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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

 زنی بر سر احيای برجام چانه
 

تيرماه در آخرين  ٢٣حسن روحانی روز 
روزهای زمامداری خود، جناح رقيب را از بابت 
متوقف ساختن روند توافق بر سر برجام 

قانون  ۶٠اگر اصل :"  موردحمله قرارداد و گفت
آذر  ١١خورد؛ اگر  اساسی حاکم بود و لطمه نمی

جاری بود، در ماه اسفند  ۶٠نداشتيم و اصل 
شده بود و امروز مردم نتيجه  تحريم مردم برداشته

های قبل مردم  آن را مشاهده کرده و از ماه
فروردين و ارديبهشت و خرداد ديگری را 

اختيارات  ۶٠منظور وی از اصل ."  ديدند می
 ١١روسای جمهوری و دستگاه اجرائی است  و 

آذر هم روزی است که مجلس ارتجاع اسالمی 
آن کابينه  اساس  طرحی را تصويب کرد که بر

های مالی،  ، تحريم٩٩ملزم شد اگر تا اسفند سال 
بانکی و نفت حذف نشوند، اجرای پروتکل 

درصدی  ٢٠سازی  الحاقی را متوقف سازد و غنی
 .را آغاز کند

قدری که مقدور بوده  هرحال آن به: "وی ادامه داد
های ديگر تالش  دولت و وزارت خارجه و بخش

اند و امروز يک سفره آماده است که بايد در  کرده
باز شود و مردم بيايند کنار اين سفره بنشينند و 
کار آماده شده است، فرصت دولت دوازدهم را 

ماه فرصت ما را  ۶-۵البته .  از دستش گرفتند
 ." گرفتند

توانيم همين  می«:  ازاين نيز گفته بود روحانی پيش
هفته تصميم بگيريم که آن را تمام کنيم يا 

 ».ها ادامه پيدا کند توانيم تصميم بگيريم که ماه می
صراحت چيزی  اما آنچه که روحانی از آن به

قانون  ١١٣و  ۶٠نگفت و با اشاره به اصل 
اساسی رژيم  در مورد اختيارات دستگاه اجرائی 

ای در خردادماه برای  از آن گذشت، دستور خامنه
تشکيل کميته تطبيق توسط شورای عالی امنيت 
ملی متشکل از نمايندگان مجلس، کابينه و شورای 
عالی امنيت ملی بود که ببينند جزئيات توافقات 
برجامی صورت گرفته توسط روحانی  با 

ای منطبق است يا نه ، تا بر اين  دستورات خامنه
همين .  اساس شورای امنيت ملی تصميم بگيرد

اعتصاب سراسری باشکوه کارگران پيمانی و 
ای صنعت نفت و گاز و پتروشيمی وارد  پروژه

اين اعتصاب .چهارمين هفته خود شده است
رغم مشکالت ناشی از تعدد و پراکندگی  علی

های آشکار برای به  مراکز نفت و گاز و تالش
انحراف و شکست کشاندن آن، در پرتو 
هوشياری کارگران آگاه و سازمانده و 

کننده اين اعتصاب، در وحدت و  هماهنگ
نظير، پيوسته گسترش بيشتری  يکپارچگی کم
انکاری به  های غيرقابل جا موفقيت يافته و تا همين

تعداد کارگران که به اعتصاب .  دست آورده است
هزار  ٧٠يافته و از مرز  اند، مدام افزايش پيوسته

واحد و مرکز  ١٠٠بيش از .  نفر فراتر رفته است

، جلسه مشترکی با ١۴٠٠تير  ٢٢روز سه شنبه 
حضور ابراهيم رئيسی و مجموعه نهادهای 
امنيتی، اطالعالتی و دستگاه های نظارتی مدعی 

. مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی برگزار شد
محمود علوی وزير فعلی اطالعات، حسين طائب 
رئيس سازمان اطالعات سپاه، مهرداد بذرپاش 
رئيس ديوان محاسبات، نصرهللا پژمانفر رئيس 
کميسيون اصل نود مجلس، فرزاد مخلص االئمه 
معاون سازمان بازرسی کل کشور و کاظم 
پاليزدار، دبير ستاد هماهنگی مبارزه با فساد 
اقتصادی، از جمله کسانی بودند که در اين جلسه  ٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٩شماره  ١۴٠٠تير  ٢٨ –سال  چهل و سه 

 اعتصاب سراسری کارگران نفت، 
 ادامه يا پايان زود هنگام؟

از پيش روشن بود که توافق دولت آمريکا با 
طالبان و کنار گذاشتن دولت حاکم در افغانستان 

ای جز تقويت طالبان و در  از اين مذاکرات، نتيجه
که غيرنظاميان قربانيان  تشديد جنگ داخلینتيجه 

اين .  بار نخواهد آورد اصلی آن هستند، به
ست که در مقاالت نشريه کار نيز در  چيزی

ما از جمله .  های گذشته بر آن تاکيد کرده بوديم ماه
در ارتباط با فاجعه  ٩٢٠در نشريه کار شماره 

آموز در تاريخ  دختر خردسال دانش ٨۵کشتار 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

موضوع اين جلسه، .  مشترک حضور داشتند
و خروجی "  اصالح بسترهای فسادزا در دولت"

آن هم، تشکيل يک کميته راهبردی از روسای 
نهادهای شرکت کننده در جلسه به منظور 

با فساد اداری و دولتی بود، که با آب و "  مبارزه"
. تاب دستمايه گزارش رسانه های حکومتی شد

تدوين دستورالعمل ها و ابالغيه های مورد نياز 
به منظور اصالح ساز و کارهای اقتصادی 
فسادآفرين و رانت زا، زمينه های بروز فساد و 
پيشگيری از وقوع جرم در نظام بانکی، ماليات، 

 ادعای مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی، 
 حرف مفتی بيش نيست

سرکوب  و کشتار مردم 
 خوزستان را 
 کنيم شديداً محکوم می

 تاريک جنگ داخلی در افغانستان  آينده
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١از صفحه   

 زنی بر سر احيای برجام چانه

کميته بود که توافق را رد کرد و در پی آن 
تهران به کشورهای اروپايی :   اعالم شد 

کننده ايرانی تا  اطالع داده است که تيم مذاکره
بعد از آغاز به کار دولت جديد در اواسط ماه 
آگوست برای دور هفتم مذاکرات به وين 

 .گردد بازنمی
آيد که بر  می از گفتار حسن روحانی چنين بر

سر اصل قضيه احيای برجام توافق شده 
توانست از سه ماه  است و اين توافق می

به .  ها بيانجامد پيش، به برچيده شدن تحريم
گفته وی آنچه که مانع از امضای نهائی آن 

اندازی جناح رقيب بوده  شده است، سنگ
سخنگوی وزارت خارجه رژيم نيز در . است
خرداد اعالم کرده بود که متن توافق  ٣١

"شده است احيای برجام آماده در تمامی .  
ايم و  ها به يک متن روشنی رسيده کارگروه

مانده بيش از آنکه به مذاکره  آنچه که باقی
نياز داشته باشد احتياج به تصميم سياسی 

ها دارد و اگر تصميمات سياسی  تمامی طرف
توانيم اميدوار باشيم که در  گرفته شود می
 ." وگوها قرار بگيريم دور پايانی گفت

آيد که در اين  از اين اظهارنظرها چنين برمی
مرحله، طرفين نزاع بر سر يک مسئله وارد 

اند که همانا  بحث و مذاکره و توافق شده
احياء برجام است و نه بحث بر سر 
موضوعات مورد اختالف ديگر از نمونه  

ای  برنامه موشکی و يا سياست منطقه
 . جمهوری اسالمی

اند نخست  روشن است که هر دو طرف مايل
برای آمريکا و .  اين مسئله حل گردد

های اروپائی اين توافق از آنجائی  دولت
تواند مانع از  دارای اهميت است که گويا می

شدن جمهوری اسالمی به يک قدرت  تبديل
ای گردد که چنانچه صورت واقعيت به  هسته

خود بگيرد، توازن قوا را در منطقه برهم 
خواهد زد و در شرايطی که امکان جنگ بر 
سر اين مسئله وجود ندارد، همچون کره 
شمالی به يک معضل الينحل جهان 

ای آمريکا  های منطقه داری و سياست سرمايه
آنچه را .  و اروپا در خاورميانه تبديل گردد

که آمريکا و اروپا از جمهوری اسالمی 
به تعهدات نقض شده :  خواهند اين است می

 .بازگردد ٢٠١۵برجامی 
رابرت مالی نماينده ويژه دولت آمريکا در  

وگو با شبکه  امور ايران نيز اخيراً در گفت
"ان گفت.  ان.  سی های  ايم تا تحريم ما آماده: 

