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انق�ب کارگری توھم ذھنی يا 
 واقعيت عينی؟

 
محمدرضا مرتضوی دبير کل خانه صنعت، 

در "  رودررو"معدن و تجارت رژيم، دربرنامه 
ھا و  صداوسيمای جمھوری اس/می از رشد تضاد

ی نزديک به انفجاری که از  تبعيضات در جامعه
او .  گويد نزديک شاھد آن بوده است سخن می

ھای سنگين بردوش  تشديد تبعيض و تراکم فشار
دھد و وقوع يک انق/ب  کارگران را ھشدار می

ی ناگزير وضعيت  عنوان نتيجه کارگری را به
مرتضوی در سخنان خود .  داند موجود حتمی می

ھای جامعه مانند شکاف  به برخی از واقعيت
عميقی که ميان فقر و ثروت به وجود آمده و 

شده سخن  فشاری که برُگرده کارگر تحميل
گويد، از ش/ق خوردن کارگری که مزد  می

خويش مطالبه نموده است و از فقر معلم سخن 
ھای ک/ن  ی دزدی گويد و درھمان حال درباره می

نژاد علنی شده و تاکنون  که از دوره احمدی
او که خود متعلق .  زند امتداديافته است حرف می

به يک خانواده بسيار ثروتمند و صاحب چند 
کارخانه و شرکت و جزء طبقه حاکم است 

اشرافيتی که در اينجا ھست در ھيچ "گويد  می
شدن و برپائی  وی از ساخته"  بينم جای دنيا نمی

کاخ شاه در "گويد که  ھايی سخن می ھا و کاخ خانه
او از بغضی که گلوی ".  ھا صفر است مقابل آن

شود  کارگر را گرفته و به کينه اجتماعی تبديل می
ھا و  و از فرارسيدن روزی که فقرا اين خانه

وی بعد .  کشند صحبت کرد ھا را به آتش می کاخ
بر  از بيان وضعيت عمومی جامعه و با تکيه

شرايط عينی، تحليل مشخص خود از شرايط 
انداز تحو`ت سياسی  مشخص را ارائه داد و چشم
عنوان  او گفت به.  را نيز ازنظر خود ترسيم کرد

کنم و  شناسم، دارم نگاه می کسی که جامعه را می
" شود و بينم که اين بغض دارد متراکم می می

که مردم اين "  برای من عين روز روشن است
وضعيت را تحمل نخواھند کرد و تراکم فشارھا و 

شود، منجر به  منجر به انق/ب می"تبعيضات، 
محمدرضا مرتضوی ."  شود انق/ب کارگری می

دار و از تمجيد گران  که خود يک سرمايه

آمد بحران کرونا،  برکسی پوشيده نبود که پی
جانبه جھان  صرفاً بحران اقتصادی ھمه

اين بحران عواقب .  داری نخواھد بود سرمايه
ای  در پی خواھد  اجتماعی و سياسی گسترده

آتشی که در سراسر آمريکا برافروخته .  داشت
ھا  شده و تا کنون موج تظاھرات و شورش  ده

شھر را در اين کشور فرا گرفته است، تنھا يک 
 . نمونه از عواقب سياسی اين بحران است

 گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی عليه 
 جنايات جمھوری اس�می در شھر 0ھه ھلند

۵درصفحه    ۶درصفحه  

۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٢شماره    ٩٩  خرداد  ١٢ –سال  چھل و دوم 

 از يک جرقه حريق برخاست

 ١٣روز جمعه اول خرداد رومينا اشرفی، کودک 
، از اھالی روستای لمير )١٣٨۵متولد سال (ساله 

سفيدسنگ از توابع بخش حويق شھرستان تالش با 
در پی قتل وحشيانه و .  داس پدرش به قتل رسيد

جنايتکارانه رومينا و انعکاس وسيع آن در سطح 
ھای خبری  جامعه، مقامات حکومتی و رسانه

صدا از ضرورت برخورد  جمھوری اس/می ھم
 . شديد با قاتل سخن راندند

دفتر "که متعلق به "  ريحانه"حساب توئيتری 
ای است، مطلبی از او،  خامنه"  حفظ و نشر آثار

خواستار "البته متعلق به گذشته، منتشر کرد که 
برخورد سخت با کسانی شده که تعدی به زن را 

فائزه ھاشمی رفسنجانی از ".  دانند حق خود می
، خواستار چند بار قصاص قاتل "طلبان اص/ح"
طلبان، از  اصط/ح اص/ح تمام سخنگويان به.  شد

نشينان تا حکومتی، ھمگی چاره کار را در  خارج
اص/ح قوانين اع/م کردنَد، اين که اگر پدر و جد 

تضاد ميان جان مردم و 
 درآمد مالی دولت

 
در شرايطی که طبق آمارھای جعلی وزارت 

 نفر بر اثر ويروس ٧٠ تا ۵٠بھداشت، روزانه 
 نفر ۵٠٠ ھزار و ٢کرونا جان می بازند و حدود 

ھم  در ھر شبانه روز به اين بيماری مبت/ می 
شوند، حسن روحانی ھفته گذشته اوضاع کشور 

" عادی"را به لحاظ موقعيت ويروس کرونا 
و "  عادی"به دنبال اع/م وضعيت .  اع/م کرد

" کنترل"اينکه دولت جمھوری اس/می موفق به 
ويروس کرونا در کشور شده است، از روز شنبه 
دھم خرداد، ع/وه بر مراکز توليدی، صنوف، 
زيارتگاه ھا و مکان ھای عمومی که پيش از اين 
بازگشايی شده بودند، درب تمام مساجد نيز به 

جھت انجام "  سراسر کشور"روی مردم در 
 . باز شدند" نمازھای يوميه"

و جار زدن تبليغاتی "  عادی"اع/م وضعيت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 ترين قربانيان ويروس کرونا کودکان، بزرگ
 يا

داری ترين قربانيان نظام سرمايه کودکان، بزرگ   

 غيزانيه دراخبار
 )گزارشی از ايران(

قات�ن اصلی رومينا اشرفی 
 چه کسانی ھستند
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 انق�ب کارگری توھم ذھنی يا واقعيت عينی؟

٨درصفحه   

ای و سخنان وی درزمينٔه توليد و  خامنه
مديره اتاق بازرگانی  حال رئيس ھيئت درعين

تھران  است، در واقعيت امر خطر وقوع يک 
انق/ب کارگری را احساس نموده و آن را ھشدار 

که  گويد پيش از آن او درواقع دارد می.  دھد می
جای باريک کشيده شود، بايد کاری انجام  کار به

 .داد و نظم موجود را از خطر انق/ب نجات داد
اين نخستين بار نيست که عناصری از درون 
رژيم و طبقه حاکم، ضمن اشاره به معض/ت و 

ھای گوناگون کارگران و ديگر اقشار  گرفتاری
کش و تشديد فشارھای اقتصادی و  مردم زحمت

ھای کارگری  ھا ميليون خانواده معيشتی برگرده ده
ھا و  و تھيدست جامعه، خطر بروز خيزش

ھای شديد اجتماعی را  ای و تکان ھای توده قيام
اگرچه بايد اذعان کرد، وقوع .  دھند ھشدار می

عنوان پيامد مستقيم و  يک انق/ب کارگری به
واسطه وضع موجود، برای نخستين بار است  بی

نفس اين .  شود ھا جاری می که بر زبان آن
موضوع که ، کارگر و انق/ب کارگری به مشغله 

تبع آن کل  و به(  ذھنی عناصری از طبقه حاکم
ھای حسی  که اتفاقاً دارای شاخک)  طبقه حاکم

تری ھستند و در بطن اوضاع جامعه و کم و  قوی
ھای  کيف تغيير و تحو`ت آن و روحيات توده

مردم قرار دارند، حاکی از حضور فعال 
ھای سياسی و اجتماعی و  کارگران در عرصه

رو آمدن طبقه کارگر در جريان اعتصابات و 
اعتراضات و تظاھرات خيابانی کارگری از 

.  است٩٧ويژه در پاييز   به بعد، به٩۶ماه  دی
ھمين حضور فعال است که ذھن اين يا آن 

دار و مدافع نظم موجود را به خود  سرمايه
 . مشغول داشته است

طلب  اص/ح"  ای که شعار از ھمان لحظه 
مطرح و به يک "  ديگه تمومه ماجرا  -گرا اصول

ای تبديل شد، اين واقعيت نيز  شعار توده
ازپيش مشخص گرديد که کارگران و عموم  بيش
اند  کش مردم ايران، تصميم گرفته ھای زحمت توده

خروشی که .  با کل نظام حاکم تعيين تکليف کنند
از حنجره دانشجويان چپ و کمونيست برخاست، 

ی  ھا امتداد يافت و چون نيزه تا قلب کارخانه
طلبان و  فقط بر قلب اص/ح ای نه بُّرنده
چنان  گرايان حکومتی فرود آمد، بلکه آن اصول

زخم عميق و جراحت بزرگی را برجان و تن 
نظم موجود برجای گذاشت که با ھيچ مرھمی 

 .قابل التيام نيست
فتح سنگرھای بعدی توسط طبقه کارگر و  

برافراشته شدن پرچم نان، کار، آزادی، اداره 
شورايی، ترديدی برای طبقه حاکم و مدافعان نظم 
موجود باقی نگذاشت که مسئله کارگران فقط 
تعيين تکليف با رژيم سياسی حاکم و براندازی 
رژيم جمھوری اس/می نيست، بلکه طبقه کارگر 

داری را نشانه رفته و آلترناتيو  کل نظام سرمايه
شورايی خود را که مورد استقبال عموم کارگران 

و ساير زحمتکشان نيز قرارگرفته، در برابر 
برافراشته شدن پرچم .  طبقه حاکم قرار داده است

تپه که يک  شوراھا و آلترناتيو شورايی در ھفت
نقطه عطف مھم در جنبش طبقه کارگر بود و اين 

تری ساخت، استعداد  فاز عالی جنبش را وارد يک
و ظرفيت طبقه کارگر برای رھبری تمام جامعه 

داری را  ھای نظم سرمايه و عبور از چھارچوب
به اثبات رساند و کل حافظان و مدافعان نظم 
موجود را چه  در درون و چه بيرون از حاکميت 

وحشت آشکار بورژوازی از .  به وحشت انداخت
سابقه در جنبش طبقه  اين تحول و رويداد بی

رحمانه  کارگر، ازجمله در سرکوب خشن و بی
تپه، بازداشت و زندان و شکنجه  کارگران ھفت

 .تپه تجسم يافت وحشيانه نمايندگان کارگران ھفت
ويژه برگزاری  ھای کارگری بعدازآن، به رويداد

مراسم اول ماه مه روز جھانی کارگر در سال 
 در تھران مقابل مجلس و حضور سياسی ٩٨

مجدد جنبش طبقه کارگر پس از سرکوب خشن 
تپه، بار ديگر نقش و وزن برجسته و  ھفت
ھمتای طبقه کارگر در تحو`ت سياسی جامعه  بی

