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 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

تر از سرنگونی  ای فوری وظيفه
 جمھوری اس#می نيست

 
با خروج دولت آمريکا از برجام، چنين به نظر 

رسد که جمھوری اس*می ايران وارد يکی از  می
المللی  ای و بين ھای سياسی منطقه ترين تنش حاد

گرچه مناسبات جمھوری اس*می با .  شده است
دولت آمريکا ھمواره با اخت*ف و کشمکش 

گاه دولت آمريکا  ھمراه بوده است، اما تاکنون ھيچ
ھمچون امروز مقابله سياسی با جمھوری اس*می 

اع*م .  را در دستور کار قرار نداده بود
استراتژی جديد دولت آمريکا در قبال جمھوری 

 .   اس*می گويای اين واقعيت است
در پی خروج دولت آمريکا از برجام ، روز 

 ارديبھشت، وزير خارجه آمريکا، ٣١دوشنبه 
طی يک سخنرانی، استراتژی جديد دولت اين 
کشور را برای مقابله با جمھوری اس*می ايران 
اع*م نمود و بر اجرای دوازده مورد از 

 .  ھای دولت آمريکا تأکيد نمود خواست
وی گفت که برجام امنيت آمريکا را تضمين 

کرد و بالعکس نفوذ جمھوری اس*می را در  نمی
ايران با ثروتی که از .  منطقه افزايش داده است

ھا را به  ای به دست آورد پول توافق ھسته
هللا  ھای نيابتی خود تزريق کرد و به حزب جنگ

ھزاران .  مسلح شود در لبنان کمک کرد تادندان
نيروی نظامی به سوريه گسيل داشت، به 

به .  ھای يمن کمک تسليحاتی و مالی کرد حوثی
طالبان افغانستان و القاعده کمک کرد، بر دخالت 

چنين نخواھد  اما ديگر اين.  در امور عراق افزود
ديگر شاھد نفوذ ايران در منطقه نخواھيم .  بود
 :وی افزود. بود

دارم در چند جبھه پيگيری کنم ازجمله  من وظيفه
 اين  سابقه مالی به ايران وارد کنيم، اينکه فشار بی

ھايی خواھد بود که  ترين تحريم ھا بزرگ تحريم
وی سپس .  شده است در طول تاريخ اعمال

مواردی را که دولت آمريکا خواستار تحقق 
 : ھاست، اع*م نمود آن

ھای  ھای نظامی فعاليت ايران بايد ھمه جنبه
. اش را به آژانس اتمی اع*م کند ای قبلی ھسته

المللی به  ايران بايد اجازه دسترسی بازرسان بين
ھر نقطه از اين کشور را بدھد و تأسيسات 

ايران بايد توسعه برنامه .  سنگين را تعطيل کند آب
ھايی که قابليت  موشکی بالستيک و پرتاب موشک

اين .  ای دارند را متوقف کند حمل س*ح ھسته
کشور بايد ھمه زندانيان آمريکايی را آزاد کند، 

ھای تروريستی مثل  ايران بايد حمايت از گروه
.  هللا و حماس و جھاد اس*می را متوقف کند حزب

ايران بايد به حاکميت عراق احترام گذاشته، از 
ايران باختم .نظاميان عراق حمايت نکند شبه

 علل واقعی افزايش 
 بھای د-ر و قيمت کا-ھا

 
توان گران شدن دjر و کاھش ارزش لایر  آيا می

را به خروج آمريکا از برجام نسبت داد؟ دليل 
افزايش شديد بھای اغلب کاjھا در چند ماه اخير 
چيست؟ روند تحوjت اقتصادی و خروج آمريکا 
از برجام چه تاثيری بر وضعيت معيشتی 

 گذارد؟ کارگران و زحمتکشان می
 

اش وقاحت را به حد اع*  روحانی و کابينه
در حالی که مردم روزانه شاھد .  اند رسانده
تر شدن مايحتاج زندگی خود ھستند و حتا  گران

                ممانعت از برگزاری مراسم
                پنجاھمين سالگرد تاسيس

 کنيم     کانون نويسندگان ايران را محکوم می
  ٩درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧۴شماره    ٩٧  خرداد  ٧ –سال  چھلم 

ای و  اعتراضات توده
 جنبش دانشجويی

 
 

عام دھه شصت و شکست کامل انق*ب  با قتل
ھای پس از  در سال.  ، ضد انق*ب تثبيت گشت۵٧

آن، با وجود استمرار اعتصابات و اعتراضات، 
به ويژه اعتراضات کارگری، يک دوران رکود 

ھا و  دورانی که در آن از بحران.  سياسی فرارسيد
ھای شديد طبقاتی خبری نبود و با وجود  درگيری

ھای  رشد و انباشت تضادھا، مبارزات گروه
ھای  اجتماعی عمدتا مبارزاتی در چارچوب

کارھا در چارچوب نظم  قانونی بودند و راه
حتا با آن که در اواخر .  شدند موجود جستجو می

، توده ھای ٩٧ ارديبھشت ٢۶روز چھارشنبه 
مردم کازرون در اعتراضی يکپارچه عليه طرح 

اعتراضاتی .  تقسيم شھرستان کازرون بپا خاستند
وسيع و سلحشورانه که در شامگاه ھمان روز 
. عليه مراکز سرکوب و ستم  جاری شد
اعتراضاتی که روز بعد ھم شعله کشيد و در 

قيامی که .  قالب يک قيام تمام شھر را فرا گرفت
نمادی ازخشم  و اعتراض عليه چھل سال 
. حاکميت سرکوبگرانه جمھوری اس*می بود
چھل سال خشم فرو خفته در اعمال بی عدالتی، 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 زنان سرپرست خانوار بايد از 
 تامين اجتماعی کامل برخوردار شوند

 
به نقل از گزارشی که وزارت کار بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و "  دنيای اقتصاد"سايت 

 تھيه نموده، آماری پيرامون زنان سرپرست خانوار انتشار داده است که نشان دھنده ١٣٩۵مسکن سال 
زنانی که به دjئل مختلف، خواسته و .  رشد کمی باj و افزايش روزافزون شمار اين بخش از زنان است

زنانی که .  اند که با ده ميليون بيکار و جويای کار روبروست بيشتر ناخواسته وارد بازار کاری شده
ی اقتصادی و اجتماعی دست به  ھا و تنگناھای متعدد و فزاينده روزمره با تبعيضات جنسيتی و دشواری

 کازرون، مردمی که قامت برکشيدند
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١از صفحه   

 تر از سرنگونی جمھوری اس#می نيست ای فوری وظيفه

٣درصفحه   

راه حل  ھا، از يک حمايت از حوثی
آميز برای حل بحران يمن حمايت  مسالمت

ايران بايد به حمايت از طالبان و القاعده .  کند
ھمه نيروھای خود در سوريه را .  پايان دھد

حمايت نيروی قدس سپاه .  خارج کند
. پاسداران ايران از تروريسم بايد پايان يابد
اين کشور بايد از تھديد اسرائيل دست بردارد 

وی البته در . و دست به حم*ت سايبری نزند
jی اظھارات خود ت*ش نمود که دولت  jبه

ھا  آمريکا را مدافع مردم ايران و مطالبات آن
 . نيز معرفی کند

دو روز پس از اظھارات تھديدآميز وزير 
ای روز دوم خرداد  خارجه آمريکا، خامنه

ھمه مقامات سياسی و نظامی رژيم را 
ھای دولت  فراخواند تا پاسخی به درخواست

آمريکا بدھد و سياست جمھوری اس*می را 
پس از خروج آمريکا نيز به اط*ع مقامات 

وی در اين .   تحت امر خود برساند
ھای پيشين  سخنرانی، بر مواضع و سياست

 . خود تأکيد نمود
توان با  ھمه بايد بدانند که نمی:  ای گفت خامنه

ھرگونه .  دولت آمريکا تعامل و مذاکره کرد
انعطاف در مقابل آمريکا، به دليل 

تنھا دشمنی او  ھای موسمی نه سنجی مصلحت
را کمتر نخواھد کرد بلکه اين دشمن را 

ايستادگی در مقابل .تر خواھد کرد گستاخ
ھا، امکان بسيار زياد عقب نشاندن  غربی

 .آورد ھا را به وجود می آن
او شکست سياست اقتصادی روحانی و 

ھای او را برای بھبود اوضاع اقتصادی  وعده
گره زدن :  پس از برجام اع*م کرد و گفت

حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام يا 
. به مسائل خارجی، يک خطای بزرگی است
واقعيت اين است که وضع اقتصادی کشور 

امروز اقتصاد کشور را از .  تعريف ندارد
 .شود درست کرد راه برجام اروپايی نمی

وی در ھمان حال که به کابينه روحانی برای 
ھا بر سر برجام اروپائی  معامله با اروپائی

چراغ سبز نشان داد، اما پنھان نکرد که نبايد 
ای  شده توسط وی خدشه ھای تعيين به سياست

وارد آيد و در ھمان حال خود را از نتايج 
 : او گفت. معام*ت آتی برکنار نگھداشت

 کشور اروپايی دعوا ندارد بلکه با ٣ايران با 
ھا اعتماد  ھا، ما به آن توجه به سابقه اروپايی

ھای  ھا بايد تضمين نداريم و به ھمين علت آن
 .واقعی بدھند

ھا بايد با ھرگونه تحريمی عليه جمھوری  آن
بايد صريح در مقابل .  اس*می مقابله کنند
 . تحريم آمريکا بِايستند

اند بايستی  ھايی که عضو شورای امنيت آن
ای  در مقابل اين حرکت آمريکا، قطعنامه

 .عليه او به شورای امنيت ببرند
اروپا بايد فروش کامل نفت ايران را تضمين 

ھا  کند؛ يعنی حاj اگر چنانچه آمريکايی
توانستند به فروش نفت جمھوری اس*می 

قدری که  ھا بايستی به لطمه بزنند، آن
خريداری [خواھد  جمھوری اس*می می

 ]. بکنند
ھای اروپايی بايد دريافت و پرداخت و  بانک

انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و 
تجارت خصوصی با جمھوری اس*می را 