بازگشت .  را لغو کنيم ٢٠١۵مطابق با توافق 
ای  شود تا برنامه هسته به برجام سبب می

ايران دوباره محدود شود و اين هدف اصلی 
 ." ما است

های آمريکا و اروپائی بر  عالوه براين، دولت
اين پندارند که احياء برجام و بهبود مناسبات 
با جمهوری اسالمی، مانع از نزديکی 

جمهوری اسالمی به روسيه و چين خواهد 
همچنين، بازار بزرگ و آماده ايران .  شد 

ويژه  برای صدور سرمايه و کاالهای به
اروپائی گشوده خواهد شد که بر طبق 

ها، با پيشرفت اين روند،  استراتژی اروپائی
ً سياست طلبانه و  های توسعه تدريجا

ميليتاريستی جمهوری اسالمی نيز مهار 
 . خواهد شد

که جمهوری  از همين روست که بدون اين
نشينی حتی در مورد  اسالمی کمترين عقب

نقض توافقات برجامی خود داشته باشد، از 
که بايدن به قدرت رسيد، برای نشان  وقتی

رشته  دادن حسن نيت دولت آمريکا، دادن يک
. امتيازات به جمهوری اسالمی را آغاز کرد

محض به قدرت رسيدن، برخی  بايدن به
های ديپلماتيک جمهوری اسالمی  محدوديت

ای را که  نامه.   را در آمريکا، حذف کرد
ترامپ تحت عنوان اسنپ برای برگرداندن 

های سازمان ملل ارسال کرده بود، پس  تحريم
ها  افرادی را که به خاطر نقض تحريم. گرفت

صادرات .  در آمريکا زندانی بودند، آزاد کرد
ای  و فروش برخی کاالها حتی در محدوده

نفت را از جانب جمهوری اسالمی  ناديده 
گرفت و اخيراً نيز وزارت امور خارجه 
آمريکا دستور آزادی الاقل ده ميليارد از 

شده را در کره جنوبی و ژاپن   دالرهای بلوکه
 .  صادر کرد

ناگفته روشن است که جمهوری اسالمی نيز 
شديداً نيازمند احيای برجام و برداشته شدن 

چراکه با يک بحران عميق .  هاست تحريم
اقتصادی و مالی درگير است و برای حفظ 

های  موجوديت خود و پيشبرد سياست
اش نياز  ای سرکوبگرانه داخلی و منطقه

 .شديدی به دالرهای نفتی دارد
اند که اين  بنابراين اگر هر دو طرف مايل

شده  گونه که اعالم ماجرا خاتمه يابد و آن
است بر طبق توافقاتی که تاکنون صورت 

های نفتی و بانکی، کشتيرانی،  گرفته تحريم
های مرتبط با  بيمه و نيز برخی از تحريم

تروريسم و حقوق بشری ازجمله در مورد 
ای و سپاه پاسداران بر خواهد  دفتر خامنه

افتاد، و در مقابل ايران هم بايد در مورد 
نقض تعهدات برجامی به وضعيت قبل از 
خروج ترامپ از برجام بازگردد ، گره کار 
که منجر به تعويق امضای توافق شده است، 

 در کجاست؟ 
را در ايران کنار   های جناحی اگر رقابت

بگذاريم، اصل قضيه اين است که از ديدگاه 
زنی و گرفتن  ای هنوز جای چانه خامنه

جمهوری اسالمی در .  امتيازات باقی است
های  فقط تحريم اساس خواستار برافتادن نه

های خارج  مرتبط با برجام، بلکه همه تحريم
بعيد است تا جايی که .  از برجام نيز هست

اين کار از عهده بايدن برآيد، مشکلی پيش 
ها،  گونه که در مورد برخی از آن همان.  آيد
عالوه براين .  اکنون توافق شده است هم

خواهد تغييراتی در  ای می خامنه
سازی تحت عنوان  های غنی محدوديت

ای بدهد که  آميز از انرژی هسته استفاده صلح
برانگيز خواهد  های اختالف يکی از بحث

تواند  در درون خود آمريکا  چون می.  بود
دو .   برای بايدن مشکالتی را پديد آورد

موضوع ديگر از جانب جمهوری اسالمی 
رسد طرح  شده است که به نظر می مطرح

ها بيشتر يک تاکتيک برای رسيدن به  آن
يکی از .   توافق بر سر مسائل ديگر است

زمانی برای راستی آزمائی  ها تعيين مدت آن
هاست،  که توافق بر سر آن کار  لغو تحريم

ديگری تضمين دولت .  دشواری نيست
ای  آمريکا در خصوص حفظ توافق هسته

دانند چنين تضمينی  است که هر دو طرف می
ويژه که  به.  ها وجود ندارد در مناسبات دولت

اختالف و نزاع دولت آمريکا با جمهوری 
جای خود  تر به اسالمی بر سر مسائل مهم

لذا پاسخ آمريکا به جمهوری .  باقی است
اسالمی  در اين مورد، صريح و روشن بوده 

مدتی پيش يک مقام وزارت خارجه .است
آمريکا درباره درخواست ايران برای 
تضمين عدم خروج مجدد واشنگتن از توافق 

. ضمانتی در کار نيست«:  ای گفته بود هسته
بهترين .  داند دانيم، ايران هم می اين را ما می

تضمين  بازگشت به توافق و اجرای متعهدانه 
اخيراً نيز نماينده ويژه دولت  ».آن است

آمريکا در امور ايران  در پاسخ به سؤال 
سی ان ان  در مورد تضمين ، آن را رد کرد 

"  و گفت جمهور بايدن  طور که رئيس همان: 
توانيم   بر اين توافق می نيز گفته است با تکيه

درباره ساير موضوعات مورد نگرانی 
اين توافق پايان ديپلماسی .  وگو کنيم گفت

نيست، بلکه آغاز ديپلماسی برای رفع 
هاست ميان دو کشور  مسائلی است که دهه

درهرحال اختالفات باقيمانده بر ." وجود دارد
کننده  سر احيای برجام  برای طرفين تعيين

 .نيستند
اصل قضيه را کابينه روحانی حل کرد و 

حاال .  مانده است زنی برای رئيسی باقی چانه
تواند  اين موارد چنانچه دو طرف بخواهند می

 . ها به درازا بکشد سريع حل شود يا حتی ماه

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه   

های  خيلی جاها همکاران ما بخشی از مزد ماه
قبل خود را طلب دارند و بايد دستمزدهای معوقه 

 .آنان نيز فوراً پرداخت شود
بايد خواست بيست روز کار و ده روز   -٢

 .مرخصی از همان روز اول اجرايی شود
ها بهبود جدی يابد،  بايد وضع کمپ  -  ٣

های مناسب و در شأن کارگران ايجاد  غذاخوری
از همين .  های کار ايمن شوند و محيط شود
طور مشخص اعالم کنند که  پيمانکاران بايد به رو

  .دهند چه اقداماتی در اين رابطه انجام می
صورت کتبی و رسمی  بايد توافقات به -۴

اجرای  صورت گيرد و دولت موظف به پيگيری
 .آن توسط پيمانکاران گردد

شود در هرکجا که  چهاربند می بر اساس اين
امکان دارد مثل مجمعی که کارگران در هفشجان 

ها  آن با تصميم جمعی تشکيل داد و بر پا کردند،
های بازگشت به کار اعالم  شرط عنوان پيش را به

پيمانکاران خواستار مذاکره شدند در  کرد و اگر
جمع خود نمايندگانی تعيين کرد و وارد مذاکره 

همچنين در هرکجای ديگر نيز که .  شد
آورند که  گيرند و فشار می پيمانکاران تماس می

ها را  اين خواست کارگران سرکار بازگردند بايد
عنوان شرط بازگشت به کار مقابلشان  به

 ."قرارداد
دهی و  شورای سازمان ٧موقع شماره  بيانيه به

عنوان شرط اوليه مذاکره  ها به تعيين کف خواست
و بازگشت به کار، درواقع ترفند پيمانکاران را 

ها برای  خنثی کرد و راه سوءاستفاده آن
بازگرداندن کارگران اعتصابی به سرکار 

بريده  های لفظی و سر و دم درازای برخی وعده
شورای "  ذکر است که  شايان.  را مسدود ساخت

های  جا از کل خواست ، همه"دهی سازمان
شده در نخستين بيانه خود ازجمله حذف  مطرح

پيمانکاران،  دفاع و بر آن تأکيد نموده  و از 
دومين بيانيه خود، مستمراً خواستار بازگشت به 

 .کار کارگران اخراجی شده است
ای که در شرايط کنونی ازلحاظ عملی بسيار  نکته

مهم است اين است که اگر مذاکره و يا توافقی در 
گيرد بر  اين يا آن شرکت با پيمانکار صورت می

