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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

کرونا، مرگ، فقر و افزايش 
 هزينه درمان مبتاليان

 
از شروع موج پنجم اپيدمی کرونا که با گونه 
جهش يافته سويه دلتا در سراسر کشور گسترش 

در اين .  يافته است، بيش از يک ماه می گذرد
مدت، عالوه بر تداوم بی کفايتی و بی توجهی 
جمهوری اسالمی در امر شتاب بخشيدن  به 
واکسيناسيون عمومی، سرعت انتقال و قدرت 
کشتار گونه جديد سويه دلتا هم مزيد بر علت شد 
تا به يک باره ميزان مرگ و مير و تعداد 
مبتاليان روزانه در مقياسی بسيار فراتر از چهار 

تا جاييکه فقط در يک .  موج پيشين افرايش يافت
هفته گذشته آمار روزانه کشته شدگان به طور 
پياپی شکسته شد و با اعالم ارقام رسمی باالی 

نفر در روز، رکوردهای جديدی از مرگ  ۶٠٠
و مير بی رويه طی بيست ماه گذشته بر جای 

عالوه بر افزايش چشمگير تعداد جان .  گذاشته شد
باختگان در اين مدت، ميزان مبتاليان کرونا نيز 
به اندازه ای باال رفت که در روزهايی معينی از 

تا .  هزار نفر در روز هم بيشتر شد ۴٠تعداد 
جاييکه بيمارستان ها و ديگر مراکز درمانی به 
صراحت اعالم کردند که از پذيرش کامل 
مبتاليان و انجام خدمات درمانی نسبت به آنان 

 . عاجزند
بر اساس آمارهای دولتی، فقط طی همين مدت 

هزار نفر جان باخته  ١۵يک ماه گذشته بيش از 
شوربختانه، آمارهای غير رسمی از کشته .  اند

هزار نفر در همين بازه زمانی  ۴٠تا  ٣٠شدن 
در اين مدت، شيوع سويه دلتا .  خبر می دهند

چنان سرتاسر کشور را فرا گرفته و آمار 
مبتاليان و فوتی های روزانه آنچنان باال رفته که 
کمترين نشانی دال بر رهايی توده های مردم 

نه .  ايران از اين وضعيت مرگبار ديده نمی شود
خبری از سرعت بخشيدن به روند واکسيناسيون 
سراسری شنيده می شود و نه روزنه های اميدی 

. برای مهار کرونا در ماه های آينده متصور است
آمار فوتی روزانه کماکان باال و عمده شهرهای 
ايران همچنان در وضعيت قرمز و فوق بحرانی 

بر اساس آمارهای رسمی، جمع کل .  قرار دارند
هزار  ١١٠کشته شدگان کرونا تا کنون از مرز 

 ۵نفر فراتر رفته و آمار مبتاليان رسمی نيز از 
سازمان نظام پزشکی .  ميليون نفر گذشته است

کشور، اسناد سازمان ثبت احوال، تعدادی از 
معاونان وزارت بهداشت و سازمان جهانی 
بهداشت اما، آمار واقعی فوتی ها را دست کم به 

رقمی .  هزار نفر اعالم کرده اند ٢۵٠ميزان 
ساله ميان  ٨بيشتر از کل کشته شدگان جنگ 

 .ايران و عراق
اسی   ي ره مرگ در مق ب تی که چن در چنين وضعي

سه بيانيه  ١۴٠٠در فاصله يکم تا هفتم شهريور
. مشترک پيرامون چند موضوع مهم انتشار يافت

بيانيه مشترک سنديکای کارگران شرکت واحد 
رانی تهران و حومه و سنديکای کارگران  اتوبوس

تشکل ديگر در اول  ۴تپه و  نيشکر هفت
 ۶شهريور، بيانيه مشترک همين دو سنديکا و 

تشکل ديگر در سوم شهريور و بيانيه مشترک 
های  ها و گروه تشکل مرکب از کانون ٢٢

های  گوناگون بازنشستگان از شهرها و استان
روشنی  های مشترک، به انتشار اين بيانيه.  مختلف

 گزارشی از آکسيون يادبود سالگرد کشتار زندانيان سياسی
 در کپنهاک دانمارک ۶٧دهه شصت و تابستان  

 
 گزارش مراسم يادمان جانفشانان دهه شصت،  

  آمستردام -۶٧بويژه قتل عام تابستان 
 

 برگزاری اکسيون در ونکوور کانادا 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣۶شماره  ١۴٠٠شهريور   ١۵ –سال  چهل و سه 

 تر جنبش طبقه کارگر  حضور سياسی فعال
 انقالب اجتماعینياز مبرم 

 برای مردم افغانستان رهايی از اين کابوس ممکن است
 

نظاميان  اگرچه خبر سقوط پنچشير در روز جمعه تنها يک شايعه بود، اما همين شايعه کافی بود که شبه
شان از سقوط پنجشير دست به اسلحه برده و تيراندازی کورشان تنها در کابل  طالبان برای اعالم شادی

اين است سرنوشت مردم .  نفر ديگر گردد ۴١دفاع و مجروح شدن  انسان بی ١٧منجر به کشته شدن 
کدام از نيروهای ارتجاعی ارزشی ندارد، نه  شان برای هيچ ی افغانستان، مردمی که زندگی و حيات ديده ستم

چه  آن.  ها و نه برای همسايگان طماع برای طالبان و نه برای صاحبان قدرت  قديمی، نه برای امپرياليست
ی آن را رقم زده است، نه خواست و منافع اين  ديده انگيز و دردناک افغانستان و مردم ستم که سرنوشت غم

 داران، دغدغه اصلی وزير کار سود سرمايه
 

وزرای .  ووعيدهای پوشالی به پايان رسيد و با تشکيل کابينه رئيسی دوره عمل فرارسيده است دوره وعده
در هفته گذشته وزير .  اند های خود مشغول های رژيم به تشريح برنامه کابينه يکی پس از ديگری در رسانه

ی خبری شبکه دو سيما به تشريح  ی گفتگوی ويژه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز در يک برنامه
آيد که قرار است  از اظهارنظرهای وی در اين گفتگو چنين برمی.  های اين وزارتخانه پرداخت سياست

او پنهان نکرد که .  داران بربايد کابينه رئيسی گوی سبقت را از پيشينيان خود در دفاع از منافع سرمايه
گونه که بر سردر اين  داران است و نه آن دغدغه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سود سرمايه

 . ميليونی کارگران ١٣شده است، کار و رفاه اجتماعی جمعيت  وزارتخانه حک
ای از دستمزد و حقوق در  هميشه تالش بر اين بوده است که يک حد عادالنه:"  وی در اين گفتگو گفت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

٧درصفحه   

٧درصفحه   
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سراسری کشور را فرا گرفته است، توده های مردم  
ايران چه به لحاظ ميزان مرگ و مير و چه به لحاظ  
ا در   نه های درمانی کرون افزايش سرسام آور هزي

رار دارند  اجعه باری ق ار ف شرايطی  .  شرايط بسي
ت   رف ش ي ی از پ ان ن نش ري ت م ه ک ه ن اک، ک دردن
ده می شود، نه کمترين   واکسيناسيون عمومی دي
ه   تدبيری در مهار اپيدمی کرونا به چشم می خورد، ن
کمترين اراده ای برای قرنطينه کردن شهرهای  
بحرانی و فوق بحرانی مشاهده می شود و نه کمترين  
تمايل و خبری مبنی بر جلوگيری از برگزاری مراسم  

ا اين همه فقر و  .  های مذهبی به گوش می رسد  ب
تنگدستی و شرايط مرگباری که سراسر کشور را فرا  
گرفته، اوضاع برای مردم ايران اما به گونه ای پيش  
د بهتر شدن   ن می رود که کمترين روزنه ای از فراي

 .شرايط مرگبار کرونا برای آنان متصور نيست 
واکسيناسيون عمومی کماکان به کندی پيش می رود،  
هيچگونه اقدامات جدی و عملی در امر واردات کالن  
يد واکسن   ا اينکه تول واکسن ديده نمی شود و مضاف
ده است  ان هام م ه ای از اب . های داخلی هم در هال

اسيون در   ن وضعيت موجود، سبب شده تا امر واکسي
م به   تعدادی از استان ها نظير اصفهان و کرمانشاه و ق

اين همه در شرايطی است که  .  کلی متوقف شده است 
  ۶٠ و حتی    ۵٠ هنوز تعداد بيشماری از سنين باالی  

ر   سال هم    ۵٠ سال واکسينه نشده اند و کل جمعيت زي
ده اند  از مان کندی  .  به کلی از دريافت واکسن کرونا ب

روند واکسيناسيون عمومی به گونه ای باعث افزايش  
سال    ۵٠ مبتاليان و مرگ و مير افراد در سنين زير  

شده است که واکنش مراکز درمانی را بر انگيخته  
دانشگاه علوم پزشکی ايران، از افزايش مرگ  .  است 

ان   مارست ان خبر داده و بي ا در جوان و مير کرون
ا در سنين   ان کرون تجريش، از باال رفتن آمار مبتالي

 سال ابراز نگرانی کرده اند   ۴٠ تا    ١٠ 
ا از   حال در چنين شرايطی که اختاپوس ويروس کرون
ه،   داخت ران چنگ ان وی مردم اي ر گل هر طرف ب
مسئوالن نظام که همواره با توصيه برگزاری مراسم  
ا   های مذهبی زمينه های گسترش شيوع ويروس کرون
را فراهم کرده اند، اکنون نيز با سازماندهی و گسيل  
صدها هزار نفر از گروه های مذهبی می خواهند طی  
روزهای آتی در راهپيمايی مراسم اربعين کربال به  

