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در پی تعرض و آزار جنسی زنان در شب سال 

ويژه شھر کلن و  نو مي.دی در چند شھر آلمان، به
اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، بار ديگر مساله 
پناھندگان و حق پناھندگی به تيتر اول مباحثات و 

 .ھای کشورھای غربی تبديل شد اخبار رسانه
برخی انگشت اتھام را بسوی خارجيان آفريقائی 

شکی .و آسيائی مقيم اين کشور نشانه گرفتند
نيست که به دليل ناآگاھی و نادانی، گروه اندکی 
ازاين افراد که پناھندگان موج اخير نيزممکن 

شان وجود داشته باشند، می تواند   است درميان
اين .  درپديد آوردن اين پديده نقش داشته باشند

کار بردن  افراد بايد بفھمند که آزار جنسی و به
 .پاسخ نبوده و نبايد بماند خشونت عليه زنان بی

تری از مردم کشورھای  اما ناآگاھی گروه بزرگ
ھا و  اروپايی که تحت تاثير اين اخبار، از ايده

ھای نژاد پرست به حمايت برخاسته، افکار  گروه
ھا را تقليد کرده و به موج ضد پناھندگی و  آن

تر  زنند مھم تبعيض عليه خارجيان دامن می
 .ازناآگاھی و ب.ھت گروه اول است

ممنوعيت ورود پناھندگان مرد به استخر در شھر 
ھايم که در نزديکی شھرھای  کوچک بورن

بزرگی چون کلن و بن قرار دارد، يک نمونه از 
در اين کشورھا .  اين ناآگاھی و تبعيض است

ھميشه رسم بر اين بوده که اگر کسی در مکانی 
کار خ.فی که متناسب با آن محيط نيست، انجام 

شود،  داد، از ورود او به آن مکان جلوگيری می
ای  تواند اين موضوع را با نامه پليس حتا می
تواند اين مکان يک بار  حال می.  مکتوب کند

باشد، يا يک رستوران، يا يک سالن ورزشی و 
قرار نبوده و نيست برای .  تفريحی مانند استخر

رفتاری که از سوی يک يا چند فرد انجام شده، 
گروھی را به خاطر نژاد يا رنگ مو و غيره از 

گويند  به اين می.  ورود به آن مکان ممنوع کرد
البته اين تنھا يک نمونه کوچک .  تبعيض نژادی
ھای بسياری از رفتارھای  است، نمونه

نژادپرستانه وجود دارد و بسياری از پناھندگان 
در زندگی روزمره خود با آن روبرو بوده و 

چند روز .  شوند توسط اين برخوردھا تحقير می
پس از اين واقعه و به اين بھانه که پناھندگان به 

اند، حتا خارجيان در  زنان در کلن تجاوز کرده
ھمين شھر کلن مورد تھاجم جوانان آلمانی قرار 

البته .  خورند گرفته و تا سر حد مرگ کتک می
اين تنھا بار نيست که پناھندگان مورد تھاجم 

ھای  حتا بارھا کمپ.  گيرند نژادپرستان قرار می

اعتراضات کارگری بويژه 
در شکل تجمع و اعتصاب 
در چھار گوشه کشور در 

اقدامات .  حال گسترش است
انگيز  گرانه و نفرت سرکوب

دولت سرمايه و توسل به قھر 
آشکار برای ارعاب طبقه 
کارگر و جلوگيری از 
اعتراضات کارگری، تاثيری 
بر روند فزايندۀ اعتصابات 
. کارگری نداشته است

که تا اين لحظه،  چنان ھم
ھا فعال اعتصاب  احضار ده

و کارگر مبارز و پيشرو به 

ھای عمومی، صدور  دادگاه
حکم حبس و ش.ق، 

ھای شداد و غ.ظ در  بخشنامه
ممنوعيت اعتصاب و تھديد 
ھر اعتصاب کننده به اخراج و 

ھای ديگری  زندان و مجازات
نظير آن، تاثيری بر اين روند 
نداشته است، بازداشت ده فعال 
اعتصاب در عسلويه، دوازده 
کارگر سيمان درود و به گلوله 
بستن صف کارگران بيکار 

کار بھبھان توسط  جويای
مزدوران سرمايه نيز تاثيری 
. بر اين روند نخواھد داشت

افروزی در سياست  طلبی و جنگ اس.ميسم، توسعه استبداد، اختناق و سرکوب در سياست داخلی، پان
ھا  نتيجه ناگزير اين سياست.  ھای جمھوری اس.می از آغاز تا به امروز بوده است خارجی، اساس سياست

ھای داخلی و خارجی  که خود برخاسته از ماھيت طبقاتی و خصلت دينی جمھوری اس.می است، بحران
وضوح به ھمگان نشان داده است که جمھوری  تجربه نيز به.  ھا بوده است رژيم در طول تمام اين سال
ھا در سياست داخلی و خارجی رھايی  تواند از چنگ بحران اش ھرگز نمی اس.می با مختصات کنونی

 .ھا مواجه باشد ھای جديد و تشديد اين بحران يابد، بالعکس ھمواره بايد با بحران
شود، جمھوری اس.می که در پی ماجراجويی  مسئله تا جايی که به سياست خارجی رژيم مربوط می

گسيختگی  ھای بزرگ جھان، با يک تحريم و ازھم ای و تشديد تضاد و اخت.ف با برخی از قدرت ھسته
ھای خود، حسن روحانی،  رو شده بود، ت.ش نمود تا با بر سر کار آوردن يکی از مھره اقتصادی روبه

مجادله از .  ھای رژيم تبديل شده است اين روزھا مسئله قراردادھای جديد نفتی به يکی از مجادmت جناح
موضوع اين کنفرانس در روزھای ھفتم و ھشتم آذر ماه، .  اوج گرفت"  کنفرانس تھران"ھنگام برگزاری 
قراردادھای "المللی  و مدل جديد  ھای نفتی بين گذاری در ايران به شرکت ھای قابل سرمايه معرفی پروژه

 کشور، ۴۵ شرکت خارجی از ١۵٣در اين کنفرانس با شرکت .  ھا بود دولت بعد از رفع تحريم"  نفتی
ھا سخن  در ميانه جدل.   ميدان نفت و گاز خود را بر اساس اين قراردادھا معرفی کرد۵٠ايران بيش از 

 مراسم افتتاحيه و در مھر ٩۴ خرداد ٢٨باشگاھی خصوصی که در .  رود می"  باشگاه نفت و نيرو"از 
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طبقه کارگر مرعوب 
ھای دستگاه  گری سرکوب

رحمانه و  دولتی و اقدامات بی
ضدکارگری نھادھای 

ھا  ده.  گوناگون آن نخواھد شد 
اعتصاب بزرگ و کوچک 
در طول دو سه ھفته اخير در 

ھای مختلف صنعتی و  رشته
 .خدماتی شاھد اين مدعاست

اعتصابات کارگران 
پتروشيمی، کارگران برق 
فشارقوی، کارگران معادن 
زغال سنگ، کارگران 

 اسفند و التماس خامنه ای " انتخابات
 ھا" نيم درصدی"برای اخذ رای 

 
  دEلی صيغه، تجارت پردرآمد در جمھوری اس�می

 بخش پيشرو طبقه کارگر، 
يابی را به کارگران نشان داد راه تشکل  

 جمھوری اس�می و بحران ھای سياست خارجی

 تاريکخانه قراردادھای مخفی
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پناھندگی مورد تھاجم قرار گرفته و به تازگی 
پليس آلمان سه مرد و يک زن را دستگير کرد که 

گذاری در  ريزی برای بمب در حال برنامه
 .ھای پناھندگی بودند کمپ

اما براستی واقعيت ماجرای شب سال نو در کلن 
باره چنين اھميتی  چيست و چرا اين مساله به يک

 به خود گرفت؟
جا شروع کنيم که اط.عات بدست  اول از اين

معلوم .  آمده در مورد مھاجمين بسيار ناقص است
ھا جزء پناھندگان موج  نيست که چه تعداد از آن

ھای  اخير بوده و يا چه تعدادی از مھاجران نسل
 .باشند کار می دوم و سوم و يا حتا از باندھای تبه

ھای  سال.  دوم اين که اين اتفاق مشکوک است
سال است که مھاجران و پناھندگان در کنار 
ساکنان اين کشورھا مراسم سال نو مي.دی را اين 

گيرند و ھرگز ما شاھد اتفاقاتی  گونه جشن می
مگر تازه پای .  ازاين دست و به اين وسعت نبوديم

پناھندگان به اروپا باز شده است؟ مساله بعدی اين 
است که مگر پناھندگان فقط در شھر کلن و دو تا 

و مگر فقط در اين !  سه شھر ديگر آلمان ھستند؟
پس !  چند شھر مراسم سال نو برگزار شده است؟

چرا در شھرھا و کشورھای ديگر ما چنين 
 !ايم؟ مواردی را نداشته

اند  ھا پناھنده بوده که اگر ھم تعدادی از آن سوم اين
ھا را شامل  اين تعداد چند درصد از پناھنده

شود، با توجه به اين که سال گذشته حداقل يک  می
آيا در ميان .  اند ميليون پناھنده به آلمان وارد شده

 تجاوزگر و تعدی به زنان وجود  مردان آلمانی
ندارد؟ در جشن ساmنه شھر مونيخ که در ھفته 

شود، براساس آمارھای  آخر سپتامبر آغاز می
 زن مورد تجاوز جنسی ١٠پليس به طور متوسط 

که )  ميزان آزار جنسی بماند(گيرند  قرار می
واقعيت .  عموما تجاوزگران مردان آلمانی ھستند
ھا ھمواره  اين است که در اين گونه مراسم

تعدادی از زنان حداقل مورد آزارو خشونت 
گيرند که ريشه درمناسبات  زبانی قرار می

رغم آن که زنان از نظر  سرمايه داری دارد و به
شوند اما در  حقوقی برابر با مردان محسوب می

عمل در بسياری از موارد اين برابری ناديده 
آزار .  شود از جمله در مورد دستمزد گرفته می

جنسی و خشونت عليه زنان از مناسبات 
داری و ايدئولوژی ارتجاعی اس.می و  سرمايه

دھد،  تصويری که اين مذھب از زن ارائه می
گيرد و صد البته ميزان نابرابری و  ريشه می

ويژه  خشونت عليه زنان در کشورھای اس.می به
داری و يا با  مانده سرمايه کشورھای عقب

داری که متاثر از  سرمايه ساختارھای سياسی پيشا
قوانين و تفکر اس.می ھستند، بسيار بيشتر از 

داری با ساختارھای  تر سرمايه کشورھای پيشرفته
 . باشد سياسی پارلمانی می

براساس گزارشی که پليس : ی ديگر اما يک نمونه
کلن پيش از اين واقعه تھيه و در بولتن داخلی 
پليس اين شھر منتشر شده بود، ميزان ارتکاب 

طور کلی يعنی ھر گونه خ.فی که قابل  به(خ.ف 
جويان شھر کلن پايين  در ميان پناه)  تصور است

براساس اين گزارش که پليس کلن کار بر .  است
 شروع و در پائيز ٢٠١۴روی آن را از اکتبر 

 آن را آماده انتشار کرد، از مجموع ٢٠١۵
 پناھنده سوری که در شھر کلن ثبت نام ١١١١
 نفر يعنی کمتر از نيم درصد ۵اند تنھا  شده

 ۴ پناھنده افغانی ۶۶٠از .  مرتکب تخلف شدند
 ٢٩۴ نفر و از ١٩ پناھنده عراقی ٧٨٩نفر، از 

 نفر از نظر پليس مرتکب تخلف ٩پناھنده ايرانی 
اگرچه براساس اين گزارش ميزان تخلف .  شدند

در ميان پناھجويان شمال آفريقا متفاوت بوده به 
نحوی که درمورد پناھجويان مراکشی، تونسی و 

 درصد ۴٠الجزايری ميزان تخلف به حدود 
ميزان تخلف در ميان پناھجويان بوسنی .  رسد می

 درصد ۴٠نگرو نيز به  گوين و مونته و ھرزه
 .رسد  می

جا مطرح شد در  چه را که تا اين ی آن اگر ھمه
رسيم که اتفاق  کنار ھم قرار دھيم به اين نتيجه می

شب سال نو در شھر کلن، ھيچ ربطی به 
در .  موضوع پناھندگان و حق پناھندگی ندارد

ای ھدايت شده تا به جای اين  گونه واقع اخبار به
که تعرض و خشونت به زنان در جوامع 

داری مورد حمله قرار گرفته و  مردساmر سرمايه
ھا  در  عملکرد گذشته و حال پليس و کم کاری آن

حمايت از زنان زير سوال برود، موضوع 
ھا  ھا به سوی ميليون ی انگشت عوض شده و ھمه

 .پناھنده برگردانده شود
ی اتفاق کلن، چه از سوی تعدادی  بنابر اين نتيجه

ھای دوم و  محدود پناھنده باشد و يا مھاجران نسل
ای پشت ماجرا باشد، تنھا  سوم و يا حتا توطئه

