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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

جنگ پنهان و آشکار جمهوری  
 اسالمی و اسرائيل  و  

 نتايج آن برای مردم ايران 
 

فروردين انفجاری در سايت    ٢۴ روز يکشنبه  
ای نطنز رخ داد که اطالعات دقيق و قابل    هسته 

اتکايی از چگونگی اين انفجار از سوی مقامات  
جمهوری اسالمی و دولت اسرائيل که عامل اين  

انفجاری  .  شود، ارائه نشده است   انفجار محسوب می 
که مقاله آن  "  نيويورک تايمز "ی نشريه    که به نوشته 

  ٩ نوشته شده،  "  موساد "توسط يکی از مقامات سابق  
 .های اتمی ايران را عقب انداخته است   ماه برنامه 

جدا از سکوت هميشگی مقامات رسمی دولت  
گونه موارد، اگرچه مقامات وزارت    اسرائيل در اين 

خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی از  
انفجاری که سبب قطع برق سايت نطنز و در پی آن  
خرابی سانتريفيوژها خبر دادند، اما سخنان برخی  
ديگراز مقامات جمهوری اسالمی، سواالتی را  

. ی ابعاد و چند و چون اين ماجرا بوجود آورد   درباره 

ها سخنان    گويی   يک نمونه کوچک از اين تناقض 
صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی بود که به  

ی کوتاهی پس از اين انفجار از راه افتادن    فاصله 
برق اضطراری سايت خبر داد، اما فريدون عباسی  
نماينده مجلس اسالمی و رئيس سابق سازمان انرژی  
اتمی يک روز بعد گفت در اثر انفجاربرق اصلی و  

 .اضطراری سايت از بين رفته است 

های    البته نبايد از ياد ببريم که معموال دولت 
داری در چنين شرايطی اطالعات درستی    سرمايه 

های ايران و    کنند، تا چه رسد به دولت   منتشر نمی 
های    داشتن فعاليت   اسرائيل که در محرمانه نگاه 

های نظامی    رويارويی .  نظامی خود شهره هستند 
های اسرائيل و ايران در طول    آشکار و پنهان دولت 

های    کاری   ساليان گذشته نمونه روشنی از اين پنهان 
از يکسو دولت اسرائيل به داليل  .  دوجانبه است 

سياسی عموما مسئوليت اقدامات خود در خارج از  
گيرد و از سوی    مرزهای اسرائيل را برعهده نمی 

که وقوع اين    ديگر دولت ايران نيز به دليل اين 
گر ناتوانی رژيم و حتا پوسيدگی نظم    حوادث نشان 

سياسی حاکم است، جزئيات اتفاقات را پنهان نگاه  
داشته و گاه با دستگيری افرادی که هيچ نقشی در آن  

های خود را پوشش و    کند ضعف   ندارند، سعی می 
 .خود را قدرتمند جلوه دهد 

اعدام مجيد جمالی فشی به اتهام واهی ترور مسعود  
ای رژيم يک نمونه    دمحمی از متخصصان هسته   علی 
های مازيار ابراهيمی که در زير    افشاگری .  است 

ها و اقدامات      شکنجه مجبور شده بود بسياری از قتل 
برعهده بگيرد و در    دولت اسرائيل در ايران را 

ی همين اعترافات مانند مجيد جمالی فشی در    نتيجه 
ای زنده و به ياد ماندنی از    نمونه   خطر اعدام بود،  

روش مقامات امنيتی جمهوری اسالمی در  
های    ها و ناتوانی   سازی برای پوشاندن ضعف   پرونده 

همه .  شود تر می طوفان انقالب هرلحظه نزديک
الوقوع  اند که طوفان قريب به اين باور رسيده

مرتجعين نيز که صدای پای انقالب را .است
اند برای مقابله با طوفانی که هست و نيست  شنيده

. اند ها را نابود خواهد کرد به تکاپو افتاده آن

گذرد که معرکه جديدی را برپا نکنند،  ای نمی هفته
های جديد و رنگارنگ برای عبور از  نسخه

 .بحران نپيچند

مدتی پيش بود که گروهی با ادعای نجات مردم و 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به مناسبت اول مه 

 

 !عليه سرمايه داری، زنده باد انقالب کارگری

۴درصفحه   

  ۶درصفحه 

٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩١۶شماره  ١۴٠٠فروردين    ٣٠ –سال  چهل و سه 

 ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان           

 به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر     
 

 خجسته باد اول ماه مه      
 
 روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر   

 داری عليه تمام نظم سرمايه      

موج چهارم کرونای جهش يافته، س�راس�ر کش�ور 
را فرا گرف�ت�ه و ب�ي�ش�ت�ري�ن ش�ه�ره�ای اي�ران در 

وزارت بهداشت ک�ه ه�ف�ت�ه .  وضعيت قرمز هستند
شه�ر را ق�رم�ز اع�الم ک�رده  ٢٩۵پيش وضعيت 

ف�روردي�ن  ٢٧بود، طی بيانيه ای در روز جمعه 
شهری که در وضعيت  ٢٩۵اعالم کرد، از ميان 

ش�ه�ر در وض�ع�ي�ت  ۶٣ب�ودن�د، اک�ن�ون "  قرمز" 
ستاد مقابله با کرونا اما ب�ا .  قرار گرفته اند" سياه"

" س�ي�اه" شهر را ن�ه  ۶٣کمی تعديل، وضعيت اين 

 . که فراتر از قرمز خوانده است

شرايط سخت و مرگبار اي�ن ت�ع�داد از ش�ه�ره�ای 
ايران چه طبق ن�ظ�ر وزارت ب�ه�داش�ت ق�رم�ز و 

باشد و چه بر اساس گفته ستاد ملی مقاب�ل�ه "  سياه" 
، ب�ي�ان اي�ن " ، قرمز و فراتر از ق�رم�ز" با کرونا 

وضعي�ت ه�ای م�ت�ف�اوت ب�رای ت�وده ه�ای م�ردم 
هزار نفر به کووي�د  ٢۵ايران که روزانه بيش از 

ن�ف�ر ن�ي�ز ب�ه  ۴٠٠مبتال می شوند و بيش از  ١٩
صورت روزان�ه در مس�ل�خ ک�رون�ا ق�رب�ان�ی م�ی 

چرا که اکنون س�راس�ر .  شوند، ديگر رنگی ندارد
آنچه اي�ن .  و سياه پوش است" سياه"کشور يکسره 

روزها مردم ايران بدان گرفتار شده ان�د، ش�راي�ط 
مرگباری است ک�ه ب�ا س�رع�ت�ی ب�اال ب�ر ج�ان و 
. زندگی ت�وده ه�ای م�ردم اي�ران آوار ش�ده اس�ت

 ٢٩۵طبق آخرين ب�ي�ان�ي�ه وزارت ب�ه�داش�ت، در 

 ٩٩شهر ايران يکسره سياهی و مرگ جاريست، 

ش�ه�رس�ت�ان ه�م در  ۴۵شهر نارن�ج�ی هس�ت�ن�د و 
شهرها و من�اط�ق�ی ک�ه .  وضعيت زرد قرار دارند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

طومار .  ای شدند کشور خواستار استعفای خامنه
بلند باالئی هم از امضاها در تائيد آن انتشار 

هنوز چند روزی از آن رويداد نگذشته بود .  يافت
که طرح گذار از جمهوری اسالمی به موضوع 

پشت سر آن شعار نه به .  داغ روز تبديل شد
هياهوی جديدی به .  جمهوری اسالمی مد روز شد

راه افتاد و گروه  بزرگی از مرتجعين به اردوی 
قدر بازار آن رونق گرفت که  آن.  نه پيوستند

 پيک چهارم، بحران در مديريت کرونا 

 شنود که ارتجاع، صدای پای انقالب را می وقتی
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١از صفحه   

جنگ پنهان و آشکار جمهوری اسالمی 
 و اسرائيل  و 

 نتايج آن برای مردم ايران

 . رژيم در مقابله با دولت اسرائيل است 

آيد که بيش از    انفجار اخير در نطنز اما به نظر می 
. گذشته برای جمهوری اسالمی گران تمام شده است 

انتشار عکس يک نفر به عنوان عامل انفجار و  
های متعدد و گاه عجيب مقامات دولتی به اين    واکنش 

مساله و گرفتن انگشت اتهام به سوی يکديگر از  
 .های اين موضوع هستند   جمله نشانه 

محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت و  
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ هشت ساله،  

وگو با خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه    در گفت 
"آوريل گفت   ٢۵  کشور به طور گسترده يک  : 

آلودگی امنيتی پيدا کرده است و نمونه آن اين است  
که کمتر از يک سال، سه رويداد امنيتی اتفاق افتاده  

قبل از اين، از  ...  .است؛ دو انفجار و يک ترور 
ای ما سرقت شده است و    اسناد به کلی سری هسته 

قبل از آن چند ريز پرنده مشکوک آمدند و کارهايی  
پس معلوم است آلودگی امنيتی پيدا  .  انجام دادند 

حادثه نطنز حادثه بسيار بدی بود و از  ...  ايم   کرده 
 ".نظر حيثيتی رخداد بدی بود 

های مجلس    عليرضا زاکانی رئيس مرکز پژوهش 
آرا در شبکه    اسالمی نيز در برنامه تلويزيونی جهان 

روز  "که    با بيان اين )  فروردين   ٢٣ دوشنبه  (افق  
های    يکشنبه نمايندگان مجلس در جلسات کميسيون 

ای    بخش عمده : "، گفت "کردند   مختلف خون گريه می 
... از امکانات غنی سازی  ما از بين رفته است 

جا بهشت جواسيس است جاسوس ها در اينجا    اين 
چنين وعده صالحی    وی هم ".  دهند   دارند جوالن می 

رئيس سازمان انرژی اتمی مبنی بر جانشينی سريع  
سانتريفيوژهای از بين رفته با سانتريفيوژهای  

 . دانست " ای نادرست   وعده "پيشرفته را  

فريدون عباسی رئيس کميسيون انرژی مجلس  
اسالمی و رئيس سابق سازمان انرژی اتمی نيز يک  
روز بعد از انفجار در سخنانی که خبرگزاری تسنيم  
: وابسته به سپاه پاسداران آن را بازتاب داد، گفت 

