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  ٨درصفحه 

 

کفايتی جمهوری  سيلی که تمام بی
 اسالمی را به روی آب ريخت 

 
مردم خوزستان و استان های ديگری همانند 
بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس، گيالن و 
سيستان و بلوچستان همچنان درگير تبعات سنگين 

سيلی که در روزهای گذشته، تمام .  سيالب هستند
زندگی آنان را در مقابل چشمان شان به تاراج 

در اين ميان، مردم خوزستان سال ها است .  برد
که با ويرانی ريزگرد و طغيان آب رودخانه ها 
مواجه اند و اکنون نيز با يک بارندگی شديد چند 
روزه، سيل و فاضالب به درون خانه و اتاق های 

مردمی تنها و بی پناه که تا .  شان جاری شده است
کمر در سيالب و لجن و گنداب فرو رفته و تقال 
می کنند تا اموال شان را نجات دهند؛ ماشين 
هايی که اسير امواج خروشان سيل شده اند؛ زنان 
و مردانی که در ميانه سيالب ضجه می کشند و 

در .  می خوانند"  بی غيرت"مسئوالن کشور را 
ميان رنج و اندوه فيلم های منتشر شده، يکی از 
سيل زدگان دست از تقال برداشته و با نفس های 
گرم خود در نی انبان می دمد، تا به ديگران 

 ". اين شادی از هزار غم تلخ تر است"بگويد، 

در ميان انبوه رنج مردم سيل زده، نيروهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی ديده می شوند که 
مثل هميشه مردم عاصی و به فغان آمده از سيل 

زنی در .  و سيالب را به سرکوب تهديد می کنند
پاسخ به مزدوران مسلح رژيم که مردم را به 

به "تيراندازی تهديد کرده است، نهيب می زند، 
شليک کنيد ما ديگر چيزی برای ازدست " سينه ام

پيرمردی در مقابل دوربين، اينبار نه . دادن نداريم
از سيالب، که از بوی گنِد فاضالب جاری شده 

کدوم يک از : "در درون خانه های شان می نالد
آخه .  مسئوالن توی اين بو می تونه زندگی کنه

آن ديگری با بغضی ".  آب بره اين بو که نمی ره
"فرو خورده می گويد مسئوالن کشور با ما : 

و زنی ميان سال، در ميانه آب مسئوالن "  نيستند
 .خطاب می کند" بی غيرت"کشور را 

چه روزگار غريبی است و چه سرنوشت غم 
انگيزی برای مردم استان های سيل زده خاصه 
خوزستان و هرمزگان و بوشهر رقم خورده 

مردمانی که خود بر دريايی از نفت و گاز .  است
و ثروت نشسته اند، اما فقير و بيکارند، سال از 
پس سال، با سيل و آبگرفتی و جاری شدن گنداِب 

 . فاضالب به ميانه زندگی شان مواجه اند

ای کاش مسئوالن جنايتکار جمهوری اسالمی 
فقط با مردم نبودند، ای کاش آنان فقط به دزدی و 
اختالس و غارتگری سرمايه های اين مردم 

مسئوالن جمهوری اسالمی، نه .  بسنده می کردند
تنها با توده های مصيبت زده همراه نيستند، که 

های جهان  در حالی که قريب به اتفاق دولت
اقدامات معينی برای خريد واکسن کرونا انجام 

چون دولت کانادا  ها هم و حتا برخی از دولت  داده
چندين برابر جمعيت کشور واکسن کرونا را پيش 

عنوان  اند، دولت جمهوری اسالمی به خريد کرده
های حال حاضر  ترين دولت کفايت يکی از بی

گر اقدامات ديگران بوده  جهان تاکنون تنها نظاره
و اکنون که در اثر فشار افکار عمومی برای 
واکسيناسيون همگانی، مطمئن و رايگان، مجبور 
به واکنش شده است، به دليل عدم اقدام واقعی 

افروزی از صفات ذاتی  گری و جنگ نظامی
ترين مرحله تکامل  داری است که در باال سرمايه

که تضادها به منتها درجه  اين نظام، هنگامی
تشديد شد و منازعه بر سر تقسيم بازارهای جهان 

های  سياسی  ميان انحصارات اقتصادی و قدرت
ها را به امری   امپرياليست، وقوع جنگ

ای به  سابقه ناپذير تبديل نموده، ابعاد بی اجتناب
افروزی  گری، جنگ اين نظامی.  خود گرفته است

طلبی، بازار پررونقی برای صنايع  و توسعه
تسليحاتی جهان پديد آورده که پيوسته در حال 

ترين  توليد حجم هرچه بيشتری از پيشرفته
بنابراين، .  ها هستند افزارهای کشتار انسان جنگ

داری با رکود يا  که اقتصاد سرمايه مستثنا از اين
رونق  مواجه باشد، فقر، بيکاری و گرسنگی ، 
افزايش يا کاهش داشته باشد، تنها صنعتی  که 

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی
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 واکسيناسيون همگانی، مطمئن و رايگان 

 حق تمام مردم ساکن ايران است

آذر گروهی ازجوانان بيکار و جويای  ١٩روز  
کار روستای شهرويی، از ساعت شش صبح 
درمقابل در ورودی پااليشگاه بيد بلند بهبهان 
دست به تجمع زدند و خواهان آن شدند که 

اين برای .  ها واگذار کند پااليشگاه، کاری به آن
چندمين بار بود که جوانان بيکار مقابل اين 
پااليشگاه دست به تجمع زده و خواهان کار 

فقط به  اما درمقابل اين حرکت نه.  شدند می
ها توجهی نشد و کاری به جوانان  خواست آن

های  بيکار و جويندگان کار که بخشا با خانواده
خود درمحل تجمع کرده بودند  واگذار نشد، بلکه 

ها، نيروی گاردويژه وارد  برای مقابله با آن
درهمين روز صدها تن از جوانان .صحنه شد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

هايی  گويی برای خريد واکسن کرونا به تناقض
 .فاحش افتاده است

کند که دستور تامين  يک روز روحانی اعالم می
بودجه برای خريد واکسن را داده است، روزی 

کند که دستور خريد واکسن از  ديگر اعالم می
يکی از کشورهای توليدکننده را داده است، اما 

برد و نه مبلغی  که نه نام کشور را می جالب اين
" کوواکس"را که بايد برای تهيه واکسن به 

اين در .  بپردازد تاکنون پرداخت شده است

همواره رونق خود را حفظ کرده، صنعت 
داری پس  جهان سرمايه.  افزارسازی است جنگ

هرگز نتوانست به يک رونق  ٢٠٠٧از بحران 
ترين کشورهای  پيشرفته.  نسبی دست يابد

داری هنوز سياست رياضت را برای  سرمايه
دهند و  های اين بحران ادامه می جبران هزينه

فشاری مضاعف بر گرده طبقه کارگر وارد 
آورند، اما اين بحران و رکود اقتصادی  می

داری مانع از آن نشده  درازمدت جهان سرمايه
ها تا به امروز،  است که در تمام اين سال

های  داری، بودجه های کشورهای سرمايه دولت
اگر به آمار .  درپی افزايش دهند نظامی خود را پی

های نظامی رجوع  شود، آشکار  و ارقام هزينه
های نظامی تقريباً عموم کشورهای  است که هزينه

 بيکاری فزاينده و راه رهايی قطعی از شّرآن

 افزار داری و رونق بازار جهانی جنگ سرمايه
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١از صفحه   

 کفايتی جمهوری اسالمی را به روی آب ريخت  سيلی که تمام بی

٧درصفحه   

مردم را می ُکشند، خانه ها .  عليه شان نيز هستند
را بر سرشان آوار می کنند، با هر صدای 
اعتراضی، به رگبارشان می بندند، هر فرياد 
دادخواهی را در گلو خفه می کنند و در اصل 
هيچ حقی برای توده های ستمديده مردم ايران 

برای مزدوران و مسئوالن نظام، .  قائل نيستند
فرقی هم نمی کند که در کدام بخش و با چه 
عنوانی بر مسند قدرت تکيه زده اند، رهبر باشد، 
يا رئيس جمهور، نماينده يا دادستان کل، قاضی 
القضات يا رئيس مجلس ارتجاع، استاندار يا 

آنان .  شهردار، فرمانده سپاه يا يک بسيجی مزدور
در هر پست و مقامی که باشند، فقط  به مردم 
دروغ می گويند، حاصل کار و زحمت مردم را 
می دزدند، سرمايه های کشور را به جيب می 
زنند، قتل و کشتار می کنند و در پس هر کشتار 
و فاجعه ای، توده های مردم ايران را به ُسخره 

 . می گيرند

فيلم های سيل روزهای گذشته که در شبکه های 
بی "مجازی منتشر شده اند، آئينه تمام نمای 

، بی مسئوليتی و پرخاشگری مسئوالن "غيرتی
جمهوری اسالمی به همين مردمان سيل زده 

توده های مردمی که تمام هستی خود را از .  است
 . دست داده اند

اگر سيل روزهای اخير هستی بسياری از مردم 
سيل زده را از آنان گرفت، اگر گنداب و لجن و 
فاضالب به درون خانه های مردم سر ريز شد، 

نفر از  ٩اگر در هرمزگان و بوشهر، دست کم 
جمله دو زن در شهرستان دشتستان قربانی سيل 
شدند، اگر مناطق روستايی يکسره در آب فرو 

نيمه .  رفتند، اين سيل اما نيمه ديگری هم داشت
ديگری که دزدی و اختالس و تعفن و گند و 
کثافات درونی نظام جمهوری اسالمی را به روی 

