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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 خون ببار ای آسمان، 
 زين ظلم ويرانگر که رفت 

 بر کودکان کشورم

 آذر، يک واحد پيش ٢٧صبح روز سه شنبه 
" اُسوه َحَسنه"دبستانی دخترانه غير دولتی به نام 

در اين حادثه غم .  در زاھدان در آتش سوخت
 کودک به نام ھای صبا، مونا، ۴انگيز تاکنون 

مريم و يکتا در ميان شعله ھای آتش پرپر گشته 
اند و کودکان بيشتری نيز راھی بيمارستان شده 

استفاده از چراغ نفتی به عنوان وسيله .  اند
 . گرمايی علت اين آتش سوزی بوده است

 کودک پيش دبستانی در ۴در اين حادثه که جان 
آتش جزغاله شدند، دل ھا آنچنان بسوخت که ھر 
دردآشنايی در آئينه مرگ اين غنچه ھای به تاراج 

دخترکانی .  رفته، پرپر شدن دخترکان خود را ديد
که در حاکميت ارتجاعی جمھوری اسOمی اين 

 .چنين بی رحمانه به يغما رفتند
پرسش اما اين است، آيا آتش سوزی فوق را بايد 
ھمچون حوادث روزانه ای که در گوشه و کنار 
اين مرز و بوم رخ می دھند، به حساب يک اتفاق 
گذاشت؟ يا بايد آن را به عنوان وقوع يک جنايت، 
يک بيداد، يک ظلم ويرانگر بر مجموعه 
ويرانگری ھای رژيم ظالمانه حاکم بر ايران 
افزود؟ پوشيده نيست که اين حادثه مرگبار که در 
آن چند غنچه ناشکفته اينگونه جانشان به تاراج 
رفت، ھرگز يک امر عادی نيست که مسئو[ن 

بخواھد "  ھر گاو َگند چاله دھانی"حکومتی و يا 
از سر بی دردی با گفتن اينکه وقوع اين حريق 

 . يک اتفاق نابھنگام بوده است، از کنارش بگذرند
آنچه بر سر اين دخترکان آمد و مادران و پدرانی 
که اکنون سيه پوش و داغدار نظاره گر پيکر 

اعتصاب بزرگ کارگران گروه ملی فو[د 
نظر از نتايج قطعی آن، تا ھمين جا  اھواز، صرف

دستاوردھای مھمی برای کارگران فو[د و کل 
اين اعتصاب قبل از .  کارگران ايران داشته است

ھر چيز قدرت سازماندھی کارگران فو[د را که 
اند به نمايش  در کوره مبارزات خود آبديده شده

 روزه و ٣٧سازماندھی يک اعتصاب .  گذاشت
برگزاری مستمر تجمعات و اعتراضات خيابانی 

ھای پرشور و  توام با شعارھا و سخنرانی
گرانه، کار بسيار بزرگ و در خور ستايشی  آگاه

. است که کارگران فو[د اھواز آن را انجام دادند
 روز اعتصاب و راھپيمايی با حفظ اتحاد و ٣٧

يکپارچگی کارگران حتا در کشورھايی که در آن 

  ١٠درصفحه   ۵درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠٣شماره    ٩٧  دی ٣ –سال  چھلم 

 فو<دی که در کوره مبارزه آبديده شد

تحو<ت سوريه در پی 
 اع�م خروج

  نظاميان آمريکا
 

ای که گذشت اعOم خروج ظاھراً  در ھفته
غيرمنتظره نيروھای نظامی آمريکا از سوريه، 

المللی قرار  ھای بين در صدر اخبار و گزارش
ما :  جمھوری آمريکا اعOم نمود رئيس.  داشت

ايم و اين تنھا  داعش را در سوريه شکست داده
در پی آن، .  دليل حضور ما در آنجا بوده است

 ٢٠٠٠ روز ١٠٠ تا ۶٠گفته شد که در فاصله 
نيروی نظامی آمريکائی مستقر در سوريه به 

شيوه مخصوص .  گردند کشور خودشان بازمی
ترامپ که تصميماتی را بدون مشورت و 
ھماھنگی با مقامات و نھادھای داخلی و متحدان 

کند، موجی از  خارجی آمريکا اتخاذ می
. ھای داخلی و خارجی را به دنبال داشت مخالفت

تعدادی از سناتورھا و اعضای مجلس نمايندگان، 
. مخالفت علنی خود را با اين تصميم ابراز داشتند

رو است که اين اقدام ترامپ  ھا ازآن نگرانی آن
موقعيت امپرياليسم آمريکا را در خاورميانه 
تضعيف نمايد، نفوذ روسيه و جمھوری اسOمی 

 و باعث  را در منطقه خاورميانه افزايش دھد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

داری  ھای سرمايه ترين نظام يکی از وحشيانه
توان در ايران ديد، نظامی وحشيانه  جھان را می

که قربانی بزرگ آن کارگران و زحمتکشان 
داران بخش  جامعه ھستند، نظامی که سرمايه

شان نيز با ھزار  بسيار کوچک جامعه که ھر کدام
ھا و  رشته به حکومت وصل ھستند و از رانت

ھايی  برند، از ثروت ھای آن بھره می سياست
 درصد ٩٠رويايی برخوردار شده و در برابر 

جامعه متشکل از عموم کارگران، بازنشستگان، 
بيکاران، معلمان، پرستاران و بخش بسيار 

 .برند بزرگی از دھقانان زير خط فقر بسر می
جاست که سال به سال اين وضعيت بدتر و  درد آن

قدر بد که آمارھای دولتی نيز  شود، آن بدتر می
جاست  درد آن.  قادر به پوشاندن اين فاجعه نيستند

ی پدران و مادران  که آثار ويرانگر فقر بر چھره
و فرزندان ماندگار شده، و انواع گوناگون 

ھای اجتماعی ريشه در فقر، جامعه را در  آسيب
بحرانی عميق فرو برده است و البته حاکمان را 

اما اين شکاف طبقاتی و .  در خوابی عميق

بست  گسترش فقر و بن
داری در  نظام سرمايه

 ی آمارھای دولتی آئينه

۶درصفحه   

 قطعنامه سازمان ملل عليه 
 جمھوری اس�می و پيامدھای آن
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١از صفحه   

 خون ببار ای آسمان، زين ظلم ويرانگر که 
 رفت بر کودکان کشورم

جزغاله شده نونھا[ن خود ھستند، به د[يلی چند 
يک جنايت دولتی يا به بيانی ديگر يک قتل عمد 

قتل عمدی که کيفرخواستش يکسره متوجه .  است
مسئو[ن طراز اول جمھوری اسOمی و سيستم 

. آموزشی حاکم بر اين نظام ارتجاعی است
نظامی که بر بستر خصوصی سازی مدارس، 
دزدی، اختOس و ھزينه کردن ثروت ھای کOن 
کشور در سوريه، عراق، يمن و لبنان چنين 
سرنوشت غم انگيزی را برای کودکان اين مرز 

اين حادثه را بايد به عنوان .  و بوم رقم زده است
يک جنايت آشکار در کارنامه رژيمی به غايت 
ارتجاعی، مستبد و سرتا پا غرق در دزدی و 
فساد نوشت که به رغم برخورداری از ثروت بی 
پايان حاصل از نفت و گاز، ھنوز ھم کودکان ما 
در مدارسی فاقد امکانات گرمايشی ايمن، اينچنين 

 .پرپر می شوند
حکومتی که مسئو[ن دزد و تبھکار آن با 
خصوصی سازی مدارس، راه سودجويی را 
برای عوامل وابسته به خود باز کردند تا با 
برخورداری از رانت ھای حکومتی به ايجاد 
مدارس خصوصی اقدام کنند و آنگاه اين چنين بی 
رحمانه کودکان پيش دبستانی را به کام شعله ھای 

بر سر دَر اين "  اُسوه َحَسنه"نام .  حريق بفرستند
واحد پيش دبستانی، ترجمان روشنی از وابستگی 
و رانت خواری موسسان ايجاد اينگونه مدارس 

مدارسی که بنيان .  خصوصی در ايران است
گذاران آن چند برابر ھزينه ھای کOس و مدرسه 
را از جيب اوليای دانش آموزان بيرون می کشند، 
با اين ھمه فاقد ھرگونه امکانات گرمايشی ايمن 

آنھم واحد ھای پيش .  برای دانش آموزان ھستند
دبستانی که به ھنگام وقوع حوادثی اين چنين 
مرگبار، کودکاِن وحشت زده را حتا يارای 
برداشتن يک قدم به پيش و پس نيست، تا چه رسد 
 Oبه اينکه بخواھند برای نجات خود و ديگران تق

کودکانی که در مواجھه با شعله ھای مھيب .  کنند
آتش از ھرگونه واکنشی بدور می مانند و ای بسا 
با چشمی از حدقه درآمده و زبانی در کام فرو 

مادر :  رفته بی آنکه بتوانند فريادی برکشند که
، در زير ميز پناه "پدر بدادم برس"کجايی؟ و يا 

جسته اند و آنگاه در سکوت و بغضی غمگنانه 
تصوير .  در گلو، تسليم شعله ھای آتش شده اند

مرگی اين چنين فجيع و نابکار برای صبا، مونا، 
صد فغان و .  مريم و يکتا چقدر رنج آور است

فرياد از اين ظلم ويرانگری که بر کودکان ما 
 . رفته است

وقتی مدارس خصوصی که تماما با پول و ھزينه 
ھای اوليای دانش آموزان اداره می شوند، با 
چنين فجايع مرگباری مواجه اند، ديگر از 

. مدارس دولتی چه انتظاری می توان داشت
مدارسی که به گفته محمد بطحايی،  وزير 

 ۴٢آموزش و پرورش جمھوری اسOمی 
. درصدشان فاقد سيستم گرمايشی ايمنی اند

مدارسی که زير خروارھا اختOس و دزدی 
مسئو[ن حکومتی مدفون شده اند و ھراز گاھی 
با يک آتش سوزی و يا آوار شدن ديوار و سقف 

! مدرسه که نه.  مدرسه ای فاجعه می آفرينند

َکپَرھا و ساختمان ھای فرسوده ای که فاقد 
ھرگونه امکانات رفاھی، آموزشی، بھداشتی و 

مدارسی که عموما در دل شھرھا و .  ايمنی ھستند
آبادی ھای دور افتاده پراکنده اند، ھمراه با 

بابا نان "معلمان دل سوخته ای که تراژدی 
 . را به دانش آموزان سرمشق می دھند" ندارد

