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توافقی که به سلطه طالبان بر 
 افغانستان انجاميد

 
گرای طالبان،  آسای گروه اسالم حمالت برق

سقوط پياپی شهرها و سرانجام اشغال کابل ، 
فاجعه جديدی است که مردم ستمديده افغانستان با 

همگان در اين چند روز .  اند آن مواجه شده
های دلخراشی از ترس و اضطراب ، سيل  صحنه

خالی يا يک   فرار و مهاجرت مردمی که با دست
چمدان با کودکان کم سن و سال حتی  بر روی 

سوی مرزهای کشورهای  فرغون در حال فرار به
همسايه افغانستان بودند، يا در فرودگاه کابل 

بودند   که  خود را به بدنه هواپيما چسبانده درحالی
و از ارتفاع هزار متری به زمين سقوط کردند، يا 

برای اکثريت .  زير چرخ هواپيما له شدند، ديدند
ازاين،  ها پيش بزرگ مردم افغانستان که سال

گرايان  وسطايی اسالم وحشيگری و بربريت قرون
طالبان را تجربه کرده بودند، حضور دوباره 

 .ها در قدرت اتفاقی هولناک است آن
وسطايی چنين  اما چه شد که اين مرتجعين قرون

سهل و ساده، بار ديگر بر افغانستان مسلط  شدند 
ترين شهرها تا کابل  و در فاصله تنها دو هفته مهم

را به تصرف درآوردند، دولت مستقر فروپاشيد و 
جمهوری آن به قول خودش فرصت نيافت  رئيس

هايش را عوض کند و سراسيمه به  که حتی کفش
 امارات متحده عربی فرار کرد؟ 

شود، اين است که اين  پاسخی که اغلب داده می
وپرداخته امپرياليسم آمريکا بيش از  دولت ساخته

آن پوشالی و فاسد بود که بتواند در برابر 
نيروهای طالبان که حتی حاضرند برای پيروزی 

در .  دست به عمليات انتحاری بزنند، مقاومت کند
پوشالی و فاسد بودن دولتی که يک قدرت 

اما اين .  خارجی آن را برپا کرد ، ترديدی نيست
ً در پی تعرض  استدالل صحيح می بود اگر واقعا

گسترده چند هفته اخير، جنگی ميان ارتش 
که در  درحالی.  داده بود افغانستان و طالبان رخ

درپی خبر از  روزهای پيش از سقوط کابل، پی
حمالت طالبان و تصرف شهرهای افغانستان 

که جنگ و مقاومتی در  يافت بدون اين انتشار می
درواقع جنگی رخ نداد تا بتوان گفت که . کار باشد

هزارنفره افغانستان با  ٣٠٠تا  ١٠٠مثالً ارتش 
های پيشرفته آمريکائی در  ها و سالح آموزش

هزارنفره طالبان شکست  ٧٠تا  ۵٠برابر نيروی 
که جنگی رخ دهد يا مقاومتی  بدون اين.  خورد

صورت گيرد، نيروهای نظامی دولت افغانستان 
تسليم طالبان شدند يا از جنگيدن امتناع نمودند و 

چرا چنين اتفاقی رخ داد؟ .  خود را کنار کشيدند
پاسخ اين است که اصالً قراری نبود مقاومتی  

پيشاپيش توافق شده  .  صورت گيرد و جنگی رخ دهد 

سهل انگاری و بی مسئوليتی مقامات جمهوری 
اسالمی در مقابله با شيوع ويروس کرونا، عدم 
قرنطينه مناطق قرمز، دنبال کردن اجرای 
سياست جنايتکارانه مصونيت جمعی و در 
نهايت، اعالم ممنوعيت واردات واکسن های 
خارجی توسط خامنه ای، شرايط بسيار مرگباری 

در .  را برای توده های مردم ايران رقم زده است
پی تداوم اين بی مسئوليتی و عدم شتاب بخشيدن 
به واکسيناسيون عمومی، هم اينک تمامی کشور 

کابوس مرگ .  به تسخير کرونا در آمده است
روزانه .  درب هر خانه ای را دق الباب می کند

صدها نفر جان می بازند و ده ها هزار نفر راهی 

 گزارشی از اکسيون اعتراض به مناسبت 
  ۶٠کشتار زندانيان سياسی در دهه 

 توسط رژيم جمهوری اسالمی در هامبورگ
 

 گزارشی از آکسيون در حمايت از زنان و مردم زحمتکش افغانستان
 های امپرياليستی در لندن و عليه طالبان و سياست

  ۶درصفحه 

٣درصفحه  ۴درصفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣۴شماره  ١۴٠٠شهريور   ١ –سال  چهل و سه 

 شکست واکسيناسيون 
 و فوران خشمی 
 که در راه است  

که در " امدام امام"مرتضی بختياری رئيس کميته 
های  طول حيات جمهوری اسالمی مسئوليت

مقامی ابراهيم رئيسی در آستان  گوناگونی از قائم
قدس تا وزارت دادگستری و رياست سازمان 

 ٢۴ها را برعهده داشته است، روز يکشنبه  زندان
سازی  انديشی ملی پياده هم"خرداد در دومين 

: ، گفت"راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی
دهنده آن است که به طور  برآوردها نشان"

حدود  ١٣٩٨تا  ١٣٨٠متوسط در دوره زمانی 
درصد از جمعيت زير خط فقر چند بعدی  ٣٣

هزار تومان در  ٩۵٠اند و خط فقر از  قرار گرفته

 ١٣٩٩ميليون تومان در سال  ١٠به  ١٣٩٠سال 
دهد  برای نمونه اين مطالعه نشان می.  رسيده است

در حالی که جمعيت زير خط فقر مطلق از سال 
درصد رسيده است، اما از سال  ١۵به  ٩۶تا  ٩٢
 ".درصد افزايش يافته است ٣٠به  ٩٨تا  ٩۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز روز 
منتشر کرد "  پايش فقر"شنبه گزارشی با عنوان 
خط فقر برای خانوار  ٩٨که براساس آن در سال 

هزار تومان و چهار  ٧۵٨ميليون و  ٢سه نفره 
هزار تومان برآورد شده  ٣٨۵ميليون و  ٣نفره 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

قربانيان کرونا .  کند رحمانه درو می داس مرگ بی
گشوده، روزانه  جا تلنبار شده و قبرهای دهان همه

جنايت فجيع .  کشند صدها تن را به کام خود می
طبقه حاکم و مرتجع رأس نظام، سراسر کشور 

چه بسيار کارگران و .  پوش کرده است را سياه
زحمتکشانی که تنها تزريق يک واکسن معتبر، 
ضامن نجات جانشان بود، در سکوت و 

ها و سود ورزی  خبری، قربانی سياست بی
اکثر اين قربانيان که .  مرتجعين حاکم شدند

تجاوز )  آمار رسمی(هزار ١٠٠شمارشان از 
کشانی  کرده است، کارگران و تهيدستان و زحمت

اند و هزينه دارو و درمان  هستند که واکسينه نشده

 کرونا، طبقه کارگر
 و يک مبارزه 

 عيار سياسی تمام 

 ارمغان جمهوری اسالمی فقر است و بيکاری و مرگ

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 حاکميت سياه طالبان را نبايد تحمل کرد
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١از صفحه   
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بود که جنگ به پايان رسيده و طالبان بايد قدرت را  
ها پيش، سران    اين را از مدت .  به دست بگيرد 

دستگاه دولتی افغانستان و نيروهای نظامی و امنيتی  
 . دانستند   آن نيزمی 

قرار بود که پس از شکست طرح    ماجرا ازاين 
خواهان    طلبانه خاورميانه بزرگ جمهوری   توسعه 

آمريکا به رهبری بوش پسر و افزايش تلفات و  
های روزافزون مالی در افغانستان، دولت    هزينه 

اش    آمريکا به اين نتيجه رسيد که بايد نيروی نظامی 
بديل قدرت در اين  .  را از افغانستان بيرون بکشد 

کشور بازهم برای آمريکا، همان طالبانی بود که  
دهی امپرياليسم آمريکا و    بار با حمايت و سازمان   يک 

های ارتجاعی منطقه از نمونه پاکستان،    دولت 
عربستان و امارات متحده عربی به قدرت رسيد و  
بساط امارت اسالمی افغانستان را برپا کرد و سپس  

اين  .  شده بود   با لشکرکشی نظامی آمريکا سرنگون 
ً ازآن  های    رو نبود که قدرت   بديل قدرت البته صرفا

گرايان خاورميانه    امپرياليست همواره عاشق اسالم 
هستند، بلکه بر اين ارزيابی سياسی نيز مبتنی بود  
که طالبان در ميان مردم مناطق عقب مانده پشتون  
نشين که حدود نيمی از جمعيت افغانستان را تشکيل  

دهند، نفوذ و پايگاه دارد و به سادگی هم ممکن    می 
. های جنگی اين گروه برآمد   نيست از پس شيوه 

طالبان کمی پس از سرنگونی با حمايت دولت  
های    پاکستان و کمک مالی و تسليحاتی برخی دولت 

ديگر، بار ديگر فعاليت نظامی خود را در مناطق  
پشتون نشين از سر گرفته بود، حتی مناطقی را به  
تصرف خود درآورد و به جنگ پارتيزانی عليه  
نيروهای نظامی آمريکا و ارتش تازه ايجاد شده  

چرخش مجدد دولت آمريکا  .  افغانستان روی آورد 
سوی طالبان از دوران زمامداری اوباما آغاز    به 

دولت آمريکا از همان ايام باب مذاکره  .  گرديد 
يک    ١٣٩٢ غيرمستقيم با اين گروه را گشود و در  

. ها در قطر ايجاد کرد   دفتر نمايندگی سياسی برای آن 
رغم کشمکشی که بين دولت افغانستان و آمريکا    به 

