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 افسارگسيخته

 
نوسانات ارزی ھفته گذشته که بھای د�ر برای 

 ھزار تومان را نيز پشت ٢٠نخستين بار ، مرز 
سر گذاشت و افسار گسيختگی تورم،  حاکی از 
اوضاع اقتصادی به شدت متشنج، از ھم گسيخته 

 . و بحرانی ايران است
المللی، افزايش  افزايش بھای ارزھای معتبر بين

پياپی قيمت کا�ھا، کاھش مداوم ارزش لایر و 
ھای مجزائی نيستند که  افزايش نرخ تورم، پديده

به حسب يک اتفاق ظاھر شده باشند، بلکه 
ھائی از کارکرد اقتصادی ھستند که  تمام  جلوه

اين .  جوانب آن در بحرانی عميق گرفتاراند
رخدادھا برای مردم ايران پديده ھای آشنائی 

ھا پيش وجود داشته و گاه  ھستند که از سال
ريشه تمام اين .  اند اشکال حادی به خود گرفته

ھا اما در اقتصادی نھفته است که سالھاست  پديده
 .در يک بحران عميق و مزمن گرفتار است

وخامت اوضاع اقتصادی در ايران مسئله امروز 
اگر به تمام دوران حاکميت .  و ديروز نيست

جمھوری اسVمی در ايران رجوع شود، چيزی 
. جز رکود مزمن و تورم دو رقمی نخواھيد يافت
ھا از  از ھمين روست که ھمواره در تمام اين سال

تورمی در ايران صحبت شده   -بحران رکود
اگر حتی بر طبق ھمان ضوابط و تعاريف .  است

ھای رژيم، گاھگاھی از  کارگزاران و اقتصاددان
رشد اقتصادی نيز سخن به ميان آمده است، علت 
آن نه ناشی از رشد توليد در کليت آن، بلکه 
افزايش بھای نفت و درآمد حاصل از آن بوده 

 . است
توان از طريق آمار  اين واقعيت را به وضوح می

صندوق بين المللی پول و بانک جھانی که مبتنی 
برآمار بانک مرکزی جمھوری اسVمی است، در 

 سال زمامداری حسن روحانی از جمله ٧طول 
 که سيل د�رھای نفتی به ايران ٩۶ و ٩۵سالھای 

 .  سرازير شد، ديد
 ١ /  ٨، ١٣٩٢رشد توليد ناخالص داخلی در سال 

/  ٨، ١٣٩۴ درصد، ٣، ١٣٩٣درصد،   -  ١  - 
 ٣ /   ٧، ١٣٩۶ درصد، ۶ /   ۴، ١٣٩۵درصد، 

 روز پياپی، محوطه ۴از روز اول تير به مدت 
ھا تن از  مقابل مجلس، به محل اعتراض صد

کشی که از  معلمان زحمت.  معلمان تبديل گرديد
 ھای مختلف،  ھا و استان شھر
خود را به تھران رسانده و بار ديگر با  

دھی يک اجتماع اعتراضی سرتاسری و  سازمان
ھايی که مطالبات  ھا و شعارنوشته با� بردن پرچم

خود را بر آن نگاشته بودند، خواھان رسيدگی به 
در اين تجمع .  وضعيت شغلی خود شدند
ای از آموزگاران و  اعتراضی که طيف گسترده

 :  اع)ميه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست

 پيروز باد مبارزه متحد و متشکل کارگران نيشکر ھفت تپه

 تائيد حکم سه زندانی آبانماه
١١  !احکام اعدام سه زندانی سياسی بايد لغو شود  

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧۶شماره    ٩٩  تير ٩ –سال  چھل و دوم 

 کنند اما رسمی نيستند معلمانی که رسماً تدريس می

 يک دست جام باده و يک دست زلف يار
 رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست

 
در روزھای گذشته، يک ويدئو از سپيده قُليان و يک نامه مشترک از زينب جVليان و سھيV حجاب در 

ويدئو و نامه ای که سرشار از شور و .  سايت ھا و شبکه ھای مجازی در گستره ای وسيع منتشر شد
: سپيده قُليان در آغاز اين ويدئو چنين سخن می گويد. شوق و مقامت و پايداری مبارزاتی زنان ايران است

من چرا بايد نامه عفو !  آخه اين چه حرفيه.  به من ميگن تو ھم بيا نامه عفو بنويس، شايد مشمول بشی"

 ای از فساد و جنايت قوه قضاييه جمھوری اس)می، آميزه
 

به ھمين مناسبت .   ھفته اول تير ماه، در جمھوری اسVمی ھفته قوه قضاييه نام گرفته است١٣٧٣از سال 
روز اول تير، سپيده قليان از متھمين پرونده اعتراضات .  اندازيم نگاھی به چند خبر در اين ھفته می

 تير ماه گزارش شد، سياوش ٢.    سال حبس تعزيری به زندان اوين منتقل شد۵تپه برای تحمل  ھفت
باختگان فاجعه ھواپيمای  نوروزی، دانشجوی دانشگاه شيراز، به اتھام حضور در مراسم يادبود جان

در ھمان روز، دو خبر ديگر .   ضربه شVق محکوم شده است٧۴ سال حبس و ٨مسافربری اوکرائينی به 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ٩  
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 صدور احکام ظالمانه 
عليه کارگران آذرآب را 

کنيم محکوم می   ٣ 

 ١٢ جمھوری اس)می و کشتار کارگران با کرونا
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١از صفحه   
 رکود مزمن و تورم افسارگسيخته

٣درصفحه   

 ٨ /  ٢، ١٣٩٨درصد،   -  ۴ /  ٧، ١٣٩٧درصد، 
اگر متوسط اين ارقام در .  درصد بوده است  –

 ساله زمامداری حسن روحانی در نظر ٧دوره 
گرفته شود، به رغم افزايش درآمد نفت و 

ھای مثبت رشد توليد ناخالص داخلی در سال   نرخ
 ، نرخھای رشد در اين دوره منفی ٩۶ و ٩۵ھای 

بوده و توليد در ھر سال، به جای رشد، به طور 
متوسط حدود نيم درصد کاھش يافته و عقب رفته 

منطبق با آن از ارزش توليد نا خالص .  است
 .  داخلی نيز کاسته شده است

بی دليل نيست که اقتصاد ايران در سال گذشته از 
 را به دست ١٧١ کشور جھان، رتبه ١٩٣بين 
 . آورد

ھای پيش از دوره زمامداری روحانی نيز  در سال
. وضع با اندکی تفاوت بر ھمين منوال بوده است
اين پس رفت را می توان در اين واقعيت ديد که 
پس از گذشت چھل سال از استقرار جمھوری 
اسVمی در ايران، درآمد سرانه امروز در ايران 

.  درصد چھل سال پيش است٧٠ يا حداکثر ۶٠
 د�ر، جايگاه ۵۴١۶/   ۶ايران با درآمد سرانه 

صدم را در سطح جھان به خود اختصاص داده 
 . است

قاعدتاً وقتی که بحران و رکود اقتصادی در 
کشوری وجود داشته باشد، نرخ تورم بايد بسيار 

چون اقتصاد دچار کساد است، مازاد .  پائين باشد
در .  کنند ھا سقوط می توليد وجود دارد و قيمت

ايران اما به رغم بحران مزمن و رکودھای 
ھای اقتصاد ايران در اين  مداوم، که از ويژگی

چھار دھه بوده، نرخ تورم ھمواره دو رقمی بوده 
ھای گذشته، نرخ تورم بين   در تمام سال.  است
 درصد برطبق آمار رسمی در نوسان ۵٠ تا ١٠

علت آن نيز در اين واقعيت نھفته است . بوده است
برد،  که در حالی که اقتصاد در رکود به سر می

خواه از .  دولت پول به جامعه تزريق کرده است
طريق درآمد ھای نفتی برای مخارج يک دستگاه 
دولتی عريض و طويل با جمعيتی چند ميليونی، 

ھای بی پشتوانه،  يا از طريق صدور اسکناس
کاری که به ويژه حسن روحانی در اين چند سال 

ھائی که درآمد نفت با�  در سال.  اخير کرده است
ھای  بوده است، بخش عمده بودجه دولتی و ھزينه

ھنگفت بوروکراسی و نيروھای مسلح از طريق 
درآمد نفت تامين شده است، بدون اين که معادل 
آن توليد و کا� وجود داشته باشد، در شرايطی ھم 
که درآمدھای نفتی کفايت نکرده است، 

ھای ھنگفت بودجه اساسا از طريق قرض  کسری
از بانک مرکزی و معادل آن انتشار اسکناس 

بنابراين حجم نقدينگی پی در پی .  تامين شده است
 ٢۵٠٠افزايش يافته تا جائی که امروز به رقم 

روشن است که .  ھزار ميليارد تومان رسيده است
آمد آن نيز، کاھش مداوم ارزش لایر و افزايش  پی

حجم بزرگی از اين نقدينگی .  ھا بوده است قيمت
دار و ثروتمند  در دست گروه اندکی افراد سرمايه

متمرکز شده است که نمی تواند در کشوری که 
اقتصاد آن ساختاری شديداً نا متوازن دارد  و با 
. تضادھای متعدد مواجه است، به دور توليد بيافتد

افتد که  بنابراين الزاماً در جائی به جريان می
موانع توليد را افزايش و حجم نقدينگی را باز ھم 

مثVً تا وقتی .  دھد در مقياس بزرگتری افزايش می
ھای  بانکی با�ست اين  که نرخ بھره سپرده

گذاری  ھا سپرده نقدينگی سرگردان بخشاً در بانک

در ايران نرخ بھره به حدی در .   شود می
ھای گذشته با� بوده که نمی توان در جھان  سال

 درصد ۴٠ و ٣٠زمانی به .  نمونه آن را پيدا کرد
 درصد محدود شد و ٢۵ تا ٢٠بعدھا به .  ھم رسيد

حا� ھم که ظاھراً آن را به ده درصد کاھش 
 ٢٠اند، قراردادھا پيشاپيش با ھمان نرخ  داده

اين سپرده ھا با گذشت .  اند درصدی تمديد شده
ارزش پول در .  شوند حدود سه سال دوبرابر می

نتيجه تورم کاھش يافته اما حجم آن افزايش يافته 
است، بدون آن که معادلی برای آن وجود داشته 

کنند؟ با  ھا چه می بانک ھا با اين سپرده.  باشد
بخش اعظم آن وارد بورس بازی و د�لی 

ھای با�  بخش کوچکی ھم از آن با بھره.  شوند می
شود که بر ھزينه  دار مولد وام داده می به سرمايه

شود، بھای کا�ھا را افزايش  توليد افزوده می
دھد، قدرت رقابت با کا�ی کشورھای ديگر  می

دھد،  از نمونه ترکيه، کره، چين را از دست می
زند و راه را بر د�لی و  به رکود دامن می

حال اگر .   کند واردات ھمان کا� ھموار می
ھای بانکی را پائين  بخواھند نرخ بھره سپرده

آورند و به ده درصد کاھش دھند، مشکل به شکل 
اين کاھش نرخ بھره از .   کند ديگری بروز می
تواند حتی افزايش نرخ تورم را   آنجائی که نمی

ھا بيرون کشيده می  ھا از بانک جبران کند، سپرده
شود، به صورت نقدينگی سرگردان سر از قمار 
بازی و بورس بازی ، خريد و فروش سھام، 
ارز، خانه، زمين  و حتی اتومبيل سواری در 

خود اين مسئله باعث کاھش ارزش .  آورد می
حال اگر .  گردد ھا و تورم می لایر، افزايش قيمت

چنين اقتصادی که ھمواره با رکود و تورم مواجه 
است، با عوامل نا مساعد ديگر ترکيب شود، 

تواند تمام اقتصاد را دچار ازھم گسيختگی  می
اگر بھای نفت کاھش يابد، يک موج کاھش .  کند

ارزش لایر، افزايش بھای کا�ھا و نرخ تورم و 
ھمراه با آن افزايش بھای ارزھای بين المللی رخ 

اگر تحريم اقتصادی پيش آيد به رکود .  خواھد داد
اگر ويروس .  ای خواھد داد و تورم ابعاد بی سابقه

کرونا شيوع يابد و ھمان اندک صادرات و 
واردات متوقف شود، کارخانه ھائی که ھنوز 
مشغول به کار بودند به علت نياز به مواد خام و 

ای از خارج، توليدشان متوقف  کا�ھای واسطه
واردات کا�ھا گرانتر .  يابد شود يا کاھش می می

ارزھای کمتری به دست می آيد و در .  می شود
آيد که در اين چند  می يک کVم، وضعيتی پيش 
از يک سو افزايش بی .  ھفته اخير شاھد آن ھستيم

سابقه بھای ارزھای بين المللی و از ديگر سو 
 .جھش قيمت کا�ھا

گويند يکی  پس اين که اقتصاددان ھای رژيم می 
از علل تورم در کشور، مازاد تقاضای کا�ھای 
مصرفی است، علت ديگر آن به کسری بودجه 

گرد و يک بخشی از اين امر نيز از  دولت برمی
گيرد، علت ديگری  ميزان واردات سرچشمه می
گذارد نوسانات ارزی  ھم که بر نرخ تورم اثر می

است يا امتناع برخی صادرکنندگان از 
بازگرداندن ارزھای صادراتی گرفته يا 

ھا در دستيابی به منابع ارزی به دليل  محدوديت
ھا و شيوع کروناست، بی ترديد ھمه از  تحريم

