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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

١٠درصفحه   

  ٣درصفحه 

 

: افغانستان" واقعيت جديد"
 تر؟ طالبان يا مردمی آگاه

 
مهر در مسکو نشستی تحت  ٢٨روز چهارشنبه 

در اين .  برگزار شد"  آينده افغانستان"عنوان 
هايی  نشست، به جز هيئتی از سوی طالبان، هيئت

روسيه، چين، ايران، پاکستان، (کشور ١٠از 
هند، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، 

آمريکا .  شرکت داشتند)  ترکمنستان، ازبکستان
در اين نشست "  لجستيکی"ظاهراً به داليل 

 .شرکت نکرد
ای است که  ماده ٩ای  برآمد اين نشست، بيانيه

از ديد سران اين "  آينده افغانستان"رئوس کلی 
به موجب بيانيه .  کند کشورها را آشکار می

پايانی، قرار است در ازای کمک به تثبيت يک 
ی "آينده"گرا،  گروِه تروريسِت ددمنِش اسالم
" واقعيت جديد"مردم افغانستان به طالبان، يعنی 

شود  در برابر، طالبان نيز متعهد می.  سپرده شود
. منافع امنيتی کشورهای منطقه را تأمين کند

اتخاذ "اند تا با  سران ده کشور از طالبان خواسته
، "های داخلی و خارجی متعادل و عقالنی سياست

صلح، امنيت، ايمنی "اهداف مشترک يعنی 
به جز .  را متحقق کند"  ماندگار و رفاه ديرپا

پيشينه تبهکارانه اين گروه تروريست در نقض 
گذاری، ترور و کشتار مردم  حقوق بشر، بمب

دفاع، سرکوب زنان، اجرای احکام قرون  بی
وسطايی شرعی، در مدت کوتاهی که از 

گذرد،  گيری مجدد طالبان در افغانستان می قدرت
ها، طالبان در بسياری از مناطق  به رغم وعده

اند، زنان  تحصيل دختران را ممنوع اعالم کرده
اند، به رغم  کارمند را از ادارات اخراج کرده

بسياری از مخالفان و منتقدان را "  عفو عمومی"
نگاران را تهديد و  اند، روزنامه به قتل رسانده

اند، با کوچ اجباری، بسياری  ضرب و شتم کرده
. اند شان رانده های از مردم را از روستاها و خانه

کشور  ١٠در چنين شرايطی است که دولتمردان 
اهداف مشترک صلح، امنيت، "کننده از  شرکت

تحت رهبری طالبان "  ايمنی ماندگار و رفاه ديرپا
ضمير "ها،  با وجود اين واقعيت.  گويند سخن می

، نماينده ويژه روسيه در امور افغانستان "کابلوف
در نشست مسکو از جامعه جهانی خواست در 
رويکردش به اوضاع سياسی کنونی در افغانستان 

 !دوری گزيند" داوری و تعصب پيش"از 
کشور از طالبان،  ١٠های سران  از ديگر خواسته

های بيشتر در جهت بهبود حاکميت  برداشتن گام"
به عنوان "  و تشکيل يک دولت فراگير واقعی

شرط بنيادين برای تکميل روند آشتی ملی  پيش"
های  گام"هرچند بيانيه جهت .  است"  در افغانستان

را روشن نکرده است؛ زيرا نه در ميان "  تر بيش

جمهوری اسالمی برآن است تا هر چه بيشتر 
فشار بار بحران مالی خود را حتا بيش از 

های  تر از آن، بر شانه های قبل جاری و سال سال
بخشنامه .  کارگران و زحمتکشان آوار سازد

های آن نمونه بارز اين  و پيوست ١۴٠١بودجه 
ی بدون  سياست است که تحت پوشش بودجه

کسری حکومت تالش دارد تا افزايش اسمی 

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴٣شماره  ١۴٠٠آبان   ٣ –سال  چهل و سه 

 ای  کسری بودجه بهانه
 برای يورش به سفره ناچيز کارگران و زحمتکشان

توان سراغ  در ايران امروز کمتر کسی را می
گرفت که از فساد فراگيری که تمام ارکان نظم 

رسوايی .  اطالع باشد حاکم را فراگرفته است، بی
ای فراگير شده است که حتی  اين فساد به درجه

برخی مقامات طبقه حاکم که خود سردسته 
راهزنان و دزدان حاکم بر کشورند، اعتراف 

کنند که فساد تمام ساختار نظمی را که  می
خودشان عرصه حاکميت هللا و رسول خدا بر 

باندهای .  دانند فراگرفته است روی زمين می
درون طبقه حاکم که همه غرق در دزدی، 

اند، يکديگر  اختالس، فساد مالی، غارت و چپاول
های جناحی گاه پرونده فساد  را متهم  و در رقابت

اين يا آن نهاد، اين يا آن فرد وابسته به جناح 

کنند و هياهوی مبارزه با فساد  رقيب را برمال می
گاه چندنفری را هم محکوم .  اندازند را به راه می

سروصدا آزاد  کنند که پس از مدتی بی می
مردم ايران تاکنون صدها نمونه از اين .  شوند می

محاکمات نمايشی و هياهوی پيرامون آن را 
اند و البته پايانی بر اين فساد نبوده و نخواهد  ديده
 . بود

ترين نمونه نيز سخنگوی دستگاه قضائی  در جديد
هللا سيف،  مهرماه حکم قطعی ولی ٢۴رژيم در 

 ۵کل سابق بانک مرکزی را که به مدت  رئيس
دار اين مقام  عهده ١٣٩٧تا مرداد ١٣٩٢سال از 

در دوره زمامداری حسن روحانی بود، احمد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و در 
آن هم .  ی بعد کارگران را به حداقل برساند مرحله

 ۴۵که نرخ رسمی آن باالی (که تورم   در حالی
های محقر کارگران  ، روزانه سفره)درصد است

 .کند تر از قبل می و زحمتکشان را تهی
دستورالعمل برنامه "  در يکی از بندهای پيوست

حل غلبه بر  نفت و راه
پراکندگی اعتصابات 

 کارگران پيمانی 

 

 کشتار مردم همچنان ادامه دارد
 

التهاب و نگرانی جامعه را فرا .  اين روزها همه از شيوع موج ششم کرونا در ايران سخن می گويند
هنوز موج پنجم خاتمه نيافته، موج ششم از .  روند پيشگيری کرونا در هاله ای از ابهام است.  گرفته است

گزارش های تحقيقی حاکی است واکسيناسيون در ايران کارآيی الزم را نداشته و بخش .  راه رسيده است
طی روزهای گذشته، روند کاهش آمار .  وسيعی از مردم نسبت به اثر بخشی آن بی اعتماد شده اند

روسای دانشگاه های مختلف .  مبتاليان روزانه در بسياری از شهرها متوقف و يا بعضا افزايش يافته است
علوم پزشکی از افزايش ميزان مبتاليان کرونا در چندين استان از جمله در استان های يزد، کرمانشاه، 

 فساد ذاتی نظم اقتصادی و سياسی حاکم بر ايران
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 تر؟ طالبان يا مردمی آگاه: افغانستان" واقعيت جديد"
کشورهای حاضر در نشست، نه در ميان اين 
کشورها و طالبان و نه حتا در ميان باندهای 

وجود "  دولت فراگير"طالبان برداشت يکسانی از 
هر يک از اين کشورها برای تأمين منافع .  ندارد

ساالران و سران قومی و  خود در صددند تا جنگ
های سياسی فاسد و وابسته به خود را در  چهره

در ميان طالبان هم که .  حلقه دولتمردان جای دهند
ساالران و  های کليدی را به جنگ جا پست تا بدين

روحانيون پشتون سپرده است، جنگ قدرت به 
پايان نرسيده و باندهای موجود در ميان طالبان 

. تری را بهره خود سازند بر آن هستند تا سهم بيش
ی مسلم آن است که قرار نيست اين  تنها نکته

نمايندگان واقعی مردم را "  دولت فراگير"
 .فراگيرد

" تأکيد"کننده از  در بندی، کشورهای مشارکت
جلوگيری "طالبان بر تعهدات پيشين خود برای 

از استفاده از خاک افغانستان عليه همسايگانش و 
" ديگر کشورهای در منطقه و ساير نقاط دنيا

پيش از اين مقامات .  اند ابراز خشنودی کرده
آمريکايی گفته بودند که طالبان به تعهدات خود 

. بند نمانده است برای قطع ارتباط با القاعده پای
های اطالعاتی  پوتين نيز گفته بود، طبق تخمين

جنگجوی داعش در شمال  ٢٠٠٠روسيه حدود 
وی همچنين در هفته .  افغانستان حضور دارند

های  گذشته در نشستی مجازی با رؤسای سرويس
: امنيتی کشورهای آسيای ميانه اعالم کرده بود

گرا گروه گروه از سوريه و  شورشيان اسالم"
ها  و خطر نفوذ آن"  روند عراق به افغانستان می

های سابق شوروی در آسيای  به جمهوری
حوادث تروريستی اخير که .  مرکزی وجود دارد

اند، نيز حاکی  دفاع بوده اکثر قربانيان آن مردم بی
تواند از حمالت  از آن است که طالبان حتا نمی

اش در داخل افغانستان  تروريستی همدستان سابق
جلوگيری از استفاده "جلوگيری کند چه رسد به 

از خاک افغانستان عليه همسايگان و ديگر 
امری که گويا بر کشورهای ".  کشورهای منطقه

 ٢٣اکتبر تا  ١٨از روز .  منطقه نيز مسجل است
هايی در تاجيکستان، در نزديکی  اکتبر، رزمايش

 ۴مرز افغانستان، آغاز شد که در آن بيش از 
پيمان امنيت "هزار نظامی از کشورهای عضو 

. به رهبری روسيه شرکت داشتند"  جمعی  دسته
ها، هشدار در  شود هدف از اين رزمايش گفته می

برابر تهديدها و خطرهای ناشی از 
 .های ساکن در افغانستان است تروريست

ی مختصر و گذرايی نيز  در بيانيه پايانی، اشاره
های قومی، زنان و  احترام به حقوق گروه"به 

ای عاطل  تر به آرايه شده است که بيش"  کودکان
 . ماند تا درخواستی جدی می

در مجموع اين بيانيه، چيزی نيست جز ابراز 
هايی که سران کشورهای منطقه  همان نگرانی

عبدالسالم حنفی، معاون .  بارها بيان کرده بودند
وزير دولت طالبان و رهبر هيئت طالبان  نخست

روز "  ها نگرانی"در مسکو، در واکنش به اين 
امارت اسالمی "چهارشنبه در نشست اعالم کرد 

افغانستان آماده است تا با شفافيت کامل و 
المللی را  های جامعه بين صراحت تمام نگرانی

خود "  تعهدات"طالبان در برابر ."  برطرف کند
" المللی های امنيتی جامعه بين نگرانی"به رفع 

امارات "شناسی حکومت  خواستار به رسميت

های مالی و آزادسازی  ، کمک"اسالمی طالبان
سران .  های بانک مرکزی افغانستان است ذخيره

طالبان بارها پيش از اين نشست و در جريان آن 
درباره عدم شناسايی رسمی طالبان تهديد 

: حنفی در نشست مسکو اعالم کرد.  اند کرده
پيش ."  انزوای افغانستان به نفع هيچ کس نيست"

از آن سرپرست وزارت خارجه طالبان در ديدار 
"های غربی هشدار داده بود با ديپلمات تضعيف : 

دولت افغانستان به سود هيچ کس نيست زيرا آثار 
منفی آن به طور مستقيم جهان را در حوزه امنيت 
و موج پناهجويان اقتصادی تحت تأثير قرار 

با وجود اين، با گذشت نزديک به سه ."  دهد می
گيری مجدد طالبان، هنوز هيچ  ماه از قدرت

