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، )ژانويه ١٩(١۴٠١ديماه  ٢٩روز پنجشنبه 

پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه ای غير الزام 
آور، سپاه پاسداران جمهوری اسالمی و تمامی 

 -از جمله بسيج و سپاه قدس  -نيروهای وابسته اش
. را در فهرست سازمان های تروريستی قرار داد

پارلمان اروپا با تصويب اين قطعنامه، از شورا و 
کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته است تا 
آن ها نيز سپاه پاسداران را در ليست تروريستی 

نمايندگان پارلمان اروپا همچنين .  خود قرار دهند
با تصويب اين قطعنامه خواهان توقف هرگونه 
رابطه مالی و اقتصادی با شرکت های سپاه 
پاسداران يا افراد وابسته به اين نهاد نظامی شده 

 . اند
بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و امور جانبازان، 
از جمله ديگر نهادهايی هستند که نامشان برای 

. تحريم در قطعنامه پارلمان اروپا ذکر شده است
در اين قطعنامه همچنين از اتحاديه اروپا خواسته 

اشخاص و نهادهای مسئول در "شده که تحريم 
را افزايش دهند و برخی "  نقض حقوق بشر

از جمله علی "مقامات جمهوری اسالمی 
ای، رهبر جمهوری اسالمی، ابراهيم  خامنه

جمهور، دمحم جعفر منتظری،  رئيسی، رئيس
نماينده مجلس را که  ٢٢٧دادستان کل کشور و 

 .، تحريم کنند"ها را تشويق کرده بودند اعدام
نمايندگان پارلمان اروپا همچنين از جمهوری 
اسالمی خواسته اند تا با تعيين يک مهلت معين، 
مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات 

آن ها همچنين با   .های قانونی کشور خارج کند
از "  صالحيت قضايی جهانی"اشاره به اصل 

اعضای اتحاديه اروپا خواسته اند در مواردی که 
ظن معقولی از اقدام جنايتکارانه و مسئوليت "

وجود "  المللی های ايرانی بر اساس قوانين بين مقام
 .دارد، آنها را محاکمه کنند

در قطعنامه پارلمان اروپا به رغم اينکه ليست 
بلند بااليی از نهادهای سرکوبگر جمهوری 

به دنبال فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی 
دی انتشار  ٢١کارکنان رسمی صنعت نفت که 

يافت و در آن از کارکنان رسمی نفت در 
تهران، اهواز، عسلويه، ماهشهر، گچساران و "

دعوت "  خيز و عملياتی همه مناطق نفت
دی تجمعات اعتراضی  ٢٧آمده بود روز  عمل به

برپا کنند، کارکنان رسمی نفت در تعداد زيادی از 
نفت و گاز در اين روز  یها ها و شرکت پااليشگاه

شورای هماهنگی در اين .دست به تجمع زدند

دستگاه قضايی جمهوری اسالمی پس از گذشت 
نزديک به يک سال، سجاد حيدرنوا قاتل مونا را 

حيدر .  سال و شش ماه زندان محکوم کرد ٧به 
حيدرنوا برادر سجاد حيدرنوا نيز که پاهای مونا 
را گرفته بود تا قاتل بتواند سر مونا را از تن جدا 

ماه زندان  ۴۵کند به جرم معاونت در قتل به 
 .محکوم شد

سال  ١٧مونا که نام ديگرش غزل بود، تنها 
داشت که سجاد حيدرنوا پسرعمو و شوهرش سر 

 ميدان کسايی اهواز چرخاند تا او را بُريد و در
مادر قاتل پس از !!  بگويد چه مرد باغيرتی است

"قتل مونا گفته بود چپ و راست غيرت و  : 
کردند و وقتی  مردانگی او را تحريک می

همسرش به ايران بازگشت سر بريده او را 
غيرتی  گرداند تا مثال به همه بگويد من آدم بی

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 جای خالی اعتصاب و اتحادی فراگيرتر در نفت

هاست که سران و مقامات نظم پوسيده حاکم  سال
بر ايران، وعده حل معضل امکانات و وسايل 

ويژه در فصل زمستان  گرمايشی مردم را به
تنها بهبودی در اين نياز زندگی  دهند، اما نه می

تر شد  سال وضع وخيم به مردم رخ نداد، بلکه سال
ای رسيده که با  و اکنون اين سير قهقرائی به نقطه

فرارسيدن فصل زمستان ، در سيمای يک 
 . بحران، خود را نشان داده است

گذرد،  در يک ماهی که از فصل زمستان می
کمبود گاز به يک معضل جدی مردم ايران 

مردم در چنگال سرمای سخت و .  شده است تبديل

کشنده زمستان گرفتارند، اما با قطعی و افت گاز 
دهد  اين اتفاق در کشوری رخ می.  رو هستند روبه

ترين مخازن گاز  که پس از روسيه دارنده بزرگ
 .جهان است

ها حاکی است که کسری گاز به بيش از  گزارش 
. ميليون مترمکعب در روز رسيده است ٢٠٠

بسياری از شهرهای کشور با قطعی و کاهش 
رژيم سياسی ورشکسته .  اند فشار گاز مواجه شده

حاکم بر ايران، از وحشت بروز اعتراضات 
سراسری ، نخست گاز بسياری از واحدهای 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 بحران کمبود گاز در ايران

غيرت و "ننگ و نفرت بر اين  ".نيستم
 ". مردانگی

اش  ساله بود او را به عقد قاتل ١٢مونا وقتی 
دار  کودک همسری که در کودکی بچه.  درآوردند

شد، در کودکی بارها از سوی شوهرش مورد 
تجاوز قرار گرفت، بارها از شوهرش کتک 

. که به تنگ آمد و از خانه فرار کرد خورد تا اين
سپس او را با حيله برگرداندند و سرش را 

ننگ و نفرت بر !!  بُريدند، تا بگويند مرد هستند
کار  بودن که انسان را حتا از به"  مرد"اين گونه 

 .کند بيزار می" مرد"بردن کلمه 
همان زمان يکی از آخوندهای فاسد و کثيف 
حکومتی به نام احمد رهدار که مدير يکی از 

مطالعات اسالمی "خور به نام  موسسات مفت

 قحطی گاز در کشوری   
 که بر روی دريايی

 از نفت و گاز
 قرارگرفته است 

 نظامی که در آن جرم روسری از سر برداشتن
 تر است از بُريدن سر يک زن سنگين 
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اسالمی همراه با اسامی تعداد زيادی از اشخاص 
حقيقی و حقوقی جهت تحريم قيد شده اند، اما 
تحريم سپاه پاسداران از جمله محوری ترين 

از آنجايی که اجرای .  خواست اين قطعنامه است
مصوبات خارجی پارلمان اروپا برای شورای 
اروپا الزام آور نيست، لذا نمايندگان جهت 
اجرايی شدن قطعنامه فوق، از شورای اتحاديه 

درخواست کرده   -نهاد اجرايی اين اتحاديه  -اروپا
اند تا تحريم سپاه پاسداران و ديگر موضوعات 
قيد شده در قطعنامه را در در دستور کار خود 

 . قرار دهند
با اين همه و به رغم اينکه اجرای اين قطعنامه 
الزام آور نيست، اما موضوع تحريم سپاه 
پاسداران و قرار گرفتن نام آن در ليست گروه 
های تروريستی اتحاديه اروپا آنچنان برای 
جمهوری اسالمی گران تمام شده است که يک 
روز قبل از اينکه طرح تحريم سپاه در دستور 
کار پارلمان اروپا قرار گيرد، موج سنگينی از 
تهديدات امنيتی توسط مسئوالن نظامی و سياسی 

. جمهوری اسالمی عليه پارلمان اروپا به راه افتاد
اين موج تهديدات، از روزنامه جوان شروع شد 
و با فاصله زمانی کوتاهی اغلب مسئوالن 
جمهوری اسالمی را به واکنش عليه پارلمان 

ابراهيم رئيسی، رئيس جمهوری .  اروپا وا داشت
اسالمی، دمحم قاليباف، رئيس مجلس، احمد 
وحيدی، وزير کشور، حسين سالمی، فرمانده کل 
سپاه پاسداران، نظام الدين موسوی، سخنگوی 
هيات رئيسه مجلس ارتجاع اسالمی، اسماعيل 
کوثری، از فرماندهان سپاه و نماينده فعلی مجلس 
ارتجاع، حسين شريعتمداری، مدير مسئول 
روزنامه حکومتی کيهان و ستاد کل نيروهای 
مسلح جمهوری اسالمی از جمله افراد و 
نهادهايی بودند که نسبت به اين اقدام پارلمان 

 . اروپا واکنش نشان دادند
تندترين واکنش ها از طرف روزنامه جوان 
وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه حکومتی 
کيهان وابسته به خامنه ای، اسماعيل کوثری و 
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 

