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در اين روزھا و در آستانه اول ماه مه روز 

چنان با  جھانی کارگر، کارگران در ايران ھم
س6ح اعتصاب و يا نمايش خيابانی در جنگ و 

داری  گريز با نظم حاکم و سلطه نظام سرمايه
ھا و اعتصابات حتا  ھر چند که اين نمايش.  ھستند

افتاده باشد، اما  تواند به دليل دستمزدھای عقب می
ھا نسبت به  اين چيزی از محتوای اعتراضی آن

. کند  کم نمیبويژه در شرايط کنونینظم موجود، 
اين مھم است که تمامی اين اعتراضات، در 

خورد که ايران يکی از  شرايطی رقم می
ست که ويروس کرونا در آن ھر روز  کشورھايی

در کشورھايی که حتا .  گيرد قربانيان زيادی می
مراتب  از نظر شيوع ويروس کرونا وضعيت به

بھتری نسبت به ايران دارند شاھد تظاھرات 
خيابانی نيستيم، اما در ايران کارگران دست به 
اعتصاب زده، در برابر مراکز دولتی دست به 

زنند و حتا با تظاھرات، نمايش خيابانی  تجمع می
برای نمونه در اين روزھا شاھد .  کنند برپا می

اعتراضات کارگران نگھداری خط و ابنيه فنی 
آھن، رانندگان  در برخی از خطوط راه

تپه، برق،  شھری، ھفت ھای شھری و بين اتوبوس
مخابرات، کارگران شرکت نفت و گاز اروندان و 

گھر  پاZيشگاه آبادان، معادن مس سونگون، گل

در آستانه روز معلم، انواع تھديد و فشار عليه 
ھا  ھای صنفی معلمان و فعاZن اين تشکل تشکل

چه در زندان و چه در بيرون از زندان شدت 
ع6وه بر فشارھای سياسی و .  گرفته است

ھای سياسی  اعتنايی مطلق نسبت به خواست بی
معلمان، تعرض عليه سطح معيشت معلمان و 

ھای صنفی آنان نيز  توجھی نسبت به خواست بی
. ھمچنان ادامه داشته و تشديد شده است

در )  و ساير زندانيان(که زندانيان سياسی  درحالی
معرض خطر مرگ ناشی از ابت6 به بيماری 

 !اع,ميه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست بمناسبت اّول ماه مه
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 ٨۶٧شماره    ٩٩  ارديبھشت  ٨ –سال  چھل و دوم 

 اکنون صفتی ابتر است" کريه"
 چرا که به تنھايی گويای خون تشنگی نيست

 تحميق و گران جانی را اِفاده نمی کند
 نه ُمفت خوارگی را
 )احمد شاملو(نه خود بارگی را 

 
اعدام شايان سعيدپور در زندان سقز در روز سه 
شنبه دوم ارديبھشت، و مجيد اسماعيل زاده در 

 فروردين، ھمراه ٣٠زندان اردبيل در روز شنبه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 تشديد فشارھای سياسی و معيشتی در آستانه روز معلم

 سقوط آزاد بھای نفت
 

سقوط آزاد بھای نفت و اتفاقی که در ھفته گذشته در آمريکا رخ داد و بھای نفت به زير صفر سقوط کرد 
موسسات بانکی و کارشناسان حوزه نفت، وقوع آن .  سابقه بود، اما دور از انتظار نبود گرچه رخدادی بی

ھای اقتصادی پيشين نظام  در بحران.  اين سقوط دZيل روشنی داشت.  بينی کرده بودند را از قبل پيش
کرد، چرا که توقف يا کاھش توليد نياز به نفت را کاھش  داری، بھای نفت نيز کاھش پيدا می سرمايه

 نيز ھمواره بھای نفت با افت و خيزھای اقتصاد جھانی ھم ٢٠٠٧ھای پس از بحران  در سال.  داد می
 .  آھنک بود

تر شدن بحران   دZر در ھر بشکه افزايش يافته بود، با عميق١۴٨بھای نفت که در اوايل قرن کنونی تا 

با ارائه گزارش ساZنه سازمان عفو بين الملل در 
مورد آمار اعدام ھای جمھوری اس6می، يک بار 
ديگر نام جمھوری اس6می را چه به لحاظ تعداد 

کودکان "آمار اعدامی ھا و چه به لحاظ اعدام 
در صدر نظام ھای سرکوبگر جھان قرار "  مجرم

 .  داد
شايان سعيدپور و مجيد اسماعيل زاده از جمله 

. بودند که اخيرا اعدام شدند"  کودکان مجرمی"

 جمھوری اس,می  در آئينه اعدام" خون تشنگی"

 گرامی باد اول ماه مه 
  ارديبھشت، ١٢ 

 روز جھانی کارگر

 اول ماه مه
 روز اعتراض و مبارزه و 

کيفرخواست کارگران 
 جھان عليه
 داری  نظام سرمايه
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و )  زردکوه(سيرجان، معدن ط6ی ساريگونی 
ھای مختلف کشور بوديم که  کارگران شھرداری

تنھا بخشی از اعتراضات کارگری در روزھا و 
 .ھای اخير است ھفته

در اين ميان بايد از اعتصاب و راھپيمايی سه 
سنگ کرمان در  ھزار کارگر شرکت زغال

عنوان  شھرھای راور، کوھبنان و زرند به
ترين اعتراض کارگری پس از شيوع  شاخص

دوشنبه اول ارديبھشت .  ويروس کرونا نام برد
سه ھزار کارگر اين شرکت با اعتصاب و 
راھپيمايی در سطح شھر در برابر مراکز دولتی 
از جمله فرمانداری و دفتر امامان جمعه تجمع 

ھای  کارگران شرکت زغال سنگ در سال.  کردند
گذشته توانسته بودند با اعتصابات و مبارزات 
خود شرکت را از دست پيمانکاران خارج کرده 

 ٩٢و تحت نظر دولت در بياورند، اما در سال 
کابينه روحانی شرکت را به صندوق بازنشستگان 
فوZد واگذار کرد و اکنون اين صندوق نيز قصد 
دارد شرکت را به يک شرکت خصوصی ديگر 

کارگران شرکت .  واگذار کند"  داZھو"به نام 
زغال سنگ کرمان اما براساس تجربه مبارزاتی 

دانند که با واگذاری شرکت بار ديگر پای  خود می
پيمانکاران باز خواھد شد و از اين رو با 

به مخالفت "  داZھو"واگذاری شرکت به 
ھای کارگران  از ديگر خواست.  برخاستند

توان به تبديل قرارداد کارگران از  اعتصابی می
انجام کار معين به قرارداد دائمی، پرداخت حق 
بيمه و تامين حقوق فروردين کارگران به علت 
بيماری کرونا، اجرای صحيح کامل و بدون نقص 

بندی مشاغل، افزايش دستمزد، اجرای  طرح طبقه
آور  قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زيان

 .اشاره کرد
داران نيز از سوی ديگر با  البته سرمايه

گيری از شرايطی که شيوع ويروس کرونا  بھره
شان را به طبقه کارگر  وجود آورده تھاجم به

 ٢١اند که افزايش تحقيرآميز  افزايش داده
 درصدی ساير ١۵درصدی حداقل دستمزد و 

اخراج .  سطوح مزدی يک نمونه برجسته آن است
کارگران در سطح وسيع، عدم پرداخت دستمزدھا 

داران به  به بھانه کرونا از ديگر تھاجمات سرمايه
. ھای اخير بوده است کارگران در روزھا و ھفته

تعطيلی کنتورسازی قزوين به بھانه شيوع 
ويروس کرونا يک نمونه است که با اعتراضات 
متعدد کارگران کارخانه کنتورسازی در روزھای 

 .اخير ھمراه بوده است
ی سرپرست اداره کار استان قزوين تاکنون  گفته به

 کارخانه به دليل شيوع کرونا تعطيل و بيش ١۵
از شش ھزار کارگر تقاضای بيمه بيکاری 

 ٣٠(ی روزنامه اعتماد  نوشته به.  اند کرده
 ھزار ۶٠٠ روز گذشته ٢٠تنھا در )  فروردين

. اند کارگر برای دريافت بيمه بيکاری تقاضا داده

چنين به نقل از ربيعی سخنگوی  اين روزنامه ھم
 ميليون نفر در اثر ۴کابينه از بيکاری حدود 

 .شيوع ويروس کرونا خبر داد
مجيد محمدپور، رئيس انجمن سازندگان تجھيزات 

 فروردين به ٣١صنعت نفت، روز يکشنبه 
 شرکت فعال ٨٠٠خبرگزاری دولتی ايلنا گفت 

در اين حوزه نه سفارشی دارند و نه فروشی که 
 ٨٠ھا حمايت نکند،  اگر دولت از اين شرکت

ھزار کارگری که به صورت مستقيم در اين 
 ھزار کارگری که ٢۴٠کنند و  ھا کار می شرکت

به صورت غيرمستقيم در اين بخش اشتغال دارند 
 .بيکار خواھند شد

نيز از تعطيلی "  خانه کارگر لرستان"دبرکل 
کارخانه نساجی بروجرد به دليل مشک6ت مالی و 

 کارگر ٩۴٠کاھش تقاضا در بازار و بيکاری 
در استان لرستان تا پايان .  اين کارخانه خبر داد

 نفر برای دريافت بيمه ۵٠ ھزار و ٨فروردين 
 ٢۴در استان مرکزی .  اند بيکاری ثبت نام کرده

 کارگر برای دريافت ٧٠٠٠کارخانه تعطيل و 
 ھزار ٧در بوشھر .  اند بيمه بيکاری ثبت نام کرده

 ھزار ١۴ کارگر، در گلستان بيش از ۵٠٠و 
 کارگر و در ٨٠٠ ھزار و ۵کارگر، در اي6م 
 ھزار کارگر برای دريافت ٢٨خراسان رضوی 

 .اند بيمه بيکاری ثبت نام کرده
وقاحت را "  پارلو"در ساوه کارفرمای کارخانه 

به اوج خود رساند و به بھانه دروغين گم شدن 
 ١۵ تا ١٠ کارگر را با سابقه ٢۵"  لپ تاپ"يک 

اين .  سال کار به صورت جمعی اخراج کرد
 کارگر داشت که با ١٠٠کارخانه پيش از اين 

 نفر ٢۵ھا به  اخراج بخشی از کارگران تعداد آن
در شرکت روناک دارو  شھر .  رسيده بود

 کارگر به ۴٧صنعتی کاوه واقع در ساوه نيز 
اند  بھانه عدم تامين مواد اوليه از کار اخراج شده

 Zکارگر ديگر نيز در بخش توليد ٢٠٠و احتما 
 .دارو در روزھای آينده اخراج خواھند شد

در يک نمونه ديگر کارفرمای کارخانه 
الکتروژن با تعطيلی کارخانه در ماه فروردين به 

 کارگر ١۵٠٠بھانه ويروس کرونا، دستمزد 
 !!!کارخانه برای ماه فروردين را پرداخت نکرد

از سوی ديگر در کارخانجاتی که کارگران 
چنان بر سر کار حاضر شوند،  مجبورند ھم

کارگران با خطر ابت6 به ويروس کرونا روبرو 
ھستند و کارفرمايان و دولت برای حفاظت از 
جان کارگران در برابر ويروس کرونا ھيچ اقدام 

در يک نمونه و براساس .  اند جدی صورت نداده
اعتراف اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی 

 کارگر پتروشيمی اروميه به ٣٨آذربايجان غربی 
در نامه اين اداره آمده است .  اند کرونا مبت6 شده

 مورد تست کرونای کارگران اين ۶٠که از 
اين کارخانه .   مورد مثبت بوده است٣٨شرکت 

در اين نامه آمده که در .   کارگر دارد٢٠٩

کارخانه پتروشيمی اروميه کمبود وسايل حفاظت 
فردی مشھود بوده و ھيچ اقدامی برای جلوگيری 

 .از گسترش ويروس کرونا صورت نگرفته است
داران به طبقه  نکته مھم در تھاجمات سرمايه

داران و دولت است،  کارگر ھمدستی سرمايه
موضوعی که امروز برای طبقه کارگر ايران 

اما کارگران چگونه .  کام6 آشکار شده است
توانند نه تنھا تھاجمات طبقه حاکم را دفع کنند  می

