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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

ناکامی سفر گروسی به ايران و 
 پيامد های آن بر مذاکرات وين

 
رافائل )  نوامبر ٢٣(روز سه شنبه دوم آذر 

گروسی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، 
برای رسيدن توافق بر سر پاره ای مسائل مورد 
اختالف آژانس بين المللی و جمهوری اسالمی به 

سفر گروسی درست دو روز قبل . ايران سفر کرد
از نشست اعضای شورای حکام و شش روز 
پيش از آغاز دور هفتم مذاکرات هسته ای 

با جمهوری اسالمی صورت  ۴+١کشورهای 
و "  احيای برجام"مذاکراتی تحت عنوان .  گرفت

با حضور غير مستقيم دولت آمريکا که شش دور 
آن در ماه های پايانی رياست جمهوری حسن 
روحانی صورت گرفت و پس از آن با روی کار 

اکنون اما .  آمدن کابينه ابراهيم رئيسی متوقف شد
با گذشت شش ماه از توقف مذاکرات هسته ای، 
جمهوری اسالمی مجددا خبر بازگشت خود به 
ميز مذاکره را اعالم کرده و دور هفتم مذاکرات 

قرار است روز دوشنبه هشتم آذر "  احيای برجام"
لذا، به دليل .  در وين آغاز شود)  نوامبر ٢٩(

همين توالی زمانی نشست شورای حکام و نيز 
، سفر "احيای برجام"شروع  دور هفتم مذاکرات 

مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران 
و نتايج آن، چه برای نشست سه روزه اعضای 

و چه   ۴+١شورای حکام و چه برای کشورهای 
گروسی اما .  برای آمريکا بسيار حائز اهميت بود

پس از دو روز اقامت در ايران و انجام چند دور 
مذاکره با دمحم اسالمی، رئيس سازمان انرژی 
اتمی و امير عبداللهيان، وزير امور خارجه 

 .جمهوری اسالمی با دست خالی به وين بازگشت
مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از 
بازگشت از ايران و پيش از ورود به جلسه 
نشست شورای حکام طی يک کنفرانس 
مطبوعاتی در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با 
بيانی صريح و آشکار ناکامی سفر خود به ايران 
و بی نتيجه ماندن مذاکراتش با مسئوالن هسته ای 

او با تاکيد بر .  جمهوری اسالمی را اعالم کرد
به نقطه ای :  گفت"  بايد به نتيجه برسيم"اينکه 

ديگر نمی تواند بگويد ]  او[نزديک می شويم که 
که آژانس اطالعات مستمری از فعاليت های 

به عبارت ديگر آژانس به .  اتمی ايران دارد
زودی نخواهد توانست بگويد فعاليت های اتمی 

 .ايران صلح آميز است
او همچنين در شروع نشست شورای حکام، طی 

: ارائه گزارشی از سفر خود به ايران اعالم کرد
کار نظارت ها و تحقيقات آژانس، هم در 

و هم در )  برجام(چهارچوب توافق هسته ای 
چهارچوب تعهدات ايران در معاهده عدم گسترش 

وقتی تالش جمهوری اسالمی برای مهار 
اعتراضات کشاورزان و ديگر مردم اصفهان، 

های مختلف و  ايجاد تفرقه در ميان ساکنان استان
ی اعتراضات، مفتضحانه شکست  حتا مصادره

خورد، صبر جمهوری اسالمی به پايان رسيد و 
آذر نمايش خود را با  ٣از روز چهارشنبه 

پايان اعتراضات "ای جعلی با عنوان  اطالعيه
برای شروع سرکوب معترضان "  کشاورزان
 .آغاز کرد

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

در حمايت از اعتراضات مردم اصفهان و چهار محال و بختياری 
 !عليه جمهوری اسالمی و مافيای آب

 دولت موظف است آب آشاميدنی سالم و
 !آب مورد نيازکشاورزان را تامين کند 

  ٨درصفحه 

  ١٠درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴٧شماره  ١۴٠٠آذر   ٨ –سال  چهل و سه 

 راه نجاتی برای جمهوری اسالمی باقی نمانده است

نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت  ٢۵در 
عليه زنان، در تعدادی از کشورهای جهان از 
اروپا تا آسيا و آمريکای التين تجمعات و 
تظاهرات بزرگی  عليه ستم و خشونتی که بر 

اين مبارزات به .  شود، برپا گرديد زنان اعمال می
دهند، ريشه اين خشونت که حتی  وضوح نشان می

ترين کشورهای جهان از آن  زنان در پيشرفته
برند، در نظام طبقاتی و سلطه  رنج می

رغم  از همين روست که به.  مردساالری است
آوردهائی که زنان تاکنون داشته و در اغلب  دست

اند،  يافته کشورهای جهان به برابری حقوقی دست
اما خشونت عليه زنان همچنان به حيات خود 

راهزنی مقامات رژيم با 
 "های نجومی حقوق"

 
هفته گذشته انتشار فيش حقوقی برخی از مديران 
شرکت پتروشيمی اميرکبير بار ديگر توجه افکار 

جلب "  های نجومی حقوق"عمومی را به سوی 
بنا به اسناد منتشره، دريافتی مدير مالی اين .  کرد

ميليون تومان،  ٢١۵شرکت در ارديبهشت ماه 
ميليون تومان  ١٢۵مدير منابع انسانی اين شرکت 

ميليون تومان  ٨۴و رئيس حراست اين شرکت 
شود،  البته ماجرا به حقوق ختم نمی .بوده است

بلکه با افزودن مواردی چون پاداش، حق جذب، 
... حق پست، پست ماندگار، حق ماموريت و

" های نجومی برداشت"به "  های نجومی حقوق"
برای نمونه حقوق مدير امور مالی .  گردد بدل می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 کارگر بيداراست
 از 

 استثمار بيزاراست 

تجاوز و خشونتی که کودک 
 گرفته است همسری نام
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١از صفحه   

 ناکامی سفر گروسی به ايران و پيامد های آن بر مذاکرات وين

ايران .  سالح هسته ای با مشکل روبرو شده است
سايتی که قطعات (اجازه نمی دهد در سايت کرج 

، )سانتريفيوژ پيشرفته در آن توليد می شود
آژانس دوربين کار بگذارد و به سئواالت آژانس 
در باره پيدا شدن َرد مواد راديواکتيو در سه نقطه 

 .از قبل اعالم نشده نيز پاسخ نمی دهد
ارائه گزارش مدير کل آژانس بين المللی انرژی 
اتمی به نشست شورای حکام، در شرايطی داده 

، )سه شنبه اول آذر(شد که يک روز پيش از آن 
دمحم اسالمی، رئيس سازمان انرژی اتمی 

به توافقاتی با "جمهوری اسالمی با بيان اينکه 
آقای گروسی در ديدار :  گفته بود"  آژانس رسيديم

خود بارها تکرار کرده که برنامه هسته ای ايران 
رافائل گروسی اما روز ".  انحرافی نداشته است

چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود همه 
او اين :  ادعاهای دمحم اسالمی را رد کرد و گفت

موضوع را اصال در مذاکراتش در تهران مطرح 
 .نکرده است

شکست سفر رافائل گروسی به ايران و ارائه 
گزارش او به شورای حکام، عالوه بر پيچيده تر 

، آژانس بين "احيای برجام"کردن روند مذاکرات 
المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام را 

بی اعتناعی .  نيز در موقعيت سخت تری قرار داد
جمهوری اسالمی در پاسخ دادن به سئواالت 
آژانس در باره پيدا شدن َرد مواد راديواکتيو در 
مکان های از قبل اعالم نشده، افزايش مستمر 

درصدی، عدم اجازه  ۶٠اورانيوم غنی شده 
نصب مجدد دوربين های نظارتی آژانس در 
مرکز تسا در کرج اوضاع را برای طرفين 

در .  مذاکره به شدت پر تنش و شکننده کرده است
اين ميان، سخنان بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژيی اتمی جمهوری اسالمی مبنی بر 
اينکه در تاسيسات هسته ای کرج، جمهوری 
اسالمی مواد هسته ای ندارد و در آنجا فقط در 
حال ساختن سانتريفيوژ است و به همين دليل 
مشمول نظارت بازرسی سازمان انرژی اتمی 
نمی شود، اوضاع را از آنچه که بود، پيچيده تر 

(کرده است پنجشنبه چهارم آذر مصاحبه با . 
 )تلويزيون

پس از ارائه گزارش رافائل گروسی به نشست 
شورای حکام، همان روز سه کشور انگليس، 
آلمان و فرانسه با صدور بيانيه مشترکی نسبت به 
اقدامات دو ساله جمهوری اسالمی واکنش نشان 

آنان در بيانيه خود ضمن تقدير از آخرين .  دادند
گزارش مدير کل آژآنس بين المللی انرژی اتمی، 
يادآور شدند، جمهوری اسالمی بطور دائم و غير 
قابل برگشت، توانايی های هسته ای خود را 
ارتقاء داده و جامعه بين الملل را در معرض 

سه کشور اروپايی .  خطر جدی قرار داده است
: برجام همچنين در بيانيه خود يادآور شدند

اکنون ذخيره مواد شکافت پذير ايران به اندازه "
ای است که اگر بيشتر غنی شود، می تواند برای 
توليد بيش از يک بمب هسته ای مورد استفاده 

 ".قرار بگيرد
با اعالم ناکامی سفر گروسی به ايران و پس از 
ارائه گزارش او به شورای حکام ، همه نگاه ها 
به سمت نشست سه روزه شورای حکام متمرکز 
شد و جملگی بر اين اميد بودند که قطعنامه ای 

. عليه جمهوری اسالمی صادر خواهد شد

قطعنامه ای که اگر صادر می شد چه بسا 
را به بن بست کامل می "  احيای برجام"مذاکرات 

کشانيد، موقعيت جمهوری اسالمی را خرابتر از 
آنچه هست می کرد و محتمال زمينه را برای 
ارجاع مجدد پرونده هسته ای ايران به شورای 

اما روشن بود شورای .  امنيت فراهم می ساخت
حکام دست کم در هنگامه شروع دور هفتم 
مذاکرات وين، قطعنامه ای عليه جمهوری 

نخست اينکه هنوز .  اسالمی صادر نخواهد کرد
بر حل مناقشات هسته  ۴+١آمريکا و کشورهای 

