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گرامی باد اول ماه مه
روز جھانی گارگر
سال چھل و سه –  ۶ارديبھشت ١۴٠٠

مبلغ ،مروج و مجری نابرابری و
خشونت عليه زنان در جايگاه
پاسدار بينالمللی مقام زن!
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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!
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ارتقای آگاھی سوسياليستی و روحيه انترناسيوناليستی
در بيانيه ھای اول ماه مه کارگران

ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی جزء
معدود کشورھای جھان است که در آن نهفقط
برابری زن و مرد آشکارا به شکلی رسمی انکار
شده ،بلکه زنان با انواع و اقسام تبعيض ،آزار و
خشونتی که از سوی دولت دينی تبليغ و حمايت
میشود ،مواجهاند .اما در جھان سرمايهداری،
دولتی از نمونه جمھوری اسالمی  ،رسواترين
رژيم زنستيز ھم که باشد ،مانع از آن نخواھد
بود که در زد و بند ميان دولتھا بهافتخار پاسدار
مقام زن نائل آيد و وظيفه جھانی "ارتقاء برابری
جنسيتی" و "رفع خشونت" بر عھده آن قرار
گيرد.
روز  ٣١فروردينماه ،دولتھای عضو شورای
اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل ،جمھوری
اسالمی را که نماد رسواترين دولت زنستيز در
پايمال کردن حقوق انسانی زنان و اعمال
بیرحمانهترين تبعيض و خشونت بر زنان در
ايران است به عضويت در کميسيون مقام زن
سازمان ملل ،برای چھار سال آينده برگزيدند.
کميسيونی که گويا مأموريت آن ،ارتقاء برابری
جنسيتی و توانمندسازی زنان در کشورھای جھان
است .اولويت کميسيون مقام زن ھم  ،مشارکت
کامل و مؤثر زنان در زندگی اجتماعی و
تصميمسازیھا ،رفع خشونت برای حصول به
برابری جنسيتی و توانمندسازی تمام زنان و
دختران اعالمشده است .
بعيد است کمتر دولتی را در سراسر جھان بتوان
يافت که از نابرابری ،تبعيض و خشونتھای
بیشماری که زنان در ايران تحت حاکميت
جمھوری اسالمی با آن روبهرو ھستند ،اطالعی
نداشته باشد .پس چه شد که جمھوری اسالمی
توانست از  ۵۴رأی کشورھای عضو شورای
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل  ۴٣ ،رأی را
به دست آورد .اگر فرض کنيم که تمام دولتھای
آسيائی ،آفريقائی و آمريکای التين عضو اين
شورا با  ٣٨رأی ،به جمھوری اسالمی رأی داده
باشند که بعيد است ،چراکه مناسبات رژيم با
برخی از اين دولتھا تيره است ،بازھم جمھوری
اسالمی برای انتخاب به  ۵رأی ديگر نياز
داشت .تنھا شق ممکن اين است که دولت آمريکا
و دولتھای اروپائی که ظاھراً ادعای دفاع از
حقوق زنان رادارند ،به رژيم زنستيز جمھوری
اسالمی رأی داده باشند .در واقعيت ھم اين اتفاق
رخ داد .دليل آنھم روشن است .آنچه تعيينکننده
سياست دولتھاست ،منافع اقتصادی و سياسی

گرانی ،تورم،
بالی جان مردم

واکسن پولی
بر فراز لبه تيغ مرگ

روز چھارشنبه اول ارديبھشت ،حسينزاده رئيس
مرکز آمار ايران اعالم کرد تورم ماھانه
فروردين به  ٢ /٧درصد ،تورم نقطه به نقطه به
 ۴٩ /۵درصد و تورم ساالنه به  ٣٨ /٩درصد
رسيده است .اگر چه ھمين آمار رسمی نيز بيان
گر يکی از باالترين نرخھای تورم در جھان
است ،اما واقعيت برای کارگران و زحمتکشان
بسيار دردناکتر از تمامی ارقام است .مردمی که
روزانه شاھد غرق شدن ھر چه بيشتر در فقر
ھستند ،مردمی که سال از پی سال سفرهھایشان
کوچکتر شده است ،مردمانی که با پوست و
گوشت و استخوان خود ظلم و ستم طبقاتی را
حس کرده و از آن نفرت پيدا کردهاند ،مردمی که
فرياد برآوردهاند" :ظلم و ستم کافيه ،سفره ما

موج چھارم اپيدمی کرونا ،پرشتاب تر از دوره
ھای قبل اوج گرفته است .توده ھای مردم ايران،
تيغ زھر آگين کشتار
بويژه ساکنان تھران بر لبه ِ
و مرگ نشسته اند .آمار مرگ و مير روزانه بر
اساس ھمان داده ھای وزارت بھداشت رشد
چشمگيری داشته و در روزھای معينی به بيش
از ۴۵٠نفر در روز ھم رسيده است .تھران با
مرگ و مير بيش از  ١۵٠بيمار کرونايی در
روز ،يک سره سوگوار و سيه پوش است.
سردخانه ھا به کلی پر شده اند ،کارکنان بھشت
زھرا با سه شيفت کاری فشرده ،از تدفين انبوه
کشته شدگان روزانه باز مانده اند .گورستان
بزرگ تھران ،روز  ٣١فروردين  ،١۴٠٠با
تدفين  ٣۵٠فوتی ،رکورد  ۵٠ساله تاريخ گشايش

درصفحه ٢

درصفحه ۵

درصفحه ۶

اول ماه مه روز جھانی کارگر فرامیرسد .اول
ماه مه روز اتحاد و مبارزه طبقه کارگر عليه
نظام سرمايهداری و ھرگونه استثمار و ستم و
بھرهکشی است .اول ماه مه روزی است که
کارگران در سراسر جھان با تظاھرات و
راهپيمايی و برگزاری ميتينگ و اعتراض
خيابانی ،ھمبستگی بينالمللی و عزم و اراده واحد
خود را برای نابودی نظم پوسيده سرمايهداری و
استقرار نظمی نوين و سوسياليستی به نمايش
میگذارند .اگرچه ويروس کرونا و دولتھای
درصفحه ٣

گوشهھايی از جنايت و سرکوب جمھوری اسالمی به
روايت گزارشھای بينالمللی
در روزھای اخير دو نھاد بينالمللی گزارشھايی درباره اعدامھا و موج سھمگين سرکوب
روزنامهنگاران و فعاالن رسانهای منتشر کردهاند .اين گزارشھا نشان میدھند دستگاه اعدام و سرکوب
در ايران ھمچنان به کار خود ادامه میدھد.
يکی از اين گزارشھا از سوی سازمان عفو بينالملل منتشر شده است .طبق اين گزارش در سال ٢٠٢٠
تعداد اعدامھا در ايران که در سال  ٢٠١٩بالغ بر  ٢۵١نفر بود ،با کاھشی ناچيز به  ٢۴۶نفر رسيده
است .عفو بينالملل تعداد احکام اعدامھا در سراسر جھان را) ،به جز چين ،که به گفته اين سازمان آمار
اعدامھا را مخفی نگاه میدارد(  ١۴٧٧مورد و تعداد اعدامھای انجام شده را  ۴٨٣مورد اعالم کرده
درصفحه ٨

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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از صفحه ١

مبلغ ،مروج و مجری نابرابری و خشونت عليه زنان در
جايگاه پاسدار بينالمللی مقام زن!
آنھاست و نه ادعاھای توخالی برخی از اين
دولتھا در مورد دفاع از حقوق زنان ،حقوق
بشر و امثال اين ادعاھا.
اکنون دوره آشتیکنان دولت آمريکا با جمھوری
اسالمی است و اين دولت بهاتفاق دول اروپائی
میخواھند به جمھوری اسالمی نشان دھند که
تغيير سياست دولت آمريکا در قبال جمھوری
اسالمی جدی و ھمهجانبه است .اما
برسرعضويت رژيمی بهغايت زنستيز در
کميسيون مقام زن ،معضلی برای آمريکا و
کشورھای اروپائی وجود داشت که در ظاھر
خود را طرفدار حقوق زنان معرفی میکنند .
میبايستی آن را برطرف کنند تا گويا کسی
متوجه نشود کدام دولتھا به اين رژيم زنستيز
رأی دادهاند .اين معضل را نيز نماينده دولت
آمريکا با درخواست رأیگيری مخفی حل کرد.
ماجرا پايان يافت و حاال مستثنا از اينکه سازمان
ملل و کميسيون مقام زن ھرگز نتوانسته و
نمیتوانند يکی از معضالت بزرگ جھانی را که
ريشه در ساختار اجتماعی و طبقاتی نظم
سرمايهداری حاکم برجھان دارد ،حل کنند،
وظيفه آن را بر عھده کميسيونی قرار میدھند که
يکی از اعضای آن جمھوری اسالمی است و
وظيفه مبرم آن " رفع خشونت برای حصول به
برابری جنسيتی و توانمندسازی تمام زنان و
دختران" است.
بياييد اين واقعيت عريان و بر ھمگان آشکار را
که در جمھوری اسالمی برابری زن و مرد از
بيخ و بن انکار شده و در قوانين رسمی دولت
دينی زن نصف مرد و تابع و زيردست او
اعالمشده و نيز تبعيضھای بیشماری که زنان
در عرصهھای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
سياسی درگير آن ھستند ،کنار بگذاريم .فقط ببينيم
دولتی که عضو کميسيونی است که وظيفه جھانی
رفع خشونت را برای حصول به برابری جنسيتی
بر عھده دارد ،چه فجايع وحشتناکی در ايران،
به بار آورده است.
وقتیکه صحبت از خشونت عليه زنان پيش
میآيد ،اغلب به اين واقعيت اشاره میشود که در
تمام جھان سرمايهداری ،خشونت عليه زنان
وجود دارد و استناد میشود به آمار سازمانھای
بينالمللی که میگويند از ھر سه يا  ۵زن يک نفر
در طول زندگی خود خشونت جسمی يا جنسی را
تجربه میکند .ترديدی نيست که در سراسر جھان
سرمايهداری تبعيض و خشونت نسبت به زنان
وجود دارد اما اين به آن معنا نيست که تفاوتی
وجود ندارد و در تمام کشورھا ابعاد اين خشونت
و يا اشکال آن يکسان است .اين متوسط سازی که
مورد استناد رژيم زنستيز جمھوری اسالمی و
توجيه گران جنايات آن نيز قرار میگيرد،
تحريف کامل تمام ستم و جنايتی است که تحت
حاکميت دولتھای دينی اسالمگرا بر زنان اعمال
میشود .فرق بزرگی است ميان کشورھايی که