بلکه شرايط را به نفع خود تغيير دھند؟ اين 
ست که بايد به آن جواب داد و امروز و در  سوالی

 .شرايط کنونی اھميت بسياری دارد
واقعيت اين روزھای جامعه ما اين است که 
عملکرد جمھوری اس6می در جريان شيوع 
ويروس کرونا منجر به رانده شدن باز ھم 

ھای بيشتری از جامعه به زير خط فقر شده  گروه
ھا  ميليون.  اما اين تنھا نتيجه آن نيست.  است

خانواده در اثر بيکاری ھمان آب باريکه را از 
تورمی   –بحران اقتصادی رکود .  اند دست داده

چنان اوج گرفته که حتا با دو سال گذشته و بعد 
ھای اقتصادی آمريکا و چند برابر شدن  از تحريم

 .نرخ ارزھای خارجی بسيار فراتر رفته است
ھا در شرايطی رخ داده است که  ی اين ھمه

 وارد ٩۶ماه  کارگران و زحمتکشان ايران از دی
ای جديد از مبارزات خود عليه جمھوری  مرحله

اس6می شده و جامعه وارد يک دوران انق6بی 
ست که تشديد بحران  در چنين شرايطی.  شده است

ھا بيکار به صفوف  اقتصادی، اضافه شدن ميليون
بيکاران، عملکرد جمھوری اس6می در مقابله با 
شيوع ويروس کرونا ھمگی نه به رکود در 
مبارزه طبقاتی که به تشديد مبارزه طبقاتی منجر 

بيھوده نيست که ھم اکنون .  خواھند شد
ھای نظم حاکم به مقامات رژيم  تئوريسين

ی امکان فوران شورش اجتماعی جديد حتا  درباره
 .دھند  ھشدار می٩٨تر از آبان  بسيار طوفانی

فر يکی از اين افراد است که  محمدرضا محبوب
به تاريخ سوم "  جھان صنعت"در روزنامه 

کرونا و "ای با عنوان  ماه در مقاله ارديبھشت
آوری  به حاکمان درباره پايان تاب"  آوری تاب

دھد و خواستار تغييرات مھم و  مردم ھشدار می
ھا و عملکرد حکومت شده  اساسی در سياست

است تا شايد اين تغييرات بتوانند از شورش 
محرومان جامعه عليه نظم موجود جلوگيری 

وی با زيرسوال بردن عملکرد جمھوری .  کنند
"نويسد اس6می در مقابله با کرونا می در سايه : 

کرونا قيمت کاZھای اساسی مردم رو به افزايش 
 ١٠ تا ۵است و روزانه يا ھفتگی چيزی حدود 

شود و ھمين  درصد بر قيمت کاZھا افزوده می
مساله در کنار ساير تبعات اقتصادی کرونا 

آوری مردم کشور را کاھش داده  مقاومت و تاب
اکنون تبعات اقتصادی کرونا و در پس آن، .  است

تبعات اجتماعی بيماری در کشور نمايان شده و 
فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در 
آينده نزديک غيرقابل اجتناب خواھد بود و اين 
مساله در کنار مطالعه منحنی روند اعتراضات 

 و ٩۶، ٨٨، ٧٨ھای  مردمی در کشور در سال
ھای اقتصادی و   بروز مجدد نارضايتی٩٨

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   
ضمير اط6ع داد، بارديگردروغ  خديجه پاک

فريبی عناصر مزور و رياکار  گويی و عوام
ھای صنفی  اند تشکل که سعی کرده"  طلب اص6ح"

ھای جناحی  معلمان را ابزاردست خود در رقابت
سازند، آشکار شد و برای صدمين بار سراب 

 .ھای حکومتی را برم6 کرد اعتماد به جناح
اين اقدام ضد انسانی مورد اعتراض معلمان و 

"ھای صنفی آنان قرار گرفت تشکل معلمان . 
ای در سوم  با صدور بيانيه"  خواه عدالت

طلبان  فريبی اص6ح  از عوام٩٩ارديبھشت 
حکومتی و نقش آنان در اخراج محمد حبيبی 

ھای صنفی معلمان  سخن گفت و از تمام تشکل
. خواست نسبت به اين تصميم اعتراض کنند

بيست تشکل صنفی معلمان درنامه مشترکی 
خطاب به قوه قضائيه، ضمن اشاره به خطر 
ابت6ی زندانيان به بيماری کرونا، خواستار 
آزادی يا حداقل مرخصی محمد حبيبی و ساير 

ھای صنفی معلمان  اغلب تشکل.  زندانيان شدند
اخراج محمد حبيبی را محکوم نموده و خواستار 

 .اند آزادی و بازگشت به کار وی شده
ھای صنفی و فعاZن  تشديد فشار و سرکوب تشکل

جنبش اعتراضی معلمان برای مرعوب ساختن 
معلمان آگاه و پيشرو و سازمان گران اعتصابات 
و تجمعات سرا سری در آستانه روز معلم، 

رشته فشارھای  ھمزمان شده است با يک
توجھی مطلق به  اقتصادی و معيشتی و بی

ھاست که  سال.  ھای معلمان در اين زمينه خواست
معلمان در ھر اعتراض و اعتصاب خود خواھان 
اجرای Zيحه مديريت خدمات کشوری ھستند که 

از آن .   به تصويب رسيد٨۶ مھر سال ٢۵در 
سازی حقوق معلمان  زمان رفع تبعيض و ھمسان

با ساير مستخدمان بخش دولتی، يکی از 
 و دائمی معلمان و  ھای محوری خواست

اگرچه طی .  ھای صنفی آنان بوده است تشکل
 برخی اقدامات پراکنده و ٩٨ تا ٩۴ھای  سال

بندی به اجرا درآمده که  جزئی درزمينٔه رتبه
منجر به افزايش حقوق گروه اندکی از معلمان و 
فرھنگيان شده است، اما خواست اصلی معلمان 
ھرگز اجرايی نشده  بلکه سعی شده با برخی 
اقدامات فرمال، اصل خواست معلمان يعنی 

ھا حذف و از صحنه خارج  سازی حقوق ھمسان
ھای صنفی معلمان بارھا  در اين مورد تشکل.شود

اند و اخيراً نيز سخنگوی شورای  تأکيد کرده
ھای صنفی معلمان سراسر کشور  ھماھنگی تشکل

فرھنگيان ايران فقط اجرای :  تکرار کرد و گفت
کامل قانون مديريت خدمات کشوری را قبول 

وجه اجرای فرماليته آن را نخواھند  ھيچ دارند و به
 . پذيرفت

در ھمين رابطه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان 
ھای وی در  وبودجه و ھمپالگی برنامه

اند ضمن برگزاری  وپرورش ت6ش کرده آموزش
ھای منتسب به معلمان،  جلساتی با برخی تشکل

اين قبيل اقدامات و تصميمات خود را، تصميم و 
ھای صنفی آنان جا  خواست معلمان و تشکل

 با ھمين ٩٩ /  ١ /  ٢٨رو در تاريخ  ازاين.  بزنند
اصط6ح نمايندگان  ای با حضور به ھدف جلسه

فرھنگيان شاغل و بازنشسته در محل سازمان 

 اين حکم را تأييد کرد و مجازات ٩٧دوم آبان 
. يعنی ھفت سال ونيم حبس قطعی شد"  اشد"

ھا  رغم شرايط بحرانی و غيربھداشتی زندان علی
بار  و خطر جدی ابت6ی زندانيان به بيماری مرگ

کرونا، دستگاه قضايی و امنيتی و کل دستگاه 
حکومتی از اعزام وی به مرخصی خودداری 

محمد حبيبی درحال حاضر از بيماری .  کنند می
برد و در معرض ابت6 به بيماری  ريوی رنج می

ھای قضائی و امنيتی  دستگاه.  کرونا قرار دارد 
رژيم عامدانه از اعزام حبيبی و امثال او 
خودداری نموده و جان اين معلم را در معرض 

 .اند خطر مرگ قرار داده
ھايی که  اما اين ھنوز تمام فشارھا و محدوديت

عليه محمد حبيبی فعال  جنبش اعتراضی و فعال 
از .  شود نيست شده و می حقوق معلمان اعمال

ھمان نخستين روزھای بازداشت حبيبی در سال 
وپرورش در ھمدستی کامل   مسئولين آموزش٩٧

و "  غيبت غيرموجه"با دستگاه امنيتی، موضوع 
اخراج وی را مطرح کردند و از تيرماه ھمان 

. سال پرداخت حقوق ماھانه وی قطع شد
ھای زيادی از طرف دوستان و بستگان  کوشش

حبيبی ازجمله ھمسر وی به عمل آمد که 
وپرورش با درخواست مرخصی بدون  آموزش

به اين معنا که مادام که .  حقوق وی موافقت کند
حبيبی در زندان است، مرخصی بدون حقوق در 
نظر گرفته شود و پس از اتمام دوره محکوميت و 
آزادی از زندان، کار معلمی و پرداخت حقوق 

برخی افراد حکومتی .  وی از سر گرفته شود
و دارو دسته روحانی "   طلبان اص6ح"نزديک به 

ھای رسمی  وپرورش نيز پست که در آموزش
ھايی برای تحقق اين موضوع داده  اند، وعده داشته
 ٩٩شنبه دوم ارديبھشت  اما روز سه.  بودند
وپرورش حکم انفصال از  که آموزش وقتی

 ١٨وپرورش و اخراج محمد حبيبی را با  آموزش
سال سابقه کار معلمی صادر و به ھمسر وی 

فوريت بايد آزاد شوند و يا  کرونا قراردادند و به
طور موقت به مرخصی اعزام شوند، اما  Zاقل به

کار جمھوری اس6می و دستگاه  رژيم جنايت
قضايی آن بدون توجه به جان و س6مت وزندگی 

فقط از آزادی و مرخصی زندانيان  ھا، نه انسان
امتناع نموده بلکه مدام فعاZن جنبش اعتراضی 

ھای اجتماعی را بازداشت و  معلمان و ساير گروه
يک نمونه آن اسماعيل عبدی معلم .  کند زندانی می

مبارز و عضو کانون صنفی معلمان ايران
 در زندان به ٩۵ آبان ١٩است که از )  تھران(

 از ٩٨ اسفند ٢٧اسماعيل عبدی که .  برد سر می
که  شده بود، وقتی زندان اوين به مرخصی اعزام

 برای تمديد مرخصی به ٩٩روز اول ارديبھشت 
دايره نظارت زندان اوين مراجعه کرده بود، 

ست که به  اين درحالی.  بازداشت و زندانی شد
گفته حسين تاج وکيل عبدی، معاون قوه قضائيه 

 ارديبھشت ١٠ھا تا  اع6م کرده بود مرخصی
 .تمديدشده است

نمونه ديگر نحوه برخورد دستگاه دولتی اعم از 
دستگاه قضائی و امنيتی و وزارت 

وپرورش با معلم آگاه و مبارز محمد  آموزش
مديره کانون  حبيبی عضو ھيئت.  حبيبی است

است که در جريان )  تھران(صنفی معلمان ايران
 ٢٠اعتصاب سرا سری و تجمع معلمان در تاريخ 

 با ضرب و شتم عوامل سرکوب ٩٧ارديبھشت 
وی در زندان نيز مورد آزار و . رژيم دستگير شد

او نخست به زندان بزرگ .  شکنجه قرار گرفت
تھران و در کنار مجرمان عادی زندانی شد و 

محمد .   ماه به زندان اوين منتقل شد۴تنھا پس از 
 دادگاه انق6ب ٢۶ در شعبه ٩٧حبيبی يک مرداد 

 ماه ١٨به ھفت سال و نيم حبس و نيز دو بار به 
حبس، مجموعاً ده سال و نيم حبس تعزيری، دو 

ھای سياسی و  سال ممنوعيت از ھرگونه فعاليت
 ضربه ش6ق و ممنوعيت خروج ٧۴اجتماعی، 

دادگاه تجديدنظر وی در .  از کشور محکوم شد

 تشديد فشارھای سياسی و معيشتی در آستانه روز معلم

 زنده باد سوسياليسم 
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٣از صفحه   