بر سر اين دفتر رخ داد، آمريکا به سياست خود  
تحرکات سياسی  .  برای نزديکی به طالبان ادامه داد 

طالبان پس از ايجاد اين دفتر، افزايش يافت و از  
های ديگر ازنظر سياسی، مالی و    جانب برخی دولت 

مذاکرات غيررسمی و  .  تسليحاتی نيز تقويت شدند 
در مهرماه سال  .  ادامه يافت   ٩٧ پشت پرده تا سال  

عنوان نماينده ويژه وزارت خارجه    خليل زاد به   ٩٧ 
آمريکا در افغانستان، مذاکرات رسمی و علنی  

. اصطالح صلح  با نمايندگان طالبان را آغاز کرد   به 
های پشت پرده،    پس از يازده دور مذاکرات و توافق 

در اجالس دوحه با    ٩٨ اسفند    ١٠ سرانجام روز  
ها که    حضور تعدادی از نمايندگان دولت 

هيئت نمايندگی    ٣٠ ها را    ها تعداد آن   خبرگزاری 
اعالم نمودند و وزير خارجه آمريکا و نماينده ويژه  

عنوان نماينده اتحاديه اروپا نيز در آن    آلمان به 
ای ميان دولت آمريکا و    نامه   حضور داشتند، توافق 

" امارت اسالمی افغانستان "طالبان به عنوان نماينده  
نامه مکرر    گرچه در اين توافق .  به امضاء رسيد 
امارت اسالمی افغانستان توسط  "  تاکيد شد که  

، اما  "شود   عنوان دولت شناخته نمی   متحده به   اياالت 
نامه تحت عنوان امارت اسالمی    طرف اين توافق   يک 

ترين    نامه توسط مهم   افغانستان، حضور و تائيد توافق 
نامه    ای و نيز مفاد توافق   های جهانی و منطقه   قدرت 

ساخت که اين قراردادی ميان دو دولت    روشن می 

نامه دولت آمريکا با طالبان به    اين توافق .  است 
که    عنوان نماينده امارت اسالمی افغانستان، درحالی 

ً رسمی افغانستان هيچ نقشی در آن   دولت ظاهرا
نداشت و حتی نمايندگان اين دولت دعوت رسمی  

رغم ظاهرسازی در مورد مذاکرات بين    نداشتند، به 
افغانی در آينده، معنای ديگری جز اين نداشت که  

 .رسماً  قدرت به طالبان واگذارشده است 
هزار زندانی    ۵ نامه قرار شد    بر طبق اين توافق 

 .طالبان آزاد شوند 
متحده، متحدان آن و ائتالف،    اياالت "توافق شد  

مانده را از افغانستان طی    خروج کليه نيروهای باقی 
 ."مانده تکميل کنند   ماه ونيم باقی   ٩ 
متحده، متحدان آن و ائتالف،    اياالت "توافق شد     

مانده خارج    های باقی   تمام نيروهای خود را از پايگاه 
 ." خواهند کرد 

متحده و متحدانش از تهديد يا استفاده    توافق شد اياالت 
از زور عليه تماميت ارضی يا استقالل سياسی  
افغانستان يا مداخله در مورد امور داخلی اين کشور  

ها عليه اعضای    تحريم .  خودداری خواهند کرد 
 .طالبان نيز برداشته شد 

امارت اسالمی افغانستان هم پذيرفت به هيچ يک از  
ها ازجمله القاعده    اعضايش، ساير افراد و گروه 

اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهديد  
متحده و متحدانش استفاده کنند و با    امنيت اياالت 

متحده و متحدانش    ها يا افرادی که امنيت اياالت   گروه 
 .کنند، همکاری نخواهد کرد   را تهديد می 

امارت اسالمی افغانستان برای کسانی که تهديدی  
متحده و متحدانش محسوب شوند،    برای امنيت اياالت 

ويزا، پاسپورت، مجوز سفر يا ساير اسناد قانونی را  
 .ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد   برای ورود آن 

از همين مفاد توافق نامه کامالً روشن است که  
ها پايان يافته و تسليم افغانستان به گروه    درگيری 

 .گرای طالبان قطعيت يافته است   اسالم 
های رسمی دولت افغانستان نيز    مقامات و شخصيت  

. هريک به نحوی اين توافقنامه تسليم را تائيد کردند 
عبدهللا عبدهللا، رئيس اجرايی دولت افغانستان از  
امضای اين توافقنامه ميان آمريکا و طالبان استقبال  

ژنرال دوستم با صدور يک اعالميه از  .  کرد 
امضای اين توافقنامه پشتيبانی کرد و آن را آغاز  

 .  ساله اعالم کرد   روندی برای پايان يافتن جنگ چهل 
: جمهوری پيشين افغانستان گفت   حامد کرزای رئيس 

نامه آمريکا و طالبان گام بزرگی برای پايان    موافقت 
 .دادن به جنگ و استقرار صلح است 

رئيس شورای عالی صلح نيز آن را گام مهمی در  
اشرف غنی هم به  .  جهت حل بحران جنگ دانست 

 .بازی ادامه داد و فقط نق زد   دودوزه 
با اين اوصاف روشن است چرا ارتش افغانستان در   

برابر حمالت طالبان مقاومتی نکرد، چرا فرماندهان  
نظامی که ظاهراً قرار بود بجنگند واحدهای خود را  
رها کردند و تسليم طالبان شدند، چرا نيروهای  

چون همه  .  جای جنگ خود را کنار کشيدند   نظامی به 
دانستند دولت آمريکا بر طبق توافق نامه دوحه    می 

پذيرفته است که طالبان قدرت را در افغانستان در  
نيروی نظامی دولت افغانستان که به  .  دست بگيرد 

حمايت مالی، تسليحاتی و نظامی آمريکا متکی بود،  
ای برای مقاومت    از اين پس ديگر هيچ دليل و انگيزه 

که چرا طالبان    اين است دليل اين .  و جنگ نداشت 
تنها تعدادی از    سادگی در طول چند روز نه   به 

ترين شهرها بلکه حتی پايتخت را بدون جنگ و    مهم 

چون هيچ مانعی در برابرش  .  مقاومت تصرف کرد 
 . نبود 

طالبان از همان فردای امضای توافق نامه در حالی  
که خيالش از جانب حمالت نظامی آمريکا راحت  

های جهانی    ترين قدرت   شده بود و از حمايت بزرگ 
برخوردار شده بود، يک رشته حمالت گسترده را  

 . در سراسر افغانستان سازمان داد 
های رسمی دولت آمريکا تا سال    بر طبق گزارش 

درصد افغانستان در دست طالبان و    ١۴ ، تنها  ٩٧ 
درصد عرصه درگيری بود، اما تا اوايل سال    ٣٠ 

  ١٢٧ های افغانستان،    ، از مجموع شهرستان   ١۴٠٠ 
شهرستان تحت    ١٩٣ شهرستان در کنترل دولت،  

شهرستان نيز در کنترل طالبان قرار    ٧٧ درگيری و  
هم زمان با نزديک شدن موعد خروج کامل  .  گرفت 

نيروهای نظامی آمريکا در سپتامبر، طالبان تعرض  
نهائی خود را برای تسلط بر سراسر افغانستان  

آسائی داشت که    سازمان داد و چنان پيشروی برق 
حتی  آمريکا، اروپا و ناتو هنوز فرصت نکرده  
بودند آخرين نيروها و وابستگان خود را از  
افغانستان خارج کنند و به حالت ترس و گريز  

 . نيروهای خود را از افغانستان خارج کردند 
دردسر همچون    تواند بی   اما بعد چه؟ آيا طالبان می 

اش را در افغانستان برپا کند؟    گذشته، امارت اسالمی 
ترديدی نيست که طالبان برخالف ياوه سرائی  

های حامی اين گروه، همان طالبان گذشته است    دولت 
و تمام تالشش را برای برپائی امارت اسالمی به  

سال،    ٢٠ اما در اين فاصله  .  کار خواهد بست 
داده که مانع جدی بر سر    تغييراتی در افغانستان رخ 

مردم افغانستان از دوران  .  راه اهداف طالبان است 
اند،    سلطه گذشته طالبان تجارب بزرگی اندوخته 

يافته و نسل جوانی که در    ها افزايش   سطح آگاهی آن 
سال پرورش يافته و سبک زندگی ديگری    ٢٠ اين  

پيداکرده و با وسايل ارتباطی جديد با دنيای خارج از  
است،    تری قرار گرفته   افغانستان در ارتباط نزديک 

گرای    تسليم خواست و اهداف اين گروه اسالم 
به ويژه زنان برای حفظ  .  ارتجاعی نخواهند شد 

آوردهای خود در مقابل طالبان واکنش نشان    دست 
کنند و مبارزه خواهند    دهند، مقاومت می   می 
طالبان اين بار نه با اين يا آن گروه، بلکه با  .کرد 

ها تن از مردم افغانستان طرف هستند که    ميليون 
وسطايی    خواهند تسليم زورگويی و افکار قرون   نمی 

گونه که تجربه    عالوه بر اين، همان .  شوند   طالبان  
اصطالح مذاکرات بين افغانی در اين دو سال    به 

سادگی حاضر به تقسيم    نشان داده است، طالبان به 
ً امارت  .  های رقيب نيست   قدرت با گروه  اساسا

نفوذ رقيب در    های ذی   اسالمی با سهيم کردن گروه 
ممکن است طالبان برای  .  قدرت ناسازگار است 

المللی    تحکيم موقعيت داخلی خود و جلب حمايت بين 
های رقيب    مدت کوتاهی هم با برخی از اين گروه 
اين يعنی  .  مدارا کند، اما چندان دوام نخواهد آورد 

هايی که در ميان مردم يا    ها و شخصيت   گروه 
مناطقی از افغانستان نفوذ دارند، علم شورش را  
ً بلند خواهند کرد و اين احتمال قوی است که   مجددا

