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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

۵درصفحه   

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 
 موقعيت کنونی جنبش

 و  
 طبقه حاکم

 
وقفه مبارزه حماسی و قهرمانانه مردم  ادامه بی

ايران در طول دو ماهی که از موج کنونی جنبش 
گذرد، به همگان نشان داد که آتش  انقالبی می

فروزان خشم انقالبی توده مردم ايران عليه رژيم 
. ارتجاعی جمهوری اسالمی خاموش شدنی نيست

نزديک به دو ماه از آغاز اعتصابات، تظاهرات 
ای و نبردهای خيابانی موج نوين جنبش  توده

شهريورماه با  ٢۶جنبشی که از .  انقالبی گذشت
قتل مهسا امينی آغاز گرديد، ادامه مبارزات و 

شکل  ٩۶ماه  نقطه اوج جنبشی است که از دی
وخيزها و  رغم تمام افت گرفت و به

های طبقه حاکم، استوار و پيگير  گری وحشی
اين جنبش در طول اين دوماه، .  ادامه دارد

های درخشانی از قهرمانی و فداکاری،  نمونه
استقامت و پايداری زنان، جوانان، دانشجويان، 

های زحمتکش مردم را  در  آموزان و توده دانش
رغم تمام  به.  وضوح نشان داد سراسر ايران به

گری نيروهای سرکوب، بازداشت متجاوز  وحشی
تن از مردم  ٣٢۶هزار مبارز، کشتار  ١۴از 

اند، اين مبارزه  ها کودک بوده نفر آن ۴٣ايران که 
دانشجويان .  ای رژيم را آرام نگذشته است لحظه

در تمام اين مدت در حال اعتصاب، تجمع و 
آموزان و  زنان، جوانان، دانش.  اند تظاهرات بوده

درپی با برپائی تظاهرات،  های زحمتکش پی توده
با نيروهای سرکوب   نبردهای خيابانی و درگيری

رژيم، آرامش را از رژيم استبدادی حاکم 
 . اند گرفته

نقش و حضور برجسته زنان در اين جنبش، يکی 
از عوامل مهم در گسترش سراسری جنبش در 

های  تمام شهرهای کشور، پيوستن برخی اليه
اجتماعی جديد به جنبش، از نمونه پزشکان، 

ها،  وکالی دادگستری، هنرمندان و هنرپيشه
نگاران و ورزشکاران و مقبوليت آن در  روزنامه

اين .  های مردم ايران و جهان بوده است ميان توده
جنبش که اکنون ابعاد ميليونی به خود گرفته است 
در تمام اين مدت باروحيه باالی مبارزان، 

در .  خصلت تعرضی سراسری داشته است
جريان اين جنبش اشکال متنوعی از مبارزه برای 

اعتصابات .  مقابله با رژيم به کار گرفته شده است
و تجمعات دانشجوئی، تعطيلی تعدادی از مدارس 

آموزان به تظاهرات خيابانی، به  و پيوستن دانش
آتش کشيدن تصاوير و نمادهای رژيم، 

های خيابانی،  راهپيمايی، تظاهرات و درگيری

شما مسئوالن که دست به توجيه تان هميشه "
 ١۵٠٠خوب بوده و هست، چه توجيهی برای 

چه توجيهی برای بی آبی ...  داريد؟ ٩٨کشته آبان 
بلوچستان داريد؟ البد آن هم تقصير غرب بوده 

"است من يک دانشجوی ساده ام و فقط به ". 
نه ...شرايط کنونی داخلی کشورم اعتراض دارم

". بيماری زمينه ای دارم و نه ميل به خودُکشی
جمالت فوق، نمونه ای از واکنش اعتراضی 
دانشجويان دست چين شده فردوسی مشهد خطاب 
به علی بهادری جهرمی بود که به دعوت 

آبان در  ١٩دانشجويان بسيجی در روز پنجشنبه 
جمالت .  دانشگاه فردوسی مشهد حضور يافت

کنايه آميز دانشجويی که در آغاز سخنانش اعالم 

در حالی که بحران سياسی اوج گرفته و نزديک 
ی  ديده به دو ماه از آغاز خيزش انقالبی مردم ستم

گذرد، بحران اقتصادی نيز بيش از  کشور می
کاهش مداوم ارزش .  گذشته شتاب گرفته است

آسای  لایر در برابر ارزهای خارجی، ريزش سيل
انداز  بورس، افزايش روزانه بهای کاالها و چشم

افزايش نرخ تورم و بيکاری در کنار فروپاشی 
ی  سيستم اقتصادی و ناتوانی مديران آن، روزنه

اميد به بهتر شدن وضعيت اقتصادی را حتا در 
 . ميان طبقه حاکم از بين برده است

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٩۶شماره  ١۴٠١آبان    ٢٣ –سال  چهل و چهار

 قامت بلند دانشگاه بر فرار جنبش انقالبی ايران

مطابق فراخوان قبلی، کارکنان عملياتی و رسمی 
نفت،گاز، پااليش و پخش و پتروشيمی، در 

قانون وظايف و  ١٠اعتراض به عدم اجرای ماده 
آبان  ١۶اختيارات وزارت نفت، از روز دوشنبه 

کارکنان .  دست به اعتصاب غذا زدند ١۴٠١
حال خواهان همکاری  عملياتی رسمی نفت درعين

"کارکنان ستادی شدند شورای هماهنگی و . 
همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت 

های خود از  در بيانيه)"  بازنشستگان و شاغلين(
کارکنان رسمی خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال 

های نفتی  های نفتی،پخش فرآورده نفت و فرآورده

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

"کرد من نه بيماری زمينه ای دارم و نه قصد : 
، اشاره به کشتار ده ها دختر و پسر "خودُکشی

جوانی نظير مهسا امينی، نيکا شاکرمی، سارينا 
اسماعيل زاده و اسرا پناهی است که توسط 
آدمکشان جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، اما 
دستگاه تبليغاتی رژيم با فريبکاری تمام سعی 
دارد نقش خود را در کشتار بی رحمانه آنان 
کتمان و از طريق اعمال فشار بر خانواده ها، 
مرگ آنان را بر اثر بيماری های زمينه ای، 

 .خودکشی و يا تصادف وانمود کند
علی بهادری، سخنگوی دلقک کابينه رئيسی که 
اين روزها برای توجيه کشتار صدها نفر از توده 

با "  ای مجلس واليی خامنه"اختالفات شديد 
های  بر سر سياست"  ای کابينه واليی خامنه"

اقتصادی و عملکرد کابينه که در هفته اخير يکی 
های آن را در جريان احضار وزير  از نمونه

اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه به 
مجلس شاهد بوديم، نتيجه شکست مطلق 

ست که در يک سال گذشته از سوی  هايی سياست
اين دو ارگان مهم دستگاه بوروکراسی اتخاذ شده 

 . است

بار اقتصادی، رهايی از وضعيت فاجعه  
راهی جز انقالب و سرنگونی نظم موجود ندارد   

 از اعتصاب غذای کارکنان رسمی تا 
 اعتصاب سراسری در نفت 
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١از صفحه   

 موقعيت کنونی جنبش و طبقه حاکم

۴درصفحه   

تظاهرات موضعی   استفاده از تاکتيک
ويژه برای کاهش تلفات نيروهای  غيرمتمرکز به

خودی و فرسوده و پراکنده کردن نيروهای 
های خيابانی، تشکيل  سرکوب دشمن، سنگربندی

های رزمی و حمله  به مراکز سرکوب و  گروه
ويژه در مناطقی نظير کردستان و  ستم به

های بسيج، مراکز  بلوچستان، حمله به پايگاه
ها، منازل عوامل رژيم با  جمعه مذهبی، دفاتر امام

کوکتل مولوتف، ترور عناصر سرکوبگر، 
تظاهرات و سردادن شعارهای شبانه برای درهم 
شکستن روحيه دشمن، شعارنويسی عليه سران 
رژيم ، عمامه پرانی و ناامن کردن کوچه و 
خيابان برای آخوندها و تمام عوامل رژيم، از 

های مبارزاتی است که  ها و شيوه نمونه تاکتيک
شده  تاکنون در اين مرحله جنبش به کار گرفته

 است 
عالوه بر تمام آنچه گفته شد، اين جنبش درروند 
پيشروی خود به سوی سرنگونی رژيم، 

آوردهای بزرگش  نقد هم يکی از دست به دست
توجه به  عملی کردن لغو حجاب اجباری، بی

خواست مرتجعين حاکم و قوانين ارتجاعی رژيم 
که رژيم سرنگون نشده  گرچه تا وقتی.  بوده است

توان بر روی پايداری اين دستاورد  است، نمی
تأکيد داشت، اما وسعت و فراگيری آن به 

سادگی  توان گفت ديگر به ای است که می درجه
 .امکان پس گرفتن اين دستاورد زنان وجود ندارد
. اين جنبش تأثيرات مهم ديگری نيز داشته است

که تداوم و گستردگی آن، بر درون  ازجمله اين
طبقه حاکم و حتی هيئت حاکمه تأثيرات مهمی بر 

