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۶درصفحه  ٢درصفحه    

 

  ٣درصفحه 

 شد، بعد چه؟" آزاد"حلب 
 

درست برخ&ف دولت امپرياليستی آمريکا که اين 
اش در قبال بحران سوريه، دچار  اواخر سياست

ست و حضور فعال آن  نوعی خمودی و ب&تکليفی
شد،  تر احساس می در صحنه سياسی سوريه کم

ترين رقيب  دولت امپرياليستی روسيه، بزرگ
ی   آمريکا در منطقه، به عنوان يک نيروی عمده

گذار در چند و چون تحوDت و بحران  تاثير
سوريه و سرنوشت آن، سياست بسيار فعالی را 
در قبال اين بحران و تحوDت سوريه درپيش 

 .گرفته است
ی  پرده نظر از يک رشته توافقات پشت صرف

آمريکا و روسيه در قبال بحران سوريه اما 
آخرين توافق دو دولت پس از مذاکرات طوDنی 

بسی بود که چند روز بيشتر  در شھريور ماه، آتش
ھای لفظی دو  دوام نياورد و از پی آن، درگيری

گذشت  چه که در سوريه می کشور بر سر آن
جمھوری  انتخاب ترامپ به رياست.  افزايش يافت

آمريکا، سخنان وی در مورد روسيه و بحران 
سوريه، کبوتر شانسی بود که بر شانه پوتين 

ھای  اين ھمه، بر متن شکست سياست.  نشست
اوباما در سوريه، موقعيت مناسبی را فراھم 

تری در تحوDت  ساخت تا روسيه نقش فعال
. سوريه ايفا کند و ابتکارعمل را بدست گيرد

چنين بود که پس از يک رشته مذاکرات و 
توافقات دوجانبه با ايران و ترکيه، سرانجام در 

 آذر وزرای خارجه ايران و ٣٠جانبه  نشست سه
روسيه و ترکيه که درمسکو برگزارشد، اين 

. توافقات بصورت سه جانبه درآمد و نھائی شد
از غيرنظاميان و "  حلب"پذيرش تخليه شرق 

ھای معارض مسلح و ت&ش مشترک  سازمان
برای تحقق آن، يکی از محورھای اصلی اين 
توافقات بود که با اجرای فوری آن، حلب به کلی 

ھای مسلح اپوزيسيون رژيم بشار اسد و  از گروه
ھا  ھا ھزار نفر توسط ده ده.  ھا تخليه شد بستگان آن

اتوبوسی که بدين منظور اختصاص يافته بود به 
" الفتح جيش"پايگاه اصلی ائت&ف "  ادلب"شھر 

اگرچه .   کيلومتری حلب منتقل شدند۶۵واقع در 
ھای اعزامی که قصد  چند دستگاه از اتوبوس

برای انتقال افراد "  کفريا"و "  فوعه"ورود به 
نشين را  محاصره شده در اين دو شھر شيعه

ھای  از گروه"  جنداDقصی"داشتند توسط گروه 
(  الشام جبھه فتح"تشکيل دھنده  ) النصره پيشين" 

به آتش کشيده شد که وقفه کوتاھی در روند تخليه 
رغم اين ماجرا که البته واکنش  ايجاد کرد، اما به

را درپی داشت و نشان از "  ارتش آزاد سوريه"
ھای معارض بشار اسد  اخت&فات درونی گروه

است، روند تخليه حلب تا آخرين نفرات ادامه 
هللا، نيروھای  ارتش سوريه، حزب.  يافت

جمھوری اس&می و ساير حاميان رژيم بشار اسد 
مرتجعينی حلب را رھا کردند . شدند" حلب"وارد 

داری يک سال پر از آشفتگی و  جھان سرمايه
 در حالی به ٢٠١۶سال .  آشوب را پشت سر نھاد

گسيختگی نظم  پايان رسيد که نابسامانی و ازھم
ھای  تر از ھر زمان ديگر در بحران حاکم، عريان

که يک نظام  وقتی.  رنگارنگ سرباز کرده است
اجتماعی، ديگر نيازی تاريخی   –اقتصادی 

ھای  نيست، زوال و انحطاط خود را در بحران
عبور به نمايش  ھای غيرقابل بست ژرف و بن

گسيختگی و انحطاط  نظمی، ازھم بی.  گذارد می
ھای  يابد، تا روزی که تضادھا و بحران ادامه می

حل منطقی خود را در  حل ناپذير نظم موجود، راه
 .خارج از اين نظم پيدا کنند
ھايی که  ھا و نابسامانی شالوده و مادر تمام بحران

ھا مواجه است،  داری جھانی با آن نظام سرمايه
ترين تضادھا و   اقتصادی است که اساسی بحران

. دھد تناقضات Dينحل اين نظام را بازتاب می

ويژه در طول نزديک به يک دھه  بحرانی که به
حلی برای غلبه بر آن يافت نشده  اخير، ھيچ راه

 .است
ھای طبقات حاکم  سرايی رغم تمام ياوه به

پردازان و  داری، نظريه کشورھای سرمايه
نھادھای اين نظم که وعده غلبه بر بحران 

دادند، اين بحران   می٢٠١۶اقتصادی را در سال 
تر شد و کشورھايی را که تاکنون آسيب  ژرف

تمام .  کمتری از آن ديده بودند، به کام خود کشيد
کشورھای آمريکای Dتين در سالی که گذشت با 

. ھای اقتصادی درگير شدند ترين بحران وخيم
خيز  اصط&ح ثروتمند نفت کشورھای به

ھای قبل  تر از سال خاورميانه، با وضعيتی وخيم
سير نزولی رشد اقتصادی چين، .  مواجه شدند

متحده آمريکا که يک بھبود  اياDت.  تشديد شد

 منشور حقوق شھروندی روحانی، يک شيادی سياسی
 

توسط "  منشور حقوق شھروندی"  آذر، در ھمايشی تحت عنوان قانون اساسی و حقوق ملت ٢٩در روز 
يکی :   در اين مراسم روحانی عنوان کرد.   روحانی به امضاء رسيد و بيانيه ای از سوی وی صادر شد

ھای ديگری ھم داده بودم و بر  به مردم وعده.  تدوين منشور حقوق شھروندی بود…  از وعده ھايم به ملت
 .ھا تا آخرين روز مسئوليتم خواھم ايستاد پای ھمه ی آن وعده

 نفر در استان ھای البرز، آذربايجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، ٣٧در ھمين ماه حکم اعدام 
کيوان کريمی، .   سيستان و بلوچستان، فارس، کرمانشان، گي&ن، مرکزی و ھرمزگان اجرا گرديد

در .   ضربه ی ش&ق شد٢٢٣مستندساز جوان، ع&وه بر حکم زندان و پرداخت جريمه ی نقدی، متحمل 
 آذر، سی نفر از کارگران ١۴نتيجه ی حمله ی پليس به تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد در روز 

 عضو تعاونی مسکن ١٧.   نفر در نتيجه ی وحشی گری پليس روانه بيمارستان شدند١۶بازداشت و 

 غول گرانی ھمچنان بر
 گلوی کارگران و زحمتکشان 

 چنگ می کشد
 

" تدبير و اميد" سال از عمر کابينه ۴نزديک به 
حسن روحانی از ھمان ابتدای .  روحانی می گذرد

شروع به کار و حتا پيش از آن در شعارھای 
انتخاباتی اش انجام تغيير و تحوDتی را به مردم 

او در سخنرانی ھايش مدام .  ايران وعده داد
تکرار می کرد که معضل تبعيض جنسيتی را حل 
و حقوق پايمال شده زنان را به آنان باز گرداند، 
موانع موجود بر سر راه ايجاد تشکل ھای صنفی 
کارگران، نويسندگان و ديگر گروه ھای اجتماعی 
را بردارد، فضای امنيتی حاکم بر جامعه را 
تغيير، بگير و ببند روزنامه نگاران و فعاDن 

 . مدنی را متوقف و يا Dاقل کاھش دھد
در ميان انبوه وعده ھای رنگارنگ، وعده اصلی 

  ۵درصفحه 

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٣٢شماره    ٩۵نيمه  اول دی  –سال سی و ھشتم 

 سالی پر از آشفتگی و آشوب

گذاری عوامل رژيم و  بمب
کشتار اعضا و پيشمرگه ھای 

 حزب دموکرات کردستان
 
 

قانون "ی اصKح  وعده 
ی  قبای ژنده" ازدواج کودکان
 طلبان اصKح
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١از صفحه   

 شد، بعد چه؟" آزاد"حلب 

  تا مرتجعين ديگری آن را اشغال کنند و بدين
فرماندھی ارتش و !  شد"  آزاد"ترتيب حلب 

نيروھای مسلح سوريه، تخليه حلب از نيروھای 
" پيروزی و تحول راھبردی"اپوزسيون را يک 

جمھوری اس&می با شور و شعف فراوان .  خواند
ھا و نيروھای تروريست ياد کرد  از شکست سلفی

جانبه و پيش برنده  و روسيه، رھبر اين ائت&ف سه
اصلی اين برنامه ، تنھا در ظرف چند روز 
سياستی پيروزمندانه را عملی ساخت تا آرام آرام 

 .زمينه را برای فتوحات بعدی مھيا سازد
در اين مساله شکی نيست که تخليه حلب از 
نيروھای معارض مسلح، يک پيروزی بزرگ به 

اين .  سود رژيم بشار اسد و حاميان اوست
پيروزی درعين حال به معنای شکست سختی در 

گرچه نه آن .  اردوی مخالفان بشار اسد است
کدام  پيروزی بزرگ، نه اين شکست سخت، ھيچ

به معنای پايان بحران سوريه و يا حتا کاھش آن 
 !نيست

ست انکارناپذير که داعش و النصره  اين واقعيتی
ھاست که  ھا، مدت و نيروھای ديگری امثال اين

درپی متحمل  پی)  و نيز در عراق(در سوريه 
شوند، رو به تضعيف نھاده و به دوره  شکست می
ھای گوناگون از  ھا و کمک حمايت.  اند افول افتاده

ھای مالی و تسليحاتی آمريکا و  جمله کمک
متحدان آن مانند عربستان، قطر، ترکيه که در 
اوائل بحران سوريه، اپوزيسيون رژيم بشار اسد 

ای از نفوذ و قدرت رسانده بود  را به چنان درجه
تر از برکناری بشار اسد رضايت  که به کم

داد، اکنون به چنان موقعيتی فروغلطيده است  نمی
که مجبور است مواضع و سنگرھای خود را 

ازياد نبريم .يکی پس از ديگری ترک و تخليه کند
 خورده بود که تا  که تحوDت سوريه به نحوی رقم

شد بشار اسد  ھمين حدود دو سال پيش تصور می
آخرين روزھای حاکميت خود را از سر 

که حتا حاميان اصلی وی  گذراند تا جايی می
روسيه و ايران نيز تقريبا به کنار رفتن بشار اسد 

اما .  اما با حفظ دستگاه دولتی رضايت داده بودند
داد، بديھی  روسيه حتا اگر اسد را از دست می

