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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 "فرياد آبان"
 

قيام .  گذشته است ٩٨دو سال از قيام آبان 
سلحشورانه ای که اگرچه زير ضربات باتوم و 
رگبار گلوله و آتش و خون، سرکوب شد، اما 
رقص شعله های فروزان آن قيام برآمده از 

قيامی که .  اعماق، از کران تا کرانه ها پيداست
پرده از چهره خوفناک جمهوری اسالمی 
برکشيد، رژيم را رسوا ساخت و زان پس دره ای 
عميق ميان جمهوری اسالمی و توده های مردم 

دره ای آنچنان عميق و پر .  ايران ايجاد شد
ناشدنی که در جای جای کرانه های خونين آن 
فرياد انتقام و سرنگونی جمهوری اسالمی به 

 . گوش می رسد
قيام آبان با گران شدن قيمت بنزين شروع شد و 

. روز سراسر ايران را شعله ور ساخت ۵طی 
آبان،  ٢۴اعالم گران شدن بنزين در نيمه شب 

بستری برای فوران خشم خروشان توده های 
مردمی که از بامداد روز جمعه .  مردم ايران شد

به اعتراض برخاسته بودند، گروه گروه در 
خيابان ها سر ريز شدند، در مقابل پمپ بنزين ها 
اجتماع کردند و صدای اعتراض شان هر لحظه 

فريادی پرطبل تر از حيات که در . پرطنين تر شد
کوتاه زمانی زمين و زمان را زير پای حکومتيان 

قيامی شکوهمند که طی پنج .  به لرزه درآورد
شهر و  ١٠٠روز به سرعت برق و باد بيش از 

 . استان کشور را فرا گرفت ٢٩نقطه در  ٧٠٠
آنچنان بزرگ بود و شکوه و عظمت  ٩٨قيام آبان 

اش آنچنان حاکمان اسالمی را به وحشت انداخت 
آبان با اعالم اينکه  ٢۶که خامنه ای در روز 

به مقامات "  جمهوری اسالمی در خطر است"
"ارشد امنيتی و دولتی دستور داد هر کاری که : 

برای متوقف کردن اعتراضات الزم است انجام 
با فرمان مرگبار خامنه ای، سرکوب ".  دهيد

علنی، عريان و مرگبار توده های معترض آغاز 
شد و طی چند روز، خونين ترين سرکوب 

 . خيابانی توده های مردم ايران رقم خورد
خبرگزاری رويترز طی گزارش مبسوطی در 

اعتراضات کشاورزان استان اصفهان که از روز 
آبان با تجمع در برابر شرکت آب  ١٧دوشنبه 

ای و صداوسيمای مرکز استان اصفهان  منطقه
آغاز شد و در روزهای بعد بر بستر خشکيده 

آبان با  ٢٨زاينده رود ادامه يافت، در روز جمعه 
حضور هزاران نفر از مردم اصفهان بويژه زنان 

زاينده رود را پس بده، به "چون  با شعارهايی هم
 .به اوج خود رسيد" اصفهان نفس بده

تنها ساعاتی پس از تجمع پرشکوه روز جمعه، 
دمحم مخبر معاون اول ابراهيم رئيسی اعالم کرد 

آبان، رئيس جمهور جمهوری اسالمی،  ٢۴روز 
قانون حمايت "ابراهيم رئيسی، قانون موسوم به 

را برای اجرا به "  از خانواده و جوانی جمعيت
وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

اين .  معاونت امور زنان و خانواده ابالغ کرد
طرح که در پاييز سال گذشته در مجلس اعالم 

مهر به تصويب رسيد و  ٢۴وصول شده بود، در 
آبان، توسط  ١١پس از تأييد شورای نگهبان در 

قاليباف برای اجرا به کابينه رئيسی ابالغ شد و 
سال، آزمايشی به اجرا  ٧قرار است به مدت 

 . درآيد
افزايش "ای،  ماده ٧٢هدف از اجرای اين قانون 

  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴۶شماره  ١۴٠٠آذر   ١ –سال  چهل و سه 

 تا جمهوری اسالمی بر سر کار است، 
 اصفهان نفس نخواهد کشيد

گذرد و  ماه از شيوع کرونا در ايران می ٢٢
باختگان مرتبط با اين  هنوز آمار روزانه جان

بر اساس آمار .  بيماری از صد نفر متجاوز است
هزار و بر طبق آمار  ١٢٩رسمی دولتی تاکنون 

هزار تن از مردم ايران  ٣٠٠غيررسمی حدود 
 .اند داده در اثر اين بيماری جان خود را ازدست

های  کرونا عواقب بسيار وخيمی برای توده
عالوه .  زحمتکش مردم ايران به بار آورده است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 تشکل  ٨ بيانيه مشترک
 و

ضرورت تشديد مبارزه  
 حول شعارهای سياسی

ای و  در راستای پيشبرد اهداف خامنه"  جمعيت
ذکر "  افزايش جمعيت"ساير سران نظام برای 

قانونی که نه تنها از سوی کارشناسان، .  شده است
بلکه برخی مقامات رژيم نيز با انتقادات فراوانی 

ناقض حقوق "مواجه بود، چنان که برخی آن را 
افزايش شمار معلوالن و "ساز  و زمينه"  بشر

معرفی "  های مقاربتی مبتاليان به ايدز و بيماری
ستيزانه و  اين قانون به شدت زن.  کردند 

المللی را  ارتجاعی، صدای اعتراض نهادهای بين
بان حقوق بشر،  سازمان ديده.  نيز بلند کرده است

خطرآفرين برای "و "  ناقض حقوق زنان"آن را 

 امنيتی کردن سقط جنين نيز 
 معضل جمعيتی رژيم را حل نخواهد کرد

 سرپرست  ها هزار کودک بی کرونا و ده

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 خشونت عليه زنان  روز جهانی مبارزه با نوامبر  ٢۵بمناسبت 

 

  !خشونت عليه زنان فقط معضل زنان نيست
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١از صفحه   

، تعداد کشته شدگان آبان را ٩٨دوم ديماه  "فرياد آبان"
 ٧نفر و آمار بازداشتی ها را بيش از  ١۵٠٠

هزار نفر اعالم کرد، که از اين تعداد، دست 
. نفر زن بودند ۴٠٠نوجوان و حدود   ١٧کم 

سازمان عفو بين الملل نيز در همان موقع، 
تعداد جان باختگان شناسايی شده را با درج 

اين سازمان .  نفر اعالم کرد ٣٠۴اسامی آنان 
در آخرين گزارش خود که همزمان با دومين 
سالگرد کشتار خونين آبان منتشر شد، با 

نفر ديگر، ميزان کشته شدگان  ٢٠شناسايی 
عفو بين .  نفر اعالم کرده است ٣٢۴آبان را 

الملل اما در تمامی دو سال گذشته همواره بر 
اين نکته تاکيد داشته که تعداد جان باختگان 

از آمار اعالم شده "  بيشتر"آبان به مراتب 
 . است

فاجعه سرکوب قيام آبان، فقط به تعداد انبوه 
جان باختگان و دستگيرشدگان آن روزها 

بازداشت شدگان نيز، ماه ها .  خالصه نشد
زير فشار و شکنجه بودند، زخمی ها از 
بيمارستان ها ربوده شدند، دارو  و درمان از 
آنان دريغ شد و بسياری نيز زير شکنجه 

همراه با بازداشت شدگان، .  جان باختند
خانواده های آنان نيز از هر طرف مورد 

عزاداری ممنوع .  آزار و اذيت قرار گرفتند
و خانواده های داغدار با دستگيری و تهديد و 

آنچه در روزهای . پيگرد قضايی مواجه شدند
قيام و هفته های پس از آن اتفاق افتاد، نمونه 
کاملی از درنده خويی، سبُعيت، آدمُکشی و 
بی رحمی جمهوری اسالمی بود که آشکارا 

 . در معرض ديد جهان و جهانيان قرار گرفت
هيئت حاکمه ايران با چنين حجمی از کشتار 
و جنايت و آدمُکشی، پس از پنج روز موفق 

حماسه آفرينی توده .  به سرکوب قيام آبان شد
های مردم ايران که برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی خيز برداشته بودند، اگرچه 
به بی رحمانه ترين شکل ممکن سرکوب 
شد، اما اثرات بی بديل آن هنوز هم در متن 

در دو سال گذشته، آبان و . جامعه جاری ست
کشته شدگان آبان در هر حرکت اعتراضی 

ياد جان .  مردم حضوری پر رنگ داشته اند
و "  آبان زنده است"باختگان آبان با طنين 

، خواب راحت از چشم "ما فرياد آبانيم"
. آدمکشان جمهوری اسالمی ربوده است

مادران جانباختگان آبان، با شجاعت و 
پايداری کم نظيری دادخواهی فرزندان خود 

فيلم ها و تصاوير منتشر .  را داد می زنند
شده از مادران و پدران و خانواده های 
جانباختگان آبان، به وضوح رژيم را به 

اين خانواده ها، روشن تر .  چالش گرفته اند
از آفتاب، زندگی، شادی و هويت فرزندان 
خود را در سرنگونی جمهوری اسالمی 

اين مادران، هم اينک با .  جستجو می کنند
تبلوری از شور و عشق و مبارزه مردم را 
به صف آرايی در مقابل رژيم آدمکش 

هم اينک، .  جمهوری اسالمی فرا می خوانند
شعله های آباِن سرفراز، آباِن ناتمام در شعر 

و ترانه و آوازهای ماندگار می رقصند و 
تصوير نمادين کشته شدگان آن بر ديوارهای 

 . شهر نقش بسته است
آبان سرکوب شد، اما توازن قوای ميان 
انقالب و ضد انقالب را تغيير داد، صفوف 
مبارزاتی جامعه را تقويت کرد، به کارگران 
و توده های اعماق نيرو بخشيد، به مردم 
جسارت داد و به اعتراض در کف خيابان ها 

