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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

  ٣درصفحه 

 بين دو نبرد بزرگ
 

بحران سياسی عميقی که جمھوری اس�می 
گرفتار آن شده است، عمق ورشکستگی سياسی 

 سال ٤٠حاصل .  دھد اين رژيم را نشان می
حاکميت ننگين جمھوری اس�می، فاجعه در تمام 
ارکان زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

متجاوز از ده ميليون .  ھای مردم ايران است توده
ھا ميليون کارگر و  بار ده بيکار، زندگی ف�کت

ھا انسانی که  زحمتکش در زيرخط فقر، ميليون
درنتيجه فقر مطلق حتی از تأمين نان 

اند، افسارگسيختگی تورم،  وخالی محروم خشک
فروش نوزادان،  خريدوفروش کودکان، پيش

ھا  فروش اعضای بدن، رشد انواع و اقسام آسيب
ھای اجتماعی، گسترش روزافزون  و نابسامانی
فروشی، رشد افسارگسيخته جرم و  اعتياد، تن

جنايت، فساد مالی فراگير سرتاپای دستگاه 
دولتی، اختناق و سرکوب وحشيانه دولت دينی 
استبدادی، تنھا چند نمونه از فجايع وحشتناکی 
است که بورژوازی ايران زير لوای اس�م 
راستين و حاکميت هللا در ايران به بار آورده 

شد جمھوری اس�می  اگر زمانی گفته می.  است
ھای زحمتکش نيزناتوان است،  از تأمين نان تود

ای است که  ورشکستگی اين رژيم اکنون به درجه
حتی ناتوان از تأمين آب آشاميدنی برای  

 .  ميليونی کشور است٨٠ھا تن از جمعيت ميليون
زيست، بيش  به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط

 درصد جمعيت کشور در معرض ٧٠از 
ازاين، وزير نيرو نيز  پيش.   قرار دارند»آبی بی«

ترين سال ازنظر تأمين آب در   را سخت٩٧سال 
 ٣٣۴:  قرن اخير اع�م نمود و گفت کشور طی نيم

 ميليون نفر امسال در ٣۵شھر با جمعيت 
 .وضعيت تنش آبی قرار دارند

 خرداد با نمايندگان مجلس ارتجاع اس�می داشت، به ٣٠علی خامنه ای در ديداری که روز چھارشنبه 
شدت با cيحه کابينه روحانی در پيوستن دولت ايران به کنوانسيون بين المللی مقابله با تامين مالی 

او با بيان اينکه جمھوری اس�می ايران لزومی ندارد اين .  تروريسم و مبارزه با پولشويی مخالفت کرد
معاھدات را تصويب کند، از نمايندگان مجلس خواست تا بجای تصويب cيحه کابينه روحانی جھت الحاق 
به اين کنوانسيون جھانی، قوانين ديگری مطابق با معيارھا و اصول جمھوری اس�می در باره اين 

 . کنند" تھيه و تصويب"موضوع 
"خامنه ای ھمچنين در باره وظايف نمايندگان به آنان يادآور شد که اگر آن ھا رفتار انق�بی نداشته : 

 ".باشند، ادامه کارشان از نظر شرعی و قانونی اشکال دارد
اظھار نظر صريح خامنه ای در مخالفت با پاره ای از لوايح دولتی از جمله cيحه پيوستن به کنوانسيون 

ھمچنين دخالت آشکار و تعيين تکليف نھايی او برای نمايندگان .  مبارزه با پولشويی، امر تازه ای نيست
اما، اع�م اينکه اگر نمايندگان مجلس رفتار .  مجلس ارتجاع نيز يک موضوع جديدی نبوده و نيست

اشکال دارد، از جمله "  قانونی"و ھم از نظر "  شرعی"انق�بی نداشته باشند، ادامه کارشان ھم از نظر 
اين موضع خامنه ای، آنھم با .  رخدادھايی است که تاکنون به اين صراحت توسط او بيان نشده بود

سياست دولت آمريکا در جداسازی فرزندان 
ھای اخير،  شان در ھفته پناھجويان از والدين

ھای جھان بوده  سرتيتر اخبار بسياری از رسانه
 ٩ مه تا ۵در "  سی ان ان"به گزارش .  است

 ٢٣۴٢، دستگاه امنيت مرزی ٢٠١٨ژوئن 
شان جدا کرده و پس از گسيل  کودک را از والدين
ھايی  ھا، کودکان را به اردگاه والدين به زندان

فرستاده است که حتا يکی از مقامات سابق سيا 
اردوگاه کار اجباری (ھا را با آشوويتس  آن

مقايسه )  يھوديان در زمان سلطه نازيسم در آلمان
 .کرده است

دونالد ترامپ در دفاع از اقدام خود گفته است 

  ٨درصفحه 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

  ٧٧٨شماره    ٩٧ تير ۴ –سال  چھلم 

 ای با آن شوئی و مخالفت شديد خامنه 6يحه مقابله با پول

 ی ايرانشھر فاجعه

ی فرودستی و   نتيجه

 افزايش خشونت

  عليه زنان در

 جمھوری اسBمی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھمکاری سازمان اکثريت با 
 طلب جريان اصBح

 برای نجات رژيم از
 بست و بحران  بن

 
ای که به   خرداد، متن نامه يا بيانيه٢۶در تاريخ 

امضاء بيش از صد نفر رسيده است در برخی 
در اين بيانيه که نام و .  ھا انتشار يافت رسانه

امضای  تعدادی ازاعضا و رھبران اکثريت و 
عضو شورای مرکزی حزب جديد دست پخت 

، در کنار اسامی گروھی "حزب چپ"اکثريت، 

 داری آوارگی و پناھجويی برآمده از نظام سرمايه



 ٢ ٧٧٨ شماره  ٩٧  تير ۴     ٢

١از صفحه   

 بين دو نبرد بزرگ

بندی آب و  ھای اخير اخبار متعددی از جيره روز
ھا و  اعتراضات مردم ايران در تعدادی از استان

شھرھای کشور ازجمله اھواز، آبادان، خرمشھر، 
در خوزستان آبی که .  بوشھر، انتشاريافته است

مردم بايد از آن استفاده کنند، حتی برای 
ھای غير آشاميدنی ازجمله استحمام نيز  استفاده

رژيمی که .  استفاده نيست بھداشتی و قابل
ھای سران و مقامات آن، ابعاد ميلياردی به  دزدی

ھای ضروری  خانه  خود گرفته است، حتی تصفيه
برای تأمين آب آشاميدنی مردم مناطق گرمسير 
را ايجاد نکرده است، تا چه رسد به تأمين آب 

اگر .  برای کشاورزان در برخی از مناطق ايران
ای نظير خوزستان  ھم آب آشاميدنی در منطقه

وجود داشته باشد، اولويت آن، برای فروش به 
عراق است که منبع درآمد ديگری برای دولت و 

ھای گذشته  در ماه.  چپاولگری مقامات است
ھای متعددی از اعتراضات دھقانان را  نمونه

مردم برخی شھرھای .  ايم ازجمله در اصفھان ديده
خوزستان تاکنون مکرر اعتراضات خود را به 
وضعيت وخيمی که اين منطقه در رابطه با 

زيست گرفتار آن شده  مشکل آب و آلودگی محيط
 . اند  است، ابراز داشته

در چند روز گذشته، مردم آبادان در اعتراض به  
رشته  تجمعات  شور شدن آب آشاميدنی، يک

اعتراضی برپا کردند و عليه مقامات دولتی شعار 
ھای اين  بر روی يکی از پ�کارد.  سردادند

سھم من از :"  تجمعات اعتراضی نوشته شده بود
شور؛ گردوخاک؛  نفت در آبادان، بيکاری؛ آب

 "گرانی
اما تنھا درآبادان و اھواز، خرمشھر و بوشھر 

روزه شاھد اعتراضات مردم  نيست که ھمه
در ھمين چند روز اخير شاھد اعتصابات، .  ھستيم

تجمعات اعتراضی متعدد بر سر مطالبات ديگر 
 .  ايم نيز بوده

 ٢٧در برخی شھرھای استان خوزستان از روز 
خرداد صدھا تن از رانندگان برای افزايش 

 .  دستمزد به اعتصاب متوسل شدند
 خرداد با برپائی ٣٠کارگران فوcد اھواز، روز 

 تن از ٦يک تجمع اعتراضی، خواستار آزادی 
نيروی سرکوب پليس بار .  رفقای دربند خود شدند

 .ديگر با کارگران درگير شد
 خرداد جمعی از بازنشستگان ٢٩ و ٢٨روزھای 

فرھنگی با تجمع در مقابل وزارت 
وبودجه،  وپرورش  و سازمان برنامه آموزش

خواستار تحقق مطالبات خود ازجمله حق سنوات 
 .  .بازنشستگی شدند

 خرداد نيز گروھی از بازنشستگان ٣٠روز 
بانک سپه مقابل دفتر مرکزی اين بانک تجمع 
کردند و به ناچيز بودن مستمری و مشک�ت 

 . معيشتی خود اعتراض کردند
 خرداد کارگران کارخانه چوکا ٢٨روز دوشنبه 

دور جديدی از اعتصابات را با خواست پرداخت 
مطالبات معوقه و اعتراض به عدم امنيت شغلی 

 . آغازکردند
کارگران اخراجی کشت و صنعت شمال روزھای 

 خرداد مقابل کارخانه در ساری و ٢٩ و ٢٨
استانداری مازندران  تجمع کردند و خواستار 

 . بازگشت به کار شدند

 خرداد گروھی از کارکنان ٢٩ و ٢٨روزھای  
ھای خود به  تعاونی سھام عدالت به ھمراه خانواده

نمايندگی از ھزار و پانصد نفر از  کارکنان دفاتر 
 ماه معوقات ٣٩سھام عدالت در اعتراض به 

مزدی و نبود امنيت شغلی در مقابل ساختمان 
 .وزارت اقتصاد تجمع اعتراضی برپا کردند

گروھی  از کارگران شرکت واحد برای چندمين 
ھای شھرداری و شورای  بار در مقابل ساختمان