خواست منافع و نفوذ خود را در  بود که نمی
روسيه درعين حال .  سوريه از دست بدھد

توانست تحوDت خاورميانه را ناديده گرفته و  نمی
يا بايد شاھد پايان نفوذ .  آن را به فراموشی بسپارد

بود و اين کشور را  و منافع خويش در سوريه می
يا در برابر !  داد چون عراق و ليبی از دست می

پرداخت  ايستاد و با آن به مقابله می اين روند می
که  بورژوازی روسيه البته اين راه دوم را پيش 

چنين بود که روسيه، در .   گذاشت پای پوتين می
با آغاز عمليات و .  سوريه وارد فاز جديدی شد

 ٢٠١۵مداخله مستقيم نظامی روسيه در سپتامبر 
در سوريه، کشتار ھا ابعاد بی سابقه ای گرفت، 
چرخشی در اين روند پديدار شد و ورق، به سود 

! بشار اسد و تضعيف مخالفان وی برگشت
پيمانان آن و  ھای دولت آمريکا و ھم سياست

ھای مسلح  ھای مالی و تسليحاتی آن به گروه کمک
و معارض رژيم بشار اسد، جز تشديد بحران و 

دفاع سوريه ثمر  کشتار و آوارگی مردم بی
اوباما نه .  ديگری نداشت و راه بجايی نبرده بود

فقط سخنان چند سال پيش خود را که گفته بود 

اسد مشروعيت خود را از دست داده و بايد از 
سر و  قدرت حذف شود، از ياد برد، بل امروز بی

رانده شدن ھمان نيروھايی است  صدا ناظر عقب
 .اند ھا بوده که مشمول اين کمک

گيری در مورد اوضاع سوريه در غياب  تصميم
دولت امپرياليستی آمريکا که خود يکی از 

ھای اصلی ايجاد تنش و بحران در سوريه  طرف
است و حذف وی از اين معادDت، نشان 

ست بر اظھار وجود دوباره يک دولت  آشکاری
اين ماجرا اگرچه .  ای و جھانی مند منطقه قدرت

جمھوری  ھای پايانی دوره رياست درست در ماه
تصميمی و انتظار  اوباما و در يک فضای بی

روی کارآمدن ترامپ رخ داد، اما روزنامه 
در حاشيه "آمريکايی نيويورک تايمز، به عنوان 

 .از آن ياد کرد" قرار دادن آمريکا
نظر از موقعيت و  دولت ترکيه نيز صرف

ثبات و ناپايدار و گاه متناقض خود در  مواضع بی
که وارد توافقی شد  قبال بحران سوريه، اما ھمين

که يک پای آن روسيه، رقيب اصلی آمريکا در 
منطقه وپای ديگر آن جمھوری اس&می حامی 

چون و چرای بشار اسد است، نه فقط از  بی
نشينی  مواضع پيشين خود عدول و از آن عقب

کرد، بلکه ھژمونی روسيه را در منطقه تاييد و 
پيمان  چرخش دولت ترکيه، ھم!  به آن گردن نھاد

آمريکا و عضو ناتو، دولتی که از آغاز بحران 
سوريه ھمواره بر سرنگونی بشار اسد اصرار 

يابی به اھداف  ورزيد و برای دست می
ھای  ترکيستی خود، انواع گروه تجاوزکارانه و پان

مذھبی و ارتجاعی اپوزيسيون سوری را مورد 
حمايت قرار داده بود، به سمت روسيه، آشکارا 
نشانه نقش محوری و اتوريته روسيه دراين 

دولت .  معادDت و پذيرش آن توسط ترکيه است
ترکيه اکنون بايد آن اھدافی را در سوريه دنبال 

نامه  کند که مورد توافق روسيه باشد و در توافق
جانبه ايران و روسيه و ترکيه تبلور يافته  سه

ای اين   ماده در نخستين بند ھشت.  است
نامه، بر حاکميت يکپارچه، استق&ل و  توافق

 تاکيد "جمھوری عربی سوريه"تماميت ارضی 
در بند سوم بر توافق و ت&ش مشترک .  شده است

سه کشور برای تخليه حلب تاکيد شده که به 
در بند پنجم .  فوريت به مرحله اجرا گذاشته شد
اند که شرايط  ھر سه کشور اع&م آمادگی نموده

مذاکره دولت  که بعد از ای نامه موافقترا برای 
، سوريه و معارضان در آينده حاصل خواھد شد

تسھيل و آن را ضمانت کنند و در بند ديگری بر 
مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکيک 

 .ھای معارض تاکيد شده است ھا از ساير گروه آن
تحوDت اخير سوريه و تخليه حلب که در سکوت 
و انفعال کامل حاميان اپوزيسيون بشار اسد و 

نشينی  کشورھائی چون عربستان و قطر و با عقب
آشکار ترکيه و آمريکا از مواضع پيشين خود رقم 
خورد، يک پيروزی آشکار برای دولت 
امپرياليستی روسيه تحت رھبری پوتين محسوب 

رسد که ترکيه بدون  البته بعيد به نظر می.  شود می
. نشينی تن داده باشد گرفتن امتياز، به اين عقب

کمااينکه با تخليه حلب و انتقال نيروھای مسلح و 
اين بھانه از "  ادلب"معارض رژيم بشار اسد به 

ھای سوريه و روسيه، برای حم&ت  دست ارتش
در .  شود ھوايی و بمباران اين شھر گرفته می

جانبه ، بر مبارزه مشترک با داعش و  توافق سه
ھای معارض و  النصره و تفکيک آن از گروه

مسلح ديگر تاکيد شده است که اين بند توافق 

ازاين جھت که گروه ھای مورد حمايت ترکيه 
را ظاھراً از معرض حم&ت سه گانه )  وآمريکا(

نيروھای روسيه، سوريه و جمھوری اس&می 
خارج می سازد ، شايد بتواند تاحدودی رضايت 

اما روشن است که .  آن ھا را جلب کند
اس&می، بشار اسد و روسيه ولو آنکه  جمھوری

توافق ھايی نيز دراين زمينه کرده باشند اما با   
اعطای ھرگونه امتيازی به مخالفان رژيم بشار 

اساسا در "  ادلب"از سوی ديگر .  اند اسد، مخالف
ھای  است که از گروه"  الفتح جيش"دست ائت&ف 

جبھه "و "  احرارالشام"متعددی از جمله 
(الشام فتح . تشکيل شده است)  النصره سابق" 

بنابراين روشن است که نه سوريه، نه روسيه و 
بيکار "  ادلب"اس&می در مورد  نه جمھوری

گرچه ارتش سوريه اکنون .  نخواھند نشست
که در دست "  باب"حم&ت خود را در شھر 

نيروھای داعش است متمرکز ساخته است، اما 
از غلبه بر داعش در  چه اکنون چه بويژه پس

يا ديگر نقاطی که "  ادلب"از "  باب"شھر 
اعم از داعش (نيروھای اپوزسيون دولت سوريه 

بر آن تسلط دارند نيزغافل نباشد و )  يا غير آن
 !غافل نيست

نماينده سازمان ملل متحد "  استفان دی ميستورا"
" ادلب"در سوريه، پس از تخليه حلب گفت، 

شيخ قيس خزعلی، .  تواند حلب بعدی باشد می
عراق در "  عصائب اھل حق"دبيرکل جنبش 

ای با تسنيم فاش ساخت که حشد شعبی  مصاحبه
بعد از نابودی داعش در موصل، در خاک 

و تا "  امام حسين"سوريه برای انتقام خون 
. به مبارزه ادامه خواھد داد"  ظھور امام زمان"

اس&می و  بنابراين روشن است که جمھوری
و نه ھيچ "  ادلب"ساز آن نه  ھای شيعی دست گروه

ريزی  شھر ديگر سوريه را از جنگ و خون
اکنون از اين  کند و از ھم مستثنا نکرده و نمی

، "ادلب"گويند که بعد از حلب، نوبت  سخن می
 !است" ديرالزور"و " رقه"

نه .  بنابراين حلب و تخليه آن پايان ماجرا نيست
فقط ازاين جھت که رقابت ھا و چالش ھای 
نظامی ميان روسيه و امريکای ترامپ، تأثيرات 
مستقيمی براوضاع بحرانی خاورميانه ازجمله 
سوريه خواھدگذاشت و بحران و ناامنی را تشديد 
خواھد کرد و نه فقط از اين بابت که ھنوز داعش 
بر بخش زيادی از خاک سوريه مسلط است، که 
حتا نابودی داعش در اين مراکز نيز به معنای 

پايان بحران و جنگ در سوريه نيست، بلکه  
ھمچنين ازاين بابت که کشمکش دولت ھای 
منطقه نيز برسر ميزان نفوذ و منافع خود ادامه 

ھا گروه مسلح شيعی و سنی  خواھد يافت و ده
اس&می، عربستان، قطر و  وابسته به جمھوری

. ترکيه به جنگ و بحران سوريه دامن خواھند زد
مادام که ھنوز فقر وبيکاری وخرافات مذھبی بر 
دست و پای جامعه پيچانده شده است، مادام که 
ھنوز زمينه ھا وشرايط مادی و فرھنگی پيدايش 
جريان ھای اس&م گرا ازنوع داعش، النصره 
حشدشعبی و يک دوجين ديگر ازگروه ھای شيعه 
وسنی بطور ريشه ای دگرگون نشده باشد، 
خاورميانه نيز متأسفانه شاھد پيدايش جانورانی 
ازاين دست ولو با القاب و نام ھای ديگر وجنگ 

ازاين رو با .و خون ريزی فرقه ای خواھد بود 
شد، "  آزاد"اطمينان می توان گفت؛ اگرچه حلب 

 .جنگ و بحران در سوريه اما ادامه خواھد يافت
 
 



 ٣ ٧٣٢ شماره  ٩۵نيمه اول دی     ٣

٧درصفحه   

 تجربه  ٢٠١۵  درصد را در  ٢ نسبی نرخ رشد باDی  
نھاد    کرد، در سالی که گذشت بار ديگر گامی به پس 

و نرخ رشد در مقايسه با سال قبل از آن کاھش  
اتحاديه اروپا ھمچنان با رکودی سنگين مواجه  .  يافت 

است و در کنار يونان، اسپانيا، بلغارستان و اغلب  
کشورھای اروپای شرقی، وضعيت برخی کشورھا  

بنابراين بحران  .  تر شده است   از نمونه ايتاليا وخيم 
 .داری، درمجموع تشديد شد   اقتصادی جھان سرمايه 

حلی    داری که راه   طبقات حاکم کشورھای سرمايه 
برای اين بحران ندارند و در طول چند سال اخير  

اند، با انداختن بار بحران بر دوش    ھمواره کوشيده 
طبقه کارگر، اين نظم فرسوده و ارتجاعی را بر سر  

 نيز در سراسر جھان با  ٢٠١۶ پا نگھدارند، در سال  
اعمال سياست موسوم به رياضت و تعرض  

تر به سطح معيشت و حقوق کارگران، بر    جانبه   ھمه 
وخامت وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر و  

