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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 ديريست که
 است پُِر پُر پيمانه

 
جمهوری اسالمی راه حلی برای غلبه بر 

هر تالش .  های موجود در ايران ندارد بحران
ها به شکست  طبقه حاکم برای غلبه بر اين بحران

تر  انجامد و بحران سياسی فراگير عميق می
 .  شود می

انتصاب ابراهيم رئيسی به عنوان رئيس جمهور 
ای به مقام رياست قوه قضائی و  رژيم، اژه

ً اصول گرا به  سپردن رياست مجلس عمدتا
قاليباف، آخرين حرکت رژيم در چينش مقامات 
سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه جهت 

سازی هيئت حاکمه برای غلبه بر  دست يک
تر از آن،  تضادهای عميق ميان طبقه حاکم و مهم

 .مقابله با خطر سرنگونی رژيم بود
در همان زمان با )  اقليت(سازمان فداييان 

"بينی نوشت روشن برخالف آنچه که در ظاهر : 
رسد، اين اتفاق، يکدست شدن و غلبه  به نظر می

ها نه  اين تضاد.  ها نيست بر تضادها و کشمکش
شدنی نيستند، بلکه نهايت شکافی هستند  فقط حل

طبيعی ..  .داده است که در درون طبقه حاکم رخ
کنونی هرچه  است که در شرايط سياسی

يابد،  های رژيم افزايش می ها و شکست بست بن
 ."تر شود های درونی طبقه حاکم عميق شکاف

ماه از رياست جمهوری  ۵حتا پيش از گذشت 
اسالمی رئيسی، اين تحليل صحت خود را به 

" سو هم"اختالفات ميان مجلس .  اثبات رسانده بود
از همان زمان معرفی "  انقالبی"و رئيس جمهور 

پس از آن .  وزرای کابينه خودنمايی کردند
انتصابات فاميلی و جناحی رئيسی و اعضای 

اش چنان افتضاحی به بار آوردند که حتا  کابينه
گرای مجلس را به شماتت  زبان نمايندگان اصول

با توجه به وضعيت وخيم معيشتی و .  گشودند
های مردم، کانديداهای رژيم در  نارضايتی توده

پراکنی  خود در وعده"  انتخاباتی"کارزارهای 
اوضاع اقتصادی گوی سبقت را "  بهبود"جهت 

از يکديگر ربوده بودند، اما در همين آغاز مسجل 
ای جهت کاهش وخامت اوضاع  شد که حتا برنامه

؛ پيامدی که با "بهبود"وجود ندارد، چه رسد به 
های  های بحران اقتصادی و سياست توجه به ريشه

های پيشين و استمرار همان  اقتصادی دولت
ها در دوران رئيسی پيشاپيش قابل  سياست

 .بينی بود پيش
از سوی  ١۴٠١در نيمه دوم آذر ماه اليحه بودجه 

دولت به مجلس ارائه شد، اما آش چنان شور 
با "  سو هم"ی برخی نمايندگان  است که گاليه

در اين ميان، حتا .  دولت را نيز برانگيخته است
شايعاتی درباره کليد خوردن استيضاح سيدرضا 

يک حادثه مرگبار  ١۴٠٠دی  ۴صبح روز شنبه 
کارگر  ١٢خرمشهر، جان   -در جاده قديم اهواز

شدت مصدوم و  تن ديگر را به ١۵را گرفت و 
ای  تصادف زنجيره.  روانه بيمارستان ساخت

مرگبار کاميون و چند وسيله نقليه ازجمله 
خودرويی که حامل کارگران نفت بود، موجب 

کارگر شد که عازم  ٢٧مرگ و مصدوم شدن 
" يادآوران"محل کار خويش در ميدان نفتی 

بار که  دی نيز يک وانت ٨شنبه  روز سه.  بودند
کرد  کارگران فصلی کشاورزی را حمل می

های همين استان يعنی در  دريکی ديگر از جاده
شوش واژگون شد که   –محور جاده دزفول 

های گذشته اخبار متعددی از  در روزها و هفته
برگشت خوردن محصوالت کشاورزی ايران از 

چه که باعث  آن.  کشورهای گوناگون منتشر شد
نگرانی مردم ايران از اين اخبار شد، نه برگشت 

ها  برگشت خوردن آن علتآن محصوالت، بلکه 
که مصرف اين محصوالت تا چه حد بر  بود و اين

سالمتی مردم تاثير منفی دارد، محصوالتی که 
ها  در ايران مردم مجبور به خريد و مصرف آن

 .هستند
ی رئيس اتحاديه بارفروشان مشهد از  گفته به

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵٢شماره  ١۴٠٠دی   ١٣ –سال  چهل و سه 

 ها  کشتار کارگران در محيط کار و جاده

در شرايطی که مبارزات زنان در ايران هرروز 
تری به خود گرفته و زنان نقشی فعال  دامنه وسيع

در تمام اعتراضات عليه رژيم ارتجاعی حاکم 
اند، اقدامات ايذائی و سرکوبگرانه   گرفته برعهده

ويژه   ستيز جمهوری اسالمی به دولت دينی زن
در چند ماه اخير که رئيسی زمام دستگاه اجرائی 
دولت را در دست گرفته، به اشکال مختلف تشديد 

کمتر از يک ماه پيش بود که وزير .  شده است
کشور در نشست سراسری مديران کل امور زنان 

های سراسر کشور اعالم  و خانواده استانداری
بخواهد ضربه ببيند از ناحيه "  کرد که اگر رژيم 

زنان است و اگر موفق هم بشود بازهم از ناحيه 
او به مزدوران تحت امر ."  بانوان خواهد بود

خود رهنمود داد که برای مقابله با زنان بايد 
ترکيبی از کار سخت و نرم، اجبار و اختيار و "

وزير کشور .  را به کار بگيرند"  الزام و تمايل
به ادعای وی .  رژيم چيزی را پوشيده نگذاشت

های سرکوب عليه زنان را به کار  بايد تمام روش
اين سياستی است که رژيم برای مقابله با .  گرفت

 .گرفته است زنان در پيش
نوعی در معرض خشونت  روزه  به زنان همه

رسمی و غيررسمی، علنی و غيرعلنی دولتی 
از آزار و خشونت مزدوران موسوم .  قرار دارند

به گشت ارشاد تا بسيج شدن زنان و مردان 
ها برای مقابله با  اللهی  در خيابان بسيجی و حزب

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

زمينی  کشورهای ترکمنستان و ازبکستان سيب
خبرگزاری (محصول ايران برگشت خورده است 

روسيه، امارات، هند و قطر از ).  ماه دی ۶ايسنا 
ديگر کشورهايی هستند که برگشت محصوالت 

های  کشاورزی ايران از آن کشورها در رسانه
با جستجو .  جمهوری اسالمی بازتاب يافته است

يابيم که مقامات  چنين درمی در ميان خبرها هم
رغم درز برخی از اخبار،  جمهوری اسالمی به

