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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

جمهوری اسالمی رفتنی است، 
 عادی سازی شرايط ممکن نيست

 
. بحران انقالبی سراپای جامعه را فرا گرفته است

ژرفای اين بحران به حدی است که راه استمرار 
در .  جمهوری اسالمی را از هر سو بسته است

. عرصه اقتصادی کشتی رژيم به گل نشسته است
بودجه سال جاری با کسری چند صد هزار 

 ۴٠دالر از مرز .  ميليارد تومانی مواجه است
خزانه دولت خالی، .  هزار تومان فراتر رفته است

درآمد ارزی پائين و بانکها يکی پس از ديگری 
گستره ناامنی سياسی، .  در حال ورشکستگی اند

اقتصادی و اجتماعی آنچنان وسيع و پر دامنه 
است که گردشگران خارجی کمترين رغبتی 

های  به اعتراف سايت.  جهت سفر به ايران ندارند
خبری وابسته به رژيم، اين عدم امنيت برای 
گردشگران خارجی تا بدان حد باالست که جمشيد 
حمزه زاده، رئيس جامعه هتل داران ايران اعالم 

گردشگران "  درصد ٨۵"بيش از :  کرده است
خارجی از کشورهای اروپايی، آمريکايی و 

 . آسيايی، سفرهای خود را به ايران لغو کرده اند
از بحران ژرف و مزمن اقتصادی که بگذريم، 
در عرصه سياسی و ايدئولوژيک نيز بحرانی 
فراگيرتر از بحران اقتصادی بر گلوی نظام 

ابعاد فروپاشی اقتدار سياسی .  چنگ انداخته است
و ايدئولوژيک رژيم تا بدان حد ژرف و عميق 
است که نه تنها جمهوری اسالمی در عرصه 
داخلی و بين المللی بکلی مفتضح شده است، بلکه 
اين بحران به اليه های در درون نظام هم سرايت 
کرده و بسياری از عناصر شناخته شده درون 
رژيم که تا پيش از اين با داشتن باالترين 
مسئوليت های قضايی، اجرايی و قانونگذاری در 
خدمت اهداف جنايتکارانه رژيم بودند، اکنون 
نسبت بقاء جمهوری اسالمی دچار ترديد شده و 
هشدار داده اند که حاکميت در اداره کشور به 

 . رسيده است" بن بست"
پوشيده نيست، آنچه اکنون بر جامعه حاکم است، 

شروع شد و  ٩۶ادامه روندی است که از دی ماه 
ذهنيت جامعه، با ورود به يک دوران پر تحول 
انقالبی به سمت انقالب و ايجاد يک دگرگونی 

رغم تمامی جنايات و  روز و به ١٠٠با گذشت 
های حکومت فاشيستی جمهوری  گری وحشی

چنان زبانه  ها هم های خشم توده شعلهاسالمی، 
اين ديگه "کشد و بر در و ديوار شهرها شعار  می

. درخشد می"  اعتراض نيست، شروع انقالبه
اتحاد، "چون  فضای انقالبی با شعارهايی هم

جامعه را فرا گرفته است و "  اعتصاب، انقالب
مردم به کمتر از سرنگونی جمهوری اسالمی 

ايم تا  قسم به خون ياران، ايستاده: "راضی نيستند

  -چشم به راه خشم ما در دهم دی ماه باشيد
 هشدار به برپائی اعتصاب

 بيانيه شورای هماهنگی و همبستگی   
 نفتکارکنان رسمی صنعت 

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠٢شماره  ١۴٠١دی    ۵ –سال  چهل و چهار

٧درصفحه   

اش  ناتوانی جمهوری اسالمی و تمامی دستگاه سرکوب
 در شکست جنبش انقالبی

هرسال، تحت حاکميت جمهوری اسالمی  در 
دهد، اما کمتر از آن صحبت  ايران رخ می

شود و به  رود، صدايی از کسی بلند نمی می
 .شود سکوت برگزار می

نقش اين نظم ارتجاعی در کشتار مردم ايران در  
. جريان بيماری کرونا فراموش نشده است

اند که  هزار را اعالم کرده ١۴٧خودشان رقم 
کمتر .  واقعی آن دو تا سه برابر اين عدد است

توان يافت که از نقش طبقه  کسی را در ايران می
اطالع  حاکم و جمهوری اسالمی در اين کشتار بی

 . باشد
از اين مورد که بگذريم، در هرسال چه تعداد از 
مردم ايران درنتيجه آلودگی هوا که متخصصين 

های  زيست، علت و مسبب آن را سياست محيط 
اند، جان خود را از دست  طبقه حاکم اعالم کرده

باختگان خاموش در  دهند، اما صدای اين جان می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ".مرگ بر جمهوری اسالمی"، "پايان
های رژيم برای مقابله با  يکی از تاکتيک

ها، سرعت بخشيدن به محاکمه  اعتراضات توده
دستگيرشدگان، صدور احکام اعدام و حتا اجرای 

اعدام دو تن از قهرمانان .  حکم اعدام بوده است
مردم ايران، محسن شکاری و مجيدرضا رهنورد 

ها حکم اعدام ديگر، موجب واکنش  و صدور ده
اين .  ها و حتا افکار عمومی جهان شد شديد توده

 انقالب ما
 

 -هسته کارگری حميد اشرف
 فعاالن کارگری جنوب 

اجتماعی و سياسی  حاکم بر ايران -نظم اقتصادی
رو که بنيادش بر استثمار اقتصادی و ستم  ازآن

ترين شکل آن، استبداد  رحمانه سياسی در بی
ترين ويرانی  سرمايه و دين قرارگرفته، وحشتناک

در .  و کشتار مردم ايران را به بار آورده است
اينجا سخن بر سر اين نکته نيست که کارگران  

داری استثمار  همچون ديگر کشورهای سرمايه
برد و  دار سود می شوند و طبقه سرمايه می

در اينجا صحبت بر سر .  کند سرمايه انباشت می
های زحمتکش مردم به علل  کشتار روزمره توده

توان  بس متعدد است که در هيچ کجای جهان نمی
 . ای برای آن سراغ گرفت نمونه

انداز است   صدايمان بلند و در سراسر جهان طنين
از کشتار مردم ايران به داليل سياسی، از کشتار 

خوار و بايد  حتی کودکان توسط  حکومتی خون
اما اين کشتار فقط  جزء بسيار .  هم بلند باشد

ها هزار انسان است که در  کوچکی از قتل ده

 يورش طبقه حاکم به حقوق و معيشت کارگران
و راه مقابله با آن   

 های خاموش قتل
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١از صفحه   

 جمهوری اسالمی رفتنی است، عادی سازی شرايط ممکن نيست

۴درصفحه   

نياز به انقالب و .  عميق اجتماعی سوق داده شد
به  ٩۶سرنگونی جمهوری اسالمی که از ديماه 

باوری عمومی در جامعه تبديل شد، با قتل 
شهريور ماه   ٢۶امينی در )  ژينا(حکومتی مهسا 

تر شد و توده های مردم ايران را  ، همگانی١۴٠١
در گستره ای وسيع به ميدان مبارزات خيابانی و 

 . رو در رويی علنی با رژيم کشانيد
بعد از قتل مهسا امينی، سير شتابان اعتراضات 
عمومی، تداوم مبارزات قهرمانانه توده های 
مردم ايران، گسترش نبردهای خيابانی و روند 
رو به رشد اعتصابات کارگری آنچنان سرعت 
گرفت که هراس و سراسيمگی از وقوع يک 
انقالب اجتماعی سراپای هيئت حاکمه را فرا 

روز از شروع موج  ١٠٠اکنون با گذشت . گرفت
نوين اعتراضات توده ای، اگرچه از گستردگی 
اعتراضات خيابانی توده های مردم ايران تا 

پديده ای که در روند   -حدودی کاسته شده است 
تحوالت بزرگ اجتماعی امری کامال طبيعی 

اما کاهش نسبی اين گستردگی اعتراضات   -است
خيابانی، خامنه ای و تمام دستگاه های تبليغاتی 
رژيم را  بر آن داشته تا با توسل به تبليغات 
دروغين، اعتراضات انقالبی مردم را پايان يافته 
و به تاسی از آن اوضاع کشور را عادی جلوه 

 . دهند
در اين ميان، البته تکليف خامنه ای بسيار روشن 

چرا که علی خامنه ای در تمامی اين سال .  است
های سپری شده، برای خود فقط يک وظيفه قائل 
بوده که آن هم به هيچ گرفتن اعتراضات مردمی 
و سرکوب بی رحمانه توده های مردم ايران در 

اينکه خامنه ای .  همه اعتراضات بوده است
حضور صدها هزار نفری توده های مردم ايران 

" چهار نفر"در شهرهای مختلف کشور را در حد 
می بيند، اينکه خامنه ای "  فريب خورده"جوان 

برای روحيه دادن به بسيجيان مزدور و آدمکش 
رژيم که در مقابل عظمت مبارزات مردم ايران 
روحيه خود را باخته اند، به آيه های قرآن متوسل 
می شود و با صدای لرزان، آنان را به پيروزی 

نويد می دهد، همه "  دشمن"بر دسيسه های 
بيانگر سياست هميشکی خامنه ای مبنی بر به 

. هيچ گرفتن مبارزات قهرمانانه مردم ايران است
سياستی که تماما با هدف تحقير مبارزات مردم، 
نديدن حضور گسترده آنان در کف خيابان ها و 
نشنيدن صدای پر طنين خشم و انزجارآنان از 

روندی که .  جمهوری اسالمی، تبيين شده است
اين روزها به تاسی از دستورات خامنه ای به کل 
دستگاه های تبليغاتی رژيم هم سرايت کرده و 
مجموعه حاکميت، از روزنامه های امنيتی کيهان 
و جوان گرفته تا صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی، از فرماندهان لُمپن و عربده َکش  سپاه و 
بسيج گرفته تا وزارتخانه های علوم و ارشاد 
اسالمی جملگی وارد ميدان شده اند و هم صدا با 
هم از سرکوب و خاموشی جنبش انقالبی ايران 
سخن می گويند و چنين وانمود می کنند که جامعه 

 .به شرايط عادی مورد نظر رژيم باز گشته است
در هجوم چنين تبليغات سازمان يافته، دمحم مهدی 
اسماعيلی، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی رژيم، 
به تاسی از جايگاهی که در آن قرار دارد بيش از 
ديگران وارد ميدان شده و برای پيشبرد سياست 
عادی سازی جامعه، هنرمندان و سينماگران را 

به "  خواهش"و چه با زبان "  تهديد"چه با زبان 
اجرای کنسرت و ساختن فيلم سينمايی دعوت 

اين وزير مزدور و سرکوبگر .   کرده است
جمهوری اسالمی که پيش از اين، همه هنرمندان 
و سينما گران منتقد و معترض را به بازداشت و 
اخراج از کار هنری در حيطه نظام تهديد می 
کرد، بعد از رسوايی شانزدهمين جشنواره بين 

