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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٢٨شهريور ١۴٠١

بن بست احيای برجام تا کی!
نشست فصلی شورای حکام از تاريخ  ٢٢تا ٢۵
شهريور در وين برگزار شد .در سومين روز اين
نشست که به بررسی پرونده فعاليت های هسته
ای ايران اختصاص داشت ،رافائل گروسی مدير
کل آژانس بين المللی انرژی اتمی طی گزارش
مبسوطی پيشرفت برنامه هسته ای ايران را
اعﻼم کرد .به رغم اينکه گروسی در گزارش
خود به طور صريح از ميزان باﻻی اورانيوم
غنی سازی شده و عدم همکاری جمهوری
اسﻼمی در پاسخگويی به ابهامات پادمانی پرونده
هسته ای ايران اشاره کرده بود ،با اين همه،
نشست شورای حکام بدون صدور قطعنامه ای
عليه جمهوری اسﻼمی به کار خود پايان داد .تنها
ثمره اين نشست برای آمريکا و اتحاديه اروپا
تصويب يک بيانيه غير الزام آور بود که در روز
پايانی نشست عليه جمهوری اسﻼمی صادر شد.
نشست پنج روزه شورای حکام در شرايطی بدون
صدور قطعنامه عليه جمهوری پايان يافت که
دست کم در روزهای منتهی به نشست فصلی
شورا ،رافائل گروسی با انجام يک سری
مصاحبه ها و موضع گيری های تند و تيز،
خصوصا اعﻼم اينکه ايران تا ساخت سﻼح اتمی
تنها  ٣الی  ۴هفته فاصله دارد ،نسبت به پيشرفت
برنامه هسته ای جمهوری اسﻼمی هشدار داده
بود .عﻼوه بر سخنان گروسی ،خبرگزاری های
فرانسه و رويترز نيز يک هفته قبل از نشست
شورای حکام ،اعﻼم کردند که آژانس بين المللی
انرژی اتمی در گزارش جديد خود مدعی شده که
نمی تواند صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته
ای ايران را تاييد کند .اين دو خبرگزاری ،با
استناد به گزارش آژانس اعﻼم کردند ،رافائل
گروسی جمهوری اسﻼمی را به عدم تعامل با
آژانس بين المللی انرژی اتمی در خصوص
مسائل باقی مانده پادمانی متهم کرده و گفته است:
"بر همين اساس پيشرفتی در حل اين مسائل
صورت نگرفته است".
تاکيدات مکرر مديرکل آژانس ،مبنی بر عدم
همکاری جمهوری اسﻼمی در پاسخگويی به
ابهامات باقی مانده پادمانی و نيز تاکيدات چند
درصفحه ٢

اعتراضات
خيابانی در
سنندج و سقز
درصفحه ٧

سازمان فدائيان )اقليّت(
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درماندگی رژيم و ايجاد
"گشتهای ويژه پليس"

مبارزه برای
لغو مجازات اعدام

جمهوری اسﻼمی بهعنوان يک دولت استبدادی ،
يک رژيم پليسی است که تمام موجوديت و بقای
آن بر سرکوب مادی و معنوی تودههای
زحمتکش ،اختناق ،جاسوسی ،و کنترل زندگی
خصوصی و روزمره تودههای مردم ايران قرار
دارد .اين رژيم بنا بر ماهيت فوق ارتجاعی خود
و بحرانهای عﻼج ناپذيری که بازتاب پوسيدگی
و گنديدگی آن است ،برای ادامه بقاء ،خود را
ناگزير میبيند که مدام بر طول و عرض
نيروهای سرکوبگر دستگاه دولتی بيفزايد و
هرروز ارگانها و نهادهای سرکوبگر جديدی را
برای مقابله با توفانی که در آن گرفتار آمده،
ايجاد کند .از همين روست که پليس در نقش سگ
هار و وحشی پاسدار نظم حاکم که وظيفه
سرکوب روزمره مردم را در خيابانها و تمام
مراکز عمومی بر عهده دارد ،پیدرپی واحدهای
ويژه سرکوب سازمان میدهد تا گويا از اين
طريق ،مرگ محتوم اين نظم پوسيده را به تأخير
اندازد.
درصفحه ٣

از روز سهشنبه  ١۵شهريور گروهی از
خانوادههای زندانيان محکوم به اعدام با خواست
لغو مجازات اعدام بستگان خود و با شعارهای
"نه به اعدام" و "اعدام نکنيد" تجمعات روزانه
خود را آغاز کردند .در روز سهشنبه اين تجمع
در برابر ساختمان "دادگاه انقﻼب" کرج برگزار
شد و در روزهای بعد تجمعکنندگان در برابر
دفتر "رياست قوه قضاييه" در تهران تجمعات
خود را ادامه دادند.
در روز يکشنبه  ٢٠شهريور و در پنجمين روز
از تجمعات روزانه خانوادهها ،نيروهای
سرکوبگر رژيم به تجمعکنندگان يورش برده و
براساس اخبار منتشره  ٢٠تا  ٣٠نفر از جوانان
حاضر در تجمع را دستگير کردند که گفته
میشود هنوز  ٨نفر از آنها در بازداشت بسر
میبرند .بهرغم اين موضوع تجمع عليه اعدام در
روز دوشنبه ادامه يافت .در اين روز نيز
نيروهای سرکوب رژيم پس از مدتی مانع تداوم
اعتراض شده و به آنها گفتند در صورت تداوم
درصفحه ۴

موضوع کليدی در مبارزه و تبديل وضعيت پرستاران
بهرغم آنکه پرستاری يکی از حساسترين و
مهمترين و درعينحال دشوارترين شغلهاست و
پرستاران در زمره زحمتکشترين اقشار جامعه
هستند اما مانند بسياری ديگر از کارگران و
زحمتکشان از ثبات شغلی محروماند ،ازلحاظ
معيشتی بهشدت تحتفشارند و در تنگنا به سر
میبرند.همگان میدانند که به علت کمبود تعداد
پرستار در بيمارستانها و مراکز درمانی ،فشار
کار بر روی پرستاران شاغل بهشدت باﻻست و
هر يک نيروی شاغل در اين بخش ،بايد کار چند
نفر را انجام دهد .اضافهکاری اجباری است،
درصفحه ٨

عليه وحشیگری پليس
و دفاع از مبارزات زنان به اعتراض برخيزيم
درصفحه ٧

فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
متحد و يکپارچه عليه قتل مهسا امينی و
آپارتايد جنسيتی به ميدان بياييم!
درصفحه ۵

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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بن بست احيای برجام تا کی!

باره او مبنی بر اينکه بدون رفع ابهامات فعاليت
های هسته ای ايران ،احيای توافق برجام ممکن
نخواهد بود ،اين تصور و گمانه زنی را در
محافل سياسی ايجاد کرد که در نشست جديد
شورای حکام محتمﻼ قطعنامه ای عليه جمهوری
اسﻼمی صادر می شود.
با اين همه و به رغم ابهامات پادمانی موجود و
نيز به رغم اينکه طی هفته های منتهی به نشست
شورای حکام روند احيای توافق برجام متوقف و
در هاله ای از ابهام فرو رفته بود ،اما چه در
روزهای پيش از نشست و چه در روزهای
برگزاری آن ،کمترين تمايل و تحرکی از طرف
آمريکا و سه کشور اروپايی عضو برجام در
مورد صدور قطعنامه ای عليه جمهوری اسﻼمی
مشاهده نشد .اينموضوع باعث شد تا ﷴ مرندی،
مشاور تيم مذاکره کننده ايران دو روز قبل از
شروع نشست شورای حکام با لحنی قاطعانه
اعﻼم کند ،در نشست پيش روی شورای حکام
قطعنامهای عليه جمهوری اسﻼمی صادر نخواهد
شد.
چنانچه ديديم اينگونه هم شد .موضوعات نشست
شورای حکام بدون انجام هيچ بحثی درمورد
صدور قطعنامه عليه جمهوری اسﻼمی پيش رفت
و تنها در روز پايانی آن بيانيه ای که توسط
آمريکا ،انگليس ،فرانسه و آلمان تنظيم شده بود با
رای دو سوم اعضای شورای حکام عليه
جمهوری اسﻼمی صادر گرديد .بيانيه ای که ده
ها کشور از جمله بيش از  ٢٠کشور عضو
شورای حکام از آن حمايت کرده و از جمهوری
اسﻼمی خواستند" :فورا به تعهدات حقوقی خود
پايبند باشد و بدون اتﻼف وقت پيشنهاد مديرکل
آژانس را برای مراوده به منظور شفاف سازی و
حل مسائل باقی مانده پادمانی" بپذيرد.
اين بيانيه و محتوای آن اگرچه غير الزام آور
است ،اما چنانچه جمهوری اسﻼمی تا ماه نوامبر
)نشست بعدی شورای حکام( در مسير تعامل و
پاسخگويی به ابهامات آژانس حرکت نکند ،از هم
اکنون می توان گفت که احتماﻻ خروجی نشست
بعدی شورای حکام به گونه ای کامﻼ متفاوت
عليه جمهوری اسﻼمی رقم خواهد خورد.
نشست اخير شورای حکام اگرچه بدون حصول
نتيجه ای عليه جمهوری اسﻼمی خاتمه يافت ،اما
تبعات اين نشست و گزارش آژانس در باره
محتوای پيشرفت فعاليت های اتمی ايران ،روند
مذاکرات احيای برجام را به محاق برد .تا جاييکه
در پايان سومين روز اين نشست که به بررسی
پرونده اتمی جمهوری اسﻼمی اختصاص داشت،
جوزف بورل برای اولين بار از به "بن بست"
رسيدن مذاکرات برجام سخن گفت .مسئول
سياست خارجه اتحاديه اروپا که پيش از اين
نسبت به توافق احيای برجام بيش از همه
خوشبين بود و حتا در دوماه گذشته رسيدن به
توافق را طی چند روز مقدور و ممکن می
دانست ،روز چهارشنبه  ٢٣شهريور اعﻼم کرد:
مذاکرات برای توافق هسته ای برجام و بازگشت
متقابل ايران و آمريکا به اين توافق در "وضعيت
بن بست" قرار گرفته است .مسئول سياست
خارجی اتحاديه اروپا با گفتن اينکه "هيچ اقدام
ديگری برای خروج از اين بن بست و حرکت به
جلو ندارد" ،بار ديگر با نااميدی بر "بن بست