قيام آبان در ميانه گلوله و آتش .  هويت بخشيد
و خون سرکوب شد، اما شعله های بلند آن 
در خاکستر سرنگونی هواپيمای اوکراينی و 

. سرنشين آن روشن ماند ١٧۶جان باختن 
آبان سرکوب شد، اما بزرگی آن، در فرياد 
بلند معلمان تداوم يافت، به اعتراضات 
خيابانی بازنشستگان معنا بخشيد، در فرياد 
بی آبی خوزستان تجلی يافت، در مقاومت 
زندانيان سياسی گل داد، نخ خيمه شب بازی 
انتخاباتی رژيم را بريد و در آخرين مضحکه 

بر .  انتخاباتی، تفی بر چهره رژيم شد
خشکسالی زاينده رود مشت افشان شد، و در 
گستره ای به وسعت ايران گل مژده های 

 . اعتراض افشاند
قيام آبان سرکوب شد، اما کوس رسوايی 

به همت .  جمهوری اسالمی در جهان پيچيد
مادران و خانواده های دادخواه، جمهوری 
اسالمی در افکار عمومی هرچه بيشتر 

باور به ضرورت انقالب جامعه .  منزوی شد
سرنگونی رژيم، امر مسلم .  را فرا گرفت

پرونده .  کارگران و توده های مردم ايران شد
سياست دو گانه سازی رژيم که در خيزش 

اصالح طلب اصول گرا، "با شعار  ٩۶ديماه 
ضربه کاری خورده بود، "  ديگه تموم ماجرا

شکست سياست .  با قيام آبان به کلی بسته شد
های هيئت حاکمه ايران در تمام عرصه های 
. داخلی و خارجی برای مردم آشکارتر شد

بحران انقالبی که از سال ها پيش شروع شده 
ُکشته  ١۵٠٠با . بود، با قيام آبان شتاب گرفت

آبان، کشتی فرتوت جمهوری اسالمی بر 
دريايی متالطم و .  دريای خون شناور شد

سهمگين، که امواج خروشان آن راه هرگونه 
نجات و ادامه کاری بر هيئت حاکمه ايران 

 . را بست
قيام توده های مردم ايران در غياب حضور 
موثر و متحدانه طبقه کارگر به سرعت 

غيبت طبقه متشکل کارگر و .  سرکوب شد
اعتصابات سراسری ، عمال کار رژيم را در 
سرکوب بی رحمانه قيام آسان کرد و اين 
درس بزرگی ست که می بايست از قيام آبان 

 . آموخت ٩٨
هم اينک، جامعه در تپ و تاب تغيير و تکان 

بحران انقالبی .  های بزرگ اجتماعی ست
ايراِن .  سراسر کشور را فرا گرفته است

فرياد . امروز آبستن حوادث غير مترقبه است
وقوع .  آبان از هر طرف به گوش می رسد

طوفان های بزرگ اجتماعی بسيار محتمل 
در چنين چشم اندازی که پيش روست، .  است

اگر طبقه کارگر از هم اکنون در تدارک 
برپائی اعتصاب عمومی نباشد، اگر 
کارگران مبارز ايران به هنگام وقوع تکان 
های بزرگ اجتماعی به صورت يک طبقه 
واحد در صحنه سياسی و مبارزاتی 
حضوری پر رنگ و علنی نداشته باشند، چه 
بسا هر قيام توده های مردم ايران در آينده 

. نيز به سرنوشتی همانند قيام آبان دچارشود
پيشگامی طبقه کارگر و همراهی عملی و 
اعتصاباتی اين طبقه، پيش و يا به هنگام 
وقوع تکان های بزرگ اجتماعی، ضامن 
پيروزی قيام توده های مردم ايران در مسير 

 . تحقق انقالب اجتماعی ست
قيام آبان به بی رحمانه .  آبان سرکوب شد

ترين شکل ممکن سرکوب شد، اما فرياد آبان 
هم اينک دو سال از آن قيام .  خاموش نشد

سلحشورانه گذشته است، اما هنوز فرياد آبان 
آباِن خونين، آباِن سرفراز، آباِن خفته در   –

آتش گلوله های ُسربی داغ، آباِن ناتمام، آباِن 
در جوشش   -بی قرار و آباِن خون چکان

به گوش می "  جراحی"نيزارهای خونفشان 
دو .  گذشته است ٩٨دو سال از آبان .  رسد

سال در خشم و انتظار، دو سال ايستاده بر 
آباِن   –سکوی بلند انتقام، اما فرياد آبان 

قهرمان، آباِن بی انتها، آباِن سرود و چکامه 
و خون، آباِن شوريده در ميانه ميدان، هم 
اينک در کرانه های فالت و خليج و خزر 

آبانی که صدايش ميرا نيست، .  جاری ست
آبانی که زمان را سرعت بخشيد و بر چهره 

آبانی که از .  خوفناک رژيم پنجه کشيد
آبانی .  جهيد و رژيم رسوا شد"  آذر"درونش 

، معصوميت "شهريار"که هنوز مردم  
کودکان و کشته شدگان خود را فرياد می 
زنند و شيراز در شعله های فروزان آن نفس 

آبانی که در روزهای آتشفشانی آن، . می کشد
جوانان خوزستان از زمين و هوا به رگبار و 
آتش و گلوله بسته شدند و مادران عرب 

، بر رنج "سپيدار"همچنان در پشت زندان 
آبانی که گل .  فرزندان خود مويه می کنند

مژده های قيامش در گستره ای به وسعت 
صد شهر ُگل داد، آبانی که بذر اميد و  
باورمندی به سرنگونی انقالبی جمهوری 

 . اسالمی را در دل مردم کاشت

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه   
"وی گفت.  ساعتی است برخی نقاط اطراف : 

متر فرونشست دارد،  سانتی ٢۵تهران ساليانه 
فرونشست زمين در حاشيه جنوب غرب تهران 

سال گذشته تقريبا دو تا سه برابر شده  ١٠در 
 ".است

مقام اداره جهاد کشاورزی  مهرداد مرادمند قائم
در گفتگو با  ٩٧ماه  استان اصفهان نيز دی

"گفته بود"  ايلنا"خبرگزاری   : ها  محيط زيستی: 
دانند که  تاالب گاوخونی را يک غول خفته می

اگر به طور کامل خشک شود، منشا ريزگرد 
خشک "در گزارش ايلنا آمده بود که ". خواهد بود

تا  ۴٠٠شدن تاالب گاوخونی، اثراتی در شعاع 
کيلومتری خواهد داشت و اصفهان، تهران،  ٨٠٠

های  يزد، چهارمحال و بختياری و کليه استان
مرکزی ايران را با عوارضی جدی درگير 

معضلی که هم اکنون بخشی از اصفهان ".  کند می
با آن درگير شده است، همان معضلی که در 

های کشور بويژه  های اخير برخی از استان سال
خوزستان به دليل خشک شدن، يا خشک شدن 

چون  های مهمی هم هايی از تاالب بخش
 .با آن درگير هستند" هورالعظيم"

در يک کالم نه فقط آب کشاورزی، و نه فقط حتا 
آب آشاميدنی، بلکه کمبود آب حتا امکان زيست 

. مردم ايران را با خطری جدی مواجه کرده است
در اين جا بايد تاکيد کرد که جدا از مساله 
تغييرات آب و هوايی، جمهوری اسالمی با 

ها و فسادی که سرتاپای اين  کاری ها، ندانم سياست
نظم گنديده را در برگرفته مقصر اصلی بوجود 

 .آمدن اين شرايط است
ها تنها  جمهوری اسالمی در طول تمام اين سال

برداشت کرده و به تنها چيزی که فکر نکرده 
کاشتن بوده است، به آينده اين سرزمين و 

. در همه جا ما شاهد پس رفت هستيم.  اش مردمان
ها، نابودی منابع  ويرانی طبيعت، نابودی جنگل

دولت اما .  ها ووو ها، درياچه آبی، تاالب
گذاری در امور زيربنايی  توانست با سرمايه می

ی کشاورزی و آبياری،  از جمله در زمينه
ها و درختکاری متناسب با محيط  ی جنگل توسعه

وهوايی هر منطقه نه تنها از فرسايش خاک و  آب
کاهش منابع تجديد پذير آبی جلوگيری کند، بلکه 

اين .  حتا در بهتر شدن آن تاثير داشته باشد
معضالت اما در اين ريشه دارد که جمهوری 
اسالمی يک دولت سرتا پا فاسد با ابعادی 

زيادی   غيرقابل تصور است و جدا از اين، پول
های  نيز برای توسعه قدرت نظامی و دخالت

به همين دليل برای .  ای خود احتياج دارد منطقه
طور که برای  ماند، همان آبادانی کشور پولی نمی

بهداشت و درمان، برای آموزش و پرورش، 
برای حقوق معلمان و پرستاران، برای اجرای 

سازی ووو پولی  بندی، برای اجرای همسان رتبه
 .ماند نمی

همين کشاورزان اصفهان که امروز بر بستر 
رود چادر زده و به اعتراض  خشکيده زاينده

های حکومت  مشغولند، زمانی از حاميان و پايه

بخش عمده کشاورزان استان خوزستان از "
از استان  ".اند تابستان تاکنون موفق به کشت نشده

هاست  گذريم که سال سيستان و بلوچستان هم می
 .مردم آن تشنه هستند

عيسی کالنتری رئيس سابق سازمان حفاظت از 
خرداد در نشستی خبری به  ١٧محيط زيست 

"مناسبت هفته محيط زيست گفته بود به مرحله : 
واقعيت آب در ....  ايم ورشکستگی آبی رسيده

