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ــمــاســي             ــپــل ــت هــاي دي هــيــئ
اتحاديه ميهني کـردسـتـان عـراق         
بــا حضــور جــالل طــالـــبــانـــي،                
مالبخـتـيـار و کسـرت رسـول در              

جـالل طـالـبـانـي بـا           .  تهران بودند 
تعدادي از جنايتـکـاران اسـالمـي         
از جمله خامـنـه اي، الجـوردي و            

 يکي از قـاتـلـيـن     » صحرا رودي« 
قاسملو و تـعـدادي از       " ( قاسملو" 

 ٢٢در    اعضاي حزب دمـکـرات       
 بـــدســـتـــور     ١٣٦٨تـــيـــر ســـال        

صحـرا رودي      رفسنجاني توسط   
 ١٣٩٦ تـيـر       ٢٢در )  ترور شدند 

 .به مالفات نشسته است
 تـيــرمـاه هـيـئــت         ٢٦در   « و   

ديـپــلــمــاســي اتــحــاديــه مــيــهــنــي        
کردستـان کسـرت رسـول مـعـاون            
اول دبير کـل اتـحـاديـه مـيـهـنـي                 
اقلـيـم کـردسـتـان و مـالبـخـتـيـار                 

اتـحـاديـه     رئيس دفـتـر سـيـاسـي            
در راس هياتي بـا عـلـي           ميهني  

و  شمخاني نمايـنـده خـامـنـه اي             
دبير شوراي عالي امـنـيـت مـلـي           
ديدار و پيرامون آخرين وضـعـيـت       
تحوالت اقليم کردستـان عـراق و         

 .»منطقه گفت وگو کردند
  

حفظ تماميت ارضي عراق و      
رفــرانــدوم در کــردســتــان عــراق،           

موضوع  مساله موصل و داعش 
ديپلماسـي اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                

 . جمهوري اسالمي بوده است
جمهـوري اسـالمـي مـخـالـف           
برگزاري رفـرانـدوم در کـردسـتـان            

ســخــنــگــوي وزارت    !  عــراق اســت  
امور خـارجـه ايـران نـيـز در مـاه                 
ژوئــن بــرگـــزاري هــمـــه پــرســـي              
استقالل اقليم کردستـان عـراق را         

خارج از موازين ملي و قانونـي   « 

 »بـه ويــژه قـانــون اسـاســي عــراق           
دانست و بطور رسمـي مـخـالـفـت         

اعالم کرده  خود را با اين تصميم    
 .است

سفر جالل طالبـانـي و سـپـس           
کسرت رسـول و مـالبـخـتـيـار بـه               
تهران بـراي راضـي نـگـه داشـتـن               

 .رژيم اسالمي است
مخالفت جمهوري اسالمي با    

. رفراندوم اظهرالـمـنـشـمـس اسـت         
رژيــم اســالمــي از بــدو بــقــدرت             

و  رسيدنش با حـل مسـالـه کـرد              
رفع ستم ملي در کردسـتـان ايـران        

ــف اســـت      ــالـ ــام      .  مـــخـ ــظـ ــن نـ ايـ
ــالمـــي بـــا                 ــتـــي اسـ ــاشـــيـــسـ فـ
ميليتاريـزم، حـملـه نـظـامـي، نـا              
امن کردن منـاظـق مـرزي عـلـيـه             
مــردم در کــردســتــان ســابــقــه اي            

 . خونين و سرکوبگرانه اي را دارد
  

در چند سال گذشته اتـحـاديـه       
مـيـهــنـي در نـيــمـه راه بـرگــزاري                

تـحـت   .  رفراندوم قرار داشته اسـت  
فشار افکار عمومي مردم کـه در     
ســطــح مــيــلــيــونــي بــا بــرگــزاري           
رفـرانـدوم و اســتـقــالل کــردسـتــان            
مــوافــق بــوده انــد، در حــرف بــا              
رفراندوم موافق بوده و در عـمـل           
بــراي ايــجــاد بــاالنــس رابــطــه بــا           
جمهوري اسالمي با امضا توافـق     
بر سر بـرگـزاري رفـرانـدوم سـربـاز              

 .زده است
  

امضــا بــرگــزاري رفــرانــدوم            
اتــحــاديــه مــيــهــنــي، بــا        تـوســط    

دشـواره هـايـي سـنـگـيـن مـواجــه               
همـچـنـانـکـه رابـطـه حـزب             .  است

حـــزب دمـــکــــرات       ( بـــارزانـــي       
با دولت تـرکـيـه     )  کردستان عراق 

با برزخ و کشمـکـش جـدي روبـرو          

 ۵ صفحه 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان                                            :  نگاه هفته         
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 نسان نودينيان

 ديپلماسي سياه اتحاديه ميهني

 نسان نودينيان 

  اعتصاب قدرتمند کارگران نيشکر هفت تپه                                    
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 محمد آسنگران
 

تاکنون رسم بر اين بوده اسـت کـه      
چپها و کمونيستها در تعـريـفـشـان از          
ماهيت ارتش گفته اند ارتـش حـافـظ       

در جـامـعـه      .  منافع طبقه حاکم است   
سرمايه داري هـم هـمـيـن تـعـريـف را                
تدقيق کرده و گفته اند ارتـش حـافـظ            

 . منافع سرمايه داران حاکم است
ــراي نشــان دادن                 ــون ب ــن امــا اک
ماهيت ارتشي که در ايران اسمـش را       
سپاه پاسداران گذاشته اند اين تعريـف     

بـيـان   .  درست هم نيسـت .  گويا نيست 
واقعيـت حـاکـمـيـت در ايـران امـروز                

اين تعريف سـنـتـي در دوران          .  نيست
در مصـر و تـونـس          .  شاه درست بـود    

عربستان و آمريکا و فـرانسـه امـروز            
ــران       .  درســت اســت   ....  و امــا در اي

امروز ماهيت و جـايـگـاه دقـيـق ايـن              
نيروي مسلح سازمان يافـتـه را بـيـان            

  . نميکند

ـــ ســپــاه پــاســداران نــيــروي         :  زيـرا 
مسلحي است کـه اسـاسـا از مـنـافـع               
خودش و قدرت سـيـاسـي حـاکـم کـه               

. تحت کنترل اش است دفاع ميـکـنـد      
دفاعش از منافع سرمايه داران حاکـم   
خارج از خودش که رقيب مـحـسـوب         
ميگردند فقط تا آنجا مجـاز شـمـرده         
ميشود که حاکمـيـت سـيـاسـي رژيـم             

. تحت تسلط سـپـاه را تـقـويـت کـنـد               
سـپـاه پــاسـداران در ايـران فــقـط يــک                

بـلــکـه يــک     .  ارگـان نـظــامـي نـيــســت         
مافياي نظامي، اقتصادي است و بـه      
اين اعتبار نقش مهم و تعيين کنـنـده       

سـپـاه پـاسـداران       .  اي در سياست دارد  
در عين حال که يک ارتش مسـلـح پـر            
تعداد و مجهـز بـه انـواع سـالحـهـاي               

است ....  سبک و سنگين و موشک و  
کل نيروي دريـايـي و هـوايـي را نـيـز                 

در عـيـن     .  تحت فرماندهي خود دارد   
حال و همزمان بخش عمده و اسـاسـي       
اقتصاد و سياست ايران را هـم تـحـت          

بـرخـالف هـمـه       .  کنترل گـرفـتـه اسـت        
کشورهاي دنياي امروز، فرمانده کـل     
قواي نيروهاي مسلح در ايـران نـه در            
اختيار دولت با هر ماهيتي که دارد،      
بلکه در اختيار يک روحاني متعصـب     
فراقانوني به اسم ولي فـقـيـه و رهـبـر               

 . جمهوري اسالمي است
ـــ بــنــابــر ايــن فــرمــانــدهــي کــل              

 ۱۱۰ نيروهاي مسلح مطـابـق اصـل         
رهــبــر : " قــانــون اســاســي آمــده اســت       

جمهوري اسـالمـي فـرمـانـدهـي کـل               
نيروهاي مسلح را در اختـيـار دارد و           
عــزل و نصــب فــرمــانــده کــل ســپــاه               
ــان عــالــي                 ــاســداران و فــرمــانــده پ
نيروهاي نظامي و انتـظـامـي نـيـز بـا            

اين سيستم به هـيـچ مـقـام و           ". اوست
بـه  .  ارگان ديگري پـاسـخـگـو نـيـسـت          

هــمــيــن تــرتــيــب فــرمــانــدهــان ســپــاه          
پاسداران هم خود را نه تابـع قـانـون و           
ــده                 ــابــع ايــن فــرمــان دولــت بــلــکــه ت

 ۳ صفحه 
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هـر دو ايـن احـزاب در            .  شده اسـت  
اقليم کردستان با نظام هـاي حـاکـم         
در ترکيه و ايران، روابطي خـارج از       

رابـطـه    .  چارچوب ديپلماسي دارنـد  
. اينها در سطح متـعـارفـي نـيـسـت           

پيشينه اينها پر است از مزدوري و    
پـالن هـاي ضــد انــقــالبـي بــه نــفــع               
اعمال حاکميت رژيم هاي ترکيـه و         

  . جمهوري اسالمي
رابطه اتحاديه ميهني با رژيـم        

اسالمي در سطحي عمـيـق و پـايـه           
تـعـدادي از     .  اي انـجـام شـده اســت         

فرماندهان و نهادهاي اطالعاتي ـــ       
اطـاق هـاي      امنيتي رژِيم اسالمي     

راهــبـــردي يــا هـــدايـــت کـــنـــنـــده             
استراتژي اتحاديه ميهني بـوده  و         

بـا اتـکـا       اتحاديه ميهني  .  هستند
به دخالت عناصر باالي جـمـهـوري         
ــي                  ــمــک هــاي مــال اســالمــي و ک
بحرانهاي درون حزبي و اجـتـمـاعـي       

 . را پشت سر نهاده است
جــمــهــوري اســالمــي نــاجــي و          
حمايت کنـنـده مـالـي و راهـبـردي              
اتحاديه ميهنـي اسـت، بـه هـمـيـن              
دليل بيشترين جنايت و ترور عليـه     
اپوزيسيون و مخالفين خـود را در          
کردستان عـراق و مـنـاطـق تـحـت               
کنترل اتحاديه ميهني انـجـام داده         

 .است
جمهوري اسالمي بـا اتـکـا بـه            
رابطه اش با اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                 

 ٤در    دولتهاي مـرکـزي در عـراق           
دهه گذشته بمب، نا امنـي و تـرور         

ده هـا نـفـر از مـخـالـفـيـن و                 . است
فعالين سيـاسـي و کـمـونـيـسـت را               

 ژوئـيـه سـال        ١٤در . ترور کرده اند 
 با برنامه مشترک جمهوري ٢٠٠٠

اسالمي و نوشيروان مصطفـي فـرد      
 تــن از     ٥دوم اتــحــاديــه مــيــهــنــي        

کمونيستها را در خيابانهـاي شـهـر         
ســلــيــمــانــيــه بــه رگــبــار مســلــســل          

نـامـه قـدردانــي      .  هـايشـان بسـتـنــد      
اعـدام و کشـتـن کـمـونـيـسـتـهـا از                   
ــرف عـــبـــداهللا رمضـــان زاده                 طـ
استاندار وقت کردستان خـطـاب بـه       
جــالل طــالــبــانــي و نــوشــيــروان                 
مصطفي ننگ خـونـيـنـي اسـت در             
پرونده ديپلماسـي سـيـاه ايـنـهـا بـا               