و "  پاسخ قاطع"ايران بود، که اتحاديه اروپا را به 
روزنامه .  تهديد کردند"  غير قابل تحمل"اقدامات 

ديماه خود  ٢٨جوان، در شماره روز چهارشنبه 
اروپا اگر سپاه را تروريستی اعالم کند، : "نوشت

حسين شريعتمداری، ".  اعالن جنگ کرده است
مدير مسئول روزنامه کيهان خامنه ای نيز روز 

دی، در گفتگو با خبرگزاری  ٢٨چهارشنبه 
فارس گفت، اگر اين حرکت اروپا در مرحله 

به ايران اجازه می "نهايی هم به تصويب برسد، 
دهد نظاميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا را 
گروه تروريستی دانسته و به عنوان تروريست با 

 ". آن ها برخورد کند
بر خالف همه واکنش های تند و تيزی که اين 
تعداد از نهادها و مقامات جمهوری اسالمی در 
مورد تبعات گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست 
تروريستی اتحاديه اروپا از خود نشان دادند، 
احمد وحيدی، وزير کشور جمهوری اسالمی اما 
اين اقدام پارلمان اروپا را بی اهميت خواند و در 

"گفتگو با خبرگزاری فارس گفت هيچ نگرانی : 
نيست و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد 

 ".داد
با اين همه و به رغم ادعای وزير کشور 
جمهوری اسالمی که ظاهرا نگران اين اقدام 
پارلمان اروپا نيست، اما مصوبه پارلمان اروپا، 
همانند آبی که در خوابگه مورچگان ريخته 
باشند، آنچنان جمهوری اسالمی را وحشتزده 
کرده است که روز يکشنبه دوم بهمن، حسين 
سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران و 
اميرعبداللهيان، وزير خارجه جمهوری اسالمی 

به جلسه غير "  برای بررسی پاسخ به اقدام اروپا"
 .علنی مجلس رفتند

آنچه هم اکنون هراس و نگرانی جمهوری 
اسالمی را بر انگيخته است، همانا تبعات سياسی 
اين اقدام پارلمان اروپا است که به لحاظ سياسی و 
اقتصادی دست کم تا همين لحظه نيز شرايط 
داخلی و بين المللی را برای جمهوری اسالمی 

شرايطی که .  بسيار سخت تر از پيش کرده است
با گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم 
ايران در داخل کشور و تاثير گذاری اين 
مبارزات قهرمانانه بر افکار عمومی جهان، 
دولت ها را نيز به موضع سخت تری عليه 

لذا، بر بستر .  جمهوری اسالمی کشانده است
شرايطی که از هم اکنون پارلمان اروپا فراهم 
کرده است، دور از انتظار نيست که شورای 
اتحاديه اروپا هم بخواهد سپاه پاسداران را در 
فهرست گروه های تروريستی اتحاديه اروپا قرار 

اما اين اقدام به لحاظ قانونی محتمال در .  دهد
 .  کوتاه مدت و به فوريت صورت نخواهد گرفت

روال قانونی گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست 
گروه های تروريستی اينگونه است که در ابتدا 
دست کم يک کشور عضو اتحاديه اروپا بايد 
تقاضا کند که سپاه در ليست تروريستی اين 

پس از آن، اين درخواست .  اتحاديه قرار گيرد
همراه با اسناد قابل قبول در کميسيون بررسی اين 
اقدام مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت و در 
نهايت با تاييد تمام اعضای اتحاديه اروپا تبديل به 

عالوه .  قانون شده و جنبه اجرايی پيدا خواهد کرد
بر اين، در سيستم حقوقی و قضايی شورای 
اتحاديه اروپا، ورود به پرونده های تروريستی 

از آنجا که .  ماه يک بار صورت می گيرد ۶هر 
رسيدگی به اين موضوع تا روز يکشنبه دوم 
بهمن، در دستور کار نشست روز دوشنبه 
شورای وزيران اتحاديه اروپا قرار نگرفته است، 
طبيعتا رسيدگی برای گنجاندن نام سپاه پاسداران 
در ليست تروريستی اتحاديه اروپا دست کم تا چند 

با اين همه می .  ماه ديگر صورت نخواهد گرفت
توان گفت که قطعنامه پارلمان اروپا از هم اکنون 
تاثيرات سياسی و عملی خود را در تشديد فشار 
بر دولت ايران و شدت بخشيدن به تحريم های 

اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسالمی گذاشته 
به طوری که سخنگوی وزارت خارجه .  است

آلمان روز جمعه اعالم کرد، انتظار می رود در 
نشست روز دوشنبه، وزرای اتحاديه اروپا بر سر 
تحريم تعداد بيشتری از اعضای سپاه پاسداران با 

 . هم توافق کنند
تا همين جای کار هم روشن است که با تصويب 
قطعنامه غير الزام آور پارلمان اروپا، فشارهای 
جهانی عليه جمهوری اسالمی افزايش يافته و اگر 
اوضاع به همين روال هم پيش برود، شرايط 
برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست 
گروهای تروريستی اتحاديه اروپا و به تبع آن راه 
اعمال فشار سياسی و اقتصادی بيشتر بر 

چرا که .  جمهوری اسالمی هموارتر خواهد شد
تصويب قطعنامه پارلمان اروپا و درخواست آنان 
از شورای اتحاديه اروپا در گنجاندن نام سپاه 
پاسداران در ليست تروريستی اين اتحاديه، از هم 
اکنون  تنش های ميان جمهوری اسالمی و 
اتحاديه اروپا را به چنان نقطه حادی رسانده است 
که بازگشت به شرايط گذشته مشکل و تا حدودی 

 .غير ممکن کرده است
پوشيده نيست، تحريم احتمالی سپاه پاسداران و 
گنجاندن نام آن در فهرست تروريستی اتحاديه 
اروپا صرفا در تنگنا گذاشتن جمهوری اسالمی 

اين .  به لحاظ سياسی و نظامی خالصه نمی شود
اقدام اتحاديه اروپا از جنبه اقتصادی هم تبعات 
منفی بسيار بااليی را برای جمهوری اسالمی به 

هم اينک درصد بااليی از اقتصاد .  همراه دارد
ايران زير سيطره سپاه پاسداران و نهادهای 

روشن است با تروريست .  متعلق به آن است
معرفی شدن سپاه پاسداران، تمامی شرکت هايی 
که با اين نهاد نظامی و تروريستی قراردادهای 
اقتصادی، تجاری و بازرگانی دارند، برای اينکه 
خود اين شرکت ها مورد جريمه و تحريم های 
ثانويه اتحاديه اروپا قرار نگيرند، الزاما و اجبارا 
از بستن قرارداد اقتصادی و تجاری با سپاه 

ترديدی نيست اين .  پاسداران پرهيز خواهند کرد
شرکت ها منتظر تصميم شورای اتحاديه اروپا 
نخواهند ماند، بلکه از هم اکنون تحت تاثير تبعات 
سياسی قطعنامه پارلمان اروپا در مسير فاصله 

. گرفتن از سپاه پاسداران حرکت خواهند کرد
اگرچه در شرايط کنونی، اتحاديه اروپا فاقد يک 
اراده سياسی الزم برای گنجاندن نام سپاه 
پاسداران در ليست تروريستی خود است، اما اگر 
اوضاع در روندی که فعال جمهوری اسالمی در 
آن قرار دارد، پيش برود، وقوع چنين اقدامی 

چرا که چشم انداز روند .  دور از انتظار نيست
کنونی، نه کاهش تضادها بلکه تشديد تضاد ميان 
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های  ها و اطالعيه مضمون بيانيه.ديگری قرار دهد
راديکال،با اقدامات عملی و مستقل و مؤثر 

اين فاصله در اسرع .  متأسفانه فاصله زيادی دارد
 .وقت بايد پرشود

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که عالوه بر 
هزار کارکنان رسمی نفت، چند برابر اين  ۶٠

تعداد، کارگران رسمی و قراردادی، پيمانی و 
قرارداد معين در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی 

شدت  مشغول به کار هستند که جملگی به
اين کار .  شوند اند و وحشيانه استثمار می ناراضی

تاکنون اعتصابات متعددی  ٩٩گران نيز از سال 
ازجمله چند اعتصاب سراسری را سازمان 

 .اند داده
رژيم جمهوری اسالمی برای ايجاد نفاق و 
چنددستگی درميان کارگران،  صنعت نفت را 

های مجزا و منفک از  تکه نموده و به بخش تکه
ارتجاع حاکم با دامن زدن .هم تبديل ساخته است

آگاهانه بر تبعيض ميان کارگران و کارمندان از 
يکسو و ميان کارگران رسمی و غيررسمی از 