های داخلی    افغانستان با دور جديدی از جنگ 
بنابراين، قدرت گيری طالبان در بطن  .  رو شود   روبه 

زودی سر    هائی است که به     خود حامل بحران 
 .  بازخواهند کرد 
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١از صفحه   

٧درصفحه   

در تامين واکسن کرونا را  دنبال کرده اند، به خوبی  
روشن است که نه فقط خامنه ای، بلکه کل هيئت  
حاکمه ايران، از دولت و دستگاه قضايی و مجلس  
ارتجاع اسالمی گرفته تا وزارت بهداشت و سپاه  
پاسداران و ستاد اجرايی فرمان امام و مليجکی به  
نام سعيد نمکی، جملگی در مجموعه ای به نام هيئت  
حاکمه ايران در ايجاد اين وضعيت مرگبار مسئول  

 .هستند 
ويدئوهای منتشره از بيماران مستاصل، خانواده های  
سرگردان در بيرون بيمارستان ها، پرستارانی که  
خسته و فرسوده شده اند، پزشکانی که اعتراض  
شان بلند شده است، جنازه هايی که در بيرون  
بيمارستان ها در کنار هم رديف شده اند، گورستان  
هايی که ديگر جايی برای پذيرش مردگان ندارند،  
زنانی که در کنار مردگان خود ضجه می زنند،  
مردانی که جنايت جمهوری اسالمی را فرياد می  
کنند، هنرمندانی که انگشت اتهام به سوی خامنه ای  
گرفته اند، نويسندگانی که خشم خود را در جوهر قلم  
ريخته اند و وکاليی که اين روزها به اتهام نوشتن  
کيفرخواست عليه جنايت خامنه ای مبنی بر  
ممنوعيت ورود واکسن فايزر و مادورنا بازداشت  
شده اند، جملگی گوشه هايی از فوران خشم جوشان  

خشمی که اين روزها در اوج کشتار  .  جامعه است 
موج پنجم کرونا و شکست عينی پروژه  
واکسيناسيون رايگان و عمومی از هر سو شخص  

 .خامنه ای را نشان گرفته اند 
به راستی مسبب اين همه کشتار و جنايت کيست؟  
چه کسی بايد پاسخگوی آنچه در اين بيست ماه  
گذشته بر سر مردم ايران آوار شده است، باشد؟  
برای مرگ و ميری که مثل اختاپوس بر جان مردم  

هزار نفری که    ٢٠٠ چنگ انداخته و برای بيش از  
در مدت شيوع ويروس کرونا جان باخته اند، يقه چه  
کسی را بايد گرفت؟ برای چه کسی کيفرخواست بايد  
نوشت؟ چه کسی بايد مورد مواخذه و محاکمه قرار  
گيرد؟ آيا در وقوع چنين فاجعه مرگباری فقط خامنه  
ای مقصر است و تنها بايد عليه او کيفرخواست  
صادر کرد؟ يا کل نظام مسئول ايجاد وضعيت  
موجود است؟ اگرچه خامنه ای در راس هرم قدرت  
در ايجاد اين وضعيت دردناک، نقش کليدی داشته و  
دارد، اما بدون همکاری و بدون همدلی دولت،  
وزارت بهداشت، مجلس، دستگاه قضايی و ديگر  
نهادهای حکومتی او هرگز قادر به پيشبرد اهداف  

 .جنايتکارانه خود نبود 
هم اينک بزرگترين مشکل مهار کرونا، عدم  
. واکسيناسيون سريع و عمومی مردم در ايران است 

بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی،  
جمهوری اسالمی يکی از پايين ترين آمارهای  
واکسيناسيون کرونا را در جهان به خود اختصاص  

ميليونی    ٨۴ درصد از جمعيت    ١٣ تاکنون .  داده است 
درصد نيز به    ۵ کشور به دريافت دوز اول و  

دليل اين  .   واکسيناسيون هر دو دوز دست يافته اند 
کم کاری و عدم پيشرفت هم برای همگان روشن  

اولين و مهمترين دليل، ممنوعيت ورود  .  است 
مادورنا، استرازنکا از آمريکا  واکسن های فايزر، 

و انگليس بود، که اين ممنوعيت به فرمان مستقيم 
پس از آن، اصرار و .  خامنه ای صورت گرفت

تصميم نظام در توليد واکسن های داخلی، آنهم 
بدون هيچگونه پيش زمينه های علمی الزم و 

. کافی بود، که اوضاع را به اينجا کشانده است
تاکيد مجموعه نظام به توليد واکسن داخلی و 

که زير "  برکت"سپردن انجام آن به هلدينگ 
مجموعه ای از سوپر بنيادهای مالی غير 

حال در چنين شرايطی که مرگ و مير به اندرون  
هر خانه ای ورود کرده است، مسئوالن جمهوری  
اسالمی بلندتر از هر زمان ديگری بر طبل بی  
مسئوليتی می کوبند و هيچ کدام حاضر به پذيرش  
سهم خود در ايجاد وضعيت فاجعه بار موجود  

خامنه ای که در راس متهمين سياست کشتار  .  نيستند 
عمومی مردم قرار دارد، کسی که کرونا را به هيچ  
گرفت، کسی که برای رهايی از ابتال به کرونا مردم  
را به خواندن دعای سجاديه دعوت کرد، کسی که با  
فرمان جنايتکارانه خود ورود واکسن های مورد  
تاييد سازمان بهداشت جهانی را به ايران ممنوع  

ماه از پاندمی    ٢٠ اعالم کرد، اکنون با گذشت  
کرونا، بدون پذيرش کمترين مسئوليتی، ورود  
واکسن و حل بحران کرونا را مهمترين وظيفه دولت  

دستوری که با جمالت  .  و نظام اعالم کرده است 
بعدی او مبنی بر آزاد گذاشتن برگزاری مراسم ماه  
محرم و اعالم اينکه برگزاری اين مراسم برای نظام  

است، عمال نشان داد که سخنان جديد او  "  برکت "
مبنی بر اينکه ورود واکسن و حل بحران کرونا  
مهمترين وظيفه دولت و نظام است، حرف مفتی  
بيش نبود و او اين سخنان را فقط برای خارج کردن  
خود از سيبل خشم جوشان مردمی که اين روزها  
خشم و نفرت خود را به سوی او نشانه رفته اند،  

 . بيان کرده است 
خامنه ای در شرايطی از اهميت کرونا و  
واکسيناسيون سخن گفته است، که اغلب کشورهای  
جهان با رعايت پروتکل های بهداشتی، فاصله  
گذاری، قرنطينه کردن شهرها و نيز با اقدام سريع و  
به موقع واکسيناسيون عمومی، اپيدمی کرونا را  
مهار و زندگی عادی را به شهروندان خود باز  

در ايران اما، توده های مردم با  .  گردانده اند 
مرگبارترين دوران کرونا مواجه اند و هيچ چشم  
اندازی هم برای خروج از اين وضعيت هولناک  

در اين شرايط دردناک که مردم  .  متصور نيست 
ايران با مرگ بيش از هزار نفر در روز مواجه اند،  
در وضعيتی که نظام سالمت فرو پاشيده، در  
شرايطی که يک بحران مديريتی تمام عيار کل نظام  
را فرا گرفته است و در وضعيتی که هنوز کمترين  
شتابی در واکسيناسيون عمومی و رايگان ديده نمی  
شود، هرکدام از متوليان امر، ديگری را مسئول  
فاجعه موجود و شکست واکسيناسيون در ايران  

خامنه ای که در راس اين جنايت و  .  اعالم می کنند 
کشتار قرار دارد، به کلی خود را از گردونه  
مسئوليت خارج کرده و حاضر به قبول کمترين  
. مسئوليتی در ايجاد شرايط مرگبار کرونايی نيست 

سازمان هالل احمر، وزارت بهداشت را مسئول  
. عدم صدور مجوز واردات واکسن معرفی می کند 

وزارت بهداشت، وزارت خارجه و دستگاه  
ديپلماسی کشور را مقصر می داند و دولت به  

ماه،    ٢٠ اصطالع تدبير و اميد روحانی نيز که طی  
بجز وعده های توخالی، بجز بی مسئوليتی و لبخند  
تمسخر، هيچ اقدام موثری برای جلوگيری از اپيدمی  
کرونا و تهيه واکسن انجام نداد ، در وقاحتی کم  
نظير تا آخرين روزهای بودن در مقام رياست  
جمهوری، خود را پرچمدار مقابله با کرونا در جهان  

 . معرفی کرد 
کی بود  "در نزاع کنونی درونی نظام، بر سر اينکه  

، برای همه آنانی که روند  "کی بود من نبودم 
پيشروی کرونا و قصور آگاهانه جمهوری اسالمی  

آمار رسمی کشته شدگان کرونا  .  بيمارستان می شوند 
هزار نفر هم    ١٠١ مرداد، از     ٣٠ تا روز شنبه  

آمارهای غير رسمی اما از کشته شدن  .  گذشته است 
سازمان  .  هزار نفر خبر می دهند   ٢٠٠ بيش از  

بهداشت جهانی، تعداد کشته شدگان را بيش از دو  
پاره  .  اعالم کرده است )  ٢ /  ٣ (برابر آمارهای دولتی  

ای از مسئوالن وزارت بهداشت، آمار جان باختگان  
را دو برابر و نيم  و سازمان نظام پزشکی کشور،  
ميزان کشته شدگان را بيش از سه برابر آمارهای  

هزار    ٢٠٠ رقمی باالتر از  .  دولتی اعالم کرده است 
نفر که تا همين لحظه از کل کشته شدگان جنگ  

 . هشت ساله ايران و عراق پيشی گرفته است 
با احتساب همين مقدار از آمار مرگ و ميری که هر  
روز توسط وزارت بهداشت اعالم می شود، ايران  