ها فکر کردند    آن ...طراحی دشمن خيلی قشنگ بوده "
ای    و متخصصان خود را به کار گرفتند و به گونه 

صورت گرفته است که هم آن سيستم توزيع برق  
ها    آسيب ببيند و هم کابلی که از سوی باطری 

های برق را با مواد منفجره    ها و کابل   دکل ...  آيد   می 
هايی که    از قسمت   ها در داخل   نفوذی قطع کردند و  

 ".ها را منفجر کردند   دوربين نبوده، آن بخش باطری 

های مقامات دولتی اين    در اين ميان يکی از جدل 
حفره بزرگ  "است که چه ارگانی مسئول اين  

پيشه  رئيس کميسيون امنيت    فالحت .  است "  امنيتی 
ملی و سياست خارجی در مجلس دهم علت اين  

کفايتی در بحث امنيتی تاسيسات    نتيجه بی "انفجار را  
اسحاق جهانگيری معاون اول  .  دانست "  ای   هسته 

"حسن روحانی نيز گفت  بايد بررسی شود و  : 
دستگاهی که مسئول بوده جلو اقدامات دشمن را  
بگيرد و در اين زمينه توفيقی به دست نياورده،  

اشاراتی که انگشت را به سوی  ".  بازخواست شود 
اما در طرف مقابل  .  رود   سپاه پاسداران نشانه می 

سايت مشرق نيوز وابسته به سپاه    برای نمونه وب 
: پاسداران وزارت اطالعات را نشانه رفته و نوشت 

چنين بی    ای اين   چرا حفاظت سازمان انرژی هسته "
ً از يک سوراخ،    مسووليت عمل می  کند که دقيقا

 ".شويم؟   دوبار گزيده می 

واقعيت اما اين است که نه دوبار که چندين و چندبار  
گيری از نيروهای    توانسته است با بهره "  موساد "

ای و موشکی جمهوری    های هسته   خود به برنامه 
انفجار انبار موشکی  .  اسالمی آسيب برساند 

جمهوری اسالمی در بيدگنه و کشته شدن حسن  
های    تاپ حاوی برنامه   طهرانی مقدم، سرقت لپ 

کردن    ای جمهوری اسالمی، آلوده   نظامی هسته 
ای جمهوری اسالمی با ويروس    مراکز هسته 

از  (، سرقت و انتقال هزاران سند  "نت   استاکس "
ای ايران به    های هسته   از برنامه )  جمله سی دی 

های    اسرائيل، ترور چندين مقام و متخصص برنامه 
ای و موشکی جمهوری اسالمی که آخرين آن    هسته 

زاده بود، انفجار مرکز تحقيقات و ساخت    فخری 
در  (موشک با سوخت جامد و مايع در منطقه خجير  

در تيرماه سال گذشته و  )  منطقه کوهستانی دماوند 
باالخره دو انفجار در سايت نطنز يکی در تابستان  

جاری بخشی    گذشته و ديگری در فروردين ماه سال 
از اقدامات موساد است که جمهوری اسالمی با اين  

های گزاف برای اين    همه دستگاه امنيتی و هزينه 
خور حتا نتوانسته است در يک مورد    نيروهای مفت 

عوامل موساد در ايران را دستگير کند و يا عمليات  
 .آن در ايران را پيش از وقوع خنثا کند 

زاده، انفجار مرکز ساخت    ترور محسن فخری 
موشک در خجير و دو انفجار اخير در نطنز در  

دهد که تمام ادعاهای    سال نشان می   کمتر از يک 
رژيم مبنی بر احاطه بر امور امنيتی حرفی پوچ  

جدا از اين گسترش عمليات موساد در ايران و  .  است 
دهد که تا چه    استفاده از امکاناتی گسترده نشان می 

ترين و    حد پوسيدگی نظم حاکم حتا به حساس 
های امنيتی    های حکومت يعنی بخش   ترين بخش   مهم 

 .و نظامی رژيم رسيده است 

اما جدا از اين، موضوع مهم ديگری که بويژه برای  
کارگران و زحمتکشان جامعه مهم است، خطراتی  

های اسرائيل و ايران برای مردم    ست که تقابل دولت 
های    تواند ببار آورد، تقابلی که در سال   ايران می 

های ماجراجويانه    اخير و بدنبال گسترش سياست 
جمهوری اسالمی در منطقه بر ابعاد آن افزوده شده  

اندازی برای کاهش اين تقابل و    است و نه فقط چشم 
جنگ پنهان و آشکار دو دولت وجود ندارد، بلکه  

کند که شايد    خطر افزايش آن مردم ايران را تهديد می 
ای    های هسته   های آن آلودگی   ترين   يکی از کم اهميت 

 .ناشی از اين انفجارات است 

صهيونيستی اسرائيل و      جنگ پنهان و آشکار دولت 
دولت شبه فاشيستی جمهوری اسالمی از سوريه تا  

ای جمهوری    درياها و تا مراکز نظامی و هسته 
در سوريه شاهد بمباران  .  اسالمی را فرا گرفته است 

مداوم مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسالمی از  
سوی دولت اسرائيل هستيم که تاکنون منجر به از  
بين رفتن تجهيزات نظامی و کشته شدن تعداد قابل  

نظاميان وابسته به جمهوری اسالمی    توجهی از شبه 
شده است، حمالتی که جمهوری اسالمی تاکنون بی  

 .پاسخ گذاشته است 

چنين شاهد حمله سپاه    در روزهای گذشته هم 
های تجاری اسرائيل و حمله    پاسداران به کشتی 

متعلق  "  ساويز "نيروهای نظامی اسرائيل به کشتی  
براساس اخبار  .  به سپاه در دريای سرخ بوديم 

کشتی    ١٢ منتشره در طی دو سال گذشته حداقل  
) کش و يا تجاری   نفت (متعلق به جمهوری اسالمی  

" کانتينربر "و کشتی  "  سابيتی "کش    از جمله نفت 

شهرکرد در دريای سرخ و مديترانه توسط نيروی  
دريايی و يا هوايی اسرائيل مورد حمله قرار  

يکی از اهداف دولت اسرائيل از اين  .  اند   گرفته 
حمالت ايجاد مانع برای صادرات نفت به سوريه  

سپاه پاسداران نيز در طول اين مدت به سه  .  است 
کشتی تجاری اسرائيل حمله کرده است که اولين آن  

های دريای عمان بود و    اسفند سال گذشته در آب   ٨ 

در نزديکی بندر    ١۴٠٠ فروردين    ٢۴ آخرين آن  
 .الفجيره امارات 

ی اين جنگ    اما مساله اين است که ابعاد و گستره 
برای  .  تواند تشديد شود   پنهان و آشکار به داليلی می 

  ۶٠ سازی    نمونه اقدام جمهوری اسالمی برای غنی 

ی ديگری به دولت اسرائيل برای    درصدی بهانه 
ای در    انجام عملياتی عليه اهدافی نظامی و هسته 

استفاده از خاک يمن برای حمله  .  ايران داده است 
موشکی و پهپادی به اسرائيل يک احتمال ديگر  

ها را افزايش    ی اين درگيری   تواند گستره   است که می 
واقعيت اين است که برای جمهوری اسالمی  .  دهد 

موانعی برای استفاده از خاک سوريه، لبنان و  
برای حمله به اسرائيل وجود  )  نوار غزه (فلسطين  

در سوريه سياست و نقش دولت روسيه که  .  دارد 
جا دارد مانعی غيرقابل عبور    دست باال را در آن 

در لبنان نيز به دليل  .  برای جمهوری اسالمی است 
های آن اين امکان از    وضعيت سياسی و تنش 

جمهوری اسالمی گرفته شده است و در غزه نيز  
 . اين امکان بسيار محدود است 

سخنان اخير وزير خارجه اسرائيل در قبرس و  
جلسه کابينه اسرائيل برای بررسی اقدامات بيشتر  
عليه دولت ايران با حضور مقامات نظامی و  
امنيتی، اگرچه چيز جديدی نيست اما حاکی از  
امکان تشديد درگيری بين دو دولت ارتجاعی  

اين مساله بويژه با توجه به  .  اسرائيل و ايران است 
ای در وين    شرايط حساس کنونی و مذاکرات هسته 

طور که اساسا حمله    يابد، همان   ای می   اهميت فزاينده 
ای نطنز به دليل همين شرايط    اخير به سايت هسته 

. انعکاس يافت "  موساد "بيش از تمام اقدامات گذشته  

های غربی انفجار    ای بود که رسانه   اين مساله به گونه 
ای نطنز را پيام دولت اسرائيل    اخير در سايت هسته 

به آمريکا ارزيابی کردند و اين که دولت اسرائيل  
خواست با اين اقدام نشان دهد که اگر توافقی    می 

فراتر از برجام صورت نگيرد به اقدام مستقل روی  
واقعيت اين است که برقراری ارتباط  .  خواهد آورد 

تر    ديپلماتيک برخی دول عربی با اسرائيل و بحرانی 
ها با جمهوری اسالمی شرايط    شدن روابط اين دولت 

تر    را از اين نظر نيز برای دولت اسرائيل فراهم 
 .ساخته است 

های موشکی دولت    ای و برنامه   اقدامات هسته 
جمهوری اسالمی هيچ ربطی به منافع و خواست  

ها تاکنون    اين سياست .  کارگران و زحمتکشان ندارد 
ها ميليارد دالر هزينه بر دوش کارگران و    حداقل ده 

ترين    مردمی که از ابتدايی .  زحمتکشان انداخته است 
امکانات درمانی محروم هستند و در برابر ويروس  

مردمی که دستمزد،  .  اند   سالح رها شده   کرونا بی 
ها حتا کمتر از يک سوم خط    حقوق و يا مستمری آن 

فقر است، مردمی که از هر گونه آزادی سياسی  
محروم هستند، مردمی که در اعتراض به اين  
وضعيت روزانه در اعتراض هستند و قيام پرشکوه  

اين مردم نه تنها منافعی در  .  را برپا کردند   ٩٨ آبان  
ای و موشکی دولت جمهوری    های هسته   برنامه 

اين  .  اسالمی ندارند بلکه شديدا مخالف آن هستند 
هايی که    سياست جمهوری اسالمی عالوه بر هزينه 
تواند در    تاکنون به مردم تحميل کرده است، می 