اس�می شھر تھران تجمع کردند و خواستار 
ھايی شدند که قرار بود تا پايان  تحويل آپارتمان

 .  تحويل داده شود، شدند٩١سال 
مالباختگان موسسه کاسپين در تھران و رشت 

 . تجمع اعتراضی برپا کردند
در پی ربودن و تجاوز به تعدادی از دختران 

 خرداد، ٢٧توسط عوامل مسلح رژيم، روز 
گروھی از مردم ايرانشھر در مقابل فرمانداری 
تجمع کردند، به نبود امنيت برای زنان و دختران 
اعتراض نمودند  و خواھان دستگيری و مجازات 

 .جنايتکاران شدند
دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران 

 خرداد در اعتراض به احکام سنگين ٢٧از 
صادرشده برای تعدادی از دانشجويان 
دستگيرشده و فضای امنيتی دانشگاه، تجمع 
اعتراضی برپا نمودند و از شرکت در امتحانات 

  تن از دختران ٤برای .  نيز خودداری کردند
ھای سنگين تا  دانشجو و دو تن از پسران، حبس

تعداد دانشجويانی که .   سال صادرشده است٨
 نفر ٥٠شده ، cاقل  ھا پرونده تشکيل برای آن

اعتراضات دانشجويان در .  شده است اع�م
ويژه به جو امنيتی  يافته که به ھای اخير افزايش ماه

ھا  ھا و پولی شدن دانشگاه و پادگانی دانشگاه
توان اين ليست از مبارزات  می.  اعتراض دارند

 . چند روز گذشته را باز ھم افزايش داد
 روز که ٤ھمه اعتراض و مبارزه در فاصله  اين

دھنده بحران سياسی  ھا اشاره شد، نشان به آن
ژرفی است که رژيم پاسدار نظم موجود و طبقه 

اين .  رو است دار حاکم با آن روبه سرمايه
ھا نمونه  ويژه، ده اعتراضات و صدھا نمونه آن به

از اعتصابات، تجمعات، تظاھرات و 
ھای بزرگ کارگری در طول سه  راھپيمائی

دھنده رشد  گذرد، نشان ماھی که از سال جاری می
و گسترش دامنه مبارزاتی است که پس از 

. دھد ماه رخ می ای سرا سری دی تظاھرات توده
اما اين مبارزات پردامنه و گسترده، معنای 

در يک دوران انق�بی در .  ای نيز دارد ويژه
ھای  فاصله دو نبرد بزرگ، مبارزات و جنبش

دھند،  تر رخ می تر و گسترده تر اما متنوع کوچک
ھای مردم را به عرصه مبارزه  تا عموم توده

تری را  مستقيم سوق دھند و زمينه نبرد بزرگ
ترديد، با وسعت و  نبردی که بی.  آماده کنند

ای سرا سری  تر از تظاھرات توده اعت�يی بزرگ
 . ای نزديک رخ خواھد داد ماه در آينده دی

رژيم ورشکسته جمھوری اس�می ھيچ راھی 
اين رژيم ھنوز .  برای نجات از اين بحران ندارد

بر اين پندار است که با تشديد سرکوب و اختناق، 
تواند موج  بازداشت، زندان و اعدام می

 . اعتراضات را مھار کند
جمھوری اس�می مکرر در اين چند ماه، 

اما .  کارگران را سرکوب و بازداشت کرده است
تنھا توقفی در مبارزه رخ نداده، بلکه بالعکس،  نه

 . اند کارگران مبارزه خود را تشديد کرده
جمھوری اس�می در فاصله شش ماھی که از 

گذرد، ھزاران تن از مردم ايران را  ماه می دی
ھا را به حبس  بازداشت و گروه کثيری از آن

زندانيان سياسی را با ادعای .  محکوم کرده است
جعلی خودکشی، به قتل رسانده و تعدادی را نيز 

دانشجويان وزنان مبارز را به .  اعدام کرده است
 .مدت محکوم کرده است ھای طوcنی حبس

جمھوری اس�می اخيراً حم�ت خود را به کانون 
مانع از برگزاری .  نويسندگان تشديد کرده است

ھای کانون  جلسات کانون شده است، به اج�س
ھای کانون را به  يورش برده است، اموال و کتاب

يغما برده است، اما کانون ھمچنان مقاوم ايستاده 
گونه که در بيانيه خود اع�م کرده  است و ھمان

مأموران امنيتِی جمھوری اس�می با اين " است،  
خواھند اعضای  ھای غارتگرانه می سرکوب

ی  کانون را از فعاليت بازدارند و از اشاعه
اما ."  ھای کانون جلوگيری کنند اھداف و انديشه

کانون مقاوم و استوار به مبارزه عليه رژيم 
اعمال "  دھد و اختناق و سرکوب ادامه می

راھزنانه، غارتگرانه و ضد انسانی آزادی 
 "کند ستيزان سرکوبگر را محکوم می

اين رژيم، رسوايی را به آنجا رسانده که وک�ی 
دادگستری را به جرم دفاع از زندانيان سياسی 

نسرين ستوده .  دستگير و به زندان انداخته است
به جرم دفاع از دختران خيابان انق�ب 

وکيل مدافع محمد ث�ث نيز به .  شده است بازداشت
اما .  جرم افشای دادگاه فرمايشی دستگيرشده است

ھا قادر به نجات خود  گری رژيم با تمام اين وحشی
بالعکس با اين اقدامات سرکوبگرانه، .   نيست

روند سرنگونی و نابودی خود را تسريع خواھد 
طولی نخواھد کشيد که جنبش اعتراضی .  کرد

کنونی کارگران و زحمتکشان ايران به انق�بی 
بيانجامد که طومار ننگين اين رژيم ارتجاعی 

مذھبی را در ھم پيچد و با استقرار   -بورژوائی
فقط مردم ايران از تمام  يک حکومت شورايی، نه

فجايع رژيم رھائی يابند و مطالبات خود را عملی 
ترين دمکراسی و  ای از عالی سازند، بلکه نمونه

برابری اجتماعی را به مردم منطقه خاورميانه و 
 .تمام جھان ارائه دھند

رژيم جمھوری اسBمی را بايد با يک 

اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت



 ٣ ٧٧٨ شماره  ٩٧  تير ۴     ٣
١از صفحه   

مقابله با تامين مالی تروريسم و مبارزه با 
پولشويی، دقيقا در ھمين بند از قانون مصوب 

چرا که مطابق نظريه اين .  مجلس است
کنوانسيون، سازمان ھايی نظير حماس، حزب هللا 
لبنان، حوثی ھای يمن و تعداد ديگری از گروه 
ھای اس�می وابسته به جمھوری اس�می، 
جملگی در فھرست گروه ھای تروريستی 

 . نھادھای بين المللی قرار دارند
با الحاق دولت ايران به اين کنوانسيون، جمھوری 
اس�می موظف به قطع ارتباط  کامل با اين گروه 

اقدامی که اساسا در .  ھای تروريستی خواھد بود
تضاد با سياست توسعه طلبانه و پان اس�ميستی 
ھيات حاکمه ايران است و دست کم در شرايط 
. کنونی جمھوری اس�می به آن تن نمی دھد
مضافا اينکه با پيوستن به اين کنوانسيون تمام 
مراوده ھای پولی و بانکی جمھوری اس�می که 
تاکنون به صورت غير قانونی و از طريق 
پولشويی ھای ک�ن و گسترده در مسير کمک به 
تامين مالی جريان ھای تروريستی سازماندھی 
می شد، می بايست به صورت شفاف و بعضا 
. تحت نظارت گروه ويژه اقدام مالی قرار گيرد
امری که برای نھادھايی ھمانند سپاه پاسداران، 
قرارگاه خاتم اcنبياء، آستان قدس رضوی، بسيج 
و ديگر نھادھای پرقدرت حکومتی که از طريق 
پولشويی ھای رايج در جمھوری اس�می به 
ثروت ھای ک�نی رسيده اند، به سادگی قابل 

 . پذيرش نيست
اکنون، بر اساس گزارش موسسه تحقيقاتی 

، جمھوری اس�می بدترين "بازل"حکومت داری 
اين موسسه طی .  کشور از حيث پولشويی است

گزارشی که از وضعيت پولشويی در کشورھای 
مختلف جھان ارائه داده است، با بررسی مولفه 

 کشور ١۴٩ھای مختلف سياسی و اقتصادی در 
شاخص ضد "جھان، آن ھا را بر اساس 

رتبه بندی کرده و جمھوری اس�می "  پولشويی
. را بدترين کشور از حيث پولشويی دانسته است
از نظر گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی نيز، 
جمھوری اس�می به ھمراه کره شمالی دو کشور 

دو کشوری که . مسئله دار در امر پولشويی ھستند
ازاين حيث درليست اين نھاد بين المللی قرار 

 . دارند
با اين ھمه و به رغم اينکه عدم الحاق دولت 
ايران به کنوانسيون بين المللی مقابله با تامين 
مالی تروريسم و مبارزه با پولشويی، می تواند 
تحريم ھا و فشارھای جديدی را برای جمھوری 
اس�می رقم بزند، مخالفت شديد خامنه ای و 
نھادھای پرقدرت زير مجموعه او در پيوستن 
دولت ايران به اين کنوانسيون جھانی، بسيار قابل 

چرا که دود تحريم ھا ھمواره به چشم .  فھم است
کارگران و توده ھای زحمتکش می رود، و در 
عوض طبقه حاکم و نھادھای پرقدرت حکومتی، 
نفع شان در توسعه طلبی و حمايت از گروه ھای 
اس�می و تروريستی منطقه و پيامد اين کسب 
درآمدھای ميلياردی از طريق پولشويی ھای رايج 

 .در نظام جمھوری اس�می است
 Financial Action گروه ويژه اقدام مالی *

Task Force)  ( يک سازمان بين المللی است که
معيارھايی را برای مبارزه با پولشويی و تامين 
مالی تروريسم تعيين می کند و اقدامات و سياست 
ھايی را برای شفافيت نظام بانکی و مالی، 
پيشگيری از پولشويی و مبارزه با آن پيشنھاد می 

 .  دھد
 
  
. 
  