که با عدم استقبال مردم "  سينماحقيقت"المللی 
برای تماشا وعدم استقبال هنرمندان در ارائه فيلم 
و عدم حضور داوران شناخته شده در هيئت 

که "  تهديد"داوران مواجه شد، اين بار نه با زبان 
از هنرمندان خواست تا با "  خواهش"با زبان 

ارائه کنسرت موسيقی برای عادی سازی 
 . وضعيت جامعه تالش کنند

آذر ماه  ٢٢دمحم علی اسماعيلی، روز سه شنبه 
در حاشيه بازديد از محل برگزاری  ١۴٠١

" سينماحقيقت"شانزدهمين جشنواره بين المللی 
در مورد شروع برگزاری کنسرت های موسيقی 

"گفت برای آغاز  هيچ محدوديتیاز نظر ما : 
من از عموم ...فعاليت های هنری وجود ندارد

خواهش می هنرمندان به ويژه از اهالی موسيقی 
ما در معاونت .  فعاليت های خود را آغاز کنند کنم

. هنری همه پيش بينی های الزم را انجام داده ايم
 هيچ محدوديتیاز نظر دولت و وزارت ارشاد 

(برای برگزاری کنسرت وجود ندارد تاکيدها ". 
 )از ما است

او در پيش برد اين سياست فريبکارانه رژيم تا 
: آذر اعالم کرد ٣٠بدان جا پيش رفت که روز 

نهادهای امنيتی پيگير آغاز برنامه های هنری "
خواهش وزير ارشاد اسالمی از ".  هستند

هنرمندان به ويژه اهالی موسيقی برای عادی 
جلوه دادن اوضاع جامعه و کشاندن پای نيروهای 
امنيتی در پيشبرد اين سياست رژيم، در شرايطی 
صورت گرفته است که هنوز تحصن دانشجويان 

هنوز توده .  در بسياری از دانشگاه ها ادامه دارد
های مردم ايران در تعدادی از شهرها از جمله 
زاهدان، سميرم، تهران، کامياران، ديواندره، ايذه 

، "مرگ بر خامنه ای"و سنندج با سر دادن شعار 
در "  مرگ بر ديکتاتور"و " زن، زندگی، آزادی"

هنوز طناب دار بر .  کف خيابان ها حضور دارند
. گلوی تعدادی از بازداشت شدگان قرار دارد

هنوز به صورت روزانه در گوشه و کنار 
مملکت جوانانی توسط نيروهای امنيتی ربوده می 
شوند، جوانان ديگری زير شکنجه کشته می 
شوند و جوانانی هم پيکر بی جان شان در 

اين تالش نظام برای .  سردخانه ها پيدا می شوند
عادی جلوه داده وضعيت جامعه در شرايطی 
صورت می گيرد که هنوز خانواده هايی هستند 
که با يک تماس تلفنی نيروهای امنيتی از مرگ 

هنوز خانواده هايی .  فرزندان خود آگاه می شوند
هستند که با تهديد و ارعاب سيستماتيک مزدوران 
سرکوبگر رژيم مواجه اند تا در مورد قتل 
فرزندان خود سکوت کنند و يا اعالم کنند که 

 . فرزندان آنان خودُکشی کرده اند
خامنه ای و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی رژيم 
در شرايطی از عادی بودن وضعيت کشور سخن 
گفته و هنرمندان را به اجرای کنسرت موسيقی 
فرا خوانده اند که هنوز خانواده های زيادی به 
صورت روزانه در حال خاکسپاری عزيزان خود 

هنوز به رغم اينکه کابوس مرگ و .  هستند
شکنجه سراسر ايران را فرا گرفته است،اما 
صدای اعتراضات خيابانی با محوريت شعار 

در کف خيابان ها به گوش "  مرگ بر خامنه ای"
هنوز سر دادن شعارهای شبانه، شعار .  می رسد

نويسی بر ديوارها، آويزان کردن تصاوير 
جانباختگان بر پل های شهر، تداوم اعتصابات 
دانشجويی و رشد اعتصابات کارگری در سراسر 

دستگاه های تبليغاتی رژيم در .  ايران جاری است
شرايطی بر سرکوب جنبش انقالبی مردم ايران و 
از پايان اين جنبش سخن می گويند، که هنوز توده 
های مردم ايران به اشکال گوناگون در سنگر 

جمهوری "مبارزه حضور دارند و با شعار 
، سرنگونی رژيم را فرياد "اسالمی نمی خواهيم

يک نمونه اش، تظاهرات گسترده مردم .  می زنند
زاهدان در روز جمعه دوم ديماه است که با شعار 

جمهوری اعدامی نمی "و "  مرگ بر خامنه ای"
خيابان های زاهدان را به لرزه در "  خواهيم
نمونه ديگر اعتراضات مردم سميرم .  آوردند

است که روز پنجشنبه اول دی ماه، با جمعيتی 
انبوه بر مزار مراد بهراميان حاضر شدند و با 

تجاوز توی "و "  مرگ بر خامنه ای"شعار 
، جلوه های ديگری از "زندان، اينم بود توی قرآن

تداوم جنبش انقالبی مردم ايران را به نمايش 
در همين روز، مردم کامياران، .  گذاشتند

ديواندره، سردشت، ايذه، سنندج و شيراز نيز با 
تجمعات وسيع بر سر مزار عزيزان جانباخته 
شان نظير فواد دمحمی، آرتين رحمانی، عيسی 
بيگلری و اميد مويری حاضر شدند و با سر دادن 

قسم به خون "و"  مرگ بر ديکتاتور"شعار 
نشان دادند که اين "  ياران، ايستاده ايم تا پايان

همچنين روز .  جنبش را سر باز ايستادن نيست
نيز شاهد اعتراضات  ١۴٠١شنبه سوم ديماه 

خيابانی مردم ايران در چندين شهر کشور از 
. جمله در تهران، کرج، اصفهان و مشهد بوديم

توده های مردمی که در ميان برف و باران دست 
به راهپيمايی اعتراضی زدند و با سر دادن 

جمهوری "و "  مرگ بر خامنه ای"شعارهای 
به حاکميت نشان دادند که "  اسالمی نمی خواهيم

جنبش انقالبی مردم ايران زنده است و با 
 . سرکوب و کشتار از پای نخواهد نشست

اينکه به رغم زنده بودن جنبش انقالبی توده های 
مردم ايران، چرا حاکميت تالش دارد تا شرايط 
جامعه را عادی جلوه دهد، ناشی از تداوم جنبش 
انقالبی مردم ايران، تعميق بحران درونی رژيم، 
شکست کليه سياست های نظام و پيامد آن انزوای 
سياسی جمهوری اسالمی در عرصه داخلی و بين 
المللی است، که رژيم را به طرز بی سابقه ای در 

در عرصه .  انظار عمومی مفتضح کرده است
داخلی، ذهنيت و باور مردم به انقالب و 
سرنگونی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 

. اکنون به امری مسجل و مسلم تبديل شده است
خدشه وارد کردن بر اين يقين عمومی مردم به 
انقالب و دگرگونی و ايجاد ترديد در اين يقين 
مسلم که جمهوری اسالمی رفتنی است، عاجل 
ترين هدف خامنه ای و هيئت حاکمه در مواجهه 
با اراده انقالبی توده های مردم زحمتکش ايران 

هدف دوم خامنه ای و دستگاه تبليغاتی .  است
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١از صفحه   
گيرند تا  از تجاوز خود به زندانيان سياسی فيلم می

 .آنان را وادار به سکوت کنند
سروش پوراحمدی اهل بندرانزلی يکی از 

. معترضانی بود که در کرج دستگير شد
های بسيار  مزدوران رژيم او را بعد از شکنجه

سروش اما در اثر شدت .  در مکانی رها کردند
 ٢۶اش روز شنبه  شکنجه و وخيم شدن شرايط

چنين در  هم.  آذر متاسفانه در بيمارستان درگذشت
های اجتماعی اخباری در مورد ترور  شبکه

دمحمرضا چرامی از فعالين اعتصاب کاميونداران 
صبح در شهرک وائين  ۴در روز جمعه ساعت 

براساس اين اخبار .  شهريار منتشر شده است
دمحمرضا با شليک سه گلوله توسط مزدوران 

 . اش کشته شد جمهوری اسالمی در کنار منزل
پور زندانی سياسی اهل بوکان  دمحم حاجی رسول

چون سروش در اثر شدت شکنجه در  نيز هم
بيمارستان درگذشت و در شهر بوکان با حضور 
گسترده مردم و با شعارهايی عليه جمهوری 

دمحم در زندان اروميه .  اسالمی به خاک سپرده شد
 .در بازداشت بود

های رژيم فاشيستی و فاسد  شکنجه در زندان
جمهوری اسالمی عمری به درازای عمر اين 

ها بسياری از  از همان سال.  حکومت دارد
زندانيان سياسی در زير شکنجه قهرمانانه 

شان سر  های واالی ايستادند و در راه آرمان
گيری و برای  شکنجه برای اعتراف.  نهادند
های جعلی يک امر کامال متداول در  سازی پرونده
روز .  های جمهوری جانيان حاکم است زندان

زاده اردکانی وکيل  آذر علی شريف ٢٧يکشنبه 
زندانی سياسی دمحم حسينی که از سوی 

های اسالمی به اعدام محکوم شده است،  بيدادگاه
"در توييتر خود نوشت تمامی اقارير دمحم تحت : 

های شديد قرار  دمحم مورد شکنجه...  شکنجه بوده
از شکنجه، .  گرفته و روايتش همه اشک بود

وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به  ضرب
از ميله آهنی به کف پا و شوکر .  سر و بيهوشی

 ".های مختلف بدن در قسمت
چنين شاهد موجی  های اخير هم در روزها و هفته

از دستگيری معترضان هستيم، معترضانی که 
عموما از طرق گوناگون توسط مزدوران 

روز چهارشنبه .  اند اطالعاتی رژيم شناسايی شده
ای  آذر چهار دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ٢٣

تينا خدری، ثنا  های دخترانه سنندج با نام
و هانيه  قلعه خدامرادی، رضوان بازانی

چهاردولی در برابر خوابگاه دانشکده فنی 
دخترانه سنندج توسط مزدوران رژيم دستگير 

آذر بيتا ويسی  ١٩تر شنبه  شدند، چهار روز قبل
نيز در جريان اعتراضات دانشجويی دانشکده فنی 
دخترانه سنندج دستگير شده بود و تاکنون خبری 

تاکنون حداقل .  ها منتشر نشده است از وضعيت آن
 .اند دانشجو به اين شکل دستگير شده ۶۵٠

شهرک اکباتان  ٢ساناز شاه حسينی ساکن فاز 
صبح روز چهارشنبه با يورش  ۴ساعت 

. اش دستگير شد مزدوران رژيم به محل سکونت
ساله نيز در گرگان به همين  ٢١صالح عبادی 

بهنام شهابی اهل ايذه، ساکن .  روش دستگير شد

ست که جمهوری  هايی دو نمونه از آخرين قتل
 .  جنايتکار اسالمی با اين روش انجام داده است