ھای زحمتکشی که با بيکاری، فقر و انواع و    توده 
 .اند، افزودند   داری مواجه   اقسام مصائب نظم سرمايه 

تشديد مبارزه طبقاتی و اشکال متعددی از مبارزه و  
ھای زحمتکش و    اعتراض، پاسخ طبقه کارگر و توده 

ستمديده سراسر جھان عليه نظم موجود و  
 .دار حاکم بود   ھای ستمگرانه طبقه سرمايه   سياست 

شمار طبقه کارگر جھان    اعتصابات و تظاھرات بی 
که طبقه حاکم از آرام    پيام واضحی بود بر اين 

داشتن و جلب رضايت طبقه تحت ستم بازمانده    نگاه 
تواند اين نظم را تحمل    و طبقه ستمديده نيز ديگر نمی 

 ميليون کارگر و  ١٨٠ اعتصاب عمومی  .  کند 
، اتفاقی بود که در  ٢٠١۶ زحمتکش ھندی در سال  

. داری نمونه نداشت   تمام دوران سلطه سرمايه 
که جمعيتی به اين عظمت به فراخوان    وقتی 

ھای کارگری برای برپايی اعتصاب عمومی    اتحاديه 
ھای    دھد و با پرچم   سراسری و تظاھرات پاسخ می 

ھای    ھای شھرھای بزرگ را زير گام   سرخ، خيابان 
آورد، نشان روشنی از    می   استوار خود به لرزه در 

توانايی و عزم طبقه انق&بی، برای به زير کشيدن  
. طبقه ارتجاعی و برانداختن نظم زائد تاريخی است 

درپی کارگران    اعتصابات، تظاھرات و تجمعات پی 
ھای مارس و آوريل، تظاھرات    فرانسوی در ماه 

ھای شبانه    آئی    شھر فرانسه، گردھم ٢٠٠ زمان در    ھم 
ويژه پاريس، پيوستن دانشجويان    در مراکز شھرھا به 

آموزان به اعتراضات کارگری، اعتصابات    و دانش 
ھا، صرفاً    ای و پاDيشگاه   ھای ھسته   کارگران نيروگاه 

يک ضد حمله طبقه کارگر فرانسه به تعرض طبقه  
حاکم برای دستبرد زدن به قانون کار نبود، بلکه  
توانائی اين طبقه را برای دگرگونی نظم موجود به  

 .گذاشت   نمايش می 
ھا اعتصاب عمومی، در ديگر کشورھای جھان    ده 

طبقه کارگر يونان چندين اعتصاب  .  نيز رخ داد 
در اعتصاب  .  عمومی و تظاھرات خيابانی برپا کرد 

عمومی سراسری کارگران اسپانيا که با راھپيمايی  
و تظاھرات ھمراه بود، صدھا ھزار کارگر شرکت  

اعتصابات و تظاھرات کارگران بلژيک در  .  کردند 
ماه مه و اکتبر سراسر اين کشور را به تعطيل  

سازی ھيوندا و کارگران    کارگران اتومبيل .  کشاند 
ونقل کره جنوبی، اعتصابات عمومی و    حمل 

ای را سازمان دادند که    ای گسترده   تظاھرات چندھفته 
اعتصابات  .  با سرکوب وحشيانه پليس مواجه شد 

کارگران تأسيسات نفتی نيجريه و برزيل نيز در  
در  .   بود ٢٠١۶ زمره اعتراضات مھم کارگری سال  

اغلب کشورھای اروپايی، کارگران و کارمندان  

وسايل نقليه زمينی و ھوايی، اعتصابات متعددی را  
ھزاران اعتصاب، تظاھرات و  .  سازمان دادند 

تر نيز در سراسر    راھپيمايی در سطحی محدود 
 .جھان برپا گرديد 

ھای ويرانگر، رشد    اوضاع خاورميانه، جنگ 
ھای شيعه    گری فرقه   گرايی و تروريسم، وحشی   اس&م 

ھای سياسی نظام    و سنی نيز جلوه ديگری از بحران 
گسيختگی، انحطاط و    داری جھانی، ازھم   سرمايه 

ای     نزاع فرقه ٢٠١۶ در سال  .  زوال اين نظم است 
ويژه در عراق، سوريه و يمن تشديد    شيعه و سنی به 

ھزاران تن از مردم اين کشورھا درنتيجه  .  شد 
وقفه    ھای بی   ھای ارتجاعی داخلی، بمباران   جنگ 

گذاری جان خود را از دست    شھرھا، ترور و بمب 
ھا ھزار    ده .  ھزاران تن معلول و مصدوم شدند .  دادند 

يکی از عوامل  .  تن ديگر به خيل آوارگان پيوستند 
  ٢٠١۶ مھم تشديد جنگ، ويرانی و کشتار، در سال  

ای،    ھای منطقه   تشديد تضادھا و اخت&فات قدرت 
ھای مذھبی جمھوری اس&می ايران و    ويژه رژيم   به 

بيار معرکه جنگ    عربستان سعودی بود که آتش 
 سياسی منطقه    اما بحران .  اند   ای شيعه و سنی   فرقه 

عموم  .  خاورميانه محدود به اين سه کشور نبود 
کشورھای اين منطقه به درجات مختلف با اين  

در سالی که گذشت، درگيری  .  بحران درگيرند 
گذاری، کشتار و ويرانی در    نظامی، ترور و بمب 

گرايان طالبان،    افغانستان شدت گرفت و اس&م 
ھايی از اين کشور را به تصرف درآوردند و    بخش 

اقدامات نظامی خود را به پايتخت اين کشور بسط  
ترکيه که به نحو روزافزونی در يک بحران  .  دادند 

رود، در يک سال    اقتصادی و سياسی ژرف فرو می 
ای، تشديد    گذشته با رشد نارضايتی و اعتراض توده 

سرکوب و استبداد، نارضايتی در ارتش و ت&ش  
برای کودتا، و باDخره افزايش روزافزون ترور و  

رژيم حاکم  .  گريبان بوده است   به   گذاری، دست   بمب 
ھای    بر اين کشور ت&ش کرد که با سرکوب 

ھای گسترده و دخالت نظامی    وحشيانه، دستگيری 
مستقيم در کشورھای عراق و سوريه، بحران  
سياسی را مھار کند، اما نتيجه، خ&ف خواست  
. حزب عدالت و توسعه به رھبری اردوغان بود 

اگر ھنوز کشورھايی  .  تر شد   بحران سياسی عميق 
ھا و ويرانگری مصون    در اين منطقه از اين جنگ 

چراکه  .  کند   ھا را نيز تھديد می   اند، خطر، آن   مانده 
ھای قومی، ملی و مذھبی،    ھای عينی نزاع   زمينه 

در  .  جنگ و ويرانی در اين کشورھا نيز وجود دارد 
ھمسايگی کشورھای خاورميانه، پاکستان نيز در  

يک سال با چندين اقدام تروريستی بنيادگرايان    اين 
اس&می مواجه بوده است که به کشتار صدھا تن از  

سوی    در آن .  مردم اين کشور انجاميده است 
خاورميانه کشورھای شمال آفريقا نيز به درجات  

ھای     درگير رشد جنبش ٢٠١۶ مختلف در سال  
ھای نظامی و اقدامات    گرا، درگيری   اس&م 

 .گرايان بودند   تروريستی اس&م 
گرايی، جنگ    که در اين منطقه وسيع، اس&م   اين 

گرای تروريستی    ھای اس&م   ای، جنبش   فرقه 
ھای عينی و مادی    اند رشد کنند، البته زمينه   توانسته 

فقر، بيکاری، گرسنگی، استبداد و بی حقوقی  .  دارد 
ھای امپرياليست که ھمگی    ھای قدرت   و سياست 

اند، سرمنشأ نارضايتی و    داری   عواقب نظام سرمايه 
که چرا از    اما اين .  اعتراض مردم اين مناطق است 
گرايی،    ای، واپس   درون اين نارضايتی توده 

ای رشد    ھای فرقه   گرا و نزاع   ھای اس&م   جنبش 
کند، بيان چيز ديگری جز گنديدگی و انحطاط    می 

که طبقه کارگر    تا وقتی .  داری نيست   نظم سرمايه 
ھنوز اين آمادگی را نداشته باشد که نظم نوين  

جای نظم کھنه و ارتجاعی    سوسياليستی را به 
داری دچار    داری بنشاند، نظم پوسيده سرمايه    سرمايه 

گرا،    ھای اس&م   جنبش .  شود   گنديدگی بيشتری می 
گرايی مذھبی و تروريسم اس&می ، محصوDت    فرقه 

ھای ديگر    نمونه .  اند   داری   اين گنديدگی نظام سرمايه 
ترين کشورھای    وضوح حتی در پيشرفته   آن را ھم به 

 .توان ديد   داری می   سرمايه 
در سالی که گذشت نژادپرستی، خارجی ستيزی و  

ً در عموم کشورھای    گرايش  ھای فاشيستی تقريبا
ويژه در اروپا رشد    داری به   تر سرمايه   پيشرفته 

ھای نژادپرست و فاشيست    احزاب و سازمان .  کردند 
ای برخوردار شدند و حتی اين    م&حظه   از رشد قابل 

احتمال وجود دارد که در برخی کشورھا در رأس  
پردازان بورژوازی و    نظريه .  قدرت قرار بگيرند 

کوشند اين رشد نژادپرستی    جمعی می   وسايل ارتباط 
گرايان و سيل    و فاشيسم را با تروريسم اس&م 

 .مھاجرت، مرتبط سازند 
ھای    ترديدی نيست که اقدامات وحشيانه تروريست 

دفاع و غيرنظامی    گرا از نمونه کشتار مردم بی   اس&م 
ھا     و در سالی که گذشت ده ٢٠١۵ فرانسه در سال  

کشته و زخمی در انفجارھای تروريستی بروکسل،  
يا کشتار مردم آلمان در بازارچه کريسمس برلين،  

گذارد و    ھای وسيع مردم تأثير می   در ميان توده 
تاثير  .  کند   گرايشات خارجی ستيزی را تقويت می 

ھای اس&می،    گری تروريست   مخرب اين وحشی 
حتی بر جنبش کارگری و افت مبارزات کارگران  

. انکاری دارد   در برخی کشورھا، تأثير غيرقابل 
ھای    روشن است که در چنين شرايطی گروه 

کوشند از اين شرايط در    نژادپرست و فاشيسم می 
خدمت اھداف ضد انسانی خود بھره گيرند و با  

ھای کارگر و      استفاده از خشم و نارضايتی توده 
ھا را که    زحمتکش مردم، جھت اصلی مبارزه آن 

داری، بيکاری، گسترش فقر و    عليه سرمايه 
 .نابرابری است، منحرف سازند 

اما اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که رشد   
ھای نژادپرست و فاشيسم با بحران اقتصادی    گروه 
 آغاز گرديد که ھنوز نه از اقدامات  ٢٠٠٧ سال  

ھای اس&می در اروپا خبری بود و نه از    تروريست 
ھا و    رشد گروه .  سيل مھاجرت به اين کشورھا 

جريانات نژادپرست و فاشيسم، در حقيقت جلوه  
داری و    ديگری از گنديدگی و انحطاط نظام سرمايه 