طبيعی است کسانی که در  .  سمت عراق حرکت کنند 
گرمای تابستان در اين مراسم مذهبی حضور می  

ند   ۵٠ يابند، عمدتا افراد زير   همان افرادی  .  سال هست
ارات   د و طی اظه ه نشده ان ن چکدام واکسي که هي
ا   ت افته دل ابل گونه جهش ي مسئوالت بهداشتی در مق

 . کامال بی دفاع و آسيب پذيرند 
ا ويروس   فر از مردم ايران ب کشتار صدها هزار ن

ا گذشت  .  کرونا اما تمام ماجرا نيست  ماه از    ٢٠ ب
شيوع ويروس کرونا، اکنون بر همگان و به طور  
اخص برای کارگران و توده های زحمتکش ايران  
ا فقط   روشن شده است که تبعات دردناک پاندمی کرون

 . درابعاد وسيع مرگ و ميرآن خالصه نمی شود 
کشتار بيش از هزار نفر در روز و مبتال شدن ده ها  
رای   ه، اگر ب ه صورت روزان گر ب ر دي ف هزار ن
مسئوالن جنايتکار جمهوری اسالمی فقط شمارش  

  ٢۴ يک سری اعداد محسوب می شوند که طی هر  
ساعت اعالم می گردد، برای توده های مردم ايران  
اما، آمار مرگ و مير روزانه مفهومی بسيار فراتر از  

واده  .  اعالم شده است "  اعداد " برای آن دسته از خان
هايی که در پی شيوع کرونا عضوی از خانواده را از  
ا   ا ب يل ابتال به ويرس کرون دست می دهند، يا به دل

هزينه های کمر شکن مراکز درمانی مواجه اند،  
ان فقط يک   اعالم اين تعداد از کشته شدگان و مبتالي

ه  .  سه رقمی يا چهار رقمی نيست " عدد " برای اينگون
خانواده ها که عضوی از اعضای  شاغل و نان آور  
خود را از دست می دهند، چنين مرگی هرگز عددی  

يان عدد  .  را افاده نمی کند "  يک "در مقياس   " يک "ب
برای مرگ بيش از هزار خانواده ای که به صورت  
ان آور خود را از دست می   روزانه فرد شاغل و ن

عضو  "  يک "دهند، جدای از غم و اندوه جانکاه فقدان  
خانواده، مفاهيم ديگری از رنج و درد و سختی های  
ا به   بعدی زندگی را برای بازماندگان کشتار کرون

تحميل فقر، تنگنای معيشتی و محروميت  .  همراه دارد 
از حداقل های امکانات رفاهی يک زندگی انسانی و  

نفر از  "  يک "شرافتمندانه، کمترين تبعات فقدان و نبود  
 .جمع خانواده داغدار چند نفری است 

اگر چه در بيان ميزان بيکاری، تحميل فقر و آوار  
ز   هزينه های کمر شکن درمانی  بردوش مردم ني
جمهوری اسالمی همانند پنهان کاری در ميزان واقعی  
آمار کشته شدگان، به پنهان کاری و بيان قطره چکانی  
و حتی امنيتی کردن آمار تعداد بيکاران و به زير خط  
فقر پرتاپ شدگان دوران کرونا روی آورده است، اما  
ان می شوند که   ي باز هم جسته و گريخته آمارهايی ب

از  .  گوشه ای از حقيقت ماجرا را روشن می سازند 
جمله سخنان حريرچی، معاون کل وزارت بهداشت  
يل   که هفته پيش اعالم کرد، طی يک سال گذشته به دل

هزار    ۶١٢ باال رفتن هزينه های درمانی، دست کم  
يون    ٢ نفر به زير خط فقر پرتاب شده اند و بيش از   ل مي

نفر نيز با هزينه های کمرشکن درمانی مواجه بوده  
پوشيده نيست اعالم اينگونه آمارهای رسمی  و  .  اند 

ان کل واقعيت نيست و در   ي قطره چکانی هرگز ب
بهترين حالت فقط گويای گوشه کوچکی از تبعات  
اقتصادی و تحميل هزينه های کمر شکن درمانی در  

 .ايام شيوع ويروس کرونا را بر مال می سازد 
نه های درمانی    در کنار افزايش سرسام آور هزي

کرونا، افزايش ميليونی بيکاری، گسترش فقر، پرتاب  
تعداد بيشتری از کارگران و زحمتکشان به زير خط  
ا است   فقر دولتی، از جمله ديگر تبعات ويروس کرون
که زندگی و معيشت ميليون ها نفر از مردم ايران را  

عيسی منصوری، معاون  .  در چنبره خود گرفته است 
، که فقط  ١٣٩٩ اشتغال وزارت کار در ششم مهر ماه  

ماه از شيوع کرونا در ايران گذشته بود، اعالم کرد    ٩ 
ا    ۶ که در جريان کرونا حدود   فر از کرون يون ن ل مي

فر هم    ۵٠٠ ميليون    ١ آسيب ديده اند و  حدود   هزار ن
د  اه  .  کار خود را از دست داده ان هشت م ب در اردي

ا    ١٣٩٩  هم که تنها چند ماه از شيوع ويروس کرون
گذشته بود، مرکز پژوهش های مجلس اسالمی نيز  

ميليون نفر و در    ٣ اعالم کرد، در بهترين حالت حدود  
ا در    ۶ بدترين حالت بيش از   ميليون نفر بر اثر کرون

طبق آمارهای اعالم شده،  .  ايران بيکار می شوند 
معلوالن کاری و زنان شاغل از جمله گروه هايی بوده  
ا را   اند که بيشترين آسيب بيکاری را در دوره کرون

 .متحمل شده اند 
حال در چنين وضعيتی که طبق آمارهای رسمی،  

نفر بر اثر ابتال به کرونا جان می    ۶٠٠ روزانه حدود  
انه روز    ٣٠ بازند و بيش از   هزار نفر هم طی هر شب

به کرونا مبتال می شوند، اعتراض نسبت به کندی  
روند واکسيناسيون، کمبود دارو  و درمان و افزايش  
د شده است  ن ل . هزينه های درمانی کرونا از هر سو ب

ه اتهام طرح دعاوی   تعدادی از وکالی دادگستری ب
ه   حقوقی عليه خامنه ای و مسئوالن وزارت بهداشت ب

. دليل ممانعت از ورود واکسن کرونا بازداشت شده اند 
پيامد اين اقدام امنيتی جمهوری اسالمی، گروه ديگری  
ازداشتی   از وکالی دادگستری به دفاع از همکاران ب
يه منع   خود برخاسته و بر ادامه دعاوی حقوقی عل

به ازای  .  کنندگان ورود واکسن کرونا تاکيد ورزيده اند 
افزايش مرگ و مير، کمبود کپسول و سرم، باال رفتن  
د   ودن رون ام ب ه ی  و در اب ان ای درم ه ه ن زي ه
واکسيناسيون عمومی، خشم و نارضايتی کل جامعه  

در چنين وضعيتی که توده های  .  را فرا گرفته است 
د   د، وزير جدي ن مردم ايران در حالت انفجاری هست
ا و   ا وعده واردات سريع واکسن کرون هداشت ب ب
ام   ا اي همچنين وعده انجام واکسيناسيون کامل مردم ت
ه   د آبی بر فوران شعل دهه فجر به ميدان آمده تا شاي

 . های خشم مردم ريخته شود 
ا   نه رئيسی ب ي بهرام عين اللهی، وزير بهداشت کاب
اسيون   ن اعالم اينکه صف های طوالنی برای واکسي

د   اي ا ب   ٢۴ مايه شرمندگی است و  واکسيناسيون کرون
ده  :  ساعته شود، وعده داد  ن يون دوز    ١٩ تا هفته آي ل مي

ا مهرماه   واکسن وارد می شود و ميزان واردات ت
ميليون دوز خواهد رسيد و    ۵٠ تا    ۴٠ امسال به ميزان  

پس از آن انجام واکسيناسيون عمومی نيز تا دهه فجر  
به طور کامل برای همه سنين واجد شرايط اجرا  

وعده هايی که غير عملی بودن آن از هم  . خواهند شد 
وعده هايی تو خالی که پيش از اين،  .  اکنون پيداست 

سعيد نمکی، وزير بهداشت کابينه روحانی نيز بارها  
نظير چنين وعده هايی را داده بود که هرگز هم عملی  

از جمله وعده های سعيد نمکی يکی اين بود که  .  نشدند 
قطب های  "جمهوری اسالمی به زودی به يکی از  

ا  "  توليد واکسن در جهان تبديل می شود  و ديگر اينکه ت
، کليه مردم واجد شرايط ايران  ١۴٠٠ پايان شهريور  

د  .  واکسينه خواهند شد  وعده هايی که تماما در هوا مان
قطب های  "و جمهوری اسالمی نه تنها به يکی از  

ديل  ب نشد، که اکنون وزير  "  توليد واکسن در جهان ت
بهداشت جديد با شرمندگی اعالم کرده است که واکسن  
داخلی کفاف نمی کند و ما بايد در امر واردات واکسن  

مضافا اينکه با درز اين خبر که  .  خارجی شتاب کنيم 
ماما   توليد واکسن داخلی اسپوتنيک روسی در ايران ت
برای ارسال به روسيه بود نه مصرف داخلی، همه  
د و از   ي هياهوی اوليه توليد واکسن داخلی به کلی خواب
آن همه جنجال های تبليغاتی هم ديگر صدايی به گوش  

 .  نمی رسد 
ر   نتيجه اينکه، افزايش بی رويه و ادامه دار مرگ و مي
د فقر، کمبود دارو و درمان، از هم   روزانه، تشدي
زايش   هداشت، اف م سالمت و ب ست ختگی سي گسي
نه های کمر شکن درمانی و   بيکاری، تحميل هزي
مجموعه تصميمات تا کنونی جمهوری اسالمی در  
روند اپيدمی کرونا، نشان داده است آنچه برای هيئت  
حاکمه ايران فاقد اهميت است، همانا زندگی، سالمت  
و جان کارگران و توده های زحمتکش مردم ايران  

