 ١۴شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨۶

1

کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ١۴شهريور ١۴٠١

بحران عميق و شرايط
انفجاری حاکم بر عراق
اگرچه بحران حادی که در روزهای گذشته منجر
به کشته شدن  ٣٠نفر و زخمی شدن  ٧٠٠نفر در
بغداد و نيز کشته شدن  ۴نفر و زخمی شدن دهها
نفر در بصره گرديد ،به ظاهر فروکش کرده
است؛ اما واقعيت اين است که شرايط حاکم بر
عراق کامﻼ انفجاریست .آتش زير خاکستری که
هر لحظه امکان شعلهور شدن مجدد آن وجود
دارد .به همين دليل برای ارزيابی درست از اين
موضوع که عراق به کدام سو خواهد رفت ،بايد
به اين سواﻻت پاسخ داد که وضعيت امروز
عراق بهطور واقعی چيست ،ريشههای اصلی
بحران کدامند و باﻻخره با توجه به وضعيت
کنونی و ريشههای اصلی بحران ،چه تحوﻻتی
در انتظار عراق است؟!
بحران عراق در ظاهر نتيجه کشمکش قدرت بين
جناحهای گوناگون "شيعه" است که بعد از
سرنگونی صدام حسين ،همواره در قدرت و فساد
دولتی سهم داشتند .در يک سو جريان موسوم به
"صدر" و "سرايا السﻼم" گروه شبه نظامی
وابسته به او که در گذشته "جيش المهدی" نام
داشت و در سوی ديگر "چارچوب هماهنگی
شيعيان" و گروههای شبهنظامی وابسته به
گروههای حاضر در آن از جمله "عصائب اهل
الحق" و "کتائب حزبﷲ" )نيروهای مسلح جدا
شده از "جيش المهدی"( قرار دارند .دو گروه
شبهنظامی که بيش از تمامی ديگر گروههای
شبهنظامی گوش به فرمان جمهوری اسﻼمی بوده
و عامل اصلی تمامی حمﻼت موشکی و پهپادی
به مقر نيروهای آمريکايی ،اقامتگاه مصطفی
الکاظمی نخستوزير ،منطقه سبز بغداد ،اقليم
کردستان و غيره هستند.
اتفاقات اخير در ادامه بحران سياسی حاکم بر
عراق رخ داد .پس از پيروزی نسبی جريان
"صدر" در انتخابات پارلمانی  ٢٠٢١عراق،
ابتدا ديگر گروههای "شيعه" نتيجه انتخابات را به
درصفحه ٢

با تشديد سرکوب،
مبارزات مردم
خشمگين
متوقف نمی شود

درصفحه ٨

سازمان فدائيان )اقليّت(

شماره ٩٨۶

خيالبافی خامنهای در نشست با کابينه رئيسی
در جامعهای که رشد تضادهای نظم اقتصادی-
اجتماعی و سياسی به نقطهای میرسد که به يک
بحران سياسی ژرف میانجامد ،جز يک تغيير،
هيچچيز قادر نيست اين جامعه را از چنگال
تضادها و بنبستی که به آن گرفتارشده است،
نجات دهد.
جامعه ايران در چنين وضعيتی است .تضادهای
نظم حاکم بر ايران به درجهای رشد کرده که
ادامه وضع موجود را ناممکن ساخته است.
ميليونها تن از تودههای مردمی که ديگر
نمیخواهند و نمیتوانند وضع موجود را تحمل

کنند چندين سال است که به ميدان مبارزهای
آشکار ،مستمر و تعرضی برای سرنگونی نظم
ارتجاعی حاکم ،برپائی انقﻼبی که نياز اين تغيير
است ،روی آورده و گاه اين مبارزات به يک
قيام ،نظير آبان  ٩٨فرا روئيده است .از سوی
ديگر ،تمام تﻼش طبقه حاکمی که سلطه سياسی
و ايدئولوژيک خود را بر تودههای مردم
ازدستداده ،برای فرمانروائی به شيوه گذشته و
حفظ نظم موجود نيز به شکست انجاميده است.
بااينوجود ،طبقه حاکم با تکيهبر نيروهای مسلح
درصفحه ٣

"پس از ستمگران ،ستمديدگان سخن خواهند گفت"
)برتولد برشت(
بيش از چهار دهه حاکميت ارتجاع اسﻼمی،
جامعه را از جميع جهات به قهقرا برده
است.تورم ،گرانی ،فقر ،بيکاری ،فﻼکت و
بدبختی  ،بی آيندگی ،اعتياد ،بيماری ،خودکشی ،
تنفروشی،زورگيری ،دزدی و مصائب اجتماعی
نظير اينها بهحداعﻼی خود رسيدهاند .سرمايه،
درهمان حال که در لجنزار جمهوری اسﻼمی و
در خون و کثافت پروار شده است ،ابعاد فجايع و
مصائب اجتماعی مولود خويش را نيز در همهی
زوايای جامعه گسترانده است .شکاف طبقاتی
چنان ژرف و دامنه نارسايیها و فجايع بیشمار
درصفحه ۵

استيصال رژيم از مقاومت زنان عليه حجاب اجباری
در روزهای گذشته انتشار خبر درگيری دو زن
مزدور حزب اللهی با زنان مخالف حجاب
اجباری در پاساژ شيراز که منجر به دستگيری
دو تن از زنان "بی حجاب" و تعطيلی پاساژ
مصطفوی شيراز گرديد ،بار ديگر ماجرای سپيده
َرشنو در اتوبوس بی آر تی تهران و بازداشت و
پرونده سازی عليه او را در اذهان جامعه زنده
کرد.
ماجرای پاساژ شيراز که از هر جهت شبيه
ماجرای سپيده َرشنو است ،در عصر روز
يکشنبه  ۶شهريور  ١۴٠١اتفاق افتاد .در اين
ماجرا ،دو زن حزب اللهی وابسته به جمهوری
اسﻼمی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر
برای زنانی که به زعم آنان از پوشش اسﻼمی
برخوردار نبودند ،ايجاد مزاحمت کردند .اين

مزاحمت ابتدا به برخورد لفظی و سپس به
درگيری فيزيکی ميان زنان حزب اللهی و زنان
مخالف حجاب اجباری منجر گرديد .گزارش ها
حاکی از آن است که دو تن از دختران مخالف
حجاب اجباری اگرچه بعدا دستگير شدند ،اما
حسابی از پس آن زنان مزدور حزب اللهی بر
آمدند .در همين رابطه خبرگزاری دولت از قول
ب
فرماندار شيراز نوشت" :دو زن هتاک و ضار ِ
همسر و دختر شهيد منصور خادم صادق در
شهرک گلستان شيراز توسط ماموران انتظامی
دستگير شدند" .شورای تامين شهرستان شيراز
هم روز دوشنبه هفتم شهريور تشکيل جلسه داد و
پاساژ مصطفوی شيراز را به دليل عدم رعايت
اصول امنيتی و نصب دوربين مداربسته و

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ١٠
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بحران عميق و شرايط انفجاری حاکم بر عراق
چالش کشيده و خواستار ابطال رایگيری و
انتخابات مجدد شدند .ابوعلی العسکری مسئول
امنيتی "کتائب حزبﷲ" انتخابات را
"بزرگترين عمليات فريبکاری" خواند و
"چارچوب هماهنگی شيعيان" نيز با صدور
بيانيهای نوشت" :ادامه اين وضعيت مسالمت
اجتماعی در عراق را با خطر مواجه میکند".
پس از تاييد انتخابات از سوی ارگانهای
"قانونی" عراق ،پارلمان عراق تشکيل جلسه داد
و در همان جلسه ﷴ الحلبوسی رئيس ائتﻼف تقدم
به مانند پارلمان قبلی به عنوان رئيس مجلس
انتخاب شد .اما پارلمان در قدم بعدی ضروری
خود يعنی انتخاب رئيس جمهور متوقف شد.
برای انتخاب رئيس جمهور آرای دو سوم
نمايندگان ﻻزم است و اينجا بود که "چارچوب
هماهنگی شيعيان" با نظر موافق جمهوری
اسﻼمی دست به تحريم جلسات پارلمان زد تا
مانع انتخاب رئيس جمهور شود .اگر
رئيسجمهور انتخاب میشد ،آنگاه وظيفه
رئيسجمهور بود که کانديدای نخستوزيری را
از گروهی که بيشترين کرسیهای پارلمان را در
اختيار دارد به پارلمان پيشنهاد دهد اما کار از
همينجا به بنبست خورد.
پيش از اين ،اختﻼف بر سر اينکه چه جريانی
بزرگترين گروه پارلمانی است به يک چالش
ديگر تبديل شده بود" .چارچوب هماهنگی
شيعيان" مدعی بود که بزرگترين گروه پارلمان
است اما در سوی ديگر جريان "صدر" با
مشارکت حزب دمکرات کردستان و ائتﻼف
گروههای سنی "تقدم" و "عزم" اکثريت ﻻزم
برای انتخاب نخستوزير را داشتند و ممانعت
"چارچوب هماهنگی شيعيان" برای انتخاب
رئيسجمهور نيز از همين رو بود که میدانستند
با انتخاب رئيسجمهور راه برای نخستوزير
شدن کانديدای مورد نظر جريان "صدر" هموار
میشود.
نتيجهی اين بنبست که ماهها طول کشيد،
استعفای نمايندگان وابسته به جريان "صدر" از
پارلمان بود ،با اين هدف که پارلمان منحل و
"انتخابات" مجدد صورت بگيرد .اما برخﻼف
انتظار جريان "صدر"" ،چارچوب هماهنگی
شيعيان" فرصت را مناسب ديد تا کانديد مورد
نظر خود برای پست نخستوزير را به جلو
براند .تاکتيک صدریها برای مقابله با اين مساله
اشغال پارلمان بود که باعث شد الحلبوسی جلسات
پارلمان را تا اطﻼع ثانوی تعطيل اعﻼم کند.
اشغال منطقه سبز بغداد نيز منجر به تعطيلی
بسياری از وزارتخانهها و جلسات کابينه عراق
شد .همزمان مقتدا صدر از دادگاه فدرال عراق
خواست تا پارلمان را منحل کند .در سوی ديگر
"چارچوب هماهنگی شيعيان" نيز به فکر
لشکرکشی خيابانی برای مقابله با جريان
"صدر" افتاد و بدينترتيب اوضاع در عراق