ها  بند استوار باشد و اين خواست ۴پايه اين 
عنوان يک معيار عمومی و سراسری در  به

 .اعتصاب فعلی پيگيری شود
نکته مهم ديگر اين است که هر جا اين سياست 

ديگر و جای ديگر بخشی از اين يا آن خواست را 
مبنای توافق و بازگشت به کار کارگران قرار 

در چنين حالتی کف  توافقات در اين يا آن .  دهند
شرکت متفاوت، متغير و درنتيجه مخدوش 

تواند در ادامه يا  شود و خود اين موضوع می می
ويژه  به.  پايان اعتصاب ابهام و ناروشنی ايجاد کند

اينکه تعداد پيمانکارانی که در اين زمينه پا پيش 
اند تا از اين طريق توافقاتی را شکل دهند  گذاشته

و عجله دارند کارگران هرچه زودتر به سرکار 
روشن است که اگر با .  بازگردند بيشتر شده است

اين تاکتيک مقابله نشود، امکان اينکه پيمانکاران 
هايی به کارگران بدهند وبا  جا و آنجا وعده اين

ساماندهی نوعی ازتوافق بتوانند نيات شوم خود 
را عملی کنند و اعتصاب کارگران را بشکنند  

شود و در بدترين حالت اين خطر وجود  بيشتر می
 .دارد که نيروی اعتصاب ريزش کند

شورای "  خوشبختانه اين موضوع از نگاه 
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

دهی اين  شورای سازمان.  پنهان نمانده است
دقت دنبال نموده و موردبررسی  موضوع را به
اين شورا،  ٧در بيانه شماره .  قرار داده است

ضمن هشدارهای الزم برای جلوگيری از گرفتار 
مطالبه  ۴شدن کارگران در اين دام پيمانکاران، 

فوری يا کف مطالبات کارگران را اعالم کرد تا 
هر جا که پيمانکاران خواهان مذاکره و توافق با 

ها به کار شدند، کارگران  کارگران و بازگشت آن
ها و عمل به آن را  نيز پذيرش اين خواست

. عنوان شرط بازگشت به کار اعالم کنند به
دهی ضمن اشاره به اين موضوع  شورای سازمان

بايد در مورد نتيجه اعتصاب و رسيدن "مهم که 
در چه شرايطی پای  هايمان و اينکه به خواست

درستی  به"  جويی کنيم رويم چاره مذاکره می
از هر اقدام عجوالنه و پا " يادآوری نمود که 

بايستی "  زودهنگام برای مذاکره پيش گذاری
 .خودداری شود

خواست فوری  ۴دهی  شورای سازمان
کنندگان را که در صورت تحميل آن بر  اعتصاب

اعتصاب خواهد  پيمانکاران اولين گام موفقيت در
 .بود به شرح زير اعالم نمود

افزايش دو برابری دستمزدها در همه   -  ١"

ای که حداقل دستمزد هيچ  گونه سطوح مزدی به
. ميليون تومان نباشد ١٢کمتر از  کارگری

طور که برخی از همکاران ما با  بنابراين همان
پيشنهاد افزايش دو برابری دستمزدهای خود به 

بايد همه کارگران اعتصابی  کار بازگشتند،
بعالوه در .  دستمزد دو برابری را مطالبه کنند

نفت و گاز و پتروشيمی در اين اعتصاب شرکت 
های جديد به  عالوه بر پيوستن بخش.  دارند

اعتصاب، کارگران در برخی شهرها و مناطق، 
ابتکار جالب جديدی را در   حمايت از اعتصاب 
و ادامه آن و اعالم همبستگی کارگری سازمان 

کارگران با برپايی تجمع و قرائت متون .  اند  داده
کوتاهی در حمايت از اعتصاب و اعالم 
همبستگی طبقاتی خود و تهيه فيلم و پخش وسيع 

های اجتماعی، نقش مؤثری در تبليغ  آن در شبکه
اين ابتکار عمل .  اند و تقويت اعتصاب ايفا کرده

ای  که تاکنون توسط کارگران پروژه
مسجدسليمان، فوالدشهر اصفهان، هفشجان، ايذه، 
دهدز، کارگران پروژه نفت چفاخور و فارسان، 

های نفتی آليکو، کارگران جوشکار و  پروژه
ای آبادان  خطوط لوله هفشجان ، کارگران پروژه

ای دهدشت و  وخرمشهر، کارگران پروژه
کارگران پروژه ای طايفه اوالد حاج علی به اجرا 

افزون .  شده نيز درحال افزايش است گذاشته
براين، اعتصاب سراسری کارگران نفت هم در 
سطح داخل و هم در سطح خارج کشور 
موردحمايت گسترده قرارگرفته است و 

. زده است هايی را برای کارگران نفت رقم موفقيت
ها حاصل اتحاد، مبارزه و زحمات  اين موفقيت

کارگران نفت و هوشياری سازمان دهندگان و 
 .کنندگان اين اعتصاب بزرگ بوده است هماهنگ

ها و توفيقات، بازار  همزمان با اين پيشرفت
ارعاب و تهديد و تطميع برای پايان اعتصاب نيز 

ها و کارگرانی که  آمار اخراجی.  داغ بوده است
قراردادشان معلق مانده بسيار باال و درحال 

برخی کارفرمايان و پيمانکاران .  افزايش است
اينجاوآنجا، با وعده دو برابر شدن دستمزد و 

اگرچه .  اند ده به ميدان آمده  -اجرای طرح بيست
ها ولو آنکه موقتی  پذيرش همين حد از خواست

دهنده قدرت و توان اتحاد و  باشد، بازتاب
تواند  حال می اعتصاب است اما اين واکنش درعين

دامی باشد برای اينکه کارگران دست از 
بنابراين، .  اعتصاب بکشند و به کار بازگردند

موضوع بسيار مهم اين است که نگذاريم کارفرما 
از پراکندگی مراکز نفت و گاز و پتروشيمی و در 
غياب يک هيئت نمايندگی که در مقياس اعتصاب 

زنی شود، پيمانکاران با  سراسری نفت وارد چانه
تر  ها و در حد پايين پذيرش ناقص برخی خواست

های کارگران، توافقاتی را شکل  از کف خواست
يکجا فالن خواست، جای ديگر خواست .  دهند

 اعتصاب سراسری کارگران نفت، ادامه يا پايان زود هنگام؟
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 اعتصاب سراسری کارگران نفت، ادامه يا پايان زود هنگام؟

اجرايی شد يا حتی اگر مسائل به شکل ديگری 
از آن مطلع "  دهی شورای سازمان"پيش رفت، 

ً .  شود ها و  روش"  دهی شورای سازمان"يقينا
. هايی را بدين منظور تدارک ديده است مکانيسم

يک نياز مبرم و  در لحظه فعلی اعتصاب، اين
حياتی است که تشکلی که سکان رهبری 
اعتصاب سراسری را در دست دارد، اطالعات 
ً دقيقی در مورد چندوچون اعتصاب و  نسبتا

ها داشته باشد تا بتواند ارزيابی  مذاکرات و توافق
تری از اعتصاب و همچنين  و تحليل دقيق

تری از توازن قوای موجود ميان  برداشت عينی
همگان اذعان .  اعتصاب و مخالفان آن داشته باشد

دارند که اعتصاب سراسری نفت بسيار خوب و 
هم بهتر اين  دهی شده آغاز شد و از آن سازمان

در لحظه .  يافته است اعتصاب تداوم و گسترش

کنونی اما مهم اين است که اوالً لحظه پايانی 
اعتصاب، نه زودهنگام و نه ديرهنگام بلکه تا حد 
ً با بيشترين و  ممکن دقيق انتخاب شود و ثانيا
بهترين دستاوردهای محسوس برای کارگران 

 .همراه باشد
اين موضوع زمانی که از همه سو شاهد 

هايی هستيم  که هدف مرکزی آن پايان  تالش
زودهنگام اعتصاب است، اهميت بيشتری پيدا 

های پيمانکاران منفرد هر واحد  از کوشش.  کند می
ها،  مجزا که با پذيرش لفظی برخی خواست

بازگشت به کار سريع و فوری کارگران تعقيب 
هايی از فراز سرکارگران برای  شود تا کوشش می

کنترل، مهار و پايان اعتصاب توسط گرايش 
بيانيه شماره .  های حکومتی  راست  همدست جناح

تير  ٢۴مورخ "  دهی شورای سازمان"هشت 
موسوم  مديريت تلگرامی"  فاش ساخت که ١۴٠٠

و پايپينگ و  ترين ابر گروه کاريابی بزرگ"   به
طرح  طرحی تحت عنوان "  اکيپ پروژه

پيگيری مطالبه گرايی در چارچوب قوانين 
و گفته   جمهوری اسالمی ايران ارائه داده

ها و  و طرح درخواست با نوشتن نامه  است
به وزارت نفت   مشکالت کارگران پارس جنوبی

در .  ها را پيگيری کند خواهد آن می و وزارت کار
ها به  استناد به نامه سال گذشته آن اين نامه با