تر و    صورت ادامه اين روند خطرات بزرگ 
. بيشتری برای کارگران و زحمتکشان ببار آورد 

واقعيت اين است که تنها با سرنگونی جمهوری  
اما  .  تواند به پايان برسد   ها می   اسالمی اين سياست 

سرنگونی جمهوری اسالمی اگرچه شرط ضروری  
تنها با جايگزينی حکومت  .  آن است اما کافی نيست 

ای    توان به آينده   شورايی کارگران و زحمتکشان، می 
روشن، برابری، آزادی، رفاه و صلح برای مردم  

 .ايران اميدوار بود 
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۵درصفحه   

 به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان           

 خجسته باد اول ماه مه                              

 داری روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه تمام نظم سرمايه   
 

 !رفقای کارگر 

آيند و ضرورت به    می   های سرخ کارگری در اقصا نقاط جهان به اهتزاز در   در اول ماه مه، پرچم .  المللی کارگران فرارسيده است   اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بين 
بار کرونا برای دومين سال پياپی موانعی جدی بر    گرچه پاندومی مرگ .  کنند   هاست دوران آن به سر آمده، يادآوری می   داری را که مدت   گور سپردن نظم پوسيده سرمايه 

سازند،    ا متوقف می های توليد ر   ها کارگر در سراسر جهان چرخ   پيمايی به وجود آورده است، اما ميليون   سر راه حضور گسترده کارگران در خيابان و تظاهرات و راه 
ار سوسياليسم را به  داری و استقر   های گوناگون، اراده واحد خود برای براندازی نظم سرمايه   روند و در اشکال و شيوه   با شور و حرارت به استقبال اول ماه مه می 

 .گذارند   نمايش می 

فقط هنوز نتوانسته به    داری جهانی نه   سرمايه .  سياسی و اجتماعی روبروست   -های عميق اقتصادی   داری با بحران   رسد که جهان سرمايه   اول ماه مه در شرايطی فرامی 
ازپيش ناتوانی و ورشکستگی اين نظام را به نمايش گذاشت تا آنجا که    آغاز شد بازگردد، بلکه ادامه و تشديد بحران بيش   ٢٠٠٧ شرايط  پيش از بحران عميقی که سال  

ها ميليون تن، کار خود را از    ده .  داری به کام مرگ فرستاد   دفاع را، سرمايه   ها انسان بی   ميليون .  زانو درآمد   حتی در مقابل يک ويروس و بيماری ناشی از آن نيز به 
بهداشت و درمان و دارو  .  ها، از انباشت سرمايه غافل نبود و بر سود خود افزود   ها در شهرها و بيمارستان   دار حتی در بحبوحه انباشت کشته   طبقه سرمايه .  دست دادند 

ها، بار ديگر ماهيت ضد انسانی نظام    اولويت سود و سرمايه بر سالمت و بهداشت انسان .  و واکسن و جان انسان، يکسره ابزار سود ورزی و انباشت سرمايه شد 
کشی و ضرورت براندازی آن و استقرار نظمی نوين  و    بحران کرونا، ورشکستگی و پوسيدگی نظام کثيف بهره .  داری را در برابر چشم جهانيان قرارداد   سرمايه 

 .تر ساخت   سوسياليستی را عيان 

 

 !رزمان   رفقا و هم 

رود که زير شديدترين فشارها و    طبقه کارگر ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه می .  تر است   مراتب وخيم   در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی اوضاع به 
دستمزدهای بسيار اندک و ناچيز،  .  تر شده و تمام بار آن بردوش کارگران قرارگرفته است   بحران اقتصادی پيوسته عميق .  تنگناهای اقتصادی و معيشتی قرار دارد 

که    درحالی .ه است های زحمتکش را به ستوه آورد   آور کاالهای حياتی موردنياز مردم، فقر شديد و فزاينده، بيکاری و بيماری، کارگران و عموم توده   گرانی سرسام 
اند    داده   چند ميليون نفر تنها به خاطر کرونا کار خود را ازدست .  کنند   ها زيرخط فقر زندگی می   اتفاق آن   به   قريب   شوند اما اکثريت   رحمانه استثمار می   شدت و بی   کارگران به 

های ارتجاعی و ضد    سياست .  گيری بيماری کرونا روزگار مردم را سياه کرده است   افزون بر تمام فشارهای اقتصادی، همه .  اند   که از هرگونه حمايت دولتی محروم 
به جان و سالمت  توجهی مطلق    ها، رهاسازی عامدانه توده مردم به حال خود، بی   انگاری   ها، کتمان واقعيت، سهل   پردازی   مردمی دولت حاکم در قبال کرونا، دروغ 

بار اسالمی که حتی پيش از کرونا درميان    جمهوری نکبت .  زده است   مردم، فاجعه بسيار بزرگی را برای کارگران و ديگر اقشار مردم زحمتکش در سراسر کشور رقم 
ملکرد مجرمانه و  ها بود، با کرونا و ع   کار  و مورد نفرت و انزجار آن   های مردم زحمتکش ايران، يک رژيم سرتاپا فاسد، رسوا، مفتضح و جنايت   کارگران و توده 

ها هزار تن را به کام مرگ فرستاده، صدها هزار تن ديگر را به بيماری کرونا دچار    رژيمی که تاکنون ده .  تر و رسواتر شد   اش در قبال آن، مفتضح   کارانه   جنايت 
 .قدمی خطر مرگ وانهاده است   ای در يک   گونه اقدام پيشگيرانه   ها تن ديگر را نيز بی هيچ   فرستد و ميليون   نفر را به قربانگاه کرونا می   ٣٠٠ ساخته، روزانه بيش از  

 

 !رزمان   رفقا و هم 

ديکتاتوری عريان و استبداد سياسی  .  رحمانه روبرو نيست   کارگران ايران تنها با خطر مرگ ناشی از بيماری کرونا و تنها با فقر، گرسنگی، بيکاری و استثمار بی 
. ساخته است های صنفی و سياسی خود محروم    های سياسی ازجمله حق ايجاد تشکل   دار حاکم، کارگران را از ابتدائی تر ين حقوق انسانی و آزادی   طبقه سرمايه 

جا    همه .  د گيرن   های صنفی و اقتصادی، با سرکوب، بازداشت، زندان، اخراج و حتی شالق پاسخ می   اعتصابات، تجمعات و اعتراضات کارگری ولو به خاطر خواست 
های امنيتی و قضايی عليه کارگران آگاه، به امر    سازی   پرونده .  کارگران پيشرو و فعاالن کارگری و سنديکايی در معرض ارعاب و پيگرد دستگاه پليسی قرار دارند 

های کرونائی، مبارزات کارگری در اشکال    رغم تمام اين اقدامات سرکوبگرانه و محدوديت   علی .  شده است   ها تبديل   داران و دولت آن   عادی و روزمره تمام سرمايه 
ای و    ونقل جاده   های گوناگون ازجمله درراه آهن، برق، مخابرات، حمل   پيمايی در صنايع و رشته   صدها اعتصاب و تجمع و راه .اند   متنوع و گوناگون فزونی گرفته 

اعتراضات و اعتصابات هماهنگ  .  آهن، نفت و گاز و حفاری گويای همين واقعيت است   ها، معادن، فوالد، ذوب   ها، کشت و صنعت   ها، پتروشيمی   شهری، شهرداری 
ها پااليشگاه و    که در آن  کارگران ده   ٩٩ اعتصاب فراگير کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشيمی در مرداد سال  .  فرا واحدی و فرامحلی درحال افزايش است 

گيری    که جهت   ای است   ترين اعتصابات فرا واحدی و فرامحلی و رشته   طور همزمان دست از کار کشيدند، از برجسته   های نفت و گاز و حفاری به   پتروشيمی و شرکت 
در برق نيز اعتراضات سراسری درحال  .  ای را ترسيم نمود   واحدی و پراکنده به سمت اعتصابات هماهنگ رشته   و سير تکاملی جنبش طبقه کارگر از اعتصابات تک 

 .اند   بازنشستگان تأمين اجتماعی و معلمان نيز بارها در شکل سرتاسری دست به اعتراض زده . بازتوليد است 

کارگر نيز در    های سياسی طبقه   های متعدد اقتصادی و صنفی، خواست   کند که افزون بر خواست   تجربه جنبش طبقه کارگر در دو سال اخير اين واقعيت را اثبات می 
های امنيتی    سازی   های کار، لغو احکام قضايی و پايان دادن به پرونده   آزادی تشکل مستقل و تجمع، پايان دادن به فضای امنيتی در محيط .  اند   اين مبارزات پررنگ بوده 

ً در هر اعتصاب و اعتراض کارگری بر ز   سازی ازجمله خواست   عليه کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و لغو خصوصی  بان  هايی هستند که تقريبا
 .شده است   اند و بدين اعتبار خصلت سياسی و ضد دولتی مبارزات کارگری تقويت   شده   کارگران جاری 

ه است کم و کيف  نست بنابراين سرکوب و تهديد و اخراج و زندان، نه توانسته است کارگران و  اعتصابات و مبارزات کارگری را از صحنه خارج سازد و نه حتی توا 
 .اين مبارزات و مطالبات کارگران را تنّزل دهد 

 

 !رفقای کارگر 

بر يک دوران رکود سياسی نقطه پايان گذاشت و آغازگر يک دوران پرتالطم سياسی، يک    ٩۶ ماه    اين واقعيت امروز بر همگان آشکارشده که خيزش بزرگ دی 
با رشد  وقفه ادامه داشته و    وخيزها و موانع بزرگی که کرونا ايجاد کرد، بی   رغم افت   ای و اعتصابات کارگری علی   در تمام اين دوران، مبارزات توده .  دوران انقالبی شد 

روشنی نشان داد که در تحت    به   ٩٨ قيام سراسری آبان  .  مبارزات مستقيم و علنی و حتی تعرضی درحال افزايش بوده است .  اشکال فراگير و سراسری توأم بوده است 
ويد و اعتراضات  تواند به انفجاری بزرگ فرار   ها حاد شده و به نقطه ستيز رسيده است هر رويداد بزرگ يا کوچکی می   ها و پايينی   شرايطی که تضاد ميان باالئی 