 .سعی در پنهان کردن ابعاد اين ماجرا دارند

 تشديد سرکوبگری رژيم و واکنش شجاعانه زنان

 برای جمهوری اسالمی
 ها اهميتی ندارد جان و سالمت انسان 



 ٢ ٩۵٢شماره   ١۴٠٠دی    ١٣    2

١از صفحه   

 است پُِر پُر ديريست که پيمانه

فاطمی امين، وزير صمت دولت سيزدهم، نيز 
شايعاتی که به وزير صمت .  منتشر شده است

محدود نمانده و به احتمال استيضاح احسان 
خاندوزی، وزير اقتصاد، حجت عبدالملکی، 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نارضايتی از 

 . شود تيم اقتصادی رئيسی نيز اشاره می
سازی  ليکن جمهوری اسالمی تنها در نماينده

با دولت "  سو هم"و "  انقالبی"برای مجلس 
نيست که ناکام گشته، بلکه حتا در ميان "  انقالبی"

آشکار گشته "  سويی ناهم"نيز "  انقالبی"کابينه 
خبرها حاکی از اختالفات جدی ميان .  است

مسعود ميرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه و خاندوزی است تا جايی که در اوايل دی 
ماه، حتا خبر استعفای خاندوزی منتشر شد که 

پيش از آن، در .  سخنگوی دولت آن را رد کرد
ای به رئيسی  روزهای آخر آبان خاندوزی در نامه

و "  های اجرايی عدم همکاری دستگاه"از 
های دولتی از معرفی اموال  خودداری دستگاه"

واسطه "، "ارزش های کم معرفی دارايی"، "مازاد
قرار دادن نمايندگان مجلس و ائمه جمعه، و 

های اجرايی برای  مخالفت باالترين مقام دستگاه"
از ديگر .  شکايت کرد"  عدم معرفی اموال

،  اختالف و چندصدايی "ناهماهنگی"های  نشانه
برای نمونه، خاندوزی، .  ميان مقامات کابينه است

ای درباره حذف ارز  وزير اقتصاد، در مصاحبه
اطالعی  تومانی در اليحه بودجه اظهار بی ۴٢٠٠

در موردی ديگر، در اواخر آذر ماه .  کرده بود
محسن رضايی، معاون اقتصادی رئيسی در 

ها در سه ماه آخر  ای از افزايش يارانه مصاحبه
سال خبر داد، روز بعد وزير اقتصاد اين خبر را 

ها  گويی البته بخشی از ضد و نقيض.  تکذيب کرد
های مقامات گوناگون کابينه  پراکنی ناشی از دروغ

برای الپوشانی وضعيت اقتصادی وخيم 
 .پيشاروست

گرايان  اکثر انتقادات حتا از ميان حلقه اصول
های اقتصادی و خلف  معطوف به برنامه

اش  های اقتصادی رئيسی و اعضای کابينه وعده
وزير اقتصاد گفته بود، وضعيت بورس را .  است

کند، اما برعکس شرايط بورس بدتر  اصالح می
شده است؛ وزير صمت وعده داده بود، قيمت 

دهد، اما قيمت خودرو آن هم  خودرو را کاهش می
به طور رسمی افزايش يافته است وزير کار 
مدعی بود در برابر هر يک ميليون تومان يک 

چنان بيداد  کند، اما بيکاری هم شغل ايجاد می
سازی انبوه داده  ی مسکن کند، رئيسی وعده می

. خوابی رواج يافته است بود، اکنون اتوبوس
سريع و فوری و "رئيسی وعده داده بود که 

امور را اصالح می کند، اما در چند ماه "  انقالبی
گذشته نه تنها تورم کاهش نيافته است، بلکه 
برخی اقالم از جمله کاالهای اساسی چون مواد 

رئيسی نيز از سر .  اند تر نيز شده غذايی گران
کند  گويی يا هر دو، سعی می نادانی يا دروغ

را به " کاهش اندک شتاب رشد نرخ تورم"ظاهراً 
نرخ دالر نيز به .  جا بزند"  کاهش تورم"جای 

هرچند برخی از .  دهد سير صعودی خود ادامه می
گرا  ها از سوی جناح اصول  اين انتقادات و جنجال

خواهی است، چنان که  بر سر تقسيم غنايم و سهم

در انتخاب وزرا و مقامات کابينه و مديران خود 
گرايان و  مشغولی اصول را آشکار کرد، اما دل

طلبان و کارشناسان اقتصادی رژيم که  اصالح
های کنونی به يک اندازه   همه در پديداری بحران

  نقش و مسئوليت داشته و دارند، فقر فزاينده
های  های مردم نيست، بلکه از نگرانی توده

هايی که خود را در  نگرانی.  خيزد ديگری برمی
طغيان در صورت تالش "قالب هشدارهايی چون 

بار امنيتی و  تبعات فاجعه"، "گيری برای ماليات
در صورت حذف ارز ترجيحی، "  اجتماعی

تبديل بحران "و "  لبريز شدن کاسه صبر مردم"
 . دهند بروز می" به انفجار

کابينه رئيسی رويارو با ورشکستگی اقتصادی و 
های  حلی برای تخفيف بحران ناتوان از ارائه راه

اقتصادی، اجتماعی و سياسی حتا از کابينه 
اگر روحانی و سران .  تر است روحانی وامانده
، يک شبه قيمت بنزين را سه ٩٨رژيم در آبان 

برابر افزايش دادند و عواقب آن را با سرکوب و 
ً از سر  کشتار وحشيانه مردم در خيابان ها موقتا

گذراندند، رئيسی چنين جسارتی را، حداقل علنی، 
کابينه طرار رئيسی برای تأمين کسر .  ندارد

های سرکوب و تحميق دينی  بودجه خود و ارگان
اش دست در جيب مردم، هراسان، تمام  و تبليغاتی

نيروی فريب و تزوير خود را به کار گرفته تا 
های خود را ديگرگون  پيامدهای اقتصادی برنامه

" بنزين برای همه"طرح موسوم به  .  جلوه دهد
های اين دولت برای افزايش منابع  يکی از طرح

درآمدش است که بسياری با وجود ابهامات 
کنونی، آن را گران شدن قيمت بنزين و طرح 

سياسی که   بحران.  نامند می"  بودجه برای دولت"
تمام ارکان نظم موجود را فرا گرفته است، 

تر از آن است که رژيم بتواند با اين اقدامات  عميق
 .از چنگال آن رها شود

پا به مرحله  ٩۶ای مردم از دی  اعتراضات توده
پس از آن روزی نبوده که .  جديدی گذاشته است

های گوناگون اجتماعی پا در عرصه  جنبش
ی متحدانه عليه شرايط  اعتراض، لزوم مبارزه

از کارگران گرفته تا .  موجود را فرياد نزده باشند
کشاورزان، از دانشجويان گرفته تا زنان، از 

نقطه  ٩٨قيام آبان .  معلمان گرفته تا بازنشستگان
 ۴های مردم ايران در  عطفی در مبارزات توده

