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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

توان سراغ  در سراسر جھان کمتر کشوری را می
گرفت که ھمچون ايران، عواقب اجتماعی 

داری را در حد اع3ی خود  بار نظم سرمايه فاجعه
فجايع عظيم اجتماعی که .  به نمايش گذاشته باشد

اجتماعی و سياسی حاکم بر   –نظم اقتصادی 
چنان عريان و  ايران به بار آورده است، آن

پوشی  اند که ديگر راھی برای پرده رسواکننده
ھا حتی توسط طبقه حاکم و سخنگويان سياسی  آن

ھای  واقعيت.  آن باقی نگذاشته است
ھا را به اجبار واداشته که  انکار، آن غيرقابل

ھايشان را در طول متجاوز  شکست تمام سياست
 سال، اع3م کنند و ورشکستگی تمام نظم ٣٧از 

اجتماعی و سياسی موجود را از   –اقتصادی 
 .بلندگوھای خود جار بزنند

 خردادماه، وزير کشور جمھوری ١٧در 
اس3می، در مجلس ارتجاع حاضر شد تا 

ھای  آسيب"گزارشی از اوضاع سياسی کشور و 
را در کشوری که عرصه حاکميت "  اجتماعی

خدا بر روی زمين است و گماشتگان او وظيفه 
پاسداری از نظم ستمگرانه و ضد انسانی 

داری را در سيمای دولت دينی  سرمايه
اند، به سمع نمايندگان ق3بی مردم  گرفته برعھده
 .برساند

وی برای نشان دادن ابعاد وخامت اوضاع و 
ھای رژيم، ھرچند ناقص و  شکست سياست

ھای اجتماعی که  سرودم بريده به نابسامانی
سراسر جامعه ايران را فراگرفته است، اشاره 

ھای اجتماعی موضوع چنان  آسيب: "کرد و گفت
 ماه ۶بااھميتی است که رھبر معظم انق3ب در 

گذشته، سه بار در اين خصوص جلسه گذاشته و 
ھر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد 
و جوانب آن با حضور سران قوا و تمامی 
مسئو^ن حوزه اجتماعی موردبررسی قراردادند 

 ."و نھايتاً دستوراتی فرمودند
ھايی از اين  وزير کشور سپس به نمونه

: اشاره کرد و افزود"  ھای اجتماعی آسيب"
نشين در کشور   حاشيه  ميليون١١امروز حدود 

 ميليون نفر آن در ٣وجود دارد که معادل 
. شھرھای تھران، مشھد و اھواز متمرکز ھستند

نشينی در کشور وجود   محل حاشيه٢٧٠٠حدود 
 ھزار بيکار داريم و ۵٠٠ ميليون و ٣.  دارد

ھا   درصد مردم آن۶٠مناطقی ھستند که بيش از 
/  ۵در حال حاضر .  بيکارند  ميليون معتاد در ١ 

 درصد تعداد ۶٠.  کنند کشور زندگی می
ھای موجود در کشور مستقيم و غيرمستقيم  زندانی

 ۵٠عامل .  با اعتياد مواد مخدر در ارتباط ھستند
 درصد ۴۶ھا، اعتياد است و  درصد ط3ق

 .گيرد ھا نيز به خاطر اعتياد انجام می سرقت

يکصد و پنجمين اج3س سا^نه سازمان جھانی 
 InternationalLabour  Organization کار

 I.L.O)  ( در دفتر ٩۵از دھم تا بيستم خرداد ،
مرکزی اين سازمان در شھر ژنو سوئيس 

از طرف جمھوری اس3می نيز .  برگزار شد
ھيئتی به سرپرستی علی ربيعی وزيرکار به اين 

ع3وه بر نمايندگان دولت و .  اج3س اعزام شد
کارفرمايان سه تن از اعضای شوراھای اس3می 

کارگران ھمراه "  نمايندگان"کار نيز به عنوان 
ھيئت اعزامی جمھوری اس3می، .  اين ھيئت بود

امسال نيز مانند چند سال گذشته مورد استقبال 
سازمان .  و مديرکل آن قرار گرفت.  او.  ال.  آی
در "  رايدر گای"المللی کار و مديرکل آن  بين

يا ھمان (حالی از وزيرکار جمھوری اس3می 
عنصر امنيتی درجه اول رژيم سرکوب "  عماد"

ھای جاسوسی  ھايش در تشکل و نوچه)  و اختناق
ھا و  وابسته به رژيم  استقبال کرد که تشکل

اند و يا در  نمايندگان واقعی کارگران يا در زندان
بيرون از زندان در معرض شديدترين تعرضات 
پليسی و قضايی قرار دارند و ھر روز به 

ای احضار و محاکمه و به حبس محکوم  بھانه
واحد  سنديکای کارگران شرکت.  شوند می

رانی تھران و حومه و سنديکای  اتوبوس
تپه، به عنوان دو  شکر ھفت کارگران شرکت نی

ھای مجلس اس3می در نھمين  مرکز پژوھش
ی سيستم بانکی که به تازگی  گزارش خود درباره

ھا سخن  انتشار يافته، از خطر ورشکستگی بانک
اگرچه آمارھای ارائه شده .  به ميان آورده است

از سوی اين مرکز نه اع3م خطر که بيان آشکار 
باشد و به اعتراف ھمين  ھا می ورشکستگی بانک

تواند عواقب  گزارش اع3م رسمی آن اما می
خطرناکی برای مناسبات اقتصادی حاکم يعنی 

و به طبع آن نظام سياسی (داری  مناسبات  سرمايه
 .داشته باشد) حاکم

پيش از اين ما در مقا^ت متعدد نشريه کار نوشته 
ھا در ايران عمدتا ورشکسته  بوديم که بانک

ھستند و تنھا ترس از تاثير اع3م اين 
ھای  ورشکستگی و نقش دولت در سياست

ھای جاری در  اقتصادی از جمله در سياست
سيستم بانکی، مانع از اع3م علنی اين 

ھای  ثروت"ی  درمقاله.  شود ورشکستگی می
ی  که در شماره"  انباشته و اقتصادی فروپاشيده

گذشته نشريه کار انتشار يافت به ورشکستگی 
در واقع مساله ورشکستگی .  ھا پرداخته شد بانک
چه که  ھا موضوع پنھانی نبوده است، اما آن بانک

ھای مجلس به  جديد است اعتراف مرکز پژوھش
ست که ھرگونه شکی  اين موضوع و ارائه آماری

 .سازد را در آن برطرف می

 خمينی و زد و بندھای پنھانی اش با آمريکا
 

طی دو ھفته اخير سايت بی بی سی با انتشار سلسله مقا^تی به قلم کامبيز فتاحی اقدام به بازنشر گوشه 
. ھايی از اسناد مذاکرات پشت پرده خمينی و منصوبينش با فرستادگان ويژه دولت وقت آمريکا کرده است

 ھنگام اقامت خمينی در نوفل لوشاتوی پاريس صورت ۵٧تماس ھا و مذاکراتی که اولين بار در ديماه 
 .گرفت و پس از آن در بھمن ماه ھمان سال پيش از سقوط کامل رژيم سلطنتی شاه در تھران تداوم يافت

ھای امپرياليست به ويژه امپرياليسم آمريکا و ارتجاع داخلی به رھبری  سازش و ت3ش مشترک قدرت
خمينی برای مھار و سرکوب انق3ب ايران، حقيقتی است که از ھمان آغاز به قدرت رسيدن ھيئت حاکمه 

ھا پيش در تحليل خود از ماھيت طبقاتی و  سازمان ما سال.  جديد به رھبری خمينی، آشکار شده بود
اسناد و خاطرات دست .  خصلت ارتجاعی جمھوری اس3می اين بند و بست و سازش را برم3کرده بود

  ٨درصفحه 

١٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧١٩شماره    ٩۵نيمه دوم خرداد  –سال سی و ھشتم 

معجزه ای " او. ال. آی"از 
ساخته نيست، ياد بگيريم 
!روی پای خود بايستيم  

 
تر از آن است  ، بزرگ فاجعه

 کنند که وانمود می

اعتراف به ورشکستگی 
 ھا، دCيل و نتايج بانک

 شوند جناياتی که پنھان نيستند، اما ناديده گرفته می: عراق
 
 

 خFصه ای از اطFعيه ھای سازمان 
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١از صفحه   

 کنند تر از آن است که وانمود می ، بزرگ فاجعه

شوند  ھا می  ھزار نفر عازم زندان۶٠٠ھر سال 
ھا باقی   ھزار نفر در زندان٢٠٠که از اين تعداد 

 درصد از ٣۶:  چنين افزود وی ھم.  مانند می
شوند و در شھرھای  ھا منجر به ط3ق می ازدواج

تعداد زنان .  بزرگ اين درصد با^تر است
سرپرست خانوار درنتيجه ط3ق و مرگ ھمسر 

/  ۵نيز  وزير کشور، اما .   ميليون است٢ 
ھای  ھا ميليون تن از توده ده:  فراموش کرد بيفزايد

. کنند زحمتکش مردم در زير خط فقر زندگی می
. برند ھا تن در گرسنگی مداوم بسر می ميليون

گوی مخارج حتی  ھا کارگر پاسخ دستمزد ميليون
 ٢متجاوز از .  ھا نيست سوم حداقل معيشت آن يک

ميليون تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان، 
ھا ھزار تن از  ده.  کودکان کار و خيابانی ھستند

مردم ايران زندگی خود را با کارتون خوابی 
توسعه دامنه فقر، بيکاری و اعتياد، .  گذرانند می

. فروشی انجاميده است سابقه تن به گسترش بی
يکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

فروشان را فقط در تھران ^اقل ده ھزار  تعداد تن
ھايی از نمونه ايدز در  بيماری.   اع3م کرده است

کودک فروشی و فروش اعضای . اند حال گسترش
خودکشی .  اند شده ھای رايج تبديل بدن، به پديده
يافته که وزير بھداشت ھم ظاھراً  چنان افزايش
يابی آن جلسه اضطراری تشکيل داده  برای ريشه

زورگيری، تجاوز، سرقت و قتل به .  است
ھا مورد ديگر از  ده.  اند شده ھای عادی تبديل پديده

ھا را ھم بايد به ليست وزير کشور  اين نمونه
بار  تری نسبت  به ابعاد فاجعه افزود، تا ديد عينی

داری حاکم  و  عواقب اجتماعی  نظم سرمايه
ھای ارتجاعی و ورشکسته رژيم  سياست

 .جمھوری اس3می، داشت
اما آيا وزير کشور رژيم، تا جايی که به اين 
فجايع اشاره دارد، آمار و ارقام واقعی ارائه 

که  او درحالی.  دھد؟ قطعاً پاسخ منفی است می
کرد، در   ميليون اع3م می١ /  ۵آمار معتادان را 

ھمان مجلس ارتجاع به اين اظھارنظر وی 
ھرکس که .  خنديدند و او را به تمسخر گرفتند

اندکی با معضل اعتياد در ايران آشنايی داشته 
داند که تنھا در چند استان از نمونه  باشد، می

سيستان و بلوچستان، کرمان، خراسان و 
ميليون متجاوز  ھرمزگان، تعداد معتادان از يک

المللی مقام  ھای بين بيھوده نيست که سازمان.  است
وزير .  اند نخست معتادان جھان را به ايران داده

ھا را نيز که  نشين  ميليونی حاشيه١۵کشور آمار 
اما .   ميليون کاھش داد١١شده بود، به  قب3ً اع3م

رسواتر از تمام آمارھای ديگری که ارائه داد، 
/  ۵رقم  اين را .   ميليونی تعداد بيکاران است٣ 

 ميليونی ٨٠داند که از کل جمعيت  ھر کس می
وزير کشور .  اند  ميليون شاغل٢٠کشور حدود 
 ميليون جمعيت ۶٠کند که از  اما ادعا می
واقعيت اما .   ميليون بيکارند٣ /  ۵باقيمانده، تنھا 

اين است که تعداد بيکاران در ايران از ده ميليون 
اين رقم حتی از سوی منابع .  نيز متجاوز است

آمارھايی که .  غيررسمی رژيم نيز تأييدشده است
وزير کشور ارائه داد تا به آن حد غيرواقعی بود 

ھای مجلس در  که حتی رئيس مرکز پژوھش
"سخنرانی خود پس از وی گفت در حوزه : 

ھای اجتماعی مشک3ت جدی و فراوانی در  آسيب
آمار و ارقامی که در اين .  جامعه مطرح است

بايد ت3ش .  شود، درست نيست حوزه ارائه می
ھای  ھای اجتماعی از پستوخانه شود که آسيب

 ."پنھان بيرون آمده و برای مردم آشکار شود
باری که نظم  وضعيت اجتماعی فاجعه

ھای ارتجاعی جمھوری  داری و سياست سرمايه
چنان بزرگ و  اند، آن اس3می به بار آورده

اند که ديگر با ارائه چند آمار غيرواقعی،  عريان
 .پوشی نيست قابل پرده

علت چيست و چرا مردم ايران با اين فجايع 
اند؟ وزير کشور جمھوری اس3می  بزرگ مواجه 

قراری .  تواند داشته باشد البته پاسخی ندارد و نمی
نبوده و نيست که اوضاع چيز ديگری جز اين 

رسالت جمھوری .  باشد که امروز شاھد آن ھستيم
اس3می از ھمان آغاز نه بھبود، بلکه وخامت 

اجتماعی و   –روزافزون اوضاع اقتصادی 
. ھای مردم ايران بوده است شرايط زندگی توده

اين .   سال پيش در ايران انق3بی رخ داد٣٧
انق3ب از آن رو به وقوع پيوست که نظم موجود 

بايستی اين  بست رسيده بود و اين انق3ب می به بن
بست و موانع را درھم شکند و راه را بر  بن

اما .  پيشرفت، رفاه و آزادی مردم را بگشايد
ديکتاتوری عريان رژيم شاه که مانع تشکل و 
آگاھی کارگران و زحمتکشان شده بود، امکان 
. رھبری طبقه کارگر و پيروزی انق3ب را نداد

ارتجاع داخلی به رھبری خمينی و متحدان 
ھا از اين ضعف طبقه کارگر و  امپرياليست آن

ھای زحمتکشی که انق3ب را برپا کرده  توده
بودند، استفاده کردند و با به دست آوردن قدرت 

ای  دار و دسته.  سياسی، انق3ب را درھم کوبيدند
که به رھبری خمينی قدرت را به دست گرفت، 

ای جز اين نداشت که با سرکوب و کشتار،  وظيفه
انق3ب را در ھم شکند و بار ديگر رژيم 
ديکتاتوری عريان را که اکنون با استبداد مذھبی 

اينان نه .  عجين شده بود بر ايران حاکم سازد
ھای اقتصادی و  ای برای حل بحران وظيفه

.  آن را اجتماعی جامعه ايران داشتند و نه توان
بحران اقتصادی ^ينحل باقی ماند و پيوسته 

ھای  سال به سال سطح زندگی توده.  تر شد عميق
عواقب اجتماعی .  کارگر و زحمتکش تنزل کرد

تری  تر شدن بحران اقتصادی، ابعاد مخرب عميق
تشديد فقر و بيکاری، پيامدھای .  به خود گرفتند

