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اوضاع  سياسی منطقه خاورميانه، پيوسته ابعاد 
حوادثی .  گيرد تری به خود می تر و خطرناک وخيم

که به نحوی از انحاء مرتبط با تضادھا و بحران 
ھای داخلی،  اين منطقه است، تشديد جنگ
گرا،  ھای اسGم گسترش اقدامات تروريستی گروه

تداوم اشغالگری دولت اسرائيل، تشديد منازعات 
ای، افزايش روزافزون دخالت  ھای منطقه قدرت

ترين  ھای امپرياليست، و تازه نظامی قدرت
افکن روسی توسط ترکيه  رويداد،سرنگونی بمب

آمدھای آن، ھمگی بازتاب عمق و ابعاد  و پی
 .بحرانی است که اين منطقه را فراگرفته است

ثباتی  ھای اين منطقه، با بی تقريباً عموم دولت
اند و مستقيم و غيرمستقيم به درون گرداب  مواجه

ثباتی سياسی،  اما بی.  اند اين بحران کشيده شده
ھای داخلی و  گرايی و تروريسم، جنگ رشد اسGم

ھای اين  دست، تنھا تجليات و ويژگی مسائلی ازاين
ھای   نظامی و سياسی قدرت دخالت.  بحران نيستند

ھا بر سر مناطق نفوذ و  امپرياليست و منازعه آن
باز تقسيم بازارھا، يکی ديگر از تجليات اين 

تر و  بحران است که مدام اشکال علنی
 .گيرد تری به خود می خطرناک

انفجار ھواپيمای مسافربری روسی توسط 
گرای داعش، گرچه جان  ھای اسGم تروريست

گروھی از مردم روسيه را گرفت، اما برای 
پوتين و امپرياليسم روس توجيه مناسبی را پديد 
آورد که زيرپوشش مبارزه با داعش، دامنه 
دخالت نظامی و سياسی خود را در خاورميانه 

اش را در دريای  ھای نظامی گسترش دھد، پايگاه
تر و آشکارتر از  مديترانه تقويت کند و علنی

گذشته، اقدامات نظامی خود را در دفاع و حمايت 
 .از بشار اسد، پيش برد

پوشيده نبود که اين افزايش دخالت نظامی، 
ای را  ھای امپرياليست و منطقه تضادھای قدرت
کرد  روسيه در ظاھر ادعا می.  تشديد خواھد کرد

اش سرکوب گروه  که ھدف از اقدامات نظامی
گرای داعش خواھد بود، در واقعيت اما، از  اسGم

ھمان آغاز روشن بود که ھدف اقدامات نظامی 
ھای مسلح  روسيه، نه فقط داعش، بلکه تمام گروه

و نظامی مخالف رژيم بشار اسد است که ھر يک 
مستقيم و غيرمستقيم توسط امپرياليسم آمريکا، 

ای،  ھای منطقه ھای اروپايی و قدرت امپرياليست
 .شوند حمايت و تقويت می

رو، آشکار بود که اين اھداف و منافع  ازاين
متضاد، جبراً منجر به تشديد تضادھا و 

. ھای علنی و حتی نظامی خواھد شد درگيری
ھای  افکن روسيه توسط جنگنده سرنگونی بمب

 .آمدھای آن، اين واقعيت را برمG کرد ترکيه و پی
نظر ترکيه و روسيه بر سر اين مسئله که  اختGف
افکن روسی حريم ھوائی ترکيه را نقض  آيا بمب

. فريبی است گری و عوام کرده يا نه، توجيه
اکنون در حال جنگی  ھا ھم واقعيت اين است که آن

ای در  دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه
 ، ھرگونه تجمع و اعتصاب و ٩۴/  ٨/  ١٩تاريخ 

حرکت اعتراضی کارگران شاغل در 
ھای منطقه ويژه بندر امام را ممنوع  پتروشيمی
اين بخشنامه که به امضای رئيس .  اعGم کرد

حوزه قضايی دادگاه عمومی بندرامام رسيده، 
در مقدمه، .   بند است٣شامل يک مقدمه کوتاه و 

ضمن اشاره به تجمعات و اعتصابات کارگران و 
ھای اين منطقه، بر ضرورت  کارمندان پتروشيمی

از اين اعتراضات تاکيد شده و به "  جلوگيری"
چه دست به  کارگران ھشدار داده شده است چنان

اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان 
 بخشنامه ١در بند .  قضايی خواھد شدبرخورد 

حقوق و مزايای کارگر و رابطه "  گفته شده است 
کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون 
کار مشخص شده است و طبق قانون فوق بايد 

شود، در   گفته می٢در بند ".  مطالبه گردد

که کارگری به حق و حقوق خود  صورتی
تواند به دادگاه مراجعه کند، تا  اعتراض دارد، می

دادگاه با مکاتبه با اداره کار، در اين مورد اقدام 
تجمع و " بخشنامه تاکيده شده است ٣در بند .  کند

ھای پتروشيمی خGف  اخGل در نظم شرکت
قضايی برخورد قانون و مقررات است و با آن 

که  آخرين سطر بخشنامه نيز با ذکر اين"  شود می
از اين تاريخ با ھرگونه تجمع غيرقانونی و "

، " خواھد شدبرخوردھا،  اخGل در نظم شرکت
بار ديگر به تھديد کارگران پرداخته و آنان را از 

 !ھرگونه تجمع و اعتصاب منع کرده است
ھا خواستند  پس از صدور اين بخشنامه، برخی

وانمود سازند که دادگستری کل خوزستان، به 
اطGعی از قانون کار و مقررات اشتغال  علت بی

" عجوuنه"کارگران در مناطق ويژه اقتصادی، 
تGش شد که با .  ای را صادر نموده است بخشنامه

پاسخ به خشونت  و تبعيض 
 عليه زنان، مبارزه است

 
 کشور آفريقايی ٢٩ ميليون دختر و زن در ١٣٣

. اند سازی جنسی شده و خاورميانه ختنه يا ناقص
عملی که پيامدھايی چون خونريزی درازمدت، 

، مشکGت )از جمله اچ آی وی(ابتG به عفونت 
 .حين زايمان، ناباروری و مرگ به دنبال دارد

ای در بوکان، پس از ختنه   ساله۵دختر 
دچار خونريزی و راھی )  سازی جنسيتی ناقص(

گزارش "  نامناسب"وضعيت وی .  بيمارستان شد
 ).  آذر۶(شده است 

 نفره اقدام به تجاوز ١٠ھای پيش گروھی  در ماه
گروھی به دختران جوان در گردشگاھی در 

 ۴مشابه با جنايت ).   آبان۶(اند  شمال قزوين کرده
 .شھر سال پيش در خمينی

 آذر، روز دانشجو را ١۶ومين سالگرد  شصت ود
ھا در  داريم که دانشگاه در شرايطی گرامی می
توان حتا  امروز نمی.  اند سکوتی مرگبار فرو رفته

از وجود يک جنبش اعتراضی دانشجويی با 
ميان  ماھيت ليبرالی و غير راديکال سخن به

ترين تحرکات دانشجويی در  حتا شاھد کم.  آورد
ترين حقوق صنفی دانشجويان ھستيم  مورد بديھی

که روزانه توسط دستگاه حاکمه به شکلی 
شود و اين مورد شايد با کمتر  سابقه نقض می بی

 .کشوری از جھان قابل مقايسه باشد
طور خاص دانشجويان،  ھا و به تحرکی دانشگاه بی

رغم  ست که جنبش کارگری ايران به در حالی
ھر چند آرام   –ھايی  تمام تضييقات و فشارھا، گام

 بابک زنجانی آئينه ای تمام قد در مقابل جمھوری اس*می
 

 نظام سرمايه داری عليه  طبيعت 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٠۶شماره    ٩۴نيمه  اول آذر  –سال سی و ھفتم 

 بخشنامه دادگستری خوزستان، التيماتوم سرمايه 
 به طبقه کارگر

شصت و دو سال پس از 
 ٣٢ آذر سال ١۶

تری در کمين  خطرات بزرگ
 مردم خاورميانه است
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١از صفحه   

 تری در کمين  خطرات بزرگ
 مردم خاورميانه است

يکی برای سرنگونی رژيم اسد .  اند ظاھراً پنھان
. کند و ديگری برای حفظ و بقای آن تGش می

ای دور از  بنابراين، آنچه رخ داد، نه حادثه
انتظار بود و نه اتفاقی خارج از اراده و کنترل 

افکن  يک روز پيش از سرنگونی بمب.  طرفين
ھای روسيه،   افکن  آذر، بمب٣روسی در 

ھای طرفدار ترکيه را در سوريه بمباران  ترکمان
اقدام ترکيه درواقع، واکنشی آگاھانه و .  کردند
شده به اقدام نظامی روسيه در دفاع از  حساب
ھا حمايت  ھا بود که رژيم اردوغان از آن ترکمان

ھا  ھزارنفری از آن کند و يک نيروی حدود ده می
دھی و مسلح کرده  را عليه بشار اسد سازمان

افکن  بود، حتی ورود بمب اگر جز اين می.  است
توانست واکنشی از  روسی به فضای ترکيه، نمی

جانب ترکيه داشته باشد که پی آمد آن خطرات 
اما اين احتمال ھست که ترکيه اھداف .  جدی است

زمانی سرنگونی  ديگری نيز داشته است که ھم
افکن روسی  با حضور پوتين در تھران و  بمب

جمھور فرانسه در آمريکا آن را نشان  رئيس
اين اتفاق، دقيقاً زمانی رخ داد که پوتين .  دھد می

با حضور در ايران، مناسبات نظامی و سياسی 
کرد و  روسيه و جمھوری اسGمی را  تقويت می
داد که  به سران رژيم حاکم بر ايران اطمينان می

در مذاکرات پشت پرده با امپرياليسم آمريکا و 
نيز اجGس وين، از منافع جمھوری اسGمی و 
موضع آن برای برجای ماندن اسد حمايت خواھد 

 .کرد
جمھوری فرانسه نيز در  در ھمين لحظه، رئيس
جمھوری آمريکا برای  حال مذاکره با رئيس

ھای  دھی به ائتGفی جديد از قدرت شکل
منظور دخالت  امپرياليست با حضور روسيه، به

تر در سوريه، ظاھراً برای نابودی  نظامی گسترده
 .داعش بود

تواند  که می اقدام نظامی ترکيه در عين اين
واکنشی به موضع روسيه محسوب شود، ھم 
اخGلی در مذاکرات و توافقات اجGس وين بر 
سر سوريه پديد آورد و ھم در شکست طرح 

جمھور فرانسه برای واردکردن روسيه به  رئيس
 .ائتGفی جديد، مؤثر بود

دولت ترکيه البته به حمايت و پشتيبانی امپرياليسم 
آمريکا متکی است، از ھمين روست که 

افکن روسی، فوراً مورد پشتيبانی  سرنگونی بمب
در .  جمھور آمريکا و ناتو قرار گرفت رئيس

ويژه با عربستان سعودی و  منطقه نيز ترکيه به
ھا با  آن.  رژيم اسرائيل موضعی تقريباً واحد دارند

ھرگونه توافقی در مذاکرات وين که بخواھد 
موضع روسيه و جمھوری اسGمی ايران را بر 

در مخالفت با .  اند سر سوريه تقويت کند، مخالف
گسترش نفوذ روسيه در خاورميانه نيز موضع 

بنابراين با تشديد درگيری ترکيه و .  واحدی دارند
روسيه و افزايش دخالت نظامی روسيه در 

اکنون توافقات اجGس وين در ابھام  سوريه، از ھم
ھا در  چراکه يکی از شروط توافق.  فرورفته است

ھای نظامی روسيه در سوريه  وين، کاھش دخالت
بود که اکنون با گسترش عمليات نظامی روسيه، 

 و گسيل ناو ۴٠٠ اس  استقرار سامانه ضد ھوائی
 به مديترانه عمGً توافقات برھم »مسکو«جنگی  

 .خورده است
پس از اقدام تروريستی داعش در فرانسه و 

جمھور فرانسه  کشتار مردم پاريس و طرح رئيس
برای ايجاد ائتGفی جديد با حضور روسيه، 

ھای بزرگ جھان برای باقی   قدرت احتمال توافق
ماندن اسد در رأس قدرت، uاقل برای مدتی 

طرح فرانسه که .  تر را افزايش داده بود طوuنی
با مخالفت دولت آمريکا مواجه شد و با اقدام 

رو گرديد، موفقيت  ترکيه عمGً با شکست روبه
ھای ترکيه، عربستان و  ديگری برای دولت

 .اسرائيل بود
افکن روسی،  اما اقدام ترکيه در سرنگونی بمب

اين .  منافعی نيز برای روسيه در پی داشته است
اقدام به روسيه امکان داد که دامنه عمليات 
نظامی خود را در سوريه بسط دھد، تجھيزات 

