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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

ميرند،  مردم فوج فوج می
 کند مافيای دارو پول پارو می

 
سودهای کالنی که باندهای مافيائی دارو از 

زنند، به  بيماری و مرگ مردم ايران به جيب می
شده که  واقعيتی چنان آشکار و رسوا تبديل

 . ديگرکسی قادر به کتمان آن نيست
اين مافيا در جريان پاندومی کرونا تاکنون 
ميلياردها دالر سود انباشته و هرچه اين بيماری 
ادامه يافته و تعداد مردمی که جانشان را 

نيز   يافته، بر حجم سود آن اند افزايش داده ازدست
 . شده است افزوده

هايی از مردم ايران  اگر زمانی هنوز بر بخش
ای، کابينه روحانی و  روشن نبود که چرا خامنه

هايی که  وزارت بهداشت  با خريد واکسن
توانست جان مردم را نجات دهد و درنتيجه  می

ها هزار تن جان خود را از دست  ها ده نبود آن
دادند، مخالفت کردند و تا اوايل سال جاری ، از 
خريد واکسن امتناع کردند، امروز ديگر نبايد بر 
کسی پوشيده باشد که پای منافع مالی و سودهای 

ها  از سال.   کالن مافيای دارو در ميان بوده است
پيش در رشته توليد و توزيع دارو يک شبکه 
پيچيده مافيائی متشکل از باالترين مقامات سياسی 
کشور، وزير، معاونين و مديران وزارت 
بهداشت که در همان حال مديران عامل، رؤسای 

های  مديره شرکت ها يا اعضای هيئت مديره هيئت
دارويی و تجهيزات پزشکی و يا  سهامداران 

های  های داروئی هستند، شرکت شرکت
خصوصی و شبه خصوصی ، اعضای کميسيون 

 ٢٣شنبه  مطابق اظهارات روز سه
سعيد رضا عاملی دبير شورای  ١۴٠٠شهريور

انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی، ابراهيم 
شهريور، مصوبه  ٢٢رئيسی در روز دوشنبه 

لغو اجرای سند آموزشی "برای "  شورا"  اين 
سند .  را ابالغ نمود ٢٠٣٠"يونسکو يا سند 

يا سند آموزشی يونسکو، سندی است که  ٢٠٣٠
رتبه  در اجالس مقامات عالی ١٣٩۴آبان 

آموزشی جهان، در حاشيه سی و هشتمين اجالس 

  ۴درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٨شماره  ١۴٠٠شهريور   ٢٩ –سال  چهل و سه 

 ستيزی ارتجاع حاکم و لغو سند يونسکو  زن

 نقش و جايگاه زندان، شکنجه و قتل در 
 های جمهوری اسالمی سياست

 
اش از سوی اداره اطالعات  يک هفته بعد از اعالم مرگ زندانی سياسی ياسر منگوری به خانواده

عقوبت ماندن يک دهه مرگ در حين  بی"ای مطبوعاتی با عنوان  الملل با صدور بيانيه اروميه، عفو بين
نفر در  ٧٢از کشته شدن حداقل "  بازداشت؛ استمرار مصونيت سازمان يافته مرتکبان شکنجه از مجازات

زمان  اين سازمان هم.  تا امروز خبر داد ٢٠١٠های جمهوری اسالمی از ژانويه  ها و بازداشتگاه زندان
نفر در حين بازداشت از سال  ٧٢اطالعات مرتبط با مرگ "صفحه با عنوان  ٣۶متن ديگری در 

در اين متن اطالعات مربوط .  قربانی شکنجه در آن آمده است ٧٢منتشر کرد که مشخصات اين "  ٢٠١٠
 . مين قربانی اين جنايت سيستماتيک درج شده است٧٢عنوان  به ياسر منگوری به

در پی انتشار خبر قتل ياسر منگوری در بازداشتگاه وزارت اطالعات و در حالی که خبر بازداشت وی 
تيرماه منتشر شده بود، دستگاه قضايی  ٢۶در تاريخ "  های مخالف ُکرد عضويت در گروه"اتهام  به

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 گزارش کوتاهی
از حضور سازمان   

در جشن اومانيته پاريس   
چند هفته ای است که جهان شاهد برگزاری 

. دادگاه حميد نوری در استکهلم سوئد است
دهم اوت (١۴٠٠مرداد  ١٩دادگاهی که از 

شروع شد و به مدت هشت ماه ادامه )  ٢٠٢١
سه جلسه اول اين دادگاه به تفهيم .  خواهد داشت

صفحه ای حميد نوری  ۴۴کيفرخواست 
کيفرخواست قطوری به انضمام .  اختصاص يافت

هزار صفحه بازجويی همراه با طرح  ١٠
نقض فاحش قوانين "، "قتل عمد"اتهاماتی از قبيل 

که طی سه "  جنايت عليه بشريت"و "  بين المللی
روز توسط دادستان سوئد قرائت شد و پس از آن 
جلسات بعدی دادگاه با حضور شاکيان و شاهدان 
حميد نوری وارد بررسی روز شمار کشتار 

در زندان گوهر دشت کرج گرديده  ۶٧تابستان 
 . است

حميد نوری، ملقب به حميد عباسی، کمک داديار 
، يکی از )قاضی دمحم ُمقيسه(و دستيار ناصريان 

جانيان شناخته شده جمهوری اسالمی در قتل عام 
حميد نوری و ناصريان از .  زندانيان سياسی است

جمله مسئوالن زندان گوهردشت در زمان کشتار 
بودند که با پرونده سازی عليه زندانيان، آنان را 
برای صدور حکم اعدام نزد هيئت مرگ می 

اين هيئت متشکل از حسينعلی نيری .   بردند
، )دادستان تهران(، اشراقی )حاکم شرع تهران(

و مصطفی )  معاون دادستان(ابراهيم رئيسی 
بود، که در )  نماينده وزارت اطالعات(پوردمحمی 

نزد زندانيان خود را به دروغ هيئت عفو معرفی 
 .می کردند

حميد نوری با چنين پيشينه ای از جنايت و 

  ۶٧خونچکان زخم تابستان 
 در روزشمار دادگاه حميد نوری
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١از صفحه   

 کند ميرند، مافيای دارو پول پارو می مردم فوج فوج می

۶درصفحه   

بهداشت مجلس، گروهی از پزشکان و 
  گرفته است که با زد و بند ها شکل داروخانه

 .اند سودهای هنگفتی عايد خودساخته
وزير بهداشت پيشين که خودش يکی از 
اعضای اين شبکه مافيائی است و 

برداری از  ترين افتخار خود را فرمان بزرگ
عنوان رئيس تمام باندهای مافيائی  ای به خامنه

ايران اعالم کرد، در آخرين روز رياستش 
بر وزارت بهداشت از نقش مافيا در اين 

 :وزارتخانه حرف زد و گفت
که ديگران چگونه خلق  خواهم نوشت از اين"

خواستند کار  موج کردند و از سوی ديگر می
جايی بکشانند که اين وزارت  وزارت را به

خانه از ته رودخانه جنازه جمع کند اصالً 
مگر مسؤوليت واردات واکسن با وزير است 
واکسن را چه کسی وارد نکرد و چرا وارد 

 نکرد؟
در سازمان غذا و دارو با :"  وی افزود

ايم  مافيای شکم ُکنده دهان بازی روبرو بوده
که اين مسئله برای ما بسيار هزينه برداشت 

اين .  های آن را درآورديم تا برخی ريشه
سازمان محلی شده بود برای فعاليت افراد 

برابر قيمت  ١۵خاص که داروها را با 
 ."کردند واقعی وارد کشور می

. های بزرگی تحويل مردم داد البته او دروغ 
که وزير بهداشت ازنظر رسمی  نخست اين

بايستی از  آن مقام رسمی دولتی بود که می
همان نخستين روز شيوع بيماری در پی تهيه 
واکسن باشد و مجوز خريدآن را صادر کند 

احمر هم مجوز  او حتی به هالل.  که نکرد
سخنگوی جمعيت .  تأمين آن را نداد

: ماه امسال اعالم کرد احمر در فروردين هالل
نزديک به چهار ماه است که جمعيت "

