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داری در يک آشفتگی بزرگ  جھان سرمايه

ھا از ھمه نوع ،  بحران.  گرفتار آمده است
اقتصادی، اجتماعی و سياسی اين نظم جھانی  را 

نارضايتی و اعتراض به وضع .  اند  فراگرفته
از .  موجود در ھمه جا در حال افزايش است

خاور ميانه تا آمريکای Aتين، از اياAت متحده 
ھا و  آمريکا تا اروپا، تظاھرات، شورش

. اند اعتصابات به واقعيتی روزمره تبديل شده
ھای بزرگ جھان به شدت متشنج  مناسبات قدرت

ھای  بحران ھژمونی جھانی، تضاد قدرت.  است
امپرياليست را تشديد و منازعه ميان آنھا را شدت 

المللی نظم جھانی،  نھادھای بين.  بخشيده است
اعتبار پيشين خود را از دست داده و به مراکز 

ھای  بی اثر اختUف و کشمکش ميان قدرت
بحران بی سابقه اقتصادی و .  اند بزرگ تبديل شده

توام با آن، بحران کرونا، آشکارتر از ھر رويداد 
ديگر، ناتوانی و ورشکستگی نظمی را به نمايش 

بستی غيرقابل عبور گير  اند که در بن گذاشته
 .افتاده است

تظاھرات و اعتراضات مردم آمريکا که پس از 
گذشت حدود سه ھفته از قتل جورج فلويد توسط 
پليس نژادپرست آمريکا ھمچنان ادامه دارد، در 
ھمين مدت کوتاه به وضوح نشان داده است، که 
اين مبارزات، صرفاً اعتراضی به تبھکاری و آدم 
کشی يک يا چند پليس نژادپرست، تمام سيستم 

سياسی حاکم نيست،   -پليسی و حتی سيستم حقوقی
ھای موجود،  بلکه اعتراض  به تمام نابرابری

اعتراض به نظمی است که فقر و ثروت را به 
ای در دو قطب جامعه انباشت کرده  سابقه شکل بی

دار  کوچکی سرمايه در يک قطب گروه .  است
تمام ثروت جامعه را در دست خود متمرکز 
ساخته و حتی در اوج مرگ و مير ناشی از 
شيوع کرونا، ميلياردھا دAر بر حجم ثروت و 

اند و در نھايت رفاه و  سرمايه خود افزوده 
کند و در قطب ديگر،  گذرانی زندگی می خوش

ھا ميليون کارگر قرار دارند که در منتھای،  ده
فقر و بدبختی، بيکاری و گرسنگی به سر 

بحران اقتصادی تنھا در آمريکا متجاوز .  برند می
ھا   ميليون تن از کارگران را به خيابان۴٠از 

آنھا به علت نداشتن بھداشت و .  پرتاب کرده است
پذيرترين بخش جامعه در  تغذيه مناسب، به آسيب

مقابل بيماری کشنده کرونا تبديل شده که ھمه 
ھای ده ھا و صدھا نفره جان خود  روزه در گروه

روشن است، يک چنين .  دھند را از دست می
ای که حتی نمی تواند حيات بردگان مزدی  جامعه

اين .  خود را تامين کند، محکوم به نابودی است

از زمان اعUم رسمی شيوع کرونا در ايران تا 
طی اين مدت، طبق .   ماه گذشته است۴کنون 
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 ھزار ٨ويروس مرگبار مبتU شده اند و دست کم 
.   نفرھم جان خود را از دست داده اند٨٣٧و 

آمارھايی که عموما جعلی ھستند و ميزان واقعی 
 ۵آن طبق نظر سازمان بھداشت جھانی دست کم 

اعUم رسمی .  برابر آمارھای رسمی دولت است
اين تعداد از مبتUيان و جان باختگان ويروس 

 رقمی بر حداقل دستمزد افزوده نشد

  ۶درصفحه 
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 ٨٧۴شماره    ٩٩  خرداد  ٢۶ –سال  چھل و دوم 

 پيک دوم کرونا و مردمی 
 که در سکوت کشتار می شوند

المللی مواد غذائی  در پی اقدام  کنفدراسيون  بين 
) ( IUF ٩٩ و انتشار پيام آن در ھفتم خرداد 

عنوان نماينده  مبنی بر معرفی فريدون نيکو فرد به
تپه،  اين سازمان و سنديکای کارگران نيشکر ھفت

برای حضور در جلسات دادگاه اميد اسد بيگی 
تپه،  کارفرمای مجتمع کشت و صنعت ھفت

تپه با انتشار نامه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
  نسبت به اين ٩٩ای مورخ يازده خرداد  سرگشاده

سنديکا در اين نامه .اقدام آی يو اف اعتراض نمود
 :نوشت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

کرونا در شرايطی است، که نه تنھا از مھار اين 
ويروس مرگبار در ايران ھيچ نشانی نيست، بلکه 
ھمه شواھد گويای شروع مرحله پيک دوم اين 

وضعيتی خطرناک که .  بيماری در کشور است
 خرداد با اشاره به ١٨استاندار کرمانشاه روز 

"شيوع مجدد اين ويروس اعUم کرد در حال : 
گذراندن پيکی از اين بيماری در استان ھستيم که 

 ".از پيک اول سخت تر است
اعUم وضعيت قرمز در خوزستان، کردستان، 

 توطئه جديد، اين بار 
 تپه و فعاGن آن عليه سنديکای کارگران ھفت

خواری  ھای فساد و اختUس و رشوه افشای پرونده
سران و مسئوAن جمھوری اسUمی، به ويژه در 

ھای اخير و ھر بار با ارقام و ابعادی  سال
آورتر از گذشته، چنان به روندی عادی  سرسام

بدل گشته است که ديگر حيرت کسی را ھم 
ھای فسادی که ھر يک از  پرونده.  انگيزد برنمی

ھا در کشورھای ديگر کافی بود تا يک زلزله  آن
تر ماھی  سياسی به راه اندازد، اما در ايران، کم

 فسادی درباره رھبر و  گذرد که پرونده می

ھای تحت نظارت وی، عليه نمايندگان  ارگان
پيشين يا (مجلس، عليه وزرا و مقامات دولتی 

، عليه سران و مديران قوه قضاييه، عليه )کنونی
سپاه پاسداران و نيروھای انتظامی و وزارت 

ھا و  اطUعات و نيروھای امنيتی، عليه آقازاده
خUصه ھر صاحب پست و مقام در حاکميت افشا 
نشود و آب نيز از آب تکان نخورد، به جز حذف 

 .چند مھره کوچک

 !در جمھوری اسMمی" ای طبيعی حادثه"فساد، 
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صرفاً يک خواست و آرزوی انساندوستانه 
نيست، بلکه جبر گريز ناپذير تاريخ است و 
ضرورت برافتادن آن را قانونمندی درونی آن 

تجلی آن نيز آشکارا در ھمين .  ديکته کرده است
شود که راه عUجی در  ھائی ديده می بحران

 . کنند چارچوب نظم موجود پيدا نمی
ترين کشورھای  دار حاکم بر مھم طبقه سرمايه

جھان در طول نزديک به دو دھه اخير، ھر آنچه 
را که در چنته داشت به کارگرفت، تا شايد بتواند 

داری جھان که  بر بحران اقتصادی نظم سرمايه
ناپذير  ادامه آن نشانه روشنی بر بيماری عUج

يک نظم در حال زوال است، غلبه کند، اما نتيجه 
آن شد که اکنون با بزرگترين بحران دوران 

به استثنای .  موجوديت اين نظم مواجه شده است
 ٧چين که نرخ رشد توليد ناخالص داخلی آن از 

درصد به حدود يک درصد تنزل يافته،  تمام 
ھای  داری با نرخ ترين کشورھای سرمايه مھم

بنابراين، اين .  اند  درصد مواجه شده٢٠ تا ۵منفی 
اصطلUح  ورشکستگی فقط خود را در به

داری جھان، در آمريکا  ترين قلعه سرمايه مستحکم
به نمايش نگذاشته، بلکه تمام کشورھای جھان 

 . داری با آن رو به رو ھستند سرمايه
اما اين نظم که در سراسر جھان در ھمين دو دھه 

اجتماعی و سياسی   -ھای اقتصادی اخير با بحران
ھا  در پی مواجه بوده و قادر به حل آن جدی پی 

نيز نبوده است، در عين حال آشکارا نشان داد در 
برابر يک ويروس و بيماری ناشی از آن، که اين 

ھای ويرانگر اين نظم در دشمنی  ھم نتيجه سياست
با طبيعت و اولويت سود و سرمايه برسUمت و 

 . ھاست، عليل و ناتوان است بھداشت انسان
داری تضاد خصمانه ميان انسان و طبيعت  سرمايه

برای کسب .  خارج از او را به اوج رسانده است
سود ھرچه بيشتر، کمر به ويرانسازی  و نابودی 

طبيعت با استفاده بی حساب و کتاب از طبيعت،  
يکی از عواقب اين برخورد خصمانه به .  بست

گيری است که ھم اکنون  ھای ھمه طبيعت، بيماری
نظم .  بشريت  با يک نمونه آن درگير است

داری جھانی اما در ھمان حال در خدمت  سرمايه
اين سود و افزون سازی سرمايه، تمام امکانات 
بھداشتی، درمانی و داروئی را در دست 

دارانی قرار داد که بھداشت و درمان را  سرمايه
نيز وسيله سودآوری و انباشت سرمايه قرار 

نتيجه آن شد که امروز تمام مردم جھان با .  دادند
اند که نه امکانات درمانی  يک بيماری مواجه

Aزم برای مداوای بيماران وجود دارد و نه 
از ھمين رو راه .  گيری از آن داروئی برای پيش

ای  حل آن نيز شيوه غير انسانی مصونيت گله
اعUم شد که تا کنون به مرگ نيم ميليون انسان 

ھا  انجاميده است و از قرار معلوم، آنقدر انسان
بايد جان خود را از دست بدھند تا خود به خود 

 .مصونيت ايجاد شود
ورشکستگی چنان آشکار است که حاA رئيس  

صندوق بين المللی پول، ھمان نھاد مالی 
برنده سياست ضدکارگری و ضد انسانی  پيش

نئوليبرال، که کوس شکست و رسوائی آن در 
و يکم به صدا درآمده  ھای پياپی قرن بيست بحران

 تريليون ١٠کند که تاکنون حدود  است، شکوه می
دAر در جھان صرف مقابله با پيامدھای کرونا 

ممکن است بيش :  گويد او می.  در جھان شده است
 ميليون نفر از مردم جھان در نتيجه ١٠٠از 

شرايط کنونی به فقر مطلق سقوط کنند و 
خواستار افزايش سرمايه گذاری روی زيرساخت 
ھای درمانی و آموزشی، مقابله با تغييرات اقليمی 
و افزايش حمايت از کسب و کارھای کوچک و 

 . شود شاغلين حداقلی بگير، می
اين ھمان نھادی است که کل سياستش سپردن 
ھمه چيز از جمله ھمين بھداشت و درمان به 

اکنون .  داران بخش خصوصی بوده است سرمايه
اما اين رھنمودھا ديگر چيزی را تغيير نخواھد 
داد، آنچه که در ميان است، مبارزه تودھای 
کارگر و زحمتکش برای دگرگونی وضع 

 .بار موجود است اسف
اين که دامنه اعتراضات به سرعت از آمريکا به 

ای در  اروپا کشيده شد و تظاھرات گسترده
گرديد، نشان  تعدادی از کشورھای اروپائی برپا 

از اين واقعيت است که معضل کارگران و 
داری  زحمتکشان تمام کشورھای جھان، سرمايه

ھای نظم  اگر امروز در آمريکا و اروپا نماد.  است
حاکم و طبقه پاسدار اين نظم به زير کشيده 

ھای اوليه جنبشی است که  شوند، البته نشانه می
اما تا ھمين .  کند مراحل مقدماتی خود را طی می

جا کافی بود که مردم معترض به نظم موجود، 
ھائی را که نمادھای محبوب طبقه حاکم  مجسمه

بورژوا ھستند در تعدادی از شھرھا و کشورھا به 
زير بکشند، تا طبقه حاکم را وادارند از ترس 
خشم در حال فوران، حتی خودش داوطلب 

