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چرايی و نتايج قطعنامه اخير 
 شورای حکام

 
المللی انرژی اتمی روز  شورای حکام آژانس بين

 ژوئن، قطعنامه ١٩ خرداد برابر با ٣٠جمعه 
پيشنھادی سه کشور اروپايی حاضر در برجام را 

ای جمھوری اس=می با  ھای ھسته درباره فعاليت
 رای مخالف ٢ رای ممتنع و ٧ رای موافق، ٢۵
 .به تصويب رساند) روسيه و چين(

گيری از طريق  يک روز قبل نماينده چين با رای
مخالفت کرده بود و از )  مجازی(ويدئو کنفرانس 

ھمين رو مديران آژانس برای اولين بار پس از 
شيوع ويروس کرونا، مجبور به برگزاری جلسه 

ای  ھای ھسته حضوری برای بررسی فعاليت
گر اھميت لزوم  اين موضوع بيان.  ايران شدند

ای  ھای ھسته واکنش شورای حکام درباره فعاليت
 .جمھوری اس=می از نظر مديران آژانس بود

رافائل ماريانو گروسی مدير کل آرژانتينی آژانس 
انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام 

به عدم ھمکاری )  چون گزارش قبلی ھم(
جمھوری اس=می در صدور مجوز دسترسی 
بازرسان آژانس به دو مکان مورد درخواست 

ھای آژانس اشاره  آژانس و پاسخ ندادن به سوال
وی در آغاز نشست چھار روزه شورای .  کرد

حکام بر اين دو موضوع تاکيد کرد و گفت ايران 
بيش از چھار ماه است که اجازه بازرسی از دو 

. دھد ھای اتمی را نمی مرکز مشکوک به فعاليت
براساس اخبار منتشره اين دو مرکز در شھر آباده 

واقع در کھريزک از توابع (و تورقوزآباد 
 .قرار دارند) شھرستان ری

شورای حکام در اين قطعنامه از جمھوری 
اس=می خواسته است تا به جلوگيری از بازديد 

ای پايان داده و  بازرسان آژانس از دو سايت ھسته
اين نخستين .  به طور کامل با آژانس ھمکاری کند

قطعنامه آژانس عليه جمھوری اس=می از زمان 
از ديگر .  باشد می"  برجام"توافق و تصويب 

نکات گزارش مديرکل آژانس به شورای حکام، 
شده، درصد  ميزان موجودی اورانيوم غنی

شده و ميزان آب سنگين است که  اورانيوم غنی
. ھستند"  برجام"تر از ميزان توافق  ھمگی بيش

با گذشت بيش از چھار ماه از شيوع کرونا در 
ايران و مرگ ھزاران تن از مردم ايران، بار 
ديگر تلفات کرونا به نقطه اوج اسفند ماه سال 

از دوھفته پيش، آمار تعداد .  گذشته باز گشته است
مبت=يان و مرگ ناشی از کرونا، بارديگر سير 

 ٣٠روز جمعه .  صعودی به خود گرفته است
خرداد ماه، سخنگوی وزارت بھداشت، آمار 

 ساعت ٢۴دولتی تعداد جانباختگان کرونا را در 
چه تعداد از مردم .   نفر اع=م نمود١٢٠گذشته 

  ٧درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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۵درصفحه   

 اند کابينه  روحانی و مقامات وزارت بھداشت متھم به کشتار مردم ايران
 !يک ماه سراسر کشور را قرنطينه کنيد! کشتار مردم را متوقف کنيد

اعتصاب يکپارچه کارگران مجتمع کشت و 
 آغاز ٩٩ خرداد ٢۶تپه که  صنعت نيشکر ھفت

ادامه يافته )  ٩٩يکشنبه اول تير (  شد تا اين لحظه 
بار  اين اعتصاب يکدست و متحدانه، يک.   است

تپه که  ديگر نشان داد که مبارزه کارگران ھفت
 وارد فاز جديدی شده بود و مورد ٩٧در سال 

داری حاکم  بار رژيم سرمايه سرکوب خشونت
ھای کارگران اين  قرار گرفت، تا تحقق خواست

روز دوشنبه کارگران .  شرکت ادامه دارد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

اند؟ آمار رسمی  ايران تا روز جمعه کشتار شده
اما مردم .   را اع=م کرده است٩۵٠٠دولتی رقم  

ھا به خوبی  ايران و کادر درمانی بيمارستان
دانند که اين آمار را بايد دو تا سه برابر کرد تا  می

 .به رقم نزديک به حقيقت، دست يافت
اين اوج گيری مجدد بيماری و افزايش تعداد 
مردمی که روزمره جان خود را از دست 

دھند، بار ديگر شکست سياست ضدانسانی  می

 ی سربلند، پرچم مبارزه را تپه ھفت
   دوباره به اھتزاز درآورد

پيروز باد مبارزات 
کارگران مجتمع کشت و 

 تپه صنعت نيشکر ھفت
 اط=عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ وکمونيست

در محکوميت حمKت ھوايی و زمينی رژيم ھای ترکيه و ايران  
 به مناطقی از کردستان عراق

 راستی که در دوره تيره و تاری زندگی می کنم "
گره بر ابرو نداشتن، از بی احساسی خبر می 

 دھد 
و آنکه می خندد ھنوز خبر ھولناک را نشنيده 

 است
 آی آيندگان

 شما که از دل توفانی بيرون می جھيد
 که ما را بلعيده است

 وقتی از ضعف ھای ما حرف می زنيد
 يادتان باشد، از زمانه سخت ما ھم چيزی بگوئيد

 " آنجا که ستم بود و اعتراض نبود
 )برتولد برشت(

 کسی نيستم، بگذاريد زنده بمانم" ناموس"من 
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 چرايی و نتايج قطعنامه اخير شورای حکام

نماينده چين در مخالفت با تصويب قطعنامه 
پيشنھادی فرانسه، آلمان و انگليس گفته بود که 

تواند به اقدام شورای امنيت  تصويب قطعنامه می
اما تمام .  منجر شود"  برجام"سازمان ملل و پايان 

ھا نتوانست به آرای مخالفان قطعنامه  اين استدkل
بيافزايد و سرانجام چين و روسيه تنھا مخالفان 

 .صدور قطعنامه باقی ماندند
در پی تصويب قطعنامه وزرای خارجه آلمان، 
  فرانسه و انگليس در برلين درباره سياست

در سازمان "  برجام"شان در رابطه با  مشترک
ای جمھوری اس=می  ھای ھسته ملل و برنامه

وزارت .  ای صادر نمودند مذاکره کرده و بيانيه
خارجه انگليس ھدف از اين مذاکرات را اھميت 

ھا با  پيدا کردن راه حلی سياسی برای کاھش تنش
کننده  ثبات ايران، نقش ايران در قبال اقدامات بی

در منطقه و ارائه راه حلی که ايران بتواند در 
 .آميز گام بردارد اع=م کرد ھای صلح راه

در بيانيه پايانی نشست وزرای خارجه سه کشور 
اروپايی در رابطه با پايان يافتن تحريم تسليحاتی 

"جمھوری اس=می در ماه نوامبر آمده است ما : 
معتقديم رفع تحريم تسليحاتی ايران بر اساس 

تواند تاثيرات   در ماه اکتبر، می٢٢٣١قطعنامه 
... ای داشته باشد بزرگی بر امنيت و ثبات منطقه
ھای مشترک در  ما بر اين باوريم بايد به نگرانی

ھای بالستيک و ھمچنين  خصوص برنامه موشک
ای ايران پرداخته  ثبات کننده منطقه ھای بی فعاليت
اما در عين حال معتقديم راھبرد فشار .  شود

ما .  تواند به اين ھدف کمک کند حداکثری نمی
دھيم با پيگيری ديپلماسی و مذاکره،  ترجيح می

ايران را مورد بازخواست قرار دھيم و 
موضوعات مورد نگرانی را مورد پيگيری قرار 

ھای  ما خواستار آن ھستيم که تحريم...  دھيم
اتحاديه اروپا در حوزه صادرات تسليحات 
متعارف و تکنولوژی موشکی به ايران، تا سال 

 سه کشور ."، سر جای خود باقی بماند٢٠٢٣
چنين بدنبال ارائه طرحی در شورای  اروپايی ھم

ھای تسليحاتی  امنيت سازمان ملل ھستند که تحريم
يابد، به مدت يک سال   مھر پايان می٢٧را که از 

ھای مشکوک  تمديد کرده و بازرسی از محموله
 .به حمل س=ح به و از ايران را افزايش دھد

پيش از برگزاری نشست شورای حکام، اتحاديه 
ای در روز سه شنبه با  اروپا نيز با صدور بيانيه

تاکيد بر گزارش مديرکل آژانس، از جمھوری 
ای  اس=می خواسته بود تا بدون تاخير توافق ھسته

بيانيه .  را به طور کامل اجرا کند"  برجام"
چنين تاکيد کرده بود که ميزان ذخيره اورانيوم  ھم

غنی شده، خروج ھشدارآميز از حد و حدود 
 .است" برجام"مجاز در 

جمھوری اس=می نيز که از ترکيب شورای حکام 
و گزارش دبيرکل آژانس اط=ع کامل داشت، از 
ھمان ابتدا با تھديد ت=ش کرد تا مانع تصويب 

سخنگوی وزارت خارجه و نماينده .  قطعنامه شود
جمھوری اس=می در آژانس از ھمان ابتدا آژانس 

جويانه در صورت  را تھديد به اقدامات ت=فی
پس از تصويب .  تصويب قطعنامه کرده بودند

قطعنامه نيز بر لحن تند مقامات جمھوری اس=می 
ظريف وزير خارجه که پيش از .  افزوده شد

صدور "تصويب قطعنامه در توئيتی نوشته بود 
، "کند قطعنامه امکان يافتن راه حل را نابود می

پس از تصويب آن شديدا به سه کشور اروپايی 
ھای آمريکا  ھا را آلت دست دولت حمله کرد و آن
"او در توئيتی نوشت.  و اسرائيل ناميد اين سه : 

