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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 پايان ناتمام کرونا،
 شروع اعتراضات دانشجويی 

 
با شروع پاندمی کرونا، مراکز آموزش عالی 

با بسته شدن .  کشور به مدت دو سال تعطيل شد
دانشگاه ها، دانشجويان به طور واقعی از حضور 
در کالس درس و محيط های آموزشی محروم 
شدند و جنبش دانشجويی نيز به مدت دو سال در 

در زمان .  سپهر سياسی ايران به محاق رفت
تعطيلی دانشگاه ها، صدها هزار دانشجو پراکنده 
و از هم گسسته شدند، مراکز آموزش عالی از 
دانشجويان خالی شد و صدای اعتراضات 
دانشجويی نيز به طور واقعی از فضای دانشگاه 

اکنون اما بعد از دو .  های کشور رخت بر بست
سال تعطيلی، دانشگاه های کشور دوباره 
بازگشايی شده اند و در همان نخستين روزهای 
بازگشايی صدای پر قدرت اعتراض دانشجويان 
علم و صنعت تهران، فضای دانشگاه را 

 .عطرآگين کرد
همزمانی بازگشايی امروز دانشگاه های کشور با 

، ١٣۵٩ارديبهشت "  انقالب فرهنگی"روزهای 
که در آن روزها ده ها دانشجو در محيط های 
آموزشی کشتار شدند و پس از آن  دانشگاه ها به 
مدت دو سال تعطيل شد، اين توهم را برای رژيم 
ايجاد کرد که شايد اينبار هم بتواند همان سياست 
پس از بازگشائی دانشگاه های کشور را اعمال 

جمهوری اسالمی به تاسی از تعطيلی دو .  کند
و با "  انقالب فرهنگی"ساله دانشگاه ها در زمان 

الهام گرفتن از تجربه سرکوبگری وحشيانه سال 
های نخست دهه شصت، بر اين گمان بود که اين 
بار هم می تواند با سوء استفاده از تعطيلی دو 
ساله دانشگاه ها پروژه سرکوب و ايجاد فضای 
امنيتی مورد نظر خود را بر محيط آموزشی 

لذا از همان روزهای اول بازگشايی .  تحميل کند
دانشگاه با دستورالعمل های انضباطی و امنيتی 
عرصه را بر دانشجويان بويژه دانشجويان دختر 

 .تنگ کرد
ايجاد رعب و وحشت در فضای آموزشی، 
احضار دانشجويان به واحد حراست دانشگاه، 
تهديد پی در پی دانشجويان، سخت گيری در 
نحوه پوشش و حتی کنترل رفت و آمدها از جمله 
مسائلی بوده اند که جمهوری اسالمی با بازگشايی 
مجدد دانشگاه ها سعی کرد همانند سال های بعد 

فضای مراکز آموزش عالی " انقالب فرهنگی"از 
 .  را به تسخير خود در آورد

غافل از اينکه شرايط امروز جامعه با شرايط 
بی خبر از اين که .  به کلی متفاوت است ۶٠دهه 

بازگشايی امروز دانشگاه ها پس از دو سال 

رغم اقدامات شديد سرکوب گرانه دستگاه  علی
امنيتی برای ممانعت از حضور کارگران در 

های  تجمعات خيابانی اول ماه مه، اما مراسم
متعددی در شهرهای مختلف کشور به مناسبت 

در رشت .  روز جهانی کارگر برگزار شد
های  گروهی از کارگران و فعاالن جنبش

ارديبهشت به استقبال اول  ٩اجتماعی روز جمعه 
ماه مه رفتند و مراسمی به همين مناسبت برگزار 

در اين مراسم برخی فعاالن کارگری و .  نمودند
در برخی .  رانی کردند کارگران بازنشسته سخن

هايی  شهرهای کردستان ازجمله سنندج نيز مراسم
در سنندج حضور .به اين مناسبت برگزار شد

 !فسادی که در تمام جهان نمونه ندارد
 

ها، فجايع و  تمام پليدی.  اند پاسداران حکومت هللا در ايران، ديگر چيزی را پوشيده و پنهان نگذاشته
داری داشته و دارند، همه را تحت  های ارتجاعی و ستمگر سرمايه هايی را که در تمام جهان، رژيم قساوت

از سرکوب و کشتار و سلب حقوق انسانی .  اند حاکميت پاسداران فرمانروائی هللا در ايران يکجا گردآورده
از استثمار وحشيانه کارگران گرفته، .  مردم ايران گرفته، تا سوق دادن اکثريت بزرگ مردم به اعماق فقر

های سياسی رسوای باندهای طبقه حاکم تا  از فساد اخالقی و زد و بند.های کشور تا چپاول و غارت ثروت
 . اند های مالی و اقتصادی، همه در نظم حاکم تبلور يافته انواع و اقسام فساد

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

  ٩درصفحه 

٧درصفحه   

 گرامی باد اول ماه مه
 روز جهانی کارگر 

 ٩۶٨شماره  ١۴٠١ارديبهشت   ١٢ –سال  چهل و چهار

 يک، اول ماه مه ويژه

در حالی که سفره کارگران و زحمتکشان روزانه 
هاست که نرخ تورم در  شود و سال تر می کوچک

های تورم در جهان  ايران يکی از باالترين نرخ
است، ابراهيم رئيسی که در طول حضورش در 

اش به خون  دستگاه جنايتکار و فاسد قضايی دست
خواه آلوده شده و  هزاران انسان مبارز و آزادی

جمهوری بر تن کرده، در  امروز ردای رياست
مديريت : "سفر نمايشی خود به شهر قزوين گفت

بر بازار نه دغدغه روزانه بنده، بلکه دغدغه هر 
واقعا هر شب که به منزل  .لحظه بنده است

های بنده فقط در  روم شايد تا پاسی از شب تلفن می
ها و مديريت بازار  ارتباط با مساله وضعيت قيمت

 ".با هدف حمايت از معيشت و زندگی مردم است
رئيسی در حالی وقيحانه اين سخنان را بر زبان 

های اخير قيمت کاالهای  آورد که نه تنها در ماه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 کارگران و زحمتکشان  يورش طبقه حاکم به سفره
 از همان ابتدای سال 

 ای نفت  و پتروشيمی از سر گرفته شد اعتصابات کارگران پروژه
 
 

های صنفی فرهنگيان  بازداشت اعضای شورای هماهنگی تشکل
 کنيم و فعاالن کارگری را شديداً محکوم می
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١از صفحه   

 پايان ناتمام کرونا، شروع اعتراضات دانشجويی

تعطيلی کرونايی با بازگشايی دانشگاه ها در سال 
انقالب "پس از تعطيلی دو ساله ويروس  ۶٢

دست کم به لحاظ شرايط سياسی جامعه "  فرهنگی
شرايطی به .  اساسا قابل قياس با آن زمان نيست

کلی متفاوت با آن سال ها که اين تفاوت شرايط 
را خود دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با 
صريح ترين زبان ممکن در بيانيه خود يادآور 

آنان با محکوم کردن حضور علنی .  شده اند
نيروهای امنيتی در محيط دانشگاه به حاکمان 

"جمهوری اسالمی يادآور شده اند امروز دهه : 
نيست؛ که بتوان با اجبار، ساليق و عقايد  ۶٠

عصر حجری خود را با زور و چماق به خورد 
امروز بايد حق آزادی انتخاب .  دانشجو داد

چاره ای هم جز پذيرش آن .  را پذيرفت]  پوشش[
حق انتخاب، مهمترين حق هر انسانی بعد .  نيست

 ."از حق زندگی ست
در واقع به دليل همين شرايط خاص امروز 

 ۶٠جامعه و تفاوت اساسی آن با سال های دهه 
است که دانشجويان از همان روزهای نخست 
بازگشايی مراکز آموزش عالی، ادامه پويايی و 
زنده بودن دانشگاه را به رخ حاکمان جمهوری 

تجمع اعتراضی دانشجويان .  اسالمی کشيده اند
علم و صنعت تهران و دانشگاه تبريز را بايد به 
حساب نخستين طليعه اعتراضات جنبش 
دانشجويی در پايان ناتمام پاندمی کرونا دانست 
که اين چنين پرشور و راديکال حضور دوباره 
خود را در متن شرايط انقالبی جامعه اعالم کرده 

جنبشی که اعتراضات کنونی آن ريشه در .  اند
پويايی اين جنبش در سال های بعد از خيزش 

. دارد ٩۶انقالبی توده های مردم ايران در ديماه 
جنبشی که صدای اعتراض آن بعد از قيام آبان 

بلندتر شد و با سرنگونی هواپيمای اوکراينی  ٩٨
جنبشی که در سال های بعد .  اوج بيشتری گرفت

فرزند "با طرح شعارهايی نظير  ٩۶از دی ماه 
به شکل فزاينده ای "  کارگرانيم کنارشان می مانيم

با جنبش اعتراضی کارگران و توده های مردم 
 .  ايران پيوند خورد

بی ترديد صدای اعتراضی امروز دانشجويان 
ادامه همان صدای راديکال جنبش دانشحويی در 

. سال های پيش از تعطيلی دو ساله کرونايی است
دانشجويان علم و صنعت تهران با وقوف به 
تفاوت اساسی شرايط کنونی جامعه با شرايط 
بازگشايی دانشگاه ها در دوران سرکوب خونين 

از "  انقالب فرهنگی"دانشگاه پس از ويروس
همان روزهای نخست بازگشايی، نسبت به اعمال 
سياست سرکوب و خفقان بر دانشگاه دست به 

آنان نخستين تجمع اعتراضی .  اعتراض زدند
 ١۴٠١ارديبهشت  ۴خود را در روز يکشنبه 

دانشجويان، با برگزاری اين .  برگزار کردند
تجمع اعتراضی، با در دست داشتن پالکاردهايی 

و سر "  يکی را ببريد همه ما را برده ايد"همانند 
، "دانشگاه پادگان نيست"دادن شعارهايی نظير 