طبق آخرين  .  يکسره عزادار و سيه پوش است 
شهر در وضعيت    ٣۵٩ برآورد وزارت بهداشت،  

شهر در    ٣٠ شهر در وضعيت نارنجی،    ۵٩ قرمز،  
وضعيت زرد قرار دارند و هيچ نقطه ای نيست که  

ظرفيت بيمارستان  .  در آن کرونا وجود نداشته باشد 
ها در همه شهرها تکميل و بيماران در فضای  

صدای کمبود اکسيژن  .  بيرون بيمارستان خوابيده اند 
شهرها يک به يک از  .  از هرسو به گوش می رسد 

. وضعيت قرمز خارج و به وضعيت سياه رسيده اند 
معاون علوم پزشکی آبادان، در مورد وضعيت اين  
شهر و قسمت های جنوب غربی استان خوزستان  

در اين موج جديد از مرز بحران  : "اعالم کرده است 
صد درصدی عبور کرده و در شرايط جنگی قرار  

 ". گرفته ايم 
در چنين شرايطی، با افزايش روز افزون سرعت  
سرايت کرونای جهش يافته سويه دلتا، روند  
الکپشتی واکسيناسيون، تزريق واکسن های تقلبی و  
باال رفتن غير قابل تصور آمار فوت شدگان، عمال  
نظام سالمت و بهداشت فرو پاشيده، ظرفت  
بيمارستان ها تکميل و قبرستان ها از ظرفيت  

سعيد حال، مدير  .  خدمات رسانی الزم وا مانده اند 
عامل سازمان بهشت زهرای تهران اعالم کرده  

فوتی کرونا را در روز    ٢١۶ است، در پيک پنجم،  
در دوران جنگ ايران  "تجربه کرديم، وضعيتی که  

نادر  .  نبوديم "  و عراق هم شاهد چنين شرايطی 
توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان  

مرداد در يک مصاحبه    ٣٠ تهران نيز روز شنبه  
ظرفيت بيمارستان ها پر شده  "راديويی اعالم کرد،  

". و مجبوريم فقط بيماران بدحال را بستری کنيم 
توکلی همچنين در مورد کندی روند واکسيناسيون و  
تاثير مخرب اين روند الکپشتی بر افزايش مبتاليان  

"کرونا گفته است    ٣ با بررسی انجام شده روی  : 
سال استان تهران، دريافتيم    ۶٠ هزار بستری باالی  

". درصد اين افراد واکسن نزده بودند   ٩۵ که بيش از  
در کنار موارد ياد شده، شاهد انتشار اخبار و اسنادی  
هستيم که تعدادی زيادی از بيماران جديد مبتال شده  
به کرونا، از جمله کسانی هستند که پيش از اين،  
يک دوز و يا هر دو دوز واکسن کرونا را تزريق  

انتشار  .  کرده اند، اما باز هم به کرونا مبتال شده اند 
اينگونه اخبار و اسناد که حتی در تلويزيون  
جمهوری اسالمی هم بازتاب يافته است، بيانگر  
خريد و فروش و تزريق واکسن های قالبی و در  
بهترين حالت، فاصله افتادن غير معمول ميان  
تزريق دوز اول با مرحله دوم واکسن کرونا بوده  

 .  است 

 شکست واکسيناسيون و فوران خشمی که در راه است  
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٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

 عيار سياسی کرونا، طبقه کارگر و يک مبارزه تمام

تيرهای زهرآگين و .  توانند تأمين کنند را نمی
شماری که ارتجاع حاکم به همه سو  بی

تر از هر جا بر پيکر  پرتاب نموده، سهل
بر .  نشينند همين کارگران و زحمتکشان می

کشان، بر تن  تن پرستاران، بر تن زحمت
ی آن  تهيدستان، بر تن کارگران و بر تن همه

بر تن هزارانی که تنها نام تنی چند .  ديگران
 .کنند ها پا باز می ازايشان گاه به رسانه

تر از يک هفته بعد از مرگ شفيق چنانی  کم
مرداد که  ١٩تپه در  کارگر مبارز هفت

درخواست وی برای دريافت حقوق معوقه يا 
مساعده با مخالفت امور مالی شرکت روبرو 
شد و چند روز بعد اين کارگر مبارز به 
خاطر فقر و نداری و ناتوانی تأمين هزينه 
درمان و دارو از بيماری کرونا جان باخت، 
دمحم آذرخش کارگر شاغل در روابط عمومی 
ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

براثر بيماری  ١۴٠٠مرداد ٢٣ايران، در 
) مرداد ٢٧(چهار روز بعد .  کرونا فوت کرد

يکی از کارگران باسابقه شرکت توزيع برق 
هللا محتاج  سيستان و بلوچستان بنام حبيب

زهی، در شهر جالق شهرستان سراوان پس 
از چند روز تحمل درد و رنج ناشی از 
. بيماری کرونا، جان خود را از دست داد

های  هللا که دريکی از شرکت همکاران حبيب
: گويند پيمانکاری مشغول به کار بود می

رغم اينکه کارگران توزيع برق با  علی
ای کردن خطر ناشی از کمبود  رسانه

امکانات و ابتال به بيماری کرونا را در 
های پيمانی زيرمجموعه شرکت  شرکت

اند اما کسی به اين  توزيع برق تذکر داده
 ٢٧ايلنا (هشدارها توجهی نکرده است

پيش از آن نيز محسن   .)  ١۴٠٠مرداد
کاظمی شيخ شبانی از فعاالن کارگری 

آهن اصفهان براثر بيماری کرونا در  ذوب
. سالگی درگذشت ۴۴خرداد و در سن  ٢٧

روزانه هزاران کارگر و اعضای خانواده 
ها در سرتاسر کشور به کرونا مبتال  آن
شوند و يا جان خويش را از دست  می
دهند که خبر آن در هيچ جا منتشر  می
فقط ارقام فزاينده هرچند .  شود نمی

جان است که عمق و  کاری شده بی دست
گستره جنايت رژيم و تعرض به جان انسان 

تپه بسياری از  در هفت.  دهد را نشان می
کارگران در معرض بيماری کرونا قرار 

ابراهيم عباسی منجزی نماينده .  دارند
. اند کارگران و همسرش به کرونا مبتال شده

ای و خانواده  شمار زيادی از کارگران پروژه
خطر مرگ .  اند ها نيز به کرونا مبتال شده آن

ای و اين  تپه و کارگران پروژه فقط به هفت
. شود کارخانه و آن مؤسسه محدود نمی

بيماری کرونا و خطر مرگ، همه کارگران 
توان  کند و می و زحمت کشان را تهديد می

گفت که ماجرا از مرحله تهديد فراتر رفته 
که چرخش داس مرگ حتی  درحالی.  است
که  ايستد، درحالی لحظه از حرکت بازنمی يک

ها ميليون کارگر و  مرگ پشت در خانه ده
ها به کمين نشسته است  اعضای خانواده آن

اما هيچ مقام و نهاد دولتی در فکر کارگران 
 . ها نيست و نجات جان آن

اعتنايی در شرايطی است که دولت و  اين بی
داران و کارفرمايان تحت حمايت  تمام سرمايه

دانند که خطر مرگ از  خوبی می آن، به
های جمعی کارگری  بيماری کرونا در محيط

رغم اينکه کارگران  به.  يک خطر جدی است
های دربسته و  ها ، معادن، محيط در کارخانه

مؤسسات توليدی و خدماتی و اماکنی که 
مجبور به کار جمعی در کنار هم هستند 

که گاه حتی امکان رعايت فاصله  نحوی به
داران  وجود ندارد اما کارفرمايان و سرمايه

تنها از واکسيناسيون  ها نه و دولت حامی آن
کارگران در برابر بيماری کرونا بلکه حتی 
از تأمين لوازم و امکانات بهداشتی ضروری 

کم کاهش  برای پيشگيری از کرونا يا دست
. اند ميزان آلودگی نيز خودداری نموده

ای  ترين اعتنا و عالقه داران کم سرمايه
تنها .  سالمتی و جان کارگران ندارند به

ها و همه غارتگران  موضوع مورد عالقه آن
و فاسدان و دزدان ديگری که کرونا را 

اند، سود و  وسيله کسب درآمد خويش ساخته
اين .  سود و بازهم سود و افزايش سود است

مباالتی در شرايطی است که  اعتنايی و بی بی
داران و کارفرمايان  ی سرمايه دولت و همه

دانند که خطر  خوبی می تحت حمايت آن، به

های جمعی کارگری بسيار  مرگ در محيط
 .بسيار جدی است
اعتنايی وندانم کاری و در  در برابر اين بی

پرچم .  برابر اين جنايت آشکار بايد ايستاد
يک مبارزه جدی عليه اين سياست، با 
خواست واکسيناسيون فوری تمام کارگران و 
آحاد جامعه را بايد برافراشت و جلو فجايع 

تر از فجايع بزرگی را که تا همين  بزرگ
با .  ايم بايد گرفت امروز شاهد آن بوده

اعتصاب متحد و يکپارچه کارگران 
شرکت نفت و گاز و  ٢٢ای  پروژه

پتروشيمی در عسلويه و خواست 
مرداد  ٢۶واکسيناسيون فوری و رايگان که 

آغاز شد و روز بعد نيز ادامه يافت، اين 
به دنبال .  پرچم عمالً به اهتزاز درآمده است

های  اين اعتصاب بود که مديريت شرکت
فوق سراسيمه با کارگران اعتصابی وارد 
مذاکره شدند و از پی آن، واکسيناسيون 

مرداد نخست در  ٢٧کارگران از همان روز 
شرکت آغاز شد و در ادامه،  ١٠

داران متعهد شدند کارگران اعتصابی  سرمايه
تنها .  ها را نيز واکسينه کنند ساير شرکت