بحرانیتر شد.
حمله به دفاتر گروههای شبهنظامی وابسته به
جمهوری اسﻼمی بهويژه دفاتر "عصائب اهل
حق" از ديگر حوادث آن روزها بود که قيس
الخزعلی رهبر "عصائب اهل حق" و از
مزدوران جمهوری اسﻼمی را مجبور ساخت تا
با اعﻼم تعطيلی تمامی دفاتر اين گروه شبهنظامی
از نيروهای مسلح خود بخواهد دست به اقدامات
متقابل در برابر نيروهای شبهنظامی "سرايا
السﻼم" نزنند.
تا اينکه در روز دوشنبه با اعﻼم کنارهگيری
"مقتدا صدر" از سياست درگيریها شکلی
خونين به خود گرفت .در اين درگيریها که تا
روز سهشنبه ادامه داشت در بغداد  ٣٠نفر کشته
و  ٧٠٠نفر زخمی شدند .در همين روز مقتدا
صدر که پيش از اين اعﻼم کرده بود در اعتراض
به خشونت و درگيریها دست به اعتصاب غذا
زده است با حضور در تلويزيون از نيروهای
خود خواست تا فوری از منطقه سبز عقبنشينی
کنند .بهرغم پايان درگيریها در بغداد در روز ۵
شنبه اوضاع در شهر بصره بحرانی شد و در پی
درگيری بين نيروهای شبهنظامی "سرايا السﻼم"
و شبهنظاميان وابسته به جمهوری اسﻼمی  ۴تن
از جمله دو تن از فرماندهان ميدانی "سرايا
السﻼم" کشته و دهها تن ديگر زخمی شدند.
يک روز قبلتر )چهارشنبه  ٩شهريور( صالح
ﷴ العراقی سخنگوی مقتدا صدر با انتشار
بيانيهای به "چارچوب هماهنگی شيعيان" و
شبهنظاميان وابسته به آنها شديدا حمله کرد .او
روز ۵شنبه نيز با انتشار بيانيه ديگری خطاب به
"قيس الخزعلی" نوشت" :به تو هشدار میدهم،
اگر شبهنظاميان وقيحات را کنترل نکنی و از
قاتﻼن و جنايتکاران وابسته به خودت برائت
نجويی و ثابت نکنی که به تو وابسته نيستند ،تو
نيز وقيح هستی" .وی همچنين خطاب به
جمهوری اسﻼمی نوشت" :شتر خود در عراق را
مهار کن وگرنه خيلی زود زمان پشيمانی
فراخواهد رسيد".
روز چهارشنبه و در پی درگيریهای خونين
بغداد مصطفی الکاظمی نخستوزير که بهطور
واقعی به مقتدا صدر نزديک است ،اعﻼم کرد در
صورت ادامه وضعيت فعلی از سمت خود استعفا
خواهد داد که البته بيشتر يک مانور سياسی بود.
وی ضمن محکوم کردن خشونتها از تشکيل
کميتهای برای بررسی چگونگی آغاز درگيری و
نيز مشخص کردن مسئوﻻن حمﻼت شبانه
موشکی به مقرهای دولتی و ديگر مراکز اداری
در منطقه سبز بغداد خبر داد.
از سوی ديگر برهم صالح رئيسجمهور کنونی
عراق روز سهشنبه ضمن تمجيد از اقدام مقتدا
صدر برای پايان خشونتها در بغداد ،گفت" :
آنچه ما شاهد آن بوديم يک بحران عميق است
که به سيستم حکومتی و ناتوانی آن مرتبط است.

٢2
برای توقف چرخه بحرانها در کشور به
اصﻼحات اساسی نياز است .ما نياز به اصﻼحات
جدی داريم که نقصهای ساختاری سيستم
حکومتی را برطرف کند" .تاکيد برهم صالح بر
ضرورت اصﻼحات جدی و غيره بيانگر بنبست
سيستمیست که امروز بسياری از سياستمداران
وابسته به احزاب حاکم مجبور به اعتراف به آن
شدهاند .نه از آن رو که مطابق ميلشان است،
بلکه از آن رو که فساد و ناتوانی دولت در عراق
جامعه را به انفجار نزديک کرده است.
ارمغان فساد و ناتوانی دولت سرمايهداری حاکم
بر عراق برای اکثريت بسيار بزرگ مردم ،فقر
و بيکاری بهرغم ثروت عظيم نفتی بوده است،
بهنحوی که حتا در گرمای تابستان مردم همچنان
با معضل بیآبی و قطع برق روبرو هستند .سن
حدود  ۶٠درصد جمعيت عراق کمتر از  ٢۵سال
است ،جوانانی که بيکاری و فقر ،نداشتن آينده و
فساد و جنايات احزاب هميشه در قدرت ،آنها را
از شرايط موجود ناراضی و به خيابان کشانده
است .همين جمعيت جوان عراق است که با
شعارهايی عليه جمهوری اسﻼمی بويژه در
جريان اعتراضات  ۴سال اخير بارها به دفاتر
احزاب وابسته به جمهوری اسﻼمی حمله کردند.
آنها همچنين شبهنظاميان )بويژه گروههای
وابسته به جمهوری اسﻼمی( را عامل قتلعام
معترضان و نيز ربودن و قتل فعالين سياسی
میدانند" .بغداد حره حره ،ايران بره بره" ) بغداد
آزاد ،ايران بيرون( يکی از شعارهايیست که در
طول اين سالها بارها از سوی معترضان عراقی
سر داده شد .نارضايتی عميق اکثريت بزرگ
مردم عراق از وضعيت موجود ،بويژه جوانان
ترس از انفجار تودهای با ابعادی گستردهتر
ازاعتراضات اکتبر  ٢٠١٩تا مارس  ٢٠٢٠را
در دل بسياری از سياستمداران حاکم بهوجود
آورده است .اعتراضاتی که در آن سال نه تنها
منجر به کنارهگيری عادل عبدالمهدی
نخستوزير وقت شد ،بلکه بارها معترضان عليه
مقتدا صدر نيز به خيابان آمدند .اتفاقا يکی از
نيروهای شبهنظامی که بارها عليه معترضان از
اسلحه استفاده کرد ،نيروهای شبهنظامی وابسته
به مقتدا صدر بودند .برای نمونه  ۵فوريه ٢٠٢٠
آنها با حمله به معترضان در ميدان صدرين
نجف و به آتش کشيدن چادرهایشان با شليک
گلوله بيش از  ١٠نفر از آنها را کشته و بيش از
 ۵٢نفر را زخمی کردند.
در روزهای بعد نيز اعتراضات وسيعی عليه
مقتدا صدر صورت گرفت .روز  ٩فوريه
معترضان در شهرهای بغداد ،نجف ،کوفه و
کربﻼ عليه مقتدا صدر دست به تظاهرات زدند.
در بغداد هزاران دانشجو در تظاهراتی وسيع به
ميدان تحرير رفته و عليه "ميثاق صلح" صدر
شعار دادند .صدر در بهاصطﻼح "ميثاق صلح"
خود از جمله خواستار "مراعات قوانين شرعی و
قاطی نشدن زنان با مردان در تظاهرات" شده
بود!! ميثاقی که خواستهای مردم معترض در
آن جايی نداشت و به جایاش ميثاقی بود برای
قدرتمداران و رهبران مذهبی و سران عشاير و

زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

درصفحه ٧
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خيالبافی خامنهای در نشست با کابينه رئيسی
و سرکوب ماشين دولتی توانسته همچنان به
حکومت خود ادامه دهد .خامنهای که امروز
منفورترين سخنگوی طبقه حاکم بر ايران
است و بهراستی در سراسر جهان نمیتوان
نمونهای از مقامات دولتی را يافت که
تودههای کارگر و زحمتکش ،اينهمه در
خيابانها عليه او شعار سر دهند ،همچنان در
برابر خواست مردم ايستاده است .در اغلب
اعتراضات تودهای چند سال اخير ،شعار
مرگ بر خامنهای ،مرگ بر ديکتاتور
فراگيرترين شعار بوده است .معهذا از
آنجائی که تاکنون يک جنبش متشکل
سراسری تحت رهبری طبقه کارگر شکل
نگرفته تا تکليف را با رژيم حاکم يکسره
کند ،او بر اين پندار است که میتواند با
تشديد سرکوب و سلطه يکپارچه يک جناح
از نمايندگان سياسی طبقه حاکم بر بحران
سياسی فراگير غلبه و ادامه بقاء رژيم را
تضمين کند .در راستای اين هدف ،او تﻼش
نمود با تصفيه تمام گروههای رقيب ،از
مهمترين مناصب و مقامات ارگانهای دولتی
و ايجاد يک قدرت متمرکز و يکپارچه از
طريق گروههای وابسته به جناح خود،
اوضاع را تحت کنترل درآورد .ازاينجا بود
که يک سال پيش رئيسی بهعنوان
رئيسجمهوری رژيم استبدادی در رأس
دستگاه اجرائی منصوب شد .مجلس ارتجاع
حاکم هم تا پيشازاين به انحصار گروههای
وابسته به اين جناح درآمده بود که
درمجموع ،بههمراه دستگاه قضائی و
نيروهای مسلح تحت امر خامنهای ،بتوانند
يک سياست واحد را پيش ببرند ،بر بحران
اقتصادی غلبه کنند و با تشديد سرکوب،
اوضاع سياسی را تحت کنترل درآورند .اما
پس از گذشت يک سال از دوره زمامداری
رئيسی اين واقعيت کامﻼً روشنشده است که
اين تﻼش خامنهای نيز به شکست انجاميده
است.
خامنهای که بنا به سرشت طبقاتی و خصلت
مذهبی تفکرش نمیتواند بفهمد بحران عميق
و ﻻينحل اقتصادی و عواقب فاجعهبار آن بر
زندگی تودههای مردم ،نتيجه تشديد
تضادهای شيوه توليد سرمايهداری حاکم بر
ايران و گنديدگی نظم موجود است ،چنين
میپنداشت که وخامت اوضاع اقتصادی
نتيجه مديريت ناکارآمد کابينههای پيشين
رژيم است و با تغييرات موردنظرش وضع
تغيير خواهد کرد .اکنون اما پس از گذشت
يک سال از منصوب شدن رئيسی ،بهخوبی
آشکار شده است که در اين دوره ،اوضاع
اقتصادی از پارهای جهات حتی وخيمتر از
گذشته است .بحران اقتصادی محکم سر جای
خود ايستاده است .امتيازات دولت آمريکا به

