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 د�رھای گم شده و 
 ھای طبقه حاکم نزاع جناح

  بر سر توزيع د�رھای نفتی
 

گزارش رئيس ديوان محاسبات جمھوری 
اس/می، تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه سال 

 که در ھفته گذشته به مجلس ارتجاع داده شد، ٩٧
دارای محورھای متعددی از تخلفات کابينه 

اما آنچه که .  روحانی در اجرای قانون بودجه بود
ھا بر سر   در اين ميان برجسته شد، نزاع جناح

 ۴/  ٨نحوه توزيع دGرھای نفتی، گم شدن  
 ۴٢٠٠ميليارد دGر و چگونگی مصرف ارز 

 .تومانی بود
Gھا اما بحث جديدی در  ر ماجرای گم شدن د
ماجرائی است که Gاقل .  جمھوری اس/می نيست

از دوران رفسنجانی ھمواره وجود داشته و ادامه 
ھای ھيئت   سالھاست که ھرگاه جناح.  يافته است

بری از دGرھای نفتی   حاکمه بر سر سھم
گيرد، يا برای به زير   شان باG می  اخت/فات

کنند، بحث دGرھای   کشيدن يکديگر ت/ش می
کنند و پس از آن که با   ناپديد شده را برم/ می

يکديگر تسويه حساب کردند، مسئله مختومه 
شود، تا زمانی ديگر، که دو باره اين   می

اخت/فات، پای دGرھای ناپديد شده جديد را به 
 . ميان بکشد

نژاد بر سر کار بود، مکرر   در دورانی که احمدی
بحث دGرھای ناپديد شده به ميان آمد و بی سر و 

روحانی اما ھنوز ھم ھرگاه .  صدا خاتمه يافت
آيد، به دGرھای   نژاد پيش می  بحث دوران احمدی

حاG نوبت .  گردد  گم شده در دوران وی باز می
خود او شده است که اين بار رقبای وی ماجرای 

ای از   دGرھای ناپديد شده را به عنوان نمونه
البته فساد درون .  ھای کابينه برم/ کنند فساد

دستگاه دولتی در دوران روحانی بيش از آن 
ھا تن از  ده.  است که محدود به بحث دGرھا باشد

ھا از جمله برادر  مقامات کابينه و وابستگان آن
آقای روحانی توسط دستگاه قضائی وابسته به 

با اين .  اند جناح رقيب محاکمه و محکوم شده
وجود، او ھم ھمانند احمدی نژاد نه تنھا در اين 
مورد، بلکه در کل ھرگونه فسادی را که مرتبط 

 . کند با کابينه باشد، انکار می
رغم اين انکار، دعوای جديد بر سر دGرھا  علی

ھای رقيب روحانی  گروه.  از سال گذشته آغاز شد
 ميليارد دGر را ١٨مطرح کردند که ھيئت دولت  

 تومانی برباد داده ۴٢٠٠ با ارز ٩٧در سال 
 .است

مردم بدانند در :  حسن روحانی در آن زمان گفت
اين دولت يک لایر يا يک دGر گم نخواھد شد و 

 بود که شھر ووھان چين، ٢٠١٩اواخر دسامبر 
مرکز توجه مھمترين رسانه ھای خبری جھان 

آنچه توجه تمامی خبرگزاری ھای معتبر .  شد
جھانی را به سمت شھر ووھان کشانيد، نه جاذبه 
ھای توريستی و جلوه ھای سير و سياحتی اين 
شھر، بلکه خبر شيوع ويروس کرونا در ووھان 

ويروسی مرگبار، که ھمانند ميھمانی .  بود
ناخوانده و سرزده  وارد خانه ھای مردم شد و به 

دولت .  سرعت مرگ را برايشان به ارمغان آورد
ھای جھان، که در آن روزھای آغازين، تنھا 
نظاره گر افزايش تعداد کشته شدگان در ووھان 
چين بودند، تا به خود آمدند، حضور مرگبار اين 

 اط/عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست 

 در محکوميت استرداد و اعدام مصطفی سليمی

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۶۶شماره    ٩٩  ارديبھشت  ١ –سال  چھل و دوم 

 
 )اقليت(بيانيه سازمان فدائيان                 

 ر             به مناسبت اول ماه مه روزجھانی کارگ
 

 باد سوسياليسم، يگانه راه نجات بشريت    زنده

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

. مھمان ناخوانده را در درون مرزھای خود يافتند
ويروسی که مرز نمی شناخت و به سرعت جھان 

 .را تسخير کرد
از زمان شيوع ويروس کرونا در ووھان چين،  
در اين مدت، اُختاپوس .   ماه گذشته است۴

، آنچنان جھان را در سيطره ١٩ويروس کوويد 
ھجوم مرگبار خود گرفته است، که رھايی از 
کابوس آن، دست کم تا ماه ھا برای دولت ھا و 

 . مردم جھان متصور نيست
سازمان ملل، صندوق بين المللی پول و سازمان 
بھداشت جھانی، حضور ملموس اين مھمان 

 ، "گذاری ھوشمند فاصله
 ھای مردم عام عامدانه و آگاھانه توده قتل

 
ھا تا روز شنبه،   در سراسر جھان شيوع يافته و طبق آخرين داده١٩چندی است که اپيدمی ويروس کوويد 

 ھزار نفر فراتر ١۵۴شدگان از   ھزار نفر و شمار فوت٢۵٠ ميليون و ٢ فروردين، تعداد مبت/يان از ٣٠
تر  ھا، ترديد دارند و آمار واقعی را بسيار بيش بسياری نسبت به آمار منتشره از سوی دولت.  رفته است

با وجود اين، طبق ھمين آمار رسمی الگوی شيوع، ابت/، مرگ و ميرھا و بھبوديافتگان در .  دانند می
تدابير مقابله با شيوع بيماری، شرايط جغرافيايی، شناسايی .  ھايی با ھم دارند کشورھای مختلف، تفاوت

 بحران کرونا و ضرورت سازماندھی توده ای

 دزدی دولت از جيب کارگران در روز روشن



 ٢ ٨۶۶ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١    ٢

١از صفحه   

 ھای طبقه حاکم بر سر توزيع د�رھای نفتی د�رھای گم شده و نزاع جناح
آن در دوران ديگری بود که ميلياردھا دGر گم می  

اکنون اما، رئيس  .  شد و ھنوز ھم پيدا نشده است 
ديوان محاسبات آمده است با گزارش تفريغ بودجه  

 ميليارد دGری که با ارز  ۴ /  ٨  و مبلغ  ٩٧ سال  
 تومان به اشخاص حقيقی و حقوقی داده شده  ۴٢٠٠ 

اما به جای واردات کاGھای اساسی، ناپديد شده  
 . است 

رئيس ديوان محاسبات رژيم در گزارش خود به  
  ۴٢,٠٠٠ تأمين ارز به نرخ دولتی  «:  مجلس گفت 

ريالی برای واردات کاGھای اساسی و غير اساسی  
 بابت واردات کاGھا و خدمات  »١٣٩٧ در سال  

اساسی و غير اساسی معادل سی و يک ميليارد و  
  ٣١,۴١۶,٠٠٠,٠٠٠ چھارصد و شانزده ميليون  

 .دGر ارز به نرخ دولتی تأمين شده است 
مطابق بررسی ھای به عمل آمده در اين ديوان و  
اط/عات اخذ شده از گمرک جمھوری اس/می  

، مجموعا بالغ بر چھار  ١٣٩٨/٩/١٢ ايران تا تاريخ  
(ميليارد و ھشتصد و بيست و يک ميليون  

دGر توسط اشخاص حقيقی و   )  ٨٢١,٠٠٠,٠٠٠ ٫ ۴ 
 ريالی،  ۴٢,٠٠٠ حقوقی، علی رغم دريافت ارز  
 . وارداتی صورت نگرفته است 

بررسی  :  "وی به جزئيات آن پرداخت و سپس گفت 
اق/م تأمين ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در  
شرايطی که بخش صنعت بيشترين نياز ارزی برای  
تأمين مواد اوليه و تجھيزات را داشته و کشور دست  
به گريبان تأمين ارز کاGھای اساسی به ويژه غذا و  
دارو بوده که بدون توجه به شرايط کشور و تحريم  

، معادل دو  ١٣٩٧ ظالمانه استکبار جھانی، در سال  
ميليارد و ھفتصد و شش ميليون  دGر ارز به نرخ  

 ريالی به واردات کاGھای غير  ۴٢,٠٠٠ دولتی  
اساسی از قبيل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی،  
تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، Gمپ،  
درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب  
بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص  
 ."يافته که بعضا دارای توليد مشابه داخلی بوده است 

اين گزارش اعتراض فوری حسن روحانی را در  
پی داشت  که صد درصد گزارش را در مورد ارز  
غلط اع/م نمود و بعد ھم  گفت اگر قرار است  

ھا و نھادھای    حسابرسی شود بايد از ھمه ارگان 
جمھوری اس/می حسابرسی شود و نه صرفاً  

به عبارت ديگر اگر قرار است  .  دستگاه اجرائی  
وی  .  ھاعلنی شوند بايد ھمه برم/ شوند   فساد و دزدی 

 : گفت 
دولت دو سمت دارد، يکی اداره اجرائيات است  "

ببينيد بودجه و سازمان  .  ويکی اداره کل کشور است 
اداری و استخدامی در اختيار رئيس جمھور است و  

اداری استخدامی ھم  .  ھا است   مربوط به ھمه دستگاه 
مربوط به دستگاه اجرايی نيست، بودجه ھم برای  

 .دستگاه اجرايی نيست برای ھمه کشور است 
اينجا ديوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اينکه  

ھا چگونه خرج شده، ھر چه از بودجه      اين پول 
کند،    کند، دولت ھم از بودجه استفاده می     استفاده می 

کند،      قوه قضائيه و قوه مقننه ھم از بودجه استفاده می 
نھادھای نظامی و انق/بی و فرھنگی ھم استفاده  

نظارت بايد،  .  کنند و لذا اين برای يکجا نيست     می 
نظارت عام باشد، نه ھمه دستگاه نظارت را بگذاريم  

اين  .  در يک دستگاه و بقيه دستگاه را فراموش کنيم 
کار نظارت را بکنيد ولی بصورت عام اين کار را  

 "انجام دھيد؛ اينجا خودی و غيرخودی نداريم  
چون يک بخشی را شنيدم درباره ارز، آن بخشی  "

آن  .   صد در صد غلط بود   که من شنيدم، آن بخش 
اط/عی محض از    بخشی که من شنيدم، کام/ً بی 

اين خيلی برای ما بد  .  است     مقررات و قوانين کشور 
است که يک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن  

