفت، به جای بھتر شدن، بدتر شد

 

ھا برای  آن!!  حکومت اين صدا را بشنود؟
شنيدن دردھا و فريادھای کارگران و 

اين تنھا .  تھيدستان جامعه کورند و ناشنوا
توانند بر اين  خود کارگران ھستند که می

با بزير کشيدن .  ی پايان بگذارند دردھا نقطه
گران و حاکمان و با در اختيار گرفتن  سلطه

 .سرنوشت خويش
داستان دو تن از کارگران کارخانه کيان 

 نفر که در ١٣٠٠تاير، داستان دو نفر از آن 
ھای جمھوری اس+می بازتاب يافته  رسانه

کارگری که از .  ھاست يکی از اين حکايت
 سال در کارخانه ٢٧ سالگی و به مدت ١٩

"گويد کيان تاير کار کرده بود، می خيلی : 
توانی تصور کنی که  شما خودت می.  سخت

نُه ماه، يعنی يک سال، ھر روز بروی سر 
کار و برگردی و ھيچ پولی نگيری؟ شما 

دانی معنی نُه ماه حقوق نگرفتن يعنی  می
کرديم با دو تا  چه؟ بربری را سه نصف می

. داديم کارگرھا بخورند زمينی می سيب
گذاشتيم و دارو  چندتايی پول روی ھم می

کرديم و به پزشکی که آنجا کار  تھيه می
ھا را دوا و درمان  داديم تا بچه کرد می می
حقوق کار کرد و  او ھم نُه ماه بی.  کند

ھا ديديم،  ما آنجا سکته.  دوش ما ايستاد به دوش
ھا ديديم، اما با غيرتی که داشيتم  مصيبت

زندگی من و حداقل .  چرخانديم زندگی را می
از اين .   نفر ديگر منجر به ط+ق شد١٠

شما حساب کن .  بدترھا ھم خيلی بود
ی يکی از کارگرھا برای اينکه  صاحبخانه

ی خانه عقب افتاده بود به او گفته بود  کرايه
او ھم فردايش آمد در .  زنت بيايد جبران کند

کارخانه طناب دار انداخت به گردنش، 
خودش را از منبع آب پايين انداخت، داشت 

دانيد  می.  ھا پايينش آوردند شد که بچه خفه می
با ديدن اين صحنه چه آتشی به جان ھمه 

فروشی  شان مجبور به تن سوی ھمسران
چنين در بسياری موارد  ھا ھم آن.  اند شده

مورد خشونت خريداران سکس قرار گرفته 
فروشی  و حتا پول خود را در ازای تن

 .کنند دريافت نمی
ھای روانی از جمله معض+ت  بيماری
ست که در ميان کارگران و تھيدستان  ديگری

از جمله نتايج اين .  باشد جامعه رايج می
ھا افزايش خشونت در محيط خانواده  بيماری

 .ھای خانوادگی است و حتا قتل
نشينی که نه کار دارد و نه پولی برای  حاشيه

ست که  ترين نيازھا، طبيعی تامين ضروری
برای بدست آوردن يک لقمه نان به ھر دری 

از جمع کردن زباله تا سرقت و .  بزند
ی اين  متاسفانه حتا در مواردی قتل نتيجه

ست که نظام  اين معضلی.  شرايط ھستند
داری که تنھا به  ثروت  ناعادpنه سرمايه
کند بوجود آورده است و  اندوزی فکر می

البته در اين ميان نقش دولت جمھوری 
چرا که .  اس+می را بايد بسيار پُر رنگ ديد
ھای خاص  دولت جمھوری اس+می با ويژگی

دار فاسد  خود به عنوان يک دولت سرمايه
مذھبی در شدت و حدت اين معض+ت نقش 

قدر شور شده است  آش آن. کند ايفا کرده و می
که ناطق نوری رئيس اسبق مجلس اس+می و 

ای با  رئيس کنونی بازرسی دستگاه خامنه
گرد در بسياری موارد نسبت  اذعان به عقب

سال قبل که جمھوری اس+می بر سر   ٣٧به 
ی  کار آمد، برخ+ف ادعاھای روزانه

ادعای الگو بودن توانيم  نمی"ای گفت  خامنه
 ".برای ديگران داشته باشيم
ھايی چون اعتياد،  واقعيت اين است که پديده

