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 هذيان گوئی ديکتاتور
 

ربات پی م  ض ر نظ ر پيک ران ب ردم اي ی م درپ
ه درجه ران، ب ر اي ای  ارتجاعی و پوسيده حاکم ب

رط  م از ف ران رژي ه س وده ک سنگين و کارساز ب
ترل  ده، کن ری ش فتگی فک ار آش صبانيت، دچ ع

ه ود را ب ار خ ت گفت ار    داده کلی ازدس و گرفت
 . اند گوئی شده هذيان

ذيان ن ه ارز اي صداق ب وان  گوئی را می م ت
ه به ار خامن ر  ٧ای روز دوشنبه  وضوح در گفت تي

ه  د ک م دي در ديدار با مقامات دستگاه قضائی رژي
ال خيمه سترده و فع ريم گ ب تح ی  ش بازی انتخابات

رژيم را توسط مردم ايران، حضوری گسترده در 
ندوق ای ص د های رأی پ يری خوان ه.گ ای  خامن

ود،  کلی کنترل خود را ازدست که به درحالی داده ب
رادی از  ه حتی اف ان آورد ک چنان اراجيفی بر زب

 .  زده کرد درون خود هيئت حاکمه را نيز شگفت
يز در ياوه ر چ ش از ه ه بي ه آنچ رائی خامن ای  س

ران  ردم اي ان م برجسته بود و به يک طنز در مي
ردم در  سترده م رکت گ ای ش د، ادع ديل گردي تب

بازی انتخاباتی بود که آن را يک حماسه  شب خيمه
د و  به طرفداری از رژيم ديکتاتوری عريان خوان

اين انتخابات حقاً و انصافاً يک حماسه بود : "گفت
ران داشتند،  ات اي و تحليلگرانی که چشم به انتخاب

ورد م خ اق مهمی رق ن شرکت .  فهميدند چه اتف اي
م  ه سينه آن تحري ردم  ب مشت محکمی است که م

 ." کنندگان و مخالفين و معارضين انتخابات زدند
ذيان شد  اما ه ه خالصه ن ن نکت رفاً در اي گوئی ص

شی را  ات فرماي سترده انتخاب ايکوت گ ه ب ک
د،  مشارکت گسترده و به قول خودش حماسی نامي

الش  بلکه به ه ت شان داد ک ويژه خود را درجايی ن
د"  حماسه"کرد شواهدی برای اين  او .  جستجو کن

ه توده شين ک وارد پي ردم  نخست مثل همه م های م
م روی آورده الش  به مقابله رودررو با رژي د، ت ان

" بيگانگان"بازی را  شب کرد محرک تحريم خيمه
ا می ه گوي د ک ی کن ردم را از  معرف تند م خواس

د ه . "  انتخابات دور کنن ود ک ن ب ان اي د بيگانگ امي

جمهوری اسالمی، جمهوری دزدان و فاسدان، 
بدون هيچ ترديدی بهشت اشرافيت مالی نيز 

دارانی که نه تنها با هزار رشته به  هست، سرمايه
اند، بلکه  جمهوری دزدان و فاسدان پيوند خورده

مقدس "گرفته در همين نظام  محصول و شکل
 .نيز هستند" الهی

نبايد تعجب کرد که در جمهوری اسالمی، اين 

 خواست محاکمه ابراهيم رئيسی را
 به مطالبه ای عمومی تبديل کنيم 

 
و درست در زمانی که انتصاب ابراهيم رئيسی به  ١۴٠٠خرداد  ٢٨از روزهای پيش از نمايش انتخاباتی 

عنوان برگزيده رهبر جمهوری اسالمی از درون کيسه مارگيری شورای نگهبان برای همگان روشن 
همزمان با افشاگری همه .  ساله رئيسی هم شتاب بيشتری گرفت ۴٠شد، رمز گشايی از کشتار و جنايات 

جانبه در مورد پيشينه سراسر کشتار و جنايات ابراهيم رئيسی، از آنجا که نام و شهرت و آوازه آدمکشی او با  
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  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٧شماره  ١۴٠٠تير  ١۴ –سال  چهل و سه 

 جمهوری اسالمی ميليونرها

ای که  اعتصاب فراگير کارگران پيمانی و پروژه
از آخرين روزهای خرداد آغازشده تا به امروز 

تير ادامه يافته و وارد سومين هفته  ١٣يکشنبه 
نظير  اين اعتصاب فراگير و کم.  شود خود می
ترين بخش کارگران صنعت نفت،  زحمتکش

رغم ترفندهای گوناگون طبقه حاکم برای  علی
مقابله با آن و به شکست کشاندن اعتصاب، 

در طول اين .  پيوسته گسترش بيشتری يافته است
اعتصاب تعداد مراکز نفت و گاز و نيروگاه و 

 یپتروشيمی و حفاری و همچنين شمار کارگران
 .يافته است اند مدام افزايش که به اعتصاب پيوسته

دار حاکم و دولت اين طبقه، پس از  طبقه سرمايه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

جانشين "اسالم، اين سرزمينی که "  القرای ام"
راند،  بر آن با شمشيری گداخته فرمان می"  خدا

سرعت افزايش ثروت صاحبان سرمايه مالی از 
ی کشورهای دنيا، حتا از آمريکا اين  همه

 . ترين قدرت امپرياليستی جهان بيشتر است بزرگ
ما در نشريه کار بارها با ارائه آمار نشان داده 

 هوشيار باشيم و با اتحاد خود
 تاکتيک ايجاد نفاق در نفت را خنثی کنيم 

گزارش يک فعال کارگری 
 داخل کشور  

 پيرامون ترکيب
نيروی کار   

در صنعت نفت   

 گسترده باد اعتصابات کارگری
 کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما

 فعاالن کارگری جنوب
 

 گزارشی از آکسيون حمايت و همبستگی با مبارزات 
 کارگران شرکت نفت و پتروشيمی در هامبورگ
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١از صفحه   

 هذيان گوئی ديکتاتور

ه ی بهان ر برخ ا  براث شتی ي شکالت معي د م ها مانن
راز  بعضی حوادثی که بعداً رخ داد مانند بحث اح

ات  يا عدم احراز صالحيت ها، مشارکت در انتخاب
ه  ا  ٢٠ب ق  ٢۵ت د محق ن امي ه اي د ک د برس درص
 ." نشد

ذيان ا از ه ا اينج س ت ه پ ن  گوئی خامن ای چني
ردم  برمی ه اصالً م آيد که نه تحريمی رخ داد و ن

تند ضوری داش ش و ح ان نق ن مي ران در اي . اي
ه "  بيگانگان" د مشارکت ب ا  ٢٠سعی کردن  ٢۵ت

دند د ش شد و ناامي ه ن د ک د برس ا .  درص ام
او به .  يابد گوئی بر سر درصد آراء بسط می هذيان

ی  ی و قالب دی وزارت  ۴٨آراء جعل درص
شد ١٣کشورش با  انع ن يز ق . درصد آرای باطله ن

ادر  وا ص ل از آن فت د روزی قب ه وی چن چراک
ه  اتی وظيف ايش انتخاب کرده بود، که شرکت در نم

ردم "  است  و "  تکليف شرعی"و عدم حضور م
له ً فاص ا ات طبع ام  در انتخاب ردم از نظ گيری م

ت المی اس وری اس ود ."  جمه س الزم ب پ
ذيان ه آرای  ه د ک ه ده ايی ادام ا ج گوئی را ت

ا  ۶٠مشارکت و طرفداران رژيم به  درصد  ٧٠ت
د دا کن زايش پي رد .   اف الش ک ست ت ابراين نخ بن

درصد آرای باطله را به نفع رژيم حل  ١٣تکليف 
د زاری خيمه.  کن ش از برگ ب پي ه  ش بازی وی گفت

اگر رأی سفيد دادن موجب تضعيف نظام "  بود، 
ت رام اس د، ح المی باش ا نه."   اس ون ام ط   اکن فق

ادل  ون رأی مع درصد آراء  ١٣حدود  چهار ميلي
د و  الم ش الل اع ب وی ح ه، از جان فيد و باطل س

ه ه به ن الفينی ک دائی مخ ای ج ه معن سب  فقط ب ح
د، از  اجبار رأی سفيد و باطله به صندوق ها ريختن

ه،   نظام نبود،  بلکه برعکس اين آراء سفيد و باطل
ه عالقه"رأی  دان ب د"  نظام من الم ش ه.   اع ای  خامن
ست،  ابداً به معنای جدايی آن: "  گفت ها از نظام ني

ای صندوق  ه پ رعکس است، زيراکسی ک بلکه ب
ا  ست نامزده رأی آمده و فرد مقبول خود را در لي
ا  خص موردنظرش را نوشته ي ی اسم ش نديده ول

ع عالقه فيد داده، درواق ه  رأی س ود را ب دی خ من
ت شان داده اس ام ن ندوق رأی و نظ ن ."  ص ا اي ام

ه  گوئی خامنه هنوز پايان هذيان ای نيست و هنوز ب
ود نرسيده است ر خ ه .  حداکثر مطلوب موردنظ ب

ه  ١٠ادعای وی  وط ب م مرب درصد عدم شرکت ه
د آن ه الب ت ک ود  کروناس ا نب ر کرون م اگ ا ه ه

الم  می ام اع ود را از نظ داری خ د و طرف آمدن
ه با اين هذيان. کردند می ه  گوئی است که خامن ای ب

وب  ه مطل رش  ٧٠نقط دی موردنظ درص
ت ن حرف.  يافت دس ر اي ً اگ ا ه حقيقت ای خامن ای  ه
ذيان ن حرف ه ست؟  اي ا را  گوئی نيست پس چي ه

سی می ک  ک ر ي ه در براب ان آورد ک ر زب د ب توان
سترده  سيار گ ريم ب زرگ، تح ست ب شک

ب خيمه صبانيت  ش اراحتی و ع رط ن بازی، از ف
ر ياوه ه ه ده و ب ری ش فتگی فک ار آش رائی  دچ س

 . شود متوسل می
ر  وايی اخي ه رس ه ب ا توج ه ب ت ک ن اس ؤال اي س

ه از پيش می به ه هم ستند  اصطالح انتخاباتی ک دان
ت در رأس  رار اس تبداد ق ارگزار اس دام ک ه ک ک
ش  ه نماي ازی ب يرد و ني رار گ ی ق تگاه اجرائ دس

رارخامنه ودد، اص م نب اتی ه ضور  انتخاب ر ح ای ب
اع از  ندوق رأی و دف ای ص ردم در پ سترده م گ

رفاً ازآن ا ص ه وی  نظم حاکم چيست؟ آي روست ک
ای  ه معن پيش از انتخابات گفته بود عدم شرکت ب

اال می ت و ح ام اس رفتن از نظ له گ ت  فاص خواس
سئله را رفع ن م ت،  اي د؟ در حقيق وع کن ورج

عيت  ان وض ون در چن المی اکن وری اس جمه
ا  رفتن ي له گ ه فاص ه ک ی قرارگرفت ی وخيم سياس

ه د خامن رای بان ردم ب رفتن م ز  نگ دان حائ ای چن
ست ت ني ه.  اهمي ت  خوبی می وی ب ه اکثري د ک دان