در آنھا دين از دولت جداست،آزادیھای سياسی
وجود دارد ،برابری حقوقی زن و مرد به
رسميت شناختهشده ،قوانين سختگيرانهای در
مورد خشونت نسبت به زنان وجود دارد ،با
کشوری که يک دولت دينی اسالمگرای استبدادی
بر آن حاکم است که آشکارا برابری زن و مرد
را انکار میکند و پاسدار سنتھای ارتجاعی
قرونوسطايی است .
واقعيت اين است که در ھيچيک از کشورھای
جھان بهجز يک دولت دينی از نمونه جمھوری
اسالمی را نمیتوان جايی سراغ گرفت که دولت
خودش مبلغ و مروج خشونت عليه زنان باشد و
خودش روزمره عليه زنان به خشونت متوسل
شود.
در ايران تحت حاکميت دولت دينی ،معضل فقط
اين نيست که نابرابری وجود دارد ،تبعيض وجود
دارد ،بلکه زنان ايران در ھمهجا از خانه و محل
زندگی گرفته تا کوچه و خيابان ،محل کار،
ھمهروزه با بیشمار مواردی از خشونت عريان
در اشکال مختلف دولتی و غيردولتی روبهرو
ھستند .جمھوری اسالمی از آنجائی که يک
دولت دينی است ،بنا به خصلت و وظيفه دينی
اسالمیاش که بايد مقررات ارتجاعی
قرونوسطايی را در جامعه حاکم سازد و پاسدار
مردساالری ،خانواده سنتی -اسالمی باشد ،خود
مبلغ و مروج اشکال متعددی از خشونت عليه
زنان است .آشکارا در قوانين رسمیاش اين
شرايط را فراھم کرده است که زنان با انواع
خشونت ،جسمی ،جنسی ،اقتصادی و روانی
روبهرو باشند .در کمتر دولتی بهجز يک دولت
دينی از نمونه جمھوری اسالمی  ،قانون به مرد
حق داده است که برای به تبعيت واداشتن زن او
را مورد آزار و اذيت جسمی ،جنسی ،اقتصادی و
روانی قرار دھد .از ھمين روست که آمار
خشونت خانگی در ايران در تمام جھان نظير
ندارد .دو سال پيش اعالم شد ۶۶درصد از زنان
ايرانی در دوران عمرشان خشونت خانگی را
تجربه میکنند .گزارشھای ديگر حاکی است که
اين خشونت عليه زنان در دوران کرونا  ٢٠تا
٣٠درصد افزايشيافته است .اين آمار فقط مربوط
به خشونتی است که زنان در خانه با آن
مواجهاند .بر طبق گزارش رئيس سازمان
پزشکی قانونی ،در سال  ٨۵ ،٩٨ھزار و ۴٢٠
زن که مورد خشونت شوھرشان قرارگرفته
بودند ،به پزشکی قانونی مراجعه کردند .گرچه
پليس ادعا میکند کمتر از  ٣۵درصد از
خشونتھای خانگی به پليس يا اورژانس
اجتماعی گزارش میشود ،اما پوشيده نيست که
اين رقم بايد پائين تر از آن چيزی باشد که پليس
جمھوری اسالمی اعالم میکند.
دليل آنھم صرفا ً ناشی از ناآگاھی ،عقبماندگی
فرھنگی و سنتھای پوسيده نيست ،بلکه اساسا ً
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قوانين ضد زن موجود ،نبود قوانين حمايتی و
دستگاه قضائی مردانه و اسالمی است که نهتنھا
مشکلی از مشکالت زنان را حل نمیکند ،بلکه
گاه به محکوميت خودزن میانجامد.
اين خشونت خانگی مردساالرانه به درجهای
است که ھرسال دهھا تن زن توسط شوھر ،پدر،
يا ديگر مردان خانواده بهسادگی به قتل میرسند
يا زير فشار خشونتھای متعدد ،خودکشی
میکنند.
ايران کشوری است که رژيم ارتجاعی حاکم بر
آن ،رسما ً اجازه داده است که دختر کودکانی که
سن آنھا به  ١٣سال رسيده باشد به ازدواج
مردان درآيند و مورد تجاوز جنسی و جسمی
قرار گيرند .بگذريم از اينکه ازدواجھای اجباری
که قوانين جمھوری اسالمی پشتوانه آن است و
ابعاد ميليونی دارد ،آنھم شکل ديگری از
خشونت و تجاوز جنسی است.
ايران کشوری است که پليس ،دستگاه قضائی و
امنيتی رژيم خود مستقيما ً به خشونت و اعمال
قھر عليه زنان متوسل میشوند .حجاب اجباری
نوعی از اين خشونت عليه زنان است .تخلف از
آن نيز با خشونتی شديدتر ،ضرب و شتم زنان
توسط پليس ،حتی در مراکز و معابر عمومی،
محکوميت به حبس و شالق ھمراه است .در
جمھوری اسالمی فعاالن حقوق زن و زنان فعال
سياسی با وحشيانهترين خشونتھای پليس و
بازجوھای دستگاه امنيتی مواجهاند.
کمتر کسی است که از شکنجهھای وحشيانه و
آزارھای جسمی و جنسی و تجاوز بازجوھای
دستگاه امنيتی جمھوری اسالمی به زنان در
زندانھای رژيم بیاطالع باشند.
آزار جنسی زنان در کوچه و خيابان و محل کار،
ديگر واقعيتی چنان عريان است که به بخشی از
زندگی روزمره زنان در ايران تبديلشده است.
شرايط وحشتناک اقتصادی که رژيم حاکم پديد
آورده است ،زنان را در ايران بيش از ھر زمان
ديگر در معرض خشونتھای جنسی و حتی
تجاوز در محل کار قرار داده است .اين
خشونتھا عموما ً به خاطر ترس از فقر ،از دست
دادن کار و موقعيت شغلی به سکوت برگزار
میشود .پيامد آن نيز تأثيرات مخربی است که به
لحاظ روحی و روانی بر زنان برجای میگذارد.
در يک دولت استبدادی نظير ايران که فسادھای
متعدد سرتاپای آن را فراگرفته است کم نيست
مواردی که زنان توسط مقامات و
صاحبمنصبان دولتی مورد آزار و تجاوز
قرارگرفته و از ترس مجازات سکوت کردهاند .
چراکه اگر کار به افشاگری بيانجامد حتی خطر
مرگ زن را تھديد میکند .نمونهھايی از آنکه
حتی توسط دستگاه امنيتی به قتل رسيدند چند سال
پيش افشا گرديد .نمونه جديدتر آن بهظاھر
خودکشی زھرا نويد پور بود که پس از افشاگری
عليه يک نماينده تجاوزگر مجلس رژيم ،خبر
خودکشی او انتشار يافت.
ابعاد خشونت عليه زنان و حتی تجاوز جنسی در
ايران به حدی است که مکرر اخباری از
تجاوزھای گروھی به زنان به سطح مطبوعات
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ارتقای آگاھی سوسياليستی و روحيه انترناسيوناليستی در بيانيه ھای اول ماه مه
سرمايهداری مسبب شيوع گسترده آن ،موانعی بر
سر راه تظاھرات و راه پيمائیھای وسيع
کارگری در اول ماه مه ايجاد نموده اند ،اما طبقه
کارگر در اول ماه مه به اشکال گوناگون ،عزم و
اراده خود را برای تغيير نشان داده و ضرورت
نابودی نظم کھنه و جايگزينی آن با نظمی نوين
را يادآوری میکند.
طبقه کارگر ايران نيز که گردانی از ارتش
بیشمار کارگران و جزئی از طبقه کارگر جھانی
است ،با شور و اشتياق به استقبال اول ماه مه
میرود .کارگران ايران در اول ماه مه در اشکال
گوناگونی روز جھانی کارگر را پاس داشته و
اتحاد و ھمبستگی خود را با کارگران جھان
اعالم میدارند .تجارب جنبش کارگری ايران
گويای اين واقعيت است که کارگران ايران در
طی يک قرن اخير ،ھمهساله به استقبال روز
جھانی کارگر رفتهاند و بسته به موقعيت و
شرايط ،در شکلھای متنوعی از تظاھرات
خيابانی و اشکال علنی و گسترده گرفته تا اشکال
نيمه علنی و مخفی ،مراسمھايی به مناسبت اول
ماه مه برگزار نمودهاند .کارگران ايران در اول
ماه مه ،بيانيهھا و قطعنامهھايی نيز به ھمين
مناسبت انتشار داده و به طرح مھمترين
خواستھا بهويژه خواستھای سياسی خويش
پرداختهاند.
امسال اول ماه مه در شرايطی فرارسيده است که
شوربختانه موج چھارم و گسترش بيماری کرونا
روزگار مردم را سياه کرده و مرگومير بسيار
باالی ناشی از آن ،مرز  ۴۵٠نفر در روز را نيز
پشت سرنھاده است .کشتار وحشتناک کرونا که
رژيم ارتجاعی پاسدار منافع طبقه سرمايهدار
حاکم ،مسئول و مسبب اصلی آن است ،گرچه
قلبھا را فشرده و به درد آورده ،اما آتش مبارزه
طبقاتی و اول ماه مه را در دل طبقه کارگر
خاموش نساخته است.
امسال نيز به مناسبت اول ماه مه ،تاکنون چندين
بيانيه از سوی کارگران انتشاريافته است و
بیشک تا چند روز آينده بيانيهھای ديگری نيز از
سوی تشکلھای مستقل کارگری نيز انتشار
خواھند يافت .موضوع جالبتوجه اين است که
امسال کارگرانی که فاقد تشکل علنی و مستقل
ھستند از نمونه کارگران فوالد اھواز و کارگران
غيررسمی نفت ،در صدور بيانيه اول ماه مه
پيشقدم شدهاند ،چنانکه در اعالم موضع و
درمورد حداقل دستمزد سال  ١۴٠٠نيز کارگران
نفت پيشقدم شده بودند.
ازآنجاکه مضمون دو بيانيه انتشاريافته توسط
کارگران فوالد اھواز و کارگران غيررسمی نفت
تا حد زيادی میتواند سطح آگاھی سياسی درميان
کارگران فوالد و نفت را بازتاب دھد ،نگاھی به
آنھا میاندازيم.
بيانيه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اھواز به
مناسبت روز جھانی کارگر که  ٣١فروردين

