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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

  ٧درصفحه 

 

 کارزار 

" نه به جمهوری اسالمی"

 مقابله با انقالب
 

نه به جمهوری "اخيراً کارزاری با نام 
آغاز شده و در همين رابطه فراخوانی با "اسالمی

پس از .  است نفر انتشار يافته ۶۴٠امضای 
های فارسی زبان  انتشار بيانيه اين کارزار، رسانه

خارج کشور تبليغ پيرامون اين کارزار را در 
با برخی از .  دستور کار خود گذاشتند

ها انجام شد،  امضاکنندگان اين بيانيه مصاحبه
ميزگردها برگزار شد، بر اسامی برخی از 
امضاکنندگان تأکيد بسيار شد و سرانجام پس از 
يکی دو روز با انتشار چند عکس و کليپ، تالش 
شد چنين وانمود شود که گويا اين کمپين با 

از سوی مردم ايران روبرو "  ای استقبال گسترده"
 !شده است

اما واقعيت چيست و اين کارزار قرار است به 
کدام نياز پاسخ دهد و هدف امضاکنندگان اين 

 بيانيه چيست؟

"آورد فراخوان کارزار در تيتر خود می طنين : 
از !"  فرياد نه به جمهوری اسالمی را رساتر کنيم

دهندگان  آيد که گويی فراخوان اين تيتر چنين برمی
ها تازه از خوابی زمستانی بيدار  پس از سال

نه در "  نه به جمهوری اسالمی"اند؛ چرا که  شده
چند سال اخير، بلکه از پيش و پس از رفراندوم 

در فروردين .  جمهوری اسالمی آغاز شده است
ی مردِم آرزومنِد دستيابی   تودهاکثريت   ۵٨سال 

های توخالی  به رفاه و آزادی با توهم به وعده
خمينی و يارانش، و ناآگاه به محتوای اين رژيم 
دينی، در رفراندومی عجوالنه به برقراری 

رفراندومی .  جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند
ی آن نيز خاطر سران رژيم را  که حتا نتيجه

آسوده نساخت و آنان را واداشت برای خاموشی 
دسيسه چينند؛ تا "  نه به جمهوری  اسالمی"فرياد 

اندازی جنگی ارتجاعی پيش روند، آن را  پای راه
بنامند و استمرار بخشند  و به جز "  نعمتی الهی"

ها هزار نفر را در سراسر  قربانيان اين جنگ، ده
ايران به اتهامات واهی به بند کشند در 

حتا پايان .  های خود به قتل رسانند گاه شکنجه
را نيز با کشتار چند هزار زندانی "  نعمت الهی"

 .جشن گيرند ۶٧سياسی در تابستان 

رغم تشديد سرکوب و آزار کارگران که  علی 
ها، بازجوئی و  ازجمله در احضارها، بازداشت

تهديدها، اخراج، زندان و حتی شالق و 
های امنيتی برای صدها کارگر  سازی پرونده

اما خروش  ٩٩پيشرو تجلی يافت، در سال 
های کارگری در تمام پهنه  ها و اعتصاب اعتراض

اعتراضات و اعتصابات .  انداز شد کشور طنين
ای و طبقه  کارگری، در صدر اعتراضات توده

کارگر در رأس آرايش سياسی عليه طبقه حاکم 

 در زندان" لغزان شکستن زنجيرها"رقص 

 
، با صدای شليک توپ اعتصاب غذای سه روزه تعدادی از زندانيان سياسی در زندان های ١۴٠٠نوروز 

بکتاش آبتين، عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان ايران و امير ساالر داودی، .  اوين و فشافويه آغاز شد
وکيل دادگستری، جزو اولين زندانيانی بودند که در اعتراض به تبعيد چند تن از زندانيان سياسی 

اين دو زندانی سياسی با انتشار .  اعتصاب غذای سه روزه خود را از اولين روز بهاری اعالم کردند
"اطالعيه اعتصاب خود اعالم کردند در همين روزها آتنا دائمی از زندان اوين به زندان الکان شهر : 

  ٨درصفحه 

  ١٢درصفحه 

١۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩١٣شماره  ١۴٠٠فروردين    ٩ –سال  چهل و سه 

 ، نقاط ضعف  و قوت ٩٩جنبش طبقه کارگر در سال 

در شرايطی که نارضايتی اکثريت بزرگ مردم 
گرانه حاکم بر ايران به  از نظم ارتجاعی و ستم

اوج خود رسيده است و بحران سياسی فراگير، 
جمهوری اسالمی را در آستانه سرنگونی قرار 

ای به مناسبت  داده است، سخنرانی علی خامنه
های رژيم،   بست سال نو، بيان چيز ديگری جز بن

تر  انداز عميق ها و در نتيجه چشم تشديد بحران
وی در اين .  شدن بحران سياسی موجود نبود

ها،  سخنرانی پيرامون مسائل اقتصادی، تحريم
شب بازی انتخاباتی رژيم و منازعه بر سر  خيمه

     . برجام سخن گفت

واقعيتی است بر همگان آشکار که اقتصاد 
داری ايران با چنان بحران و از هم  سرمايه

گسيختگی مواجه است که نمونه آن را در تمام 
داری در ايران نمی توان  دوران سلطه سرمايه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ای که تالش شد تا ازچشم همگان پنهان بماند نتايج بودجه

 ای، حرفی جز اذعان به بن بست نداشت خامنه

 پيام  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

  ١۴٠٠به مناسبت فرارسيدن سال  

 

 و مصاف های چپ و راست »نه به جمهوری اسالمی«کمپين 
١٣درصفحه   

 بهاران خجسته باد
  »فعاالن کارگری جنوب«
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١از صفحه   

 مقابله با انقالب" نه به جمهوری اسالمی"کارزار 

از ياد برده نشود که خمينی و روحانيت در  
از همان  .  های اين رژيم تنها نبودند   تحکيم پايه 

آغاز، بورژوازی ايران هراسان از قدرت  
سهمناک انقالب مردم و به ويژه قيام مسلحانه  

، به ياری  خمينی و يارانش شتافت،  ۵٧ بهمن  
کردند،    طلب می "  باران رحمت "چرا که آنان  

کن جاری شده بود که    بنيان "  سيلی "اما  
داری حاکم بر    توانست کل نظام سرمايه   می 

پس، از هيچ تالشی  .  ايران را ويران سازد 
اش، حمله به    برای تحکيم رژيمی که تنها وظيفه 

دستاوردهای انقالب، سرکوب اعتراضات  
داری    مردم  و محافظت از ارکان نظام سرمايه 

. با رنگ و لعاب اسالمی بود، دريغ نکردند 

گر رژيم دينی حاکم، اين    هرچند ماهيت سرکوب 
مشفقان و ناصحان را نيز برنتابيد و به تدريج  

ليکن اين نيز  .  آنان را يک به يک از قدرت راند 
گويان بپيوندند،  "نه "باعث نگرديد آنان به صف  
گر در درگاه    بلکه به جناحی البه 

بدل گشتند و به همراه ريزش  "  خواهان   تماميت "
هايی از بدنه قدرت خود را به هيئت    اليه 

آراستند و بعدها بر خود جناح  "  اپوزيسيون "
و  "  مذهبی   –ملی  "و  "  طلب   اصالح "
آن که درباره نقش    نام نهادند، بی "  تغييرطلب "

های رژيمی چنين ددمنش    خود در تحکيم پايه 
ها، نيروهای    ترين آن   سخنی گويند و وقيح 

خواه را    راستين چپ و کمونيست و آزادی 
در  .  شرمی   زهی بی !  مقصر معرفی کردند 

تر ماهيت    برابر، با آشکار شدن هر چه بيش 
نه به جمهوری  "تری پيرامون    رژيم، مردم بيش 

گرد آمدند و طی ساليان فراتر رفتند و  "  اسالمی 
. رسيدند "  مرگ بر جمهوری اسالمی "به  

شعاری که در بسياری از تظاهرات و  
هايی خاص، در    اعتراضات، به ويژه در بزنگاه 

 .ها فرياد شد   خيابان 

دست اندرکاران اين کارزار نيز خود معترفند  
در جای  "  نه به جمهوری اسالمی "فرياد  «:  که 

، پرسش  »افکن شده است   جای ايران طنين 
نياز به    جاست اگر کارزاری سياسی بی   اين 

رهنموددهندگان به راه افتاده است، پس هدف از  
اين کارزار چيست؟ کارزاری که قرار نيست  

های مردم    رهنمود سياسی نوينی پيش پای توده 
بگذارد و نه تنها در پيشبرد مبارزات مردم  

 .نقشی ندارد، بلکه درمقابل اين مبارزات است 

، شبح  ۵٧ پاسخ آن است که پس از انقالب  
انقالب و قيام مسلحانه، همواره بر فراز سر  
سران رژيم حاکم و بورژوازی ايران در پرواز  

پس  .  شان ربوده است   بوده و خواب از چشمان 
های مردم عاصی و خشمگين از    زمانی که توده 

ها    های اين رژيم در خيابان   های و پلشتی   پليدی 
" مرگ بر جمهوری اسالمی "فرياد  

آورند، بر آنان است که برای جلوگيری از    برمی 
را  "  نه به جمهوری اسالمی "انقالب، شعار  

های    گزينند تا بر اعتراضات راديکال توده   بر 

با آن که در فراخوان  .  مردم مهار نهاده شود 
کارزار، به داليلی روشن، به صراحت  

کاری ارائه نشده است، اما اپوزيسيون    راه 
راست و از جمله بسياری از امضاکنندگان، با  
هدف مقابله با هر گونه تحول راديکال،  

کارهايی چون استعفای    هاست راه   مدت 
تحت نظارت  "  رفراندوم "ای، رجوع به    خامنه 
المللی    های بين   های غربی و سازمان   دولت 

داری، توسل به هارترين    جهانی سرمايه 
داری جهانی، حمله نظامی،    های سرمايه   جناح 

جلب حمايت نيروهای مسلح ارتش و حتا سپاه  
رفت از    های موجود برای برون   را چون گزينه 

هر چه هست،  .  کنند   شرايط موجود ارائه می 
باشد، اما بدون تکيه به قدرت مردم، انقالب،  
اعتصاب سياسی سراسری و قيام مسلحانه،  

ها خود، سرنوشت خود را به    چرا که شايد توده 
دست گيرند و منافع آنان و هستی نظام  

اکنون  .  شان بر باد رود   داری مطلوب   سرمايه 
ست که اکثريت کارگران و    ديرزمانی 

گذر  "  نه به جمهوری اسالمی "زحمتکشان از  
اند و بارها و بارها توهم امکان برگزاری    کرده 

در رژيم جمهوری اسالمی را به  "  رفراندوم "
آنان ساليان مديديست که  .  اند   تمسخر کشيده 
های غربی از رژيم جمهوری    حمايت  دولت 

اسالمی و هراس آنان از تغيير رژيم در ايران  
را حتا در دوران اختالفات شديد سياسی تجربه  

اعتنايی آنان به    هاست که بی   مدت .  اند   کرده 
حقوق بشر، نه تنها در ايران، بلکه در  

از  .  اند   کشورهای ديگر را شاهد بوده 
های پيشروی کارگر،    روست که توده   همين 

کارهايی چون    زحمتکش، دانشجو و زنان، راه 
،  "چه دی باشه چه آبان پيکار کف خيابان "
نه  "،  "اصالحات، رفراندوم، رمز فريب مردم "

را  "  اعتصاب، انقالب !  رفراندوم،  نه اصالح 
چنان    اما اپوزيسيون راست هم .  اند   در پيش گرفته 

چسبيده و  "  نه به جمهوری اسالمی "به شعار  
محور  "خواهان آن است تا اين شعار  

 !ملی قرار داده شود " همبستگی 

ای سراسر کشور    ، اعتراضات توده ٩۶ دی ماه  
ها و اعتراضات پس از    شورش .  را درنورديد 

تر و    تر، گسترده   آن هر بار موجی سهمناک 
اوج اين    ٩٨ آبان  .  تهاجمی تر به خود گرفتند 

در دی  .  اعتراضات بود که شکل قيام گرفت 
تا  .  تر گشتند   همان سال، شعارها باز هم راديکال 

،  ٩٩ آن که شيوع اپيدمی کرونا در اوايل سال  
امواج اعتراضات سراسری را فرونشاند، اما  

تشديد فقر و  .  مانع استمرار اعتراضات نگشت 
های گذشته،    فالکت، سرکوب و جنايت در سال 

. برخشم و اعتراض و نارضايتی افزوده است 

. زند   در هوا بوی انفجار و باروت موج می 

راست  "  اپوزيسيون "بويی که سران رژيم و  
رو    از اين .  کنند   بورژوايی نيز آن را استشمام می 

هر يک ، خود را برای مقابله با اين انفجار مهيا  

رژيم، به جز آرايه و بازآرايه  .  سازند   می 
امنيتی خود و تشديد    -نيروهای نظامی  

کميته  "سرکوب، به اقداماتی از جمله ايجاد  
زند؛    دست می "  رصد اعتراضات مردمی 

اپوزيسيون راست نيز در تالش برای جلوگيری  
کارهای متنوعی در    از انفجار و انقالب، راه 

اندازی چنين    گيرد از جمله راه   پيش می 
اثر، چرا که هر دو    اقداماتی بی .  کارزارهايی 

دانند که اين    نيروی ارتجاعی به خوبی می 
انفجار ناگزير است و در پی آن، هر گونه  

 .کنترل و مهاری ناممکن 

اند طيف متنوعی از    کارزارگران کوشيده 
ها،    شگردی   فر :  امضاکنندگان را گرد آورند 

خواهان،    شورای مديريت گذار مشروطه 
طلبان،    طلبان، اصالح   سلطنت 

خواهان سکوالر،    خواهان، جمهوری   جمهوری 
تا با تکيه بر رنگارنگی  ...  ها و   دمکرات   سوسيال 

در برابر  "  همبستگی ملی "خود، لزوم  
. جمهوری اسالمی را به نمايش بگذارند 

های مردم در    کاری که پيش از اين توده   راه 
ی آن    اند و نتيجه   مبارزه با رژيم شاه تجربه کرده 

، يعنی سربرآوردن هيواليی  "همبستگی ملی "
به نام جمهوری اسالمی را، البته به مدد  
بورژوازی داخلی و جهانی، هرچند آن زمان با  

ی    به جز اين تجربه .  ها و اسامی ديگری   چهره 
. نيست   ۵٧ تلخ، جامعه ايران، ديگر جامعه سال  

محور  "  مبارزه با ديکتاتوری شاه "اگر آن زمان  
گشت،  "  همبستگی ملی "ها و    مبارزات توده 
بندی طبقاتی چنان عينيت    اکنون صف 

ای يافته که رويارويی فوق طبقاتی را    برجسته 
های اخير،    در سال .  ناممکن گردانيده است 

کارگران و زحمتکشان پيشرو در برابر  
کارهای بورژوايی، آلترناتيو خود يعنی    راه 

همبستگی  "و در برابر  "  حکومت شورايی "
خود را پيش  "  بستگی طبقاتی   هم "،  "ملی 

نان، کار،  "آلترناتيوی که در شعارهای  .  اند   نهاده 
نان، کار، آزادی،  "،  "آزادی، اداره شورايی 

نان، کار، آزادی، شادی،  "،  "پوشش اختياری 
فرزند کارگرانيم، کنارشان  "،  "رفاه، آبادی 

ايم در    دانشجو، کارگر، ايستاده "،  "مانيم   می 
" کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد "،  "سنگر 