مذاکرات" احيای برجام تاکيد کرد.
عﻼوه بر جوزف بورل ،اسرائيل هم با ابراز
خوشحالی از اينکه توانسته است جلوی توافق
برجام را بگيرد ،روند مذاکرات احيای برجام را
دست کم تا پايان ماه نوامبر مختومه اعﻼم کرد.
در اين ميان ،جمهوری اسﻼمی اما در رويکردی
کامﻼ متفاوت با اظهارات جوزف بورل،
"نااميدی از احيای برجام را مردود" دانست.
ناصر کنعانی ،سخنگوی وزارت خارجه
جمهوری اسﻼمی ،روز پنجشنبه  ٢۴شهريور در
مصاحبه با خبرگزاری ايسنا نسبت به احيای
برجام ابراز اميدورای کرد و در مورد تعامل با
آژانس هم گفت" :جمهوری اسﻼمی ايران آمادگی
دارد در خصوص موضوعاتی که آژانس مطرح
می کند در يک همکاری سازنده با آژانس اين
موضوع ها را بررسی کند تا پرونده بسته و
ضمانتی شود که اين موضوعات مجددا در روند
اجرايی توافق به عنوان مانع ظاهر نشود" .عﻼوه
بر جمهوری اسﻼمی ،آمريکا هم اعﻼم کرد که
همچنان به ادامه تﻼش برای احيای برجام عﻼقه
مند است .لورا روزن ،خبرنگار حوزه بين الملل
در واشگتن ،روز چهارشنبه  ٢٣شهريور از قول
يک مقام ارشد دولت آمريکا نوشت" :ما همچنان
عﻼقه منديم ببينيم به توافقی بر سر بازگشت به
پايبندی دو جانبه به توافق برنامه جامع اقدام
مشترک )برجام( برسيم يا خير...آماده ايم به
عقب گرد و حرکت به جلو ادامه دهيم" .انتونی
بلينکن ،وزير خارجه آمريکا نيز اگرچه
"دورنمای دستيابی به توافق در کوتا مدت را
بعيد" دانسته ،اما روزنه های اميد به توافق را
کامﻼ نبسته است .عﻼوه بر آنتونی بلينکن،
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز ابراز
اميدواری کرده که جمهوری اسﻼمی با کنار
گذاشتن خواسته های "فرابرجامی" با حسن نيت
به مذاکرات ادامه دهد.
حال با توجه به تمامی موضوعات گفته شده در
باﻻ ،باز گرديم به نشست شورای حکام و ببينيم
به چه دليل در اين نشست قطعنامه ای عليه
جمهوری اسﻼمی صادر نشد؟ و سپس پاسخی
داشته باشيم بر اين پرسش که آيا مذاکرات احيای
برجام به بن بست کامل رسيده است يا نه؟
پوشيده نيست آمريکا ،اتحاديه اروپا و جمهوری
اسﻼمی هرکدام منافع معينی در احيای توافق
برجام دارند و از اين منظر هيچکدام از طرفين،
حاضر نيستند به سادگی نقطه پايانی بر شکست
قطعی مذاکرات بگذارند .بنا براين ،طرفين اين
نزاع تا جائی که امکان داشته باشد ،سعی می
کنند دريچه های اميد احيای برجام را به طور
موقت هم که شده باز نگه دارند.
با اين همه ،از آنجايی که در نشست قبلی شورای
حکام ،يک قطعنامه عليه جمهوری اسﻼمی
صادر شده بود و اگر در اين نشست هم قطعنامه
ديگری صادر می شد ،اين اقدام به معنای ارسال
پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت و پايان
دادن به مذاکرات احيای برجام بود .چيزی که
هيچ کدام از طرفين ،خصوصا آمريکا و اتحاديه
اروپا خواهان آن نبودند و نيستند .به همين دليل
هم چه در روزهای پيش و چه در روزهای
برگزاری نشست کمترين تﻼشی برای صدور
قطعنامه عليه جمهوری اسﻼمی صورت نگرفت.

٢2
پوشيده نيست ،جمهوری اسﻼمی به دليل بحران
های عديده ای که در آن گرفتار است و از آنجا
که در صورت توافق احيای برجام ،ده ها ميليارد
دﻻر از پول های بلوکه شده به خزانه اين رژيم
باز می گردد ،طبيعی است که رژيم ايران بيش
از آمريکا و اتحاديه اروپا به اين توافق نياز دارد.
اما هيئت حاکمه ايران با توجه به موضع ضعيف
بايدن و با اين اميد که می تواند از دولت آمريکا
امتيازهای بيشتری بگيرد  ،طی ماه های گذشته
قدم به قدم با طرح خواست های جديد "فرا
برجامی" تحقق احيای برجام را به عقب انداخته
است .نا گفته نماند ،تهاجم نظامی روسيه به
اوکراين و عقب نشينی های گام به گام بايدن نيز
به اينگونه زياده خواهی های جمهوری اسﻼمی
دامن زده است .تا جاييکه اين توهم برای هيئت
حاکمه ايران ايجاد شد که با دور زدن آژانس بين
المللی انرژی اتمی و از طريق دست يابی به يک
سازش سياسی با آمريکا و سه عضو اروپايی
برجام ،می تواند برای هميشه به ابهامات پادمانی
پرونده هسته ای خود پايان دهد .اما در روزهای
برگزاری نشست شورای حکام و موضع گيری
های آمريکا در هفته های منتهی به اين نشست،
نه تنها رويای جمهوری اسﻼمی محقق نشد ،بلکه
شرايط برای اين رژيم سخت تر هم گرديد .چرا
که اينبار آمريکا و سه دولت اروپايی برجام در
موضعی کامﻼ منطبق با هم به شدت از استقﻼل
آژانس دفاع کرده و بر موضع آژانس بين المللی
انرژی اتمی در مورد روشن شدن ابهامات
پادمانی جمهوری اسﻼمی پافشاری کردند.
موضوعی که به صراحت در بيانيه نشست
فصلی شورای حکام بر آن تاکيد شده است.
اکنون که هيئت حاکمه ايران متوجه شده که هيچ
شانسی برای دور زدن آژانس ندارد و اوضاع در
نشست ماه نوامبر شورای حکام به شدت به
ضررش تمام خواهد شد ،بر خﻼف جوزف بورل
نااميدی از مذاکرات برجام را مردود دانسته و از
آمادگی برای حل و فصل اختﻼف نظر با آژانس
بين المللی انرژی اتمی در مورد ابهامات باقی
مانده پادمانی قدم پيش گذاشته است.
از طرف ديگر ،آمريکا نيز با اظهار اميدواری
از بسته نشدن کامل روزنه های اميد در احيای
برجام ،از آنجايی که با انتخابات ميان دوره ای
کنگره اين کشور در ماه نوامبر رو برو است،
دست کم تا آن زمان به مذاکرات باز نخواهد
گشت .موضوعيی که آنتونی بلينکن ،وزير
خارجه آمريکا با بيان اينکه "دورنمای دستيابی
به توافق در کوتاه مدت بعيد" است ،بر آن صحه
گذاشته است .لذا ،به رغم در محاق رفتن
مذاکرات احيای برجام و به رغم اينکه جوزف
بورل از "بن بست مذاکرات" سخن گفته است،
دست کم از طرف آمريکا و جمهوری اسﻼمی که
طرفين اصلی اين ماجرا هستند و هرکدام هم
منافع معينی در احيای توافق برجام دارند ،به
نظر می رسد هنوز تمامی روزنه ها اميد برای
احيای توافق برجام بسته نشده است .اگرچه با
گذشت زمان و در پی پيشروی جمهوری اسﻼمی
در فعاليت های هسته ای غير مجاز ،روند احيای
توافق برجام سخت و سختر می شود ،اما با توجه
به نيازی که جمهوری اسﻼمی به اين توافق دارد،
بن بست موجود را نه بن بستی دائمی ،بلکه بايد
بن بستی موقت دانست که دست کم تا نشست
بعدی شورای حکام در ماه نوامبر و انتخابات
ميان دوره ای کنگره آمريکا طول خواهد کشيد.
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درماندگی رژيم و ايجاد "گشتهای ويژه پليس"