کشور در پشت پرده آلت دست نتانياھو و ترامپ 
ھستند و به ھيچ وجه در جايگاه پند و اندرز دادن 

 ".به ايران قرار ندارند
بھروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
ايران نيز در يادداشتی که در خبرگزاری دولتی 

انتشار داد نوشت قطعنامه شورای حکام "  ايرنا"
. کند ھيچ تعھدی برای حکومت ايران ايجاد نمی

آبادی نماينده ايران در آژانس نيز  کاظم غريب
طلبی و  زياده"قطعنامه شورای حکام را 

ناميد و گفت جمھوری اس=می "  خواھی فزون
اقدام مقتضی و مناسب را در واکنش به قطعنامه "

وی با سياسی خواندن ".  اتخاذ خواھد کرد
قطعنامه نه موجب ترغيب "قطعنامه آژانس گفت 

ھای آژانس  جمھوری اس=می به قبول خواست
 ".شود و نه موجب اعمال فشار به آن می

اسحاق جھانگيری معاون اول روحانی نيز در 
نشست خود با مديران وزارت نيرو به 

گيری درباره قطعنامه آژانس پرداخت و با  موضع
"ھا گفت اشاره به شدت تحريم ھا  اين قطعنامه: 

اما ".  تأثير جدی بر شرايط کشور نخواھد داشت
تر از  در اين ميان موضع روزنامه کيھان متفاوت

شريعتمداری مدير مسئول کيھان و .  سايرين بود
ای در اين روزنامه در يادداشتی با  نماينده خامنه

خواستار "  بُرد اين است نه آن  –بُرد "عنوان 
خروج جمھوری اس=می از پيمان منع گسترش 

"وی نوشت.  ای شد ھای ھسته س=ح نياز کنونی : 
.  استNPTو حياتی امروز کشور خروج از 

اقدامی که اگرچه خيلی دير شده ولی از آنجا که 
برجام فاجعه و خسارت محض است، جلوی اين 
ضرر بزرگ از ھرجا که گرفته شود به نفع 

 اين است نه »برد  -برد «بازی ...  کشور است
داد و خروج ما  آنچه دولت محترم شعارش را می

 بازی دو سر برد آمريکا و اروپا را به NPTاز 
 ".دو سر باخت تبديل خواھد کرد

حال بايد ديد اين کشمکش جديد در سياست 
خارجی جمھوری اس=می به کجا خواھد 

شکی نيست که جمھوری اس=می به !  انجاميد؟
عدم تمکين .  قطعنامه شورای حکام تن نخواھد داد

تواند به تشديد تنش در  جمھوری اس=می نيز می
روابط جمھوری اس=می با شورای حکام و 
احتماk ارسال پرونده به شورای امنيت سازمان 

اما آيا جمھوری اس=می تنھا به .  ملل منجر شود
اين اقدام بسنده خواھد کرد و يا موضع روزنامه 
کيھان موضع رسمی جمھوری اس=می خواھد 

 !شد؟
اگرچه مجلس اس=می امروز در دستان جريان 

ھمقطاران شريعتمداری (ی حکومت "اصولگرا"
ای  تواند با تصويب kيحه قرار دارد و می)  کيھان

 خارج شود، اما NPTاز کابينه بخواھد تا مث= از 
واقعيت اين است که سياست حاکم بر جمھوری 

چه که  در واقع آن.   اين نيستھنوزاس=می 
اسحاق جھانگيری گفت، سياست جمھوری 

. اس=می حداقل تا پايان ماه اکتبر خواھد بود
دھد با  جمھوری اس=می در اين شرايط ترجيح می

اھميت انگاشتن قطعنامه و عدم تمکين به آن،  بی
ھای تسليحاتی بماند اما در  منتظر پايان تحريم
ھای تسليحاتی برداشته نشود،  صورتی که تحريم

گاه جمھوری اس=می مجبور خواھد شد  آن
ھای بيشتری از خود نشان دھد که شدت و  واکنش

چگونگی آن بستگی به شرايط داخلی و خارجی و 
 .ھای آينده خواھد داشت تحوkت ماه

 خارجی  مساله اصلی اين است که سياست
) بويژه در منطقه خاورميانه(جمھوری اس=می 

ھای امپرياليستی  ھای دولت در تضاد با سياست
آمريکا، اروپا و نيز عموم کشورھای منطقه قرار 

ھای اخير به ضرر  دارد، تضادی که در ماه
موقعيت و .  جمھوری اس=می پيش رفته است

نقشی که جمھوری اس=می در کشورھای لبنان، 
ھای اخير رو به  عراق و سوريه داشته در ماه

افول گذاشته و اين مورد خوشايند جمھوری 
اس=می نيست، روندی که مدام در حال شتاب 

ھای آينده  گرفتن نيز ھست و ممکن است در ماه
ھمين که جمھوری .  به يمن نيز سرايت کند

اس=می نتوانست کشتن قاسم سليمانی يکی از 
ھای جمھوری اس=می توسط  ترين چھره مھم

دولت آمريکا را پاسخ دھد، يک شکست و 
 .سرافکندگی بزرگ برای آن بود

از سوی ديگر اين يک واقعيت است که جمھوری 
خواھد در منطقه  تواند به نقشی که می اس=می نمی
ای  ھای منطقه ھدف اصلی سياست.  ايفا کند برسد

جمھوری اس=می، تبديل شدن به قدرت و يا 
ای بوده و  حداقل يکی از دو قدرت بزرگ منطقه

ھای  ھست، سياستی که به دليل مخالفت دولت
پذير  امپرياليستی آمريکا و اروپا تحقق آن امکان

نيست و به ھمين دليل تا زمانی که جمھوری 
کند، تنش و  اس=می اين سياست را دنبال می

ھای  تضاد بين جمھوری اس=می و دولت
ھا دولت آمريکا و نيز  امپرياليستی و در راس آن

چون اسرائيل و عربستان  ای ھم کشورھای منطقه
 . ادامه خواھد يافت

نيز از ھمين روست، چرا که "  برجام"شکست 
ھای  به سياست"  برجام"تنھا با گسترش دامنه 

توانست  می"  برجام"ای جمھوری اس=می،  منطقه
اما ديديم که پس از توافق .  ادامه حيات دھد

و تمايل دولت آمريکا برای گفتگو بر "  برجام"
ھای  برجام"سر مسائل مورد مناقشه در منطقه و 

ھای نظامی  ، جمھوری اس=می فعاليت"دو و سه
 .و سياسی خود را در منطقه افزايش داد

طلبانه و  ھای جاه مساله اين است که سياست
ای جمھوری اس=می با  طلبانه منطقه ھژمونی

موجوديت آن گره خورده است، از ھمين روست 
که از زمان موجوديت جمھوری اس=می ما شاھد 

ايم، ابتدا در جنگ ھشت ساله با  اين تضاد بوده
دولت عراق و سپس با تشديد آن پس از حمله 
ارتش آمريکا به عراق و سرنگونی صدام حسين 
که راه را برای گسترش نفوذ جمھوری اس=می 

بنابراين تا زمانی که .  در منطقه باز کرد
جمھوری اس=می بر سر کار است، اين 

ھا و تضادھا ادامه خواھد يافت،  کشاکش
ھايی که با افول اقبال جمھوری اس=می  کشاکش

به ضرر جمھوری اس=می در حال پيش رفتن 
 .است
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ھای دشمنان ما است  ھا و توطئه اين يکی از نقشه
افکنی زياد در جامعه، کشور را به  که با ھراس

"  تعطيلی بکشانند  " مردم به فضای مجازی و . 
ھای  ھای معاند در دنيا که حرف برخی رسانه

غريب می زنند، توجه نکنند و مسئولينی  عجيب
که در زمينه فضای مجازی مسئوليت دارند، 

شاء هللا با  مسئوليتشان را انجام دھند و ان
ھمکاری يکديگر به س=متی از اين مرحله 

"حساس عبور خواھيم کرد بنابراين از روز ." 
." ھا با صورت عادی خواھد بود شنبه ھمه روال

اين سياست معنای ديگری جز مبت= ساختن 
ھا و صدھا  آگاھانه عموم مردم و مرگ روزانه ده

مرگ ناشی از بيماری در .  نفر در ايران نداشت
 نفری که رسماً اع=م ١۵٠اسفند ماه روزانه از 
بنابراين، کرونا نبود که .  کردند، فراتر رفت

سياست .  کرد يافت و کشتار می اشاعه می
جمھوری اس=می بود که باعث اين ھمه مرگ و 

 .مير بود
نا گفته روشن است که اين اظھار نظر حسن 
روحانی معنای ديگری جز کشتار آگاھانه مردم 

آنچه که روحانی گفت، صرفاً يک .  ايران نداشت
پشت آن سياستی قرار داشت که .  اظھار نظر نبود

وزارت بھداشت جمھوری اس=می برای رژيم 
قرنطينه بی قرنطينه، بايد .  حاکم تدارک ديده بود

سياست موسوم به مصونيت جمعی يا به عبارت 
نبايد .  را در پيش گرفت"  وار گله"ديگر کشتار 

ای رخ  نبايد قرنطينه.  ای شود دولت متحمل ھزينه
نبايد برای مھار و .  نبايد کشور تعطيل شود.  دھد

 تا ۶٠بايد گذاشت.  سرکوب ويروس، ت=ش کرد
البته تعدادکثيری ھم .   درصد مردم مبت= شوند٧٠

ميرند، اما اين مرگ بايد تدريجی  در اين ميان می
رخ دھد، به سيستم درمانی فشار وارد نکند تا اين 
که در يک روند طوkنی، خود بخود مصونيت 

اين به اصط=ح راه حل در شرايطی .  ايجاد شود
که واکسنی برای ويروس و حتی داروئی برای 

توانست به  مداوای بيماری وجود ندارد، نمی
. نتيجه ديگری جز کشتارھای وحشتناک بيانجامد
از ھمين روست که با ادامه اين سياست، روز به 