، آتش به "شين آبادی"ھنوز خاطره دخترکان 
در شرايطی که .  خرمن جان ھر انسانی می زند

ھمچنان "  شين آباد"تالمات و شوربختی دختران 
بر پوست و گوشت جامعه تيغ می کشد، اکنون 

شين "در   .آتش بر جان کودکان زاھدان افتاد
، بخاری نفتی کاربراتوری فاجعه آفريد و در "آباد

زاھدان، چراغ نفتی مرگ آفرين "  اُسوه َخَسنه"
 سال از آتش سوزی دبستان ۶با گذشت .  شد

در شھرستان پيرانشھر، "  شين آباد"روستای 
شين "ھنوز نگاه از تماشای چھره سوخته دختران 

دبستانی که در آذرماه .  باز می ايستد"  آبادی
 دختر ٢٩ به کام آتش رفت و بيش از ١٣٩١

. دانش آموز در آن سانحه دچار سوختگی شدند
 نفر دچار عوارض ١٢دو نفر جان باختند و 

جسمی و روحی ماندگار شدند؛ عوارضی مثل 
قطع انگشتان دست و چھره ھای از فرم افتاده که 

" سال ھنوز فرياد می زنند۶با گذشت  ما فقط : 
از مسئولين می خواھيم ...می خواھيم درمان شويم

 ". ما را ببينند، ما ديده نمی شويم
دريغ و درد از جمھوری اسOمی و مسئو[ن 
حکومتی دزد و فاسدش که نه گوشی برای شنيدن 
ناله ھای آنان دارند و نه چشمی برای ديدن آن 

دولت جمھوری اسOمی که .  چھرھای مغموم
ھرساله ميلياردھا د[ر حاصل کار و تOش مردم 
ايران را  در سوريه، يمن، لبنان، عراق و حتا در 
کشورھای دوردست آفريقايی برای مقاصد پان 
اسOميستی و توسعه طلبانه خود ھزينه می کند، 
نوبت به حق و حقوق کارگران و توده ھای مردم 
ايران که می رسد، يا پول ندارند و يا فقط [ف 

زنند و گزافه گويانه وعده ھای توخالی می  می
 سال پيشبرد اين سياست مخرب ۴٠حاصل .  دھند

و ويرانگر جمھوری اسOمی برای مردم ايران 
 درصد مدارس فاقد امکانات ۴٢اما، وجود 

شين "گرمايشی ايمنی است که حوادثی ھمچون 
 ۴نتيجه .  را رقم زده اند"  اُسوه َخَسنه"و "  آباد

دھه دزدی، چپاول و به تاراج بردن سرمايه ھای 
مملکت، اکنون ناامنی مدارس است که ھمچون 

. بختکی مرگ آور بر جان کودکانمان افتاده است
 سال جاه طلبی ھای مسئو[ن جمھوری ۴٠نتيجه 

اسOمی و استقرار حاکميتی مستبدانه که در آن 
دين و دولت در ھم ادغام شده اند، ھمين فقر و 
فOکت روز افزونی است که بر زندگی کارگران 

. و توده ھای زحمتکش ايران چنگ انداخته است
فقر و فOکتی که صد البته با شدتی چند برابر 
بيشتر بر زندگی توده ھای مناطق مرزی ايران 

 . آوار شده است
استان ھای مرزی و حاشيه ای ايران از جمله 
مناطقی ھستند که جمھوری اسOمی ھمواره 
کمترين بودجه رفاھی و عمرانی را به اين استان 

نمونه اش وضعيت .  ھا اختصاص داده است

اسفباری است که اکنون بر زندگی مردم سيستان 
آتش به جان بچه "شعار .  و بلوچستان حاکم است

ترجمان عينی "  ھا، بودجه شده صرف شما
شعاری که معلمان .  وضعيت موجود است
 آذر در راھپيمايی و ٢٩اصفھانی روز پنج شنبه 

تجمعات اعتراضی خود، در اعتراض به پرپر 
بيان اين شعار .  شدن کودکان زاھدانی سر دادند

نمايش ھمان دزدی ھا و به تاراج رفتن انبوه 
ثروت ھای کOن و بودجه ھر ساله کشور است 
که به کام نھادھای نظامی، پليسی، دينی، حوزه 
ھای علميه و ديگر نھادھای مروج خرافات دينی 
می رود، نتيجه اش اما، ھمان آتشی شد که بر 

 . جان کودکان زاھدانی شعله کشيد
درد اما، فقط در سوختن و پرپر شدن کودکان اين 

درد فقط در سرکوب، دزدی، .  مرز و بوم نيست
اختOس و فقر و فOکتی که توده ھای مردم ايران 

درد جانکاه .  در آن گرفتارند، خOصه نشده است
در استمرار حکومتی است که تمام موجوديت اش 

نمونه اش .  در فساد و گنديدگی تبلور يافته است
ھمين مجلس ارتجاع اسOمی است که حی و 

در شرايطی که طی .  حاضر پيش رويمان است
روزھای گذشته خبر آتش سوزی واحد پيش 

زاھدان و اندوه "  اُسوه َخَسنه"دبستانی دخترانه 
 کودک پيش دبستانی، قلب ھر ۴پرپر شدن 

انسانی را می فشرد، محمد باسط درازھی نماينده 
شھر ديگری از استان سيستان و (سراوان 
فارغ از ھمه دردھا، ناله ھا و سوز و )  بلوچستان

گدازھای پيرامونی مربوط به اين فاجعه دردناک، 
تمام ھم و غمش اين بود که ماجرای حضور خود 

کارمند "  اھانت"در گمرک تھران و موضوع 
. گمرک به خود را در مجلس ارتجاع پيگيری کند

فاجعه بارتر آنکه ھيات رئيسه تبھکار مجلس 
ارتجاع نيز، بی آنکه خود را موظف به تشکيل 
جلسه ای برای بررسی موضوع آتش سوزی و 
مرگ تاسف بار کودکان زاھدانی بداند، با تشکيل 
جلسه ای، رسيدگی به درگيری لفظی ميان 
کارمند گمرک تھران و نماينده سراوان را در 

آنھم جلسه ای غير .  دستور کار مجلس گذاشت
علنی بدور از خبرنگاران برای بررسی محتوای 
کليپی که در آن، بعد از اينکه کارمند اداری 

من کارمند تو : "گمرک به  محمد باسط می گويد
، محمد "نيستم که اينگونه به من دستور می دھی

 . باسط او را به باد توھين و ناسزا می گيرد
پخش گسترده اين کليپ در شبکه ھای مجازی 
آنچنان فضاحتی را برای نماينده سراوان به بار 
آورد که او در جلسه غير علنی مجلس عربده 
کشان به ھمکاران خود نھيب می زد، اگر امروز 
با جديت به اين موضوع برخورد نکنيد، فردا 

" بی شعور"ھيات رئيسه .  نوبت شما خواھد رسيد
و ديگر نمايندگان مجلس ارتجاع ھم که مرگ 
کودکان زاھدانی ھيچ اھميتی برايشان نداشت، 
ھمه ھم و غم شان در اين بود، تا کشف کنند کليپ 
درگيری لفظی ميان نماينده سراوان و کارمند 
گمرک را چه کس يا کسانی در شبکه ھای 

 .  اجتماعی گذاشته اند
به راستی که فضاحت جمھوری اسOمی و 
نھادھای فاسد حکومتی اش را حد و اندازه ای 

خون ببار ای آسمان، زين ظلم ويرانگر .  نيست
[له ھای سوخته، آن .  که رفت بر کودکان کشورم

خون ببار ای آسمان، پروا .  غنچه ھای پرپرم
مکن بر ظلم و کين، تا که خورشيد از افق، سر 

 . برَکَشد بر آسمان کشورم
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١از صفحه  مقابله با کارگران، در مقابل استانداری و  
ھای اصلی شھر  دادگستری و برخی خيابان

ھا و  رغم اين لشگرکشی ولی علی.  مستقر شدند
ھا و تھديدھا، کارگران فو[د با شعار  دستگيری

کارگر "و "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"
در .  وارد خيابان شدند"  کنيم زندانی حمايتت می

اين روز نيز تعداد ديگری از کارگران بازداشت 
با يورش مجدد نيروھای .  و روانه زندان شدند

 آذر، شمار بازداشت ٢٧سرکوب در نيمه شب 
کارگران فو[د با .   نفر رسيد۴٣شدگان به 

خواست فوری آزادی کارگران زندانی با 
دادستانی و استاندار و برخی مقامات ديگر دولتی 

وعده داده شد با پايان .  وارد گفتگو شدند
اعتصاب، طی يکی دو روز مواد اوليه تامين و 

اما اين وعده .  ھمه کارگران آزاد خواھند شد
منظور تحت فشار قرار دادن  عملی نشد و حتا به

ھای حقوقی  کارگران، دادگستری اعOم کرد فيش
کارگران برای سپردن وثيقه و کفالت اعتبار 

کارگران آگاه و پيشرو فو[د، مسائل را به .  ندارد
کنند و ضمن تاکيد بر خواست  دقت دنبال می

گری  آزادی کارگران زندانی، پيوسته در حال آگاه
. و شور و مشورت با ساير کارگران ھستند

ھای داده  کارگران فو[د اگرچه اعتمادی به وعده
نيت به اعتصاب  شده نداشتند، ولی از روی حسن

اما پايان موقت اعتصاب پايان ماجرا .  پايان دادند
ھايی  ھای کارگران فو[د، خواست خواست.  نيست

ھای کارگری  ترين خواست حياتی و جزو بديھی
ھا به ھر دليل برآورده  اگر اين خواست.  است

نشوند، کارگران فو[د راه ديگری جز اعتصاب 
بنابراين بازداشت و زندان .  و اعتراض ندارند

.  کارگر ھم مشکلی را حل نخواھد کرد۴٠حتا 
ھا بOفاصله،  گونه بازداشت او[ بعد از اين

ھايی که نان آورشان ربوده و زندانی  خانواده
شوند و جمعيتی چند  اند، وارد خيابان می شده

طور دائم در برابر  برابر کارگران بازداشتی به
اين يا آن نھاد دولتی دست به تجمع اعتراضی 

ھا بيشتر باشد،  ھر چقدر تعداد بازداشتی.  زنند می
 .کنندگان نيز بيشتر خواھد بود شمار اعتراض
 ھزار کارگر فو[د  ٣ کارگر از ۴٠ثانيا گيريم که 