 

رغم مخالفت کابينه روحانی، اين cيحه به مدت 
در واقع .  دو ماه از دستور کار مجلس خارج شد

واکنش سريع خامنه به اين موضوع ناشی از 
وضعيت ويژه جمھوری اس�می در اين بازه 
زمانی است که او به زعم خود خواسته است تا 
از تشديد تنش ھا و بيشتر علنی شدن کشمکش 

 . ھای موجود در ميان ارکان نظام جلوگيری کند
در عرصه بين المللی اما، جدال فوق از زمانی 
شروع شد که کنوانسيون جھانی مبارزه با 
پولشويی جھت شفاف سازی در امر تامين مالی 
تروريسم و مبارزه با پولشويی خواستار الحاق 
. جمھوری اس�می به اين کنوانسيون شد
درخواستی که فقط در حد يک درخواست ساده 
باقی نماند و از ھمان آغاز با يک سری تھديدات 

تھديداتی .  جدی عليه جمھوری اس�می ھمراه شد
که اگر دولت ايران به اين کنوانسيون نپيوندد، با 

 . اعمال مجازات ھايی مواجه خواھد شد
قرار گرفتن نام دولت ايران در فھرست سياه 

 Financialپولشويی گروه ويژه اقدام مالی
Action Task Force)   ( و پيامد آن اعمال يک

رشته تحريم ھای بين المللی جديد از جمله 
اقداماتی ھستند که دولت ايران در صورت امتناع 

  *.از الحاق به اين کنواسيون، با آن مواجه است
تھديدی که با تعليق دو ماھه اين cيحه توسط 
نمايندگان مجلس و پس از آن اعمال نظر صريح 
خامنه ای مبنی بر عدم پيوستن جمھوری اس�می 
به اين کنوانسيون، اکنون به صورت يک اقدام 
جدی نه فقط برای کابينه روحانی بلکه برای کل 

چرا که .  ھيات حاکمه ايران رقم خورده است
 ۴( فوريه ٢٣گروه ويژه اقدام مالی، در تاريخ 

 ماھه نام ۴تصميم گرفت برای يک دوره )  اسفند
دولت ايران را وارد فھرست سياه پولشويی نکند 
و يک بار ديگر به جمھوری اس�می فرصت داد 
تا مطابق خواسته ھای اين گروه، ساختار مالی 
خود را برای مقابله با پولشويی و حمايت از 

فرصتی که .  گروه ھای تروريستی اص�ح کند
زمان آن اکنون به پايان رسيده و با تعويق دو 
ماھه بررسی cيحه فوق در مجلس، عم� راه 
ورود نام جمھوری اس�می به ليست سياه 
پولشويی گروه ويژه اقدام مالی جھت تحريم ھای 

 .اقتصادی ھموار شده است
مخالفت خامنه ای با cيحه دولت و تاکيد او بر 
نمايندگان که قوانين ديگری مطابق با معيارھا و 
اصول جمھوری اس�می در باره موضوع 

" تھيه و تصويب"پولشويی و مقابله با تروريسم 
کنند، در شرايطی طرح شده است که سه سال 
پيش مجلس ايران قانونی تحت عنوان مبارزه با 
تروريسم را تصويب، مصاديق تروريسم را 
. مشخص و اقدام به آن را جرم محسوب کرد
مطابق اين قانون، اقداماتی مانند ھواپيما ربايی، 
دزدی دريايی و بمب گذاری در اماکن عمومی، 
شبکه حمل و نقل عمومی، تاسيسات دولتی و 
زيرساختی اقداماتی تروريستی محسوب می 

در اين مصوبه قانونی مجلس، ھمچنين .  شوند
تاکيد شده است که اگر دولت ايران به کنوانسيون 
بين المللی بپيوندد که در آن جرايمی تروريستی 
تعيين شده باشند، آن جرايم در جمھوری اس�می 

 . نيز تروريستی محسوب می شوند
در واقع، مشکل خامنه ای و بقيه نھادھای مخالف 
الحاق جمھوری اس�می به کنوانسيون جھانی 

جم�تی کام� صريح و آشکار در شرايطی بيان 
شده است که پيش از اين ھنگام بررسی اين cيحه 

رھبر در :  در مجلس، علی cريجانی گفته بود که
باره اين cيحه نظری ندارد و معتقد است که 

اکنون .  مجلس و دولت خود تصميم گيرنده باشند
اما، بر خ�ف ادعای رئيس مجلس، خامنه ای با 
تحکم نمايندگان مجلس را از تصويب cيحه 
الحاق دولت ايران به کنوانسيون جھانی مقابله با 
 . تامين مالی تروريسم و پولشويی، منع کرده است

بيان صريح و آشکار اين موضع خامنه ای، 
يکبار ديگر نشان داد که مجلس به ظاھر قانون 
گذاری ايران فاقد ھرگونه استق�ل رای و عمل 
در تصويب لوايح يا طرح ھای کليدی مربوط به 

با اين موضع گيری خامنه ای و در .  نظام است
پی آن عقب نشينی سريع cريجانی و اع�م اينکه 

در باره لوايح پولشويی، مطابق دستور رھبری "
، يک بار ديگر  بی خاصيتی و بی "عمل می کنيم

مصرفی اين نھاد به ظاھر قانون گذاری 
. جمھوری اس�می را برای عموم آشکار کرد
اقدامی که ھرچند نيازی ھم به دخالت خامنه ای 
نبود و شورای نگھبان منصوب او به تنھايی قادر 
بود تا در صورت تصويب اين cيحه در مجلس 

پس .  آن را رد و از قانونی شدن آن جلوگيری کند
چرا چنين نشد و خامنه ای اين چنين شتابزده 
برای جلوگيری از تصويب آن در مجلس وارد 

 ميدان شد؟ 
بحث الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللی 
مقابله با تامين مالی تروريسم و مبارزه با 
پولشويی از جمله موضوعاتی است که از مدت 
ھا پيش به جدالی جدی در مناسبات درونی ھيات 
حاکمه و نيز کشاکشی رو به تزايد در روابط بين 

 FinanciaLالمللی ايران با گروه ويژه اقدام مالی
Action Task Force)   (اين .  تبديل شده است

جدال در مناسبات درونی حاکميت يک جداِل چند 
ارسال cيحه دولت که تصويب آن .  وجھی است

از جمله شرايط حذف دائم ايران از ليست سياه 
گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی است، با 
مخالفت شديد منتقدان کابينه روحانی و گروھی 

تھديد نمايندگان .  از اصولگرايان مواجه شده است
مجلس با ارسال پيامک ھای تھديد آميز در 
بازداشتن آنان از تصويب cيحه فوق، نمونه ای 
از تشديد جدال اصولگرايان با روحانی و کابينه 

اصولگرايان و نھادھايی از قبيل آستان .  اوست
قدس، سپاه پاسداران و ديگر نھادھای 
زيرمجموعه خامنه ای که طی سال ھای گذشته 
بيشترين منفعت را از قاچاق ارز، تامين مالی 

وجه ديگر .  تروريسم و پولشويی داشته و دارند
اين جدال درونی، کشاکش ميان کابينه و گروھی 

آن دسته از نمايندگانی .  از نمايندگان مجلس است
که عم� پيش برنده سياست اصولگرايان حاکم در 

جدالی که ھنگام بررسی اين cيحه .  قدرت ھستند
در مجلس به صورت يک کشمکش آشکار نمود 

 . بيرونی پيدا کرد
 ارديبھشت ٣٠بررسی اين cيحه ابتدا در روز 

 به صورت غير علنی با حضور دبير شورای ٩٧
عالی امنيت ملی، وزاری امور خارجه و اقتصاد 
و دارايی در مجلس آغاز شد و دو روز بعد به 

جلسه علنی روز اول .  صورت علنی ادامه يافت
خرداد که ادامه بررسی cيحه دولت بود، عم� با 
حواشی و جنجال ھايی ھمراه شد که در نھايت به 

 ای با آن شوئی و مخالفت شديد خامنه 6يحه مقابله با پول



 ۴ ٧٧٨ شماره  ٩٧  تير ۴     ۴
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 داری آوارگی و پناھجويی برآمده از نظام سرمايه

پس .  شود"  اردوگاه پناھندگان"خواھد آمريکا  نمی
المللی گسترده، رئيس  از اعتراضات داخلی و بين

 ٢٠جمھوری آمريکا با امضای فرمانی در 
نشينی کرد و  ژوئن، از اين سياست خود عقب

ھا بازگرداند تا ھمراه  کودکان را به خانواده
در پی آن نيز سندی منتشر .  والدين زندانی شوند

شد که طبق آن، ترامپ از نيروھای دريايی و 
ھايی  ھوايی آمريکا خواسته است تا ايجاد اردوگاه

ھا ھزار مھاجر در  را برای انتقال و بازداشت ده
. ھای ھوايی سابق مورد بررسی قرار دھند پايگاه

اکنون نيز موفق شده است موافقت 
 ميليارد ٢۵خواھان جھت اختصاص  جمھوری

دcر بودجه برای ساخت ديوار مرزی بين آمريکا 
ی پيش از  و مکزيک را جلب کند تا وعده

مھاجران "انتخاباتش مبنی بر جلوگيری از ورود 
 .را عملی کند" غيرقانونی و مجرمان

ستيز  تمامی اين اقدامات ضد مھاجرتی و پناھنده
گيرد که در  دولت آمريکا در حالی صورت می

کميساريای عالی )   خرداد٢٩( ژوئن ١٩روز 
 ژوئن ٢٠پناھندگان سازمان ملل متحد به مناسبت 

گزارشی "  روز جھانی پناھندگان"، ) خرداد٣٠(
در اين گزارش گفته شده است در .  را منتشر کرد

، جنگ، خشونت، تعقيب قضايی، فقر ٢٠١٧سال 
و بيکاری موجب گشته تعداد آوارگان جھان به 

در .   ميليون نفر افزايش يابد۶٨ /  ۵سابقه  رقم بی
بخشی از گزارش آمده است بيش از دو سوم از 