ای ايران از طريق ديپلماسی دل بسته و به آن 
 ۴+١دوم اينکه آمريکا و کشورهای .  اميدوارند

هيچ گونه برآوردی از تيم جديد مذاکره کننده 
ايران ندارند و از اين بابت بسيار بعيد بود که 
بدون کسب کمترين تجربه عملی از برنامه تيم 
مذاکره کننده کابينه رئيسی در پی صدور يک 

چرا که با .  قطعنامه عليه جمهوری اسالمی باشند
صدور هرگونه قطعنامه ای توسط شورای حکام 

احيای "بسيار محتمل بود که روند مذاکرات آتی 
. متوقف و يا عمال از دور خارج شود"  برجام

وقوع چنين اتفاقی دست کم در لحظه کنونی نه 
 ۴+١تنها خواست اتحاديه اروپا و کشورهای 

نيست، بلکه دولت آمريکا نيز در لحظه کنونی 
لذا، بر بستر چنين .  اين رويه را دنبال نمی کند

واقعياتی بود که در دومين روز نشست شورای 
حکام، آمريکا در واکنش به گزارش مدير کل 
آژانس بين المللی انرژی اتمی خيال همه را 
راحت کرد و بحران را با اعالم يک اولتيماتوم 

عدم :  عليه جمهوری اسالمی جمع کرد و گفت
همکاری ايران منجر به تشکيل جلسه اضطراری 

. می شود ٢٠٢١شورای حکام تا پايان سال 
و بدين وسيله بحث صدور ).  تاکيد از ما است(

قطعنامه عليه جمهوری اسالمی دست کم تا 
از دستور کار "  جلسه اضطراری"برگزاری 

 .نشست شورای حکام خارج شد
با اين  همه و به رغم اينکه فعال صدور هرگونه 
قطعنامه ای عليه جمهوری اسالمی منتفی شد، اما 

همچنان در "  احيای برجام"چشم انداز مذاکرات 
هاله ای از ابهام و بالتکليفی باقی مانده و روند 
آن نيز نسبت به شش ماه پيش بحرانی تر، پيچيده 

حتی می  توان گفت .  تر و سخت تر شده است
گره های کور ديگری بر گره های پيشين آن 

 .اضافه شده است
تيم مذاکره کننده جمهوری اسالمی تا اين لحظه، 
رفع همه تحريم های برجامی و راست آزمايی از 
روند رفع تحريم ها را شرط اوليه و زمينه ساز 

آنهم بدون .  پيشروی مذاکرات اعالم کرده است
اينکه پيش از آن و يا همزمان با رفع تحريم ها، 

درصدی و ديگر  ۶٠پذيرفته باشد که غنی سازی 
. اقدامات ضد برجامی خود را متوقف سازد

شرطی که به کرات از سوی دولت آمريکا و 
رابرت مالی فرستاده ويژه آمريکا در امور مالی 

دومين شرط جمهوری .  ايران رد شده است
اسالمی گرفتن يک تضمين قطعی و دائمی از 
دولت کنونی آمريکا است تا دولت های بعدی 

. نتوانند همانند ترامپ از برجام خارج شوند
امری که در سيستم حکومتی آمريکا بدون رای و 

. توافق کنگره اين کشور عملی غير ممکن است
به عبارت ديگر در سيستم حکومتی آمريکا برای 

هيچ دولتی ممکن نيست تا برای دولت های بعدی 
موارد فوق گره .  وظيفه ای الزام آور ايجاد کند

هايی هستند که از طرف جمهوری اسالمی در 
بسته شده "   احيای برجام"مسير روند مذاکرات 

در طرف ديگر اين مناقشه هم دست کم دولت .  اند
آمريکا و سه کشور برجامی فرانسه، انگليس و 

سه کشوری که هم اينک در .  آلمان قرار دارند
مواجهه با جمهوری اسالمی تا حد زيادی با دولت 
آمريکا همسو و هم صدا شده اند و جملگی 
خواهان توقف فوری فعاليت های ضد برجامی 

. جمهوری اسالمی در دو سال گذشته می باشند
احيای "مضافا اينکه  آن ها، در روند مذاکرات 

خواهان توافقی جديد و فراتر از توافقات "  برجام
فراتر از ايجاد توافقی که .  هستند ٢٠١۵برجامی 

محدوديت های هسته ای بوده و فعاليت های 
. را نيز در بر بگيرد موشکی و منطقه ای ايران

موضوعاتی که از طرف دولت فعلی جمهوری 
اسالمی غير قابل پذيرش اعالم شده و خامنه ای 
نيز به دفعات ممنوعيت ورود به موضوعات فوق 

عالوه بر موارد فوق، .  را اعالم کرده است
حضور غير مستقيم آمريکا در مذاکرات وين نيز 
مزيد بر علت است تا نمايندگان جمهوری اسالمی 
و آمريکا نتوانند به طور صريح و مستقيم نقطه 

. نظرات همديگر را بشنوند و پاسخگو باشند
موضوعی که به زعم آمريکا زمان مذاکرات را 
طوالنی و فرصتی برای جمهوری اسالمی جهت 

 . خريدن زمان خواهد بود
رابرت مالی فرستاده ويژه آمريکا در امور مالی 
ايران يک روز پيش از شروع دور هفتم 

 ٢٩(آذر  ٨مذاکرات که قرار است روز دوشنبه 
در وين آغاز شود، با تاکيد بر اينکه اگر )  نوامبر

ايران بخواهد از فرصت مذاکرات به عنوان 
سرپوشی برای تسريع برنامه اتمی استفاده کند، 

"گفت ما مجبوريم به صورتی به آن واکنش : 
نشان دهيم که گزينه اول ما نيست و کسی نبايد 
شگفت زده شود اگر ما در آن مرحله فشار بر 

اميدواريم به آن نقطه ...ايران را افزايش دهيم
نرسيم، اما اگر الزم باشد آمريکا و شرکايش 
فشارهای تازه ای بر اين کشور اعمال خواهند 

مجموعه مسائلی که اکنون پيرامون روند ".  کرد
می گذرد حاکی از آن "  احيای برجام"مذاکرات 

. است که شرايط به نفع جمهوری اسالمی نيست
تا جاييکه اکنون روسيه و چين نيز نگران روند 
مذاکرات هستند و آن ها هم  به ميزان زيادی 

. زبان ديپلماسی فشار بر ايران را برگزيده اند
لذا، همه نشانه ها حاکی از آن است که جمهوری 
اسالمی و تيم مذاکره کننده آن بر سر يک دو 

اگر بخواهند .  راهی سخت قرار گرفته اند
مذاکرات را به صورت واقعی و مورد قبول 
طرف مقابل پيش ببرند، چاره ای جز ادامه 
پروسه کاری تيم مذاکره کننده کابينه روحانی را 
ندارند و پيگيری اين روند تُف سربااليی برای 

چنانچه اگر .  خامنه ای و رئيسی خواهد بود
را با "  احيای برجام"بخواهند روند مذاکرات 

هدف خريد زمان و آنگونه که رابرت مالی 
توضيح داده است در پيش بگيرند، شرايط باز هم 

. برای جمهوری اسالمی دشوارتر خواهد شد
موارد فوق، از جمله گره هايی هستند که به 

گره هايی که روند .  آسانی باز نخواهند شد
را بسيار پيچيده تر و "  احيای برجام"مذاکرات 

دست کم چشم انداز دست يابی به يک توافق زود 
 .هنگام را غير ممکن کرده است
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٧درصفحه   

١از صفحه  دولتی را در خود غرق کرده است، مسئول  
اصلی بسياری از فجايع از جمله معضل آب 

اما معضل مردم ايران تنها آب نيست .  است
و برای همين هم اعتراضات کشاورزان 
مورد حمايت مردم ساير شهرها قرار گرفت 

اصفهان، خوزستان "چون  و شعارهايی هم
اصفهان، شهرکرد اتحاد "، "اتحاد اتحاد

در يکی از اين .  سر داده شد"  اتحاد
ای  اعتراضات که همواره زنان نقش برجسته

در آن داشتند، يکی از همان زنان شجاع 
"ميکروفون در دست گفت خواهند ما  می•: 

ما .  را با تفرقه از بين ببريد نه ما هستيم
برادران .  مردم اصفهان پشت هم هستيم
برادران .  شهرکرد هم پشت ما هستند

همچنين مردم .  خوزستانی پشت ما هستند
يزد، به اين بايد برسيم که همه بايد در برابر 

 ".مافيای آب باهم  بايستيم
هم اکنون يکی ديگر از معضالت مردم 

های  ايران آلودگی هواست که بويژه در ماه
اما جمهوری .  رسد آذر و دی به اوج خود می

اسالمی که همه چيزش در هم پيچيده خود به 
دولت به دليل .  زند اين موضوع دامن می

کمبود گاز و ترس از اعتراضات مردم در 
اثر قطع گاز خانگی بويژه در فصل سرما، 

ها را کاهش  مقدار تحويلی گاز به نيروگاه
داده و گاز بسياری از مراکز صنعتی 

های سيمان را قطع کرده  چون کارخانه هم
در عوض نيز اين مراکز صنعتی و .  است

ها شروع به استفاده از مازوت کردند  نيروگاه
از آن .  شود که موجب آلودگی بيشتر هوا می

ها نيز به دليل کمبود برق و  طرف نيروگاه
باز ترس رژيم از اعتراض به اين مساله 
مجبورند با تمام ظرفيت کار کنند، اين در 

ها هرگز  ست که رژيم در طول اين سال حالی
گذاری الزم را برای مدرن کردن  سرمايه
ها و خطوط انتقال برق انجام نداده و  نيروگاه

درصد  ٣٧های کشور به  راندمان نيروگاه
هزار ميليارد  ۶٠چنين دولت  هم.  رسيده است

ها و پيمانکاران اين رشته  تومان به شرکت
در همين تابستان گذشته شاهد .  بدهکار است

قطعی برق بوديم که اعتراضات شبانه 
بينی مقامات  پيش.  جوانان را بدنبال آورد

دولتی اين است که در سه سال آينده قطعی 
در رابطه با کمبود .  برق ادامه خواهد داشت

ست اين نکته را يادآوری کرد  گاز فقط کافی
ترين ذخاير  که ايران خود دارای بزرگ

گازی دنيا بعد از کشور روسيه است و 
براساس گزارش ديوان محاسبات از تفريق 

ميليارد يورو  ۶۵، ساالنه ٩٩بودجه سال 
اين !!!  رود گاز به قيمت صادراتی هدر می

ست که حتا برای حفظ همين ميزان  در حالی
ی زنگنه وزير سابق نفت به  گفته توليد گاز به