اين است آن .  ھا افزوده شد روز بر تعداد کشته
سياستی که رژيم از ھمان آغاز آن را به مرحله 
. عمل درآورد و بر ادامه آن اصرار ورزيد
برمبنای ھمين سياست است که حسن روحانی، 

 : اسفند اع=م کرد٢۵بار ديگر در 
بايد فعاليت اقتصادی عادی باشد و نگذاريم در "  

" زمينه فعاليت اقتصادی مشکلی ايجاد شود   ".
دوم اينکه ما چيزی به نام قرنطينه نداريم اص= 
اينکه شايع شده در تھران يا بعضی شھرھا برخی 

اص=  ھا و برخی مشاغل قرنطينه ھستند، فروشگاه
نه امروز قرنطينه .  چنين چيزی وجود ندارد

است، نه ايام نوروز، نه بعد و قبلش و ھمه در 
 . " کسب و کار و فعاليت خود آزادند

 اسفند برای آنکه ٢۶يک روز پس از آن نيز در  
از مرحله "خيال ھمه را راحت کند، اع=م کرد 

 "ايم پيک بيماری کرونا عبور کرده
پس از اين اظھار نظر جعلی روحانی در مورد 
گذر از پيک بيماری، در حالی که شيوع بيماری 

در .  مبت=يان و مھار و سرکوب ويروس بود
ايران اما برعکس، نه مرزی بسته شد، نه کشور 

ھا بر اقتصاد اولويت  قرنطينه شد و نه جان انسان
يافت و در يک ک=م، سياستی که در دستور کار 
قرار گرفت ، سياست موسوم به مصونيت جمعی 
از طريق آلوده سازی تمام مردم به ويروس 

اين سياست ضد انسانی، نافی راه حل .  کرونا بود
فوری و قطعی مقابله با ويروس و بيماری ناشی 

 . از آن بود
با مروری بر پرونده اين رويداد مرگبار در 
ايران، نقش جمھوری اس=می، کابينه روحانی و 
تمام مقامات وزارت بھداشت در اين کشتار مردم 

 .ايران آشکار است
اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که 
ويروس کرونا در نتيجه روابط گسترده جمھوری 
اس=می با چين در اوج شيوع کرونا در ووھان، 

 وارد ايران شده بود و ٩٨تا بھمن ماه سال 
. تعدادی از مردم به اين بيماری مبت= شده بودند
اما رژيم تبھکار جمھوری اس=می نه تنھا از 
ھمان آغاز، ھيچ اقدامی برای مھار آن انجام نداد، 
بلکه به خاطر اھداف سياسی ارتجاعيش از جمله 

 بھمن و انتخابات ٢٢برگزاری مراسم نمايشی  
فرمايشی بر شيوع کرونا در ايران سرپوش 

ھنگامی که اين .  گذاشت و آن را گسترش داد
ای گسترش يافت که ديگر  بيماری در قم به درجه

شد آن را پنھان ساخت، تازه آن وقت پذيرفتند  نمی
که ويروس کرونا در ايران شيوع پيدا کرده 

با اين وجود، کمترين اقدامی برای مھار آن .  است
حداقل کاری که می شد انجام .  صورت نگرفت

. داد، قرنطينه قم بود که آن را ھم اجرا نکردند
 نه فقط به سراسر ١٩بنابراين، ويروس کويد 

ايران، بلکه به تصديق سازمان جھانی بھداشت، 
. از ايران به تمام کشورھای منطقه منتقل شد
جمھوری اس=می نه فقط برای مقابله با اين 
ويروس و اشاعه آن در داخل ايران و جلوگيری 
از انتقال آن به کشورھای ھمسايه، مرزھای 
کشور را نبست، بلکه حتی رفت و آمد مشکوک 
شرکت ھواپيمائی ماھان به چين، تا اواسط اسفند 

سرانجام نيز، اين جمھوری .  ماه ادامه يافت
اس=می نبود که مرزھای کشور را بست، بلکه 
کشورھای ھمسايه از ترس شيوع اين بيماری، 
مرزھای خود را با ايران بستند و ھنوز ھم برخی 

 .اند  نگھداشته از آنھا مرز خود را با ايران، بسته
يافت  در حالی که ويروس به سرعت گسترش می 

شد، مردم ايران،  و برتعداد جانباختگان افزوده می
ھای واگيردار،  پزشکان و متخصصان بيماری

اين .  خواستار قرنطينه سراسری کشور شدند
ای و  خواست برحق مردم با مخالفت خامنه

ای آن را اتفاقی  خامنه.  روحانی مواجه شد
 اسفند ۶زودگذر ناميد و حسن روحانی روز 

او .   ياوه سرائی را به نھايت خود رساند١٣٩٨
"قرنطينه را توطئه دشمنان ناميد و گفت مردم : 

کار و فعاليت در کشور بايد .   نبايد نگران باشند
به صورت آنچه که در ماه ھا و ھفته ھای گذشته 
بوده ادامه پيدا کند منتھی ھرکجا جمعيت و 
اجتماعی است ھمه مراقبت ھای kزم پزشکی را 

ھمه بايد کار و فعاليت کنيم و .   بايد انجام دھيم

رژيم، موسوم به مصونيت جمعی از طريق 
اين کشتار .  شيوع کرونا را آشکارا برم= کرد

وحشتناک مردم ايران، نه جبر ناشی از عملکرد 
يک ويروس ولو خطرناک، بلکه  نتيجه سياستی 
است که کابينه روحانی و مقامات وزارت 

اند و به  بھداشت در قبال اين بيماری اتخاذ نموده
کابينه روحانی و مقامات وزارت :  حق بايد گفت

بھداشت که اين سياست را تجويز کرده و 
اند،  ھای ارتجاعی رژيم بوده گر سياست توجيه

 .متھم به کشتار مردم ايران ھستند
اما چرا و بر چه اساسی بايد بر سر يک بيماری 
که سراسر جھان را فراگرفته است، جمھوری 
اس=می، کابينه روحانی و مقامات وزارت 

 بھداشت را به کشتار مردم ايران متھم کرد؟
به اين علت که اين يک جبر و تقدير نبود که  

ويروس کرونا در سراسر ايران شيوع پيدا کند، 
بيماری ناشی از آن  تا به امروز ادامه يابد و ھمه 
روزه مردم را کشتار کند، بلکه نتيجه عملکرد 
سياست معينی است که فرمانروايان حاکم بر 
ايران اعمال کرده و اين فاجعه بزرگ را به بار 

 . آورده اند
 برای نخستين بار در ١٩داند که کويد  ھرکس می

چين پديدار گرديد و کانون آن ووھانون بود، اما 
اين بدان معنا نبود که اين بيماری واگيردار بدون 
واکسن را نمی شود مھار کرد و جبراً بايد به 
سراسر چين گسترش يابد و جمعيت يک ميليارد 
و چھارصد ميليونی اين کشور را آلوده و مردم 

بنابراين، دولت اين کشور با يک .  را کشتار کند
سياست درست، آن را در ھمان ووھان متوقف 

در ھمسايگی چين، ويتنام قرار دارد با .  ساخت
، که دولت اين کشور  يک جمعيت صد ميليونی

مرز مشترک کشور .  کرد تر از چين عمل ماھرانه
را با چين بست، کنترل شديدی در مرزھا به 
مرحله اجرا درآورد، اجازه ورود ويروس را به 
کشور نداد و نتيجه آن شد که تا به امروز حتی 

در ديگر کشورھای .  يک نفر کشته نداده است
اطراف چين نيز که سياست قرنطينه جدی را به 
مرحله اجرا درآوردند، با کمترين تلفات، اين 

در سنگاپور .   ويروس مرگبار را مھار کردند
 ٢٢ نفر، نپال ۵٨ نفر، تايلند ٧ نفر، تايوان ٢۶

 نفر از ٢٨٠ نفر، کره جنوبی ١٢١نفر،  مالزی 
. مردم اين کشورھا جان خود را از دست دادند
حتی در کشورھائی که با تاًخير عمل کردند، 

 نفر، فيليپين، ٩٣٧تعداد تلفات از جمله در ژاپن 
 نفر، بنگ=دش ٢٣٧٣ نفر، اندونزی ١١٠٣
حاk اين .  نفرجان خود را از دست دادند١٣٨٨

ارقام را با مرگ ھزاران تن از مردم ايران 
 .مقايسه کنيد

 برخی از آنھا  چرا در اين کشورھا که جمعيت
بيشتر از ايران است، تلفات محدود بود، اما در 
ايران تاکنون ھزاران تن جان باخته و ھر روز 

ھا و صدھا تن ديگر برتعداد مردمی که جان  ده
 گردد؟  دھند، افزوده می خود را از دست می

به اين علت که راه حل اين کشورھا برای مقابله 
با اين ويروس مرگبار مبتنی بر يک راه حل 

ھا بر اقتصاد،  انسانی، اولويت دادن به جان انسان
قرنطينه شديد، بستن مرزھا، شناسائی سريع 

 اند کابينه  روحانی و مقامات وزارت بھداشت متھم به کشتار مردم ايران
 !يک ماه سراسر کشور را قرنطينه کنيد! کشتار مردم را متوقف کنيد
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 اند کابينه  روحانی و مقامات وزارت بھداشت متھم به کشتار مردم ايران
 !يک ماه سراسر کشور را قرنطينه کنيد! کشتار مردم را متوقف کنيد

ادامه داشت، وزارت بھداشت گوش به فرمان 
گری  اش توجيه سران حکومت که وظيفه

ھای رژيم است، تقسيم بندی ساختگی  سياست
ھای کشور به قرمز ، زرد و سفيد را در  استان

ھای آن در  کشوری مطرح کرد که مردم استان
اين .  ای نزديک و مداوم با يکديگرند رابطه
بندی ساختگی باعث شيوع بيماری حتی در  تقسيم

استان ھائی گرديد که از آنھا به نام سفيد نام برده 
شده بود و يا قب=ً اين بيماری را از سرگذرانده 