المی  بسيار بزرگ مردم ايران عليه جمهوری اس
ا  هستند و او هم تصميمش را از قبل برای مقابله ب

او فقط برای تشديد جو سرکوب .  ها گرفته است آن
رايط بحران ای همه و اختناق  در ش از  ه ه  ني جانب

 .  درصدی دارد ٧٠تا  ۶٠به آرای موهوم 
ن بازی ا دوران اي ت ام ته اس ا گذش شديد .  ه ت

از و نجات ر کارس اق ديگ رکوب و اختن ش  س بخ
ا يکی از توفانی.  رژيم نيست ن  جامعه ايران ب تري

نبردی سخت ميان .  مبارزات طبقاتی درگير است
های زحمتکشی که مصممانه برای سرنگونی  توده

م  نظم ارتجاعی موجود به پا خاسته با ارتجاع حاک
ان است بر ايران، از مدت ل .  ها پيش در جري الاق

ال  ه ٩۶از س روز، لحظ ه ام ا ب ارزه  ت ای مب
رای  توده ران ب ش اي ارگر و زحمتک ای ک ه

ن  ه و اي المی آرام نگرفت وری اس رنگونی جمه س
ان  مبارزه، گاه به حادترين اشکال از نمونه قيام آب

ارگران نفت و  ٩٨ماه سال  و اعتصاب عمومی ک
ت ده اس را روئي يمی ف ام .  پتروش ابراين تم بن

ه تالش ال خامن ه امث ای مذبوحان ه  ه ای و هم
ر ده اعی موجود، در براب ا  پاسداران نظم ارتج ه

ه  بردی قهرمانان ه ن ه ب ی ک ن از مردم ون ت ميلي
د داشت اند، نتيجه برخاسته . ای جز شکست نخواه

ارزات توده ران  مب ش اي ارگر و زحمتک ای ک ه
ه شان داده  ب کارا ن ير، آش ال اخ دين س ويژه در چن

ران  ردم اي ان م المی در مي است که جمهوری اس
اه است ه پايگ ه.   فاقد هرگون م  تکي روز رژي گاه ام

اً ارگان ان اساس اتوری عري ای  ديکت ای و نهاده ه
پاه  ش، س امل ارت سلح ش ای م رکوب، نيروه س

سيج، دستگاه های اطالعاتی و  پاسداران، پليس، ب
تگاه  ی دس ذهبی ، بوروکراس تگاه م ضائی، دس ق

ت تی، اس اهی در .  دول المی پايگ وری اس جمه
ن  ده. های مردم ايران ندارد درون توده ها ميليون ت

ه  ارزه علي ه مب از مردم ايران در اشکال مختلف ب
ته م برخاس ن رژي ال .  اند اي ريم فع ابراين ، تح بن

ه شب خيمه وده در  بازی اخير رژيم که خامن ای بيه
ی  داد سياس ک روي ت، ي ده اس ار آن برآم ی انک پ

ه ه حلق ود، بلک رد نب اقی و منف مار  ای از بی اتف ش
ه ارزه حلق ران  های مب ر اي ه در سراس ت ک ای اس

ان است ش .  عليه رژيم حاکم در جري يک سال پي
ران خيمه ردم اي م م ب ه م را در  ش بازی رژي

د ا يک روز از .  سطحی گسترده  تحريم کردن تنه
ه  بازی انتخاباتی اخير رژيم می شب خيمه گذشت ک

ه اعتراض  ده ران ب ر اي ها هزار کارگر در سراس
و اعتصاب روی آوردند و کارگران صنعت نفت، 
ری  را س ی س صاب عموم ک اعت يمی ي و پتروش
ت  ام دوران موجودي ول تم ه در ط د ک ا کردن برپ

 .  سابقه است جمهوری اسالمی بی
های ژرف و  اين مبارزات که انعکاسی از بحران

ان  م را در چن الينحل در جامعه ايران است، رژي
روج از  بن رای خ بستی قرار داده که هيچ راهی ب

اور .  آن ندارد ت ب اکنون ديگر همگان به اين حقيق
حلی برای  دارند که در چهارچوب نظم موجود راه

ن بحران ست اي ود ني ا موج ر .  ه دامات اخي ام اق تم
ه ار  دارو دسته باند حاکم به رهبری خامن ای، برکن

ردن مهم رين گروه ک ب از مهم ت ای رقي ن  ه تري
الش  مناصب ارگان ها و نهادهای دستگاه دولتی، ت

تی،  تگاه دول شتر در دس ه بي ز هرچ رای تمرک ب
ه شان حرف الدان و آدمک ير ج صاب اخ ای در  انت

اس  ه انعک ضائی، هم ی و ق تگاه اجرائ رأس دس
رمايه های گسترده بحران ه س ه طبق دار  ای هستند ک

ه و هيئت حاکمه با آن ا روب ه.  اند رو شده ه ای  خامن
ز  در اين پندار خام به سر می ن تمرک ا اي ه ب برد ک

رکوب، می ان و س و خفق شديد ج م  و ت د نظ توان
ه .  ارتجاعی حاکم را نجات دهد د است ک البته بعي

تر و  های موجود عميق وی نفهميده باشد که بحران
شود  بزرگ دامات ب ن اق ا اي ه ب ستند ک ر از آن ه ت

ترل درآورد آن ت کن ا را تح ت، .  ه ن واقعي ا اي ام
ن  ه وی آخري د ک د ش انع از آن نخواه ه م البت

ل  تالش ه عم ه مرحل ود را ب انه خ ای مأيوس ه
ب ارتجاع .  درآورد ه از جان م ک ی ه اما هر تالش

ران  ه يک بح حاکم صورت گيرد، در شرايطی ک
ت،  ه اس ران را فراگرفت ه اي ی ژرف جامع سياس

ه ه  قطعاً به شکست خواهد انجاميد و ب رغم هرگون
انه ت مأيوس وج   مقاوم ا م اکم ، ب ه ح طبق

سترده ه گ ردم روب وده م ارزات ت رو  تری از مب
د  م خواه ار نظم حاکم را دره خواهد شد که طوم

 .   پيچيد
 
 

 کمکهای مالی
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠      امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )ژوئيه(خروش 
 

 سوئد
 

 ياد رفيق حميد اشراف
 کرون ٢٠٠  و ياران گرامی باد 
 

 آمريکا
 

 دالر ۵٠   برديا
 دالر ۵٠   شيکاگو

 
 ايران

 
يک ميليون   آبان ادامه دارد

 تومان
 

 هلند
 

 يورو ۵٠٠  صمد حسين زهی 
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۴درصفحه   

١از صفحه   
 ١٨زدند، در اين ميان طی چند ماه دولت تنها 

هزار ميليارد تومان بابت ماليات خريد و فروش 
توان  در هيچ جای دنيا نمی.  سهام به دست آورد

اين نمونه را يافت که در اوج بحران اقتصادی 
ی زمانی  ارزش معامالت بورس در يک بازه

درصد رشد يابد، مگر  ۶٢۵کوتاه مدت چند ماهه 
که دستگاه حاکم و طبقه حاکم در اين کار  آن

نقش داشته باشند، اتفاقی که در ايران  آگاهانه
 .افتاد

جمهوری .  ارز ديجيتال نيز همين روايت را دارد
ها، توليد و  ی دور زدن تحريم اسالمی به بهانه

وارد شدن به بازار ارزهای ديجيتال را تشويق 
کرد و البته منافع اين تشويق تنها به جيب 

داران و کسانی که زدوبندی با حاکميت  سرمايه
تنها زمانی که معضل قطع برق . داشتند واريز شد

و يا آلودگی هوا در اثر استفاده از مازوت در 
ها در جامعه انعکاس وسيع يافت، مقامات  نيروگاه

جمهوری اسالمی با ظاهری که گويا از ميزان 
کوين خبر  استفاده برق توسط ماينرهای توليد بيت

گيری پرداخته و  ها به موضع اند در رسانه نداشته
 ۴اعالم کردند که توليد ارز ديجيتال مثال برای 

 .ماه ممنوع است
به گزارش مجله فوربس در سال گذشته تنها 

جدا از تحوالت (استفاده از برق ارزان قيمت 
برای )  بهای ارز ديجيتال در بازارهای جهانی

ميليارد دالر  ٣داران ايران بين يک تا  سرمايه
ی اين مجله  به نوشته.  سود به همراه داشته است

برق ارزان قيمت و شرايط مطلوبی که برای 
کوين برای گروهی معدود در ايران  استخراج بيت

پديد آمد، به افزايش ثروتمندان و ميزان ثروت 
بيهوده نيست که براساس اين .  ها افزود آن

درصد ميليونرهای ايرانی در بازار  ٧٢گزارش 
بنابراين با يک .  ارزهای ديجيتال فعال هستند

توان دريافت که تصميمات  حساب ساده می
جمهوری اسالمی در زمينه بورس و ارزهای 

هايی هستند که منجر  ديجيتال دو نمونه از سياست
 .ی مالی شدند به افزايش ثروت صاحبان سرمايه

اساسا با پايان جنگ ايران و عراق و پيش گرفتن 
ی  های اقتصادی نئوليبرال به بهانه سياست

دار ايران وارد مرحله  ی سرمايه بازسازی، طبقه
پس از سرنگونی رژيم .  جديدی از رشد خود شد

پهلوی و مصادره اموال بورژوازی بزرگ، 
اکنون و در فضای پس از جنگ، نوبت به 

ی پر  داران جديدی رسيده بود که آماده سرمايه
 .ناپذير خود بودند های سيری کردن شکم

ها سياست اقتصادی  در طول تمام اين سال
نئوليبرال با توجه به ويژگی اقتصاد نفتی و رانتی 
که از اين نوع اقتصاد و وجود يک دولت 

شد، باعث  دار می استبدادی نصيب طبقه سرمايه
ای که امروز بسيار  طبقه.  رشد اين طبقه گرديد

تر از همقطاران خود در چهل و اندی سال  بزرگ
قبل است، هم از نظر شمار و هم از نظر ميزان 

 .سرمايه
ها و موسسات مالی کليد رشد  رونق گرفتن بانک

تا مدتی پس از قيام .  ی مالی در ايران بود سرمايه
ها همگی دولتی بودند اما با آغاز  بانک ۵٧

اصطالح سازندگی، ايجاد موسسات  دوران به
های خصوصی با سرعتی  مالی و حتا بانک

البته موسسات مالی .  باورنکردنی رونق گرفت
الحسنه حتا قبل از آغاز جنگ  تحت عنوان قرض

ايران و عراق شکل گرفته بودند، اما هنوز از 

چنين به نقش دولت در  اين گزارش هم.  داشت
افزايش ارزش معامالت در بورس و در نتيجه 

البته .  ثروتمند شدن گروهی معدود اشاره دارد
فراموش نکنيم که افزايش بی حساب و کتاب 
بهای سهام و سپس سقوط آن منجر به خانه 
خرابی بسياری از سهامداران خرد گرديد که با 

حتا با (های خود را  تبليغات دولت ته مانده پول
به بورس آورده بودند و اين )  فروش خانه و غيره

گونه ثروتمندتر شدن گروهی قليل در بورس به 
نابودی و متالشی شدن زندگی بسياری از مردم 

 .کم درآمد جامعه انجاميد
درصد از  ٧٢چنين براساس اين گزارش حدود  هم

ميليونرهای ايرانی در بازار ارزهای ديجيتال 
طور که همگان  اند و همان گذاری کرده سرمايه

