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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

 

دست درازی روز افزون 
 مردم" نان"دولت بر 

 
در .  تلخکامی قصه افزايش قيمت نان تمامی ندارد

 ٣٠سال های گذشته به رغم افزايش دست کم 
درصدی هر ساله نرخ نان، اندازه های نان 
کوچک شد، کيفيت نان پائين آمد، وزن چانه های 
خمير نان کاهش يافت و نان با نرخ های متفاوت 
در نانوايی های هر استان و شهر و منطقه، و 

هرج و مرج در .  حتی محله و خيابان عرضه شد
قيمت ها و بازار نان هر ساله گسترش يافت، 
ارائه نان سفارشی در بسياری از نانوايی های 

" آزادپز"يارانه بگير معمول شد و نانوايی های 
نيز برای عرضه نان مرغوب و عالی با قيمت 
آزاد به دست مشتريان پولدار در گوشه و کنار 

 .شهر ايجاد شدند
حال در چنين آشفته بازاری از وضعيت نان، و 
در شرايطی که تورم لجام گسيخته و گرانی کمر 
شکِن اقالم مصرفی، به بی رحمانه ترين شکل 
ممکن بر گلوی توده های مردم ايران چنگ 
انداخته است، رسانه های دولتی نظير کيهان و 

از   ارديبهشت، ٢٠خبرگزاری تسنيم روز دوشنبه 
درصدی قيمت نان توسط  ۵٠افزايش خودسرانه و

 .  نانوايی خبر دادند
حسن حنان، قائم مقام مدير عامل شرکت 
بازرگانی دولتی ايران نيز در گفتگو با ايلنا، با 
اشاره به اينکه تعيين قيمت مصوب نان به 
استانداری های هر استان واگذار شده است، 

"گفت هر ساله در ابتدای سال بر اساس آناليز : 
هزينه های تمام شده، قيمت نان توسط استانداری 
ها تعيين و اعالم می شود؛ اما با توجه به اينکه 

را با ماه رمضان شروع کرديم اين  ١۴٠٠سال 
 ".  تغيير قيمت به بعد از اين ماه موکول شد

در واقع بر خالف ادعای کيهان و تسنيم، افزايش 
درصدی قيمت نان هرگز اقدامی خودسرانه  ۵٠

از طرف نانوايی ها نبود، بلکه باال رفتن اين 
ميزان از نرخ نان برای سال جاری با تاييد دولت 

اقدامی که پس .  جمهوری اسالمی صورت گرفت
از چندين روز گمانه زنی های رايج در جمهوری 

ارديبهشت  ٢۵اسالمی، سرانجام روز شنبه 
درصدی قيمت نان توسط  ۵٠، افزايش ١۴٠٠

نصيری، رئيس اتحاديه نانوايان کرج  به طور 
به نانوايی "  نرخ جديد"رسمی تاييد و به عنوان 

 . ها ابالغ شد
قصه پر درد افزايش قيمت نان و دست درازی 
دولت به قوت اصلی توده های مردم ايران، قصه 

سال های مديدی است که .  امروز و ديروز نيست
کارگران و زحمتکشان ايران با موج سرسام آور 

مصائب بزرگی برای مردم  ١٩پاندومی کويد 
بر .  زحمتکش سراسر جهان به بار آورده است

طبق آمار رسمی که البته بازتاب تمام واقعيت 
ميليون انسان  ٣/    ۵نيست، تاکنون نزديک به 

ومير  اين مرگ.  اند باخته درنتيجه اين بيماری جان
وحشتناک همچنان ادامه دارد و هرروز هزاران 
تن بر تعداد کسانی که جان خود را از دست 

ها تن گرفتار  ميليون.  شود دهند، افزوده می می
فاجعه اما بسيار .   اند عوارض اين بيماری

صدها هزار تن از مردم سراسر .  تر است گسترده

 مردن در سرزمينی که 
 مزد گورکن از بهای آزادِی آدمی افزون است

 
دقيقه بعدازظهر، هنگامی که زنگ پايان يک روز تالش برای  ٢٠و  ۴ارديبهشت ساعت  ١٨شنبه 

در محله دشت برچی در غرب کابل "  سيدالشهدا"آموز دختر مدرسه  دانش ٧۵٠آموختن و يادگيری برای 
به سمت خانه به راه افتادند، انفجار يک خودروی  شان  به صدا درآمد و دخترکان معصوم با آرزوهای

سال سن  ١۶ها را که اغلب کمتر از  تن از آن ٨۵گذاری شده و سپس دو انفجار ديگر، بيش از  بمب
 . نفر ديگر را زخمی ساخت ١١٠داشتند به کام مرگ فرو برد و حداقل 

٧ 

۴درصفحه   

۶  

۵ 

٣درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٠شماره  ١۴٠٠ارديبهشت    ٢٧ –سال  چهل و سه 

 های انحصاری و قيمت
 های داروسازی جهان سودهای هنگفت شرکت 

 ٢١، رأی شعبه ١۴٠٠ارديبهشت  ١٨روز شنبه 
دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال واگذاری و 
فسخ قرارداد بخش خصوصی شرکت کشت و 

های  در رسانه.  تپه اعالم شد صنعت نيشکر هفت
تصريح شد که از "  تسنيم"رسمی از نوع 

اسدبيگی و رستمی خلع مالکيت شده و اداره 
 .شرکت و مالکيت آن به دولت واگذارشده است

پيش و پيروزی  اين خبر که معنايش يک گام به

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

جهان در يک سال و نيم گذشته کار خود را 
اند،  تعداد مردمی که فقير شده.  اند داده ازدست
اما در جهانی .  روز در حال افزايش است روزبه

که بنياد آن بر استثمار، نابرابری و فقر بنانهاده 
سو کرونا برای ميلياردها انسان  شده، اگر از يک

مرگ، درد و رنج، بيکاری و  فقر به بار آورده 
است، در سوی ديگر، کرونا افزايش سود، 
انباشت سرمايه و رفاه بيشتر برای ثروتمندان به 

داران جهان در همين  سرمايه.  ارمغان آورده است

 تپه، کنترل و نظارت کارگری گام بعدی هفت

 !به دفاع از مبارزات مستقل ملت فلسطين برخيزيم
 

 !پيام شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به کارگران  هفت تپه 
 اين پيروزی بزرگ را تبريک ميگوييم 

 
 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

 !تنها دخالت بشريت مترقی می تواند به جنگ در فلسطين پايان دهد  
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١از صفحه   

 مردم" نان"دست درازی روز افزون دولت بر 

گرانی نان و افزايش قيمت در ديگر کاالهای  
افزايش سرسام  .  مصرفی و خوراکی مواجه اند 

آوری که هر ساله برای خوراکی ها دست کم به  
درصد و بيشتر    ١٠٠ درصد و بعضا تا    ۵٠ ميزان  

با اين همه و به رغم تورم روز  .  هم همراه بوده است 
افزون و افزايش باالی قيمت ها که در ابعادی کم  
سابقه بر سفره توده های مردم ايران هجوم آورده  
است، پروسه افزايش ساليانه قيمت نان در مقايسه با  
ديگر اقالم خوراکی، همواره با کمی احتياط  

دليل اين امر هم به لحاظ نقش  .  صورت گرفته است 
به عنوان  "  نان "تعيين کننده ای است که مصرف  

غذای اصلی اکثريت قريب به اتفاق توده های مردم  
 .ايران در زندگی آنان داشته و دارد 

به عنوان قوت  "  نان "بر کسی پوشيده نيست که  
اصلی کارگران و عموم توده های زحمتکش ايران،  
همواره نقش پر رنگی در سفره غذايی آنان داشته  

اهميت مصرف باالی نان در زندگی روزانه  .  است 
عموم مردم ايران تا بدان حد است که بعد از تصميم  
هيئت حاکمه در دوران رياست جمهوری احمدی  
نژاد مبنی بر قطع کامل سوبسيد اقالم مصرفی،  
دولت به جای قطع کامل و يکباره سوبسيد آرد و  

امتناع دولت از  .  نان، به قطع پلکانی آن روی آورد 
مردم، نه از سر  "  نان "دست درازی يکباره به  

خيرخواهی که صرفا به دليل نگرانی و ترس از  
وقوع اعتراضات عمومی کارگران و توده های  

به عنوان  "  نان "زحمتکش نسبت به گرانی يکباره  
وضعيتی شکننده که  .  قوت اصلی آنان بود 

  ٢٠ خبرگزاری امنيتی تسنيم روز دوشنبه  
  ۵٠ طی گزارشی نسبت به گران شدن    ارديبهشت، 

"درصدی نرخ نان هشدار داد و نوشت  ادامه اين  : 
هرج و مرج قيمت نان، بستر ساز اعتراض های  

 ".اجتماعی خواهد بود 
اگرچه افزايش تدريجی قيمت نان توسط طبقه حاکم  
در پی اجرای سياست اقتصادی نئوليبراليستی بانک  
جهانی و صندوق بين المللی پول از زمان کابينه  
رفسنجانی شروع شد، اما اجرای اين سياست و  

مردم در دوران  "  نان "دست درازی دولت به  
رياست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی  

به رغم اينکه قطع کامل سوبسيد اقالم  .  شدت يافت 
، تحت عنوان  ٨٩ مصرفی به طور رسمی از سال  

شروع شد، اما اين قانون  "  قانون هدفمندی يارانه ها "
در مورد آرد و گندم و نان، چه در دور دوم رياست  
جمهوری احمدی نژاد و چه در دوران زمامداری  
حسن روحانی ظاهرا با درجه ای از احتياط همراه  
شد، که نتيجه اين احتياط و نگرانی دولت طی يک  
پروسه پلکانی قطع تدريجی سوبسيد آرد و نان تا به  

 . امروز دنبال شده است 
تبعات اوليه اجرای سياست نئوليبراليستی دولت  
برای حذف سوبسيد و آزاد سازی قيمت ها، عالوه  
بر افزايش لجام گسيخته تورم و تشديد گرانی کليه  

نيز دست کم به  "  نان "اقالم مصرفی، در حوزه  
افزايشی که  .  درصدی منجر شد   ٣٠ افزايش ساليانه  

قانون هدفمندی يارانه  "از سال های پيش از اجرای  
 . شروع شد و تا به امروز هم ادامه يافته است " ها 

، قيمت هر قرص نان لواش  ٨۴ برای نمونه در سال  
تومان و سنگک بيش از    ٧۵ تومان، بربری    ٢۵ 

سال بعد، يعنی در سال پايانی    ٨ .  تومان بود   ١٠٠ 
رياست جمهوری احمدی نژاد،  قيمت رسمی هر  

تومان،    ٣٠٠ تومان، تافتون    ١۶٠ قرص نان لواش  
تومان اعالم    ۶٠٠ تومان و سنگک    ۵٠٠ بربری  

