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 ای رخ نخواھد داد  معجزه

 و چيزی به نفع مردم ايران
  تغيير نخواھد کرد

 
زبان داخلی و خارجی  بلندگوھای فارسی 

ای که گذشت،  بورژوازی حاکم بر ايران، در ھفته
ای را پيرامون  اھميت  ھياھوی تبليغاتی گسترده

انتخابات رياست جمھوری آمريکا برای مردم 
ايران به راه انداختند تا چنين وانمود کنند که 
گوئی سرنوشت مردم ايران وابسته به انتخابات 
آمريکا و شخصی است که در چھار سال آينده 

بنابراين .  جمھوری آمريکا خواھد بود رئيس
ھای داخلی و  سؤالی که اغلب،  اين رسانه

گران خود  خارجی در برابر مفسران و تحليل
يک از  قراردادند، اين بود که انتخاب کدام

نامزدھای دو حزب آمريکا به نفع مردم ايران 
است و چه نتايجی را به بار خواھد آورد؟ 

ھا نيز کوشيدند  مفسران سياسی اين رسانه
تفصيل پيرامون اھميت اين انتخابات برای  به

مردم ايران سخن بگويند، تا گويا تأييدی بر اين 
ادعا باشد که سرنوشت مردم ايران وابسته به اين 

 .انتخابات در آمريکاست
ھای  در واقعيت اما نه انتخابات آمريکا برای توده

کارگر و زحمتکش مردم ايران حائز اھميت بود 
 . ھا تغيير خواھد داد و نه چيزی را به نفع آن

انتخابات آمريکا برای آن طبقات و اقشار و 
ھای سياسی ايرانی حائز اھميت بود که  سازمان

شان در حفظ نظم موجود  منافع اقتصادی و سياسی
که پای حفظ نظم  طبيعتاً وقتی. در ايران قرار دارد

داران ، مالکين و  موجود و منافع سرمايه

تپه؛   فعال کارگری ھفت۴آميز آزادی  خبر مسرت
ابراھيم عباسی منجزی، يوسف بھمنی، حميد 
ممبينی و مسعود حيوری در شامگاه چھارشنبه 

 از زندان فجر دزفول، فضای مجتمع ٩٩ آبان ١۴
تپه را عطرآگين و سرور  کشت و صنعت ھفت

آفرين ساخت و بر لبان جنبش کارگری لبخند 
اين شادی و لبخند اما بر طبقه حاکم .شادی نشاند
دستگاه سرکوب و يگان ويژه برای .  گران آمد

جويی به جلوصحنه فرستاده شد و شرکت  انتقام
مرور  .  تپه به اشغال نظامی درآمد ھفت

تپه   روز اخير ھفت١٠رويدادھای حتی فقط 
ای در کار است تا  تأييدی است براين که اراده

گزارش از برگزاری آکسيون به مناسبت سالگرد مبارزات کارگران و 
  در شھر آمستردام ھلند١٣٩٨زحمتکشان در قيام آبان ماه 

  ۵درصفحه 

 ٧  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩۴شماره    ٩٩  آبان ١٩ –سال  چھل و دوم 

 ناپذير است کارگر متحد شکست
 تپه بازداشت ، آزادی، اخراج کارگران و اشغال نظامی ھفت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 افغانستان، مرگبارترين 
 نقطه جھان برای غيرنظاميان

 چرا تھران قرنطينه نشد؟
 

يخ .   در ايران آشکار می شود١٩با گذشت ھر روز، رقم جديدی از ميزان مرگ و مير ناشی از کوويد 
با رنگ .  آمارھای جعلی و دروغين دولت، زير آفتاب سوزان آمارھای واقعی، ھرچه بيشتر آب می شوند

باختن ھر روزه آمارھای جعلی و دروغين وزارت بھداشت، فاجعه مرگبار کرونا و کشتار بی محابای 
آمار جانباختگان کرونا در ايران بر اساس ھمان .  توده ھای مردم ايران بيش از پيش آشکار شده است

آماری که به گفته .   نفر در روز است۴٠٠معيارھای شناسايی قطعی وزارت بھداشت، کماکان باfی 
 برابر و طبق نظر تعدادی از مسئوfن سازمان نظام پزشکی ٣شماری از مسئوfن وزارت بھداشت 

 .  برابر آمارھای دولتی باشد۵ تا ۴کشور از جمله حسين قشiقی و نادر توکلی می تواند به ميزان 
. از جمله موارد نقض آمارھای جعلی دولت، يکی ھم اسناد منتشره سازمان ثبت احوال کشور است

 نسبت به ٩٩ ھزار مرگ اضافه در تابستان ۴٠گزارش جديد سازمان ثبت احوال، از افزايش بيش از 
يعنی اگر فقط ھمين تعداد از مرگ و مير اضافی تابستان امسال را به .   خبر داده است٩٨تابستان 

 از کشف بشقاب برای مبارزه با کرونا 
 تا تشکيل قرارگاه نظامی برای مقابله با گرانی

 
ی  بر صفحه"  ١١٠مستعان "حسين سiمی فرمانده سپاه پاسداران که زمانی با نشان دادن بشقابی به نام 

خواست به جنگ  عنوان کشف بزرگ متخصصان سپاه برای شناسايی ويروس کرونا می تلويزيون به
 . به مقابله با گرانی بشتابد" ھفدھم ربيع"خواھد با تشکيل قرارگاه نظامی  کرونا برود، اکنون می

" ھفدھم ربيع"ای در رابطه با گرانی، از تشکيل قرارگاه  ھای خامنه  آبان يک روز پس از صحبت١۴وی 
ھا و  به دنبال فرمان مقام معظم رھبری درباره کنترل قيمت: "وی گفت.  برای مبارزه با گرانی خبر داد

ھا و مبارزه  ھا و کمک بسيج در اين راستا، قرارگاه ھفدھم ربيع برای کنترل قيمت مبارزه با گرانفروشی
با گران فروشی با حضور وزرای جھادکشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و ھمه 

در اين جلسه مقرر گرديد بين ...  ھای نظارتی و امنيتی که در اين مساله درگير ھستند تشکيل شد دستگاه

  ١٠درصفحه 
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١از صفحه   

٩درصفحه   

 ای رخ نخواھد داد و  معجزه
 چيزی به نفع مردم ايران تغيير نخواھد کرد

ثروتمندان  در يک کشور در ميان باشد، در آن 
صورت بنا به نقش و اھميت دولت آمريکا در 

داری جھان ، اين بحث موضوعيت پيدا  سرمايه
ھا  کند که پيروزی کدام جناح آمريکا به نفع آن می

از اين منظر بايد .  و نظم حاکم بر اين کشور است
دار حاکم بر ايران و  گفت که برای طبقه سرمايه

ويژه  نيز fيه ھائی از قشر متوسط جامعه به
ھای مرفه آن ، مھم بود که اين يا آن جناح  fيه

بورژوازی آمريکا ، قدرت مسلط  باشد و 
خواھان پيروزی يکی از کانديداھای رياست 

از ھمين روست که نمايندگان و .  جمھوری  باشند
سخنگويان احزاب اپوزيسيون بورژوائی که از 

ای دولتی  ھای  تلويزيونی ماھواره طريق فرستنده
و غيردولتی، مواضع خود را در ميزگردھا و 

ھای متعدد اعiم کردند، به دو گروه  مصاحبه
گروھی که بيشتر به مواضع جناح .  تقسيم شدند

طلب رژيم نزديک بودند، از به  موسوم به اصiح
قدرت رسيدن جناح حزب دمکرات و بايدن 
حمايت کردند و گروه ديگر که جز با حمايت 

اندازی برای به قدرت  ھای امپرياليست چشم  قدرت
داری  رسيدن ندارند، از پيروزی ترامپ جانب

کرند که اختiفات حادتری با جمھوری اسiمی 
 .    دارند

اما بيش از ھمه، انتخابات آمريکا برای طبقه 
ھای آن در داخل، حائز  حاکم بر ايران و جناح

اھميت بود که برای پيروزی حزب دمکرات و 
انعکاس اين .  کردند شماری می بايدن لحظه
ھای متعدد رژيم ديده  وضوح در رسانه واقعيت به

دار ايران به  دليل اين اشتياق طبقه سرمايه.  شد می
انتخابات آمريکا و پيروزی بايدن نيز پوشيده 

جمھوری اسiمی با يک بحران سياسی .  نيست
ای تمام  جانبه بحران ھمه.  روست ژرف روبه

ارکان اقتصادی، اجتماعی و سياسی نظم موجود  
ھای  ھای جناح تمام سياست.  را فراگرفته است

نارضايتی .  اند طبقه حاکم به شکست انجاميده
ھای مردم از نظم موجود  به نھايت خود  توده

تضاد کارگران و زحمتکشان با .  رسيده است
طبقه حاکم به قله ستيز رسيده  و مبارزه اشکال 

. ای به خود گرفته است کننده تعرضی و تھديد
جمھوری اسiمی به ھمگان نشان داده که قادر به 

ھای موجود  تخفيف تضادھا و تعديل بحران
بنابراين روشن است که بورژوازی ايران .  نيست

ھای آن برای نجات از اين بحران  و تمام جناح
. المللی نياز دارند بزرگ، به ياری بورژوازی بين

اما دقيقاً در بطن ھمين شرايط بحرانی است که 
دولت آمريکا تحت رھبری ترامپ با وضع 

ھای متعدد اقتصادی و مالی، بحران  تحريم
اقتصادی و مالی رژيم را تشديد کرده و جمھوری 
اسiمی را از اين بابت زير فشار بيشتری قرار 

رو قبل از ھر چيز طبقه  ازاين.  داده است
دار حاکم ايران، شديداً نيازمند برافتادن  سرمايه
ھای دولت آمريکاست و باز شدن گره اين  تحريم

بنابراين .  معضل نيز کنار رفتن ترامپ است
ای که ادعا  سرائی تبليغاتی علی خامنه رغم ياوه به

کرد مھم نيست در آمريکا چه جناحی قدرت 
گيرد و چه کسی  اجرائی آمريکا را در دست می

ھای ھيئت  شود، برای ھمه جناح جمھور می رئيس
ای،  نتيجه  حاکمه ازجمله برای خود خامنه

ھمه .  نھايت حائز اھميت بود انتخابات آمريکا بی
ھا برای به دست گرفتن قدرت توسط بايدن  آن

شماری کردند و از پيروزی بايدن در اين  لحظه
 . انتخابات خرسند شدند
ھمه برای جمھوری اسiمی  اما چرا بايدن اين

تواند  مھم است  و تا چه حد  پيروزی وی می
عامل نجات بخشی برای جمھوری اسiمی باشد؟ 
به اين دليل بايدن برای جمھوری اسiمی مھم 
است که اگر نتيجه انتخابات به نفع ترامپ تمام 

ای رخ دھد،  توانست مذاکره شد يا اساساً نمی می
يافت و وضعيت  ھا ادامه می درنتيجه، تحريم

شد، يا  تر می اقتصادی و مالی رژيم وخيم
ترين موضع پای ميز مذاکره  بايستی با ضعيف می

ھا لغو  برود و امتيازات متعددی بدھد تا تحريم
که پيروزی بايدن روند مذاکره را  درحالی.  شوند

شده وی مبنی بر  با توجه به سياست اعiم
بازگشت به برجام و ادامه سياست اوباما، تسھيل 
خواھد کرد و حداقل نتيجه اين سياست، کاسته 
شدن از دامنه فشارھا بر جمھوری اسiمی 

ويژه در رابطه با فروش نفت  و مبادfت  به
عiوه بر اين، بازگشت .  المللی، خواھد بود بين

آمريکا به برجام،  جمھوری اسiمی را در 
موقعيتی قرار خواھد داد که  در جريان مذاکرات 
بتواند امتيازات کمتری بدھد و امتيازات بيشتری 

اين البته بدانمعنا نيست که با اين .  بگيرد
مذاکرات، اختiفات جمھوری اسiمی با دولت 

اين اختiفات fاقل مادام .  آمريکا حل خواھد شد
. شدنی نيست ای بر سر کار است، حل که خامنه

