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خوزستانی که تشنه است، 
 گرسنه است، اما تنها نيست

 
آب .  سوزد و آبی نيست خوزستان در آتش می

شربی تا عطش مردمان را در دمايی گاه تا باالی 
ها و پرندگان  درجه فرونشاند؛ آبی تا گاوميش ۵٠

و ماهيان را جانی بخشد؛ آبی تا اندکی مزارع 
آبی را سيراب  تفتان و محصوالت سوخته از بی

هرچند بسيارست باران تهديد و ناسزا و پيش .  کند
های سوزان بر  از آن و بيش از آن رگبار گلوله

پيکر مردم معترض تا عطش خون حاکمان را 
 .فرونشانند

بار  اعتنايی رژيم به شرايط اسف در توصيف بی
مردم به صف ايستاده برای دريافت چند ليتری 

ها و ويدئوهايی از انبوه ماهيان و  آب و عکس
های به گل نشسته در  پرندگان جان داده و گاوميش

های رژيم شادمانه  خوزستان حسرتمند آب، رسانه
های جديد انتقال آب  صدور مجوز پروژه"از 

 .دادند خبر می" رودخانه کرخه و هورالعظيم
چنين است که کاسه صبر مردمی که در عطش 

شان  ها و محصوالت آب آشاميدنی و آب برای دام
. سوزند، سرآمد و به اعتراض برخاستند می

ل آور و  اعتراضی که همان سناريوی قديمی، مال
انکار، .  آورد بار رژيم را به صحنه می جنايت

، "اغتشاشگر"هايی چون  زنی نمايی، اتهام کوچک
ستون "، "های بيگانه رسانه"، "عوامل بيگانه"

و تهديد و ارعاب، و در نهايت وعده "  پنجم
در پشت بلندگوهای رسمی و اعزام "  رسيدگی"

بيشتر برای دستگيری،  اوباش سرکوبگر هر چه
البته همراه .  ضرب و شتم و قتل در صحنه وقايع

با اختالل و قطع اينترنت برای سرکوبی هر چه 
 . تر در سکوت خبری خونين

شود تصاوير و  استاندار خوزستان مدعی می
. هستند"  جعلی"ويدئوهای اعتراضات مردم 

چند "خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به 
ها  کند که در برخی از جاده اشاره می"  جوانی

دقايقی اختالل در "اند، که به  الستيک آتش زده
با حضور "انجاميد، اما "  ها عبور و مرور جاده

٢درصفحه   

های وسيع کارگر و  فرياد اعتراض توده 
نارضايتی و .  زحمتکش از همه سو بلند است

خشم عميق و فروخفته کارگران، زحمتکشان، 
تهيدستان، بيکاران، زنان و جوانان جويای کار، 

. زده است درپی اجتماعی را رقم انفجارهای پی
ای،  فشان اعتراض در اشکال علنی و توده آتش

تظاهرات و .  ها شهر کشور را فراگرفته است ده
اعتراضات گسترش يابنده خيابانی که جرقه 
نخست آن در شهرهای خوزستان زده شد، اکنون 
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  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٠شماره  ١۴٠٠مرداد   ۴ –سال  چهل و سه 

 آستانه يک قيام بزرگ سراسری 

جز چند کشور از  که در سراسر جهان به درحالی
ومير روزانه ناشی از  نمونه ايران، آمار مرگ

بيماری کرونا يا به عدد صفر رسيده و يا به کمتر 
يافته و مردم زندگی عادی خود  از ده نفر کاهش
اند، در ايران گسترش ويروس  را از سر گرفته

کرونا بار ديگر اوج جديدی يافته و تاکنون بر 
فوت در روز  ٢۵٠طبق آمار رسمی به بيش از 

 . يافته است افزايش
رسانی  بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع

و بر اساس  ١۴٠٠مردادماه  ٢وزارت بهداشت ، 

 ۶٣٢هزار و  ١٨معيارهای قطعی تشخيصی، 
در کشور شناسايی  ١٩بيمار جديد مبتالبه کوويد

 .ها بستری شدند نفر ازآن ۵٠٩شد که دو هزار و 
 ١٩بيمار کوويد ٢۵٩ساعت گذشته،  ٢۴در طول 

جان خود را از دست دادند و مجموع 
نفر  ۵٣٢هزار و  ٨٨باختگان اين بيماری به  جان

 .رسيد
شهر کشور در وضعيت  ٢٣٢در حال حاضر 

شهر  ٩٩شهر در وضعيت نارنجی،  ١١٧قرمز، 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

های ديگر نيز  به بسياری از شهرها و استان
اعتصابات کارگری درحال .  تسری يافته است

اعتصاب بزرگ و سراسری .  افزايش است
ای صنعت نفت بيش از  کارگران پيمانی و پروژه

کارکنان رسمی نفت نيز .  يک ماه ادامه يافته است
اند و بخشا آن را استارت  در تدارک اعتصاب

اعتراض کارگری در فوالد و مخابرات و .  اند زده
ها نيز  ها و بخش هپکو آذر آب و ساير کارخانه

 حلی برای جمهوری اسالمی راه
 بار اقتصادی ندارد وضعيت فاجعه 

 :گويد وزير بهداشت می
 "اين ويروس حاال حاالها مهمان ما است" 

 اند افتخار بر مردمی که به حمايت از مبارزه مردم خوزستان برخاسته
 

 گزارش از تجمع اعتراضی در استکهلم سوئد 
 

 مرداد در مقابل ٢گزارشی از آکسيون شنبه  
 سفارت جمهوری اسالمی در لندن 

 
 پرپايی آکسيون حمايت از  مبارزات مردم خوزستان در تورونتو

 
 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

 !خيزش تشنگان بخون کشيده شد 
 

ازمردم خوزستان حمايت و 
مبارزه برای سرنگونی 
 رژيم حاکم را تشديد کنيم 
فعالين و هواداران سازمان 

 داخل کشور -)اقليت(فدائيان 
 ٧ 
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١از صفحه   

 خوزستانی که تشنه است، گرسنه است، اما تنها نيست

" نيروهای انتظامی بدون هر گونه درگيری
معاون اجتماعی و .  ها روان شد ترافيک در جاده

سخنگوی نيروی انتظامی با وجود ادامه 
الحمدهللا "شود،  مرداد مدعی می ٢اعتراضات در 

گونه مشکل امنيتی در سطح استان وجود  هيچ
های تحت  ندارد و کليه نقاط حساس شهرستان

 .کنترل قرار گرفته است
ی  به معضلی که خود پديدآورنده"  رسيدگی"وعده 

، با افزايش تعداد "رسانی آب"ی  وعده.  آن هستند
ای که يکی از  تانکرها به ساکنان منطقه

شد ولی  های کشور توصيف می ترين استان پرآب
روستای آن  ٧٠٢اکنون به گفته يکی از مقامات 

کشی  آب سيستم لوله.  آب آشاميدنی ندارند
شهرنشينان نيز غيرقابل شرب و غيربهداشتی 

در حالی که "  مديريت تنش آبی"وعده .  است
زای پيشين با  های بحران چنان همان سياست هم

برای نمونه به رغم .  شود جديت دنبال می
هشدارهای متعدد کارشناسان و آشکاری نتايج 

های سدسازی و انتقال آب  بار سياست فاجعه
تاکنونی، قرار است باالتر از سد مارون بهبهان، 

افتتاح شود که در صورت  ٢سد مارون 
های رامهرمز،  برداری، زراعت شهرستان بهره

رامشير و شادگان را از بين برده و با مرگ 
رودخانه جراحی و حوزه مارون فاجعه محيط 

 .زند زيستی ديگری را رقم می
اعتباراتی که بر روی .  وعده اختصاص اعتبارات

شوند و حتا اگر بخشی از  کاغذ اختصاص داده می
چون  هم.  آن متحقق شود، سرنوشتی نامعلوم دارند

ميليون دالری بانک جهانی در سال  ١۴٩وام  
که برای  اصالح و تکميل آب و فاضالب    ٨۴

ها  اهواز اختصاص داده شده بود، اما از خاطره
های  با ريزش باران ٩٩رفته بود تا آن که در آذر 

های  پاييزی و آبگرفتگی و سرازير شدن آب
های مردم، بار ديگر  سطحی و فاضالب به خانه

نتيجه هم آن که پس از مدتی جار و .  به يادها افتاد
! بازگشت"  شدگان گم"جنجال دوباره به فهرست 

چنان فاضالب و پول وارد  هاست که هم و سال
شود، اما يکی به خانه مردم سرازير  اهواز می

 .شود و ديگری به جيب غارتگران می
گاه که صدای اعتراضات بلندتر از ديوار حاشا  آن

گردد ناگزير به اعتراف، همه مقصر  و انکار می
شوند به جز مسئوالن نااليق و ضد  اعالم می

بارد،  مردمی؛ آسمان بخيلی که نمی
 .ربايند آبه ديگران را می کارانی که حق شلتوک

گاه که انکار و  آن.  کنند به همين نيز بسنده نمی
افتد،  وعده و تهديد و سرکوب خونين مؤثر نمی

. گيرند ژست اپوزيسيون و دلسوز به خود می
روز بعد،  ٩رهبر جنايتکار جمهوری اسالمی، 

" نگران مسئله خوزستان و مسئله آب"واقعاً 
نالد که چرا به  اش، می برای سرنوشت رژيم

هايش عمل نشده است؛ در حالی که "توصيه"
مشکالت کنونی مردم در خوزستان دقيقاٌ ناشی از 

او طی ساليان " های توصيه"و " ها فرمان"اجرای 
چرا که اعتراضات مردم خوزستان .   مديد است

به وضعيت آب شرب، گردوخاک و ريزگردها، 
تقاضا برای تأمين آب مورد نياز برای کشاورزی 
و دامداری و محيط زيست و رفع بيکاری و فقر، 

، آغاز شده  ٧٠نه از چند روز پيش، بلکه از دهه 

گيرد، و  روحانی، مردم را به ريشخند می.  است
چندين روز پس از اعتراضات مردمی، 

طرح "فرستد تا از  اش را به خوزستان می معاون
بازديد "  هزار هکتاری مقام معظم رهبری ۵۵٠

کند؛  طرحی که اعتبار و آب بخش عظيمی از آن 
تأمين شده است و قرار است به قيمت هستی و 

داران و نهادهای دولتی  زندگی مردم، به سرمايه
در ضمن .  و حکومتی ميلياردها دالر سود رساند

هم با شيوخ قبايل و طوايف بزند که آن هم "  گپی"
 .يابد با افتضاح خاتمه می

همان ارگانی است که (فرمانده کل سپاه پاسداران 
درصد  ٩٠در سه دهه گذشته مجری بيش از 

های سدسازی و انتقال آب خوزستان و از  پروژه
عوامل اصلی بروز تنش آبی در اين منطقه بوده 