تر از چيزی است که مسئوالن آب  کشور اسفناک
که وزارت نيرو حقآبه  او با بيان اين".  گويند می

درصد  ۶٠دهد از عدم پرداخت   ها را نمی تاالب
حقآبه درياچه اروميه خبر داده و در رابطه با 

بر مانند  زاينده رود با بيان اين که صنايع آب
فوالد و پتروشيمی بايد کنار سواحل استقرار 

"يابند، گفته بود  ١٠جای يک ميليارد،  اگر به: 
رود برسد  ميليارد آب به تاالب گاوخونی و زاينده

مقامات جمهوری ".  باز هم مشکل حل نخواهد شد
های  اسالمی بارها معضل آب را يکی از چالش

جاری از تنش آبی  اصلی ناميده و در همين سال
شهر و وضعيت قرمز در بيش  ٣٠٠در بيش از 

 .شهر خبر داده بودند ١٠٠از 
در استان اصفهان نه فقط کشاورزان شهرهای 

آباد،  اصفهان، لنجان، مبارکه، فالورجان و نجف
بلکه کل مردم و شهر اصفهان با معضل آب 

يکی از اين معضالت فرونشست .  روبرو هستند
خبرگزاری دولتی .  زمين در اصفهان است

آبان گزارشی از اين معضل تهيه  ٢٩"  ايسنا"
"کرد و نوشت ترين شرايط  اصفهان در بحرانی: 

آبی قرار دارد و فرونشست زمين به صورت 
کارشناسان، از .  جدی در حال پيشروی است

های فرونشست به داخل شهر  رسيدن زبانه
های مرکزی و حتی بافت  اصفهان و بخش

نرخ ساليانه .  دهند تاريخی اين شهر خبر می
 ١۵فرونشست در منطقه شمالی اصفهان حدود 

های اثرات  يکی از نمونه.  سانتيمتر است
فرونشست زمين، وضعيت شهرک نيروی هوايی 

در اين شهرک حدود شش هزار نفر .  ارتش است
های آنها زندگی  از افسران و خلبانان و خانواده

های اين  های گذشته، ساختمان در سال.  کردند می
اند؛ به  شهرک درگير آثار فرونشست زمين شده

 ١٣٩٧و  ١٣٩۶های  حدی که ساکنان آن در سال
اکنون  و هم  های خود شده مجبور به ترک خانه

شماری در اين شهرک زندگی  تعداد انگشت
تداوم پديده فرونشست در کشور، از .  کنند می

تواند عاقبت اين شهرک را  جمله در اصفهان، می
بسا  متوجه ديگر مناطق مسکونی اصفهان و چه

 ".های ديگر کند استان
ی رضا شهبازی از مديران سازمان  گفته به

، فرونشست زمين برای )تيرماه ١۴(شناسی  زمين
مردم تهران و ديگر کالن شهرها يک بمب 

 دستوربه وزرای نيرو، صمت و کشاورزی "
ر مشکل آبريز زاينده ت سريعداده شده تا هر چه 

رود در سه استان اصفهان، چهارمحال و 
"!! حل کنند به سرعتبختياری و يزد را 

محرابيان وزير نيرو نيز با شرکت در يک 
های مقامات  برنامه تلويزيونی بار ديگر وعده

جمهوری اسالمی را تکرار کرد و اعالم کرد 
برگزار "  رود احيای رودخانه زاينده"جلسه ستاد 

چنين به کشاورزان وعده داد که  او هم.  خواهد شد
داران پول برای جبران ضررشان  دولت به حقآبه

رضا مرتضوی استاندار .  پرداخت خواهد کرد
 ١۵٠٠اصفهان نيز از اختصاص بودجه 

" آبی صندوق سازگاری با کم"ميلياردی برای 
خبر داد که قرار است از طريق جهاد کشاورزی 

 .داران اصفهانی تقسيم شود اين پول بين حقآبه
ها، "به سرعت حل کردن"و "  دستورات"اما اين 

تر از آن هستند که  تر و تکراری خاصيت بی
تاثيری در اعتراض کشاورزان و ديگر مردم 

ها مردم  در طول اين سال.  اصفهان داشته باشند
اصفهان و باالخص کشاورزان از اين 

. اند آن زياد شنيده و ديده"  نتايج"و "  دستورات"
چنان  ها را شنيدند، اما پس از جمعه هم ها وعده آن

بر بستر زاينده رود ماندند، با چادرهايی که برای 
ماندن برپا کرده بودند، چادرهايی که حکايت از 

تر دارند و شايد تنها جاری شدن  ماندنی طوالنی
آب در زاينده روند بتواند اين چادرها را جمع 

 ".کنيم ديگر وعده قبول نمی"گويند  ها می آن. کند
اما سوال اين است که آيا معضل آب کشاورزان 

وعده دادن پول برای !  اصفهانی حل خواهد شد؟
خسارت کشاورزان از سوی مقامات دولتی 

مدير .  گر اين است که فعال آبی در کار نيست بيان
اگر "برداری سد زاينده رود اخيرا گفته بود  بهره

مصرف به درستی مديريت نشود و بارندگی به 
صورت اندک کنونی ادامه يابد، آب سد تنها برای 

". دو ماه آينده کفاف نياز مردم را خواهد داد
مقامات وزارت نيرو و سازمان آب چندی پيش 
هشدار داده بودند که حتا تامين آب آشاميدنی 

های آينده به معضل بزرگی  استان تهران در ماه
 .تبديل خواهد شد

در جريان اعتراضات مردم خوزستان در 
تابستان، مقامات دولتی مجبور شدند از ترس و 
وحشت سراسری شدن اعتراضات که در 
روزهای آخر به ديگر شهرهای کشور رسيده 

که به منظور "  استراتژيک آب"بود، از ذخيره 
تامين آب آشاميدنی و کشت پاييزه است، استفاده 
کنند و اکنون در فصل پاييز حتا تامين آب 
آشاميدنی هم به معضل تبديل شده است چه رسد 

خليليان استاندار خوزستان با .  به آب کشاورزی
بيان معضل مردم خوزستان در تامين آب 

: آشاميدنی به سيمای جمهوری اسالمی گفت

 تا جمهوری اسالمی بر سر کار است، 
 اصفهان نفس نخواهد کشيد

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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٣از صفحه   

 تا جمهوری اسالمی 
 بر سر کار است، 

 اصفهان نفس نخواهد کشيد

اسالمی بودند و اگر امروز معترض هستند برای 
ها تازه دارند طعم زندگی تلخ و  اين است که آن

سخت کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه را 
اما همين .  آبی هم به خاطر بی چشند، آن می

کشاورزان اصفهان و يا کشاورزان خوزستانی و 
ديگر مناطق کشور به همين خواست خود نيز 

 .رسند جز با سرنگونی جمهوری اسالمی نمی
جمهوری اسالمی نشان داده است که موضوعات 

جمهوری .  مورد توجه آن چيزهای ديگری هستند
های  اسالمی آماده است تا برای ماجراجويی

ها و حتا  ای و موشکی خود ده ای، منطقه هسته
صدها ميليارد دالر از جيب اين مردم خرج کند، 
اما پولی برای حل معضالت اصلی جامعه در 

ما با حکومت و .  های گوناگون خرج نکند زمينه
مقامات دزد و فاسدی طرف هستيم که برای همه 

دولتی که حتا برای .  دوزند چيز يک جيب می
جيب دوخت و هزاران ميليارد "  پاندمی کرونا"

تومان با وارد کردن و فروش داروهای 
های بيمارستانی  اصطالح کرونايی و هزينه به

چون  هايی هم شرکت.  مردم را سرکيسه کرد
ای  وابسته به موسسات اقتصادی خامنه"  برکت"

  چند برابر قيمتبا دالر رانتی دارو وارد کردند و 
به .  به مردم فروختند ها در بازارهای جهانی آن

 ۴٢٠٠ی توليد واکسن ميلياردی دالر  بهانه
کاری که هيچ دولتی .  تومانی گرفتند و خوردند

 .حتا جانيانی چون اردوغان در ترکيه نکردند
داری جمهوری اسالمی نان را از  دولت سرمايه

مردم گرفته است، به اعتراف مرکز پژوهشهای 
درصد مردم بيکارند و اين گونه اين  ٢۵مجلس 

حکومت حق کار را نيز از مردم گرفته است، 
چنين آزادی را از مردم  جمهوری اسالمی هم

ها را در اسارت نگاه دارد،  خواهد آن گرفته و می
جمهوری اسالمی حتا هوای سالم و آب را نيز از 

اما واقعيت اين است که .  مردم گرفته است
تواند مردم را از مبارزه  جمهوری اسالمی نمی

ترين  برای رسيدن به خواست تامين ضروری
جمهوری .  چون آب باز دارد شان هم نيازهای

هايی که بخشا خود در  اسالمی در اثر بحران
ها نقش داشته  ها يا حاد شدن آن بوجود آمدن آن

ست که پاسخی  است به آخر خط رسيده و طبيعی
نيز به طور واقعی برای حل معضالتی چون آب 

تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی .  ندارد
رود اميدوار باقی  توان به زنده ماندن زاينده می
 .ماند

 اطالعيه شورای همکاری 
 نيروهای چپ و کمونيست  

  نوامبر  ٢۵بمناسبت 
 خشونت عليه زنان  روز جهانی مبارزه با

 

  !خشونت عليه زنان فقط معضل زنان نيست
 

سازمان امنيت رژيم رافائل تروخيلو ديکتاتور جمهوری دومنيکن درپی تشديد    ١٩۶٠ در بيست و پنج نوامبر  
سرکوب جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی، سه خواهر به نام پاتريا، ماريا و آنتونيا ميرابل را بعد از  

