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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 ديپلماسی سری و 

 بار قراردادهای اسارت

 
ساله ميان جمهوری اسالمی و دولت  ٢۵قرارداد 

ساله ايران  ٢۵های  سند همکاری"چين موسوم به 
ماه توسط وزرای خارجه  فروردين ٧در "  و چين

که  اين قرارداد بدون اين.  دو کشورامضاء شد
مردم ايران از محتوای آن مطلع باشند، به 

جمهوری اسالمی آشکارا .  امضای طرفين رسيد
اعالم کرده است که مفاد و محتوای اين قرارداد، 

اما چرا جمهوری اسالمی .  مخفی خواهد ماند
رغم مخالفت و اعتراض مردم ايران از علنی  به

 کردن اين قرارداد سرباز زده است؟

نخست بايد اشاره کرد که ديپلماسی سری، اساس 
داری در  های سرمايه و شالوده ديپلماسی دولت

های ديگر  سياست خارجی و مناسبات با دولت
رو که در سياست خارجی همچون  ازآن.  است

دار  سياست داخلی پای منافع طبقات حاکم سرمايه
در ميان است و اين منافع همواره مغاير منافع 

های زحمتکش است، بنابراين  طبقه کارگر و توده
ها، و انعقاد قراردادهای ميان  زد و بندها، توافق

دوراز  داری، اغلب در خفا و به های سرمايه دولت
توجيهی هم .  گيرد های مردم انجام می چشم توده
"تراشند ها می برای آن مصالح "، "داليل امنيتی. 

، "مالحظات و مخالفت کشور مقابل"، "کشور
و "  داشتن اطالعات از چشم دشمن مخفی نگه"

شود  حتی زمانی که اعالم می.  امثال اين اراجيف
قراردادی امضاءشده است، مفاد و محتوای آن با 

اما، سری .  ماند می  همين توجيهات مخفی باقی
های استبدادی  بودن ديپلماسی فقط مختص دولت

داری نيست، بلکه اصل حاکم بر سياست  سرمايه
داری و ازجمله،  های سرمايه خارجی تمام دولت

های پارلمانی نيز  اصطالح دمکراسی های به دولت
های متعددی از آن نيز وجود  نمونه.  بوده و هست

از همين روست که معموالً در کشورهايی .  دارد
های پارلمانی، از نمونه آمريکا و اروپا،  با نظام

ها  ای که چندين دهه از عمر آن اسناد محرمانه
ها، انتشار علنی پيدا  گذرد، پس از گذشت سال می
های  همه بايد گفت که در دمکراسی بااين.  کنند می

های سياسی وجود  بورژوائی که پارلمان و آزادی
هايی درمورد اين اصل سياست  دارد، محدوديت

های  شود، که در رژيم خارجی نيز اعمال می
 .  استبدادی اين محدوديت و موانع نيز وجود ندارد

در جمهوری اسالمی که استبداد و بی حقوقی 
ً هيچ گونه  مردم به نهايت خود رسيده است، مطلقا

محدوديتی بر اصل ديپلماسی مخفی در سياست 
های سياسی  چون نه آزادی.  خارجی وجود ندارد

و ازجمله آزادی مطبوعات وجود دارد و نه حتی 

سرکوب و فشار و تهديد عليه کارگران، از ماه  
آشکارا تشديد  ١۴٠٠و آغاز سال  ٩٩پايانی سال 

داران و کارفرمايان که هنگام  سرمايه.شده است
اعتراض و اعتصاب، کارگران و فعاالن 
اعتصاب را به عدم تمديد قرارداد و اخراج تهديد 

گفتند اگر از اعتراض و  کردند و علناً می می
وحقوق صحبت کنيد، در پايان  اعتصاب و از حق

سال و مهلت قرارداد، قرارداد کار تمديد نخواهد 
شد، اين تهديدات را از همين 

در حالی که مقامات رسمی در وزارت بهداشت 
جمهوری اسالمی از افزايش بيماران کرونايی در 
تقريبا تمام کشور و خيز موج چهارم شيوع کرونا 

گويند و در آمارهای رسمی نيز تعداد  سخن می
جان باختگان روزانه در اثر ابتال به کرونا سه 

هزارمورد  ١١رقمی و تعداد مبتاليان به بيش از 
جمهور  رسيده است، حسن روحانی رئيس

ستاد "پيشه جمهوری اسالمی در پی جلسه  جنايت
فروردين  ١۴در روز شنبه "  ملی مقابله با کرونا

مناسک و عبادات ماه رمضان برای مردم : "گفت
گيری شد  ما مهم است و در جلسه امروز تصميم

که مراسمات مذهبی در مناطق آبی و زرد آزاد 
اين مراسمات در مناطقی که دارای رنگ ...  است

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی
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٣درصفحه   

 از فوالد بياموزيم ،
!در برابر سرکوب و اخراج بايستيم   

مجمع جهانی اقتصاد هرساله گزارشی از 
" شکاف جنسيتی"وضعيت زنان تحت عنوان 

در گزارش امسال مجمع جهانی .  انتشار می دهد
 ١۵۶اقتصاد که به بررسی شکاف جنسيتی در 

کشور جهان اختصاص دارد، جمهوری اسالمی 
به لحاظ برابری جنسيتی در قعر اين جدول قرار 

در اين گزارش که هر ساله وضعيت .  گرفته است
زنان را در حوزه های مربوط به سالمتی، 
دسترسی به آموزش، توانمند سازی سياسی و 
فرصت های اقتصادی، مورد بررسی قرار می 

اين جدول، قبل از  ١۵٠دهد ايران در جايگاه 

کشورهای کنگو، سوريه، عراق، يمن و 
کشورهای ايسلند، فنالند، .  افغانستان قرار دارد

نروژ و سوئد، به ترتيب در صدر کشورهای 
دارای کمترين شکاف جنسيتی ميان زن و مرد 

دو کشور نامبيا و روآندا هم  از نظر .  هستند
کشور برتر جهان  ١٠برابری زن و مرد در رده 

 . قرار دارند

در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، با توجه 
به عميق شدن شکاف جنسيتی در مقايسه با سال 
های قبل  بر دشوارتر شدن تحقق برابری 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

نارنجی و قرمز هستند، ممنوع است؛ البته برای 
های قدر هنوز فرصت داريم و ممکن است  شب

تصميمات خاصی درباره آن بگيريم ولی فعالً 
 ".گونه خواهد بود اين

اصطالح  ست که در جريان به اين همان سياستی
های ماه محرم نيز اتخاذ شد، سياستی  عزاداری

که در پاييز تعداد جان باختگان در آمارهای 
. نفر در روز رساند ٢٠٠رسمی را به باالی 

اعتراف همان مقامات حکومتی بايد   آماری که به
سه تا چهار برابر شود تا تعداد واقعی جان 

 .باختگان به دست آيد

جمهوری اسالمی مردم را از ديدارهای عيد 

 جمهوری اسالمی در قعر جدول شکاف جنسيتی

 جمهوری اسالمی عامدانه

 کند در واکسيناسيون همگانی خلل ايجاد می 

  ۵درصفحه 
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١از صفحه   

 بار ديپلماسی سری و قراردادهای اسارت

ها  چندنفری که در رأس آن.  پارلمان بورژوائی
ترين تصميمات را  ای قرار دارد، مهم خامنه

گيرند و از طريق ديپلماسی مخفی آن را پيش  می
بنابراين، مردم ايران هرگز اطالعی از .  برند می

زد و بندهای پشت پرده اين رژيم در سياست 
 .خارجی نداشته و نخواهند داشت

ساله ميان دولت چين و جمهوری  ٢۵قرارداد  
. اسالمی هم مشمول همين رويه است

باوجوداينکه مطبوعات خارجی برخی از مفاد 
اند، جمهوری  مخفی اين قرارداد را افشا کرده

معنا رسوا در ميان  تمام اسالمی که يک رژيم به
پروا  مردم ايران و جهان است، صريح و بی

اعالم کرده است که مفاد اين قرارداد را علنی 
در حقيقت آنچه جمهوری اسالمی .  نخواهد کرد

