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 ها به سادگی  معضل تحريم

 حل شدنی نيست
 

در شرايطی که اوضاع اقتصادی در ايران به 
نهايت وخامت رسيده و کابينه روحانی  با بحران 

مالی وخيمی مواجه است، جمهوری اسالمی که  
بود، از   تمام اميد خود را به پيروزی بايدن بسته

های سياسی و ديپلماتيک خود را  اکنون تالش هم
نوعی از توافق با  تر به برای حصول هرچه فوری

مذاکرات پشت .  دولت آمريکا، آغاز کرده است
های کابينه بايدن  پرده با اعضای برجام  و واسطه

در جريان است ، تا شايد پيش از پيوستن مجدد 
هايی از توافق دست  آمريکا به برجام به حداقل

آذر نيز کميسيون  ٢۶روز چهارشنبه .  يابند
مشترک برجام ، بر سر ديدار وزيران خارجه، 
پيش از پيوستن مجدد آمريکا به برجام، توافق 

 . کرد

کننده کميسيون نيز حاکی  بيانيه هماهنگ
های  کنندگان در پرتو چالش مشارکت:"است

موجود، درباره همکاری در خصوص حفظ 
برجام و نحوه اطمينان حاصل کردن از اجرای 
کامل و مؤثر آن از سوی تمامی طرفين بحث 

ها چيزی به بيرون  از محتوای  اين بحث."  کردند
درز نکرد، اما پوشيده نيست که با توجه به 

شده اتحاديه اروپا بر سر مذاکره  مواضع اعالم
پيرامون برنامه موشکی جمهوری اسالمی و 

جمهور جديد  ای که مدنظر رئيس مسائل منطقه
بايد طرفين  در اين اجالس  آمريکا نيز هست، می

مواضع خود را الاقل اعالم کرده باشند و 
گيری و توافقات را به اجالس وزرای  تصميم

 . خارجه موکول کرده باشند

در همين حال، اتفاقاتی در اين چند روز در ايران 
را   يابی به توافق رخ داد که مبرم بودن دست

علی .  دهد برای جمهوری اسالمی نشان می
ای که تاکنون شعارهای مفت در مورد  خامنه

داد،  فايده بودن مذاکرات رفع تحريم را سر می بی
ها يک  که برای رفع تحريم در هفته گذشته از اين

. ساعت هم نبايد تأخير داشت، سخن به ميان آورد

اش  های هميشگی بازی رسم دودوزه وی البته به

روزی که با .  آذر روز ديگری بود ٢٣يکشنبه 
 ١۵های مستقل بازنشستگان، در  فراخوان تشکل

هم در شرايطی که کرونا هر روز  شهر، آن
گيرد، بازنشستگان تامين  صدها قربانی می
ها آمده و مطالبات خود را  اجتماعی به خيابان

نه به اين اميد که گوش شنوايی در .  فرياد زدند
ميان حاکمان باشد، به اين اميد که اتحاد و 

ها بتواند حاکمان را مجبور  گسترش مبارزات آن

وقت نگذاريد  اولين قانون او اين است که هيچ"
وقت خطا و تقصيری را  مردم دلسرد شوند، هيچ

وقت تصديق نکنيد که دشمن ممکن  نپذيريد، هيچ
وقت جايی  است صفت خوبی داشته باشد، هيچ

برای جايگزين باقی نگذاريد، در آن واحد روی 
يک دشمن متمرکز شويد و تقصير هر اتفاق بدی 

مردم دروغ بزرگ را .  را بر گردن او بيندازيد
کنند و اگر  زودتر از دروغ کوچک باور می

دروغی را مکرراً تکرار کنيد، دير يا زود آن را 
٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٠شماره  ٩٩دی  ١ –سال  چهل و دوم 

 "مون تنها کف خيابان، به دست مياد حق"

ای در شرق،  دهنده هفته پايانی آذرماه، خبر تکان  
ای که  ساله١۴تا  ١٠ی پيرامون هزاران دختربچه

آيند و صدها تن ديگر که زير  به ازدواج درمی
بنا به .  شوندانتشاريافت سال، مادر می ١۵

گزارش  مرکز آمار ايران  در بهار سال  جاری 
 ١۴تا  ١٠ازدواج دختربچه  ٧٠٠٠بر بالغ)  ٩٩(

سال به  ١٠تر از  ساله و يک ازدواج دختربچه کم
مطابق اين گزارش درهمين .  ثبت رسيده است

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 اطالعيه مشترک

 
تأمين واکسن ُکرونا و ارائه 
رايگان آن، خواست فوری 

 !طبقه کارگر است

های برحق  به تن دادن به حداقل بخشی از خواست
از همين رو بود که در .  بازنشستگان کند

"ها فرياد برآوردند خيابان فقط کف خيابان، به : 
شعاری که برخاسته از ".  مون دست مياد حق

ی واقعی و عملی بازنشستگان بويژه در  تجربه
 .های اخيرشان است سال  جريان مبارزات

در اين روز بازنشستگان در شهرهای تهران، 

 کودک همسری، کودک مادری 

 جنايت و ننگ بزرگ بشری

 ناسيوناليست های  –چهره واقعی بورژوا 

 حاکم بر اقليم کردستان

 از کوزه همان برون تراود که در اوست

اين عباراتی است در تشريح ."  باور خواهند کرد
دفتر خدمات "روحيه هيتلر در گزارش 

 .طی جنگ جهانی دوم" استراتژيک اياالت متحده

های فاشيستی،  چون رژيم هايی هم سران رژيم
اند، هرچند بايد اقرار  نازيستی و دينی چه همسان

کرد که سران جمهوری اسالمی گوی سبقت را 
چرا که اگر .  اند از همتاهای تاريخی خود ربوده

های بزرگ  در زمان هيتلر مردم آلمان، دروغ

 کسی چندان گستاخ که 

 کند شرمانه حقيقت را تحريف می چنين بی
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١از صفحه   

 ها به سادگی حل شدنی نيست معضل تحريم

"  نخست گفت بايد بيش از آنکه به فکر رفع : 
اما ."  تحريم باشيم بر خنثی کردن آن تمرکز کنيم

" نکته اصلی سخنان وی در اين بود که افزود 

گوييم دنبال رفع تحريم نباشيم، چراکه  البته نمی
اگر بتوان تحريم را رفع کرد، حتی يک ساعت 

جا نيز اکتفا  او به همين"  هم نبايد تأخير کنيم
بر خط مذاکره و سازش حسن روحانی .  نکرد

"مهر تأييد زد و گفت من از مسئولين کشور : 
کنم به شرطی که به اهداف ملت پايبند  حمايت می

 .منملت هم در يک رژيم استبدادی يعنی ." باشند

زمان رخ داد و در پيوند با  اتفاق ديگری هم که هم
ای به  همين موضع قرار داشت، دستور خامنه

مجمع تشخيص مصلحت  برای به جريان انداختن 
پرونده پر کشمکش و مسکوت مانده لوايح مقابله 

و مقابله با )  پالرمو(يافته فراملی  با جرائم سازمان
 . بود) سی اف تی(تأمين مالی تروريسم 

جمهور در اين رابطه گفت  معاون حقوقی رئيس
ای  حسن روحانی پيرامون اين مسئله به خامنه

در پاسخ به اين نامه  "  ای  نامه نوشته  و خامنه
شده  های حقوقی مطرح حل ضمن موافقت با راه

ها، موضوع را به مجمع  برای رفع نگرانی
 ."تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند

ای  اما روابط عمومی مجمع با صدور اطالعيه
ای ارائه کرد و  برداشت ديگری از دستور خامنه

ای در پاسخ به دو درخواست  خامنه:  گفت
ً با تمديد زمان بررسی اين "     روحانی صرفا

 .است" موضوع در مجمع موافقت کرده

اما برخالف ادعای روابط عمومی مجمع، در 
دستور کار قرار گرفتن اين لوايح يعنی تصويب 

بود، نيازی به در دستور  اگر جز اين می.  ها  آن
مسکوت ماندن .  کار قرار گرفتن اين لوايح  نبود

حس .  ها توسط مجمع بود لوايح  به معنای رد آن
روحانی به تصويب اين لوايح نياز دارد تا در 

های برجام دارد، بتواند  مذاکراتی که با طرف
ادعا کند که جمهوری اسالمی دست از اقدامات 

. المللی خود برداشته است کارانه بين جنايت

رژيمی که تمام موجوديتش با جرائم 
يافته، تروريسم، فساد مالی و تأمين مالی  سازمان

تروريسم عجين است، بايد در چنان فشاری 
قرارگرفته باشد که حاضر به  پذيرش 

ها  هايی بشود که همواره از پذيرش آن کنوانسيون
گرچه حتی تصويب اين لوايح، .  امتناع کرده بود

به آن معنا نيست که جمهوری اسالمی از اقدامات 
. المللی دست بر خواهد داشت کارانه بين جنايت

اکنون معاهدات و مقاوله  جمهوری اسالمی هم
المللی متعددی را امضا کرده، بدون  های بين نامه
 . ها عمل کند که به آن اين

ای  ازآن که حسن روحانی تأييد رسمی خامنه پس
را برای مذاکره و توافق گرفت، در نشست 

آذر با دست پرتری وارد شد و خطاب  ٢۴خبری 
ازاين در مجلس، قانونی را  به رقبای خود که پيش

های او  اندازی در برابر تالش برای سنگ
ای هستند  عده:"  تصويب کرده بودند، گفت

خواهند پايان تحريم را به تأخير بيندازند، ما  می
يک دقيقه و يک ساعت هم به اين رضايت 

وی "  ها خواهيم ايستاد نخواهيم داد و در برابر آن
در پاسخ به خبرنگار  تسنيم در مورد اجرای 

خود   قبالً دولت موضع:  مصوبه مجلس نيز گفت
اين .  را نسبت به اين قانون اعالم کرده است

با تفسير خودمان آن را .  داند قانون را مفيد نمی

"کنيم اجرا می خواهد تحريم  يعنی قانونی که می. 
را بردارد، نه قانونی که تحريم را تأخير 

 ."بيندازد 

ای که  با تمام اين اوصاف و تمام آمادگی و عجله
روحانی به نمايندگی از جمهوری اسالمی برای 

دهد، حل  بازگشت آمريکا به برجام  نشان می
اختالفات دولت آمريکا و جمهوری اسالمی حتی 

ها و برگشت  در محدوده برجام برای رفع تحريم
چراکه .  به سه سال پيش ديگر سهل و ساده نيست

داده  گذشته ثابتی وجود ندارد، اتفاقات جديدی رخ
رو بازگشتی  به  ازاين.  که درگذشته وجود نداشت

جمهوری اسالمی .  تواند رخ دهد سه سال قيلنمی
هايی را توليد کرده که  در اين سه سال موشک

. ها را به سه سال پيش بازگرداند توان آن نمی

ای نيز وضع بر همين  های هسته درزمينٔه پيشرفت
که توافق جديدی صورت  مگر آن.  منوال است

ها به لحاظ فيزيکی نابود  گيرد و اين پيشرفت
درزمينٔه .  سادگی ممکن نيست هم به شوند که آن

ای ممکن است جمهوری اسالمی تن به  هسته
ها بدهد، اما بعيد است که  نشينی خيلی از عقب

اين .  درزمينٔه موشکی بخواهد امتياز جدی بدهد
مسئله که سه سال پيش چندان مهم نبود، اکنون به 

. شده است يک اختالف گرهی برای طرفين تبديل

های جمهوری اسالمی فقط مسئله مورد  موشک
نزاع جمهوری اسالمی و آمريکا نيست، بلکه 
حاال يک مسئله مهم برای اروپا، اسرائيل و 

از جانب .  کشورهای عربی منطقه  نيز هست
آمريکا هم بازگشت به سه سال پيش ناممکن 

های  رو که تعدادی از تحريم نه صرفاً ازآن.   است
پذير نيستند، بلکه بايدن  سادگی برگشت ترامپ به