و آينده اين تحو`ت را در معرض ديد جامعه 
قرارداد و بار ديگر اين واقعيت را به اثبات 
رساند که نيروی اصلی و محوری ھر تحول 

طبقه کارگر .  اجتماعی طبقه کارگر است  -انق/بی
ناپذير ھر تحول عميق و انق/بی است  جزء جدايی

و انق/ب آتی ايران جز يک انق/ب کارگری 
برای برچيدن تمام نظم موجود و استقرار شوراھا 

 .و حکومت شورايی نيست
ازپيش تضادھا و  ھا و تشديد بيش تعميق بحران

ھا و  ناتوانی رژيم از حل يا حتی تعديل اين بحران
سو، تشديد فشارھای اقتصادی،  ھا از يک تضاد

سياسی و اجتماعی و وخامت فزاينده اوضاع 
کش از سوی ديگر،  ھای زحمت معيشتی توده

کشاکشی را بر طبقات اصلی جامعه تحميل کرده 
دار حاکم و ھمه  سو طبقه سرمايه در يک.  است

استثمارگران و مرتجعين و حافظان و مدافعان 
نظم موجود قرار دارند، درسوی ديگر طبقه 

ی اقشار زحمتکش و تھيدست  کارگر و ھمه
ھا از وضع موجود درگرو  جامعه که رھايی آن

برگرد اين کشمکش .  رھايی طبقه کارگر است
. اند ھای سياسی بروز يافته اصلی است که ت/طم

ماه  ھای شديد سياسی که با خيزش دی ت/طم
.  نيز ادامه يافت٩٧آغاز شد، در سال ٩۶

 با اعتراضات ٩٧ای در تابستان  ھای توده خيزش
ھای گسترده و باشکوه  پيمايی و اعتصابات و راه

تپه در پاييز ھمين سال  کارگری در فو`د و ھفت
ای و  اجتماعات اعتراضی توده.  تکميل شد

 وارد فاز ٩٨تظاھرات خيابانی با قيام آبان 
اين تيپ اجتماعات اعتراضی و .  جديدی شد

، در آذر و دی ٩٨تظاھرات خيابانی پس از آبان 
ای   ضربات کوبنده٩٨قيام آبان .  نيز تداوم يافت

صدھا ھزار .  بر رژيم سياسی حاکم وارد ساخت

ھای ناراضی و خشمگين در اعتراض  تن از توده
به گران شدن بنزين در سراسر کشور وارد 

ھای زحمتکش مردم و اقشار  توده. ھا  شدند خيابان
فقير و تھيدست جامعه در مقياس سرا سری به 
. مبارزه علنی و مستقيم با رژيم برخاستند

درنگ به  اعتراض عليه افزايش قيمت بنزين، بی
اعتراض عليه سران رژيم و تمام نظم موجود فرا 

ور شد،  ای که با بنزين شعله مبارزه.  روئيد
عيار  سرعت به يک مبارزه مستقيم و تمام به

 وارد ٩۶ماه  ای که از دی جامعه. سياسی تبديل شد
يک دوران انق/بی شده بود در عصيان خويش 

ھای  توده.  ھای رژيم را به لرزه افکند تمام پايه
کننده با سنگربندی خيابانی در برابر نيروھای  قيام

سرکوب دست به مقاومت زدند و درمواردی به 
بسياری از مراکز ستم و .  ھا پرداختند مقابله با آن

ھا،  ھای بسيج، ک/نتری سرکوب رژيم مانند پايگاه
ھای  توده.  مراکز سپاه به آتش کشيده شدند

کننده، چندين مرکز تبليغ خرافات  خشمگين قيام
مذھبی و ابزار تحميق و فريب دستگاه روحانيت 

 را در تھران و شھرھای  و  نيز چندين بانک
مختلف کشور به آتش کشيدند و انزجار و نفرت 

داری و مراکز مالی  عميق خود از نظام سرمايه
داری، ھمچنين نفرت  آن و کل مناسبات سرمايه

. خويش از دولت دينی  را به نمايش گذاشتند
ھای مردمی که ساليان متمادی فشارھای  توده

اقتصادی و سياسی طبقه حاکم را تحمل کرده 
خواھند وضع  بودند، نشان دادند که ديگر نمی

موجود را تحمل کنند و برای دگرگونی آن 
گسترش وسيع دامنه تظاھرات و .  پاخاستند به

ھای جديد و  اعتراضات خيابانی و استفاده از شيوه
راديکال مبارزه، موجوديت تمام نظم حاکم را به 

، تظاھرات ٩۶ماه  خيزش دی.  خطر انداخت
 اعتصابات و ٩٧ای در تابستان  گسترده توده

تظاھرات باشکوه کارگری در پاييز ھمان سال، 
ای در آذر   و تظاھرات گسترده توده٩٨قيام آبان 

استثنا ھمه رويدادھای  و دی ھمان سال، بی
بزرگی بودند که در تمام دوران حيات جمھوری 

اين .  سابقه بود کلی بی سابقه و حتی به اس/می کم
ھای اجتماعی اگرچه ھنوز به  رويدادھا و تکان

معنای انق/ب نبود اما ھمه در يک دوران انق/بی 
داد و د`يلی براين حقيقت بود که  رخ می
ھای عينی `زم برای برپائی يک  شرط پيش

غايت سرکوب  رژيم به.  شده است انق/ب فراھم
ای  طور وحشيانه گر جمھوری اس/می البته به

کننده کشته و   قيام١۵٠٠.قيام را سرکوب کرد
.  نفر بازداشت و زندانی شدند١٠٠٠٠نزديک به 

 ٩٨اگرچه سرکوب شديد و خونين بود و قيام آبان 
کنندگان درھم شکست، اما اين قيام  در خون قيام

سرکوب قيام اگرچه .  ی انق/ب بود دھنده بشارت
بسيار شديد و گسترده و وحشيانه بود، اما نظم 
. موجود را نجات نداده است و نجات نخواھد داد

تواند مانعی  سرکوب خونين قيام، نتوانسته و نمی
مدتی در برابر روندھای پيشين  جدی و طو`نی

گردد ايجاد   برمی٩۶ماه  که آغاز آن به خيزش دی
ای  ويروس کرونا و شيوع آن اما چون ھديه.  کند

آسمانی به داد رژيم رسيد و گرچه موقت و بسيار 

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 



 ٣ ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ٣

١از صفحه   

محافظت از رئيس جمھوری و ديگر مقامات اين 
 .کشور را برعھده دارد

ترامپ روز شنبه در واکنش به تظاھرات در 
برابر کاخ سفيد ضمن تشکر از سرويس مخفی 

جمعيت زيادی «:  در صفحه توئيتر خود نوشت
آمده بود که به صورت حرفه ای سازماندھی شده 

اما ھيچ کس حتی در آستانه عبور از نرده .  بود
عبور از نرده [اگر اين کار .  ھا ھم قرار نداشت

را انجام می دادند با وحشی ترين سگھا و ]  ھا
شوم ترين س/ح ھايی که من تاکنون ديده ام 

 ».روبرو می شدند
گرچه قتل جورج فلويد سياه پوست توسط پليس 
نژاد پرست و فاشيست آمريکا منجر به آغاز اين 

ای بود که  اعتراضات گرديد، اما صرفاً جرقه
ھا کارگر  شده ميليون منجر به انفجار خشم انباشته

 . و زحمتکش آمريکائی از سياه و سفيد گرديد
پوستان به  ھر سال در آمريکا صدھا تن از سياه

شوند، قھر و نژاد  دست پليس آمريکا کشته می
ھاست که وجود داشته و  پرستی پليس آمريکا سال

ای  اگر اين قتل منجر به اعتراضات گسترده.  دارد
اين .  تری پشت آن قرار دارد گرديد، د`يل عميق

ھا کارگر و  اعتراضات انفجار خشم ميليون
ھای  ترين نابرابری زحمتکش است که با عميق

اند و زندگی  اقتصادی، اجتماعی و سياسی مواجه
نظام .  گذرد شان در فقر، بيکاری و گرسنگی می

داری آمريکا مظھر عريان تضاد فقر و  سرمايه
ھای انحصاری و  ترين شرکت بزرگ.  ثروت است

ثروتمندان جھان آمريکائی ھستند، اما در ھمين 
ھای به اصط/ح رونق  جامعه حتی در دوره

اقتصادی و غارت و چپاول جھان توسط 
امپرياليسم آمريکا، ھمواره ميليون ھا انسان از 

بخش .  اند ترين امکانات زندگی محروم ابتدائی
بسيار بزرگی از فقرای بی خانمان آمريکائی را 

دھند که ھمواره مورد  پوستان تشکيل می سياه
با شيوع بيماری .  اند تبعيض و تحقير قرار داشته
ھا ميليون آمريکائی اعم  کرونا شرايط زندگی ده
بيشترين کسانی که .  تر شد از سياه و سفيد وخيم

در جريان بيماری کرونا تا کنون جان خود را از 
اند، از ھمين گروه به ويژه سياه پوستان  دست داده
ھائی که امکانات  روشن است آن.  آن ھستند

بھداشتی و درمانی مناسبی نداشته و ندارند ، 
آنھائی که امکانات زندگی و تغذيه شان نا مناسب 
بوده زود تر به اين بيماری مبت/ شده و جان خود 

 ميليون ۴٠اکنون در آمريکا .  اند را از دست داده
ھا بيکار دائمی افزوده شده  بيکار جديد بر ميليون

فقر در جامعه افزايش يافته و نارضايتی .  است
تحت چنين شرايطی ھر .  گسترش پيدا کرده است
تواند به يک حريق بزرگ  جرقه کوچکی می

تبديل شود و قتل جورج فلويد توسط پليس 
فاشيست و نژادپرست آمريکائی منجر به 

گرچه .  اعتراضات گسترده در سراسر آمريکا شد
تواند بدون رھبری  ھا نمی اين تظاھرات و شورش

طبقه کارگر و حزب اين طبقه به پيروزی قطعی 
ھای زحمتکش و سياھپوست آمريکائی  توده

بيانجامد و طبقه حاکم با زور اسلحه پليس و 
ارتش، آن را فرو خواھد نشاند، اما  اين 

داری  تظاھرات بار ديگر نشان داد که سرمايه
. حتی در يکی از مراکز قدرتمند آن امن نيست

ھائی که سرتا پای اين  نمی تواند در برابر بحران
نظم جھانی را فراگرفته، تاب آورد و برای حل 
تضادھای آن راھی جز انق/ب سوسياليستی 

 .وجود ندارد
 

سوتا گفته است  مسئول نيروھای امنيتی ايالت مينه
به رغم تعداد زياد نيروھای گارد ملی که برای 

باش درآمده اند، وضع  کنترل اوضاع به حال آماده
ھا ھزار شورشی مقابله  وخيم است و بايد با ده