احمر برای تهيه و تأمين واکسن کرونا  هالل
در حال تالش و پيگيری است و حتی 

هايی را نيز با کشورهای چين،  رايزنی
روسيه و هند برای تأمين واکسن داشت، اما 
با توجه به اينکه مجوز تأمين واکسن از 
سوی وزارت بهداشت صادر نشده بوده، 

احمر وجود  امکان تهيه آن از سوی هالل
 ."نداشت

وزارت بهداشت مجوز تهيه :  وی افزود
تازگی و از  احمر را به واکسن از سوی هالل

صادر کرده   ١۴٠٠ماه  فروردين ١۴تاريخ 
 ."است

وزير بهداشت کابينه روحانی کسی است که  
ای در مورد  های خامنه سرائی از تمام ياوه

ها  های خارجی و ممنوعيت خريد آن واکسن
اين مافيا .  او با مافيا مباِرزه نکرد.  دفاع کرد

هاست که در توليد و توزيع دارو وجود  سال
داشته و همچنان بر سر جای خود باقی مانده 

تمام آنچه خود وی انجام داد در خدمت .  است
مافيائی بود که تنها يک ميليارد دالر آن عايد 

ويژه  گروه داروئی  های داروسازی به شرکت
ای  برکت وابسته به مؤسسات اقتصادی خامنه

ميليون  ٧٢٠خريد واکسن و  از بابت پيش
يورو داروی رمدسيوير شد که بعد هم معلوم 
شد که هيچ تأثيری بر بهبود بيماری نداشته 

 .است
عليرضا زالی رئيس ستاد مقابله با کرونا 

مردادماه  در مورد اين دارو گفت   ٢٠در
ميليون يورو خرج رمدسيوير  ٧٢٠ما «

کرديم و اين پول را بايد خرج واکسن 
چطور در تحريم حاضريم .  کرديم  می

برابر قيمت بخريم، ولی  ٣تجهيزات نفتی را 
 ».کنيم در مورد واکسن اين کار را نمی

فروش «:  روزنامه اعتماد هم اخيراً نوشت
، بيش از ١٣٩٩رمدسيوير فقط در سال 

شرکت .  ميليارد تومان بوده است ٢١۴٠
اکتوور چه نقشی در توليد اين داورها داشته 
و آقای سعيد نمکی چه نقش يا سهمی در اين 

) سبحان انکولوژی(شرکت دارد؟ شرکت 
برکت در توليد اين دارو چه نقشی داشته 

 .»است؟
زاده هاشمی عضو ستاد ملی کرونا نيز  قاضی

ازاين گفته بود من سند کافی ندارم برای  پيش
اينکه چرا چند ماه پيش دستور خريد بيشتر 
واکسن را ندادند، اما مافيای دارو سود کالنی 
از فروش سرم و داروهای کرونا به دست 

مافيای دارو با فروش سرم و برخی .  آورد
هزار ميليارد  ٣داروهای کرونا در ماه 

 .آورد تومان به دست می
قدر قدرتمند است و پشتش به  اين مافيا آن

باالترين مقامات رژيم گرم که حتی رئيس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در 

وی چند روز پيش در .  زند زانو می  مقابل آن
 :يک گفتگوی تلويزيونی گفت

به مردم و هم کارگزاران نظام عرض "
کنم، مافيايی که در دارو داريم در هيچ  می

خألهايی وجود دارد از . حوزه ديگری نداريم
شوند  مسير صحيح و شبکه توزيع خارج می

.... و بعضاً شاهد اتفاقات تلخ در کشور هستيم
ها آماده است و امکانات فراهم و  اين سامانه

متأسفانه در .  شده و مستقرشده است طراحی

نهايی کردن آن شايد تعارض منافع باعث 
من تعارض منافع .  شده است عملياتی نشود

را در توليد و چرخه توزيع دارو کامالً 
 . "کنم مشاهده می

اصطالح  اما سود کالنی که از بابت فقط  به
توليد واکسن از جيب مردم هزينه شد، به 

 جيب چه کسانی رفت؟ 
ازاين مکرر در نشريه کار توضيح داد  پيش

شد که وقتی پاندومی کرونا در ايران شيوع 
يافت، جمهوری اسالمی سياست 

ای را در پيش گرفت  کارانه ايمنی گله جنايت
ها هزار تن از مردم ايران  که به قتل ده

بنابراين مثل بسياری از کشورهای .  انجاميد
. جهان در پی تهيه و خريد واکسن برنيامد

پس از گذشت حدود يک سال و برمال شدن 
شکست اين سياست ، به ناگزير پذيرفتند که 

حل مقابله با اين بيماری، ايمنی جمعی از  راه
که  اما درحالی.  طريق واکسن است

کشورهای ديگر برای نجات جان مردم 
ها پيش سفارش خريد آن  کشور خود، از مدت

های داروسازی جهان داده  را به شرکت
بودند، جمهوری اسالمی که ارزشی برای 

های  جان مردم ايران قائل نيست، به بهانه
اساس از نمونه تحريم، کمترين  دروغ و بی

اقدامی برای خريد واکسن انجام نداد و سران 
رژيم کوشيدند به اسم توليد داخلی مبالغ 
هنگفتی را به جيب مافيای دارو سرازير کنند 

يک نمونه .  که خودشان هم عضو آن هستند
آن پرداخت مبلغ کالنی از محل اعتبارات 

 . دولتی به گروه داروئی برکت بود
های انتشاريافته حاکی است که دولت  گزارش

ميليون دوز واکسن برکت را در ازای  ١٢٠
هزار تومان از  ٢٠٠الحساب  هر دز  علی

شود رقمی   خريد کرد که می اين شرکت  پيش
قرار بود تا پايان .  بيش از يک ميليارد دالر

ميليون دز از اين واکسن  ۵٠شهريورماه 
 ۵تحويل داده شود که گويا تاکنون تنها حدود 

اما نکته .   ميليون دز تحويل داده است
اينجاست که بهای خريد اين واکسن چندين 

اينجا ديگر بحث بر .  برابر آسترازنکا است
غارت .  سر سود يک شرکت در ميان نيست

و چپاول منابع عمومی  برای پر کردن جيب 
 . مافيا است

مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو، در پاسخ اين سؤال که 

های  تر از تمام واکسن چرا اين واکسن گران
توليدشده در جهان قيمت خورده است،  با 

"گويد پرروئی می سياست ما حمايت از : 
حال ممکن است در برخی . توليد داخلی است

موارد هزينه توليد بيشتر از واردات باشد، 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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۴درصفحه   

١از صفحه   

سند يونسکو تا پايان رياست جمهوری وی 
مسکوت و بالتکليف ماند و ماجرا بدان جا کشيد 
که در آخرين روزهای رياست جمهوری وی، 
نمايندگان مجلس دريکی از جلسات خود در 
خرداد سال جاری، در موضوع سند آموزشی 
يونسکو، به نقض دو اصل قانون اساسی توسط 
روحانی اشاره نموده و گزارش تخلف کابينه وی 

تا اينکه .  را نيز به قوه قضائيه ارسال نمودند
سرانجام ابراهيم رئيسی در نخستين اقدامات 

. خويش لغو اجرای اين سند را اعالم کرد
ای گفته بود جمهوری اسالمی زير بار  خامنه

 .رود و نرفت گونه سندها نمی اين
اگر اين حقيقتی است که آزادی زن مالک آزادی 
جامعه است، اين نيز حقيقتی است که نخستين و 
بارزترين اقدامات دولت دينی و استبداد مذهبی 

ها، اقدام عليه  در محدوديت و سرکوب آزادی
زنان، محدوديت و نقض بيشتر حقوق و سرکوب 

اقدامات طالبان افغانستان عليه زنان و . زنان است
دختران ازجمله منع تحصيل دختران و اشتغال 
زنان، يک نمونه برجسته از همين واقعيت است 
و اقدام طالبان حاکم بر ايران، اقدام ديگری است 
از همين نوع ولو در سطحی ديگر و مقياسی 

در اينجا البته نه شرايط جامعه و نه .  تر کوچک
موقعيت زنان، به طالبان حاکم بر ايران اجازه 

طور  دهند دختران را از تحصيل وزنان را به نمی
کامل از اشتغال منع کند، وگرنه آمال رژيم 
جمهوری اسالمی و همه مرتجعين ريزودرشت 

پناه، درنهايت فرق کيفی چندانی با آرزوها  اسالم
. و اقدامات شريعت پناهان طالبان افغانستان ندارد

