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درمحکوميت وحشی گری اس�می 
 و دفاع از آزادی بيان
  بی ھيچ حد و مرزی

 
 انسان در شھر نيس فرانسه، ٣ نفر، ٣قتل فجيع 

ی  در ادامه قتل وحشيانه معلم فرانسوی، در وھله
ی ارتجاع اس3می به  ی جنايتکارانه اول حمله

. ھا ای برای بستن دھان آزادی بيان است، حمله
ھای  جناياتی که مقامات مذھبی و حاکمان دولت

گيری آن  ارتجاعی اس3می نقش مھمی در شکل
ھايی که با تکيه زدن  بر اريکه  ھمان.  دارند

شان، و يا  قدرت ،  مردم را به دليل بيان نظرات
. کشند شان با نظم حاکم به دار می به دليل مخالفت

ھا که در کشورھا و يا مناطقی که حاکم  ھمان
ھستند، قوانين مجازات اس3می را جاری ساخته 
و براساس ھمان قوانين، کسانی را که به 

"مقدسات اس3م" کنند به جرم "  توھين و اھانت" 
ھا که با آزادی  ھمان.  کنند اعدام می"  النبی سب"

ھا  بيان مخالفند چرا که آگاھی مردمان موقعيت آن
 .اندازد را به خطر می

 ٢١يک جوان )   اکتبر٢٩( آبان ٨ شنبه ۵صبح 
ی تونسی که تازه ماه سپتامبر از طريق  ساله

ايتاليا پا به اروپا گذاشته بود، با چاقو وارد 
در مرکز شھر "  نتردام ُد Wسومپسيون"کليسای 

نيس در جنوب فرانسه شد و به حاضرين در 
جوان تونسی خادم کليسا را که .  کليسا حمله کرد

دو فرزند داشت و ھمواره در صف کمک به 
. اش به قتل رساند پناھندگان بود با بريدن گلوی

 ساله مورد اصابت ضربات کارد او ۴٠يک زن 
قرار گرفت و اگرچه از کليسا فرار کرد اما 

چند .  اندکی بعد بر اثر جراحات وارده جان باخت
تن ديگر با ضربات کارد او زخمی شدند، اما 

ديگر قربانی اين جنايت فجيع .  جان بدر بردند
 ساله بود که قاتل سر وی را از تن ٧٠يک زن 
 .جدا کرد
 ھفته قبل، ساموئل پاتی قربانی ٢حدود 

ساموئل پاتی معلم تاريخ و .  واپسگرايان شده بود
  کنف3ن سنت"جغرافيا در دبيرستانی در شھر 

بود که سعی داشت آزادی بيان و اھميت "  انورين
روز جمعه .  اش بياموزد آموزان آن را به دانش

 ساله به نام ١٨جوانی )   اکتبر١۶( مھر ٢۵
" جرم نابخشودنی"عبدهللا ابويزيدويچ او را به 

با "  پيامبر مسلمانان"نشان دادن کاريکاتور محمد 
 .متری وحشيانه سر بريد  سانتی٣٠يک چاقوی 

عبدهللا ابويزيدويچ از چچن به فرانسه پناھنده شده 
 بود و در مارس ٢٠٠٢وی متولد مارس !!!  بود

 ساله از ١٠)  پناھندگی( اجازه اقامت ٢٠٢٠
او که در شھر .  دولت فرانسه گرفته بود

قيامی .  ايم  ايستاده٩٨در آستانه سالروز قيام آبان 
که در تمام دوران حاکميت جمھوری اس3می 

ھا و کل طبقه  نظير نداشت و موجوديت تمام جناح
حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه را به 

وحشتی را که قيام آبان در دل .  خطر انداخت
حاکمان انداخت چنان بزرگ و مھيب و سھمگين 

ازآن نيز صرف يادآوری  بود که يک سال پس
 .اندازد ھا می قيام آبان رعشه مرگ بر اندام آن

جمھوری اس3می با اع3م ناگھانی سه برابر شدن 
شب، مانند   پنجشنبه٢۴قيمت بنزين در ساعت 

که مردم خوابند  ھای شب ھنگامی دزدانی که نيمه

 کارگران بازداشت شده شرکت نيشکرھفت تپه     
 بايد فوراً آزاد شوند 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩٣شماره    ٩٩  آبان ١٢ –سال  چھل و دوم 

 ھا و تجارب  قيام سراسری آبان، گرامی داشت، درس

 کنون که شھر دمادم به دست تاراج است"
 تو جام را بگذار
 و تيشه را بر دار

 چرا؟
 که ريشه ی اين ُرشد کرده زھرآگين

 ".به تيشه محتاج است 
 

شيوع ويروس کرونا در ايران از مرز فاجعه 
ابر سياه کشتار و مرگ، سرتاسر .  گذشته است

ميزان مبت3يان و جان .  کشور را فرا گرفته است
، طی روزھای اخير به طرز ١٩باختگان کوويد 

با شيوع روز افزون .  وحشتناکی باW رفته است
بيماری کرونا، ناکارآمدی نظام درمانی، پزشکی 
و بھداشتی دولت جمھوری اس3می بيش از پيش 

 . برای ھمگان آشکار شده است
 ھزار کادر پرستاری و ده ١۵٠کمبود دست کم 

ھا ھزار پزشک و کادر درمانی، پر شدن تخت 
ھای بيمارستانی و فقدان تجھيزات Wزم پزشکی 
برای مبت3يانی  که نيازمند مراقبت ھای ويژه در 
بخش ھای آی سی يو ھستند، جملگی شرايط 
بسيار رنج آوری را برای انبوه بيماران کرونايی 

پرستاران و کادر درمانی کشور، .  رقم زده است
در پی چندين ماه ايثار، از خود گذشتگی و کار 
طاقت فرسای شبانه روزی، به کلی خسته و 

در چنين وضعيت فاجعه باری .  فرسوده شده اند
که کابوس مرگ تمام پھنه ايران را فرا گرفته 
است، بی تفاوتی، بی دردی و بی مسئوليتی دولت 
و کل ھيئت حاکمه ايران، زخمی ناسورتر از 
ويروس  مرگبار کرونا بر تن و جان توده ھای 

 .مردم ايران نشانده است
دوشنبه سياه "اين روزھا، ديگر کسی از 

دوشنبه سياھی که .  حرف نمی زند"  کرونايی
طبق معيارھای قطعی "سيما سادات Wری 

 ٣٣٧وزارت بھداشت، از جان باختن "  تشخيص
 مھر ٢٨ نفر در ٢۵١ ھزار و ۴نفر و مبت3 شدن 

روزی که حيرت و ناباوری کل .  ، خبر داد٩٩
روز مرگباری که پاره ای .  جامعه را فرا گرفت

روز "از روزنامه ھای حکومتی، از آن با عنوان 
اکنون اما تعداد جان .  نام بردند"  سياه کرونايی

باختگان روزانه کرونا، بر اساس ھمان آمارھای 
 ۴٠٠جعلی سخنگوی وزارت بھداشت از مرز 

 . نفر ھم گذشته است 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

٨درصفحه   
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 تازد، مرکز آمار،  تورم، افسارگسخته به پيش می
 دھد دروغ تحويل مردم می

 مردمی که در سکوت کشتار می شوند
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 درمحکوميت وحشی گری اس�می و
  دفاع از آزادی بيان بی ھيچ حد و مرزی

٧درصفحه   

 ١٠٠اووروکس در نرماندی و در حدود 
کرد، پس  کيلومتری اين جنايت فجيع زندگی می

از قتل آموزگار دلسوز ساموئل پاتی پيامی 
او .  ھای اجتماعی منتشر ساخت صوتی در شبکه

در اين پيام با صدايی لرزان، پس از خواندن 
پيامبر را گرفته است "  انتقام"ای از قران گفت  آيه

از پيامبر نشان داده "  تصاوير موھنی"چرا که او 
: گويد  ساله در پايان پيام خود می١٨قاتل .  بود

دعا کنيد خداوند مرا به عنوان شھيد !  برادران"
 "!!!قبول کند

ی اين جنايات توسط مقامات مذھبی و  شعله
ھای مرتجع اس3می از چندی پيش  حکومتی دولت

يک روز قبل از آغاز .  برافروخته شده بود
 نفر به اتھام ھمدستی و داشتن نقش ١۴محاکمه 

در سال "  ابدو شارلی"در حمله به دفتر مجله 
٢٠١۵)  نفر کشته شدند و در جريان ١٢که  

 نفر ديگر کشته ۵حوادث دو روز بعد از آن نيز 
اقدام به باز "  ابدو شارلی"، مجله فکاھی )شدند

کرد و "  پيامبر اس3م"نشر کاريکاتورھای محمد 
"با تيتر بزرگ نوشت توان  تاريخ را نمی: 
 ".بازنويسی و يا پاک کرد

، رھبران "ابدو شارلی"بعد از اقدام شجاعانه 
ھا  صدا با آن خور و فاسد مسلمان و ھم مذھبی مفت

رھبران جنايتکار و مسلمان برخی از کشورھا از 
لفاظی "  ابدو شارلی"ای عليه مجله  جمله خامنه

!!! کرده و خواستار پاسخ مسلمانان جھان شدند
ی پاکستانی   ساله١٨اولين پاسخ، حمله يک جوان 

تبار با ساطور به عابران در نزديکی دفتر پيشين 
 عابر به ٢و زخمی شدن "  ابدو شارلی"ی  مجله

و در !!!  بود)   سپتامبر٢۵( مھر ۴تاريخ جمعه 
"   انورين کنف3ن سنت"ادامه جنايت در شھرھای 

 ".نيس"و 
اما چگونه بستر چنين جنايات فجيعی بوجود آمد، 

ای  ھا در اين ميان چيست و آيا محدوده نقش دولت
 !برای آزادی بيان وجود دارد؟

جمھور و نماينده دولت  اگر مکرون رئيس
امپرياليست فرانسه از آزادی بيان، جدايی کامل 
دين و دولت و خ3صه بازنشر کاريکاتورھای 
محمد و ت3ش شجاعانه ساموئل پاتی برای 