 . ھا گردد برچيدن تعدادی از آن
در آمريکا روز نھم ژوئن مجسمه کريستوف 
کلمب در ايالت ويرجينيا توسط مردم تخريب، به 

. آتش کشيده شد و سپس به درياچه پرتاب گرديد
: تظاھر کنندگان در جای اين مجسمه نوشتند

 »کلمب نماد نسل کشی بود«
ھمچنين در چند شھر معترضان خشمگين به 

در .  نمادھای دوران کنفدراسيون حمله کردند
برخی از شھرھا نيز خود مقامات حذف اين 

جنبش .  اند نمادھا از چھره شھر را آغاز کرده
 .سرنگونی نمادھای بورژوازی به اروپا نيز کشيد

روز ھفتم ژوئن معترضان در شھر بريستول 
بريتانيا مجسمه ادوارد كلستون از برده داران و 
برده فروشان قرن ھيجدھم را در يکی از 
خيابانھای مرکزی شھر پايين کشيده و آنرا به 

 .درون رودخانه انداختند
زير فشار مبارزه، شورای منطقه تاور ھملتس 

 ژوئن اعUم کرد که ٩شنبه  شھر لندن روز سه
دار بريتانيايی از  مجسمه رابرت ميليگان، برده

اينديا در شرق اين شھر پايين آورده  خيابان وست
 .شد

او يک «در لندن نيز مردم با نوشتن عبارت 
 زير مجسمه وينستون چرچيل »نژادپرست بود

دولت بريتانيا شبانه .  خواستار برچيدن آن شدند
دور آن را با آھن بست تا مانع از به زير کشيدن 

 .آن شود
در بلژيک ھزاران تن از مردم، مجسمه لئوپولد 
دوم، پادشاه پيشين اين کشور را در شھر بندری 

 . آنتورپ به پايين کشيدند
جنبش اعتراضی، تعداد ديگری از  کشورھای 

آئی ھا و  اروپائی را فراگرفت  و از جمله گردھم
ای در فرانسه و ھلند برپا شده  تظاھرات گسترده

 . که ھمچنان ادامه دارند
سياستمداران طبقه حاکم برای مھار خشم مردم 

ھای  در برخی موارد خود داوطلب برچيدن نماد

 . نژاد پرستانه نظم حاکم شدند
در آمريکا، رئيس مجلس نمايندگان خواستار آن 

ھای مشھور کنفدراسيون از  شد تا مجسمه چھره
جمھور کنفدراسيون  جمله جفرسون ديويس، رئيس

کشورھای آمريکا در طول جنگ داخلی اين 
 .کشور، از ساختمان کنگره جمع آوری شوند
ھا و  شھردار لندن، دستور داد تا کليه مجسمه

ھای پايتخت بريتانيا مورد بازنگری  اسامی خيابان
قرار گيرند و تاکيد کرد بايد مطمئن شويم که 

ھايی در اين کشور ستايش  چنين شخصيت
 .شوند نمی

   : با معترضان ھمراه شدو گفت شھردار بريستول،
خواستند اين  مردم بريستول، آنھايی که نمی«

مجسمه در وسط شھرشان باشد جمع شدند و اين 
وظيفه من است که ميان مردم ھمبستگی ايجاد 
کنم و صدای اين افراد را و حقانيت آنھا را که 
اين مجسمه برايشان نوعی اھانت شخصی 

  ».شود بشنوم محسوب می
در بلژيک يکی از مقامات شھری بروکسل از 
لزوم تصميم گيری سريع دولت برای برچيدن 
مجسمه پادشاه سابق بلژيک از بروکسل خبر داده 

 . است
داری حاکم صرفاً  ھای نظم سرمايه حمله به نماد

داری و  حمله به نمادھای نژادپرستی، برده
تجربيات .  ھای استعماری نيست تجاوزگری

تاريخی در ھمه جا نشان داده است که وقتی مردم 
اجتماعی و يا سياسی روی -از يک نظم اقتصادی

شوند،  گرانند و خواستار برافتادن آن می برمی
مردمی که .  کشند نمادھای اين نظم را به زير می

در آمريکا و اروپا به اعتراض و تظاھرات روی 
کشند،  آورده و نمادھای نظم حاکم را به زير می

اين واقعيت امروز .  اند خواھان برافتادن اين نظم
بيش از ھر زمان ديگر آشکار شده است که حتی 
نژاد پرستی و ستم بر افريقائی تباران آمريکائی 
را تنھا با دگرگونی تمام اين نظم می توان 

برپائی منطقه خود مختار عاری از .   برانداخت
پليس در سياتل نشان داد که مردم حقيقتاً در حال 

در .  مبارزه برای دگرگونی تمام نظم موجودند
داری جنبش اعتراضی   تمام کشورھای سرمايه

 .کند ھمين مسير را طی می
ھای متعدد در  نظمی که پوسيده است و با بحران

سراسر جھان مواجه است، نظمی که اقتصادش 
نمی تواند روی رونق را به خود ببيند، نظمی که 

ھای طبقه حاکم برای عUج  تمام سياست
ھای آن به شکست انجاميده، اين نظم نمی  بحران

نظمی که در طول چند ماه ده ھا .  تواند دوام آورد
و صدھا ميليون کارگر را بيکار و از تامين 

کند، نظمی که در يک چشم به  معاش محروم می
ھا ميليون انسان گرسنه را بر ارتش  ھم زدن ده

افزايد، نظمی که تضاد فقر و  گرسنگان جھان می
ثروت را به عرش رسانده است، ھيچ دليل و 

مبارزه ای .   توجيه تاريخی برای بقای خود ندارد
که از آمريکا آغاز شده و در اروپا ادامه يافته، 
صرفاً پيش درآمدی بر نبردھای بزرگ طبقاتی و 

اکنون بيش از ھر .  دادھای مھم تاريخی است روی
ھای کارگر و زحمتکش پی  زمان ديگر توده

شمار نظم  برند که برای نجات از فجايع بی می
آنچه .  موجود، بديلی جز سوسياليسم وجود ندارد

انداز قرار دارداعتUی جنبش طبقاتی  که در چشم
ھای  کارگران ، تشديد مبارزه طبقاتی و انقUب

داری و  کارگری برای سرنگونی نظم سرمايه
استقرار نظمی سوسياليستی در مقياسی جھانی 

 .است
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٩درصفحه   

١از صفحه  کشوری غير .   کشورھای جھان نشسته است 
 ميليون جمعيت و داشتن بيش از ٩۶ثروتمند، با 

ھزار کيلومتر مرز مشترک با چين مبتU به 
دولت ويتنام، به محض باخبر .  ويروس کرونا

شدن از شيوع ويروس کرونا در چين، از ھمان 
اوايل بھمن، با برخوردی قاطع نسبت به رعايت 
قرنطينه و دنبال کردن انسجام اجتماعی از 

.  بدور ماند١٩پيامدھای مرگبار ويروس کوويد 
دولت ويتنام، به محض باخبر شدن از شيوع 

 در چين، مدارس را تعطيل و ١٩ويروس کوويد 
از نيمه دوم اسفند ماه نيز اجرای قرنطينه عمومی 

با انجام اينگونه .  را در تمام کشور به عمل آورد
اقدامات ضربتی بود که دولت ويتنام در کوتاه 

.   شد١٩ترين زمان ممکن، موفق به مھار کوويد 
موفقيتی بزرگ، بدون داشتن ھيچ تلفات جانی و 

 نفر مبتU به ويروس کرونا که ٢٨٨تنھا با داشتن 
 .آنھا نيز جملگی تا نيمه فروردين ماه بھبود يافتند

گروه دوم، کشورھای سرمايه داری غربی 
کشورھايی نظير آلمان، انگليس، فرانسه و .  ھستند

اغلب دولت ھای اروپايی که به رغم اينکه در 
مقابله با پاندمی ويروس کرونا، سياست ايمن 
سازی گله ای را در پيش گرفتند، اما در ھمان 
حال مواردی از اجرای قرنطينه را نيز با درجات 

آلمان و فرانسه، نمونه ھای .  مختلف اعمال کردند
اين دسته از .  بارز اين گروه از کشورھا ھستند

کشورھا نه در ابتدا، بلکه با جدی تر شدن مرگ 
و مير حاصل از ويروس کرونا با اعمال نسبی 
قرنطينه يعنی تعطيلی مراکز توليدی و خدماتی 
در يک بازه زمانی معين ھمراه با پرداخت حق 
بيکاری و ارائه خدمات دولتی به شھروندان 
قرنطينه شده به طور نسبی توانستند ميزان تلفات 
جانی و مبتUيان به ويروس کرونا را مھار و 
سپس تحت شرايطی کنترل شده اقدام به بازگشايی 

. مراکز توليدی، خدماتی و تفريحی کردند
کشورھايی که اجرای ھمزمان ايمن سازی گله 
ای تدريجی و اجرای قرنطينه ھای پليسی را پيشه 
کردند و کماکان نيز بر اجرای ھمين سياست پا 

 .فشاری دارند
در مقابل کشورھای گروه اول و دوم، گروه 
سومی از کشورھا ھم ھستند که دولت ھای آنان 
ھرگز در مسير قرنطينه کردن شھرھا و مناطق 

 حتا به ميزان محدود ١٩آلوده به ويروس کوويد 
نمونه بارز آن دولت جمھوری .  ھم اقدام نکردند

اسUمی است که در راس اين گروه از کشورھا 
رژيمی که از ھمان ابتدا، با .  قرار دارد

پنھانکاری، دروغگويی و پيشبرد سياست 
جان مردم را به ھيچ "  قرنطينه بی قرنطينه"

دولتی که به دليل ورشکستگی مالی و .  گرفت
شدت رکود و بحران حاکم بر اقتصاد کشور، حتا 
برای يک روز ھم حاضر به قرنطينه کردن 
شھرھا و مناطق کامU آلوده به ويروس کرونا 

حسن روحانی، با ادعای اينکه تعطيلی .  نشد
است، و اينکه "  دشمن"مراکز توليدی خواست 

قرون "قرنطينه کردن شھرھا مربوط به دوران 
است، به طرز آشکاری بر سياست "  وسطی

و اجرای ايمن سازی گله "  قرنطينه بی قرنطينه"
 . ای در ايران تاکيد و پافشاری داشت

او، برای نجات اقتصاد ورشکسته و کشتی به ِگل 
نشسته جمھوری اسUمی تا آنجا پيش رفت که 
حفظ جان و ھستی مردم ايران در مقابل چرخه 

. اقتصادی دولت به امری ثانوی تبديل شد

کرونا، نتيجه بUفصل اجرای سياست ايمن سازی 
گله ای دولت جمھوری اسUمی در مقابله با 

. ويروس کرونا از آغاز تا به امروز بوده است
سياست مرگباری که روحانی با اعUم وضعيت 
نسبتا عادی در جامعه، اجرای آنرا شتاب بخشيد 

کرونا به اين زودی رفتنی "و با تکرار اينکه 
نيست و ما بايد ماه ھا و سال ھا با اين شرايط 

، جان و سUمت توده ھای مردم را "زندگی کنيم
به ھيچ گرفت، و عمU تيغ زھرآگين سياست 
چرخه اقتصادی دولت را بر جان و ھستی 

 . کارگران و زحمتکشان کشيد
اينکه شيوع ويروس کرونا، اقتصاد دنيای سرمايه 
داری را به رکود و بحران کشانده است، جايی 

اينکه کشورھای جھان، ھمه .  ھيچ ترديدی نيست
تUش و سعی خود را برای برون رفت از 
وضعيت بحران اقتصادی موجود گذاشته اند، باز 

آنچه عملکرد دولت .  ھم جای ھيچ ترديدی نيست
ھای سرمايه داری را در مقابله با ويروس کوويد 

 تا حدودی متفاوت کرده است، ھمانا ١٩
چگونگی عملکرد آنان در مقابله با ويروس 
کرونا و شکل به اجرا درآوردن چرخه توليد و 
واکنش ھمزمان آنان در ميزان حفظ جان توده 