 .کنيم
ھمزمان وزارت دفاع آمريکا اع/م کرده است که 
واحدھای نظامی در مينه سوتا را در حال آماده 
باش درآورده تا در صورت لزوم به کار گرفته 

 .شوند
در نتيجه گسترش اعتراضات و تظاھرات در 

ھا شھر مقررات منع رفت و آمد اع/م شد، اما  ده
 .اعتراضات ادامه يافت

تظاھر کنندگان در شھر مينياپوليس، مقررات منع 
آمد و رفت را ناديده گرفتند و چندين ساختمان 

 .ديگر را به آتش کشيده اند
 ٢٠٠پليس نيويورک اع/م کرده است، بيش از "

نفر در اين شھر در جريان اعتراض ھا بازداشت 
از اعتراض ھای شنبه شب در نيويورک .  شده اند

 در اين »بدترين ناآرامی ھای خيابانی«به عنوان 
در  .  شھر طی دھه ھای اخير ياد شده است

 خودروی نيروھای انتظامی ١۵نيويورک دستکم 
از سوی ديگر .  اين شھر به آتش کشيده شده است

در جريان ناآرامی ھای لس آنجلس پنج مامور 
پليس اين شھر در ايالت .  پليس مجروح شدند

 سخن گفته »صدھا نفر«کاليفرنيا نيز از بازداشت 
 ."است

گرا و نژاد  واکنش ترامپ، رئيس جمھور راست
پرست آمريکا از ھمان آغاز نسبت به معترضان 

ھا را غارتگر، اغتشاشگر و  خصمانه بود و آن
 .ھای راديکال ناميد تحريک شده توسط چپ

ترامپ ضمن انتقاد از مقامات محلی مينياپوليس 
 با معترضان شده »قاطع تر«خواستار برخورد 

وی حتی در واکنش به تظاھرات روز .  است
سگ ھای «جمعه در مقابل کاخ سفيد از آمادگی 

 سرويس مخفی اين »اسلحه شوم« و »وحشی
 .کشور برای مقابله با معترضان سخن گفت

با اين وجود تعدادی از تظاھرکنندگان روز جمعه 
ت/ش کردند تا از موانعی که سرويس مخفی 
آمريکا در اطراف کاخ سفيد ايجاد کرده بود 

سرويس مخفی آمريکا وظيفه .  عبور کنند

در ظاھر امر، اين اعتراضات گسترده از آنجائی 
آغاز گرديد که  روز دوشنبه ھفته گذشته جورج 
فلويد سياه پوست، توسط يک پليس سفيد پوست 
.  نژاد پرست و فاشيست آمريکائی، به قتل رسيد
فيلمی که از صحنه مرگ او انتشار يافت، نشان 

داد که پليس وحشی نژاد پرست، زانويش را  می
دھد تا او را که  روی گردن او گذاشته و فشار می

با .  توانم نفس بکشم، به قتل برساند گويد نمی می
ھا زحمتکش  ی ميليون اين قتل فجيع، خشم انباشته

اعتراض و تظاھرات از .  آمريکائی منفجر شد
مرکز پليس، دادگستری، .  مينياپوليس آغاز گرديد

ھای بزرگ به  ھا و فروشگاه ھای شرکت ساختمان
ھای پليس مورد حمله قرار گرفتند  ھمراه اتومبيل

دامنه اين اعتراضات به .  و به آتش کشيده شدند
تا .  سرعت به ديگر شھرھای آمريکا کشيده شد

 شھر عرصه تظاھرات ٣٠روز يک شنبه `اقل 
و اعتراضاتی بود که توده ھای زحمتکش 

در .  آمريکائی سياه و سفيد در آن شرکت کردند
ھای سختی ميان  اغلب اين شھرھا درگيری

. تظاھرکنندگان و واحدھای سرکوب پليس رخ داد
ھای پليس  و  تعدادی از مراکز دولتی، ماشين

ھای بزرگ به آتش کشيده شدند و صدھا  شرکت
تا کنون حداقل دوتن از .  اند تن بازداشت شده

در برخی از اين .  اند معترضان به قتل رسيده
شھرھا مقررات منع عبور و مرور اع/م شده 

  اما اغلب مردم اين مقررات را ناديده.  است
 .اند گرفته

ھا  تا شنبه شب، نيويورک،  برطبق گزارش
مينياپوليس، شيکاگو، ميامی، في/دلفيا، دا`س، 
ھيوستون، `س وگاس، لس آنجلس، ممفيس، 
پورتلند، سانفرانسيسکو و ايندياناپوليس و تعداد 
ديگری از شھرھا، عرصه تظاھرات و درگيری 

در ايندياناپوليس سه نفر مورد .  با پليس بوده است
اصابت گلوله قرار گرفته اند که يکی از آنھا 

 .کشته شده است
 ھزار ١٣فرماندار مينه سوتا از بسيج بيش از 

سرباز گارد ملی آمريکا برای برقراری نظم در 
او افزوده بود که از .  مينياپوليس سخن گفته بود

پنتاگون برای حفظ نظم در مينياپوليس درخواست 
 .کمک کرده است

 از يک جرقه حريق برخاست



 ۴ ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ۴

  ٨درصفحه 

 غيزانيه دراخبار
 )گزارشی از ايران(

نام غيزانيه ابتدا نام آبادی ھايی را که درگوشه 
وکنار ايران  ودرحاشيه شھر ھای بزرگ وجود 

اما غيزانيه آباد !  دارد در ذھن تداعی می کند
يکی از بخش ھای قديمی شھر .!!  نيست

اھوازاست که درشمال شرق اين 
 جاده وشاھراه قديم ٣۵شھرودرکيلومتر

بندرماھشھروبندرخمينی ودرمسيرشھرھای 
رامھرمز،ھفتکل،ايذه،بھبھان واميديه 

غيزانيه آباد نيست چون مردمش عمدتا .قراردارد
از طريق دامداری وکشاورزی زندگی می کنند 
وبعضی درکسب کار ھای خدماتی درجھت رفاه 
سرنشينان ماشين ھای بين شھری که از روستا 

منتھی کم نيستند .  عبور می کنند مشغول ھستند
بخش ھا ودھستان ھا ئی مانند غيزانيه در جای 
جای ايران، دراصفھان،چھار محال ،يزد، 
دراستان محروم سيستان وبلوچستان که 
مشک/تشان اغلب از نوع مشکل مردم غيزانيه 

بسياری از بخش ھا ودھستان ھای ايران .  است
ازاين رومرتب .از امکانات پايه ای محروم ھستند

شاھداعتراض گروھی از مردم روستا ھاجلو 
مراکز استانی وشھرستان ھستيم که درخواست 
ساختن جاده،تھيه آب آشاميدنی،ساختن 
مراکزبھداشت،مراکز آموزشی وياخواھان خط 

اين داستان .  تلفن واورژانس وآمبو`نس ھستند
پرغصه بخشی از مردم است که دربخش ھا 

بارھا بايدبه .وروستاھای ايران پراکنده ھستند
مراکزتصميم گيرنده شھر واستان رفت آمد 
کنند،نماينده را ببينند،کارگزارنماينده ودفتردار 
را،رئيس اداره ومدير مربوطه را التماس کنند،تا 
بعد از مدتی که گرھی درکارشان گشوده می 
شود،حا` بايد ھزينه را وحداقل بخشی ازآن را 
ازجيب خودشان پرداخت کنندومنتظرپايان کار 

 .باشند
درست است که حا` موضوع آب آشاميدنی «

بحث اول مردم اين منطقه است اما مشک/ت 
بعنوان مثال اين بخش .  ديگری ھم دارند 

 مدرسه کانکسی رتبه اول ٢٠ با ٩۴تاسال
وضعيت بھداشت ھم .رادرخوزستان داشت

درغيزانيه به ھيچ وجه مناسب نيست به طوری 
که اختصاص يک دستگاه آمبو`نس به مردم اين 
منطقه به عنوان يکی ازاصلی ترين اخبارمربوط 
به خدمات بھداشتی دولت به شمارمی رفته 
وکمبودشديد امکانات ابتدائی بھداشتی ازجمله 
خانه ھای بھداشت مورد اعتراف خود مسئو`ن 

 بايد اضافه کرد غم انگيز ترين »ھم است
موضوع مردم منطقه ای که روی مخازن نفت 
وگاز زندگی می کنند اما خانه ھای مردم اين 

اتوبان، غيزانيه را از وسط .  منطقه فاقد گازاست
دو نيم کرده بخاطر نداشتن پل ھوائی روگذر 
وزيرگذر ارتباط ميان مردم محل با توجه به تردد 
ماشين ھای سنگين وريز درشت غيرممکن 

بوی گاز، قير ونفت لجن مردم را .  گرديده است 
 متر آسفالت درکوچه ۴عا صی کرده اما دريغ از 

ھای غيزانيه که زندگی اشان پوشيده از خاک 
اغلب روستائيان اھواز از مشکل خاک .  است

وماسه ھای نرم و ريزی که بيشتر ساعات روز 

تازه غيزانيه يکی .  در پرواز است رنج می برند
ازبخش ھای اھوازمرکز استان است با فاصله 
نزديک به شھر ودرمسير شاھراه ارتباطی چند 

حا` فکر کنيد روستاھا وبخشھای .  شھرواستان 
شھرستانی که ساعت ھا ی زيادی با شھر فاصله 
دارند ودربن بست ھستند دارای چه مشک/تی 

درايذه طی کردن  بعضی مسافت ھا تا .!ھستند
 ساعت با ماشين زمان ٣روستاھای اين منطقه  

ايذه کمتر از دو -می برد درحاليکه فاصله اھواز
 .ساعت است

مردم غيزانيه امروزبا مشکل بی آبی 
روبرونشدند،طرح مشکل آب غيزانيه مدت ھا 
است که در قالب يک پرونده حتما عمرانی دست 
بدست می شود وازکانديدا ونماينده مجلسی که با 

 سال بعد ۴تبليغ کردن مردم رای اشان را گرفته 
به نماينده ديگری سپرده شده،دولت ھا ئيکه يکی 
پس ازديگری ،از اصولگرا واص/ح 

واز ھررنگی !  گر،ازاعتدل گرا و راديکالگرا،
عکسی درمقطع .که آمدند ورفتند دست بدست شد

 آذين روزنامه ھای وقت شده بود که ٩٨انتخابات 
چند نفرازاھالی غيزانيه با بشکه ھای خالی آب 
دريک دست وشناسنامه در دست ديگر درصف 

قبل ترھم وعده ھايی داده شده «.رای ايستاده اند
 گفته بودند تا پايان سال طرح ٩۵دی .بود

آبرسانی به غيزانيه اجرا می شود،اما 
 مردم اعتراض کردند ووعده گرفتند ٩٨بھار.نشد

 ٢۴.تا اول آبان آب وصل می شود
مھراستانداروعده پنج ماه بعد رامی 

امروزيک ماه ازآن موعد ھم گذشته است .دھد
واستاندارگفته افزايش قيمت ھا ومسائل ارزی 

جعفرمجدمی ».!مانع پيشرفت کارشده
چطورھمين "-:عضوشورای ده غيزانيه می گويد
 ميليارد تومان ١١آ`ن برای تجھيزدفترآب استان 