اعتياد به مواد مخدر که .  وحشتناکی به بار آورد
در دوران رژيم سلطنتی نيز يکی از معض3ت 
. جامعه ايران بود، به چندين برابر افزايش يافت

از ھم گسيختگی اوضاع اقتصادی، گسترش دامنه 
فقر و بيکاری، رانده شدن دھقانان فقير و 
ورشکسته به سوی شھرھا، ارتش بزرگ 
  بيکاران و تھيدستان را بيش از پيش به حاشيه

نشينی  حاشيه.  شھرھای بزرگ و کوچک سوق داد
 .ای به خود گرفت سابقه ابعاد بی

  جمھوری اس3می راھی برای ع3ج بحران
. اقتصادی و عواقب اجتماعی اين بحران نداشت

داد  که با اجرای سياست  با اين ھمه وعده می
ھای صندوق  اقتصادی نئوليبرال و دستورالعمل

المللی پول و بانک جھانی بر اين بحران غلبه  بين

فقط تشديد رکود  نتيجه اما نه.  خواھد کرد
 درصدی در دوره ۴٠اقتصادی، بلکه تورمی 

تشديد معض3ت .  رياست جمھوری رفسنجانی بود
ھای  اجتماعی و فشار کمرشکن بر گرده توده

ھای بيکار،  ای رسيد که توده زحمتکش به نقطه
فقير و تھيدست در چندين شھر سر به شورش 

ھای  حلی بر بحران برداشتند، رژيمی که راه
اقتصادی و اجتماعی نداشت، بار ديگر به 
سرکوب و کشتار متوسل شد و در اکبرآباد با 

 .توپ و تانک و بالگرد شورش را سرکوب کرد
نتيجه سياست اقتصادی نئوليبرال رفسنجانی فقط 

تورمی   –تشديد و تعميق بحران اقتصادی رکود 
نبود، در اين دوره، شکاف فقر و ثروت ابعاد 

سوی  اگر در يک.  ای به خود گرفت سابقه بی
ھا کارگر و زحمتکش، بيکار و  جامعه ميليون

تر شدند،  تھيدست، بيش از پيش فقيرتر و تھيدست
در سوی ديگر جامعه، حجم بسيار ک3نی از 
ثروت و سرمايه درنتيجه اين سياست، انتقال 
بخش بزرگی از مؤسسات دولتی به وابستگان 

ھای  ھا از کانال رژيم و توزيع درآمد نفت ميان آن
ھا در چپاول و  مختلف و باز گذاشتن دست آن
خواری، متمرکز  غارت، فساد، دزدی و رشوه

اين بورژوازی رشد کرده در بطن .  گرديد
که شکست  سياست اقتصادی نئوليبرال، وقتی

برنامه رفسنجانی برم3 شد، وظيفه ادامه حيات 
رژيم ارتجاعی و ستمگر حاکم را به نام 

ھای اقتصادی و  طلبی و ادعای حل بحران اص3ح
اينان داروی .  اجتماعی را بر عھده گرفت

ھای جامعه ايران و مصائب  شفابخش بحران
اجتماعی را که جمھوری اس3می به بار آورده 
است، در تقدم به اصط3ح رفرم سياسی اع3م 

ھا از ھمان آغاز آشکار     اما شکست آن.  نمودند
پذير  فقط از آن رو که دولت دينی اص3ح نه.  بود

نيست و اساساً وظيفه اين دولت سلب ھرگونه 
آزادی و دمکراسی و اعمال ديکتاتوری عريان 

ھای موجود در جامعه ايران  است، بلکه بحران
تر از آن ھستند که اين يا آن جناح  عميق

ھای   و سياست بورژوازی، با اين يا آن روش
 سال ٨نتيجه .  ھا راحل کند بورژوايی آن
نه .  ھا نيز بر کسی پوشيده نيست زمامداری آن

بحران اقتصادی حل شد، نه عواقب اجتماعی اين 
بر بستر ھمين وخامت .  بحران کاھش يافت
فريبی از قماش خمينی به نام  اوضاع بود که عوام

ھای فقير و  نژاد، با وعده نجات توده احمدی
باری که پيشينيان او  زحمتکش از وضعيت ف3کت

اند، با حمايت جناح موسوم به  به بار آورده
. گرای رژيم زمام امور را به دست گرفت اصول

که در اين دوره درآمدھای نفتی رژيم  به رغم اين
  ميليارد د^ر رسيد، ٨٠٠ تا ٧٠٠به رقم ک3ن 

فقط کمترين تأثيری حتی بر  اما اين درآمد ک3ن نه
تعديل بحران اقتصادی نداشت، بلکه بالعکس به 

ای بحران و عواقب اجتماعی آن را  سابقه نحو بی
ھای گذشته  تر از تمام سال رکود، عميق.  تشديد شد

شد و نرخ تورم بار ديگر به تورم دوره 
گرچه ماجراجويی .  زمامداری رفسنجانی رسيد

المللی در تشديد  ھای بين ای رژيم و تحريم ھسته
. کننده آن نبود اين بحران نقش داشت، اما تعيين

اين بحران وضعيت معيشتی طبقه کارگر و 
ای وخيم  سابقه  بی ھای زحمتکش را به درجه توده
. بيکاری ابعاد جديدی به خود گرفت.  کرد

٣درصفحه   



 ٣ ٧١٩ شماره  ٩۵نيمه دوم خرداد     ٣

 کنند تر از آن است که وانمود می ، بزرگ فاجعه

نشينان شھرھا  گسترش دامنه فقر، بر تعداد حاشيه
ھای سنتی و  اعتياد به مواد مخدر به شيوه.  افزود

بر تعداد کودکان کار و خيابانی .  جديد رشد کرد
ھای شھرھای  فروشی در خيابان تن.  افزوده شد

گری،  تکدی.  ای عادی تبديل گرديد بزرگ به پديده
ھای  ديگری از  زورگيری، تجاوز  و نمونه

عواقب اجتماعی فقر و بيکاری از معض3ت 
آيا چيز ديگری جز آنچه .   اجتماعی اين دوره بود

 در اين دوره رخ داد، ممکن بود؟ 
ھا تجربه از دوران استقرار جمھوری  پس از سال

اس3می در ايران، قاعدتاً نبايد ترديدی در اين 
واقعيت وجود داشته باشد که مادام اين طبقه و اين 
رژيم حاکم باشند، انتظار بھبود اوضاع ، چيزی 

گونه  بالعکس ھمان.  پردازی نيست جز يک خيال
که تجربه نشان داده است، جبر يک نظم 

اجتماعی پوسيده و يک رژيم سياسی   -اقتصادی
به غايت ارتجاعی است که سال به سال اوضاع  

دار،  بيش از آن  طبقه حاکم سرمايه.  تر شود وخيم
ھای  زائد و ارتجاعی است که  توان حل بحران
ھا را  عميق موجود و عواقب اجتماعی اين بحران

وضعيت کنونی جامعه ايران در .  داشته باشد
ای که حسن روحانی زمام امور را در دست  دوره

. گرفته نيز، در برابر چشم ھمگان قرار دارد
. نژاد است تر از دوره احمدی اوضاع بسی وخيم

 روزه اوضاع اقتصادی و ١٠٠ بھبود  وی وعده
داد، تغييری رخ  شرايط معيشتی توده مردم را می

ای  تحقق اين وعده به پايان نزاع ھسته.  نداد
تر شد و فجايع  موکول شد، اما بحران عميق

 ھزار تن ٦٠٠گسيل سا^نه .  تر اجتماعی گسترده
 متجاوز از ھزار  از مردم ايران به زندان و اعدام
زندان و .  ساز نشد تن در طول يک سال ھم، چاره

اعدام ھيچ معضل اجتماعی را حل نکرده و 
-معض3تی که ريشه اقتصادی.  نخواھد کرد

اجتماعی   -حل اقتصادی اجتماعی دارند، راه
حلی برای  جمھوری اس3می اما راه.خواھند می

ھا و معض3ت اجتماعی جامعه ايران  بحران
گرچه سرمنشأ و ريشه تمام .  نداشته و ندارد

ھای  معض3ت و فجايع  اجتماعی و بدبختی توده
داری حاکم،  زحمتکش مردم ايران، نظم سرمايه

بحران مزمن و ^ينحل اقتصادی اين نظم و 
ھای اقتصادی طبقه حاکم است، اما  سياست

جمھوری اس3می از جھات ديگر نيز وخامت 
ھای مردم ايران و گسترش دامنه  وضعيت توده

اين .  معض3ت اجتماعی را تشديد کرده است
ساله ميلياردھا د^ر از حاصل کار  رژيم ھمه

ھای   دستگاه کارگران ايران را صرف ھزينه
سرکوب نظامی، پليسی و امنيتی، سانسور و 
جاسوسی، مؤسسات و نھادھای مذھبی تحميق 

ميلياردھا .  کند معنوی، برای حفظ و بقای خود می
طلبانه  ھای نظامی  توسعه طلبی د^ر، ھزينه جاه
ھای  ميلياردھا د^ر از جيب توده.  اين رژيم است

ھای ارتجاعی  ھا و جنبش مردم ايران به رژيم
گرای منطقه، دخالت نظامی در سوريه،  اس3م

جمھوری .  شود عراق، يمن، لبنان و غيره داده می
سرتاپای اين .  اس3می يک دولت دينی فاسد است

خواری و  دولت غرق در فساد، دزدی، رشوه
روشن .  ھای عمومی است غارت و چپاول ثروت

ساله ميلياردھا د^ر صرف  که ھمه است وقتی
طلبانه  ھای نظامی و توسعه طلبی جاه
ساله،  که ھمه شود، وقتی اس3ميستی می پان

ميلياردھا د^ر در دستگاه دولتی به جيب مقامات 
رود و موارد ديگری که در  اين دستگاه فاسد می

ھای کارگر و  ھا اشاره شد، بايد توده با^ به آن
ھا بيکار  ميليون.  زحمتکش پيوسته فقيرتر شوند

ترين امکان برای ادامه حيات محروم  از ابتدايی
ميليون و صد ھزار زن  باشند، متجاوز از يک

 کميته امداد که   خانوار، با کمک ماھانه سرپرست
 بھای سه، چھار ساندويچ است و يک  اندازه به

 نفره در ھرماه بايد با صد ھزار تومان ، ٥خانوار
زندگی کند و صدھا ھزار تن با گدايی و 

 .ھا زندگی خود را بگذرانند آوری زباله جمع
جمھوری اس3می يک رژيم فوق ارتجاعی 

اين استبداد و بی حقوقی، .  استبدادی دينی است
گسيخته نيز عامل  اين ديکتاتوری عريان و عنان

ديگری در تشديد انواع و اقسام فجايع و 
 .ھای اجتماعی است نابسامانی

وزير کشور جمھوری اس3می زير فشار 
ھای مردم ايران در آن  وضعيت اسفباری که توده

ھايی اندک و ناقص از فجايعی  گرفتارند، به نمونه
که نظم موجود به بار آورده است، تحت عنوان 

کند، اما او ھرگز  اشاره می"  ھای اجتماعی آسيب"
تواند بگويد که علت اين فجايع اجتماعی  نمی

حل  شود، راه که از وی سؤال می چيست و ھنگامی
که به رھنمودھای  چيست؟ پاسخی ندارد جز اين

ای در مورد تغيير سبک زندگی اجتماعی و  خامنه
لزوم مھندسی اجتماعی اشاره کند که جلو شورش 
جوانان را عليه قيدوبندھای ارتجاعی اس3می 

 .بگيرد
داری حاکم بر ايران و رژيم سياسی  نظم سرمايه

بست  پاسدار آن، جمھوری اس3می در بن
دوام و بقاء اين .  اند عبوری قرارگرفته غيرقابل

که روند قھقرايی جامعه و شرايط  نظم ، جز اين
زندگی کارگران و زحمتکشان را تشديد کنند، 

اين واقعيتی .  ای نداشته و نخواھد داشت نتيجه
 ما ھمواره بر آن تأکيد کرده  است که سازمان

داری و جمھوری  که نظم سرمايه تا وقتی.  است
اس3می بر ايران حاکم باشند، کارگران و 
زحمتکشان از شر فجايع اجتماعی و 

 ٣٧.  ھای سياسی رھايی نخواھند يافت بيدادگری
ھای مردم ايران آموخته  سال تجربه بايد به توده

باشد که اميد بستن به اين يا آن جناح طبقه حاکم، 
اين يا آن دار و دسته نظم حاکم، برای بھبود 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ھيچ معضلی را حل 

 .نخواھد کرد
يا ادامه نظم موجود و .  شق ثالثی وجود ندارد

تحمل تشديد تمام فشارھا، ف3کت و بدبختی و 
شمار، يا تشديد  بار بی مصائب اجتماعی فاجعه

مبارزه و توسل به اعتصاب عمومی و قيام برای 
سرنگونی جمھوری اس3می، استقرار يک دولت 
شورايی و گذار به سوسياليسم برای برانداختن 

داری و تمام فجايعی که اين نظم و  نظم سرمايه
 .اند رژيم پاسدار آن به بار آورده
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 !معجزه ای ساخته نيست، ياد بگيريم روی پای خود بايستيم" او. ال. آی"از 

. يک از کشورھای ديگر قابل مقايسه نيست با ھيچ
صدھا کارگر مبارز و فعال اعتصاب به جرم 

خواھی، احضار، بازداشت،  روشنگری و حق
گرد قضايی  تعقيب و پی. محاکمه و يا اخراج شدند

و امنيتی فعا^ن کارگری و سنديکايی و 
سازی عليه کارگران آگاه، بسی افزايش  پرونده
ھا و محاکمات جزايی، در ھمين  پای دادگاه.  يافت

. دوره به اخت3فات ميان کارگر و کارفرما باز شد
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به سرعت گسترش 
يافت و ھزاران کارگر ديگر ازشمول قانون کار 

ھای  قراردادھای موقت و شرکت.  خارج شدند
قدرت خريد .  تر شد کاری از ھميشه رايج پيمان

فقر و ف3کت و .  طبقه کارگر باز ھم کاھش يافت
ھا  اخراج.  تر شد روزی کارگران فزون سيه

تر شد و برخی کارگران اخراجی از فرط  گسترده
استثمار و .  استيصال دست به خودکشی زدند

ناپذير  تضاد آشتی.  حقوقی کارگران تشديد شد بی
کار و سرمايه حادتر شد و رابطه کارگر و 

شد که با يک "  به ھم نزديک"کارفرما تا بدان حد 
اشاره و شکايت کارفرما، پيکر کارگران آماج 

 !ضربات ش3ق ج3دان قرار گرفت
چه را که جمھوری  آن!  ست حق با علی  ربيعی

اس3می در مورد کارگران در اين دو سال انجام 
داده و به چند قلم آن اشاره شد، در سرتاسر جھان 
نمونه است و با ھيچ کشور ديگری قابل قياس 

که   ھا درعين آن نيست و باز تکرار کنيم که اين
 ومدير کل آن پوشيده نبوده و ILOکدام بر  ھيچ

نيست اما حتا در ظاھر ھم که شده مورد چون 
پذيرش ھئيت اعزامی رژيم .  وچرا قرارنگرفت