طالبان را به "  امارات اسالمی"کشوری حکومت 
رسميت نشناخته است، حتا پاکستان، 

الوروف، وزير .  ترين حامی طالبان سرسخت
امور خارجه روسيه نيز در جريان نشست 

شناسی طالبان  مسکو، گفت فعال بحث به رسميت
وزارت خارجه روسيه نيز يک .  مطرح نيست

مسکو هنوز :  روز پيش از نشست اعالم کرده بود
 .شناختن دولت طالبان را ندارد آمادگی به رسميت

با وجود اين و به رغم انزجار بسياری از مردم 
افغانستان و افکار عمومی جهان،  کشورهای 

ای و اروپايی از همان روزهای اوليه  منطقه
با "  تعامل"تسخير قدرت توسط طالبان به سياست 

های امنيتی،  برخی به بهانه.  طالبان روی آوردند
برخی در پی هراس از موج پناهجويان، برخی 

 ".فروپاشی اقتصادی"به بهانه جلوگيری از 
تاکنون قاچاق مواد مخدر، عمدتا ترياک و 

ترين منبع درآمد طالبان در افغانستان  هروئين مهم
رئيس سازمان امنيت ملی تاجيکستان .  بوده است

های  هم در جلسه مجازی رؤسای سرويس
طالبان از زمان تسلط کامل : "اطالعاتی گفته بود

بر افغانستان، قاچاق مواد مخدر و سالح به 
اما ."  کشورهای همسايه را تشديد کرده است

بديهی است که درآمد حاصل از اين منابع برای 
اقتصاد افغانستان در دو .  اداره کشور کافی نيست

ً متکی به کمک های خارجی  دهه گذشته عمدتا
گيری  ها پس از قدرت قطع اين کمک.  بوده است

های داخلی،  طالبان، در کنار خشکسالی و جنگ
اکنون افغانستان را در برابر يک فاجعه انسانی 

هاست  بسياری از کارمندان ماه.  قرار داده است
های خالی از پول نقد  اند، بانک که حقوق نگرفته

. اند و تورم به سرعت رو به افزايش است شده
ها هزار تن بر اثر جنگ داخلی، به ويژه  ده

های اخير آواره  پيشروی نظامی طالبان در ماه
. اند و حتا سقفی باالی سر خود ندارند داخلی شده

ميليون  ١٨بر اساس آمار سازمان ملل بيش از 
سازمان .  های غذايی فوری نيازمندند نفر به کمک

درصد  ٩٧کند تا سال آينده  بينی می ملل پيش
ميليونی افغانستان به قعر فقر سقوط  ۴٠جمعيت 

ساز جاری شدن سيل  چنين شرايطی زمينه.  کنند
مهاجرت به سوی کشورهای همسايه و اروپا 

 .خواهد شد

" تحقق تعهدات"انتظار آمريکا تاکنون چشم
های افغانستان سر  طالبان، از آزادسازی دارايی

باز زده است، اما با يافتن راهی برای ارسال 
اکتبر  ١٩.  کمک به افغانستان موافقت کرده است

صندوق جهانی پول اعالم کرد اقتصاد افغانستان 
تر خواهد شد و  درصد کوچک ٣٠در سال جاری 

زند که بر  دامن می"  بحران پناهندگی"اين امر به 
همسايگان و کشورهای اروپايی تأثير خواهد 

و برای "  بحران پناهندگی"بينی  با پيش.  گذاشت
پيشگيری از آن بود که کشورهای منطقه، اتحاديه 
اروپا و سازمان ملل از همان روزهای آغازين 

های  سلطه طالبان، گردآوری و اختصاص کمک
به افغانستان را در رأس "  بشردوستانه"مالی 
برای نمونه، اتحاديه .  های خود گذاشتند برنامه

  اروپا اعالم کرده است يک ميليارد يورو کمک
دوستانه در اختيار افغانستان قرار خواهد  انسان

اکتبر اعالم کرد،  ٢١سازمان ملل در .  داد
صندوق امانتی برای کمک به افغانستان ايجاد 
کرده است تا به خانوارهای افغان نقدينگی تزريق 

سياسی   –هايی که در شرايط اقتصادی  پول.  کند
. افغانستان، حداکثر مسکنی هستند و نه درمانی

به جز .  ای تفته قطره آبی هستند بر صخره
های  مشغولی ، از ديگر دل"بحران پناهندگی"

، رشد "های امنيتی نگرانی"کشورهای دارای 
نارضايتی در ميان مردم افغانستان است که تثبيت 

را به "  حکومت امارات اسالمی"و پايداری 
وضعيت "با توجه به اين .  اندازد مخاطره می

است که سران کشورهای جهان به "  ميدانی
اند،  با  طالبان روی آورده"  تعامالت عملی"

صلح، امنيت، ايمنی ماندگار و رفاه "اعتنا به  بی
 . ی مردم افغانستان"ديرپا

پيش از برگزاری اين نشست نيز نماينده ويژه 
روسيه در امور افغانستان گفته بود انتظار 

ای  رود در نشست مسکو پيشرفت غيرمنتظره نمی
. نتيجه اين نشست نيز چنين بود.  حاصل شود

گرچه در اين نشست، هيچ يک از کشورها به 
خواسته طالبان مبنی بر به رسميت شناختن، تن 

هايی از اين  اند، اما ناگفته پيداست که نشست نداده
هايی هستند تدريجی در راستای  دست، گام

رسميت بخشيدن به چيرگی اين گروه تروريستی 
ها مردم  گرای وحشی بر سرنوشت ميليون اسالم

 .رنجديده افغانستان
ها و   اند که رنج هاست دريافته مردم افغانستان دهه

شان ناشی از دخالت کشورهای مرتجع  مصايب
های امپرياليستی غرب در امور  منطقه و دولت

های اخير به  به ويژه حوادث ماه.  داخلی آنان است
روشنی عيان ساخت که رعايت حقوق بشر و  

ها، در فهرست  ها، به رغم لفاظی سرنوشت افغان
اکنون .  ها جايی ندارند اين دولت"  های نگرانی"

شماری از آنان، به ويژه زنان شجاع افغان، به 
اند تا با اتکا به توان  کارهای برآمده جستجوی راه

جويان  اين ره.  هايشان دست يابند خود، به خواسته
اند گرچه راهی دشوار در پيش دارند، اما  دريافته

شان  اين تنها ره رهايی از سرنوشت شوم کنونی
کنندگان در نشست  برخالف ادعای شرکت.  است

افغانستان، نه طالبان، "  واقعيت جديد"مسکو، 
 .تر از پيش است بلکه مردمی آگاه

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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۴درصفحه   

طور متوسط باالی  هايی که به گردد، بهره برمی
جدا از اين سرعت گردش پول .  درصد هستند ٢٠

برای نمونه اگر يک ميليارد .  يک مساله مهم است
تومان را در نظر بگيريم و اين يک ميليارد 
تومان در سال تنها يک بار گردش کند، تاثير آن 

. در نقدينگی در حد همان يک ميليارد تومان است
اما اگر اين يک ميليارد تومان در سال مثال ده بار 

ميليارد  ١٠گاه تاثير آن در حد  گردش کند، آن
حال در نظر بگيريم که سرعت .  تومان است

گردش پول در اقتصاد ايران به دليل بزرگ بودن 
جدا از .  بخش خدمات و پولی آن بسيار باال است

اين مساله، واقعيت اين است که جمهوری اسالمی 
ها عدم وجود  به داليل بسيار که تنها يکی از آن

تواند  هاست، نمی انداز برای رفع تحريم چشم
جمهوری اسالمی .  ای بدون کسری ببندد بودجه

خواهد تنها به اين بهانه از زير بار افزايش  می
بندی معلمان به صورت واقعی و  حقوق، رتبه

سازی دائمی حقوق بازنشستگان شانه  همسان
اين را رئيسی، رئيس کابينه در .  خالی کند

آشکارا بيان )  مهر ٢۶(وگوی تلويزيونی  گفت
"او گفت.  کرد در شش ماهه پايانی، دولت قبل : 

تعهداتی ايجاد کرد که مزيد بر )  کابينه روحانی(
گويد  تعهداتی که رئيسی از آن می".  مشکالت شد

بندی معلمان و  هايی مانند رتبه در واقع طرح
سازی دائمی حقوق بازنشستگان است،  همسان
انتخابات "هايی که پيش از  طرح

، مجلس قاليباف به دليل ترس "جمهوری رياست
ازتحريم گسترده انتخابات، به کابينه روحانی 

آورد تا  ها به مجلس فشار می برای ارائه آن
شان را طرفدار معلمان و  گونه دارودسته بدين

بازنشستگان نشان دهند و مردم را به پای 
که البته در اين امر (های رای بکشانند  صندوق

اما با گذشت چند ماه از ).  نيز توفيقی پيدا نکردند
انتخابات و در حالی که اين لوايح چندين ماه است 
که از سوی کابينه روحانی به مجلس ارائه شده، 

چنان در راهروهای مجلس در حال خاک  اما هم
خوردن هستند و تنها پس از اعتراضات 

بندی معلمان را با  ی معلمان، طرح رتبه گسترده
خالی کردن از محتوا در دستور کار قرار دادند 
که البته بار ديگر به کميسيون آموزش برای 

 !!ارجاع شد" بررسی بيشتر"
داری کل،  بر اساس گزارش شهريورماه خزانه

تنها يک سوم بودجه سال جاری محقق شده و 
درصد بوده  ٩سهم درآمدهای نفتی نيز در آن فقط 

معنای کامل  واقعيت اين است که دولت به .است
کلمه ورشکسته است، اما تنها با ابزارهايی که در 

طور که  دهد، همان دست دارد به بقا ادامه می
طور واقعی ورشکست  ها در ايران به بانک
ها در ايران  مهرماه رسانه ٢۴شنبه .  اند شده

گزارشی را که سازمان برنامه و بودجه در 
در اين .  مردادماه تهيه کرده بود، بازتاب دادند

ها  گزارش آمده است که در صورت ادامه تحريم

تورمی و خالی شدن هر   –تشديد بحران رکود 
 .چه بيشتر سفره کارگران و زحمتکشان است

تومانی  ۴٢٠٠ها، حذف دالر  يکی از اين سياست
اگرچه کابينه روحانی نيز سال به سال از .  است

ها  تومانی به آن ۴٢٠٠تعداد کاالهايی که ارز 
گرفت، کاسته بود؛ اما اکنون کابينه  تعلق می

ی تک نرخی کردن  خواهد به بهانه رئيسی می
 ۴٢٠٠کال ارز "  فساد"ارز و جلوگيری از 
سياستی که بدون ترديد .  تومانی را حذف کند

ی خود  بهای دالر را بسيار افزايش داده و به نوبه
حتا .  باعث افزايش بهای عموم کاالها خواهد شد

حسين راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسالمی 
اين "  ايلنا"وگو با خبرگزاری دولتی  نيز در گفت

موضوع را تاييد کرد و مبارزه با فساد را يک 
"وی گفت.  دروغ بزرگ دانست با حذف ارز : 

تومانی اتفاقی که خواهد افتاد اين است که  ۴٢٠٠
هزار تومانی به طور قطع افزايش پيدا  ٢٨دالر 

 ٣۵کند و در بازار مصرفی هم ارز باالتر از  می
هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزايش 

"وی ادامه داد".  يابد می مسئوالنی که از حذف : 
کنند در واقع  تومانی حمايت می ۴٢٠٠ارز 

او ".  کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند
چنين به تبعات افزايش تورم از جمله  هم

های اجتماعی اشاره کرده و به مقامات  ناآرامی
 . حکومت اسالمی از اين بابت نيز هشدار دارد

 ۴٢٠٠که از حذف ارز "  مسئوالنی"که  جالب آن
های مربوط به  کنند تماما پست تومانی حمايت می

