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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 مردم را می کشند و "
 "زبان شان ھم دراز است

 

 جنازه ام زير چکمه ھای شما نمی ماند
 بر می خيزد

 شما را قدرت آن نيست که زمينگيرم کنيد
 تابوت من روان نمی شود روی دست ھا
 و پله ھا برای رسيدن به من کوتاه است

 ستاره ای می شوم، خورشيد، ماه
 با باران می بارم

 و جھان از گل ھای کوچکم
 )ناظم حکمت(سرشار می شود 

 
 ماه رازداری و ۶ ماه سکوت، بعد از ۶بعد از 

پنھان کاری، با'خره جمھوری اس$می زبان از 
کام برکشيد و با توسل به تجربه ترفندھای 
ھميشگی اش، تعداد کشته شدگان آبان ماه را 

رحمانی فضلی، .   نفر اع$م کرد٢٢۵ تا ٢٠٠
 ١٠وزير کشور جمھوری اس$می، شامگاه شنبه 

خرداد، با حضور دريک برنامه تلويزيونی با 
 نفر در اعتراضات آبان ٢٢۵ تا ٢٠٠تائيد اينکه 

"ماه کشته شده اند، گفت  درصد آنان توسط ٨٠: 
 درصد آنان با ٢٠نيروھای امنيتی حکومت و 

 ".س$ح ھای غير سازمانی کشته شده اند
دو روز بعد از رحمانی فضلی، مجتبی ذوالنور، 
مزدور امنيتی رژيم وارد گود شد و نتيجه 

 ٢ نفر کشته و ٢٣٠سرکوب آبان ماه را شامل 
 . ھزار نفر زخمی اع$م کرد
 خرداد، به نقل از ١٢خبرگزاری ايسنا، روز 

"ذوالنور نوشت  درصد در درگيری ھای ٧: 
مستقيم مسلحانه با نيروھای انتظامی جان باختند 

 درصد در حمله به مراکز نظامی و ١۶و 
انتظامی در حاليکه مجھز به انواع س$ح ھای 
. سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند

 درصد در حمله به مراکز عمومی مثل ٣١
فروشگاه ھا، پمپ بنزين ھا، بانک ھا و مساجد 

 درصد از جان باختگان در ٢٠جان باختند و 

روز شنبه شھر واشينگتن پايتخت آمريکا شاھد 
ترين تظاھرات از زمان کشته شدن  گسترده

جورج فلويد به دست پليس فاشيست و نژادپرست 
ھا ھزار نفر در  در اين روز ده.  آمريکا بود

نزديکی ساختمان کنگره، در کنار بنای يادبود 
آبراھام لينکلن و پارک 'فايت که صدھا مامور 

جا راه نزديک شدن معترضان به کاخ  پليس از آن
 . سفيد را سد کرده بودند، تجمع کردند

در اين روز در بسياری از ديگر شھرھای 

ای  بانک مرکزی جمھوری اس$می طی بيانيه
اع$م کرد که در ت$ش است سرعت افزايش نرخ 

 درصد ٢٢تورم را به نصف کاھش دھد و به 
در ھمين حال، رئيس بانک مرکزی .  برساند

بانک مرکزی "  گامی فراتر نھاده و ادعا کرد 
مصمم است به تدريج مردم را از شر تورم مزمن 

 " خ$ص کند
اما چگونه، کاری که در تمام دوران موجوديت 
جمھوری اس$می امکان عملی کردن آن نبود، 

شود، آن ھم  اکنون وعده عملی شدن آن داده می
، "خ$ص شدن مردم ايران از شر تورم مزمن"

داری ايران با  در شرايطی که نظام سرمايه
 ترين بحران مواجه است؟   عميق

١٠درصفحه   

۵درصفحه  ٧درصفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٣شماره    ٩٩  خرداد  ١٩ –سال  چھل و دوم 

 مبارزه طبقاتی در آمريکا

ش$ق نظام بردگی مزدی بر پيکر کارگر شرکت  
واحد، بار ديگر توحش ارتجاع و سرمايه و 

استبدادی نظم حاکم را در   -ماھيت ارتجاعی
 .برابر ھمگان قرارداد

رسول طالب مقدم عضو سنديکای کارگران 
رانی تھران و حومه که در  شرکت واحد اتوبوس

تجمع اول ماه مه روز جھانی کارگر دريازده 
 ٢۶ بازداشت و توسط شعبه ٩٨ارديبھشت سال 

 سال حبس تعزيری و ٢دادگاه انق$ب تھران به 
شده بود،   سال تبعيد محکوم٢ ضربه ش$ق و ٧۴

 ٢٨پس از يازده روز بازداشت با قرار وثيقه 
طور موقت از زندان آزادشده  ميليون تومانی به

ھای  ھا و تھديد اما ديری نگذشت که در تماس.  بود
مکرر مقامات امنيتی و مسئو'ن زندان برای به 
اجرا گذاشته شدن وثيقه، به دايره اجرای احکام 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 

 شHق نظام بردگی مزدی بر پيکر کارگر شرکت واحد

اقتصاد ايران از : "  گويد  بيانيه بانک مرکزی می
ثباتی بوده که نشانه   دستخوش بی١٣۵٠آغاز دھه 

بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دھه 
ثباتی، کاھش متوسط  بوده و در عين حال اين بی

گرچه .  رشد اقتصادی را به ھمراه داشته است
نرخ تورم در مقاطعی بسيار محدود تک رقمی 

 .شده است، اما کاھش پايدار تورم رخ نداده است
بدون ترديد، تداوم وضعيت ياد شده انعکاسی از 

ھا به ويژه کسری بودجه آشکار و  انواع ناترازی
پنھان دولت بوده که در رشدھای با'ی نقدينگی و 
نامتناسب با رشد بخش حقيقی اقتصاد نمود يافته 

ھای تورم مزمن  نتيجه چنين شرايطی، نرخ.  است

 ادعاھای تبليغاتی بانک مرکزی جمھوری اسHمی

اط$عيه شورای ھمکاری نيروھای 
 چپ و کمونيست

 

عليه شHق سرمايه، عليه 
 نمايش حمايت از کارگر



 ٢ ٨٧٣ شماره  ٩٩  خرداد ١٩    ٢

١از صفحه   

 "مردم را می کشند و زبان شان ھم دراز است"

۴درصفحه   

قالب نيروھای تامين کننده امنيت و نظم که شامل 
 ٢۶بسيج و نيروھای مردمی می شوند بوده اند و 

درصد در اعتراضات حضور داشتند اما جزو 
آشوبگران نبودند و به د'يل نامعلوم جان باختند، 

 قرار  متری ھدف٣شقيقه آن ھا از فاصله مث$ 
ذوالنور در ادامه 'طائ$ت خود و ".  گرفته است

رسانه ھای بيگانه آمارھای "با بيان اينکه 
 ھزار نفر کشته ١٠دروغين اع$م کرده و تا 

، پزشکی قانونی را مرجع آمار "اع$م کردند
 .مطرح شده اع$م کرد

مجتبی ذوالنور، از جمله مزدوران امنيتی 
جمھوری اس$می است که در دوره دھم مجلس 
. ارتجاع، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس بود

او اکنون بجز نمايندگی قم در مجلس، ھيچ پست 
ورود اين مامور .  و مقام رسمی ديگری ندارد

امنيتی رژيم برای بيان جعليات آماری مربوط به 
کشتار آبان ماه، بيانگر اين امر است که جمھوری 
اس$می بنا به سرشت و ذات سرکوبگرانه اش، 
ھنوز ھم حاضر به قبول ھيچگونه مسئوليتی در 
بيان تعداد دقيق جان باختگان، زخمی ھا و 

 .دستگيرشدگان  آبان ماه نيست
 ماه سکوت و پنھان کاری، رحمانی ۶بعد از 

فضلی و مجتبی ذوالنور در شرايطی از کشته 
 نفر خبر می دھند که پيش از ٢٣٠ تا ٢٠٠شدن 

اين، سازمان عفو بين الملل، اسامی دست کم 
 نفر از کشته شدگان قيام آبان ماه را اع$م ٣٠۴

 .کرده بود
عفو بين الملل در گزارش مشروح خود ع$وه بر 

 ٨ شھر و ٣٧تائيد اين تعداد از کشته شدگان در 
بر اين باور است : "استان کشور اع$م کرده است

که تعداد واقعی جان باختگان، احتما' بيشتر از 
در گزارش عفو بين الملل، با ".   نفر است٣٠۴

توجه به تفکيک سنی، جنسيتی، مکان و نحوه 
اين تعداد، شامل :  کشتار معترضان آمده است

 ٢٣ نفر در خوزستان، ۵٧ نفر در تھران، ١٣٠
 ٢۴ نفر در کرمانشاه، ٣٠نفر در استان البرز، 

 نفر در ٧ نفر در اصفھان، ٢١نفر در فارس، 
در ميان کشته .   نفر در کرمان است٢کردستان و 

 ١٢ جوان ٢٣ زن، ١٠ مرد، ٢٣۶شدگان فوق، 
عفو بين الملل ھمچنين گفته .   ساله بوده اند١٧تا 

 نفر از ٣۵است، تا کنون نتوانسته سن و جنسيت 
به نوشته .  جان باختگان آبان ماه را مشخص کند

 درصد کشته ھا ۴٠اين نھاد بين المللی، بيش از 
 ساله بوده اند که در فاصله روزھای ٣٠ تا ٢٠
در اين گزارش،  . آبان ماه کشته شده اند٢٨ تا ٢۴

اط$عاتی ھم در باره ميزان جراحات منجر به 
 نفر از قربانيان ارائه شده است که در ١۴١مرگ 

مواردی شامل دو گلوله يا بيشتر به نقاط مختلف 
 مورد ھم در اثر برخورد گلوله به ۶۶.  بدن است

نشان می "سر يا گردن بوده است، که اين امر 
دھد قصد نيروھای امنيتی شليک به قصد ُکشت 

در گزارش عفو بين الملل ھمچنين ".  بوده است
"آمده است اين سازمان، ھيچ سندی ندارد که : 

نشان دھد معترضان س$ح گرم در اختيار داشته 
اند و يا با رفتارشان تھديد جانی عاجلی متوجه 

ع$وه بر سازمان .  نيروھای امنيتی بوده است
عفو بين الملل، خبرگزاری رويتر ھم با استناد به 

منابعی از درون رژيم، آمار جان باختگان آبان 
 نفر و دستگير شدگان را بيش از ١۵٠٠ماه را 
 . نفر اع$م کرده است٧٠٠٠

 ماه سکوت و پنھانکاری و با ۶حال، بعد از 
وجود گزارش مستند عفو بين الملل، بيان 
'طائ$ت يک عنصر امنيتی جمھوری اس$می، 
نيشتری زھرآلود بر زخم ماندگار کشتار آبان ماه 

کشتار و سرکوبی خونين که زخمی ناسور .  است
روشن است که .  بر پيکر جامعه گذاشته است

اثرات اين زخم خونبار، به سادگی از ذھن و جان 
چنانچه، .  توده ھای مردم ايران نخواھد رفت

آنگونه، که .  ، از يادھا نرفت٩۶کشتار دی ماه 
آنگونه، که .  ، در خاطره ھا مانده است٨٨کشتار 

، فراموش ٧٨سرکوب قيام دانشجويی تيرماه 
 ھزار ۵ھمانگونه، که قتل عام فجيع بيش از .  نشد

، بی التيام در ۶٧زندانی سياسی در تابستان تفتان 
آنگونه که کشتار .  ذھن مردم خانه کرده است
 بر روح و روان ۶٠خونين سال ھای نخست دھه 

ھمان گونه، که کشتن .  جامعه آوار شده است
 مسافر و کادر پرواز ھواپيمای اوکراينی در ١٧۶

 .ذھن مردم ايران و جھان ماندگار شده است
حال، در چنين وضعيتی که خشم و نفرت حاصل 

 سال قتل و جنايت و کشتار، در زير ۴١از 
پوست جامعه به مرجله انفجار رسيده است، در 
شرايطی که ھزاران تصاوير و ويدئوی آدم کشی 
جمھوری اس$می در گستره جھان به نمايش 
درآمده است،  آدمکش جنايتکار و مستبدی ھمانند 