سرانجام، کار به جائی رسيد که در ھفته .  بوند
گذشته حريرچی، معاون وزير بھداشت اع=م 

. تنھا شھر سبز کشور ابوموسی است:کرد که 
اين يعنی اعتراف .  منظور وی البته شھر سفيد بود

ھای  به شکست طرح ساختگی تقسيم بندی استان
کشور به قرمز، زرد و سفيد که با کشتار گسترده 

ھا و کاھش رده سنی  مردم در تعدادی از استان
 سال و حتی مرگ افراد ۵٠ تا ۴٠مبت=يان به 

 سال از جمله کودکان پايان ٢٠رده سنی زير 
 . يافت

شکست و رسوائی سياست مصونيت جمعی از 
طريق ابت=ی ھمه مردم به کرونا، اکنون چنان 
برم= شده است که معاون وزير بھداشت در 
ھمين برنامه تلويزيونی از بيخ و بن در پی انکار 

"آن برآمد و گفت سياست دولت و وزارت : 
بھداشت ايجاد ايمنی جمعی به دنبال ابت=ی ھمه 
مردم به کرونا نيست بلکه به ايمنی جمعی با 

اما اعمال اين سياست از ."  کنيم واکسن فکر می
سوی جمھوری اس=می چنان آشکار بوده و آن 
چنان فجايعی به بار آورده که ديگر کسی 

 .تواند آن را انکار کند نمی
اين جناب معاون وزير بھداشت با اين اظھار نظر 
حتی نتوانست سرو ته ادعای بی اساسش را ھم 

وی ادعا کرد سياست وزارت بھداشت .  بياورد
اما اين را ھرکس .  ايمنی جمعی با واکسن است

داند که تا به امروز واکسنی وجود نداشته،  می
ای ھم در کار نبوده است، آنچه که ھمه  قرنطينه

شاھد و ناظر آن بوده و ھستند، ابت=ی مردم به 
به عبارت ديگر برھمگان .  کرونا بوده است

روشن است که جمھوری اس=می و وزارت 
ايمنی جمعی به دنبال ابت=ی "  بھداشت آن در پی 
 . بوده و ھستند " ھمه مردم به کرونا

اکنون که ديگر شکست اين سياست رژيم کام=ً 
ھا  بر م= شده است و به قول خودشان ھمه استان

بار ديگر قرمز شده و ھيچ جای سفيدی جز 
ابوموسی باقی نمانده است، طرح استانی کردن 

در حالی که به .  اند را در دستور کار قرار داده
تصديق تمام متخصصين و سازمان جھانی 
بھداشت، موفقيت در مبارزه با ويروس کرونا 
نيازمند اقدام ھماھنگ و ھمکاری حتی تمام 
کشورھای جھان است و طبيعتاً نبايد بر کسی 
پوشيده باشد که به طريق اولی در يک کشور، 
مقابله با اين ويروس حتی به شکل کنترل شده و 
شيوع تدريجی آن بر طبق سياست جمھوری 
اس=می، نيازمند يک سياست واحد و سراسری 
است، جمھوری اس=می  اع=م کرده است ھر 
. استانی بنا به شرايط خود تصميم خواھد گرفت
يعنی ھرج و مرج تمام عيار و کشتار بيشتر 

افزايش دوباره موارد مبت=يان و :  اع=م شد.  مردم
فوتی ھای اين بيماری در روزھای گذشته، ستاد 
ملی کرونا را به اين تصميم رسانده است که با 
تفويض اختيار به مسئوkن استانی، مديريت اين 

 .اپيدمی را به صورت استانی دنبال کند
برطبق اين طرح از آنجائی که سياست سراسری 
دولت به شکست انجاميده، اع=م گرديد که 
مديريت يکسان در سراسر کشور امکانپذير 
نيست، حاk ستاد ملی کرونا با اب=غ اجرای 
فاصله گذاری پويا به مديران استانی اختيار داده 
است تا با توجه به وضعيت منطقه خودشان برای 

 . اعمال محدوديت يا بازگشايی ھا تصميم بگيرند
حسن روحانی، در اواخر خرداد در جلسه 

ھای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا پا  کميته
بايد :  را از اين نيز فراتر گذاشت و گفت

ای و نه يکپارچه در  ھا به صورت نقطه محدوديت
اين طرح تنھا کاری که می .  استانھا اجرا شود

تواند بکند ابدی کردن بيماری کرونا در ايران 
 .است

اين نيز نا گفته نماند که برطبق نظر سران و 
مقامات رژيم،علت شکست طرح سراسری ھم نه 

اگر .  سياست دولت بلکه کوتاھی مردم بوده است
کرونا در مناطق وسيعی شيوع پيدا کرده، اگر بر 
تعداد مبت=يان افزوده شده و اگر تعداد 

اند که  جانباختگان افزايش پيدا کرده، مقصر مردم
اند و نه  گذاری را رعايت نکرده گويا فاصله
 !!سياست دولت

در حالی که معاون وزير بھداشت اع=م کرد که 
ديگر منطقه سفيدی در ايران وجود ندارد و آمار 
جانباختگان مدام در حال افزايش است، حسن 

 خرداد آب پاکی روی دست ٢۴روحانی روز 
ھمه ريخت و از ورود به مرحله جديدی به نام  

 .  سخن به ميان آورد»سازگاری با کرونا«
شود که  اين مرحله در حالی شروع می:   وی گفت

ھای  ھم متخصصان داخلی و ھم سازمان
اند فع= ھيچ پايانی را  المللی اع=م کرده بين
توان برای کرونا مشخص کرد و بايد با  نمی

گذاری ھوشمند وارد  استفاده از تجربه فاصله
مرحله تامين س=مت مردم با رعايت 

ھای  ھای بھداشتی در روال فعاليت دستورالعمل
 . اجتماعی بشويم-kزم اقتصادی

پس از آن ھمه بيمار و کشتار، تازه حسن 
بايد خيال مردم راحت باشد که :  گويد روحانی می

اين بيماری و مرگ روزانه ده ھا و صدھاتن از 

مردم ايران ھمچنان ادامه خواھد يافت و راھی 
کاری که مردم بايد بکنند . برای مقابله با آن نيست

اين است که ماسک بزنند و فاصله را در کشوری 
که مردم برای رفتن به سر کار نمی توانند در 
مترو ده سانت فاصله را حفظ کنند، رعايت نمايند 

تر  از اين واضح.  تا آرام آرام و تدريجی بميرند
شد گفت که سياست جمھوری اس=می در  نمی

مقابل کرونا، کشتار مردم ايران است و در اين 
کشتار،  کابينه روحانی و وزارت بھداشت 

 . متھمان اصلی آن ھستند
ادعای روحانی کذب است و توجيھی است بر 
شکست سياست مصونيت جمعی از طريق مبت= 

ھمانگونه که تجربه .  ساختن ھمه مردم به کرونا
بسياری از کشورھای جھان نشان داده است، می 
توان حتی بدون واکسن در ھر کشورمجزائی، ھم 
جلو شيوع ويروس را گرفت و ھم کشتار مردم 

در ايران نيز .   را متوقف ساخت و به آن پايان داد
به رغم اين که تا کنون  ويروس کرونا در نتيجه 

ھای جمھوری اس=می صدمات جدی به  سياست
مردم وارد آورده و باعث تلفات گسترده شده 

توان با يک ماه  است، در ھمين لحظه نيز می
يک ماه .  قرنطينه سراسری به آن پايان داد

کشورھای ديگر نيز .  قرنطينه کار دشواری نيست
. اند ای را به مرحله اجرا درآورده چنين قرنطينه

در طول اين يک ماه، مردمی که به بيماری مبت= 
جامعه از .  اند، مشخص و مداوا می شوند شده

ھای مبت= به آن پاک می گردد و  ويروس و انسان
با مراقبت ھای بعدی ديگر اجازه شيوع از آن 

اين که برخی ادعا می کنند .  شود گرفته می
قرنطينه يک ماھه ھزينه دارد و نمی توان ھزينه 
ماندن يک ماه مردم را در خانه تامين کرد، اين 

کافی است از .  نيز ادعائی کذب و بی اساس است
ھمان صندوقی که چندی پيش دو ميليارد يورو از 
ان برداشت شد و يک و نيم ميليارد از آن برای 
آدم کشی به سپاه پاسداران  پرداخت گرديد، 
مبلغی در ھمان حدود برداشت شود و به 

 ۴ھای کارگر و زحمتکش رقمی معادل  خانواده
اين .  ميليون تومان برای يک ماه پرداخت گردد

تنھا با اين قرنطينه است .  کار عملی و شدنی است
توانند از شر کرونا و عواقب  که مردم ايران می

دار  فقط بايد ديد آيا طبقه سرمايه.  آن نجات يابند
حاکم بر ايران و نمايندگان سياسی آن حاضرند 
يک ماه دزدی، چپاول، غارت و استثمار خود را 

 .متوقف سازند
 
 
 

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

 مسلحانه برانداخت



 ۵ ٨٧۵ شماره  ٩٩  تير ٢    ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ی سربلند، پرچم مبارزه را دوباره به اھتزاز درآورد  تپه ھفت

کارخانه نيشکر دست از کار کشيدند و در مقابل 
طرف  پيمايی به سپس با راه.  کارخانه تجمع کردند

ھا، يک تجمع  تجھيزات مکانيکی و ساير بخش
اعتراضی در برابر دفتر مديريت شرکت برپا 

اين اعتصاب که با شرکت گروه بزرگی .  نمودند
از کارگران کارخانه، تجھيزات مکانيکی، 
زيربنايی، امور اداری، خوراک دام و کارگران 
بخش کشاورزی آغازشده بود، در روزھای بعد 

صفوف کارگران .  گسترش بيشتری يافت 
ھای شرکت  تر شد و تمام بخش اعتصابی فشرده
 .را در برگرفت
تپه در اعتصاب بزرگ قبلی خود  کارگران ھفت

