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سالی که گذشت از منظر متفاوت 
 طبقه حاکم و نمايندگان کارگران

 
 با تمام فجايعی که جمھوری اس�می ٩٨سال 

آميز آن نقش  آفريد و يا در گسترش ابعاد فاجعه
 فقط اين نبود، ٩٨اما سال .  داشت به پايان رسيد

ھای کارگر و   سالی بود که توده٩٨سال 
زحمتکش جامعه در مبارزات خود عليه حکومت 

ھای بزرگی به پيش برداشتند و از  اس�می گام
 .ماه را آفريدند جمله قيام آبان

اين دو موضوع دقيقا موضوعاتی ھستند که در 
ھای نوروزی مقامات حکومت اس�می  پيام
. ای و روحانی کام� غايب ھستند چون خامنه ھم
ھای  شان که بيشتر به ھذيان ھای ھا در پيام آن

شان را به طور  ماند چشمان فردی رو به موت می
ھايی را بر  کامل بر روی حقايق بسته و دروغ
ھا تره نيز  زبان آوردند که ديگر کسی برای آن

 .کند خورد نمی
ای از  ای در پيام نوروزی خود کلمه خامنه

نارضايتی مردم، از اعتراضات و اعتصابات 
کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتکشان 

ماه حرفی  جامعه حرفی نزد، از قيام خونين آبان
ترين حادثه سال  اما در عوض گفت بزرگ.  نزد
: " او گفت!!!   کشتن قاسم سليمانی بوده است٩٨

در طول سال حوادث گوناگونی برای کشور و 
برای برخی از مردم کشور پيش آمد؛ حوادثی از 

اوج اين .  قبيل زلزله، تحريمھا و امثال اينھا
حوادث عبارت بود از جنايت تروريستی آمريکا 
و شھادت سردار نامدار ايران و اس�م، شھيد 

ماه  عام مردم در آبان برای او قتل".  سليمانی
خرابی مردم در سيل  اھميتی ندارد، برای او خانه

ای که  و زلزله اھميتی ندارد، برای او فاجعه
لياقتی  گويی، فساد و بی ی دروغ کرونا در سايه

حکومت تحت رياست او آفريد اھميتی ندارد، 
برای او فقر و گرسنگی مردم اھميتی ندارد، 
تر  برای او مرگ قاسم سليمانی از ھمه چيز مھم

 !!است
خواھد تا برای حل  او در ادامه از مردم می

مشک�ت دست به دعا برداشته و به خدا پناه ببرند 

کش مردم  ھای زحمت مبارزات و اعتراضات توده
 ٩٨ھای فروردين  ايران که از ھمان نخستين روز

ھای بعدازآن نيز روندی رو به  آغاز شد، در ماه
 به ٩٨اين مبارزات که در آبان .  اعت� طی نمود

ھای بعدازآن آذر و دی و تا  اوج خود رسيد، ماه
ای که بختک کرونا بر سِر مردم  آوار نشده  لحظه

 .بود ادامه يافت
 و ٩٧بارش شديد باران در واپسين روزھای سال

 و از پی ٩٨ادامه آن در روزھای آغازين سال 
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 ای در سالی که گذشت و در چشم انداز مبارزات توده

قرنطينه اقدامی ضروری 
که جمھوری اسIمی از 

 انجام آن امتناع کرد
 

با گذشت ھر روز، منحنی آمار مبت�يان و کشته 
شدگان ويروس کرونا در ايران ھمچنان باb می 

اع�م روزانه آمار کشته شدگان و مبت�يان .  رود
و مقايسه آن با آمارھای داده شده در روز قبل، به 
روشنی بيانگر گسترش بيماری کرونا در ايران 

با اين ھمه و به رغم اينکه حتا ھمان .  است
آمارھای رسمی و دروغين وزارت بھداشت بر 
گسترش روزانه بيماری کرونا در ايران تاکيد 
دارند، حسن روحانی اما برای فرار از قرنطينه 
کردن شھرھا با ياوه سرايی ھای ھميشگی خود 
از مھار و کنترل اين بيماری در ايران سخن می 

 اسفند با تاکيد بر ٢۶او روز دوشنبه .  گويد
: اع�م کرد"  آمارھا و ارقام ھای اميدوارکننده"

 جمھوری اسIمی، 
عامل نابودی محيط زيست 

 در ايران
 

داری در سير رشد و تکوين خود با  نظام سرمايه
ھای گوناگون، با انگيزه  آوری گيری از فن بھره

تر، روند توليد کاb را  کسب سود ھر چه بيش
روندی که يکی از ملزومات آن، .  افزايش داد

اگر در .  تر از طبيعت بود کشی ھر چه بيش بھره
داری تأثيرات مخرب  اوايل دوران رشد سرمايه

رويه از طبيعت ھنوز پنھان بود، اما  کشی بی بھره
بار چندان  ست که اين پيامدھای زيان ديرزمانی

داری جھانی و  آشکار گرديده است که حتا سرمايه
ھا  نمايندگان سياسی اين نظام ناچار به اذعان آن

 مي�دی که سازمان ملل ٩٢اما از سال .  اند شده
ھمايش "در شھر ريودوژانيروی برزيل اولين 

را برگزار کرد تا کنون "  محيط زيست و توسعه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 راه حل فاشيستی بحران کرونا 

۵ 

۵ 
 گزارشی از

  مبارزات طبقاتی زنان

 ٢٠٢٠مارس  ٨ در 
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 سالی که گذشت از منظر متفاوت طبقه حاکم و نمايندگان کارگران
: گويد او می"  اbسباب است مسبب"چرا که او 

ی  ی خدا بايد رفت؛ دِر خانه فقط به دِر خانه"
ديگری برويم، نااميد برميگرديم؛ دست به طرف 
ديگری غير از خدا دراز کنيم، دستمان تُھی 

او به طناب پوسيده مذھب برای ".  برخواھد گشت
برد، و بار ديگر  نجات جمھوری اس�می پناه می

اما ".  ھاست مذھب افيون توده"نشان داد که چرا 
 نشان دادند که ديگر جمھوری ٩٨ھا در سال  توده

ھا نه به در  اس�می را تحمل نخواھند کرد، آن
ی خدا، بلکه برای رھايی از شر جمھوری  خانه

بارترين  ترين و مرگ اس�می، اين خطرناک
ويروس، به نيروی خود و اتحاد کارگران و 

 . زحمتکشان باور دارند
ھاست که برای ھر سال  چنين سال ای ھم خامنه

او امسال را نيز سال جھش .  کند نامی اختراح می
ما به     را٩٨سال : "توليد ناميد و با وقاحت گفت

طبق .  عنوان سال رونق توليد معرفی کرديم
ھای موثقی که در اختيار بنده ھست،  گزارش

توليد کشور حرکتی پيدا کرد؛ برخی از 
ھايی که راکد شده بودند و تعطيل شده  کارخانه

بودند، به کار برگشتند؛ بعضی که زير ظرفيت 
کردند، ظرفيت خوبی پيدا کردند؛  کار می

بنيان وارد ميدان شدند؛  شرکتھای دانش
ھای مختلف ت�ش کردند و کار کردند،  دستگاه

". توليد حرکتی پيدا کرد، يک کاری انجام گرفت
گويی فردی رو به  اين جم�ت نمونه آشکار ھذيان

 . موت است
شود، بيکاری  تر می سال به سال بحران عميق

ھای بيشتری تعطيل  کند، کارخانه گسترش پيدا می
شوند و اين را حتا مقامات دولتی از نمايندگان  می

ھا به آن  مجلس اس�می تا وزرا و معاونين آن
امرشان روزانه از  ھای تحت اذعان دارند و رسانه

وقت  نويسند، آن بار اقتصادی می وضعيت فاجعه
او با وقاحت تمام و در برابر چشمان ھمگان 

ھا  ھای ده او نه از دردھا و رنج.  گويد دروغ می
گويد  ميليون کارگر و زحمتکش ايرانی سخن می

 .شان از حکومت اس�می و نه از نفرت
روحانی پادو او نيز با ھمان وقاحت دروغ 

گويد و باز مانند او به موضوعات اصلی  می
سالی که گذشت يعنی اعتراضات کارگران و 
زحمتکشان و مصائب و فجايعی که جمھوری 
اس�می برای کارگران و زحمتکشان آفريد، ھيچ 

کند و حتا از حمايت مردم از دولت  ای نمی اشاره
: گويد او با وقاحت تمام می!!!  کند سپاسگذاری می

 ٩٨ ماھه سال ٩گويد در  ھمه آمارھا به ما می"
رشد اقتصادی ما مثبت بوده و تورم در حد ممکن 

تعداد مجوزھا برای توليد بيش از . مھار شده است
گذاران و ھمه تجار و  حد انتظار بوده، سرمايه

ملت قدرتمند ما با صادرات غيرنفتی ھمه 
نيازھای ما را تامين کرد و دولت توانست در اين 

ھای ضروری کشور را  سال سخت ھمه نيازمندی
اين سخنان نمونه ديگری از ".  تامين کند

 .گويی فردی رو به موت است ھذيان
ھا بسنده نکرده و  روحانی البته به اين ھذيان

"  گويد می خواھم به نکته مھمی اشاره  اينجا می: 
 سال گذشته دولت در ۶کنم و آن اينکه در طول 

گذاری ويژه انجام داد، در امر  دو امر سرمايه
بھداشت و درمان و طرح تحول س�مت و در 
مساله فضای مجازی و ارتباطات و شبکه ملی 
اط�عات و اين روزھا مردم قدر اين دو طرح 

عظيم و بزرگ را بھتر از ھر زمان ديگر لمس 
کنند که چه  خوبی لمس می مردم البته به".  کنند می

. ب�يی بر سر بھداشت و درمان کشور آمده است
فقط يک نمونه آن جان باختن تعداد زيادی از 

ھا از پرستار و پزشک تنھا به  پرسنل بيمارستان
حال بسيار  علت نداشتن امکانات اوليه و در عين

ضروری برای مقابله با ويروس کرونا است، تا 
حدی که تا ھفته گذشته تعداد جان باختگان کادر 
بيمارستانی در ايران به بيش از چھار برابر 
کشور چين رسيده بود و اين روند متاسفانه 

 .چنان ادامه دارد ھم
) کابينه(او البته در آخرين جلسه ھيات وزيران 

ھا را با وقاحت تمام گفته بود، در  نيز اين دروغ
چنين او چندين بار تاکيد کرد که در  جا ھم آن

رابطه با ويروس کرونا و شليک به ھواپيمای 
امثال روحانی و .  ايم اوکرايينی دروغ نگفته

دانند که تمام مردم ايران حتا ھمان  ای می خامنه
 ھستند  شان نيز به اين موضوع آگاه خواران جيره

که در جريان ھر دو حادثه مقامات جمھوری 
جمھوری اس�می .  اند اس�می به مردم دروغ گفته

تواند بر اين واقعيت که ھمگان از آن با خبر  نمی
در واقع عملکرد .  ھستند سرپوش بگذارد

قدر  جمھوری اس�می در جريان اين دو حادثه آن
عيان است که تنھا آخوندھای وقيحی چون او و 

توانند با پروريی در چشمان ديگران  ای می خامنه
ھا و توھمات خود را  گونه ھذيان نگاه کرده و اين

به جای واقعيت به خورد ديگران بدھند و اگر 
ايم به  کنند که ما دروغ نگفته بارھا تکرار می

ست که از سوی افکار  خاطر ھمان فشاری
 .آيد عمومی جامعه و حتا جھانی به حاکمان می

ھای نوروزی  مقامات جمھوری اس�می در پيام
ترين موضوعات سالی که  خود در حالی بر مھم

گذشت چشم بستند که نمايندگان واقعی کارگران و 
ھای نوروزی  ديگر زحمتکشان جامعه در پيام

 .خود دقيقا بر ھمان موضوعات انگشت گذاشتند
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه در پيام نوروزی خود درست 

سالی که : "برخ�ف مقامات حکومتی آورده است
گذشت بيش از پيش رنج و مشقت برای کارگران 

 صدای ٩٨در آبان ماه .  و فرودستان رقم زده شد
اعتراض کارگران و فرودستان نسبت به سه 
برابر شدن قيمت بنزين و روند آزادسازی 

ھا و فقر و ف�کت با شدت تمام سرکوب شد  قيمت
و اعتراضات مسالمت آميزشان منجر به جان 
باختن صدھا تن از ھموطنان و زندانی شدن 
ھزاران تن ديگر شد که ھمچنان شوک و اندوه آن 

در سال گذشته سيل و .  بر جامعه باقی مانده است
ھای بسياری از فرودستان را ويران  زلزله خانه

کرده و به دليل ناکارآمدی مديريتی در کشور با 
ھا  وجود سرمای سخت در زمستان اين ويرانی

با شليک پدافند ھوايی، .  ھمچنان باقی است
ھواپيمای مسافربری سرنگون شد و تمام 
و   سرنشينان آن جان باختند که باعث خشم 

 .اعتراض مردم گرديد
شيوع گسترده ويروس کرونا در کشور و  

مردان در مقابله با  تدبيری دولت کاری و بی پنھان
آن به دليل برگزاری انتخابات مجلس و 

ھای حائز اھميت برای حاکميت، باعث  مناسبت
شد به سرعت اين ويروس در کشور گسترده شود 
بطوری که بعد از چين بيشترين مبت�يان به 

کرونا از ايران ھستند و جانباختگان بسياری 
چنين در پيام خود از  سنديکا ھم".  داشته است

نويسد که به خاطر دفاع از  وضعيت زندانيانی می
ھا در زندان ھستند و با گسترش  حقوق توده

 .شان در خطر است ويروس کرونا امروز جان
تپه که به  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت

دليل دفاع از کارگران دستگير و تحت شکنجه 
: نويسد قرار گرفت در پيام نوروزی خود می

 بدترين و غم انگيزترين سالی بود که ٩٨سال "
سال به .  در سی و چند سال عمرم از سر گذراندم

بن بست رسيدن بود و پنجه به ديوار کشيدن، 
سالی پر از درد و رنج و مصيبت برای مردم، 
سال بی تدبيری و تزوير، سال دروغ دروغ 

اما ما محکوم به اميدوار زيستن ھستيم، …  دروغ
اميد داشته باشيم که از اين رنج ھا عبور خواھيم 

کنم  در آخر، در آخرين ساعات سال ياد می...  کرد
از کسانی که نه به خاطر خوردن حق مردم که به 
خاطر سخن گفتن از حق مردم، در زندان ظلم 

 ".ھستند
تپه نيز در  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

اط�عيه خود به مانند ديگر نمايندگان کارگران 
در پيام .  گذارد بر ھمان موضوعات انگشت می

"سنديکا از جمله آمده است  را در ١٣٩٨سال : 
شرايطی پشت سر می گذاريم که به مانند 

تر پر بود از فاجعه، از استثمار، از  ھای قبل سال
فقر فزاينده، از کشتار ، از اختناق و سرکوب، از 
زندان و شکنجه، از قراردادھای سفيد، از 
پرداخت نشدن دستمزدھای چندين برابر زير خط 