نمونه عوامل تاثير گذارند، اما آنھا علت تورم 
 . اند اينھا صرفا عوامل تشديد کننده تورم. نيستند

تحريم باشد يا نباشد، تورم  دو رقمی و گرانی 

کا�ھا در اقتصاد ايران به جای خود باقی است، 
کرونا باشد .  چنانچه پيش از تحريم ھا بوده است

کمبود ارز باشد يا .  يا نباشد ، تورم بوده و ھست
داران ارز  سرمايه.  نباشد تورم دائمی است

صادراتی را برگردانند يا برنگردانند تورم 
 تومانی باشد يا نباشد تورم ۴٢٠٠ھست، ارز 

علت، در اقتصادی است که .  ذاتی سيستم است
در عين حال .  حامل رکود و تورم توامان است

ھا مفت خوری که تامين  دولتی انگل با ميليون
ھای آن نياز به قروض بی شمار، انتشار  ھزينه

 ٢۵٠٠آمد آن نقدينگی  پی در پی اسکناس و پی
 . ھزار دارد، يک پای ديگر اين تورم است

خواھد دوره موسوی باشد با يک اقتصاد   حال می
عمدتا دولتی، دوره رفسنجانی و خاتمی باشد با 
خصوصی سازی ھا و حضور گسترده سرمايه 

خواھد احمدی نژاد باشد با درآمد  خارجی، می
 ميلياردی از فروش نفت و يا ١۴٠ تا ١٢٠سا�نه 
تفاوت .  ھای آمريکا در طول دو سال اخير تحريم

 درصد ٢٠صرفاً در اين است که اين نرخ تورم 
 درصدی که سال ۴١است يا فرضاً بيش از 

گذشته ايران را در رتبه پنجم جھان پس از 
کشورھای ونزوئV، زيمبابوه، آرژانتين و سودان 

 درصد ۴١اما اين تورم بيش از .  قرار داد
امسال ھم وضع بر .  مختص سال گذشته نيست

در يک .  ھمين منوال است و شايد فراتر از آن
گذرد،  مدت زمان کوتاه که از سال جاری می

 ۵٠يابد که حدود  ارزش لایر چنان کاھش می
ھم زمان .  شود درصد بر ارزش د�ر افزوده می

اين که بانک .  گسلد با آن تورم نيز افسار می
مرکزی تا جائی که نفع دولت و درآمدھای آن 

ای با  کند و در مرحله کند دخالتی نمی ايجاب می
ھا ميليون يورو به بازار اين رشد بھای  ريختن ده

کند، تVشی موقتی  ارزھای خارجی را متوقف می
. دھد است و جھت اصلی روند را تغيير نمی

ممکن است بورس بازی ھم درصدی در اين 
افزايش بھای ارزھا نقش داشته باشد، اما اصل 

افزايش بھای .  مسئله به جای خود باقی است
المللی نتيجه کاھش ارزش لایر است  ارزھای بين

از ھمين روست که پيش از .  و نه برعکس
افزايش بھای ارزھا، از ھمان نخستين روزھای 

 . افزايش بھای کا�ھا آغاز شده است٩٩سال 
از ارديبھشت ماه موج جديد گرانی کا�ھا خيز بر 

 درصدی ميوه تا ۴٠ تا ٣٠از افزايش .  دارد می
در پی آن .   درصدی حبوبات١٠٠ تا ۵٠افزايش 

نيزافزايش زنجيروار بھای ديگر کا�ھا رخ 
 . دھد می

 درصد، ۵٠ درصد، ماکارونی ٧۶بھای برنج 
 .يابد  درصد، افزايش می٧٠ تا ۶٠ماھی تن 

سپس نوبت به لبنيات رسيد ماست يک کيلو و 
 ھزار و ١۴ گرمی که پيش از اين، به قيمت ۴٠٠
رسيد، با   تومان به دست مصرف کننده می۵٠٠

 ٢٠٠ ھزار و ١٧افزايش سه ھزار تومانی به 
 ھزار ۶قيمت يک نوع پنير ھم از .  تومان رسيد

  تومان به ھشت ھزار تومان افزايش ۵٠٠و 
 .يافت

ھمراه با آنھا قيمت شير کاکائو از ھشت ھزار و  
 . ھزار تومان افزايش يافت١٢تومان به ۵٠٠

 درصد ۵٠ تا ٣٠بستنی ھم بسته به نوع آن از 
 .افزايش قيمت داشت

ھا  سرانجام نيز دولت برای مھار جھش قيمت
دست به اقدام زد و دستور صادر کرد بھای انواع 

 . درصد افزايش يابد٢٨ تا ٢٢لبنيات بايد  



 ٣ ٨٧۶ شماره  ٩٩  تير ٩    ٣
٢از صفحه   

 صدور احکام ظالمانه 
 عليه کارگران آذرآب را 

 کنيم محکوم می
 
 
 
 کارگر مبارز کارخانه آذرآب اراک توسط دستگاه قضايی جمھوری اسVمی به يک سال زندان، ۴٢
 .آھن شھرستان اراک محکوم شدند در راه) سه ساعت در روز( ضربه شVق و يک ماه بيگاری ٧۴
 

کيفری اراک صادر شد، به دليل "  دادگاه "١٠۶اين حکم ضد انسانی و ضد کارگری که توسط شعبه 
 .اعتراضات برحق کارگران آذرآب در مھرماه سال گذشته است

 
ھای برحق خود بارھا دست به  کارگران کارخانه آذرآب که در طول ساليان اخير برای تحقق خواست

سازی، حل مشکل مالکيت   مھرماه سال گذشته با خواست لغو خصوصی١۴اعتراض زده بودند، از 
.  ماه دستمزد دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند٣شرکت، و در اعتراض به عدم پرداخت 

کارگران که بعد از دو ھفته ھيچ پاسخی از سوی مقامات دولتی و کارفرمايی نگرفته بودند، در ادامه 
جنوب را مسدود کرده و مانع رفت و آمد   –آھن شمال   مھر، ريل راه٢٨اعتراضات خود در روز 

 .قطارھا شدند
 

پس از اين اقدام برحق کارگران، نيروھای وحشی پليس جمھوری اسVمی به صفوف کارگران يورش 
ھا، تا محوطه کارخانه به تعقيب کارگران ادامه داده و دست به تخريب  برده و ضمن ضرب و شتم آن

ھای ساختمان شرکت را نيز شکستند که  خودروھای پرسنل شرکت و ساختمان شرکت زده و شيشه
ھای اجتماعی در سطح وسيعی منتشر گرديد که محکوميت  تصاوير اين ھجوم وحشيانه در شبکه

 .کشان جمھوری اسVمی را در نزد افکار عمومی به ھمراه آورد قداره
 

. در اين روز تعدادی از کارگران کارخانه آذرآب توسط پليس وحشی جمھوری اسVمی دستگير شدند
پليس برای دستگيری کارگران حتا به بيمارستان يورش برد تا کارگران زخمی را دستگير کند که 

 .کارگران بستری در حالی که زخم بر تن داشتند، مجبور به ترک بيمارستان شدند
ھا عليه  دار و دولت متعلق به آن احکام ظالمانه عليه کارگران مبارز آذرآب، احکام طبقه سرمايه

 .گونه کارگران را بترسانند و تحقير کنند خواھند اين ھا می ھاست، آن کارگران و برای تنبيه آن
 

ھای برحق خود و  اما دشمنان طبقه کارگر بايد بدانند که کارگران مبارز ايران برای رسيدن به خواست
برای دستيابی به يک زندگی انسانی برای طبقه کارگر با اين گونه احکام ظالمانه نه تنھا عقب نخواھند 

 .ھا تبديل خواھد شد نشست، بلکه ھمين احکام به دليلی برای اتحاد و گسترش مبارزه آن
ھای سرکوب و بوروکراسی  اين احکام ظالمانه نشان داد که پليس و دستگاه قضايی و ديگر ارگان

حاکم ھمگی در حفظ مناسبات ظالمانه حاکم ھم دست بوده و تنھا راه برای کارگران اتحاد طبقاتی و 
 .نيز اتحاد با ديگر زحمتکشان جامعه است

 .کارگر متحد ھمه چيز، کارگر متفرق ھيچ چيز
 

صدور حکم زندان، شVق و بيگاری عليه کارگران کارخانه آذرآب را شديدا )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .محکوم کرده و خواستار لغو فوری اين احکام ظالمانه است

 
، ھمه کارگران و نيروھای مترقی و آزاديخواه را به اعتراض نسبت به اين )اقليت(سازمان فدائيان 

احکام ظالمانه فرا خوانده و معتقد است تنھا با وحدت و يکپارچگی طبقاتی و گسترش مبارزه می توان 
 .نشينی وادار ساخت دار را به عقب جمھوری اسVمی و طبقه سرمايه

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس)می 
 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩ تيرماه �

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

قيمت مرغ در خرده فروشی .  گرانی ادامه يافت 
ھای سطح شھر تھران که تا ھفته پيش با قيمت 

 تومان عرضه می شد تا ۵٠٠ھزارو١۴تا ١٣
 . تومان افزايش پيدا کرد۵٠٠ھزارو١٩

 ١٩ای  ھای گذشته  شانه تخم مرغ نيز که در ھفته
 . ھزارتومان رسيد٣٠ ھزارتومان بود به ٢٢تا 

 ۴٢٠٠بديھی است که در شرايط حذف د�ر 
تومانی، افزايش بھای ارزھای بين المللی و به 

 پيروی از افزايش بھای کا�ھای 
در رشته لوازم خانگی که به گفته نايب رئيس و 

 ميليارد ٣/٣خانگی  از  سخنگوی اتحاديه لوازم
 خانگی که در بازار  د�ر لوازم

 ميليارد د�ر آن وارداتی بوده ٢/٢عرضه شود 
 درصدی ۶٠  تا ٣٠است اين لوازم با افزايش 

 .مواجه شوند 
ميليون و ٢يک اجاق گاز  ايرانی که اسفند ماه 

 ھزار ٧٠٠ميليون و ٣ ھزار تومان بود، به ٣٠٠
 ميليون و ٢ فوت از ١۴تومان رسيد و يخچال 

 ھزار تومان ۴٠٠ ميليون و ٣ تومان به ۴٠٠
 .افزايش يافت 

قيمت ماشين لباسشويی و ظرفشويی يک برند 
 ميليون تومان ٢٠ ميليون تومان به ١١آلمانی از 

 ١٨ ميليون تومان به ۶و مايکروفر وارداتی از 
عVوه بر اين روند افزايش .  ميليون تومان رسيد

قيمت در محصو�ت ايرانی ھم دست کمی از 
ھا نداشته، به نحوی که يک يخچال  خارجی

 ١٨ تا ١۵ ميليون تومان به ٩فريزر ايرانی از 
 ٨٠ تا ۶٠البته فريزرھای .  ميليون تومان رسيد

ميليون تومانی ھم ھست که مختص افراد پولدار 
اين ھمه در حالی است که يک فروشنده .  است

لوازم خانگی در اصفھان به خبرنگار تسنيم 
ھا در بازار لوازم خانگی نسبت به  گويد  قيمت می

 . برابر افزايش يافته است۴ تا ٢سال گذشته 
 درصدی قيمت ٣٠می توان بازھم افزايش 

 درصدی بھای �ستيک، ٣٠موبايل، افزايش 
 درصدی وسايل نقليه عمومی و ٣٠افزايش 

  درصدی، اجاره بھای ۵٠تاکسی، بليط متروی تا
 درصدی را به اين ليست افزود و ۴٠ تا ٣٠

نتيجه گرفت که در ھمين سه ماھی که از سال 
ترين مايحتاج روزمره  گذرد، ضروری جاری می

 درصد افزايش قيمت ۴٠مردم به طور متوسط 
 . اند داشته

اين بدانمعناست که تنھا در طول سه ماه اخير، 
 درصد از ۴٠کارگران و زحمتکشان ايران 

اين برای .  قدرت خريد خود را از دست دادند 
کارگری که حداقل بگير است به معنای مردن از 
 ۴گرسنگی و برای کارگر و زحمتکشی که حتا 

گيرد، پرتاب   ميليون دستمزد و حقوق می۵تا 
شدن به اعماق فقر و بدبختی، تباھی جسمی و 

ھيج چشم اندازی ھم برای بھبود .  روحی است
. اوضاع در چارچوب نظم موجود وجود ندارد

ای است که  تنھا راه نجات روی آوری به مبارزه
راه ديگری باقی .  بساط نظم موجود را برچيند

وار ، مرگ از  نمانده است، يا ادامه زندگی برده
گرسنگی و تباھی جسمی و روحی، يا روی 
آوری به نبردی قھرمانانه برای دگرگونی نظم 

 .     ستمگرانه حاکم

رکود مزمن و تورم 
 افسارگسيخته



 ۴ ٨٧۶ شماره  ٩٩  تير ٩    ۴

  ۵درصفحه 

 کنند اما رسمی نيستند معلمانی که رسماً تدريس می

التدريسی، معلمان خريد خدمتی ،  معلمان حق
قرارداد کار معين و پيمانی، آموزشياران نھضت 