بر آن نام سند همکاری گذاشته، يک قرارداد 
دوجانبه ميان دو دولت است که مفاد آن برای 

اما از آنجائی که رژيم .  آور است طرفين، الزام
نگران است محتوای ضد مردمی آن علنی شود، 

"نقشه راه"بر آن نام  گذاشته تا "  سند همکاری" 
الزم نباشد حتی به مجلس ارتجاع اسالمی برود 

های جناحی که  ها و کشمکش که درنتيجه رقابت
در اين رژيم هست، مفاد آن به بيرون درز پيدا 

 .    کند

با  ٨٧٨نشريه کار در تيرماه سال گذشته، شماره 
تالش امپرياليسم "   ای تحت عنوان  انتشار مقاله

ماهيت ارتجاعی "  چين برای تصرف بازار ايران
بار اين قرارداد را تا جايی که مفاد  و اسارت

مخفی آن در مطبوعات خارجی علنی شده است، 
 . نشان داد

در دوره انحصارات و سلطه سرمايه مالی، 
های امپرياليست برای تقسيم  رقابت و تالش قدرت

شده  مجدد بازارهای جهان به امری ناگزير تبديل
عنوان يک قدرت امپرياليست جديد  چين به.  است

های  کند بازارهای قدرت و نوظهور، تالش می
امپرياليست رقيب را  برای صدور سرمايه و کاال 

ايران کشوری با جمعيتی .  ها درآورد از چنگ آن
ميليون، منابع زيرزمينی فراوان،  ٨٠بيش از 

نيروی کار ارزان  و بازاری سودآور برای چين، 
 . ای است يک چنين نمونه

گونه که وزارت خارجه جمهوری  اين قرارداد آن
: اسالمی سال گذشته کليات آن را انتشار داد

های سياسی، امنيتی، دفاعی، فرهنگی،  حوزه
کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و 

های مخابراتی و فناوری  انرژی، زيرساخت
را ...  ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت و 

 .شود شامل می

که يک رژيم ارتجاعی  ناگفته روشن است وقتی
های  گذاری در حوزه ورشکسته، امتياز سرمايه

ای را به يک قدرت امپرياليست  چنين گسترده
کند، قرارداد آن بايد چنان  جهانی، واگذار می

بار باشد که جرئت علنی کردن  مفتضح و اسارت
 .آن را نداشته باشد

 

پتروليوم اکونوميست در شهريورماه سال گذشته 
ميليارد دالر  ۴٠٠اعالم کرده بود که از 

ميليارد  ٢٨٠گذاری چين در اين قرارداد،  سرمايه
شود و   گذاری می آن در صنايع نفت و گاز سرمايه

چين در خريد نفت، گاز و محصوالت پتروشيمی 
شود و دو  درصد برخوردار می ٣٢از تخفيفی تا 

. سال حق ديرکرد در پرداخت را خواهد داشت

شود و  دوسوم مبلغ خريد، نقد پرداخت می
همچنين، .  صورت کاال و خدمات سوم به يک

ها حق تقدم  های چينی در اجرای پروژه شرکت
دارند و بدون تشريفات مناقصه، از امکان ورود 

روشن است که .  های جديد برخوردارند به طرح
همراه با اين صدور سرمايه، صدها ميليارد دالر، 

 . کاالی چينی نيز به ايران صادر خواهد شد

چين عالوه بر منابع نفت و گاز، در معادن ديگر، 
آهن، و غيره نيز  ازجمله مس، سنگ

 . گذاری خواهد کرد سرمايه

در همين حال برای تسهيل صدور سرمايه و کاال 
سازی برای اجرای  طرح  به ايران  و زمينه

از طريق ايران   »راه يک  -يک کمربند«بزرگ 
برای تسخير بازار کشورهای ديگر، چين در 
حوزه زيرساختی، ارتباطی زمينی، ريلی و 

ای ، هوائی و تأسيسات بندری نيز  جاده
 .گذاری خواهد کرد سرمايه

گذاری در توسعه سواحل  سرمايه
گذاری در توسعه جزاير منتخب  سرمايه«مکران،

در حوزه گردشگری،صنايع پتروشيمی ، شيالت 
های بانکی ، مالی و  ارتقای همکاری »...  و

ای و تأسيس بانک مشترک ايران و چين،  بيمه
 .های ديگر اين قرارداد اند جنبه

اما تصرف بازار ايران متضمن حمايت سياسی، 
نظامی و امنيتی از رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران 

از همين رو، اين قرارداد شامل .  نيز هست
های سياسی، نظامی و امنيتی، فرستادن  همکاری

چندين هزار متخصص و مستشار چينی به ايران، 
تقويت نيروی نظامی جمهوری اسالمی ازنظر 

های نظامی، تسليحات و  آموزش، انتقال فناوری
اقدامات نظامی مشترک، در اختيار قرار دادن 

های جديد برای کنترل امنيتی مردم،  فّناوری
ازجمله مسدود کردن دسترسی به شبکه جهانی 

های اجتماعی نيز  اينترنت و استفاده از شبکه
اما سوای اين، بورژوازی ايران در اين .  هست

غارت و چپاول و استثمار کارگران ايران، 
های کالنی  شريک چين است و از اين طريق سود

در نظر بگيريد سال گذشته .  به جيب خواهد زد
بر حجم مبادالت چين و  ١٩که بيماری کويد 

ايران تأثير منفی گذاشته بود، اين حجم مبادالت، 
ميليارد دالر بود و بورژوازی  ٢٠رقمی حدود 

ايران از طريق فروش نفت و واردات کاالهای 
روشن است که .  چينی، سود هنگفتی به جيب زد

با اين قرارداد، حجم سودهای دو طرف، 
اما طبقه .  العاده افزايش خواهد يافت فوق

دار حاکم بر ايران تا جايی که پای سود  سرمايه
سان از اين قرارداد  مادی در ميان است، به يک

جناحی از بورژوازی ايران تأمين .  برد نفع نمی
منافع خود را در گسترش مناسبات با اروپا و 
آمريکا و صدور سرمايه و کاال از اين کشورها 

از همين روست که صداهای مخالفی با .  بيند می
اين قرارداد از سوی نمايندگان سياسی جناحی از 

داران، در داخل و خارج از کشور نيز  سرمايه
ها نه از  بنابراين، مخالفت آن.  شود شنيده می

های زحمتکش مردم ايران،  زاويه منافع توده
رحمانه طبقه کارگر،  مخالفت با استثمار بی

غارت و چپاول منابع کشور توسط بورژوازی 
داخلی و خارجی، بلکه منافع مادی خودشان 

هايی که امروز با  هرگز ديده نشد، همين.  است
سلطه امپرياليسم چين بر بازار ايران مخالفت 

کنند، در دوره رژيم دمحمرضا شاه با سلطه  می
امپرياليسم آمريکا مخالف باشند، يا پس از 

های  آسای سرمايه امضای برجام و صدور سيل
 . اروپائی به ايران با آن مخالفت کرده باشند

ً از زاويه   عالوه براين، اينان اکنون صرفا
مخالفت با چين خواستار انتشار علنی اين 
قرارداداند، اما هرگز خواستار برافتادن ديپلماسی 

. سری و انعقاد قراردادهای مخفی نبوده و نيستند

دار ايران از هر جناحی که باشد،  طبقه سرمايه
مخالفتی با امپرياليسم، ديپلماسی سری و 

موافقت .  بار، نداشته و ندارد قراردادهای اسارت
ها با سود و زيانی مرتبط است که  و مخالفت آن

 .  شود ها می از اين بابت عايد آن

از ديدگاه طبقه کارگر ايران اما، هدف 
بورژوازی داخلی و خارجی هر دو، استثمار اين 

تفاوتی .  منظور کسب حداکثر سود است طبقه به
کند که اين بورژوازی خارجی شريک  هم نمی

بورژوازی داخلی، آمريکائی باشد يا چينی، 
بنابراين، تنها .  عضو اتحاديه اروپا باشد يا روسی