مردم را می کشند و زبان "خامنه ای، با گفتن 
به دادخواھی از مرگ "  شان ھم دراز است

جورج فلويد، يک .  جورج فلويد برخاسته است
 ٢۵شھروند سياه پوست آمريکايی است که روز 

ماه می، در شھر مينياپوليس در ايالت مينه 
سوتای آمريکا پس از بازداشت در مقابل يک 
مغازه، در اقدامی کام$ نژادپرستانه توسط پليس 

ويديوی منتشر شده از .  آدمکش آمريکا کشته شد
وقايع آن روز، نشان می دھد که يک مأمور پليس 

 دقيقه ٨پس از بازداشت جورج فلويد، به مدت 
زانوی خود را بر گردن فلويد گذاشته و او را 

در آخرين دقايق .  روی زمين نگه داشته است
ويديو، صدای فلويد شنيده می شود که مرتب می 

 ."نمی توانم نفس بکشم: "گويد
حال، جنايتکاری ھمانند خامنه ای با استناد به 
ھمين ويدئو و مرگ دلخراش جورج فلويد، به 

مردم را می ُکشند : "حاکمان آمريکا نھيب می زند
اين دادخواھی ".  و زبان شان ھم دراز است

رذي$نه خامنه ای، از مرگ دلخراش يک 
سياھپوست آمريکايی در شرايطی است، که 
صدھا و ھزاران ويدئوی دردناک کشتار خيابانی 
معترضان آبان ماه در شبکه ھای مجازی و در 
. مقابل ديدگان مردم ايران و جھان است

ويدئوھايی که ديدن صحنه ھای آن به مراتب 
دردناک تر از تماشای قتل مرگ جورج فلويد 

 .است
جورج فلويد، به دست يک پليس نژادپرست 

پليسی که اکنون بازداشت و .  آمريکايی کشته شد
شش .  به اتھام قتل درجه دو تفھيم اتھام شده است

 نفر به دستور ١۵٠٠، ٩٨ماه پيش، در آبان 
خامنه ای و به ضرب گلوله ھای مستقيم ماموران 

تصاوير و .  امنيتی جمھوری اس$می کشته شدند
ويدئوی بسياری از اين صحنه ھای شليک و 

در .  کشتار مردم در گستره جھانی منتشر شده اند
بسياری از اين ويدئوھا، چھره آدمکشان 
. جمھوری اس$می به روشنی ديده می شود

جانيانی که از فاصله چند متری مغز و سينه 
فيلم تبليغاتی لي$ .  معترضان را ھدف گرفته اند

واثقی، فرماندار قلعه حسن خان به طور رسمی 
. از سيمای جمھوری اس$می پخش شده است
: فيلمی که در آن، لي$ واثقی با افتخار می گويد

من گفته بودم بھشون که ھر که وارد فرمانداری "
لي$ واثقی از طرف وزير کشور ".  شد رو بزنيد

. جمھوری اس$می، مورد تقدير قرار گرفت
رسانه ھای ايران ھم در مورد کشتار آبان ماه نه 
تنھا 'م تا کام سخنی نگفتند، بلکه ھمصدا با 
آدمکشان جمھوری اس$می، معترضان را اراذل 

در .  و اوباشی دانستند که مستوجب مرگ بودند
آمريکا اما، وقتی جورج فلويد توسط يک پليس 
کشته شد، مردم، رسانه ھا و خبرگزاری ھای 
. معتبر آمريکا يکسره به اعتراض بر خاستند

وقتی دونالد ترامپ، رئيس جمھور نژادپرست اين 
کشور اع$م کرد که برای سرکوب معترضان 

گسيل می کند، رسانه ھا "  ارتش را به خيابان ھا"
و خبرگزاری ھای معتبر آمريکا با واکنش سريع، 
ترامپ را از بيان چنين دستوری سرکوبگرانه 

در جمھوری اس$می اما، وقتی .  پشيمان کردند
خامنه ای، رھبر مستبد و آدمکش اين رژيم فاسد 
و تبھکار دستور کشتار مردم را در آبان ماه 
صادر کرد، نه تنھا ھيچ رسانه ای لب به 
اعتراض نگشود، نه تنھا خبرگزاری ھا و 
مطبوعات کشور سخنی عليه اين فرمان فاشيستی 
خامنه ای ننوشتند، بلکه تمام روزنامه، رسانه ھا 
و خبرگزاری ھای موجود ايران، فرمان 
سرکوبگرانه خامنه ای را با آب و تاب منتشر 

در آمريکا، طی ھمين دو ھفته ای که .  کردند
مردم اين کشور نسبت به مرگ جورج فلويد و 
رفتار نژادپرستانه پليس آمريکا دست به اعتراض 
زده اند، بخش بزرگی از رسانه ھا و خبرگزاری 
ھای معتبر آمريکا، بی وقفه در حال خبر رسانی 

سرکوب ھا را .  از اعتراضات مردم ھستند
در مقابل فرامين نژادپرستانه .  بازتاب داده اند

ھر اقدام خشونت بار .  ترامپ موضع گرفته اند
پليس در خيابان ھا به روی مردم معترض، به 
سرعت در رسانه ھای عمومی اين کشور بازتاب 

در ايران تحت حاکميت جمھوری .  يافته اند
اس$می اما، نه تنھا ھيچ گزارش و خبری از 
کشتار و سرکوب مردم در روزنامه ھای رسمی 
داخلی منتشر نشد، نه تنھا کمترين واکنش 
اعتراضی نسبت به اقدامات سرکوبگرانه 
جمھوری اس$می نشان داده نشد، بلکه برعکس، 
تمام رسالت مطبوعاتی و سمت و سوی حرکت 
خبرگزاری ھای داخل کشور در تبليغ و ترويج 

 .فرامين مرگبار خامنه ای خ$صه شده است
در آمريکا، يک نظام سرمايه داری با دموکراسی 

نظامی که با ھمه تبعيضات .  پارلمانی حاکم است
نژادی و فقرو ف$کتی که در گوشه و کنار اين 
کشور بزرگ سرمايه داری موجود است، رسانه 
ھا، مطبوعات و خبرگزاری ھای داخلی آن در 
چھارچوب ھمان دموکراسی پارلمانی از آزادی 

کنگره، مجلس سنا .  ھای دمکراتيک برخوردارند
و دستگاه قضايی آن، نھادھايی مستقل از اراده 
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۴درصفحه   

١از صفحه  ھا و  ترين سگ دادند با وحشی اين کار را انجام می 
ام روبرو  ھايی که من تاکنون ديده ترين س$ح شوم
او دوشنبه اول ژوئن نيز در کاخ سفيد ".  شدند می

در باغ گل ُرز وعده استفاده از ارتش برای 
او گفت اگر شھرھا .  سرکوب اعتراضات را داد

ھا خود نتوانند اعتراضات را سرکوب  و ايالت
سرعت   مشکل را به"کنند، ارتش را مستقر و 

"او گفت".  کند ھا حل می برای آن من ھزاران : 
ھزار نيروی سرتاپا مسلح نظامی و انتظامی را 

کنم تا با اغتشاش و غارت، تخريب  اعزام می
 ".گسترده و حمله به ديگران مقابله کنند

او سپس از نيروھای پليس مستقر در محل 
خواست تا با استفاده از زور تظاھرکنندگان را که 

. بودند متفرق سازد سفيد گرد آمده در برابر کاخ
بدين ترتيب پليس ضد شورش آمريکا با استفاده 

آور به سمت  از گلوله پ$ستيکی و گاز اشک
تظاھرکنندگان حمله کرد تا ترامپ پياده مسير 

جان را طی کرده و  سفيد تا کليسای سنت کوتاه کاخ
. با انجيلی در دست در برابر کليسا عکس بگيرد

اين اقدام ترامپ منجر به شکايت چندين گروه 
اتحاديه "مدافع حقوق بشر آمريکايی از جمله 

عليه او و پليس شد که "  ھای مدنی آمريکا آزادی
که در قانون  اين اقدام او را نقض حقوقی دانستند

 .اساسی آمريکا آمده است
"ترامپ ھمان شب در توئيتر نوشت واشنگتن : 

ھا  خيلی.  دی سی ديشب ھيچ مشکلی نداشت
، "ھمه کارشان را عالی انجام دادند. دستگير شدند

"او در توئيتی ديگر نوشت نيويورک به دست : 
ھای افراطی و ديگر  غارتگران، اوباش، چپ

فرماندار .  ھای پست و آشغال افتاد انواع آدم
پيشنھاد کمک من برای استفاده از گارد ملی را 

 ".نيويورک ريز ريز شد. رد کرد
ترامپ که بارھا از استفاده از نيروی قھر عليه 
تظاھرکنندگان حمايت کرده و آن را تشويق کرده 

ھا  است در راس نظامی قرار دارد که قرن
ھای نژادپرستانه را در جامعه آمريکا  سياست

پيش برده و به سياست حاکم تبديل کرده است و 
ھای خود بيش از پيش  در دفاع از آن، با سياست

. ھا ميليون آمريکايی را برانگيخت خشم ده
ھا انسانی که در زير آوار نظام  ميليون
داری ُخرد شده و ديگر قادر به نفس  سرمايه

ھايی که با شيوع کرونا  کشيدن نيستند، آن
شان بيش از گذشته و با سرعت رو به  وضعيت

تنھا از ماه مارس و در پی شيوع .  وخامت گراييد
 ميليون نفر کار خود را ۴١ويروس کرونا حداقل 
ھا و ديگر مراکز کاری از  در پی تعطيلی شرکت

نحوی که نرخ بيکاری در آمريکا به  دست دادند به
. سابقه در تاريخ آمريکا رسيده است ميزانی بی

تنھا در ھفته منتھی به ماه ژوئن، يک ميليون و 
 ھزار نفر تقاضای حقوق بيکاری کردند، ٩٠٠

 ھزار نفر ١٠٠در ھفته قبل از آن دو ميليون و 
ھا  ميليون.  تقاضای بيمه بيکاری کرده بودند

تبار در نتيجه مناسبات  پوست و 'تين سياه
داری حاکم بر جامعه آمريکا در فقر بسر  سرمايه

ھم در کشوری که بلندگوھای  برند آن می
را ھر روز تبليغ "  رويای آمريکايی"بورژوايی 

ھا  برای ميليون"  رويای آمريکايی"اما !!!  کنند می
تباری که در  پوست و سفيد پوست و 'تين سياه

ھای اين نظام در حال له شدن ھستند،  زير چرخ
  تنھا داشتن يک سرپناه و يک زندگی حداقلی

فقری که .  است، آن چه که از آن محروم ھستند

روز بعد اعتراضات به ديگر .  تظاھرات زدند
معترضان در .  شھرھای آمريکا کشيده شد

ھا دراز کشيده و آخرين جم$ت جورج  خيابان
که بارھا به "  توانم نفس بکشم نمی"فلويد را 

مامور نژادپرست و قاتل پليس گفته بود، فرياد 
در اين روز تظاھرکنندگان خشمگين که به .  زدند

دليل برخورد م$يم دادستانی با عامل قتل جورج 
ھا، بيش از پيش به  فلويد و شرکايش و آزادی آن

خشم آمده بودند در شھر مينياپوليس مرکز پليس 
ھای حاضر در اين  را به آتش کشيدند و پليس
 مه ٢٨روز بعد .  مرکز مجبور به فرار شدند

ھا  دونالد ترامپ لفاظی عليه معترضان و تھديد آن
را آغاز کرد او در حساب کاربری خود در 

"توئيتر نوشت وقتی که غارت شروع شود، : 
توئيتی که از سوی "  شود تيراندازی ھم شروع می

" حمايت از خشونت"اين شبکه اجتماعی به دليل 
 روز ۵در طول تنھا .  غيرقابل رويت شد

 شھر ١۴٠ ايالت و ۴٧اعتراضات به بيش از 
آمريکا کشيده شد و اقداماتی از قبيل برقراری 
مقررات منع عبور و مرور شبانه و حضور گارد 
ملی در شھرھا نيز نتوانست مانع گسترش بيشتر 