 ."حرف منطبق نباشد 
رئيس کل بانک مرکزی اما برخ/ف روحانی به  

در سال  : "انکار صد در صدی متوسل نشد و گفت 
 ميليارد دGر ارز بانکی تامين شده است که  ٣٠ ،  ٩٧ 

 ماه اول بود و از  ۴  ميليارد دGر آن در  ٢٠ حدود  
زمانی که بنده مسئوليت را به عھده گرفتم  

ھای ارزی تغيير کرد و از آنجا به بعد است   سياست 
که بحث واردات کاGھای اساسی و غير اساسی  
مطرح شد چون تا پيش از آن بانک مرکزی ھر  
ميزان تقاضای ارزی که ثبت سفارش برای واردات  

اوG  :  او ھمچنين گفت .  کرد   داشت را بايد تامين می 
  ٩٨  آذر  ١٢ اند    گونه که اع/م کرده   اين گزارش آن 

 ميليارد دGر  ١ /  ٨ تھيه شده است و در ھمان فاصله  
التفاوت      پس اGن اين مابه .  آن رفع تعھد شده است 

 ميليارد دGر ھم گم  ٣ دليل اين  .  ميليارد دGر است   ٣ 
شدن پول نيست بلکه واردکننده به دليل شرايط  
تحريمی نتوانسته رفع تعھد کند، کاG ممکن است  
ھنوز در راه باشد چون ما برای برخی کاGھا مانند  

دھيم وارد     ماه فرصت می ١٢ آGت صنعتی تا    ماشين 
سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک  .  کنند 
 .پس ھمه اين عوامل وجود دارد . باشد 

 ميليارد دGر را که به  ١ /  ۵ از اين سه ميليارد دGر،  
 کننده به تعھداتش عمل نکرده است،    نظر ما وارد 

اين  .  ايم   شان را به سازمان تعزيرات داده   اسامی 
تعھدی است که ايفا نشده است اما ممکن است ايفا  

 ."شود 
ھا بر سر     و کشمکش جناح   به رغم اين که جدال 

دGرھای ناپديد شده ادمه دارد، واقعيت قضيه اين  
است که دGرھا گم نمی شوند، بلکه به جيب  

روند، در اينجا دعوا ی ھميشگی    داران می   سرمايه 
 . بر سر بازتوزيع درآمد ملی است 

دولت در ھر سال از طريق بودجه دولتی بخشی از  
. کند   توزيع می   درآمد ملی را ميان سرمايه داران باز 

چون منابع بودجه عمدتا متکی به درآمد حاصل از  
نفت است، بخشی از دGرھای نفتی صرف ھزينه  
ھا    بوروکراسی و نيروھای مسلح و ضمائم آن 

داران توزيع    شود و بخش ديگر ميان سرمايه   می 
از آنجاپی که جمھوری اس/می يک رژيم  .  گردد   می 

استبدادی و فاسد متشکل از باندھای متعدد است، ھر  
گيرد،    جناحی که در راس قدرت اجراپی قرار می 

داران    کند اين باز توزيع به نفع سرمايه   ت/ش می 
ظاھر    خواه با شکلی به .  وابسته به اين جناح باشد 

ھائی که دولت انجام آنھا را به آنھا    قانونی مثل پروژه 
کند و يا به به صورت ارزی که در    واگذار می 

داران برای واردات کاGھا قرار می    اختيار سرمايه 
منتھا از آنجائی که جمھوری  .  دھد، يا اشکال ديگر 

اس/می يک رژيم استبدادی سر تا پا فاسد است اين  
توزيع به ھر شکلی که انجام بگيرد، ھمراه با زد و  
بند ميان رده ھای باGی بوروکراسی، دزدی و فساد  

چه کسی حتی در درون وابستگان به اين  .   است 
ھای ظاھرا    جناح می تواند امتياز انجام پروژه 

عمرانی و يا ارز واردات را بگيرد؟ آن افراد يا  
باندھائی که با بوروکراسی زد و بند دارند،  

ھای کت و کلفتی در سلسله مراتب    پارتی 
دھند و    ھای ھنگفت می   بوروکراسی دارند ، رشوه 

گيرد،    تا اينجای کار تمام آنچه که انجام می .  غيره 

ظاھرا قانونی است و کسی ھم از گم شدن ارزھا  
ولو اين که ھمان کاGی اساسی که  .  کند   صحبت نمی 

وارد شده است، به چند برابر ھزينه واردات آن به  
ای که    مقايسه .  فروش برسد، اشکالی در آن نيست 

خبرگزاری مھر از ھزينه تمام شده کاGھای اساسی  
ھای بازار به     تومانی با قيمت ۴٢٠٠ وارداتی با دGر  

 تا  ٣ دھد که اين کاGھا به بھای    عمل آورده نشان می 
حتی  .  رسند    برابری ھزينه تمام شده به فروش می ۴ 

اگر با ھمين پول عروسک،غذای سگ و گربه،  
چوب بستنی و غيره  وارد شود و به چند برابر ارز  

ای جدی    ارزان قيمت به فروش برسد، باز ھم مسئله 
ھمانگونه که اکنون در نزاع جناح ھا بحثی  .  نيست 

از دو ميليارد و ھفتصد ميليارد دGر در ميان نيست  
ً از گم شدن   /  ٨ و صرفا  ميليارد دGر صحبت  ۴  

ای که    ھا شيوه   در اينجا نيازی نيست به ده .  شود   می 
شوند از زدو بند با گمرک،    اين دGرھا باG کشيده می 

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، احتکار، بيش  
اظھاری، صادرات ھمان کاGی وارداتی وغيره  

مشکل  .   شوند   صحبت کرد که معموGً ھم برم/ نمی 
شود    آيد که اصل پول ھم باG کشيده می   جائی پيش می 

و مث/ نفتی که قرار بود فروخته شود و سھم  
وزارت نفت باز گردد، باز نمی گردد، مثل نمونه  
ھا    بابک زنجانی ، يا ماجرای فروش مواد پتروشيمی 

نژاد، يا ھمين ارزی که با بھای    در دوره احمدی 
داران داده شده  اما معادل     تومان به سرمايه ۴٢٠٠ 

شود و    گردد و از بيخ و بن ناپديد می   اش کاG بر نمی 
ً در بازار آزاد به چند برابر به فروش   فرضا

اينجاست که جناح رقيب توجيه به  .  رسد   می 
کند که جناح حاکم را مورد    اصط/ح قانونی پيدا می 

حمله قرار دھد و ماجرای دGرھای ناپديد شده در  
اما نزاع بر سر دGرھا  .  گيرد     صدر خبرھا قرار می 

 .شود   جا ختم نمی   به ھمين 
در جريان گزارش تفريغ،  تعدادی از نمايندگان   

جناح رقيب روحانی از رئيس ديوان خواستند که  
ھا برای     ميليارد دGری که به صرافی ١٨ درباره   

. تنظيم بازار ارز تزريق شد نيز توضيحی ارائه کند 
"او ھم  پاسخ داد  ديوان محاسبات می تواند به  : 
ھا نظير بانک مرکزی، وزارت    عملکرد دستگاه 

صمت، گمرک  ورود کند، اما برای مثال در مورد  
ھای    تواند به صرافی    تومانی نمی ۴٢٠٠ ارز  

خصوصی ورود کند و اين مسئوليت بر عھده قوه  
قضاييه است که جزئيات فرد به فرد و رقم به رقم به  
قوه قضاييه ارسال شده است و آنجا با جديت دنبال  

 ."شود   می 
ھا داده     ميلياردی که به صرافی ١٨ بنابراين ماجرای   

شده، فع/ً مانده است تا گويا دستگاه قضائی بررسی  
اما يک بخش گزارش ھم مربوط به چند و چون  .  کند 

ارزھای مربوط به نفت و صندوق توسعه ملی بود  
که رئيس ديوان محاسبات رژيم آن را مخفی اع/م  

ھا بايد در دايره محدود    کرد، چرا که  اط/ع از آن 
اين که در  .  نمايندگان سياسی طبقه حاکم باقی بماند 

آنجا چه خبر است، خودشان بايد به نحوی با يکديگر  
اما تاجائی که ماجرای  .  کنار بيايند و آن را حل کنند 

نا پديد شدن دGرھا در ميان است، اصل دعوا بر  
ھا و باندھای    سر توزيع دGرھای نفتی ميان جناح 

ھا    از اين نمونه گم شدن دGر .  درون طبقه حاکم است 
 وقتی که طبقه    تا .  مکرر رخ داده و خواھد داد 

دار و رژيم فاسد و استبدادی جمھوری     سرمايه 
اس/می بر ايران حاکم باشند، اين ماجرا ھمواره  

  .تکرار خواھد شد 
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 ) اقليت(              بيانيه سازمان فدائيان 
         به مناسبت اول ماه مه روزجھانی کارگر

 
 باد سوسياليسم، يگانه راه نجات بشريت       زنده

 
 

روزی است که کارگران جھان عليه استثمار و ستم و  .  اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر جھان است .  رسد   اول ماه مه روز جھانی کارگر از راه می 
 .گذارند   مايش می داری و استقرار سوسياليسم را به ن   زنند و اراده واحد طبقاتی خود برای نابودی نظام سرمايه   نابرابری، در اشکال متنوعی دست به اعتراض می 

ھای    ترين بحران   سابقه    و کم ترين   ترين، حاد   المللی با يکی از عميق   داری در مقياس بين   روند که نظام سرمايه   کارگران جھان امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه می  
شده    ھمزمان، شيوع بيماری کرونا که اين بحران را به نقطه اوج خود رسانده، به يک معضل بزرگ اجتماعی در سرتاسر جھان تبديل .  دوران حيات خود روبروست 

که کرونا روزانه ھزاران نفر را به کام مرگ کشانده است، صدھا ھزار کارگر کار خود    افزون بر اين .  ھا ميليون کارگر را تحت تأثير خود قرار داده است   وزندگی صد 
ھا به معيشت، س/مت    توجھی آن   داری در قبال کرونا و بی   ھای سرمايه   واکنش دولت .  اند   ھا تن ديگر در معرض اخراج و بيکاری   ميليون .  اند    داده و بيکار شده   را ازدست 

کرونا، بوی گند و کثافت  .  داری را در معرض ديد جھانيان قرارداد   بار سرمايه   غايت ضد انسانی و نکبت   بار ديگر ماھيت نظم به   کش، يک   و جان انسان کارگر و زحمت 
داری را از عمق به سطح آورد و    کرونا به بارزترين شکل ممکن پوسيدگی و ورشکستگی و لجن سرمايه .  کشی انسان از انسان را در اقصا نقاط گيتی پراکند   نظم بھره 
تا آخرين  چرخد،    کرونا به جھانيان نشان داد که در برابر بشريت، ھيچ راه ديگری جز نابودی نظم انسان ستيزی که بر محور استثمار انسان از انسان می .  عيان کرد 