، يعنی يک سال بعد از تشکيل  ٩٣ در آذر ماه  .  شد 
اولين کابينه حسن روحانی، رئيس اتحاديه  
توليدکنندگان و صادرکنندگان نان، قيمت هر قرص  

تومان،    ۴٠٠ تومان، تافتون    ٢٢٠ نان لواش را  
تومان اعالم    ٨٠٠ تومان و سنگک را    ٧٠٠ بربری  

اين سير صعودی افزايش قيمت نان در سال  .  کرد 
، هر قرص  ٩٨ های بعد هم ادامه يافت و در مهرماه  

تومان، بربری    ۵٠٠ تومان، تافتون    ٣٠٠ نان لواش  
تومان قيمت گذاری    ١٢٠٠ تومان و سنگک    ١٠٠٠ 

درصدی    ۵٠ قيمت هايی که اکنون با افزايش  .  شد 
 .مواجه شده اند 

افزايش رسمی و ساليانه قيمت نان، تنها يک طرف  
. سکه دست درازی دولت به سفره مردم بوده است 

طرف ديگر اين سکه، کاهش کيفيت آرد و نان،  
کوچک شدن قد و قواره هر قرص نان، تفاوت نرخ  
نان در نانوايی های مختلف و سپس ايجاد نانوايی  

با چند برابر قيمت رسمی نان به  "  آزاد پز "های  
اصطالح يارانه ای جهت عرضه نان به افراد  

 . باالدست و مرفه جامعه بود 
بيژن مقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتی طی  

دولت در انتهای دهه  : "گفتگويی با ايسنا اعالم کرد 
به اين نتيجه رسيد که بايد در کنار واحدهای    ٨٠ 

فعال  ]  نيز [يارانه بگير نانوايی، واحدهای آزادپز  
باشند، از اين رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص  
در کشور فعال شدند که آرد آن ها به صورت آزاد  

 )١٣٩٨ خبرگزاری ايسنا دوم تير  . (تامين می شود 
در واقع دولت سرمايه داران، با ايجاد نانوايی های  

، نان مرغوب و کُنجددار را با چند برابر  "آزادپز "
قيمت نان به اصطالح يارانه ای بر سر سفره اغنيا  

مرغوب بر سفره  "  نان "برد تا آنان ديگر دغدغه  
در عوض، سال از پی سال  .  هايشان را نداشته باشند 

نامرغوب، سوخته، بی کيفيت و کوچک شده  "  نان "
و در عين حال گران، بر سفره کارگران و  

چرا که به گفته بيژن  .  زحمتکشان جای داده شد 
به صورتی در سطح  ]  آزادپز [اين واحدها  "مقدم،  

واحدهای يارانه بگير در  شهر قرار گرفته اند که  
و از نظر اقتصاد خانوار،  محدوده آن ها قرار دارند  

تاکيد از  ". (هزينه کرد خريد نان را پوشش می دهند 
 ) ما است 

به عبارت ديگر، در حاکميت ظالمانه جمهوری  
اسالمی، سال هاست که مصرف نان نيز مثل هر  
پديده اجتماعی ديگر، رنگ و بوی طبقاتی به خود  

آنچنان رنگ و بويی که تفاوت طبقاتی  .  گرفته است 
آن نه فقط ميان اقشار تهی دست و اغنيا مشهود  
است، بلکه حتی در دو منطقه جغرافيايی با دو بافت  
. مرفه نشين تا حدودی غير يکسان هم متفاوت است 

به طور مثال، قيمت نان سنگک ساده آزادپز در  
تومان، نان يک رو    ١۵٠٠ خيابان پيروزی تهران،  

تومان    ٣٠٠٠ تومان و نان دو رو کُنجد    ٢٠٠٠ کُنجد  
است، در حاليکه همين نان در منطقه ُجردن به  

هزار تومان    ۵ هزار و    ٣ هزار تومان،    ٢ ترتيب  
 )٩٨ ايسنا دوم تير  . (عرضه می شود 

با اينهمه و به رغم افزايش هر ساله قيمت نان، کمتر  
نانوايی را در سطح کشور می توان يافت که نان را  

در  .  به قيمت نرخ های مصوب اعالم شده بفروشد 
آشفته بازار کنونی، نان در هر استان و شهر و  

منطقه و حتی محله و خيابان، به يک نرخ فروخته  
در اين ميان فقط تعداد اندکی نانوايی های  .  می شود 

دولتی هستند که هنوز نان را به قيمت مصوب می  
های    اما چه نانی را؟ نانی که طبق گزارش .  فروشند 

متعدد رسانه های دولتی، با کيفيت پايين، اندازه های  
کوچک و کاهش وزن چانه های خمير نان به  

 .مشتری عرضه می شوند 
قصه پر درد تورم و گرانی و افزايش سرسام آور  
قيمت ها، سال هاست بر گلوی توده های مردم ايران  

قصه پر دردی که در سال  .  چنگ انداخته است 
  ۵٠ جاری نيز با تشديد و تعميق تورم و افزايش  

. درصدی قيمت نان، باز هم  پُر دردتر خواهد شد 
روزگار تلخی که با ادامه شيوع اپيدمی کرونا و در  
پی بی تدبيری دولت جنايتکار جمهوری اسالمی  
برای کارگران و زحمتکشان ايران سخت تر از  

چرا که با اپيدمی کرونا،  .  پيش شده و خواهد شد 
کارگران بيشتری بيکار می شوند، زنان و مردان  
دستفروش و کارگران روزمزد به خانه نشينی  
مجبور می شوند و اژدهای هشت سر تورم و  

 . گرانی، آحاد بيشتری را خواهد بلعيد 
در چنين آشفته بازاری، سال هاست گوشت و مرغ  
و ماهی از سفره کارگران و عموم توده های  

وقتی گوشت از سفره  .  زحمتکش حذف شده است 
کارگران و توده های مردم ايران حذف شد، آنان  

بر  "  نان "هنوز به زنده ماندن اميد داشتند، چرا که  
وقتی مرغ از سفره هايشان پر کشيد و  .  سفره بود 

پوست مرغ جايگزين آن شد، باز هم دلخوش بودند  
وقتی سفره شان از  .  برای خوردن هست "  نانی "که  

شير و ماست و ميوه تهی شد، اگر چه تلخ کام شدند،  
وقتی با  .  اما هنوز بوی نان سوخته بر سفره شان بود 

توطئه گری سرمايه داران از کار بيکار شدند، هنوز  
به  "  نان "کورسوی اميدی به دل بود، که می توانند  

اکنون اما روند گرانی نان به گونه  .  نسيه ابتياع کنند 
ای رقم خورده است، که انگار شنيدن بوی خوش و  

 . نيز در حال پيوستن به روياها است " نان "ناخوش  
همه، تنها گوشه ای از روايت دردناک زندگی    اين 

در نظام  .  های مردم ايران است   کارگران و توده 
هاست که تورم،    داری جمهوری اسالمی دهه   سرمايه 

کند،    تازی می   تازد، گرانی يکه   افسارگسيخته پيش می 
فقر و تنگدستی بر زندگی کارگران و عموم  

حال در چنين  .  های مردم ايران رخنه کرده است   توده 
وضعيت وخامت باری که گريبان مردم ايران را  

وقفه بر اسب چموش    گرفته است، هيئت حاکمه بی 
 . کوبد   گرانی رکاب می 

برکسی پوشيده نيست، جمهوری اسالمی دشمن  
دشمنی دزد و فاسد و جنايتکار که  .  مردم است 

استمرار آن، تحميل گرانی و تورم، تباهی و فقر و  
حال در  .  فالکت و شوربختی بيشتر بر مردم است 

چنين شرايطی که طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار  
است،    ور   منافع آن، يکسره در فساد و بحران غوطه 

در شرايطی که استيصال و ناتوانی سرتاپای  
حاکميت را فراگرفته است، در شرايطی که  

ای نسبت به وضعيت موجود،    اعتراضات توده 
جای جامعه را فراگرفته است، بايد به اين    جای 
مردم پايان  "  نان "درازی روزافزون  دولت بر    دست 

های موجود ممکن    پايان دادن به تمام شوربختی .  داد 
نيست مگر باتشديد مبارزه و سرنگونی جمهوری  

تنها با  .  داری حاکم بر ايران   اسالمی و نظم سرمايه 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار  
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان است که  

های مردم ايران به رفاه و آسايش و امنيت و    توده 
 .آزادی دست خواهند يافت 

 
 
 
 



 ٣ ٩٢٠شماره   ١۴٠٠ارديبهشت   ٢٧    3

۶درصفحه   

١از صفحه   
ميليارد دوز واکسن را برای تحويل در سال 

امضا  ٢٠٢٢و اولين قراردادها را برای  ٢٠٢١
 . اند کرده

 ٣٩هر دوز واکسن فايزر در آمريکا به بهای 
دالر  ٣٠دالر و در اروپا و اسرائيل حدود 

 .شده است فروخته
با توجه به افزايش تقاضای واکسن در سال  

درآمد  ٢٠٢١شده است که در سال  جديد، ارزيابی
ميليارد خواهد بود و  ۴۶تا  ۴۴اين انحصار بين 

بيون .  ميليارد سود عايد آن خواهد شد ١۴الاقل 
اکنون  تک آلمانی، شريک اين انحصار نيز هم

اعالم کرده است که در سه ماه نخست سال 
ميليارد دالر سود خالص به دست  ١/   ٣٧جاری، 

 .آورده است
هايی که اکنون سود  بايد توجه داشت شرکت 

آورند،  هنگفتی از واکسن کويد به دست می
درآمدهای کالن ديگری از بابت فروش توليدات 

. و خدمات انحصاری تخصصی خوددارند
ازجمله فايزر از فروش داروهای غدد سرطانی 

 ٢/    ٨بيش از  ٢٠٢١ماه نخست سال  ٣در 
 . ميليارد دالر سود کسب کرده است

مدرنا يکی ديگر از اين انحصارات توليدکننده 
واکسن است که برای  سال جاری حدود يک 

واکسن .  فروش کرده است ميليارد واکسن پيش
دالر  ٣۶دالر و در اروپا  ٣٠مدرنا در آمريکا 

بينی  موسسه گلدمن ساکس پيش.  شده است فروخته
کرده است که  شرکت مدرنا از فروش واکسن 

ميليارد دالر درآمد  ١٣/    ٢کرونا در سال جاری 
ميليارد دالر  ۵سود اين شرکت نيز . خواهد داشت

 . شده است ارزيابی
که مدعی است واکسن  رغم اين آسترازنيکا نيز به

کند  و اين واکسن  بين  را برای  سود توليد  نمی
دالر به فروش رفته است،   ١٠و  ۴/    ۵