های اقتصادی جمهوری اسالمی را  تبيين سياست
اند، از محسن رضايی معاون  اشغال کرده

و رئيس "  صمت"اقتصادی رئيسی تا وزير 
 .سازمان برنامه و بودجه

ميرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه، در 
نشست کميسيون اقتصادی مجلس به شکل 

"کند مضحکی عنوان می اگر بودجه بدون : 
کسری بسته شود و پول بی پشتوانه خلق نشود، 

که علت تورم  اول اين".  تورم مهار خواهد شد
کسری بودجه نيست، کسری بودجه تنها آن را 

تورمی که امروز جامعه درگير آن .  کند تشديد می
است، ريشه در بحران مزمن ساختاری نظام 

هاست با بحران  داری ايران دارد که دهه سرمايه
تورمی درگير است و البته تضاد روبنای   –رکود 

های  سياسی با مناسبات توليدی و سياست
برای .  جمهوری اسالمی آن را تشديد کرده است

های  نمونه تحريم اقتصادی يکی از نتايج سياست
جمهوری اسالمی است که اين بحران را تشديد 

 .ی آن نيست کرده است، اما بوجود آورنده
هم اکنون بخش مهمی از افزايش نقدينگی به 

های بانکی و اوراق قرضه دولتی  بهره

ها و موسسات  های دولتی، بانک و بودجه شرکت
 ١۴٠١بخشنامه بودجه "  انتفاعی وابسته به دولت

"ها آمده است در رابطه با افزايش حقوق تمامی : 
هايی که دارای  های دولتی از جمله شرکت شرکت

قوانين و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزايا 
هستند، افزايش ضريب ريالی حقوق را به طور 

؛ رقم صد لحاظ نمايند در)  ١٠(على الحساب ده 
قطعی ضريب به تصويب هيئت وزيران خواهد 

افزايش حقوق و دستمزد مشموالن قانون .  رسيد
، رقم درصد لحاظ شود) ١٠(کار على الحساب ده 

قطعی افزايش به تصويب شورای عالی کار 
 ".خواهد رسيد

انعکاس وسيع اين موضوع و بازتاب منفی آن در 
جامعه، باعث شد تا در روزهای بعد ميرکاظمی 
رئيس سازمان برنامه و بودجه تالش کند تا 

 ٢۴او روز شنبه .  موضوع را کمی تعديل کند
"مهر گفت در پرداخت حقوق در چرخه منفی : 

ها به  شود و حقوق ايم، مرتب تورم ايجاد می افتاده
يابد و برای تأمين حقوق، پايه  تبع آن افزايش می

رود که اين امر باعث افزايش  پولی باال می
درصد  ٢٠وقتی يعنی .  شود نقدينگی و تورم می

درصد تورم  ۵٠يابد،  حقوق کارمند افزايش می
شود که اين چرخه  برای عموم مردم ايجاد می

کنيم حداقل  تالش می...  .پرداخت درست نيست
افزايش حقوق را داشته باشيم و اين افزايش به 

های پايين  صورت پلکانی باشد؛ کسانی که حقوق
درصد افزايش حقوق داشته  ٣٠گيرند بيش از  می

باشند و کسانی که چندين بار افزايش حقوق 
اند کمترين افزايش شامل آنها شود يعنی  داشته

درصد افزايش حقوق نخواهند  ١٠همه کارمندان 
 ".داشت

حاجی بابايی رئيس کميسيون برنامه و بودجه نيز 
درصدی  ١٠مهرماه در رابطه با افزايش  ٣٠

"حقوق و دستمزدها گفت در حال حاضر : 
هرگونه اظهارنظر در اين خصوص 
غيرکارشناسی است، اسفند براساس ارکان و 

همچنين اليحه  ١۴٠١های تصويبی بودجه   مولفه
دولت و امکانات، شرايط، تورم و ساير 

های کشور پيرامون افزايش حقوق و   شاخص
 ".شود  گيری می  دستمزد تصميم

اين اظهارنظرها البته تنها برای کاهش بار 
انعکاس منفی بخشنامه بودجه است، وگرنه وقتی 
رئيس سازمان برنامه و بودجه به دروغ ادعا 

درصد افزايش يابد تورم  ٢٠اگر حقوق "کند  می
، مشخص است که "شود درصدی ايجاد می ۵٠

هدف جمهوری اسالمی چيست و نبايد در آن 
 .ترديد کرد

اين البته سياست جديدی در جمهوری اسالمی 
نيست، اما موضوع اين است که به موازات 
افزايش بحران مالی حکومت، جمهوری اسالمی 

داری بار اين بحران  عنوان حافظ نظم سرمايه به
را هرچه بيشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان 

دار  اندازد، در حالی که گروهی اندک سرمايه می
. شوند تر می چنان فربه هم  حتا در اوج اين بحران

بلکه ساير  ١۴٠١نه تنها بخشنامه بودجه 
هايی که کابينه رئيسی در همين مدت  سياست

کوتاه در دستور کار قرار داده، همگی حاکی از 

 ای کسری بودجه بهانه
 برای يورش به سفره ناچيز کارگران و زحمتکشان 

 :خوانندگان گرامی نشريه کار
 در تاريخ)  ٩۴۴( شماره بعدی نشريه کار 

 .منتشر می شود ١۴٠٠آبان ١٧
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 ای  کسری بودجه بهانه

 برای يورش به سفره ناچيز کارگران و زحمتکشان

ها  و در صورت لغو تحريم ١۴٠٣دولت در سال 
در آستانه ورشکستگی قرار  ١۴٠۶در سال 

براساس اين گزارش بدهی دولت تا سال .  گيرد می
درصد توليد ناخالص داخلی خواهد  ۵٠به  ١۴٠٣

ها  رسيد و نرخ دالر نيز در صورت ادامه تحريم
هزار تومان افزايش  ٢٨۴تا  ١۴٠۶در سال 

ديگر نکته مهم گزارش اين بود که .  خواهد يافت
درصد  ۵۴ها، نرخ تورم  در صورت ادامه تحريم

 ٢٨ها هم نرخ تورم  و در صورت لغو تحريم
که اين گزارش تا  جدا از اين.  درصد خواهد بود

دهد، همين  چه ميزانی از حقيقت را بازتاب می
 ۵۴ها  نکته که نرخ تورم با توجه به ادامه تحريم

خواهد حقوق و  درصد خواهد بود اما دولت می
درصد افزايش  ١٠مستمری و دستمزد را تنها 

گر سياست جنايتکارانه جمهوری  دهد روشن
 .اسالمی عليه کارگران و زحمتکشان است

نکته قابل توجه ديگر اين است که وقتی گزارش 
ها نيز  در صورت لغو تحريم"کند  عنوان می

در آستانه ورشکستگی قرار  ١۴٠۶دولت تا سال 
معنای ديگر آن اين است که جمهوری "  گيرد می

ها نه علت بلکه  کند که تحريم اسالمی اعتراف می
کننده وضعيت اقتصادی کنونی  تنها عامل تشديد

 .است
اما برای کارگران و زحمتکشان مساله اين است 
که دولت پول داشته باشد يا نه، ربطی به خواست 

اين حق تمامی کارگران و .  ها ندارد آن
زحمتکشان است که از زندگی باالی خط فقر 

. برخوردار بوده و در رفاه و آسايش زندگی کنند
کند تا اين مساله  جمهوری اسالمی اما تالش می

را واژگونه جلوه داده و آن را به افزايش ده 
امروز .  درصدی يا سی درصدی حقوق تقليل دهد

نهادهای وابسته به دولت نيز به اين اعتراف 
ميليون تومان رسيده  ١٢دارند که خط فقر به 

اگرچه رقم واقعی بسيار باالتر از اين .  است
ميليون تومان نيز در  ١٢است، اما حتا اگر اين 

نظر گرفته شود، اکثريت بسيار بزرگ مردم 
ايران در زير خط فقر هستند، چه رسد به رفاه و 

 .آسايش
الدين سعيدی نماينده مجلس  به اعتراف معين

شرايط به "وگو با خبرنگار ايلنا  اسالمی در گفت
توانند حتا در  ها نمی ای است که خانواده گونه

". مرغ داشته باشند سفره خودشان يک نان و تخم
 ١٢يوسف داودی ديگر نماينده مجلس اسالمی 

مهر در نطق ميان دستور خود در مجلس گفته 
"بود براساس اعالم رسمی بانک مرکزی خط : 

". ميليون تومان است ١١فقر در سال جاری 
نيز "  خانه کارگر"تشکل دولتی "  کميته دستمزد"

 ٣/  ٣سبد معيشتی يک خانوار "اخيرا اعالم کرد 
هزار  ٩۵٢نفره در شهريورماه به ده ميليون و 

اين کميته ميزان افزايش ".  تومان رسيده است
های زندگی کارگران در طول شش ماه اول  هزينه

 .اعالم کرد درصد ۶٠سال را 

های خود را  المللی پول که گزارش صندوق بين
ها تنظيم  براساس اطالعات ارسالی از سوی دولت

کند، در گزارش خود در رابطه با ايران  می
درصد بر  ۴٠نوشت تنها در دو سال اخير 

 .جمعيت زير خط فقر اضافه شده است
های رسمی مقاالتی در  در روزهای گذشته رسانه

وزارت تعاون، "  پايش فقر"رابطه با گزارش 
کار و امور اجتماعی منتشر کردند و همگی از 
تشديد فقر و عواقب اجتماعی آن اظهار نگرانی 

"نوشت"  اعتماد"روزنامه .  کردند به باور : 
کارشناسان آنچه در دهه گذشته بر اقتصاد ايران 

هايش که خبری از  گذشت حتا در بهترين سال
تحريم و کرونا نبود، نتوانست عمق فقر را کاهش 

اما اوضاع آنجايی  .و رفاه را افزايش دهد
شود که با استناد به گزارش  تر می کننده نگران

ميليون  ٢۶/  ۵پايش فقر وزارت کار و تعاون، 
نفر از جمعيت کشور در فقر مطلق زندگی 

کنند؛ همان شرايطی که فرار از آن تقريبا  می
 ".غيرممکن است

کند که برآورد اين  همين روزنامه اشاره می
گزارش براساس خط فقر برای هر نفر يک 

هزار تومان است و اين در  ٢۴۵ميليون و 
زندگی با اين ميزان پول آن هم در "ست که  حالی
 ".ماند شهرها به شوخی می کالن

کند که اين رقم  چنين تاکيد می اين روزنامه هم
است و با توجه به افزايش  ٩٨مربوط به سال 

گيری کرونا، تعداد  ها بويژه تبعات همه قيمت
کنند در سال  افرادی که در فقر مطلق زندگی می

 .ميليون نفر رسيده است ٣٠به  ٩٩
واقعيت اين است که فاصله دستمزد و خط فقر 

ها نه تنها ترميم نشد، بلکه  درطول تمامی اين سال
جمهوری اسالمی آگاهانه با کاهش مداوم 
دستمزدهای واقعی، باعث افزايش فاصله خط فقر 

نحوی که عموم کارگران و  و دستمزد گرديد، به
زحمتکشان برای داشتن يک زندگی باالی خط 

برابر  ۵تا  ۴شان بايد  فقر، دستمزد و يا حقوق
 . افزايش يابد

تورمی کنونی،   –در بحران اقتصادی رکود 
قدرت خريد دستمزد و به عبارت ديگر دستمزد 

. يابد واقعی کارگران، روز به روز کاهش می
ميزان افزايش بهای حبوبات يک نمونه است که 

شان  های چگونه مزدبگيران روز به روز سفره
 .شود تر می تهی

به گزارش روزنامه همشهری، بهای يک کيلو 
هزار تومان، لوبيا قرمز  ٧٩تا  ٧٠لوبيا چيتی به 

هزار  ۵٨تا  ۵٠هزار تومان، لپه  ۶٠تا  ۴۵
هزار تومان رسيده  ۴٨تا   ۴٠تومان و عدس به 