 آغاز شد و طی دو ٩٨که از اول مھر سال
 روزبه درازا کشيد و پس از ٧٠مرحله بيش از 

ھای مديريت و کارفرما و حاميان دولتی  وعده
 آذر ھمان سال پايان گرفت، ھشدار ١٢ھا، در  آن

ھا عملی و به خواست  داده بودند که اگر وعده
کارگران رسيدگی نشود، دوباره دست به 

تپه  اعتصاب اخير ھفت.  اعتصاب خواھند زد
اگرچه از ھمان لحظه آغاز، يکپارچه و ھمبسته 
بود و ضعف نسبی اعتصاب قبلی را نداشت و 

ھای مختلف در آن حضور فعال  کارگران بخش
داشتند اما از ھمان روزھای نخست با ت=ش 

ھای  مذبوحانه عوامل کارفرما و مديريت و رسانه
داران برای ايجاد يأس و  دولتی حامی سرمايه

نفاق و دودستگی در ميان کارگران و درھم 
خبرگزاری .  شکستن اعتصاب روبرو گرديد

دولتی فارس برای پاشيدن تخم يأس و نااميدی در 
ميان کارگران اعتصابی، خبر دروغين و ادعای 

تپه را مطرح کرد  تعطيلی شرکت نيشکر ھفت
اما .  بدان اميد که اين اعتصاب را از ھم بپاشاند

تپه که از لحظه  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
آغاز اعتصاب فعاkنه ھمراه کارگران و 
اعتصاب بوده است اين خبر جعلی و اقدام 

سنديکای کارگران نيشکر .  مذبوحانه را افشا کرد
 ضمن ٩٩ خرداد ٢٩تپه در اط=عيه مورخ  ھفت

مدعيان رياکار "اشاره به ماھيت 
و افشای نقشه ھميشگی طمع "خواھی عدالت

تپه و غارت  ورزان برای به تعطيل کشاندن ھفت
ھا ميان عناصر اصلی شبکه  اموال و تقسيم زمين

حال  محلی مافيای حاکم برشوش و درعين
ھا و  گونه نقشه مقاومت کارگران در برابر اين

بيش از يک دھه است که "  ھا نوشت  ت=ش
تپه عليه اين طرح که ھرگز کنار  کارگران ھفت

شده  گذاشته نشده و ھر بار به شکلی مطرح
کارگران مستأصل و نااميد .  درگير بوده و ھستند

ھای  خواھی، وجدان نشدند بلکه با پيگيری بر حق
ھای خود و ھمه آزاديخواھان و  ای طبقه بيدار ھم

حاميان حقوق کارگری را به ياری و ھمبستگی 
اين کارگران امروز ھم که .  فراخواندند

حقانيتشان در مورد فاسد و ناkيق بودن 
اش با  تپه و زد و بندھای رانتی کارفرمای ھفت

دستگاه مديريت آشکارشده، در مقابل نابودی 
ھای آن مقاومت  تپه و غارت زمين نيشکر ھفت

 " .کنند می
که يک ھفته از اعتصاب و تجمع  رغم آن به

که حقانيت مبارزه   رغم آن گذرد و به کارگران می
ھای کارگران بر ھمگان آشکارشده،  و خواست

تپه نه دولتی  اما نه اسد بيگی کارفرمای فاسد ھفت

تپه را  با زدوبند  که شرکت کشت و صنعت ھفت
ھای پشت پرده، به مفت به اين  گيری و رشوه
واگذار نمود، توجھی "  اھليت"دار دزد فاقد سرمايه
. اند ھای کارگران ننموده ھا و خواست به تجمع

ھايی  ھای کارگران خواست بخش اعظم خواست
 ٩٨ھستند که کارگران در اعتصاب بزرگ  سال 

 .ھا را عنوان کرده بودند نيز آن
درحال حاضر دستمزد کارگران سه ماه به تأخير  

تپه به بخش  از زمانی که ھفت.  افتاده است
خصوصی واگذارشده، دستمزد کارگران ھمواره 

دستمزد چند .  شود با چند ماه تأخير پرداخت می
طور دائم گروگان کارفرماست و  ماه کارگران به

کارگران ھر بار تنھا با اعتراض و اعتصاب 
اميد .  اند مزد معوق خود را دريافت کنند توانسته

ھمواره از )  و مھرداد رستمی(  اسد بيگی 
اعتراض و اعتصاب کارگران به نفع خويش 
سوءاستفاده نموده و با بھانه کردن آن، اقدام به 
دريافت تسھي=ت و امتيازات گوناگون ديگری 

عنوان سپر انسانی استفاده  نموده و از کارگران به
درحال حاضر نيز دارند از وضعيت .  اند نموده
آمده به سود خويش سوءاستفاده و  پيش
ھا و محافل حامی  رسانه.  کنند برداری می بھره

کنند که  داران نيز دارند چنين وانمود می سرمايه
مشکلی ايجاد )  و رستمی(اگر برای اسد بيگی

تپه نيز با  شکر ھفت شود، کشت و صنعت نی
شود و دستمزدھا و ساير  مشکل روبرو می

در ھمين .  ماند ھای کارگران نيز معلق می خواست
اkختيار  رابطه است که حسين آ ميلی نماينده تام

 خرداد حقوق ١٠قرار بود "  گويد  اسد بيگی می
يک ماه کارگران پرداخت شود ولی با توجه به 
روند محاکمه و جلسات دادگاه آقايان اسد بيگی و 

ھا  ھای آن آمده و حساب رستمی، مشک=تی پيش
روشن است که اشاعه اين فکر ." شده است متوقف

و استفاده از اين تاکتيک برای آن است که کل 
تپه و متھم رديف اول آن اسد بيگی  پرونده ھفت
الشعاع قرار دھند، عدم بازداشت و  را تحت

ھای بيشتری  مجازات وی را توجيه کنند و زمينه
را برای کنار آمدن دستگاه قضايی با وی فراھم 

اين در حالی است که يکی ديگر از .  کنند
تپه، بازداشت اسد  ھای کارگران ھفت خواست

بيگی متھم رديف اول پرونده اخت=س ميلياردی و 
ترين اقدام دستگاه  کم.  ابر قاچاقچی ارز است

توانست اين باشد  قضايی در مورد اسد بيگی می
ھا و نقدينگی اين دزدان،  که از محل دارايی

دستمزد سه ماه و ساير مطالبات معوقه کارگران 
حساب کارگران واريز  فوريت و يکجا به را به
اما ازآنجاکه بسياری از مقامات دولتی و .  کند

ھا و  گيری ھا و رشوه قضايی، خود در اين دزدی
اند و اساساً حامی  ھا سھيم بوده واگذاری
رغم اتھامات و  داران ھستند، علی سرمايه
ھای سنگينی که متوجه اسد بيگی است، به  جرم

شده آزادانه تردد و گرسنگی را بر  او اجازه داده
اين موضوع .  کارگران اين شرکت تحميل کند

ھا و  خيلی روشن است که با توجه به گرانی
افزايش پيوسته قيمت کاkھای اساسی موردنياز 

موقع دستمزدھای  کارگران، حتی با پرداخت به
ھای  توانند از پس ھزينه فعلی نيز کارگران نمی

تپه ھمين دستمزدھای  اما در ھفت.  زندگی برآيند
 kناچيز نيز توسط اسد بيگی دزد و قاچاقچی با

بنابراين خواست پرداخت .کشيده شده است
ھای مھم  ھای معوقه يکی از خواست دستمزد

تمام مطالبات معوقه .  تپه است کارگران ھفت
افتاده بدون  ويژه دستمزدھای عقب کارگران، به
حساب کارگران واريز  فوريت بايد به فوت وقت به

 .شود
ھای بيمه خدمات درمانی از  تمديد دفترچه

سازمان .  تپه است مطالبات ديگر کارگران ھفت
تأمين اجتماعی ظاھراً به دليل بدھکاری 
کارفرمای اين شرکت، از تمديد دفترچه بيمه 

که اگر  حال آن.  کند کارگران خودداری می
کارفرما مرتکب خطا و تخلفی شده و سھم بيمه 

حساب سازمان تأمين اجتماعی واريز نکرده  را به
سھم بيمه .  است، اين ربطی به کارگران ندارد

تر و بيشتر   سال و کم٢٠ سال و ١٠کارگران که 
طور مرتب از  اند به در اين شرکت کارکرده

بنابراين طرف .  ھا کسر شده است دستمزد آن
حساب سازمان تأمين اجتماعی بايد کارفرما باشد 

سازمان تأمين اجتماعی مجاز نيست .  نه کارگران
فشار قرار دھد و از تمديد  کارگران را تحت

دفترچه بيمه .  ھا امتناع ورزد اعتبار دفترچه
خدمات درمانی کارگران بدون فوت وقت بايد 

 .تمديد اعتبار گردد
تپه  ھای مھم کارگران ھفت يکی ديگر از خواست

خلع يد از اسد بيگی و رستمی و لغو 
تپه  شکر ھفت سازی کشت و صنعت نی خصوصی

اين خواست از نخستين روزھای واگذاری .  است
ھای مھم و دائمی در  اين شرکت، يکی از خواست

اعتصابات متعدد کارگران در پنج سال اخير بوده 
تپه در اعتصاب خود  کارگران ھفت.  است

خواھان بازداشت اسد بيگی، مجازات وی و 
. ھای اخت=س شده ھستند بازگرداندن ثروت

اند که  صراحت ابراز داشته تپه به کارگران ھفت
صورت تعاونی و  تپه به خواھان اداره ھفت

شورايی  و يا بازگشت مالکيت آن به دولت و  
کنترل و نظارت شورايی کارگران بر اداره امور 

 .آن ھستند
ھای بسيار مھم ھزاران  اما يکی ديگر از خواست

تپه، بازگشت به کار اسماعيل بخشی  کارگر ھفت
مطابق اط=عيه .  و ساير کارگران اخراجی است

 سنديکای کارگران نيشکر ٩٩ خرداد ٣٠مورخ 
تپه، ع=وه بر کارگر مبارز اسماعيل بخشی،  ھفت
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۵از صفحه   

