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سفری که دستاوردی برای 
 طرفين به ھمراه نداشت

 
وزير عراق روز  مصطفی الکاظمی نخست

 تيرماه برای ديداربا مقامات ٣١شنبه  سه
جمھوری اس1می به ايران سفر کرد و با 

ای، حسن روحانی، جھانگيری، قاليباف و  خامنه
وی قرار بود ابتدا به .  شمخانی ديدار کرد

عربستان سعودی سفر کرده و بعد از سفر به 
عربستان به ايران بيايد که بيماری پادشاه سعودی 

او .  باعث تعويق سفر او به عربستان گرديد
چنين قرار است بزودی به آمريکا سفر کرده و  ھم

وزرای خارجه، نفت، برق، .  با ترامپ ديدار کند
دارايی، دفاع، بھداشت و مشاور امنيت ملی 

 .عراق در اين سفر با او ھمراه بودند
اولين ديدار الکاظمی در اين سفر با حسن 
روحانی بود که پس از اين ديدار کنفرانس خبری 

 او در اين کنفرانس خبری . برگزار شد
خواھد با دولت  تاکيد کرد که دولت عراق می

ايران روابطی دوستانه بر مبنای عدم دخالت در 
چنين بر  او ھم.  امور داخلی يکديگر داشته باشد
بندی سياسی در  ايجاد توازن و دوری از صف
 .روابط خارجی عراق تاکيد کرد

ای رھبر  پس از اين ديدار وی به ديدار خامنه
جمھوری اس1می رفت و بار ديگر بر مواضع 
خود که در کنفرانس خبری اع1م کرده بود تاکيد 

: ای اما در پاسخ به الکاظمی گفت خامنه.  کرد
ايران ھيچ گاه بنای دخالت در امور عراق را "

وی گفت در خصوص "  نداشته و نخواھد داشت
روابط عراق و آمريکا، جمھوری اس1می دخالتی 

رفتار "ندارد اما در عين حال نسبت به 
ھا که موجب فساد و خرابی و ويرانی  آمريکايی

وی !!  وزير عراق ھشدار داد ، به نخست"است
چنين در رابطه با قتل قاسم سليمانی گفت  ھم
جمھوری اس1می ايران ھرگز اين موضوع را "

فراموش نخواھد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به 
طنز تاريخ در اين است ".  ھا خواھد زد آمريکايی
ای در اين ديدار انتقام کشتن قاسم  که خامنه

کرد، فردی که  سليمانی را به الکاظمی يادآوری 
از سوی نماينده اين حکومت در عراق يعنی 

متھم به دست داشتن در "  هللا عراق کتائب حزب"
 !!!کشتن قاسم سليمانی شده بود

ای و الکاظمی،  اگرچه ديدار حضوری خامنه
ای پس از شيوع  اولين ديدار حضوری خامنه
 ماه بيانگر اھميت ۵کرونا در ايران و پس از 

سفر الکاظمی و ديدار وی با مقامات جمھوری 
ھای دو کشور بود، اما ھمين  اس1می برای دولت

ديدار نشان داد که اين سفر ھيچ دستاورد قابل 
. توانست داشته باشد اھميتی نداشته و اصوe نمی

ای، اثبات نظرات ما در رابطه  ھای خامنه صحبت

کشتار وحشتناک مردم ايران در نتيجه ابت1ء به 
ويروس کرونا، تا اواخر تيرماه به اوج بی 

 تيرماه وزارت بھداشت ٣١در .  ای رسيد سابقه
 نفر از ٢٢٩ ساعت گذشته ٢۴اع1م کرد در 

مبت1يان به ويروس کرونا جان خود را از دست 
 ١۴دادند و مجموع جان باختگان اين بيماری به 

 .  نفر افزايش يافت۶٣۴ھزار و 
در چند روز ی که از مردادماه نيز می گذرد آمار 
مرگ روزانه بيماران کرونائی، اغلب بيش از 

تا روز يک شنبه آمار .    نفر بوده است٢٠٠

شيوع اپيدمی کرونا تنھا س1مت و زندگی 
ھا انسان در سراسر جھان را به مخاطره  ميليون

ھای اقتصادی،  نيافکنده است، بلکه بر تمامی جنبه
اجتماعی و سياسی جامعه بشری تأثيرات 

آمارھای چند ماه .  ويرانگری بر جای نھاده است
ھا درباره رشد اقتصادی منفی،  بينی اخير و پيش

افزايش نرخ بيکاری، تورم، فقر و گرسنگی ابعاد 
 . کند عظيم اين فاجعه را آشکار می

به (طبق آخرين گزارش ساeنه سازمان ملل متحد 
در سال جاری )   تير ماه٢٣/   ژوئيه ١٣تاريخ 
 ميليون نفری که ۶٩٠ ميليون نفر ديگر به ١٣٠

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٠شماره    ٩٩  مرداد ۶ –سال  چھل و دوم 

 روحانی بند را آب داد، 
 کنند مقامات وزارت بھداشت ھنوز انکار می

باوجودآنکه اعتصاب کارگران مبارز نيشکر 
 وارد چھل و ٩٩ تير ۵تپه، روز يکشنبه  ھفت

يک از  دومين روز خود شد، اما تا اين لحظه ھيچ
سه تا .  ھای کارگران برآورده نشده است خواست

نشده  افتاده کارگران پرداخت چھار ماه حقوق عقب
تپه، در  فرياد گرسنگی کارگران ھفت.  است
سنگ کارفرمای ظالم  و ستمگر و حاميان  دل

. دولتی وی اثری برجای نگذاشته است
ھای بيمه نيز عموماً تمديد اعتبار نشده و  دفترچه

. ای و درمانی کارگران ادامه دارد مشک1ت بيمه
تپه و ساير  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت

. اند کارگران اخراجی نيز به سرکار بازنگشته

 دچار گرسنگی و سوءتغذيه ٢٠١٩در سال 
بنا .  مزمن ناشی از فقر بودند، افزوده خواھد شد

به تحقيقات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد، نزديک به دو ميليارد نفر در جھان دچار 
عدم امنيت غذايی و فاقد دسترسی به مواد غذايی 

 ميليارد ٣با کيفيت و کافی ھستند و نزديک به 
 .نفر از رژيم غذايی متعادلی برخوردار نيستند

جھش ناگھانی نرخ بيکاری در سراسر جھان از 
ھای بحران اقتصادی در سراسر  ديگر نشانه

در آمريکا نرخ بيکاری در ماه .  جھان بوده است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 نفر ٧٠٠ ھزار و ١۵مجموع جانباختگان به  
اين آمار وحشتناک مرگ ناشی از .   افزايش يافت

بيماری کرونا ھمانگونه که سازمان ما مکرر 
اع1م کرده است ، نتيجه سياست ارتجاعی و 
جنايتکارانه جمھوری اس1می است که شيوه 

 را در شرايطی که ھنوز ١٩مقابله با کوويد 
واکسنی برای آن وجود ندارد، ايجاد ايمنی جمعی 
از طريق شيوع و گسترش اين بيماری تا جائی 

 درصد مردم به آن مبت1 شوند، قرار ٧٠که eاقل 

 سازی بايد برچيده شود تپه بساط خصوصی در ھفت

 پيامدھای مھلک اقتصادی کرونا بر زنان
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ای جمھوری اس1می  ھای منطقه با سياست
بود و نشان داد که مشک1ت در روابط 

ھای منطقه از  خارجی دولت ايران با دولت
 خواھد  جمله دولت عراق در جای خود باقی

حلی در مقطع کنونی برای  ماند و ھيچ راه
ھا  ھا و اخت1فاتی که قربانی آن اين رقابت

 .مردم منطقه ھستند وجود ندارد
ايران ھيچ گاه بنای : "ای در حالی گفت خامنه

دخالت در امور عراق را نداشته و نخواھد 
که ھمه دنيا از جمله مردم ايران و "  داشت

ھای جمھوری  خوبی از دخالت عراق به
 اين .اس1می در کشور عراق خبردار ھستند

موضوع  برکسی پوشيده  نيست و مردم 
عراق در اعتراضات متعدد خود اين را به 

بنابراين دروغ اول او .  روشنی فرياد زدند
گر اين است که ھيچ  طور واقعی بيان به

تغييری در سياست جمھوری اس1می در 
سخنان بعدی وی .  عراق بوجود نخواھد آمد

جا که از  حتا  صراحت بيشتری داشت، آن
گويد و اين که  سخن می"  ھا رفتار آمريکايی"
ھا خواھيم  ضربه متقابل را به آمريکايی"
و مفھوم آن چيزی جز خواست واقعی "  زد

جمھوری اس1می برای ادامه و حتا تشديد 
اقدامات ايذايی خود در عراق بويژه عليه 

اين معنای تمام .  نيروھای نظامی آمريکا نبود
 .ای است سخنان خامنه

واقعيت اين است که برکناری عادل 
عبدالمھدی و انتصاب مصطفی الکاظمی يک 
شکست برای جمھوری اس1می در عراق 

ھای دولت عراق از زمان بر  سياست.  بود
روشنی  سر کار آمدن مصطفی الکاظمی به

يکی از اولين .  کند اين موضوع را اثبات می
اقدامات مصطفی الکاظمی انتصاب مجدد 

ھای مبارزه  يگان"ژنرال الساعدی به رياست 
 )جھاز مکافحة اeرھاب" (با تروريسم

او که از .  و حتا ترفيع درجه نظامی وی بود 
فرماندھان ارتش عراق و از مخالفان شديد 

الشعبی است، به صورت تلفنی و بدون  حشد
گونه توضيحی در سپتامبر سال گذشته  ھيچ

از سوی عادل عبدالمھدی از سمت رياست 
برکنار "  ھای مبارزه با تروريسم يگان"

برکناری او ھمان زمان به رھبران .  گرديد
"الشعبی نسبت داده شده بود حشد ھای  يگان. 