های نظامی و  تالش خواهد کرد که جلو پيشروی
سياسی جمهوری اسالمی را در سه سال گذشته 

خواهد  حال دولت آمريکا نمی درعين.  بگيرد
عنوان اهرم فشار برای  ابزارهايی را که اکنون به

پيشبرد سياست خود در دست دارد، از دست 
البته آمريکا به برجام بازخواهد گشت، اما .  بدهد

برخالف جمهوری اسالمی که اشتياق فراوانی به 
نوعی توافق  از  بازگشت آمريکا و حصول به

ای برای  دهد، دولت آمريکا عجله خود نشان می
. وفصل اختالفات با جمهوری اسالمی ندارد حل

از ديدگاه اعضای  باقيمانده برجام نيز بازگشت 
. صاف و ساده آمريکا و احياء برجام ممکن نيست

عنوان يکی از  حتی  وزير خارجه روسيه به
حاميان مهم جمهوری اسالمی، اخيراً به همين 

سخنگوی وزير خارجه چين .  واقعيت اشاره کرد
در حال حاضر مسئله : "نيز چند روز پيش  گفت

ايران در شرايط پيچيده و حساسی قرار دارد و 
خواهيم با توجه به  از همه اعضای برجام می
داری بر اساس حفظ  وضعيت منطقه و با خويشتن

برجام همه .  منابع مشترک و برجام تالش کنند
چين .  مسائل امنيت منطقه را حل نخواهد کرد 

وگوی چندجانبه  نيز خواهان ايجاد مجاری گفت
فارس است تا  ديگر در منطقه خاورميانه و خليج

از طريق مذاکره و مشورت برابر، برای حفاظت 
 ." از صلح و ثبات توافق جديدی حاصل شود

کشورهای اروپائی عضو برجام نيز خواهان 
های جمهوری اسالمی و  مذاکراتی بر سر موشک

ها اخيراً نيز تاکتيک  آن.  اند ای شده مسائل منطقه
عنوان اهرم فشاری  بر  مسائل حقوق بشری را به

اند که در راستای  جمهوری اسالمی پيش کشيده

اهداف  موردنظرشان بر سر برجام است و نه 
که  ازاين حتی وقتی چون پيش.  چيزی فراتر از آن

جمهوری اسالمی مخالفان خود را در کشورهای 
گذاری  اروپائی ترور کرد، يا زمانی که قصد بمب

در جلسه شورای ملی مقاومت مجاهدين در 
عالوه بر .  فرانسه را داشت، اقدامی انجام ندادند

های عرب منطقه و اسرائيل نيز  ها، دولت اروپائی
فشار خود را بر آمريکا و اروپا و حتی روسيه و 

ای را  چين برای توافق جديدی که مسائل منطقه
در راستای .   اند نيز در برگيرد، افزايش  داده

های جهانی است که اخيراً  همين فشار قدرت
المللی اتمی هم از نياز به يک  مديرکل آژانس بين

فقط  بنابراين نه.  توافق جديد سخن گفته است
ازنظر داخلی ، بلکه خارجی نيز رژيم در 

 . موقعيت ضعيفی قرار دارد

تواند  با اين اوصاف جمهوری اسالمی چه می
بکند؟  حسن روحانی در نشست خبری اخير خود 

 :در پاسخ به خبرنگاران بی سی گفت

. کس شرطی را نخواهيم پذيرفت از هيچ هيچ پيش"

مذاکره است و نه اينکه بخواهيم  نه برجام قابل
برجام را از نو پهن کنيم روی ميز مذاکره و ماده 

يک برجام است قبالً مذاکره .  به ماده بحث کنيم
عين اين برجام را همه .  شده و توافق شده است

کنند، اگر اجرا کردند ما  کنند يا اجرا نمی اجرا می
 .کنيم هم اجرا می

مسائل ديگری که نام برديد مسائل موشکی و 
. ای ندارد ای هيچ ارتباطی به مسئله هسته منطقه

ها را قبالً با ما صحبت کرده بودند، همان  اين
کرد در برجام  با ما صحبت می ۵+١موقع که 
ها آمريکا بحث  ها را بحث کردند، ماه همه اين

کرد که مسئله موشکی را وارد کند رد کرديم  می
کردند  ها بحث می ماه.  مذاکره نيست و گفتيم قابل

ها بحث  هم وارد شود، همه اين  که مسائل منطقه
طرح و مذاکره  ها قابل اين.  شده و رد شده است

تواند روی ميز باشد  آن چيزی که می.  نيست
 ." که همه به تعهدات کامل خودشان برگردند همين

داری در  های سرمايه البته ترديدی نيست که دولت
های خود،  دستشان را از  مذاکرات و بده و بستان

کنند و ابتدا خط قرمزهای خود  همان آغاز رو نمی
کشند، اما در جريان مذاکره است  را به ميان می

حسب قدرت و توازن قوای موجود،  که به
دهند و امتياز  نشيند، امتياز می آرام عقب می آرام
جمهوری اسالمی اما در اين مذاکرات .  گيرند می

بايد .  در موقعيتی نيست که بتواند امتياز بگيرد
ها لغو  عقب بنشينند تا الاقل بخشی از تحريم

مشکل اصلی  و گرهی اما بر سر مسائل .  شوند
صورت يک  ای است که به موشکی و منطقه

رغم حمايتی که  به.  اختالف جدی باقی خواهد ماند
ای از روحانی کرده است، دست روحانی  خامنه

نشينی از مسائل  عقب.  بر سر اين مسائل بازنيست
ها را  تواند منازعه جناح ای می موشکی و منطقه

چنان تشديد کند که برای خود جمهوری اسالمی 
ای هم  در چنين حالتی خامنه.  آفرين گردد مشکل

 .شود پشت روحانی را خالی کند ناگزير می

بنابراين روشن است که آمدن بايدن و حتی 
بازگشت آمريکا به برجام، معضل جمهوری 

. سادگی حل نخواهد کرد ها به اسالمی را  با تحريم

حداکثر موفقيتی که کابينه روحانی بتواند در چند 
مانده عمر خود داشته باشد، با دادن  ماه باقی

هم  هاست، آن امتيازات متعدد، تعديل تحريم
 .نزاع همچنان پابرجا خواهد ماند. دشواری به
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سازمان تأمين اجتماعی تصويب کرديم و به 
اجرا در خواهد آمد که اجرای آن هم بيش از 

ميليارد تومان بار مالی برای اين  ١۶٠٠
 ".سازمان دارد

اما ببينيم وقتی وزير جمهوری اسالمی با 
سازی  وقاحت تمام از اجرا شدن همسان

طور واقعی چه  سازی به گويد، اين همسان می
ای برای کارگران بازنشسته داشته  نتيجه
ای سازمان  مهرداد قريب معاون بيمه.  است

تامين اجتماعی در رابطه با اجرای 
های  سازی و ميزان افزايش مستمری همسان

"گويد کارگران بازنشسته می  ٩٨در سال : 

بگير يک  سال سابقه حداقل ٣۵افراد دارای 
هزار تومان دريافتی داشتند  ۶٧٠ميليون و 

ميليون  ٣که با طرح متناسب سازی به 
رسد و اين به معنی اين است که  تومان می

درصد افزايش  ٨٠حقوقشان 
سال  ٣٠همچنين حقوق افراد با    .  يابد می

هزار تومان و با  ٨٠٠ميليون و  ٢سابقه به 
همچنين حقوق  .رسد درصد می ۶٨افزايش 
 ٢سال سابقه و حداقل بگير به  ٢۵افراد با 

 ۵٠هزار تومان يعنی افزايش  ۴٩١ميليون و 

سال  ٢٠رسد و حقوق افراد با  درصدی می
 ٢۵هزار و  ۴٢١ميليون و  ٢سابقه به 

حقوق افراد با    .  درصد رشد خواهد رسيد
 ٢درصد افزايش و به  ٢۴با    سال سابقه ١۵

افراد با    هزار تومان و حقوق ٣۴٨ميليون و 
 ٢درصد و به  ۴١سال سابقه حداقل  ١٠

.... رسد هزار تومان می ٣۴٣ميليون و 

ای که برای متناسب سازی در نظر  شيوه
بر اساس سنوات و ميزان    گرفته شده

پرداخت حق بيمه و حقوق سال بازنشستگی 
 ".محاسبه شده است

سال  ٣۵بدين ترتيب يک کارگر بازنشسته با 
 ٢۶سابقه پرداخت بيمه، پس از افزايش 

و اجرای  ٩٩درصدی مستمری در سال 
سازی و با احتساب ساير مزايا تازه  همسان

و !!!  رسد ميليون تومان می ٣دريافتی آن به 
 ٣۴٣البته کمترين مستمری نيز دو ميليون و 

در رابطه با وضعيت بدمعيشتی، ناچيز بودن 
های سنگين زندگی از  ها، هزينه مستمری

جمله دارو و درمان، دزدی و فساد مديران و 
اندرکاران سازمان تامين اجتماعی  دست

گفتگو کرده و همان جا بر اين ضرورت پای 
های خود  فشردند که برای رسيدن به خواست

در اين .  چنان ادامه دهند تجمعات را بايد هم
رغم حضور بيشتر مردان، زنان  تجمع و به

. بازنشسته نيز حضور فعال و موثری داشتند

عوامل سرکوبگر رژيم نيز اگر چه برای 
سرکوب بازنشستگان وارد عمل نشدند، اما با 

 .ی نزديک تجمع را زير نظر داشتند فاصله

اعالم برگزاری دومين تجمع بازنشستگان به 
دی در برابر مجلس اسالمی از  ١۴تاريخ 

های بازنشستگان در  سوی برخی از تشکل
ی تنها سه  آذر، يعنی به فاصله ٢۶تاريخ 

گر  روز پس از برگزاری تجمع اول، بيان
 ٢٣بندی مثبت بازنشستگان از تجمع  جمع

چنين  ها بر تداوم مبارزه و هم آذر، عزم آن
اميدواری نسبت به تاثير اين تجمع بر ديگر 
بازنشستگان و در نتيجه همراهی تعداد 
بيشتری از بازنشستگان در اعتراضات بعدی 
و در نهايت تعميق و گسترش مبارزه برای 

 . شان است های تحقق خواست

ی خشم را در ميان  يکی از عللی که شعله
بازنشستگان تامين اجتماعی برافروخت، عدم 

سازی و مستمری  اجرای واقعی طرح همسان
بسيار ناچيز بازنشستگان تامين اجتماعی 

 ١٢ست که خط فقر از  هم در شرايطی آن

 .ميليون تومان نيز فراتر رفته است

روز پس از تجمع بازنشستگان و در  ٣
ها، شريعتمداری  واکنش به اعتراض آن

وزير تعاون، کار و امور اجتماعی مدعی شد 
سازی بازنشستگان تامين اجتماعی  همسان

"وی گفت.  اجرا شده است پيش از : 
سازی  بازنشستگان کشوری بحث همسان

حقوق در مورد بازنشستگان تأمين اجتماعی 
با نظر کانون عالی بازنشستگان تأمين 
اجتماعی تعيين، ابالغ و اجرا کرديم که اين 

هزار ميليارد تومان بار  ٣٢مساله حدود 
مالی برعهده سازمان تأمين اجتماعی 

"وی ادامه داد".  داشت در مورد مشاغل : 
 ٨تا  ۴سخت و زيان آور که با پرداخت 

درصد از سوی کارفرما، مدت خدمت برای 
ها يک سال، يک سال و نيم محسوب  آن

شود، بايد در واقع يک اقدام ديگری در  می
شد که اين  راستای همسان سازی انجام می

ای که با نظر کانون تهيه شده بود  در مصوبه
مغفول ماند، لذا ما اين را در هيات امنای 

