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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

کرکسان جمهوری مرگ به 
 اند تماشای مرگ مردم نشسته

 
نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس روز شنبه 

"مرداد گفت ١۶ مسئولين و مردم با عبور از : 
چهار پيک بيماری، ديگر دچار خستگی، 

درباره مردم ."  اند حساسيت و انگيزه شده کاهش
با عبور از چهار پيک "بايد گفت که آنان 

خسته، "و در ميانه پيک سهمگين پنجم "  بيماری
اند، بلکه  نشده"  انگيزه حساسيت و کم کم

اند؛ خشمگين از جنايتی که در حق آنان  خشمگين
اند؟ از  شده  از چه خسته"  مسئولين"رود، اما  می

هنگام و شفاف، از  ی به ممانعت از خبررسانی
سرانجام يا از  های بی انتشار آمار کذب، از وعده

های خود به قيمت جان و سالمت  انباشتن جيب
 مردم؟ 

های ايران مملو است از خبر  اين روزها، رسانه
افزايش شهرهای قرمز، آمار مبتاليان و 

چون  درگذشتگان، کمبود امکانات پيشگيرانه هم
کننده و بهداشتی و  ماسک، مواد ضدعفونی

امکانات درمانی نظير دارو، تخت بيمارستانی و 
. ی دلتای کرونا کادر درمانی در پی شيوع گونه

بينی پس از شيوع  پيامدهايی به آسانی قابل پيش
ی عواقب  اين گونه از ويروس در هند و مشاهده

 .مرگبار آن
مسئولين جمهوری اسالمی که پيش و حتا پس از 

های بروز اپيدمی کرونا در  مشاهده اولين نشانه
گونه اقدام مؤثری جهت کنترل و  ايران، هيچ

پيشگيری اتخاذ نکرده بودند، اين بار نيز در 
مواجه با ورود اين گونه جديد با قدرت سرايتی 

ی قديمی، به همان  درصد نسبت به گونه ٣٠٠
اعتنايی هميشگی روی آوردند  سياست انکار و بی

های مرزی به  تا آن گاه که از شهرها و استان
طبق آخرين .  دورترين نقاط ايران گسترش يافت

شهرستان  ٣٣۶مرداد، هم اکنون  ١۶آمار تا روز 
شهرستان در  ٨۴کشور در وضعيت قرمز، 

شهرستان در وضعيت  ٢٨وضعيت نارنجی و 
به گزارش تسنيم، برآيند موارد .  زرد قرار دارند

درصدی، موارد  ٧٧/    ٢ابتالی روزانه با رشد 
درصدی و  ٨۵/    ٨بستری جديد روزانه با رشد 

ها هزار کارگر  اعتصاب بزرگ و سراسری ده
ای نفت و گاز و پتروشيمی که  پيمانی و پروژه

شورای "  نخستين جرقه آن با فراخوان 
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

زده شد تا به  ١۴٠٠در روزهای پايانی خرداد 
مرداد ادامه يافته و وارد پنجاهمين  ١٧امروز 

رغم پايان اعتصاب در  به.  روز خود شده است

ای که برای جمهوری اسالمی  اقدامات ماجرا جويانه
 نتايجی معکوس به همراه آورد

 
های اخير جمهوری اسالمی در منطقه با اين هدف که دولت آمريکا را وادار به نرمش بيشتری  آفرينی تنش

ی عکس  در مذاکرات احيای برجام کند، برخالف انتظار مقامات سياسی و نظامی جمهوری اسالمی نتيجه
های اين چند  بايد ديد که تنش.  داد و به فشار بر جمهوری اسالمی و تقويت مواضع دولت آمريکا انجاميد

های اسرائيل و ايران به کجا خواهد انجاميد؟ آيا براستی دولت اسرائيل در  روزه و تهديدات مداوم دولت
المللی بر جمهوری اسالمی،  صورت به نتيجه نرسيدن در شورای امنيت و تشديد تحريم و فشارهای بين

 به طور مستقل وارد عمل خواهد شد؟
که تحت مالکيت يک شرکت ژاپنی "  ام وی مرسر استريت"کش  ، نفت)ژوئيه ٣٠(مرداد  ٧شنبه  ۵روز 

٧درصفحه   

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٢شماره  ١۴٠٠مرداد   ١٨ –سال  چهل و سه 

 انداز اعتصاب سراسری در نفت دستاوردها و چشم

مرداد  ١۴مرداد و پنجشنبه  ١٢روز سه شنبه 
، مراسم تنفيذ و تحليف ابراهيم رئيسی ١۴٠٠

مراسم تنفيذ در بيت خامنه ای و .  برگزار شد
مراسم تحليف در مجلس ارتجاع اسالمی با 

 .برگزار شد" ميهمانان خارجی"حضور 
ابراهيم رئيسی در مراسم تنفيذ خود با اشاره به 

پيام "نتايج مضحکه انتخاباتی و اذعان بر اينکه 
پيام :  ، گفت"مردم پيام تغيير وضعيت موجود بود

خرداد، پيام ضرورت رفع مشکالت  ٢٨
اين ها .  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بود

پيام هايی بود که مردم با رای خود دادند و از 

دولت برخاسته از رای خود خواستند عدالت را 
تحقق بخشند، با فساد مبارزه کنند و به روابط 
ناسالم اداری و رانت خواری ها و هرگونه ضد 

 ".ارزش پايان بدهد
ابراهيم رئيسی، در مراسم تحليف خود نيز همان 
وعده های توخالی مراسم تنفيذ را با رنگ و 
لعاب بيشتری به خورد نمايندگان مجلس و 

. ميهمانان داخلی و خارجی حاضر در مراسم داد
او، اينبار نيز با روخوانی از انشايی که برايش 

ايجاد شفافيت حداکثری در "نوشته بودند، بر 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 های اعتراضی پيکت پنجشنبه
 در ونکوور 

 
گزارش کوتاهی از آکسيون روز 

 اوت در هامبورگ ٣شنبه  سه

 تر شدن شکاف در درون طبقه حاکم عميق
 

های مردم عليه نظم  هر بحران سياسی انقالبی و عميق که همراه است با مبارزه مستقيم و علنی توده
ً در درون طبقه حاکم نيز انعکاس می کند و  يابد، تضادهای درونی اين طبقه را تشديد می حاکم، ضرورتا

نوبه خود، تبديل به عامل  ها نيز به اين شکاف.  آورد های عميقی در صفوف آن پديد می ها و شکاف اختالف
تر خشم و نارضايتی  گردانی هر چه بيشتر مردم از طبقه حاکم و فوران گسترده ديگری برای روی

های درونی طبقه حاکم بر ايران در جريان بحران سياسی  کنونی، اکنون به  ها و شکاف تضاد.  شود می
های بورژوازی را نمايندگی  های مختلفی که هريک به نحوی فراکسيون ای رسيده است که گروه نقطه

 بحران تشديد می شود، کاری از  جالد مردم ساخته نيست
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١از صفحه   

 اند کرکسان جمهوری مرگ به تماشای مرگ مردم نشسته

۵درصفحه   

های ويژه  ورود بيماران جديد به بخش مراقبت
دهند که  درصدی نشان می ٣١/    ٣٨نيز با رشد 

تعداد  موارد  فوتی   روزانه ناشی   از   کرونا 
روابط عمومی .  درصد رشد داشته است ١٠۶/  ۶

مرداد اعالم  ١٧وزارت بهداشت روز يکشنبه 
هزار و  ٣٩کرد در بيست و چهار ساعت گذشته 

بيمار جديد مبتال به کرونا شناسايی شده و  ۶١٩
 .اند نفر جان خود را ازدست داده ۵۴٢

در ميانه اين بحران وخيم، مسئولين رژيم نه 
ای، حتا به مدت دو هفته،  حاضرند قرنطينه

برقرار کنند، نه قادرند امکانات درمانی کافی در 
دسترس مردم قرار دهند و نه تن به ممانعت از 

 .دهند برگزاری مراسم مذهبی عاشورا می
ای  ای خطاب به خامنه مرداد در نامه ٨نمکی در 

ای کرد، او هم  درخواست تعطيلی دو هفته
ستاد "درخواست اين مجيزگوی دربارش را به 

ستاد "در اين نام، يعنی !  حواله داد"  ملی کرونا
ستادی !  چه حقيقتی در آن نهفته است"  ملی کرونا

که نه برای مقابله با کرونا بلکه برای شيوع آن 
بنا به خبرها قرار بود طبق .   تشکيل شده است

مرداد  ١۴دستور ستاد کرونا از روز پنجشنبه 
تمام سفرها به استان خراسان رضوی ممنوع 

پرواز به مشهد  ۶۶شود، اما روز جمعه بيش از 
گو آن که دستورات پيشين قرنطينه آن .  انجام شد
 .اند گاه به درستی به اجرا درنيامده نيز هيچ

امکانات درمانی از جمله دارو نيز از ديگر 
معضالتی است که در ميانه اين بحران خودنمايی 

ايست که نه تنها  اين معضل به گونه.  کند می
" رمدسيوير"ای همچون  دهنده داروهای تسکين

نمکی -ی قندی های ساده اند، بلکه سرم ناياب شده
. اند البته گويا نه در بازار سياه نيز کمياب شده

هريک از مسئولين رژيم کمبود سرم را به عاملی 
دهد، يکی به قطعی برق و ديگری به  حواله می

دشواری در تهيه ماده اوليه پتروشيمی برای 
اما به گزارش .  ها بندی سرم بر اثر تحريم بسته

توليدکنندگان سرم علت را تقاضای "  اکوايران"
ايست از  دانند که خود نشانه بيش از پيش می

ميزان ابتال و مرگی بسی باالتر از آمار رسمی 
مرداد نيز در خبرها  ١۶در .  وزارت بهداشت

ها برای تزريق رمدسيوير که  آمده بود، بيمارستان
ميليون  ٢٠تا دو هفته پيش بين يک ميليون تا 

شد، بين  تومان در بازار آزاد خريد و فروش می
به اين .  کنند ميليون تومان درخواست می ١٣تا  ٣

ترتيب در ميانه اين تراژدی بزرگ، سوداگران 
 .اند دستی هستند که انبان دوخته خونين

از ديگر کمبودها، کمبود کادر درمان، خستگی و 
ماه مقابله با  ١٨فرسودگی مفرط آنان پس از 

در گزارشی در فروردين ماه آمده .  بيماری است
بود، از هنگام شيوع کرونا در ايران هشتاد هزار 

کم  اند که از ميان آنان دست پرستار مبتال شده
 ۵٠ميانگين جهانی (نفر جان باخته بودند  ١۴٣

نفر است، حتا درکشوری مانند هند با بيش از 
گذشته از آن، به رغم ).  يک ميليارد جمعيت

درصد  ٣٠واکسيناسيون اکثر مقامات دولتی، تنها 
پرستاران تا پايان فروردين ماه، واکسينه شده 

اکنون با پيک جديد با گونه دلتا، باز هم .  بودند
خبرهای متعددی از ابتالی کادر درمانی با وجود 

در گزارش .  شود تزريق دو دز واکسن منتشر می
، به گفته سازمان نظام ١٣٩٩ديگری در دی ماه 

