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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 
ی رئيسی پايان جدال بر  کابينه

 سر تقسيم غنائم نيست
 

وزير  ١٩هيجده تن از  ١۴٠٠روز سوم شهريور 
پيشنهادی ابراهيم رئيسی، جز حسين باغ گلی 

وپرورش از مجلس  وزير پيشنهادی آموزش
مرداد  ٢٠رئيسی .  ارتجاع رأی اعتماد گرفتند

اسامی وزرای پيشنهادی را به مجلس داده بود و 
. شد، شد پس از دو هفته سرانجام آنچه بايد می

های هميشگی، رأی  مجلس بايد دور از جنجال
کرد  داد و وزرای پيشنهادی را تأييد می اعتماد می

چنانکه رئيسی نيز به هر قيمت بايد .  که کرد
چينش کابينه نشان .شد که شد جمهور می رئيس

خواهی و تقسيم غنائم ميان  دهد که سهم می
های درون جناح حاکم و يک  ها و باند گرايش

شده و بر همين پايه،  سازش بدون سروصدا انجام
مجلس نيز جز در موارد نادر ايرادگيری که آن 

های پشت پرده  نيز پرده از روی قالب بندی
. داشت، وزرای پيشنهادی را تأييد کرد می بر

خواهی و تقسيم غنائم البته از  توافقات و سهم
زاکانی شهرداری تهران را .  تر آغازشده بود قبل

قبضه کرد، دمحم مخبر که نام وی در فهرست 
های آمريکا و اروپا است، معاون اول  تحريم

رئيسی، غالمحسين اسماعيلی سخنگوی پيشين 
قوه قضائيه رئيس دفتر رئيسی شد و محسن 
رضايی که چندين بار شانس خود را برای تکيه 
زدن بر صندلی رياست جمهوری آزموده و 

ای در اين اندازه بزرگ را  نتوانسته بود لقمه
نصيب خود کند، پس از چند روز کشمکش و 
رقابت، در جايگاه معاون اقتصادی رئيسی سهم 

 .خود را گرفت
های الزم را از قبل  مجلس ارتجاع سفارش 

شده بود که معطلی  به آن اعالم. دريافت کرده بود 
اندازی کند تا   جايز نيست و نبايد احياناً سنگ

. کابينه رئيسی کار خود را هرچه زودتر آغاز کند
رئيسی و قاليباف رئيس مجلس نيز از قبل 

شخص .  قرارومدارهای خود را گذاشته بودند
رئيسی اعتراف کرد که در جريان بررسی 
وزرای پيشنهادی در جلساتی با قاليباف مشورت 

:" و گفتگو نموده و هماهنگی شده است او گفت
هايی که نسبت به وزرا داشتيم  درروند بررسی

آقای قاليباف به دليل ارتباطی که باهم داريم و 
جلساتی که هفتگی داريم در جريان روند کار 

قاليباف نيز در جلساتی که با نمايندگان "  بودند
مجلس گذاشته بود، خط و خطوط را روشن 

ها چنان عريان  افتضاح اين بندوبست.  ساخته بود
بود که يکی از نمايندگان مجلس در جلسه روز 

اين فرياد يک زن شجاع خطاب به مردمی است  
که در يک صف طويل برای خريد 

اين فرياد بازتاب کدام نياز جامعه .  اند کشيده صف
اند  ايران است؟ آيا حقيقتاً مردم ايران سکوت کرده

يا بازتاب نياز ديگری است که جامعه ايران در 
طلبد؟ مشکل جامعه ايران  شرايط کنونی آن را می

 در اوضاع کنونی کجاست؟
اين واقعيت برکسی پوشيده نيست  که بر بستر 

های متعددی که در  شده و بحران تضادهای انباشته
های  متمادی در بطن جامعه ايران  طول سال

ويژه بحران اقتصادی ژرف و  شکل گرفتند، به
الينحل موجود، يک بحران سياسی عميق انقالبی 

 ای برگی ديگر در  باخته هر مبتال و هر جان
 کيفرخواست عليه جمهوری اسالمی

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 !"خواهيد سکوت کنيد مردم تا کی می"

 

 نمايش نوک کوه يخ شکنجه در زندان 
 

با هک دوربين های مداربسته زندان اوين، تصاوير وحشتناکی از خشونت و "  عدالت علی"گروه هکری 
پخش اين تصاوير و فيلم ها .  سرکوب و بدرفتاری آشکار بر زندانيان را در مقابل چشم جهانيان گذاشت

در شبکه های مجازی، تلويزيون های فارسی زبان و خبرگزاری های  ١۴٠٠مرداد  ٣١از روز يکشنبه 
 . معتبر جهان شروع شد و در روزهای بعد با نمايش فيلم های بيشتری تداوم پيدا کرد

ثانيه است، به طور همزمان تصاويری از اتاق  ٩٠در نخستين ويدئوی انتشار يافته که زمان نمايش آن 
در قسمتی از اين فيلم، يک .  کنترل زندان و بدرفتاری مسئوالن با يکی از زندانيان مشاهده می شود

زندانی بيمار ديده می شود که در وسط حياط هواخوری بی هوش بر زمين می افتد، زندانبانان اما بی 
توجه به وضعيت بيماری و بی هوشی زندانی، پيکر بی رمق او را با خشونت تمام بر زمين و پله های 

آمار رسمی ابتال و مرگ و مير بر اثر کرونا در 
آماری .  افزايی يافته است های اخير اوج غم هفته

ای از بحران اپيدمی کرونا در ايران  که تنها گوشه
چرا که آمار واقعی چنان هولناک .  تاباند را بازمی

است که سران رژيم، به اعتراف زالی، رئيس 
اند و حتا  ستاد کرونا در تهران، آن را پنهان کرده

. ها را ندارند اکنون نيز جرأت بازگويی واقعيت
 ٢/    ۵واقعيتی که برخی مقامات بهداشتی آن را 

گرچه اين .  زنند برابر آمار رسمی تخمين می ٣تا 
شود که برخی متخصصان،  جا و آن جا ديده می 

کنند؛ چنان که  آمار واقعی را فراتر ارزيابی می
دکتر هالکويی نائينی، استاد آمار و اپيدمولوژی 

ای با  دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه
های وابسته به سپاه،  روزنامه جوان، از رسانه

گويد، طبق آمارهايی که از مناطق مختلف  می
کشور به دست آورده است، در برخی از مناطق 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

۵درصفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

اين بحران .  جامعه ايران را فراگرفته است
سياسی که در چند سال اخير همراه با رشد و 

تر  تر و ژرف ای مدام عميق اعتالی مبارزات توده
شده است، بيان روشنی است از اين حقيقت که 

واصالح در نظم موجود  وجود ندارد  امکان حک
از .  طلبد و جامعه يک دگرگونی انقالبی را می

همين روست که  شرايط عينی جامعه ايران در 
طول نزديک به چهار سال گذشته، دوران جديدی 

ای را برای  از مبارزات سياسی تعرضی  توده
.  سرنگونی جمهوری اسالمی گشوده است

، اعتالی انقالبی  ٩٨ويژه با قيام آبان ماه سال  به

برابر کرد تا به آمار  ٧توان آمار رسمی را  می
 .واقعی رسيد

بنابراين برای بررسی بحرانی که با عبور از 
تر قربانيان بسيار گرفته  پيکی به پيکی وخيم

گر  است، رجوع به آمار رسمی ترديدآميز روشن
نيست، هر چند همان آمار رسمی نيز به اندازه 

چه جای ترديدی  ليکن آن.  کافی هولناک هستند
هايی است که از زمان ورود و  ندارد، سياست

گسترش اين ويروس در کشور توسط سران رژيم 
آن نيز کشتار جمعی با .  اند در پيش گرفته شده

در تلفيق با عدم "  ايمنی جمعی"پيگيری سياست 
تخصيص بودجه الزم به بخش سالمت و بهداشت 

تر از آن سودجويی نهادها و مافيای دارو با  و مهم
های مرتبط با حوزه بهداشت و  مداخله در تصميم
سياستی که بهای آن را صدها . سالمت مردم است



 ٢ ٩٣۵شماره   ١۴٠٠شهريور  ٨    2

١از صفحه   

 ی رئيسی پايان جدال بر سر تقسيم غنائم نيست کابينه

۴درصفحه   

او .  دوم شهريور اين موضوع را بر زبان آورد
چرا بايد رئيس مجلس جلساتی را با برخی : "گفت

نمايندگان منعقد کنند که چه کسی رأی بياورد چه 
در جريان بررسی صالحيت ".  کسی نياورد؟

آخوند اسماعيل خطيب وزير پيشنهادی اطالعات 
نيز وقتی چند نماينده مجلس با اشاره به اينکه 

کنندگان اکبر طبری متهم رديف  برده از توجيه نام
اول پرونده فساد در دستگاه قضايی بوده است، با 

ها  وی مخالفت کردند، شخص قاليباف در بحث
دخالت نمود و از اين وزير پيشنهادی دفاع و 
حمايت کرد و در ضمن در پاسخ به نماينده 

ای در تأييد شخص  خامنه"اصفهان که گفته بود 
اسماعيل "  تأکيد کرد که "  دهد خاصی نظر نمی

 ".خطيب گزينه مورد تأييد رهبر است
زد و بندها .  بنابراين تکليف از قبل روشن بود

. شده بود ها انجام بندی صورت گرفته و سهميه
ها و باندهای  سهم مشخصی برای دارو دسته

درونی جناح حاکم از شخص رئيسی گرفته تا 
. شده است قاليباف و گروه پايداری در نظر گرفته

بيش از نيمی از وزرای ابراهيم رئيسی ازجمله؛ 
عيسی زارع پور وزير ارتباطات و فناوری 

اللهيان وزير امور  اطالعات، حسين امير عين
خارجه، رستم قاسمی وزير راه و شهرسازی، 
دمحمعلی زلفی گل وزير علوم، تحقيقات و فناوری، 
دمحممهدی اسماعيلی وزير  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، احمد وحيدی وزير کشور، جواد اوجی 

اکبر محرابيان وزير نيرو و سيد  وزير نفت، علی
ازاين،  حميد سجادی وزير ورزش و جوانان پيش

نژاد يا وزير بوده و يا  در دوره محمود احمدی
مسعود مير .  اند های مهم دولتی داشته مسئوليت

کاظمی نيز که توسط ابراهيم رئيسی به رياست 
شده است در  وبودجه منصوب سازمان برنامه

نژاد  دوره اول رياست جمهوری محمود احمدی
وزير بازرگانی و در دوره دوم وی وزير نفت 

ها روشن  بنابراين کارنامه و عملکرد آن.  بود
 . است

ها و باندهای  نظر از سازش گرايش صرف
گوناگون جناح حاکم در هيئت کابينه رئيسی اما 

تک وزيران و معاونان رئيسی  و نه کل  نه تک
کابينه، برنامه جديدی برای حل معضالت متعدد 