طلب، منافع اقتصادی  چراکه اين دو دولت توسعه
و سياسی  متضادی در منطقه خاورميانه دارند و 

جای خود باقی خواھد  ھا بر سر اين مسئله به تضاد
تواند با  اما جمھوری اسiمی می.  ماند
ھای اتمی  ھای تاکتيکی بر سر برنامه نشينی عقب

ای برای  و موشکی و حتی برخی مسائل منطقه
 را  تعديل کند و در اين حد  تخفيف تضادھا ، تنش

گونه که  ھمان.  برای بايدن نيز پذيرفتنی است
ھای  شده بود و برای  قدرت برای اوباما پذيرفته

ھای جمھوری  امپرياليست اروپائی نيز سياست
اسiمی در خاورميانه دوفاکتو و در عمل 

که طبقه  رغم اين ھمه  به بااين.  شده است پذيرفته
حاکم بر ايران با قطعيت يافتن پيروزی بايدن 

تر به مذاکرات نياز دارد، اما ھنوز  ھرچه سريع
بايد چند ماھی بگذرد تا بايدن در کاخ سفيد مستقر 

لذا بعيد است در چند ماه باقيمانده دوره .  گردد
زمامداری روحانی، اين مذاکرات نتيجه ملموسی 

 . برای جمھوری اسiمی به بار آورد
اما اگر انتخابات رياست جمھوری در آمريکا 

ھمه برای طبقه حاکم بر ايران حائز اھميت  اين
ازاين اشاره شد، برای  گونه که پيش بود، ھمان

ھای مردم ايران نه اين انتخابات و  پيروزی  توده
اين يا آن جناح  حائز اھميت بود و نه مطلقاً 

آنچه که .  ھا تغيير خواھد داد چيزی را به نفع آن
ھای زحمتکش مردم در ايران  طبقه کارگر و توده

در پی آن ھستند، در اساس در تقابل و ضديت 
آشکار با سياست امپرياليسم آمريکا و ھر دو 
جناح آن است که خواستار حفظ و تحکيم طبقه 

دار و جمھوری اسiمی در ايران  حاکم سرمايه
 .  ھستند

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران ھمواره  توده
خواھان سرنگونی نظم حاکم بر ايران بوده و اين 

ويژه در طول سه سال اخير با  واقعيت را به
مبارزات تعرضی و شعارھای راديکال نفی نظم 

که تمام  درحالی.  اند وضوح نشان داده موجود، به
ھای امپرياليست جھان و ازجمله امپرياليسم  قدرت

آمريکا ھمواره در کنار طبقه حاکم بر ايران قرار 
رغم ھر  ھا به آن.  اند داشته و حامی آن بوده

اختiفی که با جمھوری اسiمی داشته باشند، 
اين .  ھرگز خواستار برافتادن آن نبوده و نيستند

واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که حتی 
ھا عليه جمھوری  ترين تحريم ترامپ  با سنگين

اسiمی، ھرگز خواھان برافتادن آن نبود، بلکه 
مکرر اعiم کرد که خواستار سرنگونی 

خواھد با  جمھوری اسiمی نيست، بلکه فقط می
تحريم، رژيم را وادار به  مذاکره بر سر 

برای .  نشينی وادارد اختiفات کند و به عقب
ھای امپرياليست مطلقاً فاقد اھميت است که  قدرت

مردم ايران زير فشار يک دولت استبدادی دينی 
ھا مھم اين است که  برای آن.  کشند چه زجری می
داری جھانی تأمين شود و جمھوری  منافع سرمايه

ھايش عجالتاً  گری اسiمی با تمام وحشی
ترين آلترناتيو بورژوازی جھانی برای  مناسب

اين يک .   داری در ايران است حفظ نظم سرمايه
ويژه  ھای امپرياليست به سياست ھميشگی قدرت

امپرياليسم آمريکا در ايران بوده است که از 
ھای استبدادی و سرکوبگر برای به بند  رژيم

ھای زحمتکش،  کشيدن طبقه کارگر و توده
 . ستمديده و آزاديخواه، حمايت کنند

اين واقعيتی کامiً آشکار و افشاشده است که 
ھای امپرياليست ھمواره در پی اسارت  قدرت
ھای  ھای مردم ايران در چنگال رژيم توده

اند تا منافع داخلی و  استبدادی در ايران بوده
تجربه سياست .  المللی خود را تأمين کنند بين

وضوح اين واقعيت  امپرياليسم آمريکا در ايران به
ھای کارگر و زحمتکش  دفعات به عموم توده را به

امپرياليسم آمريکا با .  مردم ايران نشان داده است
 مرداد از استقرار يک رژيم ٢٨کودتای 

ديکتاتوری عريان در ايران حمايت کرد و در 
تمام دوران سلطنت محمدرضا شاه به اين سياست 

امپرياليسم آمريکا در جريان انقiب .  ادامه داد
ھای مردم ايران، برای در ھم شکستن اين  توده

انقiب، از يک دارو دسته مرتجع مذھبی  برای 
استقرار يک دولت دينی استبدادی حمايت کرد و 

ھای امپرياليست جھان تمام  به ھمراه ديگر قدرت
امکانات خود را برای به قدرت رسيدن اين 

در دوران ريگان،  بوش .  مرتجعين به کار گرفت
پدر و پسر، کلينتون، اوباما و  ترامپ نيز ھمواره 
ھمين سياست حمايت و پشتيبانی از جمھوری 

توانست  جز اين ھم نمی.  اسiمی ادامه يافته است
اين سياست  در ذات و ماھيت امپرياليسم .  باشد
با به قدرت رسيدن بايدن، ھمين سياست .   است

او ھم از جمھوری اسiمی .  ادامه خواھد يافت
عنوان يک رژيم فاشيست و آدم کشی که  به

ھای سياسی را از مردم  ابتدائی حقوق و آزادی
ايران سلب کرده است، حمايت خواھد کرد، 

گونه که تاکنون اتحاديه اروپای ظاھراً  ھمان
. مدعی دفاع از حقوق بشر چنين کرده است

ھا در حمايت از جمھوری اسiمی  سياست آن
شان تفاوتی با  رغم ادعای حقوق بشری به

ھای امپرياليست روسيه و چين که ادعای  دولت
. حقوق بشری ھم ندارند، نداشته و نخواھد داشت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

حمايت از ھمکاران خويش نخست دست از کار 
پيمايی و حرکت به سمت  کشيدند و سپس با راه

کارگر "با سردادن شعار )  گيت(درب ورودی
مرگ برستمگر درود " ، "پذيرد ميرد ذلت نمی می

، رفقای ھمکار خويش را به درون "بر کارگر
تپه اما روز  اشغال نظامی ھفت.  شرکت آوردند

تپه  کارخانه ھفت.   آبان نيز ادامه يافت١۶جمعه 
برای ايجاد .  به يک پادگان نظامی تبديل شد

وحشت و مرعوب ساختن کارگران، نوعی 
بار ديگر .  نظامی در شرکت برقرار شد حکومت

 کارگر جلوگيری به عمل آمد و ١۵از ورود 
کارگران به نشانه اعتراض و در حمايت از 
رفقای ھمکار خويش، در بيرون از شرکت و در 

 کارگری ايستادند که کارفرما و حاميان ١۵کنار
ھا درواقع   دولتی وی با تھديد و تشديد فشار بر آن

يکی .  کند جويی می تپه انتقام از کل کارگران ھفت
از عناصر و فرماندھان نيروی سرکوب که با 

کرد و سعی داشت در  بلندگوی دستی صحبت می
ميان کارگران  اختiف و جدايی بيندازد گفت ما 

 کارگر با بقيه کارگران مشکلی ١۵غيراز آن  به
نداريم و از کارگران دعوت نمود به سرکار 

او گفت شورای تأمين استان قرار است .  برگردند
به وضعيت اين کارگران رسيدگی کند و کارگران 
با گفتن اينکه ھمه بايد به سرکار برگردند و ھو 
کردن اين مزدور صدای وی را خفه 

 آبان نيز تجمع ١٧ و ١۶روزھای بعد .کردند
در اين .  تپه ادامه يافت اعتراضی کارگران ھفت

تجمعات يوسف بھمنی و ابراھيم عباسی سخنان 
اقدام غيرقانونی و ضد .  پرشوری ايراد کردند

 کارگر را محکوم ١۵کارگری ممانعت از ورود 
. و بر اتحاد کارگران تا پيروزی تأکيد نمودند

 کارگر ١۵حال قرار شد پس از حضور  درعين
يادشده در شورای تأمين، نتيجه را به اطiع 
کارگران برسانند تا بر آن پايه در مورد 

 .گيری کنند چندوچون ادامه اعتراض تصميم
تپه ادامه   کشمکش و ارعاب و تھديد در ھفت

تپه با  سنديکای کارگران نيشکر ھفت.  دارد
  آبان ١٧و ١۶ھايی در تاريخ    صدور اطiعيه

نظامی در محل کار   برقراری  حکومت٩٩
کارگران را نشان از زبونی کسانی دانست که 
توان جوابگويی به خواست کارگران را ندارند و 
خطاب به کارگران تأکيد کرد که مبارزه ساليان 

" تپه نشان داده است که  متمادی کارگران ھفت
تواند  عزم و اراده  گونه تھديد  و ارعابی نمی ھيچ

حق تان  شمارا برای به دست آوردن مطالبات به
در ھم بشکند، مبارزه طبقه کارگر برعليه طبقه 

دار  ھمچنان تا رسيدن به يک زندگی  سرمايه

چھار فعال کارگری زندانی نيز به .  نتيجه نرسيد
نشان اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند و 

رغم تشديد فشار مأموران زندان و تھديد  علی
انتقال به انفرادی و افزايش مبلغ وثيقه، به 

سنديکای مبارز .  اعتصاب غذای خود ادامه دادند
تپه نيز از لحظه  و مستقل کارگران نيشکر ھفت

 فعال کارگری و قبل و ۴بازداشت تا آزادی اين 
ھايی ضمن  ھا و بيانيه بعدازآن با صدور اطiعيه

محکوم نمودن برخورد امنيتی و قضايی با 
مطالبات کارگران و بازداشت فعاfن کارگری 

قيدوشرط کارگران  خواھان آزادی فوری و بی
 آبان ١٣سنديکا ھمچنين در بيانيه خود مورخ .  شد
، ضمن حمايت از کارگران و تأکيد بر اتحاد ٩٩

کارگران، مردم ايران و آزاديخواھان و حاميان 
تپه  حقوق کار را به حمايت از کارگران ھفت

اين فراخوان مورد استقبال و حمايت .  فراخواند
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

تھران و حومه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد 
ھای ديگر در داخل و  بازنشستگان و برخی تشکل

ھمچنين نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری و 
ھای دموکراتيک در خارج کشور قرار  تشکل
 .گرفت

در اثر مبارزات مستمر و حمايت عملی کارگران 
 فعال ۴تپه، اعتصاب غذا و مقاومت  ھفت

کارگری در زندان و حمايت گسترده داخلی و 
خارجی از فراخوان سنديکای کارگران نيشکر 

 آبان ١۴شب   فعال کارگری چھارشنبه۴تپه،  ھفت
 از زندان فجر دزفول آزاد شدند و مورد ٩٩

استقبال پرشور ھمکاران خويش که بيرون از 
کشيدند قرار  ھا را انتظار می زندان آزادی آن

ای در مقابل  آن شب شورونشاط ويژه.  گرفتند
ھای گرم رفيقانه و  بوسه.  زندان ايجاد شد

ھا حلقه بست  ھای شوق و شادی که در چشم اشک
اسماعيل، ابراھيم را در .  ھا جاری شد يا بر گونه

. آغوش پرمھر خود کشيد و نوازش کرد
ھای شورانگيزی از رفاقت و ھمبستگی  صحنه

کارگران با در .  کارگری به نمايش گذاشته شد
آغوش کشيدن يکديگر درواقع پيروزی خود را 
که ثمره اتحاد و مبارزه متشکل بود در آغوش 

