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 استمرار سياست 
 رژيم، " کشتار جمعی"

 ھای مردم آبستن طغيان توده
 

حسن روحانی شنبه صبح در جلسه ستاد ملی 
"مقابله با ويروس کرونا گفت ترين کار  راحت: 

چيز بسته شود اما بعدش ھم  اين است که ھمه
مردم از گرسنگی و فقر و بيکاری به خيابان 

 ١٨پيش از او، روز چھارشنبه ."  خواھند آمد
تير، سعيد نمکی وزير بھداشت کابينه روحانی در 
نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا گفته 

"بود که  اين.  آيد ھای امنيتی برای ما می گزارش: 
دوستان از فقر و تھيدستی به سمت طغيان 

 ."روند، جدی است می
پردازی  ھا دروغ به اين ترتيب سرانجام پس از ماه

و ادعاھای متناقض و پوچ، سياست اصلی رژيم 
در مھار اپيدمی و حفظ جان مردم به صراحت 

قرنطينه "سياستی که اساس آن .  بيان شد
بوده و ھست، خواه در ابتدای شيوع "  قرنطينه بی

شد، موج اول  بيماری، خواه ھنگامی که ادعا می
بيماری گذشته و تحت کنترل درآمده و خواه 
اکنون که ميزان مرگ و مير براساس ھمان آمار 

 .نادرست سران رژيم، سه رقمی گشته است
. البته اين سياست پيش از اين نيز ابراز شده بود

 اسفند، روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه ٢٨در 
 درصد مردم ٧٠با کرونا، اعXم کرده بود که 

يعنی جمھوری اسXمی .  ايران بايد کرونا بگيرند
 ميليون نفر، و بنا به ميانگين مرگ و ۵٨ابتXی 
 درصدی مبتXيان، مرگ دست کم يک ٢مير 

 ھزار نفر از مردم را به جان ١۶٠ميليون و 
ھرچند ھنوز به ھدف رژيم، يعنی .  خريده بود

 ميليون نفر به اين بيماری نرسيده ۵٨ابتXی 
چرا که به گفته يکی از اعضای کميته .  است

 ١٨  "فقط" تير، اکنون ١۴کشوری کرونا در 
 . اند ميليون نفر کرونا گرفته

در فروردين ماه، ھم که روحانی در جلسه 
"شورای عالی امنيت ملی گفته بود حتا با جان : 

باختن دو ميليون نفر، دولت به علت وضعيت 
در واقع "  تواند کشور را تعطيل کند اقتصادی نمی

اعXم کرده بود که مرگ چند ميليون نفر برای او 
 .و ساير سران رژيم اھميتی ندارد

  تصور نشود که اين سياست در روزھای اوج
مقابله  بيماری و درک مقامات رژيم از ناتوانی در 

روز نھم تيرماه صدھا تن از شاغXن رسمی 
که پXکاردھا و  صنعت نفت و گاز، درحالی

ھای بزرگی را با خود حمل  شعارنوشته
کردند، در مقابل وزارت نفت دست به تجمع  می
اين کارکنان که با ھماھنگی از شھرھا و .  زدند
 ھزار نفر ٢٠ھای مختلف به نمايندگی از  بخش

خود را به تھران رسانده و تجمع اعتراضی 
واحدی را سازمان داده بودند، خواھان اجرای 

 قانون وظايف و اختيارات وزارت ١٠کامل ماده 
در وزارت نفت،  نظام اداری و .  نفت شدند

، جلسه علنی مjجjلjس ١٣٩٩ تير ١۵روز يکشنبه 
شورای اسXمی صحنه نjزاع نjمjايjنjدگjان مjجjلjس 
. ارتجاع بjا وزرای کjابjيjنjه حسjن روحjانjی بjود

محjمjد جjواد ظjريjف، وزيjر خjارجjه جjمjھjوری 
اسXjjمjjی و حسjjيjjن مjjدرس خjjيjjابjjانjjی سjjرپjjرسjjت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله کسانی 
بودند که روز يjکjشjنjبjه بjرای ارائjه گjزارش از 
عملکjرد وزارتjخjانjه ھjای مjربjوطjه بjه مjجjلjس 

جواد ظريف که بjرای .  ارتجاع  دعوت شده بودند
دفjjاع از عjjمjjلjjکjjرد خjjود و سjjيjjاسjjت خjjارجjjی 

  ۵درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٧٨شماره    ٩٩  تير ٢٣ –سال  چھل و دوم 

 نفت، زنگ خطر را به صدا درآورد

 ميليون تومان ٢٣١ای که گذشت، واريز  در ھفته
به حساب نمايندگان مجلس در ھمان اولين ماه 

در پی .  آغاز به کار مجلس يازدھم خبرساز شد
درز اين خبر از سوی يکی از نمايندگان، ھيات 
رئيسه مجلس اسXمی و برخی ديگر از نمايندگان 
اين مجلس فاسد در پی رفع و رجوع موضوع 

 ميليون ٢٣١برآمدند، اما نتيجه دفاع از واريز 
شد  تومان به حساب نمايندگان ھمان شد که بايد می

اش رو ھم کور  آمد ابروش رو برداره زد چشم"
 ". کرد

" حق مسکن"ھا گفتند که دويست ميليون بابت  آن
حق "نمايندگان مجلس است، اما نگفتند که چرا 

 ھزار تومان است و ٣٠٠کارگران "  مسکن
 ھزار تومان نيز با ٣٠٠که ھمين مصوبه  اين

چنان در راھروھای ھيات  گذشت چند ماه ھم
ھا نگفتند  آن.  وزيران در حال خاک خوردن است

 ھزار تومان حق ٣٠٠که اگر يک کارگر با 
تواند از مسکن برخوردار باشد، چرا  مسکن می

 ھزار تومان ٣٠٠تواند با  نماينده مجلس نمی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

حکم اعدام معترضان آبان ماه 
 محکوم است و بايد لغو گردد

 تKش امپرياليسم چين برای تصرف بازار ايران

 مجلسی فاسد با نمايندگانی بيکاره، فاسد و دزد

جمھوری اسXمی به جلسه علنی مجلس رفته بود، 
از ھمان ابتدا توسط تعدادی از نمايندگان مjنjتjخjب 

بjعjد از .  شورای نjگjھjبjان بjه چjالjش گjرفjتjه شjد
گزارش اوليه ظريف، وقتی نوبjت بjه نjمjايjنjدگjان 
رسيد تا تذکرات و انتقادات خود را مطرح کjنjنjد، 
تير انتقادات و پرخاشگری از ھjر سjو بjه طjرف 

 ھjزار تjومjانjی ٢٠از دpر .  ظريف نشانjه رفjت
گjرفjتjjه تjا قjيjمjjت مسjکjjن و گjjرانjی مjjاشjيjن، از 
وضعيت نابسامان اقتصادی گرفته تا ورشکستگjی 

 بازی رسوای باندی که می آيد و باندی که می رود
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١از صفحه   

 ھای مردم رژيم، آبستن طغيان توده" کشتار جمعی"استمرار سياست 

از ھمان زمانی که اين  .  با آن در پيش گرفته شد 
بيماری در چين شايع شد و مقامات دريافتند دو  

کنترل و مھار بيماری با  :  گزينه در پيش دارند 
ً تأمين حداقل امکانات   برقراری قرنطينه و طبيعتا
معيشتی مردم، يا رھا کردن اپيدمی و ابتXی دست  
کم اکثريتی از جمعيت کشور به اميد دستيابی به  

گرچه بارھا و بارھا کارشناسان  ".  ايمنی جمعی "
بھداشتی جھانی ھشدار داده بودند که اين گزينه تنھا  
در صورت وجود يک واکسن قابل پيگيری است و  
به علت اطXعات ناکافی در مورد اين ويروس  
جديد، ابتX به اين بيماری به معنای ايمنی دائمی در  

 .برابر آن نيست 
با وجود اين ھشدارھا، سران رژيم با عدم  

گذاری برای مھار اپيدمی و حفظ سXمت و    سرمايه 
قرنطينه بی  "ھای مردم، و اتخاذ سياست    جان توده 
عمX نشان دادند که گزينه مرگ چند ده  "  قرنطينه 

ھزار و چند صد ھزار نفری مردم را در پيش  
ابتدا، ورود اين بيماری به کشور انکار  .  اند   گرفته 

دشمن  "و  "  بيوتروريسم "و  "  جن و انس "شد، به  
ناميده  "  اتفاقی زودگذر "نسبت داده شد و  "  خارجی 

دانسته  "  قرون وسطا "شد، قرنطينه، امری متعلق به  
شد و يک ماه از پذيرش رسمی وجود بيماری در  

"کشور نگذشته بود که روحانی مدعی شد  طبق  : 
آمار ارائه شده، ما از مرحله پيک بيماری کرونا  

تXش ضد انقXب  "و قرنطينه را  "  ايم   عبور کرده 
 .معرفی کرد "  برای تعطيلی کار 

در فروردين ماه، با گسترش اپيدمی و باp رفتن آمار  
ھايی    ابتX و مرگ و مير، رژيم مجبور شد محدوديت 

. اعمال کند "  گذاری اجتماعی   فاصله "تحت عنوان  
ھای مالی و اقتصادی و با    ھر چند بدون تقبل ھزينه 

رھا کردن مردم در کام فقر و تورم و بيکاری تشديد  
گذاری    فاصله "سياست  .  شده بر اثر اپيدمی 

گذاری    فاصله "نيز چندان نپاييد و به  "  اجتماعی 
در اواخر ارديبھشت  .  بدل گشت "  ھوشمند اجتماعی 

و برقراری وضعيت  "  عادی "ماه، وضعيت جامعه  
. ھا اعXم شد   در بسياری از شھرھا و استان "  سفيد "

ھرچند ھنوز نشانی از کنترل و مھار بيماری به  
ھمان زمان، يعنی يک روز پس از  .  خورد   چشم نمی 

از سوی روحانی، معاون  "  عادی "اعXم وضعيت  
ای از ايران در    ھيچ نقطه :  وزير بھداشت اعXم کرد 

 .نيست " عادی "و  " سفيد "وضعيت  
چنان  "  سفيد "و  "  عادی "اما سناريوی وضعيت  

دروغ مھلکی از آب درآمد که تقريباًيک ماه بعد، با  
باختگان، وزير    گيری مجدد تعداد مبتXيان و جان   اوج 

"بھداشت روحانی،  ناچارشد اعتراف کند  ما اگر  : 
در کرونا دچار خسران شديم، نه اينکه نفھميم اين  
بازگشايی آمار را باp خواھد برد، نه اينکه نفھميم  
مترو و اتوبوس ظرفيت يک سوم انتقال اين جمعيت  

 ."را دارد و با اين پديده مواجه نخواھيم شد 
اين ھمه اما مانع از آن نشد که تمامی سران و  

ھای    ھای تبليغاتی عدم رعايت پروتکل   دستگاه 
بھداشتی از سوی مردم را عامل افزايش آمار ابتX و  
مرگ و مير معرفی کنند و خود را از مسئوليت اين  

ادعايی که  .  کشتار ھدفمند و آگاھانه، مبرا سازند 
. ھمين نقل قول نمکی شاھدی است بر ابطال آن 

امروز شناخته شده است که وسايل نقليه عمومی از  
ھا    ترين مراکز شيوع کرونا ھستند و در آن   اصلی 

امکان حفظ فاصله اجتماعی وجود ندارد، و مترو و  
جايی يک    اتوبوس ھم که در ايران تنھا ظرفيت جابه 

سوم جمعيت را داراست، با وجود اين دولت  
کند، مناف ھاشمی،    اعXم می "  عادی "وضعيت را  

معاون حمل و نقل و ترافيک شھرداری تھران، ھم  
 درصد مسافران از ماسک  ٣  تا  ١ گويد، فقط    می 

اما باز اين مردم ھستند که مسئول  .  کنند   استفاده نمی 
 .شوند   شيوع بيماری معرفی می 

ھاشمی، رئيس شورای شھر تھران، روز شنبه،  
جلوه دھد و  "  دار   مردم "کوشد اندکی خود را    می 
  ٧٠  درصد و سھم دولت  ٣٠ تقصير مردم  : "گويد   می 

درصد است، چون دولت يکباره تصميماتش را به  
اين ھم  ."  نفع کرونا شُل کرد و به ويروس رانت داد 

از اعتراف يکی از مسئوpن رژيم، ھرچند باز ھم  
 !بازی شده است   به نفع دولت پارتی 

اکنون رئيس جمھور و وزير بھداشت رژيم آشکارا  
از ھراس خود از شورش و طغيان مردم تھيدست و  

اين ھراس، نه  .  گويند   سخن می "  ھای امنيتی   گزارش "
متعلق به امروز، بلکه از ھمان روزھای اوليه  

. ھای ظھور بيماری در ميان آنان وجود داشت   نشانه 
ايمنی  "رو، ھمراه با پيگيری سياست    از ھمين 

[جمعی  ، به جز  "]کشتار جمعی "بخوان  " 
پردازی و آمارسازی، با امنيتی کردن انتشار    دروغ 

باختگان، سرکوب    اخبار مربوط به مبتXيان و جان 
نگاران و    مردم و به ويژه کادر درمانی، روزنامه 

ھای اجتماعی در دستور کار قرار داده    فعالين رسانه 
در  .  شد تا دامنه شيوع بيماری پنھان نگاه داشته شود 

روزھای اوليه ارديبھشت ماه سخنگوی نيروھای  
 تن به  ٣۶٠٠ مسلح جمھوری اسXمی از دستگيری  