  . جمهوري اسالمي
 ٩٦ تير ٢٦در جلسه مشترک    

شمع خاني با کسرت رسـول و مـال           
بـخـتــيـار يــکـي ديـگـر از اعضــاي                

" هيئت ديپلماسي اتحاديه ميهني    
مـعـاون اول      "  عبداهللا رسـول عـلـي      

دبيرکل اتحاديه ميهني ميـگـويـد؛     
 پيوند مـيـان ايـران و کـردسـتـان             « 

عراق تـمـدنـي و تـاريـخـي اسـت و                  
اقــلــيــم کــردســتــان بــه دوســتــي بــا            
جمهوري اسالمي ايران افتخار مي      

 . »کند
رابطه اتحـاديـه   "  افتخار" مدال   

ميهني بـا جـنـايـتـکـارتـريـن رژيـم                
جــمــهــوري ( فـاشــيــســتـي در دنــيـا           

لکه ننگ و سياهي است )  اسالمي
در پرونده ديلماسي سياه و خـونـيـن       

  . اينها
عـراق  " عراق در نيم قرن اخيـر         

جـنـگ و بـمـب و            .  اسـت "  خونـيـن  
کشتار جمعي و آواره شدن، تصويـر      

. عــراق در نــيــم قــرن اخــيــر اســت              
مـوزايـيـک قـومـي ــــ مـذهـبـي در                   
حاکميت، ميليتاريـزم نـظـامـي بـا            
حضور امريکا و کشورهاي ائتالف   

! حاصل خونـيـن بـودن عـراق اسـت            
جمهوري اسالمي و اسالم سـيـاسـي      

در عــراق بــخـــش بــزرگـــتــري از                 
معماران سناريوي سياه و خـونـيـن          

 . در عراق هستند
مـخــالـفــت رژيـم اســالمـي بــا             

رفراندوم و استقالل کردستـان بـراي        
بقا و حضور ضد انقالبي و خونـيـن         

بــر مــتــن    .  او در کــردســتــان اســت       
ــي و                 ــنــون ــط اعــتــراضــي ک شــراي
نارضـايـتـي تـوده اي بـراي رقـاه و                 
معيشت و زندگي بـهـتـر مـردم در             
کردستان عراق توانايـي حـاکـمـيـت          

ابـتـکـار     انقالبي و بدسـت گـرفـتـن           
به هر درجه دخـالـت   .  عمل را دارند  

احزاب ناسيوناليستي در سرنوشـت    
سياسي ــ اجتماعي جامعه کمتر و       
ــور              کـــوتـــاه شـــود، مـــيـــدان حضـ
جنايتکارترين رژيم فـاشـيـسـتـي ـــ            
اسالمي در دنيا جمهوري اسـالمـي    

 . تنگ ميشود
ما موافق رفراندوم و اسـتـقـالل       

رفراندوم و   .  کردستان عراق هستيم 
استقالل کردستان اقدامي سـيـاسـي     

مــردم جــامــعــه     تــوده مــيــلــيــونــي      
است که خود آگاهانه و بـا راي         اي  

خودشان قصد دخالت در سرنوشـت      
  . خويش را دارند

ــدوم آزاد                  ــرانــ ــاع از رفــ دفــ
نــتــايــج آن    وبـرســمــيــت شــنــاخـتــن        

اسـتــقـالل کـردســتــان عــراق پــاســخ           
محکمي است به مخالفتهاي رژيـم      

 ! هاي جمهوري اسالمي و ترکيه
شرايط نا مساعد کـنـونـي، در         
دســت داشــتــن ابــتــکــار بــرگــزاري           
رفـرانـدوم در دســت احـزاب دزد و              
فــاســد نــاســيــونــالــيــســتــي اقــلــيــم           
کردستـان نـمـيـتـوانـد از حـقـانـيـت                 
رفــرانـــدوم و راي بــه اســـتـــقـــالل                
کردستان عراق را کمرنگ و يا نفي     
کند و ميدان را براي بازي سيـاسـي      
و دخــالــتـهــاي رژيـم هــاي ايــران و              

   . ترکيه باز بگذارد
 

 ١٣٩٦ مرداد ١
  ٢٠١٧ ژوئيه ٢٣

 

 

کـارگــران و خــانــواده هــايشــان         
 جاده شهر به شرکت را بستند

ــران             ــارگ امــروز دوم مــرداد ک
شاغل و بازنشسته نيـشـکـر هـفـتـه            

در .  زدنـد  تپه دسـت بـه اعـتـصـاب          
اين حرکت اعتراضي خانـواده هـاي      
کارگران نيز در مقابل درب شرکـت      
تجمع کرده و به کارگـران حـاضـردر        
تجـمـع داخـل مـحـوطـه صـنـعـتـي                 

سپس کارگران از شرکـت  .  پيوستند
خــارج شــده و هــمــراه بــا خــانــواده             

ر حر به هفـت تـپـه      شههايشان جاده  
را بستند و مـانـع عـبـور و مـرور                  

کارگـران اعـالم     . وسايل نقليه شدند 
کردند که فردا نيز بـه اعـتـصـاب و             
تجمع و بستن جاده ادامه خـواهـنـد      

 . داد
مديريت شرکت سرپـرسـتـان را         
زير فشار گذاشتـه اسـت کـه مـانـع               

 از   .ادامه اعتصاب کارگران شـونـد     
صبح حضور نـيـروهـاي        ۱۱ ساعت

ــبــاس شــخــصــي                ــظــامــي و ل ــت ان
الزم بـه تـوضـيـح         .  محسـوس بـود    

اســت کــه مــاهــهــا و هــفــتــه هــاي             
متوالي است که کارگران شـاغـل و        
بازنشسته نيشکر هفت تـپـه دسـت          
به اعتصاب و تجـمـع مـيـزنـنـد تـا                
خـواسـت هـاي خـود را بـه کـرسـي                  

بنا بـر گـزارش اتـحـاديـه            .  بنشانند
روز اول مـرداد    " آزاد کارگران ايران،  

نيز هنگام ورود کارگران بازنشستـه   
به کارخانه، ماموريـن حـراسـت بـا           
دســتــور عــبــاس خــنــيــفــر، مــديــر           
حراست، تالش کردند از ورود آنـان         
به کارخانه جلوگيري کنند اما ايـن       
کارگران کـه تـا هـمـيـن چـنـد مـاه                   
پيش، تمام عمر خود را در بدتـريـن         
شرايط در آنجا مشغول بکـار بـوده         
اند از اين اقدام توهيـن آمـيـزمـديـر          
حراست بشدت خشـمـگـيـن شـده و            
بدنبال درگيري لفظي با مـامـوريـن         
حراسـت، در حـالـي کـه در تـالش                
بودند با باال رفتـن از درب ورودي           
وارد محوطه شوند نگهبانان ناچـار   

  ."به گشودن درب ورودي شدند
کارگـران شـاغـل بـيـش از دو               

ماه دسـتـمـزد طـلـب دارنـد و حـق                  
سنوات و بيمه بخشـي از کـارگـران           
بازنشسته نيز ماههـا اسـت عـلـيـه             
وعده هاي مـکـرر مـديـر کـارخـانـه             

 کـارگـران نـه        .پرداخت نشـده اسـت     
تنها خـواهـان پـرداخـت فـوري ايـن              
اقـالم هســتـنــد بــلـکــه هــمـچــنــيــن             
ــان دادن بــه اخــراج،               ــاي خــواهــان پ
بازگردادن کارگران اخراجـي بـه سـر         
کــار، جــمــع کــردن دوربــيــن هــاي             
مداربسته کـه بـه مـنـظـور کـنـتـرل                
کارگران و امـنـيـتـي کـردن فضـاي              
کارخانه نصب شـده و جـمـع کـردن              
ــروي مــزدور حــراســت              ــي بســاط ن

 . ميباشند
اتحاد بـخـش هـاي مـخـتـلـف              

کارگران اعم از شاغل و بازنشسـتـه       
ــه،                 و کــارگــران نــي بــر و کــارخــان
پافشاري و کوتاه نيامدن کـارگـران،    
جلوگيري از توطئه هـاي مـديـريـت         
براي ايجاد تفرقه ميان کـارگـران و          
حضور فعال خـانـواده هـاي آنـان از             
نقاط قوت کارگران نيـشـکـر هـفـت         

الزم به توضيح است کـه    .  تپه است 
اخيرا فدراسيون جهاني کارگران آي    

فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي              ( يو اف     
اتـحــاديــه هــاي کــارگـران غــذايــي،          

کـــارزاري در    ...)  کشـــاورزي و        
حمايت از کارگران نـيـشـکـر هـفـت             
تپه اعالم کرده و سايت خبري ليـبـر    
استارت نيز پتيشني در حمايـت از        
خواستها و مبارزات آنان در سايـت     

کـارگـران نـيـشـکـر         . درج کرده است 
هفت تپه تجاربي ارزنده در مـقـابـل       

 . کل کارگران گذاشته اند
حـزب کــمـونــيــسـت کــارگــري          

ضمن حـمـايـت قـاطـع از کـارگـران               
نيشکر هفت تپـه و خـواسـت هـاي             
آنها، از کارگران در سراسر کشور و      
ــه و شــوش                     ــفــت تــپ از مــردم ه
ميخواهد به هر شکـل مـيـتـوانـنـد            

 . آنان را مورد حمايت قرار دهند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  مرداد ۲ 

 ۲۰۱۷  ژوئيه ۲۴  

 ...ديپلماسي سياه   اعتصاب قدرتمند کارگران نيشکر هفت تپه                                    
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ايـن  .  فراقانونـي مـعـرفـي مـيـکـنـنـد             
نـيـروي مسـلــح بــا چـنــيـن سـيــسـتــم                 
ــه حــکــم                   ــا و ب ــون ــدهــي قــان فــرمــان
ايدئولوژي اسالمي هـم حـق دخـالـت            
در تمام امور کشور و حـتـي زنـدگـي            

 . خصوصي مردم را دارد
سپاه براي تحکيم اين مـوقـعـيـت         
بـدسـت آمـده در هـيـبــت يـک دولــت                 
مــوازي و نــه يــک ارتــش فــعــالــيــت               

اين سازمان مسلح، سازمان .  ميکند
اطــالعــات و جـــاســوســي مـــوازي              
مخصوص به خود را دارد، سـازمـان          
اقتصادي و رسـانـه هـاي غـيـر قـابـل                
کنترل ونظارت مخصوص به خـود را       

ــده کــل ايــن        .  در دســت دارد      فــرمــان
نــيــروي مســلــح در عــيــن حــال قــوه              
قضائيه را تماما تحت اختيار دارد و      
سپاه نيروي اجرايي و ناظر اصلي ايـن     

کــمــتــر حــکــمــي از قــوه          .  قــوه اســت  
قضائيـه صـادر مـيـشـود کـه خـالف                

سپاه .  سياست و دستورات سپاه باشد  
پاسداران عمال هم فرماندهي نـيـروي         
نظامـي و انـتـظـامـي هـم مـجـري و                   
هدايت کننده قوه قضـائـيـه و بـخـش              
اساسي اقتصاد کشور را در اخـتـيـار            