بنابراين در اينکه ابراهيم رئيسی قاتل و کابينه 
وی نخستين اقدام خود را با پنجه کشيدن بر 
صورت زنان و تشديد تبعيض و خشونت عليه 

کنند، جای هيچ تعجبی نيست و  زنان آغاز می
اين هنوز آغاز رياست جمهوری .  نبايد باشد

ای است و بايد منتظر اقدامات  جمهور خامنه رئيس
 .ها نيز بود دست در ساير عرصه ديگری ازاين

ستيزی در جمهوری اسالمی شهره خاص و  زن
قرار نبوده و قرار نيست ارتجاع .  عام است

مذهبی حاکم، کاری به سود زنان و اقدامی در 
جهت رفع تبعيض جنسيتی و خشونت عليه زنان 

کنی آن  که در اين  انجام دهد چه رسد به ريشه
تبعيض جنسيتی و .  شده است سند به آن اشاره

خشونت عليه زنان و دختران در جمهوری 
حجاب اجباری، .  اسالمی رسمی و قانونی است

جداسازی زن و مرد، شالق و سنگسار قانونی 
جانبه، تکفل و سرپرستی  حق طالق يک.  است

فرزندان، صيغه و چندهمسری از حقوق به 
. شده و قانونی مردان است رسميت شناخته

نابرابری درزمينٔه دسترسی به مشاغل، 
محروميت از فرصت برابر با مردان و انتصاب 

ستيز جمهوری اسالمی را تا حدی  چهره زن
تعديل کند و رژيم جمهوری اسالمی را در محافل 

عنوان يک رژيم مخالف تبعيض  المللی به بين
جنسيتی، مخالف خشونت عليه زنان، مدافع حقوق 
زنان و باورمند به برابری زن و مرد جلوه دهد و 

 ٩۵در همين رابطه هيئت دولت در شهريور 
دستور ايجاد کارگروهی را صادر نمود که 

کارهايی برای تحقق اهداف  وظيفه آن ارائه راه
افزون بر آن، دستگاه اجرايی .  اين سند بود

 .شد" کارگروه"موظف به اجرای تصميمات اين 
پذيرش سند و تعهد به اجرای مفاد آن در 
هراندازه و با هر اماواگر، مورد مخالفت شديد 

ويژه شخص وی  قرار  ای به دارودسته خامنه
مروج سبک زندگی "ای اين سند را  خامنه.  گرفت

خواند و در ارديبهشت و خرداد  "  فاسد غربی
چند بار با اجرای اين سند مخالفت  ١٣٩۶سال 
سوی شورای  وی انگشت اتهام خود را به.  کرد

 ١٧عالی انقالب فرهنگی نشانه رفت  و در 
، در جمع معلمان و کارکنان ٩۶ارديبهشت سال 

آلودی اين  وپرورش، با لحن عتاب آموزش
را مورد سرزنش قرارداد که جلو اين "  شورا"

ای خطاب به  خامنه.  قضيه را نگرفته است
بايد مراقبت : "شورای عالی انقالب فرهنگی گفت

جايی بکشد که  گذاشتند کار به کردند و نبايد می می
اينجا جمهوری اسالمی .  ما جلوی آن را بگيريم

"و در ادامه گفت".  است  ٢٠٣٠اين سند : 
يونسکو چيزی نيست که جمهوری اسالمی تسليم 

اصل کار غلط است؛ اينکه برويم سندی .  آن شود
سروصدا آن را اجرا کنيم؛  امضا کنيم و بعد بی

 ."مطلقاً مجاز نيست
ای  به دنبال آن، دستگاه قضايی و طرفداران خامنه

از نوع کيهان شريعتمداری نيز به موضوعاتی 
ويژه تعهد به انجام  که در اين سند آمده بود به

اقداماتی برای رفع تبعيض و خشونت عليه زنان 
ای را  و دختران يورش برده و تبليغات گسترده

. عليه روحانی و جناح وی سازمان دادند
ای ازجمله اعضای شورای  طرفداران خامنه

سند آموزشی "  ابهامات"  انقالب فرهنگی از
يونسکو سخن گفته و تأکيد نمودند که اين سند، 

ً يک بيانيه غير الزام آور است  و کشورها  صرفا
سرانجام .  توانند آن را اجرا کنند يا نکنند می

 ٩۶خرداد  ٢٣شورای عالی انقالب فرهنگی در 
اجرای مفاد سند .به لغو اجرای سند رأی داد
" تا رفع ابهامات"يونسکو هنوز آغاز نشده، 

" کارگروه"کارهای  دستورها و راه.  متوقف شد
روحانی و اعضای کابينه وی برای اجرای مفاد 
سند يادشده که بيشتر ابزار تبليغاتی بود تا اقدام 
واقعی برای اجرا ازجمله اقدام برای رفع تبعيض 
و خشونت علی زنان و دختران، با اين 

های گسترده و رأی شورای انقالب  يورش
 .فرهنگی، عقيم ماند

روحانی پس از آغاز دور دوم رياست جمهوری 
وی .  خواند"  توطئه"خود، تبليغ عليه اين سند را 

ای را پيامد اطالعات  که واکنش خامنه درحالی
اند، اما عليه  نادرستی عنوان کرد که به او داده

روحانی گفت از .  ونشان کشيد  مخالفان سند خط
هرکس که تهمت زد و توهين کرد گذشتم ولی از 

رغم اين تهديدات اما  علی".  گذرم توطئه نمی"اين 

کنفرانس عمومی يونسکو موردتوافق قرار 
اين سند بخشی از برنامه سازمان ملل .گرفت

کشورهای عضو "  توسعه پايدار"متحد برای 
وپرورش  اصغر فانی وزير آموزش علی.  است

وقت نيز در همان اجالس، تعهد جمهوری 
 .اسالمی به اجرای اين سند را اعالم کرد

تقويت صلح "  دستور کار"هدف کلی اين سند يا 
و "  رهايی نسل بشر از جور فقر"  ، "جهانی

 ٢٠٣٠سند .  شده است اعالم"  توسعه پايدار"
ای را نيز در همين رابطه  گانه اهداف  اصلی هفده

هدف جانبی و فرعی نيز  ١۶٩برشمرده و از 
دامنه اهداف سند بسيار گسترده .  برده است نام

است و از پايان دادن به فقر و گرسنگی گرفته تا 
تضمين بهداشت و سالمت و رفاه و آموزش و 
اشتغال و تا پايان دادن به تبعيض عليه زنان و 
تضمين الگوهای پايدار توليد و مصرف و 

ها و غيره را دربرمی  حفاظت از درياها و جنگل
 .گيرد

هدف ما بررسی تمام اين سند و اهداف و 
وتفصيل آن و يا چگونگی و  ادعاهای پر طول

ها نيست، موردنظر ما آن چيزی  امکان تحقق آن
دستيابی "است که در هدف پنجم تحت عنوان

تساوی جنسيتی و توانمندسازی همه زنان و  به
آمده که ذيل آن روی نکات مهمی برای "  دختران

پايان دادن به تبعيض و خشونت عليه زنان تأکيد 
 :شده که فشرده  آن چنين است

پايان دادن به همه اشکال تبعيض عليه زنان و  
کنی همه انواع خشونت  ريشه.  جا دختران در همه

های عمومی و  عليه زنان و دختران  در حوزه
خصوصی ازجمله درزمينٔه قاچاق انسان و 

کنی همه  ريشه.  های جنسی و غيره سوءاستفاده
بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج  اقدامات زيان

تضمين .  در سنين بسيار پايين و ختنه زنان
مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختيار قرار 

های برابر با مردان برای انتصاب  دادن فرصت
های بسيار باال در همه سطوح  به مسئوليت

های سياسی، اقتصادی و  گيری در حوزه تصميم
 ...همچنين در زندگی عمومی

کشورهای امضاکننده سند درواقع متعهد به 
بايستی اقداماتی  شوند و می اجرای مفاد فوق می

را برای رفع تبعيض عليه زنان انجام دهند و 
پذيرش سند .  تحقق اين هدف را تضمين کنند

آموزشی يونسکو توسط نماينده دولت جمهوری 
های زيادی  اسالمی گرچه با شرط و شروط و راه