طبقه کارگر که خواهان برانداختن بورژوازی، 
داری، ستم و استثمار در عرصه  نظم سرمايه

ای که خواهان  داخلی و خارجی است، طبقه
برافتادن رسم ديپلماسی سری نيز هست، با 

بار ازجمله همين قرارداد بين  قراردادهای اسارت
دولت امپرياليست چين و جمهوری اسالمی 

داند و راه  را مردود می  مخالفت جدی دارد، آن
را سرنگونی طبقه   هائی مقابله با چنين قرارداد

 . داند دار حاکم بر ايران می سرمايه

نيز که از منافع طبقه )  اقليت(سازمان فدائيان
کارگر و از موضع اين طبقه از منافع عموم 

کند،  های زحمتکش و ستمديده دفاع می توده
ً در برنامه خود اعالم کرده است، کليه  صريحا

بار امپرياليستی بايد ملغی  قراردادهای اسارت
ها برای آگاهی عموم مردم افشاء  گردند و مفاد آن

ديپلماسی سری نيز بايد برافتد، تا عموم .  شود
مردم از تمام مناسبات، مباحثات، مذاکرات، عقد 

های ديگر آگاهی  ها با دولت قراردادها و پيمان
 .داشته باشند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

کارگران در ليست اخراج قرار دارند که 
. های مختلف اخراج شوند مرور و با بهانه به

به دنبال اين اقدام ضد کارگری مديريت 
شرکت، کارگران هوشيار گروه ملی فوالد با 

ای ضمن محکوم کردن  انتشار اطالعيه
اخراج دو تن از همکاران خود و حمايت از 

ها، فراخوانی برای تجمع در روز  آن
فروردين در مقابل تاالر  ١١چهارشنبه 

کارگران .  اجتماعات شرکت صادر نمودند
پيشرو و آگاه فوالد در اطالعيه کوتاه خود، 

های گسترده  نقشه شوم مديريت برای اخراج
را افشا نموده و بر همبستگی طبقاتی و 
ايستادگی خود در مقابل مديريت تأکيد نمودند 

 :و چنين نوشتند

داريم فرصت و اجازه  جا اعالم می همين"
هرگونه تعرض به معيشت احدی از 
همکاران خود را نه به مديريت فاسد و نه به 

گردانان اين تصميم نخواهيم  آمرين و صحنه
داد و هر آنچه که در توان داريم برای دفاع 
و حمايت از همکارانمان را بکار خواهيم 

 .بست

های حساس نتيجه  بارها و بارها در بزنگاه
ايد و نيک  اتحاد و همبستگی ما را ديده

ميدانيد کارگران شريف و شجاع گروه ملی 
صنعتی فوالد آنجا که پای منافع خود و طبقه 
کارگر و هم سرنوشتانشان درميان است 

 .چگونه معادالتتان را به هم خواهند ريخت

مسئوليت هرگونه اتفاقی که روی دهد بر 
عهده گيرندگان و اجراکنندگان اين تصميم 

 ".خواهد بود

فروردين،  ١١صبح روز چهارشنبه 
های مختلف با تجمع  کارگران شاغل در بخش

در مقابل تاالر اجتماعات، خواهان لغو اين 
تصميم و بازگشت به کار همکاران خويش 

مديريت شرکت که از سرعت عمل و .  شدند
واکنش سريع کارگران به وحشت افتاده 

مدير حراست را واسطه کرد "  پاژنگی"بود،
" ظرف امروز تا فردا"برده قول داد  و نام

. کارگران به سرکار بازخواهند گشت

کارگران هشدار دادند چنانچه اين قول، 
عملی نشود، پيامدش بر عهده مدير حراست 

کارگران پيشرو و فعاالن کارگری، با اعمال 
فشار و تهديد عليه فرزانه زيالبی وکيل 

سازی  تپه، درصدد پرونده کارگران هفت
ای نيز  برای اين وکيل برآمده و حتی پرونده

شده  برده در دادسرای شوش تشکيل برای نام
که به دادسرای عمومی انقالب اهواز ارجاع 

دوزی عليه  پرونده سازی و پاپوش.  شده است
کارفرما .تپه با شدت ادامه دارد کارگران هفت

و حاميان دولتی او، فشار و سرکوب عليه 
رحمانه  کارگران را تشديد نموده و بی

جويی از کارگران و فعاالن  سرگرم انتقام
 .کارگری هستند

تپه از مديريت و عوامل  کارگران هفت
شدت  کارفرما و همه حاميان دولتی وی به

ها  متنفر و نسبت به اقدامات ضد کارگری آن
اگرچه بارها خواهان .  اند شدت معترض به

بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير 
های  اند اما اخراج کارگران اخراجی شده

جديد وظيفه کارگران اين شرکت در دفاع از 
روز .  کند تر می همکاران خويش را سنگين

فروردين همزمان با اعتصاب  ٧شنبه 
کارگران بخش دفع آفات کشاورزی، جمع 

ها نيز به اين  ديگری از کارگران ساير بخش
رشته  کارگران پيوستند و ضمن طرح يک

کارگر اخراجی  ٨های صنفی، از  خواست
حمايت کرده و خواهان لغو اخراج و 

 .کار همه کارگران اخراجی شدند  بازگشت به

در گروه ملی فوالد اهواز نيز تهديد و فشار 
ويژه کارگران پيشرو و  عليه کارگران به

در پی .  يافته است فعاالن کارگری افزايش
اعتصابی که در اعتراض به عدم پرداخت 
چند ماه دستمزد، از روز سوم بهمن آغاز شد 
و چند روز ادامه داشت، کارفرمای اين 

طور شفاهی کارگران را  شرکت نخست به
تهديد کرد اگر از اعتراض و اعتصاب دست 
برندارند، اخراج خواهند شد و در گام بعدی 
در سومين روز اعتصاب طی يک نامه 
رسمی تهديد به اخراج کارگران را مکتوب 
کرد و سرانجام در آغاز سال جاری اين 

صبح روز .  تهديد را به مرحله اجرا گذاشت
، حراست  ١۴٠٠شنبه دهم فروردين  سه

شرکت، از ورود دو تن از فعاالن کارگری 
اين شرکت؛ غريب حويزاوی و حسين 
رضايی ممانعت به عمل آورد و به کارگران 

. يافته است اعالم شد قرارداد کارشان پايان

داد که تعداد بيشتری از  شواهد نشان می

در جمهوری . اند آغاز سال جديد عملی ساخته
اسالمی، سرکوب و تهديد و اخراج البته 

های اصلی  ها و سياست همواره يکی از حربه
ها برای جلوگيری  داران و دولت آن سرمايه

از اعتراض و اعتصاب و برای انقياد طبقه 
اين سياست اکنون اما بسی .  کارگر بوده است
 .تشديد گشته است

تپه، تهديدها و  درکشت و صنعت نيشکر هفت
فشارها و اقدامات سرکوبگرانه کارفرما و 
حاميان دولتی وی عليه کارگران در ماه 

بسيار تشديد شد و مديريت  ٩٩پايانی سال 
اين شرکت در آستانه سال جديد و درست 

. کارگر را اخراج نمود ٨عيد،  بدرش

، )اسفند ٢۶(درهمان روزهای پايانی اسفند
سه پرونده در شعبه دادياری شوش در مورد 

در .  کارگران اين شرکت در جريان بود
 ١٢کارگر، ٣١پرونده اول کارفرما از 

ً  ٧کارگر و  کارگر  ۵٠کارگر مجموعا
ها  يکی از اين پرونده.  شکايت کرده بود

کارگر به  ۵منجر به صدور قرار جلب 
های يوسف بهمنی، ابراهيم عباسی  نام

منجزی، مسعود حيوری، حميد ممبينی و 
البته اسامی اين عده در .  حسين َحمدانی شد

ديگر پرونده های يادشده هم وجود داشت که 
. ها قرار منع تعقيب صادرشده است برای آن

تر نيز در  تن از اين کارگران قبل ۴
شده  اعتراضات آبان ماه بازداشت و زندانی

دوباره از .  بودند که با قرار وثيقه آزاد شدند
 ١۵آبان، به دستور کارفرما از ورود  ١۵

