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مذاکرات ھسته ای ھيئت نمايندگی جمھوری 

در اواخر   ۵+  ١ اس.می و نمايندگان کشورھای 
 در پی اج.س يک ھفته ای لوزان ٢٠١۵مارس 

سوئيس و تمديد چندباره آن سرانجام روز دوم 
، به کار خود خاتمه ١٣٩۴ فروردين ١٣آوريل، 

 در پايان اين اج.س، طرفين مذاکره با .داد
صدور بيانيه ای مشترک ضمن تاکيد بر اينکه به 

ھايی برای رسيدن به برنامه جامع اقدام  حل راه"
با اين حال در مقدمه دست يافته اند، "  مشترک

: ھمان بيانيه به صراحت اع.م کردند که
ھا، جنبه حقوقی  حل مجموعه متضمن اين راه"

نداشته و صرفاً راھنمای مفھومی تنظيم و نگارش 
برنامه جامع اقدام مشترک را فراھم خواھد 

در واقع، دور پايانی مذاکرات ھسته ای ".  ساخت
که طرفين نزاع تا دھم تيرماه جاری برای تدوين 

توافق "يا ھمان "  جامع اقدام مشترک"برنامه 
ھا  حل راه"بايد بدان دست يابند، بر اساس "  نھايی

و بر پايه مفاد "  مندرج در بيانيه اج.س لوزان
مندرج در اين بيانيه طی روزھای آينده شروع و 

 .تدوين خواھد شد
با وجود دستيابی به يک بيانيه مشترک و قرائت 
ھمزمان آن توسط محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه جمھوری اس.می و فدريکا 
موگرينی، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا 
در اج.س لوزان، تنھا با گذشت چند ساعت از 
آن شادمانی ھای اوليه، به دليل ابھامات موجود 
در بيانيه ھر يک از طرفين نزاع تفسيرھای 
متفاوت و بعضا چالش برانگيزی از مفاد بيانيه 

تا جاييکه با گذشت دو ھفته به .  را ارائه دادند
نظر می رسد دامنه موضع گيری ھای متضاد در 
مورد بندھايی از مفاد اين بيانيه ابعادی وسيعتری 

 .نيز يافته است
در پايان اج.س و با انتشار بيرونی بيانيه توافق 
لوزان،  بجز اسرائيل، محافلی از جمھوری 
خواھان آمريکا، کيھان شريعتمداری، مجموعه 

ايران، تقريبا ھمه از توافق لوزان "  دلواپسان"
در ميان مجموعه ھيئت .  ابراز خرسندی کردند

حاکمه ايران از واکنش مثبت، ھيجان زده و 
سريع حسن روحانی که بگذريم، علی aريجانی 
رئيس مجلس از جمله نخستين کسانی بود که 

او .  نسبت به توافق لوزان ابراز شادمانی کرد
 فروردين با ذکر اينکه مجلس از ١٧روز دوشنبه 

: حرکت تيم مذاکره کننده حمايت می کند، گفت
بيانيه لوزان نشانه خوبی در خصوص حل مسئله 

aريجانی سپس خطاب به آن .  ھسته ای ھست
بخش از نمايندگان مجلس که شرط پذيرش 
پروتکل الحاقی مندرج در بيانيه را منوط به 

اجرای پروتکل :  تصويب مجلس دانسته اند، گفت
الحاقی به صورت داوطلبانه نيازی به تصويب 

 . مجلس ندارد

 با اعتصاب و اعتراض خيابانی  
 به پيشواز اول ماه مه برويم

 
اول ماه مه قبل از ھرچيز روز اعتراض خيابانی طبقه .  رسد اول ماه مه،  روز جھانی کارگر از راه می

پيمايی و برگزاری ميتينگ  ست که کارگران در سراسر جھان با راه روزی.  کارگر عليه نظم موجود است
ھای پرولتری در  گردان.  خيزند و تظاھرات خيابانی، عليه استثمار و ستم و نابرابری به اعتراض برمی

ھای خود، با برافراشتن  ھای شھرھای بزرگ، ضمن طرح خواست پنج قاره جھان، با رژه در خيابان
المللی و اراده واحد خود را برای نابودی نظام  ھای سرخ کارگری در اول ماه مه، ھمبستگی بين پرچم

گذارند و زمين زير پای استثمارگران را به لرزه  داری و استقرار سوسياليسم به نمايش می سرمايه
 .افکنند می

داری حاکم  در نظام سرمايه.اول ماه مه دراغلب کشورھای جھان به عنوان روزکارگر، رسماً تعطيل است

 ھای مرتجع منطقه ھای دولت ی دخالت يمن ويران، ثمره
 

کنترل شھر ھر روز به دست يک .  ھا جنگ جريان دارد تيراندازھا مستقرند و در خيابان ھا تک روی بام"
"گيرند ھا مورد ھدف قرار می اند و آمبوaنس ھا بسته شده نيروست، جاده ھا جای کافی  در سردخانه." 

ھا در  ھای شاھدان عينی از درگيری اين گفته."  اند بسياری در خيابان رھا شده  –برای اجساد وجود ندارد 
 .ھا ھزار آواره بر جای گذاشته است  کشته و ده۶٠٠ھايی که تاکنون بيش از  شھر عدن است؛ درگيری
انصارهللا، گروھی از شيعيان يزيدی يمن .  است)  المؤمنين شباب(ھا، انصارهللا  يکی از طرفين درگيری

 ٩٠ی  ھا در اوايل دھه آن.  ھستند که عمدتاً در استان صعده واقع درشمال باختری يمن سکونت دارند
، زمانی که حاميان اين گروه ٢٠٠۴در سال .  آغاز کردند"  مدارا و صلح"مي.دی، جنبش خود را برای 

در مسجدی در پايتخت اعتراض کردند، صالح، رئيس جمھور آن زمان يمن، دستور دستگيری برخی از 
دولت يمن، شيعيان را به ت.ش برای برقراری يک حکومت شيعه متھم .  اعضای اين گروه را داد

اولين جنگ ميان دولت .  ساخت و شيعيان، دولت مرکزی را به تبعيض نژادی و سرکوب شيعيان می
مرکزی و شيعيان زمانی آغاز شد که صالح نيروھای نظامی را برای دستگيری حسين الحوثی، رھبر 

الحوثی در دھه شصت شمسی به ايران سفر کرده بود و تحت تأثير افکار .  گروه به استان صعده فرستاد
از آن پس، شيعيان يمن، نام .  در درگيری با ارتش يمن کشته شد٢٠٠۴وی در سال .  خمينی قرار داشت

ھا به وقوع  ھای متعددی ميان دولت مرکزی و حوثی پس از آن درگيری.  را برای خود برگزيدند"  حوثی"

 سھم زنان از آزمون 
 ھای اجرايی استخدامی دستگاه
 
 

جمھوری اس�می مسبب 
ھای اخير در  اصلی درگيری

 بلوچستان و خوزستان

 جنايتی که ھرگز
  فراموش نخواھد شد

 
صد سال اخير جامعه ايران، آشکارا  تاريخ يک

نشان داده است که طبقه حاکم بر اين کشور، 
برای حفظ موجوديت خود، راه ديگری جز 
اعمال ديکتاتوری عريان ندارد و برای سرکوب 

داری، استبداد و  مخالفين نظم ستمگرانه سرمايه
بی حقوقی از ھيچ جنايت و کشتاری فروگذار 

 .نيست
ايران نمونه برجسته کشوری است که در طول 

بار، بلکه مکرر،  ھا، طبقه حاکم نه يک اين سال
زندانيان سياسی را که حتی بر طبق قوانين 
ارتجاعی پاسدار نظم موجود، به حبس محکوم 

ماجرايی که از .  شدند، به قتل رساند و کشتار کرد
دوران ديکتاتوری رضاخانی آغاز گرديد و 

 با کشتار وسيع ١٣۶٧جمھوری اس.می در سال 
  ٨درصفحه  .زندانيان سياسی آن را به اوج خود رساند

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٩١شماره    ٩۴نيمه دوم  فروردين   –سال سی و ھفتم 



 ٢ ۶٩١ شماره  ٩۴نيمه دوم  فروردين     ٢

١از صفحه   

 توافق اج�س لوزان، 
 نتايج و پيامدھا

يک روز پس از موضع گيری رئيس مجلس 
ارتجاع، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه 
پاسداران در جمع فرماندھان سپاه با تاکيد بر 
اينکه اعضای تيم مذاکره کننده جمھوری اس.می 

تيم :  ھستند، گفت"  ھوشمند و شجاع"افرادی 
مذاکره کننده ھسته ای تا به امروز توانسته اند از 

 . حقوق ملت ايران به شايستگی دفاع کنند
حسن فيروز آبادی، رئيس ستاد کل نيروھای 
مسلح جمھوری اس.می نيز با ارسال پيام تبريکی 
به خامنه ای، ضمن ابراز خرسندی از توافق 
لوزان، از حسن روحانی و تيم مذاکره کننده ھسته 
ای بويژه محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران 

صادق aريجانی، رئيس قوه .  قدردانی کرد
 فروردين ضمن ابراز ١٩قضاييه ھم، در 

بايد از روند طی :  رضايت از بيانيه لوزان گفت
شده حمايت، تقدير و تشکر کنيم تا تيم مذاکره 
کننده بتواند در ماه ھای حساس و سرنوشت ساز 
پيش رو، مسئله ھسته ای را به سرانجام صحيح 

ع.وه بر اينھا، امامان جمعه نيز که .  برساند
جملگی از منصوبين خامنه ای ھستند، ھر کدام به 
فراخور موقعيتی که دارند، با ابراز خرسندی از 
مفاد بيانيه، حمايت خود از تيم مذاکره کننده ھسته 

 .ای را ابراز کردند
پس از موضع گيری ھای مثبت و حمايت گرانه 
سران سه قوه، امامان جمعه و به طور اخص 
واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران و رئيس ستاد 
کل نيروھای مسلح جمھوری اس.می، فضای 
مناسبتری برای خامنه ای باز شد تا در مورد 

 ٢٠خامنه ای روز .  بيانيه لوزان اظھار نظر کند
نه موافق و نه "فروردين، ضمن بيان اينکه 

است و با تاکيد بر اينکه، "  مخالف توافق لوزان
توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و 

ھنوز اتفاقی :  عزت ملت از بين برود، گفت
نيفتاده است و بيانيه فقط يک چرک نويس است، 
بنابراين چيزی که نه به دار است و نه به بار، 

خامنه ای در ادامه .  تبريک و تھنيت ندارد
سخنانش نسبت به تفسير ھيئت حاکمه آمريکا از 
توافق لوزان مبنی بر اينکه تحريم ھا پس از 
راست آزمايی توسط آژانس بين المللی انرژی 
اتمی و تاييد اين آژانس از انجام تعھدات ايران به 

تحريم ھا بايد :  تدريج صورت خواھد گرفت، گفت
در روز توافق لغو شود و اظھارات طرف مقابل 

 .در مورد لغو تحريم ھا، قابل قبول نيست
بر بستر چنين اظھارات تاييد آميزی از طرف 
باaترين مقامات حکومتی در تاييد بيانيه لوزان، 
ديگر جايی برای مخافت خانی جدی نسبت به 
بيانيه لوزان در درون جناح بندی ھای ھيئت 

لذا، کم کم مخالفت ھای .  حاکمه ايران باقی نماند
اوليه کيھان شريعتمداری، گروه دلواپسان، جبھه 
پايداری و مخالفت خوانی پاره ای از نمايندگان 
مجلس با اصل بيانه و توافق لوزان رنگ باخت و 
در عوض به جای آن، مجادaت بر سر تفسير 
ھای متفاوت روی بندھايی از بيانيه لوزان از 
جمله چگونگی لغو تحريم ھا و ميزان ابعاد 
بازرسی ھای سرزده ميان جمھوری اس.می و 

مضافا اينکه .   باa گرفت۵+١گروه کشورھای 

در داخل آمريکا نيز اوباما و ھيئت نمايندگی اين 
کشور نيز از طرف کنگره و ديگر محافل 
جمھوری خواھان نسبت به مفاد بيانيه و توافقات 
صورت گرفته در اج.س لوزان با چالش ھای 

حال با چنين تفسيرھا و .  جدی مواجه شدند
برداشت ھای متفاوتی از بيانيه لوزان، سئواaت 
متعددی وجود دارند که بدون پاسخ گويی به آنھا 
مشکل بتوان چشم انداز روشنی از دستيابی به 