 .آب آورد

غالمرضا شريعتی، استاندار دزد و فاسد 
خوزستان، از جمله کسانی بود که پيش از همه 
بی مسئوليتی خود را در قبال سيل و سيل زدگان 

او، در مقام باالترين مسئول .  آشکار ساخت
اجرايی استان خوزستان، در مقابل پرسش مجری 
سيمای جمهوری اسالمی که از او  می پرسد 
برای مقابله با سيل خوزستان چکار کرديد، 

"وقيحانه جواب داد ". من مسئول سيل نيستم: 

غالمرضا شريعتی، که اين چنين گستاخانه در 
من مسئول سيل "مقابل دوربين جار می زند که 

خوزستان "  ذکرگوی"، همان استاندار "نيستم
است که در سيل سال گذشته با پرخاشگری به 
يکی از سيل زدگاِن معترض که زندگی خود را 

" ضد انقالب"در سيل از دست داده بود، او را 

خطاب کرد تا مقدمات پرونده سازی و خفه کردن 
شريعتی، .  صدای اعتراض او را فراهم سازد

همان کسی است که در جريان دادگاه اختالس 
ميليون دالری اميد  ۴٠٠بيش از يک ميليارد و 

کارفرمای دزد و فاسد نيشکر هفت تپه-اسد بيگی 
پرونده رشوه خواری او و همسرش در رسانه   -

 . های کشور بازتاب عمومی يافت

بازپرس پرونده فساد اسد بيگی در جلسه دادگاه 
 ٢۵اعالم کرد، اميد اسد بيگی گفته است، مبلغ 

هزار دالر برای سفرهای خارجی همسر 
هزار دالر ديگر هم  ٢٠٠غالمرضا شريعتی و 

برای استاندار خوزستان و خانواده وی هزينه 
. به راستی چه روزگار غريبی ست.  کرده است

استانداِر دزد و تسبيح بدستی که در دو سال 
گذشته مدام برای پرونده سازی، دستگيری و 
گسيل نيروی پليس برای سرکوب کارگران 
نيشکر هفت تپه همواره در صف اول سرکوب و 
بگير و به بند آنان بوده است، اکنون که نوبت به 
سيل زدگان رسيده است، خود را مبرا از هر 

 . مسئوليتی در مقابل سيل و سيل زدگان می داند

کفايتی  سيل خوزستان البته، فقط رسوائی و بی
استاندار خوزستان را به سطح آب نياورد؛ پس از 
او، عليرضا حقيقی پور، مسئول آب و فاضالب 
خوزستان نير اعالم کرد، که مسئول وقوع سيل و 

بعد از اعالم بی .  فاضالب در استان نيست
مسئوليتی استاندار و مسئول آبفای استان، 
شهرداران خوزستان از جمله شهردار اهواز و 
سربندر نيز از پذيرش هرگونه مسئولتی در قبال 
وقوع فاجعه سيل و آوار شدن خانه ها بر سِر 

 . سيل زدگان شانه خالی کردند

با شکل گيری اين وضعيت و تکرار طنز تلخ 
، طنزهای ديگری "کی بود کی بود من نبودم"

نيز در شبکه های اجتماعی ساخته و دست به 
برای "طنزهايی نظير اطالعيه ای .  دست شدند

گمشده "  جست و جو و يافتن سه مسئول
اين سه مسئول، جز غالمرضا .  خوزستان

عليرضا حقيقی !  شريعتی، استاندار خوزستان
پور، مدير آب و فاضالب اين استان و موسی 

. شاعری، شهردار اهواز  کسان ديگری نبودند

البته با توجه به پرونده اختالس و رشوه خواری 
غالمرضا شريعتی و نيز دست به دست شدن 

من مسئول سيل "سخنان او مبنی بر اينکه 
، شبکه های اجتماعی نسبت به اصرار "نيستم

دولت بر ابقاء او در مقام استانداری خوزستان 
: شهروندی نوشت.  نيز واکنش نشان دادند

اصراری را که دولت در ابقاء استاندار "
خوزستان دارد، اگر اندکی اين اصرار و جديت و  
پافشاری را در حل معضالت خوزستان به خرج 
می داد، اکنون مشکل آبگرفتگی استان حل شده 

" کی بود کی بود من نبودم"ادامه وضعيت ".  بود

به آنجا کشيده شد که نماينده سربندر در مجلس 
ارتجاع نيز در مقابل اعتراض سيل زدگان با 
عتاب و پرخاشگری به آنان بگويد، اگر شهردار 
بی عرضه است، او منتخب شورای شهر است، 
همان شورايی که شما مردم سيل زده به اعضای 

پس .  آن رای داديد تا بروند شهردار انتخاب کنند
 . خود کرده را تدبير نيست

به روی آب آمدن عمق بی کفايتی، نااليقی و بی 
مسئوليتی مسئوالن در مناطق سيل زده، خاصه 
در استان های خوزستان و بوشهر اما تمام ماجرا 

سيل خوزستان، عالوه بر آشکار .  نبوده و نيست
کردن بی مسئوليتی مسئوالن استانی، تعفن و 
گنداب اختالس های صورت گرفته در همان 
حداقل بودجه های اختصاص داده شده برای 
اليروبی رودخانه ها و کانال ها و بازسازی 

. زيرساخت های شهری را نيز به سطح آب آورد

عدم پرداخت بودجه های مصوب و نيز عدم 
اختصاص بودجه الزم برای جلوگيری از وقوع 
سيل و جاری شدن فاضالب از جمله موارد 
ديگری بوده اند که با سيل اخير از عمق نهان 
خانه دولت و هيئت حاکمه ايران بر سطح آب 

 .جاری شدند

اسماعيل نجار، رئيس سازمان بحران کشور، 

هزار و  ۵مبلغ :  آذر اعالم کرد ١۶روز دوشنبه 
ميليارد تومان بودجه پيشنهادی ما برای  ٨۴

ميليارد  ٣٠٠بود، که فقط  ١٣٩٩بودجه سال 
از اين ميزان .  تصويب شد ٩٩تومان در بودجه 

برای بخش اجرايی استان  هيچ مبلغیهم تا کنون 
 .خوزستان واريز نشده است

سالمت نيوز به نقل از روزنامه اعتماد و از قول 
مجتبی يوسفی، نماينده اهواز در مجلس ارتجاع 

"نوشت  ١٠٠چند سال قبل مقام معظم رهبری : 

ميليون يورو برای حل مشکالت استان اختصاص 
دادند و عمال بنا بود که از سال گذشته اين مبلغ 
اختصاص پيدا کند؛ با پيگيری ها قرار بود که 

ميليون يورو، برای امسال تخصيص داده  ۵٠
ميليون يورو را  ١٨شود، اما تا به امروز 

صادق حقيقی پور، مديرعامل ".  دريافت کرده ايم
: شرکت آب و فاضالب خوزستان نيز گفته است

شبکه فاضالب داغان است و به درد هيچ چيزی "
ميليون يورو اعتبار در  ١٠٠نمی خورد و با 

نظر گرفته شده برای اين شبکه نيز، تنها حدود 
فرج هللا ".  درصد بهبود حاصل می شود ۵٠

ُکردزنگنه، رئيس شورای شهر سربندر نيز به 
برآورد شورای شهر نشان : "همشهری گفته است

ميليارد تومان اعتبار  ۵٠می داد که ما حدود 
برای حل مشکل دفع آب های سطحی نياز داريم 
که تا کنون هيچ اعتباری به اين منظور به ما داده 

 ١٠شبکه فاضالب بندر نيز بيش از ...نشده است

 ". سال است که اليروبی نشده است

از بی توجهی هيئت حاکمه و بی مسئوليتی دولت 
در عدم تخصيص بودجه الزم برای اليروبی و 

بهينه سازی زيرساخت های شهری در مناطق  
سيل زده که بگذريم، به موضوع دزدی و 
اختالس در همان حداقل های بودجه اختصاصی 
برای شهرهای در معرض سيل می رسيم که اين 

" کی بود کی بود من نبودم"روزها در دعوای 

نمونه اش بی خبری از .  بازتاب بيرونی يافته اند
سرنوشت وام چند صد ميليون دالری بانک 
جهانی است که برای بهينه سازی زيرساخت 
های شهرهای سيل خيز به دولت ايران پرداخت 

در گزارش سايت سالمت نيوز که .  شده است
، انتشار يافت، آمده ١٣٩٩آذر  ١٨روز سه شنبه 

"است سال پيش بانک جهانی، ذيل  ١۵حدود : 
ميليون دالر برای اصالح  ١۴٩پروژه ای، مبلغ 

و تکميل آب و فاضالب شهرهای اهواز و مبلغ 
ميليون يورو نيز برای شيراز و دو شهر  ١٢٧

حاال خبری جز صحبت .  ديگر اختصاص داد
های متعارض مسئوالن نظام در مورد سرنوشت 

 ". اين وام های دريافت شده نيست

سالمت نيوز، از قول نماينده اهواز در مورد 
: سرنوشت اين وام های دريافت شده نوشته است

ميليون دالر را اگر به قيمت ارز  ١۴٩اين "
امروز محاسبه کنيم، رقم چند هزار ميليارد 

مبلغی که کسی از سرنوشت ...  تومانی می شود
آن خبری ندارد و اگر اين مبلغ اختصاص پيدا 
می کرد اين مشکالت را در اهواز و کوت عبدهللا 

سال معلوم نيست اين ١۵يعنی پس از ".  نداشيم
چند صد ميليون يورو کجاست؟ در کجا مصرف 
شده و يا به جيب چه نهادهايی رفته است؟ در اين 

اصالح و "ميان آنچه آشکار است، سرنوشت 
تکميل آب و فاضالب شهرهای اهواز و شيراز و 
تصفيه خانه های خوزستان هستند که به سرانجام 