بخشی از ارتش عراق "  مبارزه با تروريسم
نيروھای " با عنوان ٢٠٠۵است که در سال 

در ارتش عراق بوجود آمد و "  ويژه عراق
توسط نيروھای نظامی آمريکايی تحت 

ھای اخير و در  در سال.  آموزش قرار گرفت
جريان جنگ با داعش اين نيرو توسعه يافت 

بر آن "  ھای مبارزه با تروريسم يگان"و نام 
گذاشته شد که در جنگ با داعش نيز حضور 
  فعالی داشت و حشدالشعبی که بيشتر تحت
نفوذ دولت ايران بود ھمواره آن را به چشم 

 .ديد رقيب و حتا مانع می
ھای مبارزه با  يگان"ھمين نيروھای 

 تيرماه به يکی از ۶بودند که "  تروريسم
هللا در جنوب بغداد  مراکز گروه کتائب حزب

 عضو آن را به اتھام ١٣حمله کرده و 
حم1ت راکتی به مراکز نظامی و ديپلماتيک 

 .بازداشت کردند
يکی ديگر از اقدامات اخير مصطفی 
الکاظمی برکناری فالح الفياض رئيس 
حشدالشعبی از سمت مشاور امنيت ملی و 
مسئول اداره امور دستگاه امنيت ملی در 

فالح الفياض رئيس .   تيرماه بود١۴تاريخ 
حشدالشعبی توسط عادل عبدالمھدی به اين 

مصطفی الکاظمی .  ھا گماشته شده بود سمت
به ترتيب ژنرال عبدالغنی اeسدی و قاسم 
اeعرجی را به سمت رئيس دستگاه امنيت 
. ملی و مشاور امنيت ملی منصوب کرد

ژنرال عبدالغنی اeسدی نيز که از مخالفان 
الشعبی است، يک سال قبل توسط عادل  حشد

ھای خود برکنار شده  عبدالمھدی از سمت
ھای مبارزه  يگان"او که زمانی رياست .  بود

را نيز برعھده داشت در زمان "  با تروريسم
وزيری حيدر العبادی وزير کشور  نخست

 . بود
 تيرماه نيز اع1م کرد ٢١وزير عراق   نخست

کارزاری را برای مبارزه با فساد مالی در 
. کند مرزھای اين کشور با ايران آغاز می

وی با اشاره به گذرگاه مرزی 
(مندلی" که مرزھای  و بيان اين)  سومار" 

عراق به کانون داغ افراد فاسد تبديل شده، 
گفته بود اين مبارزه عليه کسانی است که با 

ھای گمرکی و ماليات  عدم پرداخت تعرفه
ھا  کاeھای وارداتی از ايران به عراق ميليون
. کنند دeر به کشور خسارت وارد می

و منذريه )  سومار(ھای مرزی مندلی  گذرگاه
الشعبی  تحت کنترل نيروھای حشد)  خسروی(

 .بود
 روز پس از ٣ مرداد يعنی تنھا ۴روز شنبه 

بازگشت الکاظمی از ايران، فرماندھی ارتش 
ای اع1م کرد تمامی  عراق با صدوربيانيه

 گذرگاه زمينی و دريايی کشور تحت ١۴

. کنترل کامل نيروھای ارتش درآمده است
البته براساس اط1عيه وزارت دفاع عراق 

 گذرگاه مرزی در اقليم ٧امنيت و کنترل 
کردستان عراق به نيروھای پيشمرگه واگذار 

 .شده است
ھم چنين در حالی که حسن روحانی در 

وزير  کنفرانس مشترک خبری با نخست
عراق از توافق برای گسترش روابط تجاری 

 ميليارد دeر در سال خبر داد، ٢٠به مرز 
واقعيت اين است که حجم مبادeت تجاری 
ايران و عراق به شدت کاھش يافته و 
کاeھای ترکيه و ديگر کشورھای منطقه 
بازار کاeھای ايرانی را در عراق به تسخير 

در ھمين رابطه حميد .  اند خود درآورده
اتاق بازرگانی مشترک "حسينی دبيرکل 

 درصدی حجم ۴٠از کاھش "  عراق و ايران
 درصدی ارزش صادرات غيرنفتی ٣٨/  ٣و 

جاری  ايران به عراق در سه ماه اول سال
گفته وی در سه ماه اول  به.  خبر داد

 ١ ميليون تن کاe به ارزش ۵جاری  سال
 ميليون دeر به عراق صادر ۴۵٠ميليارد و 

شده است که اگر ھمين روال طی شود کل 
 ميليارد دeر ۶صادرات ايران به عراق به 

نکته قابل توجه ديگر اين .  نيز نخواھد رسيد
است که به گفته وی دولت عراق برای 

ھای دولت ايران شرکتی تاسيس  تسويه طلب
جای  کرده است که از طريق اين شرکت به

پول، کاeھای اساسی و دارو از عراق وارد 
 !!!ايران خواھد شد

گری دولت عراق  حتا در رابطه با ميانجی
ھای ايران و عربستان نيز ھيچ  بين دولت

ست تا  ای حاصل نشده است و طبيعی نتيجه
ای جمھوری  زمانی که سياست منطقه

اس1می تغيير نکند تغييری در روابط 
ھای عربستان و ايران بوجود نخواھد  دولت
سفر محمدجواد ظريف به عراق پيش از .  آمد

وزير عراق به  ريزی شده نخست سفر برنامه
ھا را تقويت کرده بود  زنی عربستان اين گمانه

خواھد نقش ميانجی بين  که دولت عراق می
ھای ايران و عربستان را ايفا کند، اما  دولت

ھا  واقعيت اين است که تنھا تغيير سياست
ھا بيانجامد  تواند به تغيير روابط بين دولت می

و سياست خارجی جمھوری اس1می بخشی 
 .ناپذير از موجوديت آن است جدايی

مصطفی الکاظمی بويژه از زمانی که به 
رياست سازمان اط1عات عراق رسيد 
روابط گرمی با دولت عربستان سعودی 
بويژه محمد بن سلمان وليعھد عربستان 

سمت وی در سازمان اط1عات . برقرار کرد
ھای عربستان و  عراق و نزديکی او به دولت

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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تحقيقاتی وزارت بھداشت و حسن روحانی با اين 
 ماه در پی پنھان ۵گزارش رازی را که بيش از 

 . کردنش بودند برم1 کردند
ای به راه افتاد که  در پی گزارش روحانی ولوله

ماجرا چيست؟ اگر مقامات وزارت بھداشت 
جمھوری اس1می تا کنون مدعی بودند که 
سياست رژيم ايمنی جمعی از طريق شيوع 
ويروس نبوده است، اين گزارش و اين که تا 

 ًeميليون تن ديگر مبت1 ٣۵پايان سال احتما 
شوند، چه معنای ديگری جز ھمان سياست  می

ايمنی جمعی خواھد داشت؟ خبرگزاری ھا و 
روزنامه ھای رژيم با مقامات و تعدادی از 
صاحب نظران پزشکی گفتگو کردند تا نظر آنھا 

معاون ارتباطات و .  را در اين مورد جويا شوند 
جمھوری در تويتی  رسانی دفتر رئيس اط1ع

جمھور در ستاد ملی  نوشت ھمانطور که رئيس
ميليون ايرانی با ويروس ٢۵ کردند تاکنون  اشاره

کرونا درگير شده و ايمنی کاملی به دست 
اند و تا مدتی در معرض ابت1ی مجدد  آورده

 .نخواھند بود
يک عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا نيز 

 تيرماه در گفتگو با ايسنا پيرامون ٢٩رو ز
 : گزارش روحانی گفت

کشورمان در حال حرکت به سمت ايمنی جمعی "
است؛ بنابراين چه سياست کشور بر ايجاد ايمنی 
جمعی باشد و چه نباشد، ما در حال حرکت به 

اعتقاد بنده اين است که .  سمت ايمنی جمعی ھستيم
 . "روند ايجاد ايمنی نسبی، روند مثبتی است

"وی افزود اين موضوع را بايد به فال نيک : 
اگر اين تعداد افراد به بيماری کرونا .  گرفت 

مبت1 شده باشند، به احتمال زياد مجددا به بيماری 
بادی محافظت کننده در  شوند؛ زيرا آنتی مبت1 نمی

بدن شان به وجود آمده است و شايد اگر روزی تا 
 درصد جمعيت ايران مبت1 شوند بتوان ٧٠

 ."را کنار گذاشت... ماسک، دستکش و
 ٣۵مردانی درباره تخمين موارد ابت1ی تا "

ھای آينده،  ميليون ايرانی به بيماری در ماه
بينی کرده بودم که  در اسفند ماه پيش: تصريح کرد

 درصد افراد به ٧٠ تا ٣٠حداقل تا يک سال آينده 
کرونا مبت1 خواھند شد، آن زمان اين موضوع 

بينيم که آن  باعث ناراحتی مردم شد، اما اکنون می
ھا درست بوده است و قدم اول ايمنی  بينی پيش

 ." جمعی محقق شده است
اين عضو کميته علمی ستاد مقابله با کرونا از  

اش در مورد سياست مصونيت  بينی اين که پيش
بالد، اما نگفت اين  جمعی تحقق يافته به خود می

ھمان سياستی است که  به بھای مرگ ده ھا ھزار 
تن از مردم ايران ادامه يافته و تحققی که از آن 

گويد، حتی به گفته خودش با اما و اگر و  سخن می
اگر ايمنی پايدار :  "وی افزود.  ترديد ھمراه است

 ٢۵اگر اين گزارش را امروز مبنا قرار دھيم، 
ميليون نفر در کشورمان از بيماری عبور کرده و 

 ميليون نفر احتماeً ٣۵، ٣٠بقيه جمعيت حدود 
 .ھای آينده خواھند بود در معرض اين ابت1 در ماه

ھايی که در آينده، تا پايان امسال بايد  تعداد بستری
 برابر آن مقداری بوده که ٢بينی کنيم حدود  پيش

 روز شاھد آن بوديم و ممکن است ١۵٠در اين 
ھايی گرفتار اين بيماری  سال آينده ھم در ماه

 ."باشيم
گرچه آماری که وی در مورد تعداد مبت1يان به 
کرونا ارائه داد به دeيل مختلف از سوی 

ھای واگيردار رد شد، اما  متخصصين بيماری
نکته مھم در صحبت او اين بود که سياست ايمنی 
جمعی به رغم رقم باeی مرگ و ميری که تا 

 ميليون تن ٢۵کنون داشته، موفق بوده و تا کنون  
. اند و مصونيت يافته اند از مردم ايران مبت1 شده

 ميليون تن ديگر نيز ٣۵ تا ٣٠حاe اين مانده که 
از گزارش و اظھار نظر روحانی .  مبت1 شوند

