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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

١٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 خشم انقالبی
 

های زحمتکش  های خشم و نارضايتی توده شعله
فشارهای .  کشد مردم ايران از هر سو زبانه می

اجتماعی و سياسی بيش از آن   -متعدد اقتصادی
ادامه .  ها را تحمل کنند است که مردم بتوانند آن

اعتراض و .  وضع موجود ديگر ممکن نيست
ها به بار  همه سختی مبارزه عليه نظمی که اين

آورده، به جزئی از زندگی روزمره مردم 
خشم و انزجار از طبقه حاکم .  شده است تبديل

کارگران که با .  سراسر ايران را فراگرفته است
اند،  ترين شرايط مادی و معيشتی مواجه وخيم
روزه در شهرهای مختلف، اعتصابات،  همه

. کنند برپا می  های اعتراضی و راهپيمايی تجمع
ها هزار کارگر نفت، گاز و پتروشيمی سه هفته  ده

. برند است که در اعتصاب به سر می
دار  های اعتراضی دامنه بازنشستگان به تجمع

. دهند برای  تحقق مطالبات خود ادامه می
گروهای مختلفی از معلمان به اعتصاب و 

تجمع .  اند های اعتراضی روی آورده تجمع
روزی کارنامه سبزها به همراه فرزندان  شبانه

خود در اعتراض به بالتکليفی استخدامی، مقابل 
 . وپرورش، ادامه دارد وزارت آموزش

پرستاران در تعدادی از شهرها با برپائی 
های اعتراضی خواستار بهبود شرايط کاری  تجمع

و معيشت خود، افزايش حقوق و رفع تبعيض 
گروهی از پزشکان خواستار برکناری .  هستند

اعتراضات به سطح خرده .  اند وزير بهداشت شده
دهقانان و .  توليدکنندگان نيز بسط يافته است

های رژيم  دامداران اعتراض خود را به سياست
با .  اند ها کشيده به شهرها و در مقابل استانداری

افزايش مجدد کشتار مردم ايران درنتيجه شکست 
و ناتوانی رژيم در کنترل بيماری کرونا، نبود 

درپی مقامات دولتی،  های پی واکسن و دروغ
کلی در ميان مردم  سيستم بهداشتی و درمانی به

ای در  سابقه اتفاق بی.  رسوا و مفتضح شده است
داده است و گروهی از مردم ايران  جهان رخ

برای نجات جان خود و تزريق واکسن به 
بر تعداد شهرهايی .  کنند کشورهای ديگر سفر می

اند  که مردم حتی از داشتن آب آشاميدنی محروم 

اعتصاب فراگير و سراسری 
ای نفت  کارگران پيمانی و پروژه

خرداد انتشار  ٣٠که فراخوان آن 
تير  ٢٠يافت، امروز يکشنبه 

وارد بيست و يکمين روز   ١۴٠٠
اين اعتصاب .  خود شده است

رغم تهديدات  نظير، به بزرگ و  کم
و ترفندهای گوناگون طبقه حاکم 
برای به شکست کشاندن آن، 

 فقط يک دولت رسوا و
 رو به زوال با مردمش اين چنين می کند 

 
خاموشی های مکرر برق، راه تنفس بر .  اين روزها، خشکسالی و تشديد گرما در ايران بيداد می کند

اپيدمی کرونا به .  بی آبی از هر سو بر گلوی کودک و زن و مرد چنگ انداخته است.  مردم گرفته است
رنج و درد و عذاب و مرگ .  پيک پنجم رسيده و نشانه های پيک ششم نيز از هم اکنون آشکار شده است

دولت جمهوری اسالمی اما بدون کمترين دغدغه ای به تماشای وضع .  از هر سو بر مردم ايران می بارد
 . موجود نشسته و بر مرگ روزانه توده های مردم ايران لبخند می زند

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٨شماره  ١۴٠٠تير  ٢١ –سال  چهل و سه 

٩درصفحه   

 دسيسه طبقه حاکم برای ايجاد 
 در صنعت نفت را خنثی کنيم" شورای اسالمی"

 شان را از  مردم انتقام عزيزان
 جمهوری اسالمی خواهند گرفت

 
ماهی که  ١٧.  ماه است که بدون وقفه و بدون نفسی آسوده، مردم ايران درگير شيوع کرونا هستند ١٧

لياقتی حکومت اسالمی و از  چگونگی برخورد حکومت اسالمی برای مقابله با شيوع کرونا، بی
ماهی که جان صدها هزار ايرانی که از آمار  ١٧.  پاشيدگی دستگاه حکومتی را آشکارتر ساخت هم

ها  های ايران و عراق بسيار فراتر است، تاراج آمال سياسی و دروغ ی دولت شدگان جنگ هشت ساله کشته
 .و هجويات مقامات جمهوری اسالمی شد

 محيط زيستی ويران و مردمی خشمگين
 

زای  و بحران  بار حاکميت چهل و چند ساله خشم، اعتراضات و اعتصاباتی ناشی از آشکاری نتايج فاجعه
های  ها، پيگيری سياست يکی از اين عرصه.  ها تجلی يافته است رژيم جمهوری اسالمی در تمامی عرصه

اگر قطعی آب و برق در روزهای اخير يکی .  مخرب محيط زيستی طی بيش از چهار دهه گذشته است
های عيان آن گشته و اعتراضاتی فراگير و سراسری را برانگيخته است، اما ساليان مديدی است  از جلوه

اعتراضات کشاورزان و :  کند که اعتراضات به اين بحران خود را در اشکال گوناگون بازنمايی می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

:کانادا –ونکور   
برگزاری آکسيون   

در دفاع از اعتصابات  
 کارگری در ايران
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شود و پيامد آن  اعتراضات  پيوسته افزوده می
متعددی است که در برخی شهرها و مناطق در 

ويژه زندگی روزمره  اما آنچه به.  جريان است
عموم مردم را در گرمای تابستان تباه کرده ، 

کلی  درپی است که زندگی را به های پی خاموشی
ای را  فلج کرده و خشم  و اعتراض گسترده

در برخی شهرها تجمعات .  برانگيخته است
اعتراضی به قطع برق برپاشده و مردم معترض 

.  اند عليه سران و مقامات رژيم  شعار سر داده
دهنده خشم و اعتراض  تمام اين اعتراضات نشان

ای است   های مردم ايران عليه طبقه انقالبی توده
که چهار دهه کشور را چاپيده است، ميلياردها 
دالر از قبل استثمار کارگران و غارت منابع 
عمومی به جيب زده، اما  حتی آب و برق 

همه  اين.  ضروری مردم را تأمين نکرده است
اعتراضات و مبارزاتی که  تنها در طول سه 

بازی  شب هفته پس از تحريم گسترده خيمه
دهنده خشم  داده است، نشان انتخاباتی رژيم رخ

کران مردم ايران از  انتها و نفرت و انزجار بی بی
 . نظم ارتجاعی حاکم بر ايران است

داده و به  تمام آنچه که در همين مدت کوتاه رخ
هايی از آن اشاره شد، بازتاب بحران  نمونه

سياسی ژرفی است که جامعه ايران را فراگرفته 
گرفته  اين بحران بر پايه شرايطی شکل.  است

اجتماعی موجود درنتيجه   -است که نظم اقتصادی
بست  تشديد تضادهای کليت اين نظم، در بن

حلی  عبوری گرفتار آمده و طبقه حاکم راه غيرقابل
باگذشت هرروز .  برای خروج از آن ندارد

تر و برای توده مردم  شرايط مدام وخيم
واقعيتی است بر .  تر شده است تحمل غيرقابل

ويژه در چند سال اخير  همگان آشکار که به
پيوسته سطح معيشت کارگران و زحمتکشان 

بر تعداد مردمی که به زيرخط .  تنزل کرده است
شده و بيکاری مدام  اند، افزوده فقر فرو رفته

پيش  گسيخته به تورم، عنان.  يافته است افزايش
تازد و بهای کاالها و خدمات، روزمره  می

ترين مايحتاج روزمره  مبرم.  يابد افزايش می
. تر شده است تر و گران مردم، ناياب، کمياب

ها تن  يافته که ميليون هزينه مسکن چنان افزايش
های سنگين  از مردم ديگر قادر به پرداخت اجاره

ای  در شهرها نيستند و به مناطق حاشيه
آمارهای رسمی از افزايش جهشی  .  اند شده رانده

.  دهند نشينان در ايران خبر می تعداد حاشيه
وضعيت بهداشت و درمان ، آموزش،  

های علمی، ورزشی و فرهنگی  فعاليت
حتی تأمين آب .  بار تر شده است روز اسف روزبه

و برق موردنياز مردم اکنون به يکی از 
 .شده است  معضالت بزرگ  جامعه تبديل

آنچه را که شاهد آن هستيم چيزی جز يک سير  
اين پس رفت در مقايسه با .  قهقرائی جامعه نيست

کافی .  چندين دهه گذشته بر کسی پوشيده نيست
وضوح در شرايط  است اين سير قهقرائی را به
ترين نيروی مولد  زندگی کارگران که بزرگ

سال شرايط  مادی و  به سال.  جامعه هستند، ديد
در .  تر شده است ها بدتر و وخيم معيشتی آن

بست و زوال قرارگرفته،  ای که در بن جامعه
توان انتظار ديگری  جز اين سير قهقرائی نمی به

ً سير  جامعه.  را داشت ای که پيش نرود، ضرورتا
جامعه ايران در .  قهقرائی را طی خواهد کرد

عنوان يک ارگانيسم  به.  بست گرفتار است بن
اين را .   اجتماعی گرفتار يک بيماری جدی است

که عالج نشود، تشديد   داند، بيماری هرکس می
. تری به بار خواهد آورد شود و نتايج وخيم می

ارگانيسم اجتماعی نيز از اين قاعده  برکنار 
ای  اين بيماری در جامعه ايران به مرحله.  نيست

پذير  رسيده که ديگر با دارو و مسکن عالج
. عفونت  تمام ارگانيسم را فراگرفته است.  نيست

روشن .  ای نياز به يک جراحی دارد چنين جامعه
است که اگر وضع کنونی همچنان ادامه يابد و 

حل قطعی پيدا نشود و عالج قطعی صورت  راه
گرائی به ناگزير  نگيرد، سير قهقرائی و واپس

 . سرعت بيشتری خواهد گرفت
واقعيت از منطق شرايط اقتصادی و سياسی   اين 

 -نظم اقتصادی.  شود کنونی جامعه ايران ناشی می
اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران غرق در 

ها بيانگر  اين بحران.  های نا عالج است بحران
تضادهای سر به فلک کشيده، فساد و پوسيدگی 

داری  اجتماعی و سياسی سرمايه-نظام اقتصادی
تحول اوضاع سياسی از .  حاکم بر ايران است

ها پيش آشکار ساخته است که جامعه ايران  مدت
به نحو مبرمی نياز به تغيير، نياز به يک 

هرچه اين تغيير به تأخير .دگرگونی راديکال دارد
چراکه .  دهد افتد، سير قهقرائی قهراً رخ می

گسيختگی سيستم اقتصادی و اجتماعی  ازهم
در چنين شرايطی راهی .  افزايش خواهد يافت 

برای بهبود جز تغيير نيست و هر آنچه که وضع 
موجود بدون تغيير باقی بماند، جز بدتر شدن 

 . انداز ديگری را داشت توان چشم اوضاع نمی
تاکنون  ٩۶حقيقتی است که الاقل از سال 

ای  های کارگر و زحمتکش مبارزه گسترده توده
را برای برانداختن نظم حاکم و برقراری نظمی 

اما اين مبارزات با توجه به .  اند نوين برپا ساخته
مقاومت شديد و قهری طبقه حاکم برای مقابله با 