دانند عمده توليد ارزهای ديجيتال در ايران با  می
گيری از برق ارزان، در دست همان  بهره

جالب است که .  وابستگان به قدرت بوده و هست
ميليون   ٢٠٠بدانيم کشور برزيل با جمعيتی باالی 
تر و در رده  از نظر تعداد ميليونر از ايران پايين

 !!قرار دارد ٢٢
اگرچه در اين گزارش بر دو عامل در افزايش 

تر اين  تعداد ميليونرها تاکيد شده، اما نکته مهم
است که افزايش ثروت گروهی اندک، محصول 
و بر بستر چه شرايطی صورت گرفته و نقش 

 !دولت و ساختار اقتصادی حاکم چيست؟
طور که در ابتدای اين مقاله آمد صاحبان  همان

ها و ديگر موسسات  سرمايه مالی که به بانک
مالی وصل هستند و در بورس، ارز، مسکن و 

شان در حال  های ديگر بازارهای پولی، سرمايه
گردش است و در واقع مانند اختاپوسی هشت پا 

ی قدرت خود  بخش مهمی از اقتصاد را در چنبره
اند، بدون ارتباط با دستگاه دولتی هرگز  درآورده

توانستند به چنين حجمی از سرمايه دست  نمی
روست که تمامی تصميمات سياسی  از همين.  يابند

و اقتصادی دستگاه دولتی نيز نه تنها مانعی در 
اندوزی اين گروه معدود نيست، بلکه  راه ثروت

ها نيز  برعکس منجر به ثروتمندتر شدن آن
 . گرديده است

بازار بورس و اتفاقی که سال گذشته در اين 
طور  به.  بازار افتاد يک نمونه آشکار است

عمومی بورس نمادی از وضعيت اقتصادی يک 
های اقتصادی و همراه با  در بحران.  کشور است

ها و يا کاهش درآمدهای  ورشکستگی شرکت
ها نيز سقوط کرده و  ها، ارزش سهام آن آن

اما سال گذشته .  ريزد ترتيب بورس فرو می بدين
در ايران و با دستکاری دولت و در حالی که 

تورمی حتا نسبت به   –بحران اقتصادی رکود 
های گذشته به دو علت واضح يعنی تحريم و  سال

ها رو  کرونا شدت گرفته بود، بهای سهام شرکت
ای بود که  گونه تبليغات دولتی به.  به افزايش رفت

ها نفر را با رويای بهترشدن شرايط  ميليون
هايی حتا اندک وارد  شان با سرمايه اقتصادی وخيم

کار به جايی رسيد که به .  بازار بورس کرد
های دولتی، بهای سهام  اعتراف رسانه

اين .  های کاغذی نيز به چند برابر رسيد شرکت
ی مالی  گونه بود که دولت و صاحبان سرمايه

ها انسان را که در مجموع سر  اندک پول ميليون
زد به جيب  ها هزار ميليارد تومان می به صد

بوديم که شکاف فقر و ثروت، شکاف دارايی 
ثروتمندان و فقرا در ايران، در جهان معاصر 

دو .  نظير است نظير نباشد، حداقل کم اگر بی
ی فوربس که يکی از مشهورترين  نامه هفته

مجالت اقتصادی جهان است و يکی از داليل 
آن به دليل انتشار آمارهايی از ميزان   شهرت

گردد، در  ثروت و تعداد ثروتمندان جهان برمی
ی اخير خود به بررسی تعداد ميليونرهای  شماره
ست بر  پرداخته است که تاييدی)  به دالر(جهان 

چه که ما بارها بر آن تاکيد کرديم و در  آن
داری در  های خود هم نقش مناسبات سرمايه تحليل

ايران و هم نقش جمهوری اسالمی در بوجود 
 .آمدن چنين شرايطی را بازگو کرده بوديم

براساس مقاله منتشره در مجله فوربس در تاريخ 
ژوئن که مبتنی بر گزارش و تحقيقات  ٢٩

(جمنی کاپ"  موسسه مطالعاتی  "Capgemini (
است،  ٢٠٢١از تعداد ميليونرهای جهان در سال 

در سال گذشته ميالدی بر تعداد ميليونرهای جهان 
 ٧/  ۶ها نيز  درصد و بر ميزان ثروت آن ۶/  ٣

اما سرعت رشد .  درصد افزوده شده است
ميليونرها در ايران براساس اين گزارش بسيار 

در ايران .  باالتر از متوسط جهانی بوده است
های اقتصادی  گزارش به رغم تحريمبراساس اين 

در  ٢٠٢٠و به رغم شيوع کرونا که تمام سال 
و به همين داليل نيز بر تعداد  داد ايران جوالن می

بيکاران و جمعيت زير خط فقر شديدا افزوده 
درصد و بر  ٢١/  ۶گرديد، بر تعداد ميليونرها 

درصد افزوده  ٢۴/  ٣ها نيز  ميزان ثروت آن
 !!شد

اش از اقتصاد جهانی  بدين ترتيب ايران که سهم
کمتر از يک درصد است، از نظر تعداد 

هزار ميليونر دالری  ٢۵٠ميليونرهای جهان، با 
کنند، در رتبه  ها در تهران زندگی می که بيشتر آن

ايران .  چهاردهم کشورهای جهان قرار گرفت
چنين در خاورميانه بيشترين تعداد ميليونر را  هم

براساس اين .  حتا بيشتر از عربستان دارد
هزار  ٢١٠گزارش تعداد ميليونرهای عربستان 

نفر و در مجموع در رتبه هفدهم يعنی سه رتبه 
بعد از عربستان، .  تر از ايران قرار دارد پايين

کويت دارای بيشترين تعداد ميليونر در خاورميانه 
 .است

در واقع ايران در حالی که اقتصاد آن غرق در 
بحران است، تعداد ميليونرهای آن با سه و نيم 

درصد در برابر  ٢١(برابر رشد متوسط جهانی 
، حتا از بسياری از )درصد رشد جهانی ۶

داری  و يا ثروتمند سرمايه  کشورهای پيشرفته
 .  بيشتر شده است

اين گزارش بورس و ارزهای ديجيتال را دو 
عامل مهم در افزايش ثروت و تعداد ميليونرهای 

 . داند ايرانی می
ی زمانی ماه مارس  براساس اين گزارش دربازه

، ارزش معامالت بازار بورس ٢٠٢٠تا ژوئن 
 ۶٢۵ايران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

که برای نمونه  درصد رشد داشته است، در حالی
" ۵٠٠اس اند پی "ارزش معامالت بازار بورس 

شرکت   ۵٠٠شامل شاخص نمادهای (در آمريکا 
درصد رشد  ١۶تنها )  برتر در بورس نيويورک

 جمهوری اسالمی ميليونرها
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٣از صفحه   

جمهوری اسالمی 
 ميليونرها

. ای برخوردار نبودند قدرت اقتصادی قابل توجه
اين تنها بعد از دوران جنگ است که شاهد رونق 
شديد اين موسسات مالی و گسترش نقش و نفوذ 

ای که امروز  گونه به.  ها در اقتصاد هستيم آن
بخش اعظم نقدينگی در دست همين صاحبان 

هر قدر که بر ميزان نقدينگی .  سرمايه مالی است
مالی   شود، باز اين صاحبان سرمايه افزوده می

 .کنند هستند که اين نقدينگی را تصاحب می
اما در سوی ديگر اين ماجرا اکثريت بسيار 

هزار نفر از  ٢۵٠اگر .  بزرگ جامعه هستند
ميليونی ايران ميليونر دالری هستند  ٨٣جمعيت 

ی  ميليون نفر با مشکالت عديده ٨٠اما در آن سو 
 ٨٣از کل جمعيت .  اقتصادی روبرو هستند

ميليونی ايران به اعتراف اقتصاددانان حکومتی 
همين سال گذشته .  درصد زير خط فقر هستند ٨٠

و در حالی که بر ثروت ميليونرهای ايرانی بيش 
ميليون ايرانی  ٨٠درصد افزوده شد،  ٢۴از 

ها به زير خط  ها تن از آن فقيرتر شدند و ميليون
ها ايرانی در همين سال از  ميليون.  فقر رانده شدند

ها ايرانی  ميليون.  ترين نيازها محروم بودند بديهی
به اعتراف مقامات .  به صف بيکاران رانده شدند

 ١٢ميليون کودک يعنی  ٣دولتی در همين سال 
برابر ميليونرهای ايرانی از تحصيل بازماندند، 

هم تنها به خاطر نداشتن يک تبلت يا گوشی  آن
دالر  ٣٠٠طور متوسط  هوشمند که بهای آن به

است، و چه کودکانی که به خاطر نداشتن تبلت 
خود را به دار آويختند و پدران و مادرانی که از 

 .فقر با زندگی وداع گفتند
در اين نظم طبقاتی، در اين نظمی که در يک 
سوی آن حکومت و ميليونرها قرار دارند، در 
سوی ديگر آن جمعيت عظيمی قرار دارند که 

ها ميليونر  های آن ميليونرها با ايستادن بر شانه
ها حتا  اند، جمعيت عظيمی که گروهی از آن شده

از آب سالم آشاميدنی محروم هستند، اما از نفت 
. اند ها، ميليونرها ميليونرتر شده زيرپای آن

ها در گرمای  جمعيت عظيمی که گروهی از آن
ميليون  ۴درجه با کاری طاقت فرسا تنها  ۵٠

دالر در ماه درآمد  ١۵٠تومان يعنی معادل 
ها  دارند، اما ميليونرها از حاصل کار آن

 .اند ميليونرتر شده
ها همواره  ست که کمونيست اين همان موضوعی

مبارزه با اين نظم طبقاتی که .  برآن تأکيد کرده اند
ی عظيم در ثروت و رفاه را بين  اين فاصله

گروهی اندک از ثروتمندان با اکثريت بسيار 
بسيار بزرگ مردم يعنی توده کارگر و زحمتکش 

مبارزه با نظم .  جامعه بوجود آورده است
حافظ اين "  خدا"داری و رژيمی که به نام  سرمايه

 .نظم ستمگرانه طبقاتی است
 

 گسترده باد اعتصابات کارگری
 کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما

 
 

هاست که در شرايط غيرانسانی و بشدت  ها سال ای نفت، گاز و پتروشيمی کارگران پروژه
شباهت  شرايطی که بی. شوند ها به کار گرفته می استثمارگرانه توسط کارفرمايان و پيمانکاری

طرفه،  دستمزدهای بسيار ناچيز، شرايط  دشوار معيشتی، قراردادهای يک.  با بردگی نيست
درجه و در سوزهای سرمای غافلگيرکننده  ۵٠غايت محدود در گرمای باالی  سفيد امضا، به

گاه زمستان، بدون کمترين امکانات رفاهی و وسيله سرمايشی در تابستان بکار گرفته  به گاه
در آلونک هائی با سقف کوتاه و با تعبيه سوراخ هائی که نام پنجره بر آن .  شوند می

بوی نا و نم هجوم حشرات موذی، عدم .  کنند طور انبوه و فشرده زندگی می اند، به گذاشته
تغذيه مناسب و کافی، نداشتن حمام و بهداشت و دکتر و دارو، مشکالتی است که اين 