های  سوی ديگر، همچنين با واگذاری بخش
گوناگون نفت و گاز و پتروشيمی به بخش 

ساله برآمده از ديرکرد در  پرداخت بک پی ده  -٣
 انجام ماده ده طبق قانون

اصالح و بهبود وضعيت نابسامان خدمات   -۴
 درمانی وزارت نفت

وکاست پاداش پايان بازنشستگی  کم پرداخت بی  -۵
 همچون گذشته در وزارت نفت

رسيدگی درخور و شايسته بازنشستگان   -۶
صنعت نفت و بهبود زندگی اين بخش از بزرگان 

 صنعت نفت
تعديل بهنگام  مدرک کارکنان و آسان نمودن    -٧

 چگونگی تعديل
 های کارکنان  ساماندهی سمت -٨
کننده  رسيدگی به وضعيت نابسامان و نگران  -٩

 صندوق بازنشستگی نفت و اصالح اساسنامه آن
ما را به :"  و در پايان چنين هشدار داده بود

هماوردی نخوانيد، چون سخت پشيمان خواهيد 
 " شد

هشدارهای شورای هماهنگی خوب است، 
تنهايی کاری  از  ها عالی است اما به گيری موضع

اين واقعيت ملموس و .  برند پيش نمی
انکاری است که شورای هماهنگی  غيرقابل

هرچقدر از بازی در بساط مقامات وزارت نفت 
و توهم نسبت به مسئولين آن بيشتر فاصله گرفته، 

های آن نيز  ها و اطالعيه مضمون بيانيه
دهی  تر شده و درهمان حال سازمان راديکال

يابی به  اقدامات مستقل اعتراضی برای دست
تر  های کارکنان رسمی نفت نيز پررنگ خواست

گرچه وزارت نفت يا کل دستگاه دولتی .شده است
گونه اقدامات از نمونه تجمع سراسری در  به اين

دی اعتنای چندانی ننموده و  ٢٧آذر و ٢۶
موفقيتی در اين حد که وزارت نفت را وادار به 

کم خواست  که دست نحوی نشينی کند به عقب
قانون وظايف و اختيارات  ١٠اجرای ماده 

کسب .وزارت نفت را بپذيرد در برنداشته است
نشينی و  موفقيت و وادار کردن دولت به عقب

ها و اقدامات  ها، مستلزم تالش پذيرش خواست
ديگری است که مبارزه در نفت را روی ريل 

ضمن "  بازی به پايان رسيد"  فراخوان با عنوان
های قالبی مقامات  ها و وعده دروغ اشاره به 

وزارت نفت و پشت گوش انداختن اجرای ماده 
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، عزم  ١٠

دهی يک کارزار مبارزاتی  خود را برای سازمان
دی  ٢۴در تکميل اين فراخوان روز .  نشان داد

نيز فهرست شهرها و مراکز نفت و گاز و 
اطالعات و جزئيات مربوط به ساعت و محل 

در اين .  تجمع در هر واحد را نيز اعالم کرد
شده فوق،اسامی  فهرست عالوه بر شهرهای اعالم

چندين شهر و محل ديگر ازجمله آبادان، 
اصفهان، ايالم، اراک، الوان، خارک، المرد، 

اين .شود مشهد، شيراز، بندرعباس نيز ديده می
داد که شورای هماهنگی برخالف  نشان می

دهی  دی که از تبليغ و سازمان ١٠فراخوان تجمع 
خوبی برخوردار نبود و استقبالی از آن نشد، اين 

دهی  بار همراه با انتشار فراخوان، وارد سازمان
دی کارکنان رسمی نفت  ٢٧روز .نيز شده است

ها شهر و مرکز نفت و گاز ازجمله در  درده
اهواز، پااليشگاه آبادان، پااليشگاه دوم 
پارسيان،پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی 

های نفتی خارک، ستاد نفت و  در عسلويه،پايانه
برداری نفت و گاز غرب  گاز مشهد ،شرکت بهره

منطقه عملياتی ايالم، شرکت پااليش گاز فجر 
جم، شرکت فالت قاره، شرکت گاز استان 
فارس،نفت و گاز پارس، آغاجاری، نفت و گاز 
دهلران، نفت و گاز پارس عسلويه، نفت و گاز 
گچساران و چند واحد ديگر تجمعات اعتراضی 

 .برپا کردند
دی اگرچه در نه  ٢٧برگزاری تجمع سراسری 

در تمام مراکز موردنظر فراخوان اما نسبت به 
دی برگزار شود آشکارا  ١٠تجمعی که قرار بود 

پيش بود و با استقبال نسبتاً خوبی از  گامی به
بعد از .  طرف کارکنان رسمی نفت مواجه شد

آذر سال جاری، اين دومين تجمع  ٢۶تجمع 
يک  اگرچه هيچ.  گسترده کارکنان رسمی نفت بود

از اين تجمعات هنوز به سطح تجمعات باشکوه 
شورای .  اند بازنگشته ١۴٠٠و  ١٣٩٩های  سال

" هماهنگی در بيانيه پايانی اين تجمع با عنوان
که همان "   خريم  ديگر نان را به قيمت جان نمی

دی منتشر شد، بار ديگر خواهان  ٢٧روز 
 ٩رسيدگی به مطالبات کارکنان رسمی شد که در 

 .شده بود بند به شرح زير تنظيم
قانون  ١٠وچرای، ماده  چون انجام بی  -١

 اختيارات و وظايف وزارت نفت
بهبود جدول بدو استخدام ماده يادشده   -٢
که همه کارکنان با هر شرايطی با توجه  نحوی به

 .های کنونی از آن سود ببرند به تورم

 جای خالی اعتصاب و اتحادی فراگيرتر در نفت
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 جای خالی اعتصاب و اتحادی فراگيرتر در نفت

های پيمانکاری و تقسيم  خصوصی و شرکت
کارگران به رسمی، قراردادی، پيمانی، قرارداد 
معين، ارکان ثالث و غيره، هم در برابر اتحاد 

کارگران و هم اتحاد کارگران و کارکنان مانع 
حال با تحميل بدترين  ايجاد نموده و هم درعين

شرايط بر نيروی کار شاغل در نفت، حلقه 
استثمار و بی حقوقی شديد بر گردن نيروی شاغل 

اين شرايط تحميلی .تر نموده است در نفت را تنگ
طبقه حاکم را به نفع اتحاد يکپارچه کارکنان نفت 

 .بايستی بر هم زد
کارکنان رسمی صنعت نفت بايد از دايره بسته و 
سکت کارکنان رسمی به درآيند و دست اتحاد 

سوی کارگران اعم از رسمی يا غيررسمی  به
دراز کنند تا در هماهنگی باهم يک حرکت عظيم 

نيروی کار .  اعتراضی را در نفت سازمان دهند
شاغل در نفت بايد هوشيار باشد و با ترفندهای 
طبقه حاکم برای ايجاد نفاق و چنددستگی مقابله و 

اتحاد کارگران نفت و اتحاد .  آن را خنثی کند
کارگران و کارمندان نفت آن اهرم قوی و 
نيرومندی در مبارزه  کارکنان نفت است که کل 

شدت از آن وحشت دارد  ارتجاع و طبقه حاکم به
ای  و برای جلوگيری از اين اتحاد به هر وسيله

نيروهای آگاه شاغل در نفت .  زند چنگ می
مجدانه بايد با اين سياست مقابله و راه اتحاد تمام 

. کارگران و پرسنل شاغل در نفت را پيدا کنند
نيروهای جوان و آگاه درميان کارکنان صنعت 

ويژه  کار درون کارکنان به نفت بايد اليه محافظه
در داخل شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان 
رسمی صنعت نفت را کنار بزنند و در اين راه 

 ١٠کافی نيست مدام از اجرای ماده .  تالش کنند

های ديگری  بسيار خواست.  قانون صحبت شود
هم هستند که ميان کارگران و کارکنان مشترک 

تواند مبنايی برای اين اتحاد  است و می
ها و  افزايش دستمزد، بهبود وضعيت بيمه.باشد

خدمات بهداشتی و درمانی، رسيدگی به وضعيت 
بازنشستگان، قرارداد دائمی و تضمين شغلی، 

اطالعاتی از محيط کار،   -برچيدن فضای امنيتی
های امنيتی و قضايی،  سازی پايان دادن به پرونده

آزادی بيان و حق ايجاد تشکل و اعتصاب،آزادی 
کارگران زندانی، آزادی معلمان، دانشجويان و 
جوانان و ساير زندانيان سياسی، منع اعدام و 

تواند و بايستی در رأس  شکنجه و غيره می
تا .  مطالبات نيروی کار شاغل در نفت باشند

جايی که به کارگران پيمانی و قراردادی نفت 
شود، بارها از تجمعات و مطالبات  مربوط می