  ٢۶/    ۶وجود  در سال گذشته با درآمد  بااين
ميليارد دالری، سود اين شرکت نيز بيش از دو 

در سال گذشته افزايش سود اين شرکت . برابر شد
 .ميليون دالر بوده است ٢٠٠سه ميليارد و 

ماه گذشته آسترازنيکا،  ١٢به گزارش آکسفام در 
ميليارد دالر سود  ٢۶فايزر، جانسون اند جانسون 

رقمی که برای .  داران خود دادند سهام را به سهام
ميليارد از جمعيت  ١/    ٣واکسيناسيون الاقل 

 .جهان کافی است
ماهه نخست  که سود خالص فايزر در سه درحالی

ماهه اول سال گذشته  در مقايسه با سه ٢٠٢١سال 
درصدی داشته است برای آسترازنيکا  ۴۵رشد 

 .درصد است ١۶٧اين رشد 
کند برای  هايی که ادعا می يکی ديگر از شرکت

کند، جانسون  کسب سود واکسن کرونا توليد نمی
 ١٠اند جانسون است که بهای هر دوز واکسن را 

ماهه  سود اين شرکت نيز در سه.  فروشد دالر می
يافته  درصد افزايش ۶/    ٩نخست سال جاری 

 .  است
دالر و  ۶٠تا  ٢٧های چينی سينوفارم  نيز   واکسن

 . اند شده دالر فروخته ٢٠اسپوتنيک روسی 
در طول يک سال گذشته يک کارزار تبليغاتی 

ميان انحصارات توليدکننده واکسن کرونا   گسترده
برای معرفی کردن برتری توليدات خود در 
جريان بوده است تا بتوانند سود انحصاری ناشی 

.  های انحصاری خود را افزايش دهند از قيمت
برای پی بردن به حجم سودهای هنگفتی که 

های انحصاری  انحصارات داروئی با وضع قيمت

اختراع راهی نيست که ما را به سمت واکسن 
.  اما وی تنها نبود."  بيشتر و بهتر سوق دهد

جمهور فرانسه نيز به بهانه نداشتن دانش  رئيس
فنی با لغو انحصار و تعليق حق امتياز توليد 
واکسن کرونا مخالفت کرد و ادعا کرد بهتر است 
واکسن مجانی در اختيار کشورهای ديگر قرار 

اين هم از وعده توخالی ماکرون، نماينده .  گيرد
دليل مخالفت .  ديگر انحصارات اروپائی
ها حتی در  های آن انحصارات داروسازی و دولت
ها  تواند جان ميليون مورد تعليق انحصاری که می

انحصار و .  انسان را نجات دهد، پوشيده نيست
سود انحصاری،  قانون مقدس و تخطی ناپذير 

داری دوران سلطه انحصارات  سرمايه
جان ميلياردها انسان در .  داری است سرمايه

برابر انحصارات و سودهای انحصاری پشيزی 
ها برای باز تقسيم  گونه که آن همان.  ارزش ندارد

هايی را  بازارهای جهان تاکنون مکرر جنگ
ها ميليون انسان را گرفته  اند که جان ده برافروخته

 . است
اما ببينيم بيماری کرونا چه منافع کالنی برای 
انحصارات داروسازی در پی داشته که حتی 

طور موقت هم شده از آن  حاضر نيستند، به
 . بردارند دست

شرکت داروسازی کوچک و  ۵٠در جهان کنونی 
بزرگ وجود دارند که  توليد و توزيع دارو،  
تجهيزات پزشکی و درمانی را در بازار جهانی 

 . اند به انحصار خود درآورده
ميليارد دالر  ١٢٢٨/  ۴۵ها از   درآمد اين شرکت

ميليارد دالر در  ١٢۵٠/    ٢۴به   ٢٠٢٠در 
برآورد انستيتوی کوينتيل .  افزايش يافت ٢٠٢١

اس حاکی است که تا پايان سال جاری اين   -ام-ای
 .  تريليون افزايش خواهد يافت ١/  ۵درآمد  به 

ترين اين انحصارات در سال  تا از مهم ١۵درآمد 
جانسون اند :  به ترتيب زير بوده است ٢٠٢٠

 ٧٠ميليارد دالر، سينو فارم  ٨٢/    ۶جانسون، 
ميليارد، نوارتيس،  ۶۴/    ۶٣ميليارد دالر، روچه 

ميليارد، گالکسوس،  ۴٧/    ٩٩، مرک،  ۴٨/    ۴٧
ميليارد،  ۴۵/    ٨٠ميليارد، آبوی  ۴۶/    ۴۴

ميليارد، بريستول مايرز،   ۴٣/    ١۵سانوفی،  
ميليارد،  باير  ۴١/  ٩٠ميليارد، فايزر،  ۴٢/  ۵٢

ميليارد،  ٣۴/    ۶١ميليارد، آبوت  ۴١/    ۴
 ٢۵/    ۴٠ميليارد، آمگن،   ٢۶/    ۶آسترازنيکا،

. ميليارد دالر ٢۴/    ۵۴ميليارد، اليليلی، 
 ٣ها نيز با درآمد حدود  ترين اين شرکت کوچک

، آروبيندوی هندی ۵٠ميليارد دالر، در رديف 
 .  است

ترين انحصارات توليدکننده  اما تا جايی که به مهم
شود، انحصار  مربوط می ١٩واکسن کويد 

ترين  داروسازی فايزر که يکی از اصلی
های توليدکننده واکسن کويد است، با درآمد  شرکت

 ٩/    ۶ميليارد دالر در سال گذشته  ۴٢نزديک به 
 .ميليارد دالر سود عايد خود کرد

ماهه نخست سال جاری   درآمد اين شرکت در سه
درصد  ۴۵ميليارد دالر رسيده که  ١۴/    ۶به 

فايزر و .  بيش از سه ماه نخست سال گذشته است
 ١/    ٨شريک آن، بيون تک،  تاکنون سفارش 

ثروت .  اند ای اندوخته مدت ، سودهای افسانه
 ٨درصدی از  ۶٠ميلياردرهای جهان با رشد 
تريليون افزايش  ١٣تريليون دالر به بيش از 

به  ۶۶٠تعداد ميلياردرهای جهان از .  يافت
تعدادی از اين ثروتمندانی که به .  رسيد ٢٧٧۵

صفوف ميلياردهای جهان افزوده شدند، صاحبان 
های داروئی هستند  داران بزرگ شرکت و سهام

که از برکت بيماری و مرگ ناشی از کرونا 
شده  ها افزوده شديداً بر حجم سود و درآمدهای آن

 . است
داری کنونی، در رشته  در جهان سرمايه

ها،  توليد و  داروسازی نيز همانند ديگر رشته
توزيع دارو به انحصار چند شرکت درآمده است 
که  درنتيجه همين سلطه انحصاری، بازار جهانی 

های  دارو را به انحصار خود درآورده،  قيمت
انحصاری بر داروها وضع کرده و سودهای 

  ١٩پاندومی کويد .  زنند هنگفتی به جيب می
سابقه رونق داده  بازار اين رشته را به شکلی بی

مسئله مرگ وزندگی ميلياردها انسان در .  است
 .ها قرارگرفته است دست آن

انحصار توليد و توزيع واکسن در اختيار چند  
ها برای  شرکت داروسازی و بهای گزافی که آن

خريد آن تعيين کردند، مانع از آن گرديد که 
ويژه در کشورهای فقير و  ميلياردها انسان به

ً به واکسن دسترسی  مانده عقب تر بتوانند سريعا
يابند، بيماری تحت کنترل درآيد و تلفات کاهش 

از چند ماه پيش، تعدادی از کشورها .  يابد
خواستار لغو موقتی انحصار فرمول واکسن 

های  اما انحصارات و دولت.  کرونا شدند
با .  امپرياليست با اين خواست مخالفت کردند

گسترش بيماری و افزايش وسيع تلفات، مخالفت 
با اين انحصار افزايش يافت و حتی گروهی از 

المللی  های سياسی  و برندگان جوايز بين شخصيت
صلح درخواست کردند که برای کاهش 

ويژه در کشورهای فقير و  ها به ومير انسان مرگ
مانده و کنترل مؤثر اين پاندومی ،  عقب

طور موقت تا پايان اين  های توليدکننده به شرکت
ها  بيماری از حق انحصاری خود بر توليد واکسن

بردارند تا تمام کشورها بتوانند به بهای  دست
ها را توليد کنند و جان  ارزان اين واکسن

زير اين فشار و .  ها انسان را نجات دهند ميليون
جمهوری آمريکا  اعتراض جهانی، سرانجام رئيس

که  ظاهراً با اين پيشنهاد موافقت کرد، بدون اين
فقط انحصارات  اما نه.  اقدام عملی انجام دهد

شدت با آن مخالفت کردند، بلکه  داروسازی به
تر از آش  های اروپائی کاسه داغ برخی از دولت

مرکل صدراعظم آلمان، اين نماينده .  شدند
انحصارات غارتگر آلمانی، با وقاحت تمام از 

ها انسان انجاميده  انحصاری که به مرگ ميليون
 :  است، دفاع کرد و گفت

اعتقاد ندارم حذف حق انحصاری واکسن "  
حلی برای در دسترس قرار گرفتن بيشتر آن  راه

من اعتقاددارم که ما به .  برای جهانيان است
ها نياز داريم و  خالقيت و قدرت ابتکار شرکت

به .  اين شامل حمايت از حق ثبت اختراع است
اعتقاد من زير سؤال بردن حمايت از حق ثبت 

 های انحصاری و  قيمت
 های داروسازی جهان سودهای هنگفت شرکت
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های سوخته در آتش ارتجاع مذهبی،  کتاب
ها و دفترهای سوخته که از تالش و  زندگی

دادند و بوی عشق  سرسختی صاحبان آن خبر می
های  زد، کفش ها موج می و زندگی در آن

هايی که بر  های تکه تکه شده، زخم برجامانده، تن
هايی که بر  آموز فرود آمد، زخم دانش ١١٠تن 

هايی که بر  کودک فرود آمد، زخم ٧۵٠روح 
های جان باختگان اين حادثه شوم فرود  خانواده

های  زخم.  آمد و هرگز فراموش نخواهند شد
جنايتی که روش کار و روالی معمول در ميان 

گرايان جنايتکاری از نوع داعش، طالبان،  اسالم
القاعده، جمهوری اسالمی ايران و مانند 

آميزی که بارها  هاست، روش کثيف و خباثت آن
 .اند کار برده گناه به عليه مردم بی

يک روز بعد از اين جنايت عليه انسانيت، 
های  هزاران تن از اهالی دشت برچی و خانواده

باختگان اين انفجار شوم در قبرستانی در  جان
شان را به خاک  غرب کابل گردآمده و عزيزان