 تشديد فشارھای سياسی و معيشتی در آستانه روز معلم

در اين جلسه برخی .  وبودجه برگزار شد برنامه
ساز حکومتی منتسب به معلمان  ھای دست تشکل

مجمع "  و "  انجمن اس6می علمان"  از نمونه
که به قول يکی از "  فرھنگيان ايران اس6می

"  -معلمان  ای  کنی مھارت ويژه در امر کارچاق 
ھا سھامدار چندين  دارند و اعضای ارشد آن

گری بين  مدرسه و شرکت ھستند و در Zبی
وپرورش و بخش خصوصی  وزارت آموزش

ھای ھنگفتی به جيب  اند و از اين طريق پول فعال
عنوان نماينده فرھنگيان حضور  به  -"زنند می

ھا تشکل صنفی معلمان  که از ده جالب اين.  داشتند
ھای مختلف کشور، حتی يک نفر ھم به  در استان

شورای "  حتی از.  اين جلسه دعوت نشده بود
ھای صنفی معلمان سراسر کشور  ھماھنگی تشکل

کند  ھا را نمايندگی می که تقريباً کل اين تشکل"  
کس حتی يک نفر ھم به اين اج6س  نيز ھيچ

فريبی و  منظور عوام اما به.  دعوت نشده بود
ای  ويژه معلمان، طی نامه فريب افکار عمومی به

/  ٢٧در  ١  /  يعنی فقط يک روز قبل از ٩٩ 
) تھران(اج6س، از کانون صنفی معلمان ايران

آمده بود که کانون نيز پس از  عمل دعوت به
درستی تصميم گرفت  بررسی جوانب موضوع، به

در اين جلسه شرکت نکند و اين دعوت را رد 
در )  تھران(کانون صنفی معلمان ايران.  کرد

/  ٢٨ای که  اط6عيه  ١  /  انتشار داد در اين ٩٩ 
ی مشاور  شده ی ارسال پيرو نامه"مورد نوشت 
ھا که  وپرورش در امور تشکل وزير آموزش

بعدازظھر روز گذشته به اين تشکل صنفی 
معلمان اب6غ شد، و با توجه به دعوت نشدن 

ھا و نپذيرفتن  ھای صنفی استان يک از تشکل ھيچ
کم يک نماينده ديگر از  کانون تھران که  دست

توانست به نمايندگی از طرف مجموعه  می
در جلسه )  شورای ھماھنگی(  ھا ھای استان تشکل

شرکت کند، ھمچنين با توجه به تھديدات و 
احضارھای فعاZن صنفی فرھنگی و نيز 
ديرھنگام بودن اين دعوت، که پس از صدور 

رسد  احکام معلمان صورت گرفته و به نظر می
بيشتر برای توضيح و توجيه صدور احکام 
صادره ھمانند گذشته، تضييع حقوق معلمان را به 

 .دنبال داشته باشد
کانون صنفی معلمان تھران حضور در اين جلسه 
را غيرضروری و فاقد ھرگونه دستاورد ارزيابی 
نموده و از شرکت در جلسه مذکور خودداری 

رغم اع6م عدم شرکت کانون  علی"  .کند می
مجمع فرھنگيان "صنفی معلمان در اين جلسه اما 

کننده در اين  فھرستی از افراد شرکت"  اس6می
اج6س انتشار داد که نام دو تن از اعضای 

مديره کانون نيز در آن وجود داشت تا به  ھيئت
اين وسيله تصميم کانون را غير مھم جلوه دھد و 

حال اصل  آن را زير سؤال ببرد و درعين
به دنبال اين .  موضوع را مخدوش سازد

ھای صنفی آنان در  موضوع، معلمان و تشکل
ای را نسبت  ھای مجازی، انتقادات گسترده شبکه

به مخدوش سازی چھره کانون صنفی معلمان و 
ھای معلمان و  شيوه برخورد نوبخت با خواست
نوبخت نيز به .  تصميمات مربوطه سازمان دادند

قطاران خود در دستگاه امنيتی، منتقدان  شيوه ھم
ای که با حضور  و مخالفان تصميمات جلسه

ساز حکومت، مسئولين وزارت  ھای دست تشکل
وپرورش و سازمان امور اداری و  آموزش

وبودجه  استخدامی کشور در سازمان برنامه
کشور به رياست نوبخت برگزار شد، به  

که  جلساتی.  متھم کرد"  تشويش اذھان عمومی"
ھدف و مضمون آن در اساس فرار و امتناع از 
پذيرش خواست ديرين معلمان يعنی اجرای کامل 

سازی  Zيحه مديريت خدمات کشوری و ھمسان
. حقوق معلمان با ساير کارمندان دولتی بود

فريبانه از  که عوام نوبخت و امثال نوبخت درحالی
ھای صنفی و دعوت از کانون  مشورت با تشکل

زنند، اما فعاZن اين  صنفی معلمان حرف می
ھای صنفی معلمان و  تشکل و ديگر تشکل

ھای  فرھنگيان را بازداشت و زندانی و به حبس
کنند و حتی در انفصال  مدت محکوم می طوZنی

وپرورش و اخراج معلمان آگاه و  از آموزش
ای درنگ  مبارز عضو ھمين کانون لحظه

 .کنند نمی
 ارديبھشت روز معلم، فشارھای ١٢در آستانه 

سياسی و امنيتی و اقتصادی عليه معلمان 
بازداشت مجدد .  ازپيش تشديد شده است بيش

اسماعيل عبدی، مخالفت با آزادی موقت و حتی 
مرخصی موقت معلم آگاه و مبارز محمد حبيبی و 

وپرورش،  صدور حکم اخراج وی از آموزش
اعتنائی کامل و مطلق دستگاه حکومتی  توأم با بی

گر اين  ھای اصلی معلمان، بيان به خواست
انديش و ضد  واقعيت است که رژيم تاريک

ای سر  فرھنگ حاکم بر ايران، در ھيچ زمينه
عملکرد .  کش مردم ندارد آشتی با اقشار زحمت

" طلبی اص6ح"ھای حکومتی و گرايش  جناح
مکرر اين واقعيت را به اثبات رسانده است که 
آنان ھرگز در فکر منافع توده معلمان و 

بلکه تنھا .  اند و نيستند ھای صنفی آنان نبوده تشکل
دھند تا از  ھايی به معلمان می قصد فريب، وعده به

عنوان ابزاری در راستای منافع و  آنان به
. برداری کنند ھای جناحی خود بھره رقابت
ھای صنفی معلمان و فعاZن آن نيز در  تشکل

توان و  اند که نمی جريان عمل و به تجربه دريافته
اقدام اخير کانون صنفی .  نبايد به آنان اعتماد کرد

در رّد دعوت محمدباقر )  تھران(معلمان ايران
بازی  شب نوبخت به شرکت در يک خيمه

حکومتی، خود يک نمونه روشن از شناخت بھتر 

ھای  تر از مسئولين و افراد وابسته به جناح و دقيق
اعتمادی نسبت به   و ابراز علنی بی حکومتی

يافته و به  اعتمادی بايد گسترش اين بی.  ھاست آن
شده در کانون صنفی معلمان ايران  امری نھادينه
 .ھای صنفی معلمان بدل گردد و ساير تشکل

ھای صنفی معلمان تنھا و تنھا بايد روی  تشکل
ای خود، بسيج توده معلمان و حرکت  نيروی توده

تنھا با .  مستقل خود حساب و روی آن تمرکز کنند
دھی توده معلمان و به صحنه  بسيج و سازمان

آوردن آنان و تنھا با اعتصابات گسترده سرا 
 .ھايی به جلو برداشت توان گام سری است که می

 ارديبھشت روز معلم که امسال با ١٢در آستانه 
اول ماه مه روز جھانی کارگر نيز مصادف شده 

سازی حقوق  است، بار ديگر خواست ھمسان
سازی  معلمان با ساير کارکنان دولت، ھمسان

حقوق بازنشستگان فرھنگی با شاغ6ن، توقف و 
وپرورش، حق  سازی آموزش منع خصوصی

قيدوشرط  تشکل يابی مستقل، آزادی فوری و بی
معلمان زندانی و ساير زندانيان سياسی و 
سرانجام آزادی فوری معلم آگاه و مبارز محمد 
حبيبی و لغو حکم اخراج وی از 

ھای عمده  وپرورش، فشرده خواست آموزش
 .ھای صنفی آنان است معلمان و تشکل

ازياد نبريم که افزون بر معلمان شاغل در 
مدارس دولتی، صدھا ھزار معلم ديگر در 
مدارس خصوصی و غيرانتفاعی مشغول به کار 

ھا  ھستند که وضعيت شغلی و دريافتی ماھانه آن
تر از معلمان بخش دولتی  تر و وخيم مراتب بد به

ھای اين  بنابراين دفاع و حمايت از خواست.  است
بخش از معلمان نيز در سرلوحه مطالبات معلمان 

 . ارديبھشت، روز معلم است١٢در روز 
ھا  نخستين گام جدی برای تحقق اين خواست 

دھی  اتحاد، تشديد و استمرار مبارزه و سازمان
 .اعتصابات گسترده و سرا سری است

 
 

ترين  ھمتای بزرگ لنين يکی از رھبران اصلی و بی
 انق�ب سوسياليستی درجھان است

  متولد شد���� آوريل ��لنين در 

 
صد و پنجاھمين سالروز تولد اين آموزگار پرولتاريای 

 !جھان برتمام کارگران مبارک باد
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١از صفحه   

٩درصفحه   

 جمھوری اس,می  در آئينه اعدام" خون تشنگی"

شايان و مجيد، سال ھايی از کودکی شان در 
زندان گذشت و پس از آنکه به سن قانونی 
رسيدند، سيستم قضايی جمھوری اس6می حکم 

شايان .  اعدام را در موردشان به اجرا گذاشت
 سالگی مرتکب قتل شده ١٧سعيدپور که در سن 

بود، از جمله زندانيانی بود که در ھشتم فروردين 
از زندان سقز فرار کرد، اما مجددا دستگير و 
چند روز بعد با دخالت آشکار دادستان سقز اعدام 

 . شد
اعدام شايان و مجيد در ميان سازمان ھای 
سياسی، گروه ھای اجتماعی و نھادھای حقوق 
بشری از جمله سازمان عفو بين الملل بازتاب 

ميشل باچله، کميسر عالی .  گسترده ای يافت
حقوق بشر سازمان ملل، از جمله کسانی بود که 
با صدور بيانيه ای شديد اللحن، نسبت به اعدام 

در جمھوری اس6می واکنش "  کودکان مجرم"
ميشل باچله، با تاکيد بر منع اعدام .  نشان داد

افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، در 
"بياينه اش نوشت به رغم مداخ6ت و تماس : 

ھای مکرر دفتر من با حکومت ايران در اين 
رابطه، اعدام کودکان مجرم در ايران ھمچنان 

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ".  ادامه دارد
"ملل ھمچنين يادآور شده اين موضوع ھم تاثر : 

آور و ھم با توجه به غير قانونی بودن اين نوع 
 ".اقدام، شرم آور است

، اعدام "کودک مجرم"در کنار اعدام اين دو 
 فروردين ٢٣مصطفی سليمی را داشتيم که روز 

مصطفی .  در زندان سقز به دار آويخته شد
 سال در زندان ١٧ به مدت ١٣٨٣سليمی از سال 

او نيز از جمله زندانيانی بود که روز ھشتم .  بود
مصطفی .  فروردين از زندان سقز فرار کرد

سليمی پس از فرار از زندان، وارد اقليم 
کردستان عراق شد، اما از سوی مقامات اقليم 
کردستان بازداشت و به مقامات جمھوری 

 .اس6می تحويل داده شد
موارد فوق، تنھا نمونه ھايی از اعدام ھای علنی 

. روزھای اخير در نظام جمھوری اس6می ھستند
محاکماتی بدون حضور وکيل، بدون دادرسی 
عادZنه، بدون دادگاه ھای علنی و بدون 
برخورداری متھمان از کمترين حق و حقوق 
سياسی و قانونی که يک متھم زندانی بايد از آن 