اين مبارزه .  تغيير، تا به امروز عقيم مانده است
قدر کافی نيرومند نبوده است که بتواند بر  به

اين ضعف .  نيروهای پاسدار نظم پوسيده غلبه کند
نيز نه ناشی از کمبود شرايط عينی و آمادگی 

آوری به  کارگران و زحمتکشان برای روی
. انقالب، بلکه ناشی از ضعف عامل ذهنی است

اگر اين مبارزات نتوانسته به نتيجه قطعی برسد 
دهی الزم بوده  به علت فقدان رهبری و سازمان

مبارزه، اعتراض و بيزاری از نظم موجود .  است
آنچه هنوز بالفعل وجود ندارد  يک .  کم نيست

رهبری انقالبی است تا بتواند تمام اين 
جويبارهای مبارزه و اعتراض  پراکنده را در 

.  کن عليه نظم حاکم متمرکز سازد يک سيل بنيان
انکار که در جامعه ايران  واقعيتی است غيرقابل

هيچ طبقه و قشری جز طبقه کارگر نه وظيفه، 
قدرت و رسالتی برای اين دگرگونی راديکال را 
دارد و نه منافعش اين دگرگونی راديکال را 

اما طبقه کارگر که رسالت رهبری . کند ايجاب می
دهی کل جنبش را بر عهده دارد،  و سازمان

درنتيجه چندين دهه سرکوب و ديکتاتوری عريان 
رغم تالش و مبارزات حماسی خود  طبقه حاکم، به

قدر نيرومند نيست که  های اخير، هنوز آن در سال
بست موجود  بتواند وظيفه خود را انجام دهد و بن

جمهوری اسالمی هم به همگان .  را درهم شکند
تنها هيچ راهی برای غلبه  نشان داده است که نه

بست موجود ندارد، بلکه اساساً خودش يک  بر بن
روشن .  بست است مانع عمده برای غلبه بر بن

است در چنين شرايطی که جامعه در نتيجه 
های عميق به تغيير نياز دارد، اما   بحران

گسيختگی سيستم  افتد، ازهم دگرگونی به تاخير می
 -های اقتصادی يابد، بحران موجود افزايش می

شوند، سير قهقرائی جامعه  تر می اجتماعی عميق
گيرد و عواقب  ايران سرعت بيشتری به خود می

های  تری برای توده تر و مخرب اجتماعی وخيم
حل  هيچ راه.  زحمتکش مردم به بار خواهد آورد

بست موجود و غلبه  قطعی برای درهم شکستن بن
داری  های عالج ناپذير نظم سرمايه بر بحران

حاکم، جز يک انقالب که شرايط عينی آن، 
خشم .  اکنون  در ايران آماده است، وجود ندارد هم 

های کارگر و  انقالبی متراکم و گسترده توده
زحمتکش عليه طبقه حاکم در سراسر ايران و 

ای  که در جريان است، نشان  مبارزات گسترده
آوری به  ها برای  روی دهد که آمادگی توده می

تر مبارزه  به قصد سرنگونی  اشکال عالی
جمهوری اسالمی و تمام نظم پوسيده موجود، 

به رغم تاخير عامل ذهنی انقالب و .  وجود دارد
تالش بازدارنده طبقه ارتجاعی حاکم، تشديد 

ای رسيده است  تضادها در جامعه ايران به نقطه
که هر لحظه ممکن است از يک جرقه حريق بر 

انقالب، يگانه راه نجات .  خيزد و انقالب رخ دهد
شمار فجايعی است که نظم  مردم ايران از بی

 .    حاکم بر ايران به بار آورده است
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المللی کار و هم در نص صريح  سازمان بين
اين موضوع جديد ".  قانون کار آمده است

موردعالقه مديرکل چيست که بدون مقدمه وارد 
های کارگری و  ايجاد تشکل"  آن شد؟ موضوع 

کارفرمايی در حوزه مناطق آزاد ويژه اقتصادی 
جاست  و از همين.  است"  و در حوزه صنعت نفت

قانون کار  ١۵٧که مديرکل ناگهان به ياد ماده 
در صورت بروز مشکل ميان "  افتد که  می

کارگر و کارفرما، بايد با حضور شورای اسالمی 
کار يا انجمن صنفی يا نماينده کارگر نسبت به 

وی در ادامه ".  وفصل مشکل اقدام شود حل
هايی وجود  تصريح کرد اگر چنين تشکل

که   -داشت در صورت بروز چنين مشکالتی  می
منظور اعتراض و اعتصاب فعلی کارگران نفت 

گفتگو و تبادل اطالعات از طريق اين   -است
 .گرفت ها صورت می تشکل

وجود "  مزايای"مديرکل کار گرچه هنوز تمام  
تشکل دولتی از نوع شورای اسالمی کار، انجمن 
صنفی و امثال آن، که در قانون کار نيز به آن 

ازاين سران  شده را به زبان نياورده که پيش اشاره
خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار در 

اند، اما همين  های مختلف به زبان آورده دوره
اظهارنظر کوتاه مقدماتی کافی بود تا دسيسه و 
هدف دولت و وزارت کار آن برای ايجاد 

ازاين،  پيش.  شوراهای اسالمی در نفت برمال شود
هايی از وابستگان حکومتی در  قول اينجاوآنجا نقل

"شده بود اين مورد عنوان دهی  شورای سازمان. 
نيز در بيانيه "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت

تشکيل شورای اسالمی "  خود با عنوان  ۴شماره 
اندازی شوراهای  توطئه راه"  خواست ما نيست

اسالمی کار در صنعت نفت که وزارت کار در 
موقع افشا کرده بود و  تدارک ايجاد آن است، به

نگذاريم "  تير خود تحت عنوان ١٨در بيانيه 
بار "  شوراهای اسالمی به مراکز نفتی راه يابند

 .ديگر تدارک يک توطئه را هشدار داد
روشن است که سفر مديرکل کار به پارس 
جنوبی، يکی از مراکز بسيار مهم اعتصاب، 

المللی  های سازمان بين اشاره وی به مقاوله نامه
و سخنان صريح "  نص صريح قانون کار"  کار و

شورای اسالمی "وی در مورد ضرورت ايجاد 
مقدمه  در صنعت نفت، يک اقدام ناگهانِی بی"  کار

اين سياست دولت و .  و خود به خودی نيست
فقط عليه  وزارت کار آن درواقع اقدامی است نه

اعتصاب کنونی کارگران نفت، بلکه اقدامی است 
های مستقل  کارگران  عليه تشکل يابی و تشکل

اقدامی است برای ممانعت از بروز .  نفت

های  جناب مديرکل قبل از هر چيز تمام خواست
کارگران را در تعويق پرداخت مطالبات خالص 

به کارفرمايانی که دستمزدها را :  گويد کرده و می
وقتی ايلنا از ساير ".  ايراد گرفتيم"  اند نپرداخته
های کارگران مانند افزايش دستمزد و  خواست

های پيمانکاری و قراردادهای  حذف شرکت
يک  کند، آگاهانه به هيچ مستقيم و غيره سؤال می
دهد ولی مکرر تکرار  از اين سؤاالت پاسخ نمی

کند که قبل از هر کاری کارگران بايد به  می
سرکار بازگردند و در مرحله بعدی شکايات خود 
را به اداره کار عسلويه تحويل دهند تا به آن 

: گويد در مورد قراردادها نيز می.  رسيدگی شود
قرارداد مستقيم کردن کارگران نيازمند قانون 

 !است و بايد در اين مورد قانونی نوشته شود
خبرنگار ايلنا که اصرار دارد در مورد حداقل 

توانسته در مسافرت گروه مديريتی  کاری که می
وزارت کار سروسامان بگيرد حرفی از زبان 

توانيم  پس می:  گويد مديرکل کار بيرون بکشد می
بگوييم که دستاورد سفر شما به پارس جنوبی 
فعالً اين بوده که معوقات کارگران پرداخت شود 

ها منظم باشد؟ اما  و از اين به بعد هم پرداخت
پاسخ مديرکل نشان داد که حتی اين حداقل هم 

همکاران ما در اداره :  نشده چراکه او گفت انجام
کل کار بوشهر منتظر حضور کارگران هستند که 

تک شکايات کارگران را دريافت کنند تا بعد  تک
وی مجدداً .  بر اساس قوانين به آن رسيدگی شود

تأکيد نمود مقدم بر هر کاری، کارگران بايد به 
با ترک کارگاه "سرکار بازگردند و تأکيد کرد 

هرگز محقق "ها  ، مطالبات آن"  توسط کارگران
ها را تهديد به  گونه به تلويح آن و اين"  شود نمی

ترين چيز اين است که کارگران  مهم"  اخراج کرد
در اسرع وقت به سرکار بازگردند تا کار خود را 

 ". از دست ندهند
دانيم کارساز  اين تهديدها و ترفندها چنانکه می

آميز  سفر دسيسه.  نشد و اعتصاب ادامه يافت
مديرکل کار و گروه اعزامی وزارت کار که در 
اساس برای شکستن و پايان اعتصاب راهی 

کورش .  ای نداد پارس جنوبی شده بودند نتيجه
يزدان و گروه مديريتی وی کارگران را به 
سرکار بازنگرداندند، دودست از دوپا درازتر اما 

 .خود به مرکز بازگشتند
اين اما هنوز تمام اهداف سفر مديرکل و تيم 

. مديريتی وزارت کار به پارس جنوبی نيست
کورش يزدان در اين گفتگو که بسياری از 

پاسخ گذاشت اما ترجيح داد به  ها را بی پرسش
موضوع ديگری بپردازد که اصالً پرسشی در آن 

مديرکل کار در همان حال . مورد عنوان نشده بود
خواست به  که پشت سرهم از کارگران می

ها را به اخراج تهديد  اعصاب پايان دهند و آن
و "  يک مسئله اصلی"کرد، ناگهان به ياد  می

افتاد که بايد به آن پرداخته "  بحث مهم ديگری"
های  هم در مقاوله نامه"  موضوعی که .  شود

تاکنون .  پيوسته گسترش بيشتری يافته است
شرکت  و مرکز فعال در نفت و  ١٠٠نزديک به 

 ٧٠استان با بيش از  ١٩گاز و پتروشيمی در 
شورای .  اند هزار کارگر به اعتصاب پيوسته

دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت و  سازمان
ساير کارگران آگاه و پيشرو، با حفظ هوشياری 

ای گوناگون طبقه حاکم  در مقابل ترفندها و دسيسه
برای پايان پيش از موقع اعتصاب، ضمن برآورد 
توازن قوای نيروی اعتصاب در برابر 

در .  اند کارفرمايان، بر ادامه اعتصاب پای فشرده
نوزدهمين روز اعتصاب فراگير نفت ازجمله 
اعتصاب هزاران کارگر منطقه عسلويه و پارس 

تير  ١۶جنوبی و به دنبال تجمع بزرگ روز 
های گاز و چندين  کارگران  ارکان ثالث پااليشگاه

شرکت فعال در نفت و گاز و پتروشيمی در 
پارس جنوبی، يک تيم مديريتی به سرپرستی 
کورش يزدان مديرکل کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به منطقه پارس جنوبی اعزام شد تا 

کارگران .  کند"  رسيدگی"به مشکالت کارگران 
ها، شعارها و  پارس جنوبی با خواست

های متعددی چون، افزايش مزد،  شعارنوشته
حذف پيمانکار، سختی کار، اجرای طرح اقماری 

روز استراحت، اصالح و  ١۴روز کار  ١۴
کن شدن  بندی مشاغل، ريشه اجرای طرح طبقه

تبعيض، زندگی شايسته حق مسلم ماست و کارگر 
بيدار است از استثمار بيزار است، اين بار 

که   اعتراض خود را به خيابان کشانده و درحالی
کردند، در  از ديگران درخواست حمايت می