اهواز، اصفهان، اراک، ايالم، مشهد، يزد، 
آباد، مالير، رودسر، رشت، کرج،  خرم

. تبريز، بجنورد و ابهر دست به تجمع زدند

بازنشسته، در روزی  ٣٠٠در تهران حدود 
که از سوی سازمان هواشناسی هوای تهران 
برای سالمندان ناسالم و خطرناک اعالم شده 

 ٩بود، در برابر مجلس اسالمی از ساعت 
در ارتباط با اين .  صبح دست به تجمع زدند

هم در شرايط کرونايی  حرکت اعتراضی آن
و هوای ناسالم ابتدا بايد بر دو نکته تاکيد 

که برگزاری تجمع اعتراضی  اول اين.  کرد
در چنين شرايطی حاکی از آن است که فشار 
معيشتی بر بازنشستگان از حد تحمل گذشته 

بازنشسته تامين اجتماعی از "است و شعار  
گر  دقيقا بيان"  خط فقر به خط مرگ رسيده

 ٢٣رو تجمع  همين مساله است، و از همين

گر عزم راسخ بازنشستگان در  آذر بيان
. شان است های مبارزه برای تحقق خواست

که حضور همين تعداد در  نکته دوم اين
شرايطی که بازنشستگان، عموما در گروه 
پر خطر هستند نشان داد که در صورت 

از نظر هوا و بيماری (مساعد بودن شرايط 
توانست بسيار بيشتر از  جمعيت می)  کرونا

اين باشد، شايد حتا غيرقابل مقايسه با اين 
 .تعداد

حقوق "، "منزلت، معيشت حق مسلم ماست"
کشتی بازنشسته ديگه به گل "، "طبق تورم

يک اختالس کم بشه مشکل ما حل "، "نشسته
از " ها دالريه حقوق ما رياليه، هزينه"،"ميشه

ديگر شعارهای بازنشستگان در اين روز 
 .بودند

بازنشستگان در جريان اين تجمع با يکديگر 

 "مون تنها کف خيابان، به دست مياد حق"

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی

و قيام مسلحانه برانداخت   
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 تنها کف خيابان، "

 "مون به دست مياد حق

اين را هم در نظر !!! هزار تومان خواهد بود
ی علی اصغر بيات رئيس  گفته بگيريم که به

کانون عالی بازنشستگان "تشکل دولتی 
که در نحوه اجرای "  تامين اجتماعی

 ۶٠کامال همدست دولت بود "  سازی همسان"

. بگير هستند درصد کارگران بازنشسته حداقل

توان فهميد که چرا  بنابراين خيلی ساده می
بازنشستگان تامين اجتماعی اين همسان 
سازی را يک دروغ بزرگ دانسته و به 

 .ها آمدند خيابان

در واقع از ابتدا هم قرار نبود که حقوق 
مقامات .  بازنشستگان بيش از اين افزايش يابد

دولتی بر اين گمان باطل بودند که با همين 
توانند صدای اعتراضات  مقدار ناچيز می

پس .  برحق بازنشستگان را خاموش سازند
از سه ماه جنجال و دعوای زرگری بين 

اصطالح نمايندگان کارگران، و  دولت و به
در حالی که قدرت خريد کارگران و 
بازنشستگان در طول يک سال به نصف 

درصد به دستمزد و  ٢۶کاهش يافته بود تنها 

در رابطه با اجرای .  ها اضافه شد مستمری
هم از ابتدا صحبت "  سازی همسان"قانون 

 ٨٠٠تا  ۴٠٠مقامات دولتی افزايش بين 

. هزار تومانی مستمری بازنشستگان بود

مصطفی ساالری مديرعامل سازمان تأمين 
"اجتماعی در همين رابطه گفته بود طی : 

جلساتی که با وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان داشتيم، 
تعيين شد از  ابتدای مرداد ماه حقوق 

سازی  بازنشستگان با احتساب رقم همسان
با اجرايی شدن اين موضوع، .  واريز شود

پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگيران اين 
هزار تومان اضافه  ٨٠٠تا  ۴٠٠سازمان از 
سال  ٣٠بگير با  فرد حداقل...  خواهد شد

سابقه، اگر تا اسفند ماه سال گذشته يک 

کرده  هزار تومان دريافت می ۵٠٠ميليون و 
 ٩٩درصد افزايش حقوق سال  ٢۶با اعمال 

کند که  ميليون تومان دريافت می ٢حدود 
اکنون با احتساب رقم متناسب سازی و 

 ٢افزايش بن خواربار و حق مسکن بيش از 
هزار تومان دريافت خواهد  ۶٠٠ميليون و 

شرمی  اين يعنی کمال وقاحت و بی"!!!  کرد
سال که  ٨پس از .  مقامات جمهوری اسالمی

از تصويب اين قانون، آن هم در اثر فشارها 
گذرد، و هر  و اعتراضات بازنشستگان می

سال حتا پس از اجرايی شدن برجام و 
ی عدم  سرازير شدن دالرهای نفتی به بهانه

شد، باالخره  وجود پول اين قانون اجرا نمی
هزار تومان به  ٨٠٠تا  ۴٠٠بين 

های بازنشستگان به عنوان  مستمری
 !!!يعنی هيچ!!! سازی اضافه شد همسان

بازنشستگان از جمله بازنشستگان تامين 
اجتماعی و بويژه بخش پيشروتر آن در طول 

ها، در جريان زندگی، مبارزه و  تمام اين سال
اند  خوبی دريافته اعتراض و با تمام وجود به

که سياست جمهوری اسالمی نه تنها برآورده 
ها نيست، بلکه در اثر  های آن کردن خواست

های اين حکومت روز به روز  سياست
. اند، دليل آن نيز روشن است فقيرتر شده

داران است،  جمهوری اسالمی دولت سرمايه
دولتی فاسد و دزد، دولتی دينی که تمامی 

ها و فساد خود را با مذهب و  جنايات، دزدی
حال با  کند و در عين مقدسات آن توجيه می

ها را به فقر  ای توده های منطقه ماجراجويی
حکومتی که نه فقط در .  محکوم کرده است

های بازنشستگان که در برابر  قبال خواست
چون  ديده جامعه هم تمامی اقشار ستم

کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجويان، 
بيکاران، کشاورزان و غيره نيز همين 

حمله   کند و تنها پاسخ آن سياست را دنبال می
به تجمعات، تهديد و اخراج و زندان بوده 

 .است

اما بدون هيچ ترديدی شرايط امروز جامعه 
. های گذشته بسيار متفاوت است نسبت به سال

ها،  توازن قوای سياسی امروز به نفع توده
. کارگران و زحمتکشان تغيير کرده است

کارگران و زحمتکشان ديگر حاضر به ادامه 
زندگی به شکل سابق نبوده و خواهان تغيير 

همين مساله است که رژيم را به .  آن هستند
ها از  وحشت انداخته و بدون ترديد فشار توده

تواند رژيم  جمله اعتراضات بازنشستگان می
را به عقب براند و صد البته اين اعتراضات 

تواند رژيم را بيشتر  تر باشد می هر قدر قوی
طور که بازنشستگان و  همان.  به عقب براند

ديگر اقشار جامعه نيز در اعتراضات خود 
بر اين موضوع مهم تاکيد کرده و شعار 

"اند داده تنها کف خيابان، به دست مياد : 
 ". مون حق

اين شعار درست و مهم حقيقت مهمی را در 
ها از جمله  خود دارد و آن اين است که توده

بازنشستگان با مبارزه و آمدن به خيابان 

های خود  خواهند توانست خواست) اعتراض(
را به حاکميت تحميل کرده و آن را به 

طور که پذيرش  همان.  نشينی وادار کنند عقب
ها  پس از گذشت سال"  سازی همسان"اجرای 

آن هم در   -حتا در همين حد   -از تصويب 
شرايطی که دولت با بحران مالی 

گر ترس و واهمه و  روبروست، بيان
سازی  اگرچه همسان.  نشينی دولت است عقب

در مورد بازنشستگان تامين اجتماعی بسيار 
بدتر از بازنشستگان کشوری و لشکری 
صورت گرفت، اما بدون ترديد ادامه مبارزه 

تواند  بازنشستگان تامين اجتماعی می
های  نشينی جمهوری اسالمی را به عقب

 .بيشتری وادار کند

اگر بازنشستگان سکوت کنند، سرنوشتی 
بودجه .  هاست بدتر از امروز در انتظار آن

. يک سند روشن از اين مساله است ١۴٠٠

ای که فقر بيشتر اکثريت بسيار بزرگ  بودجه
جامعه در زير سايه رکود و تورم باال آن هم 

ها  در کنار افزايش ناچيز حقوق و مستمری
ی آن برای کارگران و زحمتکشان  تنها نتيجه

. بنابراين سکوت جايز نيست.  است

توانند، بازنشستگان تامين  بازنشستگان می
 .توانند اجتماعی می

ها کار ،  هاست که پس از سال اين حق آن
دوران بازنشستگی را در رفاه بگذرانند نه با 

با اميد به .  های چند برابر زير خط فقر حقوق
دی  ١۴تر برگزار شدن تجمع  هر چه باشکوه

تر بازنشستگان با  و اتحاد هر چه گسترده
 .کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه
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اند که مادران  نوزاد متولدشده ٣۴۶بازه زمانی 
! فاجعه در فاجعه.  اند سال داشته ١۵تر از  هاکم آن

که در قرن بيست و يکم چنين  حتی تصور اين
داده باشد مو برتن انسان  رويدادی ممکن است رخ
اما اين موضوع .  لرزاند راست کند و تن را می

باری  رويداد جنايت.  از حد تصور گذشته است 
شود  داده ، مدام تکرار می است که رخ

ودرجمهوری اسالمی اصالً يک امر معمول و 
 !قانونی است

تاريخ موجوديت رژيم جمهوری اسالمی سرشار 
از زمانی که ايران، زير .  از جنايات فجيع است

ی  مانده سلطه جمهوری اسالمی و نيروهای عقب
های فجيع و  پناه درآمده، جنايت وحشی اسالم

جنايت .  شماری برسر مردم آوار شده است بی
ها،خواهران، فرزندان و  آشکار عليه دختربچه

 .شمار است کودکان ما، يکی ازاين جنايات بی

سال تنها  ١۴تا  ١٠هزار دختربچه ٧"  ازدواج"
تن از  ٣۴۶در فصل بهار و صاحب نوزاد شدن 

ها به کودک مادران  کودک همسران و تبديل آن
اين يعنی که .  شده است فقط در دفاتر رسمی ثبت

 .تراست آمار واقعی ازاين هم دهشتناک

ها و نهادهای دولتی آمار و ارقام پيرامون  رسانه
کنند که آمار  اين پديده غيرانسانی را چنان نقل می

های تازه  ها و شرکت ها، خيابان تعداد مغازه
انگاراينجا جنايتی عليه  انگارنه .  تأسيس را

! داده و هرچه هست معمول است کودکان رخ

افتد و خواننده بايد آن  هرسال و هربار اتفاق می
را مانند ساير آمار و ارقام و خبرهابشنود ، ببيند 

که دچار عذاب وجدان شود، آن  ، بخواند وبی آن
عادت اما به چنين .  رابه پذيرد يا به آن عادت کند

کلی غيرعادی و ضدبشری مگر ممکن  ی به پديده
تواند چنين  است؟ در قرن بيست و يکم چطور می
باری رخ  حوادث وحشتناک وحشيانه خشونت

توان چنين خبرهايی را شنيد و  دهد؟ چطور می
چنين جناياتی را ديد وبرنياشفت و مشت خشم و 
انزجار و انتقام را بر سر مسببان اصلی آن 
نکوفت و برای نجات بشريت ازاين ننگ و 