 . دارد
بنابر اين کـل نـيـروي نـظـامـي و               
انـتــظـامــي و قـوه قضـائــيـه و تــمــام                 
موقوفات و بـنـيـادهـاي مـذهـبـي و                
اقتصادي تحت فرمـان بـدون چـون و             
چراي يک نـفـر اسـت کـه غـيـر قـابـل                    
کنترل و غير پاسخگو، هر سيـاسـتـي          
را بــخــواهــد اجــرا مــيــکــنــد، تــنــهــا            

پيشـبـرد سـيـاسـت او، تـوافـق               شرط  
فـرمـانـدهـان سـپــاه پـاسـداران بـعــوان               
مجري اين سيـاسـت اسـت کـه نـقـش               
اصلي و تعيـيـن کـنـنـده هـدايـت آنـرا                

مـردم در ايـن سـيـسـتـم             . بعهده دارند 
. کاره اي نيستند و جايگاهـي نـدارنـد      

شهروندان در اين سيستـم فـقـط بـايـد            
 . تابع اوامر باشند

عالوه بر موارد فوق بخش قـابـل         
توجهي از مقامات ديگـر حـکـومـت          
اسالمي در ايـران از جـملـه مـجـلـس                
شوراي اسـالمـي و هـيـئـت دولـت و                 
بــنــيــادهــاي اقــتــصــادي و ســيــاســي           

را فرماندهان قبلي و ....  حکومت و  

فعلي سپاه پـاسـداران پـر کـرده انـد و                
از جمله .  کنترل آنها را در دست دارند   

اعضاي مـجـلـس شـوراي اسـالمـي،             
رئيس قوه مـقـنـنـه، ريـاسـت صـدا و                
سيما، رياست زنـدانـهـا، بسـيـاري از              

تـمـامـا    .... استانداران و فرمانداران و 
تحت کنترل و تسلط فرماندهان سپاه       

 .است
با اتکا به همين نکـات فـوق کـه             
بخشي از قدرت و نفوذ سپاه را نشـان      
ميدهد متوجه خواهيم شد کـه آنـچـه           
در ايران امروز حکومت ميکند سپاه     
پاسداران حکومت اسالمي اسـت کـه        
قدرتي غير قابل کنترل و حسـابـرسـي        
در هــمــه امــور کشــور را در دســت                

  . دارد
با اين وجود ايـن ارگـان نـظـامـي              
قدرت و کنترلش تـنـهـا در مـحـدوده            
داخلي و تسلط بـر ارگـانـهـاي داخـل               

امروز براي همـه مـردم     .  کشور نيست 
آشکار و مبرهـن اسـت کـه سـيـاسـت              
خارجـي جـمـهـوري اسـالمـي اسـاسـا               
بــوســيلــه ســپــاه رهــبــري و هــدايــت               

سپاه قدس به عنـوان بـخـش      .  ميشود
خارج کشوري سپاه پـاسـداران نـمـونـه           
بـارزي از ايــن ســيــاســت را بــه اجــرا                

چنانچه اکنون سپاه نـه    .  گذاشته است 
تنها در عرصه نظامي مانـنـد کـمـک            
بــه حــزب اهللا و حــمــاس و اســد و                    
جريانات مختلف عراق ماننـد حشـد         
شعبي و حوثيهاي يمن و دهها جريـان    
تــروريســت اســالمــي ديــگــر مــانــنــد         
طالـبـان در افـغـانسـتـان وارد رابـطـه                 

سپـاه بـا     .  محکم و نزديکي شده است 
اتکا به منابع اقـتـصـادي و نـظـامـي              
تـحـت کـنــتـرل اش از يــک طـرف بــه                  
جنگ در چندين کشور مشغول اسـت     
و از طرف ديگر در حال سازمان دادن    
نيروهاي شـبـيـه خـود در کشـورهـاي              

 . منطقه است
در عرصـه اقـتـصـادي هـم سـپـاه               
قدس بخش قابل توجهي از اقـتـصـاد         

.... عراق و سوريه و يمن و لبـنـان و           
را در دست خود گرفته و بخش قـابـل        
ــذاري در                   ــوجــهــي از ســرمــايــه گ ت
کشورهاي عربي و ديـگـر کشـورهـاي         
غربي را هم بـه کـنـتـرل خـود درآورده             

  . است
شاهرعبداهللا، اقتـصـادان عـرب،        

شــرکــت هــاي تــحــت        :  گــفــتــه اســت    
مـالـکــيـت سـپــاه پــاسـداران انـقــالب              
اسالمي کنترل اکثـر مـنـابـع بـرق در              

اين شرکت .  سوريه را در اختيار دارند   
ــا و                    ــوره ــرات ــا در حــال نصــب ژن ه

ايستگاه هاي تـولـيـد بـرق آبـي، گـاز                
طــبــيــعــي و در ســرتــاســر ســوريــه و              
همچنين دکل هاي بـرق و بـرج هـاي              
فشار قوي و حتي کنتورها و تيرهـاي      

اکـثـر شـرکـت       .  چوبي برق مي باشنـد    
هايي که در ايران و خارج از کشور بـه      
ويژه در سوريه کار مي کـنـنـد تـحـت             
کنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمـي   
هستند کـه بـه صـورت يـک شـرکـت                  

در بـخـش     .  هولدينگ کار مي کنـنـد     
قـراردادهـاي نـفـت، گـاز طـبـيـعـي و                  
انرژي منعقد شده بـا سـوريـه آنـهـا از             
طريق شرکت هاي تحت کنتـرل سـپـاه        
پاسداران انقالب اسالمي کـه شـامـل          
شرکت نفت ايران، شرکت نفت و گـاز         
پارس، شرکت پتـروشـيـمـي شـيـراز و             
شرکت صنايع پتروشيمي کـرمـانشـان     

وي افـزود    .  مي باشد، عمل کرده انـد     
که در بـخـش سـاخـتـمـانـي، پـايـگـاه                   
ساختماني خاتم النبياء کنترل کـامـل    
اکثر شرکت هايي که در سـوريـه کـار             

 .مي کنند را در اختيار دارد
اما قدرت و نفوذ اقتصادي سپـاه    
عالوه بر کشورهاي نامبرده همچـنـان      
در ايران مـتـمـرکـز اسـت و ابـعـاد آن                   
همچنان ناروشن و غير قـابـل کـنـتـرل         

تنها نمونه هـايـي مـعـيـنـي از             .  است
قدرت آشکار سپاه در اقـتـصـاد ايـران          

  : به رسانه ها درز کرده است
نکته اي که غالب منابع خـبـري     " 

و اقتصادي ايران در مـورد آن اتـفـاق            
نظر دارند، نقش بسـيـار گسـتـرده دو             
نهاد مهـم سـپـاه پـاسـداران، يـعـنـي،                 

رب " شرکت ساختماني     و قـرارگـاه     "  قـُ
خاتم االنبياء و شرکت هـاي مـتـعـلـق         
بـه آن در فـعـالــيـت هـاي اقـتـصــادي                  

 بـه    ٢٠٠٣ در يازده ژوئن سال    .  است
موجب فرمان وزارت دفاع جـمـهـوري     
اســالمــي تــمــامــي واحــدهــاي ســپــاه         
پاسداران موظف به شرکـت در تـمـام            
طرح هاي عمراني کشور شـدنـد و از            
آنجا که پيـشـرفـتـه تـريـن طـرح هـاي                 
صنعتي اقتصاد ايران به کـمـک سـپـاه         
پــاســداران و در چــارچــوب صــنــايــع            
نـظـامـي صـورت مـي گـيـرد، سـپــاه                 
پـاسـداران ايـن قــدرت انـحــصـاري را              

 . يافته است که يکه تاز ميدان باشد
هم اکنون شرکت هاي وابستـه بـه        
صنايع نظامي سپاه پـاسـداران انـواع          
ــملـــه                   ــرفـــي از جـ ــاي مصـ ــاالهـ کـ
محصوالت الکترونـيـکـي خـانـگـي،           
کامپيوتر و اسکنر، دستگاه تـلـفـن و        
پيام گيـر، تـلـفـن هـاي هـمـراه، سـيـم                   
کارت و کارت هاي هوشمند بانک هـا    
را در سراسر بازارهاي ايران بـه فـروش      

رب    .  مي رسانند  شرکت ساختماني قـُ

کـه رئــيــس هــيــئــت مـديــره آن خــود               
فرمـانـده سـپـاه پـاسـداران سـرلشـگـر                
محمد علي جعفـري اسـت، يـکـي از              
بزرگترين و پرقدرت تـريـن مـقـاطـعـه            
کاران ايران است کـه عـالوه بـر راه و                 
ســاخــتــمــان، حــوزه هــاي صــنــايــع و            
معادن، کشاورزي و طـراحـي را مـي           

در تــارنــمــاي ايــنــتــرنــتــي        .  پــوشــانــد 
 از جملـه  ٢٠٠٦ مجتمع قُرب در سال  

 ٧٥٠ آمده بود که اين شرکت بيش از   
قرارداد مهم در زمينه هاي مخـتـلـف     
راه و ساختمان، سـدسـازي، سـيـسـتـم             
هاي آبياري، شاهراه ها، تونل و سـازه     
هــاي بســيــار مــقــاوم، شــمــع بــنــدي             
تــيــرآهــن هــاي مشــبــک ســه بــعــدي،           
ساختمان دکـل هـاي روي آب دريـا،              
لوله کشي آب، گاز و نـفـت را امضـا              

 در   ٢٠٠٦ کرده است و تا ژوئن سال       
 طـرح را بـه اتـمـام             ١٢٢٠ مجمـوع    

 طــرح ديــگـر را در          ٢٥٠ رسـانــده و      
 . دست انجام دارد

مجتمع قـرب هـمـانـنـد قـرارگـاه              
خاتم االنبياء توسط رابط هـاي خـود        
نه تنها به سرمـايـه هـاي کـالن و ارز                
ــانــک هــاي دولــتــي                    مــوجــود در ب
دسترسي دارد، بلکه کـلـيـه فـعـالـيـت            
هاي آن مشـمـول پـرداخـت مـالـيـات               

محمـود احـمـدي نـژاد در           .  نمي شود 
سمـت شـهـردار تـهـران قـرارداد هـاي                
رب واگـذار            بيشماري را به مجتمـع قـُ
کـرده بــود، بــه طــوري کــه روزنــامــه              
رب را بـرنـده               اعتماد ملي مجتمـع قـُ
ــاســت               ــهــم ري ــات ن ــتــخــاب واقــعــي ان

بـراي  .  جمـهـوري مـعـرفـي کـرده بـود             
نمونه، قرارداد توسعه متـروي تـهـران         
به صورت مشـتـرک از سـوي وزارت              
نفت، شرکت ملي ساختمان و شرکـت        
قُرب با متروي تهران به امضا رسـيـد       

 مـيـلـيـارد و         ٢ که ارزش آن بـالـغ بـر            
نـقـل   ."   ميليون دالر بوده اسـت   ٤٠٠ 

