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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

 

۶درصفحه   

  ٣درصفحه 

 

 تهديد موج جديد کرونا

 جدی است  
 

جمهوری اسالمی در ناتوانی مهار کرونا به 
. صدر کشورهای جهان صعود کرده است

  ١٩که در تمام کشورها بيماری کويد  درحالی

کند و تعداد زيادی از  روند کاهشی را طی می
کشورها با واکسيناسيون عمومی، اين بيماری را 

اند و در حال برچيدن آخرين  تحت کنترل درآورده
فقط خبری  ها هستند، در ايران اما، نه محدوديت

از کاهش اين روند و مرگ ناشی از بيماری کويد 
نيست، بلکه از اواخر خردادماه بار ديگر  ١٩

. سرعت در حال افزايش است تعداد مبتاليان به

کشورنخست جهان   ٧اکنون در ميان  ايران هم
 ١٩ازنظر تعداد مرگ روزانه  بيماران کويد 

بارتر اما اين است که در چنين  فاجعه.  قرار دارد
اکنون  شرايطی موج پنجم شيوع کرونا نيز هم

فرارسيده است و ويروس هندی دلتا با سرايت 
نفری در بخش وسيعی از  ١٢تا  ٨بسيار شديد 

 . کشور در حال چرخش است

های هرمزگان ،  اکنون استان اين موج جديد هم
سيستان و بلوچستان، کرمان،  فارس، بوشهر، 
ايالم، يزد و مناطقی از گيالن و تهران را 

 . فراگرفته است

به گزارش تسنيم تنها در طول يک هفته بر تعداد  
. درصد افزوده شد ۴۵های قرمز  شهرستان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نيز در 
روند بيماری :   وگو با اين خبرگزاری گفت گفت

کرونا در هرمزگان کامالً صعودی است و با 
موجی سرکش روبرو هستيم که روزانه بر افراد 

 . افزايد بيمار و بستری می

بيمار در   ۶٩٨در حال حاضر :   وی افزود
نفر در  ١٠۶١١ها بستری هستند و بيمارستان

در برخی .  منازل خود تحت قرنطينه قرار دارند
های ديگر نيز ازجمله بوشهر و سيستان  از استان

ً به همين درجه از  و بلوچستان، وضع تقريبا
 .وخامت قرار دارد

بار ديگر بانگ رسای اعتراض کارگران نفت در 
پرچم اعتصاب گسترده و فراگير با .  جا پيچيد همه

. دست توانای کارگر نفت به اهتزاز درآمد

بلند اعتصاب، جامعه را که درگير تالطمات  موج
ترين و  محروم.  سياسی است تکان داد

ترين بخش کارگران صنعت نفت  زحمتکش
کارگران غيررسمی شامل کارگران پيمانی، (  

که اکثريت بسيار ..)  ای و قرارداد موقت، پروژه

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست درباره نتايج نمايش انتخابات

 نه شجاعانه و بزرگ اکثريت مردم ايران به کليت رژيم اسالمی

 

 
 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

  ٨درصفحه  با همه نيرو از اعتصابات سراسری کارگران نفت حمايت کنيم
٩درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٢۶شماره  ١۴٠٠تير   ٧ –سال  چهل و سه 

 گسترده باد اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت

 کريه اکنون صفتی اَبتر است
 چرا که به تنهايی گويای خون تشنگی نيست

 تحميق و گران جانی را اِفاده نمی کند
 نه ُمفت خوارگی را

 نه خود بارگی را 
 ) احمد شاملو(

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 از اعتصاب 
 سراسری

کارگران صنعت نفت  
  حمايت کنيم

 بار نظام آموزشی پاندمی کرونا و وضعيت فاجعه

 آدمُکشی که

 معتقد است

به جای محاکمه بايد   

شود " تشويق"   

 به خود باور بياوريم
 

. سيزدهمين دوره رياست جمهوری رژيم جمهوری اسالمی سرانجام به پايان رسيد"  انتخاباتی"نمايش 

گرچه در چهار دهه عمر جمهوری اسالمی، پيش از اين نيز، .  نمايشی که نتايج آن پيشاپيش روشن بود
ای رژيم اجتناب کرده بودند، اما  های دوره دهی، از بازی در نمايش درصد بااليی از واجدان شرايط رأی

های  اين دوره از رياست جمهوری رژيم، وجه تمايز بارزی با دوره"  انتخابات"عدم مشارکت باال در 
مردمی به جان آمده از فقر و .  ی آن از سوی مردم بود گذشته داشت و آن هم تحريم فعال و آگاهانه
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١از صفحه   

 تهديد موج جديد کرونا جدی است 

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و 
تيرماه در  ۵آموزش پزشکی روز شنبه 

ساعت  ٢۴در طول :  ای اعالم کرد اطالعيه
بيمار ويروس کرونا جان خود را  ١٢٣گذشته، 

باختگان اين بيماری  از دست دادند و مجموع جان
در حال حاضر .  نفر رسيد ٧١١هزار و  ٨٣به 
شهر  ١٧۴شهر کشور در وضعيت قرمز،  ٣٢

شهر در وضعيت  ٢۴٢در وضعيت نارنجی، 
 .زرد قرار دارند

کندی انجام  همه فاجعه، اما واکسيناسيون به بااين 
گيرد و اقدام جدی برای نجات جان مردم  می

 .گيرد ايران انجام نمی

پس از گذشت نزديک به يک سال و نيم از شيوع 
 ۵کرونا در ايران، وزارت بهداشت روز شنبه 

هزار  ۴١۶ميليون و  ۴تير اعالم کرد که تاکنون 
ميليون  نفر دوز اول واکسن کرونا و يک ٩٨٣و 
نفر نيز دوز دوم را تزريق  ١۵٧هزار و  ١٩۶و 

 . اند کرده و واکسينه شده

اين در شرايطی است که حتی مردمی که دوز 
اند از هفته گذشته  اول واکسن را تزريق کرده

برای تزريق دوز دوم با مشکالت متعدد ناشی از 
سازمانی در  ومرج و بی نبود واکسن و هرج
 . تزريق آن به رو بودند

که سالمندان منتظر تزريق دوز دوم  درحالی
. باره اعالم شد واکسن تمام شد يک بودند، به

آشفتگی در تزريق دوز دوم .  واکسن نيست
واکسن باعث مراجعه مکرر مردم به مراکز 

های گسترده در مقابل  تزريق، اعتراض  و تجمع
 . اين مراکز شد

در هيچ کجای جهان وضعيت به اين حد از 
برنامگی نيست که افراد مسن از  آشفتگی و بی

شب در صف بايستند،  تا واکسن دوز دوم را  نيمه
. بزنند و بعد هم معلوم شود واکسنی وجود ندارد

های  های متعددی از صف ها و کليپ گزارش
طوالنی و تجمعات سالمندان در مقابل مراکز 

های اجتماعی انتشاريافته است  تزريق، در شبکه
که در يک نمونه آن پليس فاشيست رژيم عليه 

زور  سالمندانی که حتی توان راه رفتن ندارند به
ها را بر زمين  شود و تعدادی از آن متوسل می

در کليپ ديگری، يکی از سالمندان .  اندازد می
نام کردم نفر  و نيم صبح آمدم ثبت ۴:  گويد می

فکر کردم مرغ .  چهارصد و چهل و دومم
 .قدر شلوغ شده دهند که اين می

ها و  روزنامه همشهری در گزارشی از اين صف
"تجمعات نوشت ، )  خرداد ٣١(صبح دوشنبه: 

های  سالمندان سرگردان اما صبور در گروه
پرجمعيتی در مرکز تجميعی واکسيناسيون کرونا 

جمعيت .  اند در پارک هنرمندان تهران، جمع شده
توجهی داخل سوله تزريق واکسن حضور  قابل

کس در  هيچ.  اند پشت در مانده دارند و نيمی هم
نوبت نيست، هر کس زودتر آمده، زودتر هم 

کدام پيامکی از سوی  برای هيچ.  زند واکسن می
نامی در کار نيست،  ثبت.  وزارت بهداشت نيامده

تنها يک برگه کاغذ است که اسامی با خودکار 
مسئوالن مرکز، مدام به .  شود روی آن نوشته می
دهند که اين وضعيت از نظر  سالمندان تذکر می

ها مورد تأييد وزارت  بهداشتی و رعايت پروتکل
بهداشت نيست و در چنين شرايطی به هيچ وجه 

همين تذکرها منجر شد تا . شود واکسن تزريق نمی
صورت  چند صف طوالنی تشکيل شود و افراد به

آنهايی که خارج از مرکز .  رسمی منتظر بمانند
دانند، بايد بروند  هستند، نمی  اند، بالتکليف ايستاده

با اين .  رسد يا خير واکسن به آنها می.  يا بمانند
گويند که ترجيحشان به ماندن در اين  حال می

صف و زير آفتاب است تا رفتن به خانه و 
. رسد نگرانی از اين که آيا فردا به آنها واکسن می

 " 

رغم ادعای مقامات وزارت بهداشت مبنی بر  به
رسيدن واکسن ، کمبود واکسن حتی برای کسانی 

اند، محسوس است و  که دوز اول را دريافت کرده
. رود کندی پيش می روند تزريق دوز دوم به

که متخصصين تأکيددارند که اگر فاصله  درحالی
بين دوزها افزايش پيدا کند، احتمال از بين رفتن 
ايمنی نسبی و جهش ويروس وجود دارد، از 

 ٩تزريق دوز اول گروه کثيری از مردم بيش از 
اين در حالی است که در واکسن .  گذرد هفته می

سينوفارم فاصله زمانی ميان دوز اول و دوم 
 .هشت هفته است

، نيز با تأکيد ١٩-رئيس کميته اپيدميولوژی کوويد
های  ها  کانون که در تعدادی از استان بر اين

های آفريقای جنوبی و هندی  جديدی از واريانت
که فوران ويروسی در اين  طوری ايجادشده، به
 : داده است، گفت مناطق روی

برای پيشگيری از وقوع موج پنجم، باال بردن "
سرعت واکسيناسيون در کشور که اين روزها به 

شود،  کندی انجام می ای از مشکالت به دليل پاره
ترين مسائلی است که مسئوالن حوزه  يکی از مهم

بهداشت بايد به آن توجه کنند؛ افزايش سرعت 
واکسيناسيون و گستردگی آن در همه مناطق 

ترين راهکار برای کنترل بيماری  کشور بااهميت
رسد در حال  طور  که به نظر می  اين.  کروناست

حاضر تنها راه ايمنی در برابر اين ويروس، 
 ."واکسيناسيون همه مردم جامعه است

با اين اوصاف که خطر جانی موج پنجم ويروس 
کند ، مقامات  بيش از گذشته مردم را تهديد می

های پوشالی حرفی  گری و وعده دولتی جز توجيه
 .برای گفتن ندارند

معاون بهداشت وزارت بهداشت روز دوم تير 
ضمن تعريف و تمجيد از اقدامات وزارتخانه 

 :متبوعش  گفت

دانند که جمع  کسانی که درگير کار هستند می"
. کردن اپيدمی و پاندمی کار بسيار سختی است

 مشکل کرونا با شعار حل نمی شود، 

ايران به ازای هر هزار نفر يک و نيم تخت 
بيمارستانی دارد و اين درحالی است که انگليس 

تخت دارند که  ٧و فرانسه به ازای هر هزار نفر 
در همين کشورها تخت کم آمد و بيماران 
کرونايی روی زمين بيمارستان يا چمن های 

در ايران شاهد .  بيرون از بيمارستان خوابيدند
مردم ايران ."  هيچ کدام از اين صحنه ها نبوديم

تر از اين را هم از مقامات و  هايی بزرگ دروغ
در ايران .  اند سران رژيم ارتجاعی حاکم شنيده

ترين  همين کمبود تخت که يکی از بزرگ
های سيستم درمانی جمهوری اسالمی  رسوايی

است، باعث شد که مردم حتی به چمن 
ها هم نرسند و در خانه و خيابان جان  بيمارستان

 . بدهند

که واکسن دوز دوم برای افراد سالمند  درحالی 
های  گيرد، وی باز هم وعده کندی انجام می به

 کند   دهد و ادعا می توخالی می

سال هم برای ما  ١٨واکسيناسيون افراد زير "
چراکه .  خيلی مهم است و نبايد از آن غافل شويم

بحث بازگشايی مدارس را پيش رو داريم و مسلماً 
مدارس خيلی آسيب بااليی دارند و بازگشايی 

 .مدارس دغدغه خيلی بزرگی است

ما در اين خصوص نيازمند يک بسته هستيم و 
معلمان را بايد واکسينه کنيم و همچنين رانندگان 
سرويس مدارس نيز بايد واکسينه شوند و والدين 