خواستار توقف "  حراست آلت دست قدرت"
 . برخوردهای پليسی و سرکوب دانشجويان شدند

آنان همچنين در پايان تجمع اعتراضی خود با 
صدور قطعنامه ای فهرست مطالبات خود را 

تشکيل شورای نظارت : "اينچنين مطرح کرده اند

بر حراست، توقف دخالت در امور شخصی 
دانشجويان و زيست دانشجويی و به رسميت 
شناختن حق آزادی انتخاب، توقف گشت زنی در 
سطح دانشگاه، حذف و عدم استعمال موتور 
سيکلت و وسايل نقليه موتوری توسط حفاظت 
فيزيکی، برخورد با عامالن ضرب و شتم يک 
دانشجو، توقف ممانعت از فعاليت های سياسی، 
مدنی، صنفی و فرهنگی دانشجويی ،  توقف 
پيگرد کميته انضباطی دانشجويانی که اخيرا 
احضار شده اند، رفع محدوديت رفت و آمد 
خوابگاه ها، حذف سرشماری شبانه خوابگاه ها، 
توقف امنيتی سازی دانشگاه ها و عدم حضور 

 ." دوباره نيروی نظامی
دانشجويان علم و صنعت پس از بازگشايی مجدد 
مراکز آموزش عالی، نشان دادند با همان پتانسيل 
سياسی و شور مبارزاتی سال های پيش از 
پاندمی ويروس کرونا به فضای آموزشی باز 

خاطره اعتراضات شکوهمند جنبش .  گشته اند
دانشجويی و پيوند آن با مبارزات کارگری در 
سال های پس از خيزش انقالبی مردم در ديماه 

، هرگز از ٩٨تا  بسته شدن دانشگاه در اسفند  ٩۶
اعتراضاتی به ياد ماندنی که .  يادها نرفته است

پس از شيوع ويروس کرونا و بسته شدن مراکز 
آموزش عالی کشور به مدت دو سال به محاق 
رفت و اکنون با بازگشايی مجدد دانشگاه ها، 
ادامه پرواز و بال گشايی مجدد همان سال های 

 .  پيش از تعطيلی دو ساله را نويد داده است
در ايران دانشگاه  ١٩  –با شيوع ويروس کوويد 

های کشور تعطيل و کالس های درس طی دو 
سال گذشته به صورت  غير حضوری برگزار 

در اين دو سال که محيط های دانشگاهی .  گرديد
از حضور فيزيکی دانشجويان خالی شد، جنبش  

وضعيتی .  نيز به طور واقعی به محاق رفت
که در "  انقالب فرهنگی"درست همانند ويروس 

بر فضای  ١٣۵٩روزهای هفته اول ارديبهشت 
دانشگاه های کشور آوار شد و پس از آن مراکز 

با اين .  آموزش عالی به مدت دو سال تعطيل شد
انقالب "تفاوت که در پی تهاجم ويروس 

که منجر به تعطيلی دو ساله دانشگاه ها "  فرهنگی
شد، ده ها دانشجو نيز با تهاجم گله های حزب 
اللهی  و نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی 
کشتار شدند، اما با تهاجم پاندمی ويروس کرونا 

" آرام"تعطيلی دانشگاه ها به شيوه ای کامال 
 .صورت گرفت

اگرچه در هر دو وضعيت، چه در پی تهاجم 
و  ١٣۵٩در ارديبهشت سال "  انقالب فرهنگی"

، ١٣٩٨چه با شيوع پاندمی کرونا در اسفند 
دانشگاه ها به مدت دو سال تعطيل شدند، اما 
تفاوت شکل و مضمونی اين دو تهاجم ويروسی، 
خروجی متفاوتی را برای دانشجويان و فضای 

 .دانشگاه ها به هنگام بازگشايی مجدد رقم زد
در تهاجم اول، درست در زمانی که جنبش 
دانشجويی مستقل و چپ ايران در اوج مبارزات 
انقالبی و آزاديخواهانه بود و دانشگاه به سنگری 
مقاوم عليه سياست های سرکوبگرانه رژيم تبديل 
شده بود، جمهوری اسالمی با پاندمی ويروس 

به دانشگاه ها يورش برد و "  انقالب فرهنگی"

پس از سرکوب خونين دانشجويان، خمينی فرمان 
طی دو .  تعطيلی دانشگاه ها را نيز صادر کرد

انقالب "سال تعطيلی دانشگاه ها که پس از 
شروع شد، هزاران دانشجوی چپ و "  فرهنگی

کمونيست و مبارز از مراکز آموزش عالی 
اخراج و صدها استاد چپ و مبارز نيز پاکسازی 

مجددا  ١٣۶٢وقتی دانشگاه ها در سال .  شدند
بازگشايی شد، ديگر از وجود ده ها هزار 
دانشجوی چپ و مترقی و مبارز در دانشگاه های 

استادان چپ و مترقی نيز از .  کشور خبری نبود
با بازگشايی .  تدريس در دانشگاه محروم شدند

مجدد دانشگاه، طرح سهميه بندی و انتخاب 
گزينشی دانشجويان نيز مزيد بر علت شد تا 
فضای دانشگاه های کشور بيش از يک دهه به 

 .حياط خلوت جمهوری اسالمی تبديل شد
در تعطيلی دوم اما که با تهاجم پاندمی ويروس 

شروع شد، اوضاع سياسی  ٩٨کرونا از اسفند 
کشور به کلی متفاوت از شرايط سال های دهه 

وقتی دانشگاه ها پس از  ۶٢در سال .  است ۶٠
يک تعطيلی دو ساله بازگشايی شد، جنبش انقالبی 

. مردم ايران با شکست قطعی مواجه شده بود
سرکوب و خفقان سراسر کشور را فرا گرفته 

دانشگاه به حياط خلوت جمهوی اسالمی .  بود
تبديل شده بود و سکوتی گورستانی بر فضای 

 .دانشگاه ها حاکم بود
. امروز اما شرايط ديگری بر جامعه حاکم است

بحران های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
سراپای نظام را فرا گرفته و جمهوری اسالمی 

سپهر سياسی کشور از .  در پرتگاه سقوط است
رايحه خوش اعتراضات و اعتصابات فزاينده 

تداوم جنبش اعتراضی .  کارگری عطر آگين است
معلمان شور و شوق و اميد سرشاری را در 

فرياد يکشنبه های اعتراض .  جامعه دميده است
زنان در .  بازنشستگان در متن جامعه پيچيده است

عرصه های مختلف، جمهوری اسالمی را به 
در يک کالم جامعه روزهای .  چالش گرفته اند

تغيير و تحوالت بزرگ اجتماعی را انتظار می 
 . کشد

حال در چنين وضعيتی کامال متفاوت با سال های 
،  به خوبی روشن است که بازگشايی ۶٠دهه 

دانشگاه ها در اين برهه زمانی با بازگشايی آن 
با اين همه و به .  به کلی متفاوت است ۶٢در سال 

رغم چنين تفاوت آشکاری، جمهوری اسالمی اما 
سير می کند و بر اين  ۶٢کماکان در رويای سال 

گمان است که با بگير و ببند و دستورالعمل های  
سرکوبگرانه می تواند سلطه امنيتی خود را بر 

رويايی که دست کم .  فضای دانشگاه ها تحکيم کند
در شرايط کنونی هرگز برای جمهوری اسالمی 

اين را ما نمی .  به واقعيت تبديل نخواهد شد
گوييم، اين را دانشجويان علم و صنعت و 
دانشجويان تبريز در همان روزهای آغازين 
بازگشايی مجدد دانشگاه با صدای رسا فرياد 

صدايی که متعلق به جنبش اعتراضی .  کرده اند
است که در پايان ناتمام  ٩۶سال های بعد از 

پاندمی کرونا، با همان روحيه مبارزاتی سال 
های پيش از شيوع  کرونا و در پيوند با مبارزات 
کارگری و اعتراضات مردم ايران به دانشگاه باز 

 .گشته است
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يافت نيز ضمن اشاره به اتحاد و همبستگی 
کارگری، بر ضرورت دگرگونی نظم موجود 

ای و  حمايت از کارگران پروژه.  تأکيد شده است
پيمانی نفت و تأکيد بر اتحاد کارگران در روز 

عالوه .  ها نبود اول ماه مه، منحصر به اين تشکل
های مستقل فرهنگيان  بر شورای هماهنگی تشکل

که با صدور بيانيه رسماً از کارگران و اعتصاب 
ها حمايت نمود، بسياری از  سراسری آن

های  ها و شهرستان های معلمان در استان تشکل
های مجزا، از  مختلف نيز با صدور اطالعيه

در حمايت از "  شورای هماهنگی"  بيانيه
اعتصاب و تجمع در اول ماه مه، از کارگران 

چند تشکل مستقل بازنشستگان .پشتيبانی کردند
نيز با صدور اطالعيه مشترک از اعتصاب 
سراسری کارگران و تجمع معلمان در روز اول 

همه شواهد حاکی از يک .  ماه مه حمايت کردند
. کارزار مبارزاتی جدی در اول ماه مه بود

ارتجاع حاکم در وحشت از برپايی اعتصاب و 
تجمع گسترده و سراسری کارگران و معلمان در 

ای را عليه  روز اول ماه مه، يورش گسترده
کارگران و معلمان آگاه و پيشرو و فعاالن 

های مستقل معلمان  های کارگری و تشکل تشکل
دستگاه  امنيتی و سرکوب برای .  سازمان داد

ايجاد رعب و هراس، درست در آستانه اول ماه 
مه،به تهديدات تلفنی  و احضار و بازداشت و 

 . اعمال قهر متوسل شد
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ای تحت عنوان  تهران و حومه با انتشار اطالعيه
احضار و تهديد تلفنی اعضای سنديکای "

کارگران شرکت واحد از سوی وزارت اطالعات 
يک نمونه از "  در آستانه روز جهانی کارگر

اقدامات تهديدآميز وزارت اطالعات را افشا کرد 
بسياری   شنبه ششم ارديبهشت امروز سه"و نوشت

از فعالين سنديکای کارگران شرکت واحد تلفنی 
. از سوی وزارت اطالعات احضار و تهديد شدند

شده تا فردا به مقر  از احضار شوندگان خواسته
سنديکای ."  وزارت اطالعات مراجعه کنند

کارگران شرکت واحد در اين اطالعيه به هدف 
دستگاه سرکوب از اين اقدامات نيز اشاره نموده 

فشارهای صورت گرفته بر کارگران "  و نوشت
و حاميان طبقه کارگر در آستانه روز جهانی 
کارگر برای جلوگيری از حق بديهی کارگران در 
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر با هر شکل 
آن است و سنديکا فشارهای فراقانونی نهادهای 
امنيتی برای جلوگيری از مراسم روز جهانی 