برای فرار از اجرای آن همراه بود، اما از همان 
ای و جناح وی  لحظه، مورد اعتراض شديد خامنه

اصغر فانی وزير  علی.  قرار گرفت
وپرورش وقت در همان اجالس اعالم  آموزش

"کرده بود ايران خود را  جمهوری اسالمی : 
چارچوب اقدام آموزش "هايی از  متعهد به بخش

که به هر شکلی در تعارض با مقررات "  ٢٠٣٠
های  های ملی، باورهای دينی و ارزش و اولويت

فرهنگی جامعه ايرانی تفسير و تعبير شوند، 
رغم اين اماواگرها و باز گذاشتن  علی"  .داند نمی

هايی از مفاد سند  دست رژيم در عدم اجرای بخش
آن با "  تعارض"آموزشی يونسکو تحت عنوان 

، درهرحال امضای اين سند در "باورهای دينی"
کليت خود ابزاری بود در دست روحانی که 

 ستيزی ارتجاع حاکم و لغو سند يونسکو  زن
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 ستيزی ارتجاع حاکم و زن
 لغو سند يونسکو  
های باالی دولتی، همه، رسمی و قانونی  مسئوليت

بنابراين امضای سند آموزشی يونسکو و .  هستند
شد  تعهد به اجرای آن حتی اگر لغو نمی

توانست تبعيض جنسيتی و  باوجوداين قوانين نمی
خشونت عليه زنان و دختران را حتی اندکی 
کاهش دهد چه رسد به آنکه بخواهد آن را 

 .کن سازد ريشه
البته دولت جمهوری اسالمی ساليان سال به اين 
نياز داشته چنين وانمود کند اقداماتی به سود مردم 

ساليان سال به اين .  دهد و به سود زنان انجام می
المللی و نيز در  نياز داشت که در عرصه بين

عرصه داخلی، خود را در ظاهر مدافع حقوق 
گونه ادعاها و اقدامات و  اين.  زنان نشان دهد

ها مادام که هنوز دار و دسته  ظاهرسازی
طلبان حکومتی بروبيايی داشتند، مادام که  اصالح

هايی از مردم نسبت به اين جريان  هنوز بخش
دچار توهم بودند و به تحوالت از درون هيئت 

بسته بودند، مادام که رياکاری و  حاکمه دل
توانست  شارالتانيزم سران حکومتی هنوز می

توانست در  هايی از مردم را فريب دهد، می بخش
گذاری  دستور کار رژيم باشد و روی آن سرمايه

طلبان حکومتی برای  روحانی و اصالح.  کند
نجات کليت رژيم از تيررس توده مردم، به 

گونه اقدامات تزيينی نياز داشتند که در حد  اين
المللی ازجمله  امضای فالن قرار و معاهده بين

همين سند آموزشی يونسکو،با ترديد و دودلی 
خود را همسو با معيارهای جهانی، مخالف 
تبعيض جنسيتی و خشونت عليه زنان و مدافع 

اکنون اما موقعيت کامالً .  حقوق زنان جا بزنند
ارتجاع حاکم برای اعمال .  فرق کرده است

بيند  حاکميت و پيشبرد اهداف خود، نيازی نمی
جنگ زرگری يا جنگ واقعی بر سر  چندوچون 

طلب  توزيع و تقسيم قدرت برفرض ميان اصالح
بيند رئيسی  نيازی نمی.  گرا راه بيندازد و اصول
با فردی از جناح مقابل به "  رقابت"را در 

صريح و روشن به .  رياست جمهوری برساند
جمهور شود  کند رئيسی بايد رئيس همه اعالم می

چرا چنين است؟ چون .  شود جمهور می و رئيس
باخته  کلی رنگ گرا به طلب اصول ماجرای اصالح

چون کسی از ميان توده .  و به تاريخ پيوسته است
ای در  زحمتکش مردم به هيچ جناح و دسته

رويدادهای سياسی مهم، .  حاکميت توهم ندارد
از .  مکرر اين موضوع را اثبات نموده است

گرا، ديگه  طلب اصول روزی که شعار اصالح
طلبان  تمومه ماجرا مطرح شد، پرونده اصالح

حکومتی همراه با پرونده اميدهای واهی و توهم 
کلی  به تغيير از باال و از درون حاکميت نيز به

از آن لحظه به بعد، رودررويی .  بسته شد
های  واسطه  کليت نظام حاکم باکليت توده بی

کارگر و زحمتکش تبلور بيشتری يافته و برق 
شده، پر جال تر شده  شمشيری که از رو بسته

 .است
خوبی اين موضوع را دريافته است که  حاکميت به
های جناحی و  تواند با ترفندها و بازی ديگر نمی

لذا .  های قبلی مردم را فريب دهد ظاهرسازی
کند و حرف خود را  واسطه عمل می مستقيم و بی

 گزارش کوتاهی از 
 حضور سازمان در جشن اومانيته پاريس

 
برگزاری هشتاد و پنجمين جشن اومانيته، امسال تحت تاثير پاندومی کرونا، متفاوت تر از سالهای 

اين جشن که توسط حزب کمونيست فرانسه تدارک ديده ميشود، در زمره .  گذشته برگزار شد
جشن اومانيته در يکی از پارکهای بزرگ شمال شهر پاريس .  بزرگترين فستيوالهای اروپا، ميباشد

شود که شامل غرفه های گوناگون احزاب سياسی چپ و کمونيست از  مدت سه روز برگزار می به
سرتاسر جهان و همچنين شعب حزب 
کمونيست فرانسه از شهرهای مختلف 

اگر چه تحت تاثير قوانين محدود .  ميباشد
کننده کرونائی، امسال فضای محدودتری 
به اين جشن اختصاص داده شده بود و 
همچنين محدوديت ورود روزانه چهل 
هزار نفر به اجرا گذاشته شده بود، اما در 
عمل تعداد بيشتری از مردم مشتاق، 

در اين .  توانستند در جشن شرکت کنند
غرفه ها، نمائی از وضعيت هنری، 
سياسی، فرهنگی کشورهای مختلف به 

شود و ده ها سالن  نمايش گذاشته می
کنفرانس و سخنرانی، پوديوم های موزيک 

امسال نيز، غرفه سازمان .  زنده، ميزکتاب به زبانهای مختلف، شور و هيجان خاصی پديد می آورد
. عنوان تنها سازمان کمونيست ايرانی در اين جشن برپا شد همچون سالهای گذشته به)  اقليت(فدائيان

در ميزکتاب غرفه سازمان، اطالعيه ها، نشريات و اطالعاتی در رابطه با سازمان، اوضاع 
سياسی ايران، مبارزات کارگران و زحمتکشان و وضعيت جنبش کارگری ايران به زبانهای 
فارسی، فرانسه، انگليسی و آلمانی موجود 

گرفت که  بود و در اختيار افرادی قرار می
غرفه .  به غرفه سازمان مراجعه ميکردند

سازمان با پرچم و آرم سازمان، تصاوير 
بنيانگذاران سوسياليسم علمی، بنر 
شعارهای سازمان و تصاوير تعدادی از 

در .  جانباختگان سازمان آذين شده بود
گراميداشت ياد رفيق فرهاد که از همکاران 
هميشگی غرفه در سالهای گذشته بود نيز 

. طی مراسمی در غرفه تجليل بعمل آمد
رفيق فرهاد سال گذشته بر اثر بيماری 

همچنين برای جمع آوری کمک .  جانباخت
مالی و تامين هزينه اجاره غرفه غذاهای 

 .متنوع ايرانی به فروش رسيد
با توجه به محدوديت مسافرت، تنها تعداد کمی از فعالين و هواداران سازمان توانسته بودند برای 
تدارکات غرفه از کشورهای مختلف به پاريس بيايند، اما تعدادی از رفقای شورای همبستگی با 

از اين همراهی .  پاريس در اين سه روز ما را همراهی و همياری کردند  –جنبش کارگری 
 .  سپاسگذاريم

 
 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

 

٣از صفحه   

 

 

رژيم جمهوری اسالمی آشکارا .  زند صريح می
اين پيام را اعالم کرده است؛ کسی حق ندارد 

کسی حق ندارد .  حرفی بزند و چيزی مطالبه کند
های خود را  همه بايد بدانند و گوش.  مخالفت کند