. و بسياری شعارهای ديگر تجلی يافته است 

آنان بارها و بارها در اعتراضات خود، ضديت  
سازی، ضديت با نئوليبراليسم و    با خصوصی 

داری را    در کليت، ضديت با نظام سرمايه 
نظام  متجلی و استقالل طبقاتی خود از مدافعان 

مدافعانی که .  اند داری را عيان ساخته سرمايه
های نژادی،  با ناديده انگاشتن تبعيض

های طبقاتی عميق، تخريب  جنسيتی، شکاف
محيط زيستی، جنگ و آوارگی حاصل از 

داری، آلترناتيوهای سياسی  نظام سرمايه
به "  مدينه فاضله"داری را به عنوان  سرمايه

اما امضاکنندگان اين .  کشند تصوير می
کارزار وجه مشترک ديگری به جز تالش 
برای مقابله با انقالب نيز دارند و آن ضديت 

۶درصفحه   
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۴درصفحه   

١از صفحه   

رأس مطالبات کارگران بود از نخستين ماه های  
نخستين جلسه  .  تا پايان آن ادامه داشت   ٩٩ سال  

، افشای    ٩٩ ارديبهشت    ٢٩ دادگاه اسدبيگی در  
ويژه    های کالن و تخلفات گوناگون به   دزدی 

قاچاق يک و نيم ميليارد ارز دولتی و همچنين  
برمالشدن رشوه گيری بسياری از مديران  
بانکی و مقامات دولتی ازجمله استاندار وقت  
خوزستان، به سود و در اثبات حقانيت کارگران  

يک هفته  .  بود و جبهه کارگران را تقويت کرد 
خرداد    ٢۶ تپه در    بعد، اعتصاب بزرگ هفت 

کليد خورد که به زودی با تجمعات و  
  ٧٠ اعراضات خيابانی همراه شد و بيش از  

اين اعتصاب مورد حمايت ده  .  روز ادامه يافت 
ها تشکل مستقل کارگران، دانشجويان، معلمان  

بعد از اعتصاب  .  و بازنشستگان قرار گرفت 
سنگ، اين دومين اعتصاب بزرگ و    زغال 

مهمی بود که تمام فضای سياسی جامعه راتحت  
تالش ها برای درهم  .داد   تأثير خود قرار می 

. شکستن اعتصاب از همه سو آغاز شد 

ها و ترفندهای کارفرما و عوامل آن    تاکتيک 
. برای ايجاد نفاق و چند دستگی کارساز نشد 

کوشش مقامات دولتی استان و امام جمعه اهواز  
و امثال آن برای شکستن اعتصاب نيز به جايی  

تير و ارعاب    ٢۴ کارگر در    ۴ بازداشت  .نرسيد 
ها    همه تالش .  و تهديد نيز کاری ازپيش نبرد 

برای درهم شکستن اعتصاب با سد اتحاد و  
. مقاومت کارگران روبروشد و شکست خورد 

ادامه اعتصاب و استمرار مبارزه و اتحاد کم  
نظير کارگران برای خلع يد از اسدبيگی،  

تپه    رسيدگی به خواست کارگران و پرونده هفت 

را از سطح شهر شوش و استان خوزستان  
ی تالش های مذبوحانه    وقی که همه .  فراتر برد 

اعم از وعده های پوچ و تهديد و بازداشت  
برای شکستن اعتصاب ناکام ماند، مجلس و  

ها شد، اما هيچ تغييری در وضعيت    شرکت 
. کارگران و بهبود شرايط کار حاصل نشد 

دولت از بر عهده گرفتن کامل امور اين واحدها  
بالتکليفی و خطر اخراج همچنان  .  طفره رفت 
هپکو بارها دست به اعتراض و  .  ادامه يافت 

اعتصاب و اعتراض تابستان  .  اعتصاب زد 
کارگران حدود سه هفته ادامه داشت و به رغم  

ها، اين اعتراضات    تهديدها و سرکوب 
آهن نيز    درمواردی حتی به اشغال خطوط راه 

کارگران فوالد نيز بارها دست به  .  کشيده شد 
اعتصاب بزرگی    ٩٩ اعتراض زدند و تابستان  

نيز در يک    ٩٩ دی    ١٣ روز  .  را سازمان دادند 
اقدام متحدانه و جسورانه، تعدادی از مديران  
ارشد و دزد و فاسد و ضد کارگر  را از شرکت  

اعتراض و اعتصاب در هپکو  .  بيرون انداختند 
و فوالد نشان داد که مبارزه کارگران اين دو  
شرکت عليه واگذاری و سياست  

سازی دولت، گرچه نه در شکل    خصوصی 
  ٩٧ تظاهرات خيابانی از نوع تظاهرات سال  

بررسی  .  اما در اشکال ديگری ادامه دارد 
سنگ، هپکو و فوالد    مبارزات زغال 

دهد که عالوه    حال نشان می   درعين 
های مهم اقتصادی، مخالفت باسياست    برخواست 
سازی و خواست بازگشت اداره    خصوصی 

دولت، تشکل کارگری مستقل نيز از    به   شرکت 
 .های مهم کارگران بوده است   خواست 

اعتصابات مهم و مبارزات کارگری در سال  
اما  .های فوق نيست   صدالبته محدود به نمونه   ٩٩ 

ها    ازآنجاکه بررسی تمام اعتصابات و خواست 
ها و مؤسسات و پرداختن    تک کارخانه   در تک 

به تمام رويدادهای جنبش کارگری که  
تری از وضعيت جنبش    درمجموع دريافت دقيق 
را به خواننده منتقل     ٩٩ طبقه کارگر در سال  

کند فراتر از حجم اين مقاله است، در ادامه، سه  
رويداد مهم و برجسته جنبش کارگری در سال  

بررسی  .  دهيم   گذشته را موردبررسی قرار می 
تواند مختصات و    ها، می   اين رويدادها و نمونه 

وضعيت عمومی جنبش طبقه کارگر در سال  
 .را ترسيم کند   ٩٩ 

تپه حول    مبارزات کارگران هفت   ٩٩ درسال  
خواست محوری خلع يد از اسدبيگی و رستمی  

سازی کشت و صنعت نيشکر    و لغو خصوصی 
اين مبارزات خواه ناخواه  .  هفت تپه کانونی شد 

بخشی از مبارزات جنبش کارگری بود وبا آن  
  ٩٩ بررسی جنبش کارگری درسال  .  گره خورد 

تپه ممکن    بدون بررسی مبارزات کارگران هفت 
نيست و در بهترين حالت از يک بررسی  

ما دراين نوشته سعی  .ناقص فراتر نخواهد رفت 
می کنيم ولو به اختصار، نگاهی به مبارزات  

 .هفت تپه داشته باشيم 

تپه با    اعتراضات و مبارزات کارگران هفت 
خواست محوری خلع يد از اسد بيگی که در  

ها و موانع کرونائی و    نه محدوديت .  قرار داشت 
های دستگاه دولتی و اعمال    نه ممنوعيت 

های سرکوب توانست در مقابل    ترين شيوه   خشن 
امواج اعتصابات  گسترش يابنده کارگری سد و  

صدها اعتراض و  .  عبور ايجاد کند   مانع غيرقابل 
اعتصاب کوچک و بزرگ در صنايع و  

توان نام برد؛ از    های گوناگون را می   رشته 
ونقل شهری    آهن و برق و مخابرات و حمل   راه 

ها، کشت و    ای گرفته تا پتروشيمی   و جاده 
ها، معادن، صنايع فوالد، نفت و گاز تا    صنعت 

ها، کارگران بازنشسته    کارگران شهرداری 
ها که هريک    آهن و ساير رشته   فوالد و ذوب 

درجای خود از اهميت برخوردارند، برخی اما  
 فراخ تری   ِاهميت بيشتری دارند چراکه پنجره 

به روی شناخت ازجنبش طبقه کارگر  
سنگ و فوالد و    از آن نمونه اند زغال .گشايند   می 

 .هپکو که به اختصار به آن می پردازيم 

سنگ    کارگر معادن زغال   ٣۵٠٠ اعتصاب  
   ١۵ کوهبنان، زرند و راور کرمان که در  

روز ادامه    ١٠ آغاز شد بيش از    ٩٩ ارديبهشت  
ها    در جريان اين اعتصاب، خانواده .  يافت 

وزنان همسر کارگران نيز در شکل نسبتاً  
ای به اعتراض پيوستند و با تجمعات    گسترده 

اعتراضی شبانه روزی در مقابل دفتر شرکت  
و نيز استانداری کرمان، با شجاعت و نترسی  

اعتصاب  .  به دفاع از کارگران برخاستند 
يکپارچه  و تجمع اعتراضی و باشکوه  

هم در شرايطی که    سنگ آن   کارگران زغال 
خطر ابتال به بيماری کرونا به يک تهديد جدی  

چيز حتی خطر    شده بود، نشان داد که هيچ   تبديل 
تواند مانع    بار کرونا نيز نمی   بيماری مرگ 

اعتصاب  .  اعتراض و اعتصاب کارگر شود 
سنگ در آن شرايط حساس و    بزرگ زغال 

بازدارندگی، نخستين اعتصاب بزرگی بود که  
فضای منجمد کرونائی را برهم زد وزنجيرهای  

در سال  .بازدارنده کرونائی را از هم گسست 
رغم موانع،    هپکو و فوالد اهواز نيز به   ٩٩ 

اعتصابات و اعتراضات  .  خوش درخشيدند 
و    ٩٧ خيابانی و باشکوه اين دو واحد در سال  

بعدازآن گرچه منجر به تعويض کارفرما و  
دست شدن مديريت و اداره امور اين    به   دست 

 ، نقاط ضعف  و قوت ٩٩جنبش طبقه کارگر در سال 
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پس از  .آن وارد ماجرا شد   ٩٠ کميسيون اصل  
چندين جلسه مذاکرات فرسايشی نمايندگان  

مجلس در    ٩٠ کارگران درکميسيون اصل  
مرداد ماه و مدت ها سرگردانی و پس از  

مهر مبنی بر فسخ    ٩ تصميم اين کميسيون در  
قرارداد اسدبيگی، سرانجام اين پرونده برای  
رسيدگی به هيئت داوری سازمان  

همزمان با اين  .  سازی ارجاع شد   خصوصی 
اقدامات، کوشش کارفرما و حاميان دولتی او  

  ٨ .  برای درهم شکستن اعتصاب ادامه داشت 
تن از فعاالن کارگری    ۴ آبان بار ديگر  

. بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند 

بازداشت و زندان و احضار و تهديدهای مکرر  
. بازهم نتوانست کارگران را به زانودرآورد 

برعکس با تشديد مبارزات کارگران و حمايت  
  ١۴ از رفقای زندانی خود، کارگران زندانی  

آبان آزاد شدند که مورد استقبال پرشور  
آبان    ١۵ روز .  همکاران خود قرار گرفتند 

درست درفردای روز آزادی کارگران از  
زندان فجر دزفول، شرکت هفت تپه به اشغال  

تالش برای درهم  .  نيروهای انتظامی درآمد 
حقوق    شکستن کارگران و اعتصابشان، با قطع 

و مزايا و اضافه کار، احضار به کميته  
کارگر به    ١۵ انظباطی و ممنوعيت ورود  

. های جديد ادامه يافت   سازی   شرکت و پرونده 

کارفرمای هفت تپه سرگرم زد و بند با مقامات  

دولتی بود تا هيئت داوری و رأی آن را بخرد  
چنانکه پيش از آن نيز با رشوه های  .  وخريد 

کالن، بسياری از مقامات دولتی را خريده  
متأسفانه شبه توهماتی نيز درميان بعضی  .بود 

از کارگران هفت تپه نسبت به کميسيون اصل  
مجلس ورئيس قوه قضائيه و هيئت داوری    ٩٠ 

صرف نظر از   .  و امثال ان نيز وجودداشت 
نتيجه جلسه و رأی هيئت داوری در روز سوم  
دی، ابتکار عمل کارگران پيشرو هفت تپه و در  
رأس آن اسماعيل بخشی، صدور فراخوان  
تجمع درمقابل دادگستری در تهران و راه  

خلع يد  "اندازی يک کارزار اينترنتی و هشتک  
که توانست مخاطبين زيادی  "  يک کالم والسالم 

فراخوان تجمع و  .  را جلب کند بسيار مهم بود 

حمايت سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه،  
پاسخ مثبت به آن و استقبال شايان توجه اقشار  

دانشجويان گرفته تا  و  زحمتکش از معلمان  
بازنشستگان، زنان و فعاالن کارگری و  
سنديکايی و حقوق اجتماعی، به روشنی درجه  
اعتبار و نفوذ و اتوريته بخش پيشرو طبقه  

اقدام و ابتکار عمل  .  کارگر را نشان داد 
کارگران هفت تپه، نه فقط موقعيت شناسی و  
هوشياری کارگران پيشرو اين شرکت را به  
اثبات رساند و اعتماد به نفس کارگران را در  
کليت خود تقويت کرد، بلکه يک بار ديگر اين  
واقعيت را اثبات نمود که هرآينه طبقه کارگر  
پرچم مبارزه طبقاتی را برافرازد، مورد  

. گيرد   استقبال ساير زحمتکشان نيز قرار می 

کنندگان و نتايج    فراخوان تجمع و تعداد شرکت 
آن به لحاظ کمی،  ممکن است چندان چشمگير  

اما اين حرکت از نظر کيفی حائز اهميت  .  نباشد 
زيادی است و تأييدی است براين واقعيت که  
طبقه کارگر از استعداد و شايستگی رهبری  
جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان  

شعار ها و پالکاردهای اين  .  برخوردار است 
سازی به عنوان يکی از    تجمع عليه خصوصی 

سياست های اصلی دولت، به روشنی جهت  
گيری سياسی واحدی را نشان داد که نيروی  

افزون بر اين در  .  اند   محرکه اصلی آن کارگران 
بار    ٩٩ تجمع مقابل دادگستری سوم دی ماه  

اداره    -نان، کار، آزادی "ديگر خواست و شعار  
طرح اين شعار به رغم  .  مطرح شد "  شورايی 

ها و بگير و ببند های گسترده    همه سرکوب 
و بعد از آن، نشان داد که  کار و    ٩٧ درسال  

نان و آزادی يک خواست همگانی است و  
آلترناتيو شورايی و کارگری نيز جايگاه خود را  
درميان عموم کارگران و زحمتکشان تثبيت  

باوجودآنکه سازمان بازرسی کل  .  نموده است 
کشور، ديوان محاسبات، سازمان  

مجلس    ٩٠ سازی و کميسيون اصل    خصوصی 
اعتراف کرده بودند که درجريان واگذاری  
شرکت نيشکر هفت تپه به اسدبيگی و همچنين  
بعد از آن تخلفات آشکاری صورت گرفته  
است، اما هيئت داوری اين واگذاری را تأييد  

گرچه ظاهراً  .  کرد و به ابقاء اسدبيگی رأی داد 
سازی به اين رأی اعتراض    سازمان خصوصی 

نموده و مناقشه ادامه يافته است و گرچه بعد از  
صدور اين رأی  فشار و سرکوب عليه  
کارگران و فعاالن کارگری هفت تپه به شدت  
افزايش يافته و دست کم هشت کارگر اخراج و  
چندين کارگر ديگر در ليست اخراج قرا گرفته  

يک از اين اقدامات از اهميت    اند ، اما اوالً هيچ 
اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه و ابتکار  

عمل آن ها درفراخوان تجمع و بسيج عموم  
ً بدون    کارگران و زحمتکشان نمی  کاهد و ثانيا

