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اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه، نياز تحريم فعال

 
های عالج ناپذير نظم  در شرايطی که بحران

ای يافته،  سابقه موجود در ايران عمق و ژرفای بی
ورشکستگی و بن بست سياسی طبقه حاکم به 
نهايت خود رسيده است، بحران سياسی ژرفی 

های مردم ايران  جامعه ايران را فراگرفته و توده
با مبارزات علنی و مستقيم خود آشکارا نشان 

توانند نظم  خواهند و نمی اند که ديگر نمی داده
ارتجاعی حاکم را تحمل کنند، جمهوری اسالمی 

بازی  شب بار ديگر در تدارک برپائی خيمه
 . موسوم به انتخابات برآمده است

اگر طبقه حاکم بر ايران و پادوان تبليغاتچی آن، 
ها با ايجاد جو ارعاب ، آراء قالبی و  سال

طلب و  فريبی بر سر اصالح ساختگی، عوام
گرا و باالخره انتخاب ميان بد و بدتر،  اصول

کوشيدند بر اين واقعيت سرپوش بگذارند که  می 
مردم ايران مخالف جمهوری اسالمی و تمام نظم 

 ٩۶ماه سال  ارتجاعی موجود هستند، در دی
های کارگر و زحمتکش مردم ايران با  توده

ای از تظاهرات در  برپائی موج گسترده
های چندين شهر ايران، آشکارا نه به  خيابان
گرا، نه به جمهوری  طلب و اصول اصالح

اسالمی، نه به تمام نظم حاکم بر ايران را با 
اين مبارزات فقط در .  صدای بلند اعالم کردند

محدوده اعتصابات، تظاهرات و هزاران مورد از 
با شعارهای   های اعتراضی ضد دولتی تجمع

اعتراضات و اعتصابات کارگری همچنان 
افزون بر شرايط سياسی .  درحال افزايش است

غايت وخامت بار اقتصادی،  جامعه، اوضاع به
های روزافزون و تنگناها و فشارهای  گرانی
های کارگر را  فرسای معيشتی، توده طاقت
. ازپيش به سمت اعتراض علنی کشانده است بيش

اوضاع چنان سخت و دشوار و وخيم است که 
حتی نيازهای اوليه و مايحتاج ضروری برای 

 اعتصاب عمومی عليه رفرماسيون نئوليبرالی در کلمبيا 
 

گيری اعتراضات و مقاومت  ميليونی کلمبيا با شکل ۵٠، در اقصی نقاط کشور ٢٠٢١آوريل  ٢٨از 
ها، برای  در همه شهرها و روستاها هر روزه اعتراضاتی از جمله بستن خيابان ها و جاده.  مواجه هستيم

 . شود مقابله با پليس و ارتش، ديده می
برای زندگی، "آوريل با شعار  ٢٨اعتصابات و اعتراضات در پی فراخوان برپايی اعتصاب عمومی در 

متشکل از )  Comite National de Paro, CNP" (کميته ملی اعتصاب"از  سوی "  صلح، دمکراسی
های دولت راست  های سياسی و اجتماعی کلمبيا با هدف مقابله با سياست های کارگری، سازمان اتحاديه

 .ای گرفتند های اقتصادی رئيس جمهوری کلمبيا، ايوان دوکه، جان تازه افراطی و رفرم
های فراخوان اعتصاب عظيم  آپريل آغازگاه بسيج مجدد با تاکيد بر خواسته ٢٨اعتصاب عمومی روز 

با شيوع کرونا و برقراری محدوديت در  ٢٠٢٠اعتراضاتی که در مارس .  باشد می ٢٠١٩نوامبر 
 .ای به دنبال داشته باشد که مذاکرات با دولت نتيجه ساعات رفت و آمد متوقف شدند بی آن

 :کميته در فراخوان خود نوشته است
بخاطر  :  داشتيم،  کماکان به قوت خود باقی است   ٢٠١٩ نوامبر    ٢١ العاده ای که در    انگيزه ما از بسيج فوق "

  ٧درصفحه 

  ۶درصفحه 

١١درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢١شماره  ١۴٠٠خرداد    ٣ –سال  چهل و سه 

 کارگران معدن آسمينون
 يک گام به پيش در مقابله با کارفرما و دولت 

 ای شرم دريغ از ذره
 در 

 ادعاهای روحانی 
 

در تمام دوران رياست جمهوری، هر بار که 
روحانی دهان گشوده است، جز مشتی دروغ و 

اگر در .  ادعاهای گزاف از آن بيرون نيامده است
ابتدای دوران رياست جمهوری وی، توهمی 

شد اين توهم پابرجا  داشت و تالش می وجود می
سال، تمامی توهمات  ٨بماند، اکنون پس از 

زدوده شده و مردم با انزجار از آن روی 
سالی که نه تنها توهمات به  ٨.  گردانند برمی

توجهی دولت در شتاب بخشيدن به  در نتيجه بی
واکسيناسيون عمومی، پاندمی کرونا همچنان در 

روزانه صدها نفر در مسلخ .  ايران بيداد می کند
کشتار روزانه اين تعداد .  کرونا قربانی می شوند

از مردم ايران، در حالی است که واکسيناسيون 
عمومی در بسياری از کشورها عملی شده و 

در ايران .  مردم به زندگی عادی بازگشته اند
تحت حاکميت رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 انداز افزايش  چرايی و چشم
 های مختلف اجتماعی اعتراضات خيابانِی گروه

 
 "انتخابات"واقعيت تحريم  
 را به تحريم فعال تبديل کنيم 

 

های اعتراضی  همبستگی با جنبش 

 و اعتصاب عمومی

 سراسری در کلمبيا

 

اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ  

 و کمونيست در مورد 

 مضحکه انتخابات در ايران
انتخاب مردم سرنگونی جمهوری 

 !اسالمی است

١٢ 

                          ی  کرونا و مطالبه
 به حق واکسيناسيون  

 رايگان و همگانی
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١از صفحه   

 اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه، نياز تحريم فعال

های زحمتکش  راديکال  محدود نماند، بلکه توده
که تقريباً تمام شهرهای  ٩٨در قيام آبان  ماه سال 

ايران را فراگرفت، برای سرنگونی جمهوری 
ً اقدام کردند بنابراين، سطح .  اسالمی مستقيما

مبارزه بسيار فراتر از شعار نه به جمهوری 
اسالمی رفت و مستقيماً سرنگونی عملی رژيم در 

ارتجاع البته با کشتار و .  دستور کار قرار گرفت
ً نجات  سرکوب گسترده توانست خود را موقتا

اما نفرت و انزجار از جمهوری اسالمی نه .دهد
مبارزه در ابعاد .  کاهش، بلکه افزايش يافت

تری ادامه يافت و امروز اين سرنگونی،  گسترده
تر از هر زمان ديگر همچنان در دستور کار  مبرم
درچنين .  های کارگر و زحمتکش، قرار دارد توده

شرايطی از اوضاع سياسی، پوشيده نبود که مردم 
ايران يک سال پيش مضحکه انتخاباتی مجلس 
ارتجاع اسالمی رژيم را نيز تحريم کنند و رژيم 

هايش  ناگزير سازند که اعتراف  را با تمام تقلب
بازی  شب درصد مردم در اين خيمه ۶٠کند تقريباً 

 . شرکت نکردند
بنابراين پيشاپيش روشن است که کارگران و 

تر از  زحمتکشان ايران، اکنون نيز پاسخی کوبنده
 . گذشته به رژيم خواهند داد

نفرت و انزجار مردم از جمهوری اسالمی و 
های طبقه حاکم، رسوايی و ورشکستگی اين  جناح

ای رسيده که حتی تعدادی  رژيم اکنون به مرحله
های اپوزيسيون بورژوائی  ها و سازمان از گروه

ها مستقيم و غيرمستقيم از رژيم  نيز که سال
ها نيز در برابر  کردند، آن می حمايت 

بازی جديد رژيم، شعار تحريم انتخابات  شب خيمه
. اند ها تحريم فعال را مطرح کرده و برخی از آن

در واقعيت اما برای اين هر دو دسته، تحريم 
چيزی جز امتناع از رأی دادن نيست و اين 
امتناع جز يک تحريم منفعالنه و غيرفعال معنا 

ها خواهان برافتادن نظم حاکم بر  آن.  دهد نمی
ها، تحريم تنها يک  گاه آن از ديد.  ايران نيستند

وسيله اعمال فشار به رژيم برای به عقب 
. واداشتن آن، با هدف کسب برخی امتيازات است

گروهی از اين جريانات بورژوائی چيزی جز 
فقيه  ای کنار برود، ولی خواهند که خامنه اين نمی

جای او بنشيند و از دامنه اختيارات او  جديدی به
ها از طرح شعار  اين است هدف آن.  کاسته شود

اما گروهی ديگر در ظاهر خواستار گذار .  تحريم
جای آن استقرار يک  از جمهوری اسالمی و به

. اند اصطالح دمکراتيک و غيرمذهبی جمهوری به
ها نيز از مدافعين نظم  اما از آنجائی که آن

اند،  با انقالب و  داری حاکم بر ايران سرمايه
و درهم   سرنگونی قهری جمهوری اسالمی

شکستن تمام دستگاه دولتی موجود مخالفت جدی 
که آسيبی به  خواهند بدون اين ها می آن.  دارند

دستگاه دولتی موجود با تمام نيروی سرکوب 
پليسی، نظامی، امنيتی و بوروکراتيک آن وارد 

ای به  آيد، جمهوری اسالمی در جريان مبارزه
آميز تحت نظارت سازمان ملل  اصطالح مسالمت

کنار رود و سپس با اصالحاتی محدود در رو 

بنای سياسی، نام جمهوری اسالمی را به 
اين .  جمهوری دمکراتيک و الئيک تغيير دهند

يعنی تالش برای حفظ نظم موجود و فريب مردم 
گونه که در  چراکه جمهوری اسالمی همان.  ايران

وضوح نشان داده است، نه با  چهار دهه گذشته به
رود و نه اجازه  آميز کنار می ای مسالمت مبارزه

خواهد داد که سازمان ملل در اين رابطه نقش و 
بر کسی پوشيده نيست که اين .  دخالتی داشته باشد

آميزترين مبارزات  رژيم همواره حتی مسالمت
ها،  ترين شيوه رحمانه مردم ايران را با بی

به همگان نشان داده که تا .  سرکوب کرده است
بر نيروی  آخرين لحظات حيات ننگينش با تکيه

رحمی، کشتار، زندان و اختناق از  سرکوب، با بی
بنابراين روشن .  موجوديت خود دفاع خواهد کرد

است که چرا تمام اين جريانات اپوزيسيون 
که لفظ فعال را برای  بورژوائی حتی هنگامی

برند، خواهان چيز ديگری جز  تحريم به کار می
وخالی از رأی  تحريم غيرفعال يعنی امتناع خشک

ترين  اين امتناع از رأی دادن کم.  دادن نيستند
خطری را متوجه رژيم نخواهد کرد و فاقد 

چون امتناع از رأی .  هرگونه اهميت جدی است
خود هيچ چيزی را تغيير نخواهد  خودی دادن به

های مختلفی  رژيم به روال گذشته از روش.  داد
که برای اعالم آراء قالبی همواره استفاده کرده، 

که ديگر بر  کند و درنهايت نيز وقتی استفاده می
هر کسی آشکارشده است که مردم در اين 

کنند، حرف آخر خود را  مضحکه شرکت نمی
ها  زند و آنچه را که امثال مصباح يزدی سال می

گفتند که رژيم  کردند و می پيش مطرح می
مشروعيتش را نه از رأی مردم بلکه از خدا 

ً اعالم می می همگان شنيدند که .  کند گيرد، رسما
اخيراً سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با 
خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت از منظر حقوقی، 
مشارکت احتمالی پايين در انتخابات 

هيچ مشکل حقوقی برای  ١۴٠٠جمهوری  رياست
رژيم ايجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعيت 

به .  جمهوری اسالمی همچنان پابرجا خواهد بود
گويد، رأی مردم برای  زبان صريح، وی می

درنهايت اين .  اعتبار بوده است رژيم همواره بی
ً ازاين جهت برای  به اصطالح انتخابات، صرفا

رژيم اهميت داشته که آن را نيز به چماقی برای 
سرکوب مردم تبديل کند و از آن برای مصرف 

های بيرحمانه  خارجی و انکار سرکوبگری
يادمان هست که سال گذشته وزير .   استفاده نمايد

خارجه جمهوری اسالمی در مصاحبه با 
خبرنگار تلويزيون طلوع افغانستان در پاسخ به 

همه فشار  اين سؤال که چرا مردم ايران بايد اين
يک دليل وجود دارد :"  را متحمل شوند، پاسخ داد

جور  و اين است که ما خودمان انتخاب کرديم يک
همين وزير خارجه جمهوری ."  ديگر زندگی کنيم

در سوئد با حضور   ٩٨اسالمی بود که سال 
های غيردولتی،  خبرنگاران، نمايندگان سازمان

نمايندگان پارلمان و سياستمداران ، در پاسخ به 
سؤال پايمال شدن حقوق انسانی مردم ايران، از 

"اساس آن را انکار کرد و گفت چطور ممکن : 
ها را سرکوب کنيم  است ما به مردم ظلم بکنيم، آن

ها در انتخابات شرکت  درصد آن ٧٣ولی مجدد 
 ."کنند و از حکومت حمايت کنند

گونه که گفته شد، مردم ايران پاسخ اين  اما همان
ها  های سران رژيم را در خيابان ياوه سرائی

های مردم ايران با مبارزات خود  توده.  دادند
هاست که از تحريم غيرفعال  فراتر  فقط سال نه