نفر در داخل کشور )   ميليون۴٠(اين آوارگان 
/  ۴اند و  خانمان شده خود بی  ميليون نفر به ٢۵ 

 درصد از ۵٢اند که  کشورھای ديگر پناه برده
. دھند  سال تشکيل می١٨آنان را کودکان زير 

/  ٩، با يک افزايش ٢٠١٧آمار سال   ميليون ٢ 
 .سابقه بوده است نفری طی يک سال، تاکنون بی

بر اساس اين آمار، دو سوم پناھجويان جھان از 

،  افغانستان  )   ميليون  نفر۶(  کشور  سوريه  ۵
دو (، سودان جنوبی ) ھزار نفر۶٠٠ ميليون و ٢(

يک ميليون (، ميانمار ) ھزار نفر۵٠٠ميليون و 
)  ھزار نفر٩٩٠(، سومالی ) ھزار نفر٢٠٠و 
پذير، ترکيه با  در ميان کشورھای پناھنده.  آيند می
 و نيم ميليون نفر، برای چھارمين سال مقام اول ٣

را داراست و پس از آن کشورھای پاکستان و 
 .اوگاندا و لبنان و ايران قرار دارند

به گفته وزارت امور مھاجران افغانستان تعداد 
 ھزار ۴۵٠ ميليون و ٢مھاجران افغان در ايران 
 ھزار نفر دارای ٩۵٠نفر ھستند که از اين ميان 

 ھزار نفر با گذرنامه و اقامت ۴۵٠کارت اقامت، 
 ھزار نفر دارای اقامت بلند مدت و ٣٠موقت، 

حدود يک ميليون نفر نيز فاقد مدرک معتبر 
 اع�م ٩٧مقامات ايران در ارديبھشت .  ھستند

 ميليون ١ بالغ بر ١٣٩۵کردند، طبق سرشماری 
 ھزار مھاجر افغان در ايران زندگی ۵٨٣و 
ھايی که به طور  کنند اما تعداد کل افغان می

کنند  رسمی و غير رسمی در ايران زندگی می
 .شود  ميليون نفر می٣بالغ بر 

در واقعيت پناھندگان ساکن ايران، به ويژه 
پناھندگان افغان، برخ�ف ادعاھای سران 

ھای محدودی  جمھوری اس�می، از کمک
. برند برخوردارند و در فقر شديدی به سر می

ھا يا  ھا در بسياری از استان سکونت افغان
بنا به .  ھا ممنوع است ھای برخی استان شھرستان

گزارشی در فروردين ماه در تسنيم که يکی از 
ھای  ھای حکومتی است، بسياری از وعده رسانه

برای مثال، .  مقامات ھنوز اجرايی نشده است
مشکل تمديد بيمه س�مت مھاجرين افغانستان با 
وجود گذشت نزديک به يک ماه از آغاز سال 

نخورده است "  به طور رسمی کليد"جديد ھنوز 
در حالی که مھلت دفاتر بيمه س�مت مھاجرين 

ھای  در سال.   به پايان رسيده است٩۶در اسفند 
پيش درباره مشک�ت موجود بر سر راه تحصيل 

ھای  کودکان مھاجران و پناھندگان افغان گزارش
در گزارشی .  ھا درج شده است متعددی در رسانه

، به گفته مدير عامل انجمن حمايت از ٩۵در مھر 
 درصد کودکان ١٠زنان و کودکان پناھنده، تنھا 

نام  بازمانده از تحصيل افغان در مدارس ثبت
کودکانی که با محروميت از تحصيل و .  اند شده

ھا به کودکان کار و خيابان  در نتيجه فقر خانواده
 ٢٢در گزارشی در ايسنا به تاريخ .  پيوندند می

 درصد کودکان ۶٣ / ٧  آمده است، ١٣٩٧خرداد 
 درصد نيز تبعه ۴کار اتباع افغانستان و در حدود 

در ھمين گزارش به گفته .  پاکستان ھستند
کميسيون حقوق بشر افغانستان قاچاق کودکان 

 درصد افزايش ١٠افغانستانی برای کار به ايران 
يافته و روزانه بيست کودک کار به اجبار يا 
داوطلبانه برای بازگشت به افغانستان در مرزھا 

ھا در ايران از اشتغال در  افغان.  شوند رھا می
توانند در  اند و تنھا می بسياری از مشاغل محروم

به "  دشوار، خطرناک و با دستمزد کم"مشاغلی 
 .کار گرفته شوند

، وزير کشور از دستگيری ٩۵در شھريور سال 
افغانی غير " ھزار ١۵٠ تا ١٠٠و اخراج ماھانه 

خبر داد و وزارت مھاجرين افغانستان در "  مجاز
 ١۵٠٠، اع�م کرد روزانه حدود ٢٠١۶سپتامبر 

افغان از ايران با توسل به زور و خشونت اخراج 
در گزارش ديگری در خبرگزاری .  شوند می

، برخی از پناھندگان ٢٠١٨آناتولی در آوريل 
اند، از تشديد فشار  افغان که به ترکيه رفته
 .اند مسئولين ايران سخن گفته

آنان حتا .  کنند مقامات رژيم به اين نيز اکتفا نمی
از قربانی کردن جان آنان برای پيشبرد اھداف 

به .  ای خود نيز ابايی ندارند طلبانه منطقه توسعه
، سران ٩۶بان حقوق بشر در مھر  گزارش ديده

رژيم با وعده و وعيد حقوق و دريافت اجازه 
اقامت، و حتا با فشار، برخی از پناھندگان را با 
يک دوره آموزشی يک ماھه به عضويت لشکر 

ھای  فاطميون درآورده و آنان را رھسپار ميدان
"کنند جنگ در سوريه می که شمار "  سربازانی. 

. دھند زيادی از آنان را کودکان تشکيل می
خبرگزاری تسنيم شمار مھاجران لشکر فاطميون 

 . نفر عنوان کرده است١۴٠٠٠را 
 درصد ٩٠ تا ٨۵طبق آمار رسمی سازمان ملل، 

پناھجويان جھان برای نجات جان خود در 
الگويی که با .  گيرند کشورھای مجاور پناه می

اما برخی .  آمار پناھندگان در ايران مطابقت دارد
ھای پناھجو، ايران را تنھا گذرگاھی  از افغان

برای رفتن به ترکيه و رساندن خود به اروپا 
سفری که بسياری آن را به پايان .  دانند می
ھا خفه  گروھی در فضای بسته کاميون.  برند نمی
ھای باری جان  ای در انبار کشتی شوند، دسته می
سپارند و بسياری در دريا به کام مرگ فرو  می
 .روند می
گفته سازمان پناھندگی سازمان ملل، فقط از  به

ھزار نفر  ابتدای سال جاری مي�دی بيش از يک
در راه عبور از دريای مديترانه و رسيدن به 

 

 زنده باد سوسياليسم 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 طلب ھمکاری سازمان اکثريت با جريان اصBح
 بست و بحران برای نجات رژيم از بن

طلبان درون و بيرون حکومت آمده،  از اص�ح
ضمن اشاره به ديدار رھبران آمريکا و 

شمالی، از حکومت و دولت جمھوری  کره
اس�می خواسته شده بدون ھيچ قيد و شرطی 

در .  وارد مذاکره مستقيم با دولت آمريکا شود
"بيانيه چنين آمده است ھای  ما افرادی از طيف: 

مختلف فکری و سياسی بر اين نظريم که اينک 
وقت آن رسيده است که بر اخت�ف ديرينه ايران 

از اين رو .  و آمريکا نيز نقطه پايانی گذاشته شود
خواھان مذاکره مستقيم و بدون ھيچ قيد و شرطی 

 ".از سوی طرفين ھستيم
ھای به  که اين بيانه، واکنش صرف نظر از اين 

گرای حکومت را در پی  نسبت تند جناح اصول
، "احمقانه"، "نامه تسليم"داشت و برخی آن را 

" حقارت و ذلت"و مايه "  پذيری توصيه تسليم"
ھا  خواندند و تا جايی پيش رفتند که گفتند، بعضی

درداخل کشور در ھمدستی با خارج، در راستای 
کنند و برای آن خوراک  منافع دشمن حرکت می

که در  نظر از اين چنين صرف کنند، ھم تھيه می
شرايط کنونی مذاکره مستقيم و رسمی ايران با 
آمريکا آن ھم بعد از تجربه برجام و 

نظر آيد يا  آمريکا چقدر ناممکن به"  عھدشکنی"
ھا و تشديد فشارھا  تحت شرايط اعمال تحريم
که اساسا اين مذاکرات  چقدر ممکن گردد و اين

چه نتايج و عواقبی را در پی داشته باشد که در 
اين نوشته مورد بحث ما نيست، اما اين بيانيه، 
ماھيت حزب چپ اکثريت و صحت تحليل 

 در مورد اين ٧٧۵سازمان ما در کار شماره 
که  دست پخت اکثريت و اين"  جديد"حزب 

سياستی جز ھمراھی با حکومت و جناح 
امضا بيانيه .  طلب آن ندارد، را نشان داد اص�ح

توسط بھروز خليق وشمارديگری ازاعضا و 
رھبران حزب چپ اکثريت و ھمراھی آن با 

زاده نماينده مجلس ششم  کسانی چون ج�ل ج�لی
و رئيس ستاد انتخاباتی روحانی، احمد منتظری، 
جميله کديور نماينده مجلس ششم و ھمسر 
عطاءهللا مھاجرانی، عيسی سحرخيز، محمد 
صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی، حسين کروبی، غ�محسين 
کرباسچی دبير کل حزب سازندگی و چند دوجين 

طلبانی که رسوای خاص و  ديگر از اص�ح
ست، اما ھمين  اند، اگرچه يک نمونه جزئی عام

ھا و  نمونه جزئی، محور اصلی سياست
ھای حزب چپ اکثريت را بر م�  گيری جھت
ھا پنھان نکرده بودند که در  ن اگرچه آ.  سازد می