 .ھای مردم بوده است
با توجه به چگونگی واکنش کشورھای جھان در 
مقابله با ويروس کرونا و ميزان توجه دولت ھای 
اين کشورھا به حفظ جان و سUمتی مردم، 
مجموعه اين کشورھا را می توان در سه گروه 

گروه اول، کشورھايی نظير چين .  کلی جای داد
ھستند که با در پيش گرفتن اعمال قرنطينه مطلق 
و تعطيلی کامل تمام مراکز توليدی، خدماتی و 
منع ھرگونه آمد و شد در مناطق آلوده به ويروس 

 را در ١٩کرونا، موفق شدند ويروس کوويد 
اعمال .  کوتاه ترين زمان ممکن مھار کنند

 ميليونی ووھان و ديگر مناطق ۶قرنطينه در شھر
آلوده به ويروس کرونا در چين، با چنان جديتی 
پيش رفت که بجز مراکز درمانی و فروشگاه 
ھای آنUين مواد غذايی، تمام فعاليت ھای 
توليدی، تجاری، خدماتی و رفت وآمدھای درون 

دولت چين، تنھا با .  شھری به کلی ممنوع شد
التزام عملی به تامين تمام امکانات معيشتی و رفع 
نيازھای درمانی و پزشکی شھروندان خود، قادر 
شد تا اجرای کامل قرنطينه شھرھای ويروسی را 

طرحی که حداقل ده .  با موفقيت به انجام برساند
برای دولت چين ھزينه "  يوآن"ھا ھزار ميليارد 

قرنطينه شھر ووھان تنھا زمانی برچيده .  داشت
شد که تعداد جان باختگان اين شھر به صفر رسيد 

 نفر ١٠و آمار روزانه مبتUيان نيز به کمتر از 
که اين تعداد ھم مبتUيانی بودند که .  کاھش يافت

 .عموما از کشورھای ديگر به چين بازگشته بودند
نمونه ھای ديگری از گروه اول، کشورھايی 
نظير ژاپن، کره جنوبی، ويتنام و بعضی ديگر از 
دولت ھای آسيای جنوب شرقی ھستند که آن ھا 
نيز با اعمال قرنطينه، رديابی دقيق بيماران 
کرونايی و انجام تعداد تست ھای بسيار باAی 

 را به خوبی ١٩روزانه، توانستند ويروس کوويد 
در ميان اين کشورھا، دولت ويتنام با .  مھار کنند

عملکردی بسيار مطلوب، اکنون بر تارک ھمه 

ھرمزگان، بوشھر، کرمانشاه، آذربايجان غربی، 
سيستان و بلوچستان و ھمچنين اعUم وضعيت 
حاد در خراسان رضوی، آذربايجان شرقی، 
لرستان و قسمت ھايی از چند استان ديگر به 
ھمراه باA رفتن ميزان کشته شدگان و مبتUيان 
ويروس کرونا طی روزھای اخير، ھمه نشانه 

 در ايران ١٩ھای گسترش مجدد ويروس کوويد 
وضعيتی که کشتار و مرگ را برای توده .  است

ھای مردم ايران باز ھم بيشتر و بيشتر کرده 
 . است

در ماه ھای اسفند و فروردين، که اوج شيوع 
 در ايران بود، طبق ھمان ١٩ويروس کوويد 

 تا ١٢٠آمارھای دولتی ميزان جان باختگان بين 
 تا ٢۵٠٠ و تعداد مبتUيان نيز به ميزان ١۴٠

آمارھای فوق .   نفر در روز نوسان داشت٢٧٠٠
به تدريچ کاھش يافت تا اينکه در اواخر 
ارديبھشت و اوايل خرداد ماه جاری، رقم کشته 

 نفر و مبتUيان نيز به زير ۵٠شدگان به زير 
 .ھزار نفر در روز اعUم شدند
 نفر بر اثر ابتU ۵٠در ھمان شرايطی که روزانه 

به ويروس کرونا جان می باختند و ھيچ نشانی ھم 
از مھار جدی اين ويروس مرگبار در کشور 
نبود، حسن روحانی با شعار اجرای ھمزمان 
چرخه توليد و حفظ جان مردم، دستور بازگشايی 
کامل تمام مراکز توليدی، خدماتی، مساجد، 
زيارتگاه ھا، پارک ھا و ديگر اماکن تفريحی را 

صدور فرمان روحانی در بازگشايی .  صادر کرد
مساجد و ديگر اماکن عموی، آنھم در شرايطی 
که ويروس کرونا کماکان در بيشتر شھرھا و 
استان ھای ايران در جوAن بود، عمU به معنای 
عادی جلوه دادن شرايط  مرگ و مير کرونايی و 
سرعت بخشيدن به اجرای سياست ايمن سازی 

وضعيتی که به دنبال آن، .  گله ای در جامعه بود
به سرعت متروھا و سرويس ھای حمل و نقل 
عمومی، بدون رعايت کمترين شرايط بھداشتی و 

فشردگی .  فاصله گذاری از مردم لبريز شدند
ترافيک و حرکت موج وار خودروھای شخصی 
در خيابان ھا به وضعيت روزھای پيش از کرونا 

پياده روھا و ميدان ھای شھر به گذرگاه .  برگشت
توده ھای مردمی که .  شتابان انبوه مردم تبديل شد

بدون ماسک، بدون رعايت فاصله گذاری و در 
فشردگی کامل به جستجوی لقمه نانی از خانه 

 .بيرون زده بودند
در پی اجرای سياست ھای فاجعه بار دولت 
جمھوری اسUمی، جامعه بدون عبور از کنترل و 
مھار پيک اول ويروس کرونا، وارد پيک دوم 

وضعيتی مرگبار که اين روزھا با اعUم .  شد
وضعيت قرمز در تعدادی از استان ھای کشور و 

 نفر ١٠٧باA رفتن آمار  کشته شدگان به ميزان تا 
 ٣در روز و افزايش شديد مبتUيان به تعداد تا 

.  نفر در روز تجلی يافته است۵٠٠ھزار و 
 نفری ۵٧۴ ھزار و ٣خصوصا اعUم رقم 

 خرداد، که ھشداری ١۶مبتUيان در روز جمعه 
رقمی .  جدی در شکل گيری وضعيت موجود بود

بسيار باA که از ابتدای شيوع ويروس کرونا در 
روشن است که افزايش .  ايران سابقه نداشته است

مجدد ميزان کشته شدگان و مبتUيان به ويروس 

 پيک دوم کرونا و مردمی که در سکوت کشتار می شوند
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 توطئه جديد، اين بار 
 تپه و فعاGن آن عليه سنديکای کارگران ھفت

 يک متن از ٢٠٢٠ ماه می سال ٢٠به تاريخ "
ھای اينترنتی  طرف آی يو الف در سراچه

 .منتشرشده است
در اين پيام خطاب به مسئولين مربوطه آمده است 

عنوان نماينده مجاز  که آقای فريدون نيکو فرد به
آی يو اف و ھمچنين به نمايندگی از طرف 

تپه، در جلسه دادگاھی اميد اسد  کارگران ھفت
تپه   بيگی،کارفرمای شرکت نيشکر ھفت

 .حضورداشته باشد
تپه،  برای ما  سنديکای  کارگران نيشکر ھفت

جای سؤال دارد که چرا آی يو اف برای 
تپه تعيين تکليف  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 !کند می
اوAً اگر قرار است آی يو الف، نظراتی درباره 

 نيشکر  حضور  اعضای سنديکای کارگران
تپه در جلسات دادگاھی اميد اسد بيگی و  ھفت

ساير متھمين پرونده اختUس ارزی يا موارد 
ديگر داشته باشد، چرا  با سنديکای کارگران 

تپه تماس نگرفته است؟ آيا کسانی خارج از  ھفت
)  در داخل و يا خارج ايران (  تپه  سنديکای ھفت

اند و به دليل داشتن ارتباط با  کن شده کارچاق
شده و افرادی  المللی، وارد معامله ھای بين اتحاديه

تپه به  عنوان نماينده سنديکای کارگران ھفت را به
 اند؟ آی يو اف معرفی کرده

عنوان سنديکای کارگران نيشکر  جواب ما به
تپه با استناد به نامه منتشرشده آی يو اف،  ھفت
 است که فرد و يا افرادی بخصوص در خارج  اين

ھا،  از کشور به دليل شرايط شغلی در اتحاديه
اند افرادی چون فريدون نيکو فرد را  توانسته

 نماينده و عضو سنديکای کارگران  عنوان به
تپه به آی يو اف معرفی کنند و آی يو  نيشکر ھفت

اف براين مبنی کامUً غلط آقای نيکو فرد را 
عنوان نماينده سنديکا و نماينده کارگران  به

  .تپه معرفی کرده است ھفت
 : در اينجا ذکر چند نکته Aزم است

اين  (IUF) اول اينکه ازنظر حقوقی آی يو اف 
اجازه را ندارد که در روابط تشکيUتی و داخلی  

تپه دخالت مستقيم  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
داشته باشد و به نمايندگی از  طرف سنديکای 

تپه، شخص و يا اشخاصی را برای انجام  ھفت
 وظايف  اموری که ارتباط  مستقيمی  به انجام

تپه دارد، دخالت گری  سنديکا کارگران ھفت
داشته باشد، مگر اينکه با ھماھنگی قبلی با 

تپه در اين مورد به توافق  سنديکای کارگران ھفت
 .رسيده باشند

دوم اينکه آقای فريدون نيکو فرد عضو سنديکای 
  .باشند تپه نمی کارگران ھفت

آقای فريدون نيکو فرد و رضا رخشان  به دليل 
تعھد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی  به نھادھای 

تپه مبنی براين که  امنيتی و مديرعامل وقت ھفت
گونه  در صورت بازگشت به کار ديگر ھيچ

فعاليتی نخواھند داشت و تخلفات متعدد، از طرف  
تپه اخراج  مديره سنديکای کارگران ھفت ھيئت

طور  اند و ھمچنين آقای فريدون نيکو فرد به شده
تپه، استعفای خود  شخصی ھم از سنديکای ھفت

 .اند مديره تحويل داده را به ھيئت

با توجه به آنچه گفته شد آقای فريدون نيکو فرد،  
مديره  نه عضو سنديکا ھستند و نه عضو  ھيئت

 ".تپه سنديکای کارگران نيشکر ھفت
در ادامه اين نامه ضمن بيان سابقه حضور 
فريدون نيکو فرد و رضا رخشان در سنديکا و 
استعفا و اخراج و اشاره مختصری به عملکرد 
اين دو در ھمکاری با کارفرما و عوامل او چنين 

 :آمده است
طور که قبUً اشاره شد کنفدراسيون  ھمان"  
المللی آی يو اف، ازنظر حقوقی و تشکيUتی  بين

اين اجازه را ندارد در امور داخلی سنديکای 
تپه دخالت داشته باشد،   نيشکر ھفت کارگران

چراکه مجوز تعيين نماينده برای حضور در 
جلسه دادگاھی اميد اسد بيگی و يا موارد ديگر، 
بايد مستقيماً  از طريق سنديکای کارگران نيشکر 

 .تپه صورت گيرد ھفت
پس رعايت حقوق و موازين داخلی سنديکای 

ھای  شرط تپه يکی از  پيش کارگران نيشکر  ھفت
باشد و Aزم است  ھا می روابط ما با ديگر تشکل

سازی کرده و  که، آی يو اف در اين زمينه شفاف
مشخص کند چه کسانی به نام سنديکای کارگران 

 ".ھا در تماس ھستند؟ تپه با آن ھفت
به دنبال انتشار اين نامه و اعتراض بجای 

تپه نسبت به اقدام  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
احتمال  المللی مواد غذايی که به کنفدراسيون بين

ی برخی افراد راست  خيلی زياد باواسطه
شده ايرانی فعال در زد و بندھای محافل  شناخته

زده است، عناصر وازده و  المللی به آن دست بين
شدت  تپه به اخراجی و مستعفی سنديکای ھفت

گيری اصلی  که جھت درحالی.  برافروخته شدند
اين نامه، آی يو آف بود اما اين عناصر فرصت 

ای به اين  را مغتنم شمردند تا درپوشش جوابيه
تپه و فعاAن آن را  نامه، سنديکای کارگران ھفت

