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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ۴درصفحه 

 
جمهوری اسالمی جايگاهی جز 

 دانی تاريخ ندارد،  زباله
 اين حکم قطعی تاريخ است 

 
در چند روز گذشته، غوغائی در ميان ارتجاع 

درپی جنجال انتخاباتی .  طبقاتی و مذهبی برپا بود
رژيم، پاسداران حکومت هللا از هر قماش و با 

هايی که  هر برچسب و ادعا، زير فشار بحران
شان کرده است،  خودشان علناً  احاطه

ورشکستگی و رسوايی رژيم ستمگر، فريب و 
. خرافات اسالمی  را در مالء عام اعالم کردند

ديگر برای نجات اين نظم ستمگر، کاری از 
ديگر فريب و خرافات .  دست خدا ساخته نيست

مذهبی برای پاسداری از منافع استثمارگران، 
داری  ستمگران، دزدها و چپاولگران نظم سرمايه

سازی نمايش  ديگر صحنه.  حاکم، کارساز نيست
طلبی  و  انتخاباتی با اداواطوارهای اصالح

ها در  های آن گرائی، سبز و بنفش و دنبالچه اصول
ها  چراکه از مدت.  دهد خارج از کشور جواب نمی

پيش بوی  گند و کثافت حاکميت هللا بر روی 
ها تن  زمين چنان آزاردهنده شده است که ميليون

از مردم ايران به نبردی قهرمانانه برای 
سرنگونی اين نظم گنديده و پوسيده حاکم بر 

 ٩٨در قيام آبان ماه .  اند ايران، روی آورده
های زحمتکش، در ابعادی ميليونی در  توده

شهرهای سراسر ايران، با شعارهای مرگ بر 
ای، نابود جمهوری اسالمی، به نمادهای  خامنه

داری و دولت دينی، مراکز نظامی،  نظم سرمايه
ها،  يورش بردند و تمام مقدسات  مذهبی و بانک

داری را  پاسداران شياد دولت دينی و نظم سرمايه
 . هدف قراردادند

بست و  جمهوری اسالمی اکنون در چنان بن 
بحران عميقی گرفتارشده است که خودش ناگزير 

های انتخاباتی را به شيوه  بازی شب شد بساط خيمه
های  آنچه در پی جنگ و جدال.گذشته برچيند

درونی هيئت حاکمه در چند روز گذشته، 
جايگزين آن شده است، ديگر حتی نمايش رقابت 

پايان .  درونی باندهای طبقه حاکم  نيست
ها، پيشاپيش بر همگان  نمايشنامه رسوای آن

دانند که در اين  اکنون همه می.  روشن است
کش که  نمايش مسخره، يک آخوند جالد آدم

چندنفری هم  نقش پامنبری او را 
اند، قرار است، آخرين نقش را به  گرفته برعهده

 . عنوان رئيس اجرائی دستگاه استبداد ايفا کند 
تر از آن است که پس از مبارزات  بحران، عميق

و رسوايی  ٩۶انقالبی مردم ايران از سال 
انتخابات مجلس ارتجاع اسالمی در سال گذشته با 

درصدی، رژيم  ٢٠تا  ١٠اصطالح نمايندگان  به
بازی انتخاباتی رياست  شب بتواند بساط خيمه

چنان ترمز بريده است که حتا مردمی  گرانی آن
ها به گران شدن روزانه  که در تمام اين سال

. اند مايحتاج خود عادت کرده بودند، مبهوت شده
تنها هزينه تامين نيازهای ضروری خوراکی از 

ها کارگر و  ميزان دستمزد و حقوق ميليون
به اعتراف فرامرز .  زحمتکش فراتر رفته است

کميته دستمزد کانون عالی "توفيقی  رئيس 

 اعالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 داعشی ها درکردستان-عليه حضور سلفی 

 

٧درصفحه  در دفاع ازآزادی و امنيت مردم     

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٢شماره  ١۴٠٠خرداد    ١٠ –سال  چهل و سه 

 سونامی گرانی و غارت دسترنج کارگران 
 داران توسط سرمايه

، هزاران تن از ١۴٠٠خرداد  ۵روز چهارشنبه 
کارگران و کارمندان رسمی وزارت نفت در 
تهران و چند شهر و منطقه ديگر ازجمله، 
ماهشهر، گچساران، آبادان، عسلويه، اهواز، 
فالت قاره بهرگان ، منطقه عملياتی الوان، منطقه 
عملياتی سيری، مجتمع دريايی ابوذر و برخی 

طور  مناطق عملياتی و سکوهای دريايی ديگر به
در .  همزمان دست به اعراض و تجمع زدند

تهران صدها تن از اين نيروها با در دست داشتن 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

و از جمله افرادی که با عنوان جعلی "  شوراها
در تعيين دستمزدهای "  نماينده کارگران"

نقش داشته "  شورای عالی کار"کارگران توسط 
های موجود در بازار، سبد  نرخ"است، براساس 

ها به تنهايی از دستمزد حداقلی هم باالتر  خوراکی
"گويد چنين می وی هم"  زند می ها  سبد خوراکی: 

 مشعل فروزان مبارزه و اهميت تشکل سراسری در نفت

کمبود برق و خاموشی های مکرر در روزهايی 
که هنوز به فصل گرما نرسيده ايم، جامعه را با 

برق تنها .  يک بحران جدی مواجه کرده است
روشنايی نيست که با قطع روزانه آن، فقط 
ساعاتی را در خاموشی و تاريکی بگذرانيم؛ برق 

زندگی .  چرخه زندگی توده های مردم ايران است
امروزين مردم به طور همه جانبه با برق همسو 

نه تنها همسو که به شدت به آن وابسته .  است
اکنون کمتر خانه ای است که وسيله برقی .  است

کمتر کار مولد و غير مولد است که .  نداشته باشد
حتی انجام آن به صورت فردی با برق و استفاده 

به ويژه در شرايط .  از اينترنت گره نخورده باشد
کنونی که با شيوع پاندمی کرونا و گسترش 

بيکاری، بخش های وسيعی از اليه های اجتماعی 
از طريق آنالين و با استفاده از اينترنت و 

اگر تا .  ابزارهای برقی به امرار معاش مشغولند
ديروز کارکرد برق برای مردم صرفا برای 
برخورداری از روشنايی مطرح بود، اکنون از 
کامپيوتر و اينترنت و وی فی گرفته تا بيمارستان 
ها و درمانگاه های خانگی که مجبورند اکسيژن 
بيماران کرونايی خود را از طريق برق تامين 
کنند، همه و همه مستقيم و غير مستقيم به برق 

کالس های دانشگاهی از طريق .  وصل هستند
مسابقات منطقه ای و .  آنالين برگزار می شوند

بين المللی در پاره ای از ورزش ها از جمله 

 "گل بود به سبزه نيز آراسته شد"

  ١٠درصفحه 
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١از صفحه   

 دانی تاريخ ندارد،  جمهوری اسالمی جايگاهی جز زباله
 اين حکم قطعی تاريخ است 

٣درصفحه   

. جمهوری را به روال گذشته پهن کند
های رنگارنگ تمام ارکان جامعه را  بحران

های رژيم در تمام  سياست.  فراگرفته است
مبارزات . ها به شکست انجاميده است عرصه

کارگران و زحمتکشان روزمره در حال 
سرکوب و کشتار .  افزايش و اعتالست

نتوانسته مردم را از صحنه مبارزه و تالش 
بحران .  برای سرنگونی نظم موجود بازدارد

سياسی به يک موقعيت انقالبی فرا روئيده  و 
هرلحظه احتمال انفجار خشم انقالبی 

. های مردم در يک قيام مجدد وجود دارد توده
در چنين شرايطی است که  تضاد و شکاف 

ها  درون طبقه حاکم و نمايندگان سياسی آن
 . شدت حاد شده است نيز به

کوشد ديگری را  ای می هر گروه، باند و دسته
های  درپی و بحران های پی مسئول شکست

ها پيش  از مدت.  عالج ناپذير معرفی کند
ای که زمانی خط  حمله به شخص خامنه

قرمز همه باندهای درون رژيم بود، شکسته 
او اکنون مستقيم و غيرمستقيم زير . شده است

های رقيب  هايی از جناح حمالت گروه
علنی شدن فايل ظريف که .  قرارگرفته است

داد،  ای را هدف قرار می مستقيماً علی خامنه
ها  ای اتفاقی نبود، بلکه از درون شکاف حادثه

و تضادهای درونی جناح حاکم بيرون آمد و 
. بازتاب بحران سياسی درونی رژيم بود

های اخير تعدادی از  ها و سخنرانی مصاحبه
های  های رقيب  در شبکه سخنگويان جناح

ً مسئول  اجتماعی،  باند خامنه ای را مستقيما
های نظم موجود معرفی کرده   تمام بحران

تحت يک چنين شرايطی که بحران .  است
سرتاپای رژيم را فراگرفته، مبارزات 

تر  کارگران و زحمتکشان پيوسته تعرضی
شده و بحران درونی طبقه حاکم تشديد شده 
است، ديگر برای جناح مسلط طبقه حاکم به 

پذير نبود که کشمکش  ای تحمل رهبری خامنه
و افشاگری  باندهای درون حکومت و 

گيری ظاهراً  ها در يک معرکه تضادهای آن
انتخاباتی، در برابر مردم به نمايش گذاشته 

ويژه  به.  تر کند شود و اوضاع را بحرانی
ای يک  که اکنون جناح وابسته به خامنه آن

عنوان  ای  و رسوا را به جالد و آدمکش حرفه
نماد برجسته دولت دينی به جلوصحنه 
فرستاده که قاتل هزاران تن از مردم ايران 

چراکه ممکن بود با توجه به تشديد .   است
تضادها، باندهای درون هيئت حاکمه با 
افشاگری عليه يکديگر،  فساد، جنايت و 

مجسم .  رسوايی رژيم را بيشتر برمال کنند

ها نماينده  کنيد که در بحبوحه اين افشاگری
يکی از اين باندها وسط مناظره، نا خواسته، 
ماجرای کشتار هزاران زندانی سياسی را در 