آخرين وضعيت تنش آبی "برای بررسی )  است
از سرکوبگران مردم يعنی "  در اين استان

دستگاه .  کند نيروهای بسيجی و سپاهی بازديد می
های ارشد  هيئت"قضاييه وعده پيگيری و اعزام 

ترديد  دهد، که بی برای بررسی را می"  قضايی
قصابخانه رژيم از "  های بررسی"مردم از نتايج 

 .اند پيش آگاه
 .خوزستان تنها تشنه آب نيست، غم نان نيز دارد

سهم مردم خوزستان از زندگی در استانی که در 
توليد ناخالص داخلی در رتبه دوم کشور قرار 

نشينی و آلودگی  دارد، جز فقر و بيکاری، زاغه
نرخ مشارکت جمعيت .  محيط زيستی نبوده است

در )  های رژيم با تمام آمارسازی(فعال اقتصادی 
های نفتی  ترين ميدان اين استان دارای بزرگ

به .  درصد است ۴٠کشور و صنايع بزرگ،  تنها 
گفته استاندار خوزستان در ارديبهشت سال 

درصد  ١۴/    ۵جاری، نرخ بيکاری خوزستان 
اعالم شده است، اما در برخی مناطق استان، 

. درصد است ۵٠تا  ۴۵نرخ بيکاری باالتر از 
بارها همگان شاهد اعتراضات مردم و به ويژه 

آميز در  های تبعيض جوانان بيکار به سياست
استخدام نيروهای بومی در مشاغل دولتی و 

نرخ بيکاری باالی اين .  ايم صنايع اين استان بوده
استان دارای  ۴استان، خوزستان را در ميان 

حاصل از افزودن نرخ بيکاری (شاخص فالکت 
شاخصی که .  قرار داده است   ۴۶/    ١)  به تورم

رود و هر  ها به شمار می از جمله بدترين شاخص
تری از رفاه  پايين دهنده سطح چه باالتر باشد، نشان

 .است
گری بر  کمبود آب در خوزستان، پيامدهای ويران

آن هم در استانی .  محيط زيست باقی گذاشته است
که مردمان ساليان بسيار معاش خود را از 
کشاورزی و دامداری و ماهيگيری تأمين 

توان حتا  انعکاس اين شرايط را می.  اند کرده می
به گزارش .  ها و آمار دولتی يافت در گزارش

ترين معضالت  وزات رفاه و تعاون و کار، مهم
 ٢۶(استان عبارت است از ميزان گسترده فقر 

درصد خانوارهای اين استان زير خط فقر قرار 
نشينی  ، درصد باالی مهاجرت و حاشيه)دارند

، و )نشينی دومين استان از نظر وسعت حاشيه(
سرپرست و  های بی شمار گسترده خانواده

 . همسری بدسرپرست و کودک
ها،  با تخريب محيط زيست، شور شدن آب

ها  ها و تاالب آبی رودخانه ها، کم خشکيدن چاه

ها، به  گذاری در زيرساخت همپا با عدم سرمايه
نبود آب آشاميدنی سالم، بروز ريزگردها، آلودگی 

های ديگر انجاميده که هر  هوا و بسياری آسيب
يک سالمتی مردم را در مخاطره جدی قرار داده 

تاکنون نيز بر  ٩٨شيوع کرونا از سال .  است
وخامت اوضاع، همچون سراسر ايران، افزوده 

 .است
خوزستان تنها تشنه آب نيست، گرسنه نان نيست، 

 .تشنه آزادی هم هست
افزون بر موارد فوق بايستی به اعمال 

های تبعيض مليتی، محروميت از حداقل  سياست
های سياسی و  گيری حق مشارکت در تصميم

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نيز اشاره کرد 
که ستمی مضاعف را بر توده مردم تحميل کرده 

های  در چنين شرايطی اعمال سياست.  است
های  نظامی سرکوبگرانه در استان  –امنيتی 

خيز مهمی چون  مرزی، به ويژه استان نفت
خوزستان، زندگی را دشوارتر و دشوارتر ساخته 

 .است
با اين همه سياهی و تبهکاری رژيم در 

 .خوزستان، خوزستان تنها نيست
از همان آغاز، موج اعتراضات به زودی 
مرزهای روستايی و شهری را در نورديد و هر 
شب بر تعداد روستاها و شهرها افزوده شد تا آن 
که مرز استانی را هم پشت سر گذاشت و به جز 

ها،  ها، بيانيه های اجتماعی، سيل پيام در رسانه
تجمعات حمايتی، شعارهای شبانه و 

ها بود که در فضای واقعی مبارزه  ديوارنويسی
های همبستگی و حمايت  پيام:  از جمله.  جاری شد

از سوی سنديکای کارگران شرکت نيشکر 
تپه، کارخانه فوالد ملی اهواز، سنديکای  هفت

کارگران شرکت واحد تهران، شورای 
سازماندهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت، 
بازنشستگان، معلمان، کانون نويسندگان ايران، 

های  های مختلف اجتماعی، سازمان فعالين عرصه
 .چپ و کمونيست

تالش گسترده رژيم در ايجاد اختالل در اينترنت، 
هرچند خبررسانی دقيق درباره وقايع خونين در 
خوزستان را دشوار ساخته است، اما اين سد با 

. های معترض شکسته شده است تالش توده
برحسب همين خبرهای موجود تاکنون صدها تن 

اما .  اند بازداشت و مجروح و بسياری جان باخته
با شناخت از ماهيت حاکمان جمهوری اسالمی  

توان گفت که دامنه جنايت اوباش  به جرأت می
تر از آمار تاکنونی  سرکوبگر رژيم بسيار گسترده

 .است
خيزش روزهای اخير مردم خوزستان ريشه در 

مردم  ٩٨همان معضالتی دارد که در آبان 
فرياد اعتراض .  سراسر ايران را به قيام واداشت

توده مردم خوزستان، استمرار همان فريادهايی 
در سراسر ايران طنين  ٩٨است که در سال 

در برابر آنان، همان رژيم خونخوار و .  افکند
های  کاری قرار دارد که در برابر تمام توده سيه

مردم ايران سالح به دست گرفته و روزانه جانی 
نبايد .  ستاند های مختلف می  ديگر را به بهانه

اجازه دهيم رژيم بار ديگر اعتراضاتی ديگر را 
های  خواسته.  سبعانه در خون توده مردم خفه کند

های کارگر و زحمتکش خوزستان، همان  توده
های کارگران و زحمتکشان سراسر ايران  خواسته

هايی که تنها  خواسته" .  کار، نان،  آزادی: " است
 . پذيرند با حکومت شورايی تحقق
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١از صفحه   
اعتصاب زده و خواهان رسيدگی به وضعيت 

اند، اما دولت از انجام مسئوليت خود  خود شده
سرباز زده و هيچ اقدامی به سود کارگران انجام 

در بيستمين روز تجمعات روزانه .  نداده است
تپه نيز از  کارگران دفع آفات، ساير کارگران هفت

اعتصاب تمام .  اند تير دست از کار کشيده ٢۴روز
ها را در برگرفته است و دور جديد  بخش

تپه روز يکشنبه سوم  اعتصاب کارگران هفت
اين .  وارد سيزدهمين روز خود شد ١۴٠٠مرداد 

کارگران از روز دوازدهم اعتصاب وارد شهر 
ها دست به تظاهرات و  شده و در خيابان

تپه خواهان تعيين  کارگران هفت.  اند پيمايی زده راه
تکليف نهايی شرکت، پرداخت دستمزدهای 
معوقه، بازگشت به کار اسماعيل بخشی، دمحم 
خنيفر و ديگر کارگران اخراجی، واکسينه شدن 
فوری و رايگان در مقابل کرونا، تمديد قرارداد 
کارگران فصلی، تأمين فوری آب موردنياز 

سازی عليه فرزانه  شرکت و خاتمه دادن به پرونده
اعتراضات .تپه هستند زيالبی وکيل کارگران هفت

ها  تپه اکنون در اين چارچوب کارگران هفت
يد  مبارزه عليه کارفرمای خلع.  شود خالصه نمی

نشانده وی و مبارزه عليه  شده و مديريت دست
روحانی "  حاميان دولتی اسد بيگی ازجمله

و وزرای وی نيز درحال "  لياقت خوان بی روضه
 .گسترش است

اين تنها بخشی از اعتصابات و مبارزات گسترش 
يابنده کارگری  در اوضاع پرتالطم سياسی 

های زحمتکش  در سطح جنبش توده.  جامعه است
و اقشار فرودست جامعه نيز ما شاهد اعتراضات 

 .ای هستيم گسترده توده
در  ١۴٠٠تير  ٢۴ای شبانه که از  تظاهرات توده

استان خوزستان آغاز شد، تنها در ظرف چند 
روز بيش از بيست شهر اين استان را 

رغم سرکوب گسترده مردم و  به.  دربرگرفت
جوان معترض و بازداشت و  ٨کم  کشتار دست

کنندگان، تا به  تن از اعتراض ١٠٠زندان بيش از 
امروز يکشنبه سوم مرداد ادامه يافته و وارد 

های  خيزش توده.  يازدهمين روز خود شده است
کشيده خوزستان تنها در محدوده  زحمتکش و ستم

مردم شهرها و .  شهرهای اين استان باقی نماند
های مختلف ديگر ازجمله لرستان، بوشهر،  استان

چهارمحال بختياری،اصفهان،ايالم، بجنورد، 
کريم  ، کرج، رباط)تبريز(شيراز،يزد، آذربايجان

و مناطقی از تهران در حمايت از مردم خوزستان 
های دولت نيز به  و در اعتراض نسبت به سياست

بين تالش کردند  ای محافل کوته پاره.  خيابان آمدند
مشکالت مردم خوزستان را به يک بطری آب يا 

برخی عناصر  نيمه .  صرفاً کمبود آب تقليل دهند
های  های اجتماعی و رسانه آکادميک در شبکه

تصويری بورژوا امپرياليستی تنها از زاويه 
زيست و امثال آن  سالی و تخريب محيط خشک

وارد ماجرا شدند و کوشيدند کل ماجرای 
خوزستان را در حد يک مسئله محيط زيستی 
خالصه کنند و آشکارا درصدد تبرئه طبقه حاکم 

های ضد  و اجرای بيش از چهل سال سياست
مردم .  مردمی و نژادپرستانه آن برآمدند

اند و  خوزستان اگرچه از همه اين مسائل در رنج
اند، آب برای کشاورزی ندارند،  زيان فراوان ديده

ازنظر آب شرب در مضيقه و صد در صد 
زيست هستند، اما خيزش   مخالف تخريب محيط

توان فقط به اين مسائل  اخير اين مردم را نمی

 .کارگران را تقويت کنند
نارضايتی و اعتصاب و روحيه اعتراضی تنها به 

. شود ای خالصه نمی کارگران پيمانی و پروژه
گرچه بيشترين فشارها بردوش اين بخش پرشمار 
کارگران نفت است و موتور اصلی اعتصاب در 