ها اعالم  کارکنان رسمی نفت حمايت کرده ، با آن
همبستگی نموده و از ضرورت اتحاد سخن 

اکنون وقت آن است که کارکنان رسمی .  اند گفته
تر کنند، از دايره بسته  نفت افق ديد خود را وسيع

و مبارزه و مطالبه اخص کارکنان  ١٠ماده 
رسمی نفت پا را فراتر نهند و اتحاد در نفت را 

جای .های مبارزاتی خود قرار دهند در اولويت
کارگران پيشرو .  اتحاد در نفت خيلی خالی است

و پرسنل آگاه نفت در پر کردن  اين جای خالی، 
 .نقش و وظيفه مهمی بردوش دارند

از سوی ديگر تجربه اعتراضات و تجمعات 
محدود و مکرر کارکنان رسمی نفت تاکنون به 
اين کارکنان نشان داده است که اين تجمعات از 

تجمع .  شود طرف مقامات دولتی جدی گرفته نمی
موقت در محل کار و در همان حال ادامه کار و 
پرهيز از خواباندن چرخ توليد، در تقابل با 

. کارفرما و دولت کار آيی الزم را نداشته است
پرسنل رسمی نفت بايد از اين مرحله عبور کنند 
و تاکتيک اعتصاب و خواباندن چرخ توليد را در 

ارتجاع حاکم را بايد .  دستور کار خود قرار دهند
زور وادار کرد حرف کارگران و پرسنل نفت  به

تجمعات .  را بشنود و به خواست  آنان گردن نهد
فقط تأثير الزم در عقب  موقت در محل کار نه

راندن کارفرما ندارد، بلکه دولت و نيروی 
تواند از برپايی تجمع  آسانی می سرکوب آن به

 ٢٧در همين تجمع سراسری روز .  جلوگيری کند

دی، نيروهای سرکوب در عسلويه محل تجمع را 
به اشغال خود درآوردند و بازور و تهديد کسانی 

. فرستادند را که درحال تجمع بودند به داخل می
در جاده اصلی روبروی پااليشگاه دوم نيز جلوی 
کسانی را که قصد ملحق شدن به تجمع داشتند 

نفر را نيز  ۶گرفتند و مانع اين کار شدند و 
بازداشت کردند و در کل مانع برگزاری تجمع 

اين نخستين بار نيست که سرکوبگران .  شدند
محل تجمع کار گران و کارکنان نفت را اشغال 

در .  شوند کنند و مانع برگزاری تجمع می می
 ١٢تجمع بزرگ کارکنان رسمی نفت مورخ 

شهريور نيز درست به همين شکل عمل کردند و 
تر از آن نيز باز  قبل.  مانع برگزاری تجمع شدند

در تجمع کارکنان .  همين تجربه تکرار شده بود 
بهمن  ۴رسمی نفت مقابل وزارت نفت مورخ 

نيز محل تجمع به اشغال نيروهای  ٩٩سال 
سرکوب درآمد و مانع برگزاری تجمع 

کارکنان رسمی نفت با توجه به اين تجارب .شدند
بايد از اين مرحله عبور کنند و تاکتيک اعتصاب 
و خواباندن چرخ توليد را در دستور کار خود 

 . قرار دهند
نفت درحال حاضر از خأل اتحاد و اعتصاب 

آنچه امروز بايد در دستور .شدت در رنج است به
کار هر نيروی آگاه و پيشرو صنعت نفت باشد 

اتحاد، نيمی .  تالش برای پر کردن اين خأل است
ازآن نوبت  پس.کند از مشکل را برطرف می

اعتصابی که کارگران و کارکنان .  اعتصاب است
اگر چنين .  رسمی و غيررسمی را در برگيرد
فقط وزارت  اتحاد و اعتصابی سازمان يابد، نه

نفت را وادار به عقب نشينی می کند، بلکه قادر 
است همه کارفرمايان و پيمانکاران و کل دستگاه 

کارکنان رسمی نفت .زانو درآورد دولتی را به
های خود خطاب به دولت و  دريکی از بيانه

زمانی به خود خواهند آمد "اند وزارت نفت نوشته
اکنون بايد اميدوار بود ."  که بسيار دير شده است

که کارکنان رسمی نفت پيش از آنکه ديگر دير 
شده باشد به خود آيند و اتحاد و اعتصاب را 

 .سازمان دهند
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است، در رابطه با اين جنايت فجيع "  فتوح انديشه
"گفته بود در اين قضيه يک مرد ايرانی مورد : 

ظلم قرار گرفته و از شرايط عادی خارج شده و 
ننگ و نفرت بر اين تفکر، ".  غيرت ورزيده

 .ننگ و نفرت بر اين مذهب
باک و  در پی قتل مونا، غزل زنان عاشق، بی

آزاده با هزاران آرزوی پاک و زيبا برای 
در  ٩۵٨زندگی، ما در نشريه کار شماره 

، "زن ناموس کسی نيست"ای با عنوان  مقاله
"نوشته بوديم ساله، غزل سوزناکی  ١٧مونای : 

بهمن، در شنبه  ١۶اش در  گونه که قتل داعش
سياه اهواز، قلب هر انسانی را به درد آورد، 

زده، در اوج تنهايی، در اوج نااميدی،  وحشت
زد، چشم  برای زنده ماندن، دست و پا می

انداخت به اميد راه نجاتی، با چشمانی از  می
کس  ای، اما هيچ دهنده حدقه درآمده، به اميد نجات

مونا وحشيانه .  نبود که اين کودک را ياری کند
سر او در خيابان  سر بريده شد و تن بی
سجاد هيواليی که .  ناصرخسرو اهواز رها شد

پنداشت و مونا را ناموس  خود را مالک مونا می
خود، با سر بريده و غرق در خون مونای 
کوچک سوار ماشين شد تا سر او را در ميدان 
کسايی به نمايش بگذارد، با کاردی بلند و خونين 
در يک دست و در دست ديگر سر آغشته به 

هيوال با لبخندی بر لب که .  خون مونای کوچک
گويی از فتحی بزرگ بازگشته است، جنايت 
فجيع و وحشيانه خود را به نمايش گذاشته بود، 

سالح و  جنايتی بزدالنه يعنی کشتن مونای بی
که به همگان نشان دهد چه  دفاع، فقط برای اين بی

ست، و چه حقارت و حماقتی در  مرد با غيرتی
مونای کوچک رفت با تمام .  اين غيرت است

اش، با تمام  آرزوهای کوچک کودکانه
ساله، غزل  ١٧غزل .  اش برای زندگی آرزوهای

سوزناک تمام کودکان و زنانی که به جرم 
ناموس کسی بودن، به قتلی دردناک محکوم 

 ".شدند
چنين  دستگاه قضايی جمهوری اسالمی قاتل را هم

از حيث جنبه عمومی ايراد "ماه زندان  ٨به 
جدا از .  محکوم کرد"  ضرب و جرح عمدی

ماه هيچ تاثيری در مدت زندان قاتل  ٨که اين  اين
ندارد، اين نکته مهم است که از نظر دستگاه 
قضايی، مجازات گرداندن سر بُريده مونا در 

حال همين را .  ماه حبس است ٨خيابان تنها 
مقايسه کنيد با احکامی که دستگاه قضايی برای 
زنان، دانشجويان، نويسندگان، کارگران، 
  معلمان، هنرمندان و ديگر زندانيان سياسی به

و مانند "  اخالل در نظم و امنيت عمومی"بهانه 
کند و  های طوالنی مدت محکوم می آن به حبس

البته فراموش نکنيم که در اين دستگاه قضايی 
شد يعنی اگر  اگر جای مقتول و قاتل عوض می

مونا قاتل بود و سجاد حيدرنوا مقتول، حکم مونا 
اعدام بود و چه موناهايی که به همين دليل اعدام 

 .شدند
الزم به تاکيد دوباره است که حتا در جنايات 
هولناکی مانند قتل مونا، ما با صدور و اجرای 
حکم اعدام مخالف هستيم و اعدام را قتل عمد 

از آن طرف، اين نيز بر همگان .  دانيم دولتی می
روشن است که جمهوری اسالمی در طول عمر 

اش از ابزار اعدام و زندان برای سرکوب  ننگين
در رابطه با .  ها بهره جسته است و ارعاب توده

خشونت عليه زنان نيز بايد بر نقش دولت در اين 
در دولت جمهوری اسالمی .  موضوع تاکيد کرد

عنوان يک دولت دينی، قوانين حاکم بر  به
های  های اسالمی، قوانين ارتجاعی دوران دادگاه
ی تاريخی هستند، يعنی همان چيزی که  شده سپری

دولت .  غايت ارتجاعی اسالم آمده است در دين به
جمهوری اسالمی جدا از اين قوانين ارتجاعی، 