ھا و معلمان  سوادآموزی، سرباز معلم
ھا ھزار تن از  دبستانی به نمايندگی از ده پيش

ھمکاران خود در سراسر کشور در آن حضور 
يافته بودند، ضمن سردادن شعارھايی، خواھان 

وپرورش، تبديل  برچيده شدن تبعيض در آموزش
طيف رنگارنگی .وضعيت و استخدام رسمی شدند

از معلمان زحمتکش بار ديگر به اعتراض 
فلسفه وجودی اين طيف رنگارنگ .  برخاستند

گاه آمار دقيقی در مورد تعداد  معلمان که ھيچ
شود ، شانه خالی کردن دولت از  ھا اعVم نمی آن

استخدام تعداد �زم و کافی معلم برای تدريس در 
مدارس، عدم اختصاص بودجه کافی به آموزش 
پرورش، کاھش خدمات دولتی، تعميم 

وپرورش و  سازی به عرصه آموزش خصوصی
سوءاستفاده حاکميت از بيکاری گسترده و شرايط 

بار معيشتی تحميلی بر جويندگان کار و بر  مشقت
اين گروه بسيار .عموم توده ھای مردم است

ھاست در  که سال رغم آن بزرگ معلمان به
وپرورش، رسماً به کار معلمی و تدريس  آموزش

در مدارس دولتی مشغول ھستند، اما از حقوق و 
مزايای يک معلم رسمی که از حقوق ساير 

تر است و حتی  تر و نازل کارکنان دولتی نيز کم
اگر متوسط حقوق .  اند از بيمه درمانی نيز محروم

ماھانه و دريافتی يک معلم حدود دو و نيم ميليون 
چھارم خط فقر است،  تومان باشد که خود يک

حقوق دريافتی طيف گسترده معلمان غيررسمی 
طور بسيار محدود و  که عموماً بيمه نيستند يا به

توانند از دفترچه بيمه استفاده کنند، بين  ناقص می
 ھزارتومان و در بھترين حالت تا ٣٠٠
 ۶٠٠طور متوسط  ميليون تومان، به يک

چھارم دريافتی  ھزارتومان است که برابر يک
چھارم خط فقر  ست که خود يک يک معلم رسمی

 .است
اما اين ھنوز تمام ماجرای بی حقوقی معلمان 

وپرورش، اجحاف و تبعيضی  غيررسمی آموزش
با تعميم .  شود نيست می ھا اعمال  که در حق آن

سازی به عرصه  گسترده سياست خصوصی
وار  وپرورش و ايجاد و رشد قارچ آموزش

که  نام ديگر مدارس "  مدارس غيرانتفاعی"
 ٢٠٠خصوصی است، يک گروه بزرگ 

اند که وضعيت  ھزارنفره جذب اين مدارس شده
ھای معلمان  ھا و معيشتشان از ساير گروه دريافتی
اين گروه بزرگ .  بارتر است تر و اسف نيز وخيم

در مدارس "  معلمان آزاد"معلمان که تحت عنوان 

کنند و صاحبان مدارس  غيردولتی کار می
ھا را به  خصوصی با قراردادھای ساعتی آن

آورند، فقط درازای ساعات  می استخدام خود در
 ١٨درازای حدود .  گيرند  کار و تدريس، مزد می

 ھزارتومان ٣٠٠ساعت کار در ھفته، ماھانه فقط 
شود و اگر ساعات بيشتری  ھا پرداخت می به  آن

کنند،  کار کنند که اغلب ساعات بيشتری کار می
 ھزارتومان ۶٠٠درنھايت و در بھترين حالت 

ھا پرداخت  طور نامنظم به آن ھم با تأخير و به آن
متوسط مزد دريافتی ماھانه اين معلمان .  شود می
تعطيلی آخر ھفته، .   ھزارتومان است۵٠٠زير 

تعطيVت رسمی، نوروزی، تابستانی و 
طورکلی روزھايی که مدرسه تعطيل است،  به

اين قشر .  شود مزدی به اين معلمان داده نمی
کش معلمان تنھا درازای ھر  پرشمار و زحمت

حتی مقررات .  گيرند ساعتی که کار کنند مزد می
و ضوابط قانون کار نيز در مورد اين کارگران 

داران و  فکری که نيروی کار خود را به سرمايه
فروشند رعايت  صاحبان مدارس خصوصی  می

يکی از معلمان آزاد در مورد وضعيت .  شود نمی
من شش سال سابقه "گويد  دستمزد و بيمه می

تدريس دارم و بر اساس قانون و توافق بايد سه 
شد، اما اخيراً  سال حق بيمه برای من رد می

ام تنھا شش ماه حق  استعVم کرده و متوجه شده
حقوق دريافتی من ھم .  اند بيمه برای من رد کرده

صورت نامنظم و در  بسيار ناچيز است و به
 ساعت ١۶سال گذشته .  شود ترم پرداخت می پايان

تدريس در ھفته داشتم و حقوقی که به من 
 ھزارتومان بود که ۵٠٠شد ماھانه  پرداخت می

شرکتی که با آن قرارداد بسته بودم اين حقوق را 
" کند ساله پرداخت می با تأخير شش ماه و يک

وضعيت مزدی و بيمه معلمان آزاد به حدی 
وخامت بار است که برخی نمايندگان مجلس نيز 

هللا متفکر آزاد  روح.   کنند به آن اعتراف می
)  عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس(

در "  گويد درباره وضعيت معلمان آزاد به ايلنا می
ھای اخير و با فعاليت مدارس و مراکز  سال

کارگيری افرادی  آموزش خصوصی، شاھد به
ھا نشان  بررسی.  عنوان معلمان آزاد ھستيم به
دھد که وضعيت اين معلمان بسيار بد است و  می
شان کامل  بيمه ھا دريافتی ناچيز داشته، حق  آن

شود و درمواردی با حقوق معوقه  پرداخت نمی
 دريافتی برخی از اين معلمان .مواجه ھستند

 ."ھا ھم نيست اندازه کرايه تاکسی آن به
موقعيت کاری و دريافتی اين معلمان که در تجمع 
اعتراضی ھفته نخست تير در مقابل مجلس نيز 

فقط از معلمان رسمی ،  حضور فعال داشتند،  نه
التدريسی و آموزشياران  فقط از معلمان حق نه

نھضت سوادآموزی و ساير انواع معلمان 
غيررسمی، بلکه از عموم کارگران تحت پوشش 
قانون کار و حتی از کارگران روزمزد نيز بدتر 

 .بارتر است و فاجعه
ويژه رژيم سياسی  دار حاکم به طبقه سرمايه

ارتجاعی پاسدار منافع اين طبقه، با اجرای 
سياست اقتصادی نو ليبرال و تعميم آن به عرصه 

ھای  وپرورش و تقسيم معلمان به گروه آموزش
ھای مختلف و ايجاد  گوناگون تحت عناوين و نام

نوعی آنارشی آگاھانه و عامدانه در جلب و جذب 
معلمان، چندين سال است که از جذب و استخدام 
معلمانی که عيناً شبيه معلمان رسمی، کار تدريس 

مقامات .  دھند خودداری نموده است را انجام می
کنند که برای کاھش  دولتی و حکومتی پنھان نمی

ھای دولت، بسياری از مدارس و  ھزينه
ھای درس توسط نيروھای غيررسمی  کVس
وزارت آموزش .شوند  وپرورش اداره می آموزش

و پرورش  به بھانه کمبود منابع مالی از استخدام 
التدريسی و ساير معلمان غيررسمی  معلمان حق

 سال سابقه کار در ١۵که حتی تا  
. کند  وپرورش دارند، خودداری می آموزش

کش پس از  وضعيت استخدامی اين معلمان زحمت
. ھا تدريس، ھمچنان مبھم و نامشخص است سال

که اين گروه از معلمان ھمان وظايف  درحالی
معلمان رسمی را انجام و خدمات يکسانی ارائه 

. کنند ھای ناچيزی دريافت می دھند اما حقوق می
کشان  دولت درواقع از جيب اين زحمت

کند و درمواردی نيز با واگذاری  جويی می صرفه
مدارس "آموزش و تحصيل به بخش خصوصی و 

خود را از ھرگونه مسئوليت و "  غيرانتفاعی
ست که ھرساله   اين درحالی.  سازد ھزينه مبرا می

ميلياردھا د�ر و صدھا ميليارد تومان صرف 
ھای پان اسVميستی و ارتجاعی  اميال و سياست

ھای  کند و درراه ايجاد و تقويت گروه خود می
کند و  گرای شيعی ھزينه می ارتجاعی و اسVم
ھای مذھبی و سپاه و بسيج و  بودجه کVنی به نھاد

دھد، اما حاضر نيست به  امثال آن اختصاص می
حاضر نيست .  ھای معلمان رسيدگی کند خواست

 �٨۶يحه مديريت خدمات کشوری مصوب سال 
سازی حقوق  طور کامل اجرا و ھمسان را به

معلمان با ساير کارکنان دولتی را به اجرا 
حاضر نيست سياست واحدی را در قبال .  درآورد

حاضر .  عموم معلمان  و به سود آن ھا پيشه کند
نيست با اختصاص بودجه �زم و کافی، تبعيض 
ميان معلمان  و ساير کارکنان دولتی را ازميان 

حاضر نيست معلمان غيررسمی را .  بردارد
استخدام کند و تبعيض ميان معلمان رسمی و 
انواع معلمان غيررسمی را برطرف سازد و بلکه 

کلی غلط، فقر وستم و  ھای به برعکس باسياست
تبعيض را در  معلمان دامن زده و آن را  تشديد 

 .نموده است
معلم وجود داشت که  درگذشته مراکز متعدد تربيت

مندان به شغل معلمی با طی دوره معينی در  عVقه
وپرورش  اين مراکز به استخدام رسمی آموزش

اما از اواخر دھه ھفتاد و اوايل دھه .  آمدند درمی
ھا،  سازی ھشتاد و گسترش روزافزون خصوصی

پديده معلم .  تدريج تعطيل شدند اين مراکز نيز به
حق التدريسی و نھضت سواد آموزی و انواع 
.  ديگر معلمان غير رسمی رواج بيشتری يافت
وزارت آموزش پرورش نيز يک بخش بزرگ از 

١از صفحه   
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۴از صفحه   

 کنند اما رسمی نيستند معلمانی که رسماً تدريس می

معلمان موردنياز خود را از طريق نيروھای 
التدريسی، نھضت سوادآموزی تأمين نموده  حق

ھای  تدريج بخش است و طی ده سال اخير به
کننده معلم و  ديگری با عناوين ديگر، تأمين

با .  اند وپرورش بوده نيروی موردنياز آموزش
 ١٣٩٠تأسيس دانشگاه فرھنگيان در سال 

وپرورش نيروھای  مقررشد وزارت آموزش
انسانی موردنياز خويش را از اين دانشگاه تأمين 

ای در مجلس  حال بر طبق مصوبه کند و درعين
کسانی که قبل از تأسيس دانشگاه  مقرر گرديد ھمه

اند،  داده فرھنگيان، کار تدريس و معلمی انجام می
اما دولت .  وپرورش درآيند به استخدام آموزش

جز درمواردی محدود، به اين قرار و مصوبه 
 ھمه ی داوطلبان و ٩٧تا سال .  نکرده است عمل

انواع معلمان غيررسمی برای ورود به دانشگاه 
فرھنگيان و آموزش برای شغل معلمی و بعد 
استخدام رسمی، بايد در يک آزمون شرکت 

کردند و تنھا پس از قبولی در اين آزمون  می
اما در .  توانستند وارد دانشگاه فرھنگيان شوند می

اثر اعتراضات و  تجمعات مکرر معلمان 
ای دو گروه از  التدريسی، مجلس طی مصوبه حق

التدريسی و  معلمان غيررسمی، معلمان حق
دبستانی را از اين آزمون معاف کرد اما  پيش

تأکيد نمود که آموزشياران نھضت سوادآموزی و 

ساير معلمان غيررسمی بايد در اين آزمون 
يکی از د�يل اصلی اعتراضات .  شرکت کنند

اخير و تجمع چندروزه معلمان در مقابل مجلس، 
اعتراض به ھمين موضوع و تبعيض رسمی 

شده اين  گفته.  ميان معلمان غيررسمی بوده است
اما به .  شود  تير برگزار می٢٠آزمون روز 

خاطر اعتراضات شديد معلمان غيررسمی 
ويژه آموزشياران نھضت سوادآموزی، احتمال  به

 .به عقب افتادن يا لغو اين آزمون وجود دارد
مشغول به کار "  آزاد"   ھزار معلم٢٠٠به جز 

 ھزار معلم حق ٣٠دربخش خصوصی، حدود 
يار نھضت   ھزار آموزش٢۵التدريسی، 

سوادآموزی و ده ھا ھزار معلم پيش دبستانی، 
خريد خدمتی، قراردادی، سربازمعلم و غيره 
وجود دارد که جملگی خواھان تبديل وضعيت و 

اين .  استخدام رسمی درآموزش و پرورش ھستند
معلمان برای تبديل وضعيت خود بارھا دست به 
تجمع و اعتراض زده  و خواست اصلی خود را 

اما رژيم حاکم و وزارت آموزش و .  اند فرياد زده
پرورش آن، جز وعده توخالی چيزی به آنان 
نداده و دربھترين حالت ھرچندسال يکبار تعداد 

اين .  اندکی را به استخدام درآورده است
ست که ازدرون خود حکومت نيز به  درحالی

کمبود شديد معلم اعتراف می کنند و گاه از 

ضرورت استخدام معلمان جديد ازجمله معلمان 
غير رسمی شاغل در وزارت آموزش و پرورش 

 .گويند سخن می
موسوی �رگانی نماينده مردم فVورجان در 
مجلس می گويد؛ با وجود کسری شديد نيروی 
انسانی اما آموزش و پرورش اقدام مھمی در 