رفته بلکه تا سرنگونی رژيم که بيان روشنی از 
. اند مخالفت با تمام نظم موجود است، پيش رفته

بنابراين، تحريم فعال معنای ديگری جز 
آوری به آن اشکال  فراخواندن مردم به روی

ای ندارد که سرنگونی جمهوری اسالمی  مبارزه
 . را تسريع کند

که مردم يک کشور انتخابات قالبی رژيم  وقتی
کنند به اين معناست  سياسی حاکم را بايکوت می

که مردم هرگونه اعتماد به طبقه حاکم و سيستم 
خواهند سيستم  اند و می داده سياسی آن را ازدست

که مردم به اين  وقتی.  ديگری را جايگزين آن کنند
اعتمادی به سيستم سياسی موجود  درجه از بی

رسيده باشند و شرايط عينی جامعه  نيز امکان 
برانداختن آن را فراهم کرده باشد، برای برچيدن 
انتخابات قالبی، راه ديگری در پيش ندارند جز 

ای را که پاسدار اين  آنکه تمام نظم موجود و طبقه
در اينجاست .  نظم سياسی است سرنگون سازند

تحريم فعال به .  آيد که بحث تحريم فعال پيش می
اين معناست که برای جاروب کردن تمام سيستم 
انتخاباتی، سياسی و اجتماعی موجود، بايد به 

های مؤثر و کارا برای برانداختن  تاکتيک
بايد اعتصابات .  جمهوری اسالمی روی آورد

بايد به اعتصاب .  ای سرا سری برپا کرد توده
. عمومی سياسی و قيام مسلحانه روی آورد

چراکه بدون در پيش گرفتن اين اشکال مبارزه 
تغييری در اوضاع رخ نخواهد داد و نظم 

 .ارتجاعی حاکم همچنان پابرجا خواهد بود
های مردم  بنابراين اگر در شرايطی که نفرت توده

ايران از نظم حاکم بر ايران به نهايت رسيده 
است، اگر برای مردم به کلی بی اهميت است که 
رژيم ديکتاتوری عريان،  کدام کارگزار استبداد 

آورد و در  های رأی قالبی درمی را از صندوق
دهد، اگر  اش قرار می راس دستگاه اجرائی

های بورژوائی با طرح شعار تحريم،  اپوزيسيون
وخالی از رأی دادن يعنی  چيزی جز امتناع خشک

خواهند، وظيفه تمام  بقای رژيم استبدادی نمی
نيروهای کمونيست، چپ و انقالبی، تبليغ گسترده 

های کارگر و  و تالش عملی در ميان توده
زحمتکش ، برای برپائی اعتصاب عمومی 

های مؤثر  عنوان تاکتيک سياسی و قيام مسلحانه به
تحريم فعال برای برچيدن بساط انتخابات قالبی و 
فرمايشی، برای جايگزين کردن آن با سيستم 
انتخاباتی نوينی است که مردم را بر سرنوشت 

اين سيستم انتخابی نوين ، اين .  خود حاکم سازد
سيستم سياسی جديد چيزی جز يک نظم شورابی، 

 .   يک حکومت شورابی نخواهد بود
 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

تن از فعاالن  ١۶و در پی شکايت کارفرما،
وحقوق  کارگری اين معدن که در دفاع از حق

کارگران، فعال و پيشگام بودند، از کار اخراج 
کارفرما عالوه بر تحميل قراردادهای .  شدند
 ١٠ماهه بر کارگران حتی بر کارگرانی که  يک

سال و بيشتر سابقه کار داشتند، از کارگران تعهد 
گرفت که اعتراض نداشته باشند و حتی به اخذ 

اين مسائل همه .  سفته از کارگران نيز متوسل شد
مورد اعتراض شديد کارگران قرار داشت که 

در .  را در پی داشت ٩٩دی  ١۴اعتصاب 
انداز فعاليت معدن  چشم ٩٩های پايانی سال  ماه

کارفرما از تمديد .  وتار شد ازپيش تيره بيش
و از اوايل سال جاری .  قراردادها امتناع ورزيد

نيز اعالم کرد معدن را به چند شرکت پيمانکاری 
ها  واگذار نموده و کارگران بايد با اين شرکت

درهمان حال مزد کارگران را .  قرارداد ببندند
وذهاب را حذف  های اياب نپرداخت و سرويس

نمود و در ادامه، به بهانه ورشکستگی، معدن را 
تعطيل و اعالم کرد، کارگران تا اطالع ثانوی به 

اما کارگران که  بر ادامه .  شرکت مراجعه نکنند
کاری معدن اصرار داشتند، با موتورسيکلت و 
وسايل شخصی و هر طور شده، در معدن 
حاضرشده و برای ادامه کاری آن به تالش ادامه 

بار ديگر  ١۴٠٠فروردين  ١۵روز .  دادند
کارگران اين معدن در اعتراض به تعطيلی معدن 
و عدم تمديد قراردادها دست به تجمع زدند و در 

 -ادامه اين حرکت اعتراضی خود، جاده کهنوج
ساعت مسدود کردند و  ١٠بندرعباس را به مدت 

های مساعد از جانب مقامات  تنها پس از وعده
دولتی در سطح شهرستان و استان، به اعتراض 

در اين اعتراض و تجمع، .  خود پايان دادند
استاندار کرمان از طريق تلفن به کارگران وعده 
داد که اگر مديرعامل شرکت معادن فارياب 
نتواند معدن آسمينون را اداره کند، از او خلع يد 

. فرد ديگری واگذار خواهد شد به شود و شرکت می
يک از  اما علی رغم اين ، طبق معمول هيچ

تر و  اوضاع شرکت مدام بد.  ها عملی نشد وعده
ازپيش به خطر  آينده شغلی معدنچيان نيز بيش

ادامه اين روند و توقف و تعطيلی معدن، .  افتاد
برای دومين بار در سال جاری، کارگران معدن 

 .آسمينون منوجان را به اعتراض و خيابان کشاند
هايی نيز ميان مقامات  ها و نزاع ظاهراً کشمکش

مديره  دولتی و مالک خصوصی يعنی رئيس هيئت
. دمحمی وجود دارد اصغر علی معادن فارياب علی

وی خواستار کاهش يا حذف تعرفه گمرکی، 
کاهش بهره مالکانه دولت و نيز افزايش 

کمبود .  اختصاص سهميه سيمان دولتی است
ای بيش نيست  سيمان البته به گفته کارگران بهانه

درصد کارگران در معادن  ۶٠چراکه حدود 

مقامی حاضر نشد به صدای کارگران معترض 
گوش دهد و اقدامی برای رسيدگی فوری به 

ها انجام دهد، کارگران در ادامه تجمع  خواست آن
ارديبهشت جاده کهنوج  ٢٩و  ٢٨خود، روزهای 

کارگران معدن که .  بندرعباس را مسدود کردند  –
پايه جاده را  های کوه سنگ با استفاده از پاره

ها را داخل تونل  مسدود کرده بودند، خود نيز شب
اين اقدام جسورانه .  اين جاده به صبح رساندند

کارگران معدن در حالی صورت گرفت که دولت 
ضد کارگر، نيروی يگان ويژه را برای سرکوب 

اما ازآنجاکه .  کارگران به محل اعزام کرده بود
های کارگران نشد،  بازهم توجهی به خواست

معدنچيان مبارز نيز در ادامه تجمعات خويش، 
پيمايی زدند و  طرف شهر منوجان دست به راه به

تجمعات اعتراضی خود را به مقابل فرمانداری 
در چهارمين روز اعتراض و .  اين شهر کشاندند

تجمع معدنچيان، با ورود گسترده خانواده 
کارگران به عرصه مبارزه و حمايت برخی ديگر 
از اقشار زحمتکش مردم شهر منوجان و 

های شهر، اعتراض  پيمايی در خيابان راه
. کارگران معدن، رنگ و بوی ديگری گرفت

دمحمی کارفرمای معدن منوجان، با  اصغر علی علی
اعالم تعطيل معدن و اخراج کارگران، حيات 

های کارگران  کارگر و خانواده ۵٠٠٠بيش از 
رغم تجمعات  به.  اين معدن را به خطر افکنده بود

ها در مقابل  پرشور کارگران و خانواده
فرمانداری منوجان، اما فرماندار اين شهر بازهم 
هيچ اقدامی به سود کارگران انجام نداد بلکه 
برعکس جانب کارفرما را گرفت و از او حمايت 

های  پيمايی کارگران نيز در تجمعات و راه.  کرد
صندلی   -فرماندار حيا کن"خود با سردادن شعار 

داری و حمايت  نسبت به جانب"  رو رها کن
دمحمی کارفرمای معدن و  فرماندار از علی

ظاهراً .  بندوبست با وی، اعتراض نمودند
های ويژه اعزامی استان کرمان برای  يگان

مرعوب ساختن کارگران معترض کافی نبود که 
باش داده  های ويژه هرمزگان نيز آماده به يگان

 .شد
اين نخستين بار نيست که کارگران معدن 
آسمينون منوجان دست به اعتصاب و تجمع و 

بندرعباس   -مسدود ساختن جاده ترانزيتی کهنوج
معدن آسمينون منوجان، از معادن .  زنند می

بزرگ و جزء معدود معادن سنگ کروميت 
ترين نقطه استان کرمان  کشور است که در جنوبی

اين معدن از همان دهه هشتاد که .  شده است واقع
به بخش خصوصی واگذار شد، شاهد اعتراضات 

معدن .  و اعتصابات متعدد کارگری بوده است
. آسمينون بارها به مرز تعطيلی کامل رسيده است

کارگران در اعتراض به )  ٩٩(سال گذشته
اوضاع نابسامان معدن، فشارهای تشديد يابنده 
کارفرما و مسائلی چون عدم پرداخت دستمزد و 
بيمه، نوع قراردادها، دستمزد پايين و نبود وسايل 
ايمنی و بهداشتی چند بار دست به اعتراض و 

هر بار کارفرما و فرماندار .  اعتصاب زدند
های کارگران  منوجان وعده دادند به خواست

در .  گونه اقدامی انجام نشد اما هيچ.رسيدگی کنند
در اعتراض به معوقات  ٩٩تير سال  ٩اعتصاب 

مزدی، نوع قراردادها و تشديد فشارهای کارفرما 

نمردن از گرسنگی را نيز بايد بازور و مبارزه 
هرروز شمار بيشتری از .  به چنگ آورد

برند که جز با  می  کارگران به اين حقيقت پی
تشديد مبارزه برای تغيير اساسی وضع حاکم و 
تعيين تکليف قطعی بانظم موجود هيچ راه ديگری 

ای و در رأس  اعتراضات توده.  باقی نمانده است
آن اعتراضات کارگری در شکل اعتصاب و 

توجهی از اخبار روزانه  تجمع بخش قابل
اين .  دهد های اجتماعی را تشکيل می شبکه

ً با اعتراضات  ها و تجمع اعتصاب ها، عمدتا
ها اعتصاب و تجمع در ده  ده.  خيابانی همراه است

روز اخير حاکی از رشد و گسترش مبارزات 
پيمايی کارگران  اعتصاب و راه.  کارگری است

سبزوار، اعتصاب و تجمع )  جغتای(سيمان جوين
کهکيلويه و )  آبفا(کارگران آب و فاضالب

سازی  بويراحمد، اعتصاب کارگران لوله
خوزستان، اعتصاب و تجمع کارگران رسمی 
نفت در مقابل مجلس، اعتصاب و تجمع کارگران 
پيمانی و غيررسمی نفت در مقابل مجلس، 
اعتصاب کارگران و کارکنان شرکتی هواپيمايی 
هما،اعتصاب و تجمع کارگران شرکت لبنی پا 
ژن، اعتصاب و تجمع کارگران سيمان سپاهان، 
اعتصاب و تجمع کارگران کشت و صنعت ميرزا 
کوچک خان واقع در خرمشهر، اعتصاب و 

تپه،  تجمع کارگران دفع آفات شرکت نيشکر هفت
اعتصاب و تجمع کارگران و کارکنان مخابرات 
آذربايجان غربی و زنجان و شيراز، تجمع 
کارگران شرکت واحد در مقابل شورای شهر 
تهران، اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری در 
چندين شهر ازجمله ، کرمانشاه، لوشان، سراوان، 
جهرم، قروه، تجمعات مکرر معلمان مدارس 
غيردولتی در تهران و چند شهر ديگر و 

پيمايی کارگران معدن آسمينون  اعتصاب و راه
منو جان که تمام فضای سياسی جامعه را 

الشعاع خود قرارداد، تنها بخشی از  تحت
 .اعتصابات کارگری در ده روز اخير هستند

نظر به اهميت اعتراضات چندروزه کارگران 
معدن آسمينون منوجان در مقابله با عملکرد 

ويژه تشديد فشارها  کارفرمای بخش خصوصی به
و تحميل بی حقوقی بيشتر بر کارگران از يکسو 
و زد و بندهای آشکار او با مقامات دولتی از 
سوی ديگر و نيز ارتقای خواست کارگران معدن 
در جريان اعتصابات و تجمعات اين واحد، اين 

پيمايی خيابانی  نمونه برجسته از اعتصاب و راه
طور مجزا موردبررسی قرار  کارگران را به

 .دهيم می
آميز کارگران معدن منوجان  تجمع اعتراض

زمانی آغاز شد که کارفرما و مالک اين معدن، 
پس از چند ماه سرگردانی و بالتکليفی کارگران، 

موقع دستمزد کارگران و تشديد  عدم پرداخت به
ماهه،  ها برای تحميل قراردادهای يک فشار بر آن

اخذ تعهد و سفته از کارگران و واگذاری معدن به 
چند شرکت پيمانکاری، سرانجام به بهانه 
ورشکستگی، معدن را تعطيل و کارگران را 