 .کوبی پرداختند کشيدند و به رقص و پای
کوبی که نشان از  اين شادی و لبخند و پای

پيروزی کارگران داشت اما چون خاری بر چشم 
ھمان شب نيروھای .  طبقه حاکم فرونشست 

جويی و  ھای ويژه برای انتقام سرکوب  و يگان
ايجاد تشنج خود را تجھيز و آماده کردند و صبح 

 آبان  وارد شرکت نيشکر ١۵روز پنجشنبه 
 ۴ کارگر شامل ١۵تپه شدند و از ورود  ھفت

ابراھيم (کارگری که از زندان زاد شده بودند 
عباسی منجزی، يوسف بھمنی،حميد ممبينی و 

: ھای  کارگر ديگر به نام١١و )  مسعود حيوری
اميد آزادی، حامد حمدانی، محمود خدايی، عادل 
سرخه، حسن کھنکی،محمد اميدوار،صاحب 
ظھيری، فيصل ثعالبی، حسين حمدانی، محمد 
حمدانی و مسلم چشمه خاور به شرکت ممانعت به 

که خبر جلوگيری از ورود اين  ھمين. عمل آوردند
 کارگر به گوش ساير کارگرانی که مشغول ١۵

ھای  به کار بودند رسيد، تمامی کارگران بخش
نظير و يکپارچه و در  صنعتی در اقدامی کم

تپه را متشنج سازد و در پرتو اين  اوضاع ھفت
فضای متشنج، اھداف خود را عملی و خواست و 
مبارزه اصلی کارگران را منحرف و سرکوب 

. شوند  فعال کارگری بازداشت می۴نخست .  کند
اين کارگران که به خاطر شکايت مديريت، با 
يورش وحشيانه پليس به منازلشان در روز 

شده بودند، در اثر   آبان بازداشت٨پنجشنبه 
ی  تپه و در سايه اعتراض و مبارزه کارگران ھفت

اتحاد و ھمبستگی کارگری و ھمچنين به خاطر 
اعتراض و مبارزه و مقاومت کارگران 

ويژه دست زدن به  شده در زندان به بازداشت
اعتصاب غذای اعتراضی، سرانجام پس از حدود 

در بازداشت و زندانی کردن .  يک ھفته آزاد شدند
اين کارگران حتی معيارھا و مقررات مرسوم و 
رسمی و ھميشگی دستگاه قضايی نيز رعايت 

که قرار تأمين کيفری کارگران  درحالی.  نشد
 ميليون تومانی برای ھر نفر ۵٠بازداشتی وثيقه 

 شھرستان ٢ دادگاه کيفری١٠١تعيين و در شعبه 
شوش نيز تأييدشده بود، اما دادستان شوش که از 
حاميان و رشوه گيران اسدبيگی کارفرمای 

تپه است، مدعی شد با توجه به ناتوانی ارائه  ھفت
شده، کارگران در بازداشت   وثيقه در نظر گرفته
ست که  اين درحالی.  برند و زندان بسر می
طور کتبی و شفاھی برای  کارگران زندانی به

فرزانه .  توديع وثيقه اعiم آمادگی کرده بودند
تپه نيز تأييد کرد  زيiبی وکيل کارگران ھفت

پرونده کارگران نزد رئيس دادگستری شوش

مسکوت مانده و )  گير اسدبيگی ديگر رشوه(
. کارگران را عامدانه در زندان نگاه داشتند

" اغتشاش"دادستان شوش کارگران را به 
متھم کرد و ھمزمان، مديرعامل "  ايجاد ناامنی"و

بايد به سزای اعمال "  شرکت گفت اين کارگران 
تمام شواھد نشان از يک توطئه ".  خود برسند

شده و ھمدستی و بندوبست کارفرما  ريزی برنامه
با مقامات قضايی و دستگاه سرکوب و امنيتی 

اين چھار کارگر که بعد از دستگيری .  داشت
شدند،  بايستی با قرار وثيقه آزاد می بiفاصله می

پس از سه روز بازداشت در اداره آگاھی شوش، 
با دستور قضايی به زندان فجر دزفول منتقل 

ھا زندانی به کرونا مبتi شده  شدند که در آن، ده
 .بودند

تپه در اعتراض به اين اقدام و در  کارگران ھفت
 آبان ٩ فعال کارگری از روز ۴حمايت از 

تجمعات اعتراضی خود را آغاز نموده و اعiم 
کردند تا آزادی رفقای خود به تجمعات روزانه 

ادامه خواھند )  دو ساعت در روز(اعتراضی خود
ورود نيروھای پليس به کارخانه برای برھم .  داد

 آبان به ١٢زدن تجمع و ايجاد تشنج در روز 

 ناپذير است کارگر متحد شکست
 تپه بازداشت ، آزادی، اخراج کارگران و اشغال نظامی ھفت
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٣از صفحه   ناپذير است کارگر متحد شکست 
 تپه بازداشت ، آزادی، اخراج کارگران و اشغال نظامی ھفت

 ".شايسته ادامه خواھد داشت
گرچه تiش و توطئه کارفرما و عوامل آن برای 

آلود  ايجاد تشنج و ناآرامی و صيد ماھی از آب گل
تپه نيز ھوشيارند و  ادامه دارد، اما کارگران ھفت

ھا از پيگيری مطالبات خود  با اين تاکتيک
که   آبان درحالی١٨يکشنبه .  بردار نيستند دست
تپه شد و  جمعه شوش وارد شرکت ھفت امام
ھای خود را در ميان کارگران تکرار کرد،  وعده

کارگران با پخش گل در ميان نيروھای انتظامی 
حسن نيت خود را نشان دادند تا با اين اقدام بلکه 

امام جمعه شوش با .ھا بيدار شود وجدان انسانی آن
اين ھدف به ميان کارگران ھفت تپه رفته بود که 

 کارگر، از کارگران ١۵درازای اجازه ورود 
معترض تعھد بگيرد به اعتصاب و اعتراض خود 

 چند تن از کارگران  اما با سخنرانی.  پايان دھند
درحضور وی، ازجمله سخنرانی اميدآزادی، 

کثير،  علی اميدوار، مسلم چشمه خاور، مھدی آل
ی  يوسف بھمنی و به ويژه سخنرانی کوبنده

ھا و توجيه  ابراھيم عباسی منجزی درافشای نقشه
ھای امام جمعه، اين خيال خام و ترفند امام  گری

جمعه نيز خنثی شد و کارگران بار ديگر برادامه 
 .اعتراض تا خلع يد از اسدبيگی تأکيد نمودند

که در آخرين  رغم اين واقعيت اين است علی
تپه، يک سری  اعتصاب درازمدت کارگران ھفت

ھای کلی به کارگران داده شد، اما جز تمديد  وعده
ھای بيمه و پرداخت حقوق  ناقص و موقت دفترچه

کم يکی دو ماه عقب  افتاده که ھميشه دست عقب
ھای کارگران برآورده  يک از خواست است، ھيچ
ديدارھای مکرر نمايندگان کارگران .  نشده است

 مجلس، ٩٠تپه با اعضای کميسيون اصل  ھفت
گونه نتيجه عملی مثبتی به سود کارگران در  ھيچ

 ماه از نخستين جلسه ٣بيش از .  برنداشته است
تپه با اعضای  گفتگوی نمايندگان کارگران ھفت

 ٩٩ مرداد ١۴ مجلس در ٩٠کميسيون اصل 

اما حتی يک گام عملی در راستای .  گذشته است
يد از  ھای اصلی کارگران ازجمله خلع خواست

دولت و اداره آن با  به اسدبيگی و واگذاری شرکت
نظارت و مشارکت خود کارگران برداشته نشده 

در عوض اما تھديد و فشار و ارعاب عليه .  است
. کارگران و فعاfن کارگری تشديد شده است

فشار اعتصاب و اتحاد و مبارزه کارگران،  تحت
وعده داده شد در آبان ماه از اسد بيگی خلع يد 

از زمان پايان اعتصاب ھرچقدر .  خواھد شد
ايم و ھرچقدر به زمان سر رسيدن  جلوتر آمده

ايم، تھديدھا و فشارھا نيز  تر شده ھا نزديک وعده
تر  عليه کارگران و فعاfن کارگری بيشتر و شديد

کاری  نخست حقوق مرداد و اضافه.  شده است
تيرماه تعداد زيادی از کارگران ازجمله نمايندگان 

از .  ھا واريز نشد حساب آن و فعاfن کارگری به
ھای ابراھيم   کارگر به نام۵پی آن در اوايل آبان 

عباسی منجزی، اميد آزادی،عادل سرخ، کھنکی 
تپه احضار و  و عادل ظھيری به پاسگاه ھفت

يک ھفته .  مورد تھديد و بازجويی قرار گرفتند
 آبان به خانه ابراھيم عباسی ٨بعد، پنجشنبه 

منجزی، يوسف بھمنی، حميد ممبينی و مسعود 
آميزی حمله  حيوری به طرز وحشيانه و خشونت

. کردند و اين فعاfن را بازداشت و زندانی کردند
اقدامات بعدی کارفرما و حاميان رنگارنگ وی 
در دستگاه قضايی، امنيتی و نظامی، اشغال 

 کارگر نيز ١۵کارخانه و ممانعت از ورود 
ھمگی حاکی از تشديد فشار بر کارگران برای 

ھا به ترک زمين مبارزه و نيز  وادار نمودن آن
ايجاد تشنج و درگيری و حمله گسترده به 

 .کارگران است
تپه در برابر  اما کارگران ھوشيار و مبارز ھفت

تمام اين ترفندھا و فشارھا، محکم و استوار 
تپه از اين اقدامات  کارگران آگاه ھفت.  اند ايستاده
کنند و  ھراسند و ميدان مبارزه را خالی نمی نمی
مگر در جريان تجمعات .  توانند خالی کنند نمی

 تن از کارگران۴ تير ٢۴روزانه کارگران، 
ابراھيم عباسی، مسلم چشمه خاور، يوسف (  

بازداشت و زندانی نشدند؟ )  بھمنی ، محمد خنيفر
مگر منزل پدری محمد خنيفر به رگبار گلوله 
بسته نشد؟ مگر خانه يوسف بھمنی به آتش کشيده 
نشد؟مگر فعاfن و نمايندگان کارگری مکرر به 
مراکز امنيتی و قضايی احضار نشده و مورد 

اند؟ سراسر تاريخچه  ارعاب و تھديد قرار نگرفته
تپه مملو از اين نمونه  مبارزات کارگران ھفت

از .  اقدامات ضد کارگری و سرکوب گرانه است
دار کارفرما عليه اسماعيل  کشی عوامل نقاب قمه

ھای وحشيانه عليه وی تا  بخشی و اعمال شکنجه
ھای مکرر عليه علی نجاتی و ساير  سازی پرونده

دستگاه قضايی و .  فعاfن کارگری و سنديکايی
 کارگر ٧٠امنيتی  به تخمين برای بيش از 

ھا  اند و بسياری از آن سازی کرده تپه پرونده ھفت
بارھا احضار و مورد تھديد و بازجويی 

تھديد و اعمال انواع فشار عليه .  اند قرارگرفته
شده  کارگران آگاه و پيشرو، به امر دائمی تبديل

تپه در برابر تمام اين  اما کارگران ھفت.  است
اند و به مبارزه ادامه  فشارھا و تھديدھا ايستاده

بازداشت و زندان و اخراج مانع اعتراض .اند داده
شايد بتوان چند کارگر .  و اعتصاب نشده است

آگاه و فعال کارگری را احضار و بازداشت و 
تپه  اخراج کرد، اما با چند ھزار کارگر ھفت

که شرايط   نظر از اين صرف.  توان چنين کرد نمی
ھای گذشت تغيير کرده و  امروز نسبت به سال

سادگی و  اوضاع سياسی به نحوی نيست که به
ھای اجتماعی  بدون ھزينه بتوان فعاfن جنبش

ويژه فعاfن جنبش کارگری را بازداشت و  به
زندانی کرد، درعين حال رھبران عملی کارگری 

يافته و سر  پيوسته در درون مبارزه پرورش
طورکلی در ميان  آگاھی سياسی به.آورند برمی