فروردين آغازشده و در روزهای نخست 
ماه نيز ادامه يافت، با انتشار فراخوان  ارديبهشت

ای نفت و آغاز اعتصاب  کارگران پروژه
ارديبهشت وارد مرحله جديدی  ۵سراسری از 

"  شد دهی اعتراضات کارگران  شورای سازمان. 
ای ضمن حمايت از  با انتشار بيانيه"  پيمانی نفت

ای، عموم کارگران نفت را به  کارگران پروژه
اتحاد و اعتصاب سراسری و نمايش قدرت در 

اعتصاب سراسری .  روز اول ماه مه دعوت کرد
 ۵ای از  در نفت با فراخوان کارگران پروژه

اگر در يک هفته قبل از آن .  ارديبهشت آغاز شد
کارگران پتروشيمی آرين متانول، پتروشيمی 

ای ساخت مخازن در  بوشهر، کارگران پروژه
پااليشگاه آديش کنگان، کارگران و کارکنان 

خيز  کار زيرمجموعه شرکت مناطق نفت نوبت
کار شرکت نفت و گاز  جنوب، کارگران نوبت
برداری  کار شرکت بهره آغاجاری، پرسنل نوبت

نفت و گاز مسجدسليمان و چندين شر کت ديگر 
ارديبهشت،  ۵دست به اعتصاب زده بودند، 

ای شاغل در سايت يک  کارگران پروژه
پتروشيمی بوشهر، پترو پااليش کنگان، کارگران 

ای مخازن سبز عسلويه، کارگران شاغل  پروژه
ای شرکت  عسلويه، کارگران پروژه ١٩در فاز 

پتروکيان و کارگران پتروشيمی هنگام نيز دست 
ای  روز بعد کارگران پروژه.  به اعتصاب زدند

داربست بند نيروگاه برق اردبيل، کارگران 
آباد غرب، کارگران پيمانی نيروگاه  نيروگاه اسالم

ای  عسلويه، کارگران پروژه  b00سيکل ترکيبی 
رود در پترو پااليش کنگان و کارگران   ناو

 ٧.  پتروشيمی مسجدسليمان وارد اعتصاب شدند
ای شرکت جهان  ارديبهشت کارگران پروژه

پااليشگاه بيد بلند بهبهان  ٢پارس شاغل در فاز 
ارديبهشت کارگران  ٨.به اعتصاب پيوستند

ای شرکت فرا پتروسازان نفت ستاره  پروژه
ای  ارديبهشت کارگران پروژه ١٠بندرعباس و

 شاغل در پروژه مجتمع گاز  IGCشرکت
NGL3100    ،واقع در شهرستان دهلران

نيروهای ساخت مخزن و پايپ راک پتروشيمی 
آباد غرب و نيروهای پيمانکاری شيروانی  اسالم

پتروشيمی دماوند در فاز دو عسلويه به اعتصاب 
اين روند  در روز يازده ارديبهشت، اول . پيوستند

 .ماه مه نيز ادامه يافت
همزمان با اعتصاب سراسری در نفت و گاز و 
پتروشيمی، ديگر مؤسسات توليدی و خدماتی نيز 
از نمونه آذر آب، فوالد، شکوفا صنعت کرمان، 

تپه و  هفت)  بر نی(کاشی اصفهان، کارگران فصلی
برخی مراکز ديگر کارگری نيز دست به 

چندين تشکل مستقل ازجمله .  اعتصاب زدند
سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای 

تشکل ديگر ٧تپه و  کارگران شرکت نيشکر هفت
 ٨ای مورخ  ماده ١٣با انتشار بيانيه مشترک )  ١(

به مناسبت اول ماه مه، بار  ١۴٠١ارديبهشت 
ديگر بر اتحاد و همبستگی کارگری در اول ماه 
مه تأکيد نموده و پشتيبانان جنبش کارگری را به 
اتحاد عمل  برای گسترش و تعميق مبارزه دعوت 

 ١٠در قطعنامه مشترکی که با امضای.  کردند
به مناسبت اول ماه مه انتشار )  ٢(تشکل ديگر

در سقز محمود صالحی .  کارگران پررنگ بود
رغم حضور  درميان مردم حاضر شد و علی

مأمورين امنيتی در محل، در رابطه با روز 
در اهواز نيز  کارگران .  کارگر سخنرانی کرد

بازنشسته در مراسم يازده ارديبهشت حضور 
کارگران بازنشسته تأمين .  چشمگيری داشتند

اجتماعی در چندين شهر ديگر در سراسر کشور 
 .به خيابان آمدند

تپه  جا، هفت تر از همه در اول ماه مه اما برجسته
تپه  بود که بار ديگر درخشيد کارگران بارز هفت

 ١١(  با اعالم قبلی، در روز اول ماه مه 
دست از کار کشيدند و با تجمع و گرد ) ارديبهشت

در .  آيی اين روز کارگری را گرامی داشتند هم
اين تجمع کارگری ويژه اول ماه مه، ابراهيم 
عباسی منجزی و يوسف بهمنی دو تن از 

. تپه سخنرانی کردند نمايندگان کارگران هفت
تپه در سخنان خود،  نمايندگان کارگران هفت

تپه و تأکيد  ضمن مرور مبارزات کارگران هفت
بر اتحاد کارگران و ادامه مبارزه تا پيروزی، 
شعارهايی نيز عليه ستمگران و مفسدانی از 

در اين .  نمونه قاليباف رئيس مجلس سر دادند
تجمع بار ديگر از سپيده قليان و فرزانه زيالبی 

حال از اسماعيل  درعين.  قدردانی به عمل آمد
تپه  عنوان  رهبر مبارزات کارگران هفت بخشی به

کارگران با .  عنوان يک کارگر نمونه ياد شد و به
و کف "  کنيم بخشی حمايتت می"  سردادن شعار 

زدن ممتد، همراه با اول ماه مه، ياد رفيق مبارز 
 .و آگاه خود را نيز گرامی داشتند

در آستانه اول ماه مه، اعتصابات کارگری، 
های ويژه اول  ها و انتشار بيانيه صدور فراخوان

ماه مه و تدارک اعتصاب گسترده سراسری در 
کم  اين روز، تمام فضای سياسی جامعه را دست

تدارک .  طی دو هفته اخير به خود اختصاص داد
ای  اعتصاب گسترده و سراسری کارگران پروژه

و پيمانی نفت و گاز و پتروشيمی در روز اول 
شورای "  ،فراخوان )ارديبهشت  ١١(  ماه مه 
" دهی اعتراضات کارگران پيمانی نفت سازمان

برای اعتصاب و تجمع در اول ماه مه، حمايت 
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

ايران از کارگران و فراخوان اول ماه مه و اعالم 
تجمع سراسری در همين روز، نمونه روشنی از 
بلور بندی قطب کارگران و زحمتکشان در تقابل 
و مبارزه با استثمارگران و ستمگران را به 

حمايت عملی معلمان و اعالم .  نمايش گذاشت
تجمع سراسری در روز اول ماه مه، مهيا شدن 

های عينی اتحاد کارگران و زحمتکشان بر  زمينه
های مشترک را به اثبات  رشته خواست يک  ی   پايه

طبقه کارگر و بخش بسيار مهمی از اين .  رساند
ای  صنعت  طبقه يعنی کارگران پيمانی و پروژه

نفت ، فراخوان دهنده اعتصاب سراسری در 
 .محور اين اتحاد و مبارزه بودند

دور اخير اعتصابات و تجمعات اعتراضی 
کارگران نفت و گاز و پتروشيمی که از اواخر 

 يک، اول ماه مه ويژه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 يک، اول ماه مه ويژه

کارگر را قوياً محکوم و خواهان توقف اين روند 
 " .باشد فراقانونی می

دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم اما به تهديدات 
تلفنی و احضار فعاالن سنديکای کارگران شرکت 

ارديبهشت  ١٠روز شنبه .  واحد اکتفا نکرد
نيروهای سرکوب وزارت اطالعات به منزل 
حسن سعيدی از اعضای برجسته سنديکا يورش 
بردند و در غياب وی، بازور و تهديد وارد منزل 

بر طبق اطالعيه سنديکا،مزدوران  .شدند
حکومتی ضمن تفتيش منزل، گوشی تلفن همراه، 
فلش مموری، دو هارد کامپيوتر، سيدی، کتاب و 

در ادامه اين .  پرونده کارگران را با خود بردند
اقدام ضد کارگری، مأمورين وزارت اطالعات با 

صبح  ٩تلفن از حسن سعيدی خواستند ساعت 
در )  اول ماه مه (  ارديبهشت  ١١روز يکشنبه 

کميته پيگيری وزارت اطالعات حاضر شود و 
تهديد کردند اگر خودش را معرفی نکند تحت 

همزمان با اين يورش وحشيانه، .پيگرد خواهد بود
نيروهای سرکوب وزارت اطالعات به منزل 
داود رضوی عضو ديگر سنديکا نيز هجوم 

 .اند که کسی در خانه نبوده است برده
دستگاه سرکوب و امنيتی رژيم، عالوه بر فعاالن 

ها تن ديگر  سنديکای کارگران شرکت واحد، ده
ها و شهرهای  از فعاالن کارگری را در استان

مختلف ازجمله در تهران، خوزستان ، کردستان 
ها به مراکز امنيتی و قضايی  و ديگر استان

احضار کرد و با يورش به منازل فعاالن 
کارگری و حاميان طبقه کارگر و همچنين فعاالن 

های  های مستقل معلمان، به بازداشت تشکل
احضار و بازداشت جعفر .گسترده دست زد

اکبر باغانی، رسول بداقی، دمحم  ابراهيمی، علی
ها معلم در بانه، سنندج، اهواز و ساير  حبيبی و ده

هايی از  های کشور تنها نمونه شهرها و استان
 .تشديد سرکوب در آستانه اول ماه مه بود

رغم  رغم تمام اين تهديدها و فشارها و به علی
احضار و بازداشت تعداد زيادی از فعاالن 
کارگری و فعاالن مؤثر جنبش اعتراضی 

) ارديبهشت  ١١(معلمان، اما روز اول ماه مه 
شاهد گسترش اعتصابات و تجمعات و تعطيل 

اول ماه مه با شور .  کار در مراکز کارگری بود
های کارگری و نيز در  و حرارت در محيط