از اسفند ماه نيز تنھا  .  خبر داد "  سازی   شايعه "اتھام  
منبع اطXعات، وزارت بھداشت اعXم شد و حتا به  
نيروھای درون رژيم ھشدار داده شد که برای  

تنھا به  "  ھای معاند   سوءاستفاده رسانه "جلوگيری از  
گذشته از آن،  .  آمار وزارت بھداشت استناد شود 

آخوندھا و ساير سرکوبگران رژيم از جمله  
نيروھای سپاه، بسيج و ديگر نھادھای حکومتی با  
عبا و عمامه و يونيفورم، زير پوشش ضدعفونی و  

. ھا به جوpن درآمدند   کمک به مردم در خيابان 
اقداماتی که ھمان موقع نيز مورد تمسخر و تحقير  
مردم قرار گرفتند و ھدف اصلی آنان يعنی نمايش  

 .قدرت و آمادگی سرکوب بر مردم روشن بود 
سران رژيم و طرفداران آن، امروزه ناتوانی و  
کوتاھی دولت در حفظ جان و سXمت مردم را به  

ھا و    اقتصادی کشور، تحريم "  پتانسيل و کشش "
اما  .  دھند   بحران اقتصادی ناشی از کرونا نسبت می 

نمکی، خود معترف است که از ھمان بودجه يک  
ای    ميليارد دpری از صندوق توسعه ملی که خامنه 

 درصد آن را  ٣٠ تر از    وعده آن را داده بود، کم 
و اکنون انتظار دارند مردم عدم  .  دريافت کرده است 

. اقتصادی کشور را باور کنند "  پتانسيل و کشش "
دانند  ھمين چندی پيش از ھمين    ھمان مردمی که می 

صندوق يک و نيم ميليارد دpر برای آدم کشی به  
سپاه پاسداران پرداخت شد؛ ھمان مردمی که  

دانند به محض کشته شدن قاسم سليمانی، در دو    می 
 ميليون  ٢٠٠ ای    ماه باقی مانده سال، به دستور خامنه 

يورو بودجه جداگانه به سپاه قدس اختصاص داده  
دانند، در تفريغ بودجه سال    شد؛ ھمان مردمی که می 

/  ٨ ، يک مبلغ  ٩٧   ميليارد دpری گم شده است؛  ۴  
ھای فساد و اختXس    ھمان مردمی که شاھد پرونده 

چند ده ميليارد دpری مقامات رده باpی حکومتی و  
داران ھستند؛ ھمان مردمی که    ھا و سرمايه   آقازاده 

دانند جمھوری اسXمی برای برنامه تسليحاتی،    می 
ھای    اتمی و حمايت از متحدان خود در منطقه ھزينه 

دانند برای    کند؛ ھمان مردمی که می   نجومی می 
امرار معاش آنان در دوران کرونا تنھا يک ميليون  

شود، اما حقوق    تومان وام اختصاص داده می 
 ميليون تومان در ماه نيست و  ٣٠ تر از    نمايندگان کم 

کنند؛     ميليون تومان ھم حق مسکن دريافت می ٢٠٠ 
دانند بودجه نھادھای مذھبی و    ھمان مردمی که می 

سرکوب و حقوق مديران باp و وزرا سر به فلک  
زند، اما دولت حاضر نيست به ضرر خود و    می 

داران حداقل دستمزد را تا خط فقر و باpی    سرمايه 
دھد    ھمين چند نمونه نشان می .  خط فقر افزايش دھد 

ھای تحت نظر رھبری و    خانه   ھا و نھان   در صندوق 
ھای سرکوب و مجلس و    نھادھای مذھبی و ارگان 

دولت، پول وجود دارد، اما فقط برای زندگی و  
سXمت و معيشت کارگران و زحمتکشان پولی در  

آيا نبايد انتظاری جز طغيان و شورش  .  بساط نيست 
برود؟ آيا قيام آبان ماه برای درک روحيه تعرضی و  
خشم و نفرت مردم نسبت به اين رژيم کافی نبوده  

ھای    گزارش "است؟ آيا درک اين وضعيت نيازی به  
 دارد؟ " امنيتی 

  ٢۴  تير ماه، آمار مرگ و مير در  ٢١ روز شنبه  
  ١٧ شنبه    روز سه .   تن اعXم شد ١٨٨ ساعت اخير  

تازه اين  .   نفر ھم رسيده بود ٢٠٠ تير، اين آمار به  
دانند که آمار    آمار رسمی است و مردم به خوبی می 

اکنون با  .  واقعی بسی باpتر از آمار رسمی است 
وجود گسترش شديد اپيدمی و افزايش آمار مرگ و  
مير، با وجود اعXم وضعيت قرمز در يک يک  

ھا، تنھا اقدام پيشگيرنده روحانی و سران رژيم    استان 
برای محافظت از جان و سXمت مردم، اجباری  

فقير  "ھای    ھمان ماسکی که توده .  کردن ماسک است 
آيند    اش برنمی   از پس تأمين ھزينه "  و گرسنه و بيکار 

و دولت ھم حاضر نيست آن را به رايگان در اختيار  
داران و    حتا حاضر نيست، سرمايه .  مردم بگذارد 

ھا را وادارد که ماسک و مواد ضدعفونی    شھرداری 
ماسکی که قرار است  .  در اختيار کارگران بگذارند 

با چماق نيروھای انتظامی به ھزينه خود مردم بر  
ھا کشانده شوند تا به نظر آيد دولت چندان    صورت 

 !اعتنا نيست   ھم به سXمت مردم بی 
به خيابان  "روحانی و سران رژيم به رغم ھراس از  
، حاضر  "آمدن مردم از گرسنگی و بيکاری و فقر 

نيستند ھيچ اقدام مؤثری برای مھار اپيدمی انجام  
را پی  "  کشتار جمعی "دھند و ھمچنان سياست  

به رغم ادعای روحانی، اين است  .  اند   گرفته 
ترين کار برای سران    ھزينه   و بی "  ترين   راحت "

آنان حاضرند مردم از کرونا بميرند ولی  .  رژيم 
 .دست به شورش و طغيان نزنند 

کشتار  "سياست  :  اما برای اطXع آنان بايد گفت 
عدم حمايت  "،  "قرنطينه بی قرنطينه "، يعنی  "جمعی 

عدم تأمين رايگان و  "،  "مالی و تأمين معيشت مردم 
غارت و  "،  "کافی وسايل پيشگيرنده و بھداشتی 

" افزايش مرگ و مير و بيماری "،  "دزدی و فساد 
با وجود  .  ھای مردم را به جان آورده است   توده 

شرايط اسفناک و مرگباری که رژيم جمھوری  
بينی وقوع    اسXمی بر مردم تحميل کرده است، پيش 

ھای    ھای بعدی توده   ھا و قيام   ھا، شورش   طغيان 
. ندارد "  ھای امنيتی   گزارش "مردم، نيازی به  

 .سرنوشت محتوم اين رژيم است 
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امروز ادامه يافته و اعتراضات مکرر اين 
وضعيت .  کارگران را در پی داشته است

دستمزدھا و معيشت کارگران پيمانی به حدی 
وخيم است که کارگران درمانده و مستأصل 

 ٢١خودکشی عمران روشنی مقدم در.  اند شده
خرداد سال جاری، که زيرپوشش شرکت 

و در چاه نفتی "  نظم آفرينان ايمان"کاری پيمان
 ميدان نفتی يادآوران خوزستان در ١٩شماره 

کرد تنھا  منطقه ھويزه در شمال اھواز کار می
حدوحصری  يک نمونه و بازتاب فشارھای بی
دستمزد .  شود است که براين کارگران وارد می

. کند کارگر اندک است و کفايت ھزينه را نمی
شکايت .شود کارگر اعتراض کند اخراج می

ای ندارد، اداره کار و ساير ادارات جانب  فايده
گيرند و بدتر از ھمه اينکه ھمان  کارفرما را می
شود و کارگر  موقع پرداخت نمی دستمزد ناچيز به

تواند نان شب خود و  به معنای واقعی کلمه نمی
اش را تأمين کند وبه ناچارو از روی  خانواده

زند و به زندگی  استيصال دست به خود کشی می
رشد نارضايتی و اعتراضات .  دھد خود خاتمه می

در ميان اين کارگران سبب شد که در دوره 
 ھزار کارگر پيمانی توسط ٣۴نژاد  احمدی

) ساله يک(صورت قرارداد موقت وزارت نفت به
ھای بعد  اما اين روند در سال.استخدام شوند

از آن به بعد استخدام رسمی در .  متوقف شد
درحال حاضر .  صنعت نفت عمXً منتفی شده است

ھا ھزار   ھزار کارگر پيمانی و ده١٠٠بيش از 
کارگر قراردادی در صنعت نفت مشغول به کار 

کارگران و کارکنان رسمی، تابع قوانين و .  ھستند
مقررات وزارت نفت ھستند و مطابق اختيارات 
وزارت نفت، حقوق و مزايای خود را دريافت 

اين مقررات و ضوابط اما شامل .  کنند می
اين .  شود کارگران قراردادی و پيمانی نمی

کارگران اسماً مشمول قانون کار ھستند و 
که عمXً ھمان وظايف و کارھای  درحالی

دھند، اما مزد و  کارگران رسمی را انجام می
 ٢۵سياست دولت در طول .  تری دارند مزايای کم

سال گذشته کاھش نيروھای رسمی و انجام کارھا 
. توسط کارگران قراردادی و پيمانی بوده است

ھا ھزار  فقط امنيت و آينده شغلی ده اين پروسه نه
کارگر نفت را به خطر افکنده بلکه مزد و مزايا 

. شدت کاھش داده است و دريافتی کارگران را به
رو نيروی کار قراردادی و پيمانی برای  ازاين
 سال اخير ٢۵يابی به مطالبات خود، در دست

بارھا دست به اعتراض و اعتصاب زده و 
کارگران پيمانی .  اند خواھان استخدام رسمی شده

کار و قرارداد  کرات خواھان حذف پيمان به

کاری و  ھای پيمان سازی و شرکت خصوصی
قراردادھای موقت در صنعت نفت باز شد تاکنون 
بارھا شاھد اعتصابات،  اعتراضات علنی و 

اما .  ايم تجمعات کارگران پيمانی و قراردادی بوده
طی تمام اين دوره، اين برای نخستين بار است 

صورت ھماھنگ و  که شاغXن رسمی نفت به
زنند و  جمعی و علنی دست به اعتراض می دسته

اعتراض در شکل تجمع .  شوند وارد خيابان می
خيابانی اگرچه فعXً در سطح کارکنان صنعت 
نفت پديدار شده، اما اوpً ديوارچينی کارگران و 

که  ثانياً وقتی.کند کارکنان نفت را از ھم جدا نمی
مجموعه شرايط اقتصادی و سياسی، کارمندان 
صنعت نفت را که ازلحاظ حقوق و مزايا نسبت 
به کارگران موقعيت بھتری دارند به اعتراض 
کشانده است، نبايد ترديد داشت که ديری نخواھد 
گذشت که کارگران  نفت نيز وارد عرصه نبرد 

به اين اعتبار، اعتراض .  علنی خواھند شد
دھنده ورود  کارکنان صنعت نفت، بشارت

کارگران نفت به عرصه اعتراضات و اعتصابات 
کارگری جاری است که فقدان آن، يکی از نقاط 

نظر از  صرف.  ضعف جنبش کارگری بوده است
ای برای ايجاد  ھای آگاھانه که ھمواره تXش اين

اختXف و تبعيض در ميان کارکنان و کارگران و 
نيز در ميان خودکار گران وجود داشته است و 
وجود دارد، اما تا آنجا که به نفت و تجربه 

ويژه تجربه مبارزات  مبارزات  کارگران نفت به
گردد،   و دو سال بعدازآن برمی۵٧دوران قيام 

بخش پيشروتر کارگران و کارکنان صنعت نفت 
افکنانه را خنثی  ھای نفاق اند اين تXش توانسته

بسته و مستحکمی را  سازند و اتحاد و مبارزه ھم
 .سازمان دھند

در شرايط حاضر نيروھای شاغل در صنعت 
توان به سه دسته تقسيم کرد، نيروھای  نفت را می

 تمام ٧۶تا سال .کاری و قراردادی رسمی، پيمان
شاغلين صنعت نفت رسمی بودند و مطابق قوانين 
خاص اين وزارت خانه حقوق و دستمزد و مزايا 

 در پی اجرای سياست نو ٧۶از سال .  گرفتند می
در "  سازی دولت کوچک"ليبرال اقتصادی که 

دستور کار رژيم قرار گرفت، تحت عناوينی 
گری کند نه  دولت بايد حکمرانی و تنظيم"  چون

فعاليت بخش "  داری گری و بنگاه تصدی
) سپاری برون(خصوصی درنفت و واگذاری

ھايی از صنعت نفت به بخش خصوصی نيز  بخش
بسياری از کارھا و وظايف وزارت .  آغاز شد
کاران بخش  صورت حجمی به پيمان نفت، به

کاری  صدھا شرکت پيمان.خصوصی واگذار شد
ھا ھزار کارگر صنعت نفت و گاز را  ده

گونه نظارتی بر  اما ھيچ.  زيرپوشش خود گرفتند
اعمال ظلم و .  ھا وجود نداشت فعاليت اين شرکت

ستم و استثمار و بی حقوقی در مورد اين 
کارگران پيوسته  تشديد گشته  و از حد و اندازه 