درزمينٔه .  اقتصادی، سياسی و اجتماعی ندارند
. مسائل اقتصادی هيچ برنامه جديدی وجود ندارد

تبع وی احسان خان دوزی  شخص رئيسی و به
تأکيد "  اقتصاد مقاومتی"وزير اقتصاد کماکان بر 

چند دار و دسته حسن روحانی بر  يک.  اند کرده
رهنمود رهبر مرتجع "  اقتصاد مقاومتی"  شيپور

چيزدان جمهوری اسالمی دميدند و  و خرافی همه
اقتصاد بيمار را چندين گام بزرگ به قهقرا 
بردند، اکنون رئيسی و وزير اقتصاد وی قرار 

. است با همين شعار پوچ و توخالی معجزه کنند
از سرلشگر محسن رضايی معاون اقتصادی 

گويی، هرچند  گويی و بيهده رئيسی نيز جز گنده
وی با هر ترفند و کيفيتی دکترای اقتصاد گرفته 

وی که در .  باشد کار ديگری ساخته نيست
های انتخابات رياست جمهوری ادعا کرد  وعده

برابر  ١٠در صورت پيروزی، يارانه نقدی را 
خواهد کرد و ارزش لایر را به سطح دالر و 
يورو خواهد رساند، نشان داد که چيزی در چنته 

ندارد و قرار نيست گشايشی در وضعيت 
اقتصادی و معيشت مردم به وجود آيد، خصوصاً 
آنکه اختالفات وی با دمحم مخبر معاون اول 

 .رئيسی سرباز خواهند کرد
جواد اوجی وزير نفت نيز وعده داده است کاهش 

" اقدامات جهادی"صادرات و فروش نفت را با 
استفاده از "وی ضمن تأکيد بر.  جبران کند

های  ظرفيت بخش خصوصی و تمامی دستگاه
بنده اطمينان :"  گفت"  اجرايی درفروش نفت

دهم با استفاده از توان نيروی متخصص ،  می
رويکرد فعالی برای دور زدن تحريم در پيش 

های موجود و تجربه  بگيرم و با استفاده از روش
هايی که به دليل جلوگيری از  گذشته و ساير روش

کنم، اقدامات مهمی  سوءاستفاده دشمنان اعالم نمی
 ".را پيش بگيرم

بنابراين تمام شاهکارها و راهکارهای وزير نفت 
اقدامات "در استفاده از بخش خصوصی، 

ها  و آرسن لوپنی برای دور زدن تحريم"  جهادی
توان آن را بر  ديگری که نمی"  اقدامات مهم"و 

شود که اين در اساس  زبان آورد خالصه می
 .بست گذشته است ادامه همان وضعيت و بن

اللهی واگذارشده  وزارت بهداشت به بهرام عين
های سعيد نمکی  نامبرده يکی از همپالگی.  است

وزير بهداشت پيشين، يکی از نوکران و 
ای و يکی از پزشکان مرتجع  ليسان خامنه کاسه

امضاکننده نامه مخالفت با واردات واکسن 
آمريکايی و بريتانيايی و يکی از جنايتکاران و 
عامالن کشتار بزرگ کرونائی است که صدها 
هزار تن از مردم ايران را به خاک سياه نشانده 

اکنون مشخص است که قرار  بنابراين از هم.  است
نيست رئيسی و وزير بهداشت او کاری درزمينٔه 
جلوگيری از بيماری کرونا و يا مقابله جدی از 
طريق واکسيناسيون فوری آحاد جامعه با 

ويژه اينکه  به.های معتبر انجام دهند واکسن
رغم وعده پوچ دمحم مخبر معاون اول رئيسی  علی

ميليون دوز واکسن تا آخر  ۵٠درزمينٔه توليد 
ميليون  ٢٠شهريور که بعداً يواشکی آن را به 

های روزانه کرونا در  دوز کاهش داد، شمار کشته
و باالتر و آمار واقعی  ٧٠٠آمار رسمی به مرز 

. هزار کشته در روز رسيده است ٢به بيش از 
رغم اين اما همين دمحم مخبر معاون اول رئيسی  به

جمهور قبلی و  درست مانند معاون اول رئيس
درست مانند وزير بهداشت قبلی آشکارا دروغ 

گويد، از کنترل بيماری کرونا و از موفقيت  می
کند و در کمال  واکسن توليد داخلی صحبت می
کند چند دولت  وقاحت و شارالتانيزم ادعا می

اروپايی خواهان واکسن توليدی جمهوری 
آميز  شده و از چگونگی مقابله موفقيت اسالمی

دهان  به دولت جمهوری اسالمی با کرونا انگشت
 .برند اند و بر آن رشک می مانده

درزمينٔه سياست خارجی نيز تا اين لحظه غير از 
های کلی وزير خارجه حسين امير  حرف

عبداللهيان که به سپاه قدس نزديک است، شخص 
سخن گفته و سخن "  تعامل"ابراهيم رئيسی از 

ای  را تکرار نموده که در مناسبات  خامنه
در دستور "  عزت، حکمت و مصلحت"المللی  بين

وی درهمان حال بر يادگيری و .  کار خواهد بود
نيز "  حاج قاسم سليمانی"کارگيری راه و روش به

سفر وزير خارجه به بغداد و .تأکيد نموده است
 ۶روزه در  ای يک شرکت در نشست منطقه

و ديدارها و مذاکرات احتمالی و  ١۴٠٠شهريور
ای نبود  پشت پرده وی با عربستان نيز نکته تازه

ً فرق کيفی با موارد مشابه در دوره  و عجالتا
ظريف نداشت جز اينکه عبداللهيان در اين نشست 

 .از روی نوشته و به زبان عربی سخنرانی کرد
ساير وزرا و معاونان رئيسی نيز جملگی از 

اند؛ جانورانی هريک از يکی  همين نمونه
وزارت کشور .  تر الخلقه تر، دزدتر و عجيب نادان

به احمد حميدی فرمانده سپاه پاسداران واگذارشده 
نژاد نيز وزير کشور  در دوره احمدی.  است

احمد وحيدی .  مصطفی نجار از همين قماش بود
 ١٣٧٣گذاری و انفجار سال  از متهمان بمب

مرکز يهوديان آرژانتين در پايتخت اين "  آميا"
کشته و صدها زخمی برجای  ٨۵کشور است که 

نژاد  رستم قاسمی که در دوره احمدی.  گذاشت
. وزير نفت بود، وزير راه و شهرسازی شده است

های خود در مجلس  وی هنگام توضيح برنامه
داد که در وزارت  خطاب به نمايندگان وعده می

نامبرده که در .  نفت چنين و چنان خواهد کرد
رؤياهای شيرين دورانی که وزير نفت بود سير و 

کرد، حواسش نبود که اکنون برای  سياحت می
وزارت راه و شهرسازی پيشنهادشده است نه 

رستم قاسمی در فضای سکرآور .  وزارت نفت
شده بود که نه همهمه و  نفتی چنان غرق

کردند به  سروصداهای نمايندگان را که سعی می
او بفهمانند برای راه و شهرسازی پيشنهادشده نه 

شنيد و نه لبخندهای سخره آميز  وزارت نفت، می
رستم قاسمی در دنيای پرمنفعت و .  ديد آنان را می

شده نفتی  های گم وکتاب و دکل حساب سودهای بی
. شده بود و تا آخر هم نتوانست خود را پيدا کند گم

اکبر محرابيان واگذارشده  وزارت نيرو به علی
نژاد و وزير  وی دستيار نزديک احمدی.  است

های غيرعلمی  صمت و از عناصر مهم سدسازی
است که امروز به معضل بزرگی 

وزارت اطالعات به آخوند اسماعيل .اند شده تبديل
خطيب، شاگرد و عضو دفتر و مورد اعتماد 

ای واگذارشده که ازلحاظ فعاليت  خامنه
وزارت .سرکوبگرانه دارای سابقه طوالنی است

فرهنگ و ارشاد به  دمحممهدی اسماعيلی 
وی درزمانی که استاندار .  واگذارشده است

اصفهان بود، چندين پرونده مالی داشته  که 
دوتای آن هنوز در دادسرای ويژه کارکنان دولت 

 .مفتوح است
الخلقه وزير شده اين  يکی ديگر از عناصر عجيب

هللا ضرغامی است که به وزارت  دوره، عزت
. ميراث فرهنگی و گردشگری رسيده است

ای دو دوره  برده که با حکم و فرمان خامنه نام
رئيس سازمان صداوسيما بوده،عضو شورای 
مرکزی جهاد دانشگاهی بوده و يک دوجين 

دست را در پرونده خود  عناوين و القابی ازاين
ای است که حتی يکی از  دارد،چنان چهره

نمايندگان مجلس همسو با رئيسی خطاب به وی 
هللا  عزت".ترين فرد جهان هستيد شما بدنام"  گفت

های  ضرغامی هنگام توضيح و تشريح برنامه
خود در مجلس، ضمن تأکيد مکرر بر تقويت 
بخش خصوصی در مورد گردشگری چنين 

ما در رقابت با همسايگان خود : "اعتراف نمود 
با توجه به اينکه دالر در ايران  .ايم خورده شکست

گران است، اما مردم برای گردشگری خارجی 
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۴درصفحه   

١از صفحه   
يافتگی داشته، متأسفانه طبقه    ازنظر آگاهی و سازمان 
عنوان يک طبقه در مقابل    کارگر هنوز نتوانسته به 

تمام مبارزات کارگران در  .  طبقه حاکم قد علم کند 
ً بر سر    اين سال  ها  گسسته و جدا از هم و عموما

حتی در  .  مطالبات اقتصادی و رفاهی بوده است 
شده است،    مواردی که يک خواست سياسی مطرح 

اين خواست مختص کارگران اين يا آن کارخانه و  
رشته بوده است و نه مطالبه سياسی  که خواست  

کارگران    ٩٧ عمومی جامعه باشد و نظير شعار سال  
ً طبقه حاکم را به چالش بکشد   هفت  . تپه، مستقيما

که طبقه کارگر بر اين ضعف    روشن است تا وقتی 
صورت يک    که طبقه کارگر به   غلبه نکند، تا وقتی 

عنوان رهبر سياسی جنبش عموم    طبقه متشکل به 
فقط معضالت و    های مردم ظاهر نشود، نه   توده 

موانع کنونی جنبش سياسی برای سرنگونی نظم  
فقط  موقعيت انقالبی    موجود برطرف نخواهد شد، نه 

به انقالب منجر نخواهد شد، بلکه اين تأخير عامل  
تواند خطراتی    ذهنی نسبت به عامل عينی می 