دنيا دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اهواز و اهل 
ايذه بود که جسدش بعد از قتل به کارون انداخته 

اش  شد، رژيم سعی کرد قتل دنيا توسط مزدوران
های  پيش از دنيا، رسانه.  را خودکشی جلوه دهد

آذر از خودکشی  ١٩جمهوری اسالمی در روز 
الدين هاشمی دانشجوی دانشگاه عالمه در  شهاب

خوابگاه پسرانه اين دانشگاه واقع در خيابان 
ستارخان خبر داده و اعالم کرده بودند که او 

اما برادر .  های روحی داشته است سابقه بيماری
وی با رد ادعای دانشگاه، مرگ برادر خود را 

خوانده بود و در فضای مجازی نيز "  مشکوک"
موضوع قتل او توسط عوامل رژيم به دليل 

طور  همان.  شرکت در اعتراضات خبررسانی شد
های  وقتی که جريان قتل ٧٠که در اواخر دهه 

ای آشکار شد، معلوم گرديد که غفار  زنجيره
حسينی از اعضای کانون نويسندگان و يکی از 

ی آن زمان، نه به  فکر و برجسته نويسندگان خوش
مرگ طبيعی که توسط عوامل وزارت اطالعات 

 .در منزل به قتل رسيده است
آيدا رستمی پزشک ساکن اکباتان تهران يک 
نمونه ديگر است که در مراسم خاکسپاری وی در 
شهر گرگان، مردم شهر با حضور گسترده در 
شعارهای خود صراحتا اعالم کردند که برخالف 
سناريوی جعلی رژيم، همگان آگاه هستند که آيدا 

 .توسط مزدوران رژيم به قتل رسيده است
مشغول به کار بود و "  چمران"آيدا در بيمارستان 

" جمعيت امام علی"از ديرباز در همکاری با 
آيدا .  پرداخت داوطلبانه به مداوای محرومان می

چون برخی از کادرهای درمان کشور به دليل  هم
که بسياری از مجروحان اعتراضات به دليل  آن

ترس از دستگيری به بيمارستان مراجعه 
شان  کردند، به مداوای مجروحان در منازل نمی
جمهوری جنايت و فساد وقتی سيل .  پرداخت می

شان  کمک کادر درمان به مجروحان را در منازل
ها، آيدا را ربود و به قتل  ديد، برای ترساندن آن

اش کمک به مجروحان  آيدايی که تنها جرم.  رساند
 .و محرومان جامعه بود

ساله و ساکن يکی از  ١۴معصومه دختری 
محالت فقيرنشين تهران بود که در مدرسه و در 
پی همکاری مدير مدرسه با مزدوران رژيم 

مزدوران کثيف جمهوری اسالمی .  دستگير شد
ای  گونه ساله رحم نکردند، به ١۴حتا به اين دختر 

که در اثر تجاوز و پارگی شديد واژن در 
بيمارستان بستری شد، اما متاسفانه معصومه جان 

براساس اخبار منتشره بعد از اين واقعه .  باخت
مادر وی نيز که قصد علنی کردن موضوع را 
داشت، دستگير و هنوز هيچ خبری از سرنوشت 

براساس برخی از اخبار .  وی در دست نيست
منتشره مزدوران کثيف جمهوری اسالمی گاه حتا 

ها باعث شد تا اعدام اين دو مبارز  واکنش
ی زيادی را به جمهوری اسالمی تحميل  هزينه

کند و حتا سه نفر از دستگيرشدگان را که به 
انفرادی منتقل کرده بود بار ديگر به بند عمومی 

وجه بدين معنا نيست  هيچ اگرچه اين به.  برگرداند
که جمهوری اسالمی از اعدام زندانيان سياسی 

جمهوری  اسالمی برای .  نشينی کرده است  عقب
زند و  حفظ بقای خود به هر جنايتی دست می

ترين  اعدام و زندان مخالفان برای او يکی از مهم
هم اکنون .  ابزارهای بقا در شرايط کنونی است
هايی روبرو  صدها زندانی سياسی با کيفرخواست

های  شان از سوی بيدادگاه تواند برای هستند که می
اعدام .  جمهوری اسالمی حکم اعدام صادر شود

قاچاق مواد "جوان بلوچ که اغلب به اتهام  ٨١
ماه نه  ۴در زندان بودند، تنها در طول "  مخدر

گر سبعيت جمهوری اسالمی، بلکه نشان  فقط بيان
از خشم جمهوری اسالمی از مبارزات قهرمانانه 

گيری از مردم مبارز  نوعی انتقام مردم بلوچ و به
 .بلوچستان است
شدگان، از انواع  ی اخبار بازداشت انتشار گسترده

های قرون  های وحشيانه تا شرايط زندان شکنجه
وسطايی جمهوری اسالمی، از محاکمات نمايشی 
تا صدور احکام جنايتکارانه، همگی باعث شد تا 

از "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 
بلوچستان تا کردستان و تهران و ديگر شهرهای 

تکثير شدن اين شعار .  انداز شود ايران طنين
بسيار مهم در جامعه، از سويی همبستگی 

ی ايران را با فرياد  ی در پهنه ديده های ستم توده
يک خواست مشترک ديگر نشان داد و از سوی 
ديگر مساله زندان و زندانيان سياسی را در 

عمومی شدن خواست .  مرکز توجهات قرار داد
آزادی زندانيان سياسی و مبارزه عليه اعدام، 

های رژيم در برخورد با زندانيان سياسی  هزينه
المللی و  را چه درون جامعه و چه در عرصه بين

افکار عمومی جهان افزايش داد و عاملی برای 
انزوای بيشتر رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی 

 .شد
هايی که رژيم در طول  يکی ديگر از تاکتيک

عمر سياه و ننگين خود بکار برده و در جريان 
طور مرتب از آن  موج انقالبی اخير نيز به

استفاده کرده است، شناسايی و ربودن معترضان 
يکی از به يادماندنی ترين .  هاست و سپس قتل آن

های گذشته که انعکاس وسيع  اين جنايات در سال
" ای های زنجيره قتل"داخلی و خارجی يافت، 

ها از جمله دو تن از  در جريان اين قتل.  است
اعضای برجسته کانون نويسندگان ايران دمحم 
مختاری و دمحم جعفر پوينده ربوده شدند و به قتل 

 .رسيدند
روز اخير نيز رژيم بارها از اين  ١٠٠در طول 

روش کثيف خود برای ايجاد رعب و وحشت 
قتل دنيا فرهادی و آيدا رستمی . استفاده کرده است

 اش ناتوانی جمهوری اسالمی و تمامی دستگاه سرکوب
 در شکست جنبش انقالبی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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اش  ناتوانی جمهوری اسالمی و تمامی دستگاه سرکوب
 در شکست جنبش انقالبی

دهستان پيان و از اقوام زنده ياد آرتين رحمانی 
سالگی توسط مزدوران رژيم  ١۶نوجوانی که در 

آذر با يورش  ٣٠صبح  ۵کشته شد، ساعت 
پروانه کدخدا .  مزدوران رژيم دستگير شد

قمصری در تهران و يوسف مرادی ساکن 
کياشهر در استان گيالن نيز به شکلی مشابه 

ها و  ها تنها چند نمونه از ده دستگير شدند و اين
 .های اخير است صدها مورد دستگيری

ماه  وزارت اطالعات جمهوری اسالمی سوم دی
شبکه "ای مدعی کشف  با انتشار اطالعيه

در شهرک اکباتان تهران و "  خرابکاری
شهرک .  نفر در اين رابطه شد ٣٩دستگيری 

روز اخير يکی از  ١٠٠اکباتان در طول 
آذر نيز  ٢٧های اعتراضات مردمی بود و  کانون

مزدوران رژيم با آوردن تعدادی از زندانيان 
سياسی از جمله يک زن زندانی به شهرک 

اصطالح صحنه قتل مزدور بسيجی  اکباتان، به
هدف از .  کردند"  بازسازی"وردی را  آرمان علی

اين کار چيزی نيست جز ساخت سناريويی برای 
 .متهم کردن زندانيان سياسی

آبان فرمانده انتظامی استان فارس نيز مدعی  ٣٠
اندازی و هدايت  نفر از عامالن راه ٨دستگيری 

و از "  جوانان محالت شيراز"کانال تلگرامی 
آبان روابط عمومی  ١۵.  شد"  اغتشاشات"عوامل 

استان البرز نيز از شناسايی و "  امام حسن"سپاه 
آبان خبر  ١٢دستگيری عوامل اعتراضات روز 

آذر روابط عمومی سپاه قم از دستگيری  ١٧.  داد
های اصلی فعال در فضای  تعدادی از سرشبکه"

مجازی که در اغتشاشات قم نقش داشتند و در 
" پخش تراکت، شعارنويسی و غيره فعال بودند

آبان صداوسيمای جمهوری اسالمی  ٢٩.  خبر داد
اصطالح فيلمی از دستگيری به اصطالح  به
هايی که عامل شهادت سه مدافع  تروريست"

امنيت، دو بسيجی و يک سرهنگ فرمانده يگان 
آذر  ١۵.  بودند، پخش کرد"  ويژه در اصفهان

سپاه پاسداران استان مرکزی از دستگيری يک 
در استان .  نفر خبر داد ١٢شبکه متشکل از 

خراسان شمالی دستگيری تعدادی ديگر منتشر 
رئيس پليس پيشگيری تهران بزرگ سرهنگ .  شد

های  شبکه"ای از دستگيری يک نفر که با  موقوفه
آباد تهران خبر  در يوسف"  معاند در ارتباط بود

های اخير وزارت اطالعات  چنين اطالعيه هم.  داد
در مورد دستگيری جاسوسان موساد نيز بدون 

سازی برای برخی  ترديد چيزی نيست جز پرونده
گر  ی اين خبرها بيان همه.  از زندانيان سياسی

ی حکومت برای شناسايی و  يافته تالش سازمان
ست که نقش  ويژه کسانی دستگيری معترضان به

های منتشره  براساس گزارش.  اند تری داشته فعال
برخی از مبارزانی که تحت تعقيب مزدوران 
رژيم قرار دارند، بدور از خانه و کاشانه خود و 

شان بدليل کنترل  های حتا بدون تماس با خانواده

 . اند خطوط تلفن خانواده مخفی شده
آبان صداوسيمای جمهوری اسالمی با انتشار  ٢۴

شناسايی و دستگيری "فيلم کوتاهی مدعی 
تمرکز جمهوری .  شد"  ی زنان اغتشاشگر شبکه

اسالمی بر زنان چه در قتل دنيا و آيدا و چه در 
ی  فيلم مضحک صداوسيما، نشان ترس و واهمه

ست  نظيری جمهوری اسالمی از زنان و نقش کم
در .  اند ها در تمامی اعتراضات داشته که آن

