 ٣١مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨۴

1

کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٣١مرداد ١۴٠١

توافق صورت گرفت .بعد چه؟
گزارشهای خبرگزاریهای بينالمللی و
اظهارنظر مقامات درگير در پرونده احيای برجام
در طول چند روز اخير ،حاکی است که توافق بر
سر احيای برجام به مرحله نهائی رسيده و آنچه
برجایمانده حواشی مذاکرات برای امضای
نهائی توافقنامه است.
درپی پاسخ جمهوری اسﻼمی به پيشنويس نهايی
توافق بر سر احيای برجام ،در اواسط هفته
گذشته اتحاديه اروپا اين پاسخ را سازنده اعﻼم
کرد.
ند پرايس ،سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز
روز سهشنبه در کنفرانسی خبری گفت" :ما از
مسائل بزرگ بر سر ازسرگيری پايبندیها به
برجام توسط ايران و رفع تحريمها توسط آمريکا
عبور کردهايم .ما باور داريم که مشکﻼت بزرگ
عمدتا ً حلوفصل شدهاند.
مهم برای ما و ديگران ازجمله اتحاديه اروپا و
اسرائيل اين است که ايران به سﻼح هستهای
دست نيابد .اگر ايران دارای يک سﻼح هستهای
باشد اينيک خطر برای ما و تمام جامعه جهانی
خواهد بود".
روز چهارشنبه نيز سرگئی ريابکوف ،معاون
وزير خارجه روسيه در گفتوگويی با
خبرگزاری تاس گفت :کار در فرمت وين بر سر
احيای برجام در خط پايانی است.
خامنهای باﻻخره تصميمش را گرفته بود و مانع،
از سر راه توافقات و احيای برجام برداشته شده
بود .روز دوشنبه  ٢۴مرداد جلسه فوقالعاده
شورای عالی امنيت ملی رژيم به رياست ابراهيم
رئيسی ،با حضور وزير خارجه و مذاکرهکننده
جمهوری اسﻼمی تشکيل شد تا پاسخ رسمی رژيم
به طرح پيشنهادی جوزپ بورل مسئول سياست
خارجی اتحاديه اروپا برای احيای برجام را بدهد
و موافقت رسمی جمهوری اسﻼمی را با طرح
اتحاديه اروپا اعﻼم کند .سپس دبير شورای عالی
امنيت برای ايجاد هماهنگی ميان ارگانهای
اصلی رژيم و توجيه آنها ،جلسهای با نمايندگان
مجلس ارتجاع و نيز جلسه جداگانهای با کميسيون
امنيت ملی و سياست خارجی که در آن وزير
امور خارجه ،رئيس تيم مذاکرهکننده هستهای،
رئيس سازمان انرژی اتمی و معاون سازمان در
موضوع مذاکرات هستهای نيز حضور داشتند،
برگزار شد تا با اعﻼم موافقت خامنهای و
توافقات رسمی جمهوری اسﻼمی ،مانع از
هرگونه صدای مخالف بهويژه از سوی کسانی
گردد که سالها با برجام و احيای برجام مخالفت
علنی کرده بودند.
درصفحه ٢

سازمان فدائيان )اقليّت(
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اهتزاز چندباره پرچم اعتراض متشکل در نفت
روز پنجشنبه بيست مرداد ،اعتصاب پرسنل
رسمی نفت شاغل در واحدهای عملياتی و ستادی
با خواستهای مشخصی که از پيش اعﻼمشده
بود ،بهطور همزمان در چندين واحد آغاز شد.در
رأس اين خواستها ،اجرای کامل ماده  ١٠قانون
وظايف و اختيارات وزارت نفت قرار دارد که
اجرای آن از سال  ٩٣تاکنون به تعويق افتاده
است" .شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت"
که فراخوان دهنده اعتصاب بود اعﻼم کرد"
اعتراض در محل کار تا  ٢۴مرداد ادامه خواهد
درصفحه ٣

مبارزات زنان ادامه دارد،
شکست های ديگری برای رژيم در راه است
مبارزه و مقاومت زنان ايران عليه سرکوب و بی
حقوقی و تبعيضات جنسيتی تحميل شده بر آنان،
که اين روزها با اقدام عملی نفی حجاب اجباری
در کوچه و خيابان و محﻼت شکل علنی به خود
گرفته است ،جمهوری اسﻼمی را به استيصال و
عقب نشينی از رويارويی مستقيم و خيابانی با
زنان ايران کشانده است.
نخستين بازتاب اين عقب نشينی خفت بار رژيم،
با اعتراف صريح دبير ستاد امر به معروف و
نهی از منکر ،طی روزهای گذشته رقم خورده
است .هاشمی گلپايگانی با بيان اينکه "بدحجاب
ديگر مجرم نيست" ،و اجرای طرح "عفاف و
حجاب" به شيوه کنونی و با گسيل گشت ارشاد
در خيابان ها ديگر پاسخگوی مقابله با
"بدحجابی" نيست ،عمﻼ بر شکست جمهوری
اسﻼمی در اجرای طرح "عفاف و حجاب" به
شيوه گذشته صحه گذاشت.

خبرگزاری صدا و سيما در تاريخ  ٢۴مرداد
 ،١۴٠١به نقل از دبير ستاد امر به معروف و
نهی از منکر با بيان اينکه اجرای طرح "عفاف
و حجاب" به صورت تاکنونی ديگر ممکن
نيست ،از روی آوری جمهوری اسﻼمی به شيوه
ی جديدی از سرکوب خبر داد و گفت" :در طرح
]جديد[عفاف و حجاب ستاد ،بدحجاب ديگر مجرم
نيست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی
و مجازات هايی که در قانون آمده است ،شخص
]متخلف[ جريمه نقدی می شود".
بيان اين سخنان ،چيزی جز اعتراف صريح مدير
کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به
شکست رژيم در مقابله با موج روز افزون
کارزار خيابانی زنان عليه پوشش اجباری نيست.
پذيرش اين شکست برای جمهوری اسﻼمی تا
بدان حد سنگين و خفت بار بود ،که دبير ستاد
درصفحه ٨

شهرهايی با مردمانی تشنه
از "آب ،آب" و "تنها کف خيابون بدست میآد حقمون" تا "مرگ بر رئيسی" شعار اين روزهای تشنگی
مردم زحمتکش و ستمديدهی شهرکرد بود .مردمی که در گذشته مشکلی به نام بیآبی نداشتند ،اما در
سالهای اخير در پی بروز معضل آب ،بارها به خيابان آمدند تا حق خود را بگيرند .اين بار اما شهرکرد
تشنهتر از هميشه بود .شهری که مرکز استان است اما مردمش از  ١٧مرداد حتا از آب آشاميدنی محروم
شدند.
درصفحه ۵

آمستردام  -برگزاری مراسم يادمان
جانفشاندگان دهه شصت و بهويژه سال ۶٧

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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توافق صورت گرفت .بعد چه؟

در پی جلسه غيرعلنی مجلس که با حضور
شمخانی ،امير عبداللهيان ،باقری و اسﻼمی برگزار
شد ،برخی از توافقات اعﻼم گرديد .نايبرئيس
کميسيون امنيت ملی مجلس گفت :آنچه به ما توضيح
دادهشده اين است که مذاکرات تمامشده و روند توافق
در حال انجام است و تصميم سياسی ايران گرفتهشده
است.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی
مجلس نيز گفت :توافق شده "نفت جمهوری اسﻼمی
ايران بدون محدوديت به فروش برسد و منابع آن
بهصورت بانکی و قانونی قابلدسترسی باشد تا از
آن برای تأمين نيازهای کشور استفاده کنيم.
همينطور اصول برنامه هستهای ما بهعنوان اساس
برنامه که دستاورد بومی و صلحآميز است ،حفظ
شود .نهايتا ً با پذيرش محدوديت توافق سال ٢٠١۵
مجددا ً اجرايی شود .طرف مقابل اصل ارائه تضمين
به جمهوری اسﻼمی ايران و راستی آزمايی رفع
تحريمها را پذيرفته و جزئياتی بهعنوان راهکار
برای آن ارائهشده و جزئی از متن مذاکرات است".
او در توضيح نشست مشترک کميسيون امنيت ملی
و سياست خارجی مجلس با دبير شورای عالی
امنيت ملی گفت" :بر اساس گزارش ارائهشده ،در
جريان مذاکرات ،هدف انتفاع اقتصادی و رفع موانع
تجارت خارجی کشورمان ازجمله رفع تحريمهای
غيرقانونی فروش نفت و دسترسی بانکی به منابع
آن با جديت دنبال شده و میشود .همچنين حفظ
چارچوب برنامه هستهای صلحآميز از اصول
جمهوری اسﻼمی در جريان مذاکرات است .در
مذاکرات هستهای ،طرف مقابل بر اساس منطق
جمهوری اسﻼمی ،اصل دو موضوع راستی آزمايی
رفع تحريمها و ارائه تضمين را پذيرفته است و
اساس توانمندیهای هستهای کشورمان حفظ خواهد
شد.
تأکيد شد اين مذاکرات صرفا ً در چارچوب برجام
است و ايران مسائل غيرهستهای را قابلمذاکره
نمیداند .حلوفصل مسائل باقيمانده پادمان بين ايران
و آژانس از مطالبات جدی ايران در مذاکرات است
و طرف اروپايی برای آن پيشنهادهايی را ارائه داده
است".
رئيس گروه حقوقی و قضايی مجلس نيز گفت :سه
موضوع راستی آزمايی ،رفع تحريمها و ارائه
تضمين در توافق نهايی محقق شده است.
وی افزود :انتظارات نمايندگان در مذاکرات هستهای
برآورده شده است .البته ممکن است ترديد و دودلی
در برخی از رسانهها وجود داشته باشد ،اما ترديدها
و شبهات نمايندگان در موردتوافق برطرف شده و
اعتماد وکﻼی ملت به تيم مذاکرهکننده و سياستهايی
که در مذاکرات اعمالشده است ،افزايش يافت.
سرانجام اينکه نايبرئيس کميسيون اجتماعی پس از
نشست غيرعلنی به ايرنا،گفت "به تيم مذاکرهکننده
اختيار تام دادهشده و نيازی نيست که توافق آنها با
طرف مقابل به تصويب مجلس شورای اسﻼمی
برسد".
گزارشهای جزئیتر از اين توافقات را
خبرگزاریها و مطبوعات خارجی انتشار دادند.
والاستريت جورنال پيشازاين گزارش داده بود که
بر اساس متن پيشنهادی اتحاديه اروپا ،اگر ايران به
پرسشهای آژانس پاسخ دهد ،شورای حکام آژانس
اين پرونده را بسته و از ارسال آن به شورای امنيت