پزشک جان  ٢٠٠ماه گذشته،  ١٠در "پزشکی 
 . اند باخته

 ٣٠٠٠بنا به آمار همين نهاد طی همين مدت 
اند و به گفته رئيس هيئت  پزشک مهاجرت کرده

ماهانه  ٩٩مديره نظام پرستاری تهران در سال 
 .اند پرستار مهاجرت کرده ۵٠٠حدود 

اين در حالی است که حتا پيش از شيوع کرونا، 
هزار کمبود پرستار در کشور  ١٠٠در حدود 

های متعدد در مورد استخدام  وجود داشت و وعده
هزار پرستار بيکار  ۵٠پرستار، به رغم وجود 

پس از .  ماجرا ادامه دارد.  گاه متحقق نشدند هيچ
های  شيوع کرونا و کاهش درآمد بيمارستان

ها  خصوصی تعدادی از پرستاران اين بيمارستان
واکنش مقامات دولتی از .  نيز اخراج شده اند

جمله حريرچی، معاون وزارت بهداشت چنين 
"بوده است بخش خصوصی در تمام دنيا تابع : 

، "مالحظات اقتصادی خاص خودش است
متولی اين کار وزارت رفاه است و قانون کار "

ما در اين رابطه "و "  در اين رابطه حاکم است
 ." ای نداريم کار ويژه

گذشته از آن پرستاران بارها در اعتراض به 
معوقات مزدی، عدم دريافت به موقع و دقيق 

تدبيری در زمينه حفظ منابع  پاداش کرونا، بی
روزه و عدم  ٨٩انسانی، عدم جذب نيروهای 

شمول پرستاری به عنوان مشاغل سخت و 
. اند آور تجمعات اعتراضی برپا کرده زيان

سرانجام  های بی تجمعاتی که در پاسخ، وعده
پرستاران بارها نيز کارزارهايی سامان .  اند گرفته

" نامه پرستاران خون"از جمله کارزار .  اند داده
 ٧٠٠٠در فروردين ماه با امضای بيش از 

آنان در اين کارزار از سران سه قوه .  پرستار
تر به مجموع  تا هرچه سريع خواسته بودند

مطالبات محقق نشده و از جمله حذف پرستاری 
در .  رسيدگی کنند"  آور مشاغل سخت و زيان"از 

انکار و منع "هايی از بيانيه کارزار به  بخش
کارکنان درمان از استفاده از تجهيزات حفاظت 
فردی، با توجيه ترس بيماران و مراجعين، 
عرضه محدود وسائل حفاظت فردی 

اعم از لباس نقاش ساختمان، (غيراستاندارد 
ماسک توليد شده در خياط خانه بيمارستان، تهويه 

و )  های بيمارستانی و غيره نامناسب سيستم
ها در وضعيت  شلوغی بيش از حد بيمارستان

 .اشاره شده بود" کمبود نيرو
مرداد سال جاری نيز پزشکان و  ١٠در 

دانشجويان پزشکی در شهرهای تهران، همدان، 
ياسوج، کرمان و شيراز عليه سودجويی 

های بيمه، استثمار پزشکان، طرح  شرکت
از .  کارورزی پزشکی به اعتراض برخاستند

جمله پالکاردهای آنان در برابر مجلس شورای 
حق مردم؛ =  ويزيت رايگان «:  اسالمی چنين بود

های  سازمان«، »حق پزشکان=  تعرفه واقعی 
بيمه، دست در جيب مردم؛ پای بر گلوی 

کادر پزشکی تنهاست؛ جلوی «، »پزشکان
حقوق باالی «، »ها را بگيريد پراکنی رسانه دروغ

ما روايتی عظيمه، به نام ما پزشکان ولی به کام 
نان و خواب، اعتصاب  پزشک بی«، »بيمه

در اعتراضات همبستگی با .  »اعتصاب
خوزستان، کادر درمانی بيمارستان خمينی کرج 

عزا "، "مرگ بر ديکتاتور"با شعارهايی مانند 

عزاست امروز، زندگی پرستار روی هواست 
 .های آمدند به خيابان" امروز

کمبود تخت بيمارستانی نيز از ديگر معضالت 
کمبودی که موجب .  بزرگ بحران کنونی است

گرديده، بيماران در راهروهای بيمارستان يا 
در .  های بستری شوند های باز بيمارستان محوطه
های منتشره نيز بسياری را  های و کليپ عکس

. ها شاهديم روها و اتومبيل سرم به دست در پياده
بسياری از بيماران نيز به علت کمبود تخت 

بر اين تعداد، تهيدستانی را .  شوند پذيرش نمی
های سنگين  بيفزاييد که ناتوان از تأمين هزينه

درمانی از رجوع به پزشک و بيمارستان 
 .کنند خودداری می

فروپاشی نظام درمان و "  امکان"سران رژيم از 
ی  گويند در حالی که مجموعه سالمت سخن می

اين معضالت و بسياری معضالت ديگر، کافی 
" درمان و سالمت"است تا نشان دهد که نظام 

هاست که فروپاشيده است و مسئوالن  ايران مدت
گر شرايطی هستند که خود پديد  تنها نظاره

 .اند آورده
مسئوالن رژيم که پيرو دستور رهبر 

ای، از خريد و ورود  جنايتکارشان، خامنه
های مؤثر و مورد تأييد جهانی  هنگام واکسن به

اند، هنوز در ميانه بحرانی که روزانه  سر باز زده
گيرد، حاضر  چند صد قربانی از ميان مردم می

های مؤثری در راستای تهيه واکسن و  نيستند گام
تعداد واکسيناسيون .  تسريع واکسيناسيون بردارند

های سعيد  داخلی نيز به رغم وعده"  واکسن"با 
نمکی، وزير بهداشت و دالل واکسن، در بهمن 

ماه آينده، يکی از  ٣يا  ٢در "مبنی بر آن که  ٩٩
های بسيار مهم توليد واکسن و  قطب

 ۶با گذشت "  صادرکنندگان به جهان خواهيم بود
های  اين واکسن.  ميليون هم نرسيده است ٣ماه به 

هايی  ورشکسته در مرحله توليد، همان واکسن
هستند که توليدکنندگان سودجويش حاضر نيستند، 
حتا اطالعات علمی آن را در اختيار کارشناسانان 

از .  بهداشت و درمان داخلی و خارجی قرار دهند
رو روشن نيست از چه رو مردم آگاه از  اين

ماهيت جنايتکار و فاسد سران رژيم بايد به چنين 
با وجود اين، گويا .  واکسنی اعتماد کنند

های متعددی در ايران وجود دارد، اما در  واکسن
. های چند ميليونی بازار سياه و به قيمت

های مردمی که  هايی دور از دسترس توده واکسن
 .اند حتا در تأمين نان شب خود مانده

در برابر، قرار است به رغم هشدارها در مورد 
خطر تجمع حتا در فضای "گسترش ويروس و 

و مسلما شهرهای (فضاهای شهر تهران "  باز
های عزای حسينی قرار  در اختيار هيئت)  ديگر
اليحه "  فوريت"شورای شهر تهران !  گيرند

را به "  های جديد در تهران احداث قبرستان"
رساند و يکی از اعضای شورای  تصويب می

برای هر تهرانی يک "کند  شهر تهران اعالم می
 ".قبر رايگان در نظر گرفته شده است

ی تغيير رئيس جمهور و  اکنون نيز به بهانه
اند و  کابينه، همان حداقل کارهای پيشين رها شده

از .  اند تا بميرند مردم به حال خود واگذاشته شده
روست که  نايب رئيس کميسيون بهداشت  اين

"شود مجلس، مدعی می دچار ...   مسئولين : 
." اند حساسيت و انگيزه شده خستگی، کاهش

اين کرکسان  .  ای که حقيقتی در آن نيست     گفته 
های کنترل    هاست که با بستن راه   جمهوری مرگ ماه 

. اند   و پيشگيری به تماشای مرگ مردم نشسته 
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در .  بر نتايج اعتصاب، يک دستاورد مثبت است
توان نمايندگان واقعی را  فقط می اين مجامع نه

انتخاب کرد، بلکه بر پايه خرد و تصميم جمعی 
توان ادامه اعتصاب را تضمين کرد و يا حتی  می

در مورد شرايط پايان اعتصاب به بحث و 
ُحسن انتخاب .گيری پرداخت نظر و تصميم تبادل

نمايندگان واقعی کارگری در هر واحد فقط اين 
نيست که مسير مشارکت فعال در اعتصاب و 

کند، بلکه مسير  سرنوشت آن را هموار می
مشارکت فعال کارگران پيشرو برای ايجاد يک 

. کند کوبد و هموار می تشکل سراسری را نيز می
چراکه نمايندگان منتخب هر واحد از طريق تماس 
و پيوند و ايجاد ارتباط باهم و در همراهی با 

توانند يک تشکل  می"  دهی شورای سازمان"
کننده اعتصاب  مستقل سراسری و هماهنگ

ای  سراسری در بخش کارگران پيمانی و پروژه
را که از نيازهای مبرم مبارزات اين کارگران در 

نيازی به .  ريزی کنند لحظه فعلی است، پايه
توضيح نيست که انتخاب نمايندگان واقعی 

فقط به استحکام وحدت در صفوف  کارگری نه
داران،  کارگران کمک و در مبارزه عليه سرمايه

کند بلکه  ها را بيشتر می امکان تحقق خواست
اتخاذ تصميم در مورد ادامه يا پايان اعتصاب 
سراسری از نوع آنچه اکنون در جريان هست را 

 .کند تر می نيز آسان
در لحظه کنونی يکی از مسائل بسيار مهم  

اعتصاب، ادامه يا چگونگی پايان دادن به آن 
شواهد بسياری ازجمله مجمع عمومی .  است

ای و پيمانی استان چهارمحال و  کارگران پروژه
مرداد در شهر هفشجان برگزار  ١٠بختياری که 

شد، حاکی از تمايل عمومی کارگران به ادامه 
اگرچه  تأکيد بر ادامه اعتصاب و .  اعتصاب است

ها، درجای خود  پيگيری آن تا رسيدن به خواست
حال بايد در نظر  درخور تحسين است اما درعين

داشت که اعتصاب ازلحاظ زمانی نامحدود 
داند  هر کارگر آگاه و سازمانده، نيک می.  نيست

مدت باشد اما  که اعتصاب هرچقدر هم طوالنی
ترديدی در .  طور نامحدود ادامه يابد تواند به نمی

اين مسئله نيست که چگونگی آغاز هر اعتصاب 
ها، يکی از نکات مهم در  و طرح خواست

هم از نوع اعتصاب  گيری هر اعتصاب آن شکل
اين اعتصاب و ادامه آن،  .  سراسری نفت است

يابی در  رشد و ارتقاء آگاهی سياسی و سازمان
ترين کارگران نفت را اثبات  صفوف زحمتکش

روزهای سخت اعتصاب و در فقدان تشکل  تمام
سراسری نفت توانسته است در حد امکان و 

. توانايی خود، اعتصاب را رهبری و هدايت کند
بديهی است که در جريان اعتصاب نيز تجارب 

تر شده که اين تجارب و  زيادی آموخته و آبديده
شک در اعتصابات بعدی  ها بی آموختنی

 .مورداستفاده قرار خواهد گرفت
" دهی شورای سازمان"از اقدامات مهم و مؤثر 

عنوان کف  خواست محوری به ۴تعيين فوری 
های کارگران بوده است که کارگران در  خواست

های گوناگون و پراکنده، بتوانند  واحدها و شرکت
ای و  های پايه عنوان خواست ها را به اين خواست