پول خارج تشريفات پرداخت می شود امابرای 
ھمه "؟. روستا اعتبار وجود ندارد٨۵تامين آب 

چيز درگردش وکار است اما مردم محروم 
ھمچنان برای آب ،نان، کاروحداقل مايحتاج 
وامورات معيشتی زندگی خود بايد در رنج 

مردم غيزانيه درحالی با مشکل آب .ومحنت باشند
 اينج گاز ٢٠،و٨،١٠روبروھستند که لوله ھای 

ونفت ازھمه طرف از کنارخانه ھای آنان ميگذرد 
وآنان چه خواست کوچک وحقوقی دارند که 

کاشکی يکی ازھمين لوله "برآورده نمی شود،
ھای انتقال نفت وگاز منطقه که ازکنارما می 
گذرد به جاھای ديگرمی رود،آب برای ما 

آمارمتفاوتی ازچاه ھای نفت در غيزانيه ."  ميآورد
حلقه بيشتر ٣٠٠حلقه ٢٠٠.وجود دارد

وکمتروتاسيسات عظيم نفتی پا`يشگاه 
وپتروشيمی  که درمنطقه سربرافراشته وشعله 
سرکش گازونفت که به آسمان می رود وشب 

سھم مردم منطقه بوی ترش .راروز ميکند

گاز،دودواکسيد چاه ولوله ھای نفت وگاز 
وسوخت ناشی از ذباله ھای شھری که با فاصله 

 .اندک از روستا دپو وسوزانيده می شود
ھمزمان با اعتراض مردم غيزانيه برای آب   

آشاميدنی که مورد شليک گلوله ھای نيروھای 
نظامی وانتظامی رژيم قرارمی گيرند،کشتی ھای 
نفتی رژيم درقالب کاروان درحال انتقال ميليون  
ھابشکه نفت وبنزين اين منطقه به آن طرف دنيا 

سرانجام بعدازسرکوب مردم،  مسئولين .  ھستند
قول می دھند وبا افزايش يک تانکربه تانکرھای 

يعنی تعداد چھار .  آب منطقه موافقت می کنند
تانکررا به پنج تانکرافزايش می دھند، 
درازاءھرکشتی بنزين يک تانکر آب به مردم 

حتی يک روزھم روی قول خودشان !  ؟.غيزانيه 
ديروزھم مردم «.نمی مانند وخلف وعده می کنند

روستای غيزانيه جلوتاسيسات آبی منطقه 
منتظرتانکرآب  ماندند اما آن طورکه شورای 

: می گويد"  ايران"دوروستای اين منطقه به
مسئولين خلف وعده کردند وتانکرھای آب به "

اين درحالی است که اھالی برای ."منطقه نرسيدند
رفع نياز خود واحشام وگوسفندان حاضرھستند 
آب را باچندبرابرقيمت گرانتر خريداری کنند تا 
خود، بچه ھا وگوسفندانشان از تشنگی تلف 

 ٢٧ تا٢۵قيمت ھرتانکرآب حواله ای بين ».نشوند
 ھزارتومان ۴٠٠گاھی تا حدود.ھزارتومان است

`بد قيمت .توسط اھالی خريداری می گردد
 ٢٠٠متوسط وآزاد ھرتانکرچيزی حدود

خوب فکر کنيد مردم .!ھزارتومان می شود
بخصوص زنان وکودکان غيزانيه دردمای بيش 

درجه درخانه ھا با کمبود آب وجيره از چھل 
بندی آن چه وضعی دارند وچگونه با آب کم 
به بھداشت وتميزی خود ولوازم زندگی 

مسئولين .!وآشپزخانه رسيدگی می کنند
بھداشت چه جوابی دارند برای مردم ونھاد 

با کمبودآب چگونه بايد ازبيماری .  ھای ناظر
ھای مسری وميکربی پيشگيری کر؟ چگونه 
ازپس ويروس محيل وحريص کرونا می 
خواھندبرآيند و ايستادگی کنند؟ ويروسی که 
دروھله اول با آب بايد به جنگ آن 

 ھزار نفر مردم ٣٠جمعيتی حدود .رفت
غيزانيه پير ،کودک ،بيماربا انواع مشک/ت 
در چنين شرايط ومحيطی زندگی می 

فکرش را بکنيد روستائيانی که فاصله .کنند
بيش از صد کيلومتربا شھر اھواز 
دارند،وفاقد جاده آسفالت درروستاھای دور 
دست بستان وديگرجاھا چگونه زندگی 

نان خود رادرچه فضائی از کارورنج .ميکنند
 . ومحنت از گلو پائين می دھند

اين بخش از مردم ايران که اغلب کشاورز 
ودامدارھستند ،زندگی اشان از طريق رِژيم 
وسيستم د`لی بازار به بازی گرفته می 

مايحتاج وامورات خود از قبيل .شود
داروبرای احشام وبذرکشاورزی،کود 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۵ ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 قات�ن اصلی رومينا اشرفی چه کسانی ھستند

شد اين اتفاق  پدری از قصاص معاف نمی
گويا تمام مشکل در دو ماده قانون .  افتاد نمی

ھا عوض شوند و  مجازات اس/می است و اگر آن
جاری شود مشکل قتل )  اعدام(حکم قصاص 

رومينا و ديگرانی مانند او حل شده و ديگر دختر 
با "و يا زنی به دليل ناموس کسی بودن توسط 

 .شود فاميل کشته نمی" غيرتان
ھا  ھا ھمه چيزی جز جعل تاريخ و واقعيت اين

نيستند، چرا که واقعيت چيز ديگری است و در 
جای ديگری بايد بدنبال علت اصلی  اين جنايت 

واقعيت اين است که مقصر اصلی .  گشت
دولت .  جمھوری اس/می و مناسبات حاکم است

داری و دينی حاکم نه تنھا بستر چنين  سرمايه
جناياتی را فراھم ساخته، بلکه به اشکال گوناگون 
اين جنايات را تشويق و در جامعه انتشار داده 
است که در ادامه به اين موضوع بازخواھيم 

 .گشت
ای  اما ابتدا از دروغ رياکارانه و کثيف خامنه

ست  او در راس حکومتی.  جنايتکار شروع کنيم
که براساس شرع اس/م و قوانين دولت دينی، 

کشی و دخترکشی در بسياری از موارد حتا  زن
شود و ھرگز ديده نشده  شامل مجازات نيز نمی

که او کمترين مخالفتی با اين قوانين از خود نشان 
اگر او و امثال او شھامت بيان حتا .  داده باشد

ای از واقعيت را داشتند بر نقش مذھب،  ذره
دولت دينی و قوانين آن از جمله قانون مجازات 
اس/می در افزايش اين جنايات انگشت 

انگار نه انگار که در اين حکومت .  گذاشتند می
سا`نه تعداد زيادی دختر خردسال و زن در 

به شکلی وحشيانه در خون "  ناموسی"ھای  قتل
عموما آمارھای دقيقی .  گردند ور می خود غوطه

طور رسمی  از ميزان قتل در ايران و د`يل آن به
گردد، اما براساس ھمين آمارھای  منتشر نمی
ھای  ھا در ايران، قتل  درصد قتل٢٠رسمی 

نوشته "  فاجعه خاموش"در کتاب .  ناموسی ھستند
تنھا در نيمه اول : "پروين بختيار نژاد آمده است

 پانزده قتل ناموسی در کردستان انجام ٨٧سال 
دانيم که با بدتر  خوبی می و ھمه به"  گرفته است

شدن شرايط اقتصادی و اجتماعی اشکال 
ھای اجتماعی از جمله قتل و  گوناگون نابسامانی

 .يابند ھای ناموسی نيز افزايش می قتل
 قانون مجازات اس/می که در ٢٢٠براساس ماده 

 به تصويب مجلس اس/می رسيد، ١٣٧٠سال 
پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص 

شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و  نمی
 ۶١٢تعزير محکوم خواھد شد که براساس ماده 

 سال ١٠ تا ٣اين قانون، مجازات اين جنايت بين 
 قانون مجازات ٣٠١در ماده .  زندان است

 به ٨۵اس/می نيز که مجلس اس/می در سال 
تصويب رساند، کسانی که در صورت قتل از 

باشند مشخص شده  مجازات قصاص معاف می
در اين ماده آمده است که قصاص در .  است

صورتی قابل اجراست که قاتل پدر يا از اجداد 
از نکات جالب توجه ديگر اين ماده .  پدری نباشد

اين است که اگر قاتل مسلمان و مقتول 
. غيرمسلمان باشد، مجازات قاتل قصاص نيست

تواند ھمسر خود را به  براساس اين قانون مرد می
جرم ارتباط با مرد ديگر به قتل برساند بدون 

چنين قتل  ھم.  که مجازاتی برای او تعيين شود اين
در راستای اجرای قانون يا به دستور آمر قانونی 
مستوجب قصاص نخواھد بود، مانند ماموران 
ھا  وحشی حکومت که جوانان بيگناه را در خيابان

رسانند و مجازاتی نيز شامل  راحتی به قتل می به
 .شود شان نمی حال
ھا و  که امروز در رنگ"  طلبان اص/ح"اما 

ھای زيادی را در خارج  شمايل گوناگون تريبون
و داخل کشور در دست دارند، علت اين جنايات 

گويند اگر  را به قوانين تقليل داده و وقيحانه می
ھای ناموسی حل  قوانين تغيير کند مشکل قتل

 .شود می
ھا شيما قوشه وکيل دادگستری است  يکی از اين
" شرق"طلبان  وگو با روزنامه اص/ح که در گفت

فقه شيعه معتقد است که : "گويد در اين رابطه می
خاصيت من آن است که ھر چيزی که با جامعه 

. شود روز می ناسازگار باشد، از طريق فقه پويا به
شود مقتضيات  ويژگی فقه پويا آن است که می

سارا ".  زمان و مکان را رويش اعمال کرد
انجمن "باقری وکيل دادگستری و نائب رئيس 

وگو با  نيز در گفت"  حقوق کودکان و نوجوانان
"گويد ھمين روزنامه می حفظ و حراست از : 

حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواھد 
 ".بود

از ميان حکومتيان نيز ربيعی سخنگوی کابينه 
"گويد روحانی می وظيفه و دين ما به دخترک : 

نوجوان بيگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب 
در سنين اوج احساسات و عواطف سر بريده شد، 

گذاری در اين زمينه را  اين است که سياست
معصومه ابتکار معاون روحانی ".  بازنگری کنيم

"نويسد نيز در صفحه توئيتر خود می قوانين : 
لعيا ".  محکم در قبال جنايات بازدارنده ھستند

جنيدی ديگر معاون روحانی نيز خواستار 
صيانت، کرامت "بررسی خارج از نوبت `يحه 

 .شد" و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت
مو`وردی مشاور روحانی اما قدمی به جلو 