 . تضمين کنند
ھا در پاسخگويی به اين مطالبات  اگر اروپايی

تعلّل کردند، حّق ما برای آغاز کردِن 
ای محفوظ  ی ھسته شده ھای تعطيل فعاليت
 . است

ھای او بيشتر شعار بود، اما  تا اينجا حرف
نکته مھمی ھم در سخنرانی وی وجود داشت 
که اساس دعوای کنونی جمھوری اس*می با 

 .  آمريکاست
 کشور بايد متعھد شوند و ٣سران :  وی گفت

قول دھند که بحث موشک و حضور 
ای ايران را مطلقاً مطرح نخواھند  منطقه
 .اين را بايد قول بدھند. کرد

البتّه اين را ھم ھمه :  وی در ادامه افزود
ی موشک را  بدانند که حاj ما گفتيم مسئله

جمھوری اس*می از ]  اّما[مطرح نکنند؛ 
ھای قدرت قطعاً دست نخواھد کشيد که  مؤلفه

ھای قدرت، نيروی دفاعی  يکی از مؤلفه
ھای  يکی از مؤلفه.  است؛ دفاع از دور

حضور در .  قدرت، عمق راھبردی ما است
ھای  داری ملّت کشورھای منطقه و طرف

منطقه از جمھوری اس*می، عمق راھبردی 
جمھوری اس*می است؛ جمھوری اس*می 

نظر کند؛ ھيچ دولت  تواند صرف از اين نمی
ھا چيزھايی  اين.  کند نظر نمی عاقلی صرف

ی قوام  بندی و مايه است که اساس و استخوان
جمھوری اس*می است؛ ھمه بدانند که از 

 .ھا کسی دست برنخواھد داشت اين
ھای دو طرف  گيری بنابراين از موضع

روشن است که دعوای امپرياليسم آمريکا و 
رژيم جمھوری اس*می بر سر مناطق نفوذ و 

. طلبی در منطقه خاورميانه است توسعه
دولت آمريکا که پس از جنگ جھانی دوم 
ھمواره نقش امپرياليسم برتر را در 
خاورميانه داشته و منافع اقتصادی و سياسی 
انحصارات آمريکائی را تأمين کرده است، 

. کوشد ھمچنان اين نقش خود را حفظ کند می
بنابراين پرواضح است که نخواھد گذاشت 

اس*ميستی  جمھوری اس*می با دعاوی پان
خود، بر سر راه اھدافش اخت*ل ايجاد کند، 

ھای موردحمايت آمريکا در منطقه را  رژيم
ابزارھا .  ثبات نمايد يا مورد تھديد قراردھد بی

و امکانات متعددی نيز در اختيار دارد که 
. ھا را در اين نزاع به کار خواھد گرفت آن

يکی از اين ابزارھا، تحريم و فشار مالی و 

اين مسئله در چند روز اخير .  اقتصادی است
مکرر موردبحث قرارگرفته و سازمان ما 

. ھا را تحليل کرده است نيز عواقب اين تحريم
اما آنچه ناگفته مانده است، تھديدھا و 

 .  فشارھای سياسی است
ھای ترامپ و وزير خارج  گيری موضع

دھند که  روشنی نشان می دولت آمريکا به
فشارھای کنونی برخ*ف گذشته تنھا به 
. عرصه اقتصادی و مالی محدود نخواھد شد

ويژه در منطقه  فشارھای سياسی به
حتی .  خاورميانه شديداً افزايش خواھد يافت

اين احتمال ھم منتفی نيست که دولت آمريکا 
که خود مستقيماً وارد درگيری  بدون اين

ھای  نظامی با جمھوری اس*می شود، دولت
ديگر منطقه را وارد درگيری نظامی با 

دولت آمريکا .  جمھوری اس*می نمايد
درگذشته به رژيم اسرائيل اجازه انجام 
اقدامات نظامی عليه جمھوری اس*می را 

تنھا دولت آمريکا يک  داد، اکنون نه نمی
گری رژيم اسرائيل  عامل بازدارنده نظامی

چنانچه .  نيست، بلکه مشوق آن نيز ھست
ھای اخير، رژيم  اند، در ھفته ھمگان آگاه

ھای نظامی جمھوری  اسرائيل مکرر پايگاه
اس*می را در سوريه موردحمله قرار داده 

ھای عربی منطقه  بسيج سياسی دولت.  است
نيز ابزار ديگری است که دولت آمريکا از 

کند تا جمھوری اس*می را در  آن استفاده می
 .ھای مختلف درگير و تضعيف کند جبھه

گونه که سازمان  جمھوری اس*می نيز ھمان 
ھا بر آن تأکيد کرده است، يک رژيم  ما سال
کوشد اھداف سياست  طلب است و می توسعه

اس*ميستی خود را از طريق  خارجی پان
گرا، دخالت  ھای اس*م ايجاد و تقويت گروه

سياسی و نظامی در کشورھای منطقه، تحقق 
صراحت در  ای به واقعيتی که خامنه.  بخشد

. سخنرانی اخير خود بر آن تأکيد نمود
بنابراين تشديد تضاد دونيروی ارتجاعی 

در اين تشديد نزاع، .  طلب قطعی است توسعه
فقط قدرت اقتصادی،  امپرياليسم آمريکا نه

ای را دارد،  سياسی و نظامی چنين مقابله
بلکه در ت*ش است آنچه را که با برجام 
نتوانست به دست آورد، اين بار با فشار در 

اگر توافق .  ھای مختلف به دست آورد عرصه
ھای اروپائی اين نفع  برجام برای امپرياليست

را داشت که بخش بزرگی از بازار ايران را 
تصرف کنند، به امپرياليسم آمريکا از اين 

تصور زمامداران پيشين .  بابت چيزی نرسيد
آمريکا اين بود که در پی برجام و تقويت 

روھا، جمھوری  موضع به اصط*ح ميانه
ای آمريکا  اس*می تدريجاً باسياست منطقه

ھماھنگ خواھد شد و مناسبات سياسی و 
اقتصادی خود را با آمريکا بھبود خواھد 

اکنون کابينه .  در عمل چنين نشد.  بخشيد
لذا .  خواھد بازور آن را عملی کند ترامپ می

روشن .  حاد شدن نزاع ناگزير خواھد بود
است که اين تشديد نزاع برای آمريکا نيز 
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٢از صفحه  آوردن سران جمھوری اس*می و آوردن  
که  سوای اين.  ھا بر سر ميز مذاکره است آن

دولت آمريکا ھم ديگر در موقعيتی نيست که 
بتواند مثل دو دھه پيش جنگ به راه اندازد، 

تواند اوضاع  ھر جنگی در ايران می
خاورميانه را در ھم بريزد، از اين بابت ھم 
منافع آمريکا در جنگ با جمھوری اس*می 

بنابراين دjيل مختلفی وجود دارد که .  نيست
بگوييم جنگ مستقيم دولت آمريکا با 
جمھوری اس*می منتفی است و 

ھای جمھوری اس*می با قصد  تبليغاتچی
jاقل در .  کنند فريب مردم آن را مطرح می

مقطع کنونی، احتمالی برای جنگ وجود 
ھا نيز بايد گفت  در مورد مسئله تحريم.  ندارد

ھا بر دوش  ترديد تمام فشار تحريم که بی
اما راه .  کارگران و زحمتکشان ايران است

مقابله با آن برخ*ف ادعای پادوان رژيم 
روی يا حمايت از  جمھوری اس*می،  دنباله
مردم ايران تجربه .  جمھوری اس*می نيست

ھا  کردند و ديدند که وقتی با برجام تحريم
تنھا يک لایر عايد توده زحمتکش  برافتاد، نه

تنھا وضع کارگران اندکی  مردم نشد، نه
بھبود نيافت، بلکه بالعکس وضع از جميع 

مردم ايران با اين تجربه .  تر شد جھات وخيم
اند که آنچه ميان جمھوری  اکنون دريافته

دھد، نزاع دو  اس*می و دولت آمريکا رخ می
داری  طرف جانب ارتجاع است و نبايد ازيک

کنند، بلکه مقدم بر ھر چيز برای نجات از 
ھا و تمام فجايعی که در اين چھل  شر تحريم
اند، بايد با جمھوری  ھا مواجه بوده سال با آن

شعاری که .  حساب کنند اس*می تسويه
ھمش ميگن "نخستين بار کارگران سر دادند 

و اکنون در "  جاست آمريکا، دشمن ما ھمين
فقط به اين  شود، نه ھر تظاھراتی تکرار می

ھای کارگر و زحمتکش  معناست که توده
اند،  مردم ايران، به ماھيت اين نزاع پی برده

فقط بيان اين واقعيت است که مبارزه عليه  نه
امپرياليسم از مبارزه عليه سرمايه و سمبل و 
پاسدار آن در ايران، جمھوری اس*می، جدا 
نيست، بلکه بيانی از اين حقيقت نيز ھست 

اند که  که کارگران و زحمتکشان واقف شده
در جنگ و نزاع دو ارتجاع، ارتجاع 
امپرياليستی و ارتجاع اس*می، بايد مقدم بر 
ھر چيز، دولت خودی، جمھوری اس*می را 
سرنگون کنند، حکومت شورايی خود را برپا 

 .     داری را براندازند دارند و نظم سرمايه

ھای دولت آمريکا که جز  امپرياليستی سياست
غارت، ويرانی و استبداد نتيجه ای در اين 
منطقه نداشته است، دولت آمريکا که خود در 
به قدرت رسيدن جمھوری اس*می نقش 
مھمی داشت، ھرگز خواھان برافتادن 
جمھوری اس*می که خواست مردم ايران 