تن از اين دخترکان اما  ۴۵جسد .  سپردند
جمعی به خاک  ای بود که در گوری دسته گونه به

ها، به ياد آن  مکان را به ياد آن  سپرده شدند و آن
تپه "داشتنی و زيبا،  کودکان با آرزوهای دوست

 .نام نهادند" معارف
ای  ترين مناطق کابل، منطقه کودکانی از محروم

از کابل با يک ميليون نفر از قوم هزاره، 
های  کودکانی که برای درس خواندن انگيزه

ها برای تامين  بسياری داشتند و برخی از آن
ها قالی  های مدرسه و کمک به خانواده شب هزينه

 .خواندند بافتند و روزها درس می می
های  ستاد دادخواهی قربانيان که شامل خانواده

شود با انتشار  باختگان اين حادثه نيز می جان
"ای نوشت بيانيه دولت افغانستان تا به حال در : 

قسمت تامين امنيت مردم ما به ويژه مردم غرب 
بيش از .  کابل اقدامات الزم را روی دست نگرفته

ی  ها حمله انتحاری و انفجاری در اين منطقه ده
پايتخت صورت گرفت، بيش از هزاران نفر 
کشته و زخمی شدند، اما دولت و نهادهای امنيتی 
پس از هر رويداد خونين، با وعده اذهان مردم را 
منحرف و به اصل مشکل نپرداختند و در زمينه 
تامين اساسی امنيت غرب کابل هيچ اقدامی 

در همين حادثه اخير نيز تازه يک ".  اند نکرده
ساعت پس از انفجار سروکله ماموران امنيتی در 

 . محل حادثه پيدا شد
در همين  ٩٩ارديبهشت  ٢٣درست يک سال قبل 

محله، سه مهاجم مسلح به يک بيمارستان 
پزشکان بدون مرز حمله کردند که )  زايشگاه(

نوزاد و  ٢نفر از جمله  ١۶منجر به کشته شدن 
آبان  ٣روز .  تن ديگر گرديد ١۶زخمی شدن 

آموزان مرکز  نيز در همين محله دانش ٩٩سال 
گذار  توسط يک بمب"  کوثر دانش"آموزشی 

تن  ٣۶انتحاری به خاک و خون کشيده شدند و 
نفر ديگر مجروح شدند، قربانيان اين  ٧٢کشته و 

چند .  سال سن داشتند ٢٠تا  ١۶حادثه نيز بين 
ارديبهشت، مهاجمان مسلح به  ١٢روز بعد، 

در جريان اين حمله .  دانشگاه کابل حمله کردند
نفر زخمی شدند که  ۴٠نفر کشته و حدود  ٢٢

اگرچه شاخه خراسان گروه .  عموما دانشجو بودند

داعش مسئوليت اين دو حمله اخير را برعهده 
گرفت، اما دولت افغانستان مدعی شد که طراح 
اصلی حمله به دانشگاه و مرکز آموزشی کوثر را 
که سه سال در دانشکده شرعيات درس خوانده و 

بود، )  های طالبان از گروه(عضو شبکه حقانی 
در ارتباط با حمله به .  دستگير کرده است

زايشگاه و انفجار اخير مدرسه دخترانه 
اما هيچ گروهی مسئوليت آن را "  سيدالشهدا"

 !برعهده نگرفت
در پی انفجار در برابر مدرسه دخترانه 

، مقامات دولتی و طالبان يکديگر را "سيدالشهدا"
عام  متهم به دست داشتن در اين انفجار شوم و قتل

طالبان مدعی شد که اين .  آموزان کردند دانش
انفجار توسط داعش صورت گرفته و داعش با 
استخبارات دولت افغانستان همدست و در ارتباط 
هستند و دولت نيز مدعی شد اين انفجار کار 
طالبان است و حتا اگر داعش نيز مسئوليت آن را 
قبول کند، اين طالبان است که امکانات الزم را 

ها برای اثبات  آن.  برای داعش فراهم آورده است
فرضيه خود بر نقش گروه حقانی در حمله به 

" کوثر دانش"دانشگاه کابل و مرکز آموزشی 
 .انگشت گذاشتند

جنگ داخلی افغانستان و هرج و مرج حاکم، هر 
گناه افغانستان از جمله  روز قربانيانی از مردم بی

گيرد، و افزايش ناامنی در شرايط  کودکان می
مشخص کنونی، بيش از همه به نفع طالبان و به 

ی گسترش  طالبان در سايه.  ضرر دولت است
خواهد ضعف دولت فاسد افغانستان را  ناامنی می

عنوان گروهی قدرتمند  تر و گروه خود را به عيان
تواند امنيت را در افغانستان برقرار سازد  که می

بنابراين با يک حساب ساده .  ها بقبوالند به افغان
توان دريافت که انفجار در برابر مدرسه  می
نفر همسو  ٨۵الشهدا و به خون خفتن بيش از  سيد

. های جنايتکارانه گروه طالبان است با سياست
اش به خون هزاران غيرنظامی  گروهی که دست

ها کشتار  افغان آلوده است که تنها يکی از آن
هزاران غيرنظامی در پی تصرف مزار شريف 

 .است ٧٧در مرداد سال 
تنها دو (ارديبهشت  ٢٠اگر هم طالبان دوشنبه 

عيد "به مناسبت )  عام کودکان روز بعد از قتل
بس سه روزه کرد در  جانبه اعالم آتش يک"  فطر

راستای اهداف سياسی طالبان و قدرتمند نشان 
گيری در مورد جنگ و  دادن خود برای تصميم

صلح است و البته ناگفته نماند که با درخواست 
چنين  طالبان هم.  بس نيز موافقت نکرد تمديد آتش

ی  با انداختن تقصير اين اتفاق وحشتناک بر ُگرده
روزه تالش کرد تا  ٣بس  دولت و اعالم آتش

افکار عمومی را که در پی اين اتفاق انگشت به 
عنوان عامل اين انفجار گرفته  سوی طالبان به

 .است، منحرف سازد
در رابطه با مذاکرات صلح نيز طالبان همين 
سياست را در پيش گرفته است و در عمل اين 

گيرد مذاکره ادامه يابد  طالبان است که تصميم می
و دولت افغانستان در عمل تنها تماشاگر !  يا نه؟

طور که بعد از  همان.  اين مساله تاکنون بوده است
ای بسيار طوالنی در مذاکرات، روز شنبه  وقفه

کننده دولت  هياتی از طالبان نشستی با تيم مذاکره

. برگزار کرد"  تسريع در مذاکرات"با هدف 
ی مشخصی به  نشستی که قرار نبود هيچ نتيجه

برای .  همراه داشته باشد و به همراه نيز نياورد
طالبان هدف از اين نشست فقط وقت تلف کردن 

چنان پای  که در ظاهر نشان دهد هم است و اين
ميز مذاکره است، چرا که جنگ داخلی در 
افغانستان با اين مذاکرات هرگز به پايان نخواهد 

خواهد از موضع برتر شرايط  طالبان می.  رسيد
خود را به طرف مقابل تحميل کند و تحقق اين 

بيند،  موضع برتر را در گسترش جنگ داخلی می
ست که  ای گونه اما شرايط طالبان در مذاکرات به

پذير  پذيرش آن برای دولت افغانستان نيز امکان
 .نيست

رود دقيقا از  بس نمی اين که طالبان زير بار آتش
همين زاويه است، حتا همين آتش بس سه روزه 
نيز برای مردم افغانستان بدون کشتار و فاجعه 
نبود و باز تعدادی از مردم افغان به خاک و خون 

هاست قربانی اين  مردمی که سال.  کشيده شدند
جنگ داخلی ارتجاعی هستند، جنگی که نه 

 .ها هاست و نه در راستای منافع آن خواست آن
بس کرد،  در همان روزی که طالبان اعالم آتش

ای به يک  بر اثر اصابت يک بمب کنار جاده
 ٢٨نفر کشته و   ١١اتوبوس مسافربری حداقل 

ارديبهشت و تنها  ٢٣شنبه  ۵.  نفر زخمی شدند
بس، بر اثر چهار  ساعاتی پس از آغاز آتش

 ١١گذاری در نقاط مختلف افغانستان حداقل  بمب
روز .  نفر مجروح شدند ١٣غيرنظامی کشته و 

جمعه نيز انفجار در مسجدی در حومه کابل 
 .زخمی برجای گذاشت ١۵کشته و  ١٢حداقل 

برای مردم افغانستان مساله عينی و واقعی که 
روزمره با آن درگير هستند اين است که بعد از 
مذاکرات دولت آمريکا و طالبان که دولت 
افغانستان در آن به بازی گرفته نشد، نه تنها از 
مصائب مردم افغانستان کم نشد و نه تنها از دامنه 
حمالت طالبان کاسته نشد که مدام بر اين حمالت 

ترين قربانيان آن هستند  که غيرنظاميان بزرگ
هزار زندانی طالب نيز  ۵.  افزوده نيز شده است

رغم تعهدی که برای عدم شرکت در جنگ  به
داخلی افغانستان برای آزادی داده بودند، پس از 

گونه با  آزادی به گروه طالبان پيوسته و اين
هزار نفر بر تعداد جنگجويان  ۵افزوده شدن 

طالبان، بر قدرت تهاجمی طالبان شديدا افزوده 
 .شد

اما چرا مردم افغانستان چهار دهه است که 
روزانه قربانی اين جنگ داخلی ارتجاعی 

های اخير بر  شوند؟ جنگی که بويژه در ماه می
شدت آن افزوده شده و دليل آن نيز روشن است، 
طالبان بر اين گمان است که با تشديد جنگ 

تواند با زور اسلحه  داخلی و فلج کردن دولت می
 .قدرت را در دست بگيرد

پس از سرنگونی طالبان توسط نيروهای نظامی 
آمريکا با کمک ائتالف شمال ، تا مدتی طالبان 
نقش خود را در افغانستان از دست داد و بقايای 
طالبان عموما به مناطق کوهستانی پاکستان در 

اما حاصل .  نزديکی مرز افغانستان پناه بردند
دولتی که در افغانستان بعد از شکست طالبان 

های  مستقر شد و قرار بود با همکاری دولت
برای مردم "  رفاه"و "  دموکراسی"امپرياليست 

افغانستان به ارمغان آورد، چيزی جز ناکارآيی و 
فساد دولتی و تداوم فقر و بيکاری مردم افغانستان 

عواملی که باعث شدند هم طالبان دوباره .  نبود
ای و  های منطقه قدرتمند شود و هم بر نقش دولت

 مردن در سرزمينی که 
 مزد گورکن از بهای آزادِی آدمی افزون است
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۴از صفحه   

جهانی در سرنوشت افغانستان افزوده شد تا جايی 
ی يک دولت فاسد و  که افغانستان در سايه