جمهوری اسﻼمی برای فروش نفت نيز
مشکلی را حل نکرد و حتی اگر تمام
تحريمها نيز برچيده شوند و درآمدهای نفتی
دولت بازهم افزايش يابد ،بحران اقتصادی
حل نخواهد شد  ،همانگونه که در چندين
دهه گذشته حلنشده است .چراکه رکود و
تورم توأمان در اقتصاد سرمايهداری ايران
ريشه در تضادهای ساختار اقتصادی
سرمايهداری ايران ،سياست اقتصادی
نئوليبرال طبقه حاکم و تضادهای روبنای
سياسی موجود با ساختار اقتصادی دارد.
بنابراين بیدليل نبود که خامنهای در نشست
اخير خود با اعضای کابينه در هفته گذشته
که آنهمه تعريف و تمجيد از رئيسی و کابينه
وی داشت ،کﻼمی پيرامون بهبود اوضاع
اقتصادی و شرايط وخيم مادی و معيشتی
تودههای مردم ايران نگفت .آنچه بر زبان
آورد يک مشت حرفهای بیسروته و هذيان
گوئی در مورد بهاصطﻼح "توفيقات" کابينه
و توصيههای جديد بود .ازجمله وی گفت:
" به نظر من مهمترين توفيق اين دولت ،زنده
کردن اميد و اعتماد در مردم است؛ اين
بزرگترين توفيق شما است .مجموع
عملکرد دولت ــ چه شخص رئيسجمهور
محترم ،چه مسئولين در بخشهای مختلف ــ
به مردم اين احساس را داد که دولت وسط
ميدان است ،مشغول کار است ،دارد تﻼش
میکند و برای آنها خدمت میکند،
میخواهد خدمترسانی بکند؛ اين ]کار[،
اميد مردم را و اعتماد مردم را تا حدود
زيادی احيا کرد " .وقتیکه چنته رژيم خالی
است ،علی خامنهای جز ياوهسرائی و هذيان
گويی حرفی ندارد" .بزرگترين توفيق" "
زنده کردن اميد و اعتماد در مردم" بوده
است.منظور او اين بود که گويا بیاعتمادی
عميق مردم به نظم ارتجاعی موجود درنتيجه
"تﻼشهای" کابينه رئيسی به اعتماد مجدد
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انجاميده و مردم ايران بار ديگر به نظم حاکم
و سران آن اعتماد پيداکردهاند .اين ادعا چنان
مضحک است که حقيقتا ً نمیتوان نام ديگری
جز هذيان بر آن نهاد .فقط کافی است که
اشاره شود ،در طول اينيک سال کمتر
روزی بدون مبارزه کارگران ،معلمان،
بازنشستگان ،پرستاران ،زنان ،دانشجويان،
جوانان بيکار ،کشاورزان ،جنبشهای
تودهای ضد رژيم در شهرهای مختلف ،با
محوريت شعارهای سياسی مرگ بر
خامنهای ،مرگ بر رئيسی سپری است.
تاکنون سابقه نداشت که در نخستين سال
کابينههای رژيم ،مردم عليه رئيس اين کابينه
يا همان رئيسجمهوری رژيم ،شعار مرگ
بر او را سر دهند  .اين اتفاقی است که در
مورد کابينه رئيسی رخ داد و بازتاب نفرت
و انزجار بیکران تودههای زحمتکش مردم
ايران نه صرفا ً از رئيسی بلکه از جمهوری
اسﻼمی و تمام سران آن است .اين اوج
بیاعتمادی مردم به نظم موجود است و
ادعای خامنهای جز يک هذيانگوئی و
خيالپردازی چيز ديگری نبود.
اما نتايج اين بهاصطﻼح تﻼشها و
"بزرگترين توفيق" چه بوده است؟ خامنهای
ادامه داد و گفت " :در مواردی ،اين تﻼشها
نتايج محسوسی هم داشت که مردم به چشم
ديدند ،مثل بخش سﻼمت ،بخشهای
ديپلماسی ،بعضی بخشهای فرهنگی و غيره
که نتايج روشن و مشخصی هم داشته؛
بعضی از آنها هم نتايجی داشته است لکن
برای مردم بايد اين نتايج نشان داده بشود؛
نتايجی وجود داشته ،منتها بايد به مردم گفته
بشود که اين نتيجه حاصل شد ،اين اتّفاق
افتاد .در بعضی از کارها هم هنوز تﻼشها
به نتيجه نرسيده ،لکن احساس میشود که
کار دارد انجام میگيرد .اين به نظر من
بزرگترين توفيق شما است ".توجه کرديد
به نتايج اين بزرگترين توفيق خيالی؟ اينکه
شکست از سر و روی
میگوييم
اظهارنظرهای خامنهای میبارد و واقعا ً او
درصفحه ۴
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خيالبافی خامنهای در نشست با کابينه رئيسی
به جفنگگوئی افتاده است ،اين هم نمونه
ديگری از همانهاست .برخی از اين نتايج
که چنان نامحسوس بوده که مردم متوجه
آنها نشدهاند و بايد به آنها " نشان داده
بشود" يا "هنوز به نتيجه نرسيده" را کنار
بگذاريم .اما آنچه که گويا مردم به چشم خود
ديدند ،يکی سﻼمت است که احتماﻻً
منظورش بهبود بهداشت و درمان و سﻼمتی
مردم ايران در اين دوره است .وی از
دستآورد سﻼمت مردم در جامعهای حرف
میزند که بدترين سيستم بهداشت و درمان
را در خاورميانه دارد .در سراسر جهان و
در همين منطقه خاورميانه ،مدتهاست که
بساط بيماری کوويد برچيده شده است .زدن
ماسک و رعايت فاصله حاﻻ ديگر به گذشته
تعلق دارد و مردم به زندگی عادی خود
بازگشتهاند .در ايران اما هنوز بساط اين
بيماری پهن است ،روزانه تعدادی از مردم
جان خود را از دست میدهند و گاه آمار
رسمی تلفات به  ٨٠تا  ٩٠نفر میرسد.
خامنهای از دست آورد گماشتهاش در
عرصه سﻼمت در کشوری حرف میزند که
ميليونها تن از مردم حتی از داشتن يک
بيمه درمانی پايه و حداقلی برخوردار نيستند.
بسياری از داروها در همين يک سال،
کمياب و ناياب بودند ،روزبهروز گرانتر
شدند و مردمی که در منتهای فقر به سر
میبرند ،قادر نيستند حتی داروهايی را که
برای زنده ماندشان ضروری است،
خريداری کنند .در همين دوره ،چندين تجمع
و تظاهرات از سوی برخی از بيماران به
علت نبود دارو و گرانی آن برپا گرديد .اين
از دست آورد ادعائی کابينه ارتجاع در
مورد سﻼمت .در عرصه ديپلماسی و
سياست خارجی هم کابينه رئيسی کار
ديگری جز اين نداشت که مجری سياست
خارجی ارتجاعی گذشته رژيم باشد و
سياستی را که بر مبنای توسعهطلبی پان
اسﻼميستی  ،حمايت از گروههای اسﻼمگرا
بهويژه در کشورهای منطقه ،مداخله در اين
کشورها و تروريسم دولتی در عرصه
بينالمللی بناشده است ،ادامه دهد .البته
سياست خارجی جمهوری اسﻼمی همانند
نيروهای مسلح سرکوب و دستگاههای امنيتی
رژيم مستقيما ً در دست خود خامنهای است .
رئيسجمهور رژيم در اين عرصه وظيفهای
جز يک نقشنمايشی در آنچه در عمل در
جای ديگری پيش برده میشود ندارد.
خامنهای در واقع خواست از خودش تعريف
و تمجيد کند.اما اين سياست خارجی و
ديپلماسی هم نه در اينيک سال بلکه در تمام
دوران موجوديت جمهوری اسﻼمی جز

