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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و سه –  ٩اسفند ١۴٠٠

امپرياليسم،
جنگ و نزاع بر سر تجديد تقسيم
اقتصادی و سياسی جهان
در هفتهای که گذشت حمله نظامی روسيه به
اوکراين در صدر اخبار و گزارشهای جهان
قرار گرفت .با تشديد نزاع ميان روسيه و
قدرتهای غربی بر سر اوکراين ،در پی به
رسميت شناختن جمهوریهای استقﻼلطلب شرق
ت کمک نظامی
اوکراين و ظاهرا ً درخواس ِ
جدايیطلبان ،پوتين در سخنرانی روز سهشنبه
اعﻼم کرد که روسيه حاکميت جدايیطلبان
طرفدار روسيه در شرق اوکراين را بر کل
مناطق لوهانسک و دونتسک و نهفقط بر مناطق
تحت کنترلشان به رسميت میشناسد .در پی آن،
بامداد پنجشنبه  ۵اسفند رئيسجمهوری روسيه
فرمان "عمليات نظامی ويژه" عليه اوکراين را
رسما ً اعﻼم کرد .ارتش روسيه در سراسر
اوکراين مراکز نظامی اين کشور را موردحمله
قرار داد و متجاوز از  ١٠٠مرکز نظامی و
فرودگاههای اين کشور را نابود کرد .در جريان
اين حمﻼت تاکنون دهها تن از نظاميان و افراد
غيرنظامی در اوکراين کشتهشده و دهها هزارتن
از مردم اوکراين آواره شدهاند .اين بحران
ريشههای عميق دارد ،اما تا جايی که به تحوﻻت
اخير برمیگردد از آنجائی آغاز گرديد که روسيه
در اواسط دسامبر سال گذشته طرح خود را برای
تجديد ساختار امنيتی اروپا به قدرتهای رقيب
آمريکائی و اروپائی ارائه داد .بر طبق اين
طرح ،توقف بسط ناتو به شرق اروپا ،منع
پيوستن اوکراين به ناتو ،خروج نيروی نظامی
ناتو از لهستان و کشورهای بالتيک و بازگشت به
مرزهای سال  ١٩٩٧بهعنوان مرزهای ناتو،
برچيدن سﻼحهای هستهای آمريکا از اروپا،
خواستهشده بود.
بديهی بود که قدرتهای رقيب روسيه ،اين
خواستهها را نپذيرند و به آن پاسخ منفی بدهند.
پوشيده نبود که مطالبات به اين بزرگی راهحل
ديپلماتيک و مذاکره ندارند ،بلکه طرح آنها از
درصفحه ٢

همگام با نيروهای
ترقیخواه جهان،
عليه جنگ،
توسعهطلبی و امپرياليسم

سازمان فدائيان )اقليّت(

شماره ٩۶٠

يکشنبه های اعتراض،
استوارتر از پيش در کف خيابان ها
بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی
در ادامه برپايی يکشنبه های اعتراضی خود،
روز يکشنبه هشتم اسفند ماه  ١۴٠٠نيز ،همانند
دفعات پيشين به کف خيابان ها آمدند و با عزمی
استوار تحقق مطالبات چندين و چند ساله شان را
فرياد زدند .اين اعتراضات به طور همزمان در
تهران در مقابل مجلس ارتجاع اسﻼمی و بيش از
هفده شهر از جمله تبريز ،رشت ،شوشتر،
شيراز ،اصفهان ،اهواز ،اراک ،اردبيل ،ايﻼم،
خرم آباد ،بجنورد ،شوش ،کرمانشاه ،قزوين،
مشهد ،شهر کرد و گرگان در مقابل ادارات کل
درصفحه ٣

ای زن ،کيست که آزادت کند!