تری را وارد سوريه کند و  نظامی مدرن
اما بعيد .  ھای نظامی خود را تقويت نمايد پايگاه

است که در درازمدت بتواند اين موقعيت خود را 
ھای سوريه و  چراکه ادامه درگيری.  حفظ کند

ھای امپرياليست و  يابنده قدرت مداخله افزايش
ای در بلندمدت، روسيه را با وضعيتی  منطقه

تر از ارتش شوروی در افغانستان  مراتب وخيم به
ھا گروه  بمباران مواضع ده.  مواجه خواھد ساخت
تنھايی کارساز نيست و رژيم  مسلح در سوريه به

 .اسد را نجات نخواھد داد
اگر روسيه توانست در اوکراين در مقابل 

ھای امپرياليست رقيب بايستد، کريمه را  قدرت
ضميمه خاک روسيه کند و عمGً اوکراين را 

رو بود که از حمايت مردم  تجزيه نمايد، ازآن
مناطق مورد منازعه برخوردار بود و نيروی 

در سوريه .  زمينی درگير، خود مردم منطقه بودند
عجالتاً وظيفه نيروی .  کلی متفاوت است وضع به

نظامی زمينی روسيه را نيروھای اعزامی 
. دھند هللا لبنان انجام می جمھوری اسGمی و حزب

اما پوشيده نيست که جنگيدن در زمين و صحنه 
عملياتی که بيگانه است و حتا مردم عيرنظامی 

گيرند،  در مقابل نيروی اشغالگر قرار می
ھای قدرتمند ناپلئون و نازيسم ھيتلری ھم  ارتش

 .خوردند آيند و شکست می که باشد، از پای درمی
سرنوشت واحدھای مسلح جمھوری اسGمی 

هللا لبنان در سوريه نيز جز شکست  ايران و حزب
از ھمين روست که روزانه .  چيزی نخواھد بود

ای  لذا در مرحله.  شوند ھا کشته می ھا تن از آن ده
گسيل نيروی نظامی برای حفاظت از اسد، در 

نيروھای .  محدوده کنونی کفايت نخواھد کرد
ترين اخبار  تازه.  تری uزم است بيشتر و ورزيده

و گزارشات حاکی است که روسيه قصد دارد 
.  ھزار نيروی زمينی به سوريه گسيل کند١٥٠

اگر اين اقدام عملی گردد، روسيه وارد باتGقی 
تواند ازآن خارج  خواھد شد که به سادگی نمی

ھا گروه مسلح  طرف بايد با ده چراکه ازيک.  شود
در سراسر سوريه درگير شود و از سوی ديگر 

ھايی  ھای امپرياليست رقيب روسيه و دولت قدرت
اند، تمام امکانات  که دورتادور سوريه را گرفته

نظامی و مالی خود را برای شکست روسيه به 
 .کار خواھند گرفت

ھای  معلوم نيست که روسيه تا چه حد از شکست
امپرياليسم آمريکا در افغانستان و عراق چيزی 

که پای منافع اقتصادی و  آموخته باشد، چون وقتی
ھای امپرياليسم در ميان باشد، گاه  سياسی قدرت

اجبار وارد  ھای امپرياليست را به قدرت
 .ھای نظامی  ناخواسته ھم خواھد کرد درگيری

وضعيت خاورميانه کنونی، بحران و 
  ای است که ھيچ  قدرت پاشيدگی آن به درجه ازھم

امپرياليستی  قادر نيست، اوضاع را تحت کنترل 
از ھمين رو است که امروزه حتی .  درآورد

سادگی حاضر نيست در  امپرياليسم آمريکا به
ھای طرفدار خود در  ھا و گروه  حمايت از دولت

جنگ با داعش، واحدھای نظامی زمينی گسيل 
لذا در جنگ با اين گروه، استراتژی فتح .  دارد

سنگر به سنگر را توسط متحدان خود در دستور 
نظام را  کار قرار داده که اين متحدان، نقش پياده

اين استراتژی در جنگ عليه .  کنند بازی می
داعش تا جايی موفقيت داشته که بمباران مواضع 

دھی مردم خود  داعش ھمراه با تسليح و سازمان
. شھر و منطقه در جنگ بر روی زمين بوده است

از ھمين روست که کردھای عراق و سوريه 
توانستند، داعش را در برخی شھرھا شکست 

ھای  اما بمباران.  نشينی وادارند دھند و به عقب
ھای آمريکايی نتوانست کمکی  افکن پرحجم بمب

به ارتش عراق برای باز پس گرفتن برخی 
رو که  شھرھای اشغالی توسط داعش بکند، ازآن

مردم اين شھرھا اگر ھم از داعش حمايت نکنند، 
نظاميان  از نيروھای مسلح ارتش عراق و شبه

حتی در برخی شھرھا که .  شيعه حمايت نکردند
نشينی  ارتش عراق توانست داعش را به عقب

ھا را به تصرف خود  وادارد، داعشيان مجدداً آن
بنابراين مادام که مردم مناطق و .  اند درآورده

شھرھای تحت تصرف داعش، خودشان عليه 
گرا  ھای مسلح و اسGم داعش و ديگر گروه

ھا را  نجنگند، ھيچ بمبارانی قادر نيست، آن
جمھور فرانسه  گونه که رئيس شکست دھد يا آن

 .دھد، نابود کنند وعده می
تر از عراق  وضعيت در سوريه بسيار پيچيده

رژيم سوريه جز يک دار و دسته محدود .  است
اکثريت بزرگ مردم سوريه عليه رژيم .  نيست

در تمام شھرھا و مناطق سوريه .  اين کشورند
ای در دست يک  اند، ھر شھر و منطقه مردم مسلح

ھا که  اين گروه.  يا چند گروه مخالف رژيم است
اند، از حمايت مستقيم و  گرا و مرتجع عموماً اسGم

ويژه  ھای امپرياليست، به غيرمستقيم قدرت
جنگ داخلی .  ای برخوردارند ھای منطقه قدرت

ای  که به يک جنگ و نزاع فرقه سوريه ازآنجايی
شده است،  و مذھبی ميان شيعه و سنی نيز تبديل

گرا از  کانونی برای جلب و جذب ھزاران  اسGم
 .سراسر جھان شده است

گسيختگی  کشوری که به اين مرحله از ازھم
نه .  حل فوری نخواھد داشت رسيده باشد، ھيچ راه

حلی بر  ھای امپرياليست راه توافقات قدرت
گسيختگی و جنگ داخلی در اين کشور است  ازھم

تواند  ھا می تر آن و نه دخالت نظامی گسترده
ھا تن از مردم سوريه  ميليون.  ساز باشد چاره
اند، صدھا ھزار تن کشته و معلول   شده آواره
اند و از سوريه چيزی جز شھرھای ويران  شده

 . باقی نمانده است
ھای امپرياليست، له  ھای روزافزون قدرت دخالت

تر شدن اوضاع در  يا عليه رژيم اسد، جز بحرانی
  ھا و تداوم بيشتر جنگ اين کشور، تشديد جنگ
در .  بار نخواھد آورد ای به داخلی ارتجاعی، نتيجه

پی روسيه، فرانسه نيز دامنه مداخGت نظامی 
دولت انگليس .  خود را در سوريه بسط داده است
. کند شماری می ھم برای ورود به ماجرا لحظه

آمريکا نيز که از آغاز حضور پررنگی داشته 
ھا که منافع کامGً متضادی دارند،  ھمه اين.  است
کوشند اين منافع و اھداف متضاد را  می

زيرپوشش مبارزه عليه داعش و تروريسم پنھان 
بار به نام مبارزه با ديکتاتورھا و  ھا يک آن.  دارند

ای به بار آوردند که  فاجعه"  دمکراسی"آوردن 
يکی از نتايج آن اوضاع کنونی خاورميانه، رشد 
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ای انتقادات، دادگستری خوزستان را  طرح پاره
. بخشنامه سازند"  ايرادات حقوقی"متوجه 

ھای سازمان  نامه ديگرانی نيز با استناد به مقاوله
جھانی کار و فGن ماده قانون اساسی در مورد 
تجمع، تGش کردند دادگستری خوزستان را، به 

توجه "  ضوابط قانونی"اش با  بخشنامه"  تعارض"
در يک جمله، تGش زيادی بعمل آمد تا در !  دھند

" قانونی"و "  حقوقی"پس يک رشته مجادuت 
پيرامون بخشنامه و مفادآن، اصل ماجرا، يعنی 
تشديد آگاھانه و سيستماتيک سياست سرکوب و 

حقوقی طبقه کارگر و قربانی ساختن  استثمار و بی
کارگران پتروشيمی منطقه ماھشھر درپيشگاه 

ھا که  داران داخلی و شرکای خارجی آن سرمايه
ھر روز و ھر ھفته، بر فرش قرمزی که کابينه 

نھند، پنھان  حسن روحانی پھن کرده پای می
 !بماند

امروز اما ھرکارگری ولوبايک آگاھی متوسط 
گونه نيست که  می داند که موضوع ابدا، اين
داند  دانسته يا نمی دادگستری خوزستان اين را نمی

که کارگران مناطق آزاد اقتصادی از جمله 
ھای پتروشيمی بندرامام، مشمول  کارگران مجتمع

قانون کار نيستند، بلکه تحت پوشش قانون 
مقررات اشتغال نيروی کار در "خاصی به نام 

قرار دارند که فصل "  مناطق ويژه اقتصادی
 به مساله اختGف ٣۶ الی ٢٩چھارم آن مواد 

ميان کارگر و کارفرما اختصاص دارد و در آن 
تصريح شده است که ھرگونه اختGفی که از 
طريق سازش ميان کارگر و کارفرما حل نشود، 
به مرجع حل اختGف که ھياتی است مرکب از 
نماينده کارفرما، نماينده کارگر و نماينده سازمان 

يا حتا .  شود واگذار می)  در منطقه(مناطق آزاد 
بودند، باز ھم  اگر ھم زير پوشش قانون کار می

حل اختGف برعھده ھياتی مرکب از يک نماينده 
وزارت کار، يک نماينده کارگر و يک نماينده 
مديران صنايع به انتخاب انجمن صنفی 
کارفرمايان است که جزئيات آن در فصل نھم 

 مشروحا توضيح ١۶۶ الی ١۵٧قانون کار مواد 
داده شده است و درھرحال نه در قانون کار و نه 
در مقررات اشتغال نيروی کار در مناطق ويژه 
اقتصادی، ھيچ جايی و ھيچ مجوزی برای ورود 

 .ھای عمومی به اين موضوع وجود ندارد دادگاه
ھا البته نکاتی نيستند که مسئولين دولتی،  اين

ای از قوه قضايی و  دادگستری خوزستان که شعبه
ست، از آن  جزء مھمی از دستگاه سرکوب دولتی

اين موضوع نيز به تجربه و به .  اطGع باشند بی
کّرات ثابت شده است که ھر آينه منافع طبقه حاکم 
ايجاب کند، مسئولين و نھادھای حکومتی حتا 

چه   گذارند يا چنان قوانين خود را نيز زيرپا می
. کنند نيازباشد فورا قوانين جديدی وضع می

درھرحال اما طبقه استثمارگر حاکم اراده خود 
که در چه زرورق قانونی پيچيده  را، مستقل از آن

امروز که .  کند شده يا نشده باشد ، اعمال می
سرمايه شمشير از رو بسته وکارگزاران فوق 
العاده بيرحمی را به خدمت گرفته است، نه فقط 
برشيپورسرکوب حد اکثر می دمد و ھرلحظه به 

کشد، بلکه ھرجا  روی طبقه کارگر شمشير می

uزم آيد، قوانين نھاد ھای رسمی خود را نيز به 
اين واقعيتی است .  کند يک ضرب دو نيم می

انکار ناپذير که اعتصابات کارگری در مقياس 
تمام کشور و در استان خوزستان پيوسته در حال 

کارگران پتروشيمی، به عنوان .  گسترش است
ھای پيشرو طبقه کارگر اعتصابات   يکی از بخش

ويژه برای برچيده   و اعتراضات پرشوری را به
شدن شرکت ھای پيمانکاری سازمان داده و نقش 

. اند ای در اعتGی جنبش کارگری داشته برجسته
ھای منطقه ماھشھر  اتحاد کارگران در پتروشيمی

در يک سال اخير از استحکام بيشتری برخوردار 
ھای  شده و اعتصاب ھماھنگ مجتمع پتروشيمی

اروند، تندگويان، فجر، فارابی، در مھرماه سال 
ھا را  داران و دولت آن جاری آرامش سرمايه

برھم زده و به عاملی تھديد کننده در کل استان 
دادگستری خوزستان، .  خوزستان تبديل شده است

ی منع اعتراض   با سراسيمگی و صدور بخشنامه
ھای منطقه بندر امام،  و اعتصاب در پتروشيمی

بر اين خيال است که برھم زنندگان آرامش 
داران را سر جای خود بنشاند و از تسری  سرمايه