" حزب"ميان رھبران و گردانندگان اصلی اين 
کسانی ھستند که نه بطور پنھان و پوشيده بلکه 

" طلب اص�ح"پرده خود را  خيلی صريح و بی
ھا نيز تقويت جريان  دانند و ھدف اصلی آن می
ست، اما با  در جمھوری اس�می"  طلب اص�ح"

گيری رسمی و ھمراھی حزب چپ  اين موضع
طلبان، ابھام و ترديدی اگر به  اکثريت با اص�ح

فرض در مورد ماھيت اکثريت و حزب چپ آن 
ما گفته بوديم که . داشت نيز برطرف شد وجود می

اين حزب به اصط�ح چپ، ھمان سازمان 
اکثريت است با اين تفاوت که چند نفری به آن 

اند و موضع ما در مورد اين جريان، ھمان  پيوسته
ما .  موضع قبلی سازمان در مورد اکثريت است

گفته بوديم که سازمان اکثريت که بخاطر اتحاد با 
ارتجاع و حمايت از رژيم ارتجاعی جمھوری 
اس�می در سرکوب و کشتار مردم نقش داشته و 

ھای سياسی  يک سازمان مطرود در ميان سازمان
چپ، دموکرات، انق�بی و کمونيست است، برای 

که خود را از مخمصه بدنامی و انفراد نجات  آن
خواھد وانمود کند که گويا  دھد، با تغيير نام می

يک سازمان جديد پديد آمده که به عملکرد ننگين 
اکثريت ارتباطی ندارد و گفتيم که اين جز يک 
پندار و خيال نيست که با اين ترفند بتوان ننگ 

ھنوز حتا .  ھا و عملکرد خود را پاک کرد سياست
چه گفته شد نگذشته بود که در  دو ھفته ھم از آن

طلبان،  بزنگاه نرد عشق اين حزب با اص�ح
مشخص شد که اين حزب به اصط�ح چپ، 

. ھا ھمان اکثريت است با ادامه ھمان سياست
اکثريتی که تمام دوران حيات ننگين آن مشحون 

ھای حکومتی و ھمدستی با  از بده بستان با جناح
 .ارتجاع بوده است

کرباسچی شھردار سابق تھران و يکی از 
" اعتماد"امضاکنندگان اين نامه در مصاحبه با 

"گويد در ارتباط با اين نامه می اين نامه برای : 
ھا و يا  ی است که با بيانيه"افراطيون"مقابله با 

بست و  ھا سعی در تشديد بن حضور در رسانه
وی در "  خلق مشک�ت جديد برای کشور دارند

"گويد ادامه می اگر بابی باز شود که سياسيون : 
سوز چه در داخل و چه در خارج از کشور به  دل

که برای حفظ کيان جمھوری اين نتيجه برسند 
اس�می، حفظ کشور، عدم ايجاد مشک�ت برای 

گيری سياسی مثبت  ، يک موضعنظام و انق�ب
 ).تاکيد از ماست" (انجام شود، اتفاق خوبی است

حفظ کيان جمھوری اس�می و نظم موجود، ھدف 
ھاست و سازمان  نخست و محوری اين ت�ش

اکثريت البته ھمواره خواھان حفظ نظم موجود 
ھای اکثريت  ھا و سياست ھر کس بحث.  بوده است

را دنبال کرده باشد يقينا به اين نکته نيز پی برده 
مشی اين جريان در ارتباط با تغيير و  است که خط

تحوcت جامعه، ھمواره متکی به طبقه حاکم و 
ھای حکومتی بوده است و در درجه اول در  جناح

جستجوی متحدينی در درون حاکميت، و بعد در 
ھای سياسی بورژوايی در  بندی ميان ساير گروه

اکثريت بود که .  حول و حوش حاکميت بوده است
، "ضد امپرياليست"از ارتجاع اس�می يک رژيم 

! ساخت"  پيش برنده خواست مردم"و "  انق�بی"
در ھمان شرايطی که اقليت ماھيت رژيم 

ساخت و خواھان  انديش حاکم را برم� می تاريک
ضد "ھای  فريبی براندازی آن بود  در برابر عوام

مرتجعين حاکم و پادوان اکثريتی "  امپرياليستی
ھا به دفاع از آزادی و دموکراسی برخاست و  آن

ای عليه امپرياليسم  بارھا اع�م کرد ھيچ مبارزه
تواند از مبارزه برای آزادی و دموکراسی  نمی

 ھار حاکم  جدا باشد، سازمان اکثريت از ارتجاع
ياد نموده "  ضد امپرياليست"به عنوان يک رژيم 

و با تمام توان خود نه فقط به دفاع و حمايت از 
رژيم برخاست، بلکه درست زمانی که ارتجاع 

ھا بود دست در دست  سرگرم سرکوب کمونيست
ارتجاع نھاد و در شناسايی و لو دادن انق�بيون و 

ھا، از جمله رفيقان ارزشمند ما سيامک  کمونيست
اسديان و سعيد سلطانپور، خدمات شايانی به 

 .ارتجاع و ضد انق�ب حاکم نمود
سياست ھمدستی با ارتجاع و دفاع از آن اگر  

اجرا "  خط امام"زمانی تحت عنوان دفاع از 
ھای  شد، بعدھا تحت توجيھات و پوشش می

و "  شکوفاسازی جمھوری اس�می"ديگری مانند 
  ھا و به اصط�ح اللھی بعدتر دفاع از حزب

شان تا آرنج به خون  ھای طلبانی که دست اص�ح
ھا و مبارزين آغشته است، به اجرا  کمونيست

ھای خود  سازمان اکثريت در ادامه ت�ش.  درآمد
" کيان جمھوری اس�می"برای حفظ نظام، حفظ 
تر شدن وضعيت رژيم،  و جلوگيری از بحرانی

ای نامه نوشت و در آن چنين   به خامنه٧٣آذرماه 
ای به رھبری  استدcل کرد که تعيين خامنه

و "  مبتنی بر سنت شيعه"حکومت اس�می 
تصديق اوليای شريعت و "که مورد "  اعلميت"

گاه  آن.  باشد، نبوده است"  جامعه روحانيت
کرد که جای خود  خيرخواھانه به وی نصيحت می

سنت "ديگری که انتخاب وی بر "  رھبر"را به 
داشته "  اعلميت"استوار باشد و "  مذھب شيعه

 !باشد، واگذار نمايد
از "  پايان دادن به استبداد فقاھتی" نيز ٧۴سال 

اکثريت که .  طريق انتخابات آزاد را پيش کشيد
ھای  ح اش به زندگی در ميان جنا تمام ھنر سياسی

ھا خ�صه  حکومتی و ت�ش برای اتحاد با آن
را "  قاطبه روحانيت" اتحاد با ٧۵شود، سال  می

اکثريت که .  کرد"  خط امام"جايگزين اتحاد با 
دھه شصت از استبداد مذھبی و ديکتاتوری 

کرد و  عريان بورژوازی با جان و دل دفاع می
ھمه گونه ھمکاری با رژيم و دفاع از ارتجاع 

ھا و  حاکم و ھمراھی در سرکوب کمونيست
رژيم "مبارزين را تحت عنوان دفاع از يک 

کرد، بعدھا  توجيه می"  مترقی و ضد امپرياليست
مدافع سينه چاک ديکتاتوری پوشيده بورژوازی و 

که رژيم  البته نه اين.  دموکراسی پارلمانی شد
حاکم سرنگون شود و دموکراسی پارلمانی جای 

خواست به رژيم جمھوری  آن بنشيند، بلکه می
ای  آميز و به شيوه اس�می به نحوی کام� مسالمت

شعاری که ھنوز "!  پايان داده شود"، "متمدنانه"
ھای سازمان  ھم در راس شعارھا و سياست

 .اکثريت و حزب چپ آن است
اکثريت نه فقط ھمواره مخالف براندازی و  

سرنگونی انق�بی رژيم جمھوری اس�می بوده 
است، بلکه از اساس حتا با طرح شعار سرنگونی 
رژيم  وھمه کسانی که دراين راه ت�ش می کنند 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 طلب ھمکاری سازمان اکثريت با جريان اصBح
 بست و بحران برای نجات رژيم از بن

۴از صفحه   

 …و
با وجود اين، آمريکا و اروپايی که خود از 
عوامل اصلی بروز اين فجايع در اين کشورھا 

کوشند با ديوار و حصار و  ھستند، اکنون می
گونه که  زندان از خود محافظت کنند، اما ھمان
دھد، با  آمار سال جاری سازمان ملل نشان می

تواند مانع  ھا، ھيچ اقدامی نمی ادامه اين سياست
استمرار و گسترش اين بحران گردد و اين 

ھا بازدارنده نخواھند  ديوارھا و حصارھا و زندان
ھا انسان در عصر کنونی،  آوارگی ميليون.  بود

داری است و بار ديگر  پيامد مستقيم نظام سرمايه
دھد که  گنديدگی سيستمی رو به زوال را نشان می
سختانه  با وجود به سر رسيدن دورانش، جان

روست که جز جنايت  از ھمين.  پابرجا مانده است
 .آورد و خون، آوارگی و ويرانی حاصلی پديد نمی

اکثريت در واقع .  نيز مخالف  بوده و مخالف است
وظيفه دفاع از نظم موجود و دفاع از جمھوری 
اس�می را، اکنون با ابراز نفرت از اعمال قھر 

ای برای سرنگونی رژيم و ايستادن در مقابل  توده
) و حزب چپ آن(اکثريت .  دھد انق�ب انجام می

خواھد جمھوری اس�می و نظم حاکم پا بر جا  می
فقيه ديگری در  ای، ولی بماند اما بجای خامنه

راس آن باشد و در بھترين حالت، ولی فقيه و 
اين وcيت فقيه و استبداد .  استبداد فقاھتی نباشد

ھا از  ست که ھمه راست آن، ھمان ريسمان سياھی
ھای  قماش اکثريت و حزب توده و ديگر راست
اند و  ميانه و خجول، خود را به آن آويزان کرده

