
 ٨٩۶ شماره  ٩٩ آذر ٣     ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   ۶درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

آبان سياه کرونايی نتيجه 
 ھای جمھوری اس�می سياست

 
چنان شتاب  شيوع ويروس کرونا در ماه آبان آن

گرفت که حتا مقامات دولت جنايتکار جمھوری 
. اس6می از روزھای سياه کرونايی سخن گفتند

براساس آمار )  جمعه(در آخرين روز ماه آبان 
 بيمار کرونايی جان خود را از دست ۴٧٩دولتی 

ترتيب تعداد جان باختگان به حدود  دادند و بدين
براساس آمار دولتی، بيش .   ھزار نفر رسيد۴۴

 ماھی که ٩از يک سوم کل مبت6يان به کرونا در 
گذرد در ماه  از اع6م رسمی آن توسط دولت می

 ١٢چنين در اين ماه  ھم.  آبان به کرونا مبت6 شدند
 نفر براساس آمار دولتی جان خود ٢۴۶ھزار و 

را در اثر ابت6 به کرونا از دست دادند که باز 
باختگان   درصد کل آمار جان٣٠نزديک به 

براساس آمارھای .  براساس آمارھای دولتی است
 ١٩ھای مھر و آبان در مجموع  دولتی در ماه

 نفر در اثر شيوع کرونا جان باختند ٢٠٠ھزار و 
 درصد از کل ۴۵که به معنای جان باختن حدود 

جان باختگان در اثر ابت6 به کرونا تنھا در دو ماه 
 .باشد اخير می

البته حتا براساس اعتراف مقامات دولتی آمار 
واقعی مبت6يان به کرونا و درگذشتگان بسيار 

زاده  ملک.  است"  رسمی"باTتر از آمارھای 
معاون مستعفی وزارت بھداشت پيش از استعفا 
گفته بود آمار واقعی جان باختگان دو برابر و نيم 

ظفرقندی رئيس سازمان .  آمارھای دولتی است
نظام پزشکی نيز آمار واقعی را سه برابر آمار 

حتا حريرچی معاون کل وزارت .  داند دولتی می
بھداشت نيز اعتراف کرده بود که آمارھای واقعی 

" رسمی"تواند بيش از دو برابر آمارھای  می
توان نتيجه گرفت که متاسفانه  بنابر اين می.  باشد

بيش از صد ھزار نفر در اثر ابت6 به ويروس 
اند و  کرونا جان خود را در ايران از دست داده

بدين ترتيب در ميان تمامی کشورھای جھان به 
نسبت ميزان جمعيت، ايران بدترين و 

ترين آمار را از نظر ميزان جان باختگان  دردناک
اگر روند کنونی شيوع .  در اثر اين بيماری دارد

، در چند )که محتمل است(کرونا ادامه پيدا کند 
 تعداد جان ٩٩ماه آينده و قبل از پايان سال 

باختگان کرونايی متاسفانه حتا از تعداد جان 
ھای ايران  ی دولت باختگان در جنگ ھشت ساله

 ھزار کشته براساس اع6م بنياد ١٩٠(و عراق 
بسيار ")  ھای دفاع مقدس حفظ آثار و نشر ارزش"

 .فراتر خواھد رفت
ست که جمھوری اس6می تن به  در چنين شرايطی

براساس اين .   از اول آذر دادای نيم بند قرنطينه
تصميم بار ديگر شھرھای ايران به قرمز و 

مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در 
توضيح کامل "جديدترين گزارش خود خواستار 

در مورد منشاء ذرات اورانيم کشف شده "  ايران
 .در مکان ھای اع6م نشده به آژانش شده است

، ١٣٩٩ آبان ٢٨رافائل گروسی، روز چھارشنبه 
ھمزمان با جلسه شورای حکام آژانس بين المللی 
انرژی اتمی که از جمله به بررسی گزارش دوره 
ای مدير کل در باره اجرای توافق ھسته ای 
برجام و ساير قراردادھای جمھوری اس6می و 

 آبان، بار ديگر خبری از خودکشی يک ٢٢روز 
 ساله رامھرمزی به صدر اخبار راه ١۵دختر 

رئيس آموزش و پرورش رامھرمز با آن .  يافت
که اقرار کرده است در اين شھرستان از ميان 

 ھزار نفر ۴کم   آموز، دست  ھزار دانش٢٧حدود 
فاقد موبايل و ابزار حداقلی برای تحصيل مجازی 

تعصب "ھستند، اما دليل اين خودکشی را 
خودداری والدين و برادران "و "  کورکورانه

به دنبال آن، .  اع6م کرد"  متوفی در تھيه موبايل
اداره ارشاد رامھرمز نيز به دستور فرمانداری 

آموزان را ممنوع  انتشار اخبار خودکشی دانش
آموزی  چرا که اين دختر ششمين دانش. اع6م کرد

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩۶شماره    ٩٩  آذر ٣ –سال  چھل و دوم 

 گرازش آژانس و پيچيده تر شدن شرايط برجام 

 دولت دينی و خشونت عليه زنان 
 

 نوامبر روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان در حالی فرارسيده است که در ايران تحت حاکميت ٢٥
ھای رسمی، اين  بر طبق گزارش.  ای به خود گرفته است سابقه دولت دينی، خشونت عليه زنان ابعاد بی

ايران يک نمونه استثنائی در سراسر جھان است .  يافته است   درصد افزايش٢٥خشونت در سال جاری  
آمار و اط6عاتی که تاکنون از کشتار مردم .  رسند ھا تن از زنان توسط  دولت  به قتل می ساله ده که ھمه

 نيروھای مسلح   تن از زنان با گلوله٢٠دھد که متجاوز از  ايران در آبان ماه انتشاريافته، نشان می
ھای  کشتار اين تعداد از زنان در طول سه روز،  پس از کشتار سال.  اند جمھوری اس6می به قتل رسيده

ھای اعدام سپرده شدند،  خواه و کمونيست، وحشيانه به جوخه  که صدھا تن از زنان مبارز، آزادی٦٠دھه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

آژانس ھم اختصاص داشت، در يک کنفرانس 
انتظار دارد که ايران به نحو :  خبری اع6م کرد

رضايت بخشی ابھامات آژانس درباره آثار ذرات 
اورانيوم کشف شده در مکان ھای اع6م نشده را 

 . رفع کند
محلی در تورقوزآباد، از جمله يکی از مکان 
ھای اع6م نشده به آژانس است که بازرسان 
آژانس پس از بازديد و نمونه برداری مکان فوق، 

بست و ب�تکليفی  بن

تپه را چگونه بايد    ھفت

 درھم شکست؟

 ماه بر اثر عدم دسترسی به ٢بود که طی تنھا 
گوشی ھوشمند و امکان ادامه تحصيل دست به 

 ماه مانع از ٢ خودکشی طی ۶. خودکشی زده بود
 آبان مدعی ٢٩آن نشد که استاندار خوزستان در 

براساس گزارش فرمانداری رامھرمز در : "شود
يک سال گذشته در اين شھرستان دو مورد 

 مورد اقدام به ۶خودکشی منجر به فوت و 
آموزان اتفاق افتاده  خودکشی در ميان دانش

 ."است
ای به نام   ساله١١آموز   مھر دانش٢٠روز 

در شھرستان ديراستان "  زاده محمد موسوی"

 ای که از زندگی به مرگ گريختند زده کودکان حسرت
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١از صفحه   

 ھای جمھوری اس�می آبان سياه کرونايی نتيجه سياست

۵درصفحه   

 شھر در ١۶٠.  نارنجی و زرد تقسيم شدند
 شھر در وضعيت نارنجی ٢٠٨وضعيت قرمز، 

در .   شھر در وضعيت زرد قرار گرفتند٨٠و 
حالی که ورود به شھرھای قرمز و نارنجی 

!!! ھا منعی ندارد ممنوع شده است خروج از آن
ھا نيز براساس تعداد مبت6يان به  تعيين اين رنگ

 ١٠٠مث6 اگر شھری به ازای ھر .  کرونا است
 ۶ بيمار داشته باشد زرد، ۴ھزار نفر در روز 
 بيمار قرمز محسوب ١٠بيمار نارنجی و 

 ٣اگر ميزان واقعی مبت6يان را در عدد .  شود می
تواند به دليل  طور واقعی می که به(ضرب کنيم 

به اين )  کمبود تست بسيار بيشتر از آن نيز باشد
رسيم که حتا در شھرھای زرد نيز تعداد  نتيجه می

 نفر به ١٠مبت6يان به کرونا در روز بيش از 
 .  ھزار نفر است١٠٠ازای ھر 

چنين حتا در شھرھای قرمز، کارخانجات و  ھم
ھا در کنار بسياری از خدمات ديگر مانند  کارگاه

ھا، وسايل حمل و نقل عمومی و غيره به  چاپخانه
براساس تصاوير .  دھند فعاليت خود ادامه می

چون  منتشره از وسايل حمل و نقل عمومی ھم
مترو در روز اول آذر، وسايل حمل و نقل 
عمومی که يکی از مراکز مھم گسترش آلودگی 

 .اند چنان شلوغ بوده به کروناست ھم
در بسياری از شھرھا حتا مراکز زيارتی تعطيل 

اصط6ح زرد حتا  در شھرھای به.  اند نشده
ھا باز بوده و به کارشان ادامه  مدارس و دانشگاه

اصط6ح نارنجی نيز  در شھرھای به!!!  دھند می
اين .  مانند ھا باز می تقريبا تمامی فروشگاه

ست که در طول اين مدت  ھا در حالی بندی تقسيم
طور مثال در  بسياری از شھرھايی که به

وضعيت زرد يا حتا سفيد قرار داشتند بعدتر 
توسط وزارت بھداشت در ميان شھرھای قرمز 

 چيز حکايت از آن دارد  در کل ھمه.  قرار گرفتند
که تقسيم شھرھا به قرمز، نارنجی و زرد تنھا 
تاثيرش شيوع بيشتر کرونا در شھرھای 

 .اصط6ح زرد يا سفيد بوده است به
روست که حتا بسياری از کارشناسان  از ھمين

. اند بند کنونی را ناکارآ دانسته دولتی قرنطينه نيم
مديريت بيماری "يکی از اين افراد زالی مسئول 