زندانيانی که سال ھايی از .  برخوردار باشد
عمرشان در زندان گذشت و اکنون تنھا به جرم 

زندانيانی که برای .  فرار از زندان اعدام شده اند
در امان بودن از ويروس مرگبار کرونا از 
زندان فرار کردند و طبق تمام موازين حقوق بين 
الملل، فرار از زندان نه تنھا جرم نيست، بلکه 
حق طبيعی ھمه زندانيان است که برای رھايی 

 .از مرگ، از زندان فرار کنند
در کنار بازتاب اعدام ھای فوق، گزارش جديد 
سازمان عفو بين الملل در مورد اعدام ھای سال 

 نيز مزيد بر علت شد تا طنين تشت ٢٠١٩
رسوايی جمھوری اس6می در عرصه ھای 

بر اساس گزارش جديد .  بيشتری پژواک يابد
سازمان عفو بين الملل که روز سه شنبه دوم 
ارديبھشت انتشار يافت، کل آمار اعدام ھای سال 

 تن ۶۵٧ مي6دی در جھان، دست کم ٢٠١٩
 ٢۵١جمھوری اس6می با  .  برآورد شده است

اعدام بعد از چين در رتبه دوم قرار گرفته و 
اعدام ھای ثبت شده "  مسئول بيش از يک سوم"

بعد از جمھوری .  در جھان معرفی شده است
 اعدام در مقام ١٨۴اس6می، عربستان سعودی با 

 ٣٢ و ١٠٠سوم و عراق و مصر به ترتيب با 
طبق .  اعدام در جايگاه بعدی قرار گرفته اند

گزارش سازمان عفو بين الملل، سه کشور 
جمھوری اس6می، عربستان و عراق، مسئول 

 ٢٠١٩ درصد کل اعدام ھای جھان در سال ٨١
بر اساس گزارش فوق، امارات متحد .  بوده اند

عربی، لبنان و عمان از جمله کشورھايی در 
 حکم اعدام ٢٠١٩خاورميانه ھستند که در سال 

در افغانستان نيز برای اولين .  را اجرا نکرده اند
بار طی يک دھه گذشته ھيچ حکم اعدام اجرا 

 . نشده است
اعدام کودکان و نوجوانان، از جمله مواردی است 
که در گزارش سازمان عفو بين الملل به عنوان 
نقض کنوانسيون حقوق کودک بدان توجه خاصی 

جمھوری اس6می يکی از معدود نظام .  شده است
ھايی است که اعدام کودکان در آن ھمچنان رواج 
دارد و در اين عرصه نيز در مقام اول جھان 

، دست کم چھار ٢٠١٩در سال . قرار گرفته است
محکوم نوجوان در جمھوری اس6می اعدام 

 ١٨شدند؛ افرادی که درزمان وقوع جرم کمتر از 
سال داشتند و اعدام آنان بر اساس کنوانسيون بين 

کنوانسيونی که .  المللی حقوق کودک ممنوع است
 به آن ١٣٧٢جمھوری اس6می ھم در سال 

 . پيوسته است
کودک "مھدی سھرابی و امين صداقت، از جمله 

بوده اند که در زندان عادل آباد شيراز "  مجرمان
اين دو مجرم نوجوان در زمان .  اعدام شدند

الملل،  به گفته عفو بين  .سال داشتند١۵بازداشت 
پس از يک مھدی سھرابی و امين صداقت، 

محاکمه ناعادZنه به اتھام تجاوز به اعدام محکوم 
داد که قبل از اعدام  اجساد آنھا نشان می.  شدند

 اميرعلی شادابی و تورج .اند ش6ق ھم خورده
ديگر بودند که سال "  کودک مجرم"عزيزی، دو 

اين دو نيز در زمان دستگيری .  گذشته اعدام شدند
 سال داشتند، که اولی در زندان ميناب و ١٧

دومی در زندان شھرستان نور به اتھام قتل عمد 
 .محکوم شده بودند" قصاص"به 

ی شنيع ترين شيوه ھای رايج  اعدام، از جمله
سرکوب و ابزار مخوف ايجاد رعب و وحشت 

. در نظام ھای ارتجاعی، مستبد و طبقاتی است

مجازاتی بی .  اعدام، کشتن عامدانه انسان ھاست
ابزار .  رحمانه، غير انسانی و مطلقا جبران ناپذير

و شيوه ای شکست خورده که طبق گزارش عفو 
بين الملل ھيچ مدرکی وجود ندارد که نشان دھد 
استفاده از اين مجازات موجب بازدارندگی از 

 . وقوع جرم و جنايت شده باشد
در جمھوری اس6می اما، صدور حکم اعدام فقط 

برای ھيئت .  برای ايجاد رعب و وحشت نيست
حاکمه ايران، اجرای مجازات شنيع اعدام عم6 
به يکی از اصول و ملزومات پايه ای استمرار 

ھيئت حاکمه ايران از .  اين نظام تبديل شده است
آغاز تا به امروز، با برپايی جوخه ھای آتش و 
چوبه ھای دار، جان و ھستی ھزاران زندانی 
سياسی، ده ھا ھزار نفر از بزه کاران اجتماعی و 
انبوھی از توده ھای مردم ايران را در بامدادانی 

اين نظام فاسد و .  بی سپيده، به تاراج برده است
 سال با صدور احکام اعدام، ۴١تبھکار، طی 

زندگی تعداد کثيری از گروه ھای مختلف مردم 
ايران را به يغما برد و بی ھيچ شرمی، تماشای 

 . طلوع خورشيد را برای ھميشه از آنان گرفت
روايت اعدام در حاکميت جمھوری اس6می، 

. روايت ماندگار طناب و گلوله و دار است
روايتی ناتمام که روز از پی روز، ماه از پس 
ماه، و سال از پی سال، مدام تکرار شده و در 

خون "پايان ھر سال، تنھا نمای کوچکی از اين 
حاکمان آدمکش جمھوری اس6می در "  تشنگی

گزارش ساZنه سازمان عفو بين الملل پژواک 
گزارشی که عموما برگرفته از .  داده شده است

آمارھای رسمی دستگاه قضايی جمھوری اس6می 
است و ھرگز کشتارھای غير رسمی و اعدام 

با اين ھمه و به .  ھای مخفيانه را شامل نمی شود
رغم اينکه آمارھای ثبت شده در گزارش سازمان 
عفو بين الملل، ھمواره کمتر از آمار واقعی اعدام 
شدگان در ايران است، اما باز ھم يک سوم کل 

، به نام ٢٠١٩اعدام ھای رسمی جھان در سال 
 .جمھوری اس6می ثبت شده است

گزارش جديد سازمان عفو بين الملل، ھمچنين 
اشاره ای به کاھش کل آمار اعدام ھای جھان و 

 پوشيده نيست، آمار .ايران در سال گذشته دارد
 سازمان عفو ٢٠١٩اعدام شدگانی که در گزارش 

بين الملل بدان استناد شده، تنھا روايت رسمی 
ميزان اعدامی ھا در بيدادگاه ھای جمھوری 

روايتی مخدوش و غير واقعی که .  اس6می است
ھرگز به اعدام ھای مخفی و انبوه کشته شدگانی 

 با تيراندازی آگاھانه و مستقيم ٩٨که در آبان ماه 
نيروی انتظامی و ماموران امنيتی قتل عام شدند، 
يا آن گروه از دستگيرشدگان زخمی که در زندان 
ھای جمھوری اس6می جان باختند، ھرگز اشاره 

 .  ای نشده است
در آبان ماه سال گذشته به استناد گزارش عفو 

 نفر و بر اساس گزارش ٣٠۴الملل،  بين
 نفر در خيابان ھای ١۵٠٠خبرگزاری رويتر، 

شھرھای مختلف ايران با شليک مستقيم نيروھای 
اين حجم از تعداد کشته شدگان .  دولتی جان باختند

 رژيم جمھوری اس,می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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 اول ماه مه
 داری  روز اعتراض و مبارزه و کيفرخواست کارگران جھان عليه نظام سرمايه

 گرامی باد
 

 
 کارگران مبارز

رسد که تورم و گرانی و ف6کت اقتصادی، معيشت کارگران و تمام اقشار فرودست جامعه را  اول ماه مه امسال در شرايطی فرامی
تواند پاسخگوی يک ھفته نيازھای   که تنھا می نحوی دستمزدھای کارگری امسال نيز زيرخط فقر تعيين شد به.  به قھقرا برده است

احضار و بازداشت و زندان و .  تر شده است ھای سياسی و فردی نيز مدام بد وضعيت آزادی.  زندگی يک خانوار کارگری باشد
امسال اول ماه مه را .  لحظه متوقف نشده است ھای اجتماعی، حتی يک سرکوب فعاZن کارگری و سنديکايی و فعاZن ديگر جنبش

داريم که پيشتازان جنبش کارگری و حاميان طبقه کارگر به خاطر بزرگداشت روز جھانی کارگر، به خاطر  در حالی گرامی می
ھای  و به خاطر مبارزه برای نابودی استثمار فقرو بيکاری به حبس"  اداره شورايی  -نان کار آزادی"مبارزه حول شعار 

 .برند و يا ھرلحظه ممکن است احضار و زندانی شوند اند که يا در زندان بسر می شده مدت محکوم طوZنی
پخت نظام گنديده  و ضد انسانی  رسد که بيماری کرونا دست افزون براين، امسال اول ماه مه روز جھانی کارگر در حالی فرامی

ھا  ميليون.  دست جامعه را در معرض خطر مرگ قرار داده است کش و تھی ھای زحمت ھا کارگر و توده داری، ميليون سرمايه
توجھی طبقه حاکم به جان وزندگی  انگاری و بی ھا کارگر ديگر براثر سھل ميليون.  اند داده و بيکار شده کارگر کار خود را ازدست

طبقه کارگر، بدون امکانات و لوازم بھداشتی و در شرايطی که ھرلحظه ممکن است به بيماری کرونا مبت6 شوند، به حال خود 
 . اند رھاشده

 کارگران مبارز 
ھای گوناگون، امسال نيز به استقبال اول ماه مه  خواھند  رغم مشک6ت و محدوديت ترديد کارگران و زحمتکشان کشورمان علی بی

کارگران ايران در اول ماه .  آوری خواھند کرد دار حاکم ياد ھای صنفی و سياسی اخص خود را به طبقه سرمايه رفت و خواست
کشی انسان از انسان، ھر  مه، روز جھانی کارگر، روز ھمبستگی طبقاتی با ساير کارگران جھان در مبارزه عليه استثمار و بھره

 . داران تبديل خواھند کرد و اين روز بزرگ را گرامی خواھند داشت خانه و کارگاه را به سنگری عليه سرمايه
 کارگران و رفقای مبارز

کارگران با مبارزات مداوم و پيگير خود ديکتاتوری عريان .  کشد ھای مبارزه کارگری از ھر سو زبانه می امروز شعله
گذرد که خبری از اعتصاب، تجمع و تظاھرات  کارگران منتشر  ای نمی روز و ھفته.  اند جنايتکاران حاکم را به مصاف طلبيده

در جريان اين مبارزات، اتحاد و ھمبستگی کارگری، بيداری و آگاھی در صفوف کارگران در مقياس وسيعی رشد کرده .  نشود
اعتصابات و مبارزات رشد يابنده کارگران طی دو سال .  اند کارگران با مبارزات خود عم6ً رودرروی دولت قرارگرفته.   است

ويژه پس از فروکش بحران کرونا از سوی ديگر، گسترش  ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی به سو، تشديد بحران اخير از يک
گسترش اعتصابات اقتصادی و سياسی کارگران، .  انداز قرار داده است ھا و اعتصابات کارگری را در چشم اعتراضات و قيام

ای است که بايد ضربه نھايی را  با برپايی اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه توده.   ساز اعتصاب عمومی سياسی است زمينه
 . بر رژيم ارتجاعی جمھوری اس6می وارد ساخت و تمام نظم موجود را به زير کشيد

دار حاکم  داخل کشور،  در اول ماه مه ھمپای کارگران، در برابر طبقه سرمايه)  اقليت(ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
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 ٧ ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ٧