در اعتراض به مجموعه اقدامات .  اخراج کرد
کارگر معدن  ١٢٠٠ها،  ويژه اخراج کارفرما، به

طور  ارديبهشت به ٢٧کروميت منوجان، روز 
ازآنجاکه هيچ .  يکپارچه دست به تجمع زدند

 کارگران معدن آسمينون 
 يک گام به پيش در مقابله با کارفرما و دولت
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 کارگران معدن آسمينون 
 يک گام به پيش در مقابله با کارفرما و دولت

ها،  در پی اين کشمکش.  کنند روباز کار می
کارفرما با ادعای  ورشکست شدن، معدن را 

 . کارگر را اخراج نموده است ١٢٠٠تعطيل و 
وجه بعيد نيست که  هيچ البته اين موضوع به

کارفرما عامداً با ايجاد بحران و استفاده ابزاری 
از کارگران، وارد پروسه امتياز گيری شده و 

خواهی از دولت  اخراج کارگران را وسيله سهم
اما تا جايی که به سود و سرمايه .  نموده باشد

کارفرما مربوط است به گفته کارگران معدن 
آسمينون، سود و سرمايه کارفرما پيوسته 

به گفته کارگران اين معدن، .  يافته است افزايش
قيمت فروش کروميت طی چند سال اخير بيش از 

رغم اين  اما علی.يافته است درصد افزايش ۶٠
موضوع و افزايش قيمت کروميت، تغييری در 

ترين  بهبود وضعيت دستمزدها ايجاد نشده و کم
سهمی از اين افزايش نصيب کارگران نگشته 

دار و درنتيجه،  بلکه تمام آن نصيب سرمايه
به گفته .  افزايش سود و سرمايه وی شده است

تن کروميت از اين معدن  ٢۵کارگران ، روزانه 
شود و مالک معدن به  به اسکله رجايی منتقل می

خاطر فرار از ماليات يا پرداخت گمرک، فقط 
وجود  بااين.  دهد بخشی از توليد را اطالع می

کارفرمای معدن برای کسب سود بيشتر و برای 
کسب امتيازات بيشتر از دولت، کارگران را 
تحت انواع فشارها قرار داده، از انعقاد قرارداد با 
کارگران امتناع نموده، به کارگر معدن پس از ده 

ميليون  ٣سال تجربه و کار سخت در معدن تنها 
کم مدت دو ماه  همين مزد  دهد که دست مزد می

 .ناچيز را نيز نپرداخته است
در قبال اعتراض کارگران معدن آسمينون به 

خواهی آنان، تمام مقامات  وضعيت موجود و حق
دولتی شهر منوجان و استان کرمان، در حمايت 

. از کارفرما و عليه کارگران وارد ميدان شدند
فرماندار شهر اعتراض کارگران را غيرقانونی 

ها خواست  فوراً به تجمع خود  خواند و از آن
وحقوق خود را از طريق دستگاه  پايان دهند و حق

علی زينی وند .  قضايی و اداره کار دنبال کنند
استاندار کرمان نيز بسيار عصبانی و برآشفته از 

 –تجمع کارگران و انسداد جاده ترانزيتی کهنوج 
بندرعباس در حمايت از کارفرما وارد معرکه 

گر و بستن جاده  وی کارگران معدن را اخالل.  شد
قصد  استاندار کرمان که به.خواند"  جرم مسلم"را 

ايجاد دو دستگی، اعتراضات کارگران معدن را 
منتسب نمود و با لحن "  کننده تحريک"ای  به عده

کسانی که اقدام به بستن جاده "تهديدآميزی گفت 
 ".اند، بايد منتظر مجازات سنگين باشند کرده

ها  جويی يک از اين تهديدها و عربده اما هيچ
کارگران معدن متحد و يکپارچه .  کارساز نيفتاد

تفاوت آغاز .  های خود ايستادند بر سر خواست
يد از  اعتراض و پايان آن اين شد که خواست خلع

رحم و  داران بزرگ و بی دمحمی که از سرمايه علی
های  همدست سپاه پاسداران است، به خواست

در اثر اتحاد و پيگيری و .  کارگران افزوده شد
ناپذيری کارگران معدن آسمينون سرانجام  سازش

در پايان چهارمين روز اعتراض، در نشستی با 
بند  ١٨حضور کارفرما و کارگران فهرستی با 

های کارگران در  تنظيم شد که بسياری از خواست
آن قرار دارد و ظاهراً موردپذيرش کارفرما نيز 

در اين ليست يا متن توافق .  قرارگرفته است

صورت  مقررشده قراردادها در اسرع وقت، به
ساله و طبق روال گذشته با شرکت معادن  يک

بندی مشاغل اجرا  طرح طبقه.  فارياب منعقد شود
وفصل و  وضعيت بيمه کارگران حل.  شود

به .  اندازی شود وذهاب راه های اياب سرويس
ميليون  ۵٠اند تا سقف  افرادی که نقص عضو شده

ميليون تومان  ۵٠بيمه تکميلی و در صورت نياز 
اين دستاورد ها، .  کارت طاليی پرداخت گردد

حاصل چهار شبانه روز اعتراض و مبارزه متحد 
و يکپارچه کارگران است که گامی به پيش 

رغم پذيرش برخی از  علی.  شوند محسوب می
های کارگران اما در اين ليست بندهايی  خواست

شده مانند ايجاد کميته انضباط، ايجاد  نيز گنجانده
ً به  حراست و پايگاه بسيج در معدن که مطلقا
زيان کارگران و برای اعمال کنترل پليسی و 

ها بدترين موارد و  اين.  سرکوب کارگران است
. ترين نقاط ضعف توافق مربوطه است بزرگ

نکته بسيار مهم اما اين است که کارگران معدن 
آسمينون، اتحاد خود را حفظ و هوشياری خويش 
را دوچندان کنند و به ياد داشته باشند که 

ها، هنگام  داران و حاميان دولتی آن سرمايه
اعتصاب و اعتراض متحد و يکپارچه کارگران، 

شوند و برای پايان دادن  نشينی می مجبور به عقب
های  به اعتصاب و اعتراض، برخی خواست

اما زمانی که .  پذيرند کارگران را نيز می
که  اعتصاب و اعتراض پايان گرفت و همين

ها و  ها از آسياب افتاد، در اولين فرصت وعده آب
گذارند و حتی دست به  توافقات خود را زير پا می

قدم  زنند که پيشگام و پيش اخراج کارگرانی می
در ليست .  اند اعتصاب و اعتراض بوده

موردتوافق متأسفانه جای خواست بازگشت به 
کارگری که در جريان اعتصابات و  ١۶کار 

. اعتراضات قبلی از کار اخراج شدند خالی است
کارگران معدن آسمينون بايد هوشيار و متحد 

ها را  باشند و اجازه ندهند کارفرما رفقای آن
. هيچ کارگری نبايد اخراج شود.  اخراج کند

تأسف عميق ديگر اينکه طی چهار روز مبارزه 
گير کارگران معدن، بازهم جای حمايت  نفس

های فعاالن  های مستقل کارگری و تشکل تشکل
کارگران .  کارگری از اين مبارزات خالی بود

معدن آسمينون منوجان در اولين فرصت بايد 
کار شوند و تشکل مستقل خود را سازمان  به دست
کارگران آگاه و پيشرو معدن آسمينون به .  دهند

های  هر طريق ممکن، ازجمله با استفاده از شبکه
ها و  مجازی، بايستی درزمينٔه مبارزات، خواست

چگونگی برخورد کارفرما و تحوالت معدن 
رسانی کنند و کارگران معدن را برای  اطالع

پيش همواره درحال  های ديگری به برداشتن گام
 .باش نگاهدارند آماده

 

اکنون که با انتقادات عمومی مواجه شده است، از  
اجرای اينگونه اقدامات جنايکارانه به عنوان  

 .   خود نيز ياد می کند " افتخارات "
در وضعيت نابسامان کنونی و در شرايطی که  
پاندمی کرونا همچنان بيداد می کند، آنچه هم اينک  
به عنوان يک نياز عاجل و يک مطالبه فوری مردم  
در جامعه جاری ست، همانا اجرای واکسيناسيون  

با اينکه امر  .  فوری و رايگان و همگانی است 
واکسيناسيون فوری به عنوان يک خواست عمومی  
در جامعه مطرح است و به رغم اينکه اغلب دولت  
ها با اقداماتی عاجل واکسيناسيون رايگان و همگانی  
را برای شهروندان خود پيش برده اند، دولت  
جمهوری اسالمی اما با همان سياست دروغ و  
پنهانکاری هميشگی خود در امر واکسيناسيون  

تعلل و بی توجهی دولت  .  عمومی تعلل کرده است 
در اجرای واکسيناسيون رايگان و عمومی تا بدان  
حد است که اکنون عالوه بر اعتراض عمومی،  
صدای اعتراض رسانه های طرفدار کابينه حسن  

 . روحانی نيز بلند شده است 
اگرچه اعتراض همزمان  اين تعداد از روزنامه  

طرفدار دولت در باره اجرای  "  اصالح طلب "
الکپشتی واکسيناسيون کرونا، پيش از آنکه اعالم  
همدردی با توده های مردم ايران باشد، می تواند  
مانوری برای جلب نظر مردم به سوی نمايش  

خرداد تلقی گردد، اما نفس اين اقدام    ٢٨ انتخاباتی  
نشانگر جدی بودن مطالبه فوری واکسيناسيون  
. رايگان و همگانی و مطمئن در متن جامعه است 

مطالبه ای برای کارگران و عموم توده های مردم  
ايران که اکنون در فضای خيمه شب بازی های  
انتخاباتی موجود، بهترين زمان ممکن برای طرح و  

 . درخواست عمومی آن در کف خيابان هاست 
 

استمرار و گسترش اعتصابات، تجمعات، 
يابد؛ خشمی که  تظاهرات و اعتراضات جلوه می

به رغم تهديدها، جسورانه و آشکارا از عدم 
. گويد شرکت در نمايش انتخاباتی رژيم سخن می

دارد  هراس از اين خشم است که روحانی را وامی
برای توجيه تحريم انتخابات از سوی مردم، به 

منافع حزبی، "دستاويزهايی چون کرونا و ترجيح 
" خيانت"و "  منافع ملی"به "  ای جناحی و قبيله

جناح رقيب و ساير .  جناح رقيب متوسل شود
دارد انگشت اتهام به سوی يکديگر  باندها را وامی

لزوم تغيير قانون اساسی را يادآور .  نشانه روند
لياقتی  گی، تشتت و بی برنامه شوند؛ آشفتگی، بی

. ذاتی اين رژيم را در تمام اقدامات تشديد بخشند
تاکنون تحريم انتخابات، رژيم را از توسل به 

انتخاب بين بد و "برای بازی "  طلبان اصالح"
ديری نخواهد گذشت که .  نياز کرده است بی"  بدتر

رشد و گسترش اعتراضات و اعتصابات و به 
ها همراه با برجسته گشتن خصلت  پيوستگی آن هم

ها را از تحمل رژيم جنايت و  ها، توده سياسی آن
 .نياز خواهد کرد جهل و فساد بی

  
 

 ای شرم دريغ از ذره
 در ادعاهای روحانی 

به حق                          ی  کرونا و مطالبه
 واکسيناسيون رايگان و همگانی
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١از صفحه   

۴درصفحه   

 ای شرم در ادعاهای روحانی دريغ از ذره
روحانی، بلکه بقايای توهمات به کليت رژيم و 

آن را نيز چون برفی در "  پذيری اصالح"
. تابستانی داغ آب کرد و به فاضالب تاريخ سپرد

سخنان وی در روزهای اخير نيز از اين قاعده 
 . مستثنا نيستند

وی در سخنرانی خود در جلسه هيئت دولت به 
ارديبهشت، درباره مذاکرات برای  ٢٩تاريخ 

"بازگشت به برجام، گفت واقعا عجيب است : 
زمانی که می خواهيم تحريم را برداريم يک عده 

وی در ."  مرثيه می خوانند و ناراحت می شوند
رسوا شوند، "  خوانان مرثيه"ادامه برای آن که 

وهللا با اگر کسی منافع ملی را کنار : "ادامه داد
ای  گذاشت و به دنبال منافع حزبی، جناحی و قبيله

 ." رفت به مردم خيانت کرده است
منافع "رئيس جمهور رژيم اسالمی در حالی از 

گويد که حتا پيش از امضای  سخن می"  ملی
تا لغو توافق توسط  ٩۴توافق برجام در سال 
، همراه با چپاولگران ٩٧ترامپ در ارديبهشت 

های  پيرامونش کوشيده بودند با اعزام هيئت
مختلف سياسی و اقتصادی به اقصا نقاط جهان و 
ارائه قراردادهای پرسود و جذاب درهای غارت 

های مردم را به روی انحصارات  دسترنج توده
المللی بگشايند و البته برای سهم خود از اين  بين

جناح رقيب نيز .  غارت نيز دندان تيز کرده بودند
چنان  کاله مانده بود هم که در اين ميان سرش بی

اما در .  به نق زدن و شکوه و شکايت مشغول بود
رغم  فاصله نزديک به دو سال و نيم و به

رشد "های فريبنده، نه تنها مردم سهمی از  وعده
" گذاری خارجی جلب سرمايه"و "  اقتصادی

نبردند، بلکه شرايط معيشتی آنان روز به روز 
وار به  سيل ٩۶تر شد تا جايی که در دی  تنگ

ها سرازير شده و خشم و نارضايتی خود  خيابان
. ها فرياد زدند را از رژيم و سران آن در خيابان

رژيم نيز با سبعيت هميشگی آنان را سرکوب 
 . کرد

ايست که توسط رژيم  ناگفته نماند، اين همان چاله
روحانی که اکنون بر سر مردم .  کنده شده بود