هزينههای کمرشکن مالی و حتی جانی برای
مردم ايران نتيجهای در پی نداشته است.
همين سياست است که به جنگ و تحريم
انجاميد و درنتيجه همين سياست است که
هرسال ميلياردها دﻻر از حاصل دسترنج
کارگران صرف ميليتاريسم و تقويت
نيروهای نظامی سرکوب ،جاهطلبیهای پان
اسﻼميستی و هژمنیطلبی منطقهای رژيم و
کمک به گروههای اسﻼمگرا و دولت
ارتجاعی متحد رژيم میشود .البته خامنهای
ازاينجهت نيز سياست خارجی را يک
موفقيت خواند که توانست بدون کشمکش و
نزاع جناحهای رقيب که پيشازاين وجود
داشت ،ايران را در اردوگاه قدرتهای
امپرياليست روس و چين جای دهد .در دوره
حسن روحانی ،جناح رقيب خامنهای بر سر
پيشبرد اين سياست مانع بود ،چراکه اين
جناح نيز میخواست ايران را در اردوگاه
قدرتهای امپرياليست اروپائی و آمريکائی
قراردهد.
اما يکی ديگر از نتايج تﻼشهای کابينه
رئيسی که وی به آن اشاره داشت و اساسا ً
برای انجام آن بر سرکار آمد و خامنهای
تحت عنوان نتايج محسوس در عرصه
بعضی بخشهای فرهنگی از آن نام برد،
تشديد اختناق و سرکوب و بسط ارتجاع
فرهنگی بود.
در اين دوره ،تمام رشتههای مرتبط با
فرهنگ جامعه ،زير فشار قرار گرفتند تا
جای ممکن ،ارتجاع فرهنگی قرونوسطايی
و مذهبی بسط و توسعه داده شود .برنامههای
آموزشی مدارس بيش از گذشته با خرافات
مذهبی آغشته شد .دختران محصل حتی از
آموزش موسيقی محروم شدند.سانسور کتاب،
فيلم ،تئاتر و موسيقی تشديد شد .تعدادی از
نويسندگان ،شعرا ،فيلمسازان ،هنرمندان و
هنرپيشهها روانه زندان شدند يا از فعاليت
محروم شدند .زنان و دختران در خيابان،
محل کار و تحصيل برای رعايت حجاب
اجباری مدنظر ارتجاع مذهبی زير فشار و
سرکوب بيشتری قرار گرفتند .تقويت هرچه
بيشتر گروهها و مراسم خرافاتی مذهبی ،
تقويت دستگاه مذهبی و  ...در دستور کار
قرار گرفت .بااينهمه در اينجا هم آنگونه که

خواست خامنهای بود ،کار پيش نرفته است.
لذا میافزايد" :حاﻻ اين رويکردها،
بخصوص در زمينههای فرهنگی ،تا به
عمليات منتهی بشود يک مقداری فاصله دارد
ا ّما همين رويکردها ،رويکردهای خوبی
است؛ اينها را بايستی دنبال کرد که يکی از
توفيقات شما است ".البته در دوره رئيسی
کارهای ديگری هم انجامگرفته است که
خامنهای مستقيما ً به آنها اشاره نداشت.
ازجمله اينکه اصلیتری وظيفه رژيم و
کابينه وی تشديد سرکوب باهدف مهار
جنبشهای اعتراضی تودههای مردم ايران
بود.
در اين دوره تجمعها ،راهپيمائیها و
تظاهرات کارگران و زحمتکشان مکرر
مورد يورش سرکوبگرانه واحدهای ضد
شورش قرار گرفت .در جريان اعتراضات
تودهای در چندين شهر ايران ،وحشیگری
واحدهای ضد شورش و به گلوله بستن مردم
معترض ،به کشته شدن تعدادی از مبارزان
انجاميد .برای مقابله با اعتراضات کارگری
تعدادی از فعاﻻن کارگری به بند کشيده
شدند .صدها تن از معلمان بازداشت و
تعدادی نيز همچنان در زندانهای رژيم به
سر میبرند .سرکوب و بازداشت زنان در
مقياس گستردهتری انجام گرفت .خانوادههای
جانباختگان چند سال اخير زير فشار قرار
گرفتند و تعدادی نيز بازداشت و به حبس
محکوم شدند .فشار بر فرقههای مذهبی غير
شيعه تشديد شد .بهويژه بهاييان در معرض
سرکوب وحشيانهای قرار گرفتند .تعدادی
دستگير و خانه وزندگیشان تخريب و آوار
شد .باهدف ايجاد رعب و وحشت در جامعه
همهروزه تعدادی از مردم ايران اعدام شدند
و ايران به مقام نخست جهانی در اين کشتار
دستيافت .با تمام اين وحشیگریها اما
رژيم نه توانست بحرانها را مهار کند ونه
مبارزات تودههای مردم ايران را .مبارزات
همچنان استوار و پيگير ادامه يافت.در اين
عرصه نيز رژيم نتوانست به اهداف خود
دست يابد .سياست سرکوبگرانه رژيم بار
ديگر در نتيجه مقاومت تودههای زحمتکش
مردم ايران ،به شکست انجاميد .اين
شکستهای رژيم بار ديگر نشان داد که
جمهوری اسﻼمی امکان بقاء ندارد و بايد
برافتد .اين جامعه جز با تغيير ،آرام نخواهد
گرفت و ﻻزمه و پيش شرط هرگونه تغيير،
سرنگونی جمهوری اسﻼمی است.
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از صفحه ١

"پس از ستمگران ،ستمديدگان سخن خواهند گفت"
)برتولد برشت(
چنان وسيع است که ديگر تﻼشی برای پنهان
نمودن يا مکتوم ساختن آن صورت نمیگيرد
چراکه چنين تﻼشی بیثمراست .سرمايه ،در
سايه دولت مذهبی و ياری اسﻼم ،چنان لَخت و
فربه شده است که حوصله نفی و انکار ندارد که
برعکس ،رکتر و وقيحتر از آن شده که تن
عريان خود را با رختی بپوشاند و ظاهر ديگری
به آن بخشد تا اين فجايع را انکار يا حتی پنهان
کند.بر هر گوشه اين جامعه که انگشت بگذاريد،
با فجايع بیشماری روبرو میشويد و بوی گند
لجنزار سرمايهداری و کثافات آن ،مشام را
بهسختی آزار میدهد .کجاست "بشريت"،
بشريتی که چهرهاش از ديدن اينهمه جنايت و
فاجعه ،بهويژه جنايات و فجايعی که در مورد
کودکان اعمالشده و میشود ،سرخ و درهم ،و
شرمسار تاريخ شود؟ اختﻼسها و دزدیهای
کﻼن و مکرر،دروغهای تکراری مقامات
حکومتی ،بیخيالی سران رژيم نسبت به
وضعيت توده مردم خصوصا ً ميليونها کودک،

ورشکستگی اقتصادی و سياسی،شيرازه جامعه
را ازهمگسيخته و نفرت عمومی را فوقالعاده
افزايش داده است.
ارتجاع حاکم جز فقر و فﻼکت و تباهی ارمغان
ديگری برای توده مردم نداشته است.فجايعی که
جمهوری اسﻼمی در دوران حيات ننگين خود به
بار آورده بیشمار است .وضعيت ميليونها
کودک و موضوعاتی که گريبان گير کودکان و
نوجوانان است ،يکی از عرصههای مهمی است
که درعينحال شمهای از فجايع رژيم جمهوری
اسﻼمی را نيز بازتاب میدهد.در جمهوری
اسﻼمی ،امروز موضوع فقط اين نيست که
ميليونها خانواده در فقر و گرسنگی و تنگدستی
به سر میبرند ،در حاشيه شهرها زندگی
میکنند ،کار ثابتی ندارند و فاقد مسکن مناسبی
هستند .فقط اين نيست که ميليونها تن ديگر
بيکار و هميشه گرسنهاند و قربانی نظم
سرمايهداری اسﻼمپناه حاکماند و ميليونها کارگر

زيرخط فقر زندگی میکنند ،بلکه ميليونها
کودک و فرزندان اين خانوادهها نيز قربانيان
کوچک اندام مسلّم همين نظماند .باورکردنی
نيست که کودکان خردسال و نوجوانان ،بخش
مهمی از جمعيت چندميليونی معتادان را تشکيل
میدهند .سن مصرف مواد مخدر به  ١۴سال و
کمتر کاهشيافته است .مشاور دبير کل ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،در "ميزگرد مؤسسه
همشهری" ضمن اعتراف به اين موضوع ،از
افزايش مصرف مواد مخدر نوع صنعتی)مانند
شيشه( و "مواد روانگردان" خبر میدهد که
ترک يا درمان آن نيز بهراحتی امکانپذير نيست.
مديرعامل" جمعيت طلوع بینشانها" نيز
اعتراف میکند که ميزان مراجعهکنندگان مرکز
طلوع در سن پايين افزايش داشته است وی
میگويد" قبﻼً افرادی را که در اين مرکز
پذيرش میکرديم  ١٢تا  ١٧سال داشتند ،اما اﻵن
کودکان  ۵تا  ١٢سال را هم در اين مرکز
نگهداری میکنيم".و چنين اضافه میکند۶٠ :
درصد کودکان معتاد اين مرکز ،زير  ١٣سال و
 ۴٠درصد باﻻی  ١٣سال دارند .فقط شيشه و
کراک نيست که بهوفور يافت میشود و در
دسترس مصرفکننده قرار میگيرد ،اکبر رجبی
مشهود ،مديرعامل "جمعيت طلوع بینشانها"،
از ماده جديدی به نام"سورچه يا سورچی" اسم
میبرد که بهتازگی وارد بازار شده و به خاطر
اينکه ارزان است ) گرمی  ۵٠تا ۵۵
هزارتومان( بيشتر درميان افراد فرودست جامعه
رواج پيداکرده است.
فاجعه از اين بزرگتر؟ بسيار بعيد است که با
چنين پديدهای در چنين ابعادی در ساير
کشورهای سرمايهداری روبرو شويد.
فقط مواد مخدر و اعتياد نيست که زندگی و آينده
ميليونها کودک را به ورطه نابودی کشانده
است.فقط اعتياد کودکان و ازجمله کودکان زير
 ١٣سال به مواد مخدر نيست که از يک فاجعه
بزرگ انسانی پرده میدارد .تنفروشی ازجمله
تنفروشی دختران جوان وزنان کم سن و سال
نيز فاجعه ديگری است که سرمايهداری اسﻼمپناه
بر سر مردم کشور آوار نموده است .ابعاد
تنفروشی در سراسر کشور گسترشيافته است.
سن تنفروشی به  ١٢سال و کمتر کاهشيافته
است .تنفروشی در شکل اسﻼمی) " صيغه "( با
دﻻلی آخوندها و مراکز مذهبی و حتی دولتی ،به
شکل بیسابقهای رواج يافته است .سوای انبوهی
از زنان و دختران جوانی که به خاطر فقر و
نداری وارد معامﻼت اسﻼمی و دﻻلی مراکز
مذهبی میشوند و اين مراکز و آخوندهای کثيف