درصفحه ١٠

آمار دقيقی از تعداد دستفروشان وجود ندارد ،بنا
به آمار رسانههای دولتی اکنون ميليونها نفر در
ايران به دستفروشی مشغولند" .شغلی" که حتا در
دو سال گذشته ،با وجود خطر ابتﻼ به کرونا ،از
سرعت گسترش آن کاسته نشده است .با آن که
آمارهای شهرداری در آبان  ،١۴٠٠حاکی از
وجود حداقل  ٣٠هزار دستفروش در تهران بود،
در بهمن ماه  ،١۴٠٠مدير عامل شرکت
ساماندهی صنايع و مشاغل تهران ،ضمن اعﻼم
وجود  ١٠هزار دستفروش در تهران ،مجددا از

جهتگيری مبارزه و تشکل مستقل فرهنگيان
درصفحه ۶

ترس و واهمه جمهوری اسﻼمی
از شبکههای اجتماعی
"اين اينترنت نيست که جامعه را به فساد کشيده ،اين فساد مسئوﻻن کشور است که اينترنت آن را به
تصوير کشيده است" .اين از نمونه جمﻼتی است که در پی تصويب کليات طرح موسوم به "نظام تنظيم
مقررات خدمات فضای مجازی" در کميسيون ويژه مجلس اسﻼمی در شبکههای اجتماعی بهسرعت
فراگير شدند ،پاسخ روشن و واضح تودههای مردم به جعل واقعيت و دروغگويی حاکمان.
از زمانی که استارت تصويب اين طرح در بهمنماه سال گذشته در مجلس اسﻼمی زده شد ،هدف رژيم
روشن بود و وقتی که روز چهارشنبه ششم مرداد ماه سالجاری ،مجلس اسﻼمی تصويب قانون فوق را
به کميسيون "مشترک" سپرد ،باز بر همگان روشن بود که چرا رژيم میخواهد اين طرح را نه در
صحن مجلس که پشتدرهای يک کميسيون به سرعت به تصويب برساند .تنها دو روز بعد از اين اقدام

درصفحه ٩

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ۴
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از صفحه ١

امپرياليسم ،جنگ و نزاع بر سر تجديد تقسيم اقتصادی و سياسی جهان
سوی امپرياليسم روس در واقعيت يک اولتيماتوم
به قدرتهای امپرياليست اروپائی و آمريکا بود.
بنابراين ،روسيه راهحل جنگ را برای تحقق
خواستههای خود برگزيد و نخستين آنها که به
گفته روسها با امنيت اين کشور سروکار دارد،
حل مسئله اوکراين با توسل به نيروی نظامی بود
که بهويژه از  ٢٠١۴مورد نزاع و کشمکش قرار
داشت.
ظاهرا ً در جريان فروپاشی اتحاد شوروی و
وحدت دو بخش آلمان ،غربیها به گورباچف
قول داده بودند که از گسترش ناتو به شرق اروپا
خودداری کنند و اوکراين منطقه حائل ميان
روسيه و غرب باشد .به اين وعدهها عمل نشد.
گسترش ناتو از  ١٩٩٨بهسوی شرق آغاز
گرديد ،کشورهای شرق اروپا به عضويت ناتو
درآمدند و کشمکش بر سر تسلط بر اوکراين نيز
ادامه يافت .بحران اوکراين در  ٢٠١۴به نقطه
تعيينکنندهای رسيد .رئيسجمهوری اوکراين در
آن ايام ،ويکتور يانکويچ زير فشار روسيه و
پيشنهاد کمک  ١۵ميليارد دﻻری ،توافقنامه با
اتحاديه اروپا را که هدف آن ادغام اوکراين در
اتحاديه اروپا بود ،متوقف ساخت .پی آمد آن به
راه افتادن تظاهرات يورو ميدان با حمايت آمريکا
 اروپا و فرار يانکويچ به روسيه بود .پوتيندرواکنشی متقابل کريمه را با ادعای دفاع از
روس تبارها ضميمه روسيه کرد و روسهای
شرق اوکراين را در منطقه دنباس فعال کرد که
خواستار رفراندوم و جدائی از اوکراين شدند.
درگيری ميان دو بخش اوکراين ادامه يافت و
جدائیطلبان روس تبار اعﻼم استقﻼل و
جمهوری کردند .از آن پس بهرغم توافق مينسک
 ١ميان روسيه ،آمريکا و اتحاديه اروپا در
 ٢٠١۴برای متوقف ساختن درگيریها و نيز
توافق مينسک  ٢در  ٢٠١٧ميان جدايیطلبان،
دولت اوکراين و روسيه ،اوضاع آرام نگرفت،
درگيریهای نظامی ادامه يافت و متجاوز از
 ١۴٠٠٠نفر جان خود را از دست دادند.
در اين فاصله روسيه در تدارک حمله نظامی به
اوکراين با توجيه دفاع از جدائیطلبان روس و به
رسميت شناختن استقﻼل آنها اما درواقع با نقشه
وسيعتری برای اشغال اوکراين بود .پوتين که از
پيش میدانست در قبال اقدام نظامی وی غربیها
نمیتوانند اقدام نظامی متقابلی داشته باشند ،طرح
خود را برای اشغال اوکراين عملی کرد.
واکنش آمريکا و اتحاديه اروپا در ارتباط با
تصميم روسيه برای به رسميت شناختن استقﻼل
جمهوریهای دونتسک و لوهانسک نمیتوانست
چيزی فراتر از تحريمهای گسترده اقتصادی ،
مالی و سياسی عليه روسيه باشد .مقابله نظامی با
دومين قدرت اتمی جهان ﻻاقل در مرحله کنونی
غيرممکن بود .بنابراين رهبران کشورهای عضو
اتحاديه اروپا با وضع تحريمهای گسترده عليه
روسيه موافقت کردند .در بيانيه کشورهای
اتحاديه اروپا آمده بود که اين تحريمها بخش
مبادﻻت مالی ،انرژی و حملونقل روسيه را
هدف گرفته است.
رئيس کميسيون اروپا عصر سهشنبه اعﻼم کرد