 .گذاری نياز است ميليارد دالر سرمايه ۵٠
ست  بنابراين با اين اوضاع و شرايط، طبيعی

هايی که در مورد حل معضل  که تمام حرف
شود تنها در حد همان حرف و  آب زده می

ای به  ساچمه کشاورزی که در اثر گلوله
اش مجروح شده بود، خطاب به  صورت

شان  های تبليغاتی مقامات حکومتی و رسانه
نگوييد اراذل و اوباش بودند، نيروی : "گفت

 ".انتظامی بود
چنين به روال معمول  جمهوری اسالمی هم

برای جلوگيری از انعکاس اخبار سرکوب و 
محروم کردن مردم از انتقال اخبار، 
تجربيات و ارتباط با يکديگر اينترنت را 

در واقع تجمع پرشکوه مردم .  قطع کرد
اصفهان در جمعه قبل، شروع اعتراضات 

دايه دايه وقته "آبان با  ٣٠در شهرکرد از 
ها با مردم اصفهان و  ، همبستگی آن"جنگه

چون  ترس از فراگيرتر شدن اعتراضات هم
اعتراضات تابستان گذشته مردم خوزستان 
در اعتراض به نبود آب، رژيم را به اين 
نتيجه رساند که هر چه زودتر بايد بستر 

رود  ها که زاينده خشکيده زاينده رود را از آن
رژيم .  خواهند خالی کند را زنده و شاداب می

داند که بحران آب  البته اين را هم می
تر خواهد  فراگيرتر و اعتراضات نيز گسترده

حتا هم اکنون نيز بسياری از مناطق .  شد
کشور با بحران آب ُشرب دست و پنجه نرم 

 .کنند می
اين که مردم اصفهان با کشاورزان همراه و 
همصدا شدند، يک دليل روشن آن معضل 

ها يعنی آب و نيز دشمن مشترک  مشترک آن
ست که با  ها يعنی مافيای آب و رژيمی آن

) و ديگر فجايع(های خود اين فاجعه  سياست
را بوجود آورده است که تنها يکی از مظاهر 

معضل آب .  رود است آن خشک شدن زاينده
جدا .  شود تر می تر و بزرگ هر روز بزرگ

از معضل آب آشاميدنی و آب کشاورزی، 
ها  ها و بستر رودخانه خشک شدن تاالب

محيطی فراوانی را ايجاد  معضالت زيست
 .کرده است

گونه که در شماره پيشين نشريه کار  همان
نيز بيان کرده بوديم، برای کشاورزان 
معترض اصفهانی آبی در کار نيست و تنها 

عنوان  راه حل رژيم پيشنهاد دادن پول به
روز جمعه .  خسارت به کشاورزان است

مرتضوی استاندار اصفهان به خبرنگاران 
در سفر وزير نيرو قرار شد تا هزار : "گفت
ميليارد تومان برای اين مساله  ۵٠٠و 

ای توزيع  اختصاص يابد و با ايجاد سامانه
چنين گفت با  وی هم".  پول را آغاز کنيم

ماه آب پشت  ٣ميزان بارندگی فعلی حدود 
رود آن هم تنها برای تامين آب  سد زاينده

معضلی که .  آشاميدنی اصفهان وجود دارد
البته بخش بسيار بزرگی از کشور از جمله 

 .تهران نيز با آن روبروست
رژيم فاسد جمهوری اسالمی در طول اين 

برنامگی و فسادی که کل دستگاه  ها با بی سال

جمهوری اسالمی که با نام کشاورزان 
اطالعيه صادر کرده بود، شب هنگام، زمانی 

شان رفته و تنها  های که عموم مردم به خانه
جمعی از کشاورزان بر بستر خشکيده زاينده 
رود بودند، حمله به کشاورزان را با به آتش 

شان آغاز کرد که در جريان  کشيدن چادرهای
اين حمله تعدادی از کشاورزان مجروح 

آذر شهرداری  ۴شنبه  ۵از صبح .  شدند
اصفهان نيز به عنوان بخشی از اين دستگاه 

" پاکسازی"گر، پاکبانان را برای  دولتی ستم
بقايای چادرهای سوخته در آتشی که 
مزدوران جمهوری اسالمی برپا کرده بودند، 

با اين .  به بستر خشکيده زاينده رود فرستاد
خيال عبث که به اعتراضات پايان خواهند 

 .داد
آذر، کشاورزان و مردم  ۵صبح روز جمعه 

رود  اصفهان بار ديگر خود را به زاينده
بار تعداد  اما اين.  رود تشنه رساندند، زاينده

زيادی از نيروهای يگان ويژه، زاينده رود 
جمهوری اسالمی .  را قُُرق کرده بودند

تصميم گرفته بود به جای آب، آتش و خون 
ها از  درگيری.  رود جاری کند در زاينده

های  رود تشنه آغاز شد و به خيابان زاينده
مزدوران جمهوری اسالمی .  اصفهان کشيد

، شوکر و )ای های ساچمه با گلوله(از سالح 
آور برای سرکوب مردمی که آب  گاز اشک

زاينده رود را "زدند  خواستند و فرياد می می
استفاده کردند، "  پس بده، به اصفهان نفس بده

شان به صفوف مردم زدند  حتا با موتورهای
با اين حمله وحشيانه .  ها را زير گرفتند و آن

با .  شعارهای مردم نيز تندتر و تندتر شد
اين همه لشکر آمده، به "چون  شعارهايی هم

، "ای مرگ بر خامنه"، "جنگ رهبر آمده
پران و فرياد  سنگ"  مرگ بر ديکتاتور"

زنان، به مقابله با سرنيزه بدستان جمهوری 
نبردی که تا پاسی از شب .  اسالمی برخاستند

ادامه داشت، نبردی در خون و آتش که 
ای نيز  موتور نيروی انتظامی و بنر خامنه

 .در اين آتش سوختند
های ويژه ناجا  براساس اعتراف فرمانده يگان

نفر  ۶٧حسن کرمی تا عصر روز شنبه 
بازداشت شدند که البته برخی منابع مستقل از 

. اند نفر خبر داده ٢١۴بازداشت بيش از 
چنين سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی  هم

که در اين  اصفهان ضمن اعالم اين
ها کسی کشته نشده، از بستری بودن  درگيری

ها وخيم است،  نفر که حال دو نفر از آن ١٩
 .خبر داد

نفر در  ٣٠گزارش ها حاکيست که حداقل 
برخی از منابع .  بيمارستان بستری شده اند

نفر خبر  ٣غيردولتی اما از کشته شدن 
باشد، اگر چه  اند که يکی از آنها زن می داده

پيرمرد .  اين خبر هنوز تاييد نشده است

 راه نجاتی برای جمهوری اسالمی باقی نمانده است
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 کارگر بيداراست از استثمار بيزاراست

اعتصابات کارگری مدام درحال افزايش و 
وتاب  بر بستر اوضاع پر تب.  گسترش هستند

ای در اصفهان  سياسی جامعه و اعتراضات توده
و شهرکرد و برخی شهرهای ديگر، اعتراضات 
و اعتصابات کارگری رنگ وبوی ديگری به 

گيرند و ضرورت به هم پيوستن  خود می
های اعتراض خيابان و کارخانه و جاری  جويبار

روزی .  شوند کن را يادآور می شدن سيلی بنيان
نيست که شاهد يک يا چند اعتراض و اعتصاب 

طی دو سه هفته اخير کارگران .  کارگری نباشم
ها مورد دست به  در چهارگوشه کشور درده

اعتصاب و تجمع زده يا با راهپيمايی و ايجاد 
بندان، عليه وضع موجود به اعتراض  راه

اعتصابات مکرر معادن مانند .  اند برخاسته
اعتصاب کارگران معدن مس ورزقان، معدن 
مس دره زار سيرجان، معدن کروميت آسمی نون 
منو جان، معدن طالی آق دره و معادن 

سنگ کرمان ازجمله اعتصابات کارگری  زغال
اعتصاب و تجمع .  در ده روز اخير هستند

ها از نمونه اعتصاب برجسته   کارگران پتروشيمی
پتروشيمی پتروشيمی آبادان، پتروشيمی رازی، 

خمين، گچساران، بيستون کرمانشاه و فجر،
پتروشيمی کوه مبارک جاسک بخش ديگری از 
اعتصابات کارگری در همين بازه زمانی 

ها  اعتصابات کارگری فقط به اين رشته.است
طی دو هفته اخير، کارگران .  شود خالصه نمی

ها شرکت و مؤسسه و کارخانه ديگر نيز  درده
مانند اعتصاب کارگران .  اند وارد اعتصاب شده

پااليشگاه پارسيان، شرکت حفاری گلوبال 
پتروتک کيش، شرکت پترو الکتريک، 

خودرو خراسان، اعتصاب برجسته  ايران
خودرو تبريز، تراکتورسازی تبريز،  ايران

کارگران توزيع برق، سبالن پارچه اردبيل، 
رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد، سيمان 
ايالم، مخابرات، روغن نباتی فريکو سيرجان، 

، )سمتکو(الستيک بارز کردستان، سايپای تبريز
ها و  تپه، کارگران شهرداری کارگران فصلی هفت

 .اعتصابات مکرر کارگران بازنشسته فوالد 
ها اعتصاب کارگری، سه نمونه از  از ميان ده

اعتصابات مهم کارگری در معادن را از نزديک 
دهيم و سعی می کنيم يک  مورد برسی قرار می

 .جمعبندی کوتاه ازاين اعتصابات داشته باشيم
 

 اعتصاب در معدن آسمينون منوجان
آذر کارگران معدن آسمينون منو  ٢شنبه  روز سه

جان در اعتراض به عدم رسيدگی به مطالبات 
های کارفرما در  خويش و عدم تحقق وعده

های پيشين، بار ديگر دست از کار  اعتصاب
بندرعباس   -کشيدند و با تجمع در محور منو جان