آن توسط آنان به اداره  مقامات حکومتی و ارسال
کار بوشهر جهت حل مسائل کارگران، در هشت 

شده است و  بند به مشکالت کارگران اشاره
برای پيگيری اين موارد و مذاکره با  بعد

شده  حکومتی از کارگران خواسته های مقام
عنوان  آقای مازيار گيالنی نژاد را به که است

 " .نماينده خود معرفی کنند
ای در کار است  شود، توطئه چنانکه مشاهده می

" که اعتصاب را از دست کارگران آگاه و 
ها  درآورند و به دست جناح"  دهی شورای سازمان

و عوامل حکومتی و مازيار گيالنی نژاد بسپرند 
تا وی، احتماالً به کمک عوامل وزارت کار و 

های  محجوب و همدستان ديگری در جناح
های  حکومتی مشکالت کارگران نفت را از کانال

اند با  ظاهراً در تالش.  وفصل کند قانونی حل
عنوان  آوری چند امضاء، اين فرد را به جمع

طراحان اين توطئه .  نماينده کارگران معرفی کنند
فقط قصد دارند اعتصاب و مبارزه کارگران  نه

های اعتصاب را  نفت و راه رسيدن به خواست
ً به مجاری و چارچوب های تنگ مقررات  صرفا

و قوانين ارتجاعی حاکم بکشانند، بلکه در همين 
آغاز مطالبات کارگران را نيز تقليل داده و 

. اند خواست مزد را از برنامه خود حذف کرده
اين گرايش در نظر دارد با کشاندن ماجرا به 
مجرای قانون، هرگونه اعتصاب و تالش خارج 

" اغتشاش"از آن را غيرقانونی و اعتصاب را 
معنی کند و با امنيتی کردن ماجرا، زمينه 

 .سرکوب و بگيروببند را فراهم سازد
خوشبختانه کارگران آگاه نفت، اين گرايش آبرو 

شناسند و  خوبی می باخته ضد کارگری را به
اجازه نخواهند داد مبارزه و اعتصاب بزرگشان 

دار  دست خدشه الحالی ازاين توسط عناصر معلوم
. وآن جناح تبديل شود شود و يا به زائده اين

کارگر نفت کسی نيست که رسوايانی امثال 
. مازيار گيالنی نژاد بتوانند او را فريب دهند

فقط کارگران نفت، همه کارگران، مازيار  نه
دست از نمونه  گيالنی نژاد و عناصری ازاين

تپه و سعيد  رضا رخشان در شرکت نيشکر هفت
شناسند و  ترابيان در شرکت واحد را خوب می

اعتصاب .  کند ها تره خورد نمی کسی برای اين

توان  سراسری نفت را با اين ترفندها نمی
راه برد يا پايان زود  دار ساخت و به کج خدشه

تنوع و گستردگی اين .  هنگام آن را اعالم کرد
ها عليه کارگران نفت و گاز و  ترفندها و توطئه

ها، گويای  پتروشيمی و اعتصاب غرورانگيز آن
اهميت و عظمت اين اعتصاب و هراس طبقه 

. حاکم از تداوم و گسترش اعتصاب در نفت است
ای  که اعتصاب کارگران پيمانی و پروژه درحالی

نفت وارد بيست و هشتمين روز خود شده است 
که چيزی به پايان مهلت و اولتيماتوم کارکنان 

کارکنان رسمی .  رسمی نفت باقی نمانده است
تير  ٢٢خود که  ٢۶نفت در اطالعيه شماره 

اولتيماتوم کارکنان رسمی "  با عنوان  ١۴٠٠
انتشار "  منتظر حضورمان در ميدان باشيد:  نفت

ها و  اندازی يافت، ضمن اشاره به سنگ
هايی  های کميسيون انرژی مجلس و وعده دشمنی

تير به کارکنان رسمی داده شد، هشدار  ۶که 
اند که اگر در حقوق تيرماه موارد درخواستی  داده

کارکنان اعمال نشود دست به اعتراض و 
کارکنان رسمی نفت چنين .اعتصاب خواهند زد

های  اولتيماتوم آخر خطاب به ذهن:"هشدار دادند
 :آشفته

باال تا پايين :منظور از همه(کالم آخر به همه
مملکت، وزارتی، امنيتی، نظارتی، تماشاچی، 

به هرآن کس دخيل است يا خود را …  بوقچی و
داند، و به هرآن کس که دخيل است اما  دخيل می

حقوق تيرماه کارکنان ):  داند خود را دخيل نمی
سال جفا نسبت ٨نفت، آخرين فرصت جبران 

هاست، اگر حق خود را گرفتيم که فبها، اما  بدان
اگر به هر دليلی، هرجايی، هرکسی يا هر ناکسی 
باعث شود کارکنان نفت از حقوق و مزايای خود 

منتظر )  حتی به مقدار اندک(محروم شوند
 ".حضورمان در ميدان باشيد

نفت در .  باری، اژدهای نفت بيدار شده است
تر از اين وارد  ميدان است و آماده است گسترده

تر،  نفت آگاه و هوشيار است ومصمم.  ميدان شود
پا در ميدان  ۵٧تر و گسترده تر از سال  متشکل

نفت .  مبارزه گذاشته و بيش ازاين خواهد گذاشت
با مبارزات خود و گسترش اعتراضات و 

انگيز  اعتصابات سراسری، با سرعتی شگفت
مسير اعتصاب عمومی سياسی، قيام مسلحانه و 
سرنگونی  طبقه حاکم و تمام نظم موجود را 

جيره خواران و پادوان حکومتی .   کند هموار می
نيز اين را بدانند که  طبقه حاکم و رژيم سياسی 
پاسدار منافع آن، راهی برای فرار از اين 

 .سرنوشت محتوم ندارند
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  ۶درصفحه 

 ادعای مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی، 
 حرف مفتی بيش نيست

گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان 
يافته و ارائه نقشه راه عملياتی برای ايجاد 
شفافيت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق 
سامانه جامع اطالعات اقتصادی کشور، از 
جمله ماموريت های محوله به اين کميته 

تا همين جا، ترکيب اعضای تشکيل .   است
دهنده اين کميته که همگی از روسای 
نهادهای منصوب رهبری هستند، به خوبی 
نشان می دهد که ادعای ابراهيم رئيسی مبنی 

در جمهوری "  ريشه کن کردن فساد"بر 
اسالمی تا چه حد ادعايی عاری از حقيقت 

 . است
رئيسی در ابتدای اين جلسه با اشاره به اين 
نکته که يکی از انتظارات مردم از دولت 

آغاز اين : "جديد ريشه کنی فساد است، گفت
کار تا زمان استقرار دولت نبايد به تاخير 
بيفتد و زمينه های آن از االن بايد فراهم شود 
تا در روز نخست تشکيل دولت، اقدامات 

 "!!عينی را آغاز کنيم
اگر کسی ابراهيم رئيسی را نشناسد، يا از 
ماهيت ارتجاعی، استبدادی و سرکوبگرانه 
جمهوری اسالمی بی خبر باشد، حتما با ذوق 
زدگی دچار اين توهم خواهد شد که باالخره 
از درون اين نظام سراسر فاسد کسی پيدا 

فساد، "  ريشه کن کردن"شده است که برای 
اما با نگاهی .  شمشير از نيام بر کشيده است

گذرا به پيشينه ابراهيم رئيسی که به مدت 
سی سال معاون اول قوه قضائيه بود و از 

هم تا همين يک هفته پيش در راس  ٩٨سال 
قوه قضائيه به عنوان اصلی ترين نهاد 

" بسترهای فسادزا در دولت"مبارزه با 
حکمروايی می کرد، ديگر ترديدی باقی 
نخواهد ماند که اينگونه ادعاهای رئيسی و 
امثال او ادعايی مفت و حرف ياوه ای بيش 

در واقع پوچی ادعاهای اين معاون .  نيست
سی ساله قوه قضائيه و قاضی القضات پيشين 
جمهوری اسالمی که در دوران مسئوليت 

سال خود بجز کشتار و سرکوب و   ۴٠
مرداد   ١٢اعدام، کار ديگری بلد نبوده و از 

سکان دستگاه اجرايی کشور را به  ١۴٠٠
دست می گيرد، از هم اکنون برای همگان 

درست مثل ادعاهای توخالی .  روشن است
حسن روحانی و ديگر روسای جمهور پيشين 
که هر کدام در روزهای شروع به کار، 
مدعی مبارزه با فساد و انجام اقداماتی نظير 
رعايت حقوق شهروندی و تامين معاش مردم 