کند، بيش  توضيح آزادی بيان در مدرسه دفاع می
از ھر چيز نتيجه افکار عمومی فرانسه و 

ھای پذيرفته شده در اين جامعه است که به  سنت
سياستمداران اجازه عدول از اين اصول از جمله 

دھد، وگرنه  نمی)  حداقل در حرف(آزادی بيان را 
ھمين دولت فرانسه بارھا در اشکال پنھان و 

ھای ارتجاعی و جنايتکار  آشکار از دولت
چون جمھوری اس3می حمايت کرده و  اس3می ھم

اگر .  ھا وارد معام3ت سياسی شده است با آن
توانست، شکی نبايد داشت که به دليل  مکرون می

داران فرانسوی از بازنشر  منافع سرمايه
کرد، اما  کاريکاتور محمد جلوگيری می

 .توانست نمی
در فرانسه برخ3ف کشورھايی چون ايران يا 
ترکيه اداره سانسور وجود ندارد تا مانع انتشار 
خبر، مقاله، کتاب و يا کاريکاتوری شود، و نه 

نگاران خوب و با  فقط اين بلکه اگر روزنامه
وجدان اين کشور به اسرار و يا زدوبندھای پشت 

پرده دولت فرانسه دست پيدا کنند، آن را انتشار 
دھند و لزومی به کسب اجازه از ھيچ ارگانی  می

چيزی که مقامات ديکتاتور و سرکوبگر .  نيست
کشورھايی چون ايران و ترکيه قادر به درک آن 

 . نيستند
اما در ھمين کشور که دولت و دين از ھم جداست 

گونه حمايتی از نھادھای  و دولت اجازه ندارد ھيچ
مذھبی کند، در اثر مماشات دولت امپرياليستی 

ھا اين  ھای مرتجع اس3می، به آن فرانسه با دولت
امکان داده شد تا از واپسگرايی و خرافات 
اس3می در فرانسه حمايت مالی کرده و آن را 

پرداخت حقوق به امامان اين مساجد .  توسعه دھند
ھای مرتجع اس3می که در راس  از طرف دولت

. آن نيز دولت ترکيه قرار دارد يک نمونه است
ھای مرتجع  چنين دولت فرانسه به دولت ھم

اس3می اين امکان را داد تا امامان مرتجع را از 
کشورھای خود به فرانسه بفرستند تا اداره مساجد 

 .را برعھده گيرند
ھای  بنابراين مماشات دولت فرانسه با دولت

مرتجع اس3می خود يک دليل رشد اين جريانات 
البته .  پرست در فرانسه است واپسگرا و خرافه

اين را نيز بايد گفت که در اين زمينه دولت 
ھای اروپايی  فرانسه تنھا نيست، بلکه ساير دولت

ھای مرتجع اس3می  نيز اين امکان را برای دولت
. فراھم کردند و حتا پا را از آن ھم فراتر گذاشتند

ھا  برای مثال در برخی از اين کشورھا، دولت
پول و امکانات مالی نيز دراختيار اين مراکز 
مذھبی قرار دادند و يک نمونه آن دولت آلمان 

 .است
دولت آلمان که با ورود تعداد زيادی پناھجو از 

ای به  کشورھای اس3می روبرو شده بود، پروژه
را آغاز کرد و "  گرايی پيشگيری از افراط"نام 

در اين پروژه به برخی از نھادھای مذھبی برای 
گرايی در ميان پناھجويان   جلوگيری از افراط

انجمن "يکی از اين مراکز .  کمک مالی کرد
 ھزار ٣٨٠بود که "  اس3می جوامع شيعه آلمان

 از ٢٠١٩ تا ٢٠١٧ھای  يورو در فواصل سال
اما نکته مھم اين است که .  دولت آلمان پول گرفت

مرکز اس3می "عضو اصلی اين نھاد، 
است که حتا امامان آن از سوی دولت "  ھامبورگ

شوند، يعنی تنھا  جمھوری اس3می اعزام می
دولتی که باWترين مقام آن، علنا فتوای قتل يک 
نويسنده يعنی سلمان رشدی را به خاطر نوشتن 

آن وقت دولت !!!  يک کتاب صادر کرده بود
گرايی به  آلمان تحت پوشش مبارزه با افراط

. کرد عوامل افراطی ھمين دولت کمک مالی می
بر اين نکته بايد تاکيد ويژه کرد که رشد 

گرايی افراطی اساسا محصول انحطاط نظام  اس3م
ست، مناسباتی که در دوران بالندگی  داری سرمايه

دار مبارزه با خرافات مذھبی  خود منادی و پرچم
ای چون ولتر و روسو  بود و انديشمندان برجسته

اما اکنون تنھا يک بررسی کوتاه از .  داشت
گرايی افراطی در جھان نقش  چگونگی رشد اس3م

ھای امپرياليستی در آن را بر ما آشکار  دولت
 .سازد می

بيار اين جنايات  اما طرف ديگر ماجرا که آتش
ھای مرتجع  ھستند، ھمان مقامات مذھبی و دولت

اس3می ھستند که نقش مھمی در اين جنايات ايفا 
ای آن قات3ن نيز با تمام  کردند و حتا از جنبه

ھا  شان قربانی اين افراد و دولت گری وحشی
شان بسته به ناآگاھی  ھايی که بقای دولت.  ھستند

ھايی  دولت.  ست پرستی مردمان و خرافه و خرافه
که خود در داخل کشور ھر گونه صدای 

ھای  خواھی را سرکوب کرده و به بھانه آزادی
منافع .  کشند ھا را به زنجير می گوناگون انسان

ھا در ناآگاھی مردم و گسترش خرافه و  آن
ست و آزادی بيان در نقطه مقابل  پرستی خرافه

ھا  ھا برای ناآگاه نگاه داشتن توده ت3ش اين دولت
ترين  دولت جمھوری اس3می برجسته.  قرار دارد

ست، دولتی که در اين  ھايی نمونه چنين دولت
چون القاعده، داعش و  ھايی ھم زمينه با گروه

 .)١(طالبان نقاط مشترک فراوانی دارد
در ماجرای اخير، جمھوری اس3می از ھمان 
ابتدا ت3ش کرد تا درنقش رھبر شيعيان جھان، 

ايفا "  ضد فرانسوی"ای در اين جو  نقش برجسته
ای  خامنه.  کند و از رقيب ترک خود عقب نماند

که در ھمان روزھای اول اقدام مجله 
در بازنشر کاريکاتور محمد  را "  ابدو شارلی"
ناميده بود، ھرگز "  گناه بزرگ و نابخشودنی"

ای در محکوميت قتل معلم فرانسوی و سپس  کلمه
حتا .   نفر در شھر نيس بر زبان نياورد٣قتل 

 نماينده ١٣٠زمانی که جنايت نيس رخ داد، 
ای صادر   آبان بيانيه١٠مجلس اس3می روز 

ھای وحشيانه  کردند و باز بدون اشاره به اين قتل
"نوشتند دھيم که  به دولتمردان فرانسه تذکر می: 

ضمن ابراز ندامت صريح از اين اقدام شنيع و 
ھای مسلمان جھان  غيرانسانی از تمامی ملت

در غير دلجويی و عذرخواھی نمايند که 
صورت خشم جامعه مسلمانان جھان و تمامی  اين

موحدين جھان مومنين الھی را نسبت به 
ھای اتخاذی و کفر آميز خود متوجه  سياست

 ".خواھند ساخت
 آبان نيز تعدادی از عوامل ٧در روز چھارشنبه 

حکومت با برگزاری تجمعی در برابر سفارت 
ای منتشر کردند که در آن خطاب به  فرانسه بيانيه

"مکرون آمده بود دير نباشد که به حکم قطعی : 
خداوند، پس از پيروزی نھايی حق بر باطل، خبر 
به درک واصل شدن و خوراک مار و مور 

ی  ی سرور ھمه مايه)  يعنی مکرون(شدنش 
 ".آزادگان و مظلومان جھان شود

ای و ھم بيانيه  به بيان ديگر ھم سخنان خامنه
شان چيزی جز  مجلس و اراذل و اوباش خيابانی

در اين .  تشويق و تبليغ تروريسم اس3می نيست
ميان حتا فرد شماره يک ديپلماسی جمھوری 
اس3می نيز حرف چندانی فراتر از رھبرش 

محمد جواد ظريف بعد از قتل .  برای بيان نداشت
وحشيانه سه نفر در شھر نيس در حساب کاربری 

"خود در توئيتر نوشت ما حمله تروريستی : 
اين .  کنيم می امروز در نيس را به شدت محکوم 

پراکنی، تحريک و  نفرت  -دور باطل تشديدی 
بايد با منطق و عق3نيت جايگزين   -خشونت 

گرايی تنھا  ھمگان بايد بدانند که افراط.شود
توان  آورد و نمی گرايی بيشتر به ھمراه می  افراط

ھای زننده به صلح دست  آفرينی از طريق تحريک
بدين ترتيب فرد شماره يک ديپلماسی ".  يافت

جمھوری اس3می نيز در توئيت خود نقد مذھب و 
کشيدن کاريکاتور محمد را برابر با کشتار فجيع 

او در واقع از مردم جھان !!!  ھا دانست آدم
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ھای دولتی و جمھوری اس3می را  فشار دستگاه
تحمل کنند و برای تغيير وضع موجود از جان 

داری و  خصلت ضد سرمايه.  خويش نيز گذشتند
ضد استبدادی و ضد دولت دينی قيام که شعار 
کار نان آزادی در محور مطالبات آن بود، سران 

. باری به وحشت انداخت  رژيم را به نحو مرگ
قيام سراسری، تمام نظم موجود را مورد تھديد 