شرط مذاکره و پايان اعتصاب در مقابل کارفرما 
اين اقدام درجای خود تأثيرات مثبتی .  قرار دهند

برجای گذاشت و کارگرانی را که ممکن بود در 
های کارفرمايان برای مذاکره و  برابر پيشنهاد

پايان اعتصاب دچار ابهام و سردرگمی شوند 
 .نجات داد

ها و  موضوع بسيار مهم ديگر، رهنمود
برای "  دهی شورای سازمان"  های  توصيه
تر کارگران هر واحد  گری بيشتر و فعال مداخله

از طريق برگزاری مجامع عمومی و انتخاب 
اين رهنمود که .  نمايندگان واقعی کارگری است
گيری افراد و  راه را بر هرگونه تصميم

های غير کارگری از فراز سرکارگران  گرايش
کند، بازخورد جالب و سريعی داشت و  مسدود می

های وسيعی از کارگران شکل  درميان بخش
 ١۴٠٠مرداد  ١٠روز .  عملی به خود گرفت

های نفتی و  طبق فراخوان قبلی، کارگران پروژه
صنعتگران ساکن استان چهارمحال و بختياری، 
با برگزاری مجمع عمومی خود در شهرستان 
هفشجان، ضمن ابراز مخالفت خود با گروه 

از اين .  پايپينگ، بر ادامه اعتصاب تأکيد کردند
قبيل مجامع کارگری پيش از آن در برخی شهرها 

"و مناطق ديگر نيز برگزارشده بود شورای . 
در کانال تلگرامی خود در اين "  دهی سازمان

تير کارگران پيمانی  ٣٠روز :"  زمينه نوشت
ای نفت ساکن کرمانشاه تجمع کرده و بر  پروژه

های  روی ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواست
تاکنون در مناطقی نظير گهرو، .  خود تأکيد کردند

لردگان،   روستای پيان در ايذه ، آبادان، 
خرمشهر، اصفهان، سپيدانه، چغاخور، فارسان، 
فوالدشهر،  آليکوه،  اوالد حاج علی در تنگ 
گندمکار، ايذه، در پروژه نفتی مهران در جهان 

اين تجمعات را .  پارس  و هفشجان برپاشده است
توانيم در تمام شهرها برپا کنيم و زمينه را  می

گيری  برای ايجاد مجامع عمومی خود و تصميم
در مورد چگونگی جلو بردن مطالبات خود 

 " .فراهم کنيم
روشن است که برگزاری مجامع عمومی و 

تر  انتخاب نمايندگان واقعی و حضور فعال
واحدهای پراکنده در پيشبرد اعتصاب و تأثير آن 

هايی که کارگران با گرفتن برخی  معدود شرکت
اند، اما اعتصاب کماکان  امتيازات به کار بازگشته

اعتصاب سراسری و درازمدت .  ادامه دارد
جا  ای نفت تا همين کارگران پيمانی و پروژه

ازجمله اين .  دستاوردهای مهمی داشته است 
 .توان به موارد زير اشاره نمود دستاوردها می

گرچه هنوز نتايج قطعی اعتصاب سراسری 
ای و پيمانی نفت مشخص نشده  کارگران پروژه

جا توانسته بسياری از  اما اين اعتصاب تا همين
در برخی .  نشينی وادار کند پيمانکاران را به عقب

داران طرح بيست روز کار ده  ها، سرمايه شرکت
روز مرخصی، افزايش دستمزد حتی تا ميزان دو 

اند وضعيت  همچنين قول داده.  اند برابر را پذيرفته
خوابگاه و غذاخوری و ايمنی محيط کار را بهبود 

روشن است که اگر اتحاد و اعتصاب و .  ببخشند
مبارزه کارگران نبود، پيمانکاران زالوصفت نيز 

نشينی و دادن اين امتيازات  هرگز حاضر به عقب
گرچه پس از بازگشت به کار کارگران، .  نبودند

کارفرمايان ممکن است برخی از اين امتيازات 
ها با  را باز پس گيرند، اما اوالً اين اقدام آن

مقاومت و اعتراض شديد کارگران روبرو خواهد 
دار در هر حد و  نشينی سرمايه شد و ثانياً عقب

اندازه، درهرحال معنايش پيشروی کارگران 
 . است

دستاورد بسيار مهم ديگر کارگران نفت، ايزوله 
. کردن گرايش راست پرو رژيم در نفت است

شورای "  کارگران آگاه و پيشرو نفت و 
که با چشمانی باز تالش مذبوحانه "  دهی سازمان

ها در گروه  وزارت کار و خانه کارگر و عمال آن
راه  پايپينگ برای تسلط بر اعتصاب و به کج

عنوان  بردن آن، چه زمانی که مهره خود را به
های  نماينده کارگران َعلَم کردند و خواست

کارگران را تقليل دادند و چه زمانی که گروه 
نظرسنجی برای پايان "پايپينگ موضوع 

کردند، با  را پيش کشيد، دنبال می"  اعتصاب
موقع خود، اين  برخوردهای آگاه گرا نه و به

اين گرايش ضد .  ها را خنثی کردند تالش
رغم همه گونه امکانات و حمايت  کارگری، به

دولتی، تا اين لحظه نتوانسته است کاری از پيش 
 .ببرد

شورای "  دستاورد مهم ديگر اعتصاب خود 
اين شورا اگرچه همزمان با .  است"  دهی سازمان

اعتصاب اعالم موجوديت کرد، اما در 

 انداز اعتصاب سراسری در نفت دستاوردها و چشم

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ای از اتحاد و قدرت کارگران نفت را  کرد و شمه
اعتصاب نفت بسيار خوب و .  به نمايش گذاشت

های منطقی  هوشيارانه و بر پايه خواست
تر از  تر و هوشيارانه کارگران آغاز شد و خوب

مهم فقط آغاز اعتصاب نبود و .  آن، ادامه يافت
تر از آن ادامه اعتصاب و اين هست  نيست، مهم

که به موانع و مشکالت و  که اعتصاب، وقتی
کند، بتواند آن را از پيش  ها برخورد می محدوديت

اعتصاب اخير نفت، از پِس اين .  پای خود بردارد
ً تمام  موضوع بسيار مهم نيز برآمد و تقريبا

و "  گروه پايپينگ"های پيمانکاران و دسيسه
ها برای  وزارت کار و عوامل ريزودرشت آن

ها و پايان زودهنگام و بدون نتيجه  تقليل خواست
نياز به توضيح نيست .  اعتصاب را خنثی ساخت

اعتصابی که يک روز آغازشده و باقدرت ادامه 
اما .  پيداکرده، يک روزی هم بايد به پايان برسد

بسيار بسيار مهم است که اعتصاب چگونه پايان 
بگيرد و کارگران درچه شرايطی به کار 

توان گفت که چگونگی پايان  می.  بازگردند
اعتصاب حتی از چگونگی آغاز و ادامه 

اکنون در پنجاهمين .  تر است اعتصاب نيز مهم
روز اعتصاب، اين موضوع به يکی از  

شورای "  های اصلی کارگران  آگاه نفت و  مشغله
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

که از آغاز اين اعتصاب تاکنون نقش فعال و 
. شده است اند تبديل رهبری اعتصاب را داشته

تری  که شناخت دقيق"  دهی شورای سازمان"
نسبت به شرايط موجود برای ادامه اعتصاب 
دارد و موانع و مشکالت موجود را از نزديک 

درستی کارگران را بارها به  کند، به دنبال می
گری فعاالنه، اتخاذ تصميمات جمعی و  مداخله

اعتصاب )  يا ادامه(ايفای نقش در چندوچون پايان
اين موضوع زمانی اهميت .دعوت نموده است
بينيم برخی از  کند که می بيشتری پيدا می

ای از  کارفرمايان و پيمانکاران، با پذيرش پاره
های کارگران، خواهان پايان اعتصاب و  خواست

کارگران بايد در .  اند ها شده بازگشت به کار آن
در همين رابطه .  اين مورد تصميم بگيرند

اکنون بحث  هم: "نويسد می" دهی شورای سازمان"
چگونگی ادامه اعتصاب و شروط مذاکره و 
انتخاب نمايندگان واقعی خود برای مذاکرات در 

پيمانکاران با برخی از .  پيش مطرح است
. اند اند و پيشنهادهايی داده همکاران تماس گرفته

باالخره چه کسی بايد تصميم بگيرد که چه بايد 
کرد و چه جوابی بايد داد؟ با جمع شدن و بحث و 

تری  توانيم تصميمات درست فحص می
 )تأکيد از ماست"(بگيريم

از نيازهای مبرم و بسيار مهم لحظه کنونی 
اعتصاب نفت، انتخاب نمايندگان واقعی و مداخله 

ها و در  ها در طرح و پيگيری خواست فعال آن
صورت پذيرش آن از سوی کارفرما، پايان 

العاده  اين اقدام فوق.  آميز اعتصاب است موفقيت
تواند  فقط در لحظه فعلی می مهمی است که نه

اعتصاب را بر وفق نظر کارگران و خرد جمعی 
تواند نقش مهم و  به سرانجام برساند، بلکه می

گرانه ای در تمام اعتراضات و  سازمان

اعتصابات بعدی نفت که همه شواهد حاکی از 
دعوت به دخالت گری .  گسترش آن است، ايفا کند

تر کارگران آگاه و پيشرو در  بيشتر و فعاالنه
واحدهای مختلف، انتخاب نمايندگان واقعی که با 
تکيه به خرد جمعی بتوانند با دفاع از منافع 

خواستی که در بيانيه  ۴کم با  کارگران، دست
تير  ٢٢مورخ "  دهی شورای سازمان"    ٧شماره 
های کارگران  عنوان کف خواست به ١۴٠٠

های بعدی نيز بر  شده و در تمام بيانيه مشخص
ها تأکيد شده است، وارد مذاکره با پيمانکار  آن

اگر اين نکته بسيار مهم است که اعتصاب، .  شوند
موقع و زودهنگام پايان نيابد، به همان نسبت  بی

نيز مهم است که پايان اعتصاب، بد موقع نباشد و 
بهترين اعتصاب و .  ازاندازه به تأخير نيافتد بيش

آميزترين اعتصاب زمانی است که  موفقيت
های خود را بر کارفرما  کارگران همه خواست

اما .  دهند کنند و به اعتصاب پايان می تحميل می
ها و آرزوهای  ممکن است اوضاع طبق خواست

چنين است  ما رقم نخورد و در بسياری موارد هم
اما .  پذيرد های ما را نمی و کارفرما همه خواست

هايی از  توانند الاقل بخش کارگران می
. های خود را بر کارفرما تحميل کنند خواست

پايان اعتصاب در اين حالت شايد ايده آل نباشد 
اما بهتر از اين است که اعتصاب بدون نتيجه 

بدترين حالت زمانی است که  توده .  پايان گيرد
های  يک از خواست باشند هيچ  کارگران نتوانسته

خود را بر کارفرما بقبوالنند و به هر دليل، مثالً 
فشارهای اقتصادی و معيشتی مجبور شوند به 