اما همانگونه که همه ادعاهای آنان .  شدند
پوچ و توخالی از آب در آمد، بی ترديد 

ابراهيم رئيسی هم به دو دليل بسيار ساده از 
 . اين قاعده مستثنی نيست و نخواهد بود

دليل اول، بر می گردد به ماهيت فوق 
ارتجاعی و استبداد عريانی که نظام 
. جمهوری اسالمی بر جامعه حاکم کرده است

ترديدی نيست وجود اين استبداد مطلق 
حکومتی پيش از هر چيزی راه هرگونه 
مبارزه جدی و ريشه ای با فساد در 

دليل دوم، .  جمهوری اسالمی را بسته است
. پيشينه و سوابق کاری ابراهيم رئيسی است

پيشينه ای پر از سرکوب و کشتار و اعدام، 
که ادعای او مبنی بر مبارزه با فساد را به 

چرا که او، .  طنزی تلخ تبديل می کند
عنصری مزدور از کارگزاران همين نظام 
فاسد و رسوا و ستمگر و مورد وثوق خامنه 
ای است که وظيفه ای جز سرپوش گذاشتن 
بر دزدی و اختالس نهادهای حکومتی و به 
طور اخص نهادهای امنيتی و اقتصادی 

نهادهايی از قبيل .  وابسته به رهبری ندارد
سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، آستان قدس 
رضوی، ستاد اجرايی فرمان امام و ده ها 
شرکت و موسسه اقتصادی ديگر که جملگی 
. از فاسدترين نهادهای اقتصادی هستند

نهادهای حکومتی که از پرداخت ماليات 
معاف اند و بجز خامنه ای به هيچ کسی هم 

 .پاسخگو نيستند
پوشيده نيست، فساد اداری، دزدی، اختالس 
و رانت خواری فقط مختص به جمهوری 
اسالمی نيست و شکل گيری آن کم و بيش 

با .  در همه دولت های بورژوايی وجود دارد
اين همه يک تفاوت اساسی ميان نظام های 
پارلمانتاريستی و سرمايه داری غرب با 
جمهوری اسالمی وجود دارد، که بر خالف 
کشورهای ديگر، سبب نهادينه شدن فساد در 

 . جمهوری اسالمی شده است
در نظام های پارلمانتاريستی غربی، به دليل 
وجود نهادهای نظارتی مستقل، حساسيت 
جامعه، وجود برخی آزادی های سياسی از 
قبيل فعاليت آشکار رسانه های خبری مستقل 
و احزاب اپوزيسيون و ساز و کارهای 
ديگری جهت افشاء فسادهای دولتی، امکان 
مبارزه، کنترل و پيشگيری از فسادهای 
حکومتی برای جامعه و نهادهای مستقل 

به عبارت .  نظارتی تا حدود زيادی باز است
ديگر، بر بستر وجود رسانه های آزاد 
خبری، ابزارهای کنترل و نظارتی مستقل، 
عمال دامنه دزدی و فساد در اين اينگونه 
نظام های سرمايه داری تا حدود زيادی 

در کشورهای غربی، .  محدود شده است
کمترين واکنش وزرا و مقامات ارشد دولتی 
در حوزه هايی که اختالس و دزدی صورت 
می گيرد، استعفای آنان در مواجهه با افکار 

در نظام های ديکتاتوری و به .  عمومی است
طور اخص در نظام جمهوری اسالمی اما  

در نظام .  اوضاع به کلی متفاوت است
استبدادی جمهوری اسالمی، مردم از 
هرگونه آزادی های دمکراتيک فردی، 

هيچ .  اجتماعی و سياسی به کلی محرومند
گونه نهاد نظارتی مستقل برای کنترل دامنه 

برای روزنامه .  فسادهای دولتی وجود ندارد
ها، رسانه های خبری، احزاب و فعاالن 
سياسی، کمترين روزنه ای جهت افشاگری 
در مورد دزدی و اختالس نهادهای حکومتی 

نه تنها چنين روزنه هايی .  موجود نيست
وجود ندارد، بلکه کمترين ورود به پرونده 
دزدی و اختالس نهادهای دولتی و به طور 
اخص نهادهای وابسته به رهبری، با 
دستگيری و زندان و مجازات توسط دستگاه 

وجود استبداد مطلق، .  قضايی همراه است
عدم حضور نهادهای نظارتی مستقل، نبود 
رسانه های آزاد خبری و مجموعه شرايط 
سرکوبگرانه حاکم بر ايران، سبب شده است 
تا اختالس و دزدی و ارتشاء و فساد مالی به 
امری عادی و نهادينه شده در نظام جمهوری 

 .اسالمی تبديل گردد
حال در چنين نظامی که فساد و دزدی و 
اختالس و رانت خواری تمام تار و پود آن 
را فرا گرفته است، ابراهيم رئيسی که سال 
ها مسئوليت های بااليی تا حد رياست قوه 
قضائيه را هم داشته و درست در همان 
زمانی که در راس دستگاه قضايی بود و 
دستش برای مبارزه با فساد حکومتی کمی 
هم باز بود، هيچ کاری نکرد، اما اکنون در 
مقام رياست جمهوری که کارايی آن در حد 

نظام است، مدعی مبارزه با "  تدارکاتچی"
روشن .  فساد در جمهوری اسالمی شده است

است که هيچ عقل سليمی اين ادعای رئيسی 
را جدی نمی گيرد و بر آن وقعی نخواهد 

 . گذاشت
رئيسی اگر اراده ای برای مبارزه با فساد، 
رانت خواری و پيشگيری از وقوع جرم در 
نظام بانکی، ماليات، گمرک و قاچاق 
سازمان يافته در دستگاه های حکومتی 
داشت، دست کم می بايست اندکی از اين 
ادعاهای خود را در همان دوران سی ساله 
معاونت و يا در دوره دو ساله رياست بر 

اما .  دستگاه قضايی به اجرا می گذاشت
چنانکه ديديم و شاهد بوديم، نه تنها چنين 
نکرد، بلکه برعکس، درست در دوران سی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۵از صفحه   

 ادعای مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی، 
 حرف مفتی بيش نيست

سال معاونت اول رئيسی بر قوه قضائيه در 
بغل گوش او، اکبر طبری همکار ديرينه اش 

سال  سابقه معاونت اجرايی همان  ٢٠با 
دستگاه قضايی، دزد و فاسد و رانت خوار از 
آب در آمد و رئيسی، اين مدعی کنونی 

ساله  ٢٠مبارزه با فساد در تمام آن دوران 
دزدی اکبر طبری، به خواب خرگوشی فرو 

 .رفته بود
ابراهيم رئيسی، به عنوان کسی که در تمام 
دوران معاونت اجرايی اکبر طبری، در 
پست معاون اول رياست قوه قضائيه انجام 
وظيفه می کرد، حتی اگر بگويد که از دزدی 
و اختالس يار و همکار ديرينه اش بی خبر 
بوده است، روشن است که کسی اين ادعای 

چرا که رئيسی و همه .  او را جدی نمی گيرد
آن ديگرانی که در پست های مهم دستگاه 
عريض و طويل سيستم قضايی جمهوری 
اسالمی مسئوليت داشته و دارند، نه تنها می 
بايست از فساد موجود در دستگاه قضايی 
باخبر بوده باشند، بلکه سکوت و اعالم بی 
خبری آنان از دزدی و اختالس همکاران 
شان، به معنای شراکت آنان در بخش های 
ديگری از اين فساد و دزدی و رانت خواری 
های بی در و پيکر حاکم بر همان دستگاه 

دزدی هايی .  قضايی جمهوری اسالمی است
که هر از چند گاهی در پی رقابت باندهای 
حکومتی و جناح بندی های درونی دستگاه 
قضايی، گوشه های کوچکی از آن گشوده 

 . می شوند
سال زندان برای اکبر  ٢٠صدور حکم 

طبری، برکناری جعفری دولت آبادی، 
دادستان پيشين تهران به جرم دريافت يک 

متری در فرمانيه از اکبر  ٧٠٠آپارتمان 
طبری، رو شدن پرونده رانت خواری حسين 

، برمال شدن )برادر حسن روحانی(فريدون 
ميلياردی  ١۶ی آپارتمان "  هديه"ماجرای 

رسول دانيال زاده به همسر حسين فريدون و 
برکناری صدها قاضی دزد و فاسد، تنها 
گوشه ای ازپرونده های باندی برمال شده در 
. دستگاه قضايی جمهوری اسالمی است

پرونده هايی که هر چند وقت يک بار به 
دليل جنگ قدرت و تضاد منافع جناح های 
مختلف درون حاکميت و خود قوه قضائيه 