يگانه نظمی  .  ارد کند و جايگزينی آن بانظم سوسياليستی وجود ند   مھابا آن را تخريب می   مکد و دشمن طبيعت است و بی   قطره نيروی کار جسمی و فکری کارگر را می 
 .گرا است    بخش انسان و طبيعت   که نجات 
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داری و استقرار    يه ھای خود در سرتاسر جھان برای برچيدن نظام سرما   ای   طبقه   ناپذير از طبقه کارگر جھانی است مانند تمام ھم   طبقه کارگر ايران که جزئی جدائی 
تر    تر و عميق   ازپيش ژرف   داری ايران بيش   روند که بحران اقتصادی سرمايه   کارگران ايران امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه می .  کند   سوسياليسم مبارزه می 

ھای    ھا اين بحران را تشديد نموده، کرونا آن را به مرحله اوج رسانده و تضاد   ادامه تحريم .  ای به خود گرفته است   فقر و ف/کت و بيکاری ابعاد گسترده .  شده است 
. اند   کش قربانی کرونا شده   ھا کارگر و زحمت   دار حاکم و دولت اين طبقه، روزانه صد   کاری طبقه سرمايه   مباGتی و اھمال   در اثر بی .  طبقاتی به نقطه ستيز رسيده است 

ميليونی بيکاران    صف ده   ھا ھزار کارگر اخراج و بيکار شده و به   تر از دو ماه، صد   در فاصله کم .  ھا ھزار تن ديگر در معرض ابت/ به اين بيماری قرار دارند   ده 
فقط تمام بار بحران اقتصادی را بردوش    دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، نه   طبقه سرمايه .  ھا کارگر ديگر در معرض بيکاری قرار دارند   ميليون .  اند   پيوسته 

در  .  اند   ازمان داده برداری کنند و تعرض بزرگی را عليه سطح معيشت طبقه کارگر س   اند از بحران کرونا نيز به سود خويش بھره   طبقه کارگر انداخته بلکه سعی کرده 
 درصد، حداقل  ٢١  درصد اع/م نموده، اما شورای عالی کار رژيم، با افزايش فقط  ۴١  درصد است و بانک مرکزی آن را   ۵٠ شرايطی که نرخ تورم باGی  

اين  .  کند    ھزارتومان تجاوز نمی ۶٠٠  ميليون و  ٢  ھزارتومان تعيين کرد که با افزودن تمام مزايای جانبی، مزد ماھانه کارگر از  ٨٣۵  ميليون و  ١  را  ٩٩ دستمزد 
تر    ھا عميق   ھا و دستمزد   با اين مصوبه، شکاف ميان ھزينه .   ميليون تومان است ١٠  تا  ٩  نفره کارگری بين  ۴  تا  ٣ ست که ھزينه حداقل سبد معيشت يک خانوار    درحالی 

بار ديگر ضرورت عبور از مکانيزم تعيين حداقل    تعرض جديد طبقه حاکم به سطح معيشت کارگری يک .  تری يافت   و قدرت خريد طبقه کارگر بازھم کاھش بيش 
 .ت نشان داد دستمزد توسط شورای عالی کار و فراتر از آن ضرورت عبور از کل نظم موجود که ھرسال فقر و گرسنگی بيشتری را بر طبقه کارگر تحميل نموده اس 
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. اند   ين طبقه ببار آورده انديش پاسدار منافع ا   شدت تاريک   دار حاکم و رژيم سياسی ارتجاعی و به   ترين فجايعی ھستيم که طبقه سرمايه   در جمھوری اس/می ما شاھد عظيم 
سھي/ت Gزم استثمار  دارد و دولت نيز امکانات و ت   کند به کار وامی   دار کارگر را در شرايطی که ابت/ به بيماری کرونا و خطر مرگ، جان وی را تھديد می   سرمايه 

منظور پائين آوردن شيوع بيشتر بيماری در ميان کارگران، تمام واحدھای توليدی که توقف فعاليت    ست که به   اين در حالی .  کارگر را در اختيار وی قرار داده است 
دستمزد کارگران در ايام تعطيل بی  .  طور موقت بايد تعطيل شوند   رساند و توليد در آن مبرميت ندارد، به   ی فوری به شرايط زندگی و معيشت مردم نمی     ھا صدمه   آن 
ھا و    ھا و کارخانه   در کارگاه .  ھا قرار گيرد   رايگان در اختيار آن   ھا به   وکاست پرداخت شود و تمام نيازھای بھداشتی برای حفظ جان و س/مت کارگران و خانواده آن   کم 

و از ابت/ی   کننده دراختيار کارگران قرار گيرد    طور مرتب ضدعفونی شود و دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی   شوند، محيط کار بايد به   مؤسساتی که تعطيل نمی 
 .داری ديگر نيز به مرحله اجرا درآمده اند   حد اقل اقداماتی که در برخی کشورھای سرمايه . کارگران به بيماری کرونا تا حد ممکن جلوگيری شود 
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ر سود و افزايش سود و  گونه ارزشی برای جان و س/مت کارگران قائل نيستند و در ھمه حال، در فک   ھا ھيچ   داران و دولت آن   ايم که سرمايه   ما ھمه به تجربه دريافته 

جز مبارزه راه  .  اند   ھای خويش   اند که جمھوری اس/می و تمام سران آن، تنھا در فکر استثمار و غارت و پرکردن جيب   کارگران به تجربه دريافته .  اند   انباشت سرمايه  
فرستد ساکت    ھا و در مقابل سياستی که کارگران را عامدانه به کام مرگ می   انگاری   ھا و سھل   تفاوتی   طبقه کارگر البته در برابر اين بی .  ديگری پيش پای ما وجود ندارد 

پی سرمايه عليه سطح معيشت کارگری و تشديد آن با    در   ھا اما تعرضات پی   ھا و محدوديت   رغم فشار   به .  ننشسته و دراشکال متنوعی دست به اعتراض زده است 
ھای فعاGن کارگری و ساير    ھای مستقل کارگری و تشکل   افزون بر تشکل .   دستاويز قرار دادن کرونا، اعتراضات متعددی را در ميان کارگران در پی داشته است 

اين اعتراضات در اشکال  .  اند   ھای مختلف دست به اعتراض زده   ھای صنفی معلمان، بازنشستگان و نويسندگان، کارگران نيز در شھرھا و رشته   ھا مانند تشکل   تشکل 
فارس،    اعتصاب و تجمع کارگران ھلدينگ خليج .  توان به موارد زير اشاره نمود   گوناگونی ازجمله در شکل اعتصاب و تجمع بروز يافته است که برای نمونه می 

ر،  ھای ماھشھ   ھا، برخی پتروشيمی   سازی   خودرو، قطعه   اعتصابات و تجمعات کارگران عسلويه، اعتراضات مکرر کارگران کنتور سازی، اعتراض در ايران 
تپه،    رگران ھفت شھری، کا   ھای بين   ای، رانندگان اتوبوس   ونقل جاده   آھن استان گلستان و چند استان ديگر، کارگران حمل   کارگران نگھداری خط و ابنيه فنی راه 

کارگران  ھای شرکت ملی نفت ايران، اعتصاب کارگران معدن مس سونگون، معدن گل گھر سيرجان،    مخابرات، کارگران شرکت نفت و گاز اروندان از زيرمجموعه 
است،   )  ٩٩ (ماه سال جاری   ای از اعتراضات کارگری در فروردين   ھا فقط گزيده   Gزم به ذکر است که اين نمونه .  ھای اصفھان   پز خانه   ھا، و کارگران کوره   شھرداری 

 .شک ادامه داشته و تشديد خواھد شد   اعتراضاتی که بی 
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برپائی اجتماعات و رژه خيابانی که شکل اصلی اعتراض طبقه کارگر و نمايش  .  اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز ميتينگ و تظاھرات و اعتراض خيابانی است 
بايد  .  شده است   تحميل ھمبستگی طبقاتی کارگران در اول ماه مه بوده است، با مانع کرونا مواجه شده مانعی که خارج از اراده و خواست طبقه کارگر پديدار و بر آن  
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   به مناسبت اول ماه مه روزجھانی کارگر

 

باد سوسياليسم، يگانه راه نجات بشريت  زنده  

احتمال مبت/ شدن کارگران به بيماری کرونا را از بين برد يا تا حد ممکن آن را  
داشت اول ماه مه و اع/م ھمبستگی با کارگران سراسر    درگرامی .  کاھش داد 
توان و بايد از اشکال مناسبی مبتنی بر شرايط و ابتکارات و خ/قيت    جھان، می 

يکی از اشکال مبارزه کارگری در روز اول ماه مه در  .  کارگران استفاده نمود 
کشورھايی که روز کارگر يک روز تعطيل رسمی نيست، اعتصاب و خواباندن  

ھای توليد،    توان با اعتصاب و توقف ماشين   بنابراين می .  ھای توليد بوده است   چرخ 
پوشيده نيست که در شرايط کنونی حفظ جان و  .  به استقبال اول ماه مه رفت 

ھا    ھا، از خيابان   رو بخشی از فعاليت   ازاين .  س/متی کارگران در اولويت قرار دارد 
ابتکارات فعاGن کمونيست و  .  گردد   ھای مجازی منتقل می   ھا، به شبکه   و ميدان 

تواند تا حدی کسر و کمبود اجتماعات    کارگران آگاه و پيشرو در اين زمينه می 
تواند جای آن    پيمايی خيابانی را جبران کند اگرچه ھرگز نبايد و نمی   کارگری و راه 

 .را بگيرد 
ھای متنوعی برای تحقق    ترديد کارگران ايران اول ماه مه در اشکال و شيوه   بی 

زنند و ضمن گراميداشت روز جھانی    ھای خود دست به اعتراض می   خواست 
در  .  دارند   کارگر، ھمبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جھان اع/م می 

ھای سياسی و    ھای ھرساله کارگران ويژه اول ماه مه، خواست   ھا و قطعنامه   بيانيه 
ای که    ھای ويژه   امسال نيز در کنار خواست .  شود   اقتصادی متعددی مطرح می 

ھای اول    ترين خواست   بحران کرونا بر ليست مطالبات کارگری افزوده است، مھم 
حق ايجاد تشکل مستقل، لغو تمام  .  ھای سياسی طبقه کارگر است   ماه مه، خواست 

احکام صادره عليه فعاGن کارگری و سنديکايی، منع تعقيب و پيگرد قضايی و  
سازی، آزادی کارگران زندانی و تمام زندانيان سياسی و سرانجام    امنيتی و پرونده 