ويژه در ميان کارگران واحدھايی از  کارگران به
تپه ارتقاء  نوع کشت و صنعت نيشکر ھفت

ھای ويژه و نيروی  يگان.چشمگيری يافته است
قصد سرکوب دانشجويان  سرکوب انتظامی که به
ھا را محاصره و اشغال  آگاه و مبارز دانشگاه

تپه و  کنند، وقتی پايشان به ھفت کردند و می می
شود، اين  اشغال و محاصره کارخانه باز می

نفسه نشان از رشد مبارزات، رشد آگاھی و  فی
تجربه مبارزات .  تشکل در ميان کارگران است

اخير کارگران در حمايت از فعاfن کارگری و 
نمايندگان خود، بار ديگر به ھمه کارگران نشان 

توان  داد که با اتحاد و ھمبستگی کارگری می
ھايی نيز به دست  دشمن را عقب راند و پيروزی

ساله اخير و ازجمله از  طی تمام دوران ده.  آورد
تپه  زمانی که مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت

تقريباً به مفت در اختيار اسدبيگی و رستمی 
شده، ھر جا کارفرما و حاميان وی عقب  گذاشته
اند و ھر جا که يک پيروز نسبی  نشسته

آمده، نتيجه اتحاد و مبارزه متشکل و  دست به
اگر کميسيون اصل .  بسته کارگران بوده است ھم
 مجلس ولو در حرف، خلع يد از اسد بيگی را ٩٠

پذيرفت، در اثر اتحاد و مبارزه کارگران است و 
 فعال کارگری از ۴ آبان ١۴اگر روز چھارشنبه 

زندان فجر دزفول آزاد شدند بازھم به خاطر 
ترديد نبايد .اتحاد و مبارزه ھمبسته کارگران است

داشت که ترفند جديد کارفرما و حاميان وی در 
دستگاه قضايی، امنيتی و انتظامی و ممانعت از 

 کارگر به محل کارشان، با اتحاد و ١۵ورود 
جانبه از اين  مبارزه کارگران و حمايت ھمه

کارگران نيز با شکست روبرو خواھد شد و در 
اتحاد و .  اين نبرد نيز پيروزی با کارگران است

تپه و مبارزه متشکل و  ھمبستگی کارگران ھفت
يکپارچه، در اين عرصه نيز پيروزی ديگری به 

 .ھمراه خواھد داشت
ھای مھم خود نرسيده  تپه ھنوز به خواست ھفت
اسماعيل بخشی، ايمان اخضری، ساfر .  است

بيژنی و محمد خنيفر بايد به سرکارھای خود 
بازگردند و تمام حقوق و مزايای دوران اخراج، 

از .  ھا پرداخت شود وکاست بايستی به آن کم بی
 که بيش از دو ماه به درازا ٩٨اعتصاب مھرماه 

اسماعيل رو گرفتن، ما ھمه بخشی "کشيد، شعار 
بيش از يک سال است که بر پرچم "  ھستيم

. تپه نقش بسته است مبارزات کارگران ھفت
وحقوق و  اسماعيل بخشی به خاطر دفاع از حق

منافع کارگران به زندان افتاد و وحشيانه شکنجه 
اسماعيل بايد به سرکار خود .  و از کار اخراج شد

آنچه که ضامن پيروز ما کارگران است، .بازگردد
کارگر متحد .  اتحاد و مبارزه متشکل است

با اتحاد و مبارزه متشکل .  ناپذير است شکست
توان و بايد  اسماعيل و ديگر کارگران  فقط می نه

توان  فقط می اخراجی را به سرکار بازگرداند و نه
نقشه شوم کارفرما و حاميان دولتی وی برای 

توان   کارگر را خنثی کرد، بلکه می١۵اخراج 
بساط يگان ويژه را از شرکت برچيد و دست 
اسدبيگی را نيز از مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

 .تپه کوتاه کرد ھفت



 ۵ ٨٩۴ شماره  ٩٩ آبان ١٩     ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 چرا تھران قرنطينه نشد؟

 ھزار نفری جانباختگان مورد ٣٨مجموعه آمار 
نظر دولت اضافه کنيم، به رقمی حداقل بيش از 

 ھزار نفر جانباخته کرونايی در ايران می ۶۵
ميزان اين افزايش مرگ و مير سه ماھه، .  رسيم

 ھزار نفر ١۴فقط در استان تھران نزديک به 
حال، اگر ميزان آمار مرگ و مير سازمان .  است

 و سه ماھه ٩٨ثبت احوال کشور در اسفند ماه 
 را با ماه ھای مشابه در سال ھای ٩٩اول سال 

قبل تر از آن در نظر بگيريم، دست کم به رقمی 
 ھزار جان باخته کرونايی خواھيم ١٠٠حدود 
البته، اين سه برابر بودن تعداد کشته .  رسيد

شدگان در مقايسه با آمارھای رسمی، حداقل آمار 
چرا که .  قربانيان کرونا در ھشت ماه گذشته است

بر اساس داده ھای سازمان بھداشت جھانی و 
گفته ھای شماری از مسئوfن بھداشتی کشور 

 ۵ تا ۴آمارھای واقعی نه سه برابر، که به ميزان 
البته اذعان به .  برابر آمارھای رسمی ھستند

ھمين ميزان حداقلی آمارھای واقعی جانباختگان 
ويروس کرونا، برای ھيئت حاکمه و نيروھای 
امنيتی رژيم آنچنان گران آمده است که 
خبرگزاری تسنيم به نقل از باشگاه خبرنگاران 

تضعيف "جوان، ارائه آمارھای غير دولتی را 
 .  دانسته است" روحيه مردم

اين مردمی که در !  تضعيف روحيه مردم؟ عجبا
ھشت ماه گذشته روزانه شاھد تعداد کشته شدگان 
واقعی در بيمارستان، محله و خيابان و شھرھای 
خود بوده اند، آيا با ديدن اين ھمه کشته ، روحيه 
ای ھم برايشان مانده است تا بيش از اين تضعيف 
نشود؟ در دو ھفته گذشته، تعداد جانباختگان 
ويروس کرونا آنچنان فاجعه بار است که طبق 

 ۴٠٠ھمان آمارھای جعلی دولت روزانه بيش از 
 ھزار ٨ تا بيش از ۶نفر جان می بازند، تعداد 

نفر به صورت روزانه در بيمارستان ھا بستری 
 بيمار بد حال ٢٠٠می شوند و بيش از يک ھزار 

مبتi به کرونا نيز ھر روزه در بخش ھای 
مراقبت ھای ويژه به سختی روزگار می 

حال در چنين وضعيتی که کشتار و .  گذرانند
مرگی فجيع برای توده ھای مردم ايران رقم 
خورده است، وضعيت تھران بسيار وخيم تر، 
خطرناکتر و فاجعه بارتر از ساير نقاط کشور 

 . است
تھران، ھفته ھا است از تب داغ ويروس کرونا 

 ميليونی تھران که ١۴کiن شھر . ُگر گرفته است
به تنھايی جمعيتی فراتر از بسياری از کشورھای 
اروپا و جھان را در خود جای داده است، اين 
روزھا به مرکز ثقل تنش ھای دولت و مسئوfن 
. سiمت و نظام پزشکی کشور تبديل شده است
فاجعه ای مرگبار که ھفته ھاست بر سر مردم 

بيمارستان ھا از بيماران .  تھران آوار شده است
کرونايی پُر شده اند، آمار مراجعه روزانه از حد 
معمول گذشته است، ديگر تختی برای بستری 

وضعيت تھران .  بيماران جديد وجود ندارد
آنچنان فاجعه بار است که مينو محرز، عضو 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مصاحبه با 

"روزنامه آرمان گفته است در شرايطی که : 
وضعيت بيمارستان ھای کشور و آمار مراجعه 
روزانه از حد معمول گذشته و شرايط وحشتناک 
است، بسياری از بيماران بدحال پشت در 

چون تختی .  بيمارستان ھا از دست می روند
عليرضا زالی، ".  برای بستری آن ھا وجود ندارد

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تھران نيز، روز 
 آبان، اعiم کرده است که اين شھر در ١٧شنبه 

قرار دارد و ھشدار داده "  وضعيت خطرناکی"
در صورت ادامه اين وضع، بخش درمان با "

 ".مشکل مواجه خواھد شد
فاجعه کنونی تھران در شرايط موجود، تنھا 

 ميليونی و شيوع روز افزون اپيدمی ١۴جمعيت 
تھران، به لحاظ .  کرونا در اين شھر نيست

انبوھی و تراکم جمعيت و جمعيت شناوری که 
روزانه برای کار و معاش به اين شھر سرازير 
. می شوند، با بسياری از شھرھا متفاوت است

 ھزار تا ٨٠٠جمعيت روز با شب تھران، حدود 
جمعيت شناوری که .  يک ميليون نفر تفاوت دارد

طی روز به تھران می آيند و يا از تھران به 
جمعيتی که می تواند .  شھرھای مجاور می روند

موجب سرايت بيشتر ويروس کرونا در کل 
روشن .  تھران پايتخت کشور است.  کشور شوند

است که عمده تبادfت اقتصادی، فرھنگی و 
بسياری از امور اداری کشور نيز در ھمين 
پايتخت انجام می گيرد و اين امر می تواند پاشنه 

چرا .   در کل کشور باشد١٩آشيل کنترل کوويد 
که به گفته ايرج حريرچی معاون کل وزارت 
بھداشت، تھران چھار راه تبادل کرونا در کشور 
محسوب می شود و تردد ساير استان ھای کشور 

 .به تھران باfست
مجموعه شرايط مرگبار حاکم بر تھران، سبب 
شده تا شماری از دست اندرکاران بخش سiمت 

 ھفته ای ٣ تا ٢و پزشکی کشور بر تعطيلی کامل 
عليرضا زالی، فرمانده ستاد .  تھران پافشاری کنند

کميته سiمت ملی مبارزه با کرونا در تھران و 
تھران شامل شورای اسiمی شھر، ستاد مديريت 
بيماری کرونا در تھران، استانداری و کميسيون 
بھداشت مجلس شورای اسiمی از جمله نھادھايی 

ای تھران  ھفتهدو ھستند که پيشنھاد تعطيلی کامل 
را به کميته امنيتی ستاد ملی مقابله با کرونا داده 

کميته ای که رياست آن با شخص حسن .  اند
پيشنھادی که در صورت تصويب .  روحانی است

ھای اجرايی تھران اعم از  تمام دستگاه"آن، 
" ھای امدادی دولتی، خصوصی به جز دستگاه

در قالب اين طرح .  تعطيل خواھند شد
ھايی برای تردد مردم در سطح شھر  محدوديت

شود تا مردم در اين مدت در منازل  نيز اعمال می
 . خود بمانند

آيا دولت جمھوری اسiمی زير بار پيشنھاد 
تعطيلی کامل دو تا سه ھفته ای تھران خواھد 
رفت؟ تجربه عينی در ھشت ماه گذشته نشان داده 
است که دولت جمھوری اسiمی ھرگز به 

با اين .  قرنطينه کردن کامل تھران تن نخواھد داد
مينو محرز، عضو علمی ھمه پاسخ را از زبان 

او طی مصاحبه با .  ستاد مقابله با کرونا بشنويم
"روزنامه آرمان گفته است ما در ماه ھای : 

گذشته بارھا به صورت شفاھی و کتبی نظرمان 
را در رابطه با تعطيلی کامل شھرھا بيان کرده 
ايم؛ اما دولت مiحظاتی دارد که مانع از تعطيلی 

به عنوان .  شھرھا مخصوصا در پايتخت می شود
عضو کميته علمی مقابله با کرونا بارھا شاھد اين 
بودم که اعضای اين ستاد خواھان محدويت ھا و 
تعطيلی تھران بوده اند، اما متاسفانه توجھی به آن 