 .ميدان کاکتوس شهر عسلويه دست به تجمع زدند
بعد از اظهارنظر حسن روحانی و زنگنه وزير 
نفت، اين نخستين بار بود که دولت با اعزام يک 
گروه مديريتی از طرف وزارت کار، نسبت به 

طور  ای به اعتصاب کارگران پيمانی و پروژه
ببينيم مديرکل کار و .  داد رسمی واکنش نشان می

هيئت اعزامی که با ادعای رسيدگی به مشکالت 
کارگران راهی پارس جنوبی شدند، برای 

 !ها زدند کارگران چه کردند و چه گلی بر سر آن
کورش يزدان مديرکل کار که با مديران ستادی 
وزارت نفت در سطح منطقه و مديرعامل منطقه 
ويژه اقتصادی پارس جنوبی و برخی کارفرمايان 
موضوع اعتصاب و اعتراض کارگران  را 

اصطالح موردبررسی قرارداد اما درنهايت  به
هيچ کاری برای کارگران انجام نداد و حتی در 

ای به کارگران  حد حرف هم که شده، هيچ وعده
برعکس، گفتگوی وی با ايلنا نشان داد که .  نداد

او فقط برای خاموش ساختن اعتراض و 
. خواباندن اعتصاب راهی پارس جنوبی شده است

تر اينکه او از سودای وزارت کار برای  مهم
ايجاد شوراهای اسالمی کار در صنعت نفت پرده 

 .برداشت
ايلنا در رابطه با نتايج سفر کورش يزدان مديرکل 

. کند کار و خروجی اين سفر از وی سؤال می

 دسيسه طبقه حاکم برای ايجاد 
 در صنعت نفت را خنثی کنيم" شورای اسالمی"

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

 دسيسه طبقه حاکم برای ايجاد 
 در صنعت نفت را خنثی کنيم" شورای اسالمی"

اعتصابات بعدی و برای کنترل و مهار و 
ای که پيوسته درحال گسترش  انحراف مبارزه

 . است
اين واقعيتی است انکارناپذير که به داليل 
گوناگون ازجمله به دليل گستردگی واحدهای نفت 
و گاز و پتروشيمی و حفاری و پراکندگی آن در 

کلی  ها و شهرهای مختلف و گاه مناطقی به استان
دور از شهر  و به دليل وسعت اعتصاب، رژيم 
نتوانسته است اين اعتصاب و مبارزات کارگران 
نفت را تحت کنترل خود درآورد و آن را خاموش 

امروز هرکس به اين واقعيت پی برده است .  کند
که بعد از حدود يک ربع قرن که نفت در 

ای و علنی نگاه  خاموشی و دور از مبارزات توده
دست به  ٩٩که در تابستان  داشته شده بود، همين

اعتصاب زد و ورود خود را به صحنه مبارزه 
قدم  علنی اعالم کرد، چنان استوار و محکم و ثابت

پای درصحنه گذاشت که به همگان فهماند، مادام 
هايش نرسد محال است ترک  که به خواست

اين حضور پررنگ و سراسری در .  صحنه کند
ظرف فقط يک سال، نشان آشکاری است از اين 
واقعيت که ترفندهای طبقه حاکم و رژيم سياسی 
پاسدار منافع آن، برای گستراندن چتر خاموشی و 
تحميل فضای سنگين سرکوب شبه پادگانی و جدا 

های طبقه  داشتن کارگران نفت از ساير بخش نگاه
داده  کلی ازدست کارگر، ديگر کار آيی خود را به

های استوار و سترگ کارگران نفت  گام.  است
فقط مبارزه کارگران نفت، بلکه کل مبارزات  نه

طبقه کارگر را وارد مرحله جديدی ساخته و همه 
. های حاکميت را به لرزه درآورده است ستون

بار ديگر اين نکته مهم را يادآوری کرد  نفت يک
که اگر قرار باشد نظم حاکم به زير کشيده شود و 
نظم نوينی جای آن بنشيند، اين کار به دست کس 

. ديگری جز طبقه کارگر صورت نخواهد گرفت 
های  ای که کارگران نفت يکی از گردان طبقه

سرعت  کارگران نفت به.  پيشتاز و مؤثر آن است
های زيادی  بخش.  درحال متشکل شدن هستند

های مستقل خويش را  متشکل شده و تشکل
طبقه حاکم با توجه به تجربه .  اند سازمان داده

آشکارا از  ۵٧مبارزات متشکل نفت در انقالب 

تحرک بزرگ و اعتصاب نفت به وحشت افتاده 
بار است که برای مقابله  همين وحشت مرگ. است

با اعتصاب و تشکل کارگران نفت، توسل به 
های  های گوناگون ازجمله ايجاد تشکل حربه

دولتی از نوع شوراهای اسالمی کار را در 
دستور کار طبقه حاکم قرار داده  و وزارت و 

های سازمان  مديرکل کار را به ياد مقاوله نامه
انداخته "  نص صريح قانون کار"جهانی کار و 

 .است
در اينجا فرصت نيست در مورد قانون کار و 

آن وارد بحث شويم، اما منظور "  نص صريح"
مديرکل کار ايجاد شورای اسالمی يا انجمن 
صنفی و مانند آن است که البته کارگران طی چند 

های دولتی  دهه گذشته نتايج و عملکرد اين تشکل
را شاهد بوده و از همان روز اول بر سينه آن 

از بحث و توضيح پيرامون .  اند دست رد زده
های آن در  سازمان جهانی کار و مقاوله نامه

مورد تشکل کارگری نيز به خاطر جلوگيری از 
قدر يادآوری  همين.  گذريم تر شدن مقاله می حجيم

کنيم که از ديدگاه اين سازمان، مهم نيست که يک 
ً مورد تأييد کارگران هست  تشکل کارگری واقعا
يا نيست، مهم نيست چه نامی دارد پسوند اسالمی 

حتی مهم نيست که با مقاوله .دارد يا ندارد
های اين سازمان تعارض دارد يا نه، مسئله  نامه

مهم اين است که اين تشکل کارگری از سوی 
 .دولت و کارفرما به رسميت شناخته شود

بازگرديم به .  از بحث اصلی دور افتاديم
های وزارت کار و مديرکل کار برای ايجاد  تالش

موضوع زمانی .  شورای اسالمی کار در نفت
شنويم تعدادی  کند که می اهميت بيشتری پيدا می

ظاهراً از کارگران اخراجی پتروشيمی آبادان که 
حق ورود به شرکت ندارند، در تجمع خود برای 

بازگشت به کار، خواهان اجرای قانون کار و  
های  تالش.  اند تشکيل شورای اسالمی کارشده

های ديگر نيز  مشابهی در برخی شرکت
روشن است که طرح چنين .  شده است مشاهده

ای حتی اگر توسط چند کارگر  اصطالح مطالبه به
شده باشد، ربطی به خواست کارگران  هم عنوان

احتمال بيشتر اما اين .  پتروشيمی آبادان ندارد

هايی از مرکز معينی توسط  است که چنين تالش
های دولتی است  محافل وابسته به دولت و تشکل

های وزارت کار و خانه  که در امتداد ساير تالش
سران و .  شده باشد ريزی کارگر برنامه

اندرکاران خانه کارگر و شوراهای اسالمی  دست
گونه  ازاين نيز مکرر دست به اين کار پيش

تپه،  در پلی اکريل اصفهان، هفت.  اند اقدامات زده
ها واحد ديگر، تحت اين  شرکت واحد، فوالد و ده

عنوان دروغين که کارگران اين واحدها خواهان 
اند اين  شورای اسالمی کار هستند، سعی کرده

نهاد جاسوسی و ضد کارگری را ايجاد و بر 
عوامل حکومتی حتی از .  کارگران تحميل کنند

های مستقل  اين هم ابايی ندارند که در مقابل تشکل
ها از نمونه  کارگری و برای ضربه زدن بر آن

سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای قالبی 
اين در حالی است که شوراهای اسالمی . َعلَم کنند

ساز رژيم همواره  های دست کار و ديگر تشکل
ها  گاه در نزد آن مورد نفرت کارگران بوده و هيچ

شورای اسالمی کار درواقع .  اند اعتبار نداشته
. بازوی مديريت و کارفرما در محيط کار است

اش خبرچينی و جاسوسی و تالش برای  وظيفه
سران .  مهار و انحراف مبارزات کارگران است

خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار حتی خود 
ها با  های دولتی و تقابل آن نيز به اين نقش تشکل

اند و بارها در  مبارزات کارگران اعتراف نموده
حمايت و همدلی با کارفرما و مديريت، درست 

که اعتراضات کارگران شدت يافته و  وقتی
اند که  اعتصاب درگرفته است، افسوس خورده

واحد، شورای اسالمی کار وجود  اگر درآن
داشت، تجمع اعتراضی کارگری صورت  می
شد از بروز اعتصاب جلوگيری  گرفت و می نمی
حسن صادقی از )  ٨۴سال (ها پيش سال.  کرد

های دولتی در وصف شوراهای  سران تشکل
ها  اسالمی کار و خانه کارگر و نقش آن

اگر خانه کارگر و شوراهای اسالمی نبود، :"گفت
های تهران زير پای کارگران  تاکنون خيابان

 ".لرزيد می
های استوار کارگران در  اکنون اما صدای گام

شود و اعتصاب فراگير و  جا شنيده می همه
های نظم حاکم را  سراسری  کارگران نفت ستون

های  به لرزه افکنده و کار چندانی از دست تشکل
 .رسوای دولتی نيز ساخته نيست

واقعيت اين است که شورای اسالمی کار که 
اصطالح کارگری رژيم است  ترين تشکل به مهم

اساساً در برابر شوراهای کارگری که پس از قيام 
ها و صنايع مختلف  سرعت در کارخانه به ۵٧

جمهوری اسالمی .  درحال گسترش بود، َعلَم شد
سو شاهد محبوبيت و اعتبار شوراهای  که از يک

کارگری بود و از سوی ديگر از ناحيه کنترل 
ها و صنايع توسط شوراهای کارگری  کارخانه

ويژه شوراهای کارگری در صنعت نفت و بيش  به
شدت  از همه شورای سراسری کارکنان نفت  به

نگران بود و از رشد روزافزون آگاهی 
سوسياليستی درميان کارگران  و نفوذ 

کرد،  العاده احساس خطر می ها فوق کمونيست
وظيفه .  کار ايجاد شوراهای اسالمی شد به دست

ايجاد شوراهای اسالمی کار و سرکوب شوراهای 

 زنده باد سوسياليسم 
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 دسيسه طبقه حاکم برای ايجاد 
 در صنعت نفت را خنثی کنيم" شورای اسالمی"

کارگری، بر عهده حزب جمهوری اسالمی 
به رهبری بهشتی و شاخه کارگری اين 
حزب با مسئوليت و رهبری علی ربيعی 

" خانه کارگر"  ۵٨در بهار .  قرار گرفت
واقع در خيابان ابوريحان که محل تجمع 
کارگران آگاه و پيشرو بود، مورد يورش 

نظامی وابسته به رژيم با  وحشيانه اوباش شبه
مشارکت فعال و تحت رهبری ربيعی و 
محجوب قرار گرفت و تحت سلطه عمال 

اين دو عنصر .  سرکوبگر رژيم درآمد
اضافه حسين  سرسپرده و ضد کارگر به

کمالی، بعدها تشکيالت خانه کارگر را به 
وجود آوردند و عضو شورای مرکزی آن 

ها در همين  شدند و در تمام طول اين سال
خانه کارگر که به نحو .  اند مانده سمت باقی
ای از سوی دستگاه اطالعاتی و  همه جانبه