روند .  کارگر به شرکت ممانعت به عمل آمد
تشديد سرکوب و اذيت کارگران و نمايندگان 

کاری، احضار  ها، در شکل قطع اضافه آن 
مکرر به کميته انضباطی و جابجايی برخی 

کارگر  ۵اسفند  ١٨.  کارگران ادامه يافت
يادشده به دادسرای شهرستان شوش احضار 

طور ادامه پيدا کرد تا  ماجرا همين.  شدند
کارگر  ٨اينکه در آغاز سال جديد اخراج 

خبرهای انتشاريافته توسط .  اعالم شد
تپه حاکی از  سنديکای کارگران نيشکر هفت

آن است که در ليستی که آميلی جانشين 
اسدبيگی تهيه نموده، قرارداد تعداد زيادی از 

شود و قرارداد جديدی  کارگران تمديد نمی
بهمن  ٢٨افزون براين، .  منعقد نخواهد شد

تپه به اوين  علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت
در .  احضار و حساب بانکی وی مسدود شد

سازی برای  تپه عالوه بر پرونده هفت

 از فوالد بياموزيم ،
!در برابر سرکوب و اخراج بايستيم   

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 از فوالد بياموزيم ،
!در برابر سرکوب و اخراج بايستيم   

 .خواهد بود

هاست از همبستگی و  مديريت شرکت، مدت
اتحادی که درميان کارگران فوالد 

. شده، نگران و عصبانی است نهادينه

های رنگارنگ آن برای درهم  کوشش
شکستن اين اتحاد و ايجاد نفاق و دودستگی 

. جايی نبرده است درميان کارگران، راه به

اعتراضات، اعتصابات و اقدامات هوشيارانه 
های مديريت را  موقع کارگران، دسيسه و به

. خنثی و باشکست روبرو ساخته است

، "پروازی"کارگران فوالد پته همه مديران 
دزد و فاسد که در باند مافيای فوالد دست 

دی  ١٣روز .  اند دارند را به روی آب ريخته
در اقدامی متحد و راديکال، گروهی از  ٩٩

مديران ارشد شرکت را که همگی دزد و 
فاسد و ضد کارگر هستند، از شرکت بيرون 

دی در اعتراض به حضور  ٢۴.  انداختند
. مديران فاسد، توليد را متوقف کردند

چينی مشترک مديريت و دستگاه  دسيسه
سازی عليه کارگران را  امنيتی برای پرونده

های مذبوحانه و  کوشش.  خنثی کردند
تکراری مديريت و اداره کار برای 

بندی کردن يک شورای اسالمی کار  سرهم
يابی به  ها را در دست را خنثی نموده و آن

اين هدف ناکام گذاشتند و بار ديگر نشان 
دادند که کارگران فوالد بيدارند و از 
کارگزاران سرمايه در هر رنگ و لباس و 

اقدامات هوشيارانه .  تحت هر نامی بيزارند
اين چند .  ها است فوالد بسيار بيش از اين

نمونه تنها برخی از اقدامات و فعاليت 
 .است ٩٩ماه  کارگران فوالد در دی

نظير کارگران فوالد،  اتحاد و همبستگی کم
های مديريت را  تمام ترفندها و تالش

کارگران فوالد . باشکست روبرو ساخته است
با دفاع و حمايت جانانه از دو همکار 
خويش، بار ديگر روحيه باالی رفاقت و 
همبستگی ميان کارگران فوالد را نشان 

وغم طبقه  ای که هم فوالد در اين لحظه.  دادند
حاکم اخراج فعاالن کارگری و اخراج 
گسترده کار گران است بايد الگوی ساير 

ای  آنچه در فوالد گذشت، شمه. کارگران باشد
از روش طبقه کارگر در مقابل طبقه حاکم 

تپه گرفته تا  است و همه کارگران از هفت
نفت و پتروشيمی و معادن بايد از فوالد 

 .بياموزند

تهديد و ارعاب و اخراج، به کارگران فوالد 
در پتروشيمی .  شود تپه خالصه نمی و هفت

ايالم در آستانه سال جديد، چند تن از 
کارگرانی که مسائل و مشکالت و اقدامات 

ای  ضد کارگری مديريت شرکت را رسانه
در پتروشيمی بندر .  کرده بودند، اخراج شدند

امام، کارانه برخی کارگران فعال را قطع 
فاش شد  ١۴٠٠روز اول فروردين .  کردند

عسلويه "  پارس گاليکول"که در پتروشيمی 
کارگر به دليل مشارکت در اعتصاب  ١٢

مديران شرکت از اين .  اند اخراج شده
اند تا تعيين تکليف نهايی و  کارگران خواسته

حساب، حق ندارند در محل کار  تسويه
 ۴٠٠در پی اعتصاب بيش از .  حاضر شوند

عسلويه که زير نظارت  ١٣کارگر فاز 
قرار "  نيرو پروژه"  شرکت پيمانکاری 

دارد، کارفرما به کار گران قول داد در 
افتاده  صورت پايان اعتصاب، مطالبات عقب

پس از پايان .  کارگران را پرداخت کند
تن از فعاالن اعتصاب را  ٢٠اعتصاب اما 

در پااليشگاه پنجم پارس جنوبی .اخراج کرد
نيز پس از اعتصاب، تعدادی از کارگران که 
پيگير مطالبات بودند، به شرکت 

الورود شدند که البته  نهم اسفند  ممنوع
کارگران در حمايت از همکاران خويش 
دست از کار کشيدند و مقابل درب ورودی 

کارگران .پااليشگاه دست به تجمع زدند
 ١٩شرکت کيسون سازنده مخازن نفت، روز 

اسفند به مدت دو روز دست به اعتصاب 
زدند و مديريت شرکت فعاالن اين اعتصاب 

در سيمان کارون نيز در .  را اخراج کرد
تعداد ديگری از   ١۴٠٠آستانه سال 

 .کارگران به همين داليل از کار اخراج شدند

ها  تعداد زيادی از کارگران شهرداری درده
شهر کشور نيز به همين شيوه از کار اخراج 

دمحمرضا غياثی نماينده کارگران .  شدند
شهرداری ايالم به خاطر پيگيری مطالبات و 

در .دفاع از حقوق کارگران اخراج شد
شهرداری زيدآباد، پس از اعتصاب کارگران 
همراه با کارکنان شهرداری، دو تن از 

در .  کارگران فعال اعتصاب اخراج شدند
کارگر شهرداری بدون آنکه  ٣اميديه نيز 

ها پرداخت  ای آن حتی معوقات مزدی و بيمه
ها کارگر ديگر  ده.  شود از کار اخراج شدند

در شهرداری ملکان، کوت عبدهللا، ياسوج، 
ساری، بندرعباس و چندين شهر ديگر از 

ها  کار اخراج شدند که بخش زيادی از آن
همين کارگران فعال و پيگير مطالبات 

در ساير مؤسسات و .  اند کارگران بوده
. ها نيز اوضاع بر همين منوال است کارخانه

سه عضو سنديکای کارگران شرکت واحد 
رانی تهران و حومه، داود رضوی،  اتوبوس

عطا بابا خانی و علی قربانيان نيز به پليس 
امنيتی   –دستگاه پليسی .  امنيت احضار شدند

رژيم بسياری از فعاالن کارگری در 
ها  کردستان و تهران و ديگر شهرها و استان

 .را نيز احضار کرده است

و در مرحله نخست   موج احضار و اخراج
اخراج کارگران باسابقه، پيشرو و فعاالن 

های کارگری ادامه  ها و اعتراض اعتصاب
داران که صد  سياست عمومی سرمايه.  دارد

درصد موردحمايت دولت نيز هست، اخراج 
اگر در برابر موج .  و تعديل نيرو است

ها نايستيم و واکنش جدی نشان ندهيم،  اخراج
ها مخالفت و از کارگران  اگر با اين اخراج

جانبه حمايت نکنيم،  طور همه اخراجی به
ها از اين فراتر  ها و بيکارسازی دامنه اخراج

