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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 ١٠  

 

  ٣درصفحه 

 

بحران  در مناسبات جمهوری 
 اسالمی و جمهوری آذربايجان

 
توان سراغ گرفت  کمتر کشوری را در جهان می

که همچون ايران، با چهارده کشور مرز خشکی 
و آبی داشته باشد، اما در همان حال مناسبات  

ً با همه آن های شديد  ها با تشنج و گاه نزاع تقريبا
علت آن نيز در سياست خارجی .  همراه باشد

رژيم حاکم بر ايران،  جمهوری اسالمی است که 
های  طلبی پان اسالميستی ، دخالت بر بنياد توسعه

مستقيم و غيرمستقيم در امور کشورهای ديگر و 
المللی  آفرينی در سطح بين نزاع و تشنج
وضعيت ايران از اين بابت .   قرارگرفته است

ماند که در محاصره  اکنون  به کشوری می
ای از کشورها در انزوا قرارگرفته  مجموعه

المللی هم وضع بر همين  در عرصه بين.  است
جمهوری اسالمی تنها با تعداد .  منوال است

معدودی از کشورهای جهان مناسبات معمولی و 
روشن است که اين .  اصطالح حسنه دارد به

سياست عواقب وخيمی در پی داشته که دود آن به 
رود و بار سنگين هزينه آن  چشم مردم ايران می

ً بر دوش مردم ايران قرارگرفته است . نيز تماما
اوضاع وخيم اقتصادی و شرايط  مادی و 

باری که مردم ايران با آن  معيشتی اسف
طلبی  های هنگفت نظامی و توسعه اند،هزينه مواجه

های متعدد ديگر از عواقب اين  ها و نمونه ، تحريم
که جمهوری اسالمی اين  رغم اين به.   اند سياست

روزها که در تنگنای شديدی قرارگرفته، ادعا 
کند که در تالش برای بهبود مناسبات با  می

جوار است، اما روشن است مادام  های هم دولت
که تغييری در سياست خارجی آن رخ ندهد، 

های  تواند تغييری در مناسبات خود با دولت نمی
اساس معضل در اين است که سياست .  ديگر بدهد

خارجی جمهوری اسالمی بحران زا و 
لذا رژيم جبراً  بايد در خارج از . آفرين است تشنج

گونه که همواره  مرزها بحران داشته باشد، همان
های رنگارنگ  در داخل کشور در درون بحران

بحران اخير در مناسبات جمهوری .   زيسته است
اسالمی و جمهوری آذربايجان نيز استثنائی بر 
مناسبات با کشورهای ديگر نيست، بلکه جزئی 
از همان قاعده عمومی تشنج و درگيری با ديگر 

 .ها است دولت
باره  نزاع  يک در اوايل مهرماه بود که به

جمهوری اسالمی با جمهوری آذربايجان باال 
نخست برای برانگيختن  احساسات .  گرفت

ناسيوناليستی مردم ناآگاه، خبری انتشار يافت، 
های  که دولت آذربايجان راننده مبنی بر اين

های حامل کاال به ارمنستان را مورد آزار  کاميون
گيرد و دو  ها عوارض می دهد، از آن قرار می

پوشيده .  راننده ايرانی را بازداشت کرده است

بار ديگر پرچم مبارزه و اعتراض گسترده در 
و   بعد از اعتصاب، تجمع .معادن به اهتزاز درآمد

اعتراضات گسترده خيابانی کارگران مبارز و 
تپه در شهرهای شوش و  ناپذير هفت خستگی

اهواز، اعتصاب و تجمع همزمان کارگران 
سنگ کرمان و معدن مس  چندين معدن زغال

بندان و مشارکت  ورزقان که با ايجاد راه
ها اعتصاب  ها همراه بود، در رأس ده خانواده

کارگری قرار گرفت که طی يک هفته گذشته 
 .رخداد

معدن  ٧مهر کارگران  ۶شنبه  روز سه
سنگ واقع در شمال کرمان، متحداً دست از  زغال

کار کشيدند و با مسدود کردن مسير حمل زغال 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست به مناسبت دهم اکتبر

 !نه به اعدام

  ۶درصفحه 

٩درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴١شماره  ١۴٠٠مهر   ١٩ –سال  چهل و سه 

 کننده اعتصاب معادن و ضرورت تشکل هماهنگ

ضرورت کارزار عمومی برای 
 مقابله با اعدام در ايران

 
. دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است

اعدام به عنوان يک قتل عمد دولتی، از جمله 
شنيع ترين مجازات های انسانی است که از 
ديرباز توسط حاکمان سرکوبگر طبقات فرادست 

از .  عليه فرودستان جامعه به کار رفته است
زمانی که نظم سرمايه داری بر جهان حاکم شد و 
طبقه ای به نام طبقه کارگر موجوديت پيدا کرد، 
چرخه سرکوب و کشتار و اعدام نيز بر فرار سر 
کارگران و پيشگامان سياسی آن با شتابی بيشتر 

به موازات اعمال مجازات .  به حرکت درآمد
اعدام توسط سرمايه داران حاکم، طبقه کارگر و 
نيروهای مدافع اين طبقه نيز که خود بيش از 
ديگر اقشار جامعه زير مهميز سرکوب 
بورژوازی و مجازات شنيع اعدام بودند، در 
گستره ای وسيعتر به مقابله با مجازات اعدام 

روند واقعی مبارزه عليه اعدام از قرن .  برخاستند
نوزدهم شروع شد و در نيمه دوم اين قرن چندين 
ايالت در آمريکا و تعدادی از کشورهای آمريکای 

، )١٨۶۴(، کلمبيا )١٨۶٣(التين نظير ونزوئال 

 جنبش معلمان
 سِر باز ايستادن ندارد 

 
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

ايران در روزهای گذشته فراخوانی برای تجمع 
مهر  ٢٢اعتراضی سراسری در روز پنجشنبه 

اين تجمعات در تهران و کرج در .  صادر کرد
برابر سازمان برنامه و بودجه، در مراکز 

ها در برابر ادارات کل آموزش و پرورش  استان
و در ساير شهرها در برابر اداره آموزش و 

 .پرورش برگزار خواهند شد
در فراخوان خود به نواقص "  شورای هماهنگی"

سازی حقوق بازنشستگان  و تغييرات لوايح همسان
بندی از جمله افزايش ساعات تدريس  و رتبه

ساعت اشاره کرده  ٣٠ساعت به  ٢۴معلمان از 
و خواستار حضور وسيع معلمان شاغل و 

شنبه  بازنشسته در تجمعات اعتراضی روز پنج
 .شد
 ٧، پيش از اين و در تاريخ "شورای هماهنگی"

بندی معلمان  مهر و پس از بارگذاری اليحه رتبه
ای اعالم  در سامانه مجلس، با صدور اطالعيه

"کرده بود اليحه فعلی با منافع فرهنگيان : 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 قتل ناموسی، چهره کريه نظام مردساالر
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و هياهوی پيرامون آن، صرفاً    نبود که اين خبر
تر  سازی  برای  طرح نزاعی بزرگ يک زمينه

چراکه درگذشته صدها مورد فراتر از اين .  است
نمونه در کشورهای همسايه رخ داد و کسی هم 

سپس ادعای ديگری عنوان شد .  از آن مطلع نشد
ها  در آذربايجان حضور  که اسرائيلی مبنی بر اين

ها را در کنار  اند و ما حضور آن پيداکرده
اما حضور اسرائيل .  کنيم مرزهايمان تحمل نمی

رژيم .  در آذربايجان هم اتفاق جديدی نبود
اسرائيل بعد از فروپاشی شوری  و استقالل 
آذربايجان با اين دولت روابط سياسی، اقتصادی ، 

ای برقرار نمود و در  نظامی و امنيتی گسترده
های مختلف اقتصادی ازجمله در  عرصه

استخراج و انتقال نفت با دولت آذربايجان 
صدور نفت به اسرائيل از طريق .  همکاری نمود
ها پيش آغاز  جيهان، مدت-تلفيس-خط لوله باکو

 ۴٠کننده  شد، تا جايی که امروز آذربايجان تأمين
همچنين  اسرائيل .  درصد از نفت اسرائيل است 

برای آذربايجان پس   کننده سالح به دومين تأمين
جمهوری  رئيس.   از روسيه تبديل شد است

آذربايجان، در جريان سفر نتانياهو به باکو در 
، گفته بود که قرار است در يک  ٢٠١۶سال 

ميليون دالر  ٨۵٠ميليارد و  ۴دوره چندساله مبلغ 
جمهوری .  سالح از اسرائيل خريداری شود

ها سکوت کرد و  اسالمی اما در تمام اين سال
حتی در جنگ سال گذشته .  اعتراضی نداشت

های آذربايجان و ارمنستان جانب  ميان دولت
بنابراين  روشن بود که در .  آذربايجان را گرفت

ورای طرح مسئله حضور اسرائيل در خاک 
تری قرار دارد و  آذربايجان، اکنون مسائل مهم

دعوا بر سر به خطر افتادن منافع اقتصادی و 
سياسی جمهوری اسالمی،  رقابت با ترکيه و 
کنار گذاشته شدن از تغيير و تحوالت قفقاز 

فقط دسترسی مستقيم جمهوری  جنوبی است که نه
اسالمی به ارمنستان و بازار آن را دشوار، بلکه 
در آينده  ممکن است به حذف مرز ايران با 
ارمنستان بيانجامد و منافع اقتصادی و سياسی 

کلی از بين  طبقه حاکم بر ايران در ارمنستان به
تر شد که در همين مقطع،  نزاع وقتی جدی.  برود

پاکستان نيز در يک مانور نظامی متشکل از 
ترکيه، جمهوری آذربايجان و پاکستان در خاک  
آذربايجان حضور يافت و جمهوری اسالمی 

در واقعيت پشت .  دريافت قضيه سردراز دارد
نزاع جمهوری اسالمی با جمهوری آذربايجان 
رقابت و  کشمکشی ميان جمهوری اسالمی با 

های ديگر از جمله ترکيه و اسرائيل نيز در  دولت
جريان است و جمهوری آذربايجان در اين ميان 
کوشيده است از اين کشمکش و تضاد در خدمت 

 .اهداف خود استفاده کند
طلب ترکيه و  نزاع و رقابت دو دولت توسعه 

ً با  جمهوری اسالمی بر سر سوريه که عجالتا
هايی از سوريه توسط ترکيه و  اشغال بخش

برجای ماندن رژيم بشار اسد به نفع جمهوری 
مانده است، در آذربايجان پس  اسالمی الينحل باقی

از جنگ شهريورماه سال گذشته ميان آذربايجان 
و ارمنستان کامالً به نفع ترکيه و به زيان 

دولت ترکيه .  جمهوری اسالمی رقم خورده است
عنوان يک جوجه امپرياليست پان ترکيست و  به

ها پيش در تالش بوده  پان اسالميست، از مدت

است خود را به سطح يک قدرت امپرياليست 
ازنظر .  تأثيرگذار در سطح جهان ارتقاء دهد

اقتصادی کوشيده است با صدور سرمايه و کاال 
ها  به کشورهای مجاور خود بر بازارهای آن

های مختلف در کشورهای  تسلط يابد، به بهانه
ديگر دخالت نظامی کند و از سوی ديگر برای 
تسلط بر بازارهای قفقاز و آسيای مرکزی نيز در 

پيروزی جمهوری آذربايجان  با .  تالش بوده است
حمايت و مداخله ترکيه و داالنی که قرار است 
نخجوان را بدون مداخله ارمنستان به خاک 
آذربايجان وصل کند، اين اهداف ترکيه را تسهيل 

در اين ميان، کوتاه کردن دست .  کرده است
جمهوری اسالمی از قفقاز نخستين هدف ترکيه و 

از ديگر سو، .   جمهوری آذربايجان بوده است
پشت نزاع دولت آذربايجان با جمهوری اسالمی 
ايران،  رژيم اسرائيل قرار دارد که  برای تشديد 
تضادها، تقويت جمهوری  آذربايجان و تضعيف 