که در چهارچوب بستۀ تحريمی جديدی که به
تصويب اعضای اتحاديه اروپا رسيده ،بانکهايی
که فعاليتهای نظامی روسيه را تأمين مالی
میکنند ،افراد و شخصيتهای روسيه که بهطور
مستقيم در بحران کنونی دخالت داشتهاند ،همچنين
فعاليتهای اقتصادی متعلق به جدايیطلبان در
منطقه لوهانسک و دونتسک تحريم میشوند.
صدراعظم آلمان ،نيز تأکيد نمود که بايد از وقوع
فاجعه جلوگيری کرد .وی گفت :هشتاد سال پس
از پايان دومين جنگ جهانی ،خطر جنگ در
اروپا واقعی است .وی اجازۀ بهرهبرداری از خط
لولۀ انتقال گاز روسيه به آلمان ،تحت عنوان
"نورد ستريم "٢را به حال تعليق درآورد.
نخستوزير انگلستان نيز پنج بانک روسيه به
همراه تعدادی از سرمايهداران روسی را تحريم
کرد و گفت بايد خود را برای بحرانی
طوﻻنیمدت آماده کنيم.
بايدن رئيسجمهوری آمريکا با صدور فرمانی
سرمايهگذاری جديد در مناطق جدايیطلب
اوکراين را ممنوع اعﻼم کرد .اين تحريمها
گرچه میتواند صدمات سنگينی به اقتصاد روسيه
وارد آورند ،اما تبعات سنگينی برای اروپائیها
نيز خواهد داشت که هماکنون با بحران اقتصادی
روبهرو هستند که کرونا آن را تشديد کرده است.
روسيه يکی از شرکای مهم آنهاست و اتحاديه
اروپا مشتری  ۴٠درصد گاز و  ٢۶درصد نفت
وارداتی از روسيه است .اروپا سهمی ٣٧
درصدی در کل تجارت خارجی روسيه دارد.
نکته قابلتوجه در موضعگيریهای آمريکا و
اتحاديه اروپا اما اين بود که اقدام روسيه را نقض
فاحش حقوق بينالملل اعﻼم کردند .اما گويا حمله
نظامی به عراق ،ليبی ،يوگسﻼوی ،افغانستان ،
نقض فاحش حقوق بينالملل از جانب آنها نبوده
است .واقعيت اين است که جنگافروزی و
توسعهطلبی قدرتهای امپرياليست تابع هيچ
قانون و قراردادی نيست .فرقی هم نمیکند که
آمريکا و اروپا باشد ،يا روسيه و چين .آنچه بر
مناسبات آنها حاکم و تعيينکننده است ،زور و
قدرت اقتصادی و نظامی است.
اما چرا امپرياليسم روس اکنون با خواستههای
جديدی در مقابل امپرياليستهای آمريکائی و
اروپائی قرارگرفته است؟ به اين دليل که موازنه
قدرت ميان امپرياليستها پايدار نيست .همواره
مبارزهای ميان قدرتهای امپرياليست بر سر

