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تهدیدهای خامنه ای گوش شنوایی ندارد
 اصغر کریمی

هر  “عشایر”:  از  جمعی  با  دیدار  در  خامنه ای 
کس مردم را به تالش مسئوالن بدبین کند برای 

دشمن کار می کند. 

این روزها خامنه ای مدام از دشمن، جنگ نرم، 
معاندین، رسانه های مخالف، رویگردانی مردم 
از دین و روحانیت و نظام اسالمی صحبت میکند 
و بر قدردانی از مسئولین حکومت تاکید میکند. 

خامنه ای با مردمی که هر روز در خیابانها مرگ 
بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی و خاک تو سرت 



رئیسی میگویند چه حرفی دارد بزند. خطاب او 
به خودیها است. از آنها ِگله میکند که شما چرا 
برسند  نتیجه  این  به  “مردم  که  میکنید  کاری 
که راهها بن بست است یا مسئولین بلد نیستند 
کشور را اداره کنند”. میبیند که نمایندگان طویله 
اسالمی و رسانه های خودی هم رئیسی را سکه 
یک پول کرده اند. دارد آنها را تهدید میکند که 
انتقاد ممنوع! از مسئولین قدردانی کنید. مردم 
را خوشبین کنید. شما که مردم را ناامید میکنید 

برای دشمن دارید کار میکنید. 

اما با اتکا به چه دستاوردی میتوان از مقامات 
قدردانی کرد و مردم را خوشبین کرد؟ خودش 
در سخنرانی ماه قبل الگوی قابل توجهی برای 
ایجاد خوشبینی مقابل مسئولین خاک بر سرش 



نداشت. تنها نکته مثبتی! که از یکسال کارنامه 
کارنانه رییسی توانست بگوید این بود: “اینکه 
سه  وزیر  یک  متروپل  قضیه  در  میبیند  انسان 
این  می ایستد،  کار  آن  سر  بر  شبانه روز  چهار 

خیلی کار مهمی است!”  

نه تنها مسئولین به این نتیجه رسیده اند که راهها 
آنها  از  قبل  خامنه  ای  بلکه خود  است  بن بست 
است.  رسیده  نتیجه  همین  به  آنها  از  بیشتر  و 
تهدیدها گوش شنوایی ندارد. هنگام شکست و 

بن بست هر کس ساز خودش را میزند. 
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جمهوری اسالمی و سقط جنین 
مصطفی صابر

از  مراقبت  و  “حفظ  العمل  دستور  ابالغ  بدنبال 
جنین سالم” از سوی وزارت بهداشت جمهوری 
به  مربوط  جزئیات  خرداد   ۳1 دیروز  اسالمی، 
جرم شناختن مشارکت در عمل سقط جنین و 
جریمه های سنگین برای “معاونت و مباشرت” 

در انجام آن اعالم شد. 

ادامه  در  است  دیگری  جنایتکارانه  تالش  این 
و  اسالمی  جمهوری  جمعیت  افزایش  سیاست 
مورد تاکید مکرر خامنه ای که میخواهد با تحمیل 
انواع اجبار و محرومیت بر زنان، از جمله حذف 



را  جمعیت  مگر  بارداری،  از  جلوگیری  وسائل 
افزایش دهد.  

 طبق گفته مقامات رژیم در ایران ساالنه دستکم 
400 هزار سقط جنین صورت میگیرد که ۹۶ 
درصد آن “بدون مجوز” است. حاال با سختگیری 
در  بیشتری  دختران  و  زنان  الذکر  فوق  های 
معرض انواع مخاطرات و سوء استفاده ناشی از 

عمل سقط بطور زیرزمینی قرار میگیرند.  

گویانه  زور  های  سیاست  کل  مقابل  در  باید   
از  و  جمعیت  افزایش  برای  اسالمی  جمهوری 
فشار  اعمال  و  کذایی  دستورالعمل  این  جمله 
جنین  سقط  با  رابطه  در  زنان  بر  بیشتر  بازهم 

قاطعانه ایستاد.  



قانونی  غیر  هیچ شرایطی  در  نباید  سقط جنین 
ای  جامعه  خواهان  البته  ما   شود.  زیرزمینی  و 
هستیم که در آن هیچ کس مجبور به سقط جنین 
سقط  شرایطی،  چنان  به  رسیدن  تا  اما  نباشد. 
جنین تا 1٢ هفتگی باید قانونی شود. حتی بعد 
از 1٢ هفتگی هم در صورت تشخیص پزشکان 
به وجود خطر برای مادر انجام آن باید قانونی 
باشد. انجام عمل و پرستاری پس از آن باید در 
کلینیک های مجهز، توسط پزشکان متخصص و 
بصورت رایگان به خرج دولت صورت گیرد.   
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زنگ خطر افزایش چشمگیر
 اعدامها در ایران

کیوان جاوید
    

گزارش ساالنه حقوق بشر در ایران که توسط 
دبیرکل سازمان ملل متحد تدوین شده است 
روز سه شنبه زنگ خطری جدی را درباره نقض 
گسترده حقوق بشر در ایران به صدا درآورد. 
تعداد اعدام شدگان تنها در سه ماه اول سال 

جاری ۳10 نفر است.