روشن است که اکنون ديگر بحثی در مورد 
 ميليون ٢۵.  پيشگيری از ابت1ء به ويروس نيست

 ميليون تن ديگر ٣۵ تا ٣٠نفر مصونيت يافته  و 
اين که چه تعداد از .  بايد تا پايان سال مبت1 شوند

دھند،  مردم در اين ميان جان خود را از دست می
البته برای جمھوری اس1می فاقد اھميت است و 
آنگونه که در گزارش آمده ، احتماe دو برابر 
تعداد ی خواھد بود که تا کنون جان خود را از 

اما تا کنون چه تعداد جان خود را .  اند دست داده
اند؟ اين رقم اع1م نشده است و شايد  از دست داده

اما مردم .  ھم ھرگز توسط رژيم اع1م نشود
ايران می دانند که رقم واقعی مرگ ناشی از 
کرونا در ايران  بايد eاقل دو تا سه برابر رقم 
. رسمی اع1م شده از سوی وزارت بھداشت باشد

اين واقعيت چنان آشکار است که حتی برخی از 
افراد و موسسات وابسته به رژيم از جمله 
شھرداری تھران نيز آمار اع1م شده وزارت 

افزايش آمار .  اند بھداشت را ق1بی اع1م کرده
شدگان چند ماه اخير در گزارشات سازمان  فوت

 .دھند ثبت احوال نيز ھمين واقعيت را بازتاب می
بنابراين از گزارش روحانی آشکار است که در 
ايران برخ1ف تقريباً عموم  کشورھای جھان که 

 توليد ١٩کوشند تا روزی که واکسن کوويد  می
شود، تا حد ممکن مانع از ابت1ی مردم به 

کنند آمار  ويروس شوند و در نتيجه ت1ش می
مرگ و مير را کاھش دھند، سياست جمھوری 
اس1می برعکس، افزايش دادن تعداد مبت1يان به  

 ميليون تن ديگر تا پايان سال است  با ٣۵ تا ٣٠
اين ادعا که گويا ايمنی جمعی مورد نظر رژيم 

مصونيتی که حصول به آن از سوی .  حاصل شود
بسياری از متخصصان مورد ترديد است و 
بسياری باور ندارند که بدون واکسن، ايمنی 

در ھر حال، معاونت .  جمعی امکان پذير باشد

ھای  بسياری از متخصصين بيماری.  داده است
واگيردار در ايران و جھان از ھمان آغاز پيدايش 
اين ويروس ھشدار داده بودند، در شرايطی که 
ھنوز دارو و واکسن مطمئنی برای مداوای اين 
بيماری وجود ندارد، کشورھائی که سياست ايمنی 

گيرند، با مرگ گروه بسيار  جمعی را در پيش 
از ھمين .  کثيری از مردم مواجه خواھند بود

روست که حتی برخی از کشورھای اروپائی که 
در آغاز اين سياست را در پيش گرفته بودند، به 
محض اين که نتايج فاجعه بار آن را در عمل 

اما ھمانگونه که ھمگان .  ديدند، آن را کنار نھادند
دانند از آنجائی که برای جمھوری اس1می جان  

مردم ايران ھيچ ارزشی ندارد، اين سياست به 
رغم کشتار و فجايع وحشتناک آن، منجر به تغيير 

چرا که .   آن در ايران نشد و ھمچنان ادامه يافت
ادامه اين سياست حداقل اين نفع را برای رژيم 

ای برای اين بيماری مرگبار  داشت که ھزينه
متحمل نشود، بلکه ھزينه آن بر دوش مردم و 

 . جان آنھا قرار گيرد
حسن روحانی در ھمان اسفند ماه سال گذشته 
اشاره ضمنی به اين سياست داشت، اما مقامات 

کاری و تکرار اين  وزارت بھداشت با پنھان
ادعای کذب که سياست جمھوری اس1می برای 

ای و جمعی نيست،  مقابله با کرونا ايمنی گله
ت1ش کردند واقعيت امر را از چشم مردم پنھان 

مقامات وزارت بھداشت به رغم اين که .   دارند
پيوسته سياست ايمنی جمعی را انکار نمودند، اما 
در واقع وظيفه مديريت و اجرای سياست 

البته آنھا مدام  بر .  روحانی را برعھده گرفتند
رعايت ضوابط بھداشتی نيز تاکيد نمودند، اما نه 
برای جلوگيری از ابت1ء مردم به اين ويروس، 
بلکه برای اين که اين ابت1ء به يکباره شدت پيدا 
نکند، تدريجی صورت گيرد، ھزينه درمان را تا 
جائی که ممکن است پائين آورند و تعداد مبت1يان 

ھا و کادر درمانی  فراتر از ظرفيت بيمارستان
 . محدود سيستم بھداشتی ايران نباشد

 ماه گذشت و ده ھا ھزار تن از مردم ايران ۵
جان خود را از دست دادند، تا باeخره  حسن 
روحانی دھان باز کرد و يک ھفته پيش بود که 
از راز سياست رژيم پرده برداشت و با ارائه يک 
گزارش از وزارت بھداشت، اذعان کرد که 
سياست رژيم در برخورد با اين ويروس از ھمان 
آغاز سياست ايمنی جمعی بوده و حاe جواب داده 

 . است
 تير در جلسه ٢٨حسن روحانی صبح روز شنبه  
برطبق گزارش "ستاد ملی مقابله با کرونا گفت 

معاونت تحقيقات وزارت بھداشت تخمين بر اين 
 ميليون ايرانی به اين ويروس ٢۵است که تاکنون 

 تا ٣٠مبت1 شده اند و بايد اين احتمال را بدھيم که 
  ميليون نفر ديگر در آينده در معرض ابت1 ٣۵

خواھند بود و اين نکته خيلی مھمی است يعنی 

 کنند روحانی بند را آب داد، مقامات وزارت بھداشت ھنوز انکار می

 رژيم جمھوری اسLمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت



 ۴ ٨٨٠ شماره  ٩٩  مرداد ۶    ۴

٣از صفحه   

٧درصفحه   

 روحانی بند را آب داد، 
 کنند مقامات وزارت بھداشت ھنوز انکار می

نباشد حداقل تا زمان دسترسی به واکسن و درمان 
قطعی به طور موقت از اين مخمصه نجات پيدا 

 . کنيم می
به رغم اين که گزارش  روحانی در وزارت 
بھداشت تھيه شده است، اما برخی مقامات 

گری  و  اين وزارتخانه ھمچنان به توجيه
ت1ش برای کتمان حقيقت ادامه دادند و بر 

 .انکار اصرار ورزيدند
از جمله دکتر عليرضا رئيسی معاون 

 تيرماه در يک ٣١بھداشت وزارت بھداشت 
برنامه تلويزيونی به کلی انکار کرد که 

 ١٩سياست وزارت بھداشت در برابر کوويد 
 . ای بوده است مصونيت جمعی يا گله

وی در پاسخ به اين سوال که آيا سياست "
ای نسبت به  کشور به دنبال ايجاد ايمنی گله

پاسخ اين سوال :  کرونا است يا خير؟، گفت
سياست وزارت .  قاطعانه خير و منفی است

بھداشت، ستاد مقابله با کرونا و حتی دولت 
ای نيست و  به ھيچ وجه ايجاد ايمنی گله

کشورھايی ھم که در ابتدای شيوع بيماری 
اين سياست را اتخاذ کرده بودند پشيمان 

. ايمنی جز با واکسن ايجاد نخواھد شد.  شدند
بنابراين تا زمانی که واکسن در دسترس 
قرار نگرفته است تنھا راھی که داريم 

 ." ھای بھداشتی است رعايت پروتکل
 ميليون ٢۵اما پاسخ وی به ادعای مصونيت 

از سوی روحانی چه بود؟ آن ھم چيزی  نفر 
تنھا روش دقيق و  :  "  وی گفت .  جز انکارنبود 

  ١٩ شناخته شده برای تشخيص بيماری کوويد  
  pcrچه در ايران و چه در دنيا تست مولکولی  

  ١۴ شود    اکنون در کل دنيا اع1م می .  است 
اند     ھزار نفر به کرونا مبت1 شده ٧٠٠ ميليون و  
  ٢۵ توان گفت تنھا در يک کشور    پس نمی 

 ."اند   ميليون نفر به کرونا مبت1 شده 
اما اگر به گفته وی روحانی حرف مفت تحويل  
مردم داده است،  سياست جمھوری اس1می در  

  ماه چه بوده است؟   ۵ اين دوره بيش از  
وی و ديگر مقامات وزارت بھداشت گرچه  
مديريت پيشبرد سياست ايمنی جمعی روحانی  

اند اما ھرگز به آن اذعان    دار بوده   را عھده 
در ھمين گفتگوی تلويزيونی تنھا اشاره  .  نکردند 

چيزی که واقعيت است و دنيا ھم به آن  "کند    می 
رسيده اين است که ما بايد زنجيره انتقال  
ويروس را با زدن ماسک، رعايت  

 ." قطع کنيم ... گذاری اجتماعی و   فاصله 
 ماه نه تنھا زنجيره انتقال  ۵ اما اگر در اين  

ويروس قطع نشد، بلکه اکنون ديگر اين  
ويروس سراسر ايران را فراگرفته است، دليل  
روشنی است بر اين که ايشان ھنوز ھم توجيه  

خواھد اعتراف کند، آنچه که    کند و نمی   گری می 
وزارت بھداشت انجام داده مديريت و پيشبرد  

 . سياست ايمنی جمعی بوده است  
برخ1ف ادعای معاون وزير بھداشت، سياست  
وزارت بھداشت ھيچگاه قطع زنجيره ويروس  

قطع  .   ماه پيش ۵ نه امروز و نه  .  نبوده است 
زنجيره ويروس و يا به حداقل رساندن تعداد  
مبت1يان ، سياست آن کشورھائی بوده است که  

يک  .  قرنطينه را در دستور کار قرار دادند 
/  ۵ نمونه، چين است، کشوری با    ميليارد  ١  

 تلفات، زنجيره بيماری را  ۴۶٣۴ جمعيت، با  
اما در ايران که وزارت بھداشت  .  قطع کرد 

برنده سياست قرنطينه بی    گر و پيش   توجيه 
قرنطينه حسن روحانی شد و  حريرچی معاون  
کل وزارت بھداشت جمھوری اس1می در  

ما به ھيچ وجه با قرنطينه  «:  ھمان ايام گفت 
قرنطينه برای قبل از جنگ  .  موافق نيستيم 