 ٢٩۶٠اھواز را بازداشت و زندانی کنيد، با آن 
کنيد؟ روشن است که  کارگر ديگر چه می

دھد و کارآيی خود را از  سرکوب جواب نمی
نه "اند  کارگران مکرر شعار داده. دست داده است

لذا دستگاه "  تھديد نه زندان ديگر اثر ندارد
سرکوب حکومتی ناگزير خواھد شد بعد از مدتی 

تاکنون شماری از .  کارگران زندانی را آزاد کند
اند و با پيگيری  کارگران فو[د اھواز آزاد شده

. کارگران مبارز فو[د بقيه نيز بايد آزاد شوند
ھای گسترده از کارگران  که حمايت خصوصا آن

ھای  عOوه بر حمايت.  چنان ادامه دارد فو[د ھم
المللی، در سطح داخلی نيز بسياری از  بين

ھا ضمن حمايت از کارگران  کارگران و تشکل
فو[د اھواز، بازداشت کارگران را محکوم نموده 

سنديکای .  اند ھا شده و خواستار آزادی فوری آن
تپه، سنديکای کارگران  کارگران نيشکر ھفت

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، اتحاديه 
ھای کاميونداران و رانندگان سراسر ايران،  تشکل
ھای مختلف معلمان،  ھا و تشکل گروه

گران  بازنشستگان و دانشجويان، رانندگان و نفت
خوزستان و برخی کارگران ديگر خواھان آزادی 

کارگران آريا فو[د .  اند کارگران فو[د شده
زھرا در اعتراض به بازداشت کارگران  بوئين

. کرد عمومی عليه نظم موجود را برجسته می
در .  تپه نيز اتفاق افتاده بود عين اين کار، در ھفت

نه حاکم نه دولت "دادند  فو[د، کارگران شعار می
عين اين شعار در ميان "  نيستند به فکر ملت

فو[د .  شد معلمان و بازنشستگان تکرار می
ھوش باش ما کارگريم نه  ھمشھری به"گفت  می

ھمشھری "، و معلمان تکرار کردند "اوباش
اين شعارھای ".  ھوش باش معلميم نه اوباش به

واحد و شعارھای ديگری نظير آن توانست نوعی 
اتحاد و ھمبستگی ميان کارگران و ساير 

وقتی که در تجمعات .  زحمتکشان را رقم زند
اعتراضی و سرتاسری بازنشستگان در تھران، 
يزد، اصفھان، رشت، مشھد، تبريز و کرمانشاه 

سر داده "  کارگران فو[د آزاد بايد گردند"شعار 
شد، وقتی که معلمان و دانشجويان خواستار 
آزادی کارگران فو[د شدند، اين در واقعيت امر 

داد که بانگ رسای اعتصاب و اعتراض  نشان می
و خواست کارگران فو[د اھواز در تمام پھنای 

انداز شده و حمايت ساير اقشار را  کشور طنين
 .نيز برانگيخته است

خوی جمھوری اسOمی  رژيم سرکوبگر و درنده
که وحشت از گسترش اعتصابات کارگری و 

اش را فرا گرفته  ای، سرتاپای اعتراضات توده
است، بر اين خيال است که با تشديد سرکوب و 

تواند جلو اعتصابات  بازداشت و زندان می
ای را  کارگری و اعتراضات رو به گسترش توده

ھر جا اعتراض و اعتصاب ھست، ھر جا .  بگيرد
تجمع و تظاھرات و فعاليت متشکلی ھست، 

جا بازداشت و زندان و اعمال قھر و  ھمان
اما ادامه مبارزه و اعتراض .  سرکوب ھم ھست

در تمام سطوح، از کارگران گرفته تا دانشجويان 
و معلمان و بازنشستگان و ديگر زحمتکشان، 
نشان داده است که با سرکوب و بند و زنجير و 

توان روند رو به رشد اين مبارزات را  زندان نمی
يورش شبانه به کارگران فو[د .  متوقف کرد

شنبه شب،  ھا در يک اھواز و بازداشت گسترده آن
 آذر يگانه پاسخ رژيمی بود که وظيفه ٢۵

داران بوده  ھميشگی آن حراست از منافع سرمايه
و ھفتمين  که سی  ھا کارگر فو[د در حالی ده.  است

روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشته بودند، 
. بازداشت و به زندان مرکزی اھواز منتقل شدند

منظور    آذر انبوھی از نيروھای سرکوب،به٢۶

دموکراسی بورژوايی وجود دارد و منعی برای 
ھای کارگری نيست و  حضور و فعاليت اتحاديه

کارگران از پشتوانه مالی صندوق اعتصاب 
اعتصاب چند .  برخوردار ھستند کم سابقه است

ای و يکپارچه، تظاھرات پرشکوه خيابانی  ھفته
ھم در فقدان تشکل حزبی کارگران و  آن

ای، با وجود يک رژيم  ھای اتحاديه تشکل
ديکتاتوری عريان و استبداد مذھبی، حقيقتا کار 
سترگی است که در جنبش کارگری ايران به نام 

 .کارگران گروه ملی اھواز ثبت شد
استمرار اعتصاب و طو[نی بودن آن، فقط يک 
جنبه افتخارآميز بودن اعتصاب و اعتراض 

جنبه .  نظير کارگران گروه ملی اھواز است کم
بسيار مھم ديگر آن، اتحاد و يکپارچگی 

ست که در اين اعتصاب به نمايش  مانندی بی
عوامل ريز و درشت مديريت و .  گذاشته شد

عمل  ھای زيادی به کارگزاران رژيم، کوشش
آوردند که ميان کارگران شکاف و دو دستگی 

اما .  ايجاد کنند و اعتصاب را به شکست بکشانند
کارگران پيشرو فو[د اھواز با حفظ ھوشياری و 

درپی با توده  ھای مکرر و پی شور و مشورت
ھا و  گری در مورد تاکتيک کارگران و آگاه

ھای عوامل دولت و کارفرما، تمام اين  تOش
ھا را به کلی با شکست روبرو  ھا و تاکتيک تOش

ساختند و از لحظه نخست وآغاز اعتصاب تا 
پايان آن، اتحاد و ھمبستگی و يکپارچگی خود را 

 .حفظ کردند
آميز اين  ھای مثبت و موفقيت يکی ديگر از جنبه

ھای کارگری  اعتصاب، بردن شعارھا و خواست
گری در  آگاه.  به ميان ساير اقشار زحمتکش بود

مورد اين واقعيت که ھمه کارگران توسط طبقه 
شوند، درد مشترکی دارند و  واحدی استثمار می

ھمراه با ساير زحمتکشان و تھيدستان توسط طبقه 
و رژيم سياسی واحدی مورد ظلم و ستم واقع 

نه "داد  وقتی که فو[د اھواز شعار می.  اند شده
گرانی، "، "حاکم نه دولت، نيستند به فکر ملت

و دعوت به اتحاد و اتفاق "  تورم، بOی جان مردم
 نھايی در شعارھايی نظير  جويی برای چاره

، بازتاب "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد"
يافت که در ميان معلمان و دانشجويان نيز  می
يافت، اين در واقع جايگاه  پيچيد و پژواک می می

جايگزين طبقه کارگر در يک مبارزه  مھم و بی

 فو<دی که در کوره مبارزه آبديده شد
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 فو<دی که در کوره مبارزه آبديده شد

ھا در مقابل فرمانداری  فو[د و برای آزادی آن
حمايت از کارگران .  اين شھر دست به تجمع زدند

تشديد و گسترش .  فو[دھمچنان ادامه دارد
سرکوب نه تنھا مانع اعتصابات و اعتراضات 

شود و  ای نشده است و نمی کارگری و توده
تواند در برابر رشد و گسترش اين اعتصابات  نمی

که  و اعتراضات سد و مانعی ايجاد کند، بل
گسترش يک مقاومت و مقابله عمومی با اين 

ھنوز .  ھا را نيزدر پی داشته است سرکوب
اعتصاب در فو[د اھواز پايان نگرفته که 

روز ديگر .  شوند بازنشستگان وارد خيابان می
. زنند معلمان دست به اعتصاب سراسری می

زمان زيادی از اين اعتصاب سراسری نگذشته 
آھن دست به اعتصاب  است که کارگران راه

گاه صدای اعتراض دانشجويان،  آن.  زنند می
شکند و در بحبوحه اين  حصارھای دانشگاه را می

اعتراضات، کاميونداران و رانندگان کاميون 
ای که  فيتيله!  شوند وارد اعتصاب سراسری می

ور است،  آتش اعتصاب و اعتراض بر آن شعله
اعتراض و اعتصاب را زنجيروار از يک بخش 

در مکتب ھمين .  دھد به بخش ديگر تسری می
اعتصابات است که کارگران بيش از پيش تجربه 

اندوزند، به نقاط ضعف و قوت خود آگاھی  می
کنند، دشمنان رنگارنگ و گاه  بيشتری پيدا می

دار حاکم  نما و در راس ھمه طبقه سرمايه دوست
شناسند، ياد  و دولت اين طبقه را بھتر می

. گيرند که چگونه بايد به مبارزه ادامه دھند می
آورند  ھای مخفی خود را بوجود  ھا و کميته تشکل

بخشند و خود را برای نبردھای  و تحکيم 
کارگران تا ھمين .  کنند تر آماده و تجھيز  بزرگ

اند که در جريان اعتصاب و  جا آموخته
رودررويی با کارفرما و مديريت و حاميان 
دولتی آن، بايد با اتحاد و يکپارچگی وارد عمل 
شوند، خود ابتکار عمل را بدست گيرند و اجازه 
ندھند مزدوران حکومتی، عوامل مديريت و 
خودفروختگان در صفوف کارگران شکاف و دو 

 .دستگی ايجاد کنند
قيد و شرط تمام کارگران فو[د،  آزادی بی

رانندگان کاميون، علی نجاتی، عسل محمدی، 
آزادی معلمان و دانشجويان زندانی، در يک کلمه 
آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی بايد با 

قيد  آزادی فوری و بی.  پيگيری بيشتری دنبال شود
و شرط کارگران زندانی و زندانيان سياسی، منع 
پيگرد قضايی و امنيتی، منع پرونده سازی عليه 

کار تمام کارگران بازداشتی  کارگران، بازگشت به
ھای کارگران  و اخراجی بايد در راس خواست

 .ھا باشد ھمه بخش
کش جمھوری اسOمی سعی  رژيم جنايتکار و آدم

کند با دستگيری و شکنجه وحشيانه نمايندگان  می
ھا و فشارھای  کارگران و تحميل محروميت