ھا به تعويق  دستمزدھای ناچيز ماه.  گذشته است
. کارد به استخوان کارگران رسيده است.  افتد می

اين وضعيتی است که پيوسته تشديد شده ، تا به 

استخدامی و پرداخت حقوق و مزايا و امثال آن 
از قوانين و مقررات مديريت خدمات کشوری 

کند بلکه تابع مقررات و قوانين خاص  پيروی نمی
قانون وظايف و اختيارات ."  ای است و جداگانه

/٢/ ٩١که در تاريخ  "  وزارت نفت  به ١٩  
تصويب  رسيده  و دستورالعمل  اجرای آن 

/٩٣در  ٩/  صادرشده است شامل مواد و ١ 
بندھايی است که اجرای آن منجر به اصXح و 
افزايش حقوق و مزايای کارکنان و کارگران 

شود اما وزارت نفت به  رسمی نفت و گاز می
ھای مختلف از اجرای کامل آن سر باز زده  بھانه
برخXف برخی از بندھای اين قانون مانند .  است

 سال به ۶۵ به ۶٠افزايش سن بازنشستگی از 
 اين قانون که ١٠شده اما بند  مرحله اجرا گذاشته

اجرای آن منجر به افزايش حقوق و دريافتی 
شود ھمچنان روی کاغذ مانده  شاغXن رسمی می

در ھمين رابطه کارکنان رسمی نفت از .  است
زمان صدور ابXغيه  اجرای اين قانون تاکنون 
در اشکال مقدماتی گوناگونی دست به اعتراض 

 ٩۴ھای  در سال.اند که مؤثر واقع نشده است زده
کرات سعی نمودند از طريق گفتگو با   به٩۶الی 

مسئولين مربوطه، توسل به مجلس ، سازمان 
بازرسی کل کشور، ديوان عدالت اداری و امثال 

اما وزارت نفت .آن، خواست خود را عملی سازند
بازھم کاری انجام نداد و در توجيه آن، موضوع 

در .ھا و کسری بودجه را پيش کشيده است تحريم
ادامه ھمين اعتراضات، شاغXن رسمی نفت 

 خرداد راه ٢۶اخيراً يک کمپين مبارزاتی را از 
ھای مجازی بازتاب نسبتاً  انداختند که در شبکه

مورخ (  ای از پی آن در نامه.  ای داشت گسترده
به حسن روحانی، ضمن )  ٩٩ خرداد ٣١

يادآوری تصويب و دستورالعمل اجرای اين 
قانون، نسبت به اجرای ناقص آن و عدم اجرای 
ماده مربوط به ترميم پايه حقوقی کارکنان نفت 
اعتراض نموده و خواھان اجرای کامل اين قانون 

جواب ماند و بابی  فقط بی اما اين نامه نيز نه.  شدند
محلی نسبت به شاغXن رسمی نفت  اعتنايی و بی

برخورد شد بلکه وزير نفت مدعی اجرای کامل 
اين ادعای واھی و دروغ آشکار .  اين ماده شد

خشم و نفرت کارکنان رسمی نفت را برانگيخت 
ھا و مبارزات خويش،  ھا در ادامه تXش و آن

 تير وارد خيابان شدند و در ٩سرانجام روز 
 .مقابل وزارت نفت تجمع نموند

تجمع شاغXن رسمی شرکت نفت و گاز و 
اعتراض علنی و خيابانی صدھا تن از کارکنان 

 ھزار نفر، رويداد بسيار ٢٠نفت به نمايندگی از 
مھم و نشانه خوب و اميدبخشی برای جنبش 

اين رويداد که در بطن خود .  کارگری است
گويای تعميق و گسترش مبارزات کارگری است، 

حال اعXم آغاز چرخشی در مسير  درعين
باpرونده و حلزونی رشد و تکامل جنبش پويای 

اجتماع اعتراضی .  طبقاتی کارگران است
کارکنان و کارگران رسمی نفت از نيمه دوم دھه 

از زمانی که پای .  سابقه است ھفتاد تاکنون بی

 نفت، زنگ خطر را به صدا درآورد

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 نفت، زنگ خطر را به صدا درآورد

اين اعتراضات  .  اند مستقيم با وزارت نفت شده
وبيش  و در اشکال مختلف تا به امروز ادامه  کم

 .داشته است
زمان با آغاز  کارگران قراردادی و پيمانی، ھم

 ٢۶کمپين مبارزاتی توسط کارکنان رسمی در 
ای به مجلس  خرداد سال جاری، با ارسال نامه

خواھان رسيدگی به وضعيت خود شدند و متعاقب 
ھای  ای را در شبکه آن فعاليت نسبتاً گسترده

اجتماعی سازمان داده و نارضايتی و صدای 
ھايی از جامعه  اعتراض خويش را به گوش بخش

سازی کارگران  وزارت نفت برای آرام.  رساندند
آوری  و  از بيم گسترش اعتراض و روی

تر مبارزه، با صدور  کارگران به اشکال عالی
 تأکيد کرد که ٩٩ تير ١١ای در  ابXغيه
اند حداکثر تا پنجم  کاری موظف ھای پيمان شرکت

ھرماه دستمزد کارگران را  بپردازند و در 
. قراردادھا بايستی قانون کار رعايت شود 

کاران فرعی نيز  ھمچنين تأکيد نمود که پيمان
ملزم به رعايت اين مقررات ھستند و با واگذاری 

کار فرعی، تعھدات  ھا به پيمان بخشی از فعاليت
دستورات و .  شود کار اصلی منتفی نمی پيمان

اقدامات  وزارت نفت اما از حد صدور ابXغيه 
فراتر نرفته و حXل ھيچ بخشی از مشکXت 

 نيز ٩٨که در اسفند  کما اين. کارگران نبوده است 
ای جھت بھبود وضعيت  وزارت نفت ابXغيه

معيشتی کارگران پيمانی صنعت نفت صادر نمود 
ترين بھبودی در وضعيت  اما اين ابXغيه کم

اين .  مزدھا، بيمه و معيشت کارگران ايجاد نکرد
کاری و  واقعيتی است که وضعيت کارگران پيمان

قراردادی صنعت نفت و گاز شبيه آتش زير 
خاکستر است و اگر امروز، ھم پای اعتراض 
کارکنان رسمی نفت، در شکل ارسال نامه به 

ھای مجازی دست به اعتراض  مجلس و در شبکه
اند، دور نيست روزی که اين مبارزه را در  زده

 .تر پيگيرند اشکال عالی
پس از تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت در 
روز نھم تير، فرزين مينو معاون وزير نفت، از 
بيم تسری تجمع و اعتراض علنی و خيابانی به 

ھای نيروی کار صنعت نفت، در  ساير بخش
ای با دو تن از نمايندگان معترضين، يک  جلسه

ھای  ماه مھلت خواست تا به خواست
ھا را  کنندگان رسيدگی و مشکل آن اعتراض

 .برطرف سازد
ھا ھرچه باشد اما اين  نتايج و عواقب اين وعده

توان کتمان کرد که نارضايتی و  واقعيت را نمی
روحيه اعتراضی در ميان کارگران و کارمندان 

فقط کارگران پيمانی و .  نفت تشديد شده است
قرارداد موقت نيستند که نسبت به وضع موجود 

اند، فقط کارگران رسمی نيستند که  معترض
اند، بلکه وخامت اوضاع  ناراضی و معترض

اقتصادی به حدی شدت يافته است که کارکنان 
رسمی صنعت نفت و گاز نيز ھمگی ناراضی  و 
معترض ھستند و اين اعتراض و نارضايتی را 

صورت علنی با برپائی تجمع در مقابل وزارت  به
 .نفت نشان دادند

اين واقعيتی است که بنا به جايگاه مھم کارگران 
ھا در تحوpت سياسی و  ھمتای آن نفت و نقش بی

 نيز در معرض ديد ۵٧اجتماعی که در انقXب 

ھمگان قرار گرفت، جمھوری اسXمی از ھمان 
انحاءمختلف تXش نمود  آغاز حاکميت خود به

کارگران نفت و جنبش کارگری را تضعيف و با 
ھای گوناگون آن را  ھا و تاکتيک استفاده از روش

نظر از اخراج گسترده و  صرف.  مھار کند
" بازداشت و زندان کارگران پيشرو و 

صنعت نفت و گاه تصفيه خونين و "  سازی پاک
ھا کارگر پيشرو وفعاpن و رھبران  اعدام ده

شوراھای کارگری، از ھمان آغاز فيلترھای 
استخدامی و کنترل پليسی شديدی را بر نفت 

تدريج يک فضای پادگانی و  اعمال کرد و به
ھم پای ان .  ای را بر نفت مسلط کرد سربازخانه

اما دستمزد و حقوق و مزايای کارگران و 
کارکنان نفت را افزايش داد و امتيازات گوناگونی 
که البته بخشاً در دوران رژيم شاه نيز وجود 

عXوه بر .داشت برای پرسنل نفت و گاز قائل شد
که سطح دستمزدھا و حقوق کارگران و  اين

کارمندان نفت بيشتر از ساير کارگران و 
کارمندان بود، پرسنل نفت از امتيازات و مزايای 
گوناگون ديگری درزمينٔه بيمه و بھداشت و 

ھای  درمان، مسکن و منازل سازمانی، کمک
العاده شغل  نقدی و غير نقدی، دريافت وام و فوق

و امکانات تفريحی  و نظاير آن نيز برخوردار 
ميزان دستمزد و حقوق کارگران و .  اند بوده

کارکنان نفت و گاز مستقXً توسط قوانين وزارت 
کل مخار ج وزارت نفت .  شود نفت تعيين می

ازجمله ھزينه مربوط به مزد و حقوق کارگران و 
ای کشور  کارکنان نفت، بر اساس قوانين بودجه

از محل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تأمين 
/  ۵ساpنه .  شود می درصد مبلغ کل درآمد ١۴ 

حاصل از فروش نفت و گاز در اختيار اين 
گيرد که البته بخش زيادی  وزارت خانه قرار می

ھای نجومی مديران و عوامل  از آن صرف حقوق
رنگارنگ دولتی، باندھای حکومتی، وزير و 
معاونان وی و نمايندگان مجلس که به استخدام 

آيند و مشتی انگل ديگر نظير  وزارت نفت درمی
 .شود ھا می اين

ميز "  تحليلی   –مطابق گزارش پايگاه خبری 
متوسط حقوق و مزايای ماھانه يک کارمند "  نفت

 ميليون ١۵، ٩٨رسمی وزارت نفت  در سال 
در مورد کارگران رسمی .  تومان بوده است

شود اما متوسط مزد و  اگرچه رقم دقيقی اعX نمی
 ميليون تومان تخمين ١٠مزايای ماھانه حدود 

متوسط دستمزد و "  نفت آنXين."  شود زده می
مزايای ماھانه کارگران غيررسمی اعم از 

برای ( ميليون۴ تا٣قراردادی يا پيمانی را 
برای ( ميليون تومان ۵ تا ۴و )   نيروھای ستادی

دستمزدھا و .  قيد کرده است)  نيروھای عملياتی
ھای کارگران و کارکنان رسمی نفت  حقوق

ھا  اگرچه از دستمزد و حقوقی که در ساير بخش
شود بيشتر  به کارگران و کارمندان پرداخت می

است، اما اوpً در مقايسه با دستمزد و حقوق 
کارگران و کارمندان نفت در ساير کشورھا 

ھا و تورم  بسيار ناچيز است و ثانياً در اثر گرانی
سال ارزش واقعی آن کاسته شده  به فزاينده، سال

اگر تا چند سال پيش اين امکان وجود داشت .است
 ميليون تومان ھزينه يک ١۵ ميليون و ١٠که با 

خانوار چھارنفره را تأمين کرد، امروز با توجه 

ھا، رشد  ھا و ھزينه به افزايش مداوم قيمت
افسارگسيخته  نرخ تورم و کاھش فاحش ارزش 

توان با اين مبالغ ھمان  وجه نمی ھيچ لایر، به
. کاpھا و خدمات چند سال پيش را تھيه نمود

ای است که کارگر و کارمند  گونه وضعيت به
فشارھای اقتصادی و معيشتی را  رسمی نفت ھم

در .  زند کند و دست به اعتراض می لمس می
مورد امتيازات کارگران و کارکنان صنعت نفت 
درزمينٔه بھداشت و درمان و امکانات تفريحی و 

اکنون از آن "   نفت آنXين"امثال آن نيز به گفته 
امروز از آن امتيازات "  اند  بھره امتيازات بی

چيزی جز اسم برای کارگران و کارمندان نفت 
 ".باقی نمانده است

 ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که بحران شديد
 اقتصادی و  ورشکستگی مالی رژيم تأثيرات 

با کاھش شديد .  مستقيمی براين روند داشته است
ويژه در شرايط  صادرات و فروش نفت و گاز به

سابقه  ھا و با توجه به کاھش شديد و بی تحريم
بھای نفت در بازار جھانی، درآمد رژيم از اين 

تواند در  يافته و ديگر نمی شدت کاھش محل به
مورد دستمزد و حقوق و مزايای کارگران و 
. کارمندان رسمی نفت دقيقاً مانند گذشته عمل کند

ھای اين ناتوانی  در نحوه  نخستين عXئم و نشانه
برخورد رژيم و وزارت نفت آن با کارکنان اين 

شرايط اقتصادی نسبت به .  وزارتخانه عيان شد
گذشته بسی تفاوت کرده و مزد و حقوق کارگران 

