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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

جمهوری اسالمی و سرکوب 
 نگاران نويسندگان و روزنامه

 
تحت حاکميت دولت استبدادی  دينی  حاکم بر 

استثنای  به(  نگاران  ايران،  نويسندگان و روزنامه
) خوار دستگاه استبداد دينی گروه معدودی جيره

های  همواره با سرکوب ، زندان، اعدام و قتل
های اطالعاتی و قضائی آدم کش  وحشيانه دستگاه

دليل آن نيز بر کسی .  اند رو بوده رژيم روبه
ناپذير  دولت دينی دشمن آشتی.  پوشيده نيست
در روزهای اخير بازداشت، .  آزادی است

درپی  محکوميت و به زندان انداختن پی
نگاران بار ديگر خبرساز  نويسندگان و روزنامه

هنوز مدتی از محکوميت و به بند .  شده است
کشيدن سه عضو کانون نويسندگان ايران نگذشته 
که خبر محکوميت منشی هيئت دبيران کانون 
نويسندگان ايران، آرش گنجی در هفته گذشته 

 .انتشار يافت

و بکتاش آبتين )  مهابادی(ازاين رضا خندان  پيش 
هريک به شش سال و کيوان باژن به سه سال و 

اکنون دوران اسارت  نيم زندان محکوم شدند و هم
ها  اتهام آن.  کنند خود را در زندان اوين سپری می

داخلی کانون نويسندگان ايران،   انتشار نشريه
 ۵٠"کانون،  مشارکت در تدوين کتاب تاريخچه

های  انتشار بيانيه"  سال کانون نويسندگان ايران
کانون و حضور در مراسم سالگرد دمحمجعفر 

 .پوينده، دمحم مختاری و احمد شاملو اعالم شد

در پی محاکمه و محکوم شدن اين نويسندگان به 
نويسنده و فعال  ١٣٠٠حبس، متجاوز از 

ای ضمن محکوم کردن  اجتماعی با صدور بيانيه
اقدامات سرکوبگرانه رژيم عليه اعضای  کانون 
نويسندگان ايران، خواستار آزادی فوری اين 

در بخشی از اين بيانيه .  نويسندگان زندانی شدند
اند مخالفت با  آنچه اين نويسندگان کرده: "آمده بود

هيچ حصر و  سانسور و دفاع از آزادی بيان بی
به بند کشيدن اين .  استثنا برای همگان بوده است

ويژه در شرايط  خواه، به نويسندگان آزادی
ی همان  گيری شيوع ويروس کرونا، ادامه اوج

ايم و اکنون در  را پشت سر گذاشته ٢٠٢٠سال 
. قرار داريم ٢٠٢١نخستين روزهای سال ميالدی 

 –گير کوويد  اپيدمی جهان"، سال   ٢٠٢٠سال 

های  و محدوديت"  گذاری اجتماعی فاصله"، "١٩
  نشينی تردد و روابط اجتماعی و قرنطينه و خانه

ميليون نفر  ٨۵طبق آخرين آمار، نزديک به .  بود
اند و  در سراسر جهان به اين بيماری مبتال شده

. اند هزار نفر جان باخته ٨٠٠بيش از يک ميليون 

اما به جز تأثيرات منفی بر جان و سالمت 

استانتجمع بازنشستگان اهوازی در مقابل اداره بيمه اجتماعی    

  »فعاالن کارگری جنوب«
٩درصفحه   ۴درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٢شماره  ٩٩دی  ١۵ –سال  چهل و دوم 

۵درصفحه   

 ، سال اندوه و خشم٢٠٢٠سال 

 ها از درصدی ٩٩ای و سهم  سهم خامنه

 بودجه و درآمدهای نفتی 
 

ظاهر آتشين نمايندگان مجلس اسالمی در مورد  ها و سخنان به ها، مصاحبه برخالف تمام جاروجنجال
زا بودن، درآمدهای خيالی، به ضرر معيشت مردم و باالخره تاکيد بر  ، تورم"اشکاالت اساسی بودجه"

را به  ١۴٠٠ماه کليات اليحه بودجه  دی ٩بازگرداندن آن به هيات وزيران، کميسيون تلفيق بودجه 
 .تصويب رساند

در کميسيون تلفيق مجلس اسالمی به تصويب رسيد، مالک  ١۴٠٠در همان روزی که کليات اليحه بودجه 
ها به خليج  اش در مورد بازگشت آمريکايی خاطر توئيت شريعتی نياسر يکی از نمايندگان مجلس که به

ساله جمهوری  ۴١در حاکميت 
اسالمی، سال و ماه و روزی 
نيست که زخمی سنگين بر جسم 
و جان توده های مردم ايران 

روز و ماه و سالی .  ننشسته باشد
نيست که بغضی سنگين بر گلوی مردم چنگ 

در تمامی اين سال های مرگ و .  نيانداخته باشد
جهالت و کشتار، سرکوب از پس سرکوب تداوم 
يافت، شالق از پس شالق بر ُگرده توده ها 
نشست، دستگيری و بازداشت و زندان و شکنجه 

فقر و .  و اعدام، کسب و کار حاکمان اسالمی شد
نداری در جای جای کشور ريشه دواند، بی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 اجرای حکم اعدام 

 زندانی سياسی ۵ 

های مشهد و  در زندان 
 کنيم زاهدان را محکوم می

های  ها انسان، اين اپيدمی بر جنبه ميليون
اقتصادی، سياسی و اجتماعی ساکنين اين کره نيز 

تأثيراتی که .  تأثيرات به سزايی بر جای گذاشت
از نظر ابتال، مرگ و مير، دسترسی به امکانات 
درمانی، وضعيت معيشتی و مالی در همه 

ها، مناطق جغرافيايی و در ميان ساکنين  قاره
کشورها، يکسان نبوده است و برحسب تعلق 
طبقاتی، جنسيتی، نژادی، قومی و مذهبی 

 تپه؛ بندوبست نهادهای حکومتی و   هفت

 ضرورت اتحاد و تشديد مبارزه کارگران

خانمانی افزايش يافت، 
کارتون خوابی به گور 
خوابی رسيد، دزدی و 
اختالس از رقم های چند 
صد ميليونی به رقم های 
چند هزار ميلياردی گسترش يافت، اعتياد به 

تن فروشی به سن و سال . درون مدارس راه يافت
دخترکان رسيد، آمار خودُکشی فزونی يافت، 
زباله َگردی وسيله ای برای معاش شد و زخم 
های ديگری از اين دست که حتی بازگويی شان 

در عوض، در .  می دهدپوست را خراش 

 زخمی که هر بار 

 نيشتر می خورد

  ١٢درصفحه 
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١از صفحه   

 نگاران جمهوری اسالمی و سرکوب نويسندگان و روزنامه

٨درصفحه   

ای نويسندگان و  های سياسی زنجيره روند قتل
منظور خفه کردن هرگونه  خواهان به آزادی

صدای اعتراض به ستم و مخالفت با سرکوب 
 ."است

تنها اين  رژيم ستمگر حاکم بر ايران،اما  نه
داشته ، بلکه  نويسندگان را همچنان دربند نگه

سرکوبگری عليه کانون را با محاکمه و محکوم 
کردن يکی ديگر از اعضای کانون به زندان، 

 .ادامه داد

به گزارش  کانون نويسندگان ايران، هشتم دی، 
دادگاه آرش گنجی، منشی هيئت دبيران کانون 
نويسندگان ايران برگزار شد و وی با اتهامات 

قصد اقدام عليه امنيت  اجتماع و تبانی به«جعلی 
عضويت و «و  »تبليغ عليه نظام«، »ملی

درواقع اما به  »همکاری با گروهک مخالف نظام
ی تحوالت کردستان  ی کتابی درباره اتهام ترجمه

ً به )  ای بزرگ کليد کوچک دروازه(سوريه  جمعا
 . سال زندان محکوم شد ١١

عالوه بر بازداشت و به بند کشيدن نويسندگان، 
نگاران را  جمهوری اسالمی سرکوب روزنامه

در چند ماه اخير، .  نيز تشديد کرده است
های متعددی از بازداشت و محاکمه  گزارش

ها حتی در  نگاران، که برخی از آن روزنامه
های  مطبوعات تحت سانسور وابسته به جناح

ها انتشار  کردند و نيز وبالگ نويس رژيم کار می
سرکوبگری جمهوری اسالمی عليه .  يافته است

يافته که  نگاران به حدی افزايش روزنامه
المللی دفاع از خبرنگاران،   های بين سازمان

های خود جمهوری اسالمی را  مکرر در گزارش
های ديکتاتوری جهان  ترين رژيم يکی از شاخص

نگاران و  در سرکوب و فشار به روزنامه
ها در  اين سازمان.  اند خبرنگاران معرفی نموده

های متعدد خود، اقدامات سرکوبگرانه  گزارش
رژيم  را محکوم نموده و از نهادهای حقوق 

اند، فشار  بشری  وابسته به سازمان ملل خواسته
بر جمهوری اسالمی را برای متوقف ساختن 

ها، اخراج، زندان و قتل خبرنگاران  سرکوبگری
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز .   تشديد کنند

بندی جهانی آزادی مطبوعات ،  ترين رده در تازه
کشور جهان  ١٨٠در ميان  ١٧٣ايران را در رده 

جمهوری اسالمی اما همچنان به .  قرار داده است
های سرکوبگرانه خود ادامه داده و حتی  سياست

 . آن را تشديد کرده است

های ژرف  جمهوری اسالمی که در چنگال بحران
گرفتار است، برای ادامه بقای ننگين خود ، از 

فقط اين نيست که .   کند هيچ جنايتی فروگذار نمی
اختناق، سانسور و به بند کشيدن نويسندگان و 

نگاران را تشديد کرده، بلکه ابايی ندارد  روزنامه
که مردم ايران را در ابعاد صدها نفره به قتل 

که در جريان آن  ٩٨کشتار آبان ماه .  برساند
تن از مردم ايران به قتل رسيدند و  ١۵٠٠

هزاران تن بازداشت شدند، اوج قساوت و 
  اعدام.  گری اين رژيم را نشان داد وحشی

ها ،  ربائی و شکنجه در زندان مخالفان، آدم

بازداشت و محکوم کردن کارگران، معلمان، 
نگاران  دانشجويان، زنان، نويسندگان و روزنامه

های سنگين و شالق، روال کار روزمره  به حبس
های  رژيمی در ايران است که سرآمد تمام رژيم

 . استبدادی و جنايتکار جهان است

گرای حاکم بر ايران ،  دولت دينی اسالمی شيعه
زمان دو وظيفه پاسداری از نظم  که هم
داری و دين اسالم را در اوج بحران،  سرمايه

ويژه در  ها بر عهده دارد، به زوال و گنديدگی آن
بطن بحران سياسی کنونی، اقدامات 
سرکوبگرانه،  وحشيانه و ضد انسانی خود را 
تشديد کرده است تا شايد بتواند، نظم ارتجاعی 

 .  موجود را از سرنگونی و فروپاشی  نجات دهد

داری حاکم بر ايران  با تمام عواقب  نظام سرمايه
وخيمی که برای کارگران و زحمتکشان به بار 
آورده، در بحرانی چنان عميق گرفتار است که 

حلی برای  رغم تمام تالش طبقه حاکم، هيچ راه به
اجتماعی -اين نظام اقتصادی.  آن يافت نشده است

سرتاپا بحرانی، چنان نارضايتی و اعتراض 
عميقی را به بار آورده ، که هر آن احتمال قيام 

های کارگر و زحمتکش برای سرنگونی آن  توده
رژيم ارتجاعی حاکم  از اين بابت .  وجود دارد

در همين حال،  .  برد سخت در هراس به سر می
های  وسيع مردم  دولت دينی نيز در ميان توده

مردم .  کلی رسوا و بی اعتبارشده است ايران به
ايران که زمانی از روی ناآگاهی و اسارت در 

های  های قرن چنگال خرافات دينی و دروغ
متمادی دستگاه فريب و تحميق مذهبی در اين 
پندار خام بودند که اسالم و دولت دينی بهشت را 

ها به ارمغان خواهد آورد،  روی زمين برای آن
در عمل به عينه ديدند که يکی از فاسدترين، 

های استبدادی  ترين و سرکوبگرترين دولت وحشی
. گراست در تاريخ بشريت همين دولت دينی اسالم

مردم به تجربه ديدند که جانشينان خدا بر روی 
مشت  مشت دزد و غارتگر، يک زمين، جز يک

نفرت از .  جالد آدمکش، چيز ديگری نيستند
دولت دينی در ميان مردم ايران به اوج خود 

بنابراين، جمهوری اسالمی که در .  رسيده است
ای  ها و نارضايتی وسيع توده درون اين بحران

بر ماشين  کند با تکيه گرفتار است، تالش می
گری را به نهايت برساند و با  سرکوبش ، وحشی