 ".نرسيده اند

در همين رابطه تنها خبری که اين روزها به  
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جالب ".  های ايرانی قابل تزريق هستند واکسن
است که بدانيم واکسنی که از سوی همين افراد 
اجازه آزمايش انسانی دريافت کرده و قرار است 

ماه با دادن پول قربانيانی از ميان فقرا  از دی
برای آغاز آزمايش انسانی پيدا کند، متعلق به 

ستاد اجرايی فرمان "  وابسته به"  برکت"هلدينگ 
های عظيم متعلق به  يعنی يکی از شرکت"  امام

باشد که بخش بزرگی از بازار دارو  خامنه ای می
و تجهيزات پزشکی را با سودهای باالی 

  .صددرصد در انحصار خود دارد

در واقع سياست جمهوری اسالمی در زمينه تبليغ 
واکسن ايرانی کرونا و عدم خريد واکسن کرونا 
از خارج، ادامه همان سياست ايمنی جمعی است 

. کند که امير سوادکوهی نيز آن را تاييد می

سوادکوهی در بخش ديگری از گفتگوی خود با 
که تست کرونا در  خبرگزاری ايلنا با بيان اين

هر : "گويد بسياری از نقاط دنيا رايگان است، می
چند رييس جمهور اعالم می کند که تمام مراحل 
درمان کرونا رايگان است اما اينگونه نيست و 

ها هزينه تمام خدمات از بيماران  در بيمارستان
ای از طرف دولت  شود و يارانه دريافت می

ادعای رايگان بودن خدمات، .پرداخت نشده است
حکايت همان واکسنی است که وزير بهداشت 

گويد رزرو کرده اما رييس بانک مرکزی  می
مدعی است که چنين اعتباری را نداريم و تحريم 

اين در حالی .  دهد اجازه خريد واکسن را نمی
گويند  است که فعاالن و واردکنندگان دارو می

وی ".  ها ندارد واردات واکسن ارتباطی به تحريم
با بيان اين که در اين منطقه فقط کشور هند است 
که قدرت واکسن سازی را دارد، در ادامه 

"گويد می اين ادعای ايران مبنی بر ساخت : 
واکسن پاک کردن صورت مساله است، سيستم 

نام  اجرايی کشور هم در رزرو واکسن ثبت
کند چرا که به دنبال توليد واکسن داخلی است  نمی

که در نهايت هم کسی از واکسن داخلی استقبال 
 ".کند نمی

در رابطه با واکسن توليد داخل، علی فاطمی 
داروسازان ايران به  نائب رئيس انجمن

: گويد اين چنين می"  مهر"خبرگزاری دولتی 

سازمان غذا و دارو تحت فشار سياسی سنگين "
برای تائيد واکسن و داروهای ضد کرونا ساخت 

متأسفانه بعضی ...  داخل قرار گرفته است
های سياسی با سوداگران سالمت مردم  جريان

شوند و به سازمان غذا و دارو برای  همراه می
: گويد او می".  آورند تائيد اين داروها فشار می

گرفتن تائيديه ضد کرونا از وزارت بهداشت "
برای هر دارويی، به معنای سرازير شدن درآمد 
کالن برای صاحب دارو است و لذا طبيعی است 
که امروز رقابت شديدی برای گرفتن اين 

 ".مجوزها در جريان باشد

توان دريافت که سياست  با کمی دقت می
ست که علی  جمهوری اسالمی همين نکته آخری

گويد و اين را هم در بودجه در نظر  فاطمی می

 !!!برای خريد واکسن کرونا خبر دادند

تهيه : "سعيد نمکی در يک برنامه تلويزيونی گفت
واکسن کرونا تحت تاثير فشارهای ناجوانمردانه 

ها و مشکالت در نقل و انتقال پول قرار  آمريکايی
های آن دارد گشوده  داشت که خوشبختانه گره

شود و به اين ترتيب واکسن وارداتی کرونا  می
های آسيب پذير وارد کشور  برای تزريق در گروه

: سخنگوی وزارت خارجه نيز گفت".  خواهد شد

در زمينه تامين منابع واکسن، مشکالتی برای "  
پرداخت پول آن داشتيم که قسمتی از آن حل شده 

های ديگر  و اميدواريم طی روزهای آينده قسمت
 ".نيز حل شود

جدا از ناصر رياحی، امير سوادکوهی رئيس 
های ويژه در گفتگو با خبرگزاری  انجمن مراقبت

ايلنا انتقادات شديدی را متوجه کابينه روحانی 
موضوع اين است که پولی در : "وی گفت.  کرد

ايران بابت اين سيستم خرج نشده است و هنوز 
ای است که من به عنوان  تفکر مسئوالن ايمنی گله
های ويژه کامال مخالف  رييس انجمن مراقبت

ای هستم و چنين ديدگاهی را محکوم  ايمنی گله
اما متاسفانه اين ديدگاه، سياست ارجح .  کنم می

برای مبارزه با ...  سيستم اجرايی کشور است
وی سپس ".  کرونا پول چندانی خرج نشده است

در بحث واکسن آنفوالنزا مدعی شدند : "ادامه داد
که دو ميليون دوز واکسن سفارش دادند و 

هزار دوز وارد کشور شده  ٢۵٠مشخص شد که 
اگر سفارشی برای واردات واکسن ....   است

اند چرا برگه سفارشی وجود ندارد؟  کرونا داده
تمام کشورها خريد و رزرو واردات واکسن را 

کنند و کشور و شرکت مقابل هم  رسانی می اطالع
که سفارشاتی را که دريافت کرده، مبدا و ميزان 

. کند ها  مطرح می سفارشات را در رسانه

بنابراين اگر ايران سفارشی برای خريد واکسن 
شد و چطور است که  کرونا داده بود، اعالم می

ايران در هيچ ليستی از سفارشات هيچ کشوری 
رييس بانک مرکزی هر چند اعالم ...  .قرار ندارد

توان واکسن وارد  ها نمی کند که به دليل تحريم می
ها  کرد، اما دارو و واکسن مشمول تحريم

 ".شوند نمی

در يکی ديگر از سخنان پرتناقض مقامات 
که تاکنون همگی  جمهوری اسالمی و در حالی

تحريم را مشکل اصلی برای واريز پول به 
کردند، به يکباره مصطفی  اعالم می"  کوواکس"

" کميته علمی ستاد مقابله با کرونا"قانعی رئيس 

آذر در يک برنامه تلويزيونی  ٢٢روز شنبه 
"گفت انتقال واکسن فايزر به ايران، نيازمند : 

ای است که بتواند دمای  هواپيما با تجهيزات ويژه
به اينکه ما   باتوجه.  درجه را ايجاد کند ٧٠منفی 

اين امکانات را نداريم، بنابراين به برنامه 
"!!! خواهيم کوواکس اعالم کرديم که آن را نمی

ستاد توسعه زيست "او که در عين حال دبير 
فناوری معاونت علمی و فناوری  

آذر  ١٩نيز هست، چهارشنبه "  جمهوری رياست
"با وقاحت تمام گفته بود  ١۴٠٠تا خرداد : 

مبلغ دو  ١۴٠٠ست که در بودجه سال  حالی
حفظ نظم و امنيت "ميليارد دالر تنها برای 

(عمومی ) بخوان حفظ امنيت جمهوری اسالمی" 

 .از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است

ست  نهادی"  کوواکس"است که   الزم به توضيح
که از سوی سازمان بهداشت جهانی برای توزيع 

 ١٨٨واکسن کرونا تشکيل شده و "  عادالنه"

کشور جهان يعنی اکثريت قريب به اتفاق عضو 
های مهمی که عضو آن  اند و تنها دولت آن شده

در .  باشند های آمريکا و روسيه می نيستند دولت
از جمله اتحاديه (اين نهاد کشورهای ثروتمند 

اند که مبلغ  متعهد شده)  اروپا، کانادا، چين و غيره
معينی برای تهيه واکسن برای کشورهای فقير 

چون ايران که  اختصاص دهند، اما کشورهايی هم
از امکانات مالی مناسبی برخوردارند خود بايد 

پرداخت خريد واکسن به  عنوان پيش مبلغی به
حساب اين نهاد واريز کنند که دولت جمهوری 

هايی  رغم عضويت در اين نهاد به بهانه اسالمی به
واهی هنوز هيچ مبلغی را واريز نکرده است و 
واضح است که در صورت عدم پرداخت وجه، 

با مشکل "  کوواکس"دريافت واکسن از سوی 
 .روبرو خواهد شد

تنها کمی دقت به تناقضات و سخنان مقامات 
کند که علت واقعی  جمهوری اسالمی روشن می

ای برای  اين امر در اين است که تاکنون اراده
خريد واکسن در ميان مقامات جمهوری اسالمی 

در اين ميان همتی رئيس .  وجود نداشته است
های  ست که با دروغ مرکزی اولين کسی بانک

وی ابتدا .  کند ها را جلب می شاخدار خود توجه
ها امکان انتقال پول  شد که به دليل تحريم مدعی 

اما وقتی .  برای خريد واکسن کرونا وجود ندارد
های داخلی مواجه شد سخنان خود  که با افشاگری

را تغيير داده و گفت خريد دارو امکان دارد اما 
 !!!خريد واکسن با مشکل روبرو شده است

ناصر رياحی رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو 
در ايران يکی از افرادی بود که تاييد امکان 
خريد واکسن کرونا از طرف او و انعکاس آن در 

های مجازی، منجر به واکنش  ها و شبکه رسانه
آذر  ١٩وی روز چهارشنبه .  مقامات دولتی شد

"گفت"  سپيد"در گفتگو با روزنامه پزشکی  ما : 
نيازهای دارويی کشور را به طرق مختلف و حتا 