برای برمال کردن نقش رئيسی به  ۶٧سال 
کشيد، يا ديگری کشتار گسترده  ميان می

کرد،  مطرح می ٩٨مردم را در آبان ماه 
کارانه آگاهانه سپاه  سومی از اقدام  جنايت

پاسداران در سرنگونی هواپيمای مسافربری 
گفت و يکی پس از ديگری فساد  سخن می

های ميلياردی همديگر را  مالی و دزدی
نه .  شد کردند، چه غوغائی برپا می برمال می

خبرند، بلکه  که مردم از اين مسائل بی اين
طرح اين مسائل برای افشای يکديگر آن هم 

های تلويزيونی، بحران سياسی  در نمايش
کرد و رسوايی   تر می درونی رژيم را عميق

تر برمال  طبقه حاکم را در مقياسی وسيع
دليل نبود که گماشتگان  بنابراين بی.   کرد می

ای در شورای نگهبان به دستور وی  خامنه
وقمع  کرد که حتی علی  چنان رقبا را قلع

دهه  ۴گرای خدمتگزار  الريجانی اين اصول
گرا  رژيم استبدادی و جهانگيری نيمه اصول

ای  بنابراين خامنه.   را هم کنار گذاشت
دردسرترين راه را برگزيد تا جلو اين  بی

های حاد رژيم  خطر را در شرايط بحران
حال با گماشتن فرد موردنظر  بگيرد و درعين

خود در راس دستگاه اجرائی، بدون هرگونه 
اعتراض و مخالفت،  تمرکز بيشتر 
موردنظر خود را در دستگاه دولتی تأمين 

 . کند
طراحی تمام اين ماجرا نيز از اول تا آخر آن  

انعکاس آن را .  ای است در دست خود خامنه
توان در ارتباط تصويری وی با  روشنی می به

او در .  نمايندگان مجلس ارتجاع اسالمی ديد
اين سخنرانی، گماشتگان خود در شورای 
نگهبان را به خاطر انجام آنچه که دستور 

های رقيب  را  وی  بود، تحسين کرد  و گروه
اند،  که با شورای نگهبان به مخالفت برخاسته

"او گفت.  موردحمله قرارداد شورای :  
ی خودش آنچه  محترم نگهبان بر طبق وظيفه

دانست انجام  را بايد انجام بدهد و الزم می
"  داد   " شورای نگهبان دشمنانی دارد، . 

ای دارد، اين حاال يک فرصتی  دشمنان جدّی
 ."شده که انتقام بگيرند

ای، شورای نگهبان ، فقط  در طرح خامنه
داد  بايستی کسانی را مورد تأييد قرار می می

ها کالمی عليه يکديگر و رژيم  که در مناظره
حرفی نزنند يا در مورد مسائل مربوط به 

های  سياست خارجی، امنيتی و نظامی، شبکه

اجتماعی و غيره  نظر مخالفی را مطرح 
از همين روست که او در اين .  نکنند 

سخنرانی خطاب به برگزيدگان شورای 
نگهبان بار ديگر بر همين نکته تأکيد کرد و 

 :گفت
ی جنگ قدرت قرار  انتخابات را صحنه"

که نامزدها  ما درگذشته هم هر وقتی.  ندهيد
در مناظرات تلويزيونی و غيره روش اهانت 
و توهين و تهمت و تخريب طرف مقابل و 
ترساندن مردم از رقيب را دنبال کردند، 
کشور به نحوی از انحاء ضرر کرد؛ 

جوری نباشد  اين.  جور بوده درگذشته هم اين
که مردم را از رقيب بترسانيم که اگر او بيايد 

 . چنين خواهد شد، چنين خواهد شد
ها برای اينکه بيشتر ديده بشوند،  بعضی

شان اين است که  حلّ  بيشتر شنيده بشوند، راه
هنجارشکنی کنند، خطوط قرمز نظام را به 

جور نباشد که  اين...  قول خودشان بشکنند؛ 
سعی کنند با شکستن اين حدود و ثغوِر مهم 
نظام جمهوری اسالمی، برای خودشان يک 

 ."وپا کنند موقعيتی دست
"  ای افزود خامنه شده که  من شنيدم گفته: 

نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر 
خودشان را در باب فضای مجازی بگويند يا 
در باب سياست خارجی بگويند؛ نه آقا، 

ی اصلی مردم فضای مجازی و  مسئله
سياست خارجی و ارتباط با اين دولت و آن 

 ."دولت نيست
داند مردم برای برچيدن  خوبی می وی که به

بساط انتخاباتی رژيم به پا خاسته و ديگر در 
کنند، به خدای  بازی شرکت نمی شب خيمه

"  گويد شود و می اش متوسل می ای افسانه
ی امکانات، استفاده  دشمنان ما از همه

کنند؛ هم دشمنانمان، هم کسانی در داخل  می
ها را  که دانسته يا ندانسته دنبال حرف آن

کنند  کنند، و تالش می گيرند و تکرار می می
ی سرشکستگِی ملّت  که اين انتخابات را مايه

بنده اميدوارم مردم هّمت کنند و .  قرار بدهند
ی  خدای متعال لطف کند و اين انتخابات مايه

ی عّزت کشور  سربلندی کشور، مايه
 ." شاءهللا باشد ان

" خدای متعال"که ديگر از اين  گذشته از اين
شيادان کاری ساخته نيست،  بايد به اين نکته 

های  نيز اشاره کرد که وقتی در رژيم
گويند، منظور  استبدادی، از ملت سخن می

ملت موردنظر .  شخص ديکتاتور است
اما برای .  ای است ای هم شخص خامنه خامنه

ملت به معنای مرسوم و عاميانه آن، مردم، 
بازی افتخار  شب شرکت نکردن در خيمه

 .است و سرشکستگی برای ديکتاتور
اش، به زبان  ای در انتهای سخنرانی خامنه

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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يک مرتجع مذهبی باالخره همان حرفی را 
زد که چند روز پيش سخنگوی شورای 

رأی :  نگهبان بر آن تأکيد کرده بود و گفت
.  مردم  در دولت دينی هيچ اهميتی ندارد

. گيرد دولت دينی مشروعيتش را از خدا می
بايد بر اين گفتار وی افزود به کسی هم  جز 

 .   خدائی که وجود ندارد پاسخگو نيست
"  او گفت ی ما اين است که ببينيم  وظيفه: 

خدای متعال از ما چه ميخواهد، رضای الهی 
هللا همه  شاء ان.  چيست، آن را دنبال بکنيم

دنبال کنند و دنبال ميکنند؛ کسانی که مسئولند 
اند، دنبال جواب دادن به  دنبال تکليف شرعی

خدا هستند، دينشان را برای خواست اين و 
خواست آن و دعوای اين و خوشامد او 
. حاضر نيستند بفروشند و کنار بگذارند

مان  هللا همه بتوانيم آنچه وظيفه شاء باالخره ان
 ."است، انجام بدهيم

ای و شورای نگهبان او تا  اما اقدام خامنه
های درونی  جائی که به منازعات و کشمکش

رشته عواقب  کند، يک طبقه حاکم ربط پيدا می
ترين آن  نيز در پی خواهد داشت که مهم

تر شدن شکاف ميان  ها و عميق تشديد تضاد
نژاد که  احمدی.  های طبقه حاکم است جناح

چاکان دولت دينی است، از  خودش از سينه
او .  اکنون علم مخالفت را بلند کرده است هم

که نگران فروپاشی و سرنگونی جمهوری 
کشور در "کند  که  اسالمی است، پنهان نمی

خطر .  آستانه انفجار و  فروپاشی است
گرسنگان جمهوری اسالمی را تهديد 

بنابراين حمالت خود را به باند ."  کند می
فقط علناً  نه.   ای تشديد کرده است خامنه

تصميم شورای نگهبان رژيم را در رد 
صالحيتش نپذيرفته و  انتخابات را هم تحريم 
کرده، بلکه خطاب به  شورای نگهبان 

صورت  بايد بياييد در تلويزيون به: "  گويد می
زنده و با حضور بنده، سندتان را ارائه کنيد 
که به چه دليلی رد کرديد؟ بايد جواب 

ای و  ايستادن در مقابل خامنه."  بدهيد
گماشتگان او در شورای نگهبان تاکنون به 

اين خود بازتاب . اين شکل سابقه نداشته است
 .تشديد تضادهاست

کار مجمع  آملی الريجانی رئيس فوق محافظه
تشخيص مصلحت نظام و چاکر هميشگی 

ای، که  بيست سال عضو شورای  خامنه
های امنيتی تحت  نگهبان است، اکنون دستگاه

ها معرفی  ای را باعث نابسامانی امر خامنه
 :گويد کند و می می

ها تا حد زيادی،  سبب اين نابسامانی"
های امنيتی از  های فزاينده دستگاه دخالت

های خالف واقع، در تصميم  طريق گزارش
ويژه  سازی برای شورای نگهبان است؛ به
های  اگر عضو مسئولی که بايد گزارش

 دانی تاريخ ندارد،  جمهوری اسالمی جايگاهی جز زباله
 اين حکم قطعی تاريخ است 

محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه 
 !!چيزی بر آن بيفزايد

که از وزارت اطالعات با قاطعيت تمام  چنان
آنکه با پرسش از  کنند، حال مطلبی نقل می

معاونت مربوطه در وزارت اطالعات 
در .شود صراحت اين مطلب تکذيب می به

ميانه اين زمانه غريب و رفتارهای عجيب به 
بريم و به محضر او عرضه  خدا پناه می

 "داريم می
او همچنين شورای نگهبانی را که خودش 

برد و  عضو آن است زير سؤال می
"افزايد می گاه تصميمات شورا را تا  هيچ:  

ام؛ چه در تأييد  دفاع نيافته اين حد غيرقابل
ها و چه در عدم احراز  صالحيت
 ."ها صالحيت

های موسوم به  دمحم خاتمی رئيس بز دل گروه
کرد  طلب که تاکنون جرئت نمی اصالح

ای و باند او بگويد، اکنون  کالمی عليه خامنه
گويد که جمهوری  از خطر بزرگی سخن می

او در پيامی اعالم .  کند اسالمی را تهديد می
 : کرد

آنچه اين روزها در جريان معرفی نامزدهای 
داده است،  انتخابات رياست جمهوری رخ

ناشی از رويکرد، برداشت و اقدامی است که 
ازاين هم عرصه را بر انتخاب مردم  پيش

پرواتر  تر و بی پرده تنگ کرده و اين بار بی
  .ظهور و بروز داشته است

هيچ جريانی با هر وابستگی و رويکردی که 
تواند و نبايد نسبت به اين خطر  دارد نمی
 " !تفاوت باشد بزرگ بی