 .آن را به خطر افکند" امنيت"جدی قرارداد و 
تمام سران و نھادھای حکومتی در جلسات و 

شده در وحشت و  گفتگوھای اضطراری احاطه
. سراسيمگی، شمشير از نيام برکشيدند

خواندند و "  گر اخ3ل"کنندگان را  اعتراض
تھديدات خود به برخورد جدی را ب3فاصله از 
ھمان نخستين روزھای قيام به مرحله اجرا 

ای سرکرده دزدان و مفسدان و  خامنه.  گذاشتند
خواند و به سبک "  اشرار"کنندگان را اشرار، قيام

خوار خود خمينی ج3د،  و سياق سلف خون
مستقيماً فرمان سرکوب حداکثری و کشتار وسيع 

شليک گلوله و تيراندازی از .  مردم را صادر کرد
قصد کشتن  فاصله نزديک به سر و سينه به

ای  کنندگان، حاوی اين توصيه و امريه خامنه قيام
توانيد بکشيد، ھر طور  بود که تا جايی که می

به ھر شکل "توانيد با مردم مقابله کنيد و  می
 .به اعتراضات پايان دھيد" ممکن
کنندگان رنگين  ھا از خون قيام ھا و گذرگاه خيابان

صدھا جوان مبارز و سلحشور با گلوله .  شد
اگرچه رژيم .  مزدوران حکومتی به خاک افتادند

ھا و  ھا و زخمی سرکوبگر حاکم آمار دقيق کشته
ھای قيام آبان را منتشر نکرده است، اما  بازداشتی

خوار جمھوری  ھای رژيم خون گری وحشی
اس3می، ھزاران کشته و زخمی برجای گذاشت 
و ھزاران تن ديگر نيز بازداشت و روانه 

نقوی حسينی سخنگوی کميسيون .  گاه شدند شکنجه
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، تعداد 

ذوالنور . ھزار نفر اع3م کرد٧ھا را  بازداشتی
رئيس اين کميسيون، ھفت ماه بعد از قيام، شمار 

اما آمار .   نفر اع3م کرد٢٣٠شدگان را  کشته
خبرگزاری .  ھاست واقعی بسيار بيشتر از اين

رويترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع 
 نفر ١۵٠٠شدگان را  دولتی در ايران، شمار کشته

 زن ۴٠٠ کودک و نوجوان و حدود ١٧ازجمله 
ھا نيز چند ھزار نفر و  شمار زخمی.  اع3م نمود

.  ھزار نفر بوده است١٠ھا متجاوز از  بازداشتی
ھا تن از اين   تاکنون ده٩٨از آبان 

شده و  شدگان نيز به جوخه مرگ سپرده بازداشت
 .اند شده ھای درازمدت محکوم يا به حبس
رحمانه  گری و کشتار بی  با وحشی٩٨قيام آبان 

خوار و آدمکش جمھوری اس3می پس  رژيم خون

ھای  بار ديگر خيابان به محل پيکار توده.  درآمد
چه دی باشه چه آبان، پيکار .  آمده تبديل شد جان به

ھای بزرگ و اشغال  بندان ايجاد راه.کف خيابان
ھا و سنگربندی خيابانی، عبور و مرور  راه بزرگ

وسايل نقليه و انتقال و جابجايی نيروھای 
گستردگی .  سرکوب را تا حد زيادی مختل کرد

قيام به لحاظ جغرافيايی و پرشمار بودن محل 
گير و  ای، نيروی سرکوب را زمين تظاھرات توده

روحيه باW و تعرضی .  تقريباً فلج ساخت
ھا را فتح کرده بودند، يادآور  ھايی که خيابان توده

روحيات انق3بی مردم در واپسين روزھای رژيم 
ھای خشمگين و ناراضی به  توده.  سلطنتی بود

تنگ آمده از فشارھای اقتصادی و سياسی با 
يورش به مراکز ستم و سرکوب در ابعادی که تا 
آن زمان سابقه نداشت، عزم و اراده خود را 
برای تعيين تکليف نھايی با جمھوری اس3می و 

صدھا پايگاه بسيج و .  تمام نظم موجود نشان دادند
جمعه، مرکز تبليغ خرافات مذھبی  سپاه، دفتر امام

دستگاه فريب و تحميق روحانيت، بانک، وسايل 
بنزين را به آتش  ونقل نيروی پليس و پمپ حمل

 ۵عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور .  کشيدند
 پايگاه و پاسگاه نظامی ۵٠بيش از :   گفت٩٨آذر 

 ٧٠ مرکز مذھبی، ٩ بانک، ٧٣١و انتظامی، 
 خودرو نظامی و انتظامی ١٨٣بنزين،  پمپ

وی بعدتر از .  موردحمله قرارگرفته است
 ۵۶٩ خودرو دولتی، ٢٣٠ديدگی و تخريب  آسيب

خودرو و موتور نيروھای امنيتی و انتظامی، 
. مرکز سوخت سخن گفت١٢٣ بانک و ٩٩١
ھای مردم با يورش به اين مراکز و به آتش  توده

کشيدن آن، نفرت عميق خويش از نظام 
داری و مراکز مالی آن و ھمچنين انزجار  سرمايه

خويش از نھادھای حافظ نظم موجود را به نمايش 
اقدامات راديکال و تعرضی و شعارھای .  گذاشتند

توفنده صدھا ھزار تن از پابرھنگان، جوانان، 
چيزان، کارگران، زحمتکشان، بيکاران  زنان، بی

گونه خسارت و  که ھيچ و تھيدستان جامعه درحالی
گزندی به اموال خصوصی مردم وارد نيامد، 

دار بودن قيام  کنندگان و ھدف ناشی از آگاھی قيام
 رخ داد، بسيار ٩٨آنچه در ھفته آخر آبان .  بود

 بود و ٩۶ماه  فراتر از خيزش گسترده دی
برخ3ف آنکه بسياری سعی کردند با اط3ق واژه 

 از ٩٨شورش، از عظمت آن بکاھند، قيام آبان 
ای  ھا و برآمدھای توده ھا و شورش ھمه خيزش

در تمام دوران حاکميت جمھوری اس3می 
کش و  ھای زحمت توده.  تر بود تر و عظيم برجسته

سابقه در نقاط مختلف ھر  ناراضی در وسعتی کم
شھر به خيابان آمدند و نيروی سرکوب رژيم را 

مجتبی ذوالنور رئيس کميسيون .  مستأصل ساختند
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس روز 

 ١۴٧در :   در اين مورد گفت٩٨ آبان ٢۵دوشنبه
 نقطه در سراسر ٧٠٠نقطه در تھران و بيش از 

جوانان جسور .  کشور درگيری وجود داشته است
ھای نظامی  و مبارز با شجاعت و نترسی، ارگان

و بسيج و سپاه را يکی پس از ديگری به آتش 
ھا و  ھای مردم با شعارھا، تاکتيک توده.  کشيدند

اشکال عالی و راديکال مبارزه و چنگ در چنگ 
شدن با رژيم سرتاپا مسلح نشان دادند که 

. اند سرتاپای نظم موجود را ويران کنند مصمم
توانستند زور و  خواستند و نمی مردم ديگر نمی

بار ديگر به جيب  کنند، يک ھا را خالی می خانه آن
مانده در  ھای باقی مردم دستبرد زد تا آخرين لایر

مردم بيدار و .  ھا را نيز سرقت کند ته جيب آن
ندار اما در اعتراض به اين تصميم از ھمان 

 آبان ٢۴شب و نخستين ساعات روز جمعه نيمه
ای عليه  اعتراضات توده.  ھا شدند وارد خيابان

ھای  افزايش قيمت بنزين و مخالفت گسترده توده
درنگ به يک  کش مردم با آن، بی زحمت

ای عليه سران رژيم و تمام نظم  اعتراض توده
گيری کرد و به يک مبارزه مستقيم  موجود سمت

عيار سياسی و قيام سراسری برای براندازی  تمام
ای  آتش خشم متراکم شده.  نظم موجود تبديل شد

ھا زير خاکستر بود به ناگاه شعله کشيد تا  که مدت
 .تمام دودمان جمھوری اس3می را خاکستر کند

 که ٩۶ماه  از خيزش بزرگ و سراسری دی
 شھر را دربرگرفت ، بر يک ١٠٠نزديک به 

دوران رکود سياسی نقطه پايان گذاشت و آغاز 
يک دوران انق3بی را رقم زد، دوران ت3طمات 

سکون .  شديد سياسی سراسر جامعه را فراگرفت
و سکوت توده مردم در برابر تعرضات 

ھا به عرصه  ضدانق3ب پايان گرفت و خيابان
کش  ھای زحمت حضور وسيع و گسترده توده

مبارزه از شکل تدافعی به تعرضی .  تبديل شد
ھا به  تغيير شکل داد و ضدانق3ب را از خيابان

رغم سرکوب خونين  به.  ھا عقب راند پادگان
ماه، کشاکش ميان کارگران و  خيزش بزرگ دی

ھای زحمتکش و ضدانق3ب تداوم  عموم توده

ھا و  اعتصابات کارگری،تک جوش.  يافت
تيرماه .  ای نيز ادامه يافت اعتراضات پراکنده توده

ای در چند شھر، چندين روز   تظاھرات توده٩٧
آرام و قرار رژيم را ربود و تنھا پس از سرکوب 

ھمه تظاھرات  بااين.  رحمانه فروکش نمود بی
ای در خوزستان، اعتصاب سياسی در  توده

کردستان، و تظاھرات و تجمعات اعتراضی 
کارگران ، معلمان، بازنشستگان و دانشجويان 
ادامه يافت و طولی نکشيد که اعتصابات و 

، ٩٧اعتراضات خيابانی کارگری در آبان و آذر 
ای را وارد مرحله نوينی  توده  -جنبش کارگری

. ساخت و زمين زير پای طبقه حاکم را داغ کرد
يک سال بعد درست زمانی که طبقه حاکم گمان 