 ...فقر، از توھين و تحقير و
رسانيم  که   را در شرايطی به پايان می٩٨سال 

حاکمان در جامعه ايران تنھا به خاطر منافع 
حکومتی خود باعث شيوع ويروس کرونا در 

ھای دروغ پراکنی  ايران شدند و  از طريق رسانه
در روزھای اول منکر وجود ويروس کرونا در 

 .ايران شدند
رسانيم که   را در شرايطی به پايان می٩٨سال 
ھا انسان شريف ھمچنان در بدترين شرايط  ميليون

دھند واز داشتن  ممکن به حيات خود ادامه می
ھای يک زندگی محروم بوده و جواب ھر  حداقل

 .باشد خواھی سرکوب و زندان می گونه حق
ھر  چند رنگ و رخساره ما پر است از درد و 

نگرانی و اضطراب، ھر چند فقر و  رنج و
ھا و استثمار و  نداری، تبعيض و نابرابری

داران ھمچنان ادامه دارد، ھر  حاکميت سرمايه
شماری به گلوله بسته شدند،  چند انسان ھای بی
مان ھنوز در گوشه زندان  ھر چند عزيران

ھستند، ھر چند ھنوز  اشک مادران و پدران و 
بستگان جان باختگان ما خشک نشده است، ھر 
چند ھنوز نظام گنديده صاحبان زر و زور بر 

اند، اما بھار را که نويد بخش  قدرت تکيه زده
زندگی است نبايد فراموش کرد، نبايد از ياد برد 
که زندگی زيباست و برای اين زيبايی بايد جنگيد 

 ".و تسليم نشد
بيانيه شورای بازنشستگان ايران نيز يک نمونه 
ديگر است که تفاوت حاکمان و نمايندگان طبقه 
حاکم را با نمايندگان کارگران و زحمتکشان بيان 

: خوانيم در بيانيه اين شورا از جمله می.  کند می
مصائبی که در اين چھاردھه و بويژه دراين "

سال گريبانگيرمان شده ، تماما ب�يائی انسانی و 
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آوری بيش از صد  گرانی بنزين با سرعت شگفت
شھر را دربر گرفت و به يک مبارزه مستقيم و 

عيار سياسی عليه رژيم جمھوری اس�می و  تمام
پرچم جمھوری .  تمام نظم موجود تبديل شد

ھای  توده.  اس�می در چند شھر پايين کشيده شد
کننده، بسياری از مراکز ستم و  معترض و قيام
ھا و  ھای بسيج و سپاه، ک�نتری سرکوب، پايگاه

ھا  را به  نھاد مذھبی را موردحمله قراردادند وآن
بنزين، طعمه آتش  ھا بانک و پمپ ده.  آتش کشيدند

وزير کشور رژيم اع�م کرد بيش .  خشم مردم شد
 ٧٣١ پايگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی ۵٠از 

 ١٨٣بنزين،   پمپ٧٠ مرکز مذھبی ٩بانک، 
کنندگان  خودرو نظامی و انتظامی موردحمله قيام

 ٢۵تنھا در شھر تھران در روز . قرارگرفته است
 نقطه و در سراسر کشور در بيش ١۴٧آبان، در 

.  نقطه تجمع و درگيری وجود داشت٧٠٠از 
جا در مقابله با مزدوران  کننده ھمه ھای قيام توده

حکومتی شجاعانه ايستادند و دست به مبارزه و 
برای دفاع از جان خويش، .  مقاومت زدند

بندی کردند و با جسارت و  ھا را سنگر خيابان
باکی با مزدوران سرکوبگر حکومتی درگير  بی

ی مرگ وزندگی از جان  شدند و در اين مبارزه
 .خويش نيز گذشتند

يورش وسيع و گسترده به مراکز ستم و سرکوب  
ھای مردم، از  و اشکال مبارزاتی راديکال توده

ھای اين دوره از مبارزات  مختصات و ويژگی
ھا و مبارزات قبلی حتی  مردم است که در خيزش

در طول تمام چھار دھه حکومت اس�می سابقه 
کننده با شعارھا  ھای معترض و قيام توده.  نداشت

و اقدامات خويش نفرت عميق خود از نظام 
آن و ھمچنين انزجار  داری و مراکز مالی سرمايه

خويش از نھادھای مذھبی و حافظ مناسبات 
آنچه در ھفته .  داری را به نمايش گذاشتند سرمايه

 رخداد، اگرچه يک حرکت ٩٨پايانی آبان 
ھدف  خودانگيخته بود، اما يک شورش کور و بی

روزه که استحکامات ارتجاع حاکم  قيام پنج.  نبود
حال  را مورد يورش گسترده قرارداد، درعين

مراقب بود که خسارتی به اموال مردم معمولی و 
امکانات عمومی وارد نشود و اين خود، نشانی از 

. دار بودن قيام بود کنندگان و ھدف آگاھی قيام
سابقه  کنندگان دران نيز بی قيامی که شمار شرکت

ای چند روز بعد از سرکوب قيام  علی خامنه.  بود
که مزدوران خود را مورد خطاب قرار  وقتی
ھا گفت نبايد  داد که بايد آماده باشند، به آن می
 وارد خيابان شوند و چند ميليونگذاشتند  می

کنندگان را فاش  ناشيانه يا ناخودآگاه رقم قيام
کننده  ھای قيام فشانی توده قيام آبان و جان.  ساخت

کش مردم  ھای زحمت به ھمگان نشان داد که توده
توانند وضع موجود را  خواھند و نمی ديگر نمی

تحمل کنند ولو به قيمت جانشان ھم که شده برای 
به زير کشيدن نظم موجود و حتی برای 

از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 
دانشگاه .  تعداد ديگری بازداشت و زندانی شدند

جنبش دانشجوئی  در نخستين .  اما خاموش نشد 
 با ٩٨روزھای آغاز سال تحصيلی درمھرماه 

واسطه سياسی و  ھای بی شعارھا و خواست
ای سرشار از مبارزه و  راديکال و روحيه

افزون بر طرح .  اعتراض به ميدان آمد
شعارھايی در مخالفت باسياست دولت درزمينٔه 

ويژه آموزش  سازی آموزش به خصوصی
دانشگاھی، دانشجويان با سردادن شعارھايی 

" ،"  ايم درسنگر دانشجو و کارگر ايستاده"  چون
تپه  از ھفت"  ،"مانيم فرزند کارگرانيم کنارشان می

زندانی "  ، "کشان در زندان تا تھران زحمت
و طرح شعارھا و حمل "  سياسی آزاد بايد گردد
گيری جنبش  روشنی سمت پ�کاردھای ديگر، به

دانشجوئی در حمايت از جنبش طبقه کارگر را به 
اين اعتراضات با حضور حسن .  نمايش گذاشتند

روحانی در مراسم نمايشی به مناسبت نخستين 
. زمان بود روز تحصيلی در دانشگاه تھران ھم

ھای توخالی و تکراری و  مراسمی که جز وعده
ای نبود و  چيز تازه جز دروغ و فريب، حامل ھيچ

 .طور گسترده از سوی دانشجويان بايکوت شد به
 آبان ٢۴در آبان ماه، پيش از قيام سرا سری که 

آغاز شد و پنج روز ادامه داشت، ھزاران تن از 
کشيده خوزستان ازجمله  کش و ستم مردم زحمت

در شھرھای اھواز، شادگان و کوت عبدهللا در 
 ساله ٢٩اعتراض به مرگ مشکوک يک شاعر 

خوزستانی دست به تجمعات و تظاھرات خيابانی 
بندان و  زدند و با آتش زدن bستيک و ايجاد راه

ای عليه  طور گسترده حتی سنگربندی خيابانی، به
رژيم و نقض حقوق سياسی، اجتماعی و حقوق 

زبان خوزستان به اعتراض  فردی مردم عرب
برخاستند و پرچم جمھوری اس�می را پائين 

 . کشيدند
ھاست که ما وارد آبان ماه  زمينه با اين پيش

 که جامعه وارد يک ٩۶ماه سال  از دی.  شويم می
دوران پرت�طم سياسی و يک دوران انق�بی شده 

کشان در  بود، مبارزات اقشار مختلف زحمت
ويژه در شکل تظاھرات و راه  اشکال گوناگون به

وخيزھا، قريب به دو سال  رغم افت پيمائی علی
 اما فرازھای جديد و ٩٨در آبان .  ادامه يافت
ھای مردم رقم  تری از مبارزات توده پيشرفته

خورد و نقطه عطف جديدی در اين مبارزات پديد 
با سه برابر شدن بھای بنزين و افزايش آن به .  آمد

ھای شب اع�م  ليتری سه ھزارتومان که در نيمه
ای از  شد، موج بزرگی از اعتراضات توده

 آبان آغاز ٢۴نخستين ساعات بامداد روز جمعه 
سرعت برق و باد تمام پھنه کشور را  شد و به

ھای  خيزش اعتراضی توده.  دربر گرفت
کش مردم نسبت به افزايش قيمت بنزين  زحمت

درنگ به اعتراض عليه سران رژيم و قيام  بی
سرا سری برای برچيدن تمام نظم موجود فرا 

زده و  ھای مردم فقر ھزارتن از توده صدھا.  روئيد
ھای  استثمارشده و اقشار تھيدست جامعه، خيابان

شھرھای بزرگ و کوچک را به اشغال خويش 
ھای مردم در شعارھا و اقدامات  توده.  درآوردند

جا نشان دادند که جمھوری  راديکال خود، ھمه
خواھند و برای به زير کشيدن آن  اس�می را نمی

اعتراض و مبارزه عليه .  اند به نبرد برخاسته

ھا استان و صدھا شھر و روستا را  آن سيلی که ده
دربر گرفت، بار ديگر ماھيت ضد مردمی رژيم 

انگاری و  سھل.  جمھوری اس�می را برم� کرد
ھا و اقدامات  توجھی رژيم درزمينٔه زيرساخت بی

. ھای جدی به مردم وارد ساخت پيشگيرانه، آسيب
ھای مالی،  سيلی که به راه افتاد ع�وه بر خسارت
خانمان کرد،  ھزاران خانوار را آواره و بی

ھا مصدوم   نفر را گرفت ، صد٧۶کم جان  دست
بار ديگر bقيدی و  برجای گذاشت و يک

کار جمھوری اس�می در  تفاوتی رژيم جنايت بی
قبال جان وزندگی مردم را در معرض ديد 

کش  ھای زحمت توده.  ھای مردم قرارداد توده
زده در چندين استان ازجمله  مردم خشمگين سيل

ھای خوزستان، گلستان،  چندين شھر در استان
فارس و لرستان عليه رژيم به پا خاستند و دست 

شان را  زده که ھستی مردم سيل.  به اعتراض زدند
سيل در معرض نيستی قرار داده بود، با تجمع و 
تظاھرات و راه پيمايی که چندين روز ادامه 
داشت نفرت و انزجار عميق خود را از رژيم 

کار جمھوری اس�می و سران آن نشان  جنايت
کار  توجھی رژيم دزد و جنايت bقيدی و بی.  دادند

جمھوری اس�می تنھا در اين نبود که 
ھا را فراھم نساخته و اقدامات  زيرساخت
دفاع را در  ای انجام نداده و مردم بی پيشگيرانه

پس از جاری شدن سيل .  معرض سيل قرارداد
در .  گونه اقدام فوری و جدی انجام نداد نيز ھيچ

.  ياری ھم برخاستند عوض اما مردم، خود به
ھای  تشکل.  ھای ھمياری شکل گرفت کميته

کارگری، کارگران ھپکو، کارگران فوbد و ساير 
ھای صنفی معلمان و  کارگران و ھمچنين تشکل

زده  ھايی از جوانان، به ياری مردم سيل گروه
ھا،  رسانی ھا و کمک در بطن اين ھمياری.  شتافتند

ھای مختلف مردم  بار ديگر اتحاد ميان گروه
 . کش در برابر دشمن واحد پديدارشد زحمت

سالی که گذشت ھمچنين با چندين اعتراض و 
تجمع و اعتصاب ھزاران معلم و بازنشسته ھمراه 

در تمام اين اعتراضات، زنان نقش .  بود
معلمان و بازنشستگان .  ای داشتند برجسته
کش، در تجمعات و اعتراضات مکرر  زحمت

ھای خويش شدند و  خود، خواستار تحقق خواست
بر "  نان کار آزادی حق مسلم ماست"  شعار 

پاسخ .  بست پ�کاردھا و پرچم اعتراضات نقش
رژيم به معلمان و بازنشستگان اما يک برخورد 
شديد امنيتی و پليسی، يورش وحشيانه به صفوف 

کنندگان، ضرب و شتم و بازداشت  اعتراض
 .شماری از معلمان و بازنشستگان بوده است

افزون بر معلمان و بازنشستگان، اعتراضات 
شورانگيز و شعارھای مبارزاتی دانشجويان در 

 نيز از برجستگی خاصی برخوردار ٩٨سال 
اين مبارزات و شعارھا، فرازھای جديدی را .  بود

ی  چه جنبش دانشجوئی گشود و چھره در تاريخ
 .نوينی از اين جنبش ترسيم کرد

 ت�ش رژيم برای تحميل ٩٨در ارديبھشت سال 
حجاب اس�می بر دانشجويان، مورد اعتراض 

نان "  دانشجويان با شعار.  شديد آنان قرار گرفت
در محوطه دانشگاه "  پوشش اختياری  -کار آزادی

اين اعتراضات .  دست به تجمع و راھپيمايی زدند
نيز با يورش مشتی مزدور بسيجی و نيروھای 

دنبال آن شماری  سرکوب رژيم روبرو گرديد و به

 ای در سالی که گذشت و در چشم انداز مبارزات توده
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 ای در سالی که گذشت و در چشم انداز مبارزات توده

البته .  اند آوری به قيام مسلحانه نيز آماده روی
ھا قبل نشان داده بود که  طبقه حاکم نيز از مدت

تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت  ديگر نمی
توانست انجام دھد، توسل  تنھا کاری که می.  کند

 .به سرنيزه و سرکوب بيشتر بود
روی  نظيری به جمھوری اس�می با بيرحمی کم

کش  قيام کنندگان اتش گشود و توده ھای زحمت
برای سرکوب .  قيام کننده را به خاک وخون کشيد

کنندگان از توپ و ھلی کوپتر و  و قلع و قمع قيام
دوشکا و مسلسل استفاده کرد و قيام را در خون 

 قيام ١۵٠٠خون .  قيام کنندگان درھم شکست
کننده بر زمين ريخت و بيش از ده ھزار نفر 

شماری از بازداشت .  بازداشت و زندانی شدند
شدگان در دادگاه ھای فرمايشی محاکمه و به 

