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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 مرحله نهائی
 توافقات احيای برجام 

 
زنی و بده و بستان ميان جمهوری  که چانه درحالی

اسالمی و دولت آمريکا بر سر احيای برجام 
رغم اظهارات متناقض  همچنان ادامه دارد، به

های  مقامات جمهوری اسالمی، از گزارش
آيد که بر سر  می کنندگان ديگر چنين بر مذاکره
ترين مسائل مورد اختالف، توافقات انجام  اصلی

گرفته و اگر اختالفی هم باقی مانده باشد، تأثيری 
ترين مسائل مورد توافق برای احيای  بر اصلی

 . برجام، نخواهد داشت
بهمن پس  ٢١وزير خارجه آلمان روز پنجشنبه 

از ديدار با وزير خارجه اسرائيل، در يک 
مذاکرات "کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت که 

ای با ايران برای احيای برجام وارد  هسته
رغم مالحظات  شده است و به »مرحله نهايی«

تر  اسرائيل، بازگشت به برجام منطقه را امن
 . " خواهد کرد

پيش از او اوليانوف نماينده دائم روسيه در 
المللی گفته بود که روند مذاکرات  های بين سازمان

برجام به خط پايان نزديک شده و يک سند نهايی 
ای در مورد احيای توافق درروی ميز  صفحه ٢٠

 ."شده است مذاکره آماده
نماينده چين در مذاکرات نيز که کمتر اظهارنظر 

" کند، در جديدترين اظهار نظر خود گفت می  :
يافته و برای  های زيادی دست ها به پيشرفت طرف

 ."رسيدن به نتيجه نهايی در تالش هستند
 ١٨وزير امور خارجه جمهوری اسالمی  نيز 

وگو با وزير خارجه  ماه پس از ديدار و گفت بهمن
فنالند، در نشست خبری مشترک در پاسخ به 
سؤالی درباره ادامه دور هشتم مذاکرات در وين 

"  بينی حصول نتيجه گفت و پيش ما بر آخرين : 
 ۴+١متونی که درنتيجه مذاکرات ايران با گروه 

هايی که از طريق آقای  Non-Paperو همچنين 
 . ...مورا تبادل شده بود تمرکز کرديم

همکارم آقای علی باقری و :  وی  اضافه کرد
کننده در روزهای آينده  کارشناسان ارشد مذاکره

در وين بر سندی که قرار است موردتوافق 
قرارگرفته شود، تمرکز خواهند کرد و در آن سند 

های مختلف بازگشت و پايبندی خودشان را  طرف
 ."کنند به تعهدات در برجام اعالم می

رسم معمول مقامات جمهوری  البته وی به
"اسالمی، ادعا کرد در مرور آخرين متون : 

آمده از مذاکرات وين، ما هنوز در حوزه  دست به
هايی از مطالباتمان  ها، بخش رفع تحريم

 ."موردتوجه قرار نگرفته است
واقعيت اما اين است که اساس توافقات در دوره 

گونه که  حسن روحانی صورت گرفت و همان

حتا تصور .  مونا اولی نبود، آخری نيز نيست
آخرين لحظات زندگی مونا اگر برای بسياری از 
ما غيرممکن نباشد، حداقل بسيار سخت و دردآور 

وی   لحظاتی که سجاد شوهر و پسرعموی.  است
. در هيبت يک هيوال در جلوی او ظاهر شد

برادر سجاد پاهای او را گرفت و سجاد سرش را 
سر از تن کودکی که به اجبار در .  از تن جدا کرد

سالگی  ١٢کودکی که از .  کودکی مادر شده بود
به طور مداوم مورد تجاوز مردی قرار گرفته 

کودکی که .  بود که نام شوهر بر او نهاده بودند
دختر عموی هيوال بود، کودکی که به اجبار 

 .همسر هيوال شده بود

  ١٠درصفحه 

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵٨شماره  ١۴٠٠بهمن ٢۵ –سال  چهل و سه 

 زن ناموس کسی نيست

 " تهاجم ترکيبی"
 های مردم اعالم جنگ به توده

 
ساز به سر  جامعه ايران در دورانی سرنوشت

های عميق اقتصادی، سياسی،  بحران.  برد می
. اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراگرفته است

اند که  تضادهای موجود چنان عمق و شدتی يافته
استمرار وضعيت کنونی ناميسر گشته و عبور از 

بر .  طلبد ای می اين تنگنا، پاسخی جدی و ريشه
همين بستر است که سران نيروهای سرکوبگر 

انفجار "نسبت به  ١۴٠٠رژيم در آبان ماه 
جامعه ابراز نگرانی و هراس "  زيرپوستی

و هراسی که به ويژه از   اند؛ نگرانی کرده
به اين سو،  ٩۶ای دی  اعتراضات سراسری توده

بارها از سوی مقامات گوناگون رژيم بيان شده 
. اند تأکيد کرده"  مقابله و آمادگی"است و بر لزوم 

جايی که جمهوری اسالمی برای  ليکن از آن
کاری  ها و تضادهای موجود راه تسکين بحران

بيش از دو سال است که کشتاری بی رحمانه به 
در اين مدت، دست .  مردم ايران تحميل شده است

جان  ١٩هزار نفر در اثر ابتال به کوويد  ۴٠٠کم 
هزار کودک با از دست دادن  ۵٠.  باخته اند

 ٢٠٠والدين شان بی سرپرست شده اند، بيش از 
پزشک و پرستار در مسلخ کرونا جان باخته اند 
و در اين مدت جمعيت بزرگی از کارگران و 

 . مزدبگيران از کار بيکار شده اند
دو سال پيش وقتی ويروس کرونا در ايران 
شناسايی شد، مسئوالن جمهوری اسالمی با دروغ 
و دوز و کلک های مکرر، سعی کردند ورود اين 

اما موج .  ويروس را به ايران  انکار کنند
آنچنان شتاب گرفت که  ١٩گسترش کوويد 

اپيدمی کرونا در اندک زمانی سراسر کشور را 
هنوز موج اول فروکش نکرده بود که .  فرا گرفت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 جنگيم ما کارگران فوالد عليه ظلم و بيداد می 

نقش جمهوری اسالمی در 
 کشتار کرونائی مردم ايران
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١از صفحه   

 مرحله نهائی توافقات احيای برجام

ای اجازه  گفت اگر خامنه وی در آن ايام می
داد، در فاصله يک هفته توافق نهائی انجام  می
ای اين بود که پايان اين  اما هدف خامنه.  گرفت می

نزاع توسط جناحی صورت گيرد که اکنون بر 
اگر در گذشته وی هرگونه .  سرکار آمده است

کرد،  ها را ظاهراً رد می مذاکره با آمريکائی
اکنون برای باز گذاشتن دست اين جناح تا جايی 

ها را رد نکرد  پيش رفت که مذاکره با آمريکائی
ماه گفت، مذاکره و تعامل با  دی ١٩و در 

اصطالح دشمن هم اشکالی ندارد و به معنای  به
اينکه در مقطعی با دشمن مذاکره،  . "تسليم نيست

صحبت و تعامل شود به معنای تسليم شدن در 
ای  گيری خامنه در پی اين موضع"  مقابل آن نيست

بود که وزير خارجه وی نيز اعالم کرد که اگر 
ها برای رسيدن به يک توافق  ديدار با آمريکايی

خوب و با ضمانت باال الزم باشد ايران از انجام 
هايی  در اين فاصله گزارش.  آن سرباز نخواهد زد

از مذاکره مستقيم نمايندگان جمهوری اسالمی و 
دولت آمريکا نيز انتشار يافته است، اما جمهوری 

کاری است، آن را  اسالمی که متخصص مخفی
واقعيت هرچه باشد، اکنون به نظر .  تکذيب کرد

رسد که توافقات برای احيای برجام  وارد  می
 .است مرحله نهائی شده

رغم بازارگرمی جمهوری اسالمی بر سرآغاز  به
ای برای توافقات و  که عجله مذاکرات و اعالم اين

احيای برجام نيست، درواقع هر دو طرف نزاع 
از همان آغاز به قدرت رسيدن بايدن در آمريکا، 

تربرجام، لغو  خواهان احيای هرچه فوری
ها و بازگشت جمهوری اسالمی به تعهدات  تحريم

اين مسئله برای جمهوری اسالمی .  برجامی بودند
ای و  رغم ادعاهای پوشالی امثال خامنه به

بر کسی .  کارگزاران وی، اهميت حياتی داشت
پوشيده نيست که جمهوری اسالمی درگير 

ترين بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی  شديد
ها  بنابراين مشکل رژيم در اين عرصه.  است

های  که تحريم حتی تعديل هم نخواهد شد، مگر آن
 .ای برافتد نفتی، بانکی و بيمه

دولت آمريکا نيز از همان آغاز به قدرت رسيدن 
هايش توافق با جمهوری  بايدن يکی از سياست

. اسالمی  برای بازگشت به برجام بوده است
دولت آمريکا از همان دوران ترامپ زير فشار 

، روسيه، چين و تعداد ديگری  های اروپائی دولت
از کشورها قرار داشت که به خاطر منافع 

ها  اقتصادی خود خواستار برچيده شدن تحريم
هيچ راه ديگری هم جز مذاکره و توافق .  بودند

حتی در .  برای حل اين ماجرا وجود  نداشت
دوران ترامپ هم روشن بود که دولت آمريکا 

ها برای به  اش وضع تحريم برنامه حداکثری
نشينی واداشتن جمهوری اسالمی از طريق  عقب

مذاکره بود و سياستی در مورد فراتر رفتن از 
. ها، از جمله مسائلی نظير جنگ نداشت تحريم

خواست و  اوالً به اين دليل که دولت آمريکا نه می
توانست پس از شکست در افغانستان و  نه می

. عراق وارد يک جنگ ديگر در خاورميانه شود
ها  اين سياست در دوران بايدن که تمرکز درگيری

را بر روی روسيه و چين قرار داده است با شدت 
بيشتری دنبال شده است و بنابراين توافق با 
جمهوری اسالمی بايد به هر شکل ممکن صورت 

از همين رو بايدن از همان لحظه به .  گرفت می
های ديپلماتيک  قدرت رسيدن، برخی محدوديت