 ١۴٠٠انتشار يافت ،با شادباشھای کارگری و
پاس داشت اعتصابات و قيامھای کارگری در
جھان و يادآوری شالقھايی که برگرده کارگران
ايران در آق دره ،پارسخودرو و شرکت واحد
فرود آمد ،آغاز میشود و روز جھانی کارگر را
"نماد" مبارزه طبقه کارگر میداند .در ادامه
ضمن اشاره به دستمزدھای ناچيز و شرايط
تحميلی سرمايهداران بر کارگران و معضالت و
مصائب بیشماری که "سيستم حاکم" را مسبب
آن میداند ،از بیلياقتی حکومت در مورد مقابله
با بيماری کرونا و اختصاص واکسن به
روحانيون و مزدوران حاکم پرده برمیدارد آنگاه
مینويسد":جغرافيای ما را کرونا سياه نکرده
است چون سيهروزی مردم کشورمان به دست
ھمين آقايان و شبکهھای مافيايی و نظامیشان
رقم خورده است درصورتیکه بحرانھايی مثل
تحريم و کرونا برای طبقه کوچک سرمايهداران
به فرصتی طالئی و نعمتی بیپايان تبديلشده
است" .بيانيه بالفاصله پس از تشريح اوضاع
جامعه از ضرورت تغيير و دگرگونی بنيادی و
زيربنايی آن توسط طبقه کارگر متشکل ،از
ضرورت ايجاد "تشکالت کارگری" سخن گفته و
مینويسد ":مجموع اين موارد نشان میدھد که
جامعهی ما نياز به دگرگونیھای گسترده و
زيربنايی دارد و طبقهی کارگر تنھا نيرويی است
توان مقاومت در
که در صورت ُمتشکل شدن،
ِ
برابر ھر شکلی از نظام استثمار و استبداد را
خواھد داشت .
اتحاد طبقاتی ما و متحدانمان میتواند پيامآور
جامعهای عادالنه و آزاد باشد و اين کشتی
طوفانزده را به ساحل بنشاند .
حصول مطالبات
برای اينکه قدمی درراه
ِ
مشترکمان برداريم نيازمنديم تا تشکيالت
کارگری را در ھمبستگی باھم برپا کنيم و
دستاوردھای عظيم جنبش کارگری جھان را
نقطهی آغاز قرار دھيم" .بيانيه ضمن اشاره به
تاريخ غرورآميز مبارزات طبقه کارگر و
ضرورت دفاع از دستاوردھای تاکنونی آن
ازجمله "حق تشکل" چنين پايان میيابد ":اين
تاريخ ثابت کرده است تنھا نيرويی که میتواند
پرچمدار عدالت اجتماعی در جامعه باشد ،طبقه
کارگر متحدی است که کميتهھا و شوراھای
سرتاسریاش به ھمين منظور قد علم میکنند.
ما کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ايران
)اھواز( با اين چشمانداز عليه ظلم و بيداد
میجنگيم و برای سقف مطالبات کارگری اعم از
مسکن و رفاه ھمگانی ،بيمه بيکاری و درمانی
مکفی ،اعتراضات و اجتماعات آزاد ،آموزش
رايگان و امنيت شغلی ھمپيمان میشويم و در
کورهھای ذوبآھن بر مشتھای فوالدين خود
حک میکنيم تا در مسير لغو استثمار انسان از
انسان دست از سازماندھی و مبارزه طبقاتی
برنداريم.

ما کارگران آھنيم ؛ ريشه ظلم رو میکنيم
روز جھانی کارگر گرامی باد"
واقعيت اين است که کارگران مبارز و آگاه فوالد
در کوره مبارزات و اعتصابات چندساله اخير
خود از ھر نظر آبديده شدهاند.آگاھی سياسی و
تشکل يابی به نحو آشکاری درميان کارگران
فوالد رشد نموده و ارتقا يافته است .اتحاد و
يکدستی و ھمبستگی کارگری در فوالد بسيار باال
و مثالزدنی است که يک نمونه آن را در دفاع
يکپارچه از دو تن از ھمکاران خود) حسين
رضايی و قريب حويزاوی( که به دستور
مديريت ،روز  ١٠فروردين  ١۴٠٠از ورود
آنھا به شرکت ممانعت به عمل آمد ،نشان دادند.
واکنش سريع و يکپارچه و تجمع کارگران در
دفاع از رفقای خود در روز  ١١فروردين و
مقابله با دسيسه مديريت برای اخراج اين دو نفر
که مقدمه اخراجھای وسيعتر بود ،کارفرما را
عقب راند .کارگران فوالد بهدرستی و ھمانطور
که خود گفته بودند ،با اتحاد و ھمبستگی،
معادالت و نقشهھای مديريت را برھم زدند.
صرفنظر از اعتصابات و مبارزات گسترده چند
سال اخير و فعاليت چشمگير کارگران پيشرو،
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اخيراً نيز با
داير کردن کانال " صدای مستقل کارگران گروه
ملی صنعتی فوالد ايران" در تلگرام ،فعاليتھای
خوبی را سازمان داده و در مورد اغلب مسائل
مھم کارگری نيز موضعگيری کردهاند .کارگران
از ھمان آغاز فعاليت اين کانال ،ضمن تأکيد
برتشکل کارگری تصريح کردند از حقوق و
منافع طبقه کارگر دفاع نموده و تا "لغو استثمار
و بردگی" صفوف خود را محکمتر ساخته و به
مبارزه ادامه خواھند داد .بيانيه اول ماه مه
کارگران فوالد ،تنھا نمونهای از ھمين تالشھا و
فعاليتھا است.
بيانيه کارگران غيررسمی نفت در گرامی داشت
روز جھانی کارگر که  ٣١فروردين ١۴٠٠
انتشار يافت ،فرازھای عالیتری از آگاھی
طبقاتی و مبارزه طبقه کارگر را انعکاس میدھد
و گويای اين واقعيت است که نفت بعد از
اعتصاب تيرماه ،بهويژه اعتصاب گسترده و
فراگير مرداد  ٩٩که فصل جديدی را در
مبارزات و جنبش کارگری ايران گشود و
دستکم  ٢۵ھزار کارگر در آن شرکت داشتند ،با
شتاب فزايندهای دامنه حضور فعال و محسوس
خود را در مبارزات کارگری و جنبش طبقه
کارگر گسترش میدھد .توگويی نفت بر آن است
غيبت  ٢۵ساله خود را بهسرعت جبران کند.
کارگران مبارز غيررسمی نفت که بخش اعظم
کارگران نفت را تشکيل میدھند در ظرف  ٩ماه
اخير ،اطالعيهھا و بيانيهھای گوناگونی انتشار
داده و در مورد مسائل مختلف موضعگيری
نمودهاند .اينکه حداقل مزد ھيچ کارگری نبايد از
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ارتقای آگاھی سوسياليستی و روحيه انترناسيوناليستی
در بيانيه ھای اول ماه مه کارگران
 ١٢ميليون تومان کمتر باشد ،نخستين بار در
اوايل بھمن  ٩٩توسط کارگران نفت مطرح شد.
سپس دو تشکل مستقل کارگری ،سنديکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و
حومه و سنديکای کارگران نيشکر ھفتتپه و ٧
تشکل ديگر در بيانيه مشترکی که  ٢۶بھمن ٩٩
انتشار يافت رقم  ١٢و نيم ميليون تومان را
عنوان کردند و کارگران فوالد نيز در بيانيه
جداگانهای مورخ ھفتم اسفندماه  ٩٩از اين
خواست حمايت کردند.
بيانيه کارگران غيررسمی نفت به مناسبت اول
ماه مه ،خواھان نابودی تبعيض و استثمار و
نابرابری و برقراری رفاه و عدالت و شادی و
برابری شده است .کارگران غيررسمی نفت در
بيانيه خود بهصراحت از يک آلترناتيو شورايی و
کارگری طرفداری نمودهاند .کارگران نفت
خواھان آزادی بیقيدوشرط زندانيان سياسی،
وسيعترين آزادیھا ازجمله آزادی بيان و تشکل و
تجمع شده و از روز اول ماه مه بهعنوان روز
اتحاد ومبارزه کارگران برای رھايی از توحش و
بربريت نظام سرمايهداری سخن گفتهاند .بيانيه
کارگران غيررسمی نفت گرچه کوتاه اما بسيار
پر مضمون است .متن کامل اين بيانيه به شرح
زير است:
" بيانيه کارگران غيررسمی نفت در گراميداشت
روز جھانی کارگر
ما کارگران غيررسمی نفت روز جھانی کارگر
را به ھمگان شادباش ميگوييم .ما قبالً اعالم کرده
بوديم که به دليل عدم اجرايی شدن وعدهھای
دادهشده ،راھی جز اعتراض گسترده در مقابل ما
قرار ندارد.
روز جھانی کارگر يک روز اعتراض سراسری
است و بھترين فرصت است که با صدايی بلندتر
و ھمصدا باھم طبقهایھايمان خواستھايمان را
اعالم کنيم .
ما برده نيستيم و اجازه نمیدھيم که از باالی سر
ما زندگی و معيشت مان رقمزده شود.
ٓالترناتيو ما ھمانطور که کارگران ھفتتپه اعالم
کردهاند  ،اداره شورايی است .
درعينحال ما بهکل اين بساط تبعيض ،نابرابری،
اختالسھا و دزدیھا و استثمار بدون حدومرز
حاکم بر جامعه اعتراض داريم .
ما جامعهای میخواھيم که درآن شکاف طبقاتی
نباشد .استثمار نباشد .جامعهای که در ٓان رفاه و
عدالت و شادی و برابری حاکم باشد .
ما ھمچنين بر خواستھای فوری ھمين
امروزمان تأکيد کرده و بار ديگر اعالم میکنيم
که خط فقر را قبول نمیکنيم و مزد ھيچ کارگری
نبايد کمتر از  ١٢ميليون باشد .ما برده نيستيم و
قوانين ويژه اقتصادی بايد لغو شوند و دست
پيمانکاران بايد از سر ما کارگران کوتاه شود .
ما خواستار آزادی بدون قيد و شرط ھمه زندانيان
سياسی ھستيم.
در يککالم ما ھمبستگی خود را با بيانيهھا و
قطعنامهھای اول مه که ھمچون ھرسال انتشار
میيابد اعالم میکنيم .