"نويسد گذاشته و در توئيتر می رومينا نه اولين : 
ھای ناموسی است و نه آخرين آن؛ تا  قربانی قتل

زمانی که قانون، رويه قضائی و فرھنگ حاکم و 
مسلط بر جوامع محلی و جھانی بازدارندگی `زم 
را نداشته و با تشويق و ترويج آن در خدمت اين 

اما او به اين سوال مھم ".  جنايت بشری باشند
ھا چگونه بوجود  دھد که اين سنت پاسخ نمی

ھا که به  اند و چگونه است که اين سنت آمده
دوران تاريخی گذشته تعلق دارند در جمھوری 

 !!!اند؟ اس/می اين ھمه رونق يافته
طلبان خارج نشيِن از حکومت رانده تا  اص/ح
نيز "  خواه سکو`ر و جمھوری"مذھبی تا  ملی

نھايتا در حد و حدود مو`وردی مشاور روحانی 
ھا تا  دليل آن نيز روشن است، آن.  مانند باقی می

آخرين نفس مدعی اص/ح نظم موجود ھستند، 
ھا خود  پذير نيست و آن نظمی که البته اص/ح

جا که دشمن انق/ب و تحول  دانند، اما از آن می
نما  ھای نخ  اساسی در جامعه ھستند، به اين روش

ھا حتا در  برخی از آن.  آورند و جعلی روی می
دھند، اما به  ظاھر خود را مخالف اعدام نشان می

گويند چرا در قانون  رسند می جا که می اين
مجازات اس/می برای اين جنايت قصاص تعيين 

 !!!نشده است
اما علت و يا علل اصلی بروز چنين جنايات 

توان با  وحشتناکی در جامعه چيست و چگونه می
در کنار قوانين اس/می، !  آن به مبارزه برخاست؟

ھا نيز به عنوان يک قانون نانوشته عمل  سنت
ھا پيش و  ھايی ديرپا که اساسا قرن کنند، سنت می

در شرايط مشخص اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
در .  اند داری شکل گرفته دوران ماقبل سرمايه

برخی از اين مواقع از جمله در مورد شرايط 
ھا و  مشخص ايران و دولت دينی حاکم، سنت

اند و از   آميخته مذھب و قدرت کام/ درھم
ھای مذھبی مروج و تشويق کننده  رو دولت ھمين

ھايی که در اصل  شوند، سنت ھا می اين سنت
متعلق به ھمان دوران تاريخی سپری شده است 
اما به د`يلی روشن در جامعه امروزی باقی 

 .اند مانده
ھر قدر جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و 

داری  تر باشد و مناسبات سرمايه مانده سياسی عقب
در شکل ک/سيک خود در آن رشد نيافته باشد، 

ھای آميخته با مذھب که عموما مروج  اين سنت
خشونت ھستند، از قدرت بيشتری برخوردار 

فرزند کشی، زن کشی و دختر کشی .  ھستند
محصول جامعه مردسا`ر است که قوانين 
ارتجاعی مذھبی به آن رونق بخشيده و دامن زده 

ای که ھنوز بر مدار موقعيت و نقش  جامعه.  است
ھای تاريخی گذشته  اقتصادی مرد در دوران

چرخد، دورانی که نقش و موقعيت اقتصادی  می
زن در آن محدود بود و از ھمين رو پدر صاحب 

در اين جوامع .  شد و مالک خانواده خود تلقی می
مرد يعنی پدر در محيط خانواده به قادر مطلق 

شود، ھمان پدری که خود در جوامع  تبديل می
. داری بنده ی ارباب زميندار است ماقبل سرمايه

نام خانوادگی فرزندان از نام خانوادگی پدر گرفته 
اين .  زن ھيچ حقی در اين زمينه ندارد.  شود می

يک نمونه کوچک از مالکيت پدر بر اعضای 
رومينا "  ترحيم"نگاھی به اع/ميه .  خانواده است

يک چھره از ھمين نظام مردسا`ر را به ما نشان 
اش تا  دھد، در اين اع/ميه از پدر قاتل می

اش نام برده شده اما گويا  اش و عموھای پدربزرگ
رومينا نه مادری داشته نه مادربزرگی و نه عمه 

 .ھا نيست ھيچ نام و اثری از آن!!! ای و خاله
داری و با تقويت  تر سرمايه اما در جوامع پيشرفته

که در اين  موقعيت اقتصادی زن، به رغم اين
جوامع نيز زنان ھنوز به برابری اقتصادی با 

اند، ما شاھد برابری حقوقی زنان  مردان نرسيده
در اين جوامع ما ديگر به ندرت .  با مردان ھستيم

که آن  ھستيم و نکته مھم اين"  قتل ناموسی"شاھد 
که در اين "  ھای ناموسی قتل"تعداد معدود 

گيرد، توسط پدران و  کشورھا صورت می
برادران مقتو`نی است که از کشورھای )  اغلب(

داری به اين کشورھا پناھنده  تر سرمايه افتاده عقب
ھا  اند، افرادی که آن سنت شده و يا مھاجرت کرده

شان ريشه دوانده است، افرادی از  در تفکرات
کشورھايی مانند ترکيه، افغانستان، ايران و 

 .کشورھای عربی خاورميانه و شمال آفريقا
بايد بر اين نکته مھم نيز در مورد ايران تاکيد 
کرد که دولت دينی با تصويب قوانين اس/می، 

کشوری که .  نظام مردسا`ر را تقويت کرده است
ترين حقوق زنان را در قوانين خود ناديده  ابتدايی

گرفته و بدين ترتيب زن را به انسان درجه دو در 
ی حقوقی تبديل کرده  برابر مردان در عرصه



 ۶ ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ۶
١از صفحه   

 تضاد ميان جان مردم و درآمد مالی دولت

٧درصفحه   

ويروس کرونا "  کنترل"حسن روحانی در 
در شرايطی مطرح شده است که طبق 
جديدترين اع/م نظر رئيس مرکز اط/ع 
رسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش 

 استان کشور قرمز و ١٠پزشکی، وضعيت
شرايط استان خوزستان کام/ .  بحرانی است

حاد و قرمز اع/م شده و وضعيت استان 
ھای خراسان رضوی، آذربايجان شرقی و 
غربی، لرستان، کرمانشاه، ھرمزگان، 
مازندران و بخش ھايی از کرمان و سيستان 
و بلوچستان نيز در وضعيت ھشدار قرار 

وضعيت استان خوزستان چنان .  دارند
بحرانی است که روز شنبه دھم خرداد، 
شکرهللا سلمان زاده، رئيش دانشکده علوم 
پزشکی آبادان با اشاره به افزايش موارد 
ابت/ به کرونا در اين استان، از پيِش رو 
بودن سه تا چھار ھفته بحرانی برای استان 

 . خوزستان خبر داده است
آمارھای رسمی و روزانه تعداد کشته شدگان 
و مبت/يان ويروس کرونا نيز، تماما بيانگر 
. وجود شرايط غير عادی در جامعه است
برای نمونه، رئيس مرکز اط/ع رسانی 
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
ميزان روزانه جان باختگان و مبت/يان 
ويروس کرونا را در چند روز اخير به قرار 

 خرداد، ١١يکشنبه :  زير اع/م کرده است
شنبه .   نفر مبت/۵١۶ ھزار و ٢ فوتی و ۶٣
 ٢٨٢ ھزار و ٢ نفر کشته و ۵٧ خرداد، ١٠

 نفر جان ۵٠ خرداد، ٩جمعه .  نفر مبت/
پنجشنبه .   نفر مبت/٨١٩ ھزار و ٢باخته و 

 ۴٨۶ ھزار و ٢ نفر فوتی و ۶٣ خرداد، ٨
 ۵۶ خرداد ھم، ٧نفر مبت/ و روز چھارشنبه 

 نفر مبت/ شده ٨٠ ھزار و ٢نفر جانباخته و 
طبق آمار رسمی و جعلی دولت ، تاکنون .  اند

 نفر و ٧٩٧ ھزار و ٧کل آمار جانباختگان 
 ١۵١تعداد کل مبت/يان به ويروس کرونا نيز 

 . نفر اع/م شده اند۴۶۶ھزار و 
با توجه به ھمين آمارھای دروغين دولتی که 
بيانگر افزايش ميزان کشته شدگان و مبت/يان 
به ويروس کرونا در روزھای اخير است، 
اع/م وضعيت عادی و ادعای مضحک 

ويروس کرونا به "  کنترل"حسن روحانی در 
معنای ادامه سياست جنايتکارانه جمھوری 

کشتاری دراز .  اس/می در کشتار مردم است
مدت، عامدانه و فاجعه بار به ازای کسب 
درآمد مالی و نجات جمھوری اس/می از 

در .  ورشکستگی مالی و اقتصادی موجود

واقع، ھيئت حاکمه ايران با ادامه سياست 
ای و حذف ھرگونه  ضد انسانی ايمنی گله

مانعی از سر راه اشاعه ويروس کرونا، 
بدون اينکه کمترين تسھي/تی برای حفظ جان 
و س/مت توده ھای مردم ايران فراھم کرده 
باشد، آنان را در مقابل ويروس مرگبار 

 . کرونا به حال خود رھا کرده است
پيشبرد چنين سياست فاجعه باری، اين سوال 
را در برابر ھمگان می گذارد که جمھوری 
اس/می برای نيل به کدام ھدف، کشتار مردم 
را در پيش گرفته است؟ تضاد آشکار ميان 
افزايش آمار مبت/يان و در عين حال اع/م 
وضعيت عادی جامعه در کجاست؟ بر اساس 
کدام منافع حکومتی، حسن روحانی تا بدين 
حد در اع/م تبليغاتی مھار ويروس کرونا در 
ايران شتاب کرده و بر لغو تمام محدويت 

 ھای تاکنونی گام برداشته است؟ 
اينکه طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع 
آن، برای جان توده ھای مردم ايران کمترين 
ارزشی قائل نيستند، امری است که اکنون 

اينکه جمھوری .  برای ھمگان روشن است
اس/می برای بقا و ماندگاری خود ھمواره به 
روی توده ھای مردم اسلحه کشيده است، باز 

کارنامه .  ھم جای ھيچ گونه ترديدی نيست
خونين جمھوری اس/می فاجعه بارتر از آن 
است که بخواھيم يک بار ديگر به تمامی 
سرکوب ھا و کشتارھای دوران حاکميت اين 

 سال گذشته ۴١رژيم فاسد و آدمکش طی 
 .  بپردازيم

ھمين تجربه عينی شيوع ويروس کرونا و 
نحوه مواجھه دولت جمھوری اس/می با اين 
بيماری مرگبار، نمونه روشنی از بی توجھی 
ھيئت حاکمه به جان و س/متی توده ھای 

توده ھايی که در شرايط موجود .  مردم است
کرونايی ع/وه بر کشتار و مرگ روزانه، 
زير فقر و ف/کت و بحران مالی شديد نيز 