جرم آنها شرکت در مبارزه برای آزادی و رهائی از ستم و  .  اسارت و ماه ها شکنجه و تجاوز به قتل رساند 
 .استثمار و سرکوب بود 

فعالين حقوق زنان آمريکای التين و منطقه کارائيب در    ١٩٨١ سال از آن جنايت يعنی در سال    ٢١ بعد از  
نامگذاری کردند تا بيش     "يادمان خواهران ميرابل "  گردهمائی خود روز قتل خواهران ميرابل را بعنوان روز 

از پيش توجه افکارعمومی جهان را نسبت به اعمال خشونت عليه آنان جلب کنند، در نهايت و در نتيجه  
روز  "اين روز نيز از طرف سازمان ملل    ١٩٩٩ مبارزات پيگيرانه مدافعين و فعالين جنبش زنان در سال  

 . نام گذاری شد "  جهانی منع خشونت عليه زنان 
سازمان ملل  جهت رفع خشونت    ١٣٢۵ از آن پس با وجود تالش فراوان فعالين حقوق زنان و تصويب قطعنامه  

و ستم بر زنان نه تنها پيشرفتی در اين زمينه حاصل نشده است، بلکه در فاصله تصويب اين قطعنامه تاکنون  
عالوه بر افزايش اعمال خشونت و  .شاهد افزايش اعمال خشونت و ستم بر زنان دراقصی نقاط جهان هستيم  

تحقيير زنان به اشکال مختلف در کشورهای پيشرفته سرمايه داری، شاهد  ترويج و تشديد خشونت،  توسط  
گروه های اسالمی و دولت های سرمايه داری در کشورهای خاورميانه و آسيا و آمريکای التين و افريقا نيز  

که اغلب اين گروه ها و دولت های مرتجع در جنگ و رقابت امپرياليستی برای تسلط بر منابع مواد  .  می باشيم 
منافع اقتصادی و  .  خام و بازار کار و کاالی اين کشورها بوجود آورده اند و يا از انها حمايت می کنند 

ژئوپولتيک دول امپرياليستی هرگز اجازه نداده و نمی دهد تا نسبت به بی حقوقی واعمال خشونت عليه زنان در  
 .اين کشورها اقدام موثری انجام دهند 

خشونت عليه زنان در نظام طبقاتی يکی از اشکال پايدار نقض حقوق انسانی درخانه و محل کار به منظور  
بهره کشی و ستم و استثمار در سطح جهان است و محدود به يک فرهنگ، مليت، منطقه و کشور خاصی  

 .نيست 
ريشه خشونت عليه زنان، امر مدوام سيستم مردساالر سرمايه داری جهانی است و اين واقعيت نشان می دهد  
که هر گونه مبارزه ای عليه ستم به زنان نمی تواند بدون ارتباط و جدا از مبارزه طبقاتی عليه اين نظام سود  

 .محور به سرانجامی برسد 
گروههای   زنان در جوامع سرمايه داری بوسيلۀ  قوانين مذهبی وفرهنگ مرد ساالرانه  به گوشت دم توپ 

 . آدمکش و واپسگرای اسالمی همچون اشرار بوکوحرام و داعش  تبديل شده اند 
رژيم سرمايه داری جمهوری    بعالوه خشونت جنسی بويژه در کشورها و جوامع اسالمزده و ديکتاتوری نظير 

به مراتب بيشتر و ابعاد گسترده تر و بی شماری بخود ميگيرد، ازجمله    اسالمی که دين و دولت با هم تلفيق شده 
خشونت کالمی، تجاوز، متلک پرانی، بارداری ناخواسته، تن فروشی، ختنه، خريد و فروش زنان، خشونت در  
محيط کار، خشونت در زندان، تجاوز و قتل ، آزار واذيت توسط اعضای خانواده، خشونت نگاهی، رفتاری،  
جداسازی زنان ومردان و صد ها مورد ديگر را ميتوان نام برد که هر روزه شاهد اعمال آنها بر زنان در محل  

توسط قوانين رسمی مورد حمايت     اين جوامع  اعمال برخی از اين خشونت ها در .  های کار و زندگی هستيم 
 .قرار ميگيرند و مرتکبين خشونت عليه زنان ازهرگونه مجازاتی معاف ميگردند 

دستاوردی مهم برای فعالين و     تحميل نامگذاری روزی بنام روز جهانی منع خشونت عليه زنان  هر چند 
مدافعين حقوق زنان محسوب ميشود، اما انتظار اقدامات عملی در جهت رفع خشونت عليه زنان از چنين  

 .مراجعی انتظاری بيهوده است 
ضمن  "  روز جهانی مبارزه عليه خشونت بر زنان "شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست بار ديگر در  

يادآوری اين نکته که خشونت عليه زنان فقط معضل زنان نيست بلکه معضل يک اجتماع و اِعمال خشونت  
نظام سرمايه   عليه تک تک آحاد جامعه است، تاکيد می کند که اعمال خشونت عليه زنان يکی از آثار وعواقب 

است که مبنايش بر بهره کشی و سود اندوزی اقليتی از صاحبان قدرت و ثروت استوار است، سيستمی    داری 
که هم خود موجد اين خشونت است و هم بخاطر حفظ حياتش به آن نياز دارد و در ابعاد مختلفی آنرا توجيه می  

و مبارزه برای برقراری نظم   کند بنابراين مبارزه برای رفع خشونت عليه زنان با مبارزه عليه نظام طبقاتی 
از همين امروز به خواسته ای اساسی و روزمره در مبارزات   پيوندی ناگسستنی دارد و می بايد  سوسياليستی 

از اينرو شورای همکاری نيروهای چپ   .جاری کارگران و زحمتکشان در ابعاد و اشکال مختلف آن تبديل شود 
و کمونيست همه زنان و مردان برابری طلب و آزاديخواه را برای مبارزه ای پيگير جهت سرنگونی انقالبی  

 .جمهوری اسالمی و استقرار دولتی کارگری و شورايی فرا می خواند 
 

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

 ٢٠٢١ نوامبر    20 –  ١۴٠٠ آبانماه    ٢9 شنبه  
 

حکمتيست، سازمان راه    -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 
 .و هسته اقليت ) اقليت ( کارگر، سازمان فدائيان 
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های اقتصادی، سياسی و اجتماعی، جمهوری    بحران 
تالش  .  شدت در منگنه قرار داده است   اسالمی را به 

های آن برای حل بحران و    ارتجاع حاکم و جناح 
بست، باشکست و ناکامی روبرو    رفت از بن   برون 

وضعيت اقتصادی و معيشتی توده مردم  .  شده است 
سال حاکميت ارتجاع اسالمی مدام    ۴٣ در طول  

های    يک از انبوه خواست   فقط هيچ   تر شده و نه   وخيم 
های کارگر و زحمتکش جامعه برآورده نشده،    توده 

بلکه فشارهای اقتصادی و معيشتی به نحو  
تر شده    يافته و سنگين   ای بردوش آنان افزايش   سابقه   بی 

ها و    طبقه حاکم در همه حال، خواست .  است 
اعتراضات کارگران و زحمتکشان را با سرکوب و  

سياست سرکوب در دوره  .  سرنيزه پاسخ داده است 
ابراهيم رئيسی جالد، آشکارا تشديد شده و روزی  
نيست که شاهد احضار و بازداشت و حبس فعاالن  

های    سازی   تعقيب و پيگرد و پرونده .  سياسی نباشيم 
امنيتی و قضايی عليه اين فعاالن به امری روزمره  

جمهوری اسالمی در  .  شده است   و دائمی تبديل 
های شهری،    ها و قيام   وحشت از برآمدها و شورش 

تر از گذشته وارد    آشکارا سپاه پاسداران را پررنگ 
وزير کشور کابينه  .  نهادهای دولتی نموده است 

رئيسی که خود يک فرد نظامی و از فرماندهان سپاه  
پاسداران است، فرماندهان ارشد سپاه را در مراکز  

عنوان استاندار و    ها و شهرهای بزرگ به   استان 
تشديد فشار و  .  فرماندار منصوب نموده است 

تر از    سرکوب، يک سياست عمومی است که جدی 
فشارهای  .  شده است   گذشته به مرحله اجرا گذاشته 

پليسی، تهديدات امنيتی و قضايی ، بازداشت و  
زندان اگرچه  قبل از همه در مورد معلمان و  

شود، اما    کارگران و فعاالن کارگری اعمال می 
سرکوب و زندان و  .  ها نيست   محدود به اين گروه 

تری به خود گرفته و    بگيروببند اکنون ابعاد گسترده 
های اجتماعی ازجمله    بيش از گذشته به ساير گروه 

نگاران، وکال ، حاميان    نويسندگان، روزنامه 
کارگران و عموم فعاالن اجتماعی و سياسی نيز  

 .يافته است   تعميم 
در بيانيه مشترکی که با امضای سنديکای کارگران  

رانی تهران و حومه، سنديکای    شرکت واحد اتوبوس 
تپه، دو تشکل معلمان، دو    کارگران نيشکر هفت 

تشکل بازنشستگان و دو تشکل فعاالن کارگری در  
انتشار يافت نيز ضمن اشاره    ١۴٠٠ آبان    ٢۶ تاريخ  

به تشديد فشارهای خردکننده اقتصادی و تشديد  
تهاجم قدرت سياسی حاکم بر  "تضادهای طبقاتی، از  

های اجتماعی    فعاالن جنبش کارگری و ديگر  جنبش 
و  "  طورکلی به معترضان وضع موجود   و مدنی و به 