شوند، اما اوضاع در بخش  نفت محسوب می
کارکنان .  ها نيز ناآرام و انفجاری است رسمی

رسمی نفت که بارها هشدار و التيماتوم داده بودند 
های  اگر مطالباتشان برآورده نشود و وعده

تير عملی  ٩و  ۶کميسيون انرژی مجلس در 
نشود، دوباره دست به اعتراض و اعتصاب 

کارکنان .  اند خواهند زد، در تدارک اعتصاب
جا، اينجاوآنجا اعتصاباتی را  رسمی نفت تا همين

توان به تجمع  اند که ازجمله می نيز سازمان داده
کارکنان رسمی شرکت پااليشگاه گاز فجر جم در 

تير، تجمع کارکنان رسمی پتروشيمی آبادان  ٢٩
در دوم مرداد و اعتصاب و امتناع کارکنان 
رسمی عملياتی سکوهای گازی پارس از عزيمت 

" در همين رابطه .  به سکوهای گازی اشاره کرد
ای  کارکنان عملياتی سکوهای گازی طی نامه

خطاب به يحيی جعفری معاون عمليات و 
پشتيبانی شرکت نفت و گاز پارس اعالم کردند 

افزايشات عمومی نامتناسب “که در اعتراض به 
از روز شنبه ”  سقف ناعادالنه حقوق کارکنان  و

از عزيمت به سکوها از  ١۴٠٠دوم مرداد 
عسلويه خودداری کرده و در سايت يک عسلويه 

 ".و فرودگاه دست به تجمع خواهند زد
ها نيز  در ساير صنايع و مؤسسات و کارخانه

تحمل  کارگران شديداً زير فشارهای غيرقابل
شدت در  اقتصادی قراردادند و ازلحاظ معيشتی به

در هپکو و آذر آب همه ناراضی و .   تنگنا هستند
معترض و آماده اعتصاب و اعتراض علنی 

سازی عليه  در فوالد اهواز پرونده.  هستند
کارگران پيشرو تشديد شده و چند تن از کارگران 

کارفرمای فوالد در .  اند بازجويی و محاکمه شده
همدستی با نهادهای سرکوب و امنيتی ليست 
بلندی از کارگرانی که بايد اخراج شوند تهيه 
نموده و غريب حويزاوی، ماهرچلداوی و اميد 

خرداد توسط نيروی انتظامی  ٣١کردونی در 
حکم اخراج غريب حويزاوی و .  بازداشت شدند

کارگران فوالد .  حسين رضايی صادرشده است
نسبت به تمام اين اقدامات و وضعيت شرکت 

فوالد آبستن اعتراض و اعتصاب .  اند معترض
کارگران فوالد اخيراً چنين هشدار .  است
ما کارگران گروه ملی صنعتی فوالد "اند داده

اهواز تجربه درخشان اعتصاب و اتحاد در 
خيابان و شهر و روستا داريم و به سرکوبگران و 

دهيم که  غارتگران خوزستان و ايران هشدار می
اگر الزم باشد ، يعنی اگر خطوط توليد شرکت به 
همين منوال پيش برود، اعتراضات سرکوب شود 

طور اساسی و مطابق با  و بحران آب و برق به
خواست اکثريت مردم حل نگردد بار ديگر 

دهی مشخص  های اهواز را با سازمان خيابان
کارگران به لرزه درخواهيم آورد تا از رفتار 

 ."خود پشيمانتان کنيم
رغم سپری شدن بيش از سه ماه  تپه علی در هفت

يد از اسدبيگی، وضعيت  از اعالم خبر خلع
. شرکت کماکان بالتکليف و نابسامان است

تپه مکرر دست به تجمع و  کارگران هفت

کارگران قهرمان .  پيوسته درحال افزايش است
تپه، از دوم مرداد و در دوازدهمين روز  هفت

درود بر "دور جديد اعتصاب خود، با شعار 
. اند وارد خيابان شده"  کارگر، مرگ بر ستمگر 

تمام فضای سياسی و اجتماعی جامعه، به 
انحصار فوران خشم ارتش گرسنگان و انفجارات 

اين واقعيت که جامعه .  درپی آن درآمده است پی
وارد يک دوران انقالبی و پرتالطم  ٩۶ماه  از دی

به يک موقعيت  ٩٨سياسی شده و با قيام آبان 
انقالبی گذر نموده است اکنون با وضوح بيشتری 

از پی هر انفجار کوچک، .  دهد خود را نشان می
بلند  بندد و موج تری نطفه می انفجار بزرگ

کوه بزرگ .  رسد ديگری از اعتراض از راه می
های کارگر و زحمتکش،همچنان  فشان توده آتش
رود تا با ُغّرشی سهمگين  تابانه می ُغّرد و می بی

 .و رعدآسا، انفجار آخر را رقم زند
انفجارات کوچک و بزرگ اجتماعی که اکنون 
در دو عرصه مشخص اعتصابات پرشمار و 

ای  مبارزات سراسری کارگری و تظاهرات توده
و اعتراضات خيابانی بازتاب يافته است، گويای 
همين واقعيت و گويای نياز مبرم جامعه به تغيير 
بنيادی نظم موجوداست ، يک تحول و دگرگونی 

 .ژرف و عميق ، يک انقالب اجتماعی
ها هزار کارگر  اعتصاب قدرتمند و سراسری ده

ای نفت و گاز و پتروشيمی در  پيمانی و پروژه
مرکز نفت و گاز و پتروشيمی و  ١١۴بيش از 

ها و  رغم تمام خرابکاری استان، علی ١۵
های رنگارنگ عليه اين اعتصاب، بيش از  توطئه

گرايش راست و مخرب .يک ماه ادامه يافته است
الحال پرو رِژم همدست  گر و عناصر معلوم توطئه

های حکومتی، نخست تالش کردند  باندها و جناح
" عنوان با َعلَم کردن يک عنصر سرسپرده به

آوری امضاء،  کارگران نفت و جمع"  نماينده
دهی و  اعتصاب را از دست شورای سازمان

کارگران آگاه نفت خارج سازند و با تقليل 
داران و  مطالبات کارگران ، در زدوبند با سرمايه

اما .  ها، سر اعتصاب را به سنگ بکوبند دولت آن
اين توطئه به خاطر هوشياری کارگران آگاه و 

همين گرايش .  دهی، نافرجام ماند شورای سازمان
اکنون از در ديگری واردشده و اين بار مستقيم و 

واسطه، با توطئه پايان اعتصاب جلوآمده و  بی
را "   طرح نظرسنجی در مورد پايان اعتصاب"

هدف اصلی اين گرايش  از اين .  پيش کشيده است
های  مديريت گروه"اقدام خرابکارانه که توسط 

شود اين است که قبل از اينکه  دنبال می"  پايپينگ
کم به کف  های خود، دست کارگران به خواست

های شورای  های خود که در بيانيه خواست
ها تأکيد شده برسند،  دهی مکرر بر آن سازمان

 .اعتصاب را پايان داده و به شکست بکشانند
ازاين طرح نماينده  دهی که پيش شورای سازمان

تراشی وزارت کار و عمال آن و گروه پايپينگ 
موقع بيانيه  را خنثی ساخته بود با انتشار به

مورخ اول مرداد و شماره   ١٠افشاگرانه شماره 
 ۴و تأکيد چندباره بر  ١۴٠٠مورخ سوم مرداد١١

عنوان کف  خواست محوری کارگران به
ها و شرط پذيرش مذاکره و درنهايت  خواست

به کار اين توطئه را نيز افشا کرد و از  بازگشت 
کارگران نفت خواست که با انتخاب نماينده و 
دخالت گری بيشتر و  تصميمات شورايی، اتحاد 

 آستانه يک قيام بزرگ سراسری 
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 آستانه يک قيام بزرگ سراسری 

مردم زحمتکش و عرب خوزستان .  محدود کرد
. اند هاست از تبعيض و نابرابری در رنج سال

درصد بيکاری در اين .  جوانان استان بيکارند
استان از متوسط بيکاری در کل کشور باالتر 

ها  کار نيست و آينده روشنی در برابر آن.  است
که روی دريايی از ثروت  درحالی.  قرار ندارد
کنند اما روزگار خويش را در فقر و  زندگی می
گذرانند و از يک معيشت حتی متوسط  بدبختی می
 .اند نيز محروم

ها نيز در  البته که مردم زحمتکش ساير استان
اند و  اغلب موارد با مردم خوزستان هم سرنوشت

بيهوده نيست .  برند از دردهای مشترکی رنج می
ها به حمايت از مردم  که مردم ساير استان

بيهوده نيست که مردم .  پاخاستند خوزستان به
آذربايجان بيدار است پشتيبان "  تبريز شعار 

بيهوده نيست که .  سر دادند "  خوزستان است
جنبش مردم زحمتکش خوزستان در سطح وسيع 

ای موردحمايت و پشتيبانی قرارگرفته  و گسترده
 .است

گسترش اعتصابات کارگری، اعتصاب سراسری 
ای نفت و گاز و  کارگران پيمانی و پروژه

تپه و  پتروشيمی، اعتصاب کارگران هفت
اعتصاب کارکنان رسمی نفت از يکسو، جنبش 

ای در کف خيابان از سوی ديگر،  اعتراضی توده
بار ديگر شرايط بس متحول و متالطم  فقط يک نه

سياسی را يادآوری نمود بلکه نبردها و 
تری را بشارت داد که طبقه  های بزرگ خيزش

 .کارگر بايد برای آن، خود را آماده و تجهيز کند
در شرايط کنونی بسيار مهم است که طبقه  

ای  کارگر در نقش يک حامی جدی جنبش توده
کنيم که تا  ظاهر شود که البته تا حدودی، تأکيد می

نظر از تنوع و  صرف.  حدودی ظاهر شد
کننده از جنبش  گوناگونی نيروهای حمايت

های متعدد صنفی معلمان و  ای، از کانون توده
کانون نويسندگان ايران، شورای هماهنگی 

های  های صنفی معلمان و تشکل تشکل
بازنشستگان،دانشجويان گرفته تا 

های  نگاران، وکال و برخی گروه روزنامه
موسيقی و فعاالن عرصه فيلم و سينما و غيره، 
اين اعتراضات قبل از همه موردحمايت گسترده 

. های کارگری قرار گرفت کارگران و تشکل
شورای سازمانده اعتراض و اعتصاب سراسری 

ای صنعت نفت  ها هزار کارگر پيمانی و پروژه ده
مطالبات "  که  با صدور اطالعيه و تأکيد بر اين

" مردم خوزستان مطالبات ما کارگران هم هست
مردم خوزستان صدای اعتراض همه مردم "  و 

از مردم خوزستان "  در سراسر کشور هستند
تپه،  سنديکای کارگران نيشکر هفت.  حمايت کرد