های داروسازی آمريکايی، اروپايی و  از شرکت
کنيم  ساز هندی، چين و روسی وارد می مواد اوليه

... شود و در همه اين معامالت هم ارز منتقل می

ميليون يورو برای  ١٠٠بانک مرکزی ماهيانه 
واردات دارو و مواد اوليه آن و نيز واردات 

که   دهد درحالی ها می تجهيزات پزشکی به شرکت
اگر اين روند جاری نبود تخصيص ارز 

"چنين گفت وی هم".  معنابود بی در تحويل : 
واکسن به کشورها از طريق طرح کوواکس 

دهند که واکسن را  اولويت را به کشورهايی می
پس از سخنان وی بود که ".  اند پيش خريد کرده

سخنگوی وزارت خارجه و سعيد نمکی وزير 
هايی برای پرداخت پول  بهداشت از بازشدن گره

 واکسيناسيون همگانی، مطمئن و رايگان حق تمام مردم ساکن ايران است

 زنده باد سوسياليسم 
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 واکسيناسيون همگانی، مطمئن و رايگان 

 حق تمام مردم ساکن ايران است

توان ديد  گرفته شده برای خريد واکسن کرونا می
و هم در سخنان صريح سعيد نمکی و سخنگوی 

 .سازمان غذا و دارو

پور سخنگوی سازمان غذا و دارو  کيانوش جهان
رسانی  و رئيس مرکز روابط عمومی و اطالع

ما : "آذر گفت ١٧وزارت بهداشت روز سه شنبه 
بخشی از واکسن کرونای موردنياز خود را از 
خارج خريداری خواهيم کرد، اما بايد توجه 

آوردهای محققان داخلی  داشت که با توجه به دست
در توليد واکسن کرونا بخش ديگر نياز کشور از 

 ".شود طريق توليد داخل تامين می

سعيد نمکی نيز در يک برنامه زنده تلويزيونی 
"آذر گفت ١٩روز چهارشنبه  خوشبختانه با : 

دستور صريح رئيس جمهور بحث تامين واکسن 
ها با جديت  از خارج از کشور علی رغم تحريم

های واردات آن گشوده  شود و گره دنبال می
به زودی واکسن های وارداتی برای .  خواهد شد

همچنين در .  پذير وارد خواهد شد های آسيب گروه
آينده بسيار نزديک واکسن داخلی به عنوان 

". افتخار ملی در اختيار مردم قرار خواهد گرفت

بنابراين براساس سخنان صريح اين دو مقام 
های  دولتی، واکسن وارداتی فقط برای گروه

پذير خواهد بود و بقيه مردم بايد در انتظار  آسيب
از .  واکسن داخلی روزانه صدها نفر قربانی شوند

اين هم بگذريم که منظور واقعی نمکی از 
پذير نه کادر درمانی است و نه  های آسيب گروه

سالمندان، بلکه منظور واقعی او پولداران از 
 .جمله مقامات و مزدوران حکومتی هستند

جدا از سخنان امير سوادکوهی که اساسا توان 
کند،  ايران برای ساختن واکسن کرونا را رد می

مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ايران نيز 
ای از حسن  آذر با ارسال نامه ١٧روز دوشنبۀ 

ها انسان را به  روحانی خواست تا زندگی ميليون
مجمع در .  های سياسی و غيره پيوند نزد رقابت

"نامه خود نوشت های  به نتيجه رسيدن تالش: 
ها و موسسات ايرانی برای توليد واکسن،  شرکت

به مدت زمانی نياز دارد که صرف اين مدت، باز 
هم ما را در مقابله با اپيدمی و پاندمی ويروس 

در يک ".  کرونا بيشتر عقب نگاه خواهد داشت
کالم بايد گفت خبر ساخت واکسن کرونا در ايران 

قدر قابل اطمينان است که نشان دادن بشقاب  همان
برای شناسايی  ١١٠فرمانده سپاه با نام مستعان 

ويروس کرونا در چند ثانيه در تلويزيون 
 !!!جمهوری اسالمی قابل اطمينان بود

نگاهی به ميزان بودجه اختصاص داده شده برای 
. کند واکسن کرونا نيز اين مساله را آشکار می

 ١۴٠٠مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه 

که  آذر با بيان اين ١٧سازمان برنامه و بودجه، 
هزار ميليارد تومان منابع برای واکسن کرونا در 

اعتبارات مورد : "بودجه در نظر گرفته شده گفت
 ٢نياز برای تامين دارو، واکسن و شيرخشک از 

 ۶٨۵هزار و  ٣ميليارد تومان به  ٢٨٢هزار و 

او در حالی از ".  ميليارد تومان افزايش يافته است
ميليارد تومان برای واکسن  ١٠٠٠اختصاص 

کرونا خبر داد که حميد پوراصغری معاون امور 
علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و 
بودجه گفته است خريد و واردات واکسن خارجی 

رديف مستقلی  ١۴٠٠کرونا در اليحه بودجه سال 

بنابراين اگر خوب دقت شود کال مبلغ .  ندارد
ميليارد تومان در بودجه سال آينده  ۴٠٣هزار و 

به تامين دارو، واکسن و شيرخشک نسبت به سال 
گذشته اضافه شده است که اين مبلغ شامل واکسن 

اما نکته مهم ديگر اين است .  گردد کرونا نيز می
تومانی  ۴٢٠٠که بودجه سال جاری با دالر 

تنظيم شده بود و بودجه سال آينده با دالر 
طور واقعی بودجه  بنابراين به.  تومانی ١١۵٠٠

تامين دارو، واکسن و شيرخشک از خارج کشور 
کاهش يافته و رديف مستقلی نيز برای خريد 

در واقع !!!  واکسن ويروس کرونا وجود ندارد
اگر تاکنون ريالی برای خريد واکسن هزينه نشده 

خاطر اين است که قرار هم نبوده ريالی خرج  به
ميليارد تومان هم برای  ١٠٠٠اما اگر حتا .  شود

در نظر گرفته  ١۴٠٠ويروس کرونا در بودجه 
 !شود آيا اين مبلغ کافی است؟

قدر ناچيز است که حتا خودشان نيز  اين مبلغ آن
حسينعلی شهرياری رئيس .  به آن اعتراف دارند

کميسيون بهداشت مجلس اسالمی در گفتگو با 
اگر ما : "گويد در اين رابطه می"  سپيد"روزنامه 

کنيم که با هزار ميليارد تومان  تصور می
توانيم حتا در داخل هم واکسن توليد کنيم،  می

حتا برای همين .  چنين چيزی شدنی نيست
های توليد داخل، حداقل دويست، سيصد  شرکت

ها کمک  ميليون دالر پول الزم است که به آن
شود که اگر محاسبه کنيد، چندين هزار ميليارد 

"دهد وی ادامه می".  شود تومان می وزارت : 
بهداشت و درمان با موافقت ستاد ملی مبارزه با 

هزار  ٨٠٠ميليون و  ١٨کرونا درخواست 
واکسن را به مجموعه کوواکس اعالم کرده و به 

ميليون دالر به  ۵٢اين منظور الزم است که مبلغ 
پرداخت به اين مجموعه پرداخت شود  عنوان پيش

کنم  ولی متاسفانه تا االن که من با شما صحبت می
هنوز بانک مرکزی پولی برای اين منظور 
پرداخت نکرده است و معلوم نيست همان اتفاقی 
که برای واکسن آنفوالنزا افتاد، اين بار برای 

(واکسن کرونا هم نيفتد منظور وی ماجرای ". 
خريد واکسن آنفوالنزا است که به جای دو ميليون 

هزار واکسن وارد  ٢۵٠واکسن آنفوالنزا تنها 
عدم اختصاص پول برای مقابله با !!!).  کشور شد

گيری ويروس کرونا که تاکنون براساس آمار  همه
هزار قربانی داشته و براساس آمار  ۵٢رسمی 

غير رسمی حداقل دو برابر اين ميزان، در 
ست که برای کشته شدن قاسم سليمانی يعنی  حالی

يک نفر در برابر صد هزار قربانی کرونا، 
ميليون دالر از صندوق  ٢٠٠ظرف يک روز 

 !!!توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص يافت

باختگان در اثر ابتال به  طور واقعی تعداد جان به

سال به  ويروس کرونا در طول کمتر از يک
شدگان در جنگ  حدود نيمی از کل کشته

شود و  ساله بين ايران و عراق نزديک می هشت
تواند حتا از تعداد کل  اگر اين روند ادامه يابد می

بار هشت ساله فراتر  شدگان جنگ فاجعه کشته
های  ی سياست ها نتيجه ی اين همه.  رود

جنايتکارانه جمهوری اسالمی در ويرانی سيستم 
درمانی، نبود تامين اجتماعی، گسترش فقر و 
اتخاذ سياست ايمنی جمعی به دليل عدم اختصاص 

 .منابع مالی است

اکنون واکسيناسيون عمومی در برخی از  هم
کشورها آغاز و در برخی از کشورهای ديگر 

شود،  های آينده شروع می نيز در روزها و هفته
اما جمهوری اسالمی هنوز هيچ اقدام عملی را 

در .  برای اين واکسيناسيون شروع نکرده است
برخی از اين کشورها مانند آلمان که قرار است 
در ماه آينده واکسيناسيون عمومی آغاز شود، 

سازی مراکز بزرگی برای  دولت شروع به آماده
اجرای اين پروژه عظيم کرده است، اما از اين 

تنها .  ها نيز در ايران خبری نيست بسترسازی
 ۴٠حکومتی که بيش از .  وعده است و دروغ