ازاين اعتصاب يکپارچه بود که  پس
های حکومتی از  داران و دارو دسته سرمايه

  ترس گسترش اعتصاب، اعالم کردند
تر بايد واکسينه شوند و  کارگران هرچه سريع

مصطفی ساالری مديرعامل سازمان تأمين 
ای به جان بابايی معاون  اجتماعی در نامه

درمان وزارت بهداشت، آمادگی اين سازمان 
درصد هزينه درمانی  ١٠٠برای پرداخت 

مورد تعهد برای بيماران کرونائی را اعالم 
داران و دولت  وادار ساختن سرمايه.  کرد
ها به واکسينه کردن کارگران، يک  آن

پيروزی و بدون شک گام بسيار مهمی در 
پروسه مبارزات روبه رشد طبقه کارگر 

ای نفت و گاز  است که به نام کارگران پروژه
شورای .  و پتروشيمی ثبت خواهد شد

دهی اعتراضات کارگران پيمانی  سازمان

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ۵ ٩٣۴شماره   ١۴٠٠شهريور  ١    5

۴از صفحه   

 عيار سياسی کرونا، طبقه کارگر و يک مبارزه تمام

نفت، يک هفته قبل از آن در بيانيه مورخ 
مرداد خود، بر خواست واکسيناسيون  ٢١

ازآن،  فوری کارگران تأکيد کرده بود که پس
اعتراضات کارگری در چندين شرکت با 

. خواست واکسيناسيون فوری نيز همراه شد
پس از اعتصاب کارگران عسلويه با 
خواست اخص واکسيناسيون فوری، طبق 
آخرين خبرهای انتشاريافته واکسيناسيون 

ها ازجمله؛ يو  کارگران در تعدادی از شرکت
توليتی، مپکو، پتروشيمی هنگام، پيمان رو 

 .دک، پتروکيان و برخی ديگر آغازشده است
واکسيناسيون رايگان در مقابل ويروس 

تپه،  کرونا، خواست فوری کارگران هفت
ای عسلويه،  کارگران پيمانی و پروژه

هفشجان و ساير مناطق، کارگران قراردادی 
و رسمی نفت و گاز و پتروشيمی، کارگران 
معادن، کارگران ديگر مؤسسات صنعتی و 
خدماتی و خواست کليه کارگران ايران 

تمام کارگران ايران با استفاده از .  است
های معتبر جهانی، بدون فوت وقت  واکسن

های سازمان  تمام پروتکل.  بايد واکسينه شوند
طور کامل در کليه  بهداشت جهانی بايد به

مراکز کارگری و در تمام سطوح جامعه 
به خانواده هر کارگری که در .  اجرا شود

اثر بيماری کرونا جان خود را از دست 
دهد، بايستی غرامت و خسارت پرداخت  می

شود و خانواده کارگر بايستی از تأمين مالی 
 .و اجتماعی کامل برخوردار شود

خواست واکسيناسيون فوری، خواست همه  
طرح خواست واکسيناسيون .  کارگران است

فوری و همگانی از طرف کارگران و 
های کارگری البته موضوع  فعاالن و تشکل

کما اينکه سنديکای کارگران .  جديدی نيست
شرکت واحد و سنديکای کارگران نيشکر 

های  تشکل ديگر ازجمله گروه ١٣تپه و  هفت
مختلف و متشکل معلمان، زنان و 

ماه قبل، در بيانيه  ۴بازنشستگان نزديک به 
به مناسبت اول  ١۴٠٠ارديبهشت  ۶مورخ 

ماه مه روز جهانی کارگر، بر واکسيناسيون 
در .  فوری، رايگان و عمومی تأکيد نمودند

 :اين بيانيه چنين آمده بود
های کارآمد بهداشتی و عدم  فقدان سياست"

های الزم، همراه با تأمين  اعمال قرنطينه
های زندگی مردم، از سوی دولت،  هزينه

. بحران معيشتی فرودستان را دامن زده است
کشان  زحمت باوجودآنکه کارگران و

درستی خواست اجرای واکسيناسيون  به
زنند و  فوری، رايگان و عمومی را فرياد می

ورزند، فرا دستان و  بر آن اصرار می
مداران در تأمين واکسن کوتاهی  قدرت

کوشند با  ای دارند و می آگاهانه و عامدانه
های خاصی از  ها، منافع گروه آفرينی بحران

اصرار .  بدنه حاکميت را تأمين کنند

برساخت واکسن داخلی و واگذاری تأمين 
واکسن به بخش خصوصی در اين 

 "راستاست
توان کرد که  فرق است  همه انکار نمی بااين

ميان طرح يک خواست در بيانيه با دست 
زدن به اعتصاب و مبارزه عملی برای تحقق 

اگر طبقه حاکم و رژيم سياسی آن در !  آن
برابر خواست واکسيناسيون فوری که يک 
خواست همگانی است تاکنون مقاومت کرده 

ها و يا  و هرزمان که اين خواست در بيانيه
تفاوت  شده، بی توسط  غير کارگران عنوان

از کنار آن گذشته است، در برابر اعتراض 
و اعتصاب و مبارزه عملی کارگران با همين 

تواند تاب آَوَرد و بايد به آن  خواست اما نمی
طبقه حاکم از اين وحشت دارد که .تن دهد

دار مبارزه سياسی عمومی  طبقه کارگر پرچم
. و در مقام رهبر تمام جامعه ظاهر شود

خواست واکسيناسيون فوری و رايگان 
های ديگر  همگانی مانند بسياری از خواست

های سياسی، تأمين آب و برق  از قبيل آزادی
و اينترنت و دارو و درمان و امثال آن، 

نان و کار و .  های همگانی هستند خواست
اداره شورايی .  آزادی خواست همگانی است

تر حکومت شورايی  جامعه يا به تعبير درست
های طبقه  خواست.  خواست همگانی است

رغم تمام فشارهای اقتصادی و  کارگر، علی
معيشتی، به مسئله دستمزد و ساعات کار و 

های صرفاً صنفی محدود و در  ساير خواست
. شود چهارچوب محيط کار خالصه  نمی

پوسته صنفی گرايی صرف، گرچه هيچ 
زمانی بدون شکاف نبوده، امروز اما شکافی 

ها و مبارزات  خواست.بزرگ برداشته است
ها و  اقتصادی، بيش از گذشته با خواست

. آميخته است مبارزات سياسی درهم
های سياسی از نقش و جايگاه بسيار  خواست

مهمی در اعتراضات و اعتصابات کارگری 
قطار مبارزات کارگری .  اند برخوردار شده

رغم  به.  روی اين ريل قرارگرفته است
ها و دشمنان  عصبانيت و مخالفت اکونوميست

و دوست نمايان طبقه کارگر يا کنار 
گودنشينان تماشاچی که فعاليت و مبارزه و 

های سياسی را خاص غير کارگران  خواست

دانند و مدام به کارگران  و روشنفکران می
 –البته در کمال بيهودگی   –کنند  نصيحت می

که پايشان را از گليم صنفی گرايی فراتر 
نگذارند، اما چنين نصايح و ترفندهايی 

تواند پروسه مداخله آشکار طبقه کارگر  نمی
در مسائل سياسی و عمومی جامعه را 
متوقف ساز و ترمز قطاری را بکشد که 

طبقه .  لکوموتيو رانش طبقه کارگراست
کند و موانع را يکی  کارگر  قامت راست می

. دارد پس از ديگری از سر راه خويش برمی
کارگران ايران در جريان اعتصابات و 

هم در  مبارزات گسترش يابنده جاری آن
دوره انقالبی پرتالطمی که هر اعتراض 

تواند به يک تکان  کوچک و بزرگی می
بزرگ اجتماعی منجر شود، بديهی است که 
بر کم و کيف اعتصابات سياسی بيفزايند و 

های کامالً سياسی  فقط شعارها و خواست نه
دارند به عرصه مسائل  مطرح کنند بلکه حق

سياسی در مقياس کل جامعه نيز قدم گذارند 
و باالتر از آن عليه تمام نظم ارتجاعی حاکم 
به پا خيزند و يورشی انقالبی عليه آن را 

 .سازمان دهند
بگذار طبقه حاکم و تمام مخالفان و دشمنان 

خواهند  ريزودرشت طبقه کارگر هرچه می
ها شب و روز در وحشت  بگويند، بگذار آن

از به پا خاستن يکپارچه طبقه کارگر عليه 
تمام نظم موجود و در مقام رهبر سياسی 
جامعه بر خود بلرزند،مبارزات سياسی طبقه 
کارگر اما راه خود را از ميان تمام موانع باز 

کند تا جايی که حضور قاطع طبقه کارگر  می
. درصحنه سياسی را کسی نتواند انکار کند

برای رهايی از نکبت و از شر تمام مصائب 
موجود، راه ديگری وجود ندارد جز آنکه 
جامعه تحت رهبری طبقه کارگر درآيد و 

طبقه کارگر .  خود را از فالکت نجات دهد 
برای به دست گرفتن همين رهبری است که 

اعتصاب .  تمرينات خود را آغاز کرده است
شرکت نفت  ٢٢ای  دوروزه کارگران پروژه

و گاز و پتروشيمی در عسلويه با خواست 
واکسيناسيون فوری، آغاز مهمی بر همين 

گسترش اعتصاباتی از اين .  تمرينات است 
جنس و نمونه، اعتصابات بزرگ سياسی را 

دهد و مسير پر سنگالخ و  بشارت می
وخم ورود طبقه کارگر به  يک مبارزه  پرپيچ

 .کند عيار سياسی را هموار می تمام
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست      
 حاکميت سياه طالبان را نبايد تحمل کرد          

 
 