سازمان ملل خودداری خواهند کرد .به عبارت
صريحتر ،قرار است جمهوری اسﻼمی به نحوی
مسئله را رفعورجوع کند و ماجرا خاتمه خواهد
يافت.
روز جمعه  ٢٨مرداد ،شبکه الجزيره از قول منابع
آگاه اعﻼم کرد که برنامه جامع اقدام مشترک
) برجام ( ،در چهار مرحله ،در طول دو دوره ۶٠
روزه احياء خواهد شد.
آمريکا به ايران تضمين خواهد داد که طی ١٢٠
روز ۵٠ ،ميليون بشکه نفت خود را بتواند بفروشد.
عﻼوه بر اين  ٧ميليارد دﻻر مسدود شده در کره
جنوبی آزاد خواهد شد و تحريمها عليه  ١٧بانک و
 ١۵٠نهاد اقتصادی ايران برچيده میشود.
جمهوری اسﻼمی تضمين معافيت دو سال و نيم از
تحريمها را به دست میآورد.
آمريکا همچنين پذيرفته است که در صورت خروج
مجدد از برجام ،بايد به ايران غرامت پرداخت کند.
به گزارش سی ان ان ،ايران از خواست خود برای
خروج سپاه از ليست ترور و چند شرکت وابسته به
آن بهعنوان بخشی از توافق کوتاه آمد ،اما وعده داده
شد که بعدا ً پيرامون آنها بحث شود.
بهمحض امضای توافقنامه احيای برجام ،جمهوری
اسﻼمی اقدامات معکوس در برنامه هستهای خود را
شروع خواهد کرد.
گرچه به نظر میرسد جمهوری اسﻼمی از اين
توافقات راضی است ،اما دولت آمريکا بهويژه
شخص بايدن است که بهشدت از سوی حزب رقيب
و متحدان منطقهایاش به خاطر امتيازاتی که به
جمهوری اسﻼمی داده است ،زير فشار قرارگرفته
است .از همين رو ،شورای امنيت ملی آمريکا
ناگزير شد اعﻼم کند که دولت بايدن هيچ تضمينی به
جمهوری اسﻼمی درزمينهٔ توقف تحقيقات آژانس
بينالمللی انرژی اتمی و معافيت تحريمی
شرکتهای غربی فعال در ايران باهدف احيای
برجام نداده است.
شورای امنيت ملی آمريکا روز جمعه ٢٨ ،مرداد
در توييتر نوشت" :ما هرگز چنين شرايطی را
نمیپذيريم .درعينحال توافقی را هم که کارآمد بود
ترک نمیکرديم تا اﻵن شاهد سرعت گرفتن برنامه
اتمی ايران باشيم".
بعيد است که فشارهای داخلی و يا اسرائيل که شديدا ً
مخالف احيای برجام است ،بتواند تغييری در
سياست بايدن ايجاد کند .بنابراين با اين فرض که
توافق صورت گرفته و آنچه باقیمانده است ،تنظيم
متن توافق است ،بايد ديد که چه کسانی از آن نفع
میبرند ؟
مقدم بر هر چيز بايد اشاره کرد که اين نزاع
هستهای که حاﻻ چندين سال ادامه دارد ،همانند
جنگ است که دولتها به خاطر اهداف و منافع
اقتصادی و سياسی خود آن را برمیافروزند ،هر
بدبختی و تلفاتی هم که در پی داشته باشد ،نصيب
تودههای کارگر و زحمتکش میشود و هر نفعی که
داشته باشد ،عايد طبقات سرمايهدار حاکم میگردد.
نزاع هستهای در اساس ناشی از اختﻼف ميان دولت
آمريکا و جمهوری اسﻼمی بر سر هژمنی طلبی و
اهداف اقتصادی و سياسی طرفين در منطقه
خاورميانه بوده است .خود مسئله هستهای فاقد
اهميت میبود ،اگر اختﻼفات سياسی مهمی ميان اين
دو دولت ،پشت آن نمیبود .چنانچه مجهز بودن
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اسرائيل و يا پاکستان به سﻼح هستهای منجر به
چنين درگيری و نزاعی نشد .وقتیکه از اين زاويه
به مسئله نگاه کنيم بهرغم سر و صدايی که پيرامون
احيای برجام به راه افتاده است ،اين مسئله هيچ
تضادی را حل نکرد .تنها تودههای مردم ايران
بودند که فشار بار تحريم بر دوش آنها قرار گرفت
و روزبهروز شرايط معيشتی آنها وخيمتر شد.
اکنون دوباره در همان نقطهای از اختﻼف و تضاد
قرارگرفتهايم که ترامپ در آستانه به قدرت رسيدن
بود .يعنی تضادی که به تحريم انجاميد ،سر جای
خود باقی است و اين احتمال هست که اگر جمهوری
اسﻼمی همچنان به حيات خود ادامه دهد ،فرضا ً دو
سال و نيم ديگر بازهم احتمال تحريمها و فراتر از
تحريمها وجود خواهد داشت.
بنابراين توافق احيای برجام از زاويه اختﻼفات
اساسیتر ميان دولت آمريکا و متحدان منطقهای آن
با جمهوری اسﻼمی ،هيچ تضادی را حل نکرده،
بلکه بالعکس اين تضادها را تشديد خواهد کرد .چرا
که جمهوری اسﻼمی از هيچيک از اهداف خود در
سياست خارجی دست برنداشته و کماکان اين
سياست را از طريق مداخله در کشورهای ديگر
منطقه ،تقويت گروههای اسﻼمگرا در خدمت اهداف
توسعهطلبانه و هژمنیطلبانه خود ادامه خواهد داد.
احيای برجام باعث افزايش درآمدهای نفتی
جمهوری اسﻼمی میشود و به رژيم اين امکان را
میدهد مقاديری کﻼنتری از اين درآمدها را صرف
توسعه ماشين نظامی خود و اهداف توسعهطلبانه پان
اسﻼميستی در خاورميانه و حتی آفريقا کند که هم
تهديدی است برای متحدان آمريکا در خاورميانه
بهويژه اسرائيل که نابودی آن ،يکی از اهداف
جمهوری اسﻼمی است و هم منافع اقتصادی و
سياسی آمريکا را در ديگر کشورهای منطقه مورد
تهديد بيشتری قرار میدهد .بنابراين بیهيچ ترديدی،
اختﻼف و تضاد تشديد خواهد شد .پس نفع دولت
آمريکا از تﻼش برای احيای برجام و دادن امتيازات
متعدد بر سر آن در چه بود؟ احيای برجام نفع
مشخص فوری برای دولت آمريکا در بر ندارد.
بايدن درواقع به استراتژی اوباما و اتحاديه اروپا
برگشته که گويا اهداف درازمدتتری را برای مهار
جمهوری اسﻼمی دنبال میکند .بر مبنای اين
استراتژی ،جمهوری اسﻼمی برای حفظ نوعی از
توازن منطقهای که متضمن منافع قدرتهای
امپرياليست اروپائی و آمريکائی است ،نبايد
سرنگون شود ،چون اوضاع تمام منطقه را در هم
خواهد ريخت .بايد آن را حفظ کرد ،اما جلو
تبديلشدن آن را به يک قدرت اتمی گرفت و در
همان حال با گسترش مناسبات اقتصادی و سياسی،
در درازمدت آن را به يک رژيم بهاصطﻼح
متعارف متحد قابل اعتماد غرب تبديل کرد.
اما سوای دولت آمريکا ،قدرتهای ديگری که در
ماجرای احيای برجام نقش دارند ،هريک به درجات
مختلف از آن سود میبرند .برای اتحاديه اروپا و
انگليس که بيش از همه برای احيای برجام تﻼش
کردند ،اين نفع را دارد که بهفوريت مانع صدور
سرمايه و کاﻻ برچيده خواهد شد و سودهای کﻼنی
به جيب انحصارات اين کشورها بهويژه در
شرايطی که با معضل رکود مواجهاند ،سرازير
خواهد شد .عﻼوه براين ،درحالیکه با بحران
انرژی مواجهاند اين مشکل آنها نيز تا حدودی با
صدور نفت ارزان از ايران حل میشود .بنابراين
روشن است که بيشترين سود را از معامله احيای
درصفحه ۶
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از صفحه ١