اعتصابات و اتحاد و ھماھنگی آنان به ديگر 
ھای کارگری در استان جلوگيری بعمل  بخش
 .آورد

بخشنامه دادگستری خوزستان، جزئی جداناپذير 
ھای عميقا ضدکارگری  ھا و برنامه از سياست

دار عليه  رژيم و در ادامه تعرضات طبقه سرمايه
روحانی و .  حقوق و معيشت طبقه کارگر است
چون و چرای  مجموعه کابينه وی که مجريان بی

اند، با  المللی ھای انحصارات مالی بين سياست
ھای اقتصادی موسوم به  اجرای گسترده سياست

نئوليبرال، تمام ھم خود را صرف تشديد سرکوب 
در .  اند حقوقی طبقه کارگر نموده و استثمار و بی

ترين جناح  پرونده کابينه حسن روحانی، که راست
ترين  رحم کند و بی بورژوازی را نمايندگی می

نمايندگان و سخنگويان سرمايه در آن گرد 
اند، تا جايی که به طبقه کارگر ايران  آمده

درپی عليه اين طبقه  گردد، جز تعرضات پی برمی
، جزسياست تشديد سرکوب و استثمار و 

حقوقی، وجز تحميل فقر و گرسنگی کشنده بر  بی
 .کارگران، چيز ديگری وجود ندارد

ھمه کارگران ايران به ويژه بخش پيشرو آن،اين 
موضوع را می دانند که؛ طرح شکايت کارفرما 
ازکارگر اعتصاب کننده به دادگاه، احضار و 
بازداشت و ارعاب و محاکمه فعاuن اعتصاب، 
اخراج و حبس اين دسته از کارگران، در دورۀ 
رياست جمھوری حسن روحانی باب شد و به 

اگر که در آغاز، کارگری .  صورت رسمی درآمد
در اين يا آن کارخانه منفرد و بعد از شکايت 

شد، اما اين پديده به  کارفرما به دادگاه احضار می
سرعت به روش عمومی و روتين برخورد 

داران و طبقه حاکم با کارگران اعتصاب  سرمايه
حذف .  کننده در سرتاسر کشور تبديل گرديد

قوانين ناظر بر اختGف کارگر و کارفرما يا دور 
ھای عمومی به اين  زدن آن و ورود دادگاه

ريزی شده  ھای برنامه عرصه، جزء سياست
حقوق  ست که تأمين کار ارزان و کارگر بی دولتی

و خاموش، اجبار نيروی کار، به کار در شرايط 
دشواری که با کار در شرايط بردگی پھلو 

کابينه .زند، از اھداف اصلی آن بوده است می
حسن روحانی بسيارآگاھانه و فکرشده، برای 
تأمين نيروی کارمفت وارزان و برای تأمين سود 
حداکثرسرمايه، پای دادگاه ھای عمومی را به 
اختGف ميان کارگر و کارفرما کشاند تا با اعمال 
قوه قھريه دستگاه قضائی، جلوی واکنش 
اعتراضی کارگران  را بگيرد وطبقه کارگرايران 

چنين است که در پی شکايت .  را مرعوب سازد
ھا و مديران و روسای  عامل کارفرمايان، مدير

ھا، تنھا در يک دوره يک  ھا و کارخانه شرکت
ھا تن از فعاuن و  ، ده٩٣ تا مھر ٩٢ساله از آبان 

دھندگان اعتصاب در صنايع فوuد،  سازمان
آھن، معادن سنگرود،کوشک،طرزه، چشمه  ذوب

پودنه،مس خاتون آباد،پاuيشگاه آبادان، 
اکريل، سيمان سپاھان، لوشان  سازی، پلی لوله

سازی ھا، خودروسازی ھا و  واصطھبان، کاشی
ھای عمومی  ھا به دادگاه برخی ديگر از کارخانه

"جرم"رژيم احضار شدند و به  و "  اغتشاش"  
مورد محاکمه و ارعاب و تھديد "  اخGل در نظم"

در معدن .  قرار گرفتند ويا حبس و اخراج شدند
سنگ آھن بافق، پس از شکايت فرماندار که بعدا 
اعGم کرد شاکی اصلی نه شخص وی، که خود 

 به ٩٣ بھمن ١٣ کارگر در ٩دولت بوده است، 
 کارگری ۵٠٠٠دادگاه احضار شدند تا دولت از 

که به خود جرات داده بودند با دو اعتصاب 
يکپارچه و بزرگ چند ده روزه، نسبت به يکی 

سازی،  ھای اصلی آن يعنی خصوصی از سياست
اعتراض کنند، انتقام بگيرد و کارگران را 

سرمايه و دولت ارتجاعی و .  منکوب سازد
گر پاسدار منافع آن که مصمم بود پيکر  سرکوب

زخمی طبقه کارگر را زير سر نيزه لت و پار 
کند، حتا به اين ھم اکتفا نکرد و عGوه بر 
بازداشت و ارعاب و حبس فعاuن اعتصاب، 

ھای پيشين، برای  عGوه بر احکام و مجازات
ھا حکم شGق نيز صادر کرد تا با ساطور  آن

مجازات اسGمی، کارگران را از ھرگونه 
در .  اعتراض و اعتصاب منصرف سازد

پتروشيمی رازی، پس از اعتصاب يکپارچه 
 کارگر اين ٨کارگران و شکايت کارفرما، 

مجتمع به دادسرای عمومی ماھشھر احضار 
بعد از محاکمه کارگران در دادگاه عمومی .  شدند

 نفر از کارگران ۴، ٩٣ شھريور ٢۴ماھشھر در 
 ماه حبس ۶ھر کدام به "  اخGل در نظم"به اتھام 

صدور حکم .   ضربه شGق محکوم شدند۵٠و 
شGق برای کارگران مبارز و پيشرو پتروشيمی 
رازی نيز يک اقدام منفرد و تصادفی صرفا به 
. منظور ارعاب کارگران اين پتروشيمی نبود

بلکه صدور حکم شGق نيز، جزء ديگری از 
سياست سيستماتيک تشديد سرکوب طبقه کارگر 
بوده است که دستگاه قھر و سرکوب دولتی با 

خواست  اجرای آن در پتروشيمی رازی، می
دردل کارگران تمام پتروشيمی ھای منطقه رعب 

تری از  وھراس بياندازد و درضمن ارزيابی دقيق
العمل جامعه بدست  ھای پذيرش آن و عکس زمينه

آورد تا اين مجازات اسGمی دوران ھای 
داری وارباب رعيتی را به ساير پتروشيمی  برده

ای که کارگران  ھا و به ھر کارخانه و موسسه
بطور متشکل و متحد وبا سازماندھی اعتصاب 

داران و  يکپارچه وارد ميدان نبرد با سرمايه
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اداره کار مسئول پيگيری مطالبات کارگران بندر 
ھا و صورت جلسات  گيری امام باشند و نتايج پی

مذاکرات با کارگران را به دادگاه جھت صدور 
در ھر حال اين شواھد و "  حکم منتقل کنند

 .کند ھا، فرضيه فوق را تقويت می تGش
ھای شوم طبقه حاکم و  نظر از نقشه اما صرف

بازوان اداری و تشکيGتی آن، اساس قضيه اين 
است که اعتصابات کارگری در سراسر کشور 

جمھوری اسGمی با تشديد .  در حال افزايش است
سرکوب سيستماتيک کارگران و تحميل بی حقی 

پذير وسوسه  ھای دل مفرط بر آنان، در واقع پيام
ويژه از نوع  داران به ای برای سرمايه کننده

گذاری در مناطق  خارجی آن، به منظورسرمايه
حدوحصر  آزاد اقتصادی و برای استثمار بی

فرستد و بدينوسيله به آنان اطمينان  کارگران می
دھد که کارگران در اين جا حق اعتراض  می

ندارند، حق تجمع و اعتصاب ندارند و ھر 
کارگری که از اين قانون سرپيچی کند، 

ھای  ھای اسGمی و مجازات سروکارش با دادگاه
 !اسGمی از نوع حبس و شGق است

اما طبقه کارگر ايران ھيچگاه و در ھيچ شرايطی 
منتظر نمانده است اول کسی حق اعتراض و 
اعتصاب به وی اعطا کند تا بعد دست به 

که  بنابر اين، چنان.  اعتراض و اعتصاب بزند
تعرضات پيشين طبقه حاکم از نمونه بازداشت و 

ای کارگران و حکم حبس و  احضار و محکمه فله
شGق نتوانست طبقه کارگر را مرعوب سازد، 
بخشنامه دادگستری خوزستان يا التيماتوم سرمايه  

تواند سدی در برابر رشد مبارزات و  نيز نمی
اعتصابات کارگری ايجاد کند و مانع اعتGی 

 .   جنبش طبقاتی کارگران شود
 
 

سخت دستگاه قضائی تھديد کرده برخورد را به 
است، در واقع ادامه ھمين روند و ادامه 

ھای سيستماتيک ضد کارگری کابينه  سياست
روحانی و برای مقابله با اعتصابات فزاينده 

 .ست کارگری
بخشنامه دادگستری خوزستان عليه کارگران 

که پيش از اين  ھای بندر امام، چنان پتروشيمی
اشاره شد، واکنشی در برابر اعتصاب متحدانه 
سه مجتمع پتروشيمی اروند، تندگويان و فجر 

در سه دھه اخير، اين نخستين بار بود که .  بود
چنين اتحاد و پيوندی در اين ابعاد ميان چند 
پتروشيمی بوجود آمده و کارگران پيشرو اين 
واحدھا توانسته بودند با ايجاد پيوند و ارتباط ميان 
خود، اعتصاب ھمزمان در چند واحد پتروشيمی 
را سازمان دھند و متحدا به مقابله با کارفرما و 

 .حاميان آن برخيزند
ای در ادامه  اعتصاب فراواحدی و فراکارخانه

ھای منطقه  توانست به ساير پتروشيمی خود می
گسترش يابد و يا به الگوی کارگران نفت و گاز 

ھای توليدی و خدماتی در کل استان  و ديگر رشته
مھم خوزستان که ازموقعيت حساسی برخوردار 
است، تبديل گردد و شاھرگ حياتی رژيم را قطع 

چنين بود که دستگاه قضائی به عنوان جزء .  کند
مھمی از دولت پاسدار منافع سرمايه و نظم 
موجود، وارد ميدان شد، به طبقه کارگرالتيماتوم 
داد و ھر گونه اعتصاب و تجمع کارگران 

 .ھای منطقه را ممنوع اعGم کرد پتروشيمی
اما در ارتباط با صدور بخشنامه دادگستری 

توان به آن  خوزستان، نکته ديگری را که می
ھا به لحاظ  اشاره کرد، ويژگی پتروشيمی

. ھاست گستردگی و سازماندھی اعتصاب در آن
اعتصاب در يک يا چند واحد توسط کارگران 
پيشرو و آگاھی که از نزديک ھمديگر را 

شناسند و به يکديگر اعتماد دارند، با  می
ھوشياری و تلفيق مناسبی از کار علنی و مخفی، 

اگر که دستگاه .  شود سازماندھی و رھبری می
سرکوب و پليسی رژيم، به فرض به يک تشکل 
علنی و فعاuن آن از نوع سنديکای شرکت واحد 

تواند فعاuن علنی  دسترسی دارد و ھر لحظه می
آن را بازداشت کند واعتصاب در آن واحد را 

ھا که بسيار گسترده  بخواباند، اما در پتروشيمی
تواند تشکل  ھستند، دستگاه سرکوب و پليسی نمی

خاصی را متھم کند و با دستگيری و بازداشت 
از اين رو بعيد نيست .  چند نفر، غائله را بخواباند

که يکی از اھداف جانبی صادرکنندگان بخشنامه، 
ھای  کشاندن کارگران پيشرو به مدار فعاليت

صرفا علنی و قانونی باشد تا اعتراضات 
کارگران را به مسيری قانونی و قابل کنترل 

ظاھرا اداره کار و دادگستری و برخی .  بياندازند
از به اصطGح نمايندگان کارگران، در صدد 

. ھايی را در اين زمينه انجام دھند ھستند تGش
که چند روز بعد از انتشار بخشنامه  چنان

 از احتمال ٩۴/  ٩/  ٣دادگستری خوزستان، ايلنا 
برگزاری يک جلسه در اداره کار با حضور 

در اين "خبر داد و نوشت "  نمايندگان کارگران"
جلسه قرار است در رابطه با اين بخشنامه مذاکره 
شود  طرحی در دستور کار قرار بگيرد که بر 
اساس آن، يک نماينده دادگستری و يک نماينده 

ھا  شوند و چنگ در چنگ آن شان می رژيم
از پی اين رويداد بود که .  افکنند، تعميم دھد می
 کارگر معدن سنگ آھن چادرملو نيز به ٣٠

خاطر سازماندھی و رھبری اعتصابات گسترده 
و يکپارچه در اين معدن، به دادگاه احضار شدند 