تپه ادامه    هيچ ترديدی  مبارزه کارگران هفت 
 .خواهد يافت 

  ٩٩ رويداد مهم ديگر جنبش کارگری در سال 

اتحادی بود که در حمايت از تجمع سراسری  
بازنشستگان تأمين اجتماعی و خواست حداقل  

سياست دولت  .  مزد در عمل شکل گرفت 
درزمينٔه تعيين حداقل مزد در بهترين حالت  
افزايش درصد ناچيزی به دستمزد بوده که  

گونه تناسبی با نرخ تورم و افزايش آن    هيچ 
سنديکای    ٩٩ بهمن سال    ٢۶ .  نداشته است 

رانی تهران و    کارگران شرکت واحد اتوبوس 
تپه و    حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت 

های مستقل    هفت تشکل ديگر ازجمله تشکل 
بازنشستگان و معلمان، در بيانيه مشترکی مزد  

ميليون و پانصد    ١٢ را    ١۴٠٠ حداقل سال  
صدور بيانيه  .  هزارتومان در ماه اعالم کردند 

مشترک مزد حداقل و تعيين يک رقم واحد  
اگرچه گام مثبتی بود اما اين اقدام در جنبش  

اين اقدام مشترک اما در  .  سابقه نبود   کارگری بی 
از حد صدور اطالعيه و اعالم موضع    ٩٩ سال  

دهی يک    فراتر رفت و در ادامه آن، سازمان 
حرکت اعتراضی مشترک در دستور کار قرار  

افزون براين، بازنشستگان تأمين  .  گرفت 
اجتماعی در سلسله اعتراضات و تجمعات  

اسفند نيز    ١٧ پرشمار خيابانی خود، برای روز  
اين فراخوان مورد  .  فراخوان تجمع داده بودند 
های امضاکننده بيانيه    استقبال و حمايت تشکل 

اضافه براين کارگران  .  مزد حداقل قرار گرفت 
رسمی و غيررسمی نفت و نيز کارگران فوالد  
و برخی ديگر از کارگران نيز از مزد باالی  

حال از فراخوان تجمع    ميليون و درعين   ١٢ 
بازنشستگان و امضاکنندگان بيانيه مزد در  

دستگاه  .  مقابل وزارت کار حمايت کردند 
سرکوب دولتی از اين اقدام مشترک وحشت  

دانست تعداد زيادی در اين    کرد و ازآنجاکه می 
تجمع شرکت خواهند نمود، نيروی سرکوب  
زيادی را به محل اعزام نمود و اين نيروها از  

اسفند محل وزارت کار و    ١٧ صبح روز  
محوطه مقابل آن را به اشغال خويش درآوردند  

 زنده باد سوسياليسم
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۴از صفحه   

 ، نقاط ضعف  و قوت ٩٩جنبش طبقه کارگر در سال 

و در ادامه به سرکوب و ضرب و شتم و  
دستگيری حاضرين پرداخته و مانع برگزاری  

سرکوب اين  .  آميز شدند   اين تجمع مسالمت 
تجمع اما از اهميت اين اقدام مشترک و ابتکار  

دهی و    های کارگری برای سازمان   عمل تشکل 
نوعی  از اتحاد ميان  .  اجرای آن نکاست 

های کارگری، معلمان، بازنشستگان و    تشکل 
فقط در    اين اتحاد نه .  ها به وجود آمد   حاميان آن 

صدور بيانيه و فراخوان مشترک خود را نشان  
دهی مبارزه    تر از آن در سازمان   داد بلکه مهم 

عملی  و يک حرکت جمعی اعتراضی نيز  
فشارها و تنگناهای اقتصادی و  .  تجلی يافت 

معيشتی بيش از هرزمان ديگری عمالً  
کارگران و زحمتکشان را در يک جبهه قرار  
داده و اين موضوع را که درد مشترک، رزم  

افزون  .تر ساخت   کند عيان   مشترکی را طلب می 
دهی مشترک تجمع    براين، نفس سازمان 

اعتراضی در مقابل وزارت کار، مستقل از  
نحوه برخورد رژيم با آن، يک اقدام مثبت و  

ها و    گيری صدور اطالعيه   گامی در سمت 
وخالی، به يک مرحله    های خشک   بيانيه 

 .دهی مبارزه عملی است   تر و سازمان   پيشرفته 

اما ورود    ٩٩ ترين رويداد کارگری در سال    مهم 
پرصالبت نفتگران به صحنه اعتراض علنی  

در نهم تيرماه صدها  .  ای و اعتصاب بود   توده 
  ٢٠ تن از کارکنان رسمی نفت به نمايندگی از  

هزار تن از همکاران خود دست به اعتصاب  
زدند و در مقابل وزارت نفت يک تجمع  

با  .  ای را برپا کردند   شده   اعتراضی تدارک ديده 
سال    ٢۵ دهی شده که در طول    اين اقدام سازمان 

قبل از آن سابقه نداشت، زنگ اعتراض  
. های نفت به صدا درآمد   درواقع در تمام بخش 

طی يک    ٩٩ مرداد    ١١ تنها يک ماه بعد در  
ها پااليشگاه و    حرکت اعتراضی هماهنگ، ده 

ها هزار    پتروشيمی و شرکت نفت و گاز باده 
کارگر رسمی و پيمانی و قرارداد موقت  

نفت که  .  طور همزمان دست از کار کشيدند   به 
از نيمه دوم دهه هفتاد قريب به يک ربع قرن  
خاموش بود و صدای اعتراض بزرگ و علنی  
و اعتصاب مهمی از آن به گوش کسی نرسيده  
بود، به ناگاه به پا خاست و با ورود به صحنه  
مبارزه، تمام فضای سياسی جامعه و کل جنبش  

افزون بر  .  کارگری را به تسخير درآورد 
بسياری از کارگران و کارکنان رسمی،  

هزار کارگر پيمانی و    ١٠۶ جمعيت انبوهی از  
ها پااليشگاه و    هزار کارگر قراردادی درده   ٣٧ 

های نفت و گاز در اين    پتروشيمی و شرکت 
از آن  .  اعتصاب ممتاز و فراگير شرکت کردند 

جمله کارگران پااليشگاه آبادان، پااليشگاه  
کنگان، پااليشگاه پارسيان، پااليشگاه پارس  
جنوبی، پااليشگاه ماهشهر، پااليشگاه جفير  
اهواز، پااليشگاه قشم، پااليشگاه اصفهان،  
پتروشيمی رازی، پتروشيمی المرد، پارس  

جنوبی، پتروپااليش کنگان، پتروشيمی عسلويه  
و کارگران پتروشيمی بوعلی در اين اعتصاب  

کارگران نيروگاه برق پارس  .  شرکت داشتند 
جنوبی، برق اردبيل، نيروگاه برق رود شور  
تهران و سيکل ترکيبی اروميه  و چند واحد  

وزارت نفت  .  ديگر نيز به اين اعتصاب پيوستند 
بخش زيادی از کارها، تأسيسات و وظايف    که 

شرکت پيمانکاری واگذار    ١٢٠٠ خود را به  
نموده و برای ايجاد تفرقه و چنددستگی و  

ها، کار    درميان کارگران و ممانعت از اتحاد آن 
گران را به رسمی و پيمانی و قراردادی و  
امثال آن تقسيم کرده بود، ناگهان با موج  

ها شرکت    اعتراض و اعتصاب هماهنگ درده 
سرعت پيشرفت اعتراض و  .  روبرو شد 

تنها يک ماه  .  اعتصاب در نفت باورنکردنی بود 
پس از اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی، شعله  
اعتصاب فراگير، پرسنل نفت اعم از کارگران  
و کارکنان رسمی پيمانی و قراردادی را  

اعتصاب فراگير و سراسری در نفت  .فراگرفت 
زمانی اعتراضات،    و گاز و پتروشيمی و هم 

ها و هماهنگی    گر رشد ارتباط   روشنی بيان   به 
های مختلف نفت و گاز و پتروشيمی    ميان بخش 

کننده در اين    های هماهنگ   و نطفه بندی تشکل 
پرچم مبارزه فراگير و سراسری  .  بخش بود 

داری حاکم    برای پايان دادن به شرايط شبه برده 
  ٩٩ بر صنايع نفت و گاز و پتروشيمی در سال  

بعد از اعتصاب فراگير  .  به اهتزاز درآمد 
مردادماه، اعتراضات و تجمعات ديگری نيز  
. ازجمله در آذر و بهمن نيز صورت گرفت 

بهمن، محل تجمع کارگران به اشغال    ۴ روز  
سرکوب  .  نيروهای انتظامی و سرکوب درآمد 

گران با ضرب و شتم و دستگير و بازداشت  
. گروهی از کارگران، مانع اين تجمع شدند 

سرکوب اما پاسخگو نبود و نتوانسته و  
تواند مانع اعتراض و اعتصاب در نفت    نمی 
تر اينکه نفت زنگ خطر بزرگ را    مهم .  شود 

بری حاکميت به صدا درآورد و اين صدا در  
های    سرتاسر کشور و درميان تمام بخش 

های    نفت در کنار خواست .  کارگری طنين افکند 
اقتصادی مانند افزايش دستمزد و مزايا و بهبود  
وضعيت بيمه و تبديل وضعيت از پيمانی و  
قراردادی به رسمی، با دو خواست مهم سياسی  
يعنی پايان دادن به فضای امنيتی در محيط کار  

سازی و خواست تشکل مستقل به    و پرونده 
سير حرکت مبارزات کارگران نفت  .  ميدان آمد 
گيری در    يک سير تکاملی و سمت   ٩٩ در سال  

جهت ايجاد اتحاد و هماهنگی درميان نيروی  
های    کار اين  صنعت و به يک معنا ايجاد نطفه 

نفت  .  کننده در نفت بود   های هماهنگ   تشکل 
آشکارا روی ساير کارگران تأثير گذاشت و  

سال  .  روحيه جنبش کارگری را تقويت کرد 
، نفت آمادگی اوليه خود را برای ايفای نقش  ٩٩ 

و رسالت بی جايگزينش در جنبش طبقاتی  

 .کارگران اعالم کرد 

  ٩٩ مختصات عمومی جنبش کارگری در سال  

را می توان از مجموعه اعتراضات و  
اعتصابات کار گری از جمله اعتصابات و  
رويدادهای مهم کارگری که دراين نوشته به ان  
اشاره شد بيرون کشيد و نقاط ضعف و قوت ان  

 .را به شکل زير فرمول بندی کرد 

يکی از نقاط ضعف بسيار بزرگ جنبش  
اين بود که علی رغم تعدد    ٩٩ کارگری درسال  

ً طوالنی مدت،   اعتراضات و اعتصابات بخشا
اما برخی صنايع بزرگ مانند صنعت  
. خودروسازی دراين اعتصابات غايب بود 

پتروشيمی نيز جز درموارد محدود و اعتصاب  
غيبت  .  فراگير مرداد، درخشش الزم را نداشت 

نفت که ازجمله نقاط ضعف بزرگ جنبش  
بود، باورود مؤثر ان به    ٩٨ کارگری درسال  

تا حد زيادی اين    ٩٩ صحنه مبارزه درسال  
بايد اميدواربود که اين  .  ضعف را جبران کرد 

 .حضور جدی در سال جاری نيز تدام يابد 

ضعف بزرگ ديگر جنبش کارگری    نقطه 
اين    ٩٩ سال  .  های مستقل است   نداشتن  تشکل 

درستی در اکثر اعتصابات مهم    خواست مبرم به 
اما طرح يک خواست هنوز به  .  مطرح شد 

ايجاد تشکل مستقل  .  معنای تحقق آن نيست 
. کارگری مستلزم فعاليت جدی عملی است 

توان فقط به گفتار    برای ايجاد تشکل مستقل نمی 
    ها را باال زد و دست   اکتفا نمود بلکه بايد آستين 

اين وظيفه کارگران آگاه و پيشرو  .  کارشد   به 
اعتصاب  .  قدم شوند   است که در اين راه پيش 

های اوليه در    فراگير در نفت نشان داد که گام 
کننده در اين    راستای ايجاد يک تشکل هماهنگ 

اين اما هنوز کافی  .  شده است   رشته برداشته 
در صنايع نفت و گاز، شورای هماهنگی  . نيست 

توان سازمان    کارگران و کارکنان نفت را می 
اعتصابات  متحدانه کارگران و کارکنان  .  داد 

  ٩٩ رسمی و پيمانی و قراردادی نفت در سال  

های الزم برای ايجاد چنين    نشان داد که زمينه 
افزون براين ،  .  تشکلی تا حد زيادی فراهم است 

در ضرورت ايجاد تشکل مستقل و سراسری  
های کارگری سخن    ها و اطالعيه   بارها در بيانيه 

بيانيه مشترک مزد حداقل سال  .  شده است   گفته 
سنديکای کارگران شرکت واحد،    ١۴٠٠ 

تشکل ديگر     ٧ سنديکای کارگران هفت تپه و  
. نيز بار ديگر براين ضرورت انگشت گذاشت 

طرح يک ضرورت و بيان اهميت ايجاد تشکل  

۶درصفحه   
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مستقل سراسری در بهترين حالت بيان نيمه اول  
تر اما اقدام عملی    نيمه دوم و مهم .  کار است 

تشکل مستقل کارگری  .  برای ايجاد تشکل است 
خواه در اين يا آن کارخانه و رشته، خواه در  
سطح وسيع و سرتاسری مستلزم اقدام عملی  

کار، البته ساده و سرراست نيست  .  است 
راه اما باز  .  ها و موانع بسيارند   پيچيدگی 

شود مگر آنکه از يک جای مناسبی کار را    نمی 
توان    در جريان عمل است که می .  شروع کرد 

کسر و کمبودها را بهتر شناخت و برای رفع آن  
های بازنشستگان و    تشکل .  تالش کرد 

اقدام و تجمع    ١٠ دهی بيش از    سازمان 
، نشان داد که با تلفيق    ٩٩ سراسری در سال  

توان    درست و اصولی کار علنی و مخفی می 
های مستقلی از نوع    در حد ايجاد تشکل 

های سراسری بازنشستگان، استبداد    تشکل 
 .سياسی حاکم را دور زد 

های جنبش کارگری، عدم    يکی ديگر از ضعف 
های    تحرک الزم و کافی و ضعف تشکل 

گرچه بخش زيادی  .  کارگری فعالً موجود است 
از اين نقيصه متوجه شرايطی است که رژيم  

ها تحميل    استبدادی و سرکوبگر حاکم بر آن 
توان و بايد سطح    وجود می   نموده است، اما بااين 

های موجود    تشکل .  ها را باالتر برد   فعاليت 
حساسيت الزم را در قبال اعتراضات و  

در  .  دهند   اعتصابت کارگری از خود نشان نمی 
ها واحد ديگر    سنگ، هپکو، فوالد و ده   زغال 

. شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بوديم 

ها و سنديکاهای مستقل کارگری    اما تشکل 
موجود حساسيت و حمايت الزم را در قبال اين  

 .اعتصابات از خود نشان ندادند 

در مبارزه با کارفرما و حاميان دولتی آن،  
بسيار مهم است که کارگران روی پای خود  

شان نيروی خودشان و    بايستند و تکيه 
بسيار مهم است که در  .  هايشان باشد   ای   طبقه   هم 

ها    های جناحی ابزاردست آن   دعواها و رقابت 
ها و    نشوند و همواره مبارزه مستقل از اين جناح 

در جريان مبارزات  .  افراد را سازمان دهند 
اما    ٩٩ تپه در سال    دالورانه کارگران هفت 