پوشيده نيست جمھوری .  دست و پا می زنند
اس/می تا پيش از شيوع ويروس کرونا با 
شديدترين بحران اقتصادی دوران حيات خود 

خزانه دولت نسبتا خالی و .  مواجه بود
 ھزار ۵٠٠ ميليون و ٢صادرات نفت از 
 ھزار بشکه در روز ٢٠٠بشکه به کمتر از 

 ھزار ١۵٠ با ١٣٩٩بودجه سال .  رسيده بود
ميليارد تومان کسری، بدون اينکه به 
تصويب مجلس برسد، با فرمان حکومتی 
. خامنه ای در شورای نگھبان تصويب شد
بخش عمده ای از مراکز صنعتی و توليدی 

 ۵٠کشور تعطيل و يا با ظرفيت کمتر از 
مضافا اينکه .  درصد فعاليت می کردند

درآمدھای مالياتی دولت نيز به حداقل رسيده 
 . بود

شيوع ويروس کرونا، بحران اقتصادی 
جمھوری اس/می را تشديد و شرايط را 
برای دولت از آنچه که قب/ بود، باز ھم 

 . خراب و خرابتر کرد
، که بر اساس صادرات نفتی ٩٩بودجه سال 

 ۵٠يک ميليون بشکه در روز و با قيمت 
د`ر در ھر بشکه تنظيم شده بود، اکنون با 
شيوع ويروس کرونا، صادرات نفت متوقف 
 ۴١و در بھترين حالت به کمترين ميزان در 

تشديد بحران .  سال گذشته رسيده است
اقتصادی جمھوری اس/می، البته فقط در 
. کاھش صادرات نفت خ/صه نشده است
قيمت نفت نيز به شدت سقوط کرده و به 
کمتر از يک سوم آن در ماه ھای پيش از 

در پی بسته .  شيوع کرونا کاھش يافته است
شدن راه ھای مواص/تی و حمل و نقل 
صادرات و واردات، درآمد ارزی حاصل از 
صادرات اق/م غير نفتی ھم به حداقل ممکن 

ع/وه بر موارد فوق، شيوع .  رسيده است
کرونا، منجر به توقف نسبی مراکز توليدی، 
توقف کامل حمل و نقل ھوايی، تعطيلی بانک 
ھا، ادارات دولتی، ھتل ھا، مراکز تفريحی، 
رستوران ھا و بسياری از موسسات خدماتی 

در چنين وضعيتی، .  ديگر ھم شده است
درآمد مالياتی دولت به طرز چشمگيری 

بر بستر چنين شرايطی، .  کاھش يافته است
تضاد ميان کسب منافع مالی و اقتصادی 
دولت و حفظ جان توده ھای مردم ايران بيش 

 . از ھر زمان ديگری آشکار شده است
اع/م وضعيت عادی، شعار مضحک کنترل 
ويروس کرونا و پيشبرد تمام سياست ھای 
تاکنونی دولت در سه ماه گذشته، جملگی 
برای حل اين تضاد در مسير تحقق منافع 

اينکه در .  مالی و اقتصادی رژيم بوده است
مسير حل اين تضاد به نفع اقتصاد  ومنافع 
حکومت، چه تعداد از توده ھای مردم ايران 
به ويروس کرونا مبت/ و يا کشته می شوند، 
به .  فاقد ھرگونه اھميتی برای دولت است

رغم اينکه جمھوری اس/می و مسئو`ن 
وزارت بھداشت به خوبی می دانند که 
ويروس کرونا به طور روزانه و در گستره 
ای وسيع جان و ھستی توده ھای مردم ايران 
را در چنبره خود گرفته است، آنان، باز ھم 
با شتاب بيشتری در مسير عادی سازی 
به .  شرايط کرونايی جامعه حرکت می کنند

بيان ديگر، دولت جمھوری اس/می در 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧ ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ٧

۶از صفحه  ۵از صفحه    

داری و  ای از خانه بارھا ھمين خامنه.  است
داری به عنوان وظيفه اصلی زنان سخن گفته  بچه
که در اين  رغم آن از ھمين روست که به.  است

جامعه زنان براساس ضرورت نظام 
اند، اما از  داری به بازار کار روانه شده سرمايه

نظر حقوقی حتا نسبت به دوران حکومت پھلوی 
اند، و باز بر ھمين پايه  تر رانده شده نيز به عقب
بينيم در ايران دستمزد زنان کارگر تا  است که می

باز .  تر است چه حد نسبت به کارگران مرد پايين
در ھمين جامعه است که به رغم اصرار و 

گويد پدرش او را خواھد  ھای رومينا که می گريه
کشت، پليس جمھوری اس/می او را به پدرش 

دھند و نه به سازمانی که از رومينا  تحويل می
 . ھای اجتماعی و روانی بکند حمايت

بنابراين تنھا راه برای پايان دادن به اين 
، برای نقطه "ناموسی"ھای  ھا و قتل خشونت

زن ناموس "پايان گذاشتن بر اين موضوع که 
ھمسر و دختر جزء اموال پدر و "، "کسی نيست

، دگرگونی "ديگر افراد مذکر خانواده نيستند
در ايران به دليل ساختار .  اساسی نظم حاکم است

گيری  اقتصادی و اجتماعی و روال تاريخی شکل
آن حتا نبايد انتظار داشت که با وجود نظام 

داری برابری حقوقی زن و مرد مانند  سرمايه
داری بوجود آيد تا  برخی از کشورھای سرمايه

چه رسد به برابری اقتصادی، اجتماعی و 
 .سياسی 

البته اين بدان معنا نيست که ما نبايد از ھمين 
ھا مبارزه کنيم چرا که تا  امروز با اين خشونت

زمانی که جمھوری اس/می بر سر کار است اين 
اتفاقا برعکس، ما بايد .  يابند ھا ادامه می خشونت

ھا مبارزه کنيم و نه تنھا  ھمواره با اين خشونت
خصوص علت اصلی  بايد مبارزه کرد بلکه بايد به

. بروز اين جنايات وحشتناک را توضيح داد
ھا را آگاه کرد، برابری کامل زن و مرد را  توده

تبليغ و ترويج کرد، اين که زن ناموس کسی 
نقش جامعه را، قوانين اجتماعی نانوشته و .  نيست

. قوانين اس/می را در بروز اين وقايع توضيح داد
ھا محصول شرايط اجتماعی ھستند  اين که انسان

ھايی را که  چنين آن ھم.  کنند که در آن زندگی می
خواھند بر علت اصلی بروز  ھا می با جعل واقعيت

اين جنايات سرپوش گذاشته و آن را به تغيير 
قوانين محدود کنند افشا کرد و توضيح داد که 
چرا بايد جمھوری اس/می را سرنگون کرد و 
ھای  چرا بايد برای مبارزه واقعی با نابسامانی

يک جلوه از آن "  ھای ناموسی قتل"اجتماعی که 
است، شرايط اجتماعی و اقتصادی جامعه تغيير 
کند و اين که اولين قدم مھم در اين راستا 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان است
 
 

وضعيتی قرار دارد که برای برون رفت از 
بحران اقتصادی موجود، می خواھد مسئله 
کرونا را به سرعت مختومه اع/م کند تا 
بدين وسيله مردم را ھرچه بيشتر به محيط 

اينکه در اين ميان، چه .  کار و توليد بکشاند
بر سر کارگران و توده ھای مردم ايران 
خواھد آمد، چه تعداد ار آنان کشته خواھند 
شد و چند صد ھزار نفر ديگر به ويروس 
کرونا مبت/ خواھند شد، برای مسئو`ن 
جمھوری اس/می از اھميت ثانوی 

مبنای اوليه حرکت .  برخوردار است
جمھوری اس/می و الويت اصلی سياست 
نظام بر اين است، که تضاد ميان حفظ جان 
مردم و اقتصاد را ھرچه سريعتر به نفع 

 .اقتصاد و کسب درآمدھای دولت حل کند
اما بيان اين موضوع، توضيح دھنده تمام 

در .  شرايط موجود جامعه کنونی ما نيست
کنار تشديد بحران اقتصادی رژيم، شاھد 
افزايش فقر و ف/کت و بيکاری روز افزون 
کارگران و توده ھای زحمتکش جامعه نيز 

از آنجايی که دولت جمھوری اس/می .  ھستيم
بدون کمترين حمايت مالی، توده ھای مردم 
را در مقابل کرونا به حال خود رھا کرده 
است، آنان نيز برای امرار معاش و رھايی 
از فشار اقتصادی موجود، با شتابی بيشتر 

برای کارگران .  راھی بيرون از خانه ھستند
و توده ھای زحمتکش ايران، اگرچه بيرون 
رفتن از خانه با خطر ابت/ به کرونا و مرگ 
ھمراه است، ولی آنان نيز خطر ابت/ به 
ويروس کرونا را بر خطر فقر و ف/کت 
ناشی از بيکاری و گرسنگی ترجيح می 

از اين رو، در وضعيت بحرانی .  دھند
موجود، ع/وه بر دولت جمھوری اس/می، 
برای کارگران و انبوه توده ھای مردم ايران 
نيز اقتصاد و تامين معاش زندگی در الويت 

 . اول آنان است
با اين تفاوت، که دولت برای کسب منافع 

داران و درآمد مالی جھت تامين  سرمايه
ی دستگاه ھای   خزانه خالی و تأمين ھزينه

سرکوب و بوروکراتيک خود، جان و ھستی 
مردم را به بازی گرفته است، اما مردم برای 
تامين معاش و تھيه لقمه نانی، خطر کرده 
راھی خيابان ھا شده و عم/ ابت/ به ويروس 
کرونا و مرگ ناشی از اين ويروس را به 

 . ھيچ گرفته اند
شکل گيری اين وضعيت دوگانه و متضاد، 
نوعی بی تفاوتی و عدم واکنش ھای `زم در 
مقابل خطر ابت/ به ويروس کرونا را در 

وضعيتی .  ميان مردم دامن زده است
خطرناک و فاجعه بار که دولت جمھوری 
اس/می به دليل سودبری از اين بی تفاوتی 

اين بی .  مردم  آگاھانه به آن دامن زده است

تفاوتی مردم و جامعه را در نوع واکنش 
انفعالی آنان در برخورد با تعداد مرگ و مير 
و آمار با`ی مبت/يان ويروس کرونا در 
روزھای اخير و مقايسه آن با واکنش تند و 
تيز و ھراسناک آنان در ماه ھای اسفند و 

 . فروردين می توان ديد
ميزان آمار مبت/يان ويروس کرونا در اسفند 
و فروردين ماه گذشته که شيوع اين بيماری 
در اوج بود، ھمواره به صورت يک نمودار 