تجمعات .  بيرون از محل کار برگزار شد
رغم  اعتراضی معلمان در اين روز نيز به

رغم يورش به  ها و به ها و دستگيری بازداشت
تجمع يا اشغال محل تجمع معلمان در سراسر 

 .کشور و در بيش از صد شهر برگزار شد
اول ماه مه امسال، يک اول ماه مه ويژه بود و  

انداز نوينی را فراروی جنبش انقالبی  چشم
ويژگی نخست آن .  کارگران و زحمتکشان گشود

اين بود که کارگران با دست کشيدن از کار به 
استقبال آن شتافتند و در يک بخش مهمی از 
کارگران يعنی کارگران صنعت نفت و گاز و 
پتروشيمی، اول ماه مه با يک اعتصاب سراسری 

فقط ازلحاظ  اول ماه مه امسال نه.  همراه بود
طور خيلی  تئوری يا بر پايه آرزوها، بلکه به

مشخص و در عالم واقعی روز اتحاد کارگران و 
ويژگی ديگر .  روز نمايش قدرت کارگران بود

فقط  اول ماه مه امسال اين بود که معلمان که نه

ترين  ترين و زحمتکش خود در زمره محروم
اقشار جامعه نزديک به کارگران هستند بلکه 

ها خود نيز کارگرند و بخشی از  گروهی از آن
طبقه کارگر، در حمايت از کارگران و روز 
جهانی کارگر و همراهی و اتحاد با کارگران، 

) اول ماه مه(برای روز يازده ارديبهشت 
فراخوان تجمع صادر کردند و در اين روزبه 

اين اقدام هوشيارانه و آگاهانه و .خيابان آمدند
اتحاد و همراهی معلمان با کارگران در روز اول 

های  رشته خواست ماه مه که برخاسته از يک
مشترک معلمان و کارگران است، افق جديدی را 

های واقعی و  در راستای گسترش اتحاد عمل
انداز نوينی را در اين زمينه  ميدانی گشود و چشم

 . ترسيم کرد
دار و کل ارتجاع حاکم در همه حال  طبقه سرمايه

. های توخالی متوسل شده است به سرکوب و وعده
اما فشارهای اقتصادی و معيشتی، کاهش 

سو،  ازپيش قدرت خريد کارگران از يک بيش
ويژه کارگران  نارضايتی عميق کارگران به

ای نفت از سوی ديگر، چنان  پيمانی و پروژه
تواند  ای از سرکوب نمی باالست که هيچ درجه

البته .  کارگران را از ادامه مبارزه بازدارد
های نفت و گاز  کارفرمايان و پيمانکاران شرکت

و پتروشيمی، با توجه به اعتصابات سراسری دو 
سال گذشته در نفت و برای جلوگيری از يک 
اعتصاب قدرتمند سراسری، اين بار خيلی زود 

هايی درزمينٔه افزايش  واکنش نشان داده و وعده
روز  ١٠روز کار  ٢٠دستمزد و اجرای طرح 

های  استراحت و رسيدگی به ساير خواست
شده و  اما اين تاکتيک ديگر کهنه.  اند کارگران داده

کارگران نيز به تجربه دريافته .  جواب نخواهد داد
های  توان و نبايد به وعده اند که نمی و ياد گرفته

وحشت از گسترش .  پوچ و قالبی اعتماد نمود
اعتصاب در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی 

ها  داران و دولت آن خواب را از چشم سرمايه
وضعيت معلمان نيز بر همين منوال .  ربوده است

های آنان برآورده نشود  مادام که خواست.  است
اتحاد .  اعتصابات و تجمعات سراسری ادامه دارد

عمل معلم و کارگر زنگ خطر بزرگی را برای 
در عمل نيز .  کليت رژيم به صدا درآورده است

راهی جز اين نمانده است؛ اعتصابات سراسری 
کارگری، تجمعات و اعتصابات سراسری 
معلمان، اعتصاب عمومی سياسی و فلج ساختن 

سازی زمينه قيام مسلحانه و  کامل رژيم و فراهم
 .به زير کشيدن تمام نظم موجود

 زيرنويس
 
بيانيه مشترک سنديکاها و تشکالت مستقل   -  ١

کارگران و معلمان و بازنشستگان به مناسبت 
 )ارديبهشت ١١(روز جهانی کارگر 

 :امضاها
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

 تهران و حومه 
سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر 

 تپه  هفت
 کانون صنفی فرهنگيان البرز
 کانون صنفی معلمان قزوين

 کانون صنفی فرهنگيان اليگودرز
 گروه اتحاد بازنشستگان

های  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
 کارگری 

 اتحاد سراسری بازنشستگان ايران
 شورای بازنشستگان ايران

های کارگران،  قطعنامه مشترک تشکل  –  ٢
معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر 

١۴٠١ 
 :امضاکنندگان به ترتيب حروف الفبا

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 سنديکای نقاشان استان البرز
دهی اعتراضات کارگران پيمانی  شورای سازمان

 نفت
شورای کارگری بازنشستگان تأمين اجتماعی 

 )بستا(
صدای مستقل کارگران گروه ملی صنعتی فوالد 

 )اهواز(ايران 
 کانون صنفی فرهنگيان البرز

 کانون صنفی فرهنگيان اليگودرز
  کانون مدافعان حقوق کارگر

 ندای زنان ايران
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 !فسادی که در تمام جهان نمونه ندارد

توان يافت  کمتر کشوری را در سراسر جهان می
های فساد  خواری، دزدی، بندوبست که در رشوه

مالی درونی طبقه حاکم، به پايه جمهوری 
فساد از سر و روی جمهوری .  اسالمی برسد

ابعاد اين فساد مالی به حدی .  بارد اسالمی می
است که بر هر ارگان و نهاد دستگاه دولتی، 

ها و باندهای سياسی طبقه حاکم و  جناح
دار  های اقتصادی درونی طبقه سرمايه بندی گروه

. حاکم دست گذاشته شود، مملو از فساد است
درپی  قدر ابعاد اين فساد گسترده است که پی آن

در هر هفته و ماه درنتيجه جدال و کشمکش 
بری  بيشتر از  باندهای طبقه حاکم برای سهم

ها  هايی از اين فساد چپاول، دزدی و غارت نمونه
ها را که حاال ديگر ابعاد تريليونی به  و دزدی

های  در اين پرونده.  کنند اند، برمال می خود گرفته
فساد مالی همواره يک سر آن به باالترين مقامات 
حکومتی وصل است و متهمين وابسته به اين يا 

داران  اند و سر ديگر آن به سرمايه آن باند
چپاولگر و غارتگر وابسته به يکی از باندهای 

به همين اخبار و .  سياسی جمهوری اسالمی
های يک هفته گذشته نگاه کنيد و ببينيد   گزارش

 . چه غوغائی برپاست
ماه،  ارديبهشت ۶شنبه هفته گذشته  روز سه  

سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری خود با 
سال حبس  ١٧٠خبرنگاران از صدور حکم 

 .برای متهمان پرونده بانک سرمايه خبر داد
اين پرونده زمانی که گشوده شد اعالم گرديد 

متهم دارد و  مقامات حکومتی و  ۴٠٠حدود 
مرور نام  به.  ها در آن نقش دارند های آن خانواده

سروصدا حذف شد و  ای از اين پرونده بی عده
تنها چند نام از متهمين سرشناس از نمونه 
پسران، دختر و برادرزاده و داماد هاشمی 
شاهرودی، پرويز کاظمی، وزير رفاه و تأمين 

نژاد، هادی رضوی،  اجتماعی در کابينه احمدی
داماد دمحم شريعتمداری، وزير کار در کابينه 

هللا صالحی،  روحانی، عمار صالحی، پسر عطاء
فرمانده سابق ارتش، حسين هدايتی، از 

الدين قندالی،  گذاران فوتبال ايران، شهاب سرمايه
مديرعامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان در اين 

 .  پرونده باقی ماند
سخنگوی قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت 

: رسيدگی به پرونده بانک سرمايه گفت
های متعددی در خصوص بانک سرمايه  پرونده
ها منجر به صدور  شده و برخی پرونده تشکيل

اخيراً نيز احکامی .  شده است حکم قطعی و اعالم
در اين پرونده صادرشده است که درمجموع 

 .سال حبس محکوم شدند ١٧٠افرادی به بيش از 
ها که هستند و از کجا آمدند؟ سيد احمد  اما اين

هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد محمود 
هاشمی شاهرودی که در جلسات دادگاه حاضر 
نشد، به همراه سيد دمحمصادق، سيد احمد هاشمی 
شاهرودی و سيده اديبه، فرزندان سيد محمود 

اند که  ای هاشمی شاهرودی وابسته به باند خامنه
از سوی وی به رياست دستگاه قضائی ،مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت عالی حل 

گانه، عضو  اختالف و تنظيم روابط قوای سه
فقهای شورای نگهبان، منصوب شد و نيز 

رئيس اول مجلس خبرگان رهبری بود و  نايب
. چند مقام و منصب ديگر را هم در اختيار داشت

رئيس دستگاه قضائی شد تا  ١٣٧٨او که از سال 
به عنوان رئيس مجمع  ٩٧زمان مرگش در سال 

دار باالترين مقامات در  تشخيص مصلحت، عهده
اين مقام و موقعيت و .  جمهوری اسالمی بود

ای، اين امکان را به   وابستگی به علی خامنه
فرزندان و اعوان و انصار وی داد که تبديل به 

 . دار و دزد شوند مشت سرمايه يک
باالی  شان مقامات رده ها که پشتوانه اما آن

حکومت بود، در پرونده بانک سرمايه چه 
 کردند؟

های بسيار کالنی  به اتکای جايگاه شاهرودی، وام
تا  ٩١از اواخر سال .ها دريافت کردند از بانک

با درخواست سيد احمد هاشمی  ٩٢اواسط سال 
مديره بانک سرمايه مجموعاً  شاهرودی، هيئت

دهد و  ها می ميليارد تومان تسهيالت به آن ١۴٠
های متعددی ازجمله شرکت توسعه  ها شرکت آن

های روشه و سون، پيک  تجارت مرين، شرکت
راه ابريشم، فردانش پژوهان، تجارت آفرين سون 
قشم، شرکت تصوير گستر پاسارگاد را، داير 