اين را مکرر وزير .  است،  نبوده و نيست
خارجه آمريکا در چند روز اخير نيز اع*م 

ع*وه بر اين، وی از رعايت .  کرده است
حقوق انسانی مردم ايران توسط جمھوری 

اما اين واقعيت بر .  گويد اس*می سخن می
ترين متحدان  کسی پوشيده نيست که نزديک

آمريکا در منطقه از نمونه عربستان ، 
امارات، اسرائيل، مصر، اردن و غيره 

ھای  ھمانند رژيم جمھوری اس*می رژيم
اما چون سياستشان .  استبدادی و سرکوبگرند

ھا  با آمريکا منطق است، آمريکا با آن
مشکلی ندارد و بحثی از مبارزات مردم اين 

. ھا در ميان نيست کشورھا و بی حقوقی آن
بنابراين کسانی که اين ادعای دولت آمريکا 

اند و يا پادو و  لوح را باور دارند، يا ساده
اما قضيه طرف .  تبليغاتچی امپرياليسم

در مقابل اين ادعاھای .  ديگری ھم دارد
وزير خارجه آمريکا، به اين نکته ھم بايد 
اشاره کرد که ھمواره در مقاطعی که تضاد 
جمھوری اس*می و امپرياليسم آمريکا حاد 
شده است، گروھی از حاميان و پادوان 

اند  پوشيده و آشکار جمھوری اس*می کوشيده
ھايی  ، گروه با طرح مسئله جنگ و يا تحريم

روی از جمھوری  از مردم ايران را به دنباله
ازاين  اما چنانچه پيش.  اس*می سوق دھند

گفته شد، امپرياليسم آمريکا نه قصد جنگ 
مستقيم با جمھوری اس*می ايران را دارد و 

ھم مقدم بر  نه خواستار برافتادن آن، دليل آن
رغم  ھر چيز در اين واقعيت نھفته است که به

ھر تضاد و اخت*فی، جمھوری اس*می يک 
قدر  داری است و آن رژيم پاسدار نظم سرمايه

ھم مشکل جدی برای آمريکا نيست که 
وزير خارجه .  بخواھد با آن وارد جنگ شود

گويد که ھدف  صراحت می آمريکا به
ھا، بر سر عقل  ترين فشارھا و تحريم سنگين

ھای  اما رژيم.  ھايی خواھد داشت ھزينه
خيز منطقه که متحد  عربی کشورھای نفت

اکنون  آمريکا در اين نزاع ھستند، از ھم
اند و  گرفته ھا را برعھده تأمين اين ھزينه

ع*وه براين با انعقاد قراردادھای ک*ن 
ھا ميليارد س*ح، باجی  اقتصادی و خريد ده

در مقابل، پوشيده نيست . اند ھم به آمريکا داده
که قدرت اقتصادی، سياسی و نظامی 

تر از آن است که  جمھوری اس*می ضعيف
در درازمدت يارای مقابله با آمريکا و 

متحدان .  ای آن را داشته باشد متحدان منطقه
گرا  قابل اعتمادی ھم به جز چند گروه اس*م

تر توان مالی ادامه  از ھمه مھم.  ندارد
بنابراين راھی جز اين .  درگيری را ندارد
ھای ھنگفت اين تشديد تضاد  ندارد که ھزينه

ھای زحمتکش  ھا را بر گرده توده و درگيری
ھمه بدان  اما آيا اين.  مردم ايران قرار دھد

معناست که جمھوری اس*می از سياست 
خود دست بر خواھد داشت؟ پاسخ منفی 

چراکه اين سياست جزئی از موجوديت . است
مادام که جمھوری اس*می .  رژيم است

موجوديت دارد يا jاقل قدرت اصلی دستگاه 
ای است، به اين  دولتی در اختيار جناح خامنه

البته ممکن است در . سياست ادامه خواھد داد
ھای تاکتيکی داشته  نشينی برخی موارد عقب

باشد و در کشورھايی که اکنون مداخله 
نظامی مستقيم دارد، زير فشارھای سياسی و 

. نشينی شود حتی نظامی، ناگزير به عقب
نمونه آن سوريه است که اکنون نيروھای 

هللا لبنان، روزمره  جمھوری اس*می و حزب
ھای مداوم اسرائيل قراردادند و  زير بمباران

جمھوری .  کاری ھم از دستشان ساخته نيست
خواھد در سوريه  تواند و نه می اس*می نه می

وارد جنگ مستقيم با اسرائيل شود و نه قادر 
است در درازمدت ھمچنان در سوريه باقی 

نشينی در اين  بنابراين احتمال عقب.  بماند
ھای  در ھر حال، اگر سياست.   مورد ھست

امپرياليستی ترامپ بار و فشار اين تشديد 
ھای متحد  نزاع  را بر دوش مردم دولت

دھد،  آمريکا در خاورميانه قرار می
طلبانه و  ھای ميليتاريستی، توسعه سياست

ماجراجويانه  جمھوری اس*می تمام بار و 
ھای اين سياست و تشديد  فشار ھزينه

ويژه در عرصه اقتصادی  ھا را به درگيری
ھای کارگر و زحمتکش ايران  بر دوش توده
 . قرار خواھد داد

ھا دو دولت ارتجاعی ھستند که  اين
ھای زحمتکش  ھا عليه توده ھای آن سياست

وزير خارجه .  مردم ايران و خاورميانه است
ھای  کند که از خواست آمريکا بيھوده ادعا می

ھا عليه جمھوری  مردم ايران و مبارزات آن
گذشته از ماھيت .  کند اس*می حمايت می

تر از سرنگونی جمھوری اس#می نيست ای فوری وظيفه  



 ۴ ٧٧۴ شماره  ٩٧  خرداد ٧     ۴

٧درصفحه   

١از صفحه   

 علل واقعی افزايش بھای د-ر و قيمت کا-ھا

ھای دولتی بھای مسکن که  براساس اع*م رسانه
ھای گذشته به دليل رکود شديد  در طول سال

رغم تداوم رکود، تنھا  افزايش چندانی نداشت، به
و در تھران و ( درصد ٣٠در زمستان گذشته 

افزايش قيمت داشته، )   درصد۴٠شيراز حتا 
ن نرخ تورم در ماه ارديبھشت  مرکز آمار ايرا

.  درصد اع*م کرد٨نسبت به سال گذشته را 
مرکز آمار حتا به اين ھم راضی نشد و اع*م 

) فروردين(کرد که نرخ تورم نسبت به ماه گذشته 
البته دست !!!  يک دھم درصد کاھش داشته است

بردن در آمارھا در جمھوری اس*می تنھا 
اما روحانی به .  ی روحانی نيست مختص کابينه

ھای بسياری از عمر  عنوان فردی که سال
ھای امنيتی بوده،  حکومت اس*می دارای مقام

نژاد را نيز از اين جھت از پشت  دست احمدی
قدر شور شده که حتا  آش آن.  بسته است

 آمارھا را با  ھای حامی روحانی اين رسانه
تمسخر منتشر کرده و از غيرقابل قبول بودن 

روزنامه شرق که يکی از ھمين .  ھا نوشتند آن
ھاست برای خبر نرخ تورم اع*م شده از  رسانه

نرخ : "سوی مرکز آمار اين تيتر را انتخاب کرد
 "!!!دھد تورم در برابر گرانی جاخالی می

 ١١مرغ  شود که بھای يک شانه تخم اع*م می
شود؟   تومان است، اما کجا پيدا می۶٠٠ھزار و 
 تومانی که مردم برای ۴٢٠٠مانند دjر .  ھيچ جا

دjر "تمسخر و استھزاء حکومت به آن 
مرغ که در ابتدای  تخم.  اند لقب داده"  جھانگيری

 تومان ٢٠٠ای  جمھوری روحانی به دانه رياست
مرغ  رسيد و ھمه از گران شدن وحشتناک تخم

 تومان رسيده ۶٠٠ای  ناليدند، اکنون به دانه می
 تومان ھم رسيده ٧٠٠ھر چند که به (است 
 تومان ١٠٠٠ گرمی به يکباره ١٠٠کره )!!!  بود

 لایر ١٠ای که زمانی  گران شد، ھمان کره
 !!!خريديم می

ھای دولتی توليد  اتومبيل ھم که در کارخانه
شود، با افزايش شديد قيمت روبرو شده و  می
ی اين افزايش نيز افزايش بھای دjر دولتی  بھانه
دjر ( تومان ۴٢٠٠ تومان به ٣۵٠٠از 

به عبارت ديگر افزايش .  باشد می)  جھانگيری
قدری زياد  ھا در طول دو ماه اول سال به قيمت

بوده که از ميزان افزايش دستمزد و حقوق سال 
 کارگران، بازنشستگان، معلمان و ديگر ٩٧

ی جامعه  پيشی  ديده ھای زحمتکش و ستم گروه
بنابراين از ھم اکنون کارگران و .  گرفته است

زحمتکشان جامعه به فقری شديدتر از سال گذشته 
 .اند محکوم شده

اما آيا درست است که بگوييم، افزايش نرخ تورم 
و گرانی مايحتاج عمومی که ديگر روزانه شده، 

بينی  به دليل خروج آمريکا از برجام و پيش
ای ترديد پاسخ  شکست کامل آن است؟ بدون ذره

واقعيت اين است که ھنوز .  ست اين سوال منفی
ھيچ اتفاقی نيافتاده که بتوان از آن به عنوان آغاز 

ھای آمريکا در يک  تحريم.  تحريم سخن گفت
گردند يعنی  ی سه ماھه و شش ماھه بازمی دوره

ی افزايش  پس علت يکباره.  بين مرداد تا آبان
بھای دjر و نرخ تورم چيست؟ چرا دjر در 

 درصد ٨٠ تا ٧٠ ماه بين ۵طول کمتر از 
 افزايش قيمت داشت؟

ما پيش از اين در مقاjت متعدد نشريه کار به اين 
بينی  سواjت پاسخ داده و اين وضعيت را پيش

حتا از (خروج آمريکا از برجام .  کرده بوديم
، تنھا )ماه زمان طرح اين موضوع در اواخر دی

برای بروز نرخ   -از نظر سياسی   -شرايط را 
واقعی تورم مھيا کرد که تا قبل از آن دولت 
جمھوری اس*می به اشکال گوناگون سعی در 
jپوشانی آن و جلوگيری از انفجار آن با تمامی 

