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 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 بيانيه اج�س لوزان،
  ادامه توافقات ژنو

 
اج*س لوزان سوئيس که با حضور نمايندگان 

  در اواخر ماه ۵+  ١  جمھوری اس*می و گروه
درپی  برای  ھای پی مارس برگزار شد  و با تمديد

نوعی توافق، ھمراه بود، سرانجام،  حصول به
 فروردين  با صدور يک ١٣روز دوم آوريل، 

ای از اين  خ*صه.  بيانيه به کار خود پايان داد
ھای خبری رژيم انتشار يافت،  بيانيه که در سايت

دھد که طرفين اين نزاع، بدون وارد  نشان می
رشته توافق کلی، يا  شدن به جزئيات ، به يک

ھايی برای رسيدن به  حل راه"ديگر به  عبارت به
اين بيانه .  دست يافتند"  برنامه جامع اقدام مشترک

مجموعه متضمن اين :"  گويد در مقدمه می
ھا، جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راھنمای  حل راه

مفھومی تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام 
بر اين اساس .  مشترک را فراھم خواھد ساخت

تدوين برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قرار 
ھا در آينده نزديک آغاز خواھد  حل دادن اين راه

 ."گرديد
آيد که برنامه  از مفاد اين بيانه چنين برمی

 ١٠سازی اورانيوم در ايران به حالت تعليق  غنی
ای فردو به  تأسيسات ھسته.  ساله درخواھد آمد
ای و فيزيک پيشرفته تبديل  مرکز تحقيقات ھسته

سنگين اراک بازطراحی  رآکتور آب.  خواھد شد
سازی  استفاده برای غنی خواھد شد که ديگر قابل

 سانتريفيوژ ۵٠٠٠فقط  در تأسيسات نطنز .  نباشد
 در صد ٦٧/٣شده در سطح  به توليد مواد غنی
ھای  اما يکی از خواست.  ادامه خواھند داد

جمھوری اس*می در مورد فرايند تحقيق و 
توسعه سانتريفيوژھای پيشرفته، ظاھراً 

 . شده است پذيرفته
جمھوری اس*می ھمچنين پروتکل الحاقی را که 
. تاکنون از پذيرش آن سرباز زده بود، پذيرفت 
مطابق ضوابط اين پروتکل، آژانس ازجمله، از 

گردد و  ھای سرزده برخوردار می حق بازرسی
تواند  به ھر مکانی که برای انجام  می

 آور آتشی که  جمھوری اس�می افغانستان ھيمه 
 بر جان فرخنده افتاد

 
 ٢٧فرخنده "  زنده باد اس*م"، کافی بود تا اراذل و اوباش پيرامون مسجد با فرياد "قرآن را سوزاند"فرياد 

 .جانش را به آتش کشند رحمانه به قتل برسانند و حتا جسد بی ساله را با چوب و سنگ و لگد بی
ب*فاصله .  روی داد"  جمھوری اس*می افغانستان"اين قتل فجيع، ھمين چند روز پيش در کابل، پايتخت 

اين ھم فکر کرده بود که مانند چند تن : "يکی از مجريان تلويزيون افغانستان درباره قتل فرخنده نوشت
مرتد ديگر با اين نوع عمل و توھين تابعيت آمريکا و اروپا را به دست مياورد اما قبل از رسيدن به ھدف 

 ."گويم اش تسليت می داران جان خود را از دست داد به دوست
: اش نوشت بوک سيمين غزل حسنزاده، معين وزارت اط*عات و فرھنگ افغانستان، تأييدگرانه، در فيس

مان پاسداری  با جان و دل از باورھای دينی.  مان تاب مقاومت ندارد ھيچ نيرويی در برابر ايمان مردم"
 ."خواھيم نمود

توھين به قرآن کريم و مقدسات اس*می غير قابل : "اش آورد دفتر رياست جمھوری افغانستان در اط*عيه
 ".قبول است و اين مسئله برای دولت افغانستان و مردم افغانستان به ھيچ عنوان قابل قبول نيست

دليل نيست که يکی از قات*ن با وقاحت تمام و بدون ترس از مجازات، در صفحه  بينيم، بی می
"کند اش اعتراف می بوک فيس دين قرآن شريف را در زيارت شاھد و   عصر زنی بی۴امروز ساعت : 

 ..."دار کابل به شمول خودم اول کشته و بعد آتش زده شد شمشيره به آتش زد و بعد توسط مردم دين
: ی اول اين قانون اساسی آمده است زيرا که در ماده.  بندی به قانون اساسی افغانستان و اين ھمه با پای

دين دولت : "در ماده دوم"  .باشد  دولت جمھوری اس*می، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه می افغانستان،"
"و در ماده سوم"  .جمھوری اس*می افغانـستان، دين مقدس اس*م است در افغانستان ھيچ قانون نمی : 
دولت برای ارتقای معارف در : "در ماده ھفدھم"  .تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اس*م باشد

ھمه سطوح، انکشاف تعليمات دينی، تنظيم و بھبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دينی تدابير qزم اتخاذ 
 ".می نمايد

 ھا يونس ديگر برای يونس و ميليون
 
کرد، آماده بود تا وارد شده و با خود زندگی را از نو زيبا و  بھار پشت در ايستاده و نظاره می.   اسفند٢٣

. روزی سياه، نه اميدی، نه بھاری.  اما برای يونس عساکره اين روز، روز ديگری بود.  سرسبز بيارايد
ھايی که تنھا اميد او برای سيرکردن دو  اش، نداشتن حق فروش ميوه ھای برای او برھم ريختن بساط ميوه

ھر چه بود زمستانی .  ھای بھار، آخر دنيا بود ھم در پُشت دروازه اش بودند، آن فرزند خردسال و گرسنه
 .ھم در ميان آتشی که فقر و بيکاری بر پا ساخته بودند بود که او را با خود بُرد آن
خواست، يونس عساکره نه به يمن  خواست، يونس عساکره جنگ نمی ای نمی يونس عساکره انرژی ھسته

کاری داشت نه به بحرين و عراق و سوريه و لبنان، يونس عساکره که در دوران حکومت اس*می و 
دنيا آمده بود خواست عجيبی نداشت، نه رويای بزرگی داشت نه چيز  ھای جنگ ايران و عراق به سال

چه  آن.  ھا يونس ديگر چون ميليون خواست و يک زندگی شرافتمندانه ھم خواست، تنھا کار می زيادی می
 .ھا يونس ديگر دريغ کرده است که جمھوری اس*می از او و ميليون

چرا که يونس کار نداشت، چرا که .  ھای آتشی دردناک با خود بُرد ، او را در ميان شعله٩٣زمستان 
ھای حکومت اس*می  يونس فقير بود، چون مزدور نبود و مانند تمامی سران و نوچه.  يونس پول نداشت

 .دزد نبود

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٩٠شماره    ٩۴نيمه  اول فروردين   –سال سی و ھفتم 

٩درصفحه   

 کميته ھای مبارزه برای افزايش دستمزد را برپاکنيم و
 به بازی تکراری تعيين حداقل دستمزد توسط 

 پايان دھيم" شوارای عالی کار"

نگاھی به سخنان نوروزی 
 خامنه ای در مشھد

 
 

و زنان و " خانه ھای امن "
 دختران در معرض خشونت

٧درصفحه   
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١از صفحه   

 بيانيه اج�س لوزان، ادامه توافقات ژنو
داند، دسترسی پيدا  وظايف خود ضروری می

 .کند
در اين بيانيه يک پاراگراف نيز به لغو 

 :شده است يافته و گفته ھا اختصاص تحريم
پس از اجرايی شدن برنامه جامع اقدام "  

ھای شورای امنيت  مشترک ، تمامی قطعنامه
ھای اقتصادی و  لغو خواھد شد و ھمه تحريم

جانبه امريکا  مالی چندجانبه اروپا و يک
ھای مالی، بانکی، بيمه،  ازجمله تحريم

گذاری و تمامی خدمات مرتبط با  سرمايه
ھای مختلف ازجمله نفت،  ھا در حوزه آن

گاز، پتروشيمی و خودروسازی فوراً لغو 
ھا عليه اشخاص  ھمچنين تحريم.  خواھند شد

ھا، نھادھای دولتی  حقيقی و حقوقی، سازمان
ای  ھای مرتبط ھسته و خصوصی تحت تحريم

ايران ازجمله؛ بانک مرکزی، ساير 
مؤسسات مالی و بانکی، سوئيفت، کشتيرانی 
و ھواپيمايی جمھوری اس*می، کشتيرانی 

جانبه فوراً برداشته خواھند  طور ھمه نفت به
) ۵+١(ھمچنين کشورھای عضو گروه .  شد

ھای جديد در  متعھد ھستند از وضع تحريم
 ."ای خودداری نمايند موضوع ھسته

اين دقيقاً آن چيزی است که جمھوری  
اس*می در ازای از دست دادن برنامه 

فقط .  ای خود، خواھان آن بوده است ھسته
ويژه آن بخشی  بايد ديد که در جزئيات و به

ھای آمريکا يا حتی اروپا مربوط  که به تحريم
گردد، روال آن در جزئيات چگونه خواھد  می
 .بود

با پايان يافتن اين مرحله از مذاکرات، تدوين 
نويس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه  پيش

 تيرماه در دستور کار قرار ١٠زمانی 
 .گيرد می

اين بيانيه در حقيقت ادامه توافقنامه ژنو و 
 برای ۵+١تأمين خواست گروه کشورھای 

ای جمھوری  ھای ھسته برچيدن فعاليت
 . اس*می است

از مدتی پيش ديگر آشکار بود که دو طرف 
اصلی نزاع، يعنی جمھوری اس*می و دولت 

نوعی توافق بر سر  آمريکا خواھان رسيدن به
دqيل آن نيز پوشيده .  ای ھستند پرونده ھسته

 .نبود
جمھوری اس*می در طول دو دھه گذشته، 

ھا ميليارد دqر ثروت کشور و حاصل  ده
ھای  دسترنج کارگران ايران را صرف ھزينه

يابی به  ای کرد، تا از طريق دست ک*ن ھسته
طلبانه  ھای توسعه طلبی ای به جاه س*ح ھسته
. طلبانه خود جامه عمل پوشد و ھژمونی

گونه نفعی برای  اقدامی که متضمن ھيچ
بالعکس، ع*وه .  ھای مردم ايران نبود توده

ھا، مدام  ھای ک*ن، درنتيجه تحريم بر ھزينه
فشار بر سطح معيشت توده مردم افزايش 
ای  يافت و فقر، بيکاری و گرانی به مرحله

ھا و  رسيد که رژيم خطر بروز قيام
 .انداز ديد ای را در چشم ھای توده شورش

گسيختگی اقتصادی و  با تشديد بحران و ازھم
ورشکستگی مالی، رژيم راھی جز 

نشينی در مقابل خود نديد و تنھا راه  عقب
رفت از وضعيت موجود را، رسيدن به  برون

توافقی ديد که از طريق آن بتواند با لغو 
ھا، موانع موجود از سر راه  تحريم
ھای  گذاری و فروش نفت و محدوديت سرمايه