منت گذاشته و از زحمات خود برای رفع 
گويد، خود ساليان متمادی از  ها سخن می تحريم

اعضای مؤثر هرم قدرتی بوده است که بدون در 
و برای پيگيری "  منافع ملی"نظر گرفتن 

جويانه و  طلبانه و مداخله های توسعه سياست
ای خطرناک  های نظامی و برنامه هسته برنامه

هرچند .  باعث و بانی چنين وضعيتی بوده است
ها برده  در اين مدت استفاده"  ها تحريم"از بهانه 

است و وخامت روزافزون وضعيت معيشتی 
مردم را به آن نسبت داده و خود را از هر 
مسئوليتی مبری معرفی کرده است؛ گرچه به 

ميلياردها سود "  سوداگران تحريم"قول خودشان 
 .اند انباشته

ی سخنان خود در هيئت دولت،  وی در ادامه
ای را  برای بستن دهان رقبا، موافقت خامنه

با "  ها موفقيت"گويد، اين  گوشزد کرده و می
: ای بوده است و افزود رهبری و حمايت خامنه

اصال مگر می شود بدون کمک رهبری به "
در برجام هم اگر ما موفق شديم .  موفقيت رسيد

و ...  همين گونه بوده و قدم به قدم خدمت آقا رفتيم
ايشان در مراحل مختلف چه به صورت کتبی و 

تمام دستورات .  چه شفاهی به ما کمک کردند
کتبی و شفاهی رهبری مرحله به مرحله هست و 

 ."االن هم راجع به وين هست
کوشد هم اقداماتش را به  به اين ترتيب، وی می

ای اعتبار بخشد و هم  خامنه"  کمک و موافقت"
ای را ببندد تا مثل گذشته نتواند  راه انکار خامنه

خود را مبرا از پيامدهای تصميمات جلوه دهد و 
. کند"  مسئوالن غيرانقالبی"تقصيرها را متوجه 

گويی و جعل و  ای هم در  دروغ هرچند خامنه
 . انکار دست کمی از روحانی ندارد

صد البته اين رئيس جمهور وقيح، به ذکر موافقت 
کند و از مردم هم  ای اکتفا نمی و اطالع خامنه

دولت که چيزی نيست و تنها : "...  گذارد مايه می
آنهايی هم که به دولت توهين .  نماينده مردم است

می کنند در واقع به ملت توهين می کنند؛ چرا که 
" .ما هيچ چيزی جز رای و اعتماد مردم نداريم

توان گفت،  در برابر اين وقاحت چه می!  شگفتا
و اعتراضات سال  ٩۶جز آن که اعتراضات دی 

را مرور کرد؛ جز آن که از خيزش  ٩٧
ياد کرد؛ جز آن که  ٩٨شکوهمند مردم در آبان 

به تجمعات و اعتراضات روزمره کارگران، 
بازنشستگان، معلمان، زحمتکشان، زنان، 

های داغدار  پرستاران، روستاييان، خانواده
در گوشه و کنار کشور نگاهی ...  باختگان و جان

سخن "  رأی و اعتماد"وی از کدام .  انداخت
گويد، در حالی که از شعارهای رايج اين  می

ما ديگه "روزهای پيش از انتخابات نمايشی رژيم  
 .است" ديم، بس که دروغ شنيديم رأی نمی

کوشد در کارنامه پرافتخارش رساندن توليد  او می
ميليون تن  ١٠٠ميليون تن به  ۵۶ها از  پتروشيمی

 ٣٠فردای آن روز، .  در سال را بگنجاند
برداری از  ارديبهشت، نيز در مراسم بهره

های ملی وزارت نفت، همين ادعا را تکرار  طرح
ميليون  ۵٠گويد اين ظرفيت را از  کند و می می

بگذريم که در . (ايم ميليون تن رسانده ١٠٠تن به 
اما !)  شود ميليون تن گم می ۶عرض يک روز 

های صنايع  گذاری در همان روز، مدير سرمايه
فارس و زنگنه، وزير نفت،  پتروشيمی خليج

اين  ١۴٠٠گويند تازه قرار است تا پايان سال  می
های  از استان!  ميليون تن برسد ١٠٠ظرفيت به 

های بالتکليف  مختلف نيز خبرهايی درباره پروژه
پتروشيمی وجود دارد، مثال پروژه پتروشيمی 

سال است بالتکليف است يا  ١۴فارس که 
های نيمه تمام و متوقف وزارت نفت در  طرح
" معجزات"اين تنها يک فقره ناچيز از .  ايالم

 !اقتصادی کابينه روحانی است
: گويد ارديبهشت، می ٣٠وی در سخنان خود در 

بنده تا چهار ماه پيش ذهنم مشغول بود که "
چگونه می خواهيم مشکل کرونا و تحريم را حل 

ما دو بيل می خواستيم که با يک بيل به کمر . کنيم
کرونا بزنيم و يک بيل هم برای شکستن کمر 

ما اين دو بيل را پيدا ..  .تحريم ها الزم داشتيم
 ." کرديم و به کمر تحريم و کرونا زديم

همين بس که با وجود "  ها بيل تحريم"در مورد 
عدم انتشار نتايج نهايی مذاکرات، وی مدعی 

برداشته شده و "  گام اصلی و بزرگ"است، 
جزئيات ريز و "انجام شده، اما "  توافق اصلی"

که به نظر "  جزئياتی. "مانده است"  موارد جزئی
" چند موضوع کليدی"کننده ارشد رژيم،  مذاکره
گذشته از آن، روشن ."  که بايد حل شود"هستند 

نيست جمهوری اسالمی چه امتيازاتی در اين 
نتايج .  مذاکرات داده و چه به دست آورده است

ای نزديک روشن خواهد  در آينده"  ها بيل تحريم"
از هم اکنون "  بيل کرونا"شد، اما سرنوشت 

روشن است؛ يعنی از همان آغاز اپيدمی روشن 
است که چندين ماه "  بيلی"اين همان .  شده بود

با :  است، رژيم به کمر مردم کوبيده است
کاری در اعالم شيوع بيماری، با عدم اتخاذ  مخفی

اقدامات پيشگيرنده به موقع، با عدم تصويب و 
های بهداشتی مصوب جهانی، با  اجرای پروتکل

های مذهبی و  ها بنا به مصلحت کن کن و سفت شل
سياسی و اقتصادی، با آمارسازی تقلبی، با 
بگيروببند و تهديد و ممانعت از انتشار اخبار 

های خارجی، با  واقعی، با ممنوعيت ورود واکسن
های مؤثر و مورد تأييد  عدم اقدام در خريد واکسن

سازمان بهداشت جهانی، با سپردن واردات 
واکسن به بخش خصوصی فاسد، با روانه شدن 

ها به بازار سياه، با عدم شفافيت  بخشی از واکسن
در روند واکسيناسيون و سرعت کند 

"واکسيناسيون در ايران که بنا به آمار "  بيلی. 
هزار  ٧٠دولتی هم اکنون به قيمت جان بيش از 

نفر تمام شده است، هرچند بنا به اعتراف خود 
 . مقامات بايد اين رقم را چند برابر کرد

ما "از ديگر ادعاهای وی در جلسه هيئت دولت، 
سازی حقوق بازنشستگان  در همين دوران همسان

 ٢/    ۵را انجام داديم و حداقل حقوق کارگران را 
درصد سهام عدالت را در  ۶٠برابر کرديم و هم 

همين دوران کرونا آزاد کرديم و بازار سرمايه 
چون "و ."  را در همين دوران به اوج رسانديم

دور زدن تحريم يعنی مبارزه با ظلم و خيلی کار 
خوبی است اما با اين وجود که اين دور زدن 

." تر هم بود هيچ فسادی در آن نبود تحريم پيچيده
آيا نيازی به تفسير اين دو ادعا هست؟ روحانی 

های شاخدار را در  کوشد اين ادعاها و دروغ می
های  يکشنبه"کارنامه خود بگنجاند، اما تجمعات 

بازنشستگان، اعتراضات کارگری به "  اعتراضی
باختگان بازار  ، اعتراضات مال"حداقل حقوق"
گيرد؛ وقاحت رئيس  را ناديده می"  بورس"

جمهور رژيم جمهوری اسالمی در مباهات به 
اش در حدی است که افشای تقريبا  کارنامه

های فساد در تمامی اقدامات دولت  روزانه پرونده
و حاکميت، رشد چند ده برابری نرخ تورم، 

های حقوق بشری  افزايش نرخ بيکاری، گزارش
های طوالنی مدت،  در مورد بگيروببندها، زندان

ها، نقض حقوق زنان، نقض حقوق  اعدام
های ملی و دينی، کشتار کولبران و  اقليت

های اعتياد، فحشا،  بران، گسترش پديده سوخت
خانمانی، قتل و خشونت و دزدی، خودکشی،  بی

کودکان بازمانده از تحصيل، تخريب محيط 
زدگان و  زيست، استمرار مشکالت سيل

کفايتی در اداره  آبی ناشی از بی زدگان، کم زلزله
ها  منابع آبی، قطع برق، سانسور، و غصب زمين
ها  و امالک مردم توسط نهادهای مذهبی، و ده

های  ناهنجاری ديگر در جامعه، يعنی واقعيت
ای شرم  دريغ از ذره.  مانند موجود مسکوت می

در طرح چنين ادعاهای کذبی در برابر چنين 
چنين .  باری های تاريک و جنايت  واقعيت
ای نه تنها جای مباهات ندارد، بلکه بايد  کارنامه

های مردمی به قضاوت گذاشته شود، و  در دادگاه
 .نه تنها کارنامه روحانی بلکه تمام سران رژيم

. اشاره به يک نکته در پايان، اما، ضروری است
آن نيز، هراسی است که تمام سران رژيم را 

هراس از پايان دوران حاکميت .  فراگرفته است
خشمی که در .  هراس از انفجار خشم مردم.  رژيم
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 به حق واکسيناسيون                          ی  کرونا و مطالبه
 رايگان و همگانی

۴درصفحه   

اما اجرای واکسيناسيون رايگان و همگانی، به 
با .  صورت الکپشتی و قطره چکانی پيش می رود

ماه از شروع واکسيناسيون، از جمعيت  ۴گذشت 
 ٢٧٠ميليون و  ٢ميليون نفری ايران فقط  ٨۴

هزار دُز واکسن به گروه های دارای الويت 
تزريق شده و سامانه ثبت نام واکسيناسيون کرونا 

نيز از روز شنبه اول خرداد )  سامانه سالمت(
سال به باال در دسترس قرار  ٧٠برای سالمندان 

 . گرفته است
تعداد مرگ و مير باالی روزانه، روند الکپشتی 
تزريق واکسيناسيون کرونا، بی توجهی دولت در 
شتاب بخشيدن به امر واکسيناسيون رايگان و 
همگانی، رانت خواری وزارت بهداشت در تهيه 
و توزيع واکسيناسيون و ريشه دواندن بی تدبيری 
و فساد در وزارتخانه ای که مسئول جان و تامين 
سالمت توده های مردم ايران است، جملگی چشم 
انداز بازگشت سالمت کامل به جامعه و پايان 
دادن به اين حجم از ابتال و کشتارهای روزانه 

، برای ١۴٠٠را دست کم تا پايان سال  ١٩کوويد 
 .  مردم ايران ناممکن کرده است

آمارها، حتی آمارهای دروغين وزارت بهداشت 
نيز کماکان از جان باختن صدها نفر در روز 

طبق آخرين گزارش رسمی دولت .  خبر می دهند
ساعت منتهی به روز يکشنبه دوم  ٢۴که در 
نفر طی اين روز  ٢١۶منتشر شد،  ١۴٠٠خرداد 

بيمار جديد  ۶٣١جان باخته اند و هشت هزار و 
در حالی .  نيز شناسايی شدند ١٩مبتال به کوويد 

 ٣١که تعداد جان باختگان برای روز جمعه 
نفر و برای روز شنبه اول  ٢٠٠ارديبهشت، 

به اين ترتيب با .  نفر اعالم شده بود ١٨٧خرداد، 
نفر ديگر از توده های مردم  ٢١۶اضافه شدن 

ساعت گذشته جان باختند، تا  ٢۴ايران که در 
، کل آمار رسمی ١۴٠٠روز يکشنبه دوم خرداد 

 ۵٩٧هزار و  ٧٨جان باختگان اين بيماری به 
 .نفر رسيده است

در مورد رنگ بندی شهرها نيز، هشت شهِرستان 
شهرستان در و ضعيت  ٢٣٣در وضعيت قرمز، 

شهرستان در وضعيت زرد قرار  ٢٠٧نارنجی، 
دارند و هيچ شهری در وضعيت کرونايی آبی 

استان (شهرستان های عسلويه و کنگان .  نيست
، بندر )سيستان و بلوچستان(، چابهار )بوشهر

عباس، پارسيان، جاسک، رودان و ميناب 
از جمله شهرهايی هستند که در )  هرمزگان(

در گزارش روز .  وضعيت قرمز قرار دارند
ارديبهشت اما فقط سه شهر در  ٣١جمعه 

 .وضعيت قرمز اعالم شده بودند
پوشيده نيست، آمارهای فوق و روند صعود و 
نزول روزانه آن تماما جعلی بوده و ميزان واقعی 
تعداد جانباختگان و مبتاليان کرونا در ايران 
بسيار باالتر از جعليات دولت جمهوری اسالمی 

سازمان بهداشت جهانی، مجلس ارتجاع، .  است
شورای شهر تهران، تعدادی از مسئوالن وزارت 
بهداشت نظير ايرج حريرچی، مدير کل وزارت 
بهداشت، و سازمان نظام پزشکی کشور از جمله 
مراجعی هستند که تعداد واقعی مبتاليان و 