چون  ابزارھا، حتا ابزارھای غيراقتصادی ھم
ھا،  در تمام اين سال.  ھای امنيتی را داشت دستگاه

تک نرخی بودن تورم، ھر چند دروغ، اما س*ح 
اما ما ھمواره گفته .  اصلی تبليغاتی روحانی بود

 ٢٨بوديم که افزايش فاصله طبقاتی و افزايش 
ی طبقاتی را  درصدی نقدينگی که افزايش فاصله

ای جز تعميق بحران  دھد، نتيجه شتاب می
تورمی آن نخواھد   –اقتصادی در شکل رکود 

ما ھمواره گفته بوديم که در مناسبات .  داشت
که اقتصاد در رکود بسر  داری و در حالی سرمايه

چون   درصدی نقدينگی ھم٢٨برد، افزايش  می
کند که يکباره عواقب  آتش زير خاکستر عمل می

ما ھمواره .  اقتصادی خود را نشان خواھد داد
گفته بوديم در کشوری که روزانه بر صفوف 

تر  شود، بحران اقتصادی عميق فقرا افزوده می
ھای  حتا ھمين امروز تئوريسين.  خواھد شد

ھای اروپايی و  اقتصادی بورژوايی به دولت
کنند که تا زمانی که قدرت  آمريکا توصيه می

خريد بخش بزرگ جامعه افزايش پيدا نکند، 
خروج از رکود اقتصادی کنونی غيرممکن است، 

جويی  ھای صرفه ھايی که سياست ھمان دولت
اقتصادی را که بار آن بر دوش طبقات پايين 
جامعه بود، به عنوان تنھا راه مقابله با بحران 

ھا  کردند و اکنون برخی از آن اقتصادی تبليغ می
ھايی  ھا در محدوده به ھمين دليل در آن سياست

 .اند تجديدنظر کرده
واقعيتی که در برابر چشمان تمامی کارگران و 
زحمتکشان ايران قرار دارد اين است که پس از 
توافق موسوم به برجام نه تنھا وضعيت 

گرد  شان بھتر نشد، بلکه سال به سال عقب معيشتی
اقتصاد .  ھا ادامه يافت در وضعيت معيشتی آن

نه تنھا از بحران خارج نشد، "  برجام"ايران با 
رکود تشديد .  چنان تداوم يافت بلکه بحران ھم

تعداد بيکاران .  گرديد و بر تعداد فقرا افزوده شد
ھايی که حتا در آمارھای دولتی  براساس واقعيت
. باشد از ده ميليون نفر نيز گذشت نيز ھويدا می

نشينان به دليل گسترش فقر در  بر جمعيت حاشيه
شھرھا و نيز ويرانی روستاھا به دليل نبود آب و 
مھاجرت روستائيان به شدت افزوده شد به 

ی ھمين مقامات رسمی  طوری که امروز به گفته
 .نشين ھستند  ميليون حاشيه٢۵ تا ٢٠بين 

گوييم،  اما وقتی که از بحران اقتصادی سخن می

ھا  ھم چنين از ورشکستگی مالی دولت و بانک
ھا،  بدھی دولت به پيمانکاران، بانک.  بايد نوشت

سازمان تامين اجتماعی ساjنه افزايش و به 
ھمين مساله در .  ای رسيده است سابقه ھای بی رقم

. ی دولتی صادق است مورد اوراق قرضه
، در )نماينده سابق مجلس(ی باھنر  گفته به

ھای آينده نيمی از بودجه کشور تنھا صرف  سال
 خواھد بود که موعد  ای بازپرداخت اوراق قرضه

اما واقعيت برای .  ھا رسيده است بازپرداخت آن
تنھا .  تر است جمھوری اس*می از اين ھم سخت

ی کنترل نرخ  بھانه ماه گذشته دولت به در بھمن
قدر تعھدات ارزی و ريالی خود را  ارز، آن

قدر سکه ط* را پيش فروش  افزايش داد و آن
ھا در زمستان پيشارو،  کرد که با سررسيد آن

توانايی انجام تعھدات خود را نخواھد داشت و از 
که در صورت از دست دادن  آن بدتر آن

 ۵٠تواند تا  درآمدھای نفتی، کسری بودجه می
معضلی که حتا .  درصد و حتا بيشتر افزايش يابد

جاری  ھای دولت در سال بدون آن نيز بدھی
 .يافت افزايش می

معضلی .  ھا از اين ھم بدتر است وضعيت بانک
ھای  که در روزھای گذشته، برخی از روزنامه

فاجعه معوقات "چاپ تھران از آن به عنوان 
ھا،  ی اين روزنامه به نوشته.  نام بردند"  بانکی

 بيش ٩٣ تا ٨۵ھای  حجم معوقات بانکی طی سال
ی  به نوشته .  از چھار برابر افزايش داشته است

ھا، براساس گزارش کميسيون اصل  اين روزنامه
ھای مجلس  ی تحقيق مرکز پژوھش  که بر پايه٩٠

. اند ھا در واقع ورشکسته باشد، بانک استوار می
ھا به صورت  ھای بانک بخش مھمی از سرمايه

ھا  ھايی درآمده که امکان بازپرداخت آن وام
ھا برای  آن وقت بانک.  چيزی در حد صفر است

ھای  که بتوانند وام ی کاری خود و برای اين ادامه
ھای عم* سوخت شده و حتا  جديدی بدھند، وام

به عنوان !!!  ھا را بھره ديرکرد اين وام
ھای بانک محسوب کرده و بر ھمان اساس  دارايی

ھايی که ھر سال  ھای جديد می دھند، وام وام
که آمار آن   –بخشی از آن به دليل ورشکستگی 

سوخت   –در سال گذشته به شدت افزايش داشته 
شده و ھرگز نه اصل و نه بھره آن بازپرداخت 

ھا در رقابت با  آن وقت ھمين بانک.  نخواھند شد
که از  يکديگر به منظور جلب سپرده، برای آن

ھا را بار ديگر  قافله عقب نيافتند نرخ بھره سپرده
و برخ*ف خواست کابينه   – درصد ٢٠به باjی 

ای که با توجه به رکود  نرخ بھره.  رساندند  –
اش  جاری، تنھا نتيجه اقتصادی و تشديد آن در سال

 .ھا خواھد بود افزايش تراز منفی بانک
و دقيقا از ھمين زاويه است که تحريم و بويژه 

ھای نفتی و بانکی برای جمھوری اس*می  تحريم
در واقع درست است که .  يابد اھميت فراوانی می

برجام برای مردم نان نداشت، اما برای دولت نان 
درآمد نفتی برای دولت اھميتی حياتی .  داشت

ای نيز به  ی خامنه"نرمش قھرمانانه"دارد و 
ھمين دليل بود و ترس از روزی که فروش نفت 

ھا بار ديگر  حال اگر تحريم.  حتا به صفر برسد
ی وزير خارجه آمريکا  گفته برگردند و به

عليه دولت ايران "  ھای تاريخ شديدترين تحريم"

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

ای و  اعتراضات توده
 جنبش دانشجويی

آمد بار  دھه شصت و اوايل دھه ھفتاد به نظر می
روند تا  ھای سياسی و اقتصادی می ديگر بحران

دوران انق*بی را رقم بزنند، اما در نھايت اين 
طبقه حاکم بود که موفق شد با تلفيقی از گفتمان 

و سرکوب عريان، موج "  طلبانه اص*ح"
اعتراضی را فرو نشاند و به حاکميت رژيم 

در .  جمھوری اس*می در ايران استمرار بخشد
ھا، تنھا جنبش کارگری، استثنايی بر اين  اين سال

اما اعتراضات و اعتصابات اين .  قاعده بود
جنبش نيز، گرچه مستقل از گفتمان 

، نظم حاکم را به چالشی جدی "طلبانه اص*ح"
کارھا در  نگرفت و مطالبات صنفی و راه

 .شدند چارچوب نظم موجود جستجو می
ھای  اين شرايط در وجه غالب ادامه داشت تا ماه

، جناح ٩۶در ارديبھشت .  اوليه سال گذشته
بورژوايی "  اپوزيسيون"طلب با پشتيبانی  اص*ح

اش توانست با وجود رشد  داخلی و خارجی
ای، بسياری را به پای  ھای توده نارضايتی
ھای رأی کشانده و بار ديگر حسن  صندوق

اما .  ھا بيرون آورد روحانی را از صندوق
انداز تحولی  موشکافی در موقعيت جامعه چشم

تحولی که در دی ماه، .  گشود ديگری را می
 روز ١٠انفجاری مھيب را پديد آورد و طی 

چون حبابی ترکيد و  تمامی ثبات ظاھری رژيم ھم
 .بسياری را غافلگير کرد

گر حدت و  سرعت رويدادھای دی ماه نشان
. انباشت تضادھای زير پوست جامعه بود
اعتراضاتی که از يک شھر شروع شدند، با 

ھا شھر ديگر گسترش  آور به ده سرعتی حيرت
. ھا کشاندند  يافتند و انبوھی از مردم را به خيابان

دی ماه به سر رسيد، اما اعتراضات اين ماه، 
ھا نارضايتی و از  ای بودند بر خرمن سال جرقه
روست که اکنون، چند ماه بعد، روزی نيست  اين

. که چندين تجمع اعتراضی برگزار نشود
ھای  اعتراضاتی درھمان راستای مبارزات ماه

اعتراضاتی که نشان از آن دارد که .  پيش از آن
حل بحران سياسی کنونی برانداختن تمام نظام 

. طلبد حقوقی و سياسی و مناسبات گذشته را می
ضرورتی چندان ژرف، که ھيچ گروه و قشری 

حتا .  بھره نگذاشته است را از تأثير خود بی
" انق*ب فرھنگی"جنبش دانشجويی را که پس از 

 با رکود روبرو شد و در اوايل دھه ۵٩سال 
ھفتاد که بار ديگر قامت راست کرد، عبای 

. طلبان را بر قامت خود پوشانده بود اص*ح
ھای  گرچه اين جنبش ھم، مثل ساير جنبش

ھای چپ نبود و   گاه خالی از رگه اجتماعی، ھيچ
توانست باشد، اما شايد به جز مواردی  نمی