وی .  دھد جذب نيروی انسانی صورت نمی
گويد فقط استان اصفھان در سال تحصيلی  می
 ھزار معلم کمبود داشته ١۵بالغ بر ٩٩--٩٨
حاج ميرزايی وزير آموزش و پرورش چند .  است

روز قبل از تجمع اعتراضی سراسری معلمان 
 ھزار ١٩٧غير رسمی درمقابل مجلس گفت؛ 

محمدزاده رئيس سازمان .   معلم کمبود داريم
ھر سال تعداد قابل    :نھضت سوادآموزی می گويد

شوند و اگر سال  توجھی از معلمان بازنشسته می
 ھزار نفر آموزش دھنده به صورت ١۶گذشته 

شدند  حق التدريس وارد آموزش و پرورش نمی
. ماند  ھزار کVس درس بدون معلم  می١۶
هللا متفکرآزاد نماينده تبريز و عضو  روح

گويد  کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس می
 ھزار معلم ٣۵٠درآينده نياز به استخدام بيش از 

 .داريم
ھمه، وزارت آموزش و پروش از استخدام  با اين

ياران و  معلمان غير رسمی ازجمله آموزش
آموزش دھندگان نھضت سوادآموزی که ھريک 
چندين سال سابقه تدريس و کار در آموزش و 

کند و بدون توجه به  پرورش دارند خود داری می
" آزمون"  سابقه و تجربه اين معلمان مانعی بنام

روح هللا .  دھد دربرابر آن ھا قرار می
عباسپورنماينده بوئين زھرا و آوج در مجلس 
يازدھم با انتقاد از بVتکليفی نيروھای حق 

اين :  گويد ھا،می التدريس، خريد خدمتی، نھضتی
 سال است که در ١۵معلمان زحمتکش بيش از 

آموزش و پرورش مشغول به کار ھستند ولی 
وی .وضعيت استخدامی نامشخصی دارند 

رسد دولت و آموزش  به نظر می"گويد درادامه می
و پرورش به دليل کمبود منابع مالی قصد جذب 

ای برای   معلمان را ندارند و شايد آزمون بھانه
 ".عدم استخدام معلمان است

نمايندگان مجلس البته در رقابت ھای جناحی، گاه 
سنگ معلم را برسينه می زنند اما درعمل جز 

درجريان .  وعده چيزی به معلمان نداده اند
اعتراض و تجمع اخير معلمان غير رسمی نيز 
وعده دادند يک طرح دوفوريتی اصVح قانون 
جذب نيروھای نھضت سوادآموزی را تدوين 

 !کنند
اين واقعيتی است که مجلس کاری برای معلمان 

قوانين و مصوبات آن نيز عموماً .  دھد انجام نمی
به زيان معلمان بوده است و درموارد استثنائی 
اگر مصوبه ای به سود معلمان بوده، دراجرا با 

ھای  سياست.  بست مواجه شده است مانع و بن
کابينه روحانی و کل رژيم درقبال معلمان، يک 

کلی  سياست زورگويانه، ستم گرانه و به
عVوه بر تبعيض رسمی .آميز بوده است تبعيض

ميان کارکنان دولت و معلمان و امتناع از 
سازی حقوق ھا، درميان معلمان رسمی و  ھمسان

ھا و عناوين حق التدريسی،  غير رسمی تحت نام
قراردادی، نھضت سوادآموزی، خريد خدمتی، 
پيش دبستانی و امثال آن نيز تبعيضات و 

سياست .  ھای شديدی را دامن زده است تفاوت
مبتنی بر ستم و تبعيض، حتی تا درون معلمان 
غير رسمی نيز امتداد يافته و اين اقشار را به 

 .روزی سوق داده است اعماق فقر و نداری و سيه
ھا  به اين تبعيضات و ستمگری ھا و زورگوئی

ھا  تمام معلمان غير رسمی که سال.  بايد پايان داد
به کار تدريس مشغول بوده اند منافع  و خواست 

مھم ترين خواست اين معلمان .  واحدی دارند
. است تبديل فوری وضعيت و استخدام رسمی

قوانين و مصوباتی که در نحوه برخورد با 
ھای مختلف معلمان غير رسمی و استخدام  گروه
ھا تبعيض قائل شده اند به فوريت بايد ملغا  آن

که  اين گروه بزرگ معلمان چنان.  شوند
درشعارھای تجمع مقابل مجلس نيز عنوان 

برچيده "کردند، از تبعيض بيزارند و خواھان 
در آموزش و پرورش  "  شدن نظام تبعيض

دريافتی و حقوق ماھانه اين معلمان به .  ھستنند
حقوق ماھانه .  نحو غير قابل باوری ناچيز است

اين معلمان بايد افزايش يافته و به اندازه ای باشد 
که با آن بتوان ھزينه ھای يک خانوار چھار 
نفری را تأمين کرد و بايست تأمين شغلی داشته 

برخورداری از بيمه درمانی از حقوق .  باشند
اوليه و مسلم اين معلمان است و دراين زمينه 

گونه تبعيض و تفاوتی ميان اين معلمان  نبايد ھيچ
 .و معلمان رسمی وجود داشته باشد

ھای معلمان غيررسمی  ترين خواست ھا مھم اين
ھا اما محقق  اين خواست.  وپرورش ھستند آموزش
تری  جانبه طور ھمه که معلمان به شوند مگر آن نمی

اعتراض سرا سری .  وارد ميدان مبارزه شوند
ای اميدوارکننده و   نشانه٩٩ھفته نخست تيرماه 

يابی در  حاکی از رشد آگاھی سياسی و سازمان
حضور صدھا معلم .  ميان اين زحمت کشان است

ھای مختلف در تجمع  از شھرھا و استان
روشنی بيان گر  ی مقابل مجلس به چندروزه

ھای  گيری نطفه ھماھنگی ميان اين معلمان و شکل
ھای  اين کوشش.  يک تشکل سرا سری است

سازمان گرانه را بايد دوچندان کرد و با اتحاد و 
معلمان .  يکپارچگی بيشتر به ميدان آمد

ھای  غيررسمی بايد با معلمان رسمی و تشکل
ھا ارتباط نزديک برقرار نموده و  صنفی آن
ھرگونه توھم و .  ھا را جلب کنند حمايت آن

داشت از مجلس يا دولت را بايد دور  چشم
ازياد نبريم که دولت يا مجلس را تنھا با .افکند

توان وادار  استمرار مبارزه متحد و مستقل می
 .نمود گامی به سود معلمان بردارند
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 ای از فساد و جنايت قوه قضاييه جمھوری اس)می، آميزه

٨درصفحه   

"منتشر شد خبری از  تداوم بازداشت و بی: 
و "  وضعيت پيام درفشان، وکيل دادگستری

نامه تمديد دوره گزارشگری جاويد  تصويب قطع
رحمان، گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران 

اکنون چند خبر .  در شورای حقوق سازمان ملل
 تن از ۴٢اعVم محکوميت  :   تير۴روز 

کارگران شرکت آذرآب توسط دادگاه کيفری 
؛ به يک )ھرچند سپس اين خبر تکذيب شد(اراک 

 ضربه شVق و يک ماه بيگاری ٧۴سال حبس، 
در شھرداری، به جرم شرکت در اعتصاب سال 

شدگان   ، تأييد حکم اعدام سه نفر از بازداشت٩٨
ھای محمد  نام  ماه به  ھای سراسری آبان اعتراض

رجبی، اميرحسين مرادی و سعيد تمجيدی از 
سوی ديوان عالی کشور؛ انتشار خبر تيرباران 

 ۵.  پور بدون اطVع خانواده و وکيل ھدايت عبدهللا
تير ماه، سازمان گزارشگران بدون مرز، با 

سازی آنVين،  تواب"ای با عنوان  انتشار بيانيه
" روش تازه سرکوب در جمھوری اسVمی ايران

نگاران،  را محکوم کرد، زيرا برخی از روزنامه
ھنرمندان و فعا�ن مدنی در روزھای اخير با 
احضار، بازداشت و فشار ناچار شدند از انتقادات 
گذشته خود به حکومت جمھوری اسVمی ابراز 

 تير ماه، رئيس دادگستری ۶.  پشيمانی کنند
اصفھان از صدور حکم اعدام برای ھشت تن از 

 ٧روز .   خبر داد٩٨ و آبان ٩۶معترضان دی 
تير، دادستان عمومی و انقVب شاھين شھر و 
ميمه، بدون اشاره به ھويت و تعداد متھمان، از 
صدور حکم اعدام و حبس و تبعيد برای برخی از 

 .شدگان آبان ماه خبر داد بازداشت
ھفته موسوم به قوه قضاييه چنين پشت سر گذاشته 
شد، اما اين مانع نشد که ابراھيم رئيسی، شنبه 

"ھفتم تيرماه، در ھمايش قوه قضاييه بگويد بايد : 
خواھی مردم يا درخواست احقاق حق  فرياد تظلم

اين گفته در ."  ھا با پاسخ مثبت مواجه شود آن
ی معدود از عملکرد قوه قضاييه  کنار چند نمونه

مورد نظر "  پاسخ"اين است :  تنھا يک معنا دارد
. مردم"  خواھی فرياد تظلم"رئيس قوه قضاييه به 

 سال است به ھر ۴٠ھمان پاسخی که بيش از 
ھا  گاه ميليون زيست خواھی در رنج فرياد حق

کارگر و زحمتکش، زن و مرد و کودک، فارس 
 . شود و کرد و لر و عرب و بلوچ، داده می

قوه قضاييه "  رسيدگی منصفانه"يک نمونه از 
متھمان "تحت رياست رئيسی پرونده موسوم به 

، با آن که ٩٨در آذر ماه .  است"  پرونده ھفت تپه
تجديد نظر و رسيدگی "ابراھيم رئيسی وعده 

را داده بود، وکVی متھمان گفتند که "  منصفانه
در دادگاه تجديد نظر پيش از صدور حکم ھيچ 

تپه و  ای برای شنيدن دفاعيات کارگران ھفت جلسه
کارگران و مدافعان .  سپيده قليان تشکيل نشد
جرم "  خواھی فرياد حق"کارگرانی که جز 

البته ھمان موقع .  ديگری مرتکب نشده بودند
جرم اسماعيل بخشی و ھم "قاضی پرونده 

نان، کار، "را طرح شعار "  ھايش ای پرونده
از ھمين رو، سنديکای .  خوانده بود"  آزادی
بينی آن دادگاه را  تپه، به درستی و با روشن ھفت
مظھر خشم و کينه طبقاتی يک رژيم دينی "

" ھا کارگر و زحمتکش داری عليه ميليون سرمايه
 .خواند

ھای حاکميت جمھوری اسVمی،  در تمامی سال
قوه قضاييه جز بخشی از دستگاه استبدادی و 
. چماق سرکوب دولت دينی حاکم نبوده است
ساليانی برحسب شرايط مکانی و زمانی آشکارا 
کشتار کرده است گاھی نيز در سکوت و 

در اعتراضات آبان ماه سال گذشته، .  رازدارانه
 ١۵٠٠به جز چند صد نفر يا به گزارش رويترز 

ھا به دست نيروھای جنايتکار و  تنی که در خيابان
 ٨سرکوبگر رژيم به قتل رسيدند، نزديک به 

دی ماه، بر اثر اصابت .  ھزار نفر بازداشت شدند
موشک سپاه پاسداران به ھواپيمای مسافربری 

گذشته از ماھيت .   تن کشته شدند١٧۶اوکرائينی 
گويی سران  کاری و دروغ اين جنايت، مخفی

رژيم چنان به آتش خشم و نفرت مردم دامن زد 
که به رغم سرکوب وحشيانه آبان باز به اعتراض 

در پی اين اعتراضات، نھادھای امنيتی .  برخاستند
رژيم مجدداً به بازداشت گسترده مخالفان و 
ھا  معترضان روی آوردند و بر تعداد بازداشتی

چنان افزوده شد که تشديد شرايط وحشتناک 
سران قوه .  ھا به سرتيتر خبرھا بدل گشت زندان

ھای موقت  قضاييه با صدور دستور آزادی
کوشيدند کمی از تعداد زندانيان بکاھند تا 

بسياری .  ھا رسيدگی کنند به پرونده"  سرفرصت"
ھای اخير  ھا و ماه از احکام سنگينی که در ھفته

اند به پرونده ھمين معترضان  صادر شده
اطلس "در ارديبھشت ماه، .  گردد بازمی
ھای   با بررسی آماری پرونده"  ھای ايران زندان

سياسی اعVم کرد، در سه ماھه نخست سال 
 تن از فعا�ن ١۴٧، به د�يل سياسی برای ٢٠٢٠

 نفر را برای اجرای ٣٨مدنی حکم صادر شده، 
 نفر بيش از دو ھفته ٣۵حکم به زندان فرستاده و 

ھمچنين اين بررسی نتيجه .  اند بازداشت شده
"گرفت اين واقعيت که تعداد کسانی که برای : 
حکم ]  ٢٠٢٠در سه ماه نخست سال [ايشان 

صادر شده، چھار برابر تعداد کسانی است که 
دھد  اند، نشان می بيش از دو ھفته بازداشت شده