. مبادqتی، مالی و بانکی، برداشته شود
امکان صدور ب*مانع سرمايه به درون ايران 

ھا ميليارد دqر از  فراھم گردد و به ده
شده در کشورھای ديگر  ھای بلوکه دارائی

انجام اين وظيفه بر عھده کابينه .  دست يابد
روحانی قرار گرفت که اساساً فلسفه به 
قدرت رسيدن آن تحقق ھمين سازش و توافق 

ھا  که آيا حتی لغو تمام تحريم اين.  بوده است
تواند، بحرانی را که اقتصاد ايران در  می

روست،   دھه با آن روبه٣طول متجاوز از 
گشای جدی اين بحران  حل کند و  مشکل

جمھوری .  باشد، در اينجا موردبحث نيست
حل معض*ت  اس*می و کابينه روحانی، راه

ای و  رژيم را در توافق بر سر نزاع ھسته
 .دانند ھا می لغو تحريم

جمھوری اس*می در حالی در طول  
مذاکرات يک دھه گذشته، بر ادامه سياست 

طلبانه خود، اصرار  ارتجاعی و جاه
ورزيد که از ھمان آغاز روشن بود  می
ای اجازه نخواھند  ھای جھانی و منطقه قدرت

يابد و سرانجام ھم  ای دست داد به س*ح ھسته
 .ناگزير به تسليم خواھد شد

ھای  ھا و تحريم پس از قطعنامه.  چنين نيز شد
ھای  درپی شورای امنيت و تحريم پی
ھای جھانی عليه  جانبه و چندجانبه قدرت يک

ھا  که اين تحريم جمھوری اس*می، وقتی
ضربه قطعی را به رژيم وارد آورد، آنگاه 
روحانی بر سرکار آمد، تا با تحقير و 

. نامه ژنو را امضاء کند خواری، توافق
جمھوری اس*می رسماً پذيرفت که عم*ً به 

قرار .  سازی موردنظر خود پايان دھد غنی
 درصدی را يا به ٢٠شده  شد اورانيوم غنی

.  درصد رقيق کند و يا اکسيد نمايد۵کمتر از 
پذيری نيز وجود  پذيرفت که خط برگشت

گسترش فعاليت در تأسيسات .  نخواھد داشت
. ای، نطنز، فردو و اراک متوقف گرديد ھسته

ھا در اختيار آژانس  اط*عات تمام سايت
دسترسی روزانه بازرسان .  قرار گرفت

ھای توليد و  آژانس به فردو و نطنز، کارگاه
مونتاژ سانتريفيوژھا، معادن اورانيوم، توقف 

. سنگين اراک، پذيرفته شد فعاليت رآکتور آب
اما در ازای آن چه چيزی به جمھوری 

ھای ديگری  اس*می داده شد؟ قرار شد تحريم
ت*شی برای کاھش خريد .  صورت نگيرد

نفت از جمھوری اس*می صورت نخواھد 
که مشتريان کنونی بتوانند  يعنی اين.  گرفت

ميانگين ميزان کنونی خريد نفت را ادامه 
ھای آمريکا و اروپا بر بيمه و  تحريم.  دھند

تعليق . ونقل به حالت تعليق درآمد خدمت حمل
تحريم صادرات پتروشيمی، ط* و فلزات 

بھا، صنعت خودروسازی، عرضه و  گران
نصب قطعات يدکی ھواپيما و تسھيل تجارت 

اضافه  اصط*ح انسان دوستانه، به به
بندی پرداخت ماھيانه بخش کوچکی از  جيره

شده، تمام آن چيزی بود که به  دqرھای بلوکه
نامه موسوم به  اين تسليم.  رژيم داده شد

ژنو، به "  نامه اقدام مشترک توافق"
ھايی در درون ھيئت حاکمه منجر  مخالفت

. ای اوضاع را آرام کرد شد، اما خامنه
مذاکرات در چارچوب ھمين توافقنامه ادامه 

تر در اج*س لوزان  يافت تا به نتايجی وسيع
 . يافت دست

دولت آمريکا و کابينه اوباما نيز به دqيل 
متعدد در پی يک توافق و سازش با 

 .جمھوری اس*می بودند
ھا  داند که تحريم ھيئت حاکمه آمريکا می

چون در .  نھايت ادامه يابد تواند تا بی نمی
ترين  اينجا پای منافع اقتصادی حتی نزديک

متحدين آمريکا در ميان است که در غياب 
ھا، کشورھايی امثال چين بازار ايران را  آن

ع*وه بر اين، .  اند به تصرف خود درآورده
ھايی در مناسبات اقتصادی  ھا، اخت*ل  تحريم

تعداد ديگری از کشورھای جھان با 
ھا نيز  آورده که آن جمھوری اس*می پديد 
بنابراين، .  ھا ھستند خواھان برافتادن تحريم

برای ھيئت حاکمه آمريکا نيز روشن بود که 
. ھا، ممکن نيست در درازمدت، ادامه تحريم

اگر چنين است، دولت آمريکا و متحدين آن، 
گرفتند،  چه راه سازش را در پيش نمی  چنان
بايستی تاکتيک ديگری را برای مقابله با  می

جمھوری اس*می در دستور کار قرار 
دادند، که از کارآئی بيشتری برخوردار  می
کننده،  اصط*ح فلج ھای به پس از تحريم.  باشد

راه و روش مؤثرتر برای مقابله، چيزی جز 
 .جنگ نبود

واقعيت اما اين است که اکنون، امپرياليسم 
آمريکا و متحدين آن، در موقعيت اقتصادی، 

 سال پيش نيستند که ١۵سياسی و نظامی 
. بتوانند دست به يک لشکرکشی نظامی بزنند

ھا در عراق و  ھای نظامی آن شکست
خوبی نشان داد که لشکرکشی  افغانستان ھم به

. ساز نيست و اشغال نظامی کشورھا، چاره
اوضاع شديداً بحرانی خاورميانه و 

ھای داخلی در چند کشور اين منطقه  جنگ
دھد که ھرگونه اقدام نظامی،  نيز نشان می

تواند، تمام کشورھای خاورميانه را به  می
ھای  گرداب يک جنگ درازمدت و بحران

اين ھم ناگفته نماند که اوباما .  qينحل بکشاند
ھم تمايلی نداشت که در دور دوم 

اش آمريکا را وارد يک  جمھوری رياست

٧درصفحه   
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۴درصفحه   

آور آتشی که بر  جمھوری اس�می افغانستان ھيمه
 جان فرخنده افتاد

 بود که جورج بوش، رئيس جمھوری ٢٠٠١سال 
 سپتامبر، ١١ی  آن زمان آمريکا، ظاھرا به بھانه

ھايی افتاد که در افغانستان qنه  به ياد تروريست
گرايانی که تا چندی پيش از  ھمان اس*م.  اند کرده

ھای غربی  آموزش نظامی و پول و س*ح
ناميده "  حامی تروريسم"طالبان .  برخوردار بودند

شد؛ نقض حقوق بشر و به ويژه وضعيت زنان 
ھا بدل  در افغانستان به سرتيتر اخبار رسانه

گشت؛ از قتل عام مردم ھزاره گفته شد؛ از 
ای  ترين بھانه ھای شرعی که به کم احکام دادگاه

داشتند؛ از اجرای  حکم مرگ ارزانی می
چون ش*ق زدن و قطع  ھای اس*می ھم مجازات

حقوقی زنان تا جايی که حتا  دست و پا؛ از بی
اجازه نداشتند به تنھايی از خانه خارج شوند؛ از 

شدند، زيرا که درازای  مردانی که مجازات می
بود؛ از نابودی آثار  شان غير اس*می می ريش

ھای  تاريخی غير اس*می و بسياری جنايت
ديگری که تا پيش آن در سکوت خبری بر مردم 

 .شد روا می
" عمليات بلندمدت آزادی"، ٢٠٠١ اکتبر ٧پس، 

. با حمله ھوايی به چندين شھر افغانستان آغاز شد
ھا نابود خواھند شد؛ برای  شد تروريست ادعا می

مردم افغانستان آزادی و دمکراسی به ھمراه 
آورده خواھد شد؛ جنگ داخلی چند ساله که 
کشور را ويران و فقير و صدھا ھزار نفر را 
کشته و مجروح و آواره کرده بود، پايان خواھد 

بارشان تحت  يافت؛ زنان از زندگی نکبت
وعده رئيس .  حکومت طالبان رھا خواھند شد

جمھور وقت آمريکا، بمب و گلوله برای 
ھای طالبان و غذا، دارو و مايحتاج  تروريست

 .عمومی برای مردم افغانستان بود
رفت "  امارات اس*می افغانستان"و چنين شد که 

به جايش "  جمھوری اس*می افغانستان"و 
 سال پس از تجاوز نظامی، رئيس ٣.  نشست

حامد کرزای، .  شد"  انتخاب"جمھور افغانستان 
، در کنفرانس بن ٢٠٠١ھمان فردی که در سال 

. آلمان به رياست دولت موقت منصوب شده بود
البته وظيفه اين رئيس جمھور، پاسداری و اجرای 

ای بود که يک سال پيش به تصويب  قانون اساسی
 .رسيده بود
 سال و ١٣ مي*دی است، يعنی ٢٠١۵اکنون سال 

. چند ماه پس از حمله نظامی آمريکا به افغانستان
 وضعيت در افغانستان چگونه است؟
پزشکان برای "بنا به گزارشی که اخيرا از سوی 

پزشکان جھانی برای "، "مسئوليت اجتماعی
المللی پزشکان برای جلوگيری  گروه بين"و "  بقاء

 ١٣تھيه شده است، طی اين "  ای از جنگ ھسته
 ھزار تن از شھروندان افغان ٢٢٠سال، حدود 
تروريسم نه تنھا در افغانستان نابود .  اند کشته شده

. دھد چنان به کشتار ادامه می نشده است، بلکه ھم
طالبان بيش از پنج "طبق يکی از خبرھای اخير 
"  کشته و زخمی٢٠١۴ھزار پشتون را در سال 

 . کرده است
 سال و اندی غرب و سردمداران ١٣پس از 

اند، طالبان يا ساير  افغانستان، تازه دريافته
گرا، گروھی  ھای ريز و درشت اس*م گروه

ھا جنگيد و از  تروريست نيستند که بتوان با آن
اين .  کشور بيرون راند يا دستگير و اعدام کرد

گيرند که از  ھا از ميان مردمی نيرو می گروه
آورد تجاوز  ره"  آزادی"و "  دمکراسی"

نشانده، از فساد  ھای دست ھا، از دولت امپرياليست
اند و  خواری از فقر و بدبختی به جان آمده و رشوه

گرای حاکم، گروه گروه  در مقابله با دولت اس*م
. پيوندند گرای اپوزيسيون می ھای اس*م به گروه

واقعيت چندان عيان گشته که سران سياسی 
اند طالبان را به عنوان يک  افغانستان ناچار شده

رقيب سياسی قدرتمند به رسميت شناخته و 
اين اواخر .  خواھان مذاکرات صلح با آنان گردند

نيز سخن از رشد و گسترش نفوذ داعش و 
 .رود داعشيان در افغانستان می

در ساليان گذشته، ناامنی بيش از پيش به بخشی 
در اين راه .  از زندگی مردم تبديل شده است

در صحنه قتل فرخنده شاھديم .  طالبان تنھا نيست
کند، بلکه  که پليس نه تنھا حمايتی از فرخنده نمی