استثنايی و کوتاه مدت، نجوايش در ھياھوی 
 .طلبانه غالب، ناشنيدنی بود گفتمان اص*ح

با موج اعتراضی که به ويژه از فروردين ماه در 
آيد که  ھا سر بلند کرده است، به نظر می دانشگاه

رود تا به خود تکانی بدھد و  اين جنبش نيز می
با آن که .  رخوت ساليان را از تن بزدايد

اعتراضات دانشجويی در اين مرحله عمدتا ھنوز 
پيرامون مطالبات صنفی و رفاھی است و در ھر 

ی خود مطالباتی را  دانشگاھی بنا به شرايط ويژه
، "بھبود کيفيت غذا"چون  کنند، ھم مطرح می

بھبود "، "افزايش سنوات تحصيلی"، "خوابگاه"
بھبود امکانات رفاھی و "، "کيفيت آموزشی

زمان در چندين دانشگاه،  ؛ اما ھم"آموزشی
ھای ديگری را نيز مطرح  دانشجويان خواسته

تر ماھيتی سياسی  ھايی که بيش خواسته.  اند کرده
دارند تا صنفی؛ مانند آزادی دانشجويان 
بازداشتی، بسته شدن پرونده دانشجويان معترض 

ھای انضباطی، اعتراض به فضای  در کميته
سازی  ھا، اعتراض به پولی امنيتی دانشگاه

 .آموزش
حتا گاھی اعتراض به کيفيت بد غذا با شعارھايی 

شود که وجھی سياسی دارند، مانند  ھمراه می
؛ يا در "پذيرد ميرد، ذلت نمی دانشجو می"

"دانشگاھی ديگر بسيار صريح و روشن بسيج : 
خوايم،  دانشجويی، انجمن اس*می، نمی

 ".خوايم نمی
اين موج جديد اعتراضات دانشجويی، گرچه پس 

عملی، نويدبخش به  ھای مديد انفعال و بی از مدت
آيد، اما به صراحت بايد گفت که ھنوز از  نظر می

ھای زحمتکش بسيار  مبارزات کارگران و توده
ھا و  در حالی که در دی ماه، عکس.  عقب ھستند

ای و سران رژيم به پايين کشيده  پوسترھای خامنه
اند؛ در جايی ديگر پرچم جمھوری اس*می به  شده

ای کنترل  آتش کشيده شده است؛ در کارخانه
کارگری مطرح شده است؛ در اعتصابی 

ھا آمده و با شعارھای تند به  کارگران به خيابان
اند؛ در شھری، کشاورزان به  پيمايی پرداخته راه

امام جمعه و نماز جمعه پشت کرده و شعار 
"اند داده ؛ در "پشت به دشمن، رو به ميھن: 

نشينی دولت از  شھری، مردم حتا پس از عقب
ھا به  طرح خود، برای آزادی بازداشتی

اند؛ دانشجويان  اعتراضات خيابانی ادامه داده
ھای دوران سپری شده رکود  ھنوز به ھمان شيوه
شوند، چون چيدن ظروف غذا  سياسی متوسل می

زنی با ھمان مقاماتی که  در محوطه دانشگاه، چانه

ھای ضد دانشجويی و  پيشبرندگان سياست
ھا ھستند تا  ھا در دانشگاه ی کاستی پديدآورنده

ی پوچ مقامات مبنی بر درخواست زمان را  وعده
ھايی  نوشته تحويل بگيرند؛ يا چند ده نفر، با دست

آن ھم دانشجويانی که با يکی از .  کنند تجمع می
بدترين اشکال تبعيض جنسيتی روبرويند؛ تحت 

ھای انضباطی قرار دارند،  فشار و سرکوب کميته
کاھش سطح علمی و امکانات رفاھی امان از 

ھای ناشی از  ھا بريده، و شھريه و جريمه آن
افزايش سنوات تحصيلی توأم با بحران اقتصادی 

انداز پايان  و شتاب رشد تورم، چشم
 .شان را با مخاطره روبرو ساخته است تحصي*ت

اعتراضات دانشجويی کنونی خود را در مکانی 
ھايی از تاريخ  محبوس ساخته که در دوره

معاصر ايران، سنگرھای مبارزه عليه 
ديکتاتوری و سرکوب بودند با دانشجويانی 

گرچه .  ھای مردم معترض زبان توده ھم
اعتراضات دانشجويی از اعتراضات کارگران و 
زحمتکشان جان مايه گرفته، اما گويا به 

ش اعتنايی ندارد؛ به  ا رويدادھای پيرامون
ھای  ای که از ھر گوشه و کنارش چشمه جامعه

جوشد و  جوشان اعتراض و اعتصاب است که می
 .شود ھا جاری می در سطح خيابان

 ماه گذشته چنان ۶تر از  سير رويدادھا در کم
شتابی به خود گرفته که بيش از ھر زمان ديگر 

ست جنبش دانشجويی ھر چه زودتر به  ضروری
اش را در مبارزات و  خود آيد و جايگاه شايسته
و اين وظيفه بر دوش .  اعتراضات کنونی بيابد

ھا قرار دارد  دانشجويان چپ و کمونيست دانشگاه
که جنبش دانشجويی را از وضعيت کنونی رھايی 
بخشند و جايگاھش در مبارزه طبقاتی جاری را 

ھای  در کنار طبقه کارگر و توده:  روشن کنند
ی ارتجاعی  زحمتکش متحد آن يا در کنار طبقه

شق .  بورژوازی و ھيئت حاکمه دينی جنايتکار
 . ثالثی وجود ندارد
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 زنان سرپرست خانوار بايد از 
            تامين اجتماعی کامل برخوردار شوند

١از صفحه   

٧درصفحه   

اين گروه از زنان زحمتکش، در .  گريبانند
ای به کلی مردساjر و بر متن فرھنگ  جامعه

تبعيض آميزی که مدام توسط تاريک انديشان 
شود، با چنگ و دندان  حاکم تبليغ و ترويج می

جنگند تا لقمه نانی بدست آورند و ادامه حيات  می
 .شان را ممکن سازند ھای خود و خانواده

گزارش وزارت کار در مورد زنان سرپرست 
خانوار، حاکی از آن است که طی يک دھه 

، تعداد خانوارھايی که زنان، ٩۵منتھی به سال 
آن ھستند، با رشد )  آور يا نان(سرپرست 

 ٢١چشمگيری ھمراه بوده و از مجموع بيش از 
، تعداد خانوارھايی که ٩۵ميليون خانوار در سال 
 ھزار ۴١ ميليون و ٣اند،  زنان سرپرست آن بوده

 ٨۶/  ۶، ٨۵بوده که اين رقم نسبت به سال 
در گزارش ياد شده، زن .  درصد رشد داشته است

"سرپرست خانوار چنين تعريف شده است زنی : 
سال و   ١٨که ھرگز ازدواج نکرده  سن وی 

بيشتر بوده يا ازدواج کرده، اما بنابه عللی از 
قبيل فوت، ط*ق و متارکه، از کار افتادگی، 
مفقوداjثر شدن، سربازی، محکوميت به زندان، 

المکان بودن، اعتياد، مھاجرت و متواری  مجھول
 ".شدن ھمسر، سرپرست خانوار شده است

بنابراين روشن است که به جز بخشی از اين 
ھا از روی اجبار و زمانی اين  زنان، اکثريت آن

شان را  اند که ھمسران مسئوليت را بر دوش گرفته
افزايش شديد زنان سرپرست .  اند از دست داده

خانواده به خودی خود وابستگی اقتصادی زنان 
به مردان، سايه افکندن مرد بر ھويت مستقل زن 
و تبديل زنان به شھروندان درجه دو و در ھمان 
حال فقدان يک سيستم تامين اجتماعی به نفع 

دھند، به  زنانی که ھمسران خود را از دست می
 .گذارد نمايش می

در گزارش وزارت کار به پديده مھم ديگری نيز 
ست که به  اشاره شده و آن رشد تعداد زنانی

آمار ارائه شده .  کنند صورت تک نفره زندگی می
 درصد از ۴۴/  ۴در اين مورد گويای آن است که 

خود "تعداد کل زنان سرپرست خانوار را ، زنان 
اين گروه از زنان .  دھند تشکيل می"  سرپرست

اند يا پس از  که اساسا ازدواج نکرده مستقل از اين
ازدواج از ھمسران خود جدا شده يا به نحوی 

اند، زنانی ھستند که به  ھا را از دست داده آن
ست که  گفتنی.  کنند صورت تک نفره زندگی می

 درصد کل ٣۶، زنان خود سرپرست ٨۵در سال 
به عبارت .  زنان سرپرست خانوار بوده است

، نه فقط تعداد ٩۵ الی ٨۵ھای  ديگر طی سال
العاده افزايش يافته  زنان سرپرست خانوار فوق

است، بلکه درصد زنان خود سرپرست نيز 
افزايش يافته و مطابق ارقام اع*م شده در 
گزارش وزارت کار، شمار زنانی که به تنھايی 

/ ٣کنند يا ھمان زنان خود سرپرست،  زندگی می
 . برابر شده است٢

 ٨۶/  j۶زم به ذکر است که در مقايسه با افزايش 
درصدی زنان سرپرست خانوار، تعداد 
خانوارھای دارای سرپرست مرد در ھمين بازه 

به .   درصد افزايش يافته است٣۴/  ١زمانی تنھا 
بيان ديگر تعداد افزايش زنان سرپرست خانوار، 

.  برابر مردان سرپرست خانوار بوده است٢/  ۵

که از مجموع زنان و مردان خود  ی اين بع*وه
 درصد آن را زنان خود ۶۴/  ۴سرپرست، 

اند که اين ھم به معنای آن  ه سرپرست تشکيل داد
است که تعداد زنانی که به صورت تک نفره 

ست   برابر مردانی٢نزديک به .  کنند زندگی می
 .کنند که به صورت تک نفره زندگی می

گزارش وزارت کار و آمار و ارقام ارائه شده در 
مورد زنان سرپرست خانوار، به روشنی حاکی 