برد با سرکوب خشن و بازداشت کارگران و  می
ھای  معلمان  و دانشجويان و فعاWن جنبش

سروصدا و بدون دردسر و  تواند بی اجتماعی می
ای سياست خود را اجرا کند،  گونه مقامت توده ھر

قيام سراسری آبان درگرفت که مرز تمام شعارھا 
و اشکال راديکال  پيشين مبارزه را پشت سر 
گذاشت و فرازھای کام3ً نوينی را فراروی 

 .جنبش انق3بی گشود
 ٢٨ھا در  درھمان نخستين روزھای قيام، خيابان

کنندگان   شھر به تسخير قيام١٠٠استان و بيش از 

 ھا و تجارب  قيام سراسری آبان، گرامی داشت، درس
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 ھا و تجارب  قيام سراسری آبان، گرامی داشت، درس

قيام آبان که در .  از حدود يک ھفته فرونشانده شد
اعتراض به افزايش بھای بنزين جوانه زد، در  

کنندگان غرق    آخرين روزھای اين ماه در خون قيام 
قيام سرکوب شد اما با کشتار و سرکوب  .شد 

. ھا و اعتراضات مردم شد   توان مانع خيزش   نمی 
 به آن پا گذاشته  ٩۶ ماه    جامعه در دورانی که از دی 

قدر کافی مت3طم ھست که قيام و اعتراض    است، به 
از جايی ديگر و تحت عنوانی ديگر سربلند  

ازپی ھر سرکوب و کشتار، نيروی بيشتری به  .کند 
چنانکه  .  شود   ميدان اعتراض و مبارزه کشيده می 

 را درپی  ٩٨ ،  قيام آبان  ٩۶ ماه    سرکوب خيزش دی 
دريک دوره انق3بی وتحت چنين شرايطی  .  داشت 

ھا و پايينی ھا بسيار حاد شده و    که تضادميان باWيی 
به نقطه ستيز رسيده است، ھر رويداد کوچک يا  

ای را    تواند اعتراض گسترده توده   بزرگی می 
 آذر روز دانشجو در سال  ١۶ چنانکه  .  ور سازد   شعله 
ھای     در ابعاد و موقعيت بسيار متفاوتی با سال ٩٨ 
باختگان    ھنوز خون سرخ جان .  تر برگزار شد   قبل 

ھا خشک نشده بود که    قيام آبان بر سنگفرش خيابان 
باکانه از قيام، اھداف و    پرچم مبارزه و دفاع بی 

پرچمی  .  شعارھای آن در دانشگاه به اھتزاز درآمد 

که مھر و نشان گرايش چپ راديکال و سوسياليستی  
جنبش چپ راديکال و  .  دانشجويی را بر خود داشت 

فقط با شجاعت و    سوسياليستی دانشجويی نه 
کنندگان به دفاع برخاست    نظيری از قيام   صراحت کم 

و در برابر سرکوب کنندگان قيام توفنده ظاھر شد،  
"بلکه بر تداوم اعتراض و مبارزه تأکيد کرد  آبان  . 

". ادامه دارد حتی اگر شب و روز برما گلوله بارد 
 در  ٩٨ ماه    ای دی   يک ماه بعد تظاھرات گسترده توده 

اعتراض به سقوط ھواپيمای مسافربری اوکراينی  
 در اثر شليک دو موشک  ٩٨  دی  ١٨ در تاريخ  

پدافند ھوايی سپاه و کشته شدن تمام سرنشينان آن نيز  
اعتراضات و تظاھراتی که در  .  از دانشگاه آغاز شد 

دانشگاه تھران، اميرکبير و صنعتی شريف  
ھا و    سرعت به ساير دانشگاه   گرفته بود به   شکل 

موج  .  تر از آن به بيرون از دانشگاه تسری يافت   مھم 
ھا شھر را    ھای ده   ای خيابان   اعتراضات گسترده توده 

دربرگرفت و حدود يک ھفته ادامه يافت و بار ديگر  
شرايط سياسی مت3طم و نياز حياتی جامعه به يک  
تحول و دگرگونی بنيادی و ت3ش توده مردم برای  

ھزاوپانصد  . "رقم زدن به چنين تحولی را نشان داد 
ازجمله شعارھای اين  "  نفر کشته آبان ماست 

شعار نان  .  گر ادامه قيام آبان بود   اعتراضات و بيان 
گرا ديگه تمومه    طلب اصول   اص3ح "کار آزادی،  

که از دانشگاه روييد و قد کشيد و درمقياس  "  ماجرا 
ای و سراسری شکوفه داد، اکنون  با شعار مھم    توده 

نه رفراندوم نه اص3ح،  "ديگری تکميل شد 
 "!اعتصاب، انق3ب 

 تا اين لحظه نقطه اوج دوران  ٩٨ قيام سراسری آبان  

 آغازشده ، تا به  ٩۶ ماه    پرت3طمی است که از دی 
امروز ادامه يافته و تأثيرات مھمی برجامعه و  

اين نخستين بار  .  ھای اجتماعی گذاشته است   جنبش 
ھای زحمتکش در يک قيام سراسری با    بود که توده 

ھای راديکال و اشکال مبارزاتی    شعارھا و خواست 
جديد و براندازانه، رژيم جمھوری اس3می و تمام  
نظم موجود را در مقياس تمام کشور به چالش جدی  

ای وارد چنان    جنبش مبارزاتی توده .  کشيدند   می 
ای از رشد و گسترش خود شد که تا جارو    مرحله 

کردن و برچيدن بساط جمھوری اس3می فاصله  
رئيس پيشين مجلس    باھنر، نايب .  چندانی نداشت 

 چنين اعتراف کرد  ٩٩  آبان  ۵ ارتجاع روز دوشنبه  
که اگر سران حکومت و نيروھای سرکوب،  

نکرده بودند، اين  "  جمع " را ٩٨ اعتراضات آبان  
رفت که اص3ً    اعتراضات به سمت انق3ب پيش می 

 .جمع کردن نبود   قابل 
 ھرچه بگوييم  ٩٨ داشت و عظمت قيام آبان    درگرامی 
جانب ديگر قضيه اما کمبودھا و نقاط  .  کم است 

اختصار مرور    ھا را به   ضعف آن است که اھم آن 
 .کنيم   می 

نظر از حضور فردی و پراکنده کارگران در    صرف 
عنوان    قيام آبان، اين واقعيتی است که طبقه کارگر به 

. يک نيروی متشکل در اين قيام حضور نداشت 
ترين    ترين و مھم   غيبت طبقه کارگر بزرگ 

نيازی به توضيح نيست که اگر  .  ضعف قيام بود   نقطه 
طبقه کارگر با اشکال مبارزاتی مختص خود وارد  
صحنه نشود و تمام نيروھا و مخالفين نظم موجود را  
زير پرچم خود بسيج نکند، قيام و انق3ب به پيروزی  

ی    س3ح مبارزاتی بسيار مھم و بُّرنده .  نخواھد رسيد 
طبقه کارگر در قبال طبقه و نظم حاکم،  اعتصاب  

طبقه کارگر با اعتصابات اقتصادی و سياسی  .  است 
طورجدی    تواند رژيم را به   سرتاسری است که می 

فلج کند و زمينه اعتصاب عمومی سياسی و در  
ادامه، بستر قيام مسلحانه و سرنگونی نظم حاکم را  

شيوه مختص مبارزه طبقه کارگر و  .  فراھم سازد 
ورود متشکل آن به صحنه مبارزه توأم با پيشتازی و  

تواند تضمينی بر رھبری    ابتکار عمل اين طبقه، می 
. طبقه کارگر در قيام و انق3ب و پيروزی آن باشد 

ھا فرض است که    بنابراين بر ھمه کمونيست 
منظور تشکل، آگاھی، تجھيز و آمادگی طبقه    به 

کارگر برای ورود متشکل به صحنه، از ھيچ  
مقدم بر ھر چيز بايد  .  کوششی فروگذار نکنند 

ھا    ھای اعتصاب را در تمام کارخانه   کميته 
ھا و در ساير    ھا، حفاری   ھا، پتروشيمی   ،پاWيشگاه 

ھای ھماھنگی    درنگ کميته   صنايع ايجاد نمود و بی 
اعتصاب و اعتصابات وسيع کارگری را سازمان  

ھای ورود    گسترش اعتصابات کارگری زمينه .  داد 
تر کارگران به عرصه مبارزه و    گسترده 
يابی اعتصابات فراگير و سرتاسری و    سازمان 

درنھايت اعتصاب عمومی سياسی را فراھم  
 .سازد   می 

تجربه قيام آبان بار ديگر نشان داد که ارتجاع حاکم  
ای و در برابر ھر تحول    در برابر ھر مبارزه توده 

ايستد و از کشتار وسيع و    انق3بی با سرسختی می 
رحمانه نيروی اين تحول ابايی    سرکوب خونين و بی 

ھای مردم آموخت که با    قيام آبان به توده .  ندارد 
ريز وحشی سرتاپا    توان رژيم خون   خالی نمی   دست 

قيام آبان  .  مسلح جمھوری اس3می را به زير کشيد 
 گرچه تا آستانه دست بردن به س3ح پيش رفت،  ٩٨ 

اين  .  اما پيش از آنکه خود را مسلح کند سرکوب شد 
قيام به مردم ايران آموخت که جنگ مسلحانه بانظم  
حاکم و قيام مسلحانه برای برانداختن نظم موجود  

بنابراين تدارک  .  ناپذير است   ضروری و اجتناب 
وچرا، يک نياز مبرم و    چون   نظامی قيام، بی 

حال نيروی پيشتاز قيام در    درعين .  ضروری ست 
ھای خود به مراکز نظامی و تسليحاتی    اولين يورش 

. رژيم و مصادره س3ح، بايد خود را مسلح کند 
مراکز مھم و استراتژيک ازجمله مراکز سرکوب  