باز کنند بخواهند يا نخواهند، جمهوری اسالمی 
 !همين است که هست

ای  توده زحمتکش مردم نيز نياز به هيچ واسطه
بدون لقلقه زبان خيلی صريح و روشن .  ندارند

عليه کليت رژيم و عليه رهبر و رئيس آن سخن 
کار به نقطه حساسی رسيده و .گويند اند و می گفته

. اند آرايی کرده دو قطب متضاد در برابر هم صف
طبقه حاکم با تمام قوا در برابر کارگران و 

زحمتکشان ايستاده و برای بقای خويش به 
های  توده.  شود ای متوسل می هرگونه حربه

زحمتکش مردم ، کارگران، معلمان، 
بازنشستگان، دانشجويان وزنان نيز عليه تماميت 

اند تا اين  اند و عزم خويش را جزم کرده نظم حاکم
رژم را به زير کشند و از شر آن و تمام مصائب 
و تبعيضاتی که به بار آورده است ازجمله 
تبعيضات شديد جنسيتی و خشونت عليه زنان و 

تنها با سرنگونی جمهوری .  دختران خالص شوند
اسالمی و استقرار يک حکومت شورايی است که 

کن ساختن  های اساسی برای ريشه توان گام می
 .تبعيضات جنسيتی و خشونت عليه زنان برداشت
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  ۶٧خونچکان زخم تابستان 
 در روزشمار دادگاه حميد نوری

به  ٢٠١٩کشتار، در تاريخ نهم نوامبر 
هنگام ورود به کشور سوئد با حکم دادستانی 

. اين کشور در فرودگاه استکهلم بازداشت شد
حکم بازداشت موقت او به دستور قاضی 
پرونده هر چهار هفته يکبار تمديد شد و در 

ماه بازداشت موقت،  ٢٠نهايت پس از 
پرونده حميد نوری جهت بررسی به دادگاه 

طی مراحل دادگاهی .  عالی سوئد ارسال شد
اين پرونده که به مدت هشت ماه طول خواهد 
کشيد، ده ها نفر از زندانيان جان بدر برده  

زندان گوهر دشت، همراه با ده ها  از کشتار
نفر از خانواده هايی که عزيزانشان را در 
جريان قتل عام زندانيان سياسی در زندان 
گوهردشت از دست دادند، عليه نوری 

 . شهادت خواهند داد
جلسه ای که از آغاز اين دادگاه تا  ١٧طی 

سپتامبر  ١٧(١۴٠٠شهريور  ٢۶تاريخ  
گذشته است، چه در سه جلسه اول )  ٢٠٢١

دادگاه که به قرائت کيفرخواست طی شد و 
چه در جلسات بعدی که شاکيان و شاهدان 
پرونده از تجربه و مشاهدات عينی خود عليه 
حميد نوری سخن گفته اند، روند روزشمار 
اين دادگاه از محدوده محاکمه حميد نوری 
فراتر رفته و به نوعی به کيفرخواستی عليه 

 .جمهوری اسالمی تبديل شده است
در مدت هشت ماه روند دادرسی اين دادگاه، 

نفر به عنوان شاکيان و شاهدان  ١٠٠حدود 
اين پرونده عليه حميد نوری شهادت خواهند 

تعدادی از اين شاکيان که خود شاهدان .  داد
قتل عام زندانيان در گوهردشت کرج نيز 
بوده اند، جملگی در توضيح مشاهدات خود 
بر نقش موثر حميد نوری در انتخاب 
زندانيان و بردن آنان به نزد هيئت مرگ 

 . تاکيد داشته اند
اهميت تاريخی اين دادگاه، عالوه بر طوالنی 
بودن دوران دادرسی، پخش زنده تمامی 
ساعات برگزاری آن از جمله تشريح لحظه 
های دردناک نشستن زندانيان در راهروی 
مرگ است که به صورت زنده و شنيداری 
در يوتوب و ديگر شبکه های اجتماعی 
پخش می شوند و خبرگزاری های فارسی 
زبان نيز به صورت روزانه اخبار آن را 

دادگاهی که چه در روند .  پوشش می دهند
قرائت کيفرخواست حميد نوری توسط 
دادستان و چه به هنگام حضور شاکيان و 
شاهدان در دادگاه، نام ابراهيم رئيسی و 

خمينی بارها تکرار شده و به دفعات نيز از 
فتوای خمينی برای کشتار جمعی زندانيان 

 . صحبت به ميان آمده است
از جمله ويژگی های دردناک و تکان دهنده 
اين دادگاه، بيان اظهارات و مشاهدات يک 
يک شاکيان و شاهدان است که روزهای 
. کشتار زندانيان گوهردشت را شاهد بوده اند

زندانيانی که خود لحظه های خوفناک انتظار 
را تجربه "  راهروی مرگ"و نشستن در 

کرده اند، به صف شدن زندانيان و هدايت 
را ديده "  حسينيه زندان"آنان به سوی قتلگاه 

شاهدان و شاکيانی که بعضا طی .  اند
روزهای مختلف و طی ساعت های متوالی 

به انتظار نشستند، "  کريدور مرگ"در 
انتظاری سخت جانکاه تا با فراخوان حميد 
نوری و ناصريان به نزد هيئت مرگ برده 

حتی شنيدن روايات اين شاهدان جان .  شوند
تکان دهنده "  کريدور مرگ"بدر برده از 

است، تا چه رسد به آنچه که آنان خود در آن 
لحظه های زجر ُکش انتظار، در آن لحظه 
های خوفناک انتخاب ميان مرگ و زندگی 

 .تجربه کرده اند
شرح لحظه لحظه روزهای کشتار توسط 
شاهدان و بيان روزشمار نشستن آنان در 

از دلخراش ترين صحنه "  کريدور مرگ"
شاهدی از .  های دادگاه حميد نوری است

داود لشکری مسئول امنيتی زندان گوهر 
دشت سخن گفته است، که با فرغونی پر از 

می "  حسينيه مرگ"طناب دار به سمت 
شاهدی ديگر در مشاهدات خود از تل .  رفت

انبار شدن دمپايی های زندانيان به دار 
آن ديگری از .  آويخته شده سخن گفته است

لحظه هايی گفته است که حميد نوری در آن 
روزی که گروه گروه از زندانيان در حسينيه 
به دار آويخته می شدند، مستانه می خنديد و 
به زندانيان نشسته در کريدور مرگ شيرينی 

شاهد ديگری از مشاهدات .  تعارف می کرد
خود در انتقال اجساد زندانيان اعدام شده به 
درون کاميون های يخچال دار سخن گفته 

اجساد زندانيانی که در گونی های .  است
برزنتی پيچيده شده بودند و هر غروب با 
کاميون های يخچال دار به گورستان های بی 

 . نام و نشان حمل می شدند
با اين همه، زجرآورترين تجربه شاهدان 
جان به در برده از کشتار زندان گوهردشت، 
ساعت ها و حتی روزهای به انتظار نشستن 

نشستن .  بوده است"  کريدورمرگ"آنان در 
آنهم در انتظار "  کريدور مرگ"در 

انتظاری .  فراخوانده شدن به نزد هيئت مرگ
سخت جانکاه همرا با جدال درونی آنان در 
انتخاب ميان مرگ و زندگی، ميان ماندن و 

لحظه های دردناکی که بايد تصميم می . رفتن
هيئت "گرفتتد، در دو دقيقه مواجهه با 

چه خواهند کرد و چه خواهند گفت؟ "  مرگ
می خواهند زنده بمانند يا با ايستادن بر سر 
آرمان هايشان، زندگی را برای هميشه بدرود 

 . گويند
کريدور "به گفته شاهدان اين دادگاه، فاصله 

آنجا که زندانيان با چشمبند به   -"  مرگ
" هيئت مرگ"تا اتاق   -انتظار می نشستند

اتاقی که چهار .  چند متری بيشتر فاصله نبود
در آن نشسته "  هيئت مرگ"نفر از اعضای 

بودند و حميد نوری و ناصريان، زندانيان 
. چشمبند زده را به نزد آنان هدايت می کردند

چهره های علنی "  هيئت مرگ"اعضای 
کشتار بودند و از اين رو، زندانيان اجازه 
داشتند در مقابل آنان چشم بند از چشم 