فروشی، قتل، سرقت و مانند آن در ديگر  تن
داری نيز وجود دارند اما در  جوامع سرمايه
ھای  توان اين پديده ای می کمتر جامعه

. ناھنجار را در اين سطح و وسعت ديد
جمھوری اس+می نه تنھا ت+شی در جھت 

ھا نکرده است بلکه با  کاھش اين ناھنجاری
ی اقتصادی و  ھايش چه در عرصه سياست

ھای سياسی، اجتماعی و  چه در عرصه
 .ھا دامن زده است فرھنگی به اين ناھنجاری

ھيچ کس و ھيچ زبانی از زبان کارگران و 
تھيدستان برای بيان تاثير فقر و بيکاری بر 

ھا ھستند که  اين آن.  شان گوياتر نيست زندگی
با تمام وجود خود، با تمام گوشت و پوست و 

. کنند شان اين تاثيرات را درک می استخوان
کنند و در  چرا که با اين تاثيرات زندگی می

جدال روزانه با فقر و بيکاری ھستند، فقری 
ی رکود عميق  که شدت و حدت آن نتيجه

شان را فرياد  بارھا دردھای.  اقتصادی است
به اين اميد که کسی .  اند و روزانه زده

اما !!  شان را، فرياد دردشان را بشنود صدای
براستی مگر قرار است کسی در اين 
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 کارگران و رکود اقتصادی

 :ابتدا اين اخبار را با ھم مرور کنيم
ھای مستقر در استان   درصد بنگاه٢٠بيش از

ھای صنعتی  تھران به ويژه در شھرک
ھا با   درصد بنگاه۵٠تعطيل ھستند و بيش از 

 .کنند  درصد کار می۵٠ظرفيت زير 
 درصد کارخانجات استان گي+ن ۵٠بيش از 

 .اند تعطيل و کارگرانش بيکار شده
اکثر کارخانجات توليد کننده کاشی و 

 درصد ظرفيت ۵٠سراميک با کمتر از 
 .کنند فعاليت می

 درصد ۵٠در استان اردبيل نزديک 
کارخانجات تعطيل ھستند و مابقی نيز با 

 .حداقل ظرفيت کار می کنند
 واحد صنعتی فع�ال در زم�ي�ن�ه ۵٠٠بيش از 

 ت�ا ٢٠لوازم خانگی بزرگ و الکترونيک با 
شان در حال توليد ھس�ت�ن�د   درصد ظرفيت۶٠

 واح�د ت�ول�ي�د ١٠٠و به دليل شرايط موج�ود 
 .اند لوازم خانگی در کشور ھم تعطيل شده

 درصد واح�دھ�ای ت�ول�ي�دی ۵٠در استان يزد 
 ٣٠راکد و ني�م�ه ت�ع�ط�ي�ل اس�ت و ب�ي�ش از 

 .درص�����د ھ�����م ت�����ع�����ط�����ي�����ل ھس�����ت�����ن�����د

 درصد از شھ�رک ص�ن�ع�ت�ی ب�زرگ ١٠فقط 
رازی شھرستان شھرضا در استان اص�ف�ھ�ان 

 .فعال است
 ٧٠ تا ۵٠ واحد با ظرفيت ۴٠۵در استان قم 

 درصد ظرفيت ٧٠ واحد با ١٨٠درصد و 
 .توليد در حال فعاليت ھستند

 کارخانه توليد محصوpت لبنی در ١٠۴از 
 واحد تعطيل و مابقی با ۵۵خراسان رضوی 

 .کنند  درصد کار می٣٠ظرفيت زير
 واحد توليدی و صنعتی در ٧٩٢از ھزار و 

واحد به علت   ۶٠٠استان سمنان، بيش از 
 .مشک+ت اقتصادی تعطيل شده اند

کارخانجات لبنياتی فارس يکی بعد از 
ديگری تعطيل می شوند، تعداد كارخانجات 

 كارخانه ٢۶لبنی تعطيل در سطح استان به 
 .رسيد

سازی    در آذربايجان شرقی به عنوان قطب قطعه 
 واحد قطعه سازی رسمی و با  ٢٢٠ کشور از  

 درصد آنھا فعال ھستند و  ۴۵ کسب پروانه فقط  
 .اند   بقيه تعطيل شده 

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 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،٩٫۵پنجشنبه 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: پوkريزاسيون -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

ھای  نامmه          ))))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
 

 :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 ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  
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