خواهد رفت وبه کارگرانی که هنوز نوبت 
ها نرسيده است نيز تسری خواهد  اخراج آن

ها با تمام  بايد در برابر اين اخراج.  يافت
. قدرت بايستيم و از ياران خود دفاع کنيم

همه بايد از فوالد و همبستگی درخشان 
قد در برابر  کارگران فوالد بياموزيم و تمام

اخراج فعاالن کارگری و کارگران پيشرو 
تپه اگرچه کارگران  و  در هفت.  بايستيم

ها در حمايت و دفاع از  سنديکای مبارز آن
اند، اما اين  کارگران اخراجی فعال بوده

اسماعيل .  درجه از فعاليت هنوز کافی نيست
بخشی، دمحم خنيفر و چند کارگر ديگر به 

وحقوق کارگران از کار  خاطر دفاع از حق
تپه هنوز نتوانسته است  هفت.  اند اخراج شده

يک کارزار اساسی حمايت از اسماعيل 
بخشی و ساير کارگران اخراجی را سازمان 

تواند اسماعيل  وقتی کارفرما ببيند می.  دهد
بخشی و چند تن ديگر را اخراج کند و از 

چنان واکنش  جانب توده کارگران با آن
مؤثری روبرو نشود، بديهی است که به خود 

دهد پا را فراتر گذاشته و ساير فعاالن  اجازه 
اينجا با تمام قوا .  کارگری را نيز اخراج کند

بايد ايستاد و نگذاشت يوسف بهمنی، ابراهيم 
اقدام .  عباسی منجزی و سايرين اخراج شوند

يکپارچه فوالد نمونه بسيار درخشانی از 
فوالد نشان .  همبستگی کارگری را نشان داد

صدا و  داد اگر ما متحد باشيم، اگر يک
يکپارچه در مقابل کارفرما و حاميان دولتی 

توانند هر طور که  ها نمی آن بايستيم، آن
. خواستند با ما رفتار وياران مارا اخراج کنند

از فوالد بياموزيم و در برابر سرکوب و 
 !اخراج بايستيم
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 جمهوری اسالمی عامدانه 

 کند در واکسيناسيون همگانی خلل ايجاد می

محروم و هرگونه مراسمی در اين رابطه را 
های  ممنوع کرد اما وقتی که پای مراسم

گويد  آيد با وقاحت تمام می مذهبی به ميان می
مناسک و عبادات ماه رمضان برای مردم "

جمهوری اسالمی به اين اميد ".  ما مهم است
است که وقتی هرگونه شادی و دور هم جمع 

های مذهبی  شدن ممنوع باشد و تنها مراسم
آزاد باشند، مردم برای يک لحظه دور شدن 

های مذهبی  از شرايط تحميلی به پای مراسم
. آمده و اين مراسم را رونق ببخشند

هايی که جمهوری اسالمی بقای خود  مراسم
 .بيند ها می را در رونق بخشيدن به آن

حسن روحانی در حالی از برگزاری 
های ماه رمضان در روزهای آينده  دورهمی

دفاع کرد که خود وی در همان سخنان به 
سرعت گسترش کرونا اعتراف کرده و 

رود  آمار مانند خط مستقيم باال می: "گويد می
و اين يعنی که خطرناک است و آلودگی را 

کند و مردم در برخی  سريع پخش می
ها با تمام اعضای خانواده مراجعه  بيمارستان

ستاد ملی مقابله "حتا همان مقامات ".  کنند می
اند که در  نيز اعتراف کرده"  با کرونا

تر خواهد  روزهای آينده شرايط بسيار وخيم
نيت رئيس  ی خسرو صادق به گفته.  شد

مجتمع بيمارستانی خمينی تهران که 
: ترين مرکزدرمانی در ايران است بزرگ

در روزهای اخير ورود بيماران مبتال به "
به اين مجتمع به شکل چشمگيری  ١٩کوويد

يو پر  سی های آی افزايش يافته و تمام تخت
(اند شده ، )فروردين ١۴خبرگزاری ايرنا " 

اما با اين وجود شهر تهران هنوز به ليست 
تازگی در  شهرهای قرمز وارد نشده و به

 !ليست شهرهای نارنجی قرار گرفته است

ماندگی جمهوری اسالمی از قريب به  عقب
اتفاق کشورهای جهان در واکسيناسيون يک 

های جنايتکارانه رژيم  نمونه ديگر از سياست
برای نمونه در حالی که در ترکيه .  است

درصد مردم  ١٠همسايه ايران، بيش از 
اند، در ايران  تاکنون واکسن دريافت کرده

و اند  هنوز حتا يک درصد نيز واکسينه نشده
اگر جمهوری اسالمی بخواهد همين روال را 
طی کند هرگز واکسيناسيون همگانی عملی 
نخواهد شد و بنابراين تنها آلترناتيو واقعی از 
منظر جمهوری اسالمی برای ايمنی جمعی 

درصد جمعيت کشور  ٧٠همان آلوده شدن 

چرا که واکسينه .  به ويروس کرونا است
شدن جمعيت و رسيدن به ايمنی جمعی از 

خواهد  طريق واکسيناسيون، سرعت عمل می
و اگر قرار باشد در طول بيش از يک ماه 
حتا يک درصد جمعيت هم واکسينه نشوند، 
طبيعی است که هرگز ايمنی جمعی که 

درصد مردم  ٧٠ی آن واکسينه شدن  الزمه
) مثال کمتر از يک سال(در مدتی کوتاه 

 .است، بدست نخواهد آمد

جدا از چند کشوری که تاکنون بخش مهمی 
از جمعيت خود را واکسينه کرده و 

اند،  های کرونايی را کاهش داده محدوديت
برای نمونه کشورهای عضو اتحاديه اروپا 

ريزی واکسيناسيون عمومی خود  نيز برنامه
را برای بازگشت به روال عادی حداکثر تا 
آخر تابستان اعالم کرده و اميدوار هستند حتا 
تا قبل از شروع تابستان بخش مهمی از 
جمعيت را واکسينه کرده باشند تا بدين ترتيب 

های کرونايی را  در تابستان جاری محدوديت
در واقع اين .  تا حدود زيادی کاهش دهند

ريزی برای  کشورها از هم اکنون به برنامه
 .انديشند دوران پسا کرونا می

انداز روشنی برای  اما در ايران، هيچ چشم
مينو .  واکسيناسيون عمومی وجود ندارد

کميته علمی ستاد ملی "محرز از اعضای 
در گفتگو با خبرنگار "  مقابله با کرونا

 ٧٠که تا حداقل  با اعتراف به اين"  رکنا"

چنان با  درصد جمعيت واکسنيه نشوند، هم
های جديد کرونايی روبرو خواهيم شد،  موج
"گفت انتظار می رود که سرعت واردات : 

واکسن کرونا به ايران به کندی پيش رود و 
با ادامه اين شرايط، بازهم روند تامين اين 

سخنان وی ".  واکسن، ذره ذره خواهد بود
که در صورت  معنای ديگری ندارد جز اين

بقای حکومت اسالمی حتا تا پايان سال 
نيز اميدی به رسيدن به ايمنی جمعی  ١۴٠٠

از طريق واکسيناسيون نبايد داشت و بايد 
منتظر ماند که در سال جاری نيز مانند سال 

 .گذشته مردم درگير کرونا باشند

در تمام مدتی که کشورهای جهان در 
تکاپوی واکسينه کردن و خريد واکسن کرونا 

اند، در ايران نه تنها کادر درمانی بلکه  بوده
حتا آن بخش از کادر درمانی که مستقيما با 
بيماران کرونايی سروکار دارند واکسينه 

رئيس مجتمع بيمارستانی خمينی .  اند نشده

: تهران در همان گفتگو در اين رابطه گفت

درصد کادر درمان  ٣۵تاکنون حدود "
 ". اند بيمارستان واکسينه شده

در آخرين روزهای سال گذشته، دمحم علوی 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