امروز عالوه بر کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران،  .  فقط يک شعار نبوده است "  پيکار کف خيابان، چه دی باشه چه آبان . "ور سازد   ای را شعله   گسترده توده 
فقط در    ها نه   که پرچم آن را بخش پيشرو طبقه کارگر برافراشت، در تمام طول اين سال "  اداره شورايی   -نان، کار، آزادی "شعار  .  اند   کشاورزان نيز وارد خيابان شده 

با جسارت و قهرمانی    ٩٨ زحمتکش و تهيدست جامعه که آبان    های   توده .  شده است   رأس مطالبات طبقه کارگر بوده بلکه به شعار و خواست عموم زحمتکشان نيز تبديل 
يورش بردند و  دار حاکم    و ازخودگذشتگی وارد عرصه نبرد روياروی با رژيم حاکم شدند، به مراکز ستم و سرکوب و نهادهای مذهبی و مؤسسات مالی طبقه سرمايه 

تمام نظم  فقط  نفرت و انزجار عميق خود از حکومت مذهبی و رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، بلکه نفرت از    آن را به آتش کشيدند، به آشکارترين شکلی نه 



 ۴ ٩١۶شماره   ١۴٠٠فروردين   ٣٠    4

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از روز 
فروردين، مسافرت و يا ورود و خروج  ١۴شنبه 

به شهرهای قرمز و نارنجی م�م�ن�وع اع�الم ش�ده 
شهری که با رن�گ س�ي�اه و  ۴٣٩در کنار .  است

 ٩قرمز و نارنجی و زرد مشخص شده اند، ف�ق�ط 
در اي�ن .  شهرستان در وضعيت آب�ی ق�رار دارن�د

 ١٣٠ميان، وضعيت ته�ران ب�ا داش�ت�ن ب�ي�ش از 

کشته در روز و بس�ت�ری ش�دن روزان�ه ب�ي�ش از 
، آن�چ�ن�ان ١٩بيمار جديد مبتال ب�ه ک�ووي�د  ١۵٠٠

وخيم و مرگبار است که مينو محرز، عضو ست�اد 
ع��ل��م��ی م��ب��ارزه ب��ا ک��رون��ا از ي��ک ه��ف��ت��ه پ��ي��ش 

 .اعالم کرده است" سياه"وضعيت تهران را 

آنچه پيک چهارم کرون�ا را نس�ب�ت ب�ه س�ه م�وج 
پيشين آن متف�اوت ک�رده اس�ت، س�رع�ت ان�ت�ق�ال، 
گسترش سريع و شيب تند م�رگ و م�ي�ر روزان�ه 

سرعت انتق�ال و اب�ع�اد .  است ١٩مبتاليان کوويد 
گسترده کرونای جهش يافت�ه ان�گ�ل�ي�س�ی ب�ه ح�دی 
ب�االس�ت ک��ه ب�ه م��دت ي�ک ه��ف�ت�ه، آم��ار رس�م��ی 

نفر در روز به بيش از  ٧٠جانباختگان کرونا از 
نفر در روز گزارش شد و تع�داد م�ب�ت�الي�ان  ٣٠٠

ه�زار  ٢۵هزار نفر ب�ه ب�االی  ٧روزانه نيز از 
وضعيتی بسيار س�خ�ت .  نفر در روز رسيده است

و کشنده که به اعتراف حسن روحانی در روزه�ا 
و هفته های پيش رو، موج چهارم کرونا از آنچ�ه 

. ه�م خ�واه��د ش��د"  ب��ل�ن��دت�ر و س�خ��ت ت��ر" هس�ت، 

وضعيتی که هم اينک در گ�زارش ه�ای وزارت 
 .بهداشت منعکس است

بر اساس اطالعيه رسمی وزارت بهداش�ت، آم�ار 
 ٣٢٨ف�روردي�ن،  ٢٧جانباختگان در روز جمعه 

ن�ف�ر اع�الم ش�ده اس�ت؛ ک�ه در م�ق�ايس�ه ب�ا روز 
نفری، رکورد ت�ازه  ٢۴چهارشنبه با يک افزايش 

البته تعداد جانباختگ�ان ک�رون�ا . ای برجای گذاشت
فروردين با برجای گ�ذاش�ت�ن  ٢٩در روز يکشنبه 

نف�ر در روز اف�زاي�ش  ۴٠۴يک رکورد تازه، به 
 ٢۵ه�م،  ١٩آمار مبت�الي�ان ج�دي�د ک�ووي�د .  يافت

ه�زار  ٣نفر گزارش شده است که  ٢۶١هزار و 
نفر از آنان در ب�ي�م�ارس�ت�ان ه�ای کش�ور  ٢٠٧و 

اعالم اينگون�ه آم�اره�ای رس�م�ی .  بستری شده اند
در شراي�ط�ی اس�ت ک�ه س�ازم�ان ن�ظ�ام پ�زش�ک�ی 
کشور و حتی کسانی از درون ستاد مل�ی م�ب�ارزه 
با کرونا، آمارهای دولتی را غير واق�ع�ی دانس�ت�ه 
و بارها اعالم کرده ان�د ک�ه ت�ع�داد واق�ع�ی کش�ت�ه 

 ٣ت�ا  ٢شدگان و مبتاليان روزانه ويروس کرونا 
برابر آمارهای رسمی اعالم شده توسط  وزارت 

در واقع آن�چ�ه ب�اي�د ب�ر آن ص�ح�ه .  بهداشت است
گ��ذاش��ت اج��رای س��ي��اس��ت ج��ن��اي��ت��ک��اران��ه دول��ت 

اس�ت "  ايمنی گ�ل�ه�ای" جمهوری اسالمی مبنی بر 
که حاصل آن در روزهای اخير با ق�رب�ان�ی ش�دن 

. نفر در روز آش�ک�ار ش�ده اس�ت ١٠٠٠تا  ٨٠٠

وضعيت مرگباری که ه�م�چ�ن�ان در ح�ال ش�ت�اب 
اس��ت و آن��گ��ون��ه ک��ه حس��ن روح��ان��ی و وزارت 
بهداشت اعالم ک�رده ان�د، ب�ا ش�دت گ�ي�ری م�وج 
چهارم کرونا، آمار فوتی های روزانه ک�رون�ا در 

 .ايران به طور رسمی هم چهار رقمی خواهد شد

باال رفتن سريع آمار مبتاليان و شيب تند مرگ و 
مير ناشی از اپيدمی کرونای جه�ش ي�اف�ت�ه، ت�ن�ه�ا 
يک سوی اين معادله مرگبار در وضعيت کن�ون�ی 

ط��رف دي��گ��ر اي��ن م��ع��ادل��ه، آش��ک��ار ش��دن .  س��ت
بحران در مديريت کرونا است که اين روزها در 
درون دولت و وزارت بهداشت ب�ازت�اب ب�ي�رون�ی 

شيوع پيک چهارم کرونا، ب�ه نس�ب�ت�ی .  يافته است
که موج�ب اف�زاي�ش م�رگ و م�ي�ر و ب�اال رف�ت�ن 
سريع آم�ار م�ب�ت�الي�ان ک�رون�ا در اي�ران ش�د، ب�ه 
درجه ای هم بر شکاف و بحران مديري�ت ک�رون�ا 

دامنه اين بحران ک�ه .  در جمهوری اسالمی افزود
در روزهای گذشته ب�ه ص�ف�ح�ات روزن�ام�ه ه�ای 
حکومتی و رسانه های خبری کشي�ده ش�ده اس�ت، 
از يک طرف شکاف م�ي�ان وزارت ب�ه�داش�ت و 
حسن روحانی را بازتاب داده اس�ت و از ط�رف 
ديگر کشمکش ها و اخ�ت�الف�ات درون�ی اعض�ای 

 .ستاد ملی مبارزه با کرونا را علنی کرد

ماجرا به روز های پيش از ت�ع�ط�ي�الت ن�وروزی 
به روزهايی که وزارت بهداشت و .  بر می گردد

جامعه پزشکی اي�ران نس�ب�ت ب�ه ش�ي�وع وي�روس 
کرونای ج�ه�ش ي�اف�ت�ه ب�ه دول�ت هش�دار دادن�د و 
خواستار ايجاد محدوديت های سفری و هم�چ�ن�ي�ن 
بستن مرزهای زمينی، ه�واي�ی و آب�ی کش�ور در 

ب�ا اي�ن ه�م�ه و ب�ه .  ايام تعطيالت نوروزی شدن�د
رغ�م ن�گ��ران�ی ه�ای م�وج�ود، ن��ه ت�ن�ه��ا م�رزه��ا، 
خصوصا مرزهای زمينی ايران و ع�راق ت�وس�ط 
دولت بسته نشدند، بلکه محدوديت های مس�اف�رت�ی 

نتيجه آن شد ک�ه .  هم به طور واقعی ايجاد نگرديد
با پايان تعطيالت ن�وروزی، ب�ه ي�ک�ب�اره س�راس�ر 
ايران با موج جديدی از شيوع و گسترش اپي�دم�ی 

با ب�اال رف�ت�ن آم�ار م�ب�ت�الي�ان، .  کرونا مواجه شد
بيمارستان ها از بيماران حاد کرونايی پ�ر ش�دن�د، 
تعداد زيادی از ب�ي�م�اران ج�دي�د در س�ال�ن ه�ا و 
راهروی بيمارستان ها خواب�ان�ده ش�دن�د و اک�ن�ون 
کار به جايی رسيده است که پذيرش همه بيم�اران 

در واق�ع .  حاد کرونايی عمال ناممک�ن ش�ده اس�ت
ي��ک��ی از دالي��ل ب��اال رف��ت��ن آم��ار کش��ت��ه ش��دگ��ان 
روزانه، پر شدن ظرفيت بيمارست�ان ه�اس�ت، ک�ه 
کادر درمانی را در وض�ع�ي�ت ن�اچ�اری گ�زي�ن�ش 

 . ميان بيماران وخيم و وخيم تر قرار داده است

با شکل گيری اين وضعيت مرگ�ب�ار، ب�ح�ران در 
اب�ت�دا، مس�ئ�والن .  مديرت ک�رون�ا ن�ي�ز ع�ل�ن�ی ش�د