اين، درواقع يعنی شکست .  اعتصاب پايان دهند
ها و تجارب  گرچه هر اعتصابی درس.  اعتصاب

و دستاوردهايی برای کارگران دارد حتی 
شود، اما  اعتصابی که باشکست  روبرو می

درهرحال خيلی روشن است که کارگران آگاه و 
سازمانده نبايد اجازه دهند کار به اينجا کشيده 

کارگران پيشرو و رهبری کننده اعتصاب، .  شود
نشينی  از اينکه کارفرما تا کجا حاضر است عقب

کند و همچنين نيروی اعتصاب تا چه زمانی 
تواند درصحنه بماند، بايد  درصحنه هست و می

ارزيابی مشخص و تا حد ممکن دقيقی داشته 
بسيار مهم و حياتی است که پيش از .  باشند

شدن کارگران که تالش اکثر  فرسوده
داران در برخورد با اعتصاب و  سرمايه

های  پاسخ گذاشتن خواست اعتنايی و بی بی
کارگران اعتصابی، معطوف به همين خسته 
کردن و فرسوده ساختن کارگران است، و 
همچنين پيش از ريزش صفوف اعتصاب، 

کار شويم و هر طور شده مانع شويم  به دست

کارفرما بدترين حالت را بر ما و بر اعتصاب 
تا آنجا که قدرت داريم به اعتصاب .  تحميل کند
زمان پايان اعتصاب را خود بايد .  ادامه دهيم

تشخيص داده و تعيين کنيم و بعدازآن، اعتصابی 
ايم ولو با تحقق بخشی  را که متحدانه آغاز کرده

تک و جداجدا، ترجيحاً  ها،نه تک از خواست
پايان دهيم که قوای .  طور متحدانه پايان دهيم  به

خويش را ترميم و تجديد کنيم، صفوف خود را 
تر ساخته از نو آرايش دهيم و برای  مستحکم

. اعتصابات بعدی خود را تجهيز و آماده کنيم
ها، اتحاد در صفوف کارگران  افزون بر تمام اين

نفت را بايد به سطحی باالتر از سطح کنونی 
ها هزار کارگر قراردادی و رسمی  ده.  ارتقا دهيم

در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی مشغول به 
رغم برخورداری از سطح باالتر  کارند که علی

ای  طبقه و مزايا، اما هم)  طور نسبی به(  دستمزد
ای هستند و در برابر  کارگران پيمانی و پروژه

دار حاکم و دولت حامی آن، در کنار  طبقه سرمايه
. دهند ساير کارگران، طبقه واحدی را تشکيل می

های انحرافی که  برخالف برخی خرده ديدگاه
کارگران را برمبنای ميزان و سطح دستمزد از 

ی کارگران  کند درراه اتحاد همه هم جدا وسعی می
اندازی کند، اما خوشبختانه کارگران  نفت سنگ

دهی  شورای سازمان"ای و  آگاه پيمانی و پروژه
بر اتحاد ميان "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت

کارگران تأکيد داشته و تاکنون بارها از مبارزات 
کاری  اگر کم.  اند کارگران رسمی حمايت نموده

در اين زمينه وجود داشته باشد که دارد، مربوط 
به کارگران رسمی است که در اتحاد و اعالم 

ای  پشتيبانی از رفقای کارگر پيمانی و پروژه
. اند هنوز تحرک الزم را از خود نشان نداده

تواند به نحو  فراموش نکنيم اعتصاب زمانی می
سريع و مؤثری کارفرمايان و کل طبقه حاکم را 

اليه نازک  نظر از يک زانو درآورد که صرف به
اشرافيت کارگری در نفت، تمام کارگران اعم از 
رسمی يا غيررسمی، قرارداد معين يا قرارداد 

پشت هم دهند،  به ای پشت موقت، پيمانی و پروژه
بازو در بازوی هم گره زنند و صف واحد و 

 انداز اعتصاب سراسری در نفت دستاوردها و چشم
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های اعتراضی  پيکت پنجشنبه
 در ونکوور

طبق فراخوان کارزار ونکوور، دومين پيکت  
که عليه نظام    ٢٠٢١ آگوست    ۵ اعتراضی در تاريخ  

اسالمی و در حمايت از اعتصابات     جمهوری 
کارگری ، در دفاع از مبارزات زحمتکشان  

و ديگر شهرهای ايران بود، در مرکز     خوزستان 
اين پيکت اعتراضی تا    .شهر ونکوور برگزار شد 

  ٧ تا    ۶ ها از ساعت    اطالع ثانوی هر هفته پنجشنبه 
فعالين سازمان فدائيان  .  بعدازظهر برگزار خواهد شد 

کانادا و ديگر نيروهای چپ و    -ونکوور )  اقليت (
کمونيست و فعالين کارگری شهر ونکوور در اين  

 .های اعتراضی نقش فعال دارند   حرکت 
 

 پيروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران 
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 برقرار باد حکومت شورائی 
 کانادا  -ونکوور ) اقليت (فعالين سازمان فدائيان  

 ٢٠٢١ آگوست   ۶ 

۵ 

٢از صفحه   

۴از صفحه   

انداز  دستاوردها و چشم
 اعتصاب سراسری در نفت

چهل روز بعد از . ناپذيری را تشکيل دهند شکست
های ششم تيرماه کميسيون انرژی مجلس در  وعده

های کارکنان رسمی  مورد رسيدگی به خواست
 ٩ها در  که منجر به لغو اعتصاب سراسری آن

جز  ازاين  نيز روشن بود، به تير شد، چنانکه پيش
حذف محدوديت افزايش دو ميليون و پانصد 

ها  های آن يک از خواست ، هيچ)١(هزارتومانی
کارکنان رسمی نفت، مطابق .  عملی نشده است
که  ١۴٠٠تير  ٢٢مورخ  ٢۶اطالعيه شماره 

هشدار و اولتيماتوم داده بودند اگر 
هايشان برآورده نشود، دوباره وارد  خواست

شوند و دست به اعتراض و  ميدان مبارزه می
اعتصاب خواهند زد، سلسله تجمعات و 

اند  اعتصاباتی را در برخی واحدها آغاز نموده
توان به تجمع اعتراضی کارکنان  که ازجمله می

عملياتی شرکت نفت فالت قاره شاغل در سکوی 
عملياتی فروزان، پرسنل منطقه بهرگان، پرسنل 

مرداد،  ٨خشکی فالت قاره و سکوی ابوذر در 
تجمع اعتراضی کارکنان عملياتی شرکت نفت 
فالت قاره شاغل در منطقه عملياتی الوان در 
تاريخ دهم مرداد، تجمع کارکنان عمليات شاغل 
در سکوی بهرگانسر و اعتصاب کارکنان 

 ١۴٠٠پااليشگاه نفت الوان و قشم دريازده مرداد 
   POGCکارکنان سکوی گازی .  اشاره نمود

مرداد خطاب به  ١۶ای مورخ  نيز در نامه
مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس هشدار 

اند اگر مطالبات معوقه آنان  در فيش حقوقی  داده
مرداد مجدداً اعتراضات  ٣١مردادماه نيايد از 

 .خود را از سر خواهند گرفت 
ای و پيمانی نفت که همواره از  کارگران پروژه 

های همکاران رسمی خود  اعتراضات و خواست
اند، در تمام موارد فوق نيز چنين  حمايت کرده

اکنون پشتيبانی خود را از  کردند و از هم
ها و اعتراضات همکاران خويش در  خواست

قدرت کارگران .  اند سکوهای گازی اعالم کرده
تکه  تکه.  در اتحاد و همبستگی کارگران است

کردن و جداسازی کارگران و ايجاد نفاق و 
دار حاکم است که  دودستگی سياست طبقه سرمايه

ی  همه.بايد در برابر آن ايستاد و آن را خنثی کرد
ساله مبارزات و  ما بايد از تجارب ارزشمند يک

اعتصابات در نفت بياموزيم، خود را متشکل 
تر و اتحاد خود را  سازيم، صفوف خود را متراکم

تر سازيم و برای نبردهای بزرگ آماده  مستحکم
 .شويم

 
 زير نويس

 
تصميم گرفت سقف  ١۴٠٠مجلس در بودجه   -  ١

افزايش حقوق برای کارکنان دولتی در سال 
 ٢۵درصد باشد، مشروط بر آنکه اين  ٢۵جاری 

هزار تومان باالتر  ۵٠٠ميليون و ٢درصد از 
نرود که دراثر اعتراضات کارکنان نفت، اين 

 .شرط حذف شده است
 

های گذشته نه در جهت  اقدامات آنان در ماه
کاهش دامنه بيماری بلکه در راستای شيوع و 

ترين نقاط  تر آن تا دورافتاده گسترش هر چه بيش
چنين کارکرد و روندی را تنها .  کشور بوده است

يافته، سيستماتيک و  جنايت سازمان"توان يک  می
جنايتی که تا به .  عليه مردم ايران ناميد"  آگاهانه

امروز به مرگ نزديک به صد هزار تن از مردم 
ايران و تحمل عواقب ابتال به اين ويروس 

ها هزار تن از مردم ايران در  خطرناک برای ده
ی ديگری  جنايت وقيحانه.  آينده انجاميده است

های معترض، با هدف به  ناشی از هراس از توده
جنايتی ناشی از هراس .  سکوت واداشتن آنان

کرکسان تشنه خون مردم؛ مردمی که زمانی در 
شوند  ها با گلوله به خاک و خون کشيده می خيابان

و زمانی ديگر با رها کردن افسار ويروسی 
 .سپارند می  مهلک جان

در گفته اين نماينده ارتجاع حقيقتی يافت 
دچار "های مردم ايران  شود، چرا که توده نمی

آنان .  اند نشده"  خستگی، کاهش حساسيت و انگيزه
در هر فرصتی، در اعتراضات فضای مجازی، 

ها و  در اعتراضات فضای واقعی، در گفته
ها همواره بر  ها و نظرسنجی ها، در کليپ گزارش

" واکسيناسيون سريع رايگان و همگانی"خواست 

 اند کرکسان جمهوری مرگ به تماشای مرگ مردم نشسته

 

گزارش کوتاهی از آکسيون 
اوت در  ٣شنبه  روز سه

 هامبورگ

 
ه    ب ،   آ ک س ي و ن ی   د ر   ش ه ر    ١ ٢ ٠ ٢ا و ت     ٣ر و ز   س ه   ش ن

ز ا ر   شد  ر گ و ا ن    .ه ا م ب و ر گ   ب ر ا خ ه   ف و ن   ب ا ي ن   آ ک س ي
خو ا ه   “ ست   و   آ ز ا د ي ي ش و ر ا ی   ف ع ا ل ي ن   س و س ي ا ل

و ر گ  و ز ه   “ ،”ه ا م ب ر ا ن   ح ح ز ب   ک م و ن ي ست   ا ي
و ر گ  ا ن   “ و” ه ا م ب ي د ا ئ ا ن   ف ت (ف ع ا ل ي ن   س ا ز م -)ا ق ل ي
و ر گ  گی    ”ه ا م ب د ر   ح م ا ي ت   و   ه م ب ست

ر ا ن      ب ا  کشا ن   ا ي ت ا ع ت ص ا ب ا ت   و   ا ع ت ر ا ض ا ت   ز ح م
د  ی   و    .ا ن ج ا م   ش ر ا ن ل   ا ي ق د ر   ا ي ن   م ر ا س م   ر ف ق ا ی   م ست