در ايران را دست کم تا  ١٩جانباختگان کوويد 
 . سه برابر آمارهای دولتی اعالم کرده اند

اگرچه پنهان کاری و آمارسازی های جعلی و 

عامدانه دولت در کاهش جان باختگان و مبتاليان 
ويروس کرونا، بخشی از سياست کلی جمهوری 

بوده  ١٩اسالمی در تمامی دوران پاندمی کوويد 
است، اما پيشبرد اين سياست در شرايط کنونی 
شتاب گرفته و چه بسا در روزهای آتی با نزديک 

، ١۴٠٠خرداد  ٢٨شدن به نمايش انتخاباتی 
 . شتاب بيشتری هم بگيرد

با اين همه و به رغم اينکه اين روزها دولت 
جمهوری اسالمی با اهداف معين سياسی در 
اقدامی عامدانه به کاهش آمار کشته شدگان و 
مبتاليان روزانه کرونا و حتی کاهش سريع تعداد 
شهرهای قرمز روی آورده است، پزشکان و 
اپليکيشن ماسک وزارت بهداشت اما، شرايط 
پاندمی کرونا در ايران را همچنان خطرناک 

اپليکيشن ماسک وزارت بهداشت .  اعالم کرده اند
در روزهای گذشته در باره احتمال وقوع موج 
پنجم کرونا در کشور با ويروس های جهش يافته 

. هندی و آفريقای جنوبی هشدار داده است
پزشکان نيز، با مشاهده اين ويروس جهش يافته 
در بندرعباس و چند شهر جنوبی کشور، 

را بسيار  ١٩وضعيت کنونی پاندمی کوويد 
خطرناکتر از گزارش های رسمی دولت بويژه 

 .ياوه سرايی های حسن روحانی اعالم کرده اند
در چنين وضعيتی مرگبار، دولت جمهوری 
اسالمی و به طور اخص شخص حسن روحانی 
چشمان خود را به روی همه واقعيات مرگبار 
پاندمی کرونا بسته اند و همچنان با سهل انگاری 
و بی توجهی نسبت به امر واکسيناسيون فوری، 

اين بی .  رايگان و همگانی وقت گذرانی می کنند
توجهی عامدانه دولت آنچنان آشکار است که 
حتی تعدادی از رسانه های طرفدار کابينه حسن 
روحانی نيز در اقدامی مشترک نسبت به اين بی 

 .توجهی دولت هشدار دادند
طرفدار دولت، "  اصالح طلب"هشت روزنامه 

 ٢٧در سرمقاله مشترکی که روز دوشنبه 
منتشر کردند، روند کنونی  ١۴٠٠ارديبهشت 

واکسيناسيون عمومی، دولت را به باد انتقاد 
. گرفته و خواستار شتاب در اين زمينه شدند

روزنامه های جمهوری اسالمی، شرق، 
اطالعات، اعتماد، دنيای اقتصاد، سازندگی، هفت 
صبح و همشهری از جمله روزنامه هايی هستند 
که شرايط ناشی از اپيدمی ويروس کرونا در 
ايران را بحرانی خوانده و هشدار دادند که چشم 
انداز روشنی در امر واکسيناسيون عمومی به 

 .چشم نمی خورد
اخبار و اطالع "اين روزنامه ها با اشاره به 

دولت در مورد تهيه واکسن "  رسانی متناقض
کرونا و همچنين دادن مجوز واردات واکسن به 

تشتت در نظام "بخش خصوصی، آن را نشانه 
کشور دانسته و اعالم کرده اند "  تصميم گيری

تعلل نهادهای مجری، اين نگرانی را به وجود "
آورده است  که مبادا اراده و تصميم واحدی در 

 ".اين زمينه وجود نداشته باشد
برای نمونه سخنان روحانی در مورد شکستن 

، ادعای وزارت بهداشت "بيل"کمر کرونا با 
تا "  ميليون نفر ١۴"مبنی بر اجرای واکسيناسيون 

پايان خرداد، جعل آمار کشته شدگان ويروس 
کرونا، کاهش عامدانه تعداد شهرهای قرمز، تعلل 

در واکسيناسيون عمومی و ديگر تناقضات 
موجود در سخنان مسئوالن بهداشتی، هم اينک 
شرايطی را در جامعه بوجود آورده است که تمام 
روزنه های اعتماد مردم نسبت به نظام و کابينه 
روحانی در باره ادعاهای آنان جهت مقابله با 

 .  کرونا را از بين برده است
ادعای وزارت بهداشت در مورد اجرای 

تا پايان خرداد، "  ميليون نفر ١۴"واکسيناسيون 
اين ادعای وزارت .  حرف مفتی بيش نيست

بهداشت در شرايطی مطرح شده است که طبق 
اعالم نظر سازمان غذا و دارو تا روز يکشنبه 

هزار دُز  ۶٠٠ميليون و  ۵ارديبهشت، فقط  ٢۶
واکسن کرونا وارد کشور شده است، که اين 

هزار  ٨٠٠ميليون و  ٢ميزان نيز تنها جوابگوی 
مجموع .  ميليونی کشور است ٨۴نفر از جمعيت 

 ٢واکسن های تزريق شده نيز تا کنون حدود 
هزار دُز است که آن هم به گروه  ٢٧٠ميليون و 

 . های دارای الويت تزريق شده است
اخبار و اطالع رسانی "در واقع، بر پايه همين 

و دورغين دولت است که اکنون عالوه "  متناقض
بر توده های مردم ايران، صدای اعتراض 

 .  روزنامه های طرفدار دولت نيز بلند شده است
 ١٩واقعيت اين است که موضوع پاندمی کوويد 

و گسترش مرگ و مير ناشی از آن، از مدت ها 
پيش به عنوان سياست دولت جهت کشتار جمعی 

. مردم ايران در ذهنيت جامعه جای گرفته است
کشتاری عامدانه که از همان بدو ورود ويروس 
کرونا به ايران، با پنهان کاری،  دروغ بافی، 
جعل آمار مبتاليان و کشته شدگان ناشی از اين 

يا "   ايمنی گله ای"ويروس جهت پيشبرد سياست 
همان کشتار جمعی مردم سازماندهی شد و تا به 

 . امروز هم ادامه دارد
ايمن سازی گله "بر اساس پيشبرد همين سياست 

ماه گذشته، بجز  ١۵بود که دولت در تمام "  ای
اعالم پروتکل های بهداشتی، آنهم  نه پروتکل 
های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، بلکه 
پروتکل های نيم بند وزارت بهداشت جمهوری 
اسالمی، هرگز هزينه ای برای مهار اپيدمی 

از همان ابتدای شيوع .  کرونا در ايران متقبل نشد
در ايران، نه شهرهای قرمز و  ١٩کوويد 

پرخطر قرنطينه  شدند، نه کارخانه ها و ادارات 
دولتی تعطيل شدند، نه راه ورود به متروها بسته 
شد، نه پولی به کارگرانی که بر اثر شيوع کرونا 
بيکار شدند و نه کمترين هزينه ای به دستفروشان 
و کارگران روزمزدی که مجبور به خانه نشينی 

دولت و وزارت بهداشت .  شده بودند، پرداخت شد
فقط با توصيه های غيرعملی خود از مردم می 
خواستند در خانه بمانند، بی آنکه برای معاش و 
دارو درمان آنان در روزهای خانه نشينی پولی 

 . هزينه کنند
پس از گذشت يک سال از شيوع پاندمی کرونا، 
نوبت به واکسيناسيون هم که رسيد، ابتدا واردات 
معتبرترين واکسن های مورد تاييد سازمان 
بهداشت جهانی توسط خامنه ای ممنوع و يک 
روز بعد هم با دستور سعيد نمکی، وزير بهداشت 

وزير بهداشت .  جمهوری اسالمی اجرايی شد
فاسد و رانت خواری که هر فرصتی که پيش آمد 
پروتکل های بهداشتی وزارتخانه خود را نيز به 
هيچ گرفت و در پرخطرترين دوران پاندمی 
کرونا، از سياست های ويرانگر خامنه ای پيروی 
کرد و راه برگزاری انواع مراسم مذهبی را در 
ايام محرم، فاطميه و شب های قدر باز گذاشت و 
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با تاکيد بر  .   زندگی و عليه کشتارها، برای صلح 
درخواست از دولت برای تحقق معاهده صلح و  

طبيعی است که ما طلب  .  خودداری از اقدام عليه آن 
کنيم،  که دولت از تالش برای از بين بردن    می 

 ."دموکراسی که محدود شده است، خودداری کند 
از اين فراخوان کميته ملی اعتصاب به جز  

های کارگری کشور، اتحاديه    بزرگترين اتحاديه 
" (ها   کنگره خلق "های سياسی و اجتماعی،     سازمان 

Congreso de Los Pueblos(  ،دانشجويان ،
های دهقانان خرد، احزاب اپوزيسيون و    سازمان 

های فمينيست و بوميان، نيز پشتيبانی    همچنين انجمن 
 .کردند 

های    علت اين اعتراضات قبل از همه برنامه رفرم 
ماليات بر  .  مالياتی در خدمت ثروتمندان کلمبيايی بود 

ارزش افزوده قرار است  طبق اين طرح از شش  
اين ماليات غير  .  درصد به نوزده درصد افزايش يابد 

های    مستقيم بر کاالهای مصرفی روزمره ، بر توده 
کارگر و زحمتکش با دستمزد ناچيز، تاثير مخربی  

به عنوان نمونه بهای تخم مرغ، شکر  .  خواهد داشت 
 .و ديگر مواد اساسی تغذيه به شدت افزايش می يابد 

های اجتماعی موجود حاصل از شکاف عظيم    تنش 
طبقاتی و سطح بسيار باالی فقر در اين کشور  

باشد، که در دوران پاندمی کرونا بيش از پيش    می 
در    -تنها در طی سال گذشته  .  تشديد شده است 

  ٣ /    ۶   -دوران تشديد بحران به دليل پاندمی کرونا 
در مقايسه با  .  اند   ميليون نفر در فقر مطلق بسر برده 

درصد به    ٣۵ /    ٧ قبل ما شاهد افزايش نرخ فقر از  
 .باشيم   درصد می   ۴٢ /  ۵ 

درصد کارگران کلمبيايی در بخش غير رسمی    ٧٠ 
بسياری از آنان در نتيجه بحران  .  اشتغال دارند 

اند و مجبورند بدون هيچ گونه    موجود بيکار شده 
ها و    در ساير بخش .  ماندن بجنگند   عايدی برای زنده 

ها نيز هزاران کارگر در پی اخراج، بيکار    شرکت 
 . اند   شده 

مالک بزرگ بيش از    ٢٣٠٠ اين در حاليست که تنها  
نيمی از زمين های قابل کشت کشور را در تصرف  

اين واقعيت ميراث استعمار و سلطه  .  خود دارند 
عايدی حاصل از صادرات مواد  .  امپرياليسم است 

شود، که    های خصوصی تمام می   خام، به نفع شرکت 
اغلب متعلق به کشورهای امپرياليستی به ويژه  

ای با    اياالت متحده آمريکا هستند که روابط حسنه 
دولت کلمبيا دارد و نيروهای نظامی آن را تعليم  

 .دهد   می 
با آگاهی به اين واقعيت ابراز نگرانی جو بايدن از  

اياالت  .  رسد   اوضاع کلمبيا رياکارانه به نظر می 
گری و سرکوبگرانه    های نظامی   متحده در سياست 

در دوران  .  ای به عهده دارد   دولت کلمبيا نقش عمده 
سازی کلمبيا با    روند نظامی "  مبارزه با مواد مخدر "

حتی بعد از  .  حمايت آمريکا بيش از پيش تحقق يافت 
، که سابقه طوالنی  Farcصلح با چريکهای فارک  

در مبارزه با رژيم حاکم داشتند، دولت، نيروهای  
امنيتی و واحدهای شبه نظامی به خشونت پايان  

تا سال    ٢٠١۶ تنها از آن زمان، يعنی سال  .   اند   نداده 
فعال اجتماعی، فعالين محيط    ٩٧١ بالغ بر    ٢٠٢٠ 

های    زيست، اعضای اتحاديه ها، نمايندگان انجمن 
های مختلف به قتل    محلی، بوميان و نمايندگان جنبش 

 .اند   رسيده 
مذاکرات کميته ملی اعتصاب با دولت کلمبيا  

های    دولت دوکه خواسته .  نتيجه مانده است   بی 
اعتصاب کنندگان را رد کرد و دستور تشديد  
اقدامات پليس در سرکوب اعتراضات را صادر  

 .نمود 
خواست    ١٩ کميته اعتصاب روز يکشنبه سندی با  

کميته  .  مشخص در اختيار دولت قرار داده بود 
اعتصاب موضع دولت در زمينه تشديد سرکوب  

 .کند   اعتراضات را اعالم جنگ تلقی می 
 

های کارگر و زحمتکش در کلمبيا    شورش توده 
 ٢٠١٩ از آوريل  

 
ای عليه سياست اقتصادی و    اعتراضات توده 

از  )    Ivan Duque(اجتماعی دولت ايوان دوکه  
. وارد مرحله جديدی شد   ٢٠١٩ اويل ماه مارس  
سازمان اجتماعی، سياسی و    ١٧٠ نمايندگان بيش از  

نيز سنديکاهای کارگری  شروع يک اعتصاب  
آپريل همان سال اعالم    ٢۵ عمومی را در تاريخ  

 . کردند 
های    های يادشده در برگيرنده جنبش   سازمان 

دانشجويی، اقليت های قومی،  زنان، حقوق بشر،  
کارگران، دهقانان، سنديکاهای مختلف، معلمان و  