هيئت "اتاقی با حضور چهار عضو . برگيرند
که سرنوشت هر زندانی را طی چند "  مرگ

اگر زندانی به خواست .  دقيقه رقم می زدند
آنان اجابت می کرد، اگر چند سطری مطابق 
ميل آنان می نوشت، در اين صورت روزنه 
ای برای زنده ماندن باز می شد و زندانی با 
خارج شدن از آن اتاق، در سمت راست 

نشانده می شد و اگر پاسخ "  کريدور مرگ"
نبود و يا زندانی با "  هيئت مرگ"خوشايند 

ايستادن بر سر باورهای سياسی اش از چانه 
زنی با آنان پرهيز می کرد، در اين صورت 

" کريدور مرگ"زندانی در سمت چپ 
اينگونه تقسيم بندی زندانيان .  هدايت می شد

در دو طرف راهروی بند، در ابتدا مفهوم 
اما وقتی .  معينی برای زندانيان نداشت

نخستين گروه زندانيان نشسته در سمت چپ 
کريدور با هدايت حميد نوری، داود لشکری 
و يا ناصريان، راهی حسينيه زندان شدند و 
ديگر برنگشتند، نشستن در سمت چپ 
کريدور نشانه اعزام زندانيان به حسينيه 

مکانی که در آن .  گوهردشت برای اعدام بود
 . تبديل شد" حسينيه مرگ"روزها به 

آنچه مسلم است در بررسی روزشمار کشتار 
که يادآوری صحنه   -زندانيان گوهردشت 

های آن نيشتری بر زخم خونچکان کشتار 
زمانی که شاکيان و   -است ۶٧تابستان 

شاهدان بيشتر اين پرونده يکی پس از 
ديگری به دادگاه فرا خوانده شوند، ابعاد 
وسيع تری از قتل عام زندانيان همراه با نقش 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 در روزشمار

 دادگاه حميد نوری 

٢از صفحه   

حميد نوری، ابراهيم رئيسی، خمينی و ديگر 
مسئوالن جمهوری اسالمی در معرض ديد 

اهميت تاريخی .  جهانيان قرار خواهد گرفت
اين دادگاه دقيقا در بازتاب جهانی آن و تاثير 
روزشمار اين دادگاه بر افکار عمومی ايران 

روند اين دادگاه، فارغ از .  و جهانيان است
نتيجه نهائی آن تا همين جا، محاکمه ای عليه 
کشتار جمعی هزاران  زندانی سياسی در 

و به طريق اولی محاکمه  ۶٧تابستان 
تشکيل دادگاه حميد .  جمهوری اسالمی است

نوری در سوئد و روند بررسی آن، تا همين 
جا يک پيروزی بزرگ برای توده های مردم 
ايران، خانواده های زندانيان سياسی 
جانباخته، زندانيان جان به در برده از کشتار 
و يک پيروز بزرگ برای جنبش دادخواهی 

روشن است در صورت .  ايران است
قتل "محکوميت حميد نوری به اتهامات 

در مورد زندانيان چپ و کمونيست، "  عمد
در مورد "  نقض آشکار قوانين بين المللی"

زندانيان مجاهد و در گستره ای وسيعتر 
، "جنايت عليه بشريت"محکوميت او به اتهام

راه ورود و سفر ابراهيم رئيسی را به 
کشورهای غربی مشکل تر و اسناد اين 
دادگاه نيز برای محاکمه مسئوالن جنايتکار 
جمهوری اسالمی کارکرد موثری خواهد 

 .داشت
لودگی های حميد نوری، پوزخندهای او به 
هنگام شنيدن اظهارات شاهدان و شاکيان و 
چشم در چشم شدن های بی پروای او با 
خانواده های جان باختگان حاضر در دادگاه، 
از جمله حاشيه های تلخ اين دادگاه است که 
رنجی مضاعف را بر جسم و جان خانواده 

بررسی تاريخی اين دادگاه، .  ها نشانده است
نحوه پرشس و پاسخ از شاکيان و شاهدان، 
تذکرهای وکالی مدافع حميد نوری که 
شاکيان و شاهدان روزشمار اين دادگاه را به 
هنگام شهادت، حتی از خيره شدن بر چهره 
حميد نوری باز می دارند که مبادا متهم اذيت 
شود، و مقايسه اين دادگاه با صحنه های 

" کريدور مرگ"مرگبار نشستن زندانيان در 
" هيئت مرگ"و صدور احکام دو دقيقه ای 

گوهر دشت برای به دار آويختن آنان و نيز 
دل گرمی های حميد نوری به حمايت های 
پشت پرده جمهوری اسالمی، اين جسارت را 
به او داده است که فعال پوزخند تحويل 
شاهدان و شاکيان و خانواده های جان 

پوزخندی که بدون هيچ .  باختگان بدهد
ترديدی در دادگاهی که پس از سرنگونی 
جمهوری اسالمی برای محاکمه او و ديگر 
جنايتکاران جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد، 

 .  شکل ديگری به خود خواهد گرفت

همه پرستار  پرستاران انجام نداد و از آن
 . بيکار کسی را استخدام نکرد
تا قبل از «:  گويد دبير کل خانه پرستار می

بيمار  ۶شيوع کرونا در ايران به ازای هر 
 ٢يا  ١يک پرستار و برای مراقبت از هر 

های ويژه دو پرستار  بيمار در بخش
اما حاال در پيک کرونا .  خدمت بودند به آماده

 ٢بيمار بخش کرونا  ٢۵ما به ازای هر 
ها همه فجايعی است که  اين."   پرستار داريم

جمهوری اسالمی تنها در جريان شيوع 
کرونا به بار آورده و صدها هزار تن از 

اين جنايتی .  مردم ايران را کشتار کرده است
آگاهانه است  و باالخره روزی فراخواهد 
رسيد که  تمام سران و مقامات جمهوری 
اسالمی از بابت اين جنايات نيز محاکمه و 

تا روزی که جمهوری .  مجازات شوند
اسالمی بر سرکار است، هيچ بهبودی در 
عرصه بهداشت، دارو و درمان در ايران 

 .رخ نخواهد داد
در جمهوری اسالمی نه راهی برای 

دهی يک نظام بهداشتی و درمانی  سازمان
مناسب وجود دارد و نه نجات مردم از شر 

اين مافيا فقط مختص اين رشته .  مافيای دارو
ها  هايی که سود در آن در تمام رشته.  نيست

اند  گرفته وجود دارد مافياهای متعددی شکل
داری حاکم بر  که جزء اليتجزای نظم سرمايه

تا .   اند ايران و رژيم جمهوری اسالمی
که بهداشت و درمان رايگان در ايران  وقتی

که بساط   وجود نداشته باشد، تا وقتی
های خصوصی و شبه خصوصی   شرکت

توليد و توزيع دارو برچيده نشود، راهی 
اين وظيفه . برای اصالح وضع موجود نيست

تنها از عهده حکومتی شورابی ساخته است 
که با سرنگونی جمهوری اسالمی در ايران 

 .  مستقر خواهد شد
 
 

اما اين موضوع به معنای اين نيست که 
 ."حمايتمان را از توليد داخلی برداريم

های کالن برای تهيه  پس از پرداخت پول
که روشن  واکسن و آمپول رمدسيوير ، وقتی

شد که نه واکسنی آماده است و نه اين داروها 
ومير  مؤثرند و در همان حال تعداد مرگ

روزانه مدام افزايش يافت، آنگاه ناگزير شدند 
های خارجی را خريداری  با تأخير واکسن

ها هزار تن  تأخيری که باعث مرگ ده.  کنند
ومير  ديگر از مردم و افزايش روزانه مرگ

بر طبق آمار غيررسمی به چند هزار نفر شد 
 .     که همچنان ادامه دارد

درهرحال اگر مافيای دارو در ايران 
ميلياردها دالر از بابت پاندومی کرونا و 

ومير مردم عايد خود ساخت، آنچه عايد  مرگ
آمار رسمی دولتی .   مردم شد، فاجعه بود

هزار تن جان خود را  ١١٧گويد تاکنون  می
اما تمام شواهد بيمارستانی و .  اند داده ازدست

احوال حاکی است که اين تعداد  آمار ثبت
ها تن  ميليون.  برابر رقم رسمی است ٣الاقل 

های سنگينی  از مردم مبتال شدند و هزينه
. های زيادی آسيب ديدند خانواده. متحمل شدند