قراری  "  جھانی اول است، برای طاعون و وبا 
بر قطع زنجيره ويروس نبود و  نتيجه آن شد  

 تن از مردم  ١۶٠٠٠ که تا به امروز حدود  
اند ، نه چشم انداز فوری بر    ايران به قتل رسيده 

قطع زنجيره ويروس و بيماری وجود دارد و نه  
نمونه ديگر  .  توقف کشتار بيرحمانه مردم ايران 

ً با شرايط اقتصادی   -دو کشور اروپائی تقريبا
نروژ با  .  اجتماعی مشابه، سوئد و نروژ است 

قرنطينه توانست  زنجيره ابت1ء را با مرگ فقط  
 نفر قطع کند و در مقابل در سوئد که  ٢٢۵ 

ھمچون جمھوری اس1می سياست ايمنی  
ای،  قرنطينه بی فرنطينه را در پيش گرفت    گله 

 تن از مردم جان خود را  ٧٠٠٠ تا کنون حدود  
اند و فع1ً چشم اندازی ھم برای    از دست داده 

 . قطع زنجيره ويروس وجود ندارد 
بنابراين باعث و بانی تمام فجايعی که کرونا در  

آورد، جمھوری    ايران به بار آورده و می 
اما مقامات رژيم  .  اس1می وسياست آن است 

اند که مردم را مقصر اع1م    ھمواره ت1ش کرده 
از جمله معاون وزارت بھداشت در ھمين  .  کنند 

ھای انجام    بر اساس بررسی : "  گفتگو تاکيد کرد 
 ارديبھشت ماه به    شده در کشور بويژه از نيمه 

بعد سه عامل اصلی را برای شيوع بيماری پيدا  
ھا و    مراسمات تجمعی مانند عزاداری .  کرديم 

ھا سه عامل اصلی    ھا و مسافرت   عروسی 
ھا بود و به    افزايش شيوع بيماری در استان 

طور واضح ديديم مراسماتی که در منازل،  
ھای    شود يکی از مکان   برگزار می ...  ھا و   باغ 

خواھيم به    اگر می .  اصلی شيوع بيماری ھستند 
ھای    قطع زنجيره بيماری برسيم بايد پروتکل 

.  درصد رعايت کنيم ٨٠ بھداشتی را بيش از  
 درصد  ٨٢ استفاده از ماسک در ادارات نيز  

 ."است 
اما مقصران اصلی کسانی ھستند که نخواستند  
با يک قرنطينه جدی و سراسری، زنجيره  

آيا وقتی که  .  ويروس و بيماری را قطع کنند 
روحانی اع1م کرد قرنطينه نداريم اين توطئه  
دشمن برای تعطيل کشور است، ھمه بايد سر  
کار حاضر شوند و معاون اول وزارت بھداشت  

فھميد    ھم آن را تاييد کرد، وزارت بھداشت نمی 
اين سياستی برای قطع زنجيره بيماری نيست،  
بلکه اشاعه ويروس به عنوان يک سياست  
است؟ آيا وزات بھداشت نمی دانست در  
شرايطی که ويروس در سراسر کشور وجود  
دارد و ھيچ جای به اصط1ح امن و سفيدی در  
کشور نيست، تقيسم بندی کشور به مناطق  
قرمز، زرد و سفيد اشاعه ويروس و فرستادن  
مردم به قتلگاه است؟ با اين سياست اگر حتی  
يک نقطه سفيد ھم وجود می داشت، آن ھم آلوده  

سپردن  مناطق قرمز به دست مقامات  .  شد   
محلی يکی ديگر از شاھکارھای دولت در  

خوزستان  .  شيوع ويروس و کشتار مردم بود 
ادعای معاون وزير  .  يک نمونه برجسته بود 

ھای    بھداشت در مورد  رعايت پروتکل 
بھداشتی برای قطع زنجيره بيماری، نيز يک  

سياست وزارت بھداشت،  .  ادعای پوچ است 
قطع زنجيره بيماری از اين طريق نبود و نمی  
توانست باشد، بلکه ھدف فقط کاھش سرعت  

گذشته از اين که مردم ايران  .  شيوع بيماری بود 
اعتمادی به حرف ھا و رھنمودھای مقامات  
رژيمی که تمام حيات و موجوديت آن بر دروغ  
و پوشاندن حقيقت بنا شده است، ندارند، حتی  
در موارد معمولی ھم اگر مردم می خواستند  

ھای وزارت بھداشت را رعايت    دستورالعمل 
آيا مردم در مترو و يا ديگر  .  کنند، عملی نبود 

ھای بھداشتی و    وسايل نقليه می توانند پروتکل 
فرضاً يک مترو نيم فاصله را رعايت کنند،  

ھا بيکار و    آيا ميليون !  روشن است که نه 
کارگرانی که دستمزدشان کفاف ھزينه غذای  
روزمره آنھا را نمی دھد، پولی در بساط دارند  
!  که ھر روز ماسک بخرند؟ روشن است که نه 

بنابراين ادعای مفامات دولتی از جمله ھمين  
آقای معاون وزارت بھداشت که می خواھد  
مردم را مقصر اشاعه ويروس و مرگ ده ھا  

عامل و  .  ھزار تن معرفی کند، کذب است 
مسبب تمام اين فاجعه جمھوری اس1می است  

 زنده باد استقLل طبقاتی کارگران 



 ۵ ٨٨٠ شماره  ٩٩  مرداد ۶    ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 سازی بايد برچيده شود تپه بساط خصوصی در ھفت

مقامات دولتی چه در سطح شھرستان شوش و 
استان خوزستان و چه در سطوح باeتر در 
ھمدستی و پشتيبانی از اسد بيگی کارفرما و 

تپه، جملگی  دار اصلی شرکت نيشکر ھفت سھام
اند و به يک معنا،  خود را به کری و کوری زده

ھمگی عليه اعتصاب و تظاھرات و اعتراض 
اند تا با  صف شده تپه به خيابانی کارگران ھفت
تفاوتی، کارگران مبارز  توطئه سکوت و بی

رغم  به.  تپه را نااميد و مستأصل سازند ھفت
برداری، دزدی، ارتشا، جعل  محرز بودن ک1ه

اسناد و معام1ت غيرمجاز ابر قاچاقچی ارز اميد 
تپه و  اسد بيگی مديرعامل شرکت نيشکر ھفت

فقط  و ص1حيت وی، اما نه"  اھليت"فقدان
خواست کارگران مبنی بر خلع يد از وی و لغو 

تپه عملی نشده، بلکه  سازی ھفت خصوصی
شواھد موجود ازجمله آزاد گذاشتن اسد بيگی 
متھم رديف اول پرونده اخت1س يک و نيم 
ميليارد دeری و امتناع وی از پرداخت 

حال سکوت مقامات و  ھای معوقه، درعين حقوق

ريزی و  دستگاه قضايی و دولتی و عدم برنامه
راه عملی و فوری برای پرداخت  يافتن  يک

حقوق معوقه کارگران، نشان داده است که قوه 
ودستگاه دولتی حامی استثمار  قضايی و تمام دم

 .گران و کارفرمايان از نمونه اسد بيگی ھستند
تپه تنھا با  اميد اسد بيگی کارفرمای ھفت

گری و زدوبند با مقامات دولتی و مديران  eبی
ھای ک1ن و با  ھا و پرداخت رشوه بانک

اندازی  برداری تحت پوشش راه سندسازی، ک1ه
ھای صوری و غير  خط توليد و تأسيس شرکت

توانست مبلغ نجومی يک و نيم  صوری، می
ميليارد دeر ارز دولتی بگيرد و آن را قاچاقی 

تمامی شواھد حتی .   بفروشد ارزدر بازار
ای که در جريان محاکمه اسد  درھمان محدوده

شده است  ھای وی روشن ای بيگی و ھم پرونده
اسد بيگی .  کند صحت اين مدعا را تأييد می

درھمان نخستين جلسه دادگاه ارتباط نزديک خود 
رضا شريعتی استاندار خوزستان و رشوه  با غ1م

يک .  گرفتن اين مقام دولتی را فاش ساخت

دستگاه آپارتمان درکيان پارس اھواز به ارزش 
 ھزار دeر ھزينه تور ٢۵٠ميليون تومان، ۶٠٠

 ھزار دeر وجه نقد ٢٠٠مسافرتی خانوادگی و 
شده، تنھا  که به مريم محبی ھمسر وی پرداخت

ھای متعددی است که يک مقام  قلم از رشوه يک
گيری و ھمدستی  رشوه.  دولتی گرفته است

مقامات دولتی در خوزستان، به بچه مسلمان 
اسد .  شود دوآتشه استاندار خوزستان خ1صه نمی
کل اداره  بيگی ھمه مقامات از فرماندار و رئيس

کار تا مقامات قضايی و دادستان و رئيس 
ھای ک1ن از  دادگستری استان را با دادن رشوه

پول نقد گرفته تا سکه ط1 و ملک و غيره ھمه 
. ھا را به دست آورده بود را خريده و حمايت آن

" صراحت گفت او در جلسه نخست دادگاه به
و اين "  توان خريد ھرکسی را در ھر مقامی می

اظھارنظر وی تا جايی که به مقامات دولتی 
او بسياری از .  گردد توپ توخالی نبود برمی

ھا را خريده بود   مقامات دولتی و مديران بانک
ھا و  کاری رغم م1حظه که در جريان دادگاه، به

ھا، موارد و  کاری ھا و پنھان کاری محافظه
 . اند ھای متعددی برم1 و افشاشده نمونه
ھای ک1نی که مقامات رسمی و مديران  رشوه

اند  ھا از اسد بيگی يا عوامل وی گرفته ارشد بانک
تا او توانسته است يک و نيم ميليارد دeر ارز 

قدری زياد و متعدد  دولتی را تصاحب کند، به
ھا از  است که نام بردن و پرداختن به ھمه آن

حوصله اين نوشته خارج است و تنھا به چند 
 .شود نمونه آن اشاره می

محسن صالحی و سيد رسول سجاد، دو تن از 
الملل بانک مرکزی  مديران سابق اداره اموال بين

اند و تخصيص  ھای ک1نی گرفته ھستند که رشوه
ھای  ھای صوری و پروژه ارز برای شرکت

مطابق .  اند ق1بی اسد بيگی را فراھم کرده
اظھارات نماينده دادستان، محسن صالحی متھم 
رديف چھارم اين پرونده به دريافت رشوه شامل 