عنوان يک روز تعطيل در تقويم رسمی    به رسميت شناخته شدن اول ماه مه به 
ترين خواست اقتصادی افزايش حداقل دستمزد به    ھا، مبرم   کشور و ھمپای اين 
 .ھای کارگری در اول ماه مه ھستند   ترين خواست   باGی خط فقر، برجسته 
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گريبان    به   ناپذير دست   داری ايران با يک بحران عميق حاد و چاره   اقتصاد سرمايه 
ھای طبقه حاکم و رژيم جمھوری اس/می که پاسدار منافع طبقه    تمام ت/ش .  است 
بست با    دار و ديگر مرتجعين است برای نجات نظم موجود از بحران و بن   سرمايه 

ھا تن از مردم در فقر و بيکاری و    که ميليون   درحالی .  شکست روبرو شده است 
ھای جامعه توسط مشتی    برند، دزدی و اخت/س و چپاول ثروت   گرسنگی بسر می 

فساد سرتاپای نظم حاکم  .  تری به خود گرفته است   انگل، روز بروز ابعاد گسترده 
با  .  ست و بايد برچيده شود   اين نظم تنھا درخور سرنگونی .  را فراگرفته است 

تری سرتاپای نظم موجود را    شک بحران سياسی حاد   فرونشستن بحران کرونا، بی 
ھای بزرگ اجتماعی و    ھا، تکان   ھا، قيام   ھا، خيزش   شورش .  درھم خواھد پيچيد 

دھند و    اکنون آن را ھشدار می   موجی از اعتصابات کارگری که حاميان رژيم از ھم 
 .از آن بيم دارند، در انتظار نظم موجود است 

بست و بحران مرگ    داری چه در مقياس جھانی و چه در ايران، با بن   نظام سرمايه 
زبان، پايان عمر خويش را اع/م نموده و اين    باری روبروست و با ھزار و يک 

حقيقت از ھرزمان ديگری بر ھمگان آشکارشده است که يگانه راه نجات بشريت  
 !باد سوسياليسم   زنده . سوسياليسم است 

 
 باد اول ماه مه  زنده

 روز ھمبستگی طبقاتی کارگران سراسر جھان
 سرنگون باد رژيم جمھوری اسSمی 

  برقرار باد حکومت شورايی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١٣٩٩ارديبھشت 
 

 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
 

 

 اطSعيه شورای ھمکاری 
 نيروھای چپ و کمونيست 

 در محکوميت استرداد و اعدام مصطفی سليمی
 

، زندانی سياسی مصطفی سليمی که توسط ٩٩فروردين   ٢٣صبح روز
. حکومت اقليم کردستان به جمھوری اس/می تحويل داده شده بود، اعدام شد

سال درشکنجه گاه ھای رژيم جمھوری اس/می محبوس ١٧مصطفی سليمی 
وی درجريان شورش زندانيان زندان سقز، موفق به فرار از زندان شده .  بود

و خود را به اقليم کردستان عراق می رساند و درآنجا درخواست پناھندگی 
اما مسئولين حکومت اقليم ابتدائی ترين حقوق انسانی و مقاوله نامه .  می کند

ھای بين المللی درباره حقوق پناھجويان را زيرپا می گذارند و بدون شرم از 
توده ھای زحمتکش مردم، ازجمله توده ھای تحت ستم کردستان، اين زندانی 
سياسی پناھنده را به ماموران رژيم ددمنش اس/می ايران تحويل می دھند و 
آنھا نيز برای زھر چشم گرفتن از زندانيانی که در ھفته ھای اخير در زندان 

 .ب/فاصله وی را اعدام می کنند ھا دست به شورش زده بودند
 

رژيم جمھوری اس/می در شرايطی دست به اين جنايت ھولناک ميزند که 
اجتماعی Gينحلی دست به گريبان -سياسی   -جامعه با بحران ھای اقتصادی 

است؛ ع/وه بر آن بحران کرونا روزانه جان صدھا تن از مردم را می 
جنايتکاران حاکم که ھيچ راه .  گيرد؛ و زندگی ميليون ھا  تن را تھديد می کند

حلی برای برون رفت جامعه از اين بحران ھا ندارند؛ بر اين توھم اند که 
تنھا با زھر چشم گرفتن از کارگران و زحمتکشان و تداوم سرکوب جلو 
فوران اعتراضات سياسی اجتماعی را گرفته و چند صباحی ديگر به 

 حاکميت سرکوبگرشان ادامه دھند
.  

 ! زحمتکشان، افکار عمومی آزاديخواه،کارگران
        

ھمکاری صاحبان قدرت وثروت حاکم براقليم کردستان با حاکمين مستبد 
تحويل پناھنده سياسی که از .  وجنايتکار حاکم برايران، برکسی پوشيده نيست

زندان و اعدام گريخته وبه اقليم پناه آورده بود، رويه ای مذموم و نفی آشکار 
ابتدائی ترين حقوق انسانی يک پناھنده سياسی و مغايرمنش انساندوستانه 

  .زحمتکشان کردستان است ونبايد بی جواب گذاشته شود
 

 چپ وکمونيست، اين عمل غيرانسانی مسئولين نيروھایشورای ھمکاری 
اقليم کردستان و ھمدستی آنان با رژيم جنايت پيشه جمھوری اس/می را 
بشدت محکوم کرده وھمه سازمان ھا، احزاب و نھاد ھای آزاديخواه و انسان 
دوست وسازمان ھای مدافع حقوق پناھندگان و توده ھای زحمتکش مردم را 

حاکمين اقليم کردستان .  به اعتراض عليه اين اقدام ضد انسانی فرامی خواند
بايد درنزد افکارعمومی ايران، کردستان وسراسرجھان افشا ومحکوم 

آنھا نيز ھمچون رژيم ددمنش جمھوری اس/می دراعدام زندانی .  بشوند
  .سياسی مصطفی سليمی، محکوم، مسئول وپاسخگوھستند

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسSمی 

 ، زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی
 

 ١٣٩٩  فروردين ٢۵ - ٢٠٢٠آوريل  ١٣
 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست :  امضاھا 
، ھسته )اقليت (  حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -کارگری
 اقليت
 
 
 



 ۵ ٨۶۶ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١    ۵
١از صفحه   

 بحران کرونا و ضرورت سازماندھی توده ای

٧درصفحه   

 و اثرات ويرانگر ٢٠٢٠ناخوانده را تا پايان سال 
آن بر اقتصاد جھانی را تا چندين سال بعد پيش 

با اين ھمه، حضور و شيوع اين .  بينی کرده اند
ويروس خطرناک در ايران، به دليل حاکميت 
ارتجاعی و سرکوبگر جمھوری اس/می و نيز 
پيشبرد سياست تبھکارانه اين رژيم در مقابله با 
 ١٩ويروس کرونا، سبب شده تا ويروس کوويد 

در ايران حضوری مرگبارتر و طوGنی تر از 
اين امر، دست .  ديگر کشورھای جھان داشته باشد

کم در ھشدارھای پياپی سازمان نظام پزشکی 
ايران، مسئول ستاد مبارزه با کرونا در تھران، 
مرکز پژوھش ھای مجلس اس/می، رئيس 
شورای شھر تھران و واکنش تعداد ديگری از 
اعضای ستاد ملی مديريت کرونا، به خوبی 

 . مشھود است
دفتر مطالعات مرکز پژوھش ھای مجلس 
اس/می، با اشاره به نظر شماری از کارشناسان 

" موج دوم شيوع بيماری"و اپيدميولوژيست ھا، 
کرده و از اين "  پيش بينی"کرونا را در ايران 

رو، نسبت به تصميم دولت جمھوری اس/می در 
بازگشايی مراکز توليدی و عدم قرنطينه کردن 

 تن از ٧٠.  شھرھای کشور ھشدار داده است
پزشکان کشور نيز، طی نامه ای به وزير 

ارائه آمارھا و داده ھا در "بھداشت با بيان اينکه 
جلسه غير علنی مجلس دردی را دوا نخواھد 

آمار مربوط به "، از او خواسته اند تا "کرد
مبت/يان، آزمايش ھا، مرگ و مير و شيوه ھای 
جمع آوری اين اط/عات را به طور شفاف و با 

ع/وه بر .  در اختيار عموم بگذارد"  جزئيات
موارد فوق، حميد سوری، عضو ستاد ملی 
مديريت کرونا نيز در گفتگو با خبرگزاری ايرنا، 

روند اپيدمی کرونا در کشور "با تاکيد بر اينکه 
ھمچنان صعودی است و در ھيچ استانی به پيک 
و نمودار پ/تو يا سطح افقی نمودار اپيدمی کرونا 

"، اع/م کرد"نرسيده ايم بنده به عنوان : 
کارشناس اپيدميولوژی، از بازگشايی مشاغل، 
بسيار نگران ھستم و معتقدم اين کار ھزينه و بار 

با اين کار، ...  ھنگفتی را به جامعه تحميل می کند
شانس موفقيت در کنترل اپيدمی کرونا بسيار کم 

پيش از حميد سوری، يکی ديگر از ".  است
معاونان اين وزارتخانه نيز اع/م کرده بود، اين 
ويروس حاG حاG ھا در ايران ماندگار است و 

ما نتوانيم از شر آن "  تا پايان سال ھم"چه بسا 
 .خ/ص شويم

ھمه اين اظھار نظرھا و واکنش ھای موجود ، 
بيانگر نگرانی شديد از وضعيت موجود و به 
درازا کشيدن زمان ماندگاری ويروس کرونا در 

شرايط سخت و دشواری که دولت .  ايران است
جمھوری اس/می به عمد و آگاھانه در صدد است 
با پيشبرد سياست ايمن سازی گله ای، وضعيت 
مرگبارتری را بر کارگران و توده زحمتکش 

امری که دست کم طی ھفته .  ايران تحميل کند
ھای گذشته، کام/ روشن شده است که حاکمان 

جمھوری اس/می چه خواب ناخوشيايندی برای 
اينکه ھيئت حاکمه ايران، .  مردم ايران ديده اند

کمترين ارزشی برای جان مردم قائل نيست، 
اينکه آنان در ھر فرصتی برای کشتار توده ھای 
مردم ايران سود برده اند، نياز به ھيچ شرح و 

 سال ۴١جمھوری اس/می طی .  توضيحی ندارد
گذشته به شکل ھای مختلف اين امر را به اثبات 

چه در سال ھای اعدام و کشتارھای .  رسانده است
دست جمعی، چه در تحميل فقر و ف/کت و بی 
خانمانی، چه در مواقع توفان و بارندگی که جان 
و زندگی صدھا ھزار نفر از مردم اسير امواج 
سي/ب شد و چه زمانی که زلزله آمد و خانه ھای 

در تمام سال ھای .  مردم بر سرشان آوار شد
حاکميت جمھوری اس/می، کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران در ھر حادثه ای با سرکوب 

اين امر، با .  عريان طبقه حاکم مواجه بوده اند
 به اوج رسيد و ٩٨کشتار مردم ايران در آبان 

اکنون با شيوع ويروس کرونا، جمھوری اس/می 
در ابعاد بزرگتری توده ھای مردم ايران را به 