 و عکس ILO گر جمھوری اس3می در شکنجه
که با لبخندی "  رايدر گای"يادگاری ربيعی با 

اند، تعجب  بخش دست در دست ھم نھاده رضايت
گرای درون جنبش کارگری و  گرايش قانون

 خواھان ILOاند  کسانی را که بر اين گمان بوده
ھای مستقل و آزاد  ايجاد سنديکاھا و تشکل

که  حال آن.  کارگری در ايران است، درپی داشت
از موضع يک کارگر آگاه، در نحوه برخورد 

ILO به موضوع مورد بحث، ھيچ جای تعجبی 
 .وجود نداشت و ندارد

در نزد کارگران آگاه کام3 روشن   ILOکارنامه 
المللی است که  يک نھاد سياسی بين  ILO.  است

وظيفه آن پيشبرد سياست سرمايه جھانی در 
ھای  در اج3س.  مناسبات کار و سرمايه است

سا^نه اين سازمان نيز، طبق معيارھا و ضوابط 
ھا و کارفرمايان ھستند که  حاکم بر آن، دولت

. کنند اھميت درجه اول دارند و تعيين سياست می
ھايشان، در معاد^ت  توده کارگران و تشکل

 با کشورھای عضو، يا فاقد ILOسياسی ميان 
اند و جايی ندارند و يا اگر جايگاھی داشته  اھميت

ھا با  باشند، برای به سازش کشاندن آن
شان به تبعيت از  داران و واداشتن سرمايه

ھا ھستند که از اين  اين، دولت.  کارفرمايان است
اختيار برخوردارند که ع3وه بر نمايندگان خود، 
ھيئتی مرکب از نمايندگان کارفرمايان و کارگران 

 معرفی و به اج3س آن اعزام ILOرا نيز به 
 ILOھای کارگری در نزد  اعتبار تشکل.  کنند می
 .ھاست نيز وابسته به تشخيص و نظر دولت 

از "  خوبی"رانی خود ت3ش نمود تصوير  سخن
رانی   وی درسخن.  جمھوری اس3می نشان دھد

آن و "  باز توليد"و "  فقر"خود چيزھايی درباره 
گفت و "  رنج کودکان"آن و "  آثار ويرانگر"

مشتی ياوه پيرامون الگوی جمھوری اس3می در 
 !زمينه مبارزه با فقر و ايجاد اشتغال و مسکن

مھره امنيتی رژيم سرکوب و اختناق  ربيعی، شاه
و کشتار، زمانی به طرح اين نکات و ارائه يک 

پرداخت  از حکومت اس3می می"  خوب"چھرۀ 
که از بداقبالی او، وخامت اوضاع در اين 

ھا به حدی تشديد شده که حتا صدای رھبر  زمينه
گاه از اين ادعا که  که ھيچ  –حکومت را 

 –آمد  جمھوری اس3می بھترين است، کوتاه نمی
وانگھی مگر جز اين است که .  نيز درآورده است

 ھزار تومان و يک ٨١٢دستمزد پايه کارگری 
چھارم خط فقر است؟ و شخص ربيعی در مقام 

ھای اصلی  رئيس شورای عالی کار يکی از مھره
 ميليونی ١٢دادن اکثريت عظيم جمعيت  سوق

ھا به زندگی در زير  ھای آن کارگران و خانواده
خط فقر است؟ شمار کودکان کار و خيابانی 

 ميليون و ٧ھا از  خواب ھا و کارتن  خانمان  وبی
.  ميليون تجاوز کرده است١٠رقم بيکاران از 

حتا وزير کشور رژيم چند روز پيش از نرخ 
 درصدی در برخی مناطق و وجود ۶٠بيکاری 

ھا  نشين سخن گفت که در بيغوله  ميليون حاشيه١١
دره فقط  کارگران معدن ط3ی آق.  کنند زندگی می

وقت  آن.  خواستند که به ش3ق سپرده شدند کار می
مگر کارگران !  زند وزيرکار حرف از اشتغال می

آھن چادرملو، کارگران پتروشيمی  معدن سنگ
رازی و اخيرا کارگران معدن بافق، جز بھبود 
وضعيت معيشتی، تضمين شغلی و جز حق 

خواستند که به  اعتراض و تشکل چه می
ھای ارتجاعی جلب و به حبس و ش3ق و  دادگاه

داری محکوم شدند و  ھای دوران برده مجازات
المللی کار، در برابر تمام اين  سازمان بين

ھا چه کرد؟ ھيچ، جز  گری ھا و وحشی سرکوب
تاييد مکرر دولت جمھوری اس3می و فرستادگان 

گری  آن، که معنای ديگرش تأييد توحش و وحشی
 !ست جمھوری اس3می

ھا و نقض  گری چشم فروبستن بر ھمه اين وحشی
فاحش حقوق اوليه کارگران، البته مورد 

که  چنان.  قدرشناسی جمھوری اس3می بوده است
مديرکل "  رايدر گای"علی ربيعی در م3قات با 

که در دو "  تعامل خوبی"  سازمان جھانی کار، از
سال گذشته بين جمھوری اس3می و اين سازمان 

کرد و خواستار "  قدردانی"بوجود آمده اظھار 
اين سازمان با   ھای فنی افزايش سطح ھمکاری
وی که درمقام يک .  جمھوری اس3می شد

 ILO کارگزارکارکشته سرمايه، از نقش اصلی
مسلکان خود در به سازش کشاندن کار و  و ھم 

مطلع است به "  ھمکاری طبقاتی"سرمايه و 
ما در ايران کارھای :  مديرکل اين سازمان گفت

قابل قياس با ساير بسيار خوبی انجام داديم که، 
ای تا  ، به نحوی که در ھيچ دورهکشورھا نيست

روابط کارگر و کارفرما به ھم نزديک اين اندازه 
 .نبوده است

چه را که جمھوری اس3می در  به راستی آن
ظرف اين دو سال عليه کارگران انجام داده است، 

تشکل مستقل کارگری که کارگران اين دو 
کنند و حتا در سطح  شرکت را نمايندگی می

ھای کارگری ساير کشورھا  سنديکاھا و اتحاديه
گيری  اند، از ھمان آغاز شکل نيز شناخته شده

تاکنون پيوسته تحت فشارھا و تھديدھای چندجانبه 
کارفرما، خانه کارگر، شورای اس3می و دستگاه 

ھا تن از فعا^ن  ده.  اند امنيتی و قضايی قرار داشته
اين دو سنديکا و اعضای ھيئت مديره آن، از کار 

ھای طو^نی مدت محکوم  اخراج شده يا به حبس
رضا شھابی ، داود رضوی، .  اند و زندانی شده

ابراھيم مددی، علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، 
زاده، جعفر  محمد جراحی، بھنام ابراھيم

زاده، محمود صالحی و بسياری ديگر از  عظيم
اند يا  فعا^ن کارگری و سنديکايی يا در زندان

گرد امنيتی و  حکم حبس گرفته اند و يا تحت پی
ھر اعتراضی عليه زورگويی . قضايی قرار دارند

يابی با زندان و حبس و  و ھر ت3شی برای تشکل
پاسداران نظم .  شود ش3ق پاسخ داده می

حقوقی بر  داری حاکم که در تحميل بی سرمايه
شناسند، ھر  طبقه کارگر ايران حد و مرزی نمی

ھای جديدی  ھای جديد، حکم سازی لحظه با پرونده 
تر  ھای سنگين کنند و مجازات عليه آنان صادر می

تری را بر کارگران تحميل  و حبس ھای طو^نی
 .کنند می

ھای  که ظاھرا بايد تشکل  ILOست  پرسيدنی
مستقل کارگری را به رسميت بشناسد و ناظر بر 

ھای اين سازمان در  اجرای مفاد مقاوله نامه
کننده آن باشد، در قبال اين  کشورھای امضاء
صاف و ساده بر   ILOکند؟   اوضاع چه می

بندد و در برابر  روی تمام اين فجايع چشم می
ھای  نامه ترين مقاوله ای نقض آشکار يکی از پايه

 در زمينه آزادی ٨٧ نامه  اين سازمان، مقادله
ھای کارگری که جمھوری اس3می  ايجاد تشکل

نيز آن را امضاء نموده و به اجرای آن متعھد شده 
 !کند است، سکوت کامل اختيار می

ھا و  که اين دو سنديکا و ساير تشکل درحالی
فعا^ن کارگری، بارھا با استناد به اسناد معتبر، 
سرکوب و اخراج و حبس فعا^ن کارگری را 

ھای  اند که تشکل نشان داده و بارھا ثابت کرده
ترين حقوق  مستقل کارگری در ايران از ابتدايی

اند، به آنان اجازه فعاليت و   دموکراتيک محروم
شود  برگزاری جلسات و مجامع عمومی داده نمی

ای کار پيوسته نقض و پايمال شده  و حقوق پايه
ھا و  که بارھا و بارھا در نامه است، و درحالی

و دبيرکل آن   ILOھای ارسالی خود به پيام
اند که شوراھای اس3می کار و  تصريح کرده
ساز رژيم ربطی به  ھای دست ديگر تشکل

کارگران ندارند و مطلقا ھيچ بخشی از کارگران 
 و مديرکل ILOکنند، اما  ايران را نمايندگی نمی

آن نه فقط ھيچ اقدامی در اين زمينه انجام نداده 
اند، بلکه ھربار به استقبال اين جانيان شتافته و 

گران طبقه کارگر ايران را به  دست سرکوب
اند و عم3 بر نقض حقوق اوليه  گرمی فشرده

آن ھا درعين .اند کارگران ايران صحه گذاشته
ھای  اند تا مھره حال اين امکان را فراھم ساخته

ھای معاصر، اين  ترين رژيم يکی از ارتجاعی
. وارونه جلوه دھند ILOرژيم را از تريبون 

او نيز ربيعی در .ال.که دراج3س اخير آی  چنان

١از صفحه   

٧درصفحه   
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   
 ھا، اعتراف به ورشکستگی بانک

  دCيل و نتايج
ای ديگر، مدير عامل بانک ملت در  نمونه

ای ضمن  اسفندماه سال گذشته در مصاحبه
 درصدی ۴٠اعتراف به عدول از سقف مجاز 

ھا توسط  گذاری در ساير بخش برای سرمايه
ھا، گفت بانک ملت ام3ک زيادی را  تمامی بانک

در (برای فروش گذاشته است که به دليل رکود 
 . اند به فروش نرسيده) بخش مسکن

ھای  دليل وام ھا به حال در اين شرايط که بانک
ھا را در   درصد کل وام۶۴که (برگشت داده نشده 

ھای  گذاری در شرکت و سرمايه)  گيرد بر می
مختلف، به صورت واقعی پولی در بساط برای 

ھای اقتصادی  دادن وام ندارند، به دليل سياست
شوند  دولت مجبور به دادن وام از صندوقی می

ای جز  ست و اين گونه وام دادن نتيجه که خالی
فراموش نکنيم (افزايش نقدينگی به ھمراه ندارد 

اين ).  باشد که نقدينگی مجموع پول و شبه پول می
ھا ھمواره ضريبی از  ست که بانک در حالی

ھای خود را مجاز به دادن وام  مجموع دارايی
ھستند اما در ايران به دليل ھمان شرايطی که 

. شود بيان شد اين ضريب ھرگز رعايت نمی
ی  معاون اقتصادی وزير امور اقتصادی و  گفته به

ھا در آن مقطع   بانک٩٢دارايی در آبان ماه سال 
.  درصد از سرمايه خود را وام داده بودند٩۶تا 

 ٨٠ھای کشور مجازند حدود  ی وی بانک به گفته
درصد از سرمايه خود را تسھي3ت بدھند اما در 

 درصد بيش از حد مجاز پرداخت ١۶آن زمان 
بی شک با گذشت حدود سه سال که .  کرده بودند

اقتصاد با بحران شديد روبروه بوده، ھم اکنون 
ھای   درصد دارايی١٠٠ھا بسيار بيشتر از  بانک

 .اند خود وام و تسھي3ت پرداخت کرده
ھا نيز به دليل پايين بودن نرخ سود  اما ھمين وام

ھای خدماتی  ھای صنعتی، به بخش در اغلب بخش
ی خود  شوند که باز به نوبه و د^لی سرازير می

جايی که  از آن.  نتايج تخريبی به دنبال دارند
ھای خدماتی و د^لی  چرخش پول در بخش

گذاری ثابت ندارد، گردش پول  احتياج به سرمايه
تر  تر از بخش صنعت است، گردش سريع سريع

ی خود در ايجاد يک فضای بادکنکی  پول به نوبه
از ھمين روست که با وجود .  تاثيرگذار است

رکود شديد اقتصادی، شاھد تورم با^ ھستيم و 
ست که در صورت رکود معمو^ با  اين در حالی

اما اقتصاد ايران که .  تورم منفی بايد روبرو باشيم
برد  تورمی رنج می  –از بيماری بحران رکود 

معمو^ در .  کند درست عکس آن را عمل می
داری تورم ھمراه با رشد  اقتصادھای سرمايه
ی رکود  گردد و با آغاز دوره اقتصادی ظاھر می

شود که  و بحران تورم کاھش يافته و حتا منفی می
توان در اقتصاد  ی آن را ھم اکنون می نمونه

ژاپن، آمريکا و بسياری از کشورھای اروپايی 
چه که واضح  آن.  تر آن ديد بويژه کشورھای مرفه

داری  است ما از بحران اقتصادی نظام سرمايه
گوييم و نه دوران قحطی که در اثر  سخن می

ھا  آيند و قيمت جنگ و يا عوامل طبيعی بوجود می
مانند سوريه (شوند  آور روبرو می با رشد سرسام

و يا برخی از مناطق عراق که در محاصره 
 ). ھستند

تر  اگر بخواھيم اين موضوع را به صورتی ساده
بيان کنيم بايد گفت که ميزان پول و شبه پول به 
عنوان ابزار گردش کا^ و خدمات، بستگی 

مث3 اگر .  مستقيم به حجم اقتصاد آن کشور دارد
 باشد ميزان پول و Xحجم اقتصاد يک کشور 

توان به  از آن جمله می.  ارزشی ھستند
ھايی اشاره کرد که اساسا تعطيل شده و  کارخانه

چيزی جز زمين و سوله از آن باقی نمانده که 
 .ھيچ خريداری نيز ندارند

ھا برای اين  نکته عجيب ديگر اين است که بانک
شان را پنھان کنند، سود مطالباتی  که ضررھای

را که احتما^ حتا وصول نخواھند شد، و از آن 
ی  ھا را نيز در ترازنامه بدتر سود معوقات آن

در .  گيرند خود به عنوان سود بانکی در نظر می
ست برای مثبت نشان دادن  واقع اين راھی
ست که ھمين  اين در حالی.  ھا ترازنامه بانک

ھا و موسسات اعتباری در سال گذشته  بانک
 ھزار ميليارد تومان سود به صاحبان ١۵٠
 .اند ھا پرداخت کرده سپرده

به عبارت ديگر صحبت از سود بر سر صندوق 
ھا گنديده و  سيبی است که وجود دارد اما سيب
بنابر اين به .  غيرقابل فروش و مصرف ھستند