شود ، تا اين لحظه  کل رژيم حمايت می
ی هدايت و رهبری شوراهای اسالمی  وظيفه

اولين شورای .  کار را بر عهده داشته است
اسالمی، در کارخانه جنرال موتورز، زير 

 ۵٩تيرماه .  نظر علی ربيعی شکل گرفت
اليحه قانونی تشکيل شوراهای اسالمی تحت 

جمهوری اسالمی، .  هدايت بهشتی تدوين شد
زمان با تشديد سرکوب مستقيم شوراهای  هم

، با اعزام ۶٠کارگری، سرانجام در سال 
افرادی از سپاه پاسداران و وزارت کار، در 
هر کارخانه به کمک انجمن اسالمی آن 

قانونی کردن "کارخانه، تحت عنوان 
شوراهای کارگری را منحل و "  شوراها

را جايگزين آن "  شوراهای اسالمی کار"
هزاران کارگر آگاه و پيشرو متشکل .  ساخت

در شوراها که برای بهبود وضعيت خود و 
های خود تالش و مبارزه  ای طبقه هم
کردند، از طريق جاسوسان و خبرچينيان  می

رژيم در شوراهای اسالمی شناسايی و سپس 
صدها تن از آنان به .  اخراج و تبعيد شدند

. زندان افتادند يا به جوخه مرگ سپرده شدند
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، پس از 

وقمع کامل شوراهای کارگری، قانون  قلع
ماه  تشکيل شوراهای اسالمی کار را در دی

به تصويب رساند و به مرحله اجرا  ۶٣سال 
گذاشت که همکاری با مديريت در تهيه 

منظور پيشبرد امور واحد يکی  ها به برنامه
از وظايف آن است و اعتقاد و التزام عملی 

فقيه و وفاداری به قانون  به اسالم و واليت
اساسی جمهوری اسالمی ايران وعدم 

های  ها و گروه گرايش به احزاب و سازمان
های مخالف جمهوری  غيرقانونی و گروه

اسالمی از شرايط اوليه عضويت در آن 
رئوس اصلی وظايف شوراهای .  است

اسالمی کار از بدو تأسيس تاکنون که همه 

کارگران نيز از نزديک با آن آشنا هستند، 
همکاری ارگانيک با مديريت و کارفرما، 

ها در کارخانه، جلوگيری  پيشبرد برنامه آن
از ايجاد وقفه در توليد ،هماهنگی با مديريت 
در امور کارخانه از طريق شرکت مستمر 
مديران کارخانه در جلسات شورای اسالمی 

های  منظور پيشبرد بهتر برنامه کار به
مديريت و تحقق اهداف کارفرما، اخالل در 
مبارزه و اعتراض و اعتصاب کارگران، 
منحرف ساختن مبارزات و مقابله با آن، 
خبرچينی، شناسايی و معرفی کارگران فعال 
و پيشرو، خاموش ساختن صدای کارگران 

کالم حمايت عملی و تام و  معترض و در يک
. دار بوده است تمام از کارفرما و سرمايه

در  ۶٨قانون کار جمهوری اسالمی که سال 
مجلس ارتجاع به تصويب رسيد بر تشکيل و 

ها  حضور شوراهای اسالمی کار در کارخانه
 .تأکيد نمود و بر آن مهر قانونی زد

که در فصل ششم اين قانون و در  رغم آن به
آن از کانون شوراهای اسالمی  ١٣۶ماده 

های صنفی و مجمع  کار، کانون عالی انجمن
برده شده است اما در  نمايندگان کارگران نام

شود  اين قانون گفته می ١٣١ماده  ۴تبصره 
توانند يکی از  که کارگران يک واحد فقط می

سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی 
ازآنجاکه .  يا نماينده کارگران را داشته باشند

انگيزه اوليه رژيم درزمينٔه ايجاد تشکل 
کارگری، تقابل با شوراهای کارگری بود و 

آن را از "  شورا"خواست با حفظ نام  می
محتوای اصلی خود تهی ساخته و به 
ابزاردست ارتجاع حاکم مبدل سازد، به 

. روی آورد"  شوراهای اسالمی کار"تشکيل 
تشکيالت خانه کارگر جمهوری اسالمی که 

های سرکوبگرانه رژيم در  پيشبرد سياست
های کارگری را بر عهده  ها و محيط کارخانه

دهی و رهبری اين  داشت، سازمان
اصطالح شوراها را بر عهده  به

ارتجاع حاکم پس از سرکوب خونين .گرفت
وقمع کارگران آگاه و کمونيست  شوراها، قلع

و اخراج گسترده و حبس صدها کارگر 
ها تن از اعضای  پيشرو و حتی اعدام ده

شوراها ازجمله چندين عضو فعال شورای 
سراسری کارکنان نفت، از ايجاد هرگونه 

شوراهای اسالمی "  تشکل در نفت حتی 
های جاسوسی دولت بودند نيز  که تشکل" کار

 .پرهيز کرد
داد با اخراج گسترده  ارتجاع حاکم ترجيح می

کارگران پيشرو و اعضای شوراهای 
کارگيری جمعيت کثيری از  کارگری، به

منصوبين خويش بجای اخراج شدگان و 
اعطای برخی امتيازات و امکانات و 

 -حال با ايجاد فضای شديد پليسی درعين
امنيتی و تحميل شرايط و انضباط شبه 
پادگانی، صنعت نفت را زير سلطه خود 
داشته باشد و اجازه ندهد کارگر نفت به 
مبارزه کشانده شود يا درصدد ايجاد تشکل 

اين سياست شايد تا مدتی جواب داد و .  برآيد
که  نحوی توانست اهداف رژيم را تأمين کند به

)  ٩٩(تا سال گذشته  ٧٠از نيمه دوم دهه 
نزديک به ربع قرن چراغ اعتصاب و 

. ای در نفت خاموش بود مبارزه علنی و توده
برافراشته شدن مشعل مبارزه و اعتصاب 
فراگير در تابستان گذشته و ادامه آن در سال 
جاری اما نشان داد که عمر اين ترفند 

فقط  کارگر نفت نه.  حکومتی به سر آمده است
ای و اعتصاب  وارد عرصه مبارزه توده

فراگير و سراسری شده و دارد خود را 
های سراسری و  کند، بلکه تشکل متشکل می

از .مستقل خود را نيز ايجاد کرده است
جاست که وزارت کار درصدد ايجاد  همين

شورای اسالمی کار برآمده تا با کارگران 
ها مقابله کند و غيبت  نفت و تشکل يابی آن

ساله اين نهاد ارتجاعی و ضد کارگری  ۴٠
 .در نفت را جبران کند

در اين رابطه آنچه در لحظه فعلی حائز 
اهميت جدی است، آگاه گری، افشای وسيع و 

جانبه اين سياست درميان کارگران نفت  همه
در برابر اين ترفند .  و گاز و پتروشيمی است

تازه طبقه حاکم که برای مقابله با کارگران 
شده  ها ابداع نفت و اخالل در تشکل يابی آن

. است، با تمام توان و هوشياری بايد ايستاد
شورای اسالمی کار هرگز خواست کارگران 

مقابله با ترفند جديد طبقه .  نفت نبوده و نيست
حاکم برای تحميل شورای اسالمی کار ، 

های مستقل کارگران  دفاع فعال از تشکل
دهی  شورای سازمان"  نفت، دفاع اکيد از 

از "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت
ضروريات مبارزات کارگران نفت در لحظه 

با دسيسه طبقه حاکم برای ايجاد .  کنونی است
شورای اسالمی در صنعت  نفت مقابله و آن 

 .را خنثی کنيم
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 فقط يک دولت رسوا و رو به زوال با مردمش اين چنين می کند

٧درصفحه   

فاجعه خاموشی های اعالم شده و اعالم نشده برق 
تا کنون مناطق وسيعی از ايران را فرا گرفته 

استان های تهران، البرز، قم، سيستان .  است
و بلوچستان، اهواز، اصفهان، شيراز، تبريز 
و ديگر شهرهای کشور از جمله مناطقی 
هستند که با خاموشی های مکرر شبانه 

زمان خاموشی ها چنان .  روزی مواجه اند
طوالنی ست که در برخی از شهرهای ايران 

. ساعت در شبانه روز هم رسيده است ٩به 
خشم مردم از گرما و بی آبی و بی برقی و 

 .کرونا به انفجار رسيده است
خاموشی های مکرر، مشکالت عديده و 
جبران ناپذيری برای توده مردم ايجاد کرده 

اتومبيل ها در پارکينگ ها متوقف شده . است
. نظم ساعات کاری به هم ريخته است.  اند

. بسياری از صنايع توليدی از کار افتاده اند
در .  مواد غدايی در انبارها فاسد می شوند

بسياری از خانه ها يخچال و ديگر وسايل 
چراغ های راهنمايی .  برقی از کار افتاده اند

و رانندگی در چهارراه های بزرگ تهران 
رفت و آمد وسايل نقليه  در .  خاموشند

. بسياری از شهرهای بزرگ مختل شده است
در بيمارستان ها، ژنراتورهای برق تامين 
. کننده برق اضطراری بيمارستان نيستند

بيماران حاد تنفسی و کرونايی با خطر مرگ 
گزارش ها از مرگ بيماران به .  مواجه اند

هنگام خاموشی برق و از کار افتادن دستگاه 
توده های مردم .  های پزشکی خبر می دهند

فاجعه .  ايران در شرايط سختی گير کرده اند
و مرگ از هر سو بر سر آنان آوار شده 

انزجار از وضعيت موجود به حدی .  است
رسيده است که در خاموشی های شبانه، 

از پشت بام ها "  مرگ بر خامنه ای"فرياد 
ويدئوهای منتشر شده، فوران .  بلند شده است

در سيستان و .  خشم مردم را بازتاب می دهند
بلوچستان، کودکی نه برای تشنگی خود، که 
از برای تشنگی و درماندگی مردم بلوچ 

در گرگان، .  سخن می گويد و زار می گريد
زنی در اداره برق در اعتراض به خاموشی 
هايی مکرر، روسری بر زمين می کوبد، 
مسئوالن را به فحش و ناسزا می گيرد، در 
فوران خشم و انزجاری بلند، خستگی و 

"واماندگی را اين چنين فرياد می زند از : 
مسلمانی فقط اين روسری لعنتی را سر ما 

اين چه وضعيتی است که برای مردم .  کرديد
به اين روسری، سگ ...  ای .  ايجاد کرديد

بس کنيد اين همه .  شاشيد به اين روسری
دزدی را، بس ديگه بيت کوين بيت کوين، 

". اين چه ُگويی بود که برای ما درست کرديد

در کنار اينگونه واکنش های خشمگينانه 
فردی، اعتراضات جمعی نيز نسبت به 

در .  خاموشی های برق رو به افزايش است
مناطق مختلف کشور از شهرستان ری در 
استان تهران گرفته تا آمل و بهشر و بابلسر 
و قائم شهر در مازندران، از کارون و 
شيراز در استان فارس گرفته تا گرگان در 
استان گلستان، از اعتراض توليدکنندگان برق 
در اداره برق شهريار گرفته تا برگزاری 
تجمعات اعتراضی در بسياری از شهرهای 
ديگر، که اين روزها به امری عادی و 
روزانه برای مردم گرفتار در خاموشی برق 

 . تبديل شده است
حال در چنين وضعيتی، که اعتراض ها از 
هر سو متوجه وزير نيرو و دولت جمهوری 
اسالمی ست و حتی در بعضی از شهرها 
نظير شهر ری مردم خواهان استعفای وزير 
نيرو شده اند، حسن روحانی اما روز سه 

تير در جلسه هيئت دولت با دفاع از  ١۵شنبه 
وزارت نيرو در اين زمينه :  وزير نيرو گفت