عنوان  عليه جمهوری اسالمی را برداشت و به
ويژه به چين و برخی  امتياز، فروش نفت به

. مبادالت با کشورهای ديگر را ناديده گرفت
های  سپس اجازه آزادسازی برخی سپرده

جمهوری اسالمی ازجمله در کره جنوبی و عراق 
را به شکلی خاص ، نظير واردات از اين 
کشورها و يا خريد دارو و نظائر آن را صادر 

ای  کرد و اخيراً نيز تحريم تأسيسات هسته
موجب آن،  غيرنظامی را حذف کرد که به

های روسی، چينی و اروپايی اجازه يافتند  شرکت
های غيرنظامی جمهوری  برای همکاری با پروژه

سنگين  اسالمی در نيروگاه اتمی بوشهر، آب
 . ای تهران فعاليت کنند اراک و رآکتور هسته

تر  که مذاکرات احيای برجام بتواند سريع برای اين
به توافقات منجر گردد، دولت آمريکا همچنين 

ای خود، عجالتاً  رغم مخالفت متحدان منطقه به
ای و موشکی با  بحث بر سر اختالفات منطقه

جمهوری اسالمی را  نيز کنار گذاشت تا گويا 
در واقعيت .  تر را از سر راه بردارد خطر بزرگ

سادگی  ها مسائلی نيستند که طرفين به هم آن
 .بتوانند با يکديگر به توافق  برسند

جمهوری اسالمی در جريان اين مذاکرات تالش 
های  کرد که دولت آمريکا عالوه بر تحريم

های غير برجامی را تا جايی که  برجامی، تحريم
حال تضمين دهد که  ممکن است لغو کند و درعين

ديگر ماجرای خروج آمريکا از برجام  و 
اما چنين به نظر .  ها تکرار نخواهد شد تحريم

ها  رسد که در جريان مذاکرات از اين خواسته می
چراکه عمالً تحقق اين .  نشينی کرده است عقب

ها  ها ناممکن بود و بايدن قدرت انجام آن خواسته
بايد توافق  بنابراين، آنچه بر سر آن می.  را نداشت

ای  های نفتی، بانکی و بيمه شده باشد، لغو تحريم
های  که با توجه به پيشرفت اما اين.  برجامی است

های اخير تا  ای جمهوری اسالمی در سال هسته
سازی، حجم اورانيوم  کجا بر سر درصد غنی

های پيشرفته توافق  شده  و سانتريفيوژ انباشته
صورت گرفته است هنوز دقيقاً روشن نيست، اما 
تا جائی که به سياست محدود سازی توان 

گردد، ديگر  ای جمهوری اسالمی برمی هسته
اعضای برجام نيز خواستار توقف فعاليت 

 ۶٠سازی  های پيشرفته، تعليق غنی سانتريفيوژ
های نيروگاه  درصدی اورانيوم، تعليق فعاليت
ای  های هسته فردو و نظارت کامل بر تمام فعاليت

المللی انرژی اتمی  ايران توسط  آژانس بين
فقط خواست دولت  پذيرش اين موارد نه.  هستند

.  آمريکا بلکه ديگر اعضای برجام نيز بوده است
ها با دولت  اگر جمهوری اسالمی بر سر تحريم

ای با  آمريکا طرف است، بر سر مسائل هسته
 .  اعضای شورای امنيت سازمان ملل طرف است

اما سؤال اکنون اين است که آيا توافقات جديد و 
گونه  احيای برجام يک توافق موقت است يا  آن

وزير .  که جمهوری اسالمی ادعا دارد، دائمی

بهمن در  ١٩خارجه جمهوری اسالمی روز 
واکنش به خبر توافق دوساله و موقت پيشنهادی 

ما به : "  روسيه،  چنين توافقی را رد کرد و گفت
دنبال يک توافق خوب هستيم و به دنبال توافق 

 ." موقت و محدود نيستيم
رغم اين تکذيب و حتی تالش برای گرفتن  اما به

هايی از اعضای برجام، آنچه که بر سر  تضمين
آن توافق شده است، در واقعيت توافقی موقتی 

گونه که معلوم شد توافقات  همان.  خواهد بود
مسئله صرفاً .  برجامی قبلی هم موقتی بوده است

اين نيست که ممکن است بار ديگر جمهوری 
خواهان آمريکائی بر سرکار آيند و حتی پيش از 

خواهان  اکثريت هر دو مجلس را  آن، جمهوری
در دست بگيرند و کار بايدن با دشواری مواجه 

ای جمهوری اسالمی  شود، بلکه خود مسئله هسته
تری است که همانا سياست  تابع اختالف بزرگ

طلبانه جمهوری اسالمی در  خارجی توسعه
 .   خاورميانه است

نزاع جمهوری اسالمی با دولت آمريکا بر سر 
جای خود باقی  ای به ها و  مسائل منطقه موشک

است و همين مسئله کافی است که تحت شرايط 
ديگر، مادام که جمهوری اسالمی بر ايران حاکم 

بنابراين حتی در .  است،  اين توافقات نقض شود
شرايطی که توافق، دائمی اعالم شود، چيزی جز 

 . يک توافق موقتی نخواهد بود
اکنون که توافقات به مرحله پايانی خود رسيده 
است،سوال اين است که آيا از اين توافق چيزی 
هم عايد مردم ايران خواهد شد؟ واقعيت اين است 

های  که جمهوری اسالمی به آزادسازی پول
های نفتی نياز دارد تا  شده و رفع تحريم بلوکه

های  بتواند بحران مالی خود را حل کند، سياست
ارتجاعی و سرکوبگرانه خود را عليه مردم 
ايران پيش ببرد، نيروهای مسلح نظامی، پليسی و 

های نظامی  امنيتی خود را تقويت نمايد، هزينه
خارجی   خود را برای پيشبرد سياست

ها و  طلبانه افزايش دهد، هزينه گروه توسعه
گرای طرفدار خود را تأمين کند  های اسالم دولت

پوشيده .  های خود را پر کنند و مقامات رژيم جيب
هايی که درآمدهای نفتی  نيست که حتی در سال

تا  ١٣٠رژيم به اوج خود رسيد  و به 
ميليارد دالر بالغ گرديد، چيزی از اين درآمد ١۵٠

کارگران .  های مردم ايران  نشد هنگفت عايد توده
و زحمتکشان همچنان فقيرتر شدند، اما سرمايه و 

داران  و ثروتمندان به چندين برابر  ثروت سرمايه
های مقامات دولتی نيز ابعاد  افزايش يافت و دزدی

توافق برجام همچنين .  ای به خود گرفت سابقه بی
قادر نخواهد بود بحران عميق اقتصادی را حتی 

گونه که در تمام دوران حاکميت  تعديل کند، همان
جمهوری اسالمی به رغم درآمدهای کالن نفتی و 

گذاری انحصارات امپرياليستی جهان،   سرمايه
بحران رکود تورمی همواره جزء الينفک اقتصاد 

بنابراين، کارگران .  داری ايران بوده است سرمايه
و زحمتکشان برای نجات از فقر و فالکتی که 
طبقه حاکم بر ايران  به بار آورده است، راهی 
جز تشديد  مبارزه برای سرنگونی اين طبقه و 
رژيم سياسی پاسدار منافع آن، جمهوری اسالمی 

 .ندارند

 زنده باد سوسياليسم 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

تا آذرماه  ٩٨آمار منتشره از ابتدای سال 
زن به دليل اختالفات  ١٠٣همان سال، 

خانوادگی و ترس از کشته شدن توسط 
. اند اعضای خانواده دست به خودکشی زده

در سنندج  ٩٨در يک نمونه در زمستان سال 
يک دختر نوجوان تنها به اين بهانه که با 
پسری در يک ساندويچی ديده شده بود، 

 .توسط پدرش وادار به خودسوزی شد
زن کشی و دخترکشی تحت عنوان جعلی 

يکی از مظاهر افزايش "  قتل ناموسی"
خشونت عليه زنان در جمهوری اسالمی 

های اجتماعی  اگرچه افزايش ناهنجاری. است
چون گسترش اعتياد، فقر و بيکاری در  هم

افزايش اشکال گوناگون خشونت عليه زنان 
نقش داشته است، اما بيش از هر چيز بايد بر 
نقش خشونت دولتی عليه زنان در گسترش 
خشونت عليه زنان در جامعه انگشت 

 .گذاشت
سلطه قوانين اسالمی ضد زن ، تبليغ تفکرات 

ی تاريخی که  شده های سپری ارتجاعی دوران
داری و  ريشه در تفکر اسالمی دوران برده

فئودالی دارند و از بلندگوهای تبليغاتی رژيم 
ها بر دوش  همين مردم  های آن که هزينه

شود؛ همگی يک  است، عليه زنان پخش می
سرکوب، سلب آزادی : کنند هدف را دنبال می

و محدوديت زنان در جامعه و حتا در درون 
تبليغ تفکری که مرد را . های خانوادگی محيط

ای  داند، مانند ماشين و يا خانه مالک زن می
که مرد صاحب آن است و اوست که حتا 

تواند در مورد مرگ و زندگی زن يا  می
تصميم "  ناموس"دختر تحت عنوان جعلی 

تعداد ثبت شده تنها  ٩٩در سال .  بگيرد
همسر آزاری که بدون شک بخش کوچکی 
از تعداد واقعی خشونت خانگی عليه زنان و 

هزار  ٧٧دختران در ايران است سر به 
 .مورد زده بود

مردی که زن، کودک همسر، دختر و يا 
رساند بدون  خواهر خود را به قتل می

ماند، اما اگر زن شجاع و جوانی  مجازات می
چون ريحانه جباری در مقام دفاع از خود  هم

در برابر يک مرد متجاوز وی را به قتل 
شود، و چه بسيارند از اين  برساند، اعدام می

اند و يا در انتظار  زنان که يا اعدام شده
اين .  برند اجرای حکم در زندان بسر می

اسالم ناب دمحمی حاکم بر کشور ايران است، 
همان کاری که .  اين قوانين ناب اسالمی است