بسياری از اعتراضات از مدرسه تا دانشگاه و 
ها شاهد حضور پُر رنگ زنان و دختران  خيابان

ها  جوان و نوجوان و حتا رهبری و پيشتازی آن
موضوعی .  در طرح شعارهای راديکال هستيم

که قاآنی فرمانده لمپن سپاه قدس را مانند ديگر 
رهبران ضد زن جمهوری اسالمی بسيار 

قاآنی فرمانده جنايتکار سپاه .  عصبانی کرده است
در مراسم سالگرد مرگ حسن ايرلو مزدور 

"جمهوری اسالمی در يمن، گفت در تمام اين : 
خيابان وليعصر که راه برويد، يک زن باشرف 

در اين روزها ".  بينيد که غيرمحجبه باشد را نمی
در سخنان مقامات مرتجع جمهوری اسالمی 

الهدی و احمد خاتمی امامان جمعه  چون علم هم
ضد زن فراوانی وجود مشهد و تهران نيز سخنان 

دارد که ماهيت واقعی حکومت ضد زن 
 .سازد جمهوری اسالمی را به روشنی عيان می

اعدام، ربودن و قتل مخالفان، شکنجه و قتل در 
زير شکنجه، شناسايی و دستگيری مبارزان، از 

ی جمهوری اسالمی "قضا"يک سو نقش دستگاه 
عنوان بخشی از دستگاه سرکوب جمهوری  به

دهد و از سوی ديگر نشان  اسالمی را نشان می
چه که برخی  دهد که رژيم برخالف آن می
گويند، اتفاقا با تمام توان و ابزار موجودش به  می

رغم اين  اما به.  سرکوب انقالب برخاسته است
همه خشونت، به رغم اين همه جنايت بويژه عليه 
زنان، صدای انقالب در هر کوی و برزن 

جمهوری اسالمی در سرکوب .  رسد گوش می به
های مردم ايران شکست  جنبش انقالبی توده

اين بدان معناست که جمهوری .  خورده است
اما يک موضوع مهم ديگر .  ست اسالمی رفتنی

که چه حکومتی با رفتن  ست و آن اين باقی
های مردم  تواند به خواست جمهوری اسالمی می

 پاسخ دهد و در واقع بايد مستقر شود؟
ی ايران با  ديده های ستم بار توده بدون ترديد اين

باری از تجربه، زير بار يک حکومت  کوله
ديکتاتوری ديگر نخواهند رفت و برای اين که 
چنين اتفاقی نيفتد، تنها يک راه وجود دارد و آن 

است که  کارگران و ديگر زحمتکشان و   اين
ديدگان جامعه قدرت سياسی را در دستان  ستم

توانای خود بگيرند و با استقرار يک حکومت 
های وسيع مردم را که در  شورائی، مطالبات توده

 . شعار کار، نان، آزادی تبلور يافته عملی سازند

حاکميت، دادن اميد و قوت قلب به نيروهای 
. بسيج و عناصر سرخورده درون نظام است

ترديدی که اين روزها تا سطوح باالی نظام هم 
نکته سوم برگزاری جشنواره .  رسوخ کرده است

فيلم و سينما و موسيقی دهه فجر است که طی 
جشنواره ای که نظام .  ماه آينده بايد برگزار شود

به لحاظ تبليغاتی به شدت نيازمند آن  است که 
هنرمندان و سينماگران در اين جشنواره حضور 

 . فعال داشته باشند
در عرصه خارجی اما جمهوری اسالمی در 
وضعيتی به مراتب وخيم تر از اوضاع داخلی 

مقاومت قهرمانانه توده های مردم .  قرار دارد
ايران به ويژه مبارزات زنان، جهان را به 

در پی مبارزات قهرمانانه .  تحسين واداشته است
مردم ايران، فشار افکار عمومی مردم 
کشورهای جهان، به ويژه دولت های غربی را 
واداشته، نسبت به جمهوری اسالمی مواضعی 

کفالت "قبول .  متفاوت و سخت تر اتخاذ کنند
بازداشت شدگان متهم به محاربه و يا "  سياسی

محکوم به اعدام در ايران که از طرف نمايندگان 
پارلمان کشورهای اروپايی صورت گرفته است، 
اگرچه امری سمبليک و فاقد قدرت اجرايی 
است، اما به لحاظ سياسی ابتکار جديدی است که 
موضوع زندان و زندانيان سياسی محکوم به 
اعدام را در گستره ای جهانی در معرض افکار 

اقدامی که تا کنون بی .  عمومی قرار داده اند
سابقه بوده و جمهوری اسالمی را در عرصه 

. بين المللی با چالش جديدی مواجه کرده است
اخراج جمهوری اسالمی از کميسيون مقام زن 
سازمان ملل، تشکيل کميسيون حقيقت ياب 
سازمان ملل برای بررسی ابعاد شکنجه و اعدام 
و کشتار بازداشت شدگان ماه های اخير، و نيز 
تشديد تحريم ها، معلق ماندن احيای توافق 
برجام، زمزمه های بردن نام سپاه پاسداران در 
ليست گروه های تروريستی، عدم سرمايه گذاری 

" درصد ٨۵"های خارجی و لغو سفر بيش از 
گردشگران خارجی به ايران و ده ها مورد ديگر 
که جملگی به تاسی از تحوالت انقالبی ماه های 

 -اخير که در اذهان خارجی نبود امنيت سياسی
اجتماعی را در کشور دامن زده است، مجموعا 
شرايط انزوا و بن بستی را برای رژيم رقم زده 
اند، که هيئت حاکمه را بر آن داشته تا تمام 
سياست تبليغاتی خود را بر فروکش کردن موج 
نوين انقالبی و پيامد آن عادی نشان داد وضعيت 

 . کشور متمرکز کند
سياستی که کمترين ثمری برای خامنه ای و 

چرا که .  جمهوری اسالمی نخواهد داشت
تالطمات انقالبی موجود در کشور و باور توده 
های مردم ايران به انقالب  و سرنگونی 
جمهوری اسالمی آنچنان فراگير است،  که نه 
فقط در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بين 
المللی نيز اين يقين را در اذهان عمومی تقويت 
کرده است که جمهوری اسالمی رفتنی است و 
عادی سازی شرايط برای هيئت حاکمه ايران 

 .ممکن نيست

جمهوری اسالمی رفتنی است، 
 عادی سازی شرايط 

 ممکن نيست

 زنده باد سوسياليسم 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 يورش طبقه حاکم به حقوق و معيشت کارگران
 و  

 راه مقابله با آن

يورش طبقه حاکم به حقوق و معيشت کارگران  
 و راه مقابله با آن

طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه 
بازهم درصدد تعرض بيشتر به سطح حقوق و 

وقفه  تعرضات بی.  اند معيشت کارگران برآمده
های  عليه کارگران و زحمتکشان که جنبه

گوناگونی را دربرمی گيرد، جملگی معطوف به 
سازی نيروی  تشديد فشار بر کارگران، ارزان

کار، تشديد استثمار و افزودن بر سود 
ارتجاع حاکم در همان حال .  داران است سرمايه

رحمی، معترضان خيابان را  که با خشونت و بی
کند  بندد ، جوانان مبارز را کشتار می به گلوله می

ها  و تعرض به جان وزندگی زندانيان و خانواده
ظاهر نرم و آرام و  دهد، يورش به را ادامه می

سروصدا، عليه کارگران و سطح معيشت  بی
. برد طبقه کارگر را نيز سازمان داده و پيش می

دولت ارتجاعی و سرکوب گر حاکم، به 
های گوناگون و تا هر جا که توانسته است  شيوه

حقوق و معيشت کارگران را حتی آنجا که اين 
حقوق و معيشت حداقل، طبق موازين حقوقی 
جاری نيز رسميت داشته نيز مورد تعرض  قرار 

های گوناگونی را  موارد متعدد و طرح.داده است
توان برشمرد که فقط به سه  در اين زمينه می

مورد که مقامات دولتی نيز در همين يک هفته 
 .پردازيم اند می اخير بر اجرای آن تأکيد داشته

 
 افزايش سن بازنشستگی

 
درسالهای اخير افزايش سن بازنشستگی مکرر 

شده و  ها و مقامات دولتی مطرح از سوی کابينه
آمده که با سد  عمل هايی نيز بدين منظور به تالش

. مخالفت و مقاومت کارگران روبرو شده است
های  اخيراً نيز سجاد پادام مديرکل دفتر بيمه

اجتماعی، افزايش سن بازنشستگی را به ميان 
طرح :"  کشيد و در گفتگو با همشهری اعالم کرد

افزايش سن بازنشستگی در مراحل کار 
زودی در مجلس ارائه  کارشناسی است و به

وی در توضيح اين تصميم سعی کرد ".  شود می
از نگرانی کارگران بکاهد و چنين اضافه کرد؛  

دفعه سن  قرار نيست شوک وارد کنيم و يک
سال باال ببريم، بلکه اين کار  ۵بازنشستگی را 

. تدريج و طی چند سال انجام خواهد شد به
های اجتماعی در ادامه  مديرکل دفتر بيمه

توضيحات خود روشن ساخت که در طرح 
افزايش سن بازنشستگی، در مور مشاغل سخت 

وی گفت .  گيری خواهد شد آور نيز تصميم و زيان
رده شغلی داريم که سخت و  ۵٠٠  –  ۶٠٠تقريباً 
شوند که سبب افزايش تعداد  آور محسوب می زيان

ما در :"سجاد پادام گفت.  بازنشستگان شده است
قدر مشاغل سخت  سال اخير آن ٢٠کشورمان در 

ايم  آور و پيش از موعد ذيل قانون آورده و زيان
درصد از افرادی که  ۵٠که همين امروز 

های پيش از موعد  شوند در طرح بازنشسته می
های  البته مديرکل دفتر بيمه.".شوند بازنشسته می

دهی و اجرای اين  اجتماعی برای سازمان

تعرضات يعنی افزايش سن بازنشستگی و حذف 
های شغلی از شمول کارهای  بسياری از رده

وزير کار و کل .  آور تنها نيست سخت و زيان
اند و  کابينه رئيسی همگی طرفدار اين تغييرات

ای را در همين زمينه تا آخر  تصميم دارند اليحه
 .اسفند تحويل مجلس دهند

هدف از اين اليحه و تغييرات خيلی روشن است 
و در صورت تصويب، کل کارگران ايران  بايد 

. سال بيشتر کار کنند و ديرتر بازنشسته شوند ۵
افزون براين بر طبق نقشه مقامات دولتی، 

ها که تاکنون در رده مشاغل  بسياری از شغل
شدند،از شمول  آور محسوب می سخت و زيان

اين به .شوند آور خارج می کارهای سخت و زيان
معنای آن است که کارگران شاغل در کارهای 

آوری که درحال حاضر مشغول به  سخت و زيان
کارند، بعد از تصويب اين قانون از شمول 

اين کار .شوند آور خارج می کارهای سخت و زيان
سال کار  ٢٠گران که درحال حاضر بعد از 

توانستند بازنشست  متوالی و پرداخت بيمه می
سال  ٢۵شوند، بعد از تصويب اين قانون بايد 