در اين .  بدست داد"  توافق جامع و نھايی"يک 
نوشتار سعی ما بر اين است تا با طرح سئواaت 
مرتبط با موضوع و پاسخگويی به آنھا دست کم 
بتوانيم چشم انداز روشنتری نسبت به دور نھايی 
مذاکرات و ھمچنين روند دست يابی يا عدم دست 
يابی به يک توافق جامع ھسته ای را در ماه ھای 

 .آينده بدست داده باشيم
آيا توافقات صورت گرفته در :سئواaتی از قبيل

اج.س لوزان، زمينه ھای پايان کشمکش ھای 
ھسته ای را برای طرفين نزاع به دنبال خواھد 

 داشت؟ 
با توجه به مفاد بيانيه لوزان و اينکه روند 
مذاکرات و توافقات صورت گرفته در لوزان 
سوئيس در ميان دو کشور ايران و آمريکا 
مخالفانی داشته و دارد، آيا اين مخالفت ھا می 
تواند روی روند نھايی رسيدن به يک توافق 

 جامع تاثيرگذار باشد؟ 
آيا توافقات تا کنونی صورت گرفته در اج.س 
لوزان می تواند بحران موجود در خاورميانه را 
کاھش داده يا متوقف کند؟ اگر با توافق فوق، 
موضوع بحران ھسته ای در ايران به پايان خود 
نزديک شده باشد، اين توافق چه تاثيری بر 
زندگی مردم و اوضاع اقتصادی ايران خواھد 

 داشت؟
ممکن است سئواaت ديگری ھم وجود داشته 
باشند که نيازمند پاسخگويی باشند، اما در اين 
نوشتار ت.ش ما بر اين است دست کم به ھمين 

 .سئواaت پاسخ دھيم
بر کسی پوشيده نيست که ھيئت حاکمه ايران بر 
بستر يک شرايط ويژه و بحران مالی ھمه جانبه 
يعنی خالی شدن خزانه دولت در زير تحريم ھای 
اقتصادی از جمله در بخش ھای صادرات نفت، 
پتروشيمی، کشتيرانی، بانک ھا، فلزات گران 
قيمت و بلوکه شدن ده ھا ميليارد دaر از سرمايه 
ھای مالی نظام در خارج از کشور، اجبارا به 

روندی که با .  پای ميز مذاکرات ھسته ای رفت
در سوم آذر "  توافق اقدام مشترک"پذيرش 
 در ژنو رسميت يافت و نقطه اوج و نتيجه ١٣٩٢

 ١٣تاکنونی آن ھم، دستيابی به بيانيه مشترک 
طی .  فروردين در پايان اج.س لوزان بوده است

يک سال و نيم گذشته، به رغم تمام فراز و 
فرودھا، کشمکش ھا و مخالفت ھای جناح ھايی 
از درون نظام، مجموعه ھيئت حاکمه ايران و به 

نرمش "طور اخص شخص خامنه ای تحت لوای 
و با ھدف لغو تحريم ھای صورت "  قھرمانانه

گرفته به اجبار به مذاکره  با قدرت ھای بزرگ 
نه تنھا به مذاکره تن دادند، بلکه .  جھانی تن دادند

در اين مسير در مقابل خواست ھای اصلی 
 مجبور شدند گام به گام تن به ۵+١کشورھای 

 . کرنش و عقب نشينی ھای اساسی ھم بدھند
 و پس از ١٣٩٢به دنبال توافق ژنو در سوم آذر 

آن طی يک سال و نيم مذاکره که سرانجام به 
صدور يک بيانيه مشترک در اج.س لوزان 
منتھی شده است، به رغم اينکه جمھوری اس.می 
از بسياری از خطوط قرمز خود عقب نشينی 

، اما با وجود اين ھنوز ھيئت )١(کرده است
حاکمه ايران برای رسيدن به توافق نھايی با دو 

چالش نخست، .  چالش بزرگ مواجه است
موضوع لغو تحريم ھاست که جمھوری اس.می 
دست کم تا اين لحظه روی لغو ھمه جانبه تحريم 
ھا، آنھم دقيقا از روز توافق و ھمراه با امضاء 

در حالی که کشورھای .  توافق نھايی تاکيد دارد
 متفق القول روی لغو تدريجی تحريم ھا، ۵+١

آنھم پس از انجام راست آزمايی ھای آژانس بين 
المللی و تاييد اين مرکز از انجام تعھدات 

 . جمھوری اس.می، پافشاری اکيد دارند
دومين چالش، اجرای پروتکل الحاقی است که 
جمھوری اس.می تفسيرش از پذيرش آن فقط 
بازرسی ھای سرزده در سايت ھای ھسته ای 
رژيم است، در حاليکه آمريکا و ديگر کشورھای 

 به صراحت اع.م کرده اند، ھر مکانی را ۵+١
که آژانس بين المللی نسبت به پيشبرد س.ح اتمی 
و کارکرد آن مشکوک باشد، طبق پروتکل الحاقی 
. می تواند و بايد ھم بتواند از آن مکان بازديد کند

ترديدی نيست که اين برداشت و تفسير آژانس 
 ع.وه بر بازرسی ۵+١بين المللی و کشورھای 

ھای سرزده از سايت ھای اتمی جمھوری 
اس.می، شامل ھر مکان نظامی که مشکوک به 
ساخت موشک ھای بالستيک با ظرفيت حمل 

 . ک.ھک ھسته ای باشد نيز خواھد بود
به رغم حمايت ھمه جانبه باaترين مقامات 
سياسی و نظامی جمھوری اس.می از بيانيه و 
ابراز خرسندی آنھا از توافقات صورت گرفته در 
اج.س لوزان، اما موضع گيری صريح خامنه 

اگر در ھمان روز : "ای و روحانی مبنی بر اينکه
اول اجرای توافقنامه با قدرت ھای بزرگ، تحريم 
ھا به طور کامل برداشته نشوند، ما ھيچ توافقی 

، و باز با توجه به تاکيد "را امضاء نخواھيم کرد
مسئولين نظامی کشور ":  خامنه ای مبنی بر اينکه

به ھيچ وجه ماذون نيستند که به بھانه نظارت، 
بيگانگان را به حريم امنيتی کشور راه دھند يا 

، طبيعتا دو "توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند
موضوع نحوه لغو تحريم ھا و چگونگی اجرای 
پروتکل الحاقی، دست کم تا اين لحظه مھمترين 
چالش و مانع احتمالی در مسير رسيدن به توافق 

 . جامع در ماه ھای آينده خواھد بود
اما، بر اساس اظھار نظرھا و مجموعه واقعيت 

بعيد به نظر می رسد که کشورھای ھای موجود، 
بنابر اين تا .   روی اين دو محور کوتاه بيايند۵+١

اين لحظه توپ در زمين جمھوری اس.می است 
و طبيعتا، اين ھيئت حاکمه ايران و در راس آن 
شخص خامنه ای است که بايد در باره شکست يا 
. رسيدن به توافق نھايی مذاکرات تصميم بگيرند

پوشيده نيست شرايط ويژه ای که جمھوری 
توافق " به پذيرش ١٣٩٢اس.می را در سوم آذر 

واداشت، نه تنھا به قوت خود باقی "  اقدام مشترک
اند، بلکه تنگناھای رژيم در عرصه سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی ھم اينک بسيار ژرف تر و 

لذا، با توجه .  بحرانی تر از آن دوران نيز ھستند
به مجموعه شرايط حاکم بر جمھوری اس.می 
آنچه محتمل تر و عينی تر به نظر می آيد اين 

نرمش "است که، رژيم در روند منطقی ھمان 
برای ادامه بقا و ماندگاری خود، نھايتا "  قھرمانانه

با کمی چانه زنی جھت تعديل و گرفتن زھر دو 
چالش پيش رو، در نھايت برای ختم بحران ھسته 
 .ای به شرايط طرف مقابل گردن خواھد نھاد

مگر اينکه طی دو ماه و نيم باقيمانده اتفاق خارق 

٣درصفحه   



 ٣ ۶٩١ شماره  ٩۴نيمه دوم  فروردين     ٣

 توافق اج�س لوزان،نتايج و پيامدھا

العاده ای رخ دھد که شرايط دست يابی به توافق 
 . نھايی را دگرگون سازد

با پاسخ به پرسش اول، طبيعتا پاسخ به سئوال 
بعدی، يعنی مفاد توافقات لوزان در ميان دو 
کشور ايران و آمريکا مخالفانی داشته و دارد، آيا 
اين مخالفت ھا می تواند روی روند آتی و نھايی 
رسيدن به يک توافق جامع تاثيرگذار باشد يا نه؟ 

 ھمان طور که در .تا حدودی روشنتر خواھد بود
مقدمه اين نوشتار بدان اشاره شد، با اع.م بی 
طرفی خامنه ای، تاييد صريح سران سه قوه و 
امامان جمعه از مفاد بيانيه لوزان و به طور 
اخص حمايت بی چون و چرای فرمانده سپاه 
پاسداران و رئيس ستاد کل نيروھای مشترک 
جمھوری اس.می از توافقات فوق، فضا برای 
مخالفين و منتقدين بيانيه لوزان از جمله کيھان 
شريعتمداری، دلواپسان، جبھه پايداری و 
نمايندگان منتسب به اين جبھه دست کم طی ماه 

لذا، به نظر .  ھای آينده تا حدودی بسته شده است
می رسد تيم مذاکره کننده رژيم در سه ماه آينده با 
مشک.ت جدی از طرف منتقدان داخلی مواجه 

وظيفه ھيئت نمايندگی ايران در مواجھه به .  نباشد
منتقدان بيانيه در ماه ھای پيش رو طبق توصيه 

مخالفان و "  توجيه کردن"خامنه ای صرفا در حد 
اما، آيا اين بدان .  منتقدان بيانيه خواھد بود

معناست که منتقدان مذاکرات ھسته ای و مخالفان 
بيانيه لوزان برای ھميشه ساکت شده و ديگر 
دولت روحانی به چالش نخواھند گرفت؟ مسلم 

از آنجايی که .  است که ھرگز چنين نخواھد بود
خاتمه بحران ھسته ای به لحاظ سياسی موقعيت 
کابينه روحانی و طيف طرفداران رفسنجانی را 
در موقعيت برتری نسبت به گذشته قرار خواھد 
داد، کشمکش ھای جناح ھای درونی ھيئت 
حاکمه ايران به ويژه واکنش منتقدين مذاکرات 
ھسته ای در عرصه ھای ديگر و با شدت بيشتر 

 .سر باز خواھد کرد
اما، موضوع توافق لوزان و کشمکش ھای  

موجود روی بندھای مفاد اين بيانيه در درون 
ھيئت حاکمه آمريکا می تواند تا حدودی متفاوت 

ھمانطور که بارھا .  از جمھوری اس.می باشد
اع.م کرده ايم استراتژی کل ھيئت حاکمه آمريکا 
روی تغيير سياست خارجی جمھوری اس.می 

اما، در مسير دست يابی به اين .  استوار است
استراتژی ممکن است سياست اوباما و به طريق 
اولی سياست دمکرات ھا با سياست جمھوری 

کشمکش و .  خواھان تا حدودی متفاوت باشد
اخت.فی که ھم اکنون ميان اوباما و کنگره آمريکا 
وجود دارد در واقع، کشمکش بر سر نحوه مقابله 
با جمھوری اس.می در امر بحران ھسته ای 

به رغم اينکه جمھوری خواھان با ھرگونه .  است
فعاليت ھسته ای جمھوری اس.می مخالف اند و 
سياست شان مبتنی بر توقف کامل چرخش 
سانتريفيوژھا و غنی سازی ھسته ای به ھر 
ميزان توسط جمھوری اس.می ست، با وجود اين 
به نظر نمی رسد که در مقطع کنونی بخواھند 
موانع جدی بر سر راه اجرای مفاد توافق نامه 

از آنجايی که مفاد بيانيه لوزان .  لوزان ايجاد کنند
جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راھنمای مفھومی "

تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را 
، از اين رو، مخالفان توافق "فراھم خواھد ساخت

لوزان در آمريکا با استناد و تاکيد بر ھمين بند از 
طی ماه ھای پيش رو، بر اجرای  مقدمه بيانيه 

سفت و سخت بندھايی از بيانيه لوزان از جمله 
بندھای مربوط به چگونگی لغو تحريم ھا و ابعاد 
. بازرسی ھای سرزده اعمال فشار خواھند کرد

موضعی که تا حدودی می تواند تامين کننده نظر 
چرا که .  نتانياھو نخست وزير اسرائيل ھم باشد

نتانياھو نيز بعد از توافقات لوزان تاکيد کرد که 
در ماه ھای آينده ھمه کوشش و ت.ش خود را در 
مسير رايزنی برای تقويت بندھای اين بيانيه 