ھای  که دستگاه قضايی مشغول بررسی پرونده
ھای گذشته، به خصوص اعتراضات آبان  فصل
 است و به سرعت در حال صدور احکام ٩٨ماه 

 ."سياسی است
 سازمان گزارشگران بدون مرز پس ٩٧در بھمن 

از دسترسی به يکی از اسناد رسمی دستگاه 
"قضايی جمھوری اسVمی اعVم کرد در اين : 

پرونده يک ميليون و ھفتصد ھزار نام ثبت شده 
است که ھمه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، 

ھای دينی و قومی،  مرد و کودک، اعضای اقليت
زندانيان عادی و زندانيان سياسی از اين ميان 

نگاران و  مخالفان سياسی نظام و روزنامه
اين ."  گيرد خبرنگاران در برمی  -شھروند 

سازمان ھمچنين اعVم کرد در واکاوی محتويات 
ھای دستگاه قضايی به اطVعاتی در  پرونده داده

 زندانی سياسی از ٩۴٠ ھزار و ۶١کم   دست باره
 تن از ۵٢٠کم   رسيده است که دست١٣۵٩سال 

 سال ١٨ تا ١۵آنھا به ھنگام بازداشت تنھا 
�زم به يادآوری است که اين سند .  اند داشته

ھا و به استان  منحصر است به فاصله ھمين سال
سازمان گزارشگران .  تھران و نه سراسر کشور

بدون مرز ھمچنين تأييد کرد که طبق اين سند، 
 ۴٨ ھزار و ۶ بيش از ٨٨در اعتراضات سال 

ناگفته .  اند تن در اعتراضات مردمی بازداشت شده
نماند که در ھمان روزھا، �ريجانی رئيس وقت 
قوه قضاييه منکر وجود زندانی سياسی در ايران 

 . شده بود
ھا، درباره سرنوشت اين  باری، در آن سال

 ھزار زندانی افرادی نظير ابراھيم ۶٢نزديک به 
 ھنگامی ١٣۵٩دادند که از سال  رئيسی حکم می

 ساله بود، از مسند داديار کرج و ٢٠ای  که طلبه
چند ماه بعد دادستان کرج آغاز به کار کرد و پس 
از مدتی سمت دادستانی ھمدان را نيز بر عھده 

 جانشين دادستان انقVب ١٣۶۴گرفت و در سال 
ھايش به  خدمتی تھران گشت و به پاداش خوش

نظام جمھوری اسVمی احکام ويژه و مستقيمی از 
در "  مشکVت قضايی"خمينی برای رسيدگی به 

يکی از اين .  ھا دريافت کرد برخی از استان
ھا مشارکت در قتل عام زندانيان  خدمتی خوش

ھمان قتل عامی که .   بود۶٧سياسی در تابستان 
ساليان بسيار از سوی سران و مسئو�ن آن زمان 

چون رازی سر به مھر از آن محافظت  رژيم ھم
ھا دريده شدند،  گاه که تمام پرده کردند، و آن می

برخی سکوت کردند، برخی منکر نقش خود 
با .  شدند، اما بسياری به دفاع از آن برخاستند

ھيئت قتل "وجود انکار رئيسی در حضور در 
هللا حسينيان قائم مقام  ، روح"عام زندانيان سياسی

 ۶٠دادستان تھران در وزارت اطVعات در دھه 
ضمن تأييد نقش ابراھيم رئيسی در اعدام زندانيان 

" گفت۶٧سياسی در سال  آقای رئيسی کسی : 
 با برخورد با منافقين امنيت ۶٠است که در دھه 

ھمان قتل عامی که يکی ".  کشور را تأمين کرد
از ھمدستانش، يعنی پورمحمدی وزير دادگستری 

 در دفاع از ٩۵در کابينه اول روحانی، در سال 
"...  آن گفت با دشمن بايد جنگيد و ھمه را بايد : 
." ايم و بايد پاسخ بديم حا� ما بدھکار شده...  کشت

رئيسی نيز، ھرچند ناگفته، نظر ديگری جز اين 
ندارد، چرا که نه تنھا در آن دھه و در آن تابستان 

چنان به اعدام  خونين، بلکه حتا پس از آن نيز ھم
يک مورد آن، .  کمر بربسته است"  دشمن"و قتل 
، روز بعد از ١٣٧١ خرداد ٢١ نفر در ۴اعدام 

نشينان شھر مشھد به  اعتراضات گسترده حاشيه
دستور وی است که با آن که دادستان وقت تھران 
بود، به طور ويژه برای رسيدگی به اين پرونده 

 .به مشھد فرستاده شده بود
در توصيف اين فرد و افرادی نظير آن ھمين بس 

ھا لقب   به آن۶٧که منتظری در ھمان سال 
ھای  داد و روحانی در رقابت"  جنايتکار تاريخ"

"انتخاباتی، او را چنين توصيف کرد ھايی  اون: 
 سال فقط زندان و اعدام بلد ٣٨که در طول 

 ".بودند
ھرچند کارنامه قوه قضاييه در تمامی اين 

خشم و کينه "ھای سياه انباشته است از اين  سال
عليه کارگران و زحمتکشان، اما "  طبقاتی

حضور رئيسی در رأس اين قوه در دورانی که 
رژيم در برابر تضادھای طبقاتی و توفانی از 

ھا قرار گرفته است، معنای  خشم و اعتراض توده
ديگری نيز به اھميت نقش اين قوه در سرنوشت 

رژيم جمھوری اسVمی ساليان .  دھد رژيم می
متمادی است که برای حفظ موجوديت خود تنھا 

ھای  گيرد، بلکه چاشنی از سرکوب بھره نمی
افکنی را نيز بر آن افزوده  تحميق و فريب و تفرقه

اينک ھم در کنار تھديد و ارعاب و .  است
با ھر گونه اعتراض "  برخورد قاطع"سرکوب و 

و معترض، نمايش مبارزه با فساد را بر پرده 



 ٧ ٨٧۶ شماره  ٩٩  تير ٩    ٧

  ٨درصفحه 

١از صفحه   

مگه من کاری کرده ام، که نامه عفو .  بنويسم
من جرمی مرتکب نشده ام؛ شما بايد .  بنويسم

 ".مجازات بشيد، چرا اصV ما را بازداشت کرديد
سپيده قليان، خبرنگار و فعال اجتماعی است که 
به دليل ھمراھی و حضور در اعتراضات 
 ٩٧خيابانی کارگران نيشکر ھفت تپه در پائيز 

 ١٩او در دادگاه اول، به .  بازداشت و زندانی شد
 سال آن ٧ ماه حبس محکوم شد، که ۶سال و 

 سال ۵حکمی که بعدا به .  قطعی و قابل اجرا بود
وقتی :  خود او در اين ويدئو می گويد.  تقليل يافت
 سال اجرايی تغيير ۵ سال اجرايی به ٧حکم از 

کرد و دادگاه تجديد نظر حتا برگزار نشد، من 
متوجه شدم که اين فقط يک بازی رسانه ای بوده 

يعنی ھمان جمله خودمانِی خودمان، که قوه .  است
 ". قضائيه شوآف می کند

سپيده قليان، پس از يک سال بازداشت، در آبان 
 ميليون تومانی ٢٠٠ با گذاشتن وثيقه ٩٨سال 
وثيقه ای که او بر اساس سخنانی که در .  آزاد شد

اين ويدئو گفته است، از اول ھم نمی خواسته 
وثيقه را قبول کند و به خاطر خانواده تن به 

او  يک سال بعد .  آزادی موقت با وثيقه داده است
 برای پس ١٣٩٩ خرداد ٢۶از آزادی موقت، در 

گرفتن وثيقه به قسمت اداری اجرای احکام زندان 
می رود، که در آنجا به او گفته شد، نامه عفو 

 . بنويس، شايد مشمول عفو شدی
سپيده قُليان، در واکنش به اين خواست نامشروع  
سيستم قضايی جمھوری اسVمی با اعتراض می 

به خاطر جرمی که مرتکب نشده ام، چرا : "گويد
اين سخنان بر ".  بايد درخواست عفو بنويسم

. مسئو�ن اجرای احکام زندان گران می آيد
ساعتی بازداشت و سپس از او خواسته می شود، 
ھفته بعد برای پس گرفتن وثيقه و بازگشت به 

 ساله خود مراجعه ۵زندان برای اجرای حکم 
 .کند

 ٩٩او، قبل از اينکه روز يکشنبه اول تير ماه 
خود را به زندان معرفی کند، اقدام به ضبط اين 

ويدئويی که پس از بازگشت او .  ويدئو کرده است
: او در اين ويدئومی گويد.  به زندان انتشار يافت

من نشستم فکر کردم و ديدم، آخرين دارائی من "
ھمين مقاومت نيم بندی که .  ھمين مقاومت است

من اينجام .  بايد به آن چنگ بزنم و بگم من ھستم
من ھيچ جرمی مرتکب .  و ھيچ گناھی نکرده ام

حداقل اينه که ديگه با اسم من بازی .  نشده ام
 ".رسانه ای انجام ندھند

او در فراز ديگری از اين ويدئو، به معرکه 
گيری دستگاه قضايی جمھوری اسVمی پرداخته 
و به سردمداران مدعی مبارزه با فساد و دزدی 

اميد اسد بيگی با کت و : "اين چنين نھيب می زند
شلوار در دادگاه ميره و مياد بيرون، ما در ھمون 
دادگاه، با دستبند و پابند می رفتيم دادگاه، ھمون 
دادگاه را، با لباس ھای زندان می رفتيم دادگاه، 
ھمون دادگاه را، اسماعيل بخشی را با لباس راه 

پدرم را ...  راه بردن دادگاه و آوردن بيرون 
ھمون دادگاھی ...جلوی ھمون دادگاه  کتک زدند

که من داد زدم، آقای ُمقيسه من اتھامم چيه؟، به 
ھمون دادگاھی که منو .  من بگو تا من بدونم

کشون کشون آوردن تو زندان قرچک، ھمون 
دادگاھی که اميد اسد بيگی داره راست راست می 

پس من چرا .  چرخه، داره ميره با� و مياد پائين
گردن گرفتم اين جرم را؟ .  بايد وثيقه بگذارم
ھمين .  و بر می گردم زندان.  خوب نمی گيرم

ھمين مونده که اعVم می .  مقاومت برامون مونده
 ".کنم

آنچه سپيده قليان به صورت چند باره در اين 
ويدئو فرياد می زند، اين است که جرمی مرتکب 
نشده و برای جرمی که مرتکب نشده است 

او با اتخاذ اين .  حاضر به گذاشتن وثيقه نيست
تصميم، در مقابل باج خواھی آشکار دستگاه 
. قضايی جمھوری اسVمی قد علم کرده است
بازداشت بدون دليل کنشگران اجتماعی و گرفتن 
وثيقه ھای سنگين برای آزادی موقت آنان، يکی 
از شيوه ھای باج خواھی جمھوری اسVمی برای 
به سکوت کشاندن فعا�ن اجتماعی، زنان، 
معلمان، فعا�ن کارگری و ديگر جنبش ھای 

سپردن وثيقه .  اعتراضی موجود در جامعه است
ھای سنگين، در حکم طنابی است که به گردن 
زندانی انداخته می شود و پس از آزادی موقت 
آنان را از ھرگونه تحرک جدی در جامعه باز 

تجربه عينی روند مبارزاتی درون .  می دارد
جامعه نشان داده است، عموم فعا�ن سياسی، 
کارگری و ديگر کنشگران اجتماعی، وقتی با 
گذاشتن وثيقه به طور موقت آزاد می شوند، دست 
و پايشان در زنجير وثيقه ھای سنگين گير است و 
ديگر نمی توانند آن تحرکات اعتراضی �زم را 

سپيده قليان با پس .  در درون جامعه داشته باشند
گرفتن وثيقه و پذيرش آگاھانه بازگشت به زندان، 
ھزينه اتھامات خود و باج خواھی دستگاه قضايی 
را به ميدان جمھوری اسVمی انداخت و بدين 
وسيله شيوه مبارزاتی نوينی را پيش پای جنبش 
اعتراضی زنان، معلمان، فعا�ن سياسی، 
. اجتماعی و ديگر کنشگران درون جامعه گذاشت
تاکتيکی که در اين بازه زمانی، درست و بر 
گرفته از شرايط عينی و روند مبارزاتی رو به 

 .  اعتVی درون جامعه است
زيباترين و پر شورترين سخنان سپيده قُليان در 

آنگاه که .  فراز پايانی اين ويدئو تبلور يافته است
عاشقانه از زندگی و جلوه ھای زيبای آن سخن 
می گويد، آنجا که با  سری سودايی به رھايی 
خود و توده ھای مردم ايران می انديشد و با چنين 
نگاھی به زيبايی ھای زندگی و تسليم نشدن در 
مقابل خواست ھای نامشروع دستگاه قضايی 

"جمھوری اسVمی، بانگ بر می کشد من ھم : 
دوست دارم برقصم، دوست دارم عاشق شم، 
دوست دارم ببوسم، دوست دارم زندگی کنم، 
دوست دارم دست معشوقه ام را بگيرم و راه برم 

من، ھمه اين ھا را می خوام برای .  آزادانه
زندگی کردن، اما زندان، اون زندان را ترجيح 
می دھم، اين زندانی که اين ھا برايم درست کرده 

من ترجيح می دھم آن بوسيدن ھا و ...اند
 ". رقصيدن ھا بماند برای بعد از آزادی واقعی من