سال است به مردم دروغ گفته و اين دروغ را در 
هم با  زند، آن های خود نيز وقيحانه جار می رسانه

 ۴ی  نتيجه.  شناسد وقاحتی که حد و مرزی نمی
داند و  القرای اسالم می دهه حکومتی که خود را ام

الفساد و دروغ و تزوير است،  در واقع ام
بينيم،  خوبی می ست که امروز همگان به چيزی

ديده آن حتا قدرت  کشوری که بخشی از مردم ستم
 ٨٠کشوری که بيش از .  خريد نان را ندارند

درصد مردم آن زير خط فقر قرار دارند، 
زده، کشوری  کشوری ويران، کشوری مصيبت

ديدگان در هر کوی و برزن  که آتش خشم ستم
 .ست جاری

امروز خواست فوری تمامی مردم، واکسيناسيون 
همگانی، مطمئن و رايگان برای ساکنان کشور 

ست که در طول  اين حق بديهی مردمی.  است
گاه فرستاده  رحمانه به قتل سال گذشته بی يک

واکسيناسيون عمومی و درمان رايگان .  شدند
بيماری کرونا در تمامی مراحل حق بديهی مردم 
است که جمهوری اسالمی تا امروز اين حق را 

ترتيب بخش بزرگی از  از مردم گرفته و بدين
جنايتکارانه خود   ديده را قربانی سياست مردم ستم

عدم خريد واکسن مطمئن خارجی به .  کرده است
ی توليد واکسن داخلی يک اقدام جنايتکارانه  بهانه

ی آن چيزی جز  ديگر است، اقدامی که نتيجه
بايد به .  ی ايران نيست ديده عام مردم ستم ادامه قتل

جنايتکارانه برخاست و   مقابله با اين سياست
که ساالنه  اجازه نداد تا جمهوری اسالمی در حالی

افروزانه  های جنگ ميلياردها دالر خرج سياست
کند، پول واکسيناسيون عمومی، مطمئن  خود می

افزار، خرج مزدوران  و رايگان مردم را به جنگ
های سرکوب و مذهبی  نظامی و مذهبی و دستگاه

 .بايد بپا خاست. نبايد گذاشت. خود کند

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 بيکاری فزاينده و راه رهايی قطعی از شّرآن

جويای کار در شهر سرداران شوشتر، برای 
های اين شهر  دومين روزمتوالی دريکی از جاده

دست به تجمع زدند و جاده را به روی 
امام "های شرکت کشت و صنعت سرويس

کنندگان بيکار  تجمع.  مسدود ساختند"  خمينی
های سفارشی  خواهان کار، نسبت به استخدام

ازاين نيز صدها تن ديگر  پيش.  اعتراض کردند
از بيکاران و جوانان جويای کار درشهرهای 
مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار نموده 

آذر  ١٨و  ١٧روزهای .  و خواهان کارشده بودند
های ديگری از بيکاران و  درمشهد و تهران گروه

گرسنگان وکارگران روزمزد، با خواست کار يا 
هايی  بيمه بيکاری و در دست داشتن کاغذ نوشته

ها  براين کاغذ نوشته.  دست به تجمع زدند
نه به بيکاری، نه به گرسنگی، :  شعارهايی چون

 ،ازکارگران روزمزد حمايت کنيد، غذانيست
ترس نيست و انقالب کارگران درراه است، نقش 

آذر کارگران  ١٧درسبزوار نيز روز .بسته بود
کارگران فرياد .ساختمانی بيکار دستبه تجمع زدند

در "  ما بيکاريم و بيمه بيکاری نداريم"  زدند می
زنجان نيز بيکاران و جويندگان کار تجمعات 

 .مشابهی برپا کردند

ها اين روزها درشهرهای مختلف  عالوه براين
های جنوبی کشور اقشار  ويژه شهرهای استان به

گوناگون و تهيدست جامعه که از وضع موجود 
اند، کراراً دست به تجمع و اعتراض  به ستوه آمده

از تجمعات اعتراضی مردم سربندر .  اند زده
گرفته تا تجمعات اعتراضی کشاورزان و 
اعتصاب رانندگان تاکسی و اتوبوس در کيش و 

آهن و قطار  فالورجان و تهران تا کارگران راه
جا مردم درحال  شهری و پتروشيمی و غيره، همه

اند و نارضايتی شديد خويش از وضع  اعتراض
 .دهند موجود را دراشکال علنی مبارزه بروز می

واقعيت اين است که  آمار بيکاری بسيار باالست 
هاييازنمونه خوزستان، اين آمار  و دراستان

. ازميانگين نرخ بيکاری کشور بيشتر است

گرانی مايحتاج عمومی و فشارهای کمرشکن 
اقتصادی و معيشتی، کارگران حتی شاغل را از 

های ضروری برای ادامه حيات  تأمين حداقل
ها رابه مرز عصيان کشانده  ناتوان ساخته و آن

ها بيکار و جوان جويای  است، چه رسد به ميليون
کار که برای تهيه نيازهای زندگی و حتی 
خوردوخوراک روزمره هيچ ممر درآمدی 

هم در شرايطی که به اعتراف  آن.ندارند
های حکومتی ازجمله روزنامه ابتکار،  رسانه

يک کارگر برای گذران زندگی در حد تأمين 
ميليون تومان مزد  ١٠حداقل معيشت، ماهانه بايد 

کم نيستند کارگران بيکاری که از فشار .  بگيرد
بيکاری و تنگناهای ناشی از آن دست به 

آخرين نمونه آن کارگر بيکارشده .  اند خودکشيزده

تپه رضا الکثير است که  روز  و اخراجی هفت
آذر دست به خودکشی زد و جان  ٢٢شنبه 
چندروز پيش رئيس بازرسی کل کشور.باخت

که چندين روز پس از جاری شدن )  درويشيان(  
های مردم شهرهای  ور شدن خانه سيل و غوطه

خوزستان در سيل و فاضالب و ساقط شدن از 
هستی به اين استان سفرکرده بود، سوای اعتراف 
به مشکالت عديده مردم خوزستان ناشی از سيل 
وگرفتگی فاضالب ازجملهدرمورد مسکن و آب 
شرب، به فقر و بدبختی و بيکاری جوانان اين 

هرجا برای "  وی گفت.  شهرها نيز اشاره کرد
بازديد رفتيم، اشتغال مطالبه عمومی بود، 

گرفتگی  که مأموريت ما راجع به بحث آب درحالی
وی درادامه از بيکاری جوانان در "  است

واحد پتروشيمی  ٢٣"  ای که به گفته وی  منطقه
ظاهراً "  فعال است که خودش زمينه اشتغال است

 .از ميزان باالی بيکاری اظهار تعجب کرد

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که جمهوری 
های اندکی که به  اسالمی حتی درهمان محدوده

و (رسد، به  استان  خوزستان  ها  می ساير استان
)  هايی مانند سيستان و بلوچستان و کردستان استان

افزون براين .  کند رسيدگی و برای آن هزينه نمی
ها اختصاص  ی اندکی که به اين استان بودجه

ً توسط مأمورين و مسئولين دولتی  می يابد، بخشا
مطابق سخنان .شود وميل می باال کشيده و حيف

رئيس سازمان بازرسی کشور درخصوص 
درصد از درآمد نفتی به استان  ٣اختصاص 

درصد ، در  ۴٠، حدود٩٧خوزستاندولت در سال 
 ١٢درصد و امسال تاکنون حدود  ٢٠، ٩٨سال 

درصد درآمد نفتی را به استان  ٣درصد از آن 
 .پرداخت کرده است

ای که  بنابراين روشن است که اوالً بودجه
بايستی به استان  درصد درآمد نفتی می ٣ازمحل

شده، هزينه نشده و  خوزستان اختصاص داده می
درصد آن  ٧۵طور متوسط بيش از  هرساله به

ً آن مبلغ کمتر از .  ناپديدشده است درصد  ٢۵ثانيا
يافته نيز معلوم نيست درکجا هزينه  اختصاص

شده، چه کار و اشتغالی ايجاد نموده و کدام بخش 
از نيازهای مردم خوزستان را برآورده ساخته و 

ً آن يا اين هم توسط مقامات محلی و  که اساسا
 .وميل شده است استانی غارت و حيف

رغم  واقعيت تلخ و دردناک ديگر اين است کهبه
های متعدد و گوناگون و فعاليت  وجود شرکت

صنايع نفت و گاز و پتروشيمی درخوزستان، 
اغلب .  درصد بيکاری درايناستان باال است

ها و مؤسسات،  مديران و صاحبان اين شرکت
ها و نزديکان و  درمرحله نخست نورچشمی

های آشنايان خود را استخدام  سفارشی
کنند تا جايی  کارفرمايان عموماً سعی می.کنند می

تر نيروی بومی را  که امکان داشته باشد،کم
گاه از دوفرد و نيروی کاری که .  بهکار بگمارند

به لحاظ سابقه، تخصص و تحصيل ومزد و غيره 
طرازند، نيروی بومی حذف و غيربومی جذب  هم

نوبه خود به  اين تبعيض آشکار که به. شود کار می
معنای تشديد بيکاری درميان اهالی محل است 
همواره يکی از موضوعات مورد اعتراض و 
نارضايتی نيروی کار بومی استکه شديداً 

های سفارشی و  معترض استخدام
های طبقه  مجموعه سياست.  اند بازيبوده پارتی

آميز آن سبب  های تبعيض حاکم ازجمله سياست
شده است که درصد بيکاری دراستان خوزستان 

شکی نيست .  های کشور باالترباشد از اغلب استان
که دراستخدام  و واگذاری کار به افراد، 