 ".   نمی شود
مسئله قرنطينه کردن تھران و ديگر شھرھای 

، موضوع امروز و ديروز ١٩آلوده به کوويد 
از ھمان بدو ورود کرونا به ايران و .  نيست

شيوع آن در قم، سازمان نظام پزشکی و روسای 
بسياری از دانشگاه ھای علوم پزشکی ايران 
خواھان قرنطينه کردن قم و ديگر شھرھای آلوده 

دولت، وزارت .  به ويروس مرگبار کرونا شدند
بھداشت و به طور اخص شخص حسن روحانی 

و اينکه "  قرنطينه بی قرنطينه"با پيشبرد سياست 
" ھيچ شھری، نه امروز، نه فردا و نه در آينده"

قرنطينه نخواھد شد، ھرگز به قرنطينه شدن 
طی ھشت .   تن ندادند١٩مناطق آلوده به  کوويد 

ماه گذشته، مجموعه ھيئت حاکمه ايران، نه تنھا 
ھيچ يک از شھرھای آلوده به ويروس کرونا را 
قرنطينه نکردند، نه تنھا کمترين اقدام موثری 
برای مھار اپيدمی کرونا انجام ندادند، بلکه با 

برگزار "  ھرچه باشکوھتر"تشويق مردم به 
کردن عزاداری محرم در تمامی شھرھا و 
روستاھای کشور، حتا در مناطق کامi قرمز، و 
به دنبال آن برگزاری چند ميليونی کنکور 
سراسری و بازگشايی بی مسئوfنه مدارس، به 
طرز وحشتناکی به شيوع ويروس کرونا در کل 

 .کشور شتاب بخشيدند
حال، با چنين پيشينه ای از بی مسئوليتی، سھل 
انگاری و اقدامات جنايتکارانه ھيئت حاکمه در 

 به کميته سiمت تھرانمواجھه با اپيدمی کرونا، 
کميته امنيتی ستاد ملی مقابله با کرونا دولت و 

پيشنھاد داده اند تا کiن شھر تھران را حداقل به 
اين .  مدت دو ھفته به طور کامل قرنطينه کنند

درخواست در شرايطی مطرح شده است که 
دولت جمھوری اسiمی از قرنطينه کردن شھرھا 
و مناطقی که حتا به لحاظ سياسی و اقتصادی 
برای دولت اھميت چندانی نداشتند، امتناع کرده 

بنابر اين بسيار روشن است که قرنطينه .  است
 ھفته ٣ تا ٢ کشور به مدت کامل پايتختکردن 

برای دولتی از جنس دولت جمھوری اسiمی 
. امری پذيرفتنی نيست و ھرگز ھم نخواھد بود
ھيئت حاکمه ايران به لحاظ بحران ھای شديد 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی که نظام را به مرز 
فروپاشی کشانده است، ترجيح می دھد مردم 
 iايران و به طور اخص مردم تھران بر اثر ابت

، در ابعادی چند صد نفره ١٩به ويروس کوويد 
در روز قتل عام شوند، اما ارتباط سياسی و 
اقتصادی اين دولت با دنيای خارج به مدت دو 

 .  ھفته قطع نگردد
 ٣ تا ٢از نظر ھيئت حاکمه ايران، قرنطينه کامل 

ھفته ای پايتخت کشور به معنای پذيرش شکست 
 iدر مقابل اپيدمی کرونا و قبول وضعيت کام

پذيرش چنين شکستی، .  بحرانی کشور خواھد بود
عiوه بر قطع دو ھفته ای ارتباط سياسی و 
اقتصادی جمھوری اسiمی با جھان خارج، به 
معنای ناديده گرفتن سياست خامنه ای و دولت 

سياستی که روحانی .  جمھوری اسiمی نيز ھست
و کل طبقه حاکمه ھمواره تiش کرده اند تا 
شرايط کشور را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی در وضعيتی کامi امن و به صورت ُگل 

 . و بلبل نمايش دھند
 ٢پيشنھاد تعطيلی کامل .  اما اين تمام ماجرا نيست

ھای اجرايی تھران اعم  تمام دستگاه" ھفته ای ٣تا 
" ھای امدادی از دولتی، خصوصی به جز دستگاه

می توانست به منزله خلع سiح شدن جمھوری 
اسiمی در مقابل خيزش و عصيان توده ھای 
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 از کشف بشقاب برای مبارزه با کرونا
  تا تشکيل قرارگاه نظامی برای مقابله با گرانی

٧درصفحه   

وزارت صمت و وزارت جھادکشاورزی و بسيج 
در واقع .  تعامل و ھماھنگی نزديکی برقرار شود

بسيج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در 
خصوص عرضه مستقيم کاf به مردم تعريف و 

ھای متنوعی  سپاه ظرفيت.  بر عھده خواھد گرفت
در اختيار دارد که در اين موضوع برای کمک 
به اين دو وزارتخانه بسيج خواھد کرد تا کار به 

 ".خوبی پيش برود
ای در سخنرانی  خامنه)   آبان١٣(يک روز قبل 

پيامبر "تلويزيونی خود به مناسبت تولد محمد 
خيلی از مشکiت کنونِی ما : "گفته بود"  مسلمانان

ربطی ھم به تحريم و مانند اين چيزھا ندارد، 
ھا  مربوط به خود ما است، مربوط به ناھماھنگی

بايد .  ھای اخير واقعاً توجيه ندارد اين گرانی.  است
عiج بشود و قابل عiج است؛ بايستی مسئولين 

ھيچ استدfلی پشت اين ...  با ھماھنگی عiج کنند
ھم .  ھا وجود ندارد و جنس ھم ھست گرانی

وزارت صمت، ھم مسئولين تعزيرات، ھم بسيج، 
ھای ديگری که مرتبط با  ھم بعضی از دستگاه

قضيه ھستند، مثل گمرک و ديگران، با ھمديگر 
ھمکاری کنند و اين مشکل را از جلوی پای مردم 

 ".بردارند
نيز )   آبان٨ شنبه ۵(تر  که يک ھفته قبل جالب آن

حسينی وزير صمت در حاشيه  عليرضا رزم
ھای مجلس به خبرنگاران گفته  جلسه کميسيون

"بود نيروھای بازرسی سازمان حمايت و : 
ھا با ھمراھی  ھای صمت استان بازرسان سازمان

و ھمکاری بسيجيان عزيز در سراسر کشور به 
ابزارھای ھوشمند مورد نياز برای کنترل و 

اند و روند تشديد  نظارت بر بازار مجھز شده
 ".کنند نظارت بر بازار را اجرايی می

البته اين اولين بار نيست که از ورود نيروھای 
بسيج و نظامی برای مقابله با گرانی سخن به 

) ٩٨ آبان ٢٨(سال گذشته .  ميان آمده است
غiمرضا حسن پور رئيس بسيج اصناف، 

":  بازاريان و فعاfن اقتصادی گفته بود وزير : 
صنعت، معدن و تجارت در تماس تلفنی که با 
بسيج اصناف داشتند خواستار ھمکاری بيشتر 

ويژه برای نظارت بر بازار شدند که از  بسيج به
بسيج ...  طرف ما نيز مورد موافقت قرار گرفت

ھزار عضو در نظارت و   ۵٠٠اصناف با داشتن 
ھا، اتاق اصناف  بازرسی بر بازار و کنترل قيمت

را ھمراھی و نيروی مورد نياز اين بخش را 
 ". کند تأمين می

چه که شاھد آن بوديم شتاب بيش  اما در عمل آن
در .  از پيش گرانی از سال گذشته تا امروز بود

ورود بسيج اصناف و "طول سالی که گذشت 
نه تنھا مشکل "  بازاريان و فعاfن اقتصادی

جا کشاند  گرانی را حل نکرد بلکه کار را به آن
که رژيم با استفاده از نيروی نظامی سپاه و بسيج 

 .ايجاد کند" قرارگاه ھفدھم ربيع"

تورمی   –و تعميق بيشتر بحران اقتصادی رکود 
 .خواھد بود

طور واقعی سه رقمی شده است، نه  اگر تورم به
ھای  ی واقعيت کار چند دfل و محتکر که نتيجه

داری حاکم بر ايران است  اقتصادی نظام سرمايه
ست که  داری و تنھا سرنگونی نظام سرمايه

تواند اين شرايط اقتصادی را به نفع کارگران  می
 . و زحمتکشان تغيير دھد

وقتی رشد اقتصادی کشور در سال جاری ميiدی 
المللی  بينانه صندوق بين حتا براساس آمار خوش

 سال ٣ درصد است و در طول ۴/  ۵  پول منفی
المللی پول  گذشته باز براساس آمار صندوق بين

 درصد کوچک شده، اما در ١٧اقتصاد کشور 
عوض نقدينگی در طول کمتر از سه سال از 

 تريليون تومان ٢٩٣٠ تريليون  تومان به ١۵٣٠
 رسيد يعنی دو برابر شد، يا وقتی )٩٩مھر (

 تريليون تومان در پايان سال ٣۵٢نقدينگی از 
 برابر شده است آن ھم ٨ تا به امروز بيش از ٩٠

در حالی که اقتصاد حتا براساس آمارھای دولتی 
در مجموع رشد منفی داشته است، تنھا يک نتيجه 

که اين اقتصاد راه حل  توان گرفت و آن اين می
 .دارانه ندارد سرمايه

اين را ھم در نظر بگيريم که نقدينگی در حالی 
 ٨جاری بيش از   تا مھرماه سال٩٠در طول دھه 

برابر شده و شايد تا پايان سال ھم به ده برابر 
گذاری   برسد که نه تنھا ميزان سرمايه٩٠سال 

ھا در مجموع با رشد منفی  ثابت در طول اين سال
 درصد ھمراه بوده، بلکه به دليل پيشی ۶/  ٨

گرفتن ميزان استھiک سرمايه ثابت از مقدار 
تشکيل سرمايه ثابت جديد، مقدار کل سرمايه 

 در کل کشور حتا کاھش يافته ٩٨ثابت در سال 
اين به آن مفھوم است که نقدينگی در حالی .  است

 برابر شده که اين نقدينگی به بخش ٨بيش از 
ھای  صنعت منتقل نگرديد، بلکه نقدينگی به بخش

دليل آن نيز .  سوداگری و مانند آن وارد گرديد
تورمی، و   –بحران اقتصادی رکود :  روشن است

ھای دستوری در  نرخ تورم باf در کنار سياست
ھای توليدی و در نتيجه  ھا در بخش کنترل قيمت

ھا نسبت به ساير   کاھش نرخ سود در اين بخش
 .ھا بخش

يکی ديگر از دfيل اين رکود عميق، معضل 
کسری بودجه رژيم است که باعث گرديده بودجه 
عمرانی يا به کلی حذف شده و يا شديدا کاھش 

خاطر نقش دولت در اقتصاد  يابد و اين بويژه به
جدا از بسياری از .  داری ايران مھم است سرمايه

ھا  صنايع که دولت و يا نھادھای شبه دولتی بر آن
توانند نقش  اند، دfرھای نفتی می چنگ انداخته

مھمی در تشکيل سرمايه ثابت ايفا کنند اما در 
ھای  ھا دfرھای نفتی به روش تمام اين سال

داران و شرکای دولتی  گوناگون به جيب سرمايه
ھا سرازير گرديد که بخش مھمی از اين  آن

 .دfرھا نيز به خارج از کشور منتقل شدند
به ھمين دليل است که بيکاری روز به روز در 

امروز بسياری از جوانان حتا .  حال افزايش است
با مدارک باfی تحصيلی بيکار ھستند و حاضر 

تر از  ھستند حتا با دستمزدی به مراتب پايين

برخورد قھری با معضiت اقتصادی موضوع 
روشی که .  جديدی در جمھوری اسiمی نيست

اگرچه ھرگز مشکلی از مشکiت اقتصادی مردم 
را حل نکرد، اما جمھوری اسiمی ھمواره تiش 
کرد تا با استفاده از اين ابزار معضiت اقتصادی 
را که مسبب اصلی آن جمھوری اسiمی و نظام 
حاکم است به گردن چند نفر به عنوان احتکارچی 
و سلطان سکه و قير و دارو و خودرو و غيره 
بياندازد تا نقش خود و نظام حاکم را در 