اما تا .  تشديد سرکوب،  نظم موجود را نجات دهد
کنون هرچه تالش کرده و هرچه بر دامنه 
اقدامات ارتجاعی خود، افزوده است، اين 

 . اند تر شده ها عميق بحران

استبداد، خفقان، سرکوب و کشتاری که  
جمهوری اسالمی در ايران به راه انداخته، حقيقتاً 

در تمام جهان .  در سراسر جهان  نمونه ندارد
های  کنونی حتی در ميان مستبدترين رژيم

ای برای آن سراغ  توان نمونه سرکوبگر نمی
توان رژيمی  در کجای جهان امروز می.  گرفت

را يافت که همچون آبان ماه سال گذشته ايران، 
 ١۵٠٠رحمانه  نيروهای مسلح مزدور رژيم، بی

خالی به اعتراض  تن از مردمی را که با دست

اند، به گلوله ببندد، کشتار کند و هزاران  برخاسته
توان  تن را ببند بکشد؟ کدام کشور جهان را می

های اعدام   های دار و جوخه سراغ گرفت که چوب
روزه خبر از  در سراسر کشور برپا باشد و همه

های آن انتشار  های علنی و مخفی در زندان اعدام
توان سراغ گرفت  يابد؟ کدام کشور جهان را می

که رژيم حاکم بر آن در اتحاد با باندهای 
المللی آدم کش مافيائی، در پی ترور هر  بين

ربائی و   مخالفی در خارج از کشور، آدم
های مخالفين باشد؟  آئی گذاری در گردهم بمب
رحمی تنها از عهده رژيمی  همه جنايت و بی اين

ساخته است که نام هللا را بر پرچم خود حک 
کرده است و به نام هللا پاسداری از نظام 

حتی جنايات .  گرفته است داری را برعهده سرمايه
های ديکتاتوری پاسدار نظم  ترين رژيم بدنام

داری سده گذشته نيز از نمونه  فاشيسم  سرمايه
های نظامی  موسولينی در ايتاليا و يا ديکتاتوری

آمريکای التين از نمونه پينوشه که بسيار در 
مقايسه با  شده است، قابل ها گفته و نوشته مورد آن

رژيم .  انتهای جمهوری اسالمی نيست جنايات بی
فاشيست ايتاليا در کشورهايی که اشغال کرد، 

اما همين رژيم .  شماری به بار آورد جنايات بی
ترين  داری، سخت فاشيست پاسدار نظم سرمايه

مجازاتی را که عليه دشمنان سوگند خورده نظام 
داری، رهبران حزب کمونيست ايتاليا  سرمايه

پاسداران حاکميت هللا در .  اعمال کرد، زندان بود
ها و  ايران اما فقط هزاران تن از کمونيست

اند، فقط زنان،  خواهان را کشتار نکرده آزادی
نگاران  و  دانشجويان، معلمان، روزنامه

نويسندگانی را که عضو هيچ سازمان مخالفی هم 
نبودند، به قتل نرساندند، بلکه حتی پيروان 
مذاهب ديگر ازجمله بهائيان را نيز به بند کشيدند 

 .    و کشتار کردند

های نظامی  يکی از جنايتکارترين ديکتاتوری
قرن گذشته رژيم پينوشه در شيلی بود که برای 

داری با سرکوب و کشتار  نجات سرمايه
. ها بر سر کار آمد ها و کمونيست سوسياليست

ياب در مورد جنايات  حقيقت  کميسيون  گزارش
 ٣دهند که حدود  ديکتاتوری پينوشه نشان می

هزار تن از مردم شيلی به دست آدم کشان 
ديکتاتوری پينوشه اعدام يا ناپديد شدند و حدود  

. اند ها آزار و شکنجه ديده هزار تن در زندان۴٠

هزار مخالف  ١٠اين را مقايسه کنيد با حدود 
رژيم جمهوری اسالمی که در طول يک دهه، در 

ها  هزار نفر آن ۵اعدام شدند که   ۶٠دهه 
به حبسی بودند که در  زندانيان سياسی محکوم

های  در زندان ۶٧طول چند روز در سال 
آمار زندانيان و .  جمهوری اسالمی اعدام شدند

شدگان دوران جمهوری اسالمی نيز تا به  شکنجه
.  امروز  صد هزار را پشت سر گذاشته است

های ديکتاتوری عريان ديگری هم  البته رژيم
اند که برای حفظ نظم حاکم ،جنايت  درگذشته بوده

و کشتار کردند، اما در هيچ کجای جهان در قرن 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه  شد و ابعاد آن را به يکباره و به تمامی برمال  
داری کوشيدند با توسل  های سرمايه دولت.  ساخت

تری را در  به کرونا، اقدامات اقتدارگرايانه بيش
اعتراض به تعميق شکاف طبقاتی و .  پيش گيرند

ای ساليان  نابرابری را که در اعتراضات توده
. پيش تجلی يافته بود، به اين بهانه به پستو برانند

مانع تجمعات گوناگون از جمله روز جهانی 
اعتراضات و .  کارگر و روز جهانی زنان گردند

به حقوق کارگران .  ها را ممنوع سازند پيمايی راه
انستيتو تنوع "بنا به گزارش .  درازی کنند دست

کشور با  ٩٢، ٢٠٢٠در سال "  دمکراسی
درصد جمعيت جهان، اکنون  ۵۴جمعيتی بالغ بر 

های اقتدارگرا يا  زير سلطه اشکالی از حکومت
حتا در کشورهايی با .  خودکامه قرار دارند

هايی بر  شد به بهانه های دمکراتيک کوشش  آزادی
اقتدار دولت افزوده شود و دستاوردهای 

يکی از اين .  دمکراتيک مردم بازپس گرفته شود
ها تالش دولت فرانسه برای تصويب و  نمونه

اجرای قانونی بود که حق آزادی بيان و گردش 
ساخت و اقدامات وحشيانه  اطالعات را محدود می

گرفت، که با  پليس را زير چتر حمايت خود می
 .نشينی شد ای ناچار به عقب مقاومت توده

در سال گذشته، با آن که ميلياردها نفر از 
  عوارض اپيدمی و بحران اقتصادی در رنج

در .  داران بر ثروت خود افزودند بودند، سرمايه
های  ميليون نفر نيازمند کمک   ۵٠آمريکايی که 

ميليون نفر در معرض  ٣٠غذايی و نزديک به 
خانمانی هستند، ثروت بنيانگذار آمازون به  بی

ميليارد دالر رسيد، دارايی مالک تسال، از  ١٨۶
ميليارد دالر در سال  ١٢٨ميليارد دالر به  ١٠٠

در همان دوره زمانی که .  افزايش يافت ٢٠٢٠
 ۴درصد از نيروی کار  ٨٠دستمزد ساعتی 

درصد سقوط کرده بود، بين مارس و سپتامبر 
ميليارد  ٨۴۵ميلياردر آمريکايی به  ۶۴٣ثروت 

هرچند اين روند از پيش هم وجود .  دالر رسيد
بر "  يو بی اس"به گزارش بانک سوئيسی .  داشت

های آوريل تا  ثروت ثروتمندان در فاصله ماه
در ميان .  درصد افزوده شد ٢٧/    ۵ژوئيه 

داران بخش  ميلياردرها، به جز سرمايه
داران  ها سرمايه ترين برنده تکنولوژيک، بزرگ

 ۴۴ماه  ٣شان طی  صنعتی بودند که ثروت

به رغم بيماری و مرگ .  درصد افزايش داشت
ها نفر، ميلياردرهای بخش سالمت و  ميليون

بهداشت به علت نياز به دارو و تجهيزات پزشکی 
نيز يکی ديگر از سودبرندگان از اين بحران 

از ديگر عوامل تشديد فقر و گرسنگی و .  بودند
فالکت ميلياردها انسان در سراسر جهان، بحران 
اقليمی و افزايش گرمايش زمين و در نتيجه بروز 

ها  ها و خشکسالی ها و سونامی ها و توفان سيالب
 ١٠بوده است، طبق گزارش اکسفام در سپتامبر، 

ميليون  ۶٣٠(درصد ثروتمندترين جمعيت جهان 
 ۵٢(اکسيد کربن  بيش از نيمی از گاز دی)  نفر

اند، در حالی که  را در هوا پخش کرده)  درصد
 ٧نيمی از جمعيت فقير جهان عامل انتشار تنها 

اند، و همين جمعيت فقير  درصد از اين گاز بوده
ترين صدمات بر اثر تغييرات اقليمی  جهان بيش

 .اند را ديده

های  در حالی که در سال گذشته، دولت
افروزی، به ايجاد  داری به جنگ سرمايه

گری و خريد و  ای و نظامی های منطقه درگيری
فروش تسليحات نظامی و کشاکش بر سر منطقه 

 ۴٣۵، درآمد روزانه ٢٠٢١شود که در سال  می

 ٩٠تر از يک دالر و  ميليون زن و دختر به کم

 . سنت خواهد رسيد

ميليون کودک يا  ٢۶٣، ٢٠٢٠تا پيش از سال 
به )  نفر، يکی ۵از هر (جوان يا بزرگسال 

سازمان ملل  ٢٠٢٠آگوست .  رفتند مدرسه نمی
اعالم کرد اين بحران بر اختالف از پيش موجود 

 ٢٣/    ٨در دسترسی به تحصيل خواهد افزود و 

از دوره (ميليون کودک و جوان ديگر 
از تحصيل باز خواهند )  دبستانی تا دانشگاهی پيش

ماند و شايد حتا در سال بعد هم به مدرسه 
از ديگر اثرات بسته شدن .  دسترسی نداشته باشند

مدارس در دوران قرنطينه، عدم دسترسی 
کودکان به غذای مغذی، تأثيرات منفی بر مشاغل 
والدين و افزايش خشونت عليه زنان و دختران 

تواند تأثيرات مخربی بر  امری که می.  است
شکاف جنسيتی از جمله بر درآمد و بارداری 

. نوجوانان و ازدواج کودکان داشته باشد

پيامدهايی که با ناپديدسازی بيماری پايان نخواهند 
. ها به طول انجامد ها دهه يافت و شايد ترميم آن

های اوليه آغاز اپيدمی،  چنان که از همان ماه
ها و نهادهای مختلف نسبت به افزايش   سازمان

دادند و گزارش  خشونت عليه زنان هشدار می
 . کردند منتشر می

ويروس "سازمان آکسفام که ويروس کرونا را 
گذاری کرده بود، در ماه ژوئيه،  نام"  گرسنگی

هزار نفر بر اثر  ١٢٠٠٠مرگ روزانه تا 
گرسنگی تا پايان سال را گزارش داد و در همان 

بينی کرد  پيش"  کمک به گرسنگان"ماه سازمان 
تعداد گرسنگان به يک ميليارد تن افزايش خواهد 

بينی  پيش"  زنان سازمان ملل"در سپتامبر، .  يافت
ميليون نفر را  ٩۶، اين اپيدمی ٢٠٢٠کرد تا سال 

در اکتبر بانک .  به فقر مطلق سوق خواهد داد
تعداد فقرا  ٢٠٢١جهانی هشدار داد که تا سال 

 .ميليون نفر برسد ١۵٠تواند به  می

هايی برای مقابله با اين بيماری  اکنون که واکسن
کشف شده است و به رغم اين واقعيت که هيچ 

تواند با اپيدمی مقابله کند  کشوری به تنهايی نمی
مگر آن که تمام مردم جهان در برابر اين بيماری 
واکسينه شوند، فاصله طبقاتی در توزيع واکسن 

به گزارش آکسفام در سپتامبر، .  شود تکرار می
درصد  ١٣کشورهای ثروتمند با جمعيتی معادل 

های  جمعيت جهان، بيش از نيمی از واکسن
در دسامبر اعالم .  اند خريد کرده احتمالی را پيش

اند  شد کشورهای ثروتمند به قدری واکسن خريده
سه بار جمعيت  ٢٠٢١توانند در سال  که می

کشور خود را واکسينه کنند، در حالی که در 
درصد از جمعيت جهان ساکن هفتاد  ٩٠حدود 

به  ٢٠٢١توانند طی سال  کشور بسيار فقير نمی
اکنون نيز فروش واکسن منبع .  واکسن دست يابند

های دارويی  ديگری برای سودافزايی شرکت
ها  گشته تا واکسنی را که با پول مردم تحقيقات آن

 .گذاری شده است، به فروش برسانند سرمايه

های مردم،  اگر شيوع بيماری کرونا برای توده
بيماری و مرگ و گرسنگی و بيکاری و فقر به 

ها و طبقه  همراه آورد، اما برای سران دولت
سران سياسی .  حاکم مزايايی نيز به همراه داشت

داری کوشيدند  المللی سرمايه های بين و سازمان
کرونا را عامل تمام فجايع ناشی از نظم 