 . علنی می شوند
نمونه ديگری از فساد حاکم بر دستگاه 

" حساب شخصی"قضايی، بر مال شدن ده ها 
رياست قوه قضائيه در دوران رياست صادق 

حساب هايی .  آملی الريجانی بر اين قوه بود
که از دوران رياست دمحم يزدی برای قوه 
قضائيه باز شدند و در اين حساب ها، صدها 
هزار ميليارد تومان از اموال مصادره شده، 
مستغالت و سپرده های متهمان اقتصادی 

واريز می شد و رئيس قوه قضائيه با استفاده 
از سود حاصل از اين سرمايه ها و نيز 
تجارت و خريد و فروش مستغالت و سپرده 
های مردم که به امانت نزد اين قوه گذاشته 
می شد، هر ماه، ده ها هزار ميليارد تومان 
سود به حساب های شخصی رئيس قوه 

حساب هايی که به .  قضائيه واريز می شد
دستور خامنه ای باز شده بودند و طی سی 
سال گذشته، همه رؤسای قوه قضائيه از اين 

بی ترديد بخش .  خوان نعمت بهره مند شدند
کالنی از اين پول های دزديده شده از اموال 
مردم، به عنوان سهم ولی فقيه به خزانه 
رهبری واريز می شده، تا همه نهادهای مهم 
نظام به تناسب جايگاهی که دارند سهمی از 
اين خوان گسترده دزدی و چپاول و فساد 

 . حکومتی برده باشد
پوشيده نيست، شرايط موجود و شدت بحران 
های عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
حاکم بر رژيم، تماما بيانگر اين واقعيت اند 
که جمهوری اسالمی به آخر خط رسيده 

فساد در ابعادی بی سابقه تمام سطوح .  است
در .  و تار و پود نظام را فرا گرفته است

ريشه کن کردن "چنين شرايطی، ادعای 
در جمهوری اسالمی از طرف هر "  فساد

کسی که مطرح شود، حرف مفت، و ياوه ای 
با اين همه و به رغم توخالی .  بيش نيست

بودن ادعای رئيسی در مبارزه با فساد، اين 
بدان معنی نيست که در آينده ما شاهد 
بازداشت و دستگيری پاره ای از دزدادن و 
. اختالس گران در جمهوری اسالمی نباشيم

امری که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون هم 
بعيد نيست، برای کسب اعتبار ابراهيم 
رئيسی و رئيس جديد قوه قضاييه هم که شده 
باشد، دستگيری تعدادی از دزدان و اختالس 
گران، چه آن هايی که خارج از دايره قدرت 
و باندهای اصلی حاکميت اند و چه آنهايی که 
کارگزار دستگاه های دولتی و قضايی بوده 
اند، دست کم جهت تسويه حساب های 
باندهای درون حاکميت در دستور کار قوه 
قضائيه و هيئت حاکمه ايران قرار گرفته 

 .  باشد
اگر چه فساد در جمهوری اسالمی به     

درازای عمر اين نظام است، اما با گذشت 
زمان، هرقدر بر شدت بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی رژيم افزوده 
شد، به همان نسبت دزدی و اختالس و فساد 
نيز ابعاد بيشتر يافت و دامنه آن حتی به 
باالترين نهادهای حکومتی نظير سپاه 
پاسداران، مجلس شورای اسالمی، شورای 
نگهبان، قضات، معاونان دستگاه قضايی و 

اگر .  حتی رياست قوه قضائيه هم رسيد
تاکنون سعی شده بر فساد روسای قوه 
قضائيه سرپوش گذاشته شود، صرفا به اين 
دليل بوده که روسای اين قوه مستقيما 
منصوب شخص خامنه ای هستند و طبيعتا 
هر گونه پرونده سازی عليه آنان به معنای 
پرونده سازی عليه رهبری و موجوديت نظام 

 . است
. درجمهوری اسالمی فساد، نهادينه شده است

دزدی . سرتاپای نظم حاکم غرق درفساد است
های  و اختالس و چپال در تمام دستگاه

اين فساد فراگير .  حکومتی ريشه دوانده است
ونهادينه شده را تنها با براندازی نظم حاکم 

 .توان ريشه کن ساخت می
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 سرکوب  و کشتار                 
 مردم خوزستان                  

 کنيم را شديداً محکوم می            
 
 
 
 

های مردم و  توده.  تير نارضايتی و خشم تراکم يافته مردم خوزستان در اعتراضات وسيع خيابانی سرباز کرد ٢۴پنجشنبه شب
آبی و حتی قطع آب، در شهرهای مختلف استان ازجمله در اهواز، آبادان،  جوانان خوزستانی در اعتراض به مشکل بی

برخی ديگر از شهرها دست به   سوسنگرد، حميديه، شادگان، مالثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدهللا و
ها  بندان و مسدود ساختن جاده ها با آتش زدن الستيک، اقدام به راه تظاهرات خيابانی زدند و در بسياری از مناطق و خيابان

 .کردند
 

ها و کشت و زرع آنان  برند و دام ويژه صدها روستای اين استان از کمبود آب شديداً رنج می که مردم خوزستان، به درحالی
گونه اقدامی برای رفع اين کمبودها و  فقط هيچ شود، اما مقامات دولتی چه در سطح استان چه فراتر از آن، نه نابود می
ارتجاع .  اند کنندگان وارد عمل ساخته اند، بلکه نيروهای مزدور گارد ويژه را برای سرکوب اعتراض ها انجام نداده نارسايی

آور، شليک گلوله هوايی و سرانجام شليک به روی  حاکم، پاسخ مردمی را که تنها خواهان آب بودند، با شليک گاز اشک
 .کنندگان داد اعتراض

 
مصطفی "  تير، در دومين روز اعتراضات خيابانی مردم خوزستان، يک جوان اهوازی به نام ٢۶بامداد امروز شنبه  

آباد شادگان، با شليک مستقيم مزدوران حکومتی و اصابت دو گلوله در ناحيه سينه  ساله از اهالی منطقه عباس ٢۶"  نعيماوی
"جان باخت جوان ديگری که او نيز براثر شليک مزدوران رژيم مجروح شده بود، سحرگاه "  قاسم حميد بازم الناصری. 

 .امروز جان باخت
 

رژيم فاسد و جنايتکار جمهوری اسالمی که هزاران ميليارد تومان  و ميلياردها دالر برای مراکز مذهبی و روحانيت، بسيج و 
ترين  کند اما از تأمين ابتدايی های مرتجع مذهبی می کند و يا در لبنان و يمن و سوريه و عراق صرف گروه سپاه هزينه می

 .زند و حاضر نيست در اين زمينه هزينه کند نيازهای توده مردم حتی آب و برق نيز سرباز می
 

کند، در وحشت از گسترش اعتراضات خيابانی و  ارتجاع حاکم که آخرين روزهای حاکميت ننگين خود را سپری می
های مردم تشنه  و متقاضی آب را نيز با گلوله پاسخ  آميز توده ای، هرگونه اعتراض، حتی اعتراض مسالمت تظاهرات توده

ای بايد  های مردم زحمتکش ايران با گسترش اعتصابات و اعتراضات خيابانی و تظاهرات توده کارگران و توده.  دهد می
اين رژيم را بايد با يک .  تر کنند و به حاکميت ننگين و جنايتکارانه آن پايان دهند عرصه را براين رژيم جنايتکار تنگ

 .اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
 .کند سرکوب و کشتار مردم خوزستان را قوياً محکوم می) اقليت(سازمان فدائيان

ها را به تشديد مبارزه  های مردم خوزستان، مردم ساير شهرها و استان ضمن دفاع و حمايت از خواست) اقليت(فدائيان  سازمان
 .کند عليه رژيم ارتجاعی حاکم دعوت می

 
 

 
برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی   

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

)اقليت(سازمان فدائيان   
 ١۴٠٠تير  ٢۶

 
حکومت شورايی –کار، نان، آزادی   
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٩درصفحه   

٨ 

چه که امروز  اما آن.  حاصلی نداشته است
گيری جنگ داخلی و  شاهد آن هستيم، اوج

تالش هر چه بيشتر سران مذهبی و قومی 
های امپرياليستی و  افغانستان و قدرت

آفرينی و  ای برای نقش های منطقه دولت
بری از ثروت و آينده افغانستان و  سهم

استفاده از اين شرايط برای پيشبرد اهداف و 
. های خود در جهان و يا منطقه است سياست

ها را  در اين ميان تنها موضوعی که ذهن آن
کند همانا رنج مردم  به خود مشغول نمی

ها در اين جنگ  افغانستان و قربانی شدن آن
 .ست داخلی

های خارجی همصدا  اگر امروز قدرت
کنند نه به  خطاب می"  رو ميانه"طالبان را 

روشدن طالبان و تغيير مواضع اين  دليل ميانه
ست که  جريان، بلکه به دليل منافع و سهمی