در اين شکی نيست که آمريکا و ناتو، و حمايت مستقيم دولت پاکستان و .  ديگر افغانستان به جريان تروريستی طالبان واگذارشد  بار
جمهوری اسالمی و بند و بست روسيه و چين و بخشی از هيئت حاکمه فاسد اسالمی افغانستان، به توافقی بسيارکثيف و ضدانسانی 

عالوه بر .يکی از سياهترين جريانات اسالمی به مردم ستمديده افغانستان، رسيده انددوباره در مورد انتقال قدرت به طالبان و تحميل 
سياسی و فرهنگی جامعه افغانستان هم در روی کارآمدن طالبان   -ساختاری نظيرسطح توسعه و رشد اقتصادی  -اين عوامل درون

 .دخيل بوده اند و نمی توان چشم بر آنها فروبست
در طی چند روز گذشته تلويزيون و رسانه های بين المللی تصاوير هزاران انسانی را که دچار وحشت شده و در حال فرارند، رصد 

را به مردم وعده می دهند، "  پايان جنگ و آوردن امنيت"نمودند، و در يک چرخش مزورانه به بلندگوی سران طالبان که گويا پيام 
 .تبديل شده اند و می خواهند از اين جانواران از گور برخاسته دمکرات بسازند

فرار اشرف غنی رئيس جمهور و تسليم سران قوم و عشيره و ارتش پوشالی به طالبان، دست به دست شدن قدرت به امارت اسالمی 
اکنون بازگشت طالبان با حمله به سطح معيشت مردم و تمام مظاهر زندگی که شکل امروزی دارد همراه شده و می .  را تکميل کرد

حقيقت تلخی که ازهمان لحظات اول با پوشاندن تصاوير زنان در معابر عمومی اولين .  خواهند جامعه را سالها به عقب ببرند
تکيه زدن طالبان به صندلی قدرت بدون شک در وهله ی .  قدمهای  خود را برای حمله به  دستاوردهای تاکنونی زنان نشان می دهد

کودکان و .  اول با هدف پايان قدمهايی است که مردم ستمديده و به ويژه زنان در افغانستان برای تامين حقوق مسلم خود برداشته اند
زنان قربانيان بی دفاع اين جانيان خواهند بود و از هم اکنون برای نابودی تمام مظاهر ترقيخواهانه و مدرن و امروزی در 

تاريخ وجود چنين جرياناتی نشان داده است که از هيچ خشونت و جنايتی برای اجرای اهداف خود فروگذار .  افغانستان نقشه دارند
 . نيستند

ما قويا بر اين اعتقاد هستيم که مردم زحمتکش و ستمديده ی افغانستان و به ويژه زنان و نسل جوان زير بار سلطه ی اين 
شروع اعتراضات در جالل آباد و کابل و صداهای اعتراضی که روزانه شنيده و ديده می شود، از .  جنايتکاران نخواهند رفت

مردم افغانستان .  مخالفت ومقاومتی صحبت می کند که در ميان مردم با سرکار آمدن اين باندهای تبهکار در آينده گسترش می يابد
قطعا در مقابل اين دسيسه ها و حاکميت تروريستی طالبان به مقاومت خواهند پرداخت و تنها راه به عقب راندن ارتجاع اسالمی 

اين بار نسل جوان و به ويژه .  شکل دادن به مقاومت و مبارزه توده ای مسلحانه در مقابل تروريستهای طالبانی تا دندان مسلح است
زنان جسور افغانستان پرچمدار مقاومت و مبارزه ای خواهند بود، نه تنها عليه جريان تروريستی طالبان، بلکه دست همه دار و 
دسته های ارتجاعی اسالمی و جنگ ساالر، دست همه قدرتهای بزرگ و دولتهای مرتجع منطقه را ازسر زندگی مردم افغانستان 

 .     کوتاه کند
 ! زنان ومردان و نسل جوان آزاديخواه افغانستان 

به قتل عام مردم بپردازند و پرده ی .  با ايستادگی و مبارزه نبايد اجازه داد جانوران طالبان حاکميت خود را بر شما تحميل کنند
 . تنها يک مقاومت همه جانبه می تواند آنها را به عقب نشينی وادار کند. سياهی بر روی جامعه ی افغانستان بکشند

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست در ايران،  ضمن احساس همدردی عميق و اعالم همبستگی با مردم افغانستان، 
ما همراه ميليونها زن .  انزجارخود را از توطئه ی کثيفی که برعليه مردم زحمتکش افغانستان سازمان داده شده است، اعالم می کند

اين توطئه کثيف برعليه شما در شرايطی در افغانستان شکل می .  و کارگر و انسان آزاديخواه در ايران خود را در کنارشما می دانيم
. گيرد که مردم ايران برای سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از کانونهای اصلی ارتجاع و سلطه تبهکاران اسالمی گام بر داشته اند

طبقه کارگر و نيروهای چپ و کمونيست در ايران از هم اکنون در تالشند، با سرنگونی جمهوری اسالمی آلترناتيو کارگری و 
چنين تحولی بيشترين حمايت .  حاکميت شورايی برآمده از اراده کارگران و مردم آزاديخواه سرنوشت جامعه ايران را به دست بگيرد

و همکاری با کارگران و مردم و زنان آزاديخواه افغانستان را در مقابل کل ارتجاع و جريان سياه طالبان در دستور کار خود می 
 .گذارد

همينجا ازمردم آزاديخواه درايران می خواهيم، مثل گذشته ازهيچ کمکی به آوارگان افغانستان که اينروزها راهی ايران شده اند، 
 . تفرقه افکنی و افغان ستيزی جمهوری اسالمی و عواملش را افشاء کنند. کوتاهی نکنند

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 ، زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی
 ٢٠٢١اوت ٢١–مرداد  ٣٠پنجشنبه 

 
حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها 
 ، هسته اقليت)اقليت ( فدائيان 
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پاسخگوی متعلق به خامنه ای است، ادامه دنباله 
دار همان جنايت کرونايی رژيم بود که اينبار به 
منظور کسب درآمد سرشار از رانت خواری 

تومانی بانک مرکزی عملی  ٢٠٠هزار و  ۴دالر 
پوشيده نيست، انجام چنين عملی بدون تاييد .  شد

وزارت بهداشت، ستاد اجرايی مقابله با کرونا، 
رضايت حسن روحانی، مجلس، قوه قضاييه و 

روشن .  ديگر نهادهای حکومتی هرگز شدنی نبود
است بروز فاجعه شکست واکسيناسيون کرونا در 
ايران و مرگ و ميری که هم اينک در درون هر 
خانه ای جا خوش کرده است، با تصميم کل 
مجموعه هيئت حاکمه ايران صورت گرفته و 

 . همگان در ايجاد آن دخيل بوده اند
اکنون ديگر برای همگان روشن است که در 
پشت فرمان خامنه ای مبنی بر ممنوعيت ورود 
واکسن های مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی 
به ايران، فقط وسوسه سودبری و رانت خواری 

و شرکا از "  برکت"يک ميليارد دالری هلدينگ 
جيب مردم ايران بود، که آنان را به توليد واکسن 

خامنه ای، وزير بهداشت، .  داخلی ترغيب کرد
دولت، مجلس، قوه قضائيه و اعضای موثر ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، هرکدام به فراخور وزنی 
که در نظام دارند، سهمی از اين خوان يغما برده 

در اين ميان اما آنچه نصيب مردم ايران شد، .  اند
عدم برخورداری از واکسن های خارجی، در 
هوا ماندن توليد واکسن داخلی و کشتار بی پايان 

کشتاری که در .  بيش از هزار نفر در روز است
پی شکست واکسيناسيون هيچ چشم اندازی برای 
عبور از اين  بحران نفس گير کرونا متصور 

 . نيست و اين کشتار همچنان ادامه خواهد داشت
تنها چشم انداز روشن، همين غليان خشم متراکم 
توده های مردم ايران است که اين روزها شاهد 
هرچه بيشتر شعله ور شدن آن در درون جامعه 

خشمی سرکش که اگرچه فعال نوک پيکان .  هستيم
آن به سمت خامنه ای نشانه رفته است، اما دير 
نيست که اين آتشفشان خشم مردم بر سر کل نظام 

روشن است راه برون رفت از بحران .  آوار شود
کرونا، راه نجات مردم از کشتار و مرگ و 
ميری که ايران را فرا گرفته است، همانا هدايت 
اين خشم توفنده به سمت کل هيئت حاکمه ايران 
برای برچيدن بساط ننگين جمهوری اسالمی 

تنها راه نجات و برون رفت از وضعيت .  است
سال  ۴٢مرگبار موجود و پايان دادن به بيش از 

حاکميت سرکوبگرانه جمهوری اسالمی، هدايت 
اين خشم سرکش به سمت گسترش اعتراضات 

. خيابانی و بسط اعتصابات کارگری است
اعتراضات و اعتصاباتی که در نهايت بر بستر 
شکل گيری يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
مسلحانه توده ای، جمهوری اسالمی و کل نظم 
استثمارگرانه موجود را جاروب کرده و با 
استقرار حاکميت شورايی کارگران و 
زحمتکشان، نظم نوينی بر پايه آزادی و برابری 
و برخورداری يکسان عموم توده های مردم 
ايران از کليه مواهب مادی و معنوی جامعه رقم 

 . خواهد خورد
 
  
 

 گزارشی از اکسيون اعتراض به مناسبت 
  ۶٠کشتار زندانيان سياسی در دهه 

 توسط رژيم جمهوری اسالمی در هامبورگ
 

توسط  ۶٠در محکوم کردن کشتار زندانيان سياسی در دهه  ٢٠٢١ماه اوت  ٢٠جمعه 
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی به 

حوزه -فراخوان حزب کمونيست ايران
هامبورگ، فعالين سازمان فدائيان

هامبورگ و شورای فعالين )  اقليت(
سوسياليست و آزاديخواه هامبورگ 
اکسيون اعتراضی جلو کنسولگری 
. جمهوری اسالمی برگزار شد