تقسيم اقتصادی و سياسی جهان در جريان است .
ناموزونی رشد اقتصادی و قدرت نظامی باعث
میگردد که اين توازنها برهم بخورد.
کشورهايی که در يک مرحله قدرت بيشتری
داشتند و سهم بيشتری از تقسيم اقتصادی و
سياسی بازارهای جهان نصيبشان شده است،
عقب میمانند و قدرتهای ديگری ازنظر
اقتصادی و نظامی رشد میکنند که خواهان تقسيم
مجدد بازارهای جهان و سهم بيشتری از اين
بازارها میشوند .راهحلی هم برای حل تضادهای
آنها جز جنگ وجود ندارد .همانگونه که در
طول صدسال گذشته دو جنگ بزرگ جهانی و
صدها جنگ منطقهای و کودتا برای حل اين
تضادها رخداده است و ميليونها انسان را کشتار
کردهاند .از همين روست که جهان اکنون شاهد
تشديد روزافزون تضاد ميان بلوک امپرياليستی
آمريکائی و اروپائی با دو قدرت امپرياليستی
روسيه و چين است .اما تا جايی که اکنون مسئله
روسيه در ميان است ،امپرياليسم روس پس از
فروپاشی شوروی ازنظر اقتصادی و نظامی
شديدا ً تحليل رفت .قدرت نظامی آن از هم
گسيخت و تسليم بلوک آمريکائی و اروپائی شد.
اکنونکه قدرت اقتصادی و بهويژه نظامی خود را
ترميم کرده ،موقعيت خود را در بخش آسيائی
تحکيم نموده ،با مداخله نظامی در گرجستان و به
رسميت شناختن استقﻼل اوستيای جنوبی و
آبخازی مانع پيشروی رقبا در قفقاز جنوبی شد و
باﻻخره بیدردسر کريمه را ضميمه روسيه کرد،
خواستار احيای روسيه بزرگ و باز پس گرفتن
مناطقی در شرق اروپا است که پس از فروپاشی
شوروی به تصرف اروپای غربی و آمريکا
درآمدهاند .بنابراين حمله نظامی روسيه به
اوکراين پايان نزاع نيست ،بلکه آغاز آن بر سر
تجديد تقسيم اقتصادی و سياسی جهان است.
هماکنون جمهوریهای بالتيک ،استونی ،لتونی،
ليتوانی پس از اوکراين هدف بعدی روسيه
قرارگرفتهاند .قدرتهای رقيب روسيه يا بايد به
خواستههای پوتين تمکين کنند که اين اتفاق
نخواهد افتاد ،همانگونه که در جريان وقوع
جنگهای جهانی اول و دوم طرفين کوتاه نيامدند
و جنگهای جهانی را برپا ساختند .شق ديگر آن
جنگ ويرانگری خواهد بود که اگر انقﻼب
کارگری و جنبشهای ضد جنگ جلو آنها را
نگيرد و کار به استفاده از سﻼح هستهای کشيده
شود ،فاجعهای جهانی رخ خواهد داد.
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از صفحه ١