ها  آخرين بررسی"ی اين روزنامه  نوشته به.  است
شرايط اقتصادی  ٩٧دهد در سال  نشان می

اند  ای بوده که هفت دهک جامعه نتوانسته گونه به
افزايش ".  کالری مورد نياز خود را تامين کنند

آور بهای حبوبات در شش ماه اخير  سرسام

ست که براساس گزارش وزارت صنعت،  درحالی
، ٩٩معدن و تجارت از بهای کاالها در اسفند 

درصد افزايش نسبت به اسفند  ١٢٧بهای عدس با 
تومان رسيده بود و لپه  ۴٠٠هزار و  ٢۶به  ٩٨
 ٣٠٠هزار و  ٣٧درصد افزايش به  ١١۴با 

 !!تومان
البته معضل کارگران و زحمتکشان تنها تامين 

های  امروز خانواده.  نيازهای خوراکی نيست
های مدرسه کودکان،  کارگری برای تامين هزينه

بهداشت و درمان و ديگر نيازهای ضروری 
بيهوده نيست که سال به سال بر تعداد .  اند درمانده

نشينان  آموزان بازمانده از تحصيل و حاشيه دانش
به اعتراف رئيس سازمان .  شود اضافه می

 ۴ريزی استان تهران، بيش از  مديريت و برنامه
درصد از جمعيت اين  ٣١ميليون نفر، برابر با 

های غيررسمی، مناطق  گاه استان در سکونت
ای شهرها و بافت های ناکارآمد زندگی  حاشيه

 .کنند می
کابينه رئيسی اما در برابر اين همه معضالت 
کارگران و زحمتکشان تنها به دادن وعده و شعار 

با حلوا حلوا "داند که  مشغول است، گويا نمی
ها عمل  توده".  شود گفتن دهن شيرين نمی

بينند درست  خواهند اما در عمل چيزی که می می
 .عکس شعار مقامات جمهوری اسالمی است

برای نمونه در اين روزها مقامات کابينه و بويژه 
ميرکاظمی رئيس سازمان برنامه و بودجه مرتب 

اما .  کنند از تدوين بودجه بدون کسری صحبت می
سوال اين است که چرا اين همه از بودجه بدون 

پاسخ اين است !  آورند؟ کسری سخن به ميان می
خواهد به اين بهانه  که جمهوری اسالمی می

های انرژی و تک نرخی  سياست حذف يارانه
هايی که به عيان  کردن ارز را پيش ببرد، سياست

عبارت ديگر  به.  اند آن را بارها به زبان آورده
خواهند با جيب مردم کسری بودجه را  ها می آن

که اين کار تا چه حد  جدا از اين.  تامين کنند
ها آيا اجازه اين حد از پيشروی  ست و توده عملی

نتيجه اين دو !  دهند يا نه؟ را به حکومت می
ها نخواهد بود که  سياست چيزی جز انفجار قيمت

 . تماما به ضرر کارگران و زحمتکشان است
واقعيت اين است که اين وضع برای کارگران و 

کارد به .  زحمتکشان ديگر قابل تحمل نيست
استخوان رسيده و فرياد مردم از اين بيداد تمام 

های سياسی  از بحران.  کشور را فرا گرفته است
های عميق اجتماعی تا فقر و بيکاری و  تا بحران

جمهوری اسالمی .  تورمی  –بحران عميق رکود 
ها پاسخی ندارد  کدام از اين بحران نيز برای هيچ

 .بست قرار گرفته است و در بن
در اين شرايط، شرايطی که مردم ديگر حاضر به 

شان  های زندگی به شکل سابق نيستند و خواست
در شعار کار، نان، آزادی تبلور يافته و از سوی 

ها  ديگر حکومت اسالمی نيز قادر به حل بحران
و به عبارتی ديگر ادامه حکومت به شکل سابق 

. نيست، تغيير به ضرورتی حتمی تبديل شده است
اما اين تغيير تنها با يک انقالب اجتماعی و 
برپايی حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، 

ديدگان جامعه به  به نفع کارگران و ديگر ستم
 .پايان خواهد رسيد

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 کشتار مردم همچنان ادامه دارد

مازندران، ايالم، کردستان و آذربايجان غربی 
رئيس دانشگاه علوم پزشکی ياسوج .  خبر داده اند

نشانه هايی از موج ششم کرونا با :  گفته است
افزايش بيماران در برخی از مناطق اين استان 

نادر توکلی، معاون درمان .  شکل گرفته است
ستاد کرونای تهران با اشاره به اينکه کاهش 
محسوسی در آمار بيماران مبتال به کرونا 

در وضعيت :  مشاهده نمی شود، اعالم کرده است
بيمار جديد  ٨٠٠ثابتی مانده ايم و روزانه 

کرونايی در بيمارستان های تهران پذيرش و به 
مسعود .  همين تعداد هم  ترخيص می شوند

يونسيان، رئيس کميته راهبردی مطالعات 
واکسيناسيون وزارت بهداشت ايران، نسبت به 

: بروز موج ششم کرونا هشدار داده و گفته است
به نظر می رسد که سرعت کاهش بيماری در "

کشور ُکند و يا حتی متوقف شده و نگرانيم 
همانطور که هنوز موج چهارم تمام نشده بود، 
وارد موج پنجم شديم؛ در حال حاضر هم که 
هنوز موج پنجم تمام نشده، موج جديدی آغاز 

مسعود يونسيان، همچنين با نگرانی از ".  شود
توقف روند کاهش تعداد موارد جديد کرونا گفته 

دقيقا اکنون در وضعيت فاصله بين موج : "است
چهارم و پنجم هستيم و اگر قرار باشد دراين 
زمان، موج جديدی سوار شود، قطعا سيستم 
بهداشت و درمان ما را مستهلک می کند که در 
حال حاضر هم خسته شده و هم مجددا تعداد 

 ". مرگ ها باال خواهد رفت
عالوه بر افراد ياد شده، بهرام عين اللهی، وزير 
بهداشت جمهوری اسالمی نيز از قطعی بودن 

او با اشاره .  موج ششم کرونا در آبان ماه خبر داد
درصد جمعيت کشور  ٣۵به اينکه تاکنون تنها 

هر دو دوز واکسن کرونا را دريافت کرده اند، 
تاکيد کرد که هنوز ميزان واکسيناسيون در ايران 

عين اللهی، با توجه به نگرانی های .  کافی نيست
"فزاينده نسبت به شروع موج جديد گفت برای : 

موج ششم کرونا تمهيدات الزم انجام شده و 
". بيمارستان های کشور در حال آماده باشند

بهرام عين اللهی، به عنوان باالترين مقام 
بهداشتی نظام، از آنجا که بيش از همه به پوچ 
بودن اينگونه سخنان توخالی واقف است و به 
خوبی می داند که وزارت تحت امر او اساسا 

و "  تمهيدات الزم"قادر به انجام هيچگونه 
ضروری در امر پيشگيری موج ششم نيست، در 

موج بعدی "نهايت اظهار اميدواری کرد که 
 ".نسبت به موج پنجم سبکتر باشد

به رغم التهاب و نگرانی فزاينده ای که جامعه و 
مسئوالن بهداشتی را فرا گرفته است، مجموعه 
نهادهای گوناگون تصميم گيری در جمهوری 
اسالمی اما همانند دوره های قبل، بدون توجه به 
شکل گيری موج ششم و بدون توجه به جان و 
سالمت و زندگی توده های مردم ايران، هر کدام 

 . ساز خود را کوک می کنند
آموزش و پرورش بر بازگشايی حضوری 

ستاد اقامه .  مدارس در نيمه دوم آبان تاکيد دارد
نماز جمعه، بازگشايی نماز جماعت در تهران و 

به .  ديگر شهرهای ايران را شروع کرده است
گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونای 

 ۵٠تهران رعايت پروتکل های بهداشتی به زير 
گروه های مذهبی و تبليغاتی .  درصد رسيده است

وابسته به حکومت، بيش از هر زمان ديگری 
وارد ميدان برگزاری مراسم های سوگواری شده 

برپايی مراسم مذهبی، بدون رعايت فاصله .  اند
گذاری و زدن ماسک، با اجتماعات بسيار فشرده 
آنچنان رونق پيدا کرده است که رئيس کميته 
راهبردی مطالعات واکسيناسيون وزارت بهداشت 
ايران علت توقف روند کاهش ابتال به کرونا را 

و اختالط جمعيتی قابل "  انتهای ماه محرم"
سفرهای "و "  تعطيالت"در اثر آن و "  مالحظه

و آنهايی که در "  سياحتی و زيارتی داخل کشور
، دانسته "مراسم راهپيمايی اربعين شرکت کردند

 . است
مسئوالن بهداشتی و ستادهای مقابله با کرونا نيز، 
طی دو سال گذشته، آنقدر دستورالعمل های بدون 
پشتوانه اجرايی صادر کرده اند که ديگر احدی 
از آحاد جامعه هشدارهای کرونايی آنان را جدی 

البته خود اين مسئوالن بهداشتی و .  نمی گيرد
ستادهای مبارزه با کرونا نيز بر بی اثر بودن 
دستورالعمل های بهداشتی واقفند و به خوبی می 
دانند که تصميمات نهايی در خارج از حيطه 
مسئوالن بهداشتی توسط خامنه ای و نهادهای 
قدرتمند زير مجموعه او اتخاذ می شود و وزارت 
بهداشت و نهادهای مختلف مقابله با کرونا، صرفا 
معرکه َگردانان دستورالعمل های غير علمی 

 . خامنه ای هستند
حال در چنين وضعيتی از نابسامانی و نگرانی و 
در شرايطی که پيک ششم کرونا در بعضی از 
استان ها مشاهده شده است، هنوز اکثريت جامعه 

اگرچه .  از دريافت واکسن کرونا به دور مانده اند
 ١۴٠٠مهر  ٢٧ابراهيم رئيسی در روز سه شنبه 

 ٧٠در يک حرکت تبليغاتی از واکسينه شدن 
درصد مردم ايران خبر داد، اما آمارهای واقعی 

برای نمونه يکی از .  چيز ديگری می گويند
 ٢۴مسئوالن  بهداشتی کابينه رئيسی در تاريخ 

ميليون از  ٢۵مهر اعالم کرد، تاکنون فقط 
ميليون نفری ايران هر دو دوز  ٨۵جمعيت 

در واقع ابراهيم .  واکسن را دريافت کرده اند
رئيسی برای اثر بخشی رقم واکسيناسيون اعالم 

 ٧٠شده خود، از گفتن اينکه چه تعداد از اين 
درصد هر دو مرحله واکسن را تزريق کرده اند 
و چه ميزان فقط دوز اول را دريافت کرده اند، 

با اين همه، اگر ادعای .  عامدانه پرهيز کرد
ابراهيم رئيسی درست باشد، با اتکا به آمار 

ميليون نفر  ٣۵وزارت بهداشت دست کم  حدود 
درصدی که ابراهيم رئيسی به آن  ٧٠از ميزان

اشاره کرده است، فقط دوز اول واکسن را 
 ٨۵درصد از جمعيت  ٣٠دريافت کرده اند و 

ميليونی ايران نيز هنوز هيچگونه واکسنی 
طبق تحقيقات سازمان بهداشت .  دريافت نکرده اند

جهانی و تجربه عينی کشورهايی که هر دو دوز 
واکسيناسيون را به خوبی انجام داده اند، 
مصونيت عمومی در مقابل کرونا زمانی ايجاد 

درصد کل  ٨٠تا  ٧٠می شود که دست کم 
جمعيت هر کشوری واکسن کرونا را در هر دو 
مرحله و آنهم با رعايت دقيق فاصله زمانی تعيين 

تازه نه .  شده ميان دو دوز، دريافت کرده باشند
هر واکسنی، بلکه واکسن هايی که از فيلتر 
تحقيقاتی سازمان بهداشت جهانی عبور کرده و 