نموده باشند  متوالی کارکرده و حق بيمه پرداخت
اين .که مثل بقيه کارگران بتوانند بازنشسته شوند

سال بر سن  ۵بقيه کارگران هم مدت 
تدريج و در طی چند سال  شان البته به بازنشستگی

اضافه خواهد شد که شامل  کارگران مشاغل 
آور فعلی که بعد از تصويب اين  سخت و زيان

شوند نيز خواهد شد  اليحه از شمول آن خارج می
شد  حال مزايايی که شامل حالشان می و درعين

 .نيز حذف خواهد شد
روشن است که عموم کارگران و ازجمله 

آور در  کارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان
مقابل اين تعرض آشکار به حقوق و معيشت خود 

کارگران چنانکه .  ساکت نخواهند نشست
اند قادرند با اعتراضات  ازاين نيز ثابت کرده پيش

متشکل خود جلوی تصويب اين اليحه ضد 
کارگری را بگيرند و تالش کارگزاران سرمايه 

ذکر اينکه طرح افزايش سن  شايان.را خنثی سازند
در اليحه  ١۴٠٠بازنشستگی در زمستان سال 

های زياد  شده بود که براثر مخالفت بودجه گنجانده
 .از اين اليحه حذف شد

 
 "استادشاگردی"طرح 

 
های موردعالقه طبقه حاکم  يکی ديگر از طرح

اين طرح .  است"  استادشاگردی"اجرای طرح 
نيز بارها از سوی مقامات دولتی و کارگزاران 

ويژه مقامات درجه اول  رنگارنگ سرمايه به
صولت مرتضوی .  شده است وزارت کار عنوان

وزير کار ابراهيم رئيسی جالد دريکی از 
روزهای هفته آخر آذرماه، خواهان اجرای طرح 

دولت که تاکنون چند بار سعی .استادشاگردی شد
نموده با تصويب اين طرح و قانونی کردن آن، 
نيروی کار ارزان کنونی را ارزان ترکند تا 

دار کرده  خدمت بزرگ ديگری به طبقه سرمايه
باشد، اما هر بار باشکست و ناکامی روبرو شده 

اصطالح باهدف  بر پايه اين طرح که به.  است
داران  شده، سرمايه افزايش اشتغال جوانان مطرح

التحصيالن دانشگاهی را  و کارفرمايان، فارغ
تحت عنوان کارآموز، بدون هرگونه قرارداد و 

سوم حداقل دستمزد برای  حداکثر با پرداخت يک
گيرند و اين نيروی کار  يک دوره به کار می

بعد از پايان اين .کنند شدت استثمار می جوان را به
دوره نيز دوباره افراد جديدی را با همين شرايط 

دار درواقع  بدين ترتيب سرمايه.  کنند جايگزين می
بدون هرگونه تعهد نسبت به نيروی کار جديد، 

گيرد  و نه حد  کارگران جوانی را به خدمت می
اقل دستمزد کارگری که خود بسيار ناچيز است 

سوم حداقل دستمزد را  به اين نيروها  بلکه يک
روشن است که اين طرح ضد کارگری .پردازد می

دار،  استثمار شديد  نيز در خدمت طبقه سرمايه
التحصيالن دانشگاهی و  نيروی کار جوان و فارغ

در اساس به معنای بيگاری نيروی جوان 
دار را از استخدام  دانشگاهی است که هم سرمايه

سود  سازد و هم نياز می کارگر ثابت تا حدودی بی
ترديد کارگران و  بی.کند سرمايه را چند برابر می

التحصيالن دانشگاهی با اين  دانشجويان و فارغ
طرح ارتجاعی و ضد کارگری نيز مخالفت 

اين طرح در دوره حسن روحانی .  خواهند کرد
شده بود  مطرح"  طرح کارورزی"نيز با عنوان 

 . های شديد مسکوت ماند که به علت مخالفت
 
 حداقل دستمزد 

 
های بسيار مهم تعرضات طبقه  يکی از عرصه 

وقفه برای   دار حاکم، کوشش بی سرمايه
سازی نيروی کار از طريق تغيير معيارها  ارزان

و موازين رسمی و قانونی تعيين حداقل دستمزد 
قانون کار، شورای عالی  ۴١بر پايه ماده .  است

ساله بايد حداقل مزد بر پايه تورم و سبد  کار همه
که  نحوی هزينه معيشت کارگری را تعيين کند به

نفره  ۴تا  ٣کننده هزينه يک خانواده  تأمين
قانون  هاست که اين ماده گرچه سال.  کارگری باشد

کار نقض شده و در عمل هرگز اجرانشده و در 
قانونی  جانی از اين ماده عالم واقعی جز کالبد بی

دار و دولت  باقی نمانده است، اما طبقه سرمايه
قانونی  اين طبقه همواره از نفس وجود چنين ماده

های گوناگونی تالش  ناراضی بوده و به شيوه
نموده اين معيار تعيين حداقل دستمزد را حذف 

های  در فصل آخر و ماه.  کند يا آن را دور بزند
پايانی هرسال و زمانی که موقع تعيين حداقل 

ها نيز دوچندان  رسد، اين تالش دستمزد فرامی
، )ايلنا(بر پايه گزارش خبرگزاری دولتی.  شود می

در دستور جلسه مورخ "  ای مزد منطقه"بررسی 
اين .آذر شورای عالی کار قرار داشته است ٣٠

دهد که کارفرمايان و نمايندگان دولت با  نشان می
دهی  سرگرم سازمان"  ای مزد منطقه"طرح 

تعرض ديگری عليه کارگران و مزد حداقل در 
ای  مراد از مزد منطقه.  شورای عالی کار هستند

اين است که مزد کارگران در هر منطقه و 
استان، در همان محل و در همان منطقه و استان 

ای  تعيين شود و معيارهای محلی و منطقه
جايگزين معيار عمومی و سراسری کنونی شود 
که شامل همه کارگران مشمول قانون کار در 

اين يعنی آنکه معيار يگانه .شود سراسر کشور می
و قانون واحدی برای تعيين حداقل دستمزد وجود 
نداشته باشد و کارفرمايان در هر منطقه و استان، 
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۵از صفحه   

 يورش طبقه حاکم به حقوق و معيشت کارگران
 و  

 راه مقابله با آن

خودشان با توجه به وضعيت محل و معيارهای 
البته برای حذف يا .محلی دستمزدها را تعيين کنند

دور زدن معيارهای تعيين حداقل دستمزد برای 
 ۴١عموم کارگران در سراسر کشور که در ماده 

های  شده، مکانيسم قانون کار نيز به آن اشاره
. شده است نيز عنوان"  مزد توافقی"ديگری مانند

هم اين هست که دستمزد " مزد توافقی"منظور از 
" توافق"هر کارگر در هر شهر و کارخانه با 

هر کارگری اين را .  کارفرما و کارگر تعيين شود
کلی  کارگر و کارفرما به"  توافق"داند که  می
کارفرما اگر مقيد به اجرای قانون .  معناست بی

طور  نباشد، به)  در هر حد و اندازه(معينی 
. کند جانبه نظر خود را بر کارگر تحميل می يک

کارگر يا بايد پيشنهاد و نظر کارفرما را بپذيرد يا 
معنای درست .  اخراج و بيکاری را انتخاب کند

درواقع تحميل مزد موردنظر "  مزد توافقی"اين 
 .کارفرما بر کارگر است

سال گذشته نيز در همان اوايلی که رئيسی را 
تن از نمايندگان مجلس  ٣٨جمهور کردند،  رئيس

قانون کار  ۴١پيشنهاد الحاق يک تبصره به ماده 
در آن تبصره نيز تعيين حداقل .  را به مجلس دادند

دستمزد از چارچوب معيارهای قانون کار خارج 
شد و  کارگر و کارفرما محول می"  توافق"و به 
امسال عالوه بر .  بود"  دستمزد توافقی "  نامش

شاهد "  دستمزد توافقی"و "  ای دستمزد منطقه"
طرح نوع ديگری از دستمزد توسط طبقه 

دار و دولت حامی اين طبقه هستيم و آن  سرمايه
" وری و کيفيت کار بهره"تعيين دستمزد بر پايه 

اين ترفند  طبقه حاکم در نوع خودش .  است
" وری و کيفيت کار بهره"  عبارت .  شاهکار است

دار و مبهم و ناروشن است که حتی  چنان کش
اصطالح  تعجب و مخالفت عناصر حکومتی به

کارگری در شورای عالی کار را نيز در پی 
نظر از اينکه مشخص نيست  صرف.  داشته است

وری و کيفيت کار يعنی چه و چگونه  بهره
شود، اما روشن است که درهرحال  مشخص می

کند  کارفرما و مديريت است که مشخص می
وری در کار بوده است يا نه؟ کيفيت کار  بهره

خوب بوده است يا نه؟ اين موضوع از روز هم 
تر است که کارفرما به بهانه اينکه  روشن

بخش نبوده،  وری و کيفيت کار رضايت بهره
تواند از افزايش دستمزد نيز خودداری کند، يا  می

داند  در بهترين حالت در حدی که خود صالح می
دستمزد را تعيين کند و در بدترين حالت حتی 

کارفرما حتی .  دستمزد کارگران را کاهش دهد
وری و کيفيت کار را به  تواند مقوله بهره می

عرصه هر کارگر منفرد نيز تعميم دهد و از 
افزايش مزد کارگر به اين بهانه که فالن کارگر 

وری خوبی نداشته و کيفيت کارش  بهره
بخش نبوده امتناع ورزد و در يک  رضايت

کارخانه به کارگرانی باسابقه يکسان که کار 
دهند، مزدهای متفاوتی پرداخت  مشابهی انجام می

اين ديگر حتی .  کند يا حتی از مزد کارگر کم کند
ای هم نيست  و به کارفرما و  مزد منطقه

دار در هر کارخانه و هر نقطه کشور  سرمايه
طور  شود شخص خودش به اجازه داده می

جانبه در مورد مزد هر کارگر تصميم بگيرد  يک
 .گونه مقرراتی هم نباشد و تابع هيچ

دار و دولت اين طبقه برای   تالش طبقه سرمايه
قانون کار، دور زدن آن و  ۴١حذف ماده 

داران از قيدوبند قانونی تعيين  رهاسازی سرمايه
در .حداقل دستمزد مسبوق به سابقه طوالنی است

های جدی زيادی برای  نژاد تالش دوره احمدی
داران در تعيين  آزاد گذاشتن کامل دست سرمايه

درپی  های پی يورش.  حداقل دستمزد به عمل  آمد
به سطح حقوق و معيشت کارگری هر بار با 

، "کارآفرينی"  ،"زايی اشتغال"توجيهاتی از قبيل
و غيره سازمان داده "  رفع موانع توليد"