يکشنبه های اعتراض،
استوارتر از پيش در کف خيابان ها
تامين اجتماعی استان برگزار شد .در تهران
بازنشستگان مخابرات ورودی ساختمان شرکت
مخابرات را بستند و در رشت نيز بازنشستگان با
پهن کردن سفره خالی شعار "ظلم و ستم کافيه،
سفره ما خاليه" سر دادند.
"زندانی سياسی آزاد بايد گردد" ،اسماعيل گرامی
آزاد بايد گردد"" ،نه مجلس نه دولت ،نيستند به
فکر ملت" و "رئيسی دروغگو ،حاصل وعده
هات کو" از جمله شعارهايی بودند که
بازنشستگان در تجمعات سراسری خود سر
دادند.
بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی
که متجاوز از  ٣ميليون و  ٣٠٠هزار نفر هستند
و بخش زيادی از آنان حتی حداقل بگير هم
نيستند ،همانند معلمان زحمتکش ايران سال
هاست بی حقوقی خود را فرياد می زنند ،دير
زمانی است با حق بازنشستگی چندين برابر زير
خط فقر زندگی می کنند ،سال هاست نسبت به
عدم تحقق خواست های صنفی و معيشتی شان
اعتراض دارند و بيش از يک دهه است که بر
افزايش و ترميم مزد و مستمری ،اجرای همسان
سازی واقعی و برخورداری از بيمه کارآمد به
عنوان بخشی از مطالبات شان پافشاری می کنند.
پاسخ جمهوری اسﻼمی اما در تمامی اين سال
ها ،بجز دروغ و نيرنگ و فريب ،بجز وعده
های توخالی ،بجز سردواندن آنان از اين سال به
آن سال ،از اين کابينه به آن کابينه ،چيزی
ديگری نبوده است .حاصل تمامی وعده های
دروغين جمهوری اسﻼمی و عدم پاسخگويی
رژيم به مطالبات برحق بازنشستگان ،آن شد ،که
آنان دست کم از سال  ٩٩تا به امروز ،با سر
دادن شعار "فقط کف خيابون ،بدست ميآد
حقمون" ،به خيابان آمده اند و با برپايی يکشنبه
های اعتراضی تحقق خواست های خود را طلب
می کنند .يکشنبه های اعتراضی که هر بار با
عزمی استوارتر و با کميت و کيفيتی پُربارتر از
پيش برگزار شده اند .تا جايی که دست کم در يک
سال گذشته کمتر ماهی را شاهد بوده ايم که
بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی
چندين اعتراض سراسری را سازمان نداده باشند.
اعتراضاتی که پيوسته متشکل تر ،سازمان يافته
تر و راديکال تر شده اند و در ماه های اخير
خصلت سياسی اين اعتراضات نيز به نحو
آشکاری برجسته تر شده است .نمونه های
برجسته آن اعتراض بازنشستگان فوﻻد اهواز و
ذوب اهن اصفهان در هفته های گذشته بود.
نکته قابل توجه اعتراضات بازنشستگان تامين
اجتماعی ،همانا تاکيد آنان بر گستردگی وحدت
مبارزاتی ،پيشروی در امر تشکل يابی و
سازماندهی هرچه با شکوه تر اعتراضات
خيابانی است .امری که همواره بدان تاکيد شده و
اکنون در بخشی از قطعنامه پايانی تشکل های
مستقل بازنشستگان ايران در تجمعات سراسری
روز يکشنبه  ٨اسفند ،با تاکيد بر وحدت