در .  مهر تاييد اين سازمان را به همراه دارند

ايران اما جدای از تاخير چندين ماهه در امر 
واکسيناسيون، که بر اساس دستور مرگبار خامنه 
ای مبنی بر ممانعت از واردات واکسن های 
معتبر جهانی صورت گرفت، روند واکسينه شدن 
مردم نيز به گونه ای پيش رفته است که تاثيرات 
واکسيناسيون در هاله ای از ابهام و بی اعتمادی 

 . فرو رفته است
نگاهی به شيوه واکسيناسيون در ايران، از جمله 
فاصله زمانی تزريق ميان دوز اول و دوم، نوع 
واکسن ها و نيز ورود واکسن های قالبی به 
بازار، نشان می دهد که چرا مسئوالن بهداشتی 
کشور از وزير بهداشت گرفته تا کارشناسان 
حوزه سالمت و بهداشت، از روسای دانشگاه 
های علوم پزشکی گرفته تا رئيس کميته 
راهبردی مطالعات واکسيناسيون وزارت 
بهداشت، جملگی نگران شيوع موج ششم کرونا 

شواهد و تحقيقات صورت گرفته .  در ايران هستند
در ايران حاکی است، همين مقدار از 
واکسيناسيونی که تاکنون صورت گرفته اگرچه تا 
حدودی در کاهش مرگ و مير موثر بوده است، 

 . اما نتايج الزم و درخور را به همراه نداشته است
هفته گذشته يک نهاد پژوهشی  سالمت در ايران 

هزار  ٣٨٨نتايج تحقيقات خود بر روی بيش از 
. نفر از شهروندان استان فارس را  منتشر کرد

اين تحقيق بر اساس مقايسه ميان دريافت کنندگان 
دو دوز واکسن و کسانی که واکس نزده اند، انجام 

بر اساس اين تحقيق که توسط مرکز .  شده است
تحقيقات سياستگذاری سالمت انجام گرفته و 
نتيجه آن را کامران باقر لنکرانی، وزير سابق 

 ٧۴/  ٣بهداشت منتشر کرده است، اسپوتنيک وی 
 ۶۵درصد و سينوفارم  ٧٠/  ٨درصد، استرازنکا 

درصد در کاهش مرگ ناشی از ابتال به کرونا 
در اين تحقيق نکته قابل توجه، .  موثر بوده اند

ميزان پائين بودن تاثير سينوفارم بر ابتال به 
واکسن .  ويروس نسبت به دو واکسن ديگر است

درصد در ميزان ابتالی  ۵سينوفارم به ميزان 
اوليه به ويروس کرونا موثر بوده و واکسن های 

/ ١اسپوتنيک و استرازنکا نيز به ترتيب به مقدار 
درصد در ميزان ابتالی به ويروس  ٣٧/  ٩و  ٣٩

 .موثر بوده اند
حال با توجه به تحقيقات صورت گرفته که 

درصد قدرت پيشگيری  ۵سينوفارم فقط به ميزان 
از عفونت و ابتال به کرونا را دارد، و باز با 

درصد افرادی که  ٨١آگاهی از اين امر که 
تاکنون در ايران واکسينه شده اند، سينوفارم را 
دريافت کرده اند، بهتر می توان فهميد که چرا 
وزير بهداشت و ديگر مسئوالن بهداشتی مدام 
نسبت به بروز پيک ششم کرونا در ايران هشدار 

 .می دهند
هم اينک در انتهای موج پنجم کرونا، هر روزه 

نفر در ايران می ميرند و بيش  ٢٠٠نزديک به 
اين .  هزار نفر هم به کرونا مبتال می شوند ١٠از 

ميزان از مرگ و مير و مبتاليان به ويروس 
کرونا هنوز در شرايط پيش از موج ششم کرونا 

روشن است که با بروز پيک .  در ايران است
بعدی که نشانه های آن طبق گفته های مسئوالن 
وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه های علوم 
پزشکی در استان های مختلف مشاهده شده است، 
توده های مردم ايران با وضعيت بسيار فاجعه 

. بارتری نسبت به موج قبلی مواجه خواهند شد
خصوصا که نشانه های سويه جهش يافته جديد 
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 فساد ذاتی نظم اقتصادی و سياسی حاکم بر ايران

٧درصفحه   

عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، 
برادرزاده عباس عراقچی، معاون امور 
سياسی پيشين وزارت امور خارجه جمهوری 

الملل  اسالمی، رسول سجاد، مدير وقت بين
معاونت ارزی بانک مرکزی را به همراه 
تعداد ديگری از مقامات و  مديران بانک 
مرکزی، به اتهام دريافت رشوه ، مشارکت 
در خريدوفروش غيرقانونی ارز و سوء 

 ٨٠٠ميليون و  ١۵٩مديريت، به ميزان 
هزار يورو  ۵٠٠ميليون و  ٢٠هزار دالر و 
اين احکام برای متهم رديف .  را اعالم کرد

سال حبس تعزيری،  ١٠هللا سيف،  اول، ولی
 ٨تا  ۵سال و بقيه بين  ١٣متهم رديف سوم 

 . سال حبس اعالم شد
مهر، دادستان تهران،  القاصی  ازاين علی پيش

"در مورد اين پرونده گفته بود درنتيجه : 
ها از سوی  نقض مقررات و ترک فعل

کل سابق بانک مرکزی، عالوه بر  رئيس
ميليارد و ٣٠وقوع اخالل در نظام اقتصادی، 

تن  ۶٠ميليون دالر منابع ارزی و ٢٠٠
که چگونه  اين."  شده است ذخاير طال تضييع

ميليون دالر  ١۶٠ميليارد دالر به حدود  ٣٠
تن طال هم ديگر خبری  ۶٠کاهش يافت و از 

دانند و زدوبندهای پشت  نشد، خودشان می
 .  شان پرده

، همتی جايگزين سيف شد ٩٧در مرداد سال 
ترين مرکز مالی دولت با  تا گويا در اين مهم

که  اما پوشيده نبود وقتی.  فساد مبارزه کند
يک نظام فاسد است، تغيير افراد و اجزا 

فساد .  تواند، راهی برای عالج فساد باشد نمی
به حيات خود ادامه داد و افراد و عناصر 

بنابراين .  ها را گرفتند فاسد ديگری جای قبلی
 ۴/    ٨شدن  چيزی نگذشت که خبر گم

ميليارد، دالرهای بانک مرکزی انتشار 
 . يافت

ما "گزارش ديوان محاسبات حاکی بود که  
ميليارد  ۴/    ٨به ازای تخصيص بيش از 

اما ."   دالر هيچ کااليی وارد نشده است
همتی .  مقامات دولتی در پی انکار برآمدند

وگوی ويژه خبری گرچه  نيز، در يک گفت
اين اتفاق در "آن را انکار نکرد، اما گفت 

زمان مديريت بنده نيفتاده اما بايد از اين 
ميليارد دالر   ۴/    ٨موضوع دفاع کنم و اين 

گونه که دوستان ديوان محاسبات گزارش  آن
 ."   اند، نيست داده

اما ماجرای اين پرونده هنوز در جريان بود 
ميليارد   ١۵شدن   که چند ماه بعد خبر گم

 .يورو ديگر انتشار يافت
گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات در 

ميليارد  ١۵حاکی بود که  ٩٩ماه سال  دی
به کشور  ١٣٩٩آبان  ٣٠يورو، تا تاريخ 

بازهم رئيس بانک مرکزی .  بازنگشته است
و روحانی انکار کردند و سرانجام هم تا به 

داند که اين ماجراها به کجا  امروز کسی نمی
 . سروصدا پايان يافت کشيد و چرا بی

که يک نظم اقتصادی و سياسی فاسد  اما وقتی
باشد، روشن است که فساد مالی تنها در يک 
جزء، در بانک مرکزی آن خالصه 

های کشور در  شود، بلکه در تمام بانک نمی
های آن را هم در  نمونه.  جريان است

فقط در .  ايم ها مکررديده فسادهای مالی بانک
ها هم نيست، در تمام نهادهای اقتصادی  بانک

فقط در .  و مالی اين فساد مالی وجود  دارد
مؤسسات اقتصادی و مالی نيز نيست، تمام 

دولتی و  ها و نهادهای دولتی و شبه ارگان
 . مذهبی غرق در فسادند

هنوز مدت زيادی از برمال شدن گسترده 
ترين سطوح دستگاه قضائی  فساد در عالی

حساب درونی  درنتيجه کشمکش و تسويه
باندهای هيئت حاکمه و پرونده سردسته باند 
ارتشا، اکبر طبری، مديرکل امور مالی و 
معاونت اجرايی رياست دستگاه قضائی و 

ازاين  پيش.  تعدادی از قضات نگذشته است
هم مواردی از اين فساد در دستگاه قضائی 

های ديگر دستگاه  در ارگان.  برمال شده بود
 . دولتی نيز وضع بر همين منوال است

تاکنون صدها نمونه از اين فساد مالی در  
ها و نهادهای وابسته  دستگاه اجرائی، ارگان

فساد، دزدی، چپاول و .  به آن افشاشده است
غارت در درون دستگاه اجرائی جمهوری 

که هاشمی  ويژه از هنگامی اسالمی به
ها و نهادهای بوروکراتيک،  رفسنجانی ارگان

های  نظامی و امنيتی دولتی را به بنگاه
ها موظف شدند  اقتصادی تبديل کرد و آن

های خود را تأمين کنند و در  خودشان هزينه
همان حال تقسيم غنائم بازمانده از دوران 

های وابسته به  پهلوی را ميان دارو دسته
ها آغاز کرد، تمام  های آن رژيم و خانواده

دستگاه اجرائی را فراگرفت و در  دوران 
نژاد و روحانی به نهايت خود  خاتمی، احمدی

صدها مورد از اين فسادهای دستگاه .  رسيد
اجرائی که تاکنون علنی شده است، تنها 

های اندکی از فساد فراگيری هستند که  نمونه
درآمد هنگفت .  تمام سيستم را فراگرفته است

نفت و دالرهای آن از طريق همين زد و بند 
داران  با مقامات دستگاه دولتی ميان سرمايه

داران  بنابراين فقط سرمايه.  شود تقسيم می
نيستند که هرسال ميلياردها دالر از اين بابت 

زنند، بلکه بخشی از آن در زد و  به جيب می
بندهای مالی پشت پرده، نصيب خود مقامات 

 . شود دستگاه اجرائی می
گذاری رژيم نيز که اکنون  فساد دستگاه قانون

در رأس آن، يک دزد سرشناس قرار گرفته 
ای دزدی و فساد مالی  صفحه ۵٠٠ که پرونده

او در رأس شهرداری تهران برمال گرديد،  
را دنبال  اما قدرتمندتر از آن است که کسی آن

های  در طول سال. کند، برکسی پوشيده نيست
گذشته موارد متعددی از فساد و زد و بندهای 

اصطالح نمايندگان مجلس برمال  مالی اين به
ها که خود جزئی از سيستم  آن.  شده است

فاسد در سطوح مختلف هستند، با پرداخت 
رشوه و زد و بند با مقامات دولتی و مذهبی 

يابند تا در اين  به مجلس ارتجاع راه می
جايگاه، سهم بيشتری از چپاول و غارت 

که وارد مجلس  وقتی.  عايد خود سازند
شوند، از طريق زد و بند با مقامات  می
داران،  باالی دستگاه اجرائی و سرمايه رده