 از راديو فرانسه
 

 ٢٠٠٦  ژوئـــن ســـال            ٢٥ در    
روزنامه رسالت چاپ تـهـران نـوشـتـه            
اسـت کــه شــرکـت مـلـي نـفــت ايــران                 
قرارداد توسعه مرحله هـاي پـانـزده و           
شانزده ميدان نفتي پارس جـنـوبـي را         
که از بزرگتـريـن مـيـدان هـاي نـفـتـي                 
جهان بـه شـمـار مـي رود و پـرارزش                 
ترين طرح توليد گاز ايران است بـدون        
مناقصه به مجتمع قُرب واگذار کـرده   

شــرکــت مــلــي گــاز ايــران در            .  اســت
اقدامي ديگر احداث خط لوله انتقـال        
گاز، معروف به خط لوله صلح مـيـان    
ايران، پاکستـان و هـنـدوسـتـان را بـه                

 مايـل بـه مـجـتـمـع قـرب              ٦٠٠ طول  

 .داد
ــاســداران در اقــدامــي                ســپــاه پ

شـرکـت اوريـنـتـال        " همزمان مالکيت   
را که در مناطق نفـتـي و     "  کيش اويل 

گــازي خــلــيــج حــفــاري مــي کــنــد،               
تصاحب نمود تا به اين ترتيب دامـنـه    
نفوذ خود را در بخش صنعت نفـت و        

امـا، ايـن هـمـه در           .  گاز توسعه دهـد   
در "  اقـتـصـاد سـايـه       " قياس بـا آنـچـه         

ايران ناميده مي شود، چـنـدان قـابـل            
از جـملـه      .  توجه بـه نـظـر نـمـي رسـد             

يـا اقـتـصـاد       "  اقتـصـاد سـايـه      "وسايل  
زيرزميني، فرودگاه پـيـام در حـوالـي            
کرج است که در اصـل يـک فـرودگـاه               
پسـتــي و تــحــت اداره کــامـل ســپــاه              
پاسداران است که بر آن هـيـچ کـنـتـرل           

 .گمرکي وجود ندارد
در "  شـرق " و "  ايران" روزنامه هاي  

 طـي گـزارش       ٨٣ پائيـز و زمسـتـان          
ن                    هايي فـاش کـردنـد کـه دو هـزار تـُ
فــرآورده هــاي تــجــاري، از داروهــاي           
تــقــويــتــي چــون ويــاگــرا تــا وســايــل              
الکترونـيـکـي کـامـپـيـوتـري تـوسـط               
شرکت هواپيمايي پيام که متعلـق بـه        
وزارت راه و تـرابـري اسـت، بـه ايـران                 

همين مـنـابـع گـفـتـه           .  وارد شده است 
بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در      
فرودگاه پيام انجام مـي شـود کـه در             
روزهاي تعطـيـل حـتـي دوبـرابـر مـي               

علي يونسـي، وزيـر اطـالعـات         .  شود
دولت محمد خاتمي در اسـفـنـد مـاه            

 ضـــمــن اعــتـــراف بـــه کشـــف                ٨٣ 
ميلياردها تومـان کـاالي قـاچـاق در            

بسـيـاري از     : " فرودگاه پيام گفته بود    
کاالها در اين فـرودگـاه بـدون حضـور           
مــأمــوران گــمــرکــي تــرخــيــص مــي           

 سـپـاه پـاسـداران       ٨٣ در پائيز ." شوند
نه فقط با اقدامي ضربتي و به بـهـانـه        
هاي امنيتي فـرودگـاه تـازه تـأسـيـس             
امام خميني را در حـومـه تـهـران بـه                
روي کليه پروازها بست، بلکه کنـتـرل         
اين فرودگاه را کامالً در دست گرفـتـه     

 .است
روزنامه ايران گزارش داد کـه در          
همان هيجده ماه اول پـس از اشـغـال              

مـيـلـيـاردهـا دالر وسـايـل            " فـرودگـاه     
لوکس، تلفن همراه و لـوازم آرايـش از         
فرودگاه امام خميني به طـور قـاچـاق         

ــي       ."  وارد کشــور شــد       مــحــمــد عــل
مشفـق، مشـاور مـهـدي کـروبـي در               
مصاحبه با سايت اينترنتـي اعـتـمـاد         
ملي گفته بود کـه در خـود فـرودگـاه               

 راهـروي    ٢٥ مهرآباد تهران بـيـش از         
ورودي و خروجي خارج از کنترل اداره     

مشـاور مـهــدي     .  گـمـرک وجـود دارد       
 ۴ صفحه 

 ...جدال جناحها و جايگاه 

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            



 
894شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
کروبـي بـا اشـاره بـه شـصـت اسـکلـه                   
نامريي بدون کنـتـرل گـمـرکـي گـفـتـه               

٪ واردات ايـران از طـريـق            ٦٠ :  بود  
همين اسکله هـاي نـامـريـي صـورت             

 .مي گيرد
ــار               ــه ــدس در ب ــامــه ق  ٨٤ روزن

ســپــاه پــاســداران در حــال          :  نــوشــت    
سـاخـتــن يــک رشــتـه تــأسـيــسـات در               
سواحل خليج فارس است کـه بـعـضـاً           

مـي  "  اسـکلـه هـاي نـامـريـي          " آنها را    
يـکـي از قـراردادهـاي مـهـم             .  نامـنـد  

دولت احمدي نـژاد بـا قـرارگـاه خـاتـم               
االنبيا توسعه بندر شهيد بهشـتـي در      

 ميليـون دالر    ٣٤١ چاه بهار به ارزش  
محسن آرميـن، نـمـايـنـده        .  بوده است 

اصــالح طــلــب مــجــلــس شــشــم در              
استعفانامه خود گفته بود که قـاچـاق         

 ١٢ هاي سپاه پاسداران ساالنه سر به         
ميليارد دالر مي زند و طبيعي اسـت    

اين حجم عظيم کاالهـاي قـاچـاق       " که  
تحت نظارت مردان بسيار پرقدرت و     

نقـل  ." ( ثروتمند وارد کشور مي شود 
 )از راديو فرانسه

 
 دولت تفنگدار         

 يا مافياي اقتصادي سپاه                 
هــاي    سـابـقـه و دامـنــه فـعـالـيـت              

اقتصـادي سـپـاه پـاسـداران بـه دوران               
سـپـاه   .  جنگ ايران و عراق برميگردد  

هاي اقتصادي را از        پاسداران فعاليت 
  دوران جنـگ آغـاز کـرد و بـه گـفـتـه                  

" دولـت بـا تـفـنـگ         " روحاني اکنون به  
رفسنجاني زمـانـي     .  تبديل شده است  

ديگر به کـمـتـر از        " گفته بود که سپاه    
روحـانـي   ".  کل کشور راضـي نـيـسـت        

هـاي اصـل        ابالغ سيـاسـت  : "گفته بود 
 براي اين بود که اقتصاد به مـردم  ۴۴ 

واگذار شود و دولت از اقتصاد دسـت     
بکشد، اما ما چه کار کرديم؟ بخشي    
از اقتصاد دست يک دولت بي تفـنـگ    
بود که آن را به يک دولـت بـا تـفـنـگ             

 ." تحويل داديم
امکانات فنـي بـه جـا مـانـده از               
دوران جنگ ايران و عراق که بـه طـور      
عمده در اختيار سپاه پـاسـداران قـرار           
داشـــت راه ورود نـــظـــامـــيـــان بـــه                 

. هاي اقتصادي را هموار کـرد     فعاليت
ها در دوران جنگ و     اين فعاليت    نطفه

زماني بسته شد که فرماندهان ارشـد         
دار انــجــام بــخــشــي از            ســپــاه عــهــده   

معامالت پنهاني براي خريد اسـلـحـه         
 . و تجهيزات نظامي شدند

بــر پــايـــه آنـــچــه در پـــايــگـــاه                  
االنـبـيـا       رسانـي قـرارگـاه خـاتـم           اطالع

منتشر شده است ايـن مـجـمـوعـه تـا              
پـروژه   " ۱۸۰۰  بيـش از      ١٣٨٣ سال  

در مناطق مختـلـف   " مهم وزير بنايي 
هـاي     فـعـالـيـت    .  ايران اجرا کرده اسـت     

هــا را در بــر          سـپــاهــيـان تــمـام حــوزه        
سـازي،     گيرد؛ از کشتيراني تـا راه        مي

از صنايع نفت و گاز تا کشـاورزي، از     
صنعت و معـدن تـا مـخـابـرات و از                 

طــبــق .  خــودروســازي تــا بــانــکــداري      
گزارشات منتشر شده تـا ايـن تـاريـخ            

 هزار نفر بـراي قـرارگـاه        ۱۳۰ بيش از  
حسـن  .  کـرده انـد       االنبيا کار مي    خاتم

 با کنايه به سـپـاه   ۹۳ روحاني آذر ماه    
اگر اطـالعـات،   « :  پاسداران گفته بود 

تــفــنــگ، پــول، ســرمــايــه، ســايــت،             
جـا     روزنامه و خبرگزاري را هـمـه يـک          

جمع کنيم ابوذر و سلـمـان هـم فـاسـد               
 او اخــيــرا نــيــز ســپــاه           » . شــونــد   مــي

خـوانـده   "  دولت با تفنـگ "پاسداران را  
در جريان رقـابـت دو جـنـاح از           .  است

صـاحـبـان سـرمـايــه در ايـران کـه دو                  
جناح جمهوري اسالمي هـم نـامـيـده           
ميشوند هر از چـنـد گـاهـي مـردم از             
واقعياتي مطلع ميشوند کـه سـرسـام          

جـدال ايـن دو جـنـاح از             .  آور هستنـد  
صاحبان سرمايه و صـاحـبـان قـدرت            
در حکومت اسالمي اسـاسـا بـر سـر              

يـکـي رقـيـب       .  قدرت و ثـروت اسـت        
خود را دولت تفنگداري مـيـدانـد کـه            
شرايط را تشخيص نميدهد با سـر بـه         
ديوار ميکوبد ديگري رقيب خـود را         
بي بصيرت و کـوتـه بـيـن و پـايـگـاه                   

. دشمنان خارجي و آمريکايي ميداند     
اما آنچه مردم ديده و تجربه کرده انـد     
اين دو بال حکومت اسالمي عليرغـم   
اختالفات جدي شان با هـمـديـگـر در            
مقابل مردم در يک جبـهـه و مـتـحـد               

هـمـه آنـهـا مـيـدانـنـد و               .  ايستاده اند 
بارها تـاکـيـد کـرده انـد اگـر کشـتـي                   
حکومت اسالمي سـوراخ بشـود کـل         

 . سرنشنان آن غرق خواهند شد
 

سهم سپاه از توليد ناخالص                
 داخلي ايران        

در حــالــي کــه قــرارداد        :  گـارديــن 
ساخت فرودگاه بين المـلـلـي امـام بـه             

اتريشي واگـذار  -يک کنسرسيوم ترکي 
شــده بــود، دقــيــقــا در روز افــتــتــاح               
فــرودگــاه، نــيــروهــاي ســپــاه کــنــتــرل           
فرودگاه را در دست گرفتند و راه هاي    
منتهي به آن را بـا خـودروهـاي خـود              

تمام پروازها نيز بـه فـرودگـاه        .  بستند
ســپــاه .  هـاي ديــگــر مــنــتــقـل شــدنــد         

پاسداران انقالب اسالمـي ادعـا مـي          

کـنــد حضــور پــيـمــانـکــاران خــارجــي           
مرتبط با اسراييل، تهديدي امنـيـتـي      