فروردين، ب�ا ص�دور  ١٧بهداشتی روز سه شنبه 
دو هفته تعطيل�ی " اطالعيه ای کم سابقه، خواستار 

آن��ان در .  در کش��ور ش��دن��د"  ک��ام��ل س��راس��ری
اي�ن "  ب�الف�اص�ل�ه" اطالعيه خود هشدار دادند، اگر 

تعطي�ل�ی ک�ام�ل و س�راس�ری دو ه�ف�ت�ه ای اج�را 
ب�ر اث�ر اب�ت�ال ب�ه "  ه�زار ن�ف�ر ٢٠حداقل "نشود، 
جان می ب�ازن�د و آم�ار ف�وت�ی ه�ا ه�م  ١٩کوويد 

. در روز ب�رس�د"  نفر ۶٠٠باالی " ممکن است به 

اگرچه چند ساعت بعد، ص�دور اي�ن اط�الع�ي�ه و 
از "  دو هفته تعطيلی کامل س�راس�ری" درخواست 

طرف روابط عمومی معاون�ت وزارت ب�ه�داش�ت 
تک�ذي�ب ش�د، ام�ا ي�ک روز ب�ع�د، س�ي�م�ا س�ادات 
الری، سخنگوی وزارت بهداشت با اعالم اي�ن�ک�ه 

ن�ف�ر در  ۶٠٠آمار فوتی ها در روزهای آتی ب�ه 
روز خواهد رسيد، ب�ر ب�ح�ران�ی ب�ودن وض�ع�ي�ت 

ايرج حريرچی، م�دي�ر ک�ل .  موجود مهر تائيد زد
وزارت بهداشت نيز در يک برنامه تلويزيونی ب�ا 
تاکيد ب�ر اف�زاي�ش ف�وت�ی ه�ای روزان�ه ب�ه ب�االی 

نفر اعالم کرد، افرادی در درون ستاد مل�ی  ۶٠٠
مبارزه با کرونا هستند که ن�م�ی خ�واه�ن�د ش�راي�ط 

وق�ت�ی خ�ب�رن�گ�ار از او .  برای مردم ب�ه�ت�ر ش�ود
پرسيد که اي�ن اف�راد چ�ه کس�ان�ی هس�ت�ن�د؟ اع�الم 

 . کرد، از ذکر نام آنان معذور است

با علنی شدن اختالفات در درون س�ت�اد م�دي�ري�ت 
کرونا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مب�ارزه 
با کرونا که رياست آن را خود ع�ه�ده دار اس�ت، 

ستاد ملی کرونا ي�ک س�خ�ن�گ�و دارد، ن�م�ی :  گفت
در .  شود هرکسی در ت�ل�وي�زي�ون چ�ي�زی ب�گ�وي�د

اي�ن ".  مبارزه با کرونا همه بايد يک ص�دا ب�اش�ي�م
سخنان حسن روحانی، واکنش وزير ب�ه�داش�ت را 

سعيد نم�ک�ی در پ�اس�خ ب�ه روح�ان�ی .  بر انگيخت
در زمينه حرف غير کارشن�اس�ی از : " اعالم کرد

محل مورد اعتماد کارشناسی مردم، اگ�ر ان�ت�ظ�ار 
تک صدايی داريم، اشتباه است؛ من نمی توان�م ب�ا 

س�ع�ي�د ن�م�ک�ی از ".  سالمت مردم مص�ال�ح�ه ک�ن�م
موقعيت پيش آمده استفاده کرد و به سخنان پيشي�ن 

ستاد ملی مبارزه با کرون�ا "روحانی که گفته بود، 
تصميمی می گيرد، همه مسئول هستند و ب�اي�د آن 

مص��ادي��ق را وزارت : " را اج��را ک��ن��ن��د، گ��ف��ت
اصال ستاد ملی مق�اب�ل�ه ب�ا .  بهداشت تعيين می کند

کرونا بدون مصاديق وزارت ب�ه�داش�ت م�ع�ن�اي�ی 
اصال ما بيرون م�ی آي�ي�م، آن ه�ا تص�م�ي�م .  ندارد

اي�ن�ط�ور ن�م�ی ت�وان .  بگيرند و به ما اب�الغ ک�ن�ن�د
ما در دام يکی از سهمگين .  مملکت را اداره کرد

 ". ترين اپيدمی های اين مملکت هستيم

ماجرای اختالف�ات دورن�ی ب�ه اي�ن�ج�ا ک�ه رس�ي�د، 
محمود واعظی، رئيس دفت�ر روح�ان�ی ن�ي�ز وارد 
گود شد و در واکنش به سخنان سعي�د ن�م�ک�ی ک�ه 
پيش از اي�ن وزارت کش�ور را در ب�ازگ�ذاش�ت�ن 
: مرزهای زمينی کشور مقصر دانسته بود، گ�ف�ت

نبايد توفيقات را متعلق به يک دستگاه دانس�ت و " 
در زمان خيزش بيماری دست�گ�اه ه�ای دي�گ�ر را 

مردم شاهد رفتارهای ما هس�ت�ن�د و .  مقصر خواند
دوگانگ�ی ه�ا و ري�اک�اری ه�ا را تش�خ�ي�ص م�ی 

 ". دهند

ب��ه راس��ت��ی ريش��ه ب��ح��ران در م��دي��ري��ت ک��رون��ا 
کجاست و چ�را اي�ن ب�ح�ران اک�ن�ون ع�ل�ن�ی ش�ده 
اس��ت؟ اي��ن��ک��ه گ��ف��ت��ه ش��ود ب��ح��ران م��وج��ود ف��ق��ط 
محصول اوج گيری موج چهارم کرونا در اي�ران 

بحران موج�ود ن�ت�ي�ج�ه .  است، حرف دقيقی نيست
ش��ک��س��ت ک��ل س��ي��اس��ت ه��ای ک��رون��اي��ی دول��ت 

م�اه گ�ذش�ت�ه اس�ت ک�ه  ١۵جمهوری اسالمی در 
اکنون ب�ا اوج گ�ي�ری پ�ي�ک چ�ه�ارم ب�ه ص�ورت 
علنی در درون وزارت ب�ه�داش�ت و س�ت�اد م�ل�ی 

 . مبارزه با کرونا بازتاب يافته است

در پيک های گذشته اپ�ي�دم�ی ک�رون�ا، ت�وده ه�ای 
مردم ايران با آمار کشته شدگان باالتر از ام�روز 

ب�رای ن�م�ون�ه، آم�ار کش�ت�ه .  هم م�واج�ه ب�وده ان�د
، از م�ي�زان ٩٩شدگان رسمی کرونا در آبان ماه 

در .  فوتی ه�ای روزه�ای اخ�ي�ر ه�م ب�ي�ش�ت�ر ب�ود
آبان سال گ�ذش�ت�ه، ب�ر اس�اس "  دوشنبه های سياه" 

همان آمارهای رسمی و جعلی وزارت ب�ه�داش�ت، 
در آن .  نفر در روز ج�ان ب�اخ�ت�ن�د ٣٣۵بيش از 

روزها هم وضعيت همانند امروز آنچن�ان ف�اج�ع�ه 
ب��ار ب��ود، ک��ه وزي��ر ب��ه��داش��ت، م��ع��اون��ان او و 

ه�م " مسئولين ستاد ملی مبارزه با کرونا در ي�ک 
مشترک اعالم کردند، ای م�ردم ب�ه داد "  صدايی

 پيک چهارم، بحران در مديريت کرونا 
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۴از صفحه   

های مردم در قيام سراسری بار ديگر نشان دادند که ديگر    توده .  داری حاکم را به نمايش گذاشتند   سرمايه 
توانند وضع موجود را تحمل کنند و برای تغيير و دگرگونی بنيادی آن، به اقدام عملی و    خواهند و نمی   نمی 

رغم گذشت يک سال و نيم از قيام آبان اما تمام شواهد و مختصات دوران    به .  اند   مبارزه تا پای جان روی آورده 
تا  .  های شديد اجتماعی است   پرتالطم سياسی کنون حاکی از آن است که جامعه کماکان آبستن حوادث و تکان 

گويند و    های اجتماعی سخن می   آنجا که حتی عناصری از درون طبقه حاکم پيوسته از خطرات بروز تکان 
های موجود باشکست    های طبقه حاکم برای حل بحران   تمام راه .  دهند   صراحت خطر انقالب را هشدار می   به 

ها و نيازهای طبقه کارگر و ساير    ای در هيچ سطحی برای پاسخگويی به خواست   هيچ اراده .  اند   روبرو شده 
اما سرکوب و  .  گری بيشتر بوده است   يگانه پاسخ ارتجاع حاکم سرکوب و وحشی .  زحمتکشان وجود ندارد 

 .ناپذيری انقالب ايجاد نخواهد کرد   گری، نظم موجود را نجات نخواهد داد و تغييری در اجتناب   وحشی 

 

 !رفقای کارگر 

چراکه تنها طبقه کارگر است که  .  ناپذير است و وظيفه پرولتاريا در انقالب بسيار مهم و دشوار   انقالب اجتناب 
تنها  .  ای جدا از هم را دريک جنبش واحد سراسری به هم پيوند دهد   های اعتراضی توده   تواند و بايد جنبش   می 

عنوان يک نيروی سراسری از اقتدار و توانايی شکل دادن به يک جنبش سراسری    طبقه کارگراست که به 
تنها طبقه کارگراست که با متشکل شدن و استفاده از اشکال عمده مبارزه خود از نمونه  .  برخوردار است 

تواند يک جنبش متحد سراسری برای سرنگونی رژيم    مبارزات اقتصادی و سياسی عمومی و سراسری می 
از درون اشکال عالی مبارزه طبقه کارگر  .  جمهوری اسالمی را شکل دهد و انقالب را به پيروزی  برساند 

شوند ، دولت شورايی در    های سياسی اعمال حاکميت طبقه کارگر پديدار می   عنوان ارگان   است که  شوراها به 
گيرد و با استقرار حکومت شورايی است که کارگران و زحمتکشان    های مردم قرار می   برابر عموم توده 

خوشبختانه  شوراها و آلترناتيو شورايی و کارگری طی دو سال  .  گيرند   توانند سرنوشت خود را در دست   می 
اين .  انگيزی جای خود را درميان کارگران و زحمتکشان باز و حتی تثبيت کرده است   گذشته با سرعت شگفت 