های الزم را ببيند، اما بايد توجه  نيز آموزش
های ما خيلی مناسب  داشته باشيم زيرساخت

افتد که واکسن نيست و  اما يادش می."  نيست
"افزايد می ميليون دوز واکسن  ١٢تا  ١٠کاش : 

اگر هم .   خريديم آموزان می از چين برای دانش
ميليون نياز داريم  ۵ميليون شدنی نبود حداقل  ١٠

پذير را  تا دانش آموزان در معرض خطر و آسيب
واکسينه کنيم و مدارس را بازکنيم و درواقع اصل 

کما اينکه در .  را بر بازگشايی مدارس بگذاريم
 ."شوند آمريکا و کانادا دانش آموزان واکسينه می

اگر سؤال شود ،چرا واکسن خريده نشد و چرا 
های با مصونيت باال را  ای خريد واکسن خامنه

. ممنوع کرد؟ پاسخی از امثال وی نخواهيد شنيد

سياست جمهوری اسالمی .  اما پاسخ روشن است
ويژه در يک سال نخست شيوع ويروس در  به

بنابراين نيازی نبود .  بود"  ای ايمنی گله"ايران، 
وقتی هم که .  که در پی خريد و تهيه واکسن باشند

حلی  کارساز نيست و راه"  ای ايمنی گله"  فهميدند 
جز واکسيناسيون همگانی برای اين ويروس 

های در حال  وجود ندارد، کشورهای ديگر واکسن
اما بازهم اقدام جدی برای .  توليد را خريده بودند

خريد واکسن انجام ندادند و کوشيدند با 
های کشورهای ديگر، يک  برداری از واکسن کپی

سود هنگفتی هم بابت ديرکردشان به جيب 
های وابسته به او سرازير کنند  ای و شرکت خامنه

تر از تعدادی  و واکسن برکت را به بهايی گران
واکسنی که ظاهراً با .  های خارجی بخرند واکسن

درصدی نمونه چينی آن، از  ۶٠تا  ۵٠اثربخشی 
وزارت بهداشت مجوز استفاده اضطراری را نيز 

که واقعاً عوارض منفی  به دست آورد، بدون اين
 .شده باشند آن مشخص

موج پنجم کرونا .  مشکل اما همچنان پابرجاست
تازه آغازشده است و تا رسيدن به واکسيناسيون 

روزه  عمومی راه درازی در پيش است و همه
ها و گاه صدها تن از مردم ايران درنتيجه  ده

کارانه سران و  های جنايت عملکرد و سياست
مقامات جمهوری اسالمی جان خود را از دست 

اين هم بهای ديگری است که مردم .  دهند می
ايران از بابت ادامه حيات ننگين جمهوری 

 . پردازند اسالمی در ايران می
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۴درصفحه   

١از صفحه   

تر به  کارگران و کارکنان رسمی نفت، پيش 
وزارت نفت اولتيماتوم داده بودند چنانچه تا روز 

هايشان رسيدگی نشود،  يکم تيرماه به خواست
. روز نهم تير دست به اعتصاب خواهند زد

وزارت نفت و کل طبقه حاکم تا اين لحظه از 
برآورده ساختن مطالبات کارکنان رسمی نفت 

رو کارکنان رسمی نفت  ازاين.  اند  امتناع ورزيده
نيز در تدارک آن هستند که در سالگرد نخستين  

تير  ٩اعتصاب و تجمع خود در تهران مورخ 
در آن .  ، وارد يک اعتصاب سراسری شوند٩٩

تاريخ صدها تن از کارکنان رسمی نفت به 
هزار تن از همکاران خود در  ٢٠نمايندگی از 

سراسر کشور، مقابل وزارت نفت دست به تجمع 
 .زدند

کارگران پيمانی در همبستگی با کارگران و 
کارکنان رسمی و در حمايت قاطع از همکاران 

اعتصاب ما يک :"  اند خويش در بيانيه خود نوشته
اعتصاب اخطاری است  و يک هفته در جريان 

صف همکاران  خواهد بود و  در روز نهم تير به
اند خواهيم  رسمی خود که اعالم اعتراض کرده

ی اعتراضمان با  يک هفته ما در اين.   پيوست
کنيم که  های کار خود تالش می جمع شدن در محل

گيری جمعی بکنيم و صدای خود را به  تصميم
" .جا  برسانيم گوش همکاران کارگرمان در همه

کارگران غيررسمی در توضيح وجوه اشتراک 
های کارگران رسمی و غيررسمی  خواست

های برشمرده ما  خواست:"  نويسند می
های همه کارگران نفت ازجمله همکاران  خواست

بعالوه اين همکاران به نحوه .  رسمی ما نيز هست
که درواقع تعرضی  ١۴٠٠افزايشات مزدی سال 

های  به زندگی و معيشت شان است، تحميل ماليات
هايشان و عدم اجرايی شدن ماده  سنگين بر حقوق

های  ده و درنتيجه آن حذف برخی از آيتم
محور اعتراض .  شان اعتراض دارند مزدی

همکاران رسمی همچون ما کارگران پيمانی 
موضوع دستمزد و عدم کفاف آن برای مخارج 

آور  مان است و افزايش سرسام زيستی و معيشتی
قلم بزرگ آن مسکن و  قيمت اجناس و يک

ای چون درمان و  های پايه محروميت از بيمه
تحصيل رايگان برای همه و داشتن حق مسکن 
فشار زندگی را برای ما و همه مردم در جامعه 

 ." بار کرده است دشوار و مشقت

ماهشهر، جهان پارس، فجر، بوشهر، کنگان، 
عمران صنعت، صدف، دماوند، رجال، تند 

های عسلويه و  گويان، دنا، گچساران، پتروشيمی
نيز کارگران چند نيروگاه ازجمله نيروگاه رامين 
اهواز، سيکل ترکيبی اروميه، سيکل ترکيبی 
جهرم، نيروگاه بوستانو در عسلويه  نيز وارد 

ها  افزون براين، کارگران ده.  اعتصاب شدند
شرکت فعال ديگر در صنعت نفت مانند شرکت 
اکسير صنعت، ساتراپ، پايندان، جهان پارس، 
فراب، زالل، بهين پااليش، ستاره دماوند، ليدوما، 
ريتون، راژان،  انديکا صنعت آسيا، گاما و امثال 

بخش .  آن نيز وارد اين اعتصاب سراسری شدند
ها در همان روز اول  اعظم کارگران اين واحد

طور هماهنگ دست از کار کشيدند و برخی،  به
روزهای بعد به اعتصاب پيوستند روندی که تا به 

 ۶۵تير ادامه يافته و بيش از  ۶امروز يکشنبه 

مرکز کارگری در صنعت نفت را در برگرفته 
 .است

ازاين هشدار داده بودند  کارگران پيمانی نفت پيش
برای پيگيری مطالبات خود و در اعتراض به 

ها، اعتصاب گسترده و  عدم اجرای وعده
سراسری خود را از سر خواهند گرفت و به اين 

هزاران کارگر .  هشدار خويش عمل کردند
غيررسمی مشغول به کار در صنعت نفت 

تر برای تحقق  باقدرت بيشتر و عزمی راسخ
های خويش که در اعتصاب سراسری  خواست

قبل بدون پاسخ مانده بار ديگر وارد عرصه نبرد 
داران و رژيم سياسی پاسدار منافع طبقه  با سرمايه

های  ترين خواست يکی از مهم.اند حاکم شده
" ده  -طرح بيست"  کارگران اعتصابی اجرای 

. يعنی بيست روز کار ده روز مرخصی است

ای در  درگذشته، روال کار در کارهای پروژه
روز  ٧روز کار  ١۴مناطق نفت و گاز جنوب، 

روز مرخصی  ١٠روز کار  ٢٠مرخصی يا 
تحمل و کار  شرايط دشوار و غيرقابل.  بود

فرسای دور از محل زندگی، چنين روالی  طاقت
سازد تا کارگران بتوانند طاقت  را ناگزير می

بياورند و نيروی کار خويش را ترميم و 
اکنون چندين سال است که .  بازسازی کنند

های پيمانکاری اين روال را بر هم زده و  شرکت
فشار بردوش .  اند از روزهای مرخصی کاسته

ويژه کارگران پيمانی و  کارگران صنعت نفت به
ای بسيار شديد و کشنده است و در همين  پروژه

کمپين اعتراضی "  يا "  ده   -کمپين بيست"رابطه 
افزايش حداقل مزد .  اند را سازمان داده"  ١۴٠٠

ميليون تومان، برچيدن  ١٢ماهانه به باالی 
های پيمانکاری، انعقاد قرارداد دائمی، لغو   شرکت

وار مناطق ويژه اقتصادی، ممنوعيت  قوانين برده
موقع دستمزد، ايمنی محيط  اخراج، پرداخت به

کار، پايان دادن به فضای امنيتی محيط کار، حق 
تشکل و  تجمع و اعتراض ازجمله ديگر 

 .های کارگران غيررسمی نفت است خواست

يکی از نکات بسيار مهم اين اعتصاب، همبستگی 
کارگران غيررسمی با کارگران رسمی و حمايت 

کارگران .  ها است از مبارزات و مطالبات آن
پيمانی و غيررسمی نفت پشتيبانی قاطع خود را 
از کارگران و کارکنان رسمی نفت و فراخوان 

ها برای اعتراض و اعتصاب در نهم تيرماه،  آن
 .اعالم نمودند

دهند، برای  بزرگ کارگران نفت را تشکيل می
دومين بار در ظرف کمتر از يک سال، با 
اعتصاب فراگير و سراسری برای رهايی از 

وار کار و  بار و شرايط برده وضعيت مشقت
طور يکپارچه به ميدان آمدند و تمام  استثمار، به

الشعاع اعتصاب  فضای سياسی جامعه را تحت
اعتصاب فراگير نفت چنان .  خويش قراردادند

ها و  تأثيرگذار و نافذ بود که بايکوت خبرگزاری
های رسمی و حتی  سروصداهای بعد از  رسانه

مضحکه انتخاباتی نيز نتوانست مانع انعکاس 
 .سريع و گسترده آن شود

بعد از اعتصاب فراگير و سراسری کارگران 
، اين کارگران چندين  ٩٩تير  ١١غيررسمی در 

بار ديگر نيز به خاطر افزايش دستمزد، تبديل 
های ديگر،  وضعيت ، استخدام دائمی و خواست

طور مجزا و جداجدا، دست به اعتراض و  به
تجمع زده بودند اما نه دولت و وزارت نفت آن و 

های پيمانکاری که بيش از يک ربع  نه شرکت
ای کارگران صنعت  قرن است به طرز وحشيانه

کنند، پاسخی به کارگران  نفت را استثمار می
کارگران بايد صدای اعتراض خويش را .ندادند

تری وارد اين  کردند و با پشتوانه قوی تر می بلند
 .شدند کارزار می

ای  کارگران پروژه ١۴٠٠خرداد ٢٩روز شنبه 
شرکت فراب نيروگاه بيد خون، با خواست 

ده   -طرح بيست"  افزايش دستمزد و اجرای
) دست از )  بيست روز کار ده روز مرخصی" 

شورای . "کار کشيدند و محل کار را ترک کردند
با "  دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

خرداد، ضمن اعالم  ٣٠ای مورخ  انتشار بيانيه
هايمان  برای پيگيری خواست:"  خبر فوق نوشت

و با اين "  شويم وارد اعتصاب سراسری می
بيانيه، که درواقع فراخوان اعتصاب سراسری 
بود، روز اول تير هزاران کارگر صنعت نفت 

بيانيه .  طور هماهنگ  دست از کار کشيدند به
دهی اعتراضات يا فراخوان  شورای سازمان

اعتصاب، مورد استقبال وسيع کارگران صنعت 
اعتصاب با سرعت .  نفت  قرار گرفت

انگيزی بخش اعظم کارگران غيررسمی  شگفت
کارگران .  در صنعت نفت را دربرگرفت

های مختلف چندين پااليشگاه، ازجمله  بخش
پااليشگاه تهران، آبادان، قشم، اصفهان، بيد بلند 
بهبهان، پارس جنوبی، کنگان،بيد خون ، 

 ١٣عسلويه، فاز  ١۴و  ١٣کارگران فازهای 

های نفتی جزيره خارک،  کنگان، کارگران پايانه
خانه بندرعباس و  مخازن نفتی جاسک، تلمبه

. سکوهای نفتی و گازی دست به اعتصاب زدند

کارگران در چندين پتروشيمی ازجمله پتروشيمی 

 گسترده باد اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت
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٣از صفحه   