. داری و بحران اقتصادی معرفی کنند سرمايه

های آن از پيش به چشم  بحرانی که نشانه
بخش اين بحران  خورد، هر چند اپيدمی شتاب می

های بارزی داشته است و برکارگران و  تفاوت
پذير از جمله فقرا،  های آسيب اقشار و گروه

آميزتر بوده  پناهندگان، کودکان اين تأثيرات فاجعه
 .است

های بروز بيماری، کمبود دارو،  با اولين نشانه
امکانات بيمارستانی و درمانی، وسايل پيشگيرانه 

های  از جمله ماسک و مواد ضدعفونی و کيت
های بهداشتی  تشخيص بسيار زود ناکارايی سيستم

و درمانی در اکثر کشورها، حتا کشورهای 
های   در ماه.  داری را آشکار کرد پيشرفته سرمايه

بعد روشن گرديد که در تمام کشورهای جهان، 
نرخ ابتال و مرگ و مير در ميان فقرا بيش از 

پوستان بيش از  اقشار مرفه، و در ميان رنگين
برای مثال، در بريتانيا احتمال .  سفيدپوستان است
بار بيش از زنان  ۴/    ٣پوست  مرگ زنان سياه

آکسفام در گزارش دسامبر خود .   سفيدپوست بود
ميليارد از  ٢/  ٧آورده است که در زمان اپيدمی، 

 .اند جمعيت جهان از تأمين اجتماعی محروم بوده

هايی در  با بستن کسب و کارها و وضع محدوديت
های اقتصادی و اجتماعی، مشاغل بسياری  فعاليت

. ای يافت سابقه تعطيل شدند؛ نرخ بيکاری رشد کم

در سه ماهه "  سازمان جهانی کار"بنا به تخمين 
ميليون کار تمام وقت  ١۶٠، ٢٠٢٠اول سال 

چنين برآورد کرده بود که در سه  نابود شد؛ هم
ميليون کار تمام وقت ديگر از بين  ۴٩۵ماهه دوم 

 –ميليون  ٣۴۵خواهند رفت، در  سه  ماهه  سوم 

درصد در  ١٢/    ۴درصد در آمريکا،  ١٩/    ٨
درصد در اروپا و  ١١/    ۶کشورهای عربی، 
درصد  در آفريقا  و  ١١/    ۵آسيای   مرکزی ،  

و   -درصد در منطقه آسيا و پاسيفيک  ١٠/     ٧
ميليون شغل که در  ٢۴۵در سه ماهه چهارم 

 ۵١۵تواند به  ترين برآوردها اين رقم می بدبينانه

 ١۶٠ترين به  بينانه ميليون شغل و در خوش

ها و شايد  ميليون برسد و احيای اين مشاغل ماه
"های بسياری به طول انجامد سال انستيتو . 

آمريکا در دسامبر گزارش داد "  سياست اقتصادی
ميليون کارگر بيکار  ٢۵/    ٧که در اياالت متحده 
شود که طبق  يادآوری می.  رسمی وجود دارد

هر فردی که در "  سازمان جهانی کار"تعريف 
هفته آمارگيری يک ساعت کار کرده باشد، شاغل 

 .شود محسوب می

گاه نسبت به جنسيت خنثا  ها هيچ  اثرات بحران
. نيستند و کوويد نيز استثنايی بر اين قاعده نيست

رو، زنان بيش از مردان در معرض  از اين
رو که  نه تنها از آن.  ها قرار گرفتند بيکارسازی

ها، در زمره  طبق روندهای رايج زنان در بحران
شوند، بلکه  هايی هستند که بيکار می اولين گروه

 ۴٠"  زنان سازمان ملل"رو که، بنا به آمار  از آن

در )  ميليون نفر ۵١٠(درصد زنان شاغل 
 ۵٨.   کنند ديده از کرونا کار می های آسيب بخش

های غيررسمی کار  درصد از زنان در بخش
ها  درصد آن ۶٠کنند که در اولين ماه اپيدمی  می

نرخ بيکاری در بخش کارهای .  بيکار شدند
درصد آنان را زنان تشکيل  ٨٠خانگی که 

بنا به آمارهای .  درصد رسيد ٧٢دهند، به  می
 ٣اکنون  رسمی نرخ بيکاری جهانی زنان هم

همچنين برآورد .  درصد بيش از مردان است

 ، سال ٢٠٢٠سال 

 اندوه و خشم
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 ، سال ٢٠٢٠سال 

 اندوه و خشم

نفوذ و سهم از بازار جهانی مشغول بودند، 
های مردم در اين سال اشک و  کارگران و توده

 .اندوه بر سر مبارزه و مقاومت ايستادند

ای،  های توده ها و خيزش آمريکای التين را جنبش
. گرا درنورديد های راست به ويژه عليه حکومت

ای موجب برکناری سه  در پرو، تظاهرات توده
کلمبيا شاهد .  رئيس جمهور در يک هفته شد

. کاران بود اعتصاب عمومی و اعتصابات معدن

دولت گوآتماال ناچار شد برنامه رياضت 
ای کنار  اقتصادی خود را بر اثر اعتراضات توده

درصد مردم به تغيير قانون  ٨٠در شيلی .  بگذارد
در .  اساسی بازمانده از زمان پينوشه رأی دادند

دسامبر، زنان آرژانتينی موفق شدند حق سقط 
در بوليوی و برزيل و .  جنين را قانونی سازند

. اکوادور اعتصابات و اعتراضات جريان داشتند

 ٢۵٠هند شاهد اعتصاب عمومی با شرکت 

ميليون کارگر و اعترضات ميليونی کشاورزان 
رژيم اردوغان در ترکيه در پی اعتصابات .  بود

کاران و  و اعتراضات کارگران و مارش معدن
کارگران فلزکار در آنکارا ناچار شد در مورد 

اعتصاب .  نشينی کند قطع حق سنوات عقب
، اعتراضات ٢٠٢٠عمومی در اندونزی در پايان 

ای در تايلند، اعتراضات مردم به خشونت  توده
نظم "پليس در نيجريه که به مخالفت با فساد و 

فراروييد، اعتراض مردم در عراق و لبنان " کهنه
گرايی و فساد سياستمداران، اعتصابات و  به فرقه

اعتراضات کارگران و زحمتکشان در ايران، 
اعتراضات ضدنژادپرستی در آمريکا و ساير 
کشورها، اعتصابات و اعتراضات در فرانسه و 

ها نيست،  بسياری ديگر که مجال پرداختن به آن
ای بودند از نارضايتی و خشم  همه و همه نشانه

عميق کارگران و زحمتکشان به وضع موجود و 
ها، در  دولت.  خواست تغيير و پايان اين نظم

مقابل کوشيدند با وعده اصالحات در حرف و 
تر اين اعتراضات  های سرکوبگرانه اتخاذ تاکتيک

ها برکنار شدند،  گاهی کابينه.  را مهار کنند
های موقت تشکيل شدند، گاهی نيز به  دولت

يک از  اما هيچ.  کودتاهای نظامی توسل جستند
تدابير طبقه حاکم نتوانست و نخواهد توانست در 
درازمدت فريادهای مردم خشمگين را خاموش 
سازد، چرا که هر حاکميتی در چارچوب نظام 

های مردم ناتوان  داری در تحقق خواسته سرمايه
 .است

گر وجود خواست  موج اعتراضات جهانی نشان
های آن،  تغيير، گذار از اين نظام و بحران

دستيابی به رفاه، عدالت و برابری و آزادی است، 
هايی نيز دارند که غلبه  اما اين اعتراضات ضعف

: ها از نيازهای مبرم اين دوران است بر آن

خودانگيختگی برخی از اين اعتراضات و فقدان 
ها و احزاب انقالبی و کمونيستی که  سازمان

آلترناتيو چپ و کمونيست انقالبی را در برابر 
آلترناتيوی که بتواند .  داری قرار دهد نظم سرمايه

به اين سؤال مهم پيش رو پاسخ دهد که اگر 
های موجود برافتند، بعدش چه؟ سؤالی که  رژيم

پاسخش آلترناتيو سوسياليستی است که بايد آن را 
 .های راديکال و مبارز قرار داد در برابر توده

 

 

 

 اجرای حکم اعدام     

 زندانی سياسی ۵     

 های مشهد و در زندان   

 کنيم زاهدان را محکوم می 

 

 
 

آباد مشهد  زندانی ساکن استان گلستان با اتهامات سياسی در زندان وکيل ٣ماه  دی ١١شنبه  ۵روز 
جهانی و دمحمعلی آرايش  باال، کبير سعادت حميد راست.  توسط دژخيمان جمهوری اسالمی اعدام شدند

ها در ايران  بدون اطالع خانواده و محروم از آخرين مالقات در حالی اعدام شدند که احکام دادگاه
سازی و  بازجويانی که برای پرونده.  شود ناعادالنه، فرماليته و براساس خواست بازجويان تعيين می

 . ای ابا ندارند گونه شکنجه گرفتن اعتراف از اعمال هيچ

 

به "  گروه همبستگی ملی اهل سنت ايران"و "  حزب الفرقان"اين سه زندانی به دليل عضويت در 
گروه همبستگی ملی اهل سنت "اعدام محکوم شده بودند، اما براساس اخبار منتشره در زمان فعاليت 

گر  سال بوده است که همين يک نمونه بيان ١٢تا  ١٠ها بين  ، سن آن٧۶تا  ٧١های  يعنی سال"  ايران
 .ها بوده است های آن اتهامات جعلی و عدم شفافيت در جريان رسيدگی به پرونده

 

دی نيز دو زندانی بلوچ با اتهامات سياسی در زندان زاهدان توسط دژخيمان  ١۴روز يکشنبه 
در  ٩٣فروردين سال  ١۶حسن دهواری و الياس قلندرزهی روز .  جمهوری اسالمی اعدام شدند

 .شهر سراوان توسط ماموران وزارت اطالعات دستگير شده بودند

 

ها در خارج از  ها، بلکه فعاليت بستگان آن علت دستگيری اين دو نه فعاليت مسلحانه و يا سياسی آن
ها برای بازگشت به کشور، اين  کشور بوده و ماموران وزارت اطالعات برای وادار کردن اقوام آن

 .دو را در واقع گروگان گرفته بودند

 

چنين به اين دو زندانی بلوچ گفته بودند در صورتی که اقوام شما از فعاليت عليه  بازجويان هم
 .جمهوری اسالمی دست بکشند شما اعدام نخواهيد شد

 
زندانی را که با اتهامات سياسی اعدام  ۵صدور و اجرای حکم اعدام اين )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .کند شدند شديدا محکوم می

 
ضمن مخالفت و محکوم کردن صدور احکام اعدام،  بر اين اعتقاد است که )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .های جمهوری اسالمی فاقد هرگونه ارزش قضايی هستند احکام دادگاه

 
تمامی اشکال شکنجه را محکوم کرده و از حق داشتن وکيل از زمان )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .کند دستگيری تا تمامی مراحل بازجويی حمايت می

 
 .باشد خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی می) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩ماه  دی ١۴

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 ها از بودجه و درآمدهای نفتی درصدی ٩٩ای و سهم  سهم خامنه

گر عدم اطالع او از واقع  که بيان(ها  خوک
مورد )  ها در کوبا بود بودن خليج خوک

تمسخر کاربران توئيتر قرار گرفته بود، در 
توئيتی با انتشار تصويری از نامه روحانی 

"به قاليباف نوشت پافشاری مجلس بر : 
رئيس .  جواب داد ١۴٠٠اصالح بودجه 

جمهور باالخره بر اساس احکام نامه 
ً به رئيس مجلس نامه زد که  رهبری رسما
در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه 

 ".اخير به ميزبانی مجلس تلقی می شود

ای به  اما واقعيت اين است که نامه خامنه
ربطی به مواردی که هيچ حسن روحانی 

ها انگشت  نمايندگان مجلس اسالمی بر آن
تنها مربوط به گذاشته بودند نداشت و 

. ای از فروش نفت بود خواهی خامنه سهم

ای که نه تنها از مشکالت بودجه نکاست  نامه
يعنی .  بلکه بر کسری آن نيز شديدا افزود

دقيقا يکی از مواردی که نمايندگان مجلس 
 !!!اسالمی بر آن انگشت گذاشته بودند

ای  ای به خامنه آذرماه طی نامه ۶روحانی 
صندوق "درصدی  ٣٨خواستار کاهش سهم 

درصد  ٢٠از فروش نفت به "  توسعه ملی
روز قبل از ارائه بودجه به  ۶شده بود، يعنی 

. آذرماه ١٢مجلس اسالمی در تاريخ 

ای به حسن  آذر طی نامه ٢٣ای هم  خامنه
ای آمده  در نامه خامنه.  روحانی پاسخ داد

 : است

 ٢٠با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به "