فقط برای عموم مردم ايران، بلکه برای    بار نه   فاجعه 
. خود طبقه کارگر، منافع و اهداف آن  داشته باشد 
ها    بنابراين اگر در مورد موانع کنونی که جنبش با آن 

های مردمی    روست، نقدی هست اين نقد به توده   روبه 
های شهرهای    که در اين چهار سال در کف خيابان 

ً متشکل از کارگران،   ايران نبرد کردند و عموما
های کارگری و زحمتکش،    جوانان بيکار خانواده 

تهيدستان و زحمتکشان و شهرها هستند، کشته دادند،  
های طوالنی    ها شکنجه شدند و به حبس   در زندان 

اند،    ها سکوت نکرده   آن .  محکوم شدند، وارد نيست 
اگر هم در پی هر نبرد و سرکوب، منفرد ماندند و  

. ها نيست   نشينی کردند، ايرادی به آن   به ناگزير عقب 
ای است که ما خودمان را جزئی از آن    نقد به طبقه 

روست که اين طبقه وظيفه    اين نقد ازآن .  دانيم   می 
های    بخش توده   دارد، رسالت دارد و تنها طبقه نجات 

نقد  .  مردم ايران از شر تمام فجايع نظم موجود است 
های طبقه کارگر و تأخيری است که اين      به ضعف 

وظيفه خود برای  حضور در    طبقه تاکنون در انجام 
جنبش سياسی به عنوان يک طبقه و رهبری  جنبش  

طبقه کارگر فقط با نقد مداوم خود  .  داشته است 
تواند نقاط ضعف و اشتباهات خود را برطرف    می 

کافی نيست  .  کند و از پس رسالت بزرگ خود برآيد 
های کمونيست و تمام پيشروان و فعالين    که سازمان 

. کارگری  مدام مبارزات طبقه کارگر را تحسين کنند 
ها و اشتباهات طبقه کارگر به ويژه در    نقد ضعف 

تر  به طبقه    اوضاع سياسی کنونی خدمتی بزرگ 
های مردم در شهرهای    اگر جنبش توده .  کارگر است 

شود و به    ايران ناپيوسته است و هر بار سرکوب می 
رسد،  اگر باور داريم که جز طبقه کارگر    هدف نمی 

های آن را برطرف    تواند ضعف   هيچ نيرويی نمی 
کند، اگر پس از گذشت نزديک به چهار سال از  

ازآن،    و رويدادهای انقالبی پس   ٩۶ جنبش سال  
 ارتجاع همچنان به حيات خود ادامه داده، بايد 
آشکارا گفت که  ضعف اصلی  در طبقه کارگر  

عنوان يک نيروی سياسی    ايران است که نتوانسته به 
فقط اين  .  مستقل در مقابل رژيم حاکم ظاهر شود 

ماندگی سياسی طبقه    ها و عقب   نيست که ضعف 
های    کارگر تأثيرات وخيمی بر جنبش سياسی توده 

زحمتکش مردم ايران عليه رژيم برجای گذاشته  
حتی از زاويه منافع اقتصادی و مطالبات  .  است 

ها تأثيرات    فوری طبقه کارگر نيز، اين ضعف 
مخربی  بر شرايط  مادی و معيشتی عموم کارگران  

به ترازنامه ده سال اخير مبارزه  .  برجای نهاده است 

عينی برای انقالب، يعنی وجود يک موقعيت  
که    شود ، مگر آن   خود سرنگون نمی   انقالبی،  خودبه 

عالوه بر شرايط عينی، شرايط ذهنی انقالب نيز  
فراهم باشد، طبقه پيشرو جامعه که رسالت برپائی  
انقالب و دگرگونی جامعه را بر عهده دارد، از  

آوری به انقالب    آمادگی ذهنی الزم برای روی 
اين واقعيتی است که تمام تجارب  .  برخوردار باشد 

مشکل جامعه  .  جهانی بر آن مهر تأييد زده است 
جاست که شرايط ذهنی    امروز ايران در همين 

مانده و طبقه کارگر    انقالب از شرايط عينی عقب 
تاکنون از آن سطح از آگاهی و تشکل برخوردار  

عنوان رهبر جنبش سياسی کنونی ظاهر    نشده که به 
 . شود و انقالب را برپا کند 

در جامعه ايران در همين لحظه يک جنبش سياسی  
های    عليه نظم موجود وجود دارد  که مکرر در سال 

ها و شهرهای ايران    اخير، حضور آن را در خيابان 
با شعار مرگ بر جمهوری اسالمی، سرنگون باد  

اما پوشيده نيست که اين  .  ايم   جمهوری اسالمی ديده 
از همين  .  سازمان و فاقد رهبری است   جنبش، بی 

روست که به شکل مبارزات پراکنده و ناپيوسته در  
کند و با يک موج    شهرهای مختلف بروز می 

. نشيند تا در جای ديگر سربلند کند   سرکوب عقب می 
تواند    خود و با اتکای به خود نه می   اين جنبش، خودبه 

دار شود ، نه از    تبديل به جنبشی سراسری و ادامه 
رهبری برخوردار گردد و نه ضربات کاری بر  

نياز به نيروی ديگری برای  .  رژيم وارد آورد 
 . های خود دارد   جبران ضعف 

اما چه کسی و کدام نيروی اجتماعی در شرايط  
تواند اين جنبش را رهبری کند و به    امروز ايران می 

در جامعه  .  يافته و سراسری بدهد   آن شکلی سازمان 
که چه    که يک فرد، مستثنا از اين   ايران ، دوران اين 

افکاری دارد و کدام منافع طبقاتی را نمايندگی  
کند،  بتواند چنين نقشی را بر عهده بگيرد، هم به    می 

باری که مردم ايران از انقالب     دليل تجربه فاجعه 
به دست آوردند و هم به علت رشد آگاهی و    ۵٧ سال  

ها در ايران    های طبقاتی که در اين سال   مرزبندی 
بنابراين، انجام  .  يافته است   صورت گرفته، پايان 

ای بر عهده يک نيروی اجتماعی و    چنين وظيفه 
ای با اکثريت بسيار بزرگ    در جامعه .   سياسی است 

های زحمتکش فقط يک طبقه، طبقه    کارگران و توده 
ای بر عهده    تواند چنين وظيفه   کارگر است که می 

منافعش در سرنگونی نظم    -چرا که اوالً .  گيرد 
ای آن را به حفظ نظم    موجود است و هيچ رشته 

ً   موجود پيوند نمی  بنا به موقعيت اقتصادی    -دهد، ثانيا
و نيز کميت خود، قدرت و توان سرنگونی نظم  

ً  .  موجود و رهبری جنبش را دارد  از    –ثالثا
تواند به    های مبارزاتی برخوردار است که می   شکل 

 . مبارزه شکلی سراسری بدهد 
اما معضل در اين است که  طبقه کارگر هنوز تا به  

وظيفه انقالبی خود را پيدا    امروز توانائی انجام  
هايی است که نتوانسته به    دچار ضعف .  نکرده است 

بستی که جنبش در    وظيفه خود عمل کند و تمام بن 
 . جاست   اين مدت گرفتار آن بوده در همين 

واقعيتی است بر همگان آشکار که کارگران ايران  
قدر    در طول الاقل يک دهه اخير تا به امروز آن 

اند که در کمتر کشوری از جهان    مبارزات داشته 
اما با تمام اين مبارزات و  .  توان نمونه آن را يافت   می 

ها    پيشرفتی که جنبش طبقه کارگر در اين سال 

ای رسيد که يک موقعيت انقالبی در    جنبش  به نقطه 
تواند اين واقعيت را    کسی نمی .  ايران شکل گرفت 
های مردم ايران پس از تحمل    انکار کند که توده 

ها ستمگری طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن    سال 
خواهند و    اند که ديگر نمی   ای رسيده   به نقطه 

اند    توانند به روال گذشته زندگی کنند، نشان داده   نمی 
اند درنبرد برای سرنگونی نظم موجود    که حتی آماده 

وضوح در قيام    اين حقيقت به .  جان خود را فدا کنند 
و مبارزات اخير مردم خوزستان    ٩٨ آبان ماه سال  
اما در همين حال طبقه حاکم نيز که  .  نشان داده شد 
رو    هايش با شکست روبه   ها و تاکتيک   تمام سياست 

های مردم    شده و ورشکستگی خود را به عموم توده 
تواند به شيوه گذشته بر مردم    نشان داده است، نمی 

معنای اين گفتار اين است که جامعه  .  حکومت کند 
سؤال اما اين  .  ايران نياز به تغيير و دگرگونی دارد 

است که با توجه به همه اين واقعيات،  چرا پس از  
گذشت نزديک به چهار سال از آغاز يک دوران  

داده    انقالبی با تمام مبارزاتی که در اين دوران رخ 
تر از    است، يک  تظاهرات سراسری گسترده 

رخ نداد؟ چرا پی آمد    ٩۶ ماه سال    تظاهرات دی 
اعتالی مبارزات سياسی کارگران مجتمع نيشکر  

  ٩٧ تپه ، فوالد اهواز، هپکو و آذرآب در سال    هفت 
داری و طرح    با شعارهای آشکارا ضد سرمايه 

اداره    -آزادی   -کار   -آلترناتيو کارگری در شعار نان 
تری از جنبش سياسی طبقه    شورايی ، موج گسترده 

کارگر شکل نگرفت؟ مگر جز اين است که تمام  
های    تضادهای جامعه در اين دوران حادتر و بحران 

اند؟ اين واقعيت قابل انکار    تر شده   موجود عميق 
نيست که بحران اقتصادی با تمام عواقب اجتماعی  

تر و شرايط مادی و معيشتی کارگران و    آن ژرف 
گاه    هيچ .  تر شده است   روز وخيم   زحمتکشان روزبه 

های گذشته همچون امروز،  مردم    در طول سال 
ايران زير شديدترين فشارهای ممکن اقتصادی،  

نظم حاکم بر  .  اند   اجتماعی و سياسی قرار نگرفته 
های کارگر و زحمتکش را به چنان    ايران توده 

فالکت و بدبختی سوق داده است که اکنون متجاوز  
درصد جمعيت کشور در زيرخط فقر زندگی    ٨٠ از  
ها ميليون تن در گرسنگی مداوم به سر    کنند و ده   می 
ای به خود گرفته    سابقه   بيکاری ابعاد بی .  برند   می 

  ٢٢ ميليونی در سن کار تنها    ۶٢ از جمعيت  .  است 
سطح زندگی کارگران به  .  اند   ميليون در ايران شاغل 

سرکوب، اختناق و  .يافته است   ای تنزل    سابقه   نحو بی 
عنوان    جمهوری اسالمی به .  يافته است   کشتار افزايش 

فاسدترين دولت نمونه جهان، رسوايی و  
تر از گذشته  در برابر    اش را عريان   ورشکستگی 