که  بيش از چھار  با وجود آن.  اعدام محکوم شدند
ماه از قيام آبان گذشته، اما ھنوز ھم آمار دقيقی 

ھای قيام اع�م نشده  از تعداد کشته ھا و بازداشتی
اگر چه قيام ابان سرکوب و در خون .  است
کنندگان غرق شد، اما اين پايان ماجرا نبود و  قيام

مردم آموختند که در نبردھای آتی بايد .  نيست
کشان به  شمار بيشتری از کارگران و زحمت

ميدان نبرد کشانده شوند و از اشکال مبارزاتی 
بايد راه ورود فعال و .  پيشرفته تری استفاده کنند

گسترده کارگران به مبارزه مستقيم و علنی و 
اين راه، تنھا با .  سياسی را ھموار کرد

ھای اقتصادی و سياسی سراسری  اعتصاب
تنھا با اعتصاب .  شود ست که ھموار می کارگری

توان و بايد  ست که می عمومی سياسی سراسری
رژيم را در مقياس سراسری به چالش کشيد و 

بنابراين .  را زمين گير کرد نيروھای سرکوب آن
بايد اين گونه اعتصابات را سازمان داد و 
اعتصاب عمومی سياسی سراسری را تدارک 

 .ديد
کننده ھمچنين  توده ھای مردم زحمت کش قيام

توان به جنگ يک  آموختند که با دست خالی نمی
خوار تا به دندان مسلح  گر خون رژيم سرکوب

ھا آموختند که جنگ مسلحانه با ارتجاع  آن.  رفت
حاکم و قيام مسلحانه برای سرنگونی ان 

ازاينرو برای .  ضروری و اجتناب ناپذير است
 .قيام مسلحانه نيز بايد تدارک ديد

رژيم جمھوری اس�می با سرکوب وحشيانه قيام 
اندازی حمام خون، براين خيال بود که  ابان و راه

ھای مردم را مرعوب و صدای ھر  توده
اما مردم به جان آمده .  اعتراضی را خفه کند

تر از گذشته، به  اند بلکه پی گير مرعوب نشده
مبارزه و تشديد آن برای براندازی نظم موجود 

کنندگان بر سنگفرش  ھنوز خون قيام.  اند ادامه داده
ھا خشک نشده بود که پرچم مبارزه با  خيابان

کنندگان، پرچم دفاع  باکانه از قيام رژيم و دفاع بی
از استثمار شدگان و تھيدستان جامعه در دانشگاه 

عروج گرايش چپ راديکال و .  به اھتزاز درآمد
  ٩٨سوسياليستی جنبش دانشجوئی در آذر ماه 

شعارھا و نبرد سياسی آشکار دانشجويان عليه 
نظم موجود و رژيم سياسی پاسدار منافع طبقه 
سرمايه دار حاکم، نه فقط افق جنبش دانشجوئی 
را بسيار فراتر از چھارچوب خواست ھا و 
مبارزات صنفی برد، بلکه با تمام bيه ھا و 

ھای بورژوازی اپوزيسيون قاطعانه  جناح
مرزبندی کرد و محکم و استوار در سمت 

جنبش چپ راديکال و .  کارگران ايستاد

سوسياليستی دانشجوئی با شعارھا و مواضع 
راديکال و توفند ه خود بر تداوم اعتراض و قيام 

آبان ادامه دارد حتی اگر شب و روز "  تأکيد کرد
 ".برما گلوله بارد

پی اعتراضات و  در  امواج پی٩٨در سال 
ای يکی پس از ديگری بر پيکر  مبارزات توده
. ی جمھوری اس�می فرود آمد زده کشتی طوفان

 دی، شليک دو موشک توسط پدافند ١٨در تاريخ 
ھوائی سپاه پاسداران به ھواپيمای مسافربری 

 ١٧۶اوکراينی، اين ھواپيما سقوط کرد و 
رژيم جمھوری .  سرنشين آن ھمگی کشته شدند

اس�می و سران آن که ھمگی از ماجرا باخبر 
بودند، اما واقعيت را از چشم مردم پنھان کردند، 
علت سقوط ھواپيما را نقص فنی اع�م نمودند و 

اما پس از انتشار .  آشکارا به مردم دروغ گفتند
ترديد شليک موشک به  اسناد و مدارک غيرقابل

گو و  ھواپيما درکشورھای غربی که رژيم دروغ
جنايتکار جمھوری اس�می را رسوا و مفتضح 
ساخت، راه ديگری جز اعتراف به اين عمل 

بيست و يکم .  کارانه برای آن باقی نگذاشت جنايت
که ستاد کل نيروھای مسلح رزيم  ماه وقتی دی

پذيرفت ھواپيما نه براثر نقص فنی بلکه با شليک 
موشک سقوط کرده است، موج بزرگ ديگری 

کش مردمی که  ھای زحمت از خشم و نفرت توده
ھا نگذشته بود  ھنوز دو ماه بيشتر از قيام آن
ای را در پی  پديدارشد و اعتراضات گسترده

ھای مبارزه از  بار نيز نخستين شعله اين.  داشت
تجمعات متعددی که در .  دانشگاه زبانه کشيد

باختگان اين جنايت ھولناک، ھمراه با  يادبود جان
تظاھرات و راه پيمائی عليه رژيم در چند 

ھای تھران، اميرکبير، صنعتی  دانشگاه(  دانشگاه
ھا  سرعت به ساير دانشگاه نطفه بست، به)  شريف
تر از آن به بيرون از دانشگاه، به خيابان  و مھم

موج مبارزه و اعتراض خيابانی ده .  تسری يافت
بار ديگر شعار عليه .  ھا شھر را دربرگرفت

ای و کليت رژيم جمھوری اس�می  خامنه
درمقياس توده ای در شھر ھای مختلف 

عکس ھا و بنر ھای خامنه ای و .  انداز شد طنين
رغم اعمال  علی.  قاسم سليمانی به اتش کشيده شد

آور،  قھر وخشونت و سرکوب و شليک گاز اشک
گلوله ھای پ�ستيکی و ساچمه ای به روی 

ھا تن از  اعتراض کنندگان و بازداشت ده
دانشجويان و جوانان و ساير اعتراض کنندگان، 
اين موج اعتراض و مبارزه که تداوم اعتراضات 

گراش چپ .  پيشين بود، يک ھفته ادامه يافت
راديکال و سوسياليستی جنبش دانشجوئی با حفظ 
موقعيت برتر خود در اين جنبش باطرح 
شعارھای راديکال جديدی که به خيابان و ميان 

جنبش .  مردم برد، گام ديگری به جلو برداشت
چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی با شعار 

اونکه ميگه "  ھای راديکال و شفافی چون 
، اص�حات، "رفراندم دروغ ميگه به مردم

نه رفراندم نه "  و "  رفراندم رمز فريب مردم
بطور قاطعی تمام "  اص�ح ، اعتصاب انق�ب

ھای مختلف  بندی ھا و گروه ت�ش رفرميست
بورژوازی متمايل به اص�ح طلبان را خنثی 

جمھوری "  گرايش چپ با طرح شعار جديد.  کرد
وبا تأکيد براعتصاب و "  اس�می نابود بايد گردد

کاران را  انق�ب راه انواع اص�ح طلبان و فريب
چه دی باشه "  اين گرايش با شعار.  مسدود ساخت

چه دی باشه چه "  و "  پيکار کف خيابان  -چه آبان
تکليف ھمه مدافعان "  ست انق�ب پيام يکی  -آبان

نيازی به گفتن .  سره ساخت نظم موجود را يک
 دانشجويان و ٩٨نيست که اعتراضات دی ماه 

اعتراضاتی .  توده ھای مردم ، ادامه قيام آبان بود
ھا شھر را نيز در  که به سرعت خيابانی شد ، ده

برگرفت و يک ھفته ادامه يافت، ادامه مبازات و 
شعار جديد جنبش چپ راديکال .  قيام آبان ماه بود

جمھوری اس�می "  و سوسياليستی دانشجوئی
نيز درواقع ادامه و تعميق "  نابود بايد گردد

شعارھا ومبارزات پيشين و درادامه شعارھای 
 .قيام ابان ماه بود
ای از ھمان نخستين روزھای  اعتراضات توده

 تا انتھای آن با اعتصابات و تجمعات ٩٨سال 
رغم سرکوب و  به.  اعتراضی کارگران ھمراه بود

ھا تن از کارگران پيشرو و  بازداشت و زندان ده
ھای مستقل کارگری، مبارزات  فعاbن تشکل

کارگران در شکل اعتصاب، تجمع و تظاھرات 
اعتراضات کارگری .  خيابانی ادامه يافت
جنبش کارگری در سال .  موضوع اين مقاله نيست

 را بايد در نوشته مستقل ديگری مورد ٩٨
 .ارزيابی قرارداد

ای از آغاز  اعتراضات خيابانی و تظاھرات توده
 تا لحظه ای که توده مردم در دام کرونا ٩٨سال 

رغم علل و منشأ  علی.  گرفتار شدند ادامه يافت
متفاوت بروز اين اعتراضات، نوک تيز حمله اما 
ھمه جا متوجه نظم حاکم و باشعارھائی عليه 

قيام آبان نقطه اوج .  رژيم و سران آن ھمراه بود
. اين مبارزات، حجت را بر ھمه گان تمام کرد
توده فقير و تھيدست و استثمار شده برای 

 .سرنگونی رژيم حاکم به نبرد برخاست
انکار است که ويروس  اين واقعيتی غيرقابل 

کرونا و عواقب شيوع آن در کشور، تأثيرات 
ای گذاشته  منفی و مستقيمی بر اعتراضات توده

در لحظاتی که اين بيماری خطرناک و .  است
بار بر سِر توده مردم آوار شده و روال  مرگ

زندگی عادی مردم را برھم زده و ھرروز از 
توان  گيرد، نمی ھا قربانيان جديدی می ميان آن

... توقع و يا انتظار داشت که چون آبان و آذر و 
اما ترديدی در .  پاخيزند و وارد خيابان شوند به

که مردم از پيچ  اين موضوع وجود ندارد ھمين
کرونا رد شوند و اين فاجعه را پشت سر 
بگذارند، باخشم و کينه بيشتر و با شور بيشتر، 
عليه رژيم جمھوری اس�می و تمام نظم موجود 

تمامی شواھد حاکی از آن است .  خيزند به پا می
 که در نخستين روزھای آن به سر ٩٩که سال 

تر و  بريم، شرايط اقتصادی و سياسی وخيم می
تر  ھا بسی گسترده حادتر و دامنه نارضايتی توده

پايان فاجعه کرونا، آغازُگر .  و شديدتر خواھد شد
ای است و امواج  گرفتن مبارزات گسترده توده
ای فراتر ازآنچه در  بلندتری از اعتراضات توده

 . با آن روبرو بوديم درراه است٩٨سال 
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 !بھاران خجسته باد
 

داری فرو رفته  رسد، که دنيای سرمايه امسال در حالی بھار فرا می
ھای گذشته، زندگی را بر توده ھای  در بحران بيش از ھمه سال

 .کارگر و زحمتکش و مردم تھی دست سخت و مشکل کرده است
 

کارگران و زحمتکشان ايران ع�وه بر شرايط سنگين و اختناق 
داری  بيش از چھل ساله حکومت سرمايه   زده در زير سيطره

اس�می، امسال در شرايطی واقعا دردناک دچار گرفتاری 
فقر، بيکاری، زمختی .  اند مضاعف و شيوع بيماری مسری شده

. گنجد زندگی، در شرايط کنونی بی حد و حصر و در تصور نمی
ھا  ھا در اضطراب و استرس و م�قات حبس در حبس، خانواده

 .ممنوع شده است
 

ھای کارگران و زحمتکشان ايران در تنگدستی کامل  خانواده
ميھمانی که .  اند داری شده ی دنيای سرمايه ميزبان مھمان ناخوانده

گيرد، و از  بی رحمانه جان مردم ف�کت زده را فوج فوج می
 .کند زندگی ساقط می

داری  بی دريغ و فارغ از بخل دنيای طماع سرمايه!  اما، بھار
 .زند حاکم، آغوش خود را باز کرده و بر ھمه جا لبخند می

 
چرخه و گردش اجتماع و جامعه نيز ناچار به پيروی از اصل 

ما اطمينان .  ھمانگونه که تاکنون بوده.  و دگرگونی است   تغيير
ھا و کارگران و زحمتکشان ايران در پی اين  داريم که توده

ی نزديک  گير، با عزمی جزم و محکم درآينده تيره و نفس   ھای سال
ھای سريعی برای تغيير وضع موجود  عروج خواھند نمود و گام

ما فرا رسيدن بھار را به کارگران و زحمتکشان .  برخواھند داشت
ی آنانی که آرزوی سعادت، و  ھای آنان، به ھمه و خانواده
مشتاقان مبارزه .  گوئيم طبقه کارگر را دارند تبريک می   بھروزی

سياسی و اجتماعی، رزمندگان راه رھايی کارگران و زحمتکشان و 
 .خوانيم ی پيکار گران انق�بی کمونيست فرا می ھمه
 

داری، با ره آورد و شيوع بيماری خود ساخته،  دنيای سرمايه
ما .  تواند از بحرانی که فلج و زمين گيرش کرده خارج شود نمی
ی کارگر را به مبارزه ای پيگير و  داران طبقه ی دوست ھمه

داری جمھوری اس�می فرا می  سازمان يافته عليه رژيم سرمايه
 !خوانيم

 
ترين حلقه  رژيم جمھوری اس�می در شرايط کنونی ھمان ضعيف

ھا و حيات  داری است، که بيش از ھمه دوره ی سرمايه از زنجيره
وظيفه طبقه کارگر آگاه و .  نکبت بارش لرزان و ناپايدارتر است

ھای پيشتاز کمونيست است که با حرکت تاريخی  احزاب و سازمان
خود، و متشکل در نھادی تشکي�تی با يک اعتصاب 

داری  سياسی و در قيامی مسلحانه به عمر رژيم سرمايه_عمومی
 .جمھوری اس�می پايان بدھند

 
 

برقرارباد حکومت  -سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی
 شورائی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی 
 حکومت شورائی -کار،نان،آزادی 
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 بھاران خجسته باد
 

فرارسيدن سال نو در اتحاد و مبارزه عليه ويروس کرونا و حاکمان 
جنايتکار جمھوری اس�می را بر عموم کارگران و زحمتکشان 

 .گوييم شادباش می
 

امسال در شرايطی به استقبال بھارمی رويم که مردم دنيا با ويروس 
کنند  و مردم ما ھرروز شاھد پرپر شدن  وپنجه نرم می کرونا دست

 .بيشتر عزيزانشان ھستند
 
باری که رژيم جمھوری اس�می بر  اميدواريم  اين بيماری مرگ 

تر از زندگی مردم رخت بربندد و  سر مردم آوار کرد، ھرچه زود
کار وزندگی عموم مردم ايران ھر چه زودتر به حالت عادی 