مبارزاتی اين چنين بازتاب يافته است" :قدرت
متحد کارگران ،معلمان ،بازنشستگان و ساير
زحمتکشان ،پتانسيل بالقوه ای است که خشم و
بيزاری از شرايط فﻼکتبار موجود را در خود
نهفته دارد و هيچ قدرتی يارای مقاومت در مقابل
آن را ندارد".
تاکيد  ٣١تشکل مستقل بازنشستگان ايران بر
وحدت مبارزاتی ،البته فقط مختص به قطعنامه
پايانی اعتراضات سراسری هشتم اسفند نبوده و
ما پيشرفت عملی اين نگاه را در زمينه های
ديگر هم شاهد بوده ايم .روند گستردگی مبارزات
آنان و سازماندهی بهتر يکشنبه های اعتراض
نيز گواه ديگری بر اين نگرش درست مبارزاتی
بازنشستگان تامين اجتماعی است که به روشنی
در تجمعات سراسری ماه های اخير آنان تجلی
يافته است.
اگر در آغاز روی آوری بازنشستگان به
مبارزات خيابانی ،فقط نام چند تشکل صنفی
بازنشستگان در پای فراخوان های آنان ديده می
شد ،اکنون اوضاع به نحوی تغيير کرده است که
تعداد امضا کنندگان فراخوان يا امضا کنندگان
قطعنامه های پايانی يکشنبه های اعتراضی ،به
سی و چند تشکل مستقل بازنشستگان رسيده
است .اين شکل از وحدت مبارزاتی بازنشستگان
و مستمری بگيران تامين اجتماعی سبب شده تا
يکشنبه های اعتراضی متحدانه تر و گسترده تر
از پيش سازماندهی شوند .نتيجه عينی اين وحدت
و همدلی و پيکار مشترک آنان ،اکنون در
استواری گام های مبارزاتی شان ،افزايش
شهرهای اعتراضی ،راديکالتر شدن اشکال
مبارزه و همچنين در گستره مطالبات ضروری و
برحق شان تجلی يافته است.
مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعی که در آغاز
عمدتا حول خواست هايی نظير افزايش و ترميم
مستمری ،اجرای همسان سازی واقعی و
برخورداری از بيمه کارآمد متمرکز بود ،اکنون
به  ١٠مطالبه عمده رسيده است که هر بار در
قطعنامه های پايانی يکشنبه های اعتراض بر
تحقق آن ها تاکيد می شود.
تعيين مزد بر مبنای هزينه های واقعی زندگی که
متناسب با هزينه های واقعی و افزايش آن طبق
تورم واقعی جامعه باشد ،تامين بيمه درمانی
کارآمد و رايگان طبق ماده  ۵۴قانون تامين
اجتماعی )قانون الزام( و انحﻼل بازار بيمه
تکميلی ،دريافتی مستمری بگيران از جمله
بازماندگان و از کارافتادگان نبايد کمتر از حداقل
مزد پيشنهادی تشکل های مستقل کارگری و
بازنشستگان باشد ،پرداخت فوری ديون دولت
بالغ بر  ۴٠٠هزار ميليارد تومان به صندوق
تامين اجتماعی ،کوتاه نمودن دست دولت از
صندوقی که دولتی نيست و تمام اموالش متعلق به
بازنشستگان می باشد ،اجرای همسانسازی کامل
حقوق بازنشستگان ،احتساب سابقه ارفاقی
مشاغل سخت و زيان آور همچون سابقه

استحقاقی در متناسب سازی حقوق سال ٩٩
بازنشستگان و پرداخت معوقه آن ،مديريت و
نظارت بر صندوق های بازنشستگی و سازمان
تامين اجتماعی توسط نمايندگان منتخب و مستقل
بازنشستگان ،پرداخت يکسان عيدی کارگری اعم
از شاغل و بازنشسته به ميزان دو ماه حقوق ،و
در نهايت آزادی بی قيد و شرط تمامی فعاﻻن
بويژه اسماعيل گرامی ،از جمله مطالبات ١٠
گانه آنان است که در قطعنامه پايانی تشکل های
مستقل بازنشستگان ايران در تجمع سراسری
روز  ٨اسفند  ،١۴٠٠تجلی يافته است.
بی ترديد ،تحقق مطالبات بازنشستگان تامين
اجتماعی و آنچه را که آنان سال هاست فرياد می
زنند ،حق مسلم همه بازنشستگان است .اين حق
عموم بازنشستگان است که پس از سی سال کار
و زحمت و تﻼش ،سی سال پرداخت بموقع حق
بيمه مستمر و ماليات ،دوران بازنشستگی را با
آسايش و آرامش خيال سر کنند و در سال های
باقی مانده عمر ،از داشتن يک زندگی مناسب و
انسانی برخوردار باشند .جمهوری اسﻼمی اما
اين حداقل های يک زندگی مناسب را از آنان
دريغ کرده است .روشن است تحمل اين وضعيت
نابسامان برای بازنشستگان و مستمری بگيران
تامين اجتماعی و ساير بازنشستگان ايران ديگر
ممکن نيست و کارد به استخوان شان رسيده
است.
شرايط سخت زندگی و عدم تامين حداقل نيازهای
معيشتی بازنشستگان ،يغماگری های دولت از
صندوق بازنشستگی ،بی توجهی هيئت حاکمه
نسبت به تحقق مطالبات آنان ،سرکوب و بگير و
ببند و زندانی کردن فعالين تشکل های مستقل
بازنشستگان و ده ها معضل ديگر ،مجموعه
شرايطی را برای بازنشستگان تامين اجتماعی و
ساير بازنشستگان ايجاد کرده است که برای آنان
هيچ راهی بجز وحدت و همدلی و گسترش هرچه
باشکوه تر مبارزات خيابانی باقی نمانده است.
اعﻼم ورشکستگی دولت هرگز نمی تواند راه
فراری برای عدم پاسخگويی جمهوری اسﻼمی
به مطالبات ضروری و برحق بازنشستگان باشد.
در همين شرايطی که فرياد بی پولی و
ورشکستگی دولت توسط ابراهيم رئيسی جار زده
می شود ،چمدان چمدان پول برای نيروهای
تروريست وابسته به جمهوری اسﻼمی در عراق
و سوريه و يمن و لبنان ارسال می شود .اما نوبت
به کارگران ،معلمان و بازنشستگان که می رسد،
دولت ته جيب خالی اش را به آنان نشان می دهد