برای "معترضان اع$م کردند .  اعتراضات شود
مان شنيده شود مقررات منع عبور و  که صدای اين

اين حق ماست .  گيريم مرور شبانه را ناديده می
اگرچه آمار دقيقی از ".  ھا بمانيم که در خيابان

ميزان کشته شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان 
ھا  منتشر نشده اما براساس برخی از گزارش

تاکنون بيش از ده نفر کشته، صدھا نفر مجروح 
اند که دستگيرشدگان  و ھزاران نفر دستگير شده

عموما بعد از بازجويی و تشکيل پرونده برای 
ھای آينده تشکيل خواھند شد  ھايی که در ماه دادگاه

 .شوند پس از چند ساعت آزاد می
براساس نظرسنجی خبرگزاری رويترز و پايگاه 

که در روزھای گذشته "  ايپسوس"نظرسنجی 
ھا با   درصد آمريکايی۵۵انجام شد، بيش از 

عملکرد ترامپ در برخورد با تظاھرکنندگان 
ھا شديدا با آن   درصد از آن۴٠مخالفت کرده و 
اند، در برابر، يک سوم از  مخالفت کرده

کنندگان در اين نظرسنجی عملکرد ترامپ  شرکت
يکی از نکات مھم اين .  اند را تاييد کرده

نظرسنجی اين است که چيزی کمتر از يک 
آميز را  ھا حتا تظاھرات خشونت چھارم آمريکايی

واکنشی مناسب به عملکرد ترامپ و پليس 
براساس اين .  اند که رقم بسيار با'يی است دانسته

 درصد عملکرد پليس را خوب و ۴٣نظر سنجی 
ضريب خطای .  اند  درصد با آن مخالفت کرده۴٧

اين نظرسنجی مثبت يا منفی چھاردرصد برآورد 
 .شده است

در اين ميان عملکرد دونالد ترامپ، اظھارات 
برانگيز و نژادپرستانه او و انتساب  نفرت

برای مردم "  تروريست"ھای  اعتراضات به گروه
ای در  ايران نه تنھا يادآور سخنان مشابه خامنه

برخورد با اعتراضات مردمی بود، بلکه نشان 
داری در برخورد با طبقات  ھای سرمايه داد دولت

ھا به ظلم و ستم حاکم  محروم و فرياد اعتراض آن
داری تا چه حد شبيه يکديگر  بر مناسبات سرمايه

 .ھستند
 مه در واکنش به تظاھرات ٢٩ترامپ روز شنبه 

روز جمعه در برابر کاخ سفيد در توئيت خود 
"نوشت جمعيت زيادی آمده بود که به صورت : 
اما ھيچ کس حتا .  ای سازماندھی شده بود حرفه

اگر .  ھا ھم قرار نداشت در آستانه عبور از نرده

آنجلس، في$دلفيا،  آمريکا از جمله نيويورک، لس
شيکاگو و سانفرانسيسکو تظاھرات مشابھی 

در شھرھای کارولينای شمالی، .  برگزار شد
زادگاه جرج فلويد، تظاھرکنندگان ضمن 

داشت ياد جورج فلويد دست به تظاھرات  گرامی
 پليس در  در روزھای گذشته خشونت.  زدند

ھا و  برخورد با تظاھرکنندگان که با تشويق
ھای دونالد ترامپ ھمراه بود، نه تنھا  تحسين

نتوانست مانعی بر سر راه تداوم اعتراضات 
ايجاد کند، بلکه ھمدردی گسترده با تظاھرکنندگان 
را در آمريکا و ديگر کشورھای جھان به ھمراه 

ھمين مساله منجر به واکنش برخی از .  آورد
مقامات ايالتی و ممنوع کردن استفاده از برخی 

آور عليه  از ابزارھای سرکوب از جمله گاز اشک
چنين  ھم.  تظاھرکنندگان در برخی از شھرھا شد

مقررات منع عبور مرور شبانه نيز به ھمين دليل 
در روزھای .  در برخی از شھرھا برچيده شد

اخير بويژه در روزھای جمعه و شنبه، بسياری 
از شھرھای جھان از جمله در کشورھای آلمان، 
انگليس، فرانسه، ھلند، استراليا و نيوزيلند نيز 
اعتراضاتی در حمايت از معترضان آمريکايی و 
محکوميت نژادپرستی برگزار شد و نشان داد که 

چنان يک  داری ھم نژادپرستی در جھان سرمايه
 .موضوع مھم و جھانی است

بحران سياسی و جنبش اعتراضی اخير آمريکا 
که بعد از اعتراضاتی که در پی ترور مارتين 

ترين و   رخ داد، بزرگ۶٨لوترکينگ در سال 
ترين اعتراضات ضد نژادپرستی در آمريکا  وسيع
باشد، در پی قتل جورج فلويد توسط پليس  می

 ۵( ماه مه ٢۵فاشيست و نژادپرست آمريکا در 
جورج فلويد که بود؟ او يکی از . آغاز شد)  خرداد
ھا انسانی بود که جامعه به شدت طبقاتی  ميليون

آمريکا که فاصله فقر و ثروت در آن بسيار 
ھا گرفته   است، حق نفس کشيدن را از آن  گسترده
 .است

در "  تردوارد"ی بسيار فقير  جورج فلويد در محله
بزرگ "  ھيوستون"جنوب شرقی بخش مرکزی 

نشين  ای در قلب منطقه سياھپوست شد، محله
در دوران دبيرستان در تيم فوتبال .  شھر

کرد که  بازی می)  دبيرستان جک پيتز(آمريکايی 
ھای فوتبال   نايب قھرمان رقابت٩٢در سال 

او که حدود دو متر .  آمريکايی ايالت تگزاس شد
قد داشت، بعدھا به عضويت تيم بستکبال کالج 
دولتی فلوريدای جنوبی در شھر ايون پارک 

خواند اما درس  درآمد، کالجی که در آن درس می
او حتا برای مدتی به .  خود را نيمه تمام گذاشت

بعد از زندان او به کارھای .  زندان افتاد
. گوناگونی مشغول شد از جمله رانندگی کاميون

عنوان مامور امنيتی  پيش از بحران کرونا نيز به
کار "  کونگا 'تين بيسترو"رستوران و کافه 

ھا او نيز مانند  کرد، که با تعطيلی رستوران می
 .ھا آمريکايی ديگر کارش را از دست داد ميليون

در پی انتشار فيلم ويدئويی دستگيری جورج فلويد 
که منجر به مرگ او شد، موجی از خشم و نفرت 
نسبت به اقدام وحشيانه پليس، آمريکا را فرا 

در فردای آن روز صدھا نفر در .  گرفت
ھای ميناپوليس شھری که جورج فلويد به  خيابان

دست ماموران پليس به قتل رسيده بود دست به 

 مبارزه طبقاتی در آمريکا
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 مبارزه طبقاتی در آمريکا

در بخشی از جامعه تلنبار شده، در حالی که در 
ای تنھا چند  ھا و با فاصله ھای آن آن سوی آلونک

کيلومتری، بزرگترين و ثروتمندترين 
ھای مالی،  ترين غول ميلياردرھای جھان و عظيم

فقری که .  صنعتی و تجاری جھان حضور دارند
ھای گذشته به گسترش نارضايتی و  بويژه در سال

تشديد مبارزات طبقاتی در جامعه آمريکا منجر 
اتفاقا روی کار آمدن دونالد ترامپ .  شده است

ھايی از جامعه  نتيجه ھمان افزايش فقر در بخش
ھای گذشته   و گسترش مبارزات طبقاتی در سال

داری از  بوده که بويژه بحران مناسباست سرمايه
البته در .   آن را افزايش داده است٢٠٠٧سال 

 و محصول  عرصه سياست آمريکا، تنھا نتيجه
اين شرايط روی کارآمدن دونالد ترامپ نيست، 
راه افتادن جريان اعتراضی قوی به نظم موجود 
که بدنه اصلی آن را طيف وسيعی از جوانان 

دھند يک سوی ديگر  آمريکايی تشکيل می
ماجراست، جريانی که راھبر و بدنه اصلی 

تبار نيز  اعتراضات اخير از سياه و سفيد و 'تين
جريانی که اگرچه در مبارزات انتخاباتی .  ھست

درون حزبی حزب دمکرات، در راس آن برنی 
" چپ"سندرز قرار گرفت، سناتوری که جناح 

کند و خواستار  حزب دموکرات را رھبری می
ھايی به نفع طبقه کارگر و محرومان جامعه  رفرم

در عرصه معيشتی و درمانی و غيره است، اما 
حتا در ھمان مبارزات انتخاباتی نيز اين جريان 

ای معترض،  نشان داد که به يک قدرت توده
پوشی در جامعه آمريکا  مستقل و غيرقابل چشم

اين ھم يک نتيجه ديگر و البته .  تبديل شده است
 .نتيجه و محصول بسيار مھم شرايط کنونی است

اين که مرگ جرج فلويد بدست چند پليس 
نژادپرست توانست به چنين اعتراضاتی بيانجامد، 

ھای اقتصادی،  در واقع ريشه در ھمين نابرابری
سياسی و اجتماعی دارد که نژادپرستی حاکم که 
مستقيما برعملکرد پليس تاثير دارد، يک نمونه و 

به عبارت ديگر مرگ جرج فلويد .  تجلی آن است
ای بود که به آتشی مھيب تبديل شد و نشان  جرقه

داری  ترين کشورھای سرمايه داد که حتا پيشرفته
نيز در شرايط کنونی جھان در معرض گسترش 

 .اعتراضات طبقات محروم جامعه قرار دارند
ای ھر چند مختصر  جا 'زم است تا اشاره در اين

يکی .  به دو گروه در رابطه با ايران داشته باشيم
ھای ايرانی ھستند که بويژه در  ھا ترامپيست از آن

شرمی  ھا در کمال بی آن.  کنند آمريکا زندگی می
ھای ترامپ و جنايت پليس را تاييد و  سياست

يکی .  نامند تظاھرکنندگان را مشتی خرابکار می
ھا منصور اسانلو است که زمانی از فعا'ن  از آن

جنبش کارگری در ايران بود اما با خيانت به 
طلبان و ديگر  کارگران به صف سلطنت

او در يک نوار . خوردگان بورژوا پيوست شکست
ھا و  صوتی که از او پخش گرديد به چنان دروغ

ی منصفی  برد که ھر شنونده خزعب$تی پناه می
ھای گفتاری او با حاکمان  را به دليل شباھت

 .دارد جمھوری اس$می به تعجب وا می
چون ترامپ تظاھرکنندگان را مشتی  او نيز ھم
نامد و حتا با وقاحت منکر قتل جرج  اوباش می

مگر چه "گويد  شود و می فلويد توسط پليس می

" اش کردند کار کردند با اسلحه او را کشتند اعدام
کند از جرج فلويد يک آدم  حال سعی می و در عين

بوده "  ھای پورنو در کار فيلم"بسيار منفی که 
ی  بسازد، تصويری که البته حتا در ھيچ رسانه

ھای امپرياليستی و غيره نيز  وابسته به دولت
ای و  وجود ندارد، او ھمان روش گفتاری خامنه

ديگر جنايتکاران جمھوری اس$می را به کار 
برد که معترضان به حکومت اس$می را  می

ھا را به  ھا و برچسب اوباش خوانده و انواع تھمت
طور که مقامات  ھمان.  زنند معترضان می

جمھوری اس$می معترضان را در زندان و در 
گويند  رسانند و بعد می زير شکنجه به قتل می

خودکشی کرده يا غيره، او ھم شکنجه جرج فلويد 
از ديگر .  کند و مرگ او بر اثر شکنجه را نفی می

چه  گذريم، چرا که آن ھای او ديگر می پراکنی لجن
ھای غيرقابل انکار امثال  مھم است شباھت

 .ای است ترامپ، اسانلو و خامنه
ای و دارودسته  گروه ديگر اما ھمان خامنه

ای نيز با وقاحت در رابطه با  خامنه. حاکمان است
"حوادث آمريکا گفت کشند،  مردم را می: 

عد از حقوق بشر دم شان ھم دراز است، ب زبان
آن مرد سياھی که کشته شد حقوق بشر .  زنند می