 .باشد   فعالين محيط زيست می 
در بيانيه سياسی اين اتحاد تاکيد شده است که  

کننده برای فراخوان اعتصاب قبل از همه    تعيين 
های سيستماتيک فعالين اجتماعی و حقوق بشر،     قتل 

، قطع مذاکرات  Farcعدم رعايت قرارداد صلح با  
و  )  ارتش چريکی رهايی بخش ملی (  ELNصلح با  

 . باشد   نيز ارائه توسعه ملی توسط دولت دوکه می 
اين طرح سبب افزايش و تعميق نابرابری در کشور  

سازماندهندگان اعتصاب از اعتصابی با  .  شود   می 
چرا که مضمون آن  .  کنند   ماهيت سياسی صحبت می 

های دولت در زمينه    اعتراض و مخالفت با سياست 
. باشد   انرژی، اقتصاد، ارتش و سياست اجتماعی می 

هدف دفاع از زندگی، صلح، دموکراسی، محيط  
. باشد   زيست و همه حقوق مردم کلمبيا می 

سازماندهندگان اعتصاب قصد دارند متحدانه در  
" جبهه خلق دموکراتيک و گسترده "جهت ايجاد يک  

 .تالش کنند 
های ديگر در    طرح فراخوان به اعتصاب و آکسيون 

های سياسی و    روند يک نشست ملی سازمان 
در دانشگاه    ٢٠١٩ فوريه    ١٠ و    ٩ اجتماعی در  

در اين نشست  .  خودمختار کلمبيا در بوگوتا تهيه شد 
سازمان اجتماعی و سياسی    ١٧٠ نماينده از    ٣٨٠ 

پيشروی به سوی وحدت و  "حضور داشتند به قصد  
ها    بطور متحد برای اتوپی تاريخ ديگری برای خلق 

 ."مبارزه کنيم 
  CUTهای کارگری، رهبری    از طرف اتحاديه 

 Central Unitaria de(اتحاديه فراگير  
Trabajadores  (  کلمبيا حاضر بود که از اعتصاب

 . پشتيبانی کرد 
برای دوران پسا اعتصاب نيز اعتراضات و آکسيون  

 . های متعددی در نظر گرفته شده است 
 

  ٢۵ شرکت صدها هزار نفر در اعتصاب روز  
 ٢٠١٩ آپريل  

 
جهت واکنش به خشونت مداوم و اتهامات  "

تبهکارانه عليه نيروهای چپ و اپوزيسيون،  بيش از  
سازمان فراخوان به اعتصاب عمومی    ١٨٠ 

احزاب سياسی،   .  آپريل دادند   ٢۵ سراسری در روز  
اتحاديه های کارگری،  بوميان، دهقانان خرده پا و  

کلمبيايی ، و نيز دانشجويان،     -سازمان های افرو 
خيابان ها،  ميادين و دانشگاه ها را به اشغال خود  

. های خود را مطرح کنند   اند،  تا خواسته   درآورده 
های اصلی رعايت قرارداد صلح و    يکی از خواسته 

اتخاذ اقدامات ضروری برای محافظت از فعالين  
 .  باشد   اجتماعی و اپوزيسيون می 

از زمان آغاز رياست جمهوری دوکه در ماه اوت  
.  ، وی سعی در تغيير توافقنامه صلح داشت ٢٠١٨ 
پروژه بزرگ ديگر دوران تصدی دوکه ،  (....)  

.  برنامه توسعه ملی، از آن زمان بلوکه شده است 
اعتصاب عمومی اولين جنبش بزرگ اعتصابی  

مواد  توافقنامه  .  باشد   کلمبيا در سه سال گذشته می 
، که طی مبارزات  با دولت قبلی به  ٢٠١۶ سال  

های    دست آمده بود، هنوز طبق اطالعات سازمان 
طرح توسعه ملی که توسط  .   اند   اجتماعی اجرا نشده 

شود،  سبب بدتر شدن    رئيس جمهور دوکه طرح می 
. گردد   های پايين جامعه می   شرايط زندگی بخش 

نشينی در روند صلح و اعتصاب    نقل از عقب "(
  America21سراسری در کلمبيا منتشر شده در  

 .)٢٠١٩ آوريل    ٢۶ مورخ  
ای در نشريه    در مقاله   ٢٠١٩ آوريل    ٢٧ در تاريخ  

Junge Welt    در مورد اعتصاب اين گزارش درج
"شده بود  صدها هزار نفر در اعتصاب عمومی  : 

. سراسری روز پنجشنبه در کلمبيا شرکت کردند 
و تعدادی از    CGTو    CUT, CTCاتحاديه های  

اين  .  های سياسی و اجتماعی به آن پيوستند   سازمان 
اولين اعتصاب عمومی دوران رياست جمهوری  

 .بيشماری همراه بود     ايوان دوکه با تظاهرات 
های اصلی انجام تعهدات دولت    يکی از خواست 

های    کلمبيا در چارچوب قرارداد صلح با چريک 
عالوه بر اين تظاهرکنندگان با  .  سابق فارک بود 

به اعتقاد  .  دولت مخالفت کردند "  طرح توسعه ملی "
های کارگران اين طرح حقوق کارگران را    اتحاديه 

 .شود   کند و سبب افزايش فقر می   محدود می 
روز جمعه،  برگزارکنندگان ارزيابی مثبتی از روز  

چند صد هزار کلمبيايی  .  آکسيون خود ارائه کردند 
به گفته  .  های سراسر کشور حضور داشتند   در خيابان 

،  Fecodeنلسون آالرکون رهبر اتحاديه معلمان  
هزار آموزگار در اعتصاب عمومی در    ٢٨٠ حداقل  

 .سراسر کشور شرکت کرده بودند 
های    در مناطق مختلف روستايی، که سازمان 

کلمبيايی ها    -های بوميان و افرو   کشاورزان، جنبش 
ها    فعال هستند، معترضان اقدام به مسدود کردن جاده 

از طرف ديگر چندين سازمان اعالم کردند  .  نمودند 
 .که پنجشنبه تنها اولين روز اعتراض بوده است 

 
 
بر اساس مطالب منتشر شده در    فوق   نوشته    -

 . های زير تهيه شده است   سايت 
 

LabourNet  
Amerika21  

 
 
 
 
 

 اعتصاب عمومی عليه 
 رفرماسيون نئوليبرالی در کلمبيا 



 ٨ ٩٢١شماره   ١۴٠٠خرداد   ٣    8

 را به تحريم فعال تبديل کنيم" انتخابات"واقعيت تحريم          
 
 
 
 

مضحکه ای که هر  .  روزی که قرار است دوازدهمين دوره نمايش انتخابات رياست جمهوری برگزار شود .  باقی مانده است   ١۴٠٠ خرداد    ٢٨ کمتر از يک ماه تا  
 . شت دا   چهار سال يک بار تکرار می شود و هرگز هم کمترين ثمری برای بهبودی شرايط زندگی کارگران و عموم توده های مردم ايران نداشته و نخواهد 

عه از حضور در پای  جام با اين همه، آنچه نمايش انتخاباتی اين دوره را نسبت به دوره های پيشين متمايز کرده است، همانا بی رونقی، رويگردانی و امتناع کليت  
 .  صندوق های رای است 

ر رسانه های  ه ب از سکه افتادن مضحکه انتخاباتی و رويگردانی اکثريت مطلق توده های مردم ايران از نمايش انتخاباتی پيش رو، آنچنان آشکار است که عالو 
درصدی واجدان شرايط در    ٣٠ نظرسنجی های دولتی و غير دولتی، در بهترين حالت از حضور  .  حکومتی، همه مسئوالن جمهوری اسالمی نيز به آن اذعان دارند 

 . اين نمايش انتخاباتی خبر می دهند 
که تصميمی از پيش    ای، صف آرايی شگفت انگيز اليه های مختلف توده های مردم ايران در مقابل مضحکه انتخاباتی رژيم، البته نه اقدامی فی البداهه، آنی و لحظه  

شرايط نوينی که با خيزش سلحشورانه توده های  .  اين تصميم انقالبی توده های مردم ايران متاثر از شرايط عينی و انقالبی حاکم بر جامعه است .  گرفته شده است 
، اعتالی بيشتری يافت و پس از آن نيز به رغم شيوع پاندمی کرونا که منجر به افت و خيزهايی در  ٩٨ شکل گرفت، در قيام شکوهمند آبان    ٩۶ مردم ايران در ديماه  

ها و چه با  ان  عروج مبارزاتی کارگران و توده های مردم ايران شد، همچنان به اشکال مختلف چه با اعتصاب در محيط کار، چه با حضور اعتراضی در کف خياب 
 . بر زمين نيفتاده است   ٩٨ تجمعات اعتراضی در مقابل ادارات دولتی تداوم يافته و اين امر نشان می دهد که پرچم خونين مبارزات توده های مردم ايران پس از آبان  

  ٩٨ و آبان    ٩۶ ه  در واقع، زمينه های تحريم گسترده نمايش انتخاباتی جمهوری اسالمی توسط اکثريت توده های مردم ايران، نه در روزهای کنونی، که از ديما 
شهر ايران با سردادن    ١٠٠ استان و بيش از    ٢٨ از همان زمانی که توده های جان به لب رسيده مردم ايران با اعتراضات پرشکوه خيابانی خود در  .  عينيت يافت 

نه رفراندم  "،  "اونکه ميگه رفراندم، دروغ ميگه به مردم "،  "اصالحات رفراندم، رمز فريب مردم "،  "اصالح طلب اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا "شعارهايی نظير  
نه تنها بر خيمه شب بازی  .  ، يکسره بر مضحکه های انتخاباتی رژيم خط بطالن کشيدند "چه دی باشه چه آبان، پيام يکی ست انقالب "،  "نه اصالح، اعتصاب انقالب 

فريادی که پس از آن هرگز خاموش نشد و تا به  .  انتخاباتی رژيم خط بطالن کشيدند، که در گستره ای به وسعت ايران سرنگونی جمهوری اسالمی را فرياد زدند 
 . امروز به اشکال مختلف در کارخانه و خيابان و معدن و دانشگاه و مدرسه تداوم يافته است 

" انتخابات "، نمونه روشنی از پژواک تحريم  "از بس دروغ شنيديم، ما ديگه رای نمی ديم "مبارزات خيابانی يکشنبه های بازنشستگان تامين اجتماعی، همراه با شعار  
، مادران داغدار  ٩٨ ، مادران روزهای خونبار آبان  ٩۶ ، مادران ديماه  ٨٨ همدلی و هم آوايی شکوهمند مادران خاوران، مادران  .  در کف خيابان های ايران است 

سال گذشته فرزندان شان در زندان ها و در خيابان ها کشتار شده اند، نمونه ديگری از انعکاس تحريم    ۴٢ جانباختگان هواپيمای اوکراينی و همه مادرانی که طی  
. خرداد است   ٢٨ ، گستره ديگری از کمپين تحريم انتخاباتی رژيم در  "رای بی رای "واکنش عمومی کاربران شبکه های اجتماعی با هشتک  .  است "  انتخابات "

در متن جامعه پمپاژ شد و اکنون با نزديک    ٩٨ تحريمی همگانی که شعار آن از دل قيام خونين آبان  .  تحريمی عمومی که با گذشت هر روز پژواک بيشتری می يايد 
صدای تحريم نمايش انتخاباتی، آنچنان در متن جامعه طنين انداز است، که هيئت حاکمه  .  خرداد به صورت علنی و در گستره ای وسيع طنين انداز است   ٢٨ شدن به  

مشارکت پايين مردم هيچ  : "سخنان عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، مبنی بر اينکه .  ايران و نهادهای امنيتی رژيم نيز واقعيت تحريم را پذيرفته اند 
 . توسط رژيم است " انتخابات "، در واقع پذيرش تحريم  "مشکلی برای مشروعيت انتخابات ايجاد نمی کند 

، آنچه اکنون موجب نگرانی هيئت حاکمه و نيروهای امنيتی رژيم شده است، نه  "انتخابات "با اين همه و به رغم تصميم عمومی توده های مردم ايران مبنی بر تحريم  
 . ، که تحريم فعال نمايش انتخاباتی است "انتخابات "تحريم صرف  

و سخنان معاون امنيتی وزارت کشور مبنی  "  تامين امنيت انتخابات "هزار نيروی نظامی برای    ٢۶٠ ، آمادگی  "انتخاباتی "ورود تهديد آميز دستگاه قضايی به صحنه  
،   "قاطعانه برخورد خواهد شد "تشکيل شده و با هرگونه اخالل در امنيت و نظام انتخابات  "  تهديدهای احتمالی "برای برخورد با  "  يگان های واکنش سريع "بر اينکه  

 .است " انتخابات "جملگی بيانگر وحشت طبقه حاکم از تحريم فعال  
چنگ انداخته    ردم روشن است، در دوران انقالبی حاکم بر جامعه، در وضعيتی که فقر و بيکاری، تورم و گرانی، و مرگ و مير ناشی از پاندمی کرونا بر گلوی م 

اعی  جتم است، در شرايطی که نارضايتی و اعتصاب و اعتراض به اشکال مختلف در جامعه جاری است، در وضعيتی که بحران های عميق سياسی، اقتصادی و ا 
وی  ، ر سرتاپای رژيم را فرا گرفته است، در وضعيتی که استيصال و ورشکستگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی، ادامه حيات رژيم را سخت مشکل کرده است 

عموم توده    های مردم از صندوق های رای، اگرچه اقدامی مفيد و در خور تحسين است، اما پاسخگوی شرايط عينی روند مبارزاتی کارگران و   گردانی عموم توده 
خرداد    ٢٨ نياز شرايط کنونی جامعه ما که آبستن يک انقالب اجتماعی راستين است، نه تحريم صرف که  تحريم فعال انتخابات  .  های زحمتکش مردم ايران نيست 