وقتی حاکميتی که مسئول مستقيم جان و سالمت  . است 
و زندگی مردم است، کمترين توجهی نسبت به اين  
ا   ز ب وظيفه خطير خود نداشته باشد، تکليف مردم ني
ايت کاری، کامال   چنين حاکميت بی مسئول و جن

خشمی که اکنون سراسر جامعه را فرا  . روشن است 
گرفته است، اعتراضاتی که نسبت به کندی انجام  
واکسيناسيون از هر سو بلند است، فقری که به مردم  
تحميل شده است، هزينه های باال و کمرشکن درمانی  
که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، نفرتی که در  
يون ها مبتالی   ل دل صدها هزار خانواده داغدار و مي
د به سمت   اي ماما ب اشته شده است، ت ب کرونايی  ان
اقدامات و اعتراضات عملی برای سرنگونی انقالبی  
ی   رار حاکميت شوراي ق جمهوری اسالمی و است

 .کارگران و زحمتکشان هدايت شود 
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درمان و هزينه باالی تست کرونا و همچنين اعمال  
تبعيض در اين مورد را موردحمله شديد قرار داده،  

" شکاف طبقاتی در اين عرصه را فاش ساخته و  
ها و داروهای وارداتی    را که واکسن "  مافيای دارو 

) آزاد (آور در بازار سياه   را باقيمت سرسام 
از اين  .  دهد   فروشد، موردانتقاد شديد قرار می   می 

نهادهای دولتی و اقليت مرفه حاکم، بيگانه با  "فراتر  
با قبضه امکانات و تجهيزات  "  که  "  هر درد و رنج 

بهداشتی درمانی باهدف دستيابی به سود بيشتر،از  
های معتبر و    همان ابتدا با ممنوعيت خريد واکسن 

عدم ارائه خدمات حمايتی ويژه دوران قرنطينه به  
" شهروندان، به دامنه پاندومی کرونا وسعت بخشيدند 

فقط نهادهای حکومتی بلکه رأس حکومت و    نه 
درستی مسبب اين    ای را نيز به   شخص علی خامنه 

در اين بيانيه با اشاره  .  کشتار و جنايت دانسته است 
  ۵٣٠ يافته مقابله با کرونا    به اينکه بودجه اختصاص 

  ١٧٣٣ که بودجه حوزه علميه    ميليارد تومان درحالی 
) سه برابر بودجه مقابله با کرونا (  ميليارد تومان 

فقط سياست دولت حاکم درزمينهٔ    شده، نه   تعيين 
انگاری در مقابله با کرونا و عدم اختصاص    سهل 

بودجه کافی برای مقابله با آن نقد شده، بلکه نهادها و  
ها و    دستگاه انگل روحانيت نيز  در تيررس تشکل 

بيانيه ضمن  .  ها قرارگرفته است   بيانيه مشترک آن 
جانبه    بار محصول بحران همه   اشاره به شرايط فاجعه 

و فساد سيستماتيک نظام سياسی و اقتصادی  
داری که جز سود بيشتر و انباشت سرمايه و    سرمايه 

اعمال ستم و سرکوب در مقابل مردم معترض و  
شناسد،    های زحمتکش قانون ديگری نمی   توده 

خواهان واکسيناسيون سريع و رايگان همگان در  
خواستی را که در اعتصابات  .  مقابل کروناشده است 

و بر آن تأکيد شده، يک      کارگری نيز مطرح 
:" ی محوری دانسته و چنين تأکيد نموده است   مطالبه 

های مستقل    های زحمتکش و تشکل   کارگران و توده 
عليه روند کشتار کرونائی مردم محروم و کااليی  
شدن بهداشت و درمان از مبارزه دست نخواهند  
کشيد و خواهان مجازات عامالن کشتار کرونائی  

بيانيه در ادامه  ضمن اعالم  "  .باشند   شهروندان می 
همه ناکارآمدی و    شديد عليه اين   انزجار و اعتراض 

سالمت مردم، خواهان تأمين    توجهی حکومت به   بی 
کن    ضروريات اساسی برای کنترل و نابودی و ريشه 

شده و در پايان آن در     ١٩ کردن بيماری کوويد  
انگاری    مورد وکاليی که به خاطر اعتراض به سهل 

های رژيم در قبال واکسيناسيون مردم    و سياست 
اند، چنين آمده    مورد پيگرد و بازداشت قرارگرفته 

بازداشت وکاليی را که به خاطر اعتراض به  "  است 
ناپذيری حکومت  تحت پيگرد    مسئوليت 

ً محکوم می   قرارگرفته  کنيم و خواستار    اند شديدا
 . "قيدوشرط  و فوری آنان هستيم   آزادی بی 

اتهامات دستگاه قضايی  .  حقوق کارگران جرم نيست 
دانيم    پايه می   نما و بی   به فرزانه زيالبی را اتهامی نخ 

تپه حمايت خود را از اين    و همراه با کارگران هفت 
 ".داريم   وکيل مردمی اعالم می 

جويی از    اعتراض به محاکمه فرزانه زيالبی و انتقام 
نمای    تپه، اشاره به اتهامات واهی و نخ   کارگران هفت 

دستگاه قضايی که برای خفه کردن صدای اعتراض  
کشی و غارتگری و    عليه فقر و بيکاری و بهره 

شده و باالخره اعالم حمايت    حقوق شهروندی عنوان 
تپه، سرتاپا اقدام و اعتراض    از وکيل کارگران هفت 

وکالت و دفاع  "شده    سياسی است و در آنجا که گفته 
فقط از حقانيت مبارزات    نه "  از کارگران جرم نيست 

تپه دفاع شده بلکه از حقوق و آزادی    کارگران هفت 
 .آمده است   عمل   وکال در دفاع از کارگران نيز دفاع به 

گروه و تشکل مستقل    ٢٢ بيانيه مشترک  
شهريور در    ٧ بازنشستگان تأمين اجتماعی، روز  

سال زندان برای اسماعيل    ۶ محکوميت صدور حکم  
. گرامی کارگر بازنشسته زندانی انتشار يافت 

ساله بازنشسته و از    ۶٧ اسماعيل گرامی کارگر  
فعاالن اعتراضات پرشمار بازنشستگان تأمين  

توسط    ١۴٠٠ فروردين    ١۴ اجتماعی است که روز  
ابتدا به مکانی  .  نيروهای اطالعات سپاه بازداشت شد 

نامعلوم، سپس  مدت چهار روز انفرادی و درنهايت  
ماه    ۵ اکنون    به زندان تهران بزرگ منتقل شد و هم 

. برد   در زندان به سر می "  موقت "طور    است که به 
های    تشکل بازنشستگان که از شهرها و استان   ٢٢ 

اند، بازداشت    مختلف اين بيانيه را امضا کرده 
اسماعيل گرامی را محکوم نموده و خواهان آزادی  

امضاکنندگان در پايان  .  اند   قيدوشرط وی شده   بی 
ای و خطراتی که جان اين    های زمينه   بيانيه، بيماری 

کند هشدار داده و چنين    کارگر بازنشسته را تهديد می 
توجهی مسئوالن نسبت    عواقب بی :"اند   نوشته 

سالمتی جسمی اين کارگر بازنشسته ، به عهده    به 
کسانی است که بدون هيچ مدرکی عليه اين  

زور و    اند وايشان را به   بازنشسته حکم صادر کرده 
خواست  ".  کنند   خالف قانون در زندان نگهداری می 

قيدوشرط اسماعيل گرامی کارگر    آزادی بی 
بازنشسته و خواست هر زندانی سياسی، يک  
خواست خالص سياسی است که در آن جای هيچ  

 .بحثی نيست 
تر است،    اما بيانيه مشترکی که از اين دو مهم 

ای است که در مورد واکسيناسيون فوری با    بيانيه 
امضای سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای  

تشکل ديگر ازجمله    ۶ تپه و    کارگران نيشکر هفت 
گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری  

نگاران آزاد و    بازنشستگان، انجمن صنفی روزنامه 
اين  .  چند تشکل ديگر در سوم شهريور انتشار يافت 

عدم واکسيناسيون  "  بيانيه از همان عنوان خود که  
و  "  فوری، رايگان، عمومی و استاندارد جنايت است 

ً واکسينه کنيد " تا نحوه برخوردش با  "  مردم را فورا
حاکميت و سياست رژيم درزمينٔه دارو و درمان و  

داری حاکم،    کل نظام سرمايه   بهداشت و تا برخورد به 
معطوف به يک موضع راديکال و نثری توفنده  

کشتار  "بيانيه، حاکميت ناکارآمدی که مسبب  .  است 
مبدل  "  قتلگاه "است و کشور را به يک  "  کرونائی 

بيانيه،  .  ساخته، مورد بازخواست قرار داده است 
های رژيم درزمينٔه بهداشت و دارو  و    سياست 

گويای تقويت اتحاد و همگرايی در صفوف  
نوعی    ها به   آوری آن   کارگران و زحمتکشان و روی 

ً در حد صدور   عمل مشترک است گرچه صرفا
دهی    بيانيه که ناکافی است و بايد به مرحله سازمان 

ای    اقدام مشترک و به عرصه کشاندن نيروی توده 
البته تا آنجا که از چنين    -ها   متشکل در اين تشکل 
. فرارويد و تقويت شود   -پايگاهی برخوردارند 

باوجوداين، نفس نوشتن و انتشار بيانيه مشترک که  
دهی و    مستلزم درجه معينی از ارتباط و سازمان 