های  سنديکای کارگران شرکت واحد نيز در بيانيه
های مردم خوزستان  مشابهی از جنبش توده

تپه، کارگران گروه  کارگران هفت.  حمايت کردند
ملی فوالد اهواز و بسياری ديگر از کارگران و 

های فعاالن کارگری در زمره نخستين  تشکل
امروز .  حاميان مردم زحمتکش خوزستان بودند

ها از حد اعالم حمايت و اعالم همبستگی  حمايت
های اعتصابی در  کارگری به فرض با بخش

تمام .  درون طبقه کارگر فراتر رفته است
هايی که در همبستگی و حمايت  کارگران و تشکل

های خو در جريان اعتصابات اخير  ای طبقه از هم

ای  اند ، در جريان جنبش توده گيری کرده موضع
قدم شده و از مردم اين استان  خوزستان نيز پيش

پوشيده نيست که حمايت وسيع و .  حمايت کردند
ای، در ادامه و  گسترده کارگری از جنبش توده

آينده اين جنبش بسيار تأثيرگذار است و بنابراين 
بايد ادامه يافته و با گسترش  هرچه بيشتری 

نيازی به توضيح نيست که ميان .  همراه شود
مبارزات و اعتصابات کارگران و مبارزات 
زحمتکشان و تهيدستان شهر و روستا که به 

اند، رابطه معينی وجود دارد و  خيابان پا گذاشته
منافع مشترکی تمام اين اقشار زحمتکش و 

گو آنکه .  زند عاصی را با طبقه کارگر پيوند می
کنندگان شهرهای خوزستان  بسياری از اعتراض

را کارگران بيکار و جوانان جويای کار تشکيل 
. های کارگری هستند دهند که خود، از خانواده می

ای،  حمايت کارگری از جنبش اعتراض توده
عالوه بر صدور اطالعيه و اعالم موضع بايد 

يکی از .تری به خود بگيرد اشکال عملی مشخص
ترين و يا بهترين اشکال علنی و مؤثر حمايت  مهم

و همبستگی در شرايط حاضر دست کشيدن از 
با اين تاکتيک طبقه کارگر .  کار و اعتصاب است

ترين و مؤثرترين حامی  تواند در نقش جدی می
در آغاز حتی .  ای ظاهر شود جنبش توده

ای هم  اعتصابات نمادين به فرض چنددقيقه
. تواند از صرف اعالم موضع مؤثرتر باشد می

های عملی،  گونه حمايت پوشيده نيست که اين
نفس در صفوف معترضين خيابانی را  اعتمادبه

های بيشتری از  کند و راه پيوستن گروه تقويت می
زحمتکشان به اعتراضات خيابانی را هموارتر 

فقط اين هم نيست، طبقه کارگر با ورود .  کند  می

تر به اعتصاب، راه اعتصابات گسترده  فعال
سراسری و اعتصاب عمومی سياسی را نيز 

 .کند هموار می
اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که اعتراض و 
جنگ خيابانی يکی از مراحل پيشرفته مبارزات 

اين جنگ در غياب طبقه کارگر، .  ای است توده
حتی اگر مغلوب رژيم حاکم نشود و در زير 

های ماشين سرکوب آن از پا درنيايد، اما به  چرخ
نتيجه مطلوب  و پيروزی کارگران و زحمتکشان 

 ٩٨و قيام آبان  ٩۶ماه  خيزش دی. شود منتهی نمی
کنندگان غرق شد، اين را به  که در خون قيام
نخستين جرقه اعتراض عليه .  همگان ثابت کرد

خيز تشنه  گرانی بنزين از همين خوزستان نفت
. برخاست که قيام سراسری آبان را در پی داشت

رود تا  آبی، می اين بار جرقه اعتراض عليه بی
بنابراين بسيار .  تری را رقم زند قيام بزرگ

ضروری است که خيابان و کارخانه را به هم 
های زحمتکش و تهيدست  سالح توده.  پيوند داد

ها جوان جويای کار را که  جامعه و ميليون
اعتراض خيابانی و تظاهرات و سنگربندی است، 
بايد با سالح اصلی طبقه کارگر که اعتصابات 
سراسری کارگری و درنهايت اعتصاب عمومی 

طبقه کارگر که خود .  سياسی است به هم گره زد
جزئی جداناپذير از يک جنبش انقالبی و راديکال 

تواند و نبايد در قبال  فقط نمی عمومی است، نه
تفاوت باشد و نيست، بلکه با  ای بی جنبش توده

تواند کل جنبش  دخالت گری فعال خويش می
وسو دهد ، مسير اعتصاب  انقالبی را سمت

تر  عمومی سياسی را بکوبد و هموار کند و مهم
از آن، زمينه حضور قدرتمند خود برای رهبری 

 .عملی اين جنبش را فراهم سازد
 
 

 پرپايی آکسيون حمايت از
 مبارزات مردم خوزستان در تورونتو 

 
و  و ديگر نيروهای چپ )  اقليت(طبق فراخوانی که از طرف فعالين سازمان فدائيان 

کمونيست در تورنتوی کانادا در 
حمايت از مبارزات مردم 
خوزستان تشنه و ساير 
شهرهای ايران و نيز عليه 
جنايات و سرکوب معترضين 

آمده توسط جمهوری  جان به
اسالمی انتشاريافته بود، 

 ٢۴اکسيونی در روز شنبه 
در ميدان مل   ٢٠٢١جوالی 

اين .  لستمن تورنتو برگزار شد
 ٧تا  ۶آکسيون از ساعت 

بعدازظهر در اين ميدان ادامه 
کنندگان ضمن  شرکت .داشت

های  حمل پوستر و نوشته
حمايتی از مبارزات زحمتکشان 
خوزستان، شعارهايی نظير 

خواهيم، خوزستان  خواهيم، نمی مرگ بر جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی نمی
 .کنيم سر دادند حمايتت می

 
 کانادا –تورنتو  -) اقليت(سازمان فدائيان  فعالين 

 ٢٠٢١جوالی  ٢۵
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١از صفحه   :"گويد وزير بهداشت می 
 "اين ويروس حاال حاالها مهمان ما است 

 .در وضعيت زرد قرار دارند
بر طبق آمار رسمی وزارت بهداشت در طول 

 ۴يک ماه گذشته از اول تير تا سی و يکم تير، 
نفر در ايران براثر ابتال به کرونا  ٨٢۶هزار 

به .  ها از دست دادند جان خود را در بيمارستان
طور متوسط ساعتی بيش از  عبارت ديگر، به

باختگان چند  اگر تعداد جان.اند باخته شش نفر جان
روز اخير را در نظر بگيريم اين تعداد در 

البته .  يافته است هرساعت به حدود ده نفر افزايش
. شدگان است اين ارقام بر اساس آمار رسمی فوت

آمار غيررسمی بسيار فراتر از چيزی است که 
شدگان  چنانچه آمار واقعی فوت.  شود اعالم می

ناشی از بيماری کرونا از آغاز تا به امروز 
 ٨٨/    ۵هزار است و نه  ٢٠٠رقمی متجاوز از 

 .شده است هزارنفری که رسماً اعالم
. اند رو شده مردم ايران با شرايط هولناکی روبه

. شود ساعت بر تعداد بيماران افزوده می به ساعت
. ها جايی برای بيماران نيست در بيمارستان

به گفته معاون .  چادرهای صحرائی برپاشده است
درمان بيمارستان ميالد، هر ساعت به تعداد 

 . شود بيماران افزوده می
در موج پنجم کرونا، هرروز حدود :  گويد وی می

بيمار کرونا به بيمارستان ميالد،  ۵٠٠
ترين بيمارستان تأمين اجتماعی ايران  بزرگ

حجم مراجعه بيماران تا حدی .  کنند مراجعه می
است که کلينيک تزريق رمدسيوير در چادرهای 
بيمارستان صحرايی در پارکينگ بيمارستان 

 . ميالد برپاشده است
مرداد  ٢رئيس ستاد کرونای استان تهران نيز 

"گفت بيمار  ٨٠٠٠ما آالن در تهران بيش از : 
ترين و  تواند مهم بستری داريم که اين خودش می

هزار مراجعه  ٢٠ترين خبر باشد و بيش از  تلخ
دهنده وخامت جدی و  سرپايی داريم که اين نشان

در تمام شهرهای قرمز ايران ."  مستمر است
 .وضع بر همين منوال است

. های صحرائی هم کافی نيست اما بيمارستان
ها با کمبود کادر  عالوه بر اين، بيمارستان

. اند درمان، تجهيزات پزشکی و دارو مواجه
ها پذيرفته  بنابراين، بيماران در برخی بيمارستان

عنوان  حتی داروی رمدسيوير به.  شوند نمی
داروی مؤثر در درمان بيماران مبتالبه کرونا در 

 .اند ها نيست يا با کمبود مواجه بيمارستان
معاون اجرايی بيمارستان فيروزآبادی شهرری 

به دليل کمبود دارويی :  گويد در گفتگو با ايلنا می
که در مراکز درمانی ديگر وجود دارد، امکان 

های ديگر بيماران را نپذيرند و  دارد بيمارستان
های مختلف از تهران به ما  برای همين با آدرس

 .کنند مراجعه می
ورودی بيمارستان ما به طرز :  وی ادامه داد

ما يک الين را .  عجيبی افزايش پيداکرده است
برای تزريق رمدسيوير سرپايی ايجاد کرديم که 

نفر مراجعه داشتيم، اما  ۵٠تا  ٢۵اوايل روزی 
نفر سرپايی  ٢۵٠روزهای اخير صبح تا ظهر 

 .فقط برای تزريق رمدسيوير داشتيم
کنندگان ما که جنوب تهران  يعنی آدرس مراجعه

بود، به نقاط ديگر مثل نياوران، تجريش، 
. آباد و صادقيه تغيير کرده است سعادت

که قبالً آدرس بيماران برای همين  درصورتی

افراد هم در مراکز ديگر يا معطل .  مناطق بود
کنند و به  شوند يا خدمت دريافت نمی می

 .شوند بيمارستان ما سرازير می
اما کمبود دارو چرا؟ مگر رمدسيوير در ايران 

شود؟ بله وجود دارد، اما بايد در مراکز  توليد نمی
دهند  مردم جان می. درمان خصوصی آن را خريد

ای برای  شده است به وسيله اما دارو هم تبديل
همشهری در يک گزارش مفصل .  کسب درآمد 

 :نويسد پيرامون اين مسئله می
داروی رمدسيوير در مراکز خصوصی درمان "

ميليون تومان تزريق  هزار تا يک ٣٠٠باقيمت 
ها  بااينکه اين دارو در بازار و داروخانه.  شود می

موجود نيست، بسياری از اين مراکز داروی 
ميليون  رمدسيوير در اختياردارند و بين يک

ميليون تومان نوع آمريکايی آن را  ٢٠تومان تا 
آخرين خبرها حکايت از کمياب شدن .  فروشند می