دهه اخير بود، اما پس از آن نيز به رغم 
ها و تهديدات، به رغم برقراری جو  سرکوب

ارعاب شديد امنيتی، و به رغم شيوع کرونا، 
. های مردم استمرار يافتند اعتراضات توده

اعتصابات سراسری و پراکنده کارگران 
های گوناگون، اعتراضات به فقر، بيکاری  رشته

و معضل آب در خوزستان، اعتراضات 
کشاورزان و مردم اصفهان، اعتراض به کشتار 

ها هزار نفر بر اثر تعلل در تأمين واکسن،  ده
اعتراضات محيط زيستی، اوج گيری جنبش 
دادخواهی، اعتراضات وسيع معلمان و 

های  های گذشته، سخنرانی بازنشستگان در هفته
جسورانه در تجمعات اعتراضی همه و همه 

پُِر  پيمانه"هايی هستند از آن که ديريست که  نشانه
و تاب و تحمل مردم به سر رسيده "  است پُر

اگر نمايندگان مجلس در همين دوران کوتاه .  است
شان در کابينه را  رياست جمهوری رئيسی ياران

ها و  کنند، اگر شکاف به استيضاح تهديد می
ها و در  ها در طبقه حاکم، در ميان جناح کشمکش

تر و شديدتر  ها هر روز عميق درون جناح
گردند، بازتابی است از بحران سياسی موجود  می

در جامعه که رژيم را با خطر سرنگونی مواجه 
 . ساخته است
های داخلی جمهوری اسالمی نيستند  تنها سياست

های  اند، بلکه سياست بست روبرو گشته که با بن
المللی و  خارجی نيز رژيم را با انزوای بين
پيگيری .  فشارهای اقتصادی  روبرو ساخته است

سياست تروريستی در کشورهای ديگر هم بر 
روابط خارجی با کشورهای ديگر سايه انداخته 
است و هم اعتراضات و نارضايتی مردم منطقه 

اين نيز از ديگر داليل .  را برانگيخته است
هاست و اکنون حتا در ميان  اختالف ميان جناح

" مذاکرات برجام"مخالفان به ظاهر جدی پيشين 
نفاق افکنده و برخی از مخالفان پيشين را به جبهه 

غافل از آن که .  کشانده است"  تعامل"طرفداران 
نه گسترش روابط اقتصادی و "  ها رفع تحريم"نه 

های درازمدت با چين و روسيه، يا  نامه عقد پيمان
حراج منابع "به اصطالح رايج در ميان مردم 

توانند تضادها و معضالت  هيچ يک نمی"  ايران
داری حاکم بر  شمار برخاسته از نظام سرمايه بی

های داخلی و  برآمد سياست.  ايران را حل کنند
تر در ميان طبقه حاکم  خارجی رژيم شکاف عميق

و سردمداران رژيم است، فارغ از آن که کدام 
کارگران .  فرد يا جناح قدرت سياسی را قبضه کند

و زحمتکشان نيز ديريست که بر اين امر واقف 
از همين روست که از شرکت در نمايش . اند گشته

مجلس خودداری کردند،  ٩٨انتخاباتی سال 
را با  ١۴٠٠رياست جمهوری سال "  انتخابات"

رونق ساختند و حتا چند روز  تحريم گسترده بی
های رئيسی ننشستند و  هم به انتظار تحقق وعده

چنان به تجمعات،  شان هم برای کسب مطالبات
در واقع کار .  اعتراضات و اعتصابات ادامه دادند

های ديرهنگام مقامات و کارشناسان "هشدار"از 
های مردم  اگر اعتراضات توده.  رژيم گذشته است

هنوز کار رژيم را يکسره نساخته است، بايد علل 
را در عواملی ديگر به جز توهم مردم به بهبود 

 .اوضاع تحت سلطه جمهوری اسالمی جست
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های  نسبت به جان کارگران و عموم توده
ها  ونقل و جاده زحمتکش، ناايمنی وسايل حمل

نيز ساالنه هزاران نفر ازجمله صدها کارگر 
. فرستد و زحمتکش را به کام مرگ می

 ١٢ای از نمونه جان باختن  حوادث جاده
کارگر نفت که راهی محل کار خويش بودند 

شده  ها نيز اعالم و تاکنون اسامی ده تن از آن
دست حوادث است که  ای ازاين فقط   نمونه

تر از آمار کشته  های آن دهشتناک آمار کشته
 .شدن کارگران در محل کار است

ای  طور گسترده های پيمانکاری که به شرکت
اند و  در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی فعال

در استثمار کارگران و تحميل بی حقوقی بر 
شناسند، بايد با تهيه  ها حدومرزی نمی آن

های امن منطبق با استانداردهای  سرويس
وبرگشت کارگران  قبول، مسئوليت رفت قابل

ها که  اما اين شرکت.  را بر عهده بگيرند
دائماً درصدد افزايش سودهای خويش هستند، 
حاضر نيستند با اندکی هزينه، چنين 

هايی را در اختيار کارگران قرار  سرويس
بار و  نتيجه انتقال کارگر با وانت.  دهند
های اسقاطی و تعداد مسافران بيش  بوس مينی

کلی ناايمن  هايی به هم در جاده از ظرفيت آن
ترديدی در اين مسئله .  از قبل معلوم است

ها   داران و دولت آن وجود ندارد که سرمايه
به چنين شرايط مرگبار و خطرخيزی 

وجود کاری انجام  اشراف کامل دارند، بااين
دهند و آگاهانه کارگران را به مسلخ  نمی
 .فرستند می

هنوز دو روز بيشتر از واژگون شدن 
بار حامل کارگران فصلی در محور  وانت

 ٩شوش و مصدوم شدن   –جاده دزفول 
کارگر کشاورزی نگذشته بود که مرکز 

های پزشکی استان اصفهان  حوادث و فوريت
بوس سرويس  از تصادف پرايد با مينی

نفر  ١٢وآمد کودکان و مصدوم شدن  رفت
پسربچه خبر  ٩شامل دو زن و يک مرد و 

ها پر است از حوادث  صفحات روزنامه.  داد
و تصادفات دردناک و فزونی تعداد کسانی 

بازند يا مصدوم و  که در اين حوادث جان می
مطابق آمار .  شوند دچار نقص عضو می

براثر حوادث )  زن ٢٣مرد و  ١٢٣۵(نفر 
کار، جان خود را از دست دادند که اين عدد 

 ۶مرد و  ١٢٠۵(نفر  ١٢١١، ٩٨در سال 
اين در حالی است که آمار  .بوده است)  زن

نيز نشان دهنده افزايش   ٩٨رسمی در سال 
درصدی تلفات حوادث نسبت به سال  ٧/    ۴

 .بوده است ٩٧
کشته در  ١٨٨٧ماه يعنی  ٨کشته در  ١٢۵٨

و اين يعنی اينکه در سال )  يک سال(ماه  ١٢
کارگر  ١۵٧طور متوسط  در هرماه به ٩٩

 .اند قربانی سود پرستی استثمار گران شده
بر طبق آمارهای رسمی، شمار کارگرانی که 

اند،  داران شده قربانی مطامع سرمايه
مطابق آمار .  يافته است سال افزايش به سال

سالنامه آماری سازمان تأمين اجتماعی تعداد 
مورد  ١٨٢۴٩ديده از  کارگران مرد حادثه

   ٩٩مورد در سال  ۴٢٨٩٨به  ٩۴در سال 
مورد در  ۵٣٧و تعداد حادثه ديدگان زن از 

رسيده  ٩٩مورد در سال  ١۵٩٣به  ٩۴سال 
ديگر تعداد کارگران مردی  عبارت به.  است

اند   بيش  از  دو  برابر  که دچار  حادثه شده
ديده  و تعداد زنان حادثه)  برابر ٢/     ٣(