ھای امروز را پوشش  و کارمندان نفت ھزينه
کارگران و کارمندان نفت pجرم به .  دھند نمی

. آورند  می اعتراض برخاسته و به مبارزه روی
شرايط سياسی جامعه نيز دچار تغيير و تحول و 

که  نحوی  وارد فاز جديدی شده به٩۶از ديماه 
ھای مختلف  ھای زحمتکش مردم و بخش توده

. کشاند طبقه کارگر را به عرصه مبارزه می
 ھای تر و بخش ھايی از کارگران زود بخش

شوند، اما  تر وارد ميدان مبارزه می ديگری دير
درھرحال شرايط اقتصادی و سياسی موجود ھمه 

ھای  طبقه کارگر را به عرصه مبارزه  بخش
مھم اما در شرايط کنونی اين است که .  کشاند می

کارگران و کارمندان پيشرو صنعت نفت و گاز، 
از تجربه آموزنده اتحاد کارگران و کارکنان نفت 

 استفاده کنند، حامی و ۵٧در جريان انقXب 
تر از آن، اتحاد  پشتيبان يکديگر باشند و مھم

جنبش طبقاتی کار .  محکمی را سازمان دھند
ای با شوق و اميد به استقبال  ھيچ شبھه گران بی

رود که خود را برای  مبارزات کارگران نفت می
رھبری اين جنبش و ايفای نقش بXمنازعی که در 

نيز "  کارگر نفت ما، رھبر سرسخت ما"  شعار
 .کنند بازتاب يافته است، تجھيز و آماده می



 ۵ ٨٧٨ شماره  ٩٩  تير ٢٣    ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 مجلسی فاسد با نمايندگانی بيکاره، فاسد و دزد

 !!صاحب مسکن شود؟
 ميليون تومان برابر با ٢٣١ھا نگفتند که  آن

 سال يک کارگر ١٠دستمزد حدود 
بگير است که البته امروز اکثريت  حداقل

ھا  آن.  ھا ھمان حداقل بگير ھستند بزرگ آن
 ميليون تومان برابر با ٢٣١نگفتند که 
 سال يک کارگر بازنشسته ١٠مستمری 

 !!اما چرا نگفتند؟!! است
ای که برای رفتن به  ھا نگفتند نماينده آن

کند چرا و چه  مجلس چند ميليارد ھزينه می
 ٢٠٠"  حق مسکن"شده که امروز به 

  ھا نگفتند که نماينده آن!!  ميليونی نياز دارد؟
اگر نيازمند است آن چند ميليارد از کجا آمده 

ھا باز نگفتند کارگری که قادر به  آن!!  است؟
حق "خريد يک کيلو گوشت نيست چرا به 

 ميليونی نياز ندارد، اما نماينده ٢٠٠"  مسکن
کارگری که با دستمزد و !!  مجلس دارد؟

اش حتا قادر به اجاره  حاصل رنج و زحمت
يک آلونک نيز برای خانواده خود نيست، 

ھا را در جامعه او توليد  ی ارزش اگرچه ھمه
ھا نگفتند که کارگران ايران از  آن!!!  کند می

تپه که حدود يک ماه در  جمله کارگران ھفت
شان  اعتصاب ھستند و فرياد اعتراض

ھای شوش را به لرزه درآورده  خيابان
اند، اما  ھاست که دستمزد نگرفته ماه

نمايندگان مجلس نه فقط با مشکل حقوق 
 ٢٠توانند  افتاده روبرو نيستند بلکه می عقب

ميليون نيز مزايای ماھانه بگيرند که نزديک 
البته از !!!  به دستمزد يک سال کارگر است

ھای ھمان سانسورخانه  گزارشات روزنامه
، "ھا ھزينه"مشخص شده که برخی ديگر از 

ھای آن را نيز  حتا پول موبايل و ھزينه
 .گيرند نمايندگان از مجلس جداگانه می

ترين چيزی که نگفتند اين بود که  و البته مھم
چرا نمايندگان مجلس برای رسيدن به 
صندلی مجلس چند ميليارد تومان ھزينه 

ھا  چه رازی در اين صندلی!!  کنند؟ می
 ميليون تومان با آن که ٢٣١چرا که !!  است؟

معادل ده سال دستمزد يک کارگر است، باز 
نسبت به آن چند ميليارد مبلغ ناچيزی 

ھا  راز اين صندلی!  براستی چرا؟!!!  است
 !!در چيست؟

متعددی که نمايندگان مجلس "  ھدايای"از 
گيرند  فاسد از مقامات دولتی و غيردولتی می

ست و آن  تنھا به يک نمونه اشاره شود کافی
بود که مرتضوی در زمان "  ھدايايی"

رياست بر سازمان تامين اجتماعی از جيب 

کارگران به نمايندگان مجلس داده بود تا عليه 
در !!  تصويب کنند"  قانون"ھمان کارگران 

گزارش ھيات تحقيق و تفحص مجلس 
ھای  در مورد تخلف)  ١٣٩٢سال (اسXمی 

ھای  مالی مرتضوی از جمله از پرداخت
از "  شمار قابل توجھی"به "  مشکوک"
سخن "  ھای دولتی و نمايندگان مجلس مقام"

خريدن رای نمايندگان .  به ميان آمده بود
ھای نان و  وعده"و "  ھدايا"مجلس با دادن 

موضوعی کامX عادی در مجلس "  آب دار
فاسد اسXمی است که يکی از جديدترين 
موارد آن رحمانی وزير سابق صنعت، معدن 
و تجارت کابينه روحانی بود که به دليل عدم 

) حسن روحانی(انجام دستور رئيس خود 
آرای گروھی از نمايندگان، از "  خريد"برای 

 !!!کار برکنار شد
ھنوز علت اصلی را بيان "  ھدايا"اما 
ی اشکال فساد در مجلس  کنند، بلکه ھمه نمی

نتايج يک "  ھدايا"اسXمی از جمله دريافت 
مساله اصلی اين .  موضوع اصلی ھستند

است که نمايندگی مجلس اسXمی برای 
وری  صاحبان صندلی آن رانت دولتی و بھره

فساد .  سازد از فساد سيستماتيک را فراھم می
حاکم بر کشوری که در آن آزادی حتا در 

ھای آن وجود ندارد، ديکتاتوری سفاک  حداقل
بر آن حاکم است و ھمين باعث گسترش فساد 
گسترده در تمامی تاروپود دستگاه 
بوروکراسی و نظامی و مذھبی حاکم شده 

برای روشن ساختن اين مساله نيز .  است
ھای فساد نمايندگان مجلس  pزم نيست پرونده

ھای گذشته را زير و رو کنيم، تنھا  در سال
نگاھی به جريان رد اعتبارنامه غXمرضا 

ست  تاجگردون در مجلس فاسد اسXمی کافی
 .تا ھمه چيز چون آب زpل و آشکار شود

يکی از سردمداران اعتراض به اعتبارنامه 
. غXمرضا تاجگردون، عليرضا زاکانی بود

: گويد وی در رابطه با تخلفات تاجگردون می
 ٨۴تاجگردون و بستگان وی حداقل در "

مديره  کنند و عضو ھيات شرکت فعاليت می
ھستند و مافيای بزرگی را در صندوق 

گذاری اميد و شبکه قير، سيمان،  سرمايه
بانک، سنگ آھن، بيمه و پتروشيمی 

تاجگردون ...  گچساران به وجود آورده اند
ای درخواست داده که سينما پارس  طی نامه

گچساران به يک نفر واگذار شود که در 
 و در توضيح اين مساله گفت ١٢شعبه 

 سينما دارد و چون در ۵٠شخص مذکور 

گچساران سينما نداشته، وی را معرفی کرده 
 درخواست تاجگردون درباره فرد .است

مذکور آن بود که تسھيXت ويژه و خاصی 
گذاری در سينما به وی داده  برای سرمايه

فردی در ..  .شود که با آن ھم موافقت شد
ريزی کھگيلويه و بويراحمد  مديريت و برنامه

ای دارد که در دفاعيات خود گفته  پرونده
است که بنده پول را گرفتم و به تاجگردون 
دادم که وی به علت اتھاماتش، به زندان 
رفت و دوران حبس خود را گذراند و از 

نيست شده  زندان بيرون آمده اما سربه
 "!!است

خواری تاجگردون  زاکانی در رابطه با زمين
"گويد اش نيز چنين می و اقوام تاجگردون : 

کند که پدرش، وی را در سن  ادعا می
دوسالگی صاحب زمين کرده اين در حالی 
است که پدر تاجگردون، مباشر خان 

 صاحب ۴٠شان بوده که در دھه  شھرستان
در ابتدای ..  . ھکتار زمين خان شد۴٠٠

 ھکتار از آن زمين مصادره و ٣۵٠انقXب 
به مردم واگذار شد و رأی دادگاه اين بود که 
صرفا چھار ھکتار زمين به خانواده وی بايد 

 گفت ١٢داده شود اما تاجگردون در شعبه 
 ھکتار زمين داريم اما مطابق با ٢٠٠که ما 

اسناد، بايد گفت که تاجگردون و قوم و 
 ھکتار زمين را تصرف ٧٧٧خويش وی 

از ديگر نکات گفته شده از سوی ".  کردند
توان به زندگی دختر تاجگردون  زاکانی می

وی "  دوم"در خارج از کشور و نيز ھمسر 
توان گفت  بنابراين می.  در ترکيه اشاره کرد

که يکی از خريداران منزل در ترکيه نيز 
وی "  دوم"ھمين تاجگردون است که ھمسر 

 !!!کند در آن زندگی می
ھا ھمه از مواھب نمايندگی مجلس و کX  اين

دست داشتن در قدرت و سھيم بودن در آن 
است، حتا اگر اين سھيم بودن به نمايندگی 
مجلس و يا معاونت در سازمان برنامه و 

جا جالب  اما ماجرا آن.  بودجه معدود باشد
شود که نگاھی به پرونده عليرضا زاکانی  می

 .بياندازيم که اين موارد را افشا کرده است
ھای  داماد و دختر عليرضا زاکانی با نام

حسين حيدری و مريم زاکانی از جمله 
کسانی ھستند که با ايجاد يک شرکت از 

بھره "  ھمه عمر"رانت دولتی به اندازه 
شرکت " عميد رايانه شريف"شرکت . اند برده
است که بسياری از "  زوج خوشبخت"اين 

ھا،  ھا، پژوھشگاه ھای مھم از دانشگاه پروژه
ھا، مخابرات، سازمان تامين اجتماعی،  بانک

مترو، ھXل احمر، ليگ فوتبال را با رانت 
ھای  در يکی از شرکت. اند پدر تصاحب کرده

 رژيم جمھوری اسKمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت



 ۶ ٨٧٨ شماره  ٩٩  تير ٢٣    ۶
١از صفحه   

 بازی رسوای باندی که می آيد و باندی که می رود

٧درصفحه   

دولت، تنھا يک مقصر داشت و آن ھjم ظjريjف و 
 . سياست خارجی کابينه حسن روحانی بود

مجتبی ذوالنوری، رئيس کميسيون امنيjت مjلjی و 
سياست خارجی مجلس، اولين نماينده ای بود  کjه 
عملکرد ظريف و سياسjت بjرون مjرزی کjابjيjنjه 

او خطاب بjه مjحjمjد .  روحانی را به چالش گرفت
ريل گذاری و ھjدف گjذاری : " جواد ظريف گفت

در خصوص سياست خارجی در دوران شjمjا از 
ابتدا غلط بود و مسير را کج ريل گذاری کرديد و 
به سمتی حرکت کjرديjد کjه اھjداف مjلjت مjحjقjق 

ذوالنوری در ادامه با طرح تشjديjد بjحjران ".  نشد
اقتصادی حاکم بر کشور و فشارھايی که به مjردم 

بjه کسjی کjه !  آقای ظjريjف: "وارد می شود گفت
نبايد اعjتjمjاد مjی شjد، تjمjاِم اعjتjمjاد را بjه آنjجjا 
متمرکز کرديد که البته خروجی ايjن کjار چjيjزی 

احمد راستjيjنjه،    ". جز اين که ھست نمی تواند باشد
شjمjا از  : "نماينده شھر ُکرد خطاب به ظريف گjفjت 

کاھش فشار بر مردم سخن می گوييد در حjالjی کjه  
شرط ھای برجامی، سjقjوط آزاِد ارز و مشjکXjت  

مjjحjمjjد  .  اقjتjصjjادی را بjرای مjردم رقjم زده اسjjت 
صفايی نماينده گناباد، در قيjاس مjجjلjس يjازدھjم بjا  

! آقjای ظjريjف : "مجلس دھم خطاب به ظريف گفت 
مجjلjس يjازدھjم را چjگjونjه تصjور کjرديjد و چjه  
تصوری از منا در ذھن شماست؟ شما تحوpت بيjن  
المللی پساغرب را در عمل باور نjداريjد، چjرا کjه  
پس از شھادت حاج قاسم سليمانjی پjيjام ذلjت بjرای  

 ".غرب فرستاديد 
محمد جواد ظريف وزير خارجه ارتجjاع اسXjمjی،  
برای پاسخ به انتقادھايی که از عملکرد او شده بjود  

او بjا بjيjان  .  به سرعت پشت خامنه ای سنگر گرفت 
اينکه سياست خارجjی رژيjم در حjوزه مسjئjولjيjت  
: رھبری است به نمjايjنjدگjان مjعjتjرض يjادآور شjد 