تفسيرھای متفاوت و چالش .  متمرکز خواھد کرد
برانگيز اوباما، جان کری و سخنگويان کاخ سفيد 
با مقامات جمھوری اس.می در واکنش به دو بند 
مورد نظر بيانيه لوزان، ھمگی بيانگر ھمين نکته 
است که اوباما و کابينه او حساسيت نمايندگان 
کنگره آمريکا در مورد لغو تحريم ھا و نحوه 
اجرای پروتکل الحاقی را تا حدودی مد نظر 

 . داشته و دارند
فراتر از موضوعات فوق، اينکه آيا توافق 
صورت گرفته در اج.س لوزان تا ھمين جا می 
تواند بحران موجود در خاورميانه را کاھش يا 
متوقف کند؟ سئوال ديگری است که تاکنون 

اگر .  واکنش ھای مختلفی را بر انگيخته است
بپذيريم که بحران کنونی خاورميانه ريشه در 
بحران نظام سرمايه داری دارد و فی نفسه فراتر 
از مناقشات ھسته ای ميان ايران و قدرت ھای 
بزرگ جھانی است، آنگاه شفاف تر می توان به 
تاثيرات توافق اج.س لوزان در کاھش يا توقف 

اينکه جمھوری اس.می .  بحران موجود نظر داد
يک پای ثابت ايجاد بحران در خاورمينه است، 
کم ترين ترديدی در آن نيست و دقيقا از ھمين 
روست که سياست اتحاديه اروپا و به طور اخص 
استراتژی ھيئت حاکمه آمريکا نه فقط در رسيدن 
به توافقات ھسته ای، بلکه فراتر از آن روی 
تغيير سياست خارجی جمھوری اس.می متمرکز 

به رغم اينکه در تمام سال ھای گذشته .  است
اجرای اين استراتژی آمريکا ھمواره از کانال 
برخورد به موضوع ھسته ای جمھوری اس.می 
و حل بحران فوق سازماندھی شده است، اما بعيد 
به نظر می آيد که در مقطع کنونی توافق لوزان 
بتواند تاثيری در کاھش بحران خاورميانه داشته 

لذا، تا زمانی که تغييرات اساسی در .  باشد
سياست خارجی جمھوری اس.می در عمل و نه 
در حرف صورت نگرفته باشد، نه تنھا اميدی بر 
توقف و يا کاھش بحران خاورميانه آنھم در کوتاه 
مدت متصور نيست، بلکه بسيار محتمل ھست که 
طی ماه ھای آينده به دليل عقب نشينی ھيئت 
حاکمه ايران در بحران اتمی، اين رژيم برای 
تقويت روحيه شکست خورده نيروھای خود و 
نيز جھت سرپوش گذاشتن بر عقب نشينی ھای 
تاکنونی خود در رسيدن به توافق ھسته ای، به 
مداخ.ت خود در بحران خاورميانه ابعاد 

 .تری بدھد وسيع
در ھر صورت توھمات ايجاد شده در پی توافق 
لوزان، صرفا در محدوده توھم پراکنی در حل 
بحران خاورميانه متوقف نشده، بلکه دامنه 
توھمات فوق به عرصه ھای ديگری نيز کشيده 

از جمله عرصه ھايی که طی يک سال . شده است
و نيم گذشته و به طور اخص در ھفته ھای اخير 
از طرف ھيئت دولت و طرفداران آن شديدا تبليغ 

و ترويج می شود، ايجاد توھم در ميان توده ھای 
مردم ايران است که گويا با حل مناقشه ھسته ای، 
. تغييرات اساسی در زندگی مردم ايجاد خواھد شد

اينکه با توافق لوزان، آيا بحران ھسته ای در 
ايران حل شده؟ و اگر حل شده، اين توافق چه 
تاثيری بر زندگی مردم و اوضاع اقتصادی ايران 
خواھد داشت؟ سئواaت ديگری ھستند که بايد به 

واقعيت اين است که تا اين .  آنھا پاسخ داده شود
مرحله و در پی دستيابی به توافق لوزان، ھنوز 

و کل مفاد "  نه به دار است و نه به بار"چيزی 
صرفاً "  چرک نويس"بيانيه در حد يک 

راھنمای مفھومی تنظيم و نگارش برنامه جامع "
برای .  در ماه ھای پيش رو است"  اقدام مشترک

روشنتر شدن موضوع اصل را بر اين می گذاريم 
که تا سه ماه ديگر طرفين نزاع به امضاء يک 
توافق جامع و نھايی دست يابند، خوب در اين 
صورت ھيئت دولت از قَبَل اين توافق چه گلی بر 
سر توده ھای مردم ايران خواھد زد؟ آيا در 
وضعيت معيشتی مردم و ميزان دريافتی دستمزد 
کارگران تغييراتی رخ خوھد داد؟ و آيا اقتصاد 

تورمی موجود خارج -ايران از بحران رکود
 خواھد شد؟

اوa با دست يابی به توافق نھايی، ھيچ چشم 
اندازی aاقل در کوتاه مدت برای لغو کامل 

دوما، در پی لغو .  تحريم ھا متصور نيست
تدريجی تحريم ھا و با توجه به ورشکستگی کامل 
دولت، فساد مالی حاکم بر ھيئت حاکمه ايران، 
دست کم سال ھا وقت aزم است تا دولت خزانه 
خالی خود را پر کند و اگر چيزی ھم باقی ماند، 
صرف نھادھای نظامی، پليسی، معارف اس.می 

مگر طی .  و دل و دزدی ھای ديگر خواھد شد
دھه ھای گذشته و به طور اخص در دوره ھشت 
ساله رياست جمھوری احمدی نژاد که حدود 

 ميليارد دaر پول ناقابل به خزانه رژيم ۶٠٠
واريز شد، چيزی نصيب کارگران و توده ھای 
مردم ايران شد، که اين بار کسانی اين چنين به 
توھم گرفتار شده اند، که گويا با ختم بحران ھسته 
ای، تحولی نيز در زندگی معيشتی توده ھای 

ع.وه بر اين .  مردم ايران صورت خواھد گرفت
تورمی حاکم بر سيستم سرمايه -آيا بحران رکود

دار ايران طی سه سال گذشته و با شروع تحريم 
ھا، شکل گرفته است که حاa انتظار داشته باشيم 
با لغو تحريم ھا و واريز شدن دaرھای بلوکه شده 
به خزانه دولت، به يکباره اقتصاد بيمار و 
ورشکسته ايران به يک اقتصاد سالم، پويا و رشد 

نتيجه اينکه مناقشه بحران ھسته .  يابنده باز گردد
ای ايران با قدرت ھای بزرگ جھانی به ھر 

تواند برای کابينه روحانی   شکلی که حل شود،می
گشايشی داشته باشد اما، از اين گشايش چيزی 
نصيب کارگران و توده ھای مردم ايران نخواھد 

وضعيت معيشتی مردم ايران بعد از اين نيز .  شد
بر ھمان پاشنه ای خواھد چرخيد که تا کنون 

 . چرخيده است
عليرضا زاکانی نماينده مجلس شورای     -)١(

اس.می که يکی از منتقدين شناخته شده مذاکرات 
ھسته ای و بيانيه لوزان است، با امضاء 
متخصص پزشکی ھسته ای در يادداشت 
مبسوطی که در اختيار خبرگزاری تسنيم قرار 
داده، با تحليل از مفاد بيانيه لوزان، تيم مذاکره 
کننده ھسته ای جمھوری اس.می را دست کم در 

 محور به عبور از خط قرمز نظام متھم کرده ١٢
 .  است
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١از صفحه   

 با اعتصاب و اعتراض خيابانی به پيشواز اول ماه مه برويم 
ھا حتا در روز اول ماه  داران و دولت آن سرمايه 

دارند برايشان کار کنند،  مه ، کارگران را وامی
ھا  ارزش اضافی بيافرينند و بر سرمايه آن

طبقه حاکم باکشاندن کارگر به محل .  بيافزايند
کار، اجبار کارگر به کار در روز اول ماه مه و 
ميخکوب کردن وی در پای ماشين توليد، در 
ھمان حال که يک روز اضافه ديگر ھم از کارگر 

کند و بر سود و  کشد و او را استثمار می کار می
افزايد، درعين حال مانع آن  سرمايه خويش می

شود که کارگر در اين روز، راھی خيابان و  می
تواند و  طبقه کارگر می.  اعتراض خيابانی شود

دار را که در آن  بايد اين تاکتيک طبقه سرمايه
برد، به مقابله  واحد، فايده دوگانه از آن می

شرکت کشت و .  برخيزد و آن را خنثا نمايد
ست  تپه، يکی از واحدھايی شکر ھفت صنعت نی

قدم خنثاسازی اين  تواند پيش که سنديکای آن می
توان با اين تاکتيک  به دو طريق می.  تاکتيک شود

يا از اين .  به مقابله برخاست و آن را خنثا کرد
تپه و کارگران  شکر ھفت طريق که سنديکای نی

پيشرو، برای امتناع کارگران از رفتن به سر کار 
که با کدام روز  مستقل از آن(در روز اول ماه مه 
ريزی و آن را به  برنامه)  ھفته مصادف است

توانند،  گاه کارگران می آن.  مرحله اجرا درآورند
فرضا وارد خيابان شوند و يا بسته به شرايط، 
مراسم مستقل و مناسبی به مناسبت روز اول ماه 

يا اگرکه به ھر دليلی، امکان .  مه برگزار نمايند
سازماندھی و اجرای چنين اقدامی وجود نداشته 

توان با حضور در سر کار، اما  باشد، می
کشيدن از کار، ضرورت تعطيلی اول ماه  دست

مه را به کارفرما و دولت حامی وی يادآوری 
توانند راس ساعت معينی  کارگران می.  کرد

ھا را خاموش کنند، در محوطه کارخانه  ماشين
پيمايی بزنند يا در محل مناسبی تجمع  دست به راه

ھای خويش را مطرح سازند،  کنند و خواست
ای را که از قبل برای اول ماه  گاه مراسم ويژه آن

اگر که .  اند، برگزار نمايند مه تدارک ديده
کارفرما و دولت حامی وی مانع ورود ما به 

شود، ازاين طريق  خيابان و اعتراض خيابانی می
است که ما می توانيم اعتراض را از خيابان به 

 .کارخانه ببريم
عين ھمين شيوه در واحدھای بزرگی چون ايران 

کارگران آگاه و .  تواند اجرا شود خودرو نيز می
پيشرو ايران خودرو در سلسله اعتصابات خود 

 ٩٣از جمله سازماندھی چند اعتصاب در سال 
نشان دادند که توانايی عملی ساختن چنين اقدامی 

ايران خودرو که حتا روزھای جمعه، .  را دارند
ست، با اعتصاب و خواباندن  کاردرآن اجباری

تواند به استقبال اول ماه مه  ھای توليد، می چرخ
ھا،  ھا، پتروشيمی در ساير خودروسازی.  برود

آھن، فوaد  آھن بافق، چادرملو، ذوب معدن سنگ
و در ھر کارخانه و واحد ديگری که کارفرما، 

 ١١(کارگر را به کار در روز اول ماه مه 
دارد، کارگران پيشرو و  وا می)  ارديبھشت

ازاعتبار و پايگاه توده ای درميان کارگران اين 
ھا و  شرکت برخوردار است و تاکنون از شيوه

ابتکارات بکر و جالبی برای برگزاری مراسم 
تواند نقش  اول ماه مه استفاده کرده است، می

. ھای مستقل اول ماه مه ايفا کند مھمی در مراسم
اين موضوع از اھميت بسيار زيادی برخوردار 

قدم  است که کارگران متشکل در اين سنديکا، پيش
شوند و با صدور فراخوان تجمع و برگزاری 
. مراسم اول ماه مه، ابتکار عمل را بدست گيرند

سنديکای کارگران شرکت واحد از اين اتوريته و 
ھا و در جنبش  اعتبار در بين ديگر تشکل

کارگری برخودار ھست که چنين نقشی را ايفا 
اول ماه مه روز کارگر و متعلق به تمام .  کند

کارگران است و بايد ت.ش نمود تعداد ھرچه 
بيشتری از کارگران را به اعتراضات و 

سنديکای .  ھای ويژه اول ماه مه کشاند مراسم
کارگران شرکت واحد که درسال ھای گذشته، 

ای را در  ھای ويژه منجمله در دوسال اخير مراسم
رانی تھران با موفقيت برگزار  ھای اتوبوس پايانه

نمود و ھمچنين چندين تجمع اعتراضی در برابر 
تواند نقش  نھادھای حکومتی را سازمان داد، می