ی  همواره مبلغ فرهنگ مردساالری، برپايه
تفکرات مذهبی و متعلق به دوران فئودالی و حتا 

هيوالهايی مانند سجاد .  داری بوده است برده
حيدرنوا و حيدر حيدرنوا که چنين جنايات 

شوند، در واقع  ای را مرتکب می وحشيانه
خودشان نيز قربانيان مناسبات اجتماعی و 
فرهنگ ارتجاعی موجود  و تبليغ آن توسط 

 .از جمله در شکل قانون هستند  جمهوری اسالمی
بعد از قتل مونا، آخوند مرتجع و فاسد منتظری 
دادستان کل جمهوری اسالمی بدون نام بردن از 

"وی، گفته بود کرد اين  از کارهايی که زن می: 
بود که تصاوير خود را از طريق اينستاگرام 

فرستاد که اين اتفاق رخ داد و  برای شوهرش می
اين شوهر وقتی ديد که زن در دامن اجنبی است 
حرکت زشت و مشمئزکننده را مرتکب شد و 
منشأ اين جنايت فضای مجازی بود و اگر بخواهم 
از اين مصاديق و آثار فضای مجازی در 

ها بگويم بايد بدانيم که همگی حساب شده  خانواده
ها در کل  به طور معمول دادستان".  است

شان دفاع از حقوق مقتول و  کشورها، وظيفه
محکوم کردن قاتل است، اما تنها در جمهوری 

گونه وقيحانه  اسالمی است که دادستان کل آن اين
های  دهد تا مونا و شبکه به خود اجازه می

. کند ساز بريدن سر مونا اعالم  اجتماعی را زمينه
توان انتظار ديگری از دستگاه  براستی که نمی

قضايی و مسئوالن آن در جمهوری اسالمی 
ساله نيز که  ١۴قاتل رومينا اشرفی دختر .  داشت

سر او را با داس بريده بود، قاتلی که اسم پدر را 
های اسالمی  بر خود گذاشته بود، در همين دادگاه

خود ولی قاتل سال زندان محکوم شد، چون  ٩به 
ننگ و نفرت بر اين !!  شد دم مقتول محسوب می

 .دستگاه قضايی
پيشه،  اما همين دستگاه قضايی فاسد و جنايت

جوانان، زنان، کارگران، معلمان، دانشجويان، 
نويسندگان، هنرمندان و ديگر معترضان را به 

ترين  خاطر اعتراض به ناديده گرفتن بديهی
ها زندان و  شان در اين نظم ظالمانه، به سال حقوق

 ۵٠٠جدا از بيش از .  کند حتا اعدام محکوم می
فشانده اعتراضاتی که با خاکسپاری ژينا آغاز  جان

شد، و جدا از زندانيانی که در زير شکنجه جان 
فشاندند، تاکنون چهار زندانی سياسی اعتراضات 

زندانی سياسی ديگر  ٢٠و حدود   اخير اعدام شده
 .با خطر اعدام روبرو هستند

جواد روحی يکی از اين زندانيان سياسی است که 
ای در نوشهر دستگير و  در اعتراضات توده

دادگاه ضد انقالب ساری او را به سه بار اعدام 
او گفت "  وکيل تسخيری"حتا .  محکوم کرده است

که اتهامات مندرج در پرونده جواد روحی واهی 
در روزهای اخير، بيتا حقانی نسيمی دختر .  است
ساله معترض و دانشجوی رشته گرافيک که  ٢٢

ای در ساری دستگير شده  در اعتراضات توده
سال  ١٨بود، توسط دادگاه ضد انقالب ساری به 

 .ها زندان محکوم شد و چه بسيارند از اين نمونه
های جمهوری اسالمی حتا برداشتن  دادگاه در بی

روسری از سر و مخالفت با حجاب اجباری 
اش بيش از بريدن سر يک زن و در معرض  جرم

. تماشا گذاشتن سر بريده او در مالءعام است
مژگان کشاورز، صبا کرد افشاری، ياسمن 
آريانی، منيره عربشاهی تنها چند تن از زنان 
مخالف حجاب اجباری هستند که هم اکنون در 

محسن برهانی که به دليل .  برند زندان بسر می
مخالفت با حکم اعدام از دانشگاه تهران جايی که 

کرد اخراج شده  به عنوان استاد دانشگاه کار می
"است، در توئيتر در اين رابطه نوشت ها  حبس: 

 ٧/  ۵:  بريدن سر در مالعام:  را مقايسه فرماييد
سال، فرستادن فيلم  ١٠:  سال، چرخاندن روسری

 نظامی که در آن جرم روسری از سر برداشتن
 تر است از بُريدن سر يک زن سنگين 
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 نظامی که در آن جرم روسری از سر برداشتن
 تر است از بُريدن سر يک زن سنگين 

٢از صفحه   

سال، شرکت در تجمع  ١٠:  ها برای اونوری
 ".سال ۵: سال، گذاشتن استوری ۵: دانشجويی

رضا شهابی، حسن سعيدی، کيوان مهتدی، جعفر 
ابراهيمی، رسول بداقی و دمحم حبيبی چند تن ديگر 

های  خاطر فعاليت از زندانيان سياسی هستند که به
خود در راستای دفاع از حقوق کارگران و 

رضا .  اند ها زندان محکوم شده معلمان به سال
شهابی به شش سال زندان محکوم شد، او پيش از 

. اين نيز بارها بازداشت و به زندان افتاده بود
دادگاهی که  نيز در بی ٩٠رضا شهابی در سال 

سال  ۵رياست آن را صلواتی برعهده داشت به 
 .زندان محکوم شده بود

جمهوری اسالمی اما فقط به شکنجه در دوران 
بازجويی و صدور احکام زندان برای معترضان 

کند، زندانی در تمام دوران زندان با  بسنده نمی
. های جسمی و روحی روبروست شکنجه

ها بر کسی پوشيده  بار زندان وضعيت فاجعه
های  در روزهای گذشته نيز گزارش.  نيست

متعددی از وضعيت زندانيان سياسی و عادی در 
آباد شيراز، اوين و  های فشافويه، عادل زندان

زندانی سياسی حسن .  گوهردشت منتشر شده است
فيروزی که در اعتراضات اخير دستگير شده 
بود، به دليل انتشار يک فايل صوتی از وی در 

های اجتماعی که در آن از مردم ايران می  شبکه
خواهد کاری کنند تا بتواند يک بار ديگر دختر 
نوزادش را در آغوش بکشد، به شدت شکنجه 

اکنون در اثر شکنجه به کما فرو  شود و هم می
حنانه دختر حسن به هنگام بازداشت .  رفته است
دمحم .  روز بود که به دنيا آمده بود ١٨وی تنها 

اختياريان يکی ديگر از زندانيان سياسی 
بازداشت شده در اعتراضات اخير است که در 
اثر شليک گلوله زخمی شد اما به دليل عدم 
رسيدگی پزشکی و گسترش عفونت امروز در 

 .اروپا و جمهوری اسالمی است
بر کسی پوشيده نبوده ونيست که سياست اروپا و 
غرب در برخورد با جمهوری اسالمی تا پيش از 
اوج گيری جنبش انقالبی مردم ايران همواره به 
تاسی از احيای توافق برجام بر اساس مماشات و 

اما .  تعامل با جمهوری اسالمی استوار بود
مبارزات قهرمانانه توده های مردم ايران و 
حماسه آفرينی زنان ايران در چند ماه گذشته 
بسياری از تعامالت جهانی با جمهوری اسالمی 

به حاشيه رفتن احيای توافق برجام .  را تغيير داد
نخستين بازتاب مبارزات سلحشورانه توده های 
مردم ايران در عرصه جهانی بود که تاثيرات 
خود را بر دولت های مدافع احيای برجام گذاشته 

طی ماه های گذشته هم دولت آمريکا و هم .  است
دولت های فرانسه، آلمان و انگليس به دفعات 
اعالم کرده اند که موضوع احيای توافق برجام 
ديگر الويت آنان نيست و در شرايط کنونی 
سياست آنان بيشتر روی مبارزات داخل مردم 

. اما اين تمام ماجرا نيست.  ايران متمرکز است
چرا که تا پيش از اين نيز جمهوری اسالمی به 
شدت مردم ايران را سرکوب و کشتار می کرد، 
اما اين دولت ها به بهانه موضوع هسته ای ايران 
همواره چشم خود را بر تمام بی رحمی های 
جمهوری اسالمی می بستند و بی وقفه از در 