در چنين شرايط ناگوار و غيرانسانی است که کارگران .  اند ها با آن روبرو بوده کارگران سال
 .اند ای دست به اعتصاب و اعتراض زده باهمت جمعی، در ابعاد گسترده

 
" انتخابات"  ای و عمومی رژيم جمهوری اسالمی هنوز از ضربه ناشی از تحريم فعال توده

گانه نفت، گاز، پتروشيمی درحرکتی غرورآفرين  گيج و منگ بود که کارگران واحدهای سه
طور هماهنگ اقدام به اعتصاب و اعتراض  مثابه نقطه عطفی در جنبش کارگری به به

اعتصابی که رژيم .  اعتراض و حرکتی که همچنان درحال گسترش است.  عمومی نمودند
کرده، فضای سياسی جامعه را به تسخير خود درآورده،  "  آچ مز"داری اسالمی را  سرمايه

های غير کارگری و دروغين منتسب به کارگران  روحيه انقالبی را ارتقاء داده و همه گرايش
 .را مغلوب خودساخته است

 
هاست که به پيروی  های انقالبی و سوسياليست ها، دمکرات لنينيست  -وظيفه همه مارکسيست 

رسان  از اهداف جنبش کارگری به حمايت از اعتصاب فراگير کارگران نفت برخاسته و ياری
گسترش اعتصابات سراسری و هموارشدن مسير اعتصاب سراسری عمومی و سياسی 

 .باشند
 

مندان، دوستداران و  مثابه يک واحد جنبش کارگری، کليه عالقه ما فعاالن کارگری جنوب، به
حاميان جنبش کارگری را با شوق دعوت به حمايت از حرکت اعتراضی و اعتصاب فراگير 

 .کنيم کارگران می
 

باد  بياييد در يک صف مشترک با شعار گسترده باد اعتصابات کارگری و با شعار زنده
ای، همگان در گسترش اين حرکت کارگری  اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه توده

 . شرکت کنيم و نگذاريم بيش از اين رنج و محنت کارگران و زحمتکشان افزايش يابد
 
 

 
 گسترده باد اعتصابات کارگری

 باد اعتصاب عمومی سياسی زنده
 باد انقالب زنده

 باد سوسياليسم زنده
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 فعاالن کارگری جنوب
٠/ ١٠۴ /١۴٠٠ 

 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت   
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 هوشيار باشيم و با اتحاد خود
 تاکتيک ايجاد نفاق در نفت را خنثی کنيم 

شکست تاکتيک بايکوت و سانسور خبری در 
مقابله با اين اعتصاب، اکنون به ترفندها و 

. های ديگری متوسل شده است تاکتيک
باوجودآنکه دو هفته از آغاز اين اعتصاب بزرگ 

يک از  فقط هيچ و سراسری گذشته است، اما نه
های کارگران غيررسمی و غيردائمی که  خواست

اکثريت کارگران نفت و گاز و پتروشيمی را 
دهند برآورده نساخته بلکه ارتباط اين  تشکيل می

کارگران با بخش نفت و وزارت نفت را نيز از 
بيخ و بن انکار نموده و در همان حال در ادامه 

های  های سرکوب گرانه خود، به تاکتيک سياست

گوناگون و همزمان سرکوب و ارعاب و ايجاد 
ارعاب .  نفاق درميان کارگران متوسل شده است

ازپيش فشار عليه  و تهديد و اخراج و تشديد بيش
های ثابت طبقه  کارگران اعتصابی، از روش

حاکم در قبال کارگران بوده که در اين اعتصاب 
نيز با شدت بيشتری عليه کارگران نفت 

 ٧٠٠حساب با  اعالم تسويه.  شده است اعمال
 ٣۵کارگر شرکت پااليش نفت تهران و اخراج 

کارگر اين شرکت، نخستين واکنش طبقه حاکم 
به دنبال آن در .  در قبال اين اعتصاب بود

پااليشگاه بيد بلند بهبهان، با کارگران اعتصابی 
اند چنانکه روز  شده و تهديد کرده تماس گرفته

تير به سرکار برنگردند، از حقوق  ١٢شنبه 
ها کسر خواهد  افتاده ارديبهشت و خرداد آن عقب

پروژه آذر، يک   -در شرکت جهان پارس.  شد
حساب و اخراج  نفره برای تسويه ٧۶ليست 

های مشابهی در برخی  ليست.  شده است تهيه
در برخی .  شده است واحدهای ديگر نيز تهيه

های ديگر نيز کارفرمايان کارگران  شرکت
اند که اگر به سرکار  اعتصابی را تهديد کرده

برنگردند در ليست سياه قرار خواهند گرفت و 
کارگران .  ها پرداخت نخواهد شد حقوقی به آن

آگاه و پيشرو نيز مورد تهديدات امنيتی 
های  برخی ديگر از شرکت.  اند قرارگرفته

ها را تعطيل کرده و برای  پيمانکاری، غذاخوری
فشار قرار دادن کارگران حتی آب را  بيشتر تحت

ارعاب و اخراج و تهديد و .  اند نيز قطع کرده
اعمال فشار بيشتر، در برخی واحدها با فريب و 

 .های توخالی توأم شده است وعده
اما تاکتيک بسيار مهم طبقه حاکم در لحظه 
حاضر برای مقابله با کارگران  صنعت نفت و 
اعتصاب فعلی يا اعتصابات بعدی، ايجاد نفاق و 
دودستگی و شکاف درميان کارگران رسمی و 

نمونه بارز اين تاکتيک و .  غيررسمی است
سياست توطئه آميز، تحرکات رژيم در مجلس و 

کميسيون انرژی آن و نحوه برخورد دولت با 
. خواست کارگران و اعتصاب در نفت است

درست چند روز مانده به آغاز اعتصاب 
تير  ٩سراسری کارکنان رسمی نفت در تاريخ 

، وزارت نفت و مجلس و برخی ديگر از  ١۴٠٠
نهادها حکومتی مانند سازمان اطالعات سپاه، 
وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، 

وبودجه، ديوان محاسبات کشور و  سازمان برنامه
های مجلس وارد اين ماجرا شدند تا  مرکز پژوهش

به هر شکلی که شده مانع بروز اعتصاب 
کارکنان .  سراسری کارکنان رسمی نفت شوند

رسمی نفت در اعتراضات پيشين خويش هشدار 
هايشان رسيدگی  داده بودند که اگر به خواست

تير، در سالگرد تجمع خويش مقابل  ٩نشود  روز 
، در مقياس سراسری  ٩٩وزارت نفت در سال 

اين هشدار آشکارا .  دست به اعتصاب خواهند زد
که  وقتی.  در دل رژيم ترس و وحشت انداخت

اعتصاب فراگير و سراسری کارگران 
شورای "از اواخر خرداد آغاز شد و  غيررسمی

" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان
هشدار داد با ادامه اعتصاب،  از اعتصاب 

تير حمايت خواهند  ٩همکاران رسمی خود در 
کرد، اين موضوع، وحشت طبقه حاکم  را بيشتر 

کارشد تا  مجلس ارتجاع فوراً دست به.  کرد
قانونی را که پيش از آن خود تصويب کرده بود 

 .بازبينی کند
موضوع اين بود که در جريان تصويب قانون 

شده بود که افزايش حقوق  بودجه امسال تصريح
های  بگيران ازجمله گروه درصدی حقوق ٢۵

های اجرايی نسبت به  بگير دستگاه مختلف حقوق
، به نحوی اعمال شود که ميزان اين ٩٩سال 

هزارتومان  ۵٠٠افزايش حقوق از دو ميليون و 
يعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر  .بيشتر نشود

اساس درصد افزايش عمومی دستمزد مصوب 
هزارتومان  ۵٠٠امسال، بيشتر از دو ميليون و 

التفاوت آن از حقوقشان  افزايش پيدا کند، بايد مابه
درواقع قانون  ١۴٠٠در بودجه .  کسر شود

مديريت خدمات کشوری مبنای تعيين سقف حقوق 
کارکنان وزارت نفت قرار گرفت و سقف حقوق 

 ١۵پرسنل نفت همانند مابقی کارکنان دولت 
که  برابر حداقل حقوق تعيين شد، درحالی

اين .  برابر حداقل حقوق بود ٢١درگذشته اين رقم 
ست که نظام پرداخت کارکنان نفت نه  درحالی

برمبنای قانون خدمات کشوری بلکه مقررات 
ديگری  ويژه کارکنان وزارت نفت 

نتيجه اين موضوع آن شد .  شده است ريزی طرح

که درصد بااليی از کارکنان رسمی وزارت نفت 
درصدی نشوند و  ٢۵مشمول افزايش حقوق 

فقط اضافه نشد  ها در سال جاری نه دريافتی آن
بنابراين روشن بود .  بلکه درمواردی کمتر هم شد

که اين تصميم مورد اعتراض شديد کارکنان 
کارکنان رسمی .  رسمی نفت قرار خواهد گرفت

ها و اعتراضات مکرر خود  نفت در اطالعيه
ازجمله در دو اقدام و اعتصاب هماهنگ در 
ارديبهشت و خرداد سال جاری در چند شهر، به 
اين تصميم اعتراض نمودند که البته گوشی برای 

اين بار اما .  ها پيدا نشد شنيدن صدای اعتراض آن
تير،  ٩هشدار کارگران رسمی به اعتصاب در 

که با اعتصاب فراگير و سراسری کارگران 
غيررسمی همراه شد، مجلس و کابينه روحانی و 
حتی دستگاه امنيتی و اطالعاتی رژيم باعجله 
وارد ميدان شدند تا قبل از آغاز اعتصاب 

ماجرا را  ١۴٠٠تير  ٩کارگران رسمی در 
 .فيصله دهند
تير کميسيون انرژی مجلس که با  ۶در جلسه 

حضور وزير نفت و سران سپاه و سازمان 
اطالعات رژيم برگزار شد، موضوع اعتراض 

ها در  کارکنان رسمی نفت و کاهش دريافتی آن
موردبررسی قرار گرفت و از پی آن  ١۴٠٠سال 
 ١۴٠٠هايی در مورد بازبينی قانون بودجه   وعده

و حل مشکل کارکنان رسمی نفت در ظرف چند 
سخنگوی  مصطفی نخعی،.  روز آينده داده شد

مشکل :"کميسيون انرژی مجلس اسالمی گفت
زودی رفع  حقوق کارکنان وزارت نفت به

و فريدون حسن وند رئيس کميسيون "  شود می
اين قول را به کارکنان :"  انرژی مجلس نيز گفت

دهيم که مسئوالن به دنبال حل  صنعت نفت می
چند روز ها در اسرع وقت و در  مشکالت آن

عبدالعلی رحيمی مظفر يک عضو ".  هستند آينده
ديگر کميسيون انرژی مجلس که آشکارا  ترديد 
داشت بتوان قانون بودجه مصوب را تغيير داد 

اگر قرار باشد اصالح قانون بودجه برای :"  گفت
دولت بار مالی داشته باشد، مشکل حقوق کارکنان 

درصد درآمد و ١۴/  ۵رسمی  نفت از محل   
زنگنه وزير نفت و "  فروش نفت تأمين خواهد شد

هايی برای  حسن روحانی رئيس زنگنه نيز قول
امروز در :"  حسن روحانی گفت.  حل مسئله دادند