. ای موردحمله قرار دھند به نحو بيمارگونه
فريدون نيکو فرد درھمان حال که از موضع يک 
مدعی ازخودراضی و با لحنی بسيار نازل برای 
تخريب علی نجاتی به بدگويی عليه وی دست زد، 

. حال به تعريف و تمجيد از خودپرداخت درعين
وی با چسباندن القاب گوناگون به کانال سنديکای 

تپه، پنھان نکرد که در  کارگران نيشکر ھفت
ای به دادستانی شوش خواستار برخورد با آن  نامه

به دستگاه امنيتی رژيم آدرس داد که .  شده است
و "  جلسه برگزار کرده"  علی نجاتی باکسانی

ھمکار وی رضا رخشان به سازمان اطUعات 
دھد که ادمين فUن  کانال در دھه  آدرس می

" ساکن اھواز"شصت زندان بوده و 
فريدون نيکو فرد در بھتان و افترا و !.است

بدگويی تا آنجا پيش رفت که علی نجاتی را 
تپه قرارداد و نوشت  رديف کارفرمای ھفت ھم

جای شک و شبھه "اينکه نجاتی در زندان نيست، 
ست که علی نجاتی در زمان  اين درحالی".  است

برده و  دستگيری و بعدازآن از بيماری رنج می
تپه با سپردن  حال متھمان پرونده ھفت درعين

عنصر .  طور موقت آزاد شدند وثيقه ھمگی به
باAترين "وازده و مستعفی از سنديکا که خود را 

درپی به خود مدال  داند و پی می"  مقام سنديکا

دھد، وقاحت را به حدی رساند که در  می
موضوع شکنجه علی نجاتی و اسماعيل بخشی و 

ھا برای اعتراف گيری اجباری  شده ساير شکنجه
شرمی  داستان شد و با بی ، با شکنجه گران ھم

کسی که تن به اعترافات "  باوری نوشت غيرقابل
تلويزيونی بده ديگه مھره سوخته است چون در 

کند و  خفا ھم خيلی از مسائل را فاش می
 "اعتماد نيست قابل

اين حد از دريدگی و بھتان و افترا و اين شيوه 
برخورد برای تخريب فعاAن سنديکای کارگران 

تپه که عميقاً مورد تأييد و احترام و  نيشکر ھفت
اند و ھستند، تنھا با  تپه بوده اعتماد کارگران ھفت

ھا و اقدامات دستگاه اطUعاتی و شکنجه  روش
مقايسه است و  گران و دشمنان طبقه کارگر قابل

ھای اصلی دستگاه اطUعاتی  يکی از ھدف.  بس
تپه و ممانعت  رژيم برای مقابله با کارگران ھفت

از بروز اعتراضات و اعتصابات کارگران اين 
شرکت و از اعتبار انداختن سنديکا و فعاAن آن، 
بازداشت اسماعيل بخشی و علی نجاتی و اعمال 

ھا تا سرحد مرگ و  در ادامه،  شکنجه عليه آن
ھای اجباری زير شکنجه و  اعتراف گيری

آن بود تا سنديکا و فعاAن درجه "  مستندسازی"
اول آن علی نجاتی و اسماعيل بخشی را تخريب  

تپه  اما کارگران آگاه و ھوشيار ھفت.  و ايزوله کند
که ھم رژيم حاکم و ھم سنديکا و نمايندگان واقعی 

شناسند، با نفرت و انزجار اين  خود را خوب می
ھا و اعتراف  شکنجه.  اقدامات را محکوم کردند

ھای اجباری و اقدامات وحشيانه و وھن  گيری
دستگاه اطUعات "  مستندسازی"  آور و سرانجام 

فقط از محبوبيت امثال نجاتی و بخشی در نزد  نه
کش جامعه  کارگران و ديگر اقشار زحمت

نکاست، بلکه ماجرای طرح سوخته  دستگاه 
اطUعات رژيم به ضد خودش تبديل شد  و چيزی 

. جز ناکامی و شکست مفتضحانه نصيب آن نشد
کاری را که دستگاه اطUعاتی رژيم نتوانست 
انجام دھد اکنون وازدگانی مثل فريدون نيکو فرد 

عناصر اخراجی و .  اند درصدد انجام آن برآمده
تپه خصومت و  مستعفی سنديکای کارگران ھفت

جايی  دشمنی با سنديکا و فعاAن آن را به
ھای رژيم را  اند که عمUً وظيفه اطUعاتی رسانده

اما خيلی روشن است که با اين .  اند پيشه کرده
پاشی عليه فعاAن سنديکا  کارھا و بدگويی و سم

علی نجاتی و اسماعيل بخشی که محبوب 
اند، تنھا مشت خود را بيشتر باز  کارگران

کنند و خود  کنند، ماھيت خود را آشکارتر می می
شعار .  سازند تر می را در نزد کارگران مفتضح

شعار "  اسماعيل رو گرفتن ما ھمه بخشی ھستيم"
کارگران است که سناريوسازی دستگاه اطUعاتی 

اين شعار .  اند و پخش آن از تلويزيون را ديده
تپه مطرح شد اما  گرچه توسط کارگران ھفت

 اسماعيل 
 بخشی

 علی نجاتی 
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  ٧درصفحه 

۴از صفحه   

 توطئه جديد، اين بار 
 تپه و فعاGن آن عليه سنديکای کارگران ھفت

مورد استقبال عمومی در سطح جامعه قرار 
کارگران و ساير زحمت کشان، جنبشی .  گرفت

ھم در داخل و ھم (  را که در حمايت از بخشی
جنبش .  اند به راه افتاد ازياد نبرده)  خارج کشور

کارگری يکپارچه از اسماعيل بخشی و 
تپه و  شعارھای وی  و سنديکای کارگران ھفت

. ديگر فعاAن آن به دفاع  و حمايت برخاست
کسی اما ھرگز نشنيده و نديده که طی چند سال 

بار به طرفداری  تپه حتی يک اخير کارگران ھفت
از  نيکو فرد و رخشان شعاری داده يا کاری 

 سالی که از ١٢در طول اين .  انجام داده باشند
تپه  حيات سنديکای کارگران نيشکر ھفت

گذرد، بارھا و بارھا نام علی نجاتی و  می
اسماعيل بخشی به نيکی بر زبان کارگران، 

ھا و احزاب  ھای کارگری و سازمان تشکل
در .  شده است سياسی چپ و کمونيست جاری

ھای کارگری نيز به  المللی و اتحاديه سطح بين
اما آيا کسی ھرگز در مورد اين .  ھمين شکل

" باAترين مقام سنديکا"  وازدگانی که خود را 
به کارگران "  خدماتشان"خوانند و در مورد   می

و جنبش کارگری چيزی شنيده است؟ عطار البته 
ھا پيرامون  تواند برای فروش عطر، ساعت می

رانی کند اما بويی از اين  رايحه خوش آن سخن
"عطر بلند نشده است مشک آن است که خود . 

در اعتصابات و ".  که عطار بگويد ببويد نه آن
اعتراضات خيابانی چند سال اخير کارگران 

تپه و فعاAن  تپه که سنديکای کارگران ھفت ھفت
آن ھمواره ھمراه و حامی  و در صف مقدم 
کارگران بودند و اسماعيل بخشی با شجاعت و 

ای در آن داشت  ازخودگذشتگی نقش مھم و عمده
دوش کارگران مبارزه برای تحقق  به و دوش
داد،  تپه را سازمان می ھای کارگران ھفت خواست

وبش با کارفرما و  ھا سرگرم خوش اين واداده
ھا را در  مديريت بودند و ھيچ کارگری آن

عملکرد افراد !صفوف اعتراض و اعتصاب نديد
در محيط کار را نه خود اين افراد بلکه ساير 

ھا  کارگران و کسانی که از نزديک شاھد فعاليت
تپه آگاه و  کارگر ھفت.  ھستند بايد تشخيص دھند

نمايندگان و رھبران خود را از نا .  ھوشيار است
گان به اردوی  رھبران و نا ھمراھان و گريخته

ای بر سينه خود  گيريم وازده.  دھند دشمن تميز می
باAترين مقام "مدال افتخار الصاق کند، خود را 

جا بزند و خبرگزاری دولتی و "  سنديکا
الحال ايلنا نيز در حمايت از وی، او را  معلوم

 . بخواند" تپه دبير سنديکای نيشکر ھفت"
سو و  بخل و حسادت و حقارت از يک

بينی و ادعاھای توخالی   خودخواھی و خودبزرگ
وادادگانی امثال نيکو فرد از سوی ديگر توأم با 
ناسزاگويی و تUش برای تخريب سنديکای 

تپه و فعاAن آن زمانی شدت يافته  کارگران ھفت
تپه و  است که سنديکای کارگران نيشکر ھفت

فعاAن سنديکا و نمايندگان واقعی کارگران از 
در شرايطی که .  اند فشار قرارگرفته ھمه سو تحت

علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو باسابقه 
تپه و بسياری از  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

تپه بازداشت و شکنجه و به  حاميان ھفت
اند، در  شده مدت محکوم ھای طوAنی حبس

شرايطی که اسماعيل بخشی بازداشت و تا سرحد 
مرگ شکنجه و از کار اخراج شده است و 

ھا را زير  دستگاه سرکوب و اطUعاتی رژيم آن
ترين تحرک  و فعاليت آشکار  نظر دارد تا با کم

سياسی و کارگری دوباره بازداشت و زندانی 
دار وضع  ھای جانب ھا و وازده کند، اين واداده

اند عليه سنديکا و  موجود، به خود جرئت داده
نخواھی  ھا خواھی آن.  پاشی کنند فعاAن آن سم

عليه سنديکا و فعاAن آن به دشمنی برخاسته و 
درواقع با رژيم سرکوبگر حاکم و کل دشمنان 

تپه اعم از کارفرما و نوکران وی  کارگران ھفت
زبانی و  يا دولت و سرسپردگان آن ھمراھی و ھم

 .کنند ھا خدمت گذاری می به آن
پوشيده نيست که سنديکای مستقل و مبارز 

تپه ھمواره خاری بوده است  کارگران نيشکر ھفت
در چشم کارفرما و مديريت و حاميان دولتی آن و 

ھايی که امروز عليه فعاAن اين سنديکا و  وازده
. اند نمايندگان واقعی کارگران  شمشير از رو بسته

ھم  پاشی عليه سنديکا و فعاAن آن را، آن اگر سم
ھای  درست در شرايطی که بايد از خواست

ی سنديکا  کارگران مجدانه حمايت و از مبارزه
ھا پشتيبانی و آن را  برای تحقق اين خواست

تقويت نمود و در شرايطی که بيشترين فشار و 
بايستی متوجه رستمی و اسد  تبليغ و فعاليت می
ھا و اختUس و  قلم از دزدی بيگی باشد که يک

قاچاق ارز حضرات سر به يک و نيم ميليارد 
زند، در کنار حمايت ايلنا از اين  دAر می

" دبير سنديکا"ھا، ملقب ساختن نيکو فرد به وازده
و تUش موذيانه آن برای ايجاد اختUف در ميان 
کارگران ونيز در کنار تحرک رابطين 

الحال اين وادادگان در خارج و باAخره  معلوم
اقدام ضد کارگری معرفی نيکو فرد برای 
حضور در جلسات دادگاه اسد بيگی قرار دھيم، 

روشنی درميابيم که يک توطئه آگاھانه  آنگاه به
تپه و  عليه سنديکای مستقل کارگران نيشکر ھفت

 .فعاAن آن در شرف انجام است
اين واقعيتی است که از لحظه اعUم موجوديت 

تپه در آبان  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
اعتبار  ھای زيادی برای بی  تاکنون کوشش٨٧سال

حتی .  آمده است ساختن و نابودی سنديکا به عمل
 که ٨۶قبل از اعUم موجوديت سنديکا از سال 

تپه  ھای ايجاد تشکل مستقل کارگران ھفت زمزمه
باA گرفت، کارفرما در ھماھنگی کامل با 
وزارت کار و عمال آن در منطقه تUش کردند 