اين جزء ديگری .  کند جمهوری اسالمی تالش می
از سياستی است که دولت اسرائيل در ارتباط با 

.  گرفته است مرز با ايران در پيش های هم دولت
گونه که جمهوری اسالمی در طول  يعنی همان

چندين سال گذشته  برای محاصره اسرائيل از 
ها و  دهی نظامی و تقويت دولت طريق سازمان

های مسلح در اطراف اسرائيل،  در  گروه
فلسطين، لبنان ، سوريه و عراق تالش کرده 
است، اسرائيل هم همين سياست را برای 

گرفته و  محاصره جمهوری اسالمی  در پيش
نزاع با جمهوری اسالمی را به پشت مرزهای 

های  دانيم در سال چنانچه می.  ايران رسانده است
اخير در اوج اختالفات جمهوری اسالمی با 

های حاشيه جنوبی  نشين عربستان و شيخ
فارس، دولت اسرائيل با پشتيبانی دولت  خليج

ها مناسبات رسمی  آمريکا تالش کرده است،با آن
سياسی و ديپلماتيک برقرار کند و اکنون  با اغلب 

ها روابط رسمی دارد که احتماالً همراه  اين دولت
های امنيتی و نظامی عليه جمهوری  با همکاری

بنابراين تشديد تضاد و .  اسالمی خواهد بود
اختالف ميان جمهوری اسالمی و دولت 
آذربايجان کامالً در خدمت سياست اسرائيل برای 

 .  تشديد فشار بر جمهوری اسالمی است
البته نزاعی که اکنون ميان جمهوری اسالمی و 
جمهوری آذربايجان در جريان است، آغاز 

ماجراست و پايانی خواهد داشت که ممکن است  
به حذف مرز زمينی ايران با ارمنستان و تشديد 

آنچه اکنون .  تر بيانجامد نزاع در ابعادی گسترده
ً ايجاد مانع و محدوديت از سوی  رخ داده صرفا

دولت آذربايجان در يک خط ترانزيتی است که 
مبادالت ميان ارمنستان و جمهوری اسالمی را با 

 .رو ساخته است دشواری روبه
تا سال گذشته، جمهوری اسالمی يک مرز 
ارتباطی مطمئن زمينی با ارمنستان به نام 
نوردوز داشت که يک مسير ترانزيتی 

اطمينان از طريق ارمنستان به گرجستان و  قابل
دريای سياه بود که بر روی آن برای صدور گاز 

پس از جنگ سال .   کرد به اروپا حساب می
آذری  بخشی از اين جاده به -گذشته ارمنی

 ٢۴تصرف آذربايجان درآمد و اکنون حدود 
در .  کند کيلومتر آن از خاک آذربايجان عبور می

همين بخش از جاده است که آذربايجان بر عبور 

های ايرانی عوارض وضع کرده  و مرور کاميون
درواقع هدف اصلی جمهوری آذربايجان از .  است

وضع عوارض و ايجاد مانع در اين مسير، 
مسدود کردن ترانزيت انرژی از ايران به 

تا .  ارمنستان و يا از ارمنستان به گرجستان است
. حل است اينجا هنوز معضل طرفين قابل

اندازی  ارمنستان  و جمهوری اسالمی  در پی راه
مسير جايگزين ترانزيتی برای حمل کاال از 
نوردوز به ايروان در داخل خاک ارمنستان 
هستند تا نيازی به استفاده از جاده  ترانزيتی 

بنابراين،  اين .  داخل جمهوری آذربايجان نباشد
طور موقت معضل  تواند به خط ترانزيتی می

 . جمهوری اسالمی را حل کند
اما جمهوری اسالمی از آن بيم دارد که موافقت 
ارمنستان با ايجاد داالن زنگه زور در مرز ايران 

وآمد  و ارمنستان که شامل جاده برای رفت
ها و خط آهن خواهد بود به حذف کامل  ماشين

با توجه به .  مرز زمينی با ارمنستان بيانجامد
مانده ميان آذربايجان و ارمنستان  اختالفات برجای

ويژه برای ترکيه  و نقش مهمی که اين داالن به
خواهد داشت، احتمال آن زياد است که جمهوری  

هرچند .  آذربايجان آن را به تصرف خود درآورد
که قرار است روسيه به مدت پنج سال براين 

 . داالن کنترل و نظارت داشته باشد
پس از پيروزی سال گذشته جمهوری آذربايجان  

ای ميان روسای  ماده ٩ها، در بيانيه  بر ارمنی
جمهوری  آذربايجان، روسيه و ارمنستان، دولت 
ارمنستان  متعهد شده است که داالن زنگه زور 

ايجاد )زنگزور(در استان سيونيک ارمنستان 
شود که  آذربايجان را به بخش ديگر اين کشور 

ارمنستان متعهد شده است .  در نخجوان وصل کند
که اين داالن را همواره باز نگاه دارد و 
آذربايجان، آزادانه از طريق اين داالن به نخجوان 

 . دسترسی داشته باشد
اين داالن که از نقطه مرزی ايران و ارمنستان  

فقط به نفع دولت آذربايجان و وصل  گذرد، نه می
شدن به نخجوان، بدون نياز به گذشتن از ايران 

ويژه، نفع ترکيه در آن نهفته است  است،  بلکه به
تواند بدون نياز به عبور از ارمنستان يا  که می

از اين طريق راه .  ايران وارد آذربايجان شود
های قفقاز،دريای خزر و   ترکيه به جمهوری

آسيای مرکزی گشوده خواهد شد  و هدف ترکيه 
نظامی با -را برای ايجاد يک بلوک سياسی

زبان آسيای مرکزی و نيز  های ترک جمهوری
جمهوری آذربايجان حول محور نژاد و زبان 

جمهوری اسالمی .  ترکی تسهيل خواهد کرد
نگران است که اين داالن در يک زد و بند و 
توافق ميان ارمنستان و آذربايجان به آذربايجان 
واگذار شود و آذربايجان امتياز ديگری در ازای 
آن به ارمنستان بدهد، يا در درازمدت آذربايجان 

کلی  آن را اشغال کند و مرز ارمنستان با ايران به
در آن صورت با قطع رابطه .  برچيده شود

جغرافيايی ايران و ارمنستان از طريق استان 
فقط  دسترسی جمهوری اسالمی به  سيونيک نه

گرجستان و بندر باتومی در ساحل دريای سياه 
برای صدور احتمالی گاز به اروپا ناممکن خواهد 
شد، بلکه بازار ارمنستان را نيز از دست خواهد 
داد  و اين بازار کامالً به تصرف ترکيه درخواهد 
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. بندی مشاغل نيز اجرا شود گردد و طرح طبقه
اند  کارگران معدن مس سونگون هشدار داده

ها عملی و در حقوق مهرماه  چنانچه اين وعده
 .لحاظ نشود، اعتصاب را از سر خواهند گرفت

ترين  ترين و پرمخاطره کار در معدن جزء سخت
ويژه در جمهوری اسالمی که تمام  کارهاست به

معادن با کمبودهای اساسی درزمينٔه تجهيزات و 
معادن .  کنند وسايل ايمنی ضروری فعاليت می

المللی درزمينٔه  فقط فاقد استانداردهای بين ايران نه
تجهيزات و ايمنی محيط کار هستند بلکه حتی فاقد 
لوازم اوليه از قبيل تجهيزات سنجش گاز، تهويه 

باشند و  هوا و تأمين اکسيژن و امثال آن می
کارگران در شرايط ناايمنی شديد مجبور به کار 

يک واقعيت بسيار تلخی است که   اين.  هستند
برای کارگر معدن و خانواده وی، لحظه رفتن 
وی به درون معدن مشخص است اما خروج و 

مرگ از همان لحظه .  بازگشت وی نامعلوم است
ورود به درون معدن تا آخرين لحظات خروج، 

کارگر معدن .برفراز سرکارگر در چرخش است
گذارد، پای مرگ  هر بار که پا به درون معدن می

ميزان سوانح و .  کند خويش را امضا می
انفجار و .  ومير در معادن بسيار باالست مرگ

. ريزش معدن تاکنون صدها قربانی گرفته است
سنگ زمستان  تنها يک نمونه انفجار معدن زغال

کشته برجای  ۴٣، ٩۶يورت در سال 
معدن باب نيزو، طزره، هجدک، .گذاشت

سنگ ديگر و  ها معدن زغال کوهبنان، طبس و ده
ها قربانی  همچنين ساير معادن ساالنه ده

ای  کارگر معدن که در جستجوی لقمه.  گيرند می
متری و بيشتر  ۶٠٠نان، اعماق تاريک زمين تا 

کاود، ناگهان با يک انفجار در دل خاک  را می
جان  که گاه حتی پيکر بی نحوی شود به مدفون می

های اصفهان،  استان.شود او نيز پيدا نمی
کرمان،يزد و خراسان شمالی که به ترتيب 

شده، همه بدون  ها واقع بيشترين معادن در آن
خراش  بار و دل استثنا شاهد حوادثی مرگ

ها  بار منحصر به اين استان سوانح مرگ.اند بوده
کرمانشاه، مازندران، گلستان، سمنان، .  نيست

دامغان و هر استان و شهر ديگری که در آن 
گداز  معدنی هست، شاهد مرگ خاموش و جان

بيش  ٩٠تنها در طی دهه .  اند  کارگر معدن بوده
هزار  ١٣داده که  هزار حادثه در معادن رخ ٣از 

کارگر  ۴٣٠ديده و بيش از  سختی آسيب کارگر به
اين آمار رسمی .اند داده جان خويش را ازدست

آمار .  دهد است که تمام واقعيت را بازتاب نمی
باختگان سوانح معدن  واقعی آسيب ديدگان و جان

 .هاست بيشتر از اين
معضالت کارگران معدن فقط فقدان ايمنی محيط 

رغم آنکه کار در معدن جزء  به.  کار نيست
شود و  آور محسوب می کارهای سخت و زيان

ساعت  ۶ساعات کار روزانه نبايد بيشتر از 

ها يورش  کارگران معدن زرند کرمان و خانواده
در اين اقدام سرکوبگرانه تعدادی از .  بردند

کارگران دستگير شدند و شماری از زنان و 
يورش به صفوف .  کودکان نيز آسيب ديدند

سنگ کرمان اما پايان  کارگران معدن زغال
شرايط کار .  اعتراض به وضع موجود نيست

چنان دشوار و ستمگرانه و دستمزدها چنان پايين 
است که کارگران بدون اعتراض و اعتصاب و 

. تغيير وضع موجود قادر به ادامه حيات نيستند
شرايط کار در معادن واگذارشده به بخش 

های پيمانکاری از هر نظر  خصوصی يا شرکت
از همين رو .  تر از معادن دولتی است بسيار وخيم

معادن   کارگران معدن نسبت به سياست واگذاری
های پيمانکاری  به بخش خصوصی و شرکت

ارديبهشت سال گذشته   .  شدت معترض هستند به
که صندوق بازنشستگی فوالد که  وقتی)    ٩٩(

سنگ کوهبنان، زرند و راور کرمان  معادن زغال
درصد  ۴۵را زيرپوشش دارد، تصميم گرفت 

سهام اين معادن را از طريق بورس به فروش 
هلدينگ "برساند و برای واگذاری اين معادن به 

شده بود، اعتصاب يکپارچه  ريزی برنامه"  داالهو
کارگر اين معادن و برپايی تجمعات  ٣۵٠٠

روز به  ١٠ها که  روزی با حضور خانواده شبانه
نشينی کرد و  درازا کشيد، دولت را وادار به عقب

 .موضوع مسکوت ماند
سنگ اجراشده،  شبيه سياستی که در معادن زغال

در ساير معادن مانند معادن مس  ازجمله معدن 
بيشتر معادن .  مس سونگون نيز اجرايی شده است

های پيمانکاری  به بخش خصوصی و شرکت
معدن مس سونگون واقع در .  اند واگذارشده

ورزقان آذربايجان شرقی، زيرپوشش چندين 
های؛ آجين، ندا، مبين،  شرکت پيمانکاری به نام