لوايحی نيز در همين رابطه به مجلس برده .شد
ها در دوره حسن روحانی نيز با همان  يورش.  شد

اما به علت مخالفت شديد .  شدت ادامه يافت
های  ها و لوايح، تالش کارگران با اين طرح

مذبوحانه دولت برای زير گرفتن کامل معيارهای 
همان .  جايی نرسيد قانونی تعيين حداقل دستمزد به

ها اکنون در دوره رئيسی جالد نيز ادامه  تالش
تمام تالش دولت براين است که نيروی کار .دارد

دار  تری را در اختيار طبقه سرمايه هرچه ارزان
قرار دهد و دستمزد هرچه کمتری  را بر 

خان دوزی سخنگوی .کارگران تحميل کند
اقتصادی دولت اعالم کرد؛ دولت با رشد ميانگين 

درصد حقوق کارمندان موافقت کرده  ٢٠
بنابراين حداقل دستمزد کارگری نيز چيزی .است

درصد خواهد  ٢۵درصد و  ٢٠در همين حدود 
کل  آبادی رئيس افزون براين، علی صالح.  بود

رغم اينکه موضوع افزايش  بانک مرکزی علی
مزد کارگری خارج از چارچوب وظايف و 
اختيارات اين بانک و رئيس آن است و ربطی به 
او ندارد اعالم کرد دستمزد کارگران قطعاً 

اين در .  اندازه سال قبل افزايش نخواهد يافت به
ها و نرخ تورم باالی  حالی است که افزايش قيمت

درصد و کاهش شديد قدرت خريد کارگران،  ٧٠
ازپيش درميان مردم  فقر و نداری  را بيش

حداعالی خود  گسترش داده و درميان کارگران به
 .رسانده است

گرچه اين احتمال بسيار قوی هست که طبقه حاکم 
و دولت اين طبقه در شرايط حاضر نتوانند به 
تعرضات خود در عرصه حذف مشاغل سخت و 

آور و افزايش سن بازنشستگی، اجرای  زيان
طرح استادشاگردی و دور زدن رسمی معيارها 
تعيين حداقل دستمزد جامه عمل بپوشانند، اما اين 
موضوع قطعی است که حداقل دستمزد مانند 

 .های قبل بازهم زيرخط فقر تعيين خواهد شد سال
اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که مشکل طبقه 
کارگر ايران فقط رعايت يا عدم رعايت 
معيارهای قانونی تعيين ميزان دستمزد حداقل 

هاست از اين مرحله  کارگران ايران سال.  نيست
اند و بر سينه کل قانون کار رژيم و  عبور کرده

نحوه تعيين حداقل مزد توسط شورای عالی کار 
امروز تمام کارگران ، تمام .  اند دست رد زده

زحمتکشان، تمام دانشجويان وزنان و مردم ايران 
اند که مشکل اصلی فقط  متوجه اين موضوع شده

طرح استادشاگردی و بيگاری کشيدن از 
دانشجويان نيست، فقط تشديد فشارهای اقتصادی 
برگرده زحمتکشان و تشديد استثمار کارگران 
نيست، فقط دستمزد و حقوق زيرخط فقر و 
افزايش سن بازنشستگی و امثال آن نيست، مشکل 
اصلی و طرف حساب کارگران، زحمتکشان، 
زنان، دانشجويان و همه اقشار زحمتکش جامعه 

مشکل  اصلی طبقه کارگر .  کل نظام حاکم است
نيز درواقع فقط مزد نيست نظام مبتنی برمزد 

تا اين نظام، حاکم و برقرار باشد، تعرضات .است
دار حاکم و دولت پاسدار منافع اين  طبقه سرمايه

طبقه ادامه دارد و مشکالت کنونی نيز وجود 
تجربه نيز ثابت کرده است که .خواهند داشت

سال بيشتر شده و هر بار به  به چنين مشکالتی سال
امروز مبارزه .شکلی خود را نشان خواهند داد

برای افزايش دستمزد از مبارزه عليه رژيم و 
بايد تکليف  خود .عليه تمام نظم موجود جدا نيست

دهی  بايد با سازمان.را بانظم موجود يکسره سازيم
اعتصابات سراسری اقتصادی و سياسی، رژيم 
را در ابعاد سراسری به محاصره درآوريم و 

برای .  ضربات کاری بر پيکر آن وارد سازيم
نجات از وضع موجود، راه ديگری در برابر 
کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجويان 

کشيده مردم وجود   و ديگر اقشار زحمتکش و ستم
داری و آدمکش  ندارد جز اينکه رژيم سرمايه

جمهوری اسالمی را با يک اعتصاب عمومی 
سياسی و قيام مسلحانه از پا درآورند و حکومت 

 .شورايی خود را مستقر سازند
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های دربند  نوشتن از دردها و آالم انسان
تر از کاری است که همين  خيلی آسان

های دربند برای رهايی خويش انجام  انسان
شود،  دهند،آنچه زير اين عنوان نوشته می می

مردان ، زنان و کودکان اين سرزمين  با 
خون خويش سرگرم نوشتن آن 

کنيم هيچ  اينجايی که ما زندگی می.هستند
کشوری چنين نيست که هرروز و هر شب و 

ها را به خون  به هر مناسبتی فوج فوج انسان
واهمه و به جهت  خيل درندگان بی.  بکشند

دريافت نواله ای از جانب اربابان خويش به 
اند و جالب است همان هائی  کار خود سرگرم

غايت شوم را بر سرما  که اين بالی به
جای اين کره خاکی  اند اکنون در جای آورده

در غرب، در شرق، شمال و جنوب برايمان 
ريزند و برای ما به صدور  اشک تمساح می

هايی  آن.پردازند های اخته و خنثی می قطعنامه
اند،اکنون به فکر  که ما را به بند کشيده

 .اند مان برآمده آزادی
آن روز که اينان ماشين اعدامشان به راه 

ها که صادر  ها چه قطعنامه سوی آب افتاد،آن
؟کشتارها پايان يافت؟ آن .ننمودند،چه شد

ها شکل گرفت و  روز که خاوران
ها در بازه زمانی کوتاهی  ترين انسان شريف

به خاک و خون کشيده شدند چه شد؟اثر 
ها کجا خود را نشان داد که اکنون  قطعنامه

در پی اين کشتار سبعانه در پشت درهای 
بسته سازمان آبرو باخته ملل، شورای حقوق 
بشر به صدور قطعنامه و دستورهای بدون 

اکنون .نمايند پشتوانه حقوق بشری اقدام می
جا  که بوی احتضار رژيم به همه

های صدور قطعنامه هم يکی  رسيده،جشنواره
همان هائی که .  اند پس از ديگری آغازشده

اين گرگ هار اسالمی را مجهز 
اند،همان هائی که اين درندگان را بر  کرده
های اين سرزمين چيره ساختند،اکنون  انسان

اند که آری حقوق بشر رعايت  به تکاپو افتاده
ها هم که با  شود و بايد کاری کرد و خيلی نمی

شود و در  اين حرکات،  قند در دلشان آب می
راهروها وکريدورهای آلوده دنبال تأييده ای 

ها هستند که حقوق بشر و آزادی  از جانب آن
ها  را برای مردم ما به ارمغان بياورند، اين

کدام حقوق بشر؟   -پرسند گاه از خود نمی هيچ
اند؟برای ليبی،  برای مردم عراق چه کرده

يک از اين  يمن، سوريه، افغانستان؟ کدام
شده  ها که سپری کشورها در پی اين سال

است و همه به نابودی کشيده شدند به آزادی 
هايی که نگاهشان به  ؟آن.اند و رهايی رسيده

های سازمان ملل است،  کريدورها و سالن
کنند دوباره  خواسته يا ناخواسته سعی می

طلبانه مردم دربند ما را به  مبارزات حق
 ۵٧گونه که در سال همان.  انحراف بکشانند

مبارزات اکنونی ما .  موفق به اين کار شدند
ای نيست ، بلکه دنباله  در ايران روند تازه

همان روندی است که از مشروطيت 
آغازشده است توسط عده ای نوکر ودست 

. آموز قلب شده وبه انحراف کشيده شده است
در هر مقطعی هيچ انقالبی در دنيا 

های تبليغاتی به پيروزی  درکريدورها و سالن
تمام تجارب مبارزات گذشته .  نرسيده است 

ها  دهد که انقالب هميشه در خيابان نشان می
های  کريدورها و سالن.  صورت گرفته است

حقوق بشری جز در جهت محو انقالبات و 
اگر .  اند مبارزات راستين مردم شکل نگرفته

امروز خالئی در جامعه ما وجود دارد، ثمره 
و تالش همان هائی بوده که آن روز چشم بر 

البته .کشتارهای فجيع اين حاکميت بسته بودند
مبارزان راستين چشمداشتی غيرازاين 

خواهند  اند،سخن با آنانی است که می نداشته
های مردم را به  انقالب و مبارزات توده

باخته سازمان  ها وکريدورهای رنگ سالن
ملل محدود کنند  و برايمان دوباره نسخه 

ها هيچ اعتقادی  بانيان اين قطعنامه.  بنويسند
تنها تالش و .  به انسانيت و آزادی ندارند

ها حفظ وضع موجود و مناسباتی  هدف آن
. فرما است است که اکنون بر جامعه حکم

موفق به اين کار   ۵٧گونه که در سال  همان
شدند و نگذاشتند مردم، دوستان و دشمنان 
خود را بشناسند و در بحبوحه مبارزات 

ها و تمامی اقشار و طبقات به  طلبانه توده حق
ارتش .  ناگهان سروته قضيه را به هم آوردند

شبه اسالمی شدند و  نيروهای پليس يک
های آکنده  شبه به عمامه های سلطنتی يک تاج

توصيه شد که .  از جهل و خرافه مبدل شدند
اما در همان حال .ها گل بدهند مردم به ارتشی

های مبارز  و فردای بعد از قيام دوباره انسان
ها به  ماشين کشتار خلق.  به بند کشيده شدند

اربابان هم فارغ از رنج و تعب .راه افتاد
مردم ما در پشت درهای بسته با نگاهی به 

های صادرشده به انقالب و مبارزات  قطعنامه
 .ما خنديدند

ميهنان مبارز ما تجربه سال  اما، اين بار هم
اکنون بايد اين  حال از هم رادارند بااين ۵٧

هشدارها داده شود و ما از اين گوشه 

دورافتاده ميهن به خون کشيده شده اعالم 
کنيم؛ انقالب ما نياز به حمايت و پشتيبانی  می

بر  های فرمان های خارجی و سازمان دولت
بديل جمهوری اسالمی در .  آنان ندارد

ها و  کنفرانس.شود ها مشخص می خيابان
هايتان را جز هدر دادن وقت و  قطعنامه

نياز به همراهی و .  دانيم کاغذهايتان نمی
انقالب کار .  همکاری شماها نيست

سير و روند هيچ انقالبی از .  هاست توده
به .  ها وکريدورهای شماها  گذرنمی کند سالن