  ی سربلند، پرچم مبارزه را دوباره به اھتزاز درآورد تپه ھفت

محمد خنيفر، ايمان اخضری و ساkر بيژنی نيز 
اند و بايد به سرکارھای خود  از کار اخراج شده

اکنون بيش از ھر وقت ديگری .  بازگردند
حقانيت اسماعيل بخشی و ساير کارگران 

ھا  ھا، تجمع مبارزی که در جريان اعتصاب
 ٩٨ و ٩٧و اعتراضات خيابانی در سال 

بازداشت و بعضاً به زندان افتادند و مورد 
ھای وحشيانه قرار گرفتند و اخراج  شکنجه

تمام .  شده است شدند، بر ھمگان ثابت
ھای دستگاه قضايی و امنيتی در مورد  پرونده

کارگران آگاه و پيشرو و فعاkن اعتصاب و 
تپه رسماً بايستی  حاميان کارگران ھفت

سپيده قليان از حاميان .  مختومه اع=م شوند
تپه که با قيد وثيقه آزاد شده  کارگران ھفت

بود به دادسرای اوين احضارو روز يکشنبه 
اول تير دوباره بازداشت و در زندان اوين به 

بازداشت سپيده قليان به .  بند کشيده شده است
شدت بايستی محکوم شود و اين فعال سياسی 

اسماعيل بخشی و .  بايد از زندان رھا شود
ساير کارگران اخراجی به خاطر دفاع از 

ھای کارگران و به جرم افشاگری  خواست
ھا و  عليه اسد بيگی و رستمی و افشای جرم

ھا که اکنون در دادگاه جمھوری  تخلفات آن
اس=می نيز عنوان و محرز شده است، 

درنگ بايد به  اند و بنابراين بی اخراج شده
ھا در  سرکارھای خود بازگردند و دستمزد آن

وکاست  کم تمام دوره زندان و اخراج بی
طرح خواست .  ھا پرداخت شود بايستی به آن

بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير 

کارگران اخراجی از سوی ھزاران کارگر 
تپه، بسيار مھم و حاکی  کننده ھفت اعتصاب

از شناخت توده کارگران از نمايندگان واقعی 
طرح اين .  ھاست خود و حمايت آگاھانه از آن

ويژه در شرايطی که برخی افراد  خواست، به
و گرايش معينی در داخل کارگران ت=ش 

تپه را  ھای کارگران ھفت دارند تمام خواست
به پرداخت دستمزدھای معوقه خ=صه کنند 

تر کارگران را به حاشيه  و مطالبات اساسی
ای برخوردار  العاده برانند از اھميت فوق

طرح اين خواست و پشتيبانی آشکار .  است
از اسماعيل بخشی که از اعتصاب مھرماه 

ما   -اسماعيل رو گرفتن"شدن   با مطرح٩٨
بر پرچم مبارزات "  ھمه بخشی ھستيم

ويژه در  تپه نقش بسته است، به کارگران ھفت
شرايطی که برخی افراد و محافل فاقد نفوذ 

پاشی و  تپه به سم در ميان کارگران ھفت
بدگويی عليه اسماعيل بخشی و سنديکای 

پردازند از  تپه می شکر ھفت کارگران نی
شود چراکه  اھميت دوچندانی برخوردار می

تپه در برابر اين  موضع کارگران ھفت
. کند کاران و ھتاکان را نيز بيان می خراب

طرح اين خواست درواقع به معنای حمايت 
تپه از اسماعيل بخشی  عمومی کارگران ھفت

و از سنديکای مبارز و مستقل کارگران 
ھا،  رغم سرکوب تپه است که به شکر ھفت نی

ھا و صدماتی که به آن  موانع، محدوديت
واردشده اما ھمواره در کنار و ھمدوش 
کارگران اين شرکت بوده و در اعتصاب 

ھای  گيری اخير نيز مانند گذشته با موضع
موقع، در امر مبارزه کارگران و  صريح و به

ھدايت آن نقش مؤثر و مفيدی ايفا نموده 
خواست بازگشت به کار کارگران .  است

فقط از  ويژه اسماعيل بخشی نه اخراجی به
زاويه دفاع و حمايت از شخص اسماعيل 

جھت که  ويژه ازاين بخشی بلکه ھمچنين و به
دار شوراھا درکشت و  اسماعيل بخشی پرچم

تپه و درکل جنبش کارگری  صنعت ھفت
و سرانجام .   است حائز اھميت جدی است

خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی 
ويژه  اسماعيل بخشی از اين بابت بسيار  به

ھای  تپه در پرتو کوشش مھم است  که ھفت
مديره  سنديکای  اسماعيل بخشی عضو ھيئت

تپه و عضو شورای  شکر ھفت کارگران نی
تپه ھمراه با ديگر  مستقل کارگران ھفت

کارگران آگاه و پيشرو اين شرکت، جنبش 
طبقه کارگر را چندين گام به جلو سوق داد و 

تپه تا مدتی به قلب سرخ و تپنده جنبش  ھفت
بنابراين با تمام توان بايد .  کارگری تبديل شد

از بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير 
 .کارگران اخراجی دفاع و حمايت کرد

 و  ھای موذيانه درحال حاضر کوشش
ای برای ايجاد انحراف مبارزه و ايجاد  پيچيده

شکاف و نفاق و دودستگی در ميان کارگران 
تپه،  کارگران ھفت.  در شرف انجام است
تپه و فعاkن  شکر ھفت سنديکای کارگران نی

آن و تمام کارگران آگاه و پيشرو اين شرکت، 
ھا ھوشياری خود را  بايد در قبال اين ت=ش

حفظ کنند و با حفظ اتحاد و يکپارچگی خود، 
تمام .  ھای موذيانه را خنثی سازند اين کوشش

کسانی که درصدد ايجاد نفاق و دودستگی 
ھای  اند و سعی در تقليل خواست برآمده

تپه دارند و درراه ناکام گذاشتن  کارگران ھفت
رحمانه رسوا  نھند بايستی بی اعتصاب گام می
اسماعيل بخشی در آخرين .  و طرد شوند

روز خرداد ماه با ارسال پيامی به اعتصاب 
تپه را به اتحاد  کنندگان، ھمه کارگران ھفت

خوشبختانه روز يکشنبه اول .  دعوت کرد

تپه در ھفتمين روز   کارگران ھفت٩٩تيرماه 
اعتصاب خود در محوطه کارخانه تجمع 

به "  سنگر"کردند و سپس با حضور در
نظر درباره چگونگی  رانی و تبادل سخن

فعا5ن .  روند ادامه اعتصاب پرداختند
ھای خود  رانی کارگری در ھمين روز در سخن

بر ضرورت اتحاد کارگران، خرد جمعی و ادامه 
 . اعتصاب تا تحقق مطالبات کارگران تأکيد کردند

تپه با اين اقدام آگاھانه و  کارگران ھفت 
موقع و تصميم به  ھوشيارانه و به

دھی و پيشبرد شورايی اعتصاب،  سازمان
ھای مخرب و نفاق طلبانه برای  کوشش

منشعب کردن صفوف کارگران را خنثی و 
 .آن را مھار کردند

تپه  اعتصاب يکپارچه ھزاران کارگر ھفت
نشان از اين واقعيت است که جنبش طبقه 

رحمانه  کارگر  مرعوب سرکوب خشن و بی
طبقه حاکم و رژيم سياسی ارتجاعی  پاسدار 

ھای  منافع اين طبقه نشده و ژست
جويانه دستگاه قضايی نيز نتوانسته  عدالت

حمايت  .  است کارگران را فريب دھد
تپه از  شکر ھفت سنديکای کارگران نی

اعتصاب و مطالبات کارگران، حمايت 
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

تپه ، حمايت  تھران و حومه از کارگران ھفت
جمعی از کارگران گروه ملی فوkد اھواز از 

تپه  اعتصاب و مطالبات کارگران ھفت
وانتشار اع=ميه ھمبستگی کارگران فوkد با 

، در !"تپه، اتحاد اتحاد فوkد، ھفت"شعار
تواند روزھای سرشار از  ی خود می ادامه

تپه، فوkد، ھپکو، آذر  اتحاد و ھمبستگی ھفت
آب را بازتوليد کند و فرازھای نوينی را در 

 .برابر جنبش طبقه کارگر بگشايد
تپه تا  اعتصاب يکپارچه ھزاران کارگر ھفت

ھای مذبوحانه  جا نشان داد که تمام ت=ش ھمين
رژيم، سرکوب و بگيروببند و زندان و 
شکنجه، برای متوقف ساختن مبارزه در 

تپه و ايزوله کردن کارگران آگاه و  ھفت
پيشرو و فعاkن سنديکای کارگران اين 
. شرکت، با شکست قطعی روبرو شده است

ی سربلند، پرچم مبارزه را دوباره به  تپه ھفت
تپه تا  مبارزه در ھفت.  اھتزاز درآورده است

 .تحقق مطالبات و اھداف کارگران ادامه دارد
 
 
 



 ٧ ٨٧۵ شماره  ٩٩  تير ٢    ٧

       پيروز باد مبارزات کارگران 
 تپه مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت

 
 
 

 خرداد، کارگران تمام ٢۶تپه، روز دوشنبه  در پی اعتراضات روزھای گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت
تپه از جمله بخش کشاورزی و کارکنان امور اداری با دست کشيدن از کار و اع=م اعتصاب در  ھای شرکت نيشکر ھفت بخش

 .محوطه کارخانه دست به راھپيمايی زده و در برابر دفتر مديريت تجمع  اعتراضی برپا نمودند
 

ھای فروردين و ارديبھشت را دريافت  تپه ھنوز دستمزد ماه رسيم، کارگران ھفت در حالی که به آخرين روزھای ماه خرداد می
يکی ديگر از مشک=ت مھم کارگران، عدم تمديد دفترچه بيمه درمانی از سوی سازمان تامين اجتماعی به دليل بدھی .  اند نکرده