هايی از توهم نسبت به افراد و    متأسفانه رگه 
های حکومتی ديده شد که بايستی با آن    جناح 

 .مقابله کرد 

های بزرگ، جنبش    رغم تمام اين ضعف   علی 
نقاط قوت فراوانی نيز    ٩٩ کارگری اما در سال 

 .داشت 

خصلت سياسی و ضد دولتی    ٩٩ در سال  
مخالفت  .  تر شد   مبارزات کارگری پررنگ 
سازی دولت  و    آشکار باسياست خصوصی 

شعارها عليه نهادهای رسمی حکومتی بيشتر  
شنيده شد اين شعارها عليه مقامات رسمی  
دولتی تا شخص دوم رژيم حاکم حسن روحانی  

بسياری از مرتجعين    ٩٩ در سال  .  امتداد يافت 
ها،    داران و نمايندگان و سخنگويان آن   و سرمايه 

ضمن اعتراف به  تشديد فشارها و تضادها،  
های کارگری را    ای و شورش   برآمدهای توده 

انقالب  "  خطر "هشدار داده و حتی از  
اين موضوع  .  الوقوع کارگری سخن گفتند   قريب 

که طبقه کارگر و انقالب کارگری به مشغله  
شود،    داران و کل طبقه حاکم تبديل می   سرمايه 

حاکی از حضور فعال کارگران در عرصه  
سياسی و اجتماعی و رو آمدن طبقه کارگر  

اين    ٩٩ بررسی جنبش کارگری در سال  .  است 
فقط    کند که طبقه کارگر نه   واقعيت را بيان می 

ناپذير هر تحول عميق و انقالبی    جزء جدايی 
است بلکه نيروی اصلی و محوری چنين  

اداره    -نان،کار، آزادی "شعار  .  تحولی است 
های طبقه    ، بار ديگر فشرده خواست "شورايی 

کارگر در سال گذشته را بيان کرد و ازآنجاکه  
های ساير زحمتکشان نيز    فشرده خواست 

هست، هر بار که توسط طبقه کارگر مطرح  
. شد مورد استقبال اين اقشار نيز قرار گرفت 

گرچه ستاره فوالد و هپکو و    ٩٩ سال  
سنگ نور افشانی کرد اگرچه ستاره    زغال 
تپه در تمام طول سال روشن و نورانی بود    هفت 

و خاموش نشد و برتارک جنبش کارگری  
. درخشيد، درخشندگی اصلی  اما در نفت بود 

با اعتصاب  .  نفت در فاز عالی تری ظاهرشد 
ويژه اعتصاب همزمان و فراگير نفت،    نفت به 

فاز جديدی در تاريخ مبارزات کارگران گشوده  
پيش    شد و جنبش کارگری گام بزرگی به 

دانيم به    اعتصاب در نفت، چنانکه می .  برداشت 
سرعت در    آوازه اين اعتصاب به .نفت ختم نشد 

های کارگری پيچيد، بارقه اميد را در    تمام بخش 
انداز    ميان کارگران بارور ساخت و چشم 

اميدبخشی را فرا روی جنبش طبقه کارگر  
 .گشود 

 

٢از صفحه  ۵از صفحه    

 کارزار  ، نقاط ضعف  و قوت ٩٩جنبش طبقه کارگر در سال 

" نه به جمهوری اسالمی"

 مقابله با انقالب

با نيروهای کمونيست و انقالبی است که در 
های کارگر و زحمتکش جای  سنگر توده

اند و همراه آنان خواهان گذار به يک  گرفته
نظام شورايی متضمن رفاه، آزادی و 

اگر خمينی .  ها هستند دمکراسی مستقيم توده
پيش از انقالب ضديت خود را پنهان 

ساخت و مدعی بود در نظام آينده  می
" ها هم حق ابراز نظر دارند مارکسيست"

آنان از همين امروز، اتهام و افترا و ضديت 
ها را، به عنوان  ها و انقالبی با کمونيست

موانعی جدی بر سر راه ربودن دستاوردهای 
انقالب آتی، سرلوحه دستور کار خود قرار 

 .اند داده

های تبليغاتی  باری، اين کارزار با تمام تالش
در خارج از کشور، به جز رويارويی با 

های کارگر و زحمتکش، حتا  اعتنايی توده بی
موفق نشده توجه طيف وسيعی از مخاطبان 

از .  چنين کارزارهايی را به خود جلب کند
آن گذشته، در بيانيه کارزار، به آلترناتيو 
معينی اشاره نشده است، چرا که به محض 
پای گذاشتن در اين عرصه، اين جمع در 

پاشد و کارزارشان چون  لحظه ، از هم می
 .گردد دودی در هوا ناپديد می

گرچه اين کارزار، بنا به شرايط عينی، 
محکوم به شکست است، اما هدف از 
پرداختن به آن، يادآوری مجدد لزوم 

. های کارگر و زحمتکش است هوشياری توده

ً اين کارزار تنها تالش اين نيروها  مسلما
برای به بيراهه کشاندن مبارزات مردم 

 .نيست

فضای سياسی جامعه ايران حاکی از بروز 
حوادث بزرگ است؛ حوادثی که نه تنها رژيم 
جمهوری اسالمی، بلکه نيروهای راست 
بورژوايی را نيز به هراس و تکاپو انداخته است 

. ها مهيا سازند تا خود را برای مقابله با آن

جمهوری اسالمی در قالب و هيئت کنونی رفتنی 
ی اصلی آن است که در پی  دغدغه.  است

های مردم چه  های توده فشانی مبارزات و جان
ای متحقق خواهد شد؟ اگر کارگران و  آينده

زحمتکشان نتوانند مهر خود را بر مبارزات 
جاری بزنند و حکومت شورايی خود را عملی 
سازند، اين ورشکستگان سياسی مدافع 

داری هستند که ثمره اين مبارزات را به  سرمايه
چنان که بارها و بارها در  برند،  يغما می

اند و از  های تاريخ ايران چنين کرده بزنگاه
همدستی با رژيم ديکتاتوری پهلوی و سپس رژيم 

کارگران و .  اند دينی ارتجاعی نيز ابايی نکرده
زحمتکشان نيز، اگر خواهان دستيابی به مطالبات 
خود از جمله رهايی از فقر و استثمار، نابرابری 

اند، بايد خود را  و تبعيض، سرکوب و جنايت
 .برای رويارويی با حوادث آينده مهيا سازند

 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران
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١از صفحه   

  ١١درصفحه 

رشت، سپيده قُليان به زندان بوشهر و مريم 
". اکبری منفرد به زندان سمنان منتقل شده اند

بکتاش آبتين و اميرساالر داودی، همچنين 
خواهان پايان بالتکليفی اسماعيل عبدی، فعال  

 ٨سال از حکم حبس  ۶صنفی معلمان شده اند که 
آنان در اطالعيه خود .  ساله اش را گذرانده است

تاکيد کرده اند در صورتی که به خواست هايشان 
رسيدگی نشود، زندانيان ديگری نيز به آنان 

 . خواهند پيوست

نفر  ٢٨پس از بکتاش آبتين و امير ساالر داودی، 
ديگر از زندانيان سياسی در بيانيه نوروزی خود 

ما به ياد و احترام رنجِ آوارگانی که در : "نوشتند
حاشيه نشينی و پشت بام خوابی به اسارت رفته 
اند و در اعتراض به استبدادی که حتی در زندان 
هم در پی گسستن هر پيوندی ست و به جبر تبعيد 

". آواره ات می کند، اعتصاب غذا خواهيم کرد

آنان، به مرگ زندانيانی چون بهنام محجوبی که 
به دليل عدم رسيدگی به بيماری اش و انتقال دير 
هنگام او به بيمارستان، در بيمارستان لقمان 
تهران جان باخت و همچنين اعدام زندانيان 
سياسی ديگر، از جمله نويد افکاری، مصطفی 
صالحی و محدث ثالث اعتراض کرده و گفته اند، 

امنيتش "رژيم حاکم بر ايران سيستمی است که 
اين زندانيان، که ".  را بر سرکوب ميزان می کند

چهره های شناخته شده ای همچون کيوان 
صميمی، امير ساالر داودی و کسری نوری نيز 
در ميانشان هستند، با اشاره به قيام توده های 

در اعتراض "نوشته اند،  ٩٨مردم ايران در آبان 
به ظلم و ستمی که برای بقايش هيچ  گلوله ای را 

. ، اعتصاب غذا می کنند"هوايی تلف نمی کند

زندانيان اعتصابی خطاب به کارگران و توده 
"های زحمتکش ايران نوشته اند بسيار کسان : 

ديگری در زندان هستند که در اين تالش برای 
تجديد پيوند با شما مردم و به ويژه کارگران، 
معلمان، بازنشستگان و زحمتکشان در کنار ما 
ايستاده اند، اما تبعيد، انفرادی و بسی ستم های 
ناروا مجال شان نداد تا نام و نشان شان ذيل اين 

 ".  اعتصاب نوروزی آغاز قرن باشد

اين اولين باری نيست که زندانيان سياسی برای 
تحقق مطالبات بر حق شان اعتصاب غدا می کنند 

با اين .  و بدون شک آخرين آن هم نخواهد بود
همه، آنچه اعتصاب غذای نوروزی زندانيان 
سياسی را با اعتصابات پيشين آنان متفاوت کرده 
است، همانا مضمون و ماهيت خواست های 
زندانيان در بيانيه و اطالعيه های اعالم اعتصاب 

خواست هايی که اينبار به تاسی .  غذای آنان است
از شرايط انقالبی درون جامعه از دايره مطالبات 
صنفی محصور در چهارديوارهای زندان ها 
فراتر رفته و با مطالبات آزادی خواهانه و 
برابری طلبانه توده های مردم ايران پيوند خورده 

 . است

عمده اعتصاب ها و اعتراض های پيشين 
زندانيان سياسی، از اعتصابات فردی گرفته تا 
اعتصابات جمعی و گروهی آنان، همواره در 
اعتراض به شرايط مرگبار زندان های جمهوری 
اسالمی، نظير سرکوب، شکنجه، ناامنی، عدم 
دسترسی به دارو و درمان، کمبود غذا و بی 

شرايط مرگباری که از .  حقوقی آنان بوده است

همان لحظه دستگيری، بدون هيچ حد و مرزی بر 
جسم و جان زندانيان سياسی آوار می شوند، 
زندانيانی که در زير فشار سيستماتيک بازجويی 
و شالق و شکنجه و انفرادی های طوالنی مدت، 

. مدام با خطر مرگ نابهنگام مواجه هستند

خطری که هر از چند گاهی به واقعيت تبديل شده 
و با انتشار خبر مرگ يک يا چند زندانی سياسی 
در زير شکنجه و بازجويی يا عدم رسيدگی به 

 . درمان زندانيان بيمار انعکاس بيرونی يافته است

اينبار اما صدای اعتراض زندانيان محبوس در 
شکنجه گاه های جمهوری اسالمی از جنس 

اعتصاب نوروزی تعدادی از .  ديگری است
زندانيان سياسی ديگر صرفا در اعتراض به 
تشديد سرکوب و شکنجه وعدم رسيدگی به 
وضعيت بهداشت و درمان آنان در شرايط 

اينبار، زندانيان اوين و فشافويه .  کرونايی نيست
با اعالم اعتصاب سه روزه، رنج های خود را با 
رنج ها و سفره خالی کارگران و توده های مردم 

آنان، از پشت ميله های .  ايران پيوند زده اند
زندان با صدايی رساتر از پيش، دادخواهی، 
ايستادگی و مقاومت خود را در پيوند با مبارزات 
کارگران و زحمتکشان، در همنوايی با مقاومت و 
ايستادگی های قهرمانانه مردم ايران فرياد کرده 

آنان، در خطاب به توده های مردم ايران، .  اند
رنج مشترک، درد مشترک و مقاومت مشترک 

: ميان خود و توده ها را اين چنين آواز داده اند

ما به ياد و احترام رنج های مشترک مان و در "
اعتراض به ظلم های ستمگران که شمه ای از آن 
را برخواهيم شمرد و به پاسداشت مبارزه شما 
برای آزادی، دمکراسی، رفع تبعيض و نابرابری 
و احقاق حقوق انسان، از بامداد اولين روز قرن 
پانزدهم به مدت سه روز اعتراض خود را به 
صورت اعتصاب غذا نشان خواهيم داد، تا به 
جای نان و آسايش که مدت هاست از سفره شما 
مردم شريف ايران دريغ شده است از خوان 
جانفزای شرافت و شجاعت شما ارتزاق کنيم و 

 ".نيرو بگيريم

اينبار، آنان با ياد واحترام به رنچ بی شمار 
در .  ، از خوردن باز ايستاده اند"گرسنگان وطن"

، دراحترام به "خشونت کشنده فقر"اعتراض به 
خون دل "برآمد و در "  سراوان"آفتابی که از 

، فرياد بر "مادران داغدار بلوچ غروب کرد
در اعتراض به سرکوب، کشتار و .  کشيده اند

خفقان اقليت های قومی و مذهبی، در اعتراض به 
" درهايش رو به قبرستان گشوده"زندان هايی که 

در اعتراض به سفره .  است، اعتصاب کرده اند
خالی کارگران و زحمتکشان که آخرين زخمه آن 

بر گرده شان  ١۴٠٠با تعيين حداقل دستمزد سال 
فرود آمد، بانگ بر کشيده اند، در اعتراض به 

استبدادی که حتی در زندان هم در پی گسستن "
جبر تبعيد و "و زندانيان را به "  هر پيوندی ست

اينبار، .  کشانده اند، فرياد بر کشيده اند"  آوارگی
آنان نه برای رنج های خود، که در پيوند با رنج 

"های مردم ايران نوشته اند ياد شجاعت و : 
ايستادگی شما مردم بزرگ، ما را مصمم تر می 
کند و اين رنج ها ما را قوی تر، تا پای به پای 
شما راه صلح و آزادی را در قرن پيروزی به 
پيماييم، زيرا باور داريم پی و بُن بر شده ی ديوار 

اينبار ".  بد جويان، روی در سوی خرابی است
آنان،  به تاسی از مقاومت و ايستادگی مردم 
ايران، نويد فرو ريختن پايه های حکومت را 
وعده داده اند و خطاب به مردم نوشته اند، شما 

صدای قالده های بر گردن و "می توانيد از 
رقص لغزان شکستن "ما، که "  پاهای در زنجير

، صدای شکستن و فرو ريختن "را می آوازد
خودکامگی تکيه زده "سرير حکمرانی را که بر 

 .، بشنويد"اند

پوشيده نيست،عنصر مقاومت در زندان، همواره 
بخشی از ماهيت وجودی زندانيان سياسی است، 
اما حد و حدود اين مقاومت و ايستادگی، ارتباط 
تنگاتنگی با شرايط جامعه و وضعيت مبارزاتی 

آنچه اکنون از .  توده های مردم ايران دارد
مقاومت و ايستادگی و پايداری زندانيان سياسی 
در زندانی های جمهوری اسالمی به گوش می 
رسد، تبلوری از شراط عينی و انقالبی درون 
جامعه است که اين چنين در شکنجه گاه های 

 . جمهوری اسالمی تجلی يافته است

روشن است که شرايط امروز جامعه ما بسيار 
خيزش .  است ٩۶متفاوت با سال های پيش از 

، ٩۶انقالبی توده های مردم ايران در دی ماه 
اعتراضات .  فصل نوينی را در جامعه رقم زد