افزايش شمار افرادی که به مراکز امنيتی و قضايی  
اند    شده   احضار و بازجويی و يا بازداشت و زندانی 

تن از    ۵۴ شده و در همين رابطه اسامی    سخن گفته 
معلمان، نويسندگان، حاميان کارگران، وکال و  

در اين بيانيه  .  نگاران را ذکر نموده است   روزنامه 
احضار، بازداشت و  "   طور که از تيتر آن   همان 

های کارگری، اجتماعی    زندانی کردن فعاالن جنبش 
مشخص است، تکيه اصلی  "  !و مدنی محکوم است 

های امضاکننده، بر محکوميت اقدامات    تشکل 
سرکوبگرانه رژيم اعم از احضار و بازداشت و  

سازی برای فعاالن اجتماعی و    زندان يا پرونده 

درستی براين نکته تأکيد نموده    بيانيه به .  سياسی است 
حفظ منافع و  "  ها   است که هدف از اين سرکوب 
 ".سلطۀ استثمارگران بر جامعه است 

ارتجاع حاکم براين تصور است که با سرکوب  
تواند جلو انفجار جامعه ، فوران خشم    بيشتر می 

. های ناراضی و گسترش اعتراضات را بگيرد   توده 
آنکه تجارب مبارزاتی چهار دهه اخير بارها    حال 

بيانيه  .  ابطال کامل اين تصور را اثبات نموده است 
:" نويسد   تشکل در همين مورد  می   ٨ مشترک  

های    کنند که با سلب آزادی   حاکمان تصور می 
اجتماعی و سياسی، حاکم کردن سکوت و خفقان بر  
جامعه و حذف فعاالن کارگری، معلمان،  
بازنشستگان، دانشجويان، نويسندگان، زنان،  
خبرنگاران، هنرمندان، وکالی دادگستری و غيره  

توانند به    از صحنه اعتراضات اجتماعی و مدنی می 
ها واهی است و    اما اين اميد آن .  هدف خود برسند 

. تالششان در اين راه به شکست منجر خواهد شد 
چنان نماند و چنين نيز هم   :تاريخ بارها نشان داده که 

 "!نخواهد ماند 
ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که رژيم  

تواند    جمهوری اسالمی با سرکوب و تشديد آن نمی 
از گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات  

با تشديد سرکوب و احضار و  .  ای جلوگيری کند   توده 
توان جلو تشديد نارضايتی    بازداشت و زندان نمی 

ای و تراکم خشمی را گرفت که اينجاوآنجا در    توده 
ای سر بازکرده و به مرحله انفجار    اعتراضات توده 
تمام تجارب سرکوب  .  تر شده است   بزرگ نزديک 

سو و     سال گذشته از يک   ۴٠ خشن و خونين  
نظير اعتصابات کارگری و اعتراضات    گسترش کم 

ای  نيز همين واقعيت    های توده   خيابانی و برآمد 
اعتصابات کارگری  .کنند   انکار را ثابت می   غيرقابل 

معلمان و  .  اند   حتی يک روز متوقف نشده 
. بازنشستگان پيوسته درحال تجمع و اعتراض هستند 

ای در اين شهر و آن استان نيز در    اعتراضات توده 
ارتباط با آب و برق و گرانی و امثال آن در جريان  

تداوم اعتراضات کشاورزان و پيوستن مردم  .  است 
اصفهان و حمايت گسترده از کشاورزان که به  

روزی در مسير    هزارنفره و شبانه   تجمعات ده 
رود انجاميد، نمونه ديگری    رودخانه بدون آب زاينده 

توان و    همه نمی   بااين .  ای است   از اعتراضات توده 
نبايد در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژيم جمهوری  

عليه  .  تفاوت بود و يا سکوت اختيار نمود   اسالمی بی 
اقدامات سرکوبگرانه رژيم به هر شکل ممکن بايد  

کارگران معلمان، نويسندگان  .  به اعتراض برخاست 
نگاران، بازنشستگان، وکال، زنان، جوانان    روزنامه 

، دانشجويان همه و همه در هر شکل ممکن بايد  
عليه تهاجمات رژيم ددمنش حاکم به اعتراض  
برخيزند و اجازه ندهند ارتجاع حاکم بيش از اين  

ها را پايمال کند و    حقوق اوليه و دموکراتيک آن 
جامعه را به قعر استبداد و بی حقوقی و قهقرا سوق  

ها در    معلمانی که آخرين اعتراض سراسری آن .  دهد 
شهر کشور را    ٧٠ همين آبان سال جاری بيش از  

تر از گذشته    توانند و بايد پرتالش   دربرگرفت، می 
برای آزادی معلمان زندانی، منع تعقيب و پيگرد  

کارگری و ساير      قضايی و امنيتی فعاالن جنبش 
ای را در اتحاد    های اجتماعی مبارزات گسترده   جنبش 

تمام  .  های اجتماعی سازمان دهند   با ساير گروه 
ها عليه کارگران ، نويسندگان، معلمان،    سازی   پرونده 

نگاران، مدافعان حقوق    بازنشستگان، روزنامه 
ی فعاالن    کارگران، زنان، دانشجويان و همه 

جای کارگر  .  اجتماعی بايستی متوقف و ملغی شوند 
جای وکيل و نويسنده و دانشجو  .  و معلم زندان نيست 

هيچ معلمی نبايد در  .  نگار زندان نيست   و روزنامه 
نگار و نويسنده و وکيلی و    هيچ روزنامه .  زندان باشد 

هيچ فعال کارگری و اجتماعی، هيچ کارگر و مدافع  
همه اين فعاالن  .  حقوق کارگران نبايد در زندان باشد 

زندانی سياسی آزاد بايد  .  زندانی بايد آزاد شوند 
 .گردد 

امضاکنندگان بيانيه در پايان بيانيه خويش ضمن  
محکوم کردن تمام اقدامات سرکوبگرانه رژيم چنين  

ما امضاکنندگان اين بيانيه احضار،  :"  اند   نوشته 
بازداشت و زندانی کردن فعاالن کارگری، معلمان،  
بازنشستگان، نويسندگان، خبرنگاران، دانشجويان،  
حاميان حقوق کارگران، هنرمندان، زنان، وکالی  

کنيم و    دادگستری و ديگر فعاالن مدنی را محکوم می 
قيدوشرط همه آنان و منع    خواهان آزادی فوری و بی 

 ".تعقيب ايشان هستيم 
های سياسی و خواست    اعتراض به نبود آزادی 

ای    آزادی زندانيان سياسی، خواست و شعار برجسته 
است که بيانيه هشت تشکل بر محور آن تنظيم و  
انتشاريافته و مضمون اصلی بيانيه را تشکيل داده  

تشکل، اقدامی کامالً    ٨ انتشار بيانيه مشترک  .است 
سياسی است که نظم استبدادی و پوسيده حاکم را  

های سياسی و طرح    گيری   جهت .  نشانه رفته است 
های    های سياسی در بيانيه   مستقيم شعارها و خواست 

انتشاريافته توسط دو سنديکای فوق و همچنين در  
سابقه    ها البته بی   های مشترک با ساير تشکل   بيانيه 

کم    ازاين نيز دو سنديکای يادشده دست   پيش .  نيست  
های مستقل خود،    تاکنون هم در بيانيه   ٩٨ از قيام آبان  
های مشترک    های دوجانبه و هم در بيانيه   هم در بيانيه 

های ديگر، بارها نسبت به مسائل    با برخی تشکل 
گيری    سياسی و مسائل عمومی جامعه موضع 

گيری و    توان از موضع   برای نمونه می .  اند   نموده 
،    ٩٨ ها نسبت به سرکوب قيام آبان    اعتراض آن 

اعتراض به بازداشت معلمان، بازنشستگان، زنان،  
تپه و غيره    فعاالن کارگری، وکيل کارگران هفت 

گيری    توان به موضع   همچنين می .  اشاره نمود 
اعتراضی نسبت به سرکوب  اعتراضات مردم  

آبی، ضرورت واکسيناسيون    خوزستان به خاطر بی 
فوری رايگان و استاندارد در مقابل کرونا اشاره  

دست اگرچه    هايی ازاين   درهرحال انتشار بيانيه .  کرد 
گيری سياسی و تمرکز    سابقه نيست، اما موضع   بی 

ها و شعارهای سياسی در شرايط    روی خواست 
جامعه نيازمند  .  کنونی حائز اهميت جدی است 

ها و شعارهای    مبارزه گسترده سياسی با خواست 
برجسته سياسی ست که تمام نظم حاکم را به چالش  

بر بستر دوران  انقالبی حاکم بر  .  جدی بکشد 
های سياسی را بايد به    جامعه، شعارها و خواست 

های عمومی تبديل کرد و سطح    شعارها و خواست 
تری را حول    های وسيع   بايد توده .  آن را ارتقا داد 

در  .  گونه شعارها بسيج کرد و به ميدان کشاند   اين 
شرايط کنونی مسئله بسيار مهم اين است که   

ای و اعتصابات سياسی و گسترده    اعتراضات توده 
مسئله  .  کارگری را سازمان داده و به آن وسعت دهيم 

بسيار مهم اين است که با گسترش اعتراضات  
ويژه اعتصابات    ای، اعتصابات اقتصادی به   توده 

سياسی، مسير اعتصاب عمومی سياسی  و قيام  
مسلحانه برای به زير کشيدن تمام نظم موجود را  

 .فراهم کنيم 
 
 
 

 تشکل  ٨بيانيه مشترک  
 و

 ضرورت تشديد مبارزه حول شعارهای سياسی 



 ۶ ٩۴۶شماره   ١۴٠٠آذر   ١    6

 سرپرست  ها هزار کودک بی کرونا و ده
١از صفحه   

هايی که عزيزانشان را از دست دادند،  بر خانواده
صدها هزار کارگر و زحمتکش بيکار شدند، 