اهتزاز چندباره پرچم اعتراض متشکل در نفت
داشت و اگر تا  ٢۶مرداد وزير نفت يا معاونت
توسعهی مديريت او بهصورت رسمی تاريخ و
نحوهی اجرای ماده  ١٠را اعﻼم نکند ،کارکنان
به همراه خانوادههای خود دست به تجمع خواهند
زد" .اعتصاب که برای تحقق اين خواست و
خواستهای ديگری مانند؛ بازگرداندن اضافات
مالياتی اخذشده ،پرداخت کامل پاداش خدمت
بازنشستگان ،بهبود وضعيت بهداشت،
غذا،غذاخوری ،خوابگاه ،امکانات زيستی و
درمان رايگان و باکيفيت آغاز شد مطابق برنامه
اعﻼمشده تا چند روز ادامه داشت .پرسنل رسمی
نفت همچنين نسبت به استخدامها و انتصابات
فاميلی و پارتیبازی و ورود نيروها و مأموران
برای کنترل فضای امنيتی مراکز کاری بهشدت
معترضاند.اين اعتصاب که با تجمع کارگران و
کارکنان رسمی و در دست گرفتن
شعارنوشتههايی همراه بود بهسرعت به بيش از
 ۴۵واحد تسری يافت .مجتمع گاز پارس جنوبی
عسلويه ،نفت و گاز گچساران  ،دکل  ٨۵اهواز،
پرسنل مناطق نفتخيز جنوب  ،پاﻻيشگاه
شمارهی  ٨ ،٧ ۴، ٣، ٢و  ٩پارس جنوبی،
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق خان گيران
سرخس ،تأسيسات خط لوله سنندج ،سکوی نفتی
سروش در فﻼت قاره ،نفت و گاز غرب منطقه
نفت شهر ،واحد بهرهبرداری بهرگان فﻼت قاره،
پاﻻيشگاه گاز پارسيان ،واحد بهرهبرداری غرب
کارون شرکت نفت و گاز اروندان ،ايستگاه
تزريق گاز شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مارون ،کارکنان آتشنشانی منطقه عملياتی نار و
کنگان ،شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب
منطقه چشمه خوش ،منطقه عملياتی تنگ بيجار
ايﻼم نفت و گاز غرب ،واحد کنترل و ابزار دقيق
پاﻻيشگاه کرمانشاه ،سکوی نفتی بهرگان سر و
تعداد ديگری از مراکز نفت و گاز و حفاری ،که
يا آغازگر اعتصاب بودند و يا به فاصله بسيار
کوتاهی به اعتصاب پيوستند.

اعتصاب هماهنگ و سراسری کارکنان رسمی
نفت دردهها مرکز نفت و گاز و حفاری که تا
اينجا از انسجام و سازمانيافتگی باﻻيی

برخوردار بوده است ،اقدام بسيار مهمی درروند
رو به رشد مبارزه در نفت و نشانگر فرازهای
جديدی در مبارزه نفتگران است.اگرچه انسجام و
سازمانيافتگی نسبی مبارزه در نفت از همان
نخستين اقدام بزرگ کارکنان رسمی نفت در ٩
تير سال  ٩٩و تجمع خيابانی صدها تن از
شاغلين رسمی ،در صفوفی منظم که از شهرهای
مختلف راهی تهران شده و به نمايندگی از ٢٠
هزار تن از همکاران خود ،هويدا بود و
اعتصابات و تجمعات اعتراضی بعدی کارکنان
رسمی نفت ازجمله در ارديبهشت و خرداد سال
 ١۴٠٠نيز گويای همين واقعيت و حاکی از رشد
درجه سازمانيافتگی در صفوف کارگران و
کارکنان رسمی نفت بود ،اما در اعتصاب اخير
فرازهای جديدتری در برابر نفتگران گشوده شد.
" شورای همبستگی کارکنان رسمی نفت" که
فراخوان دهنده و سازمان دهنده اعتصاب است،
دستاورد تشکيﻼتی بسيار مهمی است که اعﻼم
رسمی و علنی آن ،رشد سازمانيافتگی و تشکل
يابی کارگران و کارکنان و مبارزه در نفت از
 ٩٩تاکنون را به نمايش میگذارد .خصوصيت

اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت در تيرماه
سال  ٩٩فقط اين نبود که مهر سکوت  ٢۵ساله
در نفت را درهم شکست ،تکانی بزرگ در نفت
ايجاد کرد و سرمنشأ اعتصابات بزرگ فراگير و
سراسری کارگری در نفت شد ،بلکه تمامی
شواهد و استمرار مبارزه در نفت از  ٩٩به بعد،
حاکی از اين واقعيت است که کارگر نفت حال که
بعد از  ٢۵سال سکوت تحميلی پا به عرصه
مبارزه علنی و تودهای گذاشته است ،مصمم است
تا پيروزی نهايی درصحنه نبرد بماند .وقتیکه
نفت پرچم مبارزه را به اهتزاز درآورد ،شعاع
آگاهی و مبارزه و نور اميد را تا دورترين مناطق
نفت و گاز و پتروشيمی و حفاری گسترش داد و
جنبش طبقه کارگر را از شوق و اميد لبريز کرد.
طی دو سال گذشته کوششهای گوناگونی از
جانب طبقه حاکم و رژيم سياسی آن بهعملآمده تا
موقعيت پرسنل نفت به شرايط قبل از اعتصابات
بازگردانده شود .بازداشتها ،تهديدها  ،اخراجها
و تﻼش برای بازسازی فضای شبه پادگانی و
همزمان ،وعدههای رنگارنگ اما همگی برای
تحميل سکوت و سکون و بیعملی بر کارگران

ادامه داشته است .نفت اما با سکوت سنگين
سالهای طوﻻنی پس از سرکوبهای خونين دهه
شصت برای هميشه وداع کرده است .نفت فضای
رعب و جو پليسی و سربازخانهای را برای
هميشه بههمريخته است .نفت وارد فاز جديدی از
مبارزه و تشکل يابی شده است و با هيچ اهرمی
نمیتوان آن را به دو سال قبل بازگرداند.
اعتصاب مردادماه سال جاری کارگران و
کارمندان رسمی صنعت نفت و چندين اعتصاب
و تجمع گسترده در دو سال گذشته ،همچنين
اعتصابات سراسری و شکوهمند کارگران
پروژهای و پيمانی ازجمله اعتصاب بيش از ٢
هزار کارگر داربست بند در بيش از  ١۴واحد در
اوايل تيرماه سال جاری که توانستند امتيازات
مهمی کسب کنند ،شاهد همين مدعاست.بنابراين
موضوع فقط به کارمندان رسمی نفت خﻼصه
نمیشود .کارگران رسمی نفت نيز از مدتها قبل
در تدارک اعتصاب بودند .اين کارگران در
بيانيهای با عنوان "خواستهای ما کارگران
رسمی نفت کدام ست؟" که  ١۵تير سال جاری
انتشار يافت ،ضمن توضيح مشروح مطالبات
خويش که عينا ً توسط "شورای همبستگی
کارکنان رسمی نفت" نيز بيان شد ،بر خواستها
و نکات بسيار مهم ديگری نيز تأکيد نمودند که
نشانه درجه باﻻی آگاهی سياسی و هوشياری
کارگران رسمی نفت است .کارگران رسمی نفت
در بيانيه خود تأکيد کردند دريافتی هيچ کارگری
نبايد از  ٢۵ميليون تومان کمتر باشد .کارگران
رسمی نفت همچنين خواهان پايان دادن به امنيتی
کردن مراکز کاری و به رسميت شناخته شدن
حق تشکل شدند .افزون براين و مهمتر از اين،
کارگران رسمی از کارگران غيررسمی و
مطالبات آنها قويا ً حمايت نموده ،تﻼشهای طبقه
حاکم برای ايجاد تفرقه و چنددستگی درميان
کارگران نفت را افشا نموده و بر اتحاد مبارزاتی
همه کارگران شاغل در نفت تأکيد کردهاند.
کارگران رسمی در بيانيه خود مینويسند ":ما
خواستار به رسميت شناخته شدن حق تشکل و
پايان دادن به امنيتی کردن مراکز کاریمان در
نفت هستيم .همه ميدانيم که بخش کوچکی از
کارگران نفت رسمی هستند و بخش بزرگ آن به
ميدان چپاولگریهای پيمانکاران و ايجاد تفرقه
در صفوف ما کارگران تحت عناوين مختلف
کارگر رسمی ،پروژهای پيمانی ،قرارداد موقت،
ارکان ثالثی ،حجمی و  ...تبديلشده است.