ھای اروپايی به  دولت.  عليه پناھندگان بوده است
ی اين اتفاق که با جوسازی جريانات  بھانه

فاشيستی و نژادپرست در داخل اين کشورھا 
ھمراه بوده، با طرح قوانينی جديد سعی در 
محدود کردن ھر چه بيشتر قوانين پناھندگی و 

به ھمين بھانه، .  خاصيت کردن آن دارند بی
جريانات راست نيز با اقبال بيشتری از سوی 

طوری  ھای نادان اين کشورھا روبرو شده به توده
که در برخی از اين کشورھا برای نمونه ھلند 
اگر ھمين امروز انتخابات برگزار شود، حزب 

ترين حزب آن  به بزرگ"  آزادی"نژادپرست 
 .  شود کشور تبديل می

ھای  نبايد فراموش کرد که پناھندگی پديده سال
اخير نيست و اروپاييان در جريان جنگ جھانی 

علت .  ترين گروه پناھندگان بودند دوم خود بزرگ
اصلی پناھندگی اروپاييان نيز جنگ بود ھمان 

امروز .  علت اصلی اغلب پناھندگان کنونی
مناطق بزرگی از آفريقا و خاورميانه در آتش 

ھای  ای و قومی که قدرت ھای مذھبی، فرقه جنگ
ای از جمله عوامل مھم  امپرياليستی و منطقه

ھر روز .  سوزد گيری آن بوده و ھستند، می شکل
اخباری از غرق شدن و جان باختن گروھی از 

ھا کودک  پناھندگان در دريا که برخی از آن
حتا در روزھايی صدھا .  گردد ھستند منتشر می
ھای  اگر ھم در مقطعی دولت.  پناھنده جان باختند

اروپايی ماسک حمايت از پناھندگان را به 
صورت زدند زير فشار شديد افکار عمومی بود 
که وضعيت اسفناک پناھندگان و جان باختن 
. کودکان اين افکار را به شدت متاثر ساخته بود
اما حاm اين امکان برای ھمان سياستمداران 

چون کلن حقوق  فراھم شده تا به بھانه اتفاقاتی ھم
 .پناھندگی را زير سوال ببرند

يکی از اقدامات ھمين کشورھای به اصط.ح 
داری برای جلوگيری از ورود  متمدن سرمايه

پناھجويان به اروپا، دادن باج به ديکتاتور 
چون اردوغان و چشم بستن بر  جنايتکاری ھم

ھا در ازای دادن  ھمين دولت.  ھای او است جنايت
 ميليارد يورو، با ٣چنين  امتيازاتی به ترکيه و ھم

ترکيه به اين توافق رسيدند که اين کشور مانع 
عبور پناھندگان از خاک خود شده و امکاناتی 

اما اين توافق .  ھا در ترکيه فراھم سازد برای آن
تر شدن عبور پناھندگان و  اش مشکل تنھا نتيجه

. شان شده است ھای مالی و جانی باm رفتن ھزينه
از سويی قاچاقچيان انسان به اين بھانه پول 

ھای  کنند و از سوی ديگر قايق بيشتری طلب می
تری برای عبور پناھجويان از دريا  باز ھم ناامن

حتا مقامات .  دھند ھا قرار می در اختيار آن
اند که توافق با ترکيه  اروپايی نيز اعتراف کرده

ای تاکنون در بر نداشته و به رغم  ھيچ نتيجه
چنان پناھجويان  نامساعد بودن و سرمای ھوا، ھم

به سمت اروپا آمده و باز در اين راه متاسفانه 
از سوی ديگر .  بازند ھا جان می تعدادی از آن

ترکيه ھم اکنون متھم است که تعدادی از 
پناھندگان سوری را از خاک خود اخراج کرده و 

 . مجبور به بازگشت به سوريه کرده است
در يک ک.م، تنھا کاريکاتوری از حقوق 
پناھندگی در اروپا باقی مانده که ھيچ شباھتی با 

سياستمداران .  المللی ندارد  حقوق پذيرفته شده بين
خواھند با اين قوانين  اروپايی ھر گونه که می

کنند و يا آن را مطابق ميل و منافع خود  بازی می
و اين گونه است که چھره کريه .  دھند تغيير می

اش در مورد  با ھمه ادعای"  داری متمدن سرمايه"
ھای  دولت.  گردد انسان و حقوق انسانی آشکار می

ھای کنونی  اروپايی نه تنھا در بوجود آمدن جنگ
گوی  نقش داشته و از اين جھت بايد پاسخ

پناھندگان رانده شده از اين کشورھا باشند، نه تنھا 
دھد  در تمامی جناياتی که در اين کشورھا رخ می

که با زير گرفتن  شريک جرم بوده و ھستند، بل
قوانين پناھندگی، دشوار کردن آن و ممانعت از 

ھا در مسير  ورود پناھندگان، در جان باختن آن
 .کنند ورود به اروپا نقش اصلی را ايفا می

ھای اروپايی به جای کمک، موانعی  وقتی دولت
ھا را وادار  بر سر راه پناھندگان ايجاد کرده و آن

ھايی را انتخاب  سازند تا در اوج ناتوانی راه می
شان  ھا و کودکان تواند به مرگ آن کنند که می

ھا شريک ھستند و از اين  منتھی گردد، در قتل آن
باmتر اين يک قتل عمد است که امروز پيش چشم 

ھای سياستمداران ترسو و  مردم اروپا و با دست
 . دھد جنايتکارشان، تحت عنوان قانون رخ می

 

 زنده باد سوسياليسم 
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ھای سيمان،  عسلويه، کارگران کارخانه
سازی، فوmد، نساجی، کنتورسازی،  کاشی

آھن، از نمونه  ھا و راه کارگران شھرداری
. اعتصابات کارگری در بيست روز اخير است
جنبش کارگری نه فقط در عرصه سازماندھی 
اعتراضات و اعتصابات مجزا در اين يا آن 

تزلزل و با آھنگی فزاينده  کارخانه و موسسه، بی
در مسير رشد و پيشرفت خود گام برداشته است، 
که ع.وه بر آن، با سازماندھی و گسترش 

ای، در راه  اعتصابات فرا واحدی و فرا کارخانه
چنان  يافته سرتاسری، ھم ايجاد يک جنبش سازمان
 . در حال پيشروی است
ترين اعتصاب  حال برجسته جديدترين و درعين

کارگری در اين بازه زمانی که از چنين 
خصوصيتی برخودار است، اعتصاب متحدانه، 

زمان و ھماھنگ ھزاران تن از کارگران  ھم
. معادن زغال سنگ، در سه استان کشور است
دوازدھم دی ماه بيش از دو ھزار تن از کارگران 
معادن زغال سنگ کوھبنان واقع در استان 
کرمان، متحد و يکپارچه دست به اعتصاب زدند 
. و از رفتن به داخل تونل معدن، خودداری کردند

که کارگران معدن پابدانای جنوبی، در مقابل  ھمين
درب ورودی معدن اجتماع و اع.م اعتصاب 

معدن "، "  معدن ھشونی"کردند کارگران 
" معدن چشمه پودنه"و "  معدن اصلی"، "ھمکار

. نيز به رفقای خود پيوستند و وارد اعتصاب شدند
چيان در اعتراض به تعويق  اعتصاب معدن

پرداخت دستمزدھا، به سرعت تمام معادن زغال 
 . سنگ کوھبنان را فرا گرفت

اعتصاب کارگری در معادن کشور به ويژه 
. معادن استان کرمان امر جديدی نبود ونيست
پرونده جنبش کارگری در اين زمينه بسيار غنی 

اعتصابات پرشور و مکرر کارگران معدن .  است
آباد، اعتصابات مکرر و  مس سرچشمه، خاتون

يکپارچه دو ھزار کارگر معدن سنگ آھن 
چادرملو و پنج ھزار کارگر معدن سنگ آھن 

ھايی از کتاب قطور اعتصابات  بافق، تنھا برگ
بنابراين، اعتصاب .  کارگری در معادن است

کارگران معدن، موضوع جديدی نبود، اعتصاب 
ھماھنگ و ھمزمان چند معدن زغال سنگ اما 

اين، .  ست که پيش از آن رخ نداده بود اتفاقی
ست که به ھمت   رويداد ميمون و پراھميتی

اگر اين .  کارگران پيشرو معدن شکل يافت
واقعيت را در نظر بگيريم که بيشترين معادن 
زغال سنگ کشور در استان کرمان قرار دارند و 

 درصد معادن زغال سنگ کرمان، ٧٠بيش از 
در کوھبنان قرار گرفته است، آنگاه درجه اھميت 
اعتصاب ھماھنگ و ھمزمان و اتحاد کارگران 
معادن زغال سنگ کوھبنان، بھتر و بيشتر 

 .شود روشن می
سازماندھی اعتصاب ھماھنگ و ھمزمان در چند 
معدن کوھبنان که معنای آن سازماندھی اعتصاب 

ست، اگر چه گام  ای فرا واحدی و فرا کارخانه
بسيار مھمی در پيشرفت مبارزات کارگران 

شود، اما اين  معدن و کل طبقه کارگر محسوب می
درست ھمان روزی که .  ھنوز تمام مسئله نيست

معادن زغال سنگ کوھبنان وارد اعتصاب شدند، 

کارگران معادن زغال سنگ شمال شھر شاھرود 
کارگران .  نيز دست به اعتراض و تجمع زدند

با تجمع در مقابل "  ملچ آرام"معدن زغال سنگ 
و کارگران "  را ميان "فرمانداری شھرستان 
زمستان يورت شمال "معدن زغال سنگ 

(غرب ، در مقابل فرمانداری )قش.ق" 
دست به تجمع زدند و با حمل "  آزادشھر"

پ.کاردھايی خواستار پرداخت معوقات مزدی 
ھنوز ھزاران کارگر شش معدن .  خود شدند

زغال سنگ کوھنبان در استان کرمان و دو معدن 
ملچ آرام و قش.ق در استان گلستان در اعتصاب 

 دی، ١٣بردند که روز  و اعتراض به سر می
 تن از کارگران معدن زغال سنگ ۵٠٠بيش از 

واقع در منطقه طرزه استان (البرز شرقی 
 تن از ٢٠٠.  نيز وارد اعتصاب شدند)  سمنان

کارگران در مقابل ساختمان اداری معدن در 
 تن ديگر که از اھالی دامغان ٣٠٠شاھرود و 

ھستند، به طور ھمزمان در مقابل فرمانداری 
بدين ترتيب .  دامغان دست به تجمع زدند

اعتصابات و اعتراضات ھماھنگ و ھمزمانی در 
 معدن زغال سنگ واقع در سه استان کشور ٩

اگر پيشرفت ھای جنبش کارگری .  شکل گرفت
در اين عرصه، پيش از اين با نام کارگران 
پتروشيمی، برق و مخابرات رقم خورده بود، اين 
بار ستاره معدن بود که در آسمان جنبش 

کننده يافت و اين جنبش  کارگری، درخششی خيره
پيشرفت جنبش کارگری .  را گام ديگری جلو برد
چيان است و بنام کارگران  اين بار مديون معدن

 .صنايع زغال سنگ ثبت شد
گفتن ندارد که سازماندھی چنين اعتصاب و 
. حرکت ھماھنگ بزرگی نيازمند تشکل است

ای، تشکلی که  تشکلی با کارکرد فرا کارخانه
توانسته است بخش اعظم کارگران يک رشته را 
در يک زمان مشخص به اعتصاب بکشاند و در 

اعتصابات .  اين حدود، کارگران را متشکل سازد
معادن زغال سنگ، بار ديگر اين واقعيت را 
نشان داد که کارگران آگاه و پيشرو اين رشته، با 
استفاده از تجارب خود در زمينه کم اثر بدون 
اعتصابات پراکنده و مجزای ھر واحد، در راه 

ای و فرا واحدی ساختن  ھای رشته ايجاد تشکل
اعتصابات و مبارزات کارگران معدن گام 

ھای  ھای زمينی و ضرورت واقعيت.  اند نھاده
پيشرفت مبارزه طبقاتی، کارگران آگاه و پيشرو، 

ھای کار و توليد و کل  فعاmن مرتبط با محيط
کارگران را بيش از پيش به سمت ايجاد 

ھای معين و  ھای کارگری در رشته تشکل
 .راند ای می سازماندھی و اعتصابات رشته

جنبش کارگری پيش ازاعتصاب ھماھنگ و 
سراسری کارگران معادن زغال سنگ با ت.ش 

ھای سراسری و  کارگران برای ايجاد تشکل
ای بيگانه نبوده و  سازماندھی اعتصابات رشته

. ھای مھمی نيز در اين جھت برداشته بود گام
کارگران برق، مخابرات، پتروشيمی و تا حدودی 

ھای درخشانی از  ھا، نمونه سازی خودرو
اعتصابات ھماھنگ و ھمزمان در چند واحد را 

ھای  کارگران مجتمع.  به نمايش گذاشته بودند
پتروشيمی منطقه ماھشھر و عسلويه زيرمجموعه 