 .کام مرگ کشانده است
وقتی جمھوری اس/می برای جان مردم ارزشی 
قائل نيست، وقتی ھيئت حاکمه ايران در مواجھه 
با ويروس کرونا، توده ھای مردم را بدون 
کمترين امکانات معيشتی، دارويی و درمانی به 
حال خود رھا کرده است، اين مردم گرفتار در 
چنگال ويروس کرونا چه بايد بکنند؟ آيا بايد دست 
روی دست بگذارند و روز از پی روز، شاھد 
مرگ و نابودی تعداد بيشتری از ياران و 
عزيزان خود باشند؟ در اين ميان، طبقه حاکم و 
دولت تبھکار جمھوری اس/می، به روال 
ھميشگی اش، آب پاکی را بر دست مردم ريخته 
است، پس می ماند اينکه خود مردم برای نجات 

 . خود و ديگران چه اقداماتی بايد انجام دھند
 دھه زير ستم و ۴برای مردمی که بيش از 

سرکوب و کشتار جمھوری اس/می روزگار 
گذرانده اند، اگر ھم اينک اين امکان وجود داشت 
و توازن قوا اين اجازه را به آنان می داد که 
ھمين ا�ن جمھوری اس/می را سرنگون کنند، 

حال که .  مسلما لحظه ای درنگ نمی کردند
ويروس کرونا بر جان و ھستی شان خيمه زده و 
شرايط سرنگونی فوری جمھوری اس/می دست 
کم در شرايط کنونی برايشان مقدور و ممکن 
نيست؛ ضرورت سازماندھی توده ای، يا 
سازماندھی کميته ھای مح/ت و يا ھر نام و 
عنوان ديگری که بر آن بگذاريم، کمترين اقدامی 
 . است که بايد بر اھميت شکل گيری آن تاکيد کرد
سازماندھی چنين کميته ھايی، پيش از اين نيز 

 شکل ٩٨بعضا در جريان سيل فروردين ماه 
نمونه اش سازماندھی کميته ھای ھمياری .  گرفت

درخوزستان و نيز توسط کارگران ھپکو و گروه 
ھای ديگری از نيروھای مردمی بود که در 
اقدامی عاجل به ياری مردم  سيل زده در مناطق 

اکنون اما وضعيت به کلی .  مختلف کشور شتافتند

با آن روزھای زلزله و جاری شدن سيل متفاوت 
سه ماه است که ويروس کرونا در سرتاسر .  است

کشور جوGن می دھد، در اين مدت، صدھا ھزار 
نفر مبت/ و ھزاران نفر ديگر جان خود را از 

. اين ھمه اما پايان کار نيست.  دست داده اند
ويروس کرونا، کابوس مرگ و نيستی را به 

توده .  درون تک تک خانه ھای ما کشانده است
ھای مردم ايران در گستره ای وسيع و ھمگانی 

 بسر می ١٩در وحشت ابت/ به  ويروس کوويد 
از اين نظر، ضرورت سازماندھی کميته .  برند

ھای مح/ت و شکل گيری آن در ابعادی بسيار 
فراتر از دوره ھای سيل و زلزله اھميت پيدا 

 . کرده است
اکنون تشکيل کميته ھای مح/ت، نه صرفا برای 
ياری رساندن به مردم مناطق ديگر، که ياری، 
کمک و ھمدلی با ديگران را در ھمان محيط و 
شھر و دياری که در آن زندگی می کنيم، برجسته 

اينگونه کميته ھا، ھم اکنون در .  کرده است
پوشيده .  مناطقی از کردستان شکل گرفته اند

نيست، ضروت سازماندھی کميته ھای مح/ت و 
وظيفه ای که در شرايط فعلی بر دوش شان 
سنگينی می کند، بسی فراتر از کمک رسانی و 

تھيه ماسک، مواد .  ھمياری به مردم مح/ت است
ضد عفونی، کمک ھای بھداشتی، درمانی و 
ھمدلی و ھمياری با مردم گرفتار به ويروس 
کرونا، اگر چه بخش اصلی ضرورت 
سازماندھی کميته ھای مح/ت در لحظه کنونی 
است، اما اين کميته ھا وظايف ديگری ھم دارند 
که اکنون نياز پاسخ گويی به آن در گوشه ھای از 
متن جامعه ظاھر شده و با ماندگاری ويروس 
کرونا و بی توجھی دولت نسبت به معاش و جان 

 . و زندگی مردم، تبلور بيشتری خواھد يافت
پوشيده نيست عوارض ويرانگر ويروس کرونا، 
صرفا در مرگ و مير ناشی از ابت/ به آن 

بيکاری گسترده، فقر .  خ/صه نشده و نخواھد شد
و گرسنگی، نگرانی از عدم تامين معاش روزانه 
و ده ھا عوارض اجتماعی ديگر، از جمله موارد 
عديده ای ھستند که در ھفته ھا و ماه ھای آتی، 
توده ھای خشمگين و زخم خورده را به عصيان 

شکل گيری اينگونه .  و اعتراض می کشاند
که   –اعتراضات توده ای در ماه ھای پسا کرونا 

بسيار گسترده   -فع/ پايانی بر آن متصور نيست
 . تر خواھد بود

ھم اکنون در گوشه و کنار کشور، اعتراضات 
مردمی نسبت به عملکرد فاجعه بار جمھوری 
اس/می در مواجھه با ويروس کرونا در حال 

حرکت اعتراضی دستفروشان .  شکل گيری است
و راننده ھای کاميون، نمونه ھايی از شکل گيری 
بر .  حرکت مطالباتی توده ھا در متن جامعه است

بستر چنين شرايطی است که تشکيل کميته ھای 
مح/ت، ضروت سازماندھی و نقش مطالباتی آن 
برای بسيج توده ای، بيش از ھر زمان ديگری 

لذا، با توجه به نقش .  اھميت پيدا کرده است
فراگير و وظايف سنگينی که کميته ھای 
مح/ت بر عھده خواھند داشت، پوشيده 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 ، "گذاری ھوشمند فاصله
 ھای مردم عام عامدانه و آگاھانه توده قتل

زودھنگام بيماران از طريق آزمايش، ترکيب 
ھای بھداشتی و درمانی،  سنی جمعيت، زيرساخت

ھای  ھای بيمارستانی و به ويژه تخت تعداد تخت
مجھز، ميزان اعتماد عمومی مردم به مسئوGن 
از جمله متغيرھايی ھستند که در ايجاد اين 

 .کنند ھا نقش ايفا می تفاوت
در ايران، پس از انتشار ديرھنگام خبر شيوع 

به شيوه "  آماردھی"بيماری، مقامات رژيم، 
اگر مردم .  جمھوری اس/می را آغاز کردند

ھا،  ھا، وعده يک از گفته ايران، بنا به تجربه، ھيچ
آمارھا و ادعاھای رژيم را باور ندارند، اما تعداد 

شدگان، از  اندک مبت/يان و شمار باGی فوت
ھمان ابتدا، به نسبت تجربه اپيدمی در چين، 
ترديدھای بسياری را در سطح جھان نسبت به 
اين آمار برانگيخت، چرا که ميان مبت/يان و 

برخی از .  ھا تناسبی وجود نداشت مرگ
ھا و کارشناسان جھانی بر اين گمان  سازمان

بودند که عدم تناسب، ناشی از ناکافی بودن 
ھای تشخيص و شيوع غيرمترقبه بيماری  آزمايش
اما مسئوGن رژيم که با وجود اذعان به .  است

خواستند اقدامات ضروری  شيوع اپيدمی نمی
برای کاھش دامنه آن را اتخاذ کنند، تصميم 

مبت/يان را با آمار مرگ و مير "  آمار"گرفتند 
در نتيجه، از آن پس آمار رسمی .  متناسب کنند

 درصدی ٧در ايران، ھمواره يک نسبت حدوداً 
 .ای برنيانگيزد را حفظ کرد تا شک و شبھه

اما از آن جايی که معنای اپيدمی، شيوع يک 
ھای  بيماری فراگير و فراتر از توان زيرساخت

درمانی و بھداشتی است، افزايش تعداد بيماران 
و اگر Gپوشانی تعداد بيماران حد و .  ناگزير است

مرزی دارد و بايد تناسبی بين تعداد بيماران و 
تعداد مرگ و ميرھا وجود داشته باشد، پس Gزم 

چنين شد که .  شد تعداد بھبوديافتگان افزايش يابد
طبق آمار جمھوری اس/می، تعداد بھبوديافتگان 
افزايش يافت و افزايش يافت تا آن که از ميانگين 

طبق آمار کنونی، تعداد .  جھانی نيز فراتر رفت
 درصد ۶۵بھبوديافتگان در ايران نزديک به 

شود، در حالی که ميانگين جھانی، در حدود  می
آن ھم در ھنگامی که از زمان .   درصد است٢٠

تأييد شيوع بيماری تا ده روز پيش، تنھا نزديک 
 ھزار آزمايش تشخيص بيماری در ٢٢١به 

برای مقايسه، کافی است .  ايران انجام شده است
اشاره شود در آلمان که از کشورھای موفق 

رود و  اروپايی در مقابله با اپيدمی به شمار می
 درصد ٢ميزان مرگ و مير در آن نزديک به 
 درصد ۵۶است، نسبت بھبوديافتگان در حدود 

 .باشد می
يک نشريه آلمانی در فروردين ماه و زمانی که 

 ھزار نفر اع/م شده بود، ٢تعداد قربانيان کرونا 
 ھزار ١٠گزارش داد که تعداد قربانيان از مرز 

سازمان بھداشت جھانی، آمار .  نفر گذشته است

 برابر آمار رسمی ۵واقعی مبت/يان در ايران را 
 .کند ارزيابی می

المللی يا مخالفان  اين تنھا نھادھا و کارشناسان بين
داخلی جمھوری اس/می نبودند که پس از شيوع 
اپيدمی به وخامت اوضاع در ايران اشاره 

سعيد نمکی، وزير بھداشت رژيم در .  کردند می
 فروردين در واکنش به نامه قائم مقام وزارت ١۵

ای به حسن روحانی، آغاز کار  صنعت، در نامه
تصميم آتش به "فعاليت واحدھای توليدی را 

ھايش به سرعت دامن  شعله"ناميد که "  اختياری
نظام س/مت و متعاقب آن اقتصادی کشور را 

 ."خواھد گرفت
با وجود اين، معلوم نيست، جمھوری اس/می، بر 
اساس کدام اقدامات پيشگيرانه، از جمله قرنطينه 

گذاری اجتماعی، کدام آزمايش  و فاصله
حداکثری، کدام زيرساخت بھداشتی و درمانی، 

ی تعداد  کدام امکانات درمانی و دارويی به معجزه
نسبتاً اندک مبت/يان و قربانيان و شمار باGی 