زنده باد استقﻼل طبقاتی کارگران

درصفحه ۴
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از صفحه ٣

اهتزاز چندباره پرچم اعتراض متشکل در نفت

بنابراين يک حلقه مهم در پايان دادن به تفرقه و
شکاف در صفوف ما کارگران برچيده شدن بساط
پيمانکاران در نفت و پايان دادن به قوانين
بردهوار مناطق ويژه اقتصادی در مراکز نفتی
است .ما بر برخورداری همه کارگران شاغل در
نفت از استاندارد کاری قابلقبول واحد و

برخورداری از يک زندگی شايسته انسان برای
همه همکاران در سراسر نفت تأکيدداريم.
بعﻼوه بخشی از مطالبات ما کارگران رسمی که
به آنها اشاره شد ،به همه همکاران در بخشهای
مختلف مراکز نفتی چه قراردادی و چه رسمی
مربوط است .ما بر اتحاد مبارزاتی همه
بخشهای کارگران شاغل در نفت تأکيدداريم".
کارگران رسمی در بيانيه خود همچنين نوشتند:
"ما همينجا ضمن اعﻼم حمايت و همبستگی با
خواستها و مطالبات اعﻼمشده از سوی
کارگران پروژهای پيمانی و داربست بندان که
مدتی است در اعتراضاند و ديگر بخشهای
همکاران شاغل خود در نفت بر اتحاد و
همبستگی مبارزاتی همه بخشهای کارگری در
نفت تأکيدداريم)." .تأکيد از ماست(
ضرورت مبرم اتحاد کارگران رسمی و
غيررسمی اعم از پروژهای و پيمانی يا قرارداد
موقت و مدت معين ،همواره از سوی کارگران
پيمانی يادآوری و بر آن تأکيد شده است  .دست
اتحاد ،بارها از سوی کارگران پيمانی بهطرف
کارگران رسمی دراز شده و اهميت اتحاد و
مبارزه متشکل و واحد کارگران نفت توضيح
دادهشده است.گرچه در سوی ديگر ،مخالفتی با
اين پيشنهاد ديده نشده ،اما تا کنون موضعگيری
علنی و شفافی در اين زمينه ديده نشده و مهمتر
از آن ،گام عملی مشخصی در اين راستا برداشته
نشده است .با اين بيانيه ،کارگر رسمی نفت به
چنين ضرورتی پاسخ مشخص داده و دستی را
که کارگر پيمانی به سويش دراز کرده بود ،با
رفاقت کارگری فشرد و اين گام مهمی در
راستای سازماندهی اعتصاب کل کارگران نفت
است.
کارگران رسمی نفت در بيانيه مورخ  ١۵تير
خود هشدار داده بودند که اگر تا  ۵مرداد به
خواستهايشان رسيدگی نشود وارد اعتصاب
سراسری خواهند شد و چنين نيز کردند .در
اعتصاب کارگران رسمی گرچه صحبت از
تشکل خاصی به ميان نيامده است اما خيلی
روشن است که کارگران رسمی نفت تشکل فرا
واحدی خاص خودشان رادارند هرچند نام و
مشخصات چنين تشکلی درجايی بهصورت علنی
اعﻼمنشده باشد و اعﻼمنشده است ،اما تمام شواهد
ازجمله صدور بيانيههای مؤثر نشاندهنده وجود
و فعاليت چنين تشکلی است ولو در شکل نطفهای

و غيرعلنی .تشکيل و اعﻼم موجوديت "شورای
همبستگی کارکنان رسمی نفت" ازاينپس
"شورای همبستگی" و " شورای سازماندهی
اعتراضات کارگران پيمانی نفت" ازاينپس "
شورای سازماندهی" هردو گامهايی بهپيش
محسوب میشوند گرچه تفاوتهايی نيز باهم
دارند .صرفنظر از اينکه "شورای همبستگی"
دربرگيرنده کارمندان و کارگران رسمی است و
" شورای سازماندهی " بهطور خاص در رابطه
با کارگران پروژهای و پيمانی موجوديت يافت و
حوزه عمل آن نيز همين کارگران است ،اما
مهمترين تفاوت اين دو تشکل ،ميزان حضور در
محل کار و توليد ،ميزان و نحوه ارتباط با بدنه
است .از شواهد موجود چنين برمیآيد که
"شورای همبستگی" از ارتباط فعال وزندهای با
واحدهای مختلف برخوردار است و در محل کار
حضور فعال دارد که نکته بسيار مهم و مثبتی
است .اين را میتوان از نحوه اعﻼم و شروع
اعتصاب در چندين واحد ،مشخص بودن زمان و
روزهای اعتصاب ،تاريخ و نحوه خاتمه
اعتصاب بهسادگی تشخيص داد .در تمامی موارد
يادشده از فراخوان اعتصاب تا شروع و ادامه و
پايان اعتصاب هماهنگی کاملی وجود داشت و
اين ،جز با حضور فعال" شورای همبستگی" در
محل کار و توليد و ارتباط فعال وزنده با بدنه
نمیتوانست ميسر شود.برعکس ،آنچه ما در
اعتصابات کارگران پيمانی شاهد بودهايم تا اندازه

زيادی با اين متفاوت است .ميدانيم که بهرغم
اعتصاب سراسری و شکوهمند کارگران پيمانی،
"شورای سازماندهی" نتوانست در اين زمينهها
اقدام مؤثری انجام دهد و کل اعتصاب را از
لحظه شروع و ادامه تا خاتمه آن در واحدهای
مختلف هماهنگ کند.
کارگران و کارمندان رسمی نفت به تجربه
دريافتهاند که پيگيری خواستها از طريق
مقامات دولتی و مجلس و امثال آن راه بجايی
نمیبرد و بيشازپيش بايد روی نيروی متشکل،
اتحاد و مبارزه خود حساب کنند.کارگران و
کارمندان رسمی نفت بارها ريز مطالبات خود را
بيان کردهاند و در مرحله نخست خواهان اجرای
ماده  ١٠قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
هستند که در تاريخ  ١٩ارديبهشت سال ٩١
تصويبشده و در يکم دیماه سال  ٩٣برای اجرا
ابﻼغشده است .اما وزارت نفت در تمام اين
سالها از اجرای آن شانه خالی کرده است.پس از
 ٨سال ،جواد اوجی وزير نفت میگويد" دستور
فراهم کردن مقدمات اجرای ماده  ١٠قانون نفت