ست که گسترش  از تشديد مجموعه روندھايی
ھای اجتماعی را در پی داشته  مصائب و آسيب

  ٩۵ الی ٨۵برای نمونه طی دوره ده ساله .  است
مطابق آمار .  آمارط*ق بسيارافزايش يافته است

مرکزآمارايران ميزان ط*ق در يک دھه گذشته 
ای که نسبت  گونه روندی رو به رشد داشته به

 در مقايسه با سال ٩۴ط*ق به ازدواج در سال 
جدول زير .  ، بيش از دو برابر شده است٨۴

ميزان افزايش ط*ق و در ھمان حال کاھش 
 .دھد نشان می) ٩٠ – ٩۴( سال ۵ازدواج را طی 

 تير ١٣اين جدول که از سايت خبرگزاری بسيج 
گر کاھش محسوس   برگرفته شده است نمايان٩۶

 ٩٠اگر در سال .  ازدواج و افزايش ط*ق است
 ازدواج يک مورد به ط*ق انجاميده ۶/  ١از ھر 

 ازدواج يک مورد ۴/ ٢ از ھر ٩۴است، در سال 
 . به ط*ق منتھی شده است

ع*وه بر افزايش آمار ط*ق که نسبت مستقيمی 
با افزايش شمار زنان سرپرست خانوار دارد، 
گسترش اعتياد نيز يکی ديگر از عوامل مھم 

 .افزايش زنان سرپرست خانوار است
، اعتياد در کل جامعه اعم ٩۵ الی ٨۵در ده ساله 

از شھرھا و روستاھا به ميزان وحشتناکی 
ميزان اعتياد به مواد مخدر .  گسترش يافته است

چنان گسترده و فجيع و رسواکننده است که 
ھای حکومتی رقم دقيق معتادان را اع*م  دستگاه
اما مطابق آمارھای انتشار يافته در .  کنند نمی

 ميليون نفر ۴ھای رسمی، دست کم  روزنامه
تعداد معتادين به مواد مخدر در سال .  معتادند

 سال قبل از آن حداقل دو برابر ۵گذشته نسبت به 
طبق اظھارات علی ھاشمی .  افزايش يافته است

رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 
 نفر به ١٠٠تشخيص مصلحت نظام، روزانه 

). ٩۴ايسنا دوم تير (شوند  مواد مخدر آلوده می
خاطر  شايان ذکر است که مرگ و مير معتادين به

 ٩نزديک به "  روان گردان"مصرف مواد 
درصد رشد يافته و معتادينی که به خاطر سوء 

 درصد ۶/  ٢اند  مصرف مواد مخدر فوت کرده
ھا شمار  افزون بر ھمه اين.  افزايش يافته است

ای که به دjئل مختلف  مردان ازدواج کرده
ھای طوjنی مدت محکوم يا  بازداشت و به حبس

اند يا به منظور پيدا کردن کار مجبور  اعدام شده

ميزان .  اند نيز افزايش يافته است به مھاجرت شده
حوادث ناشی از کار که موجب نقض عضو، از 

نشينی و يا فوت کارگران مرد  کار افتادگی، خانه
فقر و بيکاری به .  شده نيز فزونی گرفته است

ھمه .  نحو غيرقابل تصوری گسترش يافته است
ھا، بر ورود آن  ھا و عوامل ديگری نظير اين اين

گروه از زنانی که در ارتباط با ھمسران خود با 
اند به بازار کار و ت*ش  اين معض*ت روبرو شده

ای  واسطه برای تامين معاش تاثيرات مستقيم و بی
بر جای گذاشته و صفوف زنان سرپرست خانوار 

 .تر ساخته است را متراکم
آمار مھم ديگری که در گزارش وزارت کار آمده 
و آماری تکان دھنده است مربوط به ترکيب سنی 

برپايه اين گزارش .  زنان سرپرست خانوار است
  سال١۵تر از  کمدرصد زنان سرپرست خانوار 

 درصد ٣۶/  ١به کل زنان سرپرست خانوار، از 
 ٩۵ درصد در سال ۴١/  ٩ به ٩٠در سال 

 .افزايش يافته است
ست که به ابعاد فاجعه و  ھمين يک مورد کافی

دامنه ظلمی که در حق زنان و دختران جوانی که 
اند  ی نوجوانی خود را آغاز نکرده ھنوز حتا دوره

 درصد از مجموع زنان ۴٢نزديک به .  پی برد
سرپرست خانوار يعنی رقمی حدود يک ميليون و 

که  اين!   سال سن دارند١۵ ھزار نفر، زير ٢۵٠
تواند   سال چکونه می١۵يک دختربچه زير 

وپا کند که قادر باشد  شغلی برای خود دست
اش را فراھم  ھای زندگی خود و خانواده ھزينه

اما اين .  سازد و يک خانواده را اداره کند، بماند
" زنان"روشن است که بخش زيادی از اين 

سرپرست خانوار، در واقع ھمان کودکان و 
دخترکانی ھستند که به دjئل گوناگون که بخشا به 
آن اشاره شد، تامين مخارج زندگی و سرپرستی 

 بخشی از ھمين . ھا افتاده است خانوار بر دوش آن
کودکان يا دختران نوجوان که بايد در مدرسه و 
دانشگاه تحصيل کنند، عم* از مدرسه و تحصيل 

تری با عنوان کودکان  اند،  گروه بزرگ بازمانده
 .دھند کار و خيابانی را تشکيل می

طبق آمار ارائه شده در گزارش وزارت کار، 
ھای  تعداد زنان سرپرست خانوار، جز در رده

 سال در تمام سطوح سنی افزايش ۴٠  –  ۶۴سنی 
يافته است و بيشترين زنان خود سرپرست در 
ميان زنان سرپرست خانوار، مربوط به دوره 

و !   سال است١٩ سال و بيشتر، و زير ٧۵سنی 
 درصد از ۴۴/  ۴، ٩۵که سال  نکته ديگر اين

زنان سرپرست خانوار دارای جمعيت يک نفره 
 درصد بوده ۴٠/  ٨، ٩٠اين رقم در سال .  اند بوده

است که اين نيز تمايل يا اجبار زنان سرپرست 
خانوار به زندگی انفرادی يا سرپرستی خانوار با 

 .دھد را نشان می) يک نفر(تر  جمعيت کم
ای با قريب به  نيازی به توضيح نيست در جامعه

 ميليون بيکار و جويای کار که اشتغال به ١٠
ترين معض*ت jينحل آن تبديل شده  يکی از مھم

است، پيدا کردن کار و ممر درآمدی برای گذران 
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روی زنان  ترين مشکل پيش زندگی بزرگ
در عين حال اين نکته .  سرپرست خانوار است

ھا  نيز به خودی خود روشن است که تامين ھزينه
و مخارج يک خانوار دو نفره يا بيشتر، بسيار 

ھا و مخارج يک خانوار تک  زيادتر از ھزينه
نفره است و برای ھر کسی اين موضوع بايد 

ای از معض*ت  روشن باشد که مجموعه
ست که زنان سرپرست  اجتماعی  -اقتصادی 

خانوار را به زندگی تک نفره ترغيب يا وادار 
جز گروه معدودی که شايد از روی .  کند می

کنند و  اختيار زندگی تک نفری را انتخاب می
کسانی که کم و بيش با حقوق زن آشنايی بيشتری 

ھای اجباری زير سلطه  اند، به زندگی بدست آورده
دھند، استق*ل اقتصادی بدست  مردان تن نمی

دھند،  اند و زندگی مستقل را ترجيح می آورده
اکثريت زنان خود سرپرست که ھر سال نيز بر 

ھا افزوده شده است، اساسا از روی فقر  تعداد آن
و اجبار و مجموعه شرايط اقتصادی و اجتماعی 

 .اند به زندگی تک نفره روی آورده
پديده زنان سرپرست خانوار در کنار صدھا 

داری حاکم ببار  عارضه ديگری که نظام سرمايه
آورده است، به يکی از معض*ت اجتماعی تبديل 

نه از آن رو که اين گروه از زنان .  شده است
اند که  اساسا از روی اجبار وارد بازار کاری شده

از تراکم بيکاران در حال انفجار است، بلکه از 

اعمال شود، آن گاه وضعيت مالی دولت با 
 .گرايد سرعتی دوچندان به وخامت می

در اين شرايط دولت جمھوری اس*می با شدت 
جا  ھای متعدد بار اين فشار را تا آن بيشتر و بھانه

که زورش برسد به کارگران و زحمتکشان 
افزايش بيکاری، نرخ تورم و .  تحميل خواھد کرد

عقب افتادن ھر چه بيشتر دستمزدھا از 
ھای زندگی از جمله نتايج اين شرايط  ھزينه

 .خواھند بود
ھا اگرچه رکود اقتصادی را تشديد خواھد  تحريم

کرد، اما مساله مھم اين است که ھم امروز و ھم 
ھا براساس توافق برجام برداشته  ديروز که تحريم
 ميليارد دjر پول به جيب ١٠٠شد و بيش از 

جمھوری اس*می سرازير گرديد، نه تنھا 
وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان بھبود 
نيافت و نه تنھا تعداد بيکاران کاھش نيافت، بلکه 

بنابر اين وضعيت .  از ھر جھت شرايط بدتر شد
وخيم کنونی، نتيجه و حاصل مناسبات 

ھای دولت  داری حاکم است که با سياست سرمايه
. جمھوری اس*می مدام بر وخامت آن افزوده شده

ھای  تحريم نيز به عنوان يکی از نتايج سياست
دولت جمھوری اس*می بر وخامت اوضاع 

ھای  طور که بسياری از سياست ھمان.  افزايد می
ديگر جمھوری اس*می منجر به وخامت اوضاع 
کارگران و زحمتکشان شده است که ممانعت از 

ھاست که تاثير  ھای مستقل يکی از آن ايجاد تشکل
بسيار مھمی در وضعيت وخيم کنونی کارگران و 
زحمتکشان داشته است، و حتا بسيار بيشتر از 