کنترل ويروس : "است که گفت"  کرونا در تھران
کرونا نيازمند تعطيلی سراسری و رسيدن به 

آشکار ".  ھاست گفتمان مشترک در تمامی دستگاه
شدن ناتوانی جمھوری اس6می در مھار ويروس 

چنين  موجب شکاف بيشتر بويژه در  کرونا ھم
 .ميان مقامات وزارت بھداشت و درمان گرديد

فر بود که به  ھا محمدرضا محبوب يکی از آن
دنبال اظھارنظرھايی در نقد عملکرد دولت در 
مقابله با شيوع کرونا از جمله گفتگو با روزنامه 

که به توقيف موقت اين روزنامه "  جھان صنعت"
انجاميد، مورد غضب حکومت قرار گرفت و حتا 
عضويت او در ستادھای مقابله با کرونا انکار 

زاده معاون  آخرين نمونه نيز استعفای ملک.  شد
پژوھشی وزارت بھداشت و نوبخت حقيقی دبير 

زاده  ملک.  شورای مشورتی مديريت کرونا است
در نامه استعفای خود که آن را در اينستاگرام نيز 
منتشر کرده از عملکرد وزارت بھداشت در 

: او نوشت.  مقابله با کرونا به شدت انتقاد کرد

مديريت بسيار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا "
ھا  که به دليل عدم مشورت و توجه شما به توصيه

و ھشدارھای متخصصان و محققان نظام 
س6مت، موجب تلفات انسانی بسيار در ايران 

ای که چند ساعت پيش  چنين در نامه او ھم".  شده
"  از استعفای وی منتشر گرديد نوشت پيش از : 

معرکه ساخت واکسن و درس مديريت بحران 
کرونا به جھان، به عنوان وزير بھداشت گزارش 
دھيد که کدام اجتماعات بزرگ ذيل نظر کدام 

ھا از اجرای کامل مقررات بھداشتی  دستگاه
ھنوز مديران ارشد اجرايی ...  اند؟ سرپيچی کرده

در برخی کشورھا و از جمله در کشور ما اين 
اند که خطر کرونا  واقعيت تلخ را قبول نکرده

تر از چيزی است که تصور  جدی تر و وسيع
بر و کوتاه  به دنبال يک راه حل ميانکنند و  می

زاده که خود  که ملک جالب اين".  مدت ھستند
زمانی وزير بھداشت بود، پس از استعفا و نقد 
عملکرد حاکميت در مقابله با کرونا با تھديد به 

 .برخورد قضايی روبرو شده است
در حالی که اخت6فات مقامات دولتی در اثر 

جمھوری اس6می "  ايمنی جمعی"شکست سياست 
مردم ايران است اوج "  عام قتل"که عامل اصلی 

چنان وقيحانه ت6ش  گرفته، جمھوری اس6می ھم
کند تا مردم را مقصر وضعيت کنونی جلوه  می

در يکی از .  داده و از خود سلب مسئوليت کند
 شھرياری رئيس  ھا حسينعلی آخرين نمونه

فاشيست کميسيون بھداشت مجلس اس6می بدون 
ھای جمھوری  بار سياست اشاره به تاثير فاجعه

اس6می، شيوع کرونا را بر گردن مردم انداخته 
. و خواستار استفاده از قوای قھريه عليه مردم شد

"وی گفت دولت و ستاد کرونا، ھر چقدر : 
پروتکل بنويسند اما اجرا نشود موفقيتی به دست 

آيد و معتقدم مشکل ما اينجاست که  نمی
خواھيم از قوه قھريه استفاده کنيم چون فکر  نمی

می کنيم مردم ما مردم فھميده و فرھنگی ھستند 
که وقتی خبرگان جامعه، مسئولين و پزشکان 

کنند که پروتکلھا رعايت شود، رعايت  توصيه می
 ".کنند می

اگر مقامات حکومتی سر خود را به زير برف 
کنند، اما  کرده و وقيحانه نقش خود را انکار می

دانند که  خوبی می کارگران و زحمتکشان ايران به
 .مردم چه کسانی ھستند" کشتار جمعی"عامل 

دانند که جمھوری اس6می از  ھمه به خوبی می
ھمان ابتدا به مردم دروغ گفت و شيوع کرونا و 
وسعت و ميزان آن را از مردم با سانسور، تھديد 

اما رھبر شارTتان و .  و چماق پنھان نگاه داشت
شان از بام  رياکارش وقتی که ديد طشت رسوايی
مسئوTن : "افتاد، باز وقيحانه به ميدان آمد و گفت

ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافيت 
خبررسانی کردند و مردم را در جريان قرار 

او ھمان کسی ھست که کرونا را حمله "!!!  دادند
او ھمان کسی ھست .  دانست"  دشمن"بيولوژيکی 

که شفای کرونا را در دعا و نيايش به درگاه 
و خواندن صحيفه سجاديه ديد و گفت "  خداوند"
کرونا را خيلی بزرگ ھم نکنيم، اين مساله "

مدتی نه چندان طوTنی برای کشور وجود خواھد 
او ھمان کسی ".  بندد داشت و سپس رخت برمی

اس6می را برای مداوای   -است که طب سنتی 
کرونا تجويز کرد، از آخوندھايی دفاع کرد که در 

ھای علميه درس دينی خوانده، حتا کرونا را  حوزه
توانند به درستی تلفظ کنند و آن وقت برای  نمی

و مانند آن را "  آب شلقم"و "  روغن بنفشه"مردم 
 !!! کنند تجويز می

ست که س6می فرمانده سپاه  ای ھمان کسی خامنه
و حلقه به گوش او بر صفحه تلويزيون ظاھر 
گرديد در حالی که يک بشقاب در دست گرفته 

. بود ، مدعی رديابی ويروس کرونا با بشقاب شد
روحانی رئيس جمھور منصوب وی نيز بارھا 

" قرنطينه نداريم، نه امروز نه فردا"تاکيد کرد که 
و حريرچی معاون ذليل و گوش به فرمان 

"وزارت بھداشت نيز گفت قرنطينه مربوط به : 
ھا برای اين بود که  ی اين ھمه". قرون وسطا است

و يا "  ايمنی جمعی"رژيم سياست خود را بر 
قرار داده بود و حسن "  ای ايمنی گله"قول خود  به

روحانی به صراحت اين سياست را بارھا اع6م 
ميليون جمعيت ٢۵: "کرد، از جمله وقتی که گفت

اند و بقيه جمعيت  ايرانی از کرونا عبور کرده
 ميليون نفر ديگر در معرض ٣۵ تا ٣٠حدود 

(ھای آينده خواھند بود ابت6 در ماه او )   تير٢٨" 
ھای اجتماعی را  در ھمان سخنان رعايت پروتکل

 ٣۵ تا ٣٠کرد که اين  از اين رو درخواست 
ميليون نفر ھمه با ھم مريض نشوند تا کادر 

 !!!درمانی بتواند از پس ماجرا برآيد
چه باعث کشتار جمعی مردم و آبان  بنابراين آن

 جمھوری اس6می در  سياه کرونايی شد، سياست
قبال شيوع ويروس کرونا بود، دولتی که سياست 
خود را بر ايمنی جمعی گذاشت، شيوع کرونا را 
از مردم پنھان نگاه داشت، آمارھای دروغين داد 
تا مردم آن را جدی نگيرند، بيماری را جدی 
نگرفت و خواندن دعا و روغن بنفشه را تجويز 

اين ھمه برای آن بود که جمھوری اس6می .  کرد
ھای  به عنوان يکی از ھارترين دولت

داری جھان معاصر نه برای جان  سرمايه
کارگران و زحمتکشان ارزشی قائل است و نه 

ھا ريالی خرج  حاضر است برای حفاظت از آن
 .کند

اگر از ابتدای شيوع ويروس کرونا، حکومت 
کرد، در مناطق آلوده  رسانی می بدرستی اط6ع

شد و برای اجرای  قرنطينه کامل اع6م می
قرنطينه ھمه گونه حمايت معيشتی از مردم 

گرفت، ھرگز شاھد چنين کشتاری از  صورت می
طور که حتا  ھمان.  جمله آبان سياه کرونايی نبوديم

کشورھای فقيری چون ويتنام و بسياری از 
کشورھای ديگر در آسيای جنوب شرقی موفق به 

اگر چين که مرکز شيوع .  انجام اين کار شدند
کرونا بود موفق به مھار آن شد، اين کار با 
قرنطينه صورت گرفت که تامين نيازھای 
معيشتی يک جزء ضروری موفقيت قرنطينه 

چنان از  است، کاری که جمھوری اس6می ھم
جمھوری اس6می حاضر .  رود انجام آن طفره می

است ميلياردھا دTر از صندوق توسعه ملی به 
ھای  حساب سپاه پاسداران برای پيشبرد سياست

جنگی و کشتار زنان و کودکان در منطقه بريزد، 
اما ھمان پول را برای مھار کرونا و مردم ايران 

 .خرج نکند
به عبارت ديگر سياست کنونی و قرنطينه نصف 

ای که از اول آذر شروع شد و قرار است  و نيمه
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١از صفحه   
البته اين کار  .  اين امتياز را دوباره به دست بياورند 

غيرممکن نيست و حتما ھمه از اينکه آمريکا ت6ش  
 ".کنند   کند اين امتياز را به دست بياورد، استقبال می 

بيان ھمين مواضع کام6 متضاد طرفين، نشان از  
پيچيدگی اوضاع و بيان اين حقيقت است که احيای  
برجام در کوتاه مدت نه تنھا ممکن نيست، بلکه در  

 .دراز مدت ھم به آسانی متحقق نخواھد شد 
اکنون برای ھمه روشن است که جمھوری اس6می  
به لحاظ سياسی، اقتصادی و اجتماعی در بحرانی  

دولت به  .  ترين  دوران حيات خود بسر می برد 
شدت نيازمند رفع تحريم ھا و يا دست کم رفع فوری  

در ماه ھای گذشته  .  تحريم ھای نفتی و بانکی است 
بسياری از تحريم ھای قبلی مجددا با موضوعات  
. تروريستی مشمول تحريم ھای دوباره شده اند 

اقدامی که رفع آن به آسانی برای دولت بايدن ميسر  
در چنين وضعيتی عقب نشينی بی سرو صدا  .  نيست 