ناتوانی طبقه حاکم  .  همگان به نمايش گذاشته است 
ترين معضالت جامعه بر    حتی در تخفيف کوچک 

کشتار  .   تر از روز شده است   همه و هرکس روشن 
رحمانه نه صد هزار ادعائی، بلکه صدها هزار    بی 

تن از مردم ايران  در جريان بيماری کرونا نفرت و  
انزجار از جمهوری اسالمی را به اوج رسانده  

وجود، رژيم ارتجاعی و ضد انسانی    بااين .  است 
علت   .  مانده است    حاکم همچنان بر سر قدرت باقی 

 آن چيست؟ 
توان به داليل مختلفی اشاره کرد، اما پاسخ قطعی    می 

 :   توان در يک جمله خالصه کرد   به سؤال باال را می 
هرگز يک نظم اجتماعی يا يک رژيم سياسی ولو  

ترين آن، حتی باوجود آمادگی تمام شرايط     پوسيده 

 !"خواهيد سکوت کنيد مردم تا کی می"
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٢از صفحه  ٣از صفحه    

٧از صفحه   

 !"خواهيد سکوت کنيد مردم تا کی می"

طبقه کارگر حول مطالبات اقتصادی، صنفی و  
شمار مبارزات کارگران    رغم بی   به .  رفاهی نگاه کنيم 

سال وضعيت طبقه کارگر از جميع جهات    به   ، سال 
ده سال پيش حداقل دستمزد کارگران  .  بدتر شده است 

دالر    ۶٠ دالر بود و امروز به حدود    ٢٠٠ حدود  
  ۵ سال پيش صحبت از خط فقر    ۵ .  يافته است   کاهش 

ميليونی بود و امروز که حداقل  دستمزد دو    ۶ تا  
ميليون    ۴ هزار تومان و با تمام مزايا    ۶٠٠ ميليون و  

ميليون تومان رسيده    ١٢ شده است، خط فقر به    تعيين 
يعنی کارگر حداقل دستمزد بگير در قعر خط  .  است 

پوشيده نيست که حقوق ماهانه  .  فقر قرارگرفته است 
  ١٠ اکثريت بسيار بزرگ کارگران  زير حتی  

درصد هم    ٣٠ تا    ٢٠ اگر  .   ميليون تومان قرار دارد 
يافته    حداقل حقوق کارگر در اول هرسال افزايش 

درصدی قدرت خريد عموم    ۶٠ تا    ۵٠ تورم  
تمام  .  سوم کاهش داده است   کارگران را الاقل يک 

های  موجود در همين چند سال اخير    واقعيت 
وضوح نشان داده است که حتی مطالبات اقتصادی    به 

حل سياسی دارد و نه    و رفاهی کارگران راه 
نيازمند مبارزه سياسی است و نه  .  اقتصادی 
اين البته به معنای نفی مبارزه اقتصادی و  .اقتصادی 

مطالبات اقتصادی و صنفی در هر شرايطی نيست،  
بلکه بدين معناست که در شرايط کنونی ايران حتی  
تحقق کوچکترين مطالبات اقتصادی و رفاهی  

تری    کارگران با مبارزه سياسی طبقه کارگر و عالی 
شکل آن مبارزه برای سرنگونی نظم موجود به هم  

ازهرجهت که به مسئله نگاه شود،  .  خورده است   گره 
باری    تنها راه نجات خود کارگران از وضعيت فاجعه 

ها به بار آورده است،    داری برای آن   که سرمايه 
بايد صريح و  .  آوری به مبارزه سياسی است   روی 

اگر طبقه کارگر همچنان در  :  آشکار گفت 
آوری به مبارزه سياسی تأخير داشته باشد، اگر    روی 

زنی بر سر مطالبات    طبقه کارگر همچنان دربند چانه 
عنوان يک    اقتصادی خود با کارفرما باقی بماند و به 

طبقه با اهداف سياسی روشن عليه نظم موجود بپا  
نخيزد، به اعتصابات عمومی ، به قيام و انقالب  

داری    عليه نظم ارتجاعی کارگر ستيز سرمايه 
تر از    تر و وحشتناک   برنخيزد، سرنوشتی وخيم 

روشن است که اين تأخير  .  امروز در انتظار اوست 
باری برای مبارزات و    طبقه کارگر چه نتايج فاجعه 

های مردم ايران داشته و خواهد    مطالبات عموم توده 
ها    قراری نيست که يک موقعيت انقالبی سال .  داشت 

آرامی    همچنان ادامه يابد تا روزی که طبقه کارگر به 
اوضاع  .  آوری به انقالب سازد   خود را مهيای روی 

تواند به علل    سياسی جامعه در شرايط  بحرانی می 
ً تغيير کند  ها    مردمی که در اين سال .  مختلف سريعا

به خيابان آمدند و جان فدا کردند، خسته و فرسوده  
توان    نمی .  کشند   حتی خود را کنار می .  شوند   می 

انتظار داشت بازنشستگان و معلمانی که متجاوز از  
روزه حتی در شرايط بيماری کرونا    يک سال همه 

ها تظاهرات کردند و شعار عليه رژيم سر    در خيابان 
. دادند، همچنان يکه و تنها به اين مبارزه ادامه دهند 

پناه و تنها در    توان انتظار داشت مردمی که بی   نمی 
روزه به گور    سکوت عزيزان خود را همه 

های بزرگ    سپارند، خشم خود را در غياب جنبش   می 
طبقه حاکم نيز  .  سياسی  بر سر قاتلين آوار کنند 
فقط جمهوری  .  بيکار ننشسته و نخواهد نشست 
های    تواند راه   می .  اسالمی و سرکوب بديل آن نيست 

ديگری را برای خروج از بحران سياسی در پيش  
گيرد، به شيوه ديگری حکومت کند و توازن را به  

اگر هم باند حاکم کنونی  .  نفع خود برهم بزند  
همچنان اصرار بر ادامه حکومت به شيوه کنونی  

آوری    داشته باشد و طبقه انقالبی بازهم  آمادگی روی 
به انقالب نداشته باشد، جامعه ايران سير قهقرائی  

تری به بار    خود را ادامه خواهد داد و فجايع بزرگ 
های اخير شاهد    گونه که در سال   خواهد آورد، همان 

بنابراين در شرايط خطير کنونی وظيفه  .  آن هستيم 
هر کمونيست، هر پيشرو و فعال کارگری است که  

آوری به    کارگران را به تشديد مبارزه برای روی 
مبارزه سياسی ، به برپائی اعتصابات سياسی و  

کارگران بپا خيزيد و با برافراشتن  .   انقالب فراخواند 
حکومت شورايی به  جنبش  -آزادی   -نان   -پرچم کار 

به انقالب  !  سياسی مستقل طبقه کارگر شکل دهيد 
داری را    آوريد و بساط نظم ستمگرانه سرمايه   روی 

اين وظيفه و رسالت طبقه کارگر ايران  !  برچينيد 
  . است 

 

کشورهايی مثل امارات، قطر،  .  کنند   هزينه می 
بحرين، اردن، اسراييل درآمد بيشتری نسبت به ما  

وزير گردشگری ابراهيم  ."  در اين حوزه دارند 
های خود پيرامون    رئيسی در ادامه صحبت 

ها و مشکالت جذب توريست چنين    محدوديت 
پندارند که به خاطر    هرچند برخی می :"گفت 

ها ما مشکالت جذب توريست داريم، اما    محدوديت 
بسياری از مردم دنبال گردشگری حالل و مذهبی  

" .تواند برای ما درآمدزا باشد   هستند و اين بخش می 
هللا ضرغامی در ادامه دعاوی خود در باب    عزت 

اينکه مردم دنبال گردشگری حالل و مذهبی هستند،  
بسياری  :"پا را از اين هم فراتر گذاشت و ادعا کرد 

ها به دنبال گردشگری حالل و پا ک    از اروپايی 
 ".هستند 

ابراهيم رئيسی، مرتجع بزرگ و رئيس کابينه در  
سوم شهريورماه در دفاع از وزرای پيشنهادی خود  

های معرفی وزرای پيشنهادی    ادعا نمود شاخص 
صالحيت علمی و  "کارآمدی و تخصص بوده و از  

اما همين مورد وزير  .  ها سخن گفت   آن "  عملی  
ميراث فرهنگی و گردشگری و سخنان و  

خوبی گويای ميزان تخصص و    های وی که به   برنامه 
آشنايی علمی اوست، برای پی بردن به عمق جهالت  

ربطی و بيگانگی وزرا و کل کابينه    و نادانی و بی 
اين  .رئيسی با علم و تخصص بايد کافی باشد 

کند که    بار ديگر ثابت می   حال يک   موضوع درعين 
واگذاری وزارت هر بخشی نه بر پايه شناخت و  

بری و    توانائی فرد بلکه موضوع اصلی همانا سهم 
 .تقسيم غنائم بوده و هست 

سازش بدون جنجال بر سر تقسيم غنائم اما  
کابينه رئيسی، پايان جدال بر  .وجه پايدار نيست   هيچ   به 

کابينه ابراهيم رئيسی، يکی  .  سر تقسيم غنائم نيست 
تر از آن    ها و بسيار ناتوان   ترين کابينه   از ضعيف 

است که حتی يک گام مؤثر و جدی برای حل  
ها و معضالت متعدد جامعه اعم از بحران    بحران 

های متعدد اجتماعی از    اقتصادی، سياسی و يا بحران 
گرانی افسارگسيخته گرفته تا کرونا و بيکاری  
ميليونی و معضل آب و برق و هزار و يک معضل  

زمان زيادی نخواهد گذشت که    مدت .  ديگر بردارد 
ها در    ناهماهنگی در کابينه آشکار و پيشبرد سياست 

ناکار آيی و  .  عمل با مشکل و مانع روبرو خواهد شد 
تر خواهد    ناتوانی کابينه و کل دستگاه حاکمه عيان 

ها و تضادها در درون جناح حاکم،    کشمکش .  شد 
های آن ازجمله باند    بندی   ميان باندها و دسته 

نژاد، طرفداران رئيسی، باند قاليباف و    احمدی 
طبقه  .  ای تشديد خواهد شد   مدافعان دوآتشه خامنه 

حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن راهی برای  
بورژوازی  .  بست و حل بحران ندارند   فرار از بن 

ها پيش به پايان خط رسيده و عمر    ايران از مدت 
ها و    دوران کابينه .  شده است   جمهوری اسالمی تمام 

های مختلف    ها و اليه   های آبکی جناح   حل   راه 
اين رژيم و تمام  .  بورژوازی به پايان رسيده است 

نظم موجود بايد به دست کارگران و زحمتکشان به  
يگانه راه نجات مردم ايران و يگانه  .  زير کشيده شود 
ها و تقسيم    توان بر تمام کابينه بازی   راهی که می 