ها  آينه تاريخ که نگاه کنيم صحت اين حرف
تمامی .  شود بيشتر و بهتر ثابت می

های موجود در اين کره خاکی  ديکتاتوری
داری  نتيجه سلطه و چيرگی نظام سرمايه

های سرکوبگر،  تمامی حکومت.  است
. داری هستند پخت سيستم گنديده سرمايه دست

ها از کرات ديگر نيامده اند که برای  اين
جوئی غير از نبرد خيابانی و جنگ  چاره

تمامی .  طبقاتی دنبال موهومات باشيم
ها و کشتارها نتيجه اين سيستم است که  جنگ

شماها از بانيان آن هستيد و برای فريب 
های مردم يک روز مذهب را به ميان  توده
کشيد روز ديگر وطن را، روزهای  می

اما اينک .دورتر رنگ پوست بهانه اتان بود
در شرايط فعلی در جامعه ما تمامی ترفندها 

ايادی و نوکرانتان .  نما شده است کهنه و نخ
بديلی جز .  اند نيز در داخل اين را دريافته

حکومت شورايی و سوسياليستی برای نجات 
بشريت از چنگال بربريت سرمايه وجود 

تنها راهی که پيش پای بشريت .  ندارد
مانده،رهايی از چنگال و سلطه سرمايه 

ها آدرس غلط دادن به  است، ساير راه
مردمی است که خواهان زندگی انسانی 

 .هستند
 

 باد انقالب زنده
 باد سوسياليسم زنده

 حکومت شورايی -کارنان آزادی
 

 -هسته کارگری حميد اشرف
 فعاالن کارگری جنوب

 ١۴٠١آذر 

 
 انقالب ما
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 هشدار به برپائی اعتصاب -چشم به راه خشم ما در دهم دی ماه باشيد
 

 ، نفتبيانيه شورای هماهنگی و همبستگی  کارکنان رسمی صنعت  
 

 ما را ز سر بريده می ترسانی 
 

 ما گر زسر بريده می ترسيديم             
 

 در محفل عاشقان نمی رقصيديم                        
 

 در محفل عاشقان خوشا رقصيدن                                     
 

 دامن زبساط عافيت برچيدن                                                      
 

 در دست سر بريدٔه خود بردن                                                                            
 

 ن ها گرديد در يک يک کوچه کوچه                                                                                                     
 

ت اس از جنگ نميگوئيم که پيشکسوتانمان چه کشيدند ، از الودگی ها نميگوئيم، از سرطانهای ريه، از گاز هيدروژن سولفورو، که يک دم آن برابر
کنند، ميبامرگ، از انفجارها، از شرجی و گرمای جنوب در پااليشگاها، و سکوهای نفتی، از خانواده هايی که نيمی از سال را بدون از حضور پدر سر 

 از زمستانهای سخت، و سرمای کوهستانها و کار بر روی خطوط انتقال، فقط برای اسايش مردم سرزمينم، دگر از چه بگويم، 
عت نفت و صن همواره نجابتمان ما را بر آن داشت که همه اين سختی ها را بر دوش کشيم و دم بر نياوريم،  تا ستمگران و زالو صفتان انگل وار به بدنه

ی باهگاز بچسپند و خون زحمتکشان اين صنعت را بمکند، زحمتکشانی که اگر يک روز در انجام کارهايشان کاهلی کنند اقتصاد و صنعت کشور رو به ت
 خواهد رفت، 

مد درآقانونگذارانمان بجای تصويب قوانينی که باعث گردد که درامد سرانه ملی را افزايش دهند و قشر اسيب پذير را به سطح پذيرفته شده ای از 
ر برساند، تالش ميکنند با عدالت خود ساخته ای که فقط در ذهن خودشان ميگنجد، با همسان سازی درامدها، قشر متوسط را همسطح قشر اسيب پذي

 .جامعه نمايند، قوانينی که فقط از ذهن بيمار يک ديوانه ميتواند تراوش نمايد
ته در کجای جهان اندوخته های سالهای خدمت کارکنان را بعد از چندين سال خدمت بدون در نظر گرفتن سود و بهروری اقتصادی به تاراج برده و 

 مانده آن را با منت در کف دست بازنشسته ميگذارند؟ 
 

 از جان صنعت نفت چه ميخواهيد؟ ، چه به روز صندوق ذخيره بازنشستگی آورده ايد؟  بهداشت و درمان صنعت نفت را که روزگاری زبانزد عام و
 ، خاص بود به جائی رسانيده ايد که کارمند نفت از رسمی بودن خود پشيمان است،  روان کارمند صنعت نفت را با هزار درد به چالش کشيده ايد

 
و  خودمتخصصينی که در همسايگی ما ، در همين کشورهای عربی برای جذب انها فرش قرمز پهن ميکنند، اما غيرت ايرانی روا نميدارد که برای رفاه 

 خانواده به دامن بيگانگان پناه ببرند تا از سهم مردم سرزمينش از ميدان های مشترک به تاراج نرود، 
 ر ،غيرت و مردانگی اين نيست که نگران هجوم خيالی دشمنان باشی که شايد هيچگاه نباشند، بلکه مردانگی اين است که نگذاری منابع وثروت کشو

  .نخبگان و مغزهای اگاه را به تاراج ببرند
 

ت نفبيش از ده سال است که با اجرا نکردن قانونی که در مجلس تصويب شده بود  دست در جيب کارمند صنعت نفت برديد، و کاری کرديد که کارمند 
هر  فتیپس از نيمه ماه به گدايی بيفتد و برای تامين نيازهای پيش پا افتاده زندگی، از هر کس و ناکس قرض بگيرد و يا با وامهای اضطراری دريا

  .سالش، از سال پيشش کمتر باشد
 های ديگر سر براورده ودر انديشه تاراج ته مانده جيب کارمند نفت هستيد،  آذر نگذشته است که انديشه های پليدتان از آستين ٢۶هنوز يک هفته از 

دهای آماده ريايا نادان هستيد و از قدرت همبستگی کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشيمی آگاه نيستيد و يا آنچنان خودخواه و خود شيفته که نميخواهيد ف
 غرش را بشنويد، 

 
ی نه نهاآگاه باشيد که فرو ريختن کاخهای ستمگری شما نزديک است،  با دم شير  بازی ميکنيد، بدانيد که اين شيرخفته در استانه خرد کردن استخوا

 چندان سخت شماست، 
 

 . اين گوی و اين هم ميدان ، بتازيد تا بتازيم
 !را بخاطر بسپاريد، آغازی دگر خواهيم داشت 1401 /10/10

ما را بر آن داشته ايد که درانديشه فرو ريختن کاخهای بی بنيانتان باشيم ، چشم به راه خشم ما باشيد که کوبنده خواهيم 
 .باريد

 ما زنده ز آنيم که آرام نگيريم 
 موجيم که آسودگی ما عدم ماست

 
1401/10/02 

 
 شورای هماهنگی و همبستگی  کارکنان رسمی صنعت نفت
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ها بسيار کمتر از آن چيزی است که  تعداد فوتی
تواند اختالفی  چراکه نمی.  در واقعيت وجود دارد

برابری ميان آمار سازمان تأمين اجتماعی و  ۴
بوروکراسی .  وزارت کار وجود داشته باشد

دستگاه دولتی، بر قتل و جنايت سرپوش 
 . گذارد می

حتی همين خبرگزاری ايلنای وابسته به رژيم، در 
: نويسد مورد آمارهای  جعلی وزارت کار می

ترين  ايران به لحاظ حوادث کاری يکی از ناامن"
وزارت .  رود کشورها برای کارگران به شمار می

تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار کارگرانی که 
براثر حوادث کاری جانشان را از دست دادند، 

. نفر گزارش کرد ٨٠٠کمتر از  ١۴٠٠در سال 
اين آمار به دليل اينکه کارگران خارج از شمول 

. گيرد غيرواقعی است قانون کار را در برنمی
هزار حادثه  ٢٨سازمان پزشکی قانونی بيش از 

 ."ثبت کرده است ١۴٠٠کاری در سال 
صدها مورد حادثه ناشی از کار در همين يک ماه 

در آذرماه، کمتر روزی .  گذشته در ايران رخ داد
. بدون چند حادثه کار و مرگ کارگران گذشت

خبر اين حوادث، اغلب در مطبوعات و 
تنها در .  يابد های رژيم انتشار نمی خبرگزاری

شوند که ديگر قابل  مواردی اين اخبار علنی می
خبری که چند روز پيش در .  پوشی نباشند پرده

برخی مطبوعات رژيم  انعکاس پيدا کرد، مرگ 
زن کارگر سرپرست خانوار و  ۵وحشتناک 

سوختگی تعدادی ديگری از زنان کارگر 
اين .  آذر بود ٢١سردخانه بهار بروجن،  روز 

با حداقل حقوق و بدون بيمه و "زنان  کارگر که 
بندی را انجام  در اين واحد کار دسته"  ساير مزايا

آذر در درون يک ون  ٢١دادند ، صبح زود  می
. رفتند که ون آتش گرفت به سر کار می

متر با محل  ۵٠٠تا  ٣٠٠نشانی هم که  آتش"
."  حادثه فاصله داشت، بعد از ربع ساعت رسيد

از .  اين کارگران جان خود را از دست دادند
وضعيت جسمانی کارگرانی که وخيم اعالم شد، 

ها مورد  توان به ده می.  ديگر خبری انتشار نيافت
شرکت پااليش «ديگر، از نمونه  مرگ سه کارگر

درنتيجه  »های نفتی پترو تات ماهان فرآورده
سقوط در مخزن ماده شيميايی حالل نفتی ، مرگ 
دو کارگر يک رستوران در منطقه شانديز استان 
خراسان رضوی، هنگام استراحت در گلخانه 
براثر استنشاق گاز سمی ، مرگ چهار کارگر 

جام  نگهبان يک دامداری در شهرستان تربت
خراسان رضوی، هنگام کار براثر استنشاق گاز 

نفر براثر انفجار يک  ۴سمی ، مرگ الاقل 
دستگاه آمبوالنس واقع در مجتمع در حال ساخت 

ها  پتروشيمی گچساران ، مرگ و مصدوميت ده
 »نئوپان«کارگر درنتيجه انفجار در يک کارخانه 

در بخش ايلخچی شهرستان اسکو، يا  نشت گاز 
، مرگ و )  الفين ايالم(در مجتمع پتروشيمی ايالم 

ها کارگر ساختمانی و خدمات و  مصدوميت  ده
ها در تصادفات  صدها کارگر مصدوم کارخانه

.  ها اشاره کرد وبرگشت سرويس  کارخانه رفت
های خاموش، اما به حوادث ناشی از  ماجرای قتل

کار و کشتار هزاران کارگر در هرسال خاتمه 
 .يابد نمی

ها هزار کشته و مصدوم  بار ده به آمار فاجعه

حوادث رانندگی در هرسال نگاه کنيم که مردم 
سروصدا و خاموش جان خود را از دست  بی
دار  دهند و قاتالن اين مردم نيز طبقه سرمايه می