وسيع و سلحشورانه دی ماه، باعث ايجاد يک 
دوران انقالبی در جامعه شد، دورانی به کلی 

با شکل گيری .  متفاوت با سال های پيش از آن
دوران انقالبی، چرخه توازن قوا به نفع کارگران 
و توده های مردم ايران تغيير کرد و مبارزات 
قانونی درون جامعه بر روی ريل مبارزات 

به اين  ٩۶از دی ماه .  فراقانونی به حرکت درآمد
سوی، در يک نماد کلی، روند مبارزاتی 
کارگران و توده های مردم ايران از حالت تدافعی 
خارج شد و در يک شمای کلی شکل تعرضی 

اين روند با گسترش مبارزات کارگران .  پيدا کرد
طرح شعار .  تجلی بيشتری يافت ٩٧در سال 

توسط "  اداره شورايی  -کار، نان، آزادی "
کارگران مبارز هفت تپه، اميد بيشتری را برای 
تغيير و تحوالت بنيادی در درون جامعه ايجاد 

، اراده ٩٨در اين ميان، قيام شکوهمند آبان .   کرد
عموم کارگران و توده های مردم ايران را برای 
تغيير و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 

 .نشان داد

در واقع، آنچه اکنون زمينه ساز همدردی عينی 
شده است، "  گرسنگان وطن"زندانيان سياسی با 

برخاسته از همين شرايط عينی مبارزاتی موجود 
 ٩۶شرايطی که از دی ماه .  در متن جامعه است

آغاز و تا به امروز نيز به اشکال مختلف ادامه 
پوشيده نيست شکل گيری اين دوران .  يافته است

اصالح طلب، "انقالبی و پيامد آن طرح شعار 
، فقط خط پايانی بر "ديگه تمام ماجرا  -اصولگرا 

حکومتی در "  اصالح طلبان"نفوذ سياسی 
عرصه های مختلف جامعه نبود، بلکه نقطه 
پايانی بر سياست تبليغ و ترويج خط انفعالی و 

حکومتی در "  اصالح طلب"کرختی زندانيان 
. درون زندان های جمهوری اسالمی نيز بود

" اصالح طلبان"سياستی که زندانيان وابسته به 

حکومتی دست کم برای سال هايی موفق به عملی 
کردن آن  در درون زندان های ايران نيز شده 

 .  بودند

پوشيده نيست، بر بستر مجموعه شرايط موجود، 
سياست تبعيد زندانيان سياسی به شهرهای دور 

 در زندان" لغزان شکستن زنجيرها"رقص 
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 پيام  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست                  

 

  ١۴٠٠به مناسبت فرارسيدن سال                            
 

 

 !کارگران، زنان و مردان آزاديخواه ، جوانان پرشور و انقالبی

 
و  آغاز سال جديد قرار گرفته ايم و  اگر چه سال گذشته را  با مصائب و مشقات بسيار روزگار پشت سر می  گذرايم،  با اين وجود    ١٣٩٩در پايان سال  

سال کشت کشتار کرونا  و اندوه و ماتم هايی که بر دل ماندند، سال پنهان   ١٣٩٩سال .  لحظه ای آرزوها و آرمان هايمان را برای جهانی بهتر  وانگذاشتيم
و اعدام  ها کاری و دغلکاری حاکمين، سال فداکاری کادر پزشکی و درمان، سال شورش زندانيان و به گلوله بستن شان، سال تداوم شکنجه ها، به بندکشيدن

قتل ال زندانيان، سال اختالسگری های نجومی و تورم های افسار گسيخته، سال ناپديدشدن کاالهای اساسی از سر سفره ميليون ها کارگر و زحمتکش، س
سالی که ماشين سرکوب رِژيم يک لحظه از .  بود...  کولبران و سوختبران، سال هجوم گزمه ها به کارگران، زنان، فعالين محيط زيست، دانشگاه ها و 

 . حرکت باز نماند و سالی که جنبش های اعتراضی هم يک قدم عقب ننشست

در جامعه ای که حتی در شرايط عادی دستمزد کارگرش . در سالی که گذشت  پاندمی کرونا نيز مزيد بر علت شد  و  پنجه های خونين خود را بر گلوی ميليون ها تن از مردم فشرد 
ر مرتبه چهاماهها به تعويق می افتد، در جامعه ای که بيش از هشتاد در صد از مزد بگيرانش از همه مزايای بيمه های اجتماعی محرومند و حتی دستمزد 

آنانی که حتی در شرايط معمولی کاالهای اساسی از سر سفره .  زير خط فقر هم از آنان دريغ می شود، شيوع کرونا نيز شرايط مرگبارتری را فراهم آورد
ای خامنه ی هشان به غارت رفته چگونه بايد مواد ضد عفونی تهيه می کردند، چگونه بايد تغذيه مناسب فراهم می ساختند و چگونه بايد در خدمت ياوه گوي

 .  قرار می گرفتند" گردش چرخه توليد"و " جهش توليد"ای و روحانی در مورد سال 

د و منابع ان آمارهای رسمی رژيم می گويند که تاکنون نزديک به دو ميليون نفر در ايران مبتال گشته و بيش از شصت هزار نفر  جان خود را از دست داده
درحاليکه در تمام جهان ميلياردها نفر در انتظار واکسينه شدن هستند و  همه در تالشند اين موج را متوقف کنند،  .ديگر سخن از چند برابر اين آمار دارند

پنهانکاری و  به يکبار ديگر خامنه ای با صدور فتوايش بر عليه اين روند ساکنين اين کشور را به قربانگاه  فرستاد و بدين گونه اگر در آغاز شيوع ويروس
مردم در  ومیتحويل دادن دروغ به مردم پناه بردند، اين بار در لباس فتوا جنايات تبهکارانه خود را اعالم کرد که با موج گسترده ای از اعتراضات عم

واقعيت اين است که اين رژيم .   مدياهای مجازی و انتشار اطالعيه و بيانيه هائی از جانب تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و فرهنگيان روبرو شد
فتوای خامنه ای .  در طول بيش از چهار دهه از حاکميتش اين جامعه را به پرتگاه نيستی کشانده و کارنامه ای خونين از کشت و کشتار و جنايات را داراست

ما همصدا با تشکل ها و نهادهای کارگری اعالم کرديم که  تأمين واکسن کرونا و ارائه رايگان آن خواست فوری طبقه کارگر . ادامه همين سلسله جنايات بود
 .  بوده و هست

بدون ترديد کارگران هفت تپه از پيشقراوالن اين .  سال گذشته با وجود تمام اين شرايط فالکت بار، سال به ميدان آمدن پر قدرت کارگران و زحمتکشان بود
در پنجاه و دومين روز اعتصاب کارگران هفت تپه، موج .  اعتراضات بوده و همه روزه شهر شوش را به ميدان اعتصاب و راه پيمائی خود تبديل کردند

. اعتصاب در همان چند روز اول به بيست و دو مرکز گسترش يافت.  گسترده ای از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشيمی آغاز گشت

التدريسی و اعتصاب کارگران  ، کارگران هپکو  دور جديدی از اعتصاب و اعتراض را آغاز کردند، اعتصاب معلمان حقهمزمان با اين اعتصابات
های کارگری،  ای نفت، همبستگی تشکل اعتصاب کارگران پروژه.  بازنشسته شرکت واحد و سه دوره متوالی تجمع بازنشستگان از ديگر اعتراضات بود

تپه از  سنديکای کارگران  و  رانندگان شرکت واحد و کارگران اعتصابی نيشکر هفت.   دانشجويی، بازنشستگان و فعاالن حقوق کودک و زنان را برانگيخت
ی مشترکی همبستگی خود را با کارگران  تشکل کارگری، بازنشستگان، دانشجويان و فعاالن حقوق کودک نيز در بيانيه ١٢کارگران نفت حمايت کردند و 

 .نفت اعالم کردند

و  نانسال گذشته سران رژيم کوشش کردند که از طريق به بند کشيدن و محاکمه فعالين کارگری از طريق يورش به تجمع بازنشستگان، يورش به تجمع ز 
 مردان آزاديخواه در هشت مارس، کشتار وحشيانه زحمتکشان سوختبر سيستان و بلوچستان، کشتن کولبران، به بند کشيدن و محاکمه اعضاء کانون

اين سياست با وجود هزارن اعتراض و تجمع .  فضای سرکوب و  ارعاب را حاکم گردانند ،نويسندگان و تبعيد زندانيان سياسی زن به زندانهای دور افتاده
 . اعتراضی در طول سالی گه گذشت ناکام ماند

های بش اکنون که در روزهای پايانی سال و ورود به سال جديد قرار گرفته ايم،  آنچه که بايد مورد توجه فعالين کمونيست جنبش کارگری و ديگر جن
خيزش آبان ماه و .  اجتماعی قرار بگيرد اين واقعيت است که بعد از خيزش انقالبی آبان روند اوضاع به طرف تحول انقالبی سمت گيری پيدا کرده است

ضی تر تعراعتصابات و اعتراضات و رويداد های سال گذشته به وضوح نشان می دهند که روحيات کارگران و توده های مردم ستمديده ايران تغيير کرده و 
بايد زمينه را برای .  در اين شرابط بايد در اشکال متنوع و با ابتکارات مختلف متشکل شويم و خود را برای نبردهای سرنوشت ساز آماده سازيم.  شده اتد

جامعه بيش از هر .  بايد اتحاد و  همبستگی را در ميان کارگران و  مردم ستمديده ايران تقويت کنيم.  برپائی اعتصابات سياسی توده ای و سراسری آماده کنيم
هيج دليلی وجود ندارد که با وجود عيان .  دوره پسا کرونا را بايد به دوره به ميدان آمدن بيشتر توده ميليونی کار و زحمت تبديل کنيم.  زمانی قطبی شده است

يه داری رماتر شدن تمام چرک و کثافات اين نظام بردگی و بويژه تصاوير خونين، فالکتبار و دردناک ماه های گذشته، اين باور قوی تر شکل نگيرد که س
 .بربريتی بيش نيست و تنها سوسياليسم می تواند بديل رهائی انسان از همه نکبت های نظم غارتگرانه سرمايه داری باشد

سازی که شت به اميد آنکه سال نو را با تالش خستگی ناپذير برای سازمانيابی جبهه پر قدرت کارگران و مردم زحمتکش و ستمديده ايران برای نبرد سرنو
 .در راه است آغاز کنيم، بار ديگر فرا رسيدن  سال نو را به همه شما شادباش می گوئيم

 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢١برابر با  پانزدهم مارس  ١٣٩٩بيست و پنجم اسفند   

 حکمتيست، سازمان راه کارگر،  -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاها

 و هسته اقليت) اقليت(سازمان فداِئيان 
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 و »نه به جمهوری اسالمی«کمپين              

 مصاف های چپ و راست                

 

راستی بازار  واسطه تبليغات رسانه های دست به ...با امضای افرادی با پيشينه سياسی، ورزشی، هنری و "  نه به جمهوری اسالمی"اخيرا کمپينی تحت نام 
ها، شورای  فرشگردی.  پنهان و آشکار اين معرکه، ترکيبی از گرايشات مختلف اپوزيسيون راست و بورژوايی هستنداصلی گردانندگان .  گرمی پيدا کرده است

، تعدادی از )که ترکيبی از سلطنت طلبان نرم، گروه هايی از جمهوری خواهان و اصالح طلبان رانده  شده از بارگاه  جمهوری اسالمی است(مديريت گذار 
احتماال بسياری ازامضا کنندگان بيانيه اين کمپين، .    اند گردان اين معرکه بوده کارگزاران نهادها و دولتهای امپرياليستی و نيز روشنفکران فرصت طلب صحنه

غافل از .  از سر نارضايتی از جمهوری اسالمی، يا وحدت طلبی امضايشان را پای بيانيه اين کمپين گذاشته اند.  شناختی از گردانندگان پشت پرده آن نداشته اند
سی هايی استفاده از انزجار مردم از جمهوری اسالمی برای گسترش گفتمان  و هژمونی راست بر فضای سيا اينکه هدف اپوزيسيون راست از چنين کمپين

اپوزيسيون راست که شيفتگی عجيبی به ترامپ داشت پس از .   است"  شنالايران اينترن"سی و  بی ، بی"من و تو"های دست راستی همانند جامعه با کمک رسانه
پشتيبانی  ت وگزينش بايدن،  نگران سازش رژيم با  دول  امپرياليستی بر سر برجام  و احتمال خلل  در مناسبات خود با آنها  نيز هست چرا که جلب حماي

ترديدی نيست که شرايط دهشتناک  فقر .  ناپذير استراتژی اپوزيسيون راست است بخش مهم و جدايی  -شود عرضه می »جامعه جهانی«که درپوشش-امپرياليسم 
زند، اما تجربه جنبش ضدسلطنتی و  بر عليه رژيم دامن می »همه باهم «و  فالکت اقتصادی و نکبتی که جمهوری اسالمی بر جامعه تحميل کرده  به سياست 

البته بايد در نظر گرفت که چنين .  نتايج همين سياست، نشان داد که  بدون داشتن درک روشن از قدرت سياسی جايگزين تکرار چنين سناريوهايی محتمل است
 . های اجتماعی نيز هست ها در فضای سياسی و جنبش هايی نمادی  از مصاف طبقات اجتماعی و گرايشات سياسی مدافع آن کمپين

ولت ر دمشکل اپوزيسيون راست بورژوايی با جمهوری اسالمی همواره اين بوده  که چرا آنها از مناسبات قدرت و کسب سود و چپاول بيشتر و از ساختا
های اجتماعی نشان می دهد که ادعای آنها در باره  ها با جنبش نگاهی به ترکيب و پيشينه  اپوزيسيون راست و شکل مواجه آن. اند داری کنار گذاشته شده سرمايه

 آزادی های سياسی و حقوق و اراده مردم، حرف پوچی است و داغ و درفش و شکنجه و کشتار نه تنها وجه مشترک حکومت سلطنتی و جمهوری اسالمی

 . داری نيز هست ضد سرمايهاعتراضات انداز سياست راست بورژوايی برای کنترل و سرکوب جنبش کارگری و  بوده،  بلکه چشم

لی و ماز نظر اپوزيسيون بورژوايی ايران و شاخه های مختلف آن، اعم جمهوريخواه و مشروطه خواه و ناسيوناليسم ايرانی و ناسيوناليستهای محلی 
آنها .  شود نجراسالميهای از قدرت رانده شده، جابجايی قدرت سياسی و کنار زده شدن جمهوری اسالمی نبايد به واژگونی نظم حاکم سرمايه داری در ايران م

قاتی، جنسی، ملی طب با تغيير مهره هايی در باال، با حفظ ارکان نظام کاپيتاليستی متکی به استثمارشديد  و کار مزدی و کار ارزان و تحميل بيشترين تبعيضات
حفظ   با و اجتماعی، با حفظ بوروکراسی و اسکلت حاکميت بورژوايی و همانطورکه چهره های اصلی اپوزيسيون راست  امثال رضا پهلوی بارها گفته اند،
تحول و  ارتش و سپاه و ديگر نيروهای سرکوبگر، ميخواهند حاکميت سرمايه داری ايران را با همه کارکرد ضد کارگری و ضد مردمی اش از تعرض انقالب

اين نقطه مقابل مبارزات طبقه کارگر و نيروهای کمونيست و چپ برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالی بوده و قاطعا نه مردود .  انقالبی مصون بدارند
 . است

 !خواه های شريف و آزادی انسان!کارگران و زحمتکشان

ها و  زندان.  چپ انقالبی و کمونيست در ايران نه تنها مخالف سرسخت رژيم سلطنتی بوده  بلکه از همان آغازعليه رژيم جمهوری اسالمی مبارزه کرده است
تاريخ مبارزه برای رهايی طبقه کارگر و پايان دادن به .  ها عليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ها نمادهايی هستند از مبارزه و مقاومت آن خاوران