کفايت، تبديل به محلی برای نزاع و رقابت  بی
های خارجی تبديل شد که يک نمونه آن  قدرت

های جمهوری اسالمی در تقويت  سياست
های تروريستی از جمله طالبان برای  گروه

ضربه زدن به نيروهای نظامی آمريکايی مستقر 
ی  ترين نتيجه در افغانستان است، سياستی که مهم

تنها يادآوری کنيم که رهبر .  آن تقويت طالبان بود
پيشين طالبان هنگام بازگشت از ايران بود که 
توسط نيروهای نظامی آمريکا کشته شد و 

چنين ارسال اسلحه از سوی دولت ايران برای  هم
های تروريستی افغانستان بويژه طالبان و  گروه

ها از سوی سپاه پاسداران  حتا آموزش نظامی آن
 .يک موضوع کامال روشن برای همگان است

ای که از  طالبان توانست با توجه به پول و اسلحه
دو دولت پاکستان و ايران و برخی شيخ نشين 

گيری از ديگر منابع  های منطقه گرفت و بهره
گيری از  مالی مانند تجارت مواد مخدر و باج

مردم، از ميان جوانان محروم و بيکار جامعه که 
توسط دولت فاسد افغانستان هرگز ديده نشده 
بودند، سربازگيری کند و بار ديگر به يک 

ی سياسی  نيروی شبه نظامی مقتدر در صحنه
افغانستان تبديل شده و بسياری از مناطق 

تا جايی که .  افغانستان را تحت سلطه خود بگيرد
ارديبهشت طالبان توانست کنترل سد دهله  ١۶

دومين سد بزرگ افغانستان در واليت قندهار را 
بس  ارديبهشت، پيش از آتش ٢٢به دست بگيرد و 

کيلومتری کابل  ۴٠سه روزه، شهرستان نِرخ در 
هزار نفر جمعيت تحت  ۶٠را نيز با بيش از 

کنترل خود درآورد، شهری که به عنوان 
ای برای رسيدن به کابل مورد توجه  دروازه

 .طالبان قرار دارد
ست که قبضه کامل قدرت  اما اين نيز واقعيتی

توسط طالبان، بازگشت به دوران قبل از سال 
و پايان جنگ داخلی با توجه به تغييراتی  ٢٠٠١

ها افغانستان شاهد آن بوده و  که اين سال
ی نيروهای داخلی و خارجی که در  مجموعه

کنند،  ی سياسی افغانستان نقش بازی می صحنه
يکی از معضالت مهم .  پذير نيست امکان

افغانستان نقش سران احزاب فاسدی است که هر 
شان به قدرتی خارجی وابسته هستند و يا در  کدام

های يک قدرت خارجی  بهترين حالت به کمک
ی افغانستان هنوز با  جامعه.  وابسته هستند

ای روبروست که ريشه  معضالت قومی و طايفه
اصطالح  به.  داری دارد در مناسبات ماقبل سرمايه

سران اقوام و طوايف هر کدام برای خود احزاب 
نظامی خاص خود را دارند،  های شبه و دسته

مانند عبدالرشيد دوستم که از سويی از 
های افغانستان است و از  اصطالح سران ازبک به

سوی ديگر از طرف دولت ترکيه حمايت 
اصطالح طوايف و اقوام  سران به.  شود می

چون هزاره، پشتون،  بزرگ ساکن افغانستان هم
تر  جمعيت تاجيک و ازبک در کنار اقوام کم

چون بلوچ و ترکمن هر کدام از سوی يک  هم
های ايران  شوند از دولت منبع خارجی تغذيه می

های آسيای ميانه گرفته تا  و پاکستان و دولت
 .روسيه، چين و هند و حتا ترکيه، آمريکا و اروپا

های نظامی و  طلب و گروه برای احزاب قدرت
چه  های خارجی، آن نظامی افغانستان و دولت شبه

دعواها جايی ندارد همان مردم   که در اين
افغانستان هستند، همان مردمی که قربانيان اين 
جنگ داخلی ظالمانه هستند، همان دخترکانی که 

گونه وحشيانه سالخی شدند، همان مردمی که  اين

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 تنها دخالت بشريت مترقی می تواند  
 !به جنگ در فلسطين پايان دهد    

 
 
 

بيش از يک هفته است که مردم فلسطين  بار ديگر قربانی جنگی ويرانگر شده اند  که در يک سوی 
آن يک رژيم نژادپرست و اشغالگر قرار گرفته و در سوی ديگر، يک جريان ارتجاعی اسالمی و 
تروريستی که به نام مردم فلسطين در آتش اين جنگ می دمد، در يک طرف يکی از قوی ترين 
زرادخانه های نظامی و در طرف ديگر موشک پرانی نيروئی که صحنه را برای اعالم حضور خود 

اگر در روزهای اول اين ساکنين عرب زبان اسرائيل بودند که قربانی سرکوبگری .  مناسب می بيند
پليس و نيروهای امنيتی اسرائيل و تهاجمات شهرک نشينان راست افراطی قرار می گرفتند، اکنون 
ساکنين نوار غزه هستند که زير حمالت هوائی رژيم اشغالگر بايد خانه هايشان  بر سرشان خراب 

  .شود
نتانياهو نخست وزير نژادپرست اسرائيل با تمجيد از نيروهای پليس، اين جنايات و آتش باران و بخون 

همان سياستی .  کشيدن غزه را روند پايتخت سازی بيت المقدس از جانب مردم اسرائيل معرفی می کند
قرار است تبديل کردن بيت المقدس به پايتخت . اش  رسميت بخشيد" معاملۀ قرن"که ترامپ در جريان 

اين .  مردم تحت ستم و حق طلب فلسطين بگذرد  اسرائيل از مسير پاکسازی قومی و به خون کشيدن
دولت اسرائيل به شهرک .  سياست و سخنان گستاخانه چيزی جز تقديس يک طرح اشغالگرانه نيست

سازی تاکنونی در بيت المقدس شرقی به منظور تغيير ترکيب جمعيت آن بسنده نکرده و چشم انداز 
شهرک .  جابجايی را در برابر فلسطينيان که چهل درصد جمعيت آن را تشکيل می دهند قرار داه است

نشينان راست افراطی تا دندان مسلح که سياستمداران  راست آنها را سازمان داده و تجهيز کرده اند، 
اصرار دارند  که دادگاه عالی اسرائيل اخراج خانواده های فلسطينی را از بيت المقدس شرقی رسميت 

 .ببخشد
هفتصد هزار فلسطينی در جريان حمالت که در آن "  فاجعه"هفتاد  و سه سال بعد از روز 

تجاوزکارانۀ دولت جديد التأسيس اسرائيل از روستاها و  خانه و کاشانۀ خود بيرون رانده شده و صدها 
شهر و روستا خالی ازجمعيت و يا تخريب گرديدند، که ره آورد آن تجاوز، آواره نشينی بيش از چهار 

اکنون نيز .  ميليون فلسطينی در اردن، سوريه،  لبنان، در اردوگاه ها و يا در زندان بزرگ غزه است
بايد فلسطينيان ساکن اورشليم  پاکسازی شوند و ساکنين غزه به خون کشيده  شوند  تا آخرين گام ها 

اين تاريخ خونبار هفتاد و سه ساله،  هم شرح جنايت هائی است که . برای پاکسازی قومی برداشته شود
در حق فلسطينی ها  روا رفته است و هم تاريخ مقاومت های پرشور همين مردم و هم تاريخ تراژدی 
مردمی که بعد از هفتاد و سه سال جريانات بيرحم، عقب مانده و ارتجاعی  چون حماس، حزب هللا و 

 . يا جمهوری اسالمی در نقش مدافعين آنان ظاهر می شوند
گر دولت نژاد پرست و جريانات ا شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست بر اين باور است،

راست افراطی اسرائيل و نيز دولت های امپرياليستی همراه با جنبش ارتجاعی اسالمی از اين جنگ و 
تنها .  جدال بهره می جويند، اما مردم کارگر و زحمتکش  فلسطين و اسرائيل هيچ نفعی در آن ندارند

اقدام مشترک همين مردم  و پشتيبانی بی دريغ بشريت مترقی از حق عادالنه مردم فلسطين برای 
می تواند بر اين تراژدی تاريخی  ١٩۶٧تشکيل يک دولت مستقل و بازگشت اسرائيل به مرزهای سال 

تظاهرات مشترک نيروهای مترقی و پيشرو  اسرائيل  همراه با  اعراب ساکن .  نکته پايانی بگذارد
اسرائيل عليه اين بربريت همزمان با اين  جنگ و جدال خونين در شهرهای اورشليم و تل آويو بيان 

اين .  آشکار اين امر است که بديل انسانی و پيشرو برای پايان دادن به اين بحران تاريخی موجود است
 . بديل تنها می تواند مبتنی بر آزاديخواهی و برابری طلبی و ايجاد کشور مستقل فلسطين باشد

 
 !در مقابل اين جنگ خونين ساکت نباشيم!  از حق حيات مردم فلسطين دفاع کنيم

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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حکمتيست،  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاء ها 

و هسته اقليت) اقليت ( سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   
 

شک تا  اند و بی در فقر و بيکاری غرق شده
های  زمانی که مردم افغانستان اجازه بدهند قدرت

نظاميان فاسد و جنايتکار  خارجی و احزاب و شبه
در مورد افغانستان و مردم آن تصميم بگيرند، 
شرايط برای مردم افغانستان، برای مردم 

ی اين مرز و بوم بهتر نخواهد شد و در  ديده ستم
چنان قربانيان اين جنگ داخلی  فقر و بيکاری هم

 .ارتجاعی خواهند ماند
 
 
 
 
 

 مردن در سرزمينی که 
مزد گورکن از بهای آزادِی 

 آدمی افزون است
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 !پيام شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به کارگران  هفت تپه 

 
 اين پيروزی بزرگ را تبريک ميگوييم 

 
 ! رفقا! کارگران هفت تپه

 
در اين پنج سال جنبش کارگری .  پنج سال اعتراض و مبارزه آگاهانه و سازمانيافته شما به ثمر نشست

و همه نيروهای مدافع و حامی مبارزات کارگران هفت تپه شاهد صحنه های پرشور اعتراضات شما 
اعم از اعتصابات کوتاه و بلند مدت، گردهمايی ها در صحن کارخانه و در سنگر، راهپيمايی ها در 
شوش و جلو فرمانداری، پيوستن پرشور خانواده های کارگری و مردم به اعتراض و مبارزه برحق 

توطئه ها و فريب کاريها، عليه مبارزات شما و اخراج و تهديد و احضار و زندان و .  شما بودند
شکنجه و پرونده سازيها عليه نمايندگان صاحب اراده و مدافعين جسورتان از چشم کسی پنهان نماند و 