ها را تشديد و  جای گذاشته و اختالف در درون آن
جناحی از طبقه .  تر کرده است ها را عميق شکاف

حاکم که تاکنون سکوت کرده بود، حاال از ترس 
سرنگونی تمام نظم موجود، از الک خود درآمده 

ها مستقيماً  رانی و از طريق صدور بيانيه و سخن
در درون .  دهد جناح حاکم را موردحمله قرار می

مجلس ارتجاع هم در پی سرکوب و کشتارها 
ويژه در بلوچستان کشمکش تشديد و گاه منجر  به

درمجموع .  به تشنج و تعطيل جلسات شده است
های  در اين دو ماه، جنبش به پيشرفت

يافته و با توجه به روحيه  ای دست مالحظه قابل
باالئی که در ميان مردم پديد آمده است به 

 .  دهد پيشرفت خود ادامه می
آنچه تاکنون گفته شد، موقعيت کنونی جنبش به 

آوردهای آن است، اما پيش از آن که  لحاظ دست
به کمبودهای آن اشاره شود، بايد افزود، اين 

طرف نبرد و کشمکشی است که  جنبش يک
در سوی ديگر، .  سراسر کشور را فراگرفته است

حاکم قرارگرفته که در مقابل مردم ايستاده   طبقه
و  تا به امروز به حيات ننگين خود ادامه داده 

 . است
های مردم ايران که  برخالف جنبش انقالبی توده

های  سوی فتح قله در حال اعتال و پيشروی به
تر است، طبقه حاکم  پيوسته  تر و مرتفع بزرگ

نشينی و زوال خود را طی  روند تضعيف، عقب
ترين وضعيت  کرده و در لحظه کنونی در وخيم

 . المللی قرار دارد داخلی و بين
حاکم همواره   داری، طبقه در تمام جهان سرمايه

کوشد از سه طريق، هژمنی ايدئولوژيک،  می
سلطه بر افکار و عقايد مردم، هژمنی سياسی، از 
طريق ايجاد باور به کارآئی نهادهای مستقر، 

های طبقه حاکم و حکومت و نيز  سياست
دهی يک دستگاه نظامی سرکوب، سلطه  سازمان

طبقاتی خود را حفظ و از نظم ستمگرانه و 
بر همين منوال، طبقه .  استثمارگرانه حراست کند
که در سيمای جمهوری  حاکم بر ايران از وقتی

اسالمی قدرت را در دست گرفت، از همان 
های استقرار جمهوری اسالمی اين  نخستين سال

. هر سه وسيله انقياد و سلطه را در اختيار گرفت
اما با افشای ماهيت مذهب و دولت دينی، تدريجاً 
سلطه ايدئولوژيک و فکری خود را که بر شالوده 

مردم .  باورهای مذهبی قرار داشت، از دست داد
آگاه شدند و فهميدند که مذهب در دست طبقه 
حاکم جز ابزاری برای فريب و در انقياد 

از همين روست که .  ها نبوده است داشتن آن نگه
مسئله رفرم در نظم موجود  ٧٠از اواسط دهه 

مطرح شد و تأکيد بر حفظ سلطه از طريق 
رغم هر  هژمنی سياسی قرار گرفت که به

حفظ شد و  ٩۶نارضايتی و اعتراضی تا سال 
طلب طبقه سرمايه دار  جناح موسوم به اصالح

نقش مهمی در حفظ اين هژمنی و توازن سياسی 
. ناشی از آن را به نفع طبقه حاکم بر عهده داشت

اصطالح  از همين روست که حتی در دور اول به
انتخابات و بر سرکار آمدن حسن روحانی هنوز 
بخش وسيعی از مردم به جناحی از طبقه حاکم، 
نهادهای سياسی موجود و بهبود اوضاع از طريق 

ها باور داشتند و در آن انتجابات شرکت  آن
اما در دور دوم رياست جمهوری روحانی . کردند

اقتصادی و اجتماعی،   جانبه های همه که بحران
های  نظم موجود را فراگرفت، و شکست سياست

های وسيع  های آن بر توده طبقه حاکم و همه جناح
مردم آشکار گرديد، اين طبقه و همراه با آن 

. اعتبار شدند کلی بی نهادهای سياسی موجود به
های کارگر و زحمتکش و حتی  توده

بورژوازی مدرن که زمانی پايگاه اجتماعی  خرده
طلب بود، هرگونه اعتماد به نظم  جناح اصالح

رژيم، هژمنی سياسی .  موجود را از دست دادند
داشتن مردم از دست  خود را برای در انقياد نگه

داد و توازن سياسی به زيان طبقه حاکم و به نفع 
های مردم ناراضی از وضع موجود برهم  توده

بحران سياسی بزرگی که شکل گرفت، .  خورد
رويدادهای سياسی و .  نتيجه اين تحول سياسی بود

مبارزات بزرگی که در پی آن تا به امروز در 
داده است، نتيجه همين  جامعه ايران رخ

شکسته شدن هژمنی سياسی طبقه حاکم، و  درهم
. برهم خوردن توازن سياسی ناشی از آن است

دار  آنچه اکنون برای طبقه حاکم سرمايه

مانده، دستگاه نظامی سرکوب و به عبارتی  باقی
حفظ سلطه از طريق سرکوب نظامی است  که به 
اتکای آن توانسته تا به امروز خود را بر سرپا 

 . نگهدارد
ای که طبقه حاکم سلطه  روشن است در جامعه

داده باشد و درنتيجه  ايدئولوژيک خود را ازدست
ها، بی اعتباری نهادهای  شکست تمام سياست

های متعدد، هژمنی و  سياسی مستقر و بحران
داده باشد، ادامه  اعتبار سياسی خود را نيز ازدست
تغيير ناگزير .  بقاء به روال گذشته ممکن نيست

. است و سرنگونی جمهوری اسالمی قطعی است
اين البته بدانمعنا نيست که طبقه حاکم ديگر هيچ 
تالشی برای حفظ سلطه طبقاتی خود و حفظ نظام 

داری حتی بدون جمهوری اسالمی  سرمايه
ای از جانب طبقه  هر تالش و توطئه.  نخواهد کرد

از اين رو طبقه حاکم نيز در .  حاکم ممکن است
هايی  شرايط بحرانی کنونی در تالش است راه

در شرايطی مثل .  برای نجات خود جستجو کند
امروز ايران که جامعه در يک موقعيت انقالبی 

شده است، آنچه  قرارگرفته و راه رفرم بسته
تواند به  واقعيت دارد اين است که طبقه حاکم نمی

که  شيوه گذشته بر مردم حکومت کند، نه اين
بود،  اگر چنين می.  تواند حکومت کند کلی نمی به

دار در مقياس جهانی برافتاده  تاکنون طبقه سرمايه
تواند حکومت کند؟ به  اما به کدام شيوه نمی.  بود

ای که در چهارچوب يک رژيم سياسی به  شيوه
ها، نهادها،  نام جمهوری اسالمی با تمام جناح

هايی که هژمنی و سلطه  ها و سياست تاکتيک
طبقاتی خود را برای يک دوران حفظ کرد و بر 

بنابراين در تالش برای .  مردم حکومت کرد
اينجاست که مبارزه و .  های ديگر خواهد بود شيوه

کشمکشی سخت ميان نيروی انقالب برای 
دگرگونی اساسی جامعه با ارتجاع طبقاتی داخلی 

تغيير .  و متحدان خارجی آن در جريان خواهد بود
به شيوه انقالبی برای دگرگونی بنيادی جامعه 

ای ارتجاعی برای حفظ  طبقاتی و تغيير به شيوه
بنابراين، مبارزه تنها به .  نظم طبقاتی موجود

برافتادن جمهوری اسالمی محدود نيست، 
هايی که خواهان  اکنون کم نيستند جريان هم

اند، اما برای حفظ نظم  برافتادن جمهوری اسالمی
لذا  .  کنند اجتماعی موجود تالش می-اقتصادی

ای که هدفش به سرنگونی جمهوری  برای مبارزه
اسالمی محدود نيست، بلکه پيروزی يک انقالب 

يافته  فقط به يک جنبش سازمان را مدنظر دارد، نه
در ابعاد ميليونی، بلکه به يک استراتژی و 

های روشن و يک رهبری قاطع و  تاکتيک
رو با تمام اهميت و  ازاين.  ناپذير نياز است سازش
آوردهای جنبش تا به امروز، پوشيده نيست  دست

دهی  که اين جنبش فاقد رهبری و سازمان
سراسری است و بديل روشنی ندارد، لذا بايد ديد 
با اشکال مبارزاتی که تاکنون اين جنبش به آن 

 تواند دوام آورد و پيش رود؟  يافته تا کجا می دست
ً از زاويه اشکال کنونی مبارزه به  اگر صرفا
مسئله نگاه کنيم، نخست بايد به اين واقعيت توجه 

ای شهری  داشت که هيچ شکلی از مبارزات توده
تواند برای مدتی طوالنی، پيوسته و بدون  نمی

 زنده باد سوسياليسم 
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و آتش و خون، اميد به پيروزی را در دل مردم 