درصد مشروط به رعايت نکات ذيل موافقت 
 :گردد می

سهم صندوق توسعه ملی برای فروش  - ١
نفت خام، ميعانات گازی و مازاد بر يک 

درصد منظور  ٣٨ميليون بشکه در روز 
گردد و کليه تسهيالت سررسيد شده دولت از 
صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از 

 .مازاد مذکور بازپرداخت گردد

از  ٩٩کليه مصارفی که در بودجه سال   -  ٢
محل منابع صندوق توسعه ملی تامين مالی 

از محل  ١۴٠٠اند در بودجه سال  گرديده
. منابع بودجه عمومی تامين مالی گردند

برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای 
مجاز  ١۴٠٠مصارف بودجه سال 

 ".باشد نمی

ای نه تنها سقف بودجه افزايش  با نامه خامنه
هزار ميليارد تومان به  ٩٣يافت، بلکه 

 .های بودجه اضافه گرديد کسری

ای به روحانی تاريخ  اگرچه نامه پاسخ خامنه
آذر را با خود دارد اما حسن روحانی به  ٢٣

دی به قاليباف نامه نوشت و در آن  ٩تاريخ 
ای ارقام بودجه  های خامنه با تاکيد بر خواست

را به شکل مضحکی تغيير داد و در همان 
 ٩۵ای که يک روزه  روز هم کليات بودجه

هزار ميليارد تومان ارقام آن تغيير پيدا کرده 
بود، در کميسيون تلفيق مجلس اسالمی به 

و البته مجلس اسالمی بهتر !!!  تصويب رسيد
توانست حلقه به گوشی خود را به  از اين نمی

 .ای نشان دهد دربار خامنه

حسن روحانی در نامه خود به قاليباف 
تغييرات اليحه بودجه را با توجه به خواست 

 :ای به اين شرح اعالم کرد خامنه

هزار  ۵٣افزايش مصارف به ميزان  – ١"
 :ميليارد تومان شامل

بازپرداخت تعهدات دولت به  – ١ – ١
صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهيالت 

ميليون يورويی به بيمه سالمت به  ١٧۵
 .هزار ميليارد تومان ٣ميزان 

افزايش مصارف بابت جبران  – ٢ – ١
به  ۴تبصره   -موارد مندرج در جدول بند ه

 .هزار ميليارد تومان ۵٠ميزان 

کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از  – ٢
درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا  ١٨

در صادرات يک ميليون بشکه در روز به 
 .هزار ميليارد تومان ۴٠ميزان 

لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق 
دستور مقام معظم رهبری به شرح زير در 

 :شود اعمال می ١۴٠٠اليحه بودجه سال 

هزار ميليارد تومان از محل  ۵٣مبلغ  – ١
 افزايش فروش اوراق مالی

هزار ميليارد تومان از محل  ۴٠مبلغ  – ٢
جويی حين اجرا و کاهش تخصيص  صرفه

مصارفت توسط سازمان برنامه و بودجه 
(کشور الزم به توضيح است که افزايش " 

هزار ميليارد تومانی بودجه مربوط به  ۵٠
های گذشته  ست که در سال بازگرداندن پولی

 ). از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود

آيد که  نظر می بنابراين تا اينجای کار به
دعوای اصلی برای کش دادن تصويب کليات 

ای  فرمان خامنه"  اجابت"بودجه مربوط به 
 ١۶چرا که روحانی .  اش بود های به نوچه

ای به نامه او، نامه  روز بعد از پاسخ خامنه
يعنی .  تغييرات بودجه را به قاليباف نوشت

گيری در  برای تصميم"  در ظاهر"کابينه 
ای  خامنه"  فرامين"مورد چگونگی اجرای 

روز وقت نياز داشت، اما کميسيون  ١۶
تلفيق مجلس اصال به اين وقت احتياج نداشت 
و در همان روز يعنی تنها چند ساعت پس از 

دريافت نامه روحانی کليات بودجه را به 
 !!!تصويب رساند

در اين جا الزم است بر دو نکته مهم انگشت 
که تمام اختيارات  اول اين.  گذاشته شود

ای است  صندوق توسعه ملی در اختيار خامنه
درصد از درآمدهای نفتی و  ٣٨و در واقع 

صندوق "ميعانات گازی به بهانه واريز به 
ای قرار  در اختيار خامنه"  توسعه ملی

گيرد تا هرگونه که او تصميم گرفت اين  می
که مردم ايران  دوم اين!!!  مبلغ هزينه شود

صاحبان اصلی درآمدهای نفتی و غيره هيچ 
اطالعی از موجودی اين صندوق که کليددار 

صندوقی که گاهی .  ای است ندارند آن خامنه
اخباری جسته و گريخته از آن برای پرداخت 

اگر اين .  های نظامی منتشر شده است هزينه
بود معلوم نيست چرا "  صندوق توسعه ملی"

های نظامی  از اين صندوق برای هزينه
شود اما فقط به عنوان يک نمونه  استفاده می

فاضالب شهر اهواز که اين همه مشکل در 
جريان سيل اخير برای مردم اهواز ايجاد 

و نه تنها !! کرد سهمی از اين صندوق ندارد؟
سهمی از اين صندوق ندارد که حتا وام بانک 
جهانی برای حل معضل فاضالب اهواز نيز 

شود و البته حتما در کيسه  ناپديد می
 !!!نظاميان

اما اکنون مجلس اسالمی مانده است با يک 
تر از قبل که دستور  کسری بودجه بزرگ

پيش از اين يکی از .  ای عامل آن است خامنه
درآمدهای صوری که نمايندگان مجلس بر آن 

 ٢گذاشتند صادرات روزانه  انگشت می
هزار بشکه نفت و ميعانات  ٣٠٠ميليون و 

ای،  خامنه"  فرمان"گازی بود که اکنون با 
بحث بر سر آن نيز موضوعيت خود را 

 .طور واقعی از دست داده است به

ای، مبلغ  خامنه"  فرامين"پيش از اجرای 
به غير از درآمد (بودجه عمومی دولت 

 ٨۴١برابر بود با )  ها اختصاصی وزارتخانه

همان زمان فاطمه دمحم .  هزار ميليارد تومان
بيگی نماينده مجلس اسالمی از کسری بودجه 

درصدی خبر داده بود و مرکز  ۴٠حداقل 
های مجلس نيز کسری بودجه را  پژوهش

هزار ميليارد تومان ارزيابی کرده بود  ٣٢٠
" فرامين"که اکنون با تغييرات حاصل از 

هزار ميليارد  ۴١٣ای اين کسری به  خامنه
تواند  رسد که البته در واقعيت می تومان می

چون  های رسمی هم از برآوردهای ارگان
های مجلس بيشتر از اين هم  مرکز پژوهش

 .باشد

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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اما در اين شرايط که حتا اقتصاددانان 
جمهوری اسالمی در مورد تعميق رکود، 
افزايش بيکاری، افزايش تورم و حتا دو تا 
سه برابر شدن تورم در سال آينده هشدار 

دهند، يکی از موارد مهم بودجه که  می
مجلس و کابينه هر دو بر آن اتفاق نظر دارند 

درصدی حقوق و  ٢۵افزايش تنها 
هاست و اين يعنی فقر هر چه بيشتر  مستمری

 .های جامعه درصدی ٩٩

ها به  افزايش واقعی مزد، حقوق و مستمری
ميليون  ١٢باالی خط فقر که امروز از 

تومان نيز گذر کرده است، تامين اجتماعی 
از گهواره تا گور از جمله بيمه بيکاری و 

از جمله واکسيناسيون (درمان رايگان 
، )همگانی، رايگان و مطمئن عليه کرونا

فراهم ساختن آموزش رايگان و برابر برای 
های واقعی  هاست خواست تمامی کودکان، اين

تنها اين تغييرات .  کارگران و زحمتکشان
 ٩٩تواند وزن بودجه را به نفع  است که می

ها تغيير دهد، موضوعاتی که ما  درصدی
اثری از آن در دعواهای مجلس و کابينه 

ای از  امروز هيچ جناح و دسته.  بينيم نمی
تواند تحت پوشش حمايت از  حاکميت نمی

ی  مشت همه.  ها را بفريبد معيشت مردم، آن
معضل .  ها برای مردم باز شده است آن

کارگران و زحمتکشان با افزايش چندرغاز 
ها  پولی که تحت عنوان کمک معيشتی به آن

داده )  ها هم با منت گذاشتن بر سر آن آن(
ها خواستار پرداخت  آن.  شود شود حل نمی می

کامل حقوق بيکاری به تمامی بيکاران هستند 
درصد  ۴٠ی فرشاد مومنی به  که به گفته

ها خواستار حقوق و  آن.  رسيده است
دستمزدهايی هستند که باالتر از خط فقر 

اين خواست واقعی اکثريت .  کنونی باشد
شک برای تحقق  بزرگ جامعه است و بی

 .اين خواست مبارزه بزرگی در پيش است

 ها از بودجه و درآمدهای نفتی درصدی ٩٩ای و سهم  سهم خامنه

تورمی بيش از   –بحران اقتصادی رکود 
شوند و بار بحران مالی دولت  گذشته له می

احسان .  افتد ها می بيش از گذشته بر دوش آن
سلطانی که خبرگزاری ايلنا از او به عنوان 
کارشناس مسائل اقتصادی نام برده در گفتگو 

 ٣٠با اين خبرگزاری دولتی به تاريخ 

 ۶٠شهريور نرخ تورم را در مرداد ماه 

در نيمه دوم : " درصد اعالم کرده و گفته بود
با .  ها افزايش خواهد يافت سال، بازهم قيمت
هزار تومان شده، در  ٢٧دالری که امروز 

 ٧٠يا  ۶٠نيمه دوم سال، نرخ تورم باالی 

فرشاد مومنی مدرس ".  درصد خواهد رفت
دانشگاه عالمه طباطبايی ديگر اقتصاددان 

که سطح بيکاری  دولتی است که با بيان اين
درصد است و شاخص  ۴٠واقعی باالی 

: گويد درصد گذشته است می ٧٠فالکت از 

تورم سال آينده بيش از دو برابر رقمی "
کنند اگر نگوييم به  ها مطرح می است که اين

(حول و حوش سه برابر نرسد ). دی ٢" 

حسين راغفر ديگر اقتصاددان دولتی است 
"گويد که می با تصويب بودجه شاهد رکود : 

تر از شرايط کنونی  تورمی بسيار عميق
"گويد وی می".  خواهيم بود مردم به : 

خصوص در سالجاری به خاطر افزايش 
های کاال و خدمات و تورم زياد، به  قيمت

در بودجه سال بعد .  پردازند نوعی ماليات می
درصد شده  ٧٢ها  هم، سهم اخذ ماليات از آن

همچنين، سهم ثروت و مستغالت در .  است
درصد است، به  ۴/  ٩اليحه بودجه سال آينده 

عبارتی مردم تنبيه می شوند و برندگان اين 
در سال گذشته ...  برند ميدان سود بيشتری می

هزار ميليارد تومان درآمد  ۶٠٠بالغ بر 
حاصل از افزايش قيمت ارز به جيب 
بنگاههای خصولتی وارد شده است که در 
اين بين، جای سوال دارد که چرا دولت از 

 ".گيرد؟ ها ماليات نمی آن

توان نگاهی به ارقام بودجه  برای نمونه می
کرد که با افزايش سقف آن در  ٩٩سال 

هزار ميليارد تومان  ۵٧١مجلس اسالمی به 
هزار ميليارد  ۴٨۴پيشنهاد کابينه (رسيد 

و کسری بودجه هنگفتی پيدا کرد )  تومان بود
که حتا اقتصاددانان دولتی يکی از علل نرخ 
تورم باالی سال جاری را همان کسری 

همان زمان که کابينه .  دانند بودجه دولت می
هزار ميليارد تومانی را  ۴٨۴پيشنهاد بودجه 

بينی  های مجلس پيش داده بود، مرکز پژوهش
هزار ميليارد تومانی داشت و  ١٠٠کسری 

البته برخی منابع ديگر حتا از کسری بودجه 
اما همان بودجه با .  دادند باالتری خبر می

هزار ميليارد تومانی باز حدود  ١٠٠کسری 
هزار ميليارد تومان در مجلس افزايش  ٨٧

آن وقت و در حالی که وضعيت .  يافت
اقتصادی جامعه بدتر از سال گذشته بوده و 

تر شده است،  بحران مالی دولت عميق
هزار  ٨۴١به  ١۴٠٠يکباره بودجه سال  به

ای  خامنه"  فرامين"ميليارد تومان و اکنون با 
به .  هزار ميليارد تومان رسيد ٨٩۴به 

درصد بيشتر از بودجه  ٧٣عبارت ديگر 
باشد، حتا  سال گذشته که رقم بسيار بااليی می

 ٩٩نسبت به سال گذشته که بودجه سال 

درصد افزايش  ٢۵حدود  ٩٨نسبت به سال 
 .داشت

اما اين درآمدها که بخشا واقعی و بخشا تنها 
بر روی کاغذ هستند نسبت به سال گذشته چه 