  .موضوع اما از اهميت اشکال مبارزه کارگری و شکل گيری شوراها در جريان اين مبارزات نمی کاهد

. اکنون بايد خود را آماده و تجهيز کند   دهی اعتصابات سراسری از هم   بنابراين طبقه کارگر برای سازمان 

ها و صنايع و مؤسسات توليدی و    های اعتصاب را بايد در تمام کارخانه   های مخفی کارخانه و کميته   کميته 
رشته    های اعتصاب در واحدهای مختلف، کميته هماهنگی اعتصاب در يک   خدماتی ايجاد کرد و از پيوند کميته 

تر، با    بديهی است که در مراحل پيشرفته .  معين را که از نيازهای مبرم مرحله کنونی جنبش است سازمان داد 
توان تشکيالت هماهنگی و کميته اعتصاب سراسری فرا    های مختلف، می   های هماهنگی رشته   پيوند کميته 

ترين کارگران قرارگرفته    اين وظيفه بسيار مهم و سنگين بردوش پيشروترين و آگاه .  ای را سازمان داد   رشته 
. محصول آن بود   ٩٩ نفت نخستين گام مؤثر را در اين زمينه برداشت که اعتصاب فراگير مرداد  .  است 

آهن، مخابرات، پتروشيمی و کارگران فکری    اپراتورهای برق فشارقوی، کارگران توزيع برق، کارگران راه 
اند    های اوليه اما مهمی در اين زمينه برداشته   وپرورش و برخی کارگران ديگر گام   در بخش خصوصی آموزش 

ها نيز بايد در همين مسير گام    ها، فوالد و ساير بخش   معادن ، خودروسازی .  های بعدی تکميل شود   که بايد با گام 
 .نهند 

 

 !رفقای کارگر 

ها و اشکال مبارزاتی مختص اين طبقه و    يابی و شيوه   با متشکل شدن طبقه کارگر و کاربست اشکال سازمان 
توان و بايد ساير اقشار زحمتکش را حول پرچم طبقه کارگر بسيج    ورود تأثيرگذار آن به صحنه است که می 

جز اين باشد، تالطم سياسی  .  های سياسی را به پيروزی رساند   کرد و پديدارشدن قيام و انقالب از درون تالطم 
سالح مبارزاتی بسيار مهم و بُرنده طبقه  .  جامعه ولو به قيام و انقالب منجر شود، قرين پيروزی نخواهد شد 

تواند رژيم را    های اقتصادی و سياسی سرتاسری است که می   طبقه کارگر با اعتصاب .  کارگر اعتصاب است 
طورجدی فلج کند، رهبری تمام جنبش را به دست گيرد، اعتصاب عمومی سياسی را سازمان دهد و بستر    به 

 .ای و سرنگونی نظم حاکم را فراهم سازد   قيام مسلحانه پيروزمند توده 

 

 !رفقای کارگر 

اول ماه مه را در همبستگی با کارگران سراسر جهان تعطيل کنيم ، دست از کار بکشيم و به هر شک�ل م�م�ک�ن و  
ال�م�ل�ل�ی ک�ارگ�ران ع�ل�ي�ه ن�ظ�م    ازياد نبري�م ک�ه اول م�اه م�ه روز ات�ح�اد ب�ي�ن .  ابتکاری اين روز را گرامی بداريم 

داری و اعالم اين واقعي�ت اس�ت ک�ه ب�رای ن�ج�ات ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و ک�ل بش�ري�ت از ش�ر مص�ائ�ب�ی ک�ه    سرمايه 
 .دداری ب�����ه ب�����ار آورده اس�����ت، راه�����ی ج�����ز س�����وس�����ي�����ال�����ي�����س�����م وج�����ود ن�����دار   س�����رم�����اي�����ه 

 

 المللی کارگران خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بين

 باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده -داری نابود باد نظام سرمايه

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری سالمی

١۴٠٠فروردين  ٢٩  
 

 

٣از صفحه   

ب�ه ت�ن�ه�اي�ی ق�ادر ب�ه ک�ن�ت�رل و " ما برسيد که ما 
". متوقف کردن اپيدمی کرونا در اي�ران ن�ي�س�ت�ي�م

" دوشنبه ه�ای س�ي�اه" چرا در آن روزها و در آن 

آبان گذشته وزير بهداشت، حسن روحانی و ست�اد 
ملی مبارزه با کرونا همانند روزهای اخير به پ�ر 
 و پای هم نپيچيدند و گريبان همديگر را نگرفتند؟ 

روشن است با اوج گيری پ�ي�ک چ�ه�ارم، اک�ن�ون 
شيرازه مديريت بحران کرونا به طور واق�ع�ی از 

اک�ن�ون ن�ه ت�ن�ه�ا آب�روي�ی .  دستشان در رفته اس�ت
برايشان در ن�زد ت�وده ه�ای م�ردم ب�اق�ی ن�م�ان�ده 
است، بلکه با علنی شدن اختالفات درون�ی دي�گ�ر 

م�اه "  تک صدايی" قادر نيستند تا سمفونی مرگبار 
های گذشته خ�ود را ب�ه گ�وش ت�وده ه�ای م�ردم 

اکنون همه دعوای درونی آنان  بر .  ايران برساند
سر اين است که تشت رسوايی بی ل�ي�اق�ت�ی و ب�ی 
کفايتی شان در مديريت کرونا آنچ�ن�ان از ب�ام ب�ه 
زير افتاده است که هر ط�رف چ�اره ک�ار را در 

در اي�ن .  مقصر اعالم کردن طرف مقابل می داند
وضعيت که شکست سياست های کروناي�ی رژي�م 
برای همگان روشن شده اس�ت، حس�ن روح�ان�ی، 
برای کتمان شکست مديريت کرونا، هم�چ�ن�ان ب�ه 

در "  ت�ک ص�داي�ی" دنبال وح�دت روي�ه و اع�الم 
بيان آمار و ارقام  جعلی کشته شدگان و مبت�الي�ان 

وزي��ر ب��ه��داش��ت ه��م از س��ِر .  اس��ت ١٩ک��ووي��د 
اي�ن�ط�ور ن�م�ی ت�وان : "استيصال اعالم کرده است

ما در دام يکی از سهمگين .  مملکت را اداره کرد
 ".  ترين اپيدمی های اين مملکت هستيم

 ١۵در واقع اکنون بر م�ج�م�وع�ه ش�ک�س�ت ه�ای 

م�اه��ه دول�ت در م�دي��ري��ت ب��ح��ران ک��رون��ا، ب��اي��د 
ناکام�ی دول�ت در واکس�ي�ن�اس�ي�ون م�ردم را ن�ي�ز 

در چ��ن��د م��اه گ��ذش��ت��ه، خ��واس��ت   . اض��اف��ه ک��رد
واکسيناسيون رايگان، مطمئن، سريع و ه�م�گ�ان�ی 
به يکی از مطالبات ضروری مردم اي�ران ت�ب�دي�ل 

مطالبه ای که از ط�رف دول�ت اس�اس�ا .  شده است
جدی گرفته نشده و ب�ی ت�وج�ه�ی دول�ت در ام�ر 
واکسيناسيون و اي�ن�ک�ه ک�م�ت�ر از ن�ي�م درص�د از 
مردم ايران تا کنون واکسينه شده اند، يکی دي�گ�ر 
از ع��ل��ل ش��ک��اف م��وج��ود ب��ح��ران در م��دي��ري��ت 

ام�ری ک��ه ب�ا ت�وج�ه ب�ه ن��ارض�اي�ت��ی .  ک�رون�اس�ت
عمومی مردم و نزديک بودن نم�اي�ش ان�ت�خ�اب�ات�ی 
خرداد ماه، بيش از ه�ر م�ول�ف�ه دي�گ�ری م�وج�ب 
تعميق شک�اف ب�ح�ران در م�دي�ري�ت ک�رون�ا ش�ده 

 . است

 پيک چهارم،
بحران در مديريت کرونا    

 به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان

 خجسته باد اول ماه مه
 داری روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه تمام نظم سرمايه

رژيم جمهوری اسالمی را 

بايد با يک اعتصاب 

عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به مناسبت اول مه     
 

 !عليه سرمايه داری، زنده باد انقالب کارگری
 

تحت فشار  راندر آستانه اول مه، روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر، رنج و مصائب نظم کاپيتاليستی بيش از هرزمانی طبقه کارگر را در جهان و در اي
سرمايه داری از يک طرف با تحميل فقرگسترده و در بسياری .  شکاف فقر و ثروت  به عريانترين شکل سيمای دنيای معاصر را ترسيم ميکند.  قرار داده است

سب سود ط ککشورها فقر مطلق زندگی اکثريت عظيم صدها ميليونی انسان کارکن و کارگران را در آستانه تباهی قرار داده و از طرف ديگر با تامين شراي
دولتهای سرمايه داری حاکم در .   نجومی اقليت سرمايه داران صاحب موسسات کاپيتاليستی تداوم استثمار خشن اين نظم وارونه و ضد انسانی را تضمين ميکند

کشمکش روزمره و دايمی کارگران و . سراسر دنيا، نهاد کارگزار و حافظ منافع همين سرمايه داران و مستقيما ضد کارگر و ضد منافع اردوی بيشمار کار هستند
 . اردوی کارپاسخی به مصائب گسترده و ناهنجاريهای عميق ناشی از شکاف پايه ای فقرو ثروت تحميل شده بر طبقه کارگر و بشريت است

 

ميليونها انسان را به کام مرگ کشاند و در .  در سال گذشته و جاری اپيدمی کرونا ابعاد فجايع جاری را به سطح غير قابل تحمل در سراسر جهان رسانده است
کرونا بيش از هر واقعه ای .  فاجعه کرونا بر نان و جان و معيشت و سالمت انسان بی سابقه و تکان دهنده استاثرات .  ابعاد دهها ميليونی به آن مبتال شده اند