 .برگردد
 

 کارگران و زحمتکشان
 

و "  طبيعی"بار مردم ما در سالی که گذشت با رويدادھای فاجعه
ھای نخست صدھا تن  اجتماعی متعددی روبرو شدند  و درھمان ماه

توجھی آن به زندگی و  لياقتی رژيم حاکم و بی از مردم در اثر بی
که بسياری از             درحالی.  جان مردم جان خود را از دست دادند

گيری بود و  بينی و پيش قابل پيش"  طبيعی"رويدادھا و حوادث 
کم خسارات مالی و جانی آن  شد جلو اين فجايع را گرفت يا دست   می

 .را کاھش داد
 سال حاکميت خود جنايات ۴١رژيم جمھوری اس�می در طول 

ھا تن از مردم را به فقر و      متعدد و ھولناکی مرتکب شده ، ميليون
 .ھا را به تباھی کشانده است             ف�کت و بدبختی سوق  داده وزندگی آن

 
ھای عميق حاصل از سيل و زلزله ترميم نيافته بود که   ھنوز زخم

ای را که در اعتراض به  آمده جان ارتجاع حاکم صفوف مردم به
ھا و برای تغيير وضع موجود به قيام برخاسته بودند، به خاک          گرانی

 معترض خيابانی را به گلوله بست و بيش از ١۵٠٠و خون کشيد ، 
اما تجربه ثابت کرده است .  ده ھزار تن را بازداشت و زندانی کرد

توان در برابر  که با سرکوب و سرنيزه و کشتار و زندان، نمی
خواھند و حتی  کشی که ديگر نمی ھای مردم زحمت مبارزات توده

توانند وضع موجود را تحمل کنند سد غيرقابل عبوری ايجاد  نمی
 سرکوب شد اما ٩٨اعتراضات پرشور خيابانی و قيام آبان .  کرد

ھای ديگری درراه  تر و قيام ترديدی نيست که اعتراضات گسترده
اش پيک بھار با ھزاران  وز پی  -نيست ترديد زمستان گذرد"است و 

 "!آيد گل سرخ می
 

 داخل کشور) اقليت(ما فعالين و ھواداران سازمان فداييان 
 

ضمن تبريک بھار و سال نو و نويد پيروزی قطعی نو بر کھنه ، 
سال جديد را با تشديد مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری 
اس�می و استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان آغاز 

 . کنيم می
 

برقرار باد حکومت    -سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی   
 شورايی

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی  زنده
 کار   نان  آزادی   حکومت  شورايی

 
 داخل کشور -)اقليت(فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
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 ٢٠٢٠مارس  ٨گزارشی از مبارزات طبقاتی زنان در 

 کشور جھان روز ٢۶با توجه به اين که تنھا در 
زن، روز تعطيل رسمی است و در برخی از 
کشورھا از جمله ايران و ترکيه برگزاری اين 

باشد، امسال شيوع ويروس  روز ممنوع می
کرونا، نيز در بسياری از کشورھا، به ويژه در 

ی آسيا برگزاری مراسم روز جھانی زن را  قاره
با وجود اين، امسال .  الشعاع خود قرار داد تحت

ھا زن در تظاھرات  در روز جھانی زن، ميليون
ھای برگزار شده از شيلی تا فرانسه،  و اکسيون

، بريتانيای کلمبيا، آرژانتين، اسپانيا، پاکستان
، عراق، بلژيک، لھستان، ترکيه، فيليپين و کبير

ھا آمدند و نيروی عظيم خود را  ھائيتی به خيابان
در مبارزه عليه مردساbری در نظام سرمايه 

مھم ترين موضوعات .  داری به نمايش گذاردند
زنان، مانند سال گذشته، مبارزه با انواع خشونت 
عليه زنان، قتل زنان، ازدواج اجباری، تجارت 
زنان، انواع تبعيض جنسيتی از جمله شکاف 

ھای رياضتی و کاھش  دستمزد و عليه سياست
ھای  خدمات اجتماعی و در مجموع سياست

ھمچنين اعتراض به تخريب .  نئوليبراليستی بود
محيط زيست به ويژه با تمرکز بر عواقب منفی 

ی پھناور مبارزات  آن برای زنان، در عرصه
داشتن حق سقط .   مارس جای گرفته بود٨امسال 

جنين بھداشتی و رايگان، تامين بھداشت و 
س�متی و حق تحصيل ھمگانی از ديگر مطالبات 

ھا و مطالبات بسته به  اين خواسته.  زنان بود
شرايط گوناگون، از جمله موقعيت سياسی و 
سطح مبارزات عمومی در کشورھای مختلف، 

 . اشکال مبارزاتی متنوعی به خود گرفت
 مارس ٨با بررسی گزارشات منتشر شده از 

توان گفت که مبارزات زنان در  امسال می
ای ساختارھای  ی جھانی به طور فزاينده عرصه

. کشد سياسی و اقتصادی موجود را به چالش می
تر شوند،  اين مبارزات به ھمان نسبتی که آگاھانه

گيرند و مستقيما  تری به خود می اشکال راديکال
. کنند در مقابل دستگاه سرکوب ايستادگی می

 ٨ھای برگزار شده در   ھا و اکسيون راھپيمايی
مارس امسال نه تنھا خود را به عنوان يک جنبش 
جھانی قوی فمينيستی به نمايش گذارد، بلکه بيش 

ی طبقاتی به جنبش  از ھر چيز بازگشت مبارزه
. المللی را دربرداشت زنان در سطح بين
 مارس امسال را ٨ھای  تظاھرات و درگيری

ھای اعتراضی  توان از مبارزات و خيزش نمی
ھای اخير در  عمومی جدا ساخت که در ماه

بسياری از کشورھا از جمله ايران، الجزيره، 
داری و  لبنان، عراق و شيلی عليه نظام سرمايه

ھای ديکتاتوری  ھای نئوليبراليستی، رژيم سياست
و ارتجاعی به وقوع پيوستند و زنان نقش 

 .ھا داشتند ای در آن برجسته
مکزيکوسيتی پايتخت کشور مکزيک امسال در 

ھايی از مبارزات  روز جھانی زن شاھد صحنه
ھای سرکوب رژيم  ی زنان عليه ارگان قھرمانانه

ھای متعدد منتشره در  ھا و فيلم عکس.  بود
تر وقوع يک انق�ب را  ھای اجتماعی، بيش رسانه

 ھزار ١۵٠در اين روز، بيش از .  کنند تداعی می
زن مکزيکی، تظاھراتی تاريخی را سازماندھی 

صدھا سازمان فمينيستی، اجتماعی و .  کرده بودند
و خشونت نظام "  قتل زنان"چپ عليه 

مردساbری عليه زنان، برای برخورداری از 

امکان سقط جنين بھداشتی، مطمئن و رايگان 
برای ھمه و در اعتراض به دستمزدھای ناچيز 
زنان به عنوان نيروی کار ارزان، ھمچنين در 
دفاع از مناطق خودمختار بوميان مکزيک و 

 مارس ٨عليه دولت لوپز اُبراُدر برای شرکت در 
در مراسم اين روز زنان .  فراخوان داده بودند

مکزيک بر ھمبستگی خود با اعتراضات زنان 
در شيلی، فرانسه و در سراسر جھان تاکيد 

 .  کردند
در شيلی، تظاھرات ميليونی زنان به تظاھرات 

ھای  ای که از ماه اکتبر عليه سياست توده
. نئوليبراليستی آغاز شده بود، روحی تازه دميد
بيش از دو ميليون تن از زنان تظاھرکننده 
خواستار استعفای پينييرا رئيس جمھور اين کشور 

زنان نقض حقوق بشر و اعمال .  شدند
از جمله .  ی رژيم را محکوم کردند گرانه سرکوب

"دادند، چنين بود شعارھايی که زنان می پينييرا : 
پليس شيلی در شھر ".   مانند پينوشه قاتل است

سانتياگو و شھرھای ديگر به مقابله با 
 . تظاھرکنندگان و دستگيری آنان پرداخت

شھر مادريد، پايتخت اسپانيا امسال نيز شاھد 
 ھزار ١٢٠بيش از .  تظاھرات پرقدرت زنان بود

 ھزار نفر در بارسلونا ۵٠زن در مادريد و حدود 
در شھرھای متعدد .  و بيلبائوبه تظاھرات پرداختند

ديگری نيز تظاھرات و به ويژه اعتصابات 
 .  متعددی صورت گرفت
 ھزار زن، عليه حکومت ۶٠در پاريس، بيش از 
ھای نئوليبراليستی از جمله  مکرون و سياست

در ھمين .  رفرم بازنشستگی به خيابان آمدند
کمپين فمينيستی عليه "رابطه کمپينی تحت عنوان 
تظاھرات .  تشکيل شد"  رفرم قوانين بازنشستگی

ھای  زنان در فرانسه از حمايت برخی اتحاديه
ت و کارگران و کارمندان و .س.کارگری مانند ژ

در صف .  دانشجويان اعتصابی برخوردار بود
ھای تظاھرات پ�کاردی حمل  مقدم يکی از دسته

دانشجويان و اعتصابيون در "شد با مضمون  می
داری و  صف اول مبارزه عليه سرمايه

تظاھراتی که يک روز قبل از ".  مردساbری
سوی زنان برگزار شده بود، در ساعات 
بعدازظھر با اِعمال خشونت از سوی پليس به 

 . درگيری کشيده شد و تعدادی دستگير شدند
ی  ی طبقه در آرژانتين که دولت نماينده

پيمان با مرتجعين مذھبی در حال  دار، ھم سرمايه
تصويب قانونی سختگيرانه در رابطه با سقط 

باشد، کليسا در تأييد اين قانون فراخوانی  جنين می
در مقابل، .   مارس داده بود٨برای تظاھرات در 
ھای زنان و نيروھای چپ در  به دعوت سازمان

 مارس، بيش از يک ميليون زن در ٨روز 
بوئنوس آيرس در اعتراض به لوايح تشديد قوانين 

 . محدوديت سقط جنين به تظاھرات پرداختند
در استانبول، پليس دولت مرتجع و فاشيستی 

آور سعی در متفرق  ترکيه، با پرتاب گاز اشک
کنندگان در تجمع اعتراضی در  کردن شرکت

امسال نيز مانند سال گذشته .  ميدان تکسيم کرد
 مارس را ٨ستيز اردوغان مراسم  دولت زن

با اين وجود صدھا زن .  ممنوع اع�م کرده بود
ت�ش کردند تا تجمع اعتراضی خود را برگزار 

 . کنند
راه يافتن موضوع تخريب محيط زيست، به 

ای جنبش زنان، يکی از  مطالبات توده
 ٨موضوعاتی است که به ويژه در تظاھرات 

ھای  ھا و اکسيون مارس امسال در راھپيمايی
در اين رابطه .  مختلف در انگلستان مطرح گرديد

ھا زنی که بر روی پل  يکی از سخنگويان ده
واترلو در لندن، زنجير انسانی تشکيل داده بودند، 

"گويد ی خود چنين می در مصاحبه عمدتا زنان : 
فقير در کشورھای جنوبی ھستند که تحت 

اما در صورتی که . ای قرار دارند خشونت فزاينده
در بحران اقليمی و محيط زيستی تغييری حاصل 
نشود، به زودی اين وضعيت به واقعيت زندگی 

 ."تمام زنان تبديل خواھد شد
 شھر اين کشور ٧٠در برزيل نيز در بيش از 

 .   تظاھرات وسيعی توسط زنان صورت گرفت
 ھزار زن برای حقوق برابر با ١٢در برلين 

. مردان در مقابل کار برابر تظاھرات کردند
. گ.  ای"ی کارگری آلمان  بزرگترين اتحاديه

 مارس، از اين ٨ای به مناسبت  در اط�عيه"  متال
شکاف جنسيتی .  خواست زنان حمايت کرد

 . درصد است٢١دستمزد در آلمان 
در قرقيزستان، تعدادی از زنانی که برای 

 مارس تجمع کرده بودند، دستگير ٨برگزاری 
 . شدند

 مارس ٨زنان پيشرو پاکستان که در تظاھرات 
شرکت کردند، مورد ھجوم نيروھای مرتجع 
اس�می قرار گرفتند که به سوی آنان سنگ 

 .  کردند پرتاب می
 مارس در ٨متاسفانه  ھنوز از برگزاری مراسم 

ايران به دليل شيوع وسيع ويروس کرونا اط�عی 
ھای  تنھا موردی که در رسانه.  در دست نيست

اجتماعی انعکاس يافت، عکسی از تجمع تعدادی 
 مارس ۶ اسفند برابر با ١۶از زنان و مردان در 
در اين گردھمايی زنان و .  در کردستان است

مردان برای بزرگداشت روز مبارزات جھانی 
 ٨گرامی باد "زنان با پ�کاردھايی با مضمون 

برابری زن و مرد "و "  مارس روز جھانی زن
ھمبستگی خود را با "  قيد و شرط ندارد

مارس در جھان ابراز    ٨برگزارکنندگان مراسم 
 . کردند

تظاھرات زنان پناھجو در مرز يونان و ترکيه در 
مارس و برای دفاع از حقوق    ٨بزرگداشت 

ھايی بود که انعکاس  انسانی خود، نيز از اکسيون
 . ھا يافت وسيعی در رسانه
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 ٧ ٨۶٢ شماره  ٩٩  فروردين ۴    ٧
١از صفحه   

١١درصفحه   

نقطه [طبق آمار ارائه شده، ما از مرحله پيک "
 ". بيماری کرونا عبور کرده ايم]  اوج

معلوم نيست حسن روحانی از کدام آمار و ارقام 
سخن می گويد، اگر استناد او به ھمان آمارھای 
جعلی نھادھای دولتی باشد، که باز ھم طبق ھمان 
داده ھای دروغين وزارت بھداشت، نه تنھا ايران 
از مرحله پيک اين بيماری عبور نکرده، بلکه 

 ھمچنان بر ١٩منحنی ابت�ئ به ويروس کوويد 
سخنان روحانی در .  سير صعودی آن تاکيد دارد

اين باره، آنچنان مضحک و غير واقعی بود که 
يک روز بعد محمد رضا ظفرقندی، رئيس 
سازمان نظام پزشکی کشور در واکنش به سخنان 

"او گفت بيماری ناشی از ويروس جديد، ھنوز : 
به نقطه اوج ابت� به بيماری نرسيده و اگر مردم 
توصيه ھا را رعايت نکنند با وضعيت خطرناکی 

 ".روبرو خواھيم شد
به راستی چرا حسن روحانی به عنوان باbترين 
مقام اجرايی جمھوری اس�می، به چنين سخنان 

دليل اين ادعای .  دروغينی متوسل شده است
مضحک روحانی را بايد در سخنان دو روز 
بعدتر او ديد که در وضعيت بحرانی شيوع کرونا 
در ايران ھمچنان به شدت با قرنطينه شدن 
. تھران، قم و بعضی شھرھای ديگر مخالفت کرد