و پشت پرده جمھوری اس6می برای مذاکره با بايدن  
جھت رفع تحريم ھا محتمل تر است، تا رجز خوانی  

 . ھای تبليغاتی ظريف و امثال او 
در چنين اوضاع آشفته ای، نقض بيشتر تعھدات  
برجامی، گسترش پروژه ھسته ای، افزايش و نصب  
سانتريفيوزھای پيشرفته برای غنی سازی اورانيوم  
با درصد خلوص باT جھت ساخت بمب اتمی می  
تواند يکی از مھمترين ابزارھای جمھوری اس6می  

اقداماتی که  .  برای باج خواھی از طرف مقابل باشد 
جمھوری اس6می بعد از خروج ترامپ از برجام  
ھر دو ماه يک بار انجام داد و اکنون نتايج آن  
اقدامات را می توان در مصاحبه ظريف با روزنامه  

 .ايران ديد 
ظريف با اشاره به پيشرفت جمھوری اس6می در  

اTن ميزان ذخاير  : "مورد ذخاير اورانيوم گفته است 
اورانيوم اص6 با قبل از ترامپ قابل مقايسه نيست و  
تحقيق و توسعه ما از قبل از برجام به مراتب جلوتر  

البته ما اين اقدامات را در قالب برجام انجام  .  است 
اين ھا نشان می دھد که آمريکا نه تنھا به  .  داديم 

اين  .  اھدافش نرسيده بلکه از آن ھا دور ھم شده است 
 ". يک امتياز منفی برای آن ھا است 

افزايش بسيار باTی ذخاير اورانيوم از جمله  
موضوعاتی است که در گزارش جديد دبير کل  

طبق گزارش آژانس، ميزان  .  آژانس ھم آمده است 
،  ٢٠٢٠ ذخاير اورانيوم ايران تا تاريخ دوم نوامبر  

 کيلوگرم مورد توافق برجام  ٢٠٢ /  ٨ از حد مجاز   
 برابری به  ١٢ بسيار فراتر رفته و با يک افزايش  

 .  کيلو گرم رسيده است ٢۴۴٢ بيش از  
بی ترديد سخنان ظريف و اشاره او به پيشرفت  
تحقيقات ھسته ای جمھوری اس6می و افزايش بيش  
از اندازه ذخاير اورانيوم، ھشدار تھديد آميزی جھت  
ساخت بمب اتمی برای آمريکا و پنج کشور باقيمانده  

ھشداری که می تواند به  .  در توافق برجام است 
 ھيئت حاکمه ايران در عنوان  تنھا برگ برنده 

 . مواجھه با طرف مقابل باشد
بی ترديد بيان اينگونه سخنان ماجراجويانه و 
اقدامات تھديدآميز وزير خارجه جمھوری 

ی توليد "لولو"اس6می، مستثنا از اينکه از نمد 
بمب اتمی، ک6ھی برای رژيم ارتجاعی حاکم بر 
ايران ساخته شود يا نه، دودش تماما به چشم 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران خواھد 

در چنين وضعيتی، تحريم ھا ادامه خواھد  .  رفت 
تابوت برجام ھمچنان روی دست جمھوری  .  يافت 

با تداوم اين وضعيت،  .  اس6می باقی خواھد ماند 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران فقير و فقيرتر  

 . دوباره آمريکا به اين توافق پيچيده تر کرده است 
تاکيد دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در  
جلسه شورای حکام بر پاسخگو بودن جمھوری  

ضروری است از طريق  "اس6می و اع6م اينکه  
تعامل و ھمکاری پايدار با ايران در ماموريت خود  

در اين کشور پيشرفت  آزمايی    راستی در زمينه  
، گزارش جديد آژانس نخستين سيگنال  "داشته باشيم 

ناخوشايند به دولت ايران است که دست کم احياء  
زود ھنگام برجام را با مشک6ت جدی مواجه کرده  

پوشيده نيست که زنده کردن جنازه برجام و  .  است 
بازگشت آمريکا به اين توافق، از جمله رؤياھای  
شيرين جمھوری اس6می بوده که با شتاب برای  

اين شتاب را  .  تحقق آن لحظه شماری می کرده است 
در موضع گيری سران حکومتی، از خامنه ای  
گرفته تا روحانی و ظريف، و ديگر نھادھای  
حکومتی به روشنی می توان ديد که در سخنرانی  
ھای مختلف خود  بايدن را به بازگشت به برجام و  
رفع تمامی تحريم ھای صورت گرفته فرا می  

 .خوانند 
روحانی حضور ب�اي�دن در ک�اخ س�ف�ي�د را غ�ن�ي�م�ت  

ت�ع�ام�ل ب�ا  " شمرده و ھرگونه م�ان�ع ت�راش�ی ج�ھ�ت   
ب�رای رف�ع ت�ح�ري�م ھ�ا  "  فرصت س�وزی " را  "  جھان 

محمد جواد ظريف، وزير خ�ارج�ه  .  اع6م کرده است 
 آب�ان در  ٢٧ جمھوری اس6می نيز روز س�ه ش�ن�ب�ه  

مصاحبه با روزنامه ايران با شرط و شروط گذاش�ت�ن  
پ�ي�ش از آن�ک�ه ج�م�ھ�وری  : " برای بايدن گ�ف�ت�ه اس�ت 

اس6می بار ديگر تعھدات خ�ود را ب�ر اس�اس ت�واف�ق  
اتمی با قدرت ھا به طور ک�ام�ل اج�را ک�ن�د، م�ن�ت�ظ�ر  
رفع تحريم ھا از سوی دولت ب�ع�دی آم�ري�ک�ا خ�واھ�د  

البته ديگ�ر م�ق�ام ھ�ای ج�م�ھ�وری اس�6م�ی از  ".  بود 
جمله قاليباف رئيس مج�ل�س ارت�ج�اع و م�ج�ي�د ت�خ�ت  
روانچی، نماينده ايران در سازمان ملل، پيش از اي�ن،  
شرط پرداخ�ت خس�ارت از ط�رف آم�ري�ک�ا را ن�ي�ز  
برای بازگشت بايدن به برجام اع6م ک�رده ب�ودن�د ک�ه  
به نظر می رسد با توجه به غير ممکن ب�ودن اج�رای  
چنين شرطی، جواد ظريف اش�اره ای ب�ه آن ن�ک�رده  

 .است 
به رغ�م خ�وش خ�ي�ال�ی ھ�ای ج�م�ھ�وری اس�6م�ی و  
گذاشتن شرط و شروط برای ب�اي�دن ج�ھ�ت ب�ازگش�ت  
ب��ه ت��واف��ق ب��رج��ام، در ع��ال��م واق��ع ام��ا اوض��اع ب��ه  

 . صورت ديگری در حال رقم خوردن است 
دب�ي�ر ک�ل آژان��س،     راف�ائ��ل گ�روس�ی،   گ�زارش ج�دي��د 

اوضاع را نه فقط برای جمھوری اس6م�ی ک�ه ب�رای  
ش�راي�ط ب�رای ب�اي�دن  .  بايدن ھم سخت تر کرده اس�ت 

پيچيده تر از آن است که بخواھد به س�رع�ت و ب�دون  
اع6م پيش شرط ھای اساسی، آم�ري�ک�ا را ب�ه ت�واف�ق  

او، در اولين موضع گ�ي�ری خ�ود،  . برجام باز گرداند 
شرط بازگشت آمري�ک�ا ب�ه ب�رج�ام را اج�رای ک�ام�ل  
تعھ�دات ب�رج�ام�ی ج�م�ھ�وری اس�6م�ی اع�6م ک�رده  

در ص�ورت�ی ک�ه  :  بايدن به صراحت گفته است .  است 
ايران ب�ار دي�گ�ر ش�روع ب�ه اج�رای ت�ع�ھ�دات�ش  در   

 برجام  کند،  دولت  او  فورا به اين 
 .  توافق باز خواھد گشت 

ظريف اما در واکنش به سخنان بايدن در مصاحبه با  
"روزنامه ايران اع6م کرده است  آمريکا در  : 

وضعيتی نيست که برای بازگشت به برجام برای  
ھا امتياز عضو    چون آمريکايی ...  ايران شرط بگذارد 

خواھند    اند و اTن می   برجام بودن را از دست داده 

 .ذرات اورانيم را در آن کشف کرده اند 
از دو سال پيش، که خبر وجود ذرات اتمی در  
تورقوزآباد و چند مکان اع6م نشده ديگر انتشار  
يافت، ابھامات و حاشيه ھای بيشتری در مورد پنھان  

حال  .  کاری ھسته ای جمھوری اس6می ايجاد شد 
ارائه گزارش جديد دبير کل آژانس بين المللی  

 کشور عضو شورای حکام و  ٣۵ انرژی اتمی به  
تائيد آژانس مبنی بر کشف ذرات اورانيوم در اين  
مکان ھای اع6م نشده به آژانس، شرايط دشوارتری  
را برای دولت ايران و ھم چنين جو بايدن در برون  

 . رفت از بن بست توافق برجام ايجاد کرده است 
تحريم  "با خروج ترامپ از توافق برجام و اعمال  

عليه جمھوری اس6می، ادامه کاری  "  ھای حداکثری 
اجرای برجام  .  توافق برجام از روند عادی خارج شد 

صادرات نفت کاھش يافت  .  عم6 به بن بست رسيد 
تبادTت پولی و مالی  .  و به تدريج به حداقل رسيد 

جمھوری اس6می با سيستم بانکی کشورھای مختلف  
جمھوری اس6می در  .  جھان دچار اخت6ل جدی شد 

تنگناھای بيشتر قرار گرفت و بيش از پيش از  
. مزايای اقتصادی توافق ھسته ای برجام محروم شد 

دولت ايران، به رغم محروميت کامل از مزايای  
توافق برجام، دست کم در حرف و به طور رسمی  

به رغم باقی ماندن جمھوری  .  در برجام باقی ماند 
اس6می در توافق برجام و نيز به رغم تاکيد سه  
کشور اروپايی آلمان و انگليس و فرانسه به اتفاق  
روسيه و چين در حفظ برجام، در عمل اما کمترين  
گشايشی برای ادامه کاری و اجرای موثر توافق  

 . برجام در دو سال گذشته ايجاد نشد 
جمھوری اس6می، بعد از خروج آمريکا از برجام و  
ناتوانی اتحاديه اروپا در اجرای تعھدات مالی،  
بانکی و تجاری توافق برجام، گام به گام در مسير  