از ھمين رو عالوه بر تأکيداتی که داشتيم بر
خواستھای سراسری ديگر چون برابری زن و
مرد در تمام عرصهھای اجتماعی ،اقتصادی،
فرھنگی و سياسی و لغو ھرگونه تبعيض جنسيتی
عليه زن با خواست  ،رفاه و شادی برای ھمه
کودکان لغو کار کودک ،حق تشکل ،تجمع ،
آزادی بيان و وسيعترين آزادیھا ،آزادی بدون
قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و لغو مجازات
اعدام و پايان دادن به امنيتی کردن مبارزات،
پايان دادن به سودجويیھای سرمايهداران و
تخريب محيطزيست ،پايان دادن به اختالسھا و
دزدھا و برچيده شدن حقوق نجومی تأکيد میکنيم.
اول ماه مه روز اتحاد مبارزاتی ما ٩٩
درصدیھای جامعه برای رھايی از توحش و
بربريت سرمايهداری و برای داشتن جامعهای
شايسته انسان است .
با برافراشتن پرچم اول مه اين روز ھمبستگی
جھانی کارگری را گرامی میداريم.
کارگران غيررسمی نفت
 ٣١فروردينماه "١۴٠٠
در بيانيهھای اول ماه مه که در باال به آنھا اشاره
شد ،ارتقای آگاھی سوسياليستی  ،روحيه
انترناسيوناليستی  ،موضعگيری راديکال عليه
تماميت نظام بھرهکشی و دفاع قاطع از
سوسياليسم نمايان است .بدون شک بيانيهھای
ديگری که بعدازاين از سوی کارگران و
تشکلھای مستقل به مناسبت اول ماه مه انتشار
خواھد يافت از ھمين خصوصيت برخوردار
خواھند بود و مضمونی شبيه اينھا خواھند
داشت .اين بيانيهھا به سھم خود ،بيان رشد ميزان
آگاھی سياسی کارگران و در کليت خود نشانگر
ارتقای آگاھی سياسی طبقه کارگر است.
کارگران ايران و بخش پيشروتر آن ھرساله در
اول ماه مه در قطعنامهھا و بيانيهھای اين روز،
پرچم مھمترين مطالبات سياسی خود را
برافراشتهاند از ضرورت نابودی نظام
سرمايهداری و استقرار جامعهای برابر و آزاد و
فارغ از ھرگونه ستم و تبعيض و استثمار سخن
گفتهاند و در اشکال گوناگونی اين روز را گرامی
داشتهاند .بیشک امسال نيز علیرغم تمام
سرکوبھا و محدويتھای کرونائی و غير
کرونائی ،آغوش خود را به روی اول ماه مه
میگشايند و به استقبال آن میروند.
بياييد امسال با خواباندن گسترده چرخھای توليد
و تعطيلی کار و در اشکال مناسب و مؤثر
ديگری به استقبال اين روز بزرگ و تاريخی
کارگری برويم و ھمبستگی عميق طبقاتی خود را
با کارگران سراسر جھان در مبارزه مشترک
عليه نظام سرمايهداری وبرای استقرار
سوسياليسم اعالم کنيم.

زنده باد سوسياليسم

مبلغ ،مروج و مجری نابرابری و
خشونت عليه زنان در جايگاه
پاسدار بينالمللی مقام زن!
تحت سانسور رژيم کشيده است .نمونه اخير
تجاوز يک مرد جنايتکار به دهھا زن که مدتھا
مسکوت مانده بود و باالخره در پی مبارزاتی که
زنان در شبکهھای اجتماعی در افشای تجاوز و
آزار جنسی به راه انداختهاند ،برمال گرديد ،فقط
میتواند در کشوری رخ دھد که زنان با
گستردهترين و بیرحمانهترين خشونت مواجهاند.
خشونتی که بر زنان ،تحت حاکميت دولت دينی
در ايران اعمال میشود ،بسيار گستردهتر از آن
است که به آن اشاره شد.
در کارزاری که گروهھايی از زنان در
شبکهھای اجتماعی در افشای فقط يک جنبه از
خشونت عليه زنان" ،افشای تجاوز و آزار
جنسی" به راه انداختهاند ،آشکار شد که چگونه
افرادی شناختهشده و حتی مورد اعتماد گروهھايی
از مردم با سوءاستفاده از موقعيت اجتماعی و
محبوبيت خود در آزار جنسی و تجاوز به زنان
دست داشتهاند .مھم نيست که اين شيادان
تجاوزگر به اعمال شنيع خود اذعان کنند يا آن را
انکار نمايند .چراکه قراری نيست مسائلی که
ابعاد اجتماعی بزرگی دارند با افشاگریھای
فردی حل گردند .بهويژه ھنگامیکه شرايط
استبدادی داخلی و مانع جمھوری اسالمی ،اجازه
نمیدھد ابعاد گستردهای در داخل ايران پيدا کند.
آنچه در اين ميان مھم است ،خود اين افشاگریھا
بهعنوان وجھی از مبارزه زنان عليه خشونت
جنسی و جرئت و شھامت برمال کردن
خشونتھای جنسی ناگفتهای است که پنھان داشتن
آن خودش يک آزار روحی و جسمی برای زنان
است و افشای آن به آگاھی زنان ديگر ولو در
محدوده کوچکی ھم که باشد ياری میرساند.
اقدام دولتھای عضو سازمان ملل در انتخاب
رژيم زنستيز جمھوری اسالمی به عضويت
کميسيون مقام زن بار ديگر به آنھايی که
توھماتی به اين سازمانھای بورژوائی و
دولتھای عضو آن ازجمله مدعيان دروغين
حقوق بشر و حقوق زن دارند میآموزد که جز
خود مردم ايران و مبارزه آنھا کسی نجاتبخش
آنھا نيست .بهويژه زنان ھرگز نمیتوانند از
اينھمه نابرابری ،تبعيض و خشونت رھا گردند
مگر آنکه مقدم بر ھر چيز دولت دينی حاکم بر
ايران سرنگون شود ،دين و دولت بهکلی از
يکديگر جدا گردند ،برابری حقوق اقتصادی-
اجتماعی و سياسی زنان کامالً به رسميت شناخته
شود ،تمام قوانين و مقررات زنستيز جاروب
شوند و مبارزه ھمهجانبهای عليه تمام سنتھا،
رفتار ،فرھنگ و رسوم قرونوسطايی ضد زن،
سازمان داده شود.
اين وظائف در ايران تنھا از عھده يک دولت
شورايی کارگری ساخته است که نهفقط تودهھای
ستمديده مردم ايران را بر سرنوشت خود حاکم
خواھد ساخت ،بلکه برای دگرگونی تمام ساختار
اقتصادی -اجتماعی موجود که سرمنشأ اسارت
زن است ،اقدام خواھد کرد.

 ۶ارديبھشت  ١۴٠٠شماره ٩١٧
از صفحه ١

واکسن پولی
بر فراز لبه تيغ مرگ
خود را شکست .کليه بيمارستان ھا از بيماران
بدحال کرونايی پر شده اند .در راھروھا ھم ديگر
جايی برای پذيرش بيماران نيست .مسئوالن
بيمارستان مسيح دانشور ،از ايجاد بيمارستان
صحرايی خبر داده اند .پرستاران و کادر درمانی،
به شدت خسته و فرسوده شده اند .پزشکان به دليل
کمبود اکسيژن و کمبود تخت ھای آی سی يو ،در
مواردی مجبور به گزينش افراد بيمار از ميان
بيماران وخيم و وخيم تر شده اند .در وضعيتی چنين
مرگبار ،دولت جمھوری اسالمی اما بدون کمترين
اقدام موثر در امر واکسيناسيون ھمگانی و رايگان،
تنھا با صدور بيانه ھای خبری ،نظاره گر جان
باختن ھر روزه صدھا نفر از توده ھای مردم ايران
است.
طبق آخرين اطالعيه وزارت بھداشت ،از  ٣١استان
کشور ،وضعيت  ٢۵استان "وخيم" گزارش شده اند.
بر اساس ھمين اطالعيه که روز يکشنبه ۵
ارديبھشت انتشار يافته است ٣٠١ ،شھر ايران در
وضعيت قرمز ٩۵ ،شھر در وضعيت نارنجی۴۵ ،
شھر در وضعيت زرد و  ٧شھر در وضعيت آبی
قرار دارند .در ھمين روز تعداد  ۴۵۴نفر ھم جان
باخته اند که بيشترين آمار رسمی دولتی از ابتدا تا به
امروز است .آمار رسمی قربانيان کرونا در  ١۵ماه
گذشته ھم به  ٧٠ھزار نفر رسيده است .آمارھايی
که جعلی بودن آن ديگر برای ھمگان روشن است.
برای نمونه ايرج حريرچی ،مدير کل وزارت
بھداشت ،آمار واقعی فوتی ھای روزانه را دو و نيم
برابر و سازمان نظام پزشکی کشور نيز تعداد
جانباختگان را دست کم سه برابر ميزان آمارھای
دولتی اعالم کرده اند .با پيک چھارم کرونا،
نارضايتی و ھشدارھا نسبت به ناکارآيی جمھوری
اسالمی در مھار شيوع کرونا و بی مسئوليتی دولت
درتامين واکسن و واکسيناسيون عمومی از ھر سو
بلند شده است.
عالوه بر وضعيت مرگبار موجود ،مشکالت
معيشتی و اقتصادی نيز به شدت بر گلوی توده ھای
اعماق چنگ انداخته و زندگی را به کام آنان زھر
کرده است .بسياری از کارگران و زحمتکشان،
شغل شان را از دست داده اند .کسانی نيز ھمانند
دستفروشان و کارگران فصلی ،دچار بحران ھای
اقتصادی جبران ناپذيری شده اند .کمبود و گرانی و
تورم افسار گسيخته نيز از ھر سو بر سر توده ھای
تھيدست آوار شده است.
در چنين وضعيت مرگباری که روزانه بيش از ٢۵
ھزار نفر به کوويد  ١٩مبتال می شوند و بيش از
 ۴۵٠نفر نيز به طور رسمی قربانی ويروس کرونا
می شوند ،دولت جمھوری اسالمی با وقاحت کم
نظيری دستان خون آلود خود را بر گلوی زخمی
مردم فشرده و آنان را مقصر پيک چھارم کرونا
معرفی می کند .رژيم آدمکشی که در اوج پاندمی
کرونا ،بدون کمترين پشتيبانی مالی ،مردم را به حال
خود رھا کرده و اين روزھا نيز با گرفتن انگشت
اتھام به سمت توده ھای مردم  ،به صورت آن ھا
سيلی می زند .دولت بی کفايتی که مردم بيکار و
گرسنه و بی معاش را بدون کمترين پشتيبانی مالی
به خانه نشينی دعوت می کند و اکنون با بی شرمی
تمام بر آنان نھيب می زند ،که چرا پروتکل ھای
بھداشتی را رعايت نمی کنند؟ چرا از خانه ھايشان