ا ی  ز ب   ر ف ق آ ل م ا ن   ب ا   ا ي ر ا د   س خ ن ا ن ی    MLPD ا ز   ح
ر ا ن    ر ا ن   ا ي ا ر گ ا   ک و د   ر ا   ب ی   خ ه م ب س ت گ ی   ط ب ق ا ت

د  ر د ن  .ا ع ال م   ک

آنان در هر .  فشارند اند و پای می پای فشرده
را "  مرگ بر جمهوری اسالمی"بزنگاهی فرياد 

دهند، تا باشد زمانی نه چندان دير، به  سر می
حيات رژيمی خاتمه دهند که برای آنان جز فقر و 

ستيزی و سرکوب و  استثمار و تبعيض و آزادی
باشد .  آوردی نداشته است مرگ و بيماری ره

زمانی نه چندان دور که تمام سران و مسئوالن 
به "  جنايت عليه بشريت"رژيم را به جرم 

 .محاکمه کشند
 :چرا که

 ما مردميم
 دانيم چگونه اميد را با دارو می

 درهم بياميزيم
 چگونه به پا خيزيم

 زندگی کنيم
 و باز بيابيم

 )ناظم حکمت( ...طعم نمک خاک و آفتاب را
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١از صفحه   

 بحران تشديد می شود، کاری از  جالد مردم ساخته نيست

  ٨درصفحه 

اقتصاد، خشکاندن ريشه های فساد و رانت 
خواری، مهار تورم و گرانی، تقويت ارزش پول 

تاکيد "  ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور
مردم از ما می خواهند که به وعده :  کرد و گفت

خود مبنی بر دولت عدالت گستر و فساد ستيز و 
تبعيض گريز، دغدغه مند و برنامه محور و علم 

 ". خواه، انديشه پيشه کنيم
قصاب زندانيان سياسی در زندان های اوين و 
گوهردشت، در مراسم تحليف خود با غنيمت 

به "  ميهمانان خارجی"شمردن از حضور 
صورت گذرا به موضوع حقوق بشر هم اشاراتی 

مردم از ما می خواهند مدافع حقوق :  کرد و گفت
انسان ها در مورد رعايت حقوق بشر در عالم 

ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق ...  باشيم
انسان هستيم و سکوت در برابر ظلم و جنايت و 
تجاوز به حقوق انسان های بيگناه و بی دفاع را 

رئيسی در مورد ".  قبول نداشته و مردود می دانيم
حقوق اجتماعی مردم نيز تنها به يک جمله بسنده 

مردم از ما می خواهند، آزادی های :  کرد و گفت
آنها ]  نه آزادی سياسی[اجتماعی و فرهنگی 

اينکه قصاب توده های ".  مجدانه پيگيری شود
مردم ايران با وقاحت کم نظيری اعالم کند، مدافع 
واقعی حقوق بشر است، اينکه کسی همانند 

سال بجز اعدام و کشتار و  ۴٠رئيسی که طی 
مرگ، کار ديگری بلد نبوده است، اکنون با 
وقاحت  تمام مدعی دفاع از حقوق انسان شود، 
اين نشان از تخته شد وقاحت و شرم در کل نظام 

 .جمهوری اسالمی است
الف زنی های رئيسی آنچنان آشکار بود، که حتا 

از آنجا که .  خامنه ای نيز به آن واکنش نشان داد
خامنه ای بيش از هرکسی بر ناممکن بودن حل 
بحران های اقتصادی و معضل معيشتی مردم 
واقف است، از آنجايی که سياست خامنه ای 
همواره  الپوشانی معضالت نظام است، و نيز از 
آنجايی که خامنه ای به خوبی می داند دود عدم 
اجرای وعده های توخالی رئيس جمهور منصوب 
او، اينبار بيش از هر کسی به چشم خود او 
خواهد رفت، لذا، به محض پايان يافتن سخنان 

نبايد هی از کمبودها و :  رئيسی خطاب به او گفت
حل مشکالت اقتصادی زمان .  مشکالت گفته شود

 ".بر هست، يک شبه حل نمی شود
الف زنی های دروغين ابراهيم رئيسی، چيزی 
نبود، جز ادامه همان الف زنی ها و ادعاهايی که 
هشت سال پيش، حسن روحانی به عنوان 
کارگزار و جنايتکار ديگری از مجموعه 
آدمکشان جمهوری اسالمی به زنان، کارگران و 

وعده هايی .  توده های مردم ايران وعده داده بود
نظير بازگرداندن حقوق شهروندی زنان، چرخش 
اقتصاد، کاهش بيکاری، بهبود معيشتی مردم، 
تامين امنيت برای توده ها و ده ها مورد ديگر که 
طی هشت سال مسئوليت فاجعه بار او هيچکدام 

که البته (نه تنها عملی نشدند .  عملی نشدند
، بلکه اوضاع سياسی، )انتظاری جز اين هم نبود

اقتصادی، اجتماعی و معيشتی مردم از جميع 
جهات نسبت به سال های اوليه روی کار آمدن 

حال در يک .  روحانی به مراتب وخيمتر هم شد
چنين اوضاعی که بحران های موجود از هر سو 

تعميق يافته اند و جمهوری اسالمی با يک بحران 
سياسی تمام عيار دست به گريبان است، ابراهيم 

 ۴٠رئيسی، رئيس پيشن قوه قضائيه و قصاب 
ساله مردم ايران با ادعای مبارزه با فساد و حل 
معضالت اقتصادی و اجتماعی به ميدان آمده و 
می خواهد نه تنها مشکالت مردم راحل کند که 
جمهوری اسالمی را نيز از فساد و ورشکستگی 
و رانت خواری و ديگر بحران های ساختاری 

 . نجات دهد
با شنيدن اينگونه ادعاهای رئيسی، برای هر کسی 
که او را نشناسد، اين تصور پيش می آيد که اين 
فرد از کره مريخ آمده  و به دليل بی اطالعی از 
ساختار سياسی حاکم بر جمهوری اسالمی از 
خشکاندن ريشه های فساد در درون نظام سخن 
می گويد، از رونق اقتصادی و مهار تورم حرف 
می زند، قول تقويت ارزش پول ملی را می دهد، 
می خواهد رعايت آزادی اجتماعی مردم را پيشه 
کند و مهمتر اينکه با بی خبری از ژرفای بحران 
های سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، که 
ادامه راه حيات جمهوری اسالمی را بسته است، 
با ادعای فائق آمدن  بر انبوه مشکالت ناعالج 

گام دوم انقالب اسالمی را "کشور، می خواهد 
 .  سازد" مستند

براستی آيا رئيسی از کره مريخ آمده که با بی 
خبری از بحران های ناعالج جمهوری اسالمی و 
ويرانی حاکم بر جامعه اين چنين ياوه گويی کرده 
است؟ يا اينکه او از مشکالت ساختاری نظام 
خبر دارد و برای وظايف ديگری غير از آنچه 
وعده هايش را داده در پست رياست جمهوری 
گمارده شده است؟ پوشيده نيست او نه از کره 
مريخ آمده و نه از بحران های ناعالج جمهوری 

آنچه بايد به آن توجه کرد .  اسالمی بی خبر است
اين است که رئيسی نيامده تا مشکلی از مشکالت 

نيامده تا نان بر سفره مردم .  مردم را حل کند
نيامده تا به .  نيامده تا گرانی را مهار کند.  بياورد

هيئت .  مرگ و مير حاصل از کرونا پايان دهد
حاکمه ايران با انتصاب او در پست رياست 
جمهوری و بر بستر يکدست کردن دستگاه 
اجرايی با دو نهاد قضايی و قانونگذاری می 
خواهد حتا به صورت موقت هم که شده با تشديد 
سرکوب و کشتار و اختناق، اضمحالل و سقوط 
محتوم جمهوری اسالمی را برای چند صباحی 

لذا، با توجه به پيشينه .  ديگر به عقب بياندازند
ابراهيم رئيسی و بحران سياسی حاکم بر کل 
کشور اگر کسی ادعاهای او را نه فقط در مورد 
حل معضالت مردم، بلکه در حد همان ناجی 
نظام جمهوری اسالمی هم جدی بگيرد، يا خود 
از کره مريخ آمده و بی خبر از اوضاع بحرانی 
کشور است، يا انسانی نا آگاه و يا فردی مزدور و 
مشاطه گر از قماش مجموعه مزدوران جمهوری 
اسالمی است که برای بقای اين رژيم مستبد و 
سرکوبگر، چشم اميد به آدمکش منفوری همچون 

 .ابراهيم رئيسی بسته است
سال آدم  ۴٠ابراهيم رئيسی به عنوان کسی که 

سال مرتکب قتل و جنايت شده  ۴٠کشته است، 
سال با نشستن بر صندلی قضاوت،  ۴٠است، 

حکم به کشتار مردم معترض داده است، به 

، در کسوت هيئت ۶٧عنوان کسی که در تابستان 
مرگِ منتخب خمينی جالد، چندين هزار زندانی 
سياسی را به اتاق مرگ فرستاد، نه تنها از کره 
مريخ نيامده، نه تنها از مشکالت و بحران های 
عديده جمهوری اسالمی بی خبر نيست، بلکه 
عميقا به شرايط ورشکستگی نظام و بحران های 
ژرف سياسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر 

 .جامعه آگاه است
برای اثبات اين ادعا، بهتر است مشکالت و 
ژرفای بحران های حاکم بر جمهوری اسالمی را 

رئيسی در مراسم تنفيذ .  از زبان خود او بشنويم
شرايطی و :  خود در مقابل خامنه ای اعالم کرد

 ۴۴تورم وضعيتی که در آن قرار داريم، مانند 
درصدی در اين  ۶٨٠درصدی، رشد نقدينگی 

سه  ٩۴]  سال[سال ها، بدهی های دولت که از 
برابر شده، مشکالت بسياری که در زندگی مردم 
اثر گذاشته و عالج کردن وضعيت کسری بودجه 

وضعيت مردم را وضعيت  هزار ميلياردی، ۴۵٠
هم به دليل دشمنی دشمنان .  نامناسبی کرده است

اسالم و هم به دليل کاستی ها و مشکالتی که در 
درون داشتيم، وضعيت امروز را وضعيت 

 )تاکيد از ما است". (مناسب نمی دانيم
وجود همين مقدار از معضالت و مشکالت 
کنونی نظام و جامعه که رئيسی چشم در چشم 
خامنه ای به آن اشاره کرد، به خوبی نشان می 
دهد که ادعاهای او برای رهايی از وضعيت 

اگر اين .  موجود تا چه حد بدور از واقعيت است
بحران ها قابل حل بودند، دست کم در دوران 
هشت ساله روحانی که بحران ها از ژرفای 
کمتری هم برخوردار بودند، الاقل می بايست 

حال .  اندکی تعديل می شدند، نه اينکه شدت يابند
در چنين شرايطی که کشتی جمهوری اسالمی 
يکسره به ِگل نشسته، رئيسی با يکسری وعده 
های دروغين می خواهد کشتی به ِگل نشسته 

شرايط کنونی جامعه .  رژيم را به حرکت درآورد
اکنون .  به کلی با سال های گذشته متفاوت است