 گسترده باد اعتصابات سراسری کارگران صنعت نفت

دهی اعتراضات کارگران پيمانی  شورای سازمان
انتشار داد  ١۴٠٠تير  ۵در دومين بيانيه خود که 

های مشترک کارگران نفت   بار ديگر بر خواست
تأکيد نمود و از چند ده هزار کارگری که تا اين 

 .اند سخن گفت تاريخ به اعتصاب پيوسته

اين نخستين بار نيست که کارگران غيررسمی از 
های  کارگران رسمی حمايت  و  بر خواست

مشترک کل کارگران نفت و رفاقت و يگانگی 
. کنند طبقاتی خويش با کارگران رسمی تأکيد می

کارگران  ١۴٠٠ارديبهشت  ٢٠در تجمع بزرگ 
و کارکنان رسمی شهرهای مختلف در مقابل 
مجلس و همچنين در اعتصاب فراگير و همزمان 
کارگران رسمی در چندين شهر ازجمله تهران، 
اهواز، گچساران، ماهشهر، آبادان، عسلويه، 
منطقه عملياتی سيری، الوان، فالت قاره 

خرداد  ۵بهرگان، و چندين سکوی دريايی در 
نيز، کارگران غيررسمی با صدور  ١۴٠٠

اطالعيه ضمن ابراز همبستگی با رفقای همکار 
های  نظرگاه.  خويش، از آنان پشتيبانی نمودند

طلبانه کارگران غيررسمی که حاکی از  وحدت
درجه باالی آگاهی سياسی کارگران است، 
برخاسته از اين واقعيت است  که تمام کارگران 
اعم از رسمی، پيمانی، قرارداد موقت، قرارداد 

ای ، حجمی، شرکتی و امثال  مدت معين، پروژه
آن اجزاء گردان واحدی هستند که در کنار ساير 
کارگران پيکر واحد طبقه کارگر را تشکيل 

طبقه واحدی که در برابر طبقه .  دهند می
مقابله آگاهانه برای .  دار ايستاده است سرمايه

افکنانه  ها و ترفندهای تفرقه سازی کوشش خنثی
طبقه حاکم درميان کارگران و تأکيد بر اتحاد 

های  ها و تالش کارگران از خصوصيات بيانيه
مستمر کارگران غيررسمی از يازده مرداد سال 
گذشته نخستين اعتصاب فراگير و سراسری 

های مهم  اين کوشش.  کارگران  تاکنون بوده است
و آگاهانه بايد از طرف کارگران رسمی پاسخ 

ای منطبق بر منافع واحد کارگران صنعت  شايسته
نفت و منافع واحد کل طبقه کارگر ايران دريافت 

 .کند

بسيار مهم و ضروری است که اعتصابات  
ای و ساير کارگران  کارگران پيمانی، پروژه

غيررسمی، مورد پشتيبانی کارکنان رسمی 
های  ها و دسيسه شرکت نفت قرارگرفته و نقشه

مخرب طبقه حاکم برای دامن زدن به اختالف و 
. چنددستگی درميان کارگران نفت را خنثی کنند

هايی از کارکنان رسمی نفت در بوشهر،  بخش
پااليشگاه آبادان و پااليشگاه شيراز با تعطيل کار 

. و تجمع، از کارگران غيررسمی حمايت کردند

پشتيبانی از کارگران پيمانی و غيررسمی، 
خوشبختانه .  پشتيبانی از تمام کارگران نفت است

اعتصاب فراگير و سراسری کارگران 
موقع مورد  غيررسمی، اين بار خيلی زود و به

تپه،  پشتيبانی سنديکای کارگران نيشکر هفت
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

هايی از دانشجويان،  تهران و حومه و بخش
معلمان و بازنشستگان و برخی اقشار ديگر قرار 

ذکر است که کارگران فوالد بوتيا  شايان.  گرفت
سازی  در کرمان، سيمان سپاهان اصفهان، ماشين

اراک، توزيع برق تهران، مترو، آبفاز ايذه نيز 
های  اخص خويش اما  گرچه با خواست

حال در همبستگی با کارگران نفت و  درعين
. ها دست به اعتصاب و تجمع زدند حمايت از آن

در سطح خارج کشور نيز اعتصاب سراسری 
های  ها و سازمان کارگران نفت، عالوه بر تشکل

چپ و کمونيست ايرانی، حمايت بسياری از 
های کارگری را نيز در پی  سنديکاها و اتحاديه

ناگفته نماند که در اعتصاب فراگير اخير، .  داشت
پس از اعتصاب کارگران پااليشگاه تهران در 

کارگر  ٧٠٠اول تير، کارفرمای مربوطه برای 
حساب صادر نمود که  اين شرکت برگه تسويه

. البته مورد اعتراض شديد کارگران قرار گرفت

شاکر خفايی مسئول روابط عمومی شرکت 
 ٧٠٠پااليش نفت تهران در گفتگو با ايلنا اخراج 

کارگر را تکذيب کرد اما در همان حال اعتراف 
کارگر  ٣۵با " اويکو"نمود که شرکت پيمانکاری 

. حساب کرده است شاغل در اورهال تسويه

کارگران پااليشگاه نفت تهران بايد از رفقای 
ها را به  اخراجی خويش حمايت کنند و آن

"سرکارهای خود بازگردانند شورای . 
در "  دهی اعتراضات کارگران پيمانی سازمان

ها را محکوم نموده  دومين بيانيه خود اين اخراج
و خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی 

هيچ کارفرمايی حق ندارد کارگر را به . شده است
طبقه .  خاطر اعتراض و اعتصاب اخراج کند

دار حاکم و رژيم سياسی آن برای  سرمايه
مرعوب ساختن کارگران، به حربه اخراج و 

کارگران نفت .  شود احضار و زندان متوسل می
توان مرعوب ساخت و  را اما با اين اقدامات نمی

عقب راند و از ميدان نبرد آشکاری که از تيرماه 
طبقه حاکم از .  اند خارج ساخت بدان پا گذاشته ٩٩

ترسد و از گسترش  کارگر آگاه نفت می
رو به  شدت بيمناک است ازاين اعتصابات نفت به

حربه ارعاب و اخراج و امثال آن متوسل 
اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که .  شود می

صنعت نفت يکپارچه اعتراض و آتش زير 
مبارزات کارگران نفت و امواج .  خاکستر است

بلند اعتصابات سراسری دريک سال اخير 
ای که در  آتش گدازنده. گر همين واقعيت است بيان

کشد و موجوديت کل نظم موجود را  نفت زبانه می
رود تا تمام اين نظم را  به خطر افکنده است، می

 .های خود بسوزاند و خاکستر کند در شعله

آنچه در شرايط کنونی مهم و حياتی است  ايجاد 
های اعتصاب و   های کارخانه، کميته کميته
کننده اعتصابات و  های مستقل هماهنگ تشکل

تر اعتصابات  دهی هرچه گسترده سازمان
يابی چند اعتصاب  نفس سازمان.  سراسری است

سراسری در نفت اعم از کارگران رسمی يا 

ها و  گيری کميته غيررسمی، حاکی از شکل
کننده اعتراض و اعتصاب در  های هماهنگ تشکل

"نفت است دهی اعتراضات  شورای سازمان. 
که در اعتصاب اخير "  کارگران پيمانی

دهنده  روشنی نشان موجوديت آن علنی شد، به
وقفه کارگران آگاه و پيشرو نفت  های بی تالش
در بخش .  کم در طول يک سال اخير است دست

کارگران رسمی نيز اگرچه نام تشکل مستقل و 
ً اعالم کننده هماهنگ يابی  نشده اما سازمان ای رسما

چند اعتصاب و تجمع فراگير نيروی کار اين 
بخش نيز، دليل واضحی بر وجود و فعاليت 

کننده درميان نيروهای رسمی  تشکل هماهنگ
های کارگران نفت و  گرچه پيشروی.  است

طورکلی جنبش کارگری در اين زمينه  به
انکار است، اما اين هنوز  چشمگير و غيرقابل

های  ها، گام از پی اين نخستين گام.  کافی نيست
ثمر تر  مبارزه مثمر .  پيش بايد برداشت ديگری به

های  نفت نيازمند اوالً تقويت و تحکيم تشکل
ها  اين تشکل.  کننده در هردو بخش است هماهنگ

تر  را با تمام توان بايد تقويت و تحکيم نمود و مهم
از آن، مطلقاً ضروری است همکاری فعال و 

ها را سازمان  ها و غيررسمی رسمی نزديک ميان 
کننده  داد و زمينه ايجاد يک تشکل هماهنگ

اعتصابات نيروی کار  در هردو بخش و 
درنهايت يک کميته و تشکل سراسری نفت را 
ايجاد کرد و اعتصابات بزرگ سراسری تمام 

 .کارگران و کارکنان نفت را سازمان داد

در اعتصاب فراگير و سراسری يکم تيرماه 
ها  ، تعداد بيشتری از مؤسسات، پااليشگاه ١۴٠٠

های نفت و گاز و پتروشيمی وارد  و شرکت
کننده نيز  صحنه شدند و شمار کارگران اعتصاب

افزايش  ٩٩در مقايسه با اعتصاب يازده مرداد 
اعتصاب، اين بار بالفاصله پس از اعالم، .  يافت

در کمتر از يک روز، به يک اعتصاب فراگير و 
هايی از  ها نشانه ی اين همه.  سراسری تبديل شد

هايی از رشد و  پيشرفت جنبش کارگری و نشانه
 .گسترش مبارزه در نفت است

در  ٩٩، بيست مرداد ٨٨٢نشريه کار شماره 
:" تحليل از اولين موج اعتصاب در نفت نوشت

اين موج اما ممکن است با تحقق برخی مطالبات 
اين يا آن بخش از کارگران پيمانی و پايان 

طور موقت  اعتصاب در اين يا آن شرکت، به
ترديدی اما در اين مسئله نيست که .  فروکش کند

بر زمينه شرايط اقتصادی و سياسی موجود،  
های  بلند تری از راه خواهد رسيد و بخش موج

بيشتر و شمار زيادتری از کارگران را به حرکت 
امواج بلندتر و .  و چنين نيز شد."  درخواهد آورد

 .اند تر اعتصاب و مبارزه اما هنوز درراه پرقدرت

 



 ۵ ٩٢۶شماره   ١۴٠٠تير   ٧    5

١از صفحه   

١١درصفحه   

 شود " تشويق"آدمُکشی که معتقد است به جای محاکمه بايد 

ميليون نفری ايران، از  ٨۴از ميان جمعيت 
کودکان که بگذريم، کمتر کسی است که با نام و 

اين .  پيشينه آدمُکشی ابراهيم رئيسی آشنا نباشد
آشنايی البته مربوط به روزهای تبليغاتی پيش از 

و يا پس از  ١۴٠٠خرداد  ٢٨نمايش انتخاباتی 
بيرون آمدن نام او از درون صندوق های 
مارگيری شورای نگهبان نيست که او را به 

مردم بر صندلی "  منتخب"عنوان رئيس جمهور 
 .رياست جمهوری نظام نشاند

آشنايی مردم ايران، سازمان های سياسی، محافل 
و نهادهای حقوق بشری و به طور اخص 
زندانيان سياسی کرج و خانواده های آنان با نام 

خرداد  ٣٠ابراهيم رئيسی به روزهای بعد از 
به روزهايی که شکنجه و .  بر می گردد ١٣۶٠

اعدام و کشتار بی رحمانه زندانيان سياسی در 
. دستور کار هيئت حاکمه ايران قرار گرفت

به مقام دادياری  ١٣۵٩ابراهيم رئيسی که از سال 
کرج منصوب شده بود، با شروع سرکوب و 
اعدام های سيستماتيک جمهوری اسالمی در 

خرداد، بالفاصله ارتقاء مقام  ٣٠روزهای بعد از 
سالگی به دادستانی کرج  ٢٠يافت و در سن 

از همان زمان، نام ابراهيم رئيسی .  منصوب شد
دست کم در محدوده زندانيان کرج، گوهردشت و 
خانواده های آنان به عنوان جالدی که در نهايت 
بی رحمی و پلشتی کيفرخواست اعدام برای 

. زندانيان سياسی صادر می کرده، شناخته شد

خوی و خصلت آدمُکشی رئيسی، به عنوان 
دادستان کرج آنچنان برجسته بود که به سرعت 

بر  ۶۴پله های ترقی را طی کرد و در سال 
با اين .  صندلی معاون دادستانی تهران نشست

بود که نام  ١٣۶٧همه، پس از تابستان خونين 
سال .  ابراهيم رئيسی زبان زد خاص و عام شد