پولهای هنگفتی را به جيب میزنند،تا پرچم
اسﻼم را در اين يا آن گوشه جهان باﻻبرند و از
افتخارات خود سخنگويند ،بیشماران ديگری از
دختران وزنان جوان نيز ،در زندگی پر نکبتی که
جمهوری اسﻼمی بر آنان تحميل نموده و به
خاطر فقر و بيکاری و نداری مجبور به
تنفروشی شدهاند که بخشی از آنان را دختران کم
سن و سال تشکيل میدهند.
ابعاد فجايعی که بر سر کودکان آوار شده ،چنان
وسيع و دردناک است که قلم را يارای بازگويی
همه آنها نيست .پيش از روی کار آمدن
جمهوری اسﻼمی بسيار بعيد بود خبری در مورد
خودکشی کودکان بشنويد .يا چنين پديدهای بهکلی
وجود نداشت و يا چنان اندک بود که درجايی
منعکس نمیشد .امروز اما خودکشی و
خودسوزی در استانهای مختلف کشور ازجمله
درميان کودکان و نوجوانان ،بهويژه در مناطقی
که نرخ بيکاری بيشتر است به امری روزمره
تبديلشده است.در چند سال اخير بر ميزان
خودکشیها و خودسوزیها پيوسته اضافهشده
است.در فاصله يکهفتهای دوم تا نهم شهريور،
خبر مربوط به خودکشی چند کودک رسانهای
شد.دوم شهريور ،يک پسر نوجوان  ١٧ساله در
کامياران دست به خودکشی زد و جان باخت.
پنجم شهريور ،يک دختربچه  ٩ساله در
شهرستان سقز خود را حلقآويز کرد و جانش را
از دست داد.هشتم شهريور يک دختر  ١۴ساله
اهل مريوان ،در پی ممانعت خانوادهاش از ادامه
تحصيل ،خودسوزی کرد و جان داد.نهم شهريور
يک کودک  ١٣ساله در سنندج دست به خودکشی
زد.در سال گذشته روزانه  ٢٨٨نفر دست به
خودکشی زدهاند و روزانه  ١۶نفر از اقدام
کنندگان جان خود را ازدستدادهاند.در سالهای
اخير خودکشی درميان کودکان و نوجوانان زير
 ١٨سال رواج بيشتری يافته است و فاجعه
بزرگتر از اينکه خودکشی کودکان و نوجوانان
 ٢٠درصد مجموع خودکشیها را تشکيل
میدهد؟
اين وضعيت مشقت آميز و فاجعه باری است که
دوران کودکی ميليونها کودک ايرانی را احاطه
نموده است .بسياری از مادران در خانوادههای
درصفحه ۶
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از صفحه ۵

"پس از ستمگران ،ستمديدگان سخن خواهند گفت"
)برتولد برشت(
فقير و تنگدستی که فاقد امکانات ﻻزم حتی برای
ادامه حيات کودکان خويشاند و يا میدانند چنين
سرنوشت رقت باری در انتظار کودکان
آنهاست ،کودکان خود را در همان دوره نوزادی
در کنار اين يا آن خيابان رها میکنند و در
مکانی دورتر در کمين مینشينند تا مطمئن شوند
کسی نوزاد را برمیدارد .برخی ديگر فرزند
دلبند خود را در کنار سطل زباله رها میکنند و
ديگرانی هستند که نوزاد را میفروشند .تعداد
نوزادانی که در خيابان رها میشوند ،سالبهسال
افزايشيافته است .در فاصله فروردين تا مرداد
سال جاری ٨ ،نوزاد در معابر عمومی

رهاشدهاند .معاون اجتماعی بهزيستی استان
تهران میگويد سال  ٩٩تعداد  ١٢نوزاد ،سال
 ١٣ ،١۴٠٠نوزاد و در  ۵ماه نخست سال جاری
 ٨نوزاد) يعنی بيش از  ١٩نوزاد در سال( فقط
در سطح استان تهران رهاشدهاند.البته آمار واقعی
بيشتر از اين است.اگر محروميت صدها هزار
کودک از تحصيل و اجبار کودکان به ازدواج
)"کودک همسری"( را به موارد فوق اضافه
کنيم ،وضعيت فاجعهبار تحميلی و موقعيت
شکننده کودکان بيشتر روشن میشود .بر اساس
آمار ارائهشده توسط مرکز آمار ايران در سال
تحصيلی -١٣٩٩ - ١۴٠٠نزديک به يکميليون
دانشآموز )  ٩٧٠هزار و  ٨٧١نفر( از تحصيل
بازماندهاند.ازدواج دختران  ١٠تا  ١۴سال در
بهار سال جاری در مقايسه با سال گذشته ٣٢
درصد رشد داشته و به  ٩٧۵٣مورد رسيده
است.شمار واقعی بيشتر از اين رقم است چراکه
بسياری از اين نوع بهاصطﻼح ازدواجها در هيچ
جا ثبتنشده و وارد آمار رسمی نمیشوند.افزون
براين ،پديدههايی چون"کودک مادر" و "کودک
مطلّقه" نيز بيشازپيش پديدار و رايج شده است.
اين وضعيت عمومی ميليونها کودکی است که
ارتجاع اسﻼمی زندگی آنها را به تباهی کشانده
است.اوضاع اگرچه بهقدر کافی در اين زمينه
وخامت بار هست ،اما هنوز بيان توضيح
وضعيت همه کودکان در خانوادههای فقير و
کمدرآمد نيست .تعداد کثيری از کودکان از همان
سنين هفت -هشتسالگی وارد بازار کار
میشوند .اينها کودکان کارند که برای به دست
آوردن لقمهای نان در کارگاههای گوناگون
مشغول به کار میشوند.از کودکان کار که
صحبت میشود ،شايد در ذهن بسياری در درجه
اول کودکانی که سر چهارراهها شيشه اتومبيلها
را تميز میکنند ،يا گل و آدامس و غيره

میفروشند يا کفش واکس میزنند و يا در
جستجوی شيئی قابلفروش ،سطل زباله را
زيرورو میکنند ،تداعی شود .اما واقعيت اين
است که بخش زيادی از کودکان کار در
کارگاههای مختلف مشغول به کار هستند که آمار
دقيقی از تعداد آنها در دست نيست.کودکانی که
برخﻼف گروه اول ،در خيابانها و سر
چهارراهها ديده نمیشوند اما در کارگاههای
مختلف سخت کار میکنند و بهشدت استثمار
میشوند .از اين کودکان که در شهرهای صنعتی
و در انواع کارگاهها و در شرايط بسيار سخت و
دشوار کار میکنند ،کمتر صحبت شده است.
شرايط وخيم اقتصادی و معيشتی ،گرانی
روزافزون و ناتوانی خانوادههای فقير و کمدرآمد
در تأمين هزينهها و معاش ،انبوه عظيمی از
کودکان را روانه بازار کار ساخته است.بسياری
از اين کودکان در کارگاههای کوچک و بزرگ
با دستمزدهای بسيار ناچيز به کارهای شاق و
پرخطر مشغولاند تا پول اندکی درآورند و
کمکخرج خانواده خود باشند .کار در
کارگاههای پرسکاری ،سيمان ،آجر ،قالیبافی و
انواع کارگاههای ديگر و هر جا که بتوان لقمه
نانی به چنگ آورد .يکی از کارهای پرزحمت و
خطرناک برای کودکان  ،کار در کارگاههای
شيشهسازی و بلورسازی است .در گزارش
ميدانی "نسترن فرخه" خبرنگار روزنامه
شرق،اطﻼعات مفيدی دراين مورد به چاپ
رسيده است .در اطراف تهران ،منطقه باغ سنگی
شهرری ،لب خط ،و کوچهپسکوچههای مناطق
جنوبی تهران ،دهها کارگاه شيشهسازی وجود
دارد که حتی فاقد نام و نشان و تابلو است .از
 ١٠٠کارگر مشغول به کار در اينگونه
کارگاهها ٣٠ ،تا  ۴٠نفر کودک کار هستند .اين
کودکان که ترکيبی از کودکان ايرانی عمدتا ً
خانوادههايی که از شهرستانها به تهران
مهاجرت نمودهاند و کودکان افغان بعضا ً فاقد
شناسنامه هستند ،از  ۶صبح تا  ٧بعدازظهر در
کنار مردانی که رکابی به تن دارند و از عرق
خيس شدهاند،کار میکنند .حتی روزهای تعطيل
نيز بايد کار کنند .کودکان ،کار در اين کارگاهها
را از  ٨-٧سالگی شروع میکنند و تا ١٧ – ١٨
سالگی به کار در اين کارگاهها ادامه
میدهند.دمای کوره بين  ٨٠٠ -١۴٠٠درجه
است .کارگران کوچک اندام کم سن و سال،
عرقريزان ،درحالیکه تکههای يخ را دردهان و
زير دندان خرد میکنند ،همراه تکههای يخ ،خود
نيز آرامآرام آب میشوند .يکی از کارهای
کودکان در اين کارگاهها اين است که شيشه را از
کوره درآورند .اين عمل بايد با سرعت و دقت
انجام شود.اما همين سرعت ،بسياری اوقات
منجر به حادثه میشود .شيشه مذاب روی پای
کودک میريزد که تنها يک دم پايی کهنه بايد آن
را حفاظت کند و باعث سوختگی و زخمهای
عميق میشود.در دست  ،پا ،گردن و صورت
کودک  ،همهجا آثار سوختگی و زخم ،ديده
میشود .دستها و پاهای کوچک و بیحفاظ با
شيشه گداخته میسوزند که آثار آن ،گاه تا پايان
عمر برجا میماند .پرش شيشه مذاب گاه چشم