جنوب کشور بحثی در خصوص حقوق کارگران 
صنعت نفت مطرح است که مشکلی در قانون 
بودجه به وجود آمده بود که من به کارگران 

ها حل  دهم که مشکل آن صنعت نفت قول می
گذاريم ازنظر حقوق و دستمزد  خواهد شد و نمی

روحانی  که پس ".  مشکل محدوديتی داشته باشند
از ده روز، ظاهراً صدای اعتراض و اعتصاب 

ها هزار کارگر غيررسمی نفت نيز به گوشش  ده
فقط حرفی از رسيدگی يا حتی  خورده بود، نه

وعده رسيدگی به خواست اين کارگران نداد، بلکه 
از ريشه،  وابستگی اين کارگران به صنعت نفت 

برخی از :"و وزارت نفت را انکار نمود و گفت
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۵از صفحه   

٩درصفحه   

 هوشيار باشيم و با اتحاد خود
 تاکتيک ايجاد نفاق در نفت را خنثی کنيم 

کاران هستند اگر  کارکنانی که در اختيار پيمان
دهم  مشکالتی دارند به وزير کار دستور می

پيگيری کند چراکه اين ربطی به وزارت نفت 
 ."ندارد
ها  تر به اظهارنظر روحانی در مورد ده پايين

ای درحال اعتصاب  هزار کارگر پيمانی و پروژه
ها با صنعت و وزارت نفت خواهيم  و ارتباط آن

پرداخت، اما نخست نگاهی به چندوچون 
های مجلس و روحانی به کارکنان رسمی  وعده

 . نفت بيندازيم
همه پيرامون  در کميسيون انرژی مجلس که آن

که خواست  نحوی تغيير و اصالح قانون بودجه به
کارکنان رسمی نفت تأمين شود سخنرانی شده بود 
به گفته  فريدون حسن وند رئيس کميسيون انرژی 

در اين نشست مقرر شد :"  مجلس نتيجه اين شد
متنی توسط مجلس و دولت برای اصالح قانون 
در اختيار شورای هماهنگی سران سه قوه قرار 

قرار شده متنی برای !  کنيد توجه می".  گيرد
اصالح قانون بودجه تهيه شود که مجلس و 

روی آن توافق داشته باشند و بعد، آن را "  دولت"
و بعدازآن هم !  در اختيار سران سه قوه قرار دهند

تازه معلوم نيست اگر سران سه قوه روی آن 
شود و  توافق نداشتند عاقبت اين متن چه می

مکانيسم حل اين اختالف چه هست؟ نيازی به 
يک وعده سرخرمن بيش  توضيح نيست که اين

های  اما اين هنوز تمام وعده.نبوده و نيست
همين رئيس .  سرخرمن و فريبکاری مجلس نيست

قبل از تصويب "  گويد کميسيون انرژی مجلس می
اين اصالحيه، به دنبال مجوزی هستيم تا برای 

الحساب به کارکنان صنعت نفت در  پرداخت علی
اختيار وزارت نفت قرار داده شود تا با ديوان 

 ".محاسبات به مشکل برنخورند
حل سريع و موقتی  اصطالح راه پس حتی اين به

الحساب هم هنوز روی هواست چه  پرداخت علی
اصالح قانون :"  گويد حل سوم که می رسد به راه

نامه داخلی مجلس مدنظر  را با استفاده از آيين
طور کامل  ايم تا بتوانيم اين مشکل را به قرار داده

 "!برطرف کنيم
های رنگارنگی که تحقق  رغم اين وعده علی

ها مستلزم گذار از هزار و يک مانع  هريک از آن
وخم قانونی و اداری است، اما اين حضرات  و پيچ

گويند، مشکالت  وقيح و پر روی فريبکار می
حل "  در چند روز آينده"  کارکنان رسمی نفت 

 .خواهد شد
ها و خروجی کميسيون انرژی  نتايج اين تالش

مجلس اگرچه تا اين لحظه جز وعده، چيزی 
نصيب کارکنان رسمی نفت نساخته است، اما 

هايی است که در راستای  شوربختانه در شمار گام
دار حاکم  تأمين منافع و اهداف طبقه سرمايه

چرايی آن نيز بسيار روشن .  شده است برداشته
هم درست سه  نخست اينکه با اين وعده آن.  است

روز قبل از آغاز اعتصاب سراسری کارکنان 
که از قبل آن را  ١۴٠٠تير  ٩رسمی در 

 ٩روز .  دهی کرده بودند، عمالً منتفی شد سازمان
تير جز تجمع کارکنان رسمی نفت گچساران 

ها رخ  اعتصاب و تجمع ديگری درميان رسمی
پيش از آن البته از آخرين روزهای خرداد .  نداد

اينجاوآنجا کارکنان رسمی  اعتراضاتی برپا کرده 
کارکنان پااليشگاه آبادان و پااليشگاه .  بودند

اعتصاب .  اصفهان تجمعاتی برگزار کرده بودند
خرداد در  ٢٩کارگران رسمی نفت در روز 

های نفتی جزيره خارک و امتناع از بارگير  پايانه
صد هزارتنی، همچنين حمايت  کش يک کشتی نفت

کارکنان رسمی نفت فالت قاره از اين اقدام، تک 
تير در يک  ٩هايی بودند که قرار بود در  جوش

ای از  اعتصاب سراسری به بار بنشينند و شمه
اراده و قدرت کارگران رسمی نفت را به نمايش 

ها و  اين اعتصاب اما در محاق وعده.  بگذارند
گفتگوهای مجلس ناپديد  و قربانی شد و کارکنان 

ها و هشدارهای پيشين خود  رسمی نفت از تالش
ها  ده.  برای اعتصاب، جز وعده نصيبی نبردند

هزار کارگر پيمانی و غيررسمی درحال 
اعتصاب، از همراهی و اعتصاب همکاران 

ترديد و در  بی.  رسمی خويش محروم شدند
حساب کارکنان  بهترين حالت حتی اگر مبالغی به

رسمی نفت واريز شود، اما اين تمام آن چيزی که 
. اند نيست کارگران رسمی خواهان آن بوده

های  کارکنان رسمی صنعت  نفت خواست
ها برای تحقق اين  متعددی دارند و مبارزه آن

 . ها ادامه خواهد يافت خواست
طبقه حاکم با ترفند خويش از اعتصاب همزمان 

ها  کارگران رسمی و غيررسمی و تحکيم اتحاد آن
طبقه حاکم با طرح برخی .  ممانعت به عمل آورد

مسائل کارکنان رسمی در مجلس و بيرون آن و 
خط کشيدن روی کارگران غيررسمی، مذبوحانه 
سعی نمود ميان اين دو بخش، اختالف و نفاق و 
دودستگی ايجاد کند، درميان پرسنل نفت شقاق و 
شکاف بيندازد و مانع اتحاد نفتگران شود که در 

 .لحظه حاضر بسيار مبرم و ضروری است
اين دسيسه و نقشه شوم مجلس و دولت و کل  

طبقه حاکم را بايد جدی گرفت و با تمام قوا بايد 
که روحانی گفت کارگران  وقتی.  آن را خنثی کرد

پيمانی ربطی به وزارت نفت ندارند، او آشکارا 
صدها شرکت پيمانکاری در نفت و .  دروغ گفت

گاز و پتروشيمی فعال هستند که طرف قرارداد 
های مختلف  خود دولت بخش.  وزارت نفت هستند

های  صنعت نفت و گاز و پتروشيمی را به شرکت
ها هزار کارگر  ده.  پيمانکاری واگذار نموده است

ای و کارگر غير دائم در اين  پيمانی و پروژه
ها  کار و وظايف آن کنند و تمام ها کار می شرکت

در چهارچوب وظايف صنعت نفت و گاز و 
پتروشيمی است و همان کار و وظايفی را انجام 

. دهند دهند که کارگران رسمی انجام می می
وقت چطور اين حجم عظيم نيروی کار که  آن

دهند به  اکثريت کارگران نفت را تشکيل می
صنعت نفت و وزارت نفت ربطی ندارند؟ و تازه 
اگر اين کارگران به دولت و وزارت نفت ربطی 

ندارند، چگونه است که وزير کار بايد مشکالت 
کند؟ روشن است که اين "پيگيری"ها را  آن

فرمايش حسن روحانی حرف مفت و سخن 
گويد و البته که  وی ياوه می.ای بيش نيست پايه بی

اهميت شمردن و کوچک  به عمد، ضمن بی
وانمود کردن کارگران پيمانی و اعتصاب فراگير 

ها در اساس ايجاد نفاق و  نظير آن و سراسری کم
. کند دودستگی درميان کارگران نفت را دنبال می

کند که مجلس و  روحانی همان هدفی را تعقيب می
وجه  هيچ اين به.  کند کميسيون انرژی آن دنبال می

تصادفی نيست که در مجلس از کارگران 
غيررسمی و اعتصاب بزرگ و فراگير و 

اين تصادفی .  شود ها حرفی زده نمی مطالبات آن
نيست که  روحانی و کل کابينه و وزارت نفت 

زنند و  وی در اين مورد مهر سکوت بر لب می
اين، .  گيرند نيروی کار غيررسمی را ناديده می

اين، يک تاکتيک آگاهانه .  يک سياست است  
برای ايجاد نفاق و دودستگی درميان کارگران 

غرضی و هرکس که  وگرنه هر بی.  نفت است
توانست  چنين  داشت، نمی چشمی برای ديدن می

ديده برهم نهد و خورشيد تابان اعتصاب کارگران 
 .غيررسمی نفت را نبيند

اکنون اين ايده بسيار مضر و خطرناک  هم
کنند که  رادارند از زبان کارگران پيمانی شايع می

". اند آلود ماهی گرفته های نفت از آب گل رسمی"
 ٨الحال و ضد کارگری ايلنا  خبرگزاری معلوم
اصطالح يک کارگر پيمانی  تير از قول به

آلود ماهی  های نفت از آب گل رسمی:"نوشت
اعتراض را ما "،"  گيرند اند يا دارند می گرفته

 "!ها شد صورت داديم، امتيازات نصيِب  آن
زند و  خبرگزاری ايلنا دارد به اين قضيه دامن می

ً همان کاری را انجام می دهد که کميسيون  عينا
دولت و وزارت نفت آن، دارند .   انرژی مجلس

. کنند درميان کارگران نفت دودستگی ايجاد می
مجلس و کميسيون انرژی آن همين کار را 

خوار دستگاه  های جيره کنند و خبرگزاری می
. اند سرکوب از نوع ايلنا نيز به همين کار مشغول

ايجاد نفاق و دودستگی درميان کارگران نفت يک 
نقشه آگاهانه و تالش سيستماتيکی است که بايد آن 

 . را يک هشدار جدی تلقی نمود
کارگران نفت اعم از رسمی يا غيررسمی بايد 

ها  هوشياری خود را دوچندان سازند و تمام تالش
. افکنانه دشمن را خنثی سازند های نفاق و دسيسه

داند  هر کارگر آگاه پيمانی و غيررسمی نيک می
اگر مجلس و دولت و وزارت نفت آن  تا اين 

ها توجهی نکرده اند،  های آن لحظه به خواست
کارگران .  هيچ ربطی به کارگران رسمی ندارد