فارس، که در مھر و آذر در سه  ھلدينگ خليج
ای را سازمان دادند  نوبت اعتصابات فرا کارخانه

و ھر بار شمار بيشتری از کارگران و 
پيوستند، با اقدام اعتراضی  ھا به آن می پتروشيمی

 کارگر پتروشيمی تقريبا تمام ۶٠٠٠و ھماھنگ 
منطقه ماھشھر و عسلويه را در اعتصاب فرو 

در دی ماه نيز اعتراضات و تجمعات .  بردند
 ٣۵که  حالی در.  کارگران پتروشيمی ادامه يافت
 کارگر اين ۶٠٠٠تن از کارگران به نمايندگی از 

کردند  گيری می واحدھا، مطالبات کارگران را پی
 دی ماه نيز مجموعا بيش از ١٣ و ١٢روزھای 

ھزار تن از کارگران پتروشيمی در مقابل 
فرمانداری ماھشھر و اداره کار منطقه ويژه 
اقتصادی پتروشيمی دست به تجمع زدند و نکته 
قابل ذکر اين که ھمزمان با اعتصابات و تجمعات 
کارگران پتروشيمی منطقه ماھشھر، گروھی از 
کارگران پتروشيمی اصفھان نيز در اعتراض به 
نامشخص بودن وضعيت استخدامی خود در 

 .مقابل استانداری اين شھر دست به تجمع زدند
ھای پتروشيمی که زيرپوشش مقررات  مجتمع در

اند، پس از واگذاری  استخدامی وزارت نفت بوده
به بخش خصوصی،نه فقط وضعيت استخدامی 
کارگران و کارکنان آن دچار تغيير شده و در 

ای از ابھام فرو رفته، بلکه آينده شغلی آنان  پرده
از اين رو، صرف نظر .  نيز به خطرافتاده است

ھايی چون افزايش دستمزد پايه، حق  از خواست
وری، پرداخت منظم پاداش و  شيفت و بھره

ترين  بندی مشاغل، اصلی اجرای طرح طبقه
خواست کارگران پتروشيمی اين است که ضمانت 
شغلی داشته باشند و از پوشش مقررات 

کارگران .  استخدامی وزارت نفت خارج نشوند
پتروشيمی درپايان اعتراضات خود درنيمه اول 

ھايشان  چه به خواست ديماه، ھشدار دادند چنان
رسيدگی نشود، وسيعا دست به اعتصاب خواھند 

ھای خود، تجمعات و  زد و ھمراه با خانواده
تنھا !  تظاھرات خيابانی را سازمان خواھند داد

دوھفته پس از اين ھشداربود که کارگران 
پارچه به ميدان آمدند و   پتروشيمی بطور يک

نخستين حرکت واحد و سراسری نه درمقياس 
پتروشيمی ھای منطقه ماھشھر، بلکه درمقياس 

اعتراضات قبلی .  سرتاسری را به نمايش گذاشتند
زمان پتروشيمی ھای منطقه ماھشھرباضافه   و ھم

پتروشيمی اصفھان، حاکی ازت.ش کارگران 
پيشرو برای فراتر رفتن اتحاد و ھماھنگی ميان 
کارگران پتروشيمی ازمحدوده منطقه آزاد 
ماھشھروعسلويه بود،اما وقتی که روز يکشنبه 

 تن ازکارگران وکارکنان ٣٠٠دی،  ٢٧
پتروشيمی ھای ماھشھر، اراک، اصفھان و 
تبريز، به نمايندگی ازھزاران کارگرپتروشيمی، 
مشترکاً درتھران و دربرابر وزارت نفت دست به 
تجمع زدند، به ھمگان نشان دادند که اين 
پيشتازان پرولتاريای صنعتی، درايجاد تشکلھای 
سرتاسری کارگری نيزکماکان حرف اول را می 

پتروشيمی با اين اقدام شگفتی آفرين خود .  زنند
ی کار و ت.ش کارگران آگاه و پيشرو   که ثمره

که مھر پيشگامی   اين رشته است، درعين آن
خودرا برجنبش طبقاتی کارگران کوبيد ، جنبش 

يابی گام بسيار   کارگری ايران را در زمينه تشکل
مھمی به جلو سوق داد و راه را به کارگران ساير 

 .رشته ھا نيز نشان داد
افزون برپتروشيمی، در رشته برق نيزاعتصابات 
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حرکت اعتراضی درمقياس سرتاسری را 
جنبش کارگری .  سازمان دھد، به بار نشسته است

اکنون می تواند به خود ببالد و ادعا کند که، 
پتروشيمِی پيشتاز، نطفه تشکل سرتاسری خود را 

بازھم اين پراتيک مبارزاتی .  پی ريخته است
يابی   بخش پيشرو طبقه کارگر بود که راه تشکل

 .را به کارگران ساير رشته ھا نشان داد
اما يکی ديگر از رويداد ھای بسيار مھم اين 
دوره، اعتصابات کارگران معادن زغال سنگ و 

. ست ھا به عرصه اعتصابات فرا واحدی ورود آن
نفس ورود کارگران معدن به عرصه  اعتصابات 

يابی رشته ای   گر رشد تشکل  ای، بيان فرا کارخانه
درميان کارگران و نشانه ديگری از روند رو به 

 . ست اعت.ی جنبش کارگری
رژيم سرمايه داری جمھوری اس.می با تھاجمات 
پی درپی عليه طبقه کارگر و با تحميل انواع 
فشارھای امنيتی ، معيشتی، بيکاری ميليونی و 
زيرپاگذاشتن حقوق ابتدائی  و دموکراتيک 
کارگران، نيروی کار مفت و ارزان و بی حقوقی 
را حاضر و آماده نموده تا سرمايه ، ھرطورکه 
خواست آن را استثمار کند، شرايط معيشتی بازھم 

تری را برطبقه   تر و دستمزد ھای نازل  وخيم
کارگر تحميل کند و آخرين قطرات شيره جان 

ھا و  واگذاری شرکت.  کارگران را زالووار بمکد
موسسات باز ھم بيشتری به بخش خصوصی، 

کاری، کارھای  ھای دmلی و پيمان رواج شرکت
قراردادھای موقت، مشخص، سفيد "  حجمی"

امضا و روزمزدی و امثال آن که ناامنی شغلی 
العاده افزايش داده است، تماما  کارگران را فوق

سازی کامل  در ھمين راستا و درجھت برده
دربرابر تعرضات سرمايه و .   کارگران است

رژيم سياسی آن ، کارگران جز اتحاد و مبارزه 
 .متشکل راه ديگری ندارند

ھای مختلف صنعتی و خدماتی،  کارگران رشته
برند که در  می بيش از پيش به اين موضوع پی

برابر تھاجم سرمايه و نظامی که در استثمار 
ھای   وحشيانه کارگران سرآمد نظام

ست، بايد خود را متشکل سازند و با  داری سرمايه
ھای طبقاتی خود و سازماندھی  ايجاد تشکل

. اعتصابات سراسری به مصاف طبقه حاکم بروند
توانند به مقابله موثر و  کارگران ايران نمی

داران و تعرضات آنان  بخشی با سرمايه نتيجه
برخيزند و شرايط کار و وضعيت معيشتی خود 

که با  را به طور اساسی بھبود بخشند، مگر آن
ھای مستقل کارگری  اتحاد و اتفاق و ايجاد تشکل

در ھر رشته توليدی و خدماتی که نيازھای 
پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران آن را در دستور 
کار کارگران آگاه و پيشرو قرار داده است، 
اعتصابات سراسری در ھر رشته توليدی و 
خدماتی را سازمان دھند، تا با پيوند ميان 

ھای مختلف و اتحاد تشکل ھای رشته ای  تشکل
ھای سرتاسری  ھای ايجاد تشکل مختلف، زمينه

طبقه کارگرو سازماندھی اعتصابات سراسری و 
يافته سراسری را  سرانجام يک جنبش سازمان

فراھم  نمايند و با گذار به اشکال عالی تر مبارزه 
 .، تکليف کل نظم موجود را يکسره سازند

 

گيری خواھد کرد، حاصل ديگری برای  پی
ھای  يک از خواست کارگران نداشت و ھيچ

کارگران برق فشارقوی .  کارگران برآورده نشد
ھايشان، به  يابی به خواست اگر چه بدون دست

ھا  ھای خود بازگشتند، اما آن شھرھا و استان
کارگران برق در .  خالی نبودند چندان ھم دست

طی تجمعات و اعتراضات خود نه فقط بيشتر از 
گذشته به ماھيت فريبکارانه مجلس و 

ھای رنگارنگ آن و نھادھای  کميسيون
ضدکارگری دولتی ، بلکه ھمچنين به ضرورت 

بردند تا  تر مبارزه نيز پی استفاده از اشکال عالی
با کار بست آن، مبارزات خود را در شکل 

چنين بود که پيش از ترک .  موثرتری ادامه دھند
تھران به مسوmن مربوطه ھشدار دادند ؛ اگر تا 

ھای آنان رسيدگی نشود،  دھم اسفند به خواست
 !ھای گسترده در کشور باشند بايد منتظر خاموشی

در کنار اعتصابات کارگران معادن زغال سنگ، 
ھا و کارگران برق فشارقوی در دو سه  پتروشيمی

کم ده ھزار کارگر در آن  ھفته اخير که دست
دخيل بودند، بايد از اعتصابات کارگران فازھای 

دور اخير .  مختلف عسلويه نيز ياد کرد
اعتراضات و اعتصابات کارگران عسلويه که از 

 در مھرماه و با خواست ٢۴ و ٢٢ و ١٣فازھای 
پرداخت دستمزدھای معوقه آغاز شد، با اعتصاب 

 مھر تا ٢٨ که از ٢٢ و ٢١آميز فازھای  موفقيت
پس از آن، .  گرفته شد  آبان ادامه يافت، پی١٠

 ٢۴ در ٢١ و ٢٠کار فازھای   کارگر پيمان۴٠٠
اعتصاب پس از چھار .  آذر دست از کار کشيدند

روز با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران 
 دی دوباره از سرگرفته ١٢متوقف شد، اما در 

اين اعتصابات که از مھر تاکنون، گاه در اين .  شد
داد، به تدريج  و گاه در آن فاز عسلويه رخ می

فازھای مختلف عسلويه را دربر گرفت و نھايتا 
 دی به اعتصاب ھماھنگ و ھمزمان ١۶در روز 
 . فرا روئيد٢۴ و ٢٢، ٢١، ١٩فازھای 

 اعتراضات و اعتصابات کارگری در :جمعبندی
دو سه ھفته اخير و مجموعه رويدادھايی که 

وار به آن اشاره شد، حاکی از رشد و  خ.صه
گسترش اعتصابات و پيشرفت جنبش 

ترين رويداد کارگری در  اما مھم.  ست کارگری
اين بازه زمانی،اتحاد ميان کارگران پتروشيمی 
ھای منطقه ماھشھر، پتروشيمی اصفھان، 
پتروشيمی اراک ، پتروشيمی تبريزو سازماندھی 

تجمع .ست  حرکت اعتراضی مشترک و سرتاسری
 تن ازکارگران به نمايندگی ازھزاران ٣٠٠

کارگراين پتروشيمی ھا درتھران مقابل وزارت 
نفت، نشان داد که سعی و ت.ش کارگران و 
کارکنان آگاه و پيشرو اين رشته صنعتی، 
دربرقراری پيوند و ارتباط ميان واحد ھای 
مختلف و ايجاد تشکلی که توانسته است يک 

. و اعتراضات ھمبسته کارگری ادامه داشت
گر  کارگران برق که خود جزء پيشتازان سازمان

شوند، سوای  ای محسوب می اعتصابات رشته
مبارزات و اعتصاباتشان در سال گذشته در ھمين 
سال جاری دو بار در فروردين و مرداد، 

 ۶٠٠اجتماعات اعتراضی ھماھنگی را با شرکت 
ھای مختلف   کارگر که از شھرھا و استان٨٠٠و 

به تھران رفته بودند، سازمان دادند و در مقابل 
مجلس، وزارت نيرو و دفتر رياست جمھوری 

افزون بر اين، کارگران .  دست به تجمع زدند
ای شھرھای مختلف استان تھران نيز،  برق منطقه

بارھا اعتراضات ھماھنگی را سازمان داده و 
تجمعات اعتراضی، از جمله سه تجمع بزرگ در 
مرداد سال جاری در برابر نھادھای فوق برگزار 

تمام اين کارگران خواستار تبديل .  اند کرده
حدود .  وضعيت استخدامی و قرارداد دائمی ھستند

ھای مختلف تا پيش   کارگر برق در استان۵٠٠٠
کاری  ھای پيمان  زير پوشش شرکت٨٨از سال 

پس از آن، اداره برق ھر استان با .  بودند
اما از .  کارگران، قرارداد مستقيم منعقد ساخت