در هفته گذشته تشکيﻼت پليس رژيم ارتجاعی
جمهوری اسﻼمی ،يک واحد جديد سرکوب را تحت
عنوان "گشتهای ويژه پليس" بر ديگر واحدهای
ويژه سرکوب ،از نمونه پليس ويژه گشت ارشاد،
پليس ويژه سرکوب اعتراضات خيابانی يا واحدهای
ضد شورش  ،نيروهای ويژه پاسدار وﻻيت)نوپو(
افزود .بر طبق گزارش سران اين دستگاه سرکوب،
 ٢١٠واحد "گشت ويژه" مجهز به سﻼح گرم،
تونفا ،دستبند و ديگر تجهيزات نظامی که هر واحد
محدوده مشخصی را تحت کنترل پليسی و امنيتی
خود دارد ،در تهران مستقر شدند .ظاهرا ً قرار است
اين پليس گشت ويژه در ساير شهرها و استانهای
کشور نيز راهاندازی شود.
هدف از ايجاد اين پليس ويژه جديد چيست؟
مطبوعات وابسته به رژيم به نقل از برخی
فرماندهان پليس ادعا میکنند که اين واحدهای گشت
ويژه جديد ،برای مقابله با جرائم خشن" ،کيفقاپی،
موبايل قاپی ،زورگيران ،اراذلواوباش ،سرقت
مسلحانه ،خفتگيری ،موتورسواران قانونگريز،
معتادان ،کسانی که در شهر گستاخی میکنند و هر
مسئلهای که باعث به مخاطره انداختن امنيت و
آسايش شهروندان باشد ،تشکيلشده است ".اين
ادعاها البته صرفا ً پوشش ظاهری بر هدف اصلی
رژيم از ايجاد اين واحد جديد سرکوبگر رژيم است.
در واقعيت ،تشکيل اين واحدهای جديد ويژه
سرکوب که در پی تشديد بحرانهای همهجانبه رژيم
راهاندازی شده ،بهقصد پليسی کردن هرچه بيشتر
شهرها ،ايجاد جو رعب و وحشت و مقابله با
گسترش اعتراضات است .هدف واقعی اين
واحدهای سرکوب را روز يکشنبه  ٢٠شهريور
١۴٠١جانشين فرمانده کل پليس جمهوری اسﻼمی
در مراسم آغاز فعاليت گشتهای ويژه تشريح کرد
و گفت" :امروز پيام جدی به هنجارشکنان داده شد.
مجموعه انتظامی در کنار دستگاههای ديگر با نگاه
و اقدام انقﻼبی در مقابل هر فردی که بخواهد در
مسير انقﻼب و انقﻼبی قرار بگيرد میايستد.
همچنان که درگذشته اين سازمان اين اقدام را بر
خود فرض میداند ،اﻵن آن را تشديد خواهد کرد.
جوانان انقﻼبی ) واحدهای گشت ويژه پليس( با
اعتقاد و بصيرت باﻻ مقابله با هر هنجارشکنی را
جزو ويژه مأموريت خود قرار میدهند.
امروز برای جوانان ما ) واحدهای گشت ويژه
پليس( هنجارشکنان امروز با برهم زنندگان امنيت
در سالهای اول انقﻼب تفاوتی ندارند و جوانان با
همان روحيه با آنها مقابله خواهند کرد .هر منکری
که آرامش جامعه را به هم میزند با آن برخورد
خواهد شد .اين افراد میتوانند بر اساس اختيارات
قانونی ،هنجارشکن را درصحنه ادب کنند .حال
معاندين و بدخواهان هر برداشتی کنند بر ما تأثيری
نخواهد داشت ".بنابراين جانشين فرمانده کل پليس
جمهوری اسﻼمی چيزی را پوشيده نگذاشته و با
صراحت ،هدف رژيم را از ايجاد واحدهای جديد
سرکوب بهخوبی تشريح کرده است .تشديد مقابله با
"هنجارشکنان" .در جمهوری اسﻼمی هنجارشکن
به هر فرد و گروهی اطﻼق میشود که عليه
هنجارهای نظم ارتجاعی و استبدادی مستقر در
ايران باشد .به گفته جانشين فرمانده کل پليس،
سرکوب و کشتار تا کنونی مردم توسط اين
سگهای هار وحشی پليسهای ويژه کافی نيست.
اکنون واحدهای جديد مجازند "هنجارشکن را

درصحنه ادب کنند ".رسوايی از سر گذشته است،
"معاندين و بدخواهان هر برداشتی کنند بر ما تأثيری
نخواهد داشت"
جمهوری اسﻼمی که با بحرانهای اقتصادی –
اجتماعی و سياسی عميقی روبهروست و با گسترش
دامنه نارضايتی و اعتراضات تودهای با تهديد جدی
سرنگونی روبهروست ،برای ادامه حيات خود راه
ديگری جز توسل روزافزون به نيروهای مسلح و
گسترش آنها در اشکال مختلف ندارد .از همين رو
در لحظه کنونی که خطر سرنگونی رژيم بيش از
هر زمان ديگر افزايشيافته ،راه نجات خود را در
اين ديده است که يک نيروی آماده و مجهز را در
مناطق و خيابانهای شهرهای بزرگ مستقر سازد تا
سريعتر بتواند در برابر موج مبارزات واکنش نشان
دهد .اما تجربه کشتار مردم توسط واحدهای ضد
شورش در چند سال اخير ،تشديد سرکوب،
وحشیگری و قتل زنان توسط واحد ويژه گشت
ارشاد ،که تازهترين نمونه آن قتل وحشيانه ژينا
)مهسا( بود،همگی نشان داده است که اين اقدامات نه
مردم را مرعوب کرده و نه توانسته مانع از ادامه
مبارزات گردد .بنابراين از جنبه سياسی قضيه،
طرح جديد سرکوبگرانه رژيم از هماکنون با
شکست مواجه شده است.
حتی اگر صرفا ً هدف ظاهری عنوانشده از سوی
پليس را بهعنوان توجيهی در مورد جرائم اجتماعی
نيز مدنظر قرار دهيم ،آن نيز بيان چيز ديگری جز
تائيد بحرانهای عﻼج ناپذير نظم حاکم ،درماندگی و
شکست تمام سياستهای رژيم نيست .اين واقعيتی
غيرقابلانکار است که در طول چندين سال اخير
بهرغم تمام اقدامات سرکوبگرانه پليسی ،جرائم
اجتماعی شديدا ً رشد کرده ،تا جايی که هماکنون
تعداد زندانيان عادی در زندانهای رژيم ،به رقمی
حدود  ٣٠٠هزار رسيده است .به گفته نايبرئيس
کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در سال گذشته ،
جمعيت زندانهای ايران بيش از  ٢۴٠هزار
زندانی بود .بهطور متوسط نيز در هرسال ۶٠
هزار نفر به حبس محکوم میشوند.عﻼوه بر اين،
تنها در طول يک دهه اخير ،چندين هزار تن از اين
زندانيان اعدامشدهاند .بااينهمه نهتنها از نابسامانی
اجتماعی و جرائم اجتماعی کاسته نشد ،بلکه
برعکس بر آنها افزوده شد .علت چيست؟ به اين
واقعيت حتی خود پليس و زندانبانها نيز اعتراف
میکنند که اين مجرمان عموما ً جوانان بيکار ،فقير و
معتادند.
ازجمله روز  ١۴شهريور رئيس سازمان زندانها
گفت :زمينه بسياری از سرقتها در جامعه اعتياد و
مواد مخدر است .ريشه بسياری از طﻼقها مواد
مخدر است ۴۵ .درصد از زندانيان مرتبط با
زندانيان مواد جرائم هم درگير اعتياد هستند.
روشن است که اين جوانان بيکار ،گرسنه يا معتاد
برای پر کردن شکمگرسنه خود و تأمين هزينه مواد
مخدر به هر شيوهای متوسل میشوند .با استفاده از
سﻼح سرد و گرم به سرقت روی میآورند،
کيفقاپی میکنند ،توزيعکننده مواد مخدر باندهای
قاچاق مواد مخدر میشوند و گاه به قتل متوسل
میشوند .چند روز پيش ،خبرگزاری تسنيم گفتگويی
را با يکی از همين بهاصطﻼح سارقين که در
جريان فرار ،يکی از مزدوران پليس را نيز به قتل
رساند ،انتشار داد که بهوضوح ورشکستگی رژيم و
فجايعی را که آفريده است ،نشان میدهد .از اين