 .ی آن است  خارجی رژيم که تحريم نتيجه سياست
بنابر اين طرح ھرگونه نظرات انحرافی و تبليغ 

ی اصلی را در  آن که دشمن اصلی و سمت ضربه
ای از ابھام بپوشاند، آب به آسياب جمھوری  پرده

کارگران و زحمتشکان .  اس*می ريختن است
ايران برای رھايی از تحريم و نتايج وخيم آن، 
برای رھايی از وضعيت کنونی معيشتی که 

داری حاکم است، تنھا  ی مناسبات سرمايه نتيجه
يک راه دارند، تنھا يک راه، و آن سرنگونی 
انق*بی جمھوری اس*می و برقراری حکومت 

ست که بايد پيمود و  اين راھی.  ست شورايی
ای خدمت  افکنی بر آن و به ھر بھانه ھرگونه سايه

 .به دشمنان کارگران و زحمتکشان است

 زنان سرپرست خانوار بايد از 
   تامين اجتماعی کامل برخوردار شوند

 علل واقعی افزايش 
 بھای د-ر و قيمت کا-ھا

گونه مسئوليتی را در قبال  آن رو که دولت ھيچ
ھا نپذيرفته و اين جمعيت چند ميليونی را به  آن

زنان زحمتکش و .  حال خود رھا کرده است
گونه درآمدی ندارند و  ای که گاه ھيچ زجرکشيده

ھا که از  جز بخش بسيار محدودی از آن
ھای بسيار جزئی و ناچيز سازمان بھزيستی  کمک
گونه  بر خوردارند، دولت ھيچ"  کميته امداد"و 

اين .  ھا به عمل نياورده است حمايت جدی از آن
ھا در معرض  ترين آن گروه از زنان بويژه جوان

. ھای گوناگون اجتماعی قرار دارند شديد آسيب
ھا حتا از بيمه تامين اجتماعی نيز  اکثريت آن

که زنان زحمتکش سرپرست  حال آن.  اند محروم
ھای اجتماعی  ترين بيمه خانوار بايد از کامل

اين وظيفه دولت است که زنان .  برخوردار باشند
سرپرست خانوار را زير پوشش کامل 

ھای خود قرار دھد و تمام نيازھای  حمايت
ھا را  اقتصادی، بھداشتی، شغلی و مسکونی آن

دولت موظف است برای تمام افراد .  تامين کند
ھا جوان بيکار و جويای  جامعه از جمله ميليون

کار، بويژه زنان سرپرست خانوار، کاِر مناسب 
و شايسته ايجاد کند و مادام که اين تحقق نيافته 

ھا حق بيکاری معادل مخارج  است، بايد به آن
 . نفره کارگری بپردازد۵يک خانوار 

 رژيم جمھوری اس#می را بايد با
  يک اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت
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مجموعه .  کازرون ھستند، قرار می گيرند
دjيل فوق که ريشه ھای عينی آن ع*وه بر 
زمينه ھای اقتصادی، بر بستر شرايط 
تاريخی، تفريحی و مذھبی مناطق مورد نظر 
شکل گرفت، تمام اقشار و jيه ھای مختلف 
مردم کازرون را متحد و يکپارچه ساخت تا 
از ھمان روزھای نخست اع*م طرح تقسيم 
کازرون، عليه اين طرح به اعتراض 

موافقان اين طرح نيز، دjيل خاص . برخيزند
چنار "آنھا می گويند، .  خود را دارند

، به رغم اينکه در مسير ارتباطی "شاھيجان
استان ھای فارس، خوزستان و کھگيلويه و 
بوير احمد قرار دارد، اما شھری توسعه 

آنان، علت اين امر را .  نيافته و فقير است
ريشه در تبعيضات اعمال شده از سوی 
مديران بخش مرکزی، يعنی شھرستان 
کازرون می دانند و به ھمين دليل خواستار 

 . اجرای طرح جدايی از کازرون شده اند
با پی گيری اين طرح توسط حسين رضازاده 
و وزارت کشور، اعتراضات توده ھای 

 ٩٧مردم کازرون در فروردين و ارديبھشت 
 فروردين، مردم ٣١روز جمعه .  شدت يافت

کازرون با حضور در نماز جمعه در اقدامی 
. متحدانه  مص*ی شھر را تسخير کردند

دشمن ما ھمين جاست،ھمش ميگن "
، از جمله شعارھای ويژه و معنا "آمريکاست

 ٣١داری  بود که طنين بلند آن در روز 
فروردين فضای نماز جمعه  کازرون را به 

با اوج گيری اعتراضات، .  لرزه درآورد
وزارت کشور که تا پيش از اين، مدام از 

روند "طرح تقسيم کازرون تحت عنوان يک 
دفاع می "  کارشناسی شده"و طرحی "  عادی

. کرد، تلويحا مجبور به عقب نشينی شد
ع*وه بر وزارت کشور، اسحاق جھانگيری 
معاون اول حسن روحانی نيز در اول 
ارديبھشت، که در مراسم ھم انديشی مديران 
ارشد دولتی صحبت می کرد، با بيان اينکه 
موضوع کازرون بايد حل شود و نمی شود 
که مردم ھر روز به خيايان بيايند و عده ای 
ھم بر اين موج سوار شده و شعارھای خود 

"را بدھند، اع*م کرد دولت ھنوز در باره : 
 ." اتفاقات کازرون تصميم نگرفته است

با اين ھمه و به رغم عقب نشينی دولت از 
طرح تقسيم کازرون، اعتراضات اما، 
ھمچنان در روزھای بعد به اشکال گوناگون 

نقطه اوج اين اعتراضات، روز .  ادامه يافت
 ارديبھشت بود که با يورش ٢۶چھارشنبه 

نيروھای انتظامی و امنيتی به صفوف تظاھر 
. کنندگان، به خشونت و درگيری کشيده شد
در حمله وحشيانه پليس به تظاھرکنندگان که 
با گاز اشک آور و شليک گلوله به سمت 

معترضين ھمراه بود، تعدادی دستگير و عده 
در پی دستگيری تعدادی .  ای ھم زخمی شدند

از تظاھرکنندگان، شامگاه چھارشنبه توده 
ھای معترض با اجتماع در جلوی ک*نتری و 
مقر پليس خواستار آزادی دستگيرشدگان 

با تشديد اعتراضات و گسترش جمعيت .  شدند
در مقابل ک*نتری، پليس از داخل به سمت 

با شليک .  اجتماع کنندگان آتش گشود
نيروھای انتظامی و کشته و زخمی شدن 
تعدادی از معترضين، خشم فروخفته توده 

مقر پليس به آتش .  ھای ستمديده زبانه کشيد
از اين زمان به بعد، اعتراضات .  کشيده شد

مسالمت آميز توده ھای معترض کازرون به 
سرعت در قالب قيامی يکپارچه و توده ای 

ماشين ھای .  تمام شھر را فرا گرفت
نيروھای سرکوب، بانک ھا و تعدادی 
ازمراکز ستم در شعله ھای خشم جوانان و 

گزارش ھای .  توده ھای بپاخاسته سوختند
دولتی از کشته شدن دست کم دو نفر و 

به نقل از رسانه ھای "  کمپين حقوق بشر"
دست کم سه شھروند "محلی از جان باختن 

در "  غير نظامی در پی شليک مستقيم پليس
تصاوير و گزارش ھای .  ھمان شب خبر داد

منتشره در شبکه ھای مجازی، حضور يک 
تک تيرانداز امنيتی را نشان می دھد که از  
باjی پشت بام ساختمان دادگستری کازرون 
. توده ھای معترض را ھدف گرفته است
درست ھمانند تک تيراندازان ارتش اسرائيل 
که دو ھفته پيش، تظاھرات مردم فلسطين را 

روز شروع آوره شدن   –"  روز نکبت"در 
مردم .  به خاک و خون کشيدند -مردم فلسطين

آواره ای که در اين روز تاريخی در 
اعتراض به انتقال سفارت آمريکا از تل آويو 
 . به بيت المقدس، دست به اعتراض زده بودند
تعداد ديگری از ويدئوھای منتشر شده، 
اجتماعات توده ای و جنگ و گريز ھای 

ويدئوھايی .  خيابانی را به تصوير کشيده اند
که صدای شليک گلوله و شعارھايی از قبيل 

و "  کازرونی می ميرد، ذلت نمی پذيرد"

به "  برادر عزيزم، حقتو پس می گيرم"
اعتراضات .  وضوح در آنھا شنيده می شود

توده ای، جنگ و گريز خيابانی و مقاومت 
 ٢٧متحدانه مردم کازرون در روز پنج شنبه 

اين اعتراضات به .  ارديبھشت نيز ادامه يافت
رغم اينکه در مواردی ھم تا روزھای جمعه 
و شنبه به صورت پراکنده ادامه يافت، اما، 
در نھايت با برجای گذاشتن چندين کشته، ده 
ھا زخمی و دستگيری تعداد زيادی از 
معترضين و نيز در پی اع*م دولت مبنی بر 
از دستور کار خارج شدن طرح جدا سازی 

پرسش اما، .  کازرون، موقتا خاموش شد
ھمچنان باقی است که قيام مردم کازرون در 
مخالفت با اين طرح، آيا صرفا به خاطر 
طرح تقسيم اين شھر بوده است؟ يا اين 
اعتراضات ريشه درعوامل ديگری دارند که 
اينگونه با بروز مسائل ساده ای از قبيل 
طرح تقسيمات کشوری سر باز می کنند و به 
سرعت در اندک زمان ممکن در قالب قيام 

 ھای توده ای تجلی می يابند؟
واقعيت اين است که اجرای اينگونه طرح ھا 
در بسياری از کشورھای سرمايه داری 
جھان، عموما يک روند عادی و به دور از 
قيل و قال ھای رايج  در سيستم اجرايی 