ها تن به زيرخط فقر سقوط کردند و مردم  با    ميليون 
اما يکی از  .  ها مصيبت اجتماعی مواجه شدند   ده 

بار که کمتر به آن    عواقب اين بيماری مرگ 
شده است، يتيم شدن کودکانی است که پدر يا    پرداخته 

قدر بدبختی و    آن .  اند   داده   مادر و يا هر دو را ازدست 
ها کودکان    فاجعه در ايران هست که در ميان آن 

بنابراين   .  شده است   سرپرست ناشی از کرونا گم   بی 
نوامبر روز جهانی کودک ياد    ٢٠ جاست که در    به 

کنيم از کودکانی که در طول دو سال گذشته کمتر  
.  ها و سرنوشتشان انتشاريافته است   خبری از آن 

آمار دقيقی از اين کودکان وجود ندارد و هيچ  
گزارشی حتی در مطبوعات وابسته به رژيم  از  

ويژه در خانوارهايی که    سرنوشت اين کودکان به 
 .آور خانواده فوت کرده، انتشار نيافته است   نان 

رژيم حاکم بر ايران که نقش مهمی در اشاعه اين  
بيماری، کشتار مردم ايران و پنهان ساختن آمار و  
اطالعات واقعی  دارد، تمايلی به آشکار شدن ابعاد  

تنها در اواخر  .   اين فاجعه اجتماعی ندارد 
شهريورماه بود که معاون اجتماعی سازمان  

با روزنامه جام جم به اين      بهزيستی ايران، در گفتگو 
. ای از ابعاد آن را برمال کرد   مسئله پرداخت و گوشه 

اند    سرپرست شده   وی در مورد تعداد کودکانی که بی 
 :اند، گفت   و از هرگونه حمايتی محروم شده 

هزار کودک، پدر    ۵١ کنيم که در ايران    برآورد می «
اند که نياز    داده   يا مادر خود را در اثر کرونا ازدست 

ای    گونه   به حمايت دارند ولی سيستم حمايتی ما به 
نيست که هر کودک يتيمی را تحت پوشش قرار  

 »دهيم 
که اين برآورد اگر بر مبنای ارائه    نخست آن   

آمارهای دولتی صورت گرفته باشد، تنها بخشی از  
ها هزار خانواری را که    ويژه ده   به .  واقعيت است 

ها به بيمارستان نرسيد و يا    هرگز پای سرپرست آن 
ها به کرونا تشخيص داده نشد و مشمول    ابتالی آن 

آمار رسمی مرگ ناشی از کرونا نشدند، در  
بنابراين با استناد به اظهارنظر حتی  .  گيرد   برنمی 

برخی از مقامات و مسئولين وزارت بهداشت يا  
ديگر موسسات مرتبط با اين بيماری که آمار واقعی  

شدگان را دو تا سه برابر رقم رسمی اعالم    فوت 
کردند و نيز افزايش مرگ ناشی از کرونا در طول  
دو ماه اخير، تعداد کودکان يتيم ناشی از مرگ  

شده از سوی    کرونانی، بايد الاقل دو برابر آمار ارائه 
 . بهزيستی باشد 

ای که    اما نکته مهم در اين است که حتی در محدوده 
بهزيستی آمار ارائه کرده است، هيچ نهادی در  
جمهوری اسالمی ازجمله سازمان بهزيستی، اقدامی  
برای شناسايی و کمک به اين کودکان که عموماً  

اند، انجام    های فقير و زحمتکش   متعلق به خانواده 
از همين روست که اين مقام بهزيستی در  .  اند   نداده 

پاسخ به اين سؤال که تاکنون  چه تعداد از اين  
اند، پاسخ    کودکان تحت پوشش بهزيستی قرارگرفته 

 : دهد    می 
سال گذشته چند بار از وزارت بهداشت خواستيم تا  "

های زن سرپرست و کودکانی را که بدون    خانواده 
اند به ما معرفی کند تا اگر نيازمند    سرپرست مانده 

هستند تحت پوشش بهزيستی قرار بگيرند ولی تا  
ً چيزی  .   امروز آماری به ما ارائه نشده است  رسما

بنابراين بهزيستی  ."  نشده تا اقدام کنيم   به ما اعالم 
ً می  پذيرد که اقدام خاصی در اين مورد    رسما

صورت نگرفته و مقصر وزارت بهداشت اعالم  
سرپرست و    شود که گويا چنانچه کودکان بی   می 

کرد،    های زن سرپرست را معرفی می   خانواده 
اش کودکانی که پدر يا مادر    حسب وظيفه   بهزيستی به 

اند و نياز    فاقد سرپرست     داده،   خود را ازدست 
" های وسيع   آزمون "اقتصادی دارند، البته پس از  

اما مشکل  .   داد   های حمايتی قرار می   تحت پوشش 
فقط در اين نيست که وزارت بهداشت آمار و  

اگر  .  اطالعات موردنياز را به بهزيستی نداده است 
بهزيستی آمار دقيق رسمی را نيز در اختيار  

. توانست اقدام خاصی انجام دهد   داشت، نمی   می 
چراکه به گفته خود اين مقام بهزيستی، سيستم  

ای نيست که کودکان يتيم    گونه   اصطالح حمايتی به   به 
حتی در مواردی که  .  را تحت پوشش قرار دهد 

اند،    مادران اين کودکان به بهزيستی مراجعه کرده 
هاست که در نوبت برقراری مستمری سرگردان    ماه 

هزار زن    ٣٠ اند و بهزيستی نتوانسته  در مورد    مانده 
سرپرست خانوار جديد که در نوبت برقراری  
مستمری سازمان بهزيستی قرار دارند، کاری انجام  

 .دهد 
به گفته معاون  بهزيستی  .  علت آن نيز پوشيده نيست   

زمان انتظار زنان سرپرست خانوار برای  "  -اوالً  
ها برقرار    اينکه در صورت تائيد نهايی، مستمری آن 

ً . "  کم يک سال و شايد هم بيشتر است   شود دست  ثانيا
بهزيستی حتی برای پرداخت مبلغی ناچيز به     -

زنان سرپرست خانوار نيازمند که کفاف نان  
ای در اختيار    دهد، بودجه   وخالی را هم نمی   خشک 
برقراری  :   گويد   از همين روست که می .  ندارد 

  ٣٠ هزارتومانی برای اين    ٧٠٠ حداقل مستمری  
ميليارد تومان    ٢١ هزار زن سرپرست خانوار  

بودجه در ماه نياز داريم که در حال حاضر اعتباری  
به اين موضوع در سازمان بهزيستی اختصاص  

بنابراين روشن است که بهزيستی  ."  نيافته است 
الزم را ندارد که حتی مادرانی که به      بودجه 

اند، همين مبلغ ناچيز را    بهزيستی رجوع کرده 
ها هزار    دريافت کنند تا چه رسد به حمايت از ده 

  ۵٠٠ ميليون و    ٣ دليل نيست که از    بی .  کودک يتيم 
ميليون    هزار خانوار زن سرپرست،  تنها حدود  يک 

ها تحت پوشش بهزيستی و    هزار نفر از آن ۵٠٠ و  
  ٢ کميته امداد هستند و بخش بزرگی از جمعيت  

مانده زنان سرپرست خانوار که نيازمند    ميليونی باقی 
 . شود   ها نمی   هم هستند، کمکی به آن 

در    «:  گويد   معاون اجتماعی سازمان بهزيستی می 
قانون برنامه ششم توسعه، پيشنهاد داديم که يک  
درصد توليد ناخالص داخلی برای رشد و تکامل  

جانبه کودکان زير شش سال هزينه کنيم تا ديگر    همه 
در کشور نداشته باشيم اما      تغذيه   کودک مبتالبه سوء 

 .»در مجلس موردقبول قرار نگرفت و مصوب نشد 
های ساالنه دولت    به بودجه .  جاست   مشکل در همين 

که نگاه کنيم، بودجه مکفی برای دستگاه  
های    بوروکراسی، پليس، ارتش و سپاه ، دکه 

رنگارنگ وابسته به دستگاه مذهبی وجود دارد و  
گونه که در مورد افزايش    اگر الزم شد همان 

ايم، از صندوق ذخيره ارزی     های نظامی ديده   هزينه 
شود، اما نوبت به آموزش، بهداشت و    برداشت می 

رسد، کمترين    های ناچيز به نيازمندان که می   کمک 
برای جمهوری اسالمی  .  يابد   بودجه اختصاص می 

ميلياردها  .  سالمت و رفاه مردم فاقد اهميت است 
دالر در هرسال از درآمد و ثروت کشور توسط  
سران و مقامات جمهوری اسالمی به جيب زده  

شود، در اوج بيماری کرونا، در طول سال    می 
درصد بر حجم سرمايه و ثروت    ٢۴ گذشته  
داران و ثروتمندان افزوده شد،  ميلياردها    سرمايه 

های نظامی    دالر در هرسال  صرف هزينه 
گرا    های اسالم   های سرکوب و کمک به گروه   ارگان 

هايی امثال    که نوبت به سازمان   شود، اما وقتی   می 
های اندکی به    رسد که قرار است کمک   بهزيستی می 

قدر کافی نيست    مردم فقير و گرسنه بشود، بودجه به 
سرپرست يا    که حتی کمک ناچيزی به کودکان بی 

ً از   زنان نيازمند سرپرست خانواده بشود که شديدا
 . اند   ديده   های کرونايی آسيب   مرگ 

سرپرست چه    اما سرنوشت اين کودکان يتيم و بی 
گونه که گفته شد، تاکنون نه اقدامی از    شود؟ همان   می 