های  های سياسی وابسته به جناح فقط گروه نه 
ای به رودرروئی مستقيم و  رقيب خامنه

 ای برخاسته، بلکه  غيرمستقيم با خامنه
هايی از درون دستگاه مذهبی  افراد و گروه

هايی به مخالفت علنی  نيز با صدور بيانيه
 .اند روی آورده

تری هم  اين تشديد تضادها البته نتايج فوری
هايی از  خواه آن گروه.  خواهد داشت
های رژيم  که رسماً انتخابات  وابستگان جناح

هايی که اعالم  اند و يا گروه را تحريم کرده
ای در انتخابات  اند ما هيچ نماينده کرده

ها  نداريم، تا جايی که به طرفداران آن
گردد باعث خواهد شد که بخش  بازمی

. ها به جنبش تحريم بپيوندند  بزرگی از آن
ازاين مراکز نظرخواهی  بنابراين اگر تا پيش

درصد واجدين  ٧٠کردند که  رژيم اعالم می
کنند،  حق رأی  در انتخابات شرکت نمی

درصد هم فراتر  ٨٠اکنون ديگر اين رقم از 
 . خواهد رفت

اين تازه اول کار است و بايد شاهد تشديد اين 
اما مستثنی .  تضادها در آينده نزديک باشيم

از اتفاقاتی که در درون باندهای درون 
چيز مسلم  قدرت سياسی رخ خواهد داد، يک

ای و  فقط برای خامنه راه نجاتی نه.  است
دارو دسته وابسته به او، بلکه برای همه 

های طبقه حاکم و کل رژيم وجود  جناح
ها هر کاری که انجام دهند، جز  آن.  ندارد

ها  تر شدن بحران تشديد تضادها و عميق
ای  اگر خامنه.  شان نخواهد شد چيزی عايد

بازی انتظار  شب تمام آنچه را که از اين خيمه
سروصداترين نمايش  دارد عملی سازد،  بی

ترين  انتخاباتی را برگزار کند و سرسپرده
افراد وابسته به جناح خود را در رأس 
دستگاه اجرائی قرار دهد و تمرکز درون 
دستگاه دولتی را بيش ازآنچه که اکنون هست 

چيز  افزايش دهد و مطمئن شود که همه
خوبی  پيش رفته است،   مطابق خواست او  به

انتهای رژيم حل  ای از مشکالت بی ذره
ای جز تشديد تضادها و  نخواهد شد و نتيجه

دوران بقای .  ها نخواهد داشت بحران
شده  ها پيش سپری جمهوری اسالمی از مدت

ای  های مردم ايران به مبارزه توده.   است
فقط بساط انتخاباتی  تعرضی برای برچيدن نه

قالبی، بلکه برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی و برانداختن تمام نظم موجود به پا 

شرايط عينی جامعه از هر جهت .  اند خاسته
ای رخ دهد و  آماده است که انفجاری توده

کارگران و زحمتکشان ايران با برپائی يک 
اعتصاب عمومی و سرتاسری سياسی به قيام 
مسلحانه برای سرنگونی تمام نظم موجود 

جمهوری اسالمی جايگاهی جز .  روی آورند
دانی تاريخ ندارد،  اين حکم قطعی  زباله

 .  تاريخ است
 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد

با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 داران سونامی گرانی و غارت دسترنج کارگران توسط سرمايه

 ١٧٠نفره، يک ميليون و  ٣/  ٣برای خانواده 
در نظر داشته باشيد .  هزار تومان گران شده است

های الکچری و  که ما در اين محاسبات، ميوه
قيمت مثل گوجه سبز و توت فرنگی را به  گران

ی اقالم، به  حساب نياورديم و در مورد همه
اکتفا )  گاه دور از دسترس مردم(های رسمی  نرخ

(نموديم ). ارديبهشت ٣٠خبرگزاری ايلنا " 
برطبق محاسبات وی که به اعتراف خود او 

های رسمی و گاه دور از دسترس  نرخبراساس 
ها  است، تنها ميزان افزايش بهای خوراکی مردم

در طی دو ماه فروردين و ارديبهشت از ميزان 
ها کارگر  افزايش دستمزد و تمامی مزايای ميليون

بين يک ميليون تا يک ميليون و (بگير  حداقل
دويست هزار تومان بر حسب تاهل و تعداد 

ترتيب کارگران  فراتر رفته است و بدين)  کودکان
و زحمتکشان با گذشت تنها دو ماه از سال در 

تر از سال گذشته گرفتار  چنگال فقری کشنده
حال اين را هم در نظر داشته باشيم که به .  اند آمده

تعاون، کار و "اعتراف دمحم شريعتمداری وزير 
ميليون کارگر در ايران فاقد  ٧"  رفاه اجتماعی

بيمه هستند، کارگرانی که به اعتراف وی 
و از همان "  تعدادشان روند رو به افزايشی دارد"

 .حداقل دستمزد نيز محروم هستند
تر از  اما واقعيت سفره مردم بسيار دردناک

ست که حتا افراد حکومتی به آن اعتراف  چيزی آن
طور که فرامرز توفيقی نيز به آن  همان.  کنند می

های  نرخ"ها براساس  اشاره داشت، محاسبات آن
است، "  رسمی و گاه دور از دسترس مردم

هايی که کمتر از واقعيت و گاه حتا بسيار  نرخ
بهای نان، شکر، .  کمتر از واقعيت هستند

 .نباتی و مرغ تنها چند نمونه است روغن
های جمهوری اسالمی به رغم  به اعتراف رسانه

نباتی  درصدی بهای مصوب روغن ٣۵افزايش 
. چنان ناياب است نباتی به اين نرخ هم اما روغن

شکر يک نمونه ديگر است که به اعتراف 
خبرگزاری ايسنا و براساس مشاهدات ميدانی 
خبرنگار اين خبرگزاری، در حالی که در سامانه 

 ٨٧٠٠بندی  شکر بستهکيلو قيمت هر  ١٢۴
 ٩٠٠های  تومان اعالم شده، قيمت شکر در بسته

هزار تومان  ١٨تا  ١۵ها به  در مغازه گرمی
روزنامه فاشيستی  کيهان نيز از .  رسيده است

و  ۵٠٠هزار و  ١٧رسيدن بهای قند به کيلويی 
. تومان خبر داده است ۵٠٠هزار و  ١۶شکر به 
چنين  ی اين روزنامه در اين روزها هم به نوشته

 ١۵درصد و بهای کمپوت  ٣۵مرغ  بهای تخم
. هزار تومان رسيده است ٢٧هزار تومانی به 

ی اين روزنامه افزايش بهای کمپوت قبل  نوشته به
دنبال افزايش بهای  از بهای جديد شکر است و به

 .شکر بهای کمپوت مجددا افزايش خواهد يافت
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نيز از 

 ٣۵رسيدن دوباره بهای مرغ به کيلويی باالی 
ست که  هزار تومان خبر داد و اين در حالی

چنان  شود روند افزايش بهای مرغ هم بينی می پيش
نقل از پرويز  اين روزنامه به.  ادامه داشته باشد

: نويسد فروغی دبيرکانون مرغداران گوشتی می
شده مرغ زنده برای توليدکننده کمتر  قيمت تمام"  

هزار تومان نيست و سؤال اينجاست که  ٢٠از 
چرا مرغدار بايد مرغ زنده خود را با قيمت 

تومان بفروشد و ضرر  ١٠٠هزارو  ١٧مصوب 

به اعتراف اين روزنامه مرغداران ".  کند؟
بهای  دو برابرروزه را به  مجبورند جوجه يک

اما اين باز تمام واقعيت ماجرا .  مصوب بخرند
در برخی از شهرها مانند زاهدان اساسا .  نيست

شود و اگر هم پيدا شود قيمت آن  مرغ پيدا نمی
 !!هزار تومان است ۵٠کيلويی 

های  افزايش مجدد بهای لبنيات نيز بر نگرانی
اين سومين بار .  تهيدستان جامعه افزوده است

است که در طول تنها يک سال بهای لبنيات به 
در تيرماه و آبان .  يابد طور رسمی افزايش می

 ۴٠و  ٢٨سال گذشته قيمت لبنيات به ترتيب 
درصد افزايش يافت و قرار است بار ديگر حداقل 

درصد به بهای اقالم لبنی افزوده شود  ۴٠
ای  انجمن گاوداران طی نامه).  روزنامه جام جم(

به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظيم بازار 
تومان  ۴۵٠٠خواستار افزايش قيمت شيرخام از 

گاوداران تهديد .  تومان شده است ۶۵٠٠به 
شان  اند که در صورت عدم تحقق خواست کرده

های شيری خود را روانه  مجبورند دام
ی احمد مقدسی رئيس  گفته به.  ها کنند کشتارگاه

دولت برای "  انجمن صنفی گاوداران صنعتی"
 ۴٢٠٠واردات سه نهاده جو، ذرت و سويا ارز 

 ٢٠کند، اما اين سه قلم تنها  تومانی پرداخت می
دهد  را تشکيل می)  گاو(درصد غذای دام بزرگ 

درصد نهادهای دامی از داخل تامين  ٨٠و 
تومان  ٢٠٠٠شوند، مانند يونجه خشک که از  می
تومان به  ٩٠٠تومان، ذرت از کيلويی  ۵٧٠٠به 

تومان  ۵٠٠تومان و ساقه گندم از کيلويی  ١۵٠٠
طبا  دمحمرضا بنی .اند تومان افزايش يافته ٣۵٠٠به 

نيز در گفتگو با "  انجمن لبنيات ايران"سخنگوی 
روزنامه جام جم در رابطه با تاثير افزايش شير 

درصد هزينه تمام  ۶۵: "گويد بر بهای لبنيات می
شده محصوالت لبنی مربوط به قيمت شير خام 
است و اگر شير خام گران شود قطعا قيمت 

افزايش مداوم بهای ".  لبنيات نيز گران خواهد شد
لبنيات و کاهش قدرت خريد مردم باعث شده 
است که سرانه مصرف لبنيات مدام در حال 
کاهش باشد تا حدی که حتا پيش از افزايش بهای 
لبنيات، سرانه مصرف لبنيات در ايران به کمتر 

 .از يک چهارم کشورهای توسعه يافته رسيده بود
بهای حمل و نقل مسافری بين شهری نيز از اول 