اين .  تپه علم کنند شورای اسUمی کار را در ھفت

ھا که بعد از اعUم موجوديت سنديکا نيز  تUش
که  ده سال بعد وقتی.  جايی نرسيد ادامه يافت، به
ھای  تپه با ايجاد مجامعی در بخش کارگران ھفت
عنوان   نفر را به٢٢)   بخش ١۴(مختلف شرکت

تپه انتخاب کردند و  شورای مستقل کارگران ھفت
عنوان ھسته مرکزی و   نفر را به٩ھا  از ميان آن

اجرائی شورای خود برگزيدند و از پی آن پرچم 
اداره شورايی را به اھتزاز   -نان کار آزادی

سابقه، جنبش طبقه  درآوردند و با اين اقدام بی
کارگر را وارد فاز جديدی ساختند، کارفرمای 

تپه و عمال و نزديکان وی و حاميان دولتی  ھفت
او با جديت بيشتری ضمن تشديد اعمال خشونت 
و سرکوب عليه شورا و سنديکا و فعاAن آن، 
درصدد ايجاد شورای اسUمی کار برآمدند تا آن 
را در مقابل شورای مستقل کارگران و سنديکای 

ھا ھم عبث از  اما اين کوشش.  ھا قرار دھند آن
کار درآمد تا اينکه بعد از سرکوب وحشيانه 

 و ٩٧اعتصابات و اعتراضات کارگران در پاييز 
بازداشت و حبس اسماعيل بخشی و علی نجاتی، 

ھای  با حضور پررنگ نيروھای امنيتی و گشت
طور دائم در شرکت درحال  تپه که به پاسگاه ھفت

چيز را زير نظر داشتند با  تردد بودند و ھمه
سرھم بندی کردن يک انتخابات قUبی که مورد 
بايکوت گسترده کارگران قرار گرفت، يک 
شورای اسUمی را در مقابل شورای مستقل و 

اما اين ترفند .  سنديکای کارگران علَم کردند
کارفرما و حاميان دولتی وی نيز کاری از پيش 

ھای "  جرينگی"نبرد و با آبروريزی بزرگ 
 .شورای اسUمی، فاتحه آن خوانده شد

شکست و ناکامی دشمنان سنديکا اما به معنای  
ھای خرابکارانه عليه سنديکا نبوده  پايان تUش

ھايی عليه آن  در درون سنديکا نيز تUش.  است
ازاين تUش  عناصر واداده که پيش.  در جريان بود

کرده بودند سنديکا را از درون بپاشانند و يا در 
آن انشعاب ايجاد کنند، پس از اخراج و استعفا از 
سنديکا نيز، از مقابله با سنديکا و تUش عليه 

اينان که با شورای .  فعاAن آن دست برنداشتند
" شدت مخالف و آن را يک مستقل کارگری به

ھا و  خوانده بودند فعاليت"  نمايش
ھای راديکال سنديکا و طرح  گيری موضع

سابقه نان کار آزادی اداره شورايی  شعارھای بی
خواندند، در فضای بعد از  می"  کاری سياسی"را 

 ٩٧سرکوب خشن اعتصابات و مبارزات پاييز 
تپه و بازداشت و حبس فعاAن  کارگران ھفت

سنديکا، فرصت را برای مقابله با سنديکا و ھتک 
سرکوب .  حرمت فعاAن آن مناسب يافتند

کارگران و بازداشت نجاتی و بخشی و ديگران، 
آفتاب گرمی بود که اين مارھای سمی را به 

که عنصر  اخراجی و  وقتی.  داشت تحرک وا

 علی نجاتی 

 اسماعيل بخشی
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 !در جمھوری اسMمی" ای طبيعی حادثه"فساد، 

٧درصفحه   

ای به عضويت شورای  رياستش، به حکم خامنه
. نگھبان و مجمع تشخيص مصلحت منصوب شد

تر آن که از صادق Aريجانی که معاون  جالب
اش در ده سال رياست وی ھر چه  اجرايی

توانست چاپيد و به تاراج برد، نه تنھا پاسخی 
 خرداد، ٢٢خواسته نشد، بلکه  روز پنجشنبه 

با حضور "  جلسه ھماھنگی برای مبارزه با فساد"
رؤسای قوای مقننه و قضاييه، دبير شورای 

ھای نظارتی با رياست  نگھبان و روسای دستگاه
ھا  گری Aريجانی درباره چپاول.  وی برگزار شد

گونه  و فساد معاونش ھيچ حسابی پس نداد، ھمان
که پرونده حساب بانکی قوه قضاييه جھت واريز 

 حساب ۶٣قرارھای وثيقه و توديع خسارات به 
شخصی Aريجانی، باز نشده، با تھديد و تکذيب 

در "  فساد"مبارزه با "گويند  به اين می.  بسته شد
موضوع چگونگی ساخت !  جمھوری اسUمی

مدرسه علميه قم توسط Aريجانی و ناروشنی 
منابع مالی آن نيز از مواردی است که با وجود 
غرولندھای زيرلبی، به زير فرش جاروب شد 

ای Aکچری که به  چرا که تجسس در رشوه
" مقدسات"آخوندھای قم داده شده است توھين به 

 .جمھوری اسUمی است
ھای  انگيز ديگر در مورد  پرونده نکته حيرت

. فساد جمھوری اسUمی، نزول اخبار غيبی است
ای  چرا که اگر گاھی سرپوش گذاشتن بر پرونده

شده، به ناگاه تنی چند از متھمان  ناممکن می
ھای  ، با پول"غيبی" با دريافت خبری  پرونده

آوردند،  دزدی از کشورھای خارجی سر در می
اAسUمی و پنج متھم  مانند خاوری و مرجان شيخ

پرونده باقری درمنی، ابربدھکار بانکی و 
در پرونده اخير ھم .  ھای ديگر بسياری پرونده

طبق سناريوھای پيشين، چند تن از متھمان 
 . اند گشته" متواری"

ھا  ھا از برکناری ده پيش از اين، رؤسا و دادستان
 فاسد خبر داده بودند، اما نکته مھم اين  قاضی

ای نظير  پرونده به ميان آمدن پای مقامات بلندپايه
آبادی، دادستان سابق تھران و  جعفری دولت

ای، معاون اول رئيس قوه قضاييه و  محسنی اژه
ناگفته پيداست که با .  دادستان کل کشور است

ھا، اين دو تن، با توجه به خدمات  وجود افشاگری
شان به جمھوری اسUمی در سرکوب  ارزنده

نگاران و مردم  کارگران و دانشجويان و روزنامه
 .اند معترض، بر صندلی متھمان ننشسته

ی وی، معروف  ای، از آقازاده به جز محسنی اژه
زاده، معروف به  به رضا محسنی، رسول دانيال

و با بيش از چھار ھزار ميليارد "  سلطان فوAد"
تومان بدھی بانکی، حسين فريدون، برادر رئيس 
جمھور، علی ترامشلو، از مالکان شرکت 

قلک "سامسونگ در ايران، معروف به 
چرا که گفته (، "ای غUمحسين محسنی اژه

کن و مجری اقتصادی محسنی  شود کارچاق می
گويا .  نيز نام برده شده است)   ای بوده است اژه
گاه که محسنی در وزارت اطUعات بوده  آن

گذاری ترامشلو در ساخت و  است، از سرمايه
شود  ساز سرای دلگشای بازار تھران مطلع می

خواباند تا حق و حساب خود را  کار او را می
اين فرد از طريق آقای محسنی به قاليباف .  بگيرد

ھای ميدان شوش و خيابان  شود و پروژه وصل می
ھمچنين اطUعات سپاه .  کند فداييان را شروع می

عکسی از ميھمانی خانواده ترامشلو، محسنی 
ای و محمد رضا خاوری در کانادا به دست  اژه

آقازاده ديگر که از ...  رساند و ای می خامنه
رود، مصطفی  متھمان پرونده به شمار می

نيازآذری، فرزند کيومرت نيازآذری، رئيس 
پيشين دانشگاه آزاد و مدير کل سابق اطUعات 

گويا اين آقازاده دی ماه .  استان مازندران است
اخUل در نظام اقتصادی " به اتھام ٩٠سال 
شود، اما با اعمال نفوذ اکبر  بازداشت می"  کشور

طبری حکم برائت وی در برخی از اتھامات 
شود و برخی ديگر از اتھامات نيز  صادر می

در پرونده کنونی، اتھام وی، .  مانند مسکوت می
مشارکت در تشکيل شبکه در امر ارتشاء و "

 قطعه زمين ۵پرداخت رشوه به طبری به ميزان 
اما .   ميليارد تومان است۴٢به ارزش "  در بابلسر

 .فعU با دريافت خبر غيبی متواری گشته است
 سال گذشته بسياری ٢٠تا پيش از برکناری، در 

ھای تفريحی و اقتصادی و ساخت و  از پروژه
سازھای قوه قضاييه، تحت نظارت طبری انجام 

ای گسترده برای فساد و  شده است و عرصه می
دستی  يک نمونه ھم.  چپاول در اختيار داشته است

. خواران لواسان بوده است  و حمايت از زمين
برای نمونه وی با دو متھم ديگر در اين زمينه 
يعنی حسن نجفی و فرھاد مشايخی ھمکاری 

ھا، يک  خواری داشته و در يک فقره از زمين
 متر مربع در قريه ١۶۵٧قطعه زمين به مساحت 

. گيرد نجار کUی لواسان از حسن نجفی رشوه می
"گويد شرمانه می وی در دادگاه بی ما مانند سه : 

 ميليارد ھم بخواھم اين ٨٠٠برادر بوديم، اگر من 
اش  دھند و اگر کل لواسان و کارخانه برادرانم می

." اين رفاقت است.  کند را بخواھم به نام من می
گويی کل لواسان ارث پدری اين دزدان 

ھای  ھای متعلق به توده فطرتی است که زمين پست
کنند و با تجاوز به منابع  مردم را غصب می

طبيعی و محيط زيست و ساخت ويUھا و 
ھا را به يکديگر  چنانی، آن ھای آن شھرک

نمونه .  کنند بخشند و به آن ھم مباھات می می
ديگر، ساخت و ساز سرای دلگشای بازار تھران 

گذاری ترامشلو است که موجب ويرانی  با سرمايه
 ١٣۵۶ ساله که در سال ١٣٠اين سرای تاريخی 

. گردد در فھرست آثار ملی به ثبت رسيده بود، می
ھا   يعنی اين دزدان تنھا به چاپيدن پول نقد و زمين

ھای شھری قانع نبوده و  ھا و خانه و آپارتمان
نيستند، بلکه به ويرانی محيط زيست و آثار 

 . اند تاريخی اين سرزمين نيز کمر ھمت بربسته
ھای اين پرونده،  باری پرداختن به تمام جنبه

متھمان رديف اول و رديف چندم و موارد 
اختUس به ھمراه چپاولگران ديگر مرتبط با اين 

منظور از .  خواھد پرونده مثنوی ھفتاد من می
اشاره مختصر به برخی از جزئيات، نشان دادن 
شبکه پيچيده و تودرتويی از ارتباطات ميان 

ھا و  بگير و آقازاده گِر رشوه مقامات مفسِد اختUس
 . جمھوری اسUمی است" کارآفرينان"

" قھرمان امروز مبارزه با فساد"اما برسيم به 
 بر مسند ٩٧يعنی ابراھيم رئيسی که از اسفند 

درباره سابقه ابراھيم .  Aريجانی تکيه زده است
 به ويژه در تابستان ۶٠رئيسی در کشتار دھه 

اکنون نيز ھدف .   بسيار گفته شده است۶٧سال 
اين آخوند "  خدمتگذاری"پرداختن به اين جنبه از 

 از سوی ١٣٩۴رئيسی در سال .  جنايتکار نيست
خامنه به سمت توليت آستان قدس رضوی 

ھای جنجالی اخير، پرونده اکبر  از اين پرونده
طبری و آغاز محاکمه وی و چند تن از 

اين فرد به .   است٩٩ خرداد ١٨اش از  ھمدستان
 سال در دوران رياست شاھرودی و ٢٠مدت 

Aريجانی بر قوه قضاييه، سمت معاونت اجرايی 
حوزه رياست قوه قضائيه را بر عھده داشته 

مبالغ رشوه و ميزان امUک و مستغUت رد .  است
و بدل شده در اين پرونده چندان فراوان و 