طور واقعی حتا سخن از وجود صندوق سيب 
بيھوده است، چه رسد به آن که سود نداشته را 

اين وضعيت واقعی .  پيش خور کرده باشيد
 .ھای عموما دولتی است بانک

ھا  ترين معض3ت بانک يکی ديگر از بزرگ
گذاری در  ھا و سرمايه خريداری شرکت

که  ھا برای آن بانک.  باشد ھای مختلف می رشته
ھا را با نرخ بھره با^ جذب کنند،  بتوانند سپرده

ھايی از اقتصاد شدند  طور گسترده وارد عرصه به
به گزارش .  که خارج از کار مرسوم بانکی است

ھايی در قانون  ھا اگرچه محدوديت مرکز پژوھش
ھا در نظر گرفته شده اما  برای اين فعاليت

ھای تابعه وارد اين  ھا با استفاده از شرکت بانک
براساس قانون ميزان .  شوند ھا می فعاليت

 ۴٠داری نبايد بيش از  ھا در بنگاه مشارکت بانک
 ٢٠ھا باشد و نبايد بيش از  درصد سرمايه پايه آن
ھای بيمه را در اختيار داشته  درصد سھام شرکت

ھا بسيار فراتر از اين  اما در عمل بانک.  باشند
قانون رفتند و کار به جايی رسيد که در عمل 

ھا به جای دادن وام، صرف خريد  سرمايه بانک
 .ھای اقتصادی شد و نگاھداری بنگاه

 ٢۵/  ۵ درصد دارايی، ۵٧براساس اين گزارش، 
 ۵٠٠ درصد ارزش افزوده ١٧درصد فروش و 

ھا و  شرکت برتر ايرانی مربوط به گروه بانک
 شرکت ١٠در بين .  موسسات اعتباری بوده است

 مورد ٨برتر کشور با با^ترين ميزان دارايی، 
ھا و موسسات اعتباری  مربوط به گروه بانک

وارد شدن به اين فضا در حالی که رکود .  باشد می
اقتصادی مدام در حال تشديد است، باعث شد تا 

ھا بيشتر فريز شود و حتا بدتر  ھای بانک سرمايه
داری در بسياری از  ھا به بنگاه که بانک آن

ھايی کشيده شدند که به دليل ھمان رکود  پروژه
 .اقتصادی به تعطيلی کشيده شده بودند

ھم اکنون کارگران برخی از کارخانجات که 
ھا ھستند دستمزدھای عقب  ھا بانک صاحبان آن

ی خود را طلبکار ھستند و يا به دليل  افتاده
کارخانه .  اند تعطيلی کارخانه از کار بيکار شده

ھای ايران است،  ترين کارخانه ارج که از قديمی
ست که  ھايی ھای کارخانه يکی از جديدترين نمونه

ھا قرار گرفته و در روزھای اخير  در دست بانک
در .  اش به صورت رسمی اع3م شد تعطيلی

براساس اين گزارش مطالبات بانکی که 
تر  شان مشکوک است يا به عبارتی روشن وصول

امکان سوخت شدن وام پرداخت شده زياد است، 
ھای داده شده را   درصد کل وام۶۴در مجموع  

 ھزار ميليارد ۶٠٢گيرد که برابر با  در بر می
ست که کل حجم  اين در حالی.  شود لایر می

 ھزار ٧١۵ھا براساس اين گزارش  سرمايه بانک
نکته مھم ديگر اين است که .  ميليارد لایر است

ھا مدام در حال افزايش  ميزان اين نوع بدھی
 .باشند می

ھا مساله بدھی دولت به  ديگر مشکل بزرگ بانک
ھای متعدد،  ست که به دليل کسری سيستم بانکی

پولی و کسری خود را به سيستم  دولت فشار بی
تاثير اين سياست را در .  کند بانکی منتقل می

ويژه در رابطه با  ھا به گزارش مرکز پژوھش
ھا   بينيم که وضعيت اين بانک ھای دولتی می بانک

 .ھای خصوصی به مراتب بدتر است از بانک
بر اساس اين گزارش بدھی بخش دولتی و غير 

 ٩۴دولتی به سيستم بانکی در پايان شھريور سال 
 برابر ٣/  ١ و ۴/  ٨  به ترتيب ٨٩نسبت به سال 

در گزارش مورد بحث در اين رابطه .  شده است
"خوانيم چنين می ھای اخير که  طی سال: 

درآمدھای نفتی دولت به شدت تھديد شده است، 
خالص بدھی دولت به سيستم بانکی و سيستم 

". بانکی به بانک مرکزی رشد يافته است
براساس آمارھای دولتی، ميزان بدھی دولت به 

 ٩٢، از ٩۴ تا بھمن ٩٣ھا از شھريور  بانک
 ھزار ميليارد تومان ١۶١ھزار ميليارد تومان به 

بدھی سيستم بانکی به بانک مرکزی .  رسيده است
 ٨۵ ھزار ميليارد به ۶٨نيز طی ھمين مدت از 

اين وضعيت .  ھزار ميليارد تومان افزايش يافت
ھای بانک  سبب شده است که ميزان دارايی

ھا به  مرکزی براساس گزارش مرکز پژوھش
 . يک چھارم تقليل يابد
ی رکود اقتصادی و بحران  اما اين تنھا نتيجه

مالی دولت در افزايش معضل سيستم بانکی 
بسياری از بدھکاران سيستم بانکی کسانی .  نيست

ھستند که از دولت طلبکار ھستند اما دولت قادر 
از آن سو، ھمين .  ھا نيست به پرداخت وجوه آن

شان  ی عدم پرداخت وجوه داران به بھانه سرمايه
از سوی دولت، دستمزد کارگران را گرو 

کشند يا اساسا در موارد متعددی نيز کار به  می
رسد که کارخانه يا پروژه تعطيل  جايی می

 .شود می
نکته مھم ديگر اين است که سيستم بانکی برای 
رھايی از اين بحران قادر به افزايش سرمايه 

ھا ھرگز در ھيچ  نبوده است و در طول اين سال
ھا افزايش سرمايه به صورت  کدام از اين بانک

جذب سرمايه صورت نگرفته است، اما برای 
اش را  ھای که سيستم بانکی بتواند دارايی اين

بيشتر نشان داده تا ھم وام دادن به طور کامل 
فريز نشود و ھم به ظاھر ورشکستگی آن پنھان 

شان را تجديد  ھای ھا مداوم دارايی شود، بانک
ست با نرخ تورم  کنند که طبيعی ارزيابی می

شان را به صورت صوری افزايش  ھای دارايی
جاست که برخی از  اما نکته مھم اين.  دھند می

 جديد  ھای ھا که با ارزيابی ھای بانک دارايی
رود در واقع فاقد ھرگونه  شان با^تر می ارزش
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۵از صفحه   

 خFصه ای از اطFعيه ھای سازمان . . . ھا، اعتراف به ورشکستگی بانک

 منتشر "شFق و زندان اين بار برای کارگران معدن بافق"ای با عنوان   خرداد ماه سازمان اط3عيه١٧در تاريخ 
" دره آق"در حالی که ھنوز چند روزی از به ش3ق بستن کارگران معدن ط3ی : "شود گونه آغاز می کرد که اين

 ٩شھرستان تکاب توسط مزدوران سرمايه در لباس قاضی و ج3د نگذشته است، مزدور ديگری در لباس قاضی، 
آھن بافق بدين   کارگر معدن سنگ٩. آھن بافق را به زندان و ش3ق محکوم کرد کارگر اعتصابی معدن سنگ

 سال به تعليق ۵ ضربه ش3ق محکوم شدند که اجرای حکم به مدت ۵٠ تا ٣٠ ماه زندان و از ٩ تا ۴ترتيب از 
 .درآمده است

اگرچه به دليل .  اند دستگير و محاکمه شده"  دره آق"ی کارگران معدن ط3ی  اين کارگران نيز به دليل مشابه
در سطح جامعه و اعتراض وسيع افکار عمومی "  دره آق"انعکاس وسيع اجرای حکم ش3ق عليه کارگران معدن 

 سال به ۵به ش3ق زدن کارگران، قاضی مزدور دادگاه بافق، حکم زندان و ش3ق کارگران معدن بافق را به مدت 
 .ترين نکته صدور چنين احکامی عليه کارگران است تعليق درآورده است، اما مھم

 کارگر معدن ٩صدور حکم زندان و ش3ق عليه )  اقليت(سازمان فدائيان : "در پايان اط3عيه نيز چنين آمده است
ی اع3م جنگ علنی اردوی سرمايه عليه اردوی کار  ھايی را به منزله آھن بافق را محکوم کرده و چنين حکم سنگ
 .داند می

ھای کارگران معدن بافق حمايت کرده و ھمانند کارگران معتقد است که   از خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
اش برای کارگران، اخراج، عدم امنيت  خصوصی سازی در ديگر کارخانجات و مراکز کارگری تنھا ارمغان

شغلی، دستمزدھای کمتر با ساعات کار بيشتر و افزايش حوادث ناشی از کار در اثر خساست کارفرمايان بوده 
 . است

کارگران ايران و تمامی زحمتکشان را به اعتراض عليه اين احکام قرون وسطايی فرا )  اقليت(سازمان فدائيان 
اعتصاب حق مسلم کارگران است و نبايد ھيچ کارگری به دليل شرکت و يا سازماندھی اعتصاب از کار . خواند می

 .اخراج و يا به محاکم قضايی کشيده شود
 
عنوان اط3عيه ديگری از سازمان است که در "  دستگيری کارگران شھرداری اھواز و معدن البرز شرقی"

جمھوری اس3می بار ديگر در پاسخ به : "در بخشی از اين اط3عيه آمده است.   خرداد منتشر گردد٢۵تاريخ 
 .ھا توسط اوباش نيروی انتظامی کرد اعتراض کارگران، اقدام به دستگيری تعدادی از آن

 نفر از کارگران را ٢۴ شھرداری اھواز، ۴روز گذشته نيروھای انتظامی با حمله به تجمع کارگران پيمانی منطقه 
 .ھا را روانه دادسرا کردند ھا به بازداشتگاه، برای تشکيل پرونده قضايی امروز آن دستگير و با انتقال آن

ھای اخير بارھا در اعتراض به عدم پرداخت  کارگران پيمانی مناطق مختلف شھرداری اھواز در ھفته
مقامات جمھوری اس3می به جای حل مشکل .  شان دست به تجمع در برابر شھرداری زده بودند  دستمزدھای

 ٢۴شان و برای زھر چشم گرفتن از کارگران ديگر مناطق شھرداری اھواز،  کارگران و پرداخت دستمزدھای
ھم کارگرانی که با سختی و حتا در روزھای  آن.   شھرداری اھواز را دستگير کردند۴کارگر معترض منطقه 

شان اغلب به صورت واقعی زير حداقل دستمزد است و اکنون با گذشت نزديک  ھای کنند و دستمزد تعطيل کار می
 .اند به سه ماه از آغاز سال ھنوز دستمزد دريافت نکرده

سنگ البرز شرقی در پی تجمع اعتراضی  چنين روز گذشته سه نفر از کارگران معترض معادن ذغال ھم
 .کارگران، توسط نيروھای مزدور انتظامی دستگير شدند که امروز بعدازظھر با تامين وثيقه از زندان آزاد شدند

 خرداد، شورای تامين استان دستور داده بود که در صورت برگزاری ٢٣ کارگر معدن در روز ٢۵٠در پی تجمع 
 .مجدد تجمع اعتراضی، نيروھای انتظامی اقدام به دستگيری کارگران کنند

اش حمايت   کند به اين دليل است که جمھوری اس3می وظيفه اگر جمھوری اس3می اقدام به دستگيری کارگران می
خواھد با دستگيری تعدادی از کارگران، ديگر  جمھوری اس3می می. ھاست داران و حراست ازمنافع آن  از سرمايه

تواند مانع اعتراض کارگران شود،  ھا ھرگز نمی اما اين حيله. کارگران را از عواقب اعتراض و اعتصاب بترساند
 .شان کارگرانی که چيزی برای از دست دادن ندارند جز زنجيرھای پای

 ".تواند اين حق را از کارگران بگيرد داری نمی  دولت سرمايه اعتراض و اعتصاب حق کارگران است و ھيچ
 

ھای آن  خارجی به تفصيل بحث کرده و محدوديت
در آن مقاله .  از جمله موانع سياسی را بر شمرديم

به اين نتيجه رسيديم که تنھا بخشھای مشخصی از 
صنايع از جمله صنايع گاز، نفت و پتروشيمی 

گذاران خارجی جاذبه  ھستند که برای سرمايه
البته جدا از بازار مصرفی ايران که .  دارند

ھای خارجی برای تصاحب اين بازار  شرکت
ی خودرو حتا به  مصرف از جمله در عرصه

رقابت با يکديگر نيز پرداخته و جمھوری 
کند با دامن زدن به اين رقابت تا  اس3می سعی می

 .آنجا که ممکن است امتيازاتی بگيرد
ماند  تنھا چيزی که به طور واقعی اين جا باقی می

ی  درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و در مرحله
بعد کا^ھای صنايع پتروشيمی است که با توجه 
به چاه ويل دولت و سھمی که ھر کدام از 

ھای مختلف نظامی، امنيتی، مذھبی و  ارگان
بوروکراسی گسترده از بودجه و درآمدھای دولت 

گوی کسری بودجه  دارند، اين درآمدھا حتا پاسخ
بری از  سيستم کنونی نيست تا چه رسد به بھره

گذاری و بھبود  اين درآمدھا برای سرمايه
شکی نيست که ھر قدر درآمد .  وضعيت اقتصادی

. شبه پول مورد نياز آن يک مقدار مشخص است
با^ رفتن (تر شود  ھر قدر که حجم اقتصاد بزرگ
ميزان نياز به پول )  توليد خالص و ناخالص ملی

اما اگر حجم اقتصاد .  شود و شبه پول بيشتر می
ی ايران، به طور طبيعی  تر شود از نمونه کوچک

 .شود نياز به آن کمتر می
داری در اين است که از  اما مسئله جوامع سرمايه

ھمان ابتدا پول گرايش به سرمايه شدن پيدا 
شود، يعنی در  پول به سرمايه تبديل می.  کند می

داری کسی که پول دارد انتظار  ی سرمايه جامعه
. دارد که با پول، پول بيشتری بدست آورد

خرند به  ھا با آن پول مسکن و زمين می بعضی
اميد گران شدن، بعضی ھا وارد کار صنعتی 

ھا به بورس و مانند آن وارد  شوند، بعضی می
ست يعنی  ھا يکی ی آن اما ھدف ھمه.  گردند می

حال اگر حجم پول ).  پول بيشتر(کسب سود 
افزايش يافت، اما اقتصاد به رکود رفت، نتيجه 

شود که بازارھای غيرواقعی برای کسب  اين می
بينيم  از ھمين روست که می.  شود درآمد ايجاد می

. رود به يکباره نرخ ارز يا ط3 به سرعت با^ می
اما خصلت ديگر .  بازار بورس نيز ھمين است

بنابر اين .  تر پول است اين بازارھا گردش سريع
به صورت واقعی حجم پول در اثر با^ رفتن 