، سال مرگباری برای زندانيان، خانواده های ۶٧
سالی که .  آنان و عموم توده های مردم ايران بود

هزار زندانی  ۵در مرداد و شهريور آن، بيش از 
سياسی در زندان های سراسر کشور قتل عام 

مرداد و شهريوری تفتان که کشتار و .  شدند
مرگی فجيع ازهر سو بر سر زندان و زندانيان 

. آوار شد و مردم ايران يکسره سيه پوش شدند

کشتاری فجيع، که زان پس با نام ابراهيم رئيسی 
به عنوان عضو موثر هيئت مرگ در زندان های 
اوين و گوهردشت رقم خورد و نام اين عنصر 
پليد و آدمُکش برای هميشه در حافظه تاريخی 

 . مردم ايران ثبت شد

بود که ابراهيم رئيسی به  ۶٧در تابستان خونين 
، )حاکم شرع وقت تهران(همراه حسينعلی نيری

و )  دادستان وقت تهران(مرتضی اِشراقی
) نماينده وقت اطالعات تهران(  مصطفی پوردمحمی

از طرف خمينی به عنوان اعضای هيئت مرگ 
ماموريت يافتند تا قتل عام زندانيان سياسی در 

در اين سال .  اوين و گوهردشت را عملی سازند
بود که نام ابراهيم رئيسی و ديگر اعضای هيئت 
مرگ با صدور حکم اعدام بدون محاکمه برای 

اوج بی .  هزاران زندانی سياسی رقم خورد
رحمی و شقاوت و آدمُکشی رئيسی را بايد در 
ديدار محرمانه هيئت مرگ چهار نفره منصوب 

ابراهيم .  خمينی با آيت هللا منتظری ديد و شنيد
 ٢۴رئيسی و ديگر اعضای هيئت مرگ، در 

، درست در گرما گرم روزهايی که ۶٧مرداد 
زندانيان سياسی فوج فوج و بدون محاکمه توسط 
رئيسی و همکاران او به دار آويخته می شدند، به 

) قائم مقام وقت خمينی(ديدار آيت هللا منتظری 

رفتند تا عالوه بر فرمان خمينی، رای و نظر 
مساعد او را نيز برای ادامه قتل عام زندانيان 

در نوار صوتی اين جلسه محرمانه که .  بگيرند
توسط پسر منتظری به  ١٣٩۵بعدها در سال 

طور علنی  انتشار يافت، منتظری از هيئت مرگ 
ماه "می خواهد دست کم به خاطر فرا رسيدن 

هم که شده کشتار زندانيان را متوقف "  محرم
ابراهيم رئيسی، به عنوان سخنگو و .  کنند

موثرترين عضو هيئت مرگ، در پاسخ به 
مانده اند، "  دويست نفر"فقط :  منتظری می گويد

] نفر ٢٠٠اين [اگه اجازه بدين، چون اينها 

وضعيت شون نيمه کارس، نمی شه دوباره 
چون .  بخوان برگردن به بندشون، نمی شه

يکسری بهم خورده اوضاع، تو سلول ها هم 
اين درخواست رئيسی ".  نميشه نگهشون داشت

البته با مخالفت شديد آيت هللا منتظری مواجه 
 .گرديد

هزار زندانی سياسی  ۵قتل عام جمعی بيش از 
که جملگی دوران محکوميت خود  ۶٧در تابستان 

را می گذراندند، آنچنان شنيع و غير قابل تصور 
بود که حتی شخصی همانند آيت هللا منتظری که 
خود از معماران اصلی نظام جمهوری اسالمی 

را پايه گذاری "  واليت فقيه"بود، کسی که نظريه 
کرده بود، کسی که در جايگاه قائم مقامی ولی 
فقيه، نسبت به همه جنايات و شکنجه و اعدام 
های جنون آميز جمهوری اسالمی در سال ها 

سکوت کرده بود، اينبار اما در  ۶٠نخست دهه 
مقابل وحشيگری خمينی و کل هيئت حاکمه ايران 
سکوت نکرد و در ديدار با هيئت مرگ منتخب 

به عنوان  ۶٧خمينی، از کشتار تابستان 
. ياد کرد"  بزرگترين جنايت جمهوری اسالمی"

در اين نوار صوتی که بعدها منتشر شد، منتظری 
ضمن مخالفت با خواست ابراهيم رئيسی مبنی بر 

نفر باقيمانده در زندان های اوين و  ٢٠٠اعدام  
"گوهردشت، اعالم کرده است  ۵٠می خواهم : 

سال ديگر برای آقای خمينی قضاوت نکنند و 
بگويند آقای خمينی يک چهره خونريز، سفاک و 

به نظر من بزرگترين جنايتی که از .  فتاک بود
اول انقالب تا حاال در جمهوری اسالمی شده 
است و در تاريخ، ما را محکوم می کنند، اين 

چهره های خوب و کاری است که به دست شما 
و شما .  انجام شده استمتدين در دستگاه قضايی 

تاکيد از ". (را جزء جنايتکاران تاريخ می نويسند
 ) ما است

هزار زندانی  ۵اگرچه بيش از  ١٣۶٧در تابستان 
سياسی در کمتر از دو ماه قربانی جنون خمينی و 
نظام جمهوری اسالمی شدند، ابراهيم رئيسی اما 

سال در  ۵بالفاصله ارتقاء مقام يافت و به مدت 
پس از دادستانی .  جايگاه دادستانی تهران نشست

هيئت حاکمه ايران "  تشويق"تهران، باز هم مورد 
قرار گرفت و اينبار به مدت ده سال به رياست 

پس از .  سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد
به عنوان معاون  ٩٣تا  ٨٣آن نيز در سال های 

از سال .  اول رئيس قوه قضاييه انجام وظيفه کرد

به مقام دادستان کل کشور ارتقاء  ٩۴تا اسفند  ٩٣
به توليت آستان قدس رضوی  ٩۴در سال .  يافت

رسيد و پس از آن نيز به فرمان خامنه ای در 
جايگاه رياست دستگاه قضايی جمهوری اسالمی 

اين دوران البته برای رئيسی دوران .  گمارده شد
دوران پر تحولی که با خيزش .  ساده ای نبود

 ٩۶سلحشورانه توده های مردم ايران در دی ماه 

رقم خورد و سپس با قيام قهرمانانه آنان در آبان 
چشم انداز بيشتری را برای تحوالت انقالبی  ٩٨

دورانی که در پی مجموعه .  در جامعه باز کرد 
ای از بازداشت ها، شکنجه ها، کشتارها و اعدام 
هايی که صورت گرفت، نام ابراهيم رئيسی يک 

نام و چهره .  بار ديگر بر سر زبان ها افتاد
، ابراهيم رئيسی که "خونريز و سفاک و فتاک"

پيش از اين با کشتار جمعی زندانيان سياسی در 
در حافظه تاريخی مردم ايران ثبت  ۶٧تابستان 

 ٩٨و آبان  ٩۶شده بود، اينبار با کشتارهای ديماه 

در هم آميخت و چهره خونريزتری ازاو به 
تا جاييکه در روزهای پيش از .  نمايش گذاشت

خرداد  ٢٨مضحکه انتخاباتی رياست جمهوری 
، نام ابراهيم رئيسی با تمرکز بر کشتار ١۴٠٠

و کشتار خيابانی  ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
، به اصلی ٩٨نفر از معترضان قيام آبان  ١۵٠٠

ترين کمپين خيابانی جوانان، زنان و خانواده های 
جانباختگان عليه رئيسی و کل هيئت حاکمه ايران 

 . تبديل شد

حال در چنين وضعيتی که نام ابراهيم رئيسی با 
کشتار و اعدام هزاران زندانی سياسی رقم خورده 
است، در شرايطی که همه جا، چه در عرصه 
داخلی و چه در عرصه خارجی، صداها برای 
محاکمه رئيسی از هر زمان ديگری بلند و بلندتر 
شده است، اين عنصر قاتل و جنايتکار در مقام 
طلبکاری از مردم ظاهرشده و به جای محاکمه، 

خود از سوی مردم و نهادهای "  تشويق"خواهان 
اين عنصر جانی و .  حقوق بشری شده است

آدمُکش رژيم، پس از منصوب شدن به مقام 
رياست جمهوری نظام، در اولين نشست خبری 
خود با رسانه های داخلی و خارجی که روز 

خرداد برگزار شد، در پاسخ به  ٣١دوشنبه 
تحريم : "خبرنگار شبکه الجزيره که از او پرسيد

هايی عليه شما وجود دارد و اتهاماتی از سوی 
برخی سازمان های حقوق بشری عليه شما 
مطرح است و اخيرا سازمان عفو بين الملل 
مسائلی در خصوص دست داشتن شما در برخی 

سئوال خبرنگار پرسش معين از اعدام [اعدام ها 
برخی "بود که مترجم آنرا به  ۶٧های تابستان 

آيا ...اعالم کرده است]  ترجمه کرد"  اعدام ها
قصد سفر به کشورهای خارجی داريد يا خير؟ 

"چنين پاسخ داد زنند بايد  به آنانی که اتهام می: 
تمامی .  داريم در جايگاه مدعی قرارگفت، ما 

جهت م همواره در  ا اقداماتی که تا کنون انجام داده
بوده است و با کسانی  دفاع از حقوق بشر و انسان

اند و  ها اخالل ايجاد کرده  که در حقوق انسان
های داعشی زدند، برخورد  دست به حرکت

افتخارم اين  رئيسی در ادامه با بيان اينکه".  کردم
است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم از 

اگر "  حقوق و امنيت مردم دفاع کرده ام، گفت
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اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست درباره نتايج نمايش 
 انتخابات

 

 

 نه شجاعانه و بزرگ اکثريت مردم ايران به کليت رژيم اسالمی
 

 

در اين رژيم مضحکه ای بيش نيست و "  انتخابات"ارديبهشت ماه اعالم کرده بود که  ٢٨در اعالميه مورخ "  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست"

 "!انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسالمی است"

 

نقالب ق اما نيروهای چپ و کمونيست در تمام چهار دهه گذشته، همواره خواهان پايان دادن به عمر اين رژيم استبدادی، سرمايه داری و مذهبی از طري

جامعه ايران  ٩۶مبارزه قاطع ما با اين رژيم جنايتکار و ستمگر، همزاد است با عمر اين رژيم، اما از خيزش انقالبی ديماه .  کارگران و زحمتکشان بوديم

اصالح طلب، اصولگرا، ديگه "وارد دوره سياسی جديدی شده است که نه تنها نيروهای سرنگون طلب و انقالبی ، بلکه اکثريت عظيم مردم نيز با شعار 

و  ٩٧اين عزم انقالبی در مرداد .  نمی بينند"  اصالح و تحول"به صف نيروهايی پيوسته اند که در چهارچوب اين رژيم، هيچ امکانی برای "  تمومه ماجرا

 . نيز تکرار شد ٩٨آبان  

 

با نزديک ما پيش از نمايش انتخابات اخير، حتی نظرسنجی های نهادها و رسانه های خود رژيم نيز ميزان مشارکت مردم را بسيار پائين ارزيابی کردند، ا

ترديدی نيست که اين رژيم سابقه طوالنی در مهندسی انتخابات و رای سازی و .  درصد افزايش دادند ۴۵به يکباره آنرا به باالی "  انتخابات"شدن به روز 

در اين .  خرداد داشت  ٢٨گزارشات تصويری از حوزه های رای گيری نيز بروشنی نشان از شکست فاحش رژيم در برگزاری نمايش انتخاباتی .  تقلب دارد

ايجاد شده بود ، بخشی از آنها سعی "  اصالح طلبان"و وحشت ناشی از آن ، سبب شد تا به رغم شکافی که در طيف "  انتخابات"ميان عدم شرکت گسترده در 

" انتخاب ميان بد و بدتر"و "  رای اعتراضی"کردند به کمک حاميان خود در خارج، بخشهايی از مردم ناراضی را مجددا به استفاده از تاکتيک زنگ زده 

 .ترغيب کنند، يعنی در برابر رئيسی از همتی حمايت کنند که با شکست مفتضحانه ای روبرو شدند

 

به شکستی ا عليرغم همه تهديدها، ترفندها و رای سازيها و تبليغات انتخاباتی ، اکثريت قاطع و باالی مردم در انتخابات شرکت نکردند و اين مضحکه ر 

 .همچنانکه پيش بينی می شد . ديگر برای جمهوری اسالمی و کليت جناحهای آن تبديل کردند 

 