را صادر کردم")انرژی نيوز ٢٨-مرداد-
.(١۴٠١گويا  ٨سال نيز برای فراهم کردن
"مقدمات" اجرای اين قانون کافی نبوده است!
کارگران رسمی و غيررسمی بارها گفتهاند
حداقل دستمزد هيچ کارگری نبايد از  ٢۵ميليون
تومان کمتر باشد.کارگران پيمانی مکرر خواهان
 ٢٠روز کار  ١٠روز استراحت  ،برچيده شدن
شرکتهای پيمانکاری و بهبود شرايط کار
بهويژه در گرمای طاقتفرسای فصل تابستان
شدهاند ،اما وزارت نفت و شرکتهای خصوصی
و پيمانکاری تابعه آن ،جز در موارد معدود و
افزايش ناچيز دستمزد در اين يا آن واحد ،از
پذيرش اين خواستها طفره رفتهاند .درحالیکه
شاهد گرمازدگی گسترده کارگران نفت و گاز و
حفاری و پتروشيمی در مناطق جنوبی کشور
هستيم بهنحویکه تاکنون صدها تن دچار
گرمازدگی شده ،دهها تن به بيمارستان منتقلشده
و چندين کارگر نيز براثر کار در گرمای باﻻی
 ۵۵درجه جان خود را ازدستدادهاند،دولت و
وزارت نفت آن از حد يک تماشاچی فراتر
نرفتهاند و اوجی وزير نفت نيز سرگرم دزدی و
جابجايی مديران و تقسيم پستهای پردرآمد ميان
آشنايان خويش است.
عقب نشاندن وزارت نفت و شرکتهای تابعه
آن ،درگرو تشديد مبارزه و ايجاد پيوند ميان
کارگران رسمی و غيررسمی و سازماندهی
اعتصابات گسترده و متحدانه کارگران
است.گامهای اوليه اما بسيار خوبی در اين راستا
برداشتهشده اما هنوز کافی نيست .در اين زمينه
بيش از اينها بايد کار و تﻼش کرد .اين وظيفه
قبل از هرکس بردوش کارگران آگاه و پيشرو
هردو بخش است .فراتر از آن در پروسه
مبارزات نفت ،بايد بتوان نوعی هماهنگی ميان
کارگران)اعم از رسمی يا غيررسمی( با
کارمندان ايجاد کرد و جبهه همبستگی و
اعتصاب را هرچه بيشتر تقويت کرد.
خوشبختانه کارگران نفت درزمينهٔ ايجاد تشکل
مستقل و فرا واحدی و هماهنگکننده اعتصابات
کارگران در بخشهای مختلف نفت ،تجارب
گرانبهايی دارند .تجاربی که سينهبهسينه
منتقلشده يا در شکل نوشتاری مکتوب شدهاند.
جنبش کارگری ايران فراموش نکرده است که
کارگران نفت ،توأم با رشد مبارزات تودهای عليه
رژيم شاه ،در نيمه اول سال  ۵٧کميتههای مخفی
اعتصاب را در شهرها و بخشهای مختلف نفت
سازمان دادند که در جريان رشد مبارزات
کارگران نفت ،از پيوند همين کميتهها ،کميته
سراسری در نفت به وجود آمد که نقش عمدهای
در مبارزات و اعتصابات سراسری کارگران
نفت ايفا نمود .اين کميته چنانکه همگان میدانند،
بعدا ً به شورای سراسری کارکنان نفت تبديل شد
که تا مدتی تمام امور شرکت نفت را تحت کنترل
خود درآورد.
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از صفحه ١

شهرهايی با مردمانی تشنه
اعتراضات روزانه مردم در برابر استانداری
وزير نيرو را وادار ساخت تا  ٢٣مرداد به اين
شهر رفته و قول دهد که در دو روز آينده مشکل
برطرف میشود .دو روز گذشت اما تغييری رخ
نداد و مردم از روز سهشنبه  ٢۵مرداد
خشمگينتر از روزهای قبل و با شعارهايی
راديکالتر از روزهای گذشته مانند "مرگ بر
رئيسی" به خيابان آمدند.
معضل آب ،چه آب آشاميدنی و چه آب
کشاورزی ،تقريبا تمام کشور را فرا گرفته است.
براساس مطالعات متخصصان امور آب چه در
سطح کشور و چه در سطح بينالملل ،ايران به
تنش شديد آبی بسيار نزديک شده و بيابان در
حال گسترش است .همچنين فرونشست زمين در
اثر استفاده بيش از حد از آبهای زيرزمينی که
گفته میشود  ٣برابر استاندارد جهانی است ،در
برخی از شهرها از جمله تهران و اصفهان اين
معضل به بمب ساعتی تشبيه شده که میتواند به
فجايع بزرگی منجر گردد.
بهگفتهی مديرعامل شرکت مهندسی آب و
فاضﻼب ايران ) ٢٧خرداد( ٢٧٢ ،شهر ايران با
"تنش آبی" روبهروست و آب آشاميدنی نزديک
به هفت هزار روستا نيز از طريق تانکرهای
آبرسانی سيار تامين میشود.
براساس اخبار منتشره بهغير از شهرکرد،
شهرهای ديگری نيز با قطعی آب روبرو هستند
و بهنظر میآيد که با توجه به کمبود آب در پشت
سدها ،بر تعداد اين شهرها در روزهای آينده
افزوده شود .شهرهای همدان و اروميه از جمله
شهرهايی هستند که در روزهای گذشته شاهد
کاهش فشار آب و قطعی آب در برخی از
ساعات روز بودند .در همدان نيز به دليل کاهش
شديد آب سد اکباتان بعد از آن که روزها مردم با
قطعی آب در ساعاتی از روز و شب روبرو
بودند ،از روز شنبه آب جيرهبندی شد و به
برخی مناطق نيز با تانکر آبرسانی میشود ،اين
در حالیست که رئيسی در بهاصطﻼح سفرهای
استانی خود به مردم همدان قول داده بود که
مشکل آب شهر بزودی حل خواهد شد.
همچنين بسياری از محصوﻻت کشاورزی،
حاصل کار و تﻼش کشاورزان زحمتکش کشور،
به دليل نبود آب در حال نابودی هستند .در
شبکههای اجتماعی فيلمی از زمينهای
کشاورزی شهر لنجان در استان اصفهان منتشر
گرديد که نشان میدهد محصوﻻت کشاورزی
منطقه به دليل نبود آب در حال خشک شدن و از
بين رفتن هستند .براساس آمارهای رسمی طی
يک سال گذشته حدود  ۵٠٠هزار نفر از نيروی
کار بخش کشاورزی به دليل خشک شدن زمينها
و نبود آب کاسته شده و با اين روند بدون ترديد
در سالجاری باز هم از تعداد نيروی کار در اين
بخش کاسته خواهد شد .کشاورزان و کارگران
کشاورزی نيز برای کسب لقمهای نان مجبور به
رانده شدن به حاشيه شهرها میگردند .هماکنون
ميزان آب موجود در سدهای کشور تنها ۴۶
درصد ظرفيت آنهاست .به عبارت ديگر بيش
از نيمی از ظرفيت ذخيره آب سدها خالی است.
در سال گذشته نيز شاهد اعتراضات تودهای
فراوانی به قطع آب آشاميدنی و کشاورزی بوديم.

 ٢۴تيرماه سال گذشته اعتراضات مردم اهواز به
نبود آب ،با فرياد "ما تشنه هستيم" شروع شد و با
شعار "مرگ بر خامنهای" به سرعت به ديگر
شهرهای خوزستان و از آنجا به بيش از ١۵
استان کشور از جمله تهران رسيد .حکومت
اسﻼمی نيز به جای آب به سمت مردم گلوله
شليک کرد ،تعدادی را به خاک و خون کشيد و
تعداد باز هم بيشتری را به زندان انداخت.
کشاورزان اصفهان نيز در آبان ماه سال گذشته
بر بستر خشکيده زايندهرود چادر زده و روزها
دست به اعتراض زدند که مردم اصفهان نيز به
حمايت از آنها برخاستند تا عاقبت نيروهای
يگان ويژه با آتشزدن چادرها به جان کشاورزان
و مردم اصفهان افتاده و با شليک گلولههای
ساچمهای تعدادی را زخمی و حتا چند نفر را
کور کردند.
واقعيت اين است که معضل آب سال به سال بدتر
و بزرگتر میشود و تمام وعدههای حاکمان دزد
و فاسد جمهوری اسﻼمی چيزی جز سردواندن
مردم نيست .يک نمونه واضح از بیتفاوتی
رژيم ،بیآبی مردم ستمديدهی سيستان و بلوچستان
است که سالهاست تامين آب شرب برای بخش
بزرگی از مردم منطقه به معضل بزرگی تبديل
شده و ساﻻنه تعدادی قربانی نيز میگيرد .اين در
حالیست که با انجام پروژههايی که چندان
هزينهبر نيستند ،حکومت میتوانست اين معضل
بزرگ را حداقل در حد آب آشاميدنی مردم
محروم اين منطقه حل کند .به اعتراف سعيدی
نماينده مجلس اسﻼمی از چابهار ،ساﻻنه
ميليونها متر مکعب آب به دنبال بارندگیها به
دريا میريزد در حالی که تنها ايجاد يک بند بتنی
در مسير رودخانه "باهو" میتواند حداقل يک
ميليون متر مکعب از اين آب را ذخيره کند .و
صد البته امکانات بسيار ديگری نيز برای مهار
آبها وجود دارد ،اما مساله اين است که سياست
رژيم جمهوری اسﻼمی اين نيست ،همانطور که
در امور آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان،
جادهها ،گردوغبار ،ووو اين نيست.
برای نمونه همين شهرکرد که در اثر سيل و شما
بخوانيد "بارش بارانی که در اثر سياستهای
رژيم به سيل تبديل شد"  ١٢روز است که از آب
آشاميدنی محروم شده است .يکی از همين عوامل
رژيم که مديرکل استاندارد چهارمحال و بختياری
است و اگر مزدور نبود به مديرکلی انتخاب
نمیشد ،میگويد" :يافتههای يک مطالعه که به
سفارش وزارت نيرو در سال  ٩٨انجام شد،
ناپايداری منابع آب شهرکرد را مورد تاکيد قرار
داد و پيشنهاد کرد يک تصفيهخانه مجهز در
مسير انتقال آب از کوهرنگ به شهرکرد احداث
شود .حال پرسش اساسی و مهم اين است که چرا
از انجام اين کار مهم و اساسی غفلت شده
است؟" .همين نمونه کافیست تا نشان دهد چه بر
سر اين کشور آمده و چه هيوﻻهای فاسدی بر
کشور حکومت میکنند .مرکز استان ،مردم
استانی که سرچشمهی رودهايی همچون کرخه،
دز و زايندهرود است ،از آب آشاميدنی محروم
هستند چرا که اين استان يک تصفيهخانه مجهز
ندارد .پس اين همه پول نفت و گاز چه شد؟
درآمدهای هنگفت پتروشيمیها و صنايع فوﻻد و