آورند و در  های کالن به دست می ثروت
شان هم  يا به مديران  پايان دوره نمايندگی

يابند،  سطح باالی دستگاه اجرائی ارتقاء می
يا حداقل، به مديران مؤسسات دولتی و 

ها  بگير ده غيردولتی از نمونه مديران حقوق
های تابع آن  ميليونی وزارت نفت و شرکت

 . گردند تبديل می
در رأس تمام اين دستگاه دولتی فاسد نيز  

فقيه و تشکيالت خصوصی وی  شخص ولی
قرارگرفته که يک امپراتوری مالی  مختص 
خود را برپا ساخته با چندين نهاد که صدها 
موسسه مالی، صنعتی و خدماتی را در 
اختياردارند و تابع هيچ قانونی نيستند و به 

کسی  .  ای پاسخگو نيستند کسی هم جز خامنه
ً نمی گذرد و  ها چه می داند در درون آن دقيقا

کند حتی در مواردی که  کسی هم جرئت نمی
ها به بيرون  هايی از فساد درونی آن گوشه

روشن .  کند، آن را پيگيری کند درز پيدا می
است که يک چنين نظمی بايد سرتاپا غرق 

اما .  ويژه فساد مالی باشد در انواع فساد، به
فساد مالی در ايران اشکال بسيار متعددی به 

گری گسترده نيز  قاچاقچی.  گيرد خود می
شکلی از همين فساد در جمهوری اسالمی 

های رژيم،  است که باالترين مقامات و ارگان
پليسی و امنيتی   -های نظامی ويژه ارگان به

 . رژيم در آن دست دارند
مهرماه،  مير سليم در نطق ميان  ٢٧روز 

دستور خود در نشست علنی مجلس ارتجاع 
درصد از قاچاق فقط   ٧٠:  اسالمی گفت

پوشيده نيست .  متعلق به يکی از بنادر است
تواند فقط کار  که قاچاقی در اين حجم نمی

در ايران .  گير گمرک باشد مقامات رشوه
بنادری وجود دارد که جز سپاه پاسداران 

از .  ها را ندارد کسی امکان دسترسی به آن
طريق همين بنادر است که بخش عمده 
قاچاق، خواه صادرات و واردات کاالهای 

. گيرد معمولی يا مواد مخدر صورت می
نژاد در جلسه سران سپاه از  زمانی که احمدی

برادران قاچاقچی خود صحبت کرد، 
گری سپاه پاسداران  منظورش همين قاچاقچی

 .   بود
که تحت حاکميت جمهوری اسالمی، فساد  اين

ای وجود  سابقه مالی بايد در اوج و ابعاد بی
داشته باشد، فقط از اين بابت نيست که در 

داری حاکم است، بلکه از  ايران نظم سرمايه
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ذات دولت استبدادی دينی اسالمی ناشی 
ترديدی نيست که در هرکجا نظم .  گردد می

داری حاکم است و قانون بنيادی آن،   سرمايه
کسب حداکثر سود و انباشت سرمايه ، فساد 

های مالی  مالی، دزدی، ارتشا، بندوبست
پشت پرده، بايد به درجات و اشکال مختلف 
ً مرتبط  وجود داشته باشد و اين فساد عمدتا

دار با  های طبقه سرمايه است با زد و بند
های کارگر و  اما توده.   بوروکراسی دولتی

ويژه در کشورهايی که الاقل  زحمتکش به
دمکراسی پارلمانی بورژوائی وجود دارد، با 

اند از طريق آزادی  مبارزات خود کوشيده
های نظارت در همان  مطبوعات و ارگان

ای که در چهارچوب نظم سرمايه  محدوده
امکان دارد، تا حد ممکن اين فساد را تحت 

بنابراين فساد مالی در اين .  کنترل درآورند
کشورها قابل قياس با کشوری که در آن 
استبداد و ديکتاتوری عريان حاکم است،  

اما در ايران معضل حتی فراتر از .  نيست
. های استبدادی است شيوع فساد در رژيم

های استبدادی در کشورهای ديگر هم  رژيم
وجود داشته و دارند، اما گستردگی فساد نظم 

. ها نيز قابل قياس نيست حاکم بر ايران با آن
فردی از  در ايران نوع ويژه و منحصربه

رژيم استبدادی و ديکتاتوری عريان حاکم 
فقيه  در رأس اين نظام فردی به نام ولی. است

ها و  قرارگرفته که تمام مقامات ارگان
نهادهای دولتی مستقيم و غيرمستقيم انتصابی 

در اينجا هيچ بحث و نظارتی ولو . وی هستند
به شکل بوروکراتيک و حتی به شکل نظامی 

تواند  های نظامی، نمی آن  نظير ديکتاتوری
ای و  فقط خامنه در ايران نه. وجود داشته باشد

تمام افراد وابسته به تشکيالت وی از 
تواند از  مصونيت برخوردارند و کسی نمی

ها خبر داشته باشد، بلکه  ثروت و دارائی آن
ثروت و دارائی تمام مقامات جمهوری 

 .  اسالمی مشمول اصل محرمانگی است
در اين ديکتاتوری عريان که تمام مقامات 
غرق در فسادند، به شکلی کامالً صريح  و 
رسمی  بر محرمانه بودن ثروت و دارائی 

ها  ترين آن مقامات کشور از باالترين تا پائين

اين را در هيچ رژيم .  تأکيد شده است
استبدادی ديگری به اين صراحت و 
رسوايی، جز دولت دينی حاکم بر ايران 

اگر به همين بحثی که اين .  توان يافت نمی
" روزها در مجلس ارتجاع اسالمی درباره 

در جريان "  طرح شفافيت اموال مسئوالن
است، نگاه کنيم، بحث بر سر قانون محرمانه 

به  ٩۴بودن اموال مسئوالن است که در سال 
تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد که 
اکنون  مجلس ارتجاع هم در بررسی مجدد  

مسئله  اين است که .  زند بر آن مهر تائيد می
های مقامات و  کسی نبايد از ثروت و دارائی

مسئولين حتی دست چندم نظام نيز آگاه باشد 
ها را افشا کرد، مجازات هم  و اگر کسی آن

طرح شفافيت اموال "  پس .  شود می
ای است؟  در اين ميان چه صيغه"  مسئوالن

بحث بر سر .   يک بازی برای فريب مردم
اين است که آيا بر طبق مصوبه مجمع 
تشخيص نظام،  ثبت اموال مسئوالن در 
سامانه دستگاه قضائی برای دسترسی برخی 

ها و نهادهای رژيم، اجباری باشد يا  ارگان
اختياری  و نه علنی شدن آن برای آگاهی 

 . مردم ايران
رئيس کميسيون قضائی مجلس ارتجاع  نايب

"اخيراً گفت در اين طرح اينکه اموال : 
رسانی عمومی بشوند يا  مسئوالن اطالع

نشوند اصالً مطرح نبوده، بلکه فقط در پی 
اين بوديم که اختياری بودن ثبت اموال و 

 ."ها را برداشته و اجباری کنيم دارايی
رئيسه مجلس نيز در واکنش  سخنگوی هيئت

"به همين موضوع گفت اصل بر محرمانه : 
بودن و امنيتی بودن اطالعات همه مسئوالن 

مردم .  ماجرا به قدر کافی واضح است" است
های کالن مقامات و  ايران نبايد از دزدی

 . مسئوالن رژيم آگاه شوند
با اين توضيحات روشن است که چرا فساد، 
ذاتی نظم موجود در ايران است، تمام ارکان 
و اجزاء آن را فراگرفته است  و جز با 
دگرگونی کليت اين نظم، راهی برای 

 .برانداختن اين فساد نيست
 
 

در پاره ای از کشورها "  دلتاپالس"کرونا با نام 
با توجه به اينکه در هفته .  مشاهده شده است

گذشته چندين شهر از رنگ نارنجی به رنگ 
قرمز اضافه شدند، همه شواهد از شروع موج 

حال در .  جديد کرونا در کشور خبر می دهند
چنين وضعيتی پر خطر و در شرايطی که التهاب 
و نگرانی همه را فرا گرفته است، مسئوالن 
کشور از خامنه ای گرفته تا ابراهيم رئيسی، از 
وزير بهداشت گرفته تا وزارت آموزش و 
پرورش، از ستاد اقامه نماز جمعه گرفته تا هيئت 
های عزاداری، نه تنها کمترين اقدامی برای 
ممانعت و پيشگيری از موج ششم کرونا نکرده 
اند، بلکه در عرصه های گوناگون زمينه های 
شيوع و گسترش موج جديد را هم فراهم کرده 

 . اند
: سخنگوی آموزش و پروش اعالم کرده است

واکسيناسيون دانش آموزان شرط بازگشايی 
معاون آموزش و پرورش گفته .  مدارس نيست

هزار نفر جمعيت از  ٣٠٠شهرهای زير :  است
هزار نفر از  ٣٠٠اوايل آبان و شهرهای بيش از 

با دستور ستاد .  نيمه دوم آبان بازگشايی می شوند
اقامه نماز، از جمعه پيش برگزاری نماز جمعه 
در تهران و صدها شهر کوچک و بزرگ ديگر 

هيئت های عزا داری به شدت .  آغاز شده است
 . فعال شده اند

تاکيد بر بازگشايی مدارس و بی توجهی به 
شرايط کرونايی جامعه در شرايطی است که هم 

نفر می ميرند و  200اينک روزانه حول و حوش 
هزار نفر هم به کرونا  ١٠هر روزه بيش از 

حال در چنين وضعيت مرگباری .  مبتال می شوند
که سراسر جامعه را فرا گرفته است، واکنش ها 
و تناقض گويی های مسئوالن جمهوری اسالمی 
درست همانند روزهای آغازين ورود کرونا به 
ايران شتاب گرفته و هر نهاد و ارگانی  بی توجه 

. به سالمت و جان مردم، ساز خود را می زند
روشن است تا زمانی که اين وضعيت بر کشور 
حاکم است، تا زمانی که رژيم تبهکار جمهوری 
اسالمی بر جان و زندگی مردم چنگ انداخته 
است، به صرف دل بستن به سخنان تبليغاتی 
مسئوالن جمهوری اسالمی، ويروس کرونا از 
ايران رخت بر نمی بندد و اظهار اميدواری 

موج بعدی نسبت "وزير بهداشت مبنی بر اينکه 
، کمترين گشايشی "به موج پنجم سبکتر باشد

پوشيده نيست با بودن .  برای مردم نخواهد بود
ويروس کرونای مهلک تری به نام جمهوری 
اسالمی، نه تنها رهايی از اين وضعيت مرگبار 
ممکن نيست، بلکه کشتار توده های مردم ايران 
چه با شيوع موج های پياپی ويروس کرونا و چه 

. بدون ويروس کرونا همچنان ادامه خواهد داشت
از اين نظر هر اقدام جدی و موثر عموم توده 
های مردم ايران در رويارويی با ويروس کرونا، 
قبل از هر چيز بايد به کارزاری موثر در مسير 
مقابله جهت نابودی ويروس مرگبارتری به نام 

 .سويه جهش يافته جمهوری اسالمی باشد
 
 
 

 کشتار مردم  فساد ذاتی نظم اقتصادی و سياسی حاکم بر ايران
 همچنان ادامه دارد

 رژيم جمهوری اسالمی را
بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و  

 قيام مسلحانه برانداخت
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٩درصفحه   

اعتصاب، گسترش دامنه اعتصاب و افزايش شمار  
آنگاه با پذيرش  .کننده همراه بود   کارگران اعتصاب 

های کارگران از جانب بعضی    برخی خواست 
تک    طور تک   کارفرمايان، پروسه پايان اعتصاب به 

و پراکنده در اين يا آن شرکت و شروع مجدد کار  
در ادامه اما با خلف وعده برخی از اين  .  آغاز شد 

ً مجزا در   کارفرمايان، اعتراض و اعتصاب عمدتا
اين  .  شده است   اين يا آن شرکت از سر گرفته 

ها گرچه سراسری نيست اما اوالً مهر و    اعتصاب 
ها    های اعتصاب سراسری بر آن   نشان خواست 