کودک را هدف قرار میدهد و برای هميشه
بينائی او را میگيرد.حتی دختربچهها نيز در اين
کارگاهها ،در بخشی که بايد قسمتهای اضافی
شيشه را حذف کرد کار میکنند که هميشه
شيشههای تيز دستها و انگشتان کوچک اين
برد و کف کارگاه را رنگ
خردساﻻن را می ّ
خون میزند.شرايط کار در اين کارگاهها برای
کودکان فوقالعاده سخت است .هيچ نشانی از
ساعت کار و بيمه و غيره نيست.کودک کار اگر
بهزعم کارفرما خوب کار نکند حتی مورد
قرار
سرکارگر
يا
وی
کتککاری
میگيرد.درازای اين کار سخت و طاقتفرسا و
پرمخاطره ،دستمزد ناچيزی بين  ٣٢٠تا ۴۵٠
هزارتومان در هفته ،بسته به سن و سابقه ،به
کودک کار پرداخت میشود .اين ارقام مربوط به
سال  ١۴٠٠است .دستمزد کودکان کار در اين
کارگاهها اکنون ممکن است قدری بيش از اين
باشد .سرمايه اما در اين کارگاهها نهفقط زخمهای
عميقی بر تن کودکان نشانده است ،بلکه آنها را
بهطورجدی در معرض آسيبهای روحی و
نيز قرار داده است.
سوءاستفاده جنسی
آسيبهايی که مثل زخم عميق شيشه مذاب ،تا
آخر عمر با کودک باقی خواهد ماند.اين
درحالیست است که کنوانسيون  ١٨٢سازمان
جهانی کار که جمهوری اسﻼمی نيز از سال
 ١٣٨٠آن را تأييد نموده است ،کار افراد زير ١٨
سال ممنوع اعﻼمشده و هر فرد زير  ١٨سال
کودک خطاب میشود.در جمهوری اسﻼمی اما
نهفقط ميليونها کودک برای به دست آوردن
يکلقمهنان بايد کار کنند ،بلکه حتی در کارهای
سخت و پرمخاطرهای چون شيشهسازی و
بلورسازی نيز مشغول به کار و قربانيان کوچک
اندام و خاموش سرمايهاند.
وضعيت فﻼکت باری را که ارتجاع حاکم بر
مردم زحمتکش ايران بهويژه ميليونها کودک و
نوجوان تحميل نموده است ،بهسختی بتوان در
مکان ديگری از اين جهان پهناور سراغ
گرفت.کودکان و نونهاﻻنی که آيندهسازان
جامعهاند و بايد باشند ،اينچنين در معرض انواع
خشونتها و محروميتها و بیرحمی
قرارگرفتهاند و سرمايه ،از اينکه نيروی کار
کودک را ارزان میخرد و از قبل استثمار اين
قربانيان کوچک اندام بیدفاع ،فربه و فربهتر
میشود ،خشنود است و از خوشحالی در پوست
خود نمیگنجد.استثمار گران و ستمگران و دولت
آنها از فجايع بیشماری که برای کودکان
آفريدهاند و از ظلم و ستم بیحدومرزی که در
حق کودکان اعمال میکنند ،بسی خشنودند.
خشنودی برآمده از ستم اما دوام نخواهد داشت.
پس از ستمگران ،ستمديدگان سخن خواهند گفت
و شکست خوردگان امروز ،فاتحان فردايند.
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از صفحه ٢

بحران عميق و شرايط انفجاری حاکم بر عراق
قبايل برای ادامه غارت مردم عراق.
در  ١٣فوريه نيز عراق شاهد تظاهرات ميليونی
زنان عراقی بود که بهويژه ديدگاه های ارتجاعی
مقتدا صدر در مورد زنان را هدف شعارهای
خود داده بودند" .ما ميدان تحرير را به کسی که
معنی آزادی را درک نمیکند واگذار نمیکنيم"
يکی از شعارهای زنان در اين روز بود که
مستقيما مقتدا صدر را مورد خطاب قرار میداد.
 ١٩فوريه بار ديگر تظاهرات مشابهی اينبار در
شهر نجف با صفوف فشرده زنان از اقشار
گوناگون جامعه برگزار گرديد .در واقع بخش
بزرگی از تودههای بپاخاسته عراق از همهی
جريانات سياسی حاکم از جمله جريان "صدر"
در سال  ٢٠٢٠گذر کرده بودند.
يکی از نتايج نارضايتی مردم از وضعيت موجود
و نااميدی به تغيير از طريق صندوق رای را
میتوان در کاهش مشارکت مردم در انتخابات
ديد .در حالی که در اولين انتخابات پارلمانی پس
از سرنگونی صدام حسين در دسامبر ٢٠٠۵
ميزان مشارکت  ٧٩درصد بود ،در پنجمين
انتخابات پارلمانی که در اکتبر سال گذشته
برگزار گرديد کمتر از  ۴٠درصد واجدان شرايط
در انتخابات شرکت کردند .جالب آنکه از ٩
ميليون و  ٧٧هزار رای ريخته شده به
صندوقها ١٠ ،درصد آرای باطله بود.
برنده "انتخابات" يعنی جريان "صدر" تنها حدود
يک ميليون و پانصد هزار رای آورد .همچنين
تعدادی از افراد مستقل و نيز گروه تازه تاسيس
"جنبش امتداد" که براساس اعﻼم آرا قبل از
اعتراض گروههای شيعه  ١٣کرسی بدست آورده
بود ،حضور خود در پارلمان را مديون
معترضان به وضع موجود بودند ،معترضانی که
در عين حال که به فساد گروههای هميشه در
قدرت باور داشتند ،برخﻼف تحريمکنندگان هنوز
بر اين توهم بودند که حضور ائتﻼفهای جديد و
کانديداهای مستقل میتواند در وضع موجود
تغيير ايجاد کند.
در واقعيت امر نيز تحريمکنندگان انتخابات يعنی
اکثريت بزرگ مردم عراق پيروز واقعی
انتخابات بودند و اتفاقات بعد از انتخابات که به
يک بنبست سياسی در عراق تبديل شد ،نتيجه
همين تحريم بزرگ انتخابات است .مقتدا صدر
حتا در انتخابات سال گذشته نيز تﻼش کرد خود
را حامی تغيير وضع موجود و ضد فساد معرفی
کند ،و اکنون تﻼش دارد تا با سوار شدن بر موج
نارضايتی مردم بويژه جوانان ،موقعيت خود را
در ميان طبقه حاکم تحکيم بخشد .اين در
حالیست که وی با ديگر مقامات دزد و فاسد
عراق هيچ تفاوت ماهوی ندارد .او بر اين گمان
است که با انحﻼل پارلمان و در شرايطی که
نارضايتی مردم عراق روز به روز عميقتر
میشود ،میتواند آرای بخشی از مردم را حتا
نسبت به انتخابات اکتبر  ٢٠٢١بيشتر به خود
جلب کند و در آن صورت با قدرت بيشتری
پارلمان و در ادامه کابينه را در اختيار بگيرد .از
آن سو جريانات شيعه وابسته به جمهوری

اسﻼمی با اين تحليل که آرای آنها روند کاهشی
دارد ،با انتخابات در شرايط فعلی مخالفند .آنها
خواستار آنند که ابتدا نخستوزير و کابينه جديد
تحت سلطه خود را بر سرکار بياورند و سپس با
انتخاباتی مهندسی شده توسط کابينه ،موقعيت
خود را در پارلمان و به تبع آن در قدرت بهبود
بخشند .اين اختﻼفیست که هيچ چشماندازی برای
حل آن در شرايط کنونی وجود ندارد مگر آنکه
"چارچوب هماهنگی شيعيان" از موضع خود
مجبور به عقبنشينی شود.
اما حتا در اين صورت نيز هيچ چشمانداز
روشنی برای خارج شدن عراق از بنبست وجود
ندارد .از سويی جامعه عراق با يک بحران
عميق سياسی  -اجتماعی و نارضايتی عمومی
روبروست .در طول اين سالها نيز مردم عراق
اعتراضات گستردهای را سازمان دادند و تجارب
ارزندهای از مبارزات خود کسب نمودند .در
سوی ديگر اما احزاب وابسته به طبقه حاکم
هستند که دچار تشتت و از همگسيختگی شديدی
شدهاند .گروهی وابسته و يا نزديک به
سياستهای جمهوری اسﻼمی هستند و گروهی
ديگر شديدا عليه جمهوری اسﻼمی موضع دارند.
اما عراق مشکل ديگری نيز دارد و آن حضور
نيروهای شبه نظامی است که نقش مهمی در
صحنهی سياسی عراق ايفا میکنند و بهطور
واقعی نيروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری
اسﻼمی ،نقش اصلی را در ناتوانی پارلمان در
انتخاب نخستوزير داشتند.
جمهوری اسﻼمی پس از سرنگونی صدام حسين،
به يکی از بازيگران اصلی صحنهی سياسی
عراق تبديل شد و با يارگيری از ميان احزاب
سياسی و سازماندهی نيروهای مسلح وفادار به
خود در عمل به نيرويی تبديل شده است که کنار
گذاشتن آن کار سادهای نيست .به عبارت ديگر
در ميان طبقه حاکم يک توازن قدرت شکل گرفته
است که هيچکدام نه قدرت و توانايی کنار گذاشتن
ديگری را دارد و نه ديگر قادرند )به دليل بحران
سياسی – اجتماعی عميق حاکم بر عراق( به
شکل سابق مناصب دولتی را بين خود تقسيم
کرده و به نوعی به سازش برسند .از همين رو
تغيير شرايط درعراق يک راه حل راديکال را
میطلبد .تودههای ستمديده و زحمتکش عراق بايد
بتوانند با انقﻼب طبقه حاکم را به زير کشيده و
نظم حاکم را دگرگون سازند .اما متاسفانه در
لحظه کنونی هنوز چشماندازی برای تحقق فوری
آن وجود ندارد .اما تا جائی که معضﻼت عراق
به جمهوری اسﻼمی ربط پيدا میکند ،بايد گفت
که به دليل اهميت عراق در سياستهای
جمهوری اسﻼمی ،و نقشی که عراق میتواند در
پيشبرد سياستهای آن داشته باشد ،جمهوری
اسﻼمی به سادگی از عراق بيرون نخواهد رفت
حتا به بهای جنگ داخلی و کشتار وسيع مردم.