ری جان های سياسی و دموکراتيک نيزبا سنت مبارزاتی چپ گره خورده و در اين راه مبارزينی بسيا استثمار و ستم و تبعيض و نابرابری و تامين  آزادی
کند و  های سياسی و اجتماعی آنها مبارزه می مردساالری  و مدافع آزادی و رهايی زنان بوده و برای خواسته/-چپ انقالبی و کمونيست مخالف پدر.  اند باخته

عالوه  چپ همواره در جنبش دانشجويی  به.  کند ها  تالش کرده و می همواره برعليه ستم ملی  بوده و برای سازماندهی نهادهای از پاپين در اين جنبش
تر اينکه چپ انقالبی و  از همه مهم.  های مختلف نقش اصلی را داشته است های آن در دوره حضوری فعال و موثر داشته و در پويش اين جنبش و خواسته
داری و استثمار  و برای بديل دولت کارگری و شورايی و حکومت  يعنی  برعليه سرمايه.  کمونيست استراتژی انقالبی و سوسياليستی را دنبال نموده است

های آن را در حضور پر رنگ گرايشات پيشرو در مبارزات کنونی  کند که جلوه های اجتماعی تالش می خودسامان کارگران و زحمتکشان و پويش جنبش
 .هان و طنين گفتمان کار، نان، آزادی و اداره شورايی در فضای سياسی جامعه برجسته شده است کارگران، دانشجويان، زنان و آزاديخوا

شورای همکاری نيروهای .  شوند تر می های اپوزيسيون راست و چپ در اشکال مختلف نيز برجسته جامعه ايران در آستانه تحوالت مهمی قرار دارد و مصاف
به مبارزه سازمانيافته و سراسری برای جارو کردن  جمهوری اسالمی و های اجتماعی را  چپ و کمونيست، فعالين جنبش کارگری و همه پيشروان جنبش

به همگرايی فزاينده در مقابله قاطع با ترفندها و طرحهای جريانات بورژوايی که در صددند در مقابل سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی مانع درست کنند را 
 .خواند راستای تحقق بديل دولت کارگری و شورايی برای نفی هرگونه ستم و استثمارفرامی

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢١مارس /١۴٠٠فروردين 

 

 حکمتيست، سازمان راه کارگر، -سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاها

 و هسته اقليت) اقليت(سازمان فداِئيان  
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١۴از صفحه   

درصد بيشتر از تورم  ١۶(خواهد رسيد 
درصد اعالم شده  ٣۴که  ٩٩رسمی سال 

اما واقعيت حتا بسيار بدتر از آمار )!  است
های  بينی و پيش"  های مجلس مرکز پژوهش"

 .اقتصاددانان جمهوری اسالمی است

واقعيت اين است که بخش مهمی از 
درآمدهای بودجه خيالی و تنها بر روی کاغذ 

 ١۴٠٠اساسا درآمدهای اصلی بودجه . هستند

بر چهار منبع استوار است، يک نفت، دو 
ماليات و عوارض گمرکی، سوم فروش 

 .اموال دولتی و چهارم فروش اوراق قرضه

ميزان فروش نفت در اليحه بودجه با توجه 
انداز آن اساسا  های نفتی و چشم به تحريم
ی دهقانی  که به گفته ست، جالب اين غيرواقعی

نماينده مجلس اسالمی از ورزقان که در 
مخالفت با کليات اليحه بودجه در مجلس 

گفت، در اصالحيه اليحه بودجه،  سخن می
هزار بشکه افزايش  ۵٠٠ميزان فروش نفت 

اليحه بودجه بيش از : "وی  گفت!  يافته است
". درصد به فروش نفت وابستگی دارد ۵٠

درصد منابع درآمدی تنها  ۵٠به اين ترتيب 
بر روی کاغذ است و معلوم نيست که حتا 

 .نيمی از آن تحقق يابد

های  ميزان درآمدهای مالياتی و گمرکی سال
دهد که عموما درآمدهای  گذشته نيز نشان می

بينی شده در بودجه  مالياتی و گمرکی پيش
ها اين  يابند و حتا در برخی از سال تحقق نمی

اين را .  رسد درصد می ٣٠تفاوت به بيش از 
انداز  هم در نظر بگيريم که با توجه به چشم

بحران اقتصادی، امکان کاهش درآمدهای 
به رغم افزايش  –مالياتی و عوارض گمرکی 

حتا نسبت به سال گذشته وجود   -ها  تعرفه
اما با اين وجود در اليحه بودجه .  دارد

 ٧٢ابتدايی هيات وزيران درآمدهای مالياتی 

هزار ميليارد تومان افزايش يافته بودند که 
ی  در جريان اصالح اليحه بودجه به گفته
 ۴٩نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه 

. هزار ميليارد تومان ديگر افزايش يافت

هزار ميليارد تومانی  ۴٩همين افزايش 
درآمدهای مالياتی و گمرکی در اصالحيه اين 

ها نه  دهد که اين افزايش اليحه نشان می
براساس برآوردهای دقيق بلکه تنها بر روی 

 .کاغذ است

ديگر منبع درآمدهای بودجه، فروش اموال 
دولتی است که براساس اين اليحه مقرر 
گرديد تا دولت هر چه را که در مالکيت دارد 

تواند به فروش رساند و در واقع به  و می
! های نازل واگذارکند داران با نرخ سرمايه

چنين بخش مهمی از فروش اموال دولتی  هم
های دولت به  برای بازپرداخت بدهی

چون ستاد اجرايی فرمان امام،  نهادهايی هم
با .  آستان قدس و قرارگاه خاتم خواهد بود

توجه به وضعيت اقتصادی کنونی، ميزان و 
حجم فروش اموال دولتی نيز در پرده ابهام 

که بابت بدهی اموال دولتی را  است، مگر آن
های بسيار  به طلبکاران بدهند آن هم با قيمت

براساس بودجه مصوب مجلس، مقرر . ناچيز
گرديده است از فروش اموال دولتی تا سقف 

  هزار ميليارد تومان به بازپرداخت بدهی ٩٠

ستاد اجرايی فرمان "هايی چون  به ارگان
هدف مشخص مجلس !  اختصاص يابد"  امام

اسالمی از اين مصوبه چيزی نيست جز 
افزودن بر دامنه ثروت و قدرت نهادهای 

 .ای اقتصادی تحت نظر خامنه

چهارمين و آخرين منبع درآمدی بودجه نيز 
جدا از آن که هم .  فروش اوراق قرضه است

اکنون يکی از معضالت مالی جمهوری 
اسالمی، بازخريد اوراقی است که سررسيد 

اند و باز جدا از اين که فروش اوراق  شده
شود و در  قرضه اساسا درآمد محسوب نمی

واقع يک بدهی است که دولت بايد بابت آن 
های هنگفتی نيز بپردازد، عالمت سوال  بهره

بزرگی در برابر پيدا شدن خريدار برای 
اوراق قرضه دولتی در اين شرايط وجود 

شرايطی که کمترين اعتمادی به بقای .  دارد
های سياسی،  دولتی که با انواع بحران

اجتماعی و اقتصادی روبروست، حتا در 
دار وجود  هايی از طبقه سرمايه ميان بخش

اعتمادی و عدم ثبات  در اثر همين بی.  ندارد
سياسی است که افراد مرفه در حال خريدن 

در صفحه رسمی اتاق .  خانه در ترکيه هستند
بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی 
تهران در توئيتر، مسعود خوانساری رئيس 

: نوشته بود ٩٩اين اتاق به تاريخ سوم اسفند 

دهد  آمارهای اعالم شده و مستند نشان می"  
ميليارد  ١٠٠که طی دو سال گذشته، حدود 

دالر سرمايه از کشور خارج شده و نمود اين 
گذاری در  اتفاق را امروز در خريد و سرمايه

بخش مسکن کشورهای همسايه از سوی 
های مجلس  مرکز پژوهش".  بينيم ايرانيان می

 ۵٩از خارج شدن بيش از  ٩٧نيز در خرداد 

 ٩۵های  ميليارد دالر پول از کشور طی سال

خبر داده و اعالم کرده بود که روند  ٩۶و 
شتاب  ٩٧خروج پول از کشور در سال 

 . گرفته است

نيز  ٩٩به همين دليل بود که در بودجه سال 
ها را موظف کرده بود که در  دولت بانک

از خريد اوراق " مردم"صورت عدم استقبال 
بايست آن اوراق را  قرضه، خود می

هايی که خود يکی  بانک.  کردند خريداری می
از طلبکاران عمده دولت هستند و به دليل 

های ديگر  همين بدهی و برخی از سياست
ها در آستانه ورشکستگی  قريب به اتفاق آن

قرار دارند و يا به طور واقعی ورشکسته 
آش فروش اوراق قرضه در بودجه .  هستند
آن قدر شور شده است که حتا به  ١۴٠٠سال 

وزارت دفاع و قرارگاه خاتم نيز مجوز 
 !فروش اوراق قرضه داده شده است

را در  ١۴٠٠وقتی کابينه اليحه بودجه 
آذرماه به مجلس ارائه داد، نمايندگان مجلس 
فرياد برآوردند که نيمی از درآمدهای منظور 
شده در بودجه خيالی است و کسری بودجه 

زند و يا حتا پا را از  درصد می ۵٠سر به 
اين هم فراتر گذاشته و گفتند کابينه اين 
بودجه را برای فروپاشی اقتصادی آورده 

اما همان مجلس با تغييراتی که انجام .  است
هزار  ٩٣٠داد، بر سقف بودجه حدود 

هزار ميليارد  ٣۵٠ميليارد تومانی کابينه، 
تومان افزود و در نتيجه بر ميزان کسری آن 

 .نيز شديداً افزود

بينيم که کسری بودجه بسيار  بنابراين می
هزار ميليارد تومانی خواهد  ١٨٠بيشتر از 

برآورد "  های مجلس مرکز پژوهش"بود که 
رو ميزان افزايش نقدينگی  کرده است و ازاين

و نتايج تورمی آن نيز بيشتر از ارقام داده 
شده از سوی اين مرکز و اقتصاددانان 

 .جمهوری اسالمی خواهد بود

نقدينگی به عنوان يکی از عوامل تورم در 
تورمی حاکم، در   –بحران اقتصادی رکود 

 ٣٧با  ٩٨نسبت به اسفند سال  ٩٩اسفند سال 

هزار ميليارد  ٣٣٨٠درصد افزايش به 
بينی مرکز  تومان رسيد و براساس پيش

به  ١۴٠٠های مجلس تا پايان سال  پژوهش
هزار ميليارد تومان  ۴۶٠٠رقم وحشتناک 

ست در نظر بگيريم  تنها کافی.  خواهد رسيد
هزار ميليارد تومانی  ٩٠٠که افزايش 

طی يک )   حجم پول و شبه پول(نقدينگی 
ست  در حالی) ٩٩تا اسفند  ٩٨از اسنفد (سال 

 ۴٠٠حدود  ١٣٩٠که کل نقدينگی در سال 

اين واقعيت .  هزار ميليارد تومان بود
 . اقتصادی ايران است

هم در  آور نقدينگی آن افزايش سرسام
ور است و حجم  اقتصادی که در رکود غوطه

ی مسعود خوانساری تنها  گفته اقتصاد آن به
تر شده  درصد کوچک ١٢در طی دو سال 

است، نشان از يک بيماری حاد دارد، 
داری در ايران  بيماری اقتصاد سرمايه

چنان تعميق يافته که تنها با يک عمل  آن
جراحی، يک انقالب واقعی قابل درمان 

 .است

همين نتايج تورمی کسری بودجه يکی از 
های محقر کارگران و  تهديدات سفره

جمهوری اسالمی ثابت .  زحمتکشان است
کرده است که هر قدر در گرداب بحران 

رود، بيشتر از قبل،  اقتصادی بيشتر فرو می
ی کارگران و  بار اين بحران را بر ُگرده

 .زحمتکشان خواهد انداخت

جدا از .  اما اين هنوز تمام ماجرا نيست
درآمدهای خيالی، بحث ديگر اين است که 

ها چيست که باعث شده است به يکباره  هزينه
 ۵٠سقف بودجه نسبت به سال گذشته حدود 

شايد تنها ذکر !  درصد افزايش يابد؟
 .هايی کافی باشد نمونه

نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در هنگام 

 ای که تالش شد تا از چشم همگان پنهان بماند نتايج بودجه

١١درصفحه   
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بودجه به مجلس "  اصالح شده"ی  ارائه اليحه
"گفت هزار ميليارد تومان  ۵٣در اليحه جديد : 

مصارف در رابطه با تقويت دفاعی افزايش داده 
محابا از جيب  در حالی اين چنين بی".  شده است

های دفاعی  کارگران و زحمتکشان برای هزينه
شود که در اثر شيوع کرونا، به اعتراف  خرج می

ميليون کودک به دليل  ۵مقامات دولتی، حدود 
نداشتن امکان تحصيل به شيوه مجازی از 

ميليون هيچ جايی  ۵اند، اما اين  تحصيل بازمانده
. ندارند، انگار که وجود ندارند ١۴٠٠در بودجه 

های بسيج از  ای که مساجد و پايگاه در بودجه
شوند اما  پرداخت هزينه آب و برق معاف می

ها را بپردازند آن هم  مدارس بايد تمام آن هزينه
 .آموزان از جيب والدين دانش

چنين براساس اصالحات مجلس بر اليحه  هم
هزار  ٣٠اصالح شده کابينه، مقرر شده است تا 

های نفتی و گازی  ميليارد تومان نفت و يا فرآورده
در اختيار نيروهای مسلح قرار "  صادرات"جهت 
 !گيرد

ای از فروش نفت  يک نمونه ديگر سهم خامنه
براساس اين اليحه درآمد فروش نفت و گاز . است

درصد و بيش از  ٢٠تا سقف يک ميليون بشکه 
درصد به صندوق توسعه ملی  ٣٨يک ميليون 

صندوقی که امروز همه .  واريز خواهد شد
دانند نه ملی است و نه برای توسعه، صندوقی  می

ست و هيچ  ای هم خامنه که يک کليددار دارد و آن
کس نه از موجودی آن خبر دارد و نه از 

ها  تنها گاهی در رسانه.  کردن آن چگونگی خرج
مبالغی به عنوان برداشت از اين صندوق درج 

های نظامی  هم عموما بابت هزينه گرديده که آن
به عبارت ديگر بخش مهمی از  .  بوده است 

 –چه تحريم باشد و چه نباشد    –درآمدهای نفتی  

 .شود   ای واريز می   مستقيم به قلک خامنه 

اما جدا از بازوهای نظامی حکومت، دستگاه عظيم  
بوروکراسی، قضايی، امنيتی و دينی نيز از جمله  

خورانی هستند که بخش مهمی از بودجه را    مفت 
هايی که همگی در خدمت نظم حاکم    بلعند، دستگاه   می 

 . های کار و زحمت هستند   و سرکوب توده 

ها که يکی از    ی اين سياست   ی همه   در نهايت نتيجه 
ست که    است، آن چيزی   ١۴٠٠ ها اليحه بودجه    آن 

خود      امروز کارگران و زحمتکشان ايران بر سفره 
ابراهيم رزاقی از  .  ويرانی و تباهی .  بينند   به عينه می 

نامه  "اقتصاددانان جمهوری اسالمی در گفتگو با  
"گويد   می   ٩٩ شهريور    ٣٠ "  نيوز  ترين    اکنون مهم : 