 . مقصر نيست
به راستی اين همه خاموشی های مکرر، 
خشکسالی جانفزا، کرونای مرگبار و بی آبی 
گسترده که اين روزها سراسر کشور را فرا 
گرفته است، آيا امری اجتناب ناپذير و خارج 
از عملکرد فاجعه بار هيئت حاکمه بوده 
است، که حسن روحانی به خود اجازه می 
دهد چشم در چشم مردم به وقيحانه ترين 

، بايد "چاره ای نداريم"شکل ممکن بگويد 
مشکل اصلی خاموشی های .  تحمل کرد

مکرر برق که اين روزها به طرز کم سابقه 
ای بر گلوی مردم چنگ انداخته است، 
کجاست؟ آيا مصرف مازاد برق سبب بروز 
خاموشی های مکرر شده است؟ يا بی کفايتی 
دولت و کل هيئت حاکمه چنين سرنوشتی را 
برای مردم رقم زده است؟ بهتر است عمق 
فاجعه را در گزارش پاره ای از روزنامه 

، جوان، جام جمهای حکومتی نظير اعتماد، 
و جهان صنعت که در روزهای  وطن امروز

 .  اخير انتشار يافته اند، دنبال کنيم
روزنامه اعتماد، طی گزارش مبسوطی در 
مورد چرايی اين خاموشی ها، در باره بی 
خيالی دولت، نتايج فاجعه بار اقتصادی، 
روانی و مادی اين بی برقی های طوالنی 

"مدت بر زندگی مردم نوشته است در : 
ها در ساعات اوج  روزهايی که خاموشی

مصرف، گاه به سه ساعت و روزانه سه 
رسد؛ خبری از وزير نيرو به  نوبت می

عنوان متولی اصلی تامين برق نيست و اگر 

هم باشد همان توضيحات هميشگی است که 
هوا گرم است و کمبود توليد برق وجود 

های دوشنبه شب اعضای  صحبت.  دارد
سنديکای توليدکنندگان برق سيگنال مهمی 

به دنبال افزايش دهد آنها  است که نشان می
. هستندهای خود  قيمت برق و کاهش هزينه

موقع  آنها از اينکه دولت يارانه انرژی را به
کند،  کند يا اصال پرداخت نمی پرداخت نمی

در کاهش گاليه دارند و بهترين سياست را 
اند تا شايد اهرم فشار برای  عرضه پيدا کرده

 افزايش قيمت برق يا دريافت مطالبات خود
 ". در دست آنها باشد

روزنامه اعتماد در ادامه با اشاره به 
نارضايتی توليد کنندگان بخش خصوصی 
مبنی بر اينکه دولت برق را از آن ها ارزان 
می خرد و گران به مشترکين می فروشد، بی 
آنکه مقداری از اين مابه التفاوت قيمت را به 
توليد کنندگان برگرداند، به سياست آتی دولت 
در کاهش پرداخت يارانه انرژی و افزايش 

دولت هم : "قيمت برق پرداخته و نوشته است
داند شرايط موجود زياد پايدار نيست  خود می

و بايد دست به کاهش پرداخت يارانه انرژی 
اتفاقی که احتمال آن در دولت بعدی که .  بزند
کند،  مرداد ماه کار خود را آغاز می ١٢از 

 ٢٠٠تا  ١٠٠شوک .  کليد خواهد خورد
های  درصدی قيمت برق، تا برخی از زيان
های  مالی توليدکنندگان که عمدتا جزو شرکت

تمامی ".(جبران شود دولتی هم هستند، شبه
دعوای توليدکنندگان ).  تاکيدها از ما است

بخش خصوصی با دولت در شرايطی است 
که سهم بخش خصوصی در تامين برق مورد 

 .درصد است ٣٠نياز کشور فقط 
آنچه روزنامه اعتماد در گزارش خود به آن 
اشاره کرده است، صرفا بخشی از حقيقت 

طبق برنامه زمان .  است، نه همه حقيقت
و  توسعه ظرفيت توليد برقبندی شده رشد و 

سياست کالن جمهوری اسالمی می بر اساس 
ظرفيت نصب توليد برق ايران با بايست 

 ١٠٠درصدی به ميزان  ۵افزايش ساليانه 
اين  .می رسيد ١۴٠٠هزار مگاوات تا سال 

درصدی اما، دست کم در  ۵ميزان افزايش 
سال گذشته در بهترين  حالت به ميزان  ٢٠

اسحاق .  درصد محقق شده است ٢/  ۵
جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور، روز 

تير در حاشيه بازديد از مرکز  ١۴دوشنبه 
: ملی راهبری شبکه برق کشور گفت

 ٨۵ظرفيت نصب شده در کشور حدود "
 ۵٢هزار مگاوات است که از اين ميزان بين 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ".هزار مگاوات قابل استفاده است ۵٣تا 
جهانگيری در ادامه با اشاره به مصرف برق 

"گفت اين در شرايطی است که پيک : 
هزار مگاوات برآورد  ۶۴مصرف حدود 

هزار  ١٢تا  ١١شده و کسری برِق حدود 
حال اگر ميزان برق ".  مگاواتی داريم

صادراتی به عراق و افغانستان را هم در 
نظر بگيريم، ميزان کسری توليد برق نسبت 

هزار مگاوات  ٢٠به مصرف آن دست کم به 
پرويز دمحمنژاد، عضو کميسيون . خواهد رسيد

انرژی مجلس از اين هم فراتر رفته و ميزان 
درصد کمتر از  ۶۵توليد برق در کشور را 

 .مصرف آن اعالم کرده است
همزمان با روزنامه اعتماد، روزنامه وطن 
امروز نيز، در گزارش خود به مشکالت 
صنعت برق و کاهش روند توليد پرداخته و 
با رد ادعای روحانی مبنی بر افزايش ميزان 

سال گذشته نوشته است، بر  ٨توليد برق در 
خالف ادعای روحانی، آمارها نشان می 

دولت او رکورددار کمترين ميزان "دهند 
جهان ".  توليد برق پس از انقالب است

صنعت نيز، با تيتر چراغ وزارت صمت 
پيش از قطع برق )  صنعت، معدن و تجارت(

صنايع خاموش شد، به تبعات خاموشی برق 
بر هزاران تُن نهاده های دامی پرداخته و 

"نوشته است فساد هزاران تُن نهاده های : 
در گمرکات شمال دامی دولتی و خصوصی 

کشور در حالی اتفاق افتاده که حاال مواد 
اوليه صنايع غذايی کشور نيز به دليل قطعی 

های مکرر در خطر نابودی  برق و خاموشی
در واقع سکوتی که وزارت ...  قرار دارند

های گذشته در مقابل  صمت در ماه
رويه کاالهای اساسی و  های بی گرانی

آشفتگی بازار در مواجهه با مردم در پيش 
گرفته، حاال نصيب صنايع کشور شده است؛ 
صنايعی که معيشت مردم در گرو فعاليت و 
ارزآوری آنها قرار دارد و اگر يک روز 
چرخ فعاليت آنها متوقف شود، اقتصاد کشور 

رو خواهد شد و بازارهای  نيز با بحران روبه
الشعاع قرار خواهد  صادراتی ايران نيز تحت

 ".گرفت
روزنامه جوان که از روزنامه های منتقد 

تحت کابينه روحانی است، در گزارش خود 
ضمن اشاره "  خاموشی نيروی دولت"عنوان 

به فراافکنی های دولت در خاموشی های 
حاال در :  سراسری برق نوشته است

ايم آب و برق چقدر  روزگاری که تازه فهميده
 !گرديم ارزش دارد، دنبال مقصر می

بازتاب خاموشی های برق و تبعات ويرانگر 
آن بر زندگی توده های مردم، آنچنان وسيع 
و همه جانبه است که اين روزها نه فقط 
شيرازه کابينه روحانی، که شيرازه کل هيئت 

حال در .  حاکمه ايران به هم ريخته است

چنين وضعيتی که زندگی مردم به کلی مختل 
شده است و خاموشی برق حتا باعث مرگ 
بيماران در مراکز حساس درمانی شده است، 
سخنگوی صنعت برق ايران اعالم کرده 
است، با تداوم خاموشی ها ممکن است، برق 

هم خاموش "  مراکز درمانی و حساس"
مصطفی رجبی مشهدی، هرچند پيش .  شوند

مراکز حساس مانند بيمارستان "از اين از 
را "  مولدهای اضطراری"خواسته بود "  ها

در دسترس داشته باشند، اما گزارش ها 
حاکی از آن است که بسياری از مراکز 
حساس درمانی فاقد مولدهای اضطراری 
هستند و آن دسته از بيمارستان هايی هم که 
دارای مولد اضطراری هستند، اغلب به دليل 
فرسودگی، کارايی الزم برای تامين برق را 

هشدارهای مکرر در مورد خاموشی .  ندارند
مراکز درمانی در شرايطی است که موج 
پنجم اپيدمی کرونا سراسر ايران را فرا 
گرفته و مناطقی نظير تهران و سيستان و 

 . بلوچستان با شرايط بحرانی مواجه اند
ايکاش مشکل توده های مردم با اين همه، 

ايران در اين روزهای ويرانگر، فقط 
خاموشی برق بود و له له زدن آنان از شدت 

شهر کشور با وضعيت  ١١٠هم اينک .  گرما
قرمز خشکسالی مواجه اند، در کنار بحران 
بی برقی، بحران قطع آب هم بر گلوی مردم 

ويدئوهای منتشر شده از .  چنگ انداخته است
قطع طوالنی مدت آب در بسياری از 

ساعته آب  ١٠شهرهای کشور از جمله قطع 
 . در اردبيل سخن می گويند

حال در يک چنين وضعيتی اسفبار که رنج و 
درد و مرگ سراسر ايران را فرا گرفته 
است، حسن روحانی بی خيال از همه 
گرفتاری های تاکنونی که جمهوری اسالمی 
و به طور اخص کابينه او برای مردم ايجاد 

تير در جلسه  ١۵کرده است، روز سه شنبه 
"هيئت دولت گفت من هم نسبت به مردم : 

عزيزی که در اين روزها دچار مشکل و 
". رنج شده اند، از آنها عذرخواهی می کنم

روحانی در ادامه با همان لودگی هميشگی 
خود، از همان مردمی که خود و کل هيئت 
حاکمه ايران زندگی را از آنان گرفته اند، 

يک مقداری همراهی و همکاری "خواست، 
جز اين "  چاره ای"، چرا که به گفته او "کنند

 . نداريم
چنين رفتاری فقط برازنده جمهوری اسالمی 

فقط يک دولت رسوا و بی آبرو می .  است
. تواند با مردمش اين چنين رفتار کند

فراموش نکنيم نمايش اينگونه رفتارهای 
. مشمئز کننده مختص امروز و ديروز نيست

سال است که جمهوری اسالمی  ۴٢بيش از 
. با توده های مردم ايران اين چنين کرده اند

در تمامی اين سال ها، دولت و کل هيئت 
حاکمه ايران نشان داده اند که کمترين 
مسئوليتی در قبال جان و معاش و سالمت 
کارگران و عموم توده های مردم ايران 

چنين حکومتی را که کارنامه اش .  ندارند
برای مردم ايران بجز تحميل مرگ و 
ويرانگری، خشک سالی و بی برقی، 
گرسنگی و بيکاری و ستم چيز ديگری نبوده 
است، حتی يک روز هم نبايد فرصت ادامه 

اين حکومت فاسد و ستمگر را با .  حيات داد
. همه ضمائم نفرت انگيزش بايد جاروب کرد

روشن است حکومتی با اين درجه از بی 
رحمی و شقاوت و آدمکشی، هرگز با 
اعتراضات فردی و يا چند اعتراض خيابانی 
و انجام چند اعتصاب کارگری سرنگون نمی 