ھا با توسل به    ت&ش بورژوازی برای مھار بحران 
ھا، از نمونه جنگ    ترين شيوه   ترين و وحشيانه   خشن 

 .جھانی دوم است 
متحده    ھمين واقعيت، را به شکلی ديگر در اياDت 

بينيم که در    آمريکا و به قدرت رسيدن ترامپ می 
 آمريکا پيروز  ٢٠١۶ انتخابات رياست جمھوری  

جمھوری    ترامپ نمونه مجسم يک رئيس .  شد 
ترين    پوک بزرگ   رسوای نژادپرست، لمپن و کله 

داری جھان در دوران انحطاط آن    کشور سرمايه 
 و بورژوازی آمريکا در دوران زوال .  است 

تر از  داری، شخصيتی Dيق انحطاط سرمايه
 .ترامپ برای رھبری خود ندارد

ترين رويدادھا و  نکته ديگری که در بررسی مھم
 بايد به آن ٢٠١۶تحوDت سياسی جھان در سال 

اشاره کرد، تشديد تضادھا و اخت&فات درونی 
با مداخله .  ھای امپرياليست جھان است قدرت

نظامی مستقيم روسيه در جنگ داخلی سوريه که 
توازن قوا را به نفع رژيم بشار اسد و به زيان 

ھای موردحمايت اروپا و آمريکا تغيير داد،  گروه
کشمکشی که بر سر مسئله اوکراين آغازشده بود، 

امپرياليسم روس در سال .  وارد مرحله جديدی شد

١از صفحه   

 سالی پر از آشفتگی و آشوب
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برای اين حقوق به طبقه ی مسلط تحميل گرديده   منشور حقوق شھروندی روحانی، يک شيادی سياسی
بنابراين نابرابری در عرصه ھای اجتماعی و  .  است 

حقوق در جامعه ريشه در مناسبات نابرابر اقتصادی  
وجود استثمارشونده و استثمارگر به خودی  .  دارد 

ھای اجتماعی    خود به معنای وجود امتياز و برتری 
برای استثمارگر و محروميت و محدوديت برای  

بنابر اين حذف انق&بی طبقه ی  .  استثمارشونده است 
ای خواھد بود برای رفع تمامی    سرمايه دار مقدمه 

تبعيض ھا در جامعه که در طول تاريخ در فرھنگ  
 .ھای موجود ريشه دوانده اند   و سنت 
حقوق شھروندی بر بستر تاريخی خاصی در   

کشورھای سرمايه داری پيشرفته مطرح و تا حدی  
البته ھمانطور که  .  وارد حقوق مدنی معتبر گرديد 

اشاره شد، اين حقوق با آنچيزی که روحانی منشور  
حقوق شھروندی ناميده است، ھيچ ربطی ندارد و به  
عاريت گرفتن اين عبارت تنھا يک شيادی سياسی  

اما ھمان حقوق شھروندی نسبی که شامل  .  است 
حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی می شد، نيز در  
کشورھای مدرن سرمايه داری، با ظھور  

در اين  .  نئوليبراليسم، مورد تھديد جدی قرار گرفت 
ميان با تضعيف، و انح&ل و يا اضمح&ل دولت  
ھای رفاه ساختارھای زيرين حقوق شھروندی به  

فروپاشی بلوک شرق و وقايع  .  شدت سست شده اند 
يازده سپتامبر و رشد بنيادگرايی اس&می و  

ای بود برای تسريع    ترورھای مرتبط با آن، بھانه 
روندی که با سرمايه داری نئوليبراليسم آغاز شده  

نئوليبراليسم که ايدئولوژی آن قانون جنگل در  .  بود 
بازار است و نياز به دولت برای تنظيم مناسبات  
بازار کار و سرمايه ندارد، و در تضاد ساختاری با  

در ھمين روند  .  حقوق شھروندی قرار گرفته است 
شاھد ھستيم که روز به روز حقوق کسب شده ی  
سياسی، اجتماعی و اقتصادی توده ھای مردم به  

گيرد و حقوق    ھای مختلف مورد تھاجم قرار می   بھانه 
داری مدرن    شھروندی که ھيچ، بلکه مناسبات برده 

روز به روز عريان تر شده و بر ھستی اکثريت  
 . جامعه، حاکم می شود 

بنابراين ھمانطور که در مورد ايران نيز به آن  
ھا تنھا بر بستر    اشاره شد، تأمين حقوق برابر انسان 

فرصت ھای برابر اقتصادی  در مبانی جامعه ريشه  
نظام سرمايه داری از بيخ  .  گرفته و تنومند می گردد 

و بن در تضاد با چنين مناسباتی و برابری حقوق  
رؤيای تحقق چنين  .  ھا دارد   شھروندی واقعی انسان 

رويايی تنھا در گرو پايان دادن به وجود طبقات در  
جامعه است و در جامعه ی ما، اولين قدم  سرنگونی  

با وجود اين، روحانی و دارو دسته  .   اين رژيم است 
ی اص&ح طلبان ھنوز ت&ش دارند، با فريب توده  
ھای مردم، به ويژه اقشار ميانی جامعه، روزنه ی  

ی به باز شدن فضای جامعه و تأمين  "اميد "
ھای فردی، اجتماعی و سياسی در چارچوب    آزادی 

نظم موجود باز کنند و حيات خود را چند صباحی  
ھايی که جمھوری    يکی از تاکتيک .  ديگر تمديد کنند 

اس&می و به ويژه جناح موسوم به اص&ح طلب اين  
ھای اخير در پيش گرفته اند،    رژيم به ويژه در سال 

اين است که به جای شيوه ی انکار، شيوه ی تحريف  
استفاده از    سوء .  را سياست خود قرار داده اند 

عباراتی مانند حقوق شھروندی که اصوDً بر بستر  
تاريخی، اقتصادی و اجتماعی ديگری تا حدی تحقق  
يافته است، کاريکاتوری از آن ساختن و ادعای  
عملی بودن آن در جمھوری اس&می، تنھا دروغ و  
تقلب تاريخی ديگری از سوی روحانی و اص&ح  

 . طلبان پايبند و وفادار به جمھوری اس&می است 

 

تواند تمام  ندارد و وDيت فقيھی که به تنھايی می
 .  حقوق و حتی قوانين خود نظام را زيرپا بگذارد

نظام جمھوری اس&می از آغاز، حکومت خود را 
برنابرابری حقوقی افرادجامعه و بر پايه ی 
سرکوب حقوق شھروندی بنا نھاد، چرا که آگاه 
بود، بدون تصفيه ی نيروھای انق&بی، مت&شی 
کردن تشکل ھای کارگری و شوراھايی که در آن 

ھا  دوران شکل گرفته بودند، بدون بستن دانشگاه
ھا و تعقيب، دستگيری و  و بستن دفتر روزنامه

اعدام انق&بيون، آزاديخواھان و روشنفکران  
قادر به برقراری حکومت ارتجاعی و حفظ 

. مناسبات طبقاتی موجود در جامعه نخواھد بود
 آذر به  ٢٩روحانی در سخنان خود در روز 

واقع  کند که در ای خمينی اشاره می  ماده٨فرمان 
الھام بخش منشور حقوق شھروندی ق&بی 

رسد  در اينجا به نظر می.  روحانی بوده است
 مرداد ٢۶کافی باشد به سخنان خمينی در تاريخ 

 ماه پس از قيام مراجعه ۴ يعنی فقط ۵٨سال 
"کرد قلم تمام مطبوعات را …  اگر ما از اول: 

شکسته بوديم و تمام مج&ت فاسد و مطبوعات 
ھا را به  فاسد را تعطيل کرده بوديم و روسای آن

محاکمه کشيده بوديم و حزب ھای فاسد را ممنوع 
ھا را به سزای  اع&م کرده بوديم و روسای آن

خودشان رسانده بوديم و چوبه ھای دار را در 
تمام احزاب ...ميدان ھای بزرگ برپا کرده بوديم

را ممنوع اع&م می کرديم، تمام جبھه ھا را 
و آن !  ممنوع  اع&م  می کرديم،  يک حزب

 ..."حزب هللا 
 سال حسن روحانی  ٣٨ حال پس از گذشت  

خواھد اين ديکتاتوری را تحت عنوان حقوق    می 
واقع آنچه    در حالی که در .  شھروندی به ملت بفروشد 

خمينی بيان کرد، مدينه ی فاضله ی روحانی، خامنه  
اين ھمان  .  ای و تمام سران جنايتکار اين رژيم است 

وضعيتی است که داعش در مناطق تحت تسلط خود  
کند و اگرھنوز در جمھوری اس&می تحقق    برپا می 

کامل نيافته تنھا به اين دليل است که به دDيل مختلف  
اگرچه  .  نتوانسته اند به چنين ھدفی دست يابند 

سرکوب و جنايات دھه ی شصت تا حد زيادی  
 . منطبق بر ھمين مدينه ی فاضله برای رژيم بود 

در تمام تاريخ اقوام و ملل مختلف، ھرگز برابری  
ای که زيربنای اقتصادی آن بر پايه ی    در جامعه 

وجود طبقات استثمارگر و استثمارشونده بنا شده  
ھای سياسی نيز بر    است، وجود نداشته و آزادی 

 ھای    حسب شرايط تاريخی ھميشه با محدوديت 
چرا که روبنای حقوقی،  .  خاص مواجه بوده است 

ای پيش از ھر چيز در    سياسی و فرھنگی ھر جامعه 
خدمت حفظ نظام اقتصادی آن به کار گرفته می  

ھايی که    نظام سرمايه داری نيز با وجود تفاوت .  شود 
در اشکال روبنايی خود در مقاطع مختلف تاريخی و  
در کشورھای مختلف يافته است، اما در شاخص  
ھای زيربنايی خود، در تضاد کار و سرمايه و در  
استثمار طبقه ی سرمايه دار از طيقه ی کارگر ھيچ  

اگر منافع طبقه ی سرمايه دار  .  انعطافی نداشته است 
در سرکوب شورش ھا و انق&بات بوده است، ھرگز  
در اين امر فروگذاری نشده و اگر در اين امر  
سوپاپ ھای اطمينانی مانند حقوق شھروندی  

ھای ويژه ی    ضرورت يافته، اين حقوق با محدوديت 
خود تا جايی که خطری برای کل نظام ايجاد نکند،  

واقع  در روند و نتيجه ی مبارزات    پذيرفته شده يا در 

کارگران کارخانه پارس خودرو در تجمع مقابل 
دادگاه برای اعتراض به تصرف غيرقانونی 
قسمتی از اراضی شان گردآمده بودند، دستگير 

عاليه مطلب زاده، فعال حقوق زنان .  شدند
ھای قومی و دينی  بازداشت اقليت.  بازداشت شد

در مريوان و خوی و مصادره ی باغ شارون 
متعلق به کليسای مسيحيان به اتھام جاسوسی 

در بين اخبار آذر .  مسيحيان توسط دادگاه انق&ب
ھفت ھزار کودک :  ماه ھمچنين به چشم می خورد