ھای خود  روی ھای ارتجاعی و راست تمام سياست
طی چھار دھه اخير را در پوشش مبارزه با 

اين .  اند وcيت فقيه و استبداد فقاھتی توجيه کرده
ست  به اصط�ح چپ که حزبی"  جديد"حزب 
ھا و احزاب  رفرميست در رده گروه  -بورژوا

ست که از لحاظ تفکری  ، حزبی"طلب اص�ح"
ست  تر گفته باشم حزبی شبيه حزب توده  ودرست

ساز سازمان اکثريت نيز به ھمين سياست  دست
 .ادامه خواھد داد

نويسی به ديکتاتورھا و مسئولين جمھوری  نامه 
. ای در حيات اين جريان نيست اس�می امر تازه

نامه به بوش و بازرگان و امثال آن نيز در 
ھا اتفاقی  اين سياست.  ست پرونده اکثريت بايگانی

و از روی تصادف نيست، بلکه ريشه در منافع 
اين جريان دارد که با حفظ منافع بورژوازی و 

ارتداد و خيانت .  نظم موجود گره خورده است
 .اکثريت نيز از روی تصادف نبوده است

سازمان اکثريت بيھوده ت�ش کرد با حذف واژه  
ھای ننگين  اکثريت از حزب خودساخته، سياست

سازمان .  بار خود را cپوشانی کند و جنايت
آلود آغشته  اکثريت گيريم که جامه سر تا پا ننگ

 نفر از اين عده، طی ٢٢٠اند،  اروپا غرق شده
 . روزھای گذشته

ھای  ھزاران نفر نيز پس از عبور از اين راه
رسند ولی يا  پرخطر به پشت مرزھای اروپا می

گردند يا پس از رسيدن  با سيم خاردار مواجه می
چنان در  به ساحل کشورھای اروپايی، بايد ھم

دريا سرگردان بمانند زيرا که کشورھای اروپايی 
با وجودی که .  کنند از پذيرش آنان خودداری می

 کشور کنوانسيون مربوط به وضعيت ١٢٠
اند، به گفته سازمان ملل،  پناھندگان را امضا کرده

پذيری کشورھای  به دليل کاھش سطح پناھنده
اروپايی، با وجود افزايش پناھجويان، اسکان 

گذشته .   درصد کاھش يافته است۵۴پناھجويان 
از آن، در آمريکا و اروپا، سران کشورھا با 

ھراسی، از سويی  پيگيری سياست پناھنده
ھای اقتصادی و  پناھجويان را مسئول بحران

اجتماعی از جمله بيکاری و افزايش جرم و 
کنند و از سويی ديگر با استفاده  جنايت معرفی می

ھای نه  ترين سياست ستيزی، راست از جو پناھنده
ھای  ترين سياست تنھا ضد پناھجويی بلکه راست

اقتصادی را با تکيه به آرای افکار عمومی ناآگاه 
و ھراسيده به تصويب رسانده و به اجرا 

 .آورند درمی
سيل پناھندگی که اکنون به بحرانی  برای نظام 

ھای   است، پيامد بحران  داری تبديل شده سرمايه
داری ، تھاجم نظامی و مداخله  جھان سرمايه

سياسی کشورھای امپرياليستی از يک سو و 
کشورھای مرتجع منطقه و رشد جريانات 

کشورھا و .  گرا از سوی ديگر است اس�م
ھايی که باز اين کشورھای امپرياليستی  دولت

در چنين .  شان آنھا ھستند حامی و پشتيبان
شرايطی، با گذشت ھر سال بر شدت و دامنه اين 

ھا انسان  شود و زندگی ميليون بحران افزوده می
 .را به کام فقر و تباھی خواھد کشاند

اما اين تنھا عامل در گسترش اين بحران نبوده 
از ديگر عوامل مؤثر در اين بحران، فقر و .  است

کنسرسيوم "، ٢٠١۵در آوريل .   بيکاری است
گزارشی منتشر "  المللی خبرنگاران تحقيقی بين
 سال ۵در :  در اين گزارش آمده است.  کرد

/  ۴گذشته، بانک جھانی موجب آوارگی   ٣ 
ھای  با تحميل برنامه.  ميليون نفر شده است

ھای رفاھی،  نئوليبرالی، با قطع يا کاھش بودجه
ھا و  ھا و سدھا، حمايت از کمپانی ضبط زمين

ھای متھم به تجاوز، قتل و شکنجه و با  دولت
ھای   ميليارد دcری در پروژه۵٠گذاری  سرمايه

ناپذير و  بازگشت"دارای عواقب اجتماعی 
که در گسترش فقر در سراسر جھان "  سابقه بی

و نه تنھا بانک جھانی، .  اند نقش عظيمی داشته
المللی ديگری نظير  بلکه مؤسسات مالی بين

گذاری  المللی پول، بانک سرمايه صندوق بين
اروپا و بانک اروپا برای بازسازی و توسعه 

آوارگی و پناھجويی برآمده از 
 داری نظام سرمايه

را آويزه ميخ کرده "  اکثريت"به چرک  خون 
باشد، اما با ميخ خيانتی که تا اعماق جامعه فرو 

سازمان .  تواند کاری انجام دھد رفته است نمی
سازی جديد و  کرد که با حزب اکثريت تصور می

، قادر است عملکرد ننگين "اکثريت"حذف واژه 
خود را از اذھان جامعه بزدايد غافل از آن که 

ھا و عملکرد ننگين اکثريت را با آب  سياست
توان شست و پاک کرد چه  ھزار رودخانه نمی

مردم ايران !  رسد به حذف يک واژه يا تغيير نام
نقشی را که سازمان اکثريت در ھمکاری با 
جمھوری اس�می در کشتار و سرکوب و اسارت 
. مردم داشته است ھرگز فراموش نخواھند کرد

ھای گذشته  که سياست سازمان اکثريت در حالی
ھای حکومتی و حفظ  در رابطه با اتحاد با جناح
کند، در ھمان حال ت�ش  نظم موجود را دنبال می
ننگ اما با رنگ پاک .  کرد، رنگ عوض کند

تنھا عمق خاک است که مشام جامعه را .  شود نمی
 .کند از آزار تعفن اين جسم  بويناک پاک می

ھای مختلف  ی جناح ھای وسيع و گسترده در ت�ش
ھا بويژه طيف  المللی آن بورژوازی و حاميان بين

طلبان حکومتی برای بيرون کشاندن رژيم  اص�ح
جمھوری اس�می و تمام نظم موجود از غرق آبی 
که در آن گرفتار آمده است، سازمان اکثريت نيز 
به فراخور توان و ظرفيت خود، اين بار تحت 

. کند دارد سھم خود را ادا می"  حزب چپ"عنوان 
از بداقبالی حزب چپ اکثريت اما بايد گفت، 

بست و  راھی برای حل بحران وبرون رفت از بن
بار وجود  آب ھ�کت نجات رژيم از اين غرق

رژيم جمھوری اس�می به آخر خط رسيده .  ندارد
تر از  است و کارگران و زحمتکشان ايران به کم

سرنگونی رژيم، به زير کشيدن تمام نظم موجود 
ھای بورژوازی و  و کوتاه کردن دست تمام جناح

 .ھا رضايت نخواھند داد نوکران آن

 

 زنده باد استقBل طبقاتی کارگران 
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٨از صفحه   

اگر چند جوان کليپی وي¤دئ¤وي¤ی ب¤ا رق¤ص و آواز 
ھا را دستگير  تھيه کنند، فوری عوامل انتظامی آن

اگ¤¤ر .  ش¤¤ون¤¤د و در دس¤¤ت¤¤گ¤¤اه قض¤¤اي¤¤ی م¤¤ح¤¤ک¤¤وم م¤¤ی
کارگری به ندادن دس¤ت¤م¤زد، ب¤ه ب¤ي¤ک¤اری و ع¤دم 
امنيت شغلی خود اعتراض کند، دس¤ت¤گ¤اه قض¤اي¤ی 

دھ¤د، ام¤ا اگ¤ر  ای عليه او تشکيل می فوری پرونده
يک نفر به نام س¤ع¤ي¤د ط¤وس¤ی ب¤ه چ¤ن¤دي¤ن ک¤ودک 
تجاوز کند، و به رغم شکايت و شھادت ق¤رب¤ان¤ي¤ان 

رود، چ¤را  ماجرا، حتا يک روز ھم به زندان نم¤ی
ای  که در قدرت قرار دارد و مورد حمايت خ¤ام¤ن¤ه

از اين دستگاه قضاي¤ی م¤ردم ان¤ت¤ظ¤ار ھ¤ي¤چ .  است
عدالتی ندارند و اگ¤ر م¤ق¤ام¤ات آن م¤وض¤وع¤ی را 

اع¤ت¤م¤ادی ب¤ه  انکار کنند، مردم به دليل ھ¤م¤ي¤ن ب¤ی
دستگاه قضايی، به درستی ماجرا ب¤ي¤ش¤ت¤ر اع¤ت¤ق¤اد 

 .کنند پيدا می
 

 !اما ريشه اين فاجعه در کجاست؟
ريشه فاجع¤ه ب¤ه ن¤ظ¤م س¤ي¤اس¤ی ح¤اک¤م ب¤راي¤ران و 

گ¤ردد  فرودستی زنان در جمھوری اس�می ب¤رم¤ی
ی آن افزايش خشونت عليه زنان ب¤وده و  که نتيجه

ت¤ري¤ن  ربودن و تجاوز به زنان ي¤ک¤ی از وحش¤ي¤ان¤ه
 .اشکال خشونت است

نگاھی به قوانين حاکم که مشروعي¤ت خ¤ود را از 
ست تا ج¤اي¤گ¤اه زن  اند، کافی قوانين اس�می گرفته

. از نظر حقوقی در جمھوری اس�می آشکار شود
ت¤ري¤ن ح¤ق¤وق  زن در ايران از بسياری از ب¤دي¤ھ¤ی

از ح¤¤ق ت¤¤ح¤¤ص¤¤ي¤¤ل ي¤¤ا ح¤¤ق .  خ¤¤ود م¤¤ح¤¤روم اس¤¤ت
مسافرت بدون اج¤ازه ھ¤م¤س¤ر و ي¤ا پ¤در م¤ح¤روم 