شان، کارگران را  ھای ھا و خانواده گوناگون بر آن
ھا را از ادامه مبارزه  مرعوب سازد و آن

اين سياست عميقا ضد کارگری .  منصرف سازد
در حال حاضر در مورد کارگر آگاه و شجاع 

. تپه اسماعيل بخشی به اجرا درآمده است ھفت
ھای وحشيانه، در  اسماعيل بخشی پس از شکنجه

حال حاضر در شرايطی بدتر از حصر خانگی 
اش شديدا تحت  اسماعيل بخشی و خانواده.  است

رسانی  فشار ھستند و از ھرگونه ارتباط و اطOع

ھای  رژيم مصمم است با اين سياست.  اند منع شده
ضد انسانی و ايجاد جو رعب و وحشت، اين 

تپه  کارگران ھفت.  کارگر مبارز را ايزوله کند
توانند و بايد اين جو رعب و وحشت را  می

کارگران .  بشکنند و اين سياست را خنثا کنند
تپه بايد متحد و يکپارچه خواستار بازگشت  ھفت

به کار اسماعيل بخشی و رفع فوری تمام 
ھا و موانعی شوند که دستگاه اطOعاتی  محدوديت

اش به مرحله  و سرکوب رژيم عليه وی و خانواده
اسماعيل بخشی در مرحله .  اجرا گذاشته است

تپه است و اين وظيفه کارگران  اول کارگر ھفت
تپه است که به ياری وی برخيزند و او را  ھفت

حال  اسماعيل بخشی اما در عين.  تنھا نگذارند
متعلق به تمام کارگران و متعلق به جنبش طبقه 

ھای  لذا تمام کارگران و تشکل.  کارگر است
کارگری و جنبش طبقه کارگر بايد به حمايت از 

کارگران فو[د نيز بايد اتحاد خود .  وی برخيزند
تر سازند و به  تپه مستحکم را با کارگران ھفت

حمايت از علی نجاتی و اسماعيل بخشی 
تعداد زيادی از کارگران بازداشت شده .  برخيزند

ی مقامات  رغم وعده ، به) کارگر٢٩(فو[د اھواز
کارگران .  اند چنان در زندان دولتی به آزادی، ھم

فو[د در آخرين اطOعيه خود که روز شنبه يکم 
ماه انتشار يافت، خواھان آزادی فوری  دی

کارگران در اطOعيه .  اند کارگران زندانی شده
بدون ھر گونه مماشات و مسامحه "اند  خود نوشته

ترين زمان،  دھيم که در کوتاه ھشدار و انذار می
ترين زمان ممکن  کنيم در کوتاه تاکيد می

بايست ھمه ھمکاران دربند و اسيرمان را  می
ھيچ قيد و شرطی آزاد نموده و تمامی اتھامات  بی

اساس نسبت داده شده به ايشان از  واھی و بی
 " .ھا رفع و برداشته شود پرونده

کارگران فو[د اھواز در انتھای اطOعيه خود 
برای دفاع از حيثيت خود و "اند  چنين ھشدار داده

مان قادريم دست به  ھمکاران گرفتار در اسارت
بار  اگر بنابر سوختن است، اين.  ھر کاری بزنيم

 "!ھمه خواھند سوخت
اين حرف صريح کارگران فو[داھواز است که با 

 روز ٣٧اتحاد و يکپارچگی به ميدان آمدند، 
اعتصاب وتظاھرات خيابانی را سازمان 

درکوره مبارزه آبديده شدند و درھشدارخود .دادند
به سرمايه داران و دولت آن ھا، عزم خودرا به 

زنده باد .ادامه مبارزه متحدانه بيان می دارند
 !اتحاد و مبارزه کارگران فو[د

  
 
 
 

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 
شده گروه ملی صنعتی  کارگران بازداشت"

قيد و شرط آزاد  فو<د، بايد فوراً و بی 
ای است که  عنوان اطOعيه"  شوند

در اين .   آذر ماه انتشار داد٢۶سازمان در 
 :اطOعيه آمده است

که اعتصاب و تظاھرات قھرمانانه  درحالی
کارگران مبارز و رزمنده گروه ملی 

 روز ٣٨صنعتی فو[د، پس از گذشت 
باقدرت ادامه دارد، رژيم ارتجاعی پاسدار 

داری، اقدامات  نظم استبدادی سرمايه
سرکوبگرانه خود را عليه کارگران تشديد 

 -مزدوران دستگاه پليسی.  کرده است
امنيتی رژيم جمھوری اسOمی از 

 آذرماه با يورش به منازل ٢۵شب،  يکشنبه
کارگران، بازداشت کارگران گروه ملی 
صنعتی فو[د را آغاز کردند و تا ظھر 

 تن از کارگران ٣٠دوشنبه، متجاوز از 
 .اند شده بازداشت

جمھوری اسOمی که ورشکستگی خود را 
ھای اقتصادی، اجتماعی و  در تمام عرصه

ھای کارگر و  سياسی در انظار عموم توده
بست  زحمتکشان به نمايش گذاشته، در بن

برد و نشان داده است که  به سر می
تواند به مطالبات کارگران و  نمی

زحمتکشان ايران پاسخ دھد، بر اين پندار 
است که با سرکوب، بازداشت و زندان، 

تواند کارگرانی را که برای تحقق  می
اند، مرعوب  ھای خود به پا خاسته خواست

اما کارگران .  کند و از مبارزه بازدارد
ازاين  گروه ملی صنعتی فو[د ، که پيش

اعOم کرده بودند از تھديد، زندان و اعدام 
گری رژيم و  رغم وحشی ھراسی ندارند، به

 کارگران، ھمچنان پيگيرانه به  بازداشت
اکنون در  دھند و ھم مبارزه ادامه می

کارگر "  زنند تظاھرات خود فرياد می
 ". کنيم زندانی حمايتت می

که ھمواره از )  اقليت(سازمان فدائيان
مبارزات و مطالبات کارگران گروه ملی 
صنعتی فو[د حمايت کرده است، يورش 
مزدوران دستگاه امنيتی رژيم به منازل 
کارگران و بازداشت کارگران را قاطعانه 

کند و خواھان آزادی فوری  محکوم می
شده گروه ملی صنعتی  کارگران بازداشت

فو[د و ھمچنين آزادی علی نجاتی عضو 
مديره سنديکای کارگران نيشکر  ھيئت
تپه، تمام کارگران، معلمان،  ھفت

دانشجويان و ھمه مبارزانی است که در 
 . اند ھای رژيم به بند کشيده شده زندان
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١از صفحه   

اعتمادی متحدان آمريکا به اين کشور  بی
ھا خطر احياء داعش را نيز  البته آن.  گردد

اين مخالفت در .  چاشنی مخالفت خود کردند
درون کابينه ترامپ نيز انعکاس يافت و 
منجر به استعفای وزير دفاع اين کشور 

اقدام ترامپ ھمچنين با مخالفت .  گرديد
رو  ھای انگليس، فرانسه و آلمان روبه دولت

گرديد که خروج نيروھای نظامی آمريکا را 
موجب تضعيف موقعيت خود در سوريه و 

ھا نيز در ظاھر  دانند، اما آن خاورميانه می
بر نياز به ادامه مبارزه با داعش تأکيد کردند 
و گفتند تھديدات داعش از ميان نرفته و اقدام 
ترامپ، مبارزه عليه داعش را به خطر 

 .اندازد می
در اين ميان، اعOم خروج نيروی نظامی 

ترين نتايج را برای  آمريکا از سوريه وخيم
گرچه .  آورد کردھای سوريه به بار خواھد 

سوم خاک  اکنون نزديک به يک ھا ھم آن
سوريه را  با منابع نفت و گاز اين کشور در 
اختياردارند، اما با اين تحو[ت، حامی و 

گاه عمده نظامی، سياسی و اقتصادی  تکيه
کردھای سوريه با .  دھند خود را از دست می

خروج آمريکا "ای اعOم کردند  صدور بيانيه
ای خواھد  پيامدھای منفی برای ثبات منطقه

داشت و باعث بروز خ� سياسی و نظامی 
خواھد شد و نيروھای اين ائتOف را در 

اما ."  دھد ھای متخاصم قرار می پنجه جبھه
نکته ناگفته در اين بيانيه، موقعيت وخيم خود 

پس  که ازاين ھا عOوه بر اين آن.  ھاست آن
ھرلحظه در معرض تھديدات و اقدامات 
نظامی دولت ارتجاعی ترکيه قرار 

گيرند، در زد و بندھای سياسی نيز که  می
اکنون ميان روسيه، ترکيه و جمھوری  ھم

اصطOح حل سياسی بحران  اسOمی برای به
. سوريه در جريان است، جايگاھی ندارند

ترکيه تاکنون مانع از آن شده است که 

کردھای سوريه درروند توافقات سياسی اين 
جمھوری اسOمی .  کشور نقشی داشته باشند

ايران ھم در اجOس اخير روحانی و 
اردوغان، موضع ترکيه را بر سر اين مسئله 
تقويت کرد و بر سرکوب کردھا مھر تائيد 

ای مشترک اعOم کردند  طرفين در بيانيه.  زد
ھای  حداکثر استفاده از مکانيسم ھمکاری"

ھای غيرقانونی و  موجود عليه فعاليت
ک و پژاک در طول  ک تروريستی عناصر پ

ھای خود  را در برنامه   "مرزھای مشترک
 . قرار خواھند داد

نفع در بحران  در اين ميان، تنھا دو دولت ذی
سوريه،  از اقدام ترامپ استقبال  و رسماً آن 

نشينی  روسيه که عقب.  اند را تائيد کرده
آمريکا از سوريه را موجب تقويت موقعيت 

داند، اعOم  المللی خود می ای و بين منطقه
کرد که اين تصميم راه را برای دستيابی به 

. کند راه حل سياسی در سوريه باز می يک
دولت ترکيه نيز که اکنون دست بازتری در 
مداخOت خود در سوريه يافته و از حمايت 
آمريکا نيز برخوردار است، از اين اقدام 

جمھوری اسOمی که .  ترامپ خرسند است
بايست از اين اقدام آمريکا  در ظاھر می

رسد،  خرسند باشد، خشنود به نظر نمی
چراکه تقويت موضع ترکيه در سوريه به 
معنای تضعيف موقعيت جمھوری اسOمی بر 

حال،  درعين. حل منازعه سوريه است سر راه
جمھوری اسOمی ھنوز مانده است که آيا اين 

ای با اقدامات ديگر وی  اقدام ترامپ رابطه
برای تضعيف جمھوری اسOمی خواھد 
داشت يا نه؟ از ھمين روست که ھيچ موضع 
صريحی تاکنون بر سر اين مسئله اتخاذ 