و مسدود ساختن جاده، خواستار رسيدگی به 
افزايش دستمزد، لغو .  های خود شدند خواست

ماهه، حذف پيمانکار، قرارداد  قراردادهای يک
دائمی ، استخدام رسمی و بهبود شرايط ايمنی 

های کارگران  ترين خواست محيط کار ازجمله مهم
کارگران اين .  معدن کروميت منو جان است

ها طی يک  يابی به اين خواست معدن برای دست
سال اخير بارها دست به اعتصاب و تجمع زده و 
برای رساندن فرياد اعتراض خود به گوش 

اندرکاران مربوطه، اقدام به  مقامات و دست
 –المللی منو جان  مسدود ساختن جاده بين

 ٩٩اعتصاب تيرماه .  اند بندرعباس نموده
کارگران اين معدن با چند وعده کارفرما پايان 

فقط  ها اما روی کاغذ ماند و نه وعده.  گرفت
های کارگران عملی نشد، بلکه با شکايت  خواست

تن از کارگران پيشرو که در دفاع  ١۶کارفرما، 
از حقوق کارگران فعال بودند از کار اخراج 

فشارها بردوش کارگران ادامه يافت و .  شدند
توجهی به خواست کارگران،  بی.  تشديد شد

کارگران در .را درپی داشت ٩٩ماه  اعتصاب دی
اعتراض به وضع تحميلی موجود، بار ديگر جاده 

بندرعباس را مسدود   –المللی منو جان  بين
. ها تکرار شد ها و خلف وعده وعده.  ساختند

و پرشورتر از آن ارديبهشت  ١۴٠٠فروردين 
کارگران معدن کروميت منو جان بار  ١۴٠٠

ديگر دست به اعتصاب زدند و جاده فوق را 
مسدود کردند و در ادامه، ضمن حضور نسبتاً 

های شهر منو جان  ها، در خيابان گسترده خانواده
پيمايی زدند و مقابل فرمانداری اين  دست به راه

برخی ديگر از اقشار .  شهر تجمع کردند
. زحمتکش جامعه نيز از کارگران حمايت نمودند

رغم اعزام نيروهای ويژه ضد شورش از  علی
کرمان و هرمزگان برای سرکوب کارگران، 
اعتصاب و اعتراض اما چنان متحد و پرقدرت 
بود که درنهايت مقامات استانی و محلی در برابر 

هايی نيز به  خواست کارگران عقب نشستند و قول
ها نيز  بار ديگر اما به اين وعده.  کارگران دادند

پشت کردند و چنين است که کارگران اين معدن، 
از دوم آذرماه بار ديگر دست به اعتصاب زده و 
به نشان اعتراض، اقدام به مسدود ساختن جاده 

آخرين خبرها حاکی از آن است که .  اند نموده
نيروهای يگان ويژه برای سرکوب کارگران 

 . اند وارد عمل شده
 

 اعتصاب در معدن مس سونگون ورزقان
کارگر مجتمع مس سونگون  ٢٠٠٠بيش از 

وارد  ١۴٠٠آبان  ٣٠ورزقان از شامگاه 
اين کارگران که همگی .  اعتصاب شدند

های پيمانکاری مانند آهن  زيرپوشش شرکت
ها  آجين، مبين، نوآوران، زحل و ديگر شرکت

ترين شرايط کاری با دستمزدهای  تحت وخيم
ماهه  بسيار پايين و قراردادهای موقت يک

 ۶٠مشغول به کار هستند، در اعتراض به اخراج 
تن از رفقای همکار خود و فعاالن کارگری اين 

. طور يکپارچه دست از کار کشيدند مجتمع به
مديريت شرکت تحت اين عنوان که قرارداد اين 

آبان مانع  ٢٩کارگران به اتمام رسيده، روز 

ها به شرکت شده بود که اعتراض شديد  ورود آن
کارگران در .  عموم کارگران را برانگيخت

حمايت از رفقای خويش و برای بازگشت به کار 
در روزهای بعد .  ها دست به اعتصاب زدند آن

کارگران شرکت خدمات اکتشافی و شرکت پارس 
الزم به ذکر .  او لنگ نيز به اعتصاب پيوستند

است که کارگران اين معدن در يک اعتصاب 
روزه در اواسط مهرماه سال جاری خواهان  سه

بندی مشاغل افزايش دستمزد،  اجرای طرح طبقه
های  رفع تبعيض بين نيروهای رسمی و شرکت

در آن .  اقماری و نيز قرارداد دائمی شده بودند
اعتصاب مديرعامل شرکت ملی مس، هنگام 
مذاکره با نمايندگان کارگران قول داد به خواست 
کارگران رسيدگی و قرارداد همه کارگران 

ها عملی  اما ازآنجاکه اين وعده.  ساله شود يک
. نشد، کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند

ذکر است که روز دوشنبه اول آذر، مدير  شايان
اين مجتمع از ترس ادامه و گسترش اعتصاب، 

ای با نمايندگان کارگران در تبريز برگزار  جلسه
نمود و با وعده بازگشت به کار کارگران 

ها، از  اخراجی و رسيدگی به ساير خواست
اما کار .  کارگران خواست به سرکار بازگردند

گران با توجه به خلف وعده مديرعامل شرکت 
ملی مس در اعتصاب قبلی، اعالم کردند تا تمديد 
قطعی قرارداد همکاران اخراجی خود، به 

قاطعيت و استواری .  اعتصاب ادامه خواهند داد
کارگران اعتصابی در حمايت از رفقای همکار 

. نشينی وادار نمود خويش مديريت را به عقب
مديريت شرکت و مقامات شهرستان ورزقان از 

 ٢شنبه  ترس ادامه و گسترش اعتصاب، روز سه
آذر در جلسه شورای تأمين شهرستان ورزقان که 

با حضور نمايندگان "  آهن آجين"در محل کارگاه 
های  کارگران برگزار شد مقرر نمودند که شرکت

نظر کنند و  پيمانکاری از اخراج کارگران صرف
حال  درعين.  ها به کار برگردند نفر آن ۶٠هر 

تن از مديرانی که کارگران مانع  ۴مقررشد 
ها به مجتمع شده بودند و مسئولين  ورود آن

ها را به سرکار قبلی  شرکت اصرار داشتند آن
ذکر  شايان.  برگردانند، در معدن تردد نداشته باشند

است که همزمان با اين جلسه و مذاکرات 
نمايندگان کارگران، انبوه کارگرانی که در محل، 

"دادند تجمع نموده بودند شعار می کارگر بيدار : 
 -ميرد کارگر می"، "از استثمار بيزار است  -است

های کارگران،  با پذيرش خواست".  پذيرد ذلت نمی
 .اعتصاب پس از سه روز پايان يافت

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 کارگر بيداراست از استثمار بيزاراست
 سنگ کرمان اعتصاب در معادن زغال

سنگ کرمان در  کارگران شرکت معادن زغال  
صندوق حمايت و "  اعتراض به تصميم 

(بازنشستگی فوالد برای )  مالک فعلی شرکت" 
، "فوالد تجارت داالهو"  واگذاری آن به مجموعه

اعتصاب جديدی را   ١۴٠٠آبان  ١۵از روز 
آغاز کردند و در روزهای بعد، با اشغال دفتر 
شرکت و تجمعات اعتراضی خود، ضمن ابراز 
مخالفت شديد با اين تصميم، خواستار انعقاد 
قرارداد دائمی، افزايش دستمزد، افزايش ضريب 

و اجرای طرح  ٢به  ١/    ۵سختی کار از 
آبان مقامات شرکت  ٢١.بندی مشاغل شدند طبقه

سنگ کرمان، فرماندار زرند،  معادن زغال
مديران شرکت داالهو و مقامات امنيتی و 
انتظامی استان، برای رسيدگی به اين موضوع، 

اما به دليل .  ای با کارگران برگزار نمودند جلسه
آميز فرماندار زرند با کارگران،  رفتار اهانت

نمايندگان کارگران نيز در اعتراض به اين 
موضوع جلسه را ترک نمودند و اين جلسه بدون 

اعتصاب و اجتماعات کارگران .  نتيجه پايان يافت
. آبان ادامه داشت ٢۴سنگ کرمان تا روز  زغال

نفر به نمايندگی از  ٩٠٠تا  ٧٠٠جمعيتی بين 
کارگر در اين تجمعات شرکت داشتند که  ٣۵٠٠

های خود واگذاری معادن  در شعارنوشته
سنگ به بخش خصوصی و پيمانکاران را  زغال

داری مدرن دانسته و در تجمعات  مساوی برده

 -ميريم مانيم، می می"  خود شعارهايی نيز مانند 
 ٩٩ارديبهشت سال .  سر دادند"  پذيريم ذلت نمی

کارگر اين معادن در اعتراض به  ٣۵٠٠نيز 
ای را سازمان  همين تصميم اعتصاب يکپارچه

اين اعتصاب با .  روزبه درازا کشيد ١٠دادند که 
های پرشور خيابانی  پيمايی تجمعات و راه
مديريت شرکت .  ها همراه شد کارگران و خانواده

روز مهلت خواست تا ظاهراً به  ١٠در آن زمان 
طور  های کارگران رسيدگی کند و به خواست

اما وقايع .  هايی نيز به کارگران داد ضمنی قول
های مديريت  شش ماه گذشته نشان داد که وعده

صرفاً برای خريدن زمان و خواباندن اعتصاب و 
کارگران شرکت معادن .  اعتراض بوده است

سنگ کرمان بعدازاين تجربه، با هوشياری  زغال
و استواری بيشتری به اعتصاب و تجمع روی 

های خود را پيگيری و از  اند تا خواست آورده
درحال حاضر .  واگذاری شرکت جلوگيری کنند

اکثريت بسيار بزرگ معادن کشور ازجمله 
سنگ به بخش خصوصی واگذارشده  معادن زغال

خور  دار و دالل و پيمانکار مفت و مشتی سرمايه
شدت  که کارگران را به و سودجو، درحالی

کنند اما حتی حاضر نيستند دستمزد  استثمار می

معادن دولتی را به کارگران بپردازند و شرايط 
گرچه شرايط .  کاری در آن معادن را اجرا کنند