بهاصطﻼح مجرم سؤال میشود
چند سال داری؟
ـ  ٢١سال دارم و  ٧سالی است که سرقت میکنم!
سابقهداری؟
ـ بله سال  ٩٨به زندان تهران بزرگ رفتم.
اعتيادداری؟
ـ بله  ۴سالی است که شيشه و هروئين مصرف
میکنم!
کجا زندگی میکنی؟
ـ در ميدان شوش کارتنخواب هستم!
ازدواج کردی؟
ـ نه ،تنها زندگی میکنم و پدر و مادرم هم ساکن
مازندران هستند.
چی شد که اقدام به سرقت کردی؟
ـ برای خريد مواد مخدر ديگر پولی نداشتم.
چه لوازمی از خانه زن جوان سرقت کردی؟
ـ طﻼ ،موبايل،کنسولبازی و دوربين عکاسی
زن جوان را در خانه هدف آزار و اذيت شيطانی
قرار دادی؟
ـ نه فقط چاقو را روی صورتش گذاشتم و دست و
پای وی را بستم.
آيا اين فرد مجرم و قاتل است .نه! مجرم ،جامعه
سرمايهداری و رژيم سياسی پاسدار آن جمهوری
اسﻼمی است که متجاوز از ده ميليون تن از مردم
ايران را به بيکاری و گرسنگی و ميليونها تن را
به سوی اعتياد به مواد مخدرسوق داده است .آيا اين
فرد سارق و قاتل است؟ نه! سارق و قاتل آنهايی
هستند که زندگی ميليونها تن از جوانان و مردم
ايران را تباه کرده و هرسال صدها هزار تن از
مردم ايران را درنتيجه فجايع اجتماعی که به بار
آوردهاند ،به قتل میرسانند .اين واقعيت ديگر
برکسی پوشيده نيست که اين دزدان و قاتﻼن واقعی
هرسال تريليونها تومان از حاصل دسترنج
کارگران و زحمتکشان و ثروت کشور را میدزدند
و هرگاه يکی از آنها درنتيجه رقابت باندهای درون
طبقه حاکم ،دزديش برمﻼ میشود ،دستگاه فاسد
قضائی رژيم او را حتی سارق و دزد هم خطاب
نمیکند ،بلکه اتهامش سوءاستفاده مالی عنوان
میشود.
عموما ً افرادی که در زندانهای رژيم تحت عنوان
مجرم در بدترين شرايط به بند کشيده شدهاند ،از
جوانان بيکار ،فقير و معتادند.
نظم سرمايهداری حاکم بر ايران راهحلی برای آنها
ندارد .از پليس ،زندان و اعدام هم کاری برای
درمان دردهای نا عﻼج آن ساخته نيست .همانگونه
که تاکنون چنين بوده است .طرح جديد پليس نيز
خواه برای ايجاد جو رعب و وحشت و مقابله با
تهديدات امنيتی رژيم و خواه برای مقابله با
بهاصطﻼح مجرمين اجتماعی ،همچون تمام
طرحهای پيشين رژيم و دستگاههای سرکوبش،
سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت .راهحل تمام
معضﻼت اجتماعی و سياسی نظم ارتجاعی حاکم بر
ايران ،واژگونی اين نظم و استقرار يک نظم نوين
سوسياليستی است.
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مبارزه برای لغو مجازات اعدام

اعتراضات برخورد شديدی میکنيم .اما
خانوادههايی که اعدام عزيزانشان را نزديک
میبينند در روزهای بعد )سهشنبه و چهارشنبه(
بار ديگر دست به تجمع زده و تهاجم نيروهای
سرکوب رژيم نتوانست مانع تداوم تجمعات "نه
به اعدام" شود.
بيشتر معترضان به اعدام اعضای خانوادههای
زندانيانی هستند که در زندانهای شهر کرج
زندانی هستند و به همين دليل نيز اولين روز
تجمع در برابر ساختمان "دادگاه انقﻼب" کرج
برگزار شده بود .تجمعات اخير در واقع پس از
موج جديد اعدامها در زندانهای کشور و افزايش
نگرانی خانوادههای زندانيان محکوم به اعدام
برگزار گرديد.
در گزارش اخير جاويد رحمان گزارشگر ويژه
حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران ،تنها از
آغاز سال جديد ميﻼدی تا ماه ژوئن ،يعنی در
طول شش ماه ،حداقل  ٢۵١نفر در زندانهای
جمهوری اسﻼمی اعدام شدهاند .با افزايش روند
اعدامها در طول تابستان گفته میشود که تعداد
اعدامها به بيش از  ۴٠٠نفر از ابتدای سال
 ٢٠٢٢رسيده است .در روز شنبه  ١٩شهريور
 ۵نفر )چهار مرد و يک زن( در زندان زاهدان
اعدام شدند .بامداد همان روزی که تجمع نه به
اعدام در برابر"دادگاه انقﻼب" کرج برگزار شد،
ده زندانی در زندانهای کرج و ميناب اعدام شده
بودند .تنها در ماه خرداد ٩٩ ،زندانی اعدام شدند
که چهار برابر ماه ارديبهشت است .کمتر
روزیست که خبری از اعدام در زندانهای
جمهوری اسﻼمی منتشر نشود.
يک نمونه از اعدامهای اخير ،اعدام محسن
قنبرزهی و عينﷲ قنبرزهی دو زندانی با اتهام
سياسی در روز شنبه  ١٢شهريور در زندان
زاهدان بود .حسن قنبرزهی متولد سال  ١٣٧۵و
در زمان بازداشت در سال  ١٣٩١تنها شانزده
سال داشت .او و دايیاش عينﷲ را با
شکنجههای شديد و فراوان از جمله آويزان کردن
از پا مجبور به اعتراف عليه خودشان کرده
بودند .آنها همچنين از داشتن وکيل در تمامی
مراحل بازجويی و دادگاه محروم بوده و هيچگونه
تماسی نيز در طول آن مدت با خانواده خود
نداشتند .همچنين يکی از  ۵زندانی بلوچی که ٢٩
مرداد در زندان زاهدان اعدام شد ،اميد عالیزهی
بود که در هنگام دستگيری به اتهام حمل مواد
مخدر تنها  ١٧سال داشت و در  ٢١سالگی نيز
اعدام شد .در شش ماهه اول سال ميﻼدی جديد از
حداقل  ٢۵١اعدامی که اسامی آنها به بيرون
درز کرد ۶۵ ،نفر يعنی  ٢۶درصد بلوچ بودند و
اين در حالیست که جمعيت بلوچهای ساکن
ايران کمتر از  ۵درصد جمعيت کشور است.
افزايش اعدامها در ايران و تجمع خانوادههای
زندانيان محکوم به اعدام انعکاس وسيعی در
جامعه يافته است .جدا از سازمانها و تشکلهای
چپ از جمله سازمان ما که با صدور اطﻼعيهای
ضمن حمايت از تجمع و خواست معترضان به
اعدام ،به صدور و اجرای احکام اعدام در
زندانهای جمهوری اسﻼمی اعتراض کردند،
بيانيههای متعددی در همبستگی با معترضان به
اعدام و عليه صدور و اجرای حکم اعدام که يک