سخنانی که تبديل به راه افتادن "  نداشت؟
کارزاری عليه او و جمھوری اس$می شد، آن ھم 

 سال حاکميت ۴١با يادآوری جناياتی که در طول 
جمھوری اس$می رخ داده و مقامات حکومتی 

شان دراز بوده  زبان"ھمواره با وقاحت تمام 
 ".کنند عذرخواھی ھم نمی"و " است

عملکرد .  در پايان بايد بر دو نکته تاکيد کرد
داری  ھای سرمايه دولت آمريکا نشان داد که دولت

در جھان در ھمه جا به يک گونه ھستند و ھر جا 
که 'زم ببينند برای حفظ نظم موجود به ارتش و 
ديگر نيروھای سرکوب پناه برده و اين که اساسا 
وظيفه اصلی اين نيروھا چيزی نيست جز حفظ 

اين را .  نظم موجود در کشور و در سطح جھانی
ما در ايران بارھا و بارھا ديديم و اين را امروز 

 .بينيم وضوح می در آمريکا نيز به
که جنبش اعتراضی اخير اگرچه  نکته دوم اين

توانست تاثيرات خاص خود را بگذارد و اساسا 
جنبشی در سطح جھان عليه نژادپرستی به راه 

تواند در ھمين محدوده  به نتايج  انداخت، اما نمی
تا وقتی که نظام .  و دستاوردھای اساسی برسد

ھای فاشيستی و  داری حاکم است، گرايش سرمايه
بسته به شرايط .  نژادپرستی نيز باقی خواھند ماند

شوند،  ھا قوی و يا ضعيف می اين گرايش
طور که ھم اکنون در بسياری از کشورھای  ھمان

اروپايی نيز جريانات راست افراطی حتا با 
موضوعی که .  اند گرايشات نئونازی تقويت شده

کام$ متاثر از وضعيت کنونی جھان 
ھای آن و تشديد مبارزات  داری، بحران سرمايه

بنابراين تا زمانی که طبقه کارگر .  طبقاتی است
در راس جنبشی برای نابودی نظم حاکم 

داری و برقراری سوسياليسم قرار نگيرد  سرمايه
و با انق$ب نظم حاکم به زير کشيده نشود، جامعه 

ھای منفی ناشی از  داری و تمامی پديده سرمايه
اين نظم از جمله نژادپرستی، بيکاری، فقر و 

چنان به حيات  ھای گوناگون ھم تبعيض در  مقياس
 .خود ادامه خواھند داد

 مردم را می کشند و"
 " زبان شان ھم دراز است

ھيچ خبرنگار و .  رھبر و رئيس جمھوری ھستند
نويسنده ای به اتھام مقابله با سخنان نژادپرستانه 
ترامپ و انتشار صحنه ھايی از وحشی گری 
. پليس اين کشور بازداشت و محاکمه نمی شود

تمام مقامات کشوری و لشکری در مقابل رفتار و 
 . عملکرد خود مسئول و پاسخگو ھستند

در ايران تحت حاکميت نظام سرمايه داری 
جمھوری اس$می اما، فقط يک اراده مستبدانه 
حاکم است و آن ھم اراده شخص خامنه ای به 

کمترين .  و رھبر نظام است"  پيشوا"عنوان 
واکنش نقادانه نسبت به اقدامات رھبری، با 
. بازداشت و شکنجه و زندان و مرگ ھمراه است

مجلس، يکسره مجيز گوی رھبری نظام و پيش 
دستگاه .  برنده سياست ھای ويرانگر اوست

قضايی، به جای دادرسی از ظلمی که بر مردم 
می شود، تماما در خدمت فرامين سرکوب و 

ماموران امنيتی رژيم، .  کشتار مردم قرار دارد
در پی ھر کشتار و جنايت و شکنجه ای که 
اعمال می کنند، بجای مجازات، تقدير و ارتقاع 

رسانه ھای خبری، مطبوعات و .  مقام می يابند
خبرگزاری ھا، يکسره در خدمت تبليغ و ترويج 
دستورات و نظرات ارتجاعی خامنه ای و نظام 

 . جمھوری اس$می ھستند
حال، در چنين وضعيتی از سرکوب و کشتار و 
مرگ، که جای جای ايران را فرا گرفته است، 
در چنين شرايطی که نام و آوازه جمھوری 
اس$می در بی رحمی و شقاوت و آدمکشی، در 
سرتاسر جھان انعکاس يافته است، در شرايطی 

 ٩٨ نفر از معترضان آبان ١۵٠٠که ھنوز کشتار 
در يادھا نفش بسته است، آدمکش و جنايتکاری 
ھمچون خامنه ای، در اعتراض به مرگ جورج 

مردم را می کشند و : "فلويد فرياد بر کشيده است
 ". زبان شان ھم دراز است

شرم آورتر اينکه، ھمان مجموعه رسانه ھای 
خبری و مطبوعاتی ايران که در جريان کشتار 
آبان ماه سکوت مطلق پيشه کردند، اکنون جمله 

دادخواھی خامنه ای را در تيتر به اصط$ح 
در مقابل اين .  خبرھای خود نشانده اند

ھای مزدور اما واکنش کاربران  روزنامه
کاربرانی .  اجتماعی بسيار تحسين برانگيز است

که در مقابل وقاحت خامنه ای، تک تک روزھا 
و سال ھای کشتار جمھوری اس$می را ياد آور 

مردم را می کشند "شده اند و با فرا خوان ھشتگ 
وقاحت رھبر "   و زبان شان ھم دراز است

 . جمھوری اس$می را بر چھره اش کوبيده اند
براستی که وقاحت خامنه ای و جمھوری اس$می 

 سال آدم کشته ۴١رژيمی که .  را اندازه نيست
.  سال ويرانی به ببار آورده است۴١است، 

 ماه سکوت و پنھانکاری، ۶جانيانی که پس از 
.  نفر اع$م می کنند٢٣٠کشته شدگان آبان ماه را 

مردم را می کشند و زبان شان ھم "آدمکشانی که 
 ".دراز است

 زنده باد استقHل طبقاتی کارگران 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ادعاھای تبليغاتی بانک مرکزی جمھوری اسHمی

ھای  و با' به ويژه در شرايط بروز شوک
 . "زا بوده است برون

ھا، افزايش نرخ   بيانيه سپس با اشاره به تحريم
ارز، سفته بازی ، کاھش مباد'ت مالی و بانکی 
بين المللی ، کاھش صادرات نفت ، کاھش 

ای و  واردات مواد اوليه و کا'ھای واسطه
کند که بانک مرکزی  افزايش نرخ تورم ادعا می

از طريق مديريت خود، تا پيش از بحران کرونا، 
به .  توانسته فشار حداکثری تحريم را کنترل کند

نتيجه آن تا قبل از شيوع "  نحوی که گويا 
ھای  ويروس کرونا در شکل بھبود شاخص

اقتصاد ک$ن مانند نرخ تورم، رشد بخش 
ھای  غيرنفتی اقتصاد، شاخص توليد کارگاه

بزرگ صنعتی و مواردی از اين دست نمايان 
بدون ترديد، در غياب کرونا اين مسير رو .  شد

يافت و اکنون نيز پس از عبور  به بھبود تداوم می
از دوره گذار شيوع اين ويروس، پايش 

ھای اقتصادی حاکی از آن است که  فعاليت
اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اوليه ناشی 

 است و روند ١٩-از شيوع ويروس کوويد
ھای اقتصادی و صادرات غيرنفتی از  فعاليت

بھبود مناسبی برخوردار شده و قيمت جھانی نفت 
 ." تر شده است نيز نسبت به قبل متعادل

ھا، بانک  پس از اين صغرا و کبری چينی
با توجه به "  دھد که  مرکزی  بشارت می

ھا و اقدامات اتخاذ شده و ھمچنين با توجه  سياست
به وضعيت متغيرھای ک$ن اقتصادی کشور، 
بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب 

بينانه، نرخ تورم در  فروض و سناريوھای واقع
. سال جاری به روند کاھنده خود ادامه خواھد داد

بر اين اساس، بانک مرکزی ھدف نرخ تورم 
 درصد با دامنه مثبت و منفی دو ٢٢خود را 

کند که با توجه به کاھش  واحد درصد تعيين می
ھای جھانی، حجم اوراق در حال انتشار،  قيمت

ھای  ھا و شرکت  وضعيت ترازنامه بانک
ھای سود موجود، اين ھدف  گذاری و نرخ سرمايه

 ."تورمی به صورت پايدار قابل دستيابی است
حقيقت اين است که محتوای اين بيانيه به ھمراه 
اظھار نظرھای پی در پی رئيس بانک مرکزی، 

ھا و تبليغات پوچ و توخالی  از نوع ھمان وعده
ھای آن را  است که مردم ايران ھمه روزه نمونه

در اظھار نظرھای حسن روحانی و وزرای 
معمو'ً روسای .  شنوند تحت امرش شنيده و می

ھای مرکزی ديگر کشورھای جھان در  بانک
ھای دولت خود را  ھمان حال که سياست

ھای  کنند، وارد جنجال برند، سعی می می پيش
داری  تبليغاتی سياستمداران دولت ھای سرمايه

رئيس بانک مرکزی ايران اما در ت$ش .  نشوند
ھای پوچ  تبليغاتی، حسن روحانی  است که وعده

را ھم که شھره آفاق شده است، پشت سر بگذارد 
"کند رود که ادعا می و تا آنجا پيش می بانک : 

مرکزی مصمم است به تدريج مردم را از شر 
 . " تورم مزمن خ$ص کند

اما نخست به ادعاھای بی اساس بانک مرکزی 
پيش از وقوع کرونا بپردازيم  و سپس ادعای آن 

 .را در مورد تورم سال جاری بررسی کنيم
در اين بيانيه ادعا شده است که در سال گذشته 

از جمله ھمين "  ھای اقتصادی ک$ن شاخص"

اما تا جائی که .  تورم مورد بحث، بھبود يافت
داند مطابق گزارش مرکز آمار ايران،  ھرکس می

/  ٢ ، ٩٨نرخ رشد اقتصادی سال  درصد   -٧ 
بوده است که در مقايسه با سال پيش از آن ، 

اين نرخ در .  دھد تری را نشان می رکود عميق
/  ٩، ٩٧سال  بنابراين در اين .  درصد بود  -  ۴ 

مورد برخ$ف ادعای بانک مرکزی، شاخص 
اقتصادی ک$ن نه تنھا بھبود نيافت، برعکس 

 . وخيم تر شد
در مورد نرخ تورم ھم وضع بر ھمين منوال 

گرچه آمارھای مراکز رسمی رژيم در .   است
مورد نرخ تورم ھمه فاقد اعتبارند، اما ھمين 

/  ٢ را ٩٨بانک مرکزی، نرخ تورم سال   ۴١ 
/  ٢ را ٩٧درصد و نرخ تورم سال   درصد ٣١ 

پس، اين شاخص ھم خ$ف .  اع$م کرده است
اما اين .  دھد ادعای بانک مرکزی را نشان می

آمار تجارت خارجی .   ھنوز تمام مطلب نيست
معاون وزير .  رژيم نيز گويای ھمين واقعيت است

 ٩٨اقتصاد، حجم تجارت خارجی کشور در سال 
 ميليارد د'ر اع$م کرد که برخ$ف سال ٨۵را 

/  ۴قبل از آن تراز تجاری کشور منفی   ٢  
ميليارد د'ر بوده است، در حالی که آمار تجارت 

 ميليارد د'ر ٨٧ ،  ٩٧ ماھه سال١٢خارجی در 
از مجموع .  اع$م شده بود با تراز تجاری مثبت 

 ۴٠٠ ميليارد و ۴۴اين رقم، سھم صادرات 
 ۶٠٠ ميليارد و ۴٢ميليون د'ر و سھم واردات 

 . ميليون د'ر بوده است
 رقمی معادل ٩٧حجم نقدينگی ھم در پايان سال 

 ھزار ميليارد تومان اع$م شده بود، ١٨٨٢ /   ٨
 ٢۴٧٢/  ١ به ١٣٩٨اين مبلغ در انتھای سال 
 . ھزار ميليارد تومان رسيد