ھای راديوتلويزيون،    رژيم، مخابرات، فرستنده 
ھا و مطبوعات رژيم و امثال آن را از قبل بايد    رسانه 

دقت    شناسايی کرد و بھترين راه حمله به آن را به 
. مشخص و در نخستين امواج قيام آن را تسخير کرد 

محل زندگی و مشخصات تمام فرماندھان سپاه ،  
ارتش و بسيج، نيروھای  امنيتی و اط3عاتی،  

ای، جاسوسان،    ھا، بيت خامنه   قضات، رؤسای زندان 
امامان جمعه و امثال آن را نيز بايد شناسايی و  

آوری نمود و فرصت فرار از بازداشت و    جمع 
 .ھای خلق و مجازات را از آنان گرفت   دادگاه 

حال نشان داد که برای درھم     درعين ٩٨ قيام آبان  
ھای    شکستن قدرت نظامی و سرکوب رژيم، توده 

زحمتکش مردم بايد در ابعاد سرتاسری به جنگ  
نظم موجود برخيزند و با قيام مسلحانه سراسری آن  

 .را به زير کشند 
کشان    ھای زحمتکش مردم، کارگران و زحمت   توده 

  ٩٨ ھای قيام آبان    با استفاده از تجارب و درس 
شک در نبردھای آتی با آمادگی بيشتر و اشکال    بی 

تر و مؤثرتری وارد خيابان    مبارزاتی پيشرفته 
اعتصابات مکرر در نفت و گازو  .  خواھند شد 

ويژه اعتصاب گسترده و فراگير و    پتروشيمی به 
 پاWيشگاه، پتروشيمی،  ۴٠ سراسری در بيش از  

ھای نفت و گاز در عسلويه، پارس    حفاری و شرکت 
  ١١ جنوبی ، منطقه ماھشھر و ساير مناطق که  

 آغاز شد و نزديک به يک ماه ادامه داشت  ٩٩ مرداد  
و کارگران واحدھای ديگر ازجمله کارگران چندين  

درآمد    نيروگاه برق نيز به آن پيوستند، پيش 
تری است که    اعتصابات فراگير و سراسری بزرگ 

اعتراض عليه وضع موجود و برای  .  درراه است 
دگرگونی آن، اين بار توسط کارگران صنعت نفت و  

اعتصاب  .  گاز و پتروشيمی کليد خورده است 
چراکه  .  شک رخ خواھد داد   عمومی سياسی بی 

منطق مبارزه طبقاتی در يک دوران انق3بی چنين  
مھم اما اين است که در شرايط فعلی  .  کند   حکم می 

ھای    ھای اعتصاب و کميته   ياری رسان ايجاد کميته 
تری    ھماھنگی اعتصاب در مقياس ھرچه وسيع 

باشيم ، سھم و وظيفه خويش را در گسترش  
اعتصابات کارگری از نوع آنچه در نفت و گاز و  
پتروشيمی اتفاق افتاد ادا کنيم و بار ديگر براين نکته  
تأکيد کنيم که رژيم جمھور اس3می را بايد  با يک  

 .اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت 
 



 ۵ ٨٩٣ شماره  ٩٩ آبان ١٢     ۵

١از صفحه   

 مردمی که در سکوت کشتار می شوند
،  ١٩ با افزايش شديد مرگ و مير ناشی از کوويد  

به جای  .  به فراموشی سپرده شد "  دوشنبه سياه "
، اکنون چھارشنبه ھای سياه، پنجشنبه  "دوشنبه سياه "

ھای سياه  و روزھای سياھتری که    ھای سياه،يکشنبه 
روزھای فاجعه  .  مدام تکرار می شوند، نشسته اند 

باری که در ماراتن مرگ و نيستی، مدام رکورد  
شکنی می کنند و آمارھای جديدی از کشتار بی  
پروای توده ھای مردم ايران بر سکوی مرگ و  

 .نيستی به نمايش گذاشته می شوند 
نمونه اش، تعداد باWی جان باختگان کرونا در روز  

روزی که  .   است ١٣٩٩ چھارشنبه، ھفتم آبان  
سخنگوی وزارت بھداشت، ميزان جان باختگان اين  

 ھزار  ۶  نفر و تعداد مبت3يان جديد را،  ۴١۵ روز را  
آماری که در مقايسه با  .   نفر اع3م کرد ٨٢۴ و  

رقمی  .  ، افزايش چشمگيری داشت "دوشنبه سياه "
که به باور شماری از مسئوWن وزارت بھداشت،  
غير واقعی است و با ميزان واقعی کشته شدگان  

 . فاصله زيادی دارد 
ايرج حريرچی، مدير کل وزارت بھداشت از جمله  
کسانی است که، ميزان جان باختگان کرونا را دو  

حسين  .  برابر و نيم آمارھای دولتی دانسته است 
قش3قی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور  
نيز، از جمله افرادی است که آمار واقعی  
جانباختگان و مبت3يان را، چھار برابر آمارھای  

ميزان فاجعه بار کشته  .  رسمی اع3م کرده است 
شدگان ويروس کرونا که اين روزھا به رقم باWيی  
رسيده است، البته در روز چھارشنبه ھفتم آبان ماه  

اين روند، در روز پنج شنبه ھشتم  .   متوقف نشد ٩٩ 
 ھزار و  ٨  نفر و تعداد  ٣٩٩ آبان، با جان باختن  

فاجعه ای که در روز  .   مبت3ی جديد تکرار شد ٢٩٣ 
 ٨٢٠ ھزار و    ٧ جان باخته و    ٣٨۶ شنبه دھم آبان با  

آبان،    ١١ ابت3ی جديد تداوم يافت و در روز يکشنبه  
نفر طی يک شبانه روز با    ۴٣۴ با جان باختن  

رکوردی تازه به باWترين ميزان کشتار روزانه تا به  
در اين ميان، وضعيت تھران  .  امروز  رسيده است 

به لحاظ ميزان مرگ و مير و رکورد شکنی بسيار  
فاجعه بارتر از ديگر مناطق کشور گزارش شده  

طی ھفته ھای اخير، وضعيت تھران آن چنان  .  است 
فاجعه بار بوده است که عليرضا زالی، فرمانده  
عمليات مقابله با بيماری کرونا در تھران، به تاريخ  
ھفتم آبان ماه جاری اع3م کرد، در يک ماه گذشته  

 باره در تھران بوده ايم و در  ٩ شاھد رکوردزنی  
روزھای اخير، برای پنجمين روز متوالی، عدد  

 ھزار نفر پايين تر  ۶ بستری شدگان کرونايی از  
 .نيامده است 

حال در چنين وضعيتی فاجعه بار که انگشت اتھام  
کشتار بی محابای توده ھای مردم ايران به سمت  
دولت جمھوری اس3می نشانه رفته است، در چنين  
شرايطی مرگبار، که ناWيقی، بی تفاوتی و بی  
مسئوليتی ھيئت حاکمه ايران برای ھمگان آشکارتر  
شده است، دولت و وزارت بھداشت جمھوری  
اس3می برای سرپوش گذاشتن بر عمق جنايات و  
بی مسئوليتی شان، توده ھای مردم را عامل بوجود  

روحانی و  .  آمدن وضعيت موجود معرفی می کنند 
وزارت بھداشت، به طور شبانه روز در بوق ھای  
تبليغاتی خود می دمند تا علت اصلی شيوع شديدتر  
کرونا در ايران را، پيروی نکردن شھروندان از  

 . دستورالعمل ھای بھداشتی وانمود کنند 
حسن روحانی، وزير بھداشت و مجموعه ھيئت  
حاکمه ايران به طرز آشکاری خود را به نفھمی زده  

آنان فراموش کرده اند که چگونه برگزاری  .  اند 
مراسم محرم را در سراسر کشور، چه شھر و چه  

روحانی مردم را  .  روستا برای ھمگان تبليغ کردند 
تشويق کرد حتا در مناطق قرمز کرونايی نيز مراسم  

وزارت  .  برگزار کنند "  ھرچه با شکوه تر "محرم را  
علوم، کنکور چند ميليونی را بدون رعايت پروتکل  

وزارت آموزش و  .  ھای بھداشتی برگزار کرد 
پرورش، با دستورالعمل دولت، مدارس را بدون در  
نظر گرفتن جان و س3مت ميليون ھا معلم و دانش  

در اين ميان، قرطينه کردن  .  آموز، بازگشايی کرد 
شھرھا ھرگز مورد توجه دولت قرار نگرفت و کل  
ھيئت حاکمه ايران، ھرگز به قرنطينه کردن  

طبقه  .  شھرھای آلوده به ويروس کرونا تن در نداد 
سرمايه دار حاکم و دولت سياسی پاسدار منافع آن،  
توده ھای کارگر و زحمتکش را بدون فراھم کردن  
کمترين امکانات بھداشتی جھت سود بری اقتصادی  
راھی کارخانه و اتوبوس و خيابان ھای شلوغ و  

تعطيلی مراکز تفريحی  .  متروھای پر ازدحام کردند 
و شادمانی توده ھای مردم اگرچه دير ھنگام تا  
حدودی اجرا شد، اما دولت و مسئوWن بھداشتی  
کشور چشمان خود را به روی برگزاری ھای پی  

 . در پی مراسم مذھبی بستند 
ھمين دو ھفته پيش، درست در شرايطی  که آمار  

 نفر در  ٣٠٠ کشته شدگان ويروس کرونا به بيش از  
روز رسيده بود، جشن مذھبی چندين ھزار نفری در  

در اين  .  سالن ھای سرپوشيده مشھد برگزار شد 
ميان، نه کسی بازخواست شد، نه کسی از برگزار  
کنندگان اينگونه مراسم ھای مذھبی چندين ھزار  

. نفره، دستگير شدند و نه آب از آب تکان خورد 
تازه، برگزارکنندگان اينگونه مراسم ھای مذھبی  