. براي فرودگاه مـحـسـوب مـي شـود            
اما واقعيت اين است که کنسـرسـيـوم       

اتريشي تاوان اشتباه بزرگـش را        -ترک
در کنار زدن سپاه از ايـن مـعـاملـه ي          

سپـاه کـه در       . ...  بزرگ پس مي دهد 
ابتداي انقالب به عـنـوان يـک نـيـروي             
بسيجي با اعضاي داوطلـب آغـاز بـه          
کار کرد، امروز تبـديـل بـه يـک غـول               
اقتصادي شـده اسـت کـه شـريـانـهـاي               
اقتصاد رسمي و زيرزميـنـي ايـران را           

هر چند تخمـيـن   .  در دستان خود دارد 
مقدار ثروت سپاه غير ممکن به نظـر        
مي رسد، برآورد تحليلگران غربي در     
حدود يک سوم تا دو سوم کـل تـولـيـد          

 . ناخالص داخلي است
عـــلـــي انصـــاري، کـــارشـــنـــاس         
دانشــگــاه ســنــت آنــدروي بــريــتــانــيــا          

سپاه پاسداران در واقـع    : " اعتقاد دارد 
يک شرکت غول پيکر است که اسلحـه     

شــرکــتــهــاي  ."  هــم در اخــتــيــار دارد        
شناسنامه دار در کـنـار بـنـيـادهـاي               
خيريه، و جهـاد سـازنـدگـي و بـنـيـاد                 

سپاه را تـبـديـل بـه           ...  مستضعفان و 
يـکــي از قـدرتــمــنــدتــريـن بــازيــگــران            
صنايع پرسود ساختمان، نفت و گـاز،        
صــادرات و واردات، و ارتــبــاطــات            

سپاه کارهاي جزيي تـر را      . کرده است 
به پيمانکاران فرعي خـارجـي واگـذار         
مي کند در حالي که خـودش حضـور         
فـعـالـي در مـنـاقصـه هـاي خـارجــي                 

کنـتـرل سـپـاه بـر اسـکلـه هـاي                 .  دارد
خليج فارس و پـايـانـه هـا و فـرودگـاه              
هاي داخل خاک ايران، به آن اجـازه ي            
ورود و خروج هرگـونـه کـااليـي بـدون             
پرداخت حق گمرک و عوارض را مـي          

 .دهد
قرارگاه خاتم االنبيا کارش را بـه         
عــنــوان بــازوي ســاخــتــمــانــي ســپــاه            
آغازکرد، اما امروز با داشـتـن بـيـش            

 شرکت ثبت شده در داخل يـا  ۸۱۲ از  
 قـــرارداد    ۱۷۰۰ خـــارج ايـــران، و           

دولتي، تبديل به يک غول اقـتـصـادي        
در عرصه هاي مختلف اقتصاد ايـران    

اين قرارگاه همچنين برنـده  .  شده است 
 ميـلـيـارد دالري      ۱،۳ مناقصه بزرگ  

 کـيـلـومـتـري        ۹۰۰ احداث خط لوله     
گاز طبيعي از بوشهر به سـيـسـتـان و            

ايـن قـرارداد     .  بلـوچسـتـان شـده اسـت         
بـزرگ در بـخـش انـرژي، بـا قــرارداد                

 ميـلـيـارد دالري ديـگـري بـراي             ۲،۵ 
احداث ميدان گـازي پـارس جـنـوبـي             

نقل از گـارديـن اسـفـنـد            .  تکميل شد 
 ١٣٨٨ 
 

 مافياي سپاه پاسداران              
سپاه پاسداران يک کمپاني بـزرگ       
اقتصادي است که تسليحات نظامـي      
و قدرت اجرايي بـي حـد و مـرزي در             

بعبارت ديگر مافـيـايـي    . اختيار دارد 
مسلحي مي باشد که سايه حکومـت      
اسالمي ومتشکل از مـجـمـوعـه اي            
افسران نظامي است که ديـکـتـاتـوري          
بزرگ سياسي، اقتصادي و نظامي را     

 .براي خود ساخته است
تــنــهــا در بــورس تــهــران حــدود            

ميـلـيـون سـهـام ثـبـت شـده اسـت،                  ٧ 
ميليون سهامـدار مـي تـوانـنـد در             ٤ 

اين بخشها خريد و فروش کننـد، امـا      
طبق گفته مسئولين مـرکـزي بـورس         

هـزار سـهـامـدار در         ٢٠ تهران تـنـهـا        
خـبـرهـا    .  بازار بورس تـهـران فـعـالـنـد          

روشنگر اين موضوع مـي بـاشـد کـه            
هزار ميليارد تـومـان     ٥٤ سال گذشته  

بازار بورس " خريد و فروشهاي" در بين   
بـنـا بـر      .  تهران در گـردش بـوده اسـت        

گزارش ساالنه ي بـازار بـورس تـهـران           
 درصـد ايـن خـريــد و             ٢٠ بـيــشـتــراز     

فروشها تنها مابين دو مـرکـز بـزرگ           
اقتصادي وابستـه بـه دولـت و سـپـاه                

کـارگـزاري   .  پاسداران انجـام شـده انـد        
صبا تامـيـن، کـه مـرتـبـط اسـت بـا                   
صندوق سرمايه ي سـازمـان تـامـيـن            

 درصـد    ٢/١١ اجتمـاعـي بـا سـهـم            
 درصـد، يـکـي      ٣/١٠ وبانک ملي با  

از آنـهـا وابسـتـه بـه سـپـاه پـاســداران                   
 .وديگري وابسته به حکومت است

بنا بـرگـزارشـهـا ي مـنـتـشـرشـده               
 ٥٤  ميليارد تـومـان از      ٢٧ نزديک به   

ميلـيـارد تـومـان گـردش مشـارکـت              
ــه              دربــورس، پــول مــراکــز وابســتــه ب
حکومـت و سـپـاه پـاسـداران بـوده و                 

 درصــد ايــن پــول در           ٥٠ کــمــتــر از      
. اختيار بازرگانهاي ديگر بـوده اسـت        

 شرکت ثبـت شـده در بـورس          ١٥٧ از  
 شـرکـت بـه صـورت         ١٠١ تهران تنها  

مداوم مشغول به کار بوده اند که ازآن     
 شــرکــت ده شــرکــت بصــورت            ١٠١ 

مستقيم با سپاه پاسـداران درارتـبـاط         
مي باشند و بخشي از زيـرمـجـمـوعـه       

 . هاي قرارگاه خاتم االنبيا هستند
 ٥٠٠٠ در حـال حـاضـربـيـشـتـراز          

شرکت بزرگ و کوچـک بـراي قـرارگـاه           
خاتم االنبيا کار ميکننـد، بـه گـفـتـه             
ــا                 ــي ــب ــم االن ــاه خــات ــرارگ ــول ق مســئ

هزارنفر درآن مشغول بـه کـارنـد        ١٣٥ 
 نـــفـــر     ٢٥٠٠ کـــه ازايـــن تـــعـــداد           

ازفرماندهان سپاه بوده و مـابـقـي بـه             
صورت پاسدار وظـيـفـه مشـغـول بـه               

جـدا از ايـن افـراد،          .  کارمـي بـاشـنـد      
 نفر ديگر بصـورت قـراردادي       ٥٠٠٠ 

 .براي اين قرارگاه کار مي کنند
تـعــدادي از شــرکــتـهــا و مــراکــز            
وابسته به سـپـاه پـاسـداران کـه سـپـاه                 
درآنــجــا نــيــز ســهــامــدارمــي بــاشــد            

پـااليشـگـاه اصـفـهـان،         :  عبـارتـنـد از     
بانک پارسيان، صـنـايـع پـتـروشـيـمـي             
ايران، پتروشيمي پارس، پتـروشـيـمـي        
مارون، صـنـايـع آلـومـيـنـيـوم ايـران،                
ــکــهــاي              ــگــوران، بــان مــعــدن آهــن ان
صادرات، مـلـت، تـجـارت، صـنـايـع              
دريـايــي صــدرا، کــارخــانــه تــراکــتــور         

اينها فقط بخشي از   ... سازي تبريز و 
مراکز اقتصادي اعالم شده وابسته بـه   

نقـل از جـلـوزان آمـارهـا             .  سپاه است 
 ٢٠١٤/٢٠١٥ مــربــوط بــه ســال         

 .است
با توجه به فاکتـهـاي غـيـر قـابـل              
انکار فوق کـه بـخـشـي از مـنـابـع و                   
قــدرت اقــتــصــادي ســپــاه را نشــان               
ميدهد و هـيـچ نـهـادي حـق و تـوان                   
کنترل و حسابرسي از آنـهـا را نـدارد،           
معاون حقوقي سپاه پاسداران انقـالب      
اسالمي بـه تـازگـي گـفـتـه اسـت کـه                  

هـاي اقـتـصـادي ايـن نـهـاد                 فعـالـيـت   
نظامي، شـفـاف اسـت و بـه دسـتـور                 

. گـيـرد     اي صورت مـي    اهللا خامنه  آيت
 ١٣٩٠ خبر آنالين فروردين 

برآوردهاي اوليه نشان مي دهـد،        
 حداقل طـي  ١٣٩٣  تا ١٣٨٣ از سال  

اين ده سال يازده هزار پروژه عـمـرانـي          
از سوي دولت در اختـيـار سـپـاه قـرار             

سـعـيـدي نـمـايـنـده ولـي             .  گرفته است 
اينکه سـپـاه     :  فقيه در سپاه گفته است 

با ورود به برخي پروژه هـا جـايـگـزيـن          
شرکت هاي فرانسوي و آلـمـانـي مـي            
شود، در راستاي حفظ بنيان نـظـام و          
انقالب اين اقـدامـات را انـجـام مـي               
دهد و از همـيـن رو ورود بـه عـرصـه                
اقتصادي و بانکداري نيز امري قـابـل      

 . توجيه است
بــا راه انــدازي بــانــک انصــار،                  
فــعــالــيــت مــالــي اقــتــصــادي ســپــاه           

. پاسداران شکل رسمي به خود گرفـت   
بانک هـاي انصـار و مـهـر، تـعـاونـي                  
اعـتـبـاري ثـامـن االئـمـه، سـه بـانــک                  
وابسته به سپاه و بسيج به شمـار مـي         
آيند و همزمان بـا آن سـپـاه در بـانـک               

، ) وابسته به بنياد شـهـيـد   (هاي سينا  
مـؤسـســه مـالــي و اعــتـبـاري آيـنــده                

وابسته بـه بـنـيـاد مسـتـضـعـفـان و                  ( 
ــبــازان  ــاســارگــارد و            ) جــان ــانــک پ ، ب

موسسه مالي و اعتباري کوثر داراي    
سرمايه گـذاري سـپـاه در        . سهام است 

بانک تات سـابـق و آيـنـده کـنـونـي و                   
شـــرکـــت هـــاي خـــودروســـازي و                  

 ...جدال جناحها و جايگاه 

 ۵ صفحه 
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 ۴ از  صفحه  

کم     طي روزهاي گذشته دست             
 ساله ديگر        ۱۵ سه دختر    

 دست به خودکشي زدند             
 

ــر      ــه اهــل حصــار         ۱۷ دخــت ســال
 از   ۹۶ تيـر    ۲۵ گرمخانه بجنورد روز  