گنجند و  اند که به راحتی در مخيله نمی نجومی
مقايسه وضعيت معيشتی و درآمد اکثريت 

خواری تنھا  ھای مردم با ابعاد فساد و رشوه توده
تنی چند از متھمان، ابعاد اين پرونده را ھولناک 

 .سازد می
خواری در ميان مقامات رژيم  گرچه فساد و رشوه

جمھوری اسUمی امريست رايج و فراگير، اما 
نخست آن .  اين پرونده از چند جنبه اھميت دارد

که، مقامات اين دستگاه در ھمان زمانی که 
صدور فرمان دستگيری و شکنجه و اعتراف 

ھای درازمدت برای  اجباری و اعدام و زندان
بسياری از کارگران، معلمان، دانشجويان، 
جوانان و توده معترض را پيشه کرده بودند، 

ی ديگرشان، چپاول و غارت ھمين توده به  مشغله
جان آمده از فقر و بيداد و سرکوب  بود؛ دوم آن 

 رخ  که، اين حجم گسترده از فساد در دستگاھی
که قاعدتاً بايد مرجع رسيدگی به )  دھد و می(داده 

خواری باشد؛ سوم آن که  ھای فساد و رشوه پرونده
اين پرونده پای بسياری از ديگر مقامات اين قوه، 

ھا و  ھا و قاضی از رئيس آن گرفته تا دادستان
کشد؛ و  ھا و داديارھا را به ميان می بازپرس

ھای اين پرونده از  سرانجام آن که در حاشيه
ھای مختلف از کابينه و  برخی از مقامات ارگان

داران  مقامات امنيتی و شھرداری گرفته تا سرمايه
 .شود ھا نيز نام برده می و آقازاده

بايستی مرجع رسيدگی  قاعدتاً دستگاه قضايی می
خواری و تخلف باشد،  ھای فساد و رشوه به پرونده

اندرکاران و  اما در رژيمی که حتا دست
طرفداران آن از وجود فساد سيستماتيک در 

رانند، نه تنھا  ھای حاکميت سخن می دستگاه
ست واھی، بلکه دقيقاً  اميدی"  رسيدگی"انتظار 

عامUن اين دستگاه به دليل ھمين جايگاه قضايی 
تکيه بر .  ترند خواری گشاده دست در فساد و رشوه

مسند قضاوت، رؤسا، مديران، قضات، 
ھا، داديارھا و کارمندان رده  ھا، بازپرس دادستان

سازد بنا به مصالح و صUحديد  باA را قادر می
خود با فساد و مفسدان برخورد داشته يا نداشته 
باشند؛ از تشکيل پرونده گرفته تا ناديده گرفتن 
تخلف، از روند و نحوه رسيدگی گرفته تا صدور 
حکم؛ چه بسا بارھا که در اين راه، افشاگران 
بيش و پيش از مفسدان به مجازات رسانده 

يکی از اتھامات اوليه طبری نيز که در .  اند شده
اعمال نفوذ در " دستگير شد ٩٨تير ماه 

عدم وجود نھاد ناظر و .  بوده است"  ھا پرونده
انتصابی بودن مقام رياست آن از سوی رھبر 
جمھوری اسUمی نيز عامل ديگريست در 

گو .  گسترش، رشد، استمرار و فزونی ابعاد فساد
ای اين  ھا، خامنه آن که با پايان دوره ده ساله آن

به رتبه "  شان پاس خدمت"دزدان و مفسدان را به 
صادق .  گرداند و مقامی ديگر منصوب می

Aريجانی نيز پس از پايان زودھنگام دوران 
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درباره آستان قدس رضوی و فساد .  منصوب شد
خواری آن و عدم حسابرسی و پاسخگويی  و زمين

از ديگر مقامات وی .  بسيار گفته شده است
 تا ١٣٨٣معاونت اول قوه قضاييه از سال 

، ١٣٩۴ تا ١٣٩٣، دادستانی کل کشور از ١٣٩٣
 ١٣٩١دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت از سال 

تاکنون، و رياست سازمان بازرسی کل کشور از 
 . بوده است١٣٨٣ تا شھريور ١٣٧٣

در شرح وظايف و اختيارات سازمان بازرسی 
"کل کشور آمده است بازرسی و نظارت  :الف: 

ھا، ادارات و امور  خانه ی وزارت مستمر بر کليه
ھا و  اداری و مالی دادگستری، سازمان

ی قضائيه، نيروھای  ی قوه ھای تابعه دستگاه
ھای  نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت

ھا و مؤسسات وابسته به آنھا،  دولتی، شھرداری
المنفعه،  دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام

ھايی که تمام يا قسمتی  نھادھای انقUبی و سازمان
از سرمايه يا سھام آنان متعلق به دولت است يا 

ی  کند و کليه نحوی بر آنھا نظارت می دولت به
ی منظم، شمول  ھايی که براساس برنامه سازمان

به آنھا مستلزم ذکر نام آنھاست  اين قانون نسبت
ھايی ھستند که تا زمانی  ھا سازمان اين سازمان(

که قوانين به نام آنھا اشاره نکنند، از شمول آن 
 .)کنند خارج بوده و از آن تبعيت نمی

با توجه به مقامات ابراھيم رئيسی پيش از رسيدن 
به رياست قوه قضاييه به ويژه رياست ده ساله بر 

اش  سازمان بازرسی کل کشور که وظيفه
ادارات و ...  بازرسی و نظارت مستمر بر کليه "

ھا و  امور اداری و مالی دادگستری، سازمان
بوده است؛ با ..."  ھای تابعه قوه قضاييه و دستگاه

توجه به آن که اختUس و فساد تنھا به دوره 
Aريجانی محدود نبوده است؛ با توجه به اشتغال 

گيری وی در   ساله طبری و اختUس و رشوه٢٠
اين دو دھه، اين ادعا که رئيسی از فساد و 

توسط وی و "  ھا اعمال نفوذ در پرونده"
ھمدستانش و بسياری ديگر از مقامات قوه 

. پايه است اطUع بوده باشد، به کلی بی قضاييه بی
 روز پس از تصدی پست ٧به ويژه آن که درست 

رياست، طبری را از کار برکنار و چند ماه بعد 
پرونده را تکميل و حکم دستگيری وی و 

پس وی، نه تنھا از .  ھمدستانش را صادر کرد
وجود فساد در قوه قضاييه مطلع بوده است، بلکه 

شناخته و از چم و خم  مفسدان را نيز می
 .شان اطUع داشته است کارھای

اگر تا پيش از تصدی رياست قوه قضاييه نيز 
اقدامی نکرده است، به قطع، صUح حاکمان 

ای در مھر  گونه که خامنه ھمان.  چنين نبوده است
شدند،   که فسادھای مالی کUن مدام افشا می٨٩

البته ."  اين حوادث نبايد کش پيدا کند: "فرمان داد
ھای فساد  منظورش فساد نبود، بلکه افشای پرونده

 وی در پاسخ به سؤال يک ٩۵در دی .  بود
"گويد بسيجی در مورد اختUس می اينھا يک : 

اگر نبود بايد تعجب ...  چيز و حوادث طبيعيه
 ".کرديد می

وقتی رھبر جمھوری اسUمی اين حجم از 
خواند و با داغ  می"  حوادث طبيعی"اختUس را 

کند،  صادر می"  کش ندھيد"شدن موضوع فرمان 
آيا انتظار ديگری جز گسترش فساد و فزونی 

رود؟ حتا رئيسی با وجود اين حجم از  ابعاد آن می
فساد تنھا در يک پرونده و به ميان آمدن پای 
بسياری از مقامات باAی قضايی، تعداد زيادی را 

مثU رئيس سابق اين قوه دو دادستان (از پيگرد 
دارھا  ھا و سرمايه تھران و دادستان کل و آقازاده

پس، آيا ژست .  کند معاف می)  خواران و زمين
وی باورکردنی است؟ بديھی "  مبارزه با فساد"

به ھمين دليل ھم مردم .  است که پاسخ منفی است
معتقدند در اين نمايش جديد مبارزه با فساد، باز 

اند و چند مھره  را رھا کرده"  ھا دانه درشت"
 .اند کوچک را به محاکمه کشانده

در جمھوری اسUمی ھر از گاھی در تسويه 
ھای  ھای جناحی و باندھای رقيب، پرونده حساب

اختUس و رشوه و فساد اين يا آن فرد يا افراد به 
ھايی نمايشی برپا  شود، دادگاه ميان کشيده می

شود، چند تنی به زندان يا گاھی به اعدام  می
شوند، چند تنی با ثروت به يغما برده  محکوم می

ای   مانند و خانه بندند و باز مردم می بار سفر می
اکنون، اين امر در متن .  تر از پيش ويران

اعتراضات مردم به دامنه فساد و ابعاد نجومی 
فساد در مقايسه با وضعيت معيشت و درآمد خود، 

ھای ھراسمند از  در متن تشديد تضادھای جناح
ای نه  گسترش دامنه اعتراضات مردم در آينده

تر کردن  چندان دور و در تUش برای يکدست
مبارزه با "نھادھای حاکميتی، نمايشی ديگر از 

کارترين  به کارگردانی يکی از جنايت"  فساد
امنيتی به صحنه برده شده   –ھای قضايی  مھره
نمايشی که ھنوز آغاز نشده از نفس افتاده .  است

 خرداد با ٢٣است؛ چرا که رئيسی، در 
انگاری دامنه فساد در قوه قضاييه، مدعی  کوچک

تنھا يک درصد در مجموعه قضائی «:  شود می
 ».کشور تخلف وجود دارد

در کشوری که فساد تنھا محدود به يک قوه يا 
ارگان يا نھاد و تنی چند نيست، در کشوری که 
فسادی سيستماتيک حاکم است، در کشوری که 
آزادی بيان و مطبوعات وجود ندارد تا حداقل در 
سطح کشورھای برخوردار از دمکراسی 
بورژوايی بر کار نھادھای حاکميتی نظارتی 
وجود داشته باشد و افکار عمومی را در جريان 
بگذارند؛ در کشوری که روسای يکی از نھادھای 
مھم در پيگيری فساد از سوی رھبری منتصب 

شود که خود وی مصون از ھر گونه نظارتی  می
است، در کشوری که اقتصاد آن به نفت وابسته 
است و دولت متولی درآمد آن، بايد ھم رھبرش، 

درست است .  بشمارد"  ای طبيعی حادثه"فساد را 
داری وجود  که فساد در تمامی کشورھای سرمايه

دارد، اما ابعاد آن با فساد در يک نظام استبدادی 
در .  ھمچون جمھوری اسUمی قابل مقايسه نيست

کشوری چون ايران تحت حاکميت جمھوری 
اسUمی و متکی به رانت نفتی، نظام استبدادی و 
فساد Aزم و ملزوم يکديگرند و تا زمانی که چنين 

مبارزه .  است، ھيچ گريزی از رشد فساد نيست
پذير است که  قطعی با فساد تنھا زمانی امکان

تمامی نھادھای حاکميت و حکومتی تحت کنترل 
مردم قرار داشته باشند تا زير نگاه دقيق و تيزبين 
مردم، ھيچ گوشه تاريک و مساعدی برای رشد 

 . فساد باقی نماند
 
 

 !در جمھوری اسMمی" ای طبيعی حادثه"فساد، 

باAترين مقام سنديکا "  مستعفی از سنديکا خود را
داند، او شايد براين خيال است که با  می"

کردن چند نفر به دور خود، بانام سنديکا،  جمع
. تری شود يافته وارد مراحل تخريبی سازمان

کارگران ايران و جنبش طبقه کارگر، توطئه شوم 
رژيم عليه سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 

رانی تھران و حومه و ايجاد يک  اتوبوس
ساز رژيم را ازياد  سنديکای قUبی و دست

برگزاری يک مجمع عمومی قUبی .  اند نبرده
تحت ھدايت دستگاه اطUعاتی رژيم با مشارکت 
اعضای شورای اسUمی و تعداد ديگری  از 

 ٢٢نزديکان و عوامل کارفرما و مديريت در 
تپه نيز  ھای ھفت  که ازقضا برخی واداده٩٧آبان 