"شاپور اهواز نيز گفته بود جندی هنوز : 
همکاران ما در مراکز بهداشت واکسن کرونا 

اند، در حالی که با بيماران  دريافت نکرده
که  چنين با بيان اين او هم".  تماس دارند

ها پر از بيمار هستند، با ICUها و  بخش
ی کرونا گفته  يافته اشاره به ويروس جهش

برابر  ١٠ميزان واگيری اين ويروس : "بود
برابر بيشتر و  ٩تا  ٨بيشتر، بستری شدن 
برابر بيشتر از  ٧تا  ۵مرگ ناشی از آن 

های قديم  ويروس قبلی است، بنابراين روش
ديگر جوابگوی مقابله با اين ويروس 

طبق آماری که رئيس دانشگاه علوم .... نيست
درصد  ٣۴پزشکی اهواز اعالم کرده، 

شدگان يا فوت شده به بيمارستان  فوت
رسند يا در اورژانس جان خود را از  می

 ".دهند دست می

نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با 
کرونا در استان تهران نيز همان موقع با 

"اعتراف به اين مساله که نسبت بستری : 
يو نسبت به گذشته بيشتر  سی بيماران در آی

توان گفت آنهايی که بستری  شده است و می
: ، گفته بود"تر هستند شوند بد حال می

 ١١سال به  ١٠درصد بستری افراد زير "

، آماری که با هيچ "درصد رسيده است
 .کشور جهان قابل مقايسه نيست

ها که از زبان مقامات  اما به رغم اين واقعيت
بيمارستانی همين حکومت بيان شده، 
جمهوری اسالمی در عمل هيچ سياست 
موثری برای مقابله با شيوع کرونا اتخاذ 
نکرده است، درست برخالف تمام کشورهای 

 . جهان

در مورد واکسيناسيون دو نکته قابل تعمق 
ستاد ملی "که  اول اين.  ديگر نيز وجود دارد

واردات واکسن کرونا توسط "  مقابله با کرونا
حسن .  بخش خصوصی را آزاد اعالم کرد

فروردين در  ١١روحانی روز چهارشنبه 
: جلسه هيات وزيران در اين رابطه گفت

تواند  بخش خصوصی با ارز نيمايی می"
واکسن را وارد کند، بياورد و در 

های خصوصی، دولتی و هر جا  بيمارستان
داند  که وزارت بهداشت و درمان مناسب می

حتی اگر يک کارخانه .  تزريقات انجام بگيرد
و يک توليدکننده بزرگ برای کارگران 

خواهد برود و با هماهنگی وارد  خودش می

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 

 و قيام مسلحانه برانداخت
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۵از صفحه   

 کند جمهوری اسالمی عامدانه در واکسيناسيون همگانی خلل ايجاد می

چرا يک ...  کند و از واکسن استفاده کند
ايرانی برای زدن واکسن برود در کشور 
ديگر پول بليط هواپيما، هتل بدهد و يک ماه 

اين را .  بماند تا واکسن را تزريق کنند
مصوب و ابالغ کرديم و وزارت بهداشت 

کند و هر دستگاه بياورد، مشکلی  دنبال می
 ".در اين زمينه نداريم

القرای  در جهان امروز، تنها در ايران، اين ام
اسالم ممکن است که خريد و فروش واکسن 

. کرونا به دست مافيای دارو سپرده شود

چون  مافيايی که به دست صاحبان قدرت هم
ستاد اجرايی "متعلق به "  برکت"شرکت 

در هيچ کشور .  شود اداره می"  فرمان امام
داری، در اين  دنيا، در اين جهان سرمايه

توانيد چنين  جهان پر از ظلم و جنايت، نمی
گونه  موردی از جنايت و خباثت ببينيد که اين

جان و زندگی مردم به مافيای دارو سپرده 
مردم فقير، کارگران و زحمتکشان از .  شود

واکسن محروم اما ثروتمندان براحتی بتوانند 
در همه جای دنيا .  واکسن بخرند

های شغلی،  واکسيناسيون براساس اولويت
ای و رايگان انجام  های زمينه سنی و بيماری

شود، نه براساس ثروت، چيزی که فقط  می
وضعيت .  توان ديد می"  ايران اسالمی"در 

های درمانی در جمهوری  بار هزينه فاجعه
های کمرشکن درمان  اسالمی، از جمله هزينه

هايی چون سرطان و غيره برای  بيماری
ها را  های کارگری و زحمتکش که آن خانواده

به فقر مطلق و يا اساسا ناتوان از ادامه 
سازد، يک نمونه در همين جهان  درمان می

در مورد .  داری معاصر است نابرابر سرمايه
کرونا نيز وقتی که معاون بهداشت دانشگاه 

شاپور اهواز اعتراف  علوم پزشکی جندی
کند بسياری از بيماران يا وقتی به  می

اند يا در  رسند فوت کرده بيمارستان می
کنند، تنها به اين دليل است  اورژانس فوت می

های  که اين مردم قادر به تامين هزينه
خواهد  بيمارستانی نيستند وگرنه چه کسی می

 .عزيزش اين گونه از دست برود

اما نکته قابل تعمق ديگر واکسيناسيون 
در حالی که کادر درمانی و .  پاکبانان بود

های پرخطر هنوز واکسينه نشده و  گروه
انداز روشنی هم برای واکسينه شدن  چشم

ها وجود ندارد، به يکباره خبری در مورد  آن
واکسيناسيون پاکبانان در استان فارس منتشر 

ای  مقامات بهداشتی استان در پی رسانه.  شد
شدن خبر مدعی شدند که پاکبانان جزء 

های پرخطر هستند و برای همين  گروه
اين مقامات بهداشتی .  اند واکسن دريافت کرده

در حالی چنين ادعايی را مطرح کردند که 
حتا پرداخت دستمزدهای پاکبانان که تنها راه 

ها به عقب افتاده  هاست، ماه تامين معاش آن

است اما به يکباره مقامات بهداشتی استان در 
ها  حالی که هنوز حتا کادر درمان بيمارستان

اند به ياد پاکبانان  واکسن دريافت نکرده
. واقعيت ماجرا اما چيز ديگری بود.  اند افتاده

ی مقامات بهداشتی جمهوری اسالمی  به گفته
براساس قراردادی که بين ايران و کوبا برای 
آزمايش بالينی واکسن کرونايی کوبايی بسته 

های  شده بود، مرحله سوم اين آزمايش در ماه
بايست  اسفند و فروردين در ايران می

در تمام کشورهای جهان اين .  صورت بگيرد
های بالينی با حضور داوطلبان انجام  آزمايش

جايی که مردم  اما در ايران، از آن.  شود می
هيچ اعتمادی به حکومت ندارند، به يکباره 
مقامات حکومتی به ياد پاکبانان افتاده و 