جمهوری اسالمی، جمهوری دزدان و .  شود
چنين نظام .  آدمکشان و سرمايه داران است

فاسد و تبهکاری را به همراه نظم 
استثمارگرانه موجود بايد با گسترش همه 
جانبه اعتراضات خيابانی و اعتصابات 
گسترده کارگری فلج ساخت و در نهايت با 
سازماندهی يک اعتصاب عمومی سياسی و 
قيام مسلحانه توده ای برای هميشه از صحنه 
تاريخ جاروب کرد و به جايش حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را مستقر 

 . ساخت
 

 فقط يک دولت رسوا و رو به زوال با مردمش اين چنين می کند
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٨ 

آبه، اعتراض به عدم  دامداران با مطالبه حق
وجود آب آشاميدنی در مناطق مختلف، 
اعتراض جوانان جويای کار در روستاها و 

ها، اعتراضات به تخريب محيط  شهرستان
نشينی و  زيست، و سرانجام رشد حاشيه

نشينی در شهرهای مختلف در پی  زاغه
اشکالی که شايد پيش .  های اقليمی مهاجرت

از اين پيوند درونی و سرمنشأ آن يعنی 
تخريب محيط زيست چندان عيان نبود، اما 

نتايج .  ها  امروزه به يکباره با تمامی جلوه
 . گرش آشکار گشته است ويران

ايران همواره اقليمی خشک و نيمه خشک 
هاست که مردم ساکن اين  بوده است، اما قرن

سرزمين خود را با اين شرايط انطباق داده و 
پس .  اند به حيات خود بر اين پهنه ادامه داده

های مسئوالن رژيم برای انتساب  تالش
" ورشکستگی آبی"شرايطی که امروزه 

شود، تنها به خشکسالی عبث  توصيف می
ها و واقعيات عينی  تالش عبثی که داده.  است

گر  و نيز تحقيقات و نظرات کارشناسی اثبات
 .آن است

دهه گذشته نه تنها  ۴جمهوری اسالمی در 
گامی مثبت در راستای حفظ محيط زيست 

های  برنداشته است، بلکه تمامی سياست
محيط زيستی آن، به رغم هشدارهای 
. کارشناسان در جهت تخريب آن بوده است

توان به  شمار اقدامات رژيم می از جمله بی
ها و  نابودی جنگل:  اين موارد اشاره کرد

های  مراتع به اشکال گوناگون و به بهانه
امنيتی و سودجويانه،   -مختلف نظامی 

رويه سدها  قصور در آبخيزداری، ساخت بی
بدون توجه به ظرفيت اکولوژيک، پيگيری 

های کشاورزی ناپايدار بدون توجه به  سياست
گيری از  منابع آبی و عدم  بهره

های پيشرفته در کشاورزی و  تکنولوژی
ميانگين مصرف آب در کشاورزی (آبياری 

درصد  ٧٠درصد و در جهان  ٩٠در ايران 
رويه مجوز حفر چاه، عدم  ، صدور بی)است

ها، اليروبی رودها و  رعايت حريم رودخانه
ها، عدم مديريت دفع زباله و  ايجاد مسيل

های شهری و روستايی، عدم  فاضالب
های  های الزم با بحران تخصيص بودجه

خودکفايی "بومی، پيگيری سياست  زيست
ها   بدون توجه به منابع آبی و ده"  کشاورزی
 .اقدام ديگر

اقداماتی که نه تنها به کاهش پوشش گياهی، 
های   زايی، فرونشست ها،  بيابان نابودی جنگل

، نابودی *ناشی از افت سطح آب زيرزمينی
های جانوری و حيات وحش، خشک  گونه

ها، بروز  ها و رودخانه شدن تاالب
ها و بسياری  ريزگردها، جاری شدن سيالب

اند،  مخاطرات زيست محيطی ديگر انجاميده
بلکه مستقيماً سالمت و زندگی و معاش 
روستاييان و کشاورزان و حتا نيازهای اوليه 
زندگی روزمره شهرنشينان را تحت تأثير 

 .اند قرار داده
از سويی ويرانی و مرگ و آوارگی بر اثر 

های گوناگون بر  ها، ابتال به بيماری سيالب
های  اثر آلودگی هوا و ريزگردها و آلودگی

شيميايی، تأثيرات مستقيم بر جان و سالمت 
های  مردم دارد، از سويی ديگر فقر آبی توده

ی فقر اقتصادی و فقر  مردم را به ورطه
روستاييان .  اجتماعی نيز سوق داده است

بسياری با دشواری در تأمين معاش از 
طريق کشاورزی و دامداری، يا به مشاغل 

بری  ای چون کولبری و سوخت پرمخاطره
های  اند، يا ناچار به مهاجرت روی آورده

 .اند اقليمی شده
مهاجرانی که در آرزوی يافتن کار و گذران 

های  زندگی به شهرها روی آورده و در زاغه
محالتی .  اند حاشيه شهرها سکنا گزيده

محروم از حداقل امکانات رفاهی، فقرزده و 
های اجتماعی گوناگون و با  رويارو با آسيب

هايی همواره در خطر ريزش يا  آلونک
تخريب وحشيانه از سوی مأموران 

هايی از آن در  شهرداری که بارها کليپ
طبق .  های مجازی منتشر گشته است رسانه

گزارش روزنامه همشهری با عنوان 
، بر "استان ٣٠نشينی در  روايت حاشيه"

ساکنان اين  ٩٠اساس مطالعات پيش از سال 
های به قول مسئوالن رژيم  سکونتگاه

هزار  ٧٠٠ميليون و  ۶حدود "  غيررسمی"
ميليون  ١١به  ٩۵نفر بوده است و در سال 

هرچند طبق آمار .  نفر رسيده است
نشين  جمعيت حاشيه ٩۵سرشماری سال 

ميليون نفر تخمين زده  ٢٠تا  ١٨ايران بين 
نيز وزارت راه و  ٩۶در مرداد .   شده است

 ١٩نشينان ايران را  شهرسازی تعداد حاشيه
) تقريباً يک چهارم جمعيت ايران(ميليون نفر 
 .اعالم کرد

انجمن "، يکی از اعضای ١٣٩٩در خرداد 
درصد  ۴۵اين آمار را "  آمايش سرزمين

ميليون  ٣٨جمعيت کل کشور و نزديک به 
با وجود عدم به روزرسانی آمار .  نفر دانست

جديد در گزارش همشهری، اين آمار تا همين 
يک سوم جمعيت :  دهنده است جا نيز تکان

 ١٣همدان و قم و بجنورد و کرمانشاه،  
درصد  ١۵درصد جمعيت استان مرکزی، 

درصدی  ۴٠٠با رشد (جمعيت گلستان 
سال  ١٠نشين گلستان در  جمعيت حاشيه

 ۴هزار نفر در کرمان،  ٢٠٠، )گذشته
درصد جمعيت استان مازندران، يک ميليون 

 . هزار نفر در مشهد ٣٠٠و 
بديهی است تعدادی از اين جمعيت، 
شهرنشينان پيشينی هستند که به علت 
بيکاری، درآمد اندک و گرانی مسکن در 
مناطق ديگر شهری، ناچار به اسکان در اين 

اند، اما نگاهی به کاهش جمعيت  مناطق شده
روستايی و افزايش جمعيت شهری در 

توان حدس زد که بخش  های اخير می سال
عظيمی از آنان روستاييانی هستند که بر اثر 
تغييرات اقليمی ناچار به مهاجرت به حاشيه 

بررسی آمار شهرهای .  اند شهرها شده
نشين نيز گواه اين موضوع است؛  پرحاشيه

درصد جمعيت استان  ۵١برای مثال، 
کردستان، سيستان و بلوچستان دارای 

با بيش از يک ميليون "  نشينی رکورد حاشيه"
درصد  ۶٣(شهر آن  ۴نشين در فقط  حاشيه

نشين  هزار حاشيه ١٠٠، )جمعيت در چابهار
در ياسوج، مرکز استان کهگيلويه و 

هزار  ١٢٠بويراحمد، دارای جمعيت اصلی 
درصد جمعيت استان هرمزگان،  ۴٠نفری، 

نزديک به نيم ميليون نفر تنها در اهواز، 
 .مرکز استان خوزستان و به همين ترتيب

ترين  هايی رويارو با بيش يعنی استان
تغييرات اقليمی و نابودی راه امرار معاش از 

. طريق کشاورزی، دامداری و صيد
گيری را  های ديگری نيز اين نتيجه گزارش

، ٩٣برای نمونه در مهر .  کنند تأييد می
روستا  ٢٠٠روزنامه شهروند از تخليه 

در )  درصد جمعيت روستايی ٧٠معادل (
سيستان و بلوچستان گزارش داد و 

تر  روستاييانی که يا به روستاهای دوردست
در .  اند يا به حاشيه شهرها نقل مکان کرده

معاون توسعه روستايی و "، ٩۵مرداد 
به تخليه "  مناطق محروم رياست جمهوری

هزار روستا و آبادی در سال  ٣٣نزديک به 
ها  گزارش ٩۵در خرداد .  اشاره کرد ٩۴

حاکی از کاهش دو ميليون واحد دامی و 
 ١۵هزار فرصت شغلی طی  ٧٠نابودی 

در نهايت نيز بنا به آمار .  سال اخير بود
مرکز آمار ايران، سهم جمعيت روستايی از 

درصد در  ٢٩به  ١٣٧۵درصد در سال  ٣٩
 .کاهش يافته است ٩۵سال 

مسلما از آن زمان تاکنون بر اين آمار بسی 
تخليه روستاها به جز .  افزوده گشته است

آوارگی روستاييان، به نوبه خود، اثرات 
. گذارد مخرب ديگری نيز برجای می

ای که به  های باير و خالی از سکنه زمين
های کشور افزوده خواهند  زودی به بيابان

روستاييان مهاجر نيز که در جستجوی .  شد
کار و حداقل معيشت ناگزير به مهاجرت و 

اند، نه تنها از  سکنا در حاشيه شهرها گشته
اند، بلکه  گاهی حداقلی محروم مانده زيست

اند و  چنان در يافتن شغل بازمانده بسياری هم
به يک زندگی زير خط فقر و دور از شأن 

از همين رو و با .  اند انسانی محکوم گشته
انداز بيکاری و  توجه به شرايط کنونی و چشم

نشينی است که کشاورزان و دامداران  آلونک
های اخير بر اعتراضات  خشمگين در سال

 .اند خود افزوده
رژيم جمهوری اسالمی از سويی در 

محيط زيستی ويران و 
 مردمی خشمگين
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چنان بر  های حاکميت خود هم سال
زای خويش  پافشاری  های بحران سياست

ها  را تشديد نموده است و از  کرده و آن
گونه مسئوليتی در قبال  سويی ديگر، هيچ

بار و ضد مردمی آن نپذيرفته  پيامدهای زيان
نه تالشی برای حفظ روستاها و ايجاد .  است

های  اشتغال از طريق اتخاذ سياست
کشاورزی پايدار و کمک مالی به کشاورزان 

های روستايی و نه  و تالش برای حفظ اشتغال
های عمرانی برای گسترش  افزايش بودجه

حداقل امکانات زيستی و رفاهی برای 
به روال .  شهرهای مقصد مهاجرنشين

های اخير به بهانه  معمول، به ويژه در سال
تحريم برای حذف و کاهش چشمگير 

های رفاهی ، به کمبود بودجه متوسل  بودجه
چنين گرچه نتايج اين اقدامات  هم.  شده است

در روزهای آخر کابينه روحانی خودنمايی 
ها از دهه شصت به  کنند، اما اين سياست می

رغم هشدارهای کارشناسان آغاز و هر سال 
بر شدت آن افزوده شده و تا به امروز ادامه 

 .يافته است
دهه   ۴به اين ترتيب رژيم طی بيش از 

حاکميت خود محيط زيستی ويران و مردمی 
 . خشمگين را بر جای گذاشته است

 
 :زيرنويس

 
به گفته عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات *  

، ١۴٠٠تير  ١۴راه، مسکن و شهرسازی در 
دشت کشورمان نيمی  ۶٠٩طور دقيق از  به"