 ١٠٠ ميليون تومان وجه نقد، ۵٠٠يک ميليارد و 
 ھزار دeر آمريکا از اميد ١٢سکه بھار آزادی و 

 ميليون ۵٠٠وی ھمچنين .  اسد بيگی متھم است
تومان وجه نقد از اسد بيگی، يک ميليارد تومان 

ھزار دeر آمريکا از متھم   ٢٠٠وجه نقد و 
 ميليون تومان ۵٠٠طور  شھريار دربانی و ھمين

 ھزار دeر آمريکا از متھم ٣٢۴وجه نقد و 
ع1وه بر  .موسی حسين زاده دريافت کرده است

 ھزار دeر ١٢٠و   BMWھا او يک دستگاه  اين
 ھزار دeر سرمايه در بازار ٣٠آمريکا به ھمراه 

فارکس و سکه تمام بھار آزادی از متھم 
 .محمدرضا آل علی دريافت کرده است

 سکه تمام بھار آزادی ٨٠٠سيد رسول سجاد نيز 
 . از اسد بيگی رشوه گرفته است

رضا انصاری اصيل متھم رديف شانزده از 
مديران وقت بانک مرکزی است که بعد از 

الملل  بازنشستگی ھم سابقه مديريت امور بين
او .  بانک اقتصاد نوين را در کارنامه خود دارد

درحال حاضر صاحب يک صرافی است و مورد 
ھای ارزی  اتھامی او ھم صدور و فروش حواله

ھر درھم ( ميليون درھم امارات۵وی مبلغ .  است
 ھزار دeر ۵٠و )  حدود شش ھزارتومان است

 .آمريکا از اسد بيگی رشوه گرفته  است
فرشاد طالبی   بنا به اظھارات نماينده دادستان،

متھم رديف ششم و مدير وقت بانک کشاورزی 
ميليون تومان وجه   ۵٠٠نيز مبلغ يک ميليارد و 

 ھزار دeر آمريکا از اسد بيگی رشوه ۵٠نقد و 
 ميليون ١٣٠که مبلغ گرفته و متھم است به اين

  .تومان نيز از متھم صالحی دريافت نموده است
علی فھيمی متھم رديف نھم که در بانک 
کشاورزی پست مھمی داشته نيز به مشارکت در 
اخ1ل در نظام ارزی و پولی کشور از طريق 
معام1ت غيرمجاز ارزھای دولتی متھم شده 

 .است
 ۵٠مھدی توسلی متھم رديف ھفتم اين پرونده نيز

ميليون تومان از اسد   ۶٠٠ھزار دeر آمريکا و
بيگی رشوه گرفته و مقاديری سکه و پول نقد از 

 .ھفت شرکت دريافت نموده است
، مديرعامل ١٢مرتضی شھيد زاده متھم رديف 

سابق بانک کشاورزی که رئيس فعلی صندوق 
توسعه ملی است، از متھمان ديگر اين پرونده و 

ھای  عناصر اصلی تخصيص ارز به شرکت
کاغذی و معام1ت غيرمجاز ارز دولتی 

برخی از اين رشوه گيران و ھمدستان اسد .است
که نام  بيگی در جريان محاکمه خود، گاه بی آن

آورند، اما پرده از روی  فرد مشخصی را بر زبان
. دارند ھا و مقامات مافوق خود نيز برمی نقش نھاد

احمد سعيدی فر متھم رديف ھفدھم اين پرونده 
گويد، در ھر مورد که از سوی بانک مرکزی  می

شده، ھمان کار را انجام داده است و  دستور داده
شور بوديم و کاری  ما مرده"  کند چنين اضافه می

 "!نداشتيم که اين مرده کيست
مسعود ج1ليان از کارکنان و نمايندگان بانک 
کشاورزی، يکی ديگر از متھمان اين پرونده 

مسعود ج1ليان، مدير امور اعتباری و .  است
بانکداری شرکتی بانک کشاورزی است؛ کسی 
که نوع فعاليتش مربوط به ارائه اعتبار بانکی به 

 فاطيما چشمه خاور
 فرزند کارگرانيم 
 !کنارشان می مانيم



 ۶ ٨٨٠ شماره  ٩٩  مرداد ۶    ۶
۵از صفحه   

 سازی بايد برچيده شود تپه بساط خصوصی در ھفت

 ھزار ۶۶٧ ميليون و ٢۶٩وی مبلغ .ھاست بنگاه
يورو به اسد بيگی و طحال زاده داده است که به 

جا   او در جريان محاکمه خود يک.بانک بدھکارند
فاش ساخت که مرتضی شھيد زاده مديرعامل 

مجوز پرداخت ارز را )  ١(وقت بانک کشاورزی
صادر نموده و درجای ديگری گفت دستور 

آنکه نام  پرداخت ارز از باe صادرشده  و بی
شخص خاصی را بر زبان آورد گفت مجوز 
پرداخت ارز توسط شورای پول و اعتبار 

جالب است بدانيد که اين )  ٢.(صادرشده است
شورای پول و اعتبار که ظاھراً بر امور پولی و 

کند چندين عضو دارد و ھمين  بانکی نظارت می
" شورا"مسعود ج1ليان خود يکی از اعضای اين 

گويد، از  علی فھيمی ھمکار وی نيز می.  است
جانب وزارت کشاورزی برای صدور مجوز 

اين دو مدير .  فشار بوده است شدت تحت ارز به
 ھزار دeر از اسد بيگی ۵٠بانک کشاورزی که 

نظر  اند، با اين اظھارنظرھا، صرف رشوه گرفته
کنند از اتھام ھمکاری و  که ت1ش می از اين

زدوبند با اسد بيگی و صدور مجوز پرداخت ارز 
حال  اين واقعيت را نيز  تبری جويند ،اما درعين

سازند که فساد و دزدی و ارتشا تا  آشکار می
يافته و  ھای دولتی تعميم ھا و نھاد باeترين رده

بسيار مقامات دولتی و کسان ديگری که در اين 
ھا به ميان نيامده و در نشريات  پرونده نامی از آن

علنی انتشار نيافته نيز، ھمدست ابر قاچاقچی 
بيھوده نيست که .  اند ارز، اميد اسد بيگی بوده

 بصيرانی و جوادازجمله  (  برخی از متھمان
، از )مھدی توسلی معاون ارزی بانک کشاورزی

توضيح پيرامون اتھامات و ابراز حقايق پشت 
روند و از قاضی درخواست  پرده طفره می

کنند سخنان خود را در جلسه خصوصی ارائه  می
 .دھند

ھای ک1ن که به  اسد بيگی با پرداخت رشوه 
بخشی از آن اشاره شد و با ياری و ھمدستی اين 
رشوه گيران توانست با جعل اسناد رسمی و اسناد 

ھای شرکت خارجی فروشنده  عادی، جعل مھر
 اسناد مجعول در اسناد رسمی و ازکاe، استفاده  

ھای جعلی خارجی برای  عادی و استفاده از مھر
ھای اساسی و تخصيص  ھای کاe ثبت سفارش

ھای دولتی و رفع تعھدات ارزی و غيره  ارز

برداری کند و نقشه  و اميال خود را پيش  بھره
. ببرد و يک و نيم ميليارد دeر را به جيب بزند

نظر از مجرم بودن دزد بزرگ،  بنابراين صرف
تپه، اين موضوع  اميد اسد بيگی کارفرمای ھفت

نيز کام1ً روشن است که يک سر اين قاچاق 
بزرگ ارزی مقامات دولتی و مديران بانکی 

ھا حاکی از آن است که اين  تمام نشانه.  اند بوده
حجم از دريافت ارز دولتی و قاچاق آن 

توانسته بدون مشارکت فعال و ھمدستی  نمی
مقامات رسمی دولتی باشد که اينجا فقط به 

 .ھايی از آن اشاره شد بخش
پرونده قطور قاچاق يک و نيم ميليارد دeری ارز 

تپه و ھمدستان  و محاکمه کارفرمای اصلی ھفت
وی، اگر ھيچ خاصيت ديگری نداشته باشد، 

ھا،  ای دزدی کم پرده از روی پاره دست
ھای اميد اسد بيگی  کاری ھا و خ1ف کاری دغل
دار و کارفرمای اصلی کشت و صنعت  سھام

تپه و زد و بندھای وی با مقامات و  نيشکر ھفت
مديران دولتی و بانکی در غارت ثمره کار 

اين پرونده ماھيت .  کارگران برداشت
تپه و شياد استثمارگری که  سازی ھفت خصوصی

ھرروز بر ظلم و ستم و زورگويی عليه کارگران 
تپه افزوده برم1 ساخت و بار ديگر حقانيت  ھفت

ھا و مبارزت شان را  تپه ، خواست کارگران ھفت

شدت فقرو گرسنگی و بی حقوقی و .  اثبات کرد
تپه و  استثماری که اسد بيگی بر کارگران ھفت

ھا تحميل نموده تا آنجا  ھای آن خانواده
تپه  يافته که امروز کودکان نازنين ھفت گسترش

شوند، کنار کارگران  نيز وارد صحنه می

ايستند، از عدم پرداخت حقوق و شرمندگی  می
توانند خوراک و  که نمی پدران به خاطر اين

پوشاک برای فرزندان خود تھيه کنند سخن 
در چھل و دومين روز اعتصاب، .  گويند می

وتاب و تشنه يک تغيير  تپه ھمچنان در تب ھفت
 روز حتی ۴٢طی اين .  اساسی است

ترين نقاط کشور  ترين افراد در دورافتاده اط1ع بی
تپه مطلع  از اعتصاب و حقانيت کارگران ھفت

به سخن ابراھيم عباسی از کارگران .  اند شده
تپه در چھل و دومين روز اعتصاب،  پيشرو ھفت

تپه به آمريکا و آفريقا ھم  صدای کارگر ھفت"
اما گوش شنوايی در ميان مقامات و "  رسيد

در چھل و .  مسئولين دولتی پيدا نکرده است
تپه بار  دومين روز اعتصاب، کارگران ھفت

ديگر در مقابل فرمانداری تجمع نمودند در 
پيمايی زدند و  ھای شھر شوش دست به راه خيابان

خلع يد از اسد .  مطالبات خويش را تکرار کردند
سازی از مطالبات اصلی  بيگی و لغو خصوصی