بيرون می آيند؟ چرا در صف ھای طوالنی مرغ و
روغن و شير می ايستند؟ چرا در اتوبوس ھا و
متروھا ،گوش تا گوش کنار ھم نشسته و ايستاده اند؟
دولت ورشکسته و رسوايی که با فروش مرگ
ارتزاق می کند و اکنون با بی شرمی تمام از خود
سلب مسئوليت کرده و مردم را در ايجاد پيک
چھارم اپيدمی کرونا مقصر قلمداد می کند .مردمی
که از بی اعتنايی دولت خسته و وامانده شده اند.
مردمی که از تامين معاش خود باز مانده اند،
کارگران و زحمتکشانی که فوج فوج بيکار شده اند،
بيکار شدگانی که برای تھيه لقمه نانی از خانه
بيرون می زنند ،ميليون ھا کارگر و کارمندی که
سر کار نروند ،مزد و حقوق شان
اگر يک روز ِ
پرداخت نمی شود ،دستفروشانی که روزانه برای
معاش و زنده ماندن خود در گوشه و کنار خيابان ھا
بساط پھن می کنند ،در متروھا پرسه می زنند و در
کوچه پس کوچه ھای شھر به جستجوی لقمه نانی
سرگردانند.
حال در چنين وضعيت اسفباری که ھمگان حتی
خود حسن روحانی در نمايش ھای تلويزيونی از
بدتر شدن اوضاع با شيوع احتمالی ويروس جھش
يافته کرونا در ھند ھشدار می دھد ،آنوقت ھمين
دولت آدمکش اعالم کرده است :طرح ممنوعيت
ترافيکی و ممنوعيت تردد از  ٩شب تا  ٣صبح در
برخی از شھرھا از جمله تھران برای عزاداری در
شب ھای قدر برداشته خواھد شد.
وقتی دولت جمھوری اسالمی تا بدين حد دغل باز و
رياکار است ،وقتی دولتی اين چنين آشکارا مردم
مذھبی را در شب ھای قدر به قتلگاه کرونا می
فرستد ،وقتی دولتی اين چنين بی مسئوالنه امر
واکسيناسيون رايگان و عمومی را به ھيچ گرفته
است ،آنوقت انتظار رعايت پروتکل ھا و
دستورالعمل ھای بھداشتی وزارت بھداشت در نزد
مردم آنچنان بی اعتبار است که حتی عليرضا زالی،
فرمانده ستاد مقابله با کرونا نيز بر ناممکن بودن
اجرای پروتکل ھا از طرف مردم اذعان کرده است.
زالی ،در پاسخ به کسانی که بدون پشتيبانی مالی،
بدون تامين معاش و دارو و درمان رايگان از مردم
گرسنه و بيکار و بی معاش انتظار دارند در خانه
بمانند و پروتکل ھای بھداشتی را رعايت کنند ،گفته
است" :انتظار رعايت شيوه نامه ھای بھداشتی از
اين افراد شوخی است .خيلی ھا می گويند ،ما از فقر
می ميريم ،بگذاريد از کرونا بميريم".
در واقع سخنان عليرضا زالی ،اعتراف روشنی از
خستگی ،فرسودگی و بی اعتمادی مردم جان به لب
رسيده ای است که از تامين معاش روزانه خود باز
مانده اند و در شرايط وخامت بار کنونی ،مرگ از
کرونا را بر مردن در فقر و گرسنگی ترجيح می
دھند .مردمی که در چنگال ويروس کرونا فوج فوج
کشته می شوند ،مردمی که در ميانه مرگ و زندگی
به واکسيناسيون رايگان ،فوری و ھمگانی دل بسته
بودند ،اما اين اميد و دلبستگی آنان نيز ،به يکباره با
بحث پولی شدن واکسن کرونا در سياه چاله بی
مسئوليتی دولت جمھوری اسالمی به تباھی رفت.
تھيه قطره چکانی واکسن کرونا ،طرح پولی شدن
واکسيناسيون و وعده ھای توخالی دولت آدمکش
جمھوری اسالمی در تھيه و توليد واکسن داخلی،
موجی از سرخوردگی ،نااميدی ،بی اعتمادی ،و
حتی ھشدار و اعتراض را دامن زده است .مينو
محرز ،عضو ستاد علمی مقابله با کرونا اين اقدام
دولت را "فاجعه بار" خوانده است .او در مورد اين
"اتفاق عجيب و غير باور کابينه حسن روحانی گفته
است ،در ھيچ جای دنيا سابقه چنين اقدامی وجود
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ندارد که" :بخش خصوصی بايد واکسن تھيه کند،
دولت از بخش خصوصی واکسن بخرد و به طور
رايگان به مردم بدھد"!
در واقع ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از سخنان
حسن روحانی مبنی بر دادن مجوز به بخش
خصوصی برای واردات واکسن کرونا ،ھالل احمر
طی اطالعيه ای ضمن تاييد پولی شدن واکسن
کرونا اعالم کرد" :اين جمعيت در روزھای آتی
واکسن کرونا وارد می کند ،اما اين واکسن رايگان
نخواھد بود" .در پی صدور اطالعيه ھالل احمر،
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا و معاون وزارت
بھداشت نيز خبرھای پولی شدن واکسن کرونا را
برای کسانی که بخواھند خارج از نوبت واکسن
بزنند ،تاييد کرد .عليرضا رئيسی ،با بيان اينکه
برخی عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق سند ملی
واکسيناسيون ،واکسن دريافت کنند ،گفت" :اين افراد
برای دريافت واکسن کرونا به خارج از کشور
مراجعه می کنند که ممکن است از آنھا کالھبرداری
شود و يا اصال واکسن تقلبی به آنھا تزريق شود ،بر
ھمين اساس ،ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده تا
افراد و يا شرکتھا با ارز نيمايی ،واکسن وارد کنند
تا افرادی که نمیتوانند طبق سند ملی واکسيناسيون،
منتظر دريافت واکسن باشند از واکسن ھای وارد
شده توسط اين افراد استفاده کنند و پول آن را نيز
پرداخت کنند".
ماجرا اما با سخنان حيدر محمدی ،مدير کل دارو و
مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی ايران در
يک گفت و گوی راديويی تکميل تر شد .محمدی،
ضمن تأييد گفته ھای سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا گفت" :حدود  ۴۵شرکت درخواست واردات
واکسن داشتند که در حال تکميل مدارک خود ھستند
و از اين بين ،دو شرکت مدارک نھايی خود را آماده
کرده اند .ضمن اينکه سه نمايندگی اَسترازنکا،
بھارات و بھستان دارو در کشور اقدام به واردات
کرده اند" .حيدر محمدی در ادامه صحبت ھای
راديويی خود اعالم کرد" :برخی شرکت ھا که
خواستار واردات واکسن با ارز نيمايی ھستند ،اجازه
دارند واکسن را به داروخانه ھا بدھند و مردمی که
]بخوان ثروتمندان[ در الويت قرار ندارند ،می توانند
اين واکسن را با قيمت  ٢٠٠تا  ٣٠٠ھزار تومان از
داروخانه ھا تھيه کنند .اگرچه ھنوز واکسنی با اين
شرايط وارد کشور نشده است" .دادن مجوز خريد
واکسن کرونا به بخش خصوصی و اينکه اين
واکسن ھا با قيمت حدود  ٢٠٠تا  ٣٠٠ھزار تومان
جھت فروش به داروخانه ھا تحويل داده خواھد شد،
حرف مفتی بيش نيست .اين سخنان مفت مقامات
دولتی و وزارت بھداشت در شرايطی مطرح می
شوند که ھم اينک رسانه ھا از فروش واکسن ھای
وارداتی دولت به قيمت  ۵٠تا  ۶٠ميليون تومان در
خيابان ھای ناصر خسرو تھران گزارش می دھند.
پوشيده نيست اقدام دولت جمھوری اسالمی در دادن
مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی
ادامه ھمان سياست بی مسئوليتی ھيئت حاکمه ايران
نسبت به جان و سالمت توده ھای مردم ايران است.
مردمی که از آغاز شيوع پاندمی کرونا تا به امروز
بی کمترين پشتيبانی مالی دولت به حال خود رھا
شده اند .مردمی که با دادن  ٢٠٠ھزار کشته
کرونايی ،ھمه اميدشان برخورداری از
واکسيناسيون مطمئن ،سريع ،رايگان و ھمگانی
بود ،که آن ھم با بی توجھی دولت جمھوری اسالمی
به نااميدی کشيده شده است.
واکسيناسيون رايگان ،سريع و ھمگانی حق مسلم و
درصفحه ٧