. مماشات با جمهوری اسالمی حرکت می کردند
درست است که اينبار با گسترش مبارزات مردم 
ايران جمهوری اسالمی بيش از هر زمان ديگری 
نزد جهان و جهانيان مفتضح شده است و از اين 
نظر دولت های غربی نيز اميد چندانی به 
ماندگاری جمهوری اسالمی ندارند، اما عامل 
ديگری هم در اين تغيير سياست غرب تاثير گذار 
بوده و آن حمايت جمهوری اسالمی از روسيه در 

 . جنگ با اوکراين است
حمايت بی چون و چرای جمهوری اسالمی از 
روسيه در تجاوز اين کشور به اوکراين و کمک 
پهبادی ايران به ارتش روسيه، از جمله عوامل 
ديگری است که همراه با تاثير مبارزات 
سلحشورانه مردم ايران، سبب تشديد تضادهای 
ميان جمهوری اسالمی با آمريکا و اتحاديه اروپا 

تشديد تضادهايی که هم اينک گوشه .  شده است
هايی از آن در قطعنامه پارلمان اروپا برای 
گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروريستی 

قطعنامه ای که به .  اتحاديه اروپا تجلی يافته است
رغم اينکه فعال برای شورای اتحاديه اروپا الزام 
آور نيست، اما تا همين جا نيز به لحاظ سياسی 
تبعات سنگينی برای جمهوری اسالمی داشته و 
لذا به شدت خشم هيئت حاکمه ايران را برانگيخته 
و چه بسا در صورت عملی شدن، ممکن است به 
واکنش هايی هم از طرف جمهوری اسالمی عليه 

 .منافع اتحاديه اروپا منجر گردد
 

تبعات قرار گرفتن نام سپاه 
 در ليست تروريستی 

 .کما است و شايد هرگز به زندگی برنگردد
اين است عدالت در جمهوری اسالمی و دستگاه 
قضايی آن که در خدمت حفظ اين نظم ظالمانه، 

 . فاسد، ارتجاعی و پوسيده است
تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری 

توان شاهد برقراری  ست که می حکومت شورايی
حکومت شورايی .  عدالت در سيستم قضايی بود

های  سيستم قضايی کنونی را منحل و دادگاه
در حکومت .  مردمی را ايجاد خواهد کرد

شورايی، قضات نيز مانند ديگر مقامات دولتی، 
حکومت .  انتخابی و قابل عزل خواهند بود

های تفتيش و  چنين تمامی دستگاه شورايی هم
سانسور، جاسوسی و شکنجه را منحل و تمامی 
اين گونه اقدامات را بدون قيد و شرط ممنوع 

حکومت شورايی مخالف مجازات اعدام .  کند می
خواهد بود و فوری اين مجازات غيرانسانی را 

در حکومت شورايی تمامی مردم .  کند ممنوع می
از حق داشتن وکيل از لحظه دستگيری و دادگاه 

تواند اين حق  علنی برخوردارند و هيچ مقامی نمی
در حکومت شورايی .  را از آحاد مردم بگيرد

ترين شکلی وجود خواهد داشت،  آزادی به کامل
قيد و شرط بيان و انديشه، آزادی  آزادی بی

اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی اتحاديه و 
تواند آزادی  در اين حکومت هيچ کس نمی.  غيره

را از ديگران سلب کند و اين گونه است که 
کس به خاطر ابراز عقايدش، به خاطر  هيچ

اعتراض، به خاطر تشکيل حزب و يا اتحاديه و 
در واقع در .  شود مانند آن دستگير و مجازات نمی

حکومت شورايی نه تنها کسی به اين داليل 
شود بلکه حکومت شورايی مشوق  مجازات نمی

های آزاد  گسترش آزادی است، چرا که تنها انسان
توانند آگاهانه از حکومت خود،  هستند که می

 .يعنی حکومت شورايی پاسداری و دفاع کنند
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 قحطی گاز در کشوری که                    
 بر روی دريايی از نفت و گاز قرارگرفته است 

 
 

 
 !مردم زحمتکش و ستمديده ايران 

 
داری حاکم بر ايران،  هرروزش فاجعه جديد و ديگری برای ما مردم  گرای پاسدار نظام سرمايه ادامه حيات ننگين رژيم اسالم

 .ايران است
 

اند،  های رژيم جبار و جنايتکار اسالمی برخاسته گرانی، بيکاری، فقر، گرسنگی، کشتار جوانانی که به اعتراض عليه ستمگری
گذرد، فاجعه ديگری  زده می هرروزی که در اين کشور فالکت.  رو هستيم ها روبه تنها مصائبی نيستند که ما مردم ايران با آن

 . دهد رخ می
زمستان فرارسيده  و هوا سرد است، اما .  ای برای مردم ايران ساخته است نظام ستمگر حاکم بر ايران، از طبيعت نيز فاجعه

. بايد از سرما عذاب بکشند و جان بدهند.  اند مردم ايران از امکانات گرم کردن خانه و محل کار و زندگی خود محروم شده
های خود هستند  پايان جيب اند که فقط در فکر پر کردن بی مشت استثمارگر، دزد و غارتگر حاکم چرا؟ چون در اين کشور يک

. باران هم  که ببارد برای ما فاجعه است، برف ببارد فاجعه است.  و مطلقاً در فکر تأمين وسايل معاش و رفاه ما مردم نيستند
 .    شود هوای گرم و سرد هم در اين کشور تبديل به فاجعه برای مردم می

 
وزير نفت جمهوری اسالمی  در پائيز امسال خطاب به اروپائيان گفته بود، اروپا، زمستان سختی در پيش خواهد داشت، مگر 

زمستان سخت فرارسيد، اما نه برای اروپا و کشورهای ديگر .  ها بشتابد که جمهوری اسالمی با صدور گاز به نجات آن آن
اما مردم حتی از .  جهان، بلکه فقط برای يک کشور، برای ايران و مردمش که دارنده دومين ذخاير بزرگ گازی در جهانند

درپی  های شهرهای مختلف پی در اين چند روز، ادارات، مدارس، دانشگاه.  اند داشتن گاز برای گرم کردن يک اتاق نيز محروم
گاز .  ها در کشوری که بر روی دريايی از نفت و گاز قرارگرفته، وجود ندارد چرا ؟ چون امکان گرم کردن آن.اند شده تعطيل

مردم در بسياری از .  های کشور است تر از ديگر استان شده  و وضعيت در خراسان وخيم در بسياری از مناطق ايران  قطع
. اند تاشايد کمی نفت و گاز به دست آورند های طوالنی ايستاده شهرها کپسول و گالن به دست در سرمای وحشتناک در صف

در شهرهای مختلف ايران، تعداد اين .  ها بازگشته است منقل و زغال به همراه مسموميت ناشی از گاز مونوکسيد کربن به خانه
شده  کلی قطع جام ، گاز مناطق  فقيرنشين و حاشيه شهر به در برخی شهرها نظير تربت.   مسموم شدگان در حال افزايش است

جام، مردم اين منطقه ساعات سختی را سپری  هزار مشترک در تربت ٢۵با قطع گاز "های دولتی  به گزارش خبرگزاری. است
هزار تومان وقتی کارخانه خوابيده کارگر از کجا ۶٠٠هزار تومان کپسول ، هيتر برقی  ٧۵٠: "  گويد يک کارگر می"  کنند می

جام پس از  تحمل ديگر ممکن نيست مردم تربت".   هزارتومان  اين چه قانونيه١٠٠ای   نيک دانه پيک.هزارتومان  بدهد۶٠٠
ها ريختند تا عليه مرتجعين حاکم بر ايران که پس از گذشت  تفاوتی دولتيان، روز دوشنبه به خيابان چند روز تحمل سرما و بی

. راه درست، همين است.  اند حتی گاز منازل مردم را در سرمای سخت زمستان تأمين کنند، اعتراض کنند چهار دهه نتوانسته
همه مردم ايران بايد به يک مبارزه مرگ .  ساز نيست منفعل ماندن و تحمل سرما، گرانی،  بيکاری، فقر و گرسنگی چاره

 . گرای تبهکار، وحشی و جنايتکار را سرنگون کنند وزندگی برخيزند و اين رژيم ارتجاعی اسالم
 

راه نجاتی برای ما مردم ايران جز انقالب و قيام عمومی :  گويد بار ديگر خطاب به مرم ايران می)   اقليت(  سازمان فدائيان
های جديدی به  هرروزی که اين رژيم بر ايران حاکم باشد، مصائب و بدبختی. برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم  وجود ندارد

 . آورد بار خواهد 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١۴٠١ماه  دی٢۶

 
 حکومت شورايی -کار نان آزادی
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٩درصفحه   

 .بلوچستان است
های خراسان  در بسياری از شهرهای استان

رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، 
گلستان و مازندران نيز وضع بر همين 