 .کارفرما است
 

تپه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و تمديد  سازی ھفت کارگران خواستار پرداخت کامل دستمزد، لغو خصوصی
ھای گوناگون از جمله  ھای اساسی، کارگران بازنشسته و شاغل در بخش در کنار اين خواست.  ھای بيمه درمانی ھستند دفترچه

 .بارھای استيجاری مطالبات خاص خود را نيز دارند ھای وانت بر و نيز راننده کارگران نی
 
کدام  ھا ھيچ ھای حقوقی ماه فروردين که از سوی مديريت صادر شده بود اعتراض دارند، در اين فيش چنين کارگران به فيش ھم

 .ھای کارگران لحاظ نشده بود کاری از مزايا و اضافه
 

تپه يک نمونه از وضعيت کارگران ايران است که قربانی نظام وحشی  وضعيت کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت
ترين نيازھای فرزندان  کنند اما حتا قادر به تھيه ابتدايی داری حاکم بر ايران ھستند، کارگرانی که از بام تا شام کار می سرمايه

 . خود نيستند
 

تپه  ھای کارگران اعتصابی مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت خواستار تحقق فوری تمامی خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .است
 

تپه، تمامی کارگران ايران را به اتحاد و مبارزه برای رسيدن  ضمن حمايت از مبارزات کارگران ھفت)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواند ھای برحق خود فرا می به خواست

 
داری بر ايران حاکم بوده و جمھوری اس=می بر سرير  بر اين باور است تا زمانی که نظام سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 

بايد مبارزات  بنابراين کارگران در کنار ساير زحمتکشان می.  ھای ضد کارگری حاکم ادامه خواھد يافت قدرت است، سياست
داری حاکم است و برقراری حکومتی شورايی ادامه  خود را تا سرنگونی رژيم جمھوری اس=می که حافظ مناسبات سرمايه

 .ست که امروز بر دوش طبقه کارگر ايران قرار دارد ای ترين وظيفه اين مھم. دھند
 
 

 برقرارباد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩  خرداد٢۶

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

  

 زنده باد استقKل طبقاتی کارگران 
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 اط=عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ وکمونيست
 

 در محکوميت حمKت ھوايی و زمينی رژيم ھای  
 ترکيه و ايران به مناطقی از کردستان عراق

 
صبح روز دوشنبه بيست و ششم خرداد نيروی ھوايی ارتش متجاوز رژيم فاشيست ترکيه درعملياتی وسيع اقدام به بمباران 

ھمچنين نيروی زمينی ارتش ترکيه با .  در اقليم کردستان عراق کرده است"  شنگال"مناطقی از "  مخمورو"اردوگاه آوارگان 
در اقليم کردستان عراق را مورد حمله قرار "  دھوک"و "  زاخو"استفاده از آتش توپخانه طی چند روز گذشته مناطقی از استانھای 

داده است و بر اثر اين يورش ھای جنايتکارانه خسارات جانی ومالی به مردم ساکن در اين مناطق و باغ ھا و مزارع شان وارد 
 . شده است

 
ھمزمان با يورش وحشيانه نيروھای ارتش متجاوز ترکيه به اين مناطق، سپاه پاسداران رژيم جمھوری اس=می ھم با استفاده از 

کردستان عراق را بمباران کرده و خسارات "  چومان"در مرز شھر "  مارين"و "  به رازکان"و "  آkنه"توپخانه، بلندی ھای 
 .وسيعی به مردم اين مناطق وارد کرده اند

 
اين اولين بار نيست که ارتش ھای متجاوز رژيم ھای فاشيست و سرکوبگر ترکيه و ايران با استفاده ازتبانی و مماشات حاکميت در 

و احزاب اپوزيسيون کرد ايران اقدام به )  ک.  ک.  پ(اقليم کردستان عراق و به بھانه حضور نيروھای حزب کارگران کردستان 
بمباران اين مناطق می کنند، بلکه در طول ساليان اخير ھمواره اين دو رژيم جنايتکار با پشت سر گذاشتن مرزھا و با استفاده از 
انواع س=ح ھای سبک و سنگين و حم=ت ھوايی و زمينی مناطق وسيعی از خاک اقليم کردستان عراق را مورد يورش 
جنايتکارانه خود قرار داده و خسارت ھای سنگين جانی و مالی به مردم زحمتکش ساکن در اين مناطق وارد کرده و باعث خانه 

 . خرابی و آوارگی مردم گشته و مزارع و باغ ھا و روستاھای زيادی را به آتش کشيده اند
 

اين حم=ت وحشيانه و تجاوزگريھا در شرايطی به وقوع می پيوندد که ھر دو رژيم ھار و سرمايه داری ترکيه و ايران با انبوھی 
از بحران ھای عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گريبانند و شکست ھای پی در پی سياست ھای ارتجاعی و ضد 
کارگری شان در داخل مرزھا و ناکامی در تامين موقعيت مطلوب منطقه ای درخارج مرزھايشان، آنان را واداشته به ھر جنايتی 
عليه مردم ساکن در اين مناطق دست بزنند و با فرافکنی مشک=تشان به خارج ازمرزھا افکارعمومی توده ھای مردم ستمديده و 
طبقه کارگر را منحرف کرده و از پاسخگويی به نيازھا و مطالبات اساسی و روزمره طبقه کارگر و مردم زحمتکش شانه خالی 

 .کنند
 

شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست، ضمن محکوميت شديد حم=ت تجاوزکارانه نيروھای نظامی ايران و ترکيه به مناطق 
مرزی اقليم کردستان عراق که شرايط ناامن و نگران کننده ای را به مردم زحمتکش اين مناطق تحميل کرده است، مناسب ترين 
راھکار را دخالتگری افکارعمومی پيشرو و مترقی مردم منطقه و جھان در اعمال فشار به حاکميت ھا و نھادھای بين المللی 
جھت خاتمه دادن به اين وضعيت درد آور و کوتاه کردن دست رژيم ھای جنايتکا رترکيه و ايران از منطقه وھمچنين سازمان دادن 

 . اعتراضات وسيع توده ای برعليه کل حاکميت در اين دو کشور می داند
 

 مرگ بررژيم ھای ارتجاعی و جنايتکار ايران و ترکيه
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاھا
 .و ھسته اقليت) اقليت(فداِئيان 

 
 
 



 ٩ ٨٧۵ شماره  ٩٩  تير ٢    ٩

 سالگی ام، کشته ١٩، در گذار از بھار ١٣٩٩
سرنوشت من نيز، ھمانند رومينا و ريحانه .  شدم

 . رقم خورد" ناموسی"در تراژدی قتل ھای 
و "  ناموس"رومينا و ريحانه، با انگيزه حفظ 

خود کشته "  پدران"، توسط "ناموس پرستی"
شدند، و من نيز با ھمان انگاره ھای عصر 

" شوھرم"بربريت، با چاقوی غيرت  و مردانگی 
رومينا، در تنھايی خانه بر آخرين .  سر بريده شدم
.  بھار زندگی اش بوسه زد١٣لحظه ھای 

ريحانه، در سکوت شب ھای کويری کرمان سر 
بر خاک نھاد، و من نيز با سری بريده بر آخرين 

 سالگی ام، به آفتاب و ١٩لحظه ھای بھار 
خورشيد و شب ھای ماندگار ساحل کارون بوسه 

ريحانه، .  رومينا، جنازه اش در خانه پيدا شد.  زدم
در بيابان ھای اطراف "  پدر"پيکرش توسط 

روستای اختيار آباد کرمان رھا شد و من نيز 
 در کنار ۵۶جنازه س=خی شده ام در منطقه بھار 

 . رودخانه بھمنشير پيدا شد
زنی که رسانه ھای .  من اما زنی بی نام ھستم

عمومی حتا از بردن نام من نيز خودداری کرده 
زنی از آبادان، ھمان شھر شب ھای پر .  اند

من نيزھمانند فاطمه .  طراوت ساحل کارون
قاتل من .   خرداد س=خی شدم٢۶برحی، در روز 

اينبار، غيرِت ".  شوھر"بود و نه "  پدر"اما نه 
، از آستين مردی به "ناموس"و حفظ "  مردانگی"

نابرادر، که "  برادری. "بيرون جھيد"  برادر"نام 
 آبادان، با ضربات کارد ٩در خيابان شماره 

در "  برادرم"گناه من، آنچه .  س=خی ام کرد
اعترافات پس از بازداشت عنوان کرد، داشتن 

 .بوده است" روابط خارج از ازدواج"
دختری از .  من دختری به نام گلبھار ھستم

 با انگيزه حفظ ١٣٨۴کردستان، که در سال 
برادرم به رويم بنزين .  کشته شدم"  ناموس"

من شھين .  ريخت و پسر عمويم مرا به آتش کشيد
 ساله از ديار ٢٣زنی .  نصراللھی ھستم

، ١٣٨٣زنی که در تير ماه .  اورامانات کردستان
ھای "  تماس"با طرح اتھامی شوھرم مبنی بر 

به قتل "  برادرانم"تلفنی با مردی ديگر، توسط 
من دختری از کرمان ھستم که سال .  رسيدم
من .   به دست برادر ناتنی ام کشته شدم١٣٩۴

دختری ھفده ساله از شھرستان .  عاطفه ھستم
، با ضربات چاقوی ١٣٩٣کنگاور، که در خرداد 

"کشته شدم"  پدر"مردی به نام  در "  پدرم. 
فشار "بازجويی ھای خود، انگيزه قتل مرا، 

خانواده عنوان "  بی آبرويی"و ترس از "  روحی
 . کرد

دختری که .  من دختری از شھرستان خوی ھستم
 جلوی دانشکده پرستاری اين ١٣٩۵در خرداد 

من .  به قتل رسيدم"  پدرم"شھر با اسلحه شکاری 
 ساله از آبادان ٢٧ و ١۶و خواھرم، دخترانی

 در ١٣٩٨دو خواھری که در سال .  ھستيم
روستای  تنگه آبادان ھمزمان قربانی قتل ھای 

و "  غيرت"اينبار ناقوس .  شديم"  ناموسی"
. به صدا درآمد"  عمو"در دستان "  مردانگی"