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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ترس و واهمه جمهوری اسﻼمی
از شبکههای اجتماعی
مجلس ،کارگران مبارز هفتتپه در تجمع خود با
شعار "حامی مفسد هستند از اينترنت میترسند"
آگاهی تودههای جان به لب رسيده را از هدف
حکومت به تصوير کشيدند.
اين طرح که ابتدا "صيانت از کاربران فضای
مجازی" نام داشت و سپس نام "قانون حمايت از
حقوق کاربران و خدمات پايه کاربردی فضای
مجازی" را به خود گرفته بود ،در کميسيون
"مشترک" مجلس به "نظام تنظيم مقررات
خدمات فضای مجازی" تغيير نام داد.
در حالی که دستور کار مجلس اسﻼمی در
جلسات صبح و عصر روز سه شنبه سوم اسفند
رسيدگی به بودجه  ١۴٠١بود ،در فاصله بين دو
جلسه ،کميسيون "مشترک" جلسهای کوتاه
برگزار کرد و در کمتر از  ٣٠دقيقه طرح را با
 ١٩رای مثبت به تصويب رساند .در جريان
تصويب اين طرح به هيچ کس از جمله نماينده
مرکز پژوهشهای مجلس اجازه صحبت داده نشد
و تنها يک نماينده مخالف اجازه يافت به مدت ٣
دقيقه حرف بزند .اينگونه  ١٩نماينده که مجموع
آرای آنها در جريان "انتخابات" مجلس اسﻼمی
با آن همه تقلب و آرای قﻼبی  ۵٢٢هزار رای
شده بود ،به نام  ٨۵ميليون نفر کليات طرح را
تصويب کردند!! طرحی که اساس آن همان
طرحیست که برای اولين بار در  ٩بهمن
 ١٣٩٩از آن رونمايی شده بود و به دليل بازتاب
بسيار منفی آن ،بويژه با توجه به "انتخابات
رياستجمهوری" که قرار بود چند ماه بعد
برگزار شود ،برای مدتی به زير ميز رفت.
اما ماجرا پايان نيافت و روز بعد مجلس اسﻼمی
به صحنهی مخالفت با اين طرح تبديل شد .ابتدا
معاون قوانين مجلس ،با زير سوال بردن نحوه
تصويب طرح ،آن را مغاير با قانون دانست .در
ادامه خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران
از تهيهی نامهای با امضای  ١٩٠نماينده برای
برگرداندن طرح به صحن مجلس خبر داد.
براساس تبصره دو ماده  ١۶٧آييننامه داخلی
مجلس اسﻼمی اگر حداقل پانزده نفر از نمايندگان
مجلس تقاضای لغو رسيدگی طرح يا ﻻيحه طبق
اصل  ٨۵قانون اساسی را تا قبل از تاييد شورای
نگهبان داشته باشند ،اين درخواست در همان
جلسه اعﻼم وصول شده و در جلسه بعد در
صحن مجلس مطرح و در صورت تصويب
رسيدگی ﻻيحه به صحن مجلس بازمیگردد.
در آن سو اما اعضای کميسيون با سخنانی تند
آتش حمله به مخالفان طرح را برافروختند.
عنابستانی در گفتوگو با خبرنگار همشهری
گفت" :مصوبهای که تصويب شده اراده مجلس
است و اراده مجلس هم اراده ملت و هيچ کسی
نمیتواند آن را باطل اعﻼم کند .معاونت قوانين
خﻼفگويی کرده و بيش از اندازه حرف زده
است .در شأن معاونت قوانين نيست که بگويد
مصوبه نمايندگان مجلس قانونی است يا نيست.
معاونت مجلس خيلی خيلی حرف بیجايی زده و
اصﻼ مجلس زير بار اين حرفها نخواهد رفت".
او همچنين درباره ضرورت کنترل فضای
مجازی گفت" :برای يک رانندگی ساده و حرکت