 اسفند، در جلسه ٢٨روحانی روز چھارشنبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، با تاکيد بر اينکه فقط 
اين ستاد مسئول تصميم گيری در باره تعطيلی و 
يا ايجاد ھرگونه محدوديت بخاطر کرونا است، 

"گفت ما چيزی به نام قرنطينه اص� نداريم، : 
اينکه شايع شده در تھران و يا در بعضی از 
شھرھا برخی از فروشگاه ھا، برخی از مشاغل 
قرنطينه می شوند، چنين چيزی اص� وجود 
ندارد، نه امروز قرنطينه است و نه در ايام عيد و 

 ".   نه بعد از آن و نه قبل از آن
با شنيدن اين سخنان روحانی، ديگر برای ھمگان 
بايد روشن شده باشد که اين ھمه زور زدن ھای 
او برای عادی نشان دادن وضعيت بيماری کرونا 
. در ايران به چه دليل و با چه اھدافی بوده است
در واقع، تمام دروغ بافی ھا و ياوه سرايی ھای 
روحانی از آغاز تا به امروز، از جمله پنھان 
کاری دولت در اع�م خبر شيوع ويروس کرونا 

 بھمن اع�م شد، ٣٠که در نھايت با تاخير در 
اينکه مدام آمار و اط�عات دروغ به خورد مردم 
می دھند و اينکه در وضعيت کام� رو به رشد 
بيماری کرونا، با ياوه گويی در مورد عبور از 
مرحله پيک کرونا سخن می گويند، ھمه و ھمه 
به خاطر فرار جمھوری اس�می و التزام دولت 
از قرنطينه کردن قم، تھران و بعضی شھرھای 

 . ديگر است
پنھان کاری جمھوری اس�می در مورد شيوع 
بيماری کرونا در ايران و اع�م خبر رسمی آن 

 بھمن، در شرايطی صورت گرفت ٣٠در تاريخ 
که نريمان پناھی با انتشار ويدئو کليپی اع�م 

 بھمن که جمعی از مداحان به ٢۵کرده بود، روز
ديدار رھبری رفته بودند به آنان اجازه نزديک 

او .  شدن به رھبری و بوسيدن دستان او داده نشد
: علت اين ممانعت را چنين توضيح داده است

چرا؟ آيا آقا به .  نگذاشتند ما دست آقا را ببوسيم"

حفظ جان آقا بر ما .  ما بی اعتنايی کرد؟ خير
اين بخش ازسخنان نريمان پناھی ".  واجب بود

بيانگر اين واقعيت است که مسئوbن رده باbی 
حکومتی به ويژه کادر پزشکی بيت رھبری پيش 

 بھمن نسبت به شيوع ويروس کرونا در ٢۵از 
 . ايران با خبر بودند

با انتشار خبر رسمی فوت دو نفر در قم و برم� 
شدن شيوع وسيع ويروس کرونا در اين شھر و 
احيانا بعضی شھرھای ديگر، زمزمه ھای 
ضرورت قرنطينه شدن قم از طرف متخصصان 
پزشکی، گروه ھای اجتماعی مسئول و حتا 
. عناصری از جناح ھای درون رژيم مطرح شد
دولت و کل ھيئت حاکمه ايران اما از ھمان آغاز 
با سرسختی تمام امر قرنطينه شدن قم را به ھيچ 

سخنگوی وزارت بھداشت، نماينده خامنه .  گرفتند
ای و عناصر مذھبی با نفوذ حاکميت نيز با تاکيد 
بر مبانی ايدئولوژيک در صف اول مخالفت با 

 .  امر قرنطينه شدن قم قرار گرفتند
در ادامه مخالفت ھا با قرنطينه شدن قم، خامنه 

" ب�يی"ای نيز با طرح اينکه  شيوع کرونا 
، عم� به دولت "آنچنان بزرگ نيست"است، اما 

و ھمه آنھايی که مخالف قرنطينه بودند، ميدان داد 
تا با شعار ايدئولوژيک دفاع از حرم 

مقاصد خرافاتی، قرون وسطايی و "  معصومين"
در اين ميان .  ضد مردمی خود را پيش ببرند

واکنش دولت اما از ھمه مھمتر بود، که با فرار 
از مسئوليت پذيری در حفظ جان و س�متی 
مردم، با ھر گونه اقدام قرنطينه حتا در شھر قم 

شھری که منبع اوليه و اصلی شيوع . مخالفت کرد
و چه بسا با .  ويروس کرونا در ايران بود

قرنطينه شدن کامل اين شھر اکنون تمام پھنه 
 . کشور با چنين فاجعه ای مرگبار مواجه نمی بود

امتناع جمھوری اس�می از قرنطينه کردن قم و 
بعضی شھرھای ديگر در شرايطی صورت 
گرفت که جھان تجربه موفقيت آميز چين در 
. قرنطينه کردن شھر ووھان را پيش رو داشت

 ميليون نفر جمعيت که دولت چين با ۶شھری با 
قرنطينه کردن کامل آن و تعداد ديگری از مناطق 
آلوده به ويروس، قادر شد گسترش اين بيماری را 
به طرز شگفت انگيزی مھار و روند منحنی رو 

شھرھا و .  به رشد آن را به سمت صفر بکشاند
مناطقی از چين که ده ھا ميليون مردم آن برای 
چند ھفته و به طور کامل در قرنطينه خانگی 

آن چنان قرنطينه ای که بجز مراکز .  قرار گرفتند
درمانی و فروشگاه ھای آن�ين مواد غذايی، تمام 
فعاليت ھای توليدی، تجاری، خدماتی و رفت 
وآمدھای درون شھری در تمام مناطق قرنطينه 

واضح است که اجرای .  شده به کلی ممنوع شد
خانه نشين کردن کامل ده ھا ميليون نفر در 
مناطق قرنطينه شده، بدون تامين معاش و خورد 
و خوراک روزانه آنان، بدون تامين نيازھای 
دارويی، درمانی، امکانات پزشکی، بدون جبران 
خسارات وارده بر انبوه مراکز توليدی و بنگاه 
ھای خدماتی تعطيل شده و نيز بدون پرداخت مزد 
و حقوق به ھمه کسانی که بجای رفتن به سر کار 
مجبور به  خانه نشينی شده اند، ھرگز ممکن 

دولت چين، تنھا با التزام عملی به تامين .  نبود

تمام امکانات معيشتی و رفع نيازھای روزانه 
شھروندان خود، قادر شد تا اجرای کامل قرنطينه 
شدن شھرھای ويروسی را با موفقيت به انجام 

طرحی که حداقل ده ھا ھزار ميليارد .  برساند
موفقيت چين .  يوآن برای دولت چين ھزينه داشت

در قرنطينه کردن شھرھا، نمونه ای از اقدامات 
مسئوbنه يکی از ھمين دولت ھای سرمايه داری 

راه .  موجود جھان در مقابله با ويروس کرونا بود
حلی تعرضی و ضربتی در مھار ويروس کرونا 
که با کمترين تلفات انسانی نسبت به جمعيت 

 . بسيار باbی اين کشور به اجرا درآمد
حال با توضيح ھمين مختصر از اقدامات دولت 
چين و دولتھايی نظر ژاپن، کره جنوبی و ديگر 
دولت ھای آسيای جنوب شرقی، می توان فھميد 
که چرا و به چه دليل دولت جمھوری اس�می از 
بيخ و بن مخالف ھرگونه اقدامی در مورد 

ھيئت حاکمه .  قرنطينه شدن شھرھای ايران است
ايران در ابتدا به دليل عقايد پوسيده مذھبی و 
باورھای ايدئولوژيک، به شدت با قرنطينه شدن 

برای مسئوbن جمھوری اس�می .  قم مخالفت کرد
پذيرفتنی نبود، شھری ھمانند قم را که طی دھه 

ی بيماران "  شفا"ھای متمادی برای زيارت و 
" مقدس"وامانده از دارو و درمان و بھداشت، 

اع�م کرده اند، به يک باره قرنطينه اع�م کنند، 
آنرا تعطيل و مردم را از ورود "  متبرکه"اماکن 

به شھر و زيارت قبور افراد به اصط�ح 
آن ھم .  مدفون در اين شھر منع کنند"  مقدس"

شھری ھمانند قم که طی دھه ھا و قرن ھای 
متمادی کانون به اصط�ح درمان و ع�ج 
. بيمارانی با باورھای خرافی و مذھبی بوده است
شھری با چنين پيشينه مذھبی که با ورود ويروس 
کرونا در آن، نه تنھا ديگر با توسل به حرم 

شانسی برای نجات مبت�يان اين "  معصومين"
بيماری وجود نداشت، بلکه حضور جمعی ھمان 
مردم مبت� به ويروس کرونا در مکان ھای به 
ظاھر متبرکه، خود عاملی صد در صد موثر در 
شيوع بيشتر و انتقال سريع اين ويروس به افراد 

 .سالم ديگر ھم می شد
با گذشت دو ھفته، وقتی ُگرده سخت جانی 
باورھای خرافی و ايدئولوژيک ھيئت حاکمه 
ايران در مواجه با سرسختی شيوع ويروس 
کرونا به خاک ماليده شد، اينبار دbيل اقتصادی و 
بار مالی تامين معاش روزانه و رفع نيازھای 
درمانی، دارويی و بھداشتی توده ھای خانه نشين 
شده، باعث امتناع و سخت جانی دولت در 
. قرنطينه شدن شھر قم و ديگر شھرھای ايران شد
با سراسری شدن شيوع ويروس کرونا و فرار 
آگاھانه جمھوری اس�می در امر قرنطينه کردن 
شھرھا و عدم مسئوليت پذيری دولت ارتجاعی 
اس�می در حفاظت از جان ميليون ھا کارگر و 
زحمتکش، اکنون ديگر برای ھمگان روشن شده 
است که ھيئت حاکمه ايران برای صرفه جويی و 
زير بار نرفتن ھزينه ھای مالی و اقتصادی 
قرنطينه شھرھا، عم�  مردم را با دعوت به خانه 

اکنون شيوع کوويد .  نشينی به حال خود رھا کرد
 به جايی رسيده است که سرتاسر ايران به اين ١٩

ويروس آلوده شده و ديگر چه بسا قرنطينه کردن 
در چنين وضعيتی که .  شھرھا ھم جوابگو نباشد

دولت نسبت به مردم ايران جنايت کرده است، 
فرياد اعتراض عمومی نسبت به بی مسئوليتی 

در اين ميان، .  دولت از ھر سو بلند شده است

 قرنطينه اقدامی ضروری که جمھوری اسIمی 
 از انجام آن امتناع کرد
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ديگر و عيان "  ھای ھمايش"به رغم برگزاری 
داری در زندگی  شدن آثار سودجويی سرمايه

ھا، نه تنھا اقدامی مؤثر در اين  روزمره انسان
تر گشته  زمينه انجام نشده، بلکه وضعيت وخيم

ھای يک سال و نيم اخير سازمان  گزارش.  است
ملل از پيامدھای وخيم تغييرات اقليمی، در 

از خشکسالی، .  گويند ای نزديک سخن می آينده
زايی، سيل،  ھای اقليمی، بيابان قحطی، مھاجرت

. ھای گسترده سوزی ھای اقتصادی و آتش خسارت
(باز به گفته سازمان ملل، حتا توافق پاريس 

خوانده شد، در تحليلی "  تاريخی"که )  ٢٠١۵
به اين دليل .  نھايی کاری از پيش نخواھد برد

ھای چندمليتی  ھا و شرکت روشن که کنسرن
حاضر نيستند سودشان را فدای محافظت از اقليم 

بنا به .  ھای نفتی ھستند ھا غول کنند و بدترين آن
پايگاه "و "  پاسخگويی اقليمی"گزارش انستيتوی 

 توليدکننده ١٠٠، "داده توليدکنندگان بزرگ کربن
بزرگ نفت و سوخت مسئوليت انتشار بيش از 

ای جھان از سال   درصد از گازھای گلخانه٧٠
بنا به گزارش روزنامه .   به اين سو ھستند١٩٨٨

با اتکا به ھمين گزارش، مسئوليت يک "  گاردين"
 ٢٠ای با تنھا  سوم کل انتشار گازھای گلخانه

از اين .  شرکت توليد سوخت فسيلی است
ھا آرامکوی عربستان در رده اول و  شرکت

 .شرکت ملی نفت ايران در رده پنجم قرار دارند
ايران نيز، در اين ميان، از تأثيرات تخريب 
محيط زيست در سطح جھانی برکنار نمانده 
است، از يک سو، در ايران نيز نظام 

داری حاکم است و از سوی ديگر اين  سرمايه
رژيم حتا در سطح کشورھای پيشرفته 
بورژوايی، نه تنھا گامی برای کاھش دامنه اين 
تأثيرات برنداشته است، بلکه با اقدامات 

گرانه و سوءمديريت بر ابعاد  سودجويانه و چپاول
اھميت تغييرات اقليمی و تخريب .  آن افزوده است

محيط زيست تنھا در کاھش تنوع و انقراض 
ھای گياھی و حيوانی نيست، بلکه اين  گونه

. تغييرات، تأثيرات اجتماعی نيز در پی دارند
تأثيرات اجتماعی مخربی که ابتدا شرايط زيست 

تر  پذيرترين قشرھای جامعه را وخيم آسيب
ھای گذشته و به  گونه که در سال ھمان.  سازد می

 .ويژه در سالی که گذشت شاھد آن بوديم
ھای گسترده  ، بارش٩٨در روزھای آغازين سال 

در .   استان منجر گشت٢۵سابقه در  به سيلی بی
 نفر کشته و ھزار نفر ٧۶ھا  جريان اين سي�ب

گذشته از آن، بيش از نيم ميليون نفر . زخمی شدند
 ميليون دbر ٧٠٠ ميليارد و ۴آواره شدند و 

خسارت به بار آورد که يک سوم آن به 
اگر بارش گسترده باران و جاری .  کشاورزی بود

شدن سيل، يک حادثه طبيعی است، اما با 
ھای علمی و تکنيکی کنونی، امکان  پيشرفت

ھای جانی و خسارات مالی  کاھش دامنه زيان
چون احداث سدھا و  اقداماتی ھم.  وجود دارد

ھا، تعبيه  بندھای مناسب، bيروبی رودخانه سيل
مسيرھای مناسب برای جاری شدن آب، ايجاد 

ھای مناسب برای نفوذ آب، حفظ حريم  چاه
در دی ماه باز ھم در استان ...  ھا و رودخانه

سيستان و بلوچستان سيل جاری شد، اما با وجود 
بند منطقه  گذشت چند ماه از سي�ب بھاره، سيل

 تخريب شده بود، ھنوز ترميم ١٣٨۶که در سال 
بند  در صورتی که ترميم اين سيل.  نشده بود