 !اع,ميه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست بمناسبت اّول ماه مه
 

 در اول ماه مه روز جھانی وھمبستگی طبقه کارگر اع,م می کنيم،
 !سوسياليسم تنھا راه نجات بشريت است. سرمايه داری دشمن بشريت است

 
بحران کرونا بار ديگر نشان داد که سرمايه .  کمونيست ھا ھمواره بر اين واقعيت تاکيد کرده اند که علِت پايه ای مشقاِت بشر امروز نظام سرمايه داری است

و محرومان داری با سلب حقوق پايه ای انسان ھا مانند حق س6متی و کاZئی کردن آن، عم6ً و با سبعيت تمام دست به کشتار شھروندان و اساسا کارگران 
در قرن بيست و يکم، در اوج توانائی علمی و تکنولوژيکی و بارآوری کار، ھنوز بھداشت و درمان و حق س6متی برای ھمگان در دسترس .  زده است

متکی است چرا که امکانات کافی پزشکی و درمانی برای مقابله با يک "  مصونيت گله ای"ھنوز سياست و استراتژی دولت ھای سرمايه داری بر .  نيست
اين در حالی است که اختصاص درصد بسيار ناچيزی از ھزينه ھای نظامی می تواند به بھترين وجھی س6متی و بھداشت و ! بيماری مانند کرونا وجود ندارد

سرمايه داری تا آنجا روی مسائلی مانند بھداشت و درمان و آموزش و محيط زيست سرمايه گذاری می کند که .  درمان را برای ھمگان تامين و تضمين کند
در جھانی که غرق ثروت است، توليد کنندگان کل ثروت .  سودآور باشد، يعنی سود سرمايه مقدم بر حقوق پايه ای شھروندان ساکنين کره خاکی است

ميلياردھا نفر اسير فقر، گرسنگی، بيکاری و بيماری ھستند .  اجتماعی، کار گرگران  و زحمتکشان، در ناامنی اقتصادی و اجتماعی روزافزون بسر می برند
 . و اقليتی بسيار ناچيز از سرمايه داران بر ُکره خاکی ُحکم می رانند

بار .  اده استپيامدھای بحران کرونا تاکنون به بيکاری صدھا ميليونی، چشم انداز بيکاری وسيع تر، گسترش راستگرائی و ديدگاه ھای علناً فاشيستی ميدان د
ا ديگر دولت ھا از جيب کارگران ميلياردھا دZر به بانک ھا و بنگاه ھای سرمايه داری تزريق کردند و اين در شرايطی است که در بسياری کشورھ

در عصر انق6ب ھا و تحوZت تکنولوژيک که می .  کارگران را وادار کرده اند تحت شرايط بشدت خطرناک  کار کنند تا برای سرمايه سود توليد کنند
اما وجود جوامع فقر زده و بيکاری انبوه و شکاف عظيم طبقاتی ماحصل نظام .  توانست به کاھش ساعت کار و رفاه بيشتر کارگران ترجمان عملی يابد

سرمايه داری امروز با گسترش جنگ ھا و تشديد رقابت ھای امپرياليستی برای دسترسی به بازارھای کار و کاZ، بيش از ھر .  وارونه سرمايه داری است
 .  زمان کره زمين و محيط زيست انسان ھا را با تھديد نابودی روبرو کرده است

در سوی ديگر کشمکش طبقاتی در اشکال مختلف و در ھر منفذ جوامع امروز در .  اما عملکرد و سياست ھای دول سرمايه داری يکسوی واقعيت است
انتقاد به نظم موجود و دفاع از عق6ئی بودن .  مبارزات کارگری از آمريکا و اروپا تا آسيا و چھارگوشه جھان بدرجات مختلف جريان دارد.  جريان است

گرايش ھای ضد سرمايه داری تقويت شده اند و تقابل با سياست ھای بورژوازی بيش از .  سوسياليسم بيش از ھر زمان در متن بحران کرونا طرح شده است
بورژوازی و جناح ھای مختلف آن حتی يارای راه حلی ميانمدت برای برون رفت از بحران ھای عديده نظم کنونی .  ھر زمان روشن تر طرح می شوند

امروز دوره ای است که جنبش رھائيبخش کارگری بار ديگر بايد با پرچم مستقل خويش به ميدان بيايد و بمثابه رھبر آزادی جامعه .  نيستند ونمی توانند باشند
دنيای پساکرونا صحنه حادتر .  بويژه دنيای بعد از کرونا صحنه جدال ھای قديم و جديد خواھد بود.  با راه حل متمايز کارگری و سوسياليستی ظاھر شود

بورژوازی ت6ش دارد که بار بحران اقتصادی را روی دوش طبقه کارگر بگذارد و طبقه کارگر نيز ناچار است به دنيای .  کشمکش طبقاتی خواھد بود
د بعنوان يک راه پساکرونا شکل دھد و نقش و جايگاه خود را برای رھايی جامعه از قيد بندگی و بردگی ايفا کند و اع6م کند، تنھا سوسياليسم است که می توان

 . اين از نيازھای ُمبرم کشمکش طبقاتی امروز است. حل در مقابل جوامع امروز قرار بگيرد
اس6می در ايران، بحران کرونا، وقفه ای در يک روند ت6طم تند سياسی ايجاد کرد در عين حال بيشتر از ھر زمان ضديت و ماھيت جنايتکارانه جمھوری 

صحنه سياست ايران بعد از کرونا تشديد مبارزه  گسترده تر برای سرنگونی انق6بی جمھوری اس6می و تقابل تندتر سياسی .  را به ھمگان نشان داده است
 آن حلقه اصلی ١٣٩٨ و آبانماه ١٣٩٦خيزش ھای سرنگونی طلبانه و عليه فقر و ف6کت در اعتراضات توده ای ديماه .  جنبش ھای طبقاتی متمايز خواھد بود

تمام جنبش ھای بورژوائی مخالف جمھوری اس6می، جنبش ھای طبقات دارا خود .  است که بستر سياست ايران بعد از کرونا را به ماقبل خود وصل می کند
در ايران طبقه کارگر بيش از ھر زمان با نقد .  طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی نيز آگاھانه ھمين راه را دنبال ميکنند.  را برای بعد از کرونا آماده ميکنند

اين بار کشمکش طبقات برسر دولت، حاکميت، .  ضد سرمايه داری و با تکيه به جنبش شورائی ميتواند به يک پای کشمکش برسر قدرت سياسی بدل شود
 . قانون و تصوير از آينده اوج ميگيرد و طبقه کارگر بايد سياست و تاکتيک اش را براين اساس تعيين کند

در اول ماه مه و در مناسبت روز جھانی کارگر، جنبش کارگری و اردوی آزاديخواھی ضروری است در تقابل با سياست ھای جمھوری اس6می از جمله 
طبقه کارگر سياست اع6م شده  توسط روحانی، فرستادن .  فرستادن کارگران به کار در شرايط تداوم اپيدمی کرونا، سياست آلترناتيو خود را اع6م کنند

کارگران بايد عليه .  کارگران به سرکار را بعنوان قتلگاه گارگران و ھوZکاست اس6می و ضد کارگری محکوم می کنند و قاطعانه در مقابل آن می ايستند
در .  را افشا و محکوم کنند"  خانه کارگر"و مانورھای جبونانه و ضد کارگری نھاد پليسی موسوم به اعتراض کنند   ٩٩دستمزدھای چند بار زير خط فقر سال 

 تامين و اول مه طبقه کارگر ايران و فعالين و تشکلھای آن ضروری است از وظيفه دولت برای تامين معيشت ھمه ساکنين ايران بويژه کارگران و محرومان،
فراد تضمين نيازھای بھداشتی و درمانی، تعطيلی مراکز کار بجز نيازھای ضروری، پرداخت يکجای کليه حقوقھای معوقه، بيمه بيکاری مکفی برای ھمه ا

 . دآماده بکار، تامين رايگان آموزش، ممنوعيت اخراج و بيکارسازی، آزادی فوری کليه زندانيان سياسی و ديگر زندانيان در اين شرايط تاکيد کنن
 فراخوان ما اينست که به طرق ايمن و بصورت گسترده مناسبت اول مه را گرامی بداريم، تمايز سياست ھای جنبش طبقه کارگر را با جنبش ھای دست

 بعد از راستی بطور شفاف اع6م کنيم، وقت ان رسيده است که کارگران  برای رھبری جامعه و برون رفت از بحران ھای عديده اع6م آمادگی کنند و برای
در اّول مه ضروری است با اع6م ھم سرنوشتی طبقاتی و انترناسيوناليستی با کارگران جھان بر گسترش جنبش .  کرونا ابتکار عمل سياسی را بدست گيرند

 ! اّول ماه مه را به طبقه کارگر ايران و کارگران جھان تبريک ميگوئيم. شورائی طبقه کارگر و پرچم سوسياليستی آزادی جامعه تاکيد کنيم
 

 !زنده باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی طبقه کارگر
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس,می 

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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 ، ھسته اقليت)اقليت ( حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاھا
    
 



 ٨ ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ٨

  ارديبھشت، روز جھانی کارگر١٢گرامی باد اول ماه مه 
 

. طبقه کارگر ايران امسال ھمزمان با روز جھانی کارگر يکی از سخت ترين دوره ھای زندگی سياسی و معيشتی خود را ميگذراند
شرايط بی حقوقی کامل، تبعيض .  طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم ايران سالھاست که شرايط سخت زندگی را تجربه می کنند

 .آميز، و به شدت استثمارگرانه در سايه سنگين سرکوب رژيم سرمايه داری جمھوری اس6می
دربستری که ھر روز رنج .  کارگران و زحمتکشان و اقشار فرودست جامعه، طی  سالھای بحرانی مديد،صدمات فراوانی ديده اند

اين طبقه در مناسبات حاکم بيشتر و بيشترمی شود ، شيوع بيماری کشنده و مرگبار کرونا، برمشک6ت و رنج کارگران و خانواده 
بيماری که محصول مناسبات  نظام سرمايه داری است، مناسباتی که شادی و سعادت را از مردم گرفته، آنان را .  ھای آنان افزوده 

کارگران و زحمتکشان ھميشه در اضطراب و ترس از ھيوZی .  گرفتارفقر کامل و محروم ازامکانات رفاھی و اجتماعی نموده
چون فاقد مصونيت ھستند، کرونابرترس ووحشت کارگران افزوده، چرا که ،قربانيانش را عمدتا از .  سرمايه داری زندگی می کنند

 .چيزانتخاب می کند ميان خانواده ھای بی
جامعه کارگری ايران مشک6ت عديده وفراوانی .  پيش از اينکه بيماری ھمه گيرکرونا با مشک6ت جامعه گره بخورد و بھم پيوندند

بخش عظيمی ازطبقه .بسياری ازصنايع بزرگ وکوچک ومراکز توليدی و واسطه ای بعلت نبود مواد اوليه تعطيل شده بودند.  داشت
ھم اينک بخش کثير و .  درپی شروع کرونا اغلب کارگران بخش خدمات به کارگران بيکار پيوستند.کارگرگرفتار بيکاری شده بود

چشمگيری از طبقه کارگر ايران را بيکاران و کارگران از کار رانده شده تشکيل می دھند که ھيچ نھاد اجتماعی از طرف رژيم 
زن و فرزندان اين کارگران در شرايط  بد و در .  ازبيمه ھای اجتماعی وبيمه بيکاری محروم ھستند.  آنان را پوشش نمی دھد

در خانه ھای سوت و کور و بدون آذوقه با چھره ھای درھم رفته و نگرانی .  تنگنای مضاعف و غيرقابل تصوری زندگی می کنند
حقوق ھای چند برابرزير خط فقر تعيين شده يکی ديگر ازمشک6ت اين .  وسواس گونه ای از ھر موضوع کوچکی که اتفاق می افتد

گرانی ارزاق عمومی و مايحتاج خانواده ھا .حقوق ھای ناچيزی که کفاف يک ھفته ھزينه روزانه يک خانواده نمی شود.  طبقه است
شتاب گرفته و قيمت ھا چنان باZ رفته که اغلب خانواده ھای کارگری و زحمتکشان فقط می توانند با حسرت به مواد و وسايل 