غيره به جيب چه کسانی رفت؟! در مورد همدان
نيز همين است .بيش از  ١۵سال از آغاز به کار
طرح انتقال آب از سد "تالوار" به همدان
میگذرد ،اما بعد از  ١۵سال پيشرفت اين طرح
 ۴٠درصد اعﻼم شده است!! شهرهای ديگر نيز
همين وضع را دارند.
معضل اما تنها همين چيزها نيست .سيستم
فرسوده انتقال آب ،از کيفيت آب آشاميدنی اکثر
نقاط کشور به شدت کاسته و گاه اساسا غيرقابل
استفاده است .جدا از آنکه آب بسياری نيز به
دليل فرسودگی از بين میرود .همين مساله را در
مورد برق هم داريم.
ما با حکومتی روبرو هستيم که مغولوار
حکومت میکند و گويا میخواهد بعد از خود جز
زمين سوخته چيزی بر جا نماند .فساد نيز ريشه
در ساختار حکومت دارد و تا اين حکومت بر
سرير قدرت است ،فساد از آن جدا شدنی نيست.
يک علت فساد ديکتاتوری فردی حاکم است،
ريشه دوم فساد دولت مذهبی است و ريشه سوم
رانت نفتی .هر کدام از اين علتها میتواند
بهتنهايی عامل بزرگترين فسادها شود،
همانطور که در زمان حکومت پهلوی نيز شاهد
بوديم .در جمهوری اسﻼمی اما هر سه عامل حی
و حاضر و موجود هستند .دو مثال کوچک در
همين زمينه برای بيان عمق فاجعه در اين کشور
کافی هستند .بهاعتراف مقامات حکومتی تاکنون
 ١۵هزار ميليارد تومان برای احيای درياچه
اروميه هزينه شده است .جدا از اين مبلغ ،دولت
ژاپن برای احيای درياچه  ١٠ميليون دﻻر کمک
کرده است .اما حاصل کار منفی بوده است يعنی
درياچه اروميه به خشکی کامل نزديک شده است
که میتواند به يک فاجعه زيست محيطی تبديل
شود .پيش از اين شاهد خشک کردن عمدی
قسمتهای بزرگی از تاﻻب هورالعظيم برای
استخراج نفت بوديم که منجر به فاجعه زيست
محيطی در خوزستان شد ،استانی که از نظر
توليد ناخالص داخلی در رتبه دوم کشور قرار
دارد ،اما مردم آن دارای باﻻترين ميزان بيکاری
هستند و فقر در آنجا بيداد میکند ،نه آب دارند،
نه برق و گردوغبار هم مهمان هميشگیشان
است .همين چندی پيش بود که مردم شهر
"صيدون" باغملک در خوزستان در اعتراض به
قطع مکرر برق به خيابان آمده و عليه حکومت
فرياد برآوردند ،آنهم در گرمای  ۵٠درجه.
يک نمونه ديگر باﻻ کشيدن وام بانک جهانی
برای حل معضل فاضﻼب اهواز بود .از ١۵٠
ميليون دﻻر پول وام بانک جهانی حتا يک سنت
هم برای حل معضل فاضﻼب اهواز خرج نشد و
اين شد که با يک باران ساده در اهواز فاضﻼب
باﻻ آمده و سطح شهر را آلوده و غيرقابل تحمل
میکند .براستی از حکومتی که کمک دولت ژاپن
و يا وام بانک جهانی را باﻻ میکشد ،میتوان
انتظار داشت که از بودجه برای اين مردم خرج
کند؟ و فراموش نکنيم که تمام منابع درآمدی اين
بودجه مستقيم و غيرمستقيم حاصل کار و تﻼش
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه است.
عجب آنکه در اين وضعيت که مردم شهرکرد
بهخاطر "سيل" از آب آشاميدنی محروم شدهاند،
سازمان هواشناسی مرتب هشدار بارش و سيل
در  ٩استان از جمله چهارمحال و بختياری،
خوزستان ،لرستان و بلوچستان را صادر میکند.
درصفحه ۶
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آمستردام  -برگزاری مراسم يادمان
جانفشاندگان دهه شصت و بهويژه سال ۶٧

شهرهايی با مردمانی تشنه

هشدارهايی که خشم مردم را از بیلياقتی و فساد
سيستماتيک جمهوری اسﻼمی افزون میکند.
جمهوری اسﻼمی وارد ۴۴مين سال موجوديت خود
شده است .در اين  ۴۴سال نه تنها مشکلی
ازمشکﻼت مردم حل نشد ،بلکه هم مشکﻼت گذشته
از جمله فقر بسيار شديدتر شد و هم دهها مشکل و
معضل ديگر به مشکﻼت و معضﻼت مردم افزوده
شد.
معضﻼتی چون آب ،برق ،گردوغبار و وضعيت
فاجعهبار درمان و آموزش و پرورش ،کشتار مردم
در جادهها ،بيکاری ،مسکن و غيره را نمیتوان با
شعار و وعده حل کرد .اگر قرار بود با شعار و
وعده اين معضﻼت حل و از درد مردمان ستمديدهی
کشور کم شود ،بعد از گذشت  ۴۴سال میبايست
ديگر معضلی باقی نمیماند .برای حل اين
معضﻼت برنامهريزی ﻻزم است و برای اجرای
برنامه نيز بايد هزينه کرد .اما جمهوری اسﻼمی
سال ازپی سال از اختصاص هزينهها به اموری که
ضروری و مبرماند ،کم میکند .هم اکنون بودجه
سازمان محيط زيست از بسياری از حوزههای
علميه و ديگر نانخانههايی که به نام تبليغات مذهبی
و غيره باز شدهاند ،کمتر است .بودجه اين سازمان
تنها حقوق کارمندان است و بس .همانطور که در
آموزش و پرورش چنين است.
اما در عوض جمهوری اسﻼمی آماده است تا نفت
مجانی به حزبﷲ لبنان بدهد .هزينهی دستگاه
نظامی پر زرق و برقاش بکند .هزينه سالها جنگ
در سوريه و يمن را بر دوش کارگران و
زحمتکشان ايران بياندازد.
جمهوری اسﻼمی همچنين شکاف طبقاتی را به حد
اعﻼی خود رسانده .در سويی اقليتی بسيار ناچيز از
افرادی که در حکومت حضور دارند و يا ارتباطاتی
با حکومت در ردههای گوناگون دارند هستند که با
استفاده از سيستم حاکم از جمله فساد و رانت به
ثروتهای افسانهای دست يافتهاند و در سوی ديگر
مردمی قرار دارند که از آب آشاميدنی محروم
هستند و به زحمت پول نانشان را تهيه میکنند .در
همين خوزستان خانوادههايی هستند که تنها ممر
درآمدشان همان يارانههای ناچيزیست که میگيرند.
در بلوچستان خيلی از مردم از همين هم محروم
هستند چرا که هيچ وقت شناسنامه نداشتند.
واقعيت اين است که وضعيت کنونی برخﻼف
تبليغات برخی رسانهها و بهاصطﻼح متخصصان،
محصول بیلياقتی اين مدير و آن مدير و يا محصول
عدم کارايی اين رئيس جمهور و کابينه و يا آن
رئيس جمهور و کابينه نيست ،اين وضعيت ريشه در
سيستم حاکم دارد که يکی از وحشيانهترين اشکال
مناسبات سرمايهداری را به نمايش درآورده است.
به همين دليل هم تا زمانی که اين مناسبات از اساس
دگرگون نشود ،چيزی تغيير نخواهد کرد.