اکسيون با خواندن قطعنامه و پخش 
المللی شروع  سرود های انقالبی بين

در اين ميتنگ رفقايی از حزب .  شد
مارکسيست لنينيست آلمان، فعالين 
نشريه ماهانه زندانيان سياسی، رفقای 
مائوئيست آلمانی و رفقای کمونيست 
ترکيه شرکت داشتند و ضمن ابراز 

المللی خود  همدردی و همبستگی بين
مراسم بعد از دو ساعت زير .  با مردم ايران جنايات جمهوری اسالمی را محکوم کردند

 . باران شديد به پايان رسيد
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی زنده باد سوسياليسم
 )اقليت ( گزارش از فعالين سازمان فدائيان

 
 

 گزارشی از آکسيون در حمايت از 
 زنان و مردم زحمتکش افغانستان

 های امپرياليستی در لندن و عليه طالبان و سياست
 

آگوست در ميدان  ٢١در روز شنبه 
ترافالگار در شهر لندن آکسيونی از 

بعدازظهر به همراه ديگر  ٣تا  ١ساعت 
اين آکسيون .  نيروهای چپ برگزار شد

عليه طالبان و سياست های امپرياليستی 
و در حمايت از زنان و مردم زحمتکش 

ها  در طول آکسيون که ده.  افغانستان بود
نفر درآن شرکت داشتند شعارهائی به 

عليه امپرياليسم آمريکا "زبان انگليسی 
چه در کابل چه   -مرگ بر طالبان  "و "

های  چند نفر از سازمان .داده شد"  تهران
سياسی ايرانی و انگليسی سخنرانی 

در کنار آکسيون امروز نيروهای .  داشتند
چپ، نيروهای ملی و مذهبی افغان نيز 

 .آکسيونی جداگانه را برگزار نمودند
 

 لندن -) اقليت ( هواداران سازمان فدائيان 

٣از صفحه   

شکست واکسيناسيون و 
 فوران خشمی 

 که در راه است  
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حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، 
رشد بيش .  درصد رشد داشته است ۵٠/  ٠٢

درصدِی سبد معيشت، يعنی  ۵٠از 
ی  های زندگی کارگران در چهار ماهه هزينه

درصد  ۵٠ابتدای سال جاری، بيش از 
به گزارش خبرگزاری ".  افزايش داشته است

های واقعی  در اين محاسبات، هزينه"ايلنا، 
مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در 

ها نيز  نظر گرفته نشده است، اگر اين هزينه
های زندگی  افزوده شود ميزان افزايش هزينه

تر هم فراتر  درصد يا بيش ١٠٠به مرز 
اعتراف فرامرز توفيقی تنها   به".  رود می

 ٣نفره  ٣/  ٣های يک خانوار  سبد خوراکی
هزار تومان است و اين در  ٣٣٧ميليون و 

ست که فرامرز توفيقی و امثال وی در  حالی
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران 

چنين مبنايی برای  را که هم ١۴٠٠برای سال 
باشد،  تعيين مستمری کارگران بازنشسته می

هزار تومان تعيين کرده  ۶۵۵ميليون و  ٢
 !!!بودند

پيش از اين برخی از مقامات دولتی و يا 
 ٨٠سابق دولتی اعتراف کرده بودند که 

. درصد مردم ايران زير خط فقر قرار دارند
ی که "اقتصاددانان"ابراهيم رزاقی يکی از 

از ابتدا تا امروز زير َعلَم جمهوری اسالمی 
: زند، شهريور سال گذشته گفته بود سينه می

ميليون بيکار وجود  ٣٠در حال حاضر "
ميليون نفر زير خط فقر قرار  ۶٠دارد و 

 ".دارند
واقعيت اين است که وضعيت اقتصادی 
کشور کامال از هم پاشيده و بحران اقتصادی 

ی  نتيجه.  تورمی افسار گسسته است  –رکود 
طبيعی اين شرايط نيز در وضعيت معيشتی 

. خوبی هويداست کارگران و زحمتکشان به
بار بحران اقتصادی  هايی که نتايج وخامت آن

بر سرشان آوار شده و تمامی بار اين بحران 
اگرچه در .  ها قرار گرفته است بر دوش آن

ها، بخش بسيار کوچکی هستند  نقطه مقابل آن
شان  ها تنها بر ثروت که در تمام اين سال

ی انباشت  افزوده شده، ثروتی که سرچشمه
آن، استثمار کارگران و غارت و چپاول 
اموال ملی با تکيه بر رانت و قدرت دولتی 

 .بوده است
های کار و زحمت  وضعيت معيشتی توده

چنان وخيم است که با گران شدن نان در  آن

های گذشته، کاهش قدرت خريد به نان  ماه
نيز رسيد و به گزارش روزنامه همشهری 

درصد کاهش يافته  ٣٠تقاضا برای نان 
در اين گزارش، به نقل از يک .  است

نفری  ۵برای خانواده : "بازنشسته آمده است
 ۴تا  ٣ما با سه فرزند جوان، خريد روزانه 

هزار تومانی در  ۵٠٠تا  ۴٠٠نان، هزينه 
 ".کند ماه به ما تحميل می

بنکداران مواد "علی حسنی دبير اتحاديه  قاسم
مرداد به خبرگزاری  ٢٧چهارشنبه "  غذايی

"گفت"  ايسنا" تقاضا برای خريد مواد : 
درصد نسبت به مدت  ٣۵تا  ٣٠غذايی 

: وی گفت".  مشابه سال قبل کاهش يافته است
 ٣٨برنج ايرانی از ابتدای سال حدود "

يعنی .  درصد افزايش قيمت داشته است
هزار  ٣١برنجی که در فروردين ماه کيلويی 

 ۴٣تومان بود در حال حاضر به کيلويی 
روغن نيز در ..  .هزار تومان رسيده است

شکر نيز از . درصد گرانتر شد ٣۵خردادماه 
درصدی را  ٩٠ابتدای سال افزايش قيمت 

تجربه کرده است و برای مصرف کننده از 
هزار تومان رسيده  ١۵تومان به  ٨٧٠٠

است، اگر چه در بازار همين نرخ های 
حبوبات نيز از .  مصوب هم رعايت نمی شود

ابتدای سال به دليل خشکسالی و کاهش توليد 
". درصد افزايش قيمت داشته است ٣٠تا  ١٠

های حکومتی، قيمت  براساس گزارش رسانه
هزار  ۴٢عمده فروشی هر کيلو لوبيا چيتی 

هزارتومان  و لپه به  ٣٢تومان، لوبيا قرمز 
قيمت رب .  هزار تومان رسيده است ٣٧

هزار  ١٨گرمی نيز از  ٨٠٠فرنگی  گوجه
 .هزار تومان رسيده است ٢۵تومان به 

و به نقل از "  همشهری آنالين"به گزارش 
های صنفی گوشت قرمز و  مسئوالن اتحاديه

 ۵٧لبنيات سرانه مصرف گوشت قرمز از 
کيلوگرم و  ٢۴به  ٨۴کيلوگرم در سال 

 ٨٩کيلوگرم در سال  ١٢٠سرانه لبنيات از 
 ١۴٠٠کيلوگرم در تابستان سال  ۶٠به 

البته افشين دادرس مدير عامل .  رسيده است
جاری  اتحاديه دام سبک، ارديبهشت سال

ميزان سرانه مصرف گوشت قرمز را تنها 
ميزان مصرف .  شش کيلوگرم اعالم کرد

سال اخير به نصف  ١٠ماهی نيز در طی 
مديرکل زاده  ی بيک گفته به.  کاهش يافته است

دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، 

تا  ١۵مصرف برنج در طی يکسال اخير بين 
های  در سال.  درصد کاهش يافته است ٢٠

چنين شاهد کاهش شديد مصرف  اخير هم
ها  ميوه و سبزيجات هستيم و به همين دليل ده

ميليون نفر در ايران از عوارض ناشی از 
کاهش مصرف ميوه و سبزيجات رنج 

ی اکبر ياوری عضو هيات  گفته به.  برند می
بار استان تهران با  مديره اتحاديه ميوه و تره

درصدی قيمت ميوه نسبت به ماه  ٢٠افزايش 
گذشته، خريد ميوه مجددا کاهش يافته است 

 ).مرداد ١٣چهارشنبه (
در روزهای گذشته قيمت شير پاکتی از 

. تومان افزايش يافت ٨٠٠٠تومان به  ۵۴٠٠
مرکز آمار و اطالعات "براساس گزارش 

متوسط قيمت حدود "  راهبردی وزارت کار
درصد از اقالم خوراکی از جمله برنج  ٧١

ايرانی و خارجی، مرغ، شير، پنير، 
مرغ، کره پاستوريزه، روغن مايع، موز،  تخم

سيب، پرتقال، لوبيا چيتی، عدس، قند، شکر 
ها  و چای خارجی فراتر از حد بحرانی قيمت

قرار دارند و افزايش دوباره قيمت اين کاالها 
. های آينده دور از انتظار نيست در ماه

براساس اين گزارش قيمت کره پاستوريزه 
جاری نسبت به سال گذشته  در تيرماه سال

درصد و  ٩۴درصد، قيمت موز  ١٢٠
 .اند درصد افزايش داشته ٩٢روغن مايع 

 ۴۵ها به کيلويی  فروشی قيمت مرغ در مرغ
هزار تومان رسيده و با اين وجود در برخی 

شود  از شهرهای جنوب کشور مرغ پيدا نمی
و برای نمونه در قشم به هر نفر با کارت 

ست  اين در حالی.  شود ملی يک مرغ داده می
های فعاالن اين بازار،  بينی که براساس پيش