کمک های مالی
سوئيس
علیاکبر صفايی فراهانی
سيامک اسديان )اسکندر(
حميد اشرف
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امير نبوی
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با تشديد سرکوب،
مبارزات مردم خشمگين متوقف نمی شود
جمهوری اسﻼمی در يکی از شکننده ترين شرايط حيات خود قرار دارد .بحران و بن بست سراپای رژيم را فرا گرفته است .تورم افسار
گسيخته ،گرانی سرسام آور مواد خوراکی ،دارو و ديگر نيازهای روزمره مردم ،خشم و نارضايتی توده های مردم ايران را به مرز انفجار
رسانده است .همراه با تشديد نارضايتی اقشار مختلف مردم ،روند اعتصابات کارگری و تداوم اعتراضات خيابانی معلمان و بازنشستگان و
مقاومت جانانه زنان در دفاع از مطالبه "حجاب بی حجاب" ،آنچنان عرصه را بر جمهوری اسﻼمی تنگ کرده است که هيئت حاکمه برای
جلوگيری از انفجار خشم توده های مردم ايران به تشديد سرکوب در عرصه های مختلف جامعه روی آورده است.
سرکوب زنان ،بازداشت فله ای شهروندان بهائی ،بگير و ببند فعاﻻن کارگری ،پرونده سازی های مجدد قضايی عليه تعدادی از زندانيان
سياسی و فعاﻻن حقوق بشری ،تشديد فشار بر معلمان دستگير شده و تمديد قرار بازداشت موقت رضا شهابی ،تنها نمونه هايی از تشديد
سرکوب جمهوری اسﻼمی بر اقشار مختلف مردم است .سرکوب و اعمال فشاری که طی ماه های اخير به شدت افزايش يافته است.
قرار بازداشت موقت رضا شهابی که بر اساس اتهامات واهی و به دنبال پرونده سازی وزارت اطﻼعات برای فعالين کارگری و معلمان در
تاريخ  ٢٢ارديبهشت ماه  ١۴٠١بازداشت شد ،روز هشتم شهريور ماه جاری برای چهارمين بار متوالی تمديد گرديد .رضا شهابی راننده
اتوبوس و عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ،به دليل اعتصاب  ۴٠روزه ای که در اعتراض به
دستگيری خود داشت ،هم اينک در شرايط وخيم جسمانی بسر می برد .تمديد قرار بازداشت او در وضعيت کنونی و در شرايطی که ١٨
روز از پايان قرار بازداشت سه ماهه وی می گذرد و بازجويی او هم پايان يافته است ،عمﻼ به معنای ادامه تشديد فشار برای درهم شکستن
مقاومت و پايداری اين کارگر مبارزه است .مقاومتی ستودنی که اين روزها چه توسط زندانيان سياسی در درون زندان ها و چه با حضور
مبارزاتی کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان  ،مدام در حال تکثير و تکثر است.
وجود بحران های ناعﻼج حاکم بر جمهوری اسﻼمی ،تداوم مقاومت و مبارزات ﻻيه های مختلف مردم ،گسترش نارضايتی و تشديد
ق تشديد سرکوب رژيم بر ُگرده همه ﻻيه
اعتراضات عمومی و محتمل بودن وقوع تکان های بزرگ اجتماعی سبب شده اند تا هم اينک شﻼ ِ
های اجتماعی فرود آمده تا جاييکه سياست بگير و ببند و پرونده سازی های امنيتی برای اغلب فعاﻻن کارگری و اجتماعی به سياست روز
رژيم تبديل شده است .رضا شهابی و حسن سعيدی ،دو عضو موثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چند ماه است با اتهامات واهی
بازداشت شده اند .رسول بداقی ،ﷴ حبيبی ،مسعود نيکخواه ،جعفر ابراهيمی و سارا سياه پور از جمله اعضای شورای هماهنگی صنفی
فرهنگيان ايران هستند که به دليل دفاع از حقوق معلمان از چند ماه پيش دستگير و هم اينک در شرايط بسيار سختی بسر می برند .جعفر
پناهی و ﷴ رسول اف ،دو کارگردان شناخته شده سينمای ايران ،به دليل دفاع از مردم آبادان به حبس محکوم شده اند .هيراد پيربداقی فعال
کارگری ،ناهيد شيرپيشه از مادران دادخواه آبان  ،٩٨ليﻼ حسين زاده و ياشار دارالشفا از دانشجويان چپ و فعال کارگری با يورش
ماموران اطﻼعاتی بازداشت و در وضعيت نامعلوم بسر می برند .همزمان با اعمال فشار بر فعاﻻن اجتماعی ،فشار بر زندانيان سياسی نيز
به شدت باﻻ گرفته و تعدادی از زندانيان با پرونده سازی های جديد قضايی مواجه شده اند .تشديد فشار بر زنان به طرز کم سابقه ای افزايش
يافته است .چهار تن از زنان ندای ايران که با قرار وثيقه آزاد بودند طی روزهای گذشته به زندان فرا خوانده شده اند .در اين ميان ،سرکوب
شهروندان بهائی به طرز روزافزونی شدت گرفته و تا کنون تعداد زيادی از آنان دستگير شده اند که از وضعيت تعدادی از آنان از جمله
دُرسا دهقانی و عطاﷲ ظفر هيچ خبری در دست نيست .موارد ياد شده تنها نمونه هايی از تشديد سرکوب در ماه های اخير هستند که
جمهوری اسﻼمی از سر ناتوانی و استيصال در مقابله با جنبش های اجتماعی بدان روی آورده است.
در سوی ديگر اين معادله ،مبارزات کارگری و جنبش های اعتراضی قرار دارند که بی هراس از سرکوب و زندان و شﻼق و شکنجه،
همچنان جمهوری اسﻼمی را به چالش گرفته اند .در اين ميان ،ايستادگی ،مقاومت و روحيه باﻻی زنان در مقابله با گشت ارشاد و عناصر
حزب اللهی آنچنان برجسته است ،که رژيم را به ستوه آورده است .آنچه اين شکست و استيصال را برای رژيم رقم زده است ،همانا گسترش
مقاومت و عدم عقب نشينی توده های خشمگين در مواجهه با سرکوب و زندان و شﻼق و شکنجه است .روشن است اين رويکرد توده های
مردم ايران بدان معناست که آنان از شرايط سرکوب گذشته اند و تشديد سرکوب قادر به متوقف ساختن اعتراضات ﻻيه های مختلف مردم
نبوده است.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايه داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ١١شهريور ماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی

 ١۴شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨۶
از صفحه ١٠

استيصال رژيم از مقاومت زنان عليه حجاب اجباری
از قطار پياده شود" .در ايستگاه کاشان موضوع
بازداشت زينب جعفری به عنوان زنی که در
قطار ايجاد اخﻼل کرده است ،توسط پليس
ايستگاه قطار مورد بررسی قرار می گيرد و
بدون هيچ اتفاق خاصی قطار به سمت يزد
حرکت می کند .با رسيدن قطار به يزد اما
اوضاع به يک باره تغيير می کند .گروهی از
طﻼب يزد در ايستگاه قطار اجتماع کرده و عليه
رئيس قطار شعار می دهند .با ورود فرماندهی
پليس ،سپاه پاسداران ،رئيس ستاد امر به معروف
نهی از منکر به اين ماجرا ،پرونده ای عليه
رئيس قطار تشکيل می شود .پس از آن،
دادسرای يزد به ماجرا ورود کرده و با صدور
اطﻼعيه ای "از اعﻼم دستور برای شناسايی
متهمان توهين و درگيری در قطار تهران – يزد
نسبت به يک زن محجبه" خبر داد .بدين صورت
پرونده ای با هدف بررسی ماجرا تشکيل شد که
از همان آغاز با تعليق خدمت رئيس قطار کليد
خورد.
ماجرای اتوبوس بی آر تی تهران ،پاساژ شيراز
و قطار مسافربری تهران – يزد جملگی بيانگر
شکست رژيم در مقابله با مقاومت و ايستادگی
زنان در دفاع از حق آزادی انتخاب پوشش است.
مقاومتی ستودنی که جمهوری اسﻼمی را به ستوه
آورده است .طی ماه های گذشته و در پی
گسترش مبارزات زنان عليه حجاب اجباری،
سياست سرکوب زنان نيز به طرز آشکاری
افزايش يافت .اجرای سياست تشديد سرکوب
زنان از نيمه دوم تير ماه  ،١۴٠١با سازماندهی
"قرارگاه  ٢١تير" جهت اجرای مجدد طرح
شکست خورده "عفاف و حجاب" در مشهد کليد
خورد و به تدريج به ديگر شهرهای ايران
سرايت کرد.
هدف اوليه از احيای اين طرح ،اينبار نه صرفا
مقابله با زنان "بدحجاب" بلکه بسيج گله های
حزب اللهی برای مقابله با آن دسته از زنانی
است که با محوريت شعار "حجاب بی حجاب"
روسری از سر بر می کشند و بدون پوشش
اسﻼمی در خيابان و محﻼت و اتوبوس و قطار
ظاهر می شوند .زنانی که طی ماه های اخير بی
هراس از بازداشت و زندان و شکنجه ،حجاب را
به دور انداخته و بدون روسری در معابر
عمومی ظاهر می شوند .زنانی که روز از پی
روز تکثير می شوند ،بر تعدادشان افزوده می
شود و هم اينک درقالب جنبشی رشد يابنده خواب
حاکمان اسﻼمی را آشفته کرده اند .در اين ميان
هيئت حاکمه نيز از سر شکست و استيصال در
برابر مقاومت زنان بر آن شده تا هرچه بيشتر بر
طبل سرکوب زنان بکوبد.
اما به رغم تشديد فشار و سرکوب عريانی که در
ماه های اخير بر سر زنان آوار شده است،
پيشبرد اين سياست کمترين توفيقی برای رژيم
نداشته است .تشديد سرکوب زنان ،نه تنها تاکنون
موفقيتی برای رژيم به همراه نداشته ،بلکه
مبارزات قهرمانانه زنان شکست و رسوايی
ديگری را نيز برای جمهوری اسﻼمی رقم زده
است .تا جاييکه مبارزات و مقاومت زنان در
مخالفت با حجاب اجباری عﻼوه بر تحميل هزينه