از حق ازدواج بدون مواف¤ق¤ت پ¤در م¤ح¤روم .  است
. اس¤¤ت، از ح¤¤ق حض¤¤ان¤¤ت ف¤¤رزن¤¤د م¤¤ح¤¤روم اس¤¤ت
ح¤¤ج¤¤اب اج¤¤ب¤¤اری ي¤¤ک ن¤¤م¤¤ون¤¤ه واض¤¤ح از ن¤¤ق¤¤ض 

 .ترين حقوق زنان در ايران است بديھی
وضعيت زنان در بازار کار نيز چيزی جز فاجعه 

براساس آخري¤ن آم¤ار س¤ازم¤ان ب¤رن¤ام¤ه و .  نيست
 درص¤د ١۶بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

 ۴٠اگر از جمعيت .   درصد است۶۴/  ۵و مردان 
 س¤ال ١۵ميليونی زنان در ايران، کودکان تا س¤ن 

 ٢۴ سال به ب¤اc را ک¤م ک¤ن¤ي¤م، ح¤دود ۶٠و زنان 
م¤ان¤ن¤د ک¤ه از  ميليون و پانصد ھزار نفر ب¤اق¤ی م¤ی

 ميلي¤ون و پ¤انص¤د ھ¤زار ن¤ف¤ر ش¤اغ¤ل ٣اين تعداد 
ھ¤ای  ت¤ري¤ن ن¤رخ اين يعنی يک¤ی از پ¤اي¤ي¤ن!!  ھستند

ھای اقتصادی در س¤ط¤ح  مشارکت زنان در فعاليت
فاجع¤ه .  تر از عربستان سعودی جھانی و حتا پايين

دست¤م¤زد ي¤ک م¤ع¤ض¤ل .  شود جا ختم نمی اما به اين
ک¤ه  اول اي¤ن.  بزرگ ديگر برای زنان اي¤ران اس¤ت

گ¤ي¤رن¤د  بخشی از زنان شاغل ھيچ دست¤م¤زدی ن¤م¤ی
ھای خ¤ان¤وادگ¤ی و ف¤ام¤ي¤ل¤ی ک¤ار  چرا که در بخش

ھ¤ای  کن¤ن¤د از ج¤م¤ل¤ه در کش¤اورزی ي¤ا م¤غ¤ازه می
ترين بخش زنان شاغل م¤زدب¤گ¤ي¤ر  بزرگ.  کوچک

ھ¤¤ا و م¤¤راک¤¤ز خ¤¤دم¤¤ات¤¤ی ک¤¤وچ¤¤ک  ن¤¤ي¤¤ز در ک¤¤ارگ¤¤اه
مشغول به کارند که اغلب با دستمزدھاي¤ی ن¤اچ¤ي¤ز 

و بدون حق بي¤م¤ه )  بسيار کمتر از حداقل دستمزد( 
در يک جمله اکثريت بس¤ي¤ار ب¤زرگ .  کنند کار می

زنان ايران، فاقد استق�ل اقتصادی ھس¤ت¤ن¤د و اي¤ن 
ای ن¤ي¤ز ب¤ارھ¤ا از آن دف¤اع  ست که خ¤ام¤ن¤ه چيزی

داری و خدم¤ت  ی اصلی زن را بچه کرده و وظيفه
 .به ھمسر عنوان کرده است

م¤ھ¤م .  اين تصوير زن در جمھوری اس�می اس¤ت
کوش کش¤ور، ب¤ا  نيست که چقدر از دختران سخت

ھ¤¤ا ت¤¤ح¤¤ص¤¤ي¤¤ل  ت¤¤�ش و ھ¤¤م¤¤ت خ¤¤ود در دانش¤¤گ¤¤اه
واق¤ع¤ي¤ت اي¤ن اس¤ت ک¤ه اک¤ث¤ري¤ت بس¤ي¤ار .  اند کرده

ھ¤¤ا در ص¤¤ورت م¤¤ان¤¤دن در کش¤¤ور  ب¤¤زرگ آن
زن در ج¤م¤ھ¤وری اس¤�م¤ی ن¤ه . اند نشين شده خانه

ک¤ه بس¤ي¤ار اي¤ن مس¤ال¤ه ( استق¤�ل اق¤ت¤ص¤ادی دارد 
و ن¤ه از ن¤ظ¤ر ح¤ق¤وق¤ی و ب¤راس¤اس )  اھميت دارد

شب و روز ھم .  قوانين اس�می با مرد برابر است
ھای تبليغی جم¤ھ¤وری اس¤�م¤ی از زن  در دستگاه

عنوان ناموس مرد، چيزی که بايد پوشانده ش¤ود  به
چون ن¤ظ¤ام  انسانی که مالک دارد، ھم.  برند نام می
ت¤وان¤د در  داری، مالک¤ی ب¤ه ن¤ام م¤رد ک¤ه م¤ی برده

مورد حتا از خانه بيرون رفتن يا نرفتن برای زن 
ق¤در در ب¤رخ¤ی  اين تفک¤ر آن.  محدوديت قائل شود

ط¤ور ن¤م¤ون¤ه اس¤م زن  از نقاط گسترش يافته که به
، " م¤ادر حس¤ن" ک¤ن¤ن¤د، ب¤ل¤ک¤ه او را  را صدا ن¤م¤ی

و غيره يعنی ب¤ا اس¤م پس¤رش ص¤دا "  مادر حسين" 
زنند، و به اين ترتيب حتا اسم او را ني¤ز از او  می
ھ¤¤ای  در ي¤¤ک¤¤ی از ھ¤¤م¤¤ي¤¤ن ب¤¤رن¤¤ام¤¤ه!!!  گ¤¤ي¤¤رن¤¤د م¤¤ی

م¤ان¤ده و  تلويزيونی شبکه يزد ب¤ود ک¤ه زن¤ی ع¤ق¤ب
ک¤ه م¤ورد  خ¤واھ¤د ب¤رای اي¤ن مرتجع از زن¤ان م¤ی

خشونت و بدرفتاری م¤ردان ق¤رار ن¤گ¤ي¤رن¤د، پ¤ای 
م¤اس¤اژ )  ي¤ا آب ول¤رم( ھا را در تشتی از ش¤ي¤ر  آن

اي¤ن تص¤وي¤ر !!!  داده و پس از ماساژ دادن ببوسند
 .ست زن در جمھوری اس�می

البته جمھوری اس�می به اين بسنده نک¤رده و زن 
تواند در نگاه حکومت به م¤ظ¤ھ¤ر فس¤اد ت¤ب¤دي¤ل  می
برای ھمين ھم ھست که زنان به دل¤ي¤ل ن¤وع .  شود

پوشش خود دست¤گ¤ي¤ر و م¤ورد ض¤رب و ش¤ت¤م و 
. گي¤رن¤د توھين اوباشان جمھوری اس�می قرار می

. ک¤ن¤ن¤د اي¤ج¤اد م¤ی"  فس¤اد" چرا که با پ¤وش¤ش خ¤ود 
زن¤¤ان¤¤ی ک¤¤ه ب¤¤ا پ¤¤وش¤¤ش خ¤¤ود م¤¤ردان را گ¤¤م¤¤راه 

اي¤¤ن تص¤¤وي¤¤ر زن در ج¤¤م¤¤ھ¤¤وری !!!  ک¤¤ن¤¤ن¤¤د م¤¤ی
ھمان کشوری که داش¤ت¤ن چ¤ھ¤ار زن .  ست اس�می

ی يکساعت¤ه و  را سنت پيامبر دانسته و البته صيغه
چ¤ون مش¤ھ¤د   ساعته را بويژه در شھرھايی ھ¤م٢۴

و برای جلوگيری از ب¤ه گ¤ن¤اه آل¤وده ش¤دن م¤ردان 
تن ف¤روش¤ی اس¤�م¤ی .  خارجی رواج داده" زوار" 

زنان قربانی م¤ن¤اس¤ب¤ات ح¤اک¤م، ال¤ب¤ت¤ه ب¤ا حض¤ور 
کند و ح¤ق حس¤اب  آخوندی که صيغه را جاری می

اي¤ن .  گ¤ي¤رد فروشی زنی بدب¤خ¤ت م¤ی خود را از تن
است تفکر اس�می که ج¤م¤ھ¤وری اس¤�م¤ی چ¤ھ¤ل 

 . سال مروج آن بوده است
بنابر اين در کشوری که از نظر اق¤ت¤ص¤ادی زن¤ان 
فاقد استق�ل ھستن¤د، از ن¤ظ¤ر ح¤ق¤وق¤ی و ق¤وان¤ي¤ن 

ت¤ري¤ن ح¤ق¤وق خ¤ود  اس�می فاقد بسياری از بديھ¤ی
ھا  روز ديدگاه اس�می حاکم از رسانه بوده و شبانه

ش¤¤ود، اوc زم¤¤ي¤¤ن¤¤ه  و ب¤¤ل¤¤ن¤¤دگ¤¤وھ¤¤ای آن ت¤¤ب¤¤ل¤¤ي¤¤غ م¤¤ی
ک¤ه  ش¤ود، دوم آن خشونت ع¤ل¤ي¤ه زن¤ان ف¤راھ¤م م¤ی

اند حتا جرات  زنانی که مورد خشونت قرار گرفته
کنند، و سوما اساسا ق¤ان¤ون و  ابراز آن را پيدا نمی

ای وجود ندارد که از زن¤ان در ب¤راب¤ر  قوه قضائيه
ی اي¤رانش¤ھ¤ر گ¤واه اي¤ن  خشونت دفاع کند و نمونه

 زن ش¤ک¤اي¤ت ۴چ¤را ت¤اک¤ن¤ون ت¤ن¤ھ¤ا .  حقيقت است
 !اند؟ کرده

اول اين که بسياری از دخترانی که م¤ورد ت¤ج¤اوز 

چه که در اين فرھ¤ن¤گ  اند، از ترس آن قرار گرفته
جرات "  آبروی خانوادگی" شود، يا  آبرو ناميده می