های امضاکننده است و هر بار    هماهنگی ميان تشکل 
کشد، اقدام مثبتی    تشکل جديدی را به درون خود می 

است که همگرايی در صفوف کارگران و  
نکته بسيار مهم اما  .  کند   زحمتکشان را تقويت می 

ها    ها، مضمون اصلی خواست   گيری اين بيانيه   جهت 
های سياسی عمومی و    تر شدن خواست   و پررنگ 

تر کارگران در عرصه    اعالم حضور پررنگ 
ها که درواقع    اين بيانيه .  مسائل عمومی جامعه است 

دهنده موقعيت مبارزاتی کارگران و    بازتاب 
نهند که    زحمتکشان است براين واقعيت صحه می 

ها و مبارزات سياسی و اقتصادی کارگران    خواست 
ها و    اند، خواست   آميخته   بيش از هرزمانی درهم 
اند و در برخی    تر شده   مبارزات سياسی پررنگ 

مضمون مطالبات  .  اند   موارد حتی تقدم پيداکرده 
مطروحه و نحوه برخورد با دولت و نظم حاکم در  

حال حاکی از آن است که جنبش    ها درعين   اين بيانيه 
طبقه کارگر اگرچه هنوز در موقعيتی نيست که  

مثابه يک طبقه آگاه و متشکل به يک مبارزه    به 
عيار سياسی با طبقه حاکم و تعيين تکليف قطعی    تمام 

با اين طبقه روی آَوَرد، اما در چنين مسيری گام  
آرام در مقياس تمام جامعه وارد صحنه    نهاده و آرام 

 .سياسی شده است 
ها و نحوه    برای صحت اين ادعا، مضمون اين بيانيه 

اختصار از نزديک    برخورد با نظام حاکم را ولو به 

 .دهيم   موردبررسی قرار می 
تشکل    ۴ در بيانيه مشترک دو سنديکای کارگری و  

وکالت و دفاع  "  ديگر مورخ اول شهريور با عنوان 
محاکمه فرزانه  "  از حقوق کارگران جرم نيست 

تپه به اتهامات واهی از    زيالبی وکيل کارگران هفت 
. شده است   محکوم "  فعاليت تبليغی عليه نظام "قبيل  

نويسندگان بيانيه در مورد انگيزه اين اتهامات  
ماحصل اين اتهامات خفه کردن  صدای  :"اند   نوشته 

کشی، زورگويی،    اعتراض به فقر و بيکاری، بهره 
فساد، غارتگری و نقض آشکار حقوق شهروندی و  

واردکردن اين اتهامات  .  باشد   استقالل رأی وکيل می 
به فرزانه زيالبی باهدف هر چه دشوارتر کردن  

جويی    خواهی کارگران و انتقام   پيگيری حقوقی حق 
"   گيرد   تپه صورت می   از کارگران نيشکر هفت 

های امضاکننده در پايان بيانيه کوتاه خود    تشکل 
کنيم که وکالت و دفاع از    ما اعالم می :"اند   نوشته 

نياز مبرم تر جنبش طبقه کارگر  حضور سياسی فعال
 انقالب اجتماعی
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نياز مبرم تر جنبش طبقه کارگر  حضور سياسی فعال
 انقالب اجتماعی

عيار سياسی است که تمام    اين، يک بيانيه تمام 
های آن را درزمينٔه بهداشت و    حاکميت و سياست 

درمان و واکسيناسيون که يک خواست عمومی  
واکسيناسيون فوری،  .  است زير سؤال برده است 

رايگان و عمومی خواست همه کارگران و  
خواستی که امروز بيش از همه  .  زحمتکشان است 

های کارگری نقش بسته    بر پرچم کارگران و تشکل 
است يک خواست عمومی است اگرچه هيچ قشر و  

وزن    تراز و هم   ای در پيگيری اين خواست هم   طبقه 
"طبقه کارگر نيست  ً واکسينه کنيد .  !" مردم را فورا

های کارگری است که    اين صدای کارگران و تشکل 
ازاين نيز    پيش .  جا طنين افکنده است   در همه 

تپه بارها خواهان واکسيناسيون    کارگران مبارز هفت 
فقط خواست  .  اند   فوری و رايگان عمومی شده 

واکسيناسيون فوری نيست که بيان روشنی از  
های کارگری    رويکرد سياسی کارگران و تشکل 

تپه مربوط    تا جايی که به کارگران هفت .  است 
سازی    شود، اين کارگران سياست خصوصی   می 

دولت حاکم مقامات و نهادهای حکومتی را نيز به  
اند،از مبارزات و مطالبات مردم    چالش کشيده 

اند،    زحمتکش خوزستان دفاع و حمايت کرده 
های اينترنتی    های رژيم درزمينٔه محدوديت   باسياست 

اند، تالش کارفرما  و اداره کار برای    مخالفت کرده 
ساز دولت    جا انداختن شورای اسالمی تشکل دست 

عنوان تشکل موردقبول کارگران را خنثی    به 
اند، خواهان بازگشت به کار اسماعيل بخشی و    کرده 

سازی برای    ساير کارگران اخراجی، پايان پرونده 
سازی عليه فرزانه    فعاالن کارگری، پايان پرونده 

ها و مبارزات در    تمان اين خواست .  اند   زيالبی شده 
خواست  .  ها و مبارزات سياسی هستند   زمره خواست 

تپه يک خواست سياسی    نظارت شورايی در هفت 
است و اقدام در اين جهت در هراندازه و کم و  کيفی  

 .يک عمل سياسی است 
های کارگری و    های سياسی به تشکل   طرح خواست 

کما اينکه در  .  شود   تپه محدود نمی   کارگران هفت 
ای و    جريان اعتصاب بلندمدت کارگران پروژه 

پيمانی نفت نيز واکسيناسيون فوری و همگانی به  
فقط    شده است و نه   های آنان تبديل   يکی از خواست 

شرکت نفت و گاز و    ٢٢ اين، بلکه کارگران در  
پتروشيمی در عسلويه، در اقدامی هماهنگ و  
يکپارچه، با خواست واحد و اخص واکسيناسيون،  

. مرداد دست از کار کشيدند   ٢٧ و    ٢۶ در روزهای  
تپه ساير کارگران و    کارگران نفت، کارگران هفت 

های کارگری امضاکننده بيانيه مشترک سوم    تشکل 
اند و خواستی    ای شده   شهريور، در عمل وارد پروسه 

حال خواست کل    اند که درعين   را پرچم کرده 
. کارگران و زحمتکشان و خواست آحاد جامعه است 

کسی دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد،  
 .اند   کارگران صدای کل جامعه شده 

های کارگری از مرحله    مبارزات و خواست 
های صرف اقتصادی و صنفی    مبارزات و خواست 

های سياسی و اقتصادی به    خواست .  فراتر رفته است 
فقط    کارگران نه .  اند   آميخته   تفکيکی درهم   نحو غيرقابل 

عنوان يک شهروند آگاه    عنوان کارگر، بلکه به   به 
مرتبط با تمام مسائل سياسی و اجتماعی به  

های سياسی از نقش و    خواست .  اند   جلوصحنه آمده 
جايگاه مهمی در اعتراضات و اعتصابات کارگری  

پروسه مداخله طبقه کارگر در  .  اند   برخوردار شده 
مسائل سياسی و عمومی جامعه درحال رشداست و  

با هيچ  .  تواند اين روند را متوقف سازد   کسی نمی 
ها و مبارزات کارگری را    توان خواست   نيرويی نمی 

ً اقتصادی   در چارچوب مطالبات و مبارزات صرفا
شرايط سياسی  .  و صنفی محدود و مقيد ساخت 

متحول و پرتالطم جامعه، هر بار طبقه کارگر را با  
سازد که ناگزير    مسائل سياسی جديدی روبرو می 

توان گفت    جرئت می   به .شود   بايد وارد آن شود و می 
افزون بر شرايط اقتصادی، اين آگاهی سياسی است  
که طبقه کارگر را به جلوصحنه رانده و بيش از اين  

کارگر آگاه و بخش پيشرو طبقه کارگر  .  خواهد راند 
نسبت به مسائل کالن جامعه اعم از سياسی يا  

نسبت به  .  تفاوت نيست   اقتصادی و اجتماعی بی 
ترديد نبايد  .تفاوت نيست   های دولت حاکم بی   سياست 

داشت که مبارزات طبقه کارگر در جريان رشد و  
عيار عليه    تکامل خود به يک مبارزه طبقاتی تمام 

ازياد  .  طبقه حاکم و دولت اين طبقه گذر خواهد کرد 
چهارستون    ٩٨ نبريم يک سال قبل از آنکه قيام آبان  

حاکميت ارتجاع و نظم موجود را به لرزه اندازد،  
و هپکو و  (  تپه و فوالد   کارگران آگاه و مبارز هفت 

با شعار و خواست نان و کار و آزادی و  )  آذر آب 
اداره شورايی جامعه ابراز وجود کردند و با ارائه  
يک آلترناتيو کارگری و شورايی کل نظم  

 .داری حاکم را به چالش کشيدند   سرمايه 
اکنون پرسش اساسی اين است که آيا بايد به اين اکتفا  

خوش بود که مبارزات طبقه کارگر در    کرد و دل 
جريان رشد و تکامل خود به يک مبارزه طبقاتی  

عيار عليه طبقه حاکم و دولت اين طبقه گذر    تمام 
خوش بود    خواهد کرد؟ آيا بايد به اين اکتفا کرد و دل 

خواست نان و کار و    ٩٧ که کارگران در پائيز  
اند؟ آيا بايد به    آزادی و اداره شورايی را مطرح کرده 