 !اند؟ تغيير محسوسی کرده

ترين تغيير در منابع درآمدی  در واقع مهم
نه افزايش  ١۴٠٠دولت در اليحه بودجه 

درآمدهای ارزی بلکه افزايش بهای ارز 
تواند تورم  دولتی است، همان چيزی که می

را با شتاب بيشتری حتا نسبت به سال جاری 
گونه که ما بارها تاکيد  همان.  افزايش دهد

کرديم، بودجه ابزاری برای تقسيم و باز 
دالرهای .  تقسيم ثروت بين ثروتمندان است

چون نفت به  خام هم حاصل از فروش مواد
شود و لایر حاصل  داران فروخته می سرمايه

از فروش ارز نيز خرج دستگاه عظيم 
شود  نظامی، مذهبی و بوروکراسی حاکم می

بگيران و  ها و نيز حقوق که اين دستگاه
ها  مستمری بگيران در يک دايره بسته پول

را برای رفع نيازهای خود به همان 
داران در ازای خريد کاال و يا خدمات  سرمايه

اما ارزی که توسط .  گردانند برمی
شود تاثير  تر خريداری می داران گران سرمايه

گذارد  مستقيم خود را بر بهای کاالها نيز می
و کاالها در شرايط هرج و مرج کنونی گاه 
با سودی به مراتب بيشتر نسبت به قبل توسط 

داران در بازار فروخته  همان سرمايه
 .شوند می

بگيران و  نتيجه اما اين است که حقوق
مستمری بگيران و مزدبگيران زير چرخ 
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 زخمی که هر بار نيشتر می خورد

  ٨درصفحه 

جمهوری اسالمی با سراسيمگی اين خبر را 
حامد کرزای اما يک روز بعد، .  تکذيب کرد

در يک مصاحبه مطبوعاتی رسما دريافت 
ايران هر ساله يکی : پول را تاييد کرد و گفت

هزار يورو کمک  ۶٠٠يا  ۵٠٠دو بار، 
کرده است و دريافت اين پول توسط رئيس 
دفتر وی، بر طبق اطالع و دستور خود او 

پول هايی که نه برای مردم ".  بوده است
افغانستان، بلکه برای نمايندگان فاسد مجلس 
اين کشور و سران قبايل طرفدار حامد 
کرزای که به نوعی حامی جمهوری اسالمی 

 .بودند، هزينه شدند

نمونه های ديگری از اين حاتم بخشی ها، 
دالرهايی است که در سوريه برای حفظ 

به .  رژيم جنايتکار بشار اسد هزينه شدند
سخنان فالحت پيشه، عضو پيشين کميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ارتجاع 

او روز سه .  اسالمی در دوره دهم توجه کنيد
در يک مصاحبه  ٩٩ارديبهشت  ٣٠شنبه 

"ويدئويی با اعتماد آنالين گفت جمهوری : 
ميليارد دالر در سوريه  ٣٠تا  ٢٠اسالمی 

هزينه کرده است و بايد اين پول ها را پس 
سخنان فالحت پيشه زمانی اهميت ".  بگيرد

بيشتری خواهد يافت که بدانيم، او از چهره 
های امنيتی جمهوری اسالمی است که در 

، رياست کميسيون امنيت ٩٧و  ٩۶سال های 
ملی مجلس ارتجاع اسالمی را نيز بر عهده 

 .داشت

اعتراف فالحت پيشه، اولين مورد از حاتم 
. بخشی جمهوری اسالمی در سوريه نبود

پيش از او، سازمان ملل متحد نيز طی 
گزارشی ميزان کمک های مالی و نظامی 
جمهوری اسالمی به سوريه را رقمی معادل 

. ميليارد دالر در سال برآورد کرده بود ۶

ساله  ۶اين برآورد با احتساب جنگ داخلی 
ميليارد دالر  ٣٠سوريه به رقمی باالتر از 

وزارت خارجه آمريکا نيز ميزان .  می رسد
کمک های ايران به سوريه را در حد فاصله 

ميليارد  ١۶، مبلغ ٢٠١٨تا  ٢٠١٢سال های 
دالر و خبرگزاری بلومبرگ نيز در سال 

، هزينه های ساالنه جمهوری اسالمی در ٩۴
ميليارد دالر گزارش  ١۵تا  ۶سوريه را بين 

از اين رو با تاکيد می توان گفت، .  کرده بود
ميليارد دالری مورد نظر  ٣٠تا  ٢٠رقم 

فالحت پيشه، حداقل پولی است که جمهوری 
اسالمی در جنگ داخلی سوريه بر باد داده 

پولی که عرق جبين کارگران و .  است
دالرهايی که مستقيما .  زحمتکشان ايران بود

از سفره کارگران و زحمتکشان ايران 
دزديده شد و برای حفظ رژيم آدمکشی 

بياد داشته .  همچون  بشار اسد هزينه شد
باشيم که ارقام فوق، فقط مربوط به سوريه 
است و به جرئت می توان گفت طی دو دهه 
گذشته چندين برابر دالرهای فوق در عراق 

پول هايی که .  و يمن و لبنان هزينه شده اند

مستمری های معوقه شان، شالق و اخراج و 
به نمونه هايی .  تهديد و زندان پاسخ گرفته اند

از چپاول دسترنج  کارگران و زحمتکشان و 
حاتم بخشی های جمهوری اسالمی توجه 

 ! کنيد

. است"  حماس"محمود الزهار، عضو ارشد 

، پس از ٢٠٠۶او کسی است که در سال 
بر نوار غزه به عنوان وزير "  حماس"تسلط 

. به ايران سفر کرد"  دولت حماس"خارجه 

اين عضو ارشد حماس، هفته پيش در يک 
شبکه (گفتگوی اختصاصی با شبکه العالم 

به )  عربی صدا و سيمای جمهوری اسالمی
مناسبت نزديک شدن سالگرد کشته شدن 
قاسم سليمانی در مورد چند و چون اين سفر 

"...سخن گفته است ديدار با احمدی نژاد : 
رئيس جمهوری وقت نيز مثبت بود که از 
وی درخواست هايی داشتيم که من را به 

در اين ديدار ...  قاسم سليمانی ارجاع دادند
گفتيم، مشکل اساسی ]  ديدار با قاسم سليمانی[

ما حقوق کارکنان و خدمات اجتماعی و 
کمک هايی بود که بايد به مردم می 

حاج قاسم فورا درخواست ما را پاسخ ...داديم
با تاکيد می گويم که ديدار مثبت بود، ...داد

چرا که روز دوم سفر که در فرودگاه قرار 
ميليون دالر کيسه پول  ٢٢مالقات داشتيم با 

توافق بر سر ...  در هواپيما مواجه شديم
نفر بوديم  ٩مبلغی بيشتر از اين بود، اما ما 

و بيش از اين نمی توانستيم بار حمل کنيم، 
 ٨دوشنبه ".(  کيلو بود ۴٠زيرا هر کيسه 

مصاحبه ای که بر ).  بهار نيوز  -٩٩ديماه 
زخم خون چکان مردم ايران دوباره نيشتر 

 .زد و بر درد و خون چکانی اين زخم افزود

هم صدا با محمود الزهار،، حسن نصرهللا، 
سرکرده حزب هللا لبنان نيز در مصاحبه با 

"تلويزيون الميادين اعالم کرد تحويل : 
موشک های کورنت در غزه توسط سليمانی 
انجام شد و بشار اسد موافقت کرده بود تا اين 
موشک ها را به حماس و جهاد اسالمی در 

(غزه تحويل دهد  -٩٩ديماه  ٨دوشنبه ". 

موشک های هدايت شونده ).  المصدر نيوز
ضد تانکی که سپاه پاسداران با پول مردم 
ايران برای مقابله با تانک های جنگی از 
روسيه خريد، اما همه اين موشک ها را به 
گروه های تروريستی حماس و جهاد اسالمی 

 . در غزه و لبنان تحويل داد

ارسال دالرهای نفتی ايران به دولت حامد 
کرزای، از جمله رسوايی های ديگری بود 

، ٨٩در آبان ماه .  برمال  شد ٨٩که در سال 
روزنامه نيويورک تايمز خبر داد که 
جمهوری اسالمی همه ساله مبالغی پول نقد 

از طريق  بسته بندی های پالستيکیبا 
هواپيما برای حامد کرزای، رئيس جمهور 

سفارت .  وقت افغانستان ارسال می کند

تمامی اين سال ها، در پس تمامی اين زخم 
های نابکار و در پس روزگار تيره و تاری 
که برای مردم ايران رقم زده شد، حاکمان 
اسالمی روز از پی روز پروار و پروارتر 

 . شدند

دردا که در ميانه اين زخم های خون چکان، 
زخم ديگری هم هست که بعضا در خفا مانده 

زخمی که هر چند وقت يکبار نيشتر .  است
می خورد و هر بار با يادآوری آن، نمک بر 

زخم کارگران و توده های مردم ايران  
زخمی که همواره خون .  پاشيده می شود

چکان است، زخمی که از سوزش آن ، درد 
در رگان توده های مردم ايران جاری ست، 
حسرت در استخوان شان تير می کشد و 
روز از پی روز، اشک تفتان بر سفره های 

 . خالی شان فرو می غلطد

به راستی اين کدام درد است که اين چنين 
سنگين و سخت بر ُگرده کارگران و توده 
های مردم ايران نشسته است؟ اين کدام زخم 
ناسور است که اين چنين بر گلوی آنان چنگ 
انداخته است، اين کدام زخم پنهان است که 
هر بار در شمايل قطره ای تفتان بر گونه 
های رنجور توده های مردم ايران می 

 غلطد؟  

اين درد نابکار، اين زخم خون چکان، اين 
سوز مانده در گلو، اين زخم مانده در الی 
استخوان، همانا به تاراج رفتن انبوه سرمايه 
های مملکت است، به يغما رفتن صندوق 
صندوق دالرهای نفتی ايران در سوريه و 

اين زخم بی .  عراق و لبنان و يمن است
التيام، چپاول چمدان چمدان دسترنج 
کارگران و توده های مردم است که برای 
گروه های تروريستی حزب هللا و حماس در 
لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثی ها در 

اين حسرت نشسته بر .  يمن ارسال می شوند
سفره خالی انبوه کارگران و توده های مردم 
ايران، هزينه کردن ميلياردها دالر حاصل 
رنج کارگران و زحمتکشان است که برای 

افغانستان و "  فاطميون"سازماندهی 
. پاکستان خرج شده است"  زينبيون"

سازماندهی نيروی های مزدوری که توسط 
قاسم سليمانی شکل گرفت و برای حفظ بشار 

 . اسد به سوريه اعزام شدند

دردا که اين دالرهای نفتی در شرايطی به 
جيب مزدوران جمهوری اسالمی در سوريه 
و عراق و يمن و لبنان ريخته شدند، که 
کارگران و توده های مردم ايران خود در 

. فقر و نداری و بی خانمانی به سر می برند

خود بيش از هر کسی نيازمند اين دالِرهای 
خود به نان شب محتاج .  به يغما رفته هستند

اند، خود سال هاست برای دريافت حقوق 
های معوقه شان فرياد می کشند و هربار هم 
به جای دريافت حقوق، به جای دريافت 



 ٩٠٢شماره   ٩٩دی    ١۵    8

٢از صفحه   

٨ 

٧از صفحه   

اين چنين دست و دل بازانه توسط هيئت 
حاکمه ايران و شخص قاسم سليمانی در پای 
مطامع پان اسالميستی و افکار توسعه طلبانه 

ده ها .  جمهوری اسالمی به تاراج رفته اند
ميليارد دالری که به واقع می بايست برای 
افزايش دستمزد کارگران و مزد بگيران، باال 
رفتن حقوق معلمان و مستمری بگيران 
هزينه می شد، اما با حاتم بخشی سران فاسد 
جمهوری اسالمی برای بقاء بشار اسد هزينه 

سرمايه های کالنی که می بايست برای .  شد
ايجاد امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی 
جامعه مصرف می شد، اما توسط قاسم 
سليمانی، صندوق صندوق برای گروهای 

درآمد های .  تروريستی لبنان ارسال شد
سرشاری که می بايست برای ايجاد اشتغال، 
بهينه سازی مدارس و تهيه امکانات آموزشی 
هزينه می شد، اما صرف ارسال سالح و 

. تجهزات نظامی برای حوثی های يمن شد

ثروت های کالنی که می بايست بر سر سفره 
کارگران و زحمتکشان می نشست، اما در 
عراق برای نيروهای تروريست حشدالشعبی 
هزينه شد و آن زمان هم که کيسه مزدوران 
تروريست جمهوری اسالمی در منطقه پر 
شد، گونی گونی برای حامد کرزای ارسال 