رو شدن  ميانه.  اند برای خود در نظر گرفته
قدر مضحک است که بخواهيم  طالبان همان

از ميانه رو شدن جمهوری اسالمی، القاعده، 
های جنايتکار سخن  داعش و ديگر گروه

 .بگوييم
های  در همين روزهای گذشته اخبار و فيلم

وحشتناکی از جنايات و به آتش کشيدن 
ها از جمله مدارس توسط طالبان در  ساختمان

اند منتشر  مناطقی که تحت کنترل درآورده
 .شده است

ويدا ساغری يکی از فعاالن حقوق زنان در 
"گويد افغانستان می سال تالش مان  ٢١: 

برای فرستادن دخترها به مکتب را طالب با 
سوزاندن مکاتب در والياتی که به تصرف 

های  طالبان در واليت".  درآورده نابود کرد
بزرگان "از   بدخشان و تخاز با پخش اعالميه

خواسته است تا "  قوم و مال امامان مساجد
سال و زنان بيوه  ١۵اسامی دختران باالی 

سال سن دارند به کميسيون  ۴۵که کمتر از 
" عقد نکاح"فرهنگی طالبان اعالم کنند تا به 

در اين اطالعيه که .  جنگجويان طالبان درآيند
با امضای کميسيون فرهنگی امارات اسالمی 
افغانستان منتشر شده با نقل يکی از آيات 

خداوند کسانی را که با "قران آمده است که 
نشينان  کنند بر خانه مال و جان خود جهاد می

های  در يکی از فيلم".  برتری داده است
بينيم که چگونه عوامل طالبان  منتشره می

سربازانی را که خود را تسليم کرده بودند به 
چنين  هم.  کنند عام می رگبار بسته و قتل

های  زدن مکان های متعددی از آتش فيلم
عمومی و غيره توسط طالبان منتشر شده 

گذاری و کشتار غيرنظاميان،  بمب.  است

ترور فعاالن اجتماعی و حقوق زنان، 
نگاران و حتا تعدادی خلبان نيروی  روزنامه

هوايی افغانستان از ديگر اقدامات طالبان در 
های اخير بوده است، براستی چگونه  ماه
شدن طالبان "  رو ميانه"توان با وقاحت از  می

سخن گفت وقتی که اين گروه برای ايجاد 
چون داعش دست به  رعب و وحشت هم

کند  ترور زده، مردم غيرنظامی را کشتار می
 .کشد و همه جا را به آتش می

اين روزهای افغانستان يادآور پيشروی 
داعش در عراق نيز هست که حتا شهر 
موصل دومين شهر بزرگ عراق را به 

اما تفاوت .  راحتی به تصرف خود درآوردند
امروز افغانستان با ديروز عراق در اين 

های  است که امروز بسياری از قدرت
خارجی به طالبان روی خوش نشان داده و 

 .حتا در خفا با آن موافق نيز هستند
بيست سال حضور نظامی آمريکا که بالغ بر 

) ميليارد دالر ١٠٠٠(يک تريليون دالر 
برای آمريکا هزينه داشته است، منجر به 
هيچ تغيير اساسی در وضعيت مردم 

دستاورد حمله آمريکا به .  افغانستان نشد
. افغانستان، روی کارآمدن دولتی فاسد بود

فراموش نخواهد شد که حامد کرزای رئيس 
جمهور پيشين افغانستان، هنگام بازگشت به 

هايی حاوی پول نقد  افغانستان از ايران کيسه
از جمهوری اسالمی دريافت کرد و وقتی که 

های نقدی  پرداخت: "اين اتفاق افشا شد، گفت
از سوی کشورهای مختلف دوست، برای 

جمهوری و کمک به  کمک به دفتر رياست
دولت افغانستان "!  است مخارج، انجام شده

های جهان معاصر  يکی از فاسدترين دولت
است که سران قومی و مذهبی متناسب با 
موقعيت و وزن خود در حاکميت به تاراج 

هايی  افغانستان نشسته و بخش مهمی از پول
ها به اين  ی زيرساخت که به منظور توسعه

های بانکی اين  شد، سر از حساب کشور اهدا 
 .افراد دزد درآورد
 ٣۵٠٠چنين بيش از  ها هم در طی اين سال

هزار سرباز و پليس  ٧۵سرباز آمريکايی، 
نظامی  هزار شبه ٨۴دولت افغانستان، 

مخالف دولت از جمله طالبان و باالخره بيش 
هزار غيرنظامی جان خود را از  ٧٨از 

 .دست دادند
ها که حکومت  چنين در طول تمام اين سال هم

فاسد افغانستان بر سر کار بوده است، مردم 
در فقر و بيکاری رها شدند و سرنگونی 
طالبان و تغيير حکومت تغييری در زندگی 

اگرچه در برخی مناطق .  ها بوجود نياورد آن
هايی از بخش متوسط و  و بويژه برای بخش

تر شهری تغييراتی ايجاد شد و وضعيت  مرفه
ها بهبود يافت، اما بخش بزرگی  معيشتی آن

از مردم افغانستان در اين ميان ناديده گرفته 
ها  شدند و همين موجب جذب گروهی از آن

ای و فقير به  به خصوص از مناطق حاشيه
های مالی و  سمت طالبان شد که با کمک

های ايران و پاکستان و  تسليحاتی دولت
تجارت مواد مخدر به منابع مالی مناسبی 

براساس آخرين گزارش .  دست يافته بود
بازرس ويژه دولت آمريکا در امور (سيگار 

درآمد  ٢٠٢١در آوريل )  بازسازی افغانستان
طالبان از توليد و تجارت مواد مخدر به 

. رسيد ٢٠٢٠ميليون دالر در سال  ۴٠٠
نتيجه سياست طالبان در تشويق کشت 
خشخاش و بستن ماليات بر آن اين شد که 
توليد خشخاش و در نهايت ترياک و هروئين 

های اخير به ميزان  در افغانستان در طی سال
طوری که کشت  به.  ای رسيد سابقه بی

های حکومت طالبان  خشخاش که در سال
هزار هکتار رسيده بود، در  ٩٠حداکثر به 

های اخير بيش از دو برابر شده و حتا  سال
هزار هکتار  ٣٣٠به حدود  ٢٠١٨در سال 

اگرچه کشت خشخاش  ٢٠١٩رسيد، در سال 
درصد  ٣٧با  ٢٠٢٠کاهش يافت اما در سال 

هزار  ٢٢۴به  ٢٠١٩رشد نسبت به سال 
براساس آمارهای سازمان ملل .  هکتار رسيد

واليت  ١٢واليت اين کشور تنها در  ٣۴از 
ست که  اين در حالی.  شود خشخاش کشت نمی

های زيادی برای  های اخير تالش در سال
تشويق کشاورزان به منظور کشت 
محصوالت ديگر از جمله زعفران و انار 

البته قابل ذکر است که .  صورت گرفته است
جدا از طالبان، سران اقوام و رهبران مذهبی 
ديگری نيز در کشت خشخاش و تجارت 

 .مواد مخدر دست دارند
جدا از فقر و بيکاری مردم و فساد و 
باندبازی در دولت افغانستان، سياست 

های خارجی يکی ديگر از عوامل  قدرت
البته هر کدام از اين .  يابی طالبان است قدرت
های خارجی با هدف خاصی وارد اين  دولت

برای نمونه برای جمهوری .  بازی شدند
ترين مساله در کمک به طالبان  اسالمی مهم

زدن به  تحت فشار گذاشتن آمريکا و ضربه
نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان بود 
که البته پس از مذاکرات طالبان با دولت 
آمريکا، جمهوری اسالمی از اين مساله 

ی  نااميد و بيشتر به فکر برقراری رابطه
ی افغانستان  خوب با طالبان افتاد تا در آينده

خبرگزاری تسنيم وابسته به .  نقش بازی کند

١٠از صفحه   

 تاريک جنگ داخلی در افغانستان  آينده

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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های  ست که در ماه هايی سپاه يکی از رسانه
رو شدن طالبان نوشته  اخير بارها از ميانه

است و برای اثبات نظرات خود گفتگوهايی 
هللا مجاهد سخنگوی  نيز از جمله با ذبيح

های  جالب اينکه رسانه.  طالبان داشته است
" رو ميانه"جمهوری اسالمی در حالی از 

نويسند که  گويند و می شدن طالبان سخن می
ترين و  جمهوری اسالمی خود افراطی

مستقر در جهان   جنايتکارترين حکومت
 !!است

دولت پاکستان نيز همواره حامی طالبان بوده 
تر از هر کشور ديگری  و اين حمايت علنی

حمله لفظی اخير اشرف غنی به .  بوده است
، )در اجالس تاشکند(دولت پاکستان 

اعتراض به حمايت اين دولت از طالبان و 
که ده هزار جنگجوی خارجی تنها  بيان اين

در يک ماه گذشته از پاکستان برای حمايت 
چنين  اند و هم از طالبان وارد افغانستان شده