 این گزارش تنها بازتاب گوشه ای از یک فاجعه 
بزرگ انسانی در ایران است. برای مردم ایران 



که زیر سیطره یکی از جنایتکارترین حکومت 
های آدمکش مذهبی زندگی می کنند، این زنگ 
خطر 4۳ سال پیش به صدا درآمده بود، اما تازه 
دولتهای  دیگر  و  ملل  سازمان  گوش  به  دارد 
غربی می رسد. آیا این زنگ خطر به اندازه کافی 
گویا هست، آیا باعث می شود دولتهای غربی و 
سازمانهای جهانِی مسئول، از خواب سنگین بیدار 
شوند؛ آیا گوشها و چشم هایشان  باز میشود؟ 

نتیجه تماما بستگی به مبارزات ما مردم ایران 
دارد. تا همینجا این ناقوسی که به صدا در آمده 
جانبه  همه  و  جانانه  مبارزه  یک  نتیجه  است، 
مردم ایران با جمهوری اسالمی است. دولت ها 
و سازمانهای بین المللی را اگر بحال خودشان 



بگذاریم صدای هیچ شیپوری پرده گوششان را 
نمی لرزاند. باید ابعاد اعتراضات اجتماعی آنچنان 
جمهوری  مرگ  و  باشد  متحدانه  و  سراسری 
اسالمی را بو کشیده باشند تا دست به انتخاب 
بزنند و این حکومت خون آشام را بایکوت کنند. 
در حال حاضر فقط دارند بیانیه میدهند و دست 

به اقدام جدِی بازدارنده نمی زنند.

 علیه اعدام به میدان بیاییم و مقابله با این فاجعه 
انسانی را به بخش جدایی ناپذیر از مبارزه خود 

بدانیم.
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 اعتصاب سراسری بریتانیا بانگ بلند ناقوس

فریبرز پویا
    

اتحادیه  سراسری  متحد  و  روزه  سه  اعتصاب 
حقوق،  افزایش  برای  بریتانیا  قطار  کارگران 
جلوگیری از طرح اخراج اجباری هزاران کارگر 
سه شنبه ٢1 ژوئن شروع شد و تا شنبه آینده 

ادامه خواهد داشت. 

خواست افزایش ۷ درصدی حقوق در برابر تورم 
باالی 10 درصد برای کارگرانی که در سه سال 
گذشته افزایش حقوقی نداشته اند با حمایت وسیع 
مردم روبرو شد. این در حالی است که  وزیران 
دولت جانسون و تمامی مطبوعات سراسری مانند 



بی بی سی به تالش ناموفقی دست زدند تا مردم 
را علیه اعتصابیون تحریک کنند.

از  اولین اعتصاب عظیم و سراسری بخشی  این 
کارگران بریتانیا است که کل سیستم قطار را 

فلج کرده است.

 پیروزی تا کنون این اعتصاب که با خواست سیستم 
ترانسپورت امن قطار برای منفعت عمومی به جای 
همراه  قطار  صاحبان  به  سود  نجومی  پرداخت 
بوده است، مدیون یکپارچگی اعتصاب کنندگان، 
رهبری قبراق و خستگی ناپذیر و دقیق مایک لینج 
سخنگو و رهبر اتحادیه سراسری کارگران قطار 
است. او یک تنه  پاسخگوی هجوم مطبوعات بود 



و خوش درخشید.

این اعتصاب به همراه اعتصاب یک روزه هفتاد 
هزار کارگر ترانسپورت روز دوشنبه در بلژیک، 

توجه را به خود جلب می کند. 

کارگران بخش های دیگر بخصوص پرستاران و 
معلمان این اعتصاب را بعد از دو دهه سکوت 
برای خود نقطه عطفی می بینند و پیروزی آن بانگ 
بلند ناقوس یک نبرد و جنب و جوشی دوباره را 

در میان کارگران بریتانیا و اروپا نوید می دهد.
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موج چپ در آمریکای التین
کاظم نیکخواه

رسانه ها مختلف از موج چپ در آمریکای التین 
سخن میگویند و جریانات راست ابراز نگرانی 
در   “ که  میدهد  گزارش  سی  بی  بی  میکنند. 
حال حاضر در شش کشور پرجمعیت آمریکای 
جنوبی، چپ  در قدرت است: مکزیک، آرژانتین، 
پرو، ونزوئال، کلمبیا و شیلی. در برزیل هم لوال 
ریاست جمهوری  برای  زیادی  شانس  داسیلوا 

مجدد دارد”. که میشود هفت کشور 



نکته مثبت در این موج چپ از نظر ما اینست 
که بازتاب فضای چپ جوامع آمریکای التین و 
جنوبی است که محبوبیت کمونیسم  و سوسیالیسم 
و مارکس در آنها در میان مردم دست باال دارد. 
چپ با هر معنی یعنی درصدی از رفاه و بیمه های 
اجتماعی و مسئول بودن دولت در تامین مایحتاج 
زندگی مردم. راست یعنی ریاضت اقتصادی و 
هرس کردن بیمه های رفاهی و اجتماعی. روی 
کار آمدن رژیم های چپگرا در آمریکای التین 
را به این معنا باید به فال نیک گرفت و از آن 

خوشحال بود.

و ضد  رفرمیست  اساس  در  اینها جریاناتی  اما 
امپریالیست و آلوده به ناسیونالیسم و مذهب اما 



با گرایشات چپ هستند. طبعا روی کار آمدن 
و  غنیمت  راست،  نیروهای  با  مقایسه  در  آنها 
فرصتی برای مردم است. اما تا زمانی که چپ  
کمونیستی و انسانی و ضد سرمایه داری و بری 
از ناسیونالیسم و مذهب و سنتهای پوسیده، یعنی 
کمونیسم انسانی و کارگری به قدرت نرسد و 
انسانی کردن  برای  در شوراهایشان   را  مردم 
جامعه سازمان ندهد، هنوز این دست به دست 
شدن های قدرت مشکل اساسی مردم را حل 

نخواهد کرد. 
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از 
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