حد و اندازه مبارزه سياسی حال طبقه کارگر  
ها و تحرک    رضايت داد؟ آيا اين حد از خواست 

سياسی طبقه کارگر در شرايط پرتالطم سياسی  
موجود پاسخگوی نيازهای لحظه فعلی جنبش طبقه  
کارگر و تکامل مبارزه اين طبقه تا حد ايفای نقش و  
رسالت آن برای رهبری تمام جامعه و دگرگونی  

ها قطعاً    بنيادی آن کافی است؟ پاسخ تمام اين پرسش 
جنبش طبقه کارگر طی دو دهه اخير و  .  منفی است 

های    تر طی دو سال اخير پيشرفت   از آن مهم 
چشمگير و شايان توجهی داشته است که دوست و  

اين درست است که  .  اند   دشمن به آن اعتراف کرده 
جنبش طبقه کارگر همواره درصحنه حضورداشته  
و کميت باالی اعتراضات و اعتصابات کارگری در  

مقايسه نيست، اين درست    ايران با هيچ کشوری قابل 
های موجود،    است که بر متن شرايط و زمينه 

های سياسی فزونی    اعتصابات کارگری با خواست 
يافته است، اين کامالً درست است که نقش و وزن  

های سياسی در اعتصابات و مبارزات    خواست 

تر شده و طبقه کارگر به نمايندگی    کارگری پررنگ 
از کل زحمتکشان جامعه اينجاوآنجا پرچم مبارزه را  

عنوان    برافراشته است،  اما طبقه کارگر هنوز به 
يک طبقه متشکل و آگاه با اهداف سياسی روشن،  

اين نقص و  .  عليه تمام نظم موجود به پا نخاسته است 
خأل بزرگی است که برای رفع آن بايد مجدانه تالش  

نجات جامعه درگرو تشکل و انسجام و آگاهی  .  کرد 
طبقه کارگر و ظهور آن در مقام رهبری کننده  
توانمند تمام جامعه است، درگرو اعتصابات سياسی  
سراسری طبقه کارگر ، درگرو اعتصاب عمومی و  
درگرو قيام مسلحانه عليه تمام نظم موجود و برپائی  

اين آمادگی متأسفانه هنوز در  .  انقالب اجتماعی است 
اين واقعيت تلخی است  .  طبقه کارگر ايجاد نشده است 

اين نقيصه و خأل و چاله  .  که بايد به آن اعتراف کرد 
بزرگ اما با اعتراف و نصيحت و فرمان پر  

کسی انتظار ندارد طبقه کارگر نامتشکل،  .  شود   نمی 
ً بر متن بحران انقالبی موجود، يک  شبه در    صرفا

مقام يک طبقه آگاه و متشکل رهبری انقالب را به  
اما هرکس بايد مطمئن باشد که در  .  دست گيرد 

غياب حضور متشکل و آگاه طبقه کارگر و در نبود  
آوری به انقالب و به    آمادگی اين طبقه برای روی 

زير کشيدن تمام نظم حاکم، ارتجاع بورژوايی از  
کند، به تمام    بحران موجود به سود خويش استفاده می 

برد،    دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر يورش می 
ای برای سرکوب طبقه کارگر متوسل    به هر وسيله 

. داری موجود را نجات دهد   شود تا نظم سرمايه   می 
ها و طرفداران طبقه    بنابراين وظيفه همه کمونيست 

کارگراست، وظيفه همه کارگران آگاه و پيشرو و  
های کارگری است که برای از ميان بردن اين    تشکل 

نقيصه و خأل بزرگ تالش کنند و برای کمک به  
تر    يابی و تشکل و آگاهی طبقه کارگر، جدی   سازمان 

وظيفه همه  .  ها را باال بزنند   از گذشته آستين 
هاست که انرژی خود را بيشتر از گذشته    کمونيست 

به اين موضوع بسيار مهم اختصاص دهند و تا آنجا  
که در توان دارند به تشکل و آگاهی و ايجاد آمادگی  

آوری به يک مبارزه    طبقه کارگر برای روی 
عيار سياسی عليه نظم موجود و انقالب ياری    تمام 

 .درسانن 
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١از صفحه   

 داران، سود سرمايه
 دغدغه اصلی وزير کار 

که هم رفاه کارگران  طوری نظر گرفته شود به
تأمين شود و هم کارفرما آسيب نبيند ؛ بخش 

های کارفرما، حقوق و  ای از هزينه مالحظه قابل
ما نبايد کاری کنيم که .  دستمزد پرداختی است

 . " کارفرمايان متضرر شوند
وزير کار از همان آغاز برای سرپوش گذاردن 

گاه در طول دوران  بر اين واقعيت که هيچ
حاکميت جمهوری اسالمی حتی بهای واقعی 

نشده و  نيروی کار به کارگر پرداخت
داران همواره  نيروی کار کارگر را به  سرمايه

اند،  تر از ارزش آن پرداخت کرده بهايی پايين
ای از دستمزد و  حد عادالنه"  معنای  عبارت بی

های  را به کاربرد که اگر تمام اقتصاددان"  حقوق
توانند توضيح دهند که  رژيم هم تالش کنند، نمی

يعنی چه و حد غيرعادالنه "  حد عادالنه"  اين 
دار  کدام است؟ آنچه برای  گروه اندکی سرمايه

عادالنه است ، برای اکثريت بزرگ جمعيت 
. کشور که همانا کارگران هستند، غيرعادالنه

هرچند که اساساً خود واژه عادالنه، ميان تهی، 
توان  چيز را که می فقط يک.  بی معنا و پوچ است

طور تجربی از گفتار وی فهميد اين است که  به
ای  حد عادالنه"  برای "  هميشه تالش"نتيجه اين 

سال  به اين بوده است که سال" از دستمزد و حقوق
داران  بر سود، سرمايه و ثروت سرمايه

شده، اما  دستمزد واقعی کارگران  پيوسته  افزوده
ها مدام تنزل کرده  يافته و سطح معيشت آن کاهش
از همين روست که شکاف ميان فقر و .  است

ای عميق  ثروت در جامعه امروز ايران به درجه
کافی .و گسترده شده که هرگز سابقه نداشته است 

هايی که چند ماه  است اشاره شود بر طبق گزارش
پيش انتشار يافت در سايه حمايت پاسداران 

سال بر حجم  به داران، سال حکومت هللا از سرمايه
سرمايه و تعداد ميليونرهای دالری  ايرانی 

شده  و تنها در طول سال گذشته بر ميزان  افزوده
اين در .  درصد افزوده شد ٢۴/  ٣ها  ثروت آن

اکنون اکثريت بسيار بزرگ  حالی است که هم
کنند و دستمزد و  کارگران زيرخط فقر زندگی می

کننده  دشواری حتی جبران حقوق حداقل بگيران به
اکنون .  هاست های زندگی آن سوم هزينه يک

همگان اذعان دارند که خط فقر در ايران رقمی 
ميليون تومان در هرماه است،  ١٢تا  ١٠بين 

که دستمزد و تمام مزايای يک کارگر  درحالی
. رسد ميليون تومان هم نمی ۴حداقل بگير به 

ها کارگری که مشمول قانون کار  تکليف ميليون
ً اين حداقل را هم نمی گيرند، نيز  نيستند و عموما

توان معنای واژه  جا می از همين.   روشن است
حد "موردنظر وزير را با ادعای"  رفاه"

 .فهميد" ای از دستمزد و حقوق عادالنه
از "  ای از دستمزد و حقوق حد عادالنه"اما  اين 

ديدگاه وزير کار يک حسن ديگر هم داشته و 
! دار گويا  خيرخواه ايرانی  باعث شده سرمايه

داران  وزير کار مزدور سرمايه".  متضرر نشود"
خبر  جا بی گويی برای يک آدم عامی از همه

ميليون کارگری که وی  ١٣زند و نه  حرف می
امروز حتی .   دهد ها را ارائه می آمار آن

دار    داند که سرمايه   ترين کارگر اين را می   ناآگاه 
رو کارفرماست که هدفش کسب حداکثر سود    ازآن 

از طريق استثمار هرچه بيشتر کارگران است و نه  
گذاری    کسی که گويا از سر خيرخواهی سرمايه 

ای از دستمزد و    حد عادالنه "کند و تالش     می 
  ١٠٠ .  نشود "  متضرر "هم اين بوده است که  "  حقوق 

سال پيش هم کسی با اين اراجيف وزيرکار  
 . توانست کارگر را فريب دهد   جمهوری اسالمی نمی 

ها چيست؟ او     سرائی   اما هدف وی از اين ياوه 
خواهد بگويد همين دستمزد ناچيزی هم که کارگر    می 
دار است و بايد    گيرد باری بر دوش سرمايه   می 

بنابراين به يک ادعای جعلی  .  فکری برای آن کرد 
ای    مالحظه   بخش قابل : "   گويد   شود و می   متوسل می 
های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی    از هزينه 

 ." است 
های    کمترين هزينه .  اين يک دروغ آشکار است  

عوامل توليد در ايران، مربوط  به هزينه نيروی کار  
شده است    اين واقعيتی در سطح جهان شناخته .  است 

نيروی      که ايران يکی از کشورهايی  است که در آن 
کار، بسيار ارزان است و مکرر سران رژيم با  
استناد به همين ارزان بودن بهای نيروی کار از  

گذاری    داران کشورهای ديگر برای سرمايه   سرمايه 
تمام تحقيقات مستقلی که  .  اند   در ايران دعوت کرده 

تاکنون در ايران صورت گرفته نشان داده است که  
شده کاالها و خدمات، رقم    سهم دستمزد در قيمت تمام 

گونه که    درصد است و نه آن   ٧ تا    ۵ ناچيزی بين  
بخش  "  کند   داران ادعا می   وزير پاسدار منافع سرمايه 