دھند که  ھا نشان می بنابراين تمام اين شاخص
برخ$ف ادعاھای کذب بانک مرکزی، 

ھای اقتصادی تا قبل از بيماری کرونا نه  شاخص
تنھا بھبود نيافت، بلکه نسبت به سال قبل از آن 

 . تر شد نيز، وضع وخيم
اکنون "  کند  اما بعد چه؟ بانک مرکزی ادعا می

نيز پس از عبور از دوره گذار شيوع اين 
ھای اقتصادی حاکی از آن  ويروس، پايش فعاليت

است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک 
 است و ١٩-اوليه ناشی از شيوع ويروس کوويد

ھای اقتصادی و صادرات غيرنفتی  روند فعاليت
از بھبود مناسبی برخوردار شده و قيمت جھانی 

 ."تر شده است نفت نيز نسبت به قبل متعادل
ھذيان گوئی .  اين ديگر فقط دروغگوئی نيست

ھر بقالی ھم اين را فھميده .  بانک مرکزی است
است که در پی بحران کرونا، بحران اقتصادی 

تر شده  ای عميق در ايران  به مقياس بی سابقه
اغلب موسسات توليدی در رکود بی .  است
بخش خدمات تقريباً فلج .  اند ای فرورفته سابقه
 ھزار ١٨ ھزار تومانی به مرز ١٣د'ر .  است

بھای نفت و صادرات آن  .  تومان رسيده است
صادرات و واردات .  شديداً کاھش يافته است

کا'ھا ھم به نحو غيرقابل تصوری کاھش 
فقط کافی است به عنوان نمونه به حجم .  اند يافته

ترين شريک تجاری طبقه حاکم  مباد'ت بزرگ
 ماه اخير ۴در طول .  بر ايران اشاره کرد

 درصد کاھش يافته ۵٠صادرات ايران به چين 

 . است
: رييس اتاق بازرگانی ايران و چين اخيراً گفت
 ٣۴آمار سه ماھه مباد'ت با کشور چين افت 

دھد و اع$م کرد که اين  درصدی را نشان می
آمار برای چھارماھه سال نيز روند مثبتی نخواھد 

 .بود
 تا ٣۵با توجه به رابطه حدود :  او افزود

درصدی ارتباطات نفتی ما با کشور چين اين ۴٠
 ميليارد د'ر در سال بوده ١٠ميزان بيش از 

بنابراين زمانی که نفت حذف شود و يا به .  است
حداقل ميزان برسد اثر آن در رابطه ايران با چين 

 .حس خواھد شد
 درصدی صادرات ٢٠وی سپس با اشاره به نقش 

بنابراين اگر به ھمه اين مسائل :   غير نفتی گفت
ماھه ۴توجه شود، مشاھده خواھيم کرد که در 

اول سال بخش صادرات ما به کشور چين افت 
 درصدی و واردات ما از چين به دليل ۵٠حدود 

/  ۵لطمه شديد ساير مبادی وارداتی رشد   ٣  
درصدی در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته 

 .است
تر نيز، نشان  آمار گمرک ايران در سطحی کلی

برطبق اين آمار، .  دھنده ھمين واقعيت است
 ۴ /  ٣صادرات ايران در دو ماھه نخست امسال 

ميليارد د'ر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
 درصدی ۴٩ ميليارد د'ر بوده افت ٨ /  ٣ که ٩٨
 .دارد

ھای مھم اقتصادی نشان  پس اگر تمام شاخص
دھند، ادعاھای بانک مرکزی غير واقعی  می

است، بر چه اساس مدعی است که در سال 
 جاری نرخ تورم کاھش خواھد يافت؟ 

بانک مرکزی وعده می دھد که با فروش سھام 
موسسات دولتی و انتشار اوراق قرضه، نرخ 

 درصد افزايش ٢٢تورم در سال جاری فقط 
يابد و بعدھا ھم به کلی مردم از شر تورم  می

 . مزمن نجات خواھند يافت
اما نخست ببينيم در ھمين دو ماه گذشته بھای 
مايحتاج روزمره مردم چند درصد افزايش يافته 

 . است، تا به چند ماه آينده برسيم
ھای غير رسمی حاکی است که در ھمين  گزارش

 ۵٠مدت بھای کا'ھای اساسی  به طور متوسط 
 . است  درصد رشد داشته۶٠تا 

ايم، افزايش پی  آنچه که در اين مدت شاھد آن بوده
 . در پی بھای کا'ھا و خدمات بوده است

بھای حبوبات در چند ماه اخير در تمام شھرھا 
در .   درصد افزايش يافته است١٠٠ تا ۵٠بين 

گزارشی که ايسنا از بوشھر انتشار داده است، 
می خوانيم، در فاصله بھمن تا خرداد ماه، انواع 

.  درصد افزايش يافته است١۴٠ تا ٩٢لوبيا از 
 درصد، لپه ۶٠ درصد، ماش ٨٣عدس سبز 

 درصد و کمترين افزايش را نخود ١١۶تبريز 
 . اند  درصد داشته۴٠ درصد و لپه ٣٣

در کنار افزايش قيمت حبوبات، قيمت برنج نيز 
 درصد افزايش نرخ ٧۶در مدت مشابه بيش از 

را تجربه کرده، به نحوی که انواع برنج ھندی که 
 ٨۵٠٠ ھر کيلوگرم ١٣٩٨در بھمن ماه سال 

تومان قيمت داشت، امروز در بازار، قيمت 
 .ھزار تومان را نيز پشت سر گذاشته است١۵

 ۵٠در ھمين يک ماه اخير بھای ماکارونی 
 درصد ٧٠ تا ۶٠ماھی تن .  درصد افزايش يافت
 گرمی ماھی ١٨٠ھر کنسرو .  افزايش يافته است

تن با روغن گياھی که سال گذشته در ارديبھشت 



 ۶ ٨٧٣ شماره  ٩٩  خرداد ١٩    ۶
۵از صفحه   

 ادعاھای تبليغاتی بانک مرکزی جمھوری اسHمی

 ھزار تومان ١٩ ھزار تومان بود حا' به  ٩ماه 
 گرمی ماھی ١٨٠به فروش می رسد و کنسرو 
 ھزار تومان به ٢٢تن در روغن زيتون حدود 

 ۴٠وسايل خانگی حتی تا .  فروش می رسد
درصد ٣٠بھای موبايل .  اند درصد رشد داشته
در ھمين چند روز اخير .   افزايش يافته است

 ٣٠ تا ٢۵کرايه وسايل نقليه عمومی و تاکسی 
 مترو برای بليت   بليت قيمت.  درصد افزايش يافت

 ١٠٠٠تک سفره در ارديبھشت سال گذشته 
.  تومان رسيده است١۵٠٠تومان بود اکنون به 

 درصد ۴٠ تا ٣١ /  ۶اجاره بھا به طور متوسط  
 . ند  ا   درصد افزايش داشته٣۴و بھای مسکن 

ھای گزاف  در روزھای اخير گزارشی از قيمت
 درصد افزايش، انتشار ۴٠ تا ٣٠انواع ميوه با 

 . يافته است
سالی که نکوست از بھارش :  بنابراين بايد گفت

آنچه که روشن است تا اينجا متوسط .  پيداست
افزايش بھای کا'ھا بيش از رقم تورم در سال 

 .گذشته است
اما از اين پس چه خواھد شد؟ اتفاق خاصی رخ 

نه فروش سھام موسسات دولتی و .   نخواھد داد
تواند اقتصادی را که چھار دھه  انتشار اوراق می

تورمی رو به رو بوده   -پياپی با بحران رکود
ھای  ھا، به ويژه بانک است ع$ج کند و نه بانک

 .  خصوصی را می توان تحت کنترل قرار داد
تا وقتی که مسئله بحران در توليد حل نشود، 

تواند تورم را تعديل  بورژوازی ايران حتی نمی
اما اين بحران در توليد حل نمی شود، چرا .  کند

ھای  تورمی ريشه  -که بحران اقتصادی رکود
که  اقتصاد ايران مثل   نخست اين.  عميق دارد

برخی کشورھای جھان، يک رشد ک$سيک 
ھای درون دو بخش  ھا و رشته نداشته که بخش

داری توانسته باشند در  اصلی اقتصاد سرمايه
اين .  ای ارگانيک با يکديگر رشد کنند رابطه

اقتصاد از ھمان آغاز با برعھده گرفتن يک 
المللی وارد  وظيفه در چھارچوب تقسيم کار بين

وظيفه .  بازار جھانی شد و در آن ادغام گرديد
اصلی که ايران در اين بازار بر عھده گرفت، 

در مرحله بعد، رشد .  توليد نفت و مشتقات آن بود
ای ارگانيک  با  ھای صنعتی نيز در رابطه رشته

به نحوی که امروز حتی .  اين بازار قرار گرفت
برای توليد ناچيزترين کا'ی صنعتی بايد مواد 

ھا  ای و تجھيزات اصلی آن خام، کا'ھای واسطه
ترين صنايع کشورھای  از طريق يکی از پيشرفته

در اينجا صرفاً بحث از . داری تامين گردد سرمايه
ھا و  سازی ترين صنايع از نمونه ماشين پيشرفته
حتی چيزھای .  تر از آن نيست  ھای پيشرفته رشته

بسيار بی اھميت از نمونه يک نوک خودکار يا 
ھا  ھا به آن ھای فلزی که کنسروسازی فرضا ورق

اين اقتصاد .  نياز دارند، بايد از خارج وارد شود
به خاطر نقش منحصر به فرد نفت در شيوه توليد 

داری و ساختار از ھم گسيخته و معيوب  سرمايه
آن، ھرگز نمی تواند به سطح پيشرفت کشورھائی 
از نمونه آلمان، انگليس، فرانسه، آمريکا و حتی 

ھا تابع  ھای آن کره جنوبی  برسد که بحران
اين قضيه .  ھای معينی است ضوابط و قانونمندی

ھای  اما تحقق وعده.  در ايران فرجام يافته است
امثال رئيس کل بانک مرکزی و ديگر طرفداران 

داری برای اين که بتوانند با ھمين  نظام سرمايه

سيستم معيوب 'اقل رکود و تورم را تعديل کنند، 
بايد ھرسال   -او'ً .  به دو شرط اساسی نياز دارد

درآمدھای ک$نی از نفت وجود داشته باشد که به 
طور خاص به جريان توليد بيافتد و نه پروار 

مانعی    -کردن يک دستگاه دولتی انگل و ثانياً 
برای ورود و خروج سرمايه نباشد و رابطه آن با 
بازار جھانی سرمايه داری نظير دوران رژيم 

اما آيا تحقق اين شروط با .  شاه ارگانيک باشد
ساختار سياسی کنونی و دولت دينی جمھوری 

چراکه .  اس$می ممکن است؟ پاسخ منفی است
خود دولت دينی، ھم به علل داخلی و ھم خارجی 

واقعيت اين است که جمھوری .  يک مانع است
اس$می به رغم اين که در اين چھار دھه از نظم 

داری حراست نموده و سياست ھای  سرمايه
اجتماعی سرمايه بين المللی را نيز   –اقتصادی 

پيش برده، اما تضادھائی ھم با ساختار اقتصادی 
. ايجاد نموده و پيوسته آنھا را باز توليد کرده است

در عين حال اين دولت از آنجائی که می بايد نظم 
موجود را با ديکتاتوری عريان حفظ کند، و در 

طلبانه پان اس$ميستی  ھمان حال اھداف توسعه
خود را دنبال کند، به يک دستگاه عريض و 

بوروکراتيک نياز دارد که بخش   –طويل نظامی 
اما .  بزرگی از درآمدھای نفتی را بلعيده است

سياست خارجی جمھوری اس$می نيز به 
مناسبات اين رژيم سياسی و رابطه اقتصادی 

داری ايران  با بازار جھانی شديداً صدمه  سرمايه
بنابراين 'اقل مادام که اين ساختار .  زده است