کار در معادن دولتی نيز ازلحاظ قراردادها، 
ميزان دستمزد، وضعيت سختی و ايمنی محيط 
کار غيراستاندارد و بسی وخامت بار است، در 
معادن واگذارشده اما اوضاع از اين هم بدتر 

دستمزد حدود نصف معادن دولتی است، .  است
ماهه و گاه حتی از بيمه نيز خبری  قراردادها يک

بخشی از اعتصابات کارگری در معادن .  نيست
سنگ نيز مربوط به همين  ازجمله معادن زغال

ششم مهرماه سال جاری،  .  کارگران است
سنگ واقع در شمال  معدن زغال ٧کارگران 

کرمان متحداً دست از کار کشيدند و با مسدود 
شويی  نمودن مسير حمل زغال به کارخانه زغال 

افزايش .  ای را آغاز کردند اعتراضات گسترده
سازی آن با کارگران بخش  دستمزد، همسان

دولتی، قرارداد دائمی،  افزايش ضريب سختی 
بندی  ، اجرای طرح طبقه٢به  ١/    ۵کار از 

مشاغل، پرداخت بيمه کامل، بهبود ايمنی محيط 
کار و بازگشت اداره معادن به دولت از 

ها هزار  های مهم اين کار گران و ده خواست
کارگر معادن واگذارشده به بخش خصوصی 

تن از  ۴بعدازاين اعتصاب اگرچه  .  است
کارگران پيشرو به دادگاه احضار شدند و يکی از 

روز در بازداشت بود، اما اين ٢کارگران به مدت 
ای از نارضايتی عميق و  فشارها و تمهيدات ذره

. روحيه اعتراضی کارگران معادن نکاسته است
ويژه معادن واگذارشده مانند هر کارخانه  معادن به

 .و هر جای ديگر جامعه آماده انفجارند
معدن  ٣نگاهی گذرا به اعتصابات کارگران در 

فوق حاکی از اين واقعيت است که خواست 
دستمزد و ديگر مطالبات اقتصادی و صنفی در 

رغم  علی.سرلوحه مطالبات کارگران معدن است
اين واقعيت اما کارگران معدن نسبت به 

تری که رنگ و بوی سياسی  های اساسی خواست
ورود به اعتصاب با .  اند توجه نبوده دارند نيز بی

کارگر  ١۶خواست محوری بازگشت به کار 
پيشرو مدافع حقوق کارگران، مخالفت و مقابله 

سازی و واگذاری معادن به  باسياست خصوصی
های اصلی دولت  پيمانکاران که يکی از سياست

کارگر "بوده است و باالخره شعار گويای 
همگی فراتر "  بيداراست از استثمار بيزار است

از مطالبات اقتصادی و صنفی است و  آشکارا 
 .رنگ و بوی سياسی و گاه حتی ضد دولتی دارند

از نکات مثبت و مهم اعتصابات کارگران معدن، 
پيگيری کارگران است که در اعتصابات مکرر 

تجربه مبارزات کارگران .  دهد خود را نشان می
حال حاوی اين درس بزرگ  معادن فوق درعين

عنوان  هيچ است که تحت هيچ شرايطی و به
توان و نبايد به کارفرما و مديريت  و  نمی

اعتصاب را نه بعد .  ها اعتماد نمود های آن وعده
دهد بلکه زمانی بايد  هايی که کارفرما می از وعده

ها، يا الاقل بخشی از  پايان داد که خواست
 .ها عملی شده باشند خواست

ها  ها در اعتصاب نکته مهم ديگر همراهی خانواده
گرچه در .  و تجمعات کارگران معدن است

بسياری از اعتصابات و تجمعات کارگران 
ً درگير می معادن، خانواده شوند و  ها نيز سنتا

پيوندند،  صف اعتراض و تجمع کارگران می به

اما کارگران پيشرو بايد به اين فاکتور مهم نيز 
انرژی بيشتری اختصاص دهند و صف اعتصاب 

ها  و اعتراض را با حضور پررنگ خانواده
 .تر سازند پرقدرت

اما يکی از کمبودها و نقايص مهم واصلی 
اگرچه اين .  هاست اعتصابات معادن پراکندگی آن

شود  پيش محسوب می بسيار مهم و قدم بزرگی به
سنگ  معدن بزرگ زغال ٣کارگر  ٣۵٠٠که 

طور متحد و  به)  زرند، کوهبنان، راور(  کرمان
شوند، اگرچه اين نيز  يکپارچه وارد اعتصاب می
پيش است که کارگران  بسيار مهم و قدم بزرگی به

سنگ تحت پوشش  بخش  معدن زغال ٧
سنگ پابدانای جنوبی،  معادن زغال(خصوصی 

چشمه پودنه، سراپرده، باب شکون، گله توت
) و معدنجو در زرند کرمان  ١۴-١٢، )گلتوت(

شوند، اما اين اعتصابات  باهم وارد اعتصاب می
فقط  اعتصابات نه.  شوربختانه جدا از هم هستند

اند که  سنگ جدا از هم و پراکنده در معادن زغال
آهن و غيره نيز  در ساير معادن مانند مس و سنگ

به اين پراکندگی که به .  همين قاعده جاری است
کاهد  نحو دردناکی از نيرو و قدرت اعتصاب می

البته اين وظيفه کارگران پيشرو در .  بايد پايان داد
تر از  سنگ است که بيشتر وجدی معادن زغال

گذشته درراه پايان بخشيدن به اين پراکندگی گام 
سنگ از تجارب و سابقه  کارگران زغال.  بردارند

دهی اعتصاب همزمان و  نسبتاً خوبی در سازمان
ايجاد .  هماهنگ در چندين معدن برخوردار هستند

های اعتصاب در هر  های کارخانه و کميته کميته
معدن نخستين گام و ايجاد ارتباط ميان کارگران 

ها در هر معدن با  پيشرو متشکل در اين کميته
معادن ديگر گام بعدی است که حاصل آن ايجاد 
يک کميته هماهنگی متشکل از نمايندگان و 

بديهی است .  فعاالن کارگری چندين معدن است
بار در سه معدن  که بجای اعتصاب، يک

معدن و بار ديگر  ٧سنگ، بار ديگر در  زغال
تواند  دريک يا دو معدن، اين کميته هماهنگی می

معدن  ١٠طور همزمان اعتصاب در  به
های  سنگ و بيشتر را سازمان دهد و در گام زغال

بعدی برای اعتصاب سراسری در تمام معادن 
روشن است که همين .  سنگ تالش کند زغال

توان در معادن مس و  تاکتيک را عيناً می
آهن و غيره نيز به کاربست و درنهايت با  سنگ

ايجاد يک کميته هماهنگی ميان معادن 
آهن و امثال آن،  سنگ، مس، سنگ زغال

اعتصاب هماهنگ و سراسری کارگران رشته 
 .معدن را سازمان داد
هايی گرچه خيلی ساده و  ايجاد چنين کميته

آسانِی گفتن و  سرراست و بدون پيچيدگی و به
 .نوشتن آن نيست، اما غيرممکن هم نيست
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 "های نجومی حقوق"راهزنی مقامات رژيم با 

٧درصفحه   

 ١٣۶ماهه امسال بايستی  ٧و  ٩٩در سال 
بوده است، اما در عمل يک  ميليون تومان می

ميليون تومان دريافتی داشته  ٧٠٠ميليارد و 
هايی به صورت  علت نيز، برداشت.  است

نقدی و کارت هديه بوده تا نه جايی ثبت 
های  کارت.  شوند و نه مالياتی پرداخت شود

ای که به هيچ يک از پرسنل داده  هديه
شده  شده و به خودشان هديه داده می نمی
توان به خروج  از موارد ديگر می!  است

اموال شرکت و فروش آن، بدون رد پايی در 
يا مدير منابع .  های مالی، اشاره کرد حساب

انسانی مجموعه اميرکبير، که با عضويت در 
کميته مسکن در همان ابتدای ورود، 

رساند که بر  ای را به تصويب می مصوبه
اساس آن، مديران و روسای شرکت در 
صورتی که منزل سازمانی نداشته باشند، 

توانند  بدون در نظر گرفتن امتياز مسکن می
همچنين .  اقدام به رهن منزل سازمانی کنند

تواند  کند که شرکت می در ادامه تصويب می
کند و با "  واگذاری منازل در تملک"اقدام به 

سال  ١۵متری  ٢۶٣اين مصوبه، يک خانه 
 .کند اجاره به شرط تمليک را تصاحب می

اين اولين بار نيست که مديران اين شرکت، 
مدير قبلی اين .  کنند هايی می چنين دزدی

ميليون  ٧٢٠شرکت هم پول زيادی، از جمله 
تومان کارت هديه، به جيب زده و از شرکت 

در موردی ديگر، يکی از .  رفته است
ها در مجمع عمومی تيرماه سال جاری  بانک

ميليون تومانی را مصوب  ۵٠٠خود پاداش 
اين در حالی است که در ابتدا .  کرده است

ناظر جلسه پيشنهاد تصويب پاداش خالص 
ميليون تومانی را ارائه داده بود اما  ۴٠٠

سهامداران به بهانه کسر ماليات، پيشنهاد 
ميليون تومان ديگر هم بر آن  ١٠٠دادند که 

 !افزوده شود
های  ها و پاداش حقوق"باز هم ماجرا به 

در تير ماه خبر سفر .  شود ختم نمی"  نجومی
پاداش "تفريحی مديران پتروشيمی به عنوان 

به اسپانيا و به هزينه دولت "  پايان کار دولت
مديران پتروشيمی در حالی به .  منتشر شد

داشتند که " احتياج"به اسپانيا " تفريحی"سفر 
اگر در محل کار حضور داشتند، پشت ميز و 
زير کولر و برخوردار از تمامی امکانات 
رفاهی نشسته بودند، اما کارگران بايد در 

درجه و در بدترين شرايط  ۴٠گرمای باالی 
کار و دست به گريبان با کرونا کار 

شرايطی که کارگران بيش از صد .  کردند می
واحد گاز، نفت و پتروشيمی را به اعتراض 
و اعتصاب به دستمزدهای ناچيز و شرايط 

در بيانيه .  بارشان واداشت کاری اسف
"کارگران پيمانی صنعت نفت آمده بود در : 