ها، به  واکسن آزمايشی را بدون اطالع آن
کاری که باز در !  شان تزريق کردند بازوان

جای اين دنيای پر از ظلم و جنايت  هيچ
گيرد، مگر در حکومت  صورت نمی

 .اسالمی

سال از شيوع پاندمی کرونا  بيش از يک
گذرد و در تمام اين مدت جمهوری  می

اسالمی جز حرف زدن و دروغ گفتن کاری 
از پنهان .  برای مقابله با آن نکرده است

کردن ورود ويروس به ايران در بهمن ماه 
ای که آن را حمله  تا سخنان خامنه ٩٨سال 

ياب مستعان  بيولوژيکی خواند، از ويروس
سپاه پاسداران که مورد تمسخر همگان  ١١٠

قرار گرفت تا هم اکنون ماجرای واکسن 
تر  کرونای ايرانی و البته از همه مهم

آمارهای دروغين که يکی از علل مهم 
. گسترش ويروس کرونا در ايران است

سياستی که قريب به يقين تاکنون   مجموعه
هزار نفر و  ٢٠٠منجر به جان باختن حدود 

. است  شان شده های داغدار شدن خانواده

سياستی که اگر چه نتايج دهشتناکی برای 
مردم داشته اما برای جمهوری اسالمی مانند 

بوده و "  نعمتی الهی"جنگ ايران و عراق، 
برای همين نيز جمهوری اسالمی هيچ . هست

عجله و شتابی برای واکسينه کردن مردم 
خصوص که االن بخش خصوصی  ندارد، به

" عزيز"و "  محترم"داران  برای سرمايه

حکومت اسالمی و مقامات اوباش و فاسد و 
دزد آن قرار است واکسن کرونا آن هم از 

تهيه کند که "  مدرنا"و "  فايزر"نوع 
ای برای مردم معمولی ممنوع کرده  خامنه

ها  گويا اساسا ممنوع کردن ورود آن!  بود
ها  توسط دولت هدفی جز سپردن واردات آن

 !به مافيای دارو نداشت

لياقت که گسترش شيوع کرونا  حکومتی بی
ها و عدم  های آن را به مردم و دورهمی

ها  توسط آن"  های بهداشتی پروتکل"رعايت 
کس در ايران شکی  دهد، اما هيچ نسبت می

ندارد که مسبب اين فاجعه حکومت اسالمی 
است، حکومت دزدان و فاسدان، حکومت 

 .کشان جاهالن و آدم

اگر جمهوری اسالمی آمارهای واقعی را از 
داد و مردم را از ابعاد  ابتدا به مردم می

کرد و اگر جمهوری  واقعی آن آگاه می
اسالمی با اعالم قرنطينه، برای تامين معاش 

های مردم برای ماندن در  و ساير هزينه
کرد، کرونا از مردم  قرنطينه اقدام می

. گرفت ديده ايران اين همه قربانی نمی ستم

طور که برخی از کشورهای دنيا  همان
چون نيوزيلند و ويتنام با کمترين قربانی  هم

اساسا آن را کنترل کردند و ديگران نيز در 
واقعيت .  حال به کنترل درآوردن آن هستند

اين است که جمهوری اسالمی براساس منافع 
های مردم،  خود و برخالف خواست توده

عامدانه اقدامی برای واکسيناسيون همگانی و 
کند  رسيدن به ايمنی جمعی از اين طريق نمی

که بارزترين و آشکارترين نمونه آن همان 
ای در مورد ممنوع کردن  سخنان خامنه

های آمريکايی و انگليسی و ايجاد  واکسن
 .تاخير در واکسيناسيون با آن سخنان است

خواست واکسيناسيون همگانی، فوری، 
مطمئن و رايگان، خواست عموم کارگران و 
زحمتکشان ايران است و برای رسيدن به 
اين خواست راهی جز مبارزه برای مجبور 
کردن جمهوری اسالمی به تمکين در برابر 

 .ها وجود ندارد خواست توده
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مجمع جهانی اقتصاد، ايران در رتبه   ٢٠٠۶
در حالی که در گزارش امسال .  قرار داشت ١٠٨

 . سقوط کرده است ١۵٠به رده 

در گزارش ساالنه امسال، باالترين رتبه 
دسترسی زنان به "جمهوری اسالمی در حوزه 

است  که  با  تخمين ميزان "   امکانات  آموزشی
درصد  ٩٠/  ۴درصد باسوادی در زنان و  ٨٠/  ٨

را در بين  ١١٨باسوادی در مردان، جايگاه 
 . کشورهای جهان به خود اختصاص داده است

با توجه به چنين کميت بااليی از ميزان سواد و 
دانش زنان در ايران، که می بايست تاثير مستقيم 
آن را در اشتغال زنان می ديديم، نتيجه اما کامال 

بر اساس گزارش جديد مجمع .  بر عکس است
جهانی اقتصاد، جمهوری اسالمی به لحاظ شکاف 

فرصت ها و مشارکت "جنسيتی در حوزه 
قرار دارد که يکی از  ١۴٧در رتبه "  اقتصادی

پايين ترين رده های برابری زنان با مردان در 
اين بدان معنا است .  عرصه کار و اشتغال است

که هيئت حاکمه ايران با توجه به قوانين زن ستيز 
و اِعمال انواع تبعيضات جنسيتی، تا چه اندازه 

فرصت ها و مشارکت "برای زنان در حوزه 
محدوديت های شغلی بويژه در پانزده "  اقتصادی

چرا که طبق .  سال گذشته ايجاد کرده است
، ٢٠٠۶گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

فرصت ها و "جمهوری اسالمی در حوزه 
قرار  ١٠۶زنان در جايگاه "  مشارکت اقتصادی

داشت؛ اما اکنون در همين حوزه به رتبه 
 . سقوط کرده است١۴٧

الزم به يادآوری است در گزارش ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد، شکاف نرخ مشارکت اقتصادی با 
در نظر گرفتن نسبت اشتغال زنان به مردان در 

هم اينک در نظام .  نيروی کار سنجيده می شود
ارتجاعی، ضد زن و سرمايه داری حاکم بر 

درصد از نيروی کار به زنان  ١٧/  ٩ايران، تنها 
درصد  آن  ٧۵/  ٣اختصاص دارد و مردان نيز 

توانمندسازی "در حوزه .  را تشکيل می دهند
نيز، جمهوری اسالمی طی سال های "  سياسی

گذشته پس رفت داشته و اکنون طبق تازه ترين 
 ١۴۵گزارش مجمع جهانی اقتصاد در رتبه 

در حالی که در سال .  کشورهای جهان قرار دارد
را به  خود  ١٠٩توانسته بود رتبه  ٢٠٠۶

 .  اختصاص دهد

فراموش نکنيم رتبه بندی کشورهای مختلف 
جهان در گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد، 
عمدتاً متکی به آمار و ارقامی هستند که دولت ها 
از جمله دولت جمهوری اسالمی به نهادهای بين 

آمارهايی که می تواند به .  المللی ارائه می دهند
شدت جعلی و دروغين باشند، خصوصا در حوزه 
سياست و اشتغال يا به تعبير مجمع جهانی 

و حوزه "  توانمندسازی سياسی"اقتصاد، حوزه 
، که جمهوری "فرصت ها و مشارکت اقتصادی"

اسالمی سابقه ننگينی در ارائه آمار دروغين در 
 .  اين حوزه ها دارد

نکته ديگری که در بررسی گزارشات ساالنه 
مجمع جهانی اقتصاد و نهادهای سازمان ملل 
متحد بايد به آن توجه کرد، ميزان تعامل سياسی 
و اقتصادی نهادهای بين المللی با حکومت ايران 

برای مثال، .  در يک بازه زمانی معين است

تفاوت فاحش جايگاه جمهوری اسالمی در 
گزارش شکاف جنسيتی سال های اخير مجمع 

جهانی اقتصاد در مقايسه با گزارش ساالنه آن در  
، می تواند ارتباط تنگاتنگی با نفوذ سياسی ٢٠٠۶

اصالح طلبان حکومتی و حضور پر رنگ آنان 
در دو دستگاه اجرايی و قانون گذاری جمهوری 
اسالمی ايران در آن بازه زمانی معين داشته 

دورانی که به تقريب، تمام نهادهای بين .  باشد
المللی از سازمان بهداشت جهانی گرفته تا 
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، از 

گرفته تا عفو )  آی، اِل، او(سازمان بين الملی کار 
بين الملل و ديگر نهادهای حقوق بشری سازمان 
ملل، جملگی در تعامل سياسی و اقتصادی با 

حکومتی، چشمان خود را بر "  اصالح طلبان"
حقايق دردناک تبعيضات جنسيتی، سرکوب و بی 
حقوقی زنان در عرصه های سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی بستند و صرفا بر اطالعات آماری 
نهادهای دولت ايران در حوزه های بهداشت و 
درمان و آموزش و اشتغال بسنده کرده و بر 

آمارهايی که در .  گزارشات ايران مهر تاييد زدند
آن بازه زمانی معين، به منظور تقويت سياسی و 

حکومتی، بيش از هر "  اصالح طلبان"اقتصادی 
زمان ديگری مورد استناد نهادهای بين المللی و 
مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفت و جمهوری 
اسالمی هم با بهره گيری از همين تعامل سياسی، 
برای دوره ای معين، چرخه گزارش ساالنه 