های بانک راهم باال  آخر پول کردند و دست
 چگونه؟. کشيدند

در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از پرونده 
شده بود که دمحم  فساد در بانک سرمايه اشاره

امالک  ٩٢امامی و احمد هاشمی شاهرودی، سال 
بانک سرمايه واقع در لواسان، شميران و خيابان 

ميليارد تومان  ۴٠٠فرشته را به ارزش بيش از 
های  چک ٩۵خريداری کردند، ولی تا سال 

مربوط به خريد اين امالک را پاس نکرده و 
سرانجام همان امالک را با چند برابر قيمت برای 

. اند تهاتر بدهی خود به بانک سرمايه فروخته
مديره، بانک سرمايه  که با دستور هيئت جالب اين

های شاهرودی و  جريمه تأخير تسهيالت شرکت
 .امامی را نيز بخشيده شد

  ٩٩به گزارش سايت تسنيم در سال 
شرکت رسمی و شناسنامه دار شبکه مرتبط  ۶"  

 ٣۴٧با سيددمحم امامی بواسطه تسهيالت دريافتی 
ميلياردتومان به بانک سرمايه بدهکار بوده و 
برای تسويه آنها از روش تهاتر امالک و گران 
نمايی استفاده می کند که با گران نمايی عالوه بر 
تسويه تمامی بدهی ها مقداری نيز طلبکار می 

 .....شوند
شرکت توسعه تجارت مرين قديمی ترين از 
مجموعه شرکت های سيددمحم امامی است، که در 

تاسيس و در حوزه نساجی فعاليت می  ٨۵سال 
و با ورود سيده اديبه، سيد  ٩٠اما از سال .  کند

دمحم صادق و سيد احمد هاشمی شاهرودی به 
شرکت توسعه تجارت مرين و عضويت آنها در 
هيئت مديره اين شرکت، فعاليت اقتصادی امامی 

سيد احمد هاشمی .وارد فاز تازه ای می شود
شاهرودی که برادرزاده مرحوم آيت هللا هاشمی 
شاهرودی رئيس اسبق قوه قضاييه است، از اين 
زمان به بعد به عنوان يکی از شرکای امامی در 
بسياری از شرکت ها و پروژه های اقتصادی 

 .وارد می شود
با  ٩٢تا اواسط سال  ٩١از اواخر سال 

درخواست سيد احمد هاشمی شاهرودی و ديگر 
مديران شرکت های مذکور از بانک سرمايه و 
علی رغم مخالفت های کارشناسی کميته 
اعتبارات، هيئت مديره بانک سرمايه، مجموعا 

 .ميليارد تومان تسهيالت به آنها می دهد ١۴٠
اما اين شرکت ها نه تنها اقساط تسهيالت را نمی 
پردازند، بلکه توجهی به اخطاريه های بانک 

تا اينکه بدليل شناسنامه .  سرمايه نيز نمی کنند
داربودن شرکت های مذکور، سيد دمحم امامی 
اعالم می کند تمامی بدهی ها را که جمعا بيش از 

ميليارد تومان می شود را از طريق تهاتر  ٣٠٠
 .تسويه می کنم

آقای زاهدی به عنوان معاون اعتبارات وقت 
بانک سرمايه که با شبکه امامی در ارتباط بوده 
است طی نامه ای به کارشناسان رسمی دو ملک 
را جهت کارشناسی و برآورد قيمت معرفی می 

. کند، تا تهاتر انجام و بدهی امامی تسويه شود
ميليارد تومان  ۴٧يکی از ملک ها را در لواسان 

ميليارد تومان کارشناسی می  ٢٠و ديگری را 
 .کنند

 ٣٠٠پس از اينکه اين جمع اعداد کارشناسان به 
ميليارد نمی رسد، و ميزان بدهی را پوشش 

دهد جهت تسويه بدهی، آقای زاهدی نامه ای  نمی
با همان تاريخ و شماره را جعل می کند و اين بار 
خطاب به کارشناسان مرتبط با شبکه امامی نامه 
می نويسد تا امالک مجددا کارشناسی و قيمت 

اين بار با ارزيابی کارشناسان .  گذاری شوند
 ۵ميلياردی با  ۴٧مرتبط با اين شبکه، ملک 

ميليارد تومان و ملک  ٢٠۵برابر گران نمايی 
ميليارد تومان  ٩۶ميليارد تومانی را  ٢٠

 ٣٠١کارشناسی می کنند و جمعا ارزش امالک 
ميليارد تومان می شود که نه تنها بدهی شرکت 
های امامی به بانک سرمايه تسويه می شود که 

لذا بدهی بعضی .  مقداری طلبکار هم می شود
ديگر از شرکت های بدهکار به بانک سرمايه که 
با شبکه امامی در تعامل و ارتباط بودند را نيز 

 .تسويه می کنند
در يک فقره شرکت های سازدژ و برنا بينش 
آبان و حتی سرمايه گذاری صندوق ذخيره 
فرهنگيان از طريق همين تهاترها مجموعا بيش 

ميليارد تومان از بدهی هايشان را با  ١٠٠از 
و چندين نمونه .... "  بانک سرمايه تسويه می کنند

 .ديگر از همين دست
از جمله اين که در يک مورد ديگر احمد هاشمی 

، يک ملک به ٩٢شاهرودی و امامی در سال 
ميليارد و سيصد ميليون تومان از بانک  ٢۶قيمت 

به  ٩۴اند و همان ملک را در سال  سرمايه خريده
ميليارد تومان به بانک سرمايه  ٩۶قيمت 
های ناشی از دريافت تسهيالت  اند تا بدهی فروخته

اين يعنی طی فقط دو .  از اين بانک را تسويه کنند
ميليارد تومان تنها در يک فقره سود  ٧٠سال 
 ! اند کرده

بعد هم که ماجرا بيخ پيدا کرد، برطبق  گزارش 
دادستان پرونده، احمد هاشمی برخی اموال خود 

) دختر متهم(را بنام فرزندان خود، ساره هاشمی 
عجالتاً .  کرده است )  پسر متهم(و محسن هاشمی 

هم برخی از اين متهمين و محکومين وابسته به 
برند و  خانواده شاهرودی  در عراق به سر می

 .ها را به ايران ندارد کسی جرات آوردن آن
يکی از اين متهمين هم به نام مجتبی ظهرابی 
بسياری از اسناد بانک سرمايه را از بين برد و 

 . ناپديد شد
اين از ماجرای پرونده بانک سرمايه و سيستم 

. مافيائی چپاول و غارت در جمهوری اسالمی
سخن گوی دستگاه قضائی از محکوميت برخی 

سال حبس سخن  ١٧٠از   افراد اين پرونده به بيش
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 !فسادی که در تمام جهان نمونه ندارد

گوئی  اما کيست که نداند اين ادعا گزافه.  گفت
اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که .  است

ظاهر چند  دست چند ماه و گاه به محکومينی ازاين
کشند، اما در واقعيت اغلب اوقات  سال حبس می

کنند،  هايشان زندگی می اند و در خانه در مرخصی
روزهايی هم که زندان هستند، امکانات 

پس از .  ها نيست های آن شان کمتر از خانه رفاهی
دهند و رسماً حبس به  ها عفو می مدتی هم به آن

 . رسد پايان می
سخنگوی قوه قضاييه در اين نشست خبری به  
پرونده ارتشاء کارمندان منابع طبيعی لواسان و 

های خودرويی  ها، پرونده محکوميت تعدادی از آن
ازجمله آذويکو و مفتاح رهنورد که هنوز به 

. صدور حکم منتهی نشده است نيز اشاراتی داشت
وی در مورد ماجرای پرجنجال  پتروشيمی 

داران بزرگ و  ميانکاله که يکی از سرمايه
ها شرکت و برخوردار از  بدهکار بانکی با ده

که پشت سر او وزير کشور، !   امتياز دو کد ملی 
مقامات دولتی مازندران، نمايندگان و امامان 
جمعه و باالخره رئيس مجلس، قاليباف قراردادند، 

فقط به .  ای مختصر، چيزی نگفت جز اشاره
ای در  حاميان وی اطمينان داد که پرونده

خصوص احضار و جلب فردی درباره طرح 
 .  ساخت پتروشيمی ميانکاله تشکيل نشده است

ارديبهشت معاون وزير  ۶شنبه  در همين روز سه
نفت و مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش 

های نفتی فاش کرد در دولت قبل و  فرآورده
تومان صادر  ۵٠٠دوران کرونا، بنزين به ليتری 

دالر صادر  ۴ای  بنزين را بشکه:  وی گفت.شد
سوم قيمت  تومان که يک ۵٠٠کرديم يعنی ليتری 

وی البته چيزی .  داخلی است)  بندی سهميه(عرضه
نگفت که در جريان اين فروش چه کسانی پشت 

اند و چه کسانی از رانت  پرده خريدوفروش بوده
اما پوشيده نيست که برای .  اند آن بهره برده

فروش بنزين به اين بهای ارزان، بايد 
اندرکار آن بوده باشند  هايی حريص دست واسطه

های بسيار هنگفت به جيب  که از اين معامله پول
اند و احتماالً در آينده همان باندی که امروز   زده

کند، در  اين خبر را عليه باند روحانی افشا می
آينده فسادی را که در اين ميان بوده نيز برمال 

معلوم است که در شرايط تحريم اين .  خواهد کرد
ها  طور مستقيم به دولت توانسته به نفت حتی نمی

شده باشد و اگر چنين چيزی هم بوده  فروخته
ً پای بده و بستان های دولتی و  باشد، قطعا

 .  های کالن در ميان بوده است رشوه
های  مديرعامل شرکت پااليش و پخش فراورده

نفتی همچنين به يک سوءاستفاده ديگر در دوران 
کابينه روحانی در مورد گازوئيل اشاره کرد و 

همان زمان که اين مباحث مطرح شد در : "گفت
جوار عرضه نفت گاز داشتيم،  مجاری عرضه هم

 ١٢٠يعنی عرضه نفت گاز در برخی روزها به 
که مصرف نفت گاز  رسيد درحالی ميليون ليتر می
ميليون ليتر  ۵۵تا  ۵۴ونقل حداکثر  در حوزه حمل

دهد ما بايد اين موضوع را  است، اين نشان می
های صنعتی  مديريت کنيم، ما به برخی شهرک