سخنگوی وزارت خارجه تنھا .  نکرده است
به گفتن اين چند کلمه اکتفا کرد که آمريکا از 

 . بايست در سوريه حضور يابد اول ھم نمی
اما دليل خروج آمريکا از سوريه چيست؟ از 

ھای ترامپ روال  گيری آنجائی که تصميم
ھای روسای جمھوری  گيری پيشين تصميم

ھای   رسانه آمريکا را بر ھم زده است، تحليل
بورژوائی در مورد اين اقدام ظاھراً 
غافلگيرانه ترامپ، عموماً بر حدس و گمان 

ھای  مبتنی است و در ايران ھم حدس و گمان
ھا تا آنجا پيش رفته که گويا  واھی رسانه

نشينی آمريکا از سوريه بخشی از  عقب"
طرح جان بولتون، مشاور امنيت ملی ترامپ 
و مايک پمپئو برای تمرکز نظامی و امنيتی 

 ." عليه ايران است
در حقيقت اما بودونبود آمريکا در سوريه 
تأثيری بر تحو[ت سياسی اين کشور و منافع 

نقش امپرياليسم آمريکا از .  آمريکا نداشت
ھمان دوران اوباما در تحو[ت سوريه نقشی 

با مداخله نظامی مستقيم .  ای بود حاشيه
تر شدن دامنه  امپرياليسم روس و گسترده

مداخOت جمھوری اسOمی و ترکيه، اين 
نقش آمريکا محدودتر شد، تا جايی که ابتکار 

حل سياسی نيز با اجOس سوچی  عمل راه
نفوذ  خارج از سازمان ملل و اعمال

ھای بزرگ رقيب، در دست روسيه  قدرت
ھا پيش، در پی مداخله  از مدت.  قرار گرفت

ھای  نشينی نظامی مستقيم روسيه و عقب
مخالفان اسد، روشن بود که ديگر مرحله 
نظامی بحران سوريه به پايان رسيده است و 

ھای  حا[ با تمرکز مسئله در دست دولت
روسيه، ترکيه و جمھوری اسOمی ، از 
مرحله نظامی به مرحله زد و بندھا و 

که  درحالی.  توافقات سياسی رسيده است
آمريکا در اين مرحله نقشی نداشت، ترامپ 
وارد بندوبست با دولت ترکيه شد و تOش 
نمود با دادن امتياز حمله نظامی به مناطق 
ديگری از خاک سوريه به ترکيه و قربانی 
کردن کردھای متحد خود که نقش اصلی را 
در سرکوب داعش ايفا کردند، موضع اين 
کشور را در سوريه تقويت کند و منافع 

ھای غربی را از کانال  آمريکا و قدرت
گرچه دولت ترکيه .  تقويت ترکيه پيش ببرد

ھای اروپائی و  ھای اخير با قدرت در سال
ھرحال يک  آمريکا اختOفاتی داشته، اما به

عضو ناتو است و بيشترين مناسبات 
بنابراين از .  اقتصادی را با اين بلوک دارد

مدتی پيش، مذاکرات و بده و بستان ترامپ و 
آزادی کشيش آمريکائی .  اردوغان آغاز شد

پی آمد آن، .  يک توافق موردی نبود
خواست ترکيه .  رشته توافقات ديگر بود يک

وفصل مسئله  از آمريکا اين بود که حل
. سوريه را بر عھده اين کشور قرار دھد

غيرممکن است که ماجرای خروج آمريکا 
گونه که مقامات ترکيه  از سوريه آن

گويند، به سادگی از آنجائی آغازشده باشد  می
که ترامپ و اردوغان با يکديگر تلفنی 
صحبت کرده باشند و دولت آمريکا به خروج 
اين کشور و چراغ سبز برای حمله نظامی به 

 . شرق فرات رضايت داده باشد

 تحو<ت سوريه در پی اع�م 
 خروج نظاميان آمريکا



 ۶ ٨٠٣ شماره  ٩٧  دی ٣      ۶

  ٧درصفحه 

 

 قطعنامه سازمان ملل عليه 
 جمھوری اس�می و پيامدھای آن

، مجمع عمومی سازمان ٩٧ آذر ٢۶روز 
ای در محکوميت وضعيت وخيم  ملل قطعنامه

اين .  حقوق بشر در ايران به تصويب رساند
قطعنامه پيش از اين، در ماه نوامبر، در 

کميته اجتماعی، (کميته سوم سازمان ملل 
به تصويب رسيده )  بشردوستانه و فرھنگی

سران رژيم در واکنش، اين قطعنامه را .  بود
محکوم کرده و آن را بر مبنای 

يک بازی "و "  استانداردھای دوگانه"
 .اند خوانده" سياسی

ھای  در اين قطعنامه که بر مبنای گزارش
دبير کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ويژه 
سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران 
تنظيم شده است، به موارد متعددی از نقض 
حقوق بشر در ايران اشاره شده و از 
جمھوری اسOمی خواسته شده است، 

ھای خودسرانه سيستماتيک و  بازداشت"
را متوقف سازد، حق افراد در "  گسترده

را رعايت "  دادرسی عاد[نه"دسترسی به 
کسانی که به خاطر ارتقای حقوق بشر "کند، 

کسانی که در "و "  و حق اساسی آزادی خود
اعتراضات و تظاھرات به دور از خشونت 

شرايط "را آزاد سازد، "  اند دستگير شده
را بھبود بخشد، اعدام در "  ھا نامطلوب زندان

م�عام و اعدام افرادی را که در ھنگام 
 سال بودند، متوقف ١٨ارتکاب جرم زير 

کند، آزادی بيان و عقيده را تضمين کند و به 
فشار، ارعاب، اذيت و آزار مخالفان "

ھا،  سياسی، مدافعان حقوق بشر، زنان، اقليت
رھبران کارگری، فعا[ن و مدافعان حقوق 

سازان،  دانشجويان، محيط زيست، فيلم
نويسان، فعا[ن  نگاران، وبOگ روزنامه

ھا  ھای گروه حوزه رسانه و مديران و ادمين
ھای اجتماعی، رھبران  و صفحات رسانه

مذھبی، ھنرمندان، وکOی دادگستری و 
ھای آنان، و ھمچنين فشار بر  خانواده
ھای مذھبی  ھای وابسته به اقليت خانواده

ھمه اشکال "و "  رسمی و غير رسمی
ھای  زنان و اقليت"  تبعيض و نقض حقوق

 .مذھبی، قومی و زبانی پايان دھد
الملل با   آذر ماه، سازمان عفو بين١٣شنبه  سه

ای با عنوان   صفحه٢٠٠انتشار گزارشی 
به ابعاد قتل عام "  اسرار به خون آغشته"

 پرداخته و ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
تحقيقات "از سازمان ملل خواسته است 

درباره اين کشتار و "  مستقل و جامعی
 .انجام دھد" ھای فراقضايی اعدام"

 آذر ماه، نيز سازمان گزارشگران ٢٩در 
ای سرگشاده به کميسر  بدون مرز در نامه

عالی حقوق بشر در سازمان ملل يادآور شد 
بندی جھانی از نظر آزادی  که ايران در رده

 کشور جھان در ١٨٠رسانی در ميان  اطOع
 قرار دارد و نگرانی خود را ١۶۴رتبه 

نگاران و  نسبت به سOمت و امنيت روزنامه
به اين .  شھروندخبرنگاران اعOم کرد

به )  آخرين ماه سال ميOدی(ترتيب، آذر ماه، 
 جمھوری اسOمی در زمينه  ماه محکوميت

ھای  نقض حقوق بشر از سوی سازمان
 . المللی بدل گشته است گوناگون بين

ھای  ھا و قطعنامه گرچه، اقدامات، گزارش
المللی  نھادھای گوناگون حقوق بشری بين

گامی مثبت در روشن شدن افکار عمومی 
نسبت به وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران 

کنند، اما بايد اذعان داشت که دچار  ايفا می
که تجربه  کمبودھای اساسی ھستند و چنان

 سال گذشته  نشان داده است، تأثيری در ۴٠
بھبود وضعيت حقوق بشر در ايران نداشته و 

 .نخواھند داشت
در قطعنامه اخير، به طور نمونه، بارھا از 

. شود نام برده می"  ھای خودسرانه بازداشت"
معمو[ به "  ھای خودسرانه بازداشت"

شود که خارج از  ھايی اطOق می بازداشت
چارچوبھای قانونی و روندھای قضايی و 

شوند، در  توسط افراد غير مسئول انجام می
ھا طبق  حالی که در ايران تمامی بازداشت

قوانين جمھوری اسOمی و اختيارات 
نھادھای رنگارنگ قضايی و امنيتی رژيم 

شوند و توسط نيروھای رسمی  انجام می
نيستند " خودسرانه"بنابراين نه تنھا .  سرکوب

استفاده از عبارت .  بلکه کامO قانونی ھستند
شود  موجب می"  بازداشت خودسرانه"

قوانين، نھادھا و سران و مسئو[ن رژيم از 
شوند و سرکوب  ھر گونه مسئوليتی تبرئه 

سيستماتيک و گسترده موجود به اشباح و 
 .روندھای غيرقانونی فراافکنی شود

در بندھای اوليه اين قطعنامه از اقداماتی 
" تأييد"ھايی  شود و [يحه می"  استقبال"

اند و حتا در  شوند که ھنوز تصويب نشده می
. صورت تصويب نيز ضمانت اجرايی ندارند

حمايت از حقوق کودکان و "مانند [يحه 
 سال به طول ١٠که تصويب آن "  نوجوانان

انجاميد و حتا پس از تصويب در مجلس و 
ابOغ "شورای نگھبان ھنوز "  ايرادات"رفع 
ای که کمبودھای  [يحه.  نشده است"  نھايی

اساسی فراوانی دارد و فعالين حقوق کودکان 
ھرچند با توجه .  نقدھای بسياری به آن دارند