خودروها در شهر دهها قانون و مقررات برای
حفظ حقوق شهروندان و برهم نريختن شهر
وجود دارد" ،و البته به ياد داشته باشيم او همان
نمايندهای است که وقتی يک سرباز وظيفه راهور
به دليل رانندگی غيرمجاز در خط ويژه اتوبوس
ماشين وی را متوقف کرد ،به گوش سرباز
وظيفه سيلی زد!!
فﻼحی يکی ديگر از اعضای کميسيون نيز گفت:
"خبر باطل اعﻼم شدن تصويب کليات طرح
کامﻼ کذب است و کليات طرح صيانت به طور
کامل به تصويب رسيده است .هيچکس نمیتواند
رای نماينده را باطل کند! معاونت قوانين مجلس
و مرکز پژوهشها جايگاه خدماتی و مشاورهای
دارند و اصﻼ نمیتوانند رای نمايندگان را باطل
کنند! در حال حاضر کميسيون مشترک در
جايگاه صحن عمل میکند .همه نمايندگان من
جمله همين دوستان دو بار در صحن رای دادند و
همه چيز را به کميسيون مشترک سپردند".
رضا تقیپور رئيس کميسيون "مشترک" مجلس
که در دوره رياستجمهوری احمدینژاد مدتی
وزير ارتباطات بود و در جريان "انتخابات
رياستجمهوری" نيز مسئوليت فضای مجازی
ستاد انتخاباتی ابراهيم رئيسی را برعهده داشت،
در پاسخ به نامه معاونت قوانين مجلس در مورد
تغييرات در طرح گفت" :اين تغييرات به دنبال
برگزاری جلسهای با حضور رييس مجلس،
معاون قوانين مجلس ،رييس مرکز ملی فضای
مجازی و وزير ارتباطات و فناوری اطﻼعات
در اين طرح اعمال شده است".
اما روز بعد يعنی  ۵شنبه  ۵اسفند مشخص شد که
اگرچه نمايندگان موافق طرح در اين شکل و
شمايل در کميسيون "مشترک" دست باﻻ را
دارند ،اما در مجلس طيف مقابل قدرتمندتر است.
در اين روز هياترئيسه مجلس با برگزاری
جلسهای نظر معاون قوانين مجلس را تاييد کرده
و مصوبه کميسيون "مشترک" را باطل اعﻼم
کرد .موسوی سخنگوی هيات رئيسه گفت" :با
توجه به اين که هم اکنون جلسات صحن علنی
مجلس به صورت  ٣شيفته به بررسی ﻻيحه
بودجه اختصاص دارد هرگونه تصميمگيری
درباره ادامه بررسی طرح نظام تنظيم مقررات
خدمات فضای مجازی به بعد از بررسی بودجه
موکول میشود".
اما اين