زا  سرعت گردش پول نيز بيشتر شده که باز تورم
 .است

اگر ميزان گردش پول در .  مثال ديگری بزنيم
 در نظر ٢ی زمانی مشخص را عدد  يک دوره

 باشد، ١٠٠٠بگيريم و ميزان پول و شبه پول 
ی زمانی مشخص  حجم واقعی پول در آن دوره

حال اگر ميزان گردش پول بيشتر .   است٢٠٠٠
 ٣ی زمانی مث3 به عدد  شده و در ھمان دوره

بدين .  رسد  می٣٠٠٠برسد حجم واقعی پول به 
تر پول، ميزان پول  ترتيب در اثر گردش سريع

تواند به بازارھای مجازی سرازير  اضافی که می
گردد و در حالت  زا شوند بيشتر می شده و تورم

مشخص ما يعنی اقتصاد ايران دقيقا ھمان اتفاقی 
 .افتد است که می

از سويی دولت به دليل بحران مالی و کسری 
کند و از  بودجه، به افزايش نقدينگی کمک می

ھای اقتصادی دولت  سوی ديگر به دليل سياست
بست  توان بدون ھيچ ترديدی آن را بن که می

بورژوازی ايران ناميد، افزايش نقدينگی دوچندان 
اما ھمين نقدينگی به بازاری سرازير .  شود می
شود که باز نقش تخريبی داشته و در عمل باز  می

 ٢٠رشد با^ی .  دھد نقدينگی را افزايش می
درصدی نقدينگی در سال تا جايی که ھم اکنون 
نقدينگی به با^ی ھزار ھزار ميليارد تومان 

ی  رسيده است، نتيجه)  ھزار تريليون تومان(
 .داری ايران است بست نظام سرمايه ھمين بن

اگر بخواھيم در يک جمله وضعيت اقتصاد ايران 
را ترسيم کنيم بايد آن را به گردابی تشبيه کنيم که 

داری را در خود  ھای نظام سرمايه ی بخش ھمه
ھا به دليل شرايط ويژه اقتصاد  بانک.  برد فرو می
داری ايران و نقش دولت شايد آخرين  سرمايه

سنگری بودند که آن نيز فرو ريخته و تنھا جار 
 .زدن اين فرورفتگی باقی مانده است

اما تنھا اميد دولت برای مقابله با اين گرداب، 
گذاری خارجی است که  درآمدھای نفتی و سرمايه

ی نام برده  ھای گذشته از جمله مقاله ما در شماره
گذاری  شده در با^، در مورد موانع جذب سرمايه

دولت بيشتر باشد، امکان مانور دولت نيز بيشتر 
شود اما مساله اين است که اين درآمد  می

باشند ھر چند  گوی نيازھای کنونی نيز نمی پاسخ
ھا و درآمدھا را  ی ھزينه تواند فاصله که می

 .کاھش دھد
ھای اقتصادی جمھوری اس3می ھمان  سياست
را "  از اين ستون به آن ستون فرج است"داستان 

جمھوری اس3می ممکن است با .  آورد به ياد می
از اين ستون به آن ستون بسته شدن، چند صباحی 

اش آن فرج در  به عمر خود بيافزايد، اما برای
ھا  ورشکستگی بانک.  انتظار رخ نخواھد داد

عمق درھم پيچيدگی بحران اقتصادی حاکم را 
ھمين که وزير صنعت، معدن و .  دھد نشان می

تجارت در گزارش خود به مجلس وضعيت بخش 
 ۴١صنعت را فاجعه ناميده و از رشد منفی 

گذاری در اين بخش سخن  درصدی سرمايه
  ھا برگشت  درصد از وام۶٢گويد، ھمين که  می

ناپذير ھستند، خود نشان عمق رکود اقتصادی 
است که رھايی از آن ھرگز در توان جمھوری 

 .اس3می نخواھد بود
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اما .  اند  شدهILOھای سا^نه   کارگران در نشست
ILOھای سرمايه جھانی   که ھمواره تابع سياست

ھا بوده است، راه خود  و گوش به فرمان دولت
ھا و اعتراضات توجھی  رفته و به اين خواست

 .نکرده است
که درست در لحظاتی که  بنابراين، در اين

ھای رژيم به حبس و  کارگران بافق در بيدادگاه
شدند، در لحظاتی که ضربات  ش3ق محکوم می

ش3ق پيکر کارگران خواھان کار معدن ط3ی 
ساخت و برای فعا^ن کارگری  دره را کبود می آق

شد،  و سنديکايی، احکام حبس و زندان صادر می
 حضور يابند و ILOھای دولتی در نشست  تشکل

مھره بزرگ امنيتی ارتجاع اس3می "  عماد"
"رايدر گای"دست در دست  مديرکل اين " 

سازمان لبخندزنان عکس يادگاری بگيرد جای 
نقش،   ILO.  ھيچ تعجبی نيست و نبايد باشد

. ماھيت و عملکرد آن بقدر کافی روشن است
 که از ارکان اساسی و زيربنايی آن ILOمديريت 

ھای  ست، در دست دولت ھمکاری طبقاتی
 ابزاری ILOدر يک جمله .  ست امپرياليستی

 .برای پيشبرد سياست سرمايه جھانی است
ھا و  تجارب جنبش کارگری ايران، بويژه سياست

 در قبال اين جنبش، به ھمه ILOعملکرد 
آموزد  کارگران آموخته است و بيش از پيش می

که بايد دست از زانوی خود بگيرند و روی پای 
گونه که   ای، آن چرا که ھيچ معجزه.  خود بايستند

زاده برای  تاکنون نيز ثابت شده، از اين امام
کارگران ساخته نيست و در دفاع از حقوق 
. کارگر، دخيل بستن به اين نھاد، ثمری ندارد

بھترين دفاع از حقوق کارگران، کمک به 
يابی و سازماندھی طبقه کارگر و ايجاد اين  تشکل

آمادگی در ميان کارگران است که بتوانند روی 
جنبش کارگری ايران اگر .  پای خودشان بايستند

 دچار توھم شود و در ILOخواست نسبت به  می
ھای  انتظار معجزات آن بنشيند، از تشکل

کارگری در ھمين محدودۀ کنونی و دو سنديکای 
کارگران شرکت واحد و سنديکای کارگران 

ھای  تپه، که گل سرسبد تشکل شکر ھفت نی
 ILOاز .  آيند نيز محروم بود موجود بحساب می

ياد بگيريم روی پای !  ای ساخته نيست معجزه
 !خود بايستيم

کارگران ايران روشن ساخت و بدنبال آن 
ھای آزاد و  ماجرای ايجاد سنديکاھا و تشکل

در .   پايان يافتILOمستقل کارگری، به ياری 
ھا نيز تعدادی از اعضای  تمام طول اين سال

ھای جاسوسی دولتی تحت عنوان  ھمين تشکل
 ILOھای سا^نه  نماينده کارگران ايران به نشست

ھا را با آغوش باز   نيز آنILOاند و  اعزام شده
ھا مھر تاييد زده  آن"  نمايندگی"پذيرفته و بر 

 !است
بر بستر ھمين تحو^ت بود که فعا^ن کارگری 

خيزھای بسيار و  و در شرکت واحد، پس از افت
کسب تجربه، با اتکاء به خود و توده کارگران 

ھای  اين شرکت و البته با رنج و ت3ش و ھزينه
سنگين توانستند، مستقل از دولت، سنديکای 

رانی تھران و  واحد اتوبوس کارگران شرکت
/  ١٩حومه را در   ٢  / چند سال .   احيا کنند٨۴ 

بعد از آن نيز به کوشش کارگران آگاه و پيشرو 
تپه و بسيج توده  شکر ھفت کشت و صنعت نی

ھا و  رغم مخالفت ھا، به کارگران و اتکاء به آن
ھايی که دستگاه امنيتی ايجاد کرده بود،  محدوديت

با ت3ش و رنج و پشتکار فراوان سنديکای 
 تاسيس ٨٧تپه در آبان  شکر ھفت کارگران نی

 .گرديد
ھای مستقل  در تمام اين دوره فعا^ن تشکل

ھای مختلف، از جمله  کارگری، بارھا و به شيوه
 و ILOھای ارسالی به   از طريق نامه و پيام

مديرکل آن، به نقض آشکار حقوق کار و 
المللی کار، بويژه دو  ھای سازمان بين نامه مقاوله
ھای   در زمينه تشکل٩٨ و ٨٧نامه بنيادی  مقاوله

آزاد و مستقل کارگری و قراردادھای جمعی، 
ھای  چنين نسبت به حضور عناصری از تشکل ھم

دولتی تحت عنوان نمايندگان کارگران ايران 
آنان ضمن بيان وضعيت .  اند اعتراض کرده

بار معيشتی کارگران و نازل بودن  وخامت
گرانه عليه کارگران  دستمزدھا، اقدامات سرکوب

ھای  آگاه و فعا^ن اعتصاب و اعضای تشکل
مستقل کارگری که به ھمت خود کارگران ايجاد 

اند، خواھان منع حضور مرتجعين و عمال  شده
سرمايه متشکل در شوراھای اس3می کار و ديگر 

ساز رژيم و خواھان حضور  ھای دست تشکل
ھای مستقل  نمايندگان واقعی کارگران و تشکل

جنبش کارگری و کارگران آگاه ايران در اين 
اند  زمينه تجربه مشخصی دارند و فراموش نکرده

 پس از درخواست رسمی صفدر ٨١که در سال 
 ILOحسينی وزير کار وقت در نودمين اج3س 

، اين "ھای فنی و کارشناسانه ھمکاری"، برای 
برنارد "سازمان نيز ھيئتی را به سرپرستی 

در مھرماه ھمان سال به ايران اعزام "  جرنيگان
موجود، شناخت "  ھای کارگری تشکل"نمود تا از 

تری بدست آورد، درجه انطباق  و ارزيابی دقيق
شوراھای اس3می کار و خانه کارگر را با 

 اين ٨٧نامه،   و مفاد مقاولهILOمعيارھای 
ھای جديد را  سازمان بسنجد و شرايط ايجاد تشکل

ای که در  دارودسته.  نيز مورد بررسی قرار دھند
آن مقطع قوه اجرايی را در دست داشت بر اين 
باور بود که شوراھای اس3می کار و خانه کارگر 

اند و ديگر  عمر مفيد خود را از دست داده
 را در محيط  توانند نيازھا و منافع سرمايه نمی

کار و مناسبات مربوطه، مانند گذشته تامين کنند 
 .اند و کارآيی خود را در اين زمينه از دست داده

چنين بود که کارگزاران سرمايه داخلی درصدد 
المللی  برآمدند به ياری فرستادگان سرمايه بين

ھا ايجاد   ھا و اختيارات آن تغييراتی در اين تشکل
 پس از ديدارھای متعدد ILOھيئت اعزامی .  کنند

با مسئو^ن وزارت کار، خانه کارگر و شوراھای 
ھا  در اين تشکل"  وضعيت جاری"اس3می کار، 

نامه  ھای مندرج در مقاوله را، ناقض مفھوم آزادی
بودن و "  آزاد" اين سازمان دانست و ٨٧
. ھا را زير سوال برد بودن اين تشکل"  مستقل"

اين ماجرا در آن مقطع، بر توھم بسيار کسانی که 
بسته بودند، بويژه  به يک جناح از حکومت دل

ھا  ھايی که سابقه کار و فعاليت آن سنديکاليست
ھای کوچک و صنوف بود و  عموماً در کارگاه

ھای علنی در  افق ديدشان از فعاليت
ھای قانونی تنگ موجود فراتر  چارچوب

جا که حتا نامه تقديرآميز  تا آن. رفت، دامن زد نمی
توافقات وزارت کار و .  به وزير کار نوشتند

 پيرامون ٨٢ در ارديبھشت ILOھيئت اعزامی 
ھای صنفی و  گيری انجمن تسھيل شرايط شکل

 قانون کار، گرايش ١٣١ ماده ۴تغيير تبصره 
راست درون جنبش کارگری را به تمجيدگران و 

چيزی .  شيفتگان جبھه دوم خرداد بدل ساخت
ھای صنفی  نگذشت که خانه کارگر، انجمن

جديدی ايجاد کرد و بسياری از شوراھای اس3می 
سرانجام در .  کار به انجمن صنفی تغيير نام دادند

سرپرست ھيئت "  تاپيو^ر"، ٨٣مھرماه سال 
 به ايران، پس از ديدار و گفتگو با ILOاعزامی 

ھای فوق و توافق  مسئو^ن وزارت کار و تشکل
ھا، چنين اظھار نظر کرد که؛ مھم نيست اين  با آن
شوند، بلکه مھم  ھای کارگری چه ناميده می تشکل

اين است که از سوی دولت و کارفرما به رسميت 
 .شناخته شوند

 حتا ILOبدين ترتيب سرپرست ھيئت اعزامی 
حرفی ھم از شوراھای اس3می و تبديل آن به 

ھای صنفی بر زبان نياورد و با تاييد  انجمن
  شوراھای اس3می کار، اعم از اينکه به انجمن

بودن و "  آزاد"صنفی تغيير نام داده باشند يا نه، 
 در زمينه ILOبودن مورد نظر "  مستقل"

ھای آزاد و مستقل کارگری را نيز بر عموم  تشکل

۴از صفحه   

 !معجزه ای ساخته نيست، ياد بگيريم روی پای خود بايستيم" او. ال. آی"از 



 ٨ ٧١٩ شماره  ٩۵نيمه دوم خرداد     ٨
١از صفحه   

 خمينی و زد و بندھای پنھانی اش با آمريکا

ھويزر با مقامات بسيار م3قات کرد که اسرار آن 
به طور کامل فاش نشد، ولی قسمت ھايی از آن 

سپھبد ربيعی .  از گوشه و کنار درز کرده است
در دادگاه انق3ب گفت، که ھويزر به ايران آمد و 
در جلسه سران ارتش گفت، شاه بايد برود و 
 .ارتش نسبت به دولت جديد اظھار وفاداری کند

وی به تمام سران ارتش دو شماره تلفن می دھد 
که در صورت لزوم از آن ھا دستور بگيرند، 

(."يکی شماره بازرگان و ديگری شماره بھشتی
٣ ( 

آنچه دولت آمريکا را در مسير يافتن راه حلی 
جھت سازش با خمينی سوق داد، نتيجه شرايط 
ويژه ای بود که بر بستر عينی جنبش انق3بی توده 

 در متن ۵٧ھای مردم ايران پس از شھريور 
شکل گيری .  انق3بی جامعه ايجاد شده بود

موقعيت انق3بی در جامعه و ايجاد وضعيتی 
" پايينی ھا نخواھند"توفانی که به گفته لنين ديگر 

با^يی ھا ھم "به روال سابق زندگی کنند و 
به روال گذشته حکومت کنند، سبب شده "  نتوانند

ميدان عمل تاريخی "بود تا توده ھای ميليونی به 
با ايجاد موقعيت انق3بی و .  کشيده شوند"  مستقل

به تبع آن اعتراضات گسترده و مستمر توده ھا و 
تر شدن تظاھرات خيابانی، عم3 تمام   راديکال

تاکتيک ھای شاه جھت مھار انق3ب با شکست 
سرکوب ديگر کارساز نبود؛ .  روبرو شده بود

توده ھای وسيع مردم در خيابان ھا، حکومت 
نظامی ژنرال ازھاری را به ريشخند می گرفتند؛ 