های  در برخی شهرها،  جايگاه.  منوال است
 .اند شده سوخت به دليل نبود سوخت تعطيل

اين بحران تبعات وخيمی برای مردم ايران 
نخستين آن محروميت مردم .  داشته است

ويژه فقيرترين شهرها از داشتن حداقل  به
امکانات گرمايشی، حتی برای گرم کردن 
يک اتاق برای حفظ جان کودکان کم سن و 

هايی از مردم  اين بحران، گروه.  سال است
ها  را درنتيجه اين سرما روانه بيمارستان

ها از برخی وسايل  استفاده.  کرده است
گرمايشی پرخطر و قطع و وصل گاز باعث 

هايی از مردم به علت  گرديد که گروه
اکسيد کربن  مسموميت ناشی از گاز دی

در اردبيل عموم .  ها شوند روانه بيمارستان
دانش آموزان الاقل يک مدرسه درنتيجه 

 .مسموميت روانه چندين بيمارستان شدند
وپرورش اردبيل در گفتگو با  مديرکل آموزش

ايلنا در مورد مسموم شدن کودکان مدارس، 
ادعا کرد ما هيچ بخاری غيراستاندارد يا 

 ۵٠گازی در مدارس استان نداريم و جز 
های گازی  مدرسه، ساير مدارس از بخاری

 . کنند استفاده نمی
وی اما مسموميت دانش آموزان مدرسه 

ای  عده:   فرزانگان را پذيرفت و توضيح داد
انتقال   ها از دانش آموزان را به بيمارستان

 . دادند
. اما معضل فقط به اين مورد محدود نيست

مانده  در بسياری از مناطق فقير و عقب
کشور، مردم از چوب و زغال و منقل برای 

در اين .  کنند گرم کردن اتاق خود استفاده می
.  ها بيشتر بوده است مناطق تعداد مسموم شده
هايی از خفگی ناشی  در همين حال گزارش

ها که  ويژه در شب از قطع و وصل گاز به
.  اند، انتشاريافته است مردم در خواب بوده

تر اما اين است که بسياری از  مسئله مهم
جای گاز از  اکنون به واحدهای توليدی هم

کنند که يکی از  مازوت استفاده می
های  سرمنشأهای مهم آلودگی هوا و بيماری

 .  کشنده ريوی و قلبی است
قيمتی  کننده و ارزان مازوت، سوخت آلوده

است که استفاده از آن در بسياری از صنايع 
اين سوخت ارزان است .  ايران متداول است

دار  گردد که سرمايه و استفاده از آن باعث می
هزينه توليد را کاهش دهد و سود بيشتری به 

که اين سوخت باعث چنان  اين.  جيب بزند
شود که در هرسال به مرگ  آلودگی هوا می

شود،  ها هزار تن از مردم ايران منجر می ده
ها مهم  داران و دولت آن اصالً برای سرمايه

تنها يک مورد از اين صنايع که از .  نيست

کند، صنعت برق است که  مازوت استفاده می
در اين چند روز استفاده از مازوت در آن 

هفته گذشته بود که .يافته است  افزايش
 : سخنگوی صنعت برق گفت

ها نسبت به دو هفته  گاز تحويلی به نيروگاه"
قبل کاهش داشته است، در حال حاضر بيش 

ها را از  درصد از سوخت نيروگاه ۶٠از 
گر تأمين و  گر و نفت طريق سوخت مايع نفت

در .   شود مابقی توسط سوخت گاز تأمين می
شرايط فعلی که سوخت گاز در بخش خانگی 
و تجاری افزايش فراوان پيداکرده ناگزير 

 . بايد از سوخت دوم استفاده کنيم
وی در ادامه درباره وضعيت صادرات و 

در حال حاضر ميزان :  واردات برق گفت
واردات نسبت به سال گذشته در همين زمان 

درصد بيشتر است و همچنين ٢٠حدود 
ای پيداکرده  مالحظه صادرات کاهش قابل

. يعنی وضعيت برق هم بحرانی است."  است
از همين روست که بحران گاز به قطعی 

 . برق در برخی مناطق منجر شده است
رئيس مرکز .  کاهش دما ، همچنان ادامه دارد

بينی و مديريت بحران مخاطرات  ملی پيش
وضع هوا اعالم کرد در پنج روز آينده در 
غالب مناطق کشور هوای سرد، ماندگار 

سازمان هواشناسی کشور نيز .  خواهد بود
شهر  کالن ٩نسبت به افزايش آلودگی هوای 

 ٨ويژه تهران و کرج و کاهش دما تا  به
 .گراد هشدار داد درجه سانتی

که مردم ايران همچنان در  اما درحالی 
برند که دمای هوای سرد  شرايطی به سر می

درجه  ٢٧در برخی شهرها گاه بهمنهای  
تنها هيچ مشکلی   رسيده، جمهوری اسالمی نه

تواند حل کند،  را از مردم حل نکرد و نمی
بلکه در بحبوحه اين وضعيت همچنان به 
فروش گاز به برخی کشورها برای کسب 

مقامات دولتی .  دهد درآمد ارزی ادامه می
اند که اين صادرات  البته ادعا کرده

 . يافته اما قطع نشده است کاهش
مدير ديسپچينگ شرکت ملی گاز ايران قبالً 

"گفته بود به کشورهای عراق، ترکيه، : 
. آذربايجان و ارمنستان صادرات گازداريم

زمانی که در کشور به گاز نياز داريم 
دهيم اما اگر اين  صادرات را کاهش می

ميزان صادرات را از يک حدی بيشتر 
کاهش دهيم عالوه بر بحث مالی، عواقب 

عنوان  شود ما به ديگری دارد که باعث می
 ." کننده مطمئن گاز شناخته نشويم يک تأمين

طبق برآوردها جمهوری اسالمی ساالنه بيش 
ميليارد دالر از فروش گاز کسب  ۴از 
 .کند  می

حلی برای اين  اما آيا جمهوری اسالمی راه
های  بحران دارد؟ وزير نفت به روال سال

گذشته وعده  بهبود را در سال آينده داده 
شنبه هفته گذشته در  وی روز سه.  است
با تدابيری «وگويی تلويزيونی مدعی شد  گفت

که دولت انديشيده در سال آتی شاهد اين 
وزرای نفت پيش از .  »اتفاقات نخواهيم بود
های توخالی دادند و به  او نيز از اين وعده

همين وزير نفت قبالً ادعا کرده .  جائی نرسيد
بود که اروپا، زمستان سختی در پيش خواهد 

که جمهوری اسالمی با  داشت، مگر آن
رئيس او ، .  بشتابد  صدور گاز به نجات آن

ای هم ده سال پيش چنين ادعائی  خامنه
اکنون اما متخصصين رژيم اعالم .  داشت
اند تا بيست سال ديگر معضل تأمين گاز  کرده

 .  موردنياز داخلی کشور حل نخواهد شد
حلی برای بحران گاز  جمهوری اسالمی راه

ها بحران  گونه که در برابر ده ندارد، همان
بلکه برعکس، باگذشت هرسال .  ديگر ندارد
تر شده و مادام که اين رژيم به  وضع وخيم

تر خواهد  حيات خود ادامه دهد، بازهم وخيم
 .شد

ايرنا خبرگزاری رسمی دولتی اخيراً يک  

١٠از صفحه   

 بحران کمبود گاز در ايران
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گزارش پژوهشی را انتشار داد که در آن 
مديره شرکت  يک عضو هيئت:  آمده است

بر اساس برنامه ششم :"ملی گاز گفته است
توسعه اقتصادی، ضريب بازيافت مخازن 

٢٨کشور بايد از   ١٣٩۵درصد در سال  ۵٧
٢٩به  درصد در انتهای برنامه ششم  ۵٧
تنها محقق نشد  هرچند اين رقم نه.  رسيد می

 . "درصد هم افت کرد ۴بلکه 
گيری  بندی اين گزارش نيز نتيجه در جمع

"  شده است  »احمد زراعت کار«به گفته : 
وبودجه،  رئيس دفتر انرژی سازمان برنامه

سال ديگر درگير بحران  ٢٠کشور حداقل تا 
اين در حالی است که .  کمبود گاز خواهد بود

اگر بخواهيم وضعيت نا ترازی تشديد نشود 
و توان توليد به ميزان فعلی باقی بماند 

گذاری عظيمی در صنعت  نيازمند سرمايه
 . ...گاز هستيم

رئيس  »رضا پديدار«اواخر آذرماه بود که 
کميسيون انرژی اتاق بازرگانی تهران به 

گفت ميادين گازی ايران  »شرق«روزنامه 
ميليارد دالر، در  ۵٠مدت به حدود  در کوتاه

ميليارد دالر و در  ١٢٠تا  ٩٠مدت ميان
ميليارد دالر سرمايه  ٢٠٠بلندمدت به حدود 

نياز دارد تا بتواند ظرفيت فعلی توليد خود را 
 ٧٠٠حفظ کند وگرنه ميزان توليد از حدود 
شود؛  ميليون مترمکعب فعلی هم کمتر می