درعرض ھمين مدت کوتاه .  مورد نياز خود نگاه کنند و بگذرند، نمی شود از يک قلم نام برد، عموم اجناس چند برابر گران شده
بدنبال ناياب و کمياب شدن برخی اق6م مواد خوراکی در مغازه ھا قحطی .   درصد افزايش قيمت داشته۴٠مواد غذايی بيش از 

 . چھره کريه و زشت خود را نشان می دھد
عليرغم ھمه مصائبی که توده ھای کارگر وزحمتکش درمدت قرنطينه تحمل کرده اند ،بخوبی دريافتند که چگونه رژيم سرمايه 

قرنطينه وحبس اجباری خانواده .  داری جمھوری نکبت اس6می حقوقشان را می خورد،وکمترين اھميتی به مشک6ت آنان نمی دھد
ھا در مدت طوZنی که با بستن دانشگاھھا، مراکز آموزشگاھی و موسسات فرھنگی ھمراه بوده، بين فرزندان دانشجو، دانش آموز 
و عناصر روشنفکر ميان اعضاء خانواده ھای عمدتا کارگری حول مسائل جنبش اجتماعی و کارگری بحث و جدال ھای فراوانی 
روی موضوعات روز صورت گرفت، که موجب رشد، تقويت و درھم تنيدگی آگاھی ھای سياسی جنبش اجتماعی و کارگری در 

نمود آن را در مبارزات اجتماعی توده ھای کارگر و زحمتکش و تشديد مبارزات علنی درھيئت جمعی در آينده .  فازی باZتر شده
وظيفه انترناسيوناليست ھا و طرفداران جنبش کارگری است که ھمزمان با اعت6ی انق6بی و وضعيت انق6بی .  شاھد خواھيم بود

اگر تا ديروز جنبش کارگری در بستری نسبتا مت6طم .  پيش رو در حمايت کارگران و جنبش کارگری ازھيچ کوششی دريغ نورزند
بحران سياسی اجتماعی و ورشکستگی .  شرايط پيش رو بسی سخت، صعب وطوفانی خواھد بود.  به پيش روی خود ادامه می داد

اقتصادی با مديريتی که تدبيرش در بی برنامگی و اقتصاد بی حساب و کتاب معام6تی پول نفت و درآمد حاصل از ماليات است 
جنگ .  مبارزات جنبش کارگری و طبقه کارگر وارد مرحله تعيين کننده ای در اين مقطع تاريخی شده.  چه انتظاری می شود داشت

جنبش .  رژيمی که در سرکوب و بگير ببند و قتل و چپاول دوم ندارد.  طبقاتی شديدی با رژيم سرمايه داری در پيش رو دارد
تشکي6تی می توانيم براين دروغگويان رنگارنگ -کارگری ايران رقبايی دارد، و دروغگويانی مدعی، تنھا با ت6ش و کار سياسی

 ارديبھشت به پيشواز جنبش انق6بی کارگران برويم و با اين طبقه زحمتکش ١٢بياييم ھمزمان با روز فرخنده اول ماه مه . غلبه کنيم
و ستمديده يک بار ديگرتجديد پيمان وعھد کنيم که تا پای جان و ھستی در حمايت از آنان کوشش می کنيم ودرپيشبرد اھداف 

کارگرانی که تمام محصوZت توليدی حاصل رنج و کار آنان است چرا بايد خود و .  انق6بی و سازنده اين طبقه درنگ نخواھيم کرد
ما فعاZن کارگری جنوب .  فرزندانشان در محروميت و در حسرت استفاده اندکی از اين امکانات در معذورات ھميشگی باشند

ضمن گراميداشت اين روز و تبريک و تھنيت به طبقه کارگر، به سھم خود ھمه ع6قه مندان به سرنوشت طبقه کارگر و دوستداران 
مبارزات اجتماعی و مبارزات طبقه کارگر و تھيدستان در .  اين طبقه  را به  يک مبارزه ھدفمند، اصولی و پيگير فرا می خوانيم

شرايط انق6بی کنونی خواه نا خواه وارد پراتيک اجتماعی در ابعاد گسترده تر می شود، احتياج به ھمکاری مشترک و مستقل خود 
 .دارد

 
 .فرخنده باد اول ماه مه دوازده ارديبھشت روز جھانی کارگران

 .پيروز و خجسته باد جنبش جھانی طبقه کارگر
 .زنده باد سوسياليسم –زنده باد انق,ب 

 .زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
 ۵/٢/٩٩-فعا^ن کارگری جنوب

 
 
 
 



 ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ٩

٢از صفحه  ۵از صفحه    

٩ 

اجتماعی در جامعه و کشيده شدن آن به سطح 
ھای آينده در پی خواھد  ھا را طی ماه خيابان
البته اين بار اعتراضات شديدتر و ھمراه .  داشت

توان از آن به عنوان  با خشونت خواھد بود و می
يک ابرجنبش اعتراضی در کشور ياد کرد که 
بيشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن 

 ".حضور خواھند داشت
وی در عين حال به دZيلی از جمله فساد حاکم  

ھای متداول  بر سيستم معتقد است که با روش
توان اين معضل را حل کرد و با بيان  کنونی نمی

وضعيت اقتصادی و کسری بودجه دولت 
"نويسد می در اين شرايط، دولت درصدد چاپ : 

پول برای جبران کسری بودجه کشور است و اين 
بينی  پيش.  به معنی افزايش قيمت و تورم است

 ١٠٠گران سياسی و اقتصادی، افزايش  تحليل
درصدی تورم در کشور در ماه خرداد و افزايش 

 ".ھاست شديد قيمت
بنابراين گسترش و تشديد مبارزه طبقاتی در 

اما برای تغيير .  شرايط کنونی اجتناب ناپذير است
شرايط به نفع طبقه کارگر اين کافی نيست که 
مبارزه طبقاتی تشديد شود، مھم و اساسی 

ست که اين مبارزه بايد طی کند تا به  مسيری
تواند در مسير  اھداف عالی خود برسد وگرنه می

گرد و حتا شکست نيز  خود به سکون، عقب
برای اين که شرايط کنونی به تغييرات .  بيانجامد

خيابانی در کجای مستندات آماری اعدام ھای 
آيا به .  سازمان عفو بين الملل جای دارند

صرف اينکه اين تعداد از کشته شدگان در 
بيدادگاه ھای جمھوری اس6می محاکمه و 
محکوم به اعدام نشده اند، می توان اسامی و 
آمار آنان را از ليست اعدام شدگان جمھوری 

سال ھا است که ھيئت .  اس6می خارج کرد
حاکمه ايران برای کاھش صوری آمار اعدام 
ھای رسمی خود، به اعدام ھای مخفی و 
کشتار علنی مردم در سطح خيابان ھا روی 

دستور شليک مستقيم گلوله ھای .  آورده است
جنگی به سر و سينه و قلب توده ھای 

، اگر قتل ٩٨معترض خيابانی در آبان ماه 
عمد دولتی و اعدام آنان توسط نيروھای 
سرکوبگر جمھوری اس6می در سطح خيابان 
ھا نيست، پس چه نام و عنوانی بايد برای 

 آنان گذاشت؟ 
روايت اعدام و گرفتن جان انسان ھا در 
جمھوری اس6می اما روايت ديروز و امروز 

جمھوری اس6می به عنوان دولت .  نيست
دينی، با کشتار توده ھای مردم ايران تولد 

اين نظام، در تمام اين سال ھا، با اعدام .  يافت
و سرکوب و کشتار به بقاء ننگين خود 
استمرار بخشيده و بدون ترديد تا آخرين 
روزھای حيات خود نيز در پرپايی چوبه 
ھای دار،  جوخه ھای مرگ و کشتار بی 
رحمانه توده ھای مردم ايران برای رفع 

اش لحظه ای درنگ نخواھد "  خون تشنگی"
 .  کرد

به رغم مبارزات پيگير و ت6ش ھای 
مستمری که اين سال ھا برای لغو اعدام در 
متن جامعه کنونی ما جاری است، پوشيده 
نيست که مبارزه برای لغو اعدام بدون 
مبارزه ای جدی برای سرنگونی جمھوری 

لغو اعدام .  اس6می، ھرگز ميسر نخواھد بود
جمھوری "  خون تشنگی"و پايان دادن به 

اس6می، تنھا با مبارزه ای پيگير و استوار 
برای سرنگونی انق6بی اين رژيم فاسد و آدم 
کش و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان، متحقق خواھد شد
 
 

 داشت اول ماه مه  در گرامی
 اھميت اعتصاب سراسری کارگران

اساسی در زندگی کارگران و زحمتکشان منجر 
ھای  شود و دشمنان طبقه کارگر در پوشش

گوناگون انق6ب را منحرف و يا با شکست 
روبرو نسازند، Zزم است تا طبقه کارگر به 

طبقه کارگر با .  عنوان يک طبقه وارد ميدان شود
سازماندھی اعتصابات سراسری اقتصادی و 

عنوان يک طبقه با  که به سياسی، ضمن آن
تواند  کند، می ھای خاص خود قد علم می خواست

موازنه قوای سياسی را کام6 به نفع صف انق6ب 
تغيير داده، ُمھر خود را بر انق6ب زده و زمينه 
عينی را برای قيام مسلحانه، سرنگونی جمھوری 
اس6می و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان فراھم سازد
در آستانه اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز 
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران در ايران و 

داشت اين روز پر اھميت در  جھان، ضمن گرامی
تاريخ که يادآور مبارزات قھرمانانه طبقه کارگر 

ھای خود است، بايد  برای رسيدن به خواست
ضرورت اعتصاب سراسری را در اين مرحله 
از مبارزات کارگران و زحمتکشان برای 

. سرنگونی جمھوری اس6می يادآوری کرد
اعتصاب کارگران و خواباندن چرخ توليد در 

ست که بايد در راه  ترين گامی سراسر کشور مھم
به ثمر رساندن آن از ھيچ کوششی فروگذار 

 .نکرد
 

جمھوری " خون تشنگی"
 اس,می  در آئينه اعدام



 ١٠ ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ١٠

 درصد کاھش به ٢٧اينترمديت آمريکا نيز با 
.  دZر در ھر بشکه سقوط کرد٣٠رقمی کمتر از 

اوپک ت6ش کرد اين بار نيز با کاھش توليد، مانع 
ھا گردد، اما در نتيجه  از سقوط بيشتر قيمت

مخالفت روسيه در خارج از اوپک اين ت6ش به 
البته با توجه به ابعاد بحران، .  شکست انجاميد

دليلی ھم وجود نداشت که اين کاھش توليد بتواند 
. ھا باشد مانع جدی بر سر راه کاھش بيشتر قيمت

در حالی که بازار .  کاھش بھای نفت ادامه يافت
جانی کام6 اشباغ شده بود و مراکز ذخيره سازی 
نيز مملو از نفت بود، زير فشار دولت آمريکا، 
اوپک به ھمراه روسيه و تمام توليدکنندگان غير 

 ٢١روز .  اوپک تصميم به کاھش توليد گرفتند
 کشور عضو ٢٣فروردين وزيران نفت و انرژی 

و غير عضو سازمان کشورھای صادرکننده نفت 
 ١٠بر سر کاھش توليد روزانه  حدود)   اوپک(

اما اين اقدام نيز .    نفت توافق کردند ميليون بشکه
چرا که ديگر نه خريداری پيدا .  نتيجه بخش نبود

شد و نه جائی برای ذخيره کردن نفت، باقی  می
 . مانده بود

 ميليون بشکه نفت از ماه مارس ٣٠٠اع6م شد 
بدون استفاده در بازار باقی مانده و بر حجم آن 

 .در ماه آوريل افزوده شد
ھای ذخيره سازی جھانی اع6م کردند که  شرکت

رويتر نيز گزارش .  ھا لبريز شده است ظرفيت آن
کرد در حالی که مخازن ذخيره نفت در روی 

ھا کشتی  خشکی يا پر شده و يا رزرو ھستند، ده
نفتکش در روزھای اخير رزرو شده تا حداقل 