غنائم ميان باندها حکومتی نقطه پايان گذاشت،  
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی، به زير کشيدن  

 .تمام نظم موجود و استقرار حکومت شورايی است 

بيدار ماندن مجبورشان کرده اند، ديدن اين فيلم ها  
اگر چه بسيار دلخراش است، اما ناگفته پيداست که  
فقط گوشه کوچکی از رنج و شکنجه و درد زندانيان  

شکنجه هايی  .  سال گذشته روايت می کند   ۴٢ را طی  
که طی دهه های گذشته به کرات در  روايت  
زندانيان سياسی بازگو شده اند و سال ها است که از  
روايت آنان فراتر رفته و اکنون به عنوان واقعيتی  
انکار ناپذير در ذهنيت مردم و جوامع بشری نيز  

سازمان عفو بين الملل که پيش از  .  جای گرفته است 
اين به دفعات بر اعمال شکنجه در زندان های ايران  
تاکيد کرده بود، اکنون بعد از نمايش فيلم های زندان  
اوين با انتشار بيانيه ای از اعمال انواع شکنجه های  

شالق، شوک الکتريکی، اعدام های  "مخوف، شامل  

 نمايش نوک کوه يخ شکنجه در زندان 

 ی رئيسی پايان جدال کابينه
 بر سر تقسيم غنائم نيست 

ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی، آويزان  
کردن، خوراندن اجباری مواد شيميايی و محروميت  

در زندان های جمهوری  "  از مراقبت های پزشکی 
 . اسالمی نام برده است 

نوک کوه  "نمايش اين فيلم ها، هرچند آشکار شدن  
در زندان های جمهوری اسالمی  "  يخ اپيدمی شکنجه 

است، اما همزمانی اين اتفاق، در سالگرد کشتار  
و درست در زمانی که دادگاه حميد    ۶٧ تابستان  

نوری يکی از عامالن شکنجه و قتل عام زندانيان  
سياسی در استکهلم سوئد جريان دارد، در گستره ای  
جهانی بر رسوايی و بی اعتباری  جمهوری اسالمی  

 .افزوده است 
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 ای برگی ديگر در  باخته هر مبتال و هر جان
 کيفرخواست عليه جمهوری اسالمی

اند و  هزار تن از مردم ايران با جان خود پرداخته
 .شان ها تن با سالمت ميليون

مقامات  )١٣٩٨اوايل دی (  ٢٠١٩اواخر دسامبر 
چينی وجود يک ويروس ناشناخته جديد را به 
سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی اعالم 

سازمان بهداشت جهانی  ٢٠٢٠در ژانويه .  کردند
عاليم مربوط به اين بيماری را به جهان ارائه 
کرد و درباره امکان شيوع آن در تمام کشورها 

کشورهای بسياری برای مقابله با .  هشدار داد
گسترش بيماری اقداماتی را در دستور کار قرار 
دادند، از جمله قطع يا کنترل پروازها از چين 

اما مقامات ايران با وجود مشاهده بيماران .  را
مشکوک به ابتال در شهر قم، وجود اين ويروس 
را انکار کردند و از قطع پروازهای شرکت 

سياست .  هواپيمايی ماهان به چين سر باز زدند
چنان تا پس از برگزاری  انفعال و انکار هم

بهمن،  ٣٠بهمن ادامه يافت، تا آن که  ٢٢مراسم 
مجلس ارتجاع، "  انتخابات"يک روز پيش از 
کاری ناممکن گشت و معاون  ادامه سياست پنهان

وزير بهداشت و درمان شناسايی دو بيمار را در 
پس از آن نيز، با وجود .  قم تأييد کرد

ها، قم در پی مخالفت سران مذهبی و  درخواست
سياسی قرنطينه نشد تا آن که بيماری به ساير 

پس از آن، سياست مهندسی .  شهرها سرايت يافت
روحانی مدعی .  آمار مبتاليان در پيش گرفته شد

بود به محض اطالع از وجود بيماری آن را با 
با مردم در ميان گذاشته است، اما "  شفافيت"

ای افشا کرد  ربيعی، سخنگوی دولت در مصاحبه
بهمن در جريان قرار داده شده  ۴که روحانی از 

نتيجه !   بهمن هم دستوراتی داده بود ۶بود از 
کاری آن شد که در  گويی و پنهان سياست دروغ

فروردين، طبق آمار  ۵فاصله يک ماه، يعنی تا 
هزار و  ٢۵رسمی، شمار مبتاليان به نزديک 

گرچه .  هزار نفر رسيد ٢باختگان نزديک به  جان
اورژانس سازمان جهانی "در اواخر اسفند، مدير 
در بازگشت از ايران "  بهداشت در خاورميانه

تعداد بيماران را پنج برابر آمار رسمی اعالم 
کرد، زيرا تست کرونا فقط روی افراد دارای 

در اين ميان بسياری از .  شد عالئم حاد انجام می
نگارانی که اطالعاتی درباره  مردم و روزنامه

کردند، احضار و تهديد  شيوع بيماری منتشر می
 ٢٣برای نمونه، روز .  و حتا بازداشت شدند

، سازمان اطالعات سپاه استان فارس ٩٨اسفند 
نفر در استان فارس  ١۵٠برخورد قضايی با "از 

های  به دليل نوشتن از ويروس کرونا در شبکه
با وجود گسترش بيماری و .  خبر داد"  اجتماعی

گسترش آگاهی جهانی نسبت به اين ويروس جديد 
و هشدارهای متخصصان بهداشتی، از باالترين 
رأس هرم رژيم جمهوری اسالمی تا سران 

امنيتی و مديران   –سياسی و مذهبی و نظامی 
سران مذهبی برای .  هشدارها را ناديده گرفتند

و "  دعا"مقابله با اين بيماری مردم را به 
کردند و  برگزاری مراسم مذهبی دعوت می

و "  توطئه دشمنان"سران سياسی آن را 
و "  جنگ بيولوژيکی"و "  اهميت موضوعی کم"
الشعاع قرار دادن حضور  فضاسازی برای تحت"

. جلوه دادند"  ای گذرا مسئله"و "  مردم در صحنه
سران سپاه و مقامات امنيتی نيز ويروس را به 

کنی  ريشه"برای "  های ضربتی طرح"اجرای 
 !کردند تهديد می" کامل

ای از تماس با مردم  با آن که پيش از آن خامنه
اسفند وزير بهداشت در  ٩کرد و در  خودداری می

ای به رئيس مجلس، از او خواست که  نامه
جلسات علنی و غيرعلنی مجلس را تعطيل کند، 

های  به بهانه.  اما فکری به حال مردم نشد
گوناگون نه ماسک و لوازم ضدعفونی کافی در 
اختيار مردم قرار گرفت، نه کيت تشخيص 
بيماری تهيه شد، نه آزمايش کافی انجام شد و نه 

چرا که روحانی معتقد .  ای در کار بود قرنطينه
اگر بخواهيم شهرها را قرنطينه کنيم، "بود 

، "شود مايحتاج عمومی مردم دچار مشکل می
اسفند  ٨مينو محرز، عضو علمی ستاد کرونا، در 

و  معاون "  قرنطينه مال عهد بوقه"مدعی شد  ٩٨
قبل "وزير بهداشت آن را موضوعی مربوط به 

به اين ترتيب .  دانست می"  از جنگ جهانی اول
ويروس کرونا، به ويژه در پس سفرهای 
نوروزی از شهری به شهر ديگر سفر کرد تا آن 

اما سران رژيم .  که تمامی کشور را دربرگرفت
کردند، چنان که جهانپور  از رجزخوانی دريغ نمی

مدعی بود، شبکه بهداشت ايران در زمينه 
شناسايی و مداخله زودهنگام در زمينه ويروس 
کرونا خيلی موفق عمل کرده است و تجربه ايران 

تواند به صورت جهانی  در اين زمينه حتی می
علت واقعی عدم قرنطينه، اما، بر .  اجرايی شود

جمهوری اسالمی حاضر نبود :  مردم روشن بود
برای حفظ سالمت و جان مردم ريالی خرج کند، 

نشينی بدون  و اجبار مردم به قرنطينه و خانه
تأمين حداقلی مالی، منجر به اعتراضات و چه 

اما اين مانع از چپاول و فساد .  شد می  بسا شورش
کما آن که در .  به بهانه مبارزه با کرونا نبود

از برداشت يک ميليارد دالری  ٩٩فروردين ماه 
از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا 

. درصد آن گم شد ٧٠خبر داده شد و در مهر ماه، 
باری، به رغم هشدار کارشناسان بهداشتی، 
روحانی و همدستانش اميدوار بودند با پيشبرد 

ميزانی از ايمنی به دست "  ای ايمنی گله"سياست 
ها  آيد، هر چند به قيمت جان و سالمت ميليون

به آن  ٩٩سياستی که روحانی در تير .  نفر
او در جلسه ستاد ملی کرونا گفت .  اعتراف کرد

 ٨٣ميليون ايرانی از جمعيت حدودا  ٢۵"تاکنون 
ميليونی اين کشور به ويروس کرونا مبتال 

ميليون نفر ديگر نيز در معرض  ٣۵...  اند شده
زاده،  رضا ملک."  ابتال به کرونا قرار دارند

معاون سابق تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت 
نيز در آذر ماه در پاسخ به سؤالی در اين مورد 

. مدعی شد که از مخالفان اين طرح بوده است
سياستی که برخی ديگر از متخصصان پزشکی 

 .اند نيز به آن اذعان کرده
راستا با عدم اجرای سياست قرنطينه يا  هم

شهربندان، سران سياسی و مذهبی رژيم از هر 
. فرصتی برای گسترش ويروس بهره گرفتند

برای نمونه برگزاری مراسم سيزده بدر سال 
ممنوع شد در حالی که دربهمن ماه، برای  ١٣٩٩

مجلس "  انتخابات"بهمن و  ٢٢برگزاری مراسم 
 ٩٩مرداد ماه .  شد اصوال وجود بيماری انکار می

های  با رعايت پروتکل"روحانی اعالم کرد 

بهداشتی همه جا بايد عزاداری امام حسين 
برگزار شود، چه در شهر وچه در روستا، چه 

در آذر ."  در جايی که قرمز است يا سفيد است
های  ، از مردم خواسته شد تا دورهمی١٣٩٩ماه 

به صورت مجازی برگزار شود، اما "  شب يلدا"
اجازه يافتند تحت "  ايام فاطميه"مراسم 

. های بهداشتی برگزار شوند پروتکل
هايی که در هيچ يک از اين مراسم " پروتکل"

گيری بيماری را به دنبال  رعايت نشدند و اوج
 .  آوردند

در اين ميان از هراس افشای وضعيت واقعی 
های نهادهای  آمار ابتال و مرگ، حضور و کمک

. شد المللی از جمله پزشکان بدون مرز رد می بين
در کنار آن، امکانات بهداشتی، وسايل پيشگيرنده 