صدها کارگر اين .  شود يادآوران و زحل اداره می
معدن نيز در دشوارترين شرايط کاری و با 

. کمترين دستمزدها مشغول به کار  هستند
دستمزدها اگرچه اندکی بهتر از کارگران معادن 

ميليون  ٧تا  ۵بين (  سنگ است خصوصی زغال
. اما همه کارگران زيرخط فقر هستند)  تومان

کارگران معدن مس سونگون که يکی از 
 ١۵رغم  ترين معادن مس کشور است، به بزرگ

ماهه  سال سابقه کار با قراردادهای سه ٢٠تا 
پيمانکاران حريص و .  مشغول به کار هستند

حق و حقوق و در استثمار  رحم در تعرض به بی
تيرماه .  شناسند کارگران هيچ حد و حدودی نمی

که پيمانکاران تالش داشتند  سال جاری وقتی
ها تحميل کنند،  قراردادهای سفيد امضا را بر آن

کارگران به اعتراض برخاسته و يکپارچه دست 
نشينی  از کار کشيدند و کارفرما را وادار به عقب

کارگر اين معدن  ۵٠٠اين بار نيز بيش از .کردند
پس از دو .  طور يکپارچه وارد اعتصاب شدند به

روزی در روزهای  روز اعتصاب و تجمع شبانه
که  کارفرما پذيرفت  مهر، وقتی ١۴و  ١٣

ها و معادن  دستمزد کارگران با کارگران تونل
سازی شود،ضمن خوشحالی از اين  دولتی همسان

مهر با موفقيت به اعتصاب  ١۵پيروزی، روز 
کارفرما همچنين پذيرفته است .خويش پايان دادند

وذهاب و ديگر  وهوا، حق جذب، اياب حق بدی آب
های مزدی، برای کارگران پيمانی نيز لحاظ  آيتم

به کارخانه زغال شويی، اعتراضات جديدی را 
در اين اعتصاب کارگران معادن .آغاز کردند

سنگ پابدانای جنوبی، چشمه پودنه،  زغال
  ١۴-١٢، )گلتوت(سراپرده، باب شکون، گله توت

و معدنجو در زرند کرمان شرکت داشتند که 
همگی به بخش خصوصی واگذارشده و توسط 

کارگران اين معادن .  شوند پيمانکاران اداره می
در اعتراض به دستمزدهای پايين، نوع قرارداد، 
فشار کار، وضعيت بيمه ، ناايمنی محيط کار و 
واگذاری اين معادن به بخش خصوصی بار ديگر 
دست به اعتصاب زدند و خواهان رسيدگی به 

کارگران اين معادن .های خود شدند خواست
سال سابقه کاردارند با  ١۵تا  ١٠که  درحالی

کنند و  ماهه کار می ماهه يا سه قراردادهای يک
شود که  ها امضا گرفته می هنگام قرارداد از آن

شده و گاه حتی  ها پرداخت همه حقوق و مزايای آن
گيرند که کارگر بعداً نتواند  از کارگران وثيقه می

ميليون تومان و  ۴دستمزدها حدود .  شکايت کند
از نصف دستمزد کارگرانی که در معادن و 

کارفرما .  کنند کمتراست های دولتی کار می تونل
فشار و .کند بيمه کامل برای کارگران رد نمی

کشی  حجم کار در اين معادن بسيار باال و بهره
حجم کاری که در .  رحمانه و شديداست بسيار بی

شود، در  کارگر انجام می ٣معدن دولتی توسط 
پيمانکاران .  اين معادن بايد يک کارگر انجام دهد

اندازه  حريص درهمان حال که از يک کارگر به
حال حق بيمه ،  کشند درعين سه نفر کار می

وذهاب و غيره  ماليات، هزينه غذا و سرويس اياب
کارگران معدن در .  دهند سوم تقليل می را به يک

برابر اين اجحافات و برای بهبود شرايط کار 
. اند پيوسته دست به اعتراض و اعتصاب زده

های توخالی  پيمانکاران طماع که هر بار با وعده
همراه با ارعاب و تهديد در مقابل کارگران 

اند، اين بار در برابر اعتصاب  معترض ظاهرشده
. نشينی شدند يکپارچه کارگران مجبور به عقب

سنگ خواهان افزايش  کارگران معادن زغال
سازی آن با دستمزد کارگران  دستمزد و همسان

معادن دولتی، قرارداد دائمی،افزايش ضريب 
سختی کار از يک و نيم به دو، اجرای طرح 

بندی مشاغل، پرداخت بيمه کامل، بهبود  طبقه
تر خواهان  شرايط ايمنی محيط کار و از همه مهم

 .اند بازگشت اداره معادن به دولت شده
در اعتصاب اخير و تجمعات کارگران معادن 

ها نيز همراه کارگران وارد  سنگ، خانواده زغال
در زرند کرمان زن .  اعتراض و خيابان شدند

شجاعی در جمع کارگران و در حضور نيروهای 
از مشکالت و .  سرکوب، به سخنرانی پرداخت

شمار کارگر معدن و سختی کار  های بی گرفتاری
در معادن سخن گفت و به دفاع از کارگران 

دريکی از تجمعات، کارگری که .  پرداخت
خواست از رنج و بدبختی کارگر معدن سخن  می

بگويد، از شدت ناراحتی بغض گلويش را بست و 
او باحالتی گريان فقط توانست .گريه امانش نداد

هيچکی به درد ما .  ما زندگی نداريم"  بگويد
تا از "و کارگر ديگری تصريح کرد "  رسد نمی

 ".شوی کنی فوری اخراج می حق خود دفاع می
مهر در هفتمين روز اعتصاب و تجمع،  ١٢روز 

نيروهای انتظامی و گارد ويژه به صفوف 
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باشد،اما نه معادن دولتی و نه کارفرمايان بخش 
کدام اين  های پيمانی، هيچ خصوصی و شرکت

کارگر معدن گاه تا .  کنند موضوع را رعايت نمی
کدام،  کند و هيچ ساعت در روز کار می ١٢

باشد رعايت  ٢ضريب سختی کار را که بايد 
بار و  دستمزدها نيز در بخش معدن فاجعه.کنند نمی
اما وضعيت معادنی که .جا زيرخط فقر است همه

های پيمانی  به بخش خصوصی يا شرکت
واگذارشده و بخش اعظم معادن را در 

گيرد، هم درزمينٔه دستمزد و هم ساير  برمی
ها مانند بيمه، مرخصی، مزايا، قرارداد کار  زمينه

 ٩۵بيش از .تر است تر و وخيم و غيره بسيار بد
معدن فعال کشور به بخش  ۴۵٠٠درصد از 

. های پيمانی واگذارشده است خصوصی و شرکت
فشار کار در اين معادن چند برابر معادن دولتی 

دستمزد نصف .  ساعات کار بيشتر است.  است
ها  قرارداد.  دستمزد کارگران معادن دولتی است

وضعيت .  ماهه است ماهه يا سه همه يک
وذهاب و امثال آن، همه  ها، بيمه، اياب مرخصی

در دست کارفرماست و هر طور که اراده کند 
در برخی معادن کارگر خودش بايد .  کند عمل می

اگر کاله ايمنی و .  وذهاب را تأمين کند وسيله اياب
چراغ روی آن خراب شود خود کارگر بايد آن را 

کارگر پيمانی در هر جا و هر محلی .  درست کند
که کارفرما تعيين کند بايد کار کند اگرچه آن محل 
ً فاقد وسايل و تجهيزات ايمنی باشد و  مطلقا

تجهيزات و .  احتمال وقوع حادثه نيز باال باشد
های ناقص  لوازم ايمنی حتی درهمان محدوده

بازرسی مؤثری .  معادن دولتی نيز وجود ندارد
در کار نيست و هيچ قانونی از کارگر معدن 

. کند ويژه کارگر پيمانی معدن حمايت نمی به
های خصوصی و پيمانکاران شرايطی  شرکت

داری را بر کارگران معدن تحميل  شبه برده
ها را به  پيمانکاران، معادن و تونل.  اند کرده

ها  کنند و آن دوم و سوم واگذار می پيمانکار دست
. برند نيز آخرين رمق نيروی کار را به يغما می

افزايش فشارهای اقتصادی و معيشتی د ر 
های اخير ميزان خودکشی درميان کارگران  سال

در .  ازجمله کارگران معدن را افزايش داده است
معدن سنگرود که کارفرما از پذيرش خواست 

طور  کارگر به ١٠٠رفت،  کار گران طفره می
هم در محلی که به  گروهی در اعماق معدن آن

دليل وجود گاز و تراکم آن، احتمال انفجار باالبود 
عنوان اعتراض  اين صد کارگر به.  تحصن کردند

درواقع در يک حرکت نمادين،اقدام به خودکشی 
اعتراضات کارگران معدن اما .جمعی کردند

های نمادين،  ها و حرکت بسيار بيش از اين جنبه
پيمايی خيابانی  در شکل اعتصاب، تجمع و راه

در مقابل اين اشکال .  بروز يافته است
آميز اعتراض کارگری، دستگاه نظامی و  مسالمت

جا حاضر و آماده سرکوب  های ويژه، همه يگان
اتفاق اعتصابات  اند و در اکثر قريب به بوده

کارگران معدن، همين نيروهای انتظامی و يگان 
ويژه برای سرکوب اعتصاب به محل 

ها  صفوف کارگران و خانواده.  اند شده اعزام
. مکرر مورد يورش و سرکوب قرارگرفته است

کارگران پيشرو .  اند شده فعاالن اعتصاب بازداشت
 .اند مورد ارعاب و تهديد قرارگرفته يا اخراج شده

ها اما چراغ اعتراض و  رغم همه اين علی 
. اعتصاب در معدن خاموشی نگرفته است

کارگر  ٣۵٠٠روزه  ١٠اعتصاب گسترده و 
سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان  معادن زغال

در ارديبهشت سال گذشته، اعتصاب و تجمع و 
بندان و راهپيمايی کارگران معدن  ايجاد راه

کروميت آسمينون منوجان در فروردين سال 
 ٧جاری، اعتصاب يکپارچه و گسترده کارگران 

سنگ کرمان و اعتصاب متحدانه  معدن زغال
کارگران معدن مس سونگون در نيمه اول مهرماه 

هايی از اعتراضات و  سال جاری تنها نمونه
. اعتصابات روبه گسترش کارگران معدن است

دور جديد اعتراضات و اعتصابات کارگران 
معدن که با اعتصاب يکپارچه کارگران معادن 

هم در  آن ٩٩سنگ کرمان در ارديبهشت  زغال
های کرونائی کليد  بحبوحه فشارها و محدوديت

. خورد، به ساير معادن نيز تسری يافته است
های اعتراض و اعتصاب در معادن فراهم  زمينه
های  کارگران معدن با ايجاد و تقويت تشکل.  است

تر  مستقل خويش در محل کار و بسيج گسترده
تر و  ها قادرند اعتصابات گسترده خانواده

. تری را سازمان دهند اعتراضات خيابانی وسيع
در شرايط کنونی بسيار مهم و حياتی است که 
کارگران آگاه و پيشرو معادن با يکديگر تماس و 

ها و  ارتباط برقرار کنند و از پيوند کميته
های محلی در معادن مختلف، يک کميته  تشکل

کننده اعتصاب ايجاد کنند و  واحد هماهنگ
اين کميته .  اعتصابات فرا واحدی را سازمان دهند

تواند اعتصاب در معادن مختلف را  هماهنگی می
هماهنگ ساخته، پيکار و اعتراض و اعتصاب 

ای و سراسری سازمان  واحدی را در ابعاد رشته
ای نفت و گاز  اگر کارگران پيمانی و پروژه.  دهد

اند اعتصاب سراسری را  و پتروشيمی توانسته
سازمان دهند، اگر کارگران برق فشارقوی 

ای ايجاد کنند، اگر  اند چنين کميته توانسته
کارگران بخش توزيع برق نيز در همين راه گام 