اعداد و ارقامی نزديک به برآوردهايی که 
 »جواد اوجی«در مقاطع مختلف سکانداری 

در وزارت نفت در خصوص حياتی بودن 
تزريق سرمايه به اقتصاد انرژی کشور بيان 

 ."شده است
ها و آمار و ارقام  بنابراين، بر طبق تحليل 

متخصصين دولتی نيز، مدام وضع بدتر شده 
و اگر بخواهند با وخامت بيشتر اين بحران 

ميليارد و  ۵٠مدت  مقابله کنند، بايد در کوتاه
ميليارد دالر  ٢٠٠در بلندمدت تا 

روشن است که اين کار .  گذاری کنند سرمايه
نه .  از عهده جمهوری اسالمی ساخته نيست

خودش يک چنين توان مالی دارد و نه قدرت 
های جديد،  جذب سرمايه خارجی و فنّاوری

ً بحرانی موجود که  به ويژه در شرايط عميقا
سرنوشت فردای جمهوری اسالمی برای 

 . گذاران خارجی روشن نيست سرمايه
تنها قادر به تأمين چنين  جمهوری اسالمی نه

مبالغ کالنی برای غلبه بر معضل کمبود گاز 
نيست، بلکه حتی در تأمين بودجه ساالنه 

 ۴٠٠تا  ٣٠٠های هنگفت  خود هم با کسری
روست و با فروش  هزار ميليارد تومانی روبه

اموال دولتی متعلق به مردم و اوراق قرضه 
ها را جبران  کوشد بخشی از اين کسری می
فقط  مسئله گاز با چنين وضعيتی  نه.  کند

روست، بلکه در بسياری از  روبه
های ديگر هم وضع بر همين منوال  عرصه

توليد و تأمين نيازهای مهم مردم و .  است
ايجاد تأسيسات زير بنائی اساسی که هيچ، 
جمهوری اسالمی حتی در اجرای بسياری از 

اصطالح عمرانی  های به همين برنامه
 . معمولی نيز مانده است

سخنگوی کميسيون عمران مجلس شورای 
دولت در اليحه بودجه "  اسالمی  اخيراً  گفت

ميليارد تومان  ٩٢٠هزار و  ٣٢٧سال آتی 
های عمرانی در نظر گرفته که  برای پروژه

درصد رشد را نسبت به سال  ٢۶حدود 
هرچند با افزايش .  دهد گذشته نشان می

ها اين ميزان بودجه هم چندان  قيمت
تمام  های عمرانی نيمه گشای پروژه گره

در حال حاضر :"  وی  افزود.  نخواهد بود
های عمرانی  کشور با انبوهی از پروژه

ها به  تمام روبرو بوده که برای تکميل آن نيمه
هزار ميليارد تومان نياز دارد  ٧٠٠حداقل 

ها رشد  که اين رقم هرسال با افزايش هزينه
 ."توجهی خواهد کرد قابل

در "نيوز،  در همين رابطه به گزارش تجارت
های اخير کاهش شديد درآمدهای دولت  سال

های مختلف امکان تزريق  در زمينه
. های کالن عمرانی را سلب کرده است بودجه

در برخی موارد نيز همان بودجه تخصيص 
شده و  ها انتقال داده شده به ساير بخش داده

های عمرانی در کشور يا عمالً آغاز  پروژه
 .کاره رهاشده است نشده و يا نيمه

های اتاق ايران  های مرکز پژوهش طبق داده
هزار طرح و  ۶همچنين اکنون بيش از 
هزار پروژه  ٨٠پروژه ملی و بيش از 

تمام وجود دارد که حتی در  استانی نيمه
صورت عدم اجرای هرگونه پروژه جديد با 

 ٢٠روند فعلی تأمين اعتبار از سوی دولت 
برداری  سال ديگر نيز به تکميل و بهره

 ." نخواهد رسيد
برای جمهوری اسالمی  آنچه اولويت دارد، 
حفظ موجوديت خود با اتکا به دستگاه 
سرکوب و تحميق، استثمار کارگران، چپاول  

. و غارت کشور توسط طبقه حاکم  است

نيازهای معيشتی و رفاهی مردم اصالً 
از همين روست  که در بودجه . مطرح نيست

که همين بودجه عمرانی که  سال آينده درحالی
ظاهراً قرار است اندکی هم که شده به نفع 

يافته، اما  درصد افزايش ٢۶مردم باشد، تنها 
های دستگاه نظامی سرکوب و امنيتی  هزينه

به همراه نهادهای مذهبی و تبليغاتی تحميق، 
بر طبق .  وار افزايش يافته است جهش

گزارش خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه 
پاسداران ، در اليحه بودجه سال آينده، فصل 

درصد، فصل حفظ نظم  ۴٧مربوط به دفاع 
درصد، فصل تحقيق و  ۵۴و امنيت عمومی 

درصد  ٢٨توسعه در امور دفاعی و امنيتی 
: نويسد اين خبرگزاری می.  يافته است افزايش

 -عالوه بر آنکه بودجه کلی در حوزه دفاعی"
با افزايش روبرو  ١۴٠٢امنيتی برای سال 

های نيروهای  بوده است،  بودجه سازمان
توجهی برای سال  مسلح نيز با افزايش قابل

بر طبق اين ارقام،  . "  شده است بينی آينده پيش
درصد، ۴٣بودجه سال آينده سپاه پاسداران 

درصد،  ۴۴درصد، پليس  ٢۵ارتش 
بر همين منوال، بودجه .  يافته است افزايش

درصد، بودجه  ۵٢وزارت اطالعات 
درصد، بودجه  ۴٢سازمان صداوسيما 

درصد، ستاد  ۵٣سازمان تبليغات اسالمی 
 ٣٣معروف و نهی از منکر  احيای امربه

درصد، دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم 
 .است  يافته افزايش... درصد و ۵۴بيش از 

با اين اوصاف روشن است که اگر پولی هم 
های دستگاه انگل دولتی  باشد، صرف هزينه

ها  بحران کمبود گاز نيز همانند ده.  شود می
ناپذير از  عنوان جزئی جدائی بحران ديگر، به

داری و جمهوری  موجوديت نظم سرمايه
. اسالمی در ايران الينحل باقی خواهد ماند

های متعدد موجود  حلی برای بحران هيچ راه
و ازجمله همين بحران کمبود گاز در 

تنها .   چهارچوب نظم کنونی وجود ندارد
راهی که در مقابل مردم قرار دارد، برپائی 
يک انقالب و سرنگونی نظمی است که جز 

ای  بحران و انواع مصائب اجتماعی،  نتيجه
 .  برای مردم ايران نداشته و نخواهد داشت

 

 بحران کمبود گاز در ايران
٨از صفحه   
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٨درصفحه   

توليدی و صنايع بزرگ ازجمله صنايع فوالد، 
ها را کاهش داد تا  پتروشيمی، سيمان و نيروگاه

شايد بتواند مصارف خانگی را پوشش دهد، اما 
های  ادارات، مدارس، دانشگاه.  کافی نبود

نوبت  شهرهای مختلف يکی پس از ديگری به
تعطيل اعالم شدند و يا مصرف گاز را کاهش 

در بسياری .  دادند، اما بازهم بحران را حل نکرد
از شهرها و مناطق کشور،  گاز،  چندين ساعت 

اين معضل در مناطق .شده است کلی قطع و گاه به
مردم در .  مرزی شديدتر بروز کرده است

بسياری از شهرها کپسول و گالن به دست در 
های طوالنی ايستادند  سرمای شديد در صف

در .  تاشايد کمی نفت و گاز به دست آورند
کلی قطع  هزار مشترک به ٢۵جام که گاز  تربت

١٠ 

١از صفحه   

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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ها هزار تن در سرمای وحشتناک جانشان  شد و ده
. ها کشيد به لب رسيد، اعتراض مردم به خيابان

در بلوچستان حتی نفت سفيد و گاز مايع ناياب 
ويژه در روستاها، مردم با هيزم و  شده و به

 .کنند فضوالت حيوانی اتاق خود را گرم می
ماه،  دی ٢٨خبرگزاری ايسنا در روز چهارشنبه، 

مردم خاش در استان سيستان و :   گزارش کرد
بلوچستان در شرايط دشوار يخبندان با مشکالت 
انبوه سوختی و بی نفتی و نبود يا کمبود و گرانی 

 .اند گاز و قبوض نجومی برق مواجه شده
قيمت لوازم و تجهيزات گرمايشی مانند چراغ و 

برقی جهش شديدی داشته و يکی از  اجاق
مشکالت توزيع نفت و گاز در استان سيستان و 

 بحران کمبود گاز در ايران

 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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