شد، يعنی جنايتکاری که اگر پايش را به خارج بگذارد، ميتواند به جرم مشارکت در "  تدارکات چی"کانديد اصلح ولی فقيه و آپارات اصلی رژيم ، رئيس قوه 

و ادامه فعاليت سرکوبگرانه و جنايتکارانه در طول بيش ازچهاردهه حضورش در قوه قضائيه، تحت پيگرد  ۶٧قتل عام هزاران زندانی سياسی در تابستان 

 .بين المللی قرار گيرد

 

از يکطرف به جنايتکاری همچون رئيسی به مثابه کانديد رهبر نظام نه :  اکثريت مردم ايران با نه گفتن به نمايش انتخاباتی اخير، با يک تير دو نشان زدند

بار ديگر صدای رسای خيزشها و جنبشهای انقالبی و طبقاتی چهار سال اخير را " اصالح طلبان حکومتی"گفتند و از سويی ديگر با زدن تير خالص به تتمه 

به بازی در "  انتخاب ميان بد و بدتر"و "  رای اعتراضی"پژواک دادند و به آنان فهماندند که ديگر نميتوانند مردم را با روشهای رنگ باخته ای همچون 

 .اينرا ميتوان در آرای بسيار ناچيز و تحقيرکننده همتی مشاهده کرد که حتی از آرای باطله و آرای رضايی هم کمتر بود. بساط رژيم بکشانند

 

نيز به "  براندازان"ادعا ميکنند که "  کاهش ميزان مشارکت"البته کليه جناحبنديهای رژيم و حاميان انها در خارج، از رو نرفته اند و ضمن اعتراف به 

ما اما درود ميفرستيم به !!   آنها حتی با مقايسه انتخابات در کشورهای غربی، وقيحانه مدعی هستند که اتفاق خاصی رخ نداده است!  خواسته خود نرسيده اند؟

م جهل و نظااکثريت مردم رنج کشيده ايران، که عليرغم همه سرکوبها و تهديدها و سر داده شدن انواع شعارها و وعده های اقتصادی از سوی کانديداهای 

 . ستم سرمايه، گول اين رانت خواران و اختالسگران و جنايتکاران را نخوردند

 

ه از شد جنبش کارگری و سوسياليستی و جنبشهای اجتماعی مترقی و راديکال بايد با تقويت تشکل يابی، سازماندهی و هماهنگی سراسری، از انرژی آزاد

 .جنبش نه به نمايشات انتخاباتی رژيم، بهره بگيرند و خود را برای تدارک انقالب اجتماعی نوين برهبری طبقه کارگر آماده کنند

 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 

 ٢٠٢١ژوئن ٢١– ١۴٠٠خرداد ٣١

 

 ،هسته اقليت)اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –اتحادفدائيان کمونيست،حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاها
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١از صفحه   

سرکوب و جنايت و فساد و تبعيض که به رغم  
، شجاعانه بر سر  ٩٨ تجربه سرکوب خونين آبان ماه  

هر کوی و برزن عدم شرکت خود در اين نمايش را  
کردند و با اشاره به شرايط    به صدای بلند اعالم  
شان ديگران را نيز به تحريم    وخيم زيست روزمره 

سيرک رژيم تشويق و ترغيب کردند و نه تنها  
را بلکه هر يک به زبانی،  "  انتخابات "تحريم  

 . خواست سرنگونی آن را 

درآمد    پيش .  ای غافلگيرکننده نبود   حادثه   ١۴٠٠ تحريم  
اين تحريم، به جز انعکاس آن در نتايج  

ی    های داخلی و خارجی، نتيجه   نظرسنجی 
يازدهمين دوره مجلس شورای ارتجاع  "  انتخابات "

های    سازی   بود که با تمام رأی   ٩٨ اسالمی در سال  
درصدی را به ثبت    ۴٢ /    ۵٧ رژيم، مشارکت  

انداز تحريم گسترده و فعال    رو، چشم   از همين .  رساند 
. های ديگری را نيز به تکاپو انداخت   ای، طيف   توده 

کوشيدند مانع گسترش    هايی که می   از يک سو، طيف 
هايی را که آزمند    تحريم شوند و از سوی ديگر طيف 

 .و دستاوردهای آن کرده بود     تصاحب اين مبارزه 

ی مفتضحانه پيشاپيش روشن اين نمايش، هم    نتيجه 
گويی ميان    برخی سران رژيم را به تناقض 

لزوم  "به رأی مردم و  "  نيازی حکومت اسالمی   بی "
مشروعيت  "برای نمايش  "  شرکت در انتخابات 

" بازان   صندوق "واداشته بود، و هم ميان  "  رژيم 

ای را مردد و آشفته بر    ای تفرقه افکنده و دسته   حرفه 
قرار  "  مشارکت "يا عدم  "  مشارکت "سر دوراهی  

 .داده بود 

ای    حرفه "  بازان     صندوق "اخير  "  انتخابات "در  
شان توسط شورای    ها از تصفيه کانديداهای   مدت 

ناليدند؛  "  مهندسی انتخابات "نگهبان شکوه کردند؛ از  
حکومت  "در برابر  "  جمهوريت "نسبت به نابودی  

" کاهش مشارکت "هشدار دادند؛ تهديد به  "  اسالمی 

هرچند دليل اين  .  ی اين روند کردند   در صورت ادامه 
ها بر مردم روشن نبود، چرا که    شکوه و شکايت 

مهندسی  "نظارت استصوابی شورای نگهبان و  
در جمهوری اسالمی  "  نتايج انتخابات "و  "  انتخابات 
گذاری اين روند،    در اوان پايه .  ای نبود   سابقه   امر بی 

گير خودشان    خود همدست آن بودند و آن گاه که دامن 
شد، حداکثر با غرولندی، اين تحقير را تاب آورده  

"بودند  هم که از همان ابتدا در پای  "  جمهوريت . 
حنای تهديد به  .  قربانی شده بود "  حکومت اسالمی "
نيز نزد شورای نگهبان رنگی  "  کاهش مشارکت "

شعار مردم در  "  طلبان   اصالح "اگر  .  نداشت 
طلب،    اصالح "های پيش مبنی بر    اعتراضات سال 

را ناشنيده گرفته و  "  گرا، ديگه تمومه ماجرا   اصول 
بودند،  "  بدنه اجتماعی "با وقاحت مدعی  

آن را با گوش جان شنيده و با  "  گرايان   اصول "
" طلبان   اصالح "سهيم کردن  "  سود و زيان "ارزيابی  

" طلبان   اصالح "در رقابت از خيِر اندک رأی  

گذشتند، گرچه تمام درها را نبسته و دو کانديدای نه  
ای استخوان جلويشان    را چون تکه "  مطلوب "چندان  

 .پرتاب کردند 

ای    حرفه "  بازان   صندوق "اين روند به نفاق بين  
تيپاهای مکرر رژيم،      يک گرايش، به رغم .  انجاميد 

و  "  لزوم دفاع از صندوق رأی "لبخند بر لب در  
. کردند   سرايی    همچنان مديحه "  دمکراسی صندوقی "

آنان کوشيدند با ميکروسکوپ، فلسی از  
های گذشته از صافی    مانده   را در ته "  طلبی   اصالح "

شورای نگهبان بيابند تا به  "  نظارت استصوابی "
شان    های مقدس  "صندوق "ناچار رأی سفيد در  

در برابر آن، طيف ديگری که اين تيپای  .  نيندازند 
شان را طاق کرده بود، بدون    آخری تاب و تحمل 

نداشتن  "و  "  عدم مشارکت "از  "  تحريم "اشاره به  
البته برخی از آنان  .  در اين دوره سخن گفتند "  کانديدا 

" کانديدايی "نيز ديرهنگام، با کنکاش بسيار سرانجام  

به سياست  "  عدم مشارکت "را يافته و سرافکنده از  
 .روی آوردند " مشارکت "

برای رعايت انصاف بايد اشاره کرد که  
تر    ، نماينده گرايش سياسی "جويان   مشارکت "
سياست  "بودند، زيرا با اعالم مرگ  "  بازان   صندوق "

شد و    کاری ديگر ارائه می   بايد راه "  صندوق محور 
گرديد که در    آلترناتيوی برای اين مرحوم ارائه می 

آنان به عنوان  .  شد   شان همی يافت نمی   خورجين 
دانستند که گذار از    تر، می   گرايش دورانديش 

رژيم به معنای گذار از  "  اصالح "برای  "  صندوق "
چه که برحسب    آن .  رژيم جمهوری اسالمی است 

تر، بنا به منافع    منافع سياسی و مالی و از آن مهم 
نشان  .  طبقاتی به هيچ قيمتی پذيرفتنی نبود و نيست 

سال است با توسل به    ۴٠ به آن نشان که بيش از  
. اند   تمامی حيل و ترفندها در حفظ اين رژيم کوشيده 

هايی از اين گرايش اکنون، پس از اعالم نتايج،    طيف 
شان را در  "بازسازی پايگاه اجتماعی "کوشند    می 

. بجويند "  ای اشتباهات   پاره "و  "  ساختارها "اصالح  

های    اند که دوران اميدسازی   آنان هنوز پی نبرده 
انتخاب بين بد و  "های کاذب    سازی   واهی و دوگانه 

های    و کشاندن بخشی از مردم به دنبال سياست "  بدتر 
هنوز هم حتا  .  شان به پايان رسيده است   محور   قدرت 

" تقدس صندوق رأی "پس از درهم شکستن  

و    ٩۶ اند پس از اعتراضات دی    معبودشان، درنيافته 
، دوران سياست خيابان فرارسيده  ٩٨ به ويژه آبان  

 .است 

، گرايش ديگری بود  "بازان   صندوق "در برابر اين  
های خارج    که بلندگوهای تبليغاتی به ويژه رسانه 

کشور را به خدمت گرفت تا با ناديده گرفتن  
های مبارز    کنندگان اصلی و اوليه، يعنی توده   تحريم 

ما ديگه  "مردم، که اراده برای تحريم را در شعار  
تجلی داده و با  "  ديم، بس که دروغ شنيديم   رأی نمی 

آن را    ٩٨ مجلس در سال  "  انتخابات "تحريم عملی  
جا  "  تحريم "عينيت بخشيده بودند، خود را مبتکر  

را بر سينه  "  تحريم "بزند و مدال رهبری سياست  
ها برگزار    ها کردند، کنفرانس   مصاحبه .  بياويزد 

سر دادند، اما فاقد  "  تحريم فعال "نمودند، داد  
آنان  .  بودند "  صندوق رأی "کاری عملی در برابر    راه 

نه به جمهوری  "کارنماهايی چون    خود را به راه 
و امثال اين  "  براندازی "،  "طلبی   تحول "،  "اسالمی 

کردند، اما فاقد سياستی روشن    کلمات منتسب می 
نقطه  .  و دوران پساتحريم بودند "  تحريم فعال "برای  

هايی، تأکيد بر مبارزات    روشن   شان، با سايه   اشتراک 
گر شعور نازل    تأکيدی نشان .  آميز بود   مدنی مسالمت 

، چرا  "رهبری "سياسی اين کارشناسان و مدعيان  
ساله    ۴٢ که، جدا از تجارب تاريخی و تجربه عملی  
های اخير    حاکميت جمهوری اسالمی، مبارزات سال 

نشان داد که از سويی اين رژيم جنايتکار هيچ  
تابد و    آميزی را برنمی   اعتراض و مبارزه مسالمت 
کشد؛ از سويی ديگر،    آن را به خاک و خون می 

نشان داد که حتا اعتراضات    ٩٨ همين قيام آبان  
معيشتی مردم، به سرعت به اعتراضات سياسی  

رود و    رويد و جمهوری اسالمی را نشانه می   فرامی 
 . تر   باکانه   با هر خيزشی بی 

تر    ليکن اين شعور نازل سياسی از جايی عميق 

گيرد، از آگاهی طبقاتی مبلغان مبارزات    نشأت می 
مبارزات مدنی  "زير اليه نازک  .  آميز   مدنی مسالمت 

. ، هراسی ژرف از انقالب نهفته است "آميز   مسالمت 

انقالبی که با توجه به درجه آگاهی سياسی و طبقاتی  
های مردم، سيل مبارزات کارگران و    در ميان توده 

زحمتکشان نه تنها به حاکميت جمهوری اسالمی  
پايان خواهد داد، بلکه بنيان نظام حاکم بر ايران،  

داری را نيز سست و چه بسا ويران    يعنی سرمايه 
 .خواهد کرد 

هراس از رشد آگاهی طبقاتی هم نزد طرفداران  
شده و هم نزد    حفظ جمهوری اسالمی بزک 
از همين روست  .  اپوزيسيون راست مشترک است 