صدای انق3ب :  تا جاييکه شاه ھم اع3م کرد که
 . مردم را شنيده است

مت3شی شدن قدرت عملی نيروھای ساواک، بی 
انگيزه شدن بدنه ارتش در سرکوب ھای خيابانی 
و به دنبال آن آزادی زندانيان سياسی، شرايط 
عينی جامعه و انق3ب را لحظه به لحظه برای 
گسترش و نفوذ روز افزون نيروھای چپ و 

راديکاليزه شده .  کمونيست فراھم می ساخت
انق3ب و گسترش نفوذ نيروھای چپ و کمونيست 
و به طور اخص گسترش دايره نفوذ سازمان 
چريک ھای فدايی خلق ايران در پی آزادی 
صدھا زندانی سياسی فدايی و کمونيست ، توامان 
خمينی و آمريکا را نسبت به تحو^ت پيش رو به 

 . وحشت انداخته بود
بر بستر چنين شرايطی که توده ھای ميليونی به 

کشيده شده بودند، "  ميدان عمل تاريخی مستقل"
سرکوب خشن و عريان جنبش نه تنھا ممکن 
نبود، بلکه تداوم اين وضعيت می توانست وقوع 

لذا، .  جنگ مسلحانه توده ای را نيز محتمل سازد
بورژوازی و امپرياليسم زمانی که دريافتند "

سرکوب خشن ديگر قادر نيست جلوی جنبش را 
بگيرد، به فکر استفاده از نفوذ خمينی در ميان 
توده ھا برای لگام زدن بر جنبش توده ای عظيم 
افتادند که سيستم را با خطر نابودی روبرو ساخته 

 ) ۴."(بود
در چنين وضعيتی و با توجه به اينکه برای دولت 
امپرياليستی آمريکا مسجل شد با ماندن شاه، مھار 
انق3ب غيرممکن است، از اين رو ت3ش برای 

اندرکاران اين زدو بند و سازش و اھداف 
ھا،از جمله  مشترک آنھا، در طول اين سال

خاطرات سوليوان، ھويزر، ژيسکاردستن 
تری از اين زد و بند و  وغيره، جزئيات مشخص

بنابراين ترجمه بی بی سی .  سازش را ارائه دادند
از اسنادی که دولت آمريکا آنھا را از طبقه بندی 
اسناد محرمانه خارج کرده، حقيقت جديدی 

اگر نکته جديدی در اين .  رابرم3 نکرده است
اسناد نيست، ھدف از ترجمه آنھا چيست؟ بی بی 
سی که در آن ايام بلندگوی تاثيرگذار پيشبرد 
سياست امپرياليسم در انتقال قدرت به دارودسته 
خمينی و متحدين آنھا امثال نھضت آزادی و جبھه 
ملی بود، ھدف معينی را از اين ترجمه دنبال 

کند که ھمانا تاثيرگذاری بر نزاع کنونی جناح  می
ھای رژيم در مورد مناسبات با دولت آمريکا و 

از ھمين رو است .  تقويت يک جناح رژيم است
ای مواجه شده که اسناد  که با واکنش شديد خامنه
اما ببينيم اين اسناد چه .  را جعلی اع3م کرده است

 :گويند می
بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريکا که با 
گذشت بيش از سه دھه ھم اکنون از حالت 

 ١٩٧٩ ژانويه ١۵محرمانه خارج شده اند، روز 
برای اولين بار وارن زيمرمن، )  ١٣۵٧ دی ٢۵(

از کارکنان ارشد سفارت آمريکا در پاريس به 
ديدار ابراھيم يزدی،مشاور و رابط امين خمينی 

 دقيقه ٢٠ديداری کوتاه که فقط به مدت .  رود می
در ھتلی واقع در نوفل لوشاتو محل اقامت خمينی 

اھميت آن ديدار اوليه، نه در سری .  انجام گرفت
بودن آن، بلکه در اين بود که آغاز روند 
مذاکرات پشت پرده آمريکا و نزديکان خمينی را 

تماس ھا و .  در گستره ای وسيعتر فراھم ساخت
ديدارھايی که پس از آن از طريق ويليام ساليوان 
سفير وقت دولت آمريکا با بازرگان، محمد 
بھشتی و موسوی اردبيلی در تھران و ديدار 
شھريار روحانی و رضا صدر با اندرو يانگ در 

 )١.(آمريکا صورت گرفت
در واقع ھدف اوليه آمريکا از تماس با خمينی،  

تسھيل روند سازش و ھموارکردن زمينه برای 
ھای محمد بھشتی و مھدی بازرگان با  ديدار

فرماندھان ارتش و رئيس ساواک رژيم پھلوی 
ھای رئيس ساواک با طرفداران  البته تماس.  بود

طبق اسناد .  خمينی از مدتی پيش آغاز شده بود
منتشره در بی بی سی، ساليوان سفير وقت 
آمريکا در ايران سعی کرده بين امرای ارتش و 

ديدارھا و ).  ٢(محمد بھشتی ديداری برگزار کند
 ۵٧زدو بندھايی که روزھای پيش از قيام بھمن 

با حضور "  کنفرانس گودالوپ"ويژه پس از  به
بھشتی، بازرگان در داخل و امثال يزدی در 
خارج از ايران، با نمايندگان آمريکا شکل قطعی 

ديدارھای سری و مذاکراتی پشت .  به خود گرفت
پرده که دست کم سازمان چريک ھای فدايی خلق 

از ھمان آغاز به قدرت رسيدن جمھوری )  اقليت(
اس3می تا حدودی پرده از ماھيت و نتايج 
مذاکرات پشت پرده منصوبين خمينی با نمايندگان 

"آمريکا برداشت و نوشت در تھران ژنرال : 
٩درصفحه   

(ارگان سازش"سازماندھی  برای انتقال )  ۵" 
سازشی که ھدف .  مسالمت آميز قدرت آغاز شد

ھا و در عين  آن سرکوب انق3ب، مھار کمونيست
. در منطقه بود"  نفوذ شوروی"حال جلوگيری از 

از اين رو می بايست ھرچه سريعتر شرايطی 
فراھم می شد تا از گسترش جنبش توده ای و 
قدرت گيری سريع سازمان ھای انق3بی و 
کمونيست و پيوند ارگانيک آنان با توده ھای 

 . انق3بی جلوگيری می شد
برای آمريکا و بورژوازی جھانی در شرايط 
توفانی و وضعيت خود ويژه ماه ھای پيش از قيام 

 بھمن، خمينی و دارو دسته اش يگانه نيرويی ٢٢
بودند که می توانستند انق3ب را مھار و 

مورد نظر آمريکا را "  کمر بند سبز"استراتژی 
خمينی در موضع گيری عليه .  تحقق بخشند

نيروھای چپ و کمونيست بارھا با صراحت و 
قاطعيت تمام سيگنال ھای مورد نظر آمريکا را 

"از خود بروز داده بود او حتا و در زمانی که . 
در برابر شاه و حکومت نظامی قرار گرفته بود، 
در پاريس اع3م کرد، که به انتقال مسالمت آميز 

"قدرت معتقد است و تاکيد کرد که ما به : 
ھيچ گونه    توصيه می کنيم کهطرفداران خود 

ھمکاری مشترک تاکتيکی و استراتژيکی با 
 )۶."( نداشته باشندکمونيست ھا

دشمنی آشتی ناپذير و ضديت خمينی و امپرياليزم 
آمريکا با کمونيزم و سازمان ھای چپ و انق3بی 
نقطه وحدت و اشتراک آنان جھت مقابله با 
مطالبات انق3بی مردم و به بيراھه کشاندن جنبش 

ارتجاع محض خمينی، نقش .  انق3بی آنان بود
مذھب در به انحراف کشاندن مسير انق3ب و 
مھمتر از ھمه مخالفت شديد خمينی با سازمان 
ھای انق3بی و کمونيست، نقطه اتکاء قابل 
اطمينانی برای دولت آمريکا در رسيدن به 

توافقاتی .  توافقات پشت پرده با رھبری جنبش بود
جھت انتقال مسالمت آميز قدرت به دارو دسته 
خمينی و سپس سرکوب بی رحمانه نيروھای 
انق3بی و کمونيست توسط خمينی و دار و دسته 

کاری .  اش و بازپس گيری دستاوردھای انق3ب
که از فردای به قدرت رسيدن حاکميت جديد در 

  . آغاز شد ۵٧ بھمن ٢٢
مذاکرات و توافقات پشت پرده دولت آمريکا و 
دار و دسته خمينی پيرامون دست نخوردن ارتش 
و انتقال مسالمت آميز قدرت در عمل اما، با 
. وقوع قيام خود انگيخته توده ھا دچار اخ3ل شد

 بھمن، ضرباتی به ارگان ھا و نھادھای ٢٢قيام 
بوژوازی وارد ساخت و در نتيجه برخی از 
معاد^ت و محاسبات مربوط به انتقال مسالمت 

بی دليل نبود که در .  آميز قدرت برھم خورد
روزھای قيام و در شرايطی که توده ھا با 
سنگربندی در خيابان ھا آخرين مقاومت ارتش و 
نيروھای گارد شاھنشاھی را درھم می شکستند، 
نمايندگان خمينی با بلندگو و در کمال سراسيمگی 

"در خيابان ھای تھران نھيب می زدند امام : 
چيزی که بعدھا، ".  دستور جھاد نداده است

: بازرگان از آن به عنوان سيل ياد کرد و گفت
 ". باران می خواستيم، اما سيل آمد"

 ٢٢با اين ھمه و به رغم اينکه قيام پر شکوه 
بھمن، بخشی از معاد^ت سياسی و توافقات پشت 



 ٩ ٧١٩ شماره  ٩۵نيمه دوم خرداد     ٩
٨از صفحه   

عم3 می تواند شرايط درونی نظام و جامعه را تا  خمينی و زد و بندھای پنھانی اش با آمريکا
حدودی به نفع جناح مقابل خامنه ای يعنی جناح 

رفسنجانی در مسير بازگشايی   -روحانی 
 . مناسبات بيشتر با آمريکا سوق دھد

شھريار روحانی و رضا صدر دو تن از   -)١( 
ای بودند که او آن  منصوبين خمينی در کميته ويژه

ھای مراکز  را مأمور نظارت بر فعاليت
بنا بر اسناد .  ديپلماتيک ايران در آمريکا کرده بود

 ٢١ (١٩٧٩ فوريه ١٠منتشره، اين دو نفر روز 
درست يک روز قبل از سقوط )  ١٣۵٧بھمن 

کامل رژيم سلطتنی شاه، به واسطه رمزی 
ک3رک، وزير دادگستری پيشين آمريکا به ديدار 
اندرو يانگ نماينده آمريکا در سازمان ملل 

ھا توصيه کنند که دولت و مردم  روند تا به آن می
چرا که ".  پاچه نشوند دست"آمريکا از سقوط شاه 

خمينی به رعايت حقوق بشر در مورد ھمه مردم 
 .ايران متعھد است

آمريکا برای ھماھنگی و انتقال مسالمت   -)٢(
آميز قدرت و حفظ ارتش شاه ھمزمان از يک 
طرف توسط ساليوان با مھدی بازرگان و محمد 
بھشتی در تماس بود و از طرف ديگر ژنرال 
ھايزر فرستاده ويژه آمريکا با ارتشبد عباس 

باغی، رئيس ستاد ارتش و سپھبد ناصر مقدم،  قره
 . رئيس ساواک رايزنی می کرد

 ارگان تئوريک سازمان ١نبرد خلق   -)٣( 
، ١٣۵٩تيرماه )  اقليت(چريک ھای فدايی خلق

تحو^ت سياسی تا مقطع قيام و شکل گيری ارگان 
 .سازش

 ھمان -)۴(
در آستانه قيام به علت فقدان صفبندی "  –)  ۵(

طبقاتی مشخص، فقدان ھژمونی پرولتاريايی بر 
جنبش، فقدان تشکل و آگاھی توده ھا، فقدان 
سازمان ھای سياسی انق3بی که با توده ھای 
خود، ارتباط و پيوند ھمه جانبه و نزديک داشته 
باشند، خصوصيات طبقاتی و قشری رھبری 
جنبش و با^خره احساس خطر بورژوازی در 
برابر توده ھا و مبارزه اوج گيرنده آن ھا، زمينه 
ھای عينی سازش بين بورژوازی و رھبری 

بدين .  خرده بورژوازی جنبش را فراھم ساخت
طريق در آستانه قيام سازشی شکل گرفت و 

 ١٣".   حاکميتی پديد آمد  که ارگان سازش بود
، ارگان سازمان ۶١، کار شماره ١٣۵٩خرداد 

، در باره )اقليت(چريک ھای فدايی خلق ايران 
(ترکيب و ماھيت طبقاتی دولت اولين شماره . 
 )نشريه کار اقليت پس از انشعاب

 ارگان تئوريک سازمان ١نبرد خلق   -)۶( 
 ١٣۵٩تيرماه )  اقليت(چريک ھای فدايی خلق

تحو^ت سياسی تا مقطع قيام و شکل گيری ارگان 
 .سازش

اط3عيه ای اين رسوايی بزرگ خمينی و 
ھمراھانش را تکذيب کند، بايد علی ^ريجانی 

مقام مؤسسه  رئيس مجلس، حميد انصاری قائم 
تنظيم و نشر آثار خمينی و عطاءهللا مھاجرانی 
وزير فرھنگ و ارشاد دولت خاتمی ھر کدام با 
سراسيمگی نسبت به اسناد منتشر شده واکنش 
نشان دھند و جملگی با تکذيب اسناد فوق، برای 
خمينی آبرو بخرند و طرح مذاکرات پشت پرده با 

" تحريف شخصيت"آمريکا را، اقدامی در جھت 
قبح رابطه با "خمينی و ت3شی برای شکستن 

 . قلمداد کنند" آمريکا
بی دليل نيست که در روايت ھای رسمی 
جمھوری اس3می ھمواره ت3ش شده تا چھره 
خمينی در ھاله ای از تقدس با ماھيت ضد 
آمريکايی در اذھان جامعه و ھواداران او باقی 

 سال گذشته ھر جا و ھر کجا که ٣٧طی .  بماند
ذکری از مذاکرات پنھان جمھوری اس3می با 

 و بعد از آن به ميان آمده ۵٧آمريکا در سال  
است، ياران خمينی ھمواره برقراری اينگونه 
تماس ھا را به ليبرال ھا و طرفداران نھضت 

در ھيچ يک از روايات .  آزادی نسبت داده اند
حکومتی کمترين رد پايی از نام محمد بھشتی و 
موسوی اردبيلی روحانيون مورد وثوق خمينی 

 سال ٣٧اکنون پس از گذشت .  موجود نيست
انتشار وسيع اسناد مذاکرات پنھانی خمينی و 
نزديکانش با آمريکا، آنھم در عصر شکوفايی 
شبکه ھای اجتماعی و سرعت ارتباطات جمعی، 
خمينی  و ياران و ھمراھان خمينی و حکومتی را 