 جنايت بزرگ اقدام نکرد؟

اند،  گونه آموزشی نديده هايی که هيچ دختربچه
گونه تصوری از آماده کردن و  والدينشان هيچ

ويژه زمانی که وارد دوره  آموزش فرزندان به
شوند  شوند ندارند و حتی خبردار نمی بلوغ می

اند، به  دخترانشان چه زمانی عادت ماهانه شده
 .شوند ازدواج وادار می

هايی که بسا از عادت ماهانه خود  دختربچه
بينند  کنند و فضای مساعدی نمی وحشت می

موضوع را با والدين خويش درميان بگذارند، 
باری که  بدين گونه دربرهوت سرنوشت غم

هايی  دختربچه.  شوند زده شده رها می برايشان رقم
نونهاالنی که .  هيچ اماواگر، قربانی فقرند که بی

هابراثر فشارهای کمرشکن اقتصادی و  والدين آن
معيشتی و به خاطر فقر و تنگدستی و نداری، 

ترشود،  خور از سر سفره کم که يک نان برای آن
کودکانی که در .  دهند اجبار به اين کار تن می به

اند، از سوءتغذيه  اند،  با فقر زيسته فقر متولدشده
در رنج بوده و از بهداشت و آموزش و امکانات 

اند،درست در سنينی که بايد  اوليه محروم بوده
کودکی و بازيگوشی کنند، سرگرم آموزش و 

ای  ای به دخمه تحصيل در مدارس باشند، از دخمه
از اسارتگاه فقر و نداری، به .کنند ديگر کوچ می

کنند با اين تفاوت  مکان می اسارت گاه جديدی نقل
که آن تن نحيف و رنجور از سوءتغذيه، بايد 

روابطی که هيچ .  روابط جنسی را نيز تحمل کند
درک و شناختی از آن ندارد و  هيچ آموزشی 

 .درباره آن نديده است

ای که چنين  نيازی به توضيح نيست که دختربچه
شده، دچار  رحمانه به ورطه هالک رانده بی

. شود های جدی و عميق جسمی و روانی می آسيب

که جسم رنجور قربانی کم سن و سال و  درحالی
فرسای خانه،  کوچک اندام در زير بارکارطاقت

گونه  شود و هيچ قطره چون شمع آب می قطره
تصوری از مادر شدن ندارد، ناگهان نوزادی 

کوچک .شود افتد و مادر می روی دستش می
دخترانی که ناخواسته به کودک همسران بدل 

اند، دراين لحظه به کودک مادران تبديل  شده
که فاجعه نخست رخ داد، فاجعه  همين.شوند می

 !فاجعه در فاجعه.شود بعدی بر سرش آوار می

سرنوشت فرزندی که کودک مادر، آموزش و 
گيرد و انتقال  مراقبت از وی را برعهده می

. اثرات روانی به فرزند، نيازی به توضيح ندارد

با آغاز زندگی پردرد و رنج و 
اجبار به کودک همسری  ای که به فقرآلوددختربچه

داری،  و شوهرداری تن داده و سوق يافتن به بچه
سايد و تحليل  ازپيش جسم و جان وی می بيش
هرچه هست، فضا و موقعيت دخمه .  رود می

جديدی که او از کودک همسری به کودک مادری 
دوام است و  پا گذاشته است، بسيار ناپايدار و بی

کشد  بسادراولين بزنگاه، به طالق و جدايی می چه
ای  پاشد و اين کودک مادر را به ورطه و ازهم می

بيهوده نيست که آمار .  کند تر پرتاب می هولناک
طالق درميان کودک همسران بيشتر و سن 

 .تر شده است فروشی پيوسته کم تن

تر،  ساله و حتی کم ١۴تا ١٠های  اجبار دختربچه

افتخار از آن  به ازدواج که جمهوری اسالمی به
کند، آشکارا جنايتی است بزرگ عليه  ياد می

کودکان و لکه ننگی است بردامان بشريت قرن 
نگاه رژيم مذهبی جمهوری اسالمی .  بيست و يکم

ً نگاهی برده  به موضوع ازدواج دختران اساسا
دارانه است که تحت عنوان ازدواج، 

ها را مجاز شمرده، آن را  خريدوفروش دختربچه
تشويق نموده و به آن رسميت قانونی بخشيده 

 .است

سال  ١٣ازدواج درحال حاضر "  قانونی"سن 
. سال برای پسران است ١۵برای دختران و 

تر ازاين  حال ازدواج دختران در سنين کم درعين
اذن ولی و مصلحت و تشخيص دادگاه "به 

واگذارشده و درواقع جواز ازدواج "  صالحه
تر از سنين فوق نيز  هاحتی کم رسمی دختربچه
فقط  در جمهوری اسالمی نه.  صادرشده است

شاهد فقر وبدبختی بيشتر، بيکاری بيشتر، 
مسکنی و  فروشی و اعتياد بيشتر، بی تن

نشينی بيشتر، گسترش مصائب گوناگون و  حاشيه
ای چون گورخوابی،  سابقه های بی ظهور پديده

کودک فروشی، فروش اعضای بدن، کودک کار 
و خيابان و زباله گردی در شکل گسترده  در 

 ۴٠کالم  فالکت و بدبختی بيشتر، نسبت به  يک

سال قبل و زمان به حاکميت رسيدن مرتجعين 
حاکم هستيم بلکه درزمينٔه قوانين ازجمله سن 

گرد بزرگ  قانونی ازدواج نيز شاهد يک عقب
 . هستيم

سال  ٨۶قانون مدنی مصوب  ١٠۴١برطبق ماده 
؛ نکاح دختران قبل از رسيدن به )١٣١٣(قبل 
سال تمام و نکاح پسران قبل از رسيدن به  ١۵
قانون  ٢٣درماده.  سال تمام، ممنوع است ١٨

، ازدواج  ۵٣حمايت از خانواده مصوب سال 
سال تمام و پسران  ١٨دختران قبل از رسيدن به 

. سال تمام ممنوع اعالم شد ٢٠قبل از رسيدن به 

اما دراين ماده استثنايی نيز درنظر گرفته شد، 
سال نداشت  ١۵تر از  مبنی براينکه دختری که کم

و برای زندگی زناشويی استعداد جسمی و روانی 
داشت، با پيشنهاد دادستان و تأييد دادگاه شهرستان 

بعد از .توانست از شروط فوق معاف شود می
 ۶١روی کارآمدن جمهوری اسالمی، درسال 

آن مورد تجديدنظر  ١٠۴١قانون مدنی و ماده 
قرار گرفت و از ريشه مغايرشرع شناخته شد و 

 زنده باد سوسياليسم 
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نکاح قبل از بلوغ ممنوع ."  به شکل زير درآمد
 ٩است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران 

درواقع ".  شده است سال اعالم ١۵سال و پسران 
های سياه حاکميت جمهوری  طی تمام سال

اسالمی، درعمل همين قانون و مالک شرعی به 
گرچه سن .  شده است مرحله اجرا گذاشته

شده اما  سال اعالم ١٣ازدواج دختران "  قانونی"
تر  اوالً با يک تبصره ازدواج دختران درسنين کم

ً ومهم ترازآن،  به  اجازه ولی واگذارشده ، ثانيا
شرع اسالم تکليف را يکسره کرده و سن ازدواج 

البته سال .  سال کاهش داده است ٩دختران را به 
هايی درکابينه روحانی به عمل آمد و  تالش ٩٧

ای نيز دراين رابطه تهيه شد که تبصره  اليحه
سال  ١٣فوق برداشته و سن ازدواج دختران زير 

ممنوع شود، اما اين اليحه هرگز مورد استقبال 
حکومتيان قرار نگرفت و حتی به مجلس ارائه 

شد نتيجه  نشد گو آنکه اگر به مجلس هم داده می
 .همان بود که هست

فقط حاکی از  های اخير نه آمار و ارقام سال
های کم  دختربچه"  ازدواج"ازپيش  افزايش بيش

سال است بلکه صدها تن از  ١٣سن و سال زير 
سال نيز وادار به ازدواج  ١٠کودکان زير 

شده در دفاتر  مطابق آمارهای ثبت.  اند اجباری شده
 ١٠دختربچه زير  ٢٢٠، ٩٠رسمی، در سال 

 ١٨٧،  ٩١سال .  اند سال مجبور به ازدواج شده

نفر و  ١٧۶، ٩٣نفر سال  ٢٠١، ٩٢نفر، سال 
سال وادار به  ١٠دختربچه زير  ٩۴،١٧٩درسال

ديگردراين پنج  عبارت به.  اند ازدواج اجباری شده
تر  دختربچه کم ١٩٢طور متوسط  ساالنه سال به

درهمين .  اند سال مجبور به ازدواج شده ١٠از 
 ١۴تا  ١٠ها هزاران دختربچه ديگر درسنين سال

همين .  اند سال نيز به همين سرنوشت دچار شده
های بعد نيز ادامه داشته و تشديد  روند در سال

فقر و نداری و تنگدستی که علت .  شده است
های  ها و ازدواج اصلی فروش دختربچه

اجبارياست، طی پنج سال اخير بسی تشديد شده و 
مطابق آمار .  گسترش بيشتری يافته است

سال  ١٠کودک زير  ٢١٧، ٩۶احوال، درسال ثبت
" ازدواج"سال  ١۴تا  ١٠دختربچه٣۵٣٢٣و 

تا  ١٠های آمار ازدواج اجباری دختربچه!  اند کرده
 ٩۶نسبت به سال  ٩٩سال تنها در بهار سال  ١۴

اين آمار و .  يافته است به حدود دوبرابرافزايش
شده در دفاتر رسمی  ارقام البته تماماً آمارهای ثبت

آمار واقعی بسيار بيشتر و ابعاد مسئله ازاين .است

همه اين هنوز تمام  بااين.  بارتر است هم فاجعه
بخش ديگر فاجعه  آنجاست که .  فاجعه نيست

 ١٠سال و حتی زير  ١۴تا  ١٠هزاران دختربچه

سال به باال وادار  ٣٠سال به ازدواج با مردان 
احوال در  بر اساس آمارهای سازمان ثبت.  اند شده

سال با مردان باالی  ١٠دختر زير ٢۵، ٩۶سال 
سال با مردان باالی  ١٠دختر زير  ٣سال و  ٣٠
ساله با مردان  ١۴تا   ١٠دختر  ٩۶سال و  ۴٠

در اين سال .  اند کرده سال ازدواج ۴٠باالی 
ساله با  ١۴تا  ١٠دختربچه  ١١٢١همچنين 

 .اند کرده سال ازدواج ٣٠مردان باالی 

درکنوانسيون حمايت از حقوق کودکان، کليه 
سال کودک و غير بالغ تشخيص  ١٨افراد زير 

تر کشوری است که اين  شده است و امروز کم داده
. ضابطه را نپذيرد و الزامات آن را رعايت نکند

ست که کودک همسری و کودک  اين درحالی
های فقير و تنگدست  مادری درميان توده

کشورهای اسالم زده از نمونه افغانستان ،چاد ، 
شدت رواج دارد  نيجريه ، پاکستان و امثال آن به

حداعالی خودرسيده  و درجمهوری اسالمی به
درجايی که  دولت دينی حاکم است و دين و . است

شده است، دريک سو مشتی از  دولت درهم ادغام
داران از  گران و توانمندان وسرمايه حکومت

بهترين امکانات زيستی، آموزشی، بهداشتی و 
معيشتی برخوردارند و بهترين امکانات را برای 

اند، در سوی ديگر  فرزندان خويش مهيا کرده
کشان و  ميليونی کارگران و زحمت انبوه چند ده

ای قرار دارند که به نان  مردم تنگدست فقرزده
ها را در منگنه  اند وزندگی چنان آن شب محتاج