در اين  .  نقض تعھدات برجامی خود قدم برداشت 
مدت، ھيئت حاکمه ايران ھر چند وقت يکبار به  

به  .  پرتاب موشک ھای دوربرد بالستيک اقدام کرد 
فعاليت در غنی سازی اورانيوم شتاب بخشيد، حجم  
آب سنگين را افزايش داد، درصد غنی سازی  
اورانيوم و ميزان وزنی اورانيوم ذخيره شده در  
توافق برجام را تا حد ممکن باT برد، تمام فعاليت  
ھای تحقيقاتی خود در صنعت ھسته ای را رونق  
بخشيد، برای باT بردن درصد غنی سازی اورانيوم  
با خلوص باT به نصب سانتريقيوژھای پيش رفته  
اقدام کرد و در مواردی ھم که اکنون افشا شده اند،  
به فعاليت ھای پنھانی خود در گسترش پروژه ھسته  

جمھوری اس6می ھمه اين  .  ای ادامه داده است 
اقدامات را به اين دليل انجام داد تا در روز موعود با  
تھديد به ساخت بمب اتمی از اروپا و رئيس جمھور  

 .بعدی آمريکا باج خواھی کند 
با اين ھمه و به رغم فشارھای موجود، جمھوری  
اس6می در دو سال گذشته فشارھای حداکثری ناشی  
از تحريم ھای سياسی و اقتصادی ترامپ را تحمل  
کرد، به جای آتش زدن برجام، درآن باقی ماند به  
اين اميد که با رفتن ترامپ و آمدن يک رئيس  
جمھور دموکرات از جنس اوباما، توافق برجام احيا  
و تحريم ھای حداکثری نيز از گُرده نظام برداشته  

حال با انتخاب بايدن به جای ترامپ و در  .  شود 
شرايطی که جمھوری اس6می اوضاع را تقريبا به  
نفع خود می ديد، گزارش جديد رافائل گروسی،  
اوضاع را برای زنده کردن برجام و اميد بازگشت  

 گرازش آژانس و پيچيده تر شدن شرايط برجام 
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دار و  از نخستين جلسه دادگاه اميد اسدبيگی سھام
تپه  کارفرمای اصلی کشت و صنعت نيشکر ھفت

شده   بيش از شش ماه سپری٩٩ ارديبھشت ٢٩در 
ھا و مجاری  وخم تپه در پيچ پرونده ھفت.  است

. گوناگون اداری نھادھای دولتی سرگردان است
ھای حکومتی، اخت6ف و  حضور آشکار جناح

ھا بر سر منافع اقتصادی و سياسی  کشمکش آن
بری بيشتر از منابع اقتصادی و  خويش و سھم

بست کشيده شدن اين  قدرت و تأثير آن در به بن
استعفا يا به .  توان انکار کرد پرونده را نمی
تر عزل عليرضا صالح رئيس  عبارت درست

سازی نيز دليل روشنی براين  سازمان خصوصی
فرھاد دژ پسند وزير .  ھاست ھا و کشمکش رقابت

اقتصاد که در جلسات بررسی مشک6ت شرکت 
 مجلس، ٩٠تپه کميسيون اصل  نيشکر ھفت

ويژه موضوع خلع  ت کميسيون بهنظراآشکارا با 
فشار  يد از اسد بيگی مخالفت کرده بود و تحت

مجلس و در آستانه استيضاح قرار داشت، رئيس 
سازی را که خود منصوب  سازمان خصوصی

 عزل و حسن اع6يی ٩٩ مھر ٢۴کرده بود در 
. عنوان سرپرست اين سازمان منصوب کرد را به

ازآن صورت گرفت که اعتصابات و  اين اقدام پس
تپه، خلع  مبارزات متحد و مستمر کارگران ھفت
ھای مھم  يد از اسد بيگی را که يکی از خواست

ھای  کارگران بوده است، به مرکز مناقشه جناح
حاکم تبديل نمود و طرح چنين موضوع و 

از .  ھا ناگزير ساخت خواستی را در مباحثات آن
پی آن بود که درخواست لغو واگذاری شرکت 

ھيئت "به )  و دشت مغان( تپه کشت و صنعت ھفت
به دنبال اين ماجرا و درست .  ارسال شد"  داوری

بايستی داستان خلع يد از  در لحظاتی که می
اسدبيگی، شکل عملی به خود بگيرد، رسيدگی به 

قاضی اسدهللا مسعودی، .  اين پرونده متوقف شد
رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه جرائم اقتصادی 

تپه  در جريان رسيدگی به پرونده ھفت" اع6م کرد
ھايی احساس شد که روند  نياز به کارشناسی

ھا  رسيدگی را متوقف کرديم تا اين کارشناسی
 ".انجام شود

رغم شواھد ، اسناد و مدارک کافی و  به
پسند برای خلع يد از اسدبيگی و اثبات  محکمه
ھا و تخلفات گوناگون اين ابر قاچاقچی  دزدی

تپه است و  ارز، او اما کماکان کارفرمای ھفت
وعده خلع يد از وی تا به امروز روی کاغذ مانده 

بست  و ب6تکليفی فعاليت و ادامه کاری  بن.  است 
شرکت، فضای سنگينی را براين مجتمع گسترانده 

ھا و از پی اين  در بحبوحه اين کشمکش.  است
تپه به  ماجراھا، خواست کارگران ھفت

 .شده است صحنه رانده پشت
موضوع خلع يد از اسد بيگی چندين بار در 

شده، اما ھر بار  مجلس و ديوان محاسبات مطرح
روی از عمل به خواست  ای برای طفره بھانه

در جلسه نھم .  تپه پيداشده است کارگران ھفت
 مجلس، قرار شد ٩٠ کميسيون اصل ٩٩مھرماه 

در ظرف يک ماه ونيم، قرارداد شرکت نيشکر 
تپه با اميد اسدبيگی و مھرداد رستمی فسخ و  ھفت

 ٢٨بيست روز بعد، . مديريت جديد جايگزين شود
 علی خضريان سخنگوی کميسيون اصل ٩٩مھر 

 مجلس اع6م کرد، بر اساس مصوبه جلسه ٩٠
تپه، مقرر شد ظرف  کميته بررسی مشک6ت ھفت

تپه خلع   روز يعنی تا پايان آبان از مالک ھفت۴۵
اTجل که به گفته وی  اين تصميم و ضرب. يد شود

ھيچ کم و  بی"بود، ظاھراً "  مورد اجماع ھمه"

 ۴۵مھلت مقرر.  شد بايستی اجرا می می"  کاستی 
آبان به پايان رسيد و اکنون وارد .روزه تمام شد

فقط نشانی از تحقق  ايم اما نه ھفته نخست آذر شده
در جريان "اين وعده نيست، بلکه به اين بھانه که 

تپه، نياز به  رسيدگی به پرونده ھفت
کل ماجرا در "!  ھايی احساس شده کارشناسی

 .محاق ابھام فرورفته است
ای که سروکله نمايندگان مجلس  از ھمان لحظه 

تپه پيدا شد، اين موضوع روشن بود که  در ھفت
رو  ھای جناحی، ازآن نظر از رقابت مجلس صرف

تپه ورود کرده است که با وعده  به مسئله ھفت
وعيد، اعتصاب را بخواباند و کارگران را از 

اين دخالت زمانی شکل .  ادامه مبارزه بازدارد
عملی به خود گرفت که تمام ترفندھای کارفرما و 
حاميان ريزودرشت دولتی وی برای درھم 

 و تجمعات ٩٩شکستن اعتصاب بزرگ تابستان 
خيابانی روزانه کارگران باشکست و ناکامی 

مجلس و دولت و کارفرما ھمگی . روبرو شده بود
خواھان پايان اعتصاب و تجمعات روزانه 
خيابانی کارگران بودند و در اين راه، ھر جا که 
توانستند از نيروی سرکوب و بازداشت و تھديد و 

ھا نيز استفاده  زندان فعاTن کارگری و اخراج آن
تپه مرعوب  ھمه کارگران مبارز ھفت بااين.  کردند

ھای خود  نشدند و دست از مبارزه و خواست
چه زمانی که ھنوز در مجلس از خلع يد .  نشستند

اسدبيگی حرفی درميان نبود، چه بعدازآن که 
ای در اين مورد به  بريده ھای سر و دم وعده

تپه روی  کارگران داده شد، کارگران ھفت
 .ھای خود ايستادند و بر آن پای فشردند خواست

نزاع دو جناح بر سر تصاحب و تسلط بر کشت  
تپه و تقسيم غنائم تا آنجا  و صنعت نيشکر ھفت

پيش رفت که فاصله چندانی با پيروزی رقبای 
جناح روحانی در مجلس و قوه قضائيه نمانده بود 

جمھور  که اسحاق جھان گيری معاون اول رئيس
تپه به اسد بيگی نقش داشته،  که در واگذاری ھفت

جھان گيری .  وارد گود شد و معادله را برھم زد
و بستگان نزديک وی از حاميان اصلی اسد بيگی 

اين حمايت چه به خاطر نقش و جايگاه .  اند بوده
وی در کابينه روحانی چه به خاطر نفوذی که در 
نھادھای دولتی دارد، نقش مھمی در ابقای 

. اسدبيگی و ممانعت از خلع يد وی داشته است
ضمن ٩٩ آبان ٢۵در گزارش مشرق مورخ 

تپه به يکی از  شرکت نيشکر ھفت"اشاره به اينکه 
منتسبان به يکی از مقامات ارشد دولت 

و کارفرما از پشتوانه قوی دولتی "  واگذارشده
به دليل ھمين "  نويسد محکمی برخورداراست می

پشتوانه قوی دولتی ھم ھست که تاکنون فرياد 
کارگران اين شرکت و ھمچنين نمايندگان مجلس 

جايی نبرده است؛ تا جايی که ھفته گذشته  راه به
ھم مھرداد بذرپاش، رئيس ديوان محاسبات کشور 

ھای سازمان بازرسی و  باوجود بررسی:  گفت
حکم ھيئت مستشاری ديوان، دليل اصرار دولت 
و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری 