 درصد از خسارات وارده به ۶٠توانست  می
در ھر .  ھای کشاورزی را کاھش دھد زمين

ھا  سي�بی، اين تنھا محصوbت کشاورزی و دام
شوند، بلکه ويرانی روستاھا،  نيستند که نابود می

وخيم شدن معيشت بخش زيادی از کشاورزان و 
ھای اقتصادی، بسياری از روستاييان  عدم کمک

.  کند خانمان و وادار به مھاجرت می را بی
شھرنشينان نيز از خسارات سيل در امان نيستند، 
به ويژه مناطق فقيرنشين و حاشيه نشين شھرھا 

ھا را ويران يا نيمه ويران  که آب و فاض�ب خانه
در .  سازد شان را نابود می کند و لوازم زندگی می

گرفتگی و تخريب  چنين، آب پی ھر سيل، ھم
ھا نيز منجر به  ھا و کارخانه ھا، کارگاه ساختمان

بيکاری ھزاران کارگر و نابودی منبع تأمين 
 . شود معاش چند ده ھزار خانواده کارگری می

رژيم جمھوری اس�می در حالی از اجرای 
اقدامات پيشگيرانه برای کاھش دامنه سيل امتناع 

کند که با ايجاد سدھای غيرکارشناسی و زايد،  می
موجب تشديد دامنه تخريب سيل، نابودی 

ھا، تخريب   ھای کشاورزی، نابودی جنگل زمين
 .گردد خاک و موانع پيشگيرانه طبيعی می
رويه  ھای بی با وجود اثبات تبعات منفی سدسازی

 آغاز شد، ھنوز ھم  ١٣۶٨و گسترده که از سال 
ھای  مدافعان بسياری در ميان مديران شرکت

مشاور و پيمانکاری، نمايندگان مجلس و مقامات 
ھايی مانند سپاه پاسداران  استانی دارد، و ارگان

که خود از پيمانکاران اصلی ساخت اين سدھا 
زمان بر  سدھايی که بدون اقدامات ھم.  ھستند

باbدست و پايين دست مخزن، بدون توجه به 
ھای  وضعيت پوشش گياھی، بدون اجرای طرح

ھای  خيزداری برای تثبيت خاک کوھپايه آب
باbدست حوضه ساخته شده و در نتيجه، موجب 

. شود جمع شدن رسوبات و کاھش عمر سد می
ھا پخش  رسوباتی که در حالت طبيعی روی دشت

. رسانند شوند و به حاصلخيزی خاک ياری می می
سدسازی، ع�وه بر آن، با کاھش جريان سھم آب 

ھای آب زيرزمينی  آبی سفره پايين دست، به کم
انجامد و کشاورزان برای جبران کمبود آب،  می
کنند که خود  تر می دست را عميق ھای پايين چاه

زايی  موجب تخليه آبخوان و نشست زمين و بيابان
 .شود می

ھا، تخريب  يکی ديگر از دbيل روان شدن سي�ب
در سال گذشته مناطق بزرگی از .  ھاست جنگل
 گفته يکی از ھا در آتش سوختند که به  جنگل

ھا علل طبيعی   درصد حريق٢٠مقامات تنھا 
 درصد بقيه، ٨٠شود، در  گفته می.  داشتند

منظور مقامات از .  نقش دارند"  عوامل انسانی"
احتياطی کشاورزان يا  ، بی"عوامل انسانی"

مسافران و گردشگران و افرادی از اين دست 
به فرض پذيرش اين ادعا، نکته ديگری که .  است

باز مسئوbن به آن اذعان دارند، کمبود امکانات 
ھاي  اطفای حريق، ناھماھنگي بين سازمان

سوزي و  ذيربط، دشواري دسترسي به کانون آتش
. نبودن امکانات براي اطفای ھوايي حريق است

ای  ھا چاره کمبودھايی که دولت برای رفع آن
 .انديشد نمی

 ھکتار، بار ديگر ۴٠در سال گذشته، يک بار 
 ھکتار و باbخره رکورد زد و ١٠٠ ھکتار، ۵٠

ھای استان   ھکتار از جنگل٨٠٠ای  در حادثه
رئيس پارک ملی گلستان نيز .  گلستان سوخت

ھا در جنگل  سوزی  درصد آتش٩٩گويد،  می
ست که از بين  اين در حالی.  گلستان عمدی ھستند

 دھه ۴ھای ھيرکانی در  رفتن نيمی از جنگل
ھا انجاميده  ھا برابر شدن سي�ب گذشته، به ده

 ھکتار از  ١٨٣۵در تابستان امسال، .  است
ھای  ھای استان کردستان که بعد از جنگل جنگل

. شمال در رتبه دوم اھميت قرار دارند، سوختند
اقداماتی که به گفته ساکنان محلی و فعالين محيط 

امنيتی و برای اجرای   –زيستی، به دbيل نظامی 
ھای ويرانگر محيط زيستی به عمد از  پروژه

سوی نھادھايی مانند سپاه پاسداران به وقوع 
 .پيوندند می

 ھکتار از ٣٠٠در شھريور ماه پس از سوختن 
ھای ارسباران، يکی از مقامات در سفر به   جنگل

اين منطقه، گفت، به احتمال قوی بخشی از حريق 
در ."  با ھدف تصرف زمين بوده باشد"تواند  می

ای  ھا و اراضی ملی ايران منطقه سراسر جنگل
نيست که از تصرف و ساخت و ساز وي�ھا در 

اين به جز ت�ش برای تصرف .  امان مانده باشد
ھای  برداری بخشی از اراضی ملی برای بھره

به گفته يکی .  پروری است صنعتی و معدنی و دام
 ھزار پرونده تعرض به ۵٠از مقامات در دی ماه 

ھايی  اخيراً بازداشت"منابع طبيعی وجود دارد که 
بر ھمگان روشن است "!  ھم صورت گرفته است

که بخش بزرگی از اين متصرفان، مقامات و 
مديران دولتی و حکومتی و  مسئوbن لشکری 

دارانی ھستند که با  ھا و سرمايه وابستگان آن
ھای ک�نی دست  ھا به ثروت غارت دسترنج توده

چرا که  تمام اين وي�ھا نه تنھا تخريب .  اند يافته
شوند بلکه از تجھيزات و تأسيسات شھری  نمی

وي�سازی ابتدا از اراضی .  نيز برخوردارند
غرب تھران شروع شد، به تدريج تا به مناطق 

ھای مازندران و گي�ن و   بکر جنگلی در استان
يکی از استادان دانشگاه .  گلستان امتداد يافت

افزايش رانش زمين با رشد :  گويد ساری نيز می
است  وي�سازی در ارتفاعات مازندران، خطری

 . کند که اين استان را تھديد می
ھای عمدی و غير عمدی، بخش  به جز حريق

" بدون مجوز"ھا    ھای اين جنگل زيادی از درخت
" حفاظت محيط زيست"اند، اما سازمان  بريده شده

در آبان ماه گفته شد .  کند نيز  نقش فعالی ايفا می
که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، اجرای 
طرح انتقال آب از دريای مازنداران به ف�ت 
مرکزی ايران را ب�مانع دانسته که از نظر 
مسئوbن اين سازمان مترادف با تخريب درختان 

از .  ھای ھيرکانی است  ھکتار از جنگل۴٠
بزرگترين مدافعان اين طرح، وزير نيرو، رئيس 
سازمان محيط زيست و رئيس جمھور و 

گويی پس از سه دھه .  نمايندگان سمنان ھستند
رويه و تخريب غير قابل جبران  سازی بی سد

محيط زيست که توسط رفسنجانی شروع شد، 
ھای انتقال آب به پشتيبانی  اينک نوبت به طرح

روحانی رسيده است تا اقدامات رفسنجانی در 

 جمھوری اسIمی، 
 عامل نابودی محيط زيست در ايران

١از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ٨۶٢ شماره  ٩٩  فروردين ۴    ٩

 !اش را تکميل کند ھنگام رياست جمھوری
ھا و منابع  ھا و تاbب خشکاندن رودھا و درياچه
ھای مخرب محيط  آبی زيرزمينی با سياست

توجھی به حفظ محيط زيست، نه تنھا  زيستی يا بی
مردم را از دسترسی به آب آشاميدنی محروم 

ھا ھزار کشاورز را خانه  کرده است بلکه ده
خراب کرده و روستاھای بسياری را از سکنه 

ھا که با  خشک شدن تاbب.  تھی کرده است
ھا و ايجاد پوشش گياھی  سيراب کردن زمين

موجب رونق دامداری و کشاورزی و حتا صيد 
شد، بسياری از ساکنان اين مناطق را به  می

، معاون ٩٧در اسفند .  مھاجرت واداشته است
محيط زيست انسانی سازمان حفاظت از محيط 

 تاbب ٢۴ درصد از ٨٠زيست اع�م کرد که 
، ٩٨در بھمن ماه .  اند ايران نابود و خشک شده

شناسی و اکتشافات معدنی  رئيس سازمان زمين
از حالت "ھای ايران   درصد از دشت٩٠گفت که 

ھای خشک اکنون  اين دشت".  اند تعادل خارج شده
ھای گرد و غبار و  به يکی ديگر از کانون

گردوغبار و ريزگردھايی .  اند ريزگرد تبديل شده
که راه تنفس را بر مردم بسته است و ساbنه جان 

 .گيرد چند ھزار نفر را می
اما ھوای آلوده منحصر به مناطق روستايی يا 

ھای خاصی نيست و محدود به  شھرھای استان
ھا پيش  از ھفته.  وجود ريزگردھا در ھوا نيست

کم اع�م رسمی آن،  از شيوع کرونا، يا دست
مدارس شھرھای مختلف بودند که بر اثر آلودگی 

کاھش .  شدند ھوا به مدت چند روز تعطيل می
ھايی که دولت  آbيندگی ھوا نيز از ديگر زمينه

ناوگان .  گذاری در آن نيست حاضر به سرمايه
وجه متناسب با نيازھای  حمل و نقل شھری به ھيچ
از درآمد حاصل از .  جمعيت شھرنشين نيست
ريالی به حوزه حمل و "افزايش قيمت بنزين نيز 
صنايع آbينده .  داده نشد"  نقل عمومی اختصاص

چنان در شھرھا و حاشيه شھرھا به کار خود  ھم
. کيفيت بنزين مصرفی پايين است.  دھند ادامه می

چنان توسط صنايع  کيفيت ھم خودروھای بی
شود، معاينه فنی ناکارآمد  خودروسازی توليد می

چنان در سطح  است و خودروھای فرسوده ھم
در آذر ماه تنھا در يک .  شھر در حال ترددند

 نفر ١۵٠٠روز با افزايش آلودگی ھوا، بيش از 
به دليل مشک�ت قلبی و تنفسی به اورژانس 

 ۴٠٠٠طبق آمار رسمی ساbنه .  مراجعه کردند
 .ميرند نفر از مردم تھران بر اثر آلودگی ھوا می

ھای محيط زيستی در  ھوا و آب آلوده تنھا آلودگی
به .  ايران تحت حاکميت جمھوری اس�می نيستند

جز آلودگی ھوا و ريزگردھا، برخی شھرھا با 
ھای  آلودگی.  ھای ديگری نيز روبرويند آلودگی

ھا در  ھای نفت و پاbيشگاه ناشی از چاه
ھايی مانند خوزستان که باعث بروز   استان
مردم ماھشھر دچار .  ھای بسيار شده است بيماری

اين .  ای سمی و کشنده ھستند آلودگی جيوه، ماده
آلودگی از طريق صنايع پتروشيمی در آب و ھوا 

ھای اين منطقه وارد شده و  ھا و ماھی و پرنده
ھا پيش  سال.  بسيار باbتر از حد استاندارد است

الخلقه  تحقيقی در مورد تولد صدھا کودک ناقص

در ماھشھر به دولت و مجلس ارائه شد، اما به 
ھای پتروشيمی  مجتمع.  دست فراموشی سپرده شد

ماھشھر ساbنه بيش از ده ميليارد دbر درآمد 
ارزی دارد، اما سھم مردم از اين ثروت، آلودگی 

جمعی پرندگان ميانکاله از  مرگ دسته.  جيوه است
در .  ديگر خبرھای محيط زيستی سال گذشته بود

، ھشدار داده شده بود که تاbب ميانکاله ٩٢سال 
وسازھای غير مجاز جزيره  ساخت"به دليل 
ھای  ھای کارخانه ورود تمام پساب"و "  ميانکاله

در معرض نابودی "  صنعتی استان مازندران
 ھزار ١٠چھار سال بعد گزارش شد .  است

 درصد آن ٢٠ھکتار از تاbب ميانکاله، يعنی 
 ٢٠٠، ٩۶سوزی مرداد  خشک شده و در آتش

خواران  ھکتار از ميانکاله از ميان رفت که زمين
باز .  اند خواران مظنونان اصلی آن بوده و تاbب
ھای  سوزی  ھکتار ديگر با آتش۴٠٠، ٩٧در سال 

عمدی از بين رفت و سال گذشته مرگ نزديک 
در ميدان نفتی ".  مبھم" ھزار پرنده به علل ٢٠به 

آب تيمور که بر اثر عدم رعايت استانداردھای 
محيط زيستی در حفاری و نگھداری مواد 

ھای  صنعتی و پسماند نفتی، مواد سمی وارد آب
زيرزمينی گشته و به جز تأثيرات منفی بر 
محصوbت کشاورزی، اھالی روستاھای اطراف 

 .ھای تنفسی مبت� کرده است را به بيماری
يکی ديگر از منابع آلودگی، دفع نامناسب 

جمھوری اس�می حاضر نيست .  ھاست زباله
برای ايجاد مراکز مناسب دفع زباله 

اين امر، به ويژه در مناطق .  گذاری کند سرمايه
جنگلی، يکی ديگر از علل تخريب محيط زيست، 
نابودی کشاورزی و س�مت عمومی است، چرا 

ھا و  ھا به رودخانه که با نفوذ شيرابه زباله
ھای آب زيرزمينی، آب اين منابع غير قابل  سفره

يک نمونه از آن، انباشت زباله .  گردند شرب می
تا مھر ماه سال گذشته، .  در چھاردانگه بود

ھای خانگی و  نزديک به دو ميليارد کيلو زباله
مردم .  بيمارستانی در چھاردانگه دپو شده بود

ھای مختلف  ھا بود از کانال محلی که سال
خواستار رفع بحران زباله شده بودند و نتيجه 
نگرفته بودند، سرانجام در محل تحصن کردند و 

. ھای حمل و تخليه زباله شدند مانع کار کاميون
پس از مقاومتی چند روزه، صدھا نيروی يگان 

ھا پرداختند، بسياری را  ويژه به قلع و قمع آن
ضرب و شتم کرده و به زندان انداختند و 
پيمانکاران شھرداری ساوه با اسکورت يگان 