قتل عمد دولتی میباشد ،انتشار يافت.
در همين رابطه  ٧زندانی سياسی با انتشار متنی
در رسانههای اجتماعی نوشتند" :روزی نيست
که خبر اعدام يا قطع عضو تعدادی از زندانيانی
را که به اتهامات مختلف محکوم به چنين احکام
غيرانسانی شدهاند نبينيم و نشنويم؛ زندانيانی که
به واسطهی ناکارآمدی حکومت در ايجاد اشتغال
آبرومندانه و امکان يک زندگی شرافتمندانه ،در
فقدان آموزش انسانی ،مجبور به اعمال مجرمانه
برای کسب حداقل معيشت شدهاند؛ زندانيانی که
بسياریشان اگر در شرايط مناسب اجتماعی،
اقتصادی و سياسی میزيستند هرگز مرتکب
جرايمی اينچنين نمیشدند که اکنون به مسلخ
برده شوند تا گردنشان را به طناب دار بياويزند.
اين حکومت است که هم در مجرمسازی و هم در
مجرمکشی مقصر اصلی است و اوست که بايد
پاسخگوی انواع بیتدبيری ،ناکارآمدی ،فساد،
بيکاری ،تورم ،آسيبهای اجتماعی و ظلمی که
به مردم مظلوم اين ديار روا میدارد باشد .اما به
جای پاسخگويی و مسئوليتپذيری به ايجاد رعب
و وحشت در ميان جامعهی معترض پرداخته ،در
راستای سياست النصربالرعب ،اعدام و کشتار
روزافزون زندانيان را در دستور کار قرار داده
است".
همچنين بيانيهای با عنوان "دست از کشتار
زندانيان برداريد" ،با امضای  ٣٧گروه از جمله
چند تشکل بازنشستگان مانند "اتحاد
بازنشستگان" و "شورای بازنشستگان ايران"
منتشر شد که در بخشی از آن آمده است" :روند
افزايشی تعداد اعداميان و صدور احکام اعدام در
مدت يک سال گذشته ،حکايت از عزم و سياست
جدی دستگاه قضايی برای پوشش گذاشتن بر
فساد و چپاولهای سازمانيافته صدها هزار
ميليارد تومانی در ارگانها و نهادهای حکومتی
است که با گرفتن ژست مبارزه با دزدی ،قاچاق
مواد مخدر و ناامنی اجتماعی میخواهد تمرکز و
فشار افکار عمومی را بر دزدیهای خودیها کم
رنگ کند و کاهش دهد ...محکومين جرائم عادی
خود قربانيان شرايط و اوضاع اقتصادی و
اجتماعیای هستند که دزدان و چپاولگران در
سيستم حاکم بر جامعه ،برای بيش از  ٨٠ميليون
انسان ايجاد کردهاند".
زندان ،شکنجه و اعدام از جمله ابزارهای
دولتهای سرمايهداری برای اعمال حاکميت و
اتوريته طبقه حاکم سرمايهدار عليه طبقه کارگر
و ديگر ستمديدگان جامعه هستند .حال در
کشوری مانند ايران که ديکتاتوری عريان
سرمايه حاکم است ،دولت با دين تلفيق شده و
فردی که خود را جانشين خدا و "پيامبر" میداند
بر آن حکومت میکند ،اين ابزارها نقشی
پُررنگتر برای ادامه حيات رژيم ايفا میکنند.
بهويژه آنکه جامعه ايران در يک شرايط انقﻼبی
بسر میبرد و جرقهای میتواند به قيامی
بزرگتر و فراگيرتر از قيام آبان  ٩٨تبديل شود.
تشديد سرکوب و تﻼش رژيم برای نشان دادن
"مشت آهنين" خود به مردم دقيقا از همين
روست .شرايط انقﻼبی حاکم بر جامعه و بحران
عميق و همه جانبه سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
و در عينحال ناتوانی رژيم در مقابله با

بحرانهای حاکم بر جامعه ،باعث گرديده است تا
رژيم بيش از هر زمان ديگر استفاده از ابزار
سرکوب را در دستور کار قرار دهد .اينکه
جﻼدی به نام ابراهيم رئيسی از رياست دستگاه
جنايتکار قضايی به پست رياستجمهوری
منصوب میشود و جﻼد ديگری همچون محسنی
اژهای از عوامل قتلهای زنجيرهای در راس آن
دستگاه جنايتکار قرار میگيرد ،يکی از
نشانههای واضح اتکای بيش از پيش رژيم به
دستگاه سرکوب برای بقا است.
با اين تحليل و درک از شرايط حاکم بر جامعه
است که میتوان علت افزايش اعدامها را توضيح
داد ،همانطور که در متن منتشره از سوی ٧
زندانی سياسی و بيانيه منتشره با  ٣٧امضا از
گروههای مختلف اجتماعی نيز بهنوعی و به
درستی بر اين موضوعات انگشت گذاشته شده
است .بدون ترديد افزايش اعدامها نشانه تشديد
سرکوب و تﻼش رژيم برای ايجاد جو امنيتی در
جامعه است.
امروز مردم ايران بهخوبی به اين امر آگاه شدهاند
که اعدام زندانيان برای مبارزه با نابسامانیهای
اجتماعی از سوی رژيم صورت نمیگيرد .کيست
که نداند عوامل سپاه پاسداران و وزارت
اطﻼعات با همکاری مزدوران منطقهای خود
همچون حزبﷲ لبنان در اين سالها چه نقشی در
قاچاق مواد مخدر در سطح جهان داشتهاند؟
کيست که نداند سرتاپای رژيم در فساد و دزدی
غرق شده است؟ کيست که اين واقعيتها را
نداند؟ آن وقت جوانان مردم به جرم دزدی و
قاچاق مواد مخدر اعدام میشوند و يا
انگشتانشان قطع میگردد .در يک کﻼم رژيم و
مناسبات اقتصادی – اجتماعی حاکم هم منشا
اصلی جرم هستند و هم عامل قتل عمد زندانيان
تحت عنوان "اعدام" به بهانهی مقابله با "جرائم".
بايد تاکيد کرد که ديگر جرائم اجتماعی نيز از
اين موضوع مستثنا نيستند .شرايط اجتماعی و
سياسی ،فقر و بيکاری ،نبود آزادیهای سياسی،
نبود آزادی انديشه و بيان از جمله عواملی هستند
که در رشد نابسامانیهای اجتماعی نقش دارند،
بويژه آنکه حکومت اسﻼمی خود نقش مهمی در
ترويج خشونت در جامعه دارد .زنکشی و
دخترکشی يک نمونه است که جمهوری اسﻼمی
و حکومت دينی نقش مستقيمی در اين جنايات
دارند.
قتل مهسا )ژينا( امينی توسط ماموران وحشی
"گشت ارشاد" رژيم در روزهای اخير يک نمونه
ديگر است ،نمونهای که در طول حيات حکومت
اسﻼمی بارها و بارها شاهد آن بوديم .نمونهای
که نشان میدهد دست جنايتکاران رژيم تا چه حد
در کشتار و سرکوب مردم بدون کوچکترين
درصفحه ۵
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مبارزه برای
لغو مجازات اعدام
واهمهای از مجازات باز است .اما بهرغم تمام
دروغپردازیهای رژيم در تکذيب شکنجه و قتل
مهسا ،مردم ايران بهخوبی میدانند که رژيم و
در راس آن خامنهای عامل قتل مهسا و ديگر
مهساهای اين سرزمين هستند .جمهوری اسﻼمی
حتا به قتل مهسا نيز بسنده نکرد و تعدادی از
معترضان در برابر بيمارستان کسری را
دستگير کرد و در شهر سقز محل خاکسپاری
مهسا ،مردم معترض را که عليه خامنهای و
جمهوری اسﻼمی بهعنوان عامل قتل مهسا شعار
میدادند به گلوله بست.
جمهوری اسﻼمی آنچنان وقيح است که دو زن
فعال همجنسگرا را به اعدام محکوم میکند،
يعنی به دليل گرايش جنسیشان که يک امر
کامﻼ شخصی است .آن وقت ابراهيم رئيسی
جانی با وقاحت در اجﻼس مفتخوران و دزدان
با نام "مجمع جهانی اهل بيت" در  ١٠شهريور
وقيحانه به همجنسگرايان تحت عنوان
"همجنسبازی" توهين کرده و آنها را
"منفورترين" و "بیاخﻼقترين"ها مینامد.
جمهوری اسﻼمی از همان ابتدای رسيدن به
قدرت ،شمشير را از رو بست و میدانست که
چندان طول نخواهد کشيد که کارگران و
زحمتکشان به ماهيت واقعی اين جنايتکاران
فاشيست مسلک پی ببرند .کردستان،
ترکمنصحرا و خوزستان شاهد اين واقعيت
هستند .شوراهای کارگری از جمله شورای
کارگران نفت شاهد اين واقعيت هستند .وقايع
سالهای دههی  ۶٠نيز امروز بر بسياری کامﻼ
آشکار شده است ،از جمله جوانانی که بعد از آن
سالها متولد شدند .جناياتی بيشمار که در قلم
نمیگنجد ،جنايات بيشماری که تنها يک نمونهی
آن کشتار سراسری زندانيان سياسی در تابستان
 ۶٧است که تاکنون نام بيش از  ۵هزار نفر از
آنها مشخص شده است.
بايد به ياد داشته باشيم که اعتراض به اعدام در
ايران عمری به درازای عمر جمهوری اسﻼمی
دارد .خانوادههای زندانيان سياسی دههی اول
حکومت اسﻼمی نه فقط عليه اعدام فرزندانشان،
بلکه عليه اعدام مبارزه کردند و فرياد زدند و با
گذر زمان و در نتيجهی پايداری و اراده
خانوادهها ،به مرور صدایشان رساتر شد و
بخشهايی از جامعه صدای آنها را شنيدند .اين
صدا اما امروز فراگير شده و همراهان بسياری
در جامعه پيدا کرده است .به خيابان آمدن
خانوادههای زندانيان عادی محکوم به اعدام و
حمايت مردمی از آنها که برای اولين بار در
شرايط سياسی کشور رخ داد ،شرايط مناسبی
برای گسترش مبارزه عليه اعدام بهعنوان قتل
عمد دولتی فراهم ساخت و از اين رو میبايست
در تقويت اين مبارزه و فراگيرترکردن اين