عنوان داروی  رمدسيوير به.  دارد »رمدسيوير«
مؤثر در درمان بيماران مبتالبه کرونا شناخته 

بااينکه اين دارو توليد داخلی است اما .  شود می
در آغاز هر پيک کرونا، بازار از اين دارو خالی 

شود و بيماران برای خريد آن سرگردان  می
 ."شوند می

تزريق رمدسيوير کاسبی جديدی برای مراکز 
نکته .  های خصوصی درمان شده است اعزام تيم

اما اينجاست که برخی از اين مراکز بااينکه 
حال داروی  مرکز فروش دارو نيستند بااين

که  رمدسيوير را در اختياردارند و درصورتی
بيمار موفق به تهيه آن نشده باشد هر دوز را بين 

ميليون تومان با توجه به شرايط  ٢٠ميليون تا  يک
ميليون تومان  ٢٠.  فروشند دسترسی به بيمار  می

دوز تزريق  ٣.  برای نوع آمريکايی اين داروست
هزار تومان  ۵٠٠و   ميليون ۴رمدسيوير، حدود 

 .شود می
در يک چنين شرايطی از گسترش موج جديد 

ومير ناشی از آن، وضعيت  بيماری کرونا و مرگ
تزريق .  بار است واکسيناسيون نيز همچنان اسف

ومرج  نظمی و هرج کندی و همراه با بی واکسن به
پس از گذشت يک سال و نيم از .  گيرد انجام می

مرداد روابط  ٢شيوع ويروس،  روز شنبه 
 ٧تاکنون :  "عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد

نفر دُز اول واکسن  ۶١٢هزار و  ۶۵۴ميليون و 
نفر نيز  ١۶هزار و  ٣٧٢کرونا و دو ميليون و 

اين تزريق ناچيز ."  اند دُز دوم را تزريق کرده
ها مانع و مشکل برای مردم در  واکسن نيز باده

مردم .   گرفته است ومرج انجام نظمی و هرج بی
ها در  در گرمای تابستان با استرس بايد ساعت

های طوالنی بايستند و درگير نوبت  صف  ازدحام
 ٧چند روز پيش، فيلمی از صف .   باشند

ها در مرکز واکسيناسيون باغ  کيلومتری اتومبيل
ها در انتظار  پرندگان پخش شد که مردم ساعت

صبح در صف  ٣گويد از  يکی می.  اند واکسن
ديگری .  هستم و هنوز نوبت به من نرسيده است

ام و ماشين کرايه  هزار تومان داده ۵٠٠:  گويد می
گروهی هم از .  ام که بتوانم واکسن بزنم کرده

توانستند هزينه سفر به  مردم ايران که می
های طوالنی  ارمنستان را تأمين کنند، در صف
ها را در لب  نوبت در ارمنستان هستند و شب

 . کنند های ايروان سپری می مرز يا در خيابان

در همين حد ناچيز هم که واکسن در ايران 
شده است، مشکالت جديدی را به همراه  تزريق

تعداد افرادی که دوزدوم را هم .  آورده است
اند ،  اند، اما بار ديگر مبتال شده تزريق کرده

در جمهوری اسالمی که تمام .  باالست
ها را  هايشان مخفی است، نه تعداد آن گندکاری

تنها گاه .  اند و نه نوع واکسن را اعالم کرده
توان از زبان پزشکان و  هايی را می صحبت

 . مراکز درمانی شنيد
اخيراً رئيس سازمان نظام پزشکی در گفتگو با 

"ايلنا گفت شناسم که در  خيلی از افراد را می: 
بيمارستان سينا و جاهای ديگر که دو دز واکسن 

 ."زدند، اما بازهم به ويروس کرونا مبتال شدند
های جمهوری اسالمی در برخورد با  سياست

معنا فاجعه آفريده  تمام پاندومی کرونا در ايران به
ها هزار تن از مردم ايران را روانه  است و ده

اما از ديدگاه سران و .  ها کرده است قبرستان
. مقامات رژيم گويا هيچ اتفاقی رخ نداده است

تا قول به مردم داده  ٢: "  گويد حسن روحانی می
بوديم يکی درزمينٔه کرونا بود که بتوانيم تا حدی 
مهار کنيم و يکی درزمينٔه تحريم بود که دولت 
همه کارهای الزم را برای رفع تحريم انجام دهد، 

توانم با قاطعيت بگويم که  در هردو زمينه می
." دولت به مسئوليت خودش عمل کرده است 

وزير بهداشت  نيز که باالترين افتخارش چاکری 
 ٢٨ای مرتجع و جالد است،  در آستان خامنه

آباد با پرروئی تمام به مردم ايران  تيرماه در خرم
اين ويروس فعالً دست ازسرمان بر :"  گفت

نخواهد داشت و هرکس بگويد ويروس را خوب 
اين ويروس حاال حاالها .  کند شناخته خطا می

 ."  مهمان ما است
تواند به شکست اعتراف  تر از اين نمی وی صريح

کند و بگويد کاری جز کشتار مردم از جمهوری 
انداز  اسالمی ساخته نيست و فعالً هيچ چشم

رحمانه مردم ايران  نزديکی برای پايان کشتار بی
او از وخامت اوضاع آگاه است و .  وجود ندارد

که نوع دلتای ويروس همچنان  داند درحالی می
تر اين  کند، نوع جديد و خطرناک کشتار می

سرعت در گيالن در حال  ويروس ، المبدا، به
 . گسترش است

هفته گذشته معاون دانشگاه علوم پزشکی گيالن، 
از شناسايی نوع جديد جهش يافته کرونا ويروس 

اخيراً کرونای المبدا "خبر داد و گفت 
کند و  شده که از سيستم ايمنی فرار می شناسايی

المبدا ."  قدرت سرايت و کشندگی بااليی دارد
نوع خطرناک کرونا ويروس است که در 
آمريکای التين گسترش يافت و صدها هزار تن 

 . عام کرده است را تاکنون قتل
های عفونی و  ازاين متخصصين بيماری پيش

اپيدميولوژيست هشدار داده بودند که اگر در 
تر با ويروس کرونا مقابله  ايران هرچه سريع

ای انجام نگيرد، با  نشود و واکسيناسيون گسترده
چنين نيز .  يافته آن مواجه خواهيم بود انواع جهش

ای جدی در مبارزه با نوع دلتا  تنها مقابله نه.  شد
از طريق ترددهای مرزی پاکستان و افغانستان 

صورت نگرفت و مانعی بر سر راه گسترش آن  
از بلوچستان، هرمزگان و کرمان به سراسر 
ايران صورت نگرفت، بلکه واکسيناسيون هم 

ايم که  ای رسيده اکنون نيز به نقطه.  انجام نگرفت
در کنار دلتا نوع  المبدا نيز سر برآورده است و 
چنانچه مانع جدی در برابر آن ايجاد نشود، اين 
نوع ويروس کرونا از گيالن به ساير شهرها 

 .گسترش خواهد يافت
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ازمردم خوزستان حمايت و مبارزه برای 
 سرنگونی رژيم حاکم را تشديد کنيم

 
 

 کارگران و زحمتکشان
 

هزاران هزار تن از مردم ناراضی و خشمگين شهرهای مختلف استان 
تيرماه در  اعتراض نسبت به سياستهای رژيم  ٢۴خوزستان ازپنجشنبه شب 

ويژه  ارتجاعی جمهوری اسالمی  و عوامل و مزدوران آن در منطقه، به
ای   دراعتراض به مشکل کم آبی و بی آبی  به خيابان آمده و با تظاهرات توده

و سردادن شعارهای گوناگون، خواستار رسيدگی به مشکالت خود و تأمين 
مردم زحمتکش شهرهای مختلف خوزستان در اعتراضات .  اند آب استان شده

پيگيرانه خود، خواهان استعفاء فرمانداران و همچنين خواستار آزادی 
 . زندانيان سياسی شده اند

مردم زحمتکش خوزستان ساليان متمادی است که نه فقط از تبعيض رنج 
ده ها هزار .  برند، بلکه معيشت آن ها نيز روز به روز وخيم تر شده است می

تن از جوانان و مردم عرب خوزستان  که زير فشار فقر و بيکاری درحال 
تباه شدن هستند، اکنون برای تغيير اين وضعيت سر به عصيان برداشته و 

کار نيست، نان نيست ،آزادی نيست و اکنون حتی آب را . وارد خيابان شده اند
 .اند نيز ازمردم خوزستان گرفته

تر و گسترده تر  درحالی که اعتراضات مردم خوزستان روز به روز وسيع
تير وارد ششمين روز خود شده است، رژيم حاکم از ترس  ٢٩شده و امروز 

گسترش بيشتر اين اعتراضات و سرايت آن به ساير استان ها، نيروهای 
سرکوب گر نظامی و گارد ويژه از برخی استان های مجاور را برای 

رژيم جنايتکار جمهوری .  سرکوب مردم به خوزستان اعزام نموده است
اسالمی فرياد تشنگان به پا خاسته شهرهای اهواز، آبادان، سوسنگرد، 
حميديه، شادگان، مالثانی، ماهشهر، خرمشهر، بستان و ديگرشهرها را با 

رژيم جنايتکار حاکم، اعتراضات مسالمت آميزمردم .  گلوله جواب داده است
در اثر تير اندازی و اقدامات .  تشنه خوزستان را به خاک و خون کشيد

جنايتکارانه مزدوران حکومتی تا کنون چند تن کشته، تعداد زيادی زخمی و  
 . اند و تعداد بيشتری بازداشت و روانه زندان شده

 مردم ستمديده ايران
اين رژيم جز سرکوب و .  رژيم جمهوری اسالمی به آخر خط رسيده است

. جنايت و جز غارت و چپاول هيچ ازمغان ديگری برای مردم نداشته است
. سال حاکميت، حتی از تأمين آب مردم نيز ناتوان است ۴٠بعد از بيش از 

. تمام اقشار زحمتکش توده های مردم از وضعيت موجود ناراضی هستند
هنوز اعتصابات .  کارگران هر روز به اعتراض و اعتصاب دست می زنند

گسترده و سراسری کارگران نفت تمام نشده که تظاهرات خيابانی و توده ای 
 .در خوزستان شعله ور می شود

داخل کشور ضمن محکوم   -)  اقليت(ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
نمودن سرکوب و کشتار مردم خوزستان از خواست های به حق مردم 

ما به تشديد مبارزه عليه رژيم ارتجاعی .  خوزستان دفاع و حمايت می کنيم
حاکم ادامه می دهيم و  ازهمه  اقشار زحمتکش توده های مردم  دعوت می 
کنيم از مردم خوزستان حمايت نموده و مبارزه برای سرنگونی  اين رژيم را 

 .تشديد کنند

 
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حکومت شورايی
 نابود باد نظام سرمايه داری

 حکومت شورايی  -کار، نان، ازادی 
 

 داخل کشور -)اقليت(فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
 

 ١۴٠٠تيرماه   ٢٩
 

 
 