قرار داده است که برای تأمين نيازهای خود 
 .فروشند ناچار فرزند دلبند خود را می به

گران، نه مقررات و  درجايی که الگوی حکومت
قوانين مدنی جوامع پيشرفته درزمينٔه آموزش و 
مراقبت از رشد کودکان و نوجوانان و ايجاد 

های الزم برای دختران و  ها و آمادگی زمينه
سالگی آزادانه بتوانند  ١٨پسرانی که در سن 

تصميم بگيرند وزندگی مشترکی را بنا کنند، بلکه 
 ١۴٠٠ترين ضوابط  جامعه عشيرتی  ارتجاعی

سال پيش  و دين اسالم مالک و معيار باشد، 
ازياد نبريم دمحم .  تواند بهتر ازاين باشد اوضاع نمی

 ۶پيامبر مسلمين، عايشه دختر ابوبکر را در سن 
سالگی با  ٧سالگی به عقد خويش درآورد و در 

برخی منابع سن عايشه را در آن .بسترشد وی هم
اند که اکنون برای  سال اعالم کرده ٩مقطع 

دمحم .  است"  معنای فقهی بلوغ"مرتجعين حاکم به 
بن جريرطبری به نقل از عايشه درتاريخ طبری 

روزی پيامبر به خانه ما آمد تنی چند "  نويسد می
مادرم .از مردان انصار و چند زن با وی بودند

خوردم مادر  بيامد، من در ننويی بودم و باد می
مرا از ننو پايين آورد و سرپوش مرابياورد و 

آنگاه مراکشيد و برد و .صورتم را با آب شست
چون به نزديک در رسيدم مرا نگهداشت تاکمی 

پيامبرخدا دراطاق .  آنگاه به درون رفتم.آرام شدم
ما برتختی نشسته بود و مرا کنار او نشانيد و 

هارا به تو  گفت، اين خانواده تواست خدا آن
ها مبارک کناد و مردم  مبارک کناد و تو را به آن

ام با من زفاف  وزنان برفتند و پيامبر درخانه
تاريخ طبری "(وقت هفت سال داشتم من آن..  کرد

جلد چهارم ترجمه ابوالقاسم پاينده  صفحات 
 )تأکيد از ماست ١٢٩٢ و١٢٩١

 ۵٣دمحم که خود .اين است الگوی حکومت اسالمی

سال داشت  با کودکی که در ننويی سرگرم 
بازی و بدان حد کوچک است که مادرش بايد  تاب

" زفاف"  اورا از ننويش پايين آورد

سال  ١٣سال و ١۴تا  ١٠سال،  ١٨کندوعايشه می
سال داشت و در بهترين حالت فقط  ٧نداشت تنها

 .بهار را ديده بود٩

فاجعه برده سازی کودکان و کودک همسری و  
دهنده است  کودک مادری چنان دردناک و تکان

که دل هر انسانی که از احساس انسانی تهی 
آورد و چون  نباشد را ازعمق جان به دردمی

چنگال تيز حيوانی درنده، بر روان و انديشه 
زند و آن را چون زمين زيرگاوآهن  چنگ می
احساس درد اگرچه نيک و انسانی .زند شيار می

بايد در .بايد کاری انجام داد.  است اما کافی نيست
ها بود و نظمی که چنين مصائب تلخ و  فکر ريشه

بهيمی رابر سر مردم زحمتکش و فقير آوار 
 .کن ساخت ساخته است ريشه
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وی را باور کرده بودند، در ايران ساليان 
بسياری است که حتا کارشناسان رژيم از 

به حاکميت سخن "  اعتمادی بحران بی"
های  گويند و مردم نيز به اين دروغ می

اعتنايند يا حداکثر با پوزخندی  شاخدار بی
گذرند، با وجود  ها می زهرآگين از کنار آن

ها خسته  اين سران رژيم از تکرار آن
نشست خبری هفته گذشته روحانی ! شوند نمی

 ٧که در آن به تعريف و تمجيد از کارنامه 
های  ی خود پرداخت، يکی از مصداق ساله

چند مورد از ادعاهای او را .  آن است
 .آزمايی کنيم راستی

در اولين "  :روحانی در اين نشست ادعا کرد
ما به رشد مثبت  ٩٣سال دولت يعنی سال 

اقتصادی رسيديم و توانستيم تورم را به 
 ."درصد کاهش دهيم ١۵حدود 

بر اساس همان آمارهای  :اما واقعيت
، ٩٢دستکاری شده دولتی، در همان سال 

يعنی آغاز رياست جمهوری روحانی، نرخ 
 ٢درصد و رشد اقتصادی منفی  ٣۵تورم 

درصدی  ١٧از تورم  ٩٣ آمارهای سال.  بود
دادند که  درصدی خبر می ٢و رشد اقتصادی 

های اقتصادی جامعه ناهمخوان  با واقعيت
اما اگر همين آمارها را نيز بپذيريم، .  بود

رشد ناچيز اقتصادی ناشی از قرارداد موقت 
ايران با گروه پنج به عالوه يک بود که 
موجب شده بود در بخش فروش نفت و 

در .  خودروسازی تحرک اندکی به وجود آيد
سال  ٣برابر حجم اقتصاد ايران نسبت به 

تر شده بود، همراه با  درصد کوچک ٢۵قبل، 
های متعددی از مراکز توليدی  انتشار گزارش

 ٣٠شد تنها  تعطيل يا نيمه تعطيل، گفته می

کاهش تورم . درصد از بخش توليد فعال است
تر ناشی از رکود در بخش خريد و  نيز بيش

ناگفته نماند که نرخی که .  فروش مسکن بود
برابر نرخ تورم  ۶نازد،  روحانی به آن می

واقعيت زندگی روزمره مردم .  جهانی بود
درصدی قدرت  ٢٠نيز از کاهش حداقل 

 .داد خريدشان خبر می

سال  ٧اما در طول "  :روحانی ادعا کرد
بهترين شرايط از لحاظ کاهش تورم را در 

تورم ...  داشتيم ٩۶و  ٩۵، ٩۴های  سال
نيز تک  ٩٧های اول سال  کشور در ماه

رقمی بود، اما بعد از آن وارد جنگ 
 ." اقتصادی شديم

نيازی به يادآوری نيست که از  :اما واقعيت
تورمی نظام   –تاکنون بحران رکود  ٩٢سال 

داری استمرار داشته است؛ سال به  سرمايه
سال و گاهی حتا روز به روز بر نرخ تورم 
به ويژه قيمت کاالهای اساسی مورد نياز 

های مردم افزوده شده است؛ بحران  توده

تری يافته است؛ از  بيکاری ابعاد بيش
های  دستمزدهای واقعی کارگران و توده

کارگر کاسته شده است و فاصله طبقاتی 
 . تر گشته است ژرف

که بر فالکت و فقر "  جنگ اقتصادی"اما 
های مردم افزود، مانع از آن نشد که  توده

 ٩٧آمار سال . تر گردند اقليتی در جامعه فربه

هزار نفر ٣٠٠دهد  از سيستم بانکی نشان می
ميليارد تومان درآمِد مشمول  بيش از يک

درصد اين  ۵٢ماليات داشتند بی آن که 
ميلياردرها به هيچ وجه پرونده مالياتی داشته 

در همان سال يکی از سران رژيم،  .باشند
درصد خانوارهای کشور  ٢هم اکنون :  گفت

. های بانکی هستند درصد سپرده ٨٠مالک 

)Misery index(در برابر شاخص فالکت 

، يعنی حاصل جمع نرخ بيکاری و نرخ 
ها  تورم، در ساليانی که روحانی به آن

 : دهند نازد، چنين خبر می می

/   ٧تا  ٢٠/   ٣: ١٣٩۶سال  -شاخص فالکت 

 درصد ٢١

 ٣٨/    ۵:  ١٣٩٧سال   -شاخص فالکت 

 درصد ٣٨/  ٩درصد تا 

 ۴۵/    ۵:  ١٣٩٨سال   -شاخص فالکت 

 درصد ۵١/  ٩درصد تا 

 درصد ۴۵/  ۴تا  ٣٧/  ۶: ١٣٩٩نيم سال 

نفر  ١٠٠اعالم شد سرمايه  ٩٩در شهريور 
 . در بورس هزار ميلياردی شد

مسئوالن رژيم اقرار  ٩٧در همان سال 
درصد مردم زير خط فقر  ٨٠کردند که  می

 ۶٠وزير روحانی از بيکاری .  هستند

درصدی در برخی از شهرهای ايران خبر 
 ٧٠داد و ديگری از تعطيلی بيش از  می

درصد واحدهای کوچک و متوسط خبر 
های  بانک مرکزی نرخ تورم سال.  داد می
 ۴١/    ٢درصد و  ٣١/    ٢را  ٩٨و  ٩٧

درصد اعالم کرد که از آمارهای مرکز آمار 
باالتر بود و آمار واقعی، به ويژه در مورد 

 .کاالهای اساسی مردم باز هم باالتر

" درخشان"برای افشای کاررنامه اقتصادی 

تر نيست،  روحانی، نيازی به ارائه آمار بيش
های اقتصادی  چرا که مردم تبعات سياست

روحانی را روزانه با گوشت و پوست خود 
جالب اينجاست که .  کنند لمس کرده و می

 ١۵روحانی در اولين نشست خبری خود در 

"گفته بود ٩٢مرداد  معيار اصلی تورم : 
است نه بانک مرکزی و  »جيب مردم«

برای بيکاری هم الزم نيست ...  مرکز آمار
اش  آمار بدهيم، هرکس در خانه و خانواده

 ."تواند بفهمد چه خبر است می

او اکنون نشسته بر صندلی رياست 
ی  ساله ٧"  طاليی"جمهوری، برای دوران 

کند و گستاخانه  خود آمارسازی می
دهد و با  تحويل مردم می" های بزرگ دروغ"

و "  تمرکز بر يک دشمن"سماجت سياست 
بر گردن او "  تقصير هر اتفاق بد"انداختن 

 .گيرد را پی می

کاهش تلفات برق و  :روحانی ادعا کرد
افزايش توليد برق از ديگر اقدامات دولت 

 ."يازدهم و دوازدهم است

در مورد افزايش توليد برق بايد  :اما واقعيت
گفته شود، ايران ساالنه برای پاسخگويی به 

 ۵افزايش مصرف برق، نياز به افزايش 
های  درصدی توليد برق دارد، اما طی سال

گذشته کمتر از نصف اين ميزان افزايش 
 ۴بنا به آمارهای .  توليد برق داشته است

، ميزان ٩٩ماهه وزارت نيرو در سال 
 ۴ماه امسال نسبت به  ۴واردات برق در 

درصدی  ۵٨با افزايشی  ٩٨ماهه سال 
 .روبرو بوده است

يکی از افتخارات دولت "  :روحانی ادعا کرد
نظير  يازدهم و دوازدهم هم ارائه خدمات بی