رژيم جمهوری اسﻼمی را
بايد با يک اعتصاب
عمومی سياسی و قيام
مسلحانه برانداخت
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روز شنبه  ٢٠اوت کميته برگزارکننده يادمان
جانفشاندگان دهه شصت ،مراسم با شکوهی در ميدان
دام  -آمستردام برگزار کرد که با استقبال وسيع روبرو
شد.
حضور و مشارکت نيروهای مترقی هلندی ،آرژانتينی
و ترک چشمگير بود .تنی چند از زندانيان سياسی سابق
از آرژانتين و ترکيه پيامهای در همبستگی با زندانيان

سياسی و مبارزات تودهای در ايران قرائت کردند.
همچنين اسامی بيش از  ۴هزار تن از زندانيان سياسی
که در دهه شصت اعدام شدند ،روی پارچه نوشته وبر
سنگفرشهای ميدان اصلی شهر پهنشده بود .به
پاسداری سنت مادران خاوران ،سبدهايی از گلهای
پرپر شده روی اسامی و عکسهای جانباختگان پخش
شد.
بخش ديگر برنامه به برپايی غرفهای از کارهای دستی
زندانيان سياسی اختصاص داشت .استقبال از اين غرفه
بسيار چشمگير بود .يکی از بازديدکنندگان هلندی اين
کارها را به کارهای دستی پدر بزرگ خود در مخفی
گاههای جنگ جهانی دوم تشبيه میکرد.
همچنين حضور و مشارکت وسيع و فعال رفقای زن
در اين برنامه بسيار پررنگ بود.

فعالين سازمان فدائيان )اقليت( –هلند
از صفحه ٢

توافق صورت گرفت .بعد چه؟

برجام ،کشورهای اروپائی میبرند .روسيه و چين
هم از لغو تحريمهای اقتصادی و بانکی دولت
آمريکا نفع میبرند ،چون بههرحال اين تحريمها
مانعی در گسترش مناسبات اقتصادی آنها با
جمهوری اسﻼمی ايجاد کرده بود .اما طرف ديگری
که از اين معامله سود خواهد برد ،همانگونه که
اشاره شد ،جمهوری اسﻼمی است که در  ۴سال
گذشته بهرغم تحميل بار اصلی تحريم بر دوش
تودههای زحمتکش مردم ،خودش هم ازنظر مالی
در مضيقه قرارگرفته بود .در وهله نخست چنين به
نظر میرسد که درآمد دولت از محل صادرات
نفت ،ميعانات گازی و فرآوردههای نفتی در سال
جاری به دو برابر افزايش خواهد يافت و به رقمی
حدود  ٧٠تا  ٨٠ميليارد دﻻر خواهد رسيد .اين
درآمد هنگفت در کجا هزينه خواهد شد؟ دولت
اکنون سالهاست که با بحران مالی روبهروست.
هماکنون بودجه سال جاری رقمی دستکم حدود
 ١۵٠هزار ميليارد تومان کسری دارد .بخش
بزرگی از اين درآمد هنگفت صرف هزينههای
کﻼن دستگاه دولتی انگل با چندين ميليون
حقوقبگير خواهد شد .دست رژيم برای هزينههای
نظامی ،کمک به دولتهای طرفدار خود و
گروههای مسلح اسﻼمگرا و ماجراجوئیهای
خارجی باز تر خواهد شد .آنچه باقی خواهد ماند نيز
به جيب سرمايهداران و دزدان دستگاه بوروکراتيک
 -نظامی و مذهبی خواهد رفت که از هماکنون

همچون گرگان گرسنه دهان بازکردهاند .تجربه
چندين دهه گذشته ،به همگان نشان داده است هر
آنچه هم که درآمد دولت از فروش نفت و مشتقات آن
افزايش يابد ،چيزی عايد تودههای کارگر و
زحمتکش نخواهد شد .بياد آوريم که چند سال پيش
درآمد ساﻻنه دولت از فروش نفت ،از  ١۴٠ميليارد
دﻻر نيزگذشت ،اما آب و نان خشک و خالی مردم
هم تامين نشد.
نکته آخر اينکه نه احيای برجام ،نه افزايش درآمد
دولت از فروش نفت و نه تﻼش قدرتهای
امپرياليست و انحصارات جهانی ،هيچيک قادر
نخواهد بود نظم حاکم بر ايران و رژيم سياسی
پاسدار آن را که سرتاپای آنها را بحرانهای عميق
و ريشهدار فراگرفته است از فروپاشی نجات دهند.
اين بحرانها انعکاسی از گنديدگی نظمی هستند که
جز تغيير راهحلی برای آن متصور نيست .طبقه
حاکم هر تﻼشی هم که بکند نمیتواند بحرانها را
حل و به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند.
تودههای کارگر و زحمتکش نيز آشکارا نشان
دادهاند که ديگر اين نظم را تحمل نخواهند کرد .
راهی برای غلبه بر بحرانهای عﻼج ناپذير موجود
و نجات از وضع فﻼکتبارکنونی ،جز تشديد مبارزه
برای سرنگونی نظم پوسيده و استقرار نظمی نوين
در سيمای يک حکومت شورابی وجود ندارد .برای
تحقق آن بر دامنه تﻼش و مبارزه بيفزاييم.

 ٣١مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨۴
از صفحه ٨

مبارزات زنان ادامه دارد،
شکست های ديگری برای رژيم در راه است

همکاری ديگر نهادهای سرکوبگر رژيم با ستاد
امر به معروف و نهی از منکر ،بلکه مقاومت و
مبارزات پيگير و قهرمانانه زنان ايران طی
چهار دهه گذشته بوده است.
مبارزات زنان عليه تبعيض و بی حقوقی و
نابرابری های جنسيتی ،امر ديروز و امروز
نيست .اين مبارزه از همان آغاز به قدرت رسيدن
جمهوری اسﻼمی در مقابله با فرمان خمينی مبنی
بر تحميل حجاب اجباری بر زنان آغاز شد.
فرمانی سرکوبگرانه ،که به تدريج با اعمال ستم
و بی حقوقی و ديگر تبعيضات جنسيتی بر تمام
شئونات زندگی زنان تسری يافت و آنان را به
شهروندان درجه دو تبديل کرد .مبارزه زنان عليه
حجاب اجباری از همان بدو به قدرت رسيدن
جمهوری اسﻼمی ،نقطه آغازی بر کشاکش دائمی
زنان ايران عليه ستم ،سرکوب و تبعيضات
جنسيتی اعمال شده بر آنان شد .مبارزه ای که به
رغم سرکوب عريان زنان ،هرگز متوقف نشد و
طی بيش از چهار دهه به اَشکال مختلف ادامه
يافت .مبارزه ای سخت و قهرمانانه که از دی ماه
 ٩۶با نفی حجاب اجباری توسط "دختران خيابان
انقﻼب" ،شتاب گرفت و اکنون با گسترش
کارزار "حجاب بی حجاب" ،در گستره ای به
وسعت ايران در مقابل جمهوری اسﻼمی قد
برافراشته است.
از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسﻼمی و
اعﻼم فرمان خمينی مبنی بر اجباری شدن حجاب
که منجر به اعتراض تاريخی زنان در  ١٧اسفند
 ١٣۵٧شد ،بيش از چهار دهه گذشته است .در
اين سال ها ،مبارزات زنان عليه حجاب اسﻼمی
بی وقفه ادامه يافت و اکنون به مرحله ای از رشد
و گستردگی و راديکاليسم رسيده که جمهوری
اسﻼمی را به شکست و استيصال کشانده است.
هيئت حاکمه ايران اما به رغم پذيرش شکست
خفت بار تحميل پوشش اجباری ،همچنان سودای
سرکوب زنان را در سر دارد .از آنجا که
موضوع حجاب اجباری با خصلت دينی دولت و
موجوديت جمهوری اسﻼمی گره خورده است،
ارتجاع حاکم هرگز از تحميل پوشش اجباری بر
زنان  -حتا اگر فقط نامی از آن باقی مانده باشد -
دست بر نخواهد داشت .از اين رو ،جمهوری
اسﻼمی به رغم پذيرش ناکامی و اعتراف به
شکست در امر پيشبرد تاکنونی سياست حجاب
اجباری ،همچنان بر تداوم اين سياست شکست
خورده با اجرای طرحی تازه تاکيد دارد .طرحی
که فصل محوری آن بر جريمه نقدی زنان
"متخلف" استوار است .پروژه ای که به گفته
دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار
نيست "سختگيری بر زنان" کاهش يابد ،بلکه فقط
اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد و نيروی
انتظامی ،به افراد و مديران موسسات خصوصی
و دولتی واگذار خواهد شد.
"اعمال سياست تفکيک جنسيتی در مراکز
آموزشی و بهداشتی ،نظارت مديران آموزشی و
بيمارستان ها بر حجاب کارکنان ،انفصال مديران
متخلف به مدت  ١تا  ۵سال و حتی تعيين
مجازات حبس و جريمه نقدی  ٨تا  ١٨ميليون
تومان ،تعيين جريمه برای پﻼک خانه هايی که