رحمانه به  سپرد تا بی او را به دست اوباش می
اين آن پليسی است که بايستی .  اش برسانند قتل

امنيت را در شھرھا برقرار کند، اما پليس، 
نيروھای امنيتی و نظامی افغانستان چنان 

گرند که غنی، رئيس جمھور افغانستان  سرکوب
چند روز پيش در يک سخنرانی در واشنگتن 
اع*م کرد، طالبان با توجه به شکنجه و 

اند، نارضايتی مشروع  بدرفتاری که متحمل شده
دارند و ضرور است تا راھی برای عذرخواھی 

اگر رئيس جمھور .  از اين گروه پيدا شود
افغانستان در مورد طالبان چنين اعترافی بکند، 
روشن است که عملکرد پليس در رابطه با 

 .شھروندان عادی چگونه است
 پنتاگون تصاوير تيرباران ٢٠٠١در سال 

در کابل را در شھرھای مختلف "  زرمينه"
اين زن، دو سال پيش از .  افغانستان پخش کرد

از سوی امارت "  روابط نامشروع"آن، به اتھام 
اس*می طالبان در غازی ستديوم کابل تيرباران 

شد رھايی  پس از تجاوز نظامی، ادعا می.  گرديد
عمليات "زنان از جنايات طالبان از دستاوردھای 

از آن زمان تاکنون، .  خواھد بود"  بلندمدت آزادی
صحبت از تحوqت در زندگی زنان افغان است، 
از وجود قوانين پيشرفته، از حضور زنان در 
مجلس شورای ملی افغانستان و کابينه، از افتتاح 

 .مدارس دخترانه و بسياری تغييرات ديگر
درست است که وضعيت زنان نسبت به زمان 

اما بايد توجه داشت .  طالبان تغييراتی کرده است
اگر اقليتی از زنان در کابينه و مجلس، در 

ھای دولتی و پليسی حضور دارند، اگر حق  پست
تحصيل و کار در قانون به زنان داده شده است، 
اما واقعيت زندگی اکثريت زنان افغان امر 

ای برای  از سويی، بايستی اراده.  ديگريست
اجرای قوانين وجود داشته باشد که در افغانستان 

بند  از سوی ديگر، ھمان حقوق نيم.  چنين نيست
قانون اساسی نيز توسط سران سياسی و مذھبی 

ھای غير  ھا و ارزش افغانستان به عنوان آموزه
سرکنسول .  شوند اس*می به چالش کشيده می
 اسفند سال ١٩افغانستان در ايران نيز روز 

گذشته در ھمايشی در مشھد با اشاره به اين که 
مردم اين :  افغانستان کشوری مسلمان است، گفت

گذارند به نام آزادی زنان، با اعتقادات  کشور نمی
  .آنان بازی شود

و واقعيت زندگی اکثر زنان افغانستان، 
تجاوزھای جنسی، خودسوزی زنان، خريد و 
فروش زنان، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، 

. ھای متعدد ديگرست ازدواج کودکان و خشونت
گريزند، يا  زنانی نيز که از خشونت خانگی می

توسط بستگان بدون ترس از مجازات به قتل 
" زنا"رسند يا در صورت دستگيری به جرم  می

طبق آمارھا بيش از .  شوند به زندان افکنده می
آموزان دختر، پيش از پايان  نيمی از دانش

کنند، به علت  تحصي*ت، مدرسه را ترک می
فقر، به علت ازدواج زودھنگام، به علت مخالفت 

دخترانی .  خانواده به ادامه تحصيل و دqيل ديگر
. روند، امنيت جانی ندارند نيز که به مدرسه می

آموزان  اخبار قتل، اسيدپاشی و تجاوز به دانش
گذشته از آن، بسياری از .  شمار است دختر بی

مناطق کشور در کنترل طالبان و نيروھای 
گرا قرار دارند که تحصيل را برای  افراطی اس*م

 .سازد دختران ناممکن می
. کند چنان در افغانستان بيداد می فقر و بيکاری ھم
ھای سياسی و  خواری در ميان رده فساد و رشوه

نظامی و پليسی چندان رايج است که کرزای، 
اش يک  رئيس جمھور سابق افغانستان و خانواده

 .نمونه بارز از آن ھستند
اما .  سوزی به قتل رسيد فرخنده به جرم قرآن

در اين کشور .  قربانيان اين اتھام تنھا زنان نيستند
ھر فردی که گمان رود يا ادعا شود که به اس*م 
توھين کرده، اگر به دست اراذل و اوباش در 
کوچه و خيابان به قتل نرسد، توسط سران مذھبی 
تکفير و توسط دولت دستگير و محاکمه و چه بسا 

 بود که چند ٢٠٠۶سال .  اعدام خواھد شد
روحانی از دولت خواستند يکی از شھروندان 
افغان به نام عبدالرحمن به دليل ترک اس*م و 

سال .  گرويدن به مسيحيت به اعدام محکوم شود
از دولت "  دعوت اس*می"، رھبر حزب ٢٠١۴

خواست مسئوqن روزنامه افغانستان اکسپرس به 
اتھام توھين به خدا، اس*م و پيامبر، مجازات 

 .شوند
جمھوری "پاره تصويرھايی که در باq از 

ترسيم شد، برای ما ايرانيان "  اس*می افغانستان
برای .  بسيار آشناست، به ويژه وضعيت زنان

ھا با دولت اس*می شيعی و اپوزيسيون  عراقی
ھا با دولت اس*می،  سنی داعش، برای سعودی

ھا با دولت اس*می و اپوزيسيون  پاکستانی
ھا با  ای  ای و داعشی، برای نيجريه القاعده

و برای ساکنين ھر .  اپوزيسيون بوکو حرامی
کشوری که حکومتی اس*می دارد يا اپوزيسيونی 

 .گرا اس*م
گرايان دولتی يا ضد دولتی، در ھر کشوری   اس*م

ای را که به  گيرند، ھر منطقه که قدرت می
شان، وضع و  آورند، اولين اقدام تصرف درمی

ھای  تحميل قوانين شرعی و برقراری مجازات
سرکوب .  وحشيانه و قرون وسطايی اس*می است

حتا .  و کشتار و خفقان تحت عنوان ارتداد است
زمانی که در کشورھای به ظاھر سکوqر به 

موفقيت يا شکست آنان به .  رسند قدرت می
ساختار اجتماعی و اقتصادی و مقاومت مردم 

رو يا  بستگی دارد نه به حاکميت اس*م ميانه

١از صفحه   
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١از صفحه   
کنند، و اگر فقير و  ی او زندگی می خانواده

ھا  ی مناسباتی است که آن ی سلطه بيکارند نتيجه
 .را به فقر و بيکاری محکوم کرده است

داران،  وقتی که حکومت، دست در دست سرمايه
دستمزد کارگران را يک چھارم خط فقر تعيين 

خواھد آن را به  کند و با ھزاران اراجيف می می
خورد طبقه کارگر بدھد، پيدا کردن عام*ن 

حکومتی که برای .  ای نيست جنايت، کار پيچيده
اش  جان، زندگی و شرافت کارگر و خانواده

اش را به  ارزشی قايل باشد، کارگر و فرزندان
کارگران را به !  کند چنين فقری محکوم نمی

خاطر اعتصاب و يا ايجاد تشکل سرکوب و به 
... مردمان را از آزادی و حتا!  فرستد زندان نمی

 !کند شان محروم نمی به خاک سپردن عزيزان
حکومتی که مانند کبک سرش را به زير برف 

پندارد، به عبث دنبال  کرده و مردمان را ھالو می
ھای غلط است، حکومتی که در اين  دادن آدرس

مواقع و در بھترين حالت چند کارمند دون پايه و 
 .کند آلت دست را به عنوان مقصر معرفی می

ھا که  اما ھيچ ترديدی نيست، نه در ما و نه در آن
ھيچ ترديدی نيست که  .  يونس را به خاک سپردند

داری عامل  حکومت اس*می و مناسبات سرمايه
ھيچ ترديدی تا زمانی که  اين جنايت ھستند و بی

داری  جمھوری اس*می و مناسبات سرمايه
ھا بر مدار فاجعه  برقرار است، زندگی يونس

چرخد و ھر بار قربانيان جديدی بر قربانيان  می
 .گردند داری افزوده می نظام سرمايه

ھای مختلف از   سال حکومت اس*می با نام٣۶
نژاد و  جنگ تا سازندگی، از خاتمی تا احمدی

ای گواه اين  روحانی، از خمينی تا خامنه
 .مدعاست

 ھزار تومان از آن ۵٠کارفرما طلبکار بود، تنھا
عنوان مساعده درخواست کرده بود،  ھا را به طلب

 ھزار تومان نيز از او دريغ شد، تا ۵٠اما ھمان 
او که به اين پول برای درمان ھمسرش نياز 
فوری داشت، شب ھنگام خود را به آتش بکشد و 

ھای آتش  ای که فرزندش در ميان شعله تنھا جمله
"از او شنيد اين بود نه فريادی، نه ".  سوختم: 

يک عمر ".  سوختم"اشکی، نه التماسی، فقط 
ھايی سخت از او  زندگی و کار در معدن با سنگ

ھای  انسانی آھنين ساخته بود که در ميان شعله
پرسد و نه  ديگر نه کسی از او می.  آتش ذوب شد

او فراموش شد مانند .  آورد کسی او را به ياد می
. نگذاريم يونس نيز فراموش شود.  ھزارانی ديگر

نگذاريم .  نگذاريم زندگی يونس تکرار شود
 .ھا را با خود ببرد ھای آتش يونس شعله

ی  ھا يونس ديگر نتيجه زندگی يونس و ميليون
ست  داری و حکومتی ی سرمايه گرانه مناسبات ستم

در اين .  که حافظ و پاسدار آن مناسبات است
ھای  مناسبات چيزی که ارزش ندارد ارزش

 : گويد بيھوده نيست که شاملو می. ست انسانی
 
ھمه از مردن در   –باری   –ھراس من "

 ست سرزمينی
 که مزِد گورکن

 از بھای آزادی ِ آدمی               
 ."افزون باشد                                       

 
در اين مناسبات، گروھی اندک به عنوان 

شان پول  ھا برای دار که معيار تمام ارزش سرمايه
رو  نگرند و از ھمين است، فقط به سود بيشتر می

ھا، کارگران، تنھا ابزاری  ھا ديگر انسان برای آن
ی  جنبه.  شان سود بيافرينند ھستند که بايد برای

ھا  آن.  ھا اھميتی ندارد انسانی نيروی کار برای آن
کنند که کارگر چقدر سود به  فقط به اين فکر می

رساند و از ھمين رو زمانی که به او  ھا می آن
ارزش او را به  نياز ندارند مانند يک دستمال بی

 .افکنند دور می
گزد وقتی  شان نمی برای ھمين است که حتا کک

ھا انسان بيکار ھستند و ھيچ درآمدی برای  ميليون
شوند که  ھا وقتی متوجه می آن.  معاش خود ندارند

ھا انسان به خروش آمده و حق زندگی  اين ميليون
گاه که  خود را به عنوان انسان مطالبه کنند، آن

داران و حکومتيان موجوديت خود را در  سرمايه
شود و  ست که صداھا بلند می گاه آن.  بينند خطر می