ً حمايتی  برای    سوی دولت و سازمان  های ظاهرا
ای به آن    گرفته و نه بودجه   شناسايی اين کودکان انجام 

اگر هم تعدادی از اين کودکان  .  يافته است   اختصاص 
سرپرست شناسايی شوند، سياست جمهوری    بی 

اصطالح حمايتی اين است    های به   اسالمی و سازمان 
سرپرست ،    که نخست اقوام اين کودکان بی 

ها را بر عهده بگيرند و هزينه اين    سرپرستی آن 
ها    گروهی از آن .  دهد     ها قرار    کودکان را بر دوش آن 

سپارد    را نيز از طريق فرزندخواندگی به کسانی می 
اما زندگی اکثريت  .  ها را بپذيرند   های آن   که هزينه 

اين  .  اين کودکان در فقر و بدبختی سپری خواهد شد 
گاه از غم و غصه از دست    که هيچ   کودکان سوای اين 

دادن والدين رها نخواهند شد و دچار انواع مشکالت  
شوند، از مدرسه و تحصيل    روحی و عاطفی می 

مانند، برای تأمين هزينه زندگی خود به    بازمی 
های بزرگ    شوند ، با سختی   کودک کار تبديل می 

شوند و از همان کودکی در معرض    مواجه می 
 . گيرند   های اجتماعی  متعدد قرار می   آسيب 

ً در ارتباط با کودکانی   آنچه تاکنون گفته شد، صرفا
است که درنتيجه بيماری کرونا، پدر يا مادر و حتی  

در  .  اند   سرپرست شده   داده و بی   هر دو را ازدست 
همين دوره درنتيجه فقيرتر شدن مردم زحمتکش،  
ً افزوده شده است  . بر تعداد کودکان نيازمند شديدا

هزار      گويد هرسال   رئيس سازمان بهزيستی می 
در  .  شوند   کودک زير سه سال در ايران رها می 

اسفندماه سال گذشته معاون کميته امداد از وجود  
هزار کودک بد سرپرست و    ٢٠٠ هزار يتيم و    ١۴٣ 

سرپرست ناتوان، خبر داد که تحت حمايت مالی  
  ۴۵٠ تا    ٢۵٠ اند تا گويا ماهی    خيرين قرارگرفته 

  ٢٣ گويد   وی می .  ها کمک شود   هزار تومان به آن 
. اند   مانده   هزار کودک يتيم نيز بدون حامی باقی 

دليل نيست که هرسال صدها هزار    بنابراين  بی 
های  زندگی خود و يا مادر    کودک برای تأمين هزينه 

و پدر فقير خود به اردوی چندميليونی کودکان کار  
مسبب تمام ستمی که بر اين کودکان  .  پيوندند   می 
رود، طبقه حاکم بر ايران است که اين همه فاجعه    می 

کننده    ترين نقض   در ايران بزرگ .  به بار آورده است 
 .حقوق کودک ، جمهوری اسالمی است 
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ساير مواردی را که ممکن است عوارضی برای  
 ".مادر يا جنين ايجاد کند 

ً غربالگری    با آن که در تبصره  های اين ماده ظاهرا
منع نشده است، اما کادر درمانی نه تنها مسئوليتی  
در برابر توصيه به غربالگری ندارد، بلکه با  
گذاشتن عواقب اين توصيه بر دوش پزشکان و کادر  

تواند به    ای می     بهداشت و درمان، چنين توصيه 
. محاکمه و صدور احکام جزايی عليه آنان بيانجامد 

همچنين فرآيند آن چنان طوالنی و سخت شده که در  
امری که حتا به عقيده  .  عمل اجراناپذير گشته است 
تواند به افزايش جمعيت    سازمان بهزيستی نيز می 

ی اشرف سماوات، رئيس    به گفته .  معلول منجر شود 
اداره ژنتيک وزارت بهداشت، در حال حاضر،  

های    هزار تولد نوزاد با ناهنجاری   ٧٠ ساالنه حدود  
  ٨ آيند که با طرح غربالگری حدود    شديد به دنيا می 

اند و با گسترش طرح اين    شده   هزار نفر شناسايی می 
پيش از  .  هزار نفر برسد   ٣٠ تعداد می توانست به  

مصوب  "  طرح کشوری غربالگری "اين بر اساس  
توانستند با انجام    ، تمام زنان باردار می ١٣٨۴ سال  

آزمايش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگيری از  
تولد نوزادان با نقص کروموزومی يا ناهنجاری  

حق  .  شديد جسمی گزينه سقط جنين را انتخاب کنند 
انتخابی که اکنون با اين قانون از آنان در عمل سلب  

ای که تسهيالت و    شده است، آن هم در جامعه 
حمايتی در اختيار معلوالن و بيماران قرار داده  

در حساب تويتری معلوالن در پاسخ به  .  شود   نمی 
لطفاً  : "يکی از نمايندگان مرتجع اين طرح نوشته شد 

راه جمهوری بزنيد و قيمت عصا،    سری به سه 
ويلچر معمولی، ويلچر برقی، ويلچر حمام، سمعک،  
تخت، تشک مواج، باطری ويلچر برقی، پوشينه  
سوند، الستيک زير عصا و توالت فرنگی را هم  

هزارتومانی معلوالن    ٣۵٠ بپرسيد و با مستمری  
 ."مطابقت دهيد 

سقط جنين ممنوع بوده و از  : "آمده است   ۵۶ در ماده  
(باشد و مطابق مواد    جرايم دارای جنبه عمومی می 

قانون مجازات اسالمی و مواد اين  )  ٧٢٠ (تا  )  ٧١۶ 
قانون، مستوجب مجازات ديه، حبس و ابطال پروانه  

های اين ماده نيز هر گونه    در تبصره "  .پزشکی است 
کمک به سقط جنين يا جلوگيری از بارداری  

های شديدی در پی    انگاری شده است و مجازات   جرم 
 .دارد 

گرچه پيش از اين نيز سقط جنين رسمی با  
های بسياری روبرو بود، اما اکنون برای    دشواری 

جنين قانونی الزم است مراکز پزشکی قانونی    سقط 
های واصله را به کميسيونی متشکل از    درخواست 

يک قاضی ويژه، يک پزشک متخصص متعهد و  
يک متخصص پزشکی قانونی در استخدام سازمان  

حق ديگری که از زنان  .  پزشکی قانونی ارجاع دهند 
ها گرفته شده است و به فقها و کارشناسان    و خانواده 

. واگذار شده است "  در استخدام دولت "و  "  متعهد "
روندی که چه بسا فرصت قانونی برای سقط جنين  

از آن  .  را از بين ببرد "  تر از چهار ماه   کم "يعنی  
تر، سقط جنين به يک مسئله امنيتی بدل گشته    مهم 

: اين قانون آمده است   ۶١ چرا که در ماده  .  است 
ارتکاب گسترده جنايت عليه تماميت جسمانی جنين  "

ای که    گونه   به قصد نتيجه يا علم به تحقق آن، به 
موجب ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی  

ها يا مادران در حد وسيع گردد، مشمول حکم    جنين 
قانون مجازات اسالمی مصوب  )  ٢٨۶ (ماده  

: ای که بنا به آن   ماده "  .گردد   می   ١٣٩٢/٢/١ 

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنايت عليه  "
تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امنيت داخلی يا  
خارجی کشور، نشر اکاذيب، اخالل در نظام  
اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی  
و ميکروبی و خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و  
فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب  
اخالل شديد در نظم عمومی کشور، ناامنی يا ورود  
خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال  
عمومی و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا  
در حد وسيع گردد مفسد فی االرض محسوب و به  

پس، طبق اين قانون، سقط  ."  اعدام محکوم می گردد 
به جز تهديد  !  های امنيتی پيوست   جنين نيز به جرم 

گيرانه    سالمت و جان زنان، تصويب قوانين سخت 
در زمينه پيشگيری از بارداری و سقط جنين عواقب  
ديگری نيز به دنبال خواهد داشت؛ از جمله فقر  

تر زنان،    ها، بيکاری گسترده   تر خانواده   روزافزون 
،  )به ويژه دختران (تر ازدواج کودکان    رواج بيش 

گسترش فاجعه کودکان کار، رشد نسلی در  
سوادی، فروش نوزادان و    محروميت و بی 

 . ها   رهاسازی نوزادهای ناخواسته در خيابان 
دشواتر گشتن سقط جنين در حالی است که طبق  

دار شدن از    بچه     های اخير، هزينه   يکی از گزارش 
ميليون تا    ۵٠ زمان بارداری تا يک سالگی بين  

تواند به    ميليون تومان برآورد شده است که می   ١٠٠ 
پديده کودکان کار  .  ميليون تومان نيز برسد   ١٢٠ 

به رغم عدم وجود آمار دقيق برآورد  .  کند   بيداد می 
ميليون کودک کار در ايران    ٧ تا    ٣ شود بين    می 

آبان از قول مدير کل    ٢٩ در اخبار روز  .  وجود دارد 
در فصل زمستان  : "بهزيستی استان تهران آمده بود 

." کنند   کودک در متروها کار می   ٢٠٠٠ حدود  
گرد تنها در    هزار کودک زباله   ۴ شود    برآورد می 

تنها اقدام حمايتگرانه مسئوالن  .  تهران وجود دارد 
ساماندهی کودکان کار و  "رژيم تحت برنامه  

ها از سطح شهر بازداشت    آن "  آوری   جمع "،  "خيابان 
چند روزه، آزار و اذيت و سپس رها کردن مجدد  

زاکانی، نيز در نخستين  .  هاست   ها در خيابان   آن 
روزهای تصدی مقام شهرداری تهران، معتادان و  