ناآمادگی و ناتوانی دولتهای بزرگ و کوچک سرمايه داری، برای مقابله با ويروس .  بدون نقاب ارجحيت سودپرستی سرمايه داری را بر حيات انسان برمال کرد
ش نه از سر بی امکاناتی و نداشتن دانش علمی و پزشکی، يا بی اطالعی از راههای موثر مقابله با يک فاجعه طبيعی و پزشکی، بلکه از سر گرد ١٩  -کوويد

هم .  تسرمايه در حوزه های سودورزی نجومی به نفع انباشت سرمايه غير از عرصه های پزشکی و تامين سالمت و معيشت و رفاه شايسته برای انسان اس
تعاون و ای اکنون توليد و توزيع واکسنهای کرونا به بيزنسهای بزرگ سود ورزی در ميان قدرتهای بزرگ و شرکتها و دولتهای سرمايه  تبديل شده و به ج

قيمت ادامه  به همکاری در جهت سرعت عمل سريعتر و با کيفيت تر برای مقابله با ويروس کرونا، رقابت و مانع تراشی در مقابل واکسيناسيون سريع و همگانی
کارگران و مردم در جهان .   اين حقيقت تلخ نظم وارونه کنونی و اوج ضديت کارکرد دولتهای سرمايه با حيات انسان است. مرگ و ميرانبوه انسانها، جاری است

و عدم تامين شت يکبار ديگر اين واقعيت تلخ را تجربه  کردند، که اين نظام ضد انسانی منشاء فقر و فالکت و گرسنگی و بيکاری و بيماری و عدم تامين معي
سرمايه داری نظم استثمارگر و اسارتبار انسانها است که در روز جهانی .  درمان و امکانات پزشکی برای شهروندان و مانع مقابله موثر با ويروس کرونا است

 . کارگر بر واژگونی آن پای ميفشاريم

شرايط زندگی برای اکثريت جامعه يعنی مردم محروم و کارگر و .  در ايران فقر و گرسنگی، بيکاری و بيماری، عدم تامين معيشت و سالمت بيداد ميکند
زندگی .  کرونا نيز به گرانی و گرسنگی و سيل و زلزله و کليه فروشی و سرکوب روزانه اضافه شد.  زحمتکش، هر روز و هر ساعت غير قابل تحملتر ميشود

شت و درمان معيزير خط فقر، ابتالی ميليونی به کرونا و مرگ و مير روزمره و نبودن امکانات پزشکی و درمانی و عدم دسترسی به واکسن، مساله عدم تامين 
اين در شرايطی است که حاکميت سياه جمهوری اسالمی و .  و واکسن را اکنون به معضل اکثريت عظيم چند ده ميليونی کارگران و مردم ايران تبديل کرده است

با اين شرايط دشوار کارگران به اشکال مختلف برای تحقق مطالبات خود مبارزه .  دولت پاسخگوی کمترين نيازهای معيشتی و سالمتی کارگران و مردم نيست
 .کنند کرده و می

تر رسادر اول مه امسال رسالت جنبش ما، جنبش طبقه کارگرجهانی و جنبش کارگری ايران به عنوان بخشی از اردوی بين المللی کارگران، برافراشتن  
با صدای رساتر از هميشه ميگوئيم اين .  ادعانامه و نقد و اعتراض عميق عليه عملکرد ضد کارگری و ضد انسانی کاپيتاليسم و حکومتهای سرمايه داری است

کارگران که هر روز چرخهای توليد در جهان را بحرکت در مياورند، هر دقيقه نيازهای ميلياردها بشر را .  نظام صالحيت اداره  جامعه را ندارد و بايد برود
بايد سرنگون شود و به .  اين نظام شايسته بشر امروز نيست.  توليد ميکنند، خود نيز ميتوانند، سرنوشت خود را به دست بگيرند، جامعه را اداره و مديريت کنند

 .  جايش آلترناتيو کارگری و سوسياليستی متکی به اداره شورايی جامعه جانشين شود

بشريت از  جاتاول مه روز اعالم کيفرخواست طبقه کارگر عليه نظم وارونه کاپيتاليستی، روز اعالم اتحاد و همبستگی حول راه حل کارگری و سوسياليستی ن
طبقه کارگر در هر کشور الزمست به ابزارهای موثر نبرد با دولتهای سرمايه داری حاکم مجهز .  رنج و درد و مصائب غير قابل تحمل نظام سرمايه داری است

به سازمانهای توده ای پيشبرد مبارزات آنی و آتی و اقتصادی و سياسی .  حزب کمونيستی و طبقاتی خود را بعنوان ابزار سازماندهی انقالب کارگری بسازد. شود
شوراها و ديگر ارگانهای عمل مستقيم کارگری و توده ای را سازمان داده و برای بزير کشيدن نظام سرمايه داری و برقراری دولت کارگری .  خود متکی شود

 .شورايی متحد شود

اعالم ن، ما احزاب و جريانات کمونيست و چپ همراه با طبقه کارگر ايران در اول مه امسال، ضمن اعالم همبستگی با ديگر بخشهای طبقه کارگر در جها
اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و .  ميکنيم، فقر و گرسنگی و بيکاری و بيماری و تداوم اختناق و سرکوب در جامعه را تحمل نميکنيم

ات تلنبار راضديگر بخشهای حق طلب جامعه،عليرغم محدوديتهای کرونائی و سرکوب و زندان و بازداشتهای فعالين کارگری و اجتماعی،تنها گوشه هايی از اعت
در اعتراضات و مبارزات جاری کارگران بر تامين فوری هزينه لوازم زندگی و معيشت .  شده در حال فوران عليه وضع موجود و جمهوری اسالمی است

اعالم کرده اند،  کارگران در مقابل دستمزدهای چند بار زيرخط فقر دولتی، به روشنی .  مکفی، درمان،سالمت و واکسيناسيون همه ساکنين کشور تاکيد ميکنند
به عالوه بر تامين بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار، آزادی فوری کارگران زندانی و .  دستمزد نبايد  کمتر از دوازده و نيم ميليون تومان باشدحداقل 

 . کليه زندانيان سياسی، بر آزاديهای سياسی و حق اعتصاب و تشکل و ديگر خواستهای عاجل اقتصادی و سياسی طبقه کارگر پافشاری ميکند

به .  ميگويديک شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست اول مه را به طبقه کارگر و همه انسانهای کارکن و معترض به نظم کاپيتاليستی در جهان و ايران تبر
با خانواده های کارگری و محرومان و کسانی که قربانی بيماری .  سازماندهندگان اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال سختی که گذشت درود ميفرستد

ما از کارگران و رهبران و فعالين پيشرو مبارزات کارگری ميخواهيم، با رعايت استانداردهای پزشکی و بهداشتی، با .کرونا شدند، اعالم همدری ميکند
در اول مه اعالم کنيم، سرمايه داری مسبب و بانی کليه مشقات انسانها در کره خاکی است، .  اجتماعات ممکن و ابتکارات متنوع، روز اول مه را گرامی بدارند

 ! انقالب کارگری و سوسياليسم تنها راه نجات بشريت است

 

 زنده باد اول مه

 زنده باد اتحاد بين المللی کارگران

 داری  سرنگون باد نظام استثمارگر سرمايه

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم 

  ٢٠٢١مه  -١۴٠٠ارديبهشت 
 

 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر،سازمان فدائيان  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری: امضاها
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ها در همين  تمام اپوزيسيون بازی آن.  همين و بس
يعنی جمهوری .  شود چهارچوب خالصه می

اسالمی بماند و اصالحات ناچيز در آن صورت 
تر جا  هايی که خود را راديکال اما آن.  گيرد
زنند و شعار گذار از جمهوری اسالمی را سر  می
اند، به اين صراحت از برجای ماندن  داده

چيز  اما همه.  کنند جمهوری اسالمی دفاع نمی
ها  آن.  مانده است به مجلس مؤسسان موعود

خواهند با مسالمت و بدون خشونت و احياناً با  می
پادرميانی و مداخله سازمان ملل، جمهوری 

تمام .  اسالمی به خواست مردم تمکين کند و برود
. اين ادعاها يعنی جمهوری اسالمی بماند و نرود

وصلوات رفتنی  چون جمهوری اسالمی با سالم
اين را صدها بار با سرکوب حتی .  نيست

آميزترين اعتراضات مردم نشان داده و  مسالمت
هر جا هم که الزم بوده با کشتار هزاران تن از 

برای سازمان ملل .  مردم ايران اقدام کرده است
که چه چيزی بايد  اما اين.  کند هم تره خورد نمی
هم از همان نوع ادعای پوشالی  جايگزين شود، آن

. ماند تا روزی که کنار رود می.  کنار رفتن است

های کارگر و  ها تن از توده واکنش ميليون
. زحمتکش به اين ادعاهای کذائی پوشيده نيست

خواهند از يک سوراخ  اند که نمی ها نشان داده آن
کمترين توجهی به اين .  دو بار گزيده شوند

لذا برای .  اند های پوشالی نکرده آلترناتيو سازی
مانده است، توسل  اين ارتجاع مغلوب، آنچه باقی

درپی به نيروهای نظامی و سرکوب رژيم  پی
کار شوند و کشور را از شر  به است که دست

 . انقالب نجات دهند

های  اما تصور نشود که فقط اپوزيسيون
بورژوائی رژيم در خارج از کشورند که صدای 

جوئی برای مقابله  پای انقالب را شنيده و به چاره
طلب  جناح موسوم به اصالح.  اند با آن برخاسته

به .  رژيم در داخل نيز شديداً نگران است
ها که نگاه  ها و صفحات اينترنتی آن روزنامه

های متعددی از وخامت  شود، روزمره نوشته
يابد، به جناح رقيب هشدار  اوضاع  انتشار می

دهند که خطر انقالب را که هرلحظه  می
اما از سوی .  شود، جدی بگيرد تر می نزديک

درپی به مردم نيز اندرز  های پی ديگر با مصاحبه
"بار است دهند که انقالب فاجعه می دوباره نبايد . 