بازمانده از تحصيل در استان خوزستان، آمار 
ازدواج کودکان در ايران ده ھزار نفر بيشتر شده 

 . …. است
طرح منشور حقوق شھروندی برای اولين بار در 

ھمزمان با آن .   تدوين و ارائه شد١٣٩٢آذر ماه 
موجی از تبليغات به نفع روحانی توسط اص&ح 

امروز پس از گذشت سه سال .  طلبان به راه افتاد
و با نزديک شدن به پايان دوره ی رياست 
جمھوری روحانی، حتی بسياری از کسانی که 
در آن زمان اين طرح را به عنوان تضمينی برای 

ھای سياسی و حقوق اجتماعی توسط  تأمين آزادی
دولت روحانی معرفی می کردند،  با بی اعتمادی 
کامل يا با بی اعتنايی با آن مواجه شده و آن را 

اما روحانی که کابينه ی خود را . جدی نمی گيرند
ناميد، بار ديگر نشان داد که " تدبير و اميد"دولت 

در چارچوب نظام جمھوری اس&می و از سوی 
حاکمان اين رژيم نه تدبيری به نفع اکثريت توده 
ھای کارگر و زحمتکش در کار است و نه اميدی 

ھای فردی و اجتماعی، جنبه ی  به تحقق آزادی
نگاھی به کارنامه ی .  واقعی و عملی خواھد يافت

سياه اين دولت حاکی از افزايش سرکوب، از 
جمله اعدام ھا و تشديد جو امنيتی در عرصه ھای 
مختلف، از آزادی بيان گرفته تا آزادی تشکل 
ھای صنفی مستقل از دولت  و نيز تصويب 
قوانين تبعيض آميز عليه زنان از جمله اع&م 

باشد  حکم حرام بودن دوچرخه سواری زنان می
اين معض&ت .  و اِعمال محدوديت بيشتر بر زنان 

ھمراه با افزايش گرانی، بيکاری و فشارھای 
اقتصادی بر کارگران و اقشار زحمتکش، عرصه 
ھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی را برای 

اين .  اکثريت توده ھای مردم ھرچه تنگ تر کرد
وضعيت ھمراه با فساد اداری، مالی، غارت 
اموال مردم و کسب حقوق ھای ک&ن افراد 
وابسته به حکومت و افزايش ناامنی عمومی، 
اعتياد، دزدی، فحشا، شاخص ھای اصلی 

 . کارنامه ی دولت روحانی می باشند
واقعيت اين است که انتظار ديگری نيز از 
شخص روحانی، دولتش و اصوDً از رژيم 

روحانی که يکی از .  جمھوری اس&می نمی رود
 ٩٢اش پيش از انتخابات سال  ھای اصلی وعده

غيرامنيتی کردن فضاھای دانشگاھی و فرھنگی  
و حفظ حرمت و حقوق شھروندی بود، در دوران 
استقرار جمھوری اس&می، خود يکی از مسئولين 
اصلی سرکوب و صاحب منصب در پست ھای 

حتی منشور حقوق .  کليدی و امنيتی بوده است
شھروندی وی، چيزی جز برابر بودن در قبال 

اما اين خود .  قوانين ارتجاعی در اين نظام نيست
قانون است که برپايه ی تبعيض بنا شده است، 
تبعيض بر مبنای جنسيت، تعلق مذھبی و قومی و 
اصوDً قوه ی قضائيه ای که به ھيچوجه استق&ل 

١از صفحه   
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١از صفحه   
 غول گرانی ھمچنان بر گلوی 

 کارگران و زحمتکشان چنگ می کشد

آماری از يک طرف نرخ تورم رسمی را برای سال  
 می کند تا از يک طرف  درصد اع&م ١٠  زير  ٩۵ 

بر اساس ھمين نرخ تورم کذايی مورد نظرش، 
افزايش قيمت را در جامعه Dپوشانی کند و از 

 درصدی حقوق کارگران ١٠طرف ديگر افزايش 
و کارمندان کشوری را در سال آينده به آنان 

 . تحميل نمايد
اينکه کابينه روحانی نرخ تورم واقعی را از چشم  
جامعه کتمان و با ھزار دوز و کلک آماری و سياه  
بازی ھای مختص به ھيئت حاکمه ايران تورم يک  
رقمی را به خورد مردم می دھد تا بدينوسيله گرانی  
موجود را کتمان و بر آن سرپوش بگذارد، نه گرھی  
از گره کور مشک&ت اقتصادی کارگران و  
زحمتکشان گشوده می شود و نه بھبودی در وخامت  

توده ھای مردم ايران  .  معيشتی آنان حاصل می گردد 
نرخ رشد تورم و ما به ازای آن افزايش سرسام آور  
گرانی را نه در آمارھای رسمی دولتی، بلکه نرخ  
واقعی آن را در کاھش ھرساله قدرت خريدشان  

وقتی آن ھا در زندگی روزمره و  .  لمس می کنند 
تجربه عينی شان می بينند که ھر ساله قدرت  
خريدشان نسبت به سال قبل کمتر، سفره شان تھی  
تر و جيب ھای شان خالی تر از پيش می شود،  
ترديدی نيست که ميزان واقعی رشد نرخ تورم را با  

کارگران و  .  گوشت و پوست خود احساس می کنند 
انبوه مزدبگيران ايران وقتی می بينند ماه به ماه و  
سال به سال ھمانند بازی ک&غ پر، مدام اق&م مواد  
مصرفی شان از سفره ھای آنان پر می کشند و آنان  
مجبور می شوند تا برای تھيه Dاقل نصف و نيمه  
ھمان مواد خوراکی پرکشيده از سفره شان از ھزينه  
ھای لباس، سفر، تحصيل و تفريحات شان بزنند تا  
دست کم با شکم گرسنه سر به بالين نگذارند، طبيعی  
است که نرخ واقعی تورم و گرانی موجود در  
جامعه را  نه با اع&م آمارھا و ادعاھای کذايی دولت  
که ميزان واقعی آن را با بيشتر خالی تر شدن جيب  

 .و سفره شان محاسبه می کنند 
 -با اين ھمه پوشيده نيست که با ادامه شرايط رکود 

تورمی حاکم بر اقتصاد بيمار ايران و افزايش  
سرسام آور رشد نقدينگی، يخ تورم يک رقمی مورد  
ادعای روحانی ھم به سرعت آب می شود و ھمان  
گونه که وزير اقتصاد کابينه روحانی اخيرا در مورد  
افزايش تورم ھشدار داده است، ديگر نه روحانی، نه  
بانک مرکزی و نه ديگر وزرای کابينه دولت  
يازدھم قادر به پنھان کاری و کتمان نرخ واقعی  

در  .  تورم و گرانی موجود در جامعه  نخواھند بود 
واقع وضعيتی که بر اقتصاد بيمار ايران حاکم است  
برگرفته از گنديدگی سيستم سرمايه داری و شرايط  

. تورمی حاکم بر اقتصاد ايران است   -بحران رکود 
بحرانی ساختاری که طی چند دھه بر گلوی اقتصاد  
ايران چنگ انداخته و ترديدی نيست که با بودن  
جمھوری اس&می و استمرار نظام گنديده سرمايه  
داری حاکم بر ايران راه حلی ھم برای برون رفت  

تورمی و به طريق اولی    –از اين معضل رکود 
. بازگرداندن نان به سفره کارگران متصور نيست  

لذا، در چنين وضعيتی نه روحانی قادر به حل  
معضل اقتصادی و معيشتی توده مردم است و نه  
ھيچ معجزه ای از ديگر جناح ھا و يا دولت ھای  

چرا که  .  بعدی جمھوری اس&می ساخته است 
جمھوری اس&می خود مسبب ھمه فجايعی است که  

 .طی اين سال ھا بر سر مردم ايران آوار شده است 
حل قطعی بحران حاکم بر اقتصاد بيمار ايران و  
غلبه بر مشک&ت معيشتی مردم تنھا با سرنگونی  
انق&بی جمھوری اس&می و استقرار حکومت  

 . شورايی کارگران و زحمتکشان ميسر می شود 
 

 ۴۵.۵ درصد، برنج ٩/۶درصد، تخم مرغ 
 ٨.۶ درصد، گوشت قرمز ١٩.٢درصد، حبوبات 

 درصد، قند و شکر ٢۵.۴درصد، گوشت مرغ 
 درصد و روغن نباتی ٢١.٧درصد، چای   ٣۶.۵

ع&وه بر اين، .   است درصد افزايش يافته ٧.٨
گزارش ھای ميدانی خبرنگار مھر نيز حاکی از 

 تومان ٣٠٠ گرمی با ۵٠آن است که نرخ کره 
 گرمی با ١٠٠ تومان و کره ١۵٠٠افزايش به 

 ٣٠٠٠افزايش به )   درصد٢۵( تومان ۶٠٠
 . تومان رسيده است

به رغم اينکه آمارھای بانک مرکزی به عنوان 
آمارھای رسمی و دولتی اغلب غير واقعی و ک&  
جھت گيری اش در کمتر نشان دادن افزايش 

 تا ٢٠قيمت ھا است، با اين وجود ھمين افزايش 
 درصدی اق&می چون حبوبات، چای، گوشت ۴۵

مرغ، قند و شکر و برنج به عنوان مھمترين مواد 
خوراکی و مصرفی کارگران و زحمتکشان ايران 
به خوبی نشان می دھد که روحانی تا چه ميزان 
در مسير حل مشکل اقتصادی و معيشتی مردم 

گزارش بانک مرکزی و ديگر .  قدم برداشته است
گزارش ھای مربوط به وضعيت اقتصادی جامعه 
نشان می دھند که کابينه روحانی طی سال ھای 
گذشته نه تنھا کمترين قدمی در مسير بھبود 
شرايط اقتصادی مردم، ايجاد اشتغال، افزايش 
درآمد و کاھش معضل معيشتی کارگران و 
زحمتکشان بر نداشته است، بلکه کابينه روحانی 
ع&وه بر وضعيت وخامت بار موجود با روندی 

 تدارک ديده ٩۶که در پيش نويس بودجه سال 
است، ھمچنان در مسير تھی تر شدن سفره 
کارگران و زحمتکشان و وخيمتر شدن اوضاع 

 . معيشتی آنان گام بر می دارد
فروش  درصدی درآمد دولت از ٢٠افزايش 

که   ٩۵کاDھا و خدمات دولتی نسبت به سال 
عمدتا از جيب کارگران و زحمتکشان برداشته 
می شود، تنھا يک نمونه از تھی تر شدن باز ھم 

 ١٠اع&م افزايش .  بيشتر جيب آنان است
درصدی حقوق کارگران و کارمندان دولت برای 

 درصدی ۶سال آينده آنھم با لحاظ کردن افزايش 
 نمونه ديگری از ٩۶ماليات در بودجه سال 

عملکرد روحانی در مسير کاھش بيشتر قدرت 
. خريد کارگران و زحمتکشان در سال آينده است