فراخوان شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

متحد و يکپارچه عليه
قتل مهسا امينی و
آپارتايد جنسيتی به ميدان بياييم!
روز جمعه  ٢۵شهريور بخش مراقبت های ويژه بيمارستان کسری در تهران ،خبر مرگ مهسای جوان
 ٢٢ساله را منتشر نمود .مهسا امينی روز سه شنبه  ٢٢شهريور توسط "گشت ارشاد" تهران در
متروی "حقانی" در حالی دستگير شد که همراه مادر و برادرش به تهران سفرکرده بود .اما پس از دو
ساعت او را در حالی يافتند که به کما رفته بود .او به دست نيروهای سرکوبگر رژيم جهل و خرافه
اسﻼمی با ضربات باتوم و شوک الکتريکی به سرش دچار سکته مغزی شد و به قتل رسيد .اين در
حالی است که مدت زيادی از مرگ شلير رسولی در مريوان نمیگذرد.
مهسا امينی ،نماد تمامی دخترانی است که در نوبهاران زندگی به دست اوباشان حکومت اسﻼمی پرپر
شده و میشوند .مهسا امينی نه اولين قربانی سياست ها و قوانين زن ستيز جمهوری اسﻼمی است و نه
آخرين خواهد بود .دست رژيم جنايتکار جمهوری اسﻼمی را بايد از سر زنان کوتاه کرد ،نبايد گذاشت
اين جنايت ها را تکرار کند ،اين رژيم را بايد سر جای خود نشاند .مردم به ستوه آمده مرعوب
وحشيگری و سرکوبگری رژيم نشده و نمی شوند .اين جنايت جمهوری اسﻼمی با موج اعتراض زنان
و مردان آزاديخواه در تهران و شهرهای کردستان روبرو شده و نفرت و انزجار مردم سراسر ايران
را برانگيخته است.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست همصدا و همراه با همه زجرديدگان و محرومان جامعه
ايران ،جنايات رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی را محکوم و همه انسان های آزاده را به هر شکل
ممکن به اعتراض گسترده و متحدانه عليه آپارتايد جنسيتی رژيم فرا می خواند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم
 26شهريور  1401برابر با  17سپتامبر 2022
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری ايران-
حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و هسته اقليت

خواست در جامعه کوشا بود.
همچنين مساله نه "توقف اعدام" يا "اعدام نکردن
زندانيان مواد مخدر" ،بلکه لغو مجازات اعدام
است .جدا از هزاران زندانيان سياسی که اعدام
شدند و اعدامشان يک عمل جنايتکارانه است،
بسياری از زندانيان عادی نيز که اعدام شدند
هرگز مرتکب جرم ادعايی دستگاه قضايی نشده
و تنها در زير شکنجه مجبور به اعتراف عليه
خود گرديدند .مجازات اعدام هم عملی
غيرانسانیست و هم ابزاری در دست طبقه حاکم
عليه ستمديدگان جامعه .همانطور که زندانيان
عادی محکوم به اعدام نيز عموما از بخش
فراموش شده و لگدمال شدهی جامعه هستند و نه
از ميان سرمايهداران .سرمايهداران و مقامات

دزد حکومتی خود عامل تمامی اين فجايع هستند
و اگر قرار است کسی محاکمه شود ابتدا بايد
آنها را به پای ميز محاکمه کشاند .همانگونه که
در جريان قتل مهسا امينی از خامنهای تا
مزدور "گشت ارشاد" مسئول اين جنايت
هستند ،همانطور نيز حکومت و نظم
سرمايهداری حاکم مسئول بيکاری و فقراند.
حيات جمهوری اسﻼمی به وجود اعدام ،شکنجه
و زندان بسته است .اين را هم مردم میدانند و
هم جمهوری اسﻼمی .اما اين را میدانيم و
میدانند که ديگر شرايط سال  ۶٠تکرار شدنی
نيست ،حتا صد خدا همچون خدای سال  ۶٠نيز
نمیتواند جمهوری اسﻼمی را از اين بنبست
نجات دهد.

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت
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موضوع کليدی در مبارزه و تبديل وضعيت پرستاران
ازخودگذشتگی پرستاران سخنها گفتند .بهرغم
اين اما طبقه و دولت حاکم کوچکترين گامی
برای بهبود وضعيت پرستاران برنداشتند .با آرام
گرفتن نسبی موج کرونا ،ظاهرسازیها نيز
فرونشست و نهفقط گامی در جهت بهبود
وضعيت شغلی پرستاران برداشته نشد که درست
برعکس اوضاع معيشتی وخيمتر شد  ،دامنه
فشارها نيز فزونی گرفت و طبقه حاکم قدرشناسی
خود را در شکل اخراج و بيکارسازی گسترده
پرستاران به نمايش گذاشت.
به اعتراف ﷴ ميرزا بيگی رئيسکل سازمان
نظام پرستاری ،در دوران پس از بحران کرونا
 ١٠هزار پرستار اخراج و خانهنشين شدهاند که
اگر در اين مورد چارهانديشی نشود تعداد
اخراجیها به  ١٧هزار نفر خواهد رسيد .اين در
حالی است که به
اعتراف همين مقام دولتی" بيمارستانها و مراکز
درمانی کشور با کمبود  ١٠٠هزارنفری
پرستارها مواجه است ".
موضوع فقط به اخراجهای گسترده خﻼصه
نمیشود .وضعيت پرستاران شاغل نيز
روزبهروز وخيمتر شده است .طی دو سه سال
اخير وعدههايی به پرستاران دادهاند و طرحهايی
نيز ظاهرا ً برای خروج پرستاران از وضع
موجود به مجلس برده شده اما خروجی آن صفر
بوده است .در اواسط دیماه  ٩٩عضو کميسيون
بهداشت و درمان مجلس از تهيه يک طرح
دوفوريتی برای تبديل وضعيت پرستاران شرکتی
و قراردادی سخن گفت و عنوان کرد منابع مالی
اجرای اين طرح در بودجه سال  ١۴٠٠تأمين
خواهد شد .يکی از پرستاران که سالهاست
بهصورت شرکتی دريکی از بيمارستانهای
تهران مشغول به کار است در اين مورد میگويد:
"از طرحهای بیسرانجام و وعدههای ناکام به
ستوه آمدهايم؛ در ماههای پايانی سال  ٩٩وعده
دادند طرحی توسط نمايندگان مجلس برای تبديل
وضعيت پرستاران شرکتی تدوينشده که در سال
 ١۴٠٠اجرايی میشود اما اين طرح به سرانجام
نرسيد؛ نفهميديم چه بر سر آن طرح دوفوريتی
آمد که از دستور خارج شد!"
در بهمن سال  ١۴٠٠نيز ﷴ ميرزا بيگی
رئيسکل نظام پرستاری اعﻼم کرد؛ اعتبار ١٢
هزار ميليارد تومانی برای تبديل وضعيت
نيروهای غيررسمی در نظر گرفتهشده است .وی
دران زمان گفت در سال آينده ) ( ١۴٠١دستکم
 ١۵هزار نيروی شرکتی تبديل وضعيت
میشوند .رئيس سازمان نظام پرستاری ايران
تأکيد کرده بود که بيمارستانها و مراکز درمانی
کشور با کمبود  ١٠٠هزارنفری پرستار مواجهاند
و "بايد هرچه زودتر اقداماتی برای استخدام
پرستارهای جديد صورت بگيرد ".درحالیکه
نيمه اول سال  ١۴٠١نيز درحال اتمام است ،اما
هنوز از عملی شدن اين وعدهها و تبديل وضعيت
دهها هزار پرستار شرکتی و قراردادی هيچگونه
خبری نيست.
وخامت شرايط کار پرستاران چه ازلحاظ
وضعيت استخدامی چه ازنظر ساعات کار و
دستمزد ،قابل توصيف نيست.هزاران پرستار
اخراجی يا مشغول به کار ،علیرغم سابقه کار