آهن و رانندگان  اند، اگر کارگران راه گذاشته
کاميون و برخی ديگر از اقشار زحمتکش جامعه 

اند  مانند بازنشستگان و معلمان نيز توانسته
اعتراضات خود را هماهنگ کنند، پس کارگران 

کارگران معدن با .  معدن نيز قادرند چنين کنند
های محلی و ايجاد يک تشکل  ايجاد تشکل

کننده قادرند اعتراضات خويش را  هماهنگ
هماهنگ سازند و مبارزات و اعتصابات خود را 
بيش از اين، از سطح يک يا چند واحد فراتر 

ای و سراسری را  ببرند و اعتصابات رشته
 .سازمان دهند

 
 

ناگفته نماند که اگر حتی مرز ايران و .  آمد
جای خود باقی بماند، روسيه که  ارمنستان هم به

اکنون انحصار کامل فروش گاز را در اروپا در 
اختيار دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که 
جمهوری اسالمی به رقيب روسيه در اروپا تبديل 
شود و از طريق ارمنستان و گرجستان و دريای 

گونه که در  همان.  سياه گاز به اروپا صادر کند
جمهوری .  عمل در رابطه با ترکيه پيش آمد

اسالمی در رابطه با ترکيه هم برای فروش و 
رو شد و  صادرات گاز با  مانع روسيه روبه

جای جمهوری اسالمی قراردادهای کالن  ترکيه به
گاز با روسيه برای مصرف و صادرات منعقد 

اکنون عملی شده  کرد که بخشی از آن نيز هم
همين ماجرا به شکلی ديگر در ماجرای .  است

برنامه انتقال گاز از طريق پاکستان به هند و چين 
پيش آمد، اين طرح متوقف گرديد و جای آن را 

جمهوری .  قرارداد گازی روسيه و چين گرفت
تواند  اسالمی در همين لحظه نيز حتی نمی

ای فراتر از مبادله گاز و برق با ارمنستان  مبادله
داشته باشد، تا چه رسد به صدور گاز به اروپا 

اکنون هم اين کاالهای  هم.  در رقابت با روسيه
ترکيه است که بازار ارمنستان را پرکرده است و 

 .  نه ايران
اما واکنش جمهوری اسالمی به اين تحوالت تا 
کنون چه بوده و چه نتايجی در پی خواهد داشت؟ 
واکنش جمهوری اسالمی در قبال سياست 
مشترک ترکيه و آذربايجان در قفقاز جنوبی 

های توخالی و برگزاری  دانيم  تهديد چنانچه می
مانور نظامی موسوم به رزمايش فاتحان خيبر در 

که در  اما همين.  مرزهای جمهوری آذربايجان بود
های آذربايجان و ترکيه يک  پی اين مانور، دولت

مانور نظامی مشترک در نخجوان پشت مرز 
ايران برگزار کردند، باد تهديدهای نظامی 

ای از تهديد  جمهوری اسالمی خوابيد و نتيجه
در ظاهر، جمهوری اسالمی .  نظامی نگرفت

اکنون مسير ديپلماسی را برای حل نزاع در 
گرفته است، اما با توجه به اهداف مشترک  پيش

جمهوری آذربايجان و ترکيه برای کوتاه کردن 
دست جمهوری اسالمی از قفقاز جنوبی، مشکل 
منافع اقتصادی و سياسی جمهوری اسالمی حل 

. نخواهد شد و کشمکش و نزاع ادامه خواهد يافت
با اين اوصاف، نزاع جمهوری اسالمی با دولت 

های ارمنستان  پايان دولت آذربايجان، به نزاع بی
تری  شود و ميدان وسيع و آذربايجان افزوده می

 .گردد های نظامی آينده فراهم می برای درگيری
 
 

بحران  در مناسبات جمهوری 
 اسالمی و جمهوری آذربايجان

 زنده باد 
همبستگی بين 
 المللی کارگران 
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 ضرورت کارزار عمومی برای مقابله با اعدام در ايران

) ١٨٩٢(، نيکاراگوئه )١٨٨٩(گواتماال و برزيل 
لغو مجازات اعدام را )  ١٨٩۴(و هندوراس 

در ادامه کارزار مبارزه عليه اعدام که .  پذيرفتند
در آمريکای التين شروع شده بود، مبارزه عليه 
مجازات مرگ در اروپا هم شتاب گرفت و 

تعدادی از کشورهای اروپايی نظير  
)١٨۶٣(، سوئد و بلژيک )١٨٢١(لوکزامبورک 
نيز )  ١٨٨٩(و ايتاليا )  ١٨٧۴(، سوئيس 

مجازات اعدام را به طور کامل از قوانين جزائی 
به رغم پيشرفت .  و قضايی خود حذف کردند

هايی که در روند مبارزه عليه اعدام صورت 
گرفته بود، اما در اغلب کشورهای جهان طبقه 
کارگر و نيروهای مدافع اين طبقه از جمله 
کسانی بودند که سرکوب و کشتار و اعدام 

. همچنان بيش از همه جان آنان را تهديد می کرد
لذا مبارزه برای لغو اعدام در نيمه دوم قرن 
بيستم شتاب بيشتری گرفت و کارزار مبارزه 
عليه اعدام در گستره ای به وسعت جهان به راه 

با جهانی شدن کارزار لغو مجازات اعدام، .  افتاد
و سازمان "  عفو بين الملل"سر انجام سازمان 

در سال "  همبستگی جهانی عليه مجازات اعدام"
را به عنوان )  مهر١٨(روز دهم اکتبر ٢٠٠٢

روز جهانی مبارزه عليه مجازات اعدام اعالم 
يک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل .  کردند
اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه  ١٠نيز 

 . عليه اعدام پذيرفت
هدف از انتخاب اين روز و دعوت به برگزاری 
اکسيون های گوناگون در روز جهانی مبارزه با 
اعدام آن است که همگان به تالشی وافر برای 
لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان 

ساالنه هزاران چرا که هنوز هم .  فراخوانده شوند
هر ساله .  شوند نفر به مجازات اعدام محکوم می

تعدادی از آنان به دار آويخته می شوند، گروهی 
شوند و تعدادی نيز با سم و گاز  تيرباران می

در واقع، روز جهانی مبارزه با .  کشته می شوند
مجازات اعدام، يادآور خاطره هزاران انسانی 
است که هر ساله به جوخه های مرگ سپرده می 
شوند و يا هم اينک در انتظار اجرای حکم اعدام 

 .هستند
بر اساس گزارش عفو بين الملل، از مجموع 

 ١٠٩کشور عضو سازمان ملل، تا کنون  ١٩٣
کشور به طور رسمی  مجازات اعدام را در 
قوانين کشوری خود غير قانونی اعالم کرده اند، 

کشور اجرای اين حکم را فقط در موارد  ٧
استثنايی و در شرايط جنگی اجرا می کنند و در 

سال گذشته  ١٠کشور جهان هم دست کم در  ٢٩
آخرين کشوری که .  هيچکس اعدام نشده است

مجازات اعدام را از قوانين خود حذف کرد، 
کشوری که حاکمان آن دو .  کشور سيرالئون است

اکتبر امسال، مجازات اعدام را  ٨روز پيش در 
در سيرالئون غير قانونی اعالم کردند و بدين 
ترتيب نام اين کشور به عنوان تازه ترين کشور 
لغو کننده مجازات اعدام در ليست سازمان ملل 

با اين حال و به رغم اينکه مجازات .  قرار گرفت
اعدام در اکثريت بااليی از کشورهای جهان 
متوقف شده است، اما شوربختانه مجازات اعدام 

کشور جهان از جمله ايران اعمال  ۵۵کماکان در 
ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی .  می شود

از جمله کشورهايی است که مجازات بی رحمانه 

اعدام همچنان با هدف ايجاد رعب و وحشت در 
تا جاييکه جمهوری .  جامعه دنبال می شود

اسالمی در سال گذشته ميالدی به تنهايی مسئول 
نيمی از کل اعدام های ثبت شده در جهان بوده 

 .است
طبق آخرين گزارش ساالنه عفو بين الملل، در 

ميالدی، بدون احتساب تعداد اعدام  ٢٠٢٠سال 
تن در جهان اعدام  ۴٨٣ها در چين، دست کم 

به گفته عفو بين الملل، اگرچه ساالنه .  شده اند
در چين اعدام می شوند، اما دولت "  هزاران نفر"

اين کشور آمار اعدام ها را به عنوان اسرار 
حکومتی طبقه بندی می کند و آماری در اين باره 

در اين ميان، جمهوری اسالمی با .  ارائه نمی دهد
اعدام، به تنهايی نيمی از کل اعدام  ٢۴۶اجرای 

های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده 
مورد در ارتباط با  ١٩۴از اين تعداد، .  است

در پرونده های قتل بوده "  قصاص"اجرای حکم 
نفر در ارتباط با جرايم مواد مخدر و  ٢٣اند، 

، "بغی"، "تجاوز"تعدادی نيز به اتهام هايی مانند 
. اعدام شده اند"  افساد فی االرض"و "  محاربه"

عفو بين الملل همچنين در بخشی از گزارش خود 
به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان 

بازداشت .  سال های اخير در ايران پرداخته است
اعتراف های اجباری "شدگانی که عموما در پی 

نويد .  به اعدام محکوم شده اند"  حاصل از شکنجه
افکاری، مصطفی صالحی، هدايت عبدهللا پور، 

شهروند  ١١شهروند بلوچ و  ٩روح هللا زم و نيز 
ُکرد از جمله کسانی هستند که طی سال گذشته 
بدون برخورداری از دادرسی عادالنه به طرز 

از شاهکار های .  بی رحمانه ای اعدام شدند
اقدامات جمهوری اسالمی در اعدام های سال 
گذشته، اعدام يک نفر به جرم نوشيدن مشروبات 

 .الکلی بوده است
در گزارش جديد ساالنه عفو بين الملل، بعد از 

اعدام و  ۴۵اعدام، عراق با  ١٠٧ايران، مصر با 
اعدام در رده های بعدی  ٢٧عربستان سعودی با 

به گفته عفو بين الملل، اين چهار .  قرار دارند
درصد اعدام های   ٨٨کشور بدون احتساب چين، 

الزم به .  سال گذشته را به خود اختصاص داده اند
ماه اول  ٩يادآوری است که جمهوری اسالمی در 

اعدام  ٢١۶نيز با احتساب  ٢٠٢١سال ميالدی 
مورد بيشتر از زمان مشابه در  ١٢تا  ١٠حدود 

دو سال گذشته، امسال نيز در صدر کشورهای 
 .مجری مجازات اعدام در جهان قرار دارد

اعدام کودکان در جمهوری اسالمی، از جمله 
مواردی است که واکنش های بسياری را در 

طی سال گذشته دست کم .  جهان بر انگيخته است
 ١٨سه نوجوان که به هنگام وقوع جرم کمتر از 

مجيد اسماعيل زاده، .  سال داشتند، اعدام شدند
دمحمحسن رضايی و شايان سعيدپور از جمله 

بودند که بر خالف "  مجرمانی  –کودک "
کنوانسيون جهانی حقوق کودک توسط جمهوری 

گزارش عفو بين الملل در .  اسالمی اعدام شدند
، نشان می دهد که ٢٠٢٠باره اعدام های سال 

جمهوری اسالمی تنها کشوری در جهان بوده که 
" مجرمان  –کودک "سال گذشته اقدام به اعدام 

و اين در شرايطی است که جمهوری .  کرده است
به کنوانسيون جهانی  ١٣٧٢اسالمی از سال 

حقوق کودک پيوسته و اعدام کودکان مغاير با 

کودک "اجرای اعدام .  مفاد اين کنوانسيون است
در ايران در حالی ادامه دارد که "  مجرمان  –