  . بھبوديافتگان دست يافت
ھابه  اخباری که در ابتدای اپيدمی از بيمارستان

کرد، حاکی از دامنه باGی ابت/،  بيرون درز می
مرگ و مير، کمبود امکانات درمانی و دارويی و 
بھداشتی و کمبود کادر درمانی و خستگی و 
فرسودگی پزشکان و پرستاران بر اثر ساعات 

مقامات رژيم ابتدا .  طوGنی و فشار کار بود
ھا و تھديدھا، جلوی درز  کوشيدند با برکناری
 ٢۵از .  ھا را بگيرند اخبار از بيمارستان

فروردين، سانسور اخبار مربوط به بيماری شدت 
ھای علوم پزشکی از  رؤسای دانشگاه.  گرفت

وزارت بھداشت .  اع/م آمار خودداری کردند
اع/م آمار را در انحصار خود گرفت و از اع/م 

اين ھمه .  آمار استانی نيز خودداری کرد
چينی برای آن بود که با اع/م موفقيت  زمينه

و "   گذاری ھوشمند فاصله"طرح مسخره 
دستکاری آماری و دو رقمی کردن تعداد قربانيان 

گذاری  و اع/م روند نزولی ابت/، ھمان فاصله
ھا  نصفه و نيمه پيشين لغو و دستور بازگشايی

نگاران مستقل  به گفته روزنامه.  صادر شود
"ايران ھای توليدی،  ھا و کارگا مديران کارخانه: 

ھا نيز در  واحدھای خدماتی، اصناف و سازمان
." اند سانسور با ستاد مقابله با کرونا شريک شده

"ھا ھای آن طبق بررسی کارفرمايان در : 
گونه اط/عات به  مواردی، نسبت به درز اين
ھا را تھديد به اخراج  کارگران ھشدار داده و آن

ھای مستقل  حال برخی فعاليت در عين.  اند کرده
نگاران طی روزھای اخير با تھديد و  روزنامه

 ."اخطار ھمراه بوده است
با سرکوب، با سانسور و با انحصار انتشار آمار، 

 فروردين، دستور ٢٣روز .  زمينه فراھم گشت
در تمام "  ريسک کسب و کارھای کم"بازگشايی 
در حالی که .  ھا، به جز تھران، صادر شد استان

 فروردين، سخنگوی دانشگاه علوم ٢۵در روز 
"پزشکی اصفھان در گفتگو با ايلنا گفت در : 

 نفر به ١۵٠ تا ١٣٠استان اصفھان روزانه بين 
متأسفانه ما .  شود آمار کل بيماران اضافه می

ھنوز در شرايط کنترل بيماری نيستيم و روند به 
 ."شکل افزايشی ثابت است

ھای مجلس،   فروردين، مرکز پژوھش٢۶روز 
در گزارش خود به دو راه متداول برای مھار اين 

" قرنطينه کامل و تست حداکثری"اپيدمی يعنی 
"اشاره کرده که بنا به اين گزارش در ايران : 

کدام از اين دو سياست به درستی کامل اجرا  ھيچ
اين مرکز در گزارش خود تعداد ."  نشده است

 برابر و تعداد ٢باختگان را در حدود  جان
 . برابر تخمين زده است١٠ تا ٨مبت/يان را بين 

 ٢۴با آن که وزارت بھداشت اع/م کرده بود در 
 نفر در پی ابت/ به کرونا ٩۴ساعت گذشته 

 فروردين، ناھيد خداکرمی، ٢٧اند، روز  درگذشته
رئيس کميته س/مت شورای شھر تھران و عضو 

"شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت تنھا : 
 نفر در پايتخت بر اثر ١٠٠ تا ٧٠روزانه بين 

 ."ميرند ابت/ به کرونا می
زالی، فرمانده عمليات مقابله با کرونا در ک/ن 

: گويد  فروردين می٣٠شھر تھران، در روز 
متاسفانه بيماری کرونا در تھران ھمچنان در 
مرحله اپيدميک است و بايد مسائل بھداشتی و 

ھای اجتماعی از طرف مردم،  فاصله گذاری
 .جدی رعايت شود

ی علی ماھر، معاون ستاد فرماندھی  به گفته
:  فروردين٣٠مقابله با کرونا در تھران، در روز 

ھا ادامه پيدا نکند دچار طغيان  اگر سختگيری"
بيماری خواھيم شد و امکانات ما اجازه رساندن 

 ."دھد خدمات بيش از اين را به مردم نمی
ھای برخی از  اگر اين چند نمونه از ارزيابی

مسئوGن رژيم است که طبيعتاً شرايط اپيدمی در 
تر از ابعاد  واقعی آن به تصوير  ايران را معتدل

کشند، بايد نتيجه گرفت که اوضاع در ايران  می
 .تر از آن است که بتوان تصور کرد بحرانی

سران رژيم حاضر نيستند برای حفظ جان مردم، 
گذاری  امکانات Gزم برای قرنطينه يا فاصله

زيرا اين اقدام .  اجتماعی مؤثر را فراھم کنند
مستلزم تأمين حداقل معيشت مردم است که رژيم 

 . پولی حاضر نيست آن را تأمين کند ی بی به بھانه
در برابر، در ھمين روزھا طبق گزارش ديوان 

، فاش شد که ٩٧محاسبات از تفريغ بودجه سال 
اين مبلغ را .   ميليارد دGر گم شده است۴ / ٨مبلغ 

ای با   ميليارد دGری که خامنه١مقايسه کنيد با 
برداشت آن از صندوق توسعه ملی برای مقابله با 

وام يک ميليونی به .  کرونا موافقت کرده است
مردم را مقايسه کنيد با مجموع اضافه دريافتی 

ھای اجرايی، از جمله   نفر از مديران دستگاه٢۴١
ھای علوم  در سازمان غذا و دارو، دانشگاه

پزشکی و سازمان پزشکی قانونی، که در 
 ميليون تومان بوده ٣۵٠ ميليارد و ١١مجموع 
وامی که در ابتدا برای آن کيسه گشادی ھم .  است

 .دوخته بود، اما ناچار شد از خير بھره آن بگذرد

رژيم جمھوری اسSمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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نيست که نخستين ويژگی اين کميته ھا، 
مستقل بودن آنان از نھادھای حکومتی و 

ھر گونه نفوذ نيروھای .  دولتی است
حکومتی در سازماندھی کميته ھای مح/ت، 
به معنای اخته شدن اين کميته ھا در 
از .  سازماندھی جنبش مطالباتی مردم است

اين رو، حضور فعاGن اجتماعی، عناصر 
تاثير گذار و مورد اعتماد توده ھای مردم در 
ھر منطقه و کوی و برزن، يکی از 
فاکتورھای مثبت، موثر و کليدی در امر 

 . سازماندھی توده ای در مح/ت است
آنچه نيروھای سپاه، بسيج و ديگر نھادھای 
حکومتی را بر آن داشته تا اين روزھا به 
صورت نمايشی و تحت عنوان کمک به 
مردم در خيابان ھا جوGن دھند، ھمين زمينه 
ھای عينی وجود اعتراض و شورش و 

پوشيده نيست .  عصيان در متن جامعه است
اقدامات نمايشی نيروھای سرکوبگر 
جمھوری اس/می در سطح شھرھا، چيزی 
جز نمايش قدرت و آمادگی آنان برای 

حضوری .  سرکوب توده ھای معترض نيست
نمايشی، که ھمزمان با ھدف احيای آبروی 
برباد رفته آنان، در سطح شھرھا سازماندھی 

به رغم اينکه نيروھای نظامی و .  شده است
سرکوبگر جمھوری اس/می، در ميان توده 
ھای مردم ايران ھرگز دارای ارزش و 
اعتباری نبوده اند، اما اين اعتبار نداشته آنان 

 و ٩٨بعد از کشتار وسيع مردم در آبان 
سرنگونی ھواپيمای مسافربری اوکراينی 
توسط پدافند موشکی سپا پاسداران، در ميان 
Gيه ھايی از طرفداران جمھوری اس/می 

 .نيز کم رنگتر شده است
اين بی اعتباری نيروھای سرکوبگر رژيم، 
اکنون با بی اعتباری مطلق طبقه حاکم، 
آنچنان در ھم آميخته شده که ديگر کمترين 
آبرويی برای رژيم ستمگر و فاسد جمھوری 
. اس/می در ھيچ عرصه ای باقی نمانده است
بحران کرونا، آخرين سنگری است که ھيئت 
حاکمه ايران، با تکيه بر وضعيت موجود در 
صدد است تا بانگ بلند اعتراضات مردمی 

با .  را در درون خانه ھا نگه دارد
سازماندھی توده ای و تشکيل کميته ھای 
مح/ت، بکوشيم تا ھمدلی، ھمياری و کمک 
به توده ھای مردم را وسعت بخشيده و سطح 
اين ھمدلی و ھمياری را به جنبش مطالباتی 
توده ھای گرفتار در چنبره مرگ و مير 

 .ويروس کرونا، ارتقا دھيم
 
 
 

توان کار کرد و  می"روحانی مدعی است 
گويد چگونه؟  اما نمی".  کرونا ھم نگرفت

تصور کنيد در گام اول، برای رفتن به سر 
کسب و کار، بسياری از مردم ناچارند با 
. وسايل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند
ھمان وسايلی که وزارت بھداشت و 

تر از فضاھای  آلوده"ھای بھداشتی  سازمان
ھا و غيره  ديگر چون مدارس، دانشگاه

افزايش مراودات اجتماعی بر اثر ."  دانند می
 .باز شدن کسب و کارھا به جای خود

ويروس کرونا، طبق الگوی جھانی از ميان 
ترين اقشار جامعه قربانی  فقيرترين و محروم

واقعيتی که در ايران نيز باز تأييد .  گيرد می
ايرج حريرچی، معاون وزارت .  شود می

 فروردين، گفت، بر ٢٣بھداشت، روز شنبه 
مرگ و مير کرونا در "اساس شواھد جديد 

فقرا بيشتر است و به اين علت است که آنھا 
تری به وسائل بھداشتی و  دسترسی کم

وی به بسياری ديگر ."  خدمات درمانی دارند
از کمبودھای اين قشر اشاره نکرد؛ که حتا 
در صورت ادامه دستور قرنطينه مجبورند 

ای نان از خانه بيرون بيايند؛  برای کسب لقمه
ھای پرازدحام و  ھا در محله ھای آن که خانه

چه بسا فاقد امکانات اوليه بھداشتی قرار 
دارد؛ که چند نفر در يک اتاق زندگی 

ھا از خوردن گوشت و  کنند؛ که گاھی ماه می
اند؛ و بسياری ديگر از  ميوه محروم
در برابر اين اکثريت محروم و .  ھا محروميت