 تن از آنان ھر کدام به يک سال حبس ۵و 
 .تعزيری و شGق محکوم شدند

پاسداران نظم موجود و کابينه ضدکارگری 
روحانی که جزئی از ھمين پاسداران و دستگاه 
سرکوب است، به موازات گسترش اعتصابات 
کارگری از يک سو،  و پيشرفت مذاکرات و 

ای از سوی ديگر بر دامنه اقدامات  توافق ھسته
. گرانه خود عليه کارگران افزودند سرکوب

محاکمات پی در پی فعاuن اعتصاب، تھديدات 
مکرر و مستمر کارگران مبارز، توسل آشکار به 
قوه قھريه و صدور حکم حبس و شGق ھنوز 
کافی نبود و بايد با اخراج رھبران و فعاuن 

 .شد اعتصاب تکميل می
اول فروردين تا اول (تنھا در فاصله ھشت ماه 

 فعال اعتصاب، فقط به ٢٠٠نزديک به )  ٩۴آذر 
خاطر سازماندھی و رھبری اعتصابات از کار 

 ۴سنگ سرخس  در معدن زغال.  اند اخراج شده
 کارگر، ١٣اند، معدن آنومالی  کارگر اخراج شده

کارخانه ضرب سکه مس باھنر يک کارگر، 
 کارگر، کاشی گيGنا حداقل ۴کاشی سازی تبريز 

 کارگر که دو ١١يک کارگر، لوله و نورد صفا 
سازی  اند، لوله ھا نماينده کارگران بوده نفر از آن
 کارگر که ١٨ کارگر، ايران برک ۶خوزستان 

اند، فوuد و  ھا نماينده کارگران بوده سه نفر از آن
 کارگر، سيمان داراب يک کارگر ۴چدن دورود 

 ٢که نماينده کارگارن بوده است، سيمان دشتستان 
 کارگر، کارخانه ٣کارگر، کشتارگاه سيمرغ 

کار يک کارگر، شرکت سپنتا که در مناطق  قفل
 کارگر، ۴٠ تا ٣٠خيز جنوب فعال است  نفت

پتروشيمی رازی يک کارگر، پتروشيمی 
 کارگر، ٢٠فراورش يک کارگر، شيشه آبگينه 

 کارگر، پارس ٧شرکت مبلمان آزادگستر گيتی 
 کارگر، کارخانه توليد ۴٠ تا ٢۴خودرو و سايپا 

سيم و کابل استان يزد يک کارگر که نماينده 
کارگران بوده است، شرکت جھاد نصر اصفھان 

 . کارگر۵ کارگر، مس سرچشمه ١٨
اخGل "و "  اغتشاش"تمام اين کارگران به اتھام 

گرانه و  و در واقع به خاطر فعاليت آگاه"  در نظم
سازماندھی اعتصاب و اعتراض کارگری از کار 

ھر چند بساط اخراج ھر کارگر .  اند اخراج شده
کننده يا اخراج فعاuن و  معترض و اعتصاب

سازماندھندگان اعتصاب، ھمواره در 
داری حاکم بر ايران پھن بوده است، در  سرمايه

ھا رونق   گونه اخراج  ھای اخير اما اين سال
تحميل قراردادھای کار بر .  بيشتری گرفته است

کارگران عسلويه که در يکی از بندھای آن به 
کننده بدون  صراحت قيد شده ھر کارگر اعتصاب
شود، نمونه  پرداخت حق و حقوق اخراج می

بخشنامه جديد .  ھاست ديگری از ھمين تGش
دادگستری خوزستان نيز که در آن ھرگونه تجمع 

ھای منطقه  و اعتصاب کارگران پتروشيمی
" ھای پتروشيمی اخGل در نظم شرکت"ماھشھر 

قلمداد شده و در آن چند بار کارگران پتروشيمی 

 کمک ھای مالی
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 ۵ ٧٠۶ شماره  ٩۴نيمه اول آذر     ۵
١از صفحه   

پاسخ به خشونت  و تبعيض 
 عليه زنان، مبارزه است

 درصد ٧٧ درصد زنان در برابر ۵٠و رقم 
مشارکت کلی زنان در .  دھد مردان را نشان می

 ١٩٩۵تر از سال   در بازار کار کم٢٠١۵سال 
بيکاری در ميان زنان يا مشارکت در کسب .  است

معنايش آن است که .  و کار خانوادگی باuتر است
در اقيانوسيه، صحرای .  زنان درآمدی ندارند

 ۵۵ تا ٣٠بزرگ آفريقا، آسيای جنوبی، بين 
درصد زنان شاغل در کسب و کار خانوادگی  

وقت بيش از  تعداد زنان در مشاغل نيمه.  اند شاغل
چون  ھايی ھم مشاغلی با ويژگی.  مردان است
تر و فرصت  تر، امنيت شغلی کم دستمزد کم

يابی و  ھای مھارت ناچيزتر برای شرکت در دوره
ھای  حضور زنان در پست.  پيشرفت شغلی

گذاری، سطوح مديريتی  گيری نظير قانون تصميم
تر است، اما در مشاغل خانگی تعدادشان  کم

تر،  پرشمارتر است که باز ھم با دستمزد کم
تر و فقدان تأمين اجتماعی ھمراه  ساعات کار بيش

ھا و مشاغل  دستمزد زنان در تمامی بخش.  است
در اکثر .  تر از مردان است به طور متوسط کم

 تا ٧٠کشورھا، زنان شاغل در مشاغل تمام وقت 
رشد .  گيرند درصد مردان دستمزد می  ٩٠

ھای غيررسمی اقتصاد،  مشارکت زنان در بخش
تشديد استثمار در مناطق آزاد تجاری و 

ھای خانگی،  ھای جھانی، اشتغال در رشته کارگاه
مھاجرت به کشورھای ديگر در جستجوی کار، 
اشتغال در کارھای سخت کشاورزی و اين ھمه 

ھا و آزارھای جسمی و جنسی  ھمراه با خشونت
ھای کار از ديگر عواملی است که بر  در محيط

وضعيت اقتصادی و سGمتی جسمی و روانی 
 .گذارد زنان تأثيرات منفی می

در کشورھای در حال توسعه، قوانين و رسوم 
ھای  مانع دسترسی زنان به زمين و ساير دارايی

در تقريبا يک سوم اين کشورھا، حق .  شود می
و در .  بری مساوی برای زنان وجود ندارد ارث

آميز عليه زنان  نيمی از کشورھا سنن تبعيض
در مجموع اکثريت زنان .  شوند چنان اجرا می ھم

چنان از نظر اقتصادی به شوھر  جھان، زنان ھم
امری که آنان را از نظر اقتصادی در .  اند وابسته

 .دھد پذيرتر قرار می تر و آسيب رتبه فرودست
داری بر اثر  در کشورھای پيشرفته سرمايه

ھای زنان و کارگری و  مبارزات جنبش
سوسياليستی، بسياری از موانع حقوقی و سياسی 
و اجتماعی و اقتصادی از سر راه زنان برداشته 

زنان از برابرحقوقی با مردان .  شده است
ھای اجتماعی و دولتی  از حمايت.  برخوردارند

ھای قانونی و  مراکز مشاوره، حمايت.  مندند بھره
ھای گوناگون دولتی و غير دولتی حامی  نھاد

در نتيجه خشونت در اين .  زنان وجود دارد
جوامع عليه زنان، به رغم کاھش چشمگير، پايان 

 .نيافته است
اگر در اين کشورھا، به رغم مبارزات و 

چنان يکی از  دستاوردھا، خشونت عليه زنان، ھم
توان حدس زد وضعيت  معضGت پابرجاست، می

زنان در کشورھای در حال توسعه بر چه منوال 
کشورھای واقع در خاورميانه يک نمونه .  است
 .ھاست از آن

 در اکثر کشورھای اين : مذھب، فرھنگ و سنت
ھای اخير نه تنھا  منطقه، وضعيت زنان در دھه

ھا  پيشرفت چندانی نداشته، بلکه از بسياری جنبه
تجاوزھای .  روی نيز ھمراه بوده است با پس

ھای غربی، جنگ، بروز  نظامی دولت

المللی تطابق دارند،  يا به اجرا  ھای بين توصيه
 .آيند درمی

دو ھفته پيش دختری به اسم رخشانه در وuيت    -
پيش .  سنگسار شد"  زنا"غور افغانستان به جرم 

از آن ھم يک محکمه شھری برای دختر جوان 
.(ديگری حکم سنگسار صادر و اجرا کرده بود

 ) آبان١۶
به جز مصدوميت و مرگ، خشونت عليه زنان 
خطرات مخرب ديگری در پی دارد، از جمله 
 Gخودکشی، بارداری ناخواسته، سقط جنين، ابت

ھای عفونی از  ھای زنان و بيماری به بيماری
ھای روانی  جمله اچ آی وی، ابتG به بيماری

چون افسردگی، بدخوابی، اختGل در تغذيه و  ھم
حتا کودکانی که شاھد خشونت .  اختuGت عاطفی

اند از عواقب آن در امان نيستند و دچار  خانگی
 .شوند اختuGت رفتاری و عاطفی می

ھايی خاصی مانند گرايش جنسی يا تعلق  ويژگی
ھای داخلی بر دامنه خشونت عليه  قومی، درگيری

 . افزايد زنان می
 ھزار زن ايزدی را ربوده است ٧ تا ۵داعش   -
 )مرکز مديريت بحران سنجار(

 درصد ٢٣دھد    نشان می٢٠١۴تحقيقی در سال 
خواه در اتحاديه اروپا مورد  زنان غيردگرجنس

خشونت جسمی يا جنسی از سوی ھم مردان و ھم 
 درصد زنان معلول يا ٣۴.  اند زنان قرار گرفته

بيمار توسط  شريک زندگی خود مورد آزار قرار 
 ١٩اند که اين آمار در مورد زنان ديگر به  گرفته

 .رسد درصد می
شود عواملی چند بر ژرفا و پھنای بروز  گفته می

 . خشونت به طور عام نقش دارند
 طبق آمار سازمان ملل متحد با آن که در :تحصيل

نام   درصد ثبت٢٠١٢ تا ١٩٩٠ھای  فاصله سال
دختران و پسران در دبستان تقريبا يکسان است 

 ميليون کودک بازمانده ۵٨ ميليون نفر از ٣١اما 
در دبيرستان، تفاوت آماری .  از تحصيل، دخترند

به ويژه در برخی کشورھای .  رود باu می
در دو .  آفريقايی، اقيانوسيه، جنوب و غرب آسيا

دھه گذشته تعداد دختران و پسران دانشجو در 
آمار رشد دختران .  تمام کشورھا رشد کرده است

. تری داشته است  سرعت بيش٢٠٠٠از سال 
تقريبا در تمامی کشورھای پيشرفته در سال 

 تعداد دختران دانشجو بر پسران پيشی ٢٠١٢
اما در نيمی از کشورھای در حال .   گرفته است

توسعه، مانند کشورھای واقع در صحرای بزرگ 
 درصد و برای ٢٠آفريقا، اين آمار برای دختران 

با وجود اين، در ميان .   درصد است٢۵پسران 
دختران و پسران دانشجو از نظر رشته تحصيلی 

التحصيGن  تعداد فارغ.  ايم با تفاوت زيادی مواجه
ھايی مانند  دختر و پسر به ترتيب در رشته

 درصد، ١١ درصد در برابر ١٨آموزشی 
 درصد، ٧ درصد در برابر ١۴بھداشت و رفاه 

 درصد و در ١٢ درصد در برابر ٧علوم 
 درصد در ٢ھای مھندسی، توليد و ساختمان  رشته

اين امر، بر فرصت .   درصد است٢٠برابر 
ھای دارای درآمد باu  اشتغال به ويژه در رشته

 . گذارد تأثير می
 ساعات کار مردان و :استق*ل مالی و اشتغال

زنان برابر است با وجود اين، با در نظر گرفتن 
کار خانگی اين زمان برای زنان در کشورھای 

 دقيقه و در ٣٠توسعه يافته به طور متوسط، 
. تر است  دقيقه بيش۵٠کشورھای در حال توسعه 

چنان ادامه دارد  شکاف جنسيتی در بازار کار ھم

در مھر ماه، دو دختر دو سال و نيم و پنج ساله 
(  در ھند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند طبق . 