ما واقفيم که اراده و ايستادگی متحدانه و جمعی و فردی شما کارگران مبارز، توطئه ها و .  خنثی شدند
ترفندهای متعدد کارفرما و حاميان دولتی و غير دولتی استثمارگران را  خنثی کرد و راه پيشروی و 

بر خالف پروپاگاند گمراه کننده و بی پايه، خلع يد اسدبيگی های .  پيروزی کنونی شما را هموار کرد
فاسد و ضد کارگر مستقيما حاصل اتحاد، مبارزه، استقامت و اصرار شما بر خواسته های برحق تان 

پيروزی شما، پيروزی .  ما در اين دوره پرتپش مبارزاتی در کنار شما بوديم.  بود و نه هيچ چيز ديگر
کل جنبش کارگری ايران و پيروزی ما نيروهای چپ و کمونيست و همه جريانات و انسانهايی  است 

اين پيروزی بزرگ و شيرين .  که در ايران و در سطح جهان خود را در مبارزه شما شريک ميدانند
 . را صميمانه و رفيقانه تبريک ميگوييم

نمايندگان متعهد و صاحب صالحيت شما در جشن پيروزی يکشنبه  نوزدهم ارديبهشت به درست 
. اعالم کردند، تازه اين آغاز راه برای پيگيری خواسته های متعددی است که هنوز تحقق نيافته اند

تاکيد کردند، با جاری کردن نظارت کارگری بر امور و اداره شرکت هفت تپه و اتکا به تشکل مستقل 
کارگری، شورايی و مجمع عمومی نمايندگان خود ، درموقعيت مساعد جديد، با اتحاد محکمتر و 

پيشبرد چنين خط مشی و اقدامات .  اعتماد بنفس باالتر، پيگير خواسته های متحقق نشده خواهيد بود
در عين حال اطمينان داريم، با هوشياری .  روشن بينانه تضمين کننده پيشرويهای بعدی شما است

متوجه طرحها و توطئه های متعدد سرمايه داران  و دولت حامی شان در ادامه مبارزه و اکنون 
اميدواريم مثل دوره پنج ساله گذشته و با اتکا به تجارب کسب شده، طرحها و ترفندها، .  هستيد

 . مانورها و تهديدات و کار شکنی های متعدد آنها را خنثی کنيد
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست از بخشهای مختلف جنبش کارگری و جنبشهای 
اعتراضی راديکال ميخواهد، با تکيه به درسها و تجارب با ارزش مبارزات کارگران هفت تپه برای 
گسترش سراسری مبارزات کارگری و توده ای عليه وضع موجود، عليه سرمايه داری و حکومت آن 

ما نيروهای چپ و کمونيست .  همراهی و همبستگی خود را با کارگران هفت تپه محکم کنند.  بکوشند
بر تعهدمان  پای ميفشاريم، همانطور که در تمامی سالهای گذشته، در کنار مبارزات و رنج و 
مشکالت کارگران هفت تپه بوده ايم، در ادامه نيز بيدريغ همگام مبارزات کارگران شرکت نيشکر 

 . هفت تپه ، اين بخش پيشرو جنبش کارگری خواهيم بود
 

 زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

 داری جمهوری اسالمی سرنگون باد رژيم سرمايه
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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اند، بايد اشاره کرد  که هزينه  عايد خود کرده
تر از قيمتی است  ها بسيار پايين توليد اين واکسن

تر از نمونه  قيمت های ارزان که حتی واکسن
 .رسند آسترازنيکا به فروش می

بر طبق تحقيقات کالج امپريال لندن هزينه توليد 
 ٢سنت تا  ۶٠ان آ، بين   -ار  -واکسن های جديد ام
حال مجسم کنيد فايزر و .  دالر هر دوز است

دالری  ۴٠تا  ٣٠مدرنا با فروش هر دوز واکسن 
 .آورند چه سود هنگفتی به دست می

اما انحصارات داروسازی در يک سال گذشته، 
تنها از بابت فروش دارو سودهای هنگفت به 

بيماری کرونا بهای سهام اين .  جيب نزدند
ماه گذشته گاه به چند  ١٢ها را در طول  شرکت

بهای سهام  بيون تک در اين .  برابر افزايش داد
درصد، کيورواک  ١٨٧درصد، مدرنا  ٢۵٠مدت

 ٧/    ٧درصد، جانسون اند جانسون  ۴۵/    ۵
داران  برخی از سهام.  درصد، افزايش يافت

بزرگ اين انحصارات با فروش بخشی از سهام 
. خود،  صدها ميليون دالر به جيب زدند

های  انحصارات داروسازی در حالی قيمت
های کرونا وضع   انحصاری باالئی بر واکسن

ها از  اند که ميلياردها دالر توسط دولت کرده
ها کمک شد و مؤسسات  ماليات مردم به آن

تحقيقاتی عمومی و دانشگاهی، اطالعات خود را 
.  ها قراردادند برای توليد واکسن در اختيار آن

شود  در  برای نمونه واکسن مدرنا که ارزيابی می
ميليارد دالر سود به دست خواهد  ۵مبلغ  ٢٠٢١
های عمومی  ميليارد دالر از کمک ۵/    ۴۵آورد، 

های مالی  بيون تک نيز کمک.  به دست آورد
بقيه اين .  کالنی از دولت آلمان دريافت کرد

های بزرگ  ها نيز بر همين منوال کمک شرکت
 . مالی و تحقيقاتی بزرگی دريافت کردند

انحصار توليد واکسن کرونا توسط چند شرکت  
های انحصاری باعث گرديد  داروسازی و قيمت

که پس از گذشت يک سال و نيم از شيوع جهانی 
بيماری، ميلياردها تن از مردم جهان از واکسن 
محروم بمانند و روزانه هزاران تن جان خود را 

های کشورهای ثروتمند  دولت.  از دست بدهند
خريد انواع مختلف واکسن و  داری با پيش سرمايه

اکنون در کشورشان به  واکسيناسيون مجانی هم
اند که اغلب  ای از ايمنی جمعی رسيده مرحله

 ٩٧مدرنا .   اند ها را نيز ملغی ساخته محدوديت
های خود را  درصد از واکسن ٨۵درصد و فايزر 

داری اختصاص  به کشورهای ثروتمند سرمايه
 .دادند

بنابراين از بابت دسترسی به واکسن نيز شکاف 
بزرگی ميان کشورهای ثروتمند و فقير 

بر طبق  گزارشی .  داری ايجادشده است سرمايه
که آکسفام حدود يک ماه پيش انتشار داد ، در 
کشورهای ثروتمند از هر چهار نفر يک نفر 
واکسن دريافت کرده است، در کشورهای فقير، 

همچنين از اواسط .  نفر يک نفر ۵٠٠از هر 
درصد از  ٨٧آوريل، کشورهای ثروتمند بيش از 

ميليون دوز واکسن کويدی را که در جهان  ٧٠٠

 های انحصاری و قيمت
سودهای هنگفت  

 های  شرکت
 داروسازی جهان

که کشورهای  اند، درحالی شده دريافت کرده توزيع
اين است سيمای جهانی .  درصد ٠/    ٢فقير تنها 

های  که انحصارات اقتصادی و دولت
امپرياليست، سرنوشت ميلياردها انسان را در 

دست خود گرفته و سود اين انحصارات است که 
. کنند ها را تعيين می مرگ وزندگی انسان

بازند، تا  ها انسان در درد و رنج، جان می ميليون
 .داران گردد ميلياردها دالر سود عايد سرمايه
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ها کشته و زخمی، ويرانی و آوارگی  جنگ ميان حماس و دولت اسرائيل،  که از اوايل اين هفته شدت و حدت بيشتری يافته است، در کنار ده

. های ساکن نوار غزه، سبب شده امکان زندگی مسالمت آميز بين ساکنين عرب و يهود اسرائيل غير قابل تصور گردد بسياری از فلسطينی
آميز، عليرغم شرايط سخت زندگی اعراب اسرائيلی و تضييقات روزمره، در همسايگی جای خود را به جنگ داخلی سپرده  زندگی مسالمت

 .است

های تل آويو و ديگر مناطق اسرائيل،  حمله به محل سکونت و کسب و کار اعراب  های تندرو راستگرای يهودی در خيابان از سويی گروه
نشين به اقدامات  اند و از سويی ديگر جوانان عرب ساکن مناطق يهودی اسرائيلی را همراه با شعارهای نژادپرستانه در دستور کار قرار داده

 .اند مشابهی روی آورده

آنان به مالکان يهودی، به "  استرداد"اعتراضات اخير به دنبال تصميم به تخليه اجباری ساکنين عرب چند خانه در منطقه شيخ جراح و 
از طرف .  بينی بود گيری اين اعتراضات بدنبال چنين تصميمی قابل پيش شکل.  اورشليم، آغاز گرديد" سازی يهودی"عنوان بخشی از سياست 

ديگر آشکار بود که حضور گسترده پليس اسرائيل در محوطه حرم الشريف، درست مقابل مسجد االقصی، به تشديد اعتراضات منجر خواهد 
 . ای در دست نيروهای مرتجع برای تبديل اين اعتراضات به نزاع مذهبی خواهد بود شد و بهانه

دهی به  رحمانه معترضين در اين مکان حماس را وارد ميدان کرد و به او امکان داد برای جهت حضور گسترده پليس و سرکوب بی
 .اعتراضات به نفع خود تالش کند

ها خواهان تشديد  المللی آن ای و بين دهد، که نتانياهو و حماس و متحدان مرتجع منطقه نگاهی به شرايط موجود طرفين درگير نشان می
 . باشند اوضاع بوده و می

ز های فساد خود قرار دارد و به دنبال انتخابات اخير اکثريت پارلمانی خود را ا بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل،  که تحت فشار پرونده
کند و از اين طريق افکار عمومی و  عرض اندام می"  تهديد امنيت اسرائيل"دست داده است، اکنون  به عنوان رهبر نظامی در برابر 

حماس نيز از يک طرف قادر شد تا حرکت مستقل جوانان شورشی را خنثی کند و از .  دارد نمايندگان مجلس اسرائيل را به حمايت وامی
جنبش مقاومت "کوشد با شليک موشک، خود را در رأس  هاست با بحران مشروعيت روبروست، اکنون می طرف ديگر، اين جريان که سال

 .جا بزند و شرايط خود را در برابر رقيب ديگر فلسطينی، الفتح، بهبود بخشد" 

المللی،  کشورهای مختلف ارتجاعی منطقه هم در تالشند از اين جنگ تا حد امکان  در کنار کشورهای امپرياليستی و در مجموع ارتجاع بين
های عرب منطقه مانند عربستان سعودی و متحدانش به دنبال تالش اخيرشان برای نزديکی به رژيم  برخی دولت.  به سود خود استفاده کنند