ورود کرديم و دريافتيم که نفت گاز تحت عناوين 
سوخته با تغيير رنگ به نام مشتقات نفتی  روغن

شود، بنابراين ضرورت بود که اين  قاچاق می

يعنی واحدهای صنعتی نفت .  مسائل مديريت شود
گرفتند و باقيمت چند برابر در خارج  گاز را می

داران و  بازهم زدوبند ميان سرمايه. "  فروختند  می
گری را دولت و  شغل شريف قاچاقچی.  دولت

وقت يک انسان  داران در دست دارند، آن سرمايه
فقير و گرسنه را در بلوچستان به خاطر يک گالن 

بندند و يا  سوخت به اسم قاچاقچی به گلوله می
هرروز کولبران را در کردستان نيز به اسم 

 .  رسانند قاچاقچی به قتل می
در همين هفته ابعاد جديدی از ماجرای سيسمونی 

پاسدار قاليباف که .  و قاليباف نيز افشا گرديد
های او و همسرش در شهرداری تهران  دزدی

زبانزد خاص و عام است و پرونده دزدی و 
ای او  و باندش  صفحه ۵٠٠های مالی  سوءاستفاده

در شهرداری تهران و نيز زد و بندهای او در 
پرونده فساد مالی  بنياد تعاون سپاه و هلدينگ 

الدين آبرومند، دستيار کنونی حوزه  ياس و جمال
خدمت و پيشرفت او فعالً مسکوت مانده تا ارتقاء 
مقام يابد و در رأس مجلس ارتجاع اسالمی به 

ای و طبقه حاکم خدمت کند، در هفته گذشته  خامنه
گونه  آن.   درگير ماجرايی فراتر از سيسمونی بود

های  که اظهارنظرها و اسناد انتشاريافته در شبکه
دهند، خريد سيسمونی توسط  اجتماعی نشان می

خانواده وی در ترکيه صرفاً يک توجيه و پوشش 
بوده و اصل ماجرا خريد دو واحد آپارتمان لوکس 

ميليون ليره دريکی از مراکز  ٢٠به ارزش 
اين .  زيبای ترکيه به نام داماد قاليباف بوده است

ها  که توسط يک نماينده پيشين مجلس  گزارش
ارتجاع از جناح رقيب نيز تائيد شد، قاليباف را 
که مدتی سکوت کرده بود به واکنش واداشت و 

اين خبر جعلی است و از اين فرد شکايت :  گفت
سران و مقامات حکومتی همواره .  خواهد کرد

قاليباف .   يک تکذيب فوری دم دست دارند
ازاين هم در ماجرای افشای فروش امالک  پيش

کرده بود که در جريان  شهرداری تکذيب وانکار 
تر  يک زد و بند، اين امالک  به بهايی بسيار پايين

آن زمان .  ها به فروش رفته است  از بهای آن
اتفاق مهدی چمران رئيس وقت شورای شهر  به

تهران،عليه مدير سايت افشاگر شکايت کردند و 
اما بعد که جناح رقيب .  اين فرد بازداشت شد

کوتاه نيامد، سازمان بازرسی باالخره اصل 
آپارتمان، خانه  ٢٠٠ماجرا را تائيد کرد و گفت 

وياليی و زمين شهرداری تهران، به بهايی 
ميليارد تومان کمتر  ٢٠٠درمجموع دو هزار و 

ظاهراً .  شده است ها فروخته از قيمت واقعی آن
نفری که چنين امالکی دريافت  ۴۵اين امالک از 

ها ابطال  اند پس گرفته شد و قراردادهای آن کرده
گرچه صحت فساد تائيد شد، قاليباف اما .  گرديد

 .برجای خود باقی ماند
خواهد   حال معلوم نيست که اکنون چگونه می 

ماجرايی را تکذيب کند که برای آن اسنادی با 
جزئيات، نام مالک،  تاريخ دقيق معامله، شماره 

پرداخت خريد دو واحد  پالک، مبلغ خريد و پيش
های  مجتمع ٢٢آپارتمان لوکس در طبقه 

لند توسط  اميررضا بحيرايی، داماد وی  اسکای
شده را، انکار کند؟ پاسخ اين است که مادام  ارائه

ای و سپاه گرم است، مثل موارد  پشتش به خامنه
پيشين به انکار ادامه خواهد داد و اتفاقی رخ 

البته اين را نيز بايد گفت که برای .  نخواهد داد
ميليون لير ٢٠های وی مبلغ به  قاليباف و دزدی

. ميليارد تومان عددی نيست ۴٠معادل 
وجود، جناح رقيب بر سر همين مبلغ هم به  بااين

 .دهد افشاگری ادامه می
های فساد مالی ، دزدی و  آنچه که از پرونده

غارت مقامات و وابستگان رژيم در اين هفته رخ 
داد، ادامه روندی است که فقط در چندين سال 

ها مورد آن از نمونه  پرونده فساد مالی  اخير ده
در بانک مرکزی در دوران سيف،  قاچاق ارز و 
اخذ رشوه توسط مهدی جهانگيری ، پرونده 
شرکت بازرگانی پتروشيمی، پرونده باند طبری 

شوئی  گيری و پول در دستگاه قضائی، رشوه
حسين فريدون برادر حسن روحانی ، فرار مدير 

ميليارد تومانی،  ١٠٠وزارت نفت با اختالس 
اختالس در صندوق ذخيره فرهنگيان که يکی از 

ميليارد  ۵٠٠متهمان اصلی اين پرونده با حدود 
شدن  تومان بدهی از کشور گريخت، ماجرای گم

ميليون دالر، فساد  ١٢۴دو دکل نفتی باارزش  
در بنياد شهيد و امور ايثارگران ، پرونده اختالس 
در بيمه ايران و نقش رحيمی معاون اول 

نژاد در آن، پرونده فساد بزرگ نفتی و  احمدی
ماجرای مرتضوی و بابک زنجانی ، پرونده فساد 

آفريد، خاوری مديرعامل وقت بانک ملی  مالی مه
و دمحم جهرمی  که مجموعاً صدها تن در اين 

ها محاکمه و صدها هزار ميليارد تومان به  پرونده
غارت رفت، به سطح علنی و مطبوعات کشيده 

 . شده است
های فساد که درنتيجه کشمکش و نزاع  اين پرونده

ميان باندهای طبقه حاکم بر ايران علنی شدند، 
ای است  تنها گوشه بسيار کوچکی از فساد گسترده

در .  که تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است
نظم اقتصادی و سياسی که بر ايران حاکم است، 

به داليل .  توان انتظار داشت جز اين هم نمی
اقتصادی و سياسی، فساد فراگير، ذاتی نظم 

اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران است -اقتصادی
توان  ای هم برای آن در سراسر جهان نمی و نمونه

های کارگر و زحمتکش  واقعيتی که توده.  يافت
هاست به آن آگاه شده و برای  مردم ايران سال

کن کردن آن،  به مبارزه برای سرنگونی  ريشه
جمهوری اسالمی و برانداختن نظم حاکم روی 

 .اند آورده
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 ای نفت  اعتصابات کارگران پروژه   
 و پتروشيمی از سر گرفته شد     

 
 

ای نفت و پتروشيمی در اعتراض به تحقق نيافتن  ارديبهشت،  صدها تن از کارگران پروژه ۵روز دوشنبه 
ها   ازاين اعالم کرده بودند که چنانچه دو مطالبه فوری آن کارگران پيش.  مطالبات خود دست از کار کشيدند

ارديبهشت عملی نشود، به اعتصاب  ۵روز استراحت،  تا  ١٠روز کار  و  ٢٠درصدی و  ۵٧افزايش دستمزد 
پاسخ گذاشتند و کارگران امروز  کارفرماها اما اين مطالبات کارگران را بی.  شوند سراسری متوسل می

 . اعتصاب خود را عملی کردند
 

پتروشيمی  ١ای شاغل در سايت  بر طبق اخباری که تاکنون انتشاريافته، در روز دوشنبه، کارگران پروژه
. بوشهر، شرکت پتروکيان و شرکت پتروپااليش کنگان دست از کار کشيدند و  به اعتصاب روی آوردند

عسلويه بوشهر برای دستيابی به مطالبات خود به اعتصاب  ١٩ای شاغل در فاز  زمان كارگران پروژه هم
 .  پيوستند

 
فروردين، کارگران پتروشيمی بوشهر،  ٢۵در چند روز گذشته نيز کارگران پتروشيمی آرين متانول در 

کار شرکت نفت و گاز  فروردين، کارگران نوبت ٢۶کارگران پروژه ساخت مخازن در پااليشگاه آ ديش کنگان 
فروردين، کارگران شرکت  ٣١برداری نفت و گاز مسجدسليمان  کار شرکت بهره آغاجاری، کارکنان نوبت

برداری نفت و گاز مارون و کارون در همين روز ،کارگران شاغل در شرکت فرجود در  سايت يک  بهره
های اعتراضی برای  ارديبهشت،  اعتصابات و تجمع ۴پتروشيمی بوشهر در عسلويه جاده پارسيان به کنگان، 

 ١٠روز کار  ٢٠ها افزايش دستمزد و اجرای طرح  تحقق مطالبات خود برپا کرده بودند که عمدتاً خواست آن
 . روز استراحت به علت فشار باالی کار،  بوده است

 
اند که خواهان برچيده شدن بساط  ای نفت، گاز و پتروشيمی، همچنين، مکرر اعالم کرده کارگران پروژه

 .  اند های پيمانکاری و استخدام رسمی شرکت
 

کند و  ای نفت، گاز و  پتروشيمی حمايت می از مطالبات برحق کارگران پروژه)  اقليت(  سازمان فدائيان
 .خواستار عملی شدن فوری اين مطالبات است

 
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١ماه  ارديبهشت ۵

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و   

قيام مسلحانه برانداخت   
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٩درصفحه   

محروم شدن اکثريت بسيار بزرگ جامعه از 
ست که حتا  خدمات درمانی مناسب درحالی

براساس قوانين جمهوری اسالمی، دولت موظف 
است اين خدمات را برای تمامی افراد جامعه 

قانون "  ٢٩برای نمونه در اصل .  ارائه کند
برخورداری از : "جمهوری اسالمی آمده" اساسی

تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيکاری، 
سرپرستی،  پيری، ازکارافتادگی، بی

ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات  درراه
های پزشکی به  بهداشتی درمانی و مراقبت

دولت .  حقی است همگانیصورت بيمه و غيره، 
طبق قوانين از محل درآمدهای موظف است 

عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، 
های مالی فوق را برای يک يک  خدمات و حمايت

 ".افراد کشور تامين کند
سال  ۴٠جمهوری اسالمی اما با گذشت بيش از 

به قانون خود نيز عمل نکرده و حتا خواست 
مردم برای اجرای اين اصل را با سرکوب پاسخ 

جمهوری اسالمی نه تنها هيچ حمايت .  دهد می
کند و حتا به  ها بيکار نمی مالی از ميليون

ای نان به دستفروشی،  بيکارانی که تنها برای لقمه
رحمانه  اند بی کولبری و سوختبری روی آورده

رساند، بلکه با  حمله کرده و گاه به قتل می
های اخيرش  اش و بويژه سياست های سياست

محروميت کارگران و زحمتکشان از دارو و 
 . درمان مناسب را به اوج خود رسانده است

های دولت که تاثير  ترين سياست يکی از تازه
بسياری بر سفره کارگران و زحمتکشان دارد، 

های  افزايش بهای گندم و آرد مورد نياز بخش
هاست که بهای  پزی و مانند آن صنعتی، شيرينی

برخی از کاالهای مورد نياز مردم را حداقل تا 
حکومتی که بر سر .  دو برابر افزايش خواهد داد

افزايش حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان 
است، به يکباره بهای "  خشک ناخن"تا اين حد 

های توليدی را  ها و کارگاه آرد برای کارخانه
 .درصد افزايش داد ۴۵٠

پيش از اين بهای گندم برای صنايع و صنوف 
تومان بود که دولت آن را  ٢٧٠٠توليدی کيلويی 

ترتيب قيمت آرد  هزار تومان رساند و بدين ١٢به 
هزار تومان خواهد  ١۶ها به حداقل  نيز برای آن

رئيس هيات مديره انجمن صنفی .  رسيد
کارفرمايان کارخانجات ماکارونی از پيشنهاد 

هزار و  ١٩انجمن صنايع آرد برای تعيين قيمت 
حمايت از "تومان و پيشنهاد سازمان  ٨٠٠

هزار و  ١۶برای تعيين قيمت "  مصرف کننده
تومان برای هر کيلو آرد مصرفی  ٩٠٠

 . کارخانجات به ستاد تنظيم بازار خبر داد
انجمن آردسازان "مديره  مرتضوی رئيس هيأت

: در گفتگو با خبرگزاری دولتی ايلنا  گفت"  ايران
قيمت نهايی ماکارونی به زودی بيش از دو "

هزار تومان  ٢۵برابر خواهد شد و به کيلويی 
رئيس هيات مديره انجمن صنفی ".  خواهد رسيد

کارفرمايان کارخانجات ماکارونی نيز با بيان 
های توليد  هزينه درصد ٧٠بيش از که  اين

ماکارونی مربوط به بهای تمام شده آرد است، 
برابری ماکارونی را  ۵گران شدن دو برابری تا 

کارخانجات توليد ماکارونی "شايعه خواند و گفت 
 "!!منتظر اعالم نظر ستاد تنظيم بازار هستند

افزايش بيش از دو برابری بهای ماکارونی، در 
 ١٠٠شرايطی که به دليل افزايش بيش از 

درصدی بهای برنج و گذر برنج ايرانی درجه 
هزار تومان، بسياری از  ١٠٠يک از کيلويی 

مردم ماکارونی را جايگزين برنج کرده بودند، 
های کارگران و  يورشی ديگر به سفره

بدين .  زحمتکشان از سوی دولت طبقه حاکم است
ترتيب خريد ماکارونی نيز از توان بسياری از 

های  شود و تنها نان برای سفره مردم خارج می
اما جمهوری اسالمی برای .  ماند ها می کوچک آن

 .هايی دارد نان نيز نقشه
پيش از افزايش اخير بهای گندم، بهای آرد 

تومان و آرد  ٨٠٠ای کيلويی  های يارانه نانوايی
حال با .  تومان بود ١٢٠٠های آزادپز  نانوايی

درصدی قيمت خريد تضمينی گندم  ١۵٠افزايش 
آيد  دنبال آن بهای آرد، اين سوال بوجود می و به

که سياست جمهوری اسالمی در رابطه با نان چه 
تواند به  که گرانی نان می خواهد بود؟ بويژه آن

 .های خيابانی منجر شود شورش
پيش از اين اخباری مبنی بر کارتی يا کوپنی 
شدن نان منتشر شده بود که کم کم رنگ واقعيت 

مسعود ميرکاظمی معاون .  گيرد به خود می
ابراهيم رئيسی و رئيس سازمان برنامه و بودجه 

وگو با روزنامه ايران برنامه کابينه برای  در گفت
وی در همين .  را تاييد کرد"  کارت نان"صدور 

رابطه درباره توزيع نان با کارت مخصوص در 
"استان زنجان گفت اين تنها يک نمونه است و : 

هدف از آن هم اين است که يارانه مستقيما به 
کننده پرداخت شود و ديگر دست  مردم و مصرف

اما مردم ايران ".  ها نرود دالالن و واسطه
دالالن و "دانند که قطع دست  خوبی می به

. کلمه رمز محروم کردن مردم است"  ها واسطه
های دولت در  شکی نيست که يکی از برنامه

ای است  اولين گام، محدود کردن خريد نان يارانه
ای  و اين که به هر فرد تعداد معينی نان يارانه

شود و هم نان  سپس هم نان گران می.  تعلق بگيرد
هايی از جامعه تعلق نخواهد  ای به بخش يارانه
نژاد با  همان سياستی که در دوره احمدی.  گرفت

کليد "  ها سازی يارانه هدفمند"فريبانه  عنوان عوام
گرش را امروز همه مردم  خورد و نتايج ويران

همان زمان .  کنند خوبی مشاهده می ايران به
" ها هدفمندسازی يارانه"هرگونه مخالفت با 

دانا تنها به خاطر  ممنوع شده بود و فريبرز رئيس
عنوان طرحی عليه منافع  مخالفت با آن به

کارگران و زحمتکشان در  يک گفتگوی 
راديويی، به يک سال زندان محکوم و زندانی 

 .شد
وگو با روزنامه  مسعود ميرکاظمی در همين گفت

 ۴٢٠٠در رابطه با سرنوشت ارز "  ايران"
"گويد تومانی می طبق قانون بودجه، اگر : 

بخواهيم مطابق سال گذشته حرکت کنيم، بايد 
ميليارد دالر برای تأمين نهاده، کاالهای  ٢٠حدود 

در بودجه امسال .  اساسی و دارو ارز داشته باشيم
هزار ميليارد تومان منابع ريالی برای اين  ٢۵٠

امر درنظر گرفته شده که معادل نيمی از منابع 
ميليارد دالر  ١٠دالری سال گذشته، يعنی حدود 

ميليارد ١٠توانيد با منابع  بنابراين، شما نمی.  است
ميليارد دالری را انجام دهيد  ٢٠دالری، تعهد 

پس قاعدتاً بايد سياستی را در پيش گرفت که اوالً 
ميليارد دالر بتوانيد مديريت کنيد  ١٠با اين ارز 

و در ثانی آن چيزی که بيشترين نفع را به مردم 
اين همان .  رساند و عادالنه است را اجرا کنيد می

واقعيتی است که در برنامه دولت وجود دارد و 
ً در  مطالعات آن نيز در حال انجام است تا حتما
زمانی که الزم شد اجرايی شود، به مردم 

فعالً برای تغيير در .  رسانی صورت گيرد اطالع
ها هيچ تصميمی گرفته  نوع بازپرداخت يارانه

 ".نشده است
اول از اين نکته شروع کنيم که براساس تبصره 

 ۴٢٠٠اليحه بودجه برای جبران حذف ارز  ١۴
هزار  ١٠۶تنها )  از جمله يارانه گندم(تومانی 

اين .  است ميليارد تومان در نظر گرفته شده
های ديگری نيز دارد که همان  تبصره البته رديف

های معيشتی است که  های نقدی و کمک يارانه
تواند به مبلغی که ميرکاظمی گفته  ها می جمع آن

 . برسد
حال با در نظر گرفتن اين ارقام، ببينيم اساسا 
ميزان مورد نياز گندم و مصرف آن در کشور 
چگونه است و چقدر از اين بودجه ادعايی 

ی  گفته به!  شود؟ ميرکاظمی تنها صرف گندم می
مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد 

 ١٢کشاورزی گندم مورد نياز کشور ساالنه 
بينی  ميليون تن است که از اين ميزان پيش

ميليون تن از کشاورزان خريداری  ۴/  ۵شود  می
ميليون تن ديگر نيز  ٢چنين گفت  وی هم.  شود

 . عنوان ذخاير استراتژيک بايد خريداری شود به
 ۵٠٠تا  ۴۵٠هم اکنون قيمت هر تن گندم بين 

 ۴ميليون تن گندم  ٩/  ۵برای خريد .  دالر است
برای .  ميليون دالر نياز است ۵٠٠ميليارد و 

ميليون تن گندم از کشاورزان با قيمت  ۴/ ۵خريد 
هزار ميليارد  ۵۴هزار تومان نيز به  ١٢هر کيلو 

ميليون  ۵٠٠ميليارد و  ۴اگر .  تومان نياز است
دالر را نيز به لایر تبديل کنيم با توجه به اين که 

تومانی نيست و خود  ۴٢٠٠ديگر دالر 
 ٢۵های باال هر دالر را  ميرکاظمی نيز در گفته

هزار  ١١٢هزار تومان محاسبه کرده، به مبلغ 
يعنی تنها خريد گندم .  رسيم ميليارد تومان می

هزار ميليارد تومان از کل مبلغ در  ١۶۶حداقل 
نظر گرفته شده برای کاالهای اساسی از جمله 

چنين  های دامی و دارو و هم گندم و نهاده
 ١۴های نقدی و غيره را که در تبصره  يارنه

هزار ميليارد  ٨۴تنها .  بلعد اليحه بودجه آمده می
ماند بعالوه مبلغی که دولت از  تومان باقی می

فروش گندم درآمد خواهد داشت که بخش کمی از 
ها و صنوف حدودا با نرخ خريد  آن به کارخانه