 ٢آمار دولتی در سال گذشته ميGدی بيش از 
ھزار زن و دختر در دھلی مورد تجاوز قرار 

به گفته دولت ھند آمار غير رسمی از .  اند گرفته
 )اين رقم فراتر است 

شورای ريش سفيدان روستايی در ايالت اوتار 
 ساله را به جرم ٢٣ و ١۵پرادش ھند دو دختر 

فرار برادرشان با يک زن از کاست باuتر به 
 ) شھريور٩(تجاوز گروھی محکوم کرد 

 درصد زنان در ٣۵شود بيش از  تخمين زده می
سراسر جھان مورد خشونت جسمی يا جنسی 

ھايی که به صدمات  خشونت.  اند قرار گرفته
جسمی، روانی و عاطفی کوتاه و درازمدت و 

 درصد اين ٧٠بيش از .  انجامند گاھی مرگ می
ھا توسط شوھر، شريک زندگی يا  خشونت

 .نزديکان اعمال شده است
 ميليون دختر در طول زندگی خود توسط ١٢٠

شوھر، شريک زندگی يا دوست پسر کنونی يا 
 .اند سابق وادار به سکس اجباری شده

 درصد زنان در ۴٠تر از  در اکثر کشورھا کم
آيند و اکثر آنان به خانواده  جستجوی کمک برمی
در تمامی کشورھا .  آورند و دوستان روی می

تر از  کنند کم تعداد زنانی که به پليس مراجعه می
شايد بخشی از علت، پذيرش .   درصد است١٠

در بسياری از .  اجتماعی خشونت عليه زنان است
کنند در شرايط  کشورھا زنان و مردان فکر می
 درصد ۴٢.  ست خاصی کتک زدن زن پذيرفتنی

انجامد  ھا به مجروح شدن زنان می از اين خشونت
 .اند ھای خانوادگی زنان  درصد قربانيان قتل٣٨و 
ھای شلنگ گاز  زن جوانی در تھران با تازيانه  -

 ) آذر۴(توسط شوھر به قتل رسيد 
 سالگی ١٨ ميليون زن در سنين زير ٧٠٠-

 ميليون نفر ٢۵٠از اين آمار .  اند ازدواج کرده
 . سالگی بوده اند١۵زير سن 

بيش از نيمی از قربانيان تجارت انسان، زنان   -
 درصد از آمار ٧٠رفته  اما روی ھم.  اند بالغ

تجارت انسان به زنان و دختران در مجموع تعلق 
و بيش از دو سوم کودکان مورد تجارت را .  دارد

 .دھند دختران تشکيل می
 زن ساکن اتحاديه اروپا از ١٠يک نفر از ھر   -

ميل، اس ام   –ای ( سالگی در فضای مجازی ١۵
مورد آزار و اذيت )  ھای اجتماعی اس، شبکه

 . واقع شده است
 ميليون دختر و پسر در مدارس به ٢۴۶ساuنه   -

 . گيرند نوعی مورد آزار قرار می
. ست جھانی و فراگير خشونت عليه زنان، امری

تری  اما، در برخی از کشورھا، شدت بيش
اعتقاد به شرافت خانواگی و نجابت، .  گيرد می

ھای مردساuرانه و قوانين ناکافی عليه  ايدئولوژی
خشونت جنسی از جمله مواردی ھستند که بر 
. تشديد خشونت عليه زنان تأثير مستقيم دارند

 کشور قوانينی عليه خشونت ١١٩حداقل در 
 کشور ١٢۵.  اند خانگی به تصويب رسانده
 کشور قوانينی ۵٢قوانينی عليه آزار جنسی و 

اما بدين .  عليه تجاوز در روابط زناشويی دارند
معنا نيست که ھمه قوانين با استانداردھا و 

  ۶درصفحه 



 ۶ ٧٠۶ شماره  ٩۴نيمه اول آذر     ۶

 پاسخ به خشونت  و تبعيض عليه زنان، مبارزه است
ھای داخلی  گرايان و جنگ گری اسGم وحشی

ھا  معلوم است که ادعای مبارزه کنونی آن.  است
ھا و  با داعش و تروريسم از طريق لشکرکشی

تنھا دست آورد  افزايش مداخGت نظامی نيز نه
مثبتی برای مردم منطقه خاورميانه در پی 

تر خواھد  نخواھد داشت، بالعکس اوضاع را وخيم
خاورميانه امروز تبديل به زرادخانه .  ساخت

ھای امپرياليست  ھای قدرت انواع و اقسام سGح
تقريباً تمام کشورھای منطقه تبديل به .  شده است

رقابت و نزاع اين .  اند ھا شده ھای نظامی آن پايگاه
ھای ويرانگر  تواند به جنگ ھا می قدرت

امپرياليستی بيانجامد که دامنه آن حتی فراتر از 
حتماً ھم ضروری نيست که .  خاورميانه باشد

ھای جھانی اول و  چنين جنگی به شکل جنگ يک
دوم رخ دھد، يا طرفين به سGح اتمی متوسل 

حسب  تواند به ھای امپرياليستی می جنگ.  شوند
شرايط مختلف اشکال مختلفی به خود بگيرد، اما 

 . ھا ھمواره يکی است ماھيت آن
ھای امپرياليست جز   واقعيت اين است که قدرت

جنگ و ويرانی، تباھی، چپاول ، غارت و 
استثمار برای مردم منطقه خاورميانه دست 

اگر در اين منطقه، تروريسم و .  اند آوردی نداشته
ھای  گرايی رشد کرده است، نتيجه سياست اسGم
ھای امپرياليست  طلبانه و تجاوزگرانه قدرت جنگ
امثال گروه ارتجاعی داعش از درون .  است

اشغالگری امپرياليسم آمريکا در عراق سر 
امثال طالبان افغانستان، القاعده، .  برآوردند

جمھوری اسGمی ايران، محصول استراتژی 
کمربند سبز امپرياليسم برای مقابله با کمونيسم و 

اگر بخش بزرگی از مردم خاورميانه و .  اند چپ
شمال آفريقا در جھل، ناآگاھی و خرافات اسGمی 

ھا و مطالبات  گرفتارند، محصول سرکوب جنبش
ھا توسط امپرياليسم و طبقات  خواھانه آن آزادی

ھای  حاکم بر اين کشورھاست که با استقرار رژيم
ديکتاتوری عريان ، مردم را در ناآگاھی و اسير 

 .اند داشته در چنگال خرافات مذھبی، نگه
اگر سراسر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به 

ھای اصلی بحران جھان  يکی از کانون
بست و  شده است، نتيجه بن داری تبديل سرمايه

داری جھانی است  جانبه نظام سرمايه بحران ھمه
که قادر نيست تضادھای uينحل اين نظام را حل 
کند و پاسخی برای فقر، بيکاری، گرسنگی 

شان با  ھا انسانی داشته باشد که زندگی ميليون
 .گذرد فGکت و بدبختی می

حلی برای بحران  داری و امپرياليسم راه سرمايه
معضل به سوريه و .  منطقه خاورميانه ندارند

داعش، عراق، يمن، اسرائيل و فلسطين، محدود 
ھمه کشورھای اين منطقه به اشکال .  نيست

گسترش .  مختلف در چنگال اين بحران گرفتارند
ھای امپرياليست و  دامنه مداخGت نظامی قدرت

ای که در پی خواھد داشت  ای تنھا نتيجه منطقه
تر شدن بحران،  وخامت بيشتر اوضاع ، عميق

ای و جنگ و نزاع  ھای فرقه افزايش نزاع
تواند از وخامت  چيز نمی ھيچ.  امپرياليستی است

بيشتر اوضاع در اين منطقه جلوگيری کند و آن 
که uاقل کارگران و  را دگرگون سازد، جز اين

زحمتکشان آن کشورھای منطقه که آمادگی 
ويژه، ايران و ترکيه برای  بيشتری دارند، به

دگرگونی وضع موجود اقدام کنند و بديل 
بار و  سوسياليستی را در برابر بديل فاجعه

 .داری قرار دھند ويرانگر سرمايه
 
 
 
 
 

روابط زناشويی و در کوچه و خيابان و محل 
کار، امری رايج گشته و اگر شکايتی ھم بشود، 

در صورت تجاوز، به جز .  شود ناديده گرفته می
موارد معدود، بسياری از زنان از ترس اتھام 

" برقراری رابطه خارج از زناشويی"و "  زنا"
ھای  گذشته از خشونت.  کنند سکوت پيشه می

باندھای سازمان يافته رسمی و غير رسمی عليه 
ی خيابانی بخشی  ھای روزمره زنان، آزار و اذيت

و اين قصه سری .  ست از زندگی ھر زن ايرانی
 .دراز دارد

در پايان بازگرديم به علت کاھش خشونت عليه 
زنان در کشورھای پيشرفته و افزايش خشونت 

 .ھای مذھبی در کشورھای تحت سلطه حکومت
توان در جدايی دين از دولت  يکی از علل را می

تر  ھر چه اين جدايی کامل.  وبرابری حقوق يافت
تری برخوردار  باشد، زنان از حقوق بيش

باره به  اما اين جدايی، در خ� و به يک.  گردند می
وقوع نپيوسته، بلکه حاصل مبارزات مستمر و 

ھای کارگری و سوسياليستی و زنان  پيگير جنبش
دستاوردھای امروزين زنان، که نزد نسل .  است

کنند،  جوان کشورھای غربی بديھی جلوه می
ھای اجتماعی و  محصول مبارزات طوuنی جنبش

اگر خشونت عليه زنان .  اند به ويژه جنبش زنان
در اين کشورھا از نظر قانونی جرم و از نظر 

شود، محصول  اجتماعی يک ناھنجاری تلقی می
ھای قبل است که ھم با  ھای زنان نسل تGش

ھای حقوقی جنگيدند و ھم به مقابله با  نابرابری
 .مانده اجتماعی رفتند ھنجارھای عقب

 ٢۵ روز ١٩٩٧اگر سازمان ملل در اکتبر 
نوامبر را به عنوان روز جھانی مبارزه با 

ھای  ی تGش خشونت عليه زنان پذيرفت، ثمره
 اين ١٩٨١ھايی از زنان است که در سال  گروه

روز را روز مبارزه با خشونت عليه زنان اعGم 
اگر آنان اين روز را به عنوان روز .  کردند

ی  مبارزه با خشونت عليه زنان برگزيدند، نتيجه
ھای سياسی و سرسخت خواھران ميرابال  فعاليت

با رژيم ديکتاتوری جمھوری دومينيکن است که 
آنان را به سمبل مقاومت و مبارزه زنان تبديل 

گرچه رژيم ديکتاتوری رافائل تراجيلو، در .  کرد
 اين سه خواھر را به قتل ١٩۶٠ نوامبر ٢۵

رساند، اما خود نيز ديری نپاييد يک سال بعد بر 
اثر مبارزات اين خواھران مبارز و نيز ساير 

پس تنھا با .  خواه سقوط کرد مبارزين آزادی
توان  ست که می ای ای روزمره و ريشه مبارزه

 .خشونت عليه زنان را به معنای واقعی برانداخت
 

 :پانويس
آمار زنان " از  آمار اين مطلب برگرفته  -*  

سازمان بھداشت "و "  ٢٠١۵سازمان ملل متحد، 
 .است" ٢٠١۴جھانی، 

ثابتی و بيش از  ھای داخلی، ناامنی و بی درگيری
ھای مذھبی  گرايی و ظھور دولت ھمه، رشد اسGم

اگر پيش از اين، .  روی ھستند از عوامل اين پس
ی مناسبات اجتماعی،  تار و پود عقب مانده

فرھنگ و سنن واپسگرايانه، زندگی را بر زنان 
سخت کرده بود، اکنون ھمراھی آنان با نفوذ و 
سلطه مذھب در برخی از کشورھا زنان را 

ھا به عقب رانده است؛ و خشونت عليه زنان  سده
ھای خانوادگی و اجتماعی، گاھی  را از چارچوب

غير قانونی و گاھی پنھان بيرون آورده و به 
 .خشونت قانونی و علنی دولتی فرارويانده است

خشونتی دولتی و سيستماتيک که تقريبا تمامی 
ی  گيرد و جامه ھای حيات زنان را دربرمی جنبه

چون در جمھوری  ھم.  قانون بر تن پوشانده است
اسGمی ايران که از حق انتخاب آزادانه پوشش، 
و حق زن بر بدن خود از جمله حق انتخاب 
شريک زندگی، حق سقط جنين و حق پيشگيری 

ھايی  گيرد و به عرصه از بارداری را دربرمی
چون تحصيل و کار و مشارکت سياسی و  ھم

اجتماعی و برخورداری از حقوق مدنی چون حق 
طGق و حق انتخاب محل زندگی و حق مسافرت 

نقض ھر يک از اين .  يابد و غيره گسترش می
ھايی سنگين را به دنبال  قوانين شرعی، مجازات

دارد؛ از سنگسار و شGق گرفته تا جريمه و 
و تمام اين قوانين متکی به قانون اساسی .  زندان

منشأ "  شرع اسGم"جمھوری اسGمی است که از 
اگر در جايی نيز قوانين کافی وجود .  گرفته است

ھا مدد گرفته شده  نامه ھا و آيين ندارد، از بخشنامه
 .است

تحقير زنان در ايران، افزون بر توھين، ضرب و 
شتم و دستگيری زنان در کوچه و خيابان به 