عربستان سعودی نيز سال گذشته اعالم کرد در 
قوانين ضد "پرونده های غير مرتبط با 

به مجازات اعدام برای افرادی که "  تروريستی
سال داشته اند،  ١٨در زمان وقوع جرم زير 

هيچ  ٢٠٢٠و لذا در سال .  پايان خواهد داد
در اين کشور اعدام نشده "  کودکی  –مجرم "

 . است
همان طور که در آخرين گزارش عفو بين الملل 
آمده، جدای از صدور احکام اعدام برای فعالين 
سياسی و معترضان خيابانی، بخش اعظم اعدام 
ها در جمهوری اسالمی مربوط به جرائم عادی و 

جرائمی .  در ارتباط با معضالت اجتماعی است
نظير توزيع مواد مخدر، دزدی، قتل و تجاوز که 
نظام جمهوری اسالمی خود مسبب اصلی بروز 

. اينگونه بزه کاری های اجتماعی در جامعه است
ميليون نفر در کشور بيکارند،  ١٠وقتی بيش از 

وقتی فقر در جامعه بيداد می کند و جمهوری 
اسالمی همه روزنه های امرار معاش قانونی را 
برای سيل انبوه فقر زدگان و جوانان بيکار بسته 
است، روشن است که دروازه های ورود به 
دزدی و اعتياد و قاچاق مواد مخدر و ديگر بزه 
کاری های اجتماعی يکی پس از ديگری باز می 

در جامعه ای که توزيع و تهيه مواد مخدر .  شوند
از خريد يک قرص نان هم آسان تر است، در 
جامعه ای که سر نخ اصلی توزيع مواد مخدر به 

سپاه پاسداران "  برادران قاچاقچی"خيمه گاه 
وصل است، روشن است که بازار اعتياد و خريد 
و فروش مواد مخدر در بين انبوه جوانان بيکار 

در کشوری که فقر و بيکاری .  رونق پيدا می کند
در ابعادی بی سابقه تمام سطوح جامعه را فرا 
گرفته است، واضح است که روی آوری به 
دزدی و سرقت، يکی از شيوه های متداول برای 
سير کردن شکم در يک چنين جامعه ای خواهد 

وقتی جامعه ای همانند ايران  يکسره اسير .  بود
 ٨٠بحران های اجتماعی است و در عين حال 

درصد مردم به درجات مختلف درگير استرس و 
فشارهای روانی ناشی از شرايط اسفبار 
موجودند، روشن است که هر نزاع و دعوای 
کوچک در درون خانه و کوچه و خيابان و محله، 

قتلی که پيامدش .  می تواند به يک قتل منجر شود
قاچاق مواد .  است"  قصاص"صدور حکم 

مخدری که حکمش باز هم صدور مجازات اعدام 
دزدی و سرقتی که اغلب با قطع دست .  است

همراه است و در مواردی هم حکم اعدام برايش 
در واقع جمهوری اسالمی با .  جاری می شود

صدور احکام اعدام در تمامی اين موارد، تالش 
دارد تا چهره جنايتکارانه خود را در پشت همه 
اين اعدام ها پنهان کند و خود را مدافع ايجاد 

در حالی .  امنيت اجتماعی در جامعه معرفی کند
که اوضاع کامال برعکس است و تمامی مسئوالن 
اين نظام که خود بوجود آورنده وضعيت موجود 
در جامعه اند، می بايست محاکمه و مجازات 

اما حاکمان جمهوری اسالمی برای برون .  گردند
رفت از بحران های متعدد سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی که خود مسبب ايجاد آن هستند، همچنان 
سرکوب و کشتار و اعدام را يگانه راه برون 

 .    رفت نظام از بحران های موجود می دانند
به واقع بايد گفت، جمهوری اسالمی با اعدام زاده 
شده، با سرکوب و کشتار ريشه دوانيده و طی 
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 جنبش معلمان سِر باز ايستادن ندارد

٧درصفحه   

بازنشسته و شاغل در تضاد آشکار است و 
است که تامين کننده   مواردی در آن قيد شده

درصد حقوق هيات علمی  ٨٠بندی بر اساس  رتبه
ساعت اضافه تدريس نيز به معلمان  ۶نيست و 
 ".شود تحميل می

های  در پی صدور اين فراخوان، برخی از تشکل
بازنشستگان نيز ضمن حمايت از فراخوان 

فراخوانی برای حضور "  شورای هماهنگی"
های  بازنشستگان در اين روز و در مکان

"شده صادر کردند تعيين گروه اتحاد . 
در فراخوان خود به اين مناسبت "  بازنشستگان

بندی  خواست فوری معلمان  اجرای رتبه: "نوشت
سازی بر پايه حداقل  به صورت کامل  و همسان

". باشد ميليون تومان برای بازنشستگان می ١٣
بازنشستگان خواستار اجرای فوری و کامل 

 . هستند" قانون مديريت خدمات کشوری"
از سوی "  شورای هماهنگی"حمايت از فراخوان 

بازنشستگان، تاکيدی عملی بر اين ضرورت 
ست که سرنوشت کارگران  امروزی و فوری

شاغل و بازنشسته، معلمان شاغل و بازنشسته و 
ديگر زحمتکشان جامعه به هم پيوند خورده و 

شان، اتحاد و همدلی  های برحق تحقق خواست
ها يعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان و  آن

ضرورتی .  طلبد ديگر زحمتکشان جامعه را می
ها بيرون آمده  که آگاهی به آن از دل مبارزات آن

 .است
اين اتحاد و همدلی البته در تجمع سراسری 

مهر  ١١معلمان و بازنشستگان در روز يکشنبه 
در تجمع .  نوعی خود را نشان داده بود نيز به

بزرگ سراسری معلمان در روز يکشنبه که 
بندی که  بويژه اعتراضی بود به اليحه ابتر رتبه

قرار است در مجلس اسالمی مطرح شود، 
ترازی  اجرای هم"چون  معلمان شعارهايی هم

خوايم  های پوشالی نمی رتبه"و "  بدون حقه بازی
ی آگاهی کامل  ، سر دادند که نشانه"خوايم نمی

معلمان نسبت به ترفندهای حکومت از جمله 
 .مجلس اسالمی است

ی بارگذاری شده در سامانه مجلس  براساس اليحه
اسالمی، قرار است اين اليحه با تغييراتی بويژه 

آن در مجلس اسالمی بررسی و  ٨و  ٧مواد 
تصويب شود که در صورت تصويب اين اليحه 

بندی معلمان چيزی  با اين شکل و شمايل، رتبه
 .جز کالهبرداری حاکميت از معلمان نخواهد بود

: ای آمده است ماده ٩ی  اين اليحه ٧در ماده 
های  مجموع حقوق و مزايای معلمان با رتبه"

اين قانون، نبايد از هشتاد )  ٣(مندرج در ماده 
مجموع حقوق و فوق العاده های  حداقلدرصد 

اعضای هيأت علمی مربی آموزشيار و مربی 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

تر؛  برای معلمان با مدرک کارشناسی و پايين(
مربی آموزشيار و برای معلمان با مدرک 

 ".، کمتر باشد)کارشناسی ارشد و باالتر؛ مربی
ست که خواست معلمان دريافت  اين در حالی

درصد حقوق و مزايای اعضای هيات  ٨٠  حداقل
حداقل درصد  ٨٠و نه (علمی دانشگاه است 

ترين  مربی آموزشيار و مربی که پايين حقوق
مجلس اسالمی با ).  ها دارند حقوق را در دانشگاه

بندی  تالش دارد تا رتبه"  حداقل"بازی با کلمه 
معلمان را به صورتی مسخ شده تصويب و بدين 

 .ترتيب از ارزش و محتوا تهی گرداند
بندی نيز حکومت دست به  اليحه رتبه ٨در ماده 

در اين ماده .  يک کالهبرداری ديگر زده است
"آمده است در راستای تحقق هدف عملياتی : 

سند تحول بنيادين آموزش و )  ١٢(شماره 
، مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمانپرورش 

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به 
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان  اصالح
قانون مديريت خدمات )  ٨٧(موضوع ماده  کشور

در آيين نامه اجرايی اين قانون اقدام کشوری، 
 ".کند
 ٢۴اکنون ساعات تدريس موظفی معلمان  هم

تمام "خواهد به عنوان  ساعت است و حکومت می
ساعت در هفته  ٣٠اين را به "  وقت شدن معلمان

ساعت تدريس  ۶افزايش دهد و بدين ترتيب 
با .  مجانی به ساعات تدريس معلمان بيافزايد

خواهد تا  ، جمهوری اسالمی می٨تصويب ماده 
حدود زيادی مشکل کمبود معلم و عدم استخدام 
معلم جديد را در واقع با تحميل اضافه کار به 

" بندی اليحه رتبه"هم تحت پوشش  معلمان، آن
 ٢۴اگر ساعات تدريس هر معلم از .  جبران کند
گاه  ساعت در هفته تغيير يابد، آن ٣٠ساعت به 

معلم در يک هفته  ۴اضافه کار تحميل شده به 
به عبارت ديگر اضافه کار .  شود ساعت می ٢۴

کند و با  معلم کمبود يک معلم را جبران می ۴
که در مقطع متوسطه اول و دوم در  توجه به اين

هزار معلم مشغول کار  ۴٠٠مجموع بيش از 
هزار معلم از اين  ١٠٠هستند، کمبود حداقل 

حال اگر حتا حداقل حقوق .  شود طريق جبران می
فعلی معلمان تازه استخدام شده را در نظر بگيريم 
که سه ميليون و پانصد هزار تومان است، دولت 

هزار ميليارد تومان  ۴با اين کار بيش از 
ناگفته نماند که ميزان .  کند جويی می صرفه

ساعت بود که در  ٢٢ساعات تدريس معلمان 
ی  های ايران و عراق به بهانه زمان جنگ دولت

کمبود نيروی انسانی به دليل حضور معلمان در 
ساعت به ساعات تدريس معلمان اضافه  ٢جبهه، 

ساعت شد که بعد از جنگ نيز به همان  ٢۴و 
در واقع با افزودن به ساعات .  حالت باقی ماند

معلمان، دولت هم بدنبال )  موظفی(تدريس 
بندی و هم جبران  ی رتبه جويی در اليحه صرفه

بخش بزرگی از کمبود معلم در آموزش و 
اقدامی که به دليل افزايش شدت .  پرورش است

تواند به کيفيت کار معلمان نيز  شک می کار بی
 .صدمه زيادی بزند

ی حسينی فالحی از اعضای کميسيون  به گفته
آموزش مجلس اسالمی، سال تحصيلی جديد با 

هزار نفر کادر  ۵٠هزار معلم و  ٢٢٠کمبود 
تاکنون گزارشات متعددی .  اداری آغاز شده است

از نبود معلم برای کالس در مقطع ابتدايی آن هم 
در شهر تهران منتشر شده است، با اين وجود 
حکومت اسالمی از استخدام کارنامه سبزها 

حال اخباری از  اما در عين.  زند سرباز می
ها در وزارت آموزش و پرورش  استخدام طلبه

آخوند احمد خاتمی از اعضای .  منتشر شده است
های علميه کشور در  شورای عالی حوزه

نامه وزارت آموزش و  روزهای گذشته از تفاهم
هزار  ٢پرورش با حوزه علميه قم برای استخدام 

 !!طلبه برای سال جاری تحصيلی خبر داد

حذف مساله معلمان بازنشسته نيز از ديگر 
ست که نمايندگان کالهبردار مجلس در  مواردی

در اليحه قبلی .  اند اين اليحه آن را هدف قرار داده
"و در ماده هشت آن آمده بود در اجرای ماده : 

قانون برنامه پنج ساله ششم، حقوق و مزايای  ٣٠
معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش، 
متناسب با حقوق و مزايای معلمان شاغل با رتبه 

اما در اليحه کنونی به اين ".  باشد متناظر آنان می
بهانه که مساله بازنشستگان جداگانه بررسی 

. خواهد شد، اين ماده به طور کامل حذف شد
ست که  ای گونه تاريخ اجرای اين اليحه هم به