تهديد ايران فقر شديد، بيکاری گسترده، عدم توانايی  
بسياری از مردم در پرداخت کرايه خانه و  

واقعيت اين است که  .  دارهاست   دارتر شدن پول   پول 
  ۶٠ ميليون بيکار وجود دارد و    ٣٠ در حال حاضر  

وضعيت  .  ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند 
". اقتصادی کشور در شرايط بسيار بدی قرار دارد 

اصالنی عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای  
خواران حکومتی    اسالمی کار  يکی ديگر از جيره 

"  گويد   ای می   گونه   است که دراعتراف    ۶ تا    ۵ بين  : 
ميليون نفر کارگر غيررسمی و زيرزمينی داريم که  

". گيرند   هزار تومان حقوق می ٩٠٠ تا    ٨٠٠ بين  

هايی که نظرات مقامات    سايت انطباق از سايت 

کند در جريان    حکومت اسالمی را منعکس می 
"بررسی اليحه بودجه نوشت  های    بر اساس داده : 

دهک    ۴ های    مراجع رسمی آماری دولت خانوار 
پايين درآمدی زير خط فقر مطلق هستند که درآمد  

اين  .  هزار تومان است   ٩٠٠ تا    ۴٠٠ آنها بين  
درصد جمعيت ايران را تشکيل    ٣٣ ها    خانوار 

ميليون نفر هم فقط با يارانه زندگی    ١ .دهند   می 
، از منظر برخی  ٩٩ در کشوری که سال  ".  کنند   می 

ميليون و پانصد    ١٢ های مستقل خط فقر    از تشکل 
درصد جمعيت کشور    ۴٠ هزار تومان بود، درآمد 

توان به اين    آيا می !  زير يک ميليون تومان بود 
حتا بارها برخی از  !  چيزی جز فاجعه نام نهاد؟ 

درصد    ٨٠ مقامات دولتی به زير خط فقر بودن  
 .اند   جمعيت ايران اعتراف کرده 

  ١٠٠ کيلويی از    ١٠ در طی يک سال برنج هندی  

هزار تومان رسيد، مرغ به    ٢٣٠ هزار تومان به  
درصد    ١۴٠ هزار تومان، بهای روغن نباتی    ۴٠ 

افزايش يافت، در واقع بهای بسياری از کاالهای  
ضروری بويژه کاالهای خوراکی بيش از دو برابر  

دار شدن برای عموم جوانان يک    خانه .  افزايش يافتند 
ست و بخش بزرگی از جمعيت    آرزوی دست نيافتنی 

اند که برخی از آن    کشور به حاشيه شهرها رانده شده 
ی    گفته   به .  ها حتا از آب آشاميدنی سالم محروم هستند 

مجتبی شادلو عضو هيات مديره اتحاديه باغداران  
برابر شد و قيمت    ۵ در طول يک سال بهای کود  

ميليون تومان    ۵٠٠ ميليونی به    ٨٠ تا    ٧٠ تراکتور  
در ايام نوروز  ).  اسفند   ١٧ خبرگزاری تسنيم  (رسيد  

کار مردم شده بود ايستادن در صف، از صف نان  
 .گرفته تا روغن نباتی، مرغ، شکر و غيره 

نمونه روشنی از    ١۴٠٠ چگونگی تصويب بودجه  
بست نظام سياسی حاکم بر ايران در حل    بن 

مجلس اسالمی ابتدا کليات  .  معضالت اقتصادی است 
کند، اما آن وقت تنها در يک روز    بودجه را رد می 

ای که    کند، بودجه   دوباره کليات آن را تصويب می 
تر    صفحه احکام دارد و از همه مهم   ٢٠٠ بيش از  

جداول آن حتا به نمايندگان مجلس داده نشد و تنها  
چند تن از اعضای هيات رئيسه مجلس آن را رؤيت  

جداول مهمی که بودجه هر کدام از نهادها و  !  کردند 
طور مشخص در آن آمده است، اما    ها به   خانه   وزارت 

امسال از چشم همگان، حتا نمايندگان مجلس نيز  
در اين رابطه  "  اقتصاد آنالين . "پنهان نگاه داشته شد 

های تکميلی خبرنگار اقتصادآنالين    بررسی : "نوشت 
از برخی اعضای کميسيون تلفيق نيز نشان داد که  
اعضای کميسيون تلفيق مجلس نيز از تغييرات  
جداول و محل هزينه کرد آنها بی خبر هستند و اين  
جداول تنها به رويت رييس و تعدادی از اعضای  
مشخص هيات رييسه مجلس رسيده است و اعضای  

آن  ".  کميسيون تلفيق نيز از جداول نهايی بی خبرند 
وقت همين مجلس با رای بسيار باال بودجه را به  
سرعت تصويب کرد و حتا متن اليحه بودجه که  
برای اجرا از سوی رئيس مجلس به روحانی ارسال  

ها منتشر شد، فاقد جداول مرسوم    گرديد و در رسانه 
بود و اين گونه هيات حاکمه تالش کرد تا از ابعاد  

و نتايج آن تا حد ممکن    ١۴٠٠ بار بودجه    فاجعه 
 !  خبر بمانند   مردم بی 

اندازی که    چه که در باال آمد و چشم   اما با توجه به آن 
دهد،    اش به ما می   ترين خطوط   در کلی   ١۴٠٠ بودجه  

 –توان نتيجه گرفت که بحران اقتصادی رکود    می 

تورمی در سال جاری شدت بيشتری گرفته و  
شرايط معيشتی کارگران و زحمتکشان از اين نيز  

 . بدتر خواهد شد 

 

٧از صفحه   

ای که تالش شد  نتايج بودجه
 تا از چشم همگان پنهان بماند

١٠از صفحه   

افتاده نيز کارکرد زمان رژيم سلطنتی پهلوی 
اگرچه با تبعيد زندانی .  را از دست داده است

و به لحاظ دوری راه جهت مالقات، 
مشکالت عديده ای برای خانواده ها ايجاد 
می شود و خود زندانی هم از بودن در جمع 
وسيع زندانيان سياسی در زندان های تهران 
محروم می گردد، اما نظر به اينکه جامعه 
در وضعيت سکون نيست، پيش از اينکه 
زندانی به تبعيدگاه خود برسد، مردم آن شهر 
از آمدن و حضور يک زندانی سياسی مقاوم 
با خبر می شوند؛ لذا در چنين وضعيتی، 
عالوه بر اينکه رژيم در پيشبرد سياست 
منزوی کردن زندانی ناکام می شود، چه بسا 
زندانی در ايستادگی و مقاومت در مقابل 
سياست های سرکوبگرانه رژيم، پايدارتر هم 

چنانچه تبعيد سپيده قُليان به بوشهر، .  گردد
آتنا دائمی به زندان الکان رشت و مريم 
اکبری منفرد به زندان سمنان، نه تنها باعث 
انزوا و خاموشی صدای آنان نشد، بلکه پس 
از تبعيد هم صدای اعتراض شان با طنين 

 . بيشتری در جامعه انعکاس يافت

چنانچه اشاره شد، آنچه اکنون از استفامت و 
پايداری در زندان های جمهوری اسالمی می 
گذرد، انعکاسی از مبارزات کارگران و توده 

در .  های مردم ايران در متن جامعه است
پرتو چنين شرايطی است که زندانيان سياسی 
همدردی خود را با رنج توده ها فرياد کرده 

و ديگرمادران "  مادران داغدار بلوچ"با .  اند
با ياد و .  داغدار هم رای و هم صدا شده اند

احترام به سفره خالی کارگران و نيرو گرفتن 
و  "  شجاعت و ايستادگی مردم بزرگ"از 

شجاعت ستودنی مادران داغدار، با اعتصاب 
با ياد مادران .  غذا بر سفره نوروز نشستند

داغداری اعتصاب غذا کردند که در 
روزهای نوروزی با طنين مرگ بر خامنه 
ای و مرگ بر جمهوری اسالمی، گل های 
استقامت و پايداری را تقديم جان فشانده گان 

زندانيانی که اينک به تاسی از .  خود کردند
صدای "استقامت و پايداری همين مادران، 

خود " قالده های بر گردن و پاهای در زنجير
زنجيرها آواز "  رقص لغزان شکستن"را در 
 . داده اند

 

" لغزان شکستن زنجيرها"رقص 

 در زندان
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 ای، حرفی جز اذعان به بن بست نداشت خامنه

آيد که  ای چنين بر می از سخنرانی خامنه.  يافت
شود و  اين بحران در سال جديد نيز عميق تر می

 . تری به خود خواهد گرفت ابعاد وخيم

در سال گذشته، سر "  جهش توليد"شعار ادعائی 
از عميق تر شدن رکود، افزايش ميليونی 

های طوالنی  بيکاران، تورم بی سابقه و صف
اين همه .  تهيه مايحتاج روزمره مردم، درآورد

معنای ديگری جز بن بست و ناتوانی رژيم در 
توانست  خامنه ای که البته نمی.  حل بحران نبود

کند،  واقعيت اظهر من الشمس را به کلی انکار 
تالش کرد يک مشت حرف مفت را جايگزين راه 

او .  حلی بکند که از عهده رژيم ساخته نيست
 : گفت

هايی که در وضع اقتصاد و  به خاطر نابسامانی"
ها فرصت پيدا  معيشت مردم وجود دارد، بعضی

ی يأس خواندن که  بافی و آيه ميکنند برای منفی
؛ »هيچ فايده ندارد، کاری نميشود کرد!  آقا«

بعضی اين جورند؛ چه در فضای مجازی، چه در 
ً در  برخی از مطبوعات ما و متأّسفانه عمدتا
تبليغات خارجی؛ چون مشکالتی بالفعل در پيش 
روی مردم هست، اين را وسيله قرار ميدهند 

بست نشان بدهند و  برای اينکه بکّلی راه را بن
بگويند کاری نميشود کرد؛ نخير، بنده عرض 
بکنم به هيچ وجه اين جور نيست؛ اقتصاد ما با 
ظرفيّتها و قابليّتهايی که در داخل دارد، ميتواند 
يکی از شکوفاترين اقتصادهای منطقه باشد، و 
حتّی ميتواند يکی از شکوفاترين اقتصادهای دنيا 

 ."باشد

سال است که قرار بود اقتصاد  ۴٢بله، حاال  
يکی از شکوفاترين اقتصادهای دنيا "  ايران 

و مردم ايران در رفاه، بالعکس سال به "  باشد
تر شد و  تر و بحران عميق سال اوضاع وخيم

های کارگر و زحمتکش را با فقری بی سابقه  توده
اکنون اما راه حل موهوم خامنه .  مواجه ساخت

ای، يکی ديگر از شعارهای توخالی سال جديد 
"است ای  اما چگونه؟  خامنه".رفع موانع توليد. 

رويّه ،  دهد با ممنوع ساختن واردات بی پاسخ می
مقابله با قاچاق کاال، حذف مقّررات زائد و 

ها به توليد، قطع دست  وپاگير، ياری بانک دست
با فساد، افزايش قدرت خريد   ها ، مبارزه واسطه

مردم، کمک کردن به وارداتی که توليد متوقّف به 
آالت و امثال  آنها است؛مثل موادّ اّوليّه، ماشين

های تکراری  يعنی رديف کردن حرف."  اينها
هائی که ريشه و علت  گذشته در مورد معلول

داری ايران و تضادهای  ها در ساختار سرمايه آن
 .الينحل آن قراردارد

بنابراين در واقعيت، وی چيز ديگری جز اين  
نگفت که اوضاع به روال سال گذشته ادامه 

شود و وضعيت  تر می يابد، بحران عميق می
اما گويا خود وی هم .  معيشتی توده مردم وخيم تر

ها چيزی تغيير  فهميده است که با اين حرف
رفع مشکالت "البته :  لذا افزود.  نخواهد کرد

اين مردم مورد "  احتياج به همراهی مردم دارد
ً کسانی هستند که در اقتصاد از هم  نظر او بخشا
گسيخته ايران، در بخش های غير مولد 

اندازند که حاال از  شان را به جريان می سرمايه
شود در بخش مولد  ها خواسته می آن

ها فقط  منتظر فرمان  گويا آن.  گذاری کنند سرمايه
. گذاری مولد شوند ای بودند که وارد سرمايه خامنه

 . ادعائی مضحک

بخش ديگر هم مردمی هستند که چيزی ندارند و 
معجزه "  سازماندهی مردمی"  بايد از طريق 

 چگونه؟. بيافرينند

"  گويد وی می ها هستند ميخواهند کمک  خيلی: 
های  خيريّه.  کنند، نميدانند چه جور بايد کمک کنند

مردمی، نهادهای انقالبی، امنای مساجدی که در 
اين زمينه فّعالند مثل بعضی جاهای ديگر، بايستی 

ريزی کنند تا هر کسی بداند که با  اينها را برنامه
ی کم چطور ميشود به توليد کشور  يک سرمايه
ی روستايی را  گاهی يک خانواده...  کمک کرد؛ 

مثالً فرض کنيد با چند رأس دام ميشود زنده کرد، 
ی شهری را  احيا کرد، خودکفا کرد؛ يک خانواده

مثالً فرض کنيد با يک دستگاه بافندگی يا خّياطی 
يا امثال اينها ميتوان اصالً خودکفا کرد؛ از اين 
کارها فراوان ميتوان کرد که هم کمک به مردم و 

 ." ی با فقر است و هم کمک به توليد است مبارزه

سرائی  ای ياوه های خامنه به تمام معنا اين حرف
دهی کنند که  ها بروند سازمان خيريه.  است

خانواده روستائی احيا شود، خانواده شهری هم با 
يک چرخ خياطی هم خود کفا شود و هم کمک به 

 . توليد و مبارزه با فقر

ها که بگذريم تکليف تحريم  سرائی اما از اين ياوه
هم مانعی در اين ميان    شود و آيا آن ها چه می

ای دچار ترديد  هست يا نه؟ در اين مورد خامنه
اما تا جائی .  زند است و حرف های متناقضی می

که روشن است، دست به نقد، جمهوری اسالمی 
 ! تبديل کرده است" فرصت"تحريم را به 

جوانهای پُرتالش ما هّمت کردند و در بعضی "  
ی به خارج  از بخشهايی که کامالً کاالها وابسته

نياز  بود، کشور را از خارج بی
محصولی درست ميکنند که کشور ......کردند، 

نياز ميکنند و محصول آنها از  را از خارج بی
تر است، هم  اش، هم مرغوب نوع خارجی

های  ی دست بّچه تر است و بعد هم ساخته ارزان
خود ما است که انسان با رغبت تمام ميتواند آن 
را مصرف کند و اين وابستگی را در بخشهايی 

 ! آوردهای درخشانی چه دست." قطع کردند 

همين راه است که :دهد  ای ادامه می خامنه
های بزرگی هم به دست آورده  ، اگر هم  موفقيت

های مربوط به  همين موفقيت"کسی دليل خواست،
 ". مسئله کروناست

ما اّولی که کرونا آمد، اگر يادتان باشد، حتّی "
امکانات برای اينکه مردم ماسک .  ماسک نداشتيم

بزنند، به قدر کافی در اختيار کشور نبود؛ يا اين 
در .  کننده در اختيار نبود های ضدّعفونی مادّه

داخل تالش کردند، از لحاظ ماسک خودکفا 
ها و در  جوانهای ما، مردم ما، در خانه...  شديم

کننده را توليد  مسجدها ماسک يا موادّ ضدّعفونی
کردند؛ يعنی اين واقعاً مظهر کامل قطع وابستگی 