دولت شبه فاشيستی اردوغان در ترکيه و حکومت فاشيستی جمهوری اسالمی نيز .  صهيونيستی، قادر نيستند مدعی منافع ملت فلسطين شوند
 . باشند برداری از اين شرايط می ای در تالش برای بهره به عنوان رقبای منطقه

ه بازندگان و قربانيان جنگی که با ابزار و قدرت نظامی کامال غيرمتوازنی در جريان است، ساکنين مناطق اسرائيلی و نوار غزه هستند، که ب
 . باشند های حماس می دنبال نجات خويش در برابر حمالت هوايی ارتش اسرائيل و موشک

ضمن محکوم کردن کشتار مردم غيرنظامی، خواهان رعايت بی قيد و شرط حقوق مردم )  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
. خواند فلسطينی ساکن اسرائيل و مناطق اشغالی بوده و همه نيروهای انقالبی و مترقی جهان را به دفاع از مبارزات مردم فلسطين فرا می

المللی تنها از طريق دفاع از مبارزات مستقل مردم فلسطين و تقويت اين مبارزات  ای و بين افشای جنايات رژيم صهيونيستی و ارتجاع منطقه
 .پذير است امکان

 
 

 المللی زنده باد همبستگی بين
 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

 ٢٠٢١ماه مه  ١۴

 !به دفاع از مبارزات مستقل ملت فلسطين برخيزيم

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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٩درصفحه   

نويسندگان نشريه اينترنتی گام بازداشت و زندانی 
شدند و سپيده قليان از مبارزان و حاميان جدی 

. تپه نيز هنوز در زندان است کارگران هفت
تپه، درنبردی بزرگ و  کارگران قهرمان هفت

های زيادی را  ها و هزينه نابرابر، درد و رنج
متحمل شدند، احضار و بازداشت و زندانی و 

های مهم و  اخراج و حتی شکنجه شدند، از تند پيچ
خطرناکی که دشمن بر سر راهشان قرار داده بود 

سالمت عبور کردند، اتحاد و استقالل خويش  به
را حفظ کردند و سرانجام سرفرازانه جام 

نه "  پيروزی را سر کشيدند و خواست و شعار
را به "  شرکت بشه دولتی  –رستمی نه بيگی 

 .کرسی نشاندند
اين پيروزی نشان داد که اگر کارگران اتحاد 

هم بايستند و دچار  داشته باشند، اگر محکم پشت
های دشمنان و مغرضان  سردرگمی در بيراهه

ريزودرشت و لغزش و نفاق نشوند، اگر پيگيرانه 
داران را  توانند سرمايه به مبارزه ادامه دهند، می

پيروزی کارگران .  نشينی وادار کنند به عقب
های  تپه برخالف نظر معدود افراد و گرايش هفت

خواهند آن را  ربط با جنبش کارگری که می بی
اهميت جلوه دهند ، درجای خود بسيار  ناچيز و بی

مهم است به دليل اينکه راه را برای .  مهم است

مهم است به دليل .  گشايد های بعدی می پيشروی
پيمايی طوالنِی پر سنگالخ و  آنکه در مسير راه

شده  تپه، گام اول برداشته ناهموار کارگران هفت
اين پيروزی، "  به گفته اسماعيل بخشی .  است
ای برای برداشتن  قدم بزرگ بود و مقدمه يک
بنابراين ، پيروزی .  است"  های بعدی قدم

ً مهم است اما اين فقط  کارگران هفت تپه قطعا
نبرد .  های بعدی بايد باشد و هست مقدمه پيروزی
تپه تازه آغازشده و به يک تعبير  کارگران هفت

اين سخن اسماعيل .  وارد مرحله جديدی شده است
تپه و ابراهيم  بخشی نماينده برجسته کارگران هفت

ما تازه به نقطه صفر "عباسی و يوسف بهمنی که 
دال بر همين برداشت و گويای اين "  رسيديم

تپه آگاه است و  واقعيت است که کارگر هفت
داند که پيروزی کنونی را بايد با پيروزهای  می

 .بعدی تکميل کند
ً اين را می داند که دور جديد  هر کارگر آگاه يقينا

تپه که با خلع يد از مالک  مبارزات کارگران هفت
تر  خصوصی شرکت، تازه آغازشده، بسی مشکل

. سال گذشته است و خواهد بود ۵تر از  و پيچيده
تعميق و تداوم مبارزه، نيازمند تدارکات کافی 

اکنون بايستی اين  تپه از هم کارگران هفت.  است
تدارکات را فراهم سازند و خود را به ابزارهای 

های حال و آينده و تجهيزات  ضروری پيشروی
. ضروری تعميق مبارزه طبقاتی مجهز سازند

تپه از روز  دانند که کارگران هفت همگان می
اولی که خواست و شعار خلع يد از اسدبيگی و 

سازی شرکت نيشکر  رستمی و لغو خصوصی
تپه و اداره آن توسط دولت را مطرح  هفت

اند، بر نظارت کارگری و مشارکت  نموده
کارگران در اداره امور شرکت نيز تأکيد داشته و 

برای .  اند تا اين لحظه بر سر پيمان خويش ايستاده
اعمال يک چنين نظارت و مشارکتی اما بايد 
ابزار ضروری آن را که معطوف به تقويت 
تشکل يابی و نقش و موقعيت کارگران است 

 .فراهم ساخت
تپه،  پيروزی و شور و شوق کارگران مبارز هفت

های بعدی را  های اميد به آينده و پيشرفت جوانه
نفس کارگران را  بارور ساخته و اعتمادبه

اين پيروزی و .  ازپيش تقويت نموده است بيش
مجموعه شرايط حاکم بر جامعه در لحظه فعلی، 

های الزم برای انسجام يابی بيشتر و ايجاد  زمينه
و تقويت و تحکيم تشکل مستقل و مناسبی که 

دهی کارگران را  بتواند تشکل يابی و سازمان
تقويت کند و وظيفه اعمال کنترل و نظارت 
کارگری را انجام دهد، به وجود آورده 

خوشبختانه هم سنديکای مبارز کارگران .است
تپه و هم اسماعيل بخشی و ديگر کارگران  هفت

تپه به اين نياز مبرم و مهم آگاهی  پيشرو هفت
فقط در طرح ضرورت تشکل، بلکه  دارند و نه

سنديکای .  اند قدم شده برای ايجاد آن نيز پيش
" نويسد تپه در بيانيه خود می کارگران نيشکر هفت

آنچه در شرايط کنونی بسيار حائز اهميت است 
اين هست که کارگران بايد در اولين اقدام، خود 

. دهی کنند را در تشکل مستقل کارگری سازمان
تشکلی که به نيروی کارگران ايجادشده باشد و 
بتواند با نظر و خرد جمعی کارگران خود را 

اسماعيل بخشی نيز طی ده "  .دهی کند سازمان
روز اخير بارها بر ضرورت تشکل و نظارت 
کارگران بر امور شرکت تأکيد نموده و ضمن 

تپه، از  اشاره به سابقه تشکل يابی در هفت
برای ايجاد و "  مجمع نمايندگان"اندازی  راه

تپه  رسميت داد به تشکل مستقل کارگران هفت
 .سخن گفته  است

تا جايی که به امر تشکل يابی و ايجاد تشکل 
توان در  گردد، می تپه برمی مستقل کارگران هفت

جهت ايجاد، تقويت و تحکيم دو شکل مشخص 
 .تپه سابقه دارد تالش نمود سازمانی که در هفت

در مرحله اول بسيار ضروری و مهم است که 
تپه، تشکل مستقل خود را که بتواند  کارگران هفت

مبارزات کارگران را در مرحله کنونی سازمان 
دهد و موضوع بسيار مهم و حياتی کنترل و 
نظارت کارگری را عملی سازد ايجاد و تقويت 

تپه البته  سوابق فعاليت کارگران آگاه هفت.  کنند
ها و ماتريال  حاکی از اين واقعيت است که نطفه

اوليه چنين تشکلی که بانام شورای مستقل 
تپه متشکل از نمايندگان کارگران  کارگران هفت

به وجود آمد  ٩٧های مختلف در پاييز سال  بخش
تغيير و .  اما اين هنوز کافی نيست.  وجود دارد

ساله اخير و نيز شرايط  تحوالت و تجارب سه
جديد بعد از خلع يد از مالک خصوصی، ايجاب 

تپه در اولين اقدام خود  کند که کارگران هفت می
. يافته را سازمان دهند يک تشکل مستقل و انسجام

بسيار مهم است که اين تشکل به همت و ابتکار 
خود کارگران ايجاد شود، از ماندات و حمايت 
بدنه کارگری برخوردار باشد و بتواند خود را 

مهم نيست اين تشکل چه نامی داشته .  تحکيم کند
باشد، مهم اما اين است که کارکرد و وظايف آن 
با شرايط کنونی و اعمال کنترل و نظارت 

جنبش کارگری جهانی .  کارگری منطبق باشد
تجارب گوناگونی را در اين زمينه به ثبت رسانده 

دهی را در دستور کار  و اشکالی از سازمان
کارگران کشورهای مختلف قرار داده است که با 

ها و تجارب مبارزاتی کارگران خوانايی  سنت
در برخی کشورها کارگران در چنين . داشته است

های کارگری  مقاطعی  خود را در کميسيون
ای ديگر از کشورها  در پاره.  اند متشکل نموده

اند و در  های کارگری را سازمان داده کميته
البته شورا نه به .  برخی ديگر شوراهای کارگری

معنای ارگان اعمال قدرت و اراده سياسی 
کارگران، بلکه برای اعمال کنترل و نظارت 

. کارگری از نمونه آنچه در ايتاليا به وجود آمد
های مختلفی دارند  رغم آنکه نام ها علی اين تشکل

دار و رژيم سياسی حاکم  و همگی با طبقه سرمايه
اند، اما اهم وظايف  درگير و چنگ در چنگ شده

. ها اعمال کنترل و نظارت کارگری بوده است آن
هايی ضمن انجام  کارگران متشکل در چنين تشکل

وظايف يادشده و در پروسه مبارزه طبقاتی دانش 
در .  دهند  و آگاهی سياسی خود را نيز ارتقا می

ها اين استعداد و ظرفيت وجود  ساختار اين تشکل
تر و  دارد که خود را برای نيازهای مراحل عالی

برخالف .  تر مبارزه طبقاتی آماده کنند پيشرفته
ها  های صنفی کارگری، اين تشکل اتحاديه

های پرورش پرولترها را  توانند مبنای قابليت می
فراهم سازند و آگاهی سياسی کارگران را افزايش 

های مستقل کارگری استعداد  گونه تشکل اين.  دهند
فقط  آن رادارند بدان درجه رشد و ارتقا يابند که نه