 ميليون بشکه سوخت جت، بنزين و ديزل را ٣٠
 .روی دريا ذخيره کنند

منابع تجاری و کشتيرانی نيز گفتند، پيش از اين 
 ميليون بشکه ديگر به صورت ذخيره روی ١٣٠

 .دريا شناوراند
با اين اوضاع، برای اولين بار در روز دوشنبه 

ھای   آوريل، يکی از شاخص٢٠ھفته گذشته 
تر از  اصلی قيمت نفت در بازار، منفی پائين

در اين روز قيمت نفت وست تگزاس .  صفر شد
اينترميديت برای ھر بشکه نفت که قرار است در 

 ۶٣ دZر و ٣٧ماه مه تحويل داده شود به منفی 
اين بدان معنا بود که نه فقط .  سنت سقوط کرد

شود، نه فقط ھزينه  دار نمی سودی عايد سرمايه
گردد، بلکه صاحب نفت بايد  توليد جبران نمی

در .  معادل اين مبلغ را به خريدار پرداخت کند
ھای پيشين مازاد توليد نيز، کاZھا در انبار  بحران

اما چنين .  ند ماندند و به فروش نمی رسيد می
دار برای فروش آن  داد که سرمايه اتفاقی رخ نمی

توانست در  اين کاZ می.  پولی ھم پرداخت کند
می .  انبار باقی بماند و بعداً به فروش رود

اگر .  تر به فروش رود توانست به قيمتی پائين
دار نمی خواست  فاسد شدنی بود و يا سرمايه

قيمت انحصاری اش شکسته شود، به دور ريخته 
شد، اما نفت مازاد، ديگر نه جائی برای ذخيره  می

شد آن را مثل محصوZت  کردن داشت و نه می
بنابراين .  کشاورزی و لبنی به دور ريخت 

صاحب کاZ می بايد پولی ھم بپردازد که از شر 
چنين اتفاقی برای نخسنين بار .  آن خ6ص شود

حاZ ھر بشکه نفت برابر .  در آمريکا رخ داد
 ليتر که در اوايل سال جاری در نيويورک ١۵٩

شد،  قيمت آن در   دZر داد و ستد می۶٠به بھای 
/  ۶٣ساعات پايانی روز دوشنبه به منفی   ٣٧  

البته اين قيمت منفی فقط .  دZر سقوط کرده بود
مربوط به قراردادھايی است که برای تحويل 

 .بودند ھای نفت در ماه مه تنظيم شده  بشکه
المللی قيمت  ھای بين براساس گزارش خبرگزاری

نفت آمريکا برای تحويل در ماه ژوئيه روز سه 
.  دZر در ھر بشکه رسيد١۶/  ٠٧شنبه به قيمت 

اما سرنوشت آتی اين قيمت نيز با توجه به ادامه 
بحران اقتصادی و بيماری کرونا، ھنوز روشن 

 .نيست
در پی اين سقوط بھای نفت آمريکا،  بھای نفت 

شنبه برای اولين  برنت دريای شمال نيز روز سه
 دZر در ھر بشکه ٢٠ زير ٢٠٠١بار از سال 

 .  دZر رسيد١٨ / ١٠سقوط کرد و به  
اما اين کاھش بھای نفت چه عواقبی خواھد 

 داشت؟ 
اين سقوط آزاد بھای نفت قبل از ھرچيز بيانی از 
عمق و وسعت بحران اقتصادی جھانی نظم 

تر  داری است و اين بحران را عميق سرمايه
اين بحران تا ھمين جا، نتايج وخيمی .  خواھد کرد

ای از کارگران  برای بخش قابل م6حظه
آمريکائی به بار آورده که در نفت شل مشغول به 

بسياری از تاسيسات .  شوند کار ھستند و بيکار می
ھای  اکتشاف، استخراج و توليد نفت که در Zيه

اند، با اين کاھش بھای  رسوبی مشغول فعاليت
دھند و فع6ً  نفت سودآوری خود را از دست می

اندازی برای افزايش بھای نفت در کوتاه  ھم چشم
در نتيجه،  تعدادی از اين .  مدت وجود ندارد

شوند و تعدادی نيز  ھا ورشکست می شرکت
 . کنند عجالتاً فعاليت خود را متوقف می

ھای توليد اين  چرا که به رغم کاھش شديد ھزينه
 توليد آن بسيار  نفت در يک دھه اخير، ھزينه

ھای توليد در کشورھای عمده  باZتر از ھزينه
ھزينه .  توليد کننده نفت اوپک و نيز روسيه است
 دZر ٣توليد نفت در عربستان در ھر بشکه 

در مورد شرکت ھای آمريکائی نفت شل .  است
 دZر ٨٠ھای توليد را از حدود  ھا ھزينه گرچه آن

اند اما اين  در يک دھه پيش، شديدا کاھش داده
ھزينه ھنوز به طور متوسط ده برابر عربستان 

ھای  روشن است که با قيمت.   سعودی است
شوند يا موقتا بسته  کنونی يا ورشکست می

در ھر حال بيکاری ميليون ھا  نتيجه .  شوند می
. ھا مشغول کارند کارگری است که در اين شرکت

اما توقف فعاليت ھای اين بخش تاثيرات 
تری بر کل اقتصاد آمريکا و حتی  گسترده

ھائی خواھد داشت که ميلياردھا دZر در اين  بانک
 .اند گذاری کرده بخش سرمايه

ھای  خيز و دولت در مرحله بعد، کشورھای نفت
خوار حاکم بر آنھا از نمونه  رانت

 ايران، عربستان، عراق، الجزيره، 
کويت، قطر، ليبی در خاور ميانه و آفريقا ھستند 
که شديداً از اين سقوط آزاد بھای نفت متاثر 

شوند و حتی ممکن است عواقب سياسی جدی  می
ھا از  ھا، سال اين دولت.  برای آن ھا داشته باشد

بھای باZی نفت درآمدھای ک6نی عايد خود 
ای  ھا ھزينه در واقع، توليد نفت برای آن.  کردند

ھزينه توليد ھر بشکه نفت با ھزينه .  در بر ندارد
 ۵حمل و نقل در کشورھای مختلف اين گروه بين 

شود و گاه  آنچه که عايد آنھا می.   دZر است١٠تا 
فروشند،  ھر بشکه نفت را حتا به صد دZر می

اما از اين درآمدھای .  نوعی رانت معدن است

ھای  ک6ن نه تنھا در اغلب موارد چيزی عايد توده
شود، بلکه فقر، بيکاری  کارگر و زحمتکش نمی

ھای استبدادی سھم مردم  اين کشورھا  و رژيم
در واقعيت تنھا طبقه حاکم بر اين .  بوده و ھست

کشورھا و انحصارات نفتی ھستند که از اين بابت 
درآمد نفتی يک منبع مھم دزدی و .  برند سود می

دار در اين کشورھا است  فساد طبقه حاکم سرمايه
و بخش مھمی از آن نيز صرف سازماندھی و 

ھای استبدادی و حتا برپائی  تجھيز دولت
اين کشورھا در ھر .  شود ھای نيابتی می جنگ

سال ميلياردھا دZر از اين درآمد ھنگفت نفتی را 
صرف دستگاه دولتی سرکوبگر و استبدادی به 

کنند  ويژه يک نيروی نظامی عريض و طويل می
ترين س6ح  و ميلياردھا دZر صرف خريد پيشرفته

نمونه برجسته آن عربستان سعودی، .  شود ھا می
 .امارات و قطر ھستند

ھای ھنگفت دستگاه دولتی و چپاول ،  اين ھزينه
گردد  ھای ک6ن طبقه حاکم باعث می فساد و دزدی

که با ھر کاھشی در درآمدھای نفتی، دچار 
آور  بنابراين تعجب.  ھای جدی شوند بحران

نخواھد بود که بشنويم با اين کاھش بھای نفت، 
ھای به ظاھر ثروتمند عربستان و امارات  دولت

ھای خود ناگزير  از ھم اکنون برای تامين ھزينه
 . اند به قرض از طريق اوراق قرضه شده

خوار نفتی از  اوضاع در ديگر دولت ھای رانت
الجزاير که مدتھاست درگير .  تر است اين ھم وخيم

يک بحران اقتصادی است،  اقتصاد آن تقريباً 
کام6ً به درآمد نفت بستگی دارد و صادرات نفت 

 از درآمد خارجی اين کشور ٪٩٠و گاز، بيش از 
اگر در برخی .  را به خود اختصاص می دھد

کشورھا از نمونه عربستان، امارات، قطر و 
کويت اندکی ھم از درآمد نفت صرف رفاه مردم 

شود، در الجزاير و کشورھای ديگر از اين  می
ھا تن از کارگران و   ميليون.  نيز خبری نيست

زحمتکشان الجزايری با فقر و گرسنگی 
تظاھرات و اعتراضات بيکاران و .  اند مواجه

فقرای الجزايری در چند سال اخير آرام نگرفته 
در ليبی عجالتاً باندھای طبقه حاکم بر سر .  است

درآمدھای نفتی در حال جنگ با يکديگرند و 
به عراق .  شوند مردم اين کشور روزمره تلف می

نگاه کنيم که چھارمين کشور توليد کننده نفت 
/  ۵جھان با  .  ميليون بشکه در روز است۴ 

کشوری که در يک چشم به ھم زدن صد ميليارد 
شود، آنچه برجای  دZرھای نفتی آن نا پديد می

مانده است، ميليون ھا فقير، گرسنه و بيکار است 
بنا .   کنند ھا اعتراض می که ھمه روزه در خيابان

ھا در پی کاھش بھای نفت،  به برخی گزارش
دولت اين کشور در ماه ھای آينده حتی توان 
پرداخت حقوق کارمندان خود را نيز نخواھد 

 درآمدھای نفتی اين ٢٠٢٠در بودجه سال .  داشت
 ميليارد دZر برآورد شده بود، ٩٢کشورحدود 

اکنون ارزيابی می شود که کل درآمدھای نفتی 
  ميليارد ٢٣ھای فعلی به حدود  اين کشور با قيمت

 . دZر کاھش خواھد يافت
در اين ميان تکليف جمھوری اس6می روشن 
است که پيش از بحران جھانی کنونی، با يک 
بحران اقتصادی و سياسی ژرف رو به رو بوده 

اين نفت و درآمدھای حاصل از آن در .  است
دوران رونق بازار نفت چه ارمغانی برای مردم 
ايران به بار آورد؟ در دوره احمدی نژاد که ھر 
بشکه نفت باZی صد دZر به فروش رفت، درآمد 

 سقوط آزاد بھای نفت
١٢از صفحه   

١١درصفحه   



 ١١ ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ١١

  

 اط,عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
 در محکوميت تعيين دستمزدھای چند مرتبه زير خط فقر

 
با شرکت نمايندگان کارفرما ، نماينده گان    "شورای عالی کار "  نھاد دولتی جمھوری اس6می موسوم به    ھر ساله 

دولت بعنوان بزرگترين کارفرما و به اصط6ح نمايندگان کارگران که خود وابسته به ارگانھای سرکوب گر  
رژيم  و بخشی از مناسبات سرمايه داری می باشند جمع می شوند و به نام افزايش دستمزد، در راستای منافع  

 . کامل سرمايه داران و دولت حداقل دستمزد را تعيين ميکنند 
باZخره پس از دو ماه جنگ زرگری پرده نمايش باZ رفت و اين بار ھم ھمانند سالھای پيشين، شورای عالی  

با  .   را تعيين کرد ١٣٩٩ کار اين نھاد ضد کارگری و ارگان دولت تدبير و اميد سرمايه داران، دستمزد سال  
 در صد  ۴١  در صدی دستمزد، در حاليکه براساس آمار ناقص بانک مرکزی ميزان تورم  ٢١ اع6م افزايش  

است بار ديگر با تعرضی افسار گسيخته و وحشيانه به جيب کارگران و با کاھش چندين برابر قدرت خريد، فقر  
اع6ن يک ميليون و ھشتصد و پنجاه  .  و گرسنگی و بردگی ميليونھا کارگر و خانواده ھای آنان رسميت داده شد 