. جامعه در تب و تاب يک تحول اجتماعی است
. بحران انقالبی سراسر کشور را فرا گرفته است

توده های مردم ايران ديگر تحمل وضعيت 
موجود را ندارند و با حضور اعتراضی در کف 
خيابان ها، خواهان تغيير انقالبی اين شرايط 

خواست مردم در تغيير وضعيت موجود .  هستند
آنچنان آشکار است که حتا ابراهيم رئيسی نيز در 
دو مراسم تنفيذ و تحليف خود بر آن اذعان کرده 

هرچند ميان تغيير وضعيتی که کارگران و .  است
مردم ايران در پی آن هستند، با تغيير وضعيت 
مورد ادعای ابراهيم رئيسی، تفاوت از زمين تا 

رئيسی خواست مردم در تغيير .  آسمان است
وضعيت موجود را در چهارچوب همين نظام 
تعبير کرده است، در حالی که توده های مردم 

و  ٩٨، قيام آبان ٩۶ايران با خيزش انقالبی ديماه 
تظاهرات خيابانی هفته های اخير در شهرهای 

استان کشور، اين تغيير وضعيت را  ١۵بيش از 
 . با شعار مرگ برجمهوری اسالمی فريادکرده اند

پيشينه رئيسی، مجموعه شرايط متالطم جامعه 
همراه با وضعيت انقالبی، حضور اعتراضی 
مردم در کف خيابان ها و گسترش اعتصابات 
کارگری هرگز به رئيسی فرصت نخواهد داد تا 
با طرح ادعاهای کذايی خود، کارگران و توده 
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  ٨درصفحه 

٨از صفحه   

قرار "  زودياک"و مديريت شرکت اسرائيلی 
های  داشته و با پرچم ليبريا در حرکت بود، در آب

نزديک به ساحل کشور عمان با پهپاد مورد حمله 
قرار گرفت و دو خدمه انگليسی و رومانيايی آن 

کشتی يک روز   ی خدمه به گفته.  کشته شدند
نيز دو پهپاد )  مرداد ۶ژوئيه برابر با  ٢٩(تر  قبل

کشتی را مورد حمله قرار داده بودند که اين 
حمالت ناموفق بوده و پهپادها در دريا سقوط 

 . کرده بودند
دولت اسرائيل بالفاصله جمهوری اسالمی را 

های  سپس دولت.  عامل اين حمله اعالم کرد
ليبريا، رومانی و انگليس با ارسال گزارشی از 
اين واقعه به شورای امنيت سازمان ملل، 
خواستار بررسی اين حمله شده و انگشت اتهام را 

دولت آمريکا نيز از .  به سوی ايران نشانه رفتند
موضع اين کشورها حمايت کرده و جان کربی 

آمريکا با "سخنگوی وزارت دفاع آمريکا گفت 
متحدان خود پاسخ هماهنگی به اقدام دولت ايران 

وی در توضيح اين پاسخ هماهنگ "  خواهد داد
"  گفت پاسخ هماهنگ الزاما به معنای پاسخ : 

روشن است که ما تعهدات فراوانی .  نظامی نيست
نسبت به امنيت در منطقه داريم ولی من وارد 

 ".شوم جزئيات پاسخ هماهنگ نمی
وزير دولت  روز دوشنبه نفتالی بنت نخست

اسرائيل در ادامه تهديدات عليه دولت ايران 
: خطاب به مقامات جمهوری اسالمی گفت

دورانی که منطقه را به آتش بکشيد و خود در "
: ، او گفت"تهران آسوده بنشينيد به سر آمده است

اسرائيل جامعه جهانی را در اين ماجرا بسيج "
در ".  تواند خود نيز مستقال اقدام کند کند اما می می

همين روز آنتونی بلينکن وزير خارجه آمريکا 
نيز در سخنان خود حمله به نفتکش را کار 
جمهوری اسالمی دانست و بار ديگر تاکيد کرد 

های  که دولت آمريکا در هماهنگی با دولت
انگليس، اسرائيل، رومانی و ديگر کشورها 

 .پاسخی جمعی به جمهوری اسالمی خواهد داد
هنوز آتش ماجراجويی جمهوری اسالمی فروکش 
نکرده بود که جمهوری اسالمی دست به 
ماجراجويی ديگری زد و تالش نمود تا يک 

را "  آسفالت پرينسس"کشتی حمل آسفالت با نام 
که با پرچم پاناما در دريای عمان به سمت تنگه 

 ١٢هرمز در حالت حرکت بود، روز سه شنبه 
 .مرداد بُربايد

براساس فايل مکالمات "  ارگوس مديا"وبسايت 
گارد ساحلی امارات متحده عربی و کارکنان 

اعالم کرد که تعدادی "  آسفالت پرنسس"کشتی 
. ايرانی به قصد ربودن کشتی وارد آن شده بودند

روزنامه تايمز نيز به نقل از منابع دولتی بريتانيا 
خدمه کشتی "ضمن تاييد اين موضوع نوشت 

موتورهای آن را از کار انداختند تا نتواند حرکت 
های جنگی آمريکا و عمان  کند، سپس کشتی

های خود  رسيدند و نيروهای ايرانی سوار بر قايق
از يک "  بيزينس اينسايدر"چنين  هم".  شده و رفتند

افراد "مقام دولت آمريکا نقل کرده است که 
مسلحی که لباس گارد ساحلی ايران را بر تن 

که به زور وارد کشتی شدند، به  داشتند، پس از آن
ضرب و شتم خدمه و تخريب تجهيزات کشتی 
پرداختند و پس از هفت ساعت شيئی را از کشتی 

هواپيمای ما از ..  .برداشته و از آن خارج شدند
افراد مسلح ايرانی که وارد کشتی شده بودند، 

 ".عکسبرداری کرد
تالش ناموفق نيروهای سپاه پاسداران برای 
ربودن يک کشتی، به هر دليلی که بود، فشار بر 

روز .  دولت جمهوری اسالمی را افزايش داد
مرداد، وزرای خارجه و دفاع  ١٣چهارشنبه 

ای با نمايندگان کشورهای عضو  اسرائيل جلسه
شورای امنيت سازمان ملل برگزار کردند و 

دولت ايران برای توليد سالح "که  ضمن بيان اين
، با "هفته فرصت نياز دارد ١٠ای تنها  هسته

ارائه اسنادی دولت ايران و به طور مشخص دو 
عنوان عامل مستقيم  تن از فرماندهان سپاه را به

" ام وی مرسر استريت"حمله پهپادی به کشتی 
ايران تمامی "که  ها با بيان اين آن.  اعالم کردند

ای موسوم به برجام  بندهای اجرايی توافق هسته
های  خواستار اجرای تحريم"  را نقض کرده است

تنها ساعتی پيش .  بيشتری عليه دولت ايران شدند
از آن، سفير اسرائيل در سازمان ملل، نامه 
رسمی شکايت عليه دولت ايران را به دبيرخانه 

او با حضور در .  سازمان ملل ارائه کرده بود
"نشست شورای امنيت گفت ايران ثبات منطقه : 

 ".کند، ايران را تحريم کنيد را تهديد می
محاصره ديپلماتيک دولت ايران از سوی دولت 

های آمريکا، انگليس  اسرائيل که با همراهی دولت
و رومانی همراه شده بود، جمهوری اسالمی را 

فرماندهان سپاه .  وادار به واکنش انفعالی کرد
پاسداران يکی پس از ديگری هرگونه دخالت 
سپاه را در ماجرای حمله پهپادی و تالش برای 

سپاه پاسداران در .  ُربودن نفتکش رد کردند
: ای که در وبسايت خود منتشر کرد نوشت بيانيه

نيروهای براساس اطالعات نيروهای امنيتی، "
در  های مقاومت اسالمی مسلح ايران و کليه شاخه

خاورميانه هيچ نقشی در حادثه خليج عمان 
 ".اند نداشته

مرداد زهرا ارشادی سفير و  ١٣روز چهارشنبه 
معاون نمايندگی دائم جمهوری اسالمی در 

ای به رئيس شورای امنيت  سازمان ملل در نامه
گزارش سه دولت انگليس، رومانی و ليبريا در 
رابطه با نقش دولت ايران در حمله پهپادی را رد 

در همين روز محسن بهاروند نيز که .  کرد
عنوان سفير دولت ايران در انگليس  تازگی به به

ای به دبيرکل سازمان  تعيين شده با ارسال نامه
که در لندن مستقر )  آيمو(المللی دريانوردی  بين

است، ضمن رد نقش ايران در حمله پهپادی به 
"نفتکش نوشت فتارهای ماجراجويانه و ر: 

مغرضانه تعداد خاصی از کشورها، با زبانی 
آميخته با زور و تهديد، عليه جمهوری اسالمی، 
نه تنها ناقض اصل عدم توسل به زور بر مبنای 

باشد، بلکه امنيت  منشور سازمان ملل متحد می
المللی را در درازمدت در منطقه  دريانوردی بين

 ".اندازد به خطر می
مشخص بود که جمهوری اسالمی در موضعی 

ها کسی  کامال دفاعی قرار گرفته و با اين پاسخ
روز جمعه وزرای خارجه .  راضی نخواهد شد

گروه هفت متشکل از آمريکا، انگليس، آلمان، 
ای  فرانسه، ايتاليا، کانادا و ژاپن با انتشار بيانيه

وضوح حاکی  همه شواهد موجود به"اعالم کردند 

از دست داشتن ايران در حمله به نفتکش مرسر 
رفتار ايران در کنار حمايت اين ...  استريت است

کشور از نيروهای نيابتی و بازيگران غيردولتی 
 ".کند المللی را تهديد می مسلح، صلح و ثبات بين

در همين روز و در نشست شورای امنيت 
های انگليس،  سازمان ملل، نمايندگان دولت

فرانسه، آمريکا، نروژ، ايرلند و استونی موضوع 
را "  ام وی مرسر استريت"حمله به نفتکش 

مطرح کرده و نماينده انگليس شواهد و مدارک 
دخالت جمهوری اسالمی در حمله به نفتکش را 

نماينده انگليس در .  به شورای امنيت ارائه داد
سازمان ملل بعد از تحويل مدارک به شورای 

ارزيابی ما : "امنيت در ديدار با خبرنگاران گفت
که بر اساس جمع آوری بقايای به دست آمده از 

دهد  حمله به کشتی مرسر استريت است، نشان می
سيستمی که در اين حمله از آن استفاده شده همان 

بکار رفته و اين  ١٣۶است که در پهپاد شاهد 
وی ".  شود نوع پهپاد تنها در ايران ساخته می

داند که ايران مسئول اين حمله  بريتانيا می: "گفت
دانيم اين حمله عمدی و حساب شده  ما می.  است
های ايران و حمايت اين کشور از  فعاليت.  بود

نيروهای نيابتی و شبه نظاميان، صلح و امنيت 
بريتانيا از ايران .  کند بين المللی را تهديد می

وی ".  ها را متوقف کند خواهد تا اين فعاليت می
چنين از بررسی اين موضوع در نشست روز  هم

شورای امنيت که )  مرداد ١٨(دوشنبه نهم اوت 
در رابطه با امنيت کشتيرانی و به رياست نارندرا 