 .ھا را از سر گرفتند ويژه تخليه زباله
گونه که گفته شد تخريب محيط زيست،  ھمان

باری نيز  اجتماعی زيان  –پيامدھای اقتصادی 
ھای کشاورزی بر اثر  با نابودی زمين.  دارد
آبی، با جاری شدن سي�ب و عدم  آبی و کم بی

ھای دولتی به بازسازی روستاھا و  کمک
ھای مواص�تی، با  ھای کشاورزی و راه زمين

ھا، با  ھا و رودخانه ھا و تاbب خشک شدن درياچه
فرسايش خاک به دbيل محيط زيستی، روستاييان 

شوند يا روی آوردن به  يا وادار به مھاجرت می
مشاغلی .  مشاغل کاذب و پرمخاطره در منطقه
بری در  مانند کولبری در کردستان و سوخت

در صورت مھاجرت، نيز .  سيستان و بلوچستان
به جمعيت حاشيه شھری و مح�ت فقيرنشينی 

شوند که پيش از اين نيز با بيکاری و  افزوده می
در خراسان جنوبی .  تھيدستی روبرو بودند

 روستا به دليل کمبود آب خالی از سکنه ١٨۵٠
در خراسان شمالی نرخ بيکاری نزديک .  اند شده
 درصد است که موجب مھاجرت از استان ١١به 

 ۶٣٠دست کم .  خراسان شمالی شده است
آبی  روستای استان خراسان رضوی دچار کم

بيھوده نيست که يک چھارم جمعيت .  ھستند
به .  اند نشين مشھد، يعنی يک ميليون نفر حاشيه

جز روستاھا، در بسياری از شھرھای برخی 
در .  ھا آب شرب قابل نوشيدن وجود ندارد استان

ھای زيرزمينی موجب  اصفھان برداشت از آب
نشست زمين و تخريب روستاھا و مھاجرت به 

 درصد ٩۶در خوزستان، .  شھرھا شده است
کيفيت يا ھر  شھرھا يا کمبود آب دارند يا آب کم

 .دو
دھد چرا از  نگاھی به ھمين چند استان نشان می

 ماه و  جمله مراکز اصلی اعتراضات آبان
 .اعتراضات پيش از آن بودند

سران و مسئوbن کشوری و لشکری رژيم 
جمھوری اس�می، در چھار دھه گذشته، با 

ھای ويرانگر محيط  تخصيص بودجه به پروژه
زيستی از جمله انتقال آب، سدسازی، 

سازی آب، کشت نھال و دريافت مجوز  شيرين
پاbيشگاه و کارخانه و کشاورزی تراريخته و 

ھای فوbد و پتروشيمی سودھای  کارخانه
ھا و مناطق خوش آب و  اند؛ جنگل ميلياردی برده

ھوا و اراضی ملی را تصرف کرده و برای خود 
داران  اند يا به ديگر سرمايه وي�ھای مجلل ساخته

آبی و ھوای  در برابر، بی.  اند گر فروخته چپاول
آلوده و روستاھای خالی از سکنه و کشاورزی 

نشينی را به  ويران و مھاجرت و فقر و حاشيه
ھا نفر از توده محروم کشور تحميل  ميليون
 .اند کرده

ھای مخرب محيط زيستی و  اجرای سياست
اقتصادی و اجتماعی رژيم در چھار دھه گذشته، 
اعتراضات زيادی را برانگيخته است، حتا در 

خويی چون  گر و درنده برابر رژيم سرکوب
ھای اخير مردم  در سال.  جمھوری اس�می

ھای  بسياری از نقاط با اعتراض به طرح
ھا،  ھا و رودخانه آبرسانی، خشک شدن درياچه

ھای انسانی و  ھا، با ايجاد زنجيره نابودی جنگل
اشکال ديگر، در صدد حفظ و بقای زيست محيط 

پاسخ رژيم در تمامی موارد گسيل .  اند خود برآمده
اراذل و اوباش نظامی و امنيتی به اين مناطق و 

کشاورزان خواھان .  ھا بوده است سرکوب آن
فعالين .  اند حقابه خود، با ضرب و شتم مواجه شده

محيط زيست، بدون ھيچ فعاليت سياسی به 
اتھامات امنيتی دستگير، محاکمه و زندانی 

گرچه سرکوب وحشيانه اعتراضات .  اند شده
محيط زيستی مردم را موقتا فرونشاده است، اما 
به مردم نيز ثابت کرده است که ت�ش برای حفظ 

تواند از يک مبارزه  محيط زيست در ايران نمی
 .سياسی برای سرنگونی اين رژيم جدا باشد
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 ١٠ ٨۶٢ شماره  ٩٩  فروردين ۴    ١٠

  ١١درصفحه 

ھا تبديل شده  داروسازی و مالکين بيمارستان
ھای درمانی کارگران و زحمتکشان  ھزينه.  است

ھای  اما در ھمان حال، ھزينه.   مدام افزايش يافت
تحقيقاتی و علمی بھداشتی و درمانی نيز مدام 

ھا  ھای عمومی دولت کاھش يافت و از بودجه
و  در حالی که از اوائل قرن بيست .  حذف شدند

ھای مرس ، سارس و ابوb،  يکم شيوع ويروس
ھا ھزار انسان را گرفت و تمام قرائن  جان ده

ھای عفونی  حاکی از شيوع و گسترش ويروس
تر در آينده بود، در نظمی که انسان و  خطرناک

ھيچ .  س�مت آن ارزشی ندارد، جدی گرفته نشد
اقدام جدی برای پيشگيری و درمان  ويروس 

ھای عفونی و سيستمی برای تھيه و توزيع  
 .ھای ضد ويروس صورت نگرفت واکسن

در اين فاصله کرونا با تغييرات ژنتيک به چندين 
ترين شکل آن در  شکل رخ داد تا به خطرناک

 خود را نشان داد که تا ٢٠١٩ويروس کرونای 
اين لحظه با تبديل شدن به يک پاندومی ، حدود  

 قربانی ١١٠٠٠  نفر را مبت� کرده و ٢٧٠٠٠٠
 . گرفته است

داری جھانی با اين  حاb به يک باره نظم سرمايه
واقعيت مواجه شده که کرونا حتی خود نظم را 
مورد تھديد قرار داده است، اما نه فقط واکسنی 
برای مھار آن نيست، بلکه سيستم جھانی بھداشت 
. و درمان اط�ع چندانی ھم از اين ويروس ندارد
بيمارستان ھا ديگر گنجايش اين ھمه بيمار مبت� 

پرستار و دکتر و ديگر . و درحال مرگ را ندارند
امکانات موجود نيز مطلقاً به ھيچ وجه، 

 . جوابگوی اين بحران نيست
چه بايد کرد؟ در شرايطی که دارو و درمانی 
برای اين بيماری و مھار ويروس وجود ندارد، 

داری دو راه حل در مقابل خود قرار داده  سرمايه
راه حل تعرضی سرکوب  و مھار و راه .  است

راه حل .  تر ويروس حل اشاعه ھرچه گسترده
تعرضی سرکوب ويروس که شيوه کارآتری 
برای حل بحران کرونا ويروس است يک راه حل 
تعرضی برای منکوب کردن  ويروس از طريق 
ايزوله کردن بيمار و کاھش تماس ھا به حداقل 
ممکن، قرنطينه شديد يک يا چند شھر و حتی 

اين .  تمام کشور برای ريشه کن کردن آن است
راه حلی است که در چين و کشورھای آسيای 
جنوب شرقی به مرحله اجرا درآمد و با تلفات کم 

ھای مالی سنگين دولتی عملی شد و راه  اما ھزينه
حل مقطعی برای غلبه بر آن در شرايط فقدان 

برخی کشورھای اروپايی نيز .  واکسن است
 . اند اکنون اين شيوه را در دستور کار قرار داده

اما برخی ديگر از کشورھا از نمونه ايران، 
ھا نخواستند  انگليس، آلمان، ھلند که دولت

ھای مالی سنگين را با راه حل سرکوب و  ھزينه
قرنطينه عملی سازند، راه حل شيوع ويروس يا 

ای و جمعی را در  روش موسوم به مصونيت گله
برای نخستين بار اين روش در .  پيش گرفتند

ايران توسط جمھوری اس�می به مرحله عمل 
ھای جمھوری  احتماb از طريق رسانه.  درآمد

ايد که برخی متخصصين مصونيت   اس�می شنيده
شناسی در ايران، ضمن مخالفت  با شيوه 
تعرضی مھار ويروس و از جمله قرنطينه، تحت 
عنوان نظريه علمی اين نظريه ضدعلمی و 

کنند که ھمه بايد به اين  فاشيستی را تبليغ می

آن ھا در واقع به شکلی .  ويروس مبت� شوند
ای را مطرح  صريح و عريان ھمان نظريه

کنند که سياست رسمی و عملی جمھوری  می
 . اس�می است

برطبق اين به اصط�ح .  قرنطينه ممنوع
استراتژی که مصونيت جمعی نام گرفته، ادعا 
می شود که قرنطينه راه حل کھنه شده و قديمی 
است بگذاريد ويروس مسيرطبيعی خود را طی 

 ٧٠ تا ۶٠کند، به قدر کافی اشاعه يابد تا bاقل 
در آن صورت روال .  درصد مردم مبت� شوند 

طبيعی طی شده و خود به خود مصونيت ايجاد 
بر .  گردد و شيوع بيماری متوقف خواھد شد می

طبق اين نظر وقتی که اکثريت بزرگ مردم ايمن 
تواند افراد مستعدی برای  شوند ويروس ديگر نمی

 انتقال عفونت  آلوده کردن پيدا کند و زنجيره
گردد و به توقف يا کاھش شيوع بيماری  مختل می
اين يک راه حل ابتدائی و .  شود منجر می

مانده است که صدھا سال پيش وقتی که  عقب
شان از ھمه جا کوتاه بود و ھيچ راه  ھا دست انسان

حلی در برابر امراض واگيردار نداشتند، خود به 
 .کرد خود عمل می

اما روشن است تا وقتی که نقطه مصونيت بر 
طبق اين نظر فرا برسد، ويروسی که واکسن 
ندارد و ھنوز شناخت دقيقی ھم از آن در دست 
نيست و امکانات درمانی ھم برای کسانی که 
مبت� می شوند به ھيچ وجه جوابگو نيست، می 

ھا  ھا ھزار، صدھاھزار و حتی ميليون تواند  ده
اما از ديدگاه مدافعين اين روش، .  انسان را بکشد

مردن چند ميليون از جمعيت چند ميلياردی جھان 
تر اين روش  ھائی که صريح آن.  ای نيست مسئله

ميرند،  گويند کسانی که می کنند، می را تبليغ می
مسن ھستند و اگر اکنون با اين ويروس تلف 

از ھمين روست .  ميرند نشوند، چند سال بعد می
در جائی که سيستم درمانی شان با فشار رو به 
رو شده است، شيوه گزين کردن بيماران را برای 

به عمق اين تفکر که نگاه . اند مداوا در پيش گرفته
کنيم سر از داروينيسم اجتماعی و شکل تکامل 

مردم را به حال خود . آورد يافته آن فاشيسم در می
رھا کنيد، بگذاريد ويروس روال طبيعی خود را 
. طی کند و ھمه به طور طبيعی مبت� شوند

اين که بخشی از . اما مھم نيست.  ای می ميرند عده
جمعيت در نتيجه بيماری بميرند، بد که نيست، 

اين يک روال طبيعی منطبق با .  خوب ھم ھست
اين که گروھی سن شان .  قوانين طبيعت است

بيشتر است يا سيتسم دفاعی بدن آنھا نمی تواند 
در برابر اين ويروس مقاومت کند در جريان اين 
تنازع بقاء از بين بروند و اصلح ترين مردم باقی 

البته اين فقط يک نظر .  بمانند، امری طبيعی است
 منافع مادی ھم قرار دارد  پشت اين ديدگاه.  نيست

ھا و شرکت ھای بيمه از اين که از شر  و دولت
شوند، سود  ھای افراد مسن خ�ص می ھزينه
بنابراين روشن است که روش موسوم به .  برند می

ايمنی جمعی در شرايط نبود واکسن، يک راه حل 
اما سئوال می شود پس چرا اين .  فاشيستی است

ھا به رغم اين که روش تعرضی سرکوب  دولت
پذيرند و پای قانون طبيعت را به  ويروس را نمی

ميان می کشند، ، بخشی از کارھا را تعطيل کرده 
يا از مردم می خواھند که ارتباطات خود را 

پاسخ اين است که اين ھم جزئی از .  محدود کنند

دولت انگليس البته در .  ھمان سياست آنھاست
آغاز اص� نمی خواست حتی مدارس و 

مقامات دولتی انگليس .  ھا را تعطيل کند دانشگاه
 »مصونيت جمعی«گفتند با دست يافتن به 

اما وقتی .  توان شيوع بيماری را کنترل کرد می
که با فشار مردم انگليس و فشاری که مردم مبت� 
بر سيستم در مانی وارد آوردند، ناگزير شدند 

چند روز پس از .  برخی مراکز را تعطيل کنند
آنکه نخست وزير انگليس پذيرش راه حل 
مصونيت جمعی را اع�م کرد، وزير بھداشت 
: زير فشار مجبور شد کمی عقب بنشيند و بگويد

" مصونيت جمعی ھدف يا سياست ما نيست"    .
. اما با اين ھمه از سياست اصلی کوتاه نيامدند

گيرد نه توقف و سرکوب  آنچه که انجام می
ويروس، بلکه کاھش سرعت شيوع آن است تا 
گويا روال طبيعی خود را طی کند و فشاری ھم 

فرمولبندی دقيق آن .  بر سيستم درمانی وارد نيايد
ما می : "   را نخست وزير ھلند ارائه داد که گفت

توانيم گسترش ويروس را کاھش دھيم، در حالی 
که در ھمان حال يک مصونيت جمعی را به 

برای نخست ."   شکلی کنترل شده بنا می کنيم
وزير ھلند ھم مھم نبود که به يک باره در نتيجه 
اين سياست در طول يک ھفته ھزاران تن 

ھاتن جان خود  برتعداد مبت�يان افزوده شود و ده
دقيقا ھمان چيزی که در آلمان .  را از دست بدھند

 . و جمھوری اس�می و امثال اينھا اجرا شده است
مرکل، صدر اعظم آلمان نيز،  در يک نطق 

او ھم از .  تلويزيونی ھمين استدbل را تکرار کرد
مردم آلمان خواست که برای کند کردن روند 

ھای اجتماعی را به حداقل  گسترش کرونا تماس
برسانند و اقدامات پيشگيرانه را به کار گيرند، 

ھای جدی و قرنطينه در  اما بحثی از محدوديت
اين سياست در نھايت .  زندگی عمومی نداشت

سياستی فاجعه بار برای مردم کشورھائی خواھد 
 . بود که روش مصونيت جمعی را در پيش گرفتند

برطبق محاسباتی که در انگليس انجام گرفته 
است اگر اين راه حل بخواھد تا پايان در انگلستان 