 
 
 

 افتخار بر مردمی که  
 به حمايت از       

مبارزه مردم خوزستان      
 اند برخاسته

 
 

 !مردم ستمديده ايران! کارگران و زحمتکشان
 

گذرد،  که ده روز از ايستادگی و مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان می درحالی
رغم لشکرکشی نظامی رژيم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری  اين مبارزه به

اسالمی به شهرهای خوزستان، به گلوله بستن اعتراضات مردم که تاکنون  
های گسترده و  تن از مبارزان، تعدادی زخمی ، بازداشت ٨به قتل الاقل 

نشده در برخی شهرها انجاميده است،  همچنان ادامه  نظامی اعالم حکومت
 .دارد

 
های مردم سراسر  اين مبارزه برحق مردم خوزستان از حمايت وسيع توده 

تظاهرات مردم در لرستان و اليگودرز که به .  ايران برخوردار شده است
مرگ يک جوان و تعدادی زخمی انجاميد، سردادن شعار عليه جمهوری 
اسالمی در متروی تهران، تظاهرات يزدان شهر اصفهان و اکنون بجنورد و 

های کارگران، معلمان، نويسندگان، دانشجويان  و  تبريز، صدور بيانيه
هنرمندان در حمايت از مبارزات و مطالبات مردم خوزستان و محکوم کردن 

های  های روشنی از همبستگی عمومی توده اقدامات سرکوبگرانه رژيم، جلوه
سال  ۴٢زحمتکش و ستمديده مردم ايران عليه رژيمی است که در طول 

حاکميت خود،جز سرکوب و اختناق، کشتار،زندان، فقر، بيکاری، گرانی و 
 . گرسنگی ارمغانی در ايران نداشته است

 
آوری به  کارگران نفت، گاز و پتروشيمی با روی.  ايران سراسر مبارزه است

تپه،  ناپذير نيشکر هفت کارگران مبارز و خستگی.  اند اعتصاب به پا خاسته
روزه در مناطق مختلف ايران  همه.  اند اعتصاب و راهپيمايی را سازمان داده

هايی از  گروهاعتصابات و راهپيمايی کارگران برپاست،  بازنشستگان، 
 . کنند پيوسته تجمعات اعتراضی برپا می پرستاران و معلمان

 
سال ستمگری و ويرانگری، زير ضربات  ۴٢جمهوری اسالمی پس از 

 .درپی اين مبارزات در آستانه سرنگونی قرارگرفته است پی
مبارزات خود را عليه جمهوری اسالمی !   مردم مبارز و ستمديده ايران 

درپی بر  آوريد و ضربات پی در سراسر ايران به تظاهرات روی!  تشديد کنيد
 . پيکر پوسيده رژيم وارد آوريد

 
پيروزی مردم ايران درنبرد عليه رژيم ارتجاعی !  کارگران سراسر ايران

به .  اعتصابات خود را وسعت دهيد.  حاکم بر ايران، در دستان توانای شماست
آوريد و در تدارک برپائی اعتصاب سرتاسری  اعتصابات سياسی روی

 !شرط قيام مسلحانه برای سرنگونی رژيم برآييد عنوان پيش سياسی به
 
 

پيروز باد مبارزات مردم زحمتکش و ستمديده ايران 
 عليه جمهوری اسالمی
برقرار باد  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 حکومت شورايی
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠٠مرداد  ٢
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 اطالعيه شورای 
 همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
 خيزش تشنگان بخون کشيده شد !

 
تير، خيزش مردم و جوانان خوزستان در اعتراض   ٢۴ز شامگاه پنج شنبه ا

شهرهای اهواز، آبادان، سوسنگرد، حميديه،  قبه مشکل بی آبی و قطع بر
  شادگان، مالثانی، قلعه چنعان، ماهشهر، خرمشهر، بستان، کوت عبدهللا و

توده های به ستوه آمده دست به .  برخی ديگر از شهرها  را فرا گرفته است
ها با آتش زدن  تظاهرات خيابانی زده  و  در بسياری از مناطق و خيابان

 . ها کرده اند بندان و مسدود ساختن جاده الستيک، اقدام به راه
پاسخ نيروهای سرکوب رژيم به مردمی که  از کمبود آب شديداً رنج 

شود با گلوله بوده است و به  ها و کشت و زرع آنان نابود می برند و دام می
مقامات دولتی چه در .  جای آب، اعتراضات آنها را به خون کشيده است

گونه اقدامی برای رفع اين کمبودها  فقط هيچ سطح استان چه فراتر از آن، نه
اند، بلکه نيروهای مزدور گارد ويژه را برای  ها انجام نداده و نارسايی

اند و پاسخ مردمی را با گاز  کنندگان وارد عمل ساخته سرکوب اعتراض
کنندگان  آور و شليک گلوله هوايی و سرانجام شليک به روی اعتراض اشک

ها تاکنون چهار جوان معترض به نام های  بر اساس آخرين گزارش.  داده اند
در  "علی مزرعه"در کوی کانتکس اهواز، "  قاسم حميد بازم الناصری"

حسين آل "،  اهل شادگان و "مصطفی نعيماوی"ی کوی زويه،  منطقه
 . از اهالی سوسنگرد  با شليک مستقيم نيروهای امنيتی کشته شده اند" ناصر

رژيم چمهوری اسالمی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد در وحشت 
ای، حتی اعتراض  از گسترش اعتراضات خيابانی و تظاهرات توده

های مردم تشنه و متقاضی آب را نيز با گلوله پاسخ  آميز توده مسالمت
های مردم زحمتکش ايران با گسترش اعتصابات و  کارگران و توده.  دهد می

ای بايد عرصه را بر اين رژيم  اعتراضات خيابانی و تظاهرات توده
تر کنند و به حاکميت ننگين و جنايتکارانه آن پايان دهند و به  جنايتکار تنگ

 .سوی گزينه شورايی کارگری خود گام بردارند
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست تعرض وحشيانه نيروهای 
سرکوبگر رژيم را به مردم حق طلب خوزستان به شدت محکوم می کند و 
پشتيانی بی دريغ خود را از مطالبات برحق اين اعتصابات و خيزش های 
مردمی اعالم ميدارد و از همه انسان های کمونيست و آزاديخواه و فعالين 
جنبش کارگری دعوت می کند که صدای حق طلبانه کارگران اعتصابی در 
صنعت نفت و پتروشيمی و هفت تپه و توده های مردم بپاخاسته خوزستان 

 . را رساتر سازند
 

 زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم بپاخاسته  
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی
 
 

 2021ژوئن  18برابر با  1400تيرماه  27
 

اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست : امضاها
 حکمتيست، سازمان راه کارگر،  –کارگری 

 ، هسته اقليت)اقليت(سازمان فدائيان 

 گزارش از تجمع اعتراضی
 در استکهلم سوئد 

 
ان  ٢ژوئن برابر با  ٢۴روز شنبه  اب ي مرداد نيروهای چپ و کمونيست در خ

مدبوريا پالتزن استکهلم در 
ی و  الب ق حمايت از مردم ان
ر  گ ان و دي وزست مبارز خ

ران استان ه    های اي دست ب
د  راضی زدن يک تجمع اعت
ن  ي ال ع ع ف جم ن ت ه در اي ک
ت  ي ل ان اق ي دائ ان ف ازم س

د ن . حضور چشمگيری داشت
ع  م ج ن ت ان اي ري در ج

ان ازم ی از س ن ي ال ع ا و  ف ه
ن  ي چن احزاب مختلف و هم
ان  ازم ن س ي ال ع ی از ف ک ي
ت  اي ت در حم ي ل ان اق فدائي

ش  از ب ه و جن ا خاست پ مردم ب
د ن ر .  کارگری ايران به ايراد سخنرانی پرداخت ار مرگ ب ع شع جم ن ت در اي
ن  جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمی نابود ي ا طن د  بايد گردد باره داز ش ان

دی   درعين حال حاضرين ان سوئ ه زب ی ب اي اره ردادن شع سعی کردند با س
وری اسالمی و حوادث  ه ری جم مگ ان ست مردم شهر استکهلم را در جري

ان در  ها، شرکت پس از پايان سخنرانی . داده در خوزستان قرار دهند رخ کنندگ
د و در    اين تجمع از خيابان مدبوريا پالتزن تا سلوسن دست به تظاهرات زدن

د رخوردار شدن م ب ل ع .  طول اين مسير از حمايت مردم شهر استکه جم ن ت اي
ان  ٢شده بود ساعت  ظهر شروع ١٢اعتراضی که از ساعت  بعدازظهر به پاي

 .رسيد

 
 سوئد -) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 
 
 

مرداد در  ٢گزارشی از آکسيون شنبه 
 مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن

از ساعت يک تا سه بعدازظهر روبروی سفارت رژيم    مرداد ٢شنبه 
فاشيستی جمهوری اسالمی اکسيونی توسط نيروهای چپ و کمونيست برگزار 

  .شد
از خوزستان تا تهران زحمتکشان در   :در اين آکسيون شعارهايی ازجمله

ميدان، اعتصاب اعتصاب مدرسه انقالب، جمهوری اسالمی با هر جناح و 
ستيز سرنگون سرنگون، کارگر نفت ما  دسته نابود بايد گردد، حکومت زن

رهبر سرسخت ما و يک شعار به زبان عربی در حمايت از مردم عرب در 
اند  همچنين شعارهای انگليسی در اين تظاهرات داده شد که عبارت  .ايران

المللی، ما خواستار يک  اين خانه ترورستی بايد بسته شود، اتحاد بين :از
 .حکومت سوسياليستی هستيم و مرگ بر رژيم اسالمی

 

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٩درصفحه   

کاالها در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت 
. اند درصد افزايش داشته ١٠٠سال گذشته بيش از 

درصد  ۵٠کاالی ديگر نيز بيش از  ۴٠چنين  هم
 .اند گران شده

 ۴٣٢براساس اين گزارش جوجه يک روزه با 
درصد افزايش بيشترين ميزان افزايش قيمت را 

 ١۵٣چنين کنجاله سويا  هم.  تجربه کرده است
 ١٣٧و  ١۵٢درصد، جو داخلی و خارجی 

درصد و سبوس گندم  ١٢٢درصد، ذرت داخلی 
اند که تاثير  درصد افزايش قيمت داشته ١١٠

مستقيمی بر افزايش بهای برخی از کاالهای 
چنين  هم.  چون گوشت و مرغ داشته است ديگر هم

 ١٣٢درصد، نخود  ١۴٢بهای برنج هندی 
 ١٢٩کيلويی  ۴/  ۵درصد، روغن نيمه جامد 

درصد و  ١٣۴کيلويی  ١۶درصد، روغن حلب 
. درصد افزايش داشته است ١٢۵کره پاستوريزه 

درصد  ١٠٠تا  ۵٠چنين برخی از کاالها بين  هم
اند، برنج تايلندی و پاکستانی  افزايش قيمت داشته