ادعای حمايت هوايی ارتش پاکستان از 
طالبان در جريان جنگ در يکی از مناطق 
افغانستان از سوی امرهللا صالح معاون اول 
اشرف غنی، نشانگر عمق اختالفات 

 .های افغانستان و پاکستان است دولت
جدا از خواست دولت پاکستان برای داشتن 
نفوذ و نقش در دولت افغانستان، نقش طالبان 
افغانستان در مهار طالبان پاکستان يکی ديگر 

کاری .  از اهداف دولت پاکستان بوده و هست
ها طالبان افغانستان از آن  که در تمام اين سال

 . دريغ نداشته است
چين نيز که حضور اقتصادی چشمگيری در 

که حضور طالبان  پاکستان دارد، جدا از اين
عنوان  ی سياسی افغانستان را به در صحنه

عاملی برای کنار زدن رقيب يعنی دولت 
داند، نگاه  آمريکا در افغانستان مفيد می

اصلی خود را به بازار افغانستان معطوف 
ساخته است که در صورت حضور طالبان 

ی خوب طالبان و پاکستان  در قدرت و رابطه
تواند برای چين منافع اقتصادی بدنبال  می

 .داشته باشد
دولت روسيه نيز با دولت چين در بيرون 

نظر است و  راندن آمريکا از افغانستان هم
ست که باعث شده تا دولت  اين يکی از داليلی

روسيه از حضور طالبان در قدرت استقبال 
کابلوف نماينده روسيه در امور .  کند 

های اخير بارها  که در ماه افغانستان ضمن آن
خوانده است، " رو ميانه"طالبان را يک گروه 

از تشکيل يک دولت ائتالفی با حضور 
 .طالبان حمايت کرده است

بنابراين تنها مخالفان ظاهری طالبان 
مانند که  های اروپايی و آمريکا می دولت

ها نيز اگرچه در ظاهر بر انتخابات و  آن
کنند، اما در  انتخاب مردم افغانستان تاکيد می

عين حال از ضرورت شريک شدن طالبان 

در قدرت برای پايان يافتن جنگ داخلی نيز 
گويند، جنگی که البته پايانی برای  سخن می

 .آن متصور نيست
سوال اصلی اين است که آيا طالبان به چيزی 

قانع خواهد شد و "  امارت اسالمی"کمتر از 
آيا طالبان از طريق مذاکره و يا جنگ 

 !تواند به اهداف و خواست خود برسد؟ می
واقعيت اين است که افغانستان امروز با 

. سال پيش قابل مقايسه نيست ٢٠افغانستان 
 در زمان   . برای نمونه مساله زنان

حکومت طالبان حتا يک دختر در مدارس 
دختر  ٩٠٠٠خواند و فقط  متوسطه درس نمی

آموز در مدارس ابتدايی درس  دانش
ميليون و پانصد  ٣اما اکنون .  خواندند می

آموز دختر در مدارس افغانستان  هزار دانش
مشغول تحصيل هستند و حدود يک سوم 

البته براساس آمار .  دانشجويان دختر هستند
هزار  ٧٠٠ميليون و  ٣چنان  يونيسف هم

 ۶٠روند که  کودک افغان به مدرسه نمی
ها دختر هستند و جنگ داخلی و  درصد آن

کمبود امکانات آموزشی و معلم زن از جمله 
. موانع مهم تحصيل اين کودکان هستند

درصد  ٢٧براساس قانون اساسی افغانستان 
درصد  ٢٠.  نمايندگان مجلس زن هستند

درصد  ۵کارمندان دولت اکنون زن هستند و 
. زنان افغان تحصيالت دانشگاهی دارند

/ ۴ميليونی افغانستان  ٣٩چنين از جمعيت  هم
های اجتماعی  ميليون نفر عضو شبکه ۴

های هوشمند نيز در  هستند، اينترنت و تلفن
ها نفر از اين  افغانستان رايج شده و ميليون

 .امکانات برخوردار هستند
خاطر تغييراتی که در فضای سياسی و  به

اجتماعی افغانستان بويژه در شهرهای 
بزرگ صورت گرفته، بازگشت طالبان به 
قدرت وبازگشت جامعه افغانستان به بيست 

گيری نيروهای  شکل.  سال پيش ممکن نيست
مقاومت مردمی و بدست گرفتن اسلحه توسط 
زنان و دختران اگرچه هنوز به يک عامل 

ی سياسی افغانستان تبديل نشده  مهم در صحنه
گر شرايط واقعی افغانستان است که  ولی بيان

ی تاريک دوران  اجازه بازگشت به گذشته
 .دهد طالبان را نمی

درصد مناطق  ٣٠شود که هم اکنون  گفته می
هللا  ذبيح. افغانستان در دست طالبان قرار دارد

مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده است که 
ولسوالی  ۴٢١اين گروه از مجموع 

ولسوالی  ١٩٣افغانستان بر )  شهرستان(
وزارت دفاع افغانستان اما با رد . کنترل دارد

اين ادعا اعالم کرده است که در روزهای 
ولسوالی را از طالبان بازپس  ١٧گذشته 

 ۴گرفته و تنها در روز شنبه  طالبان را از 
مقاومت "ولسوالی با کمک نيروهای 

خبری که طالبان . بيرون رانده است" مردمی
نيز آن را تاييد کرد و البته علت آن را 

نامناسب بودن موقعيت و اراضی اين "
چنين از  اشرف غنی هم.  اعالم کرد"  مناطق
نظامی پيشين خواسته است تا  های شبه گروه

بار ديگر مسلح شده و به جنگ طالبان بروند 
نظامی  های شبه و مسلح شدن دوباره گروه

معنای ديگری جز تشديد جنگ داخلی در 
 .افغانستان ندارد

که دور جديد مذاکرات صلح بين  رغم آن به
 ٢۶دولت افغانستان و طالبان از روز شنبه 

های اين  تير در دوحه آغاز شد، اما ريشه
چنان عميق است که اين  جنگ داخلی آن

تواند راه حلی برای پايان آن  مذاکرات نمی
گيری طالبان  طور که قدرت باشد، همان

نتوانست بر جنگ داخلی در افغانستان نقطه 
چنان که سرنگونی طالبان  پايانی بگذارد و هم

جنگی که . ی پايان جنگ داخلی نبود نيز نقطه
گاه تشديد شده و گاه کاهش يافته، اما همواره 

ی  ديده ادامه داشته و مردم زحمتکش و ستم
افغان قربانيان بزرگ اين جنگ ارتجاعی 

 .اند بوده
 

 تاريک جنگ داخلی در افغانستان  آينده

٨از صفحه   
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٨درصفحه   
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"ارديبهشت، نوشته بوديم ١٨ جنگ داخلی در : 
افغانستان با اين مذاکرات هرگز به پايان نخواهد 

خواهد از موضع برتر شرايط  طالبان می.  رسيد
خود را به طرف مقابل تحميل کند و تحقق اين 
موضع برتر را در گسترش جنگ داخلی 

برای مردم افغانستان مساله عينی و ...  بيند می
واقعی که روزمره با آن درگير هستند اين است 
که بعد از مذاکرات دولت آمريکا و طالبان که 
دولت افغانستان در آن به بازی گرفته نشد، نه 
تنها از مصائب مردم افغانستان کم نشد و نه تنها 
از دامنه حمالت طالبان کاسته نشد که مدام بر اين 

ترين قربانيان آن  حمالت که غيرنظاميان بزرگ
 ".هستند افزوده نيز شده است

١از صفحه   

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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تحوالت دو ماه گذشته، اثبات تحليل ما از روند 
 ٩٢٠سياسی افغانستان است که در کار شماره 

ارائه شده بود، شرايطی که منجر به آوارگی 
صدها هزار نفر و قربانی شدن روزانه تعداد 
زيادی از مردم افغانستان در جنگ داخلی کنونی 

 .شده است
در حقيقت جنگ داخلی در افغانستان هرگز پايان 

طلبی سران  چندين دهه است که قدرت.  نيافته بود
مذهبی و قومی افغانستان در کنار منافع 

ای،  های منطقه های امپرياليستی و دولت قدرت
کشيده افغانستان جز  ديده و رنج برای مردم ستم

شان  جنگ و خون و از دست دادن عزيزان

 تاريک جنگ داخلی در افغانستان  آينده

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