حتی در  ".   های کارفرما   ای از هزينه   مالحظه   قابل 
مورد تعدادی از صنايع بزرگ از نمونه  

   ۵ شده، از    ها، سهم دستمزد در قيمت تمام   پتروشيمی 
دقيقاً از همين روست که نرخ  .  درصد هم کمتر است 

تا    ٣٠ ترين صنايع و خدمات، گاه  به    سود در مهم 
نرخ سودی که در تمام جهان  .  رسد   درصد می   ۵٠ 

 .توان نظير آن را يافت   کمتر می 
وزير کار در اين گفتگو ادعاهای جعلی ديگری هم  

کارگران ما نگران  "  که     داشت، ازجمله اين 
ها هستند که اين يک فرهنگ خوب    کارفرما 

های کارگری از ما درخواست    تشکل .  کارگری است 
اينجا تعامل بين  .""  ها کمک کنيم   دارند که به کارفرما 

کند؛    ای اهميت پيدا می   دستگاهی و وزارتخانه 
های    وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه 

ای جدی برای مانع زدايی از مسير    ديگر برنامه 
زدايی در وزارت    توليد دارند، موضوع ضابطه 

های آينده فعال خواهد شد که بخش    اقتصاد در هفته 
کند و    های اضافی کارفرما را کم می   زيادی از هزينه 

 ."برد   ها را باال می   سودآوری آن 
که در ايران اساساً تشکل کارگری وجود    نخست اين 

ندارد که نگران کارفرما باشد و از وزير کار  
حکومت شيادان اسالمی درخواست کرده باشد که به  

. ها افزايش يابد   داران کمک کند تا سود آن   سرمايه 
اما  .  های دولتی است   که آنچه هست تشکل   دوم اين 

ادعای  وزير کار حکومت اسالمی پاسدار منافع  
ای رسوا است که حتی اين    داران به درجه   سرمايه 
اند که چنين تماسی    های دولتی هم انکار کرده   تشکل 

با وزير کار داشته و يا از وی تقاضای کمک به  
 . اند   داران را کرده   سرمايه 

های دولتی    علی خدايی يکی از نمايندگان تشکل 
عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری  

کند که وزير کار با اين نمايندگان    ايلنا انکار می 
وی  .  های دولتی نشست يا صحبتی داشته است   تشکل 

ما تا امروز هيچ  : "   گويد   در پاسخ خبرنگار ايلنا می 
نشستی در ارتباط با دستمزد يا ديگر مسائل روابط  

 ." ايم   کار با وزير جديد کار نداشته 
های وی     سرائی   از تمام گفتگوی وزير کار و ياوه 

آشکار است  که آنچه سياست کابينه رئيسی و  

دهد،    های اقتصادی و کاراو را تشکيل می   وزارتخانه 
 .داران است و بس   تالش برای افزايش سود سرمايه 

ً سياست وزارت    آنچه وزير کار می  گويد نه صرفا
گونه که    همان .  کار، بلکه سياست کابينه رئيسی است 

های آينده     وی به آن اشاره کرد، قرار است در هفته 
های    وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه 

هائی را به مرحله اجرا    ديگر فعال شوند و برنامه 
های اضافی    که بخش زيادی از هزينه "درآورند  

ها را باال    کند و سودآوری آن   کارفرما را کم می 
 ." برد   می 

های وزير کار را وزير صمت نيز به شکلی    حرف 
صراحت اعالم    ها به   ديگر دريکی از همين گفتگو 

داری به    که بايد از بنگاه   او ضمن اعالم اين .  نمود 
گذاری برويم تا چتر    سمت حکمرانی و سياست 

تمام هنر ما  : "  حمايتی بر سر اين بخش باشيم، افزود 
وکارها را با منافع کالن    بايد اين باشد که منافع کسب 

. کشور همراستا نماييم تا منافع کل جامعه تامين شود 
های قبلی جمهوری اسالمی کم    گويا تاکنون کابينه "  

اند که حاال بايد سودهای    داران ريخته   به جيب سرمايه 
منافع  "  داران بيش از گذشته افزايش يابد تا    سرمايه 

. همراستا شود "  وکارها با منافع کالن کشور   کسب 
های موسوم به اصالح طلب و    در گذشته گروه 

کردند که    کارگزاران طرفدار رفسنجانی ادعا می 
هرچه سرمايه و ثروت بيشتری در دست گروه  

کننده منافع کل جامعه    کوچکی متمرکز گردد، تأمين 
هم تمام    آن     نتيجه .  رسد   است و سودش به همه می 

فالکت و بدبختی است که مردم ايران با آن  
کند که    اند، اکنون اما کابينه رئيسی ادعا می   مواجه 

داران بيشتر افزايش يابد، منافع    هرچه سود سرمايه 
چنان    وزير صمت آن !   کل جامعه تأمين خواهد شد 

داران را دارد که حتی    دغدغه افزايش سود سرمايه 
سهم کارفرمايان در پرداخت حق بيمه را نيز باری  

گونه که اعالم کرده است     داند و آن   ها می   بر دوش آن 
ای ميان وزارت صمت و وزارت    نامه   بر طبق تفاهم 

کار قرار شده است در پرداخت سهم کارفرما يان  
ناگفته نماند که  .  تجديدنظر گردد و از آن کاسته شود 

درصد کارگران بيمه نيستند و    ۶٠ در ايران بيش از  
ها اصالً سهمی از حق بيمه    کارفرمايان آن 

درهرحال هدف وزير صمت روشن  .  پردازند   نمی 
دار    چراکه سرمايه .  داران   افزايش سود سرمايه .  است 

پردازد، بلکه اين    سهم حق بيمه را از جيب خود نمی 
سهم بخشی از همان ارزش اضافی است که  

بنابراين کاهش سهم  .  اند   کارگران توليد کرده 
دار از حق بيمه به اين معناست که سهم    سرمايه 

زند و بر    بيشتری از ارزش اضافی را به جيب می 
در هر حال اين سياست  .  افزايد   حجم سود خود می 

عواقبی هم برای بيمه اجتماعی کارگران خواهد  
 .  داشت که هنوز ابعاد آن روشن نيست 
های ضد    گيری   از همين مختصر اشاره به موضع 

کارگری  وزرای کار و صمت روشن است که  
زودی با    درنتيجه سياست کابينه رئيسی، کارگران به 

تر از شرايط    وضعيت مادی و معيشتی بسی وخيم 
از اين اظهارنظرها  .  کنونی مواجه خواهند بود 

توان دريافت که با اين تالش کابينه    همچنين می 
رئيسی در جهت افزايش هرچه بيشترسود  

داران حتی قانون کار و يا الاقل بندهايی از    سرمايه 
. آن رسمی و غيررسمی زير سؤال خواهد رفت 

شدت ضد کارگری    کارگران در برابر اين سياست به 
جمهوری اسالمی راه ديگری جز تشديد مبارزه و   

اين مبارزه  .تر ندارند   جانبه   تر و همه   ای جدی   مقابله 
تواند کارساز باشد که به يک مبارزه    تنها هنگامی می 

سراسری کل طبقه کارگر عليه رژيم حاکم بر ايران  
 . تبديل گردد 
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غيرمسلح به عنوان سپر انسانی استفاده کردند و  
تعدادی از اين مردم کشته و مجروح شدند و بسياری  
نيز آواره رهسپار کابل و يا ديگر مناطق گشتند و  

ست که    اين نيز تنها يک نمونه از بيشمار باليايی 
جنگ بر سر مردم در پی حمالت طالبان تا تصرف  

 .کابل توسط اين گروه ارتجاعی اسالمی آوار کرد 
اما واقعيت بسيار مهم اين است که با وارد شدن  
طالبان به کابل و به دست گرفتن قدرت، روزهای  

جدا از  .  تری در انتظار مردم افغانستان است   تيره 
معنای واقعی کلمه برای    که جنگ داخلی به   اين 

بری از قدرت هنوز پايان نيافته و حتا مارک    سهم 
ميلی رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا روز شنبه  

برآورد من به  : "در گفتگو با شبکه فاکس نيوز گفت 
عنوان يک نظامی اين است که احتماال افغانستان به  

، تمامی  "رود   سمت وقوع يک جنگ داخلی می 
برآوردها حکايت از وضعيت وخيم مردم افغانستان  

 .تر آن دارد   انداز تيره   و چشم 
کننده امور بشردوستانه    راميز آالکباروف هماهنگ 

سازمان ملل از وضعيت اضطراری و بحرانی يک  
ميليونی افغانستان که با ناامنی    ٣٨ سوم جمعيت  

شان    غذايی روبرو بوده و با آمدن زمستان شرايط 
براساس برآوردهای  .  بدتر نيز خواهد شد، خبر داد 

سازمان ملل نيمی از جمعيت افغانستان برای بقا  
درصد جمعيت    ٩٠ اکنون    هم .  نيازمند کمک هستند 

کنند و بويژه در    افغانستان زير خط فقر زندگی می 
يکی دو سال اخير بر ميزان فقر و بيکاری افزوده  

چنين با ورود طالبان به کابل روند    هم .  شده است 
افزايش تورم و کاهش ارزش پول و بويژه بهای  

 .مواد غذايی به شدت افزايش يافتند 
به اين موارد بايد عدم پرداخت حقوق کارمندان  

هزار نيروی نظامی    ٣٠٠ دولت و بيکاری  
افغانستان را نيز اضافه کرد که بر نارضايتی از  

چنين شهرهای    در اين روزها هم .  افزايد   طالبان می 
کابل و هرات شاهد تجمع اعتراضی تعدادی از زنان  
افغان بودند که اگرچه تعدادشان اندک بود، اما  