مزدورانی ماسک زده از درون ھمان حکومت 
که تا ديروز خفقان گرفته بودند، به صدا درآمده 

!! برند داران شکايت می تفاوتی سرمايه و از بی
ھا ھدفی جز حفظ ھمان مناسبات و ھمان  آن

ھا فقط برای به انحراف بردن  آن.  حکومت ندارند
فرياد حق طلبی اکثريت بزرگ جامعه، ارتش 

آيند تا با  ديدگان، به ميدان می محرومان و ستم
آرايش ھمان ديو جنايتکار، آن را به عنوان ديوی 

 .توان و بايد پذيرفت به مردم غالب کنند که می
چه کسی مسوول واقعه است؟ چه کسی يونس را 

ست که نبايد فراموش  به آتش کشيد؟ اين سوالی
 .شود

. ھا قربانی فقر و بيکاری ھستند يونس و يونس
ھا انسان در شرايطی مانند يونس و  ميليون

ِی  مزدوران امنيتی.  اما اين پايان کار نبود
حکومت اس*می جسد او را به گروگان گرفتند، 

ھا حکم  پدر و برادرش را بازداشت کردند و به آن
کردند که حق ندارند مراسم خاکسپاری او را به 
فريادی عليه ظلم و ستم حکومت اس*می و 

رغم  اما به.  داری حاکم تبديل کنند مناسبات سرمايه
ی اين تھديدھا و بگير و ببندھا مردم  ھمه

خرمشھر ظلم و ستمی را که بر يونس رفته بود با 
(حريه، حريه"شعار  فرياد )  آزادی، آزادی" 
 .کردند
چه بر يونس رفت، سرنوشت دردناک او،  آن

سرنوشت .  سرنوشت تنھا يونس نيست
ھاست، سرنوشت يک نسل است، نسلی که  ميليون

 .بر خاک سياه نشسته
ھم اکنون بيکاری و فقر در خوزستان از جمله 

مردم خرمشھر از آب .  کند خرمشھر بيداد می
ای قابل آشاميدن باشد،  آشاميدنی، آبی که حتا ذره

ھمان "  باشو"شايد بسياری زندگی .  محروم ھستند
ھای  را در يکی از محله"  غريبه کوچک"

ی اھواز ديده، شنيده و يا خوانده باشند، او  فقرزده
 .گذراند نيز با دکه فروش سيگار زندگی می

اما اين تنھا خوزستان نيست که در آتش فقر و 
سوزد، به ھر جا که پا بگذاری يونس  بيکاری می
بينی، از بلوچستان تا خراسان، از  را می

آذربايجان تا بندرعباس، از شرق تا غرب، از 
القرای جھان  ام"جنوب تا شمال و البته تھران، 

جايی که ولی فقيه سوار بر توسِن ".  اس*م
سرکوب و کشتار، و س*ح ريا و دروغ در 

ھا  دھد و به مردم و دردھای آن دست، جوqن می
 !!نگرد به تمسخر می

تان را ببنديد و اين جمله را که در  ھای چشم
: گزارش بانک مرکزی آمده در ذھن مرور کنيد

در يک چھارم خانوارھای ايران ھيچ فرد "
ھا را  حال با ھم زندگی آن".  شاغلی وجود ندارد

ھمه جا يونس را .  در ذھن به تصوير درآوريم
بينيم، ھمه جا زنان غرق شده در منج*ب فقر  می

را، ھمه جا کودکانی را که در جوی آبی سياه 
گردند، تا آن را به  زده می دنبال سيبی حتا کرم

 .دندان کشيده و از آن لذت ببرند
اما و باز اما اين تنھا بيکاران نيستند که در فقر 

 ميليون کارگر که اغلب ١١.  اند ور شده غوطه
سرپرست خانوار ھستند عموما با فقر و 

بار زندگی را بر دوش  ھای خالی، کوله سفره
و باز فراموش نکنيم ديگر زحمتکشان .  کشند می

ھای  جامعه را، معلمان، پرستاران و ديگر توده
ايم   و يا ديده بارھا شنيده.  فقير شھر و روستا

ھای  خودکشی کارگر و يا بيکاری را در ايستگاه
 .متروی تھران، ايستگاه آخر زندگی

ايم زندگی دردناک و  چگونه و چرا از ياد برده
زاده کارگر معدن  تر غ*مرضا قلی مرگ دردناک

را که در يکی از روستاھای اطراف "  زری قلعه"
ھنوز ده سال نشده، !  گذراند؟ بيرجند روزگار می
دو پسر جوان و .  ھا گذشته است گويی اما قرن

اش از شدت فقر تحصيل را رھا و به  نوجوان
پيش از خودکشی به .  کارگری روی آورده بودند

"اش گفته بود پسران  سال در معدن کار ٣٠: 
ام رفاه داشته باشند و حاq به نان  ھای کردم تا بچه
 ماه دستمزد خود را از ١٧او که ".  شب محتاجم

٣از صفحه   

شايد بتوان .  اند اولين آماج آنان نيز زنان.  تندرو
گفت وضعيت زنان در کشورھای اس*می معيار 

 .سلطه قوانين شرعی در آن کشور است
گرايان،  يابی اس*م دھد، قدرت تجربه نشان می

خواه دولتی خواه اپوزيسيون، ريشه در معض*ت 
آنان بر .  ای دارد اقتصادی و اجتماعی وسيع توده

کنند، از ناآگاھی و باورھای  اين بستر رشد می
کنند و از ميان مردم  ھا تغذيه می دينی توده

ھای اين  پس، دولت.  گيرند ناراضی نيرو می
آور آتشی ھستند که بر جان  کشورھا، خود، ھيمه

ھای اين کشورھا افتاده است و جان و ھستی  توده
گری  و تجاوز، اشغال.  کشاند آنان را به تباھی می
گرايی  ھای امپرياليستی و اس*م و دخالت دولت

مانند ايران و عربستان، بر اين آتش دامن 
در نتيجه، تا زمانی که معض*ت .  زنند می

اقتصادی و اجتماعی و سياسی پابرجايند، تا 
زمانی که ناآگاھی و باورھای مذھبی نيرومندند و 
ھا  تا زمانی که آلترناتيوی رلديکال در برابر توده

وجود نداشته باشد، در بر ھمين پاشنه خواھد 
 .چرخيد

از ھمين روست که ھر گونه دگرگونی جدی در 
ھای  اين کشورھا، بدون براندازی حکومت

اس*می، بدون جدايی دين از دولت، بدون رفع 
 . معض*ت اقتصادی و اجتماعی ناميسر است

 

آور  جمھوری اس�می افغانستان ھيمه
 آتشی که بر جان فرخنده افتاد

 ھا يونس ديگر برای يونس و ميليون



 ۵ ۶٩٠ شماره  ٩۴نيمه اول فروردين     ۵

  ۶درصفحه 

 کميته ھای مبارزه برای افزايش دستمزد را برپاکنيم و
 به بازی تکراری تعيين حداقل دستمزد توسط 

 پايان دھيم" شوارای عالی کار"

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 

داند که  ھر کس اين را می.  باشد؟نداشت
افزايش قيمت، صرفا به نان و گوشت و 

مرغ و ساير مواد خوراکی محدود نشد،  تخم
 تما کاqھا و خدمات ٩٣بلکه در طول سال 

يک کارگر .  با افزايش قيمت روبرو بود
کاشی ايرانا در واکنش به ادعای امثال علی 

دولت "گويد  ربيعی پيرامون کاھش تورم می
رقم تورم و افزايش حداقل دستمزد را به ھم 
نزديک ساخته است، اما چگونه است که 

 تومان ٨٠٠٠ تومانی به ۴۵٠٠مرغ کيلويی 
 ؟"رسد به فروش می
گران طبقه کارگر امثال وزيرکار  سرکوب
توانند مصوبه مزدی شورای عالی کار را  می

توانند در  استثنائی و ضدتورمی بخوانند، می
بافی کنند و آن را به  مورد نرخ تورم دروغ

توانند ميزان تورم را   درصد برسانند، می١۵
روی کاغذ کاھش دھند، اما نه وزيرکار و نه 
رئيس آن حسن روحانی و نه حتا کل دم و 

توانند کاھش دستمزدھای  دستگاه دولتی، نمی
واقعی، کاھش قدرت خريد کارگران و 
وضعيت وخيم و عينی زندگی طبقه کارگر 
را در چشم خود کارگران ديگرگونه جلوه 

وقتی که متوسط ھزينه ماھانه يک .  دھند
، ٩٣ نفره کارگری آن ھم در آبان ۴خانوار 

حتا بنابه گزارشات انتشار يافته در 
ھا به دستگاه  ھايی که در وابستگی آن رسانه

ترين ترديدی وجود ندارد، باqی  حاکمه، کم
 ميليون تومان بوده است، تعيين حداقل ٣

 ھزار تومانی که حتا از يک ٧١٢دستمزد 
تر است، جز اقدام  چھارم اين رقم ھم کم
دار در تحميل گرسنگی  آگاھانه طبقه سرمايه

ترين  بيشتر بر کارگران، تحميل ارزان
ھا بر نيروی کار و جز تشديد و  قيمت

معنای ديگری !  استثمار و کسب سود حداکثر
 .ندارد

تر از  تن معاون وزيرکار، وقيح حسن ھفده
ربيعی چنين ادعا کرد که دستمزدھا به 

" انداز قدرت پس"شود که  ای تعيين می گونه
 !به کارگر بدھد

به راستی چيزی فراتر و بيشتر از وقاحت و 
پرروئی qزم است در شرايطی که متوسط 

 ميليون تومان و ٣ ماھانه باqی  ھزينه
تر  متوسط دريافتی کارگر يک ميليون و کم

از يک ميليون تومان است، کسی ادعا کند، 
! انداز کارگران فراھم آمده است قدرت پس

حد و مرز و شکستن  اين فقط وقاحت بی
اين .  بافی و امثال آن نيست مرزھای دروغ

شارqتانيسم ناب و تمام عيار است که ھمه 
مقامات حکومتی، منجمله کسانی چون علی 

تن، استاد مسلم اين  ربيعی و حسن ھفده
 .اند رشته

 درصد خط ٣۵ميان آمد و سرانجام گفته شد 
تر از آن رضايت  قرمز است و به کم

گفتند .   دھند و با آن توافق نخواھند کرد نمی
غير از اين باشد جلسه تعيين مزد را ترک 
خواھند کرد و سندی را امضاء نخواھند 

بر ظلم کارفرما و دولت مشروعيت "کرد، 
، بازيچه دولت نخواھند شد و "نخواھند داد
 !الی آخر

 قبل گرفته شده و   ھا  اما تصميم ازمدت
زمانی که دولت .  حاصل گشته بود"  توافق"

 ١۴اع*م کرد حقوق کارمندان دولت را 
درصد افزايش خواھد داد، وقتی که در 

 درصدی حداقل ١٧خودرو افزايش  ايران
دستمزد به ميان آمد که اعتراض وسيع 

داشت،  کارگران اين کارخانه را نيز در پی
دار و  از ھمان زمان تصميم طبقه سرمايه

دولت اين طبقه در مورد ميزان حداقل 
بقيه ھرچه بود، .   روشن بود٩۴دستمزد 

کاری برای  دروغ بود و شانتاژ و فريب
انحراف اذھان توده کارگران از اصل 

ھا،  پروردن اميدھای واھی در دل آن.  ماجرا
داشتن و پرھيزدادن کارگران  در انتظار نگاه