بام ساختمان دو طبـقـه بـه         باالي پشت 
داخل کوچه پرتاب شده و مـتـأسـفـانـه       

 .جان باخت
کم سـه      طي روزهاي گذشته دست   

ساله ديـگـر در الهـيـجـان،            ۱۵ دختر  
اهواز و گچساران به طـرق مـخـتـلـف             

 .ند جان خودشان را از دست داده
 

  ساله خود را         ۱۶ دختر  
 حلق آويز کرد      

 ساله اهل سقز با حـلـق     ۱۶ دختر  
آويز کردن خود به زنـدگـي اش پـايـان            

طي هفته هاي اخير شش دخـتـر      .  داد
و يــک پســر نــوجــوان در شــهــرهــاي               
الهـــيـــجـــان، اهـــواز، گـــچـــســـاران،          
نيشابور، تهران، گرگان و بـابـل اقـدام           

سـهـم نـوجـوانـان        .  به خودکشي کردند  
ايراني از خودکشي هاي ساالنه بـيـش       

 درصد از سوي پزشکي قـانـونـي      ۷ از  
 .اعالم شده است

 
 دستگيري يک زن در مشهد                

به دليل مستندسازي از              
 تظاهرات اعتراضي         

گردانندگان تجمـعـهـاي مـردمـي         
در خصوص مشکالت موسسه هـاي      
ــه                    ــدام بـ ــاري اقـ ــتـــبـ ــي و اعـ مـــالـ

 .مستندسازي کردند
فرمـانـدهـي انـتـظـامـي خـراسـان              
: رضوي روز سـه شـنـبـه گـزارش داد               

گروههاي اطالعاتي پـلـيـس امـنـيـت           
عمومي خراسان رضوي زن جوانـي را     
که از گـردانـنـدگـان و مسـتـنـدسـازان               

   .تجمعها بود بازداشت کردند
 

 درصد قربانيان            ٨٠ بيش از    
 خشونت خانگي، زنان هستند               

فريبا درخشان نيا دبيرکل آسـيـب     
ديدگان سازمان بهزيستي گفت بـيـش      

 درصد قربانيان خشـونـت هـاي      ٨٠ از  
وي   .خانگي و خانواده، زنان هسـتـنـد       

تيـر گـفـت مسـايـل          ۲۷ روز سه شنبه    
اجتماعي در کشـور مـتـولـي واحـدي           
ندارد به همين منظور بايد مجمـوعـه    
اي از سازمان هاي اجتماعي زمـيـنـه         

 .کاهش آسيب ها را فراهم کنند
 

 درصد زنان در سن کار                 ۱۰ تنها   
 در ايران شاغل هستند            

هاي دولتي و غيردولـتـي        سازمان
شـهـري،   ( در ايـران در هـمـه سـطـوح                

هـاي عـمـومـي          داده)  استاني و مـلـي    
امـا در    .  کـنـنـد      فراواني منتـشـر مـي      

هــا بــه      بسـيــاري از مــواقــع ايــن داده          
داده بـاز    .  راحتي در دسترس نيستنـد    

همه بتوانـنـد بـه آن        « اي است که    داده
دسترسي داشته باشند، از آن استفـاده        

ــد                   ــگــذارن ــراک ب ــه اشــت ــد و ب ــن . کــن
پـايـگـاه داده بـاز         « سايتي به نـام        وب

هاي دولتي و غـيـردولـتـي       داده » ايران
هـا را در         را در يک جا جمع کرده و آن     

تـر در اخـتـيـار           هايي در دسترس    قالب
بــررســي بــخــشــي از      .  دهــد   قـرار مــي   

آمارهاي مندرج در اين سـايـت نشـان       
 درصـد    ۱۰ اينک تنها    دهد که هم    مي

زنــان در ســن کــار در ايــران شــاغــل               
 .هستند
 

 رتبه اول خودکشي زنان               
 در خاورميانه         

ايران داراي رتـبـه اول خـودکشـي            
. زنــان در خــاورمــيــانــه مــي بــاشــد             

خودکشي هاي زير طي روزهاي اخـيـر    
 :گزارش شده اند

 سـالـه اهـل        ۱۶ تيرماه دختر ۲۸ 
سقز با حلق آويز کردن خود به زنـدگـي    

از هـويـت وي خـبـري           .  اش پايان داد   
 .منتشر نشده است

 تيرماه، يک دخـتـر جـوان در         ٢٤ 
کامياران اقدام بـه خـودكشـي كـرد و             

هويت وي، ويدا جـواهـري     .  جان سپرد 
 .عنوان شده است

ساله در ۱۹ تيرماه، يك دختر ۱۹ 
سردشت با اسلحه شـكـاري اقـدام بـه             

هـويـت   .  خودكشي كرد و جـان سـپـرد       
وي، ثـريـا عـبـاس پـور عـنـوان شــده                  

 .است
تيرماه، بـيـريـوان مـحـمـدي،           ۱۷ 

ســالـه، اهــل ســردشـت از طــريــق            ۲۳ 
. خودسوزي اقدام به خودكشـي نـمـود        

وي متاسفـانـه بـعـد از دو هـفـتـه در                   
 .بيمارستان، جان سپرد

 
 کودک در        ۲۳۰۰ بيش از    

 کنند    هاي ايران زندگي مي               زندان   
به گـزارش بـازداشـت يـک عضـو             
کميسيون قضايي و حقوقي مـجـلـس       

هـاي     افزايش آمار کـودکـان در زنـدان         

ايران بـه تـعـداد بـيـش از دو هـزار و                     
 نفر را نشانه افزايش زنان مجرم ۳۰۰ 

کـودک در       دانسـت و تــأسـيــس مــهـد         
جـواد     محمـد   .زندان را ضروري خواند  

 تير، خـواسـتـار      ۳۱ فتحي، روز شنبه  
هـاي     اندازي مهد کـودک در زنـدان           راه

ايران با در نظر گرفتن تدابير امنيـتـي      
 .شد

 
 :  دختر ايزدي     

  بار به من تجاوز شد            ۱۸۰ 
 سـالـه اعـالم      ۱۴ يک دختر ايزدي  

کرد که پس از ربوده شـدنـش تـوسـط            
اعضــاي داعــش در عــراق بــيــش از             

 بــار مــورد تــجـاوز آنـهــا قــرار              ۱۸۰ 
 .گرفته است

به گـزارش الـعـربـيـه، ايـن دخـتـر                
 ساله تاکيد کـرد کـه شـش        ۱۴ ايزدي  

اش جدا شده و    ماه است که از خانواده 
طــي ايــن شــش مــاه هــر روز مــورد               
تجاوز اعضـاي داعـش قـرار گـرفـتـه               

هـاي غـربـي         تعدادي از رسـانـه      .  است
  ساله که نامش۱۴ داستان اين دختر  

او .  است را منتشـر کـردنـد     "  اخالص"
سعـي داشـت بـه تـنـهـايـي از طـريـق                    

هاي سنجار واقع در شـمـال عـراق           کوه
از دسـت داعشـي هـا فـرار کـنـد کـه                   

شـود و     مجددا به دست آنها اسير مي      
تــوانــد فــرار کــنــد تــا قــربــانــي               نــمــي

 .تجاوزات جنسي آنها شود
هاي با اصالت کـرد        داعش ايزدي 

 مــيـالدي مــورد      ۲۰۱۴ را در سـال        
اخـالص بـه يـکـي از            .هدف قرار داد  

هاي انگليس گفت که طـي ايـن          رسانه
شش ماه هر روز مـورد تـجـاوز قـرار              

گرفته و بارها دست به خـودکشـي        مي
وي گفت که از او به عنـوان  .  زده است 

شـده و از         برده جنسـي اسـتـفـاده مـي          
 زن ايــزدي ربــوده شــده          ۱۵۰ مــيــان   

قـرعـه بـه نـام وي افـتــاد و يـکـي از                      
ها صاحب او شد و هر روز بـه      داعشي

 .کرد وي تجاوز مي
 سـالـه دربـاره ايـن           ۱۴ اين دختر    

او واقـعـا     :  مرد متجاوز گـفـتـه اسـت         
مانند حيوان وحشي پسـت و شـنـيـع            

 موهاي بلندي داشت، بوي بـدي         بود،
ترسيدم و    من خيلي از او مي. داد  مي

اخـالص  .  توانستم نگـاهـش کـنـم         نمي
  افزايد، بـعـد از شـش مـاه ربـوده                 مي

شدنش زماني که صاحبـش خـارج از          
منزل و براي جنگ رفته بود توانسـت      

او اکنون در آلمان در يـکـي      .فرار کند 
هــا تــحــت مــداوا و            از بــيــمــارســتــان   

خـواهـد وکـيـل          آموزش اسـت و مـي        
 *.شود

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 
 

پيمانکاران ساختماني بزرگ کشور     
. هم تحت مديريت سپاه قرار دارنـد       

ميزان اثـرگـذاري سـپـاه در تـولـيـد               
ناخالص کشـور دشـوار اسـت ولـي            
براساس برآوردهاي اوليه نزديک بـه        
يک سوم تـولـيـد نـاخـالـص داخـلـي                

. کشور تحت تاثير سپاه قـرار دارد        
 . سايت انتخاب١٣٩٣ آذر 

  
 نتيجه گيري       

آنچه در باال آمـده اسـت شـمـه             
اي از اخبار و گـزارشـات مـنـتـشـر               
شده از رسـانـه هـاي داخـل ايـران و                
نقـل قـول از مـقـامـات مـخـتـلـف                  

واضــح .  جـمـهـوري اسـالمـي اسـت          
است که اين تصويـر هـنـوز قـامـت            
کامل و نفوذ و قدرت اقتـصـادي و       
ســيــاســي ســپــاه را تــمــامــا نشــان            
نميدهد زيرا بسياري از فعاليتـهـاي       
آن مـخـفـيـانـه و يـا تـحـت عـنـوان                    
شــرکــتــهــاي مــخــتــلــفــي اســت کــه         
وابستگي آنها بـه سـپـاه را پـنـهـان                

اما همين حد از قـدرت و      .  ميکند
توان اقـتـصـادي کـه در دسـت يـک                
ارگان تا دندان مسلح نظامـي قـرار        
ــه                ــدگــي خــاصــي ب ــچــي ــي دارد، پ

. مــيــبــخــشــد   حــکــومــت اســالمــي   
اپوزيسيون جمهوري اسالمي کمتـر   
بر اين جنـبـه از ويـژگـي جـمـهـوري               
اسالمي خم شده و آنرا بـه جـامـعـه            

از آن غافل بوده يـا  .  شناسانده است 
متوجه تفاوتهاي مهم آن بـا ديـگـر           

در .  حــــکــــومــــتــــهــــا نــــيــــســــت      
شيوه مقابله با ارتشي کـه       حاليکه  

از منافع طبقه حاکم دفاع ميکـنـد       
تا ارتشي که از مـنـافـع خـودش و               
حکومتش دفـاع مـيـکـنـد بسـيـار             

 . متفاوت است

مـا در ايـران امــروز بــرخــالف            
ايران دوران سـلـطـنـت بـا ارتـش و                 
نــيــروي مســلــح خــاصــي مــواجــه           
هستيم که راههاي مقابلـه بـا آنـهـا            