های بخش بزرگی از    شان بازتاب خواست   اعتراض 
جمعيت کنونی افغانستان است که حکومتی از نوع  

چنين شاهد    کابل هم .  تابند   امارت اسالمی را برنمی 
تجمع کارکنان بخش بهداشت و درمان افغانستان در  
برابر دفتر بانک جهانی در اين شهر بود که با تعليق  

های مالی اين بانک، بيش از دو هزار مرکز    کمک 
اند که عالوه    پزشکی در خطر تعطيلی قرار گرفته 

ی بهداشت و درمان، به    بر تاثيرات آن بر شبکه 
به عبارت ديگر،  .  انجامد   هزار نفر می   ٢۶ بيکاری  
های پنجشير بخش کوچکی از معضالت    درگيری 

طالبان برای تثبيت و اعمال قدرت در افغانستان  
 . است 

رغم گذشت سه هفته از ورود طالبان به کابل و    به 
يک هفته از خروج نظاميان آمريکا از فرودگاه  
کابل، اما هنوز دولت مرکزی در افغانستان شکل  

پيش از اين طالبان اعالم کرده بودند  .  نگرفته است 
و نوع  "  دولت "شهريور اعضای    ١٢ روز جمعه  

شود، اما در طول اين سه هفته    حکومت اعالم می 
جز انتصاب چند نفر برای سرپرستی برخی از  

ها و انتشار اخباری داير بر انتخاب    وزراتخانه 
هللا آخوندزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی    هيبت 

ای در جمهوری اسالمی    شبيه به نقشی که خامنه (
عنوان رئيس    و مال عبدالغنی برادر به )  دارد 

، تا اين لحظه خبر ديگری منتشر نشده  "دولت "

تاخير در اعالم نوع حکومت و مقامات  .  است 
دهد که طالبان اگرچه در پشت پرده    اجرايی نشان می 

راحتی و    های صورت گرفته به   و در پی سازش 
بدون درگيری وارد کابل شدند، اما در ادامه راه با  

 .ای روبرو هستند   مشکالت بزرگ و چندجانبه 
. يکی از معضالت بالقوه طالبان، معضل مالی است 

های    نظامی از راه   طالبان به عنوان يک گروه شبه 
های پاکستان و    های دولت   گوناگون از جمله کمک 

گيری از مردم مناطقی که تحت سلطه    ايران، باج 
های    طالبان قرار داشت و تجارت مواد مخدر، هزينه 

اش را    نظامی   ی نيروهای شبه   خود از جمله هزينه 
هايی با ابعادی    اما اکنون با هزينه .  کرد   تامين می 

های    هزينه .  غيرقابل مقايسه با گذشته روبروست 
ها، مراکز درمانی، برق و آب    مدارس و دانشگاه 

وغيره و صد البته هزينه نيروهای نظامی که اکنون  
هايی    پول .  های گذشته قابل تامين نيست   ديگر از راه 

را هم که دولت سابق افغانستان در خارج از کشور  
داشت، توسط دولت آمريکا بلوکه شده و طالبان  

 .ها را ندارد   امکان دسترسی به آن پول 
شدن سيستم    يکی ديگر از معضالت طالبان فلج 

با ورود طالبان به کابل و گرفتن  .  است     دولتی 
قدرت، بسياری از مديران و حتا کارمندانی که  

های دستگاه بوروکراسی    مسئوليت چرخاندن چرخ 
و يا      حاکم را برعهده داشتند، يا از کشور خارج شده 

اين را هم فراموش  .  به فکر خروج از کشور هستند 
نکنيم که بخشی از اين نيروها، کارمندان زن بودند  

به اين  .  کنند   که اساسا ديگر احساس امنيت نمی 
معضل مساله پرداخت حقوق کارکنان شاغل را نيز  

يکی ديگر از معضالت طالبان  .  بايد اضافه کرد 
اجرای احکام قرون وسطايی اسالمی در تمامی  

تواند بويژه برای زنانی که در    هاست که می   عرصه 
بهداشت و درمان يا آموزش و پرورش شاغل هستند  

برای نمونه طالبان مدعی  .  مشکل ايجاد کند 
های دانشگاه برای دختران و پسران    جداسازی کالس 

 .اند   شده 
تر از همه برای بيکاری و فقر اکثريت    اما مهم 

بزرگ جمعيت افغانستان که خشکسالی و جنگ  
داخلی آن را تشديد کرده است نيز طالبان هيچ  

روست که طالبان اين بار هم    از همين .  حلی ندارد   راه 
در سياست داخلی و هم در سياست خارجی با  

سال پيش تالش دارد تا بر    ٢٠ هايی نسبت به    تفاوت 
برای نمونه طالبان برخالف  .  قدرت تکيه بزند 

با کشورهای  "  خوب "گذشته، به دنبال ايجاد رابطه  
. گذاری در اين کشور است   ديگر و جلب سرمايه 

نظير افغانستان در کنار مسير    معادن غنی و کم 
ارتباطی افغانستان برای صدور گاز از جمله  
مزايای اقتصادی افغانستان هستند که طالبان اميدوار  
است بتواند با ايجاد امنيت برای سرمايه از اين مزايا  

های    طالبان برای جلب نظر دولت .  استفاده کند 
قدرتمند جهانی، حتا اعالم کردند که جلوی کشت  
خشخاش و توليد موادمخدر را خواهند گرفت که  

سهيل  .  بويژه برای کشورهای اروپايی اهميت دارد 
وگو با يک    شاهين سخنگوی طالبان در گفت 

خبرگزاری آلمانی در رابطه با طالبان امروزی  
"گفت  شماريم و    ما حقوق پايه زنان را محترم می : 

شويم، جز    ها قائل نمی   هيچ محدوديتی برای آن 
... .حجاب که چون مسلمان هستند بايد رعايت کنند 

ما يک کشور آسيايی و اسالمی هستيم و شما يک  
توانيم با هم همکاری کنيم و در    ما می .  کشور غربی 

با اين حال ميان ما و  .  کنار هم موجوديت داشته باشيم 
در اين  .  هايی هست که بايد بپذيريم   شما تفاوت 

. صورت مانعی برای همکاری بين ما وجود ندارد 
توانيم در زمينه آموزش و پرورش،    ما می 

ما از  .  تکنولوژی و اقتصاد با يکديگر همکاری کنيم 
گذاری غرب در منابع طبيعی خود استقبال    سرمايه 

آيد که    در همين رابطه به نظر می ".  کنيم   می 
ها برای    امپرياليسم چين بيش از ساير امپرياليست 

های    گذاری در افغانستان عجله دارد و تالش   سرمايه 
اخير وزارت خارجه چين حاکی از همين مساله  
است و البته بدون ترديد بازار افغانستان و موقعيت  
ژئوپليتکی آن برای تمامی دول امپرياليستی اهميت  

 .دارد 
اما سوال اصلی اين است که آيا طالبان موفق خواهد  
شد؟ آيا طالبان خواهد توانست به جنگ داخلی پايان  
داده، سيستم دولتی را به کار انداخته و امنيت  

که    گذاری خارجی را تضمين کند؟ بويژه آن   سرمايه 
چون معدن نياز به    هايی هم   گذاری در رشته   سرمايه 

گذاری در اين رشته    امنيت دارد چرا که سرمايه 
برای رسيدن به سود به زمان نياز دارد و اين امنيت  

و باالخره آيا  .  سرمايه را طالبان بايد بوجود آورد 
طالبان خواهد توانست بر نارضايتی اکثريت مردم  

 !غلبه کند؟ " امارت اسالمی "افغانستان از  
واقعيت اين است که پاسخ به اين سواالت به موانعی  

های امپرياليستی برای    رسد که امروز دولت   می 
گذاری در افغانستان با آن روبرو هستند،    سرمايه 

چرا که پاسخ به اين سواالت در شرايط فعلی به اين  
شود که طالبان هنوز يک قدرت باثبات    جا ختم می 

 .در افغانستان نيست 
سال حضور نظامی آمريکا هيچ حاصلی برای    ٢٠ 

چه را هم که مردم    آن .  مردم افغانستان نداشت 
افغانستان و بويژه نسل جوان آن بدست آوردند  

هيچ قدرت  .  ها بود   حاصل تالش و زحمات خود آن 
ها    امپرياليستی دلش برای حقوق زنان و حقوق انسان 

سوزد، اين حقيقت در    و بيکاری و فقر مردمان نمی 
  ٢٠ طول تاريخ بارها اثبات شده و حضور نظامی  

اش بار ديگر آن را اثبات    ساله آمريکا و متحدان 
جمهور آمريکا اين موضوع را    جو بايدن رئيس .  کرد 

شهريور به صراحت    ٩ در سخنرانی خود در تاريخ  
ساله    ٢٠ شان از اين جنگ    بر زبان آورد که هدف 

 .بود و نه چيز ديگری " امنيت آمريکا "
ساله    ٢٠ ست که اين جنگ    دولت آمريکا مدعی 

. ميليارد دالر برای آمريکا هزينه داشت   ٢٢۶٠ 
ميليارد دالری است که    ۵٠٠ بخشی از اين مبلغ  

دولت آمريکا بابت بهره به صاحبان سرمايه مالی  
افغانستان    پرداخته است و اين را نيز به حساب مردم 

اش    های   دولت آمريکا برای تامين هزينه .  گذارد   می 
رود که    در افغانستان پول قرض کرد و انتظار می 

چنان    های آينده هم   ها در سال   ی اين پول   پرداخت بهره 
ست که در واقع از ماليات    اما اين پولی .  ادامه يابد 

مستقيم و غيرمستقيم کارگران و زحمتکشان  
داران    ها به جيب سرمايه   آمريکايی يعنی از جيب آن 