چندساله ،بهصورت قرارداد  ٨٩روزه يا
باواسطه شرکتهای پيمانکاری مشغول به کار
بودهاند .تنوع قرارداد کار پرستاران و کادر
درمانی حتی ازآنچه در بخش کارگران
پتروشيمی  ،نفت و گاز و حفاری رايج است نيز
بيشتر است .رواج انواع قراردادها ،باهدف ايجاد
تفرقه درميان پرستاران و فرار از استخدام
رسمی نيروی کار اين بخش است .پرستاران به
شاخههای گوناگونی مانند ٨٩ :روزه ،شرکتی،
قراردادی ،پيمانی ،تبصره ،٣تبصره ،۴رسمی
و )...مجموعا ً  ١٢نوع قرارداد( تقسيمشدهاند و
بهرغم اينکه نوع کار يکسان است ،اما مزد و
مزايای آنها ناهمسان است .بخش مهمی از
نيروی کار در وزارت بهداشت و
زيرمجموعههای آن توسط شرکتهای واسطه يا
پيمانکاری تأمين میشود که پرستاران "شرکتی "
ناميده میشوند ورقمی نزديک به  ٣۵درصد
پرستاران را تشکيل میدهند .حدود  ۴۵درصد
پرستاران قرارداد موقت هستند .اين دو گروه
بزرگ پرستاران که درعينحال شيفت کارشان
غيراستاندارد و ساعات کارشان طوﻻنیتر است،
نهفقط به آينده شغلی خود اميدی ندارند و
هرلحظه ممکن است مشمول اخراج و
بيکارسازی شوند ،بلکه ميزان مزد و مزايای
آنها نيز بسيار کمتر از همان حداقلهايی است
که به پرستاران رسمی تعلق میگيرد .علیرغم
تﻼش و درخواست چندساله اين پرستاران برای
تبديل وضعيت و استخدام رسمی ،اما اين
کوششها تاکنون بهجايی نرسيده و دولت و
وزارت بهداشت آن از پذيرش خواست دهها هزار
پرستار سرباز زدهاند .افزون براين ،انبوهی از
پرستاران زحمتکش و فداکار که در بحبوحه
گسترش بيماری کرونا باجان و دل سرگرم
خدمت بودند ،از کار اخراج شدهاند.
به گفته رئيسکل سازمان نظام پرستاری ،درحال
حاضر درهمان حال که  ۶٠هزار دانشجوی
پرستاری و  ١۴٠هزار پرستار مشغول به کار
در کشور وجود دارد ،اما بيمارستانها و مراکز
درمانی با کمبود  ١٠٠هزار پرستار مواجهاند.
اين درحالیست که مطابق برآورد دبير کل خانه
پرستار درحال حاضر بيش از  ١٠٠هزار
پرستار بيکار هست که بالغبر  ٨۵هزار تن از
آنان جويای کار هستند .بسياری از پرستاران و
کادر درمانی و پزشکی که شرايط کار را مناسب
نمیبينند و به خاطر بيکاری و فشارهای
فزونازحد ،مجبور به مهاجرت شدهاند.مطابق
آمارهای رسمی اعﻼمشده ،از فروردين سال
 ١۴٠٠هرماه تعداد  ١٠٠الی ١٢٠پرستار از
کشور مهاجرت کردهاند) ١٢٠٠تا  ١۴۴٠پرستار
در سال( .در سال  ١۴٠٠همچنين نزديک به ۴
هزار پزشک بهمنظور مهاجرت برای دريافت
گواهی "گود استندينگ" درخواست دادهاند.
مدتهاست طرحی به نام " طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت" ،در مجلس مطرحشده و
سرنوشت تبديل وضعيت پرستاران و نيروی کار
پيمانی و شرکتی در ساير بخشها نيز به اين
طرح گرهزده شده است.ظاهرا ً کليات اين طرح
در  ۵تير به تصويب مجلس رسيده و قرار براين
بوده تا قبل از پايان مرداد،جزئيات اين طرح نيز

در کميسيون اجتماعی مجلس بررسی و برای
تصويب به جلسه علنی مجلس ارائه شود .يکی از
بندهای اين طرح حذف شرکتهای واسطه و
پيمانکاری از نهادهای دولتی است .درحالیکه
همه امور مربوط به تبديل وضعيت و استخدام و
مزد و مزايای پرستاران به تصويب " طرح
ساماندهی کارکنان دولت" موکول شده است ،اما
نهفقط ارادهای در مجلس و کابينه برای تصويب
و اجرای چنين طرحی وجود ندارد ،بلکه در عالم
واقعی ،اين طرح به دست فراموشی سپردهشده
است .دستکم اينکه به خاطر مخالفت دولت و
سازمان امور استخدامی کشور و رئيس آن و به
بهانه بار مالی ،طرح يادشده در راهروهای
مجلس خاک میخورد.اگر پيشازاين ،بحث
پيرامون اين يا آن بند طرح فوق درميان بود ،اما
اخيرا ً برخی مقامات دولتی آشکارا با کل طرح
يادشده مخالفت نموده و صريحا ً اعﻼم کردهاند
اساسا ً نيازی به اين طرح نيست.
خانه پرستار و دبير کل آن ﷴ شريفی مقدم،
درست به سبک و سياق خانه کارگر و دبير کل
آن عليرضا محجوب تمام تﻼش خود را بکار
میبرند که مبارزات و اعتراضات پرستاران را
به چارچوبهای قانونی و پی گيری خواستها
صرفا ً از طريق مجلس و نمايندگان آن محدود
کنند .خانه پرستار تمام خواستها و در رأس آن
تبديل وضعيت دهها هزار پرستار را به تصويب
طرح ساماندهی کارکنان دولت حواله میدهد.
روشن است که نمیتوان و نبايستی به طرحی که
دولت صد درصد با آن مخالف است اميد بست.
چنين طرحی حتی اگر در مجلس هم به تصويب
برسد ،دولت به هزار و يک دليل ازجمله بار
مالی به اجرای آن گردن نخواهد گذاشت .تجربه
نيز مکرر اين موضوع را ثابت نموده و اين
واقعيت را عيان ساخته است که مجلس و "خانه
پرستار" همزاد و خواهر "خانه کارگر" کاری
برای پرستاران انجام نمیدهند .کابينه و وزرای
رئيسی نيز حاضر نيستند حتی يکقدم به سود
پرستاران بردارند .بنابراين توهم نسبت به مجلس
و بسنده کردن به اقدامات نمايندگان مجلس يا
نوکران دولت در خانه پرستار ،معنايش چيز
ديگری جز تداوم وضع موجود ،ادامه اخراج و
بيکارسازی و تشديد استثمار و بی حقوقی
پرستاران نيست.جز از طريق مبارزه ،نمیتوان
خواستی را بر دولت تحميل کرد.
مقدم بر هر چيز پرستاران بايستی تشکلهای
مستقل خود را ايجاد کنند و در آنها متشکل
شوند.موفقيت حتی نسبی ،زمانی نصيب
پرستاران میشود که به مبارزه متشکل
رویآورند و اعتصابات را سازمان دهند .حتی
اگر مجلس بخواهد طرحی را در راستای تبديل
وضعيت و استخدام رسمی پرستاران تصويب و
دولت آن را اجرا کند ،چنين کاری بدون حضور
و مبارزه مستمر يک نيروی متشکل و مبارز
درصحنه امکانپذير نيست.مجلس و کابينه
درصفحه ٧
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اعتراضات خيابانی در سنندج و سقز