شده )  برابر ٢/    ٩(  نزديک به سه برابر 
سال  ۵بر پايه همين آمار، در فاصله  .  است

کارگر  ٨۵۶هزار و  ١٣٩، )  ٩٩الی  ٩۴(  
بدون .  اند در حين انجام کار دچار حادثه شده

نيز ادامه  ١۴٠٠شک همين روند در سال 
ها مربوط به مواردی  البته اين.  يافته است

سازمان .  اند شده طور رسمی ثبت است که به
پزشکی قانونی و ساير منابع رسمی آماری، 
تنها آن مواردی را که رسماً اعالم و پيگيری 

اما بسياری از حوادث .  کنند شده ثبت می
منجر به مرگ کارگران، نه  پيگيری و نه 

بنابراين آمار واقعی .  شوند درجايی ثبت می
 .تر است از اين هم بيشتر و وحشتناک

روند فزاينده آمار کارگرانی که در حين 
انجام کار دچار حادثه شده و جان خود را 

وضوح گويای اين واقعيت  اند، به داده ازدست
دار حاکم و رژيم  است که طبقه سرمايه

سياسی پاسدار منافع آن، جز افزايش سود به 
هر قيمت ولو به بهای جان وزندگی و قتل 

 .عمد  کارگر، مشغله ديگری ندارد
های کار ناايمن نيست که مرگ  فقط در محيط

فقط کارخانه .  در کمين کارگران نشسته است
و معدن و کارگاه و کار ساختمانی نيست که 

. گيرد ها کارگر را می ماهانه جان ده
توجهی طبقه حاکم و رژيم سياسی آن  بی

کارگر مصدوم و به بيمارستان منتقل  ٩
دی حوادث  ديگری   ٨تا  ۴در فاصله .  شدند

نيز که منجر به مرگ يا مصدوميت چند 
دی براثر  ۵شامگاه .داد کارگر شد رخ 

سوزی ناشی از انفجار سيلندر اکسيژن  آتش
در يک کارگاه تراشکاری در گرگان، يک 

 ٧.  کارگر کشته و دو تن ديگر مصدوم شدند
که کارگران مشغول حفر کانال  دی درحالی

برای سيستم فاضالب شهر دو گنبدان بودند، 
بخشی از ديواره خاکی فروريخت ، يک 
کارگر را در عمق خاک مدفون و تعدادی را 

در همين بازه زمانی يک .  مصدوم ساخت
کارگر ساختمانی در شهر فرديس کرج از 

 .ارتفاع سقوط کرد و درجا جان باخت
های  مطابق همين رويدادهايی که در رسانه

روز  ۴رسمی رژيم انتشاريافته در ظرف 
ارقام !  اند کارگر کشته و مصدوم شده ۴٠

چراکه .  واقعی البته بيشتر از اين است
بسياری از حوادث منجر به مرگ کارگر 

 .شود اساساً درجايی منعکس نمی
داری  واقعيت اين است که در رژيم سرمايه

کس در فکر جان  جمهوری اسالمی، هيچ
ها و  نه شرکت.  وزندگی کارگران نيست

دارها و نه دولتی که  ها و سرمايه کارخانه
همه امور مملکتی را  در دست دارد و حتی 

دار  های بورژوازی عهده بر طبق نرم
ها در قبال  رشته وظايف و مسئوليت يک

کدام در فکر کارگر و  شهروندان است، هيچ
از .  ايمنی محيط کار و تردد کارگر نيستند

استانداردهای ايمنی نه در محيط کار خبری 
ها و نه در وسايل نقليه و  هست، نه در جاده

کارگران در همان .  وذهاب کارگران اياب
حال که از حداقل حقوق سياسی و 

شدت استثمار  اند و به دموکراتيک محروم
شوند از حداقل وسايل ايمنی و بهداشتی  می

رو آمار  ازاين.  اند در محيط کار نيز محروم
حوادث در جمهوری اسالمی بسيار باال  و 

 .پيوسته درحال افزايش است
مطابق آمار سالنامه آماری سازمان تأمين 

 ٢١۵۶٢اجتماعی تعداد حادثه ديدگان از 
مورد در سال  ۴۴۴٩١به  ٩٨مورد در سال 

سازمان پزشکی .  يافته است افزايش ٩٩
قانونی در گزارشی از قربانيان حوادث 

ها  ديدگان کارگاه شغلی اعالم کرد تعداد حادثه
،  افزايش   ٩٨نسبت  به  مدت  مشابه سال 

طبق اين .  درصدی داشته است  ٣/  ٩
 ١٢۵٨، ٩٩ماهه نخست سال  ٨گزارش، در 

 ها  کشتار کارگران در محيط کار و جاده

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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 ها  کشتار کارگران در محيط کار و جاده

سازمان پزشکی قانونی کشور، تنها در سه 
نفر در  ٣۴٨١بر  بالغ ٩٩ماه نخست سال 

ای جان خود را  تصادفات و حوادث جاده
ديگر در مدت يک  عبارت به.  اند داده ازدست

نفر در اثر  ١٣٩٢۴، )  ٩٩سال (سال
. اند باخته ای جان تصادفات و حوادث جاده

اکثر اين حوادث مربوط به مسيرهای 
شهری و در مرحله بعد مسيرهای  برون
شهری و در مرحله آخر مربوط به  درون

 .مسيرهای روستايی هستند
تمامی شواهد و آمارهای موجود حاکی از 

ای در  افزايش تعداد تصادفات و حوادث جاده
و افزايش تعداد )    ١۴٠٠(سال جاری

طبق گزارش .  باختگان اين حوادث است جان
خبرنگار مهر و بر اساس آمار سازمان 

های حوادث  پزشکی قانونی، تعداد فوتی
ماه نخست سال  ٧ای در  رانندگی و جاده

تن  ۶٩۶۶.  نفر بوده است ١٠٠٨٧،  ١۴٠٠
تن  ٢۴٧٧شهری،  ای برون در حوادث جاده

 ۶۴۴شهری و  در حوادث و مسيرهای درون
های روستايی جان خود را  تن در جاده

اين در حالی است که در .  اند داده ازدست
مجموع )  ٩٩(مدت مشابه سال گذشته

 ٩٣۵۴ای  های حوادث رانندگی و جاده فوتی
ديگر حوادث  عبارت به.  نفر بوده است

درصد رشد  ٧/    ٨ای منجر به مرگ  جاده
باختگان تصادفات  اگر تعداد جان.  داشته است

ماه نخست سال  ٧ای در  و حوادث جاده
نفر بوده معنايش اين  ٨٧جاری ده هزار و 

ها از  است که تا پايان سال جاری شمار کشته
 .هزار نفر نيز خواهد گذشت ١٧

باخته در سال  کارگر جان ١٩٠٠نزديک به 
ای که تلفات  که با توجه به روند فزاينده ٩٩

های کار داشته در سال جاری از  جانی محيط
هزار نفر نيز خواهد گذشت و همچنين  ٢

هزار کشته در حوادث  ١٠متجاوز از 
ای در ظرف هفت ماه از سال جاری که  جاده

هزار  ١٧تا پايان سال اين رقم به بيش از 
رسد، همه قربانی منافع  و  نفر می

. اند های ارتجاعی طبقه حاکم شده سياست
دار به خاطر افزايش سودهای  طبقه سرمايه

خويش و رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی 
که پاسدار منافع همين طبقه است 