سياسی موجوديت داشته باشد تغييری که بانک 
دھد، يعنی خ$ص شدن  مرکزی وعده آن را می

مردم از شر تورم، رخ نخواھد داد، ھمانگونه که 
 . سال رخ نداد۴٠با گذشت بيش از 

اين که حتی با درآمدھای ھنگفت نفت در اغلب 
ای رخ نداد، رکود به جای  ھا، معجزه اين سال

خود باقی ماند و تورم افزايش يافت، نشان از 
تضادھای ساختار اقتصادی و نيز موانع در 

در اين ساختار اقتصادی و .  عرصه سياسی است 
سياسی،  د'يل روشنی وجود دارد که سرمايه ھا 
عمدتا در بخش خدمات، تجارت، بورس بازی، 
د'لی و قاچاق کا'ھا به جريان افتد و نقدينگی 

بنابراين، روشن است که ھيچ .  مدام افزايش يابد
توان  چشم اندازی برای بھبود توليد نيست و نمی

دارانه، بدون حل  حتی از زاويه تعديل سرمايه
 .مسئله توليد با تورم مقابله کرد 

دولت و بانک مرکزی تصور می کنند که نرخ 
ھای دو رقمی با'ی تورم ، صرفا در ارتباط با 
نقدينگی است و اگر اين نقدينگی جمع شود و 
نرخ بھره بانک ھا نيز کاھش يابد، معضل حل 

از ھمين روست که فروش سھام دولتی .  می شود
و انتشار اوراق قرضه مطرح شده است که 

ھای دولت، بخشی از نقدينگی  سوای تامين ھزينه

اما اگر ھم در نتيجه اين .  ک$ن را جمع کنند
سياست، تورم چند درصد با' و پائين بشود، 
اصل مسئله به جای خود باقی است و 'ينحل 

وارد جزئيات ھم بشويم، مسئله از .  ماند باقی می
 . ھمين قرار است

نايب رئيس پيشين کميسيون برنامه و بودجه دوره 
 ١٨٠پيشين مجلس، کسری بودجه سال جاری را  

ھزار ميليارد تومان عنوان کرده بود که با توجه 
ھای جديدی که بحران کرونا ايجاد  به ھزينه

 ھزار ميليارد نيز ٢٠٠کرده، اين رقم قطعا از 
 ھزار ١۵٠قرار است .  متجاوز خواھد بود

با توجه .  ميليارد تومان اوراق قرضه انتشار يابد
به اين که بخشی از اوراق قرضه سال گذشته به 
فروش نرفت، ھيچ دليلی بر فروش اين حجم از 

وقتی که اين اوراق به فروش .  اوراق نيست
نرسند، به معنای بازھم کسری بودجه و بازھم 

البته سھام .  استقراض از بانک مرکزی است
 ھزار ۵٠موسسات دولتی نيز به ارزش حدود 

شوند، اما اين مبلغ  ميليارد تومان نيز واگذار می
نيز دو باره  توسط دولت ھزينه می شود و به 

پس، از يک طرف .  گردد نقدينگی افزوده می
نقدينگی جمع آوری می شود و از طرف ديگر 

نکته .   برد شود و نرخ تورم را با' می وارد می
ديگر اين که با توجه به مسدود شدن بخش عمده 
درآمدھای ارزی به علت کاھش بھای نفت و 

ھا ، ارزھای معتبر  مشتقات آن و نيز تحريم
المللی ھمانگونه که تا کنون افزايش يافته، به  بين

افزايش بھای د'ر .  افزايش خود ادامه خواھند داد
و يورو منجر به افزايش بھای کا'ھای وارداتی 
و نيز افزايش ھزينه ھای توليد خواھد شد که اين 
ھر دو مورد، به افزايش قيمت ھا و افزايش نرخ 

دولت در عين حال در سال .  گردند تورم منجر می
 تومانی را برای برخی کا'ھا ۴٢٠٠جاری ارز 

حذف کرده است که از ھم اکنون به جھش قيمتی 
از اين زاويه نيز نرخ .  آن کا'ھا انجاميده است

از سوی ديگر .  تورم افزايش خواھد يافت
برخ$ف ادعای بانک مرکزی، بانک ھای 
خصوصی در پی افزايش سود خود ھستند و 
تسھي$ت را در انواع بورس بازی ھا وارد می 

کنند که  در نھايت، عوامل مختلفی عمل می.  کنند
می توانند سياست بانک مرکزی را خنثی کنند تا 

اما اگر به .  نتواند به ھدف تعيين شده دست يابد
ھای گذشته نرخ تورم چند  فرض مثل سال

درصدی با' و پائين شود، اصل مسئله که تورم 
تورمی به جای -دو رقمی باشد و بحران رکود

به اين بحران از ھر زاويه که .  خود باقی است
نگاه شود، راه حلی در چھارچوب نظام 

اين بحران زمانی حل خواھد .  داری ندارد سرمايه
داری با تمام تضادھا و  شد که کل ساختار سرمايه

تناقضات آن دگرگون شود و نظم نوين 
پيش شرط يک .   سوسياليستی جايگزين آن گردد

چنين تحولی سرنگونی بورژوازی حاکم ، کسب 
قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و استقرار 

 .دولتی شورائی است

رژيم جمھوری اسHمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧ ٨٧٣ شماره  ٩٩  خرداد ١٩    ٧

 

 اط$عيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
 

 عليه شHق سرمايه، عليه نمايش حمايت از کارگر
 

جمھوری اس$می حکم قرون وسطايی ش$ق را مرتبا برای کارگران صادر ميکند و در روزھای اخير 
 ضربه ش$ق برای رسول طالب مقدم کارگر زحمتکش عضو سنديکای واحد تھران را در ٧٤حکم 

آزاديخواھان بوده  ھمزمان قوه قضائيه رژيم که بيشترين احکامش عليه کارگران و .  اوين اجرا کرد
است، ت$ش دارد چھره مدافع کارگر بگيرد و اينجا و آنجا وعده ای ميدھد، توھمی می پراکند و 

چه کسی نميداند که رژيم .  غارتگران فاسدی چون اسد بيگی وشرکاء را بشکل فرمال محاکمه ميکند
اس$می از ظرفيت اعتراض توده ای کارگران عليه فقر و ف$کت وحشت کرده است و اين سياستھای 

چه کسی نميداند عليرغم اينکه جمھوری اس$می .  ظاھرا متناقض واکنش به اين دستپاچگی است
کارگران را وادار کرد که تحت پاندمی کرونا کار کنند، عم$ سياست کشتار جمعی در پيش گرفت، ھر 

نبض آبانماه در جامعه ميزند و بسرعت موج دوم .  روز اعتراض و اعتصاب کارگری در جريان است
وحشت جمھوری اس$می از اين واقعيت است و ھر روز از زبان عناصر آن .  آن خود را ديکته ميکند

 . تکرار ميشود
تنھا در يکماه گذشته از جمله؛ ما شاھد اعتراض کارگران خدمات شھرداری شاھين شھر، کارگران  

 شھرداری اھواز، کارگران مجتمع کشت و صنعت ھفت تپه، کارگران واحد آب، ٦ و ٥ و ٤مناطق 
برق و تھويه بندر خمينی، کارگران معادن کرمان، کارگران شرکت معدن کاری امين يار، کارگران 
کارخانه سيمان 'مرد، کارگران بخش خدمات بندر خمينی، کارگران شرکت توريستی ھمدان و 
ھمچنين شاھد اعتراض پرستاران در گي$ن و ماھشھر و تھران، دستفروشان شھرستان سيمرغ در 
استان مازندران، معلمان نھضت سواد آموزی گرگان، اعتراض ساکنان مسکن مھر بردسکن، 
اعتراض اھالی روستای نصرآباد، تيراندازی مامورن امنيتی رژيم به سمت مردم معترض منطقه 

اعتراضاتی که بنا به موقعيت .  خواھان آب آشاميدنی و کارگران شھرداری اھواز بوديم"  غيزانيه"
ف$کتبار اقتصادی و سياستھای حکومت برای بی کارسازی و خصوصی سازی، بدون ترديد ادامه 

 خواھند داشت و گسترش می يابد 
اجرای حکم ش$ق در .  ترفندھای رژيم در مقابل اين اعتراضات مدام به ضد خويش تبديل ميشوند

به چھره خويش و خونريزترين "  عدالت"مورد کارگران معترض، ت$ش حکومت برای زدن ماسک 
ناميده "  بخشودگی"آنچه در باره کارگران ھفت تپه .  مھره ھايش امثال رئيسی را نقش بر آب ميکند

ميشود از زاويه کارگران اعتراف رژيم به جنايتی است که در حق آنان روا شده و به اشکال مختلف 
آنھا بايد خواستار محاکمه کسانی باشند که نمايندگانشان را به جرم دفاع از مطالبات .  ادامه دارد

اين در حالی است که سرنوشت بقيه .  کارگران و افشای فساد سرمايه داران زندانی و شکنجه کرده اند
مدافعين کارگران ھفت تپه و زندانيان سياسی زندان و شکنجه است و چرخ حاکميت اس$می با شکنجه 

نمی توان چھل سال با سرنيزه از منفعت سرمايه دفاع کرد و ميليونھا انسان .  و زندان و اعدام ميگردد
سخن " دلسوزی برای عدالت و کارگر"را با ارعاب و شکنجه و زندان وادار به سکوت کرد و حا' از 

آنھم خطاب به ميليون ھا بيکار و حاشيه نشين و محروم در کشوری که حداقل دستمزد کفاف !  گفت
مردمانی که حتی حق دفاع از خود و ديگران را .  حتی چند روز زنده ماندن خانوار کارگری را نميدھد

دورانی که ميشد پرچم مبارزات مردم کارگر و زحمتکش را .  زندانی شده اند"  جرائم"ندارند و به اين 
رای جنبش کارگری و انق$بی سرنگونی جمھوری اس$می و پايان .  مصادره کرد سپری شده است

کارگران برآنند تا اين ماشين سرکوب را درھم بکويند و بر .  دادن به حاکميت سرمايه داری است
اينست معنا و اھداف خيزش ھای .  ويرانه ھای آن جامعه نوين و نظم شورائی کارگری را برپا دارند

 ! طوفان تازه آغاز شده است، نه زندان نه شکنجه نه گلوله ديگر اثر ندارد. مجدد اعتراضی کارگران
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسHمی
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 مطلب غيزانيه ٨٧٢نشريه کار شماره 
جمله اول به شکل زير )  گزارشی ازايران(

 :شود اص$ح می
نام غيزانيه ابتدا نام آباد آباد ھايی را که 

ودرحاشيه شھر ھای  درگوشه وکنار ايران 
 !بزرگ وجود دارد در ذھن تداعی می کند



 ٨ ٨٧٣ شماره  ٩٩  خرداد ١٩    ٨

ازآن  البته رسول طالب مقدم پس.  بازد رنگ می
ھای توحش سرمايه و ارتجاع  که زير تازيانه

حاکم قرا گرفت و زخم برداشت، از زندان آزاد 
دانند و بايد بدانند که  اما ھمه کارگران می.  شد

ھيچ تضمينی وجود ندارد که ھمين فردا اين 
کش دوباره احضار و زندانی  کارگر زحمت

شده  ھای اخير بسيار گفته و شنيده طی ھفته!  نشود
که احکام صادره در مورد اسماعيل بخشی، علی 

تپه ،  نجاتی، محمد خنيفر از کارگران ھفت
تپه در نشريه اينترنتی گام  حاميان کارگران ھفت

شدگان تجمع اول  و ھمچنين برخی از بازداشت
ماه مه به اصط$ع مورد عفو  قرارگرفته و 

اما .  اند احکام صادره در مورد ايشان نيز لغو شده
ھا و  تواند و نبايد به اين گفته کس نمی او'ً ھيچ

و کاربرد "  عفو"ثانياً ادعای .  ھا اکتفا کند شنيده
به .  معناست جا و بی کلی بی اين واژه در اينجا به

که اين عزيزان ھيچ جرمی مرتکب  خاطر اين
ھا را عفو کند  اند که اکنون کسی بخواھد آن نشده

افزون براين، دستگاه قضايی و کل .  يا نکند
خواھی بزرگ به  ودستگاه دولتی يک معذرت دم