ً گويای اين واقعيت است که    حک  شده و ثانيا
اعتراض و مبارزه در نفت ادامه دارد و کارگر نفت  

ورود خود به صحنه مبارزه    ٩٩ که از تابستان سال  
علنی و گسترده را اعالم نموده، تا رسيدن به  

در اين  .  مطالبات خود صحنه را ترک نخواهد کرد 
توان به چند نمونه از اعتراضات کارگران    مورد می 

های اخير اشاره نمود که    نفت در روزها و هفته 
ور بودن مشعل    گويای ادامه اعتراض و شعله 

 .اعتصاب و مبارزه در نفت است 
ای در    مهر کارگران پروژه   ٢٧ شنبه    روز سه 

های سازه پاد، پارس قدرت، کيان نصب    شرکت 
پتروشيمی بوشهر، بنا به    ١ مستقر درسايت  

شده بود، دوباره دست از    فراخوانی که از قبل اعالم 

های کارفرما    اين کارگران که با وعده .  کار کشيدند 
روز    ٢٠ در مورد افزايش دستمزد و اجرای طرح  

روز مرخصی و برخی مطالبات ديگر    ١٠ کار  
ها، به سرکار    ازجمله بهبود وضعيت خوابگاه 

بازگشته بودند، پس از خلف وعده کارفرما دست به  
مهر کارگران بخش    ٢۴ روز شنبه  .اعتصاب زدند 

آوران در اعتراض به عدم    تعميرات پتروشيمی فن 
های مسئولين شرکت دست به اعتراض    تحقق وعده 

در همين روز کارگران شرکت تنانير  .  و تجمع زدند 
در مقابل فرمانداری عسلويه تجمع اعتراضی برپا  

پيش از آن نيز رانندگان خودروهای نيمه  .  کردند 
کنگان با تجمع در ميدان    ٢ سنگين شاغل در پارس 

کارگران  .  نخل خواستار افزايش حقوق شده بودند 
ارکان ثالث در پتروشيمی ماهشهر نيز با خواست  

پيمايی    کوتاه شدن دست پيمانکار دست به تجمع و راه 
ای شرکت    مهر کارگران پروژه   ١٩ دوشنبه  .زدند 

دو      ساپک در عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت 
ماه حقوق و برای ساير مطالبات خود دست از کار  

دوازده مهر  .  کشيده و تجمع اعتراضی برپا کردند 
کارگران ارکان ثالث شاغل پتروشيمی ازجمله  

فارس در منطقه ويژه    کارگران هلدينگ خليج 
اقتصادی برای دومين روز متوالی دست به تجمع  

پيمايی    های بندر ماهشهر راه   زده و سپس در خيابان 
يازده مهر کارگران پااليشگاه گاز بيد بلند  .  کردند 

ده مهر کارگران  .  دست به اعتصاب و تجمع زدند 
برداری نفت و گاز    واحد ترابری شرکت بهره 

زاگرس جنوبی در منطقه عملياتی پارسيان، آغار و  

دالن در شيراز و رانندگان مناطق عملياتی نار و  
کارگران  پترو  .  کنگان به اعتصاب روی آوردند 
اند چنانچه به    پااليش کنگان هشدار داده 

هايشان رسيدگی نشود دست به اعتصاب    خواست 
ها تنها چند نمونه از اعتصابات و    اين .  خواهند زد 

اعتراضات پراکنده کارگران پيمانی نفت و گاز در  
اعتراض و اعتصاب در نفت به  .  سه هفته اخير است 

 .خاطر خلف وعده پيمانکاران همچنان ادامه دارد 
اين واقعيت بر هر کارگر آگاهی روشن بود که  
اعتصاب سراسری کارگران پيمانی نفت که در  
روزهای پايانی خرداد آغاز شد،  هرچقدر  
درازمدت، هرچقدر تأثيرگذار و با هر ميزان  

. داشت   دستاورد و موفقيت، سرانجام بايد پايانی می 
اين، خصوصيت و منطق هر اعتصاب است که  

شود، در ادامه با مسائل    هايی آغاز می   حول خواست 
شود، پيشروی    جديد و معضالتی چنگ در چنگ می 

کند و بسته به توان خويش و توازن    نشينی می   يا عقب 
های خود را    قوا، اگر بتواند تمام يا بخشی از خواست 

کند و سرانجام، اعتصاب    بر کارفرما تحميل می 
يابد تا    اعتصاب پايان می .  گيرد   پايان می 

کننده توان و انرژی خود را ترميم و    اعتصاب 
بازسازی کند، نقاط ضعف و کمبودهای اعتصاب را  
شناسايی و برطرف سازد و خود را برای اعتصاب  

اعتصاب فراگير و  .  بعدی تجهيز و آماده کند 
پااليشگاه و    ١١۴ سراسری نفت که بيش از  

های گوناگون نفت و گاز در    پتروشيمی و شرکت 
هزار کارگر را    ١٠٠ استان و نزديک به    ١۵ 

ترين    ترين و برجسته   دربرگرفت و تا اين لحظه مهم 
اعتصاب سراسری کارگران پيمانی نفت در يک  
ربع قرن اخير بوده است، از اين قاعده مستثنا نبود و  

 . مستثنا نيست 
نظير، متحد و    همگان شاهد بوديم که اين اعتصاب کم 

هماهنگ و همزمان در چندين شرکت، بسيار  
پرقدرت آغاز شد و در ادامه ، کارگران بيشتری را  

تر    تر و متشکل   به درون خود کشيد و بسی پرقدرت 
ها و کمبودهايی اگر در اين دو    ضعف .  ادامه يافت 

مرحله وجود داشت در برابر قدرت و عظمت  
. آمد   باخت و به چشم نمی   اعتصاب اما رنگ می 

مرحله بعدی يعنی پايان اعتصاب اما متأسفانه به  
." داليل مشخص از اين خصوصيت برخوردار نبود 

دهی اعتراضات کارگران پيمانی    شورای سازمان 
که با  )  دهی   پس شورای سازمان   ازاين "(  نفت 

خرداد به اعتصاب سراسری اعالم    ٣٠ فراخوان  
موجوديت نمود و در جريان اعتصاب و  

های آن نقش مهمی ايفا کرد و مرحله اول و    پيشروی 
ً خوبی پشت سر   دوم اعتصاب را با نتايج نسبتا
گذاشت، در مرحله سوم اعتصاب اما از انجام کامل  

دستاوردهای اعتصاب  .  وظايف خويش بازماند 
سراسری کارگران نفت در پرتو فعاليت آگاه گرانه  
کارگران آگاه و پيشرو و در پرتو فعاليت  

کس    را هيچ "  دهی   شورای سازمان "گرانه    سازمان 
های متعدد شورای    بيانيه .تواند انکار کند   نمی 

موقع و حاوی    های به   گيری   دهی، موضع   سازمان 
رهنمودهای مشخص، افشای توطئه ايجاد شورای  
اسالمی، افشا و مقابله با ترفند حکومتی درزمينهٔ  
نماينده تراشی برای انحراف و پايان زودهنگام  

های کارگران و    اعتصاب، فرموله کردن خواست 
تعيين کف مطالباتی که کارگران بر آن پايه با  

های مؤثر    پيمانکاران وارد مذاکره شوند، خبررسانی 

تر شدن صفوف اعتصاب و از همه    و مشوق متراکم 
تر درهم شکستن فضای شبه پادگانی حاکم در    مهم 

ده و    -نفت، پذيرش افزايش دستمزد، طرح بيست 
ها و غذاخوری و    بهبود بخشيدن به وضعيت خوابگاه 

غيره توسط برخی پيمانکاران از کمترين خدمات و  
در نشريه کار در  .  دهی است   نقش شورای سازمان 

شده که    مورد اين دستاوردها مقاالت متعددی نوشته 
اينجا بحث بر سر اين  .  اينجا قصد تکرار آن نيست 

ً متحد و   است که اعتصاب سراسری نفت که نسبتا
يکپارچه و هماهنگ آغاز شد و ادامه يافت چرا در  
مرحله پايانی نتوانست متحد و هماهنگ و يکپارچه  

 . عمل کند 
ها و مؤسسات    پوشيده نيست که تعدد شرکت 

در عين آنکه نقطه  )  واحد   ١٠٠ بيش از  (اعتصابی 
قوت اعتصاب سراسری بود اما پراکنده بودن  

ها فاکتور بسيار مهمی بود که    ازحد اين واحد   بيش 
تصميمات جمعی و سراسری و چگونگی برخورد  
با پيمانکاران و ادامه اعتصاب يا پايان آن را اگر  

. ساخت   نگوييم غيرممکن،  الاقل بسيار دشوار می 
ها    از زمانی که ادعای پذيرش برخی از خواست 

توسط تعدادی از پيمانکاران آغاز شد و در برخی  
ها جنبه عملی به خود گرفت، پروسه    شرکت 

بازگشت به کار و پايان اعتصاب در اين يا آن  
خطر عمده اين بود که  .  شرکت نيز آغاز شد 

پيمانکاران در مذاکرات مجَزا با کارگران در اين يا  
زنی شوند و با پذيرش ناقص    آن واحد وارد چانه 

رغم    علی .  ها، توافقاتی را شکل دهند   برخی خواست 
ها برای    دهی کف خواست   اينکه شورای سازمان 

ً پايان اعتصاب را تعيين   ورود به مذاکره و احيانا
های مجَزا و جداجدا با    نمود، اما مذاکره واحد 

شورای  .  تر آغازشده بود   پيمانکار عمالً قبل 
دهی درواقع مذاکره با پيمانکاران را مجبور    سازمان 

های آن از نمونه اينکه نبايد    بود تأييد کند و توصيه 
عجوالنه وارد مذاکره شد، تأثير چندانی در اين روند  

ازآنجاکه پيوند و ارتباط شورای  .  نداشت 
دهی با توده کارگران محدود بود و خود    سازمان 

توانست در مقياس سراسری به نمايندگی از    نمی 
زنی شود، ادامه    طرف کارگران وارد مذاکره و چانه 

عمالً به خود کارگران در    يا پايان اعتصاب 
در  .  واحدهای مجزا از هم و پراکنده واگذار شد 

غياب يک هيئت نمايندگی در مقياس سراسری که  
بتواند ادامه يا پايان اعتصاب را هماهنگ سازد، از  
اواسط مرداد شمار کارگران و واحدهايی که کار را  

اندک فزونی گرفت و درنهايت    ازسر گرفتند اندک 
طور رسمی اعالم شود، اعتصاب    آنکه جايی به   بی 

 . در شکل سراسری از نفس افتاد و خاموش شد 
دهی البته از طريق صدور    شورای سازمان 

دهنده و تعيين سقف    های متعدد و آگاهی   بيانيه 

١٠از صفحه   

 حل غلبه بر پراکندگی اعتصابات کارگران پيمانی  نفت و راه
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ها برای مذاکره با پيمانکاران و نحوه پايان    خواست 
اعتصاب سعی نمود الگوی واحدی را ترويج کند و  
ميان مراکز مختلف و متعدد و پراکنده نوعی  

شورای  .  هماهنگی ايجاد کند که توفيقی نيافت 
تير با    ١٣ مورخ    ۵ دهی در بيانيه شماره    سازمان 
ضمن اشاره به اينکه  "  اعتصاب ادامه دارد "عنوان  

پيمانکاران در اين يا آن شرکت با پيشنهاد برای  
اند و با تأکيد بر اينکه    خاتمه اعتصاب جلوآمده 

نبايد اجازه دهيم با  "  اعتصاب سراسری است نوشت 
ای به    های پراکنده در اينجاوآنجا خدشه   پيشنهاد 

دهی توصيه    شورای سازمان ".  اعتصاب وارد شود 
طور يکدست    کرد کارگران در سطح سراسری به   می 