گويد و ديگری    می "  وفاق ملی "که يکی از  
آن يکی غافل از  .  نهد   را پيش می "  همبستگی ملی "

ی    دهه تجربه   ۴ آن که بين توده مردمی با بيش از  
دهه    ۴ با بيش از  "  طلبانی   اصالح "فقر و سرکوب با   

همدستی در استقرار و تحکيم رژيم جنايت و  
شکل  "  وفاقی "تواند هيچ    سرکوب و استثمار نمی 

غافل از آن که بين طبقه کارگر استثمارشونده  .  گيرد 
و اقشار محروم متحدش با استثمارگران کنونی و  

هر  .  تواند پديد آيد   نمی "  همبستگی ملی "اش هيچ    آينده 
دو غافل از آن که آگاهی طبقاتی و سياسی کارگران  

هيچ قرابتی با آگاهی طبقاتی و سياسی    ١۴٠٠ در  
هر دو غافل از آن که  .  ندارد   ۵٧ اين طبقه در سال  

ها را    گاه آن   کارگران و زحمتکشان ايران نه تنها هيچ 
در مبارزات در کنار خود نيافتند، بلکه رقابت آنان  

ربط به زندگی و مطالبات خود    طلبی را بی   در قدرت 
 .دانند   می 

اما به جز اين دو گرايش، بودند و هستند نيروهای  
کمونيست و انقالبی که نه از فراز سر مردم، بلکه  

" تحريم فعال "زبان با آنان از    در کنار آنان و هم 

کارهايی عملی    رژيم سخن گفتند و راه "  انتخابات "
آن هم نه از دو يا سه سال پيش، بلکه از  .  ارائه دادند 

همان آغاز استقرار رژيم اسالمی از تحريم  
هايی سخن گفتند که هيچ ارتباطی با منافع  "انتخابات "

پيشين نيز در برابر  "  انتخابات "در  .  آنان نداشته است 
. کار روشنی را پيش نهادند   راه "  صندوق رأی "

کاری برآمده از تحليل مبارزات مردم برای نيل    راه 
آنان با تکيه به  .  به مطالبات و متضمن منافع آتی آنان 

شرايط اقتصادی و سياسی کنونی و نارضايتی عميق  
کار تشديد    مردم از حاکميت جمهوری اسالمی، راه 

آوری به اعتصاب سياسی عمومی    مبارزات و روی 
گرانه    آنان با توجه به ماهيت سرکوب .  را پيش نهادند 

و اقدامات جنايتکارانه رژيم برای بقای خود، بر  
. ای تأکيد کردند   لزوم تدارک مبارزه مسلحانه توده 

بدين نيز اکتفا نکردند، بلکه آلترناتيوی معين و عملی  
های کارگر و زحمتکش قرار    را پيشاروی توده 

دادند، برقراری حکومت شورايی کارگران و  
 . زحمتکشان را 

ست که به رغم    های مردم ايران دير زمانی   توده 
ها مبارزه از دستيابی به مطالبات    ها و دهه   انقالب 

چون رفاه و آزادی و زندگی شايسته انسانی    خود هم 
اينک زمان آن رسيده است که يک بار  .  اند   محروم 

برای هميشه خود را از شر استثمارگران و  
با هر نقاب و  "  رهبری "طلبان و مدعيان    قدرت 

. سيمايی برهانند و سرنوشت خود را به دست گيرند 

برای نيل به اين هدف، الزم است در مصاف  
سهمگين رويارو، به توانايی و قدرت خود باور  

توانايی و قدرتی که بارها و در هر  .  بياوريم 
 .ای به اثبات رسيده است   ای جمعی و توده   مبارزه 

 

 

 به خود باور بياوريم 
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 از اعتصاب سراسری       

 کارگران صنعت نفت حمايت کنيم
 
 

 

شورای "  اند که  ها شرکت فعال در نفت و گاز و پتروشيمی، وارد اعتصابی شده بخش زيادی از کارگران  صنعت نفت ازجمله کارگران  ده
ها،  اعتصابات کارگران پيمانی نفت در پااليشگاه.  خرداد فراخوان آن را صادر کرد ٣٠روز "  دهی اعتراضات کارگران نفت سازمان

 . به يک اعتصاب فراگير و سراسری تبديل شد ١۴٠٠ها که از واپسين روزهای خردادماه آغاز شد، امروز اول تير  ها و نيروگاه پتروشيمی

کارگران اورهال : اند تا اين لحظه  هزاران تن از کارگران صنعت نفت ازجمله کارگران مشغول به کار در واحدهای زير به اعتصاب پيوسته
 لندپااليشگاه نفت تهران، کارگران پااليشگاه آديش جنوبی، کارگران پااليشگاه تند گويان، پتروشيمی دنا، شرکت جهان پارس، پااليشگاه بيد ب

سی  جی ای شرکت ای عسلويه، پااليشگاه بيد خون، کارگران پروژه ١۴کنگان، فاز  ١٣پارس جنوبی، فاز )  فاز اختر(  ١٣بهبهان ، فاز 
کاری حاجی پور، شرکت مخازن نفت قشم، پتروشيمی بوشهر، پتروشيمی گچساران، شرکت اکسير صنعت،  پااليشگاه آبادان، کارگران پيمان

های نفتی ايران، خارک، شرکت پتروشيمی عمران صنعت، ميدان گازی پارس جنوبی،  شرکت ريتون، کارگران عمليات دريايی شرکت پايانه
شرکت پتروشيمی صدف، پتروشيمی جهان پارس، شرکت پايندان، شرکت ساتراپ صنعت، شرکت سينا پااليش قشم و کارگران شرکت 

 . ليدوما

ها، اعتصاب گسترده و  ازاين هشدار داده بودند برای پيگيری مطالبات خود و در اعتراض به عدم اجرای وعده کارگران پيمانی نفت پيش 
"  سراسری خود را از سر خواهند گرفت های کارگران را در   در بيانيه خود خواست"  دهی اعتراضات کارگران نفت شورای سازمان. 

های پيمانکاری، انعقاد  ميليون تومان، برچيدن شرکت ١٢افزايش مزد ماهانه به باالی :  اند از ها عبارت ترين آن بند اعالم نموده که مهم هفت
 .وار مناطق ويژه اقتصادی و حق تشکل و تجمع و اعتراض قرارداد دائمی، لغو قوانين برده

ها برای اعتراض و  حال حمايت قاطع خود را از کارگران و کارکنان رسمی نفت و فراخوان آن کارگران پيمانی و غيررسمی نفت درعين
تر به وزارت نفت اولتيماتوم داده بودند چنانچه تا  کارگران و کارکنان رسمی نفت، پيش.  اند اعتصاب در نهم تيرماه، اعالم پشتيبانی نموده

 .هايشان رسيدگی نشود، روز نهم تير دست به اعتصاب خواهند زد روز يکم تيرماه به خواست

اعتصاب ما يک "  اند کارگران پيمانی در همبستگی با کارگران و کارکنان رسمی و در حمايت از همکاران خويش در بيانيه خود نوشته 
اند  صف همکاران رسمی خود که اعالم اعتراض کرده اعتصاب اخطاری است  و يک هفته در جريان خواهد بود و  در روز نهم تير به

گيری جمعی بکنيم و صدای  کنيم که تصميم های کار خود تالش می ی اعتراضمان با جمع شدن در محل يک هفته ما در اين.   خواهيم پيوست
 ".جا  برسانيم خود را به گوش همکاران کارگرمان در همه

اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پيمانی و غيررسمی و پشتيبانی از کارگران و کارکنان رسمی، گويای اين واقعيت است که اعتصابات 
 .شود ها بيشتر می تر و آگاهی سياسی در صفوف آن تر ، اتحاد و همبستگی کارگران و کارکنان مستحکم روز گسترده کارگران نفت روزبه

مرداد به اعتصاب سراسری فرا روئيد، در طول يک سال  ١١تير سال گذشته آغاز شد و  ٩موج خروشان اعتراض و اعتصاب در نفت که 
بلند ديگری از اعتصاب و  موج هنوز آن موج بزرگ فروننشسته است که .  گذشته در شکل اعتصاب در اين يا آن واحد ادامه يافته است

 .اعتراض تمام نفت و گاز و پتروشيمی را دربر گرفته است

کارگر اين پااليشگاه صادرشده  ٧٠٠مطابق خبرهای انتشاريافته توسط کارگران پااليشگاه تهران، به دنبال اعتصاب امروز،  حکم اخراج 
 .است

هيچ کارگری به .  اعتصاب و اعتراض حق مسلم کارگران است.  کند شدت محکوم می اين اقدام ضد کارگری را به)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .خاطر اعتراض و اعتصاب نبايد اخراج شود

کند و خواستار تحقق فوری تمام مطالبات  از اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشيمی قوياً حمايت می)  اقليت(  سازمان فدائيان
 .کارگران است

 .خواند کارگران ديگر صنايع  را نيز به اعتصاب و حمايت از کارگران نفت فرامی) اقليت( سازمان فدائيان

 

 

 

 باد اعتصاب سراسری کارگران نفت زنده

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠٠يکم تيرماه 

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 اعالميه شورای همکاری  نيروهای چپ و کمونيست 
 

 با همه نيرو از اعتصابات             

 سراسری کارگران نفت حمايت کنيم      
 

 

، نتايج شگفت انگيز اين ن�ه ب�زرگ و قهرمانان�ه در ١۴٠٠خرداد  ٢٨با گذشت سه روز از نه بزرگ اکثريت مردم به نمايش انتخاباتی رياست جمهوری رژيم در 
اعتصابات سراسری کارگران پيمانی و غير رسمی ص�نعت نف�ت .  روز اول تير در پژواک اعتصابات فراگير کارگران نفت و پتروشيمی، ُگل داد و به ثمر نشست

، ب�ه ي�ک ١۴٠٠خرداد با اعتصاب کارگران پروژه ای ش�رکت ف�راب نيروگ�اه بي�دخون ش�روع ش�ده ب�ود، در روز س�ه ش�نبه اول ت�ير م�اه  ٢٩و پتروشيمی که از 
آغ�از ش�ده اس�ت، ن�شانه خ�ود "  ش�ورای س�ازماندهی اعتراض�ات ک�ارگران نف�ت"وقوع شکوهمند اين اعتصابات فراگير که با فراخوان .  اعتصاب فراگير تبديل شد

 . آگاهی سياسی، همبستگی وهمکاری گسترده تر بين ساير اقشار طبقه کارگر است

 

از قبي�ل  شوربا شروع اين اعتصابات که از روز سه شنبه اول تير در ابعادی سراسری شکل گرفت، تا کنون هزاران تن از کارگران صنايع نف�ت و پتروش�يمی ک�
ع�سلويه،  ١۴بهان، ف�از به کارگران اورهال پااليشگاه نفت تهران، کارگران پيمانی گچساران، کارگران پااليشگاه آديش جنوب، پااليشگاه آبادان، پااليشگاه بيد بلند

پ�ارس جنوب�ی، ک�ارگران پروژه�ای ش�رکت ای ج�ی س�ی پاالي�شگاه  ١٣کنگ�ان، ف�از  ١٣کارگران پااليشگاه تند گويان، شرکت جهان پارس، پتروش�يمی دن�ا، ف�از 
گ�ازی  دانآبادان، کارگران پيمانکاری حاجی پور، شرکت مخازن نفت قشم، شرکت اکسير صنعت، کارگران عملي�ات دري�ايی ش�رکت پايان�ه ه�ای نف�تی اي�ران، مي�

پارس جنوبی، شرکت ريتون، خارک، شرکت پتروشيمی عمران صنعت، ش�رکت پتروش�يمی ص�دف، پتروش�يمی جه�ان پ�ارس، ش�رکت پاين�دان، ش�رکت س�اتراب 
 .، کارگران شرکت ليدوما، شرکت سينا پااليش قشم و پتروشيمی بوشهر به اين اعتصابات سراسری پيوسته اند٢۴و  ٢٢صنعت، شرکت توانمند فاز 

 

ميلي�ون توم�ان،  ١٢افزايش مزد ماهان�ه ب�ه ب�االی .  ، مطالبات کارگران اعتصابی را در هفت بند اعالم کرده است"شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت"
روز مرخ�صی در قب�ال  ١٠برچيدن شرکت های پيمانکاری، انعقاد قرارداد دائمی، لغو قوانين برده وار مناطق ويژه اقتصادی و حق تشکل و تجم�ع و اع�تراض، 

 .روز کار از جمله مهمترين مطالبات کارگران اعتصابی است ٢٠

 