ھای عمومی و  ھای مختلف، در رسانه بھانه
ھا و مقاuت و  ھای آموزشی و سخنرانی کتاب

ھای سران و آخوندھای رژيم رواج  مصاحبه
نه تنھا در قوانين جمھوری اسGمی، از .  دارد

شود، بلکه بر خشونت  گونه حمايتی نمی زنان ھيچ
در بسياری .  شود عليه زنان چشم پوشيده می

اگر پيش .  موارد، مجرم از مجازات معاف است
ی قوانين مذھبی، قتل زن تحت ھر  از سلطه

توان  شد، امروزه می عنوانی جرم محسوب می
زن را به اتھامات ناموسی به قتل رساند و از 

ھای اصفھان که  اسيدپاشی.  مجازات گريخت
گاه  ھيچ)  ھمان اوباش غيررسمی دولتی(مجرمين 

نگاران  دستگير نشدند، اما فعالين زنان و روزنامه
ھا دستگير شدند، از  و معترضين به اين ناامنی

ھايی که بار ديگر رواداری سران جمھوری  نمونه
اسGمی نسبت به خشونت عليه زنان را نشان 

گرچه نه اولين نمونه و نه تنھا نمونه .  دھد می
 .است

ضرب و شتم زنان در خانه، آزار جنسی در 

٢از صفحه  ۵از صفحه    

 . . . تری در  خطرات بزرگ

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت 
 ملغا بايد گردد
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١از صفحه   

  ٩درصفحه 

بيشتری نسبت به دوره رياست جمھوری روحانی 
 .برخوردار بود
گرد را نيز بايد در ساختار طبقاتی  دليل اين عقب

" طلبان اصGح"جامعه دانست و نقشی که امروزه 
حکومتی در فضای سياسی و فرھنگی جامعه ايفا 

 . کنند می
ای ما شاھد  واقعيت اين است که در ھيچ دوره

و يا (استادانی که تا اين حد به تطھير حاکميت 
می پردازند در درون )  حداقل بخشی از آن

طلبی حتا  جريان اصGح.  ھا نبوديم دانشگاه
توانسته است برخی از روشنفکران و نويسندگان 

ھا تناسب ندارد،  برای آن"  وازده"را که نامی جز 
روشنفکران و نويسندگانی که .  به خود جلب کند

برند  ھا دست به قلم می ھر چند گاه در نشريات آن
ھا و لعنت  و تنھا ھنرشان محکوم کردن کمونيست

 .ھاست فرستادن به آن
بورژوازی  امروز بخشی از بورژوازی و خرده

مدرن مرفه که از نظر سياسی طيف 
ھا را برعھده دارند  نمايندگی آن"  طلبان اصGح"

با استفاده از تمامی امکاناتی که در اختيار دارند 
ھايی  ھای داخلی و حتا رسانه از جمله رسانه

چون بی بی سی و غيره که در عمل در خدمت  ھم
ھا قرار دارند، نقشی تاثيرگذار در فضای  تفکر آن

ی ھمين  اند و به واسطه سياسی جامعه پيدا کرده
موقعيت که در عين حال با رشد موقعيت و 

ھا در ساختار طبقاتی جامعه نيز ھمراه  جايگاه آن
اند تاثيرات مخرب خود را در  شده است، توانسته

 .ھا بگذارند فضای دانشگاه
تGش دارد تا با اشاعه بينش "  طلبی اصGح"تفکر 

ھای اجتماعی را به  نئوليبراليستی جنبش
مسيرھای قانونی ھدايت کرده و از مبارزات 
فراقانونی که منجر به رشد راديکاليسم در اين 

 .شود، جلوگيری کند ھا می جنبش
ھای حاکميت  ست که کامG با سياست اين تفکری

تGش ھمين گروه برای .  خوانی دارد نيز ھم
محدود کردن مبارزات اخير معلمان که با 

اعتنايی معلمان روبرو شد، يک نمونه روشن  بی
خانه "اين تGش را .  از ھمين سياست است

نيز به نمايندگی از اين جريان در ميان "  کارگر
ھا نيز تاکنون در مھار  کارگران دارد که آن

اند، ھر چند که ھم در  جنبش کارگری ناموفق بوده
البته به (ميان معلمان و ھم در ميان کارگران 

تاثيراتی از خود بر جای گذاشته و )  ميزانی کمتر
 .ھا غافل ماند گذارند که نبايد از آن می

اما اين تفکر يعنی تGش برای محدود کردن 
ھا در چارچوب  اعتراضات و پيگيری خواست

جواب فع* ھا توانسته است  قانون، در دانشگاه
 .بدھد

اين را ھم بايد اضافه کرد که در کنار استادان 
ھا يافت  مزدور که امروز به وفور در دانشگاه

شوند، استادانی که چه مستقيم و چه  می
ھای به اصطGح  حل با تاييد راه(غيرمستقيم 

در خدمت رژيم حاکم قرار دارند، )  طلبانه اصGح
چنين از مزدورانی که رژيم به عنوان  بايد ھم

. ھا کرده نيز ياد کرد دانشجو روانه دانشگاه
شان از حضور در دانشگاه،  کسانی که تنھا ھدف

. در دست گرفتن فضای سياسی دانشگاه است
ھمين حضور اين گروه از به اصطGح 
دانشجويان است که فضای سياسی دانشگاه را 

يعنی در يک سوی .  بيشتر دو قطبی کرده است
مزدوران دست راستی که خود را سرباز ولی 

دانند و در سوی ديگر دانشجويانی که  فقيه می

ھ��اي��ی ک��ه ج��ن��ب��ش دانش��ج��وي��ی  رن��گ خ��ون، س��ال
. بيشترين جان باخته و زندانی س�ي�اس�ی را داش�ت

توان گفت که وجود اختن�اق و  بنابر اين ھرگز نمی
جو سرکوب مانع ب�روز اع�ت�راض�ات دانش�ج�وي�ی 

 .باشد می
توان و نبايد تاثير سرکوب را ن�ف�ی ک�رد  البته نمی

زدگ��ی  ام��ا س��رک��وب ع��ل��ت اص��ل��ی اي��ن خ��واب
 .ھا نبوده و نيست دانشگاه

برای يافتن پاسخی ب�ه اي�ن س�وال، اب�ت�دا م�ن�اس�ب 
رغ�م  است تا به اين سوال پ�اس�خ داده ش�ود ک�ه ب�ه

سرکوب رژيم، چرا ما روزانه شاھد اع�ت�راض�ات 
و اعتصابات کارگری ھستيم، يا در مورد معلم�ان 

 !و پرستاران؟
ھايی  واقعيت اين است که طبقه کارگر، محرک

روشن و قوی برای اعتراض دارد و ھيچ تھديدی 
اين .  ھا را از اعتراض باز دارد تواند آن نمی

اعتراضات برخاسته از زندگی واقعی کارگران 
کارگرانی که وحشيانه استثمار می شوند، .  است

کارگرانی که در خطر از دست دادن کار ھستند، 
اند،  ھا دستمزد دريافت نکرده کارگرانی که ماه

کارگرانی که به رغم کاری سخت و طوuنی قادر 
ھای زندگی خود نبوده و بارھا  به تامين ھزينه

شان گرسنه سر بر  خود، ھمسران و فرزندان
 .اند بالين گذاشته

وبيش برای معلمان و  ھمين موضوع نيز کم
فشارھای خردکننده .  پرستاران نيز صادق است

کار، در کنار فقر عامل اصلی اين اعتراضات و 
ھا برای يک زندگی  آن.  ھاست محرک اصلی آن

کنند، چيزی  بھتر و يک زندگی انسانی مبارزه می
ھا  داری حاکم بر ايران از آن که حکومت سرمايه

 .دريغ کرده است
اما محرک دانشجويان چيست؟ دانشجويان به 
نوعی در مشکGت صنفی و آموزشی که با آن 
روبرو ھستند، منافع و عGيق مشترکی دارند که 
البته باز در مورد ھر دانشجويی متناسب با 

ھايی  موقعيت طبقاتی خانوادگی او در عرصه
برای مثال دانشجويی که از طبقات .  متفاوت است

اش با دانشجويی که از يک  آيد موقعيت مرفه می
ھای زحمتکش  خانواده کارگری يا ديگر گروه

کند و بنابراين برخوردش با  آيد فرق می جامعه می
برخی از مسايل و مشکGت صنفی با دانشجويی 

تواند  آيد، می تر جامعه می ھای پايين که از گروه
اما جدا از اين موضوع، دانشجويان . متفاوت باشد

ی  کرده ھای تحصيل جزو جوانان جامعه و گروه
 .آيند حساب می آن به

به دليل ھمين دو مولفه، دانشجويان عموما نسبت 
در .  به مسايل سياسی و اجتماعی حساس ھستند

داری نيز ما شاھد اين  کشورھای پيشرفته سرمايه
روحيه در ميان دانشجويان ھستيم و حتا در ميان 
ھمين کشورھا نيز راديکاليسم در ميان دانشجويان 

اين راديکاليسم نه ناشی از جايگاه .  قوی است
که به دليل موقعيت  طبقاتی دانشجويان، بل

 .اجتماعی آنان است
ھای  اما در ايران درست عکس اين مسير در سال

اگرچه در ابتدای دور جديد .  اخير طی شده است
 آغاز ٧٨مبارزات دانشجويی که به ويژه از سال 

شد، اما رفته  گرديد، راديکاليسم در آن مشاھده می
ای که مبارزات  گونه به.  رفته کمرنگ شد

نژاد نيز از رونق  دانشجويی حتا در دوره احمدی

معلمان و پرستاران نيز .  دارد به پيش برمی  –
جويی خود  بارھا دست به اعتراض زده و مبارزه

کارگران، معلمان و .  اند را به رخ حاکميت کشيده
ھای زيادی را  پرستاران البته در اين راه ھزينه

از اخراج تا دستگيری و روانه زندان .  اند نيز داده
ھا نيز ما شاھد مقاومت و  حتا در زندان.  شدن

چون  اعتراض زندانيان سياسی در اشکالی ھم
اعتصاب غذا ھستيم و در اين مبارزه نيز 

 .ھای زيادی پرداخته اند زندانيان سياسی ھزينه
چنان در خواب فرو  ھا ھم اما در اين ميان دانشگاه

آلودگی  اين نکته نيز مھم است که خواب.  اند رفته
ست که ظلم  ھا درست در زمانی و سکوت دانشگاه

و بيداد حاکم بيش از ھر زمان ديگری اکثريت 
بزرگ جامعه را تحت فشار قرار داده، و شرايط 
سياسی خاصی، ھم از نظر داخلی و ھم از نظر 
خارجی بر فضای کشور حاکم است که شرايط را 

ھا و دانشجويان آماده  برای تحرک دانشگاه
 !!اما چرا اين سکوت مرگبار؟. کند می

گروھی علت اين سکوت را جو اختناق و 
دانند و بر اين باور ھستند که اگر  سرکوب می

خطر سرکوب و دستگيری دانشجويان را تھديد 
ھا و جنبش دانشجويی  کرد، وضعيت دانشگاه نمی
اشتباه بودن اين استدuل اما کامG .  گونه نبود اين

 .واضح است
اول اين که اگر جو اختناق و سرکوب علت اين 
بی تحرکی است، اين جو برای کارگران، معلمان 
و پرستاران نيز ھست، اما چرا ما شاھد 

 !ھا ھستيم؟ اعتراضات وسيع آن
که تاريخچه جنبش دانشجويی نيز بر اين  دوم اين

 آذر سال ١۶کشد و  استدuل خط بطGن می
 خود نمونه بارزی از اين تاريخچه ١٣٣٢

مبارزاتی است که در شرايطی بسيار سخت 
، ) ماه بعد از کودتای نظامی۴کمتر از (

 نفر در اين ٣دانشجويان دست به اعتراض زده و 
 .راه جان باختند

 شاھد ۵٠ويژه در دھه  بعد از آن نيز و به
مبارزات چشمگير دانشجويی ھستيم، به نوعی که 

ای در مبارزات آن دوره  دانشجويان نقش برجسته
ايفا کرده و بخش بزرگی از زندانيان سياسی را 

نه تنھا در محيط .  دادند دانشجويان تشکيل می
ھای مبارز و انقGبی آن  دانشگاه که در سازمان

ھای فدايی خلق  دوران از جمله سازمان چريک
. نيز حضور و نقش دانشجويان محسوس بود

ھا توسط خمينی با  روندی که تا تعطيلی دانشگاه
 .تداوم داشت" انقGب فرھنگی"عنوان 

 ب�ه دل�ي�ل ۵٩ھ�ا در س�ال  اساسا تعطيلی دانش�گ�اه
ناتوانی رژيم در مقاب�ل�ه ب�ا ج�ن�ب�ش دانش�ج�وي�ی و 

ھ�ا و  تاثيراتی بود که اين جن�ب�ش ب�ر دي�گ�ر گ�روه
 ن�ي�ز ۶٠ی  در دھ�ه.  ھای اجت�م�اع�ی داش�ت جنبش