های  ها به دليل فرونشست و افت آب از آن
زيرزمينی، کويری شدند و نيم ديگر هم 
حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و 

اين امر محدود به ."  اند خطر قرار گرفته
شهرهايی مانند  ها نيست، بلکه کالن دشت

هايی  تهران، اصفهان، کرج، مشهد و دشت
همچون مرودشت در فارس و رفسنجان در 
استان کرمان با چالش فرونشست مواجه 

 ۴المللی فرونشست  استانداردهای بين .هستند
 »مرز بحرانی«متری در سال را  ميلی

تعريف کرده است، اما رئيس سازمان 
: خرداد گفت اين رقم ٩شناسی روز  زمين

 ٣۶سانتيمتر و در تهران  ١٧در اصفهان تا "
." سانتيمتر در سال مشاهده شده است

همچنين از احتمال فرونشست در تهران 
 .شود ياد می" بمب ساعتی"چون  هم

٨از صفحه   

محيط زيستی ويران و 
 مردمی خشمگين

 برگزاری آکسيون در: کانادا –ونکور 
 دفاع از اعتصابات کارگری در ايران 

 
 -اکسيونی توسط کارزار دفاع از مبارزات مردم ايران  ٢٠٢١ژوئيه  ٨در تاريخ پنجشنبه 

 .ونکوور در حمايت از اعتصابات کارگری در ايران در مرکز اين شهر برگزار شد
در اين آکسيون پوسترها و 
مطالبات کارگران اعتصابی 
نفت به زبان انگليسی تهيه و 
در معرض ديد عموم قرار 

در اين آکسيون يکی .  داشت
از فعالين کارزار داليل 
اعتصابات و عملکرد ضد 
کارگری رژيم جمهوری 
اسالمی و اجحافات و 

های غارتگرانه و  سياست
جنايتکارانه بخش خصوصی 
و پيمانکاران شرکت نفت و 

، را به زبان ...پتروشيمی و
انگليسی و فارسی بيان کرده 

سخنران بعدی .  و برشمرد
اين آکسيون جری دياس 

اتحاديه  ١١١رئيس منطقه 
يونيفور ونکوور بود که به 

طور زنده سخنانش را از طريق تلفن به  دليل کاری قادر به حضور در آکسيون نشد اما به
و در دفاع قاطع از   ١۴٠٠وی ضمن حمايت از کمپين .  سمع حاضرين در آکسيون رساند

تر اخراج  اعتصابات کارگران نفت و گاز، از دولت روحانی خواست ضمن لغو هر چه سريع
و بازگشت تمام کارگران اخراجی به سر کار، اقدام و به مطالبات کارگران اعتصابی پاسخ 

همچنين عمل سرکوبگرانه و به گلوله بستن مردمی  ١١١اين رئيس اتحاديه منطقه .  داده شود
احتماالً . (که تنها معترض به شرايط موجود بودند را توسط نيروی نظامی شديداً محکوم نمود

سخنران بعدی در اين ).  منظور وی کشتار جوانان و مردم در قيام آبان ماه بوده است
او ضمن دفاع .  های ساکن ونکوور بزرگ بود آکسيون، آری، از طرف کامونيتی فيليپينی

داری  قاطعانه از اعتصابات کارگران نفت در ايران، با بيان بسيار زيبا توضيح داد که سرمايه
کند در کشور ما در فيليپين نيز به بدترين شکلی کارگران  بهمان شکلی که در ايران عمل می

او در انتها، آرزوی پيروزی کارگران اعتصابی و مبارزاتشان .  کند را سرکوب و غارت می
آخرين سخنران مهمان يکی از فعالين کارگری در ونکوور بود که .  در ايران تأکيد نمود

ضمن دفاع از اعتصابات کارگری در ايران و تشريح روند روزافزون کارگران ديگر مناطق 
 .باد سوسياليسم به سخنان خود پايان داد کشور به جمع اعتصابيون نفت، در انتها با شعار زنده

 .در اين آکسيون فعالين سازمان در ونکوور فعاالنه شرکت داشتند
 

 پيروز باد اعتصابات کارگری در ايران
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حکومت شورائی
 ونکوور کانادا) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 ٢٠٢١ژوئيه 
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از تجويز روغن .  ای جهان توسط خامنه
بنفشه و دعا و تف و ليس زدن ضريح رضا 
تا سخنان سخيف نوری همدانی اين آخوند 
بازمانده از عهد عتيق که فاجعه کرونا در 
بلوچستان را که مقصری جز جمهوری 
اسالمی ندارد، به سنی مذهب بودن مردم 

 .بلوچ نسبت داد
ماه  ١٧از ديروز تا امروز چيزی که در اين 

تغيير نکرده است دروغ و ريای مقامات 
ست و چيزی که تغييرکرده است،  حکومتی
گيری بيشتر  تر شدن ويروس، همه خطرناک

آن و البته قربانيان بيشتر آن که قريب به 
اتفاق از ميان محرومان و زحمتکشان جامعه 

 .هستند
کرونا در حالی تمام شهرها و "  پيک پنجم"

روستاها را فرا گرفته است که براساس 
گزارش کميته بهداشت و درمان ستاد ملی 

خيز بيماری در "مقابله با کرونا به اين ستاد 
تر و دامنه آن نيز  موج پنجم صعودی

". های قبلی خواهد بود تر از موج گسترده
بخش عفونی   رزيتا خداشاهی، رئيس
که قدرت سرايت  بيمارستان مشهد با بيان اين

که هم اکنون به ويروس غالب (ويروس دلتا 
درصد  ۴٠)  کرونايی در ايران تبديل شده

بيشتر از گونه شناخته شده در بريتانيا است، 
"گفت  ٧٠ويروس بريتانيايی کرونا هم : 

ای که اولين بار در ووهان  درصد از گونه
چين شناسايی شده قدرت سرايت بيشتری 

در عمل نيز در عرض تنها چند هفته ".  دارد
ويروس کرونای دلتا سرتاسر کشور 

ای  گونه پهناوری چون ايران را درنورديد، به
که براساس روايات دولتی هيچ شهر آبی در 

جايی که شهرهای  کشور وجود ندارد و از آن
چون تهران عموما قرمز هستند  بزرگ هم

ها نيز ممنوع شده و مشمول  رفت و آمد به آن
 .جريمه يک ميليون تومانی است

های جمهوری اسالمی در  ی رسانه به نوشته
ماه تعداد شهرهای در وضعيت  کمتر از يک

. برابر شده است ١١بسيار پرخطر کرونا 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران 

"تير نوشت ١٩روز شنبه  در يک هفته : 
 ٩٩گذشته نرخ موارد ابتال رشدی معادل 

درصد داشته و به همين تناسب تعداد 
 ۵۵های قرمز کرونايی نيز صعود  شهرستان

ی  به نوشته".  درصدی را تجربه کرده است
 ٩٢تير،  ١٢اين خبرگزاری در حالی که در 

شهرستان نارنجی و  ١٨٣شهرستان قرمز، 
شهرستان زرد بودند، در طول يک  ١٧٣
 ١٨۶شهرستان قرمز،  ١۴٣)  تير ١٩(هفته 

شهرستان به رنگ  ١١٩شهرستان نارنجی و 
چنين براساس آمار رسمی  هم.  زرد درآمدند

تعداد کسانی که در روز جمعه تست کرونای 

هزار نفر  ٢٣ها مثبت بوده است به باالی  آن
ست که تعداد واقعی  رسيد و اين در حالی

  به.  بسيار باالتر از آمارهای رسمی است
الدين سعيدی نماينده مجلس  اعتراف معين

در هر "اسالمی از چابهار در اين استان 
ای يک يا دو بيمار مبتال به کرونا  خانواده

وی در گفتگو با خبرگزاری ".  وجود دارد
"دولتی ايلنا گفت کيت تشخيص کرونا در : 

بسياری از مراکز آزمايشگاهی استان وجود 
در روستاها تعداد زيادی از افراد .  ندارد

اند يا  که مشخص شود کرونا داشته بدون آن
کنند و اين افراد جزء آمار  خير فوت می

روز گذشته ...  آيند ها به حساب نمی کرونايی
نفر  ٢۶آمار فوتی های کرونای استان را 

اعالم کردند در صورتی که آمار چند برابر 
 ".اين تعداد است 

های  براساس اخبار منتشره در شبکه
اجتماعی، قبرستان زاهدان به دليل تعداد زياد 

سپاری  خاک درگذشتگان کرونايی با مشکل 
ها روبرو شده و اقوام برخی از  آن

درگذشتگان، اجساد جان باختگان خود را به 
برند اما در  روستاها برای خاکسپاری می

روستاها نيز به همان دليل، يعنی باال بودن 
تلفات کرونا با مشکل خاکسپاری روبرو 

 .هستند
نفر در  ٨۶٠٠٠براساس آمار رسمی تاکنون 

اثر ابتال به بيماری کرونا جان خود را از 
اند که برای نزديک شدن به رقم  دست داده

واقعی با سه برابر کردن اين عدد به رقم 
رسيم که  هزار نفر می ٢۶٠بار  بسيار تاسف

نظير  به نسبت جمعيت کشور در کل جهان بی
براساس اخبار منتشره در برخی از .  است

های اجتماعی تعداد  ها و شبکه رسانه
بيمارانی که بعد از مراجعه به بيمارستان 
تنها در عرض چند ساعت جان خود را از 

در . دهند به شدت افزايش يافته است دست می
حالی که براساس آمار رسمی در روز 

نفر ، روز  ١۴۶نفر، جمعه  ١٣۶شنبه  پنج
نفر  ١۶۵نفر و روز يکشنبه  ١۵١شنبه  

جان خود را در اثر ابتال به کرونا از دست 
اند، محسن هاشمی رئيس شورای شهر  داده

تهران از رسيدن آمار جان باختگان کرونايی 
نفر خبر  ١٠٠به روزانه  تنها در شهر تهران

چنين سعيد خال مديرعامل سازمان  هم.  داد
زهرا  باش بهشت از آماده) تهران(زهرا  بهشت

"برای شرايط بحرانی خبر داد و گفت در : 
های گذشته در شرايط خطی و بين اعداد  هفته
ثابت بوديم اما در روز های  ٣۵تا  ٣٠

گذشته عدد متوفيان کرونايی تهران با 
 ".افزايش چشمگير همراه بوده است

هم به نقل از  همين آمار شهر تهران، آن
دهد که آمار رسمی تا  مقامات دولتی نشان می

 .چه حد با واقعيت فاصله دارد
در يک نمونه ديگر در حالی که نمکی وزير 

کش کابينه روحانی  طلب و آدم گو، جاه دروغ
های استان سيستان و  نبود تخت در بيمارستان

همين االن : "بلوچستان را انکار کرد و گفت
ای در سيستان و بلوچستان بلوا  که عده

تخت خالی در  ۴٠٠تا  ٣٠٠کنند، حداقل  می
، حتا نمايندگان "سيستان و بلوچستان داريم

مجلس اسالمی اين استان همگی از نبود 
اين معضل .  تخت بيمارستانی خبر دادند

قدری حاد شد که مقامات دولتی مجبور به  به
اندازی سه بيمارستان سيار در سطح  راه

اما واقعيت اين است که سه .  استان شدند
تواند مشکل  بيمارستان سيار نيز نمی

رسيدگی درمانی به بيماران کرونايی استان 
ی سعيدی  را حل کند، در استانی که به گفته
تنها يک "نماينده مجلس اسالمی از چابهار 