با تصويب حداقل !  از اعتراض و اعتصاب
 شورای ٩٣ اسفند ٢۴دستمزد در جلسه 

 درصد و افزايش ١٧عالی کار، و اع*م رقم 
 به ۶٠٨٩١٠حداقل دستمزد ماھانه از 

ھای   تومان، تمام ظاھرسازی٧١٢٢۵۴
فريبانه نيز از  ھای عوام تکراری و جنجال

زار دروغ و دسيسه، به سطح آمد  عمق لجن
و در معرض ديده توده کارگران قرار 

 .گرفت
 ت*ش کرده ٩٣دولت که در تمام طول سال 

بود به ضرب و زور آمار و ارقام ساختگی، 
 درصد ١۵ميزان تورم را در اسفند ماه به 
باليد که حداقل  برساند، اکنون به خود می

دستمزد را، بيشتر از ميزان تورم افزايش 
علی ربيعی مقام عالی رتبه امنيتی ! داده است

و وزيرکار رژيم، به خود اجازه داد 
را "  مصوبه مزدی شورای عالی کار"
به رغم اين .  بخواند"  استثنايی و ضدتورمی"

ادعاھا که ھيچ کارگری آن را باور نکرد و 
توانست آن را باور کند، اما وزير کار  نمی

ھای ساده کارگران،  پاسخی برای پرسش
 درصد ۴٠مانند اين که وقتی قيمت نان 
تواند تورم  افزايش يافته است، چگونه می

 درصد رسيده ١۵کاھش يافته و به 

، گرچه اين ٩۴موضوع تعيين حداقل مزد 
ھای بعضا  کاری ھا و فريب بار با مقدمه چينی

ھای  متفاوتی ھمراه بود، اما ھمان روال سال
خواست کارگران، به .  گذشته را طی کرد

روال ھميشگی ناديده گرفته شد و طبقه 
کارگر بار ديگر، رسما به زندگی در مادون 

کارگران، يکبار .  خط فقر محکوم گرديد
تر از گذشته، به  ديگر و اين بار روشن
توان و نبايد به باq و  تجربه دريافتند که نمی

ست  به معجزات شورای عالی کار که ترکيبی
از نمايندگان کارفرمايان و دولت و 

ھاست بازی به  ھای ضدکارگری و سال تشکل
زنی به راه  گرائی و چانه اصط*ح سه جانبه

 .اند، دل بست انداخته
آميز که آخر ھر سال  به اين بازی فريب

تکرار شده و اميدھائی را در پايين و در 
ھايی از کارگران دامن زده، اما  ميان بخش

نتيجه آن تحميل فقر و گرسنگی بيشتر بر 
اگر که . طبقه کارگر بوده است، بايد پايان داد

افزايش حداقل دستمزد طبق خواست 
کارگران از اين سراب شدنی نيست، اما 

توان و بايد راه موثری جستجو کرد و  می
ست و  راھی که زمينی.  طرحی نو درانداخت

 .نيروی آن، خود کارگرانند
  که جلسات ٩۴بحث تعيين حداقل دستمزد
 آغاز شد، به ٩٣مقدماتی آن در دی ماه 

روال ھميشگی تا آخرين روزھای اسفند 
کارگزاران و نوکران سرمايه .  ادامه داشت
ساز رژيم، در يک  ھای دست در تشکل

ريزی شده با دولت و  ھماھنگی برنامه
ھايی  کارفرمايان و با استفاده وسيع از رسانه

که طبقه حاکم در اختيار آنان گذاشته است، با 
کارانه به قصد انحراف  اظھاراتی فريب

 توده کارگران، آرام  اذھان و سرگرم ساختن
دار در  آرام زمينه اع*م تصميم طبقه سرمايه
داشتن  مورد ميزان حداقل دستمزد و فرو نگاه

طبقه کارگر در زير خط فقر را، فراھم 
 .ساختند

در آغاز چنين مطرح شد؛ سبد معيشت که در 
 قانون کار بر آن تاکيد شده ۴١بند دوم ماه 

. شود است، در تعيين حداقل دستمزد لحاظ می
 ۵٧گفته شد بر اين پايه، حداقل دستمزد بايد 

درصد افزايش داده شود اما ب*فاصله اضافه 
شد که اين رقم مورد پذيرش کارفرمايان که 

. اند نيست  درصد را پيشنھاد کرده١٣رقم 
زنی و ميانگين اين دو رقم به  حرف از چانه
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 به صراحت گفته ٩٣علی ربيعی اوايل بھمن 
داران را داشته  بود که او بايد ھوای سرمايه

وی در پاسخ به خبرنگار ايلنا پيرامون .  باشد
، "ھمه"تعيين حداقل دستمزد، اوq ادعا کرد 

 ٩٣ درصدی حداقل دستمزد ٢۵از افزايش 
)  درصد رقم تورم اع*م شده٣۵به جای (

مقصود علی ربيعی از کلمه .  اند راضی بوده
داران و  در اين جا، ھمان سرمايه"  ھمه"

ھای  ھا در تشکل دولت و البته عوامل آن
اما تا آنجا که به .  سازشان است دست

استثناء نه فقط تمام  گردد، بی می کارگران بر
 و ٩٣کارگران نسبت به مصوبه دستمزد 

 ١٠دار به  دستبرد آشکار طبقه سرمايه
درصد رقم تورم رسمی اع*م شده ناراضی 
بودند، بلکه بسياری از کارگران عليه اين 

 آشکار دست به اعتراض  مصوبه و راھزنی
ربيعی در ادامه پيرامون .  و اعتصاب زدند

بنده وزير کار ھستم، ھم " گفت ٩۴دستمزد 
 نگاه داشته باشم، ھم به کارگران توليدبايد به 

اين جا نيز مقصود وزير "  توجه داشته باشم
کار از توليد، صاحبان وسايل توليد يا ھمان 

اما بعد، وقتی که .  داران است سرمايه
دھد که به  وزيرکار به ھمگان اطمينان می
دار توجه دارد  ھر دو طرف کارگر و سرمايه

"گويد می (کارآفرينانامروز :  بخوان  
 حال و روز ماو کارفرماھای )  داران سرمايه
مراقبت و ھا    از آنما بايد.   ندارندخوشی
ھا و   تاکيد٩٣/  ١١/  ١ايلنا ." ( کنيمنگھداری

 )پرانتز از ماست
ھا، وزير کار رژيم در واقع  با اين صحبت

چه را که بر محور آن بايد ميزان حداقل  آن
 دستمزدھا تعيين شود، بيان کرده 

علی ربيعی عضوی از کابينه .  است
ای از دستگاه دولتی، قبل از  روحانی، مھره

" مراقبت"داران  از سرمايه"  بايد"ھرچيز 
ھا حراست کند، بايد  کند، بايد از منافع آن

را برايشان فراھم سازد " حال و روزخوشی"
بايد ھنگام تعيين حداقل دستمزد، به خواست 

اگر ضرورت داشته .  ھا توجه کند و منافع آن
تواند ھنگام تعيين حداقل دستمزد به  باشد می

ھای پليسی رژيم ساخته،  کمک تشکل
اندازی کند، اما در ھر حال  بازی راه شعبده

تر بر  بايد امر تحميل دستمزدھای ھرچه کم
طبقه کارگر و تامين سودھای ھرچه بيشتر 

" نگھدار" بََرد،  را پيش"کارآفرينان"برای 
ھا و نظام استثماری حاکم باشد وگرنه  آن

توان   ھزار تومان نمی٧١٢کيست که نداند با 
حتا دوتا اتاق در حاشيه شھر تھران اجاره 

 کرد؟
طبقه حاکم، ھر سال اين بازی را تکرار 

دستمزدھای واقعی سال به سال .  کرده است
قدرت .  با کاھش بيشتری روبرو شده است

خريد و وضعيت معيشتی طبقه کارگر 
اين واقعيت ھا و .  تر شده است پيوسته وخيم

روال تعيين حداقل دستمزد و عملکرد 
شورای عالی کار رژيم، به کارگران 

توان  آموزد که برای افزايش دستمزد نمی می
شورای عالی "و نبايد در انتظار مصوبه 

"در آخر سال نشست"  کار که "  شورائی. 
دار و دولت اين  ابزار دست طبقه سرمايه

طبقه است و مصوبه آن ھرچه باشد، متضمن 
که   ست مادام  بديھی.  خواست کارگران نيست

کارگران با نيروی اتحاد و مبارزه متشکل 
خويش، کارفرمايان را مجبور به عقب 
نشينی دراين عرصه نسازند، مادام که خود 

قدم نشده و در تعيين و افزايش  کارگران پيش
دستمزدھا نقشی نداشته باشند، در بر ھمين 

وقت آن است که خود .  پاشنه خواھد چرخيد
ھا را باq زنند، و با اتکاء به  کارگران آستين

نيروی خود، برای افزايش دستمزد وارد 
صحنه شوند و مبارزات متحد و مستمری را 

 .سازمان دھند
در موضوع تعين حداقل دستمزد و افزايش 
آن، اتحاد و تشکل کارگران حائز اھميت 

ھای کارگری  ست که تشکل بديھی.  ست زيادی
ھای فعاqن کارگری موجود، در اين  و تشکل
اتحاد .  توانند نقش موثری ايفا کنند زمينه می

عمل  شش تشکل مستقل و صدور بيانيه 
 پيرامون حداقل ٩٣مشترک در دوم اسفند 

دستمزد و تاکيد بر ضرورت افزايش آن به 
 ميليون تومان، چنانچه با بسيج ٣باqی 

کارگران و اقدامات عملی مشترکی ھمراه 
تواند گام موثری در اين راستا  شود، می

افزايش دستمزد خواست مشترک عموم .  باشد
ھای  ست که تمام تشکل کارگران و خواستی

ھای فعاqن کارگری  مستقل کارگری و تشکل
ھای واقعی و  توانند حول آن اتحا عمل می

مستمری را سازمان دھند و ضمن گسترش 
ھا، جنبش افزايش دستمزد را نيز  اتحاد عمل

 .گامی جلو برانند
ھا در زمينه افزايش حداقل  اتحاد عمل تشکل

ست مفيد و ضروری و  دستمزد، گرچه گامی
درجا انداختن خواستی واحد در مقياس 
سراسری موثر است، اما اين ھنوز کافی 

تر از آن اين است که  موثرتر و مھم.  نيست
ای متشکل   خود کارگران وارد صحنه مبارزه
اين وظيفه .  برای افزايش حداقل دستمزدشوند

اما بر دوش کارگران پيشرو و آگاھی ست 
که درکارخانه ھا و صنايع بزرگ، کم و بيش 
. تشکل ھا و کميته ھائی را سازمان داده اند
کارگران آگاه وپيشرو می توانند با ايجاد 

ھای ويژه ای که محور آن  ھا و کميته تشکل
افزايش دستمزد و بھبود وضعيت معيشت 
. کارگری باشد، اين مبارزه را سازمان دھند