های ارتجاعی و ضد مردمی خود،  باسياست
ها تن را به کام مرگ فرستاده و  روزانه ده

. است صدها تن ديگر را مصدوم نموده
بسياری از کارگران و قربانيان حوادث 

ويژه در استان خوزستان، اهالی  ای به جاده
اند که بر پشت  زحمتکش همين منطقه بوده

ها و وسايل نقليه  بوس بار و داخل مينی وانت
ای نان، جان خود  اسقاطی در جستجوی لقمه

های کشور  عموم جاده.  اند داده را ازدست

کلی  های استان خوزستان به ازجمله جاده
ناايمن و غير استاندار هستند و به قتلگاه 

. اند شده کارگران و مردم زحمتکش تبديل
وذهاب  کارگرانی که فاقد سرويس اياب

کلی  مطمئن و ايمن هستند، با وسايل نقليه به
های ناايمن و  ناايمن در همين جاده

کشی  غيراستاندارد يک باندی، بدون خط
الزم که همه گونه وسيله نقليه از تانکر و 

بار و سواری و  های سنگين  تا وانت کاميون
ها  بوس و غيره در آن اتوبوس و مينی

شوند و به خاطر  کنند، جابجا می وآمد می رفت
همين شرايط دچار حادثه شده و تلفات جانی 

مردم زحمتکش اين مناطق نيز هر .  دهند می
بار شاهد کشته شدن فرزندان و بستگان 

استان .  نشينند اند و به سوگ می خويش
رغم اينکه از ثروتمندترين  خوزستان به

های  های کشور است اما از جاده استان
. استاندارد و وسايل نقليه ايمن محروم است

خرمشهر يا جاده   -فقط در جاده قديم اهواز
شوش نيست که مردم شاهد چنين   -دزفول

همه جای خوزستان .  باری هستند وقايع خون
. های ديگر نيز چنين است و بسياری استان

درستی دولت جمهوری  مردم خوزستان به
دانند و  اسالمی را مسبب تمام اين فجايع می

بارها عليه آن دست به تجمع و اعتراض 
 ١٢اين بار نيز در پی کشته شدن .  اند زده

کارگر نفت، انبوه عظيمی از مردم خشمگين 
دارخوين در اعتراض به ناايمن بودن 

ای برپا  ها، در محل حادثه تجمع گسترده جاده
معترضين انگشت اتهام را به سمت .  کردند

دولت نشانه رفته و در شعارهای خويش 
آنان .  خواهان برکناری مسئولين دولتی شدند

کردند تا به کی بايد شاهد چنين  عنوان می
باری باشند و در ادامه  حوادث تلخ و خون

عنوان کردند که ديگر اين وضعيت را تحمل 
اما دولت جمهوری اسالمی از .نخواهند کرد

ترس گسترش اين حرکت اعتراضی، با 

اعزام نيروهای سرکوب انتظامی و گارد 
ها پاسخ  خواهی آن ويژه به معترضين و حق

 .داد
واقعيت اين است که رژيم ارتجاعی 

ای به فکر  جمهوری اسالمی در هيچ زمينه
طبقه ارتجاعی و ستمگر حاکم .  مردم نيست

که سرنوشت مردم را در دست گرفته است، 
جز به سود بيشتر و جز به غارت و چپاول 
بيشتر و بقای خود، به چيز ديگری 

برايش مهم نيست بر سر مردم .  انديشد نمی
چه آمده است و چه خواهد آمد، برايش مهم 

ها  نيست کارگران و زحمتکشان در کارخانه
ها کشته شوند، مهم نيست که مردم با  و  جاده

آبی روبرو هستند يا در سيل گرفتار  مشکل کم
هايشان فروريخته است، برايش  آمده و خانه

مهم نيست که اکثريت بزرگ مردم در فقر و 
ها نفر بيکارند  ورند، ميليون تنگدستی غوطه

ای ندارند،برايش مهم نيست کرونا  و آينده
فرستد يا  روزانه چند نفر را به کام مرگ می

ها در اثر  های کشاورزی و دشت زمين
جان هزاران .شوند فرونشست زمين نابود می

کارگر و زحمتکشی که هرسال در حين کار 
ای قربانی  يا در تصادفات و حوادث جاده

شوند، برای طبقه حاکم و رژيم سياسی آن  می
بار جنگ راه  يک.  ای اهميت ندارد ذره
ها هزار جوان را قربانی  اندازد و ده می
اندازد و  عام راه می بار قتل کند، يک می

ها به  هزاران انسان مبارز را در زندان
سپارد، بار ديگر کارگران  جوخه مرگ می

های ناايمن  را در معدن و کارخانه و محيط
فرستد و سرانجام هرکس را  به قربانگاه می

ها گرفتار نشده، در  که هنوز در اين مهلکه
کارنامه اين رژيم .  رساند ها به قتل می جاده

مردم ايران .  جز قتل و کشتار و جنايت نيست
همه قتل و کشتار و  برای رهايی از اين

جنايت و برای رهايی از شر تمام مصائبی 
که ارتجاع حاکم به بار آورده است راه 
ديگری ندارند جز اينکه با تشديد مبارزه، اين 
رژيم را براندازند و با ايجاد حکومت 
شورايی، سرنوشت خويش را خود در 

 .گيرند دست
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 برای جمهوری اسالمی 
 ها اهميتی ندارد جان و سالمت انسان

ی جالب توجه اما اين است که با  نکته
بررسی آمار گمرک جمهوری اسالمی 

های  رغم تمام تالش يابيم که به درمی
جمهوری اسالمی برای افزايش صادرات و 
کسب درآمدهای دالری، صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذايی در هشت 

از نظر ارزش دالری  ١۴٠٠ماهه اول سال 
درصد  ١۵نسبت به هشت ماهه سال گذشته 

ست که  اين در حالی.  کاهش داشته است
براساس آمارهای سازمان خواربار و 

، قيمت جهانی )فائو(کشاورزی ملل متحد 
محصوالت کشاورزی در ماه نوامبر سال 

 ٢٧نسبت به نوامبر سال گذشته  ٢٠٢١
يک علت کاهش .  درصد افزايش يافته است

ارزش محصوالت کشاورزی و غذايی 
صادراتی ايران بدون ترديد کاهش اقبال به 

اما .  محصوالت کشاورزی ايران است
 !چرا؟

ی يک صادرکننده فلفل  گفته برای نمونه به
درصد بازار  ١٣ای به روسيه،  دلمه
ای  ای اين کشور توسط فلفل دلمه دلمه فلفل