اين در .  درصد افزايش يافت ٣٠خرداد ماه 
ی احمدرضا عامری رئيس  گفته ست که به حالی

های تعاونی  هيات مديره اتحاديه شرکت
درصد  ٨٧ها در اين بخش  مسافربری، هزينه

ی  گفته به.  نسبت به سال گذشته افزايش داشته است
ميليارد و بهای تنها يک  ۵وی بهای اتوبوس به 

. ميليون تومان رسيده است ٢۵عدد الستيک به 
نرخ بليت اتوبوس بين شهری کمتر "ی وی  گفته به

های  از يک چهارم قيمت تمام شده است و شرکت
ونقل و مالکان و رانندگان اتوبوس در زيان  حمل

 ".برند سر می به
. در اين ميان افزايش قيمت نان بسيار مهم است

درصد  ۵٠اگرچه بهای نان به طور رسمی 
که از "  ای يارانه"افزايش يافته، اما در عمل نان 

وزن چانه آن کاسته شده و کيفيت آرد آن نيز به 
تر از  شدت کاهش يافته، در برخی مناطق گران

اين را هم به ياد .  رسد نرخ مصوب به فروش می
داشته باشيم که رئيس اتحاديه نانوايان به نقل از 

درصدی بهای  ١٠٠نانوايان خواستار افزايش 
به گزارش خبرگزاری ايسنا و .  نان شده بود

براساس مشاهدات ميدانی خبرنگار اين 
پيش از اعالم رسمی افزايش بهای (خبرگزاری 

ای نان  ها با آرد يارانه ، برخی از نانوايی)نان
تومان و نان سنگگ  ٢٠٠٠بربری را به قيمت 

تومان به فروش  ٣٠٠٠ساده را به قيمت 
قيمت نان  ١٢۴رسانند در حالی که در سامانه  می

تومان و سنگگ  ١٠٠٠ای  بربری ساده يارانه
 !! تومان اعالم شده است ١٢٠٠ساده 

ست که با افزايش  آور نان در حالی گرانی سرسام
درصدی بهای برنج خارجی در  ١٠٠بيش از 

طول تنها يک سال، مردم بيش از گذشته به نان 
 ۵٠روی آورده و مصرف برنج طی يک سال 

يک مورد مهم ديگر در .  درصد کاهش يافته است
های  رابطه با بهای نان افزايش مداوم نانوايی

در گذشته ما چيزی به نام نانوايی .  آزادپز است
هزار  ٨٣آزادپز نداشتيم اما هم اکنون از حدود 

هزار  ۵٩هزار آزاد پز و تنها  ٢۴واحد نانوايی 
علت مهم و .  کنند ای پخت می واحد نان يارانه

اساسی افزايش بهای نان و کاالهای اساسی ديگر 
چون لبنيات را بايد در اختصاص هر چه کمتر  هم

ها  دولت در اين سال.  يارانه به اين کاالها دانست
جا که  تالش کرد تا از ميزان يارانه بکاهد و تا آن

ها  فشار را بر نانوايی"  ها کنترل قيمت"شود با  می
ی  ها نيز به نوبه آن.  و ديگر توليدکنندگان بياورد

توانستند بر دوش  جا که می خود اين فشار را تا آن
کارگران انداختند، ازهمين روست که  برای 

تر از  نمونه دستمزد کارگران خباز بسيار پايين
حداقل دستمزد و گاه يک ميليون تا يک ميليون و 

 . پانصد هزار تومان است
  نژاد با حمايت همه همان زمانی که احمدی

ها و  ای اقدام به حذف يارانه ی خامنه جانبه
پرداخت يارانه نقدی کرد، نتايج وخيم اين سياست 
برای کارگران و زحمتکشان توسط سازمان ما و 

طور بسياری از اقتصاددانان مستقل توضيح  همين
 ۴٠در آن زمان يارانه انرِژی .  و هشدار داده شد

هزار تومان و در  ۵هزار تومان و يارانه نان 
امروز کل .  هزار تومان محاسبه شد ۴۵مجموع 

هزار تومانی هزينه افزايش تنها بهای  ۴۵يارانه 
" ها هدفمندسازی يارانه"پيش از .  شود نان نمی

 ٢٠٠تومان و بربری  ٢۵٠بهای نان سنگگ 
برابر شده  ١٠ها  امروز بهای اين نان.  تومان بود

اين را هم از ياد نبريم که بهای نان !!!  است
تنها يک تومان بود و امروز  ۵٨بربری در سال 

اش دو هزار برابر شده، هم  اين نان که قيمت
تر از سال  کيفيت آرد آن تنزل يافته و هم کوچک

 .شده است ۵٨
اما اين فقط کاالهای اساسی نيستند که مشمول 

برای نمونه پازوکی .  اند افزايش شديد قيمت شده
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی دو هفته 

درصد مواد اوليه  ٧٠که  به رغم اين: "پيش گفت
ها مدام افزايش  لوازم خانگی داخلی است، قيمت

يابند و مردم هم قدرت خريدشان به صفر  می
، ٩۶يخچالی که سال "  ، او گفت "رسيده است

ميليون  ٣٠يک و نيم ميليون تومان بود، االن 
 "!!تومان شده است

براساس گزارش اخير بانک مرکزی از وضعيت 
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۴از صفحه   

 داران سونامی گرانی و غارت دسترنج کارگران توسط سرمايه

مسکن، بهای مسکن در طی يک سال گذشته در 
درصد افزايش يافته و اين افزايش در  ٧٠تهران 

ست که ميزان معامالت مسکن در تهران  حالی
اتفاقی که تنها در (درصد کاهش يافته است  ۶۵

)!! کشوری مثل ايران ممکن است رخ دهد
ی روزنامه اعتماد در صورتی که قيمت  نوشته به

يک کارگر )  ماند که هرگز نمی(خانه ثابت بماند 
با دستمزد خود به شرطی که بتواند يک سوم آن 

سال  ۶٨پس از )  تواند که نمی(انداز کند  را پس
ترين  متری در ارزان ٨٠تواند يک خانه  می

وضعيت اقتصادی بويژه .  منطقه تهران بخرد
چنان وحشتناک و عيان است که  گرانی و تورم آن

های سانسور شده داخل کشور نيز  روزنامه
شان گرانی شده و از  ترين موضوع مهم

به .  دهند افزايش بهای کاالها خبر می"  سونامی"
 ٩٠ی  در دهه"روزنامه دنيای اقتصاد ی  نوشته
" اند برابر افزايش يافته ٩طور متوسط  ها به قيمت

سال گذشته رشد  ١٠هم در شرايطی که طی  آن
اعتراف غالمحسين شافعی رئيس   اقتصادی به

 .اتاق بازرگانی منفی بوده است 
براساس گزارش اخير وزارت صمت بهای 

چون برنج  برخی از کاالهای خوراکی هم
نباتی، کره پاستوريزه،  خارجی، مرغ، روغن

جو، ذرت، لپه، عدس در طول يک سال بيش از 
چنين براساس گزارش  هم.  دو برابر شده است

مرکز آمار که همواره نرخ تورم را بسيار 
کند، تورم کاالهای  تر از واقعيت گزارش می پايين

درصد  ۶١خوراکی در ارديبهشت امسال به 
 .رسيد

 !انداز چيست؟ گونه است و چشم اما چرا اين
 –واقعيت اين است که بحران اقتصادی رکود 

حلی در  تورمی آن قدر عميق شده که هيچ راه
اين بحران .  داری ندارد چارچوب نظم سرمايه

نحوی که  تمامی اجزای اقتصاد را درگير کرده به
تر شدن ديگر اجزای  تر شدن يکی به وخيم وخيم

های اقتصادی طبقه  آن منجر گرديده و سياست
های اين بحران  حاکم با توجه به اين که به ريشه

دنبال  پردازد عموما نتايجی معکوس به نمی
آخر .  افزايش نقدينگی يک نمونه است.  آورد می

توان اين نمونه را سراغ  در کدام کشور می
در حالی که رشد اقتصادی منفی است، !  گرفت؟

درصد  ۴٠/  ۶اما همين سال گذشته نقدينگی با 
افزايش، رکورد افزايش نقدينگی در تمام 

در سال .  های حکومت اسالمی را شکست سال
 ١٠٠٣با )  حجم پول و شبه پول(نقدينگی  ٩٩

 ٢۴٧٢تومان افزايش از )  تريليون(هزار ميليارد 
هزار  ٣۴٧۵تومان به )  تريليون(هزار ميليارد 

تر  برای روشن.  تومان رسيد)  تريليون(ميليارد 
ست که بدانيم حجم  شدن اين موضوع کافی

ميليارد تومان  ۴۵٠تنها  ۵٩نقدينگی در سال 
 ٧٧٢٢سال نقدينگی  ۴٠يعنی در عرض .  بود

 !! برابر شده است
نکته مهم ديگر اين است که هر سال اين بحران 

مثال شتاب رشد نقدينگی در .  تر شده است عميق
های گذشته  ده سال اخير در مجموع بيشتر از دهه

رشد نقدينگی اما در حالی شتاب .  بوده است
 ٩٠بيشتری يافته که تشکيل سرمايه ثابت در دهه 

درصد بوده  ۵براساس آمارهای رسمی منفی 
ی غالمحسين شافعی رئيس اتاق  گفته به.  است

گذاری در  بازرگانی ايران، به دليل کاهش سرمايه
سال گذشته، ميزان استهالک سرمايه ثابت از  ١٠

 .گذاری بيشتر بوده است ميزان سرمايه
بعد از .  ی زنده ديگر است بورس يک نمونه

دستکاری جمهوری اسالمی در بورس برای 
تامين بخشی از کسری بودجه و بحران مالی 
خود، از مرداد سال گذشته بورس با کله سقوط 

 ٣از مرداد تا پايان ارديبهشت بازار سهام .  کرد
 ١۶٠تريليون تومان برابر با حدود  ٧٠٠هزار و 

ميليارد دالر ارزش خود را از دست داد و 
هزار واحد به  ١٠٠ميليون و  ٢شاخص سهام از 

سقوطی که .  هزار واحد رسيد ١٠٠يک ميليون و 
سال اخير  ۵٠در "ی روزنامه هشمهری  به نوشته

تنها در دو ماه اول سال ".  سابقه بوده است بی
.  هزار واحد کاهش يافت ٢٠۵شاخص بورس 

باال و پايين رفتن دالر يک نمونه ديگر است که 
هزار تومان  ٢۴بار ديگر در روزهای اخير از 