ع&وه بر اين ھا، افزايش نرخ دDر در روزھای 
 ١٠٠ ھزار و ۴اخير و رسيدن آن به بيش از 

آنھم در جامعه ای که درآمد مردم بر پايه   -تومان
لایر و ھزينه ھای آنان با قيمت دDر محاسبه می 

خود دليل ديگری بر افزايش بازھم بيشتر    -ردد گ
حال اگر به اين  .  گرانی در ماه ھای پيش رو است 

نکته توجه کنيم که افزايش نرخ دDر  خود بخشی از  
سياست بانک مرکزی و کابينه روحانی جھت کسب  
درآمد ريالی برای پرکردن کسری بودجه جاری  
کشور است، فريبکاری روحانی بيشتر عيان می  

چرا که کابينه روحانی از روی استيصال و با  .  شود 
از اين ستون به آن ستون  "در پيش گرفتن سياست  

با دست خود شرايط را برای کارگران  "  فرجی است 
 .  و زحمتکشان وخيم تر کرده است 

از اين رو، روحانی که در شعارھای انتخاباتی اش  
آوردن نان به سفره مردم را وعده داده بود، اکنون  
که در پاسخگويی به مطالبات معيشتی مردم زمين  
گير شده است، ھمانند احمدی نژاد به فريب کاری  

او با دروغ بافی ھای  .  ھای آماری روی آورده است 

روحانی اما، رفع معض&ت اقتصادی و معيشتی 
مردم در کوتاه ترين زمان بود، يعنی پاسخ به 
معضل گرانی و معيشتی مردم به عنوان مبرم 

مردم در "اين گفته روحانی که .  ترين مسئله آنھا
ھمان دو ماھه اول دولت تدبير و اميد آثار 
کارھای انجام شده را می بينند و برای از پيش 
روی برداشتن مشک&ت اقتصادی برنامه يک 
ماھه، سه ماھه، يک ساله و چھار ساله در نظر 

چه قبل از انتخابات و چه بعد از "  گرفته ايم
. انتخابات انعکاس گسترده ای در جامعه يافت

وعده ھايی که بيش از ھر چيز به وعده ھای 
نفت را بر : "احمدی نژاد شبيه بود  که گفته بود

 ". سر سفره مردم می آورم
اکنون دولت روحانی به آخرين ماه ھای دوره 

. چھار ساله رياست جمھوری خود رسيده است
اکنون چه برای آن دسته از مردمی که به وعده 
ھای روحانی دل خوش کردند و با اين دلخوشی 
به او رای دادند و چه آنھايی که طرفداران سينه 
چاک روحانی بودند، به خوبی روشن شده است 
که ھمه آن وعده ھای رنگارنگ روحانی چيزی 

. جز يک مشت وعده ھای توخالی نبوده است
 سال از عمر اين ۴اکنون با گذشت نزديک به 

به اصط&ح تدبير و اميد نه تنھا کمترين "  دولت"
تغييری در شرايط سياسی و امنيتی کشور به نفع 
توده ھا بوجود نيامده است، نه تنھا کوچکترين 
روزنه اميدی در بھبود وضعيت اقتصادی و 
معيشتی کارگران و توده ھای زحمتکش ايجاد 
نشده است، بلکه اوضاع اقتصادی و شرايط 
داخلی کشور از جميع جھات و خصوصا از نظر 
معيشتی به شدت عليه کارگران و زحمتکشان 

 سال گذشته، به ۴طی نزديک به .  پيش رفته است
رغم ادعاھای کذايی ھر ساله روحانی و کابينه 
اش در مورد کاھش نرخ تورم و افزايش درآمد 
سرانه ملی، رکود اقتصادی ھمچنان پابرجاست، 
چرخه بسياری از مراکز توليدی متوقف و يا به 
صورت نصف و نيمه به کار خود ادامه می 

 ھزار ميليارد تومان  ۴۶٠دھند، نقدينگی ازحدود
در سال پايانی دوره رياست جمھوری احمدی 

 ھزارو ١٢٢ ھزار تريليون و ١به )  ٩١(نژاد
 ميليارد تومان در پايان شھريورسال جاری ٣۵۶

رسيده است، بيکاری و حاشيه نشينی بيداد )  ٩۵(
می کند، بگير و ببند در جامعه افزايش يافته و 
سرکوب کارگران ھم به درجاتی نسبت به گذشته 

نتيجه ب&فصل چنين وضعيتی، .  تشديد شده است
ھمانا از يک طرف کم و کمتر شدن درآمد 
کارگران و زحمتکشان است و از سوی ديگر 
گران شدن رو به تزايد اق&م مصرفی مورد نياز 

وضعيتی که ھمانند شمشيری دو دم  به .  آنان
صورت روزانه زندگی و معيشت توده ھای مردم 
ايران را تھديد و اوضاع را برايشان وخيم تر از 

وضعيتی که آخرين داده ھای .  پيش کرده است
بانک مرکزی در مورد افزايش قيمت برخی اق&م 
خوراکی در خرده فروشی ھای تھران در ھفته 

 آذرماه سال جاری نسبت به ھفته ١٩منتھی به 
مشابه سال قبل، نشان می دھد که غول گرانی 
ھمچنان بر سفره خالی کارگران و زحمتکشان 

 .سايه افکنده است
جديدترين گزارش به گزارش خبرنگار مھر، 

بانک مرکزی حکايت از آن دارد که قيمت خرده 
 ۵فروشی لبنيات نسبت به ھفته مشابه سال قبل 



 ۶ ٧٣٢ شماره  ٩۵نيمه اول دی     ۶
٨از صفحه   

 گذاری عوامل رژيم و کشتار بمب
در شھريور ماه، شھيندخت موDوردی، معاون    اعضا و پيشمرگه ھای حزب دموکرات کردستان

رئيس جمھور در امور زنان، آمار ازدواج دختران  
خواند و اع&م  "  کننده   نگران "زير سن قانونی را  

"کرد  ايم گزارشی    از وزارت دادگستری خواسته : 
درباره ازدواج دختران در زير سن قانونی به ما  

با توجه به اين که سن قانونی ازدواج  ."  ارائه دھد 
 سال است،  ١۵  سال و پسران  ١٣ دختران در ايران،  

مربوط به ازدواج  "  کننده   آمار نگران "پس اين  
ھای اخير انتشار    و ھفته .   سال است ١٣ کودکان زير  

دامن زده و موضوع را  "  ھا   نگرانی "برخی آمار، به  
 .به سرتيتر خبرھا تبديل کرده است 

ھای کشور     درصد ازدواج ١٧ طبق آمار تاکنونی،  
در  .   سال است ١٨ مربوط به ازدواج دختران زير  

تر    ھا در سنين کم    درصد ازدواج ۵  بيش از  ٩۴ سال  
، با  ٩٣ اند که در مقايسه با سال     سالگی بوده ١۵ از  

باز بنا  .   ھزار موردی روبرو بوده است ١٠ افزايش  
  ١۵  تا  ١٠ ی     ھزار دختربچه ۴٣ به ھمين آمارھا،  

آماری که به  .  اند   ساله به عقد ازدواج درآورده شده 
ی بسياری از دست اندرکاران رژيم، ھنوز آمار    گفته 

 .واقعی نيستند 
يابيم، در يک دھه    در نگاھی به جزئيات آمار در می 

اخير، سير صعودی آمار ازدواج در فاصله  
، بر اثر رشد جمعيتی  ١٣٩٠  تا  ١٣٨٧ ھای    سال 

 به اوج خود رسيد، و پس از آن با  ۶٠ اوايل دھه  
اما با توجه به باD رفتن سن  .  سير نزولی روبرو شد 

 سال در  ١٩  تا  ١۵ ازدواج، سھم ازدواج دختران بين  
 ھمواره روندی نزولی را طی  ٩۴  تا  ٨٣ ھای    سال 

  ٢٨  /  ۶٨  به  ٨٣  درصد در سال  ۴٠  /  ۵ کرده و از  
با اين وجود، آمار  .   رسيده است ٩۴ درصد در سال  

 سال روندی صعودی طی  ١۵ ازدواج دختران زير  
 درصد افزايش يافته  ۵  /  ۴١  به  ۴  /  ١٨ کرده و از  

از سوی ديگر، طبق آمار ثبت احوال در سال  .  است 
 درصد دختران به عقد پسران  ٢٠  /  ٨ ، فقط  ١٣٨۴ 

در حالی که در سال  .   ساله درآمده بودند ٠ ٢  تا  ١۵ 
/  ۴  اين نسبت باز ھم کاھش يافته و  ١٣٩٣    ١۶  

: معنای اين آمار روشن است .  درصد رسيده است 
 سال به طور مطلق و نسبی  ١۵ ازدواج دختران زير  

ھای نوعروس    افزايش يافته و فاصله سنی دختربچه 
يعنی بسياری از  .  با شوھران ھمراه با آن 

تر خريد و    ھا بيش   کنونی دختربچه "  ھای   ازدواج "
اند تا قراردادی به نام ازدواج در    فروش کودکان 

 .مفھوم مرسوم آن 
سن ازدواج  "  حمايت از خانواده "در قانون فعلی  

 سال است و شروطی مانند اذن ولی،  ١٣ دختران  
رعايت مصلحت کودک و تأييد دادگاه نيز در نظر  

زيرا دقيقا ھمين  .  ثمر   شروطی بی .  گرفته شده است 
دھد،    است که دختربچه را به شوھر می "  ولی "
ھا    دھد و دادگاه   را تشخيص می "  مصلحت کودک "

  ٩ ھا از    نيز به علت شرعی بودن ازدواج دختربچه 
گيری چندانی، مجوز ازدواج را    سالگی بدون سخت 

ھايی که    گذشته از آن، با دفترخانه .  کنند   صادر می 
 کودکان را بدون رعايت تشريفات قانونی    ازدواج 

به  .  گيرد   کنند، برخورد جدی صورت نمی   ثبت می 
ھايی ھم ھستند که    ھای رسمی، ازدواج   جز ازدواج 

. شوند   نظر شرعی و فقھی معتبرند، ولی ثبت نمی   از 
 ساله به اجازه دادگاه ھم  ٩٩ و نيز برای صيغه  

رو، به درستی، آمار واقعی    از اين .  نيازی نيست 

ھای اخير ما شاھد حضور  ای که در سال گونه به
 .ھا در کردستان ايران ھستيم تر اين گروه پُررنگ

به رھبری (حتا حزب دمکرات کردستان ايران 
که با حزب زحمتکشان )  مصطفی ھجری

ی بسيار  رابطه)  مھتدی  –کومله (کردستان ايران 
ای دارند، سياست دفاع مسلحانه در منطقه  حسنه

حزب .  است کردستان ايران را پيش گرفته 
نيز )  به رھبری خالد عزيزی(دمکرات کردستان 

اگرچه تاکنون سياست ھمسانی با حزب دمکرات 
کردستان ايران اتخاذ نکرده، اما امکان تغيير اين 
سياست و نزديکی به احزابی که از سياست دفاع 
مسلحانه در منطقه کردستان ايران پشتيبانی 

کنند، بالقوه در حزب دمکرات کردستان وجود  می
ھای  ھا بر حساسيت ی اين و ھمه.  داشته و دارد