 ميليونی انگليس بايد ۵۶ادامه يابد ، از جمعيت 
 / ٣ ميليون مبت� شوند و با نرخ مرگ و مير ۴٧
 درصد ، ١٩   درصد و با نرخ بيماری شديد٢

 ميليون ٨بيش از يک ميليون می ميرند و بيش از 
 .به مراقبت ھای جدی نياز خواھند داشت

در ايران ھم تا ھمين لحظه اين روش فاشيستی 
در .  حل بحران کرونا، فاجعه به بار آورده است

 مبت� ١٩ نفر به بيماری کوويد ۵٠ھر ساعت 
شوند و ھر ده دقيقه، يک نفر جان خود را در  می

جمھوری .  دھد اثر ابت� به کرونا از دست می
اس�می جنايت بزرگی عليه مردم ايران مرتکب 

اش  شيوع ويروس را به خاطر اھداف سياسی.  شد
خاطر منافع اقتصادی  به.  از مردم  پنھان ساخت

اش در اوج شيوع ويروس در چين، مبادbت و 
رفت و آمد با چين را قطع نکرد و سرانجام اين 

ای که قرنطينه قم در برداشت،  که به خاطر ھزينه
شھر را قرنطينه نکرد و ويروس را درسراسر 

حسن روحانی قرنطينه را توطئه .  ايران شيوع داد
از پذيرش .  دشمنان برای تعطيل کشور ناميد

ھزينه قرنطينه قم به بھای مرگ ھزاران تن از 
مردم ايران فقط در طول يک ماه اخير، سر باز 

ھای غير  چی رژيم از ھزينه زد و پادوان تبليغات
اما .   قابل تحمل قرنطينه در ايران سخن گفتند

ھزينه قرنطينه قم در مقايسه با دزدی ھا و 

 راه حل فاشيستی بحران کرونا 
١٢از صفحه   



 ٨۶٢ شماره  ٩٩  فروردين ۴    ١١

٧از صفحه   

١١ 

ھای طبقه حاکم و سران و مقامات  ولخرجی
جمھوری اس�می رقمی نبود که جمھوری 

به خاطر .  اس�می نتواند از عھده  تامين آن برآيد 
ای ج�د ھمين چند ماه پيش بود  آوريم که خامنه

که دستور برداشت دو ميليارد يورو از حساب 
ھای تسليحاتی  ذخيره ارزی را برای تامين ھزينه

جديد سپاه پاسداران صادر کرد و کمی پس از آن 
 ميليون يورو به سپاه ٢٠٠نيز  از ھمين حساب 

اما برای قرنطينه و نجات جان مردم .  قدس داد
سران رژيم .  حاضر نشدند ھزينه آن را تقبل کند

مطمئن باشند مردم ايران اين جنايت وحشتناک را 
باbخره توده ھای کارگر .  فراموش نخواھند کرد

و زحمتکش مردم ايران اين دوره را با تمام 
گذارند و چيزی نخواھد   آن پشت سر می مصائب

گذشت که با جمھوری اس�می تسويه حساب 
 .     قطعی کنند

فرياد پزشکان و کادر درمانی بيمارستان ھا 
نسبت به بی عملی دولت در قرنطينه کردن 

تر از ھمه به گوش می  مناطق ويروسی بيش
نمونه اش نامه سرگشاده علی اصغر .  رسد

درزی، رئيس نظام پزشکی شھرستان بابل است 
. که روز شنبه دوم فروردين انتشار علنی يافت
رئيس نظام پزشکی بابل در نامه سرگشاده خود 
به فرماندار اين شھر با تاکيد بر مرگ رئيس 
سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل و پنج پزشک 
ديگر اين شھرستان بر اثر ويروس کرونا، 

علی .  شرايط شھر را قرمز اع�م کرده است
اصغر درزی، در نامه سرگشاده خود از 
فرماندار بابل خواسته است تا برای برون رفت 
از وضعيت کرونايی موجود، دست کم برای چند 
ھفته، در شھر بابل وضعيت فوق العاده 

رئيس نظام پزشکی بابل، .  اع�م کند]  قرنطينه[
سپس در توضيح اع�م حالت فوق العاده مورد 
نظر، خواستار آن شده که تعطيلی ادارات و 
اماکن تفريحی و تجاری و فروشگاه ھا برای چند 
ھفته بايد تمديد شود، مبادی ورودی شھر بابل بايد 
مسدود و از ورود مسافران تا وضعيت عادی 

 .جلوگيری شود
اقدامی که از ھمان روز اول شيوع ويروس 
کرونا می بايست در قم و سپس در شھرھای 
. رشت و تھران و مشھد عملی می شد، اما نشد
وضعيتی که اکنون با شيوع ھمگانی آن، زندانيان 
و به طور اخص زندانيان سياسی و عقيدتی را 
نيز به شدت با خطر مرگ و مير ناشی از 

وقتی دولت و .  ويروس کرونا مواجه کرده است
مجموعه ھيئت حاکمه ايران با بی مسئوليتی کامل 
از قرنطينه کردن يک شھر امتناع کرده اند، 
بسيار روشن است که ھرگز به قرنطينه شدن 

وقتی جان .  ھمزمان چندين شھر تن نخواھند داد
ميليون ھا نفر از مردم ايران برای حاکمان 
اس�می بی ارزش باشد، روشن است که 
جمھوری اس�می با ھمه تبليغاتی که جھت آزادی 
موقت زندانيان به راه انداخته است، با سنگ 
اندازی و ممانعت از آزادی موقت زندانيان 
سياسی عم� آنان را به سوی مرگ ھدايت می 

 .کند
اين سخت جانی دولت در امتناع از قرنطينه 
کردن شھرھا و بی توجھی کامل او به حفظ جان 
و س�مت مردم، بيش از ھر زمان ديگر در 

.  اسفند حسن روحانی آشکار شد٢٨سخنان روز 
روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با 

 درصد مردم ايران بايد ٧٠اع�م اين موضع که 
کرونا بگيرند،عم� آب پاکی روی دست ھمه 

اين بخش از سخنان روحانی آنچنان .  ريخت
جنايتکارانه و فاشيستی بود که حتا صدا و سيمای 
. جمھوری اس�می نيز حاضر به پخش آن نشد

 اسفند با وقاحتی بی نظير ٢٨روحانی در جلسه 
"اع�م کرد  ٧٠اين مھم است که مردم بدانند : 

درصد جامعه به کرونا مبت� خواھند شد و اين 
چيزی است که آلمان و انگليس ھم رسما اع�م 

منتھی بايد ھمه به تدريج بگيرند، .  کرده اند
 ". چون ما امکانات نداريم...يکدفعه نباشد

با اين سخنان روحانی، اکنون ديگر مثل روز 
روشن است که چرا و با چه اھداف سياسی و 
اقتصادی دولت جمھوری اس�می تا کنون نسبت 
. به قرنطينه شدن شھرھا بی تفاوت بوده است
جمھوری اس�می به جای روش مبارزه سريع و 
ضربتی با ويروس کرونا، بجای حفاظت از جان 
و س�متی توده ھای مردم ايران، با امتناع از 
لزوم قرنطينه کردن شھرھا، عم� راه شيوع 
ھمگانی اين بيماری را در سراسر ايران باز 
گذاشت تا به زعم خود با ايجاد ايمنی جمعی و 

 ٨۴ درصد از جمعيت ٧٠مبت� شدن تدريجی 
ميليونی ايران، توده ھای مردم را در يک حرکت 

 . کنترل شده و تدريجی به کام مرگ بسپارد
پوشيده نيست که رژيم جمھوری اس�می  طی 

 سال گذشته بارھا و بارھا نشان داده است که ۴١
کمترين ارزشی برای جان و حفظ س�متی مردم 

در اين روزھای وحشت و .  قائل نبوده و نيست
مرگِ ناشی از شيوع ويروس کرونا، که طبق 
آخرين آمارھای دولتی تا ظھر روز يکشنبه سوم 

 نفر ۶٣٨ ھزار و ٢١فروردين تعداد مبت�يان به 
 نفر رسيده است، ١۶٨۵و تعداد جانباختگان به 

جمھوری اس�می و حسن روحانی با بيان اينکه 
 در صد مردم ايران بايد کرونا بگيرند، عم� ٧٠

 ميليون نفر از مردم ايران را به ۵٨نقشه ابت�ی 
مبت� شدگانی که .   در سر دارد١٩ويروس کوويد 

با احتساب معيار سازمان بھداشت جھانی که اگر 
فقط  دو درصد از مبت�يان با خطر مرگ مواجه 

 ھزار نفر از ١۶٠باشند، دست کم يک ميليون و 
توده ھای مردم ايران با کابوس مرگ تدريجی 
ناشی از ابت� به بيماری ويروس کرونا روبرو 

 . ھستند
به چنين رژيم و حاکميتی اين چنين تبھکار و 
جنايت پيشه که در ھر فرصتی برای کشتار مردم 
نقشه می کشد، نبايد اجازه بقا و ماندگاری داد تا 

اينروزھا که .  ھمچنان به جنايات خود ادامه دھد
کارگران و عموم توده ھای ميليونی مردم ايران 
با گرفتاری و مرگ و مير ناشی از ويروس 
کرونا مواجه اند، بايد بدانند که ويروس کشنده 
. تری بر جان و زندگی آنان چنگ انداخته است
ويروسی به نام نظام جمھوری اس�می که 

 خطرناکتر ١٩ھزاران بار از ويروس کوويد 
ويروسی که سرنگونی انق�بی آن اکنون به .  است

امری عاجل و مبرم برای کارگران و توده ھای 
 . زحمتکش مردم ايران تبديل شده است

 

٢از صفحه   

 راه حل فاشيستی بحران کرونا 

١٠از صفحه   

 قرنطينه اقدامی ضروری که جمھوری اسIمی از انجام آن امتناع کرد

قابل اجتناب بودند که تک تک آنان کيفرخواست 
ای بالقوه مستعد،  مسئولينی خواھد شد که جامعه

خ�ق ، پويا و با ظرفيتھای باb را به چنين 
ھمه نعمات، .  شرايط غير قابل تحملی کشاندند

ھای يک جامعه ھشتاد و پنج  امکانات و ظرفيت
ھای بقاء خود، ھزينه  ميليونی را برای سياست

 . کردند
طبقه مزدبگير جامعه اعم از کارگران، معلمان، 
کادر درمانی، بازنشستگان، بيکاران، 

کاران و ھمه مردمی که در تامين معيشت  ثبات بی
اند، قربانيان  و زندگی خود بشدت آسيب ديده

شان  اند که خارج از اراده ھائی شده اصلی سياست
 . برآنان تحميل شده است

ھای  اما مشخصه مھم اين سال پيشروی جنبش
مزدبگيران، زنان و ھمه مردم به خشم آمده و 

شان به کل وضعيت موجود بود که با  ھجوم
ترين تعرضات تا مرز  قدرتمندترين و جسورانه

تعيين تکليف با قدرت سياسی حاکم پيش رفتند و 
" اداره شورائی"حتی جايگزين اين شرايط يعنی 

 . اجتماعی کردند -را ، وارد گفتمان سياسی
برآيند جدال مردم با حکومت در خيزش خونين 

ماه و با استمرار اين  ماه و سپس در دی آبان
روياروئی در بی اعتنائی به نمايش انتخاباتی 

 .حکومت نشان داده شد
به باور افکارعمومی، اگر پديده کرونا به نجات  

حکومت سرمايه نيامده بود شايد اين جدال در 
رشد و گستردگی خود برای تغيير اساسی و بھبود 
شرايط زندگی ، يکسره تکليف را به سرانجام 

 ".رساند می
آری، تنھا راه برای رھايی از شّر حاکمانی که 
جز دروغ و فريب و نيرنگ و سرکوب پاسخ 

شمار و برحق  ھای بی ديگری برای خواست
ھا و  کارگران و زحمتکشان ندارند، سرنگونی آن

 .يکسره کردن کار است

سالی که گذشت از منظر متفاوت 
 طبقه حاکم و نمايندگان کارگران

 رژيم جمھوری اسIمی را بايد با
  يک اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت



 ٨۶٢ شماره  ٩٩  فروردين ۴    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی 

١٠درصفحه   

داری جھانی با ھر رويدادی ورشکستگی  سرمايه
و ناتوانی خود را آشکارا در برابر ھمگان به 

اکنون ديگر اين ورشکستگی .  گذارد نمايش می
اجتماعی و سياسی -ھای اقتصادی فقط در بحران

جھان ، بحران محيط زيست و ده ھا نمونه آن 
تجلی نيافته اسث، جھان سرمايه داری اکنون با 
بحرانی بزرگتر از تمام اين بحران ھا مواجه 

داری  است، بحران کرونا که کليت جھان سرمايه
. در برابر آن عليل و ناتوان از کار درآمده است
ويروس کرونا کل اين نظام را در ھم پيچيده 

داری در مقياسی  سراسر نظام سرمايه.  است
اقتصاد  در حال فرو .  جھانی مختل شده است

. اند کشورھا تعطيل و نيمه تعطيل.  پاشی است
ظرفيت امکانات درمانی به پايان رسيده و سيستم 
ھای بھداشتی و درمانی در معرض فرو پاشی 

ھای  مردم از ترس مرگ در خانه.  اند قرار گرفته
در اغلب کشورھای جھان، .  اند خود پناه گرفته

کسی نمی داند در .  دھند گروه گروه مردم جان می

١٢ 

ھای  نام\ه          ))))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 
 

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

ھ́´ای  ک́´د م́´ورد ن́´ظ́´ر ب́´ه ي́´ک́´ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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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 . چند روز آينده زنده خواھد ماند يا نه
انسان برای نظم .  چرا؟ علت آن پوشيده نيست

داری تا جائی ارزش دارد که آفريننده  سرمايه
س�مت انسان بر اين .  ارزش اضافی و سود است
نظام س�مت فقط تا .  شود اصل، فرع محسوب می

. است جائی ضروری است که نياز سرمايه داری 
به خاطر اين سود و نه س�مت و رفاه انسان، ھر 

ھا و گاه صدھا  داری ده سال در ھر کشورسرمايه
ميليارد دbر فقط ھزينه نيروھای مسلح پاسدار 

ھا برای  ترين س�ح پيشرفته.  شود نظم حاکم می
ھای رقيب  جنگ و آدم کشی، مقابله با دولت

شوند و در ھمان حال با سودھای  ساخته می
در طول چند دھه .  رسند ھنگفت به فروش می

اخير اولويت نظام بھداشتی و درمانی مدام به 
خدمات .  تری سقوط کرده است درجه پائين

بھداشتی و درمانی به بخش خصوصی واگذار شد 
ھای بيمه و  و به حرفه سودآوری برای شرکت

 راه حل فاشيستی بحران کرونا 

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره

 :قرار است
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 

 عمودیپوbريزاسيون 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