تواند و نبايد  غيربومی بودن نيروی کار نمی
امتياز محسوب شود و به آنارجحيت داده 

تواند  چنانکه بومی بودن نيروی کار نيز نمی.شود
اين دو .  و نبايد امتياز محسوب شود و ارجح باشد

ديدگاه و دريچه نگاه به مسئله، به دودستگی 
زند، اتحاد کارگران را  درميان کارگران دامن می

گيرد و با منافع واحد طبقه کارگر  زير ضرب می
 .منافات دارد

و (  اگرچه مسئله بيکاری دراستان خوزستان
بسيار حاد و )  های ديگر لرستان و برخی استان

شديد است، اما واقعيت اين است که معضل 
بيکاری .  شود ها خالصه نمی بيکاری به اين استان

بيکاری که زائيده .  يک معضل سرتاسرياست
های اخير، با تشديد  دارياستدر سال نظام سرمايه

ويژه شيوع بيماری کرونا بسی تشديد  ها، به تحريم
) ٩٩(نرخ بيکاری دربهار سالجاری.  شده است

نسبت به سال گذشته افزايش داشته و 
درصد رشد  ٢١تا  ۴های مختلف از  دراستان

که مرکز آمار نرخ بيکاری  درحالی.  داشته است
درصد اعالم نمود، مرکز  ٩/  ٨بهار امسال را 

درصد  ٢۴های مجلس نرخ بيکاری را   پژوهش
البته رقم واقعی رشد نرخ بيکاری .  اعالم کرد

زاده، رئيس  به گفته حسن.  بيشتر از اين است
مرکز آمار، درپی شيوع کرونا تنها در فصل 

مطابق گزارش .  ميليون نفر بيکارشدند ٢بهار 
های مجلس، کرونا تا  چند ماه پيش مرکز پژوهش

شمار .  ميليون نفر را بيکار نموده است ۶
جمعيت .  ميليون رسيده است ١٠بيکاران به باالی 

کل  ها نسبت به التحصيالن دانشگاه بيکار فارغ
. درصد تجاوز کرده است ۴٠بيکاران از 

ها بيکار و جوان جويای کار در سراسر  ميليون
برند و جمهوری اسالمی  می کشور ازبيکاری رنج

مدت در حد ساير  حلی حتی موقتی و کوتاه هيچ راه
داری برای تعديل اين بحران  کشورهای سرمايه

"ندارد که يکی از "  کار، يا بيمه بيکاری. 
شعارهای اصلی بيکاران و جويندگان کار است، 

. ها جوان بيکار است ترين خواست ميليون بديهی

ماه از زمان اعالم  ١٠باوجودآنکه بيش از 
تنها  رسمی شيوع کرونا گذشته است اما نه

گونه مستمری به افراد بيکار شده  هيچ
ها به عمل  نشدهو اقدام حمايتياز آن پرداخت

نيامده، بلکه مستمری بيمه بيکاری که در ماده 
شده  بينی و برآنتصريح قانون کار نيز پيش ١۵

نيز، جز درمواردی محدود و ناقص، به بيکاران 
ست که با توجه به  اين درحالی.  نشده است پرداخت

توان  نرخ تورم، با مستمری بيمه بيکاری نمی
برابر آمار .  حتی هزينه يک هفته را تأمين کرد

نقطه يعنی ميزان  به مرکز آمار، نرخ تورم نقطه
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 بيکاری فزاينده و راه رهايی قطعی از شّرآن

ها از آبان پارسال تا آبان امسال  افزايش قيمت
گرچه همين رقم نيز .درصد بوده است۴۶.۴

روشنی کاهش فاحش ناگزير سطح معيشت  به
دهد، اما  کشان را نشان می کارگران و زحمت

واقعيت اين است که نرخ تورم ازاين هم بيشتر و 
 .تر است اوضاع ازاين هم وخيم

واقعيت اين است که در طول چهار دهه حاکميت 
جمهوری اسالمی، رقم بيکاران و جوانان و 

التحصيالن دانشگاهی بيکار تا بدين حد باال   فارغ
و بحران بيکاری تا بدين اندازه حاد و شديد نبوده 

بار رژيم  هرچقدر بر عمر نکبت.  است
شده، اين  داری جمهوری اسالمی افزوده سرمايه

 .تر شده است بحران نيز حادتر و شديد

بيکاری يکی از معضالت اصلی  
داری، زائيده اين نظام و از  هرجامعهسرمايه

تبديل ارزش .  ملزومات انباشت سرمايه است
اضافه به سرمايه، انباشت سرمايه خوانده 

سرمايه (  سرمايه درواقع به وسايل توليد.  شود می
تقسيم و ) سرمايه متغير( و نيروی زنده کار) ثابت

نسبت حجم وسايل توليد بکار رفته و مقدار کاری 
ها ضروری است، ترکيب  که برای استفاده از آن

مارکس درمورد .  شود آلی سرمايه خوانده می
پيشرفت انباشت سرمايه و تنزل نسبی  سرعت 

با پيشرفت انباشت، نسبت :  نويسد تقاضای کار می
شود و  سرمايه ثابت به سرمايه متغير دگرگون می

جزء ثابت سرمايه به زيان جزء متغير آن، دائماً 
تقاضای کار در رابطه با مقدار .  يابد افزايش می

طور نسبی و با تصاعدی  سرمايه کل، به
. کند تر از افزايش مقدار مزبور تنزل می پرشتاب

سرمايه کل، جزء متغير آن، با نيروی   البته با نمو
برد، نيز افزايش  کاری که سرمايه درخودفرومی

ً درحال نزول  می يابد، ولی در نسبتی که دائما
مارکس ضمن بيان انباشت فزاينده و .  است

تمرکز که منشأ تغيير جديدی درترکيب سرمايه و 
موجب کاهش جزء متغير سرمايه نسبت به جزء 

اين کاهش نسبی جزء "  نويسد ثابت آن است می
شتاب  متغير سرمايه، که دراثر نمو سرمايه کل به

تر از نمو خود سرمايه شتابان  آمده ولی سريع
ً چنين می نمايد که گويا افزايش  است، معکوسا

تر از نمو  مطلق جمعيت کارگری همواره سريع
سرمايه متغير يا وسايل اشتغال جمعيت مزبور 

داری به  درحقيقت انباشت سرمايه.  گيرد انجام می
ً يک  نسبت توانائی و عرض و طول خويش دائما
اضافه جمعيت کارگری يا جمعيت کارگری 

آورد که جنبه نسبی دارد ،  زائدی را بهوجودمی
های متوسط  يعنی متجاوز از ميزان نيازمندی

جا از کاپيتال جلد  هاهمه قول نقل."(سرمايه است
اول ترجمه ايرج اسکندری چاپ قديم صفحات 

 )است۵٧٩الی  ۵۶٩

مارکس درادامه با اشاره به گسترش دامنه توليد 

وسرعت تغييرات در ترکيب آلی سرمايه چنين 
گيرد که کارگر با انباشت سرمايه که  نتيجه می

طور دائمی وسايل زائد  خود موجد آن است، به
با مقدار ."  کند ساختن نسبی خود را فراهم می

سرمايه وارد درکار و درجه رشد آن، با گسترش 
دامنه توليد و توده کارگرانی که به حرکت 

ها و با فوران  اند، با ترقی بارآوری کار آن درآمده
های ثروت،  تر همه سرچشمه تر و کامل نيرومند

مقياسی نيز که در آن جذب بيشتر کارگران 
ها بستگی دارد،  وسيله سرمايه با دفع بيشتر آن به

شود، سرعت تغييرات در ترکيب  تر می گسترده
يابد  آلی سرمايه و درصورت فنی آن افزايش می

هايی از توليد که تغييرات  و دامنه آن محيط
ً راه  مزبور در آن ها، گاه همزمان و گاه متناوبا

بنابراين جمعيت .  گردد کنند منبسط می پيدا می
ای که خود موجد آن  کارگری با انباشت سرمايه

است، مستمراً وسايل زائد ساختن نسبی خويش را 
 ."سازد فراهم می

مارکس ازاين جمعيت زائد کارگری يا ارتش 
ذخيره کار که نتيجه ناگزير انباشت سرمايه است 

عنوان يکی از نيازهای ارزش افزايی سرمايه  به
اما اگر ."  کند و شرط حياتی صنعت جديد ياد می

وجود جمعيت زائد کارگری نتيجه انباشت يا 
است، برعکس  داری توسعه ثروت براساسسرمايه

نوبه خود اهرمی برای  همين اضافه جمعيت به
گردد و حتی به يکی از  داريمی انباشت سرمايه

داری مبدل  شرايط وجودی شيوه توليد سرمايه
اضافه جمعيت مزبور، ارتش احتياط .  شود می

آورد، که چنان  خدمتيبهوجودمی به صنعتی آماده
کامل و مطلق به سرمايه تعلق دارد که گوئی وی 

وی .  آن را با مخارج شخصی خود پرورده است
برای تأمين احتياجات متغير ارزش افزايی 

ای را ايجاد  سرمايه، مصالح انسانی همواره آماده
کند که مستقل از حدود حقيقی افزايش جمعيت  می

ً زائد، يعنی زائد در "  ، "  است يک جمعيت نسبتا
رابطه با احتياجات ارزش افزايی متوسط 

 ".سرمايه، شرط حياتی صنعت جديد است

دار در پروسه رشد و نمو نيروهای  سرمايه
. برد بارآور کار، توقعش را ازکار باالتر می

دار براين است که مقدار  عالقه مطلق هرسرمايه
مشخصی کار را ازتعداد کمتری کارگر بيرون 

تر  بکشد، بجای آنکه به همان قيمت يا حتی ارزان
از آن را، از تعداد بيشتری کارگر درآورد و 
درواقع بيش از آنکه درفکر استخدام کارگر جديد 