 . شدند

پوشيده نيست تمامی اين هزينه های کالنی 
که برای توسعه طلبی جمهوری اسالمی و 
تقويت گروه های ارتجاع اسالمی در منطقه 
هزينه شدند، تماما به بهای کوچک و 
کوچکتر شدن سفره کارگران و توده های 

توده های مردمی که .  مردم ايران بوده است
روز از پس روز فقيرتر شده اند، کارگرانی 

يک و "که به قول اسماعيل بخشی برای 
خود ُکشی می کنند، مردمی که "  دويست

برای خريد يک لقمه نان، کارت يارانه شان 
را گرو می گذارند، دانش آموزانی که از 
تحصيل باز مانده اند، پسران و دخترکانی که 
در حسرت يک گوشی هوشمند، خودُکشی 
می کنند و کودکانی که به جستجوی نان در 

اين همان زخمی است .  زباله ها می گردند
که سال هاست بر گلوی مردم ايران چنگ 

اين همان زخمی ست که مدام .  انداخته است
نيشتر می خورد و هر بار خون چکان تر از 

ننگ بر شما حاکمان .  پيش سر باز می کند
که روزگار اين چنين تيره و !  اسالمی باد

تاری را برای کارگران و توده های مردم 
 . ايران رقم زده ايد

اينکه جمهوری اسالمی يا جيره خوارانی 
همانند محمود الزهار در لبنان و سوريه از 

ياد "  سردار سليمانی"قاسم سليمانی به عنوان 
کنند، اينکه مزدوران حشدالشعبی در عراق 
و حوثی های يمن از قاسم سليمانی به عنوان 

نام ببرند، اينکه حامد کرزای "  سردار شهيد"
و "  فاطميون"و فرماندهان مزدور لشکر 

از قاسم سليمانی به نيکی ياد کنند، " زينبيون"
آنان، جملگی .  هرگز ايرادی بر آنان نيست

مزدوران و آدمکشانی هستند که با دريافت 
گونی گونی پول از قاسم سليمانی، آنهم به 
اِزای فقر و بيکاری و گرسنه ماندن توده 

بر آنان .  های مردم ايران، پروار شده اند
هيچ حرجی نيست که از سليمانی جالد 

اما توده های مردم .  بسازند"  شهيد"سرداری 
ايران، هرگز آن معدود نويسندگان و 
هنرمندان و سينماگرانی را که تالش می کنند 
تا از جنايتکاری همچون قاسم سليمانی، يک 

بسازند، فراموش نخواهند "  سردار ملی"
نويسندگان و هنرمندان و بازيگرانی که .  کرد

به ظاهر خود را مستقل و بدور از قدرت 
حاکمه وانمود می کنند، اما بند ناف شان با ده 
ها رشته مرئی و نامرئی به جمهوری 

نويسندگان و سينماگرانی .  اسالمی بسته است
بازی می کنند، " قدرت"که همواره در زمين 

که بر انبوه "  روشنفکرانی"نويسندگان و 
جان باختگان و کشتار شدگان مردم ايران 
اشکی نمی ريزند، شعری نمی سرآيند، نغمه 
ای نمی گويند، متنی انتشار نمی دهند، اما 
برای مزدوران جمهوری اسالمی دل می 
سوزانند و برای آدمُکشان آن اشک می 

 . ريزند

برای کارگران و توده های زحمتکش ايران 
که زخم های خون چکان فراوانی بر پيکر 
خود دارند، فردی همانند قاسم سليمانی، کسی 
که مسئول مستقيم به يغما رفتن ده ها ميليارد 
سرمايه های آنان در سوريه و عراق و لبنان 
و يمن و افغانستان بوده است، کسی که فقط 

ميليون دالر حاصل  ٢٢در يک فقره مبلغ  
دسترنج آنان را در هواپيمای حامل محمود 
الزهار جای می دهد، همانا جنايتکاری در 
رديف خامنه ای و ديگر مسئوالن آدمُکش 

برای کارگران و .  جمهوری اسالمی ست
توده های مردم ايران که با شعار مرگ بر 
جمهوری اسالمی، خيزش بزرگ دی ماه 

را رقم زدند، برای آنانی که قيام خونين  ٩۶
را ايجاد کردند، سرنگونی انقالبی  ٩٨آبان 

جمهوری اسالمی و برقراری حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان، کمترين 
مرهمی است که می تواند التيامی بر انبوه 

سال حاکميت  ۴١زخم های برجای مانده از 
ننگين جمهوری اسالمی از جمله مرهمی بر 
زخم خون چکاِن تاراج رفتِن سرمايه های 
عظيم ايران در سوريه و عراق و يمن و 

 .لبنان باشد

 زخمی که هر بار نيشتر می خورد

توان  گذشته نيز هيچ طبقه و رژيمی را نمی
يافت که چهار دهه پی در پی، کارش کشتار 

های مختلف مردم،  مردم بوده باشد و  گروه
کارگران، معلمان، دانشجويان، زنان، 

های ملی و مذهبی، نويسندگان،  اقليت
نگاران و خالصه کالم  هنرمندان، روزنامه

توان به تصور آورد، از  هرکه را که می
جهات مختلف زير فشار و سرکوب رژيم  

. استبدادی و ديکتاتوری عريان باشند

راستی اگر قرار به مقايسه باشد، جمهوری  به
توان با رژيم جنايتکار  اسالمی را فقط می

 . نازيسم هيتلری مقايسه کرد

بنابراين رژيمی رسوا که اکنون جنايت و 
گری را تا به آنجا رسانده که در قرن  وحشی

بيست و يکم حتی کارگرانی را که برای 
کنند،  تحقق مطالبات صنفی خود مبارزه می

کند، عجيب  به شکنجه با شالق محکوم می
ای را به خاطر ترجمه يک  نيست که نويسنده

تمام اين .  سال حبس محکوم کند ١١کتاب به 
ها ذاتی جمهوری اسالمی است و  گری وحشی

که اين رژيم بر سر کار باشد،  تا وقتی
ها در  گری ها و وحشی روزه اين سرکوب همه

در اين .   اشکال مختلف ادامه خواهد يافت
نوشته ديگر جای بحث نيست که اين رژيم 

های  آشام در عرصه جنايتکار و خون
ای برای  اقتصادی و اجتماعی ، چه فاجعه

. کارگران و زحمتکشان به بار آورده است

همه جنايت و  مردم ايران راه نجاتی از اين
دارحاکم بر ايران و  فاجعه طبقه سرمايه

دولت دينی پاسدار منافع آن ندارند، جز 
به .  ها اقدام کنند که برای سرنگونی آن اين

يافته و هدفمند  مبارزه خود شکلی سازمان
های اعتصاب را در محل کار و  کميته.  بدهند
های محالت را در محل زندگی ايجاد و  کميته

برای برپائی يک اعتصاب سرا سری تالش 
با اقدامات .  آورند به تظاهرات روی.   کنند

عملی از مبارزات يکديگر حمايت کنند و 
تجربه .  سرانجام نظم حاکم را براندازند

مبارزات مردم سراسر جهان نشان داده است 
که هيچ ديکتاتوری و نيروی مسلح 
سرکوبگری يارای برابری با مردمی که 
متحد و متشکل به نبرد برای سرنگونی 

 .  خيزند، نخواهد داشت ستمگران  برمی

جمهوری اسالمی و 
سرکوب نويسندگان و 

 نگاران روزنامه

 :تصحيح و پوزش
 

ستون اول ، يک سطر به آخر سران حزب کارگزاران  ١٢صفحه  ٩٠١نشريه کار شماره 
 صحيح است
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اوضاع عمومی جامعه وارد چ�ن�ان م�رح�ل�ه  
ای از ب��ح�ران س��ي�اس��ی اق�ت��ص�ادی ش��ده ک��ه 
کمترمی توان فردی بی تفاوت ويا راضی از 

م�ردم ب�ط�ور ع�م�وم .  وضع موجود پيدا ک�رد
گرانی .گرفتارمشکالت عديده اجتماعی هستند

،بيکاری ،تورم،نداری ف�ق�ره�م�ه ج�ام�ع�ه را 
درخود پيچيده،تا آنجا که ه�م�ه دس�ت�گ�اه ه�ای 
حکومتی مستاصل ازسامان دادن حداقل های 
نيازهای معيشتی وزن�دگ�ی اق�ت�ص�ادی م�ردم 

جنب�ش ک�ارگ�ری،ج�ن�ب�ش اج�ت�م�اع�ی .   هستند
جنبشی برخاسته از . روز جامعه ما شده است

اراده مادی وعينی پ�رت�ع�داد ت�ري�ن وس�ازن�ده 
ک��ارگ��ران   -ت��ري��ن ن��ي��روه��ای اج��ت��م��اع��ی 

جنب�ش�ی .  وزحمتکشان ، تهيدستان وبيچارگان
که بی وقفه وروزانه درچ�ن�د گ�وش�ه از اي�ن 
خ��اک س��ر ب��ل��ن��د م��ی ک��ن��د، وخ��واس��ت��ه ه��ا 
ومطالبات خود را با صدای ب�ل�ن�د اع�الم م�ی 

جنبشی که بمثابه اژده�ائ�ی ه�زار س�راز . کند
همه سوارکان متزلزل ورو به انحطاط رژي�م 

ام�روز .  سرمايه داری حاکم را تهديد می کن�د
دي��م��اه ن��ود ون��ه ب��ه پ��ي��روی از اع��الن  ١۴

سراسری اتحاد بازنش�س�ت�گ�ان اي�ران،وات�ح�اد 
بازنشستگان استان، پيش از ساعت ده ص�ب�ح 
ک��ه اع��الم ش��روع ت��ج��م��ع ت��ع��ي��ي��ن ش��ده ب��ود 
،بازنشستگان اهوازی در هيئ�ت ه�ای ف�ردی 
ودسته های چند نفری از مسير های م�ن�ت�ه�ی 
به ادره بيمه درحرکت بودند تا حضورخودرا 

ب�ازنش�س�ت�گ�ان�ی ک�ه ت�ا .  درتجمع اعالم ک�ن�ن�د
چندی پ�ي�ش در ش�راي�ط�ی ب�ه ش�دت دش�وار 
وسخت ساعت ه�ای ط�اق�ت ف�رس�ائ�ی را ب�ا 
کارمزدی درکناره�م و ب�ا ي�ک�دي�گ�ر س�پ�ری 

اع��ت��م��اد ب��ه ن��ف��س اي��ن ن��ي��روی . ک��رده ب��ودن��د
بازنشسته کار ورنج ح�ک�اي�ت از ده�ه�ا س�ال 

پ�الک�ارد . تجربه در کار سخت وشاق می کرد
هائی را که خ�واس�ت�ه ه�ای خ�ودرا روی آن 
نوشته بودند با رغب�ت  وع�الق�ه خ�اص�ی ب�ه 

ه�زي�ن�ه ه�ا دالري�ه « . نماي�ش در م�ی آوردن�د
خواسته اصل�ی م�ا ح�ق�وق »« ،درآمدها رياليه

ب��ه��داش��ت درم��ان ح��ق مس��ل��م »« ط��ب��ق ت��ورم
خ�ط «   » ه�م�س�انس�ازی اج�راء گ�ردد»«ماست

ه�رک�دام » فقر ده ميليون حقوق ما چن�د غ�ازی
ازاين بازنشستگان برای سخن گ�ف�ت�ن  ده�ان 
ب��از م��ی ک��رد از مش��ک��الت چ��ن��دي��ن س��ال��ه 
کاروزحمت حرف های سنجيده وبرگرفته ای 

از تجربه شخصی خود برای بازگوئی داش�ت  
نماي�ن�ده م�ج�ل�س ،وزي�ر ،رئ�ي�س ج�م�ه�ور « -

ودول��ت چ��ه ح��رف��ی دارن��د ک��ه ب��رای م��ن 
بگويند،؟؟آنها دنبال س�اخ�ت وس�ازوک�اره�ای 

!کی بف�ک�ر م�اس�ت !  بده وبستان خود هستند 

بازنشستگان اه�وازی اع�م از زن وم�رد  »؟
جمعيت کثير وچشمگيری را درم�ق�اب�ل اداره 

. بيمه های اجتماعی استان تشکيل داده ب�ودن�د

تظاهرات اين بازنشستگان کمتر از دوساعت 
طول کشيد،وقت�ی ن�م�اي�ن�ده ای ازاداره ب�ي�م�ه 
برای پاسخگوئی به ميان ب�ازنش�س�ت�گ�ان آم�د 
،بس��ي��ار از ب��ازنش��س��ت��گ��ان از ايش��ان روی 
برگرداندند وبا ب�ي�زاری ح�اض�ر ب�ه ش�ن�ي�دن 
پاسخهای  پا در هوای اي�ن مس�ئ�ول ن�م�ان�دن�د 
وبعضی از بازنشستگان  ح�رف ه�ای دن�دان 
شکنی روبه اين مسئول زدند که آش�ک�ارا در 