ھزار تومان حداقل دستمزد در شرايطی است که حتی برخی از  دست اندر کاران رژيم و اقتصاد دانان سرمايه  
  ميليون تومان ميدانند،ھر چند بر اساس بر آورد تشکل ھای مستقل  ۵    از داری حداقل خط فقر را بيشتر 

در چنين شرايطی در ترفندی  .  کارگری، مزدی که حداقل ھزينه ھای آنان را تامين کند بسيار باZتر از آنست 
جديد امسال نمايندگان منتخب دولتی ظاھرا با چانه زدن بر چند در صد باZتر از رقم دلخواه که تاثير چندانی در  
معيشت کارگران ندارد، در ت6ش در توھم آفرينی، اھداف ديگری را در جھت منافع سرمايه داران و صاحبان  

واقعيت اين است که  تعيين دستمزد بر اساس ملزومات رفاه و معيشت در زندگی  .  قدرت به پيش می برند 
کارگری بايد  تنھا و تنھا به عھده تشکل ھای مبارز و مستقل و سراسری کارگری باشد، نه تشکل ھای وابسته  

ترفندھائی را که ھمه ساله حکومت سرمايه داری و کارگر ستيز برای مخدوش  .  به حاکميت و سرمايه داران 
 .کردن اين مطالبه بکار می برد ، بايد افشا کرد 

شرايطی است که بيش از نيمی از  نيروی کار که در استخدام    تعيين دستمزد چند مرتبه پائين تر از خط فقر در 
رسمی نيستند و ميليونھا کارگر شاغل کارگاه ھای کوچک ، کارگران فصلی، موقت، پيمانی، دست فروشان،  

از ھمين  ...  کارگران قاليباف و کارگران بخش کشاورزی، زنانی که در خانه برای کارفرمايان توليد ميکنند و 
فعالين کارگری و تشکل ھای مستقل تحت فشارھای سنگين به زندان ، ش6ق و  .  حقوق ناچيز نيز محروم ھستند 

 .شکنجه محکوم می شوند و  کارگران  معترض به خاطر  پرداخت نشدن ھمين حقوق به زندان محکوم ميشوند 
با شيوع کرونا که سود جوئی، پنھان کاری جنايتکارانه جمھوری اس6می آنرا به شکل فاجعه باری در تمامی  
استانھای ايران منتشر کرد، ابعاد فاجعه بار آن با گذشت بيش از سه ماه به طور چشمگيری در حوزه کارگران  

کارگرانی که ھنوز اين شانس را داشته اند که به صفوف ميليونی  .  و فرو دستان جامعه خود را نشان ميدھد 
بيکاران پرتاب نشده اند،  مجبورند در شرايطی غير بھداشتی با فروش نيروی کار و بدنشان، در ساختاری  
نابرابر و با به خطر انداختن س6متی خود به سر کار بروند، از دل اين طوفان کرونا ع6وه بر کادر درمانی،  

نيروی کار ارزان و بدون تشکل بر  .  اين کارگران و فرو دستان ھستند که ھر روزه بيشترين قربانيان را ميدھند 
در چنين شرايطی اگر ويروس کرونا جان  .  سر دو راھی مرگ با کرونا و يا مرگ در آغوش فقر قرار دارد 

 ميليونھا کارگر و خانواده    صدھا نفر را ھر روزه می گيرد ، دستمزد حداقل اع6م شده سرمايه داری ايران 
 .به تشديد فقر، گرسنگی و ف6کت روزمره محکوم می کند را  کارگری  

 توسط فرو دستان  ٩٨  و اوج گيری مجدد آن در آبان ماه  ٩۶ اما در چند سال گذشته شاھد دو جنبش عظيم ديماه  
، بيکاران و زحمتکشان به جان آمده از بيکاری، گرسنگی، بی آينده گی ، تبعيض ،  استثمار و استبداد بوديم  که  

ترس از قيام  .  پارسال حتی راديکال تر از گذشته کليت نظام و سيستم سرمايه داری را ھدف قرار داده بودند 
برخاسته از خشم و عصيان توده ای رژيم را به وحشت مرگ انداخت، سرکوب وحشيانه، کشتار و قتل عام   

. ھزاران و بازداشت ده ھا ھزار تن ديگر، برای کنترل اوضاعی بود که ديگر نمی تواند مثل سابق ادامه يابد 
نان، کار،  "  بع6وه کارگران در مبارزات ھر روزه ، بی وقفه و گسترش يابنده خود برای معيشت شان شعار  

که کارگران ھفت تپه  پيشتاز آن بودند را به عنوان آلترناتيو به ميان آورده اند و اين  "   آزادی ، اداره شورايی  
 .شعار می تواند به شعار متشکل شدن کارگران و متحدينش تبديل شود 

 طبقه کارگر را به اعتراض گسترده عليه سياست تشديد فقر و  شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست 
ف6کت عمومی وبرچيدن چنين رابطه استثمار گرانه و ظالمانه ای، برای دستيابی به يک زندگی مرفه، شايسته  

Zزم است که طبقه کارگر به ايجاد و تقويت تشکل ھای پيشرو، مستقل و سراسری،  .  و انسانی فرا می خواند  
چاره کارگران وحدت و  .  ھم گرائی و سازماندھی  در مسير مبارزه برای حاکم شدن بر سرنوشت خود بپردازد 

تنھا با سرنگونی انق6بی جمھوری اس6می، درھم شکستن حاکميت سرمايه ، برقراری  .  تشکي6ت است 
حکومتی شورايی و حاکم شدن کارگران بر سرنوشت خويش، تحقق رفاه و زندگی درخور انسانی امکان پذير  
است، درا ين پيکار دشوار شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست در ھمگرائی و ھمراه با طبقه کارگر  

 .مبارزه ميکند 
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس,می ايران 
 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم  

 ١٣٩٩  ارديبھشت  ١  –  ٢٠٢٠  آوريل  ٢٠ 
 

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

 
   
 
 
 

در دور نخست .   ميليارد دZر رسيد٧٠٠نفت به 
زمامداری روحانی، صدھا ميليارد دZر ديگر بر 

نتيجه اما برای مردم ايران، چيزی .  آن افزوده شد
ھا ميليون فقير و گرسنه و يک ارتش ده  جز ده

پس، اين درآمد ھنگفت .  ميليونی از بيکاران نبود
نفت چه شد؟ به سادگی بخش بزرگی از آن 
چپاول و غارت شد و به جيب سران و مقامات 

بخش ديگر آن .  داران ايران رفت رژيم و سرمايه
نيز صرف ھزينه دولت عريض و طويل 
استبدادی سرکوبگر برای اسارت مردم ايران و 

طلبانه رژيم، برافروختن  ھای توسعه طلبی جاه
ھای  ھای نيابتی و سازماندھی گروه جنگ
اکنون با کاھش .  گرا در سراسر جھان شد اس6م

ھای  شود؟ گرچه در پی تحريم بھای نفت چه می
دولت آمريکا درآمدھای رژيم از فروش نفت 
کاھش يافته بود، اما اين کاھش بھای نفت نيز 

تر ديگری بر وضعيت اقتصادی و  تاثيرات وخيم
در بودجه سال .  مالی رژيم برجای خواھد گذاشت

جاری که از قبل با صد ھزار ميليارد کسری 
مواجه بود،  فروش روزانه يک ميليون بشکه در 

با .   دZر در نظر گرفته شده بود۵٠روز به بھای 
اين کاھش بھای نفت اکنون رژيم شايد بتواند يک 

. بينی شده را به دست آورد سوم درآمد نفتی پيش
اما تاثير کاھش بھای نفت در ھمين محدوده باقی 

کاھش بھای نفت بر بخش ھای ديگر .  ماند نمی
اقتصاد، درآمدھای رژيم و به دست آوردن ارز 

ترين آن کاھش  نيز تاثير خواھد گذاشت که مھم
 . ھای پتروشيمی است ھای کارخانه بھای فرآورده

بينی کرده است  مرکز پژوھش ھای مجلس پيش
 ١٣٩٩که درآمد صنعت پتروشيمی در سال 

 درصد کمتر ازدرآمد آن در سال ٣٠حدود 
اسحاق «از ھمين روست که .   خواھد بود١٣٩٨

شنبه گذشته   معاون روحانی  روز سه»جھانگيری
در جلسه با مديران وزارت راه و شھرسازی با 
اشاره به اخبار مربوط به قيمت نفت در سطح 

 درصد توليد ٢۵اقتصاد آمريکا که :  جھانی گفت
ناخالص دنيا را در اختيار دارد از شب گذشته 
نفت را به قيمت منفی به فروش گذاشته و اين 

دھد که بقيه کشورھای دنيا نيز از  نشان می
 .نصيب نخواھند ماند پيامدھای اقتصادی کرونا بی

ساير کاZھای وابسته به نفت مثل :  وی افزود
صنايع پتروشيمی و حتی فلزات نيز از تبعات 
اقتصادی بحران کرونا متأثر خواھند شد و از 

ھا و مراکز علمی خواست راھکارھای  دانشگاه
. علمی برای مواجھه با اين مسأله ارائه دھند

بنابراين روشن است که اين کاھش بھای نفت، 
بحران اقتصادی سرمايه داری ايران را نيز 

 .عميق تر و وخيم تر خواھد ساخت
در دوره رونق نفت و بھای آن چيزی عايد 
کارگران و زحمتکشان ايران نشد، حاZ در دوره 
کاھش بھای نفت و تشديد بحران اقتصادی با 
افزايش، فقر، بيکاری و گرانی بار آن نيز 
بردوش کارگران و زحمتکشان قرار خواھد 

 .گرفت 
 
 

 سقوط آزاد بھای نفت

١٠از صفحه   



 ٨۶٧ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٨    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس,می 

١٠درصفحه   

١از صفحه   

 دZر ٣۵ به ٢٠٠٨ھای پايانی سال  جھانی در ماه
ھای بعد ھمراه  در سال.  در ھر بشکه سقوط کرد

در .   دZر افزايش يافت۶٠با بھبودھای نسبی تا 
آن شرايط، در ھر مقطعی که بھای نفت شديداً 

يافت، انحصارات نفتی از نمونه اوپک  کاھش می
توانستند با کاھش توليد، مانع از تنزل شديد  می

از ھمين رو، ميانگين بھای نفت .  بھای نفت شوند
اما با .   دZر بود۶٠ حدود ٢٠١٩برنت در سال 

چشم انداز رکود اقتصادی، احتمال کاھش بھای 
ع6وه .   وجود داشت٢٠٢٠نفت از اوايل سال 

براين، اکنون ديگر يک توليد کننده بزرگ، نفت 
شيل به بازار پيوسته بود، که به ويژه در آمريکا 
حجم بزرگی از نفت را در کنار اوپک و روسيه 

اياZت متحده که ھم .  وارد بازار جھانی کرده بود
اکنون بزرگترين توليد کننده نفت در جھان است؛ 

ھای اخير به ويژه پس از به قدرت  در سال
رسيدن ترامپ، توليد نفت خام را به سرعت 

١٢ 

ھای  نامcه          ))))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 شماره حساب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 
ھای  کد مورد نظر به يکی 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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اين افزايش توليد نفت روزانه آمريکا .  افزايش داد
 ميليون بشکه فراتر ١٣در آغاز سال جديد از  

روشن بود که اين حجم بزرگ نفت در .  رفت
بازار جھانی  بيش از نياز جھانی در آستانه 

 .بحران جديد است
دليل مھم سقوط، اما اين بود که اکنون ھمراه با 
رکودی که آغاز شده بود، بحران کرونا ، تقريبا 

ھای توليدی  و نيز فعاليت بخش  تمام فعاليت
خدمات به ويژه وسايل حمل و نقل را متوقف 

 . ساخت
در چنين شرايطی است که روند نزولی بھای نفت 

)   مارس٩(   اسفند ١٩روز دوشنبه .  شود آغاز می
بھای نفت برنت .  قيمت نفت شديداً سقوط کرد

 سال اخير در يک روز ٢٠برای نخستين بار در 
 دZر در ٣١ درصد کاھش يافت و به حدود ٣١

قيمت نفت خام وست تگزاس .  ھر بشکه رسيد

 سقوط آزاد بھای نفت

 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 
 عمودیپوZريزاسيون 

 
 :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 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