ها و کاهش هر  اعتراض به سطح نازل حقوق
روزه قدرت خريد خود و عدم اجرای 

های داده شده، همانطور که اعالم کرده  وعده

." گيريم بوديم اعتصابات خود را از سر می
ها همچنين گفته بودند با توجه به وخامت  آن

اوضاع کرونا، کارگران پيمانکاری در 
بدترين شرايط ممکن و در معرض ابتال 

های ايمنی و بهداشتی در  پروتکل. قرار دارند
های استراحت، محل سرو غذا و  کانکس

وآمد در سطحی کامال  های رفت سرويس
شود و کارگران به سادگی  پايين اجرا می

 . شوند آلوده می
در مرداد ماه افشا شد که :  ای ديگر باز نمونه

سه نفر در دبيرخانه شامل، حميدرضا مومنی 
مشاور رئيس جمهور و دبير شورای عالی 

 ۵٣مناطق آزاد و ويژه اقتصادی بيش از 
ميليون تومان، مرتضی شيخ زاده مشاور و 
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور 

ميليون تومان و  ۵۴بين الملل بيش از 
دمحمرضا عباسی سرپرست مديريت فناوری 
اطالعات دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

ميليون تومان در خرداد ماه امسال  ۵۴حدود 
 .اند خالص دريافتی داشته

های  های گذشته، بخش اعظم حقوق در سال
های وابسته به  نجومی مربوط به شرکت

ای و بازنشستگی بوده، که   های بيمه صندوق
های دولتی و نيمه  ی دستگاه در زيرمجموعه

ها، نام  در کنار اين صندوق.  دولتی هستند
های مرکزی  های دولتی، سازمان دانشگاه

های  مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و شرکت
ی  های تابعه ها، شرکت ی آن تابعه

های  ها و شرکت ها، شهرداری وزارتخانه
ها و موسسات مالی و  ها، بانک آن

ها، به عنوان  گذاری وابسته به آن سرمايه
 . پرداز شنيده شده است نجومی

های نجومی  هر بار هم که موضوع حقوق
برانگيز شده است، برای فريب افکار  جنجال

شده است از جمله  هايی داده می عمومی وعده
با ايجاد "  سازی حقوق کارکنان دولت شفاف"
و " سامانه ثبت حقوق و دستمزدهای مديران"

ای که  سامانه.  دسترسی مردم به اين سامانه
گاه ايجاد نشد، به جای آن تمام تالش به  هيچ

های حقوقی منتشر  کار گرفته شد تا فيش
 . نشوند

چرا که انتشار و افشای .  امری محال
های حقوقی، يکی از ابزارهای باندها و  فيش
های جمهوری اسالمی در ميدان  جناح

هايی که از همان  جدال.  جويی است رقابت
ابتدای حاکميت جمهوری اسالمی به جزء 
. جدائی ناپذيری از اين رژيم بدل گشته است

های  چرا که دسترسی به مناصب و پست
حکومتی به معنای دسترسی به منابع مالی و 

 .امکان چپاول است
با افشای موارد اين چنينی، اغلب پرداخت 

شود و اگر جنجال  هايی انکار می چنين حقوق
فروکش نکند، يا رقبای افشاگر نيرومندتر و 
مصرتر باشند، ظاهراً اين غارتگران برکنار 

گاه روشن  دهند، اما هيچ شوند يا استعفا می می
ها پس گرفته  گردد که آيا اموالی از آن نمی

با شناخت از مسئوالن .  شده است يا نه
توان حدس  جمهوری اسالمی، به آسانی می

زد به احتمال قريب به يقين در جای ديگری 
شوند، چرا که هيچ  متصدی پستی ديگر می

ويژه و زدوبند به چنين "  روابط"کس بدون 
انتصابات .  رسد هايی نمی پست و مقام

خانوادگی و جناحی در کابينه رئيسی نيز 
انتصاباتی که برای .  همچنان تداوم دارد

مندان نويدگر ثروتی است که به جيب  بهره
گو آن که با گذشت تنها چند ماه .  خواهند زد

از عمر کابينه رئيسی، خبرهايی از 
های نجومی در گردش است، از جمله  حقوق

با فيش حقوقی "  مدير عامل بورس انرژی"
با "  مشاور وزير نفت"ميليون تومانی،  ١١۵
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 . ميليون تومانی ٣٢حقوق " حداقل"
های مديران و مسئوالن  باری، دريافتی

ی جمهوری اسالمی،  رده باالرده و ميان
قاعده است، نه استثناء و قانونی است، نه 

، ١۴٠٠طبق اصالحيه بودجه !  غيرقانونی
بگيران دستگاه دولتی  حقوق و مزايای حقوق

درصد افزايش يافت، به جز افراد با  ٢۵
هزار تومان يا  ۵٠٠ميليون و  ٣١حقوق 

يعنی يک کارمند رده .  ٩٩باالتر در سال 
ميليون تومانی در  ٣٠باالی دولت با حقوق 

مشمول افزايش  ١۴٠٠، در سال ٩٩سال 
 ٣٧درصدی حقوق شده و دريافتی او به  ٢۵

. هزار تومان رسيده است ۵٠٠ميليون و 
همان گونه که .  البته اين دريافتی خام است

های حقوقی منتشره آمده است، با  در فيش
های حقوقی،  ورود اقالم باورنکردنی در فيش

 ۵٠يا  ۴٠دريافتی مديران دولتی به بيش از 
گذشته از .  رسد ميليون تومان می ۶٠و حتا 

آن که برخی از مديران چند شغله هستند و 
ترفندهای ديگری هم مانند مديران پتروشيمی 

" های برداشت"اميرکبير در آستين دارند تا 
 .خود را به ارقام محيرالعقول برسانند

از همين روست که در دی ماه سال گذشته 
عادل آذر رئيس سابق ديوان محاسبات با 

درصدی حقوق در  ٢۵اشاره به افزايش 
گفت، با توجه به ملحقات و  ١۴٠٠بودجه 
های برخی مديران، سال آينده بايد  دريافتی

. ميليونی هم داشت ۶٠انتظار حقوق 
هايی که قانونی هستند و مردم نبايد  حقوق

 .تعجب کنند
های نجومی را بايد  از آن گذشته، منبع حقوق

های  در بودجه عمومی و بودجه شرکت
بودجه عمومی صرف .  دولتی جست

عمومی   های دولتی و نهادهای شبه دستگاه
های دولتی هم در  شود و بودجه شرکت می

های غيرشفاف به مصرف  قالب رديف
های صنعتی و غيرصنعتی، موسسات  بنگاه

های دولتی  انتفاعی وابسته به دولت و بانک
هزار  ١٣٧٣مبلغ  ١۴٠٠در بودجه .  رسد می

ميليارد تومان به عنوان بودجه عمومی و 
هزار ميليارد به عنوان بودجه  ١۵٧١
در نظر گرفته شده ...  ها و ها، بانک شرکت

بخشی از بودجه عمومی به بودجه .  است
ی سال  جاری اختصاص دارد که در بودجه

درصدی به  ۴٧با افزايش نزديک به  ١۴٠٠
هزار ميليارد تومان رسيده که بخش  ۶٣٧

، پاداش،  عمده آن هم صرف پرداخت حقوق
در بودجه .  شود می...  کار و  اضافه
های دولتی هم که مربوط به مسائل  شرکت

حسابدارِی درآمدها، سود خالص، پوشش 
های عمرانی   و همچنين اجرای پروژه زيان

ً به آن( ) شود ها اختصاص داده نمی که لزوما
توانند از محل درآمدهای  ها می است، شرکت
های بااليی را به  يا تنخواه حقوق  خود، بودجه

 .اعضای هيئت مديره پرداخت کنند
توان دقيقا تخمين زد چه ميزان از  گرچه نمی

های  بودجه عمومی، صرف پوشش حقوق
شود، اما بر اساس اظهارات  نجومی می

محسن زنگنه، عضو کميسيون برنامه و 
هزار ميليارد  ۶٠٠بودجه مجلس، تقريباً 

 .شود تومان در سال حقوق پرداخت می
همچنين به گفته همين فرد، در مورد 

های نجومی قانون دقيقی  پرداخت حقوق
"گويد وی می.  وجود ندارد يکی از عوامل : 

های نجومی آن است که  اصلی اعطای حقوق
ما در اين زمينه قانون دقيقی نداريم و 

، اين مشکل را  مشکالت موجود در قانون
برای مثال، هيئت مديره ."  تشديد کرده است

ها اجازه دارند در پايان سال برای  بانک
. شان پاداشی، بدون سقف، تعيين کنند اعضای

های دولتی مجوز  عالوه بر آن، به شرکت
گيری درباره  برگزاری مجمع و تصميم

حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هيئت 
مديره و مديران، بدون هيچ گونه قانونی، 

 . داده شده است
آميزتر آن که مديران و مسئوالن  فاجعه

جمهوری اسالمی در حالی حاصل دسترنج 
های کارگر و زحمتکش را به جيب  توده
زنند که حتا لياقت و شايستگی مديران  می

های بورژوايی را ندارند، به  معمول در نظام
، حتا از سوی "سوءمديريت"ای که  گونه

اندرکاران رژيم، به توصيف رايج  خود دست
های  ی امور در تمام جنبه نحوه اداره

اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور بدل 
هر ساله هنگام بحث درباره .  گشته است

لياقت پای  حداقل دستمزد، اين زالوصفتان بی
های  سياست"و لزوم اجرای " کسری بودجه"

. آوردند را به ميان می"  انقباضی دستمزدی
سياست انقباضی که فقط مزدبگيران را هدف 
قرار داده است و به افزايش ناچيز 

شود که سال به سال  دستمزدهايی منجر می
تری  خانوارهای کارگری و زحمتکش بيش

در .  دهد را به قعر فقر و فالکت سوق می
بار، سال به سال  نتيجه اين شرايط اسف

تر گشته و شکاف فقر  نابرابری طبقاتی بيش
راهزنان .  تر تر و عميق و ثروت گسترده

جمهوری اسالمی برای غصب دسترنج و 
. اند شماری يافته های بی منابع کشور راه

های نجومی تنها يکی از ابزارهای  حقوق
آنان برای چپاول و غارت است و تا زمانی 
که اين رژيم پابرجاست، اين راهزنی ادامه 