ھ¤ا ح¤ت¤ا در ص¤ورت  آن.  ابراز موضوع را ندارند
بيان اين موضوع، و در ح¤ال¤ی ک¤ه خ¤ود ق¤رب¤ان¤ی 
تجاوز ھستند، ممکن است توسط پدر، ھمسر و ي¤ا 
برادر خود به قتل برسند چرا که در تفکر م¤ن¤ح¤ط 

ش¤ان  ھا اس¤ت و ن¤ام¤وس آن مردان، زن ناموس آن
 !!!دار شده است لکه

تازه اگر جرات کنند و بگوي¤ن¤د ک¤ه م¤ورد ت¤ج¤اوز 
ای ب¤ه ق¤وه قض¤اي¤ي¤ه  اند، مردم حتا ذره قرار گرفته

گ¤ون¤ه در  دستگاھی ف¤اس¤د ک¤ه ھ¤م¤ه.  اعتماد ندارند
وي¤ژه در  و ب¤ه.  خدمت قدرت و ثروت ق¤رار دارد

مورد اين پرونده ک¤ه دادس¤ت¤ان ک¤ل کش¤ور آخ¤ون¤د 
مرتجع م¤ن¤ت¤ظ¤ری از ھ¤م¤ان اب¤ت¤دا اس¤اس¤ا م¤ن¤ک¤ر 

در پرونده ايرانشھر ب¤ع¤د از آن ک¤ه .  موضوع شد
ھا به اين مس¤ال¤ه  در روز اول بسياری از روزنامه

پرداختند و از آن ب¤ه ع¤ن¤وان ف¤اج¤ع¤ه ن¤ام ب¤ردن¤د، 
مقامات جمھوری اس�می به سرعت وارد مس¤ال¤ه 
شده و جلوی انعکاس ب¤ي¤ش¤ت¤ر ف¤اج¤ع¤ه را ب¤ا ب¤ي¤ان 

پ¤ردازان ب¤رخ¤ورد  که شايعه است و ب¤ا ش¤اي¤ع¤ه اين
 .کنيم، گرفتند می

در اين ميان تنھا حاميان واقع¤ی دخ¤ت¤ران ق¤رب¤ان¤ی 
ت¤¤ج¤¤اوز در اي¤¤رانش¤¤ھ¤¤ر، کس¤¤ان¤¤ی ب¤¤ودن¤¤د ک¤¤ه در 
ايرانشھر دست به تجمع اعت¤راض¤ی زده و ي¤ا در 

ھ¤اي¤ی ب¤ه  شھرھای دي¤گ¤ر ب¤ا ح¤م¤ل دس¤ت ن¤وش¤ت¤ه
روشنگری در اين زمينه پرداختند و يا از ط¤ري¤ق 

ھ¤اي¤ی ک¤ه  ھای اجتماعی و برخ¤ی از رس¤ان¤ه شبکه
ھرگز اجازه انت¤ش¤ار ي¤ا پ¤خ¤ش ب¤رن¤ام¤ه در اي¤ران 
ندارند، نگذاشتند اين موضوع م¤ان¤ن¤د بس¤ي¤اری از 

چ¤¤ون اس¤¤ي¤¤دپ¤¤اش¤¤ی ب¤¤ه دخ¤¤ت¤¤ران  وق¤¤اي¤¤ع مش¤¤اب¤¤ه ھ¤¤م
اصفھان و غ¤ي¤ره ت¤وس¤ط ج¤م¤ھ¤وری اس¤�م¤ی ب¤ه 

 .فراموشی سپرده شود
عامل اصلی جنايت ايرانشھر، جمھوری اس¤�م¤ی 

اين جمھوری اس¤�م¤ی اس¤ت ک¤ه ب¤ا ان¤ک¤ار .  است
اي¤ن .  کند وقايع زمينه ايجاد تکرار آن را فراھم می

جمھوری اس�می است که با دادن قدرت به اف¤راد 
متجاوز امکان بروز اين فاجعه را ف¤راھ¤م س¤اخ¤ت¤ه 

اي¤ن ج¤م¤ھ¤وری اس¤�م¤ی اس¤ت ک¤ه ب¤ا ع¤دم .  است
مجازات متجاوزين در بسياری از م¤وارد مش¤اب¤ه 
به دليل وابستگی آن اف¤راد ب¤ه ح¤ک¤وم¤ت، مس¤ب¤ب 

و ب¤¤اcخ¤¤ره اي¤¤ن .  ت¤¤ک¤¤رار اي¤¤ن ف¤¤ج¤¤اي¤¤ع ش¤¤ده اس¤¤ت
جمھوری اس�م¤ی اس¤ت ک¤ه ب¤ا ف¤رودس¤ت ک¤ردن 
زنان، با نقض حقوق آنان و با ب¤رق¤راری ق¤وان¤ي¤ن 

م¤ان¤ده  اس�می و ت¤ق¤وي¤ت ف¤رھ¤ن¤گ و س¤ن¤ت ع¤ق¤ب
داری، زم¤ي¤ن¤ه را ب¤رای  ھ¤ای پ¤ي¤ش¤ا س¤رم¤اي¤ه نظام

خشونت عليه زن¤ان و اف¤زاي¤ش آن در اي¤ن اب¤ع¤اد 
 . بار فراھم ساخته است فاجعه

 

 ی فرودستی و ی ايرانشھر نتيجه فاجعه
  افزايش خشونت عليه زنان در جمھوری اسBمی



 ٧٧٨ شماره  ٩٧  تير ۴     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسBمی 

٧درصفحه   

ی  پ¤¤ي¤¤ش¤¤ه ھ¤ر ق¤¤در ک¤¤ه ع¤¤وام¤¤ل قض¤¤اي¤¤ی و ج¤¤ن¤¤اي¤¤ت
ی  ج¤¤م¤¤ھ¤¤وری اس¤¤�م¤¤ی اب¤¤ع¤¤اد وحش¤¤ت¤¤ن¤¤اک ف¤¤اج¤¤ع¤¤ه

ت¤وان¤ن¤د ب¤ر واق¤ع¤ي¤ت  ايرانشھر را انکار کنند، ن¤م¤ی
واق¤ع¤ي¤ت م¤اج¤را ب¤رای .  ماجرا سرپوش ب¤گ¤ذارن¤د

ھا روشن است و اين ب¤اور غ¤ي¤رق¤اب¤ل خ¤دش¤ه  توده
 .است

ھ¤ای  ھا و ک¤ارت باندی مخوف، با استفاده از س�ح
عضويت در نھادھای نظامی ج¤م¤ھ¤وری اس¤�م¤ی 

 ۴١ی  ، پس از ربودن وحش¤ي¤ان¤ه) بسيج عشايری( 
ھم در روز روشن، حتا در خيابان مح¤ل  دختر، آن

ھ¤¤ا ت¤¤ج¤¤اوز ک¤¤رده و ب¤¤دون  ھ¤¤ا، ب¤¤ه آن زن¤¤دگ¤¤ی آن
ھ¤ا را  گونه ت¤رس¤ی از پ¤ي¤گ¤ي¤ری قض¤اي¤ی، آن ھيچ

اف¤راد ب¤ان¤دی ک¤ه ھ¤م ث¤روت .  دوباره رھ¤ا ک¤ردن¤د
دارند و ھ¤م ب¤ه دل¤ي¤ل وابس¤ت¤گ¤ی ب¤ه ن¤ظ¤ام ح¤اک¤م، 

 .قدرت
خ¤واھ¤د  حال دستگاه قضايی جمھوری اس�می م¤ی

يعنی کس¤ان¤ی ک¤ه از !! به اين پرونده رسيدگی کند
ای را انکار کرده و کسانی را که  ابتدا چنين فاجعه

٨ 

ھای  نامYه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

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 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط�ع  ع�قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¤ن "  ديدگ¤اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط�ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

اخبار اين فاجعه را به گوش مردم رساندند، تھدي¤د 
در ت¤ج¤م¤ع اع¤ت¤راض¤ی م¤ردم .  به دستگيری کردند

ايرانشھر ني¤ز پ¤ل¤ي¤س ب¤ا ح¤م¤اي¤ت ھ¤م¤ي¤ن دس¤ت¤گ¤اه 
قضايی، چند نفر از معترضان را دستگير ک¤رد و 

ھای مختلف از جمله تھ¤ي¤ه گ¤زارش ب¤رای  به بھانه
ش¤ان  ھای مخالف جمھوری اس¤�م¤ی، ب¤رای رسانه

 .پرونده قضايی تشکيل دادند
ای  گ¤ي¤ر دس¤ت¤گ¤اه قض¤اي¤ی چ¤ي¤ز پ¤وش¤ي¤ده فساد ھمه

. دان¤ن¤د اين را ت¤ک ت¤ک اف¤راد ج¤ام¤ع¤ه م¤ی.  نيست
دستگاه قضاي¤ی اي¤ران ف¤اس¤د اس¤ت و م¤ردم ھ¤ي¤چ 

به ھمي¤ن دل¤ي¤ل اف¤رادی ک¤ه .  اعتمادی به آن ندارند
در ق¤¤¤درت حض¤¤¤ور دارن¤¤¤د و ي¤¤¤ا از ث¤¤¤روت 
برخوردارند، از ع¤واق¤ب اق¤دام¤ات خ¤ود ھ¤راس¤ی 

م¤ح¤اب¤ا  ای از اين کش¤ور ب¤ی نداشته و در ھر گوشه
اگر مس¤ال¤ه .  زنند دست به اقداماتی جنايتکارانه می

اسي¤دپ¤اش¤ی ب¤ه دخ¤ت¤ران اص¤ف¤ھ¤ان ب¤اش¤د، پ¤رون¤ده 
ام¤ا .  ش¤ود وقت حل نشده و عامل آن پ¤ي¤دا ن¤م¤ی ھيچ

 ی فرودستی و ی ايرانشھر نتيجه فاجعه
  افزايش خشونت عليه زنان در جمھوری اسBمی