از جمله آب آشاميدنی، برق، گاز، جاده، 
بهداشت، مدارس و ساير خدمات به روستاها 

 ".بوده است

ها از کمبود امکانات و  گزارش :اما واقعيت
فضای آموزشی، مدارس فرسوده و نبود 

های مناسب برای آموزش  زيرساخت
وزير .  مجازی، کمبود معلم کم نيستند

هزار معلم  ٢۵٠از کمبود   آموزش و پرورش
های  مرکز پژوهش ٩٨در سال .  گويد می

مجلس در گزارشی در کنار عامل فقر، 
کمبود مدارس را يکی از عوامل مهم در 

مقام .  بازماندن کودکان از تحصيل دانست
ديگری به کمبود تجهيزات در مدارس حاشيه 

در مناطقی از تهران، .  کند شهرها اشاره می
در .  ساله دارند ۶٠برخی از مدارس قدمتی 

درصد مدارس  ۶١خراسان جنوبی، 
 ٣در اين استان .  غيرمقاوم و تخريبی هستند

آموز وجود  هزار دانش ١٧٠هزار کالس با 
دارد، يعنی به طور متوسط در هر کالس 

اگر اين وضعيت مدارس .  آموز دانش ۵٧
های کشور  پايتخت و شهرها و يکی از استان

است، وضعيت مدارس و تحصيل کودکان 
های محروم و روستاها به سهولت  در استان

تصاوير مدارس کانکسی .  قابل تصور است
و مدارس مخروبه و غارمانند و چادرها و 

در فضای باز در "  های درس کالس"
با .  روستاها و در ميان عشاير هم به وفورند

شيوع کرونا و لزوم آموزش مجازی و نبود 
های الزم، در سال جاری حداقل  زيرساخت

ميليون و نيم کودک به علت عدم دسترسی  ٣
به اينترنت و گوشی همراه از تحصيل 

های متعددی  اخيراً نيز گزارش.  اند بازمانده
آموزان به همين علت  از خودکشی دانش

 .منتشر شده است

دولت روحانی "  خدمات آبرسانی"در مورد 

 کسی چندان گستاخ که 

 کند شرمانه حقيقت را تحريف می چنين بی
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بايد گفت که معاون راهبردی وزارت نيرو 
" کمبود آب و تنش آبی در کشور"در آذر ماه 

را تکذيب کرد، اما در تابستان سال جاری 
 ۴۵معاون وزير نيرو اعالم کرد که بالغ بر 

درصد جمعيت کشور به منابع آب دسترسی 
ميليون نفر از آنان  ١١ندارند که نزديک به 
در غرب استان .   ساکن روستا هستند

اصفهان که دارای بارش زيادی است، مردم 
 ۶٠.  به آب آشاميدنی دسترسی ندارند

سال است  ٨روستای جيرفت کرمان بيش از 
آبی روبرويند اما هنوز  که با مشکل بی

کوچکترين اقدامی از سوی مسئوالن انجام 
هاست  برخی از اين روستاها سال.  نشده است

اند، ولی نيمه کاره رها  گذاری شده که لوله
روستای استان خوزستان  ٧٠٠حدود .  اند شده

درصد آب  ٣٠با وجود جاری بودن بيش از 
شيرين و جاری کشور، به زبان مسئوالن، با 

روبرويند، يعنی به آب آشاميدنی "  تنش آبی"
روستانشينان .  کشی دسترسی ندارند سالم لوله

هاست از نبود آب  سيستان و بلوچستان سال
درصد روستاهای  ٨١.  اند شرب سالم در رنج

حوزه دشتياری و چابهار با سقايی يا تانکر 
گاهی خبر مرگ زنان و .  شوند آبرسانی می

کودکان بر اثر غرق شدن در هوتگ يا حمله 
ها منتشر  گاندوها به کودکان در رسانه

شود، اما کک هيچ يک از مسئوالن محلی  می
روستاهای عسلويه .  گزد و کشوری نمی

مردم معترض .  روز آب ندارند ۶گاهی تا 
نيز، مانند ارديبهشت امسال، در غيزانيه، 

 ٣٠ترين منطقه نفتی اهواز با جمعيتی  بزرگ

ای و  های ساچمه هزار نفری، با شليک گلوله
در حالی که .  گيرند دستگيری پاسخ می

بهداشتی از دسترسی به آب آشاميدنی سالم و 
 . حقوق و نيازهای اوليه مردم است

در مورد ساختن جاده برای روستاها، همين کافی 
گزارش عملکرد جامع "است که گفته شود، طبق 
، آمارهای ٩٧در سال "  وزارت راه و شهرسازی

ها از پايان سال  ساالنه از عملکرد ساخت آزادراه
ها افزايش نداشته  طول آزادراه ٩٧تا سال  ٩٣

اما وزير راه و شهرسازی در مرداد ماه .  است
کيلومتر  ٨٠٠ساالنه به طور متوسط "مدعی شد، 

های کشور افزوده  بزرگراه به طول بزرگراه
 ۵۶٠٠شود و از ابتدای دولت يازدهم تاکنون  می

 ٩٠٠کيلومتر بزرگراه درکشور ساخته شده و 

کيلومتر ديگر نيز تا پايان دولت دوازدهم ساخته 
با توجه به اين ادعاهای ضد و نقيض !  خواهد شد

، يعنی "بخوانيد حديث مفصل از اين مجمل"  
 ".های روستايی جاده"وضعيت 

عليرغم شرايط کرونايی "  :روحانی ادعا کرد
های بسيار مهم داشتيم و  حاکم بر کشور، افتتاح

. های مهمی تا پايان اين دولت خواهيم داشت افتتاح

در زمينه توسعه جاده، ريل و بندر رشد خوبی 
 ."ايم داشته

رئيس کل سازمان امور  ٩٨در آبان  :اما واقعيت

طبق آمار و اطالعات سازمان :  مالياتی گفت
هزار پروژه  ٧٠تا  ۶٠برنامه و بودجه باالی 

البته گزارش و  .کاره در کشور وجود دارد نيمه
. های ناتمام بسيار است پروژه"  افتتاح"عکس از 

سازی ادعايی اشاره  های راه در باال، به پروژه
ً .  شد هم "  افتتاح مهمی"گذشته از آن، اگر واقعا

دولت "  افتخارات"بوده است، نبايد در کارنامه 
ثبت شود، بلکه حاصل زحمت و رنج کارگرانی 
است که با دستمزدهای اندک و بسا اوقات با 

فرسا  ها دستمزد معوقه درشرايط کاری طاقت ماه
اند و سودهای کالن  ها را به پايان رسانده پروژه
ها روانه جيب کارفرمايان و پيمانکاران  پروژه

آهن در  به چند شکايت از کارگران راه.  شده است
: پيام اول:  روزهای اخير نگاهی بيندازيم

کارگران کارخانجات تراورس در حال کار و "
فعاليت سخت هستند ولی تراورس هنوز حقوق 
کارگران را پرداخت نکرده است به اين ميگويند 

"؛ پيام دوم"استثمار تراورس چندين ماه حقوق : 
کارگران راه آهن تهران و هرمزگان و شاهرود 
و زاگرس و لرستان و وارمين و پيشوا و پروژه 
متری تهران و کارخانجات انديمشک و همچنين 

 ."کرج را پرداخت نکرده است

به يقين يکی از اين چند ده هزار پروژه نيمه 
کاره، پروژه آب و فاضالب استان خوزستان 

های مختلف و  است که با وجود اختصاص بودجه
حتا پرداخت بخشی از بودجه به مسئوالن امر و 

ميليون دالری بانک جهانی به رغم  ١۴٩وام 
های  گذشت ساليان، هنوز خانه و کاشانه و محله

زندگی مردم اهواز در پی يک بارندگی چند 
رود  روزه در منجالبی از آب و فاضالب فرو می

های پرداخت شده به  و هنوز معلوم نيست اين پول
 .يک از رهزنان سرازير شده است جيب کدام

در زمينه مقابله و مبارزه با "  :روحانی ادعا کرد
فقر مطلق هم در سال های پيش و هم در بودجه 

 ."امسال اقدامات خوبی انجام شد

بر اساس گزارش اقتصادی مرکز  :اما واقعيت
های مجلس، خط فقر، نرخ تورم، بيکاری  پژوهش

و ضريب جينی در هشت سال گذشته سير 
بر اساس گزارش معاونت .  اند صعودی داشته

 ٢٠رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون در آبان، 

درصد خانوارهای ايران زير خط فقر مطلق 
های معيشتی مانند  کنند، يعنی از حداقل زندگی می

بنا به آمار تورم .  اند غذا، پوشاک و مسکن محروم
بوده  ۴١/    ۴نقطه به نقطه در مهر ماه امسال 

است، يعنی مردم برای خريد اقالم مورد نياز بايد 
تر نسبت به مهر سال  درصد بيش ۴١بيش از 

با توجه به اين که افزايش دستمزد .  پيش بپردازند
و حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان و بسياری ديگر از مزدبگيران، 

هاست که زير خط تورم است، تنها رئيس  سال
تواند چندان گستاخ  جمهور جمهوری اسالمی می

. شرمانه حقيقت را تحريف کند باشد که چنين بی

در برابر اين ابعاد عظيم فقر و گرسنگی و 
های تحيرآور  های مردم، با پرونده بيکاری توده

های  خواری، حقوق ها، فسادها، رانت اختالس
همين چند روز .  کالن مسئوالن رژيم قرار دارند

پيش بود که  حقوق کالن شهردار سبزوار و 

مسئوالن شهرداری در .  معاونانش خبرساز شد
گيرند که  ميليونی می ٢۶تا  ١٧های  حالی حقوق

کارگران همان حداقل دستمزد خود را دريافت 
کنند و اين وضعيت تنها به شهرداری اين  نمی

 .شهر منحصر نيست

در اين سالها با کمبود "...    :روحانی ادعا کرد
هايی مواجهيم که داليل  مواجه نيستيم اما با گرانی

ها، عدم برخورد قاطع  آن نيز برخی سوء مديريت
 ".با متخلفين و جنگ اقتصادی است

در رژيمی که هر فعال اجتماعی و  :اما واقعيت
ای و کارگری به خاطر انتقاد، اعتراض يا  رسانه

شود، شالق  مطالبه حقوق خود دستگير می
شود، روشن  خورد، به زندان افکنده می می

سال رئيس جمهور نتوانسته  ٧نيست، چرا طی 
يا "  سوءمديريت"حتا يکی از مسئوالن 

 . را حداقل از کار برکنار کند" متخلفين"

های  تخت"پته ادعاهای وی در مورد 
در جريان "   طرح تحول سالمت"و "  بيمارستانی

های گذشته به اندازه  شيوع بيماری کرونا در ماه
کافی روی آب ريخته شده است تا نيازی به 

همين اشاره بس که با وجود .  ها نباشد تکرار آن
ادعای رايگان بودن تست کرونا از سوی 

ها هزينه تمام خدمات از  روحانی، در بيمارستان
ای از سوی  شود و يارانه بيماران دريافت می

و بسياری از مردم نيز .  دولت پرداخت نشده است
به علت مضيقه مالی، حتا در صورت بيماری از 

ها و مراکز درمانی  مراجعه به بيمارستان
کنند مگر آن که در حال مرگ  خودداری می

اند،  هايی يافت شده اکنون نيز که واکسن.  باشند
های واهی از خريد  رژيم به انواع و اقسام بهانه

 . کند واکسن برای نجات جان مردم خودداری می

با توجه به "  :روحانی ادعا کردپايان آن که، 
شرايطی که داشتيم می توانيم اعالم کنيم که دولت 

های مختلف از مردم  نمره قابل قبولی را در زمينه
 ".گيرد می

روحانی از پندهای آموزگارش  :اما واقعيت
"کند پيروی می وقت خطا و تقصيری را  هيچ: 

داند که کارگران و  هرچند می."  نپذيريد
" نمره"ست که نه تنها  زحمتکشان دير زمانی

منفی کارنامه دولت او، بلکه کارنامه رژيم 
در کارزارهای :  اند جمهوری اسالمی را داده

؛ در "براندازم"يا "  پشيمانم"چون  اينترنتی هم
، در اعتصابات، تجمعات ٩۶اعتراضات دی ماه 
و سرانجام در  ٩٨و  ٩٧های  و اعتراضات سال

که مشت محکمی بود بر دهان  ٩٨قيام آبان 
روحانی و کليت رژيم جمهوری اسالمی و ارکان 

حتا با شيوع کرونا، .  رژيم را به لرزه انداخت
ای کاسته شد، اما  هرچند از دامنه اعتراضات توده

اعتصابات و تجمعات و اعتراضات پراکنده و  
های زحمتکش  حتا سراسری کارگران و توده

هرچند روحانی از هنگام برقراری .  اند ادامه يافته
ها همواره کوشيده است، تقصير بحران  تحريم