ها  حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار منافع آن
چه فجايع بزرگی !  ببينيد.  جمهوری اسالمی است
دهد و کسی هم از ابعاد  در اين کشور رخ می
هفته گذشته رئيس .  شود بزرگ آن خبردار نمی
در حوزه درون و "راهور اعالم کرد 

 ١٠ماه،   ٧در طی  ١۴٠٠شهری در سال  برون
هزار و  ١١، ١۴٠١نفر و در سال  ٢۵۶هزار و 

نفر جان خود را در اين مدت از دست دادند  ٧٣۴
با اين افزايش . "  ايم درصد افزايش داشته ١۴که 

 ٧٧٨هزار و  ١۶،  ١۴٠٠که در سال  درحالی
نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست 
دادند، تا پايان سال اين تعداد بايد  به رقمی بيش 

وی تعداد مصدومان را .  هزار افزايش يابد ١٩از 
درصد  ٢١مجروحان نيز :  اعالم نکرد، اما گفت 

، اعالم شد  ١۴٠٠در سال .  افزايش داشته است
مصدوم حوادث رانندگی به  ١٢٠هزار و  ٣١٧

با .  مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند
اين حساب تا پايان سال جاری تعداد مصدومان 

هزار  ٣٨٢سال جاری نيز به رقمی بيش از 
 . خواهد رسيد

"وی افزود  ۵١در حال حاضر متأسفانه در : 
درصد  ۶.  افتد درصد فوتی درصحنه اتفاق می

دهند و  جان خود را در حين مسير از دست می
درصد در بيمارستان جان خود را از دست  ۴٣
شهر بخش تروما داريم  ما در چند کالن.  دهند می

خوبی  و وزارت بهداشت در اين زمينه به
 . " نکرده است عمل

اين آمار را مقايسه کنيد با کشوری مثل آلمان که 
داری است، با جمعيتی  هم يک کشور سرمايه آن
ميليون وسيله  ۵٠اندازه ايران، اما  با بيش از  به

  ٣٨/    ۵اين تعداد در ايران(شده،  نقليه ثبت
که آمار مرگ ناشی از سوانح )   ميليون است

در .   مورد است ٣٢٠٠ترافيکی آن، حدود 
ای ديگر، کل مرگ ناشی از سوانح  مقايسه

ترافيکی ذر طول يک سال در ايران برابر است 
 ۴۵٠با تمام کشورهای اتحاديه اروپا با جمعيتی 

 .ميليونی
چرا شاهد اين آمار وحشتناک تصادفات و مرگ  

های متعدد ناشی از آن در ايران  و مصدوميت
هستيم؟ پوشيده نيست خودروهايی که در ايران 

وجه از استانداردهای  هيچ شود به توليد می
اين .  ضروری يک خودرو ايمن برخوردار نيستند

ها با مواد و وسايل نامرغوب و  اتومبيل
بدنه خودرو .   شوند غيراستاندارد توليد می

ضعيف است و از آلياژ مقاومی ساخته نشده 
های متعددی  فاقد ايمنی هستند و نقص فنی.  است
ها با کمترين هزينه، تنها برای  اين خودرو.  دارند

. شوند کسب سود هرچه بيشتر توليد و فروخته می
ها  داران توليدکننده آن جان مردم برای سرمايه

همين مقامات راهور .  پشيزی ارزش ندارد
درصد واژگونی  ۴٠ازاين اعالم کرده بودند  پيش

انکار است و بيشتر آن  در کل کشور غيرقابل
متوجه خودرو، خودروساز و واردات 

فقر مردم ايران و .  کيفيت است خودروهای بی
گرانی قطعات خودرو  نيز مردم را ناگزير 

سازد از قطعات نامرغوب استفاده کنند که  می
. يکی ديگر از عوامل اين سوانح است

الزم  در يک کشور پهناور با  های  زيرساخت
اتومبيل .  العبور فراهم نيست مناطق گاه صعب

که  رود بدون اين درپی توليد و فروش می پی
ها ساخته  های مناسب برای آن ها و خيابان جاده

دولت .  های موجود مدام تعمير شوند شود يا جاده
پول کافی برای تمام دستگاه نظامی و 
بوروکراتيک خود دارد، اما بودجه الزم برای 

ها، وجود  خرابی پوشش جاده.  سازی نيست جاده
ها نيز همواره  خيز فراوان در راه نقاط حادثه

همين مقامات، .مانده است جای خود باقی به
درصد از  ۵٠نزديک به :"  ازاين گفته بودند پيش
خيز  های تصادفات هنوز در نقاط حادثه فوتی

نقطه  ٣٠٠هزار و  ۵در کشور .  افتد اتفاق می
مورد  ٢٠٠خيز داريم که سه هزار و  حادثه
شهری  شهری و دو هزار حادثه درون برون
ها را  دزدان و قاتالن حاکم بر ايران، اين."  هستند

رئيس راهور درباره .  کنند دانند و کاری نمی می
"های جديد در اين گفتگو گفت راه متأسفانه در : 

اين زمينه هم دچار مشکل هستيم و برخی از اين 
حتی در .  خيز شده است نقاط تبديل به نقطه حادثه

شده  خيز هم که اعالم محورها و مسيرهايی حادثه
خيز رفع شود  اصالحات انجام شود و نقاط حادثه

مانند محور قائم به بيرجند قرار بود تا پايان سال 
جمهور اصالحات صورت  به دستور رئيس

تقريباً ...  بگيرد، هيچ اقدامی صورت نگرفته است
های کشور  کيلومتر طول راه ١۶٩هزار و  ٢٩٣

 ٣۴درصد آن راه اصلی است و  ٩است که 
ها  های اصلی در جاده درصد تصادفات در اين راه

ها در اين  درصد کشته ٧۵افتد اما  اتفاق می
...  ها است جاده ها ازجمله  فرسودگی اتومبيل. 

بايستی  که می  ونقل عمومی فرسوده ناوگان حمل
. ها  از رده خارج شوند، اما مشغول به کارند سال
" درصد ناوگان عمومی فرسوده است ۶۵تا  ۶٠

که سوای خطراتی که جان مسافران را به خطر 
ها يکی از عوامل  اندازند در کنار کارخانه می

وی در همين مصاحبه .  آلودگی هوا هستند
"  گويد می ونقل  درصد ناوگان حمل ٣٣: 

ونقل  در ناوگان حمل.  درمجموع فرسوده است
." درصد در تهران فرسوده است  ٨۵عمومی 

بنابراين از همين گزارشی که رئيس راهنمايی و 
دهد روشن است که قاتل  رانندگی رژيم ارائه می

ها هزار تن از مردم ايران و مصدوميت صدها  ده
هزار نفر در هرسال، طبقه حاکم بر ايران است، 

گرفته  سروصدا و خاموش انجام ها بی اما اين قتل
گيرد و بدبختانه شاهد اعتراضی هم در  و می

 . های خاموش  نيستيم مورد اين قتل
ها و مصدومينی را  حال اگر فقط تمام آمار کشته

ها اشاره شد در نظرگيريم  که در اين نوشته به آن
باختگان ساالنه ظاهراً  و آمار صدها اعدامی، جان

گيريم، با آمار  حوادث طبيعی و غيره را هم ناديده
ها هزار تن از مردم ايران در  وحشتناک مرگ ده

اند،  ها درواقع قتل اين.  هرسال رو به رو هستيم
چراکه مسبب مرگ اين .  های خاموش اما قتل

داری ايران،  مردم، طبقه حاکم ، نظام سرمايه
مشت دزد و  رژيم سياسی پاسدار آن و يک

. اند ها قاتالن مردم اين.  غارتگر حاکم  بر کشورند
اگر اين آمار را در برابر هر انسانی باکمی 

 -نظم اقتصادی:  آگاهی بگذاريد، خواهد گفت
اجتماعی حاکم بر ايران پوسيده و گنديده است و 
طبقه حاکم و نظم سياسی پاسدار آن جز قاتل و 

اين نظم را بايد از .  جنايتکار چيز ديگری نيستند
بنياد برانداخت و دگرگون کرد و يک نظم نوين 

جای آن مستقر ساخت تا از  سوسياليستی را به
 .   فجايع آن رهايی يافت

 
 
 
 
 
 

 های خاموش قتل
١٠از صفحه   
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٩درصفحه   

١از صفحه   

شود؟ به آمار نظری  هيچ کجا شنيده نشده و نمی
 :بيفکنيم

رئيس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم مرکز 
سالمت محيط و کار وزارت بهداشت اعالم کرده 

مدت با آالينده ذرات معلق   مواجهه طوالنی:  است
٢ ۵   PM   ۴١در کشور،  ساالنه باعث بروز 

 .شود مورد مرگ زودرس می ٧٠٠هزار و 
درنتيجه اين آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن 

های قلبی، در هر  مانند سرطان ريه و بيماری
چه .  دهند نفر جان خود را از دست می ١٣دقيقه 

کسی جز قاتالن فرمانروای حاکم بر ايران، 
 های خاموش است؟   مسئول اين قتل

بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال 
ميليون  ٣۵شهر آلوده کشور با  ٢٧در  ١۴٠٠

ومير منتسب به  هزار مرگ ٢١جمعيت حدود 
٢آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق  ميکرون  ۵

همچنين در .  شده است ساالن گزارش در بزرگ
علت  اين هزار نفر جان خود را به ۶تهران 
باختگان طبقه حاکم  قاتل اين جان.  اند داده ازدست

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 
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گرفته و  اما قتل در خاموشی انجام.  بر ايران است
 .دهد روزمره رخ می

های خاموش نگاه  به نمونه ديگری از اين قتل
ها هزار کارگر دچار حوادث  در هرسال ده.   کنيم

شوند و هزاران تن جان خود را  ناشی از کار می
 .دهند از دست می

طبق آماری که "به گزارش خبرگزاری ايلنا، 
 ٩٩سازمان تأمين اجتماعی از حوادث کار سال 

 ۴۴١هزار و ۴۴ارائه کرده، در اين سال 
وزارت کار .  شده است ی ناشی از کار ثبت حادثه

 ٢٩۵هزار و  ٩را  ٩٩نيز آمار حوادث کاِر سال 
همچنين علی حسين .  مورد اعالم کرده است

معاون روابط کار وزارت تعاون، (رعيتی فرد 
در آخرين اظهارات خود )  کار و رفاه اجتماعی

هزار حادثه ناشی از کار در ١٣گفته ساالنه 
مورد آن  ٨٠٠تا  ٧٠٠دهد که  کشور رخ می

پوشيده نيست که آمار ."   شود منجر به فوت می
وزارت کار در مورد حوادث ناشی از کار و 

 های خاموش قتل

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

رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين  
ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠

مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 
کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون

های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه
بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می

های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد
های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 

باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می
شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به

 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به
ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره

 :بود
 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 

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