تلفيق توامان شور و شوق و شيدايی خصوصی 
زندگی با شور و شعور اجتماعی و جسارت و از 

خود گذشتگی مبارزاتی برای رھايی خود و توده 
ھای مردم ايران از ظلم و استبداد و ستمی که 
بدان گرفتارند، به طرز شگفت انگيزی در 

سخنانی .  سخنان سپيده قُليان به غليان در آمده اند
پر شور ھمراه با تصوير روشنی از ماندگاری 
عشق و شيدايی و مبارزه، تصويری شاد و خندان 
که در قسمت پايانی اين ويدئو با رقص شادمانه و 
چرخش پروانه وار سپيده قُليان به دور خودش، 
سپيده ھای ماندگارتری را به ما و جامعه نويد می 

 .دھد
تصوير توامان عشق و عVقه مندی به زيبايی 
ھای زندگی و عشق به رھايی توده ھای مردم، 
اگرچه سخن تازه ای نيست و از بدو پيدايش 
جوامع طبقاتی تا به امروز، ستارگان بيشماری 
در آسمان پر تVطم مبارزه طبقاتی درخشيده اند و 
ھمچنان می درخشند، اما سادگی، شيوايی و بی 
پروايی دوست داشتنی کVم سپيده قُليان و نوع 
نگاه او به زندگی و شور و شوق شيوه مبارزه ای 
که در فراسوی افق کنشگران سياسی و اجتماعی 
گذاشته است، برای ما و نسل جوان جامعه ما، 
می تواند تصوير روشنی از در آميختگی عشق و 

تصوير ماندگاری از عشق .  شور و مبارزه باشد
و شور و شيدايی که پيش از اين، در خرداد ماه 

 در چھره ھميشه ماندگار سعيد سلطانپور ١٣۶٠
 در کVم خسرو گلسرخی ۵٢گل داد، در بھمن 

: شکفت، آنگاه که برای فرزندش عاشقانه سرود
. دامونم، دلبندم، با عموھای تو ما يک فدايی بوديم
در زندگی و جان باختن ھزاران کمونيست و 
آزاديخواه طی سال ھا و قرن ھای متمادی تجلی 

آنگاه که قرن ھا پيش، شاندور پتوفی .يافته است
شاعر انقVبی مجار، شور و شيدايی عشق 
خصوصی اش را به عشق مبارزاتی اش پيوند 

: آنجا که در سروده ھايش بانک بر کشيد.  داد
جانم را فدا .  عشق و آزادی، اين دو را می خواھم

. می کنم در راه عشقم و عشقم را در راه آزادی
آنگاه که لحظه ھای مستی و شور و شوق 
عاشقانه ھای زندگی اش را در پيوند با صحنه 
ھای بياد ماندنی روزھای مبارزاتی اش  در شعر 

پيوند داد و شمشير آويزان بر "  زنم و شمشيرم"
گوشه اتاق خود را از حسادت ورزيدن به لحظه 
ھای شوق و اشتياق به ھمسرش باز داشت و بر 

دوست .  شايد حسادت رنجت می دھد:  او نھيب زد
اگر .  برای تو شايسته نيست!  من چنين مباش

وطنم بازوی مرا �زم دارد، زنم با دست خود، 
تو را به کمرم می بندد .  ترا به کمرم خواھد بست

برويد با ھم و بھم :  و به ھنگام وداع خواھد گفت
 ).١.(وفادار بمانيد

ھمزمان با پخش ويدئوی شور انگيز سپيده قُليان، 
بانگ اعتراض زينب جVليان و سھيV حجاب نيز 
از پشت ديوارھای مخوف زندان قرچک ورامين 

نامه مشترک زينب .  به درون جامعه پژواک يافت
ما زنده به آنيم "جVليان و سھيV حجاب با عنوان 

که آرام نگيريم، موجيم که آسودگی ما، عدم 
، جلوه ھای ديگری از زيبايی  شور و "ماست

عشق و مقاومت زنان زندانی ايران را به نمايش 
مقاومتی پر شور و بياد ماندنی که اين .  گذاشت

: چنين در نامه مشترک آنان تجلی يافته است
اينجانبان زينب جVليان و سھيV حجاب، "

جمھوری اسVمی را به رسميت نمی شناسيم و 
ھرگز، از آن ھا تقاضای مرخصی، آزادی و عفو 

چرا که فردی طلب .  نکرده ايم و نخواھيم کرد
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بخشش و عفو می کند، که مرتکب اشتباھی شده 
ما، پژواک خواسته ھا، آرزوھا، حقوق .  باشد

مدنی و شھروندِی از دست رفته مردمان 
ما زندانيان، سال ھاست که ...  کشورمان ھستيم

در زندان ھای جمھوری وحشت، جمھوری 
ترور، جمھوری فقر، از حقوق انسانی برخوردار 
نبوده و در بيدادگاه ھای جمھوری اسVمی بدون 

انواع .  داشتن وکيل محاکمه ناعاد�نه شديم
از .  شکنجه ھای جسمی و روحی را متحمل شديم

ابتدايی ترين حقوق انسانی خود برخوردار 
حکومت ستمگر، بارھا و بارھا تحت .  نبوديم

عناوين مختلف، با توسل به دروغ و فريب و ريا، 
تحت عنوان جلسه بازپرسی، جلسه دادگاھی، ما 
را از زندان خارج و ماه ھای متوالی در خانه 

ھمراه با (ھای امن، مورد بازجويی ھای خشن 
 . قرار داد) شکنجه، توھين و اھانت

زينب جVليان و سھيV حجاب، در شرايطی که 
خطر مرگ و ابتV به ويروس کرونا آنان و ديگر 
زندانيان را تھديد می کند، در اعتراض به شرايط 
نامناسب بھداشتی زندان قرچک ورامين، به 

يعنی (خاطر ابتدايی ترين حقوق انسانی خود 
چند روزی )  بھداشت و مراقبت ھای جسمانی

است که دست به اعتصاب غذا زده اند و 
انتقال از سياه چال قرچک به سياه چال "خواستار 

 .شده اند" اوين
نامه مشترک زينب جVليان و سھيV حجاب 
ھمانند ويدئوی سپيده قُليان در فراز پايانی، با 
تصويری از رقص و شور و مقاومت و پايداری 

سيصد گل سرخ و يک گل "زنان ايران در شعر 
گر ما   -نصرانی، ما را ز سر بريده می ترسانی

ز سر بريده می ترسيديم، در محفل عاشقان نمی 
پشت "اوج می گيرد و با بيان اينکه از "  رقصيديم

اين ميله ھا، اميد برای يک زندگی آزاد در وجود 
، شوق زندگی، ماندگاری "ما زبانه می کشد

مبارزه و اميد به آينده ای شکوفا را در شريان 
. مبارزاتی توده ھای مردم ايران جاری می کنند
ما "اميد به ماندگاری و پايداری مبارزه و اينکه 
، در "نبايد بميريم، رويا ھا بی مادر می شوند

آنچنان گل .  گستره ای به وسعت ايران گل داده اند
دادنی که سپيده قُليان در پايان ويدئوی خود بی 
کVم و تنھا با رقصيدن و پروانه وار به دور خود  
چرخيدن، شادی و شکوفايی لحظه ھای مبارزاتی 
جاری در متن جامعه را اين چنين بازتاب داده 

يک دست جام باده و يک دست زلف يار، :  است
 .رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست

شاندور پتوفی، بزرگترين شاعر انقVبی   -)١(
مجار است که در رديف معروفترين شاعران 

 در ١٨٢٣او در سال .  انقVبی جھان قرار دارد
در .  يک خانواده روستايی و دھقانی به دنيا آمد

ربع دوم قرن نوزدھم، يعنی دوران کوتاه زندگی 
شاندور پتوفی، مجارستان اسير و مستعمره 

از وقتی که شاندور پتوفی .  امپراتوری اتريش بود
فعاليت مطبوعاتی خود را آغاز کرد، بتدريج 
ھمچون ستاره درخشانی شد که تمام عناصر 
انقVبی را ھمانند ھاله ای به دور خود جمع می 

پتوفی و ھمرزمانش، با درخواست ھای .  کرد
اصVح طلبانه و رفورميستی مخالفت داشتند و 
يک برنامه انقVبی پيشنھاد می کردند  که در آن 

قوانين بردگی دھقانی الغاء گردد، آزادی ھای 
دمکراتيک برای مردم برقرار شود و استقVل 

پتوفی را از اين .  ملی برای وطن تامين گردد
زمان تا مرگ زود رسش ھمواره بايد در قلب 
حوادث و پيشاپيش صفوف انقVبی مردم جستجو 

 ١٨۴٩شاندور پتوفی سر انجام در تابستان .  کرد
به ھنگام آخرين پيکارھای دليرانه اش که با  
. ارتش امپراتوری اتريش می جنگيد، کشته شد

.  ماه داشت٧ سال و ٢۶پتوفی به ھنگام مرگ 
بعد از مرگ او، مجموعه ای از خاطرات و 

" زنم و شمشيرم"شعرھای انقVبی از جمله شعر 
ھمراه با ھمسری جوان و  فرزندی يکساله 

، نگاه "زنم و شمشيرم"در سروده .  برجای ماند
شاندور پتوفی به شور و شوق زيبايی ھای 
زندگی و عاشقانه ھای خصوصی اش در تلفيق با 
شور و شوق مبارزاتی او به طرز شگفت 

"انگيزی بيان شده است شادی ما عظيم است، : 
کبوتری بر بام خانه است، ستاره ای در آسمان 

او را .  نشسته است، و در آغوش من زن عزيزم
به شيرينی می جنبانم در گاھواره بازوانم، بدان 
سان که شبنمی می جنبد، بر برگ ھای لرزان 

. شادی ما عظيم است، و لذت ما بی پايان.  درخت
خوشبختی ما درخشان است، چون مرواريدی 

اما شمشيرمن، ھيچ راضی نيست و نگاه .  غلتان
. خشمناکش را، از روی ديوار به ما دوخته است
ای شمشير پير چرا چنين می نگری، چنين 

نادان فرتوت، شايد حسادت رنجت .  خشمناک؟
برای تو شايسته !  دوست من چنين مباش!  می دھد
چرا بايد تو حسادت کنی، تو که زن مرا .  نيست

خوب می شناسی، بايد روحش را ھم شناخته 
اگر وطنم بازوی مرا �زم دارد، زنم با .  باشی

تو را به .  دست خود، ترا به کمرم خواھد بست
: کمرم می بندد و به ھنگام وداع خواھد گفت

ازکتاب زندگی . (برويد با ھم و بھم وفادار بمانيد
. و اشعار شاندور پتوفی شاعر انقVبی مجار
 Vگردآوری و ترجمه، محمود تفضلی و آنج

 ).بارانی
زينب جVليان و سھيV حجاب، دو زندانی   -)٢( 

سياسی کرد ھستند که ھم اينک در زندان قرچک 
زينب .  ورامين دوران حبس خود را می گذرانند

 بازداشت و در ھمان ١٣٨٨جVليان، در سال 
سال به اتھام خروج غير قانونی از کشور به يک 
سال حبس تعزيری و به اتھام محاربه از طريق 
عضويت در گروه ھای مخالف نظام جمھوری 

حکم اعدام او در .  اسVمی به اعدام محکوم شد
دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی کشور تاييد، اما 
. با يک درجه تخفيف، به حبس ابد تقليل يافت
زينب جVليان، از جمله زندانيانی است که طی 

 سال حبس به مرخصی نيامده و حتا در دوره ١٢
شيوع کرونا و به رغم اينکه به ويروس کرونا 
مبتV شده است، از مرخصی و آزادی موقت 

 . محروم بوده است
 توسط نيروھای ٩٨سھيV حجاب، در خرداد ماه 

. امنيتی بازداشت و به بند زنان اوين منتقل شد
چندی بعد به يکی از خانه ھای امن اطVعات 
سپاه منتقل و پس از مدتی مجددا به بند زنان اوين 

 اسفند ٢٨سھيV حجاب، در تاريخ .  بازگردانده شد
 دادگاه انقVب تھران به ٢٨ توسط شعبه ٩٨

تبليغ عليه نظام، "رياست قاضی ُمقيسه به اتھام 
اجتماع و تبانی، تشويش اذھان عمومی به قصد 

مجموعا به "  آشوب و تشکيل گروه غير قانونی
 سال آن ۵ سال حبس تعزيری محکوم شد، که ١٨

 ٩٨ اسفند ٢۴سھيV حجاب، در .  قابل اجرا است
 ٣به دليل شيوع کرونا با توديع قرار وثيقه 

ميليارد تومانی، به صورت موقت تا پايان مراحل 
 خرداد ۴او در .  دادرسی از زندان اوين آزاد شد

 بازداشت و به زندان قرچک ورامين منتقل ٩٩
 .گرديد
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برده است، چندان که گويی رئيسی اولين رئيس 
قوه قضاييه است که خواھان برخورد با مفسدان 

چند دادگاه نمايشی ھم .  ھا است و پيگيرترين آن
رو، که ھيچ  نمايشی نه از آن.  در جريان است
ھای محکوم نخواھد شد، بلکه  کس در اين دادگاه

از اين نظر که دامنه آن از چند مھره دست چندم 
و مصونيت رؤسای اين مفسدان از محاکمه و 
. تسويه حساب جناحی و باندی فراتر نخواھد رفت
دست اندرکاران اين نمايش، حتا در ظاھرسازی 
نيز مھارت چندانی ندارند يا تماشاگران نمايش 