 ۶ارديبھشت  ١۴٠٠شماره ٩١٧
از صفحه ١

گرانی ،تورم،
بالی جان مردم

خاليه"" ،گرانی ،تورم ،بالی جان مردم"" ،تنھا
کف خيابون ،بدست ميآد حقمون" و "تنھا ره
رھايی ،از سفرهھای خالی ،فرياد در خيابان".
زمانی بود که وقتی به مرغ فروشی میرفتی ،از
فروشنده میخواستی مرغ را برايت تميز کند.
فروشنده نيز مرغ را چند تکه کرده و سپس پوست
مرغ را جدا کرده و دور میانداخت .تميز کردن
مرغ به اين شکل يک امتياز برای مرغفروشی بود
تا مشتری بيشتری جذب کند و در عينحال مرغ را
ھم بابت اين کار "اضافه" کمی گرانتر بفروشد .اما
امروز ھمين پوستھا را که دور انداخته میشد،
مردم بايد  ٨ھزار تومان بابت ھر کيلو پول بدھند و
بخرند .کافیست در نظر داشته باشيم که در ابتدای
کابينه روحانی مرغ کيلويی  ۶۴٠٠تومان بود!
امروز قيمت يک کيلو مرغ باالی  ۴٠ھزار تومان
است و در برخی مناطق به  ۵٠ھزارتومان رسيده
است.
البته مرغ يک استثناء نيست .بھای گوجه سبز به
کيلويی  ١٢۵ھزار تومان رسيده است! براساس
آمارھای رسمی بانکمرکزی و مرکز آمار که باز
پايينتر از واقعيتھا ھستند ،در  ٧سال کابينهی
روحانی بھای کره پاستوريزه  ٧٣٩درصد افزايش
داشته است.
بھای خيار  ۵۶٨درصد ،چای خارجی ۵۴١
درصد ،تخممرغ  ۴٩٣درصد ،قند ۴٨٨درصد،
ماست پاستوريزه  ۴٧٩درصد ،کدو سبز ۴۵٠
درصد ،روغن نباتی  ۴٢۵درصد ،پنير پاستوريزه
 ۴٢٣درصد و شير پاستوريزه  ۴٠١درصد در
ھمين دوره افزايش يافتهاند .بھای روغن نباتی تنھا
در طی سال گذشته  ١۴٠درصد افزايش يافت و
بھای برنج خارجی تنھا طی چند ماه دو برابر شد.
حسن روحانی ھمين چند روز پيش ) ٢ارديبھشت(
گفت " :برای اينکه بتوانيم غذا و پروتئين مورد نياز
مردم را تامين کنيم بايد بيشتر به سمت آبزيان
حرکت کنيم .اگر بتوانيم اينھا را به قيمت و اندازه
مناسب در اختيار مردم قرار دھيم تا عادت مردم از
گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزيان حرکت کند،
تحول بزرگی است" .او در حالی با وقاحت اين
سخنان را بر زبان آورد که بهگفتهی مھدی
يوسفخانی رئيس اتحاديه پرنده و ماھی "نرخ
ماھی به داليل نامعلوم نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ٣٠٠درصد رشد داشته است" )روزنامه آفتاب
اقتصادی  ١۴اسفند( .به گزارش روزنامه دنيای
اقتصاد قيمت ھر کيلو قزلآال  ۵٠تا  ۶٠ھزار
تومان ،ماھی حلوا  ٢٠٠تا  ٢٣٠ھزار تومان،
سالمون  ۶۵تا  ٨٠ھزار تومان و ماھی سفيد ٢٢٠
تا  ٢۵٠ھزار تومان شده است که نسبت به سال قبل
بيش از  ٢برابر افزايش يافته است ) ١۴اسفند(.
بهگفتهی مجتبا شادلو عضو ھيات مديره اتحاديه
باغداران "قيمت کود در يکسال  ۵برابر شده و
قيمت تراکتور از  ٧٠تا  ٨٠ميليون تومان سال
گذشته به  ۵٠٠ميليون تومان رسيد" ) ١٧اسفند(.
وی ھمچنين گفت" :تا اين موقع سال به طور معمول
بايد  ٧٠درصد ميوهھای پاييزه در بازار به فروش
میرسيد اما در سال جاری به دليل اينکه قدرت
خريد مردم کاھش يافته تنھا  ٣٠درصد از توليدات
در بازار فروش رفته و  ٧٠درصد آن در
سردخانهھاست".
بهگزارش خبرگزاری دولتی ايسنا و براساس

گزارش مرکز آمار ،قيمت کاالھای وارداتی در
طول يک سال  ۵٨٨ /٨درصد افزايش يافته است
) ١۴اسفند( و در ھمين بازه زمانی تورم قيمت
کاالھای صادراتی نيز  ٢٠٩درصد اعالم شده
است! جالب آنکه دژپسند وزير اقتصاد جمھوری
اسالمی در يک برنامه تلويزيونی علت گرانیھا را
افزايش بھای دالر دانسته و گفته بود " ٧٠تا ٨۵
درصد واردات مربوط به کاالھای واسطهای و مواد
اوليه بوده است که وقتی قيمت اين قبيل کاالھا متاثر
از افزايش قيمت ارز افزايش میيابد اين افزايش در
پروسه توليد مینشيند و قيمت کاالھای توليد شده را
زياد میکند".
اما نه فقط مواد خوراکی و ديگر کاالھا که مسکن و
درمان و ديگر ھزينهھای يک خانواده کارگری نيز
بسيار افزايش يافته است .متوسط بھای ھر مترمربع
واحد مسکونی در تھران در اسفند  ٩٩به باالی ٣٠
ميليون تومان رسيد ،به عبارت ديگر بھای يک خانه
 ٨٠متری بهطور متوسط در تھران به بيش از ٢
ميليارد و  ۴٠٠ميليون تومان رسيد .در سال ٩٠
بھای ھمين خانه  ١۵٨ميليون تومان بود که در سال
 ٩٨به  ١ميليارد و  ١٣٢ميليون تومان رسيده بود!
ھمچنين به اعتراف خبرگزاری دولتی ايلنا نرخ تورم
بخش درمان در ايران  ١ /۵تا  ٢برابر نرخ تورم
عمومی است .اين خبرگزاری در گزارشی
مینويسد" :اگر تورم عمومی سال جاری آنگونه که
ارزيابی شده در سطح  ٣٢درصد باشد ،ميزا ِن تورم
بخش درمان ،چيزی در حدود  ۶٠درصد است .البته
ميزان تورم سال  ،١۴٠٠تا  ۴٠درصد ھم برآورده
میشود که در نتيجه تورم بخش درمان به ٨٠
درصد ھم میرسد" .به نوشتهی اين خبرگزاری با
توجه به اينکه تعرفه درمان در سال جاری )
 (١۴٠٠بين  ٢ /۵تا  ۵برابر سالھای گذشته
افزايش يافته است و با توجه به نقش تعرفه درمان
در تورم بخش درمان ،پيشبينی میشود که نرخ
تورم در بخش درمان از سالھای قبل نيز فراتر
رود .اين خبرگزاری بهنقل از فرامرز توفيقی
)رئيس کميته دستمزد کانون عالی شوراھای اسالمی
کار( مینويسد" :اينکه زمانی میگفتند بيمهھا بايد
 ٧۵درصد ھزينهھای درمان را بپردازند ،ديگر
مصداق ندارد ...زمانی که قبض ھزينه يک خدمت
درمانی را دريافت میکنيد ،میبينيد که اگر
تعرفهاش در بخش خصوصی  ۵٠ھزار تومان
است ٣٩ ،ھزار تومان سھم بيمه شده و  ١١ھزار
تومان سھم بيمه است ،در صورتی که بايد ٢۵
درصد را بيمه شده و  ٧۵درصد آن را بيمه پرداخت
کند ...امروز خدمت گرفتن از دندان پزشک به يک
کاالی لوکس تبديل شده است ديگر دندان را به
عنوان يکی از اصول اوليه زندگی نمیشناسند،
چراکه بيمه پايه به شدت در آن محدود شده است.
بيمهگر پايه ديگر تعھداتش را در حوزه دندان به
عھده نمیگيرد".
افتادن بار ھر چه بيشتر ھزينهھای درمان بر دوش
کارگران و زحمتکشان به اين دليل است که
جمھوری اسالمی سال به سال در اشکال و به
بھانهھای گوناگون از بودجه اين امور کاسته است.
موردی که در آموزش و پرورش نيز بهخوبی
میبينيم .شرايط در آموزش و پرورش آنقدر
فاجعهبار شده است که به اعتراف ھمين مقامات
دولتی  ۵ميليون دانشآموز به دليل عدم توانايی برای
استفاده از آموزش مجازی عمال امکان تحصيل را
از دست دادهاند و دولت ھيچ اقدامی برای رفع
مشکل اين  ۵ميليون دانشآموز انجام نمیدھد ،اما
در عوض ھزاران ميليارد تومان پول ھمين مردم را
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به حوزهھای علميه و ديگر نھادھای مرتجع مذھبی
میبخشد! البته ناگفته نماند که حتا پيش از کرونا نيز
از آموزش و پرورش جز ويرانهای باقی نمانده بود
و ھزينه مدارس )دولتی( بهغير از حقوق معلمان را
والدين دانشآموزان مجبور به تامين آن بودند.
تورم و گرانی در حالی اين چنين افسار گسيخته که
از طرف ديگر به دليل شيوع گسترده کرونا در
روزھای اخير بسياری کار و تنھا راه معاش خود را
از دست دادهاند ،ھمچنين بسياری از افراد نيز به
دليل نوع قراردادھایشان در مدتی که محل کارشان
به دليل قرنطينه تعطيل است ،حقوقی دريافت
نمیکنند .کسانی نيز که برای خود کار میکردند
مانند آرايشگران و غيره با اعالم قرنطينه ،بدون
ھيچگونه حمايت دولتی رھا شده و تنھا راه معاش
خود را از دست دادهاند ،آنھم در حالی که بسياری
از آنھا ھمچنان مجبور به پرداخت کرايه محل
کارشان ھستند.
اين است واقعيت امروز زندگی کارگران و
زحمتکشان .اين است نتيجه آن ھمه وعده ،از "آب و
برق مجانی" تا اينکه "خانه نخريد ھمهتان را
صاحب خانه میکنيم" و باالخره تا "پول نفت" پولی
که قرار بود بر سر سفره مردم بيايد اما برعکس
آنچه ھم که بر سر سفره کارگران و زحمتکشان
بود پرکشيد و رفت.
نظام سرمايهداری در ايران به ھمت حکومت
اسالمی يکی از خشنترين و بیرحمترين اشکال
خود را به نمايش گذاشته است .در اين نظام
ثروتمندانی ھستند که در کاخھايی رويايی زندگی
میکنند و از يک زندگی افسانهای برخوردارند،
ھمانھا که تنھا در طول دو سال اخير به اعتراف
يکی از ھمين مقامات دولتی )مسعود خوانساری(
١٠٠ميليارد دالر پول از کشور خارج کردهاند .فساد
تمام تاروپود اين نظام را فرا گرفته است ،اموال
عمومی تاراج شده و به يغما رفتهاند .ھمه چيز در
حال فروپاشیست .مصائب و معضالت اجتماعی
ابعاد غيرقابل تصوری به خود گرفته و ھر بار
خبرھا و آمارھايی فوق تصور در اين ارتباط منتشر
میشود.
حکومتی که برای درمان و آموزش و پرورش پولی
ندارد ،حکومتی که در طول تمام اين سالھا
دستمزھای واقعی کارگران را کاھش داده است،
حکومتی که معلمان و دھقانان و ديگر زحمتکشان
جامعه را به فقر رانده و يک چھارم جمعيت امروز
در حاشيه شھرھا زندگی میکنند که حتا بسياری از
آنھا به آب آشاميدنی سالم دسترسی ندارند،
حکومتی که در عوض يک نيروی نظامی فربه
دارد که برای بقای خود مدام آن را فربهتر میکند،
حکومتی که در عوض پول دارد تا موشک بسازد و
ميلياردھا دالر پول مردم را به دليل ماجراجويیھای
ھستهای که مردم ايران نه منافعی در آن دارند و نه
حامی آن ھستند ،دور بريزد ،بهنحوی که وزير راه
سابق کابينه روحانی از به ھدر رفتن  ۴٠٠ميليارد
دالر سخن گفته است .حکومتی که در عوض پول
دارد تا در سوريه بجنگد و با دادن نفت مجانی خرج
دولت بشار اسد را بدھد ،حکومتی که در عوض
پول دارد تا ھمه ھزينهھای حزبﷲ لبنان از جمله
حقوق مزدوران آن را بدھد.
حکومت اسالمی دشمن مردم است ،دشمنی
جنايتکار و فاسد ،دشمنی که بايد برای يک زندگی
نو ،برای پايان دادن به ھمهی اين شوربختیھا،
سرنگوناش ساخت و بر ويرانهھای آن حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان را برپا کرد.