ب�ه خ�ود را جانکارگران مبارز پيمانی و غير رسمی صنايع نفت و پتروشيمی که هم اکنون در اعتصاب هستند، همچنين با صدور بياني�ه ای، حماي�ت ق�اطع و هم�ه 
ک�ارگران پيم�انی و اعت�صابی نف�ت، در بياني�ه ای ک�ه ب�ه .  از فراخوان اعتصاب کارگران رسمی نفت که قرار است در روز نهم تير شروع ش�ود، اع�الم ک�رده ان�د

صف همکاران رس�می   در روز نهم تير به و يک هفته در جريان خواهد بود و  اعتصاب ما يک اعتصاب اخطاری است: همين منظور صادر کرده اند، نوشته اند
گ�يری جمع�ی  کني�م ک�ه ت�صميم  های ک�ار خ�ود ت�الش م�ی  ی اعتراضمان با جمع شدن در محل يک هفته  ما در اين .اند، خواهيم پيوست خود که اعالم اعتراض کرده

 ". برسانيم  جا بکنيم و صدای خود را به گوش همکاران کارگرمان در همه

 

در شرايطی که موج اعتراض�ات ت�وده ای ب�رای س�رنگونی جمه�وری اس�المی از ه�ر س�و ب�ه حرک�ت درآم�ده اس�ت، در وض�عيتی ک�ه گ�ل م�ژده ه�ای اعت�صابات 
 س�ی،سراسری کارگری در گردان های رزمنده ک�ارگران نف�ت گ�ل داده ان�د، در ش�رايطی ک�ه هيئ�ت حاکم�ه اي�ران از ه�ر س�و در گ�رداب بح�ران ه�ای عمي�ق سيا

اجتماعی است و عالوه بر همه اي�ن ه�ا، ت�وده ه�ای م�ردم اي�ران ب�ا ب�ايکوت  -اقتصادی و اجتماعی فرو رفته است، در شرايطی که جامعه آبستن يک تحول انقالبی
ر آن ک�ه از س�داعمومی نمايش انتخاباتی، گامی بزرگ در مسير تحقق سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی برداشته اند، طبقه س�رمايه دار ح�اکم و نظ�ام سياس�ی پا

ت�ن از ک�ارگران پاالي�شگاه ته�ران  ٧٠٠گسترش و سرايت اين اعتصابات به ساير مناطق کارگری به شدت وحشت کرده اند، در اقدامی سرکوبگرانه حکم اخ�راج 
اقدامی جنايتکارانه که نه فقط از طرف طبق�ه ک�ارگر اي�ران، ت�شکل ه�ای م�ستقل ک�ارگری و هم�ه نيروه�ای چ�پ و کموني�ست و مب�ارز باي�د  .را صادر کرده است

 .قاطعانه محکوم  گردد، بلکه به شدت بايد به مقابله با آن برخاست

 

 ش�دتشورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن حمايت قاطع از مطالبات برحق کارگران اعتصابی نفت، اقدامات س�رکوبگرانه جمه�وری اس�المی را ب�ه 

و ش�ت محکوم کرده و با صدای رسا اعالم می دارد که هيچ کارگری به خ�اطر اعت�صاب، اع�تراض و پيگ�يری خواس�ت ه�ای ب�ر ح�ق ش�ان، نباي�د اخ�راج و بازدا
 .سرکوب گردد

 

تگی و مب�سشورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن اعالم همبستگی و پشتيبانی از مطالبات کارگران پيمانی نفت که هم اين�ک در اعت�صابات ه�ستند، ه
خواه و مبارز، اديپشتيبانی خود را با کارکنان و کارگران رسمی نفت که قرار است روز نهم تير اعتصاب کنند، اعالم کرده و همه نيروهای چپ و کمونيست و آز

ه�م ت�ير ب�ه ز نبويژه کارگران و زحمتکشان را فرا می خواند در هرکجا که هستيم از جمله در خارج کشور، به هر شکلی که مقدور اس�ت ب�ا اعتراض�اتمان در رو
 . حمايت از مطالبات کارگران اعتصابی صنايع نفت و پتروشيمی بر خيزيم تا پژواک صدای اعتراضی آنان باشيم

 

 

 زنده باد اعتصابات سراسری کارگران 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسياليسم  –زنده باد آزادی  

 ٢٠٢١ ژوتن    ٢۴ مطابق با    ١۴٠٠ تير  ٣ 
 

 ، 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   

شان  نيز با عدم استقبال کودکان و والدين
روبرو و رژيم مجبور به اعالم تعطيلی 

ی اين روزنامه و به  به نوشته.  مدارس شد
ميليون   ٣نقل از وزير آموزش و پرورش 

آموز به دليل تعطيلی مدارس به  دانش
های  صورت حضوری و برگزاری کالس

درس به صورت مجازی از تحصيل 
: در اين گزارش آمده است.  اند بازمانده

ها کودکان يا نوجوانانی هستند که  بيشتر آن"
يا به ابزار هوشمند مثل موبايل و تبلت 

کنند  دسترسی ندارند يا در مناطقی زندگی می
بدين ترتيب ".  که اينترنت در آنجا نيست

درصد کودکان  ٢٠براساس آمارهای دولتی 
ترين  کشور به دليل فقر و نداشتن ابتدايی

ابزار که امروز در اغلب کشورهای جهان 
ها برای کودکان به عنوان ابزار  استفاده از آن

کمک آموزشی امری متداول است از 
 .اند تحصيل بازمانده

ابتدا بايد .  تر از اين است اما واقعيت باز تلخ
تاکيد کرد که آموزش مجازی حتا در 

داری نيز کيفيت  ی سرمايه کشورهای پيشرفته
آموزش حضوری را نداشته و باعث تنزل 
سطح آموزش و پرورش استعدادها و 

در ايران اما .  های کودکان شده است خالقيت
کيفيت آموزش مجازی نسبت به بسياری از 

چنان پايين بود که جز فاجعه نام  کشورها آن
کيفيت و .  توان بر آن گذاشت ديگری نمی

سرعت پايين اينترنت يکی از اين عوامل 
بسياری از کودکان نيز به دليل نداشتن .  است

های  گوشی مجبور به استفاده از گوشی
قرضی بوده و قادر به استفاده از تمام 

بسياری از .  های مجازی نبودند کالس
کودکان نيز تنها عضو شبکه شاد شده بودند 

شان  ها برای و عمال امکان حضور در کالس
نيز "  شبکه شاد"کيفيت .  بسيار محدود بود

آموزان  يکی ديگر از معضالت بزرگ دانش
های مجازی تا  در واقع برگزاری کالس.  بود

اين حد نيز نه نتيجه تالش وزارت آموزش و 
پرورش بلکه نتيجه تالش و از خودگذشتگی 
معلمان بود که با کار و تالش مضاعف و 

های آموزش مجازی از قبيل  پذيرش هزينه
هزينه اينترنت و تبلت و غيره از جيب خود 

هم به رغم حقوق و دستمزدهای  آن(
آموزش مجازی را در حد امکان )  ناچيزشان
 . پيش بردند

آموزان بازمانده از  حتا در مورد تعداد دانش
تحصيل به دليل نداشتن اينترنت و يا تبلت و 
گوشی هوشمند آمارهای متفاوتی از سوی 

های حکومتی منتشر شده  مقامات و يا رسانه
برای مثال خبرگزاری تسنيم وابسته به .  است

سپاه پاسداران پيشتر در گزارشی از 
آموز از تحصيل  ميليون دانش ۵بازماندن 

چنين رييس کميسيون  هم.  خبر داده بود

 ٣آموزش مجلس اسالمی نيز از بازماندن 
آموز از تحصيل  ميليون و پانصد هزار دانش

 .سخن گفته بود

در رابطه با وضعيت تحصيلی کودکان و 
معضل استفاده از آموزش مجازی، جواد 
حسينی معاون وزير آموزش و پرورش در 

) ٩٩بهمن (گفتگو با خبرگزاری دولتی ايلنا 

آموزان در  سه ميليون نفر از دانش: "گويد می
در کنار اين .  سراسر کشور موبايل ندارند

سه ميليون نفر، تعداد دو ميليون نفر هم ابزار 
آموزشی قرضی دارند يعنی از گوشی پدر، 

کنند و  کار پدر  مادر و بستگان استفاده می
ای است که نبودن گوشی همراه  نيز به گونه

در مجموع پنج .   زند به کارش لطمه می
ميليون ابزار آموزشی نياز است، ولی آن 
تعداد که از هيچ يک از ابزارهای آموزشی 
برخوردار نيستند، سه ميليون نفر هستند، 

آموزان به صورت  درصد دانش ١٢حدود 
مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختيار 
دارند و بقيه از گوشی مادر، پدر يا اشخاص 

بنابراين و به اعتراف ".  کنند ديگر استفاده می
درصد از  ١٢اين مقام وزارتخانه، تنها 

آموزان در سال تحصيلی گذشته از  دانش
ابزار آموزشی هوشمند برخوردار بوده و  

آموزان با اين معضل دست  درصد دانش ٨٨
تواند بر افزايش  کردند که می و پنجه نرم می

ها نيز تاثير  استرس و کيفيت يادگيری آن
 .مستقيم بگذارد

ی اين خبرگزاری و براساس  نوشته به
های جواد حسينی خريد تبلت برای اين  گفته

هزار ميليارد  ١٢آموز تنها  ميليون دانش ۵
پولی که هرگز تامين . تومان اعتبار نياز دارد

که نسبت به  ١۴٠٠نشد و حتا در بودجه سال 
با  ٩٩هزار ميليارد تومانی سال  ۵٨٠بودجه 

 ١٢٨٠افزايش بيش از صد درصدی به 

هزار ميليار تومان رسيد، اثری از آن وجود 
اما در عوض تا بخواهيد بر بودجه .  ندارد

نهادهای مسئول کشتار و جنايت در حکومت 
چون سپاه پاسداران و نيروی  اسالمی هم

قلک (  انتظامی از صندوق توسعه ملی 
 .و بودجه کل کشور افزوده شد) ای خامنه

اين را هم در نظر بگيريم که جمهوری 
طور واقعی هنوز هيچ اقدامی  اسالمی به

برای مقابله با پاندمی کرونا صورت نداده 
است و حتا براساس قول و قرارشان 

يک  ١۴٠٠تا پايان سال "  های هدف گروه"
که برای (دوز واکسن دريافت خواهند کرد 

، و باز )ايمنی در برابر ويروس کافی نيست
به ياد داشته باشيم که اين قول و قرار 
براساس استفاده از واکسن داخلی نيز هست 
که هنوز هيچ اطمينانی به آن در ميان مردم 

حال با اين شرايط .  ايران وجود ندارد
ست که در سال تحصيلی پيشارو نيز  طبيعی

کودکان با معضل آموزش حضوری روبرو 
. بوده و نياز به آموزش مجازی داشته باشند

اما با اين وجود حاکمان حتا سخنی در مورد 
ضرورت تامين نيازهای آموزشی بر زبان 

بدين ترتيب اين احتمال که .  آورند نمی
کودکانی که در سال گذشته از تحصيل 

اند، در سال تحصيلی آينده نيز قادر  بازمانده
به ادامه تحصيل نباشند و بدين ترتيب شانس 
آموختن را به دليل دوری طوالنی مدت از 
تحصيل برای هميشه از دست بدهند زياد 

چنين به دليل گسترش فقر ممکن  هم.  شود می
 .است حتا بر تعداد اين کودکان افزوده شود

نتيجه بازماندن از تحصيل نيز برای همگان 
که کودکان بازمانده  آشکار است، جدا از اين

شوند، اين  از تحصيل روانه بازار کار می
های  چنين در معرض انواع آسيب کودکان هم
نيز قرار )  از جمله اعتياد(اجتماعی 

آوری به کارهای خالف  حتا روی.  گيرند می
نيز در ميان کودکان بازمانده از تحصيل 

براساس آمارهای دولتی .  بسيار بيشتر است
که در به "  کودک مجرمان"درصد از  ۵١

زندانی "  کانون اصالح و تربيت"اصطالح 
. هستند، کودکان بازمانده از تحصيل هستند

 ٢٠توجه کنيم که اکنون صحبت از حداقل 

 .درصد کودکان کشور است

که جمهوری اسالمی در عمل هيچ اقدامی  اين
برای معضل آموزشی کودکان بازمانده از 

های کلی  کند ريشه در سياست تحصيل نمی
داری حاکم بر ايران دارد که  نظام سرمايه

خواهد ايران را به سرزمين نيروی کار  می
ارزان قيمت تبديل کند که جوانان آن برای 

به اميد کار "  ای بسته"يافتن کار به هر در 
بزنند و به هر شرايط کاری تن دهند و به 

اش مهم نيست که چند ميليون  همين دليل برای
سواد باشند، چرا که  کودک کم سواد و يا بی