در اين ميان اما نقش پيش آهنگی .  می پروراند
دانشگاه و دانشجويان را در تداوم بخشيدن به 
موج جديد جنبش انقالبی مردم ايران هرگز نبايد 

 . فراموش کرد
نزديک به دو ماه است که دانشگاه های سراسر 
کشور به سنگری از مقاومت و پايداری در مقابل 
تهاجمات بی وقفه نيروهای سرکوب تبديل شده 

مرگ بر ستمگر، چه شاه "شعار تاثير گذار .  اند
از دل دانشگاه به درون مبارزات " باشه چه رهبر

زندگی، "  زن"شعار .  خيابانی مردم راه يافت
، اگرچه در روز خاکسپاری مهسا در "آزادی

سنندج شنيده شد، اما اين جنبش دانشجويی بود که 
اين .  اين شعار را تکثير و همگانی کرد

دانشجويان دانشکده هنر بودند که از روی آهنگ 
برای زن، "، سرود ديگر گونه ای "برپا خيز"

را ساختند و به شعار زيبای "  زندگی، آزادی
 ۵٨در .  جلوه ديگری دادند" زن، زندگی، آزادی"

روز گذشته، هر بار که خيزش و نبردهای 
خيابانی اندکی از شتاب افتاد، اين ايستادگی و از 
نفس نيفتادن جنبش دانشجويی بود که اميد بر 

. تداوم جنبش را در دل مردم زنده نگاه داشت
مقاومت و ايستادگی دانشگاه و تاثير اين پايداری 
بر استمرار حرکت مبارزات توده های مردم 
ايران آنچنان آشکار بود که رژيم را نسبت به 

 . مبارزات جاری دانشگاه های کشور حساس کرد
 ١۴٠١فاجعه ای که شامگاه يکشنبه دهم مهر ماه 

بر سر دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف آوار 
شد، در واقع واکنش خشم آلود رژيم به اين 
پيشقراولی دانشگاه و تاثير آن بر تداوم جنبش 

تصميم رژيم بر سرکوب .  انقالبی مردم ايران بود
خونين دانشگاه صنعتی شريف، به واقع شروع 
درهم کوبيدن مقاومت و پايداری جنبش 
دانشجويی در سراسر کشور بود، که اجرای آن 

در آن شب .  در دانشگاه شريف کليد خورد
خونين، دانشگاه شريف عمال در محاصره کامل 

، پليس )نيروهای پاسدار واليت" (نوپو"نيروهای 
ناجا، نيروهای لباس شخصی و يگان های ويژه 

با تاريک شدن هوا، يورش .  امنيتی قرار گرفت
به دانشگاه با باطوم و شليک گاز اشک آور و 

در اين تهاجم .  گلوله های ساچمه ای شروع شد
بی رحمانه، عده کثيری از دانشجويان دستگير، 
تعدادی زخمی و گروهی نيز تعليق و ممنوع 

با يورش گاز انبری به دانشگاه .  الورود شدند
صنعتی شريف، رژيم بر اين پندار بود که 
دانشجويان را مرعوب کرده و دانشگاه ها يکی 

. خواهند کرد"  ماست ها را کيسه"پس از ديگری 
نه تنها دانشگاه ها مرعوب .  اما اين اتفاق نيفتاد

چنين سرکوب عنان گسيخته ای نشدند، نه تنها 
جنبش دانشجويی از نفس نيفتاد، بلکه در 
روزهای بعد، اعتراضات دانشجويی در گستره 

استادان با محکوم کردن .  ای وسيعتر ادامه يافت
سرکوب دانشگاه شريف، به حمايت از 

با حمايت استادان، .  دانشجويان برخاستند
دانشجويان نيرو گرفتند و دو روز بعد از آن 
سرکوب خونين، دانشگاه صنعتی شريف با قامتی 

قد بر کشيدن دوباره .  بلندتر از پيش، قد برکشيد
. دانشگاه شريف، به دانشگاه های ديگر اعتماد داد

اعتماد به آنان نيرو و توان بيشتری بخشيد و 
چنانکه ديديم، پس از سرکوب يکشنبه خونين، 
اعتراضات در اغلب دانشگاه های کشور بطور 

روزانه از مقاومت و ايستادگی کف خيابان ها 
نيرو گرفته و به سهم خود با سلحشوری  و 
ايستادگی در مقابل سرکوبگران جمهوری 
اسالمی، به استمرار و پايداری مبارزات انقالبی 

 .توده های مردم ايران  نيرو بخشيده است
) ژينا(روز خاکسپاری مهسا   –شهريور  ٢۶از 

که توسط نيروهای گشت کشتار رژيم   -امينی 
جان باخت، جامعه متحول شد و روند انقالبی 

با مرگ .  جامعه با تحوالتی شگرف شتاب گرفت
مهسا، جامعه به غليان درآمد، موج مبارزات 
کشور را فرا گرفت و توده ی مردم در اعتراض 
به اين قتل فجيع در ابعاد سراسری به مقابله با 

. رژيم مستبد و آدمُکش حاکم بر ايران برخاستند
دامنه اين اعتراضات به اَشکال مختلف، از 
خيزش های توده ای گرفته تا قيام های شهری و 
نبردهای خيابانی، تمام شهرهای کشور را فرا 
گرفت، در کوچه و ميدان و گستره خيابان ها 
عينيت يافت، در جسم و جان جوانان ريشه 
دوانيد، به زنان نيرو بخشيد، به يکباره شعار 

در جای جای ايران "  زن، زندگی، آزادی"
پژواک يافت، جشن روسری سوزان در ميدان 
های شهر آغاز شد، دانش آموزان بدون روسری 
به خيابان ها ريختند، کارگران به شکل های 
مختلف با توده های بپاخاسته همنوايی کردند، 
ساز هنرمنداِن بی خياِل ديروزی در مخالفت با 
رژيم کوک شد، ورزشکاران با ابتکار و شيوه 
های خاص خود بر چهره خوفناک جمهوری 
اسالمی پنجه کشيدند، صدای اعتراض وکال بلند 
شد، گروهی از خبرنگاران جوان، با نيرو گرفتن 
از وضعيت انقالبی موجود به مخالفت با اختناق 
و سانسور برخاستند، سينماگران زن يکی پس از 
ديگری با برداشتن روسری به پايان رژيم سالم 
گفتند و خانواده های دادخواه با بال های اميد بر 

در اين .  آسمان آبی انقالب اوج بيشتری گرفتند
ميان اما آنچه بيش از همه ستودنی بود و هست، 
مقاومت و پايداری دانشگاه و دانشجويان است که 
در تمامی اين هفته های آتش و خون در مقابل 
رژيم صف آرايی کرده اند و با پرچم جان در 

 .کنار جنبش انقالبی مردم ايران ايستادند
در تمامی اين هفته های گذشته، در تمامی اين 
روزهای انقالب و نبردهای خيابانی، در لحظه 
لحظه های اين روزهای سپری شده، اگرچه انبوه 
کشتار و سرکوب و دستگيری و شکنجه هزاران 
جوان بازداشت شده، سنگين و سخت و رنج 
آوربوده است، اما جلوه های ماندگار همبستگی 
توده های مردم ايران، مقاومت در خور تحسين 
دانشجويان، پايداری زنان، شجاعت دانش 
آموزان، سلحشوری جوانان همراه با صدای بلند 
کارگران نفت، جلوه های زيبايی از مقاومت و 
ايستادگی در اين روزهای خونين قيام و نبردهای 

در .  خيابانی را در ذهن و جان مردم نشانده است
تمامی اين روزهای سرکوب و کشتار، تماشای 
صالبت مادران داغداری که بر مزار فرزندان 

را "  زن، زندگی، آزادی"خود، کل می کشند و 
فرياد می کنند، ديدن ويدئوهای رقص و شادمانی 
جانباختگانی همانند نيکا و مهسا و خدانور لجه 
ای، که پيش از کشته شدن، تموج زيبايی های 
زندگی بوده اند، همه و همه در اين روزهای رنج 

های بپاخاسته مردم ايران در حال سير و سياحت 
از اين دانشگاه به آن دانشگاه است، در دانشگاه 
مشهد نيز همانند دانشگاه خواجه نصير تهران 
نتوانست از ترکش اعتراض دانشجويان، حتی 

در .  دانشجويان دست چين شده در امان بماند
بيرون سالن نيز، دانشجويانی که از ورود آنان به 
داخل سالن جلوگيری شده بود، با سر دادن شعار 

بی شرف "و "  بی شرف، بی شرف، بی شرف"
، نسبت به حضور اين عنصر مزدور "بيا بيرون

 . و آدمُکش جمهوری اسالمی واکنش نشان دادند
علی بهادری که پيش از اين به دانشکده مکانيک 
دانشگاه خواجه نصير طوسی تهران رفته بود، 

در .  آنجا نيز با واکنش تند دانشجويان مواجه شد
دانشگاه خواجه نصير طوسی هم دانشجويان 
معترض با برخاستن از صندلی و سر دادن 

سخنگو "، "مرگ بر ديکتاتور"شعارهايی نظير 
، به حضور "زن، زندگی، آزادی"و "  برو گم شو