 ۶ارديبھشت  ١۴٠٠شماره ٩١٧
از صفحه ٨

گوشهھايی از جنايت و سرکوب جمھوری اسالمی
به روايت گزارشھای بينالمللی

نگاھی به اتھامات فوق ،گفته ھای اين نھاد را تأييد
میکند .برای نمونه ،شايد در ھيچ کشوری به جز
ايران" ،نوشيدن مشروبات الکلی" جرمی مستحق
مجازات اعدام دانسته نشود .گذشته از آن ،درباره
صحت اتھاماتی ھمچون قتل و مواد مخدر نيز ترديد
بسيار وجود دارد ،چنانکه نويد افکاری که در
اعتراضات مرداد  ٩٧دستگير شد ،به "اتھام
ارتکاب قتل" محاکمه و اعدام شد يا طبق برخی
گزارشھا ،در بيدادگاهھای جمھوری اسالمی از
"اتھام مواد مخدر" برای صدور و اجرای حکم
اعدام در مورد زندانيان سياسی – عقيدتی نيز
استفاده میشود.
حتا اگر بتوان برخی از جرايم عادی منتسب به
قربانيان اعدام در ايران را وارد دانست ،علت اصلی
گستردگی بزھکاریھای فوق را بايد در درجه اول
در رشد ناھنجاریھای اجتماعی از جمله فقر و
بيکاری و رواج زنستيزی و خشونت سيستماتيک
عليه زنان جستجو کرد که مسبب اصلی آن
جمھوری اسالمی است .ھمچنين بررسی پروندهھای
قتل نشان میدھد ،برخی از موارد ،قتل غيرعمد
بوده است که در نزاعھا روی دادهاند ،اما دادگاهھای
اسالمی بدون توجه به شرايط و شواھد ،تنھا برای
اجرای قانون ارتجاعی قصاص ،متھمان را به اعدام
محکوم کردهاند .در موارد ديگری ،قاضیھای
دادگاهھای اسالمی بدون توجه به قوانين بينالمللی،
مبنی بر عدم استفاده از مجازات اعدام عليه افرادی
که در ھنگام وقوع جرم کودک محسوب میشوند ،با
استناد به سن بلوغ شرعی ) ١۵سال قمری برای
پسران و  ٩سال قمری برای دختران( ،برای
کودکان نيز احکام اعدام صادر و اجرا میکنند،
چنان که در آمار فوق نيز  ٣تن از اعدامشدگان
ھنگام ارتکاب جرم ،زير  ١٨سال بودهاند.
بيش از  ۴دھه است دستگاه قضايی – امنيتی
جمھوری اسالمی به اتھاماتی مانند "بغی"،
"محاربه"" ،جاسوسی"" ،افساد فیاالرض" ،برای
توجيه صدور و اجرای حکم اعدام عليه مخالفان
متوسل میشود .از ھمين رو ،عفو بينالملل در
گزارش خود از کاربرد فزاينده مجازات اعدام
توسط مقامات رژيم به عنوان سالحی برای سرکوب
سياسی معترضان ،تظاھراتکنندگان و اقليتھای
ملی نام برده است.
ھمانگونه که مردم در ايران طی ساليان مديد تجربه
کردهاند ،توسل به قتل به ظاھر قضايی ،تنھا روش
جمھوری اسالمی در کشتار مردم نبوده است .تنھا
در سال  ٩٩شمسی ،بر اثر شليک نيروھای نظامی
و انتظامی  ٣٧کولبر و  ٢۶سوختبر کشته و ١٠٧
کولبر و  ٢٢سوختبر زخمی شدهاند .بر اثر انفجار
مينھای باقیمانده از دوران جنگ ارتجاعی ١٢
نفر کشته و  ١۶نفر زخمی شدهاند .افزودن
جانباختگان اعتراضات خيابانی و قربانيان شکنجه
بر اين آمار ،دامنهی جنايت و ددمنشی اين رژيم را
شايد و تنھا شايد تصورپذيرتر کند؛ به ويژه در سالی
که امواج ابتال و کشتار مردم در ايران بر اثر کرونا
)که عامل اصلی آن باز ھم رژيم جمھوری اسالمی
است( سھمگين شد و اکنون نيز سھمگينتر میشود.
با توجه به اين شرايط ،دور از انتظار نيست،
رژيمی که از نظر آمار اعدام ساالنه در رأس جدول
قرار دارد ،از نظر آزادی بيان و مطبوعات در قعر
جدول قرار گيرد.
گزارش ديگری که در روزھای اخير منتشر شد،