های سنگين اجتماعی موجب بروز اختﻼفاتی در
درون نهادهای حکومتی هم شده است.
صدای مخالفت با نظرات هاشمی گلپايگانی –
رئيس ستاد امر به معروف و نهی از منکر -حتا
از طرف معاون ابراهيم رئيسی در امور زنان هم
بلند شده است .رئيس پليس رژيم نيز اعﻼم کرد
که تمايلی به جريمهکردن ندارد .واکنش به
نظرات جنجالی هاشمی گلپايگانی مبنی بر زنانه
و مردانه کردن دانشگاه ها و ديگر اظهارات اين
چنينی او ،موجب شده تا کسانی از دورن رژيم او
را به شخم زدن کشور متهم کنند ،تا جاييکه شايعه
برکناری او قوت گرفته است .اين همه نتايج اوليه
مقاومت زنان است که اين چنين تاثيرات خود را
بر کل جامعه گذاشته است.
ماجرای قطار مسافربری تهران – يزد ،واکنش
مهمانداران و رئيس قطار در برخورد با سخنان
زن حزب اللهی وابسته به رژيم و گسترش تعداد
زنان "بی حجاب" در اماکن عمومی ،جملگی
نشان می دهند که تا چه حد جامعه از مقاومت
زنان در نفی حجاب اجباری و مواجهه آنان با
زنان مزدور بسيجی و حزب اللهی تاثير گرفته
است.
پوشيده نيست اين ايستادگی و مقاومت قهرمانانه
زنان که اکنون اين چنين در خيابان و اتوبوس و
قطار و اماکن عمومی تکثير شده است ،حاصل
بيش از چهار دهه مبارزات قهرمانانه زنان عليه
بی حقوقی و تمامی تبعيضات جنسيتی است که از
طرف رژيم به آنان تحميل شده است .مقاومتی که
روز از پی روز افزايش يافته و جمهوری
اسﻼمی را در تنگنا قرار داده است.
طی چند ماه گذشته ،تهاجم خيابانی نيروهای
گشت ارشاد به دختران و زنان به اصطﻼح "بد
حجاب و "بی حجاب" و کثرت ويدئوهای بخش
شده از برخوردهای وحشيانه و خشونت بار
عوامل سرکوب با زنان جامعه ،موجی از تنفر و
انزجار عمومی را عليه جمهوری اسﻼمی دامن
زده است .انزجاری که از مرزها فراتر رفته و
در عرصه جهانی نيز بر رسوايی و بی آبرويی
رژيم افزود .وقتی سياست سرکوب عريان زنان
توسط گشت ارشاد در کف خيابان ها با شکست
مواجه شد ،جمهوری اسﻼمی به تشويق گله های
حزب اللهی جهت مقابله با زنان در ادارات و
اماکن عمومی روی آورد و از آن زمان تقابل
زنان چادری حزب اللهی با زنان بی حجاب
بيشتر شد .سياست مزورانه ای که از طرف
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اصﻼح طلبان ورشکسته حکومتی به "دو قطبی"
رويارويی زنان "محجبه" با زنان مخالف حجاب
اجباری توصيف و تعبير شد .در حالی که دو
قطبی موجود در جامعه ،اساسا تقابل زنان
"محجبه" با زنان مخالف حجاب اجباری نيست،
بلکه تقابل مزدوران بسيجی و حزب اللهی
سازمان يافته توسط رژيم با زنان مخالف حجاب
اجباری است .اينکه جامعه هم اکنون شکلی کامﻼ
دو قطبی به خود گرفته است ،کمترين ترديدی در
آن نيست .اما اين دو قطبی ،همانا رودررويی
آشکار زنان عليه کليت رژيم و تمامی زنان
مزدور بسيجی و حزب اللهی است که برای
سرکوب زنان بسيج شده اند .رژيم و مزدورانی
که در مقابل خواست زنان برای برخورداری از
آزادی انتخاب پوشش و برافتادن تبعيضات
جنسيتی اعمال شده بر آنان ،ايستاده اند و زنان را
سرکوب می کنند.
ماجرای سپيده َرشنو که در اتوبوس بی آر تی
تهران مورد تهاجم يک زن حزب اللهی چادری
قرار گرفت ،نمونه آشکاری از کليد خوردن تقابل
زنان مزدور جمهوری اسﻼمی در مواجهه با
زنان "بی حجاب" بود .ماجرايی که اگر چه با
دخالت و حمايت ديگر مسافران زن از سپيده
َرشنو منجر به بيرون انداختن زن حزب اللهی از
اتوبوس شد ،اما با گزارش رايحه ربيعی به سپاه
پاسداران ،سپيده دستگير و زندانی شد .و پس از
چند هفته بی خبری با چهره ای تکيده و شکنجه
شده جهت ابراز "ندامت" در صفحه تلويزيون
جمهوری اسﻼمی ظاهر شد .تا به زعم جمهوری
اسﻼمی ،ماجرای او هم درس عبرتی برای
دختران و زنان "بی حجاب" باشد و هم زنان
مزدور حزب اللهی برای رويارويی بيشتر با
زنان جامعه مورد حمايت و تشويق قرار گيرند.
اما آنچه اتفاق افتاد بر خﻼف اهداف سرکوبگران
رژيم بود .جمهوری اسﻼمی که انتظار داشت با
استفاده از اين شيوه نخ نما شده و نشاندن سپيده
َرشنو در پشت دوربين "ندامت" ،زهر بازداشت
و شکنجه و اعتراف گيری را بر جان و قامت
بلند جنبش اعتراضی زنان بريزد ،با عکس
العملی ديگرگونه در جامعه مواجه شد .حمايت و
همدردی از سپيده َرشنو افزايش يافت ،مبارزات
زنان در مقابله با سرکوبگران رژيم شدت گرفت،
زنان ديگری در قامت سپيده َرشنو در قطار
تهران – يزد و پاساژ شيراز ظاهر شدند .تا
جاييکه هم اينک مقاومت زنان در مواجهه با
مزدوران بسيجی و حزب اللهی آنچنان بازتاب
اجتماعی يافته است که تکثير و تکرار ماجرای
ايستادگی زنان در مقابل زنان مزدور و چادری،
رژيم را به استيصال کشانده است.
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 ١۴شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨۶
از صفحه ١

استيصال رژيم از مقاومت زنان عليه حجاب اجباری
همچنين عدم رعايت اصول اسﻼمی از سوی عده
ای تا اطﻼع ثانوی تعطيل کرد.
مشابه ماجرای پاساژ شيراز ،چند روز پيش در
قطار مسافربری تهران – يزد نيز اتفاق افتاد .بر
اساس گزارشات منتشره در ماجرای مربوط به
قطار مسافربری تهران – يزد که در مرداد ماه
رخ داد ،زنی مزدور و چادری به نام "زينب
جعفری" که در حال بازگشت از "همايش
کشوری معلمان نخبه انقﻼبی" به يزد بود ،با
ديدن تعدادی از زنان "بی حجاب" در قطار به
آنان تذکر رعايت حجاب می دهد .اين اقدام او
منجر به مشاجره لفظی و در نهايت به درگيری
فيزيکی ميان او با چند زن به اصطﻼح بی
حجاب می شود .طبق روايت خبرگزاری حوزه،
زن حزب اللهی چادری گفته است :هيچ تذکری

به خانم های بی حجاب نداده ،ولی بعد از دو
ساعت با توجه به افزايش اين زنان به بيرون
سالن قطار رفته و از مامور قطار خواسته که به
آنان تذکر دهد ولی مامور و سرمهماندار بی
توجهی کرده اند .او سپس سراغ رئيس قطار
رفته و رئيس قطار هم در واکنش به دخالت های
او گفته است" :شما چه کاره هستيد؟ تفکرات شما
مشکل دارد و ما مشکلی با بی حجابی اين افراد
نداريم؛ اگر می خواهيد به سالن ديگری برويد".
به گفته اين زن حزب اللهی" :هيچ يک از
مسافران مرد و زن که شاهد اين ماجرا بودند به
کمک او نيامدند .سرمهماندار و رئيس قطار هم
او را به دليل ايجاد اختﻼل در نظم عمومی مقصر
دانسته و از او خواستند که بايد در ايستگاه کاشان
درصفحه ٩

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

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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