 ١۴٠٠بندی شامل معلمانی که در سال  رتبه
گردد و منوط کردن   شوند نمی بازنشسته می

بينی بار  پيشبه  ١۴٠١اجرای اليحه در سال 
بندی حتا شامل  شود تا رتبه باعث می مالی

شوند،  بازنشسته می ١۴٠١معلمانی که در سال 
 .نگردد

های حکومت تبصره  يکی ديگر از کالهبرداری
اجرای "طور که در باال آمد  است، همان ٧ماده  ٣

بينی بار  منوط به پيش ١۴٠١اين اليحه در سال 
معنای .  سال آينده است"  مالی آن در بودجه

اين است که به دليل اعتراضات  ٣روشن تبصره 
گير شدن آن،  گسترده معلمان و ترس از همه
بندی به حقوق  مبلغی جزئی تحت عنوان رتبه

که مبلغی در حد و حدود (شود  معلمان اضافه 
، تا )ساعت کار اضافه هفتگی خواهد بود ۶همان 

سال آينده که جمهوری اسالمی فرصت برای 
 . بندی معلمان پيدا کند رتبه" مالی ماست"

احمدی دبير کميسيون آموزش مجلس اسالمی به 
: وی گفت.  وضوع اين موضوع را بيان کرد

بندی  اعتبار تخصيص يافته برای اجرای رتبه"
ولی در .  هزار ميليارد تومان رسيد ٣٠معلمان به 

بندی معلمان  مجموع بنا داريم که اجرای رتبه
اجرای   ...ای آغاز شود سريعا و با هر بودجه

درصد بودجه الزم  ۶٠تا  ۵٠بندی معلمان با  رتبه
 ".بهتر ازعدم اجرای آن است

 ١۵خواهد با همان  به عبارت روشن مجلس می
هزار ميليارد تومان سروته قضيه را هم بياورد و 

ست که براساس برآوردهای مستقل  اين در حالی
ای که  بندی به صورت اليحه اجرای کامل رتبه

 ٧٧ابتدا در کميسيون مجلس مطرح شده بود، 
 .هزار ميليارد تومان هزينه دارد

های  جالب آن که در گزارشی که مرکز پژوهش
مجلس به مجلس و کابينه ارسال کرده و ده 

ها از جمله در خبرگزاری  مهرماه در رسانه
ضرورت اصالحات "در رابطه با "  فارس"

ی  منتشر گرديد، به بهانه"  ساختاری بودجه
کسری بودجه و تاثير آن در اقتصاد، پيشنهاداتی 

از .  های دولت داده شده است برای کنترل هزينه
های حقوق و  کنترل رشد هزينهجمله پيشنهاد 

دستمزد از طريق کاهش ضريب رشد حقوق و 
دستمزد و کنترل روند گسترش مستخدمين و 

کنترل بار مالی جديد بر ، بگيران دولت حقوق
های بازنشستگی و ممنوعيت ايجاد هزينه  صندوق

 های بازنشستگی بدون تامين منابع برای صندوق
 .است

بنابراين مشخص است، جمهوری اسالمی نه 
بندی است و نه  خواستار اجرای اليحه رتبه

جمهوری .  خواهد اجرا کند سازی را می همسان
خواهد بار بحران اقتصادی  اسالمی برعکس می

را هر چه بيشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان 
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اساسا اين دستور کار کابينه رئيسی و  بياندازد و  
ست که در گزارش    و اين چيزی   مجلس قاليباف است 

های مجلس کامال عيان بيان شده    مرکز پژوهش 
 .است 

البته به  (را  "  بندی   اليحه رتبه "اگر مجلس با عجله  
فوری در سامانه مجلس بارگذاری کرده  )  شکلی ابتر 

کنند که اليحه    امضا جمع می   ٢٠٠ و نمايندگان  
فوری بررسی شود، تنها و تنها به خاطر ترس از  

. هاست   اعتراضات، ادامه و بويژه گسترش آن 
سازی مستمری    طور که اجرای ابتر همسان   همان 

بازنشستگان کشوری و پس از آن بازنشستگان  
ی اعتراضات و مبارزات    تامين اجتماعی هم نتيجه 

 .بازنشستگان بود 
کار گروه آموزش و  "به اعتراف موسی بيات مدير  

سه دهه  "های مجلس،    مرکز پژوهش "  پرورش 
بندی بر روی ميز آموزش و پرورش    طرح رتبه 

قانون نظام پرداخت به کارکنان    ٧١ در سال  .  است 
بندی    به تصويب رسيد و از آن پس طرح رتبه 

وجود آمد از آن سال تا امروز سيزده بار طرح    به 
بندی تصويب شده، اما از اجرای آن هرگز    رتبه 

 ". خبری نشده است 
های رژيم در پاسخ به    البته يکی ديگر از سياست 

ای از جمله اعتراضات و اعتصاب    اعتراضات توده 
در طول يک ماه و اندی که  .  معلمان، سرکوب است 

  ٣ گذرد تاکنون    از دور جديد اعتراضات معلمان می 
زاده سخنگوی کانون صنفی    معلم، عزيز قاسم 

معلمان گيالن و غالمرضا غالمی کندازی و مهدی  
فتحی دو معلم فعال در استان فارس بازداشت و  
حبيبی معلم زندانی سابق از آموزش و پرورش  

مهر آرش    ٨ چنين روز پنجشنبه    هم .  اخراج شده است 
شادمند دبير هنر، عکاس و دانشجوی کارشناسی  

ای که تاکنون چندين بار به    ارشد هنرهای چند رسانه 
های صنفی بازداشت شده بود توسط    دليل فعاليت 

نيروهای امنيتی در تبريز بازداشت و به مکان  
معلم در    ۴ بازداشت اين  .  نامعلومی برده شد 

اکنون بيش از ده معلم با احکام    ست که هم   حالی 
های جمهوری اسالمی در زندان    دادگاه   ناعادالنه بی 

 .برند   بسر می 
های    کيفيت آموزش و تحصيل کودکان يکی از مالک 

مهم توسعه يک کشور است، اما در ايران سال از  
پی سال کيفيت آموزشی افت کرده و کودکان  

يک دليل مهم آن  .  مانند   بيشتری از تحصيل باز می 
اين است که جمهوری اسالمی حاضر به هزينه  
کردن در اين امر نيست، جدا از اين که آموزش  

های حکومت    نوين در خيلی از جوانب آن با آموزه 
 .دينی و خرافات اسالمی در تضاد است 

جمهوری اسالمی پول دارد تا در يمن جنگ به راه  
اندازد، از دولت بشار اسد حمايت نظامی و مالی  

هللا لبنان بدهد، پول    کند، نفت مجانی و پول به حزب 
دارد تا خرج ماشين جنگی خود کند تا جايی که  
براساس آمارهای رسمی چهاردهمين کشور جهان  

های تسليحاتی است و اين جدا از آن    از نظر هزينه 
است که بخش مهمی از سودهای آغشته به رانت  

شود،    ای خرج همان دستگاه نظامی می   کارتل خامنه 
اما وقتی به معلمان، بازنشستگان، پرستاران،  

ها، بهداشت و درمان، معضل    مدارس، بيمارستان 

ها، معيشت سالمندان بدون    مسکن مردم، جاده 
مستمری، مستمری بيکاری برای تمام بيکاران و  

رسد پولی در بساط نيست، کسری بودجه    غيره می 
زا    دارد و افزودن به حقوق و دستمزد نيز تورم 

 !!شود   می 
البته در اساس اين مهم نيست که جمهوری اسالمی  

اين مهم است که جمهوری اسالمی  .  پول دارد يا نه 
حق و حقوق معلمان و بازنشستگان و ديگر  

کند    زحمتکشان را باال کشيده و خرج مطامع خود می 
و بنابراين بايد آن را از حلقوم اين رژيم جنايتکار  

معلمان در شعارهای خود در  .  بيرون کشيد 
مهر نشان دادند که گول    ١١ تظاهرات يکشنبه  

های حکومت جبار را    مجلس و ديگر دستگاه 

طور که معلم اخراجی حبيبی    نخواهند خورد و همان 
گويی به خواست معلمان    گفت در صورت عدم پاسخ 

از سياست جمهوری  .  اعتراضات ادامه خواهد يافت 
اسالمی نيز روشن است که تالش دارد تا سال آينده  
حتا از ميزان افزايش اسمی دستمزد و حقوق نيز  

های    درصدی   ٩٩ بکاهد و اين يعنی فقر بيشتر  
نشينی    اگر جمهوری اسالمی جايی عقب .  جامعه 

کند تنها به دليل    نشينی می   کند يا به ظاهر عقب   می 
اعتراضات و ترس رژيم از فراگير شدن  

. تنها راه نيز اما همين است .  اعتراضات است 
های    جمهوری اسالمی سدی در برابر خواست 

کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان  
 .جامعه است، بنابراين اين سد را بايد در هم شکست 

 
 
 
 

 جنبش معلمان 
 سِر باز ايستادن ندارد

 ضرورت کارزار عمومی برای
 مقابله با اعدام در ايران 

تمامی اين سال ها، بقاء  و ماندگاری خود را با  
اينکه اجرای  .  کشتار و اعدام تداوم بخشيده است 

مجازات شنيع اعدام در ايران پيش از هر چيز ريشه  
در ماهيت ارتجاعی و واپسگرايی جمهوری اسالمی  

اما صرفا انگشت  .  دارد، ترديدی در آن نيست 
گذاشتن به خصلت ارتجاعی و قرون وسطائی اين  
رژيم به تنهايی توضيح دهنده چرايی اين همه اعدام  

عالوه بر ماهيت ارتجاعی  .  در ايران نيست 
جمهوری اسالمی، هيئت حاکمه ايران، استمرار و  
ماندگاری خود را به ايجاد رعب و  وحشت و خفقان  

اعمال سرکوب و کشتار،  .  در جامعه گره زده است 
و به طور اخص اجرای مجازات اعدام چه در  
مواجهه با بحران سياسی و چه در مقابله با  
معضالت اجتماعی، همواره بخشی از سياست  
راهبردی جمهوری اسالمی از آغاز تا به امروز  

سياستی که نمايش آن همواره طی سه  .  بوده است 
پرده توسط نهادهای اجرايی، نيروهای امنيتی و  
دستگاه قضايی جمهوری اسالمی اجرا شده و می  

پرده نخست اين نمايش مرگبار، با بگير و ببند  .  شود 
و کشتار معترضين در کف خيابان ها توسط نيروی  
انتظامی تحت امر وزارت کشور شروع می شود،  
پرده دوم آن، با بازجويی و شکنجه و پرونده سازی  
و به قتل رساندن دستگيرشدگان توسط شکنجه گران  
امنيتی و اطالعاتی رژيم دنبال می شود و سرانجام   
پرده سوم اين نمايش خونبار توسط دستگاه قضايی با  

 . صدور احکام اعدام به اجرا در می آيد 
کشتار وسيع خيابانی، دستگيری هزارن نفر از  

، کشته شدن ده ها  ٩٨ و آبان    ٩۶ معترضان دی ماه  
تن از جوانان بازداشت شده در اتاق های بازجويی و  
شکنجه، و اجرای حکم اعدام برای تعدادی از  
دستگيرشدگان سال های اخير، از جمله نويد  
افکاری، مصطفی صالحی، هدايت عبدهللا پور و ده  
ها نفر ديگری که طی همين يک سال گذشته اعدام  
شده اند و يا زندانيانی که هم اينک در انتظار اجرای  
حکم اعدام هستند، جملگی متهمان محکوم به مرگی  
بوده و هستند که اساسا بدون داشتن وکيل مدافع در  
دادگاه های در بسته توسط جالدان جمهوری اسالمی  

تداوم و  .  محاکمه و به جوخه های مرگ سپرده شدند 
تکرار اين اعدام ها در جمهوری اسالمی و اينکه در  
سال گذشته بيش از نيمی از مجموعه اعدام های ثبت  
شده در جهان فقط در ايران اتفاق افتاده است، تماما  