 .است 
يستم انتخاباتی  ا س تحريم فعال، يعنی تشديد اعتصابات و گسترش حضور مبارزاتی مردم در کف خيابان ها برای براندازی سيستم انتخاباتی فعلی و جايگزينی آن ب 

سيستمی که کارگران و زحمتکشان، و تمامی آحاد مردم ايران به طور يکسان از حق آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن  .  مورد نظر توده های مردم ايران 
. ند سيستمی که طبقه کارگر، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجويان، بازنشستگان و عموم توده های مردم ايران بر زندگی و سرنوشت خود حاکم باش .  برخوردار باشند 

 . سال حاکميت ننگين جمهوری اسالمی نشان داده است که تحقق چنين امری، بدون سرنگونی جمهوری اسالمی ممکن نيست   ۴٢ تجربه  
سترش  ی گ پس تحريم فعال، يعنی گسترش اعتصابات کارگری در درون کارخانه ها، يعنی سازماندهی اعتصابات سراسری و تدارک اعتصاب عمومی سياسی ، يعن 

ت  کوم حضور مبارزاتی مردم در کف خيابان ها، يعنی تشديد مبارزه در عرصه های مختلف اجتماعی برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و برپايی ح 
 .شورايی که کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ايران از صفر تا صد آن، بر امورات زندگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود حاکم باشند 

 
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠٠ارديبهشت  ٣١

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست              
 در مورد مضحکه انتخابات در ايران                  

 

 
 !انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسالمی است     

 
 

اين بار، بيش از هر دوره "  انتخابات"مضحکه .  رياست جمهوری ، ميان دوره ای مجلس و شوراهای اسالمی به زودی برگذارمی شود"  انتخاباتی"نمايش
بی عالقگی و نفرت مردم از رژيم اسالمی آنچنان عميق و گسترده است که علنا و .  ای بی رمق و مورد انزجار و اعتراض توده وسيع کارگر و مردم است

رويگردانی از جمهوری اسالمی و شرکت نکردن در اين مضحکه به .  شرکت نخواهيم کرد"  انتخابات"  بدون واهمه، می گويند که در نمايش ضد مردمی
 . حکم شرايط سياسی کنونی برای اولين باربه يک گفتمان عمومی در ميان مردم تبديل شده است

گفتن مردم به اين مضحکه های انتخابات بشدت نگران و با عجز و ناله از مردم می خواهند که در انتخابات "  نه"از خامنه ای تا بقيه سران رژيم آشکارا از
زش با غرب و آمريکا از طريق اين انتخابات ساهدف آنها اين است که در شرايط کنونی، حکومتشان را برای مقابله با مردم و تمکين و .  شرکت کنند

اما سير وقايع سياسی، بخصوص در چهار سال گذشته از دی ماه به اين سو، ُمهر خود را بر اين اوضاع کوبيده است و به همه .  نمايشی يکدست سازند
که مشروعيت کليت رژيم اسالمی از نظر اکثريت مردمی که جز بل، "انتخابات "سران رژيم سرمايه داری و اسالمی ايران فهمانده است، نه تنها سيرک 

و کارگران و همه اقشار تهيدست جامعه در اعتراضات و تظاهرات و خيزشهای بزرگ، .  استسئوال رنج و مشقت و فالکت خيری نديده اند، تماما زير 
آنها نشان دادند که شيادی و فريبکاری رژيم .  عمق اين نارضايتی و نفرت خود را از سيستم سرمايه داری و حاکميت مشتی دزد و فاسد به نمايش گذاشته اند

اگر بورژوازی .  جمهوری اسالمی استو گذر از جهنم نگونی ر، که س"انتخابات"صورت مسئله اصلی مردم، امروز نه .  را ديگر تحمل نخواهند کرد
رژيم ين جهانی از ترس قيام گرسنگان در ايران به جمهوری اسالمی رضايت می دهند، برای اکثريت کارگر و مردم زحمتکش که غرق در فقر و فالکتند، ا

 .غير قابل قبول و با آن درستيزند
موقعيت کنونی و رويارويی مردم با جمهوری اسالمی و شرايط بشدت بحرانی که .  مهمی را از سرمی گذراند التواقعيت اين است که جامعه ايران تحو 

. حتی کوتاه مدت برای برون رفت از اين بحران را برای جمهوری اسالمی کور کرده است یکليت رژيم اسالمی در آن قرار دارد، هر نوع چشم انداز
نها و حراخامنه ای و سپاه پاسداران، يکدست کردن حاکميت و کليت ساختار رژيم را به عنوان تنها و آخرين انتخاب در تحوالت پيش رو و مقابله با ب

و سبز و بنفش و يا رقابت ميان "  اصالح طلبی"اگر در دوره های گذشته همه جناح های رژيم با استفاده از اختالف جناحی، .  شورشهای مردم برگزيده اند
بکشانند و به خود و رژيمشان مشروعيت "  انتخابات"به اصطالح بد و بدتر، و با هزار نيرنگ و فريب می توانستند، بخشی از مردم را به پای بساط 

ی خود رآيظاهری بدهند، در شرايط کنونی و در حالی که اراده مردم برای جارو کردن جمهوری اسالمی به واقعيت روز تبديل شده است، اين سناريوها کا
سالها است که مردم از سياست انتظار و توهم به اصالح رژيم عبور کرده و به تجربه برای عموم ثابت شده است، که شرکت در هر .  را از دست داده اند

در رژيم اسالمی، معنايی جز رای دادن به بقای جمهوری اسالمی و تداوم فقر و مشقت و گرسنگی و بيکاری و بيماری و محروميت "  انتخاباتی"  نمايش 
 .ندارد

که همه ابزارهای رژيم در خدمت "  انتخابات"سال گذشته، در همه مقاطع، هميشه و به روشنی گفته ايم که نه تنها  ۴٢ما کمونيست ها و آزادی خواهان طی 
نمايش های انتخاباتی رئيس جمهوری تا مجلس و انتخابات شوراهای .  به انقياد درآوردن اراده اکثريت مردم، برای بقا و تدوام حاکميت ستمگرانه آنان است

ی وهاشهر و روستا، تماما در خدمت بقای حاکميت سياه رژيم اسالمی، گسترش فقر و فالکت و ستم و استبداد است و کوچکترين ربطی به اميال و آرز
بويژه در شرايطی که اکثريت مردم کارگر و تهيدست در يک جدال سخت و روزانه بر سر رفاه و آزادی و رهايی ازستم و .  اکثريت عظيم مردم ندارد

، تماما در ضديت با منافع و زندگی همين مردم است و به اين دليل با "انتخابات"استثمار با رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی در جنگند، مضحکه 
را به صحنه "  انتخابات"شرکت نمی کنند، بلکه هر جا فرصت و امکانش را داشته باشند، بساط "  انتخابات "صدای رسا می گويند که نه تنها در مضحکه 
 .اعتراض عليه جمهوری اسالمی تبديل می کنند

را  ٩٨و آبانماه  ٩۶چپ و کمونيست انتظار دارد که کارگران، زنان، جوانان و مردم مبارزی که حماسه های مبارزاتی دی ماه  نيروهایشورای همکاری 
مختلف وح خلق کردند، با همه ابتکار و خالقيت، توطئه گريها و پروپاگاند و حيله و نيرنگ های جمهوری اسالمی و ُمهره های ريز و درشت آن را درسط

شوراهای "  انتخابات"به ويژه ترفند و بازارگرمی عده ای مهره و مزدور محلی رژيم که شرکت در بساط .  افشا و نقش برآب کنند"  انتخابات"مضحکه 
 .اسالمی شهر و روستا را توجيه می کنند، رسوا سازند

اعم از بساط شوراهای اسالمی شهر و روستا و ميان دوره ای "  انتخاباتی"ما همصدا با مردم آزاديخواه اعالم می کنيم، که شرکت در سطوح مختلف نمايش 
رژيم منحوس، و اين مجلس تا رياست جمهوری با هر بهانه ای مطلقا قابل قبول نيست و به معنای رای دادن به بقای جمهوری اسالمی، طوالنی کردن عمر 

حروم ر مدهن کجی به مبارزه کارگران و مردم و تداوم بدبختی و فالکتی است که جمهوری اسالمی بيش از چهار دهه به اکثريت کارگر و زحمتکش و اقشا
 .جامعه تحميل کرده است

ای همکاری  اينما به همه کسانی که در   ه معن ا ب دام آنه ه اق م ک د هشدارمی دهي د می کنن بساط و از جمله در نمايش انتخاباتی شهر و روستا خود را کاندي
ه . مستقيم با حکومت سياه جمهوری اسالمی است و در فردای پيروزی مردم ايران، بايد پاسخگوی اعمال خود باشند ل ک د دو سال قب اوريم همانن ما بر اين ب

ر در مضحکه " انتخابات مجلس اسالمی"در ردن گسترده ت رکت نک ا ش ب ب اه و حق طل ردم آگ يز م ار ن ن ب د، اي ران شرکت نکردن ردم اي م م اکثريت عظي
ما کارگران، زنان، جوانان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و .  انتخاباتی پيش رو، جمهوری اسالمی را در تحقق اهداف ضد مردمی اش ناکام خواهند کرد

ايش  ی در نم اطع و عموم ردن ق رکت نک اتی"همه مردم معترض و جان به لب رسيده  را فرا می خوانيم، عالوه بر ش شديد "  انتخاب ا ت جمهوری اسالمی، ب
ااعتراضات برای خواسته های بر حق خود و برای تامين معيشت و سالمت و واکسيناسيون همگانی، بيش از پيش جمهوری اسالمی را تضعيف و به پر ه تگ

ارگری "سرنگونی نزديک کرده و با صدای رسا و عمل مبارزاتی خود اعالم کنيم که  انتخاب مردم سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و برپايی حکومت ک
 .شورايی است

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ١۴٠٠ارديبهشت  ٢٧
 

 ، هسته اقليت)اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران،حزب کمونيست کارگری :امضاها
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١٢از صفحه   

 انداز افزايش  چرايی و چشم
 های مختلف اجتماعی اعتراضات خيابانِی گروه

١١درصفحه   

چنين جمعی از معلمان تازه استخدام  ارديبهشت هم
 .شده در برابر مجلس اسالمی دست به تجمع زدند

های اين گروه از معلمان اجرای  از جمله خواست
اين چندمين  .بندی و همسان سازی است رتبه

تجمع معلمان تازه استخدام شده در برابر مجلس 
در همين روز در برابر اداره کل .  اسالمی بود

آموزش و پرورش استان ايالم نيز معلمان شاغل 
در مدارس غير دولتی دست به تجمع زدند، 
معلمانی که بدون بيمه پا به پای معلمان رسمی 

هزار  ٧٠٠شان گاه به  کنند اما حقوق کار می
در اهواز معلمان و کارکنان !  رسد تومان هم نمی

مدارس استثنايی در اعتراض به پايين بودن 
ای خود در برابر اداره کل  حقوق و مشکالت بيمه

آموزش و پرورش استان خوزستان دست به 
 .تجمع زدند

در شيراز نيز معلمان در پی فراخوان قبلی، روز 
ارديبهشت در برابر اداره کل   ٢١سه شنبه 

آموزش و پرورش استان دست به تجمع زده و 
خواستار رسيدگی به مطالبات بر حق خود و 

در اين روزها .  آزادی معلمان زندانی شدند
های  های متعددی بويژه در شبکه چنين فراخوان هم

اجتماعی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در 
 .روزهای آينده منتشر شده است

ی اين اعتراضات، و جدا از  اما جدا از همه
مبارزات و اعتراضات متعدد و روزانه 

های  ی اعتراضاتی که در ماه کارگران، مجموعه
اخير تاثيرات مهمی از خود برجای گذاشت و 

چنان ادامه دارد، اعتراضات هفتگی کارگران  هم
های  يکشنبه"بازنشسته يا به عبارت ديگر 

مبارزات کارگران بازنشسته که .  است"  اعتراض
ها و مجموعه شرايط  بر بستر مادی زندگی آن

حاکم بر جامعه از آذرماه سال گذشته شروع و به 
بار در  ٢و گاه حتا (طور هفتگی ادامه داشته 

، تحقق و تاکيد عملی بر شعاری بود که از )هفته
ها سر  ابتدای شروع اعتراضات هفتگی توسط آن

تنها کف خيابون، بدست ميآد "داده شد و آن شعار 
های اخير فشارهای  اگرچه در هفته.  بود"  مون حق

امنيتی بر روی بازنشستگان برای جلوگيری از 
ها افزايش يافته است، اما اين  ادامه اعتراضات آن

فشارها نتوانسته است اعتراضات و مبارزات 
اين اعتراض و .  بازنشستگان را متوقف سازد

ای که  دار، مبارزه ست ريشه ای مبارزه
های بيش از سه ميليون بازنشسته و  خواست

دهد  بگير تامين اجتماعی را انعکاس می مستمری

 . ها نيز در اين مدت شنيده نشده است آن
کارکنان خدمات فرودگاهی شرکت هواپيمايی 

نيز که از طريق يکی از )  هما(جمهوری اسالمی 
های پيمانکار مشغول به کار هستند، در  شرکت

اعتراض به تصميم اين شرکت برای عدم تمديد 
قرارداد با نيروهای شرکتی دست به اعتصاب 

مهرآباد تجمع کردند که اين  ٢زده و در ترمينال 
ها منجر به تعويق برخی پروازها  اعتصاب آن

ی مشکالت مادی  مقامات شرکت هما به بهانه.  شد
به دنبال تعديل کارگران و کارکنان شاغل در اين 