 که وزارت نيرو، آغاز به جذب ٩٣سال 
نيروھای جديد نموده است، وضعيت قراردادھای 
کاری اين کارگران که بين ده تا پانزده سال سابقه 
کار دارند، دچار تغيير شده و می بايستی تحت 

کارگران .  کار کنند"  قرارداد مشخص"عنوان 
نسبت به اين موضوع و تبعيض در پرداخت 
دستمزدھا شديدا معترض و خواستار تبديل 

 .وضعيت استخدامی و عقد قرارداد دائم ھستند
دولت جمھوری اس.می و وزارت نيروی آن نه 
فقط تاکنون اين خواست کارگران را نپذيرفته، 

و احتمال "  کوچک سازی دولت"بلکه با تاکيد بر 
ھای انتقال برق به بخش  واگذاری شبکه

خصوصی، نگرانی کارگران را بيش از پيش 
تشديد نموده و ناامنی شغلی آنان را دو چندان 

 تن از اپراتورھای ۴٠٠از اين رو .  ساخته است
ھای مختلف کشور، روزھای  فشارقوی از استان

 دی برای چندمين بار در تھران گرد آمدند ٧ و ۶
ريزی دست  و در برابر سازمان مديريت و برنامه

مجلس و نھادھای دولتی با وعده .  به تجمع زدند
برگزاری جلسه مشترک نمايندگان کارگران و 
مجلس و وزارت نيرو، به منظور بررسی 
مطالبات کارگران و لغو مکرر آن و سر دواندن 
کارگران، سعی کردند کارگران معترض را 

ای که  خسته و فرسوده سازند و باmخره در جلسه
با حضور نماينده کميسيون اجتماعی مجلس، 

ريزی و  نماينده سازمان مديريت و برنامه
و البته عدم حضور طرف (نمايندگان کارگران 

) اصلی کارگران يعنی نماينده وزارت نيرو
برگزار شد، جز وعده توخالی و اينکه مجلس 

حقوق و مزايا و "طرح يک فوريتی به نام 
را "  استمرار قرارداد کار تا زمان بازنشستگی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۵ ٧٠٩ شماره  ٩۴نيمه دوم  دی     ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 جمھوری اس�می و
  بحران ھای سياست خارجی

جمھوری اس.می آغاز کرد، با به قدرت رسيدن 
ھای تعرضی را  رشته سياست ملک سلمان، يک

مذھب  ھای شيعه عليه جمھوری اس.می و گروه
 در کشورھای عربی، سازمان داده  طرفدار آن

لشکرکشی به يمن برای سرنگونی .  است
هللا از طريق ايجاد يک اتحاد نظامی  انصار

متشکل از تعدادی کشورھای عربی منطقه، 
. عرصه ديگری برای اين درگيری است

ھای خود از  حال، با افزايش حمايت درعين
ھای در حال جنگ در سوريه، چيزی نمانده  گروه

بود که بشاراسد را سرنگون کند و بساط 
جمھوری اس.می را از سوريه جمع کند که 

ھای  عجالتاً با مداخله علنی روسيه، پيشروی گروه
عربستان در عراق .  مخالف اسد، سد شده است

نيز پوشيده و آشکار از مخالفين دولت عراق 
عربستان در اين تعرض عليه .  کند حمايت می

جمھوری اس.می از حمايت و پشتيبانی 
ھای قدرتمند منطقه، ترکيه، مصر و  دولت

اسرائيل نيز برخوردار است که منافع خود را در 
تضعيف جمھوری اس.می و مھار مقاصد 

فشارھای متحد اين .  بينند طلبانه آن می توسعه
تر منطقه  ھای کوچک ھا به ھمراه دولت دولت

ويژه در شرايطی تشديد  عليه جمھوری اس.می به
کوشد از  شده است که جمھوری اس.می می

طريق بھبود مناسبات خود با آمريکا و اتحاديه 
ھا،  اروپا و خارج شدن از زير فشار تحريم

بنابراين، يک جناح .  موقعيت خود را بھبود بخشد
شدت نيازمند است که  رژيم به رھبری روحانی به

. mاقل تضادھا و اخت.ف با عربستان تخفيف يابند
اگر جمھوری اس.می نتواند خود را از 

ای که با آن مواجه است نجات دھد،  مخمصه
خواھان آمريکا در انتخابات  چنانچه جمھوری

امسال، قدرت اجرايی اين کشور را در 
گيرند، با وضعيت به مراتب دشوارتری  دست
 .رو خواھد شد روبه

اما آيا جمھوری اس.می راھی برای غلبه بر 
  تضادھا و اخت.فات خود با کشورھای منطقه

ويژه عربستان دارد؟ عجالتاً چنين امکانی برای  به
. جمھوری اس.می و امثال روحانی وجود ندارد
چراکه اين تضادھا و اخت.فات زمانی حل يا 

ای تعديل خواھند شد که  م.حظه mاقل به نحو قابل
جمھوری اس.می سياست خارجی خود را از 

طلبی،  اس.ميسم ، توسعه اساس تغيير دھد، پان
ميليتاريسم و ت.ش برای کسب ھژمونی در 

اما جمھوری .  منطقه خاورميانه را کنار بگذارد
اس.می، مادام که يک دولت مذھبی است، مادام 
که خود را قيم و سرپرست شيعيان منطقه 

خواھد برای تقويت و به  داند، مادام که می می
قدرت رساندن شيعيان در کشورھای ديگر تحت 

گرای  ھای اس.م ھژمونی خود ت.ش کند و دولت
تواند در اساس سياست  شيعه برپا کند، نمی

 .خارجی خود تغييری ايجاد کند
ھای شيعه  که از گروه ای ندارد، جز اين لذا چاره

ھا بيندازد  ھا را به جان سنی عراق حمايت کند، آن
خود را موظف .  ای بدمد و بر کوره جنگ فرقه

داند که شيعيان تمام منطقه را تحت رھبری  می
ھا را در  دھی و بسيج کند و آن خود، سازمان

که  ای ندارد جز اين ھا قرار دھد، چاره مقابل سنی
داشتن  ھرسال ميلياردھا دmر خرج سرپا نگه

اللھی و سپاھی  ھای حزب رژيم بشار اسد کند، گله
ھا  به سوريه گسيل کند تا علويان را در مقابل سنی

توأم با آن، .  آخوندھای مراکز مذھبی سازمان داد
درپی تھديد را چاشنی  سران و مقامات رژيم، پی

. ھای خود کردند ھا و سخنرانی گيری موضع
وزارت امور خارجه که گويا سخنگوی جناح 
معتدل رژيم است، عربستان را تھديد کرد که 
. تاوان سختی از بابت اين اعدام خواھد پرداخت

چندان  ای نه سپاه پاسداران تھديد کرد که در آينده
. دور انتقام سختی از عربستان گرفته خواھد شد

 خارجی مجلس،  کميسيون امنيت داخلی و سياست
خواھان کاھش سطح مناسبات ديپلماتيک با 

گيری سران و مقامات  اين موضع.  عربستان شد
رژيم، شرايط را ھمانند چند سال پيش که به 
سفارت انگليس حمله شد، برای حمله به 
سفارتخانه عربستان و کنسولگری آن در مشھد، 

گروھی از افراد حزب اللھی .  فراھم ساخت
وابسته به بسيج و سپاه پاسداران، دست به حمله 
زدند و مراکز ديپلماتيک عربستان را به آتش 

 .کشيدند
حاm نوبت عربستان بود که تاکتيک رژيم را به 

جمھوری اس.می را از .  ضد خودش تبديل کند
شورای امنيت .  ھر سو موردحمله قرار داد

سازمان ملل، حمله به سفارتخانه و کنسولگری 
موج قطع روابط .  عربستان را محکوم کرد

شورای .  ديپلماتيک و کاھش آن به راه افتاد
فارس و اتحاديه  ھمکاری کشورھای حاشيه خليج

عرب، تشکيل جلسه دادند تا جمھوری اس.می را 
جمھوری اس.می با وضعيت .  محکوم کنند

ای در خاورميانه مواجه  سابقه سياسی وخيم بی
اما اين ماجرا، تنھا به عرصه ديپلماتيک و .  شد

سياسی محدود نماند و بر مناسبات اقتصادی 
ھا نيز تأثير  جمھوری اس.می با اين دولت

ھای روحانی برای  فراتر از آن، بر ت.ش.  گذاشت
ھای  گذاری امن جلوه دادن ايران برای سرمايه

المللی تأثير منفی گذاشت و جو  انحصارات بين
 ناامنی را افزايش داد

سران جمھوری اس.می اکنون به تکاپو افتاده که 
. به نحوی خود را از اين مخمصه نجات دھند

ھا و سپاھيانی که به مراکز ديپلماتيک  بسيجی
عنوان عناصر خودسر  عربستان حمله کردند، به

مقامات پليس .  ھای دشمن محکوم شدند و نفوذی
جمھوری اس.می که شاھد و ناظر حم.ت بودند 

ای انجام نداده بودند و حتی ادعا  و اقدام بازدارنده
حاm چھره عوض "  شود زد مردم را نمی"کردند، 

 ۴٠کرده و برای ظاھرسازی خبر از دستگيری 
ع.وه بر اين،  جمھوری .   نفر دادند۵٠تا 

اس.می دست به دامان چندين دولت برای 
رژيم عربستان که اکنون خود را در .  وساطت شد

ديد و از تشديد منازعات با  موقعيت بھتری می
برد، پاسخ روشنی به  جمھوری اس.می بھره می

اما .  لذا تشنج ھمچنان ادامه يافت.  ھا نداد واسطه
 ادامه اين وضع به کجا خواھد انجاميد؟

واقعيت اين است که اگر حتی تضادھای اين دو 
 در لحظه کنونی، به آن درجه تخفيف يابد  دولت

که بتوانند مناسبات ديپلماتيک خود را از سر 
بگيرند، تضادھای اين دو دولت مرتجع مذھبی که 

گری برای  گرائی و سنی اکنون زير لوای شيعه
کنند، mينحل  کسب ھژمونی در منطقه ت.ش می

 .باقی خواھد ماند
رژيم عربستان سعودی که با لشکرکشی به  

بحرين در حمايت از رژيم حاکم بر اين کشور و 
سرکوب شيعيان طرفدار جمھوری اس.می، 

نمايی خود را در برابر  نخستين مقابله و قدرت

ھای اروپايی و  برای بھبود مناسبات با قدرت
آمريکا ت.ش کند، تا از اين طريق بتواند به 

 .گسيخته خود ، سروسامانی بدھد اقتصاد ازھم
اند با تعطيل  گونه که ھمگان آگاه نتيجه ھمان

تأسيساتی که ميلياردھا دmر ھزينه آن شده بود، 
يابی به  جمھوری اس.می از ت.ش برای دست

ھای اروپايی و  بمب اتم دست برداشت و دولت
. ھا را برداشتند آمريکا نيز در ازای آن، تحريم

حال اين امکان برای رژيم فراھم شد که  درعين
ھا،  المللی mاقل در برخی رشته انحصارات بين

ھرچند که .  گذاری کنند ويژه نفت و گاز سرمايه به
ھنوز معضل اصلی رژيم که بحران اقتصادی 
است، پابرجاست و اين بحران در سال جاری 

 .تشديد ھم شده است
که در اين بده و بستان چه چيزی  اما مستقل از اين

عايد رژيم شده يا خواھد شد، ت.ش برای حل 
ھای  ای و بھبود مناسبات با قدرت نزاع ھسته

امپرياليست اروپائی و آمريکا، صرفا يک 
نشينی  از جانب رژيم در سياست خارجی  عقب

 . رژيم بود و نه تغيير در اساس اين سياست
کابينه روحانی البته در اين مدت ھمواره شعار 
داده است که خواستار رفع تشنجات ميان 

ويژه  ھای ديگر، به جمھوری اس.می و تمام دولت
که در  اما وقتی.   در منطقه خاورميانه است

سياست خارجی تغييری اساسی ايجاد نشود و 
بنيان اين سياست،  ھمچنان، ميليتاريسم و 

اس.ميستی و  به اتکای آن ت.ش  طلبی پان توسعه
برای کسب ھژمونی در خاورميانه باشد، تضادھا 

مانند و اگر درجايی ھم  جای خود باقی می به
بارزترين .  شوند تخفيف يابند، در کل تشديد می

ھم وضعيت کنونی جمھوری اس.می در  دليل آن
وتار با اغلب  خاورميانه و مناسبات تيره

 .کشورھای اين منطقه و حتی شمال آفريقاست
زمان چند کشور،  تحت ھدايت و  که ھم وقتی

رھبری عربستان، مناسبات ديپلماتيک خود را با 
کنند و برخی ديگر  جمھوری اس.می قطع می

دھند و يا  نيز، سطح اين مناسبات را تنزل می
سفرای جمھوری اس.می را به وزارت خارجه 

خوانند، بازتاب تشديد تضادھا و  خود فرامی
مخاصمات ميان جمھوری اس.می با عموم 

 .ھای منطقه است دولت
بنابراين، آنچه در طول دو ھفته اخير در افزايش 

دارتر از آن  ھای منطقه رخ داد، بسيار ريشه تنش
است که به اعدام شيخ نمر شيعه مذھب طرفدار 
جمھوری اس.می در عربستان و يا به آتش 
کشيدن سفارتخانه و کنسولگری عربستان در 

بالعکس، اين ھر دو دولت صرفا  .  ايران تقليل يابد
ت.ش نمودند، اين اتفاقات را دستاويز تشديد 

 .ھای خود قرار دھند منازعات و درگيری
گری، اعدام  جمھوری اس.می که خود در وحشی

 دينی عربستان سعودی  طراز دولت و کشتار، ھم
ای  است، ت.ش نمود، اعدام شيخ نمر را وسيله

برای بسيج شيعيان طرفدار خود در چند کشور 
 قرار دھد و جنگ شيعه و سنی را  منطقه
در داخل ايران نيز چندين .  ورتر سازد شعله

ھا و  اللھی ھا، حزب تظاھرات توسط بسيجی
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المللی در  ھای بين داران داخلی و شرکت سرمايه تاريکخانه قراردادھای مخفی
چپاول منافع عظيم نفت، افزايش فساد و 

 . خواری رشوه
بار قراردادھای جديد نفتی از ھم  آثار آتی زيان

اما نکته ديگری که .  بينی است اکنون قابل پيش
بودن اين "  محرمانه"اھميت آن نيز اندک نيست، 

عقد قراردادھای محرمانه سياسی .  قراردادھاست
داری  و اقتصادی نکته جديدی در نظام سرمايه

ھا از اين حربه برای ناآگاه نگاه  دولت.  نيست
داشتن شھروندان از زد و بندھای سياسی به بھانه 

مصالح "، "حفظ اسرار داخلی"، "امنيت ملی"
اين .  کنند بسيار استفاده می"  اقتصادی و سياسی

قراردادھا، اما، برای مردم و افکار عمومی و در 
ھستند نه "  محرمانه"مواردی بخشی از دولت، 

ايران نيز از .  حتا تمامی سران و مقامات دولتی
 .اين قاعده مستثنا نيست

کاری در ابعاد کنونی در زمينه قراردادھای  پنھان
. نفتی، به طور خاص، از کابينه خاتمی آغاز شد
در آن زمان، در کنفرانسی در لندن از 

رونمايی شد که با تنظيم "  قراردادھای بيع متقابل"
ھای  ، امتيازات بسياری به شرکت"غيرحقوقی"

ھا  داد و از درون آن چندمليتی غربی می
خواری ک.نی سر  ھای فساد و رشوه پرونده

اص.ح رويه "، "زدايی تنش"بھانه نيز .  برآوردند
. بود"  ھای رقيب عدم آگاھی شرکت"و "  سياسی

 ١٣٩٠ در سال ١٣۶۶اص.ح قانون نفت سال 
با تصويب قانون نفت .  اين روند را تکميل کرد

، برای نخستين بار در طول تاريخ ٩٢سال 
" محرمانه"قراردادھای نفتی ايران، به صراحت 

. ی قانونی گرفت بودن قراردادھای نفتی وجھه
" اين قانون١۵طبق ماده  وزارت نفت و : 

ھای تابعه يک نسخه از قراردادھای  شرکت
منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعی و گاز 
طبيعی مايع شده و قراردادھای اکتشاف و 

را به صورت محرمانه به مجلس ...  توسعه 
 ."نمايد شورای اس.می تسليم می

اکنون نيز قراردادھای جديد نفتی، نقطه عطف 
ديگری در اين روند ھستند، زيرا در قراردادھای 
جديد مصوبه دولت، ضمن محرمانه شمرده شدن 

نياز از تصويب مجلس   نيز بی قرارداد، اجرای آن
 .اع.م شده است

دليل نيست که مخالفان روحانی به فغان  بی
روشن است که انتقادات اين باند، .  اند آمده

شان، از سر دفاع از منافع  برخ.ف ادعاھای
. تر فساد نيست مردم و نگرانی از گسترش بيش

زيرا تاکنون، قراردادھای محرمانه وجود 
اند، اگر نه برای بخشی از سران و مقامات  داشته

ھا نيز بر سر  و جناح.  دولتی، حداقل برای مردم
اما قرار است از اين پس، بخش .  آن توافق داشتند

" ھا خودی"ديگری از ھيئت حاکمه از دايره 
، تکاپوی "باشگاه نفت"حذف شوند و با تأسيس 

کنونی برای عقد قراردادھای جديد نفتی در مدتی 
تر، و احتمال استمرار اقتدار جناح  ھر چه کوتاه

روحانی بر دستگاه اجرايی با انتخاب مجدد، 
بسياری از آنان از بازی کنار گذاشته شده و از 

گذشته .  بھره خواھند ماند منافع اين خوان يغما بی
از آن، روند چپاول کام. از ديد آنان پنھان 
خواھد ماند و حتا فرصت کشمکش سياسی و 

ھای جناحی از آنان گرفته    اقتصادی و افشاگری 
 .خواھد شد 

اين مدعيان دروغين را به خود واگذاريم، زيرا که  

 . اجرايی استات اويل نيز از مقام خود استعفا داد
ماجرای قرارداد کرسنت نيز فروش گاز ترش 
ايران به يک شرکت امارات متحده به نام کرسنت 
بود که قرارداد آن باز ھم در زمان وزارت 

اين قرارداد در .   بسته شد١٣٨٠زنگنه در سال 
 با بررسی ديوان محاسبات مورد ابھام ٨۴سال 

. خواری طرح شد قرار گرفت و احتمال رشوه
" خيانت"برخی ھمان زمان اين قرارداد را يک 

اخت.فات .  لقب دادند"  عھدنامه ترکمانچای"و 
داخلی موجب شد ايران به تعھدات خود عمل نکند 
در نتيجه، شرکت کرسنت به ديوان mھه شکايت 

دولت ايران که به گفته برخی از مقامات .  کرد
خواری  توانست با ارائه اسناد رشوه حکومتی می

اين محاکمه را ببرد، در ارائه اسناد کوتاھی کرد 
جايی  از آن.  اmجرا اع.م کرد و قرارداد را mزم

که ايران باز ھم حاضر به اجرای قرارداد نشد، 
دادگاه mھه ايران را به دليل لغو قرارداد به 

 اع.م ٩٣در سال .  پرداخت جريمه محکوم کرد
 ميليارد دmر تعيين شده ١٨شد مبلغ اين جريمه 
ھای نفت و صنعت اين  خانه است، اما وزارت

ھرچند، مخالفان زنگنه، از . خبر را تکذيب کردند
 ميليارد دmری اين قرارداد به ايران ۵٠زيان 

 .کنند صحبت می
، ١٣٨١نکته قابل تعمق آن است که در سال 

حسن روحانی به عنوان دبير شورای عالی امنيت 
ای به رئيس جمھور وقت، خاتمی،  ملی، در نامه

به اين قرارداد و عملکرد زنگنه اعتراض کرده و 
 قانون و از طريق  آن را خارج از چارچوب

" دارای آثار منفی برای ايران"و "  واسطه"
خوانده بود، اما پس از انتخابات وی را به عنوان 
وزير نفت وارد کابينه خود کرد و در مقابل 

 .انتقادات مخالفان از وی دفاع کرد
به "  قراردادھای جديد نفتی"مجادله بر سر 

. شود و وزير نفت محدود نمی"  باشگاه نفت"
گويد قراردادھای سابق برای جذب  دولت می
گذاری خارجی جذابيتی نداشته بر اثر نياز  سرمايه

گذاری و نيازھای جديد بازار  به جذب سرمايه
. شوند جھانی قراردادھای جديد نفتی عرضه می
سرعت "به گفته دولت، ھدف از اين قراردادھا 

ھای نفت و گاز، جبران  بخشيدن به توسعه ميدان
ھای مشترک و  ھای گذشته در ميدان کاری سال کم

چنين  ھم.  است"  ھای نوين وارد کردن فناوری
" خريد خدمات"ست که اين قراردادھا،  مدعی

گذاری  ھستند، اما به گفته مخالفان، سرمايه
ھای خارجی در قالب اين قراردادھا به  شرکت

تواند مدعی  گذار می نحوی است که سرمايه
مالکيت و مديريت بر نفت موجود در مخزن، 

ھای حفر شده، تأسيسات سرچاھی، تأسيسات  چاه
ھای مربوط و  و کارخانجات فرآورش نفت، زمين

و با داشتن مجوز در .  يا نفت استخراج شده شود
ھای  مورد ثبت ذخاير نفت و گاز در تراز دارايی

خود، عم. مالک يا شريک کشور در مالکيت 
ھای  ع.وه بر آن شرکت.  اين منابع خواھد بود

المللی ناچارند برای عقد قرارداد يک شريک  بين
) نه شرکت نفت، بلکه از بخش خصوصی(داخلی 

ست تا سيمای آينده  ھمين کافی.  داشته باشند
بسط سياست :  صنعت نفت در ايران روشن گردد

نئوليبرال در يک صنعت به ظاھر ملی، رويش 
ھای خصوصی در داخل و ھمدستی  شرکت

را با "  کنگره راھبردی نفت و نيرو"ماه نخستين 
ھای بزرگ داخلی و خارجی  حضور شرکت

شود از جمله  گفته می.  برگزار کرده بود
ھای باشگاه، بازديد ميھمانان خارجی از  برنامه

ھای بزرگ در  خيز، طرح ميادين و مناطق نفت
دست اقدام صنعت نفت و نيرو، بازديد از منطقه 

بود و قرار است در بستن ...  اقتصادی پارس و
 .قراردادھای جديد نفتی نقش داشته باشد

: گويد در معرفی خود می"  باشگاه نفت و نيرو"
نھاد متشکل از مديران،  سازمان مردم"يک 

نظران در  کارشناسان ارشد، محققان و صاحب
ھای راھبردی مديريت، اقتصاد انرژی،  زمينه

فناوری، امور حقوقی و بازرگانی در حوزه نفت 
و انرژی در فضايی غيرانتفاعی و غير 

 ).تأکيدات از ماست".(ست سياسی
انگيز آن که، ھيئت امنای اين باشگاه  حيرت

را برخی از اعضای کابينه مانند "  نھاد مردم"
رئيس دفتر (و آيدين خت.ن )  وزير نفت(زنگنه 
چنين  ، معاونان رئيس جمھوری و ھم)زنگنه

مديران و سران رده باmی نھادھای اقتصادی 
افرادی که با سوء استفاده از .  دھند تشکيل می

ھای سياسی و خانوادگی،  ھا و وابستگی پست
رشوه، دزدی و چپاول ثروت عمومی کشور، 

ھای چند ھزار ميليارد تومانی  صاحب سرمايه
اند و حيات اقتصادی کشور را در راستای  شده

 .کنند منافع خصوصی خود ھدايت می
در "  باشگاه نفت"نقش مبھم و ناروشن 

قراردادھای آتی نفتی، فرصتی فراھم آورده تا 
ای به دست آورده و به  جناح رقيب روحانی، بھانه

چون  و ھم.  حمله به زنگنه و دولت بپردازد
 . خواھی ھميشه، از زاويه سھم

" ھای اختاپوسی در صنعت نفت شبکه"آنان از 
نالند در اين باشگاه وزير  گويند و می سخن می

اند تا بر  نفت و وابستگان و مريدان وی گرده آمده
منابع نفتی ايران چنگ بياندازند بی آن که جناح 

و البته، پرونده برخی .  رقيب را به بازی بگيرند
از قراردادھای نفتی سابق نيز به ميان کشيده شده 
است؛ قراردادھايی چون استات اويل و کرسنت 

چنان  اند و ھم که در دوران زنگنه بسته شده
 .ھای ناگفته بسياری دارند نکته

پرونده استات اويل که در ايران انعکاس چندانی 
نيافت و ھنوز نيز ابعاد آن روشن نگشته است، 

. ھای زيادی برانگيخت المللی جنجال در سطح بين
برای يادآوری اشاره شود که پيگيری رسمی 

اويل با افشاگری يک روزنامه  پرونده استات
نروژی مبنی بر پرداخت رشوه در عقد يک 
قرارداد نفتی با ايران توسط دادگستری آمريکا 

در جريان بررسی روشن شد که در .  آغاز شد
ھا   ميليون٢٠٠٢جريان عقد قرارداد در سال 

. دmر رشوه به مقامات ايرانی پرداخت شده است
در اين پرونده نام دو تن بيش از ھمه در ميان 

و عباس )  مشاور وزير نفت(مھدی ھاشمی :  بود
. پناه از دوستان و شرکای مھدی ھاشمی يزدان

اويل نيز با تأييد وزير نفت آن  شرکت استات
زمان، زنگنه، اقدام به عقد قرارداد با مھدی 

پس از محاکمه شرکت .  ھاشمی کرده بود
 ميليون ٢١ی  اويل به پرداخت يک جريمه استات

 ٣ی  داری آمريکا و يک جريمه دmری به خزانه
ميليون دmری به نروژ محکوم شد و نايب رئيس 

٧درصفحه   
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 تاريکخانه قراردادھای مخفی

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

ست که سازمان    عنوان اط.عيه ای!"بازداشت فعاEن اعتصابات عسلويه را قوياً محکوم می کنيم"
دراين اط.عيه .   دی و به دنبال بازداشت ده تن از فعاmن اعتصابات عسلويه صادر نمود٢٢در تاريخ 

 :چنين آمده است
به دنبال اعتصابات گسترده و پی درپی کارگران فازھای مختلف عسلويه دراعتراض به عدم پرداخت "
اين .  موقع دستمزدھا، روزگذشته ده تن ازفعاmن اين اعتصابات ونمايندگان کارگران، بازداشت شدند  به

فعاmن که به منظور پی گيری مطالبات کارگران به فرمانداری کنگان مراجعه کرده بودند، به اتھام 
!برھم زنندگان نظم عمومی"ی   شناخته شده ، توسط نيروھای سرکوب انتظامی دستگير و روانه " 

درادامه ضمن اشاره به شرايط کاری سخت درشرکت ھای پيمانکاری درعسلويه، ."بازداشتگاه شدند
بی حقوقی، دستمزدھای ناچيز واستثمار شديد کارگران وعدم پرداخت  بموقع دستمزد ھا ، اط.عيه 

 .چنين ادامه می يابد
 آغازشد، ھرچند ٢۴ و٢٢ ، ٢١ ، ٢٠سلسله اعتصابات و اعتراضاتی که ازاوائل دی ماه درفازھای "  

پيش ازاين،نمايندگانی که ازطرف وزارت نفت به محل .روزيکبارتکرارشده و تاکنون ادامه يافته است
اما از .اعزام شده بودند، به کارگران قول دادند دستمزد ھای معوقه به حساب کارگران واريز می شود

رو،    ازاين.  به حساب کارگران واريز شد )  مرداد و شھريور(شش ماه دستمزد عقب افتاده، تنھا دوماه
 برای چندمين ٢١ و ٢٠ دی، صدھا تن ازکارگران فازھای ١٢.  کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند

 تن ۴٠٠.  اين اعتصاب به سرعت به فازھای ديگر عسلويه تسری يافت.  بار دست به اعتصاب زدند
 دی دست به اعتصاب زدند و بابرپائی تجمعات اعتراضی ١۶ عسلويه از روز ١٩ازکارگران فاز 

 ٢۴ و ٢٢ ، ٢١ازپی آن صدھا تن از کارگران فازھای .  خواستار پرداخت دستمزدھای معوقه شدند
نيز به اعتصاب پيوستندو بدين ترتيب اعتصابات کارگری  تقريباً تمام منطقه پارس جنوبی و عسلويه 

 ."را دربرگرفت
 :درپايان از خواست ھا و مبارزات کارگران حمايت شده و چنين آمده است

کارگران فازھای مختلف منطقه پارس جنوبی وعسلويه خواستار پرداخت دستمزدھای معوقه، برچيده 
ازمبارزات و مطالبات )  اقليت(سازمان فدائيان.  شدن شرکت ھای پيمانکاری و بھبود شرايط کار ھستند

 .کارگران عسلويه حمايت می کند و خواستار تحقق فوری تمام مطالبات کارگران است
بازداشت فعاmن اعتصابات و نمايندگان کارگران را قوياً محکوم می کند و )  اقليت(سازمان فدائيان

 .درنگ و بی قيد وشرط بازداشت شدگان است خواستار آزادی بی
 

نه به تعرض به زنان، "  ای تحت عنوان   اط.عيه١٣٩٤ ديماه ١٩تشکي.ت خارج کشور سازمان در 
 . انتشارداد!"نه به راسيسم و پناھنده ستيزی

در اولين ساعات سال جديد مي.دی و در جريان جشن ھايی که سنتا در :  در اين اط.عيه آمده است
شب سال نو در مراکز و ميادين عمومی برگزار می شود، صدھا زن  در چندين شھر آلمان مورد 

 . تعرض وآزار و اذيت و خشونت جنسی واقع شدند
  تن ٣٢طبق آمار منتشره از سوی نھادھای دولتی در آلمان، در ھفتمين روز پس از اين واقعه،  

مظنون به ايجاد مزاحمت و اعمال خشونت جنسی به زنان شناسايی شده اند که  در ميان آنھا 
 . پناھجويانی از مليت ھای مختلف نيز گزارش شده است

با افزايش تعداد شاکيان زن  و روشن شدن ھويت متھمين،  دستجات و گروه ھای نژاد پرست و شبه 
. فاشيست، ھارتر از گذشته به نفرت پراکنی و ايجاد جوخارجی ستيزی و پناھنده ستيزی دامن زدند

شان گوش فلک را کر کرده است، از اين  "  حکومت قانون"دولت ھای اروپايی  نيز که داعيه 
موضوع مستمسکی ساختند تا محدوديت ھای بيشتری  در روند پذيرش صدھا ھزار پناھجويی که 

ھای  گری فرقه ای، وحشی ھای امپرياليست و منطقه برای نجات جان خود از بمباران و جنگ قدرت
 . اس.می، و آوارگی و قتل عام،  راھی اروپا شده اند، قرار دھند

، اشکال مختلف خشونت عليه زنان را  بطور اعم و )اقليت(تشکي.ت خارج کشور سازمان فدائيان 
. تعرض جنسی و فيزيکی به زنان  در وقايع اخير در آلمان به بطور اخص را شديدا محکوم می کند
در عين حال  سياست ھای ضد پناھندگی دولت ھا ی جنگ افروز اروپايی را که موجب تشجيع بيشتر 

 .دستجات  راسيست و نژاد پرست می گردد، قويا محکوم می کند

ھای    ناگزير است که گروه .  بر سر قدرت نگه دارد 
گرای لبنانی و فلسطينی را ازنظر مالی و    اس.م 

 .تسليحاتی حمايت کند، تا گويا اسرائيل را نابود کند 
 که اين سياست حاکم باشد، روشن  است که    تا وقتی 
ھای رقيب جمھوری اس.می، از قماش    دولت 

عربستان سعودی، ترکيه به مقابله برخيزند و  
باری است که    حاصل آن نيز ھمين وضعيت فاجعه 

خاورميانه به عنوان نمونه در عراق، سوريه و يمن  
با اين اوضاع روشن است که  .  روست   با آن روبه 

تضادھا و اخت.فات ميان جمھوری اس.می و  
ھای منطقه، نه تخفيف، بلکه تشديد شوند، آنچه    دولت 

ماند اين است که آيا کار به درگيری نظامی    باقی می 
مستقيم نيز خواھد کشيد يا نه؟ گرچه اين احتمال  
mاقل در شرايط کنونی وجود ندارد، اما ھمين  

ھای کنونی ھم کافی است تا شرايط  زندگی    کشمکش 
پوشيده نيست  .  تر کند   ھای مردم منطقه را وخيم   توده 

که اوضاع بحرانی و پر از تضاد و اخت.ف منطقه  
کند،    ھای منطقه را ناگزير می   خاورميانه، دولت 

ھای نظامی خود را افزايش دھند، تا جايی که    ھزينه 
به جمھوری اس.می و رژيم عربستان مربوط  

شود، ميلياردھا دmر از حاصل دسترنج کارگران    می 
ھا و    ھای دولت   و زحمتکشان را صرف ھزينه 

ھای طرفدار خود کنند ، مردم کشورھای خود    گروه 
را فقيرتر کنند و مردم کشورھای ديگر را به خاک  

ھای ارتجاعی    نزاع و کشمکش رژيم .  و خون بکشند 
جز تشديد کشتار، فقر، بی حقوقی و آوارگی چيزی  

 .ھای مردم منطقه خاورميانه نخواھد کرد   عايد توده 
 

اما بايد بگوييم،  .  ھا را باور ندارند   مردم نيز آن 
گاه    قراردادھای محرمانه و پنھان از ديد مردم، ھيچ 

ای در جھت منافع مردم نبوده و    و در ھيچ زمينه 
اين قراردادھا دقيقا به ھمين علت  .  نخواھد بود 
خبری و ناآگاھی مردم، طبقه    اند تا  در بی   محرمانه 

ھای آنان، بتوانند به تحميق، استثمار و    حاکم و دولت 
برعکس، نفع  .  استمرار حاکميت خود ادامه دھند 

 .ست   مردم در آگاھی 
آگاھی نسبت به ماھيت قراردادھای محرمانه در  

 صدھا  ٢٠١۵ در اکتبر  .  جھان رو به گسترش است 
ھای برلين آمدند تا    ھزار تن از مردم آلمان به خيابان 

مخالفت خود را با قراردادھای محرمانه بازرگانی  
ميان  "  سی ای تی آی "و  "  تی تی آی پی "موسوم به  

ی رئيس اتحاديه    به گفته .  اروپا و آمريکا اع.م کنند 
"کارمندان دولت در کانادا در اين تظاھرات  گفته  : 

بودند قراردادھای عجيب و غربی ميان آمريکا و  
کانادا برای مردم رفاه به ھمراه خواھد آورد اما  

 ھزار کانادايی و  ۶۵٠ حاصل آن تاکنون بيکاری  
مخالفان معتقدند اين  ."  يک ميليون آمريکايی است 

قراردادھا جواز کسب سودھای ک.ن برای  
ھای بزرگ و در راستای حفاظت از حقوق    کنسرن 

. اند   داری و از عوامل فقر در جھان   مالکيت سرمايه 
تواند مردم    ست که می   تنھا آگاھی .  و آنان حق دارند 

را در ارزيابی و نظارت بر عملکرد رھبران  
سياسی و اقتصادی و مداخله و مشارکت در  

 .ھا و سرنوشت خود توانا سازد   گيری   تصميم 
 
 

۵از صفحه   

 جمھوری اس�می و بحران ھای سياست خارجی

۶از صفحه   

رژيم جمھوری اس�می را بايد با 

يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت



 ٨ ٧٠٩ شماره  ٩۴نيمه دوم  دی     ٨
١٠از صفحه   

 اسفند و التماس خامنه ای" انتخابات
 ھا" نيم درصدی" برای اخذ رای 

ھای خبری و ماھواره ای آنان خوراک تبليغاتی می  
دھد تا با استناد به ھمين گفته او مبنی بر اينکه رھبر  

را به رسميت شناخته است، ھمان  "  رای مردم "نظام  
توده ھای ميليونی مخالف نظام و رھبری را با ايجاد  
توھم نسبت به عقب نشينی خامنه ای و اص.حات  

 . رژيم به پای صندوق رای بکشانند 
اص.ح  "با وجود اين، خامنه ای، مجموعه نيروھای  

و بنگاه ھای تبليغاتی آنان تنھا يک طرف اين  "  طلب 
در اين ميان اما، تکليف توده ھای  .  ماجرا ھستند 

کارگر و زحمتکش و بويژه ھمان نيروھای مورد  
خطاب خامنه ای چه خواھد بود؟ آنان چه وظيفه ای  
در قبال اين نظام سرکوبگر دينی و سرمايه داری  
حاکم بر ايران دارند؟ آيا آنان بايد ھمچنان اسير  

" اص.ح طلبان "تبليغات فريبکارانه خامنه ای و  
حکومتی گردند؟ يا اينکه برای يکبار ھم که شده  
تکليف خود را با اين نظام آدمکش دست کم در  

 عرصه انتخاباتی روش سازند؟ 
در واقع آن بخش از نيروھای ميليونی که به رغم  
مخالفت با نظام و رھبری بعضا تحت تاثير تبليغات  

و طرفداران بيرونی  "  اص.ح طلبان "فريبکارانه  
شان قرار می گيرند؛ بايد از خود سئوال کنند،  

 سال گذشته به بی  ٣٧ چگونه است، رژيمی که طی  
رحمانه ترين شکل ممکن توده ھا را سرکوب و  
زندگی شان را به تباھی کشانده است، نظامی که تنھا  
در يک اقدام جنايتکارانه ھزاران زندانی سياسی را  
به جوخه ھای مرگ سپرده است، حاکميتی که وجود  
کمترين آزادی ھای مدنی و دمکراتيک را برنمی  
تابد و وجود ھرگونه آزادی ھای سياسی و اجتماعی  
را مخالف بقاء و استمرار خود تلقی می کند، رژيمی  
که در سرکوب زنان از ھيچ اقدامی کوتاھی نکرده  
و حتا بيرون آمدن موی زنان را در تقابل با اس.م و  

نفوذ  "حاکميت خود می بيند، حکومتی که به بھانه  
حتا به سالن ھای کنسرت موسيقی نيز  "  فرھنگی 

حمله می کند و فراتر از آن کمترين نوشتاری را که  
در نقد سياست ھای ضد مردمی اش باشد، مخالفت  
با خدا و دين تلقی می کند، نظامی که ھر روز  
روزنامه نگاران، نويسندگان و خبرنگاران را به  
اتھامات واھی امنيتی و تبليغ عليه نظام به بند می  
کشد، رژيمی که ھر نگاه و انديشه ای با خط سياسی  
حاکمانش اندکی زاويه داشته باشد با واکنش شديد  
خامنه ای و دم و دستگاه امنيتی و قضايی اش مواجه  
می شود، زمانی که به رای ھمين مردم سرکوب  

دست و دل  "شده نياز پيدا می کند، تا به اين حد  
تا جاييکه نه تنھا آرای منتقدين نظام  .  می شود "!  باز 

را ھم  "  مخالفين نظام و رھبری "را می پذيرد، بلکه  
 . دعوت به حضور در پای صندوق رای می کند 

در جامعه ای  .  پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است 
که آزادی در آن نيست، در جامعه ای که حق آزاد  
انتخاب شدن از تک تک آحاد آن جامعه سلب شده  
است،حضور در پای صندوق رای نه تنھا کمترين  
خطری برای نظام و حاکميت ندارد، بلکه بر عکس  
ھمان گونه که خامنه ای با زبان بی زبانی بر آن  

اقدامی  "  انتخابات "اذعان داشته است، شرکت در  
در  .  صرفا در جھت حفظ و ماندگاری نظام است 

جمعيتی که با گذشت ھر سال بر تعدادشان نيز  .  است 
در واقع وجود اين تعداد از مخالفين  .  افزوده می شود 

بالقوه و بالفعل نظام ھمان خطری است که خامنه ای  
و سيستم امنيتی جمھوری اس.می را به وحشت  

 .   انداخته است 
 با توجه به آمار رسمی  ٩٢ در انتخابات خرداد  

 ميليون نفر در  ٢٠ واجدان شرايط حق رای، حدود  
اين تعداد مجموعه  .  شرکت نکردند "  انتخابات "

نيروھايی ھستند که غالبا در انتخابات فرمايشی  
شرکت نمی کنند و با تحريم مضحکه انتخاباتی، به  

ع.وه بر اين، ميليون  .  گفته اند !  جمھوری اس.می نه 
ھا نفر ديگر از کارگران، زنان، معلمان و جوانان  

اين  .  ھستند که مخالف بالقوه نظام و خامنه ای ھستند 
مجموعه افراد جامعه، در ھر کوی و برزن به رژيم  
فحش و ناسزا می گويند، در محافل خصوصی در  
وصف سران جمھوری اس.می با ھجويات سخن  
گفته و آنان را به باد استھزا می گيرند، در شبکه  
ھای اجتماعی و مجازی از فساد و دزدی ھای  
نھادينه شده نظام و سران فاسد آن اط.ع رسانی می  

اين جمعيت چندين ميليونی به رغم اينکه چشم  .  کنند 
اميدی به جمھوری اس.می ندارند و می خواھند سر  
به تن سران اين رژيم ھم نباشد، اما ھنوز با اين نظام  

ھنوز سنگ ھای  .  تبھکار تعيين تکليف نکرده اند 
خود را به طور کامل با اين نظام ارتجاعی وا نکرده  

آنان ھنوز در ھر دوره انتخاباتی برای حضور  .  اند 
يا عدم حضور در پای صندوق رای مردد و پا در  

تحت تاثير شرايط قرار می گيرند و  .  ھوا ھستند 
بعضا با تبليغات شبانه روزی اپوزيسيون رفرميست  

حکومتی و نيز با توھم به  "  اص.ح طلبان "و  
از اين ستون به آن  "اص.ح رژيم و با اميد به اينکه  

در واپسين ساعات پيش از ھر  "  ستون فرجی ھست 
پايشان از زمين واقعيت و حقيقت  "   انتخابات "

موجود در جامعه کنده می شود و در نھايت تصميم  
 .به حضور در پای صندوق رای می گيرند 

 تا  ١٠ اخذ آرای اين جمعيت ميليونی که بعضا بين  
 ميليون نفر تخمين زده می شود، ھمواره برای  ١۵ 

جمھوری اس.می، خامنه ای و مجموعه گرايش  
. نظام بسيار حائز اھميت است "  اص.ح طلبان "

درخواست ملتمسانه خامنه ای نيز عموما متوجه  
با  .  ھمين جمعيت ميليونی مخالف اما متزلزل است 

وجود اين ھيچ ترديدی نيست که خامنه ای و سخنان  
او فی نفسه آنچنان تاثيری در جامعه ندارد تا  
درخواست ملتمسانه او توده ھای ميليونی مخالف  
. نظام و رھبری را به پای صندوق رای بکشاند 
خامنه ای منفور تر از آن است که اين گونه موعظه  

پس نکته  .  ھای او بر توده ھای جامعه تاثيرگذار باشد 
در کجاست که رھبر جمھوری اس.می را به يک  

 چنين دريوزگی ھايی می کشاند؟  
تمام رمز و زار اينگونه  سخنان خامنه ای در  

خامنه ای با  .  نھفته است "  اص.ح طلبان "عملکرد  
حکومتی و نيز با  "  اص.ح طلبان "توجه به ماھيت  

توجه به دامنه تبليغات اپوزيسيون سياسی و  
رفرميست رژيم مبتنی بر دعوت توده ھا به شرکت  

، عم. به اين نيروھا و شبکه  "انتخابات "در اينگونه  
٩درصفحه   

واقع به ھمان نسبت که وجود آزادی ھای سياسی و  
دمکراتيک می تواند برای رژيم خطرآفرين باشد، به  
ھمان ميزان که بيرون آمدن موی زنان و نوع  
پوشش آنان می تواند تاثير مثبتی در مسير تغيير  
جامعه به نفع زنان داشته باشد، به ھمان نسبت که  
يک نوشته يا مطلبی روشنگرانه می تواند برای توده  
مردم آگاھی به ھمراه آورد، به ھمان اندازه که  
ترويج ھنر مترقی، ادبيات روشنگرانه و موسيقی  
انق.بی و شادی بخش بر روند تغيير ذائقه جامعه  
تاثيرگذار بوده و می تواند برای رژيم ھزينه ھای  
اجتماعی ببار آورد، و باز به ھمان نسبت که ھر  
تشکل صنفی، سياسی و اجتماعی می تواند بر  
سازماندھی توده ھا و در نھايت بر قدرت تاثير  
گذاری آنان در مقابله با سرکوب و ارتجاع حاکم  

و حضور در پای  "  انتخابات "اثرگذار باشد، اما  
صندوق ھای رای در حاکميتی با مختصات  
جمھوری اس.می نه تنھا کمترين خطری برای نظام  
ندارد، بلکه بر عکس اقدامی در جھت استمرار و  

لذا، شرکت  .  ماندگاری ھمان نظام تبھکار نيز است 
در يک چنين انتخابات فرمايشی، نه تنھا تغييری در  
وضعيت توده مردم ايجاد نمی کند، بلکه ھر رای  
ھمان نيروی عظيمی که خامنه ای از آنان به عنوان  
مخالفين نظام و رھبری ياد می کند، عم. حرکتی  
در مسير پای فشردن بر استمرار نظام، تاييد منويات  
. خامنه ای و بازارگرمی ارتجاع اس.می است 
اقدامی که در نھايت باز ھم به سرکوب بيشتر ھمان  

 .رای دھندگان منجر خواھد شد 
مضافا اينکه، در تشخيص ماھيت ھر انتخابات که  
دست کم بتوان از آن به عنوان يک انتخابات آزاد و  
دمکراتيک سخن گفت، مقدم بر ھر چيز ضرورت  
وجود اصل بی چون و چرای حق آزاد انتخاب شدن  

يعنی ھمه آحاد مردم، نيروھا و  .  در جامعه است 
سازمان ھای سياسی با ھر نوع گرايش فکری و  
عقايد سياسی بايد بتوانند از امتياز کانديداتوری و  
حق آزاد انتخاب شدن توسط توده ھا برخوردار  
باشند، بدون اينکه شمشير برنده و قتال دم و دستگاه  
تجسسی و فيلترينگ سرکوب گرانه حاکميت باmی  

وقتی حق آزادی  .  سر جامعه و توده مردم باشد 
انتخاب شدن در جمھوری اس.می با تمام قوا و با  
استفاده از ھمه ابزارھای سرکوب و سيستم امنيتی  
از جامعه گرفته شده است، بسيار طبيعی خواھد بود  
که وجه دوم انتخابات يعنی برخوردار بودن از حق  
رای عمومی مردم و حضور ھمگانی شان در پای  
صندوق رای امری کام.عبث بوده و اين اقدام نه  
تنھا کمترين تاثيری بر بھبود شرايط سياسی جامعه  
و بھبود سرنوشت توده مردم نخواھد داشت، بلکه  
اقدامی در جھت تثبيت و استمرار ھمان حاکميت  

 . سرکوبگرانه است 
بر کسی پوشيده نيست که ھيئت حاکمه ايران برای  
تھی کردن مفھوم انتخابات، فقط به سرکوب و  
کشتار وسيع سازمان ھای سياسی و نيز سلب تمامی  
. آزادی ھای مدنی و دمکراتيک توده ھا بسنده نکرد 
جمھوری اس.می با سلب آزادی ھای فردی و  
دمکراتيک توده ھای مردم، حق عمومی، آزاد و  
مسلم انتخاب شدن را ازآنان واز نيروھای سياسی  

بدون ھيچ ترديدی، در انتخاباتی با  .  گرفته است 
چنين ويژگی ھا که کانديدای انتخاباتی آن جملگی  
افراد خاصی ھستند که توسط شورای نگھبان  
منتخب خامنه ای برگزيده می شوند نه تنھا انتخابات  
نيست، بلکه بالماسکه ای از يک انتخابات فرمايشی  
است که مردم رای خود را به نفع اين يا آن مزدور  



 ٩ ٧٠٩ شماره  ٩۴نيمه دوم  دی     ٩
  ٨از صفحه 

 اسفند والتماس خامنه ای" انتخابات
 ھا" نيم درصدی" برای اخذ رای 

صداھا ھيچ خبری پيرامون اين فرد و حاميان او و  
پس از  .  يا محاکمه ای در اين رابطه منتشر نگرديد 

آن، طرح ھای مختلفی از سوی شھرداری، قوه  
قضائيه و ارگان ھای مختلف دولتی، برای نمونه،  

طرح جايگزينی خانه  ”طرح س.مت جنسی و  
اين ت.ش ھا  در جھت  .  مطرح گرديدند ”  عفاف 

رسمی کردن روسپی گری به شيوه ی اس.می،  
تحت عنوان رعايت بھداشت و سامان دھی زنان  
روسپی انجام می گرفت، اما به تدريج جمھوری  
اس.می ماسک رياکاری را به کلی پس زد  و به  
ويژه از زمان احمدی نژاد، تبليغ صيغه به  طور  
سيستماتيک و با تمام ابزار تبليغاتی رژيم انجام می  

در اين راستا، مسئوmن و وابستگان به رژيم  .  گيرد 
در نمازھای جمعه، مساجد و راديو و تلويزيون  و  

ھای خارجی حاضر شده، از صيغه    حتی در رسانه 
يا به عبارتی گوياتر، فحشای شرعی و رسمی،  

نام برده  و از آن دفاع   ”  عقد موقت ”تحت عنوان  
آنان اجبار زنان به  تن فروشی از سوی  .  می کنند 

پدران و شوھران معتادشان، يا تحت فشارھای  
” مديريت غرايز جنسی ”اقتصادی و اجتماعی را  

ناميده و بيشرمی را به جايی رسانده اند که به طور  
علنی روسپی گری اس.می را راه حلی برای  امرار  

اين  .   می شمرند ”  زنان سرپرست خانواده  ”معاش  
در حاليست که تفکيک جنسيتی به شدت ادامه داشته  

عدم  ”يا  ”  بدحجابی  ”و زنان  به دليل به اصط.ح  
مورد تعرض  ”  رعايت شئون و موازين اس.می 

نيروھای پاسدار، بسيجی و نيروھای انتظامی قرار  
 . می گيرند 

اگرچه صيغه، پيش از به قدرت رسيدن جمھوری  
اس.می نيز به دليل ريشه در مذھب اس.م وجود  
داشت، و مراکز آن ھميشه در شھرھای مذھبی مانند  
مشھد و قم برقرار بوده است،  اما با تصرف قدرت  
از سوی جمھوری اس.می و ادغام مذھب و دولت،  
اين امر که اختصاص به اقشار مذھبی داشت و در  
مناطق خاص مذھبی رواج داشت، به شکلی وسيع  

شيوع اعتياد، گرسنگی و فقر  .  گسترش يافت 
روزافزون به ويژه برای زنان، بيکاری وسيع حتی  
در بين زنان تحصيلکرده و نيز عدم حمايت قانونی  
و اجتماعی از زنان، عواملی ھستند که در عمل  

ای را بر پيشانی بسياری از زنان    مھر زن صيغه 
 . زده و زندگی آنان را به تباھی کشانده اند 

اگرچه آمار مشخصی حتی برای تعداد صيغه ھای  
ھا، اخبار يا    ثبت شده نيز داده نمی شود، گزارش 

کارھای پراکنده ی پژوھشی در اين زمينه حاکی از  
يکی از  .  تغيير ترکيب زنان صيغه شده می باشد 

 سال پيش در سطح  ٨ پژوھش ھای معدودی که   
تھران دررابطه با زنان تن فروش انجام شده، حاکی  

 درصد از اين زنان ھيچ شغلی  ٨٠ از اين است که  
نداشتند و در عين حال مسئول تأمين زندگی چند نفر  

  ٩  درصد از آنان به اجبار پدران خود و  ١٨ .  بودند 
درصد به اجبار شوھران شان  به اين کار وادار  

 درصد از زنان دارای تحصي.ت  ١٤ ھمچنين  .  شدند 
يکی از جامعه شناسان،  .  فوق ديپلم و ليسانس بودند 

که نتايج اين پژوھش را در نشستی با ارگان ھای  
دولتی در مھرماه سال جاری مطرح کرد، با توجه  
به آمار زنان تحصيل کرده، عنوان کرد که اين  
مساله ھشداری است برای کشور که گرفتن مدرک  
ً به معنای کسب   دانشگاھی از سوی زنان، لزوما

وی ھمچنين افزود  .  شغل برای تأمين زندگی نيست 
که واقعيت اين است که مرز بين ازدواج موقت و تن  

بر اساس اين پژوھش،  .  فروشی ھمچنان مبھم است 
 ساله  ٥٠  تا  ٣٠ اغلب مشتريان اين زنان، مردان  

 درصد در  ٤٤ ھستند که نيمی از آنان متاھل بوده و  
اين آمار تائيدی بر  .  ھای پردرآمد قرار دارند   گروه 

اين واقعيت است که صيغه ھيچ ربطی به مديريت  
غرايز جنسی به طور عموم يا حفظ اخ.ق ندارد و  

ای قانونی و شرعی برای سوءاستفاده ی     تنھا وسيله 
جنسی از زنان محتاج و فقير و قراردادن آنان در  

 . اختيار مردان متمول و طبقه ی سرمايه دار است 
اصوmً قدم گذاردن دولت ھا و حکومت ھا به  
عرصه ی روابط شخصی و جنسی و تنظيم قوانين  
مدنی خانواده، با ظھور جوامع مردساmرانه و  
مالکيت خصوصی صورت گرفته و موضوع  
اصلی در اين ميان، وضع قوانين مربوط به ارث  

در جمھوری اس.می نيز به ھمين دليل  .  بوده است 
بر صيغه اين ھمه تأکيد و روی آن تبليغ می شود،  
چرا که شھوترانی مردان ثروتمند و حاجيان و م.ھا  
نبايد به مالکيت خصوصی آنان  زيانی رسانده و به  

حتی نبايد  .  ادعای ارث و تقسيم ثروت منجر گردد 
وظيفه ی دادن خرجی به کودکان به عھده ی اين  

ای و    بنابراين، زنان صيغه .  مردان گذاشته شود 
فرزندان شان در موارد متعددی از حقوق مدنی خود  
محروم گشته و در عمل به کاmی يک بار مصرفی  

شوند که پس از استفاده، به دور انداخته می    تبديل می 
در اين رابطه نه تنھا زنان حرمت و شان  .  شود 

انسانی خود را از دست می دھند، بلکه از نظر  
اجتماعی نيز تحقير شده و خود و کودکان شان فاقد  

ع.وه بر  .  بسياری از حقوق اجتماعی می گردند 
واقع کل جامعه در خطر سرايت    ھا ، زنان و در   اين 

به اين  .  ھا مقاربتی قرار می گيرد   و شيوع بيماری 
ترتيب کدام زن است، که آزادانه و با اختيار خود تن  

 به چنين نکبتی دھد؟  
اما بر خ.ف آنچه که رژيم از آغاز در پی آن بود،  

 سال ھمچنان  ٣٧ مردم ايران پس از گذشت حدود  
برای شکستن  .  مقاومت کرده و صيغه را نمی پذيرند 

اين مقاومت، رژيم جمھوری اس.می ت.ش کرده و  
کند تا با اِعمال فشار و بگير و ببند دخترھا و    می 

پسرھا، صيغه را به عنوان تنھا راه حل برای آنان  
. باز گذاشته و به اين ترتيب قباحت آن را از بين ببرد 
مسئوmن رژيم جمھوری اس.می از دادن حمايت  
ھای قانونی به زنان سرپرست خانواده خودداری  

کنند و حتی مراکزی از جمله کميته ی امداد را به    می 
مراکز دmلی زنان سرپرست خانواده و کشاندن آنان  
. به تن فروشی تحت عنوان صيغه تبديل کرده اند 
زنانی که خواستار ط.ق ھستند، چه بسا در مراحل  
اوليه و در دادگستری پيشنھادھای بيشرمانه برای  

استخدام بسياری از  .  صيغه شدن دريافت می کنند 
زنان به عنوان شغل منشيگری با پيشنھاد معشوقه  

برای بسياری از زنان  .  شدن ھمراه است )  اس.می (
دار شدن،    جوان دانشجو، صيغه ی يک حاجی پول 

گذارد    تنھا راھی است که جامعه پيش روی آنان می 
 . تا بتوانند به تحصيل خود ادامه دھند 

اکنون وابستگان به رژيم جنايتکار و سرتا پا فاسد  
جمھوری اس.می در پی اين ھستند که با به رونق  
  mدرآوردن بازار کار جنسی و افزايش عرضه ی کا

در اين بازار و ھمزمان تاسيس مراکز  !)  زنان (
رسمی و نيمه رسمی درآمدھای سرشار نصيب خود  
کنند و چه بسا که کار قاچاق زنان ايرانی و صدور  

منع  ”آنان به کشورھايی از قبيل دوبی نيز بدون  
و از طريق قانونی از طريق ھمين مراکز  ”  شرعی 

به گفته ی يکی از مسئوmن رژيم،  .  صورت گيرد 
افتخاری !  ی، آر ”افتخار است برای اس.م ”صيغه  

 . برای اس.م و ننگی برای بشريت
 
 

 

 
 
 

آدمکش و سرسپرده جمھوری اس.می در صندوق  
در چنين جامعه ای تنھا به  .  ھای رای می ريزند 

رای دھندگان اين فرصت داده می شود تا از ميان  
ستمگران، آدمکشان و سرکوب کنندگان خود يکی  

در چنين وضعيتی، برنده ميدان  .  را برگزينند 
نيز ھمواره خامنه ای و نظام جمھوری  "  انتخابات "

 . اس.می است 
است  "  انتخابات "اين ھمان نکته و چرايی ماجرای  

که خامنه ای و نيروھای امنيتی جمھوری اس.می  
ھيئت حاکمه ايران و در راس آن  .  بدان تکيه زده اند 

خامنه ای به خوبی بر بی خطر بودن آرای توده  
ھای ميليونی مخالف نظام و رھبری واقف ھستند و  
بھتر است توده ھای مردم ايران و ھمان انبوه  

مورد خطاب خامنه ای  "  مخالفان نظام و رھبری "
نيز بر اين امر واقف گردند و بدانند، در جامعه ای  
که آزادی نيست، در جامعه ای که حق آزاد انتخاب  
شدن از يک يک آحاد آن گرفته شده است، اگر رای  
دادن می توانست چيزی را به نفع توده ھا تغيير  

تا  .  دھد، ھرگز به توده ھا اجازه رای دادن نمی دادند 
نيز با  "  مخالفين نظام و رھبری "چه رسد به اينکه  

التماس و درخواست خامنه ای به رای دادن و  
 .دعوت شوند " انتخابات "شرکت در  

 

 دEلی صيغه، 
تجارت پردرآمد در 
 جمھوری اس�می

  
درآمد ميليونی  ”گزارشی که اخيراً تحت عنوان  

ھای مجازی داخل کشور    در رسانه ”  دmmن صيغه 
در سطح گسترده ای منتشر گرديد، بار ديگر  

ھای بسياری را در رابطه با موضوع صيغه    بحث 
ھا ھمانند گذشته،    اگرچه بيشتر اين بحث .   برانگيخت 

درمورد  صيغه و عواقب اجتماعی آن به ويژه برای  
زنان می باشند، اما تمرکز موضوع اين گزارش بر  
مورد دmلی و خريد و فروش زنان، نشان دھنده ی  
روندی است که به سرعت در حال رشد است و به  
نھادينه کردن تجارت زنان در جمھوری اس.می  

ھای اخير  با    به ويژه در سال .  منجر می گردد 
ھای مختلف واسطه گری و افزايش    تاسيس سايت 

مراکز به ظاھر غيررسمی و فعاليت علنی آنان  
ای برای کسب سود فراھم شده که زنان را    بازار تازه 

تحت عنوان صيغه از سويی به کارگران جنسی  
تبديل کرده و از سوی ديگر خود اين کارگران  
جنسی را ھمزمان، به عنوان کاmيی  برای مصرف  

 . عرضه می کند 
اولين مرکز اين چنينی در جمھوری اس.می، در  

تاسيس  ”  خانه ی عفاف ” و تحت عنوان  ١٣٨١ سال  
در پی واکنش منفی مردم و اعتراضات گسترده  .  شد 

در اين رابطه، به فاصله ی اندکی، رئيس نيروی  
ھای عفاف شناسايی    انتظامی اع.م کرد، طراح خانه 

البته پس از خوابيدن سر و  .  و دستگير شده است 



 ٧٠٩ شماره  ٩۴نيمه دوم  دی     ١٠

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

١٠ 

٨درصفحه   

 اسفند و التماس خامنه ای" انتخابات
 ھا" نيم درصدی" برای اخذ رای 

 دی، در ديدار با مردم قم  ١٩ خامنه ای روز شنبه  
پس از موعظه ھای اوليه و تکراری اش، اصلی  

" انتخابات "ترين محور سخنان خود را روی دو  
. خبرگان و مجلس شورای اس.می گذاشت 

 و  ٩۴ که قرار است در ھفتم اسفند ماه  "  انتخاباتی "
خامنه  .  به طور ھمزمان در يک روز برگزار گردند 

ای در سخنان خود شرکت ھمگان در انتخابات را  
موجب پايداری، تقويت و ابھت جمھوری اس.می  "

او با تاکيد بر  .  خواند "  در چشم جھانيان و دشمنان 
تا بدان جا پيش رفت  "  انتخابات "شرکت ھمگان در  

"که از روی دريوزگی گفت  حتی کسانی که نظام  : 
را و رھبری را قبول ندارند، پای صندوق ھا بيايند؛  
چرا که انتخابات متعلق به ملت، ايران و نظام  

 ".جمھوری اس.می است 
اين اولين باری نيست که خامنه ای برای حفظ و  
ماندگاری نظام مستبد، آدمکش و ارتجاع اس.می به  

او  .  چنين شيوه ھای فريبکارانه ای متوسل می شود 
عين ھمين عبارت را در روزھای نزديک به  

 نيز بر  ٩٢ رياست جمھوری خرداد  "  انتخابات "
تا بدين وسيله با تشويق و ترغيب ميليون  .  زبان آورد 

ھا تن از توده ھای ناراضی و مخالف نظام به  

حضور در پای صندوق ھای رای و نيز با اتکاء به  
رای تک تک ھمان مردمی که تمام آزادی ھای  
فردی، سياسی و اجتماعی شان را از آنان سلب  

در چشم  "کرده اند، برای جمھوری اس.می  
" ابھت "اعتبار و  "  نزد دشمنان "و در  "  جھانيان 

 . کسب کنند 
حال با توجه به سخنان خامنه ای اين پرسش پيش  
می آيد، چرا نظامی که تمام آزادی ھای فردی،  
سياسی و اجتماعی را از توده ھای مردم ايران سلب  

و رای  "  انتخابات "کرده است، وقتی به موضوع  
دل   و دست "  مردم می رسد، رھبرش اين چنين 

می شود و از ھمه کسانی که واجد شرايط  "!  باز 
رای دادن ھستند، از جمله آنھايی ھم که نظام را و  
رھبری را  قبول ندارند، ملتمسانه می خواھد تا  

 شرکت کنند؟  " انتخابات "برای رای دادن در  
پوشيده نيست که التماس و دريوزگی خامنه ای برای  

در  "  مخالفين نظام و رھبری "حضور وشرکت  
انتخابات، پيش از ھر چيز بيانگر اين حقيقت است  

" نيم درصدی "که ميزان تعداد آرای آن جمعيت  
مخالف نظام و رھبری اکنون به ده ھا ميليون رسيده  

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: پوEريزاسيون -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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 . 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 شÄمÄاره حسÄاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÄمÄراه 

ھÄÄای  کÄÄد مÄÄورد نÄÄظÄÄر بÄÄه يÄÄکÄÄی 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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