 .شود، خبر داد وزير هند برگزار می مودی نخست
زهرا ارشادی سفير و معاون نماينده دائم 
جمهوری اسالمی در سازمان ملل متحد در 
واکنش به اسناد ارائه شده از سوی انگليس و پس 
از اظهارات نماينده انگليس در جمع خبرنگاران، 

که  در ميان خبرنگاران حاضر شده و با بيان اين
ای را درباره حادثه  شده ما االن سخنان تحريف"

، بدون اشاره "کشتی مرسر استريت شنيديم
مشخص به اسناد ارائه شده، بار ديگر هرگونه 

طور کلی رد کرد  دخالت جمهوری اسالمی را به
و مانند ساير مقامات جمهوری اسالمی اسرائيل 

 .را عامل بی ثباتی در منطقه دانست
البته جمهوری اسالمی سعی کرد از طريق 

نيز فشار را بر اسرائيل افزايش "  هللا لبنان حزب"
مرداد تعدادی راکت  ١٣دهد و روز چهارشنبه 

. از جنوب لبنان به سمت اسرائيل شليک شد
اگرچه هيچ گروهی مسئوليت اين حمله را 

هللا  دانستند که تنها حزب نپذيرفت، اما همگان می
در پی اين حمله .  تواند پشت اين حمله باشد می

راکتی، دولت اسرائيل نيز ضمن استفاده از آتش 
توپخانه، با هواپيمای جنگی مناطقی را در جنوب 

 .لبنان بمباران کرد
روزه،  ٣٣اين اولين بار بود که پس از جنگ 

دولت اسرائيل با استفاده از هواپيمای جنگی 
پس از اين .  مناطقی از لبنان را بمباران می کرد

راکت به سمت اسرائيل  ٢٠واقعه حزب هللا لبنان 
ی پاسخ به حمله  شليک کرد و اين بار به بهانه

هواپيماهای جنگی اسرائيل، مسئوليت حمالت 
از وقايع قابل ذکر در اين .  راکتی را پذيرفت

" شويا"رابطه مخالفت و ممانعت ساکنان شهرک 

 ای که برای جمهوری اسالمی نتايجی معکوس به همراه آورد اقدامات ماجرا جويانه
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۶از صفحه   

٨ 

اگر .  های مردم ايران را به سراب انتظار بکشاند
برای روحانی چند سال زمان الزم بود تا توده 
های مردم ايران به پوچی ادعاهای او واقف 
شوند، برای ابراهيم رئيسی هرگز چنين فرصتی 

ابراهيم رئيسی به عنوان .  نيست و نخواهد بود
رئيس جمهوری منتصب و سوگلی خامنه ای 
خوب می داند که خود و کابينه اش، از ابتدا 
ناتوان و شکست خورده متولد شده اند و دوران 

. ماه عسل رئيسی چندان به درازا نخواهد کشيد
اين ناتوانی و شکست خوردگی رئيسی را می 
توان در عدم اشاره او به شرايط مرگبار اپيدمی 
کرونا، مهار اين ويروس و نياز لحظه ای مردم 
ايران به واکسيناسيون فوری، رايگان و همگانی 

سکوت محض ابراهيم رئيسی در باره .  ديد
شرايط مرگبار ويروس کرونا، انجام 
واکسيناسيون و جلوگيری از کشتار روزانه مردم 
که اين روزها طبق همان آمارهای جعلی 

نفر در روز رسيده  ۵٠٠حکومتی به بيش از 
است، نشانه روشنی از مرده به دنيا آمدن کابينه 

پاسخگويی به شرايط مرگبار کرونا، .  جديد است
همانند ادعای مبارزه با فساد نيست که در پيچ و 

انجام .  خم گذر زمان به فراموشی سپرده شود
واکسيناسيون فوری، رايگان و همگانی، همانند 
ادعای مبارزه با تورم و گرانی و حل بحران 
اقتصادی کشور نيست، که احتياج به سال ها 

بحران کرونا، از جمله بحران .  زمان داشته باشد
هايی است که می بايست از ماه ها پيش مهار می 

اينکه ابراهيم رئيسی در دو مراسم .  شد، که نشد
تنفيذ و تحليف با سکوت مطلق از کنار پاندمی 
کرونا گذشت، اينکه رئيسی کمترين وعده ای در 
مورد مقابله با اين ويروس مرگبار نداد، نشان از 
شکست خوردگی قصاب مردم در همين ابتدای 

از مجموعه ادعای رئيسی، تنها وعده .  کار است
ای که نياز به زمان نداشت و با کمترين تاخير و 
بی توجهی نسبت به انجام آن، دوران ماه عسل 
اين رئيس جمهور منصوب و سوگلی خامنه ای 
به سر می رسيد، وعده مقابله با کرونا، سرعت 
بخشيدن به واکسيناسيون و جلوگيری از مرگ 
صدها نفر در روز بود، که رئيسی به عمد و 

همه اين .  آگاهانه از ورود به آن پرهيز کرد
واقعيات موجود به روشنی نشان می دهند که با 
آمدن رئيسی نه تنها باری از دوش مردم برداشته 
نمی شود، نه تنها بحرانی از مجموعه بحران 
های نظام حل نخواهد شد، بلکه شرايط برای 
مردم بدتر و بحران های جمهوری اسالمی نيز 

بحران حاکم بر جمهوری .  تشديد خواهد شد
انقالبی تمام عيار -اسالمی يک بحران سياسی

انقالبی نيز راه حل سياسی -بحران سياسی.  است
چنين بحرانی تنها با گسترش مبارزات .  می طلبد

علنی مردم، گسترش اعتصابات کارگری، بر 
پايی اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه 
توده ای برای تحقق يک انقالب اجتماعی حل 

انقالبی که رژيم جمهوری اسالمی را .  خواهد شد
کند و با استقرار حکومت شورايی  سرنگون می

کارگران و زحمتکشان، تمام نظم ضد انسانی و 
 .چيند استثمارگرايانه موجود را بر می

  
  
  
 
 

٧از صفحه   

بحران تشديد می شود، کاری 
 از  جالد مردم ساخته نيست

در جنوب لبنان با شليک "  حاصيبا"در بخش 
هللا به سمت اسرائيل از  راکت توسط حزب

هللا را  ها بود که نيروهای حزب ی آن منطقه
 .مجبور به ترک منطقه کردند

هللا در لبنان با موقعيت  واقعيت اين است که حزب
شدت در حال از دست  دشواری روبرو شده و به

اين .  دادن موقعيت خود در ميان مردم لبنان است
بزودی ايران برای "که حسن نصرهللا اعالم کرد 

فرستد و  لبنان سوخت از طريق دريا و زمين می
در واقع جزئی از "  همه چيز هماهنگ شده

هللا برای حفظ موقعيت خود در  های حزب تالش
در روزهای گذشته .  صحنه سياسی لبنان است

هللا توسط  چنين چند تن از اعضای حزب هم
اعضای يک طايفه سنی کشته شدند که حسن 
نصرهللا خواستار تحت تعقيب قرارگرفتن قاتالن 

هللا از هرگونه جنگ داخلی  شد و گفت حزب
 .کند امتناع می

هللا لبنان نيست که در وضعيت  البته اين تنها حزب
دشواری قرار گرفته است، واقعيت  اين است که 
در ساير کشورها نيز نيروهای نيابتی جمهوری 

. اسالمی از وضعيت مناسبی برخوردار نيستند
يمن نيز به يکی از معضالت جمهوری اسالمی 

های زيادی جنگ در يمن  تبديل شده و هزينه
مستقيم و غيرمستقيم به جمهوری اسالمی تحميل 

ست که جمهوری  اين همه در شرايطی.  کند می
اسالمی جدا از معضالت شديد مالی، بحران 

تر با  اقتصادی و بحران کرونا، از همه مهم
بحران سياسی و نارضايتی و اعتراضات 

 .ای روبروست رشد توده روبه
اين اولين بار نبود که جمهوری اسالمی برای 
رسيدن به اهداف سياسی خود، در منطقه 

برای نمونه جمهوری .  کند افروزی می آتش
خواهی اقدام به ِربودن  اسالمی بارها برای باج

کشتی در خليج فارس و دريای عمان کرده است 
جنوبی با  که آخرين نمونه آن کشتی متعلق به کره

های بلوکه شده نفت در  هدف دسترسی به پول
حمله پهپادی جمهوری اسالمی به .  جنوبی بود کره

پااليشگاه آرامکو در عربستان سعودی در 
رغم  يک نمونه ديگر است که به ٩٨شهريور 

تکذيب هميشگی جمهوری اسالمی، آنتونيو 
گوترش دبيرکل سازمان ملل براساس تحقيقات 
انجام شده از سوی کارشناسان اين سازمان، 

ها و پهپادهای استفاده  اعالم کرد منشاء موشک
شده در حمله به تاسيسات نفتی آرامکو ايرانی 

" گروه اقدام ايران"برايان هوک رئيس .  اند بوده
در دولت ترامپ نيز همان زمان اين حمله را يک 

اما .  اقدام جنگی از سوی دولت ايران دانست
هيچ اقدامی در رابطه با !!  نتيجه چه بود؟ هيچ

 .ايران صورت نگرفت و البته دليل دارد
واقعيت اين است که نه دولت ترامپ و نه دولت 

کدام اختالف  های اروپايی هيچ بايدن و نه دولت
از سوی .  اساسی با جمهوری اسالمی ندارند

ديگر وجود دولتی مانند جمهوری اسالمی نعمت 
های  بزرگی برای دولت اسرائيل و سياست

ی آن برای تحت الشعاع قرار دادن  طلبانه فرصت
اگر خوب به .  مساله فلسطين بوده و هست

موضوع نگاه کنيم جمهوری اسالمی حتا در 

ها منفعت بسياری برای  برخی از عرصه
اکنون .  های امپرياليستی غربی داشته است قدرت

طور که جان کربی سخنگوی وزارت  هم همان
دفاع آمريکا گفت هيچ اقدام نظامی قرار نيست 

دولت .  عليه جمهوری اسالمی صورت گيرد
های اخير برای  آمريکا دنبال اين است که از تنش

تحت فشار قراردادن جمهوری اسالمی برای 
های خود بهره ببرد و در اين  تمکين به خواست

های اروپايی را نيز با  راه همراهی کامل دولت
در اين ميان فشار اسرائيل با توجه به .  خود دارد

ی خوب اين دولت با چين و بويژه روسيه،  رابطه
کند،  کار را برای اين دو دولت نيز مشکل می

ها بدون ترديد از حمايت از جمهوری  اگرچه آن
دارند اما باعث فشار اين  اسالمی دست برنمی

  متعادل"ها به جمهوری اسالمی برای  دولت
چرا که .  شود ای آن می های منطقه سياست"  کردن

آفرينی  از تنش)  بويژه چين(چين و روسيه 
. برند جمهوری اسالمی در منطقه سودی نمی

امپرياليسم چين به دنبال افزايش سهم خود از 
بازار جهانی است و برخالف امپرياليسم آمريکا 

چين .  نقش چندانی در صادرات اسلحه ندارد
تواند بر بهای نفت  هايی که می چنين با تنش هم

بيافزايد مخالف است، اما آمريکا به عنوان 
صادرکننده نفت مشکل چندانی با اين مساله 

 .ندارد
توان نتيجه گرفت که جمهوری  بنابراين می

های  اسالمی از همه سو در رابطه با سياست
جز مواردی  خارجی خود تحت فشار است و به

محدود و خاص که با روسيه همراه است، هيچ 
البته ناگفته .  متحد مهمی در اين عرصه ندارد