بينی  گذشت و به اعتراف خبرگزاری تسنيم پيش
اين است که در روزهای آينده بهای دالر باز هم 

 .در مسير صعودی باشد
ی نقدينگی در سال  سابقه يکی از داليل افزايش بی

گذشته، کسری بودجه دولت بود و اين در 
ست که با کالهبرداری در بورس دولت  حالی

توانسته بود بخشی از کسری بودجه خود را از 
شان را به  های اندازها و دارايی مردمی که پس

اين افزايش .  بورس آورده بودند، جبران کند
يکی افزايش .  نقدينگی اما دو نتيجه ملموس دارد

نرخ تورم و دوم ثروتمندتر شدن گروه کوچکی 
داران در برابر فقر  از جمعيت يعنی سرمايه

 .بيشتر اکثريت بزرگ جامعه
شود يا  شود، اين پول غيب نمی وقتی پول خلق می

اين پول عمدتا به .  رود دود نشده و به هوا نمی
شود، به  های بانکی افرادی سرازير می حساب

جيب افرادی معدودی می رود که امکان و 
. سرمايه برای افزودن بر ثروت خود را دارند

ست کارگر  اين افراد اما چه کسانی هستند؟ طبيعی
يا معلم يا ديگر زحمتکشی که با دستمزد و حقوق 

تواند ماه را به آخر برساند هرگز  خود حتا نمی
ها در چرخش  اين پول.  انداز نيست قادر به پس

گونه بر  اين.  روند خود به سمت پولدارها می
شود در  داران افزوده می ميزان ثروت سرمايه

حالی که اکثريت بزرگ جامعه به دليل افزايش 
شان محکوم به فقر  تورم و کاهش قدرت خريد

در  ٩٩به عبارت ديگر در سال .  شوند بيشتر می
حالی که کارگران به دليل کاهش دستمزدهای 

اندازهای  واقعی فقيرتر شدند و گاه حتا پس
های گذشته خود را از دست دادند، حدود  سال

تومان تنها بر )  تريليون(هزار ميليارد  ١٠٠٣
از ساير (ميزان پول ثروتمندان افزوده شد 

گذريم که به دليل  شان فعال اين جا می های دارايی
 ).يابند ها افزايش می تورم بهای ريالی آن

سال جديد هم تمامی آمارها حکايت از بدتر شدن 
شرايط دارد و هيچ ربطی هم به اين ندارد که در 
راس کابينه چه کسی قرار بگيرد، چرا که بحران 

تورمی ريشه در اقتصاد   –اقتصادی رکود 
داری ايران دارد و تنها با تغيير طبقه  سرمايه
توان به تغيير اساسی  می)  دار سرمايه(حاکم 
 .ها اميد بست سياست

برای مثال پس از دو ماه وقفه در فروش اوراق 
هزارميليارد  ٢۵قرضه دولتی، هفته گذشته 

ی  تومان اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره
ساله در بازار  ٣درصد و سررسيد يک تا  ٢١

هم  عرضه شد، اما تنها هزار ميليارد تومان، آن
ست  اين در حالی.  توسط دو بانک خريداری شد

ی سقف بودجه، به همان  سابقه که با افزايش بی
ميزان بر حجم فروش اوراق قرضه برای تامين 

طور که معلوم  بودجه نيز افزوده شد، اما همان
است، خريداری برای آن حجم وسيع اوراق 

ها  ست که ده قرضه وجود ندارد و اين در حالی
های  هزار ميليارد تومان اوراق قرضه که در سال

اند سررسيد شده و بايد  گذشته به فروش رفته
ها را همراه با بهره  دولت پول خريداران آن

اگر همين روال طی شود که به .  بازپرداخت کند
آيد چيز ديگری هم متصور نيست، دولت  نظر می

اش  درصد درآمدهای ٧٠ای که  برای تامين بودجه
مانند درآمدهای نفتی و فروش اوراق قرضه 
غيرقابل تحقق هستند، مجبور به چاپ اسکناس و 
افزايش نقدينگی است و اين يعنی دور تسلسل 

 . افزايش نقدينگی و تورم
سالی که نکوست از بهارش :  اند از قديم گفته

ست تا به روند  پيداست، دو ماه آغاز سال کافی
تورمی   –بار تعميق بحران اقتصادی رکود  فاجعه

سونامی گرانی در حالی .  تا پايان سال پی ببريم
که دسترنج کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته 

داران را  است اما در سوی ديگر سرمايه
اما کارگران و .  ثروتمندتر ساخته است

زحمتکشان با در دست گرفتن سرنوشت خود 
توانند اين چرخه را که در حال چرخيدن به  می

هاست متوقف  داران و به ضرر آن نفع سرمايه
 .سازند
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 "گل بود به سبزه نيز آراسته شد"
١از صفحه   

 . شطرنج به صورت آنالين صورت می گيرد
در چنين وضعيتی، روشن است با قطع مداوم 
برق به خصوص در ساعات از پيش اعالم نشده،  
چه خسارات سنگين مادی و معنوی بر توده های  

برای نمونه، روز دوم  .  مردم ايران وارد می شود 
  ٣١ خرداد در مسابقات آسيايی شطرنج که از  

با ميزبانی مجازی امارات     ١۴٠٠ ارديبهشت  
شروع شده است، چند قهرمان شطرنج باز ايرانی  
در شرايطی که از حريفان خود جلو بودند، به دليل  
قطع ناگهانی برق فدراسيون شطرنج در تهران، از  
. مسابقه خارج و در رديف بازنده ها قرار گرفتند 

عين همين وضعيت ممکن است برای دانشجويان در  
تا شروع  .  روزهای امتحانات آنان تکرار شود 

امتحانات آنالين دانشجويان در دهه سوم خرداد،  
روزهای سرنوشت  .  روزهای اندکی مانده است 

سازی که حاصل تالش و زحمات يک ساله  
حال  .  دانشجويان در آن روزها رقم خواهد خورد 

اگر در ساعات امتحان، اتفاقی که با قطع برق به  
هنگام مسابقات آنالينی شطرنج بازان ايران رخ داد؛  
صورت گيرد، قَصه پر درد مسابقات آسيايی  
شطرنج بازان ايرانی برای دانشجويان نيز تکرار  

 . خواهد شد 
بحران کمبود برق، خاموشی هايی مکرر روزانه و  
خسارات ناشی از آن در شرايطی گريبان مردم را  

با اين  .  گرفته که فصل گرما تازه شروع  شده است 
همه تنگناهای مردم ايران فقط در کمبود برق  

سال هاست کارگران و عموم  .  خالصه نمی شود 
مردم ايران در گرداب فقر و فالکت و بيکاری دست  

سال هاست تورم لجام گسيخته، گرانی  .  و پا می زنند 
های روز افزون همراه با دستمزدهای چهار برابر  
کمتر از خط فقر راه نفس کشيدن را بر آنان بسته  

دهه های متمادی است که کشتار و سرکوب و  .  است 
خفقان و زندان و شکنجه و کشتار، همانند اختاپوسی  
هزار سر بر زندگی توده های مردم ايران آوار شده  

حال در چنين وضعيت خانمان سوزی که  .  است 
مشکالت سياسی، اقتصادی و اجتماعی از هر  
طرف بر گلوی کارگران و زحمتکشان ايران چنگ  
انداخته است، بحران کمبود برق نيز بر انبوه  

نه فقط کمبود برق  .  مشکالت آنان اضافه شده است 
که به طور همزمان بحران خشکسالی و کم آبی نيز  

 . مناطق وسيعی از کشور را فرا گرفته است 
بر اساس گزارش های رسمی دستگاه های دولتی،  
هم اينک خشکسالی و بحران کم آبی در خصوص  

شهر    ١٠١ تامين آب و احتمال قطع آب دست کم  
ايران را فرا گرفته و به کابوسی هولناک برای توده  
های مردم ايران بويژه سيستان و بلوچستان و مردم  

ايسنا، روز  .  مناطق کويری ايران تبديل شده است 
، طی گزارشی از قول دمحم  ١۴٠٠ خرداد    ٧ جمعه  

شهرياری، مدير دفتر بهره برداری از تاسيسات آبی  
"و برقی شرکت آب منطقه ای تهران نوشت  در  : 

  ٣٠ سال آبی جاری تاکنون، ورودی سدها با کاهش  
شهرياری، با اشاره به  ".  درصدی مواجه بوده اند 

  ٢۶٧ اينکه در حال حاضر مخازن سدهای تهران  
ميليون متر مکعب نسبت به روز سال مشابه کاهش  
ذخيره دارند و اين وضعيت موجب کاهش توليد  
: نيروگاه های برق آبی تهران شده است، گفت 

شرايط حاکم در فصل آبگيری سدهای استان، اثر  "
مستقيم روی حجم آب قابل تامين و مورد نياز در  
بخش شُرب، کشاورزی، صنعت و همچنين ميزان  

توليد برق داشته و لزوما متناسب با ميزان کاهش  
منابع آب در سدها، کاهش تامين آب و همچنين  

 ". کاهش توليد برق را نيز شاهد خواهيم بود 
در واقع، آنچه اين روزها به انبوه  مشکالت و  
گرفتاری های مردم افزوده شده است، فقط کمبود  
برق و خسارات ناشی از خاموشی های مکرر برق  

عالوه بر کمبود برق، اکنون مناطق وسيعی  .  نيست 
از ايران از جمله سيستان و بلوچستان، يزد و قم و  
اصفهان و کرمان، و ديگر مناطق کويری کشور با  

بحرانی که به تهديدی  .  بحران تامين آب مواجه اند 
جدی برای  بخش های کشاورزی و صنعت و فراتر  
از آن به تهديدی برای تامين آب شُرب مردم تبديل  

 . شده است 
دمحمرضا جانباز، مدير عامل شرکت مهندسی آب و  

، با  ١۴٠٠ خرداد    ۶ فاضالب کشور روز پنجشنبه  
شهر ايران ميزان توليد    ٢١٠ اعالم اينکه در بيش از  

شهر نيز در    ١٠٠ و مصرف برابر است، و بيش از  
"وضعيت قرمز آب قرار دارند، گفت  اين يعنی  : 

درصد کمبود نسبت به مصرف    ٢٠ اينکه بيش از  
که با تداوم افزايش دما، بی سابقه بوده و  .  داريم 

احتمال اينکه به تعداد اين شهرها اضافه شود، وجود  
وضعيتی خطرناک که طی ماه های پيش رو  .  دارد 