بار اقتصادی انکار  گيری وضعيت فاجعه شکل
 .کند
 آبان حسين رحيمی رئيس پليس تھران از ۵

ای در  نقش عمده" نفر خبر داد که ۴دستگيری 
" ھا و نوسانات قيمت ارز تعيين قيمت و گرانی

يکم آبان وزارت اطiعات از دستگيری .  داشتند
گران بازار ارز خبر   نفر از دffن و اخiل۴٣
پور رئيس پليس  ولی)  اول مرداد(چند ماه قبل .  داد

 تن از ٣٠"امنيت اقتصادی تھران از دستگيری 
در تھران خبر داده "  عناصر کليدی گرانی ارز

بود و البته ھمگی از نتايج آن خبر داريم، بھای 
 ھزار تومان باf ٣٢دfر پس از مدتی حتا تا 

 !!!رفت
(هللا جمشيد بسم"دستگيری  از )  جمشيد ميرآبی" 

جمھوری اسiمی در "  درخشان"ديگر اقدامات 
گيری از قوای قھريه برای حل مشکiت  بھره

اقتصادی کشور بود، کسی که خود محصول 
 ٩١در مھرماه سال .  شرايط اقتصادی حاکم بود

رفت،  وقتی که بھای دfر با سرعت باf می
ھای جمھوری اسiمی از دستگيری عامل  رسانه

هللا خبر  اصلی گرانی دfر به نام جمشيد بسم
کار به جايی رسيد که رحيمی معاون اول .  دادند

"جمھوری وقت گفت نژاد رئيس احمدی جمشيد : 
ايستاد و قيمت ارز را  هللا روی چھارپايه می بسم

 وقتی ٩٧فروردين سال ". کرد در ايران تعيين می
که افزايش بھای ارزھای خارجی بار ديگر 
سرعت گرفت، رئيس پليس تھران از دستگيری 

کدام از  اما ھيچ.  خبر داد"  هللا جانشين جمشيد بسم"
ھا نتوانست تغييری حتا به اندازه تاثير  اين راه

جمھوری  روانی انتخاب جو بايدن به رياست
 بھای ارزھای موقتآمريکا در پايين آوردن 

 .خارجی داشته باشد
اين که رژيم دست به دامان نيروھای نظامی 

گاه تاثيری  اگرچه ھيچ  -شود  برای حل گرانی می
گر يک  بيان  -حتا برای مدتی چند ماھه نداشته 

که جمھوری اسiمی  نکته مھم نيز ھست و آن اين
حل ديگری ندارد و ھر قدر که معضل  ھيچ راه

کارگيری نيروی نظامی  شود، به گرانی حادتر می
ھم  بيشتر شده و ھم اشکال جديدتری به خود 

نھايت "  قرارگاه نظامی"تشکيل .  گيرد می
ھاست، تiشی که  ھای رژيم در اوج گرانی تiش
ی نھايی آن وخامت ھر چه بيشتر اقتصادی  نتيجه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۶از صفحه   

اين يعنی !!!  حداقل دستمزد کار کنند اما کو کار؟
تنھا در نتيجه  بحران کرونا و .  يک رکود عميق

 ۶ تا ۵براساس اعتراف مقامات حکومتی حدود 
ميليون نفر که عموما فاقد بيمه بيکاری بودند کار 

 .اند خود را از دست داده
احسان خاندوزی نايب رئيس کميسيون اقتصادی 

 آبان در رابطه با ١٧مجلس اسiمی روز شنبه 
"کسری بودجه دولت گفت در نيمه اول : 

 درصد درآمدھای نفتی محقق ١٠جاری تنھا  سال
شده و نيمی از درآمدھای بودجه از محل انتشار 

ھا به دست آمده  اوراق قرضه و فروش شرکت
رسد تنھا راھی که احتماf  به نظر می...  است

نيمه دوم سال نيز طی خواھد شد ادامه انتشار 
ھا ھستند ابعاد  اين".  اوراق قرضه خواھد بود

معضiت اقتصادی و اين است وضعيت مالی 
 .دولت جمھوری اسiمی

البته ناگفته نماند که يکی ديگر از اھداف رژيم از 
و آمدن "  قرارگاه"چون تشکيل  اقداماتی ھم

نيروھای نظامی به ميدان برای به اصطiح 
ای مثبت از سپاه در  مقابله با گرانی، ايجاد چھره

ی کثيفی که البته ھرگز  ميان مردم است، حقه
طور  موفقيتی در ميان مردم نخواھد داشت، ھمان

که وارد شدن نيروھای نظامی در جريان حوادثی 
 و فروردين ٩٧چون شيوع کرونا و يا سيل اسفند 

 تاثير معکوسی برای رژيم و نيروھای نظامی ٩٨
داند که سپاه پاسداران به دليل  رژيم می.  داشت
اش در سرکوب و کشتار مردم بويژه در  نقش

، ٩٨ تا قيام آبان ٩۶ماه  جريان اعتراضات دی
حال رژيم .  شديدا مورد انزجار و تنفر مردم است

خواھد با اقداماتی اين جريان فاسد و دزد و  می
توان به  برای نمونه می.  جنايتکار را تطھير کند

 ھزار بسته معيشتی از سوی نيروی ۵پخش 
دريايی سپاه در جنوب کشور در روزھای گذشته 

 .اشاره کرد
خواھد، با پولی که  در واقع رژيم دزد و فاسد می

از ھمين مردم دزديده است، توسط سپاه، آستان 
قدس، ستاد اجرايی فرمان امام و غيره به مردم 

اما کارگران، معلمان، .  مقداری ناچيز صدقه بدھد
پرستاران، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان ايران 

. خواھند ھا حق خود را می بگير نيستند، آن صدقه
جمھوری .  ھا خواھان کار، نان و آزادی ھستند آن

گونه مردم را بفريبد،  تواند اين اسiمی نمی
مردمی که خواھان سرنگونی رژيم ھستند و اين 

 . به وضوح نشان دادند٩٨را در قيام آبان 
" ھفدھم ربيع"جمھوری اسiمی با ايجاد قرارگاه 
اش برای مقابله  نشان داد که بيش از ھميشه دستان

ست،  تورمی تھی  -با بحران اقتصادی رکود 
ھای نظام  بحرانی که با گسترش خود، ناتوانی

داری حاکم بر ايران را بيش از پيش  سرمايه
تنھا حکومت شورايی .  آشکار ساخته است

کارگران و زحمتکشان با اقدامات راديکال 
اقتصادی و باfخره گذار از مناسبات ظالمانه 

تواند شرايط  داری به سوسياليسم می سرمايه
اقتصادی را به نفع کارگران و زحمتکشان تغيير 

 .دھد
 

توده ھای .  جان به لب رسيده نيز تلقی گردد
ناراضی، خشمگين و سرکوب شده ای که ھمانند 
آتش زير خاکستر در آستانه نخستين سالروز قيام 

از اين نظر، برای دولت .  قرار دارند٩٨ آبان ٢۴
در چنين .  قرنطينه پايتخت امری محال بود

وضعيتی، انتظار اينکه جمھوری اسiمی به 
 ھفته ای تھران تن در دھد، ٣ تا ٢تعطيلی کامل 

انتظاری واھی و به مثابه آب در ھاون کوبيدن 
حتا اگر به گفته عليرضا زالی، فرمانده .  است

ستاد مقابله با کرونا در تھران، تعطيلی کامل دو 
ھفته ای تھران دست کم برای ريکاوری و 
بازسازی کادر درمانی فرسوده امری عاجل و 

و يا آنگونه که مينو محرز، .  ضروری باشد
در : "عضو علمی ستاد مقابله با کرونا گفته است

حاضر تنھا راه چاره برای کنترل اين حال 
بيماری، تعطيلی است و حداقل تا دو ھفته بايد 

در چنين شرايطی "و اينکه "  ادامه پيدا کند
 ". سiمت نبايد قربانی معيشت شود

حسن .  در ھر صورت تھران قرنطينه نشد
روحانی و دولت جمھوری اسiمی اينبار نيز 
صرفا با اعiم پاره ای محدوديت ھای غير موثر 

تھران بسنده "  خطرناک"در کاھش شرايط 
با دستورالعمل جديد دولت، کسبه، بازار، .  کردند

مغازه ھا و اماکن غير ضروری مکلف شده اند 
، اماکن خدماتی خود را ٩٩ آذر ٢٠ آبان تا ٢٠از 

در .  راس ساعت شش بعد از ظھر تعطيل کنند
اين ميان وزير بھداشت ھم با توصيه مشعشعانه 

اتوبوس و "خود از مردم تھران خواست تا سوار 
در واقع، آنگونه که انتظار .  نشوند"  متروی شلوغ

از کشف بشقاب برای مبارزه با 
کرونا تا تشکيل قرارگاه نظامی 

 برای مقابله با گرانی

 چرا تھران قرنطينه نشد؟

به کادر درمانی .  می رفت، تھران قرنطينه نشد
فرصتی برای ريکاوری و برون رفت از 

مردم تھران، .  خستگی و فرسودگی داده نشد
مرگ و .  ھمچنان در تب تند کرونا می سوزند

کشتاری فجيع بر گلوی زخمی عموم توده ھای 
آمار جان .  مردم ايران چنگ انداخته است

باختگان روزانه کرونا در تھران و ساير نقاط 
 نفر تکرار می ۴٠٠ايران ھمچنان با رقمی باfی 

توده ھای مردم بی سپر دفاعی در مقابل .  شود
 .کرونا ھمچنان به حال خود رھا شده اند

به راستی در مقابل بی دردی دولت چه بايد کرد 
و راه برون رفت از اين شرايط مرگبار چيست؟ 
اين پرسشی است که اکنون طبقه کارگر، جوانان، 
زنان، معلمان، دانشجويان و عموم توده ھای 

بی ھيچ .  زحمتکش مردم ايران با آن مواجه اند
ترديدی، استمرار جمھوری اسiمی، يعنی کشتار 
بيشتر، يعنی شيوع باز ھم بيشتر کرونا، تشديد 
روز افزون درد و آfم زحمتکشان و ھرچه 
بيشتر ويران شدن آمال و آرزوھای انسانی توده 

برای رھايی از وضعيت .  ھای مردم ايران
موجود، راھی بجز برخاستن و اعتراض و 

طبقه حاکم و نظام سياسی .  اعتصاب و قيام نيست
پاسدار منافع آن را بايد با اعتراضات توده ای، 
اعتصاب سياسی عمومی و قيام مسلحانه توده ای 
برانداخت و آنگاه بر ويرانه ھای چنين نظام 
ارتجاعی و آدمکشی، نظم نوين شورايی 

اين .  کارگران و زحمتکشان را مستقر ساخت
است يگانه راه نجات کارگران و توده ھای 

 . زحمتکش مردم ايران

 سرنگون با د رژيم جمھوری اس]می
 برقرار باد حکومت شورايی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی 
 ٢٠٢٠ نوامبر ٧شنبه 

 ھلند -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 

گزارش از برگزاری آکسيون به مناسبت سالگرد مبارزات کارگران و 
  در شھر آمستردام ھلند١٣٩٨زحمتکشان در قيام آبان ماه 

  آکسيون و تجمع به ٢٠٢٠ نوامبر٧در تاريخ 
مناسبت سالگرد قيام کارگران و زحمتکشان و 

 توسط کميته حمايت از ١٣٩٨جوانان در آبان ماه 
ھلند در   -مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران 

. ميدان دام در شھر آمستردام برگزار گرديد
در ھلند نيز با )  اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

حمايت خود فعاfنه در اين آکسيون شرکت 
ھا، پiکارد،  برپايی چادر و نصب طرح.  داشتند

شعار و عکس جانفشانان قيام آبانماه مزيّن به 
. ھای گل مورد توجه مراجعين قرار گرفت شاخه