 .دارد
 

 "های نجومی حقوق"راهزنی مقامات رژيم با 

شعار باقی مانده و نه تنها هيچ تغييری ايجاد 
شود، بلکه سال به سال بدتر و بدتر  نمی

درياچه اروميه يک نمونه آن .  خواهد شد
هاست صحبت از معضل اين  است که سال

شود  درياچه، اختصاص بودجه و غيره می
اما مدام شاهد کاهش سطح و ميزان آب آن 

اش به  رودخانه کارون با آن عظمت.  هستيم
جويباری باريک تبديل شده است و البته باز 
بايد تاکيد کرد که يکی از داليل ويرانی 
کشور فساد فراگير دولتی و ساختار قرون 

 .وسطايی قدرت حاکم است
طور که  اما اصفهان پايان ماجرا نيست، همان

ی فرمانده  برخالف گفته.  خوزستان نيز نبود
نيروی انتظامی اصفهان، آرامش به اصفهان 

تنها نفرت و خشم است که .  بازنگشته است
. شود تا روزی به انفجار برسد تلنبار می

های به اصطالح  روزنامه اعتماد از روزنامه
طلب در رابطه با اين اعتراضات  اصالح
شعله زير خاکستری بود که دوباره : "نوشت

و روزنامه جمهوری اسالمی "  ُگر گرفت
نوشت سرکوب کشاورزان اوضاع را 

 .کند تر می پيچيده
بدون ترديد اما اوضاع برای جمهوری 

. شود تر می اسالمی با گذشت هر روز پيچيده
نکبت جمهوری اسالمی کشور را به ويرانی 

به هر چه که فکر کنيد، بر روی هر .  رسانده
چه که انگشت بگذاريد جز ويرانی چيزی 

تنها حاصل جمهوری اسالمی ، .  بينيد نمی
 .جنگ، کشتار و ويرانی بوده است

زنند  ست که مردم فرياد می در چنين شرايطی
در " ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند"

کار  ست که کشاورز محافظه چنين شرايطی
مان  اگر خون"گويد  نيز به صدا درآمده و می

تمام ترس رژيم ".  ايم را هم بريزند ما ايستاده
برای حمله به کشاورزان و مردم اصفهان، 
کشاورزان اصفهانی نبودند، ترس رژيم از 

داند که  است، رژيم می ٩٨تکرار قيام آبان 
تری  اين بار ابعاد بزرگ ٩٨تکرار قيام آبان 

 . خواهد داشت
الهدی امام جمعه مرتجع مشهد در نماز  علم

جمعه با اشاره به مشکل آب و اعتراضات 
"مردمی گفت وقتی نزوالت آسمانی کم : 

در شود،  است مشکل با تجمع درست نمی
بلکه تجمع بايد  مقابل خدا تجمع فايده ندارد

اما اوضاع برای ".  در نماز باران انجام شود
دير .  تر از آن است جمهوری اسالمی پيچيده

نيست زمانی که کشتی فرسوده جمهوری 
ها به پا خواهند  اسالمی در طوفانی که توده

نيز "  خدا"گاه کاری از  کرد غرق شود و آن
 .آيد برنمی

 

٣از صفحه   

راه نجاتی برای جمهوری 
 اسالمی باقی نمانده است
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 در حمايت از اعتراضات مردم اصفهان و چهار محال و بختياری 
 !عليه جمهوری اسالمی و مافيای آب             

 
 دولت موظف است آب آشاميدنی سالم و              
 !آب مورد نيازکشاورزان را تامين کند             

 
 

تظاهرات بزرگ .  در چند روزگذشته اعتراضات بر حق مردم اصفهان و چهار محال به بی آبی و عليه مافيای آب، اوج تازه ای به خود گرفته است
چندين هزار نفره مردم و کشاورزان در شهر اصفهان، و روزبعد در شهرکرد بزرگترين اعتراض سالهای گذشته  به جمهوری اسالمی ومافيای آب 
است، که درچند سال گذشته آب مورد نياز مردم و کشاورزان اصفهان  توسط باند های حکومتی  کنترل و حيف و ميل می شود واعتراضات بر حق 

 . آنان با تهديد وسرکوب پاسخ گرفته است
 
درصد آب ايران از همين مناطق تامين و جاری می شود  وبسياری  ١١مردم درمناطقی از بی آبی و کمبود آب رنج می برند که به گفته خود دولت  

 .ازشهرها ی خوزستان و چهار محال و روستاهای اطراف آن به وسيله تانکربه آب آشاميدنی دسترسی دارند
 

 يونجمهوری اسالمی و باندهای حکومتی که با هدف ايجاد تفرقه و دو دستگی ميان مردم، اعتراضات بزرگ مردم اصفهان و چهار محال، را از تلويز
دو .  صدا و سيما پوشش داد و قصد داشت که اين اعتراضات را به نفع خود مديريت کند، جواب دندان شکنی گرفت و با هوشياری مردم خنثی شد

آذر با حمله وحشيانه اوباشان اسالمی به کشاورزان متحصن درمحوطه پل خواجو، چادرهای انان را به  ۴آذر و سحرگاه پنجشنبه  ٣روزبعد چهارشنبه 
با اين وصف کشاورزان تهديد کردند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد و مردم اصفهان .  آتش کشيدند و کشاورزان را مورد ضرب و شتم قراردادند

آذراعتراضات خود راعليه دولت و باندهای حکومتی ادامه داده و در مقابل حمله سرکوبگران اسالمی جانانه ايستادگی کردند وبا حمله  ۵امروزجمعه 
 .متقابل وفراری دادن مزدوران حکومتی درس خوبی به آنها دادند

 
 اعتراض امروز و روزهای گذشته مردم در اصفهان و شهرکرد و اعتراض چندين ساله کشاورزان محروم اصفهان به تخصيص حقابه تنها به کمبود آب

اعتراضی است کوبنده به مافيای آب و غارتگران آب، که سالهای طوالنی است، آب مورد نياز مردم و کشاورزان، توسط باندهای دولتی .  محدود نيست
اين در شرايطی است که اکثرمردم .  و قرارگاههای سپاه به نفع سرمايه داران و پروژهای صنعتی تصاحب ومصادره و حتی به فروش می رسانند

 .شهرهای خوزستان و اصفهان و چهارمحال  وبسياری از روستاهای اطراف اين مناطق شديدا با کمبود آب آشاميدنی روبرو هستند 
 

اجتماعی حاکم تنها بخشی از -مسئله مديريت، توزيع وسياست مصرفی آب و نابودی محيط زيست در ايران در کنارسايرمشکالت و مصائب اقتصادی 
معضل آب تنها مختص اصفهان و چهار محال نيست، در تيرماه امسال اعتراض چند روزه مردم محروم خوزستان .  معضالت بزرگ جامعه ايران است

آب کم نيست، مشکل اين است .  به مافيای آب و سد سازيها و پروژهای انتقال آب و ويرانی محيط زيست، وحشيانه سرکوب شد و با گلوله پاسخ گرفت
مشکل اساسی اين است که آب مثل همه منابع و ثروت جامعه مطابق نياز واقعی و .  که کنترل و تقسيم آب دست حکومت و باندهای مافيايی است

دولت و باندهای حکومتی همه اين منابع و ثروت جامعه  را به نفع خودی ها و اقليت سرمايه داران مصادره .  ضروری در دسترس مردم قرارنمی گيرد
آنچه امروز در ايران می گذرد ازکمبود آب و برق، تا فقر و .  کرده است و اکثر مردم کارگر و زحمتکش را از امکانات اوليه زندگی محروم کرده است

تی فالکت و گرانی و تورم و همه مشقاتی که به مردم تحميل شده است، مسئول آن جمهوری اسالمی و سرمايه داران مفتخور و باندهای مختلف حکوم
 .است که  ثروت و امکانات جامعه را در چنگ خود گرفته واکثريت عظيم مردم کارگر و زحمتکش را به لب پرتگاه نابودی سوق داده اند

 
 کشمکش مردم در خوزستان و اصفهان و همه مردم رنجديده در ايران نه تنها بر سر آب و برق و گاز، که برسرموجوديت نظام سرمايه داری حاکم

و همه اعتراضات و  ١۴٠٠و تيرماه  ٩٨و آبانماه  ٩۶خيزش مردم در دی ماه .  است که زندگی را درتمام عرصه ها بر مردم تنگ کرده است
 نارضايتی و نفرت روز افزون مردم برسرهمين است و مردم خوب می دانند که تا رژيم اسالمی در مسند قدرت باشد وضع همين است و بهترنخواهد

 .شد
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از اعتراض  و مبارزه بر حق مردم اصفهان و چهار محال و کشاورزان محروم اصفهان به کمبود آب و 
 . عليه مافيای آب قاطعانه حمايت می کند و خود را حامی مردم کارگر و زحمتکش وشهروندان محروم اين مناطق می داند

شورای همکاری همچنين مردم اصفهان و چهارمحال و همه مردم کارگر و زحمتکش را به همبستگی و اتحاد مبارزاتی عليه جمهوری اسالمی فرامی 
مردم   رزهخواند و از همه مردم می خواهد که  اجازه ندهند عوامل و باند های حکومتی و مجلس نشينان با هدف ايجاد تفرقه و دو دستگی  و تضعيف مبا

 . به سموم قومی ومحلی گری دامن بزنند
 

                            
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی   

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠٢١نوامبر  ٢٧ -١۴٠٠آذر  ۶شنبه 

 
 

و هسته )  اقليت (حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 
 اقليت
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واقعيت آنچه در اين مورد با آن مواجهيم ، يعنی 
سال  ١٨رابطه جنسی يک مرد با يک دختر زير 

ً يک ازدواج مبتنی بر  به نام ازدواج، نه صرفا
زور و اجبار، بلکه يک تجاوز، آزار و خشونت 

ترين  رحمانه عريان نسبت به کودکان دختر در بی
 . شکل آن است

الزمه رابطه جنسی، بلوغ جسمانی و فکری است 
. که در يک دختر کم سن و سال وجود ندارد

دختران کم سن و سالی که دوران کودکی خود را 
کنند و هيچ شناخت و آمادگی برای رابطه  طی می

که خودشان  جنسی را ندارند، بدون اين
تر ازنظر فکری و  گيرنده باشند، يا دقيق تصميم

باشند   عقالنی به آن مرحله از رشد الزم رسيده
گيری آزادانه و آگاهانه را داشته  که قدرت تصميم