موثری در بسيج کارگران اين شرکت و ديگر 
ست که در صدور  بديھی.  کارگران داشته باشد

چنين فراخوانی اگر که سنديکای کارگران 
تپه نيز با سنديکای کارگران شرکت  شکر ھفت نی

واحد ھمراه باشد، اين اقدام مشترک و اتحادعمل 
بين دو تشکل معتبر کارگری که ھردو از 

ای نسبی برخودار  محبوبيت  و از پايگاه توده
ھستند، نه فقط از جھت بسيج نيروی کارگری 
بيشتر، تاثيرات بھتری خواھد داشت، بلکه 

ھا و  چنين از جھت جلب و جذب ساير تشکل ھم
يابی  فعاaن کارگری به اين اتحاد عمل و سازمان

تر نيز تاثيرات مھمی  يک اتحاد عمل بزرگ
 .برجای خواھد گذاشت
تپه در رابطه با  شکر ھفت اما نقش سنديکای نی

برگزاری مراسم اول ماه مه تنھا به ھمراھی با 
سنديکای کارگران شرکت واحد خ.صه 

اش  اين سنديکا از آغاز اع.م موجوديت.  شود نمی
 کارگران  ، مورد اعتماد عميق توده٨٧در آبان 

گيری  اين شرکت بوده و از نفوذ و محبوبيت چشم
رغم  به.  در ميان آنان برخوردار بوده است

ھای خشن و بازداشت و زندان و اخراج  سرکوب
رھبران سنديکا که تضعيف و محدوديت دامنه 

چنان سرپا  فعاليت آن را درپی داشته ، اما ھم
شکر  ايستاده است و نه فقط در ميان کارگران نی

تپه، بلکه در سطح کل جنبش کارگری نيز از  ھفت
. نفوذ و اعتبارقابل توجھی برخوردار است

فعاaن اين سنديکا و ديگر کارگران پيشرو 
پيمايی،  ھا اعتراض، راه تپه که ده شکر ھفت نی

 ۵٠تظاھرات و اعتصاب بزرگ را که گاه تا 
روز ادامه داشت، با موفقيت سازماندھی 

اند، ھنوز ھم قادر به بسيج توده کارگران  نموده
توانند سازمانده اعتراض  اين شرکت ھستند و می

 .و اعتصاب در اول ماه مه باشند

بر ايران اما روز اول ماه مه به عنوان يک روز 
. تعطيل رسمی به رسميت شناخته نشده است

 در اين جا، نه  رژيم سياسی پاسدار منافع سرمايه
فقط ھر تحرکی را که از آن بوی مخالفت با 

داری به مشام برسد به شدت  مناسبات سرمايه
سرکوب نموده است، بلکه حتا تجمعات کارگری 

پيمايی به مناسبت  ھای صنفی و راه با خواست
 .روز جھانی کارگر را نيزممنوع ساخته است

رغم اين موضوع اما طبقه کارگر ايران نيز  به
ھر ساله با شور و شوق فراوان به استقبال روز 
جھانی کارگر شتافته است و در اوضاع و شرايط 
مختلف، مبارزات و اقدامات معينی را بدين 

ھايی را نيز در  مناسبت سازمان داده و مراسم
با .  اشکال گوناگون و متنوع برگزار نموده است

وجود تنوع اشکال مبارزه و برگزاری مراسم 
پيمايی، تظاھرات، اعتراض  اول ماه مه، مانند راه

خيابانی، دست کشيدن از کار و اعتصاب، 
ھای  ھای کارگری، برگزاری مراسم گلگشت

ھا، تجمع در داخل شھرھا و  کارگری در سالن
ھا، پخش گل و   کوه ھا، صعود به قله پارک

شيرينی در اماکن کارگری، برگزاری مراسم در 
بيرون شھرھا و دامن طبيعت و حتا در داخل 

ھا، اما در ھرحال طبقه کارگر ايران ھر  زندان
ترين  سال در اول ماه مه، ھمراه با طرح مھم

مطالبات سياسی و اقتصادی، بر اتحاد خود با 
ھايش در سرتاسر جھان و  ای طبقه ھمرزمان و ھم

داری تاکيد  مبارزه برای برچيدن نظام سرمايه
ازپيش  رغم تشديد بيش امسال نيز به.  ورزيده است

فشارھای سياسی و اقتصادی که جناح راست و 
تر و ھارتر بورژوازی حاکم، بر گرده  رحم بی

طبقه کارگر تحميل نموده است، کارگران ايران 
با آغوشی باز به استقبال اول ماه مه، روز جھانی 

ترديدی در اين مساله وجود .  روند کارگر می
ندارد که ارتجاع حاکم، با توسل به انواع ترفندھا 

ای چون تھديدات تلفنی و  گرانه و اقدامات سرکوب
حضوری، احضار و بازداشت و ارعاب 
کارگران پيشرو و فعاaن کارگری، تمام سعی 
خود را به کار خواھد بست تا از برگزاری 

اما .  ھای اول ماه مه ممانعت به عمل آورد مراسم
طبقه کارگر ايران و کارگران پيشرو که در 
بدترين و خفقان آميزترين شرايط، با ابتکار 

ھای  ھای جالب خود، در اشکال و شيوه عمل
اند، امسال نيز  متنوعی اين روز را گرامی داشته

ھای گذشته است که به  با استفاده از تجارب سال
 .روند پيشواز اول ماه مه می
تر  ھای پيشروتر و متشکل پوشيده نيست که بخش

کارگران، نقش و وظيفه مھمی در برگزاری 
ھای مستقل اول ماه مه و سازماندھی اين  مراسم
که گفتيم روز  اول ماه مه چنان.  ھا دارند مراسم

بنابراين ھرجا چنين .  ست اعتراض خيابانی
موقعيتی ولو به طور نسبی بتواند وجود داشته 
باشد، بايد از اين شيوه استفاده کرد و اعتراضات 

سنديکای کارگران .  خيابانی را سازمان داد
رانی تھران و حومه که  شرکت واحد اتوبوس

۴ 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ھای مرتجع منطقه ھای دولت ی دخالت يمن ويران، ثمره
ھا و عبدهللا صالح،  مختلف يمن، از جمله حوثی

دولت عربستان توانسته .  تر از ھادی است محبوب
است حمايت نظامی يا سياسی شماری از 
کشورھای منطقه از جمله اکثر اعضای شورای 
ھمکاری خليج فارس و ھمچنين مصر، اردن، 
مراکش، ترکيه، پاکستان و افغانستان و چند 

 .کشور ديگر را به دست آورد
با وجودی که در دی ماه سال گذشته علی 
: سعيدی، نماينده خمينی، اع.م کرده بود

مرزھای جمھوری اس.می از شلمچه تا مھران "
و خليج فارس به دورترين نقاط خاورميانه انتقال 

امروز عمق استراتژيک .  پيدا کرده است
جمھوری اس.می سواحل مديترانه، تنگه 

اما سران ."  المندب و غرب آسياست باب
جمھوری اس.می نيز به شيوه خود به دنبال راه 

 . گردد حلی ديپلماتيک می
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جمھوری 
اس.می در سفر دو روزه خود به قزاقستان مدعی 

من اين امتياز را داشتم که در کنفرانس بن : "شد
شرکت کنم، جايی که حکومت افغانستان تشکيل 

ھا  در واقع ما اين کار را نکرديم، خود افغان.  شد
توانيم در يمن ھم انجام  ھمين کار را می...  کردند
 برای ٢٠٠١کنفرانس بن، در سال ."  دھيم

بازسازی افغانستان پس از سرنگونی طالبان بر 
. پيمانانش برگزار شد اثر حمله آمريکا و ھم

ظريف پروسه مشابھی را برای يمن پيشنھاد 
ھا گسترش نفوذ ايران  کند که از نظر سعودی می

 .در شبه جزيره عربستان خواھد بود
چنين ضعف دولت  ثباتی، ھم اگر تاکنون، بی

مرکزی، فساد مانع توسعه اين فقيرترين کشور 
خاورميانه بوده است، اکنون جنگی خانمانسوز 

جنگی که با .  نيز بر وخامت اوضاع افزوده است
مداخله سران مرتجع کشورھای اس.می منطقه، 

ای را به خود گرفته و  ی جنگی فرقه چھره
تر به ورطه  رود تا اين کشور را ھر چه بيش می

آور مواد  بيکاری، گرانی سرسام.  ويرانی بکشاند
غذايی و کمبود خدمات اجتماعی به معنای آن 

 ميليون يمنی درف.کت و گرسنگی به ١٠است که 
 .برند سر می

ھای درونی يمن، جنگی غير مستقيم  درگيری
. ميان جمھوری اس.می و عربستان است

عربستان و کشورھای مرتجع منطقه به علت 
المندب و مرزھای  اھميت استراتژيک تنگه باب

مشترک با يمن، و نيز ھراس از گسترش نفوذ 
ھا،  گيری حوثی جمھوری اس.می با قدرت

با توجه .  ثباتی در يمن را تحمل کند توانند بی نمی
به اين که عربستان حمايت سياسی يا نظامی 
بسياری از کشورھای منطقه از جمله مصر را 

آيد اوضاع ھر چه  جلب کرده است، به نظر می
در .  تر به زيان جمھوری اس.می است بيش

آيد، جمھوری اس.می  اوضاع کنونی به نظر می
تواند به دخالت مستقيم نظامی در يمن روی  نمی

تواند به يک جنگ تمام  آورد، زيرا اين اقدام می
عيار نه تنھا با عربستان بلکه با بسياری از ديگر 
کشورھای منطقه منجر گردد، اما با توجه به 
سياست خارجی تاکنونی جمھوری اس.می، 

گری  سران رژيم حاضر نخواھند شد از دخالت
در اوضاع داخلی کشورھای منطقه از جمله يمن 

در نتيجه حتا در صورت پيروزی .  چشم پوشند
نظامی ھادی و نيروھای مؤتلف عربستان و عقب 

ھا،  برقراری آرامش و صلح در اين  راندن حوثی
 . انداز نزديک وجود ندارد کشور در چشم

 
 

اند و  يمن، صالح، اکنون وارد يک ائت.ف شده
. جنگند مشترکا عليه نيروھای وفادار به ھادی می

 طرفدار  يک حزب سنی(ھا حزب اص.ح  حوثی
را به تحريک مردم عليه آنان متھم )  عربستان

کنند و ھادی و ساير مخالفان، ايران را به  می
اما اين تنھا نيروھای .  ھا حمايت و تسليح حوثی
ع.وه بر اين نيروھا، .  درگير در يمن نيستند

در .  بخشی از يمن به تصرف القاعده درآمده است
بخشی ديگر از آن نيروھای داعش در حال رشد 

گذشته از آن اخت.ف و .  و گسترش ھستند
چنان  درگيری بين ساکنين شمال و جنوب يمن ھم

 .ادامه دارد
 در پی يک ١٩٩٠يمن شمالی و جنوبی در سال 

جنوب يمن يکی از منابع .  رفراندوم متحد شدند
 درصد از نفت ٨٠حدود .  ثروت کشور است

شود، صنعت  کشور در جنوب توليد می
ماھيگيری و پاaيش نفت بندر عدن از 

ھای عمده اقتصادی کشور است و يک  فعاليت
. پنجم جمعيت کشور در اين منطقه ساکن ھستند

 سال بعد از اتحاد، نارضايتی در ميان ۴اما تنھا 
ساکنين يمن جنوبی چنان شدت گرفت که به جنگ 

گرچه اين جنگ با .  عليه دولت مرکزی برخاستند
پيروزی يمن شمالی به پايان رسيد، اما استمرار 
فقر، بيکاری، تبعيض ميان شمال و جنوب وعدم 

چنان بر  مشارکت آنان در عرصه سياسی، ھم
ساکنان "  بھار عربی"طی .  نارضايتی آنان افزود

شمال و جنوب يمن، مشترکا عليه صالح مبارزه 
کردند، اما پس از رفتن صالح نيز بھبودی در 

در .  وضعيت اھالی جنوب يمن به وجود نيامد
نتيجه با خواست جدايی به مقابله با دولت مرکزی 

ھايی  رفتند و اکنون نيز درگير مبارزه با حوثی
کوشند نفوذ خود را در جنوب  ھستند که می
 .گسترش دھند

شورای امنيت سازمان ملل متحد در نظر دارد 
 آوريل قطعنامه ممنوعيت ١۴شنبه  روز سه

ارسال س.ح به شورشيان حوثی و پشتيبانان 
اصلی آن، رئيس جمھور سابق يمن، علی عبدهللا 

طبق .  صالح و پسرش، را به رأی بگذارد
ھا،  ی پيشنھادی اردن اموال رھبر حوثی  قطعنامه