کند کاربيشتريازکارگران موجود  باشد سعی می
وسيله افزايش شدت و فشار  دار به سرمايه.  بکشد

فرسا برکارگران شاغل،  کار و تحميل کار طاقت
درواقع بخشی از طبقه کارگر را به بيکاری 

مارکس اين پديده و .  کند اجباری محکوم می
تسريع توليد ارتش ذخيره کار را که باپيشرفت 
انباشت اجتماعی متناسب است چنين توضيح 

 :دهد می

توليد اضافه جمعيت نسبی يا مرخص ساختن "
تر از تحول فنی پروسه  کارگران بازهم سريع

شتاب آمده است،  توليد، که خود با ترقی انباشت به
رود ونيز سرعت آن بيش از کاهشی  پيش می

ً در جزءمتغير سرمايه نسبت به  است که متناسبا
که هرقدر  درحالی.گردد جزء ثابت حاصل می

يابد  وسعت دامنه و تأثير وسايل توليد افزايش می

ها برای کارگر  درجه وسيله اشتغال بودن آن
شود، خود اين نسبت نيز از نو، دستخوش  کمترمی

گردد زيرا سرمايه برحسب نمو نيروی  تغيير می
تر از تقاضای  بارآورکار توقعش را از کار سريع

ی بخش  اندازه کار بی.  برد استخدام کارگر باال می
شاغل طبقه کارگر، صفوف ذخيره را متورم 

ای که  که بالعکس فشار فزاينده سازد، درحالی می
وسيله رقابت خويش به بخش  اين بخش اخير به

فرسا و  کند آن را به کار طاقت نخست وارد می
محکوم .  نمايد قبول تحميالت کارفرما وادار می

ساختن بخشی از طبقه کارگر به بيکاری اجباری 
فرسای بخش ديگر و  با توسل بهکارطاقت

ی توانگر شدن انفرادی  بالعکس، وسيله
حال توليد سپاه  گردد و درعين داران می سرمايه

صنعتی ذخيره را بهمقياسی که با پيشرفت انباشت 
 ."کند اجتماعی متناسب است تسريع می

بنابراين بيکاری و توليد ارتش ذخيره کار در 
. داری و از ملزومات آن است ذات نظام سرمايه

داری در سرتاسر جهان  هايسرمايه تمام نظام
در جمهوری اسالمی .  کنند ازاينقاعده تبعيت می

های ضد کارگری  اما عالوه براين، سياست
رژيم، ابعاد بيکاری را به مرزهای باورنکردنی 

. و تا سرحد يک فاجعه بزرگ گسترش داده است

وچرايهرکارگر و  چون داشتن کار، حق مسلم و بی
اگر جمهوری اسالمی .  جوان جويای کار است

تواند برای بيکاران کار و اشتغال ايجاد کند  نمی
. بايد به بيکاران حق بيمه بيکاری پرداخت کند

سال حاکميت  ۴٠جمهوری اسالمی طی بيش از 
فقط گامی در راستای تحقق اين خواست  خود نه

برنداشته و اقدام مناسبی برای  تعديل آن حتی 
داری انجام نداده  درحد ساير کشورهای سرمايه

غايت ضد  های ارتجاعی و به است، بلکه باسياست
کارگری خويش، مدام برعمق فاجعه و ابعاد 

بنابراين نخستين گام .  بحران بيکاری افزوده است
که "  کار يا بيمه بيکاری"حتی برای تحقق شعار

شعار امروز کارگران بيکار و جوانان جويای 
کار است،براندازی رژيم ارتجاعی جمهوری 

رهايی قطعی از شربيکاری و ساير .  اسالمياست
مصائب اجتماعی اما درگرو به زير کشيدن تمام 

داری حاکم و استقرار يک حکومت  نظم سرمايه
درحکومت شورايی .  شورايياست

رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی به  فوريتيک به
کش به مرحله  های زحمت نفع کارگران و توده

شود که در صدر آن برقراری  اجرا گذاشته می
يک سيستم تأمين اجتماعی به نفع کارگران و 

که هرکس از گهواره  نحوی زحمت کشان است به
تاگور از مزايای سيستم تأمين اجتماعی 

حکومت شورايی برای تمام .  شود برخوردار می
ها بيکار و جوان  افراد جامعه ازجمله ميليون
که اين  کند ومادامی جويای کار، کار ايجاد می

نيافته است، بهبيکاران  طور کامل تحقق خواست به
حق بيکاری معادل مخارج يک خانواده چهارنفره 

 .شود پرداخت می
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اين گزارش .  خدمات نظامی داشتند، انتشار داد
 ٢۵حجم فروش اين  ٢٠١٩دهد در سال  نشان می

درصد نسبت به سال قبل از آن  ٨/    ۵شرکت 
،  شرکت ٢۵شرکت از اين  ١٢.  يافته است افزايش

 ً درصد فروش  ۶١آمريکائی هستند که مجموعا
انحصار اول اين  ۵.  را به خود اختصاص دادند

ليست، الکهيد مارتين، بوئينگ، نورثروپ 
های  گرومن، ريتون و جنرال ديناميکز شرکت

 ١۶۶ها  آمريکائی هستند که  فروش ساالنه آن

شرکت چينی در اين ليست  ۴.  ميليارد دالر بود
درآمد اين .  در ميان ده شرکت نخست قرار دارند

های چينی به همراه يک شرکت در  شرکت
بعد .  درصد رشد داشته است ۴/    ٨،    ٢۴رديف

 ١۶از آمريکا چين دومين سهم فروش را با 

انحصار  ۶.  درصد به خود اختصاص داد
درصد  ١٨تسليحاتی اروپای غربی درمجموع 

دو .  فروش اين مجموعه را در اختيار داشتند
ها را از  درصد فروش ٣/    ٩شرکت روسی 
شرکت به خود اختصاص  ٢۵مجموع فروش 

های اخير  فروش تسليحات روسی در سال.  دادند
ها و مشکالت اقتصادی اين کشور  به علت تحريم

وجود هنوز دومين کشور  بااين.  يافته است کاهش
 .صادرکننده تسليحات است

ترين درصد  بر طبق اين گزارش سيپری، بيش
 ١٠۵افزايش فروش ساالنه تسليحات را با 

درصد، گروه فرانسوی هواپيماسازی داسو داشته 
ترين افزايش مطلق درآمد  است، اما بزرگ
ميليارد دالر به انحصار  ۵/    ١تسليحاتی به مبلغ 

 . تسليحاتی آمريکائی الکهيد تعلق گرفت

ازاين نيز همين روند افزايش  های پيش در سال
در .  افزار وجود داشته است مستمر فروش جنگ

حجم معامالت  ٢٠١٩تا  ٢٠١۵دوره زمانی 
 ٢٠٠٩تا  ٢٠٠۴تسليحاتی نسبت به دوره زمانی 

 .  دهد درصدی را نشان می ٢٠افزايش 

های  بر طبق گزارش پيشين سيپری،  بين سال
ترين  آمريکا و روسيه اصلی ٢٠١٩تا  ٢٠١۴

 .صادرکنندگان تسليحات در جهان بودند

تا  ٢٠١۵حجم تجارت تسليحاتی در دوره  
ساله قبل از آن   در  مقايسه  با دوره  پنج ٢٠١٩

 .درصد افزايش داشته است  ۵/  ۵

 ٢٠١۵های  صادرات تسليحات آمريکائی بين سال

ساله قبل  ميالدی در مقايسه با دوره پنج ٢٠١٩تا 
درصد افزايش يافت و سهم آمريکا در  ٢٣از آن 

درصد افزايش  ٣۶کل صادرات جهانی سالح به 
کشور جهان  ٩۶ها از آمريکا به  اين سالح.  يافت

 .صادر شدند

فروش تسليحات آمريکائی در خاورميانه در اين 
نيمی از .  درصد افزايش يافت ۶١ساله  ۵دوره 

صادرات تسليحاتی آمريکا به عربستان، عراق، 
 .قطر، امارات، اردن ، کويت و اسرائيل بود

سهم صادرات نظامی روسيه در دوره  پنج سال 
 .درصد از حجم جهانی اعالم شد ٢١گذشته 

ساله، فرانسه حجم  ۵در اين دوره زمانی 
درصد افزايش  ٧٢صادرات تسليحاتی خود را  

آلمان نيز در رديف چهارم کشورهای  .  داد
صادرکننده بزرگ تسليحات در جهان قرار 

 .داشت

افزار  عالوه بر صادرات چند صد ميلياردی جنگ
در هرسال، کشورهای مختلف جهان، معادل 

صدها ميليارد دالر نيز سالح برای تجهيز 
بخش بزرگی .  کنند نيروهای مسلح خود توليد می

افزارهای توليدشده در آمريکا، چين،  از جنگ
روسيه و اروپا صرف تجهيز نيروهای مسلح اين 

در کشورهايی نظير ايران .  کشورها شده است
تحت حاکميت رژيم استبدادی جمهوری اسالمی 

های واقعی نظامی مشخص است و نه  نه هزينه
اما اين واقعيت بر کسی .  های تسليحاتی خريد

درصد  ٨٠که متجاوز از  پوشيده نيست، درحالی
ها  مردم ايران زيرخط فقر قرار دارند و ميليون

ساله مخارج  اند، همه بيکار و تهيدست، گرسنه
يافته و  نظامی در بودجه رسمی ساالنه افزايش

هرسال ميلياردها دالر هزينه ساختن انواع 
ويژه صنايع موشکی و اجرای  افزارها به جنگ
ای برای ساخت بمب اتم شده  های هسته پروژه
 . است