. شدند می"  کمياب"و دارو بود که گران و 
های دولتی و به قيمت  در داروخانه"  کمياب"

رسمی اما فراوان در بازار سياه به چند برابر 
 .قيمت

در دوران شيوع بيماری، نه تنها بر تجهيزات و 
امکانات درمانی افزوده نشد و هر روز 

تر شدند، بلکه در حفظ يا افزايش کادر  مستهلک
برای مثال، به .  درمانی هيچ اقدامی انجام نگرفت

رغم خستگی و فرسودگی جسمی و روانی کادر 
درمانی، به رغم کمبود پرستار حتا پيش از شيوع 
کرونا، به رغم ابتال و مرگ صدها پرستار، از 

ها هزار پرستار بيکار، پرستاران جديدی  ميان ده
که استخدام نشدند، بلکه با پايان زمان قرارداد، از 

. تمديد قرارداد پرستاران شرکتی خودداری شد
ها و مزايای پرستاران در استخدام نيز  حتا حقوق

در مجموع با کادر درمانی .  به موقع پرداخت نشد
فداکاری که در خط اول مبارزه با کرونا بودند، 

چنان رفتاری در پيش گرفته شد که هزارن تن  
 .راه گريز را در پيش گرفتند

سودجويانی ديگری نيز در کنار مافيای دارو قد 
ها   ها و دعانويس علم کرده بودند، آخوندها و رمال

که دعا و ورد و جادو و روغن " طبيبان سنتی"و 
برای "  داروهای مؤثر"بنفشه و شاش شتر را از 
سران سپاهی و .  کردند درمان کرونا تجويز می

کردند و  کشف می"  ياب ويروس"امنيتی که 
برای قلع "  قاسم سليمانی"بسيجيانی که ستادهای 

ای از  آميخته.  کردند و قمع ويروس برپا می
های پوچ، جهل و  گويی، وعده دروغ، تناقض

مانده تاريخی  خرافات مذهبی و سرکوب و هر پس
 . ارتجاعی ديگر

های متعدد کرونا در ايران بنا  با وجود بروز پيک
به آمار کاذب رسمی ادعاهای توخالی در مورد 

از مديريت کرونا "  حيرت جهانی"و "  موفقيت"
، ٩٩حتا روحانی، در اسفند .  در ايران کم نبودند

يک سال اخير "  اقدامات و کارهای"مدعی شد، 
کارهای ارزشمندی است که در اين مدت انجام "

تواند به مدلی برای مقابله  اين کار می.  شده است
های درسی  های واگيردار وارد کتاب با بيماری

 ."شود
اين بود روش مبارزه جمهوری اسالمی با کرونا 

که  ٢٠٢٠از دسامبر .  تا زمان يافتن چند واکسن
ها از سازمان بهداشت جهانی و  نخستين واکسن
های بهداشتی کشورهای مختلف  ساير سازمان

مجوز توليد گرفتند، اميد رهايی از اپيدمی در 
تر و    جهان جان گرفت و واکسيناسيون هر چه سريع 

های بسياری از کشورها    تر در رأس برنامه   گسترده 
تمامی  .  برای مقابله با اين اپيدمی قرار گرفت 

کشورهای جهان به رقابتی فشرده برای عقد قرارداد  
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بردن مديران و مقامات    استفاده از اين روند و سهم  
های وارداتی بر افتضاحات    دولتی از اندک واکسن 

واکسن و واکسيناسيون به  .  پيشين رژيم افزود 
. های جناحی بدل گشت   موردی ديگر در افشاگری 

"زالی گفت  اجازه خريد واکسن ندادند، چون فکر  : 
معلوم شد يک ميليارد دالر  ."  کردند گران است   می 

برای توليد واکسن برکت هزينه شده است، پولی که  
توانست چند صد ميليون نفر را واکسينه کند، اما    می 

های جمهوری اسالمی شد و بيش    خرج بلندپروازی 
از آن، به جيب مافيای دارو و نهادهای تحت فرمان  

 . و دولتی ديگر روانه گشت " ستاد اجرايی "
نيز که تابع هيچ فرمانی نبود، در    ١٩ ويروس کوويد  

های گوناگونی کرد و چند    کشورهای مختلف، جهش 
تر پديد آورد که البته به دليل    سويه خطرناک 

سران جمهوری اسالمی به  "  کارهای ارزشمند "
در مورد ورود  .  ايران نيز مجوز ورود يافتند 

های جديد و خطرناک ويروس نيز جمهوری    سويه 
کارهايی را در پيش گرفت که پيش    اسالمی همان راه 

از آن در مورد سويه اوليه آن در پيش گرفته بود،  
يعنی عدم ايجاد محدوديت بر سر راه ورود  
ويروس، عدم قرنطينه به معنای واقعی، کمک به  
گسترش آن همراه با عدم خريد واکسن به رغم  

و مردم  .  های مکرر مردم در تهيه واکسن   درخواست 
هايی جهش يافته و داروهای کمياب    ماندند با ويروس 

های بدون تخت و تجهيزات و    و گران و بيمارستان 
های رنجور و بيمار و    کادر درمانی و تن 

های انباشته از جسد عزيزان و خشمی    گورستان 
يک فروپاشی کامل سيستم درمانی طبق  .  جوشان 

فروپاشی طبق آمار  "  در آستانه "آمار واقعی و  
 . رسمی 

وضعيتی که به ويژه در ماه اخير چنان شدتی گرفت  
ای نيز وادار شد فرمان قبلی مبنی    که سرانجام خامنه 

بر عدم اجازه ورود واکسن را پس بگيرد و در  
. ظاهر هم که شده واردات واکسن را آزاد اعالم کند 

شود تا بهمن ماه همه مردم واکسينه    وعده داده می 
هايی    شوند، اما معلوم نيست چگونه و با چه واکسن 

. در شرايطی که جهان با کمبود واکسن روبروست 
اولين کار ممکن و ميسر در کوتاه مدت، قرنطينه  
واقعی جهت مهار و کاهش دامنه شيوع بيماری  

امری که نه تنها به وقوع نپيوسته است، بلکه  .  است 
با آزادسازی مراسم مذهبی محرم و عدم رعايت  

بود، بار    بينی    های بهداشتی که قابل پيش   پروتکل 
. ديگر به فراگيرتر شدن بيماری ياری خواهد رساند 

به جز وعده، گزارش واقعی و روشنی در مورد  
همان  .  منبع، نوع و زمان ورود واکسن وجود ندارد 

اندک واکسن وارداتی از بازارهای سياه به  
عدم  .  های چند ميليونی سر در آورده است   قيمت 

های اول و دوم    گذاری بين نوبت   رعايت فاصله 
های پيش، به ويژه پس از    تزريق واکسن در ماه 

مرگ و مير باالتر از سطح جهانی، تأثيرگذاری  
های قبلی را با ترديدهای جدی مواجه    واکسيناسيون 

شهريور خبری از اشتباه    ۶ روز شنبه  .  کرده است 
در تزريق دوز دوم واکسن به خبرنگاران سالمت  

طبق اين گزارش گويا قرار بود دوز  .  گزارش شد 
دوم واکسن کوبايی به خبرنگاران تزريق شود که به  

يا دوز يادآور تزريق  "  سوبرانا پالس "جای آن دوز  
تر بوده    شود چون اين دوز ارزان   گفته می .  شده است 

در اين  .  اند   است، آن را به جای دوز دوم وارد کرده 

تر    سريع     های توليدکننده و دسترسی هر چه   با شرکت 
. تری از واکسن روی آوردند   به ميزان هر چه بيش 

اين بار  .  رقابتی که جمهوری اسالمی وارد آن نشد 
و عدم  "  ايمنی جمعی "دهی سياست    نيز به اميد پاسخ 

اما در جمهوری  .  هزينه برای سالمت و جان مردم 
اسالمی به مانند بسياری موارد ديگر، به اين اکتفا  

بلندپروازی سران جمهوری اسالمی به همراه  .  نشد 
سودجويی و فساد سيستماتيک موجود در اين نظام،  
بسياری را به طمع واردات خصوصی يا تالش  

 .برای توليد واکسن داخلی انداخت 
رئيس بانک  .  ابتدا وعده خريد واکسن داده شد 

مرکزی از واريز پول به حساب کوواکس برای  
مدير  .  ميليون دوز واکسن خبر داد   ١۶ خريد بيش از  

کل جمعيت هالل احمر از قصد برای خريد واکسن  
واعظی، رئيس دفتر روحانی اقدام برای  .  چينی گفت 

ميليون دوز واکسن خارجی از    ٢٠ خريد بيش از  
هايی برای    کوواکس و چين و همچنين وجود طرح 

نمکی،  .  خريد واکسن از روسيه و هند را اعالم کرد 
يکی  .  وعده شروع واکسيناسيون از بهمن ماه را داد 

ادعا کرد ايران فاقد امکانات الزم برای ورود  
هايی مانند فايزر است، ديگری اين ادعا را    واکسن 
ها و عدم امکان واريز پول    يکی پای تحريم .  رد کرد 

در  .  را به ميان کشيد، يکی ديگر آن را تکذيب کرد 
ميان سخنان ضد و نقيض، مردم را سرگردان کردند  

ای در آذر ماه آب پاکی را روی دست    تا آن که خامنه 
 –های خارجی    وی ورود واکسن .  همه ريخت 

را ممنوع اعالم کرد و    –انگليسی و آمريکايی 
آشکار کرد که آن را به مسئوالن نيز اطالع داده  

گويی و سر دواندن    به اين ترتيب علت تناقض .  است 
در پی اعالم فرمان منع ورود  .  مردم روشن شد 

هزار دوز    ١۵٠ واکسن، جمعيت هالل احمر ورود  
واکسن شرکت فايزر را که شماری از خيرين به  

سران ريز و  .  ايران اهدا کرده بود، منتفی دانست 
درشت رژيم به صف شدند تا مجيزگويان در  

های خارجی و مزايای توليد واکسن    مضرات واکسن 
چند نهاد که سران رژيم از  .  داخلی داد سخن دهند 

ای گرفته تا وزرا و اعضای ستاد کرونا در    خامنه 
های دستی داشتند وعده توليد انبوه واکسن داخلی    آن 

هايی که بسياری از    وعده .  را دادند   ١۴٠٠ تا تابستان  
کارشناسان سالمت و بهداشت و درمان، آن را بی  

ای برای عدم تأمين    بهانه "دانستند و    سرانجام می 
و راه ديگری برای سودجويی و فساد و  "  واکسن 
مسئوالنی که مدعی  .  های ميليونی و ميلياردی   غارت 

های    واکسن "  موش آزمايشگاهی "بودند مردم ايران  
های داخلی يا    خارجی نيستند، آزمايش واکسن 