پرونده .  اند که فريب بخورند تر از آن شده باتجربه
طبری با وجود ابعاد گسترده و طرح اسامی 
مختلف و تصوير يک شبکه در ھم پيچيده از 
سران و رؤسا و مديران و مسئو�ن، قرار است 

اين دستور مستقيم .  به ھمين چند نفر محدود بماند
 . رھبری است
 تير، در ارتباط ٧ای صبح روز شنبه  علی خامنه

تصويری با رئيس و مسئو�ن دستگاه قضايی،  
عليه قوه قضاييه حمله "  ای جوسازی رسانه"به 

کرد و خواھان آن شد که اين قوه بکوشد با 
وی .  تبليغات چھره خوبی از خود نشان دھد

ھمچنين مدعی شد مبارزه با فساد از دوره آقای 
در واقع فرمان .  آملی �ريجانی آغاز شده است

ھا  فضولی بيش از اين موقوف و به با�يی:  داد
اين امر البته خطاب به رئيسی نبود .  دست نزنيد

چرا که در .  داند که وظيفه خود را به خوبی می
 سال معاون اول قوه ١٠کنار مناصب ديگر، 

 سال نيز رئيس سازمان بازرسی ١٠قضاييه و 
جا ھم فساد و  اگر در آن.  کل کشور بوده است
اش در رفته باشد، در مقام  اختVسی از زير چشم

توليت آستان قدس رضوی که حديث و حکايت 
فساد رايج در آن فراوان است، چشم و گوش پری 

 . دارد" مبارزه با فساد"از فسادھا و نحوه 
ھای اخير دستگاه قضايی، پليسی و  گرچه در ماه

ھای  امنيتی جمھوری اسVمی در ميانه بحران
ھای  سياسی، اقتصادی و اجتماعی، به سياست

روی "  تبليغ چھره خوب"دوگانه سرکوب و 
انداز تعديل  سياستی که در نبود چشم.  آورده است

ھا، با وجود تأثير کوتاه مدت  و کاھش اين بحران
زمان  خشم  احتمالی، ترديدی نيست که ھم

. تر خواھد کرد ھای مردم را نيز فزون توده
خشمی که سرانجام اين رژيم وحشت و ترور و 

ھای خود خواھد  فقر و تبعيض را در ميان شعله
 .سوزاند

 

قوه قضاييه جمھوری اس)می، 
 ای از فساد و جنايت آميزه
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 اطVعيه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست
 

 پيروز باد مبارزه متحد و متشکل کارگران نيشکر ھفت تپه
 
 

، با ١٣٩٩ خرداد ٢۶اين اعتصاب، که از روز دوشنبه .  اعتصاب يکپارچه کارگران مبارز ھفت تپه، دھمين روز خود را پشت سر گذاشت
شرکت جمع بزرگی از کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه، شامل بخش ھای تجھيزات مکانيکی، زيربنايی، امور اداری، خوراک دام و 

با گذشت روزھای اوليه، صفوف کارگران اعتصابی به تدريج .  کارگران بخش کشاورزی آغاز شد، در روزھای بعد گسترش بيشتری يافت
 . فشرده تر و منسجم تر شد و عمV تمام بخش ھای شرکت را فرا گرفت

نان، کار، آزادی، " با تبيين شعار ٩٧اعتصاب متحدانه کارگران ھفت تپه، يک بار ديگر نشان داد که مبارزات شکوھمند آنان، که از پاييز 
، فصل نوينی را در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ايران رقم زد، تعطيل بردار نيست و کارگران مجتمع کشت و صنعت "اداره شورايی

عVوه بر اين، اعتصاب کارگران ھفت تپه، .  نيشکر ھفت تپه به رغم شرايط کرونايی، ھمچنان زنده و پويا در صحنه مبارزه حضور دارند
نشان داد که سرکوب، اخراج، بازجويی، زندان، و اعمال شيوه ھای ارعاب و شکنجه، سد کننده راه مبارزاتی آنان نيست و ھفت تپه تا تحقق 

 .کامل خواست ھای بر حق خود، به مبارزه ادامه خواھد داد
کارگران ھفت تپه که صدای اعتراض و اعتصاب شان، ھم اينک در جای جای جامعه طنين انداز است، در اعتراض به عدم رسيدگی 

در شرايطی که گرانی بيداد می کند، در شرايطی که معيشت روزانه کارگران با ھمين حداقل .  کارفرما به خواست ھايشان شکل گرفته است
دستمزد ماھيانه می گذرد، و در شرايطی که يک ھفته از تيرماه گذشته است، کارگران ھفت تپه ھنوز حقوق معوقه ماه ھای فروردين و 

 . ارديبھشت و خرداد را نگرفته اند
طبقه کارگری که قربانی نظام وحشی سرمايه . وضعيت کنونی کارگران ھفت تپه، يک نمونه از وضعيت اسفبار کل طبقه کارگر ايران است

کارگرانی که از بام تا شام کار می کنند، استثمار می شوند، برای کارفرمايان، انباشت سرمايه توليد می کنند، اما . داری حاکم بر ايران است
کارگرانی که از .  خود از داشتن ابتدايی ترين امکانات يک زندگی انسانی محرومند، و سفره شان، روز به روز کوچک و کوچکتر می شود

دريافت به موقع ھمان حداقل دستمزدھای بخور و نمير ماھانه بی بھره اند و در اين وضعيت اسفبار ويروس کرونا، دفترچه ھای بيمه 
 .درمانی شان نيز چند ماه است که تمديد نشده است

تحميل اين بی حقوقی و شرايط طاقت فرسا، بخش ھای مختلف کارگران ھفته تپه را بر آن داشت تا بار ديگر به اعتراض و اعتصابی 
کارگرانی که متحدانه دست از کار کشيده، خواستار پرداخت کامل دستمزد، لغو خصوصی .  ھمگانی برای تحقق مطالبات خود اقدام کنند

. سازی ھفت تپه، بازگشت به کاِر اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و ديگر کارگران اخراجی و تمديد دفترچه ھای بيمه درمانی خود ھستند
کارگران اعتصابی ھفت تپه، عVوه بر مطالبات فوق، خواستار محاکمه اميد اسد بيگی کارفرمای فاسد شرکت مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

کارفرمای فاسدی که با ھمدستی دولت سرمايه داری حاکم بر ايران، کارگران را سرکوب و با پرونده سازی ھای .  ھفت تپه نيز ھستند
کارفرمايی که .  امنيتی، فعا�ن کارگری و نمايندگان شورای کارگری ھفت تپه راھی زندان و بند و شکنجه گاه ھای جمھوری اسVمی کرد

 .اکنون فساد و دزدی ھای کVن او برای ھمگان روشن شده است
. پوشيده نيست، شرايط فVکت بار حاکم بر کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه، برشی از وضعيت کلی طبقه کارگر ايران است
طبيعتا، تا زمانی که نظام سرمايه داری بر ايران حاکم است و جمھوری اسVمی بر سرير قدرت، اين وضعيت فVکت بار، برای کارگران 

لذا، کارگران و ساير زحمتکشان ايران ھمانگونه که با تشکل و اتحاد و .  ھفت تپه و کل طبقه کارگر ايران وخيم و وخيمتر خواھد شد
سازماندھی برای تحقق حقوق معوقه و مطالبات فوری شان مبارزه می کنند، �زم است مبارزات خود را در ابعادی گسترده و ھمگانی تا 

 . سرنگونی رژيم سرمايه داری حاکم بر ايران و برقراری حکومت شورايی ادامه دھند
شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست، ضمن حمايت و پشتيبانی کامل از اعتصاب کارگران ھفت تپه، تمامی کارگران ايران را به 
وحدت عمل و تشديد مبارزه برای رسيدن به خواست ھای بر حق خود و حمايت و پشتيبانی از مطالبات کارگران اعتصابی مجتمع کشت و 

 .صنعت نيشکر ھفت تپه فرا می خواند
 

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

 ١٣٩٩ تير ۴
 ٢٠ ژوئن ٢۴

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

 .و ھسته اقليت
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١١درصفحه   

١٢از صفحه   

 .ای انسانی روبرو شويم و بلوچستان با فاجعه
طور خاص بايد تاکيد کرد  بر اين نکته نيز به
ھا نيز کرونا بيش از ھر  که در ھمين استان

گروھی، فقرای جامعه، کارگران و 
زحمتکشان را ھدف خود قرار داده است و 

برای نمونه .  دليل آن نيز روشن است
آور  ھای سرسام کارگران برای تامين ھزينه

معيشتی مجبور به کار کردن و تن دادن به 
ای ھستند که  شرايط کاری غيرانسانی

ھا  داران پست و جنايتکار به آن سرمايه
عسلويه يک نمونه آشکار اين . کنند تحميل می

 . کارگرُکشی است
. عسلويه مرکز نفت و گاز و پتروشيمی است
با آغاز فصل تابستان و به دليل کاھش 
مصرف گاز، تعميرات اساسی سا�نه 

برای تعميرات .  شود ھا شروع می پا�يشگاه
اساسی، کارگران مجبورند در کنار ھم کار 

فرسا و با ساعات  کنند، کاری سخت و طاقت
. ھم در ھوای گرم و آلوده عسلويه طو�نی آن

با (داران  ست که سرمايه اين در حالی
ترين  عموما حتا ابتدايی)  ھمدستی پيمانکاران

اصول بھداشتی برای جلوگيری از انتقال 
ويروس کرونا را به دليل خساست و 

اھميت بودن جان و سVمت کارگران  بی
 .کنند ھا، رعايت نمی برای آن

در حالی که بويژه در دو ھفته اخير، شيوع 
کرونا در عسلويه و کنگان اوج گرفته است، 
صاحبان ثروت و سرمايه به جای تشديد 

ھای  ھای بھداشتی حتا توزيع بسته مراقبت
به .  اند بھداشتی برای کارگران را قطع کرده

ھا در اثر  دليل بيماری تعدادی از راننده
ھا که کارگران  ويروس کرونا، تعداد سرويس

را از محل خواب و استراحت به محل کار و 
کنند کم شده است و در  برعکس منتقل می

نتيجه کارگران مجبورند حتا با تراکم 
بيشتری نسبت به قبل از شيوع کرونا از اين 

ھای حمل و نقل استفاده کنند که  سرويس
 .کند خطر انتقال کرونا را باز بيشتر می

ھا و  ی کارگران عسلويه، پا�يشگاه گفته به
ھای منطقه ھر روز شاھد گسترش  پتروشيمی

اما تنھا کاری که .  ويروس کرونا ھستند
دھند  داران در عسلويه انجام می سرمايه

کنترل دمای بدن است که اين کنترل نيز به 
دليل دمای با�ی ھوای تابستانی در استان 

که تب از عVئم اوليه  دقيق نيست و دوما اين
ابتV به ويروس کرونا نيست، بدين ترتيب 
اگر يک کارگر به ويروس کرونا مبتV شده 
باشد با توجه به شرايط کاری کارگران و 
عدم رعايت اصول بھداشتی از سوی 

داران، به سرعت ساير کارگران نيز  سرمايه
مشکل ديگر .  شوند به اين ويروس آلوده می

عسلويه اين است که اساسا آزمايشگاه 
تشخيص کرونا در آن وجود ندارد و تمام 

ھای کرونا بايد به مرکز استان يعنی  تست
کشد  بوشھر برود که خود يک ھفته طول می

و در طول اين ھفته کارگر آلوده به ويروس 
تواند کارگران ديگری را به ويروس  می

 .آلوده کند
سعيد کشمير رئيس دانشگاه علوم پزشکی 
بوشھر در ارتباط با ميزان شيوع ويروس 

"گويد کرونا در استان می ھای  شھرستان: 
بوشھر و عسلويه از نظر بستری در 
خردادماه در محدوده قرمز و ديلم و کنگان 

 شھرستان ۴در سطح ھشدار ھستند، ھمچنين 
ديگر نيز با توجه به آمارھای موجود قرمز 

با اين حساب شرايط کنونی .  خواھند شد
استان بوشھر از سطح ھشدار گذشته و به 

 ".شود بحران تبديل می
چنين موسی احمدی نماينده مجلس اسVمی  ھم

: گويد از کنگان، دير و جم در اين رابطه می
در عسلويه و کنگان از حالت قرمز ھم "

در عسلويه و کنگان ..  .ايم عبور کرده
کارگران از سراسر کشور حضور دارند، 
. کارگران بومی نيز با آنھا ارتباط دارند

گردند و  شان برمی ھای ھا ھر شب به خانه اين
ھر .  کنند ھای خود را  ھم آلوده می خانواده

ای از عسلويه و  روز گزارشات تکان دھنده
رسد، متاسفانه ھر  کنگان  به دست ما می

من .  روز شاھد مرگ و مير در استان ھستيم
خواھم  به مسئو�ن بگويم اگر روند با  می

ھمين وضعيت پيش برود، به زودی در 
 ".منطقه بحران جدی خواھيم داشت

داران  ھای سرمايه اصطVح روش يکی از به
برای مقابله با شيوع ويروس کرونا اين است 
که کارگران مبتV به کرونا را مجبور به 