تير    ١٧ مورخ    ۶ در بيانيه شماره  .  برخورد کنند 
بايد در مورد نتيجه اعتصاب و رسيدن به  "  نوشت 

هايمان و اينکه در چه شرايطی پای مذاکره    خواست 
دهی،    شورای سازمان "  جويی کنيم   رويم چاره   می 

تالش پيمانکاران برای ايجاد چنددستگی درميان  
کارگران با دادن حداقل امتياز به بخشی از کارگران  

. ها به بازگشت به سرکار را هشدار داد   و ترغيب آن 
ها و    رغم اين نگرانی   دهی علی   شورای سازمان 

هشدارها اما با مشکالت حاکم بر مراکز جداجدا و  
پراکنده و نياز اعتصاب به يک تشکل سراسری  

تير،    ٢٢ مورخ    ٧ در بيانيه شماره  .  بيگانه نبود 
ضمن اشاره به گستردگی و پراکندگی مراکز نفت و  

به دليل محروميت از  "  گاز و تعدد پيمانکاران نوشت 
يک تشکل سراسری تعيين نمايندگان سراسری و  
قراردادهای سراسری درحال حاضر مشکل  

اين واقعيت تلخ اما انکارناپذيری بود که به آن  ".است 
کار مشخصی برای حل آن    شد گرچه راه   اعتراف می 
شد و گام عملی محسوسی برای آن    ترسيم نمی 

تير در    ٢۴ مورخ    ٨ بيانيه شماره  .  شد   برداشته نمی 
های چهارگانه برای ورود    عين تعيين کف خواست 

های بعدی نيز بر آن تأکيد شد،    به مذاکره که در بيانيه 
عمالً راه مذاکره و توافقاتی را که پيش از آن  

  ٢٨ مورخ    ٩ بيانيه شماره  .  آغازشده بود هموار کرد 
مرکز نفت    ١١۴ تير از گسترش دامنه اعتصاب به  

داد اما روشن بود که    و گاز و پتروشيمی خبر می 
تواند اعتصاب و موضوع مذاکره با    نتوانسته و نمی 

پيمانکاران را در مجموعه اين حجم بزرگ از  
بيانيه  .  مراکز نفت و گاز و پتروشيمی هماهنگ کند 

بر انتخاب نمايندگان در اين مراکز از نمونه  آنچه  
در هفشجان شکل گرفت تأکيد نمود تا اين نمايندگان  
بتوانند چندوچون مذاکره با پيمانکاران را در  

ضرورت انتخاب نماينده در مراکز نفتی  .  گيرند   دست 
" حياتی "و دخالت گری بيشتر کارگران يک امر  

رهنمود انتخاب نمايندگان در هريک از  .   خوانده شد 
گيری تشکل    توانست مبنای شکل   مراکز نفتی می 

ريزی کند که البته با    مستقل در اين واحدها را پايه 
درست يک ماه بعد از آغاز  .  تأخير عنوان شد 

  ١ مورخ    ١٠ اعتصاب سراسری، بيانيه شماره  
روشن است که هر اعتصابی  "  مرداد نوشت 

حل    اما از ارائه راه "  شروعی دارد و پايانی دارد 
موقع اعتصاب بازماند و بار    برای  چگونگی پايان به 

عنوان مبنای مذاکره    ديگر بر چهار خواست قبلی به 
های    در بيانيه .  و شرط پايان اعتصاب تأکيد کرد 

مرداد نيز از    ١٩ و    ٣ مورخ    ١٢ و    ١١ شماره  
دستاوردهای اعتصاب سخن به ميان آمد و بر ادامه  

ی اعتصابی که خصلت    ادامه .اعتصاب تأکيد شد 
 .باخته بود   سراسری بودن آن رنگ 

رغم اينکه اينجاوآنجا تأثيرات نسبی    ها به   اين بيانيه 
و    –مثبت و مفيدی برجای گذاشت اما  نتوانست  

ها برای مذاکره و نحوه    حول خواست    -توانست   نمی 
اعتصاب  .  خاتمه اعتصاب هماهنگی ايجاد کند 

طور که    ها همان   رغم همه اين تالش   سراسری علی 
رغم ادامه اعتصاب در    ازاين نيز اشاره شد به   پيش 

رغم آغاز اعتصاب مجدد در اين    اين يا آن واحد و به 
های پيمانکاران به کار    يا آن واحدی که با وعده 

آرام تضعيف شد و به خاموشی    بازگشته بودند، آرام 
دهی    بيانيه رسمی که شورای سازمان   ١٢ از  .  گراييد 

تای    ٩ شده،    انتشار داده و در کانال تلگرامی آن درج 
آن در همان ماه اول اعتصاب انتشاريافته و دو تا در  

از نيمه دوم مرداد که درواقع  .  نيمه اول مرداد 
پروسه بازگشت به کار کارگران تشديد شد، تنها يک  
بيانيه رسمی انتشار يافت که اين موضوع نشان از  
اين واقعيت داشت پروسه اتمام اعتصاب و بازگشت  

ازپيش تسريع شده و شورای    کارگران به کار، بيش 
شده قرار    دهی را نيز در برابر عمل انجام   سازمان 

 .داده است 
نشريه کار از همان آغاز اعتصاب سراسری نفت  
ضمن حمايت از اعتصاب و مطالبات کارگران و  

دهی، خطرهايی که در غياب يک    شورای سازمان 
کننده، اعتصاب را    هيئت نمايندگی و تشکل هماهنگ 

  ٩٢٩ نشريه کار شماره .  کرد هشدار داد   تهديد می 
اعتصاب سراسری  "در مقاله   ١۴٠٠ تير   ٢٨ مورخ  

 "نوشت "  کارگران نفت، ادامه يا پايان زودهنگام؟ 
موضوع بسيار مهم اين است که نگذاريم کارفرما از  
پراکندگی مراکز نفت و گاز و پتروشيمی و در  
غياب يک هيئت نمايندگی که در مقياس اعتصاب  

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

. های کارگران، توافقاتی را شکل دهند   کف خواست 
يکجا فالن خواست، جای ديگر خواست ديگر و  
جای ديگر بخشی از اين يا آن خواست را مبنای  
توافق و بازگشت به کار کارگران قرار  

روشن است که اگر با اين تاکتيک مقابله  ...دهند 
هايی    نشود، امکان اينکه پيمانکاران اينجاوآنجا وعده 

به کارگران بدهند و با ساماندهی نوعی از توافق  
بتوانند نيات شوم خود را عملی کنند و اعتصاب  

شود و در بدترين    کارگران را بشکنند  بيشتر می 
حالت اين خطر وجود دارد که نيروی اعتصاب  

و در ادامه پيرامون نياز مبرم اعتصاب  "  ريزش کند 
يک نياز    در لحظه فعلی اعتصاب، اين "چنين نوشتيم 

مبرم و حياتی است که تشکلی که سکان رهبری  
اعتصاب سراسری را در دست دارد، اعتصاب و  

تری از توازن قوای موجود    همچنين برداشت عينی 
 ."ميان اعتصاب و مخالفان آن داشته باشد 

  ١۴٠٠ مهر   ۵ مورخ    ٩٣٩ در نشريه کار شماره  
مبارزات و نيازهای مبرم مرحله کنونی  "مقاله   

از ضرورت شناخت ضعف  "  کارگران پيمانی نفت 
و کمبودها و پاسخ درست و اصولی به آن و از  

کننده    ضرورت ايجاد يک تشکل مستقل هماهنگ 
صحبت کرديم و فقدان آن را يک ضعف اساسی در  
لحظه فعلی مبارزات کارگران پيمانی نفت ارزيابی  

گرفته در مراکز    ای شکل   های نطفه   نموده و از تشکل 
تواند پايه تشکل    فقط می   اعتصاب سخن گفتيم که  نه 

مستقل کارگری در هر واحد باشد بلکه از پيوند اين  
توان تشکل مستقل و سراسری    ها است که می   تشکل 

ای نفت را سازمان داد که    کارگران پيمانی و پروژه 
های مبرم مرحله کنونی مبارزات    يکی از ضرورت 

ها است و    اين کارگران و تعميق مبارزات آن 
به علت همين کمبود و ضعف اساسی است  "  نوشتيم 

ها شرکت در ادامه يا پايان اعتصاب    که کارگران ده 
ونيز شرايط پايان اعتصاب نتوانستند متحد و  

گيری کنند و ادامه يا توقف    هماهنگ تصميم 
اعتصاب عمالً از يک رهنمود سراسری مرتبط با  

 ."توده کارگران محروم ماند 
پايان هماهنگ اعتصاب سراسری همراه با تحقق  

های مشترک کارگران اما زمانی    بيشترين خواست 
کننده    شد که يک تشکل مستقل هماهنگ   ميسر می 

ترين و    اعتصاب متشکل از نمايندگان الاقل بزرگ 
ترين مراکز اعتصاب در شهرها و مناطق    مهم 

مختلف سکان رهبری اعتصاب را به دست  
فقط به دليل    دهی نه   شورای سازمان .  گرفت   می 

گستردگی و پراکندگی مراکز اعتصاب و محدوديت  
توانست اطالعات و تحليل    ارتباط با اين مراکز نمی 

دقيق و ارزيابی عينی و دقيقی از چندوچون موقعيت  
  کارگران و اعتصاب و سطح تمايل و سقف 

برای مذاکره يا توافقات حاصله با    ها   خواست 
پيمانکاران  و سرانجام گرايش کارگران به ادامه يا  
پايان اعتصاب داشته باشد، بلکه ازآنجاکه تشکلی  
محروم از حضور مؤثر و فعال  در محيط کار و  

ها و    رغم همه تالش   ميان توده کارگران بود، به 
توانست نقش يک تشکل مستقل    خدماتش اما نمی 

کننده و مرتبط با محيط کار را    سراسری هماهنگ 
اين آن ضعف و کمبود بزرگ  .  ايفا کند و نکرد 

اعتصاب سراسری، درازمدت و باشکوه کارگران  
پيمانی نفت و گاز و پتروشيمی است که برای از  

نفت نيازمند  .  ميان برداشتن آن بايد مجدانه تالش کرد 
های    ها و تشکل   تشکلی است که قادر باشد کميته 

های کار را باهم مرتبط و هماهنگ    مستقل محيط 
نفت نيازمند تشکل مستقل هماهنگی است که  .  سازد 

گرفته و با توده کارگران    در درون کارگران شکل 
دهی    شورای سازمان .  پيوند و ارتباط زنده داشته باشد 

که خود نيز به اين ضعف واقف است و انتخاب  
نمايندگان کارگری در مراکز مختلف را ترويج  

. تواند در اين راستا نقش مفيدی ايفا کند   کرد، می   می 
مشکل پراکندگی مراکز نفت و گاز و اعتصابات  

ای در اين مراکز    پراکنده کارگران پيمانی و پروژه 
 .توان حل کرد   را تنها با چنين تشکلی است که می 

 

٨از صفحه   

 حل غلبه بر پراکندگی اعتصابات کارگران پيمانی  نفت و راه
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٨درصفحه   

ماه از آغاز اعتصاب فراگير  ۴که بيش از  اکنون
و سراسری کارگران پيمانی نفت و گاز و 

گذرد، اگرچه جنبه سراسری اين  پتروشيمی می
تر شده و  رنگ رنگ و کم تدريج کم اعتصاب به

آنکه رسماً حرفی از پايان آن به ميان آيد اما  بی
عمالً فروکش نموده است، با اين وجود اعتراض 

. در نفت و گاز و پتروشيمی همچنان ادامه دارد
آغاز اعتصاب همزمان در چندين شرکت نفت و 
گاز و پتروشيمی و پااليشگاه و سکوهای نفت و گاز  

های جديد به    ها و بخش   تا مدتی با پيوستن شرکت 

١٠ 
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 حل غلبه بر  نفت و راه
 پراکندگی اعتصابات کارگران پيمانی 

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  
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