سياست خارجی، حوزه دعوای جناحی و گjروھjی  "
نيست، به ھمين دليjل سjيjاسjت خjارجjی در قjانjون  
اساسی در حوزه اختيارات مقام معظم رھبری است  
و سياست ھای کلی نظام در حوزه سياست خارجjی  

ايjن يjعjنjی  .  را مقام معظم رھبری تjعjيjيjن مjی کjنjد 
اجتناب از دوگانه سازی و دعوای داخلی در حjوزه  

 ".سياست خارجی 
نمايندگان مرتجع منصوب شورای نjگjھjبjان کjه بjا  
ھماھنگی قبلی در مقابل ظريف مرتجع و شارpتjان  
صف آرايی کرده بودند و اساسا گjوش شjنjوايjی بjه  
اينگونه يادآوری ھjای ظjريjف نjداشjتjنjد، بjا فjريjاد  

، از ھر طرف ظريف را زير  "دروغگو دروغگو "
نزاع زمانjی اوج گjرفjت، کjه    .ضرب گرفته بودند 

محمد جواد ظريف در مقام پاسخگويی پشت تريبون  
او که حرفی برای گفتن نداشjت  .  مجلس قرار گرفت 

جھت به سکوت کشاندن عربده کشی ھای نمايندگان  
دزد و فاسد مجلس، اينبار به درجاتی بjيjشjتjر پشjت  
خاکريز مرتجع بزرگ خامنه ای خزيد و با حjالjتjی  

مقjام مjعjظjم  : "برافروخته خطاب به نمايندگان گفت 
رھبری فرمودند، اگر شما ھم گزارش مXقات ھjای  
ظريف را خوانده بjوديjد و بjرخjوردھjای او را بjا  
طرف خارجی ديده بوديد، مانند مjا، او را شjجjاع،  
صادق و انقXبی می دانستيد؛ آنچه که اتفاق افتاد آن  
نبود که شما گفتيد، من ھيچگاه مسائل داخلjی را بjه  

جواد ظريjف بjرای بjرون رفjت از  ".  خارج نبردم 
مھلکه ای که در آن گرفتار شjده بjود بjه نjاچjار بjه  
قاسم سليمانی ھم دخيل بست و گفت، من ھر ھفته با  

قاسم سليمانی جلسjه داشjتjم و سjيjاسjت خjارجjی و  
منطقه ای را به طjور کjامjل بjا او ھjمjاھjنjگ مjی  

 . کردم 
سنگر گرفتن ظريف در پشت خاکريز خامنjه ای و  
سليمانی، نه تنھا کمکی به او نjکjرد، بjلjکjه فضjای  

مدام مjلjتjھjب  "  دروغگو، دروغگو "مجلس با فرياد  
تjوسjط  "  مjرگ بjر دروغjگjو "وقتی  فرياد  .  تر شد 

يکی از نمايندگان در صحن علنی مjجjلjس پjيjچjيjد،  
بjا کjاھjش  .  اداره جلسه بjرای دقjايjقjی مjتjوقjف شjد 

التھاب و تشنج ايجاد شده در صحن علjنjی مjجjلjس،  
اينبار او  .  محمد جواد ظريف شروع به صحبت کرد 

با صدايی ملتھب و ھيجانی که بر چھره اش نشسjتjه  
اگjر  :"  بود به نمايندگان مجjلjس ارتjجjاع نjھjيjب زد 

شنيدند، گفتند ظjريjف  )  خامنه ای (دروغ گفتم ايشان  
اگر راست گفتم، ايشان شنيدند و گفتنjد  .  صادق است 
 ". شجاع است 

 تير در صحن علjنjی مjجjلjس  ١۵ آنچه روز يکشنبه  
رخ داد، نخستjيjن کشjاکjش و زورآزمjايjی ايjن بjه  
اصطXح نمايندگان مجلس يازدھم با وزرای کابjيjنjه  

ترديjدی نjيjسjت کjه مjاجjرا در  .  حسن روحانی بود 
ايjن  رو در رويjی  .  ھمين جا خاتمه نخواھد يjافjت 

آشکار که روز يکشنبه کليد خjود، سjر آغjاز نjزاع  
بزرگتری است که نمايندگان مرتjجjع بjه اصjطXjح  
اصولگرای مجلس در مقابل  مرتجjع ديjگjری بjنjام  

چرا که اولjيjن  . حسن روحانی صف آرايی کرده اند 
پيام خروجی اين نزاع، کشاندن حسjن روحjانjی بjه  

چنانکه در بjخjش ديjگjری  . صحن علنی مجلس بود 
از ھمين جلسه، موضوع استيضاح و پjاسjخjگjويjی  
حسن روحانی توسط  تعدادی از نjمjايjنjدگjان طjرح  

 . شد 
: محمد علی نقد علی، نماينده خمينی شھر اعXم کرد 

اين روشی که مجلس در پيش گرفته است جjواب  "  
استيضاح رئيjس جjمjھjور  "و مجلس بايد  "  نمی دھد 

عXوه بر او، علی خضريان، نماينjده  ".  را کليد بزند 
 امضjاء بjرای طjرح  ٢٠٠ تھران نيز از جمع شدن  

 .سوال از رئيس جمھور خبر داد 
نjمjايjنjدگjان  .  به راستی چه اتفاقی قرار اسjت يjبjاقjتjد 

منصوب شورای نگھبان در مجلس يjازدھjم بjا چjه  
ھدف يا اھدافی دور ھم جjمjع شjده انjد و خjروجjی  

 تير کليد خورد، بjه کjجjا  ١۵ نھايی نزاعی که روز  
 خواھد انجاميد؟  

پوشيده نيست مجموعه عناصjر دزد و فjاسjدی کjه  
اکنون به عنوان نماينده بر صندلی ھای مجلس لميده  
اند، فاسدتر از آن ھستند که بخjواھjنjد بjه نjفjع تjوده  

ايjن  .  ھای زحمتکش مردم ايران اقدامی انجام دھjنjد 
به اصطXح نمايندگان منتخب شورای نگھبان، حjتjا  
اگر دزد و فاسد ھم نبودند، بjازھjم  قjادر بjه انjجjام  
کوچکترين اقدامی به نفع کارگران و زحjمjتjکjشjان  

تجربه بيش از چھار دھه نشان داده است که  .  نبودند 
در ساختار ھرم قدرت جمھوری اسXjمjی کjه يjک  
ديکتاتور مطلق العنان به نام رھبری نظام تمام امور  
و اختيارات مملکت را به تjنjھjايjی در دسjت دارد،  
عمX  نھادھايی به نام مjجjلjس و دولjت و دسjتjگjاه  
قضايی فjاقjد ھjرگjونjه تصjمjيjم گjيjری مسjتjقjل از  

پس نزاع مجموعه دزدان و فjاسjدان  . رھبری ھستند 
 حاکم بر کشور بر سر چيست؟  

تجربه تا کنونی نشان داده است، نزاع و کشمjکjشjی  
که ايجاد شده، بر سر سھم بjری بjيjشjتjر از پjول و  
ثروت و منابع مملکت، و درآمدھای حاصل از کjار  

. و فعاليت کارگران و تjوده ھjای زحjمjتjکjش اسjت 
عربده کشی نمايندگانی که در ھمان شروع کjار در  

 مjيjلjيjون تjومjان دريjافjت کjرده انjد،  ٢٣١ يک قلم  
.  ھرگز برای توده ھای گرسنه نيست و نخواھد بjود 

ھا و اقدامات وزير خارجه مjرتjجjع    که سياست   چنان 
ھjای مjردم و    اختيار رژيم نيز ربطjی بjه تjوده   و بی 

نماينjدگjان دزد و فjاسjد مjجjلjس  .  منافع آن ھا ندارد 
يازدھم، با قيافه حق به جانبی که گرفته انjد، از ھjم  
اينک بازی رسjوا و تjکjراری بjانjدھjای حjاکjم بjر  
جمھوری اسXمی را بjرای يjک سjال بjعjد شjروع  

ھمان بازی رسوايی را که حسن روحانjی  .  کرده اند 
 .  سال پيش شروع کرد ٧ 

حسن روحانی با شعارھای تبلjيjغjاتjی و انjتjخjابjاتjی   
او  .  فراوانی بر مسند قدرت اجرايی کشjور نشjسjت 

از حقوق پايمjال شjده زنjان  .  وعده ھای بسياری داد 
درمورد  پjر کjردن سjفjره کjارگjران و  .  حرف زد 

پيرامون  بjازگشjت آزادی و  .  زحمتکشان شعار داد 
امنيت به جامعه ياوه سرايی کرد، وعده ايjجjاد کjار  
به بيکاران و ده ھا شعار انتخاباتی ديjگjر بjه مjردم  

طjی  .  وعده ھايی که تماما پوچ از آب درآمjدنjد .  داد 
ھفت سال گjذشjتjه، ھjرچjه نjاتjوانjی بjانjد روحjانjی  
آشکارتر شد، ھرچه ياوه سرايی ھای انتخاباتی اش  
بيشتر برمX شد، به ھمjان نسjبjت حسjن روحjانjی،  
کابينه اش و مjجjمjوعjه نjظjريjه پjردازان طjرفjدار  
دستگاه اجرايی او، برای رھايی از بjی آبjرويjی و  
ورشکستگی موجود بjا شjتjاب بjيjشjتjری در پشjت  
خاکريز فساد و دزدی ھjای کXjن دوران احjمjدی  

ھرچه استيصال و ناتوانی کابينه  .  نژاد سنگر گرفتند 
روحانی در پاسخگويی به مطالبات مردم آشکjارتjر  
شد، بی آبرويی و شکست ھjای پjيjاپjی خjود را بjه  
. گردن باند فاسد و تبjھjکjار احjمjدی نjژاد انjداخjتjنjد 

ھمان باند فاسد و دزدی که پيش از روی کار آمjدن  
 سjال، کشjور را  ٨ دار و دسته روحانی، بjه مjدت  

غارت کردند، ثروت ھای مملکت را بjاp کشjيjدنjد،  
حاصل کار و زحمت کارگران و تjوده ھjای مjردم  
ايران را به جيب زدند و روز از پjی روز آنjان را  

 . به فقر و نداری بيشتر کشاندند 
روحانی و کابينه اش، در دروغjگjويjی  حسن اکنون  

و تبھکاری، از باند فاسjد و تjبjھjکjار احjمjدی نjژاد  
طی ھفت سال گذشتjه، گjرانjی و .  پيشی گرفته اند

تورم و بيکاری و بی خانمانی، بيش از ھر زمjان 
ديگری بر سر کارگران و توده ھای مjردم ايjران 

روحانی و وزرای کابينه اش، در .  آوار شده است
در چjنjيjن .  نزد مردم به شjدت مjفjتjضjح شjده انjد

وضعيتی که آبرويی برای روحانی نjمjانjده اسjت، 
نمايندگان دست چjيjن شjده شjورای نjگjھjبjان، کjه 
خود جملگی دزد و فاسد و مجيز گويی خامنjه ای 
ھستند، با استفاده از شرايط موجود به ميjدان آمjده 
انjjد تjjا روحjjانjjی و بjjانjjد او را عjjامjjل شjjکjjسjjت 
جمھوری اسXjمjی و عjامjلjيjن فjاجjعjه وضjعjيjت 

 .کنونی کشور معرفی کنند
مجلس يازدھم، به رياست عنصر دزد و فjاسjد و 
شيادی ھمچون قاليباف، از ھم اکنون وارد مjيjدان 
شjده اسjت تjا يjک سjال بjعjjد، وقjتjی بjانjد مjjورد 
نظرشان بر مسنjد قjدرت اجjرايjی نشjسjت، ھjمjه 
تقصيرھا، شکست ھا و نjاکjامjی ھjای جjمjھjوری 

آنان، بjا .  اسXمی را به گردن  دولت قبلی بگذارند
 تير در رو در رويjی ١۵بلوايی که روز يکشنبه 

با ظريف و حسن روحانی ايjجjاد کjردنjد، زودتjر 
از موعد مقرر وارد بازی رسوا و تکراری باندی 

قjالjيjبjاف .  که می رود و باندی که می آيد، شده اند
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و نمايjنjدگjان مjجjلjس ارتjجjاع بjا طjرح سjوال و 
کشاندن حسن روحانی به صjحjن عjلjنjی مjجjلjس، 
عXوه بر انتقام گيری از شکست نمايش انتخاباتjی 

 ، می خواھند خود و باند جjديjدی را کjه ٩۶سال 
قرار است در آينده روی کار بjيjايjد، از بjانjدھjای 

 . فاسد پيشين منفک کنند
آنچه روز يکشنبه ھفته گذشته رخ داد، تنھا نوک 

بحران و .  کوھی است که آشکار شده است
شکست ھای جمھوری اسXمی عميق تر از آنند 

باند .  که نزاع موجود در ھمين حد باقی بماند
جديدی که اکنون در مجلس يازدھم خزيده اند و 
به زودی بر قدرت اجرايی نظام ھم سوار خواھند 
شد، از آنجا که خود حرفی برای گفتن ندارند، از 
آنجا که قادر به ھيچگونه تغييری در وضعيت 
موجود نيستند، از آنجا که راھی برای برون رفت 
از بحران کنونی ندارند، الزاما محور نزاع و 
سمت و سوی حرکت آتی شان را بر شکست و 
. ناتوانی ھای دولت فعلی متمرکز خواھند کرد

ھمانگونه که روحانی و کابينه اش برای کتمان 
بی آبرويی و شکست ھای سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی اش، پشت دزدی ھا و و غارتگری ھای 