شد اما روسيه به  محصول ايران تامين می
دليل استفاده از سموم غيراستاندارد پس از 

های توليد شده در  ای بازگرداندن فلفل دلمه
ايران، واردات اين محصول به روسيه از 

 .ايران را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده است
واقعيت اين است که برگشت خوردن 
محصوالت کشاورزی ايران داليل بسياری 

ها استفاده از سموم  دارد که تنها يکی از آن
اغلب سموم وارداتی به .  غيراستاندارد است

. ايران از کشورهای چين و هندوستان است
ی مهدی حسينی رئيس انجمن  گفته به

در توليد "واردکنندگان سم و کود 
محصوالت کشاورزی داخل کشور، عمدتا 
از روی ناآگاهی کشاورزان، از سموم 

 ٢٣ی وی  گفته به".  شود پرخطر استفاده می
درصد از سموم مصرف شده در کشور 

هستند که عموما از چين وارد "  پرخطر"
 .شود می

جدا از آموزش ناکافی کشاورزان برای 
چگونگی و ميزان استفاده از سم، مساله 

پاشی نيز مطرح است که بايد  زمان سم
فاصله مناسبی تا زمان برداشت محصول 
باشد که در بسياری از مواقع اين موضوع 
نيز رعايت نشده و در نتيجه سموم بر روی 

 .مانند اين محصوالت باقی می
کيفيت و نوع و ميزان کود نيز يک مشکل 

ی  گفته به.  ديگر محصوالت کشاورزی است
احمدرضا همتی، مسئول اتحاديه 
توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 

به غير از مشکل سموم "کشاورزی اصفهان 
که مورد اعتراض قرار گرفته، مورد ديگر 

هايی است که  کودهای شيميايی و آالينده
برای محصول کشاورزی استفاده شده 

پاش  های سم عدم استاندارد دستگاه".  است
دمحمی  يک مورد ديگر است که علی خان

بر "  مجمع ملی خبرگان کشاورزی"عضو 
 .کند آن تاکيد می

دمحم جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی 
نيز مصرف بيش "  تربيت مدرس"دانشگاه 

از اندازه کود ازته مثل اوره را يکی از 
. داند مشکالت محصوالت کشاورزی می

علت مصرف زياد اين نوع کود نيز ارزانی 
ی  گفته به.  آن در مقايسه با انواع ديگر است

قيمت کودهای فسفاته، پتاسه و "ملکوتی 
برابر  ١٠تا  ۵ها در بازار آزاد  ريزمغزی

شده است و به همين دليل کشاورزان رغبتی 
 ".برای استفاده از اين کودهای مهم ندارند

اما نکته بسيار مهم اين است که اين موارد 
تنها مشکل محصوالت کشاورزی صادراتی 

رسول رضايی که خبرنگار .  نيست
از او به عنوان فعال "  ايمنا"خبرگزاری 

"گويد کشاورزی نام برده می با ايجاد : 
حساسيت بين کشورهای مختلف نسبت به 
محصوالت کشاورزی ايران، مساله استفاده 
. از سم و کود غيراستاندارد مشخص شد

هاست که همين سموم و کودها  وگرنه سال
شود و  برای کشت محصوالت استفاده می

هاست که مردم همين محصوالت را  سال
های مختلفی را از  خريداری کرده و بيماری

 ".اند اين طريق وارد بدن خود کرده
رئيس اتحاديه بارفروشان مشهد نيز به 

در رابطه با عودت "  نيوز تجارت"
"گويد محصوالت کشاورزی ايران می اين : 

به معنای آن نيست چون محصوالت 
کشاورزی صادراتی بودند کشاورز از يک 

ها استفاده  سموم خاص برای برخی از ميوه
کرده باشد و تنها چند محموله مشکل داشته 

بلکه غير استاندارد بودن در کل .  باشند
محصوالت کشاورزی توليد شده، وجود 

 ".دارد

ملکوتی در رابطه با تاثير استفاده بيش از 
بر بدن انسان )  اوره(اندازه از کودهای ازته 

"گويد می های  های سرطان يکی از علت: 
گوارشی که در جامعه افزايش يافته است، به 

دار  دليل محصوالت کشاورزی نيترات
 ".است

واقعيت اين است که نه فقط عموم 
محصوالت کشاورزی توليد داخل، بلکه 
بسياری از محصوالت کشاورزی وارداتی و 
نيز توليدات داخلی لبنی و دامی و طيور و 

مرغ نيز با مشکالتی از اين قبيل روبرو  تخم
هستند و دليل اصلی آن نيز اين است که در 
اين کشور سالمتی مردم مساله ذهنی هيچ 

 .مقام دولتی نيست
بارها اخباری از واردات محصوالت 

واردات .  کشاورزی ناسالم منتشر شده است
. های آلوده هندی يک نمونه آن است برنج

يک نماينده مجلس اسالمی از  ٩۶سال 
مافيای واردات برنج خبر داد که ساالنه 

هزار تن برنج را که بخش قابل توجهی  ۴٠٠
آلوده هستند، وارد "  آرسنيک"ها به  از آن

جاری نيز  آبان ماه سال.  کنند کشور می
عليزاده شايق دبير انجمن برنج به 
خبرگزاری دولتی ايلنا در توجيه اين مساله 

"گفته بود ها ما در  دليل اعمال تحريم  به: 
ای  دهيم چاره ازای نفتی که به هندوستان می

جز اين نداريم که برنج از اين کشور وارد 
که ما تنها از هندوستان  کنيم و از آنجايی 

توانيم برنج وارد کنيم اين کشور  می
کيفيت خود را برای ما  محصوالت بی

 ".فرستد می
اگر امروز مساله وجود سموم در چنين  هم

محصوالت کشاورزی مطرح شده است، 
بسيار پيش از آن، استفاده بيش از اندازه 

بيوتيک در دام و طيور و تاثير آن بر  آنتی
ها مطرح بوده است به نحوی  سالمت انسان

های عفونی،  که امروز در درمان بيماری
ها تاثير کمتری در درمان  بيوتيک آنتی

بيماری دارند و برای تاثير بهتر بايد از 
 .تری استفاده کرد های قوی بوتيک آنتی

در مواد شوينده، بهداشتی، دارو و غيره نيز 
به شکل ديگری با همين ماجرا روبرو 

هنوز وجود وايتکس در شيرهای .  هستيم
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برای جمهوری اسالمی جان و 
 ها اهميتی ندارد سالمت انسان

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 
 سوئد

 
 کرون٢٠٠  کارگر، معلم اتحاد

 

موضوعی .  پاستوريزه از يادمان نرفته است
 . که بارها تاييد و تکذيب شد

ها تا اين اندازه  اما چرا جان و سالمت انسان
 بی اهميت شده است؟

مساله اين است که سود و سود هر چه بيشتر 
طبقه حاکم و دولت اين "  اخالقی"تنها معيار 
وقتی که کسب سود حتا به بهای .  طبقه است