غيررسمی چنانکه تاکنون نيز در عمل نشان 
افکنانه  های نفاق گونه کوشش اند نسبت به اين داده

هوشيار بوده و از همکاران رسمی خود نيز 
کارگران رسمی اکنون .  اند مکرر حمايت نموده
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در اين گزارش  سعی شده در مورد نيروهای  
طور  قراردادی نفت ، نيروهای رسمی و همين

پيمانکاری  و در کل از مجموعه نفت يک آمار 
 . تری داشته باشيم دقيق

آمده، چهل هزار نيروی  دست طبق آخرين آمار به
رسمی در مجموعه وزارت نفت مشغول بکار 

نيروی قرارداد مدت معين که  ٨۵٠.  هستند
در ادامه در مورد اين (ساله دارند  قرارداد ده

نيروهای ).  دهيم نيروها توضيح بيشتری می
دوازده .  هزار نفر هستند ٣۴قرارداد مدت موقت 

هزار و پانصد نفر از اين نيروها مدرک باالی 
ديپلم و  مابقی مدرک فوق.  ليسانس تا دکترا دارند

از اين نيروها در مجموعه نفت، .  ديپلم دارند
نوزده هزارتا در منطقه خوزستان مشغول بکار 

 .هستند
 ١١٠(  نيروهای پيمانکاری صد و ده هزار نفر 

باشند که در کل مجموعه نفت مشغول  می)  هزار
يکسری از اين نيروها، نيروهای .  به کار هستند

درواقع بخش اصلی اين .  باشند ای می پروژه
نيروها يعنی نزديک به هفتادتا هشتاد درصد 

باشند که  ای می نيروی پيمانکاری نيروهای پروژه
ها و  در پروژه هائی مثل عسلويه، پتروشيمی

بخش اصلی .  کنند های مختلف نفت کار می بخش
ها مشغول  اين نيروها در عسلويه و پتروشيمی

قرارداد کاری اين نيروها اساساً .  بکار هستند
صورت که  بدين.  وکتاب مشخصی ندارد حساب

قراردادها از يک ماه تا شش ماه دارای نوسان 
هست و درواقع با اتمام کار، قرارداد کار نيز به 

يعنی پيمانکار يک پروژه را .  رسد پايان می
گيرد و هر  دارد و اين نيروها را بکار می برمی

حقوقی را که دوست داشت به اين کارگران 
مرخصی کارگران در اين مدت را نيز .  دهد می

کند و تابع قانون کار و اداره  پيمانکار تعيين می
پيمانکار هر جور دلش خواست برای .  کار نيست

فقط در مورد  يعنی نه.  کند گيری می نيرو تصميم
شرايط کار نيروی کار، که برای زندگی 

که بعضاً  نحوی گيرد به کارگران نيز تصميم می
توانند به  نزديک به پنج تا شش ماه کارگران نمی

به همين دليل اين .  خانواده خود سر بزنند
فشار بسيار و مضاعفی قرار  کارگران تحت

گونه امکانات رفاهی  در اختيارشان  هيچ.  دارند
گيرد، تنها يک گيتی هست يک کانکسی  قرار نمی

شده  هست برای خواب شب در اختيارشان گذاشته
گونه امکانات تفريحی وجود  است و ازآنجاکه هيچ

ندارد،اين موضوع باعث شده که بسياری به مواد 
های  ناگفته نماند که در پروژه.  مخدر روی آورند

وفور يافت  عسلويه ، انواع  مواد مخدر به
 . شود می

يک سری ديگر از نيروها، نزديک به چهار تا 
های حفاری و بخش  پنج هزار نفر در پروژه

اين نيروها .  خيز مشغول بکار هستند مناطق نفت
کنند يعنی چهارده  صورت اقماری کار می نيز به

اين .  روز کار و چهارده روز استراحت دارند
توانند به  نيروها نسبتاً شرايط بهتری دارند و می

اما اين نيروها نيز در .  های خودسر بزنند خانواده
عمل چهارده روزی که سر کار هستند درواقع 

باشند، زيرا محل  يک ماه در اختيار شرکت می
خواب نيز در همان محيط کار هست و هرلحظه 

برای .  و با هر اتفاقی بايد سر کار حاضر باشند
گونه امکانات رفاهی موجود  اين نيروها نيز هيچ

نيست و در اين چهارده روز تنها يا کار هست و 
يا خواب و اين باعث شده که کارگران حتی از 

شوند زيرا  غذا خوردن نيز زده و منصرف می
دهند بجای غذا  چنان خسته هستند که ترجيح می

اين خستگی جسمی و .  خوردن فقط بخوابند
شود که حتی زمانی که بعد از  روحی باعث می

گردند نيز از  چهارده روز به خانه خود بازمی
جمع فراری باشند و دو سه روز اول کامالً خود 

کنی که مثالً  احساس می.  کشند را از جمع کنار می
کيف پولت که در جيبت است وقتی از محيط دکل 

شوی با آن کامالً بيگانه هستی و از  خارج می
پرسی اين مال چه کسی است؟ در آن  خود می

محيط حتی با پول نيز غريبه هستی و هيچ 
درواقع .  ارزشی برای خريدوفروش برايت ندارد

وقتی پس از چهارده روز .  يک دنيای ديگر است
گذرد  به يک دنيای ديگر ميايی، يک مدت که می

شود و  عمالً روابطت نسبت به اجتماع سرد می
ً ديگر آن رغبت و ميل گذشته نسبت به  قطعا

های اجتماعی را نداری که اين ازنظر  محيط
روانی جای کار و بررسی دارد و روانکاوی بايد 
بشود و مسئله خيلی مهمی است چراکه در 

تواند برای آن نيرو مشکل ايجاد  درازمدت می
 . کرده و او را از زندگی ساقط کند

يک بخش ديگر از نيروها، که مدت معين نام 
باشند که سفارشی  نفر می ٨۵٠دارند و نزديک به 

وزارت نفت هستند و هر دولتی که سر کار باشد، 
های مجلس  ها و يا افراد نزديک به نماينده نماينده

و اعضای کابينه، فرزندان و آشنايان خودشان را 
ها  کنند و قرارداد مدت معين با اين وارد کار می

ساله  اين قرارداد مدت معين ده.  شود بسته می
هست  که تا پايان دو دوره کابينه يعنی هشت سال 

مانند و بعداً نيروی آزاد  يا حتی ده سال باقی می
ها را  هستند و بستگی دارد که آيا دولت بعدی اين

خواهد يا نه اگرچه در عمل نيرويی که ده سال  می
کارکرده است عمالً توسط دولت بعدی کنار 

شود و اين باجی است که دولت به  گذاشته نمی
اين نيروها در بهترين .  دهد مجموعه مجلس می

جاها و در وزارتخانه مشغول به کار هستند و 
حقوقشان نيز برابر با نيروهای رسمی است و از 

 . باشند وضعيت خوبی برخوردار می
طی اعتراضات اخير کارگران نفت، وزارت نفت 
سريعاً نيروهای رسمی را ارزشيابی کرد و بر آن 

ها وعده رسيدگی داد و در برابر  مبنا به آن
نيروهای پيمانی خود را تبرئه و ادعا کرد 
نيروهای پيمانکاری زيرمجموعه نفت نيستند و 

ها  بايست برای آن درنتيجه پيمانکار می
اما مگر پيمانکار با کی قرارداد . ريزی کند برنامه

بسته است؟ پيمانکار با وزارت نفت قرارداد دارد 
ها بخواهد که به  بايست از آن و وزارت نفت می

متأسفانه پيمانکار دستش .  ها رسيدگی شود خواسته
کامالً  باز است، اختيار تام دارد و کارگران 

شدت استثمار و حقشان  پيمانی را آزار داده و به
حال در مورد نيروهای  درعين.  کند را پايمال می

قراردادی، وزارت نفت مدعی شده است که 
ها تابع قوانين وزارت نفت هستند و نيروی  اين

وزارت .  قراردادی تابع قوانين نيروی کار نيست 
وچهار هزار نيرو را زيرمجموعه  نفت که سی

گونه امکاناتی نيز  وزارت نفت کرده است اما هيچ
نويس  خودش قانون دست.  ها نداده است  به آن

کرده که اين نيروها تابع قانون اداره کار نيستند و 
زيرمجموعه اداره نفت هستند خب در اين 

شود؟ طبق بند  چرا شاملشان نمی ١٠صورت بند 
ده هر کدی که در فيش حقوقی نيروی رسمی 

شود برای نيروی قراردادی نيز بايد درج  درج می
اما اين نيز شامل نيروهای قراردادی .  شود
رسد ميگويند اين  شود و کار که به اينجا می نمی

حال  درعين!  نيرو قراردادی است و رسمی نيست
درآوردی و استثمار شديد اين  با وضع قوانين من

نيرو، حتی بعد از ده سال کار نيز در حالت 
يازده ماه در سال .  اند بالتکليفی نگاه داشته شده

! شود کارمند  شود و يک ماه می کارگر می
شود و بعد  دوباره برای عيد کارمند حساب می

صورت که عيدی را   بدين.  مجدداً کارگر
که درواقع !  کارمندی بگيرد و پاداش را کارگری 

ميزان پاداش يک نيروی رسمی يا کارمندی بين 
شش تا هفت ميليون تومان است ولی وقتی اين 
نيروی قراردادی را کارگری حساب کنند پاداش 

در سال دو نوبت پاداش .  ميليون تومان است يک
شود و اين نيروها در سال دو ميليون فقط  داده می

ولی نيروی رسمی چهارده ميليون .  گيرند می
تومان برای پاداش دريافتی دارد چون کارمند 

های بعد مجدداً کارمند  ولی ماه.  شود حساب می
سؤال .  شود که عيدی را کارمندی بگيرد می

اينجاست که اين قوانين را کی نوشته است که 
يازده ماه کارگر باشی و يک ماه بشوی کارمند 

ات را کارمندی بدهند؟ طبقه حاکم و  که عيدی
اند برای سود  وزارت نفت اين قوانين را نوشته

بيشتر خودشان و هيچ اهميتی برای اين نيروها 
بايستی  همين دليل اين نيروها می  به.  قائل نيستند 

بيشتر فشار بياورند و مبارزه کنند تا بتوانند به 
آنچه مسلم است هيچ دولت .  حقوق خودشان برسند

و هيچ ارگانی اين روند را به نفع نيروی 
کارگری تمام نخواهد کرد چون اين وضعيت فقط 
به نفع خودشان است و هر دولتی سرکار باشد 

 . دهد همين روند را ادامه می
بايست به فرياد خودش  فقط کارگر است که می

 .برسد و با اتحاد و مبارزه، حق خود را بگيرد
 

 گزارش يک فعال کارگری داخل کشور 
 پيرامون ترکيب نيروی کار در صنعت نفت 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٩درصفحه   

تا جايی که اکنون انعکاس اين دادخواهی در دستور  
کار سازمان عفو بين الملل، گزارشگر ويژه حقوق  
بشر سازمان ملل در امور ايران و ديگر نهادهای  

 .حقوق بشری جهان قرار گرفته است 
پس از اعالم انتصاب ابراهيم رئيسی به عنوان  
رئيس جمهور نظام، سازمان عفو بين الملل، از  
جمله اولين نهادهای بين المللی بود که خواستار  