گزارش "سازمان گزارشگران بدون مرز" است که
ايران را "يکی از سرکوبگرترين کشورھا برای
روزنامهنگاران" دانسته است .اين گزارش که به
بررسی وضعيت آزادی مطبوعات در  ١٨٠کشور
پرداخته است ،ايران را در رتبه  ١٧۴ردهبندی
کرده است که نسبت به سال گذشته يک رتبه تنزل
يافته است .در ايران ،تمام رسانهھای چاپی،
اينترنتی ،راديو و تلويزيون داخلی تحت نظارت و
کنترل دستگاه سانسور رژيم قرار دارند .خبررسانی
مستقل و صحيح توسط خبرنگاران ممنوع و مشمول
مجازات است .جاسوسی عليه مردم در فضای
مجازی ،محدودسازی و کنترل دسترسی به
اطالعات ،در دستور کار روزانه دستگاهھای
اطالعاتی – امنيتی و نظامی رژيم قرار دارد .در
مقاطعی ،نيز ،برای جلوگيری از نشر اطالعات و
خبررسانی و سرکوب معترضان در سکوت خبری،
اينترنت را کامال و گاھی به مدت طوالنی قطع
میکنند .گزارش ھمچنين اشاره دارد که خبرنگاران
در پی محاکمهھای غيرعادالنه به زندانھای
طوالنی مدت محکوم میشوند.
پس از ھمهگيری ويروس کرونا ،در اوايل سال
ميالدی گذشته در سراسر جھان ،آزادی مطبوعات
و نشر اطالعات و اخبار درست ،با سرکوب
دولتھا روبرو بوده است .به گفته اين سازمان،
روزنامهنگاری در بيش از  ١٣٠کشور جھان به
طور کامل يا نسبی مختل شده است .روندی که در
برخی کشورھا شدتی بيش از پيش گرفته است.
در جمھوری اسالمی ،از ھمان روزھای نخستين،
پوشش خبری درباره اپيدمی به امری "امنيتی"
تبديل شد و نه تنھا روزنامهنگاران بلکه نھادھا و
کادر درمانی و پزشکی نيز از نشر اطالعات منع
شده و در صورت نقض ،مورد پيگرد قضايی قرار
گرفتهاند .گزارشگران بدون مرز نيز در اين مورد
معتقد است ،ايران يکی از "سختترين سانسورھا
در جھان را در مورد پوشش خبری کرونا به اجرا
گذاشت" .بنا به گزارش" :سرکوب اطالعات ،پخش
اطالعات نادرست ،دروغھای رسمی – روشھای
مورد استفادهی ھميشگی جمھوری اسالمی طی
بحرانھا و باليا – بار ديگر از زمان آغاز پاندمی
کرونا گسترش يافته است ".در ادامه میآيد :پس از
انکارھای اوليه" ،زمانی که حقيقت آشکار شد،
دولت تمام تالش خود را به کار برد تا جريان
اطالعات درباره بحران را محدود سازد .چندين
خبرنگاری که جزئيات غيررسمی درباره بحران را
منتشر ساختند ،احضار ،بازجويی و متھم به »شيوع
شايعات« شدند ".گزارش ادامه میدھد" :تمايل برای
آن که به جھان نشان دھند ايران بھتر از غرب با
بحران مقابله کرده است ،پخش اطالعات نادرست
حکومتی )طبق ارقام رسمی  ٧٠ھزار مبتال و
 ۴۵٠٠مورد مرگ( زندگی ميليونھا ايرانی را در
مخاطره قرار داد".
به گفته اين سازمان ،جمھوری اسالمی از آن زمان
]آغاز اپيدمی کرونا[ يکی از شديدترين سانسورھا
را در پوشش خبرھای مربوط به اپيدمی انجام داده و
در عين حال يکی از عامالن اصلی روندی است که
سازمان ملل متحد آن را »ھمهگيری پخش اطالعات
نادرست« مینامد.
بنا به اين گزارش ،ايران نه تنھا در داخل کشور،
بلکه در خارج از مرزھا نيز "فشار زيادی را بر
روزنامهنگاران ايرانی" وارد میکند .در مواردی
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از صفحه  ۵واکسن پولی
بر فراز لبه تيغ مرگ
غير قابل انکار توده ھای مردم ايران است .دولت
جمھوری اسالمی اما با اھمال و سھل انگاری ،و با
وقت کشی تعمدی در امر واکسيناسيون ھمگانی،
جان مردم را به بازی گرفته است .آمارھا گويای
اجرای اين بازی مرگبار ھيئت حاکمه ايران در
مقابل توده ھاست .به گفته مقام ھای بھداشتی از
جمعيت  ٨۴ميليون نفری ايران تا کنون فقط حدود
 ٧٠٠ھزار نفر واکسينه شده اند .ميزان واکسن
وارداتی نيز تا کنون کمتر از  ٢ميليون دوز گزارش
شده است ۴۵٠ .ھزار دوز از روسيه ۶۵٠ ،ھزار
دوز از چين ١٢۵ ،ھزار دوز از ھند و حدود ٧٠٠
ھزار دوز واکسن اَسترازنکا از کره جنوبی .بقيه
ادعا ھای مسئوالن جمھوری اسالمی ،فقط
شعارھای تلويزيونی و وعده ھای مفتی ھستند که
ھر روزه از زبان حسن روحانی و ديگر مسئوالن
بھداشتی کشور تکرار می شوند.
در واقع ،صدور مجوز واردات واکسن کرونا به
بخش خصوصی و طرح پولی شدن واکسيناسيون،
ھمراه با حرکت الکپشتی دولت جمھوری اسالمی
در امر واکسيناسيون رايگان ،مطمئن ،سريع و
ھمگانی ،تداوم اجرای سياست تا کنونی دولت در
قرار دادن جان مردم بر لبه تيغ مرگ است .پوشيده
نيست اين سياست جنايتکارانه دولت جمھوری
اسالمی فقط با اعتراض عمومی و بسيج ھمگانی
توده ھای مردم ايران متوقف خواھد شد .اعتراضی
عمومی ھمراه با مطالبه واکسيناسيون رايگان و
ھمگانی که می بايست در کف خيابان ھا شکل گيرد.
حتا خانواده و بستگان اين روزنامهنگاران را
دستگير و به زندان انداخته است .رژيم حتا از
ربودن فعاالن رسانهھای خارج از کشور دريغ
نکرده و تعدادی را پس از آدمربايی به ايران منتقل
و محاکمه و حتا اعدام کرده است.
اين دو گزارش گوشهھای از ستمی که بر مردم
ايران میرود انعکاس میدھند .تودهھای مردم
ايران ،گفتهھای اين گزارشھا را در زندگی
روزمره خود تجربه میکنند و بر ناگفتهھای اين
گزارشھا نيز واقفند ،اما اعالم رسمی چنين
اطالعاتی از سوی نھادھای بينالمللی يک بار ديگر
بر واقعيتھای تلخی انگشت میگذارند که کارگران
و زحمتکشان تمام پيامدھای رنجبار آن را با گوشت
و پوست خود حس میکنند .از يک سو گرفتار در
گرداب جنايت و سرکوبی که بر اثر حاکميت
رژيمی جنايتکار ھستی آنان را در کام خود فرو
برده است؛ از سوی ديگر ،بیحقوقی کامل برای
فرياد از بيدادی که بر آنھا میرود .گرچه برای
فرياد از بيدادھا و رھايی از شر حکومتی چنين
جالد و سرکوبگر نيازی به اجازه حاکمان جمھوری
اسالمی ندارند .آنان سالھاست از ھر اميد و توھمی
برای اندک اصالح و تغييری در ماھيت اين رژيم
دست کشيدهاند و تنھا راه برونرفت را سرنگونی
انقالبی رژيم میدانند .ناگفته روشن است که عمر
ننگين اين رژيم ھر چه کوتاهتر شود ،قربانيان آن
کمتر خواھند بود .باشد آن روز به زودی فرارسد و
تودهھای کارگر و زحمتکش ھر چه زودتر با
برقراری حکومت شورايی به نان ،کار و آزادی،
شادی ،رفاه دست يابند.
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 ۶ارديبھشت  ١۴٠٠شماره ٩١٧
از صفحه ١

گوشهھايی از جنايت و سرکوب جمھوری اسالمی به
روايت گزارشھای بينالمللی
است .در اين ميان ٨٨ ،درصد از کل اعدامھا در
سطح جھانی در سال  ٢٠٢٠در  ۴کشور واقع در
خاورميانه و شمال آفريقا ،يعنی ايران ،مصر ،عراق
و عربستان سعودی رخ داده و در ميان اين
کشورھا ،ايران با اجرای  ۵۶درصد احکام اعدام
در رتبه اول قرار دارد .آمارھای اين  ۴کشور به
ترتيب عبارت است از :ايران ) ،(٢۴۶مصر )
 ،(١٠٧عراق ) (۴۵و عربستان سعودی ) .(٢٧به
اين ترتيب ،ايران بعد از چين ،باالترين ميزان
اعدامھا در سطح جھان را داراست .بايد توجه داشت
که اين سازمان تعداد اعدامھا در ايران را دستکم
 ٢۴۶نفر اعالم کرده است ،زيرا به تأييد نھادھای
حقوق بشری داخلی و بينالمللی ،تعدادی از اعدامھا
مخفيانه انجام شده و به رسانهھا راه نمیيابند.
در گزارش آمده است ،خاورميانه تنھا منط ق های در
جھان است ک ه در س ال  ٢٠٢٠ب ه اع دام  ١۶زن
دست زده است .اين آمار در کشورھای خ اورم ي ان ه
به اين قرار است :ايران ) ،(٩مصر) ،(۴ع ربس ت ان
سعودی ) (٢و عمان ).(١

ھمچنين اين سازمان اعالم کرده است" :زمانی آمار
اعدامھا نگرانکنندهتر میشوند که احکام اعدام در
خاورميانه به طور منظم پس از محاکمات مغاير با
استانداردھای محاکمات عادالنه صادر و اجرا
میشوند ".نگاھی به جزئيات اين آمار نشان میدھد،
از ميان  ٢۴۶اعدام ثبت شده ١٩۴ ،نفر به اتھام قتل،
 ٢٣نفر به اتھامات مرتبط با مواد مخدر ١٢ ،نفر به
اتھام تجاوز ۴ ،نفر به اتھام "قيام مسلحانه عليه
حکومت" )بغی( ۵ ،نفر به اتھام محاربه ٢ ،نفر به
اتھام قتل و تجاوز ٢ ،نفر به اتھام "جاسوسی"١ ،
نفر به اتھام "افساد فیاالرض" و  ١نفر به اتھام
نوشيدن مشروبات الکلی اعدام شدهاند .اتھامات ٢
نفر بر عفو بينالملل نامعلوم بوده است؛ يک مورد
از اين اعدامھا نيز در مألعام صورت گرفته است.
از نظر اين سازمان ،مردم در خاورميانه در سال
 ٢٠٢٠ھمچنان به اتھاماتی اعدام میشوند که اصوال
نبايستی جرمانگاری شوند يا به اتھاماتی که طبق
قوانين بينالمللی نبايستی با اعدام کيفر داده شوند.
درصفحه ٧

برای ارتباط با ﺳﺎزﻣﺎن ـﺪا ﯿﺎن )اﻗ ـﺖ( نامهھای خ ود را
به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکھای مالی خود را ب ه ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسھ ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org

برنامهھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه  ٢٠١٩برابر با
 ١٢بھمنماه  ١٣٩٧بر روی شبکه تلويزيونی
Komala TV / Shora TVپخش میشود.
مشخصات ماھوارهای شبکه تلويزيونی "کومله تیوی  /شورا تیوی" بدين
قرار است:
ماھواره ياه ست ) (yahsatفرکانس ١١٩۵٧ :سيمبل ريت ٢٧۴٨٠
پوالريزاسيون عمودی
ساعات پخش برنامهھای تلويزيون دموکراسی شورايی:
دوشنبه :از ساعت  ٩تا  ١١شب
سهشنبه :بازپخش ساعت  ٣تا  ۵بامداد -ساعت  ٩تا  ١١صبح و ساعت  ٣تا  ۵عصر
چھارشنبه :از ساعت  ٩تا  ١١شب
پنجشنبه :بازپخش ساعت  ٣تا  ۵بامداد -ساعت  ٩تا  ١١صبح و ساعت  ٣تا  ۵عصر
جمعه :از ساعت  ٩تا  ١١شب
شنبه :از ساعت  ٩تا  ١٠شب
شنبه :بازپخش ساعت  ٣تا  ۵بامداد -ساعت  ٩تا  ١١صبح و ساعت  ٣تا  ۵عصر
يکشنبه :بازپخش ساعات  ٣تا  ۴بامداد ،ساعت  ٩تا  ١٠صبح
و ساعت  ٣تا  ۴بعدازظھر
آدرس ايميل ،Shora.tv@gmail.com :شماره تلفن:
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧
https://fadaian-aghaliyat.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat
/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya
t
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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