های عفونی در کل استان  متخصص بيماری
ها فاقد  بسياری از شهرستان.  وجود دارد

که بيمار  بيمارستان هستند و برخی برای اين
 ١۵٠خود را به مرکز درمانی برسانند بايد 

چنين مراکز  هم.  کيلومتر راه طی کنند
درمانی اين استان با کمبود ونتيالتور، 

ساز روبرو  داروی رمديسيور و اکسيژن
 ".هستند

قطع برق نيز به معضالت قبلی افزوده شده 
های روحانی و نمکی  گويی و برخالف دروغ

ها با مشکل قطعی  که بيمارستان در مورد اين
های  اند، اخبار و فيلم برق روبرو نبوده

متعددی از قطعی چند ساعته برق در 
های جمهوری  ها حتا در رسانه بيمارستان

هاشميان متخصص . اسالمی منتشر شده است
يو در بيمارستان مسيح دانشوری  سی آی

ام که  بارها گفته"که  تهران با بيان اين
متاسفانه وزارت بهداشت جزييات مرگ 

اين .  کند را منتشر نمی ١٩-بيماران کوويد
بندی شده وزارت بهداشت  جزو اسرار طبقه

های منتشره در  ، در رابطه با فيلم"است
های اجتماعی در رابطه با قطع برق  شبکه

"ها گفت در بيمارستان اين بار فيلم اين : 
صحنه منتشر شده است، اما ما با چنين 

 ". ايم هايی بارها مواجه شده صحنه
 ٢٠اين که امروز کسانی که پول دارند با 

ميليون تومان به صورت زمينی به کشور 
و البته بخشی از اين (کنند  ارمنستان سفر می

پول به عنوان عوارض خروج و غيره به 
تا در برابر )  رود جيب دولت اسالمی می

ويروس کرونا واکسينه شوند و صف ورود 
به ارمنستان در مرز اين کشور با ايران 

چنان شلوغ شده که تعدادی از مسافران به  آن
اعتراف خبرگزاری دولتی ايلنا به دليل گرما 
و طول زمان انتظار برای انجام تست 

گر عمق فاجعه در ايران  اند، بيان بيهوش شده
ای که حکومت اسالمی در  عمق فاجعه.  است

ايران به بار آورده است اما هر روز به 
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های جديد و شليک موشک به  ساخت موشک
ای و مراکز  مراکز نظامی رقبای منطقه

. بالد ها می غيرنظامی و کشتار آن
هايی که نان را از سفره مردم  موشک

 . اند ربوده
اند تا  اگر امروز برخی از کشورها توانسته

حدود زيادی شيوع کرونا را کنترل کرده، 
ها را برچينند و  بسياری از محدوديت

مردمان اين کشورها نيز با اميدواری بيشتر 
ی مستقيم  به روزهای پيشارو بنگرند، نتيجه

گيری  واکسيناسيون عمومی است، بويژه بهره
تک و مدرنا،  بيون  –های فايزر  از واکسن

هايی که بهترين نتايج را در  همان واکسن
هايی  يعنی دقيقا همان واکسن.  اند عمل داشته
ای جنايتکار به داليل سياسی و  که خامنه

ها را ممنوع کرد، اما دولت  مالی ورود آن
صهيونيست و جنايتکار اسرائيل با آن  

های بعدی  واکسن ساکنان اسرائيل را از موج
 .کرونا در امان نگاه داشت

نخريدن واکسن و دادن وعده برای توليد 
ست که در بهترين  واکسن داخلی درحالی

ی مقامات  شرايط دو واکسنی که به گفته
گو و شياد جمهوری اسالمی به  دروغ
اند قادر به توليد ماهانه  ی توليد رسيده مرحله

ميليون و پانصد هزار واکسن هستند، اين  ۴
که با واکسن داخلی هرگز جمعيت  يعنی اين

ميليونی کشور به ايمنی جمعی دست  ٨۴
که اين ايمنی جمعی از  نخواهد يافت، مگر آن

طريق بيمارشدن بخش بزرگی از جمعيت 
کشور بدست آيد و اين را هم فراموش نکنيم 
که با يک بار مبتال به کرونا شدن هيچ 
. تضمينی برای عدم ابتالی مجدد وجود ندارد

طور که برخی از کسانی که يک بار به  همان
کرونا مبتال شده بودند برای بار دوم نيز به 

 .کرونا مبتال شدند
اين مساله جدا از اين است که اساسا نه 

های داخلی بويژه در  ميزان کارآيی واکسن
برابر نوع دلتای کرونا مشخص است و نه 

واقعيت ديگر معضل .  عوارض جانبی آن
در حالی که قرار بود از .  توليد واکسن است

ميليون واکسن داخلی تحويل  ٣خرداد ماه 
هزار دوز  ۴٠٠وزارت بهداشت شود، تنها 

واکسن تا نيمه تيرماه به وزارت بهداشت 
ی مقامات شرکت  تحويل شده و به گفته

دارويی برکت بيش از يک ميليون دوز اين 
ی توليد دچار اشکال شده  واکسن در مرحله

 .است
ها  نکته مهم ديگر اين است که اين واکسن

ی سوم تست انسانی خود را از  هنوز مرحله
هزار  ۴٠٠اند و در واقع اين  سر نگذرانده

دوز واکسن بدون انجام اين مرحله به مردم 
محروم سيستان و بلوچستان در حال تزريق 

تر مردم محروم  به عبارت روشن.  شدن است
اين استان بار ديگر به دليل محروميت خود، 
مورد سوءاستفاده مقامات جمهوری اسالمی 

بار برای تست واکسن توليدی قرار  و اين
 !!!اند گرفته

پشتی در  قدر کند و الک واکسيناسيون آن
طور واقعی  توان گفت به جريان است که می

ی روشنی برای واکسيناسيون  هيچ برنامه
برخالف ديگر کشورهای جهان و از جمله 
. کشورهای همسايه ايران وجود ندارد

بايست تاکنون دوز  بسياری از کسانی که می
کردند هنوز  دوم واکسن را دريافت می

دريافت نکرده و اين ممکن است تاثيری 
در .  ها داشته باشد منفی در واکسيناسيون آن

حالی که نمکی وعده واکسيناسيون روزانه 
تير را داده  ١٩هزار نفر از روز شنبه  ۴٠٠

بود، و حسن روحانی مدعی شده بود که 
هزار نفر در  ۵٠٠آمادگی واکسيناسيون 

ها نيز همه  روز وجود دارد، اما اين وعده
 . توخالی از آب درآمدند

هزار دوز واکسن  ۵٠٠شنبه ورود  روز پنج
احمر اعالم شد و  خارجی از سوی هالل

هزار دوز  ۴٠٠ی مقامات دولتی  گفته به
واکسن ايرانی تاکنون تحويل وزارت 

ی خبرگزاری  نوشته به.  بهداشت شده است
هزار  ۵١مهر در روز جمعه تنها کمتر از 

ی رئيسی  گفته به.  دوز واکسن تزريق شد
مرکز  ٧۵سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از 

واکسيناسيون در تهران به علت کمبود 
 .مرکز فعال هستند ٣٢واکسن تنها 
ی اين مسائل اين را هم در نظر  جدا از همه

بگيريم که صاحبان قدرت حتا برای واکسن 
دعواهای اخير بين . اند کرونا نيز جيب دوخته

نقش "  کووبرکت"مينو محرز که در واکسن 
و البته با (کند  دارد و برای آن تبليغ می

با مدير انستيتو !!)  واکسن روسی مخالف بود
پاستور و برخی مقامات وزارت بهداشت تنها 

هم  ست، آن به دليل همين منافع مادی
هايی که مقامات جمهوری اسالمی  واکسن

اند مردم را به ايمنی و کارآ بودن  نتوانسته
همين شرکت داروسازی .  ها قانع کنند آن

" کووبرکت"برکت در جريان تهيه واکسن 
ها و مواد اوليه  سازی زيرساخت برای آماده

تومانی بهره برد، اما  ۴٢٠٠واکسن از دالر
در عوض بهای اين واکسن را حتا از 

های خارجی بيشتر تعيين  بسياری از واکسن
 ۴٢٠٠کرده است و اگر دالر را به نرخ 

توان گفت بهای  تومان محاسبه کنيم حتا می
ترين واکسن جهان  آن بيش از دو برابر گران

 –يعنی مدرنا است که همراه با واکسن فايزر 
ترين و موثرترين  تک مطمئن بيون

های موجود در جهان هستند که  واکسن
 .اند کمترين عوارض جانبی را تاکنون داشته

 ٩٨اگرچه شيوع کرونا پس از قيام آبان 
بود، "  موهبتی الهی"برای جمهوری اسالمی 

اما امروز ديگر جمهوری اسالمی از شيوع 
برعکس .  تواند بهره سياسی ببرد کرونا نمی

درماندگی جمهوری اسالمی در طول اين 
ماه آشکارتر شد و خشم مردم بيشتر از  ١٧

تواند  گذشته گرديد، خشمی که هر لحظه می
اگر اعتصاب .  به انفجاری بزرگ تبديل شود

سنگ کرمان در  کارگران معادن ذغال
برداری  جرقه پايان بهره ٩٩ارديبهشت 

سياسی کرونا از سوی رژيم بود و در ادامه 
تپه، نفت و  با اعتصاب کارگران هفت

تجمعات اعتراضی بازنشستگان و ديگر 
های اجتماعی فضای سياسی جامعه به  گروه

دوران قبل از کرونا بازگشت، امروز با 
اعتصاب سراسری کارگران نفت و تجمع 

های اجتماعی  اعتراضی روزانه ديگر گروه
از بازنشستگان تا معلمان و کشاوزران و 

ی انتخابات  بيکاران و تحريم فعال و گسترده
جمهوری و انتصاب  نمايشی رياست

دهد  مفتضحانه رئيسی به اين مقام، نشان می
که جامعه ايران بيش از هر زمان ديگری بر 

ی يک انفجار بزرگ قرار گرفته است،  لبه
انفجاری که تنفر از عملکرد جمهوری 
اسالمی در مقابله با شيوع کرونا بر آتش 

 .ی انفجار افزوده است خشم مردم آماده
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

ماه به فراموشی  ١٧نبايد بگذاريم که تجربه اين 
نبايد از ياد برد فردی که در دستگاه .  برود

حکومت اسالمی به مقام خدايی رسيد، کرونا را 
حمله بيولوژيک خواند و مردم را به خواندن 

ی سجاديه که در مفاتيح هم  دعای هفتم صحيفه"
"برای مقابله با کرونا توصيه کرد"  هست ولی . 
"جاهالن گفته بود"  وقيحِ  نبايد کرونا را خيلی : 

همان او که به دروغ و با وقاحتی ".  بزرگ کنيم
صداقت و شفافيت "شناسد از  که مرزی نمی

در مورد "  خبررسانی مقامات جمهوری اسالمی
 .کرونا سخن رانده بود

١٢ 

١از صفحه   
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چنين از ياد نبريم که چگونه ديگر مقامات  هم
به فريب "  جانشين خدا"حکومتی نيز به تاسی از 

هايی که گفتند  شرمانه چه دروغ مردم نشستند و بی
از انکار اوليه تا انکار .  گويند و هنوز هم می
. ها و آمارهای مربوط به کرونا امروزی واقعيت

از دستگاه ويروس ياب کرونای سالمی فرمانده 
چنان  تا امروز که هم"  ١١٠مستعان"سپاه با نام 

مردم ايران از نبود کيت تشخيص کرونا در رنج 
از دروغ تحريم و موانع خريد واکسن .  هستند

های معتبر  خارجی تا ممنوع کردن خريد واکسن

 شان را از  مردم انتقام عزيزان
 جمهوری اسالمی خواهند گرفت

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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