ها و تمامی  لگدمال کردن ديگر انسان
در "  اخالق حسنه"های انسانی معيار  ارزش

ست که اين تفکر و  طبقه حاکم باشد، بديهی
عمل طبقه حاکم در تاروپود جامعه نيز رخنه 

گاه در هر کجا که چشم بياندازيد اين  آن.  کند
البته تا زمانی .  بينيد بار را می وضعيت فاجعه

وقتی که عليه آن .  که عليه آن نظم نشورند
ست که روحيه  خيزند، طبيعی نظم به پا می

فداکاری، همبستگی و از خودگذشتگی در 
 .شود ميان کارگران و زحمتکشان غالب می

در چنين مناسبات ستمکارانه و 
بينيم همه چيز فدای  ست که می ای ظالمانه

از درمان و .  شود سود و سود بيشتر می
بهداشت تا آموزش و پرورش تا غذای يوميه 

 .مردم
اخبارمربوط به مخلوط کردن خاک با آرد 

ناياب .  نان را هنوز به خوبی به ياد داريم
ها به  شدن يکباره داروها و احتکار آن

شان به چند برابر قيمت و  منظور فروختن
ها يک نمونه  گونه بازی کردن با جان آدم اين

  در جمهوری اسالمی اما اين.  تازه است
اين اخبار .  اخبار نادر و عجيب نيستند

واقعيت روزانه زندگی کارگران و 
زحمتکشان در سايه قدرت حکومت اسالمی 
است، حکومتی که از نظر حاکمان تنها 

ست که بقای آن را  سياست خوب سياستی
 .تر کند طوالنی

برای حکومت اسالمی اين اهميت ندارد که 
مردم با خريدن محصوالت کشاورزی آلوده 
سالمتی خود را از دست بدهند، مردمی که با 
درآمدهای ناچيز خود حتا قادر به تامين 

های خوراکی و يا بهتر بگوييم  هزينه
شان  های خود و کودکان سيرکردن شکم

مردمی که ناچار به خريد اين .  نيستند
محصوالت هستند چرا که هيچ آلترناتيو 
ديگری برای تامين نيازهای خوراکی خود 

 . ندارند
امروز بر کسی پوشيده نيست که تا زمانی که 
جمهوری اسالمی بر سرير قدرت است، 
. نبايد انتظار بهتر شدن اوضاع را داشت

برای همين نيز تنها راه برای اين مردم، 
برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی اين 
رژيم و برپايی حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان است

 آمريکا
 

 دالر ٢٠   آنجلس لس
    
  

 دالر ٢٠   شيکاگو
 دالر ٢٠  اکالهوما سيتی

 دالر ٢٠   نيويورک
 دالر ٢٠   سياتل

 
 ايران

 
 ميليون تومان ١              آبان ادامه دارد

 

 کمک های مالی
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نفر ديگر  ٢زنان دچار سوختگی شده و 
 . هايشان سوخته است لباس

آيد انگيزه  اولين سؤالی که برای هرکس پيش می
شود گفت اين  چراکه نمی.  و هدف اين فرد است

کرده و در  فرد بدون انگيزه و هدف اسيد تهيه
شده تا زنانی را که برای  ها پنهان پشت بوته

اند، موردحمله اسيدپاشی  ورزش به پارک آمده
پليس جمهوری اسالمی  برای سرپوش .  قرار دهد

دهی اين اقدام  گذاشتن بر اين واقعيت که سازمان
گردد ، نخست  به خود رژيم و عوامل آن بازمی

 . ادعا کرد که متهم يک بيمار روانی است
پليس غرب تهران در مورد اين اقدام "همان روز

"به رکنا گفت متهم بيمار روانی بوده و پرونده : 
در حال بررسی و تحقيقات برای دستگيری مرد 

که  توجه کنيد درحالی."   اسيدپاش ادامه دارد
هنوز اين فرد دستگير نشده و تحقيقات برای 
دستگيری متهم ادامه دارد، او يک بيمار روانی 

اما از آنجائی که اين ادعا را کسی .  شود اعالم می
باور نکرد، پس از گذشت يک روز ادعای 

 .جديدی مطرح شد
باشگاه خبرنگاران جوان، از قول فرمانده 

"انتظامی غرب استان تهران اعالم کرد مردی : 
که ديروز در بوستان شهرک مريم شهرستان 
شهريار به سه خانم اسيدپاشی کرده بود، طی 

. ساعت در مخفيگاه خود دستگير شد ٢۴کمتر از 
وی سابقه سرقت، تخريب و حمل مواد مخدر را 
دارد و اخيراً از کمپ ترک اعتياد آزادشده 

ساختگی بودن ادعاهای پليس و تالش ."   است
کارانه  برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات جنايت

مزدوران وابسته به رژيم عليه زنان از اين 
در کمتر از .  های پليس آشکار است تناقض گوئی

ساعت اسيدپاش دستگير و از يک بيمار  ٢۴
روانی به فردی معتاد باسابقه سرقت، تخريب و 

اما نکته مهم  در .  کند حمل مواد مخدر تغيير می
اين است که بر طبق ادعای پليس اکنون افراد 

اللهی و بسيجی  اسيدپاش  معتاد، نقش  يک حزب
 . اند را بر عهده گرفته

ماجرا شبيه به موردی است که چند ماه پيش در 
اصفهان رخ داد، پليس اما صدای آن را درنياورد 

که روزنامه شرق در مهرماه آن را افشا  تا اين
در آنجا هم ادعا شد يک فرد معتاد با تفنگ .  کرد

 . ای زنان را موردحمله قرارداده است ساچمه
قرار بود که در مردادماه امسال  ماجرا ازاين

ای چند  مردی در اصفهان با يک تفنگ ساچمه
در اين مورد نيز .  زن را مورد اصابت قرارداد

همچون اسيدپاشی اخير، متهم فردی معتاد معرفی 
ساعت دستگير شد، اما  ۴٨شد که ظاهراً ظرف 

ها آزاد  کمتر از يک ماه در برابر حيرت شاکی
که پليس و دستگاه  توجه اين نکته جالب.  شد

تنها مانع علنی  ها نه قضائی رژيم با تهديد خانواده
کارانه شدند بلکه از  شدن اين اقدام جنايت

های مختلف خانواده قربانيان برای دادن  کانال
 .رضايت زير فشار قرار گرفتند

 ٢٨کارانه، در  تازه پس از افشای اين اقدام جنايت
کل دادگستری استان اصفهان با  مهرماه رئيس

نادقيق خواندن گزارش شرق ، متهم را فردی 
معتاد معرفی کرد و ادعا کرد که پس از دو ماه 

. بازداشت موقت با سپردن وثيقه آزادشده است
اصطالح معتاد با تفنگ  که چرا اين به اين

ای زنان را موردحمله قرارداد و نه مردان  ساچمه
را، افشا کننده جعليات دستگاه فريب و دروغ 

 . پليسی و قضائی جمهوری اسالمی است
کل دادگستری استان اصفهان در پی انتشار  رئيس

اين گزارش، اطالعات منتشرشده را نادقيق 
دانست و ضمن تکذيب صدمه به پنج نفر در اين 

در تحقيقات صورت گرفته اعتياد  «:  ماجرا گفت
اين فرد به مواد مخدر صنعتی تائيد و مشخص 

ای به  شود وی با استفاده از سالح ساچمه می
 ».تيراندازی به سه خانم اقدام کرده است

خانواده يکی از قربانيان به روزنامه شرق گفته 
ها خواسته بودند که  بود که مأموران امنيتی از آن

اگر خواهان پرداخت هزينه بيمارستان از سوی 
دولت هستند بايد رضايت دهند و از شکايت خود 

وضوح  اين واقعيت به.  نظر کنند از متهم صرف
دهد که اين معتادان اجير شده  نشان می

ماجرای .  های دولتی و مذهبی هستند دستگاه
 .اسيدپاشی اخير هم از همين نوع است

روزه  اما اقدامات سرکوبگرانه علنی دولتی همه
های ارشاد ادامه دارد و در مواردی  توسط گشت

شود،  که پليس به ضرب و شتم زنان متوسل می
های  ويديوهای آن در اين چند ماه در شبکه

های ديگری  نمونه.  شده است اجتماعی نيز پخش
از اقدامات اخير رژيم ، سازماندهی زنان بسيجی 

افتند و مزاحم زنان  هاست که راه می در خيابان
شوند و حتی راه را بر زنانی که راننده  می

خواهند  ها می بندند و از آن اتومبيل  هستند می
 .ها حجاب اجباری را رعايت کنند مطابق ميل آن

رغم تمام اقدامات سرکوبگرانه هرگز  اما رژيم به
ها را  نتوانسته مقاومت زنان را درهم بشکند و آن

های شديدتر  بالعکس با واکنش.  به تبعيت وادارد
ترين نمونه  تازه.  ها مواجه شده است از سوی  آن

آن نيز اخيراً در قم رخ داد که در پی ايجاد 
مزاحمت دو آخوند برای زنان،  يک زن شجاع 

فقط اين دو مرتجع را فراری داد، بلکه عمامه  نه
اين زن شجاع .  ها را لگدمال کرد يکی از آن

توسط پليس و دستگاه قضائی ارتجاع حاکم 
ای که به مزدوران رژيم  بازداشت شد، اما ضربه

و مقدسات ارتجاع وارد آورد چنان سنگين بود که 
 .ارتجاع را هراسان کرد

معروف و  امربه"جانشين دبير ستاد موسوم به 
وگو با خبرنگار  در گفت"  نهی از منکر استان قم 

"  های زنان گفت ايلنا، با اذعان به واکنش اين : 
فقط به آمر به معروف و ناهی از  خانم مذکور، نه

بلکه به لباس مقدس   کند، منکر هتاکی می
روحانيت هم اهانت کرده که هرکدام از اين 
موارد در جای خود محکوم است و جای بررسی 

بايد با هتاکان به آمران به معروف و .  ويژه دارد
ناهيان از منکر برخورد جدی شود، چون اگر اين 
اتفاق صورت نگيرد، ممکن است کسی ديگر 

معروف  تذکر لسانی ندهد و بگويند ما ديگر امربه
های قضايی و  دستگاه.  کنيم و نهی از منکر نمی

انتظامی بايد با اين افراد که حرمت لباس مقدس 
دارند،  روحانيت و آمران به معروف را نگه نمی

برخورد جدی کند، چراکه در غير اين صورت، 
در جامعه   معروف و نهی از منکر، فريضه امربه

 ."شود کمرنگ می
اما درگذشته نيز صدها مورد از واکنش زنان به 

رغم اقدامات  داده و به اشکال ديگر رخ
سرکوبگرانه پليس، شالق و زندان و جريمه، 

های شجاعانه در حال افزايش  همچنان اين واکنش
 .است

زنان، در تمام مبارزاتی که روزمره در سراسر  
. اند ايران جريان دارد، شجاعت خود را نشان داده

از همين رو است که اين مرتجع در بخش ديگری 
البته در مبانی دينی "   :از سخنان خود اضافه کرد

اسالم وجود دارد که آمر به معروف و ناهی از 
منکر هم بايد شرايط را لحاظ کند و باوجود 
شرايط نسبت به اين فريضه الهی اقدام کند؛ 

کند که  که مبانی دينی ما تأکيد می عالوه بر اين
اگر شرايط هم مهيا بود، و قصد بر تذکر لسانی 
است، بايد تذکر داد و رد شد، چراکه اگر فرد رد 
نشود و بماند، احتمال درگيری و اثربخش نبودن 

." معروف و نهی از منکر وجود دارد کار امربه
دهنده ترس و وحشت اين مرتجعين از  اين نشان

نتيجه بودن تالش رژيم برای  واکنش زنان و بی
مقابله با زنان است که نه فقط  بر سر حجاب 

های رژيم را  اجباری مطلوب ارتجاع، تمام تالش
برند، بلکه مقدسات ارتجاع مذهبی  زير سؤال می

از همين روست که اکنون .  کنند را نيز لگدمال می
برخی اقدامات سرکوبگرانه خود را توسط  توسط 

هاست که  سال.  دهند افراد اجير شده انجام می
ستيز ادامه يافته و  جنگ چريکی زنان با رژيم زن

فقط به شکل فردی در سراسر  اکنون ديگر نه
شوند، بلکه در  ايران  با عوامل رژيم درگير می

های اجتماعی به شکلی متشکل به مبارزه  جنبش
اکنون ديگر .  اند برای سرنگونی رژيم روی آورده

اند که تنها راه نجات  اکثريت بزرگ زنان پی برده
های دولت  از تبعيض و نابرابری و سرکوبگری

 .  دينی جمهوری اسالمی سرنگونی آن است

٨از صفحه   

 تشديد سرکوبگری رژيم و واکنش شجاعانه زنان
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٧درصفحه   

١از صفحه   

سوار و  ، از حمله به زنان دوچرخه"بدحجابی"
سواری و موتورسواری  ممنوع کردن دوچرخه

زنان  به دستور فالن رئيس پليس، مقام قضائی، 
جمعه تا اقداماتی نظير  ای، امام نماينده خامنه

اسيدپاشی و تيراندازی به زنان که سازمان دهنده 
منظور  ها نهادهای دولتی و مذهبی هستند، به آن

ترين نمونه اين  تازه.  ايجاد ترس و وحشت
کارانه، اسيدپاشی به  اقدامات وحشيانه و جنايت

زنانی است که در يک پارک مشغول  ورزش 

٨ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

 آدرس سازمان در تويتر
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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 . بودند
شنبه  هفته گذشته زنانی که برای  صبح روز سه

ورزش صبحگاهی به بوستان شهرک مريم 
شهرستان شهريار رفته بودند، موردحمله 

يک مرد که گويا ماسک .  اسيدپاشی قرار گرفتند
شده بود،  ها پنهان صورت داشته و پشت بوته به

زنانی را که مشغول ورزش بودند موردحمله با 
بر طبق گزارش پليس  يکی از .   اسيد قرار داد

 تشديد سرکوبگری رژيم و واکنش شجاعانه زنان

 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 
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