" جنايت عليه بشريت "تعقيب قضايی رئيسی بابت  
تنها ساعاتی پس از اعالم قطعی وزارت کشور  .  شد 

مبنی بر انتصاب رئيسی در پست رياست جمهوری  
نظام، اگنس کاالمار، دبيرکل سازمان عفو بين الملل  
با صدور بيانيه ای خواستار آن شد که ابراهيم  

جنايات عليه  "رئيسی بابت اقداماتش که وی آن را  
 . خوانده، تحت تحقيقات کيفری قرار گيرد " بشريت 

، در يک موضع  ١۴٠٠ خرداد    ٢٩ کاالمار، روز  
"گيری عليه رئيسی اعالم کرد  اينکه ابراهيم  : 

رئيسی به مقام رياست جمهوری دست پيدا کرده  
است به جای آنکه به دليل ارتکاب جنايات عليه  
بشريت، از جمله قتل، ناپديدسازی قهری و شکنجه  
تحت تعقيب قرار بگيرد، نمودی فجيع از سلطه  

دبيرکل سازمان  ".  مطلق مصونيت در ايران است 
عفو بين الملل، در ادامه ضمن درخواست از  
شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت ورود به  

سازمان  : "موضوع پرونده ابراهيم رئيسی گفته است 
مستند سازی کرد که چگونه    ١٣٩٧ ما در سال  

شهر  "  هيئت مرگ "ابراهيم رئيسی عضوی از  
، چندين هزار مخالف  ١٣۶٧ تهران بوده که در سال  

و دگرانديش سياسی را در زندان های اوين و  
گوهردشت تحت ناپديدسازی قهری قرار داده و به  

سرنوشت اين  ...طور فراقضايی اعدام کرده است 
قربانيان و محل دفن پيکرشان تا امروز به نحو  
سازمان يافته توسط مقامات ايران پنهان شده است،  
امری که مصداق ارتکاب ادامه دار جنايت عليه  

 ". بشريت است 
دبيرکل سازمان عفو بين الملل، عالوه بر نقش موثر  

، به نقش فزاينده او  ۶٧ رئيسی در قتل عام تابستان  
در سرکوب های شديد و نقض حقوق بشر در  
: دوران رياست بر دستگاه قضايی هم گفته است 

ابراهيم رئيسی در مقام رئيس قوه قضاييه، ناظر بر  "
سرکوب فزاينده حقوق بشر در ايران بوده است،  
سرکوبی که دستگيری بی ضابطه صدها تن از  
معترضان مسالمت جو، مخالفان و دگرانديشان،  
مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه های اقليت  

 ".تحت ستم را به همراه داشته است 
يک هفته پس از صدور بيانيه دبيرکل سازمان عفو  
بين الملل، جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق  

  ٨ بشر سازمان ملل در امور ايران نيز در تاريخ  
تير، طی يک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری  
رويترز خواستار انجام تحقيقات مستقل در باره نقش  
ابراهيم رئيسی در اعدام زندانيان سياسی در تابستان  

جاويد رحمان گفته است، در سال های  .  شد   ۶٧ 
شهادت ها و مدارکی در اين  "گذشته دفتر او به  

؛ که اگر شورای حقوق بشر  "زمينه دست يافته است 
را  "  تحقيقات مستقلی "سازمان ملل يا ساير نهادها،  

 در اين زمينه  آغاز کنند،  آماده به  اشتراک گذاشتن 

 .اين مدارک است   
جاويد رحمان، ضمن نگرانی از گزارش های  

" تخريب گورهای دسته جمعی "موجود در مورد  
برای پنهان کردن موضوع  قتل عام زندانيان  

فکر می  : "، اعالم کرده است ۶٧ سياسی در تابستان  
کنم آالن زمان آن فرا رسيده  و بسيار مهم است که  
حاال که آقای رئيسی، رئيس جمهوری شده، ما  

[ميالدی    ١٩٨٨ تحقيقاتی در باره آنچه در سال  
اتفاق افتاد و نقش افراد را آغاز  ]  شمسی   ١٣۶٧ 

در غير اين صورت ما نگرانی های جدی در  ...کنيم 
باره اين رئيس جمهور، نقش او، نقش گزارش شده  
او خواهيم داشت که به صورت تاريخی در اين  

 ". اعدام ها ايفا کرده است 
پس از اظهار نظر جاويد رحمان، گزارشگران  

نيز از خواست جاويد رحمان  )  RSF(بدون مرز  
مبنی بر تشکيل کميسيون تحقيق در شورای حقوق  

 .بشر سازمان ملل متحد حمايت کردند 
آنتوان برنارد، مدير بخش جلب حمايت جهانی و  
: راهبرد حقوقی گزارشگران بدون مرز اعالم کرد 

گزارشگر ويژه  سازمان ملل تاييد کرده است،  "
سندهايی مبنی بر نقش آفرينی ابراهيم رئيسی در اين  

برای بازگشايی پرونده  "  جنايات عليه بشريت "
در اين باره در دستور روز قرار دادن  .  وجود دارد 

تشکيل کميسيون تحقيق در شورای حقوق بشر  
. سازمان ملل، نخستين گام و اهميتی ضروری دارد 

اين کميسيون بايد از حمايت همه جانبه  اعضای ملل  
 ".متحد بهره مند شود 

تا اينجای قضيه روشن است که عالوه بر خانواده  
،  ۶٧ تا    ۶٠ های جانباختگان سال های خونين  

سازمان ها چپ و کمونيست، زندانيان جان بدر برده  
و همه نيروهايی که در    ۶٠ از کشتارهای دهه  

عرصه داخلی خواهان محاکمه ابراهيم رئيسی و  
ديگر آمران و عامالن کشتار و جنايات در ايران  
هستند، اکنون نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر  
نيز به همراهی با کمپين دادخواهی توده های مردم  

اگرچه اقدامات کنونی اين  .  ايران روی آورده اند 
نهادهای بين المللی بسيار دير هنگام بوده است، بايد  
و از ظرفيت بين المللی اين نهادهای حقوق بشری  
برای دادخواهی و محاکمه جمهوری اسالمی سود  

اما در عين حال نبايد فراموش کرد که از  .  برد 
سال    ٣٣ ، زمان درازی به مدت  ۶٧ کشتار تابستان  

و از سرکوب و قتل عام های سال های نخست دهه  
در  .  سال گذشته است   ۴٠ هم، زمانی به بلندای    ۶٠ 

تمامی اين سال های سرکوب و کشتار و مرگ، همه  
اين نهادهای بين المللی و سازمان های حقوق بشری  
وابسته به سازمان ملل، حی و حاضرموجوديت  
داشتند و اين کشتارها را می ديدند، پس چرا در  
تمامی اين سال ها در سکوتی رنج آور فقط نظاره  
گر قتل و کشتار و جنايات جمهوی اسالمی بودند و  

کميسيون  "و ايجاد  "  تعقيب قضايی "هرگز خواستار  
برای محاکمه جنايتکارانی نظير رئيسی و  "  مستقل 

 . رئيسی های ديگر نشدند 
اگر آنان  .  پاسخ به اين پرسش، بسيار روشن است 

امروز به اين نتيجه رسيده اند که ابراهيم رئيسی را  
قرار دهند، اين تصميم و  "  تعقيب قضايی "مورد  

اقدام آنها برگرفته از شرايط انقالبی حاکم بر جامعه  
و تشديد روند مبارزاتی توده های مردم ايران است  
که برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی خيز  

در يک کالم، مواضع کنونی اين  .  برداشته اند 
نهادهای بين المللی را بايد متاثر از تداوم دادخواهی  
مادران خاوران، پيگيری خانواده های جان باختگان  

، تالش سازمان های کمونيست و چپ و  ۶٠ دهه  
انقالبی، افشاگری مداوم زندانيان سياسی جان بدر  

و مستندسازی نهادهای مردمی    ۶٧ برده از کشتار  
خواهان محاکمه آمران و عامالن کشتارهای فجيع  

روند  .  سال گذشته ديد   ۴٢ جمهوری اسالمی در 
پيگيرانه دادخواهی مادران خاوران و مستندسازی  
از جنايات و کشتارهای جمهوری اسالمی توسط  
نهادهای مردمی در عرصه جهانی آنچنان موثر  
واقع شده که سازمان عفو بين الملل نيز در تابستان  

صفحه ای باعنوان    ٢٠٠ با انتشار گزارش    ٩٧ 
جنايت  "، از ادامه ارتکاب  "اسرار به خون آغشته "

. در جمهوری اسالمی پرده برداشت "  عليه بشريت 
اسرار به  "صفحه ای    ٢٠٠ فراموش نکنيم، گزارش  

سازمان عفو بين الملل که به مستند  "  خون آغشته 
سازی در باره ابعاد فاجعه بار قتل عام زندانيان  

پرداخته است، درست چند    ۶٧ سياسی در تابستان  
ماه بعد از خيزش انقالبی توده های مردم ايران در  

از آن زمان تا کنون که  .  انتشار يافت   ٩۶ ديماه  
ابراهيم رئيسی به مقام رياست جمهوری نظام  
منصوب شده، جبش مردم ايران تحوالت عميقا  

قيام توده های  .  انقالبی را پشت سر گذاشته است 
، از جمله بزرگترين  ٩٨ مردم ايران در آبان  

سرنگونی  .  تحوالت انقالبی اين دوران بوده است 
سرنشين توسط پدافند    ١٧۶ هواپيمای اوکراينی با  

، يکی ديگر  ٩٨ ديماه    ١٩ هوايی سپاه پاسداران در  
از جنايات جمهوری اسالمی در همين دوران  

سال های  .  پرتالطم سه ساله رخ داده است 
پرتالطمی که کارگران و توده های مردم ايران با  
گسترش اعتصابات و مبارزات علنی خود، آشکارا  
در مسير سرنگونی جمهوری اسالمی قدم برداشته  

سال های سرنوشت سازی که تداوم پژواک  .  اند 
دادخواهی مادران خاوران، با دادخواهی مادران  

، مادران جان باختگان آبان  ٩۶ ، مادران ديماه  ٨٨ 
و خانواده های داغدار کشته شدگان هواپيمای    ٩٨ 

مسافربری اوکراينی آنچنان طنين انداز شد که  
سازمان عفو بين الملل و ديگر نهادها حقوق بشری  
را نيز بر آن داشت تا به دليل نقشی که ابراهيم  

 ۶٧تابستان  رئيسی در کشتار زندانيان سياسی در 
او به جرم  "  قضايی تعقيب "داشته است، خواستار 

 .شده اند " جنايت عليه بشريت "
همه اين تحوالت بين المللی مبنی بر تعقيب قضايی  
رئيسی و ديگر آمران و عامالن کشتار توده های  

رئيسی هم اکنون  .  مردم  را بايد مورد توجه قرارداد 
اين  .  از طرف آمريکا و اتحاديه اروپا تحريم است 

کشورها به کرات نشان داده اند که ظرفيت بااليی  
در مماشات با جمهوری اسالمی دارند و هرجا که  
منافع شان ايجاب کند، چه بسا به مصونيت سياسی  

سازمان  .  رئيسی در سفرهای خارجی او تمکين کنند 
عفو بين الملل و ديگر نهادهای حقوق بشری هم فاقد  