 .تر ساخته است که وی پايه گذاری نمود مفتضح
به رغم اينکه موضوع مذاکرات پشت پرده 
خمينی و آمريکا، پيش از اين نيز در خاطرات 
ساليوان سفير وقت آمريکا در ايران و بعضا 
ابراھيم يزدی اولين وزير امور خارجه جمھوری 
اس3می و فرد مورد وثوق خمينی در نوفل 
لوشاتو بيان شده اند، اما آنچه سبب برآشفتگی 
شديد ھيئت حاکمه ايران از بازنشر اين اسناد شده 
است، شرايط زمانی و وضعيت وخامت باری 
است که ھم اينک جمھوری اس3می در آن دست 

دورانی که او^ به دليل گستردگی .  و پا می زند
شبکه ھای اجتماعی، گستره وسيع ابزارھای 
اط3ع رسانی موجب بازنشر سريع آن در ميان 
نسل جديد می شود، خامنه ای و ديگران را به 

دوم اينکه، در کشاکشی .  سراسيمگی کشانده است
که ھم اينک ميان دو جناح اصلی ھيئت حاکمه 
ايران بر سر موضوع ارتباط يا عدم ارتباط 
سياسی با آمريکا وجود دارد، بازنشر اين اسناد 

پرده آمريکا و خمينی را در انتقال مسالمت آميز 
قدرت از جمله توافق بر سر حفظ کامل ساختار 
ارتش شاھنشاھی برھم زد، اما خمينی  که توده 
ھای متوھم را پشت سرداشت و رھبری جنبش را 
بدست گرفته بود،  قادر شد از ھمان نخستين 
روزھای کسب قدرت، کشتی حکومت اس3می را 
بر موج موج شطی از خون مردم قتل عام شده و 
کشتار بی وفقه نيروھای انق3بی به حرکت 

 . درآورد
کشتارھا و قتل عام ھايی که با حمله به 
مطبوعات، دفاتر سازمان ھا و بر ھم زدن متينگ 
ھای سازمان ھای انق3بی و کمونيست شروع 
شده بود، با فرمان خمينی در يورش وحشيانه به 

 شدت گرفت، با ۵٨ مرداد ٢٨مردم کردستان در 
تھاجم به مردم ترکمن صحرا و پيامد آن در ترور 

 رھبر شورايی ترکمن، توماج، مختوم، واحدی ۴
و جرجانی  آشکارترگرديد، با اعدام شاعر 
انق3بی توده ھا، فدائی جانفشان سعيد سلطانپور و 

 خرداد ٣١تعداد ديگری از زندانيان سياسی در 
، بر جسم و جان جامعه شمشير کشيد، با ۶٠

گسترش سرکوب، شکنجه و اعدام ھای روزانه 
، انق3ب مردم را به ۶٠در نخستين سال ھای دھه 

شکست قطعی کشانيد و بدين وسيله تمام 
 ٢٢دستآوردھای مبارزات مردم و قيام شکوھمند 

برای خمينی .  بھمن را يک به يک به تاراج برد
ج3د اين ھمه سرکوب و کشتار بسنده نبود و سر 
انجام در ماه ھای پيش از مرگ خود، آخرين 
رسالت اش را نيز در پايبندی به سرکوب و قلع و 

 . قمع کمونيست ھا و انق3بيون به اجرا در آورد
، ۶٧کشتار ھزاران زندانی سياسی در تابستان 

تا ھر آنچه .  بود"  ارگان سازش"اوج و برآمد اين 
را که رژيم شاھنشاھی در عرصه کشتار، 
شقاوت و بی رحمی، تباھی و در ويران کردن 
زندگی کارگران و توده ھای زحمتکش نيمه تمام 
گذاشته بود و يا قادر به انجام آن نبود، خمينی و 

خمينی رفت اما، .  دارو دسته اش به پايان برسانند
افکار پلشت او در شکستن قلم ھا، سرکوب 
مطبوعات، اسارت زنان،  دستگيری، ش3ق، 
شکنجه، اعدام و در يک ک3م به تباھی کشاندن 
توده ھای مردم ايران تا به امروز، ھم چنان باقی 

 . مانده است
اسناد منتشر شده کنونی در بی بی سی، اگرچه 
اسناد تازه ای نيستند، با اين وجود بازنشر اين 
اسناد در شرايط بحرانی جمھوری اس3می 
. واکنش مقامات جمھوری اس3می را برانگيخت

بی دليل نيست که خامنه ای طی واکنشی سريع 
آمريکا خواند و علت آنرا "  جعل"اسناد را 

با جمھوری "  دشمنی دولت آمريکا و بريتانيا"
 . اس3می تفسير کرد
 سال، بارديگر رسوائی بده ٣٧حال که با گذشت 

بستان ھای پشت پرده خمينی با دولت 
امپرياليستی آمريکا درابعادی گسترده برم3 شده 

اش با شبکه  است ، بايد حسن خمينی در مصاحبه
"اول تلويزيون ايران اع3م کند اينکه انق3ب با : 

ھايی است که ھيچ کدام  کسانی رابطه داشته حرف
بايد سپاه پاسداران طی ".  سند درستی ندارد

رژيم جمھوری اسFمی را بايد با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت



 ١٠ ٧١٩ شماره  ٩۵نيمه دوم خرداد     ١٠
١٢از صفحه   

١٠در صفحه   

در اين .  شود ھا آثار شکنجه ديده می در آن
 جان خود   نفر از آنان بر اثر شکنجه۵ميان 

اما، به گفته يکی از اين .  اند را از دست داده
روی ھم رفته "  بسيج عراق"زندانيان، 

 نفر از ۶٠۵ نفر را دستگير کرده که ١٧٠٠
 .  اند تا مداوا شوند آنان آزاد شده

ھای گذشته و از ھنگام آغاز عمليات  در ماه
بان  آزادسازی شھر فلوجه، سازمان ديده
ھای  حقوق بشر، گزارشات متعددی از اعدام

صحرايی، ضرب و شتم غير نظاميان، 
ربايی و مثله کردن اجساد توسط نيروھای  آدم

 .نظاميان دريافت کرده است دولتی و شبه
ای با تلويزيون عراق در  العبادی در مصاحبه

" ژوئن گفت۴ دانم که اشتباھاتی انجام  می: 
شده است، اما ھيچ يک سيستماتيک نبوده و 

 ."ما ھيچ يک را ^پوشانی نخواھيم کرد
بان حقوق بشر، شايد  گزارش سازمان ديده

آخرين گزارش منتشره باشد، اما اولين آن 
ھاست که گزارشات متعددی  سال.  نيست

درباره جنايات جنگی نيروھای داعش و در 
کنار آن، نيروھای نظامی و شبه نظامی 
عراق از سوی نھادھای گوناگون منتشر 

گزارشاتی شامل موارد متعدد و .  شود می
ھای صحرايی، شکنجه،  گسترده اعدام

ربايی، استفاده از کودک سربازان،  آدم
ھا، حم3ت کور و ممانعت  ويرانی ساختمان

 . از گريز مردم از مناطق جنگی
(٢٠١۶ مارس ١٨در  ، )٩۵ اسفند ١٧ 

بان حقوق بشر گزارش داد که  سازمان ديده
نيروھای امنيتی عراق به ھمراه حشدالشعبی 

، پس از عقب راندن داعش ٢٠١۴در سال 
الدين،  از شھر آمرلی در استان شمالی ص3ح

چندين روستا را که اکثريت جمعيت آن، سنی 
در اين .  مذھب بودند، غارت و ويران کردند

ميان دو روستا با مواد منفجره کام3 ويران 
 ٣٠ای ويرانی  تصاوير ماھواره.  اند شده

ع3وه بر آن .  کنند روستا را تأييد می
ربايی، اعدام،  گزارشات متعددی مبنی بر آدم

سازی گسترده، توسط نيروھای  يا ويرانی
نظامی در اطراف آمرلی در اواخر  شبه

، يا اطراف تکريت در مارس و ٢٠١۴
 . منتشر شده است٢٠١۵آوريل 

 ساله و دارای دو ٣٣ابو عامر، شھروند 
گان، در نوامبر  فرزند، يکی از گريخته

"گويد ای می  در مصاحبه٢٠١۴ شيعه و : 
سنی در اين روستا در کنار يکديگر زندگی 

وقتی داعش کنترل روستا را به .  کردند می
. ھا را سوزاند ھای شيعه دست گرفت، خانه

وقتی شبه نظاميان شيعی نيروھای داعش را 
ھا را به آتش  ھای سنی بيرون راندند، خانه

 ."کشيدند
به گفته مقامات امنيتی عراق و يکی از 
اعضای شورای استان و رھبران قبايل، 

الدين   سنی در استان ص3ح٧١٨حداقل 
نظامی شيعه از آوريل  توسط نيروھای شبه

از .  اند  ربوده شده٢٠١۵ تا دسامبر ٢٠١۵
 نفر، اکثرا پس از ٢٨٩ميان آنان، تنھا 
 .اند ، آزاد شده)باج(پرداخت سربھا 

به "  دمکراسی باز"گری در سايت  گزارش
(٢٠١۴ سپتامبر ٢۶تاريخ  ) ١٣٩٣ مھر ٨ 

 تن از اھالی ۴٠نويسد من با بيش از  می
" کمربند بغداد"لطيفيه، شھری در نزديکی 

گويند اين شھر در  ھا می آن.  مصاحبه کردم
 ھزار نفر جمعيت داشت که طی ٢٠٠حدود 

.  ھزار نفر رسيده است۵٠ھای گذشته به  ماه
ساکنان اين شھر اکثرا سنی ھستند، با 

شھروندان اين .  جمعيت شيعه چشمگيری
نظاميان شيعی از اوايل  گويند شبه شھر می

اين منطقه را با )  اواسط خرداد(ماه ژوئن 
بولدوزر و مواد منفجره، با حم3ت متعدد به 

اند، آن ھم  ھا و اموال آنان، ويران کرده سنی
در شرايطی که ھيچ درگيری و جنگی در 

 .شھر وجود ندارد
بان  ديده"بنا به ھمين گزارش که در سايت 

 ١١نيز بازتاب يافته است، در "  حقوق بشر
نظاميان  ، شبه)٩٣ خرداد ٢١ (٢٠١۴ژوئن 
 نفر را در بازاری در لطيفيه ١٣٧شيعی 

 نفر را ٣٠پليس اجساد .  بازداشت کردند
شدگان  يافت، اما از سرنوشت ساير بازداشت

 .اط3عی در دست نيست
، )٩٣ مھر ٢٢(، ٢٠١۴ اکتبر ١۴در 

ھای مسلح در  الملل، گروه سازمان عفو بين
عراق را به ارتکاب جنايات جنگی و 

طبق .  ھا متھم کرد جويی از سنی انتقام
گزارش اين سازمان، در برخی از نقاط 
شھرھای بغداد، کرکوک و سامرا، اجسادی 

ھای بسته پيدا شده که با شليک گلوله  با دست
در آن زمان، مسئول بخش .  اند به قتل رسيده

الملل ضمن انتقاد از  بحران سازمان عفو بين
دولت عراق خواست از آنان در نبرد عليه 

وی در آن زمان ھشدار .  داعش استفاده نکند
نظامی شيعه  داد که استفاده از نيروھای شبه

ھا، کشور را به سوی  برای سرکوب سنی
 .دھد يک جنگ مذھبی سوق می

اين )  ٩٣ آبان ٢١ (٢٠١۴ نوامبر ١٢باز در 
نظامی  سازمان گزارش داد نيروھای شبه

ھای  شيعه شھروندان سنی بسياری را در ماه
اين سازمان از .  اند اخير ربوده و کشته

ھا ابراز نگرانی کرد و  گيری اين گروه قدرت
وزير  اع3م کرد که حيدر العبادی نخست

ھا، در واقع آتش  وقت، با حمايت از اين گروه
قانونی و  دور جديد و خطرناکی از بی

 .افروزد ای را برمی ھای فرقه درگيری
ی سياھی از جناي¥ت،  اين نيرو با چنين پرونده

نام دارد که در " بسيج عراق"حشدالشعبی، يا 
کنار ارتش عراق به ظاھر ب¥رای م¥ب¥ارزه ب¥ا 

" بسيج ع¥راق. " داعش سازماندھی شده است
 گروه اس¥ت ک¥ه ع¥م¥دت¥ا ۴٠متشکل از حدود 

ھ¥ای س¥ن¥ی  اند، اما گفته م¥ی ش¥ود گ¥روه شيعه
مذھب و مسيحی و ايزدی نيز در آن حض¥ور 

اين سازمان .  دھد جنايات جنگی ھشدار می
 مارس شاھد ويدئويی ٢۴کند در  اشاره می

بوده است که در آن يکی از فرماندھان 
نيروھای شبه نظامی، در اتاقی به نيروھای 

"گويد زيردست خود، می فلوجه از سال : 
 پايگاه تروريسم است و ديگر ھيچ ٢٠٠۴

شھروند يا مسلمان واقعی در اين شھر وجود 
 مارس ٢٣تاريخ بارگذاری ويدئو، ."  ندارد

يکی از "  العباس ابوالفضل"است و آرم 
. را بر خود دارد" عصائب الحق"ھای  گردان

ترين  يکی از بزرگ"  الحق عصائب"
ھای شبه نظامی شيعه در عراق و  گروه

ھای عضو  سوريه و اکنون از گروه
 .است" بسيج عراق"يا " حشداالشعبی"

ست که به تخمين سازمان ملل،  اين در حالی
 ھزار غير ۵٠پيش از آغاز عمليات، ھنوز 

 ھزار کودک در اين ٢٠نظامی از جمله 
 .کردند شھر زندگی می

 مه، فعالين عراقی دو کليپ را در ٢٧در 
در يکی از اين .  اختيار اين سازمان گذاشتند

ھا، که در حومه فلوجه در روزھای  کليپ
شود که  پيش از آن فيلمبرداری شده، ديده می

ھا  دو کاميون اجسادی را که با طناب به آن
رانندگان .  کشند بسته شده، به روی زمين می

ھای نظامی و غيرنظامی  ھا، لباس اين کاميون
در فيلم دوم، مردانی مسلحی .  بر تن داشتند

ای از اجساد  شوند که کنار توده ديده می
 ژوئن، ٣در فيلم ديگری به تاريخ .  اند ايستاده

شوند  ھای نظامی ديده می  مرد با يونيفورم٣
خوابانده و   نفر را روی زمين٩که حداقل 

ھا را به جرم ھمدستی با داعش با چماق  آن
 .دھند مورد ضرب و شتم قرار می

طبق گزارشات و ويدئوھای منتشره، پليس و 
 تن را اعدام ١٧حشدالشعبی، دست کم 

برخی از غير نظاميان تا سرحد .  اند کرده
مرگ مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار 

ھا در منطقه  برخی از آن.  اند گرفته
الصق3ويه با طناب به خودروھا بسته شده و 

در يک ويدئو، .  اند روی زمين کشيده شده
بسيج "شود نيروھای حشدالشعبی يا  ديده می
دست و پای يک شھروند عراقی را  "  عراق

بسته و او را آويزان کرده و سپس به آتش 
 .اند کشيده
 ژوئن سال جاری، در خبرھا آمده بود ۴در 