تجم�ع  ب�از نش�س�ت�گ�ان  .پاسخ دادن مانده بود
نيروی کار وزحمت اهوازی ن�ي�م س�اع�ت ب�ه 

اي�ن .  دوازده ظهر مانده بود ک�ه پ�اي�ان ي�اف�ت
تجمع اعت�راض�ی ع�ل�ي�رغ�م اي�ن�ک�ه ج�م�ع�ي�ت 
زي��ادی آم��ده ب��ودن��د ب��ل��ح��اظ س��ازم��ان��ده��ی 

اداره بيمه  .تشکيالتی دارای ضعف هائی بود
اهواز درم�ح�ل�ی ق�رار دارد ک�ه ت�ردد اف�راد 
بدون وسيله نقليه کمتر درآنجا ديده م�ی ش�ود 
يعنی بلحاظ جمعيتی بغ�ي�ر از ارب�اب رج�وع 
اين اداره کمتر رفت وآمدی در نق�ط�ه م�ق�اب�ل 

خ��وب ب��ود ! اي��ن اداره ان��ج��ام م��ی گ��ي��رد  ،
جمعيت بازنشستگان به داخل م�ح�وط�ه اداره  
ويا جلو درب ورودی اداره هدايت م�ي�ش�دن�د، 

تجمع فاقد يک قطعنام�ه .  بازتاب بيشتر داشت
پايانی بود،يکی از ب�ازنش�س�ت�گ�ان ع�زي�ز در 

.!ي�ک ج�م��ل�ه پ�اي��ان ت�ج��م�ع را اع��الم ن�م�ود

درحاليکه صادر کردن يک  قطعنامه حکايت 
از پي�گ�ي�ری م�ط�ال�ب�ات وت�داوم اع�ت�راض�ات 
رابازگو ميکرد ، کارتشکيالتی وسروس�ام�ان 
گرفتن اي�ن ج�م�ع�ي�ت را ت�داوم م�ی ب�خ�ش�ي�د 
،حرکت آتی را درچشم اندازن�ي�روی م�ب�ارزه 
اجتماعی قرار می داد تا مسئوالنه تر پ�ي�گ�ي�ر 

هرچنددرشرايط ت�رور .!  مشکالت خود بشود
واختناق کنونی انتظار بيشتر از جمعي�ت�ی ک�ه 
م�ح�رو م از تش�ک�ي�الت خ�ود اس�ت ت�وق�ع�ی 
زيادی است، برای غل�ب�ه ب�ر ش�راي�ط ی ک�ه 

حکومت سعی م�ی ک�ن�د ب�ي�ش�ت�ر در ان�ج�م�اد  
ورکود بماند وظيف�ه ع�ن�اص�ر آگ�اه وف�ع�ال�ي�ن 
سياسی وکارگری است ت�الش ک�ن�ن�ده ق�درت 
متشکل وسازمانيافته توده ای طبقه کارگر را 

حمايت از جنبش های ت�وده ای . افزايش بدهند
و اجتماعی تقويت جنبش طب�ق�ه ک�ارگ�رب�رای 
ب��رپ��ائ��ی ح���ک��وم��ت ش���ورائ��ی ک��ارگ���ران 

ح�ک�وم�ت�ی ک�ه ض�م�ان�ت . وزحمتکش�ان اس�ت
سعادت،بهروزی وشادک�ام�ی ع�م�وم ج�ام�ع�ه 

تقويت جنب�ش ه�ای اج�ت�م�اع�ی م�ان�ع�ی . است
برسر راه نيروهای سياسی بورژوازی اس�ت 
که قصد به ان�ح�راف کش�ي�دن ان�ق�الب وس�ي�ع 

 .اجتماعی کارگران وزحمتکشان را دارند

ض�م�ن ح�م�اي�ت » فعاالن کارگری ج�ن�وب« ما
عملی خود ازکليه ن�ي�روه�ای م�ط�ال�ب�ه ج�وی 
س����ي����اس����ی اع����م از ب����ازنش����س����ت����گ����ان 
،دانشجويان،زنان وجوانان م�ی خ�واه�ي�م ک�ه 
م��ب��ارزات خ��ود درراس��ت��ای ب��ا م��ب��ارزات 
ک��ارگ��ران وح��ک��وم��ت ش��ورائ��ی ک��ارگ��ران 

 .وزحمتکشان ايران پيوند وهمسوئی بدهند

 

  تجمع بازنشستگان اهوازی در مقابل اداره بيمه اجتماعی استان
  »فعاالن کارگری جنوب«
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١٢از صفحه   

از يک پشتوانه قوی  حکايت از برخورداری
. برگشت است تپه غيرقابل هفت"  است گفت  "

فقط مواضع برخی نمايندگان و  وزير روحانی نه
يد از اسدبيگی را غيرقانونی خواند،  خواست خلع

بلکه اندرزگونه به آنان چنين يادآوری کرد که 
اگر بخواهيم با يک بخش خصوصی درروند "

مهری برخورد کنيم نفر بعدی  واگذاری با بی
ها و  هرگز حاضر نيست وارد اين واگذاری

وی در تکميل دفاع خويش ."  گذاری شود سرمايه
از امثال اسدبيگی به نمايندگان مجلس يادآور شد 

هزار ميليارد  ٩۵که در بودجه سال آينده مبلغ 
ها در نظر  تومان درآمد از محل واگذاری

با ايجاد امنيت برای "شده است که  گرفته
ها بايد به  به آن"  گذاران و اطمينان بخشی سرمايه

 .آن رسيد

پيش از آن نيز مقامات گوناگون دولتی در سطوح 
مختلف از مقامت اداری شهرستان شوش گرفته تا 
دادستان و استاندارخوزستان و ساير رشوه گيران 
اسدبيگی و مقامات باالتر دولتی از نمونه اسحاق 
جهانگيری، مخالفت با خلع يد از اسدبيگی و 

جانبه خود از وی را به نمايش گذاشته  حمايت همه
گرچه برخی نمايندگان مجلس وعده .  بودند

پيگيری دادند و برخی تهديدات توخالی و کارهای 
نمايشی، ازجمله کارت زرد و استيضاح وزير 
اقتصاد را پيش کشيدند و درنهايت تأکيد کردند در 

پرونده در دادگاه "  صورت ابقای اسدبيگی 
اما اين تهديدها "  ای مطرح خواهد شد ويژه

بی تصميمی .  تغييری در اصل ماجرا ايجاد نکرد
هيئت داوری درواقع تصميمی بود به سود 

سخنان آشکار وزير اقتصاد در حمايت .  اسدبيگی
تپه، گويای  ازاسدبيگی مالک شرکت نيشکر هفت

ها بر سر پرونده  اين واقعيت است که رقابت جناح
تپه که تا مدتی پيش به سود يک  جناح  هفت

ً به سود جناح  حکومتی در گردش بود،عجالتا
در پی معامالت و .  خورده است رقيب آن برهم

تپه  های پشت پرده پيرامون پرونده هفت بندوبست
و قربانی کردن کارگران اين شرکت، توازن 
قوای موجود در باال درمورد اين پرونده، به سود 

 .جناح روحانی دچار تغيير شده است

های اخير  گيری روشنی در موضع اين تغيير را به
دار اصلی شرکت  اميد اسد بيگی کارفرما و سهام

اميد اسد بيگی .  توان ديد تپه نيز می نيشکر هفت
دو روز بعد از سخنان )   دی ١١(در گفتگو با ايلنا

فرهاد دژ پسند وزير اقتصاد در مجلس، از يک 
موضع طلبکارانه و قلدرمنشانه، ادعاهای 

ها اعم از قيمت  نمايندگان مجلس در تمام زمينه
های شرکت، اهليت  خريد شرکت، مساحت زمين

خواند و رد "  پايه و اساس بی"  نداشتن و غيره را
او گفت پرونده ارزی وی نيز توسط رئيس .کرد

تا امروز "  شده و اضافه کرد  قوه قضايی متوقف
". هيچ حکم محکوميتی برای ما صادر نشده است

اسدبيگی برای  نادری نماينده مجلس نيز خط و 

، از "توهين و افترا"نشان کشيد و گفت به خاطر 
در مورد خلع يد هم ادعا .  وی شکايت نموده است

تپه تنها ده تا پانزده  کرد در شرکت نيشکر هفت
نفر موافق خلع يد و اکثريت کارگران از وضعيت 

فقط نمايندگان  اسدبيگی نه.  موجود راضی هستند
مجلس را موردحمله قرارداد و وارد  پروسه 

طور  ها شد، بلکه به شکايت عليه يکی از آن
همزمان در سطح شرکت نيز فشارهای گوناگونی 
را عليه کارگران پيشرو و نمايندگان کارگران 

تن  ١۵او در گام نخست عليه .  تپه آغاز کرد هفت
اخالل در نظم "از کارگران تحت عنوان 

فشار عليه کارگران در .  شکايت کرد"  عمومی
دوزی و  پاپوش.  چند زمينه ديگر نيز تشديد شد

سازی، تهمت و افترا، تهديد و ارعاب و  پرونده
امتناع از پرداخت حقوق کارگران و 

گيری دستمزد ماهانه کارگران ازجمله  گروگان
اقدامات هميشگی اسد بيگی است که در دو هفته 

درهمين رابطه ابراهيم عباسی .اخير تشديد گرديد
دی  ١۵تپه برای روز  منجزی کارگر پيشرو هفت

کارفرمای .  به کميته انضباطی احضار شده است
های سرکوبگرانه و  تپه بارها از اين شيوه هفت

تپه استفاده  ضد کارگری عليه کارگران هفت
در جريان اعتصاب تابستان سال .  نموده است

فعال کارگری  ۴جاری نيز با شکايت کارفرما، 
با خواست و اشاره .  بازداشت و زندانی شدند

کارگر  ١۵کارفرما و دستور دادستان خوزستان، 
سراسر تاريخ .  الورود به شرکت شدند ممنوع

تپه، مملو  مبارزات چندساله اخير کارگران هفت
از بازداشت و ارعاب و تهديد کارگران پيشرو 

اسماعيل بخشی و چند تن ديگر از .  است
کارگران به خاطر دفاع از حقوق و منافع 

 ٢٠٠کم   دست.  اند کارگری خويش اخراج شده

شده  تپه تشکيل پرونده امنيتی برای کارگران هفت
ها  رغم همه اين به.  ها ادامه دارد سازی و پرونده

تپه برای احقاق حقوق خويش  کارگران هفت
سازی  يد از اسدبيگی و لغو خصوصی ازجمله خلع

تپه و اداره آن زير نظارت کارگران که  هفت
کم در دو سال اخير در سرلوحه مطالبات  دست

 .اند کارگران بوده، در ميدان مبارزه ايستاده

تپه در مورد  فرزانه زيالبی وکيل کارگران هفت 
تپه  فشارها و بازداشت مکرر کارگران هفت

ها شکايت غير مدلل و غير مستند  ده"  گويد  می
عليه کارگران معترض و نمايندگان مستقل 

ها عليه  شکايت.  اند  کارگری مطرح کرده
کارگران يا جنبه ايذايی  و ابزاری داشته يا برای 
انحراف جريان تعقيب ابر متهمان ارزی کشور 

)اسدبيگی و رستمی و( ها،  و همدستان آن... 
رسيدگی به اتهام فساد مالی  و  اخالل در نظام 

دستور جلب بدون  .شده است اقتصادی مطرح
احضار کارگران با هجوم  پرتعداد مأموران به 

ها  و قرار بازداشت موقت  کارگران  منزل آن
حق مسلم  .معترض را صادر کرده است

ها و  کارگران جهت اقدام قانونی عليه اسدبيگی
ها در هر جايگاهی،جهت تعقيب کيفری  عوامل آن

،جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حيثيت ، 
 ".محفوظ هست

 ١۵اگرچه در ارتباط  با شکايت اسدبيگی از 

کارگر هفت تپه، در شعبه دوم دادسرای عمومی 
و انقالب شوش قرار منع تعقيب صادر شد که 
مورد اعتراض کارفرما قرار گرفت اما اعتراض 

صد و سه  کارفرما  به اين قرار نيز در شعبه يک
 .دادگاه کيفری دو شوش  رد شد

های مذبوحانه  عنوان يکی ديگر از تالش به
اخير وی برای وانمود   اسدبيگی بايد از ترفند

ساختن رضايت کارگران از وضع موجود  
اسد بيگی به کمک عوامل و مزدوران .  يادکرد

اصطالح سند و مدرک در  خود، سرگرم تهيه به
مورد رضايت کارگران از وضع موجود و 

او براين .  يد است ها با موضوع خلع مخالفت آن
جانبه مقامات و  های همه خيال است که حمايت