 . زبان شان نيز درازتر شد 
به راستی برای برون رفت از اين وضعيت مرگبار  
کرونايی چه بايد کرد؟ اکنون، که توده ھای مردم  
ايران در سکوتی وھم انگيز کشتار می شوند، اکنون  
که دستان جنايتکار دولت جمھوری اس3می برای  
ھمگان رو شده است، اکنون که حتی شماری از  
متخصصان پزشکی کشور از جمله حسين قش3قی،  

ضعف  "عضو شورای عالی نظام پزشکی ايران،  
مديريت، بھره نگرفتن از شيوه ھای علمی و  
ناھماھنگی در بين ارکان حاکميت، کمبود تجھيزات  
و اشباع بيمارستان ھا را علت افزايش شمار  

عنوان کرده اند، چرا دولت و وزارت  "  مبت3يان 
بھداشت جمھوری اس3می با تبليغات مضاعف، بی  
کفايتی خود را بر دوش توده ھای مردم ايران  

 انداخته اند؟ 
اکنون، که آمار رسمی جانباختگان ويروس کرونا  

 نفر و ميزان مبت3يان جديد  ۴٠٠ در ايران از مرز  
 ھزار نفر در روز فراتر رفته است،  ٨ نيز از مرز  

اکنون که ھمه شواھد، ناشی از آن است که اوضاع  
پزشکی، درمانی و بھداشتی کشور از دست دولت و  
وزارت بھداشت در رفته است، اکنون که کل کشور  
در ھاله ای از مرگ و نيستی فرو رفته است، چرا  
سعيد نمکی، وزير بھداشت کابينه روحانی در  

"وقاحتی کم نظير اع3م کرده است  ھيچ دولتی به  : 
اندازه دولت تدبير و اميد به بخش س3مت توجه ويژه  

؟ بيان اينگونه Wطائ3ت، در شرايطی  "نکرده است 
که توده ھای مردم ايران بی محابا کشتار می شوند،  
ديگر وقاحت نيست، اين ديگر بی شرمی ھم نيست،  
بلکه ب3ھت محض وزير بھداشت کابينه روحانی  

آن چنان ب3ھتی که درست در ھمان روز ھفتم  .  است 

 نفر از توده  ۴١۵ مھر ماه  که ويروس کرونا جان  
توجه ويژه  "ھای مردم ايران را گرفته است، از  

نسبت به س3مت مردم ايران گزافه گويی  "  دولت 
گويی، وزير بھداشت کابينه روحانی از  .  کرده است 

کره مريخ به ايران سفر کرده است و به کلی از  
شرايط نابسامان پزشکی و ناکارآيی سيستم درمانی  
کشور بی خبر است، که اين چنين به ھذيان گويی  

توجه  "اگر به زعم سعيد نمکی،  .  دچار شده است 
توده ھای مردم ايران نتيجه اش  "  ويژه به س3مت 

اين ھمه مرگ و کشتار  روزانه است، پس در پرتو  
چه سرنوشت فاجعه  "  تدبير و اميد "بی توجھی دولت  

 . بارتری بر سر توده ھای مردم ايران آوار می شد 
ميزان گزافه گويی ھای تبليغاتی دولت و  وزير  
بھداشت کابينه روحانی، آنگاه آشکارتر می گردد که  
بدانيم، در ھمين روزھای مرگباری که ويروس  
کرونا در ايران بيداد می کند و ھر روزه بيش از  

 نفر از توده ھای مردم ما در سکوت کشتار  ۴٠٠ 
می شوند، در کشورھای پيرامونی ايران نظير  
افغانستان و عراق و ترکيه، اوضاع از نظر شيوع  

 تا چه حد نسبت به وضعيت ايران  بھتر و  ١٩ کوويد  
در افغانستان، آمار جانباختگان  .  مناسب تر است 

 نفر و در بعضی روزھا بدون  ۵ روزانه، کمتر از  
 نفر در روز  ۵٠ مرگ و تعداد مبت3يان نيز حدود  

در عراق، ميزان جان باختگان  .  اع3م می شوند 
  ٧۵  نفر و در ترکيه نيز حدود  ۵٠ روزانه، حدود  

تعداد مبت3يان جديد روزانه در  .  نفر گزارش شده اند 
 ھزار نفر و در عراق نيز حول و  ٣ ترکيه، حدود  

در  .   ھزار نفر در روز اع3م می شوند ٢ حوش  
کشورھای حوزه خليج فارس نظير عربستان  
سعودی نيز تعداد مرگ و مير ناشی از کرونا کمتر  

اگرچه آمارھای فوق می  .   نفر در روز است ۵٠ از  
توانند جعلی و به دور از واقعيت باشند، اما باز ھم  
در مقايسه با آمارھای جعلی دولت ايران بيانگر  

 .شرايط کام3 بھتری نسبت به جمھوری اس3می اند 
وضعيت ايران اما به عينه نشان می دھد که دولت و  
ھيئت حاکمه ايران، توده ھای مردم را بکلی به حال  

شرايط کشور اکنون به چنان  .  خود رھا کرده اند 
فاجعه ای رسيده است، که مصطفی ظفرقندی،  

  ١١ رئيس سازمان نظام پزشکی کشور روز يکشنبه  
آبان ماه جاری در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفته  

ايران مدت ھاست که از نظر تعداد مرگ و  : "است 
مير ناشی از کرونا جزو پنج کشور اول در جھان  
است و اگر جدی گرفته نشود، آينده بسيار بدتر  

" فاجعه "او، در اين مصاحبه، با  ".  خواھد بود 
: خواندن مرگ و مير ناشی از کرونا گفته است 

سازمان نظام پزشکی با بررسی ھای ميدانی، در  "
بيمارستان ھا و محل ھای دفن افراد مبت3 به کرونا،  
عددی حداقل سه برابر آمار اع3می را در زمينه  

 ".  کسب کرده است ١٩ مرگ و مير ناشی از کوويد  
در چنين وضعيتی مرگبار که مدت ھاست سراسر  
کشور را فرا گرفته است، روا نيست کارگران و  
زحمتکشان ايران در اثر کرونا و در ابعادی چند  
صد نفره در روز جان ببازند و دولت جنايتکار  
جمھوری اس3می نيز در سکوت و بی مسئوليتی  

. ھمچنان به کشتار توده ھای مردم ايران ادامه دھد 
وضعيت موجود يک ھشدار جدی به کارگران و  
عموم توده ھای مردم ايران است که برای برون  

برخيز و خواب  "پس  .  رفت از آن، بايد بپا خيزند 
 ". برخيز باز روشنی آفتاب را ...را 

 پی نوشت 
شعر شروع و پايان مقاله بر گرفته از مجموعه   

 .از حميد مصدق است " تا رھايی "...
 
 
 



 ۶ ٨٩٣ شماره  ٩٩ آبان ١٢     ۶

٧درصفحه   

لپه يا اتومبيل وغيره يا مقايسه با مناطق ديگر 
در .  يک ادعای حقيقتاً مضحک.  شود نتيجه می

حالی که از نظر مردم گرانی ھمان افزايش قيمت 
ھاست، به نحوی که ديگر نتوانند با مبلغ معينی 
 Wپول که يک ھفته، يک ماه پيش، يک يا چند کا

کردند، به ھمان مقدار پيشين، کاWھا يا  را تھيه می
تورم ھم بر خ3ف .  خدمات را خريداری کنند

درصدی تغييرات "  ادعای رئيس مرکز آمار
Wنيست، بلکه افزايش پياپی "  قيمت در يک کا

اما .  قيمت کاWھا در نتيجه سقوط ارزش پول است
گذشته از تعاريف بی بديل رئيس مرکز آمار در 
مورد گرانی و تورم،  ببينيم که او چگونه 

درصدی و نرخ ۴١ای  خواھد نرخ تورم نقطه می
با “  وی .   درصدی را نشان دھد٢٧تورم ساWنه 

اشاره به قيمت متوسط کاWھا در شھريور امسال 
"  نسبت به شھريور سال گذشته گفت قيمت : 

 ١۶۶ درصد، ط3 بيش از ١۶٧ھندوانه بيش از 
 درصد، ١٣٨ نزديک به ۴٠۵درصد، پژو 

/  ۵ درصد ، تيبا ١٣٨پرتقال وارداتی   ١٣٣ 
/  ۴درصد، پرايد  /  ١ درصد، ليمو ١٢٠   ١١٨ 
 ۶ گواھی امضاء   درصد،١٠٩ /  ۵درصد، برنج 

/  ۴ درصد، کدو سبز ٩٩/     درصد افزايش ٨۴ 
 نسبت به ماه ٩٩در شھريور ماه سال .  يافته است

 متوسط قيمت بسياری از کاWھا  مشابه سال قبل،
اند از جمله برنج خارجی با  با افزايش مواجه بوده

 ١١٩ درصد، لپه با ١٣٧ درصد، عدس با ١٠٩
درصد و برخی از اق3م کاWيی با افزايش متوسط 
قيمت کمتری مواجه بودند از جمله گوشت قرمز 
گوسفند و گوساله و برخی اق3م کاWيی متوسط 

شان کاھش داشته از جمله سيب زمينی و  قيمت
 ٩٢کاWھای با دوام ھم بيش از .  رب گوجه

از ھمين اق3می ."  اند درصد افزايش قيمت داشته
کند و تقريباً عموم  ھا اشاره می که وی به آن

ھا در  کاWھا در يک سال گذشته با ھمين درصد
اند، روشن است که نمی  افزايش قيمت مواجه بوده

توان رقمی حتی در حدود نرخ ھای اع3م شده 
 . مرکز آمار را درآورد

 ًWھای با دوام در اين فاصله يک سال    -اوWتمام کا
دقيقا به .  اند  درصد افزايش يافته٣٠٠ تا ٢٠٠

 -ثانيا.  ھمان ميزان که دWر افزايش يافته است
ای از کاWھای مصرفی روزمره را  کمتر نمونه