به "  خدا"به اين نيز بسنده نکرده و از عالقه 
" هيوالها"و ديگر "  هيوالی مومن"اين 

 .گويد سخن می
ماه بود که انتشار خبر قتل دو خواهر  در دی

از "  ترکانی"نوجوان بلوچ اهل روستای 
توسط مردان "  ياری دشت"توابع شهرستان 

قلب "  قتل ناموسی"خانواده تحت عنوان 
دو خواهر نوجوانی .  ها را به درد آورد انسان

شان را شکافتند و  های عاشق ها سينه که گلوله
رومينا اشرفی، .  جسدشان در بيابان رها شد

ريحانه عامری، فاطمه فرحی، شکيبا 
بختيار، مبينا سوری از جمله صدها زن و 

ناموس "کودکی هستند که ساالنه قربانی 
 . شوند می" کسی بودن

ی عاطفه بروايه از فعالين امور  گفته به
اجتماعی و حقوق زنان، در دو سال اخير 

زن تحت عنوان  ۶٠تنها در خوزستان حداقل 
اند که در  به قتل رسيده"  ناموس کسی بودن"

در .  ساله بوده است ١٠ها حتا دختر  ميان آن
تمام اين موارد حتا يک نفر هم به دليل 
حاکميت قوانين اسالمی مجازات نشده و 

. اند ها نيز از قاتالن شکايتی نکرده خانواده
هايی که در جامعه  عادت"ی وی  گفته به

عرب رو به تغيير بود، به دليل شرايط 
اقتصادی و اقليمی و فقر افزايش داشته 

به سخنان وی بايد اين نکته را نيز ".  است
اضافه کرد که در برخی از اين موارد، 

، از سوی "باغيرت"قاتالن به عنوان مردی 
مانده  حکومتيان و برخی ديگر از افراد عقب

فکری و فرهنگی از جمله خانواده قاتل، حتا 
 .گيرند مورد تکريم و تشويق نيز قرار می

اگرچه به ندرت آماری از ميزان قتل و 
شود و اگر هم  جنايت در ايران منتشر می

انتشار يابد ميزان صحت آن روشن نيست، 
اما با اين وجود براساس آمارهای رسمی 

ها در ايران  درصد از قتل ٢٠طور متوسط  به
" قتل ناموسی"ست که تحت عنوان  هايی قتل

با جستجو در .  شود ها نام برده می از آن
اينترنت تنها آماری که از ميزان قتل در 
ايران موجود است، آمار مربوط به سال 

" پايگاه خبری شفقنا"ميالدی است که  ٢٠١۴
های متعلق به حکومت  يکی از وبسايت

نفر  ١٩٣۶منتشر کرده بود و در آن از قتل 
اگر فرض کنيم . خبر داده بود ٢٠١۴در سال 

ها مربوط به قتل زنان و  درصد اين قتل ٢٠
" قتل ناموسی"کودکان تحت عنوان جعلی 

زن و  ۴٠٠بوده باشد، در آن سال حدود 
کودک تحت اين عنوان مظلومانه به قتل 

شان مجازات  که قاتالن اند، بدون آن رسيده
ها دادخواهی  که برای آن شوند و بدون آن
براساس يک آمار ديگر .  وجود داشته باشد

تحت اين  ١٣٩٠زن و کودک در سال  ٣۴٠
 . اند عنوان به قتل رسيده

اجبار به .  اما اين باز تمام ماجرا نيست
ناموس کسی "خودکشی يکی ديگر از نتايج 

در ايران است که ساالنه جان صدها "  بودن
براساس يک . گيرد زن و کودک بيگناه را می

سوزناکی که قتل "  غزل"ساله،  ١٧مونای 
بهمن، در شنبه سياه  ١۶اش در  گونه داعش

اهواز، قلب هر انسانی را به درد آورد، 
زده، در اوج تنهايی، در اوج  وحشت

زد،  نااميدی، برای زنده ماندن، دست و پا می
انداخت به اميد راه نجاتی، با  چشم می

چشمانی از حدقه درآمده، به اميد 
کس نبود که اين  ای، اما هيچ دهنده نجات

مونا وحشيانه سر بريده .  کودک را ياری کند
سر او در خيابان ناصرخسرو  شد و تن بی

سجاد هيواليی که خود را .  اهواز رها شد
" ناموس"پنداشت و مونا را  مالک مونا می

خود، با سر بريده و غرق در خون مونای 
کوچک سوار ماشين شد تا سر او را در 
ميدان کسايی به نمايش بگذارد، با کاردی بلند 
و خونين در يک دست و در دست ديگر سر 

هيوال با .  آغشته به خون مونای کوچک
لبخندی بر لب که گويی از فتحی بزرگ 
بازگشته است، جنايت فجيع و وحشيانه خود 
را به نمايش گذاشته بود، جنايتی بزدالنه 

دفاع، فقط  سالح و بی يعنی کشتن مونای بی
چه مرد با "که به همگان نشان داد  برای اين

، و چه حقارت و حماقتی در اين "ست غيرتی
مونای کوچک رفت با تمام .  است"  غيرت"

با تمام  ،اش آرزوهای کوچک کودکانه
"اش برای زندگی آرزوهای  ١٧"  غزل. 

سوزناک تمام کودکان و زنانی " غزل"ساله، 
که به جرم ناموس کسی بودن، به قتلی 

بيگناهانی بر سر دار .  دردناک محکوم شدند
 .مجازات

کدام کودک، کدام دختر نوجوان، کدامين 
دختر جوان و يا زنی بعد از مونا به نام 

حکومت اسالمی و در سايه "ناموس در 
به قتل "  ی شريعت حمايت قوانين وحشيانه

آخوند احمد رهدار، مدير !  خواهد رسيد؟
، "مطالعات اسالمی فتوح انديشه"موسسه 

يکی از همان مزدوران جنايتکار، در رابطه 
ناميدن "  مظلوم"با اين جنايت وحشيانه با 

"قاتل گفت در اين قضيه يک مرد ايرانی : 
مورد ظلم قرار گرفته و از شرايط عادی 

البته ممکن .  خارج شده و غيرت ورزيده
است که در روش بکارگيری اين غيرت به 

اما اصل مساله غيرت ، خطا رفته باشد
در روايات دينی آمده .  موجود بوده است

است که غيرت يکی از مصاديق ايمان بوده 
آيا ".  و خداوند نيز بنده غيور را دوست دارد

توان نقش و حمايت  از اين هم آشکارتر می
حکومت اسالمی را در جنايتی که برای 

اند بيان  نهاده"  قتل ناموسی"تطهيرش نام 
اين آخوند کثيف !  کرد و به آن اعتراف نمود؟

کند و وقيحانه  حتا اين جنايت را محکوم نمی
در روش  ممکن است"گويد که  می

او حتا ".  بکارگيری غيرت به خطا رفته باشد

 زن ناموس کسی نيست
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 زن ناموس کسی نيست

چون  کند و رسما زنان اسير هم داعش می
گيرد و همان  زنان ايزدی را به بردگی می
کند يعنی مرد  کاری که جمهوری اسالمی می

داری که  داند، مانند برده را مالک زن می
زن را ناموس "وقتی .  مالک برده خود بود

نامند معنای ديگری جز اين ندارد  می"  کسی
 . که مرد مالک زن است

های  هايی که در شبکه در يکی از فيلم
اجتماعی قابل ديدن است، سپيده عليزاده 

: گويد می"  نور سپيد هدايت"مدير موسسه 
چقدر سخت است وقتی به شما زنگ "

شويم بگوييم که اگر  زنند و ما مجبور می می
کنند، خواهش  محارمت به تو تجاوز می

کنيم در خانه بمانيد و از خانه فرار  می
حقوقی و  اين اعتراف بيان واضح بی"!  نکنيد

عدم امنيت زنان و دختران در زير سايه 
اين اعتراف بيانگر .  حکومت اسالمی است

ی واقعی تمامی تبليغات و فرهنگ فوق  نتيجه
ست که به زن به چشم يک  ارتجاعی اسالمی

کند که  هم يک کاالی جنسی نگاه می کاال، آن
تبليغات .  اش تمکين کامل به مرد است وظيفه

کثيف و زهرآگينی که در اشکال گوناگون 
 .روزانه شاهد آن هستيم

در يکی از بيلبوردهای تبليغاتی سپاه 
ها به نقل از دمحم پيامبر  پاسداران در خيابان

"اسالم نوشته شده هر مردی که همسرش : 
رود  آرايش کرده از خانه بيرون می

غيرت است و هر آن که چنين مردی را  بی
عباس ".  غيرت بنامد گناه نکرده است بی

حسينی پويا دادستان جنايتکار اهواز 
يعنی همان مونای کودک (اين زن : "گويد می

از ترکيه )  که از نظر او يک زن است
تصاويری برای همسر خود ارسال کرده که 
اين تصاوير سبب تحريک احساسات همسر 

 ". وی شده است
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران 
که خبرنگار خود را برای تهيه گزارش از 
اين جنايت به درب منازل خانواده مقتول و 

دهد که  ای گزارش می گونه قاتل فرستاده به
انگار نه انگار جنايتی وحشيانه رخ داده و 

غيرت "همه اين اتفاق به خاطر آن است که 
خبرنگار فارس ".  دار شده است مرد خدشه

"پرسد از مادر قاتل می خب سرش را با : 
چرا سرش را محله به محله نشان !  قمه زد

در :  دهد اين و آن داد؟ و مادر سجاد پاسخ می
و خيابانی که به سجاد انگ   هر محله

غيرت زده بودند سر غزل را َگرداند تا  بی
". غيرتی نيستم من آدم بی:  مثالً به همه بگويد

گويا مساله اين نيست که مونا بيگناه به قتل 
رسيده است، حتا مساله اين هم نيست که 
سرش را از بدن جدا کردند، مساله اين است 

و !!  که چرا سر مونا در محل گردانده شده

البته پاسخ مادر قاتل گويا برای خبرنگار 
فارس نيز تا حدود زيادی قانع کننده بوده 

سجاد سر مونای کوچک را تنها به "است 
غيرتی زده  هايی بُرد که به او انگ بی محله
شرمی و وقاحت تا  بی! فاجعه تا کجا؟". بودند
 !کجا؟