درصد، شير خام درب دامداری، شير  ٧٢و  ٨۶
 ۵٧و  ٧۵، ٧٨و ماست پاستوريزه پرچرب با 

 ۶٧و  ٧۶بندی و کيلويی  درصد، شکر بسته
 ۶٢مرغ  درصد، تخم ۶۶درصد، قند شکسته 
درصد، گوشت گوساله  ۵۴درصد، گوساله زنده 

 ۵٣و  ٧٧درصد، لپه و لوبيا چيتی  ۵٢مخلوط 
درصد، روغن مايع سرخ  ۵١درصد ،ماکارونی 

درصد  ٧۶درصد و چای خارجی  ۵۴کردنی 
تيرآهن، ميلگرد، سيمان، .  اند افزايش قيمت داشته

الستيک خودرو و بسياری ديگر از کاالها نيز که 
به طور غيرمستقيم در گرانی نيازهای مورد نياز 

چون مسکن و حمل و نقل نقش دارند نيز  مردم هم
بيش از صددرصد   براساس گزارش اين وزارت

 .اند افزايش قيمت داشته
اما آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن 

برای .  کند و تجارت هنوز واقعيت را بيان نمی
نمونه در آمار منتشره از سوی اين وزارتخانه 
آمده است که مرغ زنده و گوشت مرغ تازه با 

و  ۶۶هزار و  ١٧درصد به ترتيب  ١٢٣و  ١٣٧
اين در حالی ست .  هزار تومان رسيده است ٢۵

که در همان گزارش خبرگزاری ايسنا تاکيد کرد 
 ٣۵که قيمت مرغ در روزهای اخير به بيش از 
 ۴٠هزار تومان و در ابتدای تيرماه به حدود 

به عبارت ديگر قيمت .  هزار تومان رسيده است
نسبت به  ١۴٠٠گوشت مرغ در تيرماه 
درصد افزايش  ۴٠٠ارديبهشت سال گذشته حدود 

 !! يافته است
بسياری از ديگر کاالهای اين ليست وضعيت 

بويژه از ماه ارديبهشت تا تيرماه .  ای دارند مشابه
قيمت برخی از کاالها به صورت انفجاری 

برای نمونه ماکارونی يکی ديگر .  افزايش يافت
ست که قيمت آن نسبت به آمار ارائه  از کاالهايی

) رفته(شده از سوی وزارت فوق بسيار باالتر 

قيمت "  صمت"براساس گزارش وزارت .  است
تا ارديبهشت  ٩٩ماکارونی از ارديبهشت 

درصد افزايش يافت، اما  ۵١جاری   سال
های جمهوری اسالمی از جمله روزنامه  رسانه

تيرماه از افزايش يکباره  ١۴همشهری در تاريخ 
همشهری .  درصدی ماکارونی خبر دادند ٧٠

"نوشت امروز نيز با توجه به اعالم واحدهای : 
 ٧٠توليدی قيمت ماکارونی به صورت رسمی تا 

البته کارخانجات .  درصد افزايش پيدا کرده است
ای اخير اعالم کرده بودند  ماکارونی طی هفته

ً قيمت ماکارونی افزيش خواهد  امسال قطعا
ادامه اين روند که کاال با قيمت سال ..  .يافت

گذشته عرضه شود اما هزينه حمل و نقل با 
درصد  ٣٩درصد، دستمزد با حدود  ٧٠افزايش 

در صد مواجه باشد  ٧٠و بسته بندی با بيش از 
 "برای توليدکنندگان ممکن نيست

در گزارش ميدانی روزنامه دنيای اقتصاد اما 
درصد  ١٠٠افزايش قيمت ماکارونی حدود 

برای نمونه براساس اين .  عنوان شده است
گرمی  ۵٠٠گزارش قيمت ماکارونی فرمی ساده 

در اين .  تومان رسيده است ١۵۴٠٠به  ٧۴٠٠از 
"چنين آمده است گزارش هم رشته آش هم در : 

 ۵٠٠کنار ماکارونی افزايش قيمت داشته و 
 ۵٠٠و  ١٧٠٠٠به  ٨۵٠٠گرمی برند ميالد از 
تومان  ١٧۵٠٠به ٩۵٠٠گرمی زرنيکو از 

 ".رسيده است
طور رسمی  بهای نان نيز در روزهای اخير به

افزايش يافت که ميزان اين افزايش در شهرها و 
قيمت نان اگرچه از چندی .  ها متفاوت است استان

درصد افزايش يافته بود، اما نانواها  ۵٠پيش تا 
 ١٠٠ها خواستار افزايش  به دليل افزايش هزينه

درصدی بهای نان بودند و به همين دليل افزايش 
بهای نان، تغييری در کيفيت و وزن نان که بسيار 

البته .  کمتر از وزن مصوب است، ايجاد نکرد
نبايد فراموش کرد که بخش مهمی از پايين بودن 
کيفيت نان به دليل پايين بودن کيفيت آرد تحويلی 

قوانلو مديرکل وزارت .  هاست به نانوايی
طبق : "در مازندران در اين رابطه گفت" صمت"

های بخش نانوايی  محاسبه صورت گرفته هزينه
درصد رشد يافته است و به دليل زيان دهی  ۶۵

(مجبور به افزايش نرخ نان شديم تير  ٢۶" 
چنين از فروش  وی هم)  خبرگزاری دولتی مهر

ها خبر  ها برای جبران زيان آرد توسط نانوايی
های گازدار نيز در طی سال  قيمت نوشابه.  داد

 ١/  ۵بطری .  اند گذشته افزايش چشمگيری داشته
ليتری نوشابه که پيش از اين در خرداد سال 

تومان بود  ۴٨٠٠طور متوسط بهای آن  گذشته به
تومان و در تيرماه  ١١٨٠٠در خرداد امسال به 

برابر  ٣تومان رسيد، يعنی بيش از  ١۴٨٠٠به 
بهای انواع .  طی يک سال افزايش قيمت يافت

چون ماهی، رب گوجه و حتا شور و  کنسروها هم

بهای .  ترشی نيز در اين مدت شديدا افزايش يافت
کنسرو تن ماهی در زمستان سال گذشته با يک 

چنين  هم.  هزار تومان رسيد ۴٠جهش شديد به 
هزار  ۵٠تا  ٣٨ها از  انواع خيارشور در مغازه

 . رود تومان به فروش می
اما بيشترين جهش قيمت کاالها براساس گزارش 
همان مرکز آمار جمهوری اسالمی مربوط به 

در تاريخ "  تجارت نيوز. "کاالهای وارداتی است
"تير نوشت ٣٠ درحالی که حسن روحانی، : 

گويد تورم را کنترل کرديم و  رئيس جمهور می
ونزوئال نشديم، آخرين گزارش مرکز آمار ايران 

 ۵۵٨درباره تورم اقالم وارداتی حاکی از تورم 
طبق گزارش مرکز آمار ايران، ..  .درصدی است

ای کاال و خدمات وارداتی در زمستان  تورم نقطه
به .  درصد به ثبت رسيده است ۵۵٨بالغ بر  ٩٩

تر قيمت اقالمی که از خارج از کشور  بيان ساده
برابر شده  ۵/  ۶وارد شده است در يک سال 

 ".است
اما سياست جمهوری اسالمی برای جلوگيری از 

شدن اقتصاد چه بود و چه نتايجی "  ونزوئاليی"
اسفند سال گذشته  ٢۶حسن روحانی !  ببار آورد؟

"گفته بود ها نوشتند و گفتند تورم  در روزنامه: 
اگر کار و .  شود ايران سه رقمی و ونزوئاليی می

شد، ممکن بود با چنين شرايطی مواجه  تالش نمی
اسحاق جهانگيری معاون اول وی نيز به ".  شويم

فروردين در جلسه  ٣٠تبعيت از رئيس خود 
پيش : "  گفت"  ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی"

بينی بسياری از اقتصاد دانان اين بود که تورم 
شود يعنی تورم رشد  ايران تورمی ونزوئاليی می

ً به لحاظ  ١٠٠٠ درصدی خواهد داشت که قطعا
اقتصادی، اجتماعی و سياسی غيرقابل کنترل 
است اما به فضل الهی و تدبيرهايی که صورت 

". درصد متوقف شد ٣۶گرفت نرخ تورم در عدد 
واقعيت اين است که تنها سياست جمهوری 

شدن "  ونزوئاليی"اسالمی برای جلوگيری از
ها با ابزارهای  اقتصاد، کنترل و تعيين قيمت

بارش را در  روشی که نتايج فاجعه.  حکومتی بود
ها  جريان افزايش بهای مرغ و تعطيلی مرغداری

ها  همين مساله را امروز در مورد دامداری.  ديديم
 .هم شاهديم

کنترل و تعيين قهری قيمت مرغ در يک جايی به 
انفجار رسيد و نتيجه اين شد که قيمت مرغ 

هزار تومان رسيد و بسياری از  ۴٠يکباره به 
ی دمحمرضا  گفته به.  ها نيز تعطيل شدند مرغداری

" خراسان رضوی"حسينا عضو اتاق بازرگانی 
اگر همچنان معضل تامين خوراک دام تداوم "

دار مرغداری و  های ادامه داشته باشد، با تعطيلی
در شهر ..  .رو خواهيم شد ها روبه دامداری

 ۶٠٠نيشابور در استان خراسان رضوی که 
مرغداری  ٢٠مرغداری وجود دارد، تنها 

اند که همين مساله  ريزی انجام داده جوجه
.  دهنده يک بحران جدی است نشان حتی .... 
بينی ما اين است که اگر اين شرايط ادامه پيدا  پيش

هزار  ١٠٠تا  ٨٠کند، مرغ دست کم به کيلويی 
 ٢۵٠تا  ٢٠٠تومان و گوشت قرمز هم به کيلويی 

(هزار تومان خواهد رسيد  ٣١جهان صنعت " 

١٠از صفحه   

 حلی برای جمهوری اسالمی راه
 بار اقتصادی ندارد وضعيت فاجعه 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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ست که حتا با قيمت امروزی  اين در حالی)  تير
گوشت قرمز و سفيد، قدرت خريد مردم بسيار 

در گزارش اين . پايين آمده و بازار در رکود است
"  چنين آمده است روزنامه هم کمبود علوفه بر : 

ها و  اثر خشکسالی و افزايش قيمت نهاده
های پرورش دام، موجب رو آوردن  هزينه

بسياری از دامداران به کشتار دام مولد خود شده 
است به طوری که تنها در کشتارگاه صنعتی 

درصد دام  ١١/  ۶مشهد طی ارديبهشت امسال 
سبک کشتار شده را دام مولد و در بخش دام 

درصد کشتار را گاو شيرده  ۴۴سنگين نيز 
 ".تشکيل داد

مجتبی عالی مديرعامل اتحاديه سراسری 
"دامداران در همين رابطه گفت ماه  ۶تا  ٣بين : 