های اقتصادی خود را به  اقتصادی و پيامد سياست
ها بياندازد و به مردم آدرس غلط  گردن تحريم

شناسند  بدهد، اما مردم دشمن خود را به خوبی می
دانند که دشمن در  آنان می.  خورند و فريب نمی

خانه النه کرده است و تا اين دشمن رانده نشود، 
اميد به بهبود وضعيت اقتصادی، اجتماعی و 

 .سياسی سرابی بيش نيست

 

 

 کسی چندان گستاخ که 

 کند شرمانه حقيقت را تحريف می چنين بی
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 اطالعيه مشترک                           

 

 تأمين واکسن ُکرونا و ارائه رايگان آن،        

 !خواست فوری طبقه کارگر است         

 
 

بی مسئوليتی رژيم جمهوری اسالمی آشکارتر و توده های مردم به    قربانيان ويروس ُکرونا در ايران هر روز بيشتر می شوند و
هنوز هيچ نشانه ای از تالش جدی و برنامه ريزی دست اندرکاران رژيم برای مقابله با گسترش شيوع اين ويروس ! ستوه آمده تر

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که تنها انعکاس بخشی از واقعيت است، شمار جانباختگان اين .  و کنترل آن وجود ندارد
به ُکرونا مبتال شده اند و به  نيز  »يک ميليون نفر«رسيده است و بيش از  »پنجاه و سه هزار نفر«بيماری در ايران به بيش از 

 .رغم تالش خستگی ناپذير و جانفشانی های کادر پزشکی و پرستاران اوضاع بسيار فاجعه بار است

 

سران رژيم از همان ابتدا به پنهان کاری عامدانه در مورد حقايق مربوط به زمان انتقال اين ويروس و ابعاد شيوع آن پرداختند و 
دست اندرکاران رژيم به .  اين بی مسئوليتی را در طی يک سالی که اين ويروس گسترش پيدا کرده، همچنان ادامه داده اند

، جداسازی آنهايی که عالئم ابتالء به ١٩ملزومات پيشگيری از قبيل آزمايش گسترده از افراد برای جلوگيری از گسترش کوويد 
ويروس را نشان می دهند، رديابی تماس و قرنطينه کسانی که در تماس نزديک با فرد مبتال بوده اند و بستری کردن افراد 
نيازمند مراقبت های ويژه، فراهم کردن ملزومات و تعطيلی مدارس و کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و خدماتی که در آنها 
چرخه توليد جنبه حياتی ندارد، قرنطينه شهرها و مراکز عمومی؛ رعايت دستورالعمل های بهداشتی و تأمين ملزومات آن از قبيل 

 . تهيه ماسک و مواد ضدعفونی کننده رايگان برای عموم بی توجه بوده اند

 

اگر کشورهايی که اين موارد را رعايت و عملی کردند، تا حدود زيادی شيوع ويروس ُکرونا را به کنترل درآوردند، اما در 
ايران تحت حاکميت رژيم جمهوری اسالمی، اين موارد به دليل نداشتن يک سياست روشن در مقابله با بحران ُکرونا، زير ساخت 
ضعيف بهداشتی و درمانی توأم با فساد نهادينه شده در ارگان ها و نهادهای حکومتی، ضعف مديريت و وجود مراکز مختلف 

 .فاجعه ای هولناک تبديل کرده استبه تصميم گيری، دست به دست هم داده و بحران ُکرونا را 

 

اگر در بسياری از کشورها و بويژه در اروپا در مورد توليد واکسن و ميزان مؤثر بودن آن، در مورد خريد و رزرو واکسن و 
مرحله بندی کردن واکسيناسيون شهروندان خبر رسانی می شود و اين کار آغاز شده است، در ايران مقامات حکومتی در اين 
مورد هم به تناقض گويی و دروغ پردازی روی آورده اند و به بهانه های مختلف از جمله به امکان يا عدم امکان انتقال ارز 

اين در حالی است که رئيس اتحاديه .  از ضرورت تامين اين واکسن طفره می روند....  برای خريد واکسن به خاطر تحريم ها و
اين .  گويد برای انتقال ارز به خارج و واردات دارو و اقالم پزشکی هيچ مشکلی وجود ندارد واردکنندگان داروی ايران می

تناقض گويی ها و تعلل آشکار در خريد واکسن نشانه آن است که دولت تاکنون برای تهيه اين واکسن نه تصميمی گرفته و نه 
 . بودجه ای اختصاص داده است

 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن محکوم کردن بی مسئوليتی و تناقض گوييهای سردمداران رژيم در برابر 
سالمت و ايمنی توده های مردم ايران و بويژه کارگران و تهيدستان جامعه که به علت فقر و تنگدستی از قربانيان اصلی اپيدمی 

از بيانيه مشترک نوزدهم آذر    و ، تامين واکسن و ارائه رايگان به مردم را يک خواست فوری و عاجل می داندُکرونا هستند
تأمين و در دسترس قرار دادن فوری، عمومی و رايگان واکسن ُکرونا خواست آنی، «:  ماه، هفت تشکل صنفی که اعالم کرده اند

از بيانيه روز بيست و پنجم    و همچنين »ی حياتی حکومت نسبت به عموم ساکنان اين سرزمين است مبرم و جدی مردم و وظيفه
واکسيناسيون «:  آذر ماه، پنج تشکل و نهاد کارگری که در مورد اليحه بودجه دولت انتشار داده اند و در آن تأکيد کرده اند

بايد هزينه آن در اولويت اول رديف بودجه قرار .  مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی از ضروريات فوری مردم است)  ُکرونا(
پشتبانی می کند و همه فعالين و تشکل های جنبش های اجتماعی را فرا ميخواند که فعاالنه از اين از خواست دفاع و  »گيرد

 .پشتبانی کنند

   

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢٠دسامبر  ١٨ – ١٣٩٩آذر  ٢٧

 

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها
 و هسته اقليت) اقليت(فدائيان 

 



 ١٠ ٩٠٠شماره   ٩٩دی  ١    10

در ادامه اعتراضات، ساختمان های ادارات 
دولتی و دفاتر احزابی که تشکيل دهنده 
حاکميت اقليم کردستان عراق هستند، توسط 

. توده های معترض به آتش کشيده شد

ساختمان شهرداری، دفاتر حزب دمکرات 
کردستان عراق، اتحاديه ميهنی کردستان، 
اتحاديه اسالمی کردستان، گروه اسالمی 

از )  جنبش تغيير(کردستان و حزب گوران 
جمله مکان هايی بودند که توسط مردم 

با تشديد دامنه .  خشمگين به آتش کشيده شدند
اعتراضات، نيروهای امنيتی اقليم کردستان 
عراق جمعيت معترض در شهرهای مختلف 

رسانه های کرد زبان، از .  را به گلوله بستند
نفر و  ۴جمله روداوا از کشته شدن دست کم 

.  نفر خبر دادند ١۵زخمی شدن بيش از 

شبکه های اجتماعی و منابع غير رسمی اما 
نفر و تعداد زخمی  ١٠آمار کشته شدگان را 

نفر اعالم کرده و از  ١٠٠ها را بيش از 
دستگيری جمع کثيری از معترضان هم خبر 

معلمان، از جمله گروه هايی بودند .  داده اند
که در سازماندهی اين اعتراضات نقش فعالی 
داشتند و از اين رو  تعداد زيادی از آنان از 
جمله مسئوالن تشکل معلمان کردستان عراق 
توسط نيروهای امنيتی اقليم کردستان 

 .  دستگير شدند

اين اولين بار نبود که کارگران و معلمان و 
زحمتکشان کردستان عراق عليه وضعيت 

. موجود به اعتراضات خيابانی روی آوردند

اعتراضات عليه فساد حاکمان اقليم کردستان 
عراق و اعالم نارضاتی نسبت به گسترش 
فقر و بيکاری و کمبود خدمات عمومی در 

حاکمانی .  سال های گذشته نيز رخ داده است
که طی سال های گذشته از قَِبل فساد و دزدی 

 . به ثروت های کالنی رسيده اند

در پی تهاجم نظامی آمريکا و متحدانش به 
، که منجر به سقوط ٢٠٠٣عراق در سال 

 –رژيم صدام حسين شد، احزاب بورژوا 

ناسيوناليست کردستان عراق از جمله دو 
حزب دمکرات کردستان و اتحاديه ميهنی 

. حکومت اقليم کردستان را پايه ريزی کردند

با تشکيل اقليم کردستان، تمام اميدهای مردم 
کردستان عراق و سوريه و ايران و حتی 
ترکيه به سمت حکومت نوپای اقليم کردستان 

رسيدن به موقعيت اقليم .  معطوف شد
 –کردستان عراق، کعبه آمال احزاب بورژوا 

ناسيوناليست موجود در کردستان ايران و 
شادی از هر سو .  ديگر ُکردهای منطقه شد

در قلوب مردم زحمتکش ُکردستان عراق و 
ُکردهای کشورهای همجوار با عراق خانه 

سال های اوليه، با سرمستی و شادی و .  کرد
شور و خوشحالی از وضعيت پيش آمده 

همه جا صحبت از دست يابی .  سپری شدند
مردم محروم کردستان عراق به حق و حقوق 

غافل از اينکه آنچه در .پايمال شده آنان بود
 –کردستان عراق با حاکميت احزاب بورژوا 

ناسيوناليست شکل گرفت، نه تنها پاسخگوی 
مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
کارگران و توده های زحمتکش کردستان 
عراق نبود، بلکه دير يا زود حاکمان اقليم 
برای حفظ قدرت و منافع طبقاتی شان که در 
تعارض با منافع کارگران و زحمتکشان 
کردستان عراق بود، به شيوه صدام حسين 
صدای اعتراضات مردمی را در گلو خفه 
کردند و قدم به قدم سرکوب کارگران و توده 
های زحمتکش کردستان عراق را در دستور 

 . کار خود قرار دادند

اينکه حکومت اقليم کردستان عراق، پس از 
گذشت چند سال به کشتار و سرکوب 
کارگران و مردم زحمتکش ُکرد روی آورده 
است، هرگز از سِر اتفاق و کج فهمی و بی 
توجهی آنان نسبت به منافع کارگران و 

اين امر، ريشه در . زحمتکشان نبوده و نيست
 –ماهيت طبقاتی احزاب بورژوا 

. ناسيوناليست اقليم کردستان عراق دارد

ناسيوناليستی که   –همان احزاب ُکرد بورژوا 
اگر چه سال ها عليه صدام مبارزه کردند، 
توسط رژيم صدام کشته شدند، جان بر کف 
بودند، زندان رفتند، شکنجه شدند، اما 
همينکه به قدرت رسيدند، به تدريج روش 
های سرکوبگرانه حکومت صدام حسين را 
عليه مردم زحمتکش کردستان عراق پيشه 

بر دالرهای نفتی کردستان عراق .  کردند
چنگ انداختند، بودجه های متعلق به اقليم را 
برای پروار شدن خود و خانواده شان هزينه 
کردند، به فساد دولتی آلوده شدند، با دزدی و 
چپاوِل دسترنج زحمتکشان کردستان عراق 
به نان و نوايی رسيدند و اکنون که فرياد 
اعتراض همان توده های فقير و  بيکار و بی 
حقوق عليه اين همه فساد و دزدی و چپاول 
آنان باال گرفته است، با سرب و گلوله  و 

همان .  زندان و بند به آنان پاسخ می دهند
کارگران و توده های زحمتکشی که تا پيش 
از اين زير بار تبعيض و ستم مضاعف رژيم 
ديکتاتوری صدام حسين بودند و توسط 
بازجويان امنيتی صدام با زبان عربی 
بازجويی و شکنجه می شدند، اکنون توسط 
همزبانان خود سرکوب و بازداشت می 
شوند، زندان بان شان به جای عربی با زبان 