مجمع جهانی اقتصاد را به نفع "  شکاف جنسيتی"
 .قرار گرفت ١٠٨خود تغيير داد و در جايگاه 

، معيار "شکاف جنسيتیِ "در گزارش ساالنه 
زنان نيز "  توانمندسازی سياسی"بررسی حوزه 

دسترسی زنان به امکانات "همانند بررسی حوزه 
. روی مؤلفه های خاصی استوار است"  آموزشی

برای مثال ميزان درصد زنان فعال در مجالس 
قانون گذاری کشورهای مختلف، يکی از شاخص 
ترين عامل رتبه بندی زنان در حوزه 

هرچه حضور .  است"  توانمندسازی سياسی"
زنان در مجالس قانونگذاری پر تعدادتر باشد، آن 

و "  توانمندسازی سياسی"کشورها در حوزه 
برابری زنان از جايگاه بهتری برخوردار خواهند 

تاکيد بر اين مولفه و تاثير آن در رتبه بندی .  بود
شکاف جنسيتی دست کم در نظام جمهوری 
اسالمی به هيچ وجه نمی تواند معياری برای 

توانمندسازی "سنجش برابری زنان در حوزه  
چرا که گزارش ساالنه .  تلقی گردد"  سياسی

مجمع جهانی اقتصاد، هرگز به عملکرد زن 
ستيزانه اين زنان در مجالس قانون گذاری 

 . کمترين توجه ای ندارد

برای نهادهای بين المللی و مجمع جهانی اقتصاد، 
هرگز اهميتی ندارد که اين زنان مرتجع و به 
اصطالح نماينده زنان در مجالس حکومت هايی 
نظير جمهوری اسالمی تا چه ميزان در تدوين 
قوانين ارتجاعی، ضد زن و مردساالرانه نقش 
فعالی دارند؛ آنان هرگز به نقش فعال اين زنان 
مرتجع که در تدوين بسياری از قوانين ضد زن 
از جمله کودک همسری حتی از مردان قانونگذار 
ضد زن هم فعال تر و پيش قدم تر هستند، کمترين 

معيار و مالک مجمع جهانی .  توجهی ندارند
اقتصاد صرفا ميزان درصد حضور زنان در 

مجلس ارتجاع اسالمی يا ديگر نهادهای حکومتی 
مورد "  توانمندسازی سياسی"است که در حوزه 

و از اين روست که می .  استناد قرار می گيرند
، که دوران اوج ٢٠٠۶بينيم در گزارش سال 

نفوذ اصالح طلبان حکومتی است، جمهوری 
و  ١١٨اسالمی به لحاظ شکاف جنسيتی در مقام 

 ١٠٩در رتبه "  توانمندسازی سياسی"در حوزه 

قرار می گيرد، اما اکنون با افول دوران رونق 
در نهادهای حکومتی و به تَبَع "  اصالح طلبان"

آن کاهش تعداد زنان مرتجع در مجلس ارتجاع، 
توانمندسازی "به يکباره دولت ايران در حوزه 

 ١۴۵با يک سقوط چشمگير در جايگاه "  سياسی

 .قرار گرفته است

سال گذشته،عين همين وضعيت را  ۴٢در تمام 
در گزارش ساالنه ديگر نهادهای بين المللی از 
جمله در بررسی وضعيت نقض حقوق بشر شاهد 

قوانين جمهوری اسالمی در اِعمال .  بوده ايم
تبعيضات شديد جنسيتی عليه زنان، نقض حقوق 
بشر، اعمال سرکوب و شکنجه و کشتار در تمام 
دوره های مختلف حاکميت اين رژيم رايج بوده و 

اگر تغيير .  در هيچ برهه ای هم متوقف نشده است
اندکی هم صورت گرفته، تنها در اَشکال و ابزار 
سرکوب و شکنجه و کشتار و اِعمال انواع 
تبعيضات جنسيتی بوده که در هر دوره ای 
متناسب با موقعيت سياسی و اجتماعی رژيم در 

زنان .  عرصه داخلی و بين المللی تنظيم شده اند
ايران نيز از اين وضعيت مستثنی نبوده و شرايط 

اجتماعی آنان نيز همواره تابعی از  شرايط  
 . عمومی کل جامعه بوده است

اکنون بر همگان روشن است که اگر زنان ايران 
آوردهايی نيز داشته اند،  ها دست در برخی زمينه

وگرنه تدوين .  ها است درنتيجه تالش و مبارزه آن
قوانين ارتجاعی و ضد زن در تمام دوره های 

" اصالح طلبان"حکومتی چه در سال های نفوذ 

شکاف "حکومتی که جمهوری اسالمی به لحاظ 
قرار گرفت و چه اکنون  ١١٨در رتبه "  جنسيتی

که به قعر جدول نابرابری زنان سقوط کرده 
است، همواره به يک سان عليه زنان رواج داشته 

مبارزات پيگير و مستمرزنان سبب شده تا .  است
، "شکاف جنسيتی"نهادهای بين المللی نيز به 

نقض حقوق بشر، اِعمال سرکوب، شکنجه، اعدام 
و اذيت و آزار نهادينه شده عليه زنان ايران نيم 

و گرنه به لحاظ حقوِق .  نگاهی داشته باشند
شهروندی، رفع تبعيضات جنسيتی و کاهش فشار 
بر زنان، در هيچ دورانی از حاکميت جمهوری 

توانمند سازی "اسالمی نه تنها قانونی به نفع 
زنان تدوين نگرديد، نه تنها هيچ قانونی "  سياسی

به "  فرصت ها و مشارکت اقتصادی"در حوزه 
نفع زنان تصويب نشد، بلکه سال از پی سال 
قوانين تبعيض آميز جديدی هم بر قوانين ضد زن 

شکاف "قوانينی که مدام .   پيشين افزوده شدند
تر  و نابرابری زن و مرد را  عميق"  جنسيتی 

ساخت و جمهوری اسالمی را به قعر جدول 
 .  شکاف جنسيتی در جهان پرتاب کرد

 

 

 

٨از صفحه   

 جمهوری اسالمی در قعر جدول شکاف جنسيتی

ستم و تبعيض بر پايه 
 جنسيت ملغا بايد گردد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

در واقع .  جنسيتی در آينده نزديک تأکيد شده است
بر اساس گزاش جديد مجمع جهانی اقتصاد، در 
حوزه شکاف جنسيتی، چشم انداز تيره و تاری 

 .برای جهان آينده ترسيم شده است

يکی از داليلی که طی سال گذشته باعث تعميق 
بيشتر شکاف جنسيتی در کشورهای مختلف 
جهان خصوصا در حوزه اقتصاد شده، شيوع 

موضوعی که مجمع اقتصاد .  اپيدمی کرونا است
جهانی در گزارش امسال خود به صراحت به آن 
پرداخته و اعالم کرده است که بر اثر شيوع 
کرونا، شکاف جنسيتی در جهان عميق تر شده، 
زنان بيش از مردان در معرض بيکاری قرار 
گرفته اند، و ناچار شده اند تا برای نگهداری از 

٨ 

  )اقليOOOOت(سOOOOازمان فOOOOدائيان بOOOOرای ارتبOOOOاط بOOOOا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خ�ود را ب�ه ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را ب�ه ه�م�راه 

های سازمان  کد مورد نظر به يکی از آدرس
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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 . بچه ها در خانه بمانند

آنچه در سطور باال بدان اشاره شده، خالصه ای 
از گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در مورد 

 ١١شکاف جنسيتی است که روز چهارشنبه 

. انتشار يافته است)  ٢٠٢١مارس  ٣١(فروردين 

با مطالعه اين گزارش، آنچه در نگاه اول ذهن 
خواننده را به خود جلب می کند، همانا تعميق 
بيشتر شکاف جنسيتی در کليه کشورهای جهان 

صد البته اين شکاف جنسيتی در کشورهای .  است
آفريقايی و خاورميانه و به طور اخص در نظام 
جمهوری اسالمی ايران روند رو به رشد 

برای نمونه، در گزارش .  آشکاری داشته است

 جمهوری اسالمی در قعر جدول شکاف جنسيتی

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