 ".شويم شرکت ھفته تپه متوجه نمی
برکناری عليرضا صالح رئيس سازمان 

سازی درواقع بيان آشکار پشتيبانی  خصوصی
اسحاق جھان گيری و کل جناح روحانی از 

البته .  تپه است مديرعامل شرکت نيشکر ھفت
ھا و برخی ديگر از کسانی که نگاه  مجلسی

سطحی به مسائل دارند، سعی کردند صالح را از 
ودستگاه روحانی جدا کنند و او را مخالف  کل دم

دار  سازی و باTتر از آن جانب سياست خصوصی
اين گرايش براين .  تپه جا بزنند کارگران ھفت

باور است که دولت يک ھسته مرکزی دارد که 
ھا است و مابقی از نمونه  موافق اين واگذاری

آنکه اوTً بحث از  حال.  صالح با آن موافق نيستند
يک سياست است و نه يک فرد و ھمه افراد 
کابينه موظف به اجرای اين سياست ھستند و ثانياً 

سازی  رو در رأس سازمان خصوصی صالح ازآن
قرار گرفت که از مريدان پر و پا قرص اين 

دانند که سياست  ھمه می.  سياست بوده است
سازی جزئی از  اقتصادی نو ليبرال که خصوصی

آن ھست، بيش از سه دھه است که دارد اجرا 
فقط مورد تأييد کامل کابينه  اين سياست نه.شود می

و جناح روحانی است و قوه اجرايی که در تمام 
 سال مجری آن بوده و وظيفه ٣٠طول اين 

اجرای آن را بر عھده داشته است، بلکه اصل اين 
سياست موردتوافق جناح رقيب روحانی نيز بوده 

ازياد نبريم که حسينی رئيس قبلی سازمان .  است
سازی نيز تحت شرايط تقريباً مشابھی  خصوصی

 ٩٨برکنار شد و فرھاد دژ پسند شھريور سال 
اغلب .  صالح را بجای وی منصوب کرد

ھای دوره حسينی نيز مطابق  واگذاری
ھای دولت بود  که حتی پس از برکناری  سياست

" به قول و گزارش مشرق .  وی نيز ادامه يافت
ھای صورت گرفته از زمان  ديوار کج واگذاری

شود و ھر  تر می  و کج پوری حسينی ھی کج
" ديوار کجی ھم روی ريزشی دارد و آوار

ھای بزرگ و  ھای آشکار و دزدی بنابراين تخلف
ھا، منحصر به  فساد گسترده در جريان واگذاری

ھا و مؤسسات دولتی  شرکت.  تپه نيست نمونه ھفت
در بسياری از موارد به افرادی واگذارشده که با 

اند  استفاده از نفوذ خود در دستگاه دولتی توانسته
ھا را به بھای ناچيز  خود يا بستگانشان اين شرکت

ھا، و تسھي6ت  تصاحب کنند و در ادامه، وام
اند و آزادانه  ک6ن مالی، بانکی و ارزی گرفته

اموال کارگران و توده مردم را غارت 
رغم روشن بودن اين روال و  علی.اند کرده

ھا و رو شدن ھرازگاه پرونده  چندوچون واگذاری
ھا، اما دولت ھمواره  ھايی از اين واگذاری نمونه

بر ادامه اين سياست و حتی تشديد آن تأکيد داشته 
اين ماجرا تا آنجا پيش رفت که شخص .  است

ھای  حسن روحانی چندی پيش تأکيد نمود شرکت
بايد به بخش "  حتی اگر شده مجانی"ده را  زيان

اگرچه رئيس سازمان .  خصوصی واگذار کرد
ھا نقش مھمی  سازی در اين واگذاری خصوصی

گيرنده  دارد اما بايد توجه کرد که او يگانه تصميم

 بست و ب�تکليفی بن
 تپه را چگونه    ھفت

  بايد درھم شکست؟
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۴از صفحه  ٢از صفحه    

 تپه را    بست و ب�تکليفی ھفت بن
 چگونه بايد درھم شکست؟

ھای   قانون اجرای سياست۴١مطابق ماده .  نيست
كلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی که در 

 به تصويب مجلس رسيده، تصويب ١٣٨۶سال 
قيمت موارد واگذاری، روش و شرايط واگذاری 

رئيس ھيئت .  بر عھده ھيئت واگذاری است
واگذاری وزير امور اقتصادی و دارايی است و 

 سازمان مديريت و  وزير دادگستری، رئيس
ربط   ذی ريزی کشور، وزير وزارتخانه برنامه

 و دو نفر از نمايندگان مجلس  بدون حق رأی،
عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اس6می  به

 .ديگر اعضاء آن ھستند
قرار نبوده .  بنابراين موضوع کام6ً روشن است

و قرار نيست جناحی  و يا کسی از درون 
حاکميت در مجلس يا قوه قضايی و اجرايی و جز 

تپه و تحقق  آن، خواھان منفعت کارگران ھفت
اند که  اين خود کارگران.  ھا باشد خواست آن

تپه  ح6ل مشکل کشت و صنعت نيشکر ھفت
تپه و  گره مشک6ت شرکت نيشکر ھفت.  ھستند

بست و ب6تکليفی به دست  رھايی آن از بن
امروز حتی برناآگاه .  شود کارگران گشوده می
تپه اين موضوع روشن و  ترين کارگران ھفت

شده است که اگر مجلس و کميسيون اصل  اثبات
تپه ورود کرد، اگر بحث   آن به ماجرای ھفت٩٠

خلع يد از اسدبيگی در مجلس مطرح شد، اگر 
ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور 
درگير اين ماجرا و نھايتاً رأی فسخ قرارداد 

تپه به اسد بيگی و رستمی صادر  واگذاری ھفت
گيری  تپه برای تصميم شد و اگر پرونده ھفت

ارسال شد، ھمه به "  ھيئت داوری"نھايی به 
خاطر اعتراضات و اعتصابات و مبارزات 

تپه  بسته کارگران ھفت پرشور و مستمر و ھم
. بوده است که يک پيروزی برای کارگران است

تپه از  چنانکه آزادی چھار فعال کارگری ھفت
 آبان پيروزی ديگر و ١۴زندان در شامگاه 

ايستادگی متحدانه کارگران در برابر اقدام ضد 
 کارگر به شرکت ١۵کارگری ممانعت از ورود 

و برداشتن اين مانع نيز پيروزی ديگری برای 
استثنا  ھا بی تپه است و اين پيروزی کارگران ھفت

بسته و مستمر  ھمگی ثمره اتحاد و مبارزات ھم
تپه برای  اگر کارگر ھفت.  کارگران بوده است

ھای خود ازجمله خلع يد از  يابی به خواست دست
کرد، اگر  اسدبيگی اعتراض و اعتصاب نمی

زد و اگر  پيمايی خيابانی نمی دست به تجمع و راه
يافت، ھيچ  اين مبارزات يکپارچه استمرار نمی

بحث و صحبتی حتی در حد حرف، از خلع يد 
تپه  کارگران ھفت.  بود اسدبيگی ھم درميان نمی

دھی اعتصاب و مبارزه  که با اتحاد و سازمان
اند مجلس و قوه قضايی و اجرائی  متشکل توانسته

ھايشان صحبت  را وادار کنند در مورد خواست
ھا تصميماتی ولو  کنند، در راستای اين خواست

ھايی را در  روی کاغذ بگيرند و عزل و نصب
سازی سبب گردند، بدون  سازمان خصوصی

ترديد قادرند با حفظ اتحاد و استحکام بيشتر آن، 
دھی اعتصاب و اشکال ديگر مبارزه،  با سازمان

 .پيش بردارند ھای ديگری نيز به گام
درحال حاضر خواست لغو واگذاری شرکت 

تپه و خلع يد از اسدبيگی، ظاھراً به  نيشکر ھفت
واگذارشده که جز "  ھيئت داوری"اظھارنظر 

تپه  کارگران ھفت.  تداوم ب6تکليفی شرکت نيست
ھا و تداوم ب6تکليفی  مخالف  فرصت سوزی

تپه اين است؛  حرف کارگر ھفت.  شرکت ھستند
ھمان دستگاه و مرجعی که شرکت را واگذار کرد 
و با اسد بيگی قرارداد بست، بايد اين قرارداد را 

اين درست  .  فوراً فسخ و از اسد بيگی خلع يد کند
تپه خواھان  ھمان اقدامی است که کارگران ھفت

جويی و  آن ھستند، باقی ھرچه ھست بھانه
 .کشی است وقت

ازپيش  اند و بيش تپه دانسته کارگران آگاه ھفت
دانند که ھيچ جناح و نھاد و فرد حکومتی  می

حاضر نيست از روی ميل و رغبت کاری برای 
ھمه بيش از گذشته بايد  بااين.  ھا انجام دھد آن

ھوشيار باشند و در اخت6فات و رقابت و 
ھای حکومتی، به سياھی  بندی کشمکش ميان جناح

کارگر .  ھا تبديل نشوند لشگر و ابزاردست آن
تپه در ھمه حال بايد به ياد داشته باشد که  ھفت

مداخله اين يا آن فرد و جناح حاکميت در قضيه 
تپه، تنھا و تنھا از زاويه تأمين منافع  ھفت

ھای  بندی در دسته"  ای گربه"ھيچ .  خودشان است
". گيرد برای رضای خدا موش نمی"حکومتی 

تپه بايد به نحوی حرکت کند که  کارگر ھفت
وخم منازعات و  ھويت مستقل آن در پيچ

ھای حکومتی محو و ناپديد  ھای  جناح لفاظی
ھمه ما بايد اين را به خاطر داشته باشيم که .  نشود

دھی اعتصاب و  با حفظ و تحکيم اتحاد و سازمان
تر از آن حفظ استق6ل است  مبارزه متشکل و مھم

ھای خود ازجمله خلع يد از  که بايد خواست
 گيريم و شرکت کشت و صنعت  اسدبيگی را پی

. بست موجود رھاسازيم تپه را از بن نيشکر ھفت
تپه به دست توانای کارگران گشودنی  گره ھفت

ھا را بايد از زانوی خود بگيريم ،  دست.  است
قامت راست کنيم و بدانيم که اتحاد، مبارزه و 
استق6ل طبقاتی ضامن پيروزی و پيروزی 

 .يافتنی است دست
 

 
 
 

احتماT تنھا دو ھفته ادامه يابد، در بھترين حالت 
گيرد و راه  خود سرعت گسترش بيماری را می