 تا ۵٠٠ ھزار و ٢خطی نسبتا ثابت به تعداد 
.  نفر در روز اع/م می شد٧٠٠ ھزار و ٢

در آن زمان جامعه پزشکی، شبکه ھای 
اجتماعی و مردم با التھاب و نگرانی 
زايدالوصفی، نسبت به اخبار کرونا و 
عملکرد نامطلوب دولت واکنش نشان می 

اکنون اما در شرايطی که رئيس مرکز .  دادند
اط/ع رسانی وزارت بھداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، آمار کشته شدگان ويروس 

 نفر و ميزان ٧٠ تا ۵٠کرونا را روزانه بين 
 ٨١٩ ھزار و ٢مبت/يان را بعضا به تعداد 

نفر در روز اع/م می کند، آب از آب تکان 
 .نمی خورد

واکنش انفعالی جامعه در مقابل گسترش 
بيماری کرونا و نوع بی تفاوتی مردم نسبت 
به شيوع و گسترش اين ويروس، ھمان 
شرايط مورد نظر دولت جمھوری اس/می 
است که برای جا انداختن آن در جامعه به  
ترفندھای مختلف از دروغ و پنھانکاری 
گرفته تا جعل آمار مبت/يان و کشته شدگان و 
در نھايت عادی جلوه دادن شرايط بحران 

بکارگيری .  کرونا در جامعه  دست زده است
ھمه اين ترفندھای جنايتکارانه برای حل 
تضاد ميان حفظ جان و ھستی مردم با 

تضادی که .  اقتصاد، به نفع دومی است
روحانی و کل ھيئت حاکمه با اتخاذ سياست 
کشتار تدريجی و طو`نی مدت مردم ايران 
در صدد حل ان ھستند به نفع کسب 
درآمدھای مالی و اقتصادی دولت جمھوری 

 .اس/می است

قات�ن اصلی رومينااشرفی  تضاد ميان جان مردم و درآمد مالی دولت
 چه کسانی ھستند
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۴از صفحه   

٢از صفحه   

٨ 

را ...  ،سم،ھزينه ابزارکار تراکتور،کمباين و
باد`رپرداخت می کنند بازحمت شاق 
وکارتمام وقت وريختن عرق وخردوخمير 
شدن اعصاب وبا فرسودگی جسم وجان 
کارمی کنند، درنھايت ودرپايان کاربدون 
حامی وداشتن حداقل تعاونی  ھای مصرف 
واصناف ونداشتن امکانات نگھداری از محصول 
خود،حاصل رنج خودشان وخانواده اشان که 
شبانه روز شب نخوابی کردندوزحمت کشيدند 

بارھا شاھد .ضايع می شود وبه ھدر می رود
کشاورزانی بوديم که حاصل کارشان را 
بخاطرترفند بازارود``ن وعدم حمايت مسئولين 
وناع/جی يا درميدان ھا وخيابان ريخته اند،يا آن 
را تبديل به کود نموده يا به عنوان خوراک دام 

 . ازآن استفاده کرده اند
مسئو`ن رژيم در شرايطی که با اعتراض 
عمومی مردم يک منطقه روبرو می شوند،از 
روی عادت ديرينه ياد گرفته اند چگونه شانه 
اززيربار مسئوليت خالی کنند،چون نه می 
خواھند ونه حرص وآزآنان برای جمع آوری پول 
اجازه می دھد که برای رفع مشک/ت مردم پولی 
جلو .ھزينه کنند و وارد يک بازی کھنه می شوند

مردم معترض روی سن می روند ونقش بازی 
می کنند بعدازحواله کردن مسئوليت کار به 
ھمديگر،سرانجام آنکه مسئول تر وپاسخگو 
تراست درميان مجموعه مسئولين زيربط پنھان 
می شودوآنکه کمترين موقعيت را دارد به مقام 

 .!پاسخگوئی می پردازد
مردم تشنه وعطش گرفته غيزانيه فقط با اتکاء به 
نيروی متشکل عمومی خودشان وبا اعتراض 
وروياروئی با رژيم است که می توانند به حقوق 

می توانند با اعتراضات .طبيعی خود برسند
جمعی سازمانيافته خود به ديگرمردم مطالبه جو 

آنان بايد مدت .وحق طلب درس احقاق حق بدھند
زمانی را معين کنند که رژيم به خواست آنان 
پاسخگو باشد درغير اين صورت درزمانی معين 
با انگيزه بيشتر وحق طلبی جدی وارد مبارزه 

حرف مسئولين .جمعی وعمومی برای خود شوند
افراد مسئول .اين نظام فاسد را نبايد جدی بگيرند

تر استاندار،فرماندار،نماينده مجلس ،بارھا روی 
حق خواھی مردم حرف مفت زدند ،چه بسا که 
دوباره وسه باره باز ھم حرف توخالی تحويل 

به روی خودشان ھم نمی آورند که .  مردم دادند
روز روشن درمقابل چشمان مردم جستجوگر 

توده ھای عاصی ونيازمند بايد .دروغ می گويند
اين مثال تاريخی را که حق گرفتنی است نه 

 .دادنی به فعل `زم خود تبديل کنند
 

 -فعا0ن کارگری جنوب
 رستمی -م
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برابر فراخوان کميته حمايت از مبارزات 
کارگران و زحمتکشان ايران در ھلند و 

-)  اقليت(فراخوان فعالين سازمان فدائيان 
ھلند، که در حمايت از اين حرکت 
اعتراضی بود، اين حرکت اعتراضی در 

 ١۵ تا ١٣ ماه مه از ساعت ٣٠روز شنبه 
در شرايط کرونا و جو پليسی شھر `ھه و 
ھمزمان با تظاھرات و اعتراضاتی عليه 

پليس .  سياست ھای دولت ھلند برگزار شد
برای حرکت اعتراضی امروز مشک/تی 

  .بوجود آورد
نيروھای چپ افغانستان نيز عليه کشتار 
کارگران مھاجر افغان دراين آکسيون 
شرکت نموده و در محکوميت جمھوری 
 .اس/می بيانيه ھمبستگی خود را خواندند

ع/وه براين، اط/عيه کميته حمايت از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در 
ھلند به زبان ھلندی عليه کشتار زندانيان 
سياسی و بی دفاع و تشديد اعدام زندانيان 
سياسی و کشتار کارگران مھاجر افغانی و 
در حمايت از مبارزات کارگران و 
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ در 
کوھبنان، زرند و راور استان کرمان خوانده 

  . شد

 غيزانيه دراخبار
 )گزارشی از ايران(

. ای در اين روند ايجاد نمود مدت، اما وقفه کوتاه
کشان  کرونا بر دست و پای کارگران و زحمت

ی معينی بر سر راه  پيچيد و موانع بازدارنده
تجمعات و اعتصابات کارگری و مبارزات 

اما اين وقفه و بازدارندگی نيز .  ای ايجاد کرد توده
با مبارزات .  توانست دوام آورد و دوام نياورد نمی

ای ازجمله در اعتراض به کمبود  و تجمعات توده
و نبود آب آشاميدنی در استان خوزستان و فارس 

تر از آن با  وچھارمحال و بختياری و مھم
ويژه  اعتصابات متعدد و گسترده کارگری به

 کارگر ٣۵٠٠پيمايی خيابانی  اعتصاب و راه
سنگ کوھبنان، راور و زرند  معادن زغال

. يافته است کرمان، اين وقفه موقتی نيز عم/ً پايان
سنگ تمام زنجيرھای بازدارنده کرونائی را  زغال

 .ازھم گسست
درحال حاضر تمامی عوامل و شرايطی که بر 

ای ، اعتصابات و  ھای توده بستر آن، خيزش
تظاھرات کارگری و قيام آبان شکل گرفت، به 

ھای متعدد رژيم  بحران.  قوت خود باقی ھستند
داری حاکم با ھمان حدت و  سياسی و نظم سرمايه
تر  از گذشته ادامه  تر و عميق شدت و حتی شديد

تضاد ميان طبقه حاکم و طبقه کارگر و .  دارد
ازپيش تشديد شده و به  کشان بيش ساير زحمت
ای از رشد و حدت خود رسيده است  چنان مرحله

تواند به  که ھر رويداد کوچک و بزرگ مھمی می
دوران انق/بی که با خيزش .  انفجار آن منجر شود

رغم فرازوفرودھای   شکل گرفت، به٩۶ماه  دی
قيام و انق/ب توھم ذھنی نيست .  آن ادامه دارد

بلکه يک احتمال عينی و واقعی است که کماکان 
از ھمين روست که  .  کند نظم موجود را تھديد می

دارانی که  تمام مدافعان نظم موجود و سرمايه
داری حاکم را  منافع خويش و نظم سرمايه

ھای  طور علنی و از تريبون بينند، به درخطر می
عمومی، نگرانی خود را از وقوع يک انق/ب 

درپی آن را  کنند و پی ناگزير کارگری پنھان نمی
 . دھند ھشدار می

 گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی 
 عليه جنايات جمھوری اس�می در شھر 0ھه ھلند

پخش موزيک و ترانه سرودھای انق/بی 
وسردادن  شعارھايی عليه جمھوری اس/می، 

 .بخش ديگری از اين برنامه بود
 

 ھلند–) اقليت ( فعالين سازمان فدائيان

 انق�ب کارگری توھم ذھنی يا واقعيت عينی؟

 زنده باد سوسياليسم 
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ھا، آينده  بينی بلکه، بنا به تمام پيش
بينی  به پيش.  آميزتری در پيش است مخاطره
المللی پول، به شرطی که  بينانه صندوق بين خوش

اين اپيدمی در نيمه دوم امسال فرونشيند،  
اين به .   درصد کاھش خواھند يافت٣درآمدھا 

ھا خانوار است که  تر ميليون معنای فقر بيش
طبق مدل فقر .  ھا کودکان ھستند بخشی از آن

، "گذاری غذا المللی تحقيقات سياست مؤسسه بين"
با (طی سال جاری، تعداد افراد مبت/ به فقر شديد 

/  ٩٠درآمد   ٨۴امسال از )   د`ر در روز١ 
 ميليون نفر افزايش خواھد ١٣٢ميليون نفر به 

ھا زنان و کودکان  يافت که تقريبا نيمی از آن
 آوريل، کاھش ٩آکسفام در گزارشی در .  ھستند
 ميليون نفر به ۴٣۴ درصدی درآمد، ابت/ی ٢٠

فقر شديد و در نتيجه افزايش تعداد افراد دچار 
چنين افزايش   ميليون نفر  و ھم٩٢٢فقر شديد به 

تر از   ميليون نفری شمار افراد با درآمد کم۵۴٨
۵٠  / ھا به   د`ر در روز و رسيدن تعداد آن۵ 

به .  بينی کرده است  ميليارد نفر را پيش۴حدود 
ھا در مورد کل جمعيت، به طور  بينی جز اين پيش

رود تا  خاص در رابطه با کودکان، انتظار می
 ميليون کودک به فقر ۶۶ تا ۴٢پايان سال بين 