 درصد، در طول ١٠٠می توان يافت که کمتر از 
تا جائی که به .  يک سال افزايش يافته داشته باشد

ھا در  گردد، افزايش قيمت بخش خدمات بر می
.  تا صد درصد بوده است۵٠برخی موارد، بين 

بنابراين غير ممکن است که مرکز آمار از تورم 
 درصد است، ١٠٠ای که قطعاً حدود  ساWنه

 درصد را به عنوان نرخ تورم ٢٧بتواند رقم 
ای   درصد را به عنوان تورم نقطه۴١ساWنه يا 

فقط از عھده مرکز جعل آمار ايران .  درآورد
 درصدی و ٢٧ساخته است که نرخ تورم ساWنه 

بنابراين .  ای را در بياورد  درصدی نقطه۴١نرخ 
خبرگزاری دولتی ايلنا مشکل بی اعتباری مرکز 
آمار را در ميان مردم ايران برطرف نکرد، بلکه 
با اين مصاحبه ، بی اعتباری اين موسسه و 

مردم کام3ً حق دارند .  آمارھای آن را افزايش داد
که کمترين ارزشی برای آمار اين نھاد دولتی نه 

فقط در مورد نرخ تورم، بلکه آمارھای ديگر آن 
ھای رشد اقتصادی و  از جمله نرخ بيکاری، نرخ

البته نا گفته نماند که اين فقط .  غيره، قائل نباشند
مردم معمولی ايران نيستند که آمار مرکز آمار را 

دانند، بلکه بسياری از  جعلی و ساختگی می
ھا را بی اعتبار  ھای خود رژيم نيز آن اقتصاددان

 . دانند می
ھا، روزانه  در ايران اما اکنون ديگر جھش قيمت

دانند که در طول دو  ھمه می.  و ھفتگی شده است
ھفته اخير برخی اق3م خوراکی مورد نياز مردم 
ناياب و کمياب شده و بھای بسياری از کاWھا در 

 درصد داشته ۵٠ھمين فاصله جھشی بيش از 
ھائی که برخی مطبوعات و  در گزارش.  است

خبرگزاری ھای رژيم در اين چند روز انتشار 
دادند، عمق فاجعه ای که گرانی به بار آورده و 

زندگی کارگران و زحمتکشان را تباه کرده،  
 .  آشکار است

خبرگزاری دولتی فارس در گزارشی که از اين 
:  تھران انتشار داد، نوشت١٩ھا در منطقه  گرانی

قيمت گوشت و انواع محصوWت پروتئينی در 
ھا در  بازار به شدت گران شده است، اين قيمت

 .باره رشد کرده است ھفته گذشته به يک
قيمت گوشت گوسفندی در ھفته گذشته کيلويی 

 ھزار ٩٠ھزار تومان و گوشت گوساله ١٢۵
 تھران به ١٩تومان بود که امروز در منطقه 

ھزار تومان ١٢٠ ھزار تومان و ١۶۵ترتب 
 ماھی ١١٠٠٠٠ماھی تي3پيا .  شود عرضه می

 ، فيله ٢۴۶٠٠، مرغ ۴٣٠٠٠آW  قزل
، قارچ ٢٩٠٠٠، کتف و بال ۴٨۵٠٠مرغ

 ھر کيلو مرغ دو ھفته  قيمت.    تومان٢٧۵٠٠
ھزار تومان و ماھی تي3پيا در يکی ١۵پبش زير 

وقتی .   ھزار تومان بود٧٠دو ماه گذشته کيلويی 
ھا چنين  که در يک منطقه جنوبی تھران قيمت

جھشی داشته باشد، قطعاً در مناطق ديگر اين 
 . افزايش شديدتر است

ھا چند  قيمت: "گويد يکی از مردم ھمين منطقه می
. برابر شده است اما حقوق ما ثابت مانده است

ھا ھم بيکار ھستند و به خاطر کرونا  البته خيلی
دانم که آنھا چه  کارشان تعطيل شده است و نمی

 .کنند می
ھای باW که افراد با درآمد باW و  شايد در منطقه

ھا چيزی  ثروتمند زياد است و برای آنھا اين قيمت
نباشد چون به ھمان اندازه ھم درآمد دارند، اما 

شھر که بسياری از آنھا  برای مناطق پايين
شان بستگی دارد،  شان به يارانه ماھانه زندگی

 ."گذران زندگی بسيار سخت است
يک زن کارگر در گفتگو با خبرگزاری مھرمی 

مردم توان خريد در اين وضعيت گرانی :"  گويد
شوھرم کارگر بوده و ماھانه کمتر از .  را ندارند

يک ميليون تومان درآمد دارد، با اين درآمد بايد 
اجاره خانه و قسط وام بدھيم و ديگر چيزی برای 

 ."ماند خريد ميوه و يا مايحتاج ضروری نمی
 درصد ۴٠قيمت روغن در ھمين چند روز تا 

نان نيز در طول دو ھفته اخير . افزايش يافته است
 . درصد افزايش قيمت داشته است٣٠ تا ٢۵

 ھزار ١٩در حال حاضر ھر کيلو موز به قيمت 
 ھزار تومان، سيب درجه يک ١۵تومان، گوجه 

 ھزار ٢۵ ھزار تومان، گ3بی ٢۵ تا ١۴از 
 تومان ، ۵٠٠تومان ، پياز پنج تا ھفت ھزار و 

 ١۶ ھزار تومان و ليمو ترش ٩ليمو شيرين 
 . ھزار تومان رسيده است

اکنون گرانی ميوه و سبزی به حدی افزايش يافته 
ھا به بازار روزھای  اگر آخر شب"  است که 

سطح شھر سری بزنيد مشاھده خواھيد کرد که 
ھای دور ريز  افراد زيادی برای خريد ميوه

بسياری از اقشار کم درآمد برای تأمين .  آيند می
ھای مانده در  مايحتاج خود مجبور به خريد ميوه

 ."ته بساط فروشندگان ھستند
دلمان به گوجه و املت خوش :"  گويد ديگری می

بود که ھمان را ھم ديگر قدرت خريدش را 
 ."نداريم

اما فقط در تھران نيست که بھای تعدادی از 
کاWھای مورد نياز روزمره مردم در طول يک 

در .   درصدی داشته است٧٠ تا ۶٠ھفته جھش 
ھا ھم وضع بر ھمين منوال است، با  شھرستان

اين تفاوت که ع3وه بر گرانی، برخی کاWھا مثل 
در خراسان .  مرغ و روغن، کمياب ھم ھستند

 ھزار تومان ٢۵بھای ھرکيلو مرغ به بيش از 
افزايش يافته و در برخی شھرھای اين استان پيدا 

 . شود نمی
: دھد خبرگزاری مھر از کرمان گزارش می

ھا کمياب شده، نرخ  روغن جامد و مايع در مغازه
اجناس اساسی و مصرفی جامعه به صورت 

ای در حال افزايش و نرخ مرغ ھم به يکباره  پله
 ھزار ٢۶ ھزار تومان به ١٨طی يک ھفته از 
فرنگی به  قيمت ھر کيلو گوجه. تومان رسيده است

 . ھزار تومان رسيده است١۵باWی 
داروھا نيز بيش از صد درصد قيمت شان 

يک بيمار ديابتی و قلبی .  افزايش يافته است
داروی قلبی را که ھفت سال است :  گويد می

کنم ناياب شده و داروھای ديابت ھم که  استفاده می
 ھزار تومان تھيه ١١٠تا قبل از اين با قيمت 

ھا  کردم پس از جستجوی فراوان در داروخانه می
 ھزار تومان ٢٨٠در اين شرايط کرونايی 

گفت اگر  خريداری کردم و متصدی داروخانه می
 درصد ٣٠ھا تا  اين دارو را تھيه نکنيد قيمت

 .يابد افزايش می
يکی از فروشندگان سوپرمارکت در گفتگو با 
خبرنگارمھر با نشان دادن قيمت يک ظرف 

 ٣٢ا�ن قيمت پشت اين کاW :  گويد ماست می
ھزار تومان است، سه روز قبل ھمين کاW با درج 

شد، قيمت اين   ھزار تومان فروخته می٢٨قيمت 
 . تومان بود۴٠٠ ھزار و ١٩کاW در تيرماه 

جمھوری اس3می به تمام معنا برای مردم 
از ھم .  زحمتکش فاجعه به بار آورده است

گسيختگی اوضاع اقتصادی  در ايران، وضعيتی 
را پديد آورده که روزمزه ارزش لایر سقوط 

کند و پی در پی بھای کاWھا و مايحتاج مورد  می
. يابد ھای کارگر و زحمتکش افزايش می نياز توده

نتيجتاً دستمزد واقعی کارگران مدام کاھش 
اگر يک کارگر فرضاً در آبان ماه سال .  يابد می

 ميليون تومان به عنوان دستمزد ۴گذشته ماھانه 
 ميليون ٢ ميليون به ۴کرد، اکنون اين  دريافت می

 ۴چرا که در واقعيت با ھمان .  کاھش يافته است
تواند نيمی از  ميليون اسمی،  در عمل فقط می
خريد، به دست  کاWھائی را که يک سال پيش می

وقتی که ھزينه اجاره مسکن و ھزينه ھای .  آورد
صرفاً جانبی فرزندان اين خانواده را در نظر 

 تازد، مرکز آمار،  تورم، افسارگسخته به پيش می
 دھد دروغ تحويل مردم می

٨از صفحه   
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٢از صفحه   
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بگيريم، عم3ً چيزی برای خورد و خوراک و 
اين ماجرائی است که سال . ماند لباس ھم باقی نمی

کارگران و .  به سال در حال رخ دادن است
شان مدام تنزل می يابد  زحمتکشان، سطح معيشت

ھمانگونه که تجربه به ھمگان .  شوند و فقيرتر می
اندازی برای بھبود  نشان داده است، ھيچ چشم