بيانگر اين حقيقت محض است که تصور توقف  
مجازات اعدام در جمهوری اسالمی صرفا با فعاليت  
های حقوق بشری و فشار نهادهای بين المللی  

 .تصوری بسيار خام، کودکانه و باطل است 
تجربه بيش از چهار دهه اعدام مخالفين و کشتار  
معترضان خيابانی به ما می گويد، اگرچه پيکار و  
تالش و مبارزه عليه اعدام لحظه ای نبايد متوقف  
گردد، و اين تالش می بايست در عرصه های  
وسيعتری گسترش يابد، اما از طرف ديگر، همين  
تجربه تا کنونی مبارزه عليه اعدام به ما آموخته  
است، که مبارزه برای لغو مجازات اعدام زمانی  
موثر و کارساز خواهد بود که اين مبارزه از  
محدوده کنش های حقوق بشری فراتر رفته و به  
مبارزه ای بزرگتر در مسير سرنگونی جمهوری  

اکنون کارگران، زحمتکشان  .  اسالمی پيوند داده شود 
و تمام گروه ها و آحاد مختلف جامعه بايد متوجه اين  
امر شده باشند که مبارزه عليه اعدام بدون مبارزه  
عليه رژيم آدمکش جمهوری اسالمی قرين موفقيت  

طرح اين موضوع آيا بدان معناست که  .  نخواهد شد 
. مبارزه برای لغو اعدام در ايران بی فايده است 

در شرايط فعلی که جمهوری  .  قطعا پاسخ منفی است 
اسالمی بيش از هر زمان ديگری در بحران های  
ژرف سياسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است  
و اين احتمال هم وجود دارد که برای برون رفت از  
بحران های موجود به اعدام های وسيعتری متوسل  
شود، مسلما می باست مبارزه عليه اعدام را در  

خصوصا در  .  عرصه های بيشتری گسترش داد 
وضعيت موجود و با روی کار آمدن ابراهيم  

ساله از کشتار و اعدام را    ۴٠ رئيسی، که پيشينه ای  
در کارنامه خود دارد، دامن زدن به يک مبارزه  
عمومی و همگانی عليه اعدام به امری ضروری در  

روشن است که ضرورت  .  جامعه تبديل شده است 
اين امر، بيش از همه بر دوش طبقه کارگر، سازمان  
های سياسی چپ و کمونيست، نيروهای آزادی  
خواه، نهادهای اجتماعی و عموم مردم آگاه و مبارزه  

چرا که کارگران و  .  ايران سنگينی می کند 
زحمتکشان، سازمان های چپ و کمونيست مدافع  
طبقه کارگر و عموم نيروهای مترقی و آزاديخواه  
جزو اولين کسانی هستند که بيش از ديگران از  
مزايای لغو مجازات اعدام در ايران بهره مند می  

 .شوند 
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٩درصفحه   

در "  نگاو هه"طبق آمار سازمان حقوق بشری 
 ٢٠٢١تا مارس  ٢٠٢٠، از مارس ٩٩اسفند 
زن در شهرهای مختلف کردستان به  ٢٩کم  دست

 ٨، "خانوادگی قتل"مورد  ١۵:  اند قتل رسيده
 ۵مورد در پی سرقت و  ١، "قتل ناموسی"مورد 

هنگام بررسی ".  نامعلوم"مورد به علت 
کشی بايد به چند نکته توجه  های زن پرونده

داشت؛ نخست آن که بسياری از اين جنايات، از 
جلوه داده "  خودکشی"سوی قاتل يا همدستانش 

شوند، چنان که در مورد فائزه نيز ابتدا پدر و  می
وانمود "  خودسوزی"خانواده کوشيدند آن را 

کنند، اما فائزه پيش از مرگ به يک  کادر 
پدرش او را به آتش کشيده "پزشکی گفته بود که 

بندی قتل زنان از سوی  نکته بعد، دسته".  است
و "  های خانوادگی قتل"مقامات رژيم تحت عنوان 

و مخدوش کردن مرز اين "  های ناموسی قتل"
های  قتل"سپس آن که، در مورد .  هاست قتل

های مختلف  همچون تمام ناهنجاری"  ناموسی
اجتماعی آمار درستی وجود ندارد و احتماال آمار 

از آماری است که از سوی نهادهای   واقعی بيش
حقوق بشری و به ندرت نيز از سوی مسئولين 

 .شوند رژيم منتشر می
شوند که  هايی اطالق می به قتل"  قتل ناموسی"

مرتکب قتل "  ناموس"قاتالن با توسل به بهانه 
ريزی قبلی، از  شوند و اکثراً نيز با برنامه می
کلمه .  های عمد قرار دارند رو در زمره قتل اين

نامه برابر است با کلماتی از  در لغت"  ناموس"
عفت و "، "آبرو"، "غيرت"، "شرف"جمله 

های  کلماتی در ارتباط با زن و محک".  عصمت
ی دختر، خواهر، مادر يا  رفتار جنسی زنانه

همسر و وظيفه حراست از آنان که بر عهده 
مورد از اين  ٢٠"  نگاو هه"در آمار .  مردان است

در .  ها توسط پدر، برادر و همسر بوده است قتل
ها و  جوامع مردساالر که مالکيت بر زن در سنت

های عميقی دارد، زنان يکی  ها ريشه باورهای آن
از اموال خانواده و تجسم شرافت و ناموس 

شوند نه موجودی  مالکان يعنی مردان تلقی می
موجودی .  انسانی با حقوق انسانی و دارای عزت

های سنتی و زندگی بر  که اگر بخواهد از نقش
اساس هنجارهای مردساالرانه سر بتاباند، 

در چنين فرهنگی .  گردد مستوجب مجازات می
تمرد زن در برابر قواعد رفتار جنسی، مايه ننگ 

شود و بر مردان است  و شرمساری خانواده می
. را پاک کنند"  ننگ"که با ريختن خون زن، اين 

در نتيجه، قاتلين نه تنها پس از جنايت شنيع خود 
احساس شرمساری يا پشيمانی ندارند، بلکه به 

خانواده افتخار "  آبروی"ی خود و احيای  کرده
در يک نمونه پدری اهل مريوان، .  کنند می

دخترش را به دليل قصد ازدواج با مردی، با 
کند و جسدش را به ميدان  دستان خود خفه می

" لکه ننگ"برد تا به همه نشان دهد که  روستا می
در چنين فرهنگ و .  را پاک کرده است

های  هايی، بهانه برای قتل زنان به بهانه سنت

خودداری از ازدواج :  بسيار است"  ناموسی"
اجباری، قربانی يک تجاوز جنسی بودن، طالق 
گرفتن، ارتباط با جنس مخالف، صحبت کردن با 

، گاهی "سوءظن"، حتا به بهانه "نامحرم"مرد 
رخ داده باشد، بلکه "  خطايی"نيز نبايد حتما 

رفتاری ناهمخوان با سنن و  فرهنگ منطقه کافی 
است تا به بهای جان تمام شود، مثالً سوءظن پدر 

 .ساله يا قصد طالق ٧به دختر 
دهد  های ناموسی نشان می نگاهی به آمار قتل

هايی  ها به استان باالترين آمار اين گونه قتل
های  اختصاص دارد که  دارای باالترين شاخص

فالکت از جمله بيکاری و خط فقر نيز هستند، از 
يعنی در جوامعی که .  جمله کردستان و خوزستان

نيافتگی اقتصادی همدوش فرهنگ  توسعه
ای و  های ديرپای قبيله مردساالرانه و سنت

. داری بر جامعه سايه گسترده است پيشاسرمايه
در سوی ديگر اين سکه، دختران نيز امکان ادامه 
تحصيل يا اشتغال را ندارند، در سنين پايين 

کنند و از لحاظ اقتصادی به مردان  ازدواج می
اند که به نوبه خود بر اقتدار مردانه  وابسته

 .افزايد می
بر اساس گزارشی که از سوی نيروی انتظامی 
جمهوری اسالمی منتشر شده است، در سال 

های ناموسی  زن در قتل ٣۴٠کم   دست ١٣٩٠
ها در  گونه قتل کشته شدند و بيشتر قربانيان اين

در سال  .اند های کردستان و خوزستان بوده استان
های پليس،  برای نخستين بار در تحليل ٩۴
های خانوادگی تفکيک  های ناموسی از قتل قتل

شدند، هرچند بايد توجه داشت که آمارهای جنايی 
، ٩٧در سال .  نيز دقت و شفافيت الزم را ندارند

های ايالم، لرستان، کرمانشاه،  زن در استان ٣٣
کردستان و آذربايجان غربی به دست پدر، 

از اين .  برادر، همسر و پسر خود به قتل رسيدند
مورد به دليل  ٢٠قتل ناموسی و  ٨ميان،  

در آمار اين سال، .  اختالفات خانوادگی بوده است
قتل دارای باالترين آمار بوده و  ١۴کردستان با 

قتل در رديف دوم قرار داشته  ٨کرمانشاه با 
تا آذر ماه همان سال،  ٩٨از ابتدای سال .  است
و ترس "  اختالفات خانوادگی"زن به دليل  ١٠٣

از قتل توسط اعضای خانواده خودکشی کردند و 
در برخی از .  زن قربانی قتل ناموسی شدند ٢۵

موارد خودکشی به روش خودسوزی، اين عمل 
. در پی اجبار مردان خانواده صورت گرفته است

 ٧نيز به گزارش هرانا،  ٩٩ماه اول  سال  ٢در 
بنا به .  زن توسط اعضای خانواده به قتل رسيدند

 ٣٧۵ها ومقاالت دانشگاهی ساالنه بين  نامه پايان
دهد که  قتل ناموسی در ايران رخ می ۴۵٠تا 

ای مانند  ای و عشيره های با بافت قبيله استان
خوزستان، کردستان، ايالم و سيستان و بلوچستان 

 . بندی قرار دارند در رأس رتبه
های ناموسی، در  الزم به يادآوری است که قتل

دهند، تمرکز بر  بسياری از نقاط کشور رخ می
کردستان تنها به علت افزايش روزافزون اين 

های مشابه از نظر  آمار در اين استان و استان
در .  سياسی است  -اقتصادی و بافت فرهنگی 

ها، به عنوان  تبيين اين پديده، برخی پژوهش
نمونه در مورد مريوان، يکی از داليل افزايش 

های ناموسی را گسترش ابزارهای  آمار قتل
اطالعاتی و ارتباطی، ارتقای آگاهی زنان و 
تحول اقتصادی به دنبال رواج مبادالت مرزی با 

در نتيجه اين .  کنند کردستان عراق ارزيابی می
تحوالت، سبک زندگی و هويت زنان کرد 

ای که  دستخوش تغييراتی شده است، اما در جامعه
مرد و دارايی وی "  ناموس"هنوز زن را نماد 

اين تقابل، بر تضاد .  کند برای مبادله تعريف می
در .  زنانه افزوده است  –منافع و دوگانه مردانه 

چنين وضعيتی است که به خشونت عليه زنان به 
طور عام و قتل ناموسی به طور خاص، به مثابه 

گيری سلطه و  راهبردی مردانه برای بازپس
قدرت و تحکيم نظام مردساالر به مجازات زن و 

همچنين .  شود ارتکاب قتل ناموسی دامن زده می
توان به نقش ابزارهای نوين  بر اين داليل می

برداری از ابعاد چنين  ارتباطی در پرده
 .هايی اشاره کرد جنايت

های منسوخ و  گذشته از نظام مردساالرانه و سنت
ارتجاعی نبايستی از نقش جمهوری اسالمی در 

نقشی که تنها به .  ها غافل شد استمرار اين جنايت
و "  های خانوادگی قتل"مخدوش کردن آمار 

يا عدم انتشار آمار دقيق و "  های ناموسی قتل"
شود، بلکه فضای امن و  شفاف محدود نمی

های ناموسی فراهم  مساعدی نيز برای بروز قتل
های  اين رژيم اسالمی، نه تنها نابرابری.  آورد می