در آن حضور داشتند، از خاطر جنبش کارگری 
دستگاه اطUعاتی و امنيتی به کمک .  نرفته است

چند عنصر مورد اعتماد خويش و ھم خط 
تپه، با جعل نام و آرم سنديکای  وادادگان ھفت

کارگران شرکت واحد، يک سنديکای قUبی و 
اما پاسخ .  بندی کرد خاصيت را سرھم بی

شکن کارگران شرکت واحد به دسيسه  دندان
چينان و حمايت جدی از سنديکای خود، نشان داد 
که  رشد جنبش کارگری و آگاھی سياسی 

ای رسيده است که با اين  کارگران به چنان مرحله
ازھم اکنون .ھا را فريب داد توان آن ترفندھا نمی

مثل روز روشن است که ھرگونه تUشی در اين 
. به شکست است تپه نيز محکوم زمينه در ھفت

تپه و  يورش به سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ی چنين  پاشی عليه فعاAن آن اگر مقدمه سم

ای باشد، ترديد نبايد داشت که اين پروژه با  پروژه
تپه روبرو  مخالفت شديد و گسترده کارگران ھفت

ای توسط  توطئه.  و در نطفه خفه خواھد شد
گان به اردوی  دستگاه اطUعاتی رژيم و گريخته

دشمن عليه سنديکای مبارز و مستقل کارگران 
با .  تپه و فعاAن آن در جريان است نيشکر ھفت

 .اين توطئه شوم بايد مقابله و آن را خنثی کرد

 توطئه جديد، اين بار 
عليه سنديکای کارگران 

 تپه و فعاGن آن ھفت



 ٨ ٨٧۴ شماره  ٩٩  خرداد ٢۶    ٨

وقت دستمزد او  اوAد ھم به کارگر تعلق بگيرد آن
 ھزار تومان خواھد رسيد و ٨٩۴ ميليون و ٢به 

البته فراموش نکنيم که کارفرمايان با ترفندھای 
گوناگون در بسياری از مواقع از پرداخت حق و 

شود شانه  حقوقی که به پايه دستمزد اضافه می
چه که در باA آمد  بنابراين آن.  کنند خالی می

بھترين حالت است و اين را ھم در نظر بگيريم 
 درصد کارگران ايران ٧٠که ھم اکنون بيش از 

شوند، ھمان حداقل  می"  قانون کار"که مشمول 
تاکيد بر کارگرانی .  کنند دستمزد را دريافت می
شوند از اين روست که  که شامل قانون کار می

ھا کارگر از جمله بسياری از کارگران  ميليون
ساختمانی، کودکان کار و زنان کارگر که حداقل 

شوند،   ميليون و پانصد ھزار نفر برآورد می٣
ھا نه تنھا  آن.  ھا محروم ھستند حتا از ھمين حداقل

از بيمه تامين اجتماعی برخوردار نيستند، بلکه 
ھا  شان نيز با حداقل دستمزد فرسنگ دستمزدھای
 .فاصله دارد

 ھزار تومانی حداقل دستمزد، ٢٧۵اما آيا افزايش 
چيزی از مشکUت دردناک معيشتی کارگران 

 !!کاھد؟ می
 ھزار تومانی حداقل دستمزد، آن ھم ٢٧۵افزايش 

در شرايطی که تنھا از ابتدای سال جاری تاکنون 
بھای بسياری از کاAھای ضروری کارگران بين 

 درصد افزايش يافته، برای کارگران ١٠٠ تا ۵٠
جاری برابر با  که سال مفھوم ديگری ندارد جز آن

فقر بيشتر است، مفھومی جز اين ندارد که زندگی 
دار حاکم ھيچ ارزش  کارگران برای طبقه سرمايه

شورای عالی "ندارد، مفھومی جز اين ندارد که 
افزايش .  خواھد کارگران را بازی دھد می"  کار
 درصدی حداقل دستمزد يعنی طبقه ٢۶

دار حاکم بر ايران بار ديگر دستمزدھای  سرمايه
 .واقعی کارگران را کاھش داده است

شورای عالی "اصطUح نمايندگان کارگری  به
که پيش از اين در يک اقدام نمايشی حاضر "  کار

شورای عالی " فروردين ٢٠به امضای توافقنامه 
 درصدی حداقل دستمزد ٢١برای افزايش "  کار

نامه، حتا به  بار با تاييد توافق نشده بودند، اين
طور کامل در  ظاھر قضايا نيز توجه نکرده و به

البته حتا .  دار درآمدند قامت دفاع از طبقه سرمايه
نماينده "ھمان زمان نيز فرامرز توفيقی عضو و 

در رابطه با عدم "  کارگران در شورای عالی کار
" فروردين گفته بود٢٠امضای توافقنامه  ما به : 

 ميليون و ھشتصد ھزار تومان برای حداقل ٢رقم 
و بدين ترتيب محدوده چانه "  دستمزد قانع بوديم

شورای عالی "زنی و به اصطUح اختUف در 
 .را عيان ساخته بود" کار

با آويزان "  شورای عالی کار"ھا  در تمام اين سال
ای با افزايش ناچيز اسمی  شدن به دستاويز و بھانه

دستمزد و بسيار کمتر از نرخ واقعی تورم، 
. دستمزد واقعی کارگران را کاھش داده است

نيز چيزی جدا "  شورای عالی کار"بھانه امسال 
گويند  ھا می آن.  ھای گذشته نبود ھای سال از بھانه

گويند که  که اقتصاد با رکود روبروست و باز می
اگر دستمزد کارگران افزايش يابد تورم نيز 

 .يابد افزايش می
ست به اين اشاره کنيم که  در مورد دليل اول کافی

اين اولين سالی نيست که اقتصاد ايران در بحران 
بيش از چھاردھه .  برد تورمی بسر می  –رکود 

مردم ايران با اين بحران درگير ھستند، بحرانی 
که اگر چه ارمغان آن برای کارگران و 
زحمتکشان فقر بيشتر بوده، اما برای 

ای فراھم آورده  ھای افسانه داران ثروت سرمايه
روشن است  که چرا بحران فقط برای .  است

کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه معنای فقر 
داران و عوامل دولتی  بيشتر را دارد و سرمايه

شان  برند و مدام بر ثروت ھا در رفاه بسر می آن
 !!!شود افزوده می

گان آن  قدر مضحک است که ھمه دليل دوم نيز آن
شورای "ھا که در  فھمند، البته به غير از آن را می

ھمين افزايش وحشتناک .  اند جمع شده"  عالی کار
ست تا اين  بھای کاAھا در طول دو ماه اخير کافی

ابلھان دھان خود را بسته و چيز ديگری از 
 !!رابطه تورم و دستمزد کارگران نگويند

گويند ما قدرت پرداخت  اما اين که کارفرمايان می
دستمزد بيشتر را نداريم و در غير اين صورت 
مجبوريم کارگران را اخراج کنيم يک دروغ 

يک بررسی بسيار .  آور و کثيف بيش نيست شرم
براساس .  سازد ساده اين دروغ را عيان می

گزارش مرکز آمار، ھزينه توليد در سال گذشته 
در اين .   درصد افزايش داشته است۶٠بيش از 

ميان نيروی کار که در توليد کاA نقش اساسی 
اش بسيار کمتر از متوسط افزايش  دارد بھای
چون مواد خام باA رفته   توليد ھم ھای ساير ھزينه

در دو ماه اخير نيز با توجه به باA رفتن .  است
ھا از نظر  که بسياری از کارخانه نرخ ارز و اين

آAت  ای، مواد خام و ماشين کاAھای واسطه
وابسته به خارج و در نتيجه دAر ھستند، 

ست که ھزينه توليد نيز بر ھمان اساس  طبيعی
اما نکته مھم اين است که اين ھزينه .  افزايش يابد

. پردازد دار از جيب خود نمی را سرمايه
دار نيز با گران کردن کاAھای توليد شده  سرمايه

کند، بلکه حتا سود  نه فقط اين ھزينه را جبران می
 . زند بيشتری به جيب می

ست که حتا اقتصاددانان جمھوری  اين موضوعی
جواد .  کنند اسUمی نيز به آن اعتراف می

ھای  ھا و از اساتيد دانشگاه نوفرستی يکی از آن
جمھوری اسUمی براساس مطالعات خود در 

 ٢٠( شرکت بورسی به خبرنگار ايلنا ۴٠٠مورد 
"گويد می)  فروردين به استناد اطUعات و : 

ارقامی که سازمان بورس اوراق بھادار 
کرده است، با احتساب سھم دستمزد،  منتشر
ھای مديران، حقوق مديران و اعضای  پاداش

ھيات مديره، سھم حقوق و دستمزد در قيمت تمام 
اما   درصد است؛٨ی کاAھای توليدی، زير  شده

ھای کارگران   ھزينه اگر بخواھيم به تنھايی سھم

شود را ارزيابی  که حقوق انسانی آنھا رعايت نمی
ی کاAھا به  سھم دستمزد در قيمت تمام شده کنيم،

با اين حساب، حتا    .رسد  درصد می۴کمتر از 
 درصد حداقل دستمزد افزايش يابد، ١٠٠اگر 

ھزينه نيروی انسانی در قيمت تمام شده کاAھا 
با اين حال .  يابد  درصد افزايش می٣حدود 

کارفرمايی که در چند نوبت از سال قيمت کاAی 
 درصد افزايش ٣دھد، بر سر  خود را افزايش می

قيمت تمام شده کاAی توليدی خود مقاومت 
 ".کند می

او .  کند وی سپس به نکته ديگری اشاره می
"گويد می در چند (!!!)  اگر نمايندگان کارگران: 
کردند و اعداد و  دفاع می ی گذشته خوب دھه

ارقام اين چنينی را به رخ طرف مذاکره 
کشيدند و آنھا را از ابتدا به پذيرش اعداد و  می

دادند،  ھای مبتنی بر اعداد عادت می واقعيت
بوديم که کارفرمايان به  امروز شاھد اين نمی

انکار موقعيت مالی خود، آن ھم پس از چند نوبت 
اين ".   کاAھا در طول سال بپردازند افزايش قيمت

سخنان وی، تاييدی بر اين است که در تمام اين 
 -ھا شورای عالی کار نقشی جز اين نداشته  سال

که دستمزد واقعی کارگران را کاھش   -و ندارد 
نتيجه اين سياست که سياست حاکم بر دولت .  دھد

ی عميق  جمھوری اسUمی است امروز در فاصله
خط فقر و دستمزد و نيز ارزان شدن بھای نيروی 

از جمله در مقايسه (کار در مقايسه با ساير کاAھا 
خوبی  به)  با بھای نيروی کار در ساير کشورھا

 .ھويداست
طور مثال ھم اکنون حداقل دستمزد کارگران با  به

 ١۵٠حدود )  شان شود اگر شامل حال(تمام مزايا 
ترين  دAر است و اين يعنی يکی از ارزان

ھای کار در سطح جھان و باز فراموش  نيروی
ھا کارگر ايرانی حتا از ھمين نيز  نکنيم که ميليون

 .محروم ھستند
کارگران ايران در حالی چنين دستمزد ناچيزی 

و نه (کنند که زندگی در حد خط فقر  دريافت می
چند برابر دستمزد کارگران )  باAی خط فقر

کميته دستمزد کانون عالی "ھمين .  ھزينه دارد
در شھريور ماه سال "  شوراھای اسUمی کار

 ٧۴ ميليون و ٨گذشته سبد معاش يک خانوار را 
ست که  اين در حالی.  ھزار تومان اعUم کرده بود

از شھريور سال گذشته تا امروز اگر نگوييم 
 ۵٠ھای يک خانوار دو برابر شده، حداقل  ھزينه

 .درصد افزايش داشته است
نگاھی به افزايش بھای کاAھا حتا کاAھای 

گيری  گر اوج اساسی در ھمين مدت کوتاه بيان
مانده سفره  ست که باقی انگيز تورم و گرانی ھراس

محقر کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه را 
تورم و گرانی که البته .  ھدف قرار داده است

دولت جمھوری اسUمی خود در آن نقشی اساسی 
 تومانی ۴٢٠٠يک نمونه حذف دAر .  کند ايفا می