ملک حوثی و پسر بزرگ علی عبدهللا صالح  عبدل
اين قطعنامه .  السفر گردند بايستی توقيف و ممنوع
فوری و بدون "خواھد که  از شورشيان يمن می

آميز خود  به تمام اعمال خشونت"  قيد و شرط
پايان دھند و از صنعا، پايتخت يمن، و ساير 

 در تصرف ٢٠١۴نواحی که از سپتامبر 
در مقابل، روسيه .  اند، عقب نشينی کنند گرفته

اصرار دارد اين ممنوعيت شامل تمام طرفين 
 .درگيری شود

به رغم سرنوشت اين قطعنامه، عربستان سعودی 
دانند که تنھا حم.ت ھوايی  پيمانانش می و ھم
ھا را عقب براند، از اين رو،  تواند حوثی نمی

تھديد به پياده کردن نيروی نظامی در يمن 
تواند بر  دانند که اين اقدام می اند، اما می کرده

وخامت اوضاع بيفزايد و به علت کوھستانی 
بودن بسياری از مناطق يمن، به يک جنگ 

بر ھمين اساس، برای .  درازمدت منجر شود
يافتن راه حلی ديپلماتيک، روز يکشنبه گذشته، با 
موافقت عربستان، خالد بحاح، به عنوان جانشين 

ھای  بحاح، ميان گروه.  رئيس جمھور انتخاب شد

در آخرين جنگ، دامنه درگيری به خاک .  پيوست
عربستان ھم کشيده شد و سرانجام در فوريه 

 و اع.م تمايل دو طرف برای مذاکره، ٢٠١٠
 . بس برقرار شد آتش

ھا در اعت�راض�ات  طی بھار عربی در يمن، حوثی
پ�س .  عليه علی عبدهللا صالح شرکت فعالی داشتن�د

ان�ت�خ�اب�ات ي�ک " از سرنگ�ون�ی ص�ال�ح، در ي�ک 
ب��ه ري�اس��ت "  ع�ب�درب�ه م�ن�ص��ور ھ�ادی" ، "  ن�ف�ره

جمھوری يمن رسيد تا مرحل�ه ان�ت�ق�ال�ی ق�درت را 
ای  ھ�ا م�درس�ه ، ح�وث�ی٢٠١٢در س�ال .  اداره کند

ھ�ا  مذھبی واقع در صنعا را که تحت کنترل س�ل�ف�ی
ی آن�ان اي�ن  به گ�ف�ت�ه.  قرار داشت، تصرف کردند

جويان خارجی سربازگي�ری  مدرسه از ميان جنگ
ھ��ا  ک�ردن��د ح�وث��ی ھ��ا ادع�ا م��ی ک��رد،ام��ا س��ل��ف�ی م�ی
خواھند قدرت خود را در استان صعده ت�ق�وي�ت  می
ھ�ا کش�ت�ه ش�دن�د و  صدھا ن�ف�ر در درگ�ي�ری.  کنند

 .ھاموافقت کردندازاين استان بروند سرانجام سلفی
ھا ميان دولت مرکزی و   تنش٢٠١۵در ژانويه 

علت آن انتشار پيش .ھا مجددا اوج گرفت حوثی
نويس  طبق اين پيش.  نويس قانون اساسی جديد بود

امری که .  شد  منطقه تقسيم می۶کشور به 
کنفرانس "ھا با آن مخالف بودند و در  حوثی

نيز مخالفت خود را اع.م کرده "  گفتگوی ملی
به نظر آنان اين طرح به تضعيف آنان .  بودند

 به ٢٠١۵منجر خواھد شد، در نتيجه در فوريه 
کاخ رياست جمھوری حمله کرده و رئيس 

ھادی .  جمھور را تحت حصر خانگی قرار دادند
 فوريه به عدن گريخت و خود را رئيس ٢١

جمھور قانونی کشور اع.م کرد و در ماه مارس 
 ٩ مارس ٢۶در .  سپس به عربستان گريخت

کشور عربی به رھبری عربستان حمله ھوايی 
خود به شورشيان حوثی را برای سر کار آوردن 

آمريکا نيز از اين .  مجدد ھادی آغاز کردند
 يک ٢٠١٢در مارس .  کند ائت.ف پشتيبانی می

مقام نظامی اياaت متحده مدعی شد که سپاه 
قدس، مقادير زيادی اسلحه به شورشيان حوثی 

 يک محموله ٢٠١٣در ژانويه .  رسانده است
س.ح در يک کشتی توقيف شد که گفته شد از 

 .اند ايران صادر شده
جان کری، وزير امور خارجه آمريکا در 

" آوريل گفت٩ای در  مصاحبه آيران بايد بداند : 
ثبات  که اياaت متحده در حالی که منطقه بی

و در عين حال ...ايستد کنار نمی...  شود می
توانيم در برابر مداخ.تی نامناسب يا مخالف  می

المللی يا در تضاد با ثبات و منافع  قوانين بين
 ."مان بايستيم منطقه و دوستان

در روزی که اين مصاحبه پخش شد، ايران اع.م 
"کرد سی و چھارمين ناوگروه اط.عاتی : 

عملياتی نيروی دريايی ارتش جمھوری اس.می 
ايران شامل ناو لجستيک بوشھر و ناوشکن البرز 

منظور تأمين خطوط مواص.تی کشتيرانی  به
ايران و حراست از منافع جمھوری اس.می در 

مرزی در  ھای آزاد عازم مأموريت برون آب
گرچه ."  المندب شد منطقه خليج عدن و تنگه باب

هللا سياری، فرمانده نيروی دريايی  به ادعای حبيب
ارتش ايران، اعزام اين ناوھا بخشی از برنامه 

محافظت از "مبارزه با دزدان دريايی برای 
 .است" ھای منطقه ھای دريايی برای کشتی راه

ھا و نيروھای ھوادار رئيس جمھور سابق  حوثی



 ۶ ۶٩١ شماره  ٩۴نيمه دوم  فروردين     ۶

 جنايتی که ھرگز
  فراموش نخواھد شد

شده  و سرکوبش برای نابودی آن، نقش بر آب
 .بود

گری انتقام شکستش  رژيم شاه، با اين وحشی
گرفت که  را از رفيق جزنی و ياران او می

آغازگر حرکتی بودند که در سياھکل به ثمر 
آفرينان سياھکل، آن بخش از  حماسه.  نشست

گروه رفيق جزنی بودند که ساواک نتوانسته 
 ۴٧ و اوايل ۴۶بود در جريان ضربات سال 

 .ھا ضربه وارد آورد به آن
جا  اما نقش رفيق جزنی و گروه او به ھمين

گری  شد و آنچه خشم و وحشی خ.صه نمی
انگيخت، نقشی بود که وی  رژيم شاه را برمی

دھی مقاومت زندان، آموزش و  در سازمان
ھای پائين  سازی زندانيان با محکوميت آماده

برای پيوستن به سازمان و تأثيرگذاری بر 
 .مواضع و نظرات سازمان داشت

تجربه مبارزاتی و آگاھی سياسی رفيق بيژن 
ھا مبارزه از دوران کودکی تا  که حاصل سال

دھه پنجاه بود، به وی اتوريته 
فردی در زندان داده بود که فرد  منحصربه

رغم  به.  ديگری از آن برخوردار نبود
نظرھايی که وجود داشت، او از  اخت.ف

حمايت اکثريت نيروھای وابسته به سازمان 
که با برخی نظرات  برخوردار بود، ولو اين

اين اتوريته و .  سياسی وی نيز موافق نبودند
اعتبار، برای دستگاه امنيتی رژيم شاه 

 .ناپذير بود تحمل
ع.وه بر اين، رفيق بيژن، ھم از طريق 
آموزش زندانيان سياسی که پس از آزادی به 

پيوستند و ھم از طريق  سازمان می
ھا را به سازمان  ھای متعدد خود که آن نوشته

رساند، ازنظر سياسی حضوری مستقيم  می
 –در سازمان داشت و رھنمودھای سياسی 

عملی وی برای بھبود فعاليت سازمان و رفع 
برخی نواقص و انحرافات، تأثير غيرقابل 

از اين بابت نيز ساواک رژيم . انکاری داشت 
شاه، در پی لحظه مناسب برای از بين بردن 
وی و ياران ديگرش بود که دوران 

تصميم .  ھا نزديک به اتمام بود محکوميت آن
شاه و ساواک او به کشتار اين رفقا، بايد 

شده باشد که   گرفته۵٣احتماaً در اواخر سال 
اعضای گروه جزنی و تعداد ديگری از 
زندانيان سياسی در اواسط اسفند ماه از 

چند .  زندان قصر به زندان اوين منتقل شدند
زاده و جليل  ازآن، رفقا چوپان روزی پس

ھای شھرھای ديگر  افشار نيز که در زندان
تبعيد بودند، به زندان قصر منتقل شدند و 

ھنوز کسی .  ازآنجا به اوين انتقال داده شدند
دانست که علت انتقال اين دو رفيق و  نمی

ديگر زندانيان به اوين چيست، تا روزی که 
ھا انتشار  خبر کشتار اين رفقا در روزنامه

 . يافت
اين جنايت ھولناک، که انعکاس وسيعی در 
داخل و خارج از ايران داشت، بر خشم 
مردمی که آرزوی رھايی از يوغ رژيم 

درحرکت بوده، زندانيان ضمن حمله به 
مأمورين مستقر در اتوبوس، زندانی و 

شوند  ھا موفق می مجروح کردن دو نفر از آن
که از اتوبوس خارج شوند و مبادرت به 

در اين موقع مأمورين مستقر در .  فرار نمايند
دو خودرو متعاقب اتوبوس که مأموريت 
مراقبت و محافظت از اتوبوس را به عھده 

طرف زندانيان  داشتند، اقدام به تيراندازی به
 نفر از زندانيان ٩فراری کردند و درنتيجه، 

کشته شدند و ھيچيک موفق به فرار 
 .و بعد ھم اسامی ذکر شده بود" نگرديدند

چنان عيان بود که  ساختگی بودن خبر آن
حتی مردمی که غيرسياسی بودند و از جزنی 

که  دانستند، پيش از آن و گروه وی چيزی نمی
بازجوی ساواک، بھمن نادری پور، موسوم 
به تھرانی، پس از قيام، واقعيت اين کشتار 
را در جريان محاکمه خود برم. سازد، آن 

توان  انعکاس آن را ھم می.  را باور نکردند
حتا در خاطرات علم، وزير دربار رژيم شاه 

از اين  وی چند روزی پس .  وضوح ديد به
"گويد کشتار به محمدرضا شاه می جھت  بی: 

اين وجھه عالی در بين مردم و در دنيا با 
شاه ھم که ".  شود دار می ھا لکه کاری ندانم

درواقع بدون نظر و تصويب وی اين کشتار 
توانست انجام بگيرد در پاسخ به وی  نمی
چاره نبود، ھمه خرابکار بودند و : "گويد می

 ".کردند، آن بدتر بود فرار می
رحمانه، دو تن از  گرچه در اين کشتار بی

مجاھدين خلق نيز به قتل رسيدند، اما ھدف 
اصلی شاه و ساواک او، نابود کردن گروه 

که خبر جعلی اين  برای اين.  رفيق جزنی بود
تر جلوه کند، دو مجاھد نيز به  جنايت عادی

 .ھمراه گروه رفيق جزنی به گلوله بسته شدند
تھرانی بازجوی ساواک، در جريان توضيح 

زاده که  چگونگی اين کشتار افزود، حسين
منظوراش رضا عطارپور ج.د معروف 

ھا سخنرانی کرد و  ساواک است، برای آن
"گفت طور که دوستان و ھمکاران  ھمان: 

ھا ھستيد و  شما که شمار رھبران فکری آن
ھا ارتباط داريد، ھمکاران و  از زندان با آن

کنند و از بين  دوستان ما را اعدام می
برند، ما نيز شما را محکوم به اعدام  می

اگر حتی اندکی ھم اين ادعای ".  ايم کرده
ج.د ساواک حقيقت داشته باشد، در واقعيت 
اما، اين کشتار نه به انتقام مرگ اين يا آن 
مقام و مزدور ساواک و دستگاه سرکوب 
رژيم، بلکه انتقام شکست دستگاه سرکوب 
رژيم شاه در نابودی سازمانی بود که رفيق 