باز کردن مدارس، تشويق به .  حل مھار آن نيست
اش  ھای مذھبی و غيره نتيجه برگزاری مراسم

ای که  چيزی جز کشتار مردم نبود و فاجعه
امروز کشور با آن روبروست نتيجه ھمين 

سياستی که باعث شده است حتا .  سياست است
امثال حسينعلی شھرياری فاشيست که خواستار 
استفاده از قوه قھريه عليه مردم برای مھار کرونا 
شده است از امکان چھار رقمی شدن مرگ و مير 

 .ھای آذر و دی صحبت کند در اثر کرونا در ماه
کار و نبود تامين اجتماعی علت اصلی بيرون 

کس  آمدن مردم به خيابان است وگرنه ھيچ
اما جواب مرگ .  خواھد به کرونا مبت6 شود نمی

از گرسنگی و شيون و زاری کودکان از 
وقتی که امروز !  دھد؟ گرسنگی را چه کسی می

که ( ميليون تومانی است ١٢سخن از خط فقر 
، پرداخت )آيد البته باز اين مبلغ کم به نظر می

 ميليون نفر برای ٣٠ ھزار تومان به ١٠٠ماھانه 
چھار ماه که باز معلوم نيست تا چه حد عملی 

! تواند دوا کند؟ شود، چه دردی از مردم می
توانند در خانه  چگونه با اين مبالغ مردم می

 دTر ٣!!   دTر٣ ھزار تومان يعنی ١٠٠!  بمانند؟
تمام يارانه نقدی، کمک معيشتی !!  برای يک ماه؟

و طرح جديد را با ھم اگر حساب کنيد، باز با خط 
ای چندين برابری دارد و اين يعنی  فقر فاصله

محکوم کردن مردم بيکار به مرگ از گرسنگی و 
فقر و فراموش نکنيم که اغلب قربانيان کرونا 

 .ھمين مردمان فقير ھستند
تنھا راه حل مبارزه با شيوع کرونا قرنطينه کامل 

ای که  کشور حداقل برای يک ماه است، قرنطينه
با تامين تمامی نيازھای يک خانواده از جمله 
پرداخت اجاره بھای مسکن و غيره ھمراه باشد، 

طور که در بسياری از کشورھا کسانی که  ھمان
چنان حقوق خود  اند ھم کار خود را از دست داده

کنند و کسانی که قبل از آن نيز  را دريافت می
چنان از حداقل درآمدی که  بيکار بودند ھم
شان را تامين کند برخوردار  نيازھای معيشتی

توان به طور واقعی به  گونه می تنھا اين.  ھستند
جنگ کرونا رفت، اما در جمھوری اس6می و 

ای برای اين  طبقه حاکم بر ايران ھيچ اراده
ھا  تنھا کاری که آن.  مبارزه واقعی وجود ندارد

چون گذشته با ارائه  خواھند کرد اين است که ھم
آمارھای دروغين موفقيت خود را در مبارزه با 

کنند که  گيرند و وقيحانه ادعا می کرونا جشن می
اند که  تمام کشورھای دنيا انگشت به دھان مانده"

ما چگونه اين قدر خوب کرونا را مھار 
 "!!!کرديم

 
 

آبان سياه کرونايی نتيجه 
 ھای جمھوری اس�می سياست

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۶ ٨٩۶ شماره  ٩٩ آذر ٣     ۶
١از صفحه   

 ای که از زندگی به مرگ گريختند زده کودکان حسرت

٧درصفحه   

به دليل نداشتن گوشی  "بوشھر به گفته مادرش  
ھوشمند برای استفاده در شبکه شاد آموزش و  

" پرورش و ناتوانی مالی خانواده برای خريد گوشی 
ھای    وزير آموزش و پرورش گفته .  خودکشی کرد 
خواند و رئيس دادگستری  "  غيرواقعی "اين مادر را  

شھرستان دير نيز وارد ماجرا شد و تھديدکنان  
تکرار ادعای خودکشی محمد را تشويش اذھان  "

. اع6م کرد "  عمومی و تضعيف نظام آموزشی 
آموزان    استاندار خوزستان نيز اخبار خودکشی دانش 

 .خواند " غلوآميز "را  
دھد     ماه اخير نشان می ٢ نگاھی به چند خبر پراکنده  

ھای اخير روندی به شدت    خودکشی کودکان در ماه 
 ساله در  ١٧  آبان دختری  ٢٢ :  صعودی گرفته است 

 ساله در شھرستان  ١۶  آبان، نوجوانی  ١ سقز؛  
 ساله در روستای  ١٣  مھر دختری  ٣٠ پلدختر؛  

ط6تيه بخش نازلوی اروميه بر اثر فقر مالی و  
 و  ١۵  مھر دو نوجوان  ٣٠ نداشتن گوشی ھوشمند؛  

 ساله  ١١  مھر يک کودک  ٣٠  ساله در نيشابور؛  ١٧ 
 ساله در شھرستان  ١۵  مھر نوجوانی  ٢۶ در ھمدان؛  

 مھر  ٢١ کنگان از توابع استان بوشھر بر اثر فقر؛  
 مھر دختر  ٢١  ساله در اي6م بر اثر فقر؛  ١٠ کودک  

 ساله در  ١٨  مھر نوجوانی  ٧ آباد؛     ساله در امين ١٠ 
  ٢  ساله در بابل؛  ١٨  شھريور نوجوانی  ٣٠ تھران؛  

 ساله در ياسوج؛ و اين ليست  ١۶ شھريور نوجوانی  
 .ادامه دارد 

چه بر سر کودکان اين    ايست از آن   اين گوشه 
  ٣٠ ( نوامبر  ٢٠ سرزمين به فاصله کوتاھی پيش از  

 از  ١٩٨٩ روزی که از سال  .  رفته است )  ٩٩ آبان  
" روز جھانی کودک "سوی سازمان ملل به عنوان  

گذاری شده است،ھرچند در کشورھای مختلف    نام 
جشن گرفته  "  روز کودک "روزھای مختلفی به نام  

" روز کودک "ايران ھم روزی دارد به نام  .  شوند   می 
 مھر است، يعنی در ھمان روزھايی که سيل  ١۶ که  

در مقدمه  .  خبر خودکشی کودکان جاری بود 
 از سوی  ١٩٨٩ ، مصوب  "نامه حقوق کودک   پيمان "

"سازمان ملل آمده است  کودک بايد در فضايی  : 
." سرشار از خوشبختی، محبت و تفاھم بزرگ شود 

 از سوی ايران  ١٣٧٢ ای که در اسفند    نامه   پيمان 
مشروط بر آن که مفاد آن در ھر  "پذيرفته شد، البته  

مورد و ھر زمان در تعارض با قوانين داخلی و  
موازين اس6می باشد يا قرار گيرد از طرف دولت  

پس  ."  اTجرا نباشد   جمھوری اس6می ايران Tزم 
در فضايی  "توان نتيجه گرفت که رشد کودکان    می 

قوانين  "با  "  سرشار از خوشبختی، محبت و تفاھم 
و از نظر  "  داخلی و موازين اس6می مغاير است 

 !نيست " اTجرا   Tزم "جمھوری اس6می  
حق تحصيل  "نامه    مندرج در پيمان "  حقوق "از ديگر  

قوانين داخلی و موازين  "است که با  "  رايگان 
چرا که از سوی جمھوری  "  اس6می مغاير است 

ھا کودک اين سرزمين سلب شده    اس6می از ميليون 
تحصيل کرده در    گذشته از محص6ن ترک .   است 

نشين در مقطع دبيرستان و    مناطق محروم و حاشيه 
آموزان بازمانده از تحصيل در مقطع ابتدايی    دانش 

که در آمار آموزش و پرورش جايی ندارند، در  
از  "مرداد ماه وزير آموزش و پرورش اع6م کرد  

 ھزار  ۵٠٠  ميليون و  ٣ آموز،     ميليون دانش ١۴  /  ۵ 
آموز به دليل نداشتن گوشی و اينترنت نتوانستند    دانش 

ھای    اخبار خودکشی ."  از سامانه شاد استفاده کنند 
 ميليون و  ٣ دھند به جز آن    آموزان نشان می   دانش 

و  "  فرھنگی   بی "انتساب علل خودکشی به  
و  "  ھای روانی   بيماری "ھا و    خانواده "  اعتنايی   بی "
از  .  گريبان رژيم را برھانند "  ھای خانوادگی   تنش "

منظر اين کارشناسان، خودکشنده، انسانی است  
از نظر آنان اھميتی  ".  سالم "ای    در جامعه "  بيمار "

نيز ندارد که در تصوير کنونی از شرايط زندگی  
" جامعه سالم "اکثريت مردم در ايران، نشانی از  

چه دردناک است ھنگامی که يک  .  شود   ديده نمی 
نھاد فرھنگی نيز در بيانيه خود، خودکشی کودکان و  

در  .  نامد   می "  مرگ خودخواسته "نوجوانان را   
ای که فقر و ف6کت، مرزھای تحمل انسانی    جامعه 

ھای اجتماعی تمامی    را پشت سر گذاشته، آسيب 
ھای زندگی خرد و ک6ن را درنورديده، ھر    عرصه 

ھاست که    اعتراضی با داغ و درفش پاسخ گرفته، ماه 
، مرگ به رايگان  "ھای معيشتی   بسته "به جای  
ای که حتا حق انتخاب    شود،  جامعه   توزيع می 

ھای مأموران سرکوب سلب    را گلوله "  مرگ "
کند، حتا اگر رھگذری باشی، يا کودکی در راه    می 

در  "  بيمار "توان از انسانی    مدرسه به خانه، آيا می 
مرگی  "سخن گفت يا از  "  سالم "ای    جامعه 

 ؟ "خودخواسته 
خيز با باTترين ابعاد فساد    اين ھمه در کشوری نفت 

خواری، بی آن که ريالی از    و دزدی و رانت 
شان شود؛ کشوری    ھا صرف رفاه   دسترنج توده 

رويارو با تمامی کاTھای اساسی از جمله دارو به  
بھانه تحريم، اما با ھزينه نظامی ساليانه بالغ بر  

 تا  ٢٠٠٩ ھای     ميليون دTر در فاصله سال ١٢۵٩٧ 
؛ در کشوری  )٢٠١٧ بر اساس دTر ثابت  (،  ٢٠١٩ 