دمحمحسين هاشميان دبير کميسيون حوزوی 
: گويد شورای عالی انقالب فرهنگی هم می

هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع "
های  ای و شبکه شده و قربانی فضای رسانه

يعنی نه جمهوری اسالمی ".  اجتماعی شدند
اش مقصر است  ارتجاعی  با قوانين و تفکرات

است، بلکه "  مظلوم"و نه قاتل که اساسا 
های اجتماعی هستند،  مقصر اين جنايت شبکه

هايی که به مانعی بزرگ بر سر راه  شبکه
 .اند سانسور حکومتی بدل شده

حسين حاتمی نماينده مجلس ارتجاع اسالمی 
"گويد می های ناموسی  ما در رابطه با قتل: 

او درحالی وقيحانه اين ".  خال قانونی نداريم
کند که حتا پدر جنايتکار  ادعا را عنوان می

سال زندان محکوم  ٩رومينا اشرفی تنها به 
قتل   شد، آن هم به دليل انعکاس وسيع 

های اجتماعی  وحشيانه رومينا در همان شبکه
وگرنه االن او نيز مانند ديگر قاتالن آزاد 

دشمنی جمهوری اسالمی با .  شده بود
های اجتماعی البته موضوع جديدی  شبکه
منتظری که ردای دادستان کل کشور .  نيست

را پوشيده و در واقع دومين مقام قضايی 
"گويد جمهوری اسالمی است، می از : 

کرد اين بود که تصاوير  کارهايی که زن می
خود را از طريق اينستاگرام برای شوهرش 

فرستاد که اين اتفاق رخ داد و اين شوهر  می
وقتی ديد که زن در دامن اجنبی است حرکت 
زشت و مشمئزکننده را مرتکب شد و منشأ 
اين جنايت فضای مجازی بود و اگر بخواهم 
از اين مصاديق و آثار فضای مجازی در 

ها بگويم بايد بدانيم که همگی حساب  خانواده
بنابراين سجاد حيدری قاتل مونا ".  شده است

بدانند که "  هيوالهای مومن"حيدری و ديگر 
اگر کودک همسر، زن، دختر و خواهر خود 

را کشتند، در نظام اسالمی قاتل محسوب 
های اجتماعی هستند که  شوند و اين شبکه نمی

های اجتماعی را  پس بايد شبکه.  قاتل هستند
توان  نمی"  متاسفانه"اعدام کرد و البته چون 

های اجتماعی حکم اعدام  در  مورد شبکه
ماند که  صادر و اجرا کرد، تنها راه اين می

ی عدالت  اين همه.  آنها را ممنوع کرد
اسالمی است که از زبان دادستان جمهوری 

 .آيد اسالمی بيرون می
" طلب اصالح"در اين ميان روزنامه 

سازندگی نيز با گزارش و تيتری با عنوان 
حقوقی زنان در  جنايت و بی"  عشق کور"

نظام اسالمی را که به قتل ساالنه صدها 
کودک همسر، زن، دختر و خواهر منجر 
شده است، توجيه کرده و به کمک دادستان 

يادمان باشد که تنها .  آيد جمهوری اسالمی می
های ايران، سومالی،  دولت يعنی دولت ۴

سودان و تونگا به کنوانسيون سازمان ملل 
برای رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 

اند و البته دليل دولت ايران روشن  نپيوسته
است و بارها از زبان مقامات جمهوری 

اين کنوانسيون با قوانين : "اسالمی بيان شده
 ".اسالمی در مورد زنان در تضاد است

زاده دانشجو و زندانی سياسی در  ليال حسين
ی   ما همه: "نويسد ای به ياد مونا می نوشته دل

بخشی از .  ايم های غزل را ديده سرنوشت
ايم و خوب که ببينيم  سرنوشتش را زيسته

مان خون  مان کبود است، از گردن بدن
ما ...  چکد، سرمان در دستان سجاد است می

مان و خودمان،  بر مرگ و زندگی خواهران
. زنيم کش اسالمی زار می در جمهوری زن

مان سليطگی يا جرم  زنيم و شيون زار می
 ".است

نظام .  مونا اولی نبود، آخری نيز نيست
اسالمی مشوق اين جنايت و خشونت عليه 

تنها با تغيير نظم .  زنان و دختران است
موجود و واژگونی آن و تضمين برابری 

های حقوقی،  زنان با مردان در تمامی عرصه
توان  ست که می اقتصادی، سياسی و اجتماعی

گونه جنايات  های اين به مبارزه با ريشه
برخاست، و باالخره در يک جمله، 
سوسياليسم تنها راه رهايی زن از تمامی 

داری و حکومت  ست که نظام سرمايه قيودی
 .ها را به اسارت گرفته است دينی آن

 

٣از صفحه   
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١از صفحه   

  ٧درصفحه 

 های مردم اعالم جنگ به توده" تهاجم ترکيبی"

جز تکيه بر تنها ابزار موجودش يعنی، 
سرکوب، ندارد، تمام امکانات خود را بر 
 .تقويت نيروهای سرکوب متمرکز کرده است

بهمن و صدور  ١٩ای در  سخنرانی خامنه
خطاب به اراذل و "  تهاجم ترکيبی"فرمان 

اش نيز نشان  اوباش و مزدوران امنيتی
ديگريست از اين هراس از زبان باالترين 

او در اين .  مقام رژيم جمهوری اسالمی
تهاجم ترکيبی "سخنرانی مدعی شد در برابر 

يعنی تهاجم اقتصادی، سياسی، امنيتی، 
موضع "بايد از "  ای و ديپلماسی دشمن رسانه
" موظف"خارج شد و مسئوالن را "  دفاعی

های مختلف از جمله  تهاجم در زمينه"به 
گرچه .  کرد"  ای، امنيتی و اقتصادی رسانه

را نيروهای "  دشمن"شايد برخی تالش کنند 
هايی  خارجی تفسير کنند، اما رجوع به برهه

ای  از اعتراضات مردم و ادبيات خامنه
ترين  ترين و مهم سازد وی بزرگ آشکار می

او .  داند را مردم معترض ايران می"  دشمن"
ای با ادبياتی لمپنی  در هر اعتراض توده

القابی را به مردم معترض نسبت داده است 
اش  تر شايسته خود و سران رژيم که بيش

علف "، "محارب و مفسد"است؛ القابی چون 
، "ضدانقالب"، "اراذل و اوباش"، "هرز

". دشمن زبون"، "عامل بيگانه"، "مزدور"
بيش و پيش از "  تهاجم ترکيبی"پس فرمان 

های  به توده"  تهاجم"هر چيز صدور فرمان 
 .معترض است

. را بشکافيم"  تهاجم"های مختلف اين  جنبه
است توخالی و از  حرفی"  تهاجم اقتصادی"

ای در  محتوای خامنه های بی گذاری همان نام
تهاجم "نيز   نتيجه.   های سال نو سخنرانی
به وضعيت معيشتی مردمی بوده "  اقتصادی

درصد آنان به زير خط  ٨٠است که بيش از 
به .  اند فقر يا زير خط فقر مطلق رانده شده

بهمن  ١١ای در سخنرانی  اعتراف خامنه
حقاً و  ٩٠آمارهای کالن اقتصادی دهه : "نيز

ً ناخرسندکننده هستند ، هرچند وی "انصافا
های غلط يا  گيری تصميم"عوامل را به 

دهد،  در يک دهه گذشته تقليل می"  کاری کم
ها روشن است که علت اصلی  اما بر توده

نيست، بلکه اختصاص "  صرف تحريم"
های سرکوب،  منابع مالی کشور به ارگان

های پروپاگاندا، نهادهای تحميق  دستگاه
ای،  های موشکی و هسته مذهبی، برنامه

مداخالت نظامی و سياسی در کشورهای 
ديگر، تأمين مالی و تسليحاتی نيروهای 
مزدورشان در منطقه و افزون بر آن چپاول 
و فساد سيستماتيک و گسترده بر بستر 

تورمی نظام   –بحران ساختاری رکودی 

روست که  از همين.  داری است سرمايه
اعتراضات مردم در هر فرصت ممکنی و 

های معيشتی فراتر رفته و  فوراً از چارچوب
به اعتراضی سياسی عليه کليت رژيم 

از همين .  شود جمهوری اسالمی بدل می
روست که اعتصابات و اعتراضات کارگران 

های  های گذشته سياست و زحمتکشان در سال
های  اقتصادی، از جمله اجرای برنامه

 . نئوليبراليستی را نشان گرفته است
ای به درازای عمر  سابقه"  تهاجم امنيتی"

های  از سرکوب.  جمهوری اسالمی دارد
وحشيانه دهه شصت، در تمامی اعتراضات 
مردمی از دهه هفتاد به بعد، اولين واکنش 
سران جمهوری اسالمی اعزام اشرار سپاه، 

هللا و  های حزب نيروهای انتظامی، گروه
و اوباش و "  فرزندان بسيجی"انصارهللا و 

برای "  آتش به اختيارها"های محالت و  الت
مقابله با مردم معترضی بوده است که هر 

از آخرين .  اند ناميده شده"  عامل دشمن"بار 
، ٩٨ها نيز کشتار مردم در قيام آبان  نمونه

سرکوب وحشيانه معترضان خوزستانی و 
های سربی به سوی  محابای گلوله شليک بی

اگر .  کشاورزان و مردم اصفهان بوده است
هايی از زمان مردم  ها در برهه اين سرکوب

داشت،  شان بازمی های را از پيگيری خواسته
اما با ورود جامعه به دوران انقالبی، از 
. برايی و کارآيی اين حربه کاسته شده است

گواه آن نيز افزايش خشم و نارضايتی و 
اعتراضات مردم به رغم تشديد بگيروببندها، 

چندان .  ها، تهديدها و احضارها است اعدام
کارگروه پيشگيری از "که بنا به اسناد جلسه 

در اواخر "  های امنيتی معيشت پايه بحران
آبان و با حضور سران نيروهای سرکوب 

نسبت به  ١۴٠٠تجمعات در سال "رژيم، 
درصد افزايش يافته و تعداد  ۴٨، ١٣٩٩سال 
درصد رشد داشته  ٩٨کنندگان نيز  تجمع
پس، سرکوب نه تنها از افزايش ."  است
کنندگان نکاسته است، بلکه  ها و تجمع تجمع