افراد بد حجاب به آن ها رفت و آمد می کنند،
جريمه مديران ساختمان و مجتمع ها به خاطر بد
حجابی ساکنان ،محروميت از يک يا چند حقوق
اجتماعی به خاطر انتشار عکس بی حجاب در
فضای مجازی و باﻻخره مجازات  ٩١روز تا دو
سال زندان برای افرادی که عليه حجاب اسﻼمی
در فضای مجازی تبليغ کنند" ،از جمله بندهای
اصلی اين دست پخت جديد ستاد امر به معروف
و نهی از منکر است .طرحی که بند اول آن در
مشهد ،با جداسازی ،جريمه کردن وتهديد به
اخراج زنان کارمند و در شيراز با حذف رشته
موسيقی برای دختران دانشآموز ،شروع شده
است.
به رغم اينکه شرايط انقﻼبی موجود در جامعه
راه را بر اجرای اينگونه پروژه های
سرکوبگرانه ای بسته است ،و به رغم اينکه
گسترش مبارزات جاری زنان بر عملی شدن
اينگونه پروژه های ارتجاعی خط بطﻼن کشيده
است ،اما جمهوری اسﻼمی و ستاد امر به
معروف و نهی از منکر آن ،همچنان از تب و
تاب نيفتاده و برای رسيدن به اهداف معينی به
شيوه های جديدی از سرکوب زنان روی آورده
اند.
نخست اينکه جمهوری اسﻼمی به دليل "نگرانی
از ايجاد تنش و ناآرامی های اجتماعی" که مدام
در حال افزايش است ،برای رهايی از بی آبرويی
بيشتر در صدد است تا گشت ارشاد و نيروی
انتظامی را از ميدان رويارويی مستقيم با زنان و
مردان جامعه بدور سازد و به جای آن ،بخشی از
"مردم" و "مديران موسسات" را در مقابل زنان
بگذارد .مستثنی از اينکه اجرای اين طرح دست
کم در شرايط کنونی جامعه شدنی نيست و
شکست آن همانند طرح های قبلی ستاد "عفاف و
حجاب" از هم اکنون قطعی است ،اما علت و
چرايی روی آوری رژيم به اين طرح جديد را
می توان فهميد.
طی ماه های گذشته ،مقاومت قهرمانانه زنان و
انتشار گسترده ويدئوهای منتشر شده از رفتار
خشونت بار گشت ارشاد و نيروی انتظامی با
زنان ،خشم و نفرت عمومی جامعه را عليه
جمهوری اسﻼمی بر انگيخته است .موضوعی
که تداوم آن ،ارتجاع حاکم را به وحشت انداخته
و هيئت حاکمه را بر آن داشته تا از جنگ
خيابانی مستقيم با انبوه زنان "بی حجاب" در
کوچه و خيابان و محﻼت پرهيز کند.

٧7
نکته دوم ،هدايت و کشاندن سياست سرکوب
زنان "متخلف" و مخالف حجاب اجباری از
کوچه و خيابان به داخل محيط های دربسته ی
موسسات دولتی و خصوصی است .اقدامی که
هدف غايی آن ،درگيرکردن پاره ای از افراد و
مديران موسسات دولتی و خصوصی با زنان
مخالف حجاب اجباری است .نکته سوم ،خالی
بودن خزانه دولت است .با اجرای اين طرح که
مبنای آن بر جريمه نقدی تا  ٧٠٠هزار تومان
برای زنان "متخلف" و  ٨تا  ١٨ميليون تومان
برای مديران "متخلف" تنظيم شده است ،از يک
سو هزينه مالی و سياسی دستگاه قضايی در
بازداشت و نگهداری زنان در زندان کاهش می
يابد و از سوی ديگر با اعمال جريمه های سنگين
نقدی ،راه کسب درآمدی برای دولت و تامين
بودجه برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر
باز می شود .چرا که به گفته هاشمی گلپايگانی،
همه جريمه های نقدی دريافت شده از اجرای اين
پروژه جديد ،قرار است به حساب ستاد امر به
معروف ريخته شود .هدف چهارم هم ،اعمال
فشار بر فعالين شبکه های مجازی و انبوه کسانی
است که با دست به دست کردن ويدئوهای
سرکوب زنان ،عرصه را بر سرکوبگران
جمهوری اسﻼمی و دستگاه های تبليغاتی آن تنگ
کرده اند.
مبارزات قهرمانانه زنان ايران ،اگر چه در لحظه
کنونی با شعار "حجاب بی حجاب" بر مطالبه
نفی پوشش اجباری متمرکز است ،اما فراموش
نبايد کرد که جدال واقعی زنان با دولت دينی
حاکم بر ايران بسی فراتر از موضوع نفی حجاب
اجباری است .جمهوری اسﻼمی طی  ۴۴سال
گذشته ،عﻼوه بر تحميل پوشش اجباری ،ستم و
بی حقوقی مطلق زنان را در جامعه نهادينه کرده
است .هيئت حاکمه ايران با سرکوب عريان زنان
و وضع قوانين شرعی ،نابرابری و تبعيضات
جنسيتی بی حد و حصری را بر تمام شئونات
زندگی آنان بسط داده است .حال در چنين
وضعيتی ،روشن است که جدال زنان بر سر نفی
حجاب اجباری تنها يک عرصه از مبارزات
مستمر آنان با ارتجاع حاکم است .پوشيده نيست،
مبارزات خستگی ناپذير زنان ،برای رهايی کامل
از ستم ،نابرابری ،بی حقوقی و تمامی تبعيضات
جنسيتی تحميل شده بر آنان ،مبارزه ای پيگير و
ادامه دار است .مبارزه ای که روز به روز
شکوفاتر می شود و شکست های ديگری را
برای رژيم رقم خواهد زد .مبارزه ای بی امان و
قهرمانانه که تا سرنگونی جمهوری اسﻼمی و
استقرار حاکميت شورايی کارگران و
زحمتکشان ،استمرار خواهد داشت.

تصحيح و پوزش
در نشريه کار شماره  ٩٨٢مقاله " برجان مرگآفرينان آتشاندازيم" صفحه  ٧ستون دوم سطر ٣۶
جمله به شکل زير اصﻼح میشود:
در اين سال روزانه  ٢٨٨نفر اقدام به خودکشی نمودهاند)  ١٠۵هزار و  ١٢٠نفر در سال( و هر يک
روز ١۶ ،نفر از اقدام کنندگان جان خود را ازدستداده است )  ۵٨۴٠نفر در سال(
در نشريه کار شماره  ٩٨٣صفحه  ، ۴ده سطر مانده به پايان ستون اول جمله "و روح ﷲ حسينيان،
وزير اطﻼعات دوران رياست جمهوری رفسنجانی" حذف میشود و اين جمله به شرح زير اصﻼح
میشود" پيش از اين نيز ابراهيم رئيسی ،مصطفی پورﷴی دو عضو ديگر "هيئت مرگ" نيز با
تکرار اراجيفی از اين دست سعی کرده بودند تا گريبان خود و جمهوری اسﻼمی را از تبعات فاجعه
قتل عام زندانيان سياسی رها سازند".
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 ٣١مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨۴
از صفحه ١

مبارزات زنان ادامه دارد،
شکست های ديگری برای رژيم در راه است

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

امر به معروف و نهی از منکر برای کاهش
سنگينی اين شکست ،با وعده اجرای طرح
جديدی از "عفاف و حجاب" بر ادامه سرکوب
زنان تاکيد کرد .پروژه جديدی که قرار است
اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد به افراد
و مديران موسسات دولتی و خصوصی در محل
کار واگذار شود.
هاشمی گلپايگانی در توضيح طرح جديد مقابله با
"بدحجابی" و اينکه چرا اين طرح در درون
موسسات اجرا خواهد شد ،گفت :در شرايط فعلی
اقتصادی و مشکﻼتی که مردم دارند ،مسئوﻻن به
خاطر "نگرانی از ايجاد تنش و ناآرامی های
اجتماعی" نمی خواهند با مسئله "عفاف و
حجاب" برخورد خيابانی کنند و لذا در اجرای
طرح جديد از "برچيده شدن گشت ارشاد" هم
سخن گفت.
البته سخنان هاشمی گلپايگانی ،فقط در محدوده

اعﻼم شکست اين طرح متوقف نشد و او در
ادامه سخنان خود ،زوايايی از شکاف و کشمکش
های درونی نهادهای مختلف رژيم بر سر پيشبرد
طرح "عفاف و حجاب" را نيز بر مﻼ کرد .او،
با انتقاد از صدا و سيما گفت" :متاسفانه در دهه
احيای امر به معروف ،صدا و سيما با ستاد
همکاری نکرد ،حتی فيلم يا کليپی در اين مدت با
موضوع امر به معروف درست نکرد" .و لذا،
عدم همکاری صدا و سيما و ديگر نهادهای
مربوطه با ستاد امر به معروف را باعث شکست
اجرای طرح "عفاف و حجاب" در جامعه معرفی
کرد.
بی ترديد ،برچيده شدن گله های گشت ارشاد از
کف خيابان ها يک دستآورد بزرگ برای زنان
ايران است .اما ،آنچه اين دستآورد بزرگ را
برای جنبش مبارزاتی زنان رقم زد ،نه عدم
درصفحه ٧

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail

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

info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان

بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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