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  ٣درصفحه 

 

 بست،  انکار بن
 ای تالش عبث خامنه

 
های عالج ناپذير  برکسی پوشيده نيست که بحران

اجتماعی و سياسی   -تمام ارکان نظم اقتصادی
طبقه حاکم .  موجود  در ايران را فراگرفته است

دار و نمايندگان سياسی آن، ناتوانی و  سرمايه
ها  شکست خود را در کنترل و مهار اين بحران

بحران .  اند آشکار و عيان به همگان نشان داده
گرفته،  سياسی انقالبی فراگيری که در ايران شکل

بست نظم حاکم و اين واقعيت  ای از بن بيان فشرده
تواند به شيوه گذشته  است که طبقه حاکم نمی

بست نياز جامعه به  اين بن.  حکومت کند
شکستن اين نظم و تغيير آن را نشان  درهم

های  مبارزات مستمر و تعرضی توده.  دهد می
وضوح اين  کارگر و زحمتکش مردم ايران به

بست چنان آشکار  بن.  دهد واقعيت را نشان می
است که اکنون حتی گروهی از نمايندگان سياسی 

دار در اين يا آن جناح نيز به آن  طبقه سرمايه
ای اما مأيوسانه تالش  خامنه.  کنند اعتراف می

تر است  کند واقعيتی  را که از روز روشن می
درپی در هر سخنرانی خود  انکار نمايد و  پی

بست نيست و  کند، نظم حاکم در بن مدام تکرار می
بستی وجود  اگر بن.  اين القای دشمن است

داشت دليلی نداشت که او در هر سخنرانی  نمی
بستی وجود  خود پيوسته تکرار کند، بحران و بن

ندارد و قاعدتاً ضرورتی هم نبود که روزانه 
های نيروی مزدور سرکوب خود  را برای  گله

های موجود  مقابله با مردمی که زير فشار بحران
ها آمده و خواستار برافکندن جمهوری  به خيابان

روشن است که او با .  اسالمی هستند، گسيل کند
تواند مردمی را که  های عبث، نمی اين تالش

بست نظم  ها ورشکستگی و بن هرروز در خيابان
زنند و عليه تمام مقامات رژيم و  حاکم را جار می

دهند،  ای شعار سر می ازجمله شخص خامنه
. ای هم فهميده است اين را خود خامنه.  فريب دهد

او تکليف خود را با مردم ايران وقتی يکسره کرد 
را  ٩٨کننده در آبان ماه  های قيام که توده

بنابراين، مخاطب او در اين .  واوباش ناميد اراذل
های  ها نه مردم ايران، بلکه جناح سخنرانی

اند و هدف او تالش برای غلبه بر بحران  رژيم
درونی طبقه حاکم و روحيه دادن به وابستگان و 

او  در .  مزدوران دستگاه دولت دينی است
اندرکاران  در ديدار با دست"سخنرانی اخير خود 

که متن آن روز "  کنگره ملی شهدای عشاير
خرداد منتشر شد، ناخواسته عمق  ٣١شنبه  سه
کند که  بست رژيم را در آنجائی برمال می بن

هرگونه حرف و انتقادی را حتی از سوی 

کارگران  ١۴٠١روز چهارشنبه اول تير 
 ٢سايت  ١۴ای داربست بند شاغل در فاز  پروژه

روز  ١٠روز کار  ٢٠کنگان با خواست 
استراحت و افزايش دستمزد، دست از کار 

اند  کارگران پيشرو نفت اعالم کرده.  کشيدند
ميليون تومان  ٢۵دستمزد هيچ کارگری نبايد از 

،  ١۴به دنبال اعتصاب در فاز.  کمتر باشد
کارگران داربست بند پيمانکاری حاجی پور، 

 بند حمايت کنيم  از خواست کارگران اعتصابی داربست 
 ای است خواست کارگران اعتصابی خواست عموم کارگران پروژه

 
 

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
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 ٩٧۶شماره  ١۴٠١تير   ۵ –سال  چهل و چهار

 اهتزاز چندباره پرچم اعتصاب سراسری و
 پاشنه آشيل جنبش اعتصابی در نفت 

مسکن مناسب يکی از 
 حقوق مسلم

 هاست تمامی انسان 
 

هاست، اما  داشتن مسکن مناسب حق تمامی انسان
داری ايران که جمهوری اسالمی  در نظام سرمايه

حافظ و پاسدار آن است، متاثر از عواملی چند، 
بخش بزرگی از جمعيت کشور از داشتن اين حق 

ها نيز افزوده  خود محروم شده و مدام بر تعداد آن
به نحوی که امروز اکثريت بزرگی از .  گردد می
هستند، يا در   خانمان ديدگان جامعه يا بی ستم

يکی .  کنند و يا بدمسکن حاشيه شهرها زندگی می
آور اجاره مسکن، رانده  از نتايج مهم بهای سرسام

ها انسان به زير خط فقر است،  شدن ميليون
درصد درآمد يک  ٧٠تا  ۶٠ای که گاه  هزينه

بلعد و البته باز بگذريم از  خانواده را می
خانمان شدن و  اضطراب هميشگی بی

، پنجاهمين ١۴٠١خرداد  ٣١روز سه شنبه 
نشست ساالنه شورای حقوق بشر سازمان ملل در 

در اين نشست، ندا الناشف، .  ژنو برگزار شد
معاون حقوق بشر دبيرکل سازمان ملل، گزارش 
ساالنه آنتونيو گوترش، درباره وضعيت حقوق 

گوترش، دبيرکل .  بشر در ايران را ارائه کرد
سازمان ملل متحد در گزارش خود ضمن ابراز 

از وضعيت حقوق بشر در "  نگرانی عميق"
ايران خاطرنشان کرد، اجرای مجازات اعدام 

، نسبت ٢٠٢١توسط جمهوری اسالمی در سال 
بر اساس گزارش .  به سال قبل افزايش داشته است

نفر، از  ٣١٠فوق، طی سال گذشته دست کم 
از آنجايی که .  زن در ايران اعدام شدند ١۴جمله 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

صدای رسوايی جمهوری 
 اسالمی از هر سو 
 به گوش می رسد
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١از صفحه   

 ای بست، تالش عبث خامنه انکار بن

٧درصفحه   

های تحت امر  وابستگان رژيم نسبت به دستگاه
بست در آن باشد،  ای از بحران و بن خود که نشانه

: ها گفت ممنوع اعالم کرد و خطاب به آن
هرکسی مردم را نسبت به فعّالّيت و تالش و "

اعتقاد و  های مسئولين کشور بی ريزی برنامه
بدبين بکند، دارد به سود دشمن کار ميکند؛ چه 

توانست  تر از اين او نمی واضح."  بداند، چه نداند
بستی را که  ها، ورشکستگی و بن عمق  بحران

 . جمهوری اسالمی گرفتار آن است، برمال کند
امروز سعی دشمن اين است که : "ای گفت خامنه

ايمان دينی را تضعيف کند، اميد را تضعيف کند، 
بينی به آينده و به مديرّيت کشور را  خوش

تضعيف کند؛ اينها چيزهايی است که روی آن 
ريزی  ريزی ميکنند، روی آن برنامه دارند برنامه

ی مردم اين  چه کار کنند که عقيده]  مثالً . [ميشود
بست است و در  ای ندارند، آينده بن بشود که آينده

بست قرار دارد؛ روی اين  ی بن کوچه
سازی ميکنند، در  ريزی ميکنند، برنامه برنامه

فضای مجازی و گاهی متأّسفانه در فضاهای 
رسمِی خوِد ما اينها را بين مردم جوری پخش 

ها  ميکنند که مردم به اين نتيجه برسند که راه
ها خطا است يا به اين نتيجه  بست است، راه بن

برسند که مسئولين کشور، مديريّت کشور، بلد 
اين همه زحمت دارد .  نيستند کشور را اداره کنند

کشيده ميشود، اين همه تالش ميشود، در مقابِل 
 ]."برخورد ميشود[اين تالشها اين جوری 

اما دشمن کيست؟ حقيقت اين است که جمهوری 
جمهوری .  اسالمی دشمنی جز مردم ايران ندارد

ها اختالف دارد، اما  اسالمی البته با برخی دولت
اين اختالفات، نزاع درون خانوادگی ميان 

اين .  داری است پاسداران نظم ارتجاعی سرمايه
های مردم ايران  دشمن جمهوری اسالمی که توده

هستند، نيازی نداشته و ندارند که کسی از خارج 
ها بدهد، يا به  تعليمات رد خرافات دينی را به آن

ايمان دينی را "  گفته اين سرکرده ارتجاع 
مردم ايران که درنتيجه سلطه ".  تضعيف کند

طوالنی رژيم ديکتاتوری و اختناق سلطنتی بر 
ايران که تنها آموزش و تبليغ خرافات دينی را 
مجاز اعالم کرده بود و مردم را در ناآگاهی و 

داشته بود، از روی ناآگاهی و باورهای  انقياد نگه
خرافی مذهبی، به يک شياد بزرگ به نام خمينی 

داد،  ها می که وعده بهشت در روی زمين را به آن
ترين اشتباه تاريخی خود  اعتماد کردند و بزرگ

اما همين مردم در تجربه و در .  را مرتکب شدند
عمل ديدند که دولت دينی و حاکميت خدا بر روی 

ترين و فاسدترين  رحم زمين، ستمکارترين، بی
ها  آن.  رژيم در سراسر جهان ازکاردرآمده است

به تجربه ديدند که پاسداران حکومت هللا نيز جز 
. مشت غارتگر، دزد و آدم کش نيستند يک

هايی که ماهيت  بنابراين در برخورد با واقعيت
مذهب و دستگاه دينی را برمال کرد و بر مبنای 
تجربه بود که بخش بزرگی از مردم ايران 
باورهای خرافی مذهبی را به دور ريختند و 
بخشی نيز که هنوز باورهای مذهبی خود را حفظ 

ها نيز هيچ اعتماد و باوری به دولت  اند، آن کرده
اين .  دينی ندارند و خواهان برافتادن آن هستند

اند، چهار  مردمی که دشمن جمهوری  اسالمی
های دروغين و پوشالی   دهه انواع و اقسام وعده

باندهای درونی جمهوری اسالمی را تجربه 

ها سروته يک  در عمل ديدند که تمام آن.  کردند
ها در پايمال کردن  تنها همه آن نه.  اند کرباس

های انسانی مردم ايران، يکسان  حقوق و آزادی
ها هدفی جز غارت و  عمل کردند، بلکه تمام آن

. های خود نداشتند چپاول، دزدی و پر کردن جيب
قطب  که ثروت در يک بنابراين همه ديدند درحالی

داران و مقامات دزد و  جامعه در دست سرمايه
فاسد دولتی متمرکز گرديد ، فقر و بدبختی در 

روز  روزبه.  قطب ديگر جامعه انباشته شد
وضعيت مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان 

ای رسيده  اين وخامت اکنون به نقطه.  تر شد وخيم
درصد مردم ايران  ٨٠است که متجاوز از 
از همين روست که .   برند زيرخط فقر به سر می

ها پيش هرگونه  های مردم ايران از مدت توده
را "  مسئولين کشور، مديريّت کشور"  اعتماد به 

از دست دادند و نيازی نبود که بنا به ادعای 
ای کسی از خارج برای بی اعتبار  پوشالی خامنه

کردن تمام سران و مقامات دولت دينی پاسدار 
های  اين توده.  ريزی کند داری، برنامه نظم سرمايه

کارگر و زحمتکش که حاال دشمن پيگير و 
اند، در عمل و در  ناپذير جمهوری اسالمی آشتی

تجربه دريافتند که حاکميت خدای پاسدار سرمايه 
هايی به  ها بحران بر روی زمين، در تمام عرصه

ها را  فقط قادر نيست اين بحران بار آورده که نه
ها را  حتی اندکی تعديل کند، بلکه پيوسته آن

ها دريافتند که تمام اين  آن.  تر کرده است عميق
بستی  نظم ارتجاعی و ستمگر در بن

عبور گرفتار است و برای نجات از  غيرقابل
فجايعی که اين نظم طبقاتی و مذهبی به بار آورده 
است، به مبارزات سياسی برای سرنگونی آن 

با اين اوصاف بعيد است که .  روی آوردند
سرکرده ارتجاع حاکم بر ايران نفهميده باشد که 

عبور قرارگرفته  بست غيرقابل اين نظم در بن
ً خيلی زودتر از ديگر سران و .  است او قطعا

مقامات هيئت حاکمه فهميده است که نظم حاکم در 
عنوان رهبر  بست گرفتار است، اما وی به بن

تواند آشکارا به اين  ارتجاع طبقاتی و مذهبی، نمی
بست اعتراف کند، بلکه برای روحيه دادن به  بن

مزدوران خود ناگزير است مدام تکرار کند، 
اما در .  اين تبليغات دشمن است.  بستی نيست بن

ها و اقداماتش که دقت شود، جز  تمام حرف
کافی .  شود بست چيز ديگری يافت نمی بازتاب بن

است به تحوالت درونی دو، سه سال اخير هيئت 
 .حاکمه نگاه کنيم

که ديد بحران تمام ارکان نظم حاکم  ای وقتی خامنه
بست است  و  تمام  را فراگرفته و رژيم در بن

ها و  های گذشته برای غلبه بر بحران تالش
بست به شکست انجاميده است، بر اين پندار  بن

های  ها و گروه خام بود که با تصفيه تمام جناح
رقيب از هيئت حاکمه، تمرکز در دستگاه دولتی، 

ها و نهادهای  ترين ارگان سپردن قدرت در اصلی
دستگاه دولتی در دست باندهای وابسته به خود و 

اصطالح مجلس  تشديد سرکوب و اختناق، با به
يکدست، دستگاه اجرائی يکدست، دستگاه قضائی 

های نظامی و امنيتی که همواره تحت  و ارگان
تواند بحران سياسی  امر خودش بوده است، می

اکنون اما .  بست غلبه کند فراگير را حل و بر بن
رو شده است که  در عمل با اين واقعيت روبه

تنها اوضاع بهبود نيافت بلکه برعکس وضع از  نه

ترشدن  توأم با وخيم.  تر شد جميع جهات وخيم
اوضاع اقتصادی و سياسی، با تشديد بحران 
اقتصادی، گسترش نارضايتی و اعتراض، رشد 

ای با شعار مرگ بر  و اعتالی مبارزات توده
ای،  رئيسی، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه

های وابسته به  در درون حاکميت يکدست و ارگان
اين جناح ازجمله در مجلس و کابينه نيز اختالفات 

فقط  حاال نه.  های جديدی رخ داده است و شکاف
های رقيب، شکست و ناتوانی رئيسی و  گروه

ها و ديگر  ای را در روزنامه شخص خامنه
دمند و  ابزارهای تبليغی خود در بوق و کرنا می

ترشدن اوضاع معرفی  ها را باعث وخيم آن
کنند، بلکه از درون خود مجلس يکدست و  می

های  ترين و باالترين رده حتی از درون مرتجع
دستگاه مذهبی که همواره از وابستگان 

ای بودند، از نمونه نوری  فرمان خامنه به گوش
ها عليه رئيسی آغاز شده است و  همدانی، مخالفت
ای و  رئيسی را  جار  های خامنه شکست سياست

مجلس ارتجاع نيز که با کابينه رئيسی .  زنند می
اختالف پيدا کرده است، به تهديد استيضاح 
وزرای وی روی آورده و در تدارک استيضاح 

ها در درون  کشمکش.  وزير صمت برآمده است
ساله نيز نشده، افزايش  ای که هنوز يک کابينه

وزير کار استعفا داد و دررفت، اما .  يافته است
ای در  تالش جديد خامنه.  ها ادامه دارد کشمکش

فقط با شکست مواجه شد،  کمتر از يک سال نه
بلکه حاال با شکاف درونی باند وابسته به خود 
نيز مواجه شده که در هر گام به شيوه خودشان 

بنابراين وی در اين .   کنند بست را اعالم می بن
سخنرانی درواقع هدفش اين بود که الاقل 

های وابسته به باند خود را آرام کند و به  گروه
ها بگويد که خفه شويد، چون شما هم داريد  آن
زنيد و خط دشمن را پيش  بست را جار می بن
ها و  او البته مستقيماً سراغ گروه.  بريد می

عنوان نمونه به  های درگير نرفت، بلکه به ارگان
ماجرای گفتگوی مجری برنامه تلويزيونی 
پرداخت که گويا ظاهراً دستگاه پليس و فرمانده 
پليس آگاهی تهران  را به نحوی به چالش گرفته 

پاشيدگی رژيم و  بود که از آن بوی ازهم
ببينيد ابعاد .  زد های آن بيرون می ارگان
گسيختگی به کجا رسيده که شبکه جاسوسی  ازهم

درپی نظاميان و دانشمندان  اسرائيل در ايران پی
های اتمی و موشکی رژيم را  اندرکار برنامه دست

خواهد منفجر  کند، هرجائی را که می ترور می
کشد، اسناد سری رژيم را  کند، يا به آتش می می

کند،  کند و به اسرائيل منتقل می يکجا سرقت می
اما نيروهای نظامی و امنيتی رژيم که تمام وظيفه 

ها سرکوب و کشتار مردم است، حتی يک  آن
در سرقت مهمی .   مورد آن را هم کشف نکردند

نيز که از بانک ملی صورت گرفت، پليس 
ازآن که چنين  جمهوری اسالمی  پنج روز پس
داده و دزدها  اتفاقی در مرکز تهران رخ

بردند، از  های امانت مردم را با خود  صندوق
شود و به گفته رئيس  طريق بانک خبردار می

آگاهی تهران در اين گفتگوی تلويزيونی  سرقت 
از بانک ملی و بردن امانات مردم  

صورت گرفته بود، اما پليس تازه   »شب شنبه پنج«
. روز دوشنبه از طريق بانک خبردار شده بود

ای اما حرفش اين بود که اين مجری صدا و  خامنه
خبری پليس را مورد  بايستی بی سيمای وی نمی

سؤال قرار دهد چون معنای آن زير سؤال بردن 
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کشد و حد و حدود مطالبات و شرايط  درازا می
که اگر قرار  نحوی به.  پايان اعتصاب داشته باشيم

بر ادامه اعتصاب باشد متحداً به اعتصاب ادامه 
دهيم و چنانچه تصميم به پايان اعتصاب شد، نه 

تک در واحدهای مجزا از هم، بلکه تا حد  به تک
. جمعی به اعتصاب پايان دهيم طور دسته ممکن به

رغم  اعتصاب سراسری تابستان سال گذشته، به
آغاز و تداوم بسيار خوبش ، اما پايان خوبی 

که اعتصاب در بسياری از  درحالی.  نداشت
هايی  ها ادامه داشت، کارفرمايان با وعده شرکت

ها به کارگران دادند،  که در برخی شرکت
ها پايان دهند  توانستند به اعتصاب در آن شرکت

و در همان حال با دامن زدن بر نوعی بالتکليفی 
در مورد ادامه يا پايان اعتصاب، آسيب جدی به 

بنابراين سقف .  اعتصاب سراسری وارد ساختند
روزهای اعتصاب و شرايط پايان اعتصاب، از 
آغاز يا کمی پس از شروع اعتصاب بايستی 

های اعتصابی  ی بخش برای کارگران در همه
اعتصاب سراسری و فراگير .  روشن باشد

ای  تابستان سال گذشته کارگران پيمانی و پروژه
هزار   ١٠٠شرکت و متجاوز از ١٠٠بيش از 

اعتصاب سراسری کنونی .  کارگر را دربرگرفت
 .تواند در همين ابعاد گسترش يابد نيز می

سازی  نيازی به توضيح نيست که هماهنگ 
اعتصاب سراسری و مبارزات کارگران نفت در 

ای نيست و در وهله نخست  اين ابعاد کار ساده
های کارگری در محل کار و  مستلزم ايجاد تشکل

ويژه اعتصابات  اعتصابات مکرر، به.  توليد است
ها شرکت  سراسری و بسيار گسترده در مقياس ده

و پااليشگاه و مرکز نفت و گاز و حفاری و 
ها هزار تن از کارگران  پتروشيمی با شرکت ده

های  ای  و پيمانی، گويای پيشرفت پروژه
اين .  انکار مبارزه در صنعت نفت است غيرقابل

حال بيانگر اين واقعيت است  اعتصابات درعين
که در بسياری از مراکز نفت و گاز و حفاری 

های معينی مرکب از کارگران پيشرو و  تشکل
اند و در اساس  گرفته فعال در محل کار شکل

ها هستند که  همين کارگران و همين تشکل
. باشند سازمانده اعتراض و اعتصاب در محل می

ها غيرعلنی يا نيمه  گرچه ممکن است اين تشکل
علنی، نيمه مخفی باشند که شرايط  پليسی و 

ای را در لحظه  خفقان و سرکوب چنين خصيصه
کند و گرچه ممکن است نام  فعلی ايجاب می

ها درواقع همان  مشخصی نداشته باشند، اما اين
ها هستند  های مخفی کارگری هستند و همين کميته

که سازمانده اعتصاب در اين شرکت يا آن 
بنابراين تا جايی که .  پااليشگاه و نيروگاه هستند

ای داربست بند با صدور فراخوان قبلی،  پروژه
کارزار مبارزه مستقالنه خود را آغاز و 

. اعتصاب سراسری را در اول تيرماه کليد زدند
دهی اعتراضات کارگران  شورای سازمان"

ای ضمن  پشتيانی  با صدور اطالعيه"  پيمانی نفت
از داربست بندان و تأکيد بر ضرورت تشکل و 
اتحاد و همبستگی کارگری در نفت، ساير 
کارگران را به حمايت گسترده از اعتصاب 

 . کارگران داربست بند فراخواند
ای داربست بند با  اعتصاب کارگران پروژه

های متفاوتی درميان کارفرمايان و  واکنش
گروهی از .پيمانکاران روبرو شده است

کارفرمايان در مخالفت با کارگران صريحاً ابراز 
اند از افزايش مزد خبری نيست و حتی  داشته

کننده را به اخراج، تهديد  کارگران اعتصاب
گروه بزرگ ديگری از کارفرمايان .  اند کرده

. اند هنوز هيچ واکنش علنی مشخصی نشان نداده
ها با وعده به ميدان  تری از آن اما گروه کوچک

در پتروشيمی کيان، کارفرما به کارگران .  اند آمده
ميليون تومان  ٢۵وعده داده است دستمزدها را تا 

 .افزايش دهد
آموزد که  تجربه اعتصابات قبلی به کارگران می

توان و نبايد به وعده کارفرما اعتماد کرد و  نمی
باال بردن .  پيش از موعد به اعتصاب پايان داد

درجه موفقيت اعتصاب در نفت و همچنين 
نيازهای گسترش و تعميق مبارزه طبقاتی ايجاب 

کند که کارگران  پيمانی و پروژه ای نفت و  می
گاز و حفاری ، تشکل مستقل سراسری خود را 
ايجاد کنند و بطور متحد و يکپارچه در برابر 

کارگران .  کارفرمايان و پيمانکاران ظاهر شوند
ای داربست بند نيز بايد هوشياری خود را  پروژه

های  دوچندان ساخته و تجارب و آموخته
اعتصابات سراسری قبلی کارگران نفت را که 
هريک دستاوردهای مهمی به همراه داشته، به 

اعتصاب با دو خواست مشخص و .  کاربندند
عمده، در يک روز معين و همزمان در چندين 
شرکت آغازشده و بر بستر شرايط عينی آماده، 

های ديگر تسری  سرعت به مراکز و شرکت به
ترديد چنانکه در موارد پيشين نيز  بی.  يافته است
قوی در چند  احتمال ايم،اين اعتصاب به شاهد بوده

ها واحد ديگر گسترش خواهد  روز آينده به ده
بسيار ضروری است که معضالت و .  يافت

های ادامه يک اعتصاب سراسری و يا  پيچيدگی
موانعی را که کارفرمايان در برابر آن ايجاد 

موقع شناسايی نموده و از سر راه  کنند، به می
برداريم و در برخورد به کارفرمايان تا حد ممکن 

طور که پايان زودهنگام  همان.  يکدست عمل کنيم
های کارفرما  اعتصاب و به فرض بر پايه وعده

تواند شکست و ناکامی را برای ما به ارمغان  می
ازحد اعتصاب و پايان  آورد، به درازا کشيدن بيش

ديرهنگام آن نيز به اعتصاب و اهداف آن آسيب 
تواند از  ازجمله اينکه می.  سازد جدی وارد می

کشش کارگران به ادامه اعتصاب بکاهد، يا 
گروهی از کارگران را خسته و فرسوده کند، در 
صف اعتصاب اخالل و ترديد ايجاد کند و حتی 

. ريزش در اين صف را در پی داشته باشد
بنابراين بسيار مهم است که درک نسبتاً روشنی 
از دوره اعتصاب و اينکه حدوداً چه مدت به 

شرکت رستاک پويا، شرکت فراسکو، پيمانکاری 
شهبازی، پيمانکاری مطوری، شرکت ايده 
سازان،شرکت پايندان و شرکت اکسير صنعت 

اين اعتصاب که .  نيز به اعتصاب پيوستند
سرعت مورد  فراخوان آن قبالً صادرشده بود، به

های وسيعی از کارگران داربست  استقبال بخش
برای   ١٣و  ٩،١٠،١١فازهای .  بند قرار گرفت

پيوستن به اعتصاب اعالم آمادگی کردند و 
کارگران داربست بند شاغل در پتروشيمی 
صدف، پتروشيمی آپادانا، پتروشيمی دماوند، 
پتروشيمی کيان، سايت يک و دو پتروشيمی 
بوشهر، پتروشيمی آرين، پتروشيمی مرجان و 

. پترو پااليش کنگان نيز به اعتصاب ملحق شدند
روز پنجشنبه دوم تيرماه و دومين روز اعتصاب، 
داربست بندان در پارس جنوبی ازجمله داربست 

. بندان پتروشيمی هنگام نيز به اعتصاب پيوستند
همين روز نيروهای شرکت پيمانکاری تناوب، 
پيمانکاری رشيدی، پيمانکاری همتی و 

روز .پيمانکاری موسوی نيز وارد اعتصاب شدند
های ديگری از کارگران  سوم اعتصاب گروه

در همين روز .  داربست بند وارد اعتصاب شدند
کارگران ايذه اقدام به برگزاری مجمع عمومی 

فکری و  نمودند تا با انتخاب نمايندگان خود و هم
نظر، درباره چگونگی ادامه اعتصاب  تبادل

گيری کنند روز شنبه چهارم تير کارگران  تصميم

ای داربست بند و تست من شاغل در  پروژه
و شرکت آباد راهان در فاز دو  IGC شرکت

اين  .پااليشگاه آبادان هم به اعتصاب پيوستند
گروه نيروهای پيمانکاری علوی، سلحشور و 

روز يکشنبه پنجم تير کارگران  .کرامت هستند
عايق بند مخازن سرد پتروشيمی هنگام، با 
خواست افزايش دستمزد دست به اعتصاب 

 ١٨نيروهای )   تير ۵يکشنبه (تا امروز .اند زده
شرکت پيمانکاری در اعتصاب هستند و تعداد 

ها و کارگرانی که به اعتصاب سراسری  شرکت
 .پيوندند همچنان درحال افزايش است می

ای داربست  اعتصاب سراسری کارگران پروژه
با اعتصاب کارگران .  بند  درحال گسترش است

ای داربست بند، عمالً کار ساير کارگران  پروژه
مانند کارگران برق و ابزار دقيق، کارگران 

ها نيز  گذاری جوشکاری و کار فيترها و لوله
ها نيز کار را  متوقف گشته و کارگران اين بخش

 .اند تعطيل و محل کار را ترک کرده
اعتصاب کارگران داربست بند عمالً به يک 

. شده است اعتصاب فراگير و سراسری تبديل
که مديريت پايپينگ تحت عنوان کمپين  درحالی

 ١۴٠٢مرکزی، از قبل اعالم کرده بود تا سال 
هيچ کارزاری نخواهد داشت، اما کارگران 
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 اهتزاز چندباره پرچم اعتصاب سراسری و
 پاشنه آشيل جنبش اعتصابی در نفت 

های کارگری در محل کار و توليد  به مسئله تشکل
توان با استناد به اعتصابات  شود، می مربوط می

مکرر و متعدد کارگران نفت ادعا و ثابت کرد 
هايی در محل کار و توليد در نفت و  چنين تشکل

اند که طی دو سه سال  گرفته گاز و حفاری شکل
 .اند سرعت تکثيرشده اخير نيز به

انکار رشد  رغم اين واقعيت و پيشرفت غيرقابل به
ويژه  تشکل يابی در صفوف کارگران نفت به
ای و  کارگران غيررسمی اعم از کارگران پروژه

پيمانی يا قرارداد موقت و مدت معين، اما 
مبارزات کارگران نفت از يک کمبود بسيار 
بزرگ يعنی فقدان يک تشکل مستقل سراسری 

. شدت در رنج است مرتبط با بدنه کارگری به
ايجاد چنين تشکلی در اساس از همان نخستين 

بايستی  ٩٩اعتصاب سراسری در تابستان سال 
در دستور کار کارگران آگاه و پيشرو نفت قرار 

آميز و  فقط پيشبرد موفقيت نه.  گرفت می
پيروزمندانه اعتصاب سراسری در نفت مستلزم 
ايجاد چنين تشکل مستقلی است، بلکه گسترش و 
تعميق مبارزه طبقاتی نيز ايجاد چنين تشکلی را 
به يک ضرورت مبرم و فوری تبديل ساخته 

صورت يک طبقه  يابی کارگران به سازمان.  است
و انجام وظايف انقالبی اين طبقه نيز درگرو 

های  متشکل شدن کارگران ازجمله در تشکل
مستقل و سراسری و تسريع روندی است که 

صورت يک طبقه متشکل وارد  کارگران به
کارگران آگاه و پيشرو .مبارزات سياسی شوند

نفت و گاز و پتروشيمی و حفاری که در جريان 
چند اعتصاب سراسری به کسر و کمبودهای 

اند،   بهايی اندوخته مبارزه پی برده ، تجارب گران
اند، که بايد برای  يقيناً به اين نياز اساسی پی برده

. قدم شوند ايجاد يک تشکل مستقل سراسری پيش
تواند اعتصابات  تنها چنين تشکلی است که می

سراسری را آگاهانه سازمان دهد و در مراحل 
ها  وخم مختلف، اعتصاب را رهبری کند و از پيچ

و موانع گوناگونی که سرمايه  بر سر راه آن 
خوشبختانه .قرار می دهد، به سالمت عبور کند

کافی .  ماتريال اوليه ايجاد چنين تشکلی آماده است
است کارگران آگاه و پيشرو متشکل در 

های مستقل محلی با يکديگر ارتباط برقرار  تشکل
های خود را باهم هماهنگ سازند و  کنند، فعاليت

کننده و در ادامه يک تشکل  يک تشکل هماهنگ
تنها چنين .  مستقل سراسری را سازمان دهند

تواند از آغاز يک اعتصاب تا  تشکلی است که می
چگونگی ادامه يا توقف  و درنهايت پايان آن 

تصميمی منطبق بر شرايط واقعی مبارزه و  
. منافع کارگران اعتصابی در هرلحظه اتخاذ کند

تنها چنين تشکلی است که ضامن اتحاد کارگران 
ها و شهرهای مختلف و ضامن   پراکنده در شرکت

تنها چنين .  يکپارچگی اعتصاب سراسری است 
تواند ضربات کاری بر  تشکلی است که می

ها وارد سازد و  کارفرمايان و حاميان دولتی آن
های ملموس  اعتصاب را قرين پيروزی

سخت باشد  حتی اگر طرف مقابل خيلی جان.سازد
های اعتصاب شانه  و از پذيرش تمام خواست

نشينی شوند،  خالی کند و کارگران مجبور به عقب
تواند با دستيابی ولو  تشکل مستقل و سراسری می

نشينی  ها، در موقع مناسب عقب به برخی خواست
منظمی را سازمان دهد و از تأثيرات منفی پايان 

ازاندازه و  نتيجه اعتصاب يا طوالنی شدن بيش بی
 .ريزش صفوف اعتصاب جلوگيری کند

هايی که  با تأسف زياد بايد اذعان کرد که تالش
آمده بسيار ناکافی  عمل تاکنون در اين زمينه به

"بوده است دهی اعتراضات  شورای سازمان. 
نيز که همزمان با "  کارگران پيمانی نفت

ای  اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران پروژه
اعالم موجوديت کرد  ١۴٠٠و پيمانی در تابستان 

و تاکنون نيز نقش مفيد و مثبتی در اعتصابات 
هايی  سراسری اين کارگران داشته است، تالش

ها ناکافی و  در اين زمينه انجام داده اما اين تالش
تمرکز آن بيشتر بر تشکيل مجامع عمومی برای 

های مختلف  انتخاب نمايندگان کارگری در بخش
"بوده است امسال نيز با "  دهی شورای سازمان. 

ای ضمن اشاره به تجربه سال گذشته  انتشار بيانيه
کارگران هفشجان که مجمع عمومی خود را 
تشکيل دادند و نمايندگان خويش را انتخاب 
کردند، اين بار نيز عمده توجه و تمرکز خود را 
بر تشکيل مجامع عمومی و انتخاب نمايندگان 

تر واحدهای  کارگری برای مداخله بيشتر و فعال
اگرچه اين واقعيتی است .پراکنده قرار داده است

که مجمع عمومی هفشجان نقش مهمی در انتخاب 
نمايندگان کارگران داشت کما اينکه پس از مجمع 
عمومی هفشجان و انتخاب چند تن از کارگران 

عنوان نماينده، در جلسات بعدی با پيمانکاران،  به
همين نمايندگان منتخب حضور يافته و در دفاع 

های کارگران با پيمانکاران  از حقوق و خواست
توان و نبايد تالش  وارد مذاکره شدند، اما نمی

يابی و سازمان گرفتن اعتصاب  برای سازمان
سراسری را به تشکيل مجمع عمومی و انتخاب 

انتخاب چند نماينده که .  نماينده خالصه کرد
ها  توانسته بودند در مذاکره با پيمانکاران خواست

پيش  و اراده کارگران را نمايندگی کنند، گامی به
توانست خأل تشکل مستقل  بود، اما اين نمی
روشن است که از جمع اين .  کارگری را پر کند

ها  نمايندگان منتخب يا با شرکت تعدادی از آن
توان تشکل مستقل کارگری را در محل يا  می

نفس برگزاری .  تشکل فرامحلی را سازمان داد
ها و  اين مجامع عمومی در آشنايی کارگران بخش

ويژه کارگران  واحدهای مختلف با يکديگر به
کند و اين  پيشرو نقش مهم و مفيدی ايفا می

تواند  گيری کارگران باهم می ها و ارتباط آشنايی
ها و فاکتورهای مهمی برای هماهنگی  زمينه

مجامع .مبارزات و ايجاد تشکل سراسری باشد
عمومی تنها در اين حدود و در حد انتخاب 

رغم  علی.  توانند نقشی مثبت ايفا کنند نمايندگان می
اين نقش مثبت اما بايد تأکيد نمود که مجمع 

تواند جای تشکل کارگری را بگيرد  عمومی نمی
مجمع عمومی تشکل کارگری نيست .  گيرد و نمی

ضرورت و نياز مشخصی تشکيل  بلکه بنا به
شود و بعدازآنکه آن ضرورت و نياز مشخص  می

رسد  تأمين شد، کار مجمع عمومی نيز به پايان می
تا زمانی ديگر که نيازی ديگر و ضرورتی ديگر 

مجمع عمومی تشکل .  تشکيل آن را ايجاب کند
تواند نمايندگانی را انتخاب  کارگری نيست اما می

ها يک  تشکل کارگری  را  در محل  کند که آن
تشکل کارگری در .  کار و توليد سازمان دهند

تمام شرايط چه زمانی که کارگر پای چرخ توليد 
است و مشغول به کار، چه زمانی که دست از 
کار کشيده و  چرخ توليد از حرکت بازايستاده 
است، حی و حاضر است و از منافع کارگران 

تشکل مستقل کارگری  در محل .  کند  دفاع می
کار و توليد را که از نزديک در جريان 

ها و مبارزات روزانه کارگران و  خواست
سازمانده اعتصاب است و ادامه کار ،  

توان با مجمع عمومی که اساساً  وجه نمی هيچ به
نيازی به تشکيل هرروزه آن نيست و ممکن است 

بار ضرورت  حتی ظرف يک سال فقط يک
مجمع عمومی . تشکيل آن مطرح شود مقايسه کرد

از نمونه آنچه در اعتصاب سراسری کارگران 
پيمانی نفت ديده شد  و تنها هنگام اعتصاب 
مطرح شد و پس از پايان اعتصاب نيز تا سال 

بعد به دست فراموشی سپرده شد، پاسخ نياز  
مبرم متشکل شدن کارگران نفت و ظرف مناسب 

چرا نبايد کار گران هفشجان .چنين تشکلی نيست
های محلی خود را سازمان  يا کارگران ايذه تشکل

ها، تشکل فرامحلی را ايجاد  دهند و از پيوند آن
های  کنند و به همين ترتيب از پيوند با ساير تشکل

 محلی ، تشکل مستقل سراسری را سازمان دهند؟
ويژه در شرايط  بنابراين در هيچ شرايطی به
ای حتی به بهانه  کنونی تحت هيچ عذر و بهانه

تشکيل مجامع عمومی نبايد از تالش مجدانه برای 
تر،  هم مهم های مستقل محلی و از آن ايجاد تشکل

ايجاد تشکل مستقل و سراسری کارگران پيمانی و 
. ای نفت و گاز و حفاری خودداری کرد پروژه

پاشنه آشيل جنبش اعتصابی در نفت فقدان تشکل 
جنبش اعتصابی در نفت، .  مستقل سراسری است

نيازمند تشکل سراسری است و وظيفه ايجاد آن 
ترين و پيشروترين کارگران اين  بردوش آگاه
 .صنعت است
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 صدای رسوايی جمهوری اسالمی
 از هر سو به گوش می رسد

در جمهوری اسالمی بخشی از اعدام ها به 
صورت مخفی و اعالم نشده صورت می گيرد، 
طبيعتا تعداد واقعی اعدام ها همواره بيش از 

 .آمارهای رسمی است
عالوه بر گزارش دبيرکل سازمان ملل، ندا 
الناشف هم با يادآوری اينکه وضعيت حقوق بشر 

است، گفت، جدای از "  نگران کننده"در ايران 
آمار باالی اعدام در سال گذشته، مقامات 
جمهوری اسالمی تنها در سه ماهه اول سال 

نفر را اعدام کرده اند  ١٠۵جاری نيز دست کم 
که بيشتر آن ها از اقليت های قومی و مذهبی 

 . بوده اند
درست در زمانی که ندا الناشف در حال خواندن 
گزارش آنتونيو گوترش در مورد وضعيت 

افزايش اعدام  در جمهوری "  نگران کننده"
، "فيروز موسی لو"اسالمی بود، خبر اعدام 

ساله در رسانه های حکومتی  ٣١زندانی سياسی 
خبری که فضای پنجاهمين نشست .  انتشار يافت

ساالنه حقوق بشر سازمان ملل را نيز تحت تاثير 
 .قرار داد

 -نزديک به سپاه پاسداران  -خبرگزاری فارس 
در ساعات پايانی روز دوشنبه، بدون اشاره به 

فيروز "نام و مشخصات و جزئيات پرونده 
، به نقل از رئيس دادگستری "موسی لو

آذربايجان غربی مدعی شد، فرد مورد نظر در 
" قتل دو نيروی مرزبان"خرداد به دليل  ٣٠روز 

پيشتر، .  در استان آذربايجان غربی اعدام شد
فيروز "منابع حقوق بشری اعالم کرده بودند، 

دست و پای "خرداد، با  ٢٨روز شنبه " موسی لو
از زندان اروميه به مکان نامعلومی منتقل "  بسته

عالوه بر اين ها، سازمان حقوق بشری .  شده بود
هه نگاو نيز پيش از خبرگزاری فارس نوشته 

خرداد، به  ٣٠او در بامداد روز دوشنبه :  بود
طور مخفيانه و بدون اطالع خانواده و وکيلش 

 .  اعدام شده است
و اعالم خبر آن " فيروز موسی لو"اعدام مخفيانه 

درست در ساعاتی پيش از شروع نشست ساالنه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، موجی 
از خشم و نفرت را در شبکه های اجتماعی و 

اين خبر در .  مخالفان جمهوری اسالمی دامن زد
شرايطی به اطالع حاضران در نشست ساالنه  
شورای حقوق بشر سازمان ملل رسيد که آنتونيو 
گوترش در گزارش خود به اعدام های ديگری 

اشاره "  حيدر قربانی"از اين دست نظير اعدام 
طبق گزارش دبيرکل سازمان ملل، .  کرده بود

در حالی اعدام شده که پرونده او "حيدر قربانی 
در دادگاه تجديد نظر در حال بررسی بوده 

عالوه بر اين، ويدئويی نيز از حيدر ."  است
قربانی در روزهای پيش از اعدام منتشر شده بود 
که نشان می داد او تحت شديدترين فشارها و 
شکنجه های روحی و جسمی برای اعتراف 

 . گيری های دروغين قرار داشته است
مرگ بکتاش آبتين، شاعر، فيلمساز وعضو 

ديماه  ١٨کانون نويسندگان ايران که در تاريخ 
در نتيجه اهمال کاری رژيم در مداوای  ١۴٠٠

بيماری کرونای وی در زندان به قتل رسيد، 
در "  نگران کننده"نمونه ديگری از موارد 

: گزارش آنتونيو گوترش بود که تحت عنوان

نرخ باالی مرگ در بازداشت و زندان به دليل 
بدرفتاری از سوی مقام ها و يا عدم دسترسی به 
موقع به مراقبت های پزشکی، به آن پرداخته شده 

 .است
اعمال بی پروای خشونت عليه بازداشت شدگان، 
سرکوب معترضان در خوزستان و اصفهان، 
فشار مضاعف بر اقليت های قومی و دينی، 
سرکوب اعتراضات صنفی، رفتار نامناسب 

و  ٩٨جمهوری اسالمی با خانواده قربانيان آبان 
موارد ديگری از اين دست، از جمله سرفصل 
های ديگری هستند که در گزارش دبيرکل 

 .  سازمان ملل به آن ها پرداخته شده است
در مورد اعمال بی پروای خشونت عليه 

: بازداشت شدگان طی سال گذشته آمده است
روش خودسرانه مقامات در اعمال بيش از حد "

زور برای گرفتن جان حامالن کاال در مرزها 
، برگزارکنندگان تجمع ]کولبران و سوخت بران[

های مسالمت آميز و بازداشت شدگان، بدون 
اينکه پيامدهايی برای عامالن داشته باشد، ادامه 

 ."داشته است
دبيرکل سازمان ملل، در مورد سرکوب 
معترضان در سال گذشته، به سرکوب 
اعتراضات مسالمت آميز مردم خوزستان و 

) تابستان سال گذشت(٢٠٢١اصفهان در ژوئيه 
پرداخته و يادآور شده است، اين تظاهرات که به 
دليل بحران آب برگزار شده بود، با سرکوب 

دولت ايران مواجه شد که در اثر آن "  مرگبار"
نفر از جمله يک کودک بر اثر  ۵مرگ دست کم 

 .تيراندازی مستقيم نيروهای امنيتی تائيد شده است
سرکوب اقليت های قومی و دينی، بويژه جامعه 
بهايی، بخش ديگر از گزارش فوق است، که در 
آن اشاره شده اعضای جامعه اقليت های قومی 
همچنان به دليل مطالبه حقوق خود از جمله 
آموزش به زبان مادری، توسط دولت ايران مورد 

 .سرکوب و ستم قرار می گيرند
رفتار سرکوبگرانه دولت ايران با تجمعات 
سراسری تشکل های صنفی، کارگران، معلمان و 
بازنشستگان، بخش ديگری از گزارش آنتونيو 
گوترش است که در آن به موارد زير تاکيد شده 

فضای مدنی و دمکراتيک در ايران :  است
همچنان محدود بوده و نيروهای امنيتی بدون 
پيامدهای قانونی به اعمال خشونت عليه 

تا جاييکه تنها در .  کنشگران مدنی می پردازند
فروردين و (٢٠٢٢آوريل و ماه مه سال 

معلم، وکيل،  ۵۵دست کم )  ١۴٠١ارديبهشت 
مدافع حقوق کارگران، هنرمند و شخصيت 
دانشگاهی در جريان تجمع های سراسری 
بازداشت شده اند که بسياری از آن ها با اتهام 

در همين جا .  اقدام عليه امنيت ملی مواجه هستند
بايد اضافه کرد که دستگيری فعاالن اجتماعی در 
خرداد ماه سال جاری نيز به شکل گسترده ادامه 
داشته و تعداد ديگری از معلمان و فعاالن مدنی 

 .به جمع بازداشت شدگان قبلی اضافه شده اند
دبيرکل سازمان ملل همچنين در مورد آزار و 

 ٩٨اذيت و اعمال فشار بر خانواده قربانيان آبان 
خاطر نشان کرده است، جمهوری اسالمی تاکنون 
نه تنها هيچ اقدامی برای پاسخگويی به خشونت 
های صورت گرفته در اعتراضات سراسری آبان 

انجام نداده، بلکه افرادی هم که خواستار  ٩٨
پاسخگويی دولت ايران در اين زمينه هستند، مدام 
در معرض رفتار خشونت آميز نيروهای امنيتی 
و تهديد توسط مقامات اين کشور بوده و زندانی 

 . می شوند
رويکرد جديد دبيرکل سازمان ملل و همچنين 
موضع گيری های قاطعانه تر سال های اخير 
عفو بين الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل 
عليه اعدام و سياست های سرکوبگرانه جمهوری 
اسالمی، اگرچه گامی مثبت و اقدامی به نفع توده 
های مردم ايران است، اما فراموش نکنيم اين 
مبارزات سلحشورانه و قهرمانانه توده های مردم 
ايران در سال های اخير بوده است، که نهادهای 
بين المللی بويژه دبيرکل سازمان ملل را به سمت 
موضع گيری های متفاوت با سال های گذشته 

بر کسی .  عليه جمهوری اسالمی کشانده است
پوشيده نيست، همه موارد سرکوبگرانه ای را که 
دبيرکل سازمان ملل در گزارش خود بدان اشاره 
کرده است، هيچکدام اتفاق جديدی نبوده که صرفا 

دستگيری، زندان، .  در سال گذشته رخ داده باشند
شکنجه، اعدام، قطع اعضای بدن، سنگسار 
زنان، پرونده سازی های امنيتی عليه 
دستگيرشدگان، سرکوب اقليت های قومی و 
دينی، کشتار بی رحمانه نيروهای چپ و 
کمونيست و آزادی خواه، به خاک و خون کشيدن 
اعتراضات مردمی، سرکوب بی محابای زنان و 
ده ها مورد ديگر، جملگی مواردی هستند که 
هيات حاکمه ايران از همان بدو به قدرت رسيدن 
تا به امروز بر عموم توده های مردم ايران روا 

اقدامات سرکوبگرانه ای که عموم .  داشته است
های غربی بنا به  نهادهای بين المللی و دولت

های  مصالح سياسی و منافع اقتصادی، سال
و پس از آن به  ۶٠متمادی خصوصا در دهه 

صورتی حيرت آور چشمان خود را بر همه 
جنايات جمهوری اسالمی بستند و کشتار آن سال 

 .  ها را ناديده گرفتند
گزارش جديد دبيرکل سازمان ملل متحد، اگرچه 
اقدامی مثبت جهت اعمال فشار بيشتر بر 
جمهوری اسالمی در عرصه بين المللی است، اما 
اين گزارش نکات ديگری هم دارد که نشان می 
دهد نهادهای حقوق بشری از جمله دبيرکل 
سازمان ملل متحد همچنان به جمهوری اسالمی 
دل بسته اند و از اين رژيم سراپا فاسد و تبهکار 

در "  روش های خودسرانه"می خواهند تا با 
آنتونيو گوترش به رغم .  درون حاکميت مقابله کند

گزارش مبسوطی که از سرکوبگری های 
جمهوری اسالمی داده است، اما همچنان با 
نگاهی غير واقعی که بر گرفته از منافع 
کشورهای غربی و جهان سرمايه داری است، 
همه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را 
نه بر گرفته از ماهيت ارتجاعی اين نظام، که 

روش های خودسرانه "صرفا در چهارچوب 
و آنگاه بر اساس همين .  ارزيابی می کند"  مقامات

ارزيابی مماشات گونه، از خامنه ای و دولت 
کميسيون "ايران می خواهد تا با تشکيل يک 

نيروهای "  خودسرانه"در مورد اقدامات "  مستقل
سرکوبگر رژيم تحقيق و تفحص کرده و آنان را 

و اين طنز تلخ نهفته . به سزای اعمال شان برساند
در گزارش ساالنه دبيرکل سازمان ملل به 
پنجاهمين نشست شورای حقوق بشر اين سازمان 

طنز تلخی که آنتونيو گوترش، از .  در ژنو است
جمهوری اسالمی می خواهد تا سرکوبگران 
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 صدای رسوايی 
 جمهوری اسالمی

 از هر سو به گوش می رسد 

درون رژيم را محاکمه و مجازات "  خودسر"
غافل از اينکه خامنه ای و کل هيات حاکمه .  کند

ايران، خود آمران و تصميم گيرندگان اصلی 
و اگر قرار .  کشتار و سرکوب در کشور هستند

است کسی محاکمه شود، به رغم ادعای جناب 
، "نيروهای خودسر"دبيرکل، نه فقط تنی چند از 

بلکه خامنه ای و کل هيات حاکمه ايران به دليل 
 -سال سرکوب و کشتار خونين مردم ايران  ۴۴

که بخش هايی از آن در همين گزارش دبيرکل 
بايد محاکمه و   -سازمان ملل متحد هم آمده است

 .  مجازات شوند
سال ها است بر همگان روشن شده است که 
جمهوری اسالمی به عنوان يک دولت دينی بدون 
اعمال سرکوب و کشتار، بدون دستگيری و 
شکنجه و اعدام، بدون يورش به اجتماعات 
مسالمت آميز توده های ستمديده ايران حتا برای 

ادغام .  يک روز هم قادر به ادامه حيات نيست
آشکار دين و دولت، ويژگی منحصر به فردی به 
نظام سياسی حاکم بر ايران داده است که اين نظام 
کمترين آزادی های فردی و اجتماعی را بر نمی 

 . تابد
جمهوری اسالمی به کرات نشان داده است که 
اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، يک بخش 
جدايی ناپذير از ماهيت طبقاتی و خصلت دينی و 

اين را ما نمی گوييم، . سرشت ذاتی اين نظام است
سال کشتار و اعدام در جامعه  ۴۴اين را تجربه 

سال استمرار اعدام  ۴۴تجربه .  به ما می گويد
مخالفين و کشتار معترضان خيابانی و سرکوب 
نهادهای مدنی به ما می گويد، اگرچه واکنش 
نهادهای بين المللی در مقابله با سرکوبگری های 
جمهوری اسالمی امری مثبت و مفيد است، اما 
تجارب تمامی سال های حاکميت جمهوری 
اسالمی به ما آموخته است، مبارزه عليه سرکوب 
و کشتار و بی حقوقی و اعدام در جمهوری ای 

اسالمی زمانی موثر و کارساز خواهد بود که  
اوال حاصل مبارزات کارگران و عموم توده های 
مردم ايران باشد، دوم اينکه صرفا در محدوده 
کنش های حقوق بشری، ارائه قطعنامه در نشست 
های ساالنه شورای حقوق بشر سازمان ملل و 
گزارش دبيرکل اين سازمان مبنی بر محکوميت 

 . جمهوری اسالمی  خالصه نشود
در شرايط فعلی که صدای رسوايی جمهوری 
اسالمی از هر سو بلند شده است، در شرايطی که 
جمهوری اسالمی بيش از هر زمان ديگری در 
بحران های ژرف سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
غوطه ور است، در وضعيتی که بحرانی انقالبی 
جامعه را فرا گرفته و کارگران و توده های مردم 
ايران به نبرد برای انجام يک تحول بزرگ 

اند، الزم به يادآوری نيست،  اجتماعی برخاسته
مبارزه عليه سرکوب و کشتار و اعدام و بی 
حقوقی های رايج در جامعه، زمانی موثر خواهد 
بود که تمامی مبارزات انقالبی جاری در 
کارزاری عمومی و همگانی برای سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان در هم تنيده 

 .شوند
 

 از خواست کارگران اعتصابی 
 بند حمايت کنيم داربست    
 

 خواست کارگران اعتصابی       
 ای است خواست عموم کارگران پروژه

 
 

کنگان با خواست بيست روز  ١۴بند شاغل در فاز  از روز چهارشنبه اول تيرماه، کارگران داربست
در پی آغاز اعتصاب، .  کار و ده روز استراحت و نيز افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند

بند پتروپااليش کنگان، پتروشيمی صدف، پتروشيمی آپادانا، پتروشيمی دماوند،  کارگران داربست
پتروشيمی کيان، سايت يک و دو پتروشيمی بوشهر، پتروشيمی آرين و پتروشيمی مرجان نيز در 

بند پتروشيمی هنگام نيز روز دوم تيرماه به  کارگران داربست.  همان روز دست به اعتصاب زدند
های پيمانکاری تناوب، رشيدی، همتی و موسوی نيز اعالم  اعتصاب پيوستند و کارگران شرکت

 .کردند که دست به اعتصاب خواهند زد
 

بند، مديريت پتروشيمی کيان به کارگران وعده داد تا  در پی اعتصاب سراسری کارگران داربست
ميليون تومان در ماه افزايش خواهد داد، اما کارگران اعالم کردند که  ٢۵دستمزد کارگران را به 

به وعده بسنده نخواهند کرد و تنها در صورت انعقاد قرارداد جديد حاضر به بازگشت به کار 
 .خواهند بود

 
ای با خواست بيست روز کار و ده روز  دو سال است که مبارزات سراسری کارگران پروژه

جای خود  ها اما هنوز معضل به رغم برخی موفقيت استراحت و افزايش دستمزد آغاز شده است و به
 .ست باقی

 
ست و افزايش  ای خواست بيست روز کار و ده روز استراحت خواست تمامی کارگران پروژه

 .دستمزد نيز خواست تمامی کارگران ايران است
در اواخر ارديبهشت نيز گروهی از کارگران قرارداد موقت نفت با خواست افزايش دستمزد و 

دست "  درصدی  تورم صددرصدی افزايش ده"اعتراض به افزايش ده درصدی دستمزدها با شعار 
 .به اعتراض زده بودند

 
 .چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است

 
های کارگران اعتصابی، ديگر  ضمن حمايت از اعتصاب و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
های  بند دارند، برای تحقق خواست ای را که وضعيتی مشابه کارگران داربست کارگران پروژه

اعتصاب سالح موثر طبقه کارگر در مبارزه با .  خواند شان به اعتصاب و اعتراض فرامی برحق
اما اعتصاب وقتی موثرتر و کارآتر است که سراسری شده و کارگران هر .  دار است طبقه سرمايه

 .چه بيشتری را دربرگيرد
 

را به فراخور  های مستقل کارگری تاکيد کرده و کارگران ما بار ديگر بر ضرورت ايجاد تشکل
کارگر متحد همه چيز کارگر . خوانيم شان به ايجاد تشکل در اشکال گوناگون فرا می  شرايط

  .متفرق هيچ چيز
 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

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

 ١۴٠١تيرماه  ٢
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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ای و  ارگان سرکوب محبوب و تحت امر خامنه
های دستگاه  گسيختگی ارگان برمال شدن ازهم

اما چون گويا دزدها .  دولتی به سود دشمن است
بايستی تنها کاری که انجام  اند مجری می را گرفته

ای  بنابراين خامنه.  دهد، برای پليس هورا بکشد
ی ملّی خود ما جوری حرف  در رسانه: " گويد می

جای تشويق، کأّنه سرزنش  شود که به زده می
 " خب بايد تشويق بشوند! . ميشوند

اما در اساس، بحث اصلی او در اين مورد  
ويژه به  مربوط به حمالتی است که اين روزها به

گماشته وی در رأس دستگاه اجرائی، رئيسی  و 
های طرفدار  شود و حتی گروه کل کابينه وی می

توانند  ها نمی گويند اين جمهوری اسالمی می
لذا وی در اين سخنرانی به .  کشور را اداره کنند

مسئولين :"  گويند کند که می هائی اشاره می خودی
کشور، مديريت کشور، بلد نيستند کشور را اداره 

همه زحمت دارد  اين:  افزايد او سپس می."  کنند
شود، در مقابِل  همه تالش می شود، اين کشيده می
و در ]."  برخورد ميشود[جوری  ها اين اين تالش

گويد اگر اين  ها می خاتمه هم خطاب به آن
ها و اقدامانی از اين دست تکرار شود، شما  حرف

"  کنيد هم داريد به سود دشمن کار می هرکسی . 
مردم را نسبت به فعّالّيت و تالش و 

اعتقاد و  های مسئولين کشور بی ريزی برنامه
بدبين بکند، دارد به سود دشمن کار ميکند؛ چه 

 ."بداند، چه نداند
بنابراين وی در اين سخنرانی، تکليف را برای  

. باندهای وابسته به خودش نيز روشن ساخت
بست و  کس نبايد در مورد خرابی اوضاع، بن هيچ

ها و نهادهای وابسته  شکست گماشتگان و ارگان
به وی حرفی بزند، اگر چنين کرد، حاال اگر ثابت 
شد که عامل دشمن نيست، حداقلش اين است که 

مهم هم نيست که .  کند به سود دشمن کار می
 ".  بداند يا نداند"

های عينی جامعه ايران قدرتمندتر از  اما واقعيت
ها  ای بتواند آن آن هستند که مرتجعی مثل خامنه

بست نظم  بن.  ها سرپوش بگذارد را انکار و بر آن
وآن  موجود چيزی نيست که با حرف و تهديد اين

بست هرلحظه جلو  اين بن.  بتوان انکارش کرد
از همين رو وی .  شود جمهوری اسالمی سبز می

حتی قادر نخواهد بود تضادها و اختالف درونی 
باندهای وابسته به خود را تحت کنترل درآورد و 

اختالف، شکاف و .  ها را به سکوت وادارد آن
بحران در درون طبقه حاکم و هيئت حاکمه جزئی 

ناپذير از بحران سياسی فراگير جامعه  جدائی
 .   بست نظم موجود است ايران و بن

 

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد     
 
 
 
 
 

اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت 
های جعلی، وارد  سازی قيد و شرط و پايان دادن به پرونده واحد با خواست آزادی بی

آباد شيراز با  معلم زندانی دمحمعلی زحمتکش نيز در زندان عادل.  دوازدهمين روز خود شد
چنين تعداد زيادی  هم.  هايی مشترک با کارگر زندانی اعالم اعتصاب غذا کرده است خواست

های امنيتی رژيم در  های دستگاه سازی از معلمان در اعتراض به دستگيری و پرونده
های دادخواه  مريم کريم بيگی از خانواده.  روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده بودند

به دست جالدان جمهوری اسالمی به قتل  ٨٨نيز که برادر وی مصطفی در اعتراضات سال 
 .رسيد، از ده روز پيش در زندان دست به اعتصاب غذا زده است

 
های جان به لب رسيده، جمهوری اسالمی مانند هميشه  در پی گسترش اعتراضات توده

های برحق کارگران و زحمتکشان، دستگاه سرکوب  گو بودن در قبال خواست جای پاسخ به
 .ها بسيج کرده است خود را برای مقابله با توده

 
روزانه اخبار متعددی از دستگيری معلمان، کارگران، نويسندگان، دانشجويان و ديگر 

 .شود های اجتماعی منتشر می گروه
 

چون آنيشا  چنين با قطع مالقات تعدادی از دستگيرشدگان اخير هم جمهوری اسالمی هم
ی " سوخته"ها به دنبال ساخت سناريوی  اسداللهی و کيوان مهتدی و تحت فشار قراردادن آن

سناريوهايی که تنها نفرت از رژيم ددمنش جمهوری اسالمی را در بين .  ست ديگری
 .کند های مردم افزون می توده

 
رغم تمامی  به.  واقعيت اين است که دستگاه سرکوب ديگر کارآيی گذشته خود را ندارد

ها و باالخره دستگيری و به زندان انداختن پيشروان  وشتم هشدارها، تهديدها، ضرب
های اجتماعی، شاهد افزايش مداوم اعتصابات و اعتراضات خيابانی و فراگيرتر شدن  جنبش

 .ها هستيم تر شدن آن و سراسری
 

که در تجمع اخير معلمان در رشت نيز سر داده شد، "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 
با سر دادن اين شعار در تجمعات اعتراضی، .  خواستی همگانی تبديل شده است امروز به

ضمن همبستگی با تمامی زندانيان سياسی، نشان دهيم که خواست و اهداف   تمامی زندانيان 
 .اند ها به داليل مشترکی به زندان و شکنجه محکوم شده ست و آن سياسی يکی

 
 .اثرتر از هميشه کنيم ابزار زندان را بی" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"با شعار 

 
حکومت اسالمی را مسئول حفاظت از جان زندانيان سياسی از جمله ) اقليت(سازمان فدائيان 

قيد و شرط او و ديگر زندانيان سياسی  رضا شهابی دانسته و خواستار آزادی فوری و بی
 .است

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

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

 ١۴٠١تيرماه  ٢
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 
 

 بست، انکار بن
 ای تالش عبث خامنه
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درصد درآمد يک خانوار را  ٧٠تا  ۶٠اکنون  هم
 . بلعد می

 ٩٩در سال "  مرکز آمار"براساس گزارش 
درصد و  ۴٧هزينه اجاره مسکن در استان تهران 

های يک خانوار  درصد هزينه ۶۵در شهر تهران 
های جمهوری اسالمی سهم  اعتراف رسانه به.  بود

دهه  ۴های خانوار در طول  مسکن در هزينه
براساس .  اخير هرگز تا اين اندازه باال نبوده است

رشد اجاره بهای  ١۴٠٠آخرين آمارها در سال 
درصد و  ۵١مسکن در تهران نسبت به سال قبل 

 .درصد رسيد ۵۴در کل کشور به 
افزايش بهای اجاره مسکن تا اندازه زيادی متاثر 

. از ميزان افزايش بهای مسکن در ايران است
بهای مسکن در "  مرکز آمار"براساس گزارش 

/ ٢نسبت به سال قبل از آن  ١۴٠٠بهار سال 
طور کلی ميزان  به.  درصد افزايش يافت ١٠٠

سال اخير به  ۴افزايش بهای مسکن در طول 
 . درصد رسيد ۶٣٠

  درصدی افزايش اجاره ٢۵رغم تعيين سقف  به
و تصميم  ٩٩بها توسط کابينه روحانی در سال 

برای تعيين همين سقف افزايش "  سران قوا"
ها نشان  ، اما واقعيت١۴٠١اجاره بها در سال 

دهد که اين تصميمات نتوانست افزايش اجاره  می
طور که از سال  همان.  بها را به کنترل درآورد

تا امروز ميزان متوسط افزايش بها حتا نسبت  ٩٩
در همان .  های پيش از آن نيز سبقت گرفت به سال

سالی که کابينه روحانی اين تصميم را گرفت، 
طور که در باال  ميزان افزايش بهای مسکن همان

چنان  نيز آمد، در مقايسه با سال قبل از آن، هم
 .روند رو به رشد خود را ادامه داد

طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، نتيجه  همان
نشينی، بد  افزايش بهای مسکن، افزايش حاشيه

گسترش فقر .  خانمانی بوده است مسکنی و حتا بی
در ميان مستاجران يکی ديگر از نتايج اين 

 .باشد شرايط می
جاری برخی از مستاجران به دليل  در همين سال

ناتوانی از پرداخت اجاره بهای جديد، مجبور به 
براساس آخرين .  ای شدند اسکان در مناطق حاشيه

آمارهای منتشره حدود يک سوم جمعيت کشور 
ها از  نشين هستند که بخش بزرگی از آن حاشيه

کمترين امکانات شهری برخوردار نيستند و البته 
اگر در .  اين جمعيت مدام در حال افزايش است

های دور تهران و چند شهر بزرگ، معدود  گذشته
نشين داشتند، امروز حتا برخی از  حاشيه

نشينی  تر نيز با پديده حاشيه شهرهای کوچک
نشين به  روبرو هستند و تعداد مناطق حاشيه

 ۴٠در شهر اهواز .  منطقه رسيده است ٣٠٠٠
نشينان  نشين هستند، جمعيت حاشيه درصد حاشيه

مشهد و تهران نيز بيش از يک سوم کل جمعيت 
 ۴جمعيت حاشيه نشين تهران .  اين دو شهر است

ارقام   شود و تمامی اين ميليون نفر برآورد می

های  براساس آمارهای رسمی و منتشره در رسانه
 .جمهوری اسالمی است

بدمسکنی يکی ديگر از نتايج افزايش بهای اجاره 
های قديمی شهر که  زندگی در بافت.  مسکن است

هاست  های آن مناطق مدت عمر مفيد اغلب خانه
. ست مسکنی که به سر آمده، يکی از اشکال بد 

ها هم اغلب بيش از يک  تازه در همين خانه
کند و يا صاحبخانه با مستاجر  مستاجر زندگی می

کنند که گاه حتا حمام،  در يک خانه زندگی می
. شان نيز مشترک هستند های آشپزخانه و يا توالت

های اشتراکی توسط اقوام و آشنايان  اجاره خانه
يکی ديگر از نتايج همين شرايط است که استقالل 
و آرامش اعضای خانواده، بويژه کودکان را 

 .اندازد خطر می به
خانمانی در اشکال گوناگون از جمله  بی

بام خوابی، گورخوابی،  خوابی، پشت  اتوبوس
های  خوابی و اخيرا زندگی در لوله کارتن

از )  گزارش روزنامه شرق از اصفهان(فاضالب 
آور داشتن يک  های سرسام ديگر نتايج هزينه

 .ديدگان جامعه است سرپناه برای محرومان و ستم
تيرماه سال گذشته در  ٧همشهری آنالين در 

براساس برآوردهای "نويسد که  گزارشی می
کارشناسان، سهم هزينه مسکن در سبد يک 

ساعت کار  ١۶خانوار شهری معادل دستمزد 
روزانه است، به عبارت ديگر ، يک سرپرست 

برابر حداقل حقوق  ٢خانوار ماهانه بايد معادل 
ساعت کار در روز  ٨مصوب قانون کار برای 

حال با توجه ".  را برای تأمين مسکن هزينه کند
درصدی دستمزد و حقوق بسياری   به افزايش ده

از کارگران و زحمتکشان در برابر تورم باالی 
توان گفت که حتا  درصد اجاره مسکن، می ۵٠
گوی هزينه مسکن نيست  ساعت کار نيز پاسخ ١۶

و اين يعنی فقر بيشتر، بدمسکنی بيشتر و يا پناه 
بردن بيشتر کارگران و زحمتکشان به حاشيه 

 .شهرها
افزايش هزينه اجاره مسکن و نقش آن در سبد 

درصد،  ۵٠های خانوار در حدود حداقل  هزينه
ست که سهم هزينه مسکن در جهان  درحالی

براساس .  تر است طور متوسط بسيار پايين به
اين سهم در "گزارش منتشره در همشهری آنالين 

درصد و  ١٨طور متوسط  کشورهای جهان به
 ".درصد است ٢۵تا  ١۵دامنه نوسان آن 

خرداد  ۴نيز در "  فرهيختگان"روزنامه 
های  جاری سهم هزينه مسکن در سبد هزينه سال

برابر ميانگين جهانی  ٢/  ٢خانوارهای ايرانی را 
اين روزنامه با اشاره به افزايش .  برآورد کرد

"نويسد آور بهای مسکن می سرسام در حالی که : 
در فروردين امسال در شهر تهران قيمت مسکن 

هزار تومان بوده  ٢٧٣ميليون و  ٣۴متری 
اين ميزان طی ماه )  دالر ١٢٧٠معادل متری (

ميالدی در کل مناطق شهری  ٢٠٢٢فوريه 

دالر،  ٨۵٩دالر، در استانبول  ۵٣٧کشور ترکيه 
 ۶٢۵دالر و در ازمير نيز متری  ٣٨٧در آنکارا 

حدی  در واقع بهای مسکن به".  دالر بوده است
افزايش يافته که اجاره يک منزل مناسب برای 
کارگران و زحمتکشان برای گذران زندگی 

 .مشکل شده است تا چه رسد به خريد خانه
ی  واسطه ی بی کاهش قدرت خريد مسکن که نتيجه

تورم افسارگسيخته است، از سوی ديگر به رکود 
براساس .  در بخش ساختمان دامن زده است

های ساخت صادر شده از سوی  پروانه
هزار پروانه  ٧۶١تعداد  ٩١ها، سال  شهرداری

هزار پروانه  ٨٠٩تعداد  ٩٢ساخت و سال 
صدور  ٩٣اما از سال .  ساخت صادر شده است

در شهر .  يابد پروانه ساخت به شدت کاهش می
نسبت به  ١۴٠٠تهران ساخت مسکن در سال 

 ٩٠درصدی و نسبت به سال  ١٨افت  ٩٩سال 
 .درصدی داشته است ٨٠کاهش 

بر اساس "  ی مديرکل دفتر اقتصاد مسکن  گفته به
 ٣۵٠تا  ٣٠٠ها، تقريباً سالی  اطالعات شهرداری

تا  ٧٠شود که حدود  هزار واحد پروانه صادر می
. درصد آنها منجر به ساخت خواهد شد  ٧۵

تا  ٢٧٠بنابراين توليد واقعی مسکن در حدود 
هزار واحد به طور ساالنه  ٢٨٠
(است ). ٩٩آذر   ٢٣خبرگزاری ايرنا " 

فروردين  ۵خبرگزاری ايسنا نيز در گزارشی که 
سال  ١٠"که تا  جاری منتشر کرد، با بيان اين سال

آينده بايد ساليانه يک ميليون واحد مسکونی 
به  ١٣٩۵های  در سال”:  ، نوشت"احداث شود

هزار واحد  ۴٠٠تا  ٣۵٠بعد توليد مسکن به 
" خبرگزاری فارس"در اين ميان، ".  کاهش يافت

معتقد است که برای جبران کمبود مسکن بايد 
هزار واحد مسکونی  ۵٠٠ساالنه يک ميليون و 

 .ساخت
باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از يک 

: نوشت"  کارشناس اقتصاد در حوزه مسکن"
 ١٠طور ميانگين ساخت هر متر ساختمان  به"

به عبارت ديگر به "  ميليون تومان هزينه دارد
متری به يک  ١٠٠طور متوسط قيمت يک خانه 

که کارگران  رسد و اين يعنی اين ميليارد تومان می
وقت با اين حقوق و دستمزد  و زحمتکشان هيچ

 .خانه شوند توانند صاحب نمی
اما نکته مهم ديگری که بايد بر آن انگشت 
گذاشت، اين است که تمامی ارقام و آماری که در 

گر اين موضوع نيز هستند که  باال ذکر شد، نشان
تا زمانی که اين نظم برقرار است وضعيت 

اين را .  مسکن سال از پی سال بدتر خواهد شد
هزينه ساخت مسکن، تشديد بحران اقتصادی 

تورمی، کاهش ساخت و ساز و کاهش   –رکود 
اما راه حل .  کند قدرت خريد کامال آشکار می

توان به مقابله با بحران مسکن  چيست؟ چگونه می
که مدام کارگران و زحمتکشان را به فقری کشنده 

 رانده است، برخاست؟
برای پاسخ به اين سوال ابتدا بايد بر اين واقعيت 
انگشت گذاشت که با کاهش ساخت مسکن در 

١٠از صفحه   

 هاست مسکن مناسب يکی از حقوق مسلم تمامی انسان

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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های فرسوده و ناامن  های اخير، در کنار خانه سال
و نياز واقعی به مسکن با توجه به تعداد خانوار 
ساکن در ايران، کمبود مسکن به يک معضل 

ی خبرگزاری  نوشته به.  بزرگ تبديل شده است
رکود در بخش ساختمان "  ٩٨ايسنا در مرداد 

 ١٠٠خانوار  ١٠۶باعث شده است تا به ازای هر 
در حالی که .  واحد مسکونی وجود داشته باشد
درصد  ۵تا  ۴تعداد واحدهای مسکونی بايد بين 

 ".بيشتر از تعداد خانوار باشد
خبرگزاری فارس نيز در شهريور سال گذشته در 

"گزارشی در رابطه با مسکن نوشت  ۵حداقل : 
ميليون واحد مسکونی فرسوده شهری نياز به 

هزار واحد  ٢٠٠ميليون و  ٣بازسازی دارند و 
با اين .  های روستايی نيز غيرمقاوم هستند خانه

ميليون واحد مسکونی  ٨حساب در مجموع 
کشور بايد مورد بازسازی و بهسازی قرار 

 ".گيرند
از سوی ديگر چند ميليون خانه خالی نيز وجود 

ها در همين  دارد که ريشه اصلی وجود اين خانه
داری حاکم بر ايران است، مانند  مناسبات سرمايه

خريد و ذخيره طال و ارز خارجی توسط برخی 
خبرگزاری ايسنا .  از افراد دارای پول و ثروت

: جاری در همين رابطه نوشت فروردين سال
 ۵٠٠ميليون و  ٢براساس گزارش مرکز آمار "

وجود  ٩۵هزار خانه خالی از سکنه تا سال 
های  درصدی خانه ۵٠داشت و با توجه به رشد 
، تعداد ٩۵تا  ٩٠های  خالی در بازه زمانی سال

بايد افزايش  ١۴٠٠تا  ٩۵های خالی از سال  خانه
 ".يافته باشد

دهند که معضل  مجموعه اين اطالعات نشان می
مسکن يک معضل جدی است که با توجه به 

تورمی   –شتاب فزاينده بحران اقتصادی رکود 
بنابراين به اين .  شود مدام بر ابعاد آن افزوده می

توان  گرديم که چه بايد کرد و چه می سوال برمی
 کرد؟

تا زمانی که جمهوری :  اولين مساله اين است
اسالمی بر سرير قدرت است، نه تنها امکان 
بهبود وضعيت مسکن وجود ندارد بلکه برخالف 
تمام وعده وعيدها، سال به سال اوضاع مسکن 

طور که وعده ابراهيم  همان.  بدتر خواهد شد
رئيسی برای ساخت يک ميليون مسکن مانند تمام 

های وی توخالی بود و البته از اول هم  ديگر وعده
ها و وضعيت کنونی  گذشت سال.  مشخص بود

 .مسکن نيز اين موضوع را اثبات کرده است
تنها حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 

تواند به اوضاع آشفته مسکن در  است که می
جانبه، دقيق و البته  ايران با يک برنامه همه

حکومتی .  بر با توليد انبوه مسکن پايان دهد زمان
که در آن به مسکن نه به عنوان يک کاال بلکه به 

. شود عنوان يک نياز ضروری انسان نگاه می
مسکنی مناسب که آسايش کارگران و زحمتکشان 

حال  اما در عين.  شان را تامين کند های و خانواده
های خالی را   ست که حتا اگر بتوان خانه طبيعی

توان در يک مدت کوتاه مثال  اجاره داد، باز نمی

های  ميليون واحد مسکونی ساخت،  ساختمان ٨
هايی جديد و  فرسوده را ويران و از نو ساختمان

 . مدرن بنا کرد
هايی موقت وجود  اما برای اين معضل راه حل

دارد تا مساله مسکن کارگران و زحمتکشان را 
 .طور نسبی حل کرد به

تا زمانی که معضل مسکن حل نشده است، بايد 
ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين  اجاره
درصد باال برود  ۵٠ها  گونه که اجاره نه اين.  شود

دستمزد و حقوق .  درصد ١٠اما حقوق و دستمزد 
ای باشد که  گونه کارگران و زحمتکشان بايد به

ها از جمله مسکن مناسب را  تمامی نيازهای آن
يک راه حل ديگر حکومت شورايی .  تامين کند

داری نيز  که اتفاقا در برخی از کشورهای سرمايه
شود، دادن سوبسيد به منظور تامين  اجرا می

 در دفاع از حق انتخاب پوشش و 
 محکوميت حجاب اجباری    

 
 
 

های اصلی  روز گذشته جمعی از دختران و پسران جوان و نوجوان، با حضور در يکی از خيابان
شيراز، با برداشتن حجاب، قانون ارتجاعی جمهوری اسالمی برای حجاب اجباری را به چالش 

 .کشيدند
 

در پی اقدام شجاعانه جوانان و نوجوانان شيرازی، رژيم جمهوری اسالمی بار ديگر مزدوران خود 
ی فرماندار مزدور شيراز تاکنون ده نفر  گفته به.  ها گسيل کرد را برای برهم زدن تجمع و سرکوب آن

نفر که به  ۵رئيس کل دادگستری استان فارس اما از دستگيری تنها .  اند در اين رابطه دستگير شده
 .ی اين نمايش اعتراضی خيابانی بودند، خبر داد دهنده ی وی سازمان گفته

 
ترين حقوق زنان در حکومت دينی حاکم بر ايران است که مانند  حجاب اجباری نقض يکی از بديهی

 .ها دارد گروه طالبان، ريشه در تفکرات ارتجاعی و قرون وسطايی آن
 

های سرکوبگرانه موفق نشده است تا حجاب اجباری  رژيم جمهوری اسالمی اما به رغم تمامی تالش
زنان و دختران مبارز هرگاه که فرصتی يافتند اين قانون .  را به زنان و دختران جامعه تحميل کند

ارتجاعی را به چالش کشيدند و امروز جوانان و نوجوانان شيرازی ثابت کردند که اجرای اين قانون 
 .برای حکومت اسالمی بيش از هر زمان ديگری مشکل و ناممکن شده است

 
شک حرکت اخير دختران و پسران جوان و نوجوان شيراز با سرکوب رژيم متوقف نخواهد شد و  بی

 .در شهرهای ديگر در اشکال متنوع گسترش خواهد يافت
 

ضمن حمايت از حرکت شجاعانه جوانان و نوجوانان شيراز و دفاع از حق )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .قيد و شرط دستگيرشدگان است ها، خواستار آزادی فوری و بی اعتراض آن

 
بار ديگر از حق زنان برای انتخاب پوشش دفاع کرده و خواستار لغو قانون )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .ارتجاعی حجاب اجباری است
 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

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

 ١۴٠١تيرماه  ٢
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

٨از صفحه   

مسکن مناسب يکی از 
حقوق مسلم تمامی 

 هاست انسان

هم اکنون در .  های مسکن است بخشی از هزينه
داری عالوه بر  تعدادی از کشورهای سرمايه

هايی که به صورت انبوه توليد شده و  وجود خانه
های کم درآمد است، باز هم به  مخصوص خانواده

آن بخش از مستاجران که از درآمدهای حداقلی 
برخوردارند، برای پرداخت اجاره بهای ماهانه، 

عنوان سوبسيد به حساب سرپرست يا  مبلغی به
ها راه  اين.  شود سرپرستان خانواده واريز می

های واقعی کوتاه مدت مسکن و گام برداشتن  حل
در مسير درست حل مسکن است، اما جمهوری 
اسالمی حکومت دزدان و فاسدان، حکومت 
سودپرستان که به ساخت مسکن تنها به عنوان 
يک کاال نگاه کرده و محصول اين نگاه را در 

ها شاهديم، هرگز قدمی در  فرو ريختن متروپل
 .اين راه برنخواهد داشت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١از صفحه   

  ٨درصفحه 

 .هايی که پايانی ندارند کشی اسباب
و براساس "  فرهيختگان"ی روزنامه  نوشته به

درصد  ١٢نشينان از  آمارهای دولتی، تعداد اجاره
 ٢٧، ٨۵درصد در سال  ٢٣به  ۶۴در سال 

  ٩٩درصد در سال  ٣٨و  ٩٠درصد در سال 
در دو سال اخير نيز روند افزايش .  رسيد

  به.  مستاجران با سرعت بيشتری ادامه يافت
 ٩٨در سال "  ايرنا"گزارش خبرگزاری دولتی 

درصد مستاجر بودند اما در طول  ۴٢در تهران 
تعداد مستاجران  ١۴٠٠تنها دو سال يعنی در سال

براساس آمارهای .  از  تعداد مالکان پيشی گرفت
درصد  ۴٠وزرات راه و شهرسازی، سال گذشته 

ميليون و پانصد هزار  ٨جمعيت کشور برابر با 
 .خانوار مستاجر بودند

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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طور که در  ی مسکن همان افزايش مداوم هزينه
باال به آن اشاره شد، به موازات رشد بحران 

تورمی و افزايش تعداد   –اقتصادی رکود 
مستاجران متاثر از رکود اقتصادی، ساالنه سهم 
بيشتری از درآمدهای خانوار را به خود 

مرکز "های  براساس داده.  دهد اختصاص می
های خانوار با جهش  ، سهم مسکن از هزينه"آمار

/ ٩درصد، به  ۴۴از  ٩٧قيمت مسکن در سال 
درصد در  ۶٠تا  ۵۵و به  ٩٨درصد در سال  ۴٩
نحوی که به  به.  رسيد ١۴٠٠و  ٩٩های  سال

اعتراف قاسم رستمی وزير راه و شهرسازی 
کابينه و برخی از نمايندگان مجلس مانند مجتبی 
يوسفی، هزينه اجاره مسکن در شهرهای بزرگ 

 هاست مسکن مناسب يکی از حقوق مسلم تمامی انسان

 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
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