. گذاران آن بودند جزنی و گروه وی از بنيان
اين ترور وحشيانه دولتی، در شرايطی به 

رغم تمام  مرحله اجرا درآمد که به
گری، کشتار، دستگيری، شکنجه،  وحشی

ھای رژيم، سازمان  زندان و اعدام
ھای فدائی خلق ايران، تا اواخر سال  چريک

ای از رشد و قدرت رسيده بود   به درجه۵٣
که ديگر آرزوی رژيم شاه و دستگاه امنيتی 

دھد که در نظم  اين واقعيت نشان می
استبدادی حاکم بر ايران، تا جايی که مسئله 

يابد، ھيچ  به مخالفين اين نظم، ارتباط می
آنچه تحت عنوان دادگاه .  قانونی حاکم نيست

شود،  و صدور حکم عليه مخالفين مطرح می
کسی که به .  فقط يک ظاھرسازی رسوا است

شود، ھرلحظه بنا به اراده  حبس محکوم می
فراقانونی فرمانروايان مستبد درخطر مرگ 

راز تمام اين نظم استبدادی را که .  قرار دارد
ھر مخالفی بايد نابود شود، خمينی در سال 

که   عريان و آشکار برم. کرد، وقتی۶٧
دستور داد ھزاران زندانی سياسی مخالف 

 .رژيم را کشتار کنند
رژيم جمھوری اس.می، استثنايی در اين 

خوار رژيم  اين رژيم ميراث.  تاريخ نيست
استبدادی سلطنتی است و آنچه در اين 

دھد، برگرفته از  کشتارھا انجام داده و می
 .تجربه و شيوه عمل رژيم سلطنتی است

رژيم سلطنتی محمدرضا شاه در طول 
اش، گوی سبقت را در  دوران زمامداری

اختناق، سرکوب و کشتار از ديکتاتوری 
ھا و  در اين دوران نه ده.  رضاخانی ربود

صدھا، بلکه ھزاران تن از مخالفين نظم 
 .حاکم به قتل رسيدند
ترين  رحمانه ترين و بی يکی از وحشيانه

 تن از زندانيان ٩جنايات اين رژيم، کشتار 
شده  سياسی ايران بود که به حبس محکوم

ھا از دوران محکوميت خود را  بودند و سال
 .در زندان سپری کرده بودند

 تن از ٧، ١٣۵۴ فروردين سال ٢٩روز 
ھای ايران، پيشگامان جنبش فدائی،  کمونيست

رفقا بيژن جزنی، حسن ضياء ظريفی، سعيد 
ک.نتری، عباس سورکی، عزيز )  مشعوف(

زاده، احمد جليل  سرمدی، محمد چوپان
افشار، به ھمراه دو مجاھد خلق، کاظم 

دل، توسط  ذواaنوار و مصطفی جوان خوش
ج.دان دستگاه شکنجه و کشتار رژيم شاه، 

 .ھای اوين تيرباران شدند در تپه
ھای وابسته به   فروردين، روزنامه٣٠روز 

رژيم، خبری را که ساواک برای انتشار در 
در .  ھا قرار داده بود، منتشر کردند اختيار آن

 نفر از زندانيانی ٩شد که  اين خبر ادعا می
در توضيح . که قصد فرار داشتند، کشته شدند

اين خبر آمده بود که طبق اط.عات مقامات 
تعدادی از زندانيان ماجراجو در "انتظامی 

داخل زندان مبادرت به تحريک ساير 
مقامات زندان تصميم .  کردند زندانيان می

ھا را به زندان ديگری منتقل  گرفتند آن
که اتوبوس حامل زندانيان  ھنگامی.  نمايند

مورد بحث جھت انتقال آنان به زندان ديگر 

١از صفحه   

٧درصفحه   
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۶از صفحه   

 جنايتی که ھرگز
  فراموش نخواھد شد

اينان به نام طرفداران نظرات بيژن .  درآمد
جزنی، به حيثيت و اعتبار رفيق جزنی لطمه 

 .زدند
اشتباھات و انحرافات در نظرات رفيق 

اما خدمات او به .  انکار بود جزنی غيرقابل
جای خود  جنبش و مبارزات سازمان نيز به

. ھا ارج نھاد باقی است و ھمواره بايد بر آن
عنوان  نام و ياد رفيق جزنی و گروه جزنی به

ھای فدائی خلق  گذاران سازمان چريک بنيان
ايران ھمواره در جنبش کمونيستی ايران 

 .باقی خواھد ماند
قولی از  جاست که اين نوشته را با نقل به

رفيق جزنی خاتمه دھيم که امروز ھمچنان 
 .اعتبار خود را حفظ کرده است

ھا که منتظرند تا در ايران ضرورتاً  آن"
دموکراسی بورژوائی حاکم شود و راه برای 
فعاليت سياسی آزادانه باز شود، بيھوده 

بندی جزنی از  اين جمع".  کشند انتظار می
علل و عواملی است که ديکتاتوری عريان 
را به جزء aيتجزای سلطه  طبقه حاکم بر 

 .ايران تبديل کرده است
بندی،  قرن از اين جمع پس از نزديک به نيم 

مردم ايران ھمچنان با يک ديکتاتوری 
تر از ديکتاتوری رژيم  عريان، اما مخوف

اند، اما  رضاخانی و محمدرضا شاھی مواجه
کم نيستند کسانی که ھنوز به انتظار يک 

ھا به قول  آن.  اند دمکراسی بورژوائی نشسته
 . رفيق جزنی ھمچنان بايد در انتظار بمانند
ناپذير  دمکراسی بورژوائی در ايران تحقق

خصلت فوق ارتجاعی بورژوازی .  است
ايران با چيز ديگری جز ديکتاتوری عريان 

از .  گسيخته سازگار نيست و استبداد عنان
ھمين روست که از شکست انق.ب 
مشروطيت تا به امروز، اختناق، ديکتاتوری 
و سرکوب نه تخفيف بلکه مدام تشديد شده 

 .است
که در ايران، اين طبقه ارتجاعی با  تا وقتی

يک انق.ب اجتماعی سرنگون نشود، تا 
که کارگران و زحمتکشان با درھم  وقتی

شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار 
دولتی شورايی، دمکراسی و آزادی را 

 سال ديگر ھم که بگذرد، ۵٠برقرار نکنند، 
ديکتاتوری عريان، اختناق و استبداد، بر 
ايران حاکم خواھد بود و طبقه ستمگر 
بورژوازی ايران ھمچنان به سرکوب و 

 .کشتار ادامه خواھد داد
 

عينی انق.ب، پربھا دادن به عمل مسلحانه که 
خاست که در اينجا  از اين تز اشتباه برمی

بھا دادن به  جنگ، خود جنگ است، کم اع.ن
ازحد بر عامل  عامل عينی و تأکيد بيش

ذھنی، ناديده گرفتن مبارزات صنفی، 
اما رفيق جزنی .  ای اقتصادی و سياسی توده

برخی نظرات و مواضع اشتباه نيز داشت که 
 يعنی ۵۵ و ۵۴تا پيش از ضربات سال 

ای که سازمان يک رھبری و کادرھای  دوره
باسواد و قدرتمند داشت و رفقا حميد اشرف 
و حميد مؤمنی نقش مھمی در ھدايت سياسی 

 . و عملی سازمان داشتند، پذيرفته نشدند
درست در شرايطی که سازمان به اين نتيجه 
رسيده بود که تقريباً تمام انرژی خود را 
معطوف به جنبش کارگری نمايد، تضاد کار 
و سرمايه در مواضع سازمان برجستگی 

ای يافته بود، نظرات رفيق بيژن در  ويژه
ای شدن مبارزه مسلحانه ، پای  مورد توده

سياسی و نظامی جنبش، تز مبارزه با 
ديکتاتوری فردی شاه که به يک مرحله 
استراتژيک ارتقاء يافته بود، نقشی که اقشار 

اصط.ح ملی  غير کارگر حتی بورژوازی به
گشا نبود و کمکی به  کردند، راه پيدا می

از ھمين .  کرد پيشبرد مبارزه سازمان نمی
توانستند  روست که اين مواضع نمی

رفيق بيژن .  موردپذيرش سازمان قرار گيرند
درک نادرستی از تضادھا داشت و تضاد 
کار و سرمايه در نظرات وی فرعی شده 

يکی از اشکاaت جدی در نظرات رفيق .  بود
جزنی اين بود که وارد يک مرزبندی 
. ايدئولوژيک با رويزيونيسم خروشچفی نشد

ھمين مسئله در مورد مرزبندی با حزب توده 
ھای رفيق بيشتر  مرزبندی.  نيز صادق بود

يک مرزبندی سياسی بود که گاه تا حد يک 
 .يافت اخت.ف تاکتيکی تقليل می

، افرادی در درون ۵۶که در سال  وقتی 
سياسی مفرط و   –سازمان با ضعف نظری 

آنچه در زندان از نظرات رفيق جزنی فھميده 
بودند، کل نظرات رفيق را بدون نقد و 
بررسی جدی پذيرفته و آن را نظر رسمی 

طلب  سازمان اع.م کردند، عناصر فرصت
از ھمين نقاط ضعف نظرات رفيق بيژن به 
نفع افکار و نظرات ضد مارکسيستی خود 
بھره گرفته و بعداً به جريانی در درون کميته 
مرکزی و سازمان شکل دادند که سرانجام 
آن، اکثريت ھوادار حزب توده از کار 

 .ستمگر حاکم را داشتند، افزود
ترين مبارزين و  رژيم شاه، اين برجسته

ھای  ھا و آرزوھای توده مدافعين خواست
تحت ستم مردم ايران را کشتار کرد، اما 

رغم تمام کشتار و سرکوب، در  نتوانست به
اش بودند،  برابر مردمی که خواھان نابودی

ازاين کشتار، ديگر نام   سال پس۴.  دوام آورد
 .و نشانی از رژيم سلطنتی باقی نمانده بود

 دھه پس از کشتار رفيق جزنی و ۴اکنون  
ياران او، اوضاع سياسی ايران و جھان 
بسيار متفاوت از دورانی است که در ايران 
مبارزات چريکی سازمان در جريان بود و 
نظراتی از سوی رھبران سياسی و نظری 

 .سازمان، ازجمله رفيق جزنی مطرح گرديد
. اين نظرات محصول ھمان دوران بود

دورانی که ديگر پس از تجربيات و اشکال 
ای که به سرنگونی رژيم شاه  مبارزاتی توده

 . انجاميد، تکرار نشد و نخواھد شد
از آنجائی که اين نظرات مختص شرايط 
سياسی مشخص و دوران معينی از مبارزات 

توانستند پس از دوره قيام،  بودند، ديگر نمی
بنابراين بدون دليل .  کارآئی داشته باشند

نيست که امروز ھم در واقعيت ھيچ جريانی 
البته ھستند .  طرفدار اين نظرات نيست

ای که ظاھرا خود را طرفدار  جريانات حاشيه
نظرات رفيق جزنی يا رفيق احمدزاده 

اما در حقيقت، آنھا ھم چنين باوری .  نامند می
اينان فقط ميخواھند از نام و اعتبار .  ندارند

سياسی مبارزين برجسته سازمان سوء 
واa اگر چنين باوری .  استفاده کنند

داشتند، گذشت متجاوز از سه دھه کافی  می
بود که مشی سياسی رفقا را عملی کنند و 
. مبارزه چريکی را در ايران سازمان دھند

اما در جائی که نيروی سياسی حاضر در 
کارگری است که  صحنه مبارزه، طبقه

مبارزات آن aينقطع ادامه و رشد دارد، 
مسخره است که کسی ادعای مبارزه چريکی 

وقتی که ھر کوری ھم دامنه .  داشته باشد
ھای کارگری را در ايران  وسيع جنبش

بيند، کسی که ادعای مبارزه چريکی را  می
دھد که حتا از مواضع و  می داشته باشد، نشان

نظرات احمدزاده، پويان و جزنی ھم چيزی 
نظرات رفقا مسعود و بيژن در .  نفھميده است

دوران خود نقش داشتند و به پراتيک 
تأثير مثبت يا منفی .  مبارزاتی ياری رساندند

آنھا در مبارزه نيز، مختص ھمان دوران 
برخی نظريات رفيق جزنی بر روند .  است

 به بعد ۵٣ويژه از سال  مبارزه سازمان به
رفيق جزنی برخی .  تأثيرات مثبت داشت

مواضع و اشتباھات سازمان را که مرتبط با 
. نظرات رفيق احمدزاده بود اص.ح کرد

ازجمله نگرش نادرست در ارزيابی شرايط 

 گرامی باد اول ماه مه، 
 روز جھانی کارگر 
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٩درصفحه   

سھم زنان از آزمون استخدامی 
 ھای اجرايی دستگاه

١٠از صفحه    
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه 
پاسداران و به نقل از قاسم رضايی فرمانده 
مرزبانی نيروی انتظامی، در طول سال گذشته 