گروه بزرگی از زندانيان سياسی، دانش�ج�و ب�ودن�د 
ھ��ا ت��وس��ط ج��Gدان  و بس��ي��اری ن��ي��ز در اي�ن س��ال

بسياری از .  جمھوری اسGمی به دار آويخته شدند
ھای وحشتناک ج�Gدان  دانشجويان در زير شکنجه
ھايی بزرگ آف�ري�دن�د و  جمھوری اسGمی، حماسه

 .ھا ايستادند تا جان باختند دربرابرتمام شکنجه
 و ۴٠ھای  نقش برجسته جنبش دانشجويی در سال

ان�ق�Gب " ت�ا )  ويژه پس از حماسه سياھک�ل به ( ۵٠
خمينی، برگ زرينی از ت�اري�خ ج�ن�ب�ش "  فرھنگی

ھ�اي�ی ب�ه  سال.  ست که ديگر تکرار نشد دانشجويی

 ٣٢ آذر سال ١۶شصت و دو سال پس از 
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١٠از صفحه   

 بابک زنجانی آئينه ای تمام قد در مقابل جمھوری اس*می

عريان ساخته است، صرفا در نمايش سريالی 
. جلسات دادگاه بابک زنجانی خGصه نمی شود

ھمزمان با برگزاری شانزدھمين جلسه اين دادگاه  
و روزھای پيش از آن، خبرھايی در رسانه ھای 
ايران درج شد، که اينبار به جای تراژدی فساد 
حاکم بر جمھوری اسGمی بايد بر صحنه ھای 

نظامی که روز .  کمدی رسوايی اين نظام خنديد
از پس روز در ھر گوشه آن، يک فساد بزرگ 
مالی سر باز می کند، در پشت ھر اختGس، 
پرونده دزدی و اختGس ديگری لو می رود و ھر 

گری ھای    بار گوشه ای از دزدی ھا وغارت
دست پروردگان نظام فاسد سرمايه داری حاکم را 

 . برمG می سازد
 آذر درست سه روز پيش از ۴روز چھارشنبه 

برگزاری شانزدھمين جلسه دادگاه بابک زنجانی، 
رئيس سازمان بازرسی کل کشور از يک 

 ميليارد تومان ١۶٠اختGس نفتی ديگر به ارزش 
ناصر سراج در ارتباط با اين اختGس .  خبر داد

طی گفتگويی با خبرگزاری ايلنا گفت، فردی 
نفت را از "  بابک زنجانی"تقريبا شبيه مورد 

وزارت نفت دريافت می کرد و قرار بود پول 
 ١۶٠آنرا به دولت پرداخت کند، اما متاسفانه 

ميليارد تومان از اين پول را برداشته و به کانادا 
رئيس سازمان بازرسی کل .  گريخته است

جمھوری اسGمی به رغم افشای خبر اين اختGس 
شويان و افراد فاسد   و به رغم بيان اينکه اکثر پول

کشور به کانادا متواری می شوند، اما از ذکر نام 
 ميليارد تومانی خودداری ١۶٠اين اختGس گر 

کرد تا شايد به زعم خود اندکی از عمق گنديدگی 
حاکم بر جمھوری اسGمی و سران فاسدش را 

 . uپوشانی کند
چنانکه درآغازنوشته نيز اشاره شد، دزدی ھا و 

جا از آن سخن گفته شد، تنھا   اختGس ھائی که اين
ست که پرونده آن ھا   چند نمونه ازآن مواردی

بااين حال .  روشده و به دادگاه کشيده شده است
ست تا مردم ايران به   ھمين نمونمه ھا نيز کافی

کاران حاکم و نظام سراپا    ماھيت دزدان و دغل
دستگاه حکومتی و سران آن .  فاسدشان پی ببرند

و دزدان و مفسدان بزرگی ازنوع خامنه ای 
ھا،uريجانی ھا، رفسنجانی ھا، احمدی نژادھا و 
غيره و غيره، تGش می کنند دامنه افشاء پرونده 

آنان برای اين که .  ھائی ازاين دست، محدود بماند
پای خود را ازاين ميان بيرون بکشند و انگشت 
اتھام را از روی نظام حاکم بردارند، گاه حتا 

اما اين تGش .  مھره ھائی را نيز قربانی می کنند
ھای مذبوحانه، تغييری در نگاه و قضاوت 
کارگران و زحمتکشانی که ثمره کار و 
دسترنجشان درھمين نظام سرمايه داری فاسد 
حاکم به يغما رفته است و به ماھيت اين راھزنان 

گران پی برده اند، تغييری ايجاد نمی کند   و غارت
و دور نيست روزی که اين نظام را از ريشه 

گران اصلی را در   براندازند ، دزدان و غارت
ھای خود محاکمه کنند و به سزای   دادگاه
ھای غارت شده را تا   شان برسانند و ثروت  اعمال

 .جا که ممکن است از آنان بازپس گيرند آن
 

     

 نظام سرمايه داری
  عليه  طبيعت 

 
المللی تغييرات آب و  بيست و يکمين کنفرانس بين

ھوايی به طور رسمی از روز دوشنبه، سی اٌم 
 در منطقه ی  لوبورژه در ٢٠١٥دسامبر 

اين نشست به .  نزديکی پاريس برگزار خواھد شد
مدت دو ھفته به طول خواھد انجاميد و به 
موضوعات مربوط به تغييرات آب و ھوايی 

اھدافی که به طور رسمی در .  خواھد پرداخت
دستور کار نشست قرار دارند، صرفنظر از ارائه 
ی گزارش ھای موجود، تنظيم قراردادی است که 

  گرمايش زمين را کاھش داده و ٢٠٢٠تا سال 
خطرات ناشی از انتشار گازھای گلخانه ای را 

ھای منطقه  در اين رابطه ھمکاری.   محدود کند
ھای  المللی در جھت توسعه ی روش ای و بين

ھای مختلف انرژی و  انتقال تکنولوژی در بخش
ھای تطبيق با پديده ی آب و ھوا  نيز تھيه ی روش

به منظور .  نيز مورد ارزيابی قرار خواھد گرفت
 نفر از سران ١٤٧شرکت در اين نشست، 

 نماينده از سازمان ھای فعال در ١٣٠کشورھا و 
زمينه ی حفظ محيط زيست، ھمچنين بيش از دو 

ھا ھزار بازديد کننده از  ھزار خبرنگار و ده
 دسامبر ٢٨نمايشگاه محيط زيست از روز شنبه 

 . راھی پاريس شدند
ھمزمان، به دليل تشديد تدابير امنيتی در پی بمب 
گذاری ھای اخير در پاريس، حدود ده ھزار پليس 
و نيروھای امنيتی در کنار گارد آبی پوش 

از آنجايی که در .  سازمان ملل، حضور دارند
حال حاضر از سوی دولت فرانسه ھر گونه 
تظاھرات به بھانه ی حفظ امنيت ممنوع اعGم 
شده، فعاuن محيط زيست، که در بين آنان 
نيروھای چپ و کمونيست نيز حضور 
چشمگيری دارند، تصميم گرفتند به جای 

در .  تظاھرات، اکسيون ھای مختلفی برگزار کنند
عين حال، بسياری از فعاuن سياسی و محيط 
زيستی به ممنوع شدن تظاھرات اعتراض کرده 
و اين اقدام را محدود کردن آزادی بيان به بھانه 

در موارد متعددی .  ی مقابله با تروريسم می دانند
اکسيون ھا به درگيری با پليس منجر شد و پليس 
فرانسه با انوع و اقسام ابزار سرکوب، از جمله 
پرتاب گاز اشک آور به معترضان حمله کرده و 

ھمزمان در .   بيش از صد نفر را دستگير کرد
رابطه با موضوع تغييرات آب و ھوايی و 

 شھر ٥٠برگزاری کنفرانس پاريس، در بيش از 
دنيا، از قبيل سيدنی، سئول، ھنگ کنگ، توکيو، 
ھلند  در روزھای آخر ھفته  تجمعات و تظاھرات 
عظيمی با حضور صدھا ھزار نفر جھت متوجه 
ساختن افکار عمومی به مساله ی محيط زيست و 

مھمترين .  نشست پاريس صورت گرفت
موضوعات مطرح شده در اين اقدام ھای 
اعتراضی، انتقاد از کشورھای سرمايه داری در 

ھای محيط زيستی و طرح خواست  افزايش فاجعه
ھای عملی و فوری جھت کاھش آسيب  انجام اقدام

 .به محيط زيست بود
توجه افکار عمومی به محيط زيست که يکی از 
نتايج حاصل از جنبش ھای اجتماعی دھه ی 

 ٨٠ھفتاد بود، با انتشار شواھد علمی در دھه ی 
در زمينه ی انتشار گازھای گلخانه ای ناشی از 

رسانه ھا از  کشف اختGسی  خبر دادند که رقم 
اختGس .  اين اختGس ھمه را به حيرت وا داشت

 ھزار ميليارد تومانی مه آفريد امير خسروی و ٣
اختGسی که از آن .  شرکا در دوران احمدی نژاد

به عنوان بزرگترين دزدی و فساد مالی در 
اختGسی که در تبانی .  جمھوری اسGمی ياد شد

مه آفريد با وزرای کابينه احمدی نژاد و در 
ھمدستی با مسئوuن بانک صادرات و بانک ملی 

پرونده ای که در جريان دادگاه .  صورت گرفت
آن، يکی از متھمان اصلی اين پرونده يعنی 
محمود رضا خاوری مدير عامل بانک ملی ايران 
، به طور قانونی از کشور خارج و به کانادا 

 . گريخت
 ھزار ميليارد تومانی نيز ٣پرونده اختGس 

 ميليارد تومانی ١٢٣ھمچون پرونده دزدی 
برادران رفيق دوست و فاضل خداداد با اعدام 

 ٩٣ خرداد ٣شتاب زده مه آفريد خسروی در 
دستگاه قضايی جمھوری اسGمی .  مختومه شد

اين بار نيز سعی کرد تا با اجرای حکم اعدام يک 
عنصرغير حکومتی، جمھوری اسGمی را تبرئه 
و به زعم خود يک بار ديگر بر روی چاه متعفن 
نظام سراپا گنديده و فاسد سرمايه داری حاکم بر 

 . ايران موقتا درپوش بگذارد
اما، از بخت بد اين نظام و دستگاه قضايی اش، 

 ھزار ميليارد تومانی مه ٣ھنوز تعفن اختGس 
آفريد امير خسروی و شرکای حکومتی اش در 
سطح جامعه جاری و بوی گندش مشام ھا را 
آزار می داد، که درپوش گنداب جمھوری 
اسGمی با رو شدن پرونده بابک زنجانی کنار 
زده شد و بوی تعفن اين نظام اينبار فراتر از ھر 

پرونده ای که .  زمان ديگری جامعه را فرا گرفت
اينبار پای احمدی نژاد و وزرای کابينه اش به آن 

که  صد "  دولتی"پای ھمان .  گره خورده است
درصد مورد تأييد و حمايت و محبوب رھبر نظام 
و نورچشمی شورای نگھبان منصوب رھبری 

" انقGبی"دولتی که وظيفه سنگين و .  بود
دورزدن تحريم ھا را به عھده داشت و در اين 
ميان بابک زنجانی، مھره ای در خور و شايسته 

چرا که طبق ادعای وکيل .  برای چنين اقدامی بود
مدافع بابک زنجانی و با اسنادی که او در ھر 
نوبت از جلسات دادگاه ارائه می دھد، نه تنھا او 
مرتکب جرمی نشده است، بلکه ھيئت حاکمه 
ايران بايد از بابک زنجانی ممنون ھم باشد، که 

و "  قانونی"در آن سال ھای تحريم با اقدامات 
ھماھنگ با دولت نورچشمی خامنه ای توانسته 
است با دور زدن تحريم ھا ميليون ھا بشکه نفت 
را  بفروشد و به اين طريق از فشرده شدن بيشتر 
طناب تحريم بر گردن جمھوری اسGمی 

حال با چنين مختصاتی از پرونده .  جلوگيری کند
بابک زنجانی و علنی بودن جلسات دادگاه او که 
ھمانند آئينه ای تمام قد ماھيت فاسد ھيئت حاکمه 
ايران را به نمايش گذاشته است، طبيعتا برای 
سيستم قضايی جمھوری اسGمی سرھم کردن اين 

 . پرونده آنھم با شکستن اين آينه ميسر نخواھد بود
با اين ھمه، آنچه اينروزھا فساد و تباھی درونی 
نظام جمھوری اسGمی را بيش از ھر زمان ديگر 

٩درصفحه   



 ٩ ٧٠۶ شماره  ٩۴نيمه اول آذر     ٩

٧از صفحه   

شصت و دو سال پس از 
 ٣٢ آذر سال ١۶

 .زنند طلبی را بر سينه می سنگ اصGح
ھا شاھد ھستيم به  چه که امروز در دانشگاه آن

بينيم که چگونه  نوعی در جنبش زنان نيز می
طلب با تکيه بر ھمين افراد که  نيروھای اصGح