اين يا آن شرکت و کارخانه، بلکه تمام جامعه را 
بنابراين بدون فوت وقت بايد تشکل .  اداره کنند

تپه را سازمان داد و پروسه  مستقل کارگران هفت
 .کنترل و نظارت کارگری را آغاز کرد

در مرحله بعدی، سنديکای مبارز کارگران 
تپه و ضرورت ترميم و بازسازی آن  نيشکر هفت

١٠از صفحه   

 تپه، کنترل و نظارت کارگری گام بعدی هفت

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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سال از بازگشائی سنديکای  ١۴قريب به .  است
 ١٣٨٧تپه در آبان سال  کارگران نيشکر هفت

های مثبت و خدمات سنديکا به  فعاليت.گذشته است
تپه را حتی دشمنان اين سنديکا نيز  کارگران هفت

سنديکای کارگران نيشکر .  توانند انکار کنند نمی
ها، تحوالت گوناگونی را  تپه در طی اين سال هفت

بسياری از فعاالن اصلی آن .  از سر گذرانده است
برخی ديگر از .  اند شده بارها بازداشت و زندانی

مديره، سنديکا را ترک نموده  اعضای اوليه هيئت
گذاران اصلی سنديکای  پايه.  اند و يا اخراج شده

تپه از همان آغاز و حتی  کارگران نيشکر هفت
پيش از اعالم رسمی موجوديت سنديکا، مورد 
تعقيب و پيگرد و سرکوب دستگاه امنيتی قرار 

ها  ها و محدوديت رغم تمام دشواری اما به.  گرفتند
ها، اين سنديکا به همت کارگران آگاه و  و هزينه

تپه پا  پيشرو و با حمايت گسترده کارگران هفت
تعقيب و پيگرد مداوم پليسی و .گرفت
سو،  سازی برای فعاالن سنديکا از يک پرونده

های عناصر وازده سابقاً  پاشی ها و سم خرابکاری
عضو سنديکا از سوی ديگر، ضربات ملموسی 

فقط موانع جدی بر  بر سنديکا وارد ساخت و نه
عنوان يک تشکل  سر راه ايفای نقش سنديکا به

ای ايجاد کرد، بلکه مانع از اين شد که  توده
سنديکا در مقاطع مختلف و الزم، مجمع عمومی 

اکنون با توجه به شرايط و .  خود را برگزار نمايد
تپه  موقعيت استثنايی که پيروزی کارگران هفت

زده است، وقت آن است که سنديکای  آن را رقم
  -تپه تحرکی تازه از خود نشان دهد کارگران هفت

البته تا آن جا که يک سنديکای کارگری تحت 
های  حاکميت ارتجاع اسالمی و در غياب آزادی

و    -تواند حيات فعالی داشته باشد سياسی می
مجمع عمومی خود را به هر شکل ممکن و 

تپه بتوانند  مناسب برگزار نمايد تا کارگران هفت
مديره سنديکا انتخاب  اعضای کافی برای هيئت

ای در رگان سنديکای محبوب  کنند، خون تازه
خويش جاری سازند و برای هميشه بر تمام 

پايه  های بی ها و حرف پاشی ها، سم بدگويی
 .بدخواهان و دشمنان سنديکا پايان دهند

نکته بسيار مهم ديگر در لحظه کنونی مبارزات 
تپه، بازگشت به کار اسماعيل  کارگران هفت

بخشی، دمحم خنيفر، ايمان خضری ، ساالر بيژنی 
اخراج اين .  و بقيه کارگران اخراجی است

ً در دوره اسدبيگی دزد و فاسد و  کارگران تماما
کلی از اعتبار  داده و به ابر قاچاقچی ارز رخ

فوريت بايد  اين کارگران اخراجی به.  ساقط است
به سرکارهای خود بازگردند و تمام خسارات 
دوره اخراج بايستی به اين کارگران پرداخت 

لباس کاری که در روز جشن پيروزی .  شود
تپه از طرف کارگران به اسماعيل  کارگران هفت

بخشی هديه داده شد، حرف آخر کارگران در 
. مورد بازگشت به کار اسماعيل بخشی بود

تپه البته برای تحقق اين خواست  کارگران هفت
اند،  های زيادی انجام داده و تالش  مبارزه کرده

تری اين خواست را  اکنون اما بايد به نحو جدی
 .دنبال کنند و آن را عملی سازند

موارد يادشده کمترين اقداماتی است که کارگران 
. توانند آن را دنبال کنند تپه در اين دوره می هفت

تپه طعم نخستين مرحله  که کارگران هفت اکنون
اند و شور و شوق و روحيه  پيروزی را چشيده

نفس درميان کارگران  ويژه اعتمادبه مبارزاتی به
باال است، وقت آن است که اين اقدامات را نيز 

رأی دادگاه در مورد خلع يد از .  عملی سازند
اسدبيگی و رستمی و ابطال واگذاری کشت و 

صادر شد  ٩٩تپه در زمستان  صنعت نيشکر هفت
تپه،  رغم خواست و اصرار کارگران هفت اما به

طور  ها و به گيری در رسانه اين رأی و تصميم
علت تأخير در اعالم "  تسنيم. "رسمی اعالم نشد
تمهيد شرايط انتقال مالکيت "حکم دادگاه را 

توسط دولت و جلوگيری از به وجود آمدن 
اما هرکس اين .  اعالم کرد"  مشکالت کارگری 

های حکومتی سرگرم تبليغات  داند که جناح را می
انتخاباتی و بازارگرمی برای خود هستند و هيچ 

اند از رويدادهای کارگری  بعيد نيست که خواسته
تپه و ماجرای خلع يد از بخش  در هفت

اعالم .  برداری کنند خصوصی، به سود خود بهره
خبر خلع مالکيت از اسدبيگی و رستمی سه ماه 

زمانی آن با نزديک شدن  بعد از صدور رأی و هم
انتخابات رياست جمهوری، آشکارا يک 

برداری تبليغاتی به سود يک جناح حکومت  بهره
شواهد ديگری نيز حاکی از آن است که .  است
هايی دامن زده و حتی  ها به بحث ای از رسانه پاره

گفتگوها و نظرات برخی کارگران را نيز 
اند تا در آستانه مضحکه انتخاباتی،  انعکاس داده

. ها را اندکی تلطيف دهند فضای حاکم بر رسانه
ترديدی در اين مسئله نيست که حاکميت و 

های آن از هر موضوع و هر فرصتی به  جناح
توانند  کارگران نيز می.  کنند سود خود استفاده می

با ارزيابی از شرايط، از موقعيت کنونی استفاده 
های  نموده ، صدای خود را رساتر سازند و گام

استفاده .  مهمی برای متشکل شدن خويش بردارند
ها بحث و  رانی های مجازی، سخن وسيع از شبکه

ها  اين.  ها در همين راستا است گفتگو در رسانه
های بسيار تأثيرگذار و مهمی هستند که  فعاليت

درحال حاضر اسماعيل بخشی، ابراهيم عباسی، 
يوسف بهمنی، دمحم خنيفر و برخی ديگر از 

. دهند تپه دارند انجام می کارگران پيشرو هفت
ی فعاليت را گسترش  اکنون اما بايد عرصه

کار شد و تشکل مستقل  به بايد دست.  بيشتری داد 
تپه را داير کرد، سنديکای  کارگران هفت

تپه را ترميم و بازسازی  کارگران نيشکر هفت
کرد و همه کار گران اخراجی را به سرکار 

تپه قبل از هر موضوعی  کارگر هفت.  بازگرداند
ما "  اکنون بايد اين نکته ملکه ذهنش باشد که 

 ".توانيم می
نکته بسيار مهم ديگری که تحت هر شرايطی 
نبايد فراموش کرد، توطئه عليه فعاالن کارگری، 

تپه، توطئه عليه  توطئه عليه حاميان کارگران هفت
تشکل مستقل و سنديکای مبارز کارگران نيشکر 

دار ساختن مبارزات کارگران  تپه و خدشه هفت
 . تپه است هفت

سازی عليه فرزانه زيالبی وکيل جسور  پرونده
ها همواره در  تپه که در اين سال کارگران هفت

تپه بوده است،  کنار و ياور کارگران هفت
ای از اقدامات سرکوبگرانه و توطئه آميز  نمونه

سوءاستفاده از تجمع و جشن .  عليه کارگران است
و سرور کارگران و آوردن پرچم جمهوری 

کارگران "اسالمی و نيز تهيه بنر با امضای 
مبنی بر تشکر از نمايندگان "  تپه نيشکر هفت

مجلس و ابراهيم رئيسی به خاطر خلع يد از 
ی ديگری از اقدامات  اسدبيگی، نشانه و نمونه

بدون شک .  توطئه گرانه طبقه حاکم است
شده و انجام خواهد شد که  های زيادی انجام تالش

آميز  های موفقيت مبارزات دالورانه و فعاليت
دار  تپه ناديده گرفته و يا خدشه کارگران هفت

اما مبارزات شجاعانه و اعتصابات مکرر .  شود
تپه قابل کتمان نيست  و چندين ساله کارگران هفت

تپه نيز هوشيارتر،  و عالوه براين کارگران هفت
تر از آن هستند که در دام چنين  تر و باتجربه آگاه

هايی گرفتار شوند و يا با چنين  خرابکاری
کارگران .  ها رفت هايی بتوان به مقابله آن ترفند
تپه با حفظ اتحاد و هوشياری و استقالل  هفت

مبارزاتی و با ايجاد و تحکيم تشکل مستقل 
ً به آن  کارگران هفت تپه و انجام اقداماتی که فوقا
ها را  سادگی قادرند اين تيپ توطئه اشاره شد، به

ها و  نيز خنثی سازند و از همه اين پيچ
ها به سالمت و سرافرازی عبور  گذاری کمين
 .کنند

 

٨از صفحه   

 تپه، کنترل و نظارت کارگری گام بعدی هفت



 ٩٢٠شماره   ١۴٠٠ارديبهشت   ٢٧    10

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

١٠ 

حق، موجی از  تپه بود، به ای کارگران هفت مرحله
کوبی کارگران شرکت  شادی و جشن و پای

فقط  تپه را در پی داشت و کام نه نيشکر هفت
کارگران اين شرکت، بلکه ساير کارگران و تمام 

. تپه را شيرين ساخت حاميان کارگران هفت
سال مبارزه  ۵تپه بعد از  کارگران مبارز هفت

ها اعتصاب بزرگ و  دهی ده مستمر و سازمان
تجمعات و اعتراضات خيابانی مکرر، توانستند 

. های خود را به دولت بقبوالنند يکی از خواست
در جريان اين مبارزات، ساير اقشار زحمتکش 

تپه برخاستند و  نيز به حمايت از کارگران هفت
تپه از نمونه  بسياری از حاميان کارگران هفت

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . 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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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  
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