نماند که دولت اسرائيل همواره حمالتی را حتا از 
داخل خاک ايران به مراکز اتمی جمهوری 

های جمهوری  اسالمی داشته و بارها به کشتی
اسالمی در آبهای آزاد حمله کرده است و باز 

تواند بيافتد اما  ست که می اين اتفاقی.  خواهد کرد
به اعتراف جهانگيری تاکنون .  چيز جديدی نيست

های ايرانی حمله کرده  بار اسرائيل به کشتی ١٢
 .است

ابراهيم رئيسی در حالی سکاندار کابينه جمهوری 
اسالمی شد که در سخنان خود در مجلس در 

حل  عنوان کرد که از هر راه"  تحليف"مراسم 
کند که  ديپلماتيکی برای احيای برجام حمايت می

از همان ابتدا با يک معضل بزرگ روبرو شد که 
کار جمهوری اسالمی را برای امتيازگيری و 

تر از  امتياز ندادن در مذاکرات برجام سخت
های  مذاکراتی که براساس گفته.  گذشته کرده است

مقامات اروپايی يک ماه ديگر ممکن است از سر 
 .گرفته شود

ای که برای جمهوری اسالمی  اقدامات ماجرا جويانه
 نتايجی معکوس به همراه آورد

رژيم جمهوری اسالمی را 
بايد با يک اعتصاب 

عمومی سياسی و قيام 
 مسلحانه برانداخت
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اتفاقی که اکنون  .  توان يافت   و استثنائی هم بر آن نمی 
های دستگاه    ای ارگان   داده و جناح طرفدار خامنه   رخ 

دولتی را در کل به تصرف خود درآورده است، يک  
ترين    های رقيب از مهم   تصفيه کامل همه گروه 

ها و نهادهای دستگاه دولتی است تا گويا در    ارگان 
شرايطی که جامعه ايران با يک بحران سياسی  
عميق مواجه است، با حل تضادها در باال، به شکلی  

اما بر  .  متمرکز با خطر سرنگونی رژيم مقابله کند 
رسد، اين اتفاق،    خالف آنچه که در ظاهر به نظر می 

ها    يکدست شدن و غلبه بر تضادها و کشمکش 
شدنی نيستتند، بلکه    ها نه فقط حل   اين تضاد .  نيست 

داده    نهايت شکافی هستند که در درون طبقه حاکم رخ 
 . است 

خود اين موضوع که يکی از رسواترين جالدان  
دوران جمهوری اسالمی در رأس قدرت اجرائی  

ترين دليل بر بحران    قرارگرفته است، روشن 
های  درون طبقه حاکم در    حکومت و کشمکش 
ها برای سرنگونی نظم موجود    دورانی است که توده 

 . اند   به پا خاسته 
بازی    شب   به همين حوادث اخير در جريان خيمه 

انتخاباتی رژيم که نگاه کنيم، اين حوادث بيان چيز  
.  های عميق نبود   ديگری جز اختالفات حاد و شکاف 

ای،    های رقيب جناح خامنه   کنار زدن تمام گروه 
های رنگارنگ موسوم به    ازجمله گروه 

اصطالح معتدل از    گرايان به   طلب، اصول   اصالح 
نمونه کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه   

ها و يا    گرايانی از قماش الريجانی   روحانی، اصول 
نژاد و سر و صدايی که بر سر اين    احمدی 

ها برپا شد و برای    بازی در درون خود آن   شب   خيمه 
ها حتی با اکراه در    نخستين بار برخی از آن 

دهنده شکاف عميقی    گيری شرکت کردند، نشان   رأی 
اين  .  داده است   است که در درون طبقه حاکم رخ 

هايی از طبقه حاکم را    هرحال، فراکسيون   ها به   گروه 
کنند و تا جايی که به بورژوازی بخش    نمايندگی می 

ً وابسته به اين    خصوصی برمی  ً تماما گردد، تقريبا
ترين    روست که بايد عميق   ازاين .  جريانات هستند 

شکاف درونی طبقه حاکم  را يکی از عوامل مهم  
 .  در به قدرت رسيدن رئيسی ارزيابی کرد 

طبيعی است که در شرايط سياسی  کنونی هرچه  
يابد،    های رژيم افزايش می   ها و شکست   بست   بن 

هرگز  .  تر شود   های درونی طبقه حاکم عميق   شکاف 
ای در پايان دوره    ازاين سابقه نداشت که خامنه   پيش 

رياست جمهوری يک جناح طبقه حاکم، مسئوليت  
. ها را يکجا بر عهده اين جناح قرار دهد   تمام شکست 

ای    آنچه در آخرين نشست کابينه روحانی با خامنه 
روشن است که اين  .  ای بود   سابقه   رخ داد اتفاق بی 

اتفاق بازتاب بحران سياسی موجود و بروز  
. های عميق در ميان طبقه حاکم است   شکاف 
درپی روحانی در    های پی   ای کوشيد شکست   خامنه 

های کل طبقه حاکم و    ها را نه شکست   حل بحران 
حساب شکست    رژيم جمهوری اسالمی ، بلکه به 

حل نجات جمهوری اسالمی    جناحی بگذارد که راه 
المللی و حل تضادهايی    را در چهارچوب سرمايه بين 

اما  .  اند   مناسبات نزديک با غرب     داند که مانع   می 
برکسی پوشيده نيست که خود وی حتی در همين حد  

های مختلف رقيب وی    اگر گروه .  حلی ندارد   هم راه 
الاقل بر اين پندارند که بهبود مناسبات با آمريکا و  

تواند راه را بر    ای می   وفصل اختالفات منطقه   حل 

المللی و کسب درآمدهای کالن    صدور سرمايه بين 
کنند که از اين    نفتی بگشايند و چنين تصور می 

ای    کنند، خامنه   طريق بحران اقتصادی را حل می 
او بر اين پندار است که اگر  .  حلی ندارد   هيچ راه 

مناسبات را با چين و روسيه تقويت کند، مشکالت  
اما حتی اين  .  المللی رژيم حل خواهد شد   داخلی و بين 

تواند تضادها و معضالت    گيری هم نمی   جهت 
تواند با    نمی .  داری ايران را حل کند   شمار سرمايه   بی 

ها ميليارد دالری ببندد، اما با    چين قراردادهای ده 
های متعدد در داخل مواجه باشد و يا به    بحران 

المللی ادامه    ای و بين   های منطقه   کشمکش و درگيری 
دهد،  در کشورهای ديگر دخالت کند، از  

گرا حمايت نمايد و حتی    های اسالم   تروريست 
 . های ديگر باشد   خواهان سرنگونی دولت 

اندازی    بنابراين از آنجائی که سياست وی هيچ چشم 
برای نجات نظم موجود در برابر طبقه حاکم قرار  

ً زير    دهد، از سوی فراکسون   نمی  های رقيب شديدا
در نتيجه همين فشارها و  .  فشار قرار گرفته است 

ً مبادرت به انتشار کليپی   اختالفات است که  اخيرا
های رقيب خود را قانع کند که حتی    کرد تا گروه 

رفسنجانی به عنوان فرد شاخص جانبدار خط مشی  
اما با  .  های وی حرفی نداشت   ها  در برابر سياست   آن 

ها    شود با تضادها و شکاف   ها که نمی   اين حرف 
های الينحل    بالعکس زير فشار بحران .  مقابله کرد 

ً تشديد   کنونی، تضادهای درونی طبقه حاکم جبرا
که از درون همين دارو    گذشته از اين .  خواهد شد 

زودی اختالفات و    ای به   دسته طرفداران خامنه 
ای با    آورد، از آنجائی که خامنه   ها سر برمی   کشمکش 

های ديگر، منافع اقتصادی و    تصفيه اخير جناح 
ها را  به خطر انداخته است، قطعاً    سياسی آن 

تواند    هايی را در پی خواهد داشت که می   واکنش 
 . های رژيم را بازهم تشديد کند   بحران 

های سياسی درونی و نه ايجاد تمرکز در    نه تصفيه 
دستگاه دولت ، نه اين يا آن بلوک امپرياليستی،  

شمار    تواند مشکلی از مشکالت بی   يک نمی   هيچ 
های عميقی    جامعه ايران با بحران .  رژيم را حل کند 

حلی برای    مواجه است که جمهوری اسالمی راه 
های آن،    های اين رژيم و جناح   سياست .  ها ندارد   آن 

بحران سياسی کنونی  .  اند   همه به شکست انجاميده 
جامعه ايران نشان داده است که راه اصالح در اين  

جامعه ايران نياز به انقالب و  .  شده است   سيستم بسته 
 . دگرگونی دارد 

 

 تر شدن شکاف در درون طبقه حاکم عميق

١٠از صفحه   

 کمکهای مالی
 

 سوئيس
 

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

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )اوت(خروش 
 

 سوئد
 

 زنده باد سوسياليسم 
 کرون ٢٠٠  و زنده باد آزادی

 
 آمريکا

 
 دالر ۵٠   برديا

 دالر ۵٠   شيکاگو
 

 ايران
 

 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد
 
 

 تورنتو –کانادا 
 

 دالر ۵٠  هوادار از تورنتو
 دالر ٢٠  جهانگير باقرپور

 دالر ٢٠  خيرهللا حسنوند
 

 آلمان
 

 يورو ١٠٠   خسرو
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٩درصفحه   

١از صفحه   

. اند شده کنند، از قدرت سياسی کنار گذاشته می
گونه نفوذ  فقط ديگر هيچ بنابراين، هيئت حاکمه نه
های مردم ايران ندارد،  و اعتباری در ميان توده

بلکه  در باال نيزبه يک دارو دسته ناچيز، متشکل 
 . شده است ای تبديل از طرفداران خامنه

البته جمهوری اسالمی بنا به سرشت متناقض 
عنوان يک دولت مذهبی پاسدار نظام  خود به
داری، از همان آغاز موجوديتش همواره  سرمايه

های هيئت حاکمه و  با کشمکش و نزاع ميان جناح
اين کشمکش .  های درونی همراه بوده است تصفيه

نيز همواره در تضاد و اختالف ميان دستگاه 
ها و نهادهای وابسته به ولی فقيه  اجرائی با گروه

معموالً از .  و طرفداران او سر بازکرده است

١٠ 

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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آنجائی که دستگاه اجرائی بايد امور روزمره 
وفتق کند و جامعه را ازنظر  بورژوازی را رتق

اقتصادی و سياسی تحت کنترل داشته باشد، به 
عبارتی کارهای عملی را بر عهده دارد، در 

شود  جريان عمل با موانع و تضادهايی مواجه می
که از خصلت دينی دولت، عملکرد نهادها و 

ای که  وسطايی  در جامعه مقررات  دينی قرون
اند  در داخل   داری بر آن مسلط مناسبات سرمايه

گرائی با  و تالش در خارج برای اشاعه اسالم
. گردند می  اهداف و تمايالت پان اسالميستی ناشی

از همين روست که در تمام دوران موجوديت 
جمهوری اسالمی، اين تضاد همواره عمل کرده 

 تر شدن شکاف در درون طبقه حاکم عميق

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