 درگيری در طول مرز مشترک ٧٠بيش از 
 گروه مخالف و ٨٠ايران و پاکستان روی داده و 

قاچاقچی در پاکستان اسکان دارند که در طول 
تنھا ساعاتی قبل از اع.م .  مرزھا فعال ھستند

حمله نيروھای جيش العدل به پاسگاه مرزی، 
سپاه پاسداران از کشتن تعدادی از نيروھای مسلحِ 

 .مخالف در بلوچستان خبر داده بود
ھايی  چنين براساس اخبار منتشره بارھا گروه ھم

گذاری  با ھدف انجام عمليات مسلحانه و يا بمب
ويژه از مرزھای شرقی  قصد ورود به ايران به

ماه وزير اط.عات از  سوم دی.  اند کشور را داشته
دستگيری سه نفر که حامل مواد منفجره بودند در 

اين .  مرزھای شمال شرقی کشور خبر داده بود
چنين  تحرکات در مرزھای شرقی کشور ھم

تواند ع.مت سوالی در رابطه با خبر انفجار  می
 ۵مين در مرز سومار بگذارد و علت کشته شدن 

مامور نيروی انتظامی را با شک و ترديد ھمراه 
 .سازد

توان  ای می اما از مجموع اين اخبار چه نتيجه
ھا در مناطقی  تشديد درگيری:  گرفت؟ خيلی ساده

شدت فقير و تحت  به)  و مذھبی(ھای ملی  که اقليت
چه که ما پيش از اين بارھا  آن.  ظلم قرار دارند

 نشريه ۶٧٩اع.م کرديم و از جمله در شماره 
کار که در نيمه دوم مھرماه سال گذشته به چاپ 

گرانه  ھای سرکوب رسيد، با نقد و افشای سياست
"جمھوری اس.می و تداوم آن نوشتيم واقعيت : 

اين است که سياست کنونی بی کم و کاست در 
تمام دوران حکومت اس.می جريان داشته و 

بلوچستان، .  ھرگز نتوانسته اين مشکل را حل کند
ی  ی برجسته خوزستان و کردستان ھر کدام نمونه

فقر، بيکاری، تبعيض، .  اين موضوع ھستند
سرکوب ھمه از عواملی ھستند که زمينه را برای 

ھای مخالف  جذب جوانان اين مناطق به گروه
ھای رژيم نه  سازند و سياست حکومت فراھم می

ھا  تنھا به تداوم اين معض.ت که به گسترش آن
تر و  موضوع آن زمان پيچيده.  زند نيز دامن می

ای بر بستر چنين  شود که بحران منطقه حادتر می
ساز جذب ھر چه بيشتر  تواند زمينه شرايطی می

ھای مخالف  جوانان محروم اين مناطق به گروه
 .حتا نيروھای وابسته و يا نزديک به داعش شود

بنابراين در شرايط کنونی، نه تنھا انتظار برای 
ھا در کابينه روحانی بيھوده  حل مساله اقليت

است، بلکه با توجه به بحران کنونی منطقه بايد 
ھای  انتظار تشديد بحران در اين مناطق و واکنش

ھای تحت ستم آن را حتا با ھدايت و رھبری  توده
وقايع اخير و ".  ھای ارتجاعی انتظار داشت گروه

اعترافات مقامات سياسی و نظامی جمھوری 
ست که ما پيشتر اع.م   چيزی اس.می، اثبات آن

 .کرده بوديم
ھای ارتجاعی داخلی رژيم  اگر تا ديروز سياست

عامل بوجود آمدن اين شرايط بودند، امروز 
ای جمھوری اس.می و بحران  ھای منطقه سياست
ويژه منجر به  ای نيز به آن افزوده شده و به منطقه

ھای ارتجاعی مذھبی و  رشد بيش از پيش جريان
ناسيوناليستی بويژه در بلوچستان و حتا خوزستان 

 .گرديده است
امروز شنيدن اخبار به خاک سپردن نيروھای 
نظامی رژيم در شھرھای گوناگون ايران که در 

شان، بسيار ناتوان  تعرضات کارفرما به حقوق
دستمزدھای بسيار پايين زنان کارگر در .  کند می

 .ی ھمين شرايط است واقع نتيجه
چنين باعث رانده شدن گروھی از زنان به  فقر ھم

چون مواد مخدر و تن  بازارھای غيررسمی ھم
اين زنان از سويی با .  شود فروشی می

ھای جسمی و روانی متعددی در جنگ  بيماری
ھستند و از سوی ديگر چون کارشان خ.ف 

ھا حمايت  مقررات است و ھيچ قانونی از آن
کند ھم در معرض خشونت مشتريان و به  نمی

شان قرار دارند و ھم در  سرقت رفتن اموال
صورت دستگيری با مجازات زندان و حتا اعدام 

 .روبرو ھستند
 ميليون ٣زنان سرپرست خانوار با جمعيتی حدود 

 درصد از خانوارھای ١۵که سرپرستی حدود 
ی بارز از  ايرانی را برعھده دارند، يک نمونه

وضعيت زنان جامعه است، زنانی که به دليل 
 درصد شان ٨٢شرايط نابرابر در بازار کار 

. بيکار ھستند)  براساس اعتراف مقامات دولتی(
زنانی که عموما در بدترين شرايط معيشتی بسر 

 .ھای جامعه ھستند برده و جزء فقيرترين گروه
بنابر اين اشتغال يک موضوع محوری برای 

تا زمانی که زنان ازحقوق کامل .  ست زنان ا
اجتماعی و سياسی برابر بامردان برخوردار 
نباشند و درزمينه اشتغال و ورود به بازار کار با 

چنينی روبرو ھستند، ھم شاھد تبعيض  موانع اين
گسترده در دستمزدھا و ديگر شرايط کار بين 
زنان و مردان خواھيم بود و ھم نابرابری 
. جنسيتی در جامعه به قوت خود باقی خواھد ماند

ی بعد  ھمين فقر و نابرابری جنسيتی در مرحله
ھای  ھا و آسيب عامل بسياری از نابسامانی

آزمون استخدامی .  اجتماعی برای زنان ھستند
ھای اجرايی يک نمونه از نقش دولت در  دستگاه
گيری اين شرايط و تحميل نابرابری جنسيتی  شکل

ھای  آزمون استخدامی دستگاه.  به زنان است
ھای دينی در  اجرايی يک نمونه از نقش دولت

 .تشديد نابرابری جنسيتی است
 
 

جمھوری اس�می مسبب 
ھای اخير در  اصلی درگيری

 بلوچستان و خوزستان
 

ی سعيد منتظرالمھدی معاون اجتماعی  به گفته
 مامور نيروی ١۶ناجا از ابتدای سال تاکنون 

ھای  براساس گزارش.  اند انتظامی کشته شده
 تن از نيروھای انتظامی در جريان ۵منتشره 

انفجار مين در مرز سومار از توابع قصرشيرين، 
 نفر در شھر حميديه و در جريان حمله مسلحانه ٣

 ٨ فروردين و ١٣به يک ايست بازرسی روز 
العدل به يک پاسگاه  نفر در حمله گروه جيش

 ١٧مرزی بين پيشين و باھوک.ت روز دوشنبه 
فروردين در استان سيستان و بلوچستان کشته 

 .اند شده
چنين دو تن از نيروھای سپاه پاسداران که از  ھم
ھا به عنوان نيروھای مخابراتی سپاه نام برده  آن

زابلی (شده، در منطقه بيرک شھرستان مھرستان 
در استان )  در مسير سراوان و ايرانشھر  –

 فروردين در ٢٠سيستان و بلوچستان روز 
 .جريان يک حمله مسلحانه کشته شدند

 شغل اختصاصی مردان ٢٠۵١.  خواھند شد
 شغل به زنان اختصاص ١۶خواھد بود و تنھا 

 !!داده شده است
اين يک نمونه از بازار کار نابرابر است که 
دولت سردمدار آن بوده و البته در ديگر 

ھای بازار کار نيز نقش دولت از طريق  عرصه
آورد، در  ھا و قوانينی که به اجرا درمی سياست

. بيرون ماندن زنان از بازار کار کام. بارز است
تر شدن موضوع، نگاھی داريم به  برای روشن

گزارش مرکز آمار ايران، از وضعيت اشتغال 
 .١٣٩٢در سال 

براساس اين گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در 
 ٣٧/  ۶ ساله و باaتر در اين سال ١٠جمعيت 

درصد بوده، اما نکته مھم اين است که اين نرخ 
 ١٢/  ۴ درصد و برای زنان ۶٣برای مردان 
عبارت ديگر نرخ مشارکت  به.  درصد است

تر و  جالب.   برابر زنان است۵اقتصادی مردان 
تر آن که با وجود نرخ پايين مشارکت  عجيب

اقتصادی زنان، نرخ بيکاری در ميان زنان بيش 
براساس اين گزارش .  از دو برابر مردان است

 درصد و در ٨/  ۶نرخ بيکاری در بين مردان 
 . درصد بوده است١٩/ ٨بين زنان 

تر، در حالی که سھم مردان از  به عبارتی روشن
 ٣ ميليون است، تنھا ٢٠بازار کار بيش از 

 ھزار نفر از زنان کشور شاغل ١۴٢ميليون و 
شوند که به ترتيب در بخش  محسوب می

 نفر، ٧٣۶/  ٩۵٨ درصد با ٢٣/  ۴کشاورزی 
 نفر و ٧٨۵/  ١٩٠ درصد با ٢۵بخش صنعت 
 ١/  ۶٢١/  ٧٨۴ درصد با ۵١/  ۶بخش خدمات 

 .شود نفر را شامل می
اين نکته نيز جالب توجه است که در کشورھايی 

شود ميزان  که مانند ايران قوانين اس.می اجرا می
شاغلين زن به دليل تبعيض جنسيتی بسيار 

تر از حد متوسط جھانی است که نمونه بارز  پايين
 .آن ھمانا ايران و عربستان سعودی ھستند

اما نکته با اھميت ديگر اين است که تبعيض 
جنسيتی در بازار کار چه تاثيری بر موقعيت 

 اقتصادی، اجتماعی و سياسی زنان دارد؟
ھای  اشتغال و استق.ل اقتصادی زنان يکی از پايه

. مھم تحقق برابری جنسيتی زنان و مردان است
ست که  نداشتن استق.ل اقتصادی يکی از مواردی

اين ھمان .  بخشد سلطه مرد بر زن را تداوم می
ست که مقامات مذھبی و حتا دولتی رژيم  ای نکته

بارھا به آن اذعان داشته و استق.ل اقتصادی زن 
ی  جامعه"را عامل به خطر افتادن ارکان 

اع.م و وظيفه اصلی زنان "  اس.می)  پدرساaر(
داری و تامين  رسيدگی به امور خانه، بچه"را 

 . اند دانسته" ھای مردان خواست
بيکاری گسترده در ميان زنان از سويی و نياز 

ست که زنان را  اقتصادی از سوی ديگر عاملی
مجبور به تن دادن به شرايط سخت کاری با 

زنانی که به اين .  کند دستمزدھای بسيار پايين می
دھند عموما به دليل نياز شديد  شرايط تن می

اقتصادی است و ھمين نياز به کار برای تنھا 
ھا را برای مقابله با  ست که آن زنده ماندن، عاملی
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٨از صفحه   

جمھوری اس�می مسبب اصلی 
 ھای اخير در  درگيری

 بلوچستان و خوزستان
توانند به ھمين شيوه عمل  شان می ھای تشکل
ھا و   اول ماه مه روز خاموش ساختن ماشين.کنند

اعتراضات و اعتصابات .  توقف توليد است
 و ادامه آن در سال ٩٣گسترده کارگری در سال 

جاری، حاکی از آن است که کارگران مستعد و 
اعتراض و .  آماده اعتراض و اعتصاب ھستند

اعتصابی که بايد توسط کارگران آگاه و پيشرو و 
ترين  رھبران عملی کارگری حول محوری

 .ھای کارگری سازماندھی شود خواست
ھای اخص  ست که افزون برخواست بديھی

کارگران ھر کارخانه و ع.وه بر تعطيل رسمی 
اول ماه مه که خواست عموم کارگران است، حق 
تشکل و تحزب و بيان و اعتصاب و افزايش 