. بر خشم و نارضايتی مردم افزوده است
در واقع حرف رمزيست "  تهاجم امنيتی"

خطاب به اوباش رژيم برای آمادگی مقابله با 
وگرنه در مورد .  اعتراضات داخلی

رژيم بارها نشان داده "  کشورهای دشمن"
ها  است که قدرت مقابله امنيتی و نظامی با آن

های  حتا از جلوگيری از حمله.  را ندارد
تروريستی در داخل ايران به ايادی و 

هايش عاجز و ناتوان است و زمانی که  پايگاه
سليمانی را بگيرد، همراه "  انتقام"خواهد  می

با شليک چند موشک به پايگاه نظامی خالی، 
يک هواپيمای مسافربری را سرنگون 

 .کند می
رسانی،  ای برای مقابله با جريان اطالع خامنه

نطامی، فرمان   –با کاربرد يک واژه امنيتی 
چرا که .  کند را صادر می"  ای تهاجم رسانه"

رسانی، دشمن نظامی  جريان آزاد اطالع
از .  ديکتاتور و هراسان از آگاهی مردم است

همين روست که سال به سال فضای سانسور 
شود و حتا دامان  تر می گيرانه سخت

داخل و خارج حاکميت را "  های خودی"
سازمان "بندی  بنا به جدول رده.  گرفته است

، ٢٠٢٠در سال "  گزارشگران بدون مرز
جايگاه ايران از نظر آزادی مطبوعات، در 

کشور نسبت به سال پيش از آن،  ١٨٠ميان 
قرار  ١٧۴يک رده سقوط کرده و در جايگاه 

ای که آزادی  در هنگامه.  گرفته است
ها در ايران مرتب محدود  مطبوعات و رسانه

شود، بديهی است که مردم  و محدودتر می
برای دريافت اطالعات به منابعی به جز 

چرا .  های داخل کشور روی بياورند رسانه
های  های داخل کشور به رغم هزينه که رسانه

های پروپاگاندا و  هنگفت مصروف دستگاه
افسران جنگ "پراکنی رژيم، به رغم  دروغ

نزد مردم آبرو و " سربازان سايبری"و " نرم
اعتباری ندارند و بسياری به ناچار، با وجود 
فيلترينگ و موانع ديگر، برای دريافت اخبار 

های خارج  های اجتماعی و رسانه به پالتفرم
اين وضعيت نيز تا .  اند ه از کشور روی آورد

برقراری سانسور در ابعادی که حتا انتشار 
در يک پايگاه خبری به "  قتل ناموسی"خبر 

در .  انجامد، ادامه خواهد يافت توقيف آن می
های مبارزه مردم  واقع اين از ديگر عرصه

رژيم به آزادی بيان و قلم "  تهاجم"عليه 
ای که تاکنون رژيم را ناکام  مبارزه.  است

. گذاشته و در آينده نيز چنين خواهد بود
روايت صحيح "نالد چرا  ای می خامنه

در "  ها و خدمات بزرگ انقالب پيشرفت
اين نيز .  يابند های کشور انعکاس نمی رسانه

ها و به  سياست قطعی تحريف واقعيت"از 
رهبر رژيم "  ای های حرفه کار بستن دروغ

ای،  برخالف شيون و فغان خامنه.  است
روايت "های کشور مملو است از  رسانه

ی تخيلی و کاذب رژيم در "ها پيشرفت
های اقتصادی، سياسی و اجتماعی و  عرصه

چه که نيست، باور و اعتماد  آن.  فرهنگی
ايست که فقر  در زمانه"  ها پيشرفت"مردم به 

های  ی آنان از ثروت و فالکت تنها بهره
تر  کشور است، شکاف طبقاتی ژرف و ژرف

های اجتماعی فزونی  گشته است، ناهنجاری
يافته است، سرکوب مرز تحمل را 

های جنسيتی و  درنورديده است، تبعيض
ستان گشته است،  ن مليتی و مذهبی جا

فرهنگ به قهقرا رفته است، از آزادی جز 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 نقش جمهوری اسالمی در کشتار کرونائی مردم ايران
١از صفحه   

٧درصفحه   

موج از پی موج فرا .  موج دوم شروع شد
در .  رسيد و از کشته ها، پُشته درست شد

پيک های متوالی اول تا پنجم، آمار کشته ها 
از چند صد هزار نفر فزونی گرفت و 
مبتاليان کرونا نيز به چندين ميليون نفر 

اما در تمامی آن روزها و ماه های .  رسيد
کشتار، نه شهری قرنطينه شد، نه هيچ يک 
از موسسات توليدی تعطيل گرديد و نه 
کمترين بسته های کمک مالی و دارويی و 
بهداشتی به کارگران و زحمتکشان 

 . اختصاص داده شد
با شروع هر موج کرونا، توده های مردم 

اماکن مذهبی .  ايران به حال خود رها شدند
با "باز ماندند، گروه های مذهبی برای هرچه 

برگزار کردن مراسم سوگواری "  شکوه تر
تشويق   -حتی در مناطق قرمز  -دهه محرم 

شدند، کنکور سراسری برگزار گرديد، 
مدارس را تا مدت ها باز گذاشتند و با اعمال 
چنين اقدامات جنايتکارانه ای که تماما بر 

ايمن سازی "گرفته از اجرای سياست 
بود، صدها هزار نفر را به کام مرگ " ای گله

با دستور خامنه ای ورود واکسن .  فرستادند
های معتبر آمريکايی و انگليسی و آلمانی به 

در شرايطی که انجام .  کشور ممنوع شد
واکسيناسيون عمومی و رايگان در اغلب 
کشورهای جهان به امری متداول تبديل شده 
بود، جمهوری اسالمی تا مدت ها توده های 
مردم ايران را از تزريق واکسن کرونا 
محروم کرد و زمانی هم که واکسيناسيون 
عمومی در برنامه کاری دولت قرار گرفت، 
باز هم انجام آن به طور مستمر و پيگيرانه 

 . دنبال نشد
با سپری شدن يک سال و نيم از قتل عام 
کرونايی مردم ايران، حسن روحانی رفت، 

ويروس کرونا اما به .  ابراهيم رئيسی آمد
. چرخش و ماندگاری خود در ايران ادامه داد

اکنون با آغاز موج ششم کرونا، بار ديگر 
کابوس مرگ بی محاباتر از گذشته سراسر 

بر اساس تازه .  کشور را فرا گرفته است
ترين آمار رسمی وزارت بهداشت از 

شهرستان در  ٢۴٧مجموع شهرهای کشور، 
شهرستان در وضعيت  ١١٢وضعيت قرمز، 

شهرستان در وضعيت زرد  ٨٩نارنجی و 
اکنون هيچ شهرستانی در .  قرار دارند

آمار مرگ و مير از .  وضعيت آبی نيست
نفر در روز فراتر رفته و آمار  ١۴٠

هزار نفر در  ۶٠مبتاليان سرپايی نيز از 
روز پيشی گرفته و طبق گفته سعيد کريمی، 
معاون وزارت بهداشت، روزانه نزديک به 

هزار نفر در مراکز درمانی بستری می  ۴
وضعيت اسفباری که به سرعت در .  شوند

حال افزايش است و آنگونه که کمال حيدری، 
معاون وزير بهداشت گفته است، در هفته 

يک ميليون "های آينده پيش بينی می شود 

 . بستری شوند" نفر بر اثر ابتال به اوميکرون
کمبود تخت برای پذيرش ده ها هزار نفر از 
مبتاليان، بويژه هزاران کودکی که به 
صورت روزانه به اوميکرون مبتال می 
شوند، از جمله نخستين معضالت موج ششم 

عدم اجرای دوز سوم واکسن .  کرونا است
کرونا، شرايط نامناسب بهداشت و درمان، 

کمبود   -حتی داروهای معمولی  -کمبود دارو
هزار پرستار، خستگی کادر  ١٢٠دست کم 

درمانی همراه با بی توجهی محض دولت 
نسبت به وضعيت حقوقی و استخدامی 
پرستاران، جملگی معضالت انباشت شده ای 
هستند که اکنون آسيب پذيری کل جامعه را 

 . در مقابل اوميکرون دو چندان کرده است
کمبود فاحش کادر پرستاری آنهم در شرايط 
اپيدمی کرونا، از جمله معضالت بزرگی 
است که در سال های گذشته لطمات زيادی 
را بر جامعه پرستاری و عموم توده های 

به رغم کمبود .  مردم ايران وارد کرده است
کادر پرستاری و سختی کار آنان، که بعضا 

ساعت در روز کار می کنند، حقوق  ١٨تا 
تا .  آنان اما در نازل ترين سطح جهانی است

جاييکه ايرج حريرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت و درمان کابينه حسن روحانی پيش 

متوسط درآمد پرستاران با : "از اين گفته بود
ميليون  ٣ساعت اضافه کاری و کارانه،  ٨٠
 ". هزار تومان است ٣٠٠و 

کمبود فاحش کادر پرستاری در سيستم 
بهداشت و درمان کشور، حقوق ناچيز 
پرستاران، تحمل سختی کار و انجام اضافه 
کاری های اجباری در شرايط شيوع کرونا، 
از جمله مسائلی هستند که ادامه کاری کادر 
پرستاری را در امر درمان و بهبود وضعيت 

کمبود .  بيماران سخت دشوار کرده است

کادر پرستاری در نظام درمانی کشور 
آنچنان مشهود است که شريفی مقدم، دبيرکل 
خانه پرستار، هفته پيش در گفتگو با ايلنا 

"اعالم کرد از نظر استاندارد در دنيا به : 
ازای هر هزار نفر جمعيت به طور متوسط 

پرستار الزم است و در کمترين حالت  ۶تا  ۵
در ايران طبق آخرين .  پرستار ٣حداقل 

 ١/  ۶اطالعات به ازای هر هزار نفر 
پرستار وجود دارد که از حداقل هم کمتر 

در واقع طبق گفته شريفی مقدم، هم ".  است
اکنون سيستم درمانی و بهداشتی ايران دست 

هزار پرستار جديد نياز دارد تا  ١٢٠کم به  
و اين در .  به حداقل استاندارد جهانی برسد