باشند، اراده ديگری که مردان خانواده است 
ها را به عقد ازدواج  گيرند که آن تصميم می

ها چندين برابر  مردانی درآورند که گاه سن آن
 . سن اين کودکان است

بنابراين اين دختران به نام ازدواج مورد تجاوزی 
ها  شماری برای آن گيرند که عواقب بی قرار می

ای که به اين طريق در  دختربچه.  در پی دارد
گيرد، ازلحاظ جنسی و  اختيار يک مرد قرار می

جسمی ، فکری و عقلی از آمادگی ازدواج 
وزندگی زناشويی برخوردار نيست و بنابراين 
بازور و اجبار وارد رابطه جنسی با مردی 

گردد، بلکه  تنها تجاوز محسوب می شود که نه می
های  اين دختر در تمام طول عمر دچار آسيب

شود و گاه جان خود را از  جسمی و روانی می
 . دهد دست می

در تحقيقات دانشگاهی که در ايران پيرامون 
عواقب وخيم اين پديده صورت گرفته، ازدواج 

تواند مشکالتی مثل  دختران در سنين پايين می
های تناسلی، ابتال به  جدی به اندام  آسيب

های مقاربتی ، مرگ در هنگام زايمان،  بيماری
خشونت فيزيکی و جنسی مداوم، انزوا و 
افسردگی و عواقب وحشتناک ديگری در پی 

 . داشته باشد
های  ها راه انواع خشونت اصطالح ازدواج اين به
کند،  العمر را برای اين کودکان هموار می مادام

چراکه به خاطر سن و سال پائين، تبديل به زنانی 
شوند که در برابر انواع خشونت  فرمانبردار می
شوند  يعنی تبديل به زنی می.  کنند مرد تمکين می

. که مدنظر دولت دينی جمهوری اسالمی است
اش  خورد،  تمام وظيفه داری که کتک می زن خانه

داری، فرزند آوردن و تمکين در برابر  خانه
زنی که ازنظر مالی .  های مرد است خواست

از تحصيل بازمانده .  کامالً وابسته به شوهر است
اصطالح  اين به.  شود العمر اسير می و مادام
ها از آغاز تا پايان عمر دختران مملو از  ازدواج
 .اند خشونت

توجيه اين تجاوز و خشونت را نيز مذهب و 
دين اسالم .   قوانين دولتی فراهم ساخته است

 ٩ترين سن برای ازدواج را در دختران،  پايين
از همين روست که دولت .  سال تعيين کرده است

گرای حاکم بر ايران برخالف بسياری  دينی اسالم
 ١٨از کشورهای جهان، ممنوعيت ازدواج زير 

سال را نپذيرفته و محدوديتی برای سن ازدواج 
 . قائل نيست

گرچه در ظاهر قوانين جمهوری اسالمی ازدواج  
سال برای پسران  ١۵سال برای دختران و  ١٣

را مجاز و قانونی اعالم کرده است، اما در 
واقعيت هيچ محدوديت سنی برای ازدواج 

مطابق با ماده .  دختران کم سن و سال قائل نيست
عقد نکاح دختر قبل از "قانون مدنی  ١٠۴١

سال تمام شمسی و پسرقبل از  ١٣رسيدن به سن 
نيز مجاز "  سال تمام شمسی ١۵رسيدن به سن 

به اذن ولی "شده است، اما آن را  منوط  شناخته
شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه  به

قانونی راه را بر   اين ماده. قرار داده است" صالح
تر از  ها حتی در سنين پايين اصطالح ازدواج به

 . سال هموار کرده است ١٣
از همين روست که بر طبق آمار رسمی دولتی 

اصطالح کودک  سال بر تعداد اين به به سال
 .شده است ساله افزوده ١۴تا  ١٠همسران 

شده حاکی از ازدواج   آمار ثبت١٣٩٨در سال  
در .  ساله بود ١۴تا  ١٠دختر  ٣٧٣هزار و  ٢٨

سال به  ١۴تا  ١٠، ازدواج دختران ١٣٩٩سال 
افزايش يافت که در مقايسه با  ٣٧٩هزار و  ٣١

مدت مشابه سال قبل از آن رشدی حدود ده و نيم 
 .دهد درصدی را نشان می

شده  های ثبت در همين سال، بررسی ازدواج
تا  ١۵دختر  ٢۴٢هزار و  ١۵۴حاکی از ازدواج 

درصدی نسبت به  ۶ساله است که با افزايش  ١٩
 .همراه است ٩٨سال 

بنا بر گزارش مرکز آمار ايران، نسبت 
سال در  ١۵شده کودکان زير  های ثبت ازدواج

شده در اين  های ثبت به تعداد کل ازدواج ٩٩سال 
ازدواج بوده است،   ٧٣١هزار و  ۵۵۶سال که 

دهد که بيش از پنج درصد از کل  نشان می
در ايران  ٩٩شده طی سال  های ثبت ازدواج

 سال است ١۵مربوط به ازدواج کودکان زير 
ترين گزارش مرکز آمار ايران، در  بر طبق تازه

بهار سال جاری در قياس با آمار مشابه در بهار 
ساله با  ١۴تا  ١٠تعداد ازدواج دختران  ٩٩سال 
 . ازدواج رسيد ٩٧۵٣درصد افزايش به  ٣٢

اختصاص دارد،  ٩٩آمار اين مرکز که به بهار 
ساله را  ١۴تا  ١٠تعداد دقيق ازدواج دختران 

 .مورد اعالم کرده بود ٧٣٢٣
دختر  ۵٢٢هزار و  ۴۵افزايد  اين گزارش می 

 ١۴٠٠ساله نيز در بهار  ١٩تا  ١۵
 . اند کرده ازدواج

های ثبت رسمی شده در  البته اين آمار تنها ازدواج
تعداد زيادی از .  احوال کشور است سازمان ثبت

سالگی در برخی  ١٣کودک همسران پيش از 
های ارتجاعی باقی است يا  مناطق ايران که سنت

يافته  های اخير که فقر افزايش ويژه در سال به
شوند و تنها هنگامی برای ثبت  است،  ثبت نمی

شود که ظاهراً مانع قانونی وجود  ها اقدام می آن
بنابراين، آمار واقعی اين قربانيان تجاوز و .  ندارد

. خشونت بسی فراتر از آمار رسمی دولتی است
اجبار به ازدواج مردانی  اين کودکان را به

ها از پدرشان هم  آورند که گاه سن و سال آن درمی
بر طبق همين آمار در بازه زمانی .  بيشتر است

 ١۵موردبحث تنها ازدواج شش پسر کمتر از 
 . به ثبت رسيده است ١۴٠٠سال در بهار 

که علت اين افزايش مداوم آمار به اصطالح  اين
سال چيست؟ به نظم  ١٨کودک همسران زير 

داری ايران و دولت  اجتماعی سرمايه-اقتصادی
کوشند نقش  برخی می.  گردد دينی پاسدار آن برمی

اصلی را در اين ميان به باقی ماندن رسوم 
مانده ايران  ارتجاعی در برخی مناطق عقب

گرچه اين عامل نقش دارد، اما نقش آن .  بدهند
دليل آن نيز در اين واقعيت نهفته .  محدود است

است که درگذشته آمار کودک همسری در همين 
های اخير  مانده بسيار کمتر از سال مناطق عقب

های  فقر، قوانين دولت دينی و سياست.  بود
های  تشويقی جمهوری اسالمی، راه را بر ازدواج

فقری که .  سال کامالً باز گذاشته است ١٨زير 
 ٨٠اکنون جامعه را فراگرفته و متجاوز از 

کنند، عامل  درصد مردم زيرخط فقر زندگی می
های فقير و  خانواده.  مهمی در اين افزايش است

وخالی هم ندارند،  ای که نان خشک گرسنه
خور  خواهند هرچه زودتر از شر يک نان می

ويژه که پای يک وام  به.  خانواده خالص شوند
 ٢۵های زير  ازدواج صدميليونی برای ازدواج

ها در عمل دختر  آن.  سال نيز در ميان باشد
 .فروشند کودکان کم سن و سال خود را می

بنابراين نقش اصلی را در افزايش آمار 
سال، نظم اقتصادی و  ١٨های زير  ازدواج

اين خشونت .  دارد سياسی حاکم بر ايران بر عهده
و تجاوز عريانی که دختران کم سن و سال در 

اند، محصول نظام حاکم بر  ايران با آن مواجه
که اين نظم حاکم باشد، تا  ايران است و تا وقتی

که جمهوری اسالمی به حيات خود ادامه  وقتی
دهد، براين خشونت و تجاوز بر کودک  می

 . دختران کم سن و سال پايانی نخواهد بود
 

تجاوز و خشونتی که کودک 
 گرفته است همسری نام

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٩درصفحه   

خشونت عليه زنان گرچه .  ادامه داده است
ای جهانی است، اما ابعاد آن در همه  پديده

در کشورهای .  کشورها يکسان نيست
ويژه در  داری به تر جهان سرمايه مانده عقب

اند،  کشورهايی که مردم اسير خرافات دينی
است و به اشکال مختلف   خشونت  بسيار گسترده
اين خشونت اما در .  گردد عليه زنان اعمال می

اند،  شده کشورهايی که دين و دولت در هم ادغام
ستم، تبعيض .  ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است

شود،  و خشونتی که در ايران بر زنان اعمال می
. توان سراغ گرفت کمتر نمونه آن را در جهان می

١٠ 

١از صفحه   

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
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اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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.aghaliya 
t 

 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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در ايران که دولت مذهبی رسماً بر نابرابری زن 
و مرد و تبعيض عليه زنان مهر تائيد زده است، 

فقط زنان هرروز در معرض انواع متعددی از  نه
ستم ، تبعيض و خشونت خانوادگی و دولتی قرار 

رسند، يا  دارند، بلکه هرسال صدها زن به قتل می
 . کنند درنتيجه فشارهای متعدد، خودکشی می

های رايج در ايران  ترين خشونت يکی از وحشيانه
که ازنظر قانونی نيز موردحمايت دولت دينی 
قرار دارد، تجاوز به دختران کم سن و سالی 

در .  اند است که بر آن نام کودک همسری نهاده

 گرفته است تجاوز و خشونتی که کودک همسری نام

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