البته دولت ھايی از نمونه .  دولت ھاست
ھای پارلمانی که دست کم در  دمکراسی

فراھم سازی امکانات رفاھی، بھداشتی، 
درمانی، آموزش و پرورش، جاده سازی، 
ايجاد ورزشگاه و ديگر مراکز تفريحی، 
بودجه ھای کافی، jزم و متناسب با نيازھای 
مردم ھر شھر و آبادی را اختصاص می 

 . دھند
در حاکميت جمھوری اس*می اما، وضعيت 

در ايران يک حاکميت .  بکلی متفاوت است
فاسد، غير دمکراتيک و بسيار سرکوبگر 

حاکميتی استبدادی که با عدم .  مستقر است
اختصاص بودجه ھای jزم و متناسب، 
اعمال تبعيض و بی عدالتی ھای آشکار، 

 کازرون، 
 مردمی که قامت برکشيدند



 ٧٧۴ شماره  ٩٧  خرداد ٧     ٩

٨از صفحه    

٩ 

ترويج دزدی، اخت*س و رانت خواری ھای 
متداول و نھادينه شده ھمراه با سرکوب، 
کشتار و تحميل بی حقوقی محض بر توده ھا 
آنچنان وضعيت اسفباری را بر آنان تحميل 
کرده که تمام روزنه ھای اميد را بر مردم 

اعمال تبعيض و بی عدالتی .  ايران بسته است
در مناطق مختلف کشور، آنچنان آشکار و 
عيان است که ديگر نيازی به تکرار و 

استان ھای مرزی در .  بازگويی آن نيست
. آتش تبعيض و بی عدالتی خاکستر شده اند
در استان ھای مرکزی نيز، شھرھا و آبادی 
ھای دور از مراکز استانی، يکسره چھره ای 

جلوه ھای دلخراش، .  به کلی متفاوت دارند
زننده و نامطلوب حاشيه نشينی در شھرھای 

فقر و . بزرگ به امری عادی تبديل شده است
ف*کت بر سفره عموم توده ھای زحمتکش 

در کنار اينھمه .  ايران چنگ انداخته است
تبعيض، بی عدالتی و فقر و ف*کتی که بر 
توده ھا تحميل شده است، حاکمان اس*می و 
تمامی مزدوران و جيره خواران اين 
. حاکميت اما، روز بروز پروارتر می شوند
دزدی، اخت*س و رانت خواری به يک امر 
بسيار عادی و معمولی در تمام دستگاه ھای 

در وضعيتی چنين .   حکومتی تبديل شده اند
نابسامان و شکننده که عرصه ھای زندگی 
در جميع جھات بر توده ھای مردم ايران 
تنگ شده است، روشن است که اجرای طرح 
تقسيمات کشوری ھرگز نمی تواند به 

خاصه .  صورت يک روند عادی طی شود
بعد از اعتراضات وسيع و عمومی توده ھا 

 که شرايط نوينی برای کارگران ٩۶در ديماه 
و توده ھای زحمتکش ايران رقم خورده 

در چنين وضعيتی که توازن قوا .  است
تاحدودی به نفع طبقه کارگر و توده ھای 
زحمتکش چرخش کرده است و طبقه حاکم 
نيز در بحران ھای سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی عميق دست و پا می زند، بسيار 
طبيعی است که اجرای ھر طرح و برنامه 
اجتماعی از طرف حاکميت و کابينه روحانی 
که نشانی از تبعيض و بی عدالتی در آن 
آشکار باشد، عم* به بحران و اعتراضات 

اعتراضاتی که .  توده ای تبديل می شوند
ريشه در نارضايتی عمومی و اعمال چھل 
سال بی عدالتی در جامعه دارند، فرياد ھای 
به خون خفته ای که ھر لحظه منتظر بھانه 
. ھستند تا به يک باره شعله ور شوند
اعتراضات کشاورزان اصفھان، درآويش 
گنابادی در تھران، اشکال نوين اعتراضات 
کارگران ھپکو و قيام مردم کازرون، جملگی 
فقط نمادی از شرايط ويژه حاکم بر جامعه 

وضعيتی که بعد از اعتراضات ديماه .  اند

گذشته ھمچنان تداوم دارد و شرايط را به 
نحو چشمگيری برای گسترش اعتراضات 

 . توده ای فراھم تر کرده است
وقتی جامعه ای در چنين شرايطی قرار 
دارد، وقتی نارضايتی در سطح عمومی 
است و طبقات مختلف توده ھا با اھداف 
متفاوت نسبت به يک حرکت ورود می کنند، 
در چنين شرايطی ھر موضوع اجتماعی می 
تواند بھانه ای باشد برای اع*م نارضايتی 
عمومی، اجرای ھر طرح و برنامه ای که با 
منافع بخشی از توده ھا در تعارض باشد، 
می تواند جرقه ای برای شعله ور شدن يک 
حرکت اعتراضی عليه ھيات حاکمه ايران 

 ٢٧ و ٢۶اعتراضات روز ھای .  گردد
ارديبھشت ماه مردم کازرون که به سرعت 
در قالب قيامی توده ای تجلی يافت و شعله 
ھای خشم توده ھای معترض در اندک 
زمانی به سمت مراکز سرکوب جمھوری 
اس*می جاری شد، در واقع برگرفته ازھمين 

شرايطی که ريشه در .   شرايط موجود است
چھاردھه اختناق و کشتار، تبعيض و بی 
عدالتی، فقر و ف*کت و بی حقوقی محض 

طرح تقسيم .  تحميل شده بر توده ھا  دارد
کازرون، تنھا جرقه ای بر اين انبار باروت 

جرقه ای برای قيام و قامت .  نارضايتی بود
 .برکشيدن مردم کازرون

  
 

           ممانعت از برگزاری مراسم

            پنجاھمين سالگرد تاسيس

 کنيم کانون نويسندگان ايران را محکوم می  
 

 

 
 خرداد، نيروھای امنيتی و سرکوبگر رژيم با حمله به محل برگزاری مراسم ۴امروز جمعه 

پنجاھمين سالگرد تاسيس کانون نويسندگان ايران، بار ديگر دشمنی خود را با آزادی به 
 .تصوير کشيدند

 
ای برگزار شود، اما ماموران جنايتکار جمھوری اس*می  مراسم امروز قرار بود در خانه

، وحشيانه به داخل آن ھجوم برده و پوسترھا و  ضمن مسدود کردن خيابان منتھی به اين خانه
 . تمام وسايلی را که برای برگزاری مراسم تھيه ديده شده بود، غارت کردند

 
عنوان سنگر مھم دفاع  از آزادی انديشه و بيان، از زمان تاسيس تا  کانون نويسندگان ايران به

 .امروز، ھمواره مورد نفرت نيروھای ارتجاعی حاکم بوده که دشمن آزادی بوده و ھستند
ی حکومت اس*می، از حق کانون  ضمن محکوم کردن اقدام وحشيانه) اقليت(سازمان فدائيان 

ی  ھر گونه تجمع و  ھا و افراد جامعه برای برگزاری آزادانه نويسندگان ايران و تمامی تشکل
 .کند مراسمی دفاع می

 
گونه قيد و شرطی  ضمن دفاع از حق آزادی بيان و انديشه بدون ھيچ)  اقليت(سازمان فدائيان 

ھا بوده و از آزادی  ھا، خواھان لغو سانسور در تمامی اشکال و روش برای تمامی انسان
 .کند کامل نويسندگان در انتشار آثارشان حمايت می

  
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس#می 
باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده  

داری نابود باد نظام سرمايه  
)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٩٧ خرداد ۴  
 

 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار

 کازرون، 
 مردمی که قامت برکشيدند



 ٧٧۴ شماره  ٩٧  خرداد ٧   ١٠

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

٨درصفحه   

١٠ 

تبعيض، اختناق، بی حقوقی محض و تحميل 
. فقرو ف*کتی مداوم بر توده ھای مردم ايران
خشمی فرو خفته و آتشی زير خاکستر که 
اينبار در کازرون به بھانه طرح تقسيم اين 

آنچنان شعله ای که .  شھرستان شعله ور شد
 ارديبھشت، ک*نتری ٢٧ و ٢۶در روزھای 

و ديگر مراکز سرکوب و ستم کازرون را 
 .در لھيب خود سوزاند

اعتراضات مردم کازرون به طرح تقسيم اين 
. شھر، به حدود يک سال پيش بر می گردد

 که حسين رضازاده، ٩۶به مرداد ماه سال 
نماينده کازرون در مجلس ارتجاع در پيامی 
تلگرامی خبر از ايجاد يک شھرستان جديد 

طرح ايجاد شھرستانی به .  در کازرون داد
که می بايست با جدا شدن "  کوه چنار"نام 
دو "  چنار شاھيجان"و "  کوھمره نودان"

شھر از توابع متعلق به کازرون، تشکيل می 
 .شد

ھای  نامYه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

اره حسـاب  کمک ھای مالی خود را به شــم
راه  ـم بانکی زير واريز و رسيد آن را به ـھ

ھــای  کــد مــورد نــظــر بــه يــکــی 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 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط*ع  ع*قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئÉن "  ديدگÉاه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط*ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط*ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

در پی اع*م اين خبر، نخستين تجمع 
 ٩۶ مرداد ٨اعتراضی مردم کازرون در 

در اين روز بازار تعطيل و .  برگزار شد
معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام 

معترضان اين .  جمعه کازرون، تجمع کردند
طرح در نخستين دليل اعتراضی خود اع*م 
کردند، حسين رضازاده نماينده کازرون در 
مجلس ارتجاع متعلق به ھمان منطقه ای 
است که خواھان شھرستان شدن آن شده و 
اين بدان معناست که او می خواھد ھمان 
امکانات حداقلی کازرون را کمتر کرده تا 
بتواند وضعيت شھرستان جديد را بھبود 

کوه "در طرح ايجاد شھرستان جديد .  بخشد
" کوھمره نودان"، ع*وه بر دو شھر "چنار
و "  بيشاپور"، دو منطقه "چنار شاھيجان"و 
ھم که از مناطق "  امامزاده سيد حسين"

تاريخی، مذھبی و تفريحی شھرستان 

 کازرون، مردمی که قامت برکشيدند
  ١از صفحه 