به .  اوضاع در چھار چوب نظم حاکم ، نيست
فرض  اگر چند درصدی ھم بر دستمزد و حقوق 
افزوده گردد، تغييری در اين وضع پديد نخواھد 

. چرا که تورم فوراً آن را خنثی خواھد کرد.  آورد

مادام که جمھوری اس3می در ايران بر سر کار 
ھای ارتجاعی موجود  است، مادام که سياست

ادامه داشته باشند، اوضاع بر ھمين منوال خواھد 
برای .  بود و روز به روز بدتر ھم می شود

کارگران و زحمتکشان ايران ھيچ راھی برای 
نجات از اين وضعيت اسف بار وجود نخواھد 
داشت، مگر آنکه به پا خيزند و تکليف شان را با 
نظمی که جز فقر، گرانی، گرسنگی، بيکاری، 

ای برای  استثمار، سرکوب  و بی حقوقی  نتيجه
 . ھا نداشته است، يک سره کنند آن

۶از صفحه   

درمحکوميت وحشی گری اس�می 
 و دفاع از آزادی بيان
  بی ھيچ حد و مرزی

 

 کارگران بازداشت شده شرکت 
         نيشکرھفت تپه     

 بايد فوراً آزاد شوند      
 
 

 
ھای خود را عليه کارگران مبارز نيشکر ھفت تپه  رژيم ارتجاعی جمھوری اس3می سرکوبگری

 آبان ماه ٨به گزارش  سنديکای کارگران شرکت نيشکرھفت تپه، روز پنج شنبه .  تشديد کرده است
ھای مختلف صنعتی در حمايت از ھمکاران خود که اضافه کاری تير و  در حالی که کارگران بخش

ھای سرکوبگر  مرداد ماه آنان واريز نشده است، در حال گفتگو با مسئولين شرکت بودند، نيروی
در پی اين اقدام .  پليس با مداخله خود به قصد برھم زدن تجمع کارگران، باعث ايجاد نشنج شدند

سرکوبگرانه پليس، چھار تن از کارگران به نام ھای، حيوری، عباسی منجزی، يوسف بھمنی وحميد 
 .  ممبينی ساعت سه ونيم بعدظھر پنجشنبه توسط پاسگاه ھفت تپه بازداشت شدند

 
مداخله پليس در جريان گفتگوی کارگران با مسئوWن شرکت برای تحقق مطالبات خود و بازداشت 
چھار تن از کارگران، اقدام سرکوبگرانه جديد رژيم جمھوری اس3می برای بازداشتن کارگران از 

اما ايستادگی قھرمانانه کارگران ھفت تپه و ادامه مبارزات چند .  مبارزه برای تحقق مطالباتشان است
سال اخير آنھا به وضوح نشان داده است که رژيم با اين اقدامات قادر نخواھد بود کارگران را 

  .مرعوب و از مبارزه باز دارد
 

با حمايت از مطالبات و مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه،  اقدامات )  اقليت(سازمان فدائيان
کند و خواھان آزادی فوری  سرکوبگرانه رژيم جمھوری اس3می را عليه کارگران شديداً محکوم می

 . و بی قيد و شرط کارگران بازداشت شده است

 
 

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

)اقليت(سازمان فدائيان   
١٣٩٩ آ بان ماه ٨  

 
حکومت شورايی –کار، نان، آزادی   

 

چون دولت جمھوری اس3می  خواھد تا ھم می
ھای سانسور برپا سازند و  اداره.  رفتار کنند

ھرگونه نقدی را بر مذھب که او وقيحانه آن را 
خواھد  او می.  نامد، ممنوع کنند می"  گرايی افراط"

او و .  از ايران دھان مردم اروپا را نيز ببندد
ھاست که  فھمند که مردم فرانسه قرن امثال او نمی

اين خرافات را بدور انداخته و ھيچ چيز 
تواند مانعی برای  نمی"  مقدسات"عنوان  تحت

آزادی بيانی که .  شان ايجاد کند آزادی بيان
تواند در شکل سخنرانی، مقاله، کتاب و يا  می

 . ای باشد کاريکاتور و غيره و در ھر زمينه
ھيچ دولتی حق .  آزادی بيان ھيچ مرزی ندارد

ھای سانسور  و غيره، اداره"  تقدس"ندارد به نام 
مردم .  برپا کرده و آزادی بيان را محدود کند

ايران خود قربانی بزرگ ارتجاع مذھبی ھستند، 
 را برای سرنگونی دولت ٩٨مردمی که قيام آبان 

اين مردم با تمام وجود .  دينی حاکم برپا کردند
خود حس کردند که يک حکومت مذھبی به نام 

تواند مرتکب شود  مذھب و خدا چه جناياتی را می
و برای ھمين نه فقط خواستار سرنگونی 
حکومت، بلکه خواستار جدايی کامل دين از 

اما جدايی کامل دين از دولت .  دولت نيز ھستند
ای  گونه تنھا اين نيست که دولت و مذھب به

فيزيکی از ھم جدا شوند و ديگر يک ولی فقيه 
 . حاکم بر امورات کشور نباشد

جدايی کامل دين از دولت به اين معناست که 
ديگر ھيچ دينی به عنوان مذھب رسمی تلقی 
نشود، ھيچ گونه تقدسی برای ھيچ دين و مذھبی 

ھر کسی آزاد باشد که .  به رسميت شناخته نشود
دين باور باشد يا نباشد و ھمگان آزاد باشند تا 
عقايد خود را درباره دين به ھر شکلی که مناسب 

دانند از جمله کاريکاتور، فيلم، شعر و غيره و  می
اما شکی نيست که ھيچ دولت .  غيره بيان کنند

. دھد داری در ايران تن به اين آزادی نمی سرمايه
پرستی  داری به ناآگاھی و خرافه دولت سرمايه

داری را با  نياز دارد تا فجايع جامعه سرمايه
تنھا يک .  توسل به خدا و مذھب توجيه کند

حکومت شورايی، حکومت کارگران و 
تواند جدايی کامل دين و دولت را  زحمتکشان می

ترين شکل   بيان در وسيع تحقق بخشد و از آزادی
 .آن حمايت کند

 
 :پی نوشت

جدا از اين برخی دWيل خاص نيز در   -  ١
. مواضع برخی مقامات دولتی اثرگذار بوده است

برای نمونه اردوغان رئيس جمھوری ترکيه که 
ھای داخلی دولت تحت  به دليل شکست سياست

رياست او و کاھش شديد محبوبيت او و حزب 
عدالت و توسعه، ت3ش دارد تا با برداشتن پرچم 

ھای  ترين بخش مانده گرايی به تحميق عقب اس3م
جامعه ترکيه بپردازد و آب رفته را به جوی 

 .بازگرداند

 تازد، مرکز آمار،  تورم، افسارگسخته به پيش می
 دھد دروغ تحويل مردم می

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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۶درصفحه   

اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که دروغ 
ھای بارز دولت دينی  و فريب يکی از مشخصه

ھای  گرای حاکم بر ايران و نھادھا و ارگان اس3م
انتشار آمار و گزارش ھای .  وابسته به آن است

کذب و غير واقعی يکی از وظائف موسسات 
 . وابسته به اين دولت است

يکی از نھادھای رژيم که وظيفه جعل آمار را در 
پردازی طبقه حاکم برعھده دارد،  خدمت دروغ

 .  مرکز آمار ايران است
اين نھاد دولتی  در گزارش مھرماه خود در مورد 

"نرخ تورم اع3م کرد  تورم ٩٩در مھرماه :  
/  ۴ای به  نقطه  ٧ درصد، تورم ماھانه به ۴١ 

 ." درصد رسيد٢٧ / ٢درصد و تورم ساليانه به 
اما مردمی که در اين يک سال شاھد افزايش 
بھای تقريباً تمام اجناس مصرفی روزمره و 
وسايل خانگی و با دوام، به دو و گاه چند برابر 

 درصدی نرخ تورم ٢٧اند، وقتی که آمار  بوده
شنوند، تعجبی  ساWنه را از مرکز آمار ايران می

دانند وظيفه مرکز آمار  نخواھند کرد، چرا که می
ايران، ھمچون ديگر نھادھا و موسسات دولتی، 

٨ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش¬م¬اره حس¬اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¬م¬راه 
ھ¬¬ای  ک¬¬د م¬¬ورد ن¬¬ظ¬¬ر ب¬¬ه ي¬¬ک¬¬ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 
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جعل آمار در خدمت اھداف و مقاصد رژيم 
بی اعتباری و .  ارتجاعی جمھوری اس3می است

رسوائی اين به اصط3ح مرکز آمار در ميان 
مردم اکنون به جائی رسيده که چند روز پيش 
خبرگزاری ايلنا گفتگوئی با رئيس اين نھاد دولتی 

چرا مردم نرخ :  "کند ترتيب داد تا از وی سئوال 
ايشان البته "  کنند؟  رسمی تورم را باور نمی

"پاسخی نداشت، جز اين که بگويد موضوع : 
ای بين تورم و گرانی  بسيار مھم اين است که عده

 ." شوند تفاوتی قائل نمی
گوييم  وقتی می:".دھد اما چگونه ؟ وی پاسخ می

کاWيی گران است يعنی در قياس با ساير کاWھا 
گران است يا در قياس با کاWی مشابه در منطقه 
ديگر گران است اما تورم به معنای درصدی 

بر طبق اين ."  تغييرات قيمت در يک کاW است
استدWل رئيس مرکز آمار که معلوم نيست 
مدرکش را از کجا خريده است، اگر کاWھائی 
مثل گوشت گاو، گوسفند، مرغ يا روغن و 

نھا با  حبوبات گران است، اين گرانی از مقايسه آ

 تازد، مرکز آمار،  تورم، افسارگسخته به پيش می
 دھد دروغ تحويل مردم می

 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 

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

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

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

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

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

  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 

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

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