 ميليون کودک ٣٨۶مفرط دچار شده و بر تقريبا 
 . افزوده شوند٢٠١٩فقير سال 

تضعيف بنيه مالی، بسياری از خانوارھا را ناچار 
تری از سبد مواد  به حذف اق/م ھر چه بيش

کند که اين امر به سوءتغذيه  غذايی خود می
اکنون  گذشته از آن، ھم.  گردد کودکان منجر می

/  ۵تنھا غذای روزانه   ميليون کودک ٣۶٨ 
ھا   کشور غذايی است که در مدرسه به آن١۴٣در

شود که با بسته شدن مدارس، اين کودکان  داده می
 .اند از اين وعده غذايی محروم شده

 ۵ کشور، بر تحصيل ١٨٨بسته شدن مدارس در 
 ميليارد کودک و نوجوان در سراسر جھان ١/  

در حالی که بيش از دو سوم .  تأثير گذاشته است
از طريق (کشورھا به روش تحصيل از راه دور 
روی )  تلويزيون، راديو يا وسايل ديجيتال

اند، اما اين سھم در ميان کشورھای  آورده
پيش از .   درصد بوده است٣٠درآمد تنھا  کم

بحران نيز تقريبا يک سوم نوجوانان از دسترسی 
به وسايلی ھمچون کامپيوتر يا تلفن ھمراه محروم 

ھا را نيز دختران تشکيل  بودند که اکثر آن
طبق تجارب قبلی، بسياری از اين .  دادند می

کودکان، حتا پس از رفع اين بحران، ديگر به 
از ميان اين کودکان .  مدرسه بازنخواھند گشت

کرده، چه بسا بسياری به خيل عظيم  ترک تحصيل
تعطيلی مدارس، .  پيوندند کودکان کار می

خشونت خانگی، .  پيامدھای ديگری نيز دربردارد
ترين شکل تجربه خشونت توسط کودکان  عام
با در پيش گرفتن اقدامات محدودکننده و .  است

تر در  تعطيلی مدارس ھم کودکان، خود، بيش
گيرند و ھم  معرض خشونت خانگی قرار می

. تر شاھد خشونت خانگی عليه زنان ھستند بيش
آمار تاکنونی در بسياری از کشورھا شاھد 

اين کودکان، با .  افزايش اين نوع از خشونت است
عدم دسترسی به معلمان و مددکاران اجتماعی 

از امکانات )  که از تعدادشان کاسته شده است(
. اند پيشين برای گزارش اين موارد محروم گشته

به اين ترتيب امنيت جسمی و روانی کودکان در 
 .مخاطره قرار گرفته است

با افزايش محدوديت دسترسی به امکانات 
ھای توليد واکسن و  پزشکی، توقف برنامه

واکسيناسيون، بھداشت و مراقبت از مادران 
باردار، نوزادان و مادران شيرده، افزايش مرگ 

 ١۶٠نزديک به .  و مير در کمين کودکان است
ميليون کودک در مناطق در معرض خطر 

پس، اخت/ل در .  کنند خشکسالی شديد زندگی می
تواند بر  رسانی و بھداشتی، می ارائه خدمات آب

س/مت و ميزان مرگ و مير کودکان تأثير 
 سال ۵ کودک زير ٧٠٠روزانه .  مستقيم بگذارد

ای از جمله  ھای روده بر اثر ابت/ به بيماری
ميرند و اخت/ل يا فروپاشی اين خدمات  اسھال می

 .بر ميزان مرگ و مير خواھد افزود
ناگفته پيداست که تأثيرات بحران کنونی، بر ھمه 

در عصر نابرابری .  کودکان جھان يکسان نيست
شديد طبقاتی، اثرات منفی اين بحران بر کودکان 
کشورھای فقير، بر خانوارھای فقير در ھر 
تر  کشور و بر دختران فقيرترين خانوارھا بيش

درآمد بسياری از  در کشورھای کم.  است
ھای اقتصادی در بخش غيررسمی و  فعاليت

. شود ھای قانونی انجام می محروم از حمايت
ھای اين کشور اقدامات بسيار ناچيزی برای  دولت

مقابله با اثرات اقتصادی اين اپيدمی به اجرا 
ھای  ھمراه با آن، دارای زيرساخت.  گذارند می

ضعيف برای حل مشک/تی نظير تحصيل از راه 
دور، ارائه خدمات درمانی و بھداشتی از جمله 

رسانی  واکسيناسيون و درمان، ارائه خدمات آب
خانوارھای فقير نيز به علت عدم .  سالم ھستند

تمکن مالی از ھمان خدمات ناچيز موجود نيز 
ھم اکنون يک ميليارد کودک در .  اند محروم

ھای  گاه ھا، سکونت سراسر جھان در زاغه
. کنند ھای نامناسب زندگی می غيررسمی و مسکن
پذير کودکان  ھای بسيار آسيب يکی ديگر از گروه

به گزارش يونيسف، تا پايان سال .  آواره ھستند
در .  اند  ميليون کودک آواره شده١٩ حدود ٢٠١٩

ھا يا  حال حاضر، در ميان ساکنان کمپ
 ميليون کودک وجود ١٣ھای پرازدحام   گاه اسکان
ع/وه بر آن، يک ميليون کودک پناھجو در .  دارد

 ميليون کودک ١٧خارج از مرزھای ملی و 
بسياری .  آواره در داخل کشور خود آواره ھستند

از اين کودکان از ھر گونه حمايت اجتماعی و 
اند و در  خدمات بھداشتی و درمانی محروم

معرض خطر استثمار، ازدواج زودھنگام، 
ھمسری،  خشونت، سوء استفاده جنسی، کودک

بارداری زودھنگام، سوء رفتار و قاچاق انسان 
با توجه به آن که ھنوز توليد و توزيع .  قرار دارند

انداز وجود ندارد، ھر چه اين  واکسنی در چشم
تر شود، پيامدھای آن نيز پاياتر و  بحران طو`نی

 .ماندگارتر خواھند شد
. اين است وضعيت کودکان در قرن بيست و يکم

شيوع اين :  گويد آکسفام در گزارش خود می
بيماری ممکن است حدود نيم ميليارد نفر را به 
فقر بکشاند و به اين ترتيب ميزان فقر در جھان 
تر  برای نخستين بار از آغاز قرن بيستم بيش

اين در حالی است که ھمين مؤسسه .  خواھد شد
بارھا در مورد اخت/ف بسيار شديد در توزيع 
ثروت، آن ھم در ابعاد نجومی، و تعميق اخت/ف 

به اين ترتيب، کافی .  طبقاتی گزارش داده است
بود ويروسی پيدا شود تا با تأثيرات سريع و 

داری به رغم  يکباره خود، نشان دھد که سرمايه
گذشت بيش از يک قرن، به رغم افزايش امکان 

آسای  توليد کا` و ثروت، به رغم رشد غول
تکنولوژی در صد سال اخير، نه تنھا در خدمت 

ھای ساکن اين کره خاکی نبوده و  رفاه انسان
تواند شرايط  نيست، بلکه پيدايش ويروسی می

. معيشتی مردم را به يک قرن پيش بازگرداند
داری،  علت نيز روشن است، منطق نظام سرمايه

رو، ھر پيشرفتی  سودمحور است و از اين
دستاويزی است برای سودرسانی به طبقه حاکم 
حتا به قيمت به قھقرا راندن شرايط زيست 

چنان .  ھای مردم و حتا کودکان اکثريت عظيم توده
که در ھمين دورانی که از فقر و فاقه ميليونی و 

داران  رود، تعدادی از سرمايه ميلياردی سخن می
. اند به سودھای ميليونی و ميلياردی دست يافته

ھا، ارقام و اعدادی  شايد برای بسياری اين يافته
اما در پشت ھر رقم و عدد، .  مجرد، بيش نباشند

کودکی است که در چنبره فقر و گرسنگی و 
 .کند بيماری است و با مرگ دست و پنجه نرم می

انداز  ھا کودک و چشم وضعيت کنونی ميليون
تاريک پيشاروی نسل آينده بشر، تنھا يکی از 

ھای تخريبی اين نظام برای بشريت و اين  جنبه
رويه محيط زيست،  تخريب بی.  کره خاکی است

به خدمت گرفتن مذھب برای حفظ نظام طبقاتی و 
تر،  مانده داری در کشورھای عقب سلطه سرمايه

استمرار فرھنگ مردسا`ری و خشونت عليه 
ھای نژادی، مليتی  زنان و کودکان، اعمال تبعيض

ھای  و جنسيتی، برپايی و ياری به نظام
ديکتاتوری و مستبدانه برای حفظ سود و سلطه 

ھا و بسياری مصايب ديگر، ھمه  اقليتی از انسان
و ھمه از پيامدھای نظامی است که به با`ترين 
. مرحله گنديدگی و پسرفت و ارتجاع رسيده است
اين ھمه، لزوم براندازی ھر چه زودتر نظامی را 

رساند که مانع اصلی بھروزی و رفاه  به اثبات می
 .بشريت است

  
 

١٠از صفحه   

 ترين قربانيان ويروس کرونا کودکان، بزرگ
 يا

داری ترين قربانيان نظام سرمايه کودکان، بزرگ   



 ٨٧٢ شماره  ٩٩  خرداد ١٢    ١٠

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

٩درصفحه   

، ١٩-اين جھان، پيش از شيوع اپيدمی کوويد
 ١۵ ثانيه يک کودک زير ۵جايی بود که در ھر 

مرد؛ جايی که از ھر پنج کودک، يک  سال می
نفر دچار سوءتغذيه بود؛ جايی که بيش از نيمی 

)  درصد کل کودکان۵٣( ساله ١٠از کودکان 
درآمد يا با درآمد متوسط  ساکن کشورھای کم

بودند؛ جايی که چھار پنجم کودکان ساکن 
سواد بودند؛ جايی  کشورھای فقير کم سواد يا بی

 سال ۵که از ھر چھار کودک، يک کودک زير 
 .شناسنامه ندارد
 ١٩-ھا پس از آغاز بيماری کوويد  اکنون ماه

١٠ 

ھای  نام`ه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���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 

ھ®®ای  ک®®د م®®ورد ن®®ظ®®ر ب®®ه ي®®ک®®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 
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روشن شده است احتمال ابت/ی کودکان به اين 
ويروس بسيار کم است و کودکان مبت/ بسيار 

با اين .  ميرند تر دچار عوارض حاد شده يا می کم
توانند به علت پيامدھای  وجود، کودکان می

ترين قربانيان آن  اجتماعی و اقتصادی، بزرگ
 .باشند

اين اپيدمی، تا ھم اکنون، با تشديد و تسريع 
ھای آن از پيش  بحران اقتصادی جھانی که نشانه

نيز مشھود بود، نه تنھا به بيکاری و فقر 
ھا نفر در سراسر جھان انجاميده است،  ميليون

 ترين قربانيان ويروس کرونا کودکان، بزرگ
 يا

داری ترين قربانيان نظام سرمايه کودکان، بزرگ   

 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 
 عمودیپو`ريزاسيون 
 

 :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 