توان در  اگرکه در آغاز ھنوز به سادگی نمی
ھا چنين  تمام واحدھای توليدی و کارخانه

ای را سازمان داد، اما اين کار در  مبارزه
ھا و  ترين کارخانه ترين و بزرگ پيشرفته

خواست افزايش .  ست موسسات توليدی شدنی
دستمزد و بھبود معيشت کارگری خواستی 
نيست که فقط در آخر سال آن را مطرح 

داری، افزايش دستمزد  در نظام سرمايه.  کرد
. موضوع ھميشگی مبارزه طبقه کارگر است

ھا در  ھا وکميته  با تشکيل چنين تشکل
ھايی که  موسسات و صنايع بزرگ و کارخانه
تر محسوب  به لحاظ مبارزاتی پيشرفته

شوند حول افزايش حداقل دستمزد است  می
که نخستين گام برای خروج تعيين حداقل 
دستمزد از چرخه معيوب شورای عالی کار، 

 .شود برداشته می
کارگران آگاه و پيشرو در اين واحدھا و 

توانند مبارزه موثری  ھا، نه فقط می کارخانه
برای افزايش دستمزد در ھر کارخانه را 
سازمان دھند، بلکه از طريق پيوند و ارتباط 

توانند اعتراضات ھماھنگ  با يکديگر می
ای و در مراحل  زمان فراکارخانه شده و ھم
تر، کارزار مشترک و سراسری  پيشرفته

برای افزايش حداقل دستمزد را سازمان 
بازی شورای  شب پايان دادن به خيمه.  دھند

ھای تکراری  عالی کار رژيم و بازی
ساز آن، در گرو  ھا جاسوسی دست تشکل

ت*ش جدی کارگران آگاه و پيشرو و تشکيل 
ھای ويژه مزد و به دست گرفتن ابتکار  کميته

 .عمل برای افزايش حداقل دستمزد است
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 بيانيه اج�س لوزان، ادامه توافقات ژنو

طريق مانع از برھم خوردن توازن قوای 
عنوان حل جزئی  نظامی در منطقه گردد، به

يک مسئله کلی در سياست خارجی دولت 
ھای جھانی گروه  از ديدگاه قدرت. آمريکاست

ای   حل نزاع ھسته ترين راه  نيز مطلوب۵+١
دردسر  ھمين شيوه ديپلماتيکی است که بی

نشينی وادار  جمھوری اس*می را به عقب
 .کرده است

توان نتيجه گرفت که  از آنچه که گفته شد، می
ھايی که  دو طرف درگير در  رغم مخالفت به

رو ھستند،   ای ھنوز با آن روبه مسئله ھسته
با .  راه بازگشتی از اين مذاکرات وجود ندارد

تعيين خطوط کلی توافقات اج*س لوزان و 
که در آينده در جزئيات نيز اخت*ف  لو اين

بروز کند، سرانجام طرفين ت*ش خواھند 
کرد، با دادن امتيازات متقابل به يکديگر، 

ای را در چند ماه آينده مختومه  پرونده ھسته
 .اع*م کنند

توافق نھائی و مختومه اع*م شدن نزاع 
ھای دارو  ای البته برخ*ف توھم پراکنی ھسته
ھای رژيم به اين معنا نخواھد بود که در  دسته

ھای مردم ايران بھبودی جدی  وضعيت توده
ھای جمھوری اس*می  بحران.  رخ خواھد داد

ای  تر از آن ھستند که با حل نزاع ھسته عميق
ای  ع*وه بر اين، حل نزاع ھسته.  حل شوند

ھای ماجراجويانه  به معنای پايان سياست
جمھوری .  جمھوری اس*می نخواھد بود
ای شکست و  اس*می بر سر نزاع ھسته

اما ھنوز از .  نشينی را پذيرفته است عقب
طلبانه و  سياست خارجی توسعه

ای دست برنداشته  طلبانه منطقه ھژمونی
لذا اخت*فات در سياست خارجی .  است

ای  ھای امپرياليست و منطقه ھمچنان با قدرت
 .ماند و ادامه خواھد يافت باقی می

درگيری نظامی کند که سرنوشتی پر از ابھام 
 .داشت

بنابراين دqيل است که اوباما نيز ھمانند 
جمھوری اس*می چاره ديگری جز اين 

نوعی از توافق و سازش با  نداشت که به
 برسد که qاقل بتواند  جمھوری اس*می

سازی و  پيشرفت آن را در عرصه غنی
 .ساخت بمب اتم سد کند و يا به تعويق اندازد
توافقاتی که تاکنون صورت گرفته است، 

ھايی که در درون آمريکا و يا  رغم مخالفت به
در سطح منطقه خاورميانه توسط اسرائيل 
صورت گرفته، تماماً به نفع دولت آمريکا و 

 . ھای آن بوده است سياست
ويژه از  ھايی که اوباما از درون، به مخالفت

خواه يا از بيرون توسط  جانب جناح جمھوری
ای با جمھوری  اسرائيل بر سر توافق ھسته

گونه که عنوان  روست، آن اس*می، باآن روبه
شود، مطلقاً به اين بحث ارتباط ندارد که  می

ای، قوی  توافق و سازش بر سر پرونده ھسته
بلکه اخت*فی است که .  يا ضعيف بوده است

اساساً بر سر نحوه برخورد با جمھوری 
 .اس*می قرار دارد

خواه و کنگره  از ديدگاه حزب جمھوری
آمريکا و ايضاً اسرائيل و عربستان سعودی 

ای از  ھای ديگر، پرونده ھسته و برخی دولت
آويزی برای عقب راندن  آغاز، دست

جمھوری اس*می در سياست خارجی بوده 
بايستی  که تا تحقق آن، اين پرونده می

که در  حالی در.  ھمچنان qينحل باقی بماند
ای تقريباً از  سياست اوباما، پرونده ھسته

سياست خارجی جمھوری اس*می جداشده و 
صورت يک مسئله جداگانه، حل آن در  به

يا qاقل تا جايی .  دستور کار قرارگرفته است
يابی جمھوری اس*می را  تواند، دست که می

ای به تأخير اندازد و بدين  به س*ح ھسته

٢از صفحه   

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
 
 

حکم زندان و ش�ق پنج کارگر معدن چادرملو، 
 فورا بايد لغو گردد
ست که سازمان درتاريخ   عنوان اط*عيه ای

دراين اط*عيه ضمن . فروردين انتشار داد١٢
توسط  اشاره به احکام صادرشده 

دادگستری اردکان ومحکوميت پنج  ١٠١ شعبه
کارگرچادرملو به حبس و ش*ق چنين آمده 

کارگران معدن سنگ آھن چادرملو که "  است
ھمانند ديگر کارگران و ھم طبقه ای ھای خود 
با مشک*ت و محروميت ھای عديده ای مواجه 
ھستند، طی دو سال گذشته برای تحقق 
مطالبات شان از جمله اجرای طرح طبقه بندی 

ھا و لغو حکم  مشاغل، افزايش کارانه
يکی از کارگران معدن، در اشکال    اخراج

گوناگونی دست به اعتراض زده واعتصابات و 
. تجمعات اعتراضی بزرگی را سازمان دادند 

 کارگر چادرملو در ٢٠٠٠ تا ٨٠٠اعتصاب
، جھت بازگشت به کار نماينده ١٣٩٢آذر ماه 

اخراجی شان و ھمچنين خواست منع تعقيب 
قضايی کارگران اعتصابی نمونه بارزی از 
ھمبستگی طبقاتی کارگران معدن سنگ آھن 

اعتصابی .  چادرملو،در دفاع از ھمکارشان بود
جوئی کارفرما و دولت پاسدار   که خشم و انتقام

خشمی که .  منافع استثمارگران را برانگيخت
اگر چه در آغاز با پذيرش خواست منع تعقيب 
قضايی کارگران چادرملو موقتا فروکش کرد، 
اما سرانجام در پی شکايت کارفرما، حمايت 
دولت و پشتيبانی سيستم قضايی جمھوری 
اس*می، با صدور حکم زندان و ش*ق بر 
گرده فعاqن اعتصاب وکارگران مبارز معدن 

 . "چادرملو فرود آمد
درادامه اط*عيه ضمن تأکيد برسياست 
سرکوب کارگران درحاکميت جمھوری 
اس*می،به تشديد و گسترش اقدامات وحشيانه 
رژيم پس از روی کارآمدن روحانی نيز اشاره 

 :شده ودرپايا ن اط*عيه چنين آمده است
نمودن ضمن محکوم )  اقليت(سازمان فدائيان 

صدور حکم ش*ق و حبس و ساير اقدامات 
گرانه وضد کارگری رژيم ارتجاعی   سرکوب

جمھوری اس*می عليه کارگران چادرملو، 
خواستار لغو فوری و بی قيد و شرط احکام 
صادره، منع تعقيب و پيگرد قضايی و امنيتی 

 .کارگران است
با تاکيد بر اينکه )  اقليت(سازمان فدائيان 

اعتصاب حق مسلم کارگران است، مصرانه از 
مطالبات کارگران معدن سنگ آھن چادرملو 

کند و خواستار ضمانت شغلی   حمايت می
فعاqن اعتصاب و عموم کارگران در تمامی 

 .    شرکت ھا، مراکز توليدی و صنعتی است
 

رژيم جمھوری اس�می را 

 بايد با يک اعتصاب 

 عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت
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 نگاھی به سخنان نوروزی خامنه ای در مشھد

١٠از صفحه    
، به دارندگان ديدگاه دوم، "قرار نگرفته است

امثال روحانی و کابينه اش ، به شدت تاخته و می 
اين نگاه دوم کام* غلط، عقيم و بی فايده : "گويد
البته خامنه ای به عمد فراموش می کند و ".  است

يا خود را به جھالت می زند تا بگويد اگر به زعم 
او اين ديدگاه دوم غلط است و او موافق آن 
نيست، پس با موافقت چه کسی ھمين سياست 
اقتصادی ديدگاه دوم از دوران رفسنجانی تا به 
امروز يعنی در تمام دوران رھبری شخص او در 
کشور اجرا شده و می شود؟ در ثانی چرا در تمام 

عقيم و "اين مدت، شخص او در مقابل اين ديدگاِه 
، ھيچ اقدام عملی معينی انجام نداده "بی فايده

است؟ آيا غير از اين است که جدای از موضع 
گيری ھای بی مصرف اين چنينی، خود او نيز 
البته با کمی مسامحه راه برون رفت نظام از 
بحران کنونی را در اجرای ھمين ديدگاه دوم می 

 .بيند و بس
با اين ھمه، مضمون اصلی صحبت خامنه ای در 
اين بخش از صحبت ھای او را در تبيين اين دو 
ديدگاه و يا موضع گيری او نسبت به سياست 
دولت نبايد ديد، بلکه اھميت اجرايی اين بخش از 
اظھارنظر خامنه ای را بايد در فراز ديگری از 
سخنرانی اش در ھمين بخش اقتصادی جستجو 

فرازی که صريحا در پيوند با امر به .  کرد
معروف و نھی از منکر، به عنوان يکی از چھار 

ترجمان شکل دھنده ھندسه نظام "شاخص 
خامنه ای ھمزمان با .  قرار می گيرد"  اس*می

بدخواھان "بيان اين دو ديدگا، با تاکيد به اينکه 
ملت ايران صريحا گفته اند که ھدف آنھا از فشار 
اقتصادی، يک ھدف سياسی يعنی ايجاد نا 
رضايتی در مردم و بر ھم زدن امنيت کشور با 
، "قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است