 .جمھوری اس&می در اين منطقه افزوده است
در ھمين رابطه، سخنان چند ماه پيش محسن 

ی اسبق سپاه پاسداران يک نمونه  رضايی فرمانده
روشن و آشکار از تھديد به انجام عمليات نظامی 

ھای کرد مستقر  گذاری عليه گروه از جمله بمب
 آذر اين ٣٠در کردستان عراق است که البته در 

وی در برنامه .  تھديدات از حرف به عمل درآمد
تلويزيون جمھوری اس&می در تاريخ "  نگاه يک"

" تيرماه گفت٢٧  اينھا آمده اند کومله و : 
دموکرات را در اربيل فعال کردند و پادگانی 
ايجاد کردند و دو دفتر در نزديکی مرز ايران 
زدند که چنانچه ادامه دھند و دولت آقای بارزانی 
اگر فکری نکند عمليات انھدامی به زودی عليه 
آنھا انجام خواھيم داد و تقصير را ھم به گردن 

ترتيب  بدين".  خود آقای بارزانی خواھيم گذاشت
نه تنھا ھيچ شکی در نقش جمھوری اس&می در 

ماند، بلکه احتمال انجام  اين جنايت باقی نمی
آن ھم در .  گردد عمليات مشابه نيز منتفی نمی

شرايطی که جمھوری اس&می به دDيلی چند بايد 
سعی کند تا روابط خود با دولت اقليم کردستان 

واقعيت اين است که در .  عراق را تيره نسازد
شرايط کنونی داشتن يک دشمن کمتر در کنار 
مرزھا برای جمھوری اس&می بھتر است اما 
تجربه نشان داده که جمھوری اس&می به دليل 

 در سياست خارجی، خود را  روحيه تجاوزکارانه
اگرچه ضعف .  داند مقيد به رعايت اين مسائل نمی

دولت اقليم کردستان عراق نيز يکی ديگر از 
دDيل مھم جوDن دادن جمھوری اس&می در اين 
منطقه است که اين موضوع خود تحليلی مفصل 

 . طلبد و جداگانه را می
مستقل از اين که نظر سازمان ما نسبت به حزب 

ھای آن چيست،  دمکرات کردستان و سياست
گذاری در برابر قرارگاه مرکزی حزب  بمب

دمکرات کردستان توسط جمھوری اس&می از 
نظر ما محکوم بوده و يکی ديگر از جنايات 

. آيد شمار جمھوری اس&می به شمار می بی
جناياتی که در طول حيات جمھوری اس&می 

محکوميت .  شود تداوم داشته و ھمواره تکرار می
اين جنايت، محکوميت جمھوری اس&می و 

 .باشد اش می ھای جنايتکارانه سياست
 

ھای کمونيست  و خوزستان، حمله به ستاد سازمان
و دمکرات از جمله ستاد سازمان ما در تھران و 

 مخالفين  ھا، اعدام ھا و سرکوب آن شھرستان
، ۶٠ی  جمعی در دھه ھای دسته بويژه اعدام

ھای ترور  سياستی بود که در ادامه به اعزام گروه
به منظور ترور مخالفان در خارج از کشور در 

ترور شاپور بختيار، .   گسترش يافت۶٠ھای  سال
عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، فريدون 
فرخزاد، غ&م کشاورز و صديق کمانگر تنھا چند 

. نمونه از اين ترورھا در خارج از کشور ھستند
 يک ۶٧سياسی در تابستان  اعدام ھزاران زندانی

ی  ھای جنايتکارانه نمونه بسيار آشکار از سياست
جمھوری اس&می است که حتا تحمل مخالفان 
دربند خود را نيز نداشته است، جناياتی که کمتر 

ای از آن را در اين مقياس در دھه ھای  نمونه
در واقع جمھوری اس&می .  توان يافت اخير می

ھايی کمترين  اگر از سوی اشخاص و يا تشکل
ای از  لحظه)  حتا برای آينده(احساس خطری کند 

ھا را به قتل رسانده و  اين فکر که چگونه آن
 .آيد سرکوب کند بيرون نمی
ی محمد مختاری، محمد  ترور و قتل وحشيانه

جعفر پوينده، پيروز دوانی، داريوش و پروانه 
تر  ی آشنا برای نسل جوان فروھر يک نمونه

ھای سازمان  حم&ت متعدد به پايگاه.  ايران ھستند
مجاھدين در عراق و در حالی که اين نيروھا 
پيش از آن توسط ارتش آمريکا خلع س&ح شده 

ی آشکار ديگر است، حم&تی که  بودند يک نمونه
از سوی عوامل جمھوری اس&می صورت گرفت 
و منجر به جان باختن تعداد زيادی از اعضای 

 . سازمان مجاھدين گرديد
اما چرا جمھوری اس&می در شرايط کنونی دست 

 به چنين اقدامی در کردستان عراق زد؟
واقعيت اين است که در شرايط کنونی و در حالی 
که جمھوری اس&می در خاورميانه وارد جنگ 

ای شده و اين جنگ در يمن، عراق و  گسترده
ای  سوريه حتا به جنگ نيابتی با رقبای منطقه

ايران از جمله عربستان سعودی و ترکيه منجر 
ھای جمھوری اس&می از  شده، ھر آينه بر نگرانی

مخالفانی که در کنار مرزھای ايران حضور 
توان به  از جمله می.  دارند افزوده گرديده است

ھای مسلح بلوچ که در مرزھای پاکستان  گروه
ھا و  حضور دارند، اشاره نمود و يا سازمان

احزاب کردی که در کردستان عراق پايگاه و 
 . دفتر دارند

ھا  جمھوری اس&می ھمواره با تحرکات سازمان
و احزاب کردی  بويژه در داخل کردستان ايران 

روست که به  شديدا مخالف بوده است، از ھمين
ی نسبی دولت اقليم کردستان عراق  خاطر احاطه

ھای احزاب کرد ايرانی مستقر در  بر فعاليت
کردستان عراق، دولت ايران و دولت اقليم 

ی امنيتی مشترک  کردستان عراق دارای کميته
آمده در مرزھای دو  برای حل و فصل مسائل پيش

اما اين موضوع و وجود اين .  طرف ھستند
کميته، نتوانسته مانع از حضور نيروھای احزاب 

ھای کرد در کردستان ايران شود،  و تشکل

٧درصفحه   

 ی اصKح  وعده
 "قانون ازدواج کودکان"

 طلبان ی اصKح  قبای ژنده



 ٧ ٧٣٢ شماره  ٩۵نيمه اول دی     ٧

۶از صفحه   

 طلبان ی اصKح قبای ژنده" قانون ازدواج کودکان"ی اصKح  وعده

کرده است که اين حکومت، به ويژه در مورد زنان  
و دختران، از ھيچ انعطافی برخوردار نيست و  
ھمين حداقل حقوق کنونی زنان نيز، ناشی از  
مقاومت و مبارزه زنان بوده است و نه خواست  

 .رژيم 
برای تغيير قانون  "  طلبان   اص&ح "کار    سوم، راه 

خانواده از سرمنشأ قوانين متحجر کنونی مدد  
که مجری شرع و  "  آيات عظامی "گيرد، يعنی    می 

و در برابر ھر آخونِد از  .  اند   تفسيرگر فقه اس&می 
، صدھا آخوند  "فقه پويای شيعه "نظر آنان مسلح به  

گو  .  کنند   ديگر قرار دارد که تفسير ديگری ارائه می 
آن که آخوندی که آنان را به شعف آورده است،  
يعنی مکارم شيرازی، نيز پاسخی دوپھلو داده است  

تا دختر به بلوغ عقلی نرسد اجازه ازدواج  "و گفته  
در چه سنی است و چگونه  "  بلوغ عقلی "اما  ."  ندارد 

 سنجيدنی؟ 
جا بايد يادآوری کرد که قب&ً نيز ت&شی در    در اين 

. اين زمينه صورت گرفت که با شکست مواجه شد 
 قانون مدنی که در  ١٠۴١ در طرح اص&حی ماده  

 در مجلس تصويب شد، سن ازدواج  ١٣٨١ سال  
 سال  ١٨  سال و برای پسران  ١۵ برای دختران  

شورای نگھبان اين مصوبه  .  شمسی تعيين شده بود 
را خ&ف شرع تشخيص داد و سرانجام با طرح  
موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، سن  

 سال شمسی تعيين  ١۵  سال و پسران  ١٣ دختران  
 .شد 

فراکسيون زنان مجلس ارتجاع اس&می و کل  
ھا باخبرند،    به خوبی از اين واقعيت "  طلبان   اص&ح "

زنند که اميدی به    پس، چرا به اين توھم دامن می 
تغيير قوانين موجود وجود دارد؟ به ھمان دليلی که  
بارھا و بارھا درباره تمام مطالبات اقتصادی،  
اجتماعی و سياسی مردم به اين قبای ژنده آويزان  

کاری و ايجاد اميد به    ی فريب   قبای ژنده .  اند   شده 
ھا و    و به بيراھه کشاندن خواست "  اص&ح "

مبارزات مردم و پنھان ساختن دليل اصلی معض&ت  
آنان  .  کنونی، يعنی حاکميت رژيم جمھوری اس&می 

ی منفور    کوشند در برابر اين پديده   اين بار نيز می 
ستيزانه، کل رژيم اس&می را تبرئه کنند و    کودک 

مغزی    قوانين موجود را به سرسختی و خشک 
در اين ميانه، از  .  نسبت دھند "  گرا   اصول "ای    عده 

اين ک&ه نمدی برای خود بسازند و خود را، اين بار،  
شايد نزديکی  .  جا بزنند "  حقوق کودک "طرفدار  

انتخابات رياست جمھوری و کارنامه خالی آنان ھم  
مدتی جار و جنجال به پا  .  نقش نباشد   در اين ميان بی 

کنند، و مثل ھميشه در برابر فشار جناح مقابل    می 
ی خود    آيند و دست از پا درازتر به Dنه   کوتاه می 

 .خواھند خزيد 
بودند بايستی قبل از    آنان اگر واقعاً در پی تغييری می 

يعنی  .  خاستند   ھمه به Dيروبی طويله خود برمی 
در اسفند ماه  .  روحانی "  تدبير و اميد "ھمان کابينه  

سال گذشته بود که آموزش و پرورش شھرستان  
ھای استان ھرمزگان،    پارسيان، يکی از شھرستان 

فرستاد و صدايی  "  خانه بخت "آموز را به     دانش ۵٠ 
 .برنخاست " طرفداران حقوق کودک "نيز از اين  

تغيير در قوانين جمھوری اس&می، ناممکن نيست،  
آيات  "ھای حکومتی و    اما نه با اتکای به جناح 

، بلکه تنھا و تنھا با تکيه و بسيج نيروی  "عظام 
 . ھای مردم   توده 

تر از     سال را بسيار بيش ١۵ ازدواج کودکان زير  
توان گفت، در    شود و می   آمار رسمی تخمين زده می 

ايران، عم&ً، محدوديت قانونی برای ازدواج  
 .کودکان وجود ندارد 

ترين پيامد    مھم .  ای که پيامدھای بسياری دارد   پديده 
. ی فقر است   ھای زودھنگام، بازتوليد چرخه   ازدواج 