ها  انقالب.  به سمت يک انقالب ديگر رفت
و برای "  اند، پيامدهای سنگينی دارند پرهزينه

که ظاهراً مردم را بترسانند از جنگ و  اين
اما اينان .  زنند ای شدن ايران حرف می سوريه

آفرينی  توانند نقش گويا هنوز بر اين پندارند که می
انقالب، نياز جبری .  کنند و مردم را فريب دهند

جامعه ايران است و با حرف و تهديد کنار 
. ها بدهکار نيست گوشش به اين حرف.  رود نمی

طلبان  اصطالح اصالح هاست که همين به سال
سرائی کردند و گفتند دوران  عليه انقالب ياوه

اما به عينه ديدند .  ها به پايان رسيده است انقالب
ها و تضادها بيش  که زور شرايط عينی، بحران

ديدند که بار .  کردند از آن است که تصور می
رشته  با يک ٩۶ديگر دوران انقالبی از سال 

مبارزات پردامنه برای سرنگونی جمهوری 
ديدند که بار ديگر مردم در آبان .  اسالمی گرديد

به قيام روی آوردند و قبل از همه نهادها و  ٩٨

های نظامی، امنيتی و مذهبی رژيم را  ارگان
انقالب زورش بيش از آن .  موردحمله قراردادند

مردم .  نشينی کند است که با هشدار و تهديد عقب
خواهند و  اند که ديگر نمی ايران آشکارا نشان داده

توانند به شيوه گذشته زندگی کنند و طبقه  نمی
تواند به  حاکم نيز نشان داده است که ديگر نمی

همه بدان  اين.  شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
بنابراين .  معنا ست که تغيير ناگزير است

طلبان درون طبقه حاکم  در داخل که  اصالح
کلی از کنترل خارج  بينند اوضاع دارد به می
ها  چيز بر باد رود، آن شود و ممکن است همه می

از آنجائی .  اند هم با پالتفرم جديدی به صحنه آمده
دانند که جناح موسوم به  که خودشان هم می

اعتباراست  طلب در ميان مردم رسوا و بی اصالح
های منسوخ پيشين سر  توان با شيوه و ديگر نمی

مردم کاله گذاشت، ظاهراً با ادعای اعتراض به 
از آنجائی که ديگر .  اند طلبی به ميدان آمده اصالح

حتی يک شخصيت تأثيرگذار که اندکی حتی در 
ميان قشر متوسط پايگاه سابقشان اعتبار داشته 
باشد، ندارند، به ناگزير دختر يکی از جنايتکاران 
سرشناس جمهوری اسالمی و عضو کارگزاران 
سازندگی را با هياهو و بسيج تمام نيرويشان 
برای حضور در کالب هاوس  به صحنه 

طلبی گذشته با  فرستادند تا اعالم کنند که اصالح
طلبی جديدی  رو گشت، اما اصالح رسوايی روبه

هم  به صحنه آمده است که نماينده و سخنگوی آن
 .اين خانم است

های خود عنوان کردند که  از  ايشان در صحبت
اعتراض وی به .  طلب معترض است نوع اصالح

که برای ماندن در "روست  طلبان ازآن اصالح
. اند طلبی را رها کرده های اصالح قدرت شاخصه

در مسير اصالحات حرکت نکرده و نخواهند 
که از نوع  او حاال برای اين."   کرد

کند که او هم  جديد باشد، اعالم می"  طلب اصالح"
کند  بازی انتخاباتی رژيم شرکت نمی شب در خيمه

 .  و رأی نخواهد داد

خواهيم انتخاب کنيم؟ بد  تا کی بين بد و بدتر می"
درصد در عملکردشان باهم تفاوت  ٢و بدتری که 

پس ايشان براين باور است که !  عجب . "  دارند
ديگر نبايد بين بد و بدتر يکی را انتخاب کرد، 

. فراتر از آن بايد انتخابات قالبی را تحريم کرد

که کسی دچار اين توهم  اما کمی بعد، برای اين
نشود که گويا وی جداً مخالف جمهوری اسالمی 

بارأی :  "گويد و انتخاب ميان بد و بدتر است می
خواهيم اعتراض کنيم، چون  ندادن می

شود و  های خيابانی همه سرکوب می اعتراض
شايد رأی ندادن تلنگری برای مسئوالن حکومتی 

هايشان را بازبينی کنند يا  باشد تا رفتار و سياست
طلبی قدم  طلبان که در مسير اصالح برای اصالح

پس ماجرای رأی ندادن  و تحريم، ."  بردارند
اعالم جنگ به حکومت نيست، بلکه تلنگری 
است به مسئوالن حکومتی که رفتار و سياستشان 
ً تلنگری است به  را بازبينی کنند و ايضا

طلبی  اسبق که در مسير اصالح"  طلبان اصالح"
 . گام بردارند

گويد؟   طلبی جديد، ديگر چه می اما پالتفرم اصالح
که ادعا کند حرفی هم از مردم زده است  برای اين

کند خود را طرفدار حقوق و  فريبانه سعی می عوام

فريبانه؟ به  اما چرا عوام.  مطالبات زنان جا بزند
کند هم طرفدار  اين دليل ساده که سوگند ياد می

فقيه است، البته نه از نوع مطلقه آن و  نظام واليت
پوشيده نيست که هر دولت .  هم حکومت اسالمی

فقيهی آن، دشمن  هم از نوع واليت دينی آن
بنای .  ناپذير حقوق و مطالبات زنان است آشتی

دولت دينی اسالمی بر نابرابری زن و مرد 
 .شده است گذاشته

جديد "  طلبی اصالح"نيازی نبود که پالتفرم 
که هدف و آرمانش را دولت دينی تحت  وقتی

فقيه اعالم کرد، لگدی هم به  زعامت ولی
اما به خاطر .  براندازی و انقالب بياندازد

ً مخالف انقالب"  کند  کاری اعالم می محکم " قطعا

تغيير در همين نظام را سودمندتر از "  است و 
 ."داند براندازی می

تر از تمام اين ماجراها اين است که  جالب
اين :  کند جديد درنهايت اعالم می"  طلبی اصالح"

دو ماه آينده کسی "شجاعت را دارد که اگر در 
طلبی را  های اصالح بتواند شاخصه"  بيايد که 

حاال .  دهد اش را تغيير می ارزيابی"  داشته باشد
جديد چه بايد بکند که نشان دهد "  طلب اصالح"

را داراست؟  پاسخ "  طلبی اصالح"  شاخصه 
با کشورهايی که بيهوده با آنان قطع : " چنين است

منظور .  ارتباط برقرار کند"  ايم ارتباط کرده
ايشان هم البته در وهله نخست، آمريکاست که 

دارانی را  بتواند منافع اقتصادی و سياسی سرمايه
کند،  اش را نمايندگی می که او و حزب خانوادگی

طلب  از همين زاويه نيز بود که اصالح.  تأمين کند
جديد، سابق بر اين، يکی از طرفداران رسوای  

جمهوری نژادپرست و فوق ارتجاعی  رئيس
 .آمريکا، ترامپ بود

جديد "  طلب اصالح"ها که  پی آمد اين صحبت
ها را اراجيف ناميد، هياهويی بود که   خودش آن

، نشريات و  "  طلب اصالح"های  دارو دسته
ها به راه انداختند و  صفحات اينترنتی آن

های وابسته به ارتجاع جهانی  تلويزيون
ها،  ميزگردهای متعدد برپا کردند تا  مفسران آن

" اصالح طلب"های مثبت  شجاعت و گام

معترض را بستايند و آلترناتيو جديدی به 
کلکسيون آلترناتيوهای قبلی برای مقابله با انقالب 

 . بيفزايند

اما اين مورد نيز همانند موارد پيشين چيزی جز 
پالتفرم .  طوفان در ليوان آب نيست

جديد هم بيان چيزديگری جز اين "  طلبی اصالح"
طلب رژيم نيز  نيست که جريان موسوم به اصالح

مبارزات .  صدای فرارسيدن طوفان را شنيده است
های زحمتکش مردم ايران بيش از آن  توده

تر از آن است،  پيشرفته و اوضاع سياسی بحرانی
ها بتواند نقش بازی کند، مردم را  که اين بازی

فريب دهد و جلو سيلی را که به راه افتاده است 
اند  مردم ايران با مبارزات خود نشان داده.  بگيرد

که خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی در 
چيز  هيچ.  های آن هستند کليت آن با تمام جناح

تواند جز انقالبی که رهبر و پيشوای آن طبقه  نمی
کارگر باشد و نخستين وظيفه آن درهم شکستن 
تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار يک 

ها و تضادهای جامعه  حکومت شورايی، بحران
موجود را حل کند و مردم ايران را بر سرنوشت 

 .خود حاکم سازد

 

 

٨از صفحه   

 شنود که ارتجاع، صدای پای انقالب را می وقتی



 ٩١۶شماره   ١۴٠٠فروردين   ٣٠    8

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

خواه شد  لحظه موقتاً جمهوری شاهزاده هم در يک
حاال .  تر شود تا بازار نه به جمهوری اسالمی گرم

اند  ها گويا طرفدار تحريم انتخابات نيز شده همين
ها جداً خواستار رفتن  باور کنند آن تا مردم

صحنه تمام  گردانندگان پشت.  اند جمهوری اسالمی
اين ماجراها را که نگاه کنی، اکثريت بسيار 

ها کسانی هستند که از درون خود رژيم  بزرگ آن
ها با جمهوری اسالمی  اند، سال بيرون آمده

همکاری داشته و حاال در نقش اپوزيسيون 
بورژوائی به تکاپو افتاده تا در واپسين روزهای 
حيات اين نظام ستمگر، دين خود را به نظم حاکم 

خود را در پاسداری از نظم   ادا کنند، وظيفه
موجود به شکلی ديگر انجام دهند و مانع از وقوع 
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انقالبی گردند که طومار نظم موجود را در هم 
 .خواهد پيچيد

يک  رغم هر ادعائی که داشته باشند،هيچ ها به آن 
حتی خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی 

تر شدن طوفان انقالب است  اين نزديک.  نيستند
ها،  در ميان آن.  ها را به تکاپو واداشته است که آن
زنند، آشکارا  تر حرف می هايی که صريح گروه

کنند که تغيير ناگزير است، اما سيستم  عنوان می
دولت با تمام .  دولتی موجود نبايد فروبپاشد

اش بايد حفظ  های پليسی، امنيتی و نظامی ارگان
ً اعالم  ها می آنچه آن.  شود خواهند و صريحا
. اند، ادغام سپاه پاسداران در ارتش است کرده

 شنود که ارتجاع، صدای پای انقالب را می وقتی

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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