ع*وه بر اينکه بر وضعيت بحران اقتصادی و 
موقعيت حساس رژيم اعتراف می کند، در عين 
حال بر بستر بحران موجود و نگرانی از چالش 
احتمالی کارگران و توده ھای مردم ايران در 
مواجھه با جمھوری اس*می است، که شديدا بر 
ھمدلی اقشار مختلف مردم با دولت تاکيد کرده و 
در کنار اين ھمدلی، نسبت به انجام امر به 

تضعيف "و نھی از منکر "  حفظ نظام"معروف 
به صورت ويژه ای اصرار و پافشاری "  نظام
 .می کند

خامنه ای در ادامه و در بخش پايانی سخنرانی 
خود، روی مذاکرات ھسته ای به عنوان يکی 
. ديگر از چالش ھای پيش روی نظام متمرکز شد
با توجه به اينکه پرداختن به موضع گيری خامنه 
ای در باره روند مذاکرات ھسته ای و نتايج آن، 
در قالب اين يادداشت سياسی نمی گنجد و خود 
مقاله ديگری را می طلبد،اما qزم است در اين 
يادداشت سياسی تنھا به دو نکته از صحبت ھای 

 .او اشاره ای داشته باشيم
خامنه ای در اين بخش از صحبت ھايش با تاکيد 
بر اينکه، نه مسئوqن و نه ھيئت مذاکره کننده و 
نه ملت ايران، مطلقا زورگويی ھای آمريکا را 

لغو :  قبول نخواھد کرد، به صراحت اع*م کرد
تدريجی تحريم ھا که کشور ھای پنج بع*وه يک 
. بر آن تاکيد دارند، سخنی غير قابل قبول است
رفع تحريم ھا بايد ب*فاصله بعد از توافق انجام 

روزھای آينده نشان خواھد داد که خامنه ای .  شود
تا چه ميزان به اين بخش از حرف ھايش باور 

 .دارد
 

موجود در جامعه معرفی می گردد و در "  منکر
نخستين روز بھاری توسط رھبر جمھوری 
اس*می جار زده می شود، آيا باز ھم بايد در 
انتظار دستگيری عام*ن و آمران اسيد پاشی 
زنان در اصفھان بود؟ کسانی که بر اساس 
توصيه ھای خامنه ای با اسيدپاشی بر روی 

وظايف دينی "  تضعيف کنندگان فرھنگ اس*می"
وقتی در نظام جمھوری .  شان را انجام داده اند

بزرگترين منکر "  کمک به دشمنان"اس*می 
باشد، آيا در ارتباط با دستگيری ف*ن خبرنگار 
که گزارش يا عکسی از ناھنجاری ھای اجتماعی 
را انتشار داده و يا بھمان فعال حقوق بشری که 
در يک گزارش کوتاه، صرفا نمونه ای از نقض 
حقوق بشر در جمھوری اس*می را بازتاب داده 
است، باز ھم بايد زمينه ھای اين سرکوبگری را 
فقط در دم و دستگاه سيستم قضايی و نيروھای 

 امنيتی رژيم جستجو کرد؟
به انبوه پرونده ھای فعالين زنان، روزنامه 
نگاران، فعاqن اجتماعی، پيشگامان جنبش 
کارگری و در اين سال ھای اخير به موج 
دستگيری و اتھامات وب*گ نويسان نگاه کنيد، 
در پرونده ھمه آنان، اتھامات جعلی امنيتی 

قيد شده "  کمک به دشمنان"و "  تضعيف نظام"
اگر تا ديروز مسئوqن قضايی و امنيتی .  است

جمھوری اس*می از طريق بخش نامه ھای 
داخلی و بعضا سری، نيروھای تحت امر خود را 

به "  تضعيف کنندگان نظام"برای دستگيری 
کارخانه، دانشگاه و خانه ھای مردم گسيل می 
کردند و يا نمايندگان ولی فقيه به بھانه مقابله با 

گله ھای "  تضعيف کنندگان فرھنگ اس*می"
حزب الھی را تحريک و ھر روزه آنان را به 
جان زنان و مردان جامعه می اندازند، سخنرانی 
نوروزی خامنه ای به آشکارترين وجه ممکن 

 .نشان داد، که خانه از پای بست ويران است
سياست گذاری و تاکيد خامنه ای بر انجام 

و "  حفظ نظام"بزرگترين امر به معروف يعنی 
" تضعيف نظام"جلوگيری از مھمترين نھی يعنی 

زمانی معنای بيشتری به خود می گيرد که او از 
ای به عنوان دو  بحران اقتصادی و مذاکرات ھسته

چالش بزرگ پيش روی جمھوری اس*می نام می 
خامنه ای در اين بخش از سخنرانی اش به .  برد

دو ديدگاه اقتصادی مسئوqن نظام جھت برون 
رفت از چالش ورشکستگی مالی جمھوری 

يک : "اس*می پرداخته و در اين رابطه می گويد
ديدگاه در کشور معتقد است که پيشرفت و رونق 
اقتصادی را بايد با استفاده از ظرفيت ھا و 
توانايی ھای درونی کشور تامين کرد و ديدگاه 
دوم در نقطه مقابل، معتقد است رونق و پيشرفت 
اقتصادی با نگاه به بيرون از مرزھا امکان پذير 

بنابر اين بايد سياست خارجی را تغيير .  است
دھيم و با مستکبر کنار بياييم و زورگويی ھای او 

 ". را بپذيريم تا مشک*ت اقتصادی حل شود
خامنه ای پس از بيان اين دو ديدگاه که خود را 
نيز از جمله دارندگان ديدگاه اول معرفی می کند، 

تا به حال "با طرح اين موضوع که ديدگاه اول 
کمتر به آنھا توجه شده و يا اص* مورد استفاده 

آنوقت )  تاکيد از ماست(باشند، "  نظام اس*می
بھتر می توان وضعيت اسفبار و جناياتی را که 

 سال بر توده ھای ٣٧جمھوری اس*می طی 
. مردم ايران روا داشته است، درک کرد و فھميد
و صد البته ديگر نيازی به توضيح بيشتر نيست 
که چرا در حاکميت جمھوری اس*می اين ھمه 
 . کشتار، ستم و بيداد بر مردم ايران روا شده است
بيھوده نيست وقتی خامنه ای در ھمين سخنرانی 

دولت و "  ھمدلی و ھمزبانی"خود روی محور 
مردم متمرکز می شود، در عين حال که مصرا 
روی حمايت ھمه جانبه مردم، فعاqن اقتصادی و 

تاکيد "  دولت قانونی و مشروع"رسانه ھا از 
دارد، در بيان وظايف دولت و حکومت اس*می 
نسبت به مطالبات و نيازھای مردم کمترين سخنی 

سعه صدر "بر زبان نمی آورد و تنھا به يادآوری 
بسنده می "  مسئوqن در مقابل انتقادھای منطقی

آنجا ھم که اشاره ای به نيازھای مردم دارد، .  کند
پاسخگويی به آن ھا را صرفا در چھارچوب 

چرا که .  می بيند و بس"  زکات"ھمان شاخص 
در ذھنيت خامنه ای به جای حکومت اس*می اين 
فرد مسلمان است که وظيفه دارد در بعد اجتماعی 

در برابر جامعه اس*می، فقرا، ضعفا و "
نباشد و با دادن ذکات، خود "  نيازمندان بی تفاوت

تقويت روحيه گذشت در "و جامعه را در مسير 
 .ھدايت کند" انسان
يکی "  امر به معروف و نھی از منکر"شاخص  

ديگر از محورھای سخنرانی نوروزی خامنه ای 
خامنه ای در اين بخش، ضمن بر .  در مشھد بود

شمردن معروف و منکرھای متعدد، اساس بحث 
او ابتدا با .  خود را روی دو نکته متمرکز ساخت

ايجاد و حفظ حکومت اس*می "تاکيد بر اينکه 
، مسلمانان را به انجام "بزرگترين معروف است

آن در داخل و خارج فرا خواند و سپس با بر 
کمک به دشمنان، تضعيف نظام و "شمردن اينکه 
بزرگترين منکر است، ھمگان "  فرھنگ اس*می

و تو بخوان دستگاه قضايی، نيروھای امنيتی و 
اط*عاتی رژيم را به مقابله با تضعيف کنندگان 

در واقع خامنه ای با تاکيد بر اين .  نظام فراخواند
دو نکته نشان داد که بحث آغازين او در مورد 

در مواجھه با منتقدين، "  سعه صدر دولت"داشتن 
فقط توصيه ای در چھارچوب انتقاد ھمان ذوب 
شدگان وqيت از دولت بود و بس، و از نگاه 

ھرگز قابل "  سعه صدر دولت"خامنه ای اين 
اين .  تعميم بر منتقدين سياسی نظام نخواھد بود

توصيه ی فتوا گونه خامنه ای اگر چه حرف 
جديدی در حکومت اس*می نيست، اما با اين 

وقتی .  صراحت ک*م تاکنون کمتر بيان شده بود
به زعم خامنه ای و دم و دستگاه ھيئت حاکمه 

بزرگترين منکر باشد و "  تضعيف نظام"ايران، 
متوليان حکومتی به آشکارترين وجه ممکن آنرا 
در بلندگوھای رسمی حکومتی، اين چنين آشکار 
و عيان جار می زنند، آيا باز ھم بايد آمران قتل 
ھای زنجيره ای را در پستوھای پنھان و آشکار 

وزارت اط*عات جستجو "  خودسر"نيروھای 
از زبان "  تضعيف فرھنگ اس*می"کرد؟ وقتی 

  ٩درصفحه بزرگترين "باqترين مرجع حکومتی به عنوان 
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 و زنان و دختران در معرض خشونت" خانه ھای امن"

رعايت نھايت امنيت؛ با ھدف کمک به زنان 
. ھای خانگی انجام شده است ديده از خشونت آسيب

چراغ "ظاھرا راه اندازی خانه ھای فوق با 
تا بدانجا بوده است که مددکاری به نام "  خاموش

لي* ارشد، که خود يک مددکار اجتماعی در 
ايران است، بعد از اع*م خبر فوق طی مصاحبه 

من که خود با زنان :  گفت"  شرق"ای با روزنامه 
و دختران در معرض آسيب کار می کنم، 

 . اط*عی از اين خانه ھا ندارم
ھمانطور که از زبان ولی هللا نصر شنيديم، 

تحکيم بنيان خانواده، آموزش مھارت زندگی و "
از جمله مھمترين مولفه ھای مورد "  کنترل خشم

در "  خانه ھای امن"نظر بنيانگذاران حکومتی 
خانه ھای امنی که در بدو امر قرار .  ايران است

است پناھگاه امنی برای تامين امنيت روحی و 
جسمی زنان و دختران خشونت ديده در جامعه 

آنھم در جامعه و در حاکميت رژيمی که .  باشد
تمام قوانين حکومتی، قضايی و حتا ھمه ارگان 
ھای سياسی، اجتماعی و امنيتی اش عليه زنان و 