پخش موزيک و ترانه سرودھای انقiبی و 
ھای انگليسی، ھلندی و  خواندن بيانيه کميته بزبان

ھم .  ھای ديگری از آکسيون بود فارسی بخش
چنين در طول برنامه،  شعارھايی به زبان 
ھلندی، انگليسی و فارسی عليه رژيم جمھوری 
اسiمی داده شد شرکت کنندگان دراين آکسيون  
خواستار آزادی زندانيان سياسی و کليه بازداشت 

 .شدگان قيام آبانماه شدند

 زنده باد سوسياليسم 



 ٨ ٨٩۴ شماره  ٩٩ آبان ١٩     ٨

در کشتار اخير در دانشگاه کابل، دولت افغانستان 
ادعا کرده است، طالبان مسئول اين عمليات بوده 

اما طالبان اين ادعا را رد کرده، و داعش .  است
طبق يکی از موارد  .  مسئوليت آن را پذيرفته است

نامه ميان آمريکا و طالبان، طالبان نبايد  توافق
اجازه دھد از خاک افغانستان عليه امنيت آمريکا 

ھمچنين در .  و متحدان آن عملياتی صورت گيرد
بيانيه مشترک دولت افغانستان با طالبان آمده 
است که آمريکا با رضايت و تأييد افغانستان عليه 
. داعش و القاعده عمليات نظامی انجام خواھد داد
گرچه طالبان وجود ارتباط با القاعده را تکذيب 

کميته تحريم شورای "کند، اما طبق گزارش  می
ميان القاعده، داعش و "  امنيت سازمان ملل

نامه ميان  طالبان، حتا پس از امضای توافق
. آمريکا و طالبان، روابط نزديکی برقرار است
fزم به يادآوری است که در حال حاضر نزديک 

حتا (گرای شبه نظامی   گروه اسiم٢٠به 
در مناطق تحت کنترل طالبان يا )  غيرافغان

مناطق مورد ستيز حضور دارند که ھر يک با 
طالبان پيوندھای خاصی دارند؛ از جمله 
پيوندھای عملياتی، ايدئولوژيک يا اقتصادی و 

توانند بدون اجازه  ھيچ يک از اين نيروھا نمی
اطiعاتی که .  طالبان دست به عمليات بزنند

. مسلماً در اختيار دولت آمريکا نيز قرار دارند
پس تفاوتی ندارد طالبان مسئول مستقيم اين 

تنھا .  ھای داعشی عمليات باشد يا تروريست
تفاوت شايد از نظر افکار عمومی افغانستان و 
افکار عمومی جھان نسبت به طالبان در زمانی 
است که گفتگوھای به اصطiح صلح در جريان 

 . است
(ژورنال جنگ طوfنی"بنا به گزارش  از " 

مستقر در "  بنياد دفاع از دمکراسی"ھای  پروژه
 ۴٠٧ درصد از ٣٠اکنون ظاھراً  ھم)  واشنگتن

 درصد در ٢٠ناحيه افغانستان  در کنترل دولت، 
دست طالبان است و برای سلطه بر ساير نواحی، 

 .پيمانانش در ستيزند دولت، طالبان و ھم
معاون اول رياست جمھوری افغانستان پس از 

: بوکی نوشت حمله به دانشگاه در يک پست فيس
حمله بر دانشگاه کابل برای ما يک ناکامی "

اما اين ."  استخباراتی و فاجعه انسانی است
در کابل و مناطق تحت "  ناکامی استخباری"

ھای  ناکامی"بروز .  کنترل دولت استثناء نيستند
متعدد نشان از ناتوانی دولت در حفظ "  استخباری

چنين وجود  امنيت جانی شھروندان و ھم
ھايی ميان مقامات ارشد و نيروھای  ھمدستی

. ھای اسiمی دارد امنيتی افغانستان با تروريست
دولت "دولتی که خود را .  جای تعجبی ھم نيست

ای  خواند و عده می"  جمھوری اسiمی افغانستان
سياستمدار مرتجع اسiمی به ھمراه آخوندھای 

توانند  اند، نمی افغان کنترل آن را در دست گرفته
گرای خارج از دولت  فاقد پيوند با نيروھای اسiم

در حالی که روزانه مردم افغانستان .  باشند
لياقت و  دولت بی"  ھای استخباری ناکامی"قربانی 

شوند سران  فاسد جمھوری اسiمی افغانستان می
 بر سر سھم  حاکم از سويی درگير رقابت و نزاع

خود از قدرت ھستند و از سويی ديگر نگران 
جويی که در صدد راندن  طالبان ، رقيب زياده

آنان از قدرت يا حداقل لقمه بزرگی از اين خوان 
ھا نيز،  انگيزه تمامی اين نزاع.  گسترده است

دستيابی به قدرت و کنترل بر منابع مالی و 
 . وری از اين خوان يغماست بھره

الملل  ھا و جامعه بين در ميان توجه و تمرکز افغان
اداره بازرسی "، "اfفغانی مذاکرات بين"بر سر 

گزارشی "  ويژه در امور بازسازی افغانستان
در اين .  منتشر کرد که از نظرھا دور ماند

 ١٩تقريبا ( درصد ٣٠گزارش آمده است که 
 ميليارد دfری که آمريکا ۶٣از  )  ميليارد دfر

 برای بازسازی افغانستان ھزينه ٢٠٠٢از سال 
کرده است، ناپديد شده، اتiف شده، کiھبرداری 

تنھا در .  و مورد سوء استفاده قرار گرفته است
، بنا به اين ٢٠١٨  –  ٢٠١٩ھای  فاصله سال

/  ٨گزارش، تقريبا   ميليارد دfر اختiس شده ١ 
پيش از اين نيز دولت آمريکا چنين .  است

ھايی دريافت کرده است و با وجود اين به  گزارش
نشانده و  حمايت و پشتيبانی از دولت دست

البته fزم به .  دھد سياستمداران فاسدش ادامه می
ھای آمريکا در افغانستان  يادآوری است که ھزينه

نيست، بلکه "  دوستانه انسان"تنھا به دليل اھداف 
منافع سياسی، نظامی و اقتصادی معينی را در 

کند که پرداختن به تمامی  اين کشور پيگيری می
 . گنجد ھا در اين مقاله نمی اين جنبه

دار و سيستماتيک در ميان  فسادی چنين ريشه
سران حاکم بر جمھوری اسiمی افغانستان در 
حالی است که به جز عدم امنيت جانی، مردم 

فرسايی  افغانستان دچار فقر و فiکت طاقت
، به گفته وزارت ٢٠٠٠پس از سال .  ھستند

 درصد از مردم زير خط ۵۵اقتصاد اين کشور، 
 و در پی تشديد ٢٠١۴در .  کردند فقر زندگی می

خانمان  ھا بر تعداد مردم آواره و بی درگيری
ھا ھزار تن در  بر اثر بيکاری، ده.  افزوده شد

تنھا در .  جستجوی کار ناچار به ترک کشور شدند
 ٣۵۵ھا موجب آوارگی  ، درگيری٢٠١٩سال 

ھای داخلی منجر به  مھاجرت.  ھزار نفرشد
افزايش سطح بيکاری و در نتيجه فقر غذايی شده 

ايندکس فقر چندجانبه افغانستان، "طبق .  است
٢٠١  -  ٢٠١٧۶  "٧  / ھا دچار   درصد افغان۵١ 

 درصد در کابل تا ١٢فقر چندجانبه ھستند که از 
اين .   درصد در وfيت بادغيس متغير است٨١

محل (فقر در تمامی مناطق روستايی افغانستان 
 درصد ٨٣)   درصد از جمعيت کشور٧٠سکنای 
 ۴٨(تقريبا نيمی از دختران و زنان .  است

 درصد ٢۵.  سوادند  سال بی١٠باfی )  درصد
زنان به خدمات پزشکی دوران بارداری و 

ھا دچار   درصد افغان٢۵.  زايمان دسترسی ندارند
 ٣٢.  ھای روانی ناشی از عدم امنيت ھستند شوک

 ۶درصد اعضای خانوارھايی ھستند که از ھر 
 درصد خانوارھا ٢٣.  نفر يک نفر شاغل است

ھا بر  ھا و خشکسالی سيiب.  آور ھستند فاقد نان
موارد .  وضعيت وخيم معيشتی مردم افزوده است

توان به اين  متعدد ديگری از مصايب مردم را می
 . سياھه افزود

اين وضعيت مردم است در حالی که سران 
ھای طالبان  مرتجع دولتی با رھبران تروريست

زنی بر سر مشارکت در قدرت يا  مشغول چانه
البته در اين ميان با تکيه .  بری از آن ھستند سھم

از معامله بر "  قوانين شرعی"ھر دو طرف بر 
حقوق "، "حقوق زنان"چون " ُخردی"سر مسايل 

مايک .  ابايی ندارند"  حقوق شھروندی"و "  بشر

پمپئو، وزير خارجه آمريکا نيز در مراسم 
"افتتاحيه مذاکرات صلح افغانستان گفت انتخاب : 

و "  سيستم سياسی آينده شما، انتخاب شماست
يعنی پس از گذشت .   دست آنان را باز گذاشت

 سال از حمله نظامی آمريکا به ١٩تقريباً 
حقوق "افغانستان و اشغال نظامی آن به بھانه 

ھا  ، سرنوشت افغان"آورد دمکراسی ره"و "  زنان
نشانده و فاسد اسiمی و رقبای  به دولت دست

در اين ميان، .  تروريست اسiمی واگذاشته شد
اعتنا به سرنوشت و جان و امنيت مردم  بی

افغانستان، تنھا خواسته آمريکا تأمين امنيت 
و "  مثبت"سربازان آمريکايی و حفظ روابط 

در "  ھای اقتصادی برای بازسازی  ھمکاری"
 .افغانستان آينده است

نامه با  دولت آمريکا ھمچنين در پی امضای توافق
ی  ی حمله که بھانه"  ھای طالبان تروريست"

 آمريکا به افغانستان بود، ٢٠٠١نظامی سال 
شرکای آينده قدرت را به دولت افغانستان تحميل 

 ۵٠٠٠آزادی "نامه  از جمله مفاد اين توافق.  کرد
بود که دولت افغانستان با تعلل و "  زندانی طالبان

اين در حالی بود که .  اکراه به ناچار به آن تن داد
چند صد نفر از آنان به جرائمی به جز شرکت در 

ھای نظامی با نيروھای دولتی زندانی  درگيری
اين شرط، طالبان را ترغيب کرد تا .  شده بودند

بر حمiت نظامی خود و عمليات تروريستی عليه 
شھروندان افغان بيفزايند تا دولت در تنگنای 

تری  تری قرار گرفته و امتيازات ھر چه بيش بيش
در .  برانگيز نيست اين نيز تعجب.  کسب کنند
ھايی که مجاھدين اسiمی با حمايت  فاصله سال

اياfت متحده و چند کشور اسiمی عليه نيروھای 
جنگيدند ھر دو طرف  اشغالگر شوروی می

نشينی  با عقب.  مرتکب جنايت جنگی شدند
نيروھای شوروی از افغانستان جنگ بين 

ھای مختلف مجاھدين درگرفت و بر جنايات  گروه
ھا بين  طی اين درگيری.  جنگی آنان افزوده شد

 ھزار ۵٠ نزديک به ١٩٩۴ تا ١٩٩٢ھای  سال
در ميانه اين خشونت و .  غير نظامی کشته شدند

 ١٩٩۶خونريزی طالبان متولد شد که در سال 
 بين ١٩٩٨کابل را تصرف کردند و در اوت 

 غيرنظامی از گروه قومی ۵٠٠٠ تا ٢٠٠٠
در سال .  را در مزارشريف اعدام کردند"  ھزاره"

 رھبران مجاھدين که در پی طالبان به ٢٠٠٧
قدرت رسيده بودند، در مجلس، جنايات جنگی 

مالی و مجرمانی که خود باشند را   خود را ماست
اکنون نيز بار ديگر از سوی دولت . کردند"  عفو"

آمريکا و دولت افغانستان به گروه تروريست 
ھا ھزار  طالبان که مسئول قتل و مصدوميت ده