اش ھمين يک سال پيش، فرمان به قتل    که سران 
ھا و حبس ھزاران نفردر    صدھا نفر در خيابان 

ھا دادند، چرا که به افزايش قيمت بنزين    گاه   شکنجه 
اعتراض داشتند؛ سپس فريبکارانه به مردم وعده  

ھا اضافه    دادند درآمد حاصل از اين گرانی به يارانه 
خواھد شد، اما دريغ از پشيزی؛ در کشوری که  

از تخريب  "  غيرقانونی "ھای چند صدمتری    کاخ 
نشين بر سر     متری حاشيه ۵٠ اند، اما اتاقک    معاف 

گردد و کک ھيچ    مادر و دختر خانواده ويران می 
 . گزد   مسئولی نمی 

آری در چنين کشوری است که آرمين کرمانشاھی،  
 ساله که به ھنگام زندگی قاشق و  ١١ کودک کار  

شد چرا که غذايی برای    اش پيدا نمی   بشقابی در خانه 
خوردن نداشت؛ بعد از خودکشی ھم جسدش بی  

ماند چرا که شناسنامه در گروی    شناسنامه می 
بيمارستانی است که مادر آرمين در آن به بيماری  
سرطان مرده بود و به بھانه گم شدن از پس دادن آن  

ھای به     ساله ابتدا لباس ١١ زينب  .  کند   خودداری می 
سوزاند و بعد خود را    شدت مندرس خود را می 

 که توان خريد قبر را ھم    کند و خانواده   آويز می   حلق 
. کنند    متری خانه دفن می ٢٠٠ ندارد جسدش را در  

نبودند و اين کودکان  "  بيمار "نه، اين کودکان  
بار به    ای نيافتند جز گريز از زندگی حسرت   چاره 

 .دامان مرگ 
،  "بيمار "اگر اين کودکان قربانی نظم موجودند و نه  

نبوده بلکه تحميل  " خودخواسته "ھا    اگر اين مرگ 
اند،    شده از سوی نظم موجود و نظام حاکم  بوده 

چنان به اندوه و سوگ و    آيا بايد ھم :  پرسش اين است 
حسرت تن داد يا بايد با يک ت6ش و اتحاد ھمگانی  
تمام گند کثافت جامعه کنونی را روبيد و اساس نظم  

طبقاتی حاکم بر آن را سرنگون ساخت تا خردسال و  
ميانسال و کھنسال آن در رفاه و آزادی به سر برند؟  

 : مان بخوانيم   و با فرزندان 
 دلنگ دلنگ، شاد شديم 

ھا ھزار     ھزار نفر، ھزاران و شايد ده ۵٠٠ 
آموز ديگر نيز وجود دارند که به رغم ثبت نام    دانش 

در حسرت تحصيل به سر  "  شاد "در سامانه  
حسرتی چنان جانگداز که آنان را به  .  برند   می 

 .دارد   خودکشی وامی 
 درصد از جمعيت  ٢٧  بيش از  ٩٨ بنا به آمار سال  

 سال  ١٨  ميليون نفری ايران را افراد زير  ٨٣ حدود  
ھاست    آمار خودکشی در ايران سال .  دھند   تشکيل می 

شود، چرا که وقتی آماری نباشد،    که منتشر نمی 
بنا به برخی تحقيقات،  .  واقعيتی نيز وجود ندارد 

-١٣٩٨ خودکشی در ايران طی مدت چھارساله  
 درصدی روبرو بوده است،  ۶٠  با افزايشی  ١٣٩۴ 

 درصد به آمار  ١۵ يعنی به طور متوسط ساTنه  
خودکشی در کشور افزوده شده است و به جز  

ھا اکنون به    ھای محروم پيشين، دامنه خودکشی   استان 
بنا به  .  سراسر کشور و به کودکان نيز رسيده است 

ھمين تحقيقات، اين آمار در سه ماه نخست سال  
 با افزايشی  ٩٨ جاری نسبت به ھمين دوره در سال  

نمودار روزنامه  .   درصدی روبرو بوده است ٢٣ 
 برابر شدن  ٢ اعتماد در شھريور ماه نيز به  

خودکشی جوانان نسبت به ميانگين جھانی اشاره  
 . کند   می 

بندی شاخص ف6کت    کشوری که در قعر جدول رتبه 
و صعود ايران به جايگاه دوم جھانی و رتبه اول  
خاورميانه دست يافته است، افزايش خودکشی  

عدالتی و    تعجبی ندارد، چرا که فقر، تبعيض، بی 
به  .  بيکاری در زمره عوامل اصلی خودکشی ھستند 

پذيرترين گروه    تبع آن، کودکان نيز که آسيب 
روند، از تأثيرات گسترش    اجتماعی به شمار می 

شکاف طبقاتی و تبعيض از ھمان امکانات اندک  
اند و بديھی است    تحصيلی پيشين نيز محروم گشته 

ھا رھايی از بار فقر    در چنين شرايطی برخی از آن 
و محروميت و تبعيض را در پايان بخشيدن به  

 .زندگی خود بجويند 
افزايش آمار خودکشی کودکان، بر اثر عدم  
دسترسی به تحصيل تنھا مورد اعمال خشونت عليه  

ھای ھولناک    ما امروزه با پديده .  کودکان نيست 
کودکان کار، کودکان  :  ديگری نيز روبروييم 

خيابانی، افزايش روزافزون خشونت و آزار جنسی  
ھای     و اجتماع، ازدواج   و جسمی کودکان در خانواده 

ھای ناموسی، فروش کودکان، کودکان    اجباری؛ قتل 
 سال،  ١٨ معتاد، افزايش روسپيگری در سنين زير  

 سالگی، آزار و  ٧ تحميل حجاب به کودکان از سنين  
، ضرب و شتم و قتل  "جرم بدحجابی "پيگرد به  

ھای خيابانی،    توسط نيروھای امنيتی در اعتراض 
دستگيری و شکنجه جسمی و روحی در  

 ...ھا و   گاه   بازداشت 
ھا اقتصادی     درصد از موارد خودکشی ٧٠ منشأ  

گاه که به جز فقر، ترکيبی از    است، اما حتا آن 
عوامل مختلف از جمله تبعيض و نابرابری جنسيتی  

ستيزانه و مناسبات پدرساTرانه    ھای زن   و سنت 
گردند، باز ھم اين رژيم    عامل خودکشی می 

جمھوری اس6می است که با تقويت و تثبيت  
 دھه به  ۴ ستيزانه طی    ستيزانه و کودک   ھای زن   سنت 

 .ھا ياری رسانده است   گسترش و تداوم آن 
با انتشار ھر خبر خودکشی، مسئوTن به جز انکار  

کوشند آن را به علل غير    و تھديد و Tپوشانی می 
اقتصادی و غير سياسی نسبت دھند و  

آيند تا با روانشناسی فردی و    شان گرد می   کارشناسان 
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بيکاری گسترده، برای يافتن کار با انواع و اقسام 
ھای فيزيکی، روحی و حتی تجاوز  خشونت

رو ھستند، بلکه دولت و کارفرمايان  جنسی روبه
با اخراج و بيکارسازی زنان، کاھش دستمزدھای 
واقعی، فقر اقتصادی زنان را که يکی از اشکال 

در .  اند خشونت عليه زنان است، تشديد کرده
ھا زن بيکارند، از حق داشتن کار  ايران ميليون
اند و زير فشار فقر و فشارھای  محروم شده

. روحی و روانی  مداوم ناشی از آن قرار دارند
اين ابعاد گسترده بيکاری زنان ناشی از سياست 

آميز دولت دينی برای به بند  آگاھانه تبعيض
کشيدن زنان در چھارديواری خانه است که 

در .   داری برای زن قائل نيست ای جز خانه وظيفه
 ميليون زن سرپرست ٤ايران امروز، متجاوز از 

ترين شرايط ، زير شديدترين  خانوار در وخيم
بيش از .  فشار و خشونت اقتصادی قرار دارند 
ھای ناچيز  دو ميليون تن از اين زنان تنھا با کمک

بار،  کميته امداد و بھزيستی، زندگی ف6کت
. کنند فرسايی را سپری می آور و طاقت عذاب

ويژه در چند سال  درنتيجه ھمين فشارھاست که به
ھايی از خودکشی زنان در  اخير،  مکرر گزارش

اين واقعيت نيز برکسی .  اثر فقر انتشاريافته است
پوشيده نيست که در عموم خانوارھای کارگر و 

تر شدن اوضاع اقتصادی،  زحمتکش  نيز با وخيم
بيکاری و تورم افسارگسيخته، فشار سنگينی بر 

 . آيد دار وارد می ويژه زنان خانه زنان به
دولت دينی حاکم بر ايران که مبلغ و مروج 

اس6می   -مردساTری، خانواده سنتی
وسطايی،  نابرابری و تبعيض نسبت به  قرون

زنان است، با قوانين و مقررات ارتجاعی 
اس6می، راه را بر ھر شکل از خشونت عليه 
زنان توسط دولت و خانواده سنتی و مردساTر 

تمام قوانين و مقررات دولت .  ھموار کرده است
گرا بر انقياد، نابرابری، تبعيض و خشونت  اس6م

بر طبق اين .  عليه زنان مھر تائيد زده است
قوانين زن بايد در خانواده تابع و زيردست مرد 
باشد و از دستورات وی تبعيت کند، چراکه مرد 
بر طبق ھمين قوانين، سرپرست، رئيس و ارباب 

داند  اين قوانين، مرد را مجاز می.  خانواده است
که به ھر خشونتی عليه زن متوسل شود، زن را 
تحقير کند، کتک بزند، اجازه کار و فعاليت و 
تحصيل در خارج از خانه را به وی ندھد، 

وآمد زن را محدود کند و حتی تحت  رفت
ھای رومينا اشرفی  نمونه.  شرايطی به قتل برساند

، ريحانه عامری، فاطمه بريھی در سال جاری  
 .اند فراوان

گويند که خشونت  ھای رسمی می گزارش
خانوادگی عليه زنان در سال جاری  نسبت به 

 درصد افزايش نشان داده است و ٢۶، ٩٧سال 
 درصد از مجموع ۴۶اکنون اين خشونت حدود 

 . ھا عليه زنان  است خشونت
يک نماينده مجلس ارتجاع اس6می در اوايل سال 

در : "  وگو با خبرگزاری برنا گفت جاری در گفت
اصفھان بر اساس برخی تحقيقات، خشونت عليه 