 . حقوق اوليه آنان پايه ريزی شده اند
حال اگر با توجه به واقعيات موجود به سه وظيفه 

تامل کنيم، به خوبی "  خانه ھای امن"اصلی 
خواھيم ديد که مولفه ھای فوق با ھمان نگاه 
تبعيض جنسيتی و مرد ساqرانه حاکم بر 
جمھوری اس*می آنھم برای راضی کردن زنان 
و دختران خشونت ديده جھت بازگشت دوباره به 
ھمان خانه ای که مورد خشونت واقع گشته اند، 

وقتی از نگاه ايجاد کنندگان .  پايه ريزی شده اند
آموزش مھارت "، "خانه ھای امن"اينگونه 
مقدم بر تامين امنيت و بازسازی روحی "  زندگی

و جسمی زنان و دختران خشونت ديده باشد، اين 
بدان معنا است که از نگاه آنان، متھم اصلی 

خود زنان "  تحکيم بنيان خانواده"فروپاشی 
چرا که به زعم مسئوqن .  خشونت ديده ھستند

سازمان بھزيستی، اين زنان و دختران خشونت 
مھارت "ديده ھستند که به دليل عدم داشتن 

، "تحکيم بنيان خانواده"و بی توجھی به "  زندگی
تو بخوان مقابله با خواست ھای تبعيض جنسيتی 
و مردساqرانه شوھر، پدر و يا برادر، در واقع 
خودشان در درون خانه و جامعه زمينه ھای 

فراھم "  جنس برتر"اعمال خشونت را برای 
لذا، بسيار قابل پيش بينی است که .  کرده اند

مورد نظر مسئوqن جمھوری "  خانه ھای امن"
" چراخ خاموش"اس*می که اتفاقا قرار است با 

که خود، "  خانه ھايی امن"ھم حرکت کنند، نه 
خانه ھای ناامنی برای اعمال فشار روحی بر 
زنان و دختران خشونت ديده جھت بازگشت به 
ھمان خانه ای که با خشونت مواجه بوده اند، می 

 . باشند

در اين مراکز، مددکاران، .  مورد توجه است
روانشناسان و حقوقدانان به زنان خشونت ديده 

کنند تا اعتماد به نفس خود را بازيابند،  کمک می
 .توانمند شوند و زندگی جديدی را شروع کنند
پليس، دستگاه قضايی و ساير سازمان ھای دولتی 

زنان ھمکاری نزديک "  خانه ھای امن"نيز با 
اکنون در ھر شھر اين کشور، دست کم .  دارند

يک خانه امن دولتی برای پناه دادن به زنان 
ع*وه .  خشونت ديده و فرزندان آن ھا وجود دارد

بر اين، در برخی از شھرھا نيز سازمان ھای 
غير دولتی توسط فعاqن زنان ايجاد شده اند که 

 .  مورد حمايت دولت اند
حال که تا حدودی با پيشينه ايجاد، خدمات رسانی 

در کشورھای "  خانه ھای امن"و نحوه فعاليت 
پيشرفته آشنا شديم، ببينيم پيشبرد اين امر در 
جمھوری اس*می چگونه است؟ با وجود آنھمه 
قوانين تبعيض آميز که جمھوری اس*می خود 
پايه گذار آن در جامعه و عليه زنان است، تا چه 

" خانه ھای امن"حد امکان تحقق عملی ايجاد 
برای زنان و دختران خشونت ديده  وجود دارد؟ 
به عبارت بھتر، نظامی که خود عامل اصلی 

خانه ھای "اعمال خشونت بر زنان است، در اين 
چه خدماتی را می خواھد به آنان ارائه "  امن
امنيت و با کدام بنيان ھای فکری می خواھد دھد؟ 

 و بازسازی روحی و جسمی  زنان خشونت ديده
 را تامين کند؟ 

اگرچه پاسخ به پرسش ھای فوق برای ھر فردی 
که کمترين آگاھی از سيستم حکومتی و قضايی 
جمھوری اس*می داشته باشد، کام* از پيش 
روشن و آشکار است اما، با وجود اين بھتر است 

را از زبان ولی هللا "  خانه ھای امن"کارکرد اين 
نصر مدير کل امور آسيب ھای اجتماعی سازمان 

نصر در .  بھزيستی جمھوری اس*می بشنويم
طی "  خانه ھای امن"مورد خدمات ارائه شده در 
در خانه ھای امن، :  مصاحبه خود با ايسنا گفت

تحکيم بنيان خانواده، آموزش مھارت زندگی، 
و مواردی از اين )  تاکيد از ماست  (کنترل خشم

دست به افراد ارائه شده و در صورت نياز زوج 
يا زوجه برای مشاوره به اين مراکز مراجعه می 

او ھمچنين در خصوص آدرس و نشانه ھای .  کنند
ھای امن با  اندازی خانه راه:  اين گونه مراکز گفت
آنکه نشانی آنھا اع*م شود و با  چراغ خاموش؛ بی

، ولی هللا نصر مدير کل امور ١٣٩٣در بھمن ماه 
آسيب ھای اجتماعی سازمان بھزيستی جمھوری 

برای اولين :  اس*می در گفتگو با ايسنا اع*م کرد
بار در کشور، برای زنان و دختران در معرض 

او در .  خشونت، خانه ھای امن ايجاد شده است
 ١٨ادامه با توضيح اينکه در حال حاضر در 
: استان کشور خانه ھای امن وجود دارد، افزود
زنان و دخترانی که از طرف بستگان درجه يک 
و يا اقوام دچار خشونت می شوند و بعضا امکان 
زندگی در محل اسکان خود را ندارند، می توانند 
به خانه ھای امن سازمان بھزيستی در سراسر 

خبر ايجاد خانه ھای امن .  کشور مراجعه کنند
برای زنان و دختران در معرض خشونت، پيش 

معاون  از اين نيز توسط  شھين دخت موqوردی،
حسن روحانی در امور زنان و خانواده اع*م شده 

 ١٣٩٢خبرگزاری دولتی ايلنا در بھمن ماه .  بود
از بررسی   به نقل از شھين دخت موqوردی

ھای امن برای زنان آسيب ديده و  طرح ايجاد خانه
 . خشونت ديده خبر داد

موضوع اعمال خشونت بر زنان چه در محدوده 
خشونت ھای خانگی و چه در ابعاد گسترده تر آن 
به صورت انواع خشونت ھای حکومتی بر زنان 
کشور نه تنھا امر تازه ای نيست، بلکه تا آنجا ھم 
که به جمھوری اس*می باز می گردد، اين نظام 
از نخستين روزھای قدرت گيری تا به امروز، 
بر بستر فرھنگ مردساqری و بی حقوقی 
اجتماعی زنان، خود اصلی ترين و پايه ای ترين 
عامل خشونت و ترويج فرھنگ خشونت در خانه 

نظامی که در .  و سطوح مختلف جامعه بوده است
قوانين جزايی آن اساسا جرمی به عنوان خشونت 

 . خانگی پيش بينی نشده است
و جای دادن زنان و "  خانه ھای امن"ايجاد 

دختران خشونت ديده و يا در معرض خشونت در 
اينگونه خانه ھا، فی نفسه گامی مثبت برای تامين 
امنيت جانی و بازسازی روانی زنان و دختران 

آنچه مسلم است پديده خشونت .  خشونت ديده است
خانگی بر زنان کم و بيش در تمام کشورھای 

حتا .  جھان به اشکال و درجات مختلف رايج است
در کشورھای پيشرفته اروپايی که حقوق فردی، 
اجتماعی و سياسی  زنان در قوانين اين کشورھا 
به رسميت شناخته شده است و دولت ھا نيز در 
جھت حفظ امنيت زنان در خانه و جامعه 
حساسيت باqيی از خود نشان می دھند، باز ھم 
زنان و دخترانی وجود دارند که توسط شوھر، 
پدر و يا برادر مورد خشونت روحی و جسمی 

لذا، يکی از راه کارھای کمک و .   واقع می شوند
حمايت از زنان خشونت ديده، ابتدا به ساکن، دور 
نگه داشتن آنان از عامل خشونت و مکانی است، 

از اينرو، .  که خشونت بر آنان اعمال شده است
ايجاد خانه ھای امن دولتی در کشورھای پيشرفته 
به ويژه در کشورھای اسکانديناوی جھت در 
امان نگاه داشتن زنان خشونت ديده پيشينه ای 

ايجاد اين گونه خانه ھای امن در .  ديرينه دارد
 به بعد و در پی ت*ش پيگير ١٩٧٠سوئد از دھه 

زنان در اعتراض به اعمال خشونت ھای روحی 
و جسمی بر زنان پايه ريزی شده و بسيار ھم 
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٨درصفحه   

 نگاھی به سخنان نوروزی خامنه ای در مشھد

 به مشھد رفت و ٩۴خامنه ای روز اول فروردين 
در يک روضه خانی مبسوط، محورھای کلی 
سياست جمھوری اس*می در سال پيش رو را 

پيش از .  برای مردم و مسئوqن نظام تبيين کرد
دولت و مردم، ھمدلی و "ھر چيز او گزينه 

را به عنوان گزينه انتخابی خود جھت "  ھمزبانی
 به اط*ع پامنبری ھای خود ٩۴نامگذاری سال 

خامنه ای بر اساس سنت ھر ساله که .  رساند
محورھای سخنرانی اش را منطبق با عنوان سال 

 خود را ٩۴انتخاب می کند، سخنرانی نوروزی 
" دولت و مردم، ھمدلی و ھمزبانی"نيز بر مبنای 

اگر از حواشی صحبت ھای .  پايه ريزی کرد
خامنه ای بگذريم، موضوعات امر به معروف و 
نھی از منکر، حمايت مردم و جناح ھای رژيم از 
دولت، بحران اقتصادی، پرھيز از نزاع ھای 
درونی و تبيين روند مذاکرات ھسته ای از جمله 
اصلی ترين محورھای سخنرانی او در مشھد 

خامنه ای پيش از ورود به تبيين اين .  بودند
مباحث با توسل به بنيان ھای قرآنی روی چھار 
مولفِه نماز، زکات، امر به معروف و نھی از 

ترجمان و شاخص ھای شکل "منکر به عنوان 
مولفه .  تاکيد کرد"  دھنده ھندسه نظام اس*می

ھايی که به زعم او نه تنھا نجات دھنده  يک 
است، بلکه "  ملت از زير سلطه قدرتمندان جائر"
 . نيز نقش موثری دارند" نظام سازی اس*می"در 

در واقع اگر بخواھيم نگاھی دقيق به سخنرانی 
نوروزی خامنه ای داشته باشيم، بايد روی ھمين 

چرا که ديگر محورھای .  نکته متمرکز شد
صحبت خامنه ای جملگی بر گرفته از ھمين نگاه 
او در تبيين چھارچوب حکومت اس*می، جامعه، 

نگاھی که در آن، از اساس .  مردم و دولت است
برای حکومت اس*می و حاکميت شخص او، 
ھيچ نقش و جايگاھی در مسير رفاه توده ھای 
مردم، بھداشت و درمان، آموزش و تعالی جامعه، 
آزادی ھای سياسی، اجتماعی، آزادی بيان، عقيده 
و ديگر موارد حقوق اوليه اقشار مختلف مردم 

وقتی از نگاه رھبر جمھوری .  متصور نيست
اس*می چھار مولفِه نماز، زکات، امر به معروف 

ترجمان شکل دھنده ھندسه "و نھی از منکر، 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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