نفر از مردم افغانستان است مصونيت از مجازات 
پس به چه دليل طالبان بايد از .  اعطا شده است

تنھا ابزار خود، يعنی کشتار مردم افغانستان، 
برای اعمال فشار به ھمدستان سابق جنايتکار 

پوشی کند، زمانی که مجازاتی در پی  خود چشم
ندارد، حتا يک عذرخواھی خشک و خالی از 
مردم؟ گو آن که نيروھای امنيتی اين دولت نيز 

 درصد از تلفات و صدمات به ٢٣در 
اند و در نتيجه متھم به جنايات  غيرنظاميان سھيم

 .جنگی و جنايت عليه بشريت
با آن که مردم بسياری جان خود را از دست 

اند، خانوارھای بسياری سوگوار عزيزان  داده
خود ھستند، بسياری معلول و از کار افتاده 

اند، بخش عظيمی از  اند، بسياری آواره گشته شده
مردم افغانستان، با وجود 

 افغانستان، مرگبارترين نقطه جھان برای غيرنظاميان
١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٨٩۴ شماره  ٩٩ آبان ١٩     ٩

٢از صفحه   

٩ 

معضiت متعدد ديگر، تنھا برای تأمين امنيت 
شان حاضر به سکوت در  جان خود و عزيزان

اما نه آن گروه .  اند  برابر جنايات اين دار و دسته
گذارد تا قدرت را به  که از جان مردم مايه می

چنگ آورد، برای جان مردم اندک پشيزی قائل 
است و نه دار و دسته حاکم به امنيت آنان اھميتی 

پس بر خود مردم است برای پايان دادن .  دھد می
مرگبارترين نقطه جھان برای "به شرايطی که 

نام گرفته است وبرای تأمين امنيت "  غيرنظاميان
جانی خود، متشکل و مسلح شوند و به دفاع از 

اين تنھا راه حفظ امنيت جان و .  خود برخيزند
با آن که اکنون بسياری به .  شان است زندگی

اند، اما بايد از ھم اکنون بدانند  دل بسته"  صلح"
ھای  حتا در صورت توافق اين دار و دسته

ست "صلحی"، اين "صلح"جنايتکار و برقراری 
آنان با "  صلح"بسيار ناپايدار بين آنان، و نه 

 .ھای مردم افغانستان توده
 

بخش کارگران و  بنابراين روشن است که نجات
ھا و  زحمتکشان ايران کسی جز خود آن

 . مبارزاتشان نبوده و نخواھد بود
اما نکته ديگری که ھنوز ناگفته مانده است اين 
است که در عرصه اقتصادی چه تحوfتی ممکن 
است رخ دھد؟  آيا با اين فرض بعيد که جمھوری 
اسiمی و دولت آمريکا تحت رھبری  بايدن 

مدت به توافقاتی برای برچيده  بتوانند در کوتاه
اندازی برای  ھا برسند، چشم شدن برخی تحريم

حل fاقل بحران اقتصادی و تغييری ولو ناچيز 
در وضعيت مادی و معيشتی کارگران و 

 زحمتکشان وجود دارد؟
داری  در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که سرمايه 

ايران پايک بحران معمولی مواجه نيست که 
بتواند با کمک دfرھای نفتی يا 

المللی حل شود، بلکه  ھای بين گذاری سرمايه
دار  درگير يک بحران اقتصادی ساختاری و ريشه

ھای سال ادامه داشته و ادامه خواھد  است که سال
که کدام جناح  رکود و تورم، مستثنا از اين.  داشت

اند، تحريمی  در ايران و آمريکا بر سر کار بوده
گذاری  در کار بوده يا نبوده،  ميزان سرمايه

خارجی کم يا زياد بوده است، ھمواره در اين 
ھا وجود داشته وتوام با آن فقر، بيکاری،  سال

درپی بھای کاfھا، تنزل دائمی سطح  افزايش پی
تر  سال وخيم به معيشت کارگران ادامه يافته و سال

ريشه اين بحران در تضادھای .  نيز شده است
ھای  گذاری عiج ناپذيری است که نه سرمايه

المللی توانسته آن را عiج کند و نه درآمدھای  بين
تفاوتی ھم نداشته که فروش نفت درآمد .   نفتی

يافته  کiنی به بار آورده يا اين درآمد کاھش
چون قراری نبوده و نيست که درآمد کiن .  است 

نفت واقعاً محرکی برای اقتصاد ايران باشد يا 
اين .  صرف بھبود شرايط معيشتی توده مردم شود

درآمد کiن نفت تحت حاکميت يک دولت 
استبدادی دينی،  در وھله نخست صرف 

ھای  ماشين عريض و طويل دولتی  ھزينه
ھای ھنگفت نيروھای مسلح و  موجود، ھزينه

ھای  طلبی بوروکراسی، دستگاه مذھبی و جاه
ای رژيم و  طلبانه سياسی و نظامی منطقه توسعه

گرا  ھای اسiم گيری و تقويت گروه کمک به شکل
در شرايط کنونی .  در کشورھای ديگر شده است

که جمھوری اسiمی با يک بحران ژرف انقiبی 
رو شده است و حفظ موجوديت رژيم تماماً  روبه

بر عھده  نيروھای مسلح سرکوب قرارگرفته، 
بخش .  ھا بازھم افزايش خواھد يافت اين ھزينه

ھای مختلف به  ديگری از اين درآمد نفت از کانال
به .  شود جيب سران و مقامات دولتی سرازير می

فساد مالی .  شود تر دزديده می عبارت صريح
گرا امروز ديگر چنان  فراگير دولت دينی اسiم

مانده  ته.  برمi شده که شھره عام و خاص است
اين درآمد نفتی نيز از طريق زدودند ميان 

داران، تحت عناوينی نظير  بوروکراسی و سرمايه
ھا يا صادرات و واردات،  ميان  اجرای پروژه

ھای  داران بخش خصوصی و بنگاه سرمايه
ای دولتی توزيع  اقتصادی  وابسته  به نھاده

ھم که اخيراً درنتيجه تضاد  يک نمونه آن.  شود می
باندھای درونی ھيئت حاکمه برمi گرديد و ھنوز 

 ميليارد ٢٠ماجرای آن ادامه دارد، مبلغ کiن 
دfری است که برای واردات کاf ميان 

داران توزيع شد، اما ديگر نام و نشانی از  سرمايه
يا دfرھايی که با نرخ چھار ھزار .  آن يافت نشد
تومانی با توجيه واردات مواد اوليه  و دويست

ھا يا کاfھای اساسی ميان  برای کارخانه
داران توزيع شد، در بازار آزاد به بيش از  سرمايه

پس روشن است که چگونه .   برابر فروخته شد۵
نژاد و  درآمد صدھا ميليارد دfری دوران احمدی

که  روحانی فقط از طريق فروش نفت  بدون آن
کمترين تأثيری بر بھبود اوضاع  اقتصادی داشته 
باشد، يا يک لایر از آن عايد کارگران و 

بنابراين ھر اتفاقی .  زحمتکشان شود، ناپديد شد
که در مناسبات رژيم با دولت آمريکا رخ دھد و 

که بار ديگر ميلياردھا دfر با  حتی به فرض اين
ھواپيما برای جمھوری اسiمی ارسال شود، نه 
بحران اقتصادی را عiج خواھد کرد و نه چيزی 

درنتيجه، تا جايی .  به نفع مردم تغيير خواھد کرد
که بحث بحران اقتصادی و عواقب آن نيز در 
ميان است، در دوره بايدن ھم اوضاع به روال 

داری  بحران اقتصادی سرمايه.   گذشته خواھد بود
ايران،  به ھمراه بيکاری ، فقر، تنزل مداوم 
سطح معيشت کارگران و زحمتکشان ادامه 

ای در کار نيست و ھيچ  ھيچ معجزه.  خواھد يافت
نه در .  ای  در ايران رخ نخواھد داد ه اتفاق ويژ

عرصه سياسی و اقتصادی اتفاق جديدی رخ 
ھای زحمتکش  خواھد داد و نه چيزی به نفع توده

 .مردم تغيير خواھد داد
اکنون در مقابل ما قرار دارد، تشديد  آنچه از ھم

ھا و اعتiی مبارزات  تضادھا، تعميق بحران
ورشکستگی سياسی نظم موجود و .  ای  است توده

نارضايتی و نفرت مردم از نظمی که سراسر 
ای رسيده است که  فاجعه به بار آورده، به درجه

تواند مانع از ادامه مبارزه و  ھيچ عاملی نمی
تجربه چھار دھه حاکميت .  تشديد آن گردد

ھای آن  بار جمھوری اسiمی و سياست فاجعه
وضوح نشان داده است که ھيچ راھی برای  به

آوری به  نجات کارگران و زحمتکشان، جز روی
انقiب، سرنگونی  طبقه حاکم و کسب قدرت 
سياسی از طريق استقرار يک حکومت شورائی 

 .وجود نداشته و نخواھد داشت
. 

افغانستان، مرگبارترين نقطه 
 جھان برای غيرنظاميان

٨از صفحه   

 ای رخ نخواھد داد و  معجزه
 چيزی به نفع مردم ايران تغيير نخواھد کرد

 کمک ھای مالی
 

 سوئيس
 

  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
  فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  حميد اشرف
  فرانک۵٠  چی محمد کاسه
  فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
    

 سوئد
 

 نه به اعدام نه به شکنج
  کرون٢٠٠             و نه به زندان 
 

 آلمان
 

  يورو۵٠ ٩٨با ياد پيکارگران آبان ماه 
 

 ھلند
  يورو۵٠٠ به ياد رفيق صمد حسين زھی

 

رژيم جمھوری اس]می را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٩۴ شماره  ٩٩ آبان ١٩     ١٠

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

٨درصفحه   

ھای اسiمی در روز  ی تروريست در حمله
 ٣۵ آبان به دانشگاھی در کابل ١٢دوشنبه 

سوم .   نفر زخمی شدند۵٠دانشجو کشته و حدود 
ی ديگری به يک مؤسسه  آبان نيز در حمله
 تن ١٨کم  دست"  کوثر دانش"آموزشی به نام 

 . نفر زخمی شده بودند۵٧کشته و 
 ماھه اول سال ٩به گزارش سازمان ملل در 

 غيرنظامی کشته يا ۶٠٠٠جاری در حدود 
ھمچنين در اين گزارش آمده .  اند مجروح شده

 درصد از تلفات و ۴۵است طالبان مسئوليت 
 ٢٣صدمات به غيرنظاميان، نيروھای دولتی 

 درصد را بر عھده  ٢درصد و نيروھای خارجی 
 درصد از اين صدمات ٣٠مسئول .  اند داشته

نيروھای داعش يا عوامل ھوادار يا مخالف دولت 
اداره بازرسی ويژه در امور "ھمچنين .  اند بوده

١٠ 
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در گزارش خود به کنگره "  بازسازی افغانستان
ھای  ماه(ی اخير   ماھه٣کند در  آمريکا اعiم می

در مقايسه با سال قبل )  ژوئيه، اوت و سپتامبر
تعداد حمiت تروريستی به نيروھای نظامی و 

.  درصد افزايش يافته است۵٠غيرنظامی 
 ٢۵۶١ھمچنين در اين گزارش آمده است که در 
 تن ٨٧۶حمله به غيرنظاميان طی سه ماه گذشته، 

ھای حاکی از افزايش  گزارش.  اند کشته شده
عمليات تروريستی،  زمانی روی داده است که 
دولت اياfت متحده با طالبان در ماه فوريه 

نامه صلح امضا  توافق)  ١٣٩٨ اسفند ١٠ (٢٠٢٠
ميان دولت "  صلح"کرده است و گفتگوھای 

گفتگوھای "افغانستان با طالبان معروف به 
آغاز )   شھريور٢٢( سپتامبر ١٢از "  اfفغانی بين
 .اند شده

 افغانستان، مرگبارترين نقطه جھان برای غيرنظاميان

 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 
 عمودیپوfريزاسيون 
 

 :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 