ارتـش دوران پـهـلـوي         .  يکي نيست 
تحت فرمان شاه و نهايتا گـوش بـه         

امــا ســپــاه   .  فـرمــان آمــريــکــا بــود      
پاسداران ارتشي است که گـوش بـه         
فرمان خـودش و مـدافـع قـدرت و              

. ثــروت حــکــومــت خــودش اســت         
ارتش دوران پهلـوي حـافـظ قـدرت           

سـپـاه   .  سياسي طـبـقـه حـاکـم بـود            
پـاسـداران خـودش بـخــش مــهـم و               
اساسي طبقه حاکمه است و به ايـن          
اعتبـار حـافـظ قـدرت سـيـاسـي و                

ارتــش .  اقــتــصــادي خــودش اســت      
دوران پهلوي نقشـي در تـعـيـيـن و               
تغيير سياسـت داخـلـي و خـارجـي             

ــقــش         .  نــداشــت  ــاســداران ن ســپــاه پ
تعيين کننده و در مـواردي حـتـي             
نقش منحصر بفرد در ايـن عـرصـه           

چنانچه سياسـت خـارجـي      .  ها دارد 
جمهوري اسالمي در خاور ميانه و     
شمال آفريقا تماما تحت کـنـتـرل و           

حـتـي   .  هدايت سپاه پاسداران اسـت    
سرمايه گذاري و کمک به نيـروهـاي         
تروريست منطقـه و مـخـالـفـت بـا              
ــات غــيــر خــودي در ايــن                ــان جــري
کشورها اساسا به ابتکار و هـدايـت      

 . سپاه پاسداران پيش برده ميشود
در ادامه ماهيت و چـگـونـگـي      
اخــتــالف جــنــاحــهــاي جــمــهــوري          
اسالمي بـا هـمـديـگـر و تـقـابـل و                  
اعتراض مردم عليه کل حـکـومـت        
اسالمي و راههاي مـقـابلـه بـا ايـن              
مــافــيــاي قــدرت و ثــروت را پــي              

 . خواهيم گرفت
 ادامه دارد 

 ...جدال جناحها و جايگاه 
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 حکومت اسالمي         
 ! دشمن خونين کولبران          

حمله و شليک مستقيـم مـزدوران       
نظامي به کولبران در ابعـاد گسـتـرده           

 . در جريان است
،  نــيــروي      ٩٦  تــيــرمــاه      ٢٩ در   

انـتــظـامــي حـکــومـت ايــران پــس از              
ضبط اجنـاس شـمـاري از کـولـبـران،              
تــمــامــي اجــنــاس آنــان را بــه آتــش                

مأموران نيروي انـتـظـامـي       .  کشيدند
بيتوش از توابع "  دوالن" در ارتفاعات  

سردشت اقدام بـه آتـش زدن اجـنـاس              
 .اند ضبط شده کولبران کرده

 تيرماه در مناطق مـرزي    ٢٦ در  
 کـولـبـر      ٤ از توابع شهر خوي " فوتور" 

مورد حمله قرار مـيـگـيـرنـد، در ايـن            
امــيــر « حــملــه يــکــي از کــولــبــران              

 کشته ميشود و سه نفـر هـم      » خالدي
 .زخمي ميشوند

از تــوابــع   "  بـيــوران " در روســتــاي     
ــعــدادي از               ــان ســردشــت ت ــرســت شــه
کولبران به کمـيـن مـزدوران نـظـامـي              
حکومت اسالمي ميافتند، کولـبـران      
با فرار از منطقه جان خـود را نـجـات         

 راس از اسـبـهـاي          ٢٤ ميدهنـد امـا       
کولبران زيـر رگـبـار تـيـرانـدازي آنـهـا                

 . کشته ميشوند
در دو هفته گـذشـتـه؛  نـيـروهـاي              
انتظامي در جاده شهرهاي کرمانشـاه     

 کــولـبــر را بـا بـه قـتــل                ٢ و روانسـر      
رسانده و چهار نفر ديگر را نيز زخمـي     

 .کردند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران کشتن کارگران کـولـبـر،       
مصادره و به آتـش کشـيـدن امـوال و             
اجناس کولبران و کشـتـن اسـب هـاي           
آنها را قويا محکوم ميکند و  مـردم      
شهر و روستاهاي کـردسـتـان ايـران را            
به اعتراض و تـظـاهـرات در دفـاع از              

 . کولبران فراميخواند
ما جوانان شـهـر و روسـتـاهـا را                
فراميخوانيم در همه جا، در کوچه ها     
و خيابانها بر در و ديـوار شـهـرهـا و                 

جمهوري اسالمي .  روستاها بنويسند 
کشـتـار   .  دشمن خونين کولبران اسـت    

 !کولبران را متوقف کنيد
 

مريوان؛ جمهوري اسالمي عليه                
 دوچرخه سواري زنان           

سـوار در       دخـتـران دوچـرخـه      :  خبر

مـريـوان بـا      "  زريـبـار  " اطراف دريـاچـه      
 .ممانعت پليس روبرو گرديدند

مـأمـوران نـيـروي انـتـظـامـي بــا               
سواري دختران بـه     ممانعت از دوچرخه  

سـواري     دوچـرخـه  : " انـد  آنان اعالم کرده 
دختران در مکان عـمـومـي مـمـنـوع             

هاي آنها را ضـبـط و           است و دوچرخه  
 . »اند با خود برده

سـه شـنـبـه       « حرکت نويني که با    
 در اراک و بـا يـک             » ها بدون خـودرو   

اقدام ابتکاري در تـلـگـرام آغـاز شـد،            
امـروز بــه کــاراکـتــر جــنـب و جــوش               
جــوانــان دخــتــر و پســر در عــرصــه                

 .فعاليت ميداني تبديل شده است
در تــهــران و تــعــداد ديــگــري از             
شــهــرهــا دوچــرخــه ســواري و عــدم               
استفاده از خودرو  وسيعتر از گذشـتـه     

دوچـرخـه ســواري     .  رو بـجـلـو مـيـرود         
دسته جمعي زنان و مردان به مـراتـب        
وسيعتر شده و در تعدادي از شـهـرهـا          
بويژه در مـريـوان و سـنـنـدج حـرکـت                 
نويني براي هواي سالم و تفريح سـالـم         

 .را براه انداخته است
حضور دختـران و زنـان دوچـرخـه            
ســوار مــحــور ايــن حــرکــت اســت و               

پـيـامـي عـلـيـه         .  پيامـي ديـگـر دارد       
بــيــحــقــوقــي زن، عــلــيــه خــرافــات و            
مقررات و فرهنگ متحجر اسالمـي،   

 .عليه حکومت آپارتايد جنسي
در نظام اسالمي انـواع و اقسـام            
احکام و فتوا هاي شريعه عليه شـادي    

. و عليه حضور زنان صـادر مـيـشـود         
صدها امام جمعه و آخونـد بـيـکـار و            
مفتخور با شروع اذان صبح مشـغـول       

. اعـالم دســتـورات شـريـعــه هســتـنــد            
موضوع مخالفت با دوچرخه سـواري     
زنان به ليست احکام اينها نيز اضافـه        

اينهـا احـمـقـانـه بـا پـيـش               .  شده است 
کشيدن پاره اي از اراجـيـف مـذهـبـي             
عليه حضـور زنـان دوچـرخـه سـوار و               

سه شـنـبـه هـا       « بويژه در حرکت نوين  
 به مخالـفـت پـرداخـتـه        »بدون خودرو 

 .اند
پليس و قوه قضائيـه و دسـتـگـاه           
امنيتي و نيروهـاي حـمـايـت کـنـنـده               
اراجيف مذهبي، فشار بـر جـمـعـيـت            
دوچرخه سوار و بويـژه زنـان دوچـرخـه            
سوار را بيشترکرده و با دستگـيـري و         
تـالش بـراي جـلـوگـيـري از دوچـرخــه                

ســواري جــمــعــي، مــانــع تــراشــي                  
 .ميکنند

در جبهه مقابـل ايـنـهـا، جـوانـان             
دختر و پسر عـزم جـزم کـرده انـد کـه                  
دوچرخه سواري جمعي زنان و مـردان        

و بـه ايـن تـرتـيـب            .  را گسترش دهند  
گــام مــهــمــي در عــرصــه فــعــالــيــت             
ميداني عليه تبعـيـض جـنـسـيـتـي و              
خرافات مذهبي و حکومتي و الـبـتـه       
ــواده هــاي ســنــتــي و               خــرافــات خــان

 .اسالمي بر داشته اند
 سال است که جنبش رهـايـي      ٣٧ 

زن و مدافع حقوق زنان در ايران تحـت     
حاکميـت جـمـهـوري اسـالمـي فـعـال               

يک دستاورد مهم اين جـنـبـش       .  است
عروج شخصيتهاي سياسي در مـيـان      

ايـن  .  فعالين جنبش آزادي زنان اسـت      
نسل از فـعـالـيـن، کـه مـدام در حـال                   
گسترش است، در مـراسـم هـاي روز             
جــهــانــي زن، در ســمــيــنــارهــا و                     
فــعــالــيــتــهــاي مــتــنــوع ســيــاســي و            
اجتماعي در دفاع از حقوق برابر زنـان    

. با مردان در صف مقـدم قـرار دارنـد           
جنبش ما براي رهايي از قيد مذهـب        
و خرافه و نابرابري به ايـن شـخـصـيـت         

 .ها اتکا خواهد کرد
در دل شرايط جديد، در دل صـف       
بندي هاي مـردم، جـوانـان زن ومـرد              
مخالف وضـع مـوجـود، مـا شـاهـد                
عــروج و ابــراز وجــودحــرکــت هــا و               
جنبـشـهـاي نـويـنـي هسـتـيـم کـه در                   
ــکــارگــيــري               ــا ب ــي ب عــرصــه مــيــدان
ابتکارت قابل توجه و قابل دسـتـرس          
در اشـکـال عـمـومـي عـلـيـه سـتـم و                    
نابرابـري و تـبـعـيـض جـنـسـيـتـي بـه                    
ميدان آمده اند و انواع شـبـکـه هـا و            
جمع ها و تشکل ها را بـراي تـداوم و           

 .گسترش فعاليت خود شکل داده اند
گلگـشـت هـا، دوچـرخـه سـواري             
زنان و مـردان، تـاتـرهـاي خـيـابـانـي،                
انجمن هاي محيط زيست، فستـيـوال      
هــاي روز کــودک، انــواع گــروهــهــاي           
مــوســيــقــي، چــادرهــاي مــهــربــانــي،         
کـتــابــخــوانــي تـوده اي در شــهــرهــا،             
انجمن هاي حمايت از کودکان کـار و       
خيابان، جنبش مادران علـيـه اعـدام،        
جنبش براي نجات انسانهاي محکوم     
به اعدام و لـيـسـت بـلـنـد بـااليـي از                     
ابــتــکــارات اجــتــمــاعــي و تــوده اي             

 دهه جدال روزمـره  ٤ حاصل نزديک به   
و بيوقفه جامعه ايران عليه حاکمـيـت       

 .رژيم اسالمي است
اگر امروز دوچرخه سواري زنان و      
مـردان جــا افــتـاده و بـه دسـتــاوردي                
ميداني تبديـل شـده اسـت، امـا ايـن               
حرکت نوين خود حـامـل ابـتـکـارات             