 .  دوران ھشت ساله احمدی نژاد سنگر گرفتند
نظر به ماھيت ارتجاعی جمھوری اسXمی، شکل 
و ساز و کار ھرم قدرت، فساد نھادينه شده در کل 
حاکميت و بحران ھای ژرف و عميقی که بر 
 Xگلوی ھيئت حاکمه ايران چنگ انداخته اند، کام
روشن است که رفتن اين يا آن باند فاسد، و آمدن 
اين يا آن بانِد دزد و تبھکار بعدی، ھيچ تغييری 
در ماھيت رژيم و به طريق اولی ھيچ بھبودی در 
وضعيت زندگی کارگران و توده ھای مردم ايران 

تا جمھوری اسXمی و طبقه حاکم . رخ نخواھد داد
بر اريکه قدرت است، نه تغييری در به سامان 
رسيدن وضعيت فXکت بار جامعه رخ خواھد 
داد، و نه تحولی بنيادين در سياست خارجی 

نه سياست .  جمھوری اسXمی اتفاق خواھد افتاد
ھای کXن اقتصادی رژيم به نفع توده ھای 
دستخوش دگرگونی خواھد شد، و نه دزدی و 
فساد و غارتگری در نھادھای جمھوری اسXمی 

با بودن جمھوری اسXمی در .  کاھش خواھد يافت
. برای مردم ايران بر ھمان پاشنه خواھد چرخيد

راه نجات کارگران و توده ھای زحمتکش ايران، 
پايان دادن به اين بازی رسوا و تکراری باندھای 

پايان دادن به .  حاکم بر جمھوری اسXمی است
اين بازی رسوا نيز تنھا با سرنگونی انقXبی طبقه 
حاکم و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان مسير است
  
 

شرکت "با نام "  زوج خوشبخت"جنبی اين 
داماد عليرضا زاکانی يعنی "  نگار عرش ايده

حسين حيدری با رامبد جوان مجری برنامه 
و تطھيرکننده نظم "  خندوانه"تلويزيونی 

که يکی از  حاکم شريک است و جالب اين
عميد رايانه "ھای قرارداد شرکت  طرف
تر  جالب!!!  برنامه خندوانه است"  شريف

که وقتی از عليرضا زاکانی در مورد  آن
شود  ھای اقتصادی دخترش سوال می فعاليت

"گويد می کرده دانشگاه  دخترم تحصيل: 
با کدام رانت وارد دانشگاه شده (شريف است 

بودن پدر حال "  جانباز"مثل مجروح جنگی 
اش  دانم شرکت و اصX نمی)  بماند

آيد از ھمه  نظر می او که به"!!!  کجاست
اطXعات خانوادگی تاجگردون خبردار 

کند و  داند دخترش چه می است، آن وقت نمی
چه کسی اين !!!  اش کجاست؟ اصX شرکت

ھا ھمه سر و  اين!!  کند؟ دزد فاسد را باور می
 .ته يک کرباسند

: دھد وقتی  تاجگرودن به زاکانی پاسخ می
شايد من شيشه کثيف باشم ولی دستمال شما "

، در واقع اشاره به ھمين مساله "تميز نيست
است که تمامی نمايندگان مجلس و تمامی 
مقامات دولتی از باp تا پايين به فساد آلوده 

"گويد وقتی وی می.  ھستند  سال محرم ٨: 
نظام بودم در خصوص مسائل بودجه، 

جا  خواھم برخی مسائل را مطرح و اين نمی
!!! باز اشاره به ھمين فساد است"  خرج کنم

ای که  امپراتوری مالی و اقتصادی خامنه
کند يک نمونه آشکار  روز به روز رشد می

ترين حجم آن  از فساد در باpترين و گسترده
امپراتوری او تنھا با تکيه بر قدرت و .  است

توانست شکل بگيرد  نقش او در حاکميت می
 .که شکل گرفته است

دزدھا و فاسدان حاکم به اشکال گوناگون در 
پی غارت اموال و حاصل دسترنج کارگران 
و زحمتکشان ھستند و سال به سال بر 

ھم در شرايطی  شود، آن شان افزوده می ثروت
که کارگران و زحمتکشان حتا روز به روز 

سابقه و  فاصله عميق، بی.  شوند فقيرتر می
باورنکردنی فقر و ثروت در جامعه ايران 

اگر بحران .  نتيجه ھمين مناسبات است
تورمی حاکم است چرا   –اقتصادی رکود 

فقط کارگران و زحمتکشان اين بحران را در 
کنند، اما ثروتمندان  شان حس می ھای سفره

ھا  اين!!!  شوند؟ تر می کلفت ھر روز گردن
مناسباتی که .  ھمه نتيجه يک مناسبات است

 .بايد برافتد
ھمين نمايندگان مجلس يازدھم از روز اول 

خواھيم به وضعيت  شعار دادند که می

معيشت مردم برسيم، وضعيت معيشت مردم 
ای  خيلی بد است، اما چه کردند و چه برنامه

. به معنای کامل کلمه ھيچ!!  ھيچ!!  دارند؟
چرا که اين وضعيت نتيجه سيستم حاکم 

تنھا کار .  است، نه اين شخص و آن شخص
شان اين است  ھا و در واقع رسالت واقعی اين

که بگويند وضعيت وخيم اقتصادی کنونی نه 
و "  جمھوری اسXمی"نتيجه و خواست 

ای که نتيجه  رھبر دزد و جنايتکار آن خامنه
برای ھمين .  است"  کابينه روحانی"عملکرد 

ھا در اين مدت  است که تنھا اقدام آن
فراخواندن ظريف  به مجلس، طرح سوال از 

 ميليون ٢٣١روحانی و باpخره دريافت 
 !!! تومان پول بوده است

ست که جدايی قوه  تنھا در حکومت شورايی
مقامات .  رسد مقننه و اجرايی به پايان می

شوند و  دولتی از ھر گونه رانتی محروم می
ھا برابر با متوسط دستمزد يک  حقوق آن

مقاماتی که ھر لحظه قابل . کارگر خواھد بود
کنندگان  ای که انتخاب عزل ھستند، ھر لحظه

ھا را  تشخيص دھند او ديگر نمايندگی آن
ھا  برعھده ندارد چرا که از زاويه منافع آن

ديگر کسی نيست که چھار .  کند حرکت نمی
سال بر يک صندلی تکيه بزند، چه تحت 
عنوان رئيس جمھور، چه تحت عنوان وزير 

مقامات .  و چه تحت عنوان نماينده مجلس
شوند تا ديگر نه  العمر ھمه برچيده می مادام

ای بر مسند قدرت  جنايتکاری چون خامنه
ديگر ھيچ .  باشد و نه خبيثی چون جنتی

چون شورای نگھبان که  ارگانی انتصابی ھم
از سوی يک ديکتاتور انتخاب شود وجود 

خور  ھای مفت ی دستگاه ھمه.  نخواھد داشت
مذھبی، بوروکراتيک و نظامی برچيده و 
باpخره دولتی ارزان و کم ھزينه تحقق پيدا 

کند تا جايگزين دولت کنونی شود که ھر  می
سال حاصل کارگران و زحمتکشان را 

اش  ھای بلعد و مدام با کسری بودجه می
. برد تر فرو می اقتصاد را در بحرانی عميق

بدين ترتيب با يک دولتی ارزان، دولتی 
شورايی راه برای گسترش و بھبود بھداشت 

رايگان و (و درمان، آموزش و پرورش 
و مسکن خوب )  ی کودکان برابر برای ھمه

ی کارگران و زحمتکشان ھموار  برای ھمه
 .خواھد شد

تنھا سرنگونی جمھوری اسXمی، برقراری 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، 

داری و  لغو مناسبات ظالمانه سرمايه
برقراری سوسياليسم است که ھم نقطه پايانی 

گذارد و  بر مجلس دزد و فاسد و بيکاره می
 .ی اين مظالم  ھم نقطه پايانی بر ھمه

 
 
 

 بازی رسوای
  باندی که می آيد 
 و باندی که می رود

 مجلسی فاسد با نمايندگانی بيکاره، فاسد و دزد

 زنده باد سوسياليسم 
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 حکم اعدام معترضان آبان ماه محکوم است و بايد لغو گردد
 
 
 
 
 
 

:  در توييتر نوشت٩٨ تير، بابک پاک نيا، وکيل امير حسين مرادی، يکی از سه جوان بازداشت شده در اعتراض ھای آبان ٢٠روز جمعه 
متاسفانه حکم اعدام امير حسين مرادی، محمد رجبی و سعيد تمجيدی در شعبه رسيدگی کننده در ديوان عالی کشور تائيد شد؛ رسيدگی 

 ".نواقص متعدد دارد و رأی با نظر اکثريت اعضا صادر شد و يکی از قضات با اعدام مخالفت کرده اند
 

چون ما معتقديم بين جرم و مجازات تناسب وجود . "تنظيم کرده اند"  نامه درخواست عفو"  پاک نيا گفته است، او و وکXی دو متھم ديگر 
يعنی نقش موکلين ما در حوادث آبان ماه به ميزانی نبوده که برای آن ھا حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده .  ندارد

 ".ھای آن ھا در بھت بودند
 

خبر تأييد حکم اعدام اين سه جوان معترض به گرانی بنزين در آبان ماه، دو ھفته قبل نيز توسط برخی رسانه ھا اعXم شد، اما مقامات 
 . قضايی در مقابل اين خبر سکوت کردند و حاضر به تکذيب يا تأييد آن نشدند

 
ديوان عالی کشور در شرايطی حکم اعدام اين سه جوان را تائيد کرده است که پيش از اين وکXی آنان اعXم کرده بودند امکان دسترسی به 

 ١۵احکام بدوی امير حسين مرادی، محمد رجبی و سعيد تمجيدی، چھار ماه و نيم قبل از سوی شعبه .پرونده موکXن خود را نداشته اند
 .دادگاه انقXب به رياست قاضی صلواتی صادر شده بود

 
تمجيدی .   ساله و ديپلمه ھستند٢۵مرادی و رجبی .  اين سه جوان، در جريان تظاھرات آبان ماه در خيابان ستارخان تھران دستگير شده اند

 . سال دارد و دانشجوی رشته برق بوده است٢٧
 

 روی آورده است که دزدی و ٩٨ و آبان ٩۶بيدادگاه قضايی جمھوری اسXمی در شرايطی به صدور احکام اعدام برای معترضان دی ماه 
ھيئت حاکمه ايران که با بحران ھای عميق اقتصادی، .  فساد و رانت خواری تمام ارکان اين دستگاه فاسد و سرکوبگر را فرا گرفته است

سياسی و اجتماعی مواجه است، برای جلوگيری از تکان ھای شديد اجتماعی و عقب راندن خيزش انقXبی توده ھای مردم ايران با شتاب و 
غافل از اينکه، بحران ھای حاکم بر جامعه آن چنان شديد و از .  سراسيمگی به صدور احکام اعدام برای جوانان معترض روی آورده است

جميع جھات به زيان طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع آن است، که بکارگيری سرکوب و اعدام ديری است کارکرد خود را از دست 
داده و صدور اينگونه احکام شنيع  و ضد انسانی ھرگز مانع اعتصابات و خيزش انقXبی توده ھای مردم برای به زير کشيدن رژيم 

 . ارتجاعی جمھوری اسXمی و تمام نظم موجود  نخواھد بود
 

ضمن اعXم انزجار عميق از صدور و تأييد حکم اعدام برای امير حسين مرادی، محمد رجبی، سعيد تمجيدی و )  اقليت(سازمان فدائيان 
، خواھان  لغو اين  احکام و آزادی بی قيد و شرط کليه دستگير شدگان اعتراضات سال ٩٨ و آبان ٩۶ديگر متھمان اعتراضات دی ماه 

 .ھای اخير است
 

، با شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد، مردم آزادی خواه ايران، احزاب و سازمان ھای سياسی، گروه ھای )اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواه  را به اقدامات عملی فراگير جھت لغو احکام صادره فرا می خواند اجتماعی و کليه نھادھای دموکراتيک و آزادی

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت( سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩ تير ٢١

 
 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
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  ١٠درصفحه 

اما ھرچه باشد، در اصل .  نامه است موافقت
مسئله تغييری نمی دھد، چرا که آنھا 

ھای حقوقی ھستند که پشت آنھا می  واژه
 .  تواند محتوای يکسانی قرار داشته باشد

ای را در  ھای گسترده اعXم اين خبر واکنش
داخل و خارج از کشور در پی داشت و مردم 
ايران خواستار علنی شدن مفاد اين سند و 

 . توافقات پشت پرده آن، شدند
مقامات جمھوری اسXمی اما ادعا کردند که 
چيزی مخفی در اين سند نيست ، با اين 
وجود، حاضر نشدند  کXمی پيرامون مفاد 
آن بگويند و حتی سخنگوی وزارت خارجه 
آنچه را که مطبوعات کشورھای ديگر از 

اند، تکذيب کردند و  اين توافقات علنی کرده
 . جعلی خواندند

علی ربيعی، سخنگوی دولت نيز روز 
درباره سند ھمکاری : " تير گفت١٧شنبه  سه
 ساله با چين ھيچ چيز محرمانه و ٢۵