در نيمه دوم سال قيمت مرغ بار ديگر 
به اعتراف روزنامه .  افزايش خواهد يافت

دهه از تداوم تورم  ۴با گذشت "همشهری  
دورقمی در اقتصاد ايران، هر روز سرعت 

اکنون در بيش  هم.  شود رشد تورم بيشتر می
 ۵کشور دنيا، تورم به کمتر از  ١٣٠از 

در ايران اما با وجود .  درصد رسيده است
شعارهای رنگارنگ، هيچ دولتی نتوانسته 

(رقمی کند تورم را تک  ١٣چهارشنبه " 
 ). مرداد

نزديک به چند ماه "ی اين روزنامه  نوشته به
است که بسياری از اقتصاددانان نسبت به 
وقوع يک تورم غيرقابل کنترل در اقتصاد 

دهند و بر اين باورند که با  ايران هشدار می
توجه به متغيرهای اقتصاد کالن ازجمله رشد 
نقدينگی، افزايش کسری بودجه و کاهش 

١٠از صفحه   

 ارمغان جمهوری اسالمی فقر است و بيکاری و مرگ

٩درصفحه   

٩درصفحه   
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توليد ملی، وقوع يک تورم غيرقابل کنترل 
زودی در اقتصاد ايران بسيار محتمل  به

 ".است
البته افزايش قيمت تنها به مواد خوراکی 

خبرگزاری ايسنا در .  شود محدود نمی
گزارشی رشد واقعی اجاره بها را حداقل دو 
برابر ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی و 

"مرکز آمار اعالم کرد و نوشت در : 
تهران  ۴تهرانپارس شرقی واقع در منطقه 

که از تقاضای بااليی برای خريد و اجاره 
برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای 

متر، بسته به سن بنا و امکانات  ٧٠تا  ۵٠
ميليون تومان تعيين  ٣۵٠تا  ٢٠٠بين 

اين در حالی است که سال گذشته با .  شود می
شد  ميليون تومان به راحتی می ١۵٠تا  ١٠٠

 ".در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد
هايی که بويژه در يک  يکی ديگر از هزينه

سال و نيم اخير کارگران و زحمتکشان را با 
ی مالی روبرو ساخته،  مشکالت عديده

در حالی که در .  های درمانی است هزينه
قريب به اتفاق کشورهای دنيا، به منظور 
مقابله با کرونا، درمان کرونا رايگان يا 
تقريبا رايگان است، اما در ايران کرونا 
عاملی برای پُر کردن جيب گروهی اندک 

آور  های سرسام هزينه.  شده است
برابر  ١٠٠ها، داروهايی که گاه تا  بيمارستان

روند، وضعيت  قيمت واقعی به فروش می
هولناکی را برای کارگران و زحمتکشان 

 .بوجود آورده است
اکثريت بزرگ جامعه در صورت درگير 
شدن با ويروس کرونا يا ناتوان از پرداخت 

کنند تا  های درمان هستند و سعی می هزينه
حد امکان به بيمارستان مراجعه نکنند، يا 

های آن مجبور به فروش  برای تامين هزينه
 . های اندک خود حتا گوشی تلفن هستند دارايی

های  براساس آمارهای سايت ديوار آگهی
فروش وسايل خانه از جمله مبلمان يا فرش 

 ٣٠گيری داشته و با  رشد چشم ٩٩در سال 
ها در  درصد کل آگهی ٢٣(ميليون آگهی 

باالترين ميزان آگهی را به )  سايت ديوار
ی آن است  دهنده خود اختصاص داده و نشان

ها ناچار  که مردم برای تامين برخی از هزينه
 .اند به فروش وسايل منزل خود شده

های درمانی هميشه بوده  البته معضل هزينه
است و جمهوری اسالمی مانند ديگر 

ها، درمان و بهداشت و آموزش و  عرصه
تبديل   ی جوالن سرمايه پرورش را به عرصه

های  برای نمونه هزينه.  کرده است
دندانپزشکی به قدری باالست که مردم قادر 

ی  پزشک نيستند و به گفته به مراجعه به دندان
بيش "  بهشتی"رئيس دانشگاه علوم پزشکی 

ايران سال در  ۶۵درصد افرای باالی  ۵۵از 

دندان هستند و به طور متوسط هر ايرانی شش  بی
 !!دندان پوسيده در دهان دارد

در حالی به خط "  کميته امداد"بختياری رئيس 
کند که  ميليون تومانی اعتراف می ١٠فقر 

ميليون نفر  ۵که "  کميته امداد"مستمری بگيران 
ميليون خانوار را شامل  ٢و يا به عبارتی ديگر 

شود، بايد با مستمری ناچيز اين کميته که  می
درصد خط فقر اعالم شده از سوی  ١٠حداکثر 

ی وی مستمری  گفته به.  وی است، زندگی کنند
های تحت پوشش اين کميته تازه با افزايش  خانواده

برای خانواده يک  ١۴٠٠درصدی در سال  ۶٧
هزار  ۵٠٠هزار تومان، دو نفره به  ٣۵٠نفره به 

هزار تومان، چهار نفره  ٧٠٠تومان، سه نفره به 
نفر به باال به يک ميليون  ۵هزار تومان و  ٩٠٠

 !!هزار تومان رسيده است ١٠٠و 
وضعيت معيشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان 
و ديگر زحمتکشان جامعه نيز کامال مشخص 

 ١۵طور واقعی امروز از  خط فقر به.  است
ی  ميليون تومان نيز فراتر رفته است و تنها عده

و يا (ها از مديران دولتی  ناچيزی که بخشی از آن
هستند حقوقی باالتر از آن دريافت )  ها شرکت

به عبارت ديگر يک اکثريت بسيار .  کنند می
ها  بزرگ جامعه داريم که مدام بر تعداد آن

شود و اين کسانی هستند که يا هم  افزوده می
اکنون در زير خط فقر هستند و يا در حال 
رانده شدن به زير خط فقر و در برابر يک 
گروه بسيار کوچک که در رفاه هستند و مدام 

شود که مديران و  شان افزوده می بر ثروت
ها از جمله  مقامات دولتی در تمامی دستگاه
ها هستند، و  فرماندهان نظامی در ميان اين

همه چيز حاکی از آن است که تا زمانی که 
جمهوری اسالمی بر سرير قدرت است اين 

 .روند ادامه خواهد داشت
ای برای حل  اما جمهوری اسالمی نه برنامه

معضل معيشتی و نابرابری موجود در 
جامعه دارد و نه اساسا چنين رسالت و 

سخنان ابراهيم رئيسی در روز شنبه .  توانی
اصطالح  در مجلس اسالمی و در جريان به

دفاع از وزرای معرفی شده به مجلس در 
رابطه با چگونگی مقابله با بحران اقتصادی 

ها، حل  تورمی و بهبود معيشت توده  –رکود 
معضل بيکاری و غيره، نه فقط مضحک که 

برنامگی جمهوری  بيان روشن ناتوانی و بی
که جمهوری اسالمی  اسالمی است و اين

شان  گونه که مردم در اعتراضات همان(
دان  ست که بايد به زباله ننگی)  دهند شعار می

 .تاريخ سپرده شود
"وی در مجلس اسالمی گفت امروز با : 

درصد  ۴۴مشکالتی از جمله تورم باالی 
درصدی  ۵۵اعالمی مرکز آمار، يا بيش از 

بانک مرکزی، افت شديد ارزش پول ملی، 
کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خريد 
مردم و خانوارها، سختی معيشت مردم، رشد 
باالی نقدينگی و حجم باالی بدهی دولت 

حل مشکالت اوال نياز به ..  .مواجه هستيم
برنامه دارد و ثانيا نيازمند نيروی کارآمدی 
است که در جای جای کشور بتواند تحول 
آفرين باشد و شرط سوم پيگيری و نظارت 

ها و تحقق  الدوام برای اجرای برنامه علی
اگر اين سه شرط باشد . تحول در کشور است

و "  حتما بر اين مشکالت فائق خواهيم آمد
اين يعنی هيچ، و نه فقط هيچ که ادامه 

بارتر وضعيت گذشته در دوره  فضاحت
فردی که با کليد آمده بود اما کليدش فقط 

داران و مقامات  برای پُر کردن جيب سرمايه
 .دزد و فاسد جمهوری اسالمی بود

 ارمغان جمهوری اسالمی فقر است و بيکاری و مرگ

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   
١٠ 

اما با اين وجود براساس محاسبات اين .  است
درصد جمعيت کشور و به  ٣٢وزارتخانه 

ميليون و پانصد هزار نفر  ٢۶عبارتی ديگر 
زير خط فقر قرار دارند، يعنی درآمدشان حتا 

چنين  هم.  از اين مقدار ناچيز نيز کمتر است
براساس اين گزارش درآمد سرانه در سال 

درصد  ٣۴حدود  ٩٠نسبت به سال  ٩٨
کاهشی که البته نه گريبان . کاهش داشته است

ثروتمندان که گريبان کارگران و زحمتکشان 
چرا که در اين مدت بر .  را گرفته است

ثروت ثروتمندان شديدا افزوده گرديد و اين 

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

 
 :سوئيس
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4410 Liestal 
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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 
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تنها سهم کارگران و زحمتکشان بود که به 
 .شدت کاهش يافت

کميته "ها، فرامرز توفيقی رئيس  پيش از آن
" دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار

مرداد به خبرگزاری  ١٢روز سه شنبه 
"گفته بود"  ايلنا" نرخ سبد حداقلی معيشت : 

هزار تومان است اما  ٣۴٣ميليون و  ١٠
درصد کارگران شاغل  ۶٠دستمزد بيش از 

هزار  ١٠٠ميليون و  ۴و بازنشسته حدود 
های  هزينه: "چنين گفت وی هم".  تومان است

 ارمغان جمهوری اسالمی فقر است و بيکاری و مرگ

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