اسد بيگی با توجه به وضعيتی که .  کارگران است
تپه  تواند و نبايد به ھفت ايجاد کرده ديگر نمی

کار و شيادی است که  او يک دزد خ1ف.  بازگردد
تپه را غارت نموده و  اموال کشت و صنعت ھفت

ھا ازجمله  شده بخشی از دارائی تا آنجا که مشخص
صدھا ميليون دeر را به خارج کشور منتقل 

مماشات با اسد بيگی تنھا مشت .  نموده است 
. کند تر می حاميان وی در دستگاه دولتی را باز

درنگ بايد از  اسد بيگی فوراً بايد بازداشت  و بی
درحال حاضر برای حل .  وی خلع يد شود

تپه  مشک1تی که اسد بيگی درکشت و صنعت ھفت
که کارگران  ايجاد نموده، ھيچ راه ديگری جز آن

. خواھند وجود ندارد گويند و می تپه می ھفت
تپه      سازی کشت و صنعت ھفت پرونده خصوصی

 .برای ھميشه بايد بسته شود
 

 :زيرنويس
 
در اين اخت1س و ارتشا و ابر قاچاق ارزی   -١

ع1وه بر بانک کشاورزی و بانک مرکزی، پای 
چند بانک  ديگر مانند بانک اقتصاد نوين،  بانک 
رفاه کارگران، بانک سامان، بانک مسکن ، 

 .بانک سرمايه و بانک انصار نيز در ميان است
شورای پول و اعتبار ظاھراً بر امور پولی و   -٢

بانکی نظارت دارد و درباره سياست کلی بانک 
اعضای شورای .  کند گيری می مرکزی تصميم

 : اند از پول و اعتبار عبارت
 وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی

 کل بانک مرکزی جمھوری اس1می ايران رئيس
ريزی کشور يا  رئيس سازمان مديريت و برنامه

 معاون وی
 وزيران دو تن از وزرا به انتخاب ھيئت

 وزير بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به 

کل بانک مرکزی جمھوری اس1می  پيشنھاد رئيس
 ايران و تائيد رياست جمھوری

 دادستان کل کشور يا معاون وی
 رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن

 رئيس اتاق تعاون
ھای امور اقتصادی و  نمايندگان کميسيون

وبودجه و محاسبات مجلس شورای اس1می  برنامه
عنوان ناظر با انتخاب  به)  ھرکدام يک نفر(

 .مجلس
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۴از صفحه  ٢از صفحه    

٧ 

آمريکا بود که باعث شد پس از کشته شدن قاسم 
پس .  سليمانی انگشت اتھام به سوی او نشانه رود

از کشته شدن قاسم سليمانی، حشدالشعبی مدعی 
نقش نيروھای امنيتی عراق در حمله پھپادی 

 اسفند ابوعلی ١٢.  آمريکا به قاسم سليمانی شد
هللا فراتر  عسکری از فرماندھان کتائب حزب

رفت و در تويتر مستقيما مصطفی کاظمی را 
 .متھم به دست داشتن در قتل قاسم سليمانی کرد

که موضوع انتصاب مصطفی کاظمی  پس از آن
وزيری مطرح شد، ابوعلی عسکری در  به نخست

تويتر بار ديگر به مصطفی کاظمی حمله کرد و 
نوشت انتصاب او به رياست دولت اع1م جنگ 
به ملت عراق است و آن را اقدامی ويرانگر 

اما شرايط سياسی .  برای امنيت عراق دانست
ھای جمھوری  رغم ميل و تمامی مخالفت عراق به

ھا را مجبور  الشعبی، در نھايت آن اس1می و حشد
وزيری مصطفی کاظمی کرد که  به پذيرش نخست

تا ديروز متھم به دست داشتن در قتل قاسم 
 .سليمانی بود

واقعيت اين است که دولت عراق گام به گام در 
ھای نفوذ جمھوری اس1می در  حال قطع شريان

عراق است، کاری که البته به دليل نفوذ ساليان 
دراز جمھوری اس1می در عراق و سازماندھی 
نيروی مسلح قدرتمندی به نام حشدالشعبی آسان 

ھر چند که اخت1فاتی در بين (نخواھد بود 
اما ).  نيروھای حشدالشعبی نيز بروز کرده است

داند که در  خوبی می جمھوری اس1می ھم به
شرايط کنونی قادر به سرنگونی دولت مصطفی 

 .کاظمی نيست
طرفی دولت  الکاظمی در اين سفر با ظاھر بی

ظاھر از اين رو که (ای  عراق در مناقشات منطقه
طرف  طور واقعی بی تواند به ھيچ دولتی نمی

، خواستار رعايت اين مساله از سوی ايران )باشد
و عدم دخالت ايران در امور داخلی عراق شد، 

اش پای فشرد  اما دولت ايران بر سياست ھميشگی
و اين يعنی سفری برای ھيچ، سفری که طرفين 

ھای خود را مطرح  مناقشه تنھا نظرات و خواست
که تاثيری در طرف مقابل داشته  کردند بدون آن

جمھوری .  علت آن نيز کام1 روشن است.  باشد
تواند تغييری در سياست خارجی  اس1می نمی

سياست خارجی جمھوری اس1می .  خود دھد
ھای جمھوری  بخشی تغييرناپذير در سياست

ھای  اس1می و در ھماھنگی کامل با سياست
گونه  جمھوری اس1می تنھا اين.  داخلی آن است

اگرچه در ساليان .  يابد است که موجوديت می
اخير موقعيت جمھوری اس1می در لبنان، سوريه 
و عراق رو به افول گذاشته و از نظر مالی نيز 

چنان  جمھوری اس1می تضعيف شده است، اما ھم
ای را دارد و  قدرت ايفای نقش در تحوeت منطقه

در نتيجه، .  بنابراين به اين بازی ادامه خواھد داد
ای ادامه  ھای منطقه ھای دولت تضادھا و تقابل

چنينی بدون نتايجی  خواھد يافت و سفرھای اين
 .ملموس به پايان خواھند رسيد

 
 

سفری که دستاوردی برای 
 طرفين به ھمراه نداشت

که سياست جنايتکارانه ايجاد ايمنی جمعی را از  
اگر  .  طريق اشاعه ويروس در پيش گرفت 

" اکنون ھم حسن روحانی اع1م می کند که در  
ھمه جا بايد عزاداری امام حسين برگزار شود،  
چه در شھر و چه در روستا، چه در جايی که  

در راستای ھمين  "  قرمز است يا سفيد است 
معاون وزارت بھداشت ياوه  .  سياست است 

کند و ھنوز ت1ش دارد واقعيت را از    سرائی می 
جمھوری اس1می  .  چشم مردم پنھان سازد 

چندين ماه ت1ش کرد سياستی را که برای مقابله  
کند، انکار نمايد، اما    با کرونا تعقيب می 

سرانجام ناگزير شد ولو نا خواسته اع1م کند که  
ای، روش مقابله رژيم با    سياست ايجاد ايمنی گله 

ويروس کرونا بوده و مديريت اجرائی آن نيز  
. برعھده وزارت بھداشت قرار داشته است 

سياستی که تا کنون فجايع و کشتار بزرگی به  
گويد ھمين    بار آورده و آنگونه که روحانی می 

 ميليون  ٧٠  الی  ۶٠ روند ادامه خواھد يافت تا  
با اين  .  تن از مردم ايران به آن مبت1 شوند 

سياست در آينده نيز ھزاران تن ديگر از مردم  
کادر  .  دھند   ايران جان خود را از دست می 

ھا ع1وه بر اين که بايد    درمانی بيمارستان 
ھمچنان فشار سنگين کار را تحمل کند، با  
خطرات بيشتری در شرايط خستگی و فشار  
کار و کمبود امکانات مواجه خواھند شد و  
پيوسته بر تعداد مبت1يان و جانباختگان کادر  

جا بايد به    در ھمين .  شود   درمانی افزوده می 
خطراتی نيز اشاره کرد که ھزاران زندانی  
سياسی در نتيجه شيوع گسترده بيماری کرونا  

 . اند   در ايران با آن مواجه 
در شرايطی که کرونا روزانه صدھا تن را   

ھا ھزار تن    کند، جمھوری اس1می ده   کشتار می 
از مردم ايران را در بدترين شرايط در  

ھای غير بھداشتی و آلوده به ويروس    زندان 
در ميان اين  .  کرونا در بند نگھداشته است  

زندانيان ، ھزاران زندانی سياسی ھستند که ھر  

سازمان ھای  .   لحظه جان آنھا در خطر است 
ھای بين المللی مدافع    سياسی ايرانی و سازمان 

حقوق بشر تا کنون مکرر خواستار آزادی  
اند، اما رژيم ارتجاعی حاکم    فوری آنھا شده 

ھمچنان آنھا را زير شديدترين فشارھا در  
در ھفته ھای اخير  .  اسارت نگھداشته است 

ھای متعددی از ابت1ی زندانيان سياسی    گزارش 
به ويروس کرونا و شرايط وخيم آنھا، از جمله  
توسط زينب ج1ليان و نرگس محمدی که خود  
به اين بيماری مبت1 شده اند، به بيرون درز پيدا  

 .      کرده است 
نرگس محمدی در نامه اخير  خود از شرايط  

 زندانی  ١٢ «:  نويسد   زندان در اواسط تير می 
از چند روز پيش که  .  کرونايی در بند ھستيم 

بيماری محرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا  
مطلقا ھيچ امکاناتی و ھيچ رسيدگی  .  کردند 

حتی ژل شستشوی دست  .  پزشکی در بند نيست 
 ».نا و رمق نداريم . دھند   فقط پروفن می . نداريم 

نامه علنی نوشتم و وضعيت بند را شرح  «:  
. امروز يک ماسک به ھر کدام ما دادند .  دادم 

ھا التماس    ژل شستشوی دست را که مدت 
دادند، باeخره ديروز با پول    کرديم و نمی   می 

حال  .   تا ٣ فقط  .  خودمان خريدند و دادند 
. مان رفته   رمق .  مان افتضاح است   عمومی 

  ٣٠ دستم را به تختی که  .  توانم راه بروم   نمی 
گيرم و خودم را    سانت از زمين فاصله دارد می 

 ».کشم توی تخت   می 
اين وضعيتی است که عموم زندانيان سياسی با  
آن رو به رو ھستند و اگر اقدامی فوری برای  