الزاما به قطعی آب در شهرهايی با شرايط قرمز  
 ".منجر خواهد شد 

شرح وضعيت بحران بی آبی و کمبود برق از زبان  
مسئولين مربوطه، تصوير روشنی از شرايط  
وخامت بار زندگی مردم و بيان روشنی از عملکرد  

سال گذشته    ۴٢ جنايتکارانه جمهوری اسالمی در  
سرزمينی  .  ايران سرزمين آفتاب و باد است .  است 

که از شمال و جنوب به دريا و خليج و اقيانوس  
روشن است کشوری با چنين موقعيت  .  وصل است 

خوب جغرافيايی هرگز نمی بايست به چنين  
هم اينک در  .  سرنوشت غم انگيزی گرفتار می شد 

بسياری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای  
حاشيه خليج فارس آب شُرب مردم با تصفيه آب  

برق در بسياری  .  شور دريا و اقيانوس تهيه می شود 
از کشورها از انرژی بادی و نيروگاه های  

در ايران تحت حاکميت  .  خورشيدی تامين می گردد 
. جمهوری اسالمی اما اوضاع به کلی متفاوت است 

سال گذشته، همه آن سرمايه های    ۴٢ اگر در  
هنگفتی که در مسير جنگ و توليد موشک های  
دوربرد و پروژه هسته ای به هدر رفت، برای تامين  
آب شُرب و گسترش منابع آبی کشور هزينه می شد،  

اگر همه آن  .  اکنون با بحران کمبود آب مواجه نبوديم 
ده ها ميليارد دالری که جمهوری اسالمی برای  
پيشبرد اهداف توسعه طلبانه و پان اسالميستی خود  
در عراق و لبنان و سوريه و يمن هزينه کرد، در  
مسير زيرساخت های انرژی بادی و نيروگاه های  
خورشيدی هزينه می شد، اکنون مردم ما دچار  

 .کابوس بی برقی نمی شدند 
به رغم  .  بيان اين واقعيات تلخ، هنوز تمام درد نيست 

به عنوان خشک ترين سال آبی    ١۴٠٠ اينکه سال  
سال اخير گزارش شده است، به رغم اينکه    ۵٠ در  

نيروگاه های برق کشور توان تامين همه تقاضای  
برق مصرفی مردم ايران را ندارند و کمبود نزوالت  
جوی نيز، باعث مشکالتی در نيروگاه های برق آبی  
کشور شده است، با اين همه صادرات برق به عراق  

دبير کل اتاق مشترک بازرگانی  .  همچنان ادامه دارد 
ايران و عراق اعالم کرده است که جمهوری  

  ۴٠ اسالمی با صادرات برق به عراق، دست کم  
. درصد برق مصرفی اين کشور را تامين می کند 

پيام باقری، نايب رئيس سنديکای صنعت برق ايران  
: هم در گفتگو با تجارت نيوز اعالم کرده است 

  ١۴٠٠ تا    ١٣٠٠ صادرات برق ما به عراق،  "
مگاوات است و البته اين مقدار به صورت فصلی  

"او همچنين گفته است ".  تغيير می کند  برق  : 
مستقيمی که ما به عراق صادر می کنيم از گازی که  

عراق از  .  ما به آنجا صادر می کنيم، متفاوت است 
 ".گازی که به آن ها می فرستيم، برق توليد می کند 

عالوه بر اين دو، وزير نيروی جمهوری اسالمی  
نيز پيشتر در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته  

زيرساخت های خوبی برای انتقال برق ايجاد  : "بود 
کرده ايم و با همه کشورهای دارای مرز زمينی  
اتصال شبکه داريم و اگر تحريم ها نبود، می  

تو خود بخوان  ".  توانستيم برق بيشتری صادر کنيم 
 ..حديث مفصل از اين مجمل 

آنچه اکنون بر سر توده های کارگر و مردم  
زحمتکش ايران آوار شده است، طبيعتا تنها در  
بحران کمبود برق و آب و خشکسالی خالصه نمی  

سال است که با فقر    ۴٢ توده های مردم ايران  .  شود 
رژيم  .  و فالکت و سرکوب دست به گريبانند 

جمهوری اسالمی از هر جهت کشور و زندگی  
جامعه مدام در حال پسروی  .  مردم را فلج کرده است 

است، با گذشت هر روز، شرايط زندگی بر  
. کارگران و زحمتکشان سخت و سخت تر می شود 

فقر و فالکت و بيکاری يکسره کشور و جامعه را به  
در کنار اين حجم از گرفتاری های  .  قهقرا برده است 

مردم، پاندمی کرونا نيز همچنان ادامه دارد و  
قربانی می    ١٩ روزانه صدها نفر در مسلخ کوويد  

حال در چنين وضعيتی که انبوه مشکالت بر  .  شوند 
سر توده های مردم ايران آوار شده است، کمبود  
برق، خاموشی های مکرر و نبود آب نيز مزيد بر  
علت شده اند تا ادامه حيات را برای کارگران و  
عموم مردم زحمتکش ايران باز هم سخت و سخت  

برای توده های مردم ايران، تحمل اين  .   ترسازند 
همه فقر و گرانی و بيکاری و سرکوب و کشتارهای  
مداوم جمهوری اسالمی کم بود، که اکنون بحران  
کمبود برق و آب نيز بر مشکالت شان افزوده شده  

به بيان ديگر زندگی کارگران و توده های  .  است 
بود که با افزوده شدن  "  گل "زحمتکش مردم ايران  

نيز  "  سبزه "بحران آب و برق و خشکسالی، به  
 . آراسته شد 

پوشيده نيست تمامی اين تباهی و ويرانگری های  
موجود از جمله کمبود برق و بی آبی کشور، حاصل  

های ارتجاعی دولت بورژوايی و استمرار    سياست 
اکنون  .  رژيم فاسد و تبهکار جمهوری اسالمی است 

سال می بايست بر همگان روشن شده    ۴٢ پس از  
باشد که رهايی از وضعيت مرگبار موجود بدون  
تحقق يک انقالب اجتماعی و بدون سرنگونی طبقه  
. حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع آن ممکن نيست 

سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی هم ملزوماتی  
تشديد مبارزه، گسترش  .  دارد که بايد عملی شوند 

حضور مبارزاتی اليه های مختلف اجتماعی در  
کف خيابان ها، گسترش اعتصابات کارگری،  
سازماندهی اعتصاب عمومی سياسی و در نهايت  
قيام مسلحانه توده ای يگانه راه موثر سرنگونی  

اقداماتی که تحقق  .  انقالبی جمهوری اسالمی است 
آن همراه با استقرار حاکميت شورايی کارگران و  
زحمتکشان ايران، رهايی کامل را برای آنان رقم  

 .خواهد زد 
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 اعالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست            
 داعشی ها درکردستان-عليه حضور سلفی                

 

 در دفاع ازآزادی و امنيت مردم                
 

داعشی در شهرهای کردستان در سايه امن حاکميت سياه جمهوری اسالمی دست به ارعاب و قمه  -در يک ماه گذشته جريانات سلفی 
در ادامه اين تحرکات، روزيکشنبه دوم خرداد جمعی  .چرخانی و اذيت و آزارشهروندان به بهانه ماه رمضان ، ومشروب خواری زده اند 

ازاين آدمهای منفورو مرتجع به سبک داعشی های موصل و رقه ،سوار بر موتوربا قمه و خنجروبا شعار هللا اکبردريکی از محالت  
حضوراين مرتجعين ، با  .حضورپيداکرده وبه بهانه بی حجابی يک زن ،دست به عربده کشی می زنند "  حاجی آباد "معروف شهر سنندج  

مردم در سنندج همچون مردم مبارز محله دارسيران در  .تعرض متقابل ،جواب قاطع و درخوری از مردم گرفته و آنان را فراری داده اند 
 .شهر مريوان مرتجعين و اوباشان اسالمی را به عقب رانده اند 

 
سال گذشته عالوه بر تحمل مصائب و مشقات ناشی از حاکميت سياه جمهوری اسالمی،جنايات مکتب    ۴٢ مردم در شهرهای کردستان در  

اينها  .  سلفی ها ،داعشی ها و طالبانها را درکردستان ،سوريه و عراق و افغانستان راديده و تجربه کرده اند  "مفتی زاده "قرآنی وابسته به 
جريانات تروريستی ، ضد جامعه ، ضد مدنيت و ضد آزادی هستند که به تجربه ثابت شده هر جا که حضورپيدا کرده و قدرت گرفته اند با  

در واقع سلفی ها، کپی جريان ارتجاع اسالمی شيعه اند،  .قمه و شمشير و اسلحه بر مردم حاکميت کرده و زندگی را برآنان سياه کرده اند 
که در اشکال کوناگون از جمله اسيد پاشی به زنان،تعرض به زنان تحت عنوان بی حجابی و تعرض به همه مظاهرآزادی و سبک زندگی  

 .اسالمی اند -داعش ، نماينده سياسی و حکومتی اين فرهنگ و کنش ارتجاعی  -دولت جمهوری اسالمی .مردم عمل می کنند 
 

در شرايطی که مردم درسراسرايران در مقابل تحميل فقر و فالکت و زور گويی و استبداد اسالمی دست به اعتراض و مبارزه زده اند  
واين اعتراض و نارضايتی و نفرت از رژيم اسالمی هر روزبيش از پيش گسترش می يابد، در کردستان جمهوری اسالمی با آزاد  

داعشی ، اين موقعيت را برای آنان به وجود آورده تا ضديتشان را با نمودهای آزادی  -سلفی "آتش به اختيار "گذاشتن دست هم کيشان  
 . وانسانيت ، و مقابله با اعتراض و نارضايتی مردم و تهديد فعالين و نيروهای آزاديخواه و سوسياليست به نمايش بگذارند 

 
ترديدی نيست که با اوجگيری اعتراض و نارضايتی وگسترش مبارزه کارگران و زحمتکشان ،رژيم جمهوری اسالمی،برای مقابله با  
مردم نه تنها در کردستان ،که در سراسر ايران ازنيروها و جريانات مرتجع و ضد انسانی همچون سلفی های داعشی برای سرکوب  

به همين منظوراست که امروز در شهرهای کردستان جريانات سلفی و مرتجع با قمه و شمشيربدون  .  نارضايتی مردم استفاده خواهد کرد 
 .مزاحمت و دخالت دستگاههای امنيتی رژيم، زندگی و آسايش مردم را تهديد می کنند 