برای برخی از کاAھای اساسی است، دAری که 
دولت به جای اختصاص به کاAھای اساسی در 
بازار ارز نيمايی و يا بازار آزاد ارز به فروش 

ست به اين نکته توجه کنيم که  تنھا کافی.  رساند می
ھم اکنون بھای ارز نيمايی و ارز آزاد بسيار به 

 رقمی بر حداقل دستمزد افزوده نشد
١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٩ ٨٧۴ شماره  ٩٩  خرداد ٢۶    ٩

نکته جالب توجه ديگر اين که .  اند ھم نزديک شده
ماه  در حالی که نرخ دAر در بازار ارز از آبان

 درصد افزايش داشته است، ۵٢امسال تاکنون  
کننده  ھا که تامين ھای بانک نرخ دAر در صرافی

 درصد افزايش يافته ۵۵آن دولت است بيش از 
 .است

گذرد بھای   می٩٩در اين مدت کوتاه که از سال 
چنان افزايش داشته که حتا در  کاAھا آن
ھای رسمی حکومت نيز بازتاب يافته  خبرگزاری

برای نمونه در ھمين مدت کوتاه بھای .  است
بھای .  اند  درصد افزايش داشته۶٠لوازم خانگی 

 ٢يک اجاق گاز ايرانی که اسفند ماه گذشته 
 ھزار تومان بود در عرض سه ٣٠٠ميليون و 

بھای .   ھزار تومان رسيد٧٠٠ ميليون و ٣ماه به 
 ھزار ۴٠٠ ميليون و ٢ فوت نيز از ١۴يخچال 

 ھزار تومان افزايش ۴٠٠ ميليون و ٣تومان به 
کننده با افزايش  سازمان حمايت از مصرف.  يافت
 درصدی بھای تايرھای توليد ٣٠الحساب  علی

تواند بعدا افزايش  داخل موافقت کرد که البته می
 ٩بھای شکر به باAی .  بيشتری ھم داشته باشد

بھای بسياری از مواد .  ھزار تومان رسيده است
 درصد در ھمين مدت کوتاه افزايش ۵٠لبنی تا 

بھای برنج خارجی که تا پيش از اين .  اند يافته
 تومانی اختصاص ۴٢٠٠برای واردات آن ارز 

 ٧٠يافت و به تازگی حذف شده است، حدود  می
درصد افزايش يافته است و به ھمين دليل بھای 

بھای ھر .  برنج داخلی نيز شديدا افزايش يافت
 ھزار تومان ١۵کيلو برنج خارجی ھم اکنون به 

 ھزار تومان به ٣٠رسيده است و برنج داخلی تا 
افزايش بھای حبوبات يک نمونه .  رود فروش می

 درصد ۵٠ھای واقعی حداقل  ديگر است که قيمت
ھم اکنون بھای .  ھای رسمی است بيشتر از قيمت

 تومان، ۵٠٠ ھزار و ١٩يک کيلوگرم نخود به 
 ٢٨ ھزار تومان، لوبيا قرمز ۴٣لوبيا چيتی 

 ۵٠٠ ھزار و ٢٨ تومان، عدس ۵٠٠ھزار و 
 . تومان است٩٠٠ ھزار و ٣٢تومان و لپه 

ھای زندگی يک  دستمزد کارگر بايد بتواند ھزينه
 نفره را در حد باAی خط فقر تامين ۴خانواده 

. ست که دستمزد بايد باشد اين حداقل چيزی.  کند
يک خانواده کارگری حق دارد که از مسکن 

شان از آموزش  مناسبی برخوردار باشد، فرزندان
مناسب برخوردار بوده و از نظر وسايل مورد 

چون کامپيوتر ھيچ کمبودی  نياز آموزشی ھم
يک خانواده کارگری حق دارد که .  نداشته باشند

از غذا، پوشاک و بھداشت و درمان مناسب 
ای که سUمت فکری و  گونه برخوردار باشد به

تفريح و مسافرت نيز .  جسمی آن را تامين کند
ھای ضروری يک خانواده است،  جزئی از ھزينه

توان به خاطر فقر در زندان  يک خانواده را نمی
. ھا گرفت کرد و حق مسافرت و تفريح را از آن

ھای يک  ھا ھمه بخش مھم و ضروری ھزينه اين
خانواده است که دستمزد کارگر بايد آن را پوشش 
دھد، اما در ايران کارگران با اين دستمزد ناچيز 

 !آيند؟ ھا برمی از پس کدام يک از اين ھزينه
اين دستمزد حتا کفاف تامين يک مسکن مناسب 

برای .  ھا کند تا چه رسد به ساير ھزينه را نمی
ھمين است که فرزندان کارگران از امکانات 
برابر با فرزندان ثروتمندان برای تحصيل و 
پيشرفت تحصيلی برخوردار نيستند و روز به 

برای .  شود روز بر تعداد کودکان کار افزوده می
ھمين است که يک خانواده کارگری از تامين و 

چون گوشت،  خريد مواد غذايی مورد نياز ھم
اين است .  ماھی، لبنيات و غيره درمانده است

داری  اين است نظام سرمايه.  جمھوری اسUمی
 .وحشی حاکم بر ايران

دار و  تا زمانی که طبقه کارگر به طبقه سرمايه
ھای ضد کارگری  دولت حامی آن در ارگان

اجازه دھد که "  شورای عالی کار"چون  ھم
دستمزد کارگران را تعيين کنند، نتيجه ھمان است 

طبقه .  ھای گذشته شاھد آن بوديم که امسال و سال
کارگر ايران برای داشتن يک زندگی انسانی، 
  برای داشتن يک زندگی که حق او و خانواده

اوست، تنھا يک راه دارد و آن اتحاد و مبارزه 
داری وحشی حاکم بر ايران  عليه نظم سرمايه

تواند و بايد با اتحاد کارگران  نظمی که می.  است
و زحمتکشان ايران سرنگون و نظم سوسياليستی 

به غير از اين راه ديگری .  جايگزين آن شود
يا تنھا زنده بودن و .  برای کارگران وجود ندارد

غرق در فقر و بدبختی  يا مبارزه و پيروزی و 
 .در آغوش گرفتن زندگی

جمھوری اسUمی بدون پرداخت کمترين مبلغی 
برای امرار معاش و ھزينه ھای درمانی و 
بھداشتی آنھايی که به علت شيوع ويروس کرونا 
بيکار شده و درآمد خود را از دست داده بودند، 
مدام از آنان می خواست که در خانه بمانند و 

جمھوری .   پروتکل ھای بھداشتی را رعايت کنند
اسUمی در اين مسير تا بدان جا پيش رفت که 
درست در شرايطی که کمترين نشانی از مھار 
ويروس کرونا در ايران مشاھده نمی شد، در 
شرايطی که آمار کشته شدگان کماکان باA بود و 
پزشکان و پاره ای از مسئوAن بھداشتی کشور 
مدام  نسبت به پيک دوم کرونا در ايران ھشدار 
می دادند، حسن روحانی دستور بازگشايی تمام 
مساجد و زيارتگاه ھا و اماکن عمومی را نيز 

اقداماتی جنايتکارانه که با اجرای .  صادر کرد
آن، توده ھای مردم ايران که ھنوز از کشتار 
پيک اول کرونا نجات نيافته بودند، وارد قتلگاه 

ويروسی که .   شدند١٩پيک دوم ويروس کوويد 
 ٧٠کماکان به طورمتوسط روزانه جان بيش از 

 .نفر را در ايران می گيرد
اکنون، که با اجرای سياست ايمن سازی گله ای و 
پيشبرد مجموعه اقدامات ضد مردمی جمھوری 
اسUمی، جامعه به مرحله دوم پيک کرونا ورود 

 خرداد ٢۴کرده است، حسن روحانی روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی کرونا، با استناد به شيوع 
دوباره اين ويروس و سرعت گرفتن آن پس از 
تعطيUت عيد فطر با وقاحتی کم نظير توده ھای 
مردم ايران را عامUن اصلی مرحله دوم پيک 

البته، آندسته از توده .  کرونا معرفی کرده است
ھای مردم ايران که اين روزھا تا حدودی نسبت 
به شيوع ويروس کرونا بی خيال شده اند، آنان، 

با اجرای سياست .  از اول که بی خيال نبودند
دولت در پنھان کاری و عادی سازی شرايط 
مرگ و مير کرونا در ايران و نيز بی تفاوتی 
دولت نسبت به تامين معاش و حفط جان و ھستی 
مردم، آنان نيز به تدريج خطر ابتU به ويروس 
مرگبار کرونا را به ھيچ گرفتند و برای اينکه از 
گرسنگی نميرند جھت کسب و کار و تھيه لقمه 

 .   نانی راھی خيابان ھا و محل کار شده اند
پوشيده نيست، حسن روحانی به عنوان باAترين 

قرنطينه "مقام اجرايی کشور و کسی که با شعار 
 ١٩مردم را به مسلخ کوويد "  بی قرنطينه

فرستاده است، اکنون بيش از ھرکسی در مظان 
حال در چنين .  اتھام کشتار مردم قرار دارد

وضعيتی که بحران کرونا به درون کابينه 
روحانی و وزارت بھداشت کشيده شده است، 
بيھوده نيست که روحانی برای سرپوش گذاشتن 
بر تمام اقدامات فاجعه بار خود، مردم اسير در 
چنگال کرونا را که ھمچنان در سکوت و بی 
خبری کشتار می شوند، مسبب ايجاد پيک دوم 

براستی .   در ايران معرفی کرده است١٩کوويد 
که وقاحت جمھوری اسUمی و تک تک مسئوAن 

 .اين رژيم را حدی نيست
 
 

٣از صفحه   

 رقمی بر حداقل دستمزد افزوده نشد

٨از صفحه   

 پيک دوم کرونا و مردمی 
 که در سکوت کشتار می شوند



 ٨٧۴ شماره  ٩٩  خرداد ٢۶    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

شورای عالی " خرداد ارگان دولتی ١٧شنبه 
 ھزار تومانی پايه ٧۵ای با کاھش  در جلسه"  کار

 ٢١سنوات، حداقل دستمزد کارگران را از 
 ٧۵ درصد رساند و بدين ترتيب ٢۶درصد به 

. ھزار تومان به حداقل دستمزد کارگران افزود
با اين تصميم پول را از يک "  شورای عالی کار"

. جيب کارگر درآورد و به جيب ديگرش گذاشت
افزايش حق "  شورای عالی کار"ديگر تصميم 

 ھزار تومان ٣٠٠ ھزار تومان به ١٠٠مسکن از 
بود، تصميمی که البته بايد به تصويب کابينه 

معموA تصميات اين چنينی در .  روحانی برسد
 ماه طول ۶ تا ۵)  در صورت موافقت(کابينه 

شورای "کشد و نمايندگان کارفرمايان در  می
از ھمين رو اعUم کردند اين افزايش "  عالی کار

!!! حق مسکن از سال آينده اجرايی خواھد شد

١٠ 
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شورای "اصطUح کارگری  اگرچه نمايندگان به
اند  اند که وزرای کابينه قول داده گفته"  عالی کار

حداکثر يک ماھه افزايش حق مسکن را در کابينه 
به تصويب برسانند و از زمان تصويب کابينه 

 ھزارتومانی بايد از سوی ٣٠٠حق مسکن 
گونه که ھمگان  کارفرما پرداخت شود، اما ھمان

 .اش ھيچ ارزشی ندارد دانند قول کابينه و وزرای
ھا ھم رنگ  ی اين حرف اما با اين وجود اگر ھمه

 ھزار ٧۵واقعيت به خود بگيرد و بر کاھش 
تومانی سنوات کارگری نيز چشم ببنيدم، تازه 

) از تيرماه( ھزار تومان ٢٧۵دستمزد کارگران 
ترتيب حداقل دستمزد  بدين.  يابد افزايش می

 ھزار ۶١١ ميليون و ٢کارگران از ماه آينده به 
در صورتی که حق سنوات و حق . رسد تومان می

 رقمی بر حداقل دستمزد افزوده نشد

 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 
 عمودیپوAريزاسيون 

 
 :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 