که بر اثر حمله نيروھای حشدالشعبی به 
مناطق مسکونی واقع در شمال شھر فلوجه، 

 غير نظامی از جمله زنان و کودکان ٣١
 .اند  نفر زخمی شده٢٧کشته و 

يکی از مسئو^ن شورای استان انبار در 
ای گفته است در نبرد نيروھای  مصاحبه

دولتی با داعش در حومه صق3ويه، واقع در 
 کيلومتری شمال غربی فلوجه، چند صد ٧

نفر غيرنظامی دستگير شدند و بعد از آزادی 

 جناياتی که پنھان نيستند،:عراق
 شوند   اما ناديده گرفته می
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 جناياتی که پنھان نيستند،:عراق
 شوند            اما ناديده گرفته می

١٠از صفحه   ھای  آغشته به فساد با پيشبرد سياست 
ی مذھبی و ملی بر اين  گرانه تبعيض

در نتيجه، بسياری از .  نارضايتی دامن زدند
ھا و  مردم ناآگاه به سوی يکی از فرقه

نظامی سنی يا شيعه جلب  ھای شبه گروه
سا^نه اجساد زيادی در سراسر .  اند شده

اجساد افرادی که .  شوند کشور يافت می
شان بسته شده و با گلوله به قتل  دستان
ھای مخفی متعددی برپا شده  زندان.  اند رسيده

ھا به گوش  است که گاھی خبر يکی از آن
با پخش گزارشات، .  رسد افکار عمومی می

 . شوند ای خواھان تحقيق می عده
ھای متعدد، از جمله عفو  اکنون سازمان

بان حقوق بشر و حتا بارزانی  الملل، ديده بين
و مقامات آمريکايی نسبت به احتمال آغاز 

ای  ھای مذھبی و فرقه دور جديدی از جنگ
اما اگر آنان خود .  دھند در عراق ھشدار می

احتمال آغاز "اند و نسبت به  را به نادانی زده
ای  ھای مذھبی و فرقه دور جديدی از جنگ

دھند، مردم عراق  ھشدار می"  در عراق
روزانه به قيمت جان و مال خود و 

اند اين جنگ  شان دريافته ھای خانواده
در .  ست که آغاز شده است ھای مديدی مدت

يک سوی اين جنگ، داعش قرار دارد و در 
نظامی  ھا و نيروھای شبه سوی ديگر آن فرقه

شيعه با ھمدستی نيروھای امنيتی، پليس و 
 .ارتش عراق

ھا گزارشات  در ساليان گذشته، در رسانه
بسياری از جنايات داعش عليه شھروندان 

در ھمين عمليات .  عراقی منتشر شده است
. اخير، نيز اخبار جنايات داعش کم نيستند

دفاع به عنوان سپر  استفاده از مردم بی
انسانی؛ به گلوله بستن مردمی که 

خواستند با گريز از شھر، جان خود را از  می
مھلکه به در برند؛ سوءاستفاده از کودکان در 

جمعی؛ به اسارت  کشف گورھای دسته. جنگ
بردن زنان و فروش آنان در بازارھای 

اما روی ديگر سکه، اين جنايات .  داری برده
شوند، جنايات  تر منتشر می ھا کم که در رسانه

نظاميان  نيروھای ھمتای آنان، يعنی شبه
 .شيعه است

ھر دو بنيادگرای اس3می؛ ھر دو به يک 
اندازه ارتجاعی؛ ھر دو به يک اندازه وحشی 

" دولت اس3می"و ضد مردمی؛ يکی به نام 
 ".دولت عراق"کند، ديگری به نام  جنايت می

ھای  ھا، دولت ھا و گروه و پشت اين فرقه
جانب يکی را جمھوری .  مرتجع منطقه
گيرد و جانب ديگری را  اس3می می

ھای اس3می  عربستان و ترکيه و ساير دولت
اين يکی را جمھوری اس3می تقويت .  منطقه

کند،  و تغذيه مالی و تسليحاتی و نظامی می
شايد .  آن ديگری را عربستان و ھمدستان آن

گری اين  تشريح شيوه کار و عمق وحشی
نيروھا برای مردم ايران ضرورتی نداشته 

 سال است که ٣٨باشد، زيرا خود نزديک به 
با اين جنايات اين رژيم عليه مردم کشور 

 .خود آشنايند
 

ھای مالی،  اند يا از ايران کمک ايران وابسته
کنند و  تسليحاتی و آموزش نظامی دريافت می

زمان تشکيل آنان به پيدايش داعش 
 . گردد بازنمی

، يک ٢٠٠۶ده سال پيش، در اول آگوست 
خبرنگار مستقل عراقی، غيث عبدا^حد، در 

ای با   در مصاحبه٢٠٠۶ آگوست ١
"گفته بود"  دمکراسی باز" اکنون : 

 متر اطراف ٢٠ھا فقط کنترل  آمريکايی
(ھاموی" را در )  نوعی خودروی نظامی" 

به زودی شاھد وضعيتی خواھيم . دست دارند
ھا را حاميان خود  ھا، شيعه بود که آمريکايی
ھا خيلی  ھمين ا^ن شيعه.  خواھند دانست

 ."نيرومندند
 بود که سربازان ٢٠٠۵در اواخر سال 

آمريکايی در حمله به يک ساختمان پليس در 
 زندانی را در شرايط وحشتناکی ١۶٨بغداد، 
سپاه "اين زندان توسط فرماندھان .  يافتند
شد که در آن زمان يک  اداره می"  بدر

سازمان غيررسمی وابسته به وزارت کشور 
ھا در ايران در  سپاه بدر سال.  عراق بود

سازمان مادر آن، .  برد تبعيد به سر می
شورای عالی انق3ب اس3می در عراق، 
نيرومندترين نيروی سياسی شيعه در عراق 

اندکی پس از تجاوز نظامی آمريکا، .  بود
 مي3دی در ٨٠سپاه بدر که از اوايل دھه 

ديد، به عراق وارد  ايران آموزش نظامی می
، با پيروزی ٢٠٠۵پس از انتخابات سال .  شد

احزاب شيعی، بدر و شورای عالی انق3ب 
اس3می عراق کنترل وزارت کشور را به 
دست گرفتند و سفارت آمريکا نيز از آنان 

امری که بعدھا جيمز .  آشکارا حمايت کرد
ھای برجسته آمريکايی در  جفری، از ديپلمات

آن زمان و بعدھا سفير آمريکا در عراق از 
 .آن ابراز پشيمانی کرد

شود، در آن زمان دولت عراق،  گفته می
تحت فشار آمريکا، مجبور شد دستور تحقيق 

مدتی بعد، .  در اين باره را صادر کند
نيروھای آمريکايی خود به تحقيق در اين 

. تحقيقات انجام شدند.  باره پرداختند
اما ھيچ يک از اين دو .  گزارشاتی تھيه شدند

در آن زمان نيز نه .  گزارش منتشر نشدند
 .کسی محاکمه شد و نه مسئولی بازداشت

پای تجاوز  پس از تجاوز نظامی آمريکا، ھم
و مداخله نظامی و سياسی کشورھای 
خارجی، خواه کشورھای امپرياليست غرب، 

ھای مرتجع منطقه در اوضاع  خواه دولت
داخلی عراق، رشد فقر و بيکاری گسترده و 
ويرانی کشور، نارضايتی شديدی در ميان 

ھای متعدد  کابينه.  مردم به وجود آورده است
و سران سياسی عراق نيز که از ھنگام 

اند، سراپا  سرنگونی صدام، به قدرت رسيده

 پس از ٢٠١۴زمان تشکيل آن به سال . دارند
فتوای سيست¥ان¥ی ب¥ه دن¥ب¥ال تص¥رف م¥وص¥ل 

رئ¥¥ي¥¥س ش¥¥ورای .  گ¥¥ردد ت¥وس¥¥ط داع¥¥ش ب¥¥رم¥¥ی
بسيج عراق، عقيل حسينی، آن را ادامه بسي¥ج 

ک¥¥ن¥د و ن¥وری م¥ال¥ک¥¥ی،  اي¥ران ت¥وص¥ي¥ف م¥ی
نخست وزير آن زمان عراق، تأي¥ي¥د ک¥رد ک¥ه 
در ساختار بسيج عراق از بسيج اي¥ران ال¥گ¥و 

ي¥¥ک¥¥ی از ن¥¥ي¥¥روھ¥¥ای .  گ¥¥رف¥¥ت¥¥ه ش¥¥ده اس¥¥ت
بس¥¥¥¥¥ي¥¥¥¥¥ج ع¥¥¥¥¥راق، " دھ¥¥¥¥¥ن¥¥¥¥¥ده  تش¥¥¥¥¥ک¥¥¥¥¥ي¥¥¥¥¥ل

است که آشکارا نسبت ب¥ه "  سراياالخراسانی" 
کند و حتا آرم آن  ای ابراز وفاداری می خامنه

ای ب¥ا آرم س¥پ¥اه پ¥اس¥داران  س¥اب¥ق¥ه شباھت ب¥ی
نظامی ک¥ه  ھای شبه يکی از اولين گروه.  دارد

ب¥ود ک¥ه رھ¥ب¥ر آن "  سپاه مھدی" تشکيل شد، 
ش¥ود اعض¥ای  بود که گفته م¥ی"  مقتداالصدر" 

 ب¥¥ه ش¥ص¥¥ت ھ¥¥زار ن¥¥ف¥¥ر ٢٠٠۶آن در س¥¥ال 
بعدھا اين گروه خود را منحل ک¥رد .  رسيد می

گ¥¥رف¥¥ت و "  س¥¥راي¥¥اء الس¥¥3م" و ج¥¥ای آن را 
تعدادی از اعضای اين گروه ب¥ا ک¥م¥ک س¥پ¥اه 
پاسداران در جن¥گ داخ¥ل¥ی س¥وري¥ه ب¥ه ن¥ف¥ع 
رژيم بشار اسد به جنگ با داعش پرداختند و 

گ¥ي¥ری  اکنون نيز در چندين ع¥م¥ل¥ي¥ات ب¥ازپ¥س
مناطق مختلف از داع¥ش در ع¥راق ش¥رک¥ت 

 .داشته و دارد
اشتباھاتی رخ "ست  العبادی اکنون مدعی
نيستند، اما با وجود "  داده، اما، سيستماتيک

ی جنايات اين  گزارشات متعدد درباره
، ٢٠١۵در سپتامبر  نظامی،  نيروھای شبه

حشدالشعبی را به عنوان بخشی از نيروھای 
حکومت، و تحت نظر وزارت کشور، به 

شان  رسميت شناخت و به آنان و جنايات
 .مشروعيت بخشيد

البته مقامات عراق، ھر بار با انتشار 
گزارشات ھولناک درباره جنايات نيروھای 

نظامی، به ناچار اين اقدامات را محکوم  شبه
حيدرالعبادی .  اند ی تحقيق داده کرده و وعده

نيز اخيراً اين اقدامات را محکوم کرده، وعده 
"داده است " عام3ن اين جنايات مجازات: 

اما تاکنون نه کسی محاکمه شده است .  شوند
 .و نه مسئولی بازداشت

ی يکی از پژوھشگران ارشد  به گفته
بان  خاورميانه و شمال آفريقای سازمان ديده

، ھنگامی ٢٠١۶حقوق بشر، در اواخر مه 
: که از العبادی علت پرسيده شد، پاسخ داد

خواھيد شاھد جنگ اين نيروھای  می"
 "ھای بغداد باشيد؟ نظامی در خيابان شبه

اند اين نيرو برای  مقامات عراقی مدعی
مبارزه با داعش تشکيل شده و بدون وجود 

ھای  نظامی، داعش پيشروی ھای شبه گروه
بايد گفت، بسياری از .  کرد تری می بيش
دھنده، اين نيرو،  ھای تشکيل گروه
نظاميان شيعی ھستند که يا مستقيما به  شبه



 ٧١٩ شماره  ٩۵نيمه دوم خرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

١٢ 

١٠درصفحه   

 جناياتی که پنھان نيستند،:عراق
 شوند   اما ناديده گرفته می

(٩٣ خرداد ٢٢روز شنبه،  ، )٢٠١۶ ژوئن ١١ 
ھا اع3م کردند ھزاران تن از مردم  خبرگزاری

فلوجه از اولين مسير امن در حال گريز از 
ھايی  شود پيش از اين ھم گريزگاه گفته می.  شھرند

وجود داشته است، اما اين اولين مسير کام3 
عمليات آزادسازی .  ست که گشوده شده است امنی

 کيلومتری غرب بغداد قرار ۵٠فلوجه، که در 
دارد و يکی از دو پايگاه مھم داعش در شمال 

)  مه٢٣( خرداد ٣آيد، از  عراق به شمار می
ی مقامات عراق، در اين  به گفته.  آغاز شده است

عمليات، ھزاران نفر از نيروھای ارتش، واحد 
نظاميان  مبارزه با تروريسم، پليس و شبه

 .حشدالشعبی شرکت دارند
شود از ھنگام آغاز اين عمليات  تخمين زده می

فلوجه .  اند  ھزار تن از شھر گريخته٢٠تاکنون 
.  به دست نيروھای داعش افتاد٢٠١۴در اوايل 

، با ٢٠١۵نيروھای دولتی از اواخر دسامبر 
ھای ارتباطی، شھر را در محاصره  بستن راه

در اواخر مارس، يک منبع پزشکی در .  گرفتند
فلوجه گفته بود، بر اثر اين محاصره، در شھر به 

توان غذا تھيه کرد و روزانه  ھيچ قيمتی نمی
شوند که از  کودکانی به بيمارستان آورده می

گان  بنا به گزارشات گريخته.  اند سوءتغذيه در رنج
از شھر، مردم با خوردن نان تھيه شده از آرد 
ھسته خرما، خرماھايی که به گفته آنان حتا برای 
حيوانات ھم مناسب نيست و سوپی که از 

 .کنند کردند، تغذيه می ھای خودرو تھيه می علف
، حيدرالعبادی، ) خرداد٢٢( ژوئن ١١روز شنبه 

وزير عراق و سليم الجبوری، رئيس  نخست
مجلس اين کشور، آزادی فلوجه را نزديک دانسته 

به "شدند که "  دوری از اقداماتی"و خواھان 
تضعيف عمليات آزادسازی فلوجه منجر 

 ". شود می
 روز پيش از طرح اين درخواست، يعنی روز ٢

(٢٠١۶ ژوئن ٩پنجشنبه  ، )٩۵ خرداد ٢٠ 
بان حقوق بشر، اع3م کرده بود، از زمان  ديده

آغاز عمليات، گزارشات موثقی درباره جنايات 
نظامی و امنيتی  جنگی نيروھای نظامی و شبه

عراق عليه شھروندان غيرنظامی، دريافت کرده 
اين سازمان خواستار تحقيق دولت عراق .  است

 .درباره اين وقايع شده بود
ھای اخير نيست که  اين نخستين بار در ماه

بان حقوق بشر نسبت به ارتکاب  سازمان ديده

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

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

http://www.didgah.tv/fa 
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

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

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به ش¥م¥اره حس¥اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¥م¥راه 
ھ¥¥ای  ک¥¥د م¥¥ورد ن¥¥ظ¥¥ر ب¥¥ه ي¥¥ک¥¥ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

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

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

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