ھا صورت نگيرد، با خطرات جدی    آزادی آن 
 . تری مواجه خواھند شد 

جمھوری اس1می تحت ھر شرايطی، ارمغانی  
ھای مردم ايران    جز ستم و فاجعه برای توده 

راھی برای نجات جز  .  نداشته و نخواھد داشت 
 . سرنگونی اين رژيم ستمگر وجود ندارد 

 روحانی بند را آب داد، 
 کنند مقامات وزارت بھداشت ھنوز انکار می
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از آمار کاھش .   ھزار نفر مرد ھستند٩٧٠
 درصدی، يعنی حدود يک ميليون و ٢ / ٩اشتغال 
اند، حدود   ھزار نفری که به بيکاران پيوسته۵٠٠
در .  دھند  ھزار نفر را زنان تشکيل می٧٠٠

 ۵التحصي1ن دانشگاھی  ھمين بازه زمانی، فارغ
دادند که   درصد از بيکاران را تشکيل می١٣/  

 ٢٠ /  ٢ درصد و سھم زنان ١٠ /  ٣سھم مردان 
 .درصد بوده است

 ساله و ١۵در زمستان سال گذشته جمعيت 
 ميليون نفر بوده است  که ۶٢تر نزديک به  بيش
شاغل و ( درصد از آنان، فعال اقتصادی ۴٢ /  ۴

در ميان اين فعاeن .   اند شده محسوب می)  بيکار
 ھزار نفر شاغل و ۴٣۵ ميليون و ٢٣اقتصادی 

طبق .  اند  ھزار نفر بيکار بوده٧٨۵دو ميليون و 
 ميليون و ١٩اين آمار سھم مردان از اشتغال 

 ميليون ۴تر از   ھزار نفر و سھم زنان کم۵٠٠
تر از  نفر بوده است با دستمزدی چند برابر کم

 . مردان
نکته .  پيش از ادامه، توجه به چند نکته eزم است
گاه قابل  اول، آن که آمار منتشره در ايران ھيچ

اتکا نبوده و نيستند، برای نمونه در مورد ھمين 
 ٢١آمار اخير، پس از اع1م نرخ بيکاری 

درصدی برای لرستان، استاندار لرستان و معاون 
ھا  اقتصادی وی به اين آمار اعتراض کرده و آن

و به شکل "  دقت eزم و کارشناسی"را فاقد 
نکته .  اند خوانده"  تلفنی"و آن ھم "  گيری نمونه"

دوم، در ميان آمار منتشره از سوی مقامات و 
ھا و گاھی  نھادھای گوناگون، ھمواره تفاوت

آمار منتشره از سوی .  تناقضاتی وجود دارند
ھای سخنگوی کابينه روحانی  مرکز آمار با گفته

 ميليون نفر در ۴در فروردين ماه که از بيکاری 
. خوان نيست پی شيوع کرونا خبر داده بود، ھم

نکته سوم آن که، معيار اشتغال در ايران، يک 
 .شود ساعت کار در ھفته مرجع محسوب می

اما ھمين آمار گويای وضعيت زنان در بازار کار 
زنانی که ھمواره در نيروی کار مشارکت .  است

نرخ مشارکت اقتصادی زنان .  اند ناچيزی داشته
با .   درصد بوده است١۵ /  ٣ بالغ بر ٩٨در سال 

وجود اين، نرخ بيکاری زنان در ايران ھمواره 
اين .  بسی باeتر از نرخ بيکاری مردان بوده است

/  ٢ برای مردان ٩٨نرخ در سال   درصد و ٩ 
اين . ( درصد اع1م شده است١٧ /  ٢برای زنان 

بنا به ).  آمار پيش از شيوع کرونا در ايران است
ھای مجلس رژيم، خط فقر  گزارش مرکز پژوھش

 سال ٢خانوارھای چھار نفره در تھران طی 
 ۴ /  ۵ ميليون به ٢ /  ۵از )  ٩٨ و ٩٧ھای  سال(

 برابر ۴ تاکنون ٩٧نرخ مسکن از .  ميليون رسيد
شاخص "بندی  در رده.  شده است

سال )  مجموع نرخ تورم و نرخ بيکاری" (ف1کت
، ايران پس از برزيل و آرژانتين در رتبه ٢٠١٩

با ضريب (شکاف طبقاتی .  سوم قرار گرفت
تر  سال به سال عميق)  ٩٨ در سال ۴٢جينی 

به گفته رئيس اتاق بازرگانی تھران .  گشته است
 دھک جامعه زير خط فقر ۶اکنون : "در تير ماه
 ۴٠ تا ١٠با وجود تورم بين ."  قرار دارند

ھای اخير، دستمزدھايی بارھا  درصدی در سال
زير خط فقر، گرانی مسکن و کاeھای اساسی و 
بسياری مصايب ديگر، اين پرسش مطرح 

" غير فعال اقتصادی"شود که زنان بيکار و  می
اند؟ آيا در چنين شرايطی، زنان فرصت  چه شده

داری و ايفای نقش  را غنيمت شمرده و به خانه
 اند؟ روی آورده" ھمسر و مادر"

بديھی است با شيوع کرونا و برآمد موج بيکاری 
و تعطيلی و کساد کسب و کارھا، و با توجه به 
عدم پذيرش مسئوليت از سوی رژيم برای تأمين 

ھای درمانی و  معاش خانوارھا و تأمين ھزينه
توان پذيرفت که بيش از يک  بھداشتی، نمی

ميليون زن از بازار کار رسمی خارج و 
تنھا گزينه برای يک ميليون .  نشين شده باشند خانه

اند و  زنی که از بازار کار رسمی خارج شده
اند، روی آوردن   ھزار نفری که بيکار گشته٧٠٠

به بخش غيررسمی بازار کار و تن دادن به تمام 
شرايط کارفرمايان سودجو است، يعنی اشتغال 

ھای  در مؤسسات کوچک و بزرگ، در کارگاه
ھای آجرپزی، در  زيرزمينی، در کارگاه

، در "صنايع دستی"بافی و  ھای فرش کارگاه
ھای توليدی پوشاک، در قالب فروشندگان  کارگاه

ھا، در مشاغل خدماتی ساده، در  مترو و مغازه
، در مشاغل پاره وقت، با "مشاغل خانگی"

قراردادھای کوتاه مدت و سفيد امضا، محروم از 
بيمه و بازنشستگی و مرخصی و دستمزدھای 

 .ناچيز آن ھم با پذيرش خطر ابت1 به کروناست
شود، در مھر  در يک نمونه، با آن که گفته می

 معلم ١٨٠ آموزش و پرورش با کمبود حدود ٩٩
اين کمبود تا سال ديگر، يعنی سال .  روبروست

رسد، اما ھيچ يک   ھزار نفر می٣٠٠ به ١۴٠٠
از مقامات و نھادھای رژيم حاضر نيستند، برای 
جبران اين کمبود به استخدام رسمی معلمان دست 

به جای آن به استخدام سرباز معلم و معلم .  بزنند
التدريسی و دانشجو معلم و تدريس معاونين و  حق

در حالی که .  پردازند خريد خدمات آموزشی می
ھای اشتغال  مشاغلی مانند معلمی يکی از زمينه

بھانه نيز، کسری .   زنان در تمامی دنياست
بودجه دولت و کمبود بودجه وزارت آموزش و 

گذشته از آن که کمبود بودجه .  پرورش است
وزارت آموزش و پرورش مختص امسال و سال 
پيش نيست و ساليان متمادی اين وزارتخانه با 
کمبود بودجه روبروست، اما در ھمين شرايطی 
که دولت مدعی کسری بودجه است، نه تنھا از 
بودجه نھادھای سرکوب و نھادھای مذھبی کاسته 

بودجه آنان "  کمبود"شود، بلکه برای تأمين  نمی
شود و  درازی می به صندوق توسعه ملی نيز دست

به جز .  شود ميلياردھا تومان بذل و بخشش می
ھای چند ميليون و ميليارد دeری  چپاول و غارت

ھا و آخوندھا،  مسئوeن و مديران رژيم و آقازاده
 ميليارد دeر ٢٧شود  تنھا در يک فقره گفته می

ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده 
نشده است و کک ھيچ يک از مسئوeن ھم 

پرستاری .  آيند گزد و به دنبال توجيه آن برمی نمی
اما .  ھای اشتغال زنان است يکی ديگر از عرصه

حتا در شرايط کنونی، يعنی شيوع يک اپيدمی، 
شوند  پرستاران با قراردادھای محدود استخدام می

و دولت حاضر به استخدام رسمی پرستاران و 
جبران کمبود پرستار مورد نياز سيستم درمانی 

 .حتا برای شرايط عادی نيست
توان نتيجه گرفت تبعيض  از اين ھمه تنھا می

جنسيتی در بازار کار و سھم اندک زنان در اين 
تنھا ناشی از )  يک پنجم مردان شاغل(بازار 

سلطه مردساeری در اين بازار و طمع و آز 
کشی از اين نيروی کار  داران برای بھره سرمايه

جمھوری اس1می در تمام دوران .  ارزان نيست
حاکميت خود ھدفمندانه کوشيده است با تبليغ 

ستيزانه، زنان را از  ھای مذھبی و زن ديدگاه
ھای اجتماعی، سياسی و اقتصادی  تمامی عرصه
ھا،  در اين راه از تصويب بخشنامه.  بيرون براند

فرامين حکومتی و تصويب و اجرای قوانين 
و "  داری خانه"ھای سنتی  گوناگون و تبليغ نقش

برای زنان از ھيچ کوششی دريغ "  فرزندزايی"
طبق گزارش سازمان توسعه و .  نکرده است

، ايران از نظر ٢٠١٩ھمکاری اقتصادی در سال 
، يعنی رتبه سوم ١١٨نابرابری جنسيتی در رتبه 

از آخر جای گرفته است و طبق تحقيقات بانک 
، ايران از نظر برابری ٢٠١٩جھانی در سال 

 کشور ١٨٧قانونی بين زنان و مردان در ميان 
 .گيرد ھای آخر قرار می دنيا، در رتبه

 
يک نمونه آن، طرح مسئله افزايش جمعيت از 

ای و پيگيری اين سياست از سوی  سوی خامنه
ای از سال  خامنه.  نھادھا و مسئوeن رژيم است

ھای   بار در سخنرانی۴٢ تاکنون بيش از ١٣٩٠
تأکيد "  مسئله جمعيت و فرزندآوری"خود بر 
 تير ماه، درارتباط تصويری ٢٢در .  کرده است