ای وجود ندارد و ھر زمان که توافقی  مخفيانه
در اين زمينه به دست آيد، ھمان زمان ھم 

 .".    شود اعXم می
الملل وزارت امور  معاون حقوقی و بين

خارجه اما پای مXحظات طرف مقابل را به 
توافق با چين ھم يک :"  ميان کشيد و گفت

توانيم وقتی يک  توافق کلی است؛ ما نمی
موردی ھنوز در قالب مذاکره است، آن را 

ھای  علنی کنيم؛ طبق قانون، توافقات با کشور
ديگر موقعی که نھايی شوند بايد در اختيار 

ھای ذيربط قرار گيرند؛ از  مجلس و نھاد
سويی ديگر شايد کشور مقابل ھم بنا بر 
مXحظات خود تمايل نداشته باشد، مورد 
مذاکره افشا شود و چه بسا اين درز 
اطXعات باعث سلب اعتماد طرفين از 

 ."يکديگر شود
رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين در 
محدوده کليات اطXعات بيشتری ارائه داد و 

"افزود سال گذشته برآوردھای اوليه : 
وزارت امور خارجه کشورمان به صورت 

نويس در سفر آقای ظريف به چين، به  پيش
مقامات اين کشور ارائه شد و پيش نويس 
برای بار اول از طرف دولت چين دريافت و 
اصXحات مدنظر آنھا روی آن اعمال و 
. مجدداً به دولت جمھوری اسXمی ارائه شد

ھای  ھا در حوزه نويس مشخصا اين دست پيش
مختلف اقتصادی، امنيتی، نظامی و سياسی 
می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما 
در اتاق بازرگانی تنھا در بخش اقتصادی 
اطXعاتی در اختيار بخش خصوصی قرار 

دارد و البته ھمين رويکرد نيز صحيح است 
ای در حوزه مرتبط با خود  که ھر مجموعه

بايد از جزئيات قراردادھای اينچنينی مطلع 
 ." باشد

وی از سری بودن مفاد توافقات دفاع نمود و 
"گفت نکته مھم اين است که با توجه به : 

ھای  آمريکا عليه کشورمان و ھمچنين  تحريم
حساسيت اين کشور روی چين، بايستی 
محرمانگی بسياری از اين مفاد مد نظر قرار 

 ."گيرد
شاھان قاجار و پھلوی ھم به اين شکل  

مXحظات کشور "عريان و رسوا با استناد به 
" محرمانگی"  و مد نظرقرار دادن "  مقابل

مفاد يک قرارداد، از پنھان داشتن 
بار و زد و بند با  قراردادھای اسارت

ھای ديگر به دور از چشم مردم ايران،  دولت
 .  شدند متوسل نمی

خبرگزاری تسنيم از سايت ھای وابسته به 
سپاه پاسداران  با اين ادعا که در دنيای پس 
از کرونا بايد بين چاکری چين و آمريکا يکی 

"را انتخاب کرد، نوشت روشن است که : 
ھای گسترش روابط بين ايران و چين  ظرفيت

بسيار بيشتر از طرف غربی به خصوص 
کنار گذاشتن تمام قطعات ....  ھاست آمريکايی

گيری حرکت  دھد که جھت اين پازل نشان می
ايران به سمت شرق کامXً درست و بجا بوده 

يکی از ثمرات رسيدن به اين واقعيت، .  است
حمايت قاطع چين از ايران در شورای امنيت 

المللی انرژی  سازمان ملل متحد و آژانس بين
 ." اتمی است

گرچه مفاد اين به اصطXح برنامه جامع 
ھمکاری از سوی طرفين اعXم نشده است، 
اما سال گذشته پتروليوم اکونوميست چاپ 
لندن در شھريور ماه خبر داده بود که برطبق 

 ميليارد دpر در ٢٨٠اين قرارداد، چين 
 ميليارد دpر در ١٢٠صنايع نفت و گاز و 

گذاری  صنعت حمل و نقل ايران سرمايه
 .کند می

ھای کXن  گذاری ھمراه با تخفيف اين سرمايه
چين در خريد نفت، گاز .  در خريد نفت است

 ٣٢و محصوpت پتروشيمی از تخفيفی تا 
شود و دو سال حق  درصد برخوردار می

چين .  ديرکرد در پرداخت را خواھد داشت
تواند بازپرداخت را با يوان چينی انجام  می
دو سوم مبلغ خريد نقد خواھد بود و يک .  دھد

ھای  شرکت.  سوم به شکل کاp و خدمات
ھای توسعه حق تقدم  چينی در اجرای پروژه

دارند و بدون تشريفات مناقصه امکان ورود 

ھمچنين از حضور .  ھای جديد دارند به طرح
پنج ھزار نيروی امنيتی چين در خاک ايران 

 .خبر داده بود
ھای رسمی و غير رسمی  از مجموع گزارش

که تا کنون در نشريات داخلی و خارجی 
آيد که اين قرارداد  انتشار يافته، چنين بر می

ھای اقتصادی، صنعتی، نفت و  تمام عرصه
انرژی، کشاورزی، شيXت و آبخيزداری، 
بانک و بيمه، تجاری، زيرساخت ھای 

آھن،  مخابراتی و فناوری ارتباطات، راه
مترو، بنادر، جھانگردی، بھداشت ، درمان 
و نيز عرصه ھای سياسی، نظامی، فرھنگی 

اما اصل قضيه برای .   را شامل می شود
چين، سرمايه گذاری در نفت، گاز و 
پتروشيمی است، به نحوی که بتواند نيازھای 
چين را به ويژه در زمينه نفت تامين کند 
. وعرضه پايدار نفت خام به چين تامين گردد

گذاری نيز چنانچه گفته شد  مبلغ اين سرمايه
برطبق گزارش  پتروليوم اکونوميست، 

 ١٢٠.   ميليارد دpر است٢٨٠رقمی معادل 
برداری از معادن مس،  ميليارد نيز در بھره

سنگ آھن، فوpد و صنايع آلياژی، ھمکاری 
در زمينه فناوری و ارتباطات راه دور، 

گذاری در مناطق آزاد ايران از جمله  سرمايه
گذاری در توليد  قشم، اروند و ماکو، سرمايه

آھن، مترو،   گذاری در راه خودرو، سرمايه
ھا در سراسر  توسعه و ساخت فرودگاه

کشور، توسعه سواحل مکران؛ توسعه بندر 
جاسک، تاسيس شھر صنعتی و ساخت 
پاpيشگاه و صنايع پتروشيمی، ساخت شھر 
ھوشمند در مکران و تيس وتأمين مالی 

ھای برق، انرژی، آب و فاضXب  طرح
 . خواھد بود

وقتی که به اين ليست نگاه شود، و شرايط 
ھا مد نظر قرار گيرد،  مخفی تحقق پروژه

روشن است که انحصارات چينی با اين 
گذاری، تمام اقتصاد کشور را به  سرمايه

کنترل خود درآورده و ھمراه  با طبقه 
دار حاکم بر ايران از طريق استفاده  سرمايه

از نيروی کار ارزان و استثمار وحشيانه 
طبقه کارگر، غارت و چپاول منابع و 

ھای کشور، سودھای کXنی به جيب  ثروت
اما مسئله به ھمين جا ختم نمی .  خواھند زد

آمد سلطه اقتصادی ، سلطه سياسی  پی.  شود
چين از طريق سلطه .  و نظامی خواھد بود

ھمه جانبه بر بازار ايران و سلطه و نفوذ 
سياسی و نظامی، اھداف وسيع تر اقتصادی 
و سياسی خود را برای سلطه بر بازار ديگر 
کشورھای منطقه و در کل منطقه خاورميانه 

 .و خليج فارس نيز پيش خواھد برد
اما در حالی که ھدف چين از پيشبرد برنامه 
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خود، سلطه کامل اقتصادی و سياسی در 
ھای بورژوائی و  ايران است، گروه

ناسيوناليست رقيب جمھوری اسXمی، 
نقدشان به توافقات در اين نکته خXصه شده 
است که آيا کيش به چين واگذار شده است يا 

 ھزار نيروی امنيتی چين وارد ۵نه؟ آيا 
 کشور می شوند يا نه؟  

ھای فعاليت  روشن است وقتی که تمام عرصه
اقتصادی يک کشور در اختيار چين قرار 

گيرد، نه صرفاً اين يا آن بندر، بلکه  می
گيرد  سراسر کشور در اختيار چين قرار می

 ھزار نيروی امنيتی، بلکه ده ھا و ۵و نه 
صدھا ھزار چينی تحت عنوان کارگر ، 
متخصص و ماموران امنيتی ھمراه با 

ھم .  شوند ھا وارد ايران می گذاری سرمايه
ھای  اکنون نيز در ھرکجای کشور که شرکت

چينی مشغول اجرای پروژه ای ھستند، 
از اين .  صدھا و ھزاران چينی حضور دارند

گذشته، وقتی که قرار است ھمکاری ھای 
نظامی ميان جمھوری اسXمی و دولت چين 

ھای نظامی چينی،  گيرد، بايد پايگاه صورت 
ھای چينی و مستشاران نظامی چينی  سXح

اين ھمه بدان معنا .  نيز وارد ايران شوند
خواھد بود که ايران به شکل ھمه جانبه از 
نظر اقتصادی، سياسی و نظامی وابسته به 

 -اين اپوزيسيون بورژوا .  چين خواھد بود
 در داخل  ناسيوناليست رژيم که يک سر آن

 در خارج از نمونه  است و سر ديگر آن
ھای سلطنت طلب، جمھوری خواه و  گروه
گرا، مخالفت شان با زد و بندھای  ملی

جمھوری اسXمی با چين، صرفاً از 
  ھای امپرياليست غرب شان به قدرت تمايل

گردد، واp مشکلی با صدور  ناشی می
سرمايه مالی به ايران، دادن امتياز 

ھای  غارتگری به انحصارات و دولت
امپرياليست ، استثمار کارگران و اسارت 

دعوايشان بر سر اين .  مردم ايران ندارند
است که حاp چرا اين امتيازات به چين داده 
شده و به آمريکا و اروپا داده نشده است که 

اگر ھمين .  شايد چيزی ھم نصيب آنھا شود
امتيازاتی که جمھوری اسXمی به امپرياليسم 
چين و انحصارات چينی داده است به آمريکا 

شد، از نظر آنھا ھيچ مشکلی  و اروپا داده می
.  آمد  ھا در نمی نبود و صدائی از آن

ھمانگونه که در دوران رژيم محمد رضا شاه 
چنين بود و ھمانگونه که پس از برجام، با 
دادن امتيازات متعدد به انحصارات 

گذاری به  امپرياليستی اروپائی برای سرمايه
.  ويژه در نفت و گاز ايران مشکلی نداشتند

خXصه کXم، تمام جدالی که اکنون بر سر 
توافقات پشت پرده ميان جمھوری اسXمی و 

ھای بورژوائی در جريان  چين در ميان گروه

ھای رقيب  است ، کشمکشی است ميان گروه
برسر اين که کدام قدرت چپاولگر 
امپرياليست جھان بايد بر بازار ايران سلطه 

 . داشته باشد
اما در مقابل آنھا گروھی از نمايندگان 
سياسی باندھای طبقه حاکم  و متخصصين 
اقتصادی توجيه گرشان ،استدpل می کنند که 
اين صدور سرمايه چينی به ايران، منافعی 
ھم دارد و باعث پيشرفت کشور و رفاه مردم 

دقيقاً عين ھمان استدpلی است که .  خواھد شد
زمانی طرفداران سلطه انگليس و آمريکا در 

. کردند ايران و وابستگی به آنھا مطرح می
اما وقتی که انحصارات بين المللی به يک 

کنند، اھداف  کشور سرمايه صادر می
ھدف آنھا .  ای مشوق آنھا نيست خيرخواھانه

به دست آوردن حداکثر .  فقط يک چيز است
بنابراين، سرمايه مالی تXش می کند .  سود

گذاری کند که نياز  ھائی سرمايه در آن رشته
تر، سود کXنی عايد  اوست و ھرچه فوری

ھا غالبا ھم در  آن.  انحصارات سازد
کشورھای عقب مانده در معادن و کشاورزی 

گذاری می کنند و يا در آن رشته ھای  سرمايه
صنعتی که بتواند بازاری برای توليدات آن 
ھا با ھزينه اندک باشد ، تا آنھا را به 
کشورھای ديگر منطقه معينی صادرکنند و 

بنابراين .  آن ھم به شکل صنايع مونتاژ
آور نخواھد بود که پس از گذشت بيش  تعجب

از يک قرن از انقXب مشروطيت و نيم قرن 
داری در  از تسلط قطعی شيوه توليد سرمايه

ايران ھنوز در اقتصاد ايران نفت نقش تعيين 
کننده را دارد و برای توليد ابتدائی ترين 
محصوpت صنعتی بايد منتظر ماند تا مواد 

ای از خارج وارد  خام و کاpھای واسطه
 . شود

چين نيز به عنوان يک قدرت امپرياليست، 
ھدفش از صدور سرمايه به ايران جز تسخير 
بازار ايران در مقابل رقبای ديگر از جمله 
آمريکا و اروپا و به دست آوردن سودھای 

اکنون چند سالی است که .  انحصاری نيست
چين در تعدادی از کشورھای آفريقائی به 
ويژه در معادنی که محصوpت آنھا مورد 

گذاری کرده  نياز داخلی چين است سرمايه
اما جز چپاول و غارت، ارمغانی .  است

نه .  برای مردم اين کشورھا نداشته است
پيشرفتی در اين کشورھا صورت گرفته و نه 

در ھر حال، .  رفاھی عايد مردم شده است 
ھدف چين از صدور سرمايه به ايران، به 
دست آوردن بازار ايران، کسب حداکثر 
سود، فروش کاpھای چينی در کشورھای 
ديگر، سلطه بر راه ھای آبی بين المللی و 
پيدا کردن جای پای محکمی در منطقه 
. استراتژيک خاورميانه و خليج فارس است