به اھميت حقوق کودک از نظر مسئولين 
کرد که  بينی توان پيش جمھوری اسOمی، می

نيز بھبود چشمگيری در "  ابOغ نھايی"
يا .   بھبود وضعيت کودکان پديد نخواھد آورد

" حمايت از زنان در برابر خشونت"[يحه 
ھای حوزه فيضيه يا  که گويا در حجره

کشوھای دستگاه قضايی گم شده و حتا در 
باز با "  ابOغ نھايی"و "  تصويب"صورت 

توجه به جايگاه زن از نظر قوانين و نھادھا 
ستيز جمھوری اسOمی با تمام  و سران زن

بينی است که  ھايش، قابل پيش کمی و کاستی
. در عمل به چه سرنوشتی دچار خواھد شد

گاه قطعنامه سازمان ملل از اين دو اقدام به  آن
 .کند عنوان اقداماتی مثبت ياد می

[زم به يادآوری است که يکی از د[يل 
سران جمھوری اسOمی برای طرح چنين 

ھا، به جز فشار  ھا يا حتا تصويب آن [يحه
ھا  افکار عمومی مردم، استفاده نمايشی از آن

المللی  برای بزک چھره خود در سطح بين
است و بعيد است که کشورھای عضو 

خبر باشند، با وجود  سازمان ملل از آن بی
 . کنند اين، اين اقدامات را مثبت ارزيابی می

 به بعد اين ٩نکته بعدی آن است که از بند 
متھم قطعنامه، از جمھوری اسOمی، يعنی 

شود که به نقض  ، درخواست میاصلی
گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران 

اگر چه در عرف ديپلماتيِک .  پايان دھد
ھای کشورھای جھان  نھادی متشکل از دولت

اين زبان مرسوم است، اما، در عمل و در 
دانند  می"  کنندگان درخواست"واقعيت، حتا 
به .  عبث است"  درخواستی"امری محال و 

ويژه از يک رژيم ديکتاتوری که 
 .اش بر سرنيزه استوار است حاکميت

ھای  ست که قطعنامه ھای بسياری سال
متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل عليه 
وضعيت حقوق بشر در ايران و در 

شود،  محکوميت جمھوری اسOمی صادر می
ھا بدون ضمانت اجرايی و  اما اين قطعنامه

سازوکار [زم برای فشار بر جمھوری 
کننده حقوق  اسOمی يا ساير کشورھای نقض

حتا بر پايه اين فرض محال، که .   بشر است
ھای  رعايت حقوق بشر برای دولت

داری جھان در کشورھای خود يا  سرمايه
کشورھای ديگر، در درجه اول اھميت قرار 

دقيقا به علت ھمين نبود ضمانت .  دارد
ھايی به اين قطعنامه  اجرايی است که دولت

پای جمھوری  اند که ھم رأی مثبت داده
اسOمی از متھمان اصلی نقض حقوق بشر 
در کشورھای خود ھستند، مانند عربستان 

ھايی که عOوه بر نقض  يا دولت.  سعودی
حقوق بشر در کشورھای خود از حاميان 

ترين  ھايی ھستند که به گسترده اصلی دولت
کننده حقوق بشرند، مانند  شکل ممکن نقض

چون و چرای تمامی  آمريکا که حامی بی
 .ھاست جنايات دولت اسرائيل عليه فلسطينی

ھای  پس، تصويب اين قطعنامه و قطعنامه
المللی را  ھای نھادھای بين مشابه يا گزارش

از جمله اين .  بايد در واقعيات ديگری جست
که سرکوب در ايران چنان گسترده، 
سيستماتيک و مھارگسيخته است که جای 
ھيچ انکار و سکوتی برای نھادھای 
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گرچه  وزارت خارجه آمريکا اعOم کرد 
گونه  سوءبرداشتی صورت گرفته و ھيچ

چراغ سبزی به ترکيه برای حمله به شرق 
فرات داده نشده است، اما تحو[ت بعدی 
آشکار ساخت که توافقاتی از قبل صورت 
گرفته و فقط اين مانده بود که ترامپ پاسخ 

در ادامه ھمين .  قطعی را به اردوغان بدھد
توافقات است که سخنگوی وزارت خارجه 

افزايد، آمريکا و ترکيه فعا[نه  آمريکا می
درباره ھمه مسائل مربوط به امنيت ترکيه و 

. کنند وضعيت شمال سوريه ھمکاری می
ازاين گفتگوھا و بده و  که دقيقاً پس اين

ھاست که دولت آمريکا خبر فروش سه  بستان
ھای ضد  و نيم ميليارد د[ری موشک

بالستيک پاتريوت را به ترکيه منتشر و 
کند نيروی نظامی خود را  ترامپ اعOم می

از سوريه خارج خواھد کرد، ماجرا را 
البته قطعاً توافقات ديگری ھم .  کند روشن می

بر سر کردھای سوريه و مسئله حمله نظامی 
وزير خارجه ترکيه .  صورت گرفته است

ما در مورد وضعيت شھر منبج يک «:گفت
توافق داريم و در مورداجرای آن قبل از 

 و ».ايم خروج نظاميان آمريکايی گفتگو کرده
قطعاً ترکيه بايد به توافقاتی با روسيه ھم 

 .دست يابد
اما تصميم غافلگيرانه ترامپ نبايد دور از 

امپرياليسم آمريکا .  انتظار پنداشته شود
ازنظر اقتصادی و سياسی ديگر ھمان نقشی 
را که در نيمه دوم قرن بيستم داشت، دارا 

ھای  ويژه پس از شکست لشکرکشی به.  نيست
نظامی بوش در خاورميانه، آمريکا نه 

تواند و نه تمايلی دارد که اين  می
ھای  ھای نظامی را با ھزينه ماجراجوئی

رسد  چنين به نظر می.  ھنگفت آن تکرار کند
که دولت آمريکا  کوشد بدون اين که ترامپ می

ھای  با مداخOت نظامی مستقيم وارد درگيری
ھای  نظامی منطقه خاورميانه شود و ھزينه

نظامی و انسانی آن را خود بر عھده گيرد، 
آن را بر دوش کشورھای ديگر ازجمله 
ترکيه، عربستان و اسرائيل قرارداده تا 
سياست خود را از اين طريق در منطقه پيش 

ھای ھنگفت تسليحاتی  ببرد و از بابت فروش

در اين قطعنامه .  گذارد المللی باقی نمی بين
نيز آمده است که وضعيت حقوق بشر در 

تر گشته  ايران نسبت به يک سال قبل وخيم
از آن گذشته، بسياری از کشورھای .  است

غربی، به ويژه آمريکا و متحدان نزديکش، 
با ايران "  تری مھم"اکنون بر سر مسايل 

درگيرند و از حقوق بشر در ايران نيز به 
عنوان يکی از ابزارھای فشار بھره 

گو آن که در گذشته نيز بارھا، .  گيرند می
با ايران حل "  تر مھم"ھنگامی که اختOفات 

ھای  شده است، نقض حقوق بشر و سرکوب
پوشی  گسترده در ايران با سکوت و چشم

 . بسياری از ھمين کشورھا مواجه گشته است
کنيم، تأثير چنين  بار ديگر تأکيد می

ھايی در آگاھی افکار  ھا و گزارش قطعنامه
عمومی جھان نسبت به وضعيت حقوق بشر 
در ايران، اگرچه يکی از پيامدھای مثبت اين 

ھا  ھاست، اما نبايد نسبت به تأثير آن قطعنامه
در تغيير شرايط کنونی در ايران متوھم 

ھا پيامدھا و دستاوردھای  اين قطعنامه.بود
ھای مردم ايران به  عينی معينی برای توده

 دھه گذشته نشان داده ۴تجربه .  دنبال ندارند
است که تنھا نيرويی که قادر است در 
وضعيت کنونی تغييری به وجود آورد، 

ھای مردم  مبارزات و اعتراضات خود توده
اگر در شرايط کنونی، به رغم .  ايران است

دار  اعتراضات و اعتصابات گسترده و ادامه
ھای  کارگران و معلمان و دانشجويان و توده

مردم، سرکوب جمھوری اسOمی با تمام 
ھايی  اش، فعO از محدوده سبعيت و دامنه

معينی فراتر نرفته است، دقيقا به علت ھمين 
اعتراضات و ناشی از ھراس رژيم از 
گسترش و استمرار اعتراضات و اعتصابات 

در شرايط رکود سياسی پيشين، .  است
مسئو[ن رژيم بدون ھيچ گونه بيمی به بگير 

دادند و به ھيچ  ھا ادامه می و ببندھا و شکنجه
کسی ھم پاسخگو نبودند، اما امروزه در پرتو 

ھای ديگر  اين مبارزات، رژيم به شيوه
رو،  از اين.  کوشد اعتراضات را مھار کند می

تمامی فعالين کارگری، معلمی و دانشجويی 
بايستی آگاه باشند که اميد به تحقق وعده و 

ھا از جمله  وعيدھا نيست که تحقق خواسته
کند،  شدگان را تضمين می آزادی بازداشت

بلکه گسترش مبارزات است که ھم رژيم را 
دارد و ھم بر ھراس و  نشينی وامی به عقب

ھر چه .  افزايد ھزينه سرکوب برای رژيم می
تر باشند،  تر و تعرضی اين مبارزات گسترده

کنند و  تری می رژيم را دچار تنگناھای بيش
روزی نيز فرا خواھد رسيد که تمامی دستگاه 

ھمان گونه که .  ريزد سرکوب رژيم فرو می
 چنين روزھايی فرا ۵٧در دوران انقOب 

 .رسيد
 

نيز سودھای کOنی عايد انحصارات 
حد اکثر اين که از طريق .  آمريکائی سازد

نيروی ھوائی از متحدان خود حمايت و 
اين سياست، البته جديد ھم .  پشتيبانی کند

نيست، ھمان سياستی است که از دوران 
ھای نيابتی به  اوباما تحت عنوان جنگ

مرحله اجرا درآمد و ترامپ اکنون 
 . دھد تر آن را ادامه می پيگيرانه

ازاين  با اين اوصاف سرنوشت سوريه پس
چنانچه .  تحو[ت سياسی به کجا خواھد کشيد

ھا پيش کشمکش روسيه،  دانيم از مدت می
حل  جمھوری اسOمی و ترکيه بر سر راه

آخرين .  ای نرسيده است سياسی به نتيجه
اجOس وزرای خارجه سه کشور به ھمراه 

 آذرماه در ژنو ٢۵نماينده سازمان ملل در 
برای توافق بر سر ترکيب اعضای کميته 
قانون اساسی و روند انتقال سياسی، بدون 

ھا تشکيل اين کميته را  آن.  نتيجه پايان يافت
اما .  اند به ژانويه سال جديد موکول کرده