ترين علت    دھند، مھم   تحقيقات جھانی نشان می 
امری که  .  ازدواج کودکان، فقر و پيامدھای آن است 

ترين موارد ثبت    بيش .  در ايران نيز صادق است 
ھای سيستان و بلوچستان،    ازدواج کودکان در استان 

خوزستان، خراسان رضوی، آذربايجان شرقی و  
غربی، فارس، زنجان، تھران، ھمدان و مازندران  

ی    است؛ يعنی در مناطق محروم و در حاشيه 
 .فقيرنشين شھرھای بزرگ 

عدم امکان تحصيل، ناآشنايی و عدم امکان دفاع از  
حقوق خود، و نيز عدم استق&ل مالی، آنان را در  

دھد،    معرض آزار و خشونت خانگی قرار می 
عاملی که گاھی منجر به فرار از خانه،  

فروشی، و اقدام به خودسوزی و    خوابی، تن   کارتن 
به جز عواقب اجتماعی،  .  شود   خودکشی می 

فرسودگی زودھنگام جسمی، افزايش سقط جنين و  
وزن،    زايمان زودرس، افزايش تولد کودکان کم 

افزايش مرگ و مير بر اثر زايمان، ابت& به  
ھای مقاربتی و ايدز از ديگر پيامدھای    بيماری 

گير بسياری از اين کودکان    جسمی است که گريبان 
ھای غير رسمی در آينده    و فرزندان ازدواج .  شود   می 

با مشک&ت عديده ديگری نيز دست و پنجه نرم  
کنند از جمله محروميت از اوراق ھويتی و عدم    می 

 .امکان تحصيل و کاريابی 
افزايش آمار ازدواج کودکان، گويا چنان  

ھای زيادی در ميان    است که به بحث "  کننده   نگران "
از يک سو،  .  دست اندرکاران رژيم دامن زده است 

اص&ح سن ازدواج  "در صدد  "  طلبان   اص&ح "
گرايان بر    ھستند و از سوی ديگر اصول "  دختران 

 .تأکيد دارند " اص&ح "عدم نياز به  
ترين امکان    بيش "گرايان قوانين فعلی را    اصول 

موجب مصونيت  "،  "حمايت از حقوق کودک 
" مانع گسترش روابط نامشروع و فساد "و  "  جامعه 

بلوغ زودرس  "تر به    دانند و از ھمه سخيف     می 
تکليف  .  کنند   اشاره می "  دختران نواحی گرمسيری 

آنان بر  .  اين گروه از مدافعان رژيم روشن است 
ھای اين پديده برای کودکان، و نيز گسترش    زيان 

در جامعه به علت وجود ھمين قوانين  "  فساد "
بندند و برای اثبات مدعای    موجود اس&می چشم می 

شوند و    خود به قوانين شرعی و فقھی متوسل می 
روند که ت&ش برای تغيير    برخی تا بدان جا پيش می 

 .خوانند   می " جنگ با خدا "اين قوانين را  
،  "کننده   نگران "بر اثر آمار  "  گرايان   اص&ح "اما  

اند و در ھمين راستا،    سمينارھايی ترتيب داده 
ای در فراکسيون زنان مجلس درصدد است    کميته 

و گردآوری  "  رايزنی با مراجع عظام "پس از  
، طرحی را به مجلس ارائه  "نظرات کارشناسی "

 .کند 
بينی    توان آينده آن را پيش   طرحی که از ھم اکنون می 

نخست، طبق قانون اساسی جمھوری اس&می،  .  کرد 
ھيچ قانونی قابل تصويب و اجرا نيست، مگر در  

ی    دوم، تجربه .  چارچوب شرع و فقه اس&می 
 دھه از عمر جمھوری اس&می ثابت  ۴ نزديک به  

٣از صفحه   

عنوان يک قدرت نظامی مھم، رو درروی     به ٢٠١٦ 
رقبای امپرياليست آمريکائی و اروپائی خود، برای  
. تقسيم مجدد بازارھای جھان قرار گرفت 

ھای ترامپ پس از پيروزی در    گيری   موضع 
ھای جديد در صفوف دو    انتخابات، حاکی از شکاف 

در خود اتحاديه  .  قدرت اروپايی و آمريکايی است 
اروپا نيز تضادھا و اخت&فات درنتيجه بحران  

خروج بريتانيا از اتحاديه  .  موجود رشد کرده است 
اروپا، يکی از عواقب بحرانی است که در درون  

ھای متحد اروپائی نيز به تضادھا و اخت&فات    دولت 
اين واقعيتی است که نتيجه  .  است   جدی شکل داده  

رفراندوم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، ناشی از  
ھا    ھای مردم انگليس از سياست   نارضايتی وسيع توده 

و فشارھای اتحاديه اروپا بود، اما اين نيز جنبه  
ديگری از واقعيت است که خروج بريتانيا از  
اتحاديه اروپا، برخاسته از تضاد منافع جناحی از  

ھای    بورژوازی امپرياليست انگليس با ديگر قدرت 
 . اروپايی بود 

تر    داری عميق   ھای جھان سرمايه   ھرچه بحران 
ھای    شوند، تضادھا و اخت&فات درونی قدرت   می 

در سالی که گذشت اين  .  شوند   اروپايی نيز تشديد می 
 .وضوح نشان داده شد   واقعيت به 

داری    ھمه تضاد و بحرانی که نظم سرمايه   بااين  
انداز    ھا مواجه بود، چشم    با آن ٢٠١۶ جھانی در سال  

. اکنون روشن است    نيز از ھم ٢٠١٧ سال  
بورژوازی تا ھمين لحظه نيز نشان داده است که  

ھای اقتصادی، اجتماعی و    حلی برای بحران   راه 
ھايی از    سازی   سياسی جھان ندارد، حتی با ويران 

نمونه آنچه در عراق، سوريه، ليبی، افغانستان و  
 .ھا کشور ديگر شاھد آن ھستيم   ده 

داری بيش از آن پوسيده    فراتر از آن، نظم سرمايه 
ھای    است که بار ديگر با توسل به حکومت 

ھايی از    ھا و ويرانگری   فاشيستی، برافروختن جنگ 
ً از مخمصه   نمونه جنگ جھانی دوم بتواند، موقتا

 . ھای موجود، نجات يابد   بحران 
تغييری که بتواند نظم  .  جھان نيازمند تغيير است 

و بن براندازد و با گذار به نظمی    موجود را از بيخ  
تر، نظمی سوسياليستی، بشريت را از شر    عالی 

برای اين تغيير،  .  داری نجات دھد   فجايع نظم سرمايه 
ھيچ آلترناتيوی، جز انق&ب اجتماعی کارگری  

که اين انق&ب در مقياسی    تا وقتی .  وجود ندارد 
اندازی برای بھبود اوضاع و    جھانی رخ ندھد، چشم 

شمار موجود    رھايی بشريت ستمديده از فجايع بی 
 .وجود نخواھد داشت 

 سالی پر از آشفتگی و آشوب

 صKح ا
 آذر، روز دانشجويان ١۶"با پوزش، مقاله 

منتشره در نشريه کار "  استبدادستيز گرامی باد
 دو جمله بايد به شکل زير اص&ح ٧٣٠شماره 

 : شوند
١  –" ھای سياسی دانشجويی از دھه  فعاليت 

، با سقوط )پنجاه مي&دی(بيست شمسی 
حکومت رضا شاه و ايجاد فضای بازتر 

پنجاه (در اين جمله ...".  سياسی افزايش يافت و
 .تغيير يابد) چھل مي&دی(بايد به ) مي&دی

دانشجويان اعتراضات خود را "ی  جمله  –  ٢
بايد به "   دی آغاز کردند١۴از روز 

 آذر ١۴دانشجويان اعتراضات خود را از "
 .تغيير يابد" آغاز کردند

 



 ٧٣٢ شماره  ٩۵نيمه اول دی     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

۶درصفحه   

 گذاری عوامل رژيم و کشتار  بمب
 اعضا و پيشمرگه ھای حزب دموکرات کردستان

 آذر، انفجار دو بمب ٣٠ سه شنبه شب ١٠ساعت 
در منطقه کوی سنجق اربيل در نزديکی پست 
بازرسی درب ورودی قرارگاه مرکزی حزب 

 تن از ۵دمکرات کردستان، منجر به جان باختن 
ھای حزب دمکرات، يکی از  اعضا و پيشمرگه

نيروھای امنيتی اقليم خودمختار کردستان عراق 
 .و يک کودک گشته و تعدادی نيز مجروح شدند

و براساس (ابتدا بمبی که در يک سطل زباله 
کار )  برخی از اخبار در يک موتورسيکلت

گذاشته شده بود منفجر گرديد و در حالی که 
انفجار اوليه موجب جلب توجه افراد حاضر و 

ھا در محل انفجار شده بود، بمب دوم که  تجمع آن
در يک موتورسيکلت پارک شده جاسازی شده 

ھدف اصلی از اين نوع .  بود منفجر شد
گذاری باDبردن تلفات انسانی با انفجار دوم  بمب

 .با توجه به تجمع مردم پس از انفجار اوليه بود
اگرچه ھيچ گروھی مسئوليت اين انفجار را 
برعھده نگرفته، اما شکی نيست که انفجار توسط 

عوامل جمھوری اس&می و با حمايت، 
خالد .  سازماندھی و پول آن صورت گرفته است

عزيزی رھبر حزب دمکرات کردستان نيز در 
گذاری،  مراسم خاکسپاری جان باختگان اين بمب
ديگر .  دولت ايران را عامل انفجارھا دانست

چون حزب  جريانات سياسی کردستان ايران ھم
سازمان (دمکرات کردستان ايران و کومله 

نيز دولت ايران )  کردستان حزب کمونيست ايران
ھوشيار زيباری وزير .  را عامل انفجارھا دانستند

خارجه سابق عراق و از اعضای اصلی حزب 
دمکرات کردستان عراق نيز دولت ايران را 

 .عامل انفجارھای فوق ناميد
کشتار مخالفان در جمھوری اس&می از ھمان 

. ابتدای برقراری جمھوری اس&می کليد خورد
 به منظور ۵٨حمله به کردستان در نوروز 

 در اين ۵٧ بھمن ٢٢سرکوب دستاوردھای قيام 
صحرا  منطقه و سپس ادامه اين سياست در ترکمن

٨ 

ھای  نامXه          ))))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 شÀمÀاره حسÀاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÀمÀراه 
ھÀÀای  کÀÀد مÀÀورد نÀÀظÀÀر بÀÀه يÀÀکÀÀی 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 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس ان ي م ک ه ت ل وي زي ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م اھ واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ م ي ن ش ب ک ه در روزھ ای چ ھ ارش ن ب ه  ھات برد پخش می
ھ ای خ ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن ام ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي ن ت رن ت ی س اي ت دي دگ اه  ب ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ ده ک ن ي د و ھ م چ ن ي ن ش ب ک ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   

   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد
 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  
. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
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