ابراهيم رئيسی  "  تعقيب قضايی "قدرت اجرايی برای  
پشتوانه سازمان عفو بين الملل، به رغم اينکه  .  هستند 

اگنس کاالمار، دبيرکل اين سازمان خواستار تعقيب  
قضايی ابراهيم رئيسی شده است، اما به دليل نداشتن  

١٠از صفحه   

 خواست محاکمه ابراهيم رئيسی را
 به مطالبه ای عمومی تبديل کنيم 
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٨از صفحه   

٩ 

۶از صفحه   

بايد به ياری رفقای کارگر غيررسمی خود 
ها و اعتصابشان حمايت کنند  بشتابند، از خواست

و اتحاد و اتفاق تمام کارگران نفت را در برابر 
ها در عمل نشان دهند و  داران و دولت آن سرمايه

های مخرب برای ايجاد نفاق  سازی تالش در خنثی
نبايد بگذاريم .  و دودستگی نقش خود را ايفا کنند

شکافی درميان کارگران نفت ايجاد شود و هر 
شکاف احتمالی بايد فوراً با آگاهی و اتحاد 

های مشترک کارگران  خواست.  کارگران پر شود
ها در برابر طبقه حاکم،  نفت و جايگاه واحد آن

. تواند و بايد مبنای وحدت مستحکم آنان باشد می
طبقه حاکم و تمام پادوان ريزودرشت آن، که از 
اتحاد، تشکل و مبارزه کارگران نفت سخت 

ای برای شکستن اين  وحشت دارند، به هر حربه
اتحاد و ممانعت از مبارزه متحد و متشکل 

درست در همين .  شوند کارگران نفت متوسل می
شرايطی که شرح آن رفت، وزارت کار رژيم و 

های مذبوحانه  عناصر وابسته به آن، تالش
ديگری را نيز درميان کارگران غيررسمی آغاز 

اند که سر اعتصاب را به سنگ بکوبند و  نموده
جلو رشد و گسترش اعتراض و اعتصاب را 

شورای "  تير  ١٢مطابق اطالعيه مورخ .  بگيرند
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

ده با برخی مقامات   -افرادی از کمپين بيست
نزديک به ابراهيم رئيسی ازجمله سعيد جليلی 

در اين ديدار وعده .  اند ديدار و گفتگو داشته
شده که در آغاز کار کابينه رئيسی جلسه  داده

ديگری نيز برگزار و شورای اسالمی کار ايجاد 
از کارگران در مقابل کارفرما و "شود که  

دهی  شورای سازمان"   ."پيمانکار حمايت کند
اکنون  از هم"  اعتراضات کارگران پيمانی نفت

ساز از  هشدار داده و بر سينه هرگونه تشکل دست
نوع شورای اسالمی کار دست رد زده و صريحاً 

ما کارگران نفت همانند :"اعالم نموده است
تپه و فوالد اهواز و  همکارانمان در نيشکر هفت

کنيم که   ديگر مراکز کارگری قاطعانه اعالم می
. دهيم به ايجاد شورای اسالمی در نفت تن نمی

دهی اعتراض، تشکل مستقل و  شورای سازمان
واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش 

کننده اين  تشکل و اتحاد کارگر باشد بايد تقويت
نه دنبالچه .  هايی از اين نوع باشد تشکل و تشکل
دهی اعتراض  شورای سازمان..  .شورای اسالمی

صدای ما کارگران نفت است و نماد اتحاد و 
 ."همبستگی کارگران است

فراموش نکنيم که اتحاد و تشکل دو فاکتور بسيار 
بدانيم و آگاه .  مهم مبارزه کارگران نفت است

های  باشيم که حفظ اتحاد ، ايجاد و تحکيم تشکل
کننده درميان کارگران رسمی يا  مستقل هماهنگ

ويژه ايجاد تشکل واحد  غيررسمی و به
کننده اعتصابات تمام کارگران نفت، از  هماهنگ

ترين نيازهای لحظه فعلی و از ملزومات  مبرم
 .گسترش اعتصاب و مبارزه در نفت است

 
 

هوشيار باشيم و با اتحاد خود 
تاکتيک ايجاد نفاق در نفت را 

 خنثی کنيم

قدرت اجرايی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل  
خواسته تا به موضوع پرونده ابراهيم رئيسی ورود  

های بين    ها و نهاد   فراموش نکنيم که سازمان .  کند 
المللی حقوق بشر ازاين دست، در اساس توسط  
دولت های سرمايه داری و طبقه حاکم بر اين  

توان     پوشيده نيست که نمی .  کشورها سازمان يافته اند 
. به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اميد بست 

 پس چه بايد کرد؟ 
در شرايط کنونی، نظر به گستردگی مبارزات  
کارگران و توده های مردم ايران که برای  
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی خيز برداشته  
اند، افکار عمومی  در هر کجای اين جهان پهناور  

در سال های  .  به شدت عليه ابراهيم رئيسی است 
گذشته، نهادهای مردمی خارج از کشور همانند  
دادگاه مردمی ايران تريبونال و سازمان های بين  
المللی نظير عفو بين الملل در گستره ای وسيع عليه  

مستند  "  جنايت عليه بشريت "ابراهيم رئيسی به جرم  
هم اينک، در عرصه داخلی،  .  سازی کرده اند 

خانواده های جانباختگان، شبکه های اجتماعی، توده  
های ميليونی مردم ايران، عناصر مبارز و آزادی  
خواه داخل کشور بيش از هر زمان ديگری پرچم  
دادخواهی و محاکمه ابراهيم رئيسی را به اهتزار در  

در عرصه بين المللی هم، عالوه بر  .  آورده اند 
سازمان عفو بين الملل و گزارشگر ويژه حقوق بشر  
سازمان ملل در امور ايران و گزارشگران بدون  
مرز، سازمان های کمونيست ايرانی، نيروهای  
مبارز و آزادی خواه خارج از کشور، نهادهای  
دمکراتيک، اتحاديه ها، شبکه های اجتماعی و  
احزاب چپ و مترقی کشورهای اروپايی نيز در  

 گستره ای  وسيع  خواستار  دستگيری  و  محاکمه  

 . ابراهيم رئيسی هستند 
در چنين وضعيتی، حتی اگر آمريکا و اتحاديه اروپا  
با لغو تحريم رئيسی موافقت کنند، باز هم زير فشار  
سنگين افکار عمومی، هيچ کشور اروپايی برای  
.  ابراهيم رئيسی جای امنی نخواهد       بود 

خصوصا که نام ابراهيم رئيسی با پرونده محاکمه  
حميد نوری که به دليل شرکت در کشتار تابستان  

در کشور سوئد زندانی و منتظر محاکمه است    ۶٧ 
 . نيز، گره خورده است 

حال با توجه به مجموعه شرايط و واقعياتی که بدان  
اشاره شد، بايد برای همگان روشن شده باشد که  

سال    ۴٢ محاکمه رئيسی و ديگر آمران و عامالن  
کشتار و جنايت در ايران، پيوند ناگسستنی با رشد و  
گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ايران  

تا همين جا هم، تداوم دادخواهی مادران  .  دارد 
خاوران و گسترش مبارزات توده های مردم ايران  
نتايج پر باری را برای جنبش دادخواهی ايران رقم  

 . زده است 
آرزوی ديرينه دادخواهی مادران خاوران و تمام  
توده های مردم ايران در محاکمه و مجازات آمران  
و عامالن بيش از چهار دهه کشتار و جنايات  
جمهوری اسالمی در ايران، با سرنگونی انقالبی  

باتشديد  .  اين نظام فاسد و تبهکار متحقق خواهد شد 
مبارزات توده های مردم و گسترش اعتصابات  
سراسری کارگری، بايد مسير سرنگونی جمهوری  

رژيم جنايتکار جمهوری  .اسالمی را فراهم ساخت 
اسالمی را بايد با اعتصاب عمومی سياسی و قيام  
مسلحانه برانداخت و تمام جنايتکاران از نمونه  

 .ابراهيم رئيسی را محاکمه و مجازات کرد 
 
 
 
 
 
 
 

 خواست محاکمه ابراهيم رئيسی را
 به مطالبه ای عمومی تبديل کنيم 

ژوئن در حمايت از اعتصابات  ٣٠چهارشنبه 
 ۵٧کارگران نفت و گاز و پتروشيمی در بيش از 

شورای فعالين "شهر در ايران از طرف 
حزب "، "سوسياليست و آزاديخواه هامبورگ

فعالين "و "  کمونيست ايران حوزه هامبورگ
و با حمايت "  هامبورگ)  اقليت(سازمان فدائيان 

حزب مارکسيست لنينيست آلمان و رفقای 
مائوئيست آلمانی و انترناسيونال، اکسيونی در 

. يکی از مناطق کارگری هامبورگ برگزار شد
کننده با خواندن قطعنامه  تمامی جريانات شرکت

از کارگران شرکت  ضمن اعالم حمايت خود
نفت، گاز و پتروشيمی، دولت جمهوری اسالمی 
را که به وجود آورنده تمامی مشکالت برای 
ً کارگران و اقشار  مردم ايران و مخصوصا
زحمتکش جامعه است ، شديداً محکوم کردند و 
خواستار ادامه مبارزه مردم برای سرنگونی 

 .انقالبی رژيم جمهوری اسالمی شدند

گزارشی از آکسيون حمايت و همبستگی با مبارزات کارگران شرکت نفت 
 و پتروشيمی در هامبورگ

 باد سوسياليسم باد انقالب زنده زنده
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٨درصفحه   

١از صفحه   

١٠ 

گره    ۶٧ قتل عام زندانيان سياسی در تابستان خونين  
خورده است، بازخوانی اين جنايت هولناک در  
صدر اخبار سازمان ها، نهادها و نيروهايی قرار  
گرفت که از دهه های گذشته خواهان محاکمه  

 .بودند " جنايت عليه بشريت "ابراهيم رئيسی به جرم  
مادران خاوران و مجموعه خانواده های جانباختگان  
دهه شصت، بويژه خانواده های جانباختگان قتل عام  

، از جمله نخستين گروه هايی بوده  ۶٧ فجيع تابستان  
اند که همواره بر محاکمه آمران و عامالن اين  

آنان، طی دهه های  .  جنايات هولناک پای فشرده اند 
متمادی، با صبوری و پايداری قابل تحسينی نام و  
خاطره عزيزان شان را زنده نگه داشتند، با مقاومت  

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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و ايستادگی در مقابل تمامی سرکوبگری های  
دستگاه قضايی به دادخواهی از فرزندانشان ادامه  
دادند و در اين مسير سخت و جانفرسا در هيچ  
. زمانی پرچم دادخواهی را بر زمين نگذاشتند 

ايستادگی مادران خاوران و استواری آنان در زنده  
نگه داشتن مطالبه دادخواهی سبب شد تا نهادهای  

مطالبه بر حق    حقوق بشری سازمان ملل نيز به اين 
در اين ميان، انتصاب ابراهيم  .  آنان تمکين کنند 

رئيسی و نشستن او بر صندلی رياست جمهوری  
رژيم، سبب شد مطالبه دادخواهی مادران خاوران  
. در محاکمه ابراهيم رئيسی پژواک بيشتری پيدا کند 

 خواست محاکمه ابراهيم رئيسی را
 به مطالبه ای عمومی تبديل کنيم 

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