در اين . کنند بازگشت به محل زندگی خود می
شرايط نه تنھا اعضای خانواده کارگر بيمار 
ممکن است به کرونا مبتV شوند، بلکه تمام 
ھمسفران و کسانی که در طول بازگشت به 
خانه با کارگر بيمار کرونايی به نحوی در 
. ارتباط بودند، به ويروس کرونا آلوده شوند
نکته مھم ديگر اين است که کارگرانی که به 

شوند در واقع به  بيماری کرونا مبتV می
شوند و اين  مرخصی اجباری فرستاده می

مرخصی بدون ھرگونه دستمزدی است و از 
اين نظر نيز کارگر مبتV به کرونا و 

گيرند  ی او تحت فشار مالی قرار می خانواده
ھا و نيز  تواند در چگونگی مداوای آن که می

ھای بھداشتی خانواده کارگران  کيفيت مراقبت
در يک نمونه ديگر برخی از .  تاثير بگذارد
ھای پارس جنوبی يک ھفته به  پا�يشگاه

ی کارگران اضافه کردند اما  مرخصی ماھانه
يعنی !!!  اين مرخصی بدون دستمزد است
داران به  فشار معيشتی بيشتر سرمايه

 .کارگران
ی  وضعيت کارگران در عسلويه يک نمونه

استثنايی در ايران نيست، وضعيت تمام 
. کارگران ايران کم و بيش ھمين گونه است
در اواخر ماه ارديبھشت ھنگامی که تعدادی 
 Vاز کارگران فو�د اھواز به کرونا مبت
شدند، ھيچ اقدامی از سوی مالکان کارخانه 
برای محافظت از کارگران نشد و اغلب 
کارگران به ژل دست و يا ماسک دسترسی 

ھم اکنون برای تست کرونا .  نداشتند
ست  کارگران بايد پول بدھند و اين در حالی

که کارگران به نان شب خود محتاج ھستند، 
توانند ھزينه مالی تست  آن وقت چگونه می

ھا کارگر از  ميليون.  کرونا را متحمل شوند
جمله کارگران ھفت تپه چند ماه است که 

گاه اين  آن.  اند دستمزد دريافت نکرده
توانند با کرونا مبارزه  کارگران چگونه می

ھا در نظر  يا مردمی را در اين استان!  کنند؟
بگيريد که حتا با مشکل آب آشاميدنی روبرو 

توانند  ھا چگونه می ھستند، آن وقت آن
بھداشت خود را رعايت کنند و مرتب 

 !!!شان را با آب و صابون بشويند؟ ھای دست
آشامان  صاحبان ثروت و سرمايه، اين خون

جنايتکار، ھيچ ارزشی برای جان کارگران 
حقوقی کارگران  اين وضعيت بی.  قائل نيستند

ھای ضد  ترين سياست نتيجه اعمال وحشيانه
داری،  کارگری دولت حافظ مناسبات سرمايه

وقتی شھردار .  جمھوری اسVمی است
فرديس کرج در پاسخ به اعتراض کارگران 

اند با  شھرداری که سه ماه دستمزد نگرفته
"گويد شرمی تمام می وقاحت و بی تان  ھمه: 

نيرو در شھر ...  کنم ساعته اخراج می را يک
زياده، شما دست من رو بوسيدی که اومدی 

واقعيت امروزی کشور و موقعيت و "  داخل
. سازد حقوقی کامل کارگران را عيان می بی

ايران، بھشت سرمايه داران، جھنم 
ھا کارگر  سوء استفاده از ميليون!!  کارگران

بيکار جويای کار، سوء استفاده از نبود 
ھای صنفی ، سياسی، مستقل و علنی  تشکل

گيری از قوانين شديدا ضد  طبقه کارگر، بھره
کارگری جمھوری اسVمی که تنھا يکی از 
نتايج آن قراردادی کردن تقريبا عموم 
کارگران است، شرايط کنونی را برای 
کارگران رقم زده است، شرايطی که 

شان را به قربانيان  ھای کارگران و خانواده
بزرگ شيوع ويروس کرونا در ايران نيز 

 . تبديل کرده است
ترين  دولت جمھوری اسVمی يکی از وحشی

داری حاضر در جھان  ھای سرمايه دولت
عملکرد دولت در مقابله با شيوع .  است

تنھا کار .  ويروس کرونا يک نمونه است
دولت تاکنون اين بوده است که با ارائه آمار 
دروغ، ميزان واقعی شيوع کرونا در کشور 
را �پوشانی کند تا کارگران را مجبور به 

اکنون  بدون شک تا ھم .  رفتن به سر کار کند
ترين قربانی ويروس  نيز مردم ايران بزرگ

. اند در جھان بوده)  به نسبت جمعيت(کرونا 
توان از اين موضوع  خوبی می اين را به

 جمھوری اس)می و کشتار کارگران با کرونا
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جمھوری اس)می و کشتار 
 کارگران با کرونا

١٠از صفحه   

 
 
 

 اعVميه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست  
 

 تائيد حکم سه زندانی آبانماه
 !احکام اعدام سه زندانی سياسی بايد لغو شود

 
بانماه نود و ھشت را سر به آ جمھوری اسVمی با اشکال مختلف و با پنھانکاری تVش دارد اسيران 

اخيراً ديوان عالی کشور رژيم اسVمی، حکم سه زندانی سياسی اميرحسين مرادی، سعيد .  نيست کند
شدگان آبانماه بودند که در اسفند سال  اين سه جوان از بازداشت .  تمجيدی و محمد رجبی را تائيد کرد

 توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند و بدنبال اعتراض به اين احکام، ھم اکنون ديوان ٩٨
شرکت "اين سه جوان تحت فشار و شکنجه بجرم .  عالی کشور مجدداً اين احکام را تائيد کرده است

متھم و "  در درگيری مسلحانه، مشارکت در تخريب اموال عمومی و خروج غير قانونی از کشور
دو نفر از اين زندانيان موفق شده بودند به ترکيه بگريزند اما دولت جنايتکار .  محکوم به اعدام شدند

جمھوری اسVمی در .  ترکيه در ھمدستی با جمھوری اسVمی آنھا را ديپورت و تحويل رژيم داد
 معترض را با گلوله جنگی به قتل رساند و ھزاران نفر را ١٥٠٠جريان اعتراضات آبانماه بيش از 

 . ھنوز از سرنوشت اين زندانيان و مکان آنھا خبری در دست نيست. دستگير و زندانی کرد
 

شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست صدور و تائيد اين احکام اعدام را ناشی از نفرت و ترس 
جمھوری اسVمی از مردم بپاخاسته، کارگران و گرسنگانی ميداند که در کمين وی نشسته اند و ھر 

می مردم راحکومت اسVمی .  آنان سخن ميگويند" شورش قريب الوقع"روز سران با�ی حکومت از 
کشد و احکام شVق و زندان و بيگاری صادر ميکند تا سرپا بماند، تا بترساند و چتر اختناق را 

ما اين احکام شنيع را محکوم ميکنيم و خواھان مبارزه سراسری برای لغو آنھا و .  گسترش دھد
ما دولت جنايتکار ترکيه را شريک .  آزادی کليه بازدادشت شدگان آبانماه و زندانيان سياسی ھستيم

جرم و ھمدست جمھوری اسVمی ميدانيم که دو نفر از اين جوانان را در معامله ای کثيف تحويل 
ما از نيروھای اردوی آزاديخواه و .  جمھوری اسVمی داد و ھم اکنون در انتظار اعدام بسر ميبرند

سازمانھای مختلف در داخل و خارج کشور ميخواھيم عليه اين احکام و برای متوقف کردن آن 
اعدام قتل عمد .  فعا�نه و با در نظر گرفتن شرايط بھداشتی، ھر کاری که ميتوانند صورت بدھند

 ! دولتی است و بايد متوقف شود
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس)می
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 ٢٠٢٠ ژوئن ٢٤ – ١٣٩٩ تيرماه ٤

 
 -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا

 .و ھسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 

که ھيچ کشوری حتا آمريکا و برزيل به فھميد 
با شيوع )   ماه۵(اين اندازه از نظر زمانی 
برای درک بھتر .  اند ويروس کرونا روبرو نبوده

موضوع بايد اين را در نظر بگيريم که براساس 
 ۴/  ٣اعVم مدير سازمان بھداشت جھانی حدود 

 جان خود را از ١٩درصد از مبتVيان به کوويد 
ترين آماری که محققان از  پايين.  دھند دست می

ميزان مرگ و مير مبتVيان به ويروس کرونا 
حال .  اند يک درصد است ارائه کرده)  ١٩کوويد (

اگر ھمين يک درصد را در مورد ميزان مرگ و 
مير بر اثر کرونا در ايران در نظر بگيريم، با 

ھای عليرضا رئيسی معاون وزرات  توجه به گفته
بھداشت جمھوری اسVمی در نشست خبری 

 ۴٠ تيرماه وزارت بھداشت که ۴ويدئو کنفرانسی 
 ١۵ھای قم و گيVن و  درصد از جمعيت استان

اند،  درصد از جمعيت تھران  به کرونا آلوده شده
توان با يک محاسبه ساده دريافت که بين آمار  می

رسمی با آمار واقعی مرگ و مير بر اثر ويروس 
 .ھا فاصله وجود دارد کرونا فرسنگ

دليل اصلی سياست دولت جمھوری اسVمی را 
توان در ھمين سخنان عليرضا  خوبی می نيز به

"گويد وی می.  رئيسی ديد  ميليارد ١١۴آمريکا : 
 ٢٢د�ر برای کرونا پول گذاشت، انگليس 

پول ما برای کرونا يک ميليارد يورو از .  ميليارد
 ماه از اپيدمی ۵صندوق توسعه ملی که با گذشت 

بايد .  ايم  درصد اين پول را گرفته٣٠کرونا فقط 
به بيان روشن و آشکار، "!!!  نگر باشيم واقع

جمھوری اسVمی برخVف ديگر کشورھا حتا 
دولت آمريکا که در راس آن يک رئيس جمھور 
نژادپرست با تمايVت فاشيستی قرار دارد حاضر 
به خرج کردن پول برای مقابله با شيوع کرونا 

 ميليارد ٧٠گويد حدود  رژيمی که خود می.  نيست
ھا که مالک  د�ر ذخيره ارزی دارد اما اين پول

اصلی آن مردم ايران ھستند، برای اين مردم 
شود ولی در کشورھای ديگر صرف  خرج نمی

چنين به جيب  شود و ھم جنگ و خونريزی می
رود که  گشاد مقامات دولتی و مذھبی حاکم می

. ميزان و پايانی برای آن در تصور نيست
 .جمھوری اسVمی فاسدترين حکومت دنيا

اما راه حل ھمين دولت جنايتکار که حاضر 
نيست برای مقابله با شيوع کرونا و حفظ جان 

اين !  ای کند چيست؟ کارگران و زحمتکشان ھزينه
وی .  بينيم را نيز در سخنان عليرضا رئيسی می

که ميزان ابتV به کرونا در گيVن و قم  پس از اين
 درصد و ساير ١۵ درصد، تھران را ۴٠را 
کند،   درصد اعVم می۵ تا ۴ھا را بين  استان
 ۶۵برای رسيدن به ايمنی جمعی با�ی : "گويد می

". درصد از جمعيت درگير ويروس کرونا شوند
عام مردم برای رسيدن به ايمنی  اين يعنی قتل

چرا که جمھوری اسVمی و طبقه حاکم !!  جمعی
دار حاضر به ھزينه کردن برای مردم  سرمايه
جمھوری اسVمی البته از درگير کردن .  نيستند

مردم با ويروس کرونا ھدف ديگری نيز دنبال 
که بر اين گمان است که شيوع  کند و آن اين می

 !!  تکرار نشود٩٨شود تا آبان  کرونا باعث می
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس)می 

١٠درصفحه   

ايران يکی از اولين کشورھايی بود که کرونا در 
 اما در حالی که بسياری از .آن شيوع پيدا کرد

کشورھايی که حتا بعد از ايران با شيوع ويروس 
کرونا روبرو شدند، توانستند با شيوع آن مبارزه 
و ويروس را تا حدود بسيار زيادی تحت کنترل 
بگيرند و حتا در مواردی ويروس کرونا را در 

ی کشور خود از بين ببرند، مردم ايران  محدوده
چنان درگير شيوع ويروس کرونا ھستند و ھر  ھم

روز قربانيان زيادی به درگذشتگان قبلی در اثر 
 .شوند ويروس کرونا افزوده می

 ماه از انتقال ويروس کرونا به ايران و شيوع ۵
گذرد و رژيم جمھوری  آن در اوايل ماه بھمن می
 ماه زمان برای مقابله با ۵اسVمی در حالی که 

١٢ 
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شيوع ويروس کرونا داشت، تمام اين زمان را با 
ھای منفعVنه خود نه تنھا ھدر داد، بلکه  سياست

عمV به پخش شدن اين ويروس در تمام کشور 
ھای  نمونه واضح آن نيز استان.  ياری رساند

جنوبی ھستند که امروز شديدا درگير شيوع 
ھای  در حالی که در ماه.  اند ويروس کرونا شده

چون قم،  ھايی ھم اول و با شيوع کرونا در استان
ھا از نظر  تھران و گيVن، وضعيت اين استان

شيوع کرونا سفيد بود اما جمھوری اسVمی با 
ھای درگير  عدم قرنطينه کشور و بويژه استان

ھايی  کرونا، باعث شد که امروز در استان
چون خوزستان، ھرمزگان، بوشھر و سيستان  ھم

 جمھوری اس)می و کشتار کارگران با کرونا

 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