. رود و نه به جيب مردم افغانستان   آمريکايی می 
های جنگی بود    های آمريکا هزينه   بخش اصلی هزينه 

ها نيز به جيب پيمانکاران    که بخشی از اين پول 
  ٣٠٠ چنين تنها برای ايجاد ارتش    هم .  آمريکايی رفت 

ميليارد    ٨٣ هزار نفری افغانستان، دولت آمريکا  
دالر هزينه کرد، ارتشی که اساسا وارد جنگ با  
طالبان نشد و دو دستی اداره کشور را به طالبان  

هايی را هم که به اصطالح برای    آن پول .  تقديم کرد 
بازسازی افغانستان خرج شد، در نهايت به جيب  

داران آمريکايی و افغان    مقامات فاسد افغان و سرمايه 

٨از صفحه   

 برای مردم افغانستان رهايی از اين کابوس ممکن است

٧درصفحه   
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۶از صفحه   

٧ 

. برای مردم افغان هيچ حاصلی نداشت .  سرازير شد 
در صورتی که هزينه تنها بخشی از اين مبلغ برای  

توانست حداقل    پيشرفت و آبادانی افغانستان می 
بخشی از بيکاری و فقری که امروز مردم افغانستان  

های    با آن روبرو هستند برطرف سازد و حتا زمينه 
جنگ داخلی را از بين برده يا کاهش دهد، چرا که  
سربازان اين جنگ داخلی جوانان بيکار و فقيری  

 .هايی چون طالبان درآمدند   بودند که به استخدام گروه 
منفعت مالی حضور نظامی آمريکا در واقع برای  

داران آمريکايی از بخش مالی تا    جيب سرمايه 
داران افغان و مقامات دزد و    نظامی و تا سرمايه 

عالوه بر نقش  .   فاسد دولت افغانستان بود و بس 
ها ارتجاعی منطقه، حضور    دولت آميکا و دولت 

لياقتی و دزدی و فساد مقامات    ی بی   طالبان نتيجه 
افغانستان بود که حتا نتوانسته بودند امنيت  

مردم  .  گذاری خارجی را تامين کنند   سرمايه 
شان را خود بدست    افغانستان تا زمانی که سرنوشت 

ها و طوايف که تنها به    نگيرند و بگذارند سران گروه 
ها تصميم    فکر اهداف و مطامع خود هستند برای آن 

بگيرند، از اين کابوس، از اين ظلم و ستم رهايی  
بدون شک پايان دادن به اين کابوس  .  نخواهند يافت 
 .را راهی است 

 
 
 

 برای مردم افغانستان 
 رهايی از اين کابوس ممکن است

گزارش مراسم يادمان جانفشانان دهه شصت، بويژه قتل عام  
  آمستردام  -۶٧ تابستان  

 
سپتامبر در سی و سومين سالگرد کشتار    ۴ روز شنبه  

کميته  "زندانيان سياسی، مراسم باشکوهی به دعوت  
در  "  برگزاری سالگرد قتل عام زندانيان سياسی 

تن از جانفشانان    ۴۶٠٠ اسامی  .  آمستردام برگزار شد 
روی طومار پارچه ای نوشته و در    ۶٧ قتل عام  

. در معرض ديد عابرين قرار گرفته بود "  ميدان دام "
همچنين در قسمت ديگر ميدان، پالکارد بزرگی  

که   ها عکس از جانفشانان قرار داده شده بود   همراه ده   به 
، ماجرای محاکمه حميد  ۶٧ روی آن واقعه تابستان  

در سوئد و    ۶٧ نوری از عوامل کشتار تابستان  
همچنين اسامی مسئولين هيات مرگی که در آن تابستان  
خونين به اعدام و کشتار دسته جمعی دست زده، نوشته  

همراه احزاب و    جمع وسيعی از ايرانيان به .  شده بود 
های صنفی و سياسی غير ايرانی نيز با حضور    تشکل 

فعالشان  در اين برنامه، حمايت خود را از مبارزات  
اجرای موسيقی زنده توسط نوازنده چپ هلندی  .  های جانفشانان اعالم داشتند   انقالبی در ايران و مبارزه خانواده 

ريزی اين مراسم نيز چشمگير    و همچنين مشارکت فعال زنان با حضور پر رنگشان در سازماندهی و برنامه 
    .بود 

 هلند  –) اقليت (فعالين سازمان فدائيان 
 
 

گزارشی از آکسيون يادبود  
سالگرد کشتار زندانيان سياسی  

در    ٧ ۶ دهه شصت و تابستان  
 کپنهاک دانمارک 

سپتامبر در سی و    ۴ شهريور برابر با    ١٣ روز شنبه  
سومين سالگرد کشتار زندانيان سياسی، آکسيونی در  
يادبود سالگرد کشتار زندانيان سياسی دهه شصت و  

به دعوت فعالين سازمان فدائيان   ٧ ۶ ١٣ تابستان  
دانمارک    –دانمارک و ميز کتاب کپنهاک  )  اقليت (

اين آکسيون با حضور جمعی از  .  برگزار شد 
ايرانيان و با بر افراشتن بنرهائی در ارتباط با آزادی  

همراه    بی درنگ تمامی زندانی سياسی در ايران، به 
موزيک و سرودهای انقالبی ايرانی و خارجی  

   .برگزار گرديد 
 

 دانمارک –) اقليت (فعالين سازمان فدائيان 

 برگزاری اکسيون در ونکوور کانادا
 

،  ٢٠٢١ سپتامبر    ٢ روز پنجشنبه  )  کانادا (  ونکوور   –طبق فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ايران  
های ستمديده افغانستان و در    اکسيونی در حمايت از توده 

های طالبان    همبستگی با مردم اين کشور عليه فاشيست 
در اين  .  در مرکز شهر ونکوور برگزار گرديد 

اکسيون، شرکت کنندگان ضمن حمل چندين بنر که  
شعارهايی عليه آمريکا و ضد طالبان در آن بچشم  

خورد، همراه با پوسترهايی که وضعيت اسفبار    می 
کودکان و زنان و مردمی که پس از حاکم شدن  

های مرتجع اسالمی و آدم کشان طالبان را    تروريست 
اد، نظر  رهگذران  را نسبت به وقايع    د   نشان می 

اسفناکی که  در دو هفته اخير در افغانستان روی داده  
است جلب و جنايات طالبان  را در برابر ديد آنان قرار  

 . دادند 
در اين اکسيون چند تن از فعالين کارزار، سخنرانانی  
از فيليپين، دانشجويی از دانشگاه  يو بی سی در  

آنها  .  ونکوور، شرکت داشته و به سخنرانی پرداختند 
ضمن اعالم همبستگی با مردم محروم افغانستان، اظهار  

قدرت رساندن طالبان، زندگی و    داشتند که سياست جنايتکارانه آمريکا و همکاری کشورهای اروپايی در به 
 . هستی مردم، بخصوص زنان اين کشور را به نابودی کشانده و افغانستان را به يک ويرانه بدل خواهند نمود 

سخنرانان در انتهای صحبتهای خود به اين مسئله مهم تاکيد نمودند که تنها راه رهايی مردم افغانستان از دست  
های اسالمی طالبان، همبستگی همه جانبه جهانی در دفاع و حمايت از مردم بی دفاع اين کشور    تروريست 

در اين اکسيون يک فعال اجتماعی از افغانستان، ضمن محکوم کردن طالبان، از کارزار ونکوور و  .  است 
فعالين سازمان  .  سخنرانان آن  تشکر فراوان نمود که در اين کشور صدای مردم محروم افغانستان شده اند 

 .در ونکوور، فعاالنه  در اين اکسيون شرکت داشتند )  اقليت (فدائيان 
 

 زنده باد سوسياليسم  -زنده باد آزادی  
 داری جهانی زنده باد همبستگی جهانی عليه امپرياليسم آمريکا و سرمايه

 سرنگون باد طالبان، چه در کابل، چه تهران
 کانادا-ونکوور ) اقليت(فعالين سازمان فدائيان

 ٢٠٢١سپتامبر  ۴
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

١از صفحه   

ها، سران اقوام،    ديدگان که خواست و منافع گروه   ستم 
چون    های مرتجعی هم   ها و دولت   امپرياليست 

 .پاکستان، قطر و ايران است 
بخش بزرگی از جمعيت امروز افغانستان تمامی  

شان با جنگ و خون، بمباران    خاطرات زندگی 
هوايی و انفجار مين، خشونت نيروهای مسلح و  

نظاميان، خشونت قرآن بدستان و خرافه پرستان    شبه 
مردمی که کشتار دخترکان  .  درآميخته است 

در محله دشت  "  سيدالشهدا "آموز مدرسه    دانش 
برچی در غرب کابل با انفجار دو بمب در تاريخ  

جاری تنها يک نمونه از    ارديبهشت سال   ١٨ 
شان است که هرگز از    خاطرات دردناک زندگی 

٨ 

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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در اين حادثه  .  شان پاک نخواهد شد   تاريخی     حافظه 
که تنها يکی از بيشمار جنايات طالبان در حق مردم  

. کودک به قتل رسيدند   ٨۵ ديده افغان بود، حداقل    ستم 
انگيز را برای    مرگ بر کسانی که اين سرنوشت غم 

 .اند   مردمی چنين مهربان رقم زده 
اش را    های اخير نيز که طالبان حمالت   در همين ماه 

برای تصرف شهرها تشديد کرد، قربانيان اين  
حمالت بيش از همه مردم بيگناه و غيرمسلح، زنان  

پيش از سقوط کابل، در لشگرگاه  .  و کودکان بودند 
شهری در جنوب کابل در پی حمالت طالبان يک  
بيمارستان و يک مدرسه ويران شدند، از مردم  

 برای مردم افغانستان رهايی از اين کابوس ممکن است

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