حال که بعيد است حتی با حصول  درعين
مدت به توافق نھائی  توافق اوليه، در کوتاه

راه حل سياسی برسند، يک معضل  برای يک
. شده است جديد ھم به معضOت پيشين افزوده

تاکنون کردھای سوريه تحت کنترل دولت 
 ھزار ۴٠ تا ٣٠اکنون اما .  آمريکا بودند

که نقشی در حل و  نيروی مسلح بدون اين
فصل اوضاع سياسی داشته باشند، به حال 

که  تحت اين شرايط درحالی.  اند خود رھاشده
ھا را تحت  روسيه تOش خواھد کرد، آن

کنترل و حمايت خود قرار دھد، دولت ترکيه 
شدت مخالفت خواھد کرد و منازعه روسيه  به

و ترکيه، اوضاع را بر سر اين مسئله 
از ھمين رو، دولت .  تر خواھد کرد پيچيده

ازاين برای اقدام نظامی عليه  ترکيه که تا پيش
کردھای سوريه عجله داشت، اکنون اين 

اردوغان .  عمليات را به تأخير انداخته است
تا زمانی :  روز جمعه ھفته پيش اعOم کرد

که پيامدھای خروج نظاميان آمريکايی 
مشخص شود عمليات نظامی در نواحی 

. اندازيم شرقی رودخانه فرات را به تأخير می
بنابراين، بحران سوريه پيچيدگی جديدی 

 .  يابد و ھمچنان [ينحل باقی خواھد ماند می
 

 تحو<ت سوريه در پی اع�م 
 خروج نظاميان آمريکا

 قطعنامه سازمان ملل عليه 
 جمھوری اس�می و

  پيامدھای آن
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  ٩درصفحه 

به دليل درآمد پايين از مسکن مناسب، تحصيل 
فرزندان، بھداشت و درمان محروم ھستند و در 

ھم در  ماند، آن شان باقی نمی واقع پولی برای
شرايطی که ھزينه تحصيل در مدارس و 

ھای دولت، مدام  ھا با توجه به سياست دانشگاه
ترتيب اقشار پايين جامعه از  افزايش يافته و بدين

 .شوند آن محروم می
ارتباط با اين مساله نيست،  نکته ديگری که بی

رابطه سواد و تحصيOت سرپرست خانواده با 
درآمد خانوارھاست که در مجموع ھر چه از 

رويم  ھای با[ می ھای پايين به سمت دھک دھک
ميزان سواد و تحصيOت سرپرست خانواده 

به عبارت ديگر افرادی که .  با[تر است
شان در طول حاکميت جمھوری اسOمی  بسياری
اش رسيده  بدنيا آمده و به دليل   سالگی۴٠که به 

اند فقير  نظام طبقاتی حاکم از تحصيل محروم شده
شان نيز از  مانده و باز به دليل ھمين فقر فرزندان

ترتيب چرخه فقر در   و بدين تحصيل محروم شده
 .شود ھای پايين جامعه بازتوليد می ميان دھک

با[ بودن ھزينه مسکن يک معضل ديگر 
براساس اين .  کارگران و زحمتکشان است

ھای غيرخوراکی،  گزارش در ميان سبد ھزينه
ھزينه مسکن در خانوارھای شھری به طور 

 .  درصد است۴٣متوسط حدود 
موضوع ديگری که در اين گزارش به وضوح به 

آيد فقر شديد در برخی از مناطق محروم  چشم می
برای نمونه در سيستان و بلوچستان، .  است

خراسان جنوبی  و کرمان ميزان فقر با[تر از 
در سيستان و .  ھای کشور است اغلب استان

 درصد خانوارھا درآمد ۵٠بلوچستان بيش از 
 ھزار ٣٧۵شان کمتر از يک ميليون و  ماھانه

 درصد خانوارھا در اين ١/  ٧تومان است و تنھا 
در استان .  اند  ميليون داشته۵استان درآمدی با[ی 

ھای اول تا   درصد خانوارھا در دھک۶٠کرمان 
 .گيرند چھارم قرار می

 رخ داد، سالی که ٩٧تر در سال  اما فاجعه بزرگ
 کارگران و زحمتکشان را  سابقه تورم و گرانی بی

ھا را از تامين  به فقر مطلق کشاند و آن
 .شان محروم ساخت ترين نيازھای بديھی

رغم تمام اعتراضات کارگران، معلمان و ديگر  به

زحمتکشان جامعه، جمھوری اسOمی برای سال 
، حداقل دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، ٩٧

بگير را  بازنشستگان و ساير زحمتکشان حقوق
بگيرھا را به ميزانی   درصد و با[تر از حداقل٢٠

اما اين افزايش در برابر .  کمتر افزايش داد
افزايش بھای کا[ھا و نرخ تورم بسيار ناچيز 

 .بود
 آذرماه به نقل از ١٣"  مھر"خبرگزاری دولتی 

آمار و اطOعات سازمان "مسعود سالمی معاون 
: نوشت"  ريزی استان کردستان مديريت و برنامه

شاخص قيمت کل کا[ھا و خدمات مصرفی در "
 ٩۶مھر ماه سال جاری نسبت به مھر ماه سال 

 درصد رشد ١۴٩/  ٣در سطح استان کردستان 
/ ١داشته است که ميانگين کشوری در اين بخش 

 در بحث کا[ھای خوراکی نيز . درصد است١۴۴
 نسبت به مھر ٩٧شاخص قيمت ھا در مھر ماه 

 درصد رشد داشته است ١۶٩/  ٩ماه سال گذشته 
 درصد ١۶١/  ٨که اين رقم در ميانگين کشوری 

به زبان ساده بھای کا[ھا و خدمات در ".  است
 درصد و بھای کا[ھای ١۴۴طول يکسال گذشته 

 درصد ١۶١خوراکی در ھمين مدت بيش از 
ست  اين ھمان نرخ تورم واقعی.  رشد داشته است

شود ھمواره  که در آمارھای دولتی سعی می
ی پورابراھيمی رئيس  گفته به.  پنھان گردد

کا[ھای اساسی "  کميسون اقتصادی مجلس"
 درصد افزايش قيمت ٧٠نسبت به سال گذشته 

يعنی سبد کا[ھايی چون برنج، نان، .  اند داشته
رغم وعده دولت برای تامين ارز با  گوشت به

 درصد به اعتراف اين نماينده ٧٠نرخ دولتی 
 .اند مجلس افزايش داشته

اگر در نظر بگيريم که با توجه به گزارش مرکز 
 نيمی از ٩۶آمار، دھک اول جامعه در سال 

ھای خوراکی شد، با  درآمدشان صرف ھزينه
 درصدی قيمت ١۶٠توجه به افزايش بيش از 

حتا )  به گفته مسعود سالمی(کا[ھای خوراکی 
گويی ھمان سفره حقير  تمام درآمد اين دھک پاسخ

 .شود شان نمی سال گذشته
وابسته به سپاه "  تسنيم"خبرگزاری دولتی 

:  آذر نوشت٨پاسداران در گزارشی به تاريخ 
 برابری قيمت اقOم ضروری مردم ٣ تا ٢رشد "

از مواد غذايی گرفته تا مايحتاج روزمره زندگی، 
قدرت خريد مردم را به شدت کاھش داده که قطعاً 

".  ھزار تومان يارانه جبران نخواھد شد٢٠٠با 
اين خبرگزاری پس از اعتراف به اين مساله در 

"گزارش خود آورد با توجه به اينکه بر اساس : 
محاسبات مزدی سال گذشته ھزينه ماھيانه سبد 

 ٢ معادل ٩۶معيشت خانوار کارگری در سال 
 ھزار تومان بود، اکنون طبق ۶۵٠ميليون و 

گرفته، صرفاً با شرط رساندن  محاسبات صورت
، ھزينه معيشت ٩۶سطح معيشت خانوار به سال 

 تومان ۶٠٠ ھزار و ٣١١ ميليون و ٢خانوار 
 به اين ترتيب ھزينه سبد .افزايش پيدا کرده است

 ميليون و ٢معيشت خانوار که در سال گذشته 
 ھزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات ۶۵٠

 ميليون ۴ماه سال جاری، به  منتھی به اواسط آبان
 تومان افزايش پيدا کرده ۶٠٢ ھزار و ٩۶١و 

 روز پيش از آن ضمن ۴اين خبرگزاری ".  است
ارائه گزارشی از رکود سنگين در بازار لوازم 
خانگی، از سه برابر شدن لوازم خانگی ساخت 

به نقل از "  تسنيم"خبرنگار .  ايران خبر داده بود
امين "يکی از فروشندگان لوازم خانگی در بازار 

"  تھران، نوشته بود"  حضور قيمت لوازم : 
خانگی ايرانی در بازار به نسبت سال گذشته 

يک روز کارخانه .   برابر شده است٣تقريباً 
گويد ورق گران شده، يک روز قيمت مواد  می

گويند رنگ  پتروشيمی با[ رفته و يک روز می
دی و  ای اين تازه منھای کمپروسور و ال.  نداريم

 ".شود قطعاتی است که از خارج کشور وارد می
در روزھای گذشته به رغم پايين آمدن بھای 

چنان سير صعودی طی  د[ر، قيمت کا[ھا ھم
که به دليل تفکرات "  کيھان"روزنامه .  کنند می

اش محبوب نيروھای سرکوب است، "فاشيستی"
دولت حرف " آذر در گزارشی تحت عنوان ٢۶

ھا راه خودشان را  زند قيمت خودش را می
به ھمين موضوع اشاره دارد و "  روند می
"نويسد می  بررسی روزنامه دنيای اقتصاد از : 

گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ايران نشان 
 ۴دھد که رشد قيمتی کا[ھای مشمول ارز  می

 تومانی ھمپای ديگر کا[ھا بوده ٢٠٠ھزار و 
"".است چنين به نقل از اتحاديه  ھم"  کيھان 

نوشت گوشت مرغ "  فروشندگان پرنده و ماھی"
 تومان در ھفته ۶٠٠ ھزار و ١٢به کيلويی 

اما چھار روز بعد خبرگزاری .  گذشته رسيد
به نقل از رئيس اين اتحاديه از "  ايلنا"دولتی 

 تومان ٢٠٠ ھزار و ١٣افزايش قيمت مرغ به 
 !! خبر داد

 آذر در گزارشی با ٢۶نيز "  قانون"روزنامه 
، "ھا بازاری متاثر از واقعی شدن قيمت"عنوان 

نويسد اگرچه منابع رسمی قيمت گوشت قرمز  می
کنند   ھزار تومان اعOم می٧٠را کيلويی حدود 

ھا و سوپرھای سطح شھر گوشت  اما در قصابی
 ھزار تومان به فروش ١٠٠گوسفندی ھر کيلو تا 