 . " به خارج بود

اين هم از يک سو معنای خود کفائی و از ديگر 
اين آدم که خودش سردسته .  سو قطع وابستگی

داری در ايران است، گويا  پاسداران نظم سرمايه
ها نيز هنوز نفهميده که  از تاثير وخيم همين تحريم

اقتصاد ايران ادغام شده در بازار جهانی 
داری و وابسته به آن است و مادام که نظم  سرمايه
داری بر ايران حاکم است، گريزی از آن  سرمايه

با ساختن ماسک و مواد ضد عفونی در .  نيست

شود  خانه و مسجد هم، نه يک کشور خود کفا می
 . و نه وابستگی قطع می گردد

ای سپس به ماجرای برجام پرداخت و  خامنه
سياست کشور در باب تعامل با طرفهای :  گفت

ً اعالم  برجامی و در باب خود برجام، صريحا
وی .  شده؛ بايد در عمل تحريمها را بردارند

خطاب به رقبای خود که اصرار دارند هرچه 
عجله :  زودتر اين ماجرا به سرانجام برسد، افزود

: نکنيد، بايد به موقع از فرصت ها استفاده کرد

ما در اين مطلبی که به عنوان راه حل پيشنهاد "
ها  حاال بعضی.  کرديم، عجله هم اصالً نداريم

سوزی نبايد  آقا فرصت هست، فرصت«ميگويند 
؛ بله ما هم معتقديم که از فرصتها بايد به »کرد

سوزی نبايد کرد  موقع استفاده کرد و فرصت
 ." منتها عجله هم نبايد کرد

ای به رغم اين که  بنابراين روشن است که خامنه
ها را بی اهميت جلوه دهد، برای  سعی کرد تحريم

توافق با دولت آمريکا بر سر برچيده شدن تحريم 
فقط  .  آماده است و در اصل قضيه مشکلی ندارد

منتظر مانده است تا .  دنبال فرصت مناسب است
اتحاديه اروپا با مذاکرات پشت پرده با طرفين 
نزاع ، فرصت مناسب را از طريق برداشتن 

اما اين که با چه .  ايجاد کند"  های متوازن گام"
سرعتی اين روند پيش خواهد رفت، دقيقاً روشن 

ها نه به فوريت عملی  نيست، چرا که لغو تحريم
خواهد به سادگی همه  است و نه دولت آمريکا می

. هد باره از دست بد اش را به يک های برنده کارت

به رغم تمايلی که هر دو طرف برای رسيدن به 
يک توافق دارند، اما پيشرفت کار و حصول به 

ای  از اين روست که خامنه.  برد توافق زمان می
، "مان زياد است  صبر و حوصله"گويد،  می

روشن است که دولت آمريکا هم عجله ای 
 .ندارد

بازی  ای که بايکوت گسترده خيمه شب خامنه
انتخاباتی مجلس را در اوايل سال گذشته 

داند که تحريم  فراموش نکرده است و می
تری در پيش است، در ادامه صحبت  گسترده

اش را از بايکوت خيمه شب  خود، نگرانی
. بازی خرداد ماه نيز به وضوح برمال کرد

او با رسوائی تمام، اين بايکوت را به 
های جاسوسی و  دستگاه"تبليغات 

های اّطالعاتِی کشورهايی و از همه  سرويس
بدتر کشور آمريکا و همچنين رژيم 

از چندی "نسبت داد که گويا "  صهيونيستی
پيش و نه امروز دارند تالش ميکنند که 

اين ."  رونق کنند انتخابات آخر خرداد را بی
ديگر اوج رسوائی و بی اعتباری برای رژيم 
حاکم بر يک کشور است که ادعا کند اکثريت 
بسيار بزرگ حائزين حق رای، به خواست 

های جاسوسی  کشورهای ديگر، از  دستگاه
جمله آمريکا و اسرائيل انتخابات را تحريم 

ای  اين اظهار نظر مفتضحانه خامنه.  کنند می
فقط بازتاب عصبانيت و وحشت او از 

 . بايکوت خيمه شب بازی انتخاباتی است

مردم آگاه ايران که از رژيم ارتجاعی 
ستمگر، وحشی و آدم کش جمهوری اسالمی 

تر  نفرتی بيکران دارند، با بايکوتی گسترده
از يک سال پيش، بار ديگر يک تو دهنی 

تری به اين سردسته مرتجعين خواهند  محکم
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ای هم پيشاپيش فهميده  اين را خامنه.  زد
از همين روست که در سخنرانی خود .  است

از مزدوران نظامی و اطالعاتی رژيم 
خواهد، سرکوب و اختناق را تشديد کنند  می

او .  و فضای مجازی را يک سره تعطيل کنند
 : گفت

متأسّفانه در فضای مجازِی کشور ما هم که آن  "  
رعايتهای الزم با وجود اين همه تأکيدی که من کردم  
ً ول است،   صورت نميگيرد و در يک جهاتی واقعا
که بايستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان  

به  ."  فضای مجازی را بايستی مديريّت کرد . ...  باشد 
دهد،  شبکه های    تراو رهنمود می   بيانی صريح 

اجتماعی و اينترنت را قطع کنيد و اختناق را تشديد  
های متعدد    گويا تا کنون فيلترينگ و محدوديت .  کنيد 

اما  .وجود نداشته که حاال قرار است آن را عملی کنند 
های مايوسانه ارتجاع، نه  تاثيری بر    اين تالش 

های مردم خواهد داشت و نه بايکوت    مبارزات توده 
. شب بازی انتخاباتی خرداد ماه رژيم     گسترده خيمه 

با اين بايکوت، بار ديگر مردم ايران به رژيم اعالن  
 .دهند   حنگ می 

ای  بيش از تمام    از آنجائی که سخنرانی خامنه  
ی رژيم با منافع اقتصادی و مواضع    ارگان ها 

ارتجاعی سپاه پاسداران ، شامل غارت و چپاول  
گری، واردات و صادرات    اقتصادی، قاچاقچی 

قاچاقی و مخفی و تشديد سرکوب و اختناق، انطباق  
داشت، اولين واکنش تائيدآميز به سخنان خامنه ای   
از سوی فرمانده کل مزدور سپاه پاسداران صورت  

 : گرفت که با ارسال پيامی به وی اعالم کرد 

سپاه خود را درنقطه مرکزی مخاطبان اين فرمان  "
ما فضای مجازی را از  .های نورانی قرار داده است 

ما در ميدان  .  ولنگاری رها خواهيم ساخت 
کشور را از عوارض تحريم های  ....مانيم،    می 

ظالمانه بی نياز می کنيم و اينچنين به برجام بی اعتنا  
 ."و بی نياز می شويم، اين راه ما است  

ای بر    آنچه که از بررسی سخنرانی علی خامنه 
انداز    بست نظم حاکم و چشم   آيد، او چيزی جز بن   می 

تيره و تارتری از اوضاع اقتصادی را در سال جديد  
او بار ديگر آشکار ساخت که رژيم حاکم  .  ارائه نداد 

های موجود    بر ايران هيچ راه حلی در برابر بحران 
از همين روست که  به  دستگاه های نظامی  .  ندارد 

و اطالعاتی خود رهنمود تشديد سرکوب و اختناق  
 .را داد 

اکنون بر عهده توده های کارگر و زحمتکش مردم   
ای را    ايران است که با  تشديد مبارزه، پاسخ خامنه 

 بدهند 

 ای، حرفی جز اذعان به  خامنه

 بن بست نداشت

 بهاران خجسته باد

 
 ! های رنجديده با درود به کارگران و زحمتکشان و توده

 !رفقای سازمان فدائيان اقليت! و با درود به شما
 

 !عيد و نوروز مبارک باد

 

کارگران و .  های پررنج محنت بود سالی که در روزهای پايانی آن هستيم، يکی از سال
بحران .  ترين اوضاع اجتماعی و معيشتی روبرو بودند های محروم با سخت زحمتکشان، توده

اقتصادی، گرانی، بيکاری و افزايش قيمت اجناس و کاالهای موردنياز روزانه –سياسی 
دفاع  های بی های کرونانی و کشتاری که اين بيماری از توده طرف، محدوديت مردم ازيک

رژيم بنا به خصلت و ماهيت ضد .  کرد، از طرف ديگر، بشدت جامعه را در تگنا گذاشت می
مردمی و سرکوبگرانه خود مشغول سرکوب و دربند کردن فعالين کارگری و اجتماعی بود و 

اجتماعی در سالی که گذشت از هيچ   -در مسير سرکوب، زندان و پيگرد فعالين کارگری 
سازی  و پرونده دوزی ها پاپوش برای خيلی.  کوشش ضد مردمی و ضد انسانی فروگذار نبود

. شدگان زير فشار بازجوئی جان باختند ها را اعدام کرد و برخی از بازداشت کرد، خيلی

مواردی که سر به ...  شماری را در اعتراضات خيابانی کشتند؛ و جوانان و معترضان بی
تمام نيرو و .  داد ترين اعتراضات را با قوه قهری پاسخ  کوچکرژيم حاکم   .نيست شدند

های خود، بکار  اش را در سرکوب و پيگرد مخالفين و کشاندن کارگران به بيداد گاه قوه
به .  کمتر روزی بود که خبر از دستگيری فعالين کارگری و اجتماعی نداشته باشيم.  گرفت
های مختلف برای زهرچشم گرفتن از جنش کارگری برای فعالين کارگری و اجتماعی  بهانه

در همين رابطه برای نمونه در روزهای پايانی سال، فعال کارگری علی .  پرونده سازی کرد
تپه و عضو قديمی سنديکای کارگران اين مجتمع را  نجاتی، کارگر بازنشسته نيشکر هفت

 .سعی دارد راهی زندان کند

در سالی که رو به پايان است کارگران و زحمتکشان ايران بخصوص کارگران نيشکر 
ای به جنبش کارگری  های آموزنده تپه و سنديکای اين کارگران با مبارزات خود درس هفت

سازی را  داران و طرفداران خصوصی توان با مبارزه جمعی و جدی سرمايه دادند؛ اينکه می
آتش مبارزه .  داری بود توان و بايد نيروی جايگزين و آلترناتيو سرمايه اينکه می. به عقب راند

ای  طبقاتی درراه بهبود و سعادت جمعی کارگران در اين واحد صنعتی و کشاورزی لحظه
های  تپه بدون وقفه بر دولت سرمايه و تمام طفيلی دژکوبان کارگری هفت.  فروکش نکرد

 .داری و دالالن آتش باريدند سرمايه

های شهری و روستايی در اين مدت و در آستانه سال نوبه  کارگران و زحمتکشان، توده
تواند برايشان  ودو سال فقط برايشان مشکل و رنج آفريده نمی تجربه دريافتند، رژيمی که چهل

انگيزه مبارزه برای احقاق حقوق اجتماعی در اقشار وسيع مردم بيدار شده .  سعادت بياورد
تنها در سرکوب و به انفعال کشيدن جنبش طبقه کارگر و جنبش اجتماعی موفق  رژيم نه. است

زمان با عروج بهار و سال نو، در حال گسترش و اعتالی عمومی  نبوده، بلکه اين جنبش هم
 .است

فرارسيدن سال نو و بهار را به همه کارگران و زحمتکشان و  »فعاالن کارگری جنوب«ما 
های اجتماعی، به جنبش کارگری و حاميان اين جنبش به شما رفقای سازمان فدائيان  توده

ما اعتقادداريم سالی که در آغازش هستيم، مبارزات کارگران و .گوئيم اقليت تبريک می
ای اوج خواهد گرفت و بيش ازآنچه امروز هست گسترش خواهد  زحمکشان و مبارزه توده

 .يافت

ما ضمن تبريک مجدد از همه حاميان جنبش کارگری و شما دوستان سازمان فدائيان اقليت 
ای از حمايت  خواهيم که مسئوالنه پيگير مبارزات کارگران و زحمتکشان باشند و لحظه می

در مرحله حساسی از تاريخ .  جنبش کارگری و فداکاری درراه اين جنبش دريغ نکنند
های دغل  همه اضداد جنبش کارگری تالششان اين است که با ترفند و سياست.  ايم قرارگرفته

 .اش بازدارند و ناکام کنند کارانه، اين جنبش را از وظايف تاريخی

 .تر باد صفوف متحد کارگران و زحمتکشان تر و فشرده هرچه گسترده

 

 .بهاران خجسته باد

 .داری نابود باد سرمايه. باد سوسياليسم زنده

 حکومت شورائی_کار، نان، آزادی

 ٢٨/١٢/٩٩ »فعاالن کارگری جنوب«

 
 

١٣ 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

که در آخرين روزهای سال  ١۴٠٠بودجه سال 
های متعدد جمهوری  به تصويب نهايی ارگان ٩٩

هايی که هر کدام وابسته به  اسالمی رسيد، ارگان
دار حاکم هستند و  های طبقه سرمايه يکی از جناح

سهم خود را از غارت حاصل دسترنج کارگران 
طلبند، يک نمونه واضح از اين روال  می

تغييرناپذير است، روالی که محصول و نتيجه 
 . داری حاکم است نظام سرمايه

، حتا در حد همين ١۴٠٠تنها نگاهی به بودجه 
اطالعات ناچيزی که از آن منتشر شده، آشکار 

های  چون سال سازد که نه تنها اين بودجه هم می
گذشته در راستای منافع طبقه حاکم و برضد 
منافع کارگران و زحمتکشان تهيه شده، بلکه 

ی آن است که چگونه اين روند در  نشان دهنده
های اخير از شتاب بيشتری برخوردار شده  سال
ی  سابقه شتابی که نتيجه آن رانده شدن بی.  است

اقشار متوسط جامعه به زير خط فقر و انباشته 
ای در دست گروهی قليل  های افسانه شدن ثروت

 .است

حقوق  ١۴٠٠برای نمونه، براساس بودجه سال 
درصد  ٢۵کارکنان دولت و بازنشستگان تنها 

ست که اين رقم  افزايش خواهد يافت، اين در حالی

  )اقلي]]]ت(س]]]ازمان ف]]]دائيان ب]]]رای ارتب]]]اط ب]]]ا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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ی بسيار زيادی حتا با نرخ تورم رسمی  فاصله
دارد، چه رسد به تورم واقعی که بيش از دو 

 .برابر نرخ تورم رسمی است

بدين ترتيب سفره معلمان، بازنشستگان و ديگر 
زحمتکشانی که جزء کارکنان دولت محسوب 

اما اين .  شود تر می شوند، بار ديگر کوچک می
برای کارگران  ١۴٠٠تنها بخشی از نتايج بودجه 

و زحمتکشان است، يک بخش مهم ديگر 
جاری  ست که بودجه از اقتصاد سال اندازی چشم

در حالی به تصويب  ١۴٠٠بودجه .  دهد ارائه می
هيات وزيران، مجلس، شورای نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت رسيد که عالمت سوال بزرگی 

 .در برابر منابع درآمدی بودجه وجود دارد

مرکز "براساس آمار ارائه شده از سوی 
 ١٨٠، بودجه سال جاری "های مجلس پژوهش

هزار ميليارد تومان کسری خواهد داشت که اين 
هزار  ١٢٠٠ميزان کسری بودجه زمينه رشد 

. ميليارد تومانی نقدينگی را فراهم خواهد ساخت

ی برخی از اقتصاددانان جمهوری اسالمی  گفته به
در صورت ادامه روال کنونی، نرخ تورم 

درصد  ۵٠به باالی  ١۴٠٠رسمی در سال 

 ای که تالش شد تا از چشم همگان پنهان بماند نتايج بودجه

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

١۴ 