ھای  تھيدست، اقليت مرفھی است که در خانه
چنان تا  ھا و وي/ھای خود، ھم وسيع و کاخ

پايان اين اپيدمی خود را قرنطينه خواھد 
ھای  کرد؛ در صورت نياز، با اتومبيل

شخصی رفت و آمد خواھد کرد؛ در صورت 
ھا و تحت  بيماری نيز در بھترين بيمارستان

ترين  نظر پزشکان متخصص و با گران
 .داروھا درمان خواھد شد

تبعات اين تراکم :  کند بينی می حريرچی پيش
جمعيت و ازدحام دو ھفته ديگر نمايان 

 مسلماً در آن زمان، باز، مسئوGن .شود می
رژيم انگشت اتھام را به سوی مردم نشانه 
خواھند رفت که تقصير خودشان است، چون 

 .را رعايت نکردند" گذاری ھوشمند فاصله"
اين اپيدمی يک بار ديگر نشان داد که رژيم 

ھای  ترين ارزشی برای جان توده کوچک
ھمان .  کارگر و زحمتکش قائل نيست

ھای  ھايی که سران تمامی ارگان توده
 و  ھا و وابستگان جمھوری اس/می و آقازاده

شان در رفاه  داران با حاصل دسترنج سرمايه
کنند، اما زمانی که Gزم  و آسايش زندگی می

آيد، حاضر نيستند، پشيزی از آن را برای  می

اين اپيدمی نشان .  حفظ جان آنان خرج کنند
داد که رژيم مردم را در صف مرگ و بر 
سر دوراھی مرگ از کرونا يا گرسنگی 

رژيم برای گريز از .  قرار داده است
ھا را بھانه  اش، تحريم پاسخگويی به وظايف

کرده است، اما حاضر نيست از ميلياردھا 
ھای مختلف و نھادھای  دGری که در صندوق

اش ذخيره کرده است، برای  مذھبی و نظامی
سران و .  ادامه حيات مردم خرج کند

وابستگان جمھوری اس/می، حتا در اين 
شرايط نيز از احتکار و سودجويی و چپاول 
امکانات اوليه بھداشتی و درمانی ابايی 

 .ندارند
جمھوری اس/می، در درازای عمرش، اين 
اولين باری نيست که خشونتی چنين عريان 

دارد، و تا زمانی که  عليه مردم روا می
اين .  برقرار است، آخرين بار ھم نخواھد بود

گيری  ايست که از ھمان ابتدای قدرت زنجيره
از .  رژيم تا به امروز ادامه داشته است

ھای بدون ضابطه تا  نخستين اعدام
ھای اوباش رژيم در شھرھا و  لشکرکشی
ھای  ھا در ساليان آغازين، از اعدام خيابان

، از شکنجه ۶٧دھه شصت تا کشتار تابستان 
ھای خونين  ھا تا سرکوب ھا در زندان و اعدام

 و آبان ٩۶، دی ٨٨ھای  خيابانی در سال
امروزه رژيم، خشمگين از عصيان و .  ٩٨

شرمانه به  اش، بی شورش مردم عليه ھستی
قتل عام مردم در ابعاد چند ھزارنفری روی 

عام، زيرا سياست  قتل.  آورده است
رژيم در برابر اين "  گذاری ھوشمند فاصله"

عام عامدانه و آگاھانه  اپيدمی را تنھا قتل
 .توان ناميد ھای مردم می توده

بادا که اين آخرين خشونت سيستماتيک رژيم 
زيرا که با پايان اين اپيدمی، .  عليه مردم باشد

کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و 
جوانان به ستوه آمده از تنگناھای معيشتی، 

حقوقی، از سرکوب و عدم  از تبعيض و بی
تر به پا خواھند خاست  آزادی با عزمی راسخ

تا سھم خود از زندگی و شادی را پس گيرند 
گر  آفرينان مرتجع استثمارگر ستم و اين مرگ
 .دان تاريخ بسپرند را به زباله

بحران کرونا و ضرورت 
 سازماندھی توده ای

 ، "گذاری ھوشمند فاصله
 ھای مردم عام عامدانه و آگاھانه توده قتل



 ٨ ٨۶۶ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١    ٨

ھای  يافته و عرضه سھام صندوق
گذاری دولتی از ھفته دوم ارديبھشت  سرمايه

 صندوق ٣قرار است سھام .  آغاز شود
ھا،  ھا، بيمه بزرگ که شامل سھام بانک

ھا و  ھا، پاGيشگاه خودروسازان، پتروشيمی
 ٢٠ھای  شود با تخفيف  می ھای فوGد کارخانه

 !! درصدی فروخته شوند٢۵تا 
" شستا"در اين شکی نيست که عرضه سھام 

ھايی که در  ھا و صندوق و ديگر شرکت
چنگال دولت قرار دارند، برای تامين 

جاری از  ست که در بودجه سال درآمدی
ھا در نظر گرفته شده  فروش اين شرکت

که اقتصاد ايران با بحران  بويژه آن.  است
جاری  ای در سال کننده تورمی فلج  –رکود 

خواھد با تاراج  روبروست و دولت می
ھای مردم  اموالی که صاحبان واقعی آن توده

ھای باG به  ھا با تخفيف ھستند، و فروش آن
داران، امورات جاری خود را  سرمايه
اما در رابطه با فروش سھام .  بگذراند

. موضوع حتا از اين ھم فراتر است"  شستا"
به اين دليل که شستا اگرچه در تمام اين 

ھا در کنترل دولت بوده و دولت ھرگونه  سال
که خواسته است در منابع آن دخل و تصرف 

طور خاص و مشخص منابع  داشته، اما به
که متعلق به سازمان تامين اجتماعی "  شستا"

است، حاصل دسترنج کارگران از زمان 
تاسيس سازمان تامين اجتماعی تا به امروز 
است و بدين ترتيب جمھوری اس/می به 
طور علنی و در روز روشن دست در جيب 
. کارگران شاغل و بازنشسته کرده است

به ھمين ده "  شستا"که فروش سھام  بويژه آن
درصد محدود نمانده و در آينده بايد منتظر 

باشيم، "  شستا"فروش بخش يا حتا تمام سھام 
طور که در سخنان حسن روحانی نيز  ھمان

 .اين مساله کام/ مشخص است
حسن روحانی ھمان روز در جلسه ھيات 

" شستا"وزيران در رابطه با عرضه سھام 
در بورس، با اشاره به سفر خود به مشھد و 

ای برای تعيين وزرای کابينه  ديدار با خامنه
"دوازدھم گفت يکی از نکاتی که در آن : 

گری  جلسه ايشان تاکيد کرد، گفتند تصدی
دولت را کاری کن در اين دولت دوازدھم، 

ھايی که مورد نياز نيست، دولت  آن تصدی
ديگر متصدی آن نباشد و اموال و سھام 
عرضه شود و در اختيار مردم قرار بگيرد و 

جا آقا فرمود من نسبت به نيروھای  ھمان
دھم و بعد ھم  مسلح ھم ھمين دستور را می

يکی دوبار ديگر که به اين مناسبت خدمت 
ايشان اين مسأله مطرح شد، باز ھم ايشان 

حتا نسبت به مساله تامين ..  .تأکيد کردند
ای  اجتماعی و شستا که يک فردی نامه

خدمت ايشان نوشته بود و گفته بود که اين 
شستا مربوط به دولت نيست، ايشان گفت نه 
اين ھم مربوط به دولت است و بايد ببرد و 
اينھا را عرضه کند و اين سھام در اختيار 

تأمين اجتماعی ھم دست مردم قرار بگيرد و 
گری بردارد و اشکال ندارد در  از تصدی
ھای ديگر سھام داشته باشد ولی  شرکت
گری و مديريت را قدم به قدم واگذار  تصدی
 ". کند
که   نيز با بيان اين٩٧ اسفند سال ۶وی 
ھای زيان ده شستا  وزارت کار بايد شرکت"

، در رد نظرات آن "را مجانی واگذار کند
بخش از مقامات حکومتی در سازمان تامين 

گفتند شستا متعلق به  اجتماعی که می
: کارگران و بازنشستگان است، گفت

گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور  می"
انگار اينھا توسط . است و دولت چه کار دارد
اند، دولت شما را  بازنشستگان انتخاب شده

 ".اين شستا را جمع کنيد.  منصوب کرده
محمد شريعتمداری وزير کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی نيز در ھمين رابطه تاکيد کرد 

خانه با عرضه سھام شستا در  وزارت"
به "  داری بنگاه"بورس درصدد حرکت از 

 !!!است" داری سھام"سمت 
سرمايه !  چگونه ھلدينگی است؟"  شستا"اما 

آن چقدر است، سود آن چقدر و باGخره 
" شستا"ده  ھای زيان داستان شرکت

 !؟"چيست
، و "ايرنا"نوشته خبرگزاری دولتی  به

، اين "شستا" ماھه ١٢براساس گزارش 
)  ھزار ميليارد تومان٧( تريليون ٧ھلدينگ 

 ٩ شرکت و ١٧٨.  سود خالص داشته است
گذاری نفت و  ھلدينگ بزرگ شامل سرمايه

گاز و پتروشيمی تامين، ھلدينگ 
گذاری دارويی تامين، شرکت  سرمايه
گذاری سيمان تامين، شرکت  سرمايه
گذاری صدر تامين، شرکت  سرمايه
گذاری صبا تامين، شرکت  سرمايه
گذاری صنايع عمومی تامين، خدمات  سرمايه

گذاری توسعه  ارتباطی رايتل، شرکت سرمايه
انرژی تامين و کشتيرانی جمھوری اس/می 

 .ھستند" شستا"ھای ھلدينگ  از زير مجموعه
به "  شستا"محمد رضوانی فر مديرعامل 

 شرکت ١٨٨از : "گويد خبرگزاری ايرنا می
.. .اند  شرکت اخيرا وارد بورس شده٨٢شستا 
ھای اوليه سال   درصد از عرضه٣۵بيش از 

مربوط به )  بورس(گذشته در بازار سرمايه 

شستا بوده و در سال جاری ھم در حال انجام 
ھای Gزم برای عرضه  ريزی برنامه
چون ھلدينگ سيمان،  ھای ديگر ھم شرکت

 او ".ذغال سنگ طبس و رايتل ھستيم
 درمقايسه با سال ٩٨در سال : "ھمچنين گفت

 درصد رشد فروش داشتيم و سود ٧٠، ٩٧
.. . درصد رشد داشته است١٧٠خالص حدود 

 خرداد ٣١سود شرکت اصلی در تاريخ مالی 
 ھزار ميليارد تومان بوده که ۵سال گذشته 
کنيم اين سود خالص برای سال  برآورد می
 ". ھزار ميليارد تومان باشد١٢مالی امسال 

ھای وابسته به  ھا و ھلدينگ بنابراين شرکت
طور واقعی از سال گذشته به  به"  شستا"