لکه  "کودکان کار را همرديف دانست و آنان را  
خواند و درصدد است با همکاری ناجا و سپاه  "  ننگ 

چهره شهر را  "و ساير نهادهای نظامی و امنيتی  
طرحی که بارها به اجرا درآمده است و  ."  تغيير دهد 

 .بارها شکست خورده است 
های مالی، استخدامی و  "  مشوق "در اين قانون  

هايی که با  "مشوق . "رفاهی نيز وعده داده شده است 
های تحقق نيافته سران جمهوری    توجه به وعده 

ها، با توجه به ورشکستگی    اسالمی در تمامی زمينه 
. مالی و کمبود بودجه دولت چيزی نيستند جز سراب 

های    چون ساير قوانين و طرح   اين قانون، هم 
جمهوری اسالمی، بازتابی است از فاصله ميان  

در  .   های سران رژيم   واقعيت زندگی مردم و دغدغه 
هايی، از جمله آمار جمعيت زير خط    سويی واقعيت 

فقر، تورم، بيکاری، دستمزدهای معوقه، مشکالت  
های    محيط زيستی قرار دارند که هر روزه در رسانه 

گردند و مردم هر روزه با پوست و    منعکس می 
کنند و اعتراض به اين شرايط    گوشت خود حس می 

با تجمع، تظاهرات و اعتصاب به بخشی از زندگی  
در سوی ديگر، سران  .  شان تبديل شده است   روزمره 

توانند آب و برق و نان بخور و    رژيمی که حتا نمی 
نمير جمعيت کنونی را تأمين کنند، چه رسد به  

افزايش  "جمعيتی چند برابر را، اما در رؤيای  

، به بگير و ببند و تهديد و زندان روی  "جمعيت 
 .آورد   می 

ی سران رژيم برای تصويب اين قانون، کاهش    بهانه 
بنا به آمارها، نرخ باروری  .  نرخ فرزندآوری است 

رسيده    ١ /    ۶۵ به    ٢ /    ١٢ از    ٩٩ تا    ٩۵ از سال  
تر از يک درصد    است و نرخ رشد جمعيت به کم 

بيش از يک سوم خانوارهای  .  کاهش يافته است 
  ١٠ حدود  .  ايرانی دو نفره و بدون فرزند هستند 

سال هرگز ازدواج    ٢٠ ميليون نفر از افراد باالی  
سال    ۴۵ ها در سنين باالی    اند و تعدادی از آن   نکرده 

ميانگين سن ازدواج در سال  .  اند     چنان مجرد مانده   هم 
سال و در    ٢٩ باال رفته و در مردان به باالی    ٩٩ 

با آن که يکی  .  سال رسيده است   ٢۵ زنان به حدود  
توان در    از داليل باال رفتن سن ازدواج، را می 

عواملی چون افزايش سطح تحصيالت به ويژه  
تحصيالت عالی و آگاهی دانست، اما کارشناسان بر  
رابطه مستقيم ميان نرخ باروری و توسعه اقتصادی  

مشکالت معيشتی  .  و اجتماعی خانوارها تأکيد دارند 
و بيکاری نه تنها بر نرخ باروری، بلکه بر ازدواج  

بنا به  .  اند   و طالق نيز تأثير خود را بر جای گذاشته 
تا    ١٣٩٠ های    گزارش مرکز آمار، در فاصله سال 

درصد کاهش داشته    ٣۶ ها بيش از    ، ازدواج ١٣٩٩ 
  ٢٨ و در همين برهه زمانی ميزان طالق حدود  

 . درصد افزايش داشته است 
ای و مجموعه    به جز آمال و آرزوهای خامنه 

های حکومتی درباره افزايش اجباری    دستگاه 
جمعيت، عامل ديگری نيز در تصويب قوانينی از  

آن نيز ماهيت دينی رژيم حاکم  .  اين دست نقش دارند 
رژيمی  .  انگاری زنان است     ستيزی و فرودست   و زن 

ستيزانه حجاب اجباری    که رهبرش اولين فرمان زن 
تر از يک ماه پس از قيام بهمن ماه    را به فاصله کم 

ای، نمايانگر تالش    فرمانی که از جنبه .  صادر کرد 
رهبران مذهبی نوپا برای حذف زنان از زندگی  
اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور و تبديل آنان به  
موجواتی مطيع و تابع اميال و اهداف پدران،  
برادران، شوهران و دولت پدرساالر دينی بود و از  

ی نيرويی مذهبی در    ای ديگر،  تالش همواره   جنبه 
اعالم کسب قدرت از طريق اعمال سلطه بر بدن  

. چه که در تمام اديان و مذاهب مشترک است   آن .  زن 
گرچه اين اولين فرمان در نتيجه اعتراض گسترده  
ً پس گرفته شد، اما از آن پس، سران   زنان موقتا

ها، فتواها و    سياسی و مذهبی رژيم با قوانين، طرح 
اند نه تنها حقوق بنيادين زنان    اقدامات عملی کوشيده 

را سلب کنند، بلکه بارها و از جمله در همين قانون،  
ترين حريم    اند به خصوصی   در صدد برآمده 

سلب حق سقط جنين به جز  .  شان تجاوز کنند   زندگی 
بار اقتصادی، اجتماعی و سالمتی    پيامدهای زيان 

برای زنان، حق کنترل بر بدن، يعنی  
گيرد و    ترين حريم زندگی را از زن می   خصوصی 

 .گذارد   مالکيت او را به شوهر، پدر و دولت وامی 
بدون توجه به معضالت    ٩٠ ای از سال    باری خامنه 

اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی بارها بر لزوم  
اما مردم ايران، به  .  افزايش جمعيت تأکيد کرده است 

در نتيجه،  .  اند   اعتنا به راه خود رفته   ويژه زنان، بی 
همچون تمام موارد ديگر، رژيم به سالح هميشگی  
يعنی توسل به زور و تهديد و زندان و اعدام متوسل  

ها، ره    اما اين نيز، همچون ساير عرصه .  شده است 
چرا که افزايش جمعيت با  .  به جايی نخواهد برد 

های کنونی با هيچ دستور و    ها و بحران   وجود چالش 
 .قانون و بگير و ببندی متحقق نخواهد شد 

٨از صفحه   

 امنيتی کردن سقط جنين نيز معضل جمعيتی رژيم را حل نخواهد کرد
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٧درصفحه   

١از صفحه   

کميته .  ناميده است"  سالمت و جان زنان
خالف "کارشناسان سازمان ملل متحد، آن را 

دانسته و درباره احتمال اجرای "  حقوق بشر
 .است  مجازات اعدام برای سقط جنين هشدار داده

های اين قانون  نگاهی بياندازيم به برخی از ماده
توزيع "اين قانون،  ۵١در ماده .  برانگيز جنجال

ای اقالم مرتبط با پيشگيری از  رايگان يا يارانه
ها در شبکه  تشويق به استفاده از آن"و "  بارداری

های علوم  بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه
امری که .  ممنوع اعالم شده است"  پزشکی

های مقاربتی و  تواند به افزايش بيماری می
گذشته از آن، هم اکنون با .  بيانجامد"  وی آی اچ"

های شديد قانونی بر سر راه سقط  وجود محدوديت
هزار سقط جنين  ۶٠٠تا  ٣٠٠جنين، ساالنه بين 

پس، تنها .  شود غيررسمی در کشور انجام می
برآمد ممنوعيت توزيع وسايل پيشگيری از 

٨ 
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های ناخواسته و  بارداری، افزايش بارداری
تر برای سالمت و جان زنان  مخاطرات بيش

از آن گذشته، برخی از .  تر خواهد بود پرشماری
رئيس اداره (مقامات نظير اشرف سماوات 

و پروانه سلحشوری )  ژنتيک وزارت بهداشت
مافيای غربالگری و  "نيز از  )  نماينده سابق مجلس (  

بازار سياه برای  "و ايجاد  "  داروهای سقط جنين 
 .گويند   خريد و فروش وسايل پيشگيری سخن می 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  : "۵٣ طبق ماده  
پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از  

های    االجرا شدن اين قانون، کليه دستورالعمل   الزم 
صادره مرتبط با بارداری و سالمت مادر و جنين  

درمانی يا مادران    -که پزشکان و کارکنان بهداشتی 
دهد، حذف    را به سقط جنين توصيه کرده يا سوق می 

نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و  

 امنيتی کردن سقط جنين نيز
 معضل جمعيتی رژيم را حل نخواهد کرد 

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

 
  1400بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم مهرماه   

ی     24کانال ماهواره ای      2021برابر با  اول اکتبر    ال مشترک   ,  ساعته  تلويزيون الترناتيو شوراي کان
زيون دمکراسی  .   نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواهد کرد  وي ل و ت

کومله  برنامه های  خود را   / پرتو و حزب کمونيست ايران ,  برابری  ,  شورايی به همراه  تلويزيونهای   
ن  .   بر روی اين کانال ماهواره ای  پخش خواهد کرد   ي برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچن

ا گرام و   –می توانيد در سايت سازمان فداييان   ست ن اقليت و شبکه های اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اي
ه مدت   . يوتوب نيز  دنبال کنيد  ه ب از تاريخ  نهم مهرماه  برنامه های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزان

اشد    90 رار می ب ن ق دي زيون دمکراسی شورايی ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پخش برنامه های تلوي
چهارشنيه  و چمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه  ,  روزهای دوشنيه   

امه های   ,  پنجشنبه  ,  شنبه   رن ران   ب شنبه و يکشنبه   ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت اي
 . خود را  از ماهواره ياه ست پخش می کند 

ن قرار خواهد     دي اه ست؛ ب مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در ماهواره ي
 :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   
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