اعتراضي و سمبوليک ديـگـري اسـت         
که ميتواند در سطح وسـيـع تـکـثـيـر              
شود و الهـام بـخـش خـالقـيـت هـا و                   
ابــتــکــارات اعــتــراضــي وســيــع تــري          

از جمله در روز سـوم شـهـريـور         . گردد
جشن شادي درراسـتـاي پـيـشـگـيـري             
ازاعتياد و براي نشاط اجتـمـاعـي در         
کناردرياچه مصنـوعـي درکـامـيـاران         

دهها نفر از جوانان دخـتـر   .  برگزار شد 
. و پسر در اين جشـن شـرکـت کـردنـد             

اين گردهمايـي کـه بـا مـوزيـک زنـده                 
همراه بود اوقات شاد و پـر هـيـجـانـي         

 .را براي شرکت کنندگان فراهم کرد
هــمــچــنــيــن بەمــنــاســبــت اولــيــن        
ســـالــــگـــرد مـــرگ آيـــالن،کــــودک             
پناهجويي که تن کوچکش در ساحـل     

ــد، روز                   ــدا شـ ــاي اژه پـــيـ  ١٢ دريـ
ــوان        شـــهـــريـــوردرپـــارک زريـــوارمـــريـ

دراين مراسم يـاد  .  مراسمي برگزارشد 
آيالن وتمامي قربانياني که بـراي يـک          
زندگي بدون خطر جنگ و کشـتـار در      
ميان موج پناهنـدگـان در دريـاهـا و             
خشکي جـان خـود را از دسـت داده                 

 .*اند، گرامي داشته شد
 

 بوکان؛ جاده هاي نا امن                 
  نفر  ۲۳ و مرگ    

 در   ۱۳۹۶   ماه اول  سـال      ۴ در   
 نـفــر در اثــر        ۲۳ جـاده هـاي بـوکــان          

تصادفات راننـدگـي جـان خـود را از              
جاده هـاي نـا امـن و            .  دست داده اند  

مرگ صدها نفر، يکي از چالش هـاي        
اجتماعي مردم با حکومت اسـالمـي       

 .در ايران است
 

لوح تقدير از طرف فعالين              
 کارگري به محمد جراحي              

 !فعال کارگري        
 جمعي ۹۶  تيرماه ۳۰ روز جمعه  

از فعالين کارگري شهرهاي سنندج و        
تهران به ديدار فعال کارگـري مـحـمـد            

مـحـمـد جـراحـي از          .  جراحي رفـتـنـد     
وضعـيـت جسـمـي خـوبـي بـرخـوردار               

 .نيست
سالها زنـدان و اذيـت و آزار ايـن               
فعال کارگري در زندانها دليلـي اسـت         
براي وضعيت جسمي ايشان، پـس از          
آزادي مــحــمــد جــراحــي ايــن فــعــال              
ــا در                   ــاره ــه ب ــون ک ــن ــاک ــري ت کــارگ
ــوده اســت و تــحــت                بــيــمــارســتــان ب
مراقبتهاي پزشکي است، متاسـفـانـه       
اين فعال کـارگـري سـالمـتـي کـامـل               

  .جسمي خود را بازنيافته است
در حالي که فعـالـيـن کـارگـري و              
مدني شهر سنندج و تهـران بـه ديـدار          
وي رفتند محمد جراحي با مهـربـانـي     
هميشگيش و روحـيـه بـاالي پـذيـراي           

  .مهمانان خود شد
 زنده باد همبستگي کارگران

 
بيانيه  انجمن صنفي معلمان               

مريوان در        / استان کردستان         
محکوميت حکم ناعادالنه ي زندان                     

 تعليقي عليه طاهر قادرزاده               
فرهنگيان عـزيـز، دانـش آمـوزان          

در رونــد روبــه رشــد پــولــي          :  گـرامــي 
ســـازي آمـــوزش، مـــدارس کـــپـــري           
،وضـعـيـت نـامـعـلـوم مـعـلـمـان حـق                   
التـدريـس، نـاديـده گـرفـتـن خـواسـت                

مسائلـي هسـتـنـد       .... بازنشستگان و 
که نهادهاي مربوطه تاکنـون راه حـل         
جدي براي حل آنهـا نـداشـتـه و هـيـچ                 
نشانه اي دال بـر عـمـلـي شـدن وعـده                 
هاي رنگارنگ انتخاباتـي نسـبـت بـه          
معلمان و دانـش آمـوزان ديـده نـمـي               

 .شود
در چــنــيــن اوضــاعــي فــعــالــيــن           
صنفي و تشکـل هـاي قـانـونـي آنـهـا               
مورد بي مهري قرار گرفته و احـکـام           
ناعادالنـه عـلـيـه آن هـا صـادر مـي                   

 روز زنـدان      ۹۱ گردد حکم ناعادالنه     
تعليقي از سوي دادگاه تـجـديـد نـظـر             
کردسـتـان عـلـيـه طـاهـر قـادرزاده از                 
اعضـاي خــوشــنـام انــجــمـن صــنــفــي            

سـقـز و     -معلمـان اسـتـان کـردسـتـان             
همچنين حکم زندان تعزيري مـحـسـن     
عمراني فعال صنفي بوشهري و سـايـر      
احــکــام نــاعــادالنــه ديــگــري کــه بــر             
فـعـالــيـن صـنــفـي در طــي ســه ســال                 
گذشته تحمـيـل شـده اسـت از جـملـه                
احکامي اسـت کـه بـا هـدف تـوقـف                 
اعتراضات به حق جامعه معلمـي در      

  .شهرهاي مختلف صادر مي شود
بي شک احـکـامـي از ايـن دسـت              
بــخــشــي از بــرخــوردهــاي نــهــادهــاي          
قضايي و امنيتي اسـت کـه در سـال              
هاي اخير با جامعه بزرگ فرهنگـيـان         
و خواسته هاي صنـفـي و بـرحـقـشـان               

 .داشته اند
انجمن صنـفـي مـعـلـمـان اسـتـان              

مريوان ضـمـن تـاکـيـد بـر              -کردستان
حــق ايــجــاد تشــکــل هــاي صــنــفــي             
مســتــقــل مــعــلــمــان و رفــع مــوانــع              
برگزاري مجمع هاي عمومي تشـکـل      
هاي صـنـفـي مـعـلـمـان در مـنـاطـق                   
مختلف کشـور از جـملـه کـردسـتـان                
خواستـار لـغـو حـکـم صـادره عـلـيـه                   
طاهرقادرزاده و ديگر فعاالن صـنـفـي       
مي باشد و بر حق اعـتـراض جـامـعـه          
صنفي درجهت توقف صـدور چـنـيـن           

 .احکامي مصر است
انجمن صنـفـي مـعـلـمـان اسـتـان              

 )۹۶ تيرماه (مريوان -کردستان
 *** 

 : نگاه هفته 
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 نسان نودينيان           
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شب گذشته ارگان هاي نيـروهـاي     
امنيتي و سرکوب جمهوري اسـالمـي     

 نفر از کارگران نيشکر هفـت تـپـه      ۱۵ 
را در مراجعه به منازل آنان دستـگـيـر        

. کرده و به مکان نامعلومي بوده انـد       
 مـرداد دسـت بــه         ۴ کـارگـران امـروز        

تجمع زدنـد و خـواهـان آزادي فـوري               
گفـتـه مـيـشـود        .  همکاران خود شدند  

در تـجـمــع امـروز نـيـز چـنـد نـفـر از                       
 . کارگران دستگير شده اند

عـکــس الــعـمــل فــوري کــارگــران          
نيشکر بـراي آزادي هـمـکـارانشـان و              
اعتراضات مستمر آنهـا در روزهـا و           
هفته هاي گذشته نشـان مـيـدهـد کـه             
کارگران مـرعـوب ايـن سـرکـوب هـا                
نشده انـد و يـکـپـارچـه در کـنـار هـم                    

ــد      ــاده ان ــز اوبــاش          .  ايســت ــي ــروز ن دي
سرکوب حکومت با شليک گـاز اشـک      
آور بــه طــرف کــارگــران در تــجــمــع                
ــد             مــحــوطــه کــارخــانــه تــالش کــردن
کارگران را از ادامه مـبـارزه بـازدارنـد           
اما کـارگـران بـه تـجـمـع خـود ادامـه                  
دادند و برخواست هاي خود پافشـاري    

 . کردند
کارگران دستگير شده بـايـد فـورا          

بدون هيچ وثيقه و قيد و شـرطـي آزاد        
ادامــه گســتــرده تــر حضــور          .  شــونــد

خانواده هاي کارگران در تجـمـعـات و         
جلب حمايت مـردم و حضـور بـخـش              
هــاي مــخــتــلــف کــارگــران از جــملــه             
کارگران ني بر در تجمعات اعتراضـي     
از جمله اقدامـات مـوثـر بـراي آزادي             
کارگران و تحميل خواست هاي ديگـر      

. کارگران به کـارفـرمـا و دولـت اسـت            
حزب کمونيست کارگـري نـپـرداخـتـن          
حقوق کارگران و عـدم رسـيـدگـي بـه                
ساير خواست هاي کارگران شـاغـل و           
بازنشسته و دستگيري آنها را شـديـدا       
محکوم ميکند و کـارگـران و مـردم             
معترض را به همبستگي با کـارگـران      

 . نيشکر فراميخواند
کارگران فوالد اهواز اعـتـراضـات      

 خود را از سر گرفته اند 
روزسوم مردادماه، کارگران گـروه      
مــلــي صــنــعــتــي فــوالد ايــران بــراي             
ششمين روز متوالي در اعـتـراض بـه          
عـدم پـرداخــت ســه مــاه دســتـمــزد و               
تعطيل شدن خط توليد اين کـارخـانـه           

حــمــيــد  .  دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد        
محمودي مدير عامل ايـن کـارخـانـه           

در گفتـگـويـي بـا ايـلـنـا از پـرداخـت                   
حقوق معوقه کـارگـران و راه انـدازي              
توليد خبر ميدهد اما کـارگـران فـورا           

الزم .  گفته هاي او را تکـذيـب کـردنـد       
به توضيح است کـه هـزاران کـارگـران            
گـروه صـنــعـتــي فــوالد در اهـواز در                

 ۱۹ ماههاي بهمن و اسفند سال قبـل      
روز دست به اعتصاب و تجـمـع زدنـد         
و در آخرين روز تجمـع خـانـواده هـاي              
ــل                    آنــهــا نــيــز بــه تــجــمــع در مــقــاب
استانداري پيوستند و بـديـن تـرتـيـب             
موفق شدند بخشي از حقوق مـعـوقـه        

 خـرداد  ۱۷ روز . خود را دريافت کنند 
امسال نيز بـار ديـگـر کـارگـران بـراي               
دريافت حقوق معوقه خـود دسـت بـه           

ايـن کـارخـانـه بـعـد از             .  تـجـمـع زدنـد      
اختالس سه ميلياردي زيـر نـظـر قـوه            
قضائيه اداره ميشود و کارگران خـود       
را مستقيما در مقـابـل دولـت و قـوه              

 . قضاييه ميدانند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ مرداد  ۴ 

 ۲۰۱۷  ژوئيه ۲۶ 

 کارگران نيشکر هفت تپه کوتاه نميايند                                  
 کارگران بازداشتي بايد فورا آزاد شوند                                     

 کارگران فوالد اعتراضات خود را از سر گرفته اند                                              

 

  