 
داعشی را خطرجدی برای زندگی امروزو فردای مردم در شهرهای  -شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست حضورنيروهای سلفی  

کردستان و ساير شهرهای ايران می داند و بر اين باور است که بايد با تمام توان سد محکمی در مقابل تحرکات و تعرضات مرتجعين  
در کردستان نيروهای کمونيست و انقالبی و مردم مبارزو آزاديخواه سابقه درخشانی در مقابله با ارتجاع اسالمی ازهر  .اسالمی ايجاد کرد 

نوع آن داشته و الزم است که دست در دست هم،ضمن افشای چهره و ماهيت و عملکرد ضد انسانی وضدآزادی شاخه های مختلف اين  
شورای همکاری  .داعشی در دفاع ازآزادی و امنيت مردم ايجادکرد -جريانات مرتجع ،صف محکم مبارزاتی درمقابل تهديدات سلفی  

نيروهای چپ و کمونيست در کنارمردم کردستان وعليه ارتجاع سلفی خواهد بود وضروری می داندکه برای مقابله با حضورآنان  
درمحالت و محيط زندگی مردم ،جوانان مبارز و انقالبی با کمک مردم دست به خود سازماندهی وايجاد شبکه های مبارزاتی عليه سلفی  

 .های مرتجع بزنند وهر نوع تحرک و تهديدی را از آنان سلب کنند 
 

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

 مرگ برمرتجعين سلفی
 ٢٠٢١مه  ٢٨-١۴٠٠خرداد ٧

 
 حکمتيست، -اتحاد فدائيان کمونيست،حزب کمونيست ايران،حزب کمونيست کارگری:امضاها

 سازمان راه کارگر،سازمان فدائيان اقليت، هسته اقليت
  

 زنده باد سوسياليسم 
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ها، از  ها و غيررسمی به دردهای مشترک رسمی
کارگران .  همکاران خود پشتيبانی کردند

ما :  غيررسمی نفت در اطالعيه خود نوشتند
کارگران غيررسمی نفت نيز مثل هميشه حمايت 

مان اعالم  و پشتيبانی خود را از همکاران رسمی
ناامنی محيط کار، قوانين وحشيانه .  کنيم می

مناطق ويژه اقتصادی، دور بودن محالت کار از 
شهر و امکانات شهری، وجود پيمانکاران 
سودجو و چپاولگر، پايين آمدن هرروز بيشتر 
قدرت خريد کارگران و کل جامعه، عدم اجرای 

های سازمان بهداشت جهانی و ازجمله  پروتکل
سرباززدن از واکسيناسيون رايگان و سريع 

ها، امنيتی بودن  ها و اختالس مردم، دزدی
های کار دردهای مشترک ما کارگران  محيط

اطالعيه ضمن اشاره .  رسمی و غيررسمی است
به مطالبات اخص کارگران غيررسمی نفت 

هزار کارگر پيمانی،  ١٠٠ازجمله بيش از 
خواهان کوتاه شدن دست پيمانکاران و لغو قوانين 

: يابد مناطق  ويژه اقتصادی شده و چنين ادامه می
ما با اعالم اين مطالبات خود را همراه همکاران 

ها و اعتراضات  رسمی خود ميدانيم و از خواست
ما برده نيستيم و ديگر به .  کنيم ها حمايت می آن

معيشت و کرامت .  اين بردگی تن نخواهيم داد
 .انسانی حق مسلم ماست

نيز  ١۴٠٠روزهای سوم و چهارم خرداد 
کارگران و کارکنان قرارداد موقت وزارت نفت 
در مقابل مجلس دست به تجمع زدند و خواهان 

سازی حقوق و دستمزد با  تبديل وضعيت و همسان
هاست که اين گروه از  سال.  پرسنل رسمی شدند

کارگران و کارکنان وزارت نفت را ازلحاظ 
وضعيت استخدامی و پايه حقوق و مزايا در 
حالت بالتکليفی ميان مقررات وزارت نفت و 

بسياری از .  اند قانون کار سرگردان ساخته
العاده کارگاهی، سختی  مزايای شغلی مانند فوق

وهوا و غيره به اين کارکنان   کار، بدی آب
هزار تن از اين  ٣۴بيش از .  شود پرداخت نمی

بايستی بر طبق يک مصوبه  نيروها درواقع می
از قرارداد موقت به  ١٣٩٠دولت در اسفند سال

شده و  قرارداد مدت معين تبديل وضعيت می
رو  ازاين.  اند مشمول مزايای فوق شوند که نشده

اين نيروها در ظرف يک سال اخير بارها برای 
. اند تبديل وضعيت دست به اعتراض و تجمع زده

خرداد،، کارگران مأمور از  ۴در همين روز 
فارس واقع  طرف وزارت نفت در هلدينگ خليج

در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر نيز 
الزم به ذکر .  دست به اعتراض و تجمع زدند

هزار تن از نيروهای رسمی  ۵است که بيش از 
وزارت نفت، از طرف اين وزارت در هلدينگ 

فارس اشتغال دارند که مطابق تعهدنامه اين  خليج

ها بايستی بر پايه  هلدينگ، حقوق و مزايای آن
اما در برخی .مقررات وزارت نفت پرداخت شود

های عسلويه و ماهشهر از طرف  از شرکت
شده که حقوق و مزايای  مديريت هلدينگ اعالم

اين گروه مطابق ضوابط اداره کار پرداخت 
خواهد شد و درواقع تعهدنامه خود را زير پا 

ای  اين موضوع اعتراضات گسترده.  گذاشته است
را درميان کارگران و کارمندان يادشده در پی 

در ادامه همين اعتراضات، روز شنبه .داشته است
هشتم خرداد نيز کارگران يادشده برای چندمين 

 .بار در ماهشهر دست به اعتراض و تجمع زدند
افزون بر اعتراضات و تجمعات فراگير هفته 
نخست خرداد، کارگران و کارکنان نفت، در 
فروردين و ارديبهشت سال جاری نيز بارها 

برای نمونه بعد .دست به اعتراض و تجمع زدند
از فراخوان کارگران رسمی برای تجمع 

ارديبهشت، تجمع بزرگی  ٢٠سراسری در روز 
کارگرانی که .  در مقابل مجلس شکل گرفت

امکان حضور در تهران و مقابل مجلس را 
نداشتند، طبق معمول در محل کار خويش دست 
به اعتراض و تجمع زدند که تجمع کارگران در 

کارگران غيررسمی و .اهواز بسيار چشمگير بود
 ١۶ای در  پيمانی نيز با انتشار اطالعيه

های  از فراخوان و خواست ١۴٠٠ارديبهشت 
اين کارگران در .  همکاران خويش حمايت کردند

ما کارگران غيررسمی و :"  اطالعيه خود نوشتند
پيمانی نفت حمايت قاطع خود را از همکاران 

مان و اعتراض آنان به گسترش تعرضات  رسمی
اين .  کنيم به زندگی و معيشت خود اعالم می

گير ما نيز خواهد شد و  تعرضات بدون شک دامن
فشار کاری و معيشتی را بر همه کارگران نفت و 

ما براين .  مؤسسات وابسته به آن شدت خواهد داد
های ما کارگران  باور هستيم که خواست

غيررسمی و رسمی پيوندهای بسياری باهم دارد 
و با مبارزات متحدانه مان بايد اين مرز گذاری 
رسمی و غيررسمی را بشکنيم و نيروی بزرگی 

در برابر تعرضات هرروزه به زندگی و 
کارگران غيررسمی و پيمانی ."معيشتمان شويم

نفت ضمن حمايت از همکاران رسمی خويش، بر 
مطالبات خاص خويش ازجمله حداقل مزد باالی 

های  ميليون تومان، برچيده شدن شرکت ١٢
پيمانکاری و مقررات مناطق ويژه اقتصادی، 

موقع دستمزد، پايان دادن به فضای  پرداخت به
امنيتی در محيط کار، حق تشکل و حق تجمع 

 .تأکيد نمودند
که صدها تن از شاغالن  ٩٩از نهم تيرماه سال 

هزار تن از  ٢٠رسمی نفت به نمايندگی از 
همکاران خويش وارد خيابان شدند و در برابر 
وزارت نفت در تهران تجمع اعتراضی برپا 

واقعيت اين .  گذرد کردند نزديک به يک سال می
است که پرچم مبارزه علنی و خيابانی که پس از 

سال دوباره در نفت برافراشته شد، همچنان  ٢۵
ها و قول و  رغم وعده علی.  در اهتزاز است

قرارهای مقامات دولتی و وزارت نفت که پس از 
هر اعتصاب و تجمع به کارگران و کارکنان 

گونه  ناراضی نفت داده شد، اما در عمل هيچ
های  اقدامی در جهت برآورده شدن خواست

کارگران و کارکنان شرکت نفت صورت نگرفته 
نارضايتی در صفوف کارکنان رسمی نفت .  است

تر شده است، روحيه  پيوسته بيشتر و متراکم
اعتراضی کارکنان رسمی ارتقاء بيشتری يافته و 
اين هردو، در تداوم اعتصابات و تجمعات 

اجرای .  ها بازتاب يافته است اعتراضی مکرر آن
قانون وظايف و  ١٠صحيح و کامل ماده 

اختيارات وزارت نفت، همچنان در رأس 
رغم اينکه  علی.  مطالبات کارکنان رسمی است

شده و  تصويب ٩١اين قانون ارديبهشت سال 
 ٩٣دستورالعمل اجرای آن در آذر سال 

اين قانون که  ١٠صادرشده است، اما ماده 
اجرای کامل آن منجر به ترميم و افزايش پايه 
حقوقی و افزايش دريافتی شاغالن رسمی نفت 

شود اجرايی نشده و وزارت نفت هر بار به  می
نخستين .  ای از اجرای آن طفره رفته است بهانه

اعتراض و تجمع سرتاسری کارکنان رسمی نفت 
با همين خواست محوری آغاز  ٩٩تير  ٩در 
خواستی که در تمام اعتراضات و تجمعات .شد

بعدی پرسنل رسمی نفت پيگيری شده است و در 
تجمع فراگير ارديبهشت و خرداد نيز در رأس 

 .مطالبات کارکنان رسمی قرار داشت
اوضاع کارگران غيررسمی نفت ازنظر شرايط 

تر از کارکنان  مراتب بد کار و مزد و مزايا به
کارگران و کارکنان رسمی نفت تابع .رسمی است