محصول مشترک را بر مردم ايران، آن هم بدون  
هايی    رعايت استانداردهای جهانی چنين آزمايش 

هايی که در نهايت راز و رمز،    واکسن .  آغاز کردند 
ای علمی در مورد    توليد شدند، بی آن که حتا مقاله 

های مراحل گوناگون منتشر    آنان و نتايج آزمايش 
صادرات  "ادعا شد که ايران به زودی به قطب  .  شود 

تبديل خواهد شد و بسياری ادعاهای بی سر  "  واکسن 
ها، تعدادی    سرانجام پس از ماه .  و ته ديگر 

چکانی وارد    های خارجی به صورت قطره   واکسن 
ها در مورد توليد    شدند، هرچند هيچ يک از وعده 

روند واکسيناسيون  .  واکسن داخلی متحقق نگشتند 
خود به چنان هرج و مرجی دچار گرديد که به عامل  

سوء  .  ديگری برای گسترش بيماری بدل گشت 

های تقلبی به چند    آشفته بازار خبر از تزريق واکسن 
يکی از اعضای کميسيون  .  هزار نفر در ميان است 

: بهداشت و درمان مجلس در ارديبهشت ماه گفته بود 
ها از زنجيره رسمی    متأسفانه تعدادی از واکسن "

توزيع خارج شده و در بازار سياه به فروش رسيده  
بيماری قارچ سياه در ايران در حال شيوع  ."  است 
گيری    همان بيماری که در هند نيز با اوج .  است 

های بسياری را    ويروس دلتا رواج يافت و جان 
از ورود سويه المبدا به ايران  .  قربانی کرد 

ای که نسبت به آلفا    گونه .  گزارشاتی منتشر شده است 
تواند از    تر است و بهتر می   و امگا عفونی 

. های توليد شده از واکسيناسيون فرار کند   بادی   آنتی 
چنان کمبود دارو و کپسول اکسيژن و    در کنار آن هم 

های    تخت بيمارستانی و کادر درمانی و حتا سرم 
ها، روز    در يکی از آخرين نمونه .  کند   ساده بيداد می 

شهريور، گزارش شد در حالی که سرم در    ٣ 
های    ها ناياب شده و در بازار سياه به قيمت   داروخانه 

تن سرم در انبار    ۵٠٠ رود،    گزاف به فروش می 
ای که تنها در يک نظام    حادثه .  گمرک فاسد شده است 

مبتنی بر حداکثر سودجويی و آلوده به فساد امکان  
اين مجموعه شرايط است که  .   يابد   وقوع می 

های بسياری را عزادار ساخته، اجساد را در    خانواده 
جمعی    صف کفن و دفن قرار داده و گورهای دسته 

 . پديد آورده است 
ای که در حال وقوع است،    هنوز نيز با وجود فاجعه 

. عزمی برای پايان دادن به اپيدمی کرونا وجود ندارد 
با توجه به تجارب جهانی در مقابله با اين اپيدمی و  

توان    کارهای موجود برای مهار اپيدمی، نمی   راه 
کارنامه مسئولين جمهوری اسالمی را به  

" خطای مديريتی "و  "  ناکارآمدی "و  "  سوءمديريت "
ی سياه،    تنها نام شايسته اين کارنامه .  نسبت داد 

حکومتی  .  است "  کشتار جمعی و آگاهانه حکومتی "
حافظ يک نظام طبقاتی سودمحور که بسياری از  
سوداگران مرگ به ياری پست و مقام سياسی جان و  
سالمت مردم را دستمايه سودجويی خود قرار  

توان به يک فرد، خواه    اين کارنامه را نمی .  اند   داده 
رهبر يا رئيس جمهور نسبت داد، بلکه تمام سران و  
مسئوالن رژيم کم و بيش در آن نقش دارند و  

افزون بر آن در  .  شوند   همدست محسوب می 
 –حکومتی دينی که برای اجرای مراسم مذهبی  

ها پيش، هزاران خانواده را امروز به    خرافی سده 
مردمی که پيش از  .  نشاند   شان می   عزای عزيزان 

ها مصيبت    شيوع و در ميانه شيوع کرونا نيز، با ده 
ديگر از جمله فقر و بيکاری و سوءتغذيه و گرانی و  

مردمی  .  کنند   کردند و می   تورم دست و پنجه نرم می 
اند، چه رسد به    که در تهيه نان شب خود درمانده 

های ماسک و مواد ضد عفونی و دارو    تأمين هزينه 
 .آور بيمارستانی   های سرسام   و هزينه 

بيهوده نيست که رئيسی، عضو هيئت مرگ تابستان  
، در اولين روز کاری خود به قبرستان  ۶٧ 

رود، همان مکانی که به همت او و    زهرا می   بهشت 
سال گذشته، آبادتر و    ۴٢ تمامی همدستانش طی  

. تر از هر نقطه ديگر ايران گشته است   پررونق 
 .هايی متعدد و متکثر در سراسر ايران   مکان 

گرچه سران و مسئولين جمهوری اسالمی در دوران  
شماری را مرتکب    های بی   اين رژيم، جنايت     حاکميت 

اند، اما عملکردشان طی دوران اپيدمی کرونا    شده 
جنايت  "کافی است تا در دادگاهی مردمی به اتهام  

. محاکمه و محکوم و مجازات شوند "  عليه بشريت 
دادگاهی که همين امروز نيز نزد مردم مقدمات آن  

ای    باخته   در حال تکوين است و هر مبتال و هر جان 
 .افزايد   برگ ديگری بر اين کيفرخواست می 

 
 

 ای برگی ديگر در  باخته هر مبتال و هر جان
 کيفرخواست عليه جمهوری اسالمی
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۴درصفحه   

٧ 

خبرگزاری های معتبر جهان به صورت گسترده  
سال برای نخستين بار    ۴٢ پخش شده اند، پس از  

نوک کوه يخ اپيدمی شکنجه و سرکوب و خشونت  
بر زندانيان به طور عينی و غير قابل انکار در  

نمايش اين تصاوير  .  مقابل چشم جهانيان قرار گرفت 
و فيلم ها که راه هرگونه انکاری را بر مقامات  
زندان و مسئوالن جمهوری اسالمی بسته است،  
موجی از خشم و نفرت و اعتراض را عليه  

 . جمهوری اسالمی بر انگيخت 
سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه سوم شهريور  
با انتشار بيانيه ای اعالم کرد، تصاوير شانزده  
ويدئوی فاش شده از زندان اوين، نشان دهنده  
بدرفتاری هولناک عليه زندانيان است و اختيارات  
داده شده به ماموران زندان در ايران، باعث می  
شود که آنان، زندانيان را مورد شکنجه و ديگر  
رفتارهای ظالمانه، غير انسانی و تحقير آميز قرار  

عفو بين الملل با اشاره به ازدحام بيش از حد  .  دهند 
زندانيان در ايران تاکيد کرده است، اين ويدئوها  
شواهد عينی تکان دهنده از ضرب و شتم، آزار  
جنسی و غفلت و بدرفتاری عمدی با افرادی است  
که نياز به مراقبت های پزشکی دارند و عفو بين  
الملل سال هاست در اين زمينه مستنداتی ارائه داده  

 .است 
هبا مورايف، مدير منطقه خاورميانه و شمال  

"آفريقای عفو بين الملل هم گفته است  اين تصاوير  : 
آزاردهنده، تصويری نادر از وحشيگری مداوم عليه  

ديدن آنچه در  ...زندانيان در ايران را ارائه می دهد 
داخل ديوارهای زندان اوين می گذرد تکان دهنده  
است، اما متاسفانه بدرفتاری های نشان داده شده در  
اين ويدئوها، فقط نوک کوه يخ اپيدمی شکنجه در  

 ". ايران است 
نمايش سلول انفرادی زندان اوين که توالت و حمام  
آن نيز به صورت آشکار در معرض ديد اتاق کنترل  
. است، بيش از همه واکنش زنان را بر انگيخته است 

يک زندانی سابق، که پيشتر در يکی از همين سلول  
های انفرادی اوين محبوس بوده، نوشته است،  
تماشای زنان زندانی نيمه برهنه به هنگام توالت و يا  
با برهنگی کامل در زمان دوش گرفتن توسط مردان  
مسئول کنترل دوربين های مداربسته زندان، اگر  

 ؟  "تجاوز به زندانيان نيست، پس چيست "
نماش اين فيلم ها، آنچنان مايه آبرو ريزی و  
سرشکستگی نظام جمهوری اسالمی شده است که  
حتی رئيس سازمان زندان ها و رئيس قوه قضائيه  
. هم نسبت به نمايش اين فيلم ها واکنش نشان دادند 

در روز اول انتشار اين تصاوير، کل هيئت حاکمه  
  ٢۴ با گذشت  .  در بهت و سردرگمی فرو رفته بودند 

ساعت از نمايش فيلم ها، ابتدا رئيس سازمان زندان  
های ايران ضمن تاييد فيلم ها، از خامنه ای، دستگاه  
قضايی، مجلس و هر آن کسی که مرتبط به نظام  
جمهوری اسالمی بود، عذر خواهی کرد، اال  
زندانيانی که در اين فيلم ها مورد آزار و اذيت و  

چرا که در  .  شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند 
فرهنگ جمهوری اسالمی، زندانيان سياسی که از  

نام می برند و  "  زندانيان امنيتی "آنان به عنوان  
" بازيافت "زندانيان جرائم عادی که آنان را زندانيان  

می نامند، اساسا فاقد هرگونه حق و حقوق انسانی  
بوده و صد البته جمهوری اسالمی و دستگاه قضايی  

مخل  "آن خود را محق می دانند چنين کسانی را که  
می  "  بازيافت "خود می دانند و يا آنان را  "  امنيت 

.  خوانند، مورد شکنجه و رنج و عذاب قرار دهند 
پس از رئيس سازمان زندان ها، محسنی اژه ای،  
رئيس قوه قضائيه وارد ميدان شد و بعد از او دمحم  
باقر قاليباف، رئيس مجلس و تعداد ديگری از  
نمايندگان مجلس ارتجاع نيز با ابراز تاسف از ديدن  
اين فيلم ها، انتشار اين صحنه ها را مايه  

محسن  .  سرشکستگی نظام و دستگاه قضايی دانستند 
اژه ای، در حرکتی نمايشی به دادستان تهران  
ماموريت داد تا موضوع را بررسی و ماموران و  

رئيس قوه  .  زندانيان خاطی را تنبيه و محاکمه کند 
قضائيه که ديگر هيچ گونه راه گريزی برای انکار  

" رافت اسالمی "و پافشاری بر تبليغات دروغين  
برايش باقی نمانده بود، به ناچار دستور داد تا عالوه  