نهادهای دولتی برای ابقای خويش را با انجام 
رشته اقدامات فرمايشی و نمايشی و احياناً  يک

تهيه عکس و فيلم و صدا از برخی عوامل خود يا 
اهليت "ترين کارگران، تکميل و سناريوی  ناآگاه

بودن خود را اثبات کند و خود را از "  دار
 .ای که در آن گرفتار آمده برهاند مخمصه

تصميم و عملکرد هيئت داوری، حمايت آشکار 
مقامات و نهادهای دولتی از اسد بيگی و اکتفای 

های  های و حرف برخی نمايندگان مجلس به وعده
پوچ و تکراری، افسارگسيختگی کارفرمای 

تپه در اعمال زور و فشار بر کارگران   هفت
بار ديگر نشان داد که تحت هيچ شرايطی  يک
های  توان و نبايد با طناب عناصر و جناح نمی

رويدادهای دو هفته اخير .حکومتی به چاه رفت 
بار ديگر اين حقيقت را اثبات کرد که تحقق 

تپه تنها درگرو مبارزه  های کارگران هفت خواست
 .متحد، متشکل و مستقل کارگران است

ويژه کارگران  تپه به خوشبختانه کارگران هفت
پيشرو ، سنديکا و تشکل مستقل کارگران 

ها از شناخت، شعور و  تپه، در اين زمينه هفت
آگاهی سياسی بسيار خوب و بااليی برخوردار 

تپه به تجربه دريافته و در  کارگران هفت.  هستند
های خويش  ها و اطالعيه ها، بيانيه گيری موضع

  ها و مطالبات اند که خواست مکرر تأکيد نموده

کارگران،  تنها در پرتو اتحاد و مبارزه متشکل و 
سنديکای کارگران .  يافتنی است مستقلشان دست

ماه  دی ٨تپه در بيانيه مورخ دوشنبه  نيشکر هفت
در اين مورد و نيز در مورد هيئت داوری ١٣٩٩
ها تالش و مطالبه گری و تحمل رنج  سال"  نوشت

و آوارگی و زندان و تجربه برخوردهای 
مسئوالن و مجريان جای ترديدی نگذاشته است 
که بدون تکيه به نيروی خودمان و اتحاد باهم 

توانيم مطالباتمان را عملی  سرنوشتانمان، نمی
کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای ...کنيم

مختلف حاکميتی و مشاجراتشان بر سر نحوه 
شود؛ چراکه  تپه آبی برايشان گرم نمی اداره هفت

کدامشان سايه شوم ناامنی شغلی  راهکارهای هيچ
به همين دليل است . دارد را از سرکارگران برنمی

که خلع يد از کارفرمای بخش خصوصی را 

 تپه؛ بندوبست نهادهای حکومتی و  هفت

 ضرورت اتحاد و تشديد مبارزه کارگران 

١١درصفحه   

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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صرفاً با حضور کارگران و نمايندگان مستقل 
ها و مرتبط با اجرای ساير مطالباتشان  آن

نهاد  خواهند نه پشت درهای بسته يک می
داوری حاکميتی، بيرون از حضور و نظر و 

تپه  جمعی از کارگران هفت"  .اراده کارگران
های مختلف شرکت نيز،روز  از بخش

های  در مورد طيف ١٣٩٩دی  ٩شنبه   سه
حکومتی و تالش اصلی و نقطه تمرکز 

ترين روش  اصلی"  مبارزه خويش نوشتند
مبارزه ما برای کسب مطالبات برحقمان 

ها نيست و  بهره گرفتن از اختالفات اين طيف
اصل مبارزه ما همان است که تاکنون 

 ".اعتصاب و اعتراضات قدرتمند: ايد ديده

تپه خرده  برخی ديگر بر کارگران هفت
گيرند که شعار خلع يد از اسد بيگی و  می

دولت، مشکلی را حل  به حتی واگذاری شرکت
کند، چراکه اوالً سطح مطالبه را پايين  نمی
آورد و در ثانی دست به پايه که نظام  می

 .زند داری است نمی سرمايه

دار و لغو  يد از سرمايه خلع"البته در اينکه  
و حتی "  سازی يک شرکت  خصوصی

اندازه  واگذاری مالکيت آن به دولت به
سرسوزنی در ماهيت نظام بردگی کارمزدی 

کند، جای هيچ ترديدی  تغيير ايجاد نمی
اما اينکه چرا و چگونه کارگران .  نيست
کنند،  تپه اين شعار را مطرح می هفت

تپه خود به اين پرسش پاسخ  کارگران هفت
تواند به آن دسترسی  اند و هرکس می داده

 .داشته باشد

در اينجا اما الزم است دراين مورد به چند 
قبل از هر چيز بسيار بعيد .  نکته اشاره شود

است که امروز درميان کارگران پيشرو 
تپه کسی در مورد ماهيت نظام  هفت

داری اعم از خصوصی يا دولتی  سرمايه
تپه مانند  کارگران هفت.  توهمی داشته باشد

فوالد اهواز و هپکوی اراک، هم بيداری و 
آگاهی خويش در اين زمينه و هم نفرت و 

داری را  بيزاری خويش از استثمار و سرمايه
ما کارگران :  اند بارها و بارها اعالم کرده

هاست در  بيداريم از استثمار بيزاريم، سال
اين .  زمره شعارهای ثابت اين کارگران است

اند که حتی  کار گران تا آنجا پيش رفته
آلترناتيو شورايی خود را نيز در برابر نظم 

افزون براين و .  اند داری موجود نهاده سرمايه
گردد،  تپه برمی تا آنجا که به کارگران هفت

از همان روز اولی که خواست و شعار 
يد از اسدبيگی و رستمی و لغو  خلع

سازی شرکت در رأس مطالبات  خصوصی
تپه قرار گرفت، همواره  کارگران هفت

نظارت شورايی و کارگری نيز همراه اين 
که  نظر از اين صرف.  شده است شعار عنوان

نظارت کارگری و شورايی در چه توازن 
که  تواند از قوه به فعل درآيد و اين قوايی می

در لحظه فعلی تا چه اندازه بتواند اجرايی 
شود يا نشود ، اما اين قيد و اين شرط 

سازی  همواره به خواست لغو خصوصی
جمعی از کارگران .  تپه منضم شده است هفت
های مختلف شرکت روز  تپه از بخش هفت

در اين مورد چنين ١٣٩٩دی  ٩شنبه   سه
مطالبه اصلی ما فقط خلع يد و "  نوشتند

دولتی شدن نيست بلکه اين قدم اول برای 
تر و بعدی  رفتن به سمت مطالبات بزرگ

و دوما مطالبه اين مرحله ما شامل .  است
نظارت شورای کارگری بر بعد از خلع يد و 

بنابراين ".  دولتی بودن شرکت هم هست
فقط دچار تنزل سطح شعار  تپه نه کارگر هفت

روشنی باکسانی از قماش  نشده است بلکه به
ها در مجلس  دانشجويان بسيجی و حاميان آن

گويند نيز خط و مرز  يد سخن می که از خلع
 .اند خويش را تفکيک نموده

ی کامالً اصولی ،  ها گذشته، اين نکته از اين
درست و بجايی است که طبقه کارگر اساساً 
برای تعيين تکليف بانظم موجود و براندازی 

. کند  داری مبارزه می نظام سرمايه

وجود بسيار بديهی و روشن است مادام  بااين
داری مستقر است،  که هنوز نظام سرمايه

يابی به برخی  طبقه کارگر برای دست
های اقتصادی و رفاهی در چارچوب  خواست

که شرکت  اين.  کند همين نظم نيز مبارزه می
تپه به فرض دست اسدبيگی باشد يا  هفت

تپه از فالن امتياز  دولت و اينکه کارگر هفت
برخوردار باشد يا نباشد برای  کارگر 

. کند تفاوت می.  تپه علی السويه نيست هفت

اين تفاوت از شرايط مشخص و ويژه 
سازی  تپه و نيز عواقبی که خصوصی هفت

. گيرد برای کارگران به بار آورده نشأت می

 ٢٠سال و  ١٠تپه که به فرض  کارگر هفت

آسانی  کند به سال در اين شرکت کار می
تواند شرايط پيش از واگذاری شرکت و  می

تواند مزايا و  می.  بعدازآن را مقايسه کند
امتيازاتی که قبالً از آن برخوردار بوده و 

ها محروم شده  سازی از آن پس از خصوصی
برای هر پرسشگری توضيح دهد و روی 

هايی که  تفاوت.  ها انگشت بگذارد تفاوت
واسطه به سطح زندگی و  واقعی است و بی

هيچ کارگری را .  گردد معيشت وی برمی
توان از مبارزه برای بهبود شرايط و  نمی

وضعيت اقتصادی و معيشتی و کسب 
سرمايه در .  امتيازاتی در اين زمينه منع کرد

. همه حال، دولتی يا غيردولتی، سرمايه است

تپه درهمان حال که عليه سرمايه  کارگر هفت
داری و  و برای براندازی نظم سرمايه

استقرار يک دولت کارگری و شورايی 
حکم شرايط اقتصادی و  کند، به مبارزه می

تواند مبارزه در چارچوب  معيشتی خود نمی
نظم موجود برای مطالبات روزمره خويش 

 .گيرد را ناديده بگيرد و ناديده نمی

تپه چه برای  درهرحال مبارزه کارگر هفت
های اقتصادی درچارچوب نظم  خواست

موجود و چه برای تعيين تکليف نهايی با اين 
تجربه اعتصاب بزرگ .  نظم  ادامه دارد

و رويدادهای )  ٩٩(تابستان سال جاری
های مجلس و تصميم  متعاقب آن ازجمله وعده

هيئت داوری، بار ديگر اين واقعيت را اثبات 
کرد که دست کارفرمای دزد و قاچاقچی 
بزرگ ارز در دست مقامات و نهادهای 

قرار نيست اين افراد و نهادها .  دولتی است
تصميماتی به سود کارگران اتخاذ کنند و 

ما .  ها انجام دهند اقدام مفيدی برای آن
کارگران بايد روی پای خو بايستيم و روی 

ما در برابر .  نيروی خود حساب کنيم
کارفرما و حاميان رنگارنگ او، جز اتحاد و 

تنها  با مبارزه، .  مبارزه سالح ديگری نداريم
ها  توانيم آن تنها بازور و فشار اعتصاب می

رغم اختالفاتی که  ها به آن.  را عقب برانيم
ممکن است برسر قدرت و منافع اقتصادی 
باهم داشته باشند، در برابر ما باهم يکدست و 
متحدند و هر جا الزم آيد عليه ما زدوبند و 

ما اما چاره ديگری نداريم .  کنند توطئه می
که بر هوشياری خويش بيافزاييم،  جز آن

صفوف خود را متحد سازيم و مبارزات 
 . متشکل و مستقل خويش را تشديد کنيم

 تپه؛ بندوبست نهادهای حکومتی و  هفت

 ضرورت اتحاد و تشديد مبارزه کارگران 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

 ٩٩ماه  جلسه روز چهارشنبه مورخ سوم دی

هيئت داوری برای رسيدگی نهايی به پرونده 
تپه به اميد  واگذاری کشت و صنعت نيشکر هفت

اسدبيگی، بدون نتيجه پايان يافت و جلسه بعدی به 
عبدالعلی .  موکول شد)  ٩٩دی  ١٧(دو هفته بعد 

ميرکوهی رئيس اين هيئت در توجيه اين تصميم 
" تپه گفت  و ادامه روند سرگردانی کارگران هفت

پرونده ابهامات زيادی داشت و نتوانستيم رأی 
يک هفته بعدازاين ماجرا، فرهاد دژ ". صادر کنيم

پسند وزير اقتصاد، در ارتباط با اين پرونده و 
لزوم خلع يد از مالک فعلی آن به مجلس 

١٢ 

  )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 
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دژ پسند وزير اقتصاد کابينه .  فراخوانده شد
تر از گذشته  تر و پرقدرت روحانی بسيار شفاف

 –طورکلی  سازی به فقط از سياست خصوصی نه

،   -های حکومتی است که مورد تأييد همه جناح
تپه به اسد بيگی نيز  بلکه از واگذاری شرکت هفت

ً دفاع کرد عنوان  سازی به وی از خصوصی.  قويا
يادکرد و خطاب به "  يک امر شرعی و قانونی"  

تا به امروز هيچ حکمی "  نمايندگان مجلس گفت 
مبنی برخالف قانون بودن اين واگذاری به ما 

وی از موضع قاطعی که "  ابالغ نشده است

 تپه؛ بندوبست نهادهای حکومتی و  هفت

 ضرورت اتحاد و تشديد مبارزه کارگران 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

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

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

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

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

 

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

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