اما وابستگی به چين آنگونه که در اين سند 
آمده است، وقتی به عرصه ھمکاری نظامی 

گيرد و  يابد ، ابعاد ديگری به خود می بسط 
ھمراه با خطرات جدی نظامی برای مردم 

 . ايران در آينده نيز خواھد بود
اين واقعيتی است روشن است که نزاع 

ھای امپرياليست بر سر تسخير بازارھا  قدرت
و تقسيم مجدد بازارھا در طول متجاوز از 
يک قرن گذشته به جزئی از تاريخ بشريت 
تبديل شده و در طول يک صد سال گذشته دو 
جنگ بزرگ جھانی را به ھمراه صدھا 

ای و کوچک به بار  جنگ و نزاع  منطقه
اين مسئله ماجرائی مختومه و .  آورده است

در اوايل قرن بيست .  مربوط به گذشته نيست
و يکم نيز اوضاع جھان شبيه اوايل قرن 

ھای  تضاد ميان قدرت.  بيستم است
نزاع .  امپرياليست به شدت حاد شده است

ای پيش رفته که  ميان آمريکا و چين تا مرحله
نامند، انجاميده  به آنچه جنگ تجاری می

اين تضادھا نه در جھت تخفيف، بلکه .  است
 . يابند تشديد تحول می

علت آن نيز ھمانگونه که پيش از اين اشاره 
شد در اين است که با فرارسيدن مرحله 
انحصار و سرمايه مالی در تکامل سرمايه 
داری، در نتيجه تمرکز و انباشت سرمايه و 
محدوديت بازار داخلی، حجم بسيار کXنی 
سرمايه در دست اشرافيت مالی متمرکز 
شده، بازار داخلی به نحوی که بتواند تامين 
کننده سودھای کXن و نرخ سود باp باشد و 
مسئله مازاد انباشت را حل کند، کفايت نمی 

لذا سرمايه برای بسط محدوده ھای توليد . کند
ارزش اضافی به فراسوی مرزھا، محدوديت 
ھا و موانع ملی را در ھم می شکند و به 
کشورھای ديگر صادر می شود تا با استثمار 
کارگران کشورھای ديگر و بازارھای فتح 
شده، حجم و نرخ باpتری از سود عايد خود 
سازد و بر تضادھا و موانع ذاتی سرمايه 

ھا پيش بر  اما بازارھا از مدت.  موقتاً فائق آيد
اساس قدرت اقتصادی، مالی، سياسی و 

المللی و  نظامی ميان انحصارات بين
پس .  اند کشورھای امپرياليست تقسيم شده

تکليف کشورھائی که تازه، وارد عرصه 
المللی شده يا قدرت آنھا افزايش  رقابت بين

 شود؟  يافته، چه می
پاسخ اين است که گرچه بازارھا تقسيم شده ، 

ھا ميان  اما اين تقسيم بازارھا و سرزمين
چرا که .  ھای بزرگ دائمی نيست قدرت

دوران سلطه سرمايه مالی ھمراه است با 
تشديد ناموزونی ھای و تضادھا در درون 

رشد ناموزون اقتصادی ، .  اقتصاد جھانی
اختXف سرعت تکامل و رشد رشته ھای 
مختلف و کشورھای مختلف به تغييراتی در 
قدرت اقتصادی و سياسی انحصارات 

در پی اين .  کشورھای مختلف می انجامد
دگرگونی در قدرت اقتصادی و سياسی ، 
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برخی تضعيف می .  کند توازن قوا تغيير می
در .   شوند و برخی قدرتشان افزايش می يابد

بطن اين روند، تضاد و مبارزه ميان 
ھای امپرياليست تشديد  انحصارات و قدرت

کشورھا و انحصاراتی که قوی تر .  می شود
کنند بازارھا را از چنگ  اند، تXش می شده

ھای ضعيف شده درآورند و در اثر  قدرت
ھمين تشديد تضاد است که کار به جنگ و 
حتی جنگ جھانی می کشد و در پی آن تقسيم 

انگليس زمانی .  دھد مجدد بازارھا رخ می
بخش بزرگی از بازارھای جھانی را تا 
جنگ جھانی دوم در اختيار داشت، اما 

اش از نظر  تدريجا با زوال قدرت اقتصادی
پس از .  سياسی و نظامی نيز تضعيف شد

جنگ جھانی دوم آمريکا جايگاه انگليس را 
به دست آورد و بيشترين سھم را از بازار 
جھانی به دست درآورد  و به قدرت برتر 

از اواخر قرن بيستم اين .  جھان تبديل شد
قدرت که اساس و بنياد ان قدرت اقتصادی 

امپرياليسم .  است، مدام تضعيف شده است
آمريکا اکنون در ھمان جايگاھی قرار گرفته 
است که امپرياليسم انگليس درنيمه دوم  قرن 

آمريکا pاقل تا مقطع .  بيستم قرار گرفت
کنونی، نقش ھژمونيک خود را از دست داده 

در مقابل، بلوک امپرياليستی اتحاديه .  است
اش نسبت به گذشته بھتر شده  اروپا موقعيت

است، اما مھم تر از آن،  نقش و موقعيتی 
است که چين کسب کرده و به عنوان يک 
قدرت امپرياليست جوان و تازه به دوران 
رسيده، سر برآورده و در تXش است جای 

فقط .  آمريکا را در عرصه جھانی بگيرد
کافی است که به چند نمونه آماری از قدرت 

 .اقتصادی توجه شود
 توليد ناخالص چين به حدود ٢٠٢٠تا سال 

 تريليون دpر به حسب برابری قدرت ٢٨
 ٢٠اين رقم برای آمريکا .  خريد، رسيد

 تريليون ١٨تريليون دpر و اتحاديه اروپا 
 .دpر است

 به بزرگترين صادر کننده ٢١٠چين از سال 
/  ۴٩٩ ، ٢٠١٩جھان تبديل شد و در   ٢ 

. تريليون دpر از توليدات خود را صادر کرد
/٣٨۶صادرات اتحاديه اروپا   تريليون ٢ 

 . تريليون دpربود١ / ۶۴۶دpر و آمريکا 
 تريليون ١/  ٠  ٧ ، ٢٠٢٠چين ھمچنين در 

 . دpر اسناد خزانه آمريکا را در اختيار دارد
رقم سرمايه گذاری ھای خارجی چين تا 

 ميليارد دpر رسيد که ۵٠٠ به حدود ٢٠١٧
 تريليون دpر آمريکا يا  ۶تفاوت آن با حدود 

 ميليارد يورو اتحاديه ١٨١دو تريليون و 
اروپا، نشان دھنده محدوديت بازاری است 
که برای صدور سرمايه در اختيار چين قرار 

چين اکنون در تXش است به حسب .  دارد

قدرت اقتصادی خود بازارھای جديدی برای 
صدور سرمايه به دست آورد که  ھمين 
توافقات با جمھوری اسXمی ايران، يک 

 .نمونه آن است
آمد رشد غول آسای قدرت اقتصادی چين،  پی

تغييرموقعيت و جايگاه سياسی و نظامی 
از ھمين روست .  المللی چين خواھد بود بين

که چين به سرعت در حال تقويت نيروھای 
ھزينه ھای نظامی چين .  نظامی خود است

 برطبق ارزيابی موسسه ٢٠١٨در سال 
تحقيقات بين المللی صلح سوئد رقمی معادل 

البته .   ميليارد دpر برآورد شده است٢۵۴
 ٢٠٢٠خود  چين  بودجه  نظامی اش را  در 

۶  /  درصد ۶/  ۶ ميليارد دpر با   ١٧٨ 
 اعXم کرده ٢٠١٩افزايش نسبت به سال 

 . است
ست که در چنين شرايطی، تضادھای  بديھی

ھای امپرياليست تشديد خواھد  درونی قدرت
اين که امپرياليسم آمريکا چگونه رسما .  شد

موقعيت تنزل يافته خود را بپذيرد، ھنوز 
اما روشن است که .   دقيقاً مشخص نيست

انحصارات آمريکائی و اروپائی به سادگی 
اجازه نخواھند داد که چين بازارھائی را که 
در تصرف آنھا بوده و ھست به تصرف خود 

ای می تواند شکل  نزاع در مرحله.  درآورد
يک چنين .  نظامی و جنگ به خود بگيرد

جنگی ھر شکلی که به خود بگيرد، برای 
کشورھای کوچک و ضعيفی که وارد يکی 

ھای امپرياليستی شده  از اين بلوک بندی
به ويژه در .  بار خواھد بود باشند، فاجعه

منطقه خاورميانه و خليج فارس که تبديل به 
ھای کشتار جمعی  ترين سXح انبار مخرب

گوئيم وقتی  از اين روست که می.  شده است
که جمھوری اسXمی بر طبق اين سند وارد 
بلوک بندی سياسی و نظامی نيز با چين شده 
است، اگر مردم ايران پيش از آنکه خطر 
فرابرسد رژيم جمھوری اسXمی را سرنگون 
نکرده باشند، با خطر نظامی بزرگی در آينده 

شوند که ھيچ نقشی در ايجاد آن  مواجه می
فراموش نکنيم که زد و بندھای .  اند نداشته

رضا خان با رژيم فاشيستی ھيتلر، کافی بود 
ای برای اشغال کشور در جريان  تا بھانه

جنگ جھانی دوم شود، ولو اين که اعXم 
از ھرجھت که به توافقات . طرفی شده بود بی

جمھوری اسXمی و چين نگاه شود، خXف 
ھای  منافع و مصالح کارگران و عموم توده

زحمتکش مردم ايران است و بايد قاطعانه 
 . محکوم و مردود اعXم شود

که مدافع منافع طبقه )  اقليت(سازمان فدائيان 
کارگر و از موضع اين طبقه مدافع 

ھای زحمتکش مردم  ھای عموم توده خواست
ايران است،  از اساس ديپلماسی سری را رد 

کند، تمام توافقات و قراردادھای اسارت  می
بار و خXف منافع و مصالح مردم ايران از 
جمله ھمين توافقات جمھوری اسXمی با 

 . کند دولت چين را مردود اعXم می
برای پايان دادن به )  اقليت(سازمان فدائيان 

تمام فجايع و معضXتی که روزمره در ايران 
آورد و اکنون برای نجات نظم  به بار می
اش امپرياليسم چين را به ياری  ورشکسته

ھای کارگر و  است،  عموم توده طلبيده
زحمتکش را به سرنگونی فوری اين رژيم 
ستمگر و برقراری يک حکومت شورائی در 

 . خواند ايران فرا می
 

١٠از صفحه   

 تKش امپرياليسم چين برای تصرف بازار ايران

 زنده باد سوسياليسم
 
 

 !کارگران و زحمتکشان
 

ست که  يک سازمان کمونيست و کارگری)  اقليت(سازمان فدائيان
داری و استقرار يک نظام کمونيستی،  برای برانداختن نظام سرمايه

ھای آزاد و برابر از طريق يک انقXب اجتماعی  متشکل از انسان
 . کند مبارزه می

 .بپيونديد) اقليت(به صفوف سازمان فدائيان 
 

 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار



 ٨٧٨ شماره  ٩٩  تير ٢٣    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

٩درصفحه   

داری در دوران  ھای سرمايه يکی از مشخصه 
سلطه انحصارات و سرمايه مالی، صدور سرمايه 
به کشورھای ديگر، به ويژه کشورھای عقب 

آوردن بازارھای جديد  مانده تر جھان  و به دست
به منظور کسب سودھای ھنگفت و حل تضادھای 

تحليل توافقات ميان .  انباشت سرمايه است
جمھوری اسXمی و دولت چين که از آن تحت 

 ساله ميان دو ٢۵عنوان سند ھمکاری راھبردی 
شود، در ھمين چارچوب قابل  کشور نام برده می

 .بحث و بررسی است
در سوم تيرماه اعXم شد، کابينه روحانی 

 ساله ھمکاری ھای ٢۵نويس نھائی برنامه  پيش
در .  جامع ايران و چين را بررسی و تأييد کرد

اين اجXس کابينه، به وزارت خارجه مأموريت 

١٢ 

ھای  نام[ه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���ـ((((�ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شjمjاره حسjاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھjمjراه 
ھjjای  کjjد مjjورد نjjظjjر بjjه يjjکjjی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 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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داده شد که طی مذاکرات نھايی با طرف چينی، 
 . اين برنامه را به امضای طرفين برساند

از آنجائی که رژيم ديکتاتوری عريان حاکم بر 
ايران که برای مردم کشور ھيچ حقی قائل نيست، 
ديپلماسی در سری ترين شکل ممکن متداول 

ھای  است و زدو بندھا و عقد قراردادھا با دولت
ديگر در پشت پرده و به دور از چشم مردم 

خارج گيرد، تا به امروز ھنوز کسی  صورت می
داند که مفاد اين به  دقيقاً نمیاز باندھای حاکم، 

ھای جامع، چيست؟  اصطXح برنامه ھمکاری
حتی اين نيز پوشيده مانده که اين به اصطXح 
برنامه ھمکاری جامع، شکل تفاھم نامه به خود 
گرفته و عمXً پايان يافته است يا قرارداد و 

 تKش امپرياليسم چين برای تصرف بازار ايران

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوpريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