ترين  دستمزد به باaی خط فقر، که مھم
بخش پرچم  ھای کارگری ھستند، آذين خواست

ست که در اول ماه مه برافراشته  اعتراضی
 .شود می

اول ماه مه در عين حال موقعيت مناسب 
ھای کارگری را  ست که اتحاد عمل ديگری

ھا و  خواست.  گسترش داده و آن را تقويت کنيم
ترين و  مطالبات طبقه کارگر خاصه مھم

ھای کارگری در مقياس  ترين خواست محوری
ھای يکسان و  عمومی و سراسری، خواست

ھايی که  ھا و بيانيه نامه تمام قطع.  واحدی ھستند
ھای کارگری و  ھای گذشته توسط تشکل در سال

ھای فعاaن کارگری به مناسبت اول ماه مه  تشکل
. کند انتشار يافته است، ھمين واقعيت را اثبات می

تواند و بايد حول آن  ست که می اول ماه مه روزی
نامه مشترک صادر نمود ، شانه به  بيانيه و قطع

شانه ھم داد و به اعتراض و مبارزه مشترک 
ھا در موضوع اول  روند جدائی تشکل.  برخاست

 آغاز گشته بود و در سال ٩٠ماه مه که از سال 
 با ٩٣ به اوج خود رسيد، خوشبختانه در سال ٩٢

سازماندھی .  چرخشی ترميم شونده ھمراه بود
، در مقايسه با ٩٣ھای چندگانه در سال  اتحاد عمل

گونه اتحاد عملی صورت  که ھيچ سال قبل از آن
نگرفته بود، گامی به جلو، در راستای 

گامی را .  تر بود ھای بزرگ سازماندھی اتحادعمل
که سال گذشته در اين زمينه برداشتيم، امسال با 

دھی به  در شکل.  تری بايد تکميل کنيم گام بزرگ
چنين اتحاد عملی در اول ماه مه نيز دو تشکل 
مستقل کارگری، سنديکای کارگران شرکت واحد 

تپه، نقش مھم  شکر ھفت و سنديکای کارگران نی
وظيفه اين دو سنديکاست که به .  و محوری دارند

عنوان دو تشکل مستقل و پيشرو و با اتوريته در 
ھای   جنبش کارگری، وارد عمل شوند،اتحاد عمل

تری را سازمان دھند و جنبش کارگری را   بزرگ
 .گام ديگری جلو برانند

پارچه   بيائيد دست در دست ھم نھيم، متحد و يک
به پيشواز روز جھانی کارگربرويم و اول ماه مه 
را به روزاعتصاب و اعتراض خيابانی تبديل 

 .کنيم
 

 تومان بوده ٢٠٠ ھزار و ٧١٣ ميليون و ۶با 
است، يعنی به طور متوسط ماھانه چيزی کمتر 

 !! ھزار تومان۵۶٠از 
. خوزستان نمونه ديگر اين موضوع است

ی مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفته به
، نرخ ٩٠خوزستان، براساس سرشماری سال 

 درصد و در برخی ٢٧بيکاری در استان 
 . درصد بوده است۴٠ھای استان  شھرستان

 شھر ٧  به گزارش خبرگزاری مھر 
مسجدسليمان، باوی، دشت آزادگان، انديکا، 

 شھری ٢٠شادگان، انديمشک و خرمشھر جزء 
ھستند که دارای باaترين نرخ بيکاری در کشور 

ی مديرکل آمار استانداری  گفته به.  باشند می
 درصد ۴٣خوزستان نرخ بيکاری مسجد سليمان 

(٩٠ تا ٨۵ھای  است و در طی سال که بحران  
) ی حاد کنونی نرسيده بود اقتصادی به مرحله

 !!نرخ رشد اشتغال در اين استان منفی بوده است
براساس تحقيق مرتضی افقه و طليعه قنواتی فر 

ای  که در شماره اول مجله اقتصاد و توسعه منطقه
 در ٨۵ انتشار يافته، سال ٩٠در نيمه اول سال 

 درصد از ۵٣مناطق شھری استان خوزستان 
 درصد زير خط ٣۶مردم و در مناطق روستايی 

فقر بودند و کيست که نداند در طول تمام اين 
ھايی که به زير خط فقر  ھا بر تعداد انسان سال

 .اند افزوده شده است رانده شده
چنين با مشک.تی از قبيل  ھا ھم مردم اين استان

نبود و يا کمبود آب آشاميدنی، برق، بھداشت و 
درمان و بسياری از خدمات و امور زيربنايی 

 سال از پايان ٢٧بعد از گذشت .  روبرو ھستند
جنگ ايران و عراق، ھنوز آثار جنگ و 

ھای آن بر پيشانی استان خوزستان و  ويرانی
ھای متعددی از  گزارش.  شھرھای آن ھويداست

عمق دردناک فقر در اين مناطق منتشر شده 
 .است

وبيش مشابه  استان کردستان نيز با مشک.تی کم
نرخ بيکاری در اين استان نيز .  روبروست

براساس آمارھای دولتی دومين نرخ باaی 
در فروردين سال گذشته .  بيکاری در کشور است

استاندار کردستان نرخ بيکاری در استان را 
 ٢٨بسيار باaتر از آمارھای رسمی و باaی 

 .درصد اع.م کرد
مشک.ت امنيتی، فرھنگی و سياسی از ديگر 

ھاست، برای نمونه اعدام  مشک.ت اين استان
ھای اخير اغلب در اين  زندانيان سياسی در سال

 . سه استان بوده است
در يک جمله فقر،بيکاری، سرکوب و ستم ملی 
عامل اصلی اين وقايع است و دولت جمھوری 
اس.می نقش بسزايی در استمرار و بقای آن 

ھای  ھيچ ترديدی تا زمانی که سياست و بی.  دارد
تر تا زمانی که  کنونی ادامه دارد و به بيانی دقيق

جمھوری اس.می در ايران برقرار است اين 
ھا و  وضعيت ادامه خواھد داشت و از ميان توده

يا سربازانی که به اجبار به خدمت نيروی 
ھای  آيند قربانی انتظامی، ارتش و سپاه درمی

فراز و فرودھای آن را نيز .  گيرد ديگری می
 .کند شرايط مشخص تعيين می

تنھا دولتی که با فقر و بيکاری مبارزه کرده و 
ھای  برابری اقتصادی، سياسی و اجتماعی مليت

تواند بر  ساکن ايران را تضمين و تامين کند، می
ی پايانی بگذارد و اين تنھا  اين وضعيت نقطه

حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان خواھد 
 .بود
 

اند، به امری  ھای عراق و سوريه کشته شده جنگ
 فروردين جنازه ٢٠روز .  عادی تبديل شده است

 پاکستانی که توسط سپاه به عراق فرستاده شده ٧
حتا تعدادی .  بودند در شھر قم به خاک سپرده شد

شدگان  از فرماندھان نظامی سپاه نيز در بين کشته
ھايی که در  ست که پاسخ دولت طبيعی.  ھستند

ويژه  اند، به مقابل دولت ايران صف کشيده
ھای عربی از نمونه عربستان، به حضور  دولت

ای، تنھا محدود  ھای منطقه نظامی ايران در جنگ
ھا دست خود را  به بمباران يمن نخواھد بود و آن

ھايی  ھای مالی و تسليحاتی به گروه برای کمک
طور که  ھمان.  بينند باز می"  العدل جيش"چون  ھم

ھای  پيش از اين، در دادن کمک به گروه
ارتجاعی مذھبی مخالف دولت بشار اسد ترديد 

ست که ھر قدر بر ھيزم اين  و طبيعی.  نکردند
تر و  ھای آن نيز بزرگ آتش افزوده شود، شعله

 .تر خواھند شد مخرب
طور که گفته  ی اصلی اين اتفاقات ھمان البته ريشه

ھای داخلی حاکميت و شرايط  شد در سياست
برای نمونه در .  مشخص اين مناطق است

بلوچستان اين بحران حادتر از ديگر نقاط کشور 
اگر به ميزان فقر، بيکاری، اعدام و ديگر .  است

اشکال سرکوب دولتی در اين منطقه بنگريم، 
بينيم که مردم بلوچستان از اين منظر بيش از  می

ديگر مناطق کشور در معرض ستم قرار دارند و 
ھای ملی و مذھبی،  ی نارضايتی با توجه به زمينه

ھا  ھای جغرافيايی، درگيری و در کنار آن ويژگی
 . در اين منطقه بيش از ديگر مناطق کشور است

اکنون  نرخ بيکاری در استان سيستان و  ھم
. شود  درصد برآورد می۴٠ تا ٣۵بلوچستان بين 

حتا براساس آمارھای رسمی، نرخ بيکاری در 
. اين استان بسيار باaتر از متوسط کشوری است

 ٣۶/  ٧ نرخ بيکاری استان معادل ٨٩در سال 
چنين  آمارھای رسمی ھم.  درصد اع.م شده بود

 درصدی در سراوان و ۴۴/ ٨حکايت از بيکاری 
دو شھر مھم ( درصدی در ايرانشھر ۴٣/  ٢

دارند، اين دو شھر به ترتيب سومين و )  استان
نرخ (پنجمين شھر کشور با نرخ باaی بيکاری 

سوادی نيز در استان  نرخ بی.  ھستند)  رسمی
سواد در ميان   درصد بی٣٢بسيار باaست، 

اميد به !!  جمعيتی که در سن تحصيل قرار دارند
تر  در اين استان ده سال پايين)  طول عمر(زندگی 

ترين ميزان اميد  از نرخ متوسط کشوری و پايين
به زندگی در کشور است که حکايت از فقر 

ھای محروم سيستان و  گسترده در ميان توده
 . بلوچستان دارد

در حالی که براساس برآوردھای مرکز آمار 
 ٩٢متوسط درآمد يک خانوار روستايی در سال 

 ھزار تومان بوده، درآمد ٩۵ ميليون و ١٢معادل 
که (متوسط روستاييان استان سيستان و بلوچستان 

برابر )  دھند نيمی از جمعيت استان را تشکيل می

۴از صفحه   

 با اعتصاب و
  اعتراض خيابانی 

 به پيشواز اول ماه مه برويم
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

٨درصفحه   

 ھای اجرايی سھم زنان از آزمون استخدامی دستگاه

ھای اجرايی که قرار  آزمون استخدامی دستگاه
است روز جمعه اول خردادماه برگزار شود، يک 
نمونه روشن از تفکيک و تبعيض جنسيتی در 

ست، نظامی به معنای  نظام جمھوری اس.می
ستيز، ستيزی که سرتاپای آن را  کامل کلمه زن
 .فرا گرفته است

 نفر در ٧٣٩٣براساس اين آزمون قرار است 
ھای دولتی به صورت پيمانی استخدام  سازمان

 نفر مربوط به ۴٧٩٢شوند که از اين تعداد 
باشد و  ای کشور می سازمان آموزش فنی و حرفه

ھا و نھادھايی   نفر ديگر مربوط به سازمان٢۶٠١
چون ديوان عدالت اداری، ادارات مختلف استان 
خراسان شمالی، سازمان امور مالياتی، وزارت 
اقتصاد و دارايی، پزشکی قانونی، ثبت احوال، 

شناسی و  سازمان دامپزشکی، سازمان زمين
اکتشافات معدنی، سازمان سنجش آموزش کشور، 

وری، سازمان ھواپيمايی،  سازمان ملی بھره
اورژانس تھران و سازمان علمی و تحقيقاتی 

 .وابسته به نھاد رياست جمھوری خواھد بود
اولين نکته جالب توجه در اين آزمون ثبت نام 

 ھزار نفر است، يعنی برای ھر ١۶٧بيش از 
جا که  اما از آن.   نفر داوطلب وجود دارد٢٣شغل 

موضوع اين يادداشت به سھم زنان در آزمون 
استخدامی اختصاص دارد از اين موضوع عبور 

 .کنيم می
 نفری که قرار ۴٧٩٢براساس جداول منتشره از 

است از طريق آزمون به استخدام سازمان 
 ٢۴١۶ای کشور در بيايند  آموزش فنی و حرفه

اين .   نفر زن خواھند بود٢٣٧۶نفر مرد و 
گردد  تفکيک جنسيتی نيز به تفکر اس.می برمی

ھايی که زنان شرکت  ھا و دوره که برای ک.س
 .کنند، تنھا معلم زن استخدام خواھد شد می

جدا از اين که ھمين مورد تفکيک جنسيتی نيز از 
تر  اساس بيھوده و ارتجاعی است، اما نکته مھم

در نوع استخدام و تفکيک جنسيتی در ساير 
 ٢۶٠١از مجموع .  باشد ھا و نھادھا می سازمان

نفری که قرار است در اين ھمه سازمان و نھاد 
 نفر به صورت ۵٣۴دولتی استخدام شوند 

مشترک از ميان داوطلبان زن و مرد استخدام 

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

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

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

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.162/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

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

http://www.didgah.tv/fa 
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

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