ميلياردها تومان هزينه .  کودکانی يتيم ماندند
. ها تن از مردم فقير شدند ميليون.  بيماران شد

تعداد زيادی از کارگران کار خود را از 
کادر درمان نيز .  دست دادند و بيکار شدند

اخيراً .  های جدی شد در اين مدت دچار آسيب
مدير اورژانس بيمارستان سينای تهران طی 
يادداشتی در روزنامه همشهری، شمار کادر 

باخته در اثر کرونا در ايران را  درمان جان
فشاری که در .  نفر اعالم کرد ۴٠٠بيش از 

ويژه پرستاران  اين دوره کادر درمان به
های جدی جسمی و  متحمل شدند، آسيب

که دولت  درحالی.  ها وارد کرد روحی به آن
همه پول به جيب مافيای دارو سرازير  آن

کرد هيچ فکری برای کاستن فشار از روی 

 کند ميرند، مافيای دارو پول پارو می مردم فوج فوج می

اينکه طی ماه های آتی، دادگاه حميد نوری 
چگونه پيش خواهد رفت، اينکه در پايان اين 
دادگاه طوالنی، قضات چه حکمی برای حميد 
نوری صادر خواهند کرد، اينکه سرنوشت نهايی 
اين پرونده در معامله با جمهوری اسالمی گره 

آنچه به .  خواهد خورد يا نه، بر کسی معلوم نيست
اين دادگاه مربوط است و می توان بر آن تاکيد 
کرد، همانا استقالل دستگاه قضايی سوئد از دولت 

با اين همه و به رغم استقالل .  اين کشور است
دستگاه قضايی کشورهای اروپايی از دولت های 
خود، دولت های اين کشورها اما پيشينه ای از زد 
و بندهای سياسی با جمهوری اسالمی را در 

هم اکنون، دو شهروند .  کارنامه خود دارند
عالوه بر آن .  سوئدی در ايران زندانی هستند

احمد رضا جاللی، پزشک و محقق دو تابعيتی 
سوئدی نيز چندين سال است که با حکم   -ايرانی

. اعدام در گروگان رژيم جمهوری اسالمی است
اين موضوعات مجموعه عواملی هستند که بر 

با اين همه و .  دادگاه حميد نوری سايه انداخته اند
به رغم موضوعاتی که بر دادگاه سايه افکنده اند، 
دادگاه حميد نوری مستثنی از زد و بندهای 
سياسی دولت سوئد، مسير خود را طی خواهد 

. کرد و تا پايان دادگاه هم زمان زيادی مانده است
بعد از اتمام دادگاه نيز، تا صدور حکم نهايی 

اينکه در پايان .  زمان زيادی طول خواهد کشيد
پروسه طوالنی اين دادگاه، دولت سوئد چه 
رفتاری در پيش خواهد گرفت، بايد منتظر ماند و 

 .ديد
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مورد در مرحله تحقيقات مقدماتی  ٣۶دست کم 
تنها چند )  نفر ٢٨(اکثر جانباختگان .  اند رخ داده

يک نفر .  شان جان باختند روز پس از دستگيری
نيز بالفاصله پس از دستگيری و قبل از اينکه 

 ".حتا به بازداشتگاه منتقل شود جان باخت
الملل  نفره عفو بين ٧٢بدون ترديد در ليست 

هنوز )  طور که خود نيز به آن اذعان دارند همان(
ها به قتل  تعداد زيادی که در همين دوره در زندان

در روزهای گذشته حمزه .  رسيدند غايب هستند
سواری لفته که هشت سال در زندان کارون 
اهواز زندانی بود و هم اکنون در زندان 

ای از دمحم  گوهردشت است، با نگارش نامه
او نوشت .  سواری يکی از همين غايبين نام برد

دمحم سواری در حالی که به دارو و درمان نياز 
داشت، برای تنبيه زير آفتاب سوزان اهواز با 

جا ايستاده  ها مصلوب شد و همان دستبند به نرده
 .جان سپرد

و باالخره  ٩٧، مرداد ٩۶در اعتراضات آبان 
نيز تعدادی از دستگير شدگان توسط  ٩٨قيام 

ی رژيم به قتل رسيدند و  پيشه ماموران جنايت
شکنجه و قتل و .  ها رها شد اجسادشان در خيابان

های  ناپذير از سياست اعدام زندانيان جزئی جدايی
های  جمهوری اسالمی است و در تمام سال

حکومتی .  ايم اش شاهد اين جنايات بوده حکومت
کند تا بر سرير  که تنها با زور سرنيزه تالش می

 .قدرت باقی بماند
های  توان نمونه های دورتر نيز می از سال

يعقوب يک  زهرا بنی.  بسياری را به ياد آورد
 ٢٠ای که در  ساله ٢٧پزشک جوان .  نمونه است

در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و  ٨۶مهر 
نهی از منکر شهر همدان در اثر ضربه به سرش 

با اين که پدر وی پاسدار بود اما با .  جان سپرد
اين وجود دستگاه قضايی همدان پرونده قتل را 

. بست و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد
در پی اعتراض خانواده زهرا، پرونده به دادگاه 

جا  تجديدنظر استان تهران ارجاع شد اما در آن
 !!نيز تمامی متهمان تبرئه شدند

زهرا کاظمی يک نمونه ديگر است، خبرنگاری 
در برابر زندان اوين و در حال  ٨٢که در تيرماه 

روز بعد در اثر  ١٨تهيه گزارش دستگير شد و 
براساس .  شکنجه جان خود را از دست داد
به  ٢٠٠۴اعترافات شهرام اعظم که در سال 

کانادا پناهنده شد و جسد زهرا کاظمی را معاينه 
های شديد و حتا تجاوز در  کرده بود، آثار شکنجه

 .جسد او مشهود بودند
دستگيری، شکنجه، تجاوز و باالخره سوزاندن 
جسد ترانه موسوی که در جريان اعتراضات 

دستگير شده بود يک نمونه ديگر است،  ٨٨سال 
در قتل ترانه موسوی نه تنها قاتالن مجازات 
نشدند بلکه اساسا وجود انسانی با نام ترانه 

هايی که  يکی ديگر از نمونه.  موسوی انکار شد
در .  بايد به آن اشاره کرد ندا آقا سلطان است

حالی که قاتل او توسط مردمی که شاهد اين قتل 
اش با نام عباس  بودند، محاصره شد و هويت

کارگر جاويد و از اعضای بسيج مشخص شده 
بود؛ اما مدتی بعد با اين بهانه که محل زندگی 
متهم نامشخص است، پرونده قتل ندا نيز مانند 

هزاران قتل سياسی ديگر بسته شد و قاتل ندا 
مانند ديگر قاتالن بدون مجازات مراحل ترقی را 

طور که قاتالنی چون ابراهيم  همان.  طی کرد
رئيسی از اعضای هيات مرگ در کشتار 

ای  و محسنی اژه ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
قتل پيروز دوانی توسط "  حکم شرعی"که 

ماموران وزارت اطالعات را صادر کرده بود، 
سرعت طی کرده و هم اکنون  های ترقی را به پله

 .روسای قوای مجريه و قضاييه هستند
الزم به تاکيد است که اين تنها زندانيان سياسی 

گونه بيرحمانه به قتل  نيستند که در اثر شکنجه اين
زندانيان با جرائم غيرسياسی نيز .  رسند می

عموما شکنجه در دوران بازجويی از جمله در 
ها در  اداره آگاهی را تجربه کرده و تعدادی از آن

شهريور مامور  ١٣.  زير شکنجه جان سپردند
نيروی انتظامی در مهرشهر کرج در جلوی چشم 
مردم، متهمی را که دستگير شده و در حال 

اش را نيز از پشت بسته بودند با  درازکش دستان
آن وقت .  شليک گلوله به سرش به قتل رساند

فرمانده نيروی انتظامی البرز با وقاحت گفت 
وقتی فيلم اين قتل .  شليک سهوی بوده است

های اجتماعی منتشر شده و  آشکار در شبکه
اند اما با اين وجود فرمانده  بسياری آن را ديده

گويد شليک سهوی  نيروی انتظامی البرز می
توان به اين انديشيد که در پشت  بوده، تنها می

ها وجود  درهای زندان که امکان تهيه اين فيلم
افتد، اتفاقاتی که زندانی  ندارد، چه اتفاقی می