بعد از قتل فجيع مهسا)ژينا( امينی و مراسم تشييع و خاکسپاری وی در
سقز ،مردم مبارز سقز در اعتراض به اين جنايت فجيع در خيابانهای
شهر دست به تجمع و تظاهرات زدند.اعتراضات تودهای اين شهر ،در
چند نقطه به درگيری کشيده شد .در اين درگيرها تعدادی از جوانان
بازداشت و تعداد ديگری بهشدت مصدوم و زخمی شدند.
عﻼوه بر سقز ،مردم مبارز سنندج نيز در اعتراض به اقدام جنايتکارانه
قتل مهسا امينی و در حمايت از مردم سقز ،دست به اعتراضات خيابانی
زدند .فعاﻻن سياسی و تشکﻼت گوناگون در شهر سنندج ازجمله فعاﻻن و
هواداران سازمان فدائيان)اقليت( نيز فعاﻻنه در اين اعتراضات شرکت
داشتند و تجمع اعتراضی در مرکز شهر سنندج اول خيابان فردوس برپا
نمودند .مزدوران حکومتی البته از قبل تﻼش کرده بودند محل تجمع را به
اشغال خود درآورند .نيروهای ضد شورش به انواع گاز اشکآور و
باطوم و تفنگ مجهز بودند .با آغاز تجمع و گستردهتر شدن دامنه حضور
تودههای مردم و قرائت بيانيه ،نيروهای سرکوب به شکل وحشيانهای به
اعتراضکنندگان يورش بردند .درگيری ميان معترضين و نيروهای
سرکوب ،حتی درگيریهای تنبهتن تا مدتی ادامه داشت .در اين
درگيریها چند تن از اعتراضکنندگان بهشدت زخمی و دستکم دو
جوان بازداشت شدند.
دولت ارتجاعی جمهوری اسﻼمی در هراس از بازتاب جهانی و گسترده
اعتراضات مردم کردستان بهويژه مردم مبارز سقز و سنندج اقدام به قطع
اينترنت گوشیها نمود.
اعتراضات خيابانی مردم مبارز سنندج و سقز که باشعارهايی عليه
ديکتاتوری و شخص خامنهای همراه بود ،تازه آغازشده است .اين
اعتراضات که در روزهای آينده نيز ادامه خواهد داشت ،ساير شهرهای
کردستان را نيز در بر خواهد گرفت.

بيست و ششم شهريور ١۴٠١
فعاﻻن و هواداران سازمان فدائيان)اقليت(  -کردستان
از صفحه ۶

موضوع کليدی در مبارزه و تبديل
وضعيت پرستاران
بهخودیخود و بهطور دلخواه کاری برای پرستاران انجام نخواهند داد .خانه
پرستار که کارگزار و نوکر دولت سرمايهداران است نيز طبق نقشهها و
وظايف هميشگی ،هدفی جز انحراف و به کجراه بردن مبارزات پرستاران و
کادر درمانی و هرز بردن نيرو و انرژی نيروی کار اين بخش ندارد .ازياد
نبريم که اگر مجلس و کابينه  ،درنهايت  ،تصويب و اجرای ولو ناقص طرح
رتبهبندی معلمان را پذيرفتند ،به خاطر مبارزات مستمر و متشکل معلمان
بود .در فقدان يک مبارزه مستمر و متشکل پرستاران ،نه مجلس و نه دولت و
وزارت بهداشت آن عقبنشينی نخواهند کرد و تن به تبديل وضعيت و
استخدام رسمی پرستاران نخواهند داد .بنابراين مسئله کليدی در مبارزات
حاضر و تبديل وضعيت پرستاران ،همانا ايجاد تشکل مستقل و سازماندهی
اعتصابات متشکل است.
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عليه وحشیگری پليس
و دفاع از مبارزات زنان
به اعتراض برخيزيم
روز چهارشنبه  ٢٣شهريور ،خبر دستگيری ،ضرب و شتم و به
ُکما رفتن ژينا )مهسا( امينی در شبکه های مجازی پخش گرديد .ژينا
امينی ٢٢ ،ساله و اهل سقز است که به همراه خانواده اش برای
سفر تفريحی به تهران آمده بود که شامگاه روز سه شنبه توسط
گشت ارشاد بازداشت و پس از ضرب و شتم شديد به اماکن تهران
در خيابان وزرا منتقل شد .اما دو ساعت بعد از دستگيری ،پيکر
بيهوش او را که "به خاطر شدت جراحات وارده و آسيب شديد
مغزی" به ُکما رفته بود با آمبوﻻنس به بيمارستان "کسری" تهران
انتقال دادند .به تشخيص پزشکان ،ژينا دچار سکته قلبی و مغزی
شده و پزشکان مربوطه در مورد نجات او ابراز ترديد کرده و به
خانواده اش جواب رد داده اند.
با انتقال ژينا)مهسا( امينی به بيمارستان "کسری" جو بيمارستان با
حضور نيروهای انتظامی به شدت امنيتی شده و ماموران سرکوبگر
رژيم با تهديد و ارعاب ،خانواده اين دختر جوان را از هرگونه خبر
رسانی منع کرده اند.
ژينا)مهسا ( امينی اولين نفر يا اولين زنی نيست که پس از
دستگيری ،به دليل ضرب و شتم سنگين نيروی های پليس و
ماموران امنيتی رژيم از پای در آمده اند .زهرا کاظمی و ستار
بهشتی از جمله نمونه های بارزی هستند که در همان ساعات و
روزهای اوليه دستگيری زير ضربات وحشيانه ماموران سرکوبگر
رژيم جان باختند.
چند ماهی است که سرکوب زنان آشکارا شدت گرفته است.
جمهوری اسﻼمی که تمامی سياست های داخلی و خارجی اش با
شکست مواجه شده ،برای برون رفت از همه ناکامی های تاکنونی و
مقابله با گسترش اعتراضات عمومی ،سرکوب عريان را تشديد
کرده و برای پيشبرد اين سياست ،زنان را به عنوان خاکريز اول
خود برگزيده است .لذا ،دفاع و حمايت از زنان وظيفهای است در
برابر عموم توده های مردم ايران.
سازمان فدائيان )اقليت( اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه جمهوری
اسﻼمی عليه زنان بويژه دستگيری و ضرب و شتم ژينا)مهسا(
امينی را که منجر به ضربه مغزی و ُکما رفتن اين دختر جوان
سقزی شده است ،قويا محکوم می کند.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن همدردی با خانواده ژينا)مهسا( امينی
و با ابرار تاسف از وضعيت پيش آمده برای او ،عموم توده های
مردم ايران را به دفاع از مبارزات زنان ،بويژه عليه سرکوب زنان
فرا می خواند.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی –
برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايه داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ٢۴شهريور ماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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 ٢٨شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨٨
از صفحه ١

موضوع کليدی در مبارزه و تبديل وضعيت پرستاران
پرستار از تبعيض رنج میبرد و بهشدت استثمار
میشود .بسيارانی که شايد از اهميت و
مخاطرهآميز بودن شغل پرستاری بیخبر بودند،
از لحظه تهاجم کرونا و زمانی که پرستاران در
صف مقدم به نبرد با کويد ١٩-برخاستند،
کموبيش به اهميت ،پرمخاطره و پرزحمت بودن
شغل پرستاری پی بردند .گرچه آمار دقيقی ارائه
نشده است اما کار فرساينده و طاقتفرسا در
دوره کرونا ،ابتﻼی بيش از دو هزار پرستار و
کادر درمانی به کرونا را در پی داشت .دستکم
 ٣٠٠پرستار بهمثابه سربازان مقدم جبهه مبارزه
با کرونا قربانی شدند .بر طبق اعتراف ﷴ
شريفیمقدم دبير کل" خانه پرستار" ايران ازنظر
تعداد جانباختگان پرستاری جزو اولينها در
جهان بود .کسی نبود که به اهميت و نقش مهم
پرستاران و فعاليت آنها در اين مبارزه مرگ

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

وزندگی پی نبرده باشد .قدردانی مردم از
پرستاران ،گرچه معضﻼت شغلی و معيشتی را
حل نمیکرد ،اما به نيروی کار اين بخش نيرو و
دل گرمی میبخشيد .بسياران ديگری حتی از
درون طبقه حاکم ،رخت حمايت از پرستار
پوشيده و در وصف زحمات شبانهروزی و
درصفحه ۶

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:
https://www.fadaianminority.org

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

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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