 .رسد می
و به نقل از "  ايسنا"چنين به نوشته خبرگزاری  ھم

بانک مرکزی بھای متوسط ھر متر مربع واحد 
 ميليون ٩ماه به  مسکونی در شھر تھران در آبان

 ھزار تومان رسيد که نسبت به ماه ١٨٠و 

 ی آمارھای دولتی داری در آئينه بست نظام سرمايه گسترش فقر و بن
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 داری در بست نظام سرمايه گسترش فقر و بن
 ی آمارھای دولتی  آئينه

 درصد افزايش داشته ٩١/  ۵مشابه سال قبل 
چنين از رکود شديد در  اين گزارش ھم.  است

نحوی که تعداد  دھد به اين بازار خبر می
ماه امسال نسبت  معامOت انجام شده در آبان

 درصد کاھش ۵٣/  ۶به آبان سال گذشته 
يافته است، اين آمار بويژه از آن جھت مھم 

ھای پيشين  است که سال گذشته در ادامه سال
) جمھوری روحانی بويژه در دوران رياست(

 .رکود شديدی بر بازار مسکن حاکم بود
آمار "اگر اين آمارھا از جمله سخنان معاون 
ريزی  و اطOعات سازمان مديريت و برنامه

را در کنار گزارش مرکز "  استان کردستان
در سال "  دخل و خرج خانوارھا"آمار از 

شويم که با افزايش   قرار دھيم، متوجه می٩۶
 درصدی دستمزدھا و حقوق و ٢٠حداکثر 

مستمری کارگران، معلمان، بازنشستگان و 
ديگر زحمتکشان جامعه، حتا براساس آمار 
خبرگزاری تسنيم که ھزينه معاش يک 

 ھزار تومان ٩۶١ ميليون و ۴خانوار را 
 درصد ٩٠ارزيابی کرده است، بيش از 

جامعه براساس آمارھای دولتی قادر به تامين 
نيازھای ضروری خود نيستند و اين يعنی 

 .فاجعه
. تری در راه است اما متاسفانه فاجعه بزرگ

 به تصويب رسيد ما ٩٧وقتی که بودجه 
نوشتيم که اين بودجه به سان گذشته به ضرر 
کارگران و زحمتکشان و به نفع 

داران تنظيم شده و ورشکستگی  سرمايه
داری حاکم را تشديد  اقتصادی نظام سرمايه

قدر عيان بود که حتا  اين مساله آن.  کند می
ھمان موقع برخی از نمايندگان مجلس 
اسOمی از جمله صادقی نماينده تھران به آن 
اعتراف کرده و از افزايش شکاف طبقاتی 

بودجه .   سخن گفته بودند٩٧در نتيجه بودجه 
سال آينده از اين حيث حتا بدتر از بودجه 

 .ھای گذشته است سال
ھای موسسات  بينی که براساس پيش رغم آن به

ھمين نظام در سال آينده با تشديد رکود و حتا 
افزايش بيشتر نرخ تورم روبرو ھستيم، 
جمھوری اسOمی درصدد است تا بار ديگر 

 درصد افزايش ٢٠دستمزد و حقوق حداکثر 
ای بود که روحانی در سفر  يابند و اين نکته

 .به سمنان نيز بر آن تاکيد کرد
 آذر در نقد ٢٨روزنامه جھان صنعت 

" نوشت٩٨رويکردھای بودجه  فقيران : 
اين روزنامه با تاکيد بر ".  شوند فقيرتر می

"رقم با[ی کسری بودجه نوشت کسری : 
تواند  بينی شده منابع درآمدی دولت می پيش

مويد اين حقيقت باشد که نه تنھا سياست 
فقرزدايی دولت محقق نخواھد شد که اين 
موضوع خود با سيگنال مثبتی که به اقتصاد 

ھای شديد  تواند به بروز تورم دھد می می
ھا  افزايش قيمت کا[ھا که از ماه.   بينجامد

تواند  ھای دولت می پيش آغاز شده، با سياست
ای نه چندان  گاز به جلو براند و در آينده تخت

ھای فزاينده در اقتصاد  دور به بروز ابرتورم
 بنابراين تناقضی که بين . بينجامد
ھای  ھای مالی دولت و سياست ريزی برنامه

اش وجود دارد، نه تنھا به رفع  فقرزدايی
ھای پايين درآمدی  نيازھای اساسی دھک

کمک نخواھد کرد که چھره فقيرتری از آحاد 
کشد و بيشتر شدن  جامعه را به تصوير می

اين .  شود ضريب جينی را موجب می
موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بھبود 
فضای کسب و کار و از بين رفتن فعاليت 

ھای اقتصادی، به شکاف گسترده فقر  بنگاه
شود که در  ھای درآمدی منجر می ميان دھک

داران نيز  شوند و سرمايه آن فقرا فقيرتر می
.  رسند داری می به سطح با[تری از سرمايه

اين موضوع غير از به تصوير کشيدن چھره 
داری چه معنی ديگری  يک نظام سرمايه

ھای  تواند داشته باشد؟ نظامی که گروه می
داران اصلی  قدرت و نھادھای موازی سرمايه

ھايی ھستند که  آن ھستند و اقشار جامعه گروه
ھای دولت معيشت  بايد زير فشار نامOيمتی

بنابراين .  حداقلی خود را نيز از دست بدھند
 ٩٨رسد تدوين [يحه بودجه  به نظر می

ھای قدرت است  دولت، نمايش اقتدار گروه
ای  گونه که با در دست داشتن منابع کشور، به

زنند که تنھا  دست به تخصيص آن می
کننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدايی  تامين

ھای پايين  و بھبود سطوح معيشتی گروه
 ".!درآمدی

نکته قابل تامل اين است که در چنين 
ھای نظامی با دستور  شرايطی، بودجه ھزينه

ای برای اصOح بودجه باز ھم افزايش  خامنه
ابوذر نديمی مشاور سازمان برنامه و .  يافت

 از ٩٨بودجه در رابطه با اصOحيه بودجه 
افزايش بودجه نظامی در اصOحيه بودجه 

).  آذر٣٠خبرگزاری تسينم (خبر داد 
ای دستور  ماه گذشته بود که خامنه بھمن

 ميليارد د[ر از صندوق توسعه ٣برداشت 
 ميليون آن ۵٠٠ ميليارد و ٢ملی داد که 
ھای نظامی بود، اين در  برای ھزينه

ھای  ست که حل معضل نابودی درياچه حالی
ايران از جمله اروميه به پول کمتری نياز 

 . دارد
ای ای اچ  بر اساس گزارش شرکت مشاوره

مستقر در )  Markit IHS(اس مارکيت 
 ميليون ۴٠٠ ميليارد و ١٧لندن، ايران با 

د[ر ھزينه نظامی پانزدھمين کشور جھان 
چون  از اين حيث و با[تر از کشورھايی ھم

اسرائيل قرار دارد و اين درحاليست که او[ 
ھای نظامی پنھان  جمھوری اسOمی ھزينه

بسياری دارد که بخشا قابل رديابی نيستند و 
کند اما با اين  دوما فقر در اين کشور بيداد می

ھای نظامی جمھوری اسOمی از  وجود ھزينه
کشورھای ثروتمند اروپايی به استثنای چند 

 .کشور معدود بيشتر است
. گيری ميسر است بنابراين تنھا يک نتيجه

برای بھبود وضعيت معيشتی، برای داشتن 
يک زندگی انسانی، تنھا راه سرنگونی 

داری  جمھوری اسOمی، نابودی نظام سرمايه
و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

تا زمانی که جمھوری .  زحمتکشان است
اسOمی بر سر کار است، در بر روی ھمين 

 .پاشنه خواھد چرخيد
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 :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 اطOع  عOقمندان 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 اطOع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطOع ؛  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  

 داری در بست نظام سرمايه گسترش فقر و بن
 ی آمارھای دولتی  آئينه

نظير آن، گور جمھوری اسOمی و  رحمی کم بی
 .داری را در ايران خواھد کند نظام سرمايه

دخل و "براساس گزارش مرکز آمار ايران از 
 درصد از ٣٠، "١٣٩۶خرج خانوار در سال 

خانوارھای کشور با توجه به درآمدشان در سال 
 ميليون تومان  و به عبارت ديگر ١۶/  ۵کمتر از 

 ھزار تومان در ماه ٣٧۵کمتر از يک ميليون و 
درآمد در ميان اين گروه ھم .  توانستد ھزينه کنند

 درصد ۵ای که  البته تفاوت فاحش دارد، به گونه
 ھزار ۶٢۵کل خانوارھای کشور در ماه کمتر از 

که شامل تمام درآمدھا از (اند  تومان درآمد داشته
 ).شود جمله يارانه می

 درصد از خانوارھای ٢١براساس اين آمار 
 ٢٧ تا ١٩/  ۵ھا بين  کشور نيز درآمد سا[نه آن

ھا، عيدی و  شامل يارانه(ميليون تومان بوده است 
و بعد از اين گروه، )  پاداش پايان سال

 ميليون ٣۶ تا ٢٧خانوارھايی قرار دارند که بين 
 گروه که در ٣ترتيب اين  بدين.   اند درآمد داشته

 درصد جامعه را تشکيل ٧٠مجموع حدود 

 ۶٢۵ درآمدشان از کمتر از ٩۶دھند در سال  می
 ميليون تومان ٣ھزار تومان در ماه تا حداکثر 

 .بوده است
 ٨طور کلی در اين گزارش درآمد بيش از  به

 ميليون تومان در ماه ۵درصد خانوارھا، بيش از 
بدين ترتيب در سالی که براساس .  ثبت شده است

برآوردھای مراکز مستقل از جمله دو سنديکای 
خط )  تپه شرکت واحد و ھفت(مستقل کارگری 

 درصد ٩٠ ميليون تومان بود، بيش از ۵فقر 
 .اند جامعه فاقد اين درآمد بوده

يک نکته قابل توجه ديگر در اين گزارش اين 
ھای خوراکی از کل مخارج  است که سھم ھزينه

 درصد بوده ۵٠)  فقيرترين دھک(در دھک اول 
 ١۶ھای خوراکی  است، اما در دھک دھم ھزينه

اين .  دھد ھا را تشکيل می ھای آن درصد ھزينه
دھد که طبقات محروم  خوبی گواھی می آمار به

جامعه بيشتر از دھک با[ی جامعه از افزايش 
پذير بوده و  نرخ تورم در کا[ھای خوراکی آسيب