آينده با کمبود شديد در حوزه عرضه دام و 
که قيمت  وی با بيان اين".  شويم گوشت مواجه می

تمام شده توليد هر کيلوگرم گوشت گوسفند زنده 
در : "هزار تومان است، گفت ٨٠برای دامداران 

حال حاضر حداکثر قيمتی که گوسفند را از 
هزار تومان  ۵٠دامداران می خرند، کيلويی 

اين معضل در رابطه با ).  اقتصاد سرآمد".(است
توليد ساير کاالها نيز صادق است از نان گرفته تا 

يک نمونه وضعيت برنج است که .  لبنيات و غيره
ی رشد انفجاری قيمت آن  از هم اکنون درباره

هشدار داده شده است، آن هم برنجی که هم اکنون 
نيز از سفره بخش بزرگی از مردم بيرون رفته و 

باغبانی .  اش را نان و ماکارونی گرفته است جای
دهندگان قارچ خوراکی با  دبير انجمن پرورش

که قيمت برخی از مواد اوليه توليد قارچ  بيان اين
: درصد رشد داشته است، گفت ٧٠٠تا  ۶٠٠بين 

تن قارچ توليد و به  ۴٧٠سال گذشته روزانه "
تن  ٣٠٠شد، اما امسال حداکثر  بازار عرضه می

 ٣٠اعتماد آنالين " (شود قارچ در روز توليد می
ها و چشم بستن بر  در واقع  کنترل قيمت).  تير

 –علل واقعی معضل بحران اقتصادی رکود 
تورمی نه تنها در درازمدت اثر خود را از دست 

دهد بلکه منجر به تشديد رکود اقتصادی و در  می
 .شود نتيجه تشديد بيکاری نيز می

ی اين معضالت، گرانی مسکن و  در کنار همه
اجاره بهای منزل يکی ديگر از معضالت 
کمرشکن برای کارگران و زحمتکشان و بويژه 

. اند ست که تازه به بازار کار روی آورده جوانانی
ی روزنامه خراسان، براساس  نوشته به

 ٩٩برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال 
متوسط اجاره بهای يک واحد مسکونی در تهران 

درصد از درآمد يک خانوار  ۶۴و کالن شهرها 
را بلعيده است، در مراکز استان و شهرهای 

درصد و در  ۵٩هزار نفر جمعيت  ٢٠٠باالی 
 ۴٩هزار نفر جمعيت  ٢٠٠شهرهای زير 

شود که  تر می اين معضل وقتی ملموس.  درصد
نشين  بدانيم چه تعداد از جمعيت کشور اجاره

ی محمودزاده معاون مسکن و  گفته به.  هستند
ساختمان وزارت راه و شهرسازی براساس 

 ١٨از  ٩۵آخرين آمار نفوس و مسکن در سال 
ميليون و  ۶هزار خانوار تعداد  ١٠٠ميليون و 

استان  ٧هزار خانوار مستاجر هستند و در  ۶٠٠

تهران، کهکيلويه و بويراحمد، کرمانشاه، قم و 
درصد  ۴٠نشينی بيش از  لرستان نرخ اجاره

 .است
اما برنامه رئيس جمهور آينده و منتصب 

ای، ابراهيم رئيسی برای حل اين معضل  خامنه
ای با  در جلسه"  انتخابات"وی پيش از !  چيست؟

جمهوری اسالمی گفته "  اقتصاددانان"برخی از 
"بود توان بازار را دستوری و در  معتقديم نمی: 
های دربسته اداره کرد بازار بايد در  اتاق

بايد ..  .تصميمات اقتصادی نقش داشته باشد
گذاشت که بازار در تصميم گيری و تصميم 

ی اخيری  چنين در جلسه او هم". سازی دخيل باشد
در روز "  اقتصاددانان"که بار ديگر با تعدادی از 

تير برگزارکرد ضمن تاکيد بسيار بر  ٢٣
به بخش )  های اقتصادی بنگاه(واگذاری امور 
"خصوصی گفت دولت متصدی خوبی برای : 

ست که  ای اين همان جلسه".  امور اقتصادی نيست
به نام مسعود نيلی "  اقتصاددانان"يکی از همان 

که اتفاقا در دوران کابينه روحانی در تعيين 
که  های اقتصادی نقش داشت، با بيان اين سياست

گيری  از شکل"  تورمی مهارنشدنی در راه است"
 .های آينده سخن گفت ابرتورم در ماه

های  وعده"حال اگر رئيسی بخواهد بر سر همان 
ی او در ديدار  خود بماند، معنای گفته"  انتخاباتی

عنوان  که به چيزی نيست جز آن"  اقتصاددانان"با 
های اقتصادی کابينه، کنترل و  بخشی از سياست
اما رها کردن .  ها را رها کند تعيين قهری قيمت

ها راه  طور که تعيين قهری قيمت ها، همان قيمت
تورمی   –حل مقابله با بحران اقتصادی رکود 

نبود، نه تنها راه حل نيست، بلکه اقتصاد را کامال 
 .خواهد کرد" ونزوئاليی"

ها سياست جمهوری  واقعيت اين است که سال
ای جز تشديد بحران اقتصادی و  اسالمی نتيجه

های  ی سياست نتيجه.  ويرانی نداشته است
اقتصادی، خارجی و داخلی، دزدی و فساد حاکم 

ست که امروز شاهد  در بيش از چهار دهه، چيزی
حلی در چارچوب نظم  آن هستيم و هيچ راه

 .موجود ندارد
ی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه   نوشته به

حجم نقدينگی از توليد  ٩٨پاسداران در سال 
درصد  ١٠٣/  ۶ناخالص داخلی فراتر رفت و به 

در دو سال اخير نيز .  توليد ناخالص داخلی رسيد
تر  با توجه به تشديد رکود اقتصادی و کوچک

ی  سابقه شدن اقتصاد و در عين حال رشد بی

نقدينگی،  ميزان نقدينگی از توليد ناخالص داخلی 
های  بسيار فراتر رفته است و براساس واقعيت

جاری حجم  تواند حتا تا پايان سال اقتصادی می
نقدينگی از دو برابر توليد ناخالص داخلی نيز 

براساس آمار رسمی ميزان نقدينگی .  فراتر رود
برابر افزايش  ٢طی تنها دو سال اخير بيش از 

براساس آمار بانک مرکزی در پايان .  يافته است
درصدی نسبت  ۶/  ۶خرداد ماه نقدينگی با رشد 

تريليون  ٣٧٠٠به پايان سال گذشته از مرز 
سال .  گذشت)  هزار ميليارد تومان ٣٧٠٠(تومان 

درصد رکورد رشد  ۴٠/  ۶گذشته نقدينگی با 
ها شکست، و بدون هيچ  نقدينگی را در تمام سال

ی  سابقه ترديدی با توجه به کسری بودجه بی
جاری، رشد نقدينگی در سال جاری نه فقط  سال

رکورد قبلی را بار ديگر خواهد شکست، بلکه 
. شاهد انفجاری در رشد نقدينگی خواهيم بود

 ١١٠ها  ای که در قسمت هزينه هم بودجه آن
درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته 

ای که مجلس کنونی که اتفاقا در  بودجه!!  است
چون رئيسی تابع  های اقتصادی و غيره هم سياست

ای است، نقش مهمی در افزايش  محض خامنه
 .سقف بودجه و به عبارتی کسری آن داشته است

ست که در چنين شرايطی با دولتی که از  طبيعی
نظر مالی ورشکست شده، با دولتی که غرق در 
فساد است، با دولتی که حتا از تامين آب و برق 

گذاری درمانده و سال به  نيز به دليل عدم سرمايه
شود، هيچ اميدی به کاهش تورم  سال نيز بدتر می

اتفاقا برعکس .  و بهبود شرايط اقتصادی نيست
ی تورم زندگی و معيشت  سابقه خطر رشد بی

. کند کارگران و زحمتکشان جامعه را تهديد می
روبروست که راه حلی  کابينه رئيسی با معضلی

ها را  اگر کنترل و تعيين قيمت.  برای آن ندارد
شوند و ضمن  ها انفجاری می بردارد، قيمت

گيری ابرتورم قدرت خريد نيز در جامعه  شکل
گونه هم تورم و هم رکود تشديد  وجود ندارد و اين

ها را ادامه دهد  اگر کنترل و تعيين قيمت.  شود می
ها به سراغ  ها و دامداری سرنوشت مرغداری

ها نيز رفته و ضمن تشديد رکود،  ديگر بخش
غول تورم را نيز بيدار کرده و باز ابرتورم را 

 .دهد شکل می
تنها راه اين است که مردم، کارگران و 

شان را خود در دست  زحمتکشان، سرنوشت
دولت فاسد و دزد را برکنار کرده و با .  بگيرند

های  برقراری حکومت شورايی و اتخاذ سياست
چون ملی کردن صنايع  راديکال اقتصادی هم

ها و ديگر موسسات  بزرگ، ملی کردن بانک
مالی که اقتصاد را به چنين وضعيت هولناکی 

اند و اعمال کنترل کارگری برتوليد و  کشانده
ی اقتصادی، رفاه،  توزيع، راه را برای توسعه

 .ها هموار سازند آسايش، امنيت و آزادی توده
 

٨از صفحه   

 حلی برای جمهوری اسالمی راه
 بار اقتصادی ندارد وضعيت فاجعه 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد 

با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١٠ 

براساس آخرين گزارش مرکز آمار جمهوری 
رسيد،  ۴۴/  ٢اسالمی، نرخ تورم در تيرماه به 

چنين نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از سوی اين  هم
اگرچه همين نرخ .  درصد اعالم شد ۴٣/  ۶مرکز 

های تورم در  رسمی تورم يکی از باالترين نرخ
جهان است، اما واقعيت اين است که نرخ تورم، 
بويژه در مورد کاالهای خوراکی و ديگر 
نيازهای ضروری کارگران و زحمتکشان 
جامعه، بسيار فراتر و غيرقابل مقايسه با نرخ 

های  تورمی که سفره.  باشد تورم رسمی می
کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچکتر و بار 
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گرانی را بيش از هر زمان ديگر و با سرعتی 
کشيده و  های رنج غيرقابل تصور بر سر توده

 .کند ی ايران آوار می ديده ستم
های کار و زحمت که اين واقعيت را  جدا از توده

بينند، حتا  خوبی در زندگی محقرشان می به
های سانسور شده  های منتشره در رسانه گزارش

. کنند جمهوری اسالمی اين واقعيت را تاييد می
 ٢۶گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاريخ  به

تيرماه، براساس جديدترين آمار منتشره از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت برخی از 

 حلی برای جمهوری اسالمی راه
 بار اقتصادی ندارد وضعيت فاجعه 

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

 
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  
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