اين عنصر خود فروش رژيم در دانشگاه 
اعتراض کردند و به او اجازه ندادند تا به راحتی 

 .    الطائالت خود را به خورد دانشجويان بدهد
آبان  ١۵مشابه همين واقعه، ظهر روز يکشنبه، 

. در دانشگاه تبريز برای صفار هرندی رخ داد
دمحم حسين صفار هرندی، که سرتيپ سپاه، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و يکی از 

آبان  ١۵آدمکشان شناخته شده رژيم است، روز 
به دعوت بسيج دانشجويی به  دانشگاه تبريز 

اين سردار سپاه که سردبيری سابق .  رفت
روزنامه کيهان شريعتمداری و وزير ارشاد 
کابينه احمدی نژاد را نيز در پيشينه مزدوری 
خود دارد، با هدف قدرت نمايی، توجيه 
کشتارهای جمهوری اسالمی و ايجاد وحشت در 

اما .  ميان دانشجويان به دانشگاه تبريز رفت
دانشجويان دلير اين دانشگاه، بافرياد پر طنين 

، جلسه سخنرانی او را بهم "سپاهی برو گم شو"
زدند و به او اجازه ندادند تا سرکوب و کشتار 
صدها تن از توده های بپاخاسته و دستگيری بيش 

 . هزار نفر از مردم قيام کننده را توجيه کند ١۴از 
آنچه در روزهای گذشته در اين سه دانشگاه رخ 
داد، فقط نمای کوچکی از ايستادگی، سلحشوری 
و قدرت نمايی دانشجويان سراسر کشور در 
مواجهه با مزدوران آدمُکش جمهوری اسالمی 

جنبش دانشجويی ايران از همان شروع .  است
موج جديد جنبش انقالبی توده های زحمتکش 

، که با خاکسپاری ١۴٠١شهريور  ٢۶مردم در 
امينی در سقز آغاز شد، به صورت )  ژينا(مهسا

يکپارچه در کنار توده های بپاخاسته ايستاد و در 
روز گذشته در ذهنيت جامعه چهره ای  ۵٨

به رغم .  ماندگار از خود برجای گذاشته است
سرکوب و بازداشت و تعليق های گسترده ای که 
در اين مدت بر دانشجويان سراسر کشور اعمال 
شده است، به رغم تهاجم و لشکرکشی های 
گسترده ای که در اين هفته های سپری شده در 

ها به وقوع پيوسته است،  ها و خوابگاه  دانشگاه
دانشگاه و دانشجويان با شجاعتی کم نظير و 
قامتی برافراشته در مقابل سرکوبگران رژيم 
ايستاده اند و تصويری زيبا از مقاومت و رهايی 
و پويايی را در ذهن و جان توده های مردم ايران 

جنبشی پايدار که به طور .  ماندگار کرده اند

 قامت بلند دانشگاه بر فرار جنبش انقالبی ايران
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قامت بلند دانشگاه بر فرار 
 جنبش انقالبی ايران

مستمر ادامه يافت و در چهارم آبان، در چهلمين 
روز گراميداشت ياد و خاطره مهسا امينی به اوج 

دانشگاه با شعار  ۵٠در اين روز، بيش از .  رسيد
و "  زن، زندگی، آزادی"، "مرگ بر ديکتاتور"
بر "  مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر"

تداوم اعتصاب و همبستگی خود با جنبش انقالبی 
چهارم آبان .  توده های مردم ايران پای فشردند

روز پايداری دانشگاه و روز شکست رژيم در 
پس از رويداد .  سرکوب جنبش دانشجويی بود

چهار آبان و گسترش جنبش دانشجويی در ابعاد 
سراسری بود که جمهوری اسالمی 

دانشجويی را نيز به سياست "  گفتمان"چاشنی
سياستی که پيشبرد .  های سرکوبگرانه خود افزود

آن به علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و 
ديگر چهره های به اصطالح فرهنگی رژيم نظير 
سردار سپاهی دمحم حسين صفار هرندی واگذار 

سياستی که در همان نقطه شروع با .  شده است
مقاومت و ايستادگی دانشجويان شکست خورد و 

 . آوردی برای رژيم نداشت اجرای آن هم دست
آبان،  ٢٢شهريور تا به امروز، يکشنبه  ٢۶از 

دانشجو بازداشت، صدها دانشجو  ۴٠٠بيش از 
. تعليق و تعداد بسياری هم ممنوع الورود شده اند

در اين مدت جنبش دانشجويی به طرز شگفت 
آوری در کنار مبارزات انقالبی مردم ايران 
ايستاده و با اعتصاب و اعتراض و تعطيلی کالس 
ها، تداوم جنبش انقالبی را راهنمای عمل خود 

جنبشی که اگر چه در دو ماه .  قرار داده است
گذشته با فراز و فرودهايی هم همراه بوده است، 
اما هرگر متوقف نشد و آهنگ حرکتش همواره 

 ٢١چنانکه در روز شنبه .  رو به پيش بوده است
آبان نيز، صدای اعتراض و اعتصابش با 
خواست آزادی دستگيرشدگان در بسياری از 
دانشگاه های کشور نظيرعالمه طباطبايی، 
خواجه نصير طوسی، صنعتی شريف، خوارزمی 
کرج، علم و فرهنگ تهران، علوم پزشکی 
هرمزگان، بهشتی تهران و فردوسی مشهد تداوم 

اعتراضاتی که اين بار با سردادن .  يافت
دانشجو را کشتند، "شعارهای جديدی همانند 

سنندج، زاهدان، چشم و "، "بجاش آخوند گذاشتند
قسم به خون ياران، ايستاده ايم "و "  چراغ ايران

در فضای دانشگاه های کشور طنين "  تا پايان
آبان، ماه "جنبشی استوار که با شعار .  انداز شد

، خود را برای يادمان "تابان، ديکتاتوری به پايان
سال  ۴٣و پايان دادن به  ٩٨کشته شدگان آبان 

 . سرکوب و کشتار و زندان آماده می کند

حتی اشکال مبارزه .  انقطاع ادامه داشته باشد
پايدار از نمونه اعتصابات کارگری هرگز 

وقفه برای مدتی طوالنی  تواند بی نتوانسته و نمی
های کنونی  در مورد شکل.  ادامه داشته باشد

ای و نبردهای  ای که تظاهرات توده مبارزات توده
خيابانی اشکال اصلی آن هستند نيز وضع بر 

اين اشکال خيلی که طوالنی .  همين منوال است
که به اشکال  کنند، مگر آن شوند فروکش می

نفسی با  تری ارتقاء يابند و نيروی تازه عالی
. های نوين مبارزه وارد صحنه شوند شکل

يکی از نيازهای جنبش کنونی اين است  بنابراين 
تری از مبارزه که همانا  که به شکل عالی

اعتصابات عمومی و سرتاسری سياسی است 
تری  ساز شکل عالی ارتقاء يابد که خودش زمينه

از مبارزه يعنی قيام مسلحانه خواهد شد که برای 
اين شکل از .  سرنگونی رژيم ضروری است

های متعددی که برای  مبارزه، گذشته از کارايی
ها را  ها تن از توده سرنگونی رژيم دارد و ميليون

کند، شکلی از  به عرصه مبارزه مستقيم وارد می
های  کننده ديگر کم بوده مبارزه است که برطرف

ها کارگر و  هنوز ميليون.  جنبش کنونی است
جنبش در مرحله .  اند زحمتکش به جنبش نپيوسته

يافتگی سراسری است و  کنونی آن فاقد سازمان
اين .  برد در همان حال از فقدان رهبری رنج می

واقعيت برکسی پوشيده نيست حتی در مراکزی 
های فعال مرحله کنونی در آن حضور  که نيرو

ها، فاقد يک جنبش  دارند، يعنی در دانشگاه
در .  يافته و سراسری هستيم دانشجوئی سازمان

برخی مناطق نيز نظير کردستان و يا بلوچستان 
ها، مردم به  هم که با فراخوان احزاب يا شخصيت

اند، دليل  صحنه آمده و حتی اعتصاب برپا کرده
. يافتگی نيست، بلکه نفوذ سياسی است آن سازمان

يافته سياسی  گيری يک جنبش سازمان شکل
تواند با حضور طبقه کارگر و  سراسری فقط می

از درون طبقه کارگر پديد آيد که پيوندهای 
به بيانی .  سازد طبقاتی آن را به هم مرتبط می

ای موارد  ديگر در درون هر کارخانه يا در پاره
يافتگی  اکنون شکلی از سازمان ها هم برخی رشته
از به هم پيوستن اين اجزاء .  وجود دارد

تواند يک کل  يافته منفرد است که می سازمان
سازمانی را  يافته شکل بگيرد و معضل بی سازمان
حال چنين اعتصابی از طريق  درعين.  حل کند

گيرد که نتيجه نهائی  های اعتصاب شکل می کميته

های هماهنگی اعتصاب خواهد بود که  آن کميته
ها تن از مردم را در  در عمل رهبری ميليون