شود، اما بخش بسيار بزرگ آن مربوط به  داده می
 .نان مردم است

گوی  تواند پاسخ مانده نمی ست که مبلغ باقی طبيعی
های  نيازهای دارويی و تجهيزات پزشکی، نهاده

 ١۴دامی و يا ديگر مواردی باشد که در تبصره 
برای مثال براساس .  اليحه بودجه آمده است

های دامی  آمارهای سال گذشته تنها واردات نهاده
ميليون تن بوده که بهای آن به باالی  ١۵بيش از 

های  رسد يعنی تنها هزينه ميليارد دالر می ١٠
های دامی از کل مبلغی که در بودجه  دالری نهاده

١٠از صفحه   

 کارگران و زحمتکشان   يورش طبقه حاکم به سفره
 از همان ابتدای سال
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واردات دارو و .  در نظر گرفته شده بيشتر است
کيفيت چينی و هندی نيز در سال  مواد اوليه بی
حال .  ميليارد دالر هزينه داشت ٣گذشته حدود 

ی اين ارقام را در کنار مساله خشکسالی و  همه
معضل آب در ايران که منجر به کاهش توليدات 
کشاورزی خواهد شد و نيز افزايش قيمت جهانی 

های دامی، روغن، دارو و غيره  گندم، نهاده
 . بگذاريم

توان فهميد که مبلغ  با يک حساب سرانگشتی، می
در نظر گرفته شده برای جبران حذف ارز 

تومانی و تامين کاالهای اساسی و دارو  ۴٢٠٠
طور که   همان.  خواند ها نمی اساسا با واقعيت

ميرکاظمی خود نيز به آن اعتراف دارد و 
ميليارد دالر است، البته  ٢٠گويد هزينه واقعی  می

اگر تمامی کاالهای اساسی را در نظر بگيريم 
ميليارد دالر نيز بسيار بيشتر  ٢٠رقم واقعی از 

 .خواهد بود
راحتی  توان سياست رژيم را به بدين ترتيب می

طور که همواره  همان  -سياست رژيم .  متوجه شد
اين است که کمبود منابع   -گونه بوده  نيز همين

مالی برای اين کاالها با گران فروختن آنها، بايد 
از جيب مردم تامين شود و بدون ترديد با اين 
بودجه و سياستی که از جمله در رابطه با بهای 

های آينده  گندم شاهدش هستيم، وضعيت در ماه
 .باز اسفبارتر خواهد شد

طور که ما بارها در نشريه کار به تحليل  همان
ها و داليل  وضعيت اقتصادی کشور و ريشه

تورمی در ايران   –بحران اقتصادی رکود 
پرداختيم، طبقه حاکم و دولتی که در خدمت آن 
طبقه است، نه تنها قادر به حل بحران نيست، 

های  بلکه به داليل ساختاری از جمله ويژگی
داری در ايران و دولتی که نتيجه و  سرمايه

. يابد برآمده از آن است، مدام بحران تعميق می
راه .  گذر زمان نيز اين تحليل را اثبات کرده است

تورمی در ايران به   –حل بحران اقتصادی رکود 
چنان اقدامات راديکال اقتصادی نياز دارد که  آن

بورژوازی ايران هرگز توان انجام آن را نخواهد 
 .داشت

داری که  حتا اقتصاددانان حامی مناسبات سرمايه
ها سری در حکومت داشته و به  برخی از آن

اند به عدم کارآيی  هايی نيز داشته تناوب مسئوليت
تر شدن شرايط  های طبقه حاکم و وخيم سياست

 . اقتصادی اذعان دارند
دانشگاه "  استاد اقتصاد"وحيد شقاقی شهری 

يکی از اين افراد )  تربيت معلم سابق(خوارزمی 
های  هايی نيز در ارگان است که بارها مسئوليت

در .  اقتصادی جمهوری اسالمی داشته است
های جمهوری  گزارشی که در بسياری از رسانه

اسالمی بازنشر شده است، وی با برشمردن 
تشديد تنها برخی از معضالت اقتصادی ايران در 

: گويد های اقتصادی دولت، می ی سياست نتيجه
های بازنشستگی، عملکرد  بحران صندوق"

ای،  های مالياتی، بانکی و يارانه نامناسب نظام
بحران آب، افزايش ضريب جينی و بيشتر شدن 

هايی هستند که  ، همه چالش...شکاف طبقاتی و

ها روبرو است، برای حل  اقتصاد ايران با آن
ها نيز ما نياز به اصالحات ساختاری و عميق  آن

که اين  در عرصه اقتصاد کشور داريم و تا زمانی
توان انتظار  کار انجام نشود، به هيچ عنوان نمی

بنابراين بايد .  داشت که وضعيت تغيير پيدا کند
يک جراحی سخت اقتصادی در کشور انجام 

 ".شود، تا اين وضعيت تغيير کند
واقعيت اما اين است که جمهوری اسالمی قادر به 
انجام کمترين اصالحات اقتصادی نيست، چه 

تنها يکی از ".  جراحی سخت اقتصادی"رسد به 
ها برای گذر از بحران اقتصادی رکود  اولين گام

تورمی و ديگر معضالتی که کشور دچار آن   –

ها و تمامی  ها، بيمه شده، ملی کردن بانک
ست که در زمان  نهادهای مالی رنگارنگی

اند و البته اين  جمهوری اسالمی شکل گرفته
نيست که هيچ جناحی از بورژوازی مايل  اقدامی

تنها راه برای مردم .  و يا قادر به انجام آن باشد
ايران، برای کارگران و زحمتکشان، سرنگونی 
جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی 
کارگران و زحمتکشان است، حکومتی که با 
اقدامات راديکال اقتصادی خود، ضمن حل 

تورمی زمينه را برای   –بحران اقتصادی رکود 
گذار به يک جامعه سوسياليستی فراهم خواهد 

 .ساخت

٨از صفحه   

  يورش طبقه حاکم به سفره
 کارگران و زحمتکشان

 از همان ابتدای سال 

 :تصحيح 
 

ه  ۵نشريه کار صفحه  ٩۶۶در شماره  ال ق هوری " ، دو کلمه از پايان م ی جم ست ای راسي ه است سي
 :شود در اين شماره اصالح می. چاپ نشده بود" ی افغان اسالمی عليه پناهجويان ستمديده

ه  ها ستم يک رژيم سرمايه ی ايران که سال ديده های ستم توده"  جرب ی را ت داری قرون وسطايی مذهب
ز  های ستم اند، همدرد توده کرده ي ن درد ن رک است و راه حل اي ان مشت د، دردش ن ديده افغان هست

 ."مشترک

 بازداشت اعضای شورای     
 های صنفی هماهنگی تشکل   
 فرهنگيان و فعاالن کارگری   

 کنيم را شديداً محکوم می    
 

در آستانه اول ماه مه، رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی بازداشت و سرکوب فعاالن 
 ١٠نيروهای امنيتی رژيم صبح روز شنبه .  کارگری و معلمان را تشديد کرده است

های صنفی  ارديبهشت با يورش به منازل تعدادی از اعضای شورای هماهنگی تشکل
هايی که تا ظهر امروز انتشاريافته،  طبق گزارش.  ها را بازداشت کردند فرهنگيان ايران، آن

 . اکبر باغانی و رسول بداقی تائيد شده است خبر بازداشت دمحم حبيبی، جعفر ابراهيمی، علی
 
ارديبهشت، فراخوان  تجمع  ۴روز ”  های صنفی فرهنگيان ايران شورای هماهنگی تشکل“ 

اين اقدام .  انتشار داده بود)  اول ماه مه(معلمان شاغل و بازنشسته را دريازده ارديبهشت
دهنده هراس مرگبار رژيم از برگزاری  وحشيانه و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی نشان

 . مراسم اول ماه مه در ايران است
 

چند روز پيش نيز تعدادی از فعاالن کارگری در کردستان ، نيشتمان رحمتی، سعيد دمحمی، 
عمر سليمانی، فاتح مجيدی، افشين رشيدی و فؤاد فاروقی، پروين عبدهللا پناه، حسن عزتی 

همچنين دستگاه امنيتی رژيم در روزهای اخير در تهران و برخی شهرهای .  بازداشت شدند
 .ديگر تعدادی از فعاالن کارگری را احضار و تهديد کرده است

 
. کند  بازداشت و تهديد کارگران و معلمان را شديداً محکوم می)  اقليت(سازمان فدائيان

 .قيدوشرط آزاد شوند شدگان بايد فوری و بی بازداشت
 

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

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

 ١۴٠١ماه  ارديبهشت ١٠
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١از صفحه   

مورد نياز و ضروری مردم به صورت 
های  ای افزايش يافته، بلکه اساسا سياست سابقه بی

و مورد عالقه شديد "  دست يک"حکومت 
ای، نقش بارزی در افزايش سرعت گرانی  خامنه

و چند برابر شدن بهای بسياری از کاالها حتا 
 .برخی از کاالهای اساسی را داشته است

دست بر روی هر کاال يا خدماتی که گذاشته 
های دولت در افزايش آن  شود، ردپای سياست

ای  گونه مثال افزايش نرخ برق به.  شود ديده می
ی مردم که در  گفته بوده که فيش جديد برق به

ها را  های اجتماعی بازتاب يافته آن شبکه
همين معضل در رابطه با .  زده کرده است حيرت

شود که به اشکال و  گاز و آب نيز مشاهده می

١٠ 

  ٨درصفحه 

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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های گوناگون قبض پرداختی مردم افزايش  بهانه
 .يافته است

های دارويی و درمانی به يک معضل  هزينه
بزرگ برای تهيدستان جامعه تبديل شده و 
بسياری از مردم از دارو و درمان مورد نيازشان 

ميليون نفری که  ۶جدا از حداقل .  اند محروم شده
فاقد بيمه خدمات درمانی هستند، ارائه خدمات از 

های بيمه کمتر و بدتر از هميشه شده  سوی شرکت
های  گيری از راه های بيمه با بهره و شرکت

ها  گوناگونی که قوانين جمهوری اسالمی برای آن
های دارويی و درمانی را بر  باز کرده، بار هزينه

 .اندازند شدگان می دوش بيمه

 کارگران و زحمتکشان   يورش طبقه حاکم به سفره
 از همان ابتدای سال

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

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

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

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

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

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

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

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