ای از آن را از زندان  سياسی سپيده قليان گوشه
. بوشهر در برابر چشمان همگان قرار داد

های  های مازيار ابراهيمی که با شکنجه افشاگری
وحشيانه او را مجبور کرده بودند تا مسئوليت قتل 

ای جمهوری اسالمی و حتا انفجار  مقامات هسته
پايگاه موشکی بيگدنه را بپذيرد، يک نمونه زنده 

های  ديگر از شکنجه و قتل و اعدام در زندان
 .جمهوری اسالمی است

گونه ترديدی بيشترين جنايات و  اما بدون هيچ
کشته شدن زندانيان سياسی در زير شکنجه به ده 

صفحات .  گردد سال اول حکومت اسالمی برمی
ها به  خاطرات هر کدام از بازماندگان آن سال

از داغ و درفش، از .  رسد هزاران برگ می
هايی که پايانی نداشتند و  شکنجه و اعدام، از کابل

از رفيقانی که سخن نگفتند و سرافراز دندان خشم 
هايی که عظمت  بر جگر خسته بستند و رفتند، آن

شان البرز و زاگرس را نيز به رشک  و استقامت
های اجتماعی  هايی که نه شبکه در آن سال.  آورد

ها که گاه تا دو  در آن سال.  بود و نه تلفن همراه
اش  سال خانواده هيچ خبری از عزيز زندانی

برخی نيز بدون آخرين ديدار تنها نشانی .  نداشت
محل دفن فرزندشان را از زندانبانان فرزندشان 

ای لباس و ساعت و  گرفتند و شايد هم تکه می
و باالخره هزاران زندانی .  مانند آن و البته شايد

جمعی  در گورهای دسته ۶٧که در تابستان 
هزاران صفحه خاطره از شکنجه و جنايت را با 

 .هم تقسيم کردند
دستگيری و قتل رفيق فدايی سعيد سلطانپور يک 

سعيد .  ی بارز از اين گونه جنايات است نمونه
سلطانپور هنرمند پُرآوازه و عضو سازمان ما که 

اش را در خدمت به کارگران و  های هنری توانايی
شان به کار  زحمتکشان و باالبردن آگاهی طبقاتی

گرفته بود و آثاری فراموش نشدنی از خود 
. اش دستگير شد برجای گذاشت، در شب عروسی

ها را در  سعيد در طول دو ماه شديدترين شکنجه
گاه بدون هيچ گونه حق  زندان تحمل کرد و آن

اش، بدون داشتن حق  دفاعی، بدون ديدار عزيزان
وکيل، و بدون حتا يک محاکمه نمايشی که امروز 

 ۶٠ويکم خردادماه سال  شاهد آن هستيم، در سی
ربايش و قتل رهبران خلق ترکمن رفقا .  اعدام شد

توماج، مختوم، واحدی و جرجانی يک نمونه 
ها که از  ديگر است و چه بسيارند از اين نمونه

های خلخالی تا  از دادگاه.  شمار خارج شده است
های گيالنی، از خوزستان و بندر و  دادگاه

بلوچستان تا خراسان و گيالن و تبريز، سرتاسر 
 .ايران شاهد اين جنايات وحشيانه بودند

ها حکومت اسالمی برای تثبيت  در آن سال
از .  حاکميت خود دست به کشتاری وحشيانه زد

دختران و پسران خردسال تا زنان باردار، از 
آموز و دانشجو، از  شاعر و نويسنده تا دانش

کارگر تا پزشک همه در صف شکنجه و اعدام 
هم  ۶٧جناياتی که کشتار تابستان .  قرار گرفتند

بدون .  نقطه اوج آن بود و هم پايان يک دوران
 ۶٧ترديد تمامی زندانيان سياسی که در تابستان 

به قتل رسيدند، جزو همين زندانيان هستند که 
. ها را آورده است نفر از آن ٧٢الملل نام  عفو بين

ها در زندان شکنجه شدند و  ها سال ی آن همه
 .ها زندان نيز به قتل رسيدند باالخره پس از سال

ست آشکار و کامال روشن که جمهوری  اين امری
ی خود نياز دارد  اسالمی به قاتالن دست پرورده

و برای همين نيز اين قاتالن عموما ارتقای مقام 
در جمهوری اسالمی هر کس .  اند يافته
ارج و "کارتر است  تر و جنايت القلب قسی
باالتر و به رهبر ديکتاتور و جنايتکار "  اش قرب

اش نيز کامال روشن  تر است و دليل آن نزديک
 .است

طور که جوان ورزشکار  جمهوری اسالمی همان
" اش به گردن برای طناب"نويد افکاری گفته بود 

نياز دارد چرا که جمهوری اسالمی بدون دستگاه 
سرکوب خود حتا يک روز نيز قادر به ادامه 
حکومت نيست و برای اين دستگاه سرکوب به 

شان را در کشتن  افرادی نياز دارد که امتحان
ست که  اين سياستی.  ها پس داده باشند آدم

جمهوری اسالمی از ابتدای به قدرت رسيدن 
ها اين سياست در  اتخاذ کرد و در تمام اين سال

جمهوری اسالمی حاکم بوده و تا زمانی نيز که 
جمهوری اسالمی بر سرير قدرت باشد، اين 

برای نقطه پايان .  سياست ادامه خواهد داشت
گذاشتن بر شکنجه و قتل و جنايت و اعدام تنها 
راه برچيدن حاکميت جمهوری اسالمی است و نه 

دان تاريخ فرستادن اين حکومت،  فقط به زباله
، برای هميشه بايد ۵٧بار و برخالف قيام  بلکه اين

مانع از آن شد که ارتجاع  بار ديگر بر قدرت 
تکيه زند و اين تنها يک راه دارد و آن اين که 

 ٩٩مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه، همان 
ها، حکومت را خود به دست بگيرند و  درصدی

بدون ترديد اين حکومت تنها يک حکومت 
 .تواند باشد شورايی می

 
 
 

 نقش و جايگاه زندان، شکنجه و قتل در 
 های جمهوری اسالمی سياست

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

جمهوری اسالمی با وقاحتی که هيچ مرزی 
شهريور مرگ وی در زندان را  ٢۴شناسد  نمی

تکذيب و اعالم کرد که او در جريان درگيری 
اما همين دستگاه !!  مسلحانه کشته شده است

جنايتکار قضايی نگفت که چرا پس از دو ماه 
. اش اعالم شده است خبر مرگ وی به خانواده

خانواده ياسر نيز با تکذيب مسلح بودن وی، 
اعالم کردند که ياسر پس از خروج از منزل 

 .دستگير شده بود
هبا مورايف، مدير دفتر خاورميانه و شمال آفريقا 

الملل در رابطه با خبر قتل ياسر  در عفو بين
"منگوری گفت اخبار ديروز در مورد مرگ : 

ياسر منگوری در شرايط مشکوک، بار ديگر 
دهد که چگونه جو مصونيت از مجازات  نشان می

دست نيروهای امنيتی را باز گذاشته تا حق حيات 
 ".زندانيان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند

نفره منتشر شده از سوی عفو  ٧٢در ليست 

٨ 

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
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. الملل، زهرا جعفری نفر اول ليست است بين
ماه  ۵ساله پس از  ٢١زهرا جعفری دانشجوی 

انفرادی و تحمل شکنجه در زندان اروميه به قتل 
رسيد، اما مقامات جمهوری اسالمی مانند هميشه 

 .اعالم کردند که او خودکشی کرده است
الملل آمده  در بيانيه مطبوعاتی سازمان عفو بين

"است زندان و بازداشتگاه و  ۴٢ها در  اين قتل: 
تا به ...  استان کشور رخ داده است ١۶در 

امروز، حتا يک نفر از مسئوالن در قبال اين 
های در حين بازداشت مجبور به پاسخگويی  مرگ

نشده و به دست عدالت سپرده نشده و اين نشان 
دهنده بحران ديرينه مصونيت از مجازات در 
ايران است، بحرانی که موجب شده شکايات 
مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران 
حکومتی همواره بدون تحقيق و عقوبت باقی 

مورد مرگ  در  بازداشت،   ۴۶از ...  بمانند

 نقش و جايگاه زندان، شکنجه و قتل در 
 های جمهوری اسالمی سياست

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
  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