 .شرکت هستند
تعدادی از داوطلبان آزمون استخدامی وزارت 
بهداشت نيز در اعتراض به تغيير ضوابط و 
معيارهای امتحان استخدامی وزارت بهداشت در 
برابر ساختمان ديوان عدالت اداری دست به 

 .تجمع زدند
چنين شاهد اعتراضات  ی اخير هم در دو هفته

آموزان در اعتراض به امتحانات  ی دانش گسترده
حضوری بوديم که در برخی از شهرها با تهاجم 

آموزان همراه  نيروهای سرکوب به صفوف دانش
ای که   اما بيشترين اعتراضات در هفته.  بود

البته بعد از اعتراضات وسيع کارگری (گذشت 
های مختلف معلمان  متعلق به گروه)  در اين هفته

 .و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بود
دارندگان کارنامه سبز که چهار روز متوالی در 

چون  برابر مجلس اسالمی با شعارهايی هم
تجمع "  تو فرياد بزن کارنامه سبز داد بزن، حق"

تفاوتی نمايندگان مجلس  کرده بودند، پس از بی
 ٢٩ها، روز چهارشنبه  اسالمی به اعتراضات آن

ارديبهشت در برابر وزارت آموزش و پرورش 
مجلس به اين "در خيابان فردوسی با شعار 

دست به تجمع "  گی، هرگز نديده ملتی عرضه بی
سبزها تمام مراحل استخدام در   کارنامه.  زدند

آموزش و پرورش را طی کرده و بسياری از 
ها دارای مدارک تحصيلی دکترا و کارشناسی  آن

ارشد هستند و تاکنون چندين بار نيز برای 
ی  اند اما هر بار به بهانه مصاحبه دعوت شده

ها  کمبود ظرفيت و مانند آن از استخدام آن
 .خودداری شده است

سرايداران و خدمتگزاران آموزش و پرورش نيز 
در شهرهای شيراز و اصفهان دست به تجمع 

سازی و  ها به عدم همسان آن.  اعتراضی زدند
 .های ناچيز خود اعتراض دارند حقوق

چنين در حالی که نيروهای سرکوب رژيم  هم
ارديبهشت از تجمع بازنشستگان  ٢۶روز يکشنبه 

تامين اجتماعی در برابر مجلس جلوگيری کردند، 
اما جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی در 

/ نهضتی داد بزن"مقابل مجلس اسالمی با شعار  
ها  دست به تجمع زدند، آن"  حق تو فرياد بزن

 ٢۶.   روز بعد نيز به تجمع خود ادامه دادند

ديگر از جمله اصفهان، رشت، کرمانشاه و مشهد 
مقابل مراکز برنامه و بودجه اين شهرها تجمع 

در تجمع بازنشستگان  .اعتراضی برگزار کردند
در برابر سازمان برنامه و بودجه تهران، 
نيروهای امنيتی و انتظامی به منظور ايجاد رعب 

. و وحشت، حضور پر تعدادی داشتند
بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان به اجرای 
ناقص همسان سازی و عدم اعمال فوق العاده 
ويژه، حق جذب، سختی شرايط محيط کار و حق 

 .اشعه اعتراض دارند
چنين اعتراض به معضل آب  در اين روزها هم

آشاميدنی، قطعی برق، فاضالب و دفع پسماندها 
برای نمونه در شهر سراوان، .  افزايش يافته است

جمعی از اهالی بلوار بهداشت اين شهر در 
ها  اعتراض به نبود برق و عدم ارتقای زيرساخت

در برابر فرمانداری نماينده مجلس اسالمی دست 
اهالی منطقه سرقنات از توابع .  به تجمع زدند

شهرستان ايذه در خوزستان نيز در اعتراض به 
چندين ماه دفغ غيراصولی زباله در حاشيه 

الزهرا در برابر شهرداری ايذه  قبرستان روضه
 .دست به تجمع زدند

جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان 
شهرداری گلستان از توابع شهرستان بهارستان 

. در برابر شهرداری اين شهر دست به تجمع زدند
سال پيش بابت خريد زمين به  ١٠ها حدود  آن

تعاونی مسکن پول پرداخت کردند اما تاکنون 
 .های خود نشدند موفق به دريافت زمين

مالباختگان از جمله مال باختگان بورس بخشی 
ديگر از معترضان روزهای اخير هستند که 

باختگان ارز ديجيتال و دارندگان حواله  مال
وضعيت .  اند خودرو نيز به آن اضافه شده

چنين بسياری از کارفرمايان کوچک  اقتصادی هم
و دارندگان مشاغل آزاد را به خيابان کشانده 

در شيراز مهندسين و پيمانکاران نسبت به .  است
مصوبه ديوان عدالت در رابطه با حذف مجری 

ها و  ساختمانی دست به تجمع زدند و نمايندگی
فروشان سيمان صوفيان نيز به دليل کمبود  مصالح

سيمان در برابر استانداری آذربايجان شرقی 
 .دست به تجمع زدند

ها در تبريز و تجمع در  اعتراض به اعدام سگ
استعفا، "برابر شهرداری اين شهر با شعار 

و تجمع حاميان حيوانات در اصفهان با "  استعفا
زيستگاه حيوانات را نابود "اين خواست که 

از "  ايم و االن بايد آنان را سازماندهی کنيم کرده
 .ديگر تجمعات اين روزها بوده است

بازنشستگان هتل الله تهران نيز در اعتراض به 
عدم پرداخت مطالبات سنواتی و مزدی خود در 

ی  گفته به.  برابر هتل دست به تجمع زدند
ها  بازنشستگان نه تنها پرداخت حق و حقوق آن

اند، بلکه صدای اعتراض  سال است که نداده ۵را 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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انداز افزايش  چرايی و چشم
 اعتراضات خيابانیِ 

 های مختلف اجتماعی گروه 

١٠از صفحه   

 

های اعتراضی و  همبستگی با جنبش
 اعتصاب عمومی سراسری در کلمبيا

 
 
 

 
اين شرايط غير انسانی و .   ها انسان در سراسر جهان هر روزه با فقر و فالکت روبرو هستند ميليون

آمدهای پاندمی  های آن، در نتيجه پی داری و بحران غير قابل تحمِل ناشی از سلطه نظام سرمايه
 .کرونا، بيش از پيش تشديد شده است

درصد،  نرخ بيکاری  ٣٣/    ٧برای نمونه، در آمريکای التين در سالی که گذشت،  نرخ فقر بالغ بر 
ميليون  ٨(اند  ميليون انسان در فقر مطلق زندگی کرده ٧٨درصد بود و در مجموع بيش از  ١٠/    ٧

 ). ٢٠١٩نفر بيش از سال 

ها برای طبقه کارگر  های حاکم در واکنش به اين بحران اقتصادی، به افزايش و تنوع ماليات دولت
برای "  ايوان دوکه"اين اقدامات در کلمبيا از طريق رفرم مالياتی دولت راست افراطی .  روی آوردند

ای قرار  سومين بار در دستور کار قرار گرفت تا بار بحران بر دوش مردم تهيدست و استثمارشده
 .گيرد، که مسئول وقوع بحران نبوده و نيستند

بيش از همه اين جوانان اقشار .  رو، در کلمبيا هزاران نفر به مقابله با اين وضعيت پرداختند از اين
ها دست به اعتراض و  ها و بزرگراه تهيدست جامعه در مناطق مختلف شهرها بودند که در خيابان

 . مقاومت زدند

های اعتراضی  های کارگر و زحمتکش کلمبيا ادامه موج اعتراضات و جنبش مبارزات امروز توده
ای  های توده ها و سازمان در آمريکای التين آغاز گشته و به احيای جنبش ٢٠١٩است، که از سال 

 .انجاميده است

آوريل امسال در کلمبيا عليه خطر فقر  ٢٨اعتراضات اجتماعی و اعتصاب عمومی سراسری که از 
 .  وقفه ادامه دارند اند، بی و فالکت به عنوان نتايج اجتناب ناپذير نئوليبراليسم، آغاز گرديده

نرخ بيکاری .   اند ميليون خانوار کلمبيايی روزانه از دسترسی به تغذيه مناسب محروم ١/    ٧بيش از 
ً نيمی از جمعيت  ۴٢/    ۵درصد و نرخ فقر بيش از  ١۴/    ٢در کلمبيا  درصد است؛ در واقع تقريبا

 .کنند کلمبيا در خط فقر زندگی می

بينند،  به سرکوب خشن اين  هايی که منافع نظام حاکم را در خطر می دولت کلمبيا،  همانند همه دولت
نفر  ٣٩(نفر به قتل رسيدند  ۴٧تنها در ده روز اول اين اعتراضات .  اعتراضات روی آورده است

تن نيز بر اثر  ٣٢نفر با جراحات چشم و  ٣٢(نفر مجروح شدند  ۴۵١، )در نتيجه خشونت پليس
نفر  ٩۶٠اند و بالغ بر  نفر ناپديد شده ۵۴٨نفر مورد تعرض جنسی قرار گرفتند،  ١٢).  شليک گلوله

 .اند نيز دستگير شده

مذاکرات با دولت برای پاسخگويی .  های کارگر و زحمتکش کلمبيا هنوز ادامه دارد اعتراضات توده
 . های معترضان تاکنون بی نتيجه مانده است به خواسته

کارگران و زحمتکشان کلمبيا، مانند کارگران و زحمتکشان سراسر جهان، برای پيروزی در مبارزه 
 .المللی نياز دارند خويش به همبستگی فعال بين

ضمن همبستگی با اين مبارزات و حمايت از )  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
های برحق کارگران و زحمتکشان کلمبيا، افکار عمومی مترقی جهان را به حمايت از اين  خواسته

 . خواند مبارزات فرامی

 !المللی زنده باد همبستگی بين
 !کارگران جهان متحد شويد

 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

 ٢٠٢١آوريل  ٢٠

ها به پژواک قدرتمند صدای  و در طول اين ماه
 .ها تبديل شده است آن

آن چه که بايد بر آن تاکيد کرد اين است که 
های  اگرچه بازنشستگان تامين اجتماعی خواست

نشينی جمهوری اسالمی  متعددی دارند، اما عقب
ای که تاکنون در مورد افزايش  در همين محدوده

مستمری بازنشستگان صورت گرفته و حتا 
توان گفت در طول حيات جمهوری اسالمی  می

ی مستقيم اين مبارزات  سابقه نداشته است، نتيجه
اگر اين مبارزات نبود، رژيم هم هرگز به .  است

. شد افزايش مستمری بازنشستگان راضی نمی
طور که در افزايش ميزان مستمری سال  همان

جديد نيز رژيم سعی کرد با يک کالهبرداری 
مفتضحانه ميزان افزايش مستمری بازنشستگان 

ها در خرداد ماه  را براساس ميزان مستمری آن
سال گذشته حساب کند و نه براساس آخرين 

همين .  ميزان مستمری سال گذشته در اسفند ماه
روش کالهبردارانه موجب شد تا اعتراضات 
بازنشستگان در آغاز سال جديد حتا به دو بار در 

کنندگان در  هفته تبديل شده و تعداد شرکت
اعتراضات نيز افزايش يافت که موجب 

 .نشينی سريع رژيم شد عقب
باقی ماندن بازنشستگان تامين اجتماعی در 

های خود درس  خيابان برای تحقق خواست
های  بزرگی بود که به جامعه و ديگر گروه

که امروز روزانه شاهد  اجتماعی داده شد و اين
های مختلف  تجمعات متعددی توسط گروه

اجتماعی هستيم نتيجه همين شکستن جو حاکم بر 
جامعه توسط بازنشستگان و رسيدن به درستی و 

تنها کف خيابون بدست ميآد "اهميت شعار 
های متعدد جامعه بود،  توسط گروه"  مون حق

ها نيز براساس زندگی واقعی  هايی که آن گروه
خود و شرايط حاکم بر جامعه به اين نتيجه 

ست و تنها راه رسيدن به  رسيدند که حق گرفتنی
 .آمدن به کف خيابان است" حق"

انداز سياسی،  واقعيت اين است که با توجه به چشم
اقتصادی و اجتماعی جامعه، اعتراضات خيابانی 
نه تنها متوقف نخواهند شد بلکه مدام بر تعداد 

های اجتماعی معترض به  ها و اقشار و گروه آن
های  در هفته.  وضع موجود افزوده خواهد گرديد

گذشته اعتراضات پرستاران و کشاورزان را نيز 
با توجه به بحران آب و کمبود برق، .  شاهد بوديم

اعتراضات کشاورزان و ساکنان محالت، بويژه 
. ای نيز افزايش خواهد يافت در مناطق حاشيه

تورمی با پرتاب کردن   –بحران اقتصادی رکود 
اقشار متوسط جامعه به زير خط فقر و افزودن 
بر خيل بيکاران، و نيز خطر رانده شدن به زير 
خط فقر برای بخش ديگری از اقشار ميانی 

ها را به کف خيابان خواهد  ی آن جامعه، همه
ست که برای جمهوری  اندازی کشاند، اين چشم

اقشار گوناگون .  اسالمی گريزی از آن نيست
جامعه برای پايان دادن به وضع موجود، راهی 
جز پيوستن به مبارزات طبقه کارگر برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت 

 .شورايی ندارند
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

١٢ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 انداز افزايش چرايی و چشم
 های مختلف اجتماعی اعتراضات خيابانِی گروه 

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

که روزانه شاهد  جدا از آن
اعتراضات متعدد کارگری 
هستيم، تجمعات اعتراضی از 
سوی ديگر اقشار جامعه نيز 
فزونی يافته و روزانه شاهد 
برگزاری تجمعات گوناگونی 
در برابر ادارات و مراکز 

 .دولتی هستيم
ارديبهشت  ٢١شنبه  روز سه

بازنشستگان وزارت بهداشت و 
درمان در تهران و چند شهر 