عمويم، پدرو مادرمان را در اتاق زندانی کرد، 
مرا با دستمال خفه کرد و خواھرم را با ضربه 

 .ھای چاقو از پای در آورد
" برادرانم"دختری که .  من دختری از خراسانم

من دختری از فارسم که .  مرا س=خی کردند
من زنی يزدی ام، که .  مرا سر بريد"  پدرم"
من زنی از تھرانم که .  مرا خفه کرد"  شوھرم"

من دختری از اصفھانم، که به .  سنگسار شدم
من دختری از گي=نم، زنی از .  رويم اسيد پاشيدند

مازندران و لُرستان و آذربايجان، دختری از 
من زنی از .  سيستان و بلوچستان و ھرمزگان

سرزمين ايران و جھانم، جھانی که در آن ھر 
" قتل ھای ناموسی" ھزار زن قربانی ۵٠ساله 

زنی که سال ھا و قرن ھا و ھزاره .  می شوند
قتل ھای "و "  سنگسار"ھاست، سنگينی 

بر "  زن ُکشی"و فرھنگ مرد ساkر "  ناموسی
زنی که در ھزاره .  شانه ھای من آوار شده است

ھای گذشته، دخترانم زنده بگور می شدند و 
اکنون خود زير لوای سنت و شريعت اس=م 

در ھزاره ھای .  و س=خی می شوم"  سنگسار"
گذشته، وقتی زنده به گوری دخترانم پايان يافت، 

شادی ام اما بسيار کوتاه .  شادی بر دلم نشست
ساده انگارانه دل به آئين و شريعتی بستم، که .  بود

گمان می کردم دخترانم ديگر زنده بگور نخواھند 
دخترانم به ظاھر از مرگ رھا شدند، اما .  شد

شدم و زان پس سنگينی "  سنگسار"خود، 
از .  بر سرم آوار شد"  زن ُکشی"و  "  سنگسار"

آن زمان تا کنون، نظام ھای حکومتی، يکی پس 
از ديگری با اجرای قوانين ضد زن و با تکيه بر 
تحجر و دين و شريعت، آزادی مرا به بند 
کشيدند، جامعه را تباه کردند و به مرداِن با 

بر "  پدر"فرصت دادند تا در قامت "  غيرت"
، من را "شوھر"گلوی من تيغ بکشند، در قامت 

، من را س=خی "برادر"سر ببرند و در لباس 
و زمانی که اين ھمه کارگر نشد، فرھنگ .  کنند

مرد ساkری و بربريت جمھوری اس=می، به 
عمو و عموزاده ھايم فرصت داد تا مرا در 

 . س=خی کنند" زن ُکشی"کشتارگاه 
من يک زنم، زنی که سال ھاست به ش=ق و 

زنی که .  سنگسار و مرگ محکوم شده ام
جمھوری اس=می با تصويب قوانين ضد زن و با 
تکيه بر تحجر و سنت ھای عقب افتاده، تمام 
. اعتبار و ارزش انسانی مرا به تاراج برده است
زنی که سال ھاست برای کسب حقوق از دست 

زنی که بھار ھويت من، .  رفته ام مبارزه می کنم
زنی که در .  در روزھای استقامت من گل داده اند

، در سکوت مردان کشورم عليه ۵٧ اسفند ١٧
در سال ھای کشيدن تيغ .  حجاب اجباری شوريدم

بر تن و جانم، به اعتراض برخاستم، در ھجوم 
گله وار مزدوران اسيد پاش جمھوری اس=می، 
اگرچه چھره و جان و تنم سوخت، اما مشت گره 

 .کرده ام به اشتياق رھايی شکوفه داد
 سال ۴١من يک زنم، زنی که در مقابل 

نابرابری، بی عدالتی، تبعيض جنسيتی، زن ُکشی 
. و ھجوم تبھکارانه حاکمان اس=می ايستاده ام
زنی که با ھر سنگسار، دوباره برخاستم، با ھر 

، دوباره نفس کشيدم، با ھر ھجوم "قتل ناموسی"
گله ھای حزب اللھی، دوباره جان گرفتم و گام 

زنی که در ورای اين ھمه .  ھايم استوارتر شد
تھديد و سرکوب و زندان و شکنجه و مرگ، 

خيابان "مغرور و سربلند بر بلندای سکوی 
 . حجاب از سر برکشيدم" انق=ب

من يک زنم، زنی که با ايستادگی و پيکار و 
مبارزه ام، جمھوری اس=می را به استيصال 
کشانده ام، جامعه مردساkر را به چالش گرفته ام 
و بر عقب ماندگی سيستم ارتجاعی حاکم بر 

زنی که با خشمی فروخفته .  جامعه شوريده ام
کسی نيستم و ھرگز "  ناموس"من :  فرياد می زنم

زنی که در مبارزه با جھل و .  نيز نخواھم بود
جھالت و تبعيض ھای جنسيتی، برای زمامداران 

زنی که در .  جمھوری اس=می دردسر شده ام
جدال با قوانين اس=می و فرھنگ مردساkرانه 
حاکم بر جامعه، ھم اينک صدايش بلند و رساتر 

 . شده است
آری من يک زنم، زنی قد بر کشيده در گستره 

. زنی که تنھا نيست و تنھا نخواھد ماند.  جھان
زنی که منصف است و به مبارزات مردان در 
ھمراھی با دادخواھی زنان ارج می نھد، به 

ناپدران "  ناموس ُکشی"ھمدردی پدران در مقابل 
قدردان است، به ھمدلی برادران در مقابل 

نابرادران به خود می بالد، از "  خواھر ُکشی"
ايستادگی مردان در مقابل جھل و جنون 

زن ُکش، نيرو می گيرد و بر ارزش "  شوھرانِ "
و اعتبار گروه ھای اجتماعی، سازمان ھای 
سياسی و تمامی کسانی که با فرھنگ مردساkری 

زنی .  حاکم بر جامعه پيکار می کنند، واقف است
که اين ھا را می داند و باز ھم عصانگرانه بانگ 

دشمن مشترک .  بر می کشد اين ھمه کافی نيست
را بايد با رزم مشترک و در پيکاری عمومی به 

 .زانو درآورد
من يک زنم، زنی که اينک به بانگ بلند فرياد 
می زنم، در وقوع قتل ھای ناموسی، در ھجوم 
گشت ارشاد، در تھاجم پليس و گله ھای حزب 
اللھی، آن کس که فرياد مرا می شنود و آرام به 

وقتی در کوچه .  راه خود می رود، گناھکار است
و خيابان و مترو با ھجوم آمران امر به معروف 
و نھی از منکر مواجه می شوم، سکوت عابران 
رنجم می دھد، بی تفاوتی مردان که نظاره گر 
جدال من با پليس، با مردان يقه بسته و زنان سيه 

سکوت و بی تفاوتی .  پوش ھستند، عذابم می دھد
جامعه به ھنگام تھاجم جمھوری اس=می به زنان، 
من را در خود فرو می برد و گاه گاھی بر اين 

اما در چنين .  بی کسی و تنھايی زنان می گريم
وضعيتی اندوھبار، دوباره ندايی از درون در من 

. نبايد گذاشت اندوه ُخردمان کند:  نھيب می کشد
نبايد .  نبايد گذاشت نااميدی در ما ريشه بگيرد

پس دوباره .  گذاشت که دشمن احساس چيرگی کند
بر می خيزم، نيرو می گيرم، قد برمی کشم و پر 

خيابان "توان تر از ھميشه بر بلندای سکوی 
می ايستم و با خشمی فرو خفته به جامعه "  انق=ب

من :  مرد ساkر و حاکمان اس=می نھيب می زنم
 . کسی نيستم، بگذاريد زنده بمانم" ناموس"
 

 کسی نيستم، بگذاريد زنده بمانم" ناموس"من 

١٠از صفحه   

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد



 ٨٧۵ شماره  ٩٩  تير ٢    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

٩درصفحه   

دختری از شھرستان .  من رومينای اشرفی ھستم
تالش گي=ن، شھری در دامنه رودھا و جنگل و 

 بھار از عمرم ١٣تنھا، .  کوه ھای سرسبز شمال
، کشته ١٣٩٩گذشته بود، که در پنجم خرداد 

. زندگی از من گرفت" پدر"مردی در قامت .  شدم
باشد، اما "  مھربانی"پدری که می خواست آئينه 

در پناه قوانين اس=می و غرقه در جھل و جھالت 
من، به "  گناه"تنھا .  خود داس بر گردنم کشيد

اختيار برگزيدن، به اختيار دوست داشتن، و به 
 . اختيار به مردی عشق ورزيدن بود

دختری از کرمان، .  من ريحانه عامری ھستم
. سرزمينی با نشانه ھای زيره و نخل و خرما

سر زمينی که .  دختری از سرزمين آفتاب و کوير
" بم"نام و آوازه اش چندی است با ويرانی زلزله 

١٠ 

١از صفحه   
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 خرداد، در گذار ٢٨من، روز .  در آميخته است
در خون "  پدر" سالگی ام، به دست ٢٢از بھار 

اولين بار، خواھرم مرا از .  خود غوطه ور شدم
در سکوت و "  پدر"مرگ رھانيد، بار دوم، 
ضربه ھای تبر بر .  خلوت خانه راه بر من بست

"به خاک افتادم.  سرم فرود آمد من دير "  گناه. 
 . آمدن به خانه بود

دختری از آبادان، شھری .  من فاطمه برحی ھستم
از کھن ديار جنوب، با تابش خورشيد و گرمای 
آفتاب و تصوير لرزان ماه در آب ھای جاری 

شھری با شور و شادی و عشق، که .  کارون
ھلھله ھای شورانگيز شب ھای کارونش، نشانه 

 خرداد ٢۶من، روز .  ھای ماندگار شھر من است

 کسی نيستم، بگذاريد زنده بمانم" ناموس"من 

 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 
 عمودیپوkريزاسيون 
 

 :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 