داری جهان  های سرمايه های نظامی دولت هزينه
ساله  در حال افزايش است که  علت همه اين به

داری در دوران امپرياليسم و  تضادهای سرمايه
شدت حاد شده و تمام جهان  سلطه انحصارات به

. برد جانبه به سر می داری در بحرانی همه سرمايه

داری جهان در اين  های سرمايه آنچه برای دولتی 
شرايط  بحرانی حائز اهميت است، حفظ امنيت 

اين .  خود با تکيه به نيروهای مسلح سرکوب است
گيرد، از  امنيت البته دامنه وسيعی را در برمی

حفظ نظم موجود در يک کشور، تأمين سلطه 
طبقاتی بورژوازی و ادامه استثمار طبقه کارگر 
تا حفظ و به دست آوردن بازارهای جهانی  و 

از همين .  تأمين مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی 
روست که امپرياليسم آمريکا حفظ امنيتش که 
همانا امنيت سرمايه است، تا آسيا، آمريکای التين 

يابد و حتی دولتی از  ، اقيانوسيه و آفريقا بسط می
نمونه جمهوری اسالمی که امنيت خود را در 

کند، اين به  داخل با تکيه به سرنيزه حفظ می
اصطالح امنيت را تا دخالت در عراق، سوريه، 

در اغلب کشورهای .  دهد لبنان، يمن بسط می
. ديگر جهان نيز وضع بر همين منوال است

بديهی است که در چنين اوضاعی از حدت 
های عميق،  ميليتاريسم و   تضادها و بحران

های نظامی مدام  گری بايد رشد کند، هزينه نظامی
ساله صدها ميليارد دالر از  افزايش يابد و همه

افزار  حاصل دسترنج کارگران صرف توليد جنگ
شود، صنايع تسليحاتی در رونق مداوم باشند و 

ويژه عايد  ها ميليارد دالر سود به هرسال ده
 . انحصارات تسليحاتی جهان گردد

دار  داری و طبقه سرمايه برای جهان سرمايه
ً بی اهميت است که ميلياردها جمعيت جهان  مطلقا

اين .  کنند در چه فالکت و بدبختی زندگی می
داری است که سرمايه و  قانون نظام سرمايه

ثروت، همراه با جنگ و کشتارمدام در دست 
داران در  ترين سرمايه تعداد کمتری از بزرگ

جهان انباشت شود، شکاف فقر و ثروت پيوسته 
ای برسيم که امروز   تر گردد و به نقطه عميق

شان  های جهان دارائی ثروتمندترين يک درصدی
ميليارد جمعيت جهان  ۶/    ٩بيش از دو برابر 

باشد،  يا بر طبق معيارهای کذائی بانک جهانی 
وخالی  دالر که با آن  نان خشک ١/    ٩٠روزی

ميليون نفر در فقر  ٧٣۵توان تهيه کرد،  هم نمی
برند،  تقريباً نيمی از جمعيت جهان  مطلق به سر 

/   ۵٠، با درآمد روزانه کمتر از )ميليارد ٣/    ۴(  

کنند، در نبود امکانات  دالر در روز زندگی  ۵
 ١٠٠بهداشتی و درمانی رايگان  در هرسال 

های  ميليون نفر در جهان به خاطر پرداخت هزينه
شوند و تعداد بيکاران جهان در سال  درمانی فقير 

 ٢۵٠بينانه  ترين برآوردها از  جاری با خوش

داری هرگز  نظم سرمايه.  ميليون نيز تجاوز نمايد
. تواند چيزی جز آنچه اکنون هست، باشد نمی

اولويت در اين نظام همواره بر سود سرمايه، 
های نظامی برای حفظ نظم موجود،  تامين هزينه

گری و آدم کشی است، نه  طلبی، نظامی توسعه
 .  ها جان و رفاه انسان

 

٨از صفحه   

کفايتی جمهوری  سيلی که تمام بی افزار داری و رونق بازار جهانی جنگ سرمايه
 اسالمی را به روی آب ريخت 

بيرون درز پيدا کرده است، وجود يک قرار داد 
ميليون دالری با قرارگاه خاتم االنبياء  ١۵٠

قراردادی که پيش .  متعلق به سپا پاسداران است
از اين برای بازسازی زيرساخت های خوزستان 
و اصالح آب و فاضالب اين استان بسته شده 

با درز همين خبر تا حدودی مشخص می .  است
گردد که اين پول کجا و به شکم چه کسانی و 
برای چه مصارفی هزينه و حيف و ميل شده 

 .است

موارد فوق تنها گوشه کوچکی از کارنامه ننگين 
. ساله آن است ۴١جمهوری اسالمی در حاکميت 

بيش از چهار دهه است که توده های مردم ايران 
عالوه بر سيل و زلزله، با فقر و بيکاری، زندان 
و شکنجه، کشتار و سرکوب و ديگر ويرانگری 

افزون بر اين، .  های جمهوری اسالمی مواجه اند
مردم خوزستان، هرمزگان و بوشهر با مشکالت 

بيش از يک .  عديده ديگری هم دست به گريبانند
دهه است که با هر بارندگی در اهواز و ساير 
شهرهای خوزستان، مردم اين مناطق با بحران 
آبگرفتگی و سيل و جاری شدن فاضالب در 

در .  کوچه و خيابان و خانه های خود مواجه اند
نظام جمهوری اسالمی، برای حل اين بحران 
 های ويرانگر هرگز يک بودجه کافی و الزم

همان بودجه های حداقلی هم .  اختصاص داده نشد
که اختصاص يافت، هيچگاه معلوم نشد پول ها 
چطور هزينه شدند و چرا پيمانکاران مرتبط که 
عموما از قرار گاه خاتم االنبياء و ديگر 
موسسات امنيتی وابسته به نظام هستند، هرگز 

 .مورد بازخواست قرار نگرفته اند

سيل روزهای اخير که همراه با آن تمام تعفن و 
گنداب و کثافات درونی نظام جمهوری اسالمی 
هم به روی آب آمد، يک بار ديگر به کارگران و 
زحمتکشان، زنان و معلمان، دانشجويان و 
بازنشستگان، جوانان و عموم توده های مردم 
ايران نشان داد که با بودن جمهوری اسالمی 
کمترين گشايشی در بهبود زندگی آنان روی 

برای رسيدن به آزادی، رفاه، .  نخواهد داد
آسايش، امنيت، و برخورداری از شادی و 
شادمانی، راهی جز براندازی انقالبی جمهوری 
اسالمی و استقرار نظام شورای کارگران و 
زحمتکشان بر ويرانه های نظم سرمايه داری 

 .حاکم بر ايران باقی نمانده است
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٧درصفحه   

١از صفحه   

به عنوان نمونه، .  يافته است جهان پيوسته افزايش
های نظامی کشورهای جهان در سال  هزينه

ميليارد  ٨۵٢و آغاز قرن بيست و يکم، ١٩٩٩
 ١۵٣١ها به   اين هزينه ٢٠٠٩دالر بود تا سال

اما بر طبق گزارش  موسسه .  ميليارد دالر رسيد
در )  سيپری(المللی  پژوهشی صلح استکهلم  بين

(تريليون دالر  ٢اين رقم به حدود  ٢٠١٩سال 

های  هزينه.  افزايش يافت)  هزار دالر١٩١٧
بر  ، بالغ ٢٠٠٠نظامی دولت آمريکا در سال 

ها در سال  اين هزينه.  ميليارد دالر بود ٣٢٠
 ٢٠١٩ميليارد دالر رسيد و در  ۶۶١، به  ٢٠٠٩

در سال .  ميليارد دالر افزايش يافت ٧٣٢به 
ميليارد دالر  ١٠٠های نظامی چين  هزينه ٢٠٠٩

ميليارد دالر  ٢۶١به  ٢٠١٩ها تا  اين هزينه.  بود
های نظامی هند از  در همين فاصله هزينه.  رسيد

 ۵١/    ۵ميليارد ،روسيه از  ٧١ميليارد به  ٣۶

 ۴١ميليارد،عربستان سعودی از  ۶۵ميليارد به  

 . ميليارد دالر، افزايش يافت ۶٢ميليارد به 

 ۴٧۵/    ٨های نظامی ناتو  ، هزينه٢٠٠٠در سال 

٨ 

  )اقليKKKت(سKKKازمان فKKKدائيان بKKKرای ارتبKKKاط بKKKا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��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.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  

No 899 December2020          

ها در سال جاری به  اين هزينه.  ميليارد دالر بود
 .يافته است تريليون دالر افزايش ١بيش از 

ها متعلق  واقعيتی است که بخش اعظم اين هزينه
های بزرگ جهانی، آمريکا، اروپا،  به قدرت

های  روسيه، چين، هند، ژاپن است، اما هزينه
نظامی کشورهای ديگر نيز که به نحوی مناطق 

ويژه در  اند، به های بزرگ جهانی نفوذ قدرت
منطقه خاورميانه، شمال افريقا، آسيای جنوب 

اين .  يافته است شرقی و آمريکای التين نيزافزايش
دهنده  های نظامی که نشان افزايش شديد بودجه

تشديد گرايش به ميليتاريسم و افزايش خطر 
ها در مقياس جهانی است، بازار پررونقی  جنگ

برای انحصارات تسليحاتی ايجاد نموده که بخش 
های نظامی را با مافوق  بزرگی از اين هزينه

 . زنند ای کالن به جيب می سوده

سيپری گزارشی از فروش و  ٢٠٢٠دسامبر ٧در 
انحصار تسليحاتی که بيشترين  ٢۵درآمد کالن 

افزار و  درفروش جنگ ٢٠١٩نقش را سال 

 افزار داری و رونق بازار جهانی جنگ سرمايه

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است
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