که به  تر اين ھا مھم از ھمه اين.  اين افراد بدھکارند
تپه و  کارگران شرکت واحد، کارگران ھفت

شدگان اول ماه مه و ساير  ھا، بازداشت حاميان آن
 و به  کسانی که با حکم دستگاه قضايی بازداشت

اند، خسارات زيادی واردشده که  شده حبس محکوم
ھا  درنگ بايد جبران و به آن ھا بی اين خسارت

تمام احکام صادره .  بايستی غرامت پرداخت شود
عليه رسول طالب مقدم، حسن سعيدی و ساير 
کارگران شرکت واحد، اسماعيل بخشی، علی 
نجاتی، محمد خنيفر ، اعضای تحريريه نشريه 

شدگان اول  اينترنتی گام، سپيده قليان ، بازداشت
شدگان، بايد توسط ھمان  ماه مه و ساير بازداشت

طور  دستگاھی که اين احکام را صادر نموده به
ھای  رسمی و کتبی لغو و خبرآن نيز از رسانه

 . رسمی اع$م شود
ھا و تبليغات پرسروصدای  اما برخ$ف تمام ت$ش

دستگاه حاکم پيرامون آزادی برخی زندانيان 
قوه قضايی، "  انصاف"و "  عدل"سياسی و 

واقعيت اين است که در ھمين دوره اوج تبليغات 
عطوفت گرايی اين قوه، احضار و بازداشت 

. يافته است فعا'ن سياسی و اجتماعی افزايش
ھای اجتماعی بيشتر و احکام صادره  گيری سخت
ھای مختومه در مورد  پرونده.  تر شده است سنگين

برخی از زندانيان سياسی دوباره بازگشائی شده، 
برخی اتھامات که زندانی از آن تبرئه شده بود، 

اعزام زندانی .  دوباره وارد پرونده وی شده است
ھايی که  به مرخصی و تمديد آن در ھمان محدوده

که شيوع  درحالی.  شده است شد، متوقف انجام می
ويروس و بيماری کرونا و خطر ابت$ی زندانيان 
به اين بيماری بسيار با'بود، اما بجای آزادی 
زندانيان، بسياری از زندانيانی که در مرخصی 
بودند يا با سپردن وثيقه آزادشده بودند، احضار و 

شواھد و مدارک فراوانی اين ادعا .  اند شده زندانی
در اينجا فقط به چند نمونه اشاره .  کند را ثابت می

 .شود می
مديره  برای مثال در مورد معلمان، اعضای ھيئت

انجمن صنفی فرھنگيان خراسان شمالی مجموعاً 
محمدرضا .  اند شده  سال حبس محکوم٢۵به 

 ضربه ٧۴ سال زندان و ٨رمضان زاده به 
 ٧۴ سال حبس و ۴ش$ق، حسين رمضان پور
پرست، علی فروتن،  ضربه ش$ق، سعيد حق

حسن جوھری، مصطفی رباطی و حميدرضا 
 ماه زندان ٨ سال و ١رجائی ھرکدام به 

فقط از تمديد مرخصی اسماعيل  نه.  اند شده محکوم
عبدی عضو کانون صنفی معلمان خودداری شد، 

شده بود، دوباره  ای که مختومه اع$م بلکه پرونده
 سال حبس برای ١٠به جريان افتاده و حکم جديد 

محمود بھشتی .  شده است وی در نظر گرفته
با .  لنگرودی به زندان برگردانده شده است

که شورای   -مرخصی معلم مبارز محمد حبيبی 
ھای صنفی فرھنگيان ايران در  ھماھنگی تشکل

عنوان معلم نمونه   ارديبھشت وی را به١٨
مخالفت شده و   –انتخاب و معرفی نموده است 
جعفر ابراھيمی .  حکم اخراج وی صادرشده است

در تھران، اسکندر لطفی سخنگوی شورای 
ھای صنفی فرھنگيان ايران در  ھماھنگی تشکل

محمدعلی .  اند مريوان به دادگاه احضار شده
ف$حی دبير کانون صنفی معلمان احضار و 

ناھيد فتحعليان معلم .  بازجويی شده است
بسياری .  شده است بازنشسته بازداشت و زندانی

از فعا'ن جنبش اعتراضی معلمان پس از 
، در ٩٧اعتراضات و اعتصابات معلمان در سال

ھای مختلف  بازداشت و به حبس  استان
 .اند شده محکوم

عملکرد قوه قضايی درزمينٔه گسترش احضارھا 
ھای جديد به معلمان يا  سازی و بازداشت و پرونده

تپه و اعضای تحريريه نشريه  به کارگران ھفت
شدگان اول ماه مه محدود  گام و بازداشت

ھمين روند شامل حال ساير زندانيان .  شود نمی
سياسی و فعا'ن اجتماعی، زنان، دانشجويان، 

 .شود خبرنگاران و نويسندگان نيز می
صبا کرد افشاری فعال حقوق اجتماعی که اسفند 

شده در دادگاه   سال حبس محکوم٩ به ٩٨
تجديدنظر و طبق اب$غيه رسمی دادسرای اوين 

اشاعه فساد و فحشا از طريق کشف "از اتھام
تبرئه شده بود، "  روی بدون حجاب حجاب و پياده

 طی اب$غيه ديگری مجدداً ٩٩ خرداد ۶در تاريخ 
 سال حبس تعزيری ١۵به ھمين اتھام به 

راحله احمدی مادر صبا به .  شده است محکوم
ھای معاند و تبليغ عليه  اتھام ھمکاری با رسانه

شده   ماه حبس تعزيری محکوم٧ سال و ٢نظام به 
 به ٩٨سھي$ حجاب بيد سرخی که اسفند .  است

 سال حبس ۵اتھاماتی از قبيل تبليغ عليه نظام به 
 ميليارد ٣شده و با توديع وثيقه  تعزيری محکوم

 از زندان اوين آزادشده ٩٨ اسفند ٢۴تومانی در 
 پس از مراجعه به دادگاه ٩٩بود، سوم خرداد 

تجديدنظر، توسط مأموران سازمان اط$عات 
بازداشت و به زندان قرچک ورامين منتقل شد و 

رھا احمدی .  به حذف فيزيکی تھديد شده است
شده ،   سال حبس محکوم٢فعال اجتماعی که به 

 در زندان بوده و اواخر ارديبھشت ٩٧از آذر 
شده بود، روز ششم خرداد   به مرخصی اعزام٩٩

جلوه .  به زندان قرچک ورامين احضار شد
نگار و  جواھری فعال حقوق زنان، روزنامه

مترجم، فروغ سميع نيا و زھره اسد پور مدافع 
 بازپرسی دادسرای ١٠حقوق زنان به شعبه 

سکينه .  عمومی و انق$ب رشت احضار شدند
 سال محکوميت و ممنوعيت از ۵پروانه با 

فعاليت سياسی در زندان قرچک ورامين زير 
فشارھای مضاعف قرارگرفته و در ھمين رابطه 

ندا آشتيانی زندانی .دست به اعتصاب غذا زد
سياسی و از شھروندان بھايی  با پايان ايام 

 ساله ٣مرخصی برای ادامه دوران محکوميت 
خود به اتھام فعاليت در فضای مجازی، به زندان 

آبادی که به  ويدا حقيقی نجف.  اوين احضار شد
يک سال حبس تعزيری و يک سال حبس تعليقی 

شده برای تحمل دوره محکوميت خود به  محکوم
فرزانه .  آباد اصفھان احضار شد زندان دولت

معصومی و فرھام ثابت دو شھروند بھايی ديگر 
ساکن شيراز به اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام در 

 سال ۶دادگاه انق$ب شيراز محاکمه و ھريک به 
 .حبس تعزيری محکوم شدند

توان اضافه  ھا تن ديگر را به اين فھرست می ده
نمود که ھمگی در يک ماه اخير يا در ھمين سال 

نھم .اند دستگاه قضايی شده"  عطوفت" مشمول ٩٩
خرداد، دادگاه تجديدنظر علی نانوايی فعال 
دانشجويی بدون حضور وی برگزار شد و حکم 

اين فعال .  دادگاه بدوی وی را تأييد کرد
 آبان ٢٧دانشجويی به اتھام شرکت در تجمع 

 ضربه ش$ق ٧۴ ماه حبس و ۶دانشگاه تھران به 
اواخر ارديبھشت حکم جلب .  شده است محکوم

مژده کاووسی نويسنده، مترجم، پژوھشگر و از 
 صادر شد وی در ٩٨شدگان قيام آبان  بازداشت

 ماه حبس ٩ سال و ۵دادگاه انق$ب نوشھر به 
 ۶تعزيری محکوم شد که در دادگاه تجديدنظر به 

نجات بھرامی .   ماه افزايش يافت۴سال و
شده،  نگار که به يک سال حبس محکوم روزنامه

دادگاه کيوان صميمی .  به زندان اوين احضار شد
نگار و سردبير ماھنامه ايران فردا و از  روزنامه
 ٢٩شدگان تجمع اول ماه مه، در بازداشت

طور غيابی به  وی قب$ً به.  ارديبھشت برگزار شد
دادگاه .  شده بود  سال حبس تعزيری محکوم۶

کننده  مريم ابراھيم وند نويسنده، کارگردان و تھيه
 ارديبھشت برگزار ٣١فيلم بدون داشتن وکيل در 

 در بازداشت به سر ٩٧وی از تيرماه سال .  شد
ای شاعر و منتقد با اب$غ  مصطفی بادکوبه.برد می

قضايی از سوی اجرای احکام دادسرای اوين 
 نويسنده ٣.بازداشت و به زندان فشافويه منتقل شد

و عضو کانون نويسندگان ايران؛ کيوان با ژن به 
 ماه، بکتاش آبتين و رضا خندان ۶ سال و ٣

شده و   سال زندان محکوم۶مھابادی ھريک به 
ھشتم خرداد .  اند برای اجرای احکام احضار شده

 شھروند توسط مأموران اداره ٨کم  دست
اط$عات شوشتر بازداشت و به مکان نامعلومی 

در آخرين روز ارديبھشت سال .  منتقل شدند
 دادگاه تجديدنظر استان تھران ٣۶جاری، شعبۀ 

١٠از صفحه   

 شHق نظام بردگی مزدی بر پيکر کارگر شرکت واحد

  ٩درصفحه 



 ٩ ٨٧٣ شماره  ٩٩  خرداد ١٩    ٩

 نفر را که در شھرھای تھران، ١٠احکام صادره 
اند، به اتھام  شده بازداشت...  گرگان، قم، تنکابن و

تبليغ «، »اجتماع و تبانی  عليه امنيت کشور«
گذار جمھوری  توھين به بنيان« و »عليه نظام

 اع$م و آنان را مجموعاً به »اس$می و رھبری
 سال و دو ماه زندان و دو سال محروميت ١٠٠

ھای سياسی و  از عضويت در احزاب و گروه
ھا و مطبوعات  فعاليت در فضای مجازی، رسانه
 ارديبھشت ٢۵.  و خروج از کشور محکوم کرد

اع$م )  فضای توليد و تبادل اط$عات(  پليس فتا
ھای مجازی   نفر در ارتباط با فعاليت٣٢٠کرد 

در ھمين دوره، چند وکيل .  اند شده بازداشت
ازجمله پيام درفشان و فرخ فروزان بازداشت و 

سازی و گشودن  پرونده.  اند از وکالت محروم شده
تر  ھای جديد عليه زندانيان سياسی قديمی پرونده

مانند آتنا دائمی، سھيل عربی، محمد نجفی وکيل 
دادگستری در اراک و از حاميان کارگران ھپکو 

ھا زندانی سياسی ديگر نيز ادامه  و آذر آب و ده
 .دارد

بنابراين کام$ً روشن است که ھرگونه ت$ش 
خو از  برای ارائه يک چھره منصف و نرم

فقط از اساس باطل  دستگاه قضايی و رئيس آن نه
و خ$ف واقعيت است بلکه تأييد صريح 

فريبی حاکميت و خاک پاشيدن بر چشم مردم  عوام
ھمين دستگاه قضايی ست که کارگران .  است
تپه ، شرکت واحد  ، ھپکو ، فو'د ، آذرآب ،  ھفت