با نمايندگان مجلس شورای اس1می بار ديگر به 
، ٩٣او در ارديبھشت .  اين مسئله پرداخت

را اع1م "  ھای کلی جمعيت سياست"سرانجام 
 طرح ٩۴ھا، در آبان  طبق اين سياست.  کرد
در مجلس تصويب "  جمعيت و تعالی خانواده"

طرحی که طبق آن اولويت استخدام در کليه .  شد
ھای دولتی و غير دولتی به مردان متأھل و  بخش

دارای فرزند و سپس زنان دارای فرزند و بعد از 
در اين طرح نقش .  گيرد آن زنان متأھل تعلق می

مادری و "و نقش زنان "  اقتصادی"مردان 
او در نظر داشت با اين .  تعريف شد"  ھمسری

 ميليون ٢٠٠ تا ١۵٠طرح جمعيت ايران را به 
ھمان زمان بسياری پيامد اين .  نفر افزايش دھد

افزايش "، "افزايش تبعيض جنسيتی"طرح را 
گردی بزرگ برای  عقب"و "  خشونت عليه زنان

 سال پس از ۶اکنون تقريباً .  ناميدند"  زنان
تصويب اين طرح، آمار ازدواج و ط1ق و مواليد 

طبق آمار .  نشانگر شکست کامل اين طرح است
، ٩٨ تا ٩٢سازمان ثبت احوال کشور از سال 

 درصد کاھش ٣٣ھا در کشور  تعداد ازدواج
ھای سازمان ثبت احوال  ھمچنين داده.  داشته است
، نرخ تولد در ١٣٩٨دھد در سال  نشان می

 درصد کاھش و در ٢٢، ٩٣مقايسه با سال 
 درصد کاھش داشته ١٢، ١٣٩٧مقايسه با سال 

اما اين طرح اگر در افزايش نرخ ازدواج .  است
و تولد تأثير نداشته است، پيامدھای ديگری داشته 

افزايش آمار کودک ھمسری يکی از اين .  است
ھمسری از  طبق آمار رسمی، کودک.  پيامدھاست

 ٩٨ درصد در سال ١١ به ٨٨ درصد در سال ٧
برخی يکی از علل افزايش اين پديده .  رسيده است

تواند به  دانند که می ناھنجار را وام ازدواج می
. ھای فقير دامن بزند ھمسری در خانواده کودک

 ٣ حدود ٩۵وام ازدواج که در سه ماه اول سال 
 ١٠ به ٩۵ميليون تومان بود، در بودجه سال 

 ميليون ٣٠ به ٩٨ميليون تومان رسيد، در سال 

 پيامدھای مھلک اقتصادی کرونا بر زنان
١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ٨٨٠ شماره  ٩٩  مرداد ۶    ٩

 ميليون تومان برای ۵٠ به ٩٩تومان و در سال 
 . ھر يک از زوجين افزايش يافت

ھنگامی .  رفت سرنوشتی جز اين نيز انتظار نمی
که با تشديد بحران اقتصادی، تعداد ھر چه 

شوند،  تری از مردم به زير خط فقر رانده می بيش
ھای زندگی  ھنگامی که روز به روز بر ھزينه

شود، ھزينه مسکن و اجاره بھا  افزوده می
شود، بيکاری به ويژه در ميان  کمرشکن می

"  فرمان حکومتی"يابد، ھيچ  جوانان افزايش می
تواند جايگزين  و تبليغات و بخشنامه و قانونی نمی

ھا شود و اھداف اين رژيم ارتجاعی دينی  واقعيت
 .را متحقق کند

چه که رژيم به وفور بھره   سال گذشته آن۴٠در 
زنان کرده است، تبعيض، فقر، خشونت، 

اما نبايد .  بيکاری، سرکوب، توھين و تحقير است
نھايت رژيمی  تصور کرد پلشتی و رذالت بی

مذھبی، حس اعتراض و مقاومت و مبارزه را از 
گواه آن، افزايش نقش زنان در .  زنان ربوده است

ھای اعتراضی و مبارزاتی، به ويژه ساليان  جنبش
 تاکنون اعتراض و ٩۶از سال .  اخير، است

اعتصابی خالی از حضور زنان، حتا به عنوان 
خواه در .  نبوده است"  دار دار و ميدان ميان"

ھا، خواه در  ای به گرانی اعتراضات توده
اعتصابات کارگری به عنوان عضوی از خانواده 
کارگران يا مدافع حقوق کارگران، خواه در 
جنبش دانشجويی، خواه در اعتصابات و 
اعتراضات معلمان و بازنشستگان، خواه در 

باختگان، خواه در مطالبه حقوق  تجمعات مال
. بنيادين خود از جمله آزادی انتخاب پوشش

پتانسيل مبارزاتی زنان در ايران حاصل خشم 
 سال تبعيض و فقر است که در ھر ۴٠انباشته از 

فشانی گداخته  جويد و چون آتش بزنگاه، مفری می
اين خشم ناشی از .  شود ھا جاری می در خيابان

 سال خشونت و سرکوب است که زنان را به ۴٠
يکی از معترضان اصلی در جامعه بدل گردانيده 

سران رژيم نيز به پتانسيل مبارزاتی زنان .  است
رو، در  از ھمين.  اند اند و از آن ھراسناک آگاه

سرکوب و بگير و ببندھا، دختران و زنان مبارز 
ھای سنگين محکوم  اين سرزمين را به مجازات

زنان تا رھايی از .  اما، زھی خيال باطل.  کنند می
شر جمھوری اس1می، تا برقراری حکومتی 
فارغ از قوانين ارتجاعی دينی، تا دستيابی به 

ھای  برابر حقوقی واقعی و تا رفع کليه تبعيض
ھای اجتماعی،  جنسيتی از تمامی عرصه

 .اقتصادی و سياسی از مبارزه باز نخواھند ايستاد
 

 پيامدھای مھلک
  اقتصادی کرونا بر زنان

٨از صفحه   

 تصحيح و پوزش
 

  ستون يک پاراگراف اول، بعضی کلمه ھا ھنگام اديت و صفحه ٩  نشريه کارصفحه ٨٧٩شماره 
 .بندی جابجا شده، ضمن پوزش ازخوانندگان نشريه، پاراگراف به شکل زير اص1ح  می شود

 ميليون ١٠به راستی اگر بجای آن چند نفر که فراخوان تجمع اعتراضی در خيابان را دادند، نه "  
توئيت کنندگان فضای مجازی، که فقط چند ھزار نفر و حتا بسيار کمتر، تنھا چند صد نفر خطر می 
کردند و فراخوان حرکت اعتراضی در زمين سخت جمھوری اس1می را می دادند و به خيابان 

آمدند، آيا باز ھم نيروھای امنيتی رژيم قادر بودند به فاصله يک روز ھمه فراخوان دھندگان را  می
 "شناسايی و دستگير کنند؟ 

 

 احمد شاملو
 

 گريد؟ برکدام جنازه می
 

 زند اين ساز؟ برکدام جنازه زار می
 گريد برکدام ُمردهء پنھان می

 اين ساِز بی زمان؟
 درکدام غار

 مويد اين سيم و ِزه، اين پنجهء نادان؟ برکدام تاريخ می
 
 
 
 

 لبخند بگذار برخيزد مردِم بی
 !بگذار برخيزد

 
 
 

 زاری در باغچه بس تلخ است
 زاری بر چشمهء صافی

 زاری بر لقاِح شکوفه بس تلخ است
 زاری برشراِع بلنِد نسيم

 .زاری بر سپيداِر سبز باe بس تلخ است
 کند اين مديحه گوِی تباھی؟ بربرکهء eجورديِن ماھی و باد چه می
 کند مطرِب گورخانه به شھر اندر چه می

 گناھی؟ ھای بی زير دريچه
 
 
 

 لبخند بگذار برخيزد مردِم بی
 !بگذار برخيزد

 

 ستم و تبعيض
  بر پايه جنسيت 
 ملغا بايد گردد



 ٨٨٠ شماره  ٩٩  مرداد ۶    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسLمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

 درصد  و  در  ماه   ژوئن به  ١۴ /  ٧آوريل به 
شود  بينی می در اروپا پيش.   درصد رسيد١١ /  ١

 درصد برسد، با ٩نرخ متوسط بيکاری به 
/  ٩باeترين نرخ   درصدی برای يونان و ١٩ 

در تمامی اين .   درصدی برای آلمان ۴نرخ 
اند که  ھايی بوده کشورھا، زنان از اولين گروه

اند و از افزايش اشتغال نيز سھم  بيکار شده
ھای فوريه و  برای نمونه، بين ماه.  اند تری برده کم

/  ١آوريل در آمريکا بيش از   ميليون زن ١٢ 
ھای  بيکار شدند، اما با رفع يا کاھش محدوديت
ھا و  ناشی از کرونا و باز شدن کار و کسب

ھای مه و ژوئن تنھا  افزايش آمار اشتغال در ماه
اند به سر کار خود  يک سوم از آنان توانسته

روندی که در سراسر جھان کم و بيش .  بازگردند
 .عموميت دارد

١٠ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شماره حساب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 
ھای  کد مورد نظر به يکی 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
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ارقام منتشره اخير از سوی مرکز آمار نيز ھمين 
بنا به اين آمار، .  دھد روند را در ايران نشان می

( درصد کل جمعيت در سن کار  ۴١در حدود 
 از نظر ١٣٩٩در بھار )   ساله و بيشتر١۵

آماری که در مقايسه با .  اند اقتصادی فعال بوده
 ٧۶ ميليون و ٢بھار سال گذشته حاکی از خروج 

 درصد ۴١در ميان .  ھزار نفر از بازار کار است
/  ٩جمعيت فعال اقتصادی،   درصد شاغل ٣۶ 

 دچار يک ١٣٩٨اند  که نسبت به بھار  بوده
 ميليون و ١ درصدی معادل ٢ /  ٩کاھش اشتغال 

 .  ھزار نفر شده است۵٠٠
دھد از ميان  تفکيک جنسيتی اين آمار نشان می

 ميليون نفری که از بازار کار خارج ٢حدود 
 ھزار نفر زن و ٢٠ ميليون و ١اند، بيش از  شده

 پيامدھای مھلک اقتصادی کرونا بر زنان

 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 
 عمودیپوeريزاسيون 
 

 :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 