 درصد نسبت به مدت ٢۶زنان در ايام کرونا، 
 ."مشابه سال پيش افزايش داشته است

اين خشونت در ھرسال به مرگ صدھا زن توسط 
 .انجامد شوھر، پدر و برادر می

ھای خانوادگی را  مراکز رسمی دولتی آمار قتل
اما گزارشی که سال گذشته .  کنند اع6م نمی

اصط6ح  ھای به خبرگزاری ايسنا انتشار داد، قتل
.  مورد اع6م نمود٤٥٠ناموسی را در ھرسال تا 

ھای اخير مطبوعات رژيم حاکی است که  گزارش
داده   قتل ناموسی رخ٨در سال جاری در ھرروز 

اگر اين آمار ھمچنان تا پايان سال ادامه .  است
 مورد ٢٧٠٠ھای ناموسی به حدود  يابد، قتل

نقش دولت و قوانين دولتی .  افزايش خواھد يافت
. رحمانه بر کسی پوشيده نيست در اين کشتار بی

قانون و قدرت دولتی اين حق را به مرد خانواده 
اصط6ح ناموس، زن را  داده است که با توجيه به

برای قاتل  نيز يا اص6ً مجازاتی .  به قتل برساند
وجود ندارد، يا مجازاتی بسيار سبک در نظر 

 .   شده است گرفته
ھای اقتصادی، اجتماعی،  ای از خشونت مجموعه

آوری زنان به  دولتی و خانوادگی باعث روی
 . خودکشی در ايران شده است

بر طبق گزارش سالنامه پزشکی قانونی، در سال 
 . زن خودکشی کامل داشتند١۵١٧، ٩٨

گرا و قوانين آن درواقع زن را  دولت دينی اس6م
اين قوانين به مرد .  داند جزئی از مايملک مرد می

دھد که دختران کم سن و سال خود را به  حق می
ھا چندين  ازدواج مردانی درآورند که گاه سن آن

اين کودک ھمسران، .  برابر کودک ھمسر است 
ھا  ھايی که زنان با آن ع6وه بر تمام خشونت

تر نيز مواجه  رو ھستند، با خشونتی وحشيانه روبه
گروھی از اين کودک ھمسران يا به .  شوند می

ھا  ھايی که با آن رسند يا زير فشار خشونت قتل می
يکی از علل .  کنند اند، خودکشی می مواجه

ويژه در خوزستان و  خودسوزی زنان  که به
ھای  دھد، ھمين ازدواج غرب ايران رخ می

 . اجباری دختران کودک است
کودک ھمسری در ايران رسماً و قانوناً مجاز و  

چراکه .مورد تائيد دولت دينی و قوانين آن است
دھد  قانون اين حق را به پدر و سرپرست مرد می

که دختر خود را در سنين کودکی به ازدواج  

اجباری وادارد يا مانع از ازدواج دختر با مرد 
 .  موردع6قه خود شود

، ٩٧احوال در سال  بر اساس آمار سازمان ثبت
 ١٣ ازدواج  دختران کمتر از ۵۴ ھزار و ١٣

 . سال به ثبت رسيده است
 ازدواج در دختران ٨۶ ھزار و ١٣٣ھمچنين 

يعنی بر طبق .   ساله به ثبت رسيده است١٨ تا ١۴
احوال در سال  ھمين آمار رسمی  سازمان ثبت

 ھزار کودک ھمسر ١٥٠ رقمی نزديک به ٩٧
.   سال در آمار ازدواج وجود داشت١٨زير 

ناگفته نماند که به گفته معصومه ابتکار معاون 
 ٣٠ سال حدود ١۴روحانی ازدواج دختران زير 
ھمچنين .   ھزار١٣ھزار در سال است و نه 

ازدواج بخشی از کودک ھمسران در مناطق 
گاه در مراکز رسمی  مانده، ھيچ روستايی عقب
توان  براين اساس حتی می.   شود دولتی ثبت نمی

 ھزار کودک ھمسر در ھرسال نيز ٢٠٠به رقم 
حال اگر سوای مجاز دانستن ازدواج .  يافت دست

 سال در قوانين جمھوری ١٨دختران زير 
ای پديده کودک ھمسری در  اس6می  به علل ريشه

ايران نيز توجه کنيم ، ناشی از فقر اقتصادی و 
-فرھنگی است که مسبب آن نيز نظم اقتصادی

 . اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران است
موارد اعمال خشونت عليه زنان در ايران بسيار 

 است که در اين نوشته بتوان حتی به  فراتر از آن
خشونتی در اين ابعاد که زنان .  ھا اشاره کرد آن

راه حل  اند، تنھا يک در ايران با آن مواجه
برای برانداختن اين خشونت، .  راديکال دارد

فقط بايد دولت دينی حاکم بر ايران را سرنگون  نه
کرد و ھرگونه نابرابری و تبعيض جنسيتی را 

 -برانداخت، بلکه با دگرگونی نظم اقتصادی
اجتماعی بايد شکل و ساختار خانواده کنونی را 

بخش بزرگی از زنان ھم اکنون .  دگرگون ساخت
از ھمين روست که در .  اند به اين حقيقت پی برده

 ماه سال گذشته برای سرنگونی  قيام آبان
جمھوری اس6می، زنان حضوری پررنگ و 
نقشی فعال و برجسته داشتند، تا جايی که در 
برخی شھرھا و مح6ت در نقش رھبران 

 .      مبارزات ظاھر شدند
 

٣از صفحه   

 دولت دينی و
  خشونت عليه زنان 

٨از صفحه   

می شوند، در عوض سران جمھوری اس6می با  
دزدی و فساد و رانت خواری روز به روز فربه تر  

 . می گردند 
نتيجه اينکه در پی گزارش جديد دبير کل آژآنس و  
ھمچنين با توجه به شاخ و شانه کشيدن ھای ظاھری  
جمھوری اس6می و اع6م پيش شرط بايدن برای  
بازگشت آمريکا به توافق برجام بعيد به نظر می  
رسد دست کم در کوتاه مدت، کمترين روزنه اميدی  

اما  .  برای برون رفت از بن بست برجام ايجاد شود 
ادامه اين وضعيت نه جنگ و نه صلح در دراز  
مدت ھم برای جمھوری اس6می ممکن نيست و  

 نه برای احيا مرده برجام ھيئت حاکمه ايران اجبارا 
که برای بقای خود ھم که شده نيازمند انجام يک 

 .ديگر است" نرمش قھرمانانه"
 
 
 
 
 
 
 
 

 از ستم آزاد شديم 
 خورشيد خانم آفتاب کرد 

 .کلی برنج تو آب کرد
 !بفرمائين! خورشيد خانوم

 از اون باT بياين پائين
 ما ظلمو نفله کرديم

 آزادی رو قبله کرديم
 از وقتی خلق پا شد
 .زندگی مال ما شد

 از شادی سير نمی شيم
 ديگه اسير نمی شيم
 ھا جستيم و واجستيم

 تو حوض نقره جستيم
 سيب ط6 رو چيديم

 . به خونه مون رسيديم
 
 

 گرازش آژانس و
  پيچيده تر شدن شرايط برجام 

 ای که از زده کودکان حسرت
 زندگی به مرگ گريختند
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٧درصفحه   

١از صفحه   

جمھوری .  ھای اخير سابقه نداشته است در سال
اس6می در ھرسال،  تعدادی از زنان را با 

در .  کند اتھامات سياسی و غيرسياسی اعدام می
پی قيام آبان ماه سال گذشته صدھا تن از زنان 

خواه،  با خشونتی وحشيانه  توسط  مبارز و آزادی
مزدوران سرکوبگر رژيم بازداشت و تعداد 

رحمانه به  ھای بی ھا  پس از شکنجه کثيری از آن
جمھوری .  ھای سنگين و ش6ق محکوم شدند حبس

اس6می  در کارنامه ننگين خود موارد فراوانی 
ھا را ثبت  از دستگيری زنان ، تجاوز و کشتار آن

 . کرده است
توھين و تحقير وضرب و شتم زنان توسط  پليس 

جمھوری اس6می  به واقعيتی روزمره در ايران  
اقدامات سرکوبگرانه پليس در .  تبديل شده است

ھا و مراکز عمومی عليه زنان برای  خيابان
تحميل حجاب اجباری تنھا يک نمونه است که به 

 .ھای گذشته ھمچنان ادامه دارد روال سال
ھا،  ھا، بوستان روزه در خيابان زنان ھمه

ھا، موسسات دولتی و حتی در درون  ورزشگاه
ھای شخصی، تحت کنترل پليسی قرار  اتومبيل

دارند و مورد تعرض نيروھای سرکوب رژيم 
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در طول يک سال اخير، اخبار و .  ھستند
ھای متعددی از توھين و تحقير،  ھا و فيلم گزارش

ھا و ديگر  ضرب و شتم و آزار زنان در خيابان
مراکز عمومی توسط پليس وحشی و سرکوبگر 
جمھوری اس6می و مزدوران بسيجی  در 

ھرگز .   ھای اجتماعی انتشاريافته است شبکه
جز ايران کشوری را در سراسر  توان به نمی

ھمه خشونت وحشيانه دولتی  جھان يافت که اين
 . عليه زنان اعمال شود

الذکر محدود  اين خشونت دولتی اما به اشکال فوق
داری با  دولت دينی پاسدار نظم سرمايه.  شود نمی

ھای بحران اقتصادی و ورشکستگی  تحميل ھزينه
ھای زحمتکش، خشونت  مالی  بر دوش توده

فقط اين .  اقتصادی بر زنان را تشديد کرده است
نيست که تحت حاکميت دولت دينی، زنان با 

اند،  تبعيض و نابرابری اجتماعی و سياسی مواجه
ھا استخدام شوند و  توانند در بسياری از رشته نمی

ھا بسيار پائين  فعاليت کنند، دستمزد و حقوق آن
است و يا با انواع خشونت در محيط کار 

اند، فقط اين نيست که در شرايط فقر و  مواجه

 دولت دينی و خشونت عليه 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 

 عمودیپوTريزاسيون 
 :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
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