کشند  عناوين استاد دانشگاه و مانند آن را يدک می
ھای  سعی در تھی کردن جنبش زنان از خواست

 جريان  راديکال داشته ومی کوشند آن را به زائده
 .طلبی تبديل کننند اصGح

 در چنين شرايطی چه بايد کرد؟ 
واقعيت اين است که جنبش دانشجويی به علت 
سلطه بينش نئوليبرالی دردانشگاھھا و نفوذ 

تواند نقشی را  گرايش اصGح طلبی، عجالتاً نمی
ايفا )  برای نمونه در زمان شاه(که در گذشته 

البته در اين مساله عوامل .  کرده، ايفا کند می
ديگری نيز دخيل ھستند، از جمله تغييرات در 
جغرافيای سياسی جھان و شرايط سياسی کنونی 

 .جھان و منطقه
اما اين به اين معنا نيست که جنبش دانشجويی 

تواند راديکال بوده و از تفکرات  نمی
 .گذر کند" طلبانه اصGح"

غايت  ست به جريانی"  طلبی اصGح"جريان 
کار که با ھزاران رشته به حاکميت  محافظه

تواند  اين جريان حتا نمی.  متصل است
ھای ابتدايی دانشجويان را از طريق  خواست

اکنون شاھديم که  ھم.  ھای قانونی تحقق بخشد راه
جمھوری روحانی فضای  ی رياست در دوره

. تر و محدودتر از گذشته شده است سياسی بسته
اين جريان نه تنھا نتوانست معدود زندانيان 
ھوادار خود را از زندان آزاد کند و يا حصر 
خانگی موسوی و کروبی را خاتمه بخشد، بلکه 
شاھديم که در روزھای اخير چند نفر از اين 
جريان که در مطبوعات فعال بودند روانه زندان 

 .شدند
تواند کمترين  دھد که اين جريان نمی اين نشان می

ھمين .  ھای سياسی را تحقق بخشد آزادی
ھا  تواند منجر به دلزدگی گروه ست که می ناتوانی

در ميان دانشجويان شده "  طلبی اصGح"متوھم به 
واقعيت .  ھا را به مبارزات فراقانونی بکشاند و آن

اين است که ساختار سياسی جمھوری اسGمی 
ی  فاقد ظرفيت برای اصGحکات حتا در محدوده

طلبان  ھای سياسی بورژوايی بوده و اصGح آزادی
العاده  محتوا و فوق چيزی جز يک کاريکاتور بی

و حتا (مزه از بورژوازی ليبرال قرن ھيجده  بی
 .نيستند) نوزده

افشای تفکرنئوليبرالی و اصGح طلبی در سطح 
جامعه و از جمله در محيط دانشگاه و طرح 

ست که  ھای راديکال از جمله اشکالی خواست
. ھا به مقابله با اين تفکر برخاست توان با آن می

ی کنونی نيروھای  ترين وظيفه رو مھم از ھمين
چپ و راديکال در محيط دانشگاه، افشای اين 
تفکر و گذار به مبارزات فراقانونی و راديکال 

در اين راستا ھمدلی و ھمگامی با کارگران .  است
ھای مترقی و راديکال،  و زحمتکشان و جنبش

گامی ضروری برای افقی روشن در جنبش 
 .باشد دانشجويی می

 
 
 
 

٨از صفحه   

توليدات صنعتی، موجب شد تا دولت ھا نيز در 
اين رابطه واکنش نشان دھند و به برگزاری 

المللی و تنظيم  متعدد کنفرانس ھای بين
قراردادھايی در رابطه با کنترل گازھای آسيب 

 ١٩٩٠در سال .  زا در جو کره ی زمين بپردازند
مجمع عمومی سازمان ملل کميته ای را جھت 

از .  تدوين کنوانسيون تغيير آب و ھوا تشکيل داد
اھداف اين کنوانسيون، تنظيم و اجرای 

ھای کاھش انتشار گازھای گلخانه ای  و  برنامه
تثبيت آن در سطحی بی خطر، ارائه ی گزارش 
ھای دوره ای در اين رابطه، ھمکاری و توسعه 

ھای انتقال تکنولوژی انرژی، ھمکاری  روش
المللی و در نظر گرفتن موضوع  منطقه ای و بين

ريزی ھای  ھا و برنامه تغيير آب و ھوا در سياست
 سال از ٢٥اکنون پس از گذشت .  توسعه بود

تدوين اين کنوانسيون و تنظيم قراردادھای ديگر 
 ٢١از جمله پروتکل کيوتو و نيز برگزاری 

المللی از سوی سازمان ملل، در  کنفرانس بين
ھمين فاصله ی زمانی ميزان گاز دی اکسيد کربن 

 . درصد افزايش يافته است٦١در جھان 
ترديد در نتايج اين کنفرانس نه تنھا بر پايه ی 
بررسی تاريخچه و حاصل عمل چنين کنفرانس 
ھايی صورت می گيرد، بلکه آگاھی از مکانيسم 
توليد سرمايه داری روشنگر اين امر است که 
ھستی و ماھيت توليد سرمايه داری نفی استفاده 
ی عقGنی از طبيعت و نيروی کار انسانی، جھت 

به ھمين دليل .  کسب سود و ارزش اضافی است
است که اظھارات فريدريش انگلس در کتاب 

در مورد رابطه شيوه ی ”  ديالکتيک طبيعت„
توليد سرمايه داری و تأثيرات مخرب آن بر 

وی در بخشی از .  طبيعت ھمچنان معتبر است
نقش کار در گذار از „اين کتاب که تحت عنوان 

 انتشار يافت، ١٩٨٦در سال ”  ميمون به انسان
 : چنين می نويسد

وقتی که افراد سرمايه دار درگير توليد و مبادله „
برای نفع آنی ھستند، بنابراين در ابتدا فقط 
نزديکترين، بGفاصله ترين نتايج بايد به حساب 

تا زمانی که فرد توليد کننده يا تاجر، يک .  آيد
کاuی ساخته شده يا خريداری شده را با منفعت 
مطلوب معمولی می فروشد، او راضی است و 
نگران آن نيست که بعدھا چه بر سر کاu يا 

ھمين چيز در مورد تأثيرات .  خريدارانش می آيد
 ” .طبيعی ھمين اعمال صادق است

حتی مؤسسات وابسته به اقتصاد سرمايه داری 
قادر به انکار نقش کنسرن ھای اقتصادی و روش 
توليد در تخريب طبيعت و توليد گازھای سمی 

طبق اطGعات جمع آوری شده توسط  .   نيستند
 کنسرن ٢٠٠   Fossil Free Indexمؤسسه ی 

  ٥٥٥بزرگ انرژی در بازار سھام مسئول انتشار 
به ويژه .  ميليارد تٌن دی اکسيد کربن می باشند

المللی در کشورھای چين و  کنسرن ھای بين
ھندوستان با استفاده ی وسيع از انرژی فسيلی 

در اين زمينه .  سھم بزرگی در اين امر دارند
گذاری ھا مستقيماً از سوی بانک  بيشترين سرمايه

المللی صورت می  ھا و شرکت ھای بيمه ی بين
در سال )  بانک آلمانی(تنھا دويچه بانک .  گيرد

 ميليارد يورو در صنايعی که ٣ /٣، مبلغ  ٢٠١٠
انرژی uزم برای توليد را از زغال قھوه ای 

 .گذاری کرده است کنند، سرمايه توليد می
در کشور ايران نيز که نظم سرمايه داری بر آن 
حاکم است،  رژيم فاسد و ارتجاعی جمھوری 
اسGمی  نه تنھا گامی جدی در حفظ محيط زيست 
برنمی دارد، بلکه ھمزمان با آلودگی شديد ھوا به 
ويژه در شھرھای بزرگ، بسياری از منابع 
طبيعی از جمله درياچه ھا و تاuب ھا، جنگل ھا 

. اند يا رو به نابودی می روند و مراتع نابود شده
اين وضعيت اسفناک محيط زيستی در حالی است 
که ايران  با امضای کنوانسيون تغيير آب و ھوا 

 و ارائه ی گزارش ملی، ١٣٧٦در خرداد ماه 
 به منابع مالی ٢٠٠٤توانست سرانجام از سال 

در حال .  سازمان محيط زيست جھانی دست يابد
حاضر که مساله ی تحريم ھا به طور کامل حل 
نشده، فرياد سران رژيم برای به تعليق درآمدن 

 ميليون دuر کمک به ايران که از سوی ٢٦
صندوق تسھيGت جھانی محيط زيست تصويب 

اما به اين سؤال کسی .  شده بود، بلند شده است
دھد که بودجه ھايی که تاکنون دريافت  پاسخ نمی

شده، به چه مصرفی رسيده و چرا وضعيت 
محيط زيست در ايران روز به روز بدتر می 

 . شود
با توجه به روند شتاب آلود و جنون آميز توليد 
سرمايه داری و انباشت سود حاصل از آن از 
سويی و  از سويی ديگر رشد جمعيت کره ی 

آيد که تنھا يک حرکت جمعی،  زمين ، به نظر می
تواند راه حلی برای نجات کره  سريع و قاطع می

راه حلی که .  ی زمين از نابودی مطلق ارائه دھد
نه در دست نظام سرمايه داری است که خود 

باشد و نه  عامل اصلی اين وضعيت اسفناک می
در دست دولت ھا که نقش اصلی آنان حفظ منافع 

به .  کنسرن ھای اقتصادی و سرمايه داران است
ويژه سازمان ملل که برای ھيچ يک از 

ھای آن تضمينی اجرايی وجود ندارد،  توصيه
تواند مرجع قابل اطمينانی برای برقراری  نمی

 . امنيبت محيط زيستی باشد
تواند با برنامه ريزی آگاھانه  تنھا سوسياليسم می

و استفاده عقGنی از طبيعت، به تخريب و نابودی 
 .محيط زيست پايان دھد

 

 نظام سرمايه داری عليه  طبيعت 



 ٧٠۶ شماره  ٩۴نيمه اول آذر     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس*می 

١٠ 

٨درصفحه   

 بابک زنجانی آئينه ای تمام قد در مقابل جمھوری اس*می

جلسات دادگاه بررسی پرونده فساد مالی و نفتی 
چند ميليارد دuری بابک زنجانی يکی پس از 

نخستين جلسه بررسی .  ديگری برگزار می شوند
اين اختGس که از آن به عنوان يکی از 
بزرگترين پرونده ھای فساد مالی رژيم نام برده 

 به رياست ۶۴ آبان ١١می شود، در مورخه 
دادگاھی که تاکنون .  قاضی صلواتی برگزار شد

 جلسه آن با حضور وکيل مدافع بابک زنجانی ١۶
متھم برگزار شده و "  قانونی"در دفاع از اقدامات 
 . ھمچنان ادامه دارد

آنچه مسلم است بابک زنجانی نخستين کسی 
نيست که با استفاده از رانت دولتی و کسب 
مشروعيت از باuترين مسئوuن حکومتی طی 

به .  چند سال به ثروتی افسانه ای دست يافته است
رغم اينکه جمھوری اسGمی پرونده قطوری از 
دزدی، اختGس و فساد مالی را با خود يدک می 
کشد، اما در اين ميان می بايد از رسانه ای شدن 

 ميليارد تومانی ١٢٣ماجرای دزدی و اختGس 
برادران رفيق دوست و فاضل خداداد به عنوان 

اولين مورد از علنی شدن پرونده ھايی اين چنينی 
پرونده ھايی که در يک سوی آن عوامل .  نام برد

دولتی و حکومتی قرار دارند و در سوی ديگر 
افرادی ديگر که با خزيدن در مناسبات قدرت و 
استفاده از رانت ھای حکومتی سعی کرده اند در 
. کوتاه زمانی به ثروت ھای بادآورده برسند

پرونده ھايی که پس از لو رفتن و رفتن به دادگاه، 
غالبا به تبرئه مقامات فاسد حکومتی و محکوميت 
. اختGس گران غير حکومتی منجر می شوند

 ميليارد ١٢٣پرونده ھايی ھمانند پرونده اختGس 
تومانی بانک صادرات ايران، که محسن رفيق 
دوست، نماينده خمينی در بنياد مستضعفان به 
عنوان يکی از متھمان اصلی اين پرونده به 
سادگی آب خوردن از ھر گونه اتھامی تبرئه شد، 
برادرش مرتضی رفيق دوست حبس گرفت و 

حکم .  فاضل خداداد نيز به اعدام محکوم شد
 .  به اجرا در آمد٧۴اعدامی که در آذر 

بعدھا، در تداوم برمG شدن انبوه دزدی ھا، 

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 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،٩٫۵پنجشنبه 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: پوnريزاسيون -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
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامqه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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