قوانين و مقررات وزارت نفت هستند و بر همين 
اما کارگران .گيرند پايه مزد و مزايا و حقوق می

غيررسمی اعم از کارگران پيمانی يا قراردادی، 
دستمزد .  شوند مشمول اين قوانين و مقررات نمی

تر از کارگران و  مراتب کم اين کارگران به
که  اين کارگران درحالی.  کارکنان رسمی است
رديف کارگران رسمی را  کارهای مشابه و هم

دهند، اما دستمزد کمتری دريافت  انجام می
. اند ها محروم کنند و از مزايای رسمی می

ها و مؤسسات در  ازآنجاکه بخش اعظم شرکت
نفت و گاز و پتروشيمی به بخش خصوصی و 

های پيمانکاری واگذارشده است، بخش  شرکت
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ها و مؤسسات  زيادی از کارگران اين شرکت
 ١٢٠٠.  اند حتی از بيمه درمانی  نيز محروم

 ١٠٠بيش از .  اند پيمانکار در شرکت نفت فعال
صورت پيمانی  ها به هزار کارگر در اين شرکت

ترين دستمزدها در اين  کنند و پايين کار می
نزديک .  صنعت مربوط به همين کارگران است

هزار کارگر با قراردادهای موقت مشغول  ۴٠به 
ها فقط  به کار هستند که وضعيت دستمزد آن
موتور .  اندکی بهتر از کارگران پيمانی است

اصلی اعتراضات و تجمعات کارگری در نفت و 
گاز و پتروشيمی، همين گروه از کارگران هستند 
ً در مناطق آزاد ويژه اقتصادی  و در  که غالبا

شرايطی سخت و محروميت از حقوق اوليه  و 
.  داری مشغول به کار هستند شبه برده در . 

دوره شيوع گسترده بيماری کرونا نيز حتی 
همان حداقل اقدامات مانند نوبتی شدن و 
دورکاری و غيره که در مورد برخی از 
کارمندان به اجرا درآمد، در مورد کارگران 

های کرونائی روی  اجرا نشد و تمام بخشنامه
 .کاغذ ماند

اعتصاب همزمان و فراگير يازده مرداد  
در چندين پااليشگاه و شرکت نفت  ٩٩سال 

و گاز و پتروشيمی و حفاری که بيش از يک 
هفته ادامه يافت و کارگران چندين نيروگاه 
برق نيز به آن پيوستند، توسط همين 

وار  لغو قوانين برده.  کارگران سازمان يافت
مناطق ويژه اقتصادی، تبديل وضعيت، 

بندی مشاغل، لغو  اجرای طرح طبقه
قراردادهای پيمانی و موقت، برچيده شدن 

های پيمانکاری، افزايش حداقل مزد  شرکت
، )ميليون تومان ١٢(به باالی خط فقر

موقع دستمزد، امنيت شغلی،  پرداخت به
بهبود وضعيت بهداشت و درمان و بيمه و 

های  اين  ترين خواست توقف اخراج، از مهم
کارگران است که اکثريت عظيم کارگران 

 .دهند نفت و گاز و پتروشيمی را تشکيل می
های هيچ بخشی از  ازآنجاکه خواست

کارگران يا کارکنان نفت برآورده نشده، 
چنانکه يک سال اخير نيز آن را نشان داد، 
اعتراض و اعتصاب و تجمع در نفت و گاز 

طی يک .و پتروشيمی ادامه خواهد داشت
سال اخير مبارزات کارگران و کارکنان نفت 

اتحاد و .  يافته است آشکارا رشد و گسترش
پيوند ميان کارگران غيررسمی و کارگران و 
کارکنان رسمی، پيوسته تقويت يافته و 

نظر از  صرف.  تر شده است محکم
های اقتصادی، چند خواست سياسی  خواست

بسيار مهم هست که همه کارگران و کارکنان 
در .  صنعت نفت روی آن وحدت نظر دارند

ها که در تجمعات و  رأس اين خواست
شده،  کنندگان بيان های مختلف اعتراض بيانيه

حق ايجاد تشکل مستقل است که کارگر نفت 
حق اعتصاب و .  به اهميت آن واقف است

تجمع، آزادی زندانيان سياسی، پايان 
های امنيتی و قضايی ازجمله  سازی پرونده

. های مهم ديگر کارگران نفت است خواست
سطح آگاهی سياسی کارگران نفت، امروز به 
حدی ارتقا يافته است که در بيانيه اول ماه 
مه، آشکارا از آلترناتيو شورايی، از 

داری و  ضرورت مبارزه عليه نظام سرمايه
. گويند ای بدون استثمار سخن می ايجاد جامعه

در لحظه کنونی اين موضوع حائز اهميت 
های  جدی است که کارگران نفت تشکل

تنها با ايجاد .  مستقل خود را سازمان دهند
دهی  تشکل و مبارزه متشکل و سازمان

توان به  اعتصابات سراسری است که می
نحو محسوسی طبقه حاکم را وادار به 

چند تجمع فراگير ازجمله .  نشينی کرد عقب
دو تجمع فرا واحدی که در سال جاری در 

يافته است، حاکی از توانائی  نفت سازمان
کارگران نفت و تالش آنان درراه ايجاد 

. ای در نفت است های مستقل رشته تشکل
خوشبختانه کارگران نفت از اين تجربه و 

اند که بايد  آگاهی برخوردار هستند و دريافته
های مستقل و سراسری  خود را در تشکل

دار حاکم برای  طبقه سرمايه.  متشکل سازند

ايجاد پراکندگی و جلوگيری از متشکل شدن 
های  کارگران نفت، آگاهانه آنان را به گروه

مختلف تقسيم نموده و به تبعيض و اختالف 
ابداع کارگران .زند ميان کارگران دامن می

غير رسمی، کارگران رسمی، کارگران 
پيمانی، کارگران قرارداد موقت، کارگران 
قرارداد مدت معين، کارگران حجمی، 

درآوردی ديگری  ای و عناوين من پروژه
حمايت .  نظير آن همه در همين رابطه است

مکرر کارگران غيررسمی از کارگران 
رسمی در جريان اعتراضات کارگران نفت 
اما نشان داد که کارگران پيشرو نفت نسبت 

سو و  به اتحاد و تشکل کارگران از يک
توطئه طبقه حاکم برای ايجاد نفاق و 
. چنددستگی از سوی ديگر، آگاه و هوشيارند

کارگران نفت از تجارب کافی درزمينٔه 
ويژه تشکل مستقلی که بتواند به  تشکل يابی به

مبارزات کارگران نفت بُعد سراسری ببخشد، 
نفتگران درزمينٔه ايجاد .  برخوردار هستند

کننده  تشکل مستقل و فرا واحدی و هماهنگ
های مختلف  اعتصابات کارگران در بخش

تجاربی که .  بهايی دارند نفت، تجارب گران
شده يا در شکل نوشتاری  سينه منتقل به سينه

جنبش کارگری ايران .  اند مکتوب شده
فراموش نکرده است که کارگران نفت، توأم 

ای عليه رژيم شاه، در  با رشد مبارزات توده
های مخفی اعتصاب  کميته ۵٧نيمه اول سال 

های مختلف نفت  را در شهرها و بخش
سازمان دادند که در جريان رشد مبارزات 

ها، کميته  کارگران نفت، از پيوند همين کميته
سراسری در نفت به وجود آمد که نقش 

ای در مبارزات و اعتصابات سراسری  عمده
اين کميته چنانکه .  کارگران نفت ايفا نمود

دانند، بعداً به شورای سراسری  همگان می
کارکنان نفت تبديل شد که تا مدتی تمام امور 
. شرکت نفت را تحت کنترل خود درآورد

جنبش کارگری ايران فراموش نکرده است 
که اين نفتگران قهرمان بودند که اعتصابات 

و  ۵٧بزرگ کارگران نفت در نيمه دوم سال 
قبل از قيام بهمن را سازمان دادند و عالوه 

های اقتصادی با مطالبات  بر خواست
مشخص سياسی وارد عرصه نبرد شدند و 
سرانجام ضربه کاری و نهايی را بر رژيم 

بنابراين تشکل .  شاهنشاهی وارد ساختند
فقط نقش بسيار مهمی  مستقل کارگران نفت نه

در مبارزات کارگران نفت ، بلکه نقش بسيار 
ای در کل  کننده تری و حتی نقش تعيين مهم

نقش بسيار .  مبارزات طبقه کارگر دارد
مهمی که جنبش طبقه کارگر بايستی در کل 
جنبش انقالبی عليه نظم موجود ايفا کند، تا 
حد زيادی به نقش  مهم و مبارزه متشکل 

ادامه حيات نظم موجود .  کارگران نفت دارد
درگرو جاری بودن نفت در رگان آن است و 
چرخ اقتصادش بدون نفت، از چرخش 

ازاينجا ست که متشکل شدن .  ماند بازمی
کارگران نفت، ايجاد تشکل مستقل و 

دهی اعتصابات  سراسری در نفت و سازمان
فقط در  فردی نه سرتاسری، نقش منحصربه

جنبش طبقه کارگر، بلکه در کل جنبش 
 .کند می  انقالبی عليه نظم موجود ايفا
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های بزرگی که مطالبات  بنرها و پارچه نوشته
ها نقش بسته  گانه کارکنان رسمی نفت بر آن ١۴

بود، به نمايندگی از عموم همکاران خود در 
در .  مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند

. عسلويه تجمع کارکنان رسمی بسيار گسترده بود
در اهواز کارگران و کارکنان رسمی نفت، با 
حمل پالکاردها و سردادن شعارهايی عليه زنگنه 

وزير الدنگ   -ننگ ما ننگ ما"وزير نفت مانند 
و "  زنگنه حيا کن، وزارت رو رها کن"،"ما

 -نيروی خط توليد"  شعارهای ديگری مانند
تا حق خود نگيريم از پا "  ، "  وحقوق ندا ره  حق
 .دست به راهپيمايی زدند" نشينيم نمی

٨ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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ای که فراخوان  اين اعتراض فرا واحدی و رشته
آن قبالً صادرشده بود، موردحمايت کارگران 

اين کارگران در .  غيررسمی نفت نيز قرار گرفت
با اشاره  ١۴٠٠اطالعيه خود مورخ سوم خرداد 

 مشعل فروزان مبارزه و اهميت تشکل سراسری در نفت

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