شرايطی است که به گفته او، سازمان 
بهداشت جهانی بر اين امر تاکيد دارد، که 
تعداد پرستاران هرچه از حداقل استاندارد 
جهانی کمتر باشد، مرگ و مير در آن کشور 

 .بيشتر خواهد بود
دو سال پيش وقتی شيوع ويروس کرونا در 
جهان آغاز شد، کشورهای سرمايه داری 
پيشرفته، برای دلگرمی کادر درمانی، 
نخست با افزايش حقوق پرستاران، آنان را 
به مراقبت های بيشتر و بهتر از بيماران 
کرونايی تشويق کردند و سپس با به 
کارگيری و استخدام پرستاران جديد، ضريب 
مراقبت های بهداشت و درمان را در مراکز 

در ايران تحت حاکميت .  درمانی باال بردند
جمهوری اسالمی اما ، نه تنها چنين امکاناتی 
برای کادر پرستاری فراهم نشد، بلکه 

 . معضالت کاری آنان بيشتر و بيشتر شد
با شروع اپيدمی کرونا، وزارت بهداشت، در 
شرايط مرگبار کرونايی پرستاران زحمتکش 

ساعت در روز به کار گرفت، بی  ١٨را تا 
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۶از صفحه  ۵از صفحه    

آنکه کمترين مبلغی بر پايه حقوقی آنان 
پرستاران را به اضافه کاری .  افزوده شود

مجبور کردند، اما تا کنون حقوق اضافه 
کاری بخش هايی از آنان پرداخت نشده 

تعداد محدودی پرستار جديد را با .  است
روزه و وعده استخدام دائم  ٨٩قراردادهای 

به کار گرفتند، اما پس از پايان قرارداد 
با .  نسبت به استخدام آنان خلف وعده کردند

چنين عملکردی که جمهوری اسالمی نسبت 
به کادر پرستاری روا داشته است، روشن 
است طی دو سال گذشته چه عواقب وخيمی 
برای بيماران کرونايی و چه سرنوشت پر 

 . رنجی برای  خود پرستاران ايجاد شده است
نخستين نتايج اينگونه اقدامات دولت 
جمهوری اسالمی، خستگی کادر درمانی، 
افزايش مرگ و مير کرونايی و در نهايت 
افزايش آمار مهاجرت پرستاران به 

تا جاييکه .  کشورهای خارج بوده است
شريفی مقدم، دبيرکل خانه پرستار هفته پيش 

مهاجرت دو هزار "در گفتگو با ايلنا از 
. خبر داده است"  پرستار در يک سال گذشته

پرستارانی که برای فرار از سختی کار، 
رهايی از بی حقوقی، فرار از بی کفايتی 
مسئوالن حکومتی و رسيدن به حداقل های 
يک زندگی بهتر به اجبار راه مهاجرت به 

 . کشورهای غربی را در پيش گرفته اند
حال در چنين وضعيتی از سردرگمی و 
نابسامانی که جمهوری اسالمی پرستاران و 
برای توده های مردم ايران رقم زده است، 
موج ششم کرونای پيشرفته اوميکرون تمام 

آمار .  مناطق کشور را فرا گرفته است
مبتاليان به صورت تصاعدی در حال باال 

مرگ و مير در مبتاليان شتاب .  رفتن است
گرفته و بيمارستان ها با کمبود تخت برای 

از جمله .  بيماران کرونايی مواجه شده اند
عوامل اصلی وضعيت موجود، همانا بی 
توجهی آگاهانه دولت نسبت به امر تهيه و 
تزريق کامل مراحل سه گانه واکسن کرونا 

شرايطی که اکنون مردم . در ايران بوده است
را در مقابل ويروس اوميکرون به شدت 

چرا که تزريق دوز .  آسيب پذير کرده است
سوم واکسن کرونا موثرترين عامل کاهش 
. مرگ و مير مبتاليان به اوميکرون است

همه کشورهايی که پيش از شيوع 

اوميکرون، مراحل سه گانه تزريق واکسن 
درصد  ٨٠تا  ٧٠کرونا را دست کم برای 

جمعيت کشور انجام داده بودند، وقتی با 
سويه جديد کرونا، اوميکرون مواجه شدند، 
بدون کشتار و يا دست کم با کمترين آمار 
مرگ و مير، بحران اپيدمی سويه جديد 

ايران تحت .  کرونا را پشت سر گذاشتند
حاکميت جمهوری اسالمی اما از جمله نادر 
کشورهايی است که اکنون در مقابل 
اوميکرون زانو زده است و اين در شرايطی 
است که بسياری از کشورهای جهان به 

 . سادگی بر اوميکرون فائق شدند
حال با توجه به اقدامات به موقع و موثری 

 ١٩که کشورهای ديگر در مقابله با کوويد 
در پيش گرفتند و مقايسه عملکرد آنان با 
مجموعه اقدامات رسوا و جنايتکارانه ای که 
هيئت حاکمه ايران به هنگام اپيدمی کرونا بر 
سر مردم ايران آورده است، نقش جمهوری 
اسالمی در چنين حجمی از کشتار کرونايی 

 . مردم ايران آشکار است
پنهان کاری های اوليه جمهوری اسالمی به 
هنگام ورود ويروس کرونا به ايران و پس 

تا به "  ايمنی گله ای"از آن پيشبرد سياست 
امروز، قرنطينه نکردن شهرهای قرمز، 
نبستن اماکن مذهبی، تشويق گروه های حزب 
اللهی به برگزاری مراسم عزاداری در ايام 
محرم و فاطميه، بازگشايی مدارس به هنگام 
شيوع کرونا، برگزاری کنکور سراسری 
دانشگاه ها، کمبود کادر درمانی، رهاکردن 
مردم به حال خود درهر مرحله از پيک های 
کرونا، ممنوعيت ورود واکسن های معتبر به 
ايران، تاخير چند ماهه در تزريق دوز اول و 
دوم واکسن کرونا، عدم پيگيری وزارت 
بهداشت در تزريق دوز سوم و ده ها فاکتور 
ديگری که اکنون پيش روی همگان است، به 
روشنی نشان می دهد که جمهوی اسالمی 
عامدانه و آگاهانه با گسترش شيوع کرونا در 

لذا، .  ايران، به قتل عام مردم اقدام کرده است
هيئت حاکمه ايران و در راس آن خامنه ای، 
متهم رديف اول و به بيان بهتر مجرم رديف 

هزار نفر از توده  ۴٠٠اول کشتار دست کم 
های مردم در بازه زمانی دو ساله شيوع 

جنايتکارانی که بايد .  کرونا در ايران است
 . توسط توده های مردم ايران محاکمه شوند

نامی بر ميدان و خيابان باقی نمانده است، 
حتا هوايی برای تنفس و آبی برای 

در .  فرونشاندن عطش کمياب گشته است
روزمرگی، باور به   برابر واقعيت

" ای تهاجم رسانه"با هر ميزان "  پيشرفت"
 .دشوار است

را گواه "  ها تحريم"ها  جمهوری اسالمی سال
دشمنی کشورهای غربی به ويژه آمريکا، و 

های اقتصادی معرفی کرده  عامل بحران
آيد مذاکرات وين دير  اکنون به نظر می. است

رسند، هرچند هنوز  يا زود به نتيجه می
ها اعالم  زنی محتوای اين مذاکرات و چانه

رغم نتايج و مفاد  مسلم آن که به.  اند نشده
های رژيم در  نشينی نامه، به رغم عقب توافق

کننده،  به رغم  برابر کشورهای مذاکره
های آتی رژيم در مورد  سرايی ياوه

، "استکبار جهانی"دستاوردها و پيروزی بر 
ها و  از سويی رژيم از مزايای رفع تحريم
اما .  دستيابی به منابع مالی منتفع خواهد شد

ها  جايی که رفع تحريم از سوی ديگر، از آن
نيز بهبودی در وضعيت مردم ايجاد نخواهد 

رود، و  کرد و اين بهانه نيز از دست می
رژيم بايد پاسخگوی شرايطی باشد که 

های  هاست با پيگيری سياست سال
اسالميستی به آن استمرار بخشيده و مردم  پان

نيز بارها در اعتراضات خيابانی مخالفت 
 .اند ها اعالم کرده خود را با آن

ای پيشين گاهی رژيم را  اگر اعتراضات توده
کرد و در پی خيزش مردم،  غافلگير می

ای در خفا و آشکار فرمان سرکوب و  خامنه
کرد، اين بار آگاه از  کشتار را صادر می

آينده تاريک، آگاه از نبرد سهمگين پيشارو 
اش، با  بر سر هست و نيست خود و رژيم

 –اختصاص منابع مالی و تقويت بنيه نظامی 
خواران و  امنيتی نيروهای سرکوب، جيره

" تهاجم"اوباش پيرامونش را به تدارک برای 
غافل از آن که دوران رکود .  خواند فرا می

سياسی به سر رسيده و جامعه به دوران 
های مردم با  انقالبی وارد شده است، توده

های رژيم و کليت   رهايی از توهم به جناح
اند تنها با سرنگونی اين رژيم به  آن، دريافته

های خود دست خواهند يافت و در  خواسته
اند و در هر  هر خيزش جسورتر گشته

از .  تر و پيگيرتر اعتراض فزون
با . اند ها آموخته های گذشته نيز درس سرکوب

ساز  وجود اين، نبايستی اهميت سرنوشت
"حوادث آينده را خوار شمرد تهاجم . 