اند و مانده بود سھام خود  بورس عرضه شده
. که اين کار نيز امسال آغاز شد"  شستا"

گذاری صبا تامين  برای نمونه شرکت سرمايه
گذاری و به   شرکت سرمايه٩که از جمله 
در بورس "  تامين سرمايه"عبارت ديگر 

ھای زير مجموعه  بوده و يکی از ھلدينگ
باشد، از ابتدای سال جاری  می"  شستا"

 ميليون سھم خود ۵٠٠تاکنون يک ميليارد و 
 تومان برای ١٢٠٠را در فرابورس با بھای 

ھر سھم عرضه کرده است، يعنی مبلغی 
اما اين که بر !!!   ميليارد تومان١٨٠٠برابر 

 ١٨٠٠ھا که تنھا يک قلم آن  سر اين پول
 .کسی نميداند! ميليارد تومان است، چه آمده؟

ھا سود زيادی ھم ھر  حال اين شرکت در عين
آورند، سودی که آن ھم  ساله بدست می

بايست صرف ارائه خدمات بيشتر به  می
کارگران و بازنشستگان، از جمله افزايش 

سودی که به .  شد مستمری بازنشستگان می
گفته مديرعامل آن در سال مالی جاری 

 ھزار ١٢به )  ٩٩ تا خرداد ٩٨خرداد (
اين را ھم !!  گردد ميليارد تومان بالغ می
لياقتی  رغم بی ھا به فراموش نکنيم که اين سود

ھا  خور، دزد، فاسد و باندباز آن مديران مفت
بيھوده نيست که ھمواره بر .  بدست آمده است

سر رياست بر سازمان تامين اجتماعی در 
 .درون حاکميت جنگ و جدل بوده است

ھای گذشته و در  ازياد نبريم که در سال
ھای متعدد دولت جمھوری اس/می،  کابينه

ھا برای تامين  ھای صندوق دولت به دارايی
جای بدھی  زد و به ھای خود دستبرد می ھزينه

ھای از پا افتاده و ورشکسته را  خود، شرکت
فروخت  اصط/ح می ھا به با قيمت باG به آن

که اتفاقا ھمين مساله موجب ورشکستگی 
ھای بازنشستگی و ايجاد  اغلب صندوق

ھايی که سرپا  معضل برای معدود صندوق
اند مانند سازمان تامين اجتماعی گرديد،  مانده
رغم اين مساله براساس گزارش  اما به
 ٢۶٠چنان  ھای حکومتی، دولت ھم رسانه

ھزار ميليارد تومان به اين سازمان بدھکار 

 دزدی دولت از جيب کارگران در روز روشن

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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 !!! است
عيدعلی کريمی دبير اجرايی تشکل دولتی 

در استان قزوين به خبرنگار "  خانه کارگر"
"گويد ايلنا می مطمئن باشيد عرضه سھام : 

شستا در بورس با ھدف بقای چندماھه دولت 
ھای جاری صورت گرفته تا  و تامين ھزينه

از قرار ...  امورات جاری خود را بگذرانند
معلوم، رئيس سازمان برنامه و بودجه به 
وزير کار و مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعی گفته ده درصد سھام شستا را در 

کنيم و بخشی از پول آن  بورس عرضه می
سازی حقوق  دھيم تا ھمسان را به شما می

معنای واقعی !  بازنشستگان را اجرايی کنيد
جای اينکه بدھی ما را  اين کار چيست؟ به

فروشند و بخشی از  بپردازند، اموال ما را می
او "  دھند سازی می پول آن را برای ھمسان
"در ادامه می گويد ھيچ نظارتی روی : 

عرضه ده درصد سھام شستا در بورس 
نيست و مشخص نيست که اين ده درصد 
چقدر است؟ کجا قرار است برود؟ به چه 

 ".کسانی قرار است واگذار شود؟
امروز طبقه کارگر با يک موضوع مھم 

شان در  روبروست و آن ھم تاراج دسترنج
اگرچه تا .  سازمان تامين اجتماعی است

امروز نيز جمھوری اس/می به اشکال 
گوناگون به منابع متعلق به کارگران در اين 

زده است، ھم چون طرح  سازمان دستبرد می
بيمه س/مت که ساGنه ھزاران ميليارد تومان 

کند در حالی که  به اين سازمان تحميل می
ھای طرح بيمه س/مت تماما برعھده  ھزينه

دولت بايد باشد، اما فروش اموال متعلق به 
کارگران و ريختن آن به خزانه دولت يک 

تر از تمامی اقدامات  دزدی آشکار و وقيحانه
گذشته دولت در سازمان تامين اجتماعی 

 .ست ا
ھا دشمنی خود با  دولتی که در تمام اين سال

جا نشان داده   طبقه کارگر را آشکارا در ھمه
است و تنھا در ھمين روزھا با دو مورد آن 
يعنی فروش اموال کارگران در سازمان 
تامين اجتماعی و تعيين حداقل دستمزد 

نکته مھم ديگر اين است که .  روبرو بوديم
بدون شک فروش سھام شستا در اين ده 
درصد باقی نمانده و ھدف فروش کل سھام و 

 . يا حداقل اکثريت بزرگ سھام است
اما سوال مھم اين است که چگونه است که 
دولت چنين وقيحانه و آشکار دست در جيب 
کارگران کرده و اموال آنھا را به يغما 

برد؟ علت اين مساله را بايد در ضعف  می
در اين که طبقه کارگر .  طبقه کارگر ديد

اش در اقصا نقاط کشور،  رغم مبارزات به
ھنوز در قامت يک طبقه به ميدان مبارزه پا 

ھای سراسری  نداشتن تشکل.  نگذاشته است

ای، نداشتن حزب مختص طبقه  اتحاديه
ھای طبقه کارگر  کارگر از جمله ضعف

دار اين  ايران است که به طبقه حاکم سرمايه
خواھد  فرصت را داده است تا ھرگونه که می

 .عمل کند
غارت اموال کارگران در سازمان تامين 

قراردادھای .  اجتماعی تنھا يک نمونه است
ھا يک نمونه ديگر  موقت، پيمانی و مانند آن

 درصد کارگران ايران تحميل شده ٩۵که به 
ھای مستقل  سرکوب معدود تشکل.  است

ھای  کارگری و ممانعت از ايجاد تشکل
. مستقل کارگری يک نمونه ديگر است

ھای  دستمزدھای کارگری در نتيجه  سياست
چنان ناچيز  ضد کارگری طبقه حاکم آن

اند که امروز حداقل دستمزد کارگران در  شده
 .حد يک پنجم خط فقر است

بنابراين طبقه کارگر تنھا يک راه دارد و آن 
گام گذاشتن در ميدان مبارزه در قامت يک 

اگر طبقه کارگر با اتحاد و .  طبقه است
مبارزه و در ابعاد سراسری گام در مبارزه 
بگذارد، نه فقط طبقه حاکم قادر به تحميل اين 
شرايط به کارگران نخواھد بود، بلکه طبقه 
کارگر اين قدرت را خواھد يافت تا طبقه 
حاکم را به زير کشيده و حکومت شورايی 
خود را مستقر سازد، حکومتی عليه مناسبات 

ھای يک نظام  داری که پايه ظالمانه سرمايه
سوسياليستی و بشردوستانه را خواھد 

 .گذاشت
 
 

 دزدی دولت از جيب کارگران در روز روشن
٨از صفحه   

             زنده باد آزادی
 

 !مردم مبارز و آزاديخواه ايران
 

ھای ضد مردمی و استبدادی حاکم بر ايران که از آزادی و آگاھی  رژيم
ھای سياسی را از مردم  اند، ھمواره آزادی ھای مردم در ھراس بوده توده

ترين  جمھوری اس/می که يکی از استبددی.  اند ايران سلب کرده
ترين  ترين اختناق، ابتدائی ھای تاريخ بشريت است، با وحشيانه رژيم

 .ھای سياسی مردم را لگدمال کرده است حقوق و آزادی
 

ھای مردم ايران بر  که خواھان حاکميت توده)  اقليت(سازمان فدائيان
ھای  سرنوشت خود در يک نظام شورائی است، از برقراری آزادی

 .کند ترين شکل آن دفاع می ترين و گسترده سياسی در وسيع
 

خواھان آزادی کامل فکر و عقيده، بيان، )  اقليت(سازمان فدائيان
مطبوعات، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب،آزادی تشکيل و فعاليت 

ھای کارگری، شوراھا و کليه  ھای سياسی، اتحاديه احزاب و سازمآن
 .ھای صنفی و دمکراتيک است تشکل
 

خواھان برابری حقوق کليه شھروندان کشور، )  اقليت(سازمان فدائيان
 .مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و مليت است

 
ھای تفتيش و  خواھان انح/ل تمام دستگاه)  اقليت(سازمان فدائيان

سانسور، شکنجه و جاسوسی و ممنوعيت بی قيد و شرط چنين 
زندگی خصوصی افراد بايد به طور کامل از مصونيت .  ست اقداماتی

 .برخوردار باشد
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ٨۶۶ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ١    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسSمی 

٨درصفحه   

 فروردين ده درصد از سھام ٢٧چھارشنبه 
از سوی دولت در بورس "  شستا"ھلدينگ 

ھای منتشره از  بنابر گزارش.  عرضه گرديد
ھای دولتی در ھمين روز ده  سوی رسانه

به صورت "  شستا"درصد از سھام ھلدينگ 
 ٨۶٠ ميليارد سھم و ھر سھم با بھای ٨

 ٧٠٠ ميليارد و ۶.  تومان به فروش رفت
برای عرضه )   درصد٨(ميليون سھم 

( ميليون سھم ٣٠٠عمومی و يک ميليارد و 
ھای  نيز برای صندوق)   درصد٢

. گذاری در نظر گرفته شده بود سرمايه
براساس اين گزارشات عرضه اين ميزان از 

١٠ 

ھای  نام_ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش»م»اره حس»اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ»م»راه 

ھ»»ای  ک»»د م»»ورد ن»»ظ»»ر ب»»ه ي»»ک»»ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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از (ترين عرضه سھام  بزرگ"  شستا"سھام 
 .در تاريخ بورس بوده است) نظر قيمت

گزارش روزنامه ھمشھری، ارزش کل  به
 ھزار ميليارد تومان ۶٨/  ٨سھام شستا 

گذاری شده   ميليارد دGر قيمت۴/  ٣معادل 
شود ظرف روزھای  است اما برآورد می

 ھزار ١٠٠آينده ارزش کل سھام شستا تا 
وزير اقتصاد !!  ميليارد تومان افزايش يابد

زمان با عرضه سھام شستا  کابينه روحانی ھم
در بورس اع/م کرد که در روزھای آينده 

ھای دولتی ادامه  روند عرضه سھام شرکت

 دزدی دولت از جيب کارگران در روز روشن

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوGريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