شرعی عليه زنان را در قوانين تثبيت کرده است، 
ترين مفاهيم موجود در سنن و  مانده بلکه عقب

های مردساالر ديرينه را تطهير و به الگوی  شيوه
قوانين اسالمی، قتل زن .  مطلوب بدل کرده است

به دست نزديکان مرد را از حيطه عمومی خارج 
درون "ساخته و به امری خصوصی و 

قانون  ٢٢٠در ماده .  تقليل داده است"  خانوادگی
مجلس  ١٣٧٠مصوب "  مجازات اسالمی"

پدر يا جد پدری که : "شورای ارتجاعی آمده است
شود و به  فرزند خود را بکشد، قصاص نمی

پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم 
ای که به موجب آن در بسياری  ماده."  خواهد شد

شود يا حداکثر حکم  از موارد پدر آزاد می
در .  گردد مجازات خفيفی برای او صادر می

مواردی هم که قاتل پدر يا جد پدری نيست، از 
جايی که وی يکی از اعضای خانواده است و  آن

چه بسا قتل با تشويق يا رضايت پدر يا جد پدری 
پوشی  انجام شده، اوليای دم از مجازات قاتل چشم

در .  شوند کنند و حتا خواستار عفو وی می می
مجازات "های همين قانون  يکی ديگر از ماده

، جواز اجرای ۶٣٠، يعنی در ماده "اسالمی
مجازات بدون تشريفات و قانونی و شرعی در 

" ارتکاب جرم عليه حيثيت و کيان خانواده"برابر 
هر گاه "طبق اين ماده .  به شوهر سپرده شده است

مرد همسرش را در حال زنا ببيند و علم به 
تواند او را به قتل  تمکين زن داشته باشد، می

ای که بسياری از مردان با توسل  بهانه."  برساند

١٠از صفحه   

 قتل ناموسی، چهره کريه نظام مردساالر

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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قتل )  ای حتا بدون مشاهده چنين صحنه(به آن، 
کنند و از مجازات  شان را توجيه می همسران

هر گاه "که طبق آن  ١۵۶يا ماده .  گريزند می
فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، 

مرتکب قتل عمد شود، مجازات ...."  ناموس،
 .شود نمی

در ساير قوانين نيز وضعيت فرودست زن نه تنها 
تثبيت شده است، نه تنها اين فرودستی از تمامی 
بلندگوهای تبليغاتی و سکوهای سخنرانی سران 

های درسی و منابر مذهبی تبليغ  رژيم و کتاب
شود، بلکه به عريانی در اماکن عمومی،  می

. گذارد تمامی چهره کريه خود را به نمايش می
مثال در مورد حجاب اسالمی که از طريق آن 

کوشد سلطه  نظام پدرساالر جمهوری اسالمی می
 .خود بر بدن زنان را تحميل کند

همين مختصر کافی است نشان دهد که اولين گام 
برای پايان بخشيدن به خشونت عليه زنان و 

ترين شکل آن، يعنی قتل ناموسی، براندازی  فجيع
اين رژيم دينی و برپايی حکومتی است که در آن 

همراه .  جدايی کامل دين و دولت متحقق شده باشد
با آن بايستی برابری کامل زنان با مردان در 
تمامی ابعاد اقتصادی، سياسی، اجتماعی به 

همراه با اين .  رسميت شناخته و برقرار شود
گيرانه و مؤثری در  اقدامات، بايستی قوانين سخت

چنين قوانين  برابر اعمال خشونت عليه زنان و هم
گرانه به نفع زنان تصويب شود و در عمل  حمايت

تأمين و تضمين .  با جديت به اجرا درآيند
های برابر برای توانمندسازی اقتصادی و  فرصت

گام با اين تغييرات بايستی تمامی  هم.  سياسی زنان
بخشی و  ابزارهای موجود برای آگاهی

ستيزی به  سازی عليه مردساالری و زن فرهنگ
های  ها و سنت کار گرفته شوند تا اين فرهنگ
تحوالتی که نه .  مذموم و ضد انسانی جاروشوند

تنها متضمن منافع زنان به مثابه نيمی از اعضای 
جامعه است، بلکه در صورت تحقق راه رشد و 

گشايد و مرد و زن، هر  توسعه بر جامعه را می
 .مند خواهند شد دو، از ثمرات آن بهره

 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و
 کمونيست به مناسبت دهم اکتبر     

 
 !نه به اعدام

 
اع از خود نمی شناسد ؟  "  " پس اين چه نوع جامعه ای هست که جز جالد هيچ ابزار ديگری برای دف

 "نيويورک ديلی تريبون  " در    1853فوريه    17 –مارکس  
 
ز زمانيکه مالکيت خصوصی پديد آمد و جامعه به طبقات تقسيم شد، بکارگيری قهر و خشونت سازمان  ا 

ات  . يافته دولتی توسط طبقات حاکم عليه فرودستان روشی معمول و مرسوم بوده است  ق تی طب اين سلطه دول
 . حاکم همواره با شکنجه و اعدام عجين بوده است 

هات دول  .  اقدامی برای حفظ سلطه بورژوازی حاکم بطور کلی است .  اعدام قتل عمد دولتی هست  توجي
دان بزهکار و   مجری حکم اعدام دال بر اينکه اين شيوه مجازات در کاهش قتل و خشونت از جانب شهرون

ه است "  امنيت شهروندان  " تقويت   کاران ت اي . موثر است، توجيه کردن و سر پوش گذاشتن بر اين عمل جن
ان   ي دان د، زن عالوه بر مخالفان سياسی که آشکارا برای حفظ سلطه طبقه حاکم به جوخه اعدام سپرده می شون

 . مرتکب جرائم عادی نيز قربانی نظام های طبقاتی توليدکننده نابرابری و بی عدالتی اجتماعی هستند 
ر را در يک قطب   در عصر ما، نظام  سرمايه داری با بازتوليد روابط سلطه سرمايه، فقر هر چه فزاينده ت

اشی  .  و سرمايه و ثروت را در قطب ديگر در دست اقليتی متمرکز می کند  ه بزهکاری ن آنوقت در پاسخ ب
 . از اين فقر و تنگدستی، حکومت ها افرادی را که قربانی اين نظام هستند، زندانی و اعدام می کنند 

يجه   ت هم در ن با وجود اينکه شمار قابل توجهی از کشورها به الغای مجازات اعدام کمر همت بسته اند که آن
ن   ان اي ي ان رب عداد ق ه ت ان اسف وده است، مت مبارزات چندين ساله طبقه کارگر و نيروهای آزاديخواه جامعه ب

در    ٠ ٢ ٠ ٢ نفر در سال    ٨٣ ٤ ،  » سازمان عفو بين الملل « بنا به گزارش  .  مجازات غيرانسانی کماکان باالست 
رين شمار    .جهان اعدام شده اند  يشت کشورهای چين ، ايران ، مصر، عراق و عربستان سعودی به ترتيب ب

جمهوری اسالمی ايران با در نظر گرفتن جمعيت اين کشورها،  .  اعدام شدگان را به خود اختصاص داده اند 
ان دست  ٠ ٤ ١ طبق همين گزارش دولتها در  .  صدرنشين اعدام سرانه در جهان است  ي دان کشور به شکنجه زن

آمار رسمی نشان می دهد که در سال  .  دراين حوزه نيز جمهوری اسالمی جايگاه ننگينی دارد . می زنند  
 .زندانی زير شکنجه به قتل رسيده اند    72های اخير در زندان های ايران ،  

ن   نگاهی به جزئيات اجرای حکم اعدام در جمهوری اسالمی ايران بازهم دريچه های بيشتری را به سوی اي
  ٧ ۶ ٢ ، شمار اعدام شدگان در جمهوری اسالمی " حقوق بشر ايران " در گزارش امسال  .  دوزخ باز می کند 

ی  . ديده می شوند " کودک " ٤ نفر قيد شده است که در ميان آنان،    کل ه ال دن نوشاب يک نفر نيز به جرم نوشي
ه  .  خطر اعدام همچنان زندانيان متعددی را تهديد می کند .  اعدام شده است  عداد ن ه گزارشات رسمی ت ا ب ن ب

ه،   هان، ارومي دان های اهواز، اصف ه در زن چندان کمی از زندانيان سياسی در زندان های مختلف ازجمل
 .  شهرهای کردستان، زاهدان و مشهد اعدام شده اند 

ان،   ان، دانشجوي مان، زن با تمام اين خشونتها، ادامه جنبش های اعتراضی سراسری کارگران، معل
ه    -عليه سياست های اقتصادی  ...بازنشستگان و   ي سياسی رژيم، عليه فساد، اختالس، تورم و گرانی و نيز عل

ماعی   مديريت جنايت بار پاندمی مرگبار کرونا نشان می دهد که ما وارد دوران جديدی از جنبش های اجت
 .در ايران شده ايم  

راِن، پسا خيزش های دی ماه   ان    96در مقابل، نظام سرمايه داری مذهبی در اي از سوئی و    98و آب
اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران و حقوق بگيران ثابت که اعتصابات کارگران پروژه ای صنعت  
يسی،   ا انتصاب رئ نفت و کارگران نيشکر هفت تپه درخشان ترين نمونه های آنها هستند، از سوی ديگر، ب
ر را در پيش   يشت اين قاضی مرگ و جنايتکار عليه بشريت، شمشير را از رو بسته و شيوه ارعاب بازهم ب
ه   ور کار خود گذاشت گرفته و استفاده باز هم بيشتر از قتل دولتی و احکام قرون وسطائی ديگر را در دست

دگان  . است  ور کار رزمن د در دست اي در چنين شرايطی تشديد مبارزه عليه حکم شنيع اعدام بيش از پيش ب
طبقه کارگر و همه آزاديخواهان و حرکت مداوم به سوی سوسياليسم قرار گيرد تا عرصه را بيش از پيش  

 . بر حکومت سرمايه داری اسالمی تنگ تر کند 
م  ي ر،    10روز  .  ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و ابطال تمام احکام صادر شده دراين جهت هست ب اکت

 .روز جهانی عليه اعدام، با صدای بلند برای لغو مجازات اعدام به ميدان بيائيم 
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

 
2021/08/10 

 
حکمتيست،   -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاها 

 و هسته اقليت ) اقليت (سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  
 
 

٨از صفحه   

 قتل ناموسی، 
 چهره کريه نظام مردساالر



 ٩۴١شماره   ١۴٠٠مهر  ١٩    10

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

  ٨درصفحه 

مهر، خبری منتشر شد مبنی بر  ١٢روز دوشنبه 
ساله، به نام فائزه، توسط  ٢٢به آتش کشيدن زنی 

. پدر معتادش در يکی از روستاهای توابع سنندج
اين زن جوان پس از انتقال به بيمارستان به رغم 

های تيم درمان، پس از تحمل درد بسيار  تالش
خبر اين .  سرانجام جان خود را از دست داد

فاجعه را پزشک جراحی به نام ايمان نوابی در 
پس از فوت .  صفحه شخصی خود منتشر کرد

فائزه روز چهارشنبه شماری از فعالين مدنی در 
مقابل دادگاه مدنی سنندج تجمع اعتراضی برپا 

، "ديگر بس است"ها پالکاردهايی مانند  آن. کردند

١٠ 

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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ديگر "، "همه ما فائزه هستيم"، "کشی نه به زن"
. در دست داشتند"  هيچ جا برای زنان امن نيست

به گفته يکی از معترضان، در اين پرونده نه 
پليس، نه دادگاه و نه سيستم قضايی هيچ اقدامی 

انجام شده است، از "  اقداماتی"البته .  نکرده است
جمله آزادی پدر فائزه و دستور دادستان سنندج 
جهت برخورد با پزشکی که خبر اين جنايت را 

رو چنين دردناک  فائزه از آن.  افشا کرده است
ای بود که قصد داشت با  کشته شد که زن مطلقه

 .مردی ازدواج کند

 قتل ناموسی، چهره کريه نظام مردساالر

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
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