ای و رژيم  اعالم جنگ خامنه"  ترکيبی
های کارگر و  جمهوری اسالمی به توده

در چنين شرايطی، تدارک و . زحمتکش است
آمادگی کارگران و زحمتکشان ضرورتيست 

 .ناپذير برای پيروزی در اين نبرد اجتناب
 

 "تهاجم ترکيبی" نقش جمهوری اسالمی در کشتار کرونائی مردم ايران
 های مردم اعالم جنگ به توده 
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ازجمله درزمينٔه افزايش دستمزد و طرح 
توجهی مديريت واقع  بندی مشاغل مورد بی طبقه

تری به  شد، اعتراض کارگران نيز شکل مشخص
کارگران اعالم کردند، حاال که .  خود گرفت

رسد و گروه  جايی نمی درون شرکت صدايمان به
دهد  مديريتی اهميتی به خواست کارگران نمی

دوباره و برای احيای اين شرکت به خيابان 
های خود را  خواهيم رفت و آنجا خواسته

از پی آن، بيان مکتوب .  فريادخواهيم زد 
ها و انتشار فراخوان کارگران برای  خواست

برپائی تجمع اعتراضی مقابل استانداری اهواز 
بهمن، مديريت را از حالت  ١٨در روز 

اعتنايی و  خلسه خارج ساخت و به تکاپو  بی
که دستگاه امنيتی برای مقابله با  درحالی.  انداخت

کارگران به تهديد تلفنی کارگران پيشرو متوسل 
شد، مديريت شرکت از ترس ورود کارگران به 

های کارگران را  خيابان، حاضر شد الاقل حرف
هايی در تاالر  تجمعات و همايش.  بشنود

اجتماعات شرکت برگزار شد و طبق معمول 
هايی نيز درزمينٔه تأمين مواد اوليه و  وعده

. های کارگران داده شد رسيدگی به خواست

روز مهلت  ۵مديريت و حاميان دولتی آن 
کريم سياحی يکی از کارگران پيشرو و .  خواستند

از نمايندگان کارگران در اين تجمعات به 
کارگران يادآور شد که مسئولين درد کارگران را 

دانند و کارگران خود بايد وارد ميدان شوند و  نمی
هايی که روزهای  در همايش.  حق خود را بگيرند

ً با حضور استاندار ،  ٢١الی  ١٩ بهمن و بخشا
اعضای شورای تأمين شهر، فرماندار اهواز  و 
مديريت  برگزار شد، کريم سياحی در سخنان 
خود ضمن افشای تهديدات نيروهای امنيتی و 
تأکيد براين که کارگران از زندان و تهديد 

ها عمل نشود  ترسند، اعالم کرد اگر به وعده نمی
کارگران مصمم هستند در شهر اهواز تجمعات 

ها و مطالبی که  در اطالعيه.  اعتراضی برپا کنند
در کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فوالد 
انتشاريافته نيز موضع کارگران نسبت به 

" اند شده و نوشته تهديدات دستگاه امنيتی اعالم
های  هايتان را آماده کنيد ما با سينه بندها و زندان

". سپرشده به استقبال تيرهايتان خواهيم آمد
اند اگر به  اند و گفته کارگران همچنين هشدار داده

های اهواز  زمين"  هايشان رسيدگی نشود خواست
های استوارمان خواهد  بار ديگر زير قدم يک

 ".لرزيد
زودی مشخص  به.  روزه به پايان رسيد  مهلت پنج

شد جلسات مکرر کارگران با مسئولين و مديران 
نتيجه بوده و اقدامات  طرف مقابل نيز از  بی

. های پوچ هميشگی فراتر نرفته است حدود وعده
به دنبال آن کارگران فوالد اهواز نيز فراخوان 

بهمن مقابل درب  ٢۴تجمع در روز يکشنبه 
روز .  استانداری خوزستان را انتشار دادند 

که پالکارد بزرگی  يکشنبه کارگران فوالد درحالی
هايشان بر آن  کردند که خواست با خود حمل می

شده بود و پالکارد ديگری که عبارت  نوشته
بر آن "  کارگران بيدارند، از استثمار بيزارند"

ای مقابل  نقش بسته بود، در شکل گسترده
استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده 

ما کارگران فوالد ."پيمايی زدند و دست به راه
شعار "  جنگيم جنگيم می عليه ظلم و بيداد می

 .پيمايان بود اصلی راه
های خود محکم  کارگران فوالد روی خواست

های  سازی اند و با ارعاب و تهديد و پرونده ايستاده
. کنند قضايی و امنيتی، زمين مبارزه را ترک نمی

 ٩۵کم از سال  تجربه مبارزات اين کارگران دست
تاکنون اين واقعيت را اثبات نموده است که 

اند و  کارگران فوالد در کوران مبارزه آبديده شده
اين .  ترسند از تهديد و ارعاب و زندان نمی

خصوص  نخستين بار نيست که کارگران فوالد به
کارگران پيشرو و نمايندگان کارگران مورد 

اين .  گيرند ارعاب و تهديد و سرکوب قرار می
تهديدات در موارد زيادی جنبه عملی به خود 
گرفته و شمار زيادی از کارگران بازداشت و 

درست بعد از واگذاری .اند زندانی يا اخراج شده
فوالد به شخصی به نام عبدالرضا موسوی در 

،  و اعتصابات و تجمعات کارگران در ٩۶سال 
تن از کار گران  ٣اعتراض به اين اقدام، 

در اعتراضات کارگران در .  بازداشت شدند
کارگر شبانه بازداشت و  ١٠اواخر همين سال، 
در تجمعات و اعتصابات .  روانه زندان شدند

 ٣۵در يک حمله شبانه  ٩٧کارگران اوايل سال 
کارگر  ١۵کارگر بازداشت شدند و روز بعد 

ديگر دستگير شدند و در اعتراضات پرشکوه 
کارگر بازداشت و  ۴٢نيز  ٩٧خيابانی پاييز سال 

ها شماری از کارگران  در تمام طول اين سال
البته کارگران مبارز، .اند پيشرو نيز اخراج شده

باتجربه و هوشيار فوالد در برابر اين تعرضات 
ها هرگز سکوت نکرده و  در همه حال  و يورش

به دفاع و حمايت از رفقای خود برخاسته و آنان 
را از زندان آزاد نموده و به سرکار 

 .اند بازگردانده
اين واقعيتی است که گروه ملی فوالد و کارگران 

ها و  آن مانند بسياری از صنايع و کارخانه
مؤسسات ديگر، پس از سقوط رژيم سلطنتی  و 

سازی به سرنوشت  اجرای سياست خصوصی
که کارگران اين  نحوی اند به دردناکی دچار شده

شرکت پيوسته با مشکل ناچيز بودن دستمزد، 
موقع آن، کمبود مواد اوليه،  عدم پرداخت به

کاهش و حتی توقف توليد و باالتر از آن خطر 
گروه ملی فوالد .  اند تعطيلی کامل آن روبرو بوده

در مقاطعی تا آستانه سقوط و تعطيلی کامل پيش 
اما هر بار باهمت و هوشياری و .  رفته است

های عديده  وخم پشتکار و مبارزه کارگران از پيچ
کارگران از سقوط کامل فوالد .  گذر نموده است

در دره عميقی که صدها کارخانه و مؤسسه به 
 .اند اند جلوگيری نموده شده اعماق آن پرتاب

سال قبل از انقالب  ١۵"  کارخانه فوالد ايران"
تأسيس شد و بعدها خطوط توليدی آن  ۵٧

پس از انقالب اين کارخانه و .  گسترش يافت
های مشابه به مالکيت وزارت صنايع  کارخانه

نام "  گروه ملی فوالد ايران"سنگين درآمد و 
  ٨٩ها، تيرماه  سازی در جريان خصوصی.  گرفت

مه آفريد "  فوالد اهواز به شخصی بنام 
گذاری امير  گروه توسعه سرمايه"(  خسروی

حدود يک سال و نيم .  واگذار شد)  منصور آريا
هزار ميليارد  ٣بعد، خسروی به اتهام اختالس 

های وی توسط  تومان بازداشت و اموال و دارائی
قوه قضايی توقيف و مصادره شد و حساب بانکی 

قوه قضايی پس از .  فوالد نيز بلوکه شد
اندازی بر گروه ملی فوالد، صدها هزار تن  دست

اصطالح  به"  قرارگاه خاتم"محصوالت انبار را به
اما حتی يک لایر .  فروخت يا درواقع اهدا کرد

بابت فروش اين محصوالت به کارخانه و 
وضعيت کارگران مدام .کارگران پرداخت نشد

تنها بهبودی در وضعيت اقتصادی  نه.  تر شد وخيم
و دستمزدها حاصل نشد، بلکه پرداخت دستمزدها 

ماه و  ٧که تا  نحوی افتاد، به نيز مدام به تأخير می
بنابراين .  افتاد بيشتر حقوق کارگران به تعويق می
ای به مبارزه  کارگران فوالد در ابعاد گسترده

. روی آوردند و به تجمع و اعتصاب دست زدند
افتاده،  عالوه بر پرداخت دستمزدهای عقب

موقع و افزايش دستمزد، يکی از داليل  پرداخت به
مهم اعتصاب و اعتراض فوالد، همواره 

وتار و مبهمی بوده که ادامه کاری  انداز تيره چشم
در اثر .شرکت را زير سؤال برده است

اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر 
کارگران، سران قوه قضايی و ساير مقامات 

ازآنکه حسابی گروه ملی فوالد و  دولتی، پس
موجودی بانکی آن را غارت کردند اين شرکت 

چند .  به بانک ملی واگذار شد ٩۵در بهمن سال 
. ماه دستمزد و مطالبات معوقه پرداخت شد

شده بود  مديريتی که از سوی بانک ملی تعيين
هايی درزمينٔه  برای آرام ساختن کارگران وعده

تأمين مواد اوليه و اختصاص سرمايه و نظير آن 

١٠از صفحه   

 جنگيم ما کارگران فوالد عليه ظلم و بيداد می

  ٩درصفحه 

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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هيچ .  ها توخالی بود اما اين وعده.  به کارگران داد
اتفاقی به سود کارگران رخ نداد که بماند، 

ها دوباره به تعويق افتاد بعد هم اعالم شد  حقوق
عبدالرضا "گروه ملی فوالد به فردی به نام 

اعتراضات کارگران .  واگذارشده است"  موسوی
نابسامانی شرکت فزونی .  تر و شديدتر شد گسترده
ً گفته )  موسوی(کارفرمای جديد.  گرفت صريحا

. بود توليد و فروش فوالد صرفه اقتصادی ندارد
او هم برای غارت و چپاول باقيمانده محصوالت 
و تجهيزات آمده بود تا سهم خود را بردارد و 