جمهوری اسالمی کارگر با سواد را 
سواد  سواد و يا بی تر از کارگر کم خطرناک

 ٨٩در همين سال تحصيلی گذشته .  داند می

بايست تازه قدم به مدرسه  هزار کودک که می
خواندند  گذاشته و کالس اول ابتدايی درس می

براساس آخرين .  از تحصيل بازماندند
انجام شد )  ٩۵سال (سرشماری که در ايران 

در  سواد بیهزار نفر  ٧٨٩ميليون و  ٨
 ۴٣١ها  کشور وجود دارد که از ميان آن

 !!اند هزار نفر در سن تحصيل بوده

خواهد برای آموزش  جمهوری اسالمی نمی
های  ای کند و اين را در بودجه رايگان هزينه
ی همين سياست  در نتيجه.  بينيم ساالنه نيز می

بينيم حتا در مدارس  است که امروز می
  های مدرسه به دولتی بسياری از هزينه

عناوين گوناگون بر دوش والدين گذاشته شده 
است و به طور واقعی کل بودجه آموزش و 
پرورش يا حقوق معلمان است يا ديگر 

 .های وزارتخانه هزينه

امکانات آموزشی در مدارس دولتی در حد 

 بار نظام آموزشی پاندمی کرونا و وضعيت فاجعه

١١درصفحه   
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۵از صفحه   

 آدمُکشی که معتقد است 

 به جای محاکمه

 شود " تشويق"بايد  

١١ 

يک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، 
که امنيت  مورد تقدير و تشويق قرار بگيردبايد 

مردم را در مقابل هجوم ها و تهديدها حفظ کرده 
 ).تاکيدها از ما است". (است

اين ديگر کراهت و وقاحت و پلشتی نيست که  
بيان اين .  ابراهيم رئيسی بدان نايل شده است

سخنان، نشان دهنده اوج وقاحت و بی شرمی يک 
طی عنصری که .  عنصر خونريز و آدمکش است

سال کشتار و جنايت، همواره ارتقاء مقام  ۴٠
يافته، مدام مورد تفقد و تشويق هيئت حاکه ايران 
قرار گرفته و اکنون در وقاحتی مشمئز کننده 

" تشويق"انتظار دارد از طرف مردم نيز مورد 

 .واقع شود

در واقع انتصاب رئيسی به عنوان رئيس جمهور 
نظام و بيان سخنان اين چنينی او در اولين نشست 
خبری اش، تماما برای قُبح زدايی از پيشينه 
سراسر کشتار و اعدام و جنايت ابراهيم رئيسی و 
به طريق اولی قُبح زدايی از جنايات سيستماتيک 

هيئت حاکمه ايران و در .  جمهوری اسالمی است
راس آن خامنه ای در پس هر اقدام جنايتکارانه 
اين عنصر آدمُکش نظام را مورد تشويق و تفقد 
قرار داد و در پی هر جنايتی با ارتقاء مقام عمال 
زمينه را برای انجام جنايات بيشتر مزدورانی 

اکنون با .  نظير ابراهيم رئيسی فراهم کرد
منصوب شدن ابراهيم رئيسی در مسند رياست 
جمهوری نظام، انتقادهای جهانی و نهادهای 
حقوق بشری در مورد سابقه ابراهيم رئيسی از 

رئيسی که تا کنون در .  هر سو بلند شده است
داخل ايران از هر پرسشی در مورد کشتار 

مصونيت داشت، از اين پس از اين  ۶٧تابستان 
مصونيت آهنين و الپوشانی کردن پيشينه 
آدمُکشی خود در بيرون از مرزها با چالش 
بزرگی در مقام رياست جمهوری نظام روبرو 

چالشی که از هم اکنون ابراهيم .  خواهد شد
اقدامات رئيسی با طرح ادعای حقوقدان و اينکه 

او جملگی در جهت دفاع از حقوق بشر و انسان 
بوده و از اين نظر بايد مورد تشويق قرار گيرد، 

تالش مذبوحانه ای است برای قُبح نه بازخواست، 
زدايی از پيشينه سراسر اعدام و کشتار اين 
عنصر آدمُکش جهت در امان ماندن از فشارهای 
بين المللی، گسترش خواست محاکمه او توسط 

و  ٩۶، ديماه ۶٧خانواده های جانباختگان تابستان 
و نيز به حداقل رساندن چالش بين المللی  ٩٨آبان 

انتصاب رئيسی بر مسند رياست جمهوری نظام 
 .است

 

صفر است و با دنيای آموزشی نوين 
های   سرويس.  ها فاصله دارد فرسنگ

نبود .  بار دارند بهداشتی وضعيتی فاجعه
وسايل گرمايشی مناسب بارها در مدارس 
کشور فاجعه آفريده است، بارها سقف کالس 
و ديوار مدرسه بر سر کودکان آوار شده 

همين چندی پيش بود که دو کودک در .  است
در اثر صاعقه و آتش )  دزفول(خوزستان 

 .گرفتن کانکس جان خود را از دست دادند

ها،  اما در حالی که در اثر اين سياست
کودکان کارگران و زحمتکشان کشور يا از 
تحصيل محروم شده و يا از امکانات 
تحصيلی محدود برخوردار بوده و در نتيجه 
شانس کمتری برای تحصيالت عالی دارند، 

داران و مقامات دولتی در  کودکان سرمايه
مدارسی با امکانات بسيار پيشرفته که هزينه 

های جنبی آن  ثبت نام و ديگر هزينه
آور بوده و از دستمزد ساالنه يک  سرسام

. کنند کارگر بسيار فراتر است تحصيل می

کودکانی که پس از پايان تحصيالت 
متوسطه، برای ادامه تحصيل عموما به 

ها همان  اين.  روند خارج از کشور می
کودکانی هستند که از پاندمی کرونا مانند 
والدين خود هيچ آسيبی نديدند، اگر 

شان در اين شرايط و بر بستر فقر  والدين
های کار و زحمت حتا ثروتمندتر  بيشتر توده

ها نيز در حال و آينده از  شدند، عموم آن
برند و  بهره می"  بادآورده"همين ثروت 

 .خواهند برد

و براساس برخی آمارها  ٢٠بازماندن حداقل 
درصد کودکان کشور از تحصيل، البته  ٣٠

داری اتفاق  ی کشورهای سرمايه در همه
برای نمونه در کشورهای .  نيافتاده است

داری امکان آموزش  ی سرمايه پيشرفته
ی کودکان بدون  مجازی و رايگان برای همه

هم به اين دليل که .  استثنا فراهم بوده است
اين کشورها به نيروی کار آموزش ديده نياز 
دارند و هم به اين دليل که شرايط سياسی و 
اجتماعی اين کشورها اين امکان را به هيچ 

دهد که کودکان به هر دليل و  قدرتی نمی
 . ای از تحصيل بازبمانند بهانه

چه که در جريان پاندمی کرونا  بنابراين آن
برای کودکان کارگران و زحمتکشان ايران 

ی يک حاکميت دزد و فاسد  رخ داد، نتيجه
ترين شکلی  ترين و وحشيانه است که به خشن
البته .  کند داری پاسداری می از نظام سرمايه

لياقتی و ندانم کاری و هرج و مرج داخل  بی
ی بحران عميق سياسی،  حکومت که نتيجه

اقتصادی و اجتماعی است را نيز بايد به آن 
اساسا رشد و گسترش دزدی و فساد .  افزود

ی همين انحطاط و بحران است که  نيز نتيجه
ومرج  لياقتی و ندانم کاری و هرج بر بی

 .داخلی رژيم نيز افزوده است

ی دولت است که در شرايط  اين وظيفه
ی وسايل و امکانات الزم  پاندمی کرونا همه

برای آموزش مجازی را به صورت رايگان 
در اختيار کودکان قرار دهد از اينترنت 

. رايگان گرفته تا تبلت و گوشی هوشمند

ی رايگان اين ابزار آموزشی نه تنها  تهيه
ی  برای کودکان بلکه برای معلمان نيز وظيفه

اما دولت اسالمی هرگز به روی . دولت است
ی اوست،  مبارک نيز نياورد که اين وظيفه

ولی در عوض تا توانست موشک ساخت و 
ای خود کرد، در  هسته  های هزينه فعاليت

ی اين  منطقه آتش افروخت و هزينه
ها را از جيب کارگران و  افروزی آتش

 .زحمتکشان پرداخت

داری  آموزش و پرورش در نظام سرمايه
ای مبدل شده، هر  حاکم بر ايران به ويرانه

شود و اين را  سال بدتر از سال قبل می
جمهوری .  خوبی آشکار کرد پاندمی کرونا به
طور که دستمزد و حقوق  اسالمی همان

کارگران و زحمتکشان را در طول اين 
ها به طور واقعی کاهش داده و هرگز  سال

دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان 
های زندگی  جامعه متناسب با باال رفتن هزينه

ی اموری را  و تورم باال نرفته است، هزينه
داد  که بايد رايگان در اختيار مردم قرار می

داران به آن  نيز با وارد کردن سرمايه
از دوش خود   -تا حدود زيادی   –ها  بخش

اين چنين است هزينه درمان .  برداشته است
. و سالمت و هزينه آموزش و پرورش

آموزش رايگان کودکان يک حق همگانی 
طور که برخوردار بودن از بيمه  است همان

 .درمان و سالمت نيز يک حق همگانی است

ی  تحصيل رايگان، اجباری تا پايان دوره
. متوسطه حق بديهی تمامی کودکان است

حال از  بايست در عين ی اين کودکان می همه
بهترين امکانات آموزشی روز دنيا 

ی کودکان  همه.  صورت رايگان بهره ببرند به
بايست در فضايی مناسب بتوانند  می

استعدادهای خود را پرورش داده و شکوفا 
ور است،  اما کودکی که در فقر غوطه.  شوند

کودکی که از تغذيه مناسب برخوردار 
نيست، کودکی که مجبور به کار است، 

های خود  تواند تمامی استعدادها و توانايی نمی
بنابراين نه فقط .  کار گيرد را در آموختن به

آموزش رايگان و نه فقط جدايی کامل دين از 
مدرسه و نظام آموزشی بايد اجرا شود، بلکه 
نظام طبقاتی حاکم که فقر را به اين کودکان 
تحميل کرده نيز بايد جای خود را به يک نظم 

 .نوين دهد، نظمی مبتنی برآزادی و برابری
 

 

 

 

 

 بار نظام آموزشی پاندمی کرونا و وضعيت فاجعه

١٠از صفحه   

رژيم جمهوری اسالمی را 
بايد با يک اعتصاب 

عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

در آخرين  ١٣٩٩  –  ١۴٠٠سال تحصيلی 
روزهای خردادماه در حالی به پايان رسيد که 

آموزان  آموز به دانش ميليون دانش ٣اضافه شدن 
بازمانده از تحصيل به دليل نداشتن ابزار الزم 

ی مجازی، بار  برای تحصيل از طريق شبکه
داری اسالمی  ديگر نشان داد که رژيم سرمايه

حاکم بر ايران تا چه حد به سرنوشت کودکان 
ست که  اين در حالی.  اعتنا است کشور بی

بلندگوهای تبليغاتی رژيم مدام فرزندآوری را 
 .کنند تبليغ می

مردم ايران درگير پاندمی کرونا  ٩٨از اسفند 
جدا از افزايش فقر و .  چنان هستند شده و هم

بيکاری در اثر پاندمی کرونا، يکی از تبعات 

١٢ 

  )اقليXXXت(سXXXازمان فXXXدائيان بXXXرای ارتبXXXاط بXXXا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

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

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

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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ديگر اين پاندمی در حکومت دينی پاسدار نظام 
داری در ايران، تاثير شديدا مخرب آن بر  سرمايه

وضعيت تحصيلی فرزندان کارگران و 
براساس گزارشی که اخيرا در .  زحمتکشان است

روزنامه همشهری به چاپ رسيده است، از کل 
آموز  ميليون دانش ١٢التعليم تنها  کودکان الزم

ست که  عضو شبکه شاد هستند و اين در حالی
جز مواردی استثناء در برخی مناطق  به

دورافتاده، کل سال تحصيلی به صورت مجازی 
به عبارت ديگر در شهرهای بزرگ .  برگزار شد

آموزان حتا يک روز نيز به مدرسه نرفتند و  دانش
تالش رژيم برای بازگشايی مدارس در مهرماه 

 بار نظام آموزشی پاندمی کرونا و وضعيت فاجعه

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

١٠از صفحه   