ُکردی به آنان فحش می دهد، بازجويان شان 
با زبان ُکردی و شال کردی بسته بر کمر، 

به راستی چرا .  بر پشت شان شالق می زنند
اين چنين شد؟ آيا اين همه فقط از سر اتفاق و 

 حادثه بوده است؟

پاسخ را بايد در گنديدگی بورژوازی و 
پاسخ را بايد .  احزاب وابسته به اين طبقه ديد

در اين حقيقت مسلم يافت که بورژوازی، نه 
تنها دهه های مديدی است که نقش مترقی 
خود را از دست داده، نه تنها رسالت تاريخی 
اش در روند تکامل تاريخی به پايان رسيده 
است، که اين طبقه در سير تحوالت اجتماعی 
عمال به نيرويی ارتجاعی، سرکوبگر و 

بورژوازی، حتی .  بازدارنده تبديل شده است
بوژوازی مليت های تحت ستمی همانند 
بورژوازی کردستان ايران و عراق و ترکيه 
و سوريه نيز، دير زمانی است که رسالت 
خود را در پاسخگويی به خواست ها و 
مطالبات کارگران و توده های زحمتکش از 

اگر در دوره معينی از سير .  دست داده اند
تکاملی تاريخ اجتماعی، بورژوازی و 
احزاب وابسته به آن نقشی مترقی داشتند و با 

 –هژمونی خود در انقالبات بورژوا 

دمکراتيک، اميد به پيشرفت و آزادی را در 
دل ها زنده می کردند، بذر دستيابی به رفاه و 
تعالی و برخورداری از يک زندگی 
اجتماعی نسبتا مناسب را در دل ها می 
کاشتند، سال هاست اين دوره تاريخی به 

بورژوازی، ديرزمانی .  پايان رسيده است
ست که به مرحله گنديدگی رسيده و اکنون 
خود به مانعی در مقابل پيشرفت و تکامل و 

با سپری شدن .  نجات بشريت تبديل شده است
اين دوره تاريخی، نه تنها بورژوازی که تمام 
احزاب مدافع نظم استثمارگرانه سرمايه 
داری نيز به يک نيروی ارتجاعی، بازدارنده 
و سرکوبگر در مسير تکامل تاريخی و منافع 
کارگران و توده های زحمتکش تبديل شده 

 .  اند

سير روند ارتجاعی و بازدارندگی 
سال  ٧٠تا  ۶٠بورژوازی، دست کم در 

در يک .  اخير از هر نظر شتاب گرفته است
قرن گذشته در هر کشوری که طبقه کارگر 
و توده های زحمتکش به انقالب و تغيير و 
تحوالت اجتماعی روی آوردند، اما نتوانستند 
بر سرنوشت خود حاکم شوند، حاصل کار 
برای کارگران و زحمتکشان چيزی جز فقر 
و بيکاری و بی حقوقی و سرکوب و کشتار 

دست کم از نيمه دوم قرن بيستم .  نبوده است
هر انقالبی که رخ داد، وقتی طبقه کارگر از 
کسب قدرت سياسی بازماند و قدرت سياسی 
مجددا به دست بورژوازی و احزاب وابسته 
به اين طبقه افتاد، نه تنها مطالبات سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و دمکراتيک کارگران و 
توده های زحمتکش متحقق نشد، نه تنها 
مردم بپا خاسته به کار ونان و آزادی 

١٢از صفحه   
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نرسيدند، نه تنها تغييری بنيادی در زندگی 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی توده های 
انقالب کرده صورت نگرفت، بلکه شالِق بی 
حقوقی و سرکوب و کشتار دستگاه 
بورکراتيک بورژوازی تازه به قدرت رسيده 
و احزاب حامی آن، بر جان و ُگرده همان 
کارگران و توده های  بپا خاسته و انقالب 

 . کرده نشست

حکومت اقليم کردستان عراق، يک نمونه 
روشن از به پايان رسيدن نقش ترقی خواهانه 

حتی بورژوازی مليت های   -بورژوازی
 . است -تحت ستم

، کارگران و توده های  ۵٧درانقالب 
ميليونی ايران برای کار، نان، آزادی، 
رسيدن به رفاه و آسايش، برخورداری از 
شادی و امنيت و تمام مزايای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی يک زندگی انسانی بپا 

 ٢٢خاستند، انقالب کردند و با قيام شکوهمند 

بهمن، حکومت ديکتاتوری پهلوی را 
اما از آنجا که قدرت سياسی . سرنگون کردند

مجددا به دست جناح هايی از بورژوازی 
افتاد، به رغم آنهمه ايثار و فداکاری، به رغم 
آن همه جان هايی که در کف خيابان ها پرپر 
شدند، به رغم آن همه جانفشانی و از خود 
گذشتگی که کارگران و عموم مردم ايران در 

از خود بروز دادند، نتيجه  ۵٧تحقق انقالب 
آن شد که اندکی بعد از روی کار آمدن 
خمينی با شکست انقالب مواجه شديم، 
سرکوب و کشتار و بی حقوقی محض بر 

سرکوب و کشتار و بيکاری . جامعه حاکم شد
و گرسنگی و فقر و فالکتی که صد بار 
شديدتر از حکومت پهلوی بود، بر سر توده 

 . های مردم ايران آوار شد

 -در کردستان عراق هم که احزاب بورژوا

ناسيوناليست بر سرنوشت مردم کردستان 
حاکم شدند، نتيجه نمی توانست غير از آنی 

اگر .  باشد که اکنون بدان گرفتا شده است
کارگران و توده های مردم ايران از همان 
آغاز به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی، 
حقوق اوليه شان توسط بورژوازی تازه به 
قدرت رسيده پايمال شد، برای بورژوازی 

 ٢٠٠٣تحت ستم کردستان عراق که از سال 

به طور کامل بر اقليم کردستان حاکميت 
يافت، با توجه با سابقه مبارزاتی حزب 
دمکرات و جبهه ميهنی کردستان، با توجه 
جو ناسيوناليستی حاکم بر توده های 
زحمتکش کردستان عراق که سال ها زير 
ستم مضاعف رژيم صدام بودند، چند 
صباحی زمان الزم بود تا اسلحه احزاب 

ناسيوناليست حاکم بر اقليم   –بورژوا 

کردستان، به سوی کارگران، معلمان و توده 
که عاقبت .  های زحمتکش اقليم شليک کند

 . اين چنين نيز شد

 -اقليم کردستان با حاکميت احزاب بورژوا

ناسيوناليست کردستان عراق، اکنون آئينه ای 
شفاف و تمام نما در مقابل کارگران و توده 

. های زحمتکش کردستان ايران است

حکومت اقليم کردستان، نشان داد رهايی 
مردم زحمتکش کردستان ايران در گرو دل 

ناسيوناليست   -بستن به احزاب بورژوا 
احزابی که از دو دهه .  کردستان ايران نيست

پيش به سياست های آمريکا دل بسته اند و 
در حسرت رسيدن به موقعيتی مشابه حاکمان 
اقليم کردستان عراق مدام سر به اين سو و 

احزابی که به لحاظ ماهيت .  آن سو می کوبند
طبقاتی از قدرت گيری شورايی کارگران و 
توده های مردم زحمتکش ُکردستان ايران 
واهمه دارند و از هم اکنون به فکر 
سازماندهی ارتش حزبی خود برای فردای 
پس از پيروزی مردم ايران و کردستان بر 

 . جمهوری اسالمی هستند

پوشيده نيست شرايط مبارزاتی کارگران و 
زحمتکشان از جمله موقعيت مبارزاتی 
کارگران و توده های زحمتکش کردستان 
ايران با شرايط مردم عراق و توده های 

به کلی  ٢٠٠٣کردستان عراق در سال 
اگر در کردستان عراق، .  متفاوت است

ناسيوناليست در پی   –احزاب بورژوا 
سرنگونی صدام حسين با حمله نظامی 
آمريکا و متحدانش قادر به تحکيم قدرت خود 
در اقليم کردستان شدند، در ايران اما 
سرنوشت مبارزاتی توده های تحت ستم 
کردستان ايران با سرنوشت مبارزاتی 
کارگران و زنان و معلمان و عموم توده های 

 . مردم ايران به شدت گره خورده است

در ايران و تجربه حاکميت  ۵٧تجربه انقالب 

ناسيوناليست اقليم کردستان،   -احزاب بورژوا
نشان داد که چنانچه در روند مبارزات 
انقالبی و تغيير و تحوالت پيش روی جامعه 
ما، اگر طبقه کارگر و توده های زحمتکش 
ايران در پهنه سراسری و کارگران و 
زحمتکشان کردستان ايران در محدوده 
جغرافيايی خود، از کسب قدرت سياسی و 
اعمال اداره شورايی باز مانند، هرگز 
مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی آنان 

نه تنها مطالبات عاجل و .  متحقق نخواهد شد
برحق آنان تحقق نخواهد يافت که اينبار نيز 

 ۵٧به شکلی ديگر با شکستی همانند انقالب 

 .مواجه خواهيم بود

اگر برای کارگران کردستان عراق چند 
صباحی الزم بود تا پی به ماهيت طبقاتی و 

ناسيوناليست   -سرکوبگرانه احزاب بورژوا
حاکم بر اقليم کردستان ببرند، اگر چند سالی 
الزم بود تا عموم توده های زحمتکش 
کردستان عراق به تجربه دريابند که منافع 
حاکمان اقليم در تعارض با منافع آنان است، 
دست کم برای کارگران و عموم زحمتکشان 
کردستان ايران از هم اکنون بايد روشن شده 

ناسيوناليست   –باشد، که احزاب بورژوا 
کردستان ايران نيز، همانند هم کيشان خود 
فقط و فقط برای کسب منافع سياسی و 

و مهمتر .  اقتصادی خود مبارزه می کنند
اينکه، آنان بايد به اين شناخت و آگاهی هم 
رسيده باشند که منافع طبقاتی اين گونه 
احزاب بورژوايی و ناسيوناليستی سر 
سوزنی با اعمال حاکميت شورايی کارگران 
و زحمتکشان کردستان ايران سازگاری 

ناسيوناليست   –احزاب بورژوا .  ندارد
کردستان ايران تا همين االن هم به انحاء 
مختلف تعارض، مخالفت و ناسازگاری خود 
را با اراده شورايی کارگران و زحمتکشان 

 .نشان داده اند

تجربه اقليم بارديگر براين حقيقت مهر تأييد 
زد که يگانه راه کارگران و توده های 

کش کردستان برای رسيدن به  زحمت
های خود، اتحاد با کارگران و  خواست

زحمت کشان سراسر ايران و مبارزه برای 
سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری اسالمی و 

 .استقرار حاکميت شورايی است

 ناسيوناليست های  –چهره واقعی بورژوا 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

حدود دو هفته پيش موج تازه ای از اعتراضات 
اقليم کردستان شهرهای توده ای، بسياری از 

سليمانيه، کرکوک،  .عراق را فرا گرفت
َچمَچمال، گرميان، رانيه، کالر، قالدزه، کفری، 
سيدصادق، خورمال، تکيه و پنجوين از جمله 
شهرهايی بودند که صحنه اعتراضات وسيع و 
درگيری ميان مردم معترض با نيروهای 

دليل اصلی اين اعتراضات، اگرچه .  حکومتی شد
در ابتدا تعويق چهار ماهه حقوق معلمان و ديگر 
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کارکنان دولت بود، اما دامنه اعتراضات به 
سرعت به سمت مبارزه با فقر، بيکاری، کمبود 
خدمات عمومی و محدود شدن آزادی های 

با اوج گيری اعتراضات و .  سياسی کشيده شد
طرح شعارهايی عليه فساد گسترده رهبران اقليم 
کردستان عراق، معترضان خواستار برکناری 
حکومت و احزاب و جريانات فاسد در قدرت 

 .شدند
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