آھن بافق ، چادرملو و مجتمع  مس  معدن سنگ
خاتون آباد را احضار و بازداشت و محاکمه و 

بندد و حتی  ھا را به ش$ق می کند،آن زندانی می
مدت  ھای طو'نی کند و به حبس شکنجه می
ھمين دستگاه قضايی ست که .  کند محکوم می

نويسندگان، معلمان، زنان و دانشجويان مبارز و 
کند، زندان و  آزادی خواھان را احضار می

کند اما در عوض دزدھا  شکنجه و حتی اعدام می
و اخت$س گران ميليارد د'ری از نوع اسد بيگی 

گذارد و حتی از  و شرکای دولتی او را آزاد می
بر ھيچ کارگری نبايد پوشيده . کند ھا حمايت می آن

ويژه دستگاه  باشد که تمام دستگاه دولتی به
داران  قضايی، در مقابل کارگران و حامی سرمايه

صدور حکم شنيع .  اند دار حاکم و کل طبقه سرمايه
تر آن نيز در ھمين راستا و  ش$ق و اجرای شنيع

برای زھرچشم گرفتن از کارگران و مرعوب 
به تازيانه بستن رسول طالب .  ساختن آنان است

کش شرکت واحد نيز در  مقدم کارگر زحمت
دار  ھمين راستا و حاوی اين پيام طبقه سرمايه

حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه است 
که در عين انجام برخی اقدامات محدود و نمايشی 

تا اين   -پيرامون لغو احکام برخی زندانيان سياسی
اما ھر کارگر معترض   -لحظه در حد حرف البته

و ھر فعال کارگری و سنديکايی و ھر 
رحمی سرکوب  کننده را با شدت و بی اعتصاب

کنيم و در برابر کارگران آگاه و پيشرو و  می
سازمان گر، به ھر توحش و خشونتی حتی از 

که  درحالی.  داری آن نيز ابايی نداريم نوع برده
طورمعمول در جامعه از احترام خاصی  کارگر به

داری نيز در  ھای سرمايه برخوردار است و نظام
ھا از کارگران ولو در ظاھر ھم که شده به  رسانه

داری حاکم بر  کنند، سرمايه نيکی و احترام ياد می
در .  بيند ايران اما نيازی به اين ظاھرسازی نمی

اينجا ش$ق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع و 
 .سرمايه است

برکسی پوشيده نيست که طبقه حاکم و رژيم 
ارتجاعی پاسدار منافع اين طبقه، در راستای 

داری و تحميل  ھای شبه برده تحميل شرايط و نرم
دھی  منظور سازمان بی حقوقی بيشتر و به

استثمار خشن و حداکثری طبقه کارگر، 
ھاست از ابزارھايی چون احضار و  سال

بازداشت و زندان و صور حکم ش$ق استفاده 
واقعيت اين است که در دوره رياست .  کند می

فقط با اجرای  جمھوری حسن روحانی، نه
تر برنامه نو ليبرال اقتصادی و  گسترده
ھای  ازپيش کارگران از حداقل سازی بيش محروم

قانونی درزمينٔه حقوق کار و تأمين اجتماعی، 
استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر مدام تشديد 

دار حاکم در بعد  شده، بلکه طبقه سرمايه
تری به حربه ارعاب و سرکوب علنی و  وسيع

مستقيم کارگران توسل جسته و دستگاه قضايی و 
تری عليه  امنيتی خود را نيز در ابعاد گسترده

کارگران ، فعا'ن کارگری و سنديکايی و 
سازمان دھندگان اعتراض و اعتصاب وارد 

در ھمين دوره است که  پای .  ميدان ساخته است
ھای جزايی به عرصه اخت$ف ميان کارگر  دادگاه

و کارفرما و برای رسيدگی و حل اخت$ف باز 
اخت$ف ميان کارگر و کارفرما که بايد .  شود می

در يک مرجع تخصصی که در قانون کار رژيم 
 ١۵٧فصل نھم قانون کار مواد (شده  بينی نيز پيش

مورد رسيدگی قرار گيرد، به دادگاه )  ١۶۶تا 
جزايی و با استناد به قانون ويژه مقابله با 

بر اساس .  شود واوباش خيابانی واگذار می اراذل
ھرکس با " قانون مجازات اس$می۶١٨ماده 

ھياھو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض 
به افراد موجب اخ$ل در نظم و آرامش عمومی 

وکار بازدارد، به حبس  گردد يا مردم را از کسب
 ضربه ش$ق محکوم ٧۴ سال و تا ١ ماه تا ٣از 

 ."خواھد شد
قانون مجازات اس$می که  بر پايه ھمين ماده 

واوباش و زورگيرانی  ھدف آن مقابله با اراذل
ست که درم�عام برای مردم ايجاد مزاحمت 

گيرند و  کنند، کارگران مورد محاکمه قرار می می
 تا ٩٢ازسال .  شوند به حبس و ش$ق محکوم می

کنون بارھا و بارھا کارگران پيشرو، فعا'ن 
کارگری و سنديکايی و سازمان دھندگان 
اعتراض و اعتصاب، با استناد به ھمين قانون 
احضار و بازداشت و محاکمه شده و برای آن ھا 

سرمايه و .  حکم حبس و ش$ق صادر شده است
مھار آن است  ارتجاع ھاری که وسيله استثمار بی

اند  دردل  با استفاده از ھمين ابزار، سعی کرده
کارگران رعب و وحشت ايجاد کنند و آن ھا را 
از مبارزه برای احقاق حقوق خويش و تغيير 

صدور حکم ناباورانه .  وضع موجود بازدارند
ش$ق زدن کارگران توسط قوه قضايی اما چنان 
اقدام قبيح و موھن و نفرت انگيزی بوده است که 
درمواردی به حالت تعليق درآمده، درموارد 
ديگری به جزای نقدی تبديل شده و البته درموارد 
. ديگری نيز به مرحله اجرا درآمده است

دراعتصاب کارگران معدن سنگ آھن چادرملو 
 تن از فعا'ن اعتصاب به ٣٠ ، ٩٢در سال 

 ٢٠دادگاه احضار شدند و پس از محاکمه در 

 کارگر ٢۵اسفند در دادگستری اردکان يزد، 
 تن از کارگران ھرکدام به يک سال ۵تبرئه و 

حبس تعزيری و ضربات ش$ق محکوم شدند که 
 ميليون لایر ٣ضربات ش$ق بعداً به پرداخت 

 سال ۵جزای نقدی و يک سال حبس تعزيری، به 
ماه  درجريان اعتصاب دی.  حبس تعليقی تبديل شد

 تن از ٨، ٩٢کارگران پتروشيمی رازی درسال 
محاکمه .  فعا'ن اعتصاب به دادگاه احضار شدند

.  ماه به درازا کشيد۶اين کارگران بيش از 
 شھريور ٢۴سرانجام دادگاه عمومی ماھشھر در 

 ماه ۶ تن ازاين کارگران  ھريک را به ٣ ، ٩٣
 ضربه ش$ق محکوم نمود که اجرای ۵٠حبس و 

، ٩٣درسال .  اين حکم البته به حالت تعليق درآمد
به دليل پايان "  آق دره" کارگر معدن ط$ی ٣۵٠

 سال سابقه کار ٧مھلت قراردادکار، با يک تا 
دراعتراض به اين اقدام، .  ھمگی اخراج شدند

ازپی .   دی دست به تجمع زدند۶کارگران در
 کارگر به دادگاه احضار و ١٧شکايت کارفرما، 

 دادگاه کيفری شھر تکاب  محاکه ١٠١در شعبه 
 ۵٠٠ سال حبس تعزيری، ۵ ماه تا ۶و ھريک به 

 ضربه ١۵٠ تا ٧۴ھزار تومان جزای نقدی و 
ش$ق محکوم شدند که در دادگاه تجديد نظر، 

 ضربه ١٠٠ تا ٣٠مجازات حبس لغو و حکم  
حکم ش$ق در .  ش$ق و جريمه نقدی قطعی شد

 به مرحله اجرا ٩۵آخرين روزھای ارديبھشت 
 تن از کارگران ٩سال گذشته نيز .  گذاشته شد

 ماه حبس ٨تپه در دادگاه شوش، ھريک به  ھفت
 ضربه ش$ق محکوم شدند که به ٣٠تعليقی و 

 .حالت تعليق درآمد
به دادگاه کشاندن و زير ش$ق بردن کارگران 
آگاه و فعا'ن و سازمان دھندگان اعتصاب، در 
اساس برای مرعوب ساختن کارگران و بازداشتن 

ھا از اعتراض و اعتصاب و تمکين به شرايط  آن
. داری موجود است تحميلی و مناسبات شبه برده

ويژه  اما تمام تجارب جنبش کارگری به
اعتراضات و اعتصابات رو به گسترش کارگری 

ھای اخير نشان داده است که با سرکوب  در سال
توان مانعی در برابر  گری نمی و ارعاب و وحشی

اين اعتراضات  و اعتصابات و رشد جنبش 
انگيز  اقدام وحشيانه و نفرت.  کارگری ايجاد کرد

دستگاه قضايی و به ش$ق بستن رسول طالب 
مقدم عضو سنديکای کارگران شرکت واحد 

رانی تھران و حومه نيز اين سنديکای  اتوبوس
مبارز و مستقل  و کارگران شرکت واحد را از 

طورقطع  تأثيری  دارد و به ادامه مبارزه بازنمی
بر روند رو به رشد مبارزه و جنبش طبقه کارگر 

 .ندارد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسHمی 

٨درصفحه   

رسول طالب مقدم .  زندان اوين احضار شد
 خرداد به اين مرکز مراجعه ١٢ناچار روز  به

مزدوران ارتجاع و سرمايه، ب$فاصله اين .  نمود 
کش را به زير تازيانه کشيدند و  کارگر زحمت

را "  دادگاه انق$ب تھران" ضربه ش$ق ٧۴حکم 
به اجرا گذاشتند و سپس وی را به زندان اوين و 

) فشافويه(چند ساعت بعد به زندان تھران بزرگ
 ضربه ش$ق بر بدن کارگر ٧۴.  منتقل کردند

 سال کار سخت و ٣۵زحمت کشی که پس از 
تر از يک سال است بازنشست شده،  دشوار، کم

بار ديگر اوج توحش و بربريت نظام  يک
داری حاکم بر ايران و رژيم سياسی فوق  سرمايه

اين .ارتجاعی پاسدار اين نظم را به نمايش گذاشت
اقدام شنيع و حکم ضد انسانی دستگاه قضايی که 

رعيتی و  داری و ارباب ھای برده يادآور دوره
ھا و  داران و اربابان با برده نحوه برخورد برده

ھاست، زمانی به مرحله اجرا گذاشته  رعيت
شود که تمام فضای سياسی جامعه به تبليغات  می

١٠ 
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سيستماتيک حول رأفت و عطوفت و بخشندگی 
پروپاگاند .  دستگاه قضايی آلوده است

شده و گسترده برله رئيسی رئيس قوه  ريزی برنامه
 که ٩٩قضايی در سال گذشته و ادامه آن در سال 

"عفو نوروزی"با ماجرای ادعای  " ملوکانه" 
ای در مورد برخی زندانيان سياسی درھم  خامنه

. آميخت بر تشديد فضای ابھام و فريب افزود
درست در چنين فضايی است که ش$ق خشونت و 

کش  بربريت نظم حاکم برگرده کارگر زحمت
اين اقدام شنيع و .  آيد شرکت واحد فرود می

وحشيانه ضد کارگری که درواقع اجرای حکم 
روشنی نشان داد که تمام  دستگاه قضايی است، به

تبليغات دستگاه حکومتی و پادوان آن برای 
آرايش و پيرايش دستگاه سرکوب قضايی، چيزی 

واقعيت اين است که .   کاری نيست جز فريب
فريبانه در برابر فرود آوردن  خروارھا تبليغ عوام

ضربات ش$ق بر پيکر کارگر شرکت واحد 

 شHق نظام بردگی مزدی بر پيکر کارگر شرکت واحد

 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 
 عمودیپو'ريزاسيون 

 :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 
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