هم مورد  "  بی تفاوت "بر ماموران خاطی، ماموران  
دستواراتی از اين  .  پيگرد و محاکمه قرار گيرند 

دست که هرگز عملی نشده اند و همه می دانند از  
آنجا که جمهوری اسالمی بدون اعمال خشونت و  
سرکوب و شکنجه در زندان و بيرون از زندان قادر  
به ادامه حيات نيست، شکنجه گرانش به جای اينکه  
تنبيه و مجازات شوند، مدام ارتقاء مقام می يابند و  

 .  همواره به مسئوليت های باالتری گماشته شده اند 
در نمايش اين فيلم ها، نکته ديگری هم وجود دارد  
که همانا گزينشی بودن تصاوير و فيلم های نمايش  

. است "  عدالت علی "داده شده توسط گروه هکری  
مجموعه فيلم هايی که تا کنون نشان داده شده اند، به  
طور نسبی گزينشی بودن تصاوير و فيلم ها را  

مضافا اينکه، طرف خطاب گروه  .  تداعی می کند 
هکری، نه مجموعه هيئت حاکمه ايران که عمدتا  
روی ابراهيم رئيسی و دستگاه قضايی متمرکز شده  

لذا، نمايش گزينشی اين تصاوير و فيلم ها، می  .  اند 
تواند اين شبهه را ايجاد کند که گردانندگان آن با  
بخشی از حاکميت مشکل دارند نه با کل نظام  
جمهوری اسالمی و لذا اين اقدامات آنان می تواند با  
هدف ايجاد درد سر و اغتشاش در درون دستگاه  
قضايی و اعمال فشار بر بخش انتصابی نظام برای  
امتياز گيری جناح های ديگری از دورن نظام،  

 . صورت گرفته باشد 
عدالت  "با اين همه، مستثنی از اينکه گروه هکری  

با چه هدف يا اهدافی به چنين اقدامی دست  "  علی 
زده اند، بايد اذعان کرد که نمايش  تصاوير و فيلم  
های نشان داده شده تا همين لحظه هم به شدت به  
. ضرر مجموعه هيئت حاکمه ايران تمام شده است 

اکنون با نمايش اين فيلم ها، تنها نوک کوه يخ شکنجه  
ای که سازمان های سياسی مبارز، کمونيست و  

سال فرياد می    ۴٢ زندانيان سياسی شکنجه شده طی  
زدند، آشکار شده و به صورت غير قابل انکاری در  

فراموش نکنيم  .  مقابل چشم جهانيان قرار گرفته است 
فيلم های گرفته شده متعلق به بند عمومی زندان اوين  

زندانی که در پايتخت ام القرای حکومت  .  است 
اسالمی قرار دارد و به ظاهر در دسترس  
بازديدهای نمايشی مقامات جمهوری اسالمی هم می  

وقتی در بند عمومی و در مقابل چشم ديگران  .  باشد 
چنين رفتارهای خشن، ظالمانه و ضد انسانی بر  
زندانيان اعمال می شود، روشن است در اتاق های  
بسته بازجويی، در خانه های امن شکنجه، در  
بندهای امنيتی سپاه پاسداران و در زندان هايی  
همانند فشافويه که دور از مرکز و کنترل های  
نمايشی هستند، چه شکنجه های وحشتناک و مرگ  

شکنجه هايی که  .  آورتری بر زندانيان روا می دارند 

طی دهه های گذشته به کرات در روايت و خاطرات  
زندانيان سياسی بيان شده اند  و سازمان عفو بين  
الملل نيز طی سال های گذشته به روشنی بر اعمال  
. شکنجه های مخوف بر زندانيان صحه گذاشته است 

جديدترين مورد آن، بيانيه سوم شهريور ماه جاری  
است که عفو بين الملل بعد از نمايش فيلم های زندان  

در اين بيانيه، از انواع  .  اوين انتشار داده است 
شالق، شوک الکتريکی، اعدام  "شکنجه ها نظير  

های ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی،  
آويزان کردن، خوراندن اجباری مواد شيميايی و  

. نام برده است "  محروميت از مراقبت های پزشکی 
روشن است اعمال اينگونه شکنجه های وحشتناک  
به هنگام بازجويی زندانيان در بازداشتگاه هايی که  
زير نظر وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و واحد  

اداره می شوند، بسيار  )  آگاهی (تحقيقات پليس ايران  
شکنجه هايی که  .  مخوف تر و وحشتناک تر است 

موضوع آن، امر امروز و ديروز و سال های  
گذشته نيست و در تمام دوران حاکميت جمهوری  
اسالمی به وحشتناک ترين شکل ممکن متداول بوده  
است و اکنون فقط گوشه ای از آن به طور عينی به  

 . نمايش درآمده اند 
اکنون بيش از چهار دهه از حاکميت ظالمانه  

طی اين مدت، برای  .  جمهوری اسالمی گذشته است 
ده ها هزار زندانی که زندان و شالق و قپانی را در  
شکنجه گاه های رژيم به ويژه در سال های نخست  

تجربه کرده اند، ديدن اين تصاوير حتی    ۶٠ دهه  
برای  .  نوک کوه يخ شکنجه هم محسوب نمی شود 

همه آنهايی که ماه ها در تابوت های زندان  
قزلحصار نشسته اند، برای زندانيانی که شاهد سرپا  

ساعته زندانيان قزلحصار در    ٧٢ ايستادن های  
دوران حاج داود رحمانی بوده اند و يا خود اين نوع  
شکنجه را تجربه کرده اند، برای آنهايی که به دليل  

" کتابی "کثرت زندانيان هر اتاق، خوابيدن به شيوه  
را در زندان اوين و قزلحصار تجربه کرده اند، که  
هر پنج نفر در کف اتاق با دراز کردن پاهايشان به  
زير هر تخت می خوابيدند، ديدن اين فيلم ها حتا  
بيانگر گوشه ای از شکنجه های سال های نخست  

برای همه آن هايی  .  هم به حساب نمی آيند   ۶٠ دهه  
که انفرادی های طوالنی مدت زندان گوهردشت  
کرج را تجربه کرده اند، برای هزاران زندانی  

، که دوران بازجويی و شکنجه و  ۶٠ سياسی دهه  
محکوميت خود را در زندان های سراسر ايران  
گذرانده اند، تماشای اين تصاوير و فيلم هايی از اين  
دست، فقط نمايی از سرکوب و شکنجه را بيان می  

برای خانواده ها و زندانيانی که شاهد قتل عام  .  کند 
هزار زندانی سياسی در تابستان    ۵ فجيع بيش از  

بوده اند، برای همه کسانی که ماجرای    ۶٧ خونين  
تجاوز و مرگ زندانيان بازداشتگاه کهريزک را در  

برای همه آنهايی که اخبار    شنيده اند،   ٨٨ سال  
شکنجه های مرگبار متهمان ترور دانشمندان هسته  
ای از جمله شکنجه های غير قابل تصور مازيار  

دنبال کرده اند، برای ده ها    ٩١ ابراهيمی را در سال  
،  ٩۶ هزار نفری که در ارتباط با خيزش ديماه  

به زندان افتادند و ماه ها    ٩٨ و قيام آبان    ٩٧ تابستان  
در سلول های انفرادی، اتاق های بازجويی و  
بندهای امنيتی سپاه پاسدران شکنجه شدند، ديدن اين  
فيلم ها با همه درد و رنجی که به همراه دارد، حتی  
گويای شکنجه يک روز زندانيانی که زير دست  

برای زندانيانی که  .  الجوردی جالد بودند، نمی باشد 
شاهد مرگ ده ها زندانی در زير شکنجه و بازجويی  
بوده اند، برای زندانيانی که روزها و شب ها به  

٨از صفحه   

 نمايش نوک کوه يخ شکنجه در زندان 
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١از صفحه   

در  .  ساختمان می کشانند تا به طبقات باال ببرند 
نمايش همين ويدئو، سه نفر در اتاق کنترل نشسته  
اند؛ يکی از آنان سرش را به عقب برگردانده و با  
حالتی مبهوت به دوربين هک شده اتاق کنترل نگاه  

، مديرکل بازداشتگاه اوين  "حميد دمحمی "او،  .  می کند 
، فرد ديگری با موبايل  "حميد دمحمی "در کنار  .  است 

در حال گرفتن عکس از صفحه مانيتور هک شده  
مانيتوری که اينبار به جای نمايش  .  اتاق کنترل است 

زندان اوين لکه  "زندانيان و اوضاع بند، بر آن جمله  
ننگی بر عمامه سياه و ريش سفيد رئيسی؛  

" اعتراضات سراسری تا آزادی زندانيان سياسی 
 .نقش بسته است 

در تصاوير و فيلم های بعدی، يک زندانی که دستبند  
به دست دارد، به طرز وحشتناکی مورد ضرب و  
شتم زندانبانان قرار می گيرد و ضربات مشت و لگد  
و زانو از هر طرف بر سر و صورت و کمر او  

  ٩٩ ارديبهشت    ٣١ تاريخ اين ويدئو  .  فرود می آيند 
در فيلم بعدی، يک زندانی ميان سال در جمع  .  است 

زندانيان ديگر با يک مشت زندانبان نقش بر  زمين  
می شود و ماموران ديگر بدون اين که کمترين  
واکنشی نشان دهند، فقط تماشاگر اين صحنه  

٨ 

  ٧درصفحه 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 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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ارديبهشت    ١١ تاريخ اين ويدئو  .  دلخراش هستند 
در تصوير ديگری، اتاق و خوابگاه  .  است   ١۴٠٠ 

در اين تصوير عالوه  .  زندانيان نشان داده می شود 
بر پر بودن تمامی تخت های سه طرف اتاق،  
زندانيان زيادی هم به صورت فشرده در کف اتاق  

در فيلمی ديگر، تنی چند از زندانيان به  .  خوابيده اند 
طرز وحشتناکی با هم درگيرند، يک زندانبان از  
دور به سوی آنان می دود، با نزديک شدن به آنان،  
از چند متری خيز بر می دارد و جفت پا به کمر  

تصوير ديگری، بسيج گارد ويژه  .  زندانی می کوبد 
ماموران ويژه ای همراه با  .  زندان را نشان می هد 

تمام تجهيزات ايمنی که برای سرکوب زندانيان و  
در صحنه  .  هجوم به درون بند آماده می شوند 

ديگری، يک سلول انفرادی کوچک با حمام و توالت  
حمام و توالتی روباز که به  .  نشان داده می شود 

صورت تمام وقت توسط مسئوالِن مرد زندان کنترل  
می شوند و آنان می توانند زندانيان زن را به هنگام  

 . دحمام و توالت در وضعيت کامال برهنه ببينن 
با انتشار تصاوير و نمايش اين صحنه های دلخراش  
که در شبکه های مجازی، تلويزيون ها و  

 نمايش نوک کوه يخ شکنجه در زندان 

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