موسوی با قلدری به .  فوالد را به تعطيلی بکشاند
سرکوب و اعمال خشونت بيشتر عليه کارگران 

سازی  احضار و بازداشت و پرونده.  دست زد
وی .  عليه کارگران در دوره وی فزونی گرفت

واوباش منطقه را که همگی  تعدادی از اراذل
کار بودند به استخدام خود درآورد تا به  خالف

. ها کارگران را منکوب و مطيع سازد کمک آن
موسوی در عين آنکه بسياری از وسايل و 

وسيله  تجهيزات و اقالم موجود در انبارها را به
همين افراد شبانه از شرکت خارج ساخت و به 
غارت برد، سرکوب عليه کارگران پيشرو را 
تشديد کرد و در همکاری با نيروهای امنيتی و 
انتظامی تعداد زيادی از کارگران را بازداشت 

گروه ملی .  دستمزدها چند ماه به عقب افتاد.کرد
قدمی تعطيلی کامل قرار  فوالد اهواز در يک

صدای اعتراض کارگران اما خاموش .گرفت
اوايل .  تر شد بود اتحاد کارگران مستحکم.  نشد

اعتصابات کارگران فوالد با اعتراضات  ٩٧سال 
کارگران فوالد متحد و .  خيابانی جديد همراه شد

يکپارچه، با استمرار اعتصاب و اعتراض 
خيابانی تمام اين اقدامات و ترفندها را برای 

ها بازداشتی ديگر  ده.  تعطيلی فوالد خنثی کردند
نيز خللی در اراده کارگران به ادامه مبارزه ايجاد 

گروه ملی فوالد اهواز دوباره به بانک ملی . نکرد
افتاده  پرداخت چند ماه حقوق عقب.  واگذار شد

راهی جز .  اضافه يک دوجين وعده، تکرار شد به
با .  ادامه و گسترش مبارزه وجود نداشت

اعتصاب درازمدت و تظاهرات پرشکوه خيابانی 
، برگ زرين  ٩٧کارگران فوالد در پائيز سال 

جديدی بر پرونده مبارزاتی کارگران آگاه فوالد 
های شبانه بيش از  گرچه در يورش.افزوده شد

کارگر بازداشت شدند و سرانجام بازور و  ۴٠
فشار و اشغال کارخانه توسط مزدوران 

سازی و نورد  های بخش لوله حکومتی، کوره
تيرآهن روشن شد و درنهايت اعتصاب پايان 

 .گرفت، اما مبارات کارگران فوالد ادامه يافت
دستمزدها تا .سناريوی قبلی بازهم تکرار شد

وبيش  مواد اوليه کم.  موقع پرداخت شد مدتی به
اما اين نيز .  تأمين و چرخ توليد به گردش درآمد

به فاصله کوتاهی چند مديرعامل .  ديری نپاييد
غفوری، پهلوانی و سرانجام .عوض شد

مديرعامل گروه  ٩٨نادرجعفريوسفی که از آبان 
جابجايی چندباره مديران .  ملی فوالد اهواز است

گونه بهبودی در  و مديريت شرکت اما هيچ
وضعيت کارگران و ادامه کاری شرکت ايجاد 

ها جز اينکه مديرعامالن اين جابجايی.  نکرد
و بستگانشان به نان و نوايی )  مديران عامل؟(

های بااليی  رسيدند و عوامل مديريت پست و مقام
های بااليی از جيب  را اشغال کردند و حقوق

ها اختصاص يافت، منشأ هيچ  کارگران به آن
مديران جديد جز .  تغييری به سود کارگران نشد

رشته اقدامات نمايشی و بندوبست با مقامات  يک
های مهم مالی و  دولتی و دست يافتن به موقعيت

 ١٠توليد تا .  اقتصادی، هيچ کاری انجام ندادند
يوسفی وعده .  درصد ظرفيت اسمی سقوط کرد

درصد ظرفيت اسمی  ٨٠داده بود ميزان توليد به 
درصد ظرفيت  ٢٠توليد اما از .  افزايش يابد

يوسفی وعده داد  ٩٩مرداد .  اسمی تجاوز نکرد
دبير .  وزارت صمت به فوالد کمک خواهد کرد

ستاد رفع موانع توليد نيز پس از بازديد از فوالد 
قول داد تمام مشکالت گروه صنعتی فوالد حل 

. ها، قالبی و دروغ بود اما تمام اين وعده.شود
های يوسفی و مديران پروازی وی برای  وعده

بهبود وضعيت توليد و کارگران يکسره پوچ و 
 .توخالی از کار درآمد

کارگران فوالد که در اعتراض به انتصاب 
مديران پروازی و عوامل مديرعامل مکرر دست 

در يک  ٩٩ماه  دی ١٣به تجمع زده بودند، روز 
اقدام متحدانه و جسورانه، مديران ارشد و بيکاره 

کارگران خواهان .را از شرکت بيرون انداختند
های  ها و سرگردانی پايان يافتن اين جابجايی

کارگران فوالد .  مکرر و بالتکليفی دائمی هستند
افزايش حقوق و "  هايی چون  افزون بر خواست

دستمزد و ارتقای سطح معيشت پرسنل،افزايش 
توليد و رفع موانع توليد با افزايش و استمرار 
ورود شمش و مواد اوليه به شرکت ، تأمين 
قطعات و تجهيزات برای تعميرات و آمادگی 
خطوط توليدی جهت توليد محصول بهينه با 

وری باال، تغيير ساختار معيوب و ناکارآمد  بهره
مديريتی موجود و استفاده از مديران جوان، 

وهوا  متخصص و جهادی، پرداخت حق بدی آب
و مناطق جنگی ، اضافه شدن آيتم کامل 

، خواهان "  العاده شغل به فيش حقوقی فوق
دولت نيز  به بازگشت مالکيت و اداره شرکت

 .                اند بوده
روزه و تظاهرات  ٣٧سه سال بعد از اعتصاب 

و  ٩٧عظيم خيابانی کارگران در پائيز سال 

دست شدن چندباره مالکيت و اداره امور  به دست
و جابجايی مديران گروه ملی فوالد، اما نه 
بهبودی در وضعيت دستمزدها ايجادشده و نه 
اندکی از خطر توقف و تعطيلی فوالد اهواز 

ادامه کاری گروه ملی فوالد .  کاسته شده است
اين احتمال وجود دارد که . وتار است همچنان تيره

مالکيت گروه ملی فوالد و مديريت آن برای 
در اين ميان اين .چندمين بار بازهم تغيير کند

گمان نيز قوت گرفته است که گروه ملی فوالد 
واگذار "  گذاری پويا هلدينگ سرمايه"اهواز به 

سال است که در  ١٢کم  فوالد اهواز دست.  شود
برد، پروسه توليد آن منقطع و  ثباتی به سر می بی

تق و لق است و خطر تعطيلی و بيکاری 
تمام .  کارگران  همچنان يک خطر جدی است

سال  ١٢رويدادهای مرتبط با فوالد اهواز در اين 
گونه فکر و  دهنده اين واقعيت است که هيچ نشان

نقشه معينی که ضامن ثبات و ادامه کاری شرکت 
ها  و تأمين رضايت کارگران و ضمانت شغلی آن

برای خارج شدن از اين دايره .  باشد وجود ندارد
بسته، برای رها شدن از اين بالتکليفی، 
اضطراب و نگرانی دائمی و پايان بخشيدن به 
خطر تعطيلی و بيکاری، راه ديگری در برابر 
کارگران وجود ندارد جز آنکه مبارزات خود را 

دهد  سال نشان می ١٢تمام شواهد اين .  تشديد کنند
که مبارزه کارگران فوالد اهواز را سر 

کارگران فوالد اهواز در برابر .بازايستادن نيست
هرگونه تعرض و در برابر هرگونه نقشه و 

ای برای تعطيلی فوالد و اخراج، محکم و  اراده
پيمايی روز يکشنبه  تجمع و راه.اند استوار ايستاده

توان  بهمن نشان داد که کارگر فوالد را نمی ٢۴
اين تجمع گسترده بار ديگر نشان داد .  فريب داد

که اعتراض و مبارزه در گروه ملی فوالد اهواز 
مبارزات .  تا پيروزی کارگران ادامه دارد

کارگران فوالد در برابر تعرضات سرمايه، 
های شوم  ها در برابر نقشه مقاومت و ايستادگی آن

ترين  ها يکی از درخشان داران و دولت آن سرمايه
اين .  صفحات جنبش طبقه کارگر ايران است

مبارزه را تا نفی تمام نظم موجود  به زير کشيدن 
هاست به  کارگران فوالد سال.  آن بايد امتداد داد

مبارزه عليه ظلم، ستم، بيداد و به مبارزه عليه 
ها  سال.  اند کشی و استثمار روی آورده بهره

مبارزه عملی، آشنايی با تجارب کارگری  و 
آموزی در مدرسه اعتصاب ، اين باورها را  درس

 .در آنان بارور ساخته است
اند  بيهوده نيست که سرودخوانان همسرايی کرده 

ما کارگران  فوالد عليه ظلم و بيداد : "  کنند و می
 "!جنگيم  جنگيم می می

 

٨از صفحه   

 جنگيم ما کارگران فوالد عليه ظلم و بيداد می

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

کارگران مبارز گروه ملی فوالد اهواز بار ديگر  
عالئم .   اند به تجمع و اعتراض علنی روی آورده

ها و داليل گوناگونی که نگرانی کارگران  و نشانه
را نسبت به وضعيت گروه ملی فوالد اهواز و 
آينده شغلی خود در پی داشته، سبب شده است تا 

آرام در شکل تجمعات  های اعتراض، آرام زمزمه
شواهدی .ها جمعی از سر گرفته شود و همايش

حاکی از آن بود که فوالد اهواز دوباره در 
که  وقتی.  مسيری نامعلوم و مبهم قرارگرفته است

اعتراض و هشدار کارگران نسبت به کاهش 
هايشان   سطح توليد، آينده مبهم شرکت و خواست

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

 
https://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.aghaliyat 

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

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

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

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
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  Polarization: Vertical/عمودی 
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