در چنين شرايطی تظاهرات .  گيرند دست می
تری بر عهده خواهند  ای هم نقش بزرگ توده

در همين حال اين شکل از مبارزه، .گرفت
. شعارهای خود را نيز به همراه خواهد آورد

روشن است که جنبش در مرحله کنونی يک 
ً آزاديخواهانه است و آنچه در آن به  جنبش صرفا
ميان کشيده شده، عالوه شعار آزادی، شعار سلبی 

ترين شکل آن، مرگ بر جمهوری  در راديکال
اما اين شعارها تنها بيانگر بخشی .  اسالمی است

از محتوای انقالبی جنبشی است که نه در اين دو 
ً از  ٩۶ماه  ماه بلکه از جنبش دی که اساسا

شده  نشين تشکيل های فقير، بيکار و حاشيه توده
، بلکه ٩٨فقط قيام آبان ماه  گرفته و نه بود، شکل

مبارزات کارگران و زحمتکشان در تمام اين 
تواند  بنابراين نمی.  ها به آن شکل داده است سال

اساساً وجود .  محدود به آزادی و سرنگونی شود
موقعيت انقالبی به اين معناست که جامعه از 

اين .  اساس بايد تغيير کند و دگرگون شود
فقط مطالبه آزادی که مطالبه  بدانمعناست که نه

عموم توده است، بلکه مطالبات معيشتی و رفاهی 
اکثريت بزرگ مردم ايران، عموم کارگران و 
زحمتکشان از طريق يک دگرگونی راديکال در 

اين مطالبات در نان و کار .  جامعه عملی گردد
پايه شعاری که  بنابراين از سه.  شده است خالصه

شده است،  همواره از سوی توده مردم مطرح
پايه آن يعنی آزادی،  کار، نان و آزادی، تنها يک

تواند پاسخ به محتوای جنبشی باشد که از  نمی
در همين حال، شکل .  اساس به آن شکل داده است

اثباتی جايگزين جمهوری اسالمی مطرح است 
های  که از دل همين اعتصابات، از درون کميته

اعتصاب در شکل شوراها و حکومت شورايی 
بيرون خواهد آمد که مردم را بر سرنوشت خود 

ها کمبودهای کنونی  اين.  حاکم خواهد کرد
اند که برای پيشرفت آن و پيروزی جنبش  جنبش

بنابراين به هر طريق .  انقالبی بايد برطرف شوند
ممکن و با استفاده از تمام امکانات بايد برای 

در اوضاع .  برپائی اين اعتصاب تالش کرد
ً هيچ چيز جای اولويت  سياسی کنونی عجالتا

برپائی اعتصابات عمومی و سراسری را نخواهد 
 . گرفت

 

 موقعيت کنونی جنبش و طبقه حاکم
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١از صفحه   

 از اعتصاب غذای کارکنان رسمی تا اعتصاب سراسری در نفت 
و ساير کارکنان رسمی نفت دعوت به عمل آورد 

اعتصاب غذای .به اعتراض سراسری به پيوندند
ها شرکت و مجتمع نفت و گاز و  سراسری، ده

پتروشيمی ازجمله؛ پااليش نفت آبادان، شرکت 
خيز جنوب،مجتمع گاز پارس  ملی مناطق نفت

زاگرس جنوبی،   -جنوبی، منطقه عملياتی داالن
پتروشيمی بندر امام، شرکت نفت فالت قاره، 
سکوی گازی پارس جنوبی و بسياری از 

 .سکوهای دريايی نفت و گاز را دربرگرفت
اعتصاب غذای کارکنان رسمی در نفت بيشتر 

يک اقدام اعتراضی نمادين است و بايد آن را 
يک اقدام و اعتراض اخطاری در صنعت نفت 

کارکنان رسمی نفت چه قبل از آغاز .تلقی کرد
اعتصاب غذا چه بعدازآن، مکرر هشدار داده 
بودند که همه اشکال مبارزه چون اعتصاب و 

روشن .  تجمع نيز روی ميز کارگران قرار دارد
است که کارگران و کارکنان برای رسيدن به 

های خود، بسته به شرايط و موقعيت،  خواست
خصوص اوضاع سياسی  سابقه مبارزات و به

جامعه به اشکال گوناگون و متنوعی از مبارزه 
در شرايطی که رکود سياسی بر .آورند روی می

جامعه حاکم باشد، اشکال دفاعی و کم اثرتر 
آوری امضا و تهيه  نگاری، جمع مبارزه مانند نامه

اما در .خورد تومار و امثال آن بيشتر به چشم می
شده و  شرايطی که جامعه از رکود سياسی خارج

مانند شرايط امروز وارد تالطمات سياسی شده 
ها و اشکال مبارزاتی نيز از اين  باشد، تاکتيک

شرايط تأثير پذيرفته و در شکل تجمعات 
پيمايی، تظاهرات و اعتصابات  گسترده، راه

واقعيت .  کنند اقتصادی و سياسی بروز پيدا می
اين است که اعتصاب غذا در دسته اول جای 

تر از شرايط سياسی  گيرد و بسيار عقب می
همه ازآنجاکه وضعيت رژيم  بااين.جامعه است

پوسيده حاکم بسيار وخيم و بحرانی است و طبقه 
گيری هرگونه اقدام اعتراضی در  حاکم از شکل

ترسد، از اعتصاب غذای  شدت می نفت به
. کارکنان رسمی نيز به شدت وحشت کرد

ً اينکه اين اعتصاب غذا، با تاکتيک  خصوصا
کارکنان رسمی نفت .مؤثر ديگری تلفيق شد

همراه با اعتصاب غذا، از ارسال آمار و ارقام و 
های روزانه در مورد ميزان استخراج و  گزارش

های دستور کار  توليد سکوها و همچنين فرم
تعميرات به مديران و مقامات باالتر نيز 

ديگر از انجام بخشی  عبارت به.  خودداری کردند
از  کار روزانه امتناع کردند و به يک معنا در 

اين .  اين بخش از کار وارد اعتصاب شدند
ريزی وزارت  تاکتيک مبارزاتی درواقع برنامه

ها  نفت را برای تعيين مصارف شهری، کارخانه
و خوراک صنايع که بايستی بر پايه گزارش 

وزارت .شد مختل کرد توليد روزانه انجام می

وحشت از اينکه .  وپا افتاد نفت، سراسيمه به دست
اين حرکت اعتراضی سرآغاز اعتصاب 
سراسری کارکنان رسمی نفت شود، کل دستگاه 

هايی داده  سرعت وعده به.  حکومتی را فراگرفت
ً آنکه کارکنان .شد تا اوضاع آرام شود خصوصا

زمستان "  عملياتی رسمی نفت با گفتن اينکه 
، از گزينه اعتصاب "سخت و سردی درراه است

های  اند به وعده سخن گفته و به دولت هشدار داده
قانون وظايف و  ١٠توخالی پايان دهد، ماده 

تاکنون  ٩٣اختيارات وزارت نفت را که از سال 
به تعويق افتاده است اجرا کند و کاری نکند که 
کارکنان رسمی نفت در آستانه فصل زمستان 

 . وارد اعتصاب شوند 
قانون وظايف و اختيارات  ١٠اجرای ماده 

های محوری  وزارت نفت، يکی از خواست
کارکنان رسمی نفت است که مبارزات کارکنان 

تاکنون اساساً حول اين خواست  ٩٩از سال 
رغم  علی.  اصلی و محوری در جريان بوده است

اعتصابات و مبارزات سراسری و درخشان 
کارکنان رسمی صنعت نفت طی دو سه سال 
اخير، اما اين خواست هنوز عملی نشده 

وزارت نفت و برخی ديگر از نهادهای .است
ها، مکرر وعده  حکومتی در طول اين سال

ها  اند و همپای اين وعده اجرای اين ماده را داده
اند مبارزات کارکنان رسمی نفت را  سعی کرده

. منحرف ساخته يا زير کنترل خود درآورند
کار در  ها، گرايش محافظه موازات اين وعده به

اين .شده است درون کارکنان رسمی نيز تقويت
گرايش اساساً چشم به دهان مقامات دولتی دوخته 

خوش کرده  ها دل گويند و به وعده آن که چه می
مهدی علی مددی معاون وزير نفت در .  است

زودی  به ١٠فروردين سال جاری قول داد ماده 
جواد اوجی وزير نفت نيز در يک .  شود اجرا می

زودی اجرا  به ١٠برنامه تلويزيونی قول داد ماده 
اما ماجرا از فروردين به خرداد و بعد .  شود

مرداد و سپس شهريور موکول شد و چيزی جز 
سرگردانی و وعده توخالی نصيب کارکنان 

شهريور امسال تجمع  ١٢.  رسمی نفت نشد
گسترده کارکنان رسمی در مقابل وزارت نفت، با 

تعداد زيادی از .  رحمی سرکوب شد شدت و بی
 ۶٧کارکنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 

تن از کارکنان بازداشت و روانه زندان 
کار کارکنان رسمی اما  گرايش محافظه.شدند

بازهم بيدار نشد يا نخواست از خواب غفلت بيدار 
اين گرايش براين خيال بود که اگر در شکل .شود

اعتصاب و تجمع اعتراض نکند و به 
را  ١٠روی آورد، دولت ماده "  اعتراضات نرم"

اجرايی خواهد کرد  و مشکل کارکنان حل 

فايده  های بی ها و تالش نويسی نامه.  شود  می
ديوان عدالت اداری، وزارت .  اداری ادامه يافت

وبودجه، سازمان اداری و  نفت، سازمان برنامه
استخدامی کشور، مجلس، دفتر رياست جمهوری 
و خالصه جايی نبود که کارکنان رسمی برای 
رسيدگی به خواست خود به آن متوسل نشده 

بازهم  ١۴٠١آبان  ١۶شهريور تا  ١٢از .  باشند
ها و طلب  با سرگردانی ادامه يافت و با وعده

مساعدت از مقامات دولتی در راهرو ادارات 
های دو ماه اخير  يک از وعده اما هيچ.  سپری شد

فقط عملی و کارساز نشد و گرهی از  نيز نه
مشکالت کارکنان رسمی صنعت نفت باز نکرد 
بلکه تشديد فشار و سرکوب نيروهای امنيتی و 

اعتنايی  بی.  وزارت اطالعات را نيز در پی داشت
به خواست چندين ساله کارکنان رسمی صنعت 
نفت تا آنجا پيش رفت که اگر قبل از آن، برخی 
مقامات دولتی جلساتی را با کارکنان رسمی 

دادند، حتی از  هايی به آنان می گذاشتند و وعده می
. گونه جلسات نيز خودداری نمودند برگزاری اين

اقدامات آشکار سرکوبگرانه عليه کارکنان رسمی 
ً دو ماه و نيم اخير از .نفت تشديد شد طی تقريبا

شهريور تاکنون، شمار زيادی از کارکنان  ١٢
رسمی به مراکز امنيتی احضار شده و مورد 

برای .اند تهديد و ارعاب و بازجويی قرارگرفته
نمونه چند تن از نمايندگان کارکنان رسمی در 

اند، برای  پااليشگاه شازند، به دادگاه احضار شده
های قضايی  تعداد ديگری از کارکنان احضاريه

تعدادی از کارکنان رسمی که در .شده است ارسال
اند، مکرر احضار شده  فضای مجازی فعال بوده

سازی عليه کارکنان  پرونده.اند و بازجويی شده
. ازپيش تشديد شده و ادامه يافته است رسمی بيش

حتی کسانی که در جلسات معمولی با مقامات 
دولتی شرکت کرده بودند، احضار و 

 .اند شده و مورد تهديد قرارگرفته بازداشت
جوره مراقب بودند  کارکنان رسمی نفت که همه 

و صبر و مدارا پيشه کرده و همه گونه سختی را 
" معاند"ها را  تحمل کرده بودند که مبادا کسی آن

زده شود، "  انگ"ها  بخواند و به آن"  برانداز"  و 
اکنون در عمل بايستی پی برده باشند که تحت 

های پوچ مقامات  هيچ شرايطی نبايد روی وعده
"حکومتی حساب باز کنند شورای هماهنگی و . 

همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت 
در بيانه مورخ دوم )"  بازنشستگان و شاغلين(

آبان اعالم کرد صبر کارکنان رسمی لبريز شده و 
پرسنل نفت در احقاق "  چنين هشدار داد که 

همه،  بااين"  حقوق خود آتش به اختيار شده است
يا اعتصاب غذا را پيشه "  اعتراضات نرم"بازهم 

کرد تا اگر جواب نگرفت،اشکال ديگری از 
 .مبارزه را در دستور کار خود قرار دهد

٧درصفحه   
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٧درصفحه   

طور واقعی بيش از دو برابر آمارهای  و به
های حکومتی،  اعتراف رسانه به.  رسمی است

 ٨۶ها نسبت به سال قبل بيش از  تورم خوراکی
درصد و تورم واقعی سبد معيشت کارگران و 

درصد  ١٠٠ديگر زحمتکشان جامعه بيش از 
ها اين است که تا  بينی همين رسانه است و پيش

همين که .  پايان سال شرايط بدتر نيز خواهد شد
ست که دولت  نرخ تورم چند برابر ميزانی

دهد که  ها اضافه کند، نشان می خواهد به حقوق می
تا چه حد برای جمهوری اسالمی خالی بودن 

 .اهميت است ها بی سفره توده
عنوان  وقتی پول هست که بودجه سپاه پاسداران به

ترين بخش از دستگاه سرکوب رژيم در طی  مهم
 ٩٣هزار ميليارد تومان به  ٢۶تنها دو سال از 

هزار ميليارد تومان برسد و بودجه نيروی 
هزار  ۴۴هزار ميليارد تومان به  ١٧انتظامی از 

ميليارد تومان، وقتی در بودجه پول هست تا 
چهار ميليارد و پانصد ميليون دالر نفت در 

ها  اختيار نهادهای نظامی برای تقويت آن
اختصاص داده شود، وقتی پول هست تا به 

ها هزار  های مختلف قراردادهای ده بهانه
ای بسته  تحت فرمان خامنه  ميلياردی با نهادهای

هزار ميليارد تومانی  ٣٠شود، مانند قرارداد 
وابسته به "  قرارگاه امام حسين"وزارت نيرو با 

سپاه و يا دالرهايی که به صورت ميلياردی به 
داده شد؛ مردم "  برکت"چون  هايی هم شرکت

پرسند پس چرا هيچ وقت پولی برای افزايش  می
سطح معيشت کارگران و رنجبران وجود ندارد؟ 
چرا پولی برای بهبود سيستم آموزشی و يا 
بهداشت و درمان وجود ندارد؟ چرا پولی برای 
استخدام پرستاران وجود ندارد؟ چرا پولی برای 
درياچه اروميه و بسياری از چراهای ديگر وجود 

 ! ندارد؟
وضعيت کنونی دارو يک نمونه روشن از تاثير 
تورم بر زندگی مردم، ناتوانی مقامات حکومتی 
و فروپاشی سيستم اقتصادی، و باالخره تاثير 

های ضد مردمی جمهوری اسالمی بر  سياست
 . تورمی است –تشديد بحران اقتصادی رکود 

های جمهوری اسالمی  در گزارشی که در رسانه
ها منتشر شده،  از وضعيت دارو در داروخانه

متصديان داروخانه از کمبود و نبود بسياری از 
کنند و  بيوتيک صحبت می داروها از جمله آنتی

ها بسياری از داروها را از از پوشش  که بيمه اين
ای خارج کرده و مردم مجبورند پول دارو را  بيمه

 .خود بپردازند
اگر تا پيش از اين و "ميهن  گزارش روزنامه هم به

ها  ها کمبود دارو در ايران، به قرص در همه سال
های خارجی برای بيماران خاص محدود  و آمپول

های  ها و قرص ترين شربت شد، حاال ساده می
اين ".  ها کمياب شده است ايرانی هم در داروخانه

روزنامه به نقل از نائب رئيس اتحاديه 
"نويسد واردکنندگان دارو می در حال حاضر : 

شده دارو که متاثر از ماده  درصد بهای تمام ۴٠
... برابر شده است موثره دارويی است، شش

، زرد )کمبود(وزارت بهداشت يک ليست قرمز 
دارويی دارد و در حال )  تامين(و سبز)  هشدار(

حاضر ليست دارويی کشور زرد و انواع داروها 
اعتراف   به".  در اين ليست هشدار قرار دارند

بين يکی از نمايندگان مجلس اسالمی قيمت  نيک
درصد و برخی حتا  ۴٠٠تا  ٣٠٠برخی داروها 

 . اند درصد افزايش يافته ٧٠٠تا 
گزارش روزنامه شرق بهای اسپری استنشاقی  به

هزار  ٨٠سيمبيکورت در طول يک هفته از 
افزايش .  هزار تومان رسيده است ٣٢٠تومان به 

آور بهای داروها و خارج شدن بسياری از  سرسام
ست که سال  ای در حالی داروها از پوشش بيمه
 .شدت افزايش يافته بود گذشته نيز بهای دارو به

در يک نمونه ديگر، اگرچه قيمت رسمی مرغ 
يعنی نرخ اعالم شده از سوی دولت، نرخی که 

 ۵٩شود،  برای نرخ دروغين تورم محاسبه می
طور واقعی  هزار تومان است، اما برای مردم به

هزار تومان  ٧۵قيمت يک کيلو مرغ به باالی 
براساس گزارش مرکز آمار .  رسيده است

های  ميانگين افزايش نرخ تورم برای مرغداری
درصد رسيده  ٩٠صنعتی در طول يک سال به 

 !!است و اين تازه گزارش مرکز آمار است
وضعيت ساير کاالها و خدمات نيز کم و بيش 

. مرغ است مانند همين دارو و مرغ و تخم
آشفتگی، گرانی، کاهش قدرت خريد، بازار و 

در اين ميان .  اقتصاد را کامال فلج کرده است
های دولت نيز به اين اوضاع از هم  سياست

 .دهد گسيخته شتاب بيشتری می
ها که تاثير زيادی در افزايش  يکی از اين سياست

تر کردن سفره کارگران  آور تورم و خالی سرسام
تومانی  ۴٢٠٠و زحمتکشان داشت، حذف ارز 

ی کمبود منابع  که کابينه به بهانه عجيب اين.  بود
ميليارد دالری را که در بودجه  ٩مالی حتا مبلغ 

برای تامين بخشی از کاالهای اساسی با نرخ 
تومانی اختصاص داده شده بود، به  ۴٢٠٠

تومانی را به طور  ۴٢٠٠فراموشی سپرد و دالر 
 .کامل حذف کرد

تومانی و  ۴٢٠٠هدف اصلی از حذف ارز 
هزار تومان چيزی  ٣۶تا  ٢٣فروش آن به بهای 

خور مذهبی  نيست جز تامين بودجه نهادهای مفت
تنها فروش همين .  و بويژه دستگاه سرکوب رژيم

و نه (هزار تومان  ٢۶ميليارد دالر به بهای  ٩
هزار تومان که امروز در بازار خريد و  ٣۶

هزار ميليارد تومان  ٢٠٠، حدود )شود فروش می
درآمد اضافی برای جمهوری اسالمی ايجاد 

ابتدا و براساس اليحه بودجه قرار بود .  کند می
)کوپن(کابينه ظرف چند ماه با صدور کاال برگ 

، کاالهای اساسی را در اختيار مردم قرار دهد، 
اما در اصالحيه بودجه که کابينه به مجلس 
فرستاد، صدور کاال برگ حذف شد، تا بدين 

ترتيب برای همگان روشن شود که هدف همان 
آزاد فروختن دالر برای تامين مالی اهداف 

 .سياسی و نظامی رژيم بوده است
رژيم برای ادامه بقا متکی به دستگاه سرکوب 

سازی  حتا در جريان بررسی اليحه متناسب.  است
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و 

درصد به  ٢٠آبان،  ٨لشکری در روز يکشنبه 
حقوق نيروهای نظامی و انتظامی عالوه بر 

ها  که در اين اليحه در  ميزان کلی افزايش حقوق
در واقع مجلس .  نظر گرفته شده بود، افزود

ها اين  اسالمی در بحبوحه خيزش انقالبی توده
افزايش حقوق را به عنوان تشويق اين نيروها 

 . برای کشتن مردم داد
خور  های عريض و طويل و مفت ی دستگاه هزينه

بوروکراسی، مذهبی و سرکوب رژيم 
تومانی  ۴٢٠٠ست که با وجود حذف ارز  قدری به

های گاز،  سروصدای هزينه و گران کردن بی
برق، آب و ديگر خدمات دولتی، مقامات دولتی 

در .  زنند چنان از کمبود منابع مالی حرف می هم
جلسه اخير اوجی وزير نفت با مديران 

های پتروشيمی، وی در پاسخ به خواست  کارخانه
های پتروشيمی برای کاهش بهای  مديران کارخانه

"ها گفت گاز مصرفی پتروشيمی خزانه دولت : 
ها اصالح  خالی است، قيمت گاز پتروشيمی

شود و احتمال افزايش قيمت گاز نيز وجود  نمی
 ".دارد

ميرکاظمی رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در 
ماه  درصدی بودجه در هفت ٣۴مجلس از کسری 

اول سال خبر داد و گفت تا پايان سال نيز تحقق 
هزار  ٢٠٠بودجه تا همين ميزان خواهد بود و 

او در حالی به کسری .  ميليارد تومان کسری دارد
عظيم بودجه اعتراف کرد که وزير اقتصاد کابينه 

امسال کسری بودجه "دو ماه پيش گفته بود 
 "!!نداريم

ی ميرکاظمی، ابراهيم رئيسی برای کاهش  گفته به
ای  ای از خامنه ميزان کسری بودجه طی نامه

درصد از منابع صندوق  ٢٠خواسته بود تا 
توسعه ملی از محل فروش نفت برای تامين 
بخشی از کسری بودجه اختصاص داده شود که 

درصد موافقت کرده  ١٠ای با برداشت  خامنه
 ۴٠بايد خوب به اين نکته دقت کرد که .  بود

درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و 
صندوق "های نفتی به حساب  ديگر فرآورده

صندوقی که صاحب ".  شود توسعه ملی ريخته می
ای است و هر گونه که خواست  اختيار آن خامنه
کند و هيچ حساب و کتابی هم به  آن را هزينه می

ای و  درصد برای خامنه ۴٠.  دهد کسی پس نمی
درصد بقيه برای مصارف  ۶٠در قلک او و 

آن وقت نه پولی برای نجات محيط .  ای بودجه
ماند، نه پولی برای حل معضل آب، نه  زيست می

گذاری در تامين برق، نه پولی  پولی برای سرمايه
برای افزايش مناسب حقوق و مستمری، نه پولی 

سازی حقوق  بندی معلمان و همسان برای رتبه
 .آخر بازنشستگان با شاغالن و الی

بازی  گويی و شارالتان کابينه رئيسی در دروغ
های قبل از خود را از پشت  دست تمامی کابينه

٨از صفحه   

بار اقتصادی، رهايی از وضعيت فاجعه  
راهی جز انقالب و سرنگونی نظم موجود ندارد   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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و حتا (همين کابينه مدعی شده بود .  بسته است
همين ديروز باز خبرگزاری تسنيم اين ادعا را 

های دولتی را  که کابينه فعلی بدهی)  تکرار کرد
کاهش داده و استقراض از نظام بانکی را به 

ست که براساس  اين در حالی.  صفر رسانده است
آخرين گزارش بانک مرکزی ميزان بدهی دولت 

ها در طول يک سال اول کابينه رئيسی با  به بانک
هزار ميليارد  ٧۴٧درصدی به  ١۵/  ۶رشد 

حجم نقدينگی نيز باز .  تومان رسيده است
 ٣٨های کابينه با رشد باالی  برخالف وعده

هزار ميليارد تومان  ۵۴٠١درصد به باالی 
 .رسيد

اش در  های رئيسی و وزرای باز برخالف وعده
طول اين يک سال و اندی نه تنها بيکاری کاهش 

. نيافت بلکه بر ميزان بيکاران افزوده شد
برخالف شعار رئيسی برای پايان دادن به فقر 
مطلق، تعداد جمعيت زير خط فقر افزايش يافت و 
گرسنگی و محروم شدن از خدمات درمانی به 

هايی از جامعه که تا ديروز اقشار متوسط  گروه
در مورد مسکن نيز .  شدند تسری يافت خوانده می

شرايط حتا بدتر از دوران رکود عميق مسکن در 
ی ساخت يک  کابينه روحانی شده است و وعده

ها  ميليون مسکن در هر سال نيز مانند ديگر وعده
 . در حد شعار باقی ماند

در اواخر مهرماه، فرامرز توفيقی رئيس کميته 
با "  کانون عالی شوراهای اسالمی کار"دستمزد 
هزار  ٢٩٠ميليون و  ١٨که خط فقر به  بيان اين

"تومان رسيده است، گفت دار شدن  اميِد به خانه: 
. سال رسيده است ١٢٣يک کارگر در تهران به 

های تحصيل و ساير  حاال پوشاک، درمان، هزينه
ها بگذاريد، تورم واقعاً  ها را کنار اين داده خرج

اعالم اين مبلغ برای خط فقر در ".  کند بيداد می
ست که برخی افراد مستقل خط فقر را تا  حالی
حال اين .  اند ميليون تومان ارزيابی کرده ٢٨

هايی  ها و مستمری مبالغ را در برابر حقوق
. ميليون تومان هستند ۶بگذاريد که گاه کمتر از 

مرتضی افقه از اقتصاددانان طبقه حاکم در همين 
: های حکومتی گفت رابطه به يکی از رسانه

ميليون نفر زير خط فقر  ۶۵بيش از "
 ).وبسايت خبرآنالين" (هستند

دانند که  کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه می
داران، دزدان و  ها حاکميت سرمايه نتيجه سال

فاسدان بر اين کشور، چيزی جز به قهقرا رفتن 
دانند  ها می شان نبوده است، آن اقتصاد و معيشت

های  که جمهوری اسالمی حکومت يک درصدی
اند و  امروز اما مردم به خيابان آمده.  است  جامعه

خواهند با انقالب خود، تکليف اين رژيم را  می
برای هميشه يکسره کنند چرا که به اين آگاهی 

اند که تنها با سرنگونی اين حکومت  دست يافته
خود   خواست توانند به داری می دزد و فاسد سرمايه

برای زندگی در رفاه و آسايش، برای کار، نان و 
 .آزادی برسند

 
 

اگرچه اين احتمال وجود دارد که دولت ارتجاعی 
و سرکوبگر حاکم که در شرايط حاضر در 

است و در  ور های شديد و عميقی غوطه بحران
ای قرارگرفته  سابقه موقعيت بسيار شکننده و بی

،با کارکنان رسمی نفت وارد گفتگو شود، 
ها بدهد يا حتی امتيازات کوچکی  هايی به آن وعده

ها را از  به کارکنان رسمی صنعت نفت بدهد تا آن
های مبارزاتی مؤثرتری نظير  اتخاذ تاکتيک

اعتصاب بازدارد، اما کارکنان رسمی نفت بايد 
هوشيار باشند و نبايد از يک سوراخ چند بار 

های توخالی مقامات  گزيده شوند و دل به وعده
ها بايد دريافته  درست برعکس، آن.  دولتی ببندند

هايشان درگرو اتحاد و  باشند که تحقق خواست
دست زدن به اعتصاب غذا گرچه .  اعتصاب است

با شرايط سياسی کنونی ناهمخوان و از آن 
تر است، اما اين حرکت نمادين و اخطاری  عقب

بهتر از دست روی دست گذاشتن و در انتظار 
معجزات مقامات دولتی بودن است و گامی 

ويژه اينکه با خودداری از ارسال  پيش است به به
اما .گزارش توليدات روزانه همراه بوده است

قانون ١٠برای عقب راندن دولت و اجرای ماده 
وظايف و اختيارات وزارت نفت اين هنوز کافی 

تنها با اعتصاب و خواباندن چرخ توليد .  نيست
توان دولت را به عقب و پذيرش اين  است که می

کاری را بايد  بنابراين محافظه.  خواست واداشت
کاران را بايد کنار زد و  محافظه.  کنار گذاشت

 .اعتصاب را سازمان داد
کند کارکنان  شرايط سياسی  جامعه ايجاب می

رسمی، کل پرسنل نفت و قبل از همه تمام 
کارگران صنعت نفت  در اتحاد و همبستگی باهم 

. ای را سازمان دهند اعتصابات واحد و گسترده
های  های اعتصاب در همه بخش شرايط و زمينه

کارگری و کارمندی در صنعت نفت، اعم از 
ای و پيمانی  کارگران رسمی، قراردادی، پروژه
امروز تمام .  يا قرارداد مدت معين فراهم است

های  کارگران صنعت نفت در معرض سرکوب
خشن و سيستماتيک دستگاه امنيتی و اطالعاتی 

تهديد و فشار عليه کارگران صنعت .  قرار دارند
ترس از .  نفت هرروز درحال افزايش است
شدت نگران  اعتصاب کارگران نفت، رژيم را به

مزدوران حکومتی و دستگاه .  ساخته است
ها و هشدارهای تلفنی  اطالعاتی رژيم در تماس

که طی دو ماه اخير پيوسته درحال افزايش بوده 
فقط کارگران را به اخراج از کار تهديد  است نه

اند بلکه کارگران پيشرو را حتی به مرگ  نموده
اند که اگر دست از پا خطا کنيد  نيز تهديد کرده

هيچ امنيتی در خيابان برای شما وجود نخواهد 
ارتجاع حاکم تمام تالش خود را به کار  .داشت

بسته است که از اعتصاب کارگران صنعت نفت 
ها،  در سکوهای حفاری، دکل.  جلوگيری کند
برداری و تمام محيط کار، جو  سکوهای بهره

صدها .  پليسی شديدی را به وجود آورده است
های مختلف، مستقيماً مورد تهديد  کارگر در بخش

ای  کارگر پروژه ٢۵٠از .اند و ارعاب قرارگرفته
مهر بازداشت و  ١٩و  ١٨که در اعتصاب 

های وحشيانه  فشار و شکنجه زندانی شدند و تحت
برخی .  اند قرار گرفتند، هنوز تعدادی در زندان

های مزدوران  از اين کارگران براثر شکنجه

تعداد .  اند داده سرمايه، سالمتی خود را ازدست
گروهی از .  اند زيادی هنوز به سرکار برنگشته

بوس از  کارگران پيمانی حفاری که با مينی
خوابگاه عازم محل کار بودند به خاطر سردادن 

جمعی  طور دسته به"  زن، زندگی، آزادی"  شعار
مورد بازخواست و تهديد و بازجويی دستگاه 

 .امنيتی قرار گرفتند
کارگران صنعت نفت نسبت به تمام اين اقدامات 

خشم و نارضايتی .  اند کارانه معترض جنايت
العاده متراکم  درميان کارگران صنعت نفت فوق

امروز .  شده و به مرحله انفجار نزديک شده است
های اتحاد و همبستگی طبقاتی  ازپيش زمينه بيش

های صنعت نفت  درميان کارگران در تمام بخش
های مذبوحانه طبقه حاکم  تالش.شده است فراهم

برای ايجاد نفاق و چنددستگی درميان کارگران 
صنعت نفت با عناوينی چون کارگر رسمی، 

ای،  پيمانی، قرارداد مدت معين  قراردادی،پروژه
باخته است کارگران  و غيره و غيره رنگ

دهی اعتصابات متحد و متشکل  درصدد سازمان
کارگران قراردادی و رسمی نفت در .  هستند

برابر اين اقدامات دست به اعتراض زده و متفقاً 
ها، پايان دادن به فضای  خواهان پايان سرکوب

امنيتی در محل کار، آزادی کارگران زندانی و 
کارگران قراردادی .  عموم زندانيان سياسی هستند

اند اگربه  و رسمی متفقاً هشدار داده
هايشان رسيدگی نشود، اگر به فضای  خواست

پليسی و امنيتی در محيط کار پايان داده نشود و 
اگر کارگران زندانی و زندانيان سياسی آزاد 
نشوند دست به اعتصاب خواهند زد و کار در 

ها را به تعطيلی  تمام سکوهای نفتی و دکل
 .خواهند کشاند

های  شواهد موجود حاکی از آن است که خواست
تر  و اتحاد  سياسی درميان کارگران نفت پررنگ

. شده است و همبستگی طبقاتی کارگران تقويت
های  های محلی موجود در بخش کارگران و تشکل

شوند و مشترکاً درصدد  مختلف به هم نزديک می
. های واحد و فرا واحدی هستند ايجاد تشکل

هايی نيز در اين  کارگران قراردادی و رسمی گام
تمامی شواهد حکايت از آن .اند زمينه برداشته

دارند که کارگران صنعت نفت چنانچه بخواهند 
های اقتصادی و سياسی خود برسند،  به خواست

رهايی .  هيچ راهی جز اتحاد و اعتصاب ندارند
از مشکالت و معضالت گوناگون کارگران و 

های مختلف صنعت نفت  کارکنان در بخش
های متشکل اقتصادی و  درگرو اتحاد و اعتصاب

اتحاد و اعتصاب سراسری در .  سياسی است
کليد بازگشائی راهی است که به  نفت، شاه

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی منتهی 
اين، همان چيزی است که ارتجاع .شود می

شدت از  دار حاکم به اسالمی و کل طبقه سرمايه
ای است که  آن وحشت دارند و درست همان نقطه

درست در همين .  بايد ضربه اصلی را وارد کرد
نقطه هست که بايد به مصاف ارتجاع اسالمی و 

درست در همين .  دار حاکم شتافت  طبقه سرمايه
نقطه است که بايد وارد نبردی گسترده شد، دشمن 

جانبه در منگنه گذاشت و با ضربه  طور همه را به
 .قيام مسلحانه از پای درآورد

 
 

 رهايی از وضعيت
بار اقتصادی، فاجعه   

راهی جز انقالب و سرنگونی  
 نظم موجود ندارد

 از اعتصاب غذای کارکنان رسمی تا 
 اعتصاب سراسری در نفت 
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۶درصفحه   

١از صفحه   

های نارضايتی و  جايی که يکی از ريشه از آن
بار  ها، وضعيت فالکت خروش خشم توده

های گذشته، مجلس و  اقتصادی است؛ در هفته
ی افزايش مجدد حقوق و  کابينه بارها وعده

مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان و نيز 
اما .  بندی معلمان را دادند اجرای طرح رتبه

. رفت، کوه موش زاييد طور که انتظار می همان
ها تصويب طرحی برای  ی آن وعده حاصل همه

افزايش يک ميليون تومانی حقوق کارکنان و 
. هزار تومانی مستمری بازنشستگان بود ٩٠٠

آور کنونی  اين مبالغ نه فقط به نسبت تورم سرسام
هيچ هستند، بلکه بايد تاکيد کرد که اين نيز يکی 

ی حاکمان است که  از تصورات بسيار ابلهانه

٨ 
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ها  برند با افزايش چندرغاز به حقوق گمان می
 .ها را فرونشاند بتوان آتش خشم توده

واقعيت اين است که نظام فاسد جمهوری اسالمی 
و حاکمان دزد آن اساسا به فکر بهبود وضعيت 

با وجود کاهش شديد قدرت .  معيشتی مردم نيستند
خريد مزدبگيران، براساس اخبار منتشره در 

های جمهوری اسالمی، پيشنهاد سازمان  رسانه
برنامه و بودجه برای ميزان افزايش حقوق و 
مستمری کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال 

اين در .  درصد است ٢٠نيز تنها )  ١۴٠٢(آينده 
درصد  ۵٠ست که تورم در آمارهای رسمی  حالی

بار اقتصادی، رهايی از وضعيت فاجعه  
راهی جز انقالب و سرنگونی نظم موجود ندارد   

 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
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