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 کارنامه جمھوری اسالمی در عرصه حقوق بشر شرم آور است            
 

حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گذرد. اما جھان ھم چنان شاھد رويدادھائی است که در آن ھا حقوق سال از تصویب قطعنامه  ۶٩
 گیرند. شود. برخی از اين رويدادھا به حق نام جنایت علیه بشریت به خود می ھا گاھی به بدترین شکل نقض می اولیه و اساسی انسان

قوق بشر در ھمه کشورھاست. در ایران طی یک سال گذشته حقوق بشر ھمانند دھم دسامبر ھر سال مناسبتی برای مرور کارنامه ح 
است. موارد زیر، بخشی از عملکرد کنونی  سال ھای قبل به شدت نقض گرديد. کارنامه جمھوری اسالمی در عرصه حقوق بشر شرم آور 

  جمھوری اسالمی در عرصه حقوق بشر را بازتاب می دھد:

  صد نفر در ایران اعدام شدند. ھر ماه ده ھا نفر در ایران اعدام می شوند. تنھا در ماه ژوئیه امسال -  

مورد دستگیری سیاسی نیز در این  ۶١مورد بوده که پنج برابر ماه میالدی پیش از آن است. ١١٩ھا در ماه نوامبر، ھزار و  ـ تعداد دستگیری
، تعدادی از شھروندان به دلیل کمک رسانی به زلزله زدگان و انتشار ماه ثبت شده است. بر اساس گزارش کمپین نه به زندان نه به اعدام

  اند. مطلب و انتقاد درخصوص وضعیت زلزله زدگان، دستگیر شده

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که حدود سه ھفته پیش انتشار یافت،  -
تل شھروندان و دستگیری به ویژه در کردستان ایران بسیار است. در این گزارش به ده ھا مورد قتل کولبران تنھا در خاطرنشان کرد موارد ق

  سال جاری اشاره شده است.

دلیل ادامه نقض حقوق بشر در ایران ارائه داده بود که این قطعنامه  ای را به نویس قطعنامه ـ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیش
ای نگرانی خود را در مورد اقدامات غیرقانونی اعم از شکنجه، شرایط بد  تصویب رسید. اين کمیته در قطعنامه پنج صفحه کثریت آرا بهبا ا

ھای قومی و مذھبی و ھمچنین  ھای خودسرانه و محدودیت آزادی مذاھب اعالم کرده است. تبعیض بر علیه اقلیت ھا، بازداشت زندان
دلیل نقض  امین بار است که ایران به تاکنون این سی ١٩٨۵اند. از سال  ه موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان شدهعلیه زنان نیز از جمل

  شود. حقوق بشر در سازمان ملل محکوم می

کم  دست ٢٠١٧دولت جمھوری اسالمی در تدارک به تصویب رساندن قانونی برای اعمال کنترل کامل بر رسانه ھاست. تا ماه ژوئن سال  -
ھای  اند در حالی که فعالیت اند و تحت شکنجه قرار گرفته نویس و تعدادی از فعاالن مدنی در ایران بازداشت شده وبالگ ١۴خبرنگار،  ١٢

  آمیز بوده است. آنھا مسالمت

به سر می برند زندانیانی که سال ھاست صرفا به علل سیاسی و بدون ارتکاب ھیچ گونه نقض قوانین خود جمھوری اسالمی در حبس  -
در سالی که گذشت نیز آزاد نشدند. در میان آنان، فعاالن کارگری، روزنامه نگاران، وکالی دادگستری و فعاالن حقوق بشری دیده 

  می شوند.

مانده  آزار و ایجاد محدودیت برای شھروندان بھائی ادامه دارد. در سال ھای اخیر این محدودیت ھا به مشاغل آزاد که تنھا عرصه باقی -
  برای امرار معاش این شھروندان بود، نیز گسترش یافته است.

  امسال نیز ادامه یافت. ١٣٨٨بازداشت خانگی چھره ھای شاخص جنبش سبز  -

حکومت ايران است. ما   این کارنامه منفی جمھوری اسالمی، تداوم نزدیک به چھل سال بی اعتنایی و نقض فاحش حقوق بشر توسط 
ن حقوق بشری برای اطالع رسانی در این عرصه را ارج می نھیم و ھمه ایرانیان آزادیخواه را به افزودن بر پشتیبانی خود از تالش انبوه فعاال

  این تالش فرا می خوانیم.

   

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

 

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
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 !درخواست از ياران                   
 

 درودھای گرم ما به شما ياران عزيز!

ف سازمان ما يورش آورده و ما را چند پاره کردند. در اين يورش بیش از ھزار عضو به صفو ۶٠ياران! نیروھای سرکوب  رژيم فقھا در دھه 
به جوخه اعدام سپرده شدند و عده  ای از  ۶٧سازمان دستگیر و به اسارت رژيم درآمدند. صدھا تن از رفقای ما در ھمان دھه و در کشتار 

ز رفقای ما در داخل کشور از پیگرد رژيم در امان ماندند و گروه ديگر برای دور آنان دوران محکومیت را گذرانده و به جامعه بازگشتند. گروھی ا
  ماندن از پیگرد رژيم فقھا، مجبور به خروج از کشور شدند.

گروھی از رفقائی که از کشور خارج شدند، به فعالیت متشکل ادامه داده و به حیات سازمان تداوم بخشیدند. رفقائی از داخل کشور به  
وب رژيم، نمی توانستند به فعالیت سازمان يافته و تشکیالتی روی بیآورند. اما اين رفقا در شرائط اختناق به آرمان ھا و اھداف جھت سرک

     سازمان پابرجا ماندند.

اھداف  چند پاره شدن سازمان، اجازه نداد که در طی سه دھه و نیم، ھمه ياران دست در دست ھم بگذارند و در کنار ھم برای رسیدن به 
ان انسانی مبارزه کنند. با اين وجود تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی، اين امکان را فراھم آورد که ياران ما در داخل کشور تا حدودی در جري

  فعالیت ھای سازمان در خارج از کشور و تحوالت فکری و سیاسی قرار گیرند.

مشترک در راستای شکل دھی سازمان واحد از سه جريان سازمان  چند سال گذشته فعالیت اصلی سازمان، متوجه برگزاری کنگره
فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ بوده است. اما در عین حال در 

داخل و خارج از کشور به مراتب فراتر از  اطالعیه ھای سه جريان گفته شده که اين مھم منحصر به اين سه نیرو نیست. نیروھای چپ در
اين نیروھاست. ما اين نیروھا و عالقمندان به تشکیل یک سازمان برنامه محور و تاثیرگذار چپ در سپھر سیاسی کشور را مورد خطاب قرار 

  داده و آن ھا را به مشارکت در روند تدارک کنگره و تشکیل سازمان واحد فرا خوانديم.

زمان نظر شما در مورد تشکیل سازمان واحد از سه جريان اھمیت دارد. ما می خواھیم نظر شما را نسبت به اين پروژه ياران! برای سا 
 بدانیم، از پیشنھادھا و تاکیدات شما در مورد کنگره آگاه شويم، در باره چند و چون فعالیت سازمان بعد از گذراندن دوره گذار به مشورت

ا در رابطه با نام سازمان واحد جويا شويم. در اين رابطه ما سئواالت زير را تھیه و با شما در میان می گذاريم. بنشنیم و پیشنھادھای شما ر
از شما می خواھیم به انحاء مختلف و از کانال ھای مناسب، پاسخ سئواالت را طی دو ماه آتی بعد از انتشار اين اطالعیه به دست ما 

  برسانید.

  ازمان فدائیان حلق ايران (اکثريت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی س 

  )٢٠١٧نوامبر اکتبر  ٢١( ١٣٩۶آبان  ٣٠

  سئواالت

گذاری تشکل سیاسی مشترک با  فدائیان خلق ایران (اکثریت) با عنوان "برای بنیان شما احتماال از قرار مصوب کنگره فو ق العاده سازمان. ١
برگزار شد). بعد از کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران  ١٣٩۵ماه مھر  ١٧و  ١۶مضمون حزبی" آگاه ھستید (کنگره در روزھای 

(اکثریت)، ھیئت مسئولین کنشگران چپ و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ تصمیم گرفتند که کنگره مشترک را 
در کار برگزاری کنگرۀ مشترک مبتنی بر مصوبۀ ذکر شده برای تشکیل سازمان واحد برگزار کنند. اکنون سازمان با دو نیروی نامبرده 

  نظر شما چیست؟ است.

  در مورد کنگره مشترک سه جريان و دستور کار آن که قرار است ظرف ماه ھای آتی برگزار شود، چیست؟ پیشنھادھا و تاکیدات شما  .٢ 

گذار را در نظر گرفت. دوره گذار مشخصأ تدبیری است برای رفع  . کنگره فوق العاده سازمان (کنگره پانزدھم) در قرار مصوب خود، يک دوره٣ 
نگرانی ھا و ترديدھا و جلب اعتماد نسبت به سازمان نوبنیاد و فرصتی است برای پی ريزی و تحکیم سازمان واحد. با برگزاری کنگره، 

نظر شما در اين موضوع   ان تصمیم بگیريم.تشکیل سازمان واحد و سپری شدن دوره گذار، الزم است در باره چند و چون فعالیت سازم
  چیست؟

  چه نامی برای سازمان واحد پیشنھاد می کنید:  .۴ 

  ـ حفظ نام فدائی با تمام مشخصات آن

  ـ انتخاب نام جديد

  ـ انتخاب نام ترکیبی که در آن فدائی گنجانده شده است.

  ـ انتخاب نام جديد و آوردن نام فدائی در پرانتز

  ماـ نام پیشنھادی ش

 

 ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
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 اعالمیه مشترک

  دانشجوئی ایران آذر، پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش ١٦
و نشیبی در مبارزه ھای اجتماعی است. اين جنبش تاریخ پرفراز  جنبش دانشجوئی در کشور ما يكی از پايدارترين و تاثیرگذارترين جنبش

از جایگاھی ویژه برخوردار است.  ١٣٣٢آذر  ١۶علیه استبداد و برای آزادی و عدالت اجتماعی را سپری کرده است. اما در تاريخ اين جنبش، 
 .آذر مشعلی است فروزان بر فراز جنبش دانشجویی. جنبشی که ھمبستگی، مقاومت و امید به تحول را در کشور ما اشاعه می دھد ١٦

به اعتراض علیه رژيم شاه برخاستند. پاسخ رژيم شاه و نیروھای سرکوب آن به اعتراض  ١٣٣٢آذر سال  ١۶دانشجويان دانشگاه تھران در    
دانشجویان، گلوله بود. گلوله ھای رژيم کودتا سینه دانشجویان: مصطفی بزرگ نیا، مھدی شریعت رضوی و احمد قندچی را شکافت و خوٍن 

نشگاه را رنگین کرد. استبداد ستم شاھی صدای خروشان جوانان کشور را برنتافت و لبه تیز حمله و سرکوب خود را متوجه آن ھا صحن دا
  دانشجویان و دانشگاه ھا کرد. استبداد والیی نیز با شدت و خشونت بیشتری ھمان راه را پیمود.

، نیروی آگاه، امیدآفرین، شجاع و تاثیرگذار برروند رشد و تحول سرکردگان جمھوری اسالمی دریافته اند که دانشجویان و دانشگاھیان 
سیاسی و فرھنگی جامعه ھستند. لذا آن ھا لحظه ای از مقابله، رو دررویی و سرکوب جنبش دانشجوئی کوتاه نیامده و تمامی مساعی 

وزه ھا در مراکز دانشگاھی، دانشگاه این مرکز خود را بکار گرفته اند تا با اجرای ترفندھا و سناریوھائی چون انقالب فرھنگی، نفوذ ح
  روشنگری را به عقب رانده و ناکارآمد کنند.

آذر، دانشجویان و حکومت در برابر ھم صف آرائی می کنند. دانشجویان به میدان می آیند تا خواست آزادی و  ١۶ھمه ساله در سالگرد  
تیر را آفريد. جمھوری اسالمی به دنبال اين  ١٨دانشجويان، رويداد خونین  تقابل حکومت و ١٣٧٨عدالت را رساتر فریاد کنند. در سال 

رويداد، برای دور کردن دانشگاه ھا از مبارزات جاری جامعه به ستاره دار کردن دانشجويان معترض، دستگیری و زندان فعاالن دانشجویی و 
  تحمیل فضای پادگانی در دانشگاه ھا متوسل شده است.

می تبعیض در دانشگاه ھا شدت گرفته است. گزینش جنسیتی و گسترش روند پول سازی در عرصه آموزش عمومی و در جمھوری اسال 
افزایش بی رویه مدارس غیر انتفایی با امکانات ویژه و میدان دادن به موسسات آموزشی وابستگان به نھادھای قدرت، که به نام خصوصی 

ت که شرایط نابرابری را در رقابت ھا رقم می ز ند. تاثیرات این روند مخرب به ویژه برای سازی انجام می شود، از جمله سیاست ھایی اس
ھای آنان وارد کرده است. ادامه این روند، ورود دانشجویان  فرودستان جامعه بیشتر بوده و فشارھای مالی زیادی به دانشجویان و خانواده

  کم درآمد را به دانشگاه ھا بسیار دشوار نموده است.

  ما بر مطالبات جنبش دانشجوئی تاکید داريم: 

  ـ برداشتن نگاه امنیتی از دانشگاه و فعالیت ھای صنفی، علمی، سیاسی و فرھنگی و جایگزینی نگاه مدرن، اعتماد آفرین و قانون مدار.
  و آزادی را به تمامی قدر نھند. ـ انتخاب و گزینش مسئولین دانشگاه ھای ایران از میان اساتیدی که شأن علم و ھم زیستی ضروری دانش

  ـ فراھم ساختن زمینه ھای بازگشت بی قید و شرط استادان اخراجی و دانشجويان ستاره دار به دانشگاه ھا.
  ـ آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی و پایان دادن به جو پلیسی و ارعاب در دانشگاه ھا.

انشجوئی و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت ھای صنفی، سیاسی و فرھنگی ـ به رسمیت شناختن تشکل ھای مستقل و سراسری د
  دانشجویان .

  ـ به رسمیت شناختن حق استقالل و خودگردانی دانشگاه ھا و برقراری روندھای دموکراتیک در تصمیم گیری ھا و اداره دانشگاه.
ائی تبعیض جنسیتی و عقیدتی در گزینش اساتید و دانشجویان و پایان دادن به اجرای طرح ارتج    ھای علوم انسانی و ـ احیای مجدد رشته

  برچیدن پذیرش تک جنسیتی در برخی از رشته ھای دانشگاھی.
  ـ تغییر سیستم کنونی پذیرش دانشجو و رفع تبعیض در آن.

  ـ لغو طرح کارورزی

نشگاه از حکومت، آن حلقه محکم و پایداریست که اگر ما براین باوریم که علیرغم تنوع و تکثر اندیشه ھا در بین دانشجویان، استقالل دا 
    دانشجویان راھنمای خود قرار دھند، می توانند در دستیابی به خواسته ھای خود نیرومندتر و موثرتر عمل کنند.

ش دانشجوئی و با ما سه جریان چپ که برای آزادی و رھائی مردم مبارزه می کنیم، با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان جنب 
ارج گذاری به مبارزه دانشجویانی که در شرایط سخت و دشوار ایستادگی می کنند، از تمامی جریان ھای سیاسی، تشکل ھای 
دانشجوئی و ھمه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند دعوت می کنیم که صدای دادخواھی دانشجویان را علیه سرکوب و استبداد، 

  پر طنین نمایند.

  پاینده و پر توان باد جنبش دانشجوئی ایران

   

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧دسامبر  ٧( ١٣٩۶آذر  ١۶

 

 



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٥ شماره    

 

    

 
 

  بمناسبت پیروزی درخشان و تاریخی تیم ملی وزنه برداری تبریک پیام     

  میھنمان در آوردگاه جھانی آمریکا    

  
برداری ایران با حضور آماده و مصمم خود در رقابتھای جھانی وزنه برداری کالیفرنیای آمریکا خوش درخشیدند و شگفتی  پوالد مردان وزنه

 آفریدند.
ستین بار در تاریخ مسابقات این رشته ورزشی قھرمان جھان شد. در این آوردگاه جھانی, ملی پوشان با این پیروزی, ایران برای نخ

برنز شدند. کشورھای کره جنوبی و ازبکستان بترتیب در جایگاه دوم و  ۶نقره و  ٣مدال طال،  ۵برداری میھنمان با اقتدار موفق به کسب  وزنه
  سوم ایستادند.

قھرمان جھان موجی از شادی و نشات را برای مردم و جامعه ورزشی   ایران برای نخستین بار بر سکوی  ریایستادن تیم ملی وزنه بردا
  میھنمان به ارمغان آورد

و بطور یقین بھره گیری از    میھنمان  ما این پیروزی درخشان را که نشان از اراده و عزم راسخ , استعداد درخشان و ظرفیت باالی ورزشکاران
زموده را دارد , به مردم ایران , ورزشکاران قھرمان , مربیان مجرب و جامعه ورزشی تبریک گفته و پیروزی و سرافرازی ورزشکاران مربیان کارآ

  میھن را آرزومندیم

  گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

  )٢٠١٧ دسامبر ٧( ١٣٩۶ آذر ١۶ شنبه پنج 

 

  اعالمیه مشترک  
      

 !ن زدن به آتش جنگ و علیه صلح استتصمیم ترامپ، دام
 
دونالد ترامپ در ادامه سیاست ھای جنگ طلبانه و نابخردانه، ھمانند مخالفت با برجام، خروج از توافق نامه اقلیمی پاریس و حمایت از 

المقدس (اورشلیم ) گرفته  تآويو به بی سیاست ھای جنگ افروزانه سران عربستان در خاورمیانه، تصمیم به انتقال سفارتخانه امريکا از تل
است. تصمیم ترامپ، اعتراض جھانیان و خشم و خروش فلسطینی ھا را برانگیخته است. در تعدادی از کشورھا مردم به خیابان ھا آمده و 

ترض، مناطق کرانه باختری، نیروھای امنیتی اسرائیل به روی جوانان فلسطینی مع المقدس و  علیه امريکا شعار می دھند. در بیت
فلسطیني زخمی و  ٣٠٠ھا حداقل  آور شلیک کردند. طبق اعالم صلیب سرخ فلسطین، در جريان درگیری ھای پالستکی و گاز اشک گلوله

دو نفر نیز کشته شدند. اسماعیل ھنیه رھبر گروه حماس از فلسطینی ھا خواسته است تا در اعتراض به تصمیم ترامپ دست به انتفاضه 
 (قیام) جدید بزنند.

آن را ضمیمه خاک خود نموده است.  ١٩٨٠به اشغال خود در آورده و در سال  ١٩۶٧المقدس را در جنگ  دولت اسرائیل بخش شرقی بیت 
المقدس را پایتخت کشور مستقل آتی خود  المقدس را تا کنون نپذيرفته اند. آن ھا شرق بیت ھا اشغال بخش شرقی بیت فلسطینی

داند. در حالی که در دسامبر سال  ناپذیر" خود می المقدس را پایتخت "ابدی و تفکیک بخش شرقی و غربی بیت دانند. اما اسرائیل ھر دو می
شناسد و ھرگونه تغییری در  را به رسمیت می ١٩۶٧ژوئن  ۴ای اعالم کرد که فقط مرزھای توافق  نامه گذشته، سازمان ملل با صدور قطع

نامه  ھا مورد توافق طرفین باشد. دولت باراک اوباما با این قطع ن فلسطینیان و اسرائیلیبایست در مذاکره بی می المقدس وضعیت بیت
  موافقت کرده و آن را امضاء کرده بود. تصمیم ترامپ مغاير مصوبه قطعنامه سازمان ملل متحد است.

فت برخاسته اند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان مجامع بین المللی، اتحاديه اروپا و سران اکثر کشورھا با تصمیم نابخردانه ترامپ به مخال 
اعالم » ھا را به خطر بیندازد ھا و فلسطینی صلح بین اسرائیلی«ای که  » جانبه تصمیم یک«ای مخالفت خود را با  ملل متحد، با انتشار بیانیه

اعالم کرد که اتحادیه اروپا "نگرانی جدی"  ای صریحا کرده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه
ھای مسیحی، از جمله پاپ فرانسیس، تصمیم ترامپ را محکوم  درباره تصمیم ترامپ دارد. کشورھای عربی و اسالمی و برخی چھره

المقدس به عنوان پايتخت  بیتکرده اند. تنھا دولت دست راستی نتانیاھو و البی ھای اسرائیل از جمله "آيپک" از آن استقبال کرده اند. اعالم 
  ازجانب ترامپ، امید به از سرگیری مذاکرات صلح را به شدت کاھش داده است.

در تداوم اعتراضات و مخالفت ھا با تصمیم ترامپ، به درخواست فرانسه، بولیوی، مصر، ایتالیا، سنگال، سوئد، بریتانیا و اوروگوئه جلسه  
دسامبر) نشست سران سازمان  ١٣برای پرداختن به اين موضوع برگزار شده است. روز چھارشنبه (العاده شورای امنیت سازمان ملل  فوق

المقدس  ھمکاری کشورھای اسالمی نیز در استانبول برگزار خواھد شد و تمامی رھبران کشورھای مسلمان برای پرداختن به موضوع بیت
  در آن شرکت خواھند کرد.

گرفتن حقوق مردم فلسطین، نقض بارز قوانین   المقدس به معنی ناديده آويو به بیت امريکا از تل تصمیم ترامپ به انتقال سفارتخانه 
دادن به تجاوز و اشغال است. ما تصمیم دولت ترامپ را دامن  در اسرائیل و آمريکا و در حکم جايزه  ھای افراطی المللی، ھمراھی با گروه بین

حل ديگری به غیر  ی ھا و در خدمت جنگ در منطقه دانسته و آن را محکوم می کنیم. از نظر ما راهزدن به منازعه بین فلسطینی ھا و اسرائیل
المقدس به ساکنان آن تعلق دارد و مسئله استقرار پايتخت دولت  از تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل وجود ندارد. شرق بیت

  ن دو طرف طرح و حل شود.المقدس، می تواند در جریان مذاکرات میا فلسطین در يت

   

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧دسامبر  ٩( ١٣٩۶آذر  ١٩

  



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ٩۵ شماره    

 !ابراز خرسندی از یک قتل
 سلطانی سیامک

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

توسط پارلمان این کشور به  ١٩٨٧ھای کاریزمای منطقه که از ماه ژوئن سال  با کشته شدن علی عبدهللا صالح، یکی دیگر از شخصیت
دچار  قدرت را به دست داشت، به سرنوشتی مشابه صدام حسین و معمر قذافی ٢٠١١مقام ریاست جمھوری انتخاب شده، و تا سال 

 شد.
بار زندگی مردم در یمن، ھمانا اعمال دیکتاتوری خشن از جانب  تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که یکی از دالیل اصلی وضعیت فاجعه

ھای ناپیکیری نیز در جھت شکستن پوسته ضخیم  سال تکیه برمسند قدرت در این کشور؛ ھرچند در مواقعی تالش ٢٤صالح بود در 
ھای  ای در تقسیم پست ی، از جانب او صورت گرفتند، اما به دلیل شیفتگی به قدرت و استفاده ازھمین فاکتور روابط قبیلها جامعه قبیله

ھا، موجب آن گشت که به ھنگام وزش "نسیم" بھار عربی در این کشور، نخستین اعتراضات علیه  ای کشوری و لشکری میان ھم طایفه
  آغاز گردید.دولت نیز ازمناطق جنوبی این کشور 

حفظ قدرت، او ھمچنان » سال ٢٤«ای، و رد پای  دیگر رئیس جمھور یمن نبود، اما به دلیل روابط نیرومند قبیله ٢٠١١ھرچند صالح از سال 
 دلیل ھمین نفوذ باال درمیان نیروھای مطرح این کشور بود  گردید؛ به گذار در اوضاع یمن، محسوب می ھای مھم و تاثیر در زمره شخصیت

که اعالم آمادگی او برای مذاکره و ھمکاری با عربستان و ائتالف تحت رھبری عربستان در جنگ با یمن، برای دستیابی به توافقی که 
ھا، این متحدین دیروز صالح،  آغاز آن، عدم بمباران و حمله به مناطق محل زندگی مردم عادی یمن بود، موجب ھراس در میان حوثی

ستین گام، اقدام به سرکوب نیروھای وفادار به صالح در صنعا نمودند که اوج این حرکت، انفجار خانه صالح بود در ھا در نخ گردید. حوثی
  مرکز صنعا؛ که در نھایت با حمله به اتوموبیل حامل صالح و قتل او منجر گردید.

ھوری اسالمی است. این ابراز خرسندی که جا آنچه موجب تاسف است، ابراز خرسندی از قتل صالح از جانب مقامات مختلف جم در این
 ٢ھای سردار جعفری و والیتی صورت گرفتند، نمی تواند موجب نگرانی نیروھایی نگردد که جنگ در یمن را جنگ میان  آشکارا در گفته

کنند. اگر نقش صالح در  مینیروی ارتجاعی، ارزیابی  ٢رود را نیز نتیجه تقابل این  ای که بر مردم این کشورمی ارتجاع می بینند و فاجعه
وضعیت کنونی یمن تا بدان میزان مھم و تاثیر گذار بود که سمت گیری او به سمت مذاکره و گفتگو با عربستان و نیروھای ائتالف، چنین 

ھایی  توانست موجب تغییر و تحول گیری می توان حدس زد که چنین سمت ھا به ھمراه داشت، پس می واکنشی را از جانب حوثی
محسوس در اوضاع کنونی این کشور بالزده گردد. به ھمین دلیل ازقتل صالح باید متاسف بود و نه شادمان؛ زیرا که نتیجه این قتل، تداوم 

ھا، و از سوی دیگر به  ھا و تانک و غرش توپ  سو در قامت انفجار بمب جنگ و بالیای ھمراه آن در شکل ویرانی، مرگ است که از یک
         یابد. گی، وبا و ... تجسم میشکل قحطی، گرسن

ھای جنگ به دیگر کشورھای حوزه خلیج  ابراز خرسندی مقامات جمھوری اسالمی از قتل صالح از یکسو، و تالش به کشیدن شعله
ب فارس با اقداماتی نظیر پرتاب موشک به تاسیسات ھسته ای در حال احداث ابوظبی، در کنار تداوم اعالم مواضع خصمانه از جان

عربستان و جمھوری اسالمی به آدرس یکدیگر، برای مردم ایران و عربستان و نیز یمن و دیگر کشورھای منطقه، نمی تواند وحشت انگیز 
تداوم «نباشد. تداوم تھدید ھای متقابل میان عربستان و جمھوری اسالمی، از یک سو به سود جنگ طلبان و کسانی خواھد بود که 

ھا  و از سوی دیگر، انحصارات تولید و فروش اسلحه، که حیات خود را با تداوم جنگ  بینند، و تولید دشمن می» نگتداوم ج«را در«  حکومت
  زنند. گره می

طلبان وظیفه ھمه مردم منطقه ماست. بسیج مردم در منطقه به حرکتی مشترک در جھت مقابله با  ایستادگی در برابر جنگ و جنگ
  دوست منطقه قرارگرفته است. ای است تاخیر ناپذیرکه در برابر نیروھای مترقی و صلح و طرف، وظیفهھای جنگ طلبانه از ھر د سیاست

 
 آذر روز دانشجو ١۶به بھانه 

  سیامک کلھر
جوانان به دنبال ساختن جامعه ای متمدن و پیشرو ھستند که با جھان امروز ھماھنگی داشته باشد. دانشجویان آن نیروی امید افرینی 

که نشان خود را بر تحوالت اجتمایی می کوبند .جنبش دانشجویی بخش جدایی ناپذیری از جنبشھای مردمی است و  ھستند
 دانشجویان ب رغم تتوع در نظر و خواسگاە ھای اجتماعی شان منعکس کننده حقوق محرومین ھستند.

وزشی و محتوای دروس دانشگاھی را با مبانی جمھوری اسالمی از ھمان سالھای روی کار آمدنش کوشش کرد کلیه برنامه ھای آم
دینی و ایدئولوژی حاکم انطباق دھد. و برای پیشبرد این سیاست که در تقابل با علم و اندیشه و مدرنیته قرار دارد از ھیچ کوشش فرو 

گرفته تا اخراج و گذار نکردە است. از حذف دروس علمی و رشته ھای علوم انسانی و جایگزین کردن مبانی فقھی ب جای دروس 
دستگیری دانشجویان و استادید مجرب و متعھد دانشگاه ھا و حذف گستردە غیر خودیھا و گماردن عوامل وابسته بخود. از نظر مسولین 
جمھوری اسالمی مبانی دینی و فقھی بر علم و دانش ارجعیت دارد. بدین ترتیب تالش برای تحقق دموکراسی و مدرنیته در مقابله با 

ارگرایی و سنت, ضرورت استقالل دانشگاه از نھاد قدرت را به موضوع روز این جنبش فرارویاند و آنرا در جایگاه نیرویی بالنده و ناقد اقتد
  حاکمیت والیی چھره نما کرد.

موزش عمومی در اکنون و در شرایطی که بیش از ھر زمان دیگر کشور ما نیازمند توجه به امر آموزش رایگان و تامین امکانات فراگیر آ
تمامی سطوح می باشد، مسئوالن امور سرگرم خصوصی سازی بخش آموزش و کاالیی کردن ھرچه بیشتر تحصیل و آموزش ھستند. 
این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که نزدیک به یک سوم جمعیت ایران از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند و 

ار می گذرانند و نمی توانند ھزینه ھای تحصیل فرزندان خود را تامین کنند. دنبال نمودن سیاست خصوصی در فقر و گرسنگی روزگ
سازی تحصیل و آموزش و گسترش ظلم و بی عدالتی صدمات زیادی ب فرزندان کارگران و زحمتکشان و طبقات فرودست جامعه وارد 

  می کند.
ھا و سپردن امور به نھادھای مستقل دانشجویان و استادان   ی امنیتی از محیط دانشگاهامروز دانشجویان خواھان بر چیدن کلیه ارگانھا

ھستند. آنھا مخالف تھی نمودن محتوای علمی کتاب ھای رشت علوم انسانی ھستند. دانشجویان خواستار لغو کامل تفکیک 
انشجو و مشارکت یکسان و بدون تبعیض زنان و جنسیتی و سھمیه بندی بر مبنای جنسیت، حذف قوانین تبعیض آمیز علی دختران د

مردان دانشجو در تمام امور مربوط ھستند، بازگرداندن دانشجویان ستاره دار و استادان اخراجی ب کار و دانشگاە ھا از دیگر مطالبات 
  اساسی دانشجویان ھستند.

ھا و قوانین دانشجو  توانند برنامه فراگیر و شوراھای صنفی می یابی کرده اند که با تشکل   دانشجویان ایران بدرستی دریافته اند و اعالم
ستیز را ب چالش بکشند. دانشجویان نیک می دانند که اعتراضات صنفی دانشجویی الزم ست با مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان 

  و تمام محرومان و مطرودان اجتماع پیوند زدە شود.



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه    ٩۵شماره     

  !المی استبعد از داعش، نوبت جمھوری اس
 بھروز خلیق                                      

  يادداشت سیاسی کارآنالین

جمھوری اسالمی به يک قدرت منطقه ای 
تبديل شده است. سران حکومت ايران 

ای  کننده مدعی اند که ھیچ عملیات تعیین
در عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا و 

یران فارس بدون رضایت ا منطقه خلیج
تواند رخ دھد. واقعیت اين است گرچه  نمی

بغداد، دمشق و بیروت در کنترل کامل 
خاطر وجود  جمھوری اسالمی نیست اما به

گماشتگان و متحدان، جمھوری اسالمی 
ھای جنگ و سیاست در  تواند در میدان می

 منطقه، نقش موثر ايفاء کند.

در سال ھای گذشته جمھوری اسالمی  
ل انکاری در منطقه داشته بردھای غیر قاب

است. در لبنان شکل گیری محور جمھوری 
اسالمی و حزب هللا توانست نفوذ 
عربستان سعودی را به حاشیه براند. حزب 
هللا به ارتش رسمی و ھمیشه آماده جنگ 
در لبنان تبديل شده و توانسته است 
حمالت اسراییل به لبنان را مھار نمايد. 

، جمھوری بشار اسد با حمايت روسیه
اسالمی و حزب هللا در قدرت مانده است. 
در عراق ھم حمايت عربستان از 
جريان ھای سنی نتیجه مطلوب 
سعودی ھا را نداده و بساط داعش که در 
چند سال اول از حمايت عربستان و برخی 
شیخ نشین ھا برخوردار بود، برچیده شده 
است. عربستان و نیروھای ائتالفی در 

تند برحوثی ھا که جمھوری يمن ھم نتوانس
اسالمی از آن ھا پشتیبانی می کند، پیروز 
شوند. می توان گفت که در جنگ ھای 
نیابتی، عربستان به جمھوری اسالمی 

  باخته است.

جمھوری اسالمی پايه گسترش نفوذ خود  
را عمدتا بر شیعه گری و شیعیان و 
دشمنی با اسرائیل و امريکا گذاشته و از 

يان ھای شیعی مخالف دولت ھا و جر
اسرائیل در کشورھای مختلف ھمه جانبه 

  حمايت می کند.

قدرت گیری منطقه ای جمھوری اسالمی 
برپايه شیعه گری و دشمنی با امريکا و 
اسرائیل، با دشمنی دولت ترامپ روبرو 

  شده است.
دولت ترامپ و متحدين منطقه ای آن از 
افزايش قدرت جمھوری اسالمی و تبديل 

به قدرت منطقه به شدت نگرانند.  شدن آن
آن ھا نفوذ جمھوری اسالمی در منطقه را 

ھا  که یک پایش در جنوب عربستان ـ حوثی
در یمن ـ و یک پایش در شمال عربستان ـ 
عراق ـ است را بر نمی تابند و از آن 

  احساس خطر می کنند.

ضديت دولت ترامپ با جمھوری 
  اسالمی

ز عناصر نظامی دونالد ترامپ کابینه اش را ا
ضدجمھوری اسالمی چیده است. در 
دولت ھای قبلی امريکا تا اين میزان مناصب 
کلیدی در دست نظامیان نبود. آنھم نظامیان 
ضدجمھوری اسالمی: جان کلی، ریاست 
ستاد کاخ سفید، ژنرال متیس، ریاست 

مستر، ریاست شورای  پنتاگون، ژنرال مک
فسر بورن ا امنیت ملی آمریکا و جول ری

رتبه نظامی که در شورای امنیت ملی  عالی
آمریکا مسئولیت مھمی برعھده دارد. این 

ھای نظامی در عراق، افغانستان و  ژنرال
ھای فرماندھی نظامی را  لبنان پست

برعھده داشتند و نیروھای تحت فرماندھی 
آن ھا ضربات سنگینی را از جانب نیروھای 
نظامی مورد حمایت جمھوری اسالمی 

اند. با قدرت گیری نظامیان در  حمل شدهمت
کابینه دولت ترامپ، از نقش وزارت خارجه 

ھای ارشد آن کاسته شده  آمریکا و دیپلمات
ھای ورزيده در  و تاثیرگذاری دیپلمات

گیری فعلی آمریکا به  سیستم تصمیم
  حداقل رسیده است.

ایوانکا ـ دختر ترامپ ـ و جرد کوشنر ھمسر  
تجربه سیاسی نقش وی با وجود فقدان 

بس مھمی در کاخ سفید و در 
ھا آن دارند. کوشنر از یک  گیری تصمیم

خانواده معروف يھودی آمریکایی است. او 
برای نتانیاھو مسیر نفوذ و تأثیرگذاری بر 

  تصمیمات کاخ سفید است.
در جريان بحران ھسته ای، البی يھودی و  

اعراب در امريکا علیه جمھوری اسالمی 
ند. ولی نتوانستند بر متحد شد

سیاست ھای دولت اوباما تاثیر بگذارند. در 
دولت ترامپ البی تل آويو ـ رياض ـ ابوظبی 
در تحمیل خواسته ھای خود موفق شده 

    اند.
مجموعه عوامل فوق، ضديت دولت امريکا  

با جمھوری اسالمی را عمیق تر کرده است. 
زمان سرکار آمدن دولت ترامپ، ھنوز 

لت جديد نسبت به جمھوری سیاست دو
اسالمی مدون نبود. چند ماه طول کشید که 
دولت ترامپ سیاست خود را نسبت به 
جمھوری اسالمی تدوين کند. گرچه در 
مواردی ھنوز نوسانات و تناقض ھا در 
سیاست دولت ترامپ نسبت به جمھوری 
اسالمی ديده می شود، ولی می توان گفت 

مپ نسبت تا حدود زيادی سیاست دولت ترا
به جمھوری اسالمی شکل گرفته و ثبات پیدا 

  کرده است.

سیاست دولت ترامپ نسبت به جمھوری  
  اسالمی در خطوط زير قابل ترسیم است:

مھار قدرت منطقه ای جمھوری اسالمی و . ١
عقب نشاندن آن به مرزھای ايران، در راس 

  سیاست دولت ترامپ است.

به  اعمال تحريم ھای شديد اقتصادی و. ٢
  ويژه مالی و ضربه زدن به اقتصاد کشور.

ترامپ سپاه را عامل گسترش نفوذ . ٣
منطقه ای جمھوری اسالمی می داند و 
می خواھد به آن ضربه کاری بزند. لذا سپاه 
پاسداران و شرکت ھای وابسته به آن در 

  کانون تحريم ھا قرار گرفته است

حمله نظامی مستقیم به ايران در برنامه . ۴
م دولت ترامپ نیست. ولی ضربه زدن به مقد

جمھوری اسالمی به انحاء مختلف در مناطق 
نفوذ جمھوری اسالمی، در دستور دولت 

   ترامپ قرار گرفته است. 

دولت ترامپ جمھوری اسالمی را دولت  
شرور، حامی تروريسم و توسعه طلب 
می داند. از نظر حکومتگران امريکا، عمر 

اکنون نوبت داعش به پايان رسیده و 
     جمھوری اسالمی است.

با قرار گرفتن جمھوری اسالمی در جايگاه  
دشمن اصلی دولت امريکا، تنش و درگیری 
بین دو دولت افزايش خواھد يافت. جمھوری 
اسالمی با پیشبرد سیاست توسعه طلبی 
در منطقه، تداوم خصومت با امريکا و 
سیاست نابودی دولت اسرائیل، نمی تواند 

گیری با دولت ترامپ و متحدين خطر در
منطقه ای وی را کاھش دھد. الزمه کاھش و 
رفع خطر درگیری، واگذاری تدوين و پیشبرد 
سیاست ھای منطقه ای جمھوری اسالمی از 
سپاه و سپاه قدس به دستگاه ديپلماسی و 

    ترک آن سیاست ھای فاجعه بار است.

 

 

  کودکان کار، ...
  ٩ادامه از صفحه 

 . .زندگی بر آنان سخت تر میگذرد وتنھا وسیله گرما بخش آنان آتش زدن تکه ھای چوب ویا مقواست   نھادر زمستا
مینگرند و   کودکان کار و کودکان خیابانی ھنگام عبور از خیابانھا به رستورانھا وخودروھای شیک وتبلیغ کاالھای گوناگون باحسرت وماتم

سرت آرزوھای برنیامده بخواب می روند اما فردا بیرحم تر از دیروز زندکی رنجبارتر وتحقیر آمیزتر درح  شب را درخانه ھای محقر یا کارتن ھا
آنان آعاز می شود. ھیچ کودکی مایل نیست که زندگی در کانون خانواده وآموزش در مدارس وبازی و ورزش را در پارکھا و میادین ورزشی 

 ٢٤٠اند. اما توزیع ناعادالنه ثروت دستاوردی جز فقر وحقارت وبی خانمانی برای ییش از رھا کند وبه کارھای طاقت فرسا ویا ولگردی بگذر
ھزار کودک کار و خیابانی میھن مان نداشته است شھرھای مشھد و قم این دو ام القرای اسالمی بیشترین میزان کودکان خیابانی را 

ھا میشود میتوان وضعیت کودکان کار وخیابانی را سرو سامان بخشید. دارند. با یک دھم بودجه ای که صرف ھزینه ھای مقبره امامزاده 
ریزی بلند مدت وجدی    اما چون در این زمینه دارای برنامه  سازمانھای مربوطه ھرچند وقت یکبار بجمع آوری کود کان خیابانی میپردازند

 .ناموفق بوده اند   ،نیستند
وعدم اسکان وباز پروری کودکان خیابانی روز ب    ثروت وعدم حمایت از خانواده ھای فقیر توزیع ناعادالنه  بدیھی است که با در نظر داشت

  .روز میزان کودکان خیابانی وکار افزوده خواھد شد



 
 

   ٨صفحه      ٩٥شماره     

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ه امروزه روز و در ماه ھای اخیر به آنچ
ارتکاب و ابتکار محمد بن سلمان، 
ولیھعد عربستان سعودی، در 
سیاست داخلی و خارجی این 
کشور جریان دارد، می تواند مقطعی 
ماندنی را در تاریخ این کشور و حتی 
فراتر از آن، در منطقه شکل دھد؛ 
مقطعی تاریخی، اما نه به تعبیری 

ً مثبت.  الزاما
واقعیت این است که مجموعه 
رویدادھای جاری در عربستان، در حالی 
که ھنوز شکل نھائی به خود نگرفته، 
مجموعه ای است سخت متناقض و 
مشتمل بر رویدادھائی از سوئی 
جنایتبار، خطرناک، ماجراجویانه، 
شتابزده، و از سوی دیگر امید بخش و 
اصالحی، که می تواند به قضاوتھا و 

ی یکجانبه ای نسبت به آن موضعگیریھا
راه ببرد. به ویژه جامعۀ سیاسی ایران در 
معرض چنین قضاوتھا و موضعگیریھای 
یکجانبه نسبت به روند جاری در 
عربستان ست؛ بخشی از آن در تأثر از 
رقابت سنگین بین عربستان و جمھوری 
اسالمی برای کسب ھژمونی منطقه 
ای، بخشی دیگر در تأثر از تمایالت 

ینۀ ضدعربی در میان ایرانیان، و بخش دیر
  سومی در تنگنای فقدان سیاست.

محمد بن سلمان، در تعجیلی که مورد 
توجه و وفاق عموم ناظران است، در کار 
برداشتن "چندین ھندوانه با یک دست" 
است. از سوئی او می کوشد، ھمان 
ایدۀ "راندن جمھوری اسالمی به پشت 

انۀ مرزھای خود" را از طریق سه گ
"اسرائیل، امریکا، عربستان" قطعیت 
بخشد و آن را فعال کند؛ یعنی علیرغم 
اظھارات وزیر خارجه اش دایر بر این که 
در صدد برخورد نظامی با ایران نیست، 
مناسبات را به سمت رودرروئی نظامی 
دیگری در منطقه سوق دھد. این واقعیت 
که کفۀ ترازو در ھر چھار میدان جنگ 

یعنی در سوریه،  –دو کشور  نیابتی بین
به نحو محسوسی  –عراق، لبنان و یمن 

به نفع جمھوری اسالمی حرکت کرده، 
موجب نزدیکی بی سابقه ای بین 
اسرائیل و عربستان شده است. اما 
ً و تا  ھنوز روشن نیست که امریکا قطعا
چه حدودی، با این نقشه ھمراه شود. 
اعالمیۀ ھفتۀ گذشتۀ جیمز ماتیس دایر 

ر ادامۀ حضور امریکا در شرق سوریه و ب
اظھارات نتانیاھو دایر بر تقویت مواضع 
امنیتی اسرائیل در سوریه مؤید 
نزدیکیھای سه طرف برای ایجاد این سه 
ً شاھد تحرکات  گانه اند. به عالوه اخیرا
جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، در 
تماس با اسرائیل و عربستان نیز بوده 

ری کوشنر از اختیار تام برای ایم. برخوردا
پیشبرد امر "صلح خاورمیانه"، شاھدی از 
یک تعادل ممکن در سه گانۀ گفته شده 

  است.
ھمچنین در پیوندی مستقیم با این 

رقابت منطقه ای اما ھمچنین مستقل از 
آن، از پس از برآمد محمد بن سلمان به 
عنوان نفر نخست سیاست عربستان و 

فاع این کشور، عملیات نیز به عنوان وزیر د
جنایتبار نظامی عربستان علیه یمن شدت 
گرفته اند: بی توفیقی برای عربستان و 
بی چشم اندازی برای آیندۀ این مناقشه. 
اال این که ناکامی عربستان برای خاتمه 

در حالی که در مقایسه با  –دادن به آن 
دیگر میدانھای جنگ نیابتی بین جمھوری 

، جمھوری اسالمی اسالمی و عربستان
در این میدان طرف چندان فعالی ھم 

ً دشواریھای عربستان را  - نیست  قاعدتا
برای ورود به یک رودرروئی مستقیم 
نظامی با جمھوری اسالمی آشکار کرده 
است. این کیفیت موجب تقویت انگیزۀ 
محمد بن سلمان برای نزدیکی به 

  اسرائیل بوده است.

جیده و نمونه ھائی از اقدامات ناسن
شتابزدۀ محمد بن سلمان، ھمچون اعمال 
فشار بر قطر برای فاصله گرفتن از 
جمھوری اسالمی و "کناره کشاندن" 
سعد حریری از نخست وزیری لبنان در 
ھنگام اقامت اش در عربستان به منظور 
محدود کردن حزب هللا را، باید به موارد 
پیشگفته افزود تا وجه جنایت بار، 

ده و ماجراجویانۀ ارتکابات خطرناک، شتابز
او به دست داده شود. وجھی که به تنش 
در منطقه تداوم می بخشد و راه را بر 
فجایع احتمالی دیگری در منطقه فاجعه بار 
خاورمیانه می گشاید. وجھی که برای 
تحقق ھژمونی منطقه ای عربستان و در 
ضدیت با ایران و تشیع استوار شده است. 

ضع معارضه تردیدی نیست که مو
(اپوزیسیون) در برابر جمھوری اسالمی 
نمی تواند و نباید مانع از محکوم کردن و 
مخالفت با این وجه از اقدامات محمد بن 
سلمان گردد. این مخالفت درست مکمل 
معارضه علیه سیاست منطقه ای 
جمھوری اسالمی است که باید جای خود 
را به سیاستی متوجه ابتکارات بین 

ای حل تنشھا و "عقب نشینی المللی بر
جبران پذیر" توسط جمھوری اسالمی 

  بسپارد.

وجه دیگر اقدامات محمد بن سلمان بدون 
تردید متوجه تثبیت موقعیت او در درون 
خاندان آل سعود و تسجیل پادشاھی آتی 
وی، در زمان حیات پدرش، ملک سلمان 
است. دستگیری ده ھا نفر از شاھزادگان 

ی سابق و مقامات کنونی این خاندان، وزرا
عربستان، ولو کسانی چون ولید بن طالل 
ھم در میان دستگیرشدگان باشد، غیر از 
این نیست که زیر پوشش مبارزه با فساد، 
مبارزه ای حاد برای قدرت در خاندان 
سعودی جریان دارد. این مبارزه ای است 
درونی در خاندانی به مثابۀ یک کل 

سودگی در ارتجاعی. گفته می شود فر
این خاندان و در عربستان چندان بوده 
است، که اگر محمد بن سلمانی ھم 
نمی بود، آل سعود برای بقای خود او را 
خلق می کرد. این که آیا محمد بن 

سلمان مناسبترین فرد از این خاندان برای 
غلبه بر فرسودگی آن بوده است، یا 
مناسبترین فرد برای این "رسالت" باقی 

اند، ممکن است حتی نتواند خواھد م
  جوابی تاریخی ھم بیابد.

اما محمد بن سلمان ھمچنین در صدد 
است اسالمی "میانه رو" را در برابر 
وھابیگری، که قرائتی سخت بنیادگرا از 
تسنن است، معرفی کند؛ برنامۀ 

 ٢٠٣٠بلندپروازانه ای زیر نام چشم انداز 
برای تقلیل وابستگی اقتصاد عربستان به 

ت و در نتیجه گسترش بازار کار این کشور نف
دارد*؛ و تا کنون نیز به اصالحاتی در حضور 
به شدت بستۀ زنان در جامعه عربستان زده 
است: اصالحاتی که به امکان دوچرخه رانی 
و رانندگی زنان، مشروط به حضور یک 

متوجه   "قیم"، نمی شوند، بلکه از جمله
ه در حال جلب زنان بیشتری به بازار کار، ک

درصد آنان را دربرمی گیرد،  ٢٢حاضر فقط 
  نیز می شوند.

نسبت به امکان موفقیت این برنامه ھا می 
توان تردید داشت؛ می توان "چشم انداز 

" را، که ماحصل کار یک بنیاد خارجی ٢٠٣٠
(مک کینزی) برای تحول جامعه عربستان 
است، نکوھش کرد و تخیلی دانست؛ می 

تغییرات را از آن رو که خود توان مدیریت این 
را ھمزمان در جبھه ھای متعددی مشغول 
داشته است، بی تجربه دانست؛ می توان 
تجربۀ شاه را در "تعجیل" برای اصالحات 
خاطرنشان کرد، یا درست برعکس 
محدودیت اصالحات را دستمایۀ نفی آنھا 
قرار داد، می توان نیات خودغرضانه ای را در 

نظر ردگیری کرد، ... اما پس اصالحات مورد 
نمی توان نسبت به برنامۀ "چشم انداز 

" بی تفاوت ماند، زیرا اگر این برنامه ٢٠٣٠
به شکست ھم بیانجامد، باز تجربه ای 
برای جامعۀ ما نیز ھست که با مسئلۀ 
بسیار مشابھی دست به گریبان است و 
سیاستگزاران جمھوری اسالمی برای رفع 

قاومتی" فراتر نرفته آن ھنوز از "اقتصاد م
اند. نمی توان الزام و نیاز جامعۀ عربستان، 
خاصه در راستای حقوق زنان، به اصالحات 
را منکر شد و نسبت به این واقعیت بی 
تفاوت ماند که التھاب ھم اینک حاکم بر 
منطقه تا حدودی درست با واقعیت تأخیری 
تاریخی در اصالحات مورد نظر محمد بن 

ی شود و این اصالحات در سلمان تعیین م
صورت تحقق می توانند به تضعیف زمینه 
ھای افراط در داخل عربستان و تنش در 

  منطقه کمک رسانند.
در مجموعه رویدادھای متناقض جاری در 
عربستان نمی توان از تشخیص تھدیدھا و 

  فرصتھای دوشادوش بازماند.

 ----------------------------  

محمد بن سلمان  * این برنامه ابتکار 
نیست. فرسودگی اشاره شده در جامعۀ 
عربستان، از جمله در اقتصاد آن، پیشتر از 
این آل سعود را به الزام دگرگونی بنیانی در 

  ساختار اقتصاد کشور رھنمون شده بود.

  پارادوکس محمد بن سلمان               
 علی پورنقوی                                        

  



 
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  حهصف    ٩٥ شماره     

بیستم نوامبر بعنوان روز جھانی کودک 
آسیب   نام گذاری شده است. کودکان

  گروه سنی جامعه ھستند  پذیر ترین
که میزان آسیب پذیری آنان به میزان 
توسعه یافتگی وامنیت ورفاه در ھر 

 .جامعه ای بستگی دارد

براثر   ھزار کودک در افریقا ١٧روزانه 
گرسنگی وعدم دسترسی به بھداشت 
ودرمان می میرند که حتی با کشورھای 
آسیایی وامریکای التین نیز قابل مقایسه 

 .نیست

احتیاج  کار اجباری براثر تھیدستی و
وتجاوز، دردناکترین آسیبھایی ھستند که 
به کودکان روا میشود وزندگی این 

را به ورطه سقوط وتباھی  ستمدیدگان
علت عدم  می کشاند. در کشور ما نیز ب

یکسان   ناعادالنه ثروت و استفاده  توزیع
کودکان از امکانات موجود وفقدان امنیت 
اجتماعی درسالھای اخیر کودکان 

  .بزرگترین قربانی بی عدالتی بوده اند

آقای قدیمی معاون اجتماعی شھرداری 
 ٩٠داشت که  تھران چند روز پیش اعالم

درصد کودکان خیابانی مورد تجاوز قرار 
می گیرند. این خبر تکان دھنده که در 
رسانه ھا بازتاب یافت، نشانه عمق 
فاجعه ای ست که در جامعه ما 
وجوددارد، اما این خبر درد ناک ھیچگونه 
بازتابی ازسوی مسئولین ونمایندگان 
مجلس را درپی نداشت. سال گذشته 

به یک دانش آموز   زھم در پی تجاو
معاون امور تربیتی ناحیه گفته بود این 
عمل بارضایت طرفین بوده است 
.ماجرای سعید طوسی معلم قران که 
پرونده اش مختومه اعالم گردید برای 

 .افکارعمومی آشکار است

وجود دھھا ھزارکودکان کار وخیابانی 
درتھران وشھرھای بزرک وروستاھای 

یتی نظام مرزنشین نشانگر بی اھم
این فرزنذان فقیر    نسبت به سرنوشت
 وبی پناه ملت ماست

کودکان ستمدیده را میتوان به دوبخش 
تقسیم کرد، کودکان کار وکودکان 
خیابانی این دودسته با این وجود که 

اما وجوه    دارای تفاوتھایی ھستند
اشتراک نیز دارند. کودکان خیابانی افزون 

محروم اند، براین از کانون گرم خانوادە 
مانند کودکان کار، ن امکان بازی وتفریح 
و ورزش دارند و ن مانند کودکان دیگر 
امکان تحصیل و لذت بردن از شادیھای 

بازی، تفریحات و  کودکان دارند. ازامکان 
ورزشھای کودکانه نیز برخوردار نیستند 
وبتر از ھم آن ک در معرض تحقیر و 

 . .توھین ھم قرار دارند

کان کار:کودکان کار به آن گروه از کود
اطالق می شود    سال ١٥کودکان زیر 

که برای تامین ھزینه زندگی خود 

  
 

 تجاوز و کودکان کار، در آرزوی رفاه و محبت اما درمنجالب فقر

  یداله بلدی

وخانواده از بام تاشام درسرما وگرما با  
انجام کارھای گوناگون، برای تامین ھزینه 
ھای زندگی شان جسم کم توان خودرا 

 .وفرسوده می کنند  خسته

کوچه  وھا  گروھی از کودکان در خیابان
ھای اطراف شھر ویا در زباله  بیابان ھا و

دانھا درجست وجوی نان خشک، کاغذ، 
غروب خسته  بطری ھستند و مقوا و

را  وکوفته کیسه ھای حاوی دسترنج خود
برشانه ھای نحیف خود حمل کرده وبا 
بھای ناچیزی به فروش میرسانند تا لقمه 
نانی برسفره خالی خانواده خود 

 .بنشانند

دستفروشی   دیگر کودکان گروھی
ھستند که در خیابانھا با التماس عابران 

ترغیب می   را به خرید اجناس شان 
کنند. اجناس عرضه شده آنان عبارتست 
از آدامس ،شکالت اسباب بازی 

 .ومصنوعات دستی

کودکانی ھستند که سر چھار  دیگرگروه 
ھا می ایستند وھنگام توقف خودروھا  راه

سرعت شیشه ھای  پشت چراع قرمزبا
خودرو را میشویند تا شاید مبلغ ناچیزی 

 .از راننده دریافت کنند

گروه سوم کودکانی ھستند که توسط 
باندھا ویا والدین معتاد به تکدی وگدایی 
واداشته میشوند واغلب برای جلب ترحم 
عابران ظاھری ژولیده وپریشان دارند 

  ولباسی مندرس برتن دارند. 

نی ھستند که به گروه چھارم کودکا
اسارت باندھای فحشا درمیایند ومورد 
سو استفاده جنسی قرار میگیرند. این 
دسته ارکودکان افزون برتحقیر درمعرض 

گروه  ابتال به بیماری ایدز نیز قرار دارند.
پنجم کودکانی ھستند که بوسیله 
باندھای مواد مخدر اجیر میشوند واز آنھا 

در برای توزیع وحمل ونقل مواد مخ
سئواستفاده می کنند. این گروه از 

معتاد    کودکان خود نیزبوسیله باندھا
میشوند تااز آنھا بیشتر بھره کشی 
شود. گروه ششم کودکان کولبراند که در 
مناطق مرزی کردستان کاال ھا را بردوش 
  گرفته و با گذر از کوھھای صعب العبور

کاالی خودرا بفروش برسانند این کودکان 
مانند سقوط   انواع خطراتدر معرض 

وبرخورد با مین و یا احتمال اصابت   ازکوه
 .گلوله پاسداران قرار دارند

کارھای ه کودکانی ھم ھستند که ب 
واکس زدن،  متفرقه مانند وزن کشی،

فال گیری با پرنده و یا نواحتن سازھای 
 .گوناکون روی می آورند

آن   کودکان خیابانی: کودکان خیابانی;
کودکانی ھستند که بجای  دسته از

حضور در کانون خانواده ومدرسه زندگی 
به ولگردی یا گدایی   خودرا درخیابانھا

گذرانند و در سرما و گرمادر کارتن یا  می
خانه ھای مخروبه ویا ساختمانھای نیمه 

 .ساز ویا زیر پلھا شب را به روز می رسانند

 افزایش کودکان خیابانی عوامل

ھای رژیم نه  یرسیاستفقر: در سالیان اخ
تتھا براساس فقر زدایی در جامعه نبوده 

طبقانی را در جامعه    بلکه فاصله عمیق
ایجاد کرده است وقشر زخمتکش ومتوسط 

خط فقروزیر خط فقر رانده    جامعه را به
کم در آمد وپر   است از اینرو خانواده ھای

از برآوردن نیازھای اولیه خانواده   جمعیت
مچنین زندکی درکلبه ھای ناتوانند و ھ

محقر وفاقد امکانات رفاھی میتواند عاملی 
برای فرار کودکان از کانون فقر زده خانواده 
وپیوستتن آنان به لشکر کودکان خیابانی 

 .باشد

مادر: جدایی پدر و.مادر یا  جدایی پدر و
بین والدین وکتک زدن مادر   مشاجره

به  وفرزندان تاثیر ناخوشایندی را در کودکان
جای می گذارد ودربرخی موارد موجب گریز 

 . .کودکان از خانواده می شود

درمواردی که کودکان    سواستفاده جنسی.
مورد تجاوز به ویژه توسط نزدیکان خود قرار 
می گیرند به علت احساس نفرت یاحقارت 

 . .از خانه می گریزند

ھمنشینی با کودکان  زندگی و  محیط
بعلت فقر    نشین خیابانی. در محالت فقیر
که در مراقبت    مادی وفرھنگی والدین

وتربیت فرزندان خود ناتوان ھستند و 
ھمچنین نبودن پارک بازی در محله 
وھمنشینی وتاثیر پذیری از کودکان خیابانی 

برای پپیوستن به کودکان   زمینه ای
 .خیابانی می باشد

روابط عاطفی :ابراز محبت  کمبود محبت و
فرزندان وروابط عاطفی  والدین نسبت به

عامل موثری در پیوند ویگانگی اعضای 
خانواده دارد،اما در مواردی بدلیل 
فقروبیکاری و یا اعتیاد والدین ابراز محبت 
خودرا ازفرزندان دریغ میورزند که خود میتوان 

 .عامل گریز فرزندان از خانواده باشد

بعصی کودکان در حسرت   آمالھا وآرزوھا: 
و برآوردن آرزوھای کودکانه، زندگی مرفه 

خانواده فالکت زده خو درا رھا کرده و به 
 .خیل کودکان خیابانی می پیوندند

خصوصیات کودکان خیابانی: این کودکان 
معموال گروھی زندکی میکنند، ھیچگونه 
امکاناتی برای رعایت اصول اولیه بھداشت 
ونظافت خود ندارند، در جامعه تحقیر 

باخشونت برخورد   آنھا پلیس با شوند و می
می کند، از واژه ھای لمپنی استفاده می 
کنند و به مرور زمان به ارزشھابی اخالقی 
بی اعتنا میشوند اکثریت آنان، زندان ومورد 
تجاوز بودن را تجربه کرده اند. مشکل اصلی 
آنان تھیه عذا ویافتن سرپناه است وبرای 

یا   تامین غذا بھر کاری تن در میدھند
یی میکنند یا بسرقت دست میزنند ویا گدا

زباله ھا را برای پس مانده مواد غذایی می 
  کاوند

...  
  ٧ادامه در صفحه 
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اتحادیه ی آزاد کارگران ایران: کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه در دومین روز اعتصاب و عصیان خود علیه ستم گریھای کارفرما، در ساعات 
    ارخانه جاده منتھی به آنرا ھمراه با خانواده ھایشان بستند.اولیه صبح امروز با قطع برق ک

 بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، توام با بستن جاده منتھی به کارخانه، گروھھایی از کارگران نیز برخی مکانھای
دیگر با تجمع در مقابل دفتر مدیریت شیشه ھای آنرا  کارخانه از جمله آزمایشگاه را مورد حمله قرار داده و گروھھای دیگری نیز بار

شکستند و بار دیگر سیامک نصیری افشار قائم مقام کارخانه را در دفتر خود حبس کردند. امروز ھمه بخشھای کارخانه بطور یکپارچه ای 
مروز در حالی که مامورین حراست مانع در اعتصاب بود و سرویسھای ترابری و ایاب و ذھاب نیز به اعتصاب پیوسته بودند. ھمچنین صبح ا

ورود خبرنگاران برخی رسانه ھا به کارخانه شده بودند این خبرنگاران با ھمراھی و کمک کارگران وارد کارخانه شدند و پس از تھیه 
   مصاحبه و عکس و فیلم با ھمراھی کارگران کارخانه را ترک کردند.

شرکت نیشکر ھفت تپه که از دیروز آغاز شده بود و امروز نیز ادامه داشت، ساعت ده صبح  بنا بر این گزارش، بدنبال بروز خشم کارگران
فرماندار و بدنبال آن رئیس اداره اطالعات و فرمانده انتظامی شوش وارد شرکت شدند و ساعتی بعد نیز معاون وزیر اقتصاد و معاون وزیر 

    ائم مقام و دیگر مسئولین کارخانه نشستی برگزار کردند.کار در کارخانه حاضر شده و ضمن گفتگو با کارگران با ق

در پی این نشست، عالوه بر حقوق مرداد ماه کارگران روزمزد که آخر وقت دیروز پرداخت شده بود حقوق مرداد ماه کارگران و کارمندان 
شد. ھمچنین نماینده اداره اطالعات، وزرات  دیگر بخشھا منجمله تجھیزات، آتش نشانی، بازرگانی و امور اداری نیز به حساب آنان واریز

اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به کارگران قول دادند تا پایان این ھفته، یکماه دیگر از دستمزد معوقه آنان تسویه و در پایان ھر ماه، 
رغم این وعده ھا، چگونگی پرداخت یکماه از دستمزد معوقه کارگران تا زمان تسویه کامل پرداخت خواھد شد. بنا بر اظھار کارگران، علی

و برخی دیگر از مطالبات کارگران مسکوت گذاشته شد. ھمچنین معاون وزیر اقتصاد با حضور در میان کارگران ضمن  ٩۴معوقه ھای سال 
گی که شرکت وعده بروز رسانی حقوقھای آنان طبق زمان بندی انجام شده اعالم کرد ھیچ کارگری اخراج نخواھد شد و اگر آقای اسد بی

نیشکر ھفت تپه را خریداری کرده است به تعھداتش پایبند نباشد ما قراردادمان را با او فسخ خواھیم کرد. اما کارگران در مقابل وعده 
  ھای او بطور یکپارچه ای اعالم کردند این وعده ھا دروغ است و حقوقھای معوقه ما باید به فوریت پرداخت شود.

  
امروز ازسوی نمایندگان وزرای اقتصاد، وزارت کار، نماینده اداره اطالعات و سازمان خصوصی سازی به کارگران داده این وعده ھا در حالی 

ماه دستمزد معوقه کارگران  ۵شد که حدود ده روز پیش سیامک نصیری افشار قائم مقام مدیر عامل کارخانه طی مصاحبه ای از پرداخت 
ده بود و در پی عدم تحقق این وعده ھا بود که کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه از دیروز دست به با فواصل ده روز به ده روز صحبت کر

  اعتصاب و عصیان زدند.
  

بنا بر اظھار کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه، از زمان واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، آنان حقوقھای خود را ھمیشه آنھم با 
ب دریافت کرده اند و حال سوال این است که چنانچه کارفرما قادر به اداره کارخانه و پرداخت تاخیرھای چند ماھه با اعتراض و اعتصا

دستمزد کارگران نیست چرا شرکت به ایشان واگذار شده است و چرا وقتی کارگران دست به اعتصاب و اعتراض میزنند میتواند 
  بخشھایی از حقوق آنان را پرداخت کند؟!

  
ارسالی از سوی کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با توجه به ادامه نشست قائم بنا بر آخرین گزارشھای 

مقام شرکت با مسئولینی که وارد کارخانه شده بودند بسیاری از کارگران با فرا رسیدن پایان ساعت اداری با زمزمه ادامه اعتصاب 
زنشسته ای که چکھای صادره از سوی کارفرما به آنان وصول نشده است اعالم کرده اند فردا کارخانه را ترک کردند. ھمچنین کارگران با

  جھت پیگیری دریافت چکھای خود در محل کارخانه دست به تجمع خواھند زد.

   ----------------------------  
 منبع: اخبار روز

  اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه

 



 
 

   ١١ صفحه    ٩٥شماره     

خبرگزاری "ایلنا" در دھم آذر از "اعتراض 
"خبر  ھا به آزمون نفت گسترده خوزستانی

داد. ھمین خبرگزاری یک روز پیش از 
انتشار گزارش "اعتراض گستردە 

عتصاب دو خوزستانی ھا "خبر از ادام ا
ای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت  ھفت
ک خواستار تغییر ھیات رئیسه دانشگاه و 

التحصیالن  عملی کردن وعده جذب فارغ
 دانشگاه نفت در وزارت نفت، را منتشر کرد.

دلیل و انگیزە اصلی ھر دوی این اعتراض 
ھا مرتبط با بیکاری گستردە در زر خیزترین 

ر است. وجود و پر درآمدترین استان کشو
آمار بیکاری باال در خوزستان موجب رقابت 
شدید بر سر شغل ھای محدودی شدە ک 
قرار است در موسسات حوزە نفت،گاز و 
پتروشیمی ایجاد شوند. مردم بومی 
خواستار آن ھستند ک سھمی از 
اشتغالی ک در استان ایجاد می شود ب 

  مردم بومی اختصاص پیدا کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن اعتراض ھا البت تازە نیستند. قبل از ای 
این نیز اعتراض ھای متعددی به ھمین 
خاطر در شھرھای مختلف خوزستان صورت 
گرفت بود و در اثر ھمین تحرکات بود ک 
مسئوالن دولتی با اختصاص سھمی برای 
مردم بومی موافقت کردند، ولی ب آن 
پایبندی نشان ندادند و ھمین موجب 

ض ھای گروە ھای اجتماعی گسترش اعترا
مختلف ک در خبرگزاری "ایلنا" بخش ھایی 

  از آن منعکس گردیدە، شدە است.

مطالبه سھمی اشتغال تا وقتی ک نرخ  
بیکاری این ھم باال نرفت بود، بندرت پیش 
می آمد ولی فشار بیکاری از یک سو و 
ناتوانی مسووالن دولتی در ایجاد اشتغال از 

چنین اختصاص محل ھای سوی دیگر و ھم 
شغلی محدود ب نزدیکان و حامیان مدیران 

و نھادھای حکومتی ک دیگر از چشم کمتر 
کسی پنھان ماندە، زمین چنین مطالباتی را 
فراھم کرده است. مسئوالن دولتی و 
کارفرمایان ھم بدشان نمی آید با دامن زدن 
ب رقابت بین کارگران بومی و غیر بومی 

ناشی از بیکاری و بی  بخشی از فشار
تدبیری شان را ب سوی خود بیکاران ھدایت 
کنند و ضمنا مانعی دیگر بر سر یک پارچگی 
بیکاران و جنبشی که علی بیکاری رفته 
رفته در حال شکل گرفتن است، بوجود 

  آورند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حق کار یک حق بدیھی و مسلم است و 
موظف ب تامین آن ھستند و  دولت ھا 

امی ک این حق تامین نشود، دولت ماد
وظیف دارد نیازھای زندگی متقاضیان کار را 
تامین کند. به ھمین جھت مبارزە علی 
بیکاری و برای کار در ھر صورت درست و 
ارزشمند و در جھت احیاء حقی قانونی 
است ک ب ھر علت دولت از برآوردە کردن 
آن ناتوان است. اما واقعیت این است ک 

اص سھمی در شرایط بیکاری گستردە اختص
و سراسری اگر چ ممکن است یکی دو 
درصد از نرخ بیکاری در یک منطق بکاھد و 
ب ھمان نسبت نرخ بیکاری در منطق 
دیگری را افزایش دھد، اما چارە کار بیکاری 
در خوزستان و ھیچ نقط دیگری از ایران 
نیست و چ بسا می تواند ب تفرق و 

ان نیروی کار و مردم در مناطق رقابت می
مختلف دامن بزند و ب عاملی علی خود 

  بیکاران تبدیل شود.
برای مبارزە با بیکاری و وادار کردن دولت  

الزم است ب دنبال راە حل ھای موثر دیگر و 
ھم سو و فشردە کردن صفوف   قبل از ھم

  ھم بیکاران بود.
خوشبختانه در ایران ظرفیت بالقوە برای 
ایجاد اشتغال و ب حداقل رساندن بیکاری و 
حرکت ب سوی اشتغال کامل، ک خواست 
اصلی فعاالن جنبش کارگری است، وجود 

  دارد.
برخالف ادعای مسئوالن دولتی و کارفرمایان 
ک ب دروغ علل بیکاری را قانون کار و 
دستمزد باالی نیروی کار و مسائلی 

را ب  دانند و سعی دارند آن دست می ازاین
خورد جامع دھند و ب باور عمومی تبدیل 
کنند، ریش معضل بیکاری و بدتر شدن 

ھا، فساد،  شرایط اشتغال در سیاست

حدوحصر مقامات و نھادھای  سودجویی بی
ھای پرھزین آن ھا در  مختلف نظام، دخالت

  کشورھای دیگر و ... قرار دارد. 

دخالت نظامی در کشورھای دیگر عالوە بر 
ک ھزین ھای کالنی را بر کشور تحمیل آن 

کردە و می کند، ب عامل مھمی در دامن 
زدن ب رکود، بیکاری و تشدید آن ھا تبدیل 
شدە و عمال اقتصاد و اشتغال در کشور را ب 
سوی انزوا و نابودی سوق داده، بنا بر این تا 
زمانی ک این دخالت ھای ناروا ارتجاعی و 

تصور نمی رود ک ضد مردمی ادام دارد، 
بھبودی ولو اندک در کاھش رکود و بیکاری 

  رخ دھد. 

دست برداشتن از این دخالت ھا و روی 
آوردن ب ھمزیستی مسالمت آمیز با 
ھمسایگان و تاکید بر صلح بجای تحریک و 
تھدید در شرایط کنونی و ب رسمیت 
شناختن و رعایت آزادی ھای اساسی، 

بیکاری، نخستین گام به سوی حل معضل 
رکود اقتصادی و معضالت متعددی است که 
حکومت بر مردم کشور تحمیل کرده و بیکاران 
می تواننند، با ھدف سازماندھی ھر چه 
بیشتر،سعی کنند متشکل و بصورت یک 
پارچ علی بیکاری و علت واقعی آن مبارزه 
خود را گسترش دھند و با قدرت تشکل و 

عرصه رسانه استفاده از ھمه ابزار موجود در 
ھا، تشکل ھای مدنی و شبکه ھای 
اجتماعی برای حق کار، دولت را وادار ب 

  تغییر سیاست ھایش کنند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بدون مبارزە متحدان و فشار ھدفمند به 
حکومت، امکان خالصی از بیکاری و فقر 
وجود ندارد. اعتراض ھای مردمی ھفت 

 گذشت در خوزستان، در ذات خود اعتراض ب
بیکاری است و این تحرکات ک محدود ب 
خوزستان ھم نیست، حکایت از گسترش 
این نوع مبارزه و مطالبات صنفی ھمراه با 

  رشد آگاھی در میان جوانان بیکار دارد.

 

 اعتراض ھای گستردە علی بیکاری در خوزستان
 

  صادق کار                                         

دخالت نظامی در 
کشورھای دیگر عالوە بر آن 
ک ھزین ھای کالنی را بر 
کشور تحمیل کردە و می 
کند، ب عامل مھمی در 

امن زدن ب رکود، بیکاری د
و تشدید آن ھا تبدیل شدە 
و عمال اقتصاد و اشتغال در 
کشور را ب سوی انزوا و 
نابودی سوق داده، بنا بر 
این تا زمانی ک این دخالت 
ھای ناروا ارتجاعی و ضد 
مردمی ادام دارد، تصور 
نمی رود ک بھبودی ولو 
اندک در کاھش رکود و 

 بیکاری رخ دھد

ریش معضل بیکاری و بدتر 
شدن شرایط اشتغال در 

ھا، فساد، سودجویی  سیاست
حدوحصر مقامات و  بی

نھادھای مختلف نظام، 
ھای پرھزین آن ھا در  دخالت

 ردکشورھای دیگر و ... قرار دا

قبل از این نیز اعتراض 
ھای متعددی به ھمین 
خاطر در شھرھای مختلف 
خوزستان صورت گرفت 
بود و در اثر ھمین تحرکات 
بود ک مسئوالن دولتی با 
اختصاص سھمی برای 
مردم بومی موافقت 
کردند، ولی ب آن پایبندی 
نشان ندادند و ھمین 

اعتراض  موجب گسترش
ھای گروە ھای اجتماعی 
مختلف ک در خبرگزاری 

ایی از آن "ایلنا" بخش ھ
منعکس گردیدە، شدە 

 است

 کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه



 
 

   ١٢ صفحه     ٩۵شماره     

بیست و نھمین کنفرانس بنیاد 
ژوئن  ١٠تا  ٨ھای زنان ایران از  پژوھش

خورشیدی) در شھر  ١٣٩٧میالدی ( ٢٠١٨
 رگزار خواھد شد.استکھلم ب

ھای زنان ایران در نظر دارد در  پژوھش  بنیاد
بیست ونھمین کنفرانس خود به موضوع 

متحدان جنبش زنان ایران در منطقه «
  بپردازد.»   و جھان

ھای جنسی و  تنیدگِی نابرابری درھم
ھای طبقاتی،  عدالتی جنسیتی با سایر بی

مذھبی، قومی و نژادی، و نیز فراوانی 
ھا و  راک میان مطالبات، آرمانوجوه اشت

ھا و  ھای فمینیستی با آرمان اھداف جنبش
ھای  ھای سایر جنبش درخواست

خواھانه، ضرورت یافتن راھکارھایی  عدالت
ناپذیر  ھای مشترک را اجتناب برای ھمکاری

  کند. می
برخورداری از دستاوردھا و تجربیات 

سازی برای حصول  ھای دیگر و زمینه گروه
افی البته مستلزم پاسخ دادن به چنین اھد

ھای  ھای گوناگون ازجمله پرسش پرسش
ھا نیز  زیر است. ھرکدام از این پرسش

ھا پرسش متفاوت  تواند دربرگیرنده ده می
  باشد:

ھای گوناگون  ارتباط فعاالن زن الیه -  
قومی، طبقاتی، مذھبی و اجتماعی و به 

تی در جنبش زنان  بی جی طور خاص ال
  نه است؟ایران چگو

ایران با دیگر  زنان  جنبش ھمکاری  -  
ھای اجتماعی در ایران، چگونه پیش  جنبش

  رود؟   می
فمینیسم به  با  زنان ایران جنبش رابطۀ -

فکری در جھان و در  جریان یک مثابه
کشورھای ھمسایه چگونه است؟ 

» فراملیتی«کجا  تا ایرانی فمینیسم
   ؟»محور غرب«میزان   چه  تا و است

راھان استراتژیک، درازمدت یا ھم -
مدت جنبش زنان ایران در داخل کشور  کوتاه

و در کشورھای ھمسایه و جھان چه 
  ھایی ھستند؟ گروه

ایران  زنان جنبش ارزشی بنیادین و مبانی -
با  ھمکاری عدم یا ھمکاری در

  است؟ کدام ھا گروه سایر
ھای عملی و نظری جنبش زنان  ھمکاری -

ھا چه دستاوردھا و  ایران با این گروه
  تواند داشته باشد؟ پیامدھایی می

جنبش زنان ایران در جستجو، یافتن و  -
ای و  برقراری ارتباط با متحدان منطقه

الگوبرداری از تجربیات آنان تا چه میزان 
  است؟  موفق بوده

 و  ایران  زنان ھای جنبش  متقابل ھای آموخته
  مسیر دو از کشورھای ھمسایه

» ای رسانه«و » عملیھای  ھمکاری«
ھا یا  چیست؟ رسانه

ھای  زنان در آموخته ھای جنبش ھایِ  رسانه 
ھای مشابه در  متقابِل این جنبش با جنبش

  اند؟ جھان چه نقشی داشته
 -سیاسی فعاالن ھمبستگی و  ھمکاری -
زنان   جنبش  با کشور  از در خارج اجتماعیِ  

  ایران به چه شکل است؟
ک کدام است؟ ھای مشتر موانع ھمکاری -

آیا دستیابی به یک پالتفرم حداقلی با سایر 
ھای عدالتجو ممکن است؟  ھا و جنبش گروه

  شود؟ اگر آری چگونه میسر می
جنبش زنان  ارتباطات و شبکه سازی -

ھایی  ایران، دارای چه عناصر و ویژگی
       است؟

ھ جنبش مدیریت و گیری جھت سازماندھی،
ایران  در زنان  ای
  کشورھا چگونه است؟  سایر با  مقایسه در

نسلی  میان ارتباطات   -  
ایران به  زنان  جنبش در  زنان حقوق فعاالن

عنوان نوعی ھمکاری و ھمبستگی 
  مرزی چگونه است؟ درون

ای از  کنیم، چکیده از پژوھشگران دعوت می 
خود را که تاکنون انتشار  پژوھش مورد نظر

 ٤٠٠، حداقل در ٤- نیافته در یک صفحه آ
ه تایپ شده کامپیوتری، ھمراه با شرح واژ

 ٣١  خود، تا پایان روز  کوتاھی از زندگینامه
به  ٢٠١٨ژانویه 

ار   iwsf2018stockholm@gmail.comایمیل
 ً  ٢٠سال کنند. زمان ھر سخنرانی حدودا

دقیقه است. زبان سخنرانان ایرانی به زبان 
ای به  رسی است. ھیچ چکیده مقالهفا

  شکل دستنویس دریافت نمی شود.
ھای  بر اساس اساسنامه بنیاد پژوھش

زنان ایران، کسانی که در پنج سال گذشته 
ھای مربوط به این مرکز به  در کنفرانس

عنوان سخنران، شاعر و ھنرمند میھمان 
اند، امکان ارائه آثار خود را در  شرکت داشته

  دارند.این برنامه ن

ھای زنان ایران نھادی است  بنیاد پژوھش   
غیرانتفاعی كه به ھیچ گروه و سازمان 

  سیاسی و مذھبی بستگی ندارد.

ھای  ھای این بنیاد، انواع فعالیت فعالیت
اجتماعی، فرھنگی و فكری زنان ایرانی را 

كند با نگاه  گیرد. بنیاد كوشش می در بر می
نگرد و در حفظ و زبانی زنانه به تاریخ ایران ب

  و اشاعه آثار زنان ایران در حد توان بكوشد.

 ١٩٩٠ھای زنان ایران از سال  بنیاد پژوھش
المللی خود را با شركت  ھای بین كنفرانس

عالقمندان از سراسر جھان برگزار كرده 
ھای  ھا و تالش ھا، یافته است و پژوھش

ھا را به  ھنری ارائه شده به این كنفرانس
  سازد. منتشر می صورت سالنامه

ھای زنان ایران اھداف و  بنیاد پژوھش 
ھای خود را با مشاركت و حمایت  برنامه

یاران و دوستداران پی ریخته و با پشتیبانی 
مالی و معنوی آنان به كار خود تداوم 

  بخشیده است.

  ٢٠١٧استکھلم پنجم دسامبر 

 ھای زنان ایران ت و نھمین کنفرانس بنیاد پژوھشبیس   
  »متحدان جنبش زنان ایران در منطقه و جھان«
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   ١٣ صفحه    ٩٥شماره     

شھرھای قصرشیرین، سرپل ذھاب، 
اسالم آباد، گیالنغرب، ازگله، کرند و صحنه 
زندگی میکنند و بقیه نیز در استانھای 
ھمدان، آذزبایجان شرقی، زنجان، 

  خراسان، لرستان و قزوین ساکن ھستند.

اوایل انقالب رژیم غیر از سرکوب در 
دگراندیشان در صدد به اسالم درآوردن 
پیروان آیین ھای غیر رسمی مانند بھایی 
و یارسان بود و با اقداماتی گسترده و 
تبلیغ، تھدید و ارعاب تالش میکرد تا از 
برگزاری مراسم آیین یارسان جلوگیری کند 
و آنان را به شرکت در نماز جماعت در 

و مراسم عزاداری محرم وادار مساجد 
کند، اما بدیھی است ھرگاه ھویت و 
فرھنگ یک قوم یا آیین مورد سرکوب و 
تبعیض قرار گیرد مقاومت برای حفظ عقیده 
و ھویت آن بیشتر میشود، از این رو پیروان 
آیین یارسان به مقاومت در مقابل این 
زورگویی ھا و فشارھا برخاستند و 

رھای تشیع به مردم حاکمیت در تحمیل باو
  یارسان با شکست مواجه شد.

از دیگر باورھای مردم یارسان که رژیم آنرا 
برنمی تابد، نواختن تنبور و خواندن آواز 
دسته جمعی در خانه ھاست که در این 
مراسم از خرد و کالن و زن و مرد در کنار 

 نییکدیکر تنبور مینوازند و ھماھنگ آواز آیی
رژیم باتمام  و خوانند، شان را می

تالشھایش نتوانست است مانع از برگزاری 
  این مراسم شود.

  

  

  

  

  

مردم یارسان انواع مشکالت و رنجھا را 
تجربه کرده اند، در آغاز انقالب عده ای از 
مردم یارسان که از فشارھا و تضییقات 
رژیم به ستوه آمده بودند، به کشور عراق 

ان پناھنده شده و در اردوگاه رمادیه اسک
داده شدند. برخی از آنان توسط سازمان 
ملل به کشورھای اروپایی و کانادا اعزام 
شدند، عده ای نیز به ایران بازگشتند که 
ھنوز فاقد کارت ملی ھستند و عده ای 

سال ھنوز در اردوگاه بسر  ٣٨نیز پس 
میبرند و فاقد امکانات بھداشتی و 
آموزشی ھستند، سرنوشت ساکنین این 

سال یکی از فاجعه  ٣٨ر این اردوگاه د
بارترین سرنوشتھای بخشی از مردم فقیر 

  و محروم کشورمان است.
در زمان جنگ پس از استان خوزستان 
بیشترین میزان ویرانی و آوارگی را مردم 
این منطقه تحمل کردند. شھر باستانی 
قصرشیرین در اثر جنگ به ویرانه ای تبدیل 
 شد و شھرھای سرپل ذھاب و کرند و
تمامی روستاھا اطراف نیمه ویران و خالی 
از سکنه شدند و عده ای از مردم غیر 
نطامی و کشاورز نیز به اسارت ارتش 

 پیروان آیین یارسان در اسارت تبعیض ھای چند گانه
  

 بلدی یداله

آبان در  ٢١در اثر زلزله ویرانگری ک در 
استان کرمانشاه روی داد ،شھر 
سرپل ذھاب یشترین میزان ویرانی و 
کشته را در برداشت. شھر سرپل 

استان ذھاب از شھرھای مرزی 
ھزار نفر جمعیت  ٨٥کرمانشاه است و 

دارد. اکثریت مردم این شھر پیرو آیین 
یارسان یا اھل حق ھستند. دراطراف 
این شھر آثار باستانی متعلق به دوران 
قبل از اسالم وجود دارد که نشانگر 

 قدمت تاریخی این شھر است.

  

  

  

  

  

  

  

  

زلزله ویرانگر اخیر برخی از واقعیتھای 
ی مردم این منطقه را وضعیت زندگ

آشکار کرد و آنرا در معرض دید افکار 
عمومی قرار داد. شھر سرپل ذھاب 
که یکی از فقیر ترین و محروم ترین 
شھرھای ایران است و افزون برتبعیض 
قومی و مذھبی از عقب ماندگی 
اقتصادی نیز رنج می برد. بیکاری در 
بین جوانان بیداد میکند زیرا در سرپل 

رخانه یا کارگاه وجود ندارد و ذھاب، کا
ھیچگونه فعالیت اقتصادی چشمگیر 
اشتغالزا در سھر وجود ندارد و 
داوطلبان استخدامی در سازمانھای 

در گزینش بدلیل  دولتی نیز
غیرمسلمان بودن پذیرفته نمی شوند. 
بھمین علت جوانان، ناچار جالی وطن 
میکنند و یا به کشورھای اروپایی 

و یا در شھرھای پناھنده میشوند 
بزرگ ایران به کارھای شاق تن در 

  دھند. می
آیین یارسان در قرن چھارم ھجری 
شکل گرفته که آمیزه ایست از ادیان 
ایران باستان مانند زروانی، زرتشتی و 
میتراییسم. اما در طی زمان و تحت 
سلطه حکومتھای شیعه بر اثر 
فشارھا و تضییقات پیروان این آیین ب 

خی از اعتقادات تشیع را نیز ناچار بر
پذیرفته اند، با این حال ھیچکدام از 
مناسک و مراسم اسالمی را بجای 
نمیاورند و به اصول و فروع دین اسالم 

  اعتقاد ندارند.
 ٤جمعیت پیروان یارسان را حدود 

میلیون نفر تخمین میزنند که حدود دو 
و نیم میلیون آن در ایران و بقیه در 

سوریه، ترکیه و کشورھای عراق، 
لبنان، ساکن ھستند. اکثریت پیروان 
آیین یارسان در استان کرمانشاه و در 

عراق در آمدند و سالھا در اسارت بودند و 
  عده دیگری نیز در اسارت درگذشتند .

در آغاز انقالب شھرھای سرپل ذھاب و 
کرند پایگاه نیروھای چپگرا بویژه "فداییان 

ق" بود. ستاد سازمان فدایی در شھر خل
کرند مستقر بود و اغلب جوانان ،ھوادار این 
سازمان بودند و مردم شھر و روستا برای 
حل مشکالت خود به ستاد سازمان مراجعه 
می کردند. در انتخابات مجلس خبرگان که 

برگزار شد و سازمانھای  ٥٨در سال 
سیاسی ھم میتوانستند کاندیدا معرفی 

کاندیدای ھای سازمان فدایی کنند، 
درشھرھای کرند و سرپل ذھاب تمام آرا 
مردم این دو شھر را کسب کرد. این نتایج 
برای حاکمیت خوشایند نبود و بر تبعیض 

  خود بر مردم محروم یارسان افزود.

  

  

  

  

  

  

  

  

ه دستگیری و زندانی کردن پیروان یارسان ب
از دیگر اقدامات کینه توزانه  ،دالیل واھی

کمیت نسبت به پیروان یارسان است، در حا
بعلت اھانتی که در زندان ھمدان  ٩٤سال 

نسبت به زندانیان یارسان شد، دو نفر از 
یارسانیان در واکنش ب آن خود را در برابر 
فرمانداری ھمدان به آتش کشیدند. نیکمرد 
طاھری بر اثر آتش سوزی جان سپرد و 

درصد  ٦٠حسین رضوی نیز دچار سوختگی 
شد. تمام دردھا و رنجھایی مانند جنگ، 
آوارگی، بیکاری، محرومیت و تبعیض را مردم 
یارسان در این سالھا تحمل کرده اند. 
حاکمیت نه تنھا درصدد جبران این مشکالت 
و رفع آنھا برنیامده و تبعیضات قومی و 
مذھبی و بیکاری و مشکالت اقتصادی 

  ھمچنان ب قوت گذشت ادامه دارد.

که یکماه از وقوع زلزله میگذرد  اکنون 
کمکھای بیدریغ مردمی ب این منطقه 
محروم ھمچنان ادامه دارد. ھدف مردم از 
یاری رسانی بر اساس گرایش ب قوم 
ومذھب خاصی نیست بلکه برپایه ھای 

ست. امید انوعدوستی وھم میھنی استوار 
ھا ھمچنان ادامه داشته  است این کمک

گرایشات باشد و این ھمبستگی و 
نوعدوستانه برقرار بماند و پایه ھایی برای 
ایجاد نھادھای پایدار برای یاری رسانی به 
خیل عظیم آسیب دیدگان و بویژە معلوالن، 
بیماران خاص، زندانیان، کودکان و زنان 

در رنج اند  خیابانی ک از محرومیت مضاعف
بلک اندکی از این رنج ھا  ،تداوم پیدا کند

  کاست شود.

   

بعلت اھانتی  ٩٤در سال 
که در زندان ھمدان نسبت 
به زندانیان یارسان شد، دو 
نفر از یارسانیان در واکنش 
ب آن خود را در برابر 
فرمانداری ھمدان به آتش 
کشیدند. نیکمرد طاھری بر 
اثر آتش سوزی جان سپرد 

رضوی نیز دچار و حسین 
 درصد شد ٦٠سوختگی 

ھدف مردم از یاری رسانی بر 
اساس گرایش ب قوم ومذھب 
خاصی نیست بلکه برپایه ھای 
نوعدوستی وھم میھنی استوار 

 ستا

از دیگر باورھای مردم یارسان 
که رژیم آنرا برنمی تابد، نواختن 
تنبور و خواندن آواز دسته 
جمعی در خانه ھاست که در 
این مراسم از خرد و کالن و زن و 
مرد در کنار یکدیکر تنبور مینوازند 

شان را  نیو ھماھنگ آواز آیی
و رژیم باتمام  خوانند، می

انع تالشھایش نتوانست است م
 از برگزاری این مراسم شود



  
  

   ١۴ صفحه     ٩٥ شماره    

  پیام به بیستمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا     
 

  
 رفقای عزیز،

با سپاس از دعوت شما برای شرکت در بیستمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا، برای کنگره شما در اتخاذ تصمیم ھای 
 .راھگشا در راستای گسترش و تعمیق مبارزات کنونی کمونیست ھای اسپانیا آرزوی موفقیت می کنیم

ھمان گونه که در پیام رفیق خوزه لوئیز سنتال دبیرکل حزب شما حاوی دعوت به شرکت در کنگره شما خاطرنشان شده 
است، کنگره حزب شما در شرایط تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در اروپا برگزار می شود. این بحران در درجه اول زاییده 

به آسیب پذیرترین اقشار جوامع اروپایی است. ترویکای متشکل از سیاست ھای غیرانسانی در تحمیل ریاضت اقتصادی 
کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در یک دھه اخیر کوشیده است بار فزاینده بحران مالی را بر 

شده اند. نتیجه  دوش مردمی بگذارد که بیشترین لطمات ناشی از وضعیت متزلزل نظام سرمایه داری جھانی را متحمل
مستقیم این بی عدالتی فاحش، فقر و محرومیت کم سابقه در دھه ھای اخیر در بسیاری از کشورھای اروپایی است. نتیجه 

 .دیگر آن، بحران سیاسی است که به ویژه در رشد ناسیونالیسم و فاشیسم در این کشورھا نمود یافته است

تحمیل ریاضت و مبارزه با گرایش ھای ناسیونالیستی را بر عھده گرفته  حزب شما وظیفه توأمان مقابله با سیاست ھای
مستلزم ایجاد پیوند   است. ما برای شما در این مسیر آرزوی موفقیت می کنیم و ھمراه با شما اعتقاد داریم پیشبرد این پیکار،

ونالیسم، برای رھایی زنان از قیود میان جنبش ھای مختلف اجتماعی علیه سیاست ھای نئولیبرال، علیه نژادپرستی و ناسی
 .برای حفظ محیط زیست و در یک کالم، برای زندگی بھتر است  مردساالرانه، برای صلح و طرد جنگ افروزی و میلیتاریسم،

 .امکان اتخاذ تصمیم ھایی برای تقویت این مبارزات را فراھم می کند  ما اطمینان داریم ھمفکری و خرد جمعی در کنگره شما،

  

 با درودھای رفیقانه

)ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت  

١٣٩۶نوامبر ٢۶  

 

 

  چرا حرف از مالیات رئیسی را آشفت می کند؟         

  صادق کار

  
قدس سخن  ب نوشت "خبرآنالین" ابراھیم رئیسی در بخشی از گفتگویی ک ب تازگی داشت است، گفت است: " مردم علیه آستان

نمی گویند و چند سایت خاص موضوعاتی از جمله مالیات را مطرح می کنند. امام راحل دستور دادند آستان قدس و شرکت ھای تابعه از 
مالیات معاف ھستند.رئیسی گفت: ما ھم اکنون مالیات ارزش افزوده و تکلیفی را پرداخت و چند برابر مالیات در مناطق محروم خدمت 

 ".یمرسانی می کن

 .ادعاھایی ک رئیسی در مصاحب مورد اشارە نمودە است، پرسش ھایی را در اذھان تداعی می کند 

ب فرض اینک "امام" درآمد موسسات تحت تملک "آستان قدس" را از پرداخت مالیات معاف کردە باشد، این بذل و بخشش در کدام نھاد -١
ت ک ھمچنان از نظر رئیسی معتبر و حکم قانون اذلی را دارد؟ اگر قرار باشد حقوقی ب تصویب رسیدە و جزئیات آن مشخص شدە اس

، مجانی کردن آب و برق،گاز،  حرفھای "امام" حکم قانون را داشت باشند در این صورت این حکم در مورد سایر گفت ھای وی از آن جمل
، تامین زندگی مادی و... ک ھیچ کدامشان اجرا نشدە و ن  می شوند چرا نبایستی معتبر و اجرا شوند؟اتوبوس، خان

رئیسی مدعی است ک چند برابر مالیاتی ک باید بپردازند، خرج خدمت رسانی ب مناطق محروم می کنند.خوب اگر چند برابر مالیاتی  -٢
می شود و آسمان و  ک باید بدھد، خرج مناطق محروم می کند علت چیست ک برای طفرە رفتن از پرداخت مالیات این ھم برآشفت

با صرف تر نیست ک "تولیت آستان قدس"بجای "این چند برابر کمک" مالیات قانونی اش را بپردازد و تصمیم  ریسمان می بافد؟ آیا بھتر و 
 گیری در مورد ھزین کردن مالیات را ب نھادھای حقوقی بسپارد؟

ی حاضر ب دادن آمار و ارقام از درآمدھا و مبالغی ک ب ادعای خودش برای با این ھم دست ودل بازی "برای مناطق محروم" چرا رئیس -٣
 مناطق محروم ھزین می کند و کم و کیف این ھزین ھا تا کنون ارای ندادە وآن را ب آیندەای نامعلوم حوال می دھد؟

 درآمدھای آنھا اطالع دارد چ می کند؟ با بقی ذرآمدھای موسسات کوناگون تحت تملک "آستان قدس" ک کمتر کسی از شمار و -٤

موسسات تحت مالکیت "آستان قدس" ک از لحاظ کارکرد مشاب موسسات خصوصی و کارتل ھا ھستند ب چ دلیل بایستی از  -٥
 پرداخت مالیات مستثنی باشند؟

 

 



  
 

   ١۵ صفحه    ٩٥شماره     

المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا  تصمیم رئیس جمھور ایاالت متحده در روز چھارشنبه برای به رسمیت شناختن بیت
ھای  ھای حقوق بشر و سازمان المللی جامعه المللی جھان را به مضحکه تبدیل کرده است. فدراسیون بین نالمقدس نظم بی از تل آویو به بیت

ھای جوالن نگرانی شدید خود را از  عضو و ھمکار آن در فلسطین ـ الحق، مرکز حقوق بشر المیزان ـ و مرکز حقوق بشر المرصاد عرب در بلندی
آمریکا با این تصمیم چک سفید دیگری در اختیار اسرائیل و اشغالگری آن و نقض حقوق اساسی  کنند. این تصمیم غیرمسئوالنه ابراز می

 .دھد ھا، به ویژه حق تعیین سرنوشت آنھا، قرار می فلسطینی

رامپ شد، تصمیم رئیس جمھور ت المقدس در گفتگوھای قبلی صلح ھمواره بسیار با دقت انجام می ھای مربوط به جایگاه بیت در حالیکه بحث
تواند به اوج گیری خشونت در  کند. این تصمیم می ھا و امیدھا برای دستیابی به صلح پایدار و جامع ایجاد می ی تالش مانعی جدی در راه کلیه

ریکا المقدس در افکار عمومی، در میان متحدان آم اسرائیل و فلسطین بیانجامد و در سراسر منطقه و به ویژه، با توجه به اھمیت نمادین بیت
 .ھا دامن بزند به تنش

 :ھای حقوق بشر، گفت المللی جامعه دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین

ھای صلح در  دھد، تالش ای اشغالی تغییر نمی المقدس را به عنوان منطقه این تصمیم با وجود اینکه جایگاه حقوقی بیت»
رود. تصمیم  المللی حقوقی به شمار می اساسی به نظام بینای  کند و حمله اسرائیل و فلسطین را به شدت تضعیف می

 «.بخشد المللی اعتبار می ھای بین المللی و جنایت قانونی بین ایاالت متحده به بی

المللی و نقض  المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به آنجا نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین شناسایی بیت 
 .ھای شورای امنیت سازمان ملل است عمدی تعھدھای ایاالت متحده بر اساس قطعنامهمستقیم و 

المقدس توافق داشته است.  ی رعایت جایگاه حقوقی بیت المللی درباره ی بین ، جامعه١٩۴٧از زمان طرح تقسیم سازمان ملل در سال 
به  ١٩۶٧دس شرقی به دست اسرائیل پس از جنگ شش روزه المق المقدس محکوم بوده است. اشغال بیت ھا به جایگاه حقوقی بیت حمله

المقدس را پایتخت اسرائیل  ، زمانیکه کِنِِست بیت١٩٨٠شورای امنیت سازمان ملل محکوم شده است. در سال  ٢۴٢روشنی در قطعنامه 
المقدس ناقض حقوق  جایگاه بیت شورای امنیت تاکید کردند که ھر اقدامی به قصد تغییر ماھیت و ۴٧٨و  ۴٧۶ھای  اعالم کرد، قطعنامه

المقدس مستقر  رود. در نتیجه، شورای امنیت سازمان ملل از ھمه کشورھایی که ھیئت دیپلماتیک خود را در بیت المللی به شمار می بین
تاکید کرد که ایجاد  خود ٢٣٣۴در قطعنامه  ٢٠١۶ھا را از آنجا خارج کنند. شورای امنیت بار دیگر در دسامبر  کرده بودند خواست این ھیئت

المقدس شرقی، از ھیچ اعتبار قانونی برخوردار  ، شامل بیت١٩۶٧نشین اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین پس از سال  ھای کوچ شھرک
 ھا مانع اصلی راه حل دو کشور و صلح پایدار و جامعه نشین نیست و نقض آشکار حقوق بین الملل است. شورای امنیت تاکید کرد که کوچ

ھای غیر قانونی را به  المللی دارند که وضعیت المللی داوری اعالم کرده است، کلیه کشورھا تعھدی بین ھستند. ھمچنان که دیوان بین
 .رسمیت نشناسند و ھرگونه مانعی بر سر راه اِعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را از میان بردارند

ھای  ی عرب که امروز و فردا اجالس المللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه ھای ما از جامعه بین بر این اساس، سازمان
ی  ھای الزام آور سازمان ملل، به ویژه درباره ھای ممکن را در پیش بگیرند تا قطعنامه خواھند کلیه اقدام اضطراری برگزار خواھند کرد، می

 .المقدس، به اجرا درآیند بیت

المللی را تضمین کنند، مواضع  خواھند رعایت حقوق بین دولتی می المللی بین ھای بین ھا و سازمان ھای ما از دولت نعالوه بر این، سازما
ھای رسمی در  المقدس، از جمله با خودداری از شرکت در نشست محکمی علیه تصمیم آمریکا بگیرند و علیه انتقال ھر سفارتی به بیت

 .ھایی، فعالیت کنند چنین سفارت

خواھیم قاطعانه بر موضع جداسازی خود باقی بماند و موضعی قوی و مشترک را تعریف کند تا اطمینان یابد که  ی اروپا می انجام، از اتحادیهسر
 .ھیچ مانعی بر سر راه مردم فلسطین قرار نگیرد

 -----------------------------------  

 جنبش جھانی حقوق بشر  :منبع

  اسرائیل ـ فلسطین - آمریکا

 المللی است المقدس مغایر صلح و حقوق بین تصمیم ترامپ در مورد بیت
 

 

قدرتمند جھانی ھستیم  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع  
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  اعالمیه مشترک
  

  !احمدزاده، چھره ملی و پدر مسعود، مجید و مجتبی احمدزاده درگذشت طاھر
 

یکی از بنیانگزاران جنبش فداییان   طاھر احمدزاده چھره ملی و يار ديرين و دلسوز فدائیان خلق از میان ما رفت. او پدر مسعود احمدزاده ـ 
در زندان پدر ھمرزمان فرزندانش بود و برای ھمه آنھا مایه  قا طاھرخلق ـ و مجید احمدزاده از کادرھای نخستین این جنبش بود. زنده یاد آ

در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده شدند.  ١٣۵٠اسفند  ١١دلگرمی در امر مبارزه و مقاومت. مسعود و مجید توسط رژيم شاه در 
 در زندان اوین اعدام شد.  ١٣۶٠ آبان ٨  مجتبی پسر سوم او نیز توسط جمھوری اسالمی در

نھضت ملی شدن نفت، طرفدار عدالت اجتماعی و  خورشیدی برمی گردد. او کنشگر ٢٠طاھر احمدزاده به دھه  سابقه طوالنی مبارزاتی 
بعد از انقالب مخالف انحصار سیاسی روحانیت شیعه بود. طاھر احمدزاده سال ھای زيادی از عمر خود را در اسارتگاه ھای دو رژيم شاه و 

ھا اسارت، تنھا به نیروی مردم در  جزو زندانیان سیاسی که بعد از سال ری کرد. او خار چشم ساواک شاه بود وجمھوری اسالمی سپ
  از زندان آزاد شد. ۵٧ آبان

روح هللا خمینی شدیدا  بود که فقط دوره کوتاھی در سمت خود ماند. ۵٧  طاھر احمدزاده نخستین استاندار خراسان بعد از انقالب بھمن 
بعد از   اھر احمدزاده کینه می ورزيد و با تھديد او ھم بود که طاھر احمدزاده از استانداری کنار گذاشته شد. طاھر احمدزادهنسبت به ط

زمانی که علی   ای در تھران زندانی و برای وادار شدن به اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه قرار گرفت. او در سال ھای بعد در خانه  ۶٠ سال
ً   ف خود شد، ھم چنان مورد بغض و کینه ولی فقیه دومای جانشین سل خامنه  ١٣٨٠ آخرین بار در سال و شد دستگیر قرار گرفت. او مجددا
  در سن ھشتاد سالگی از زندان آزاد گرديد. اما در منزل زیر نظر ماموران امنیتی جمھوری اسالمی قرار داشت. بود که

مبارزه و مقاومت در برابر دو استبداد شاھی و والیی طی کرد. نام طاھر احمدزاده  سال از زندگی خود را در ٧۵طاھر احمدزاده بیش از  
ای بود که نامشان ھمچنان طنین انداز تاریخ معاصر است، در تاریخ   اش و ھم بخاطر اینکه پدر فرزندان پر آوازه ھم بخاطر یک عمر مبارزاتی

  اند.مبارزات آزادی خواھانه مردم ایران برای ھمیشه ثبت می م

  یم.ما درگذشت طاھر احمدزاده را به خانواده و نزديکان او، به ويژه به مستوره احمدزاده تسلیت می گوئیم و برای آن ھا بردباری آرزو می کن 
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  ھیئت مسئولین کنشگران چپ
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  )٢٠١٧اول دسامبر ( ١٣٩۶آذر  ١٠

  ٢١۴بولتن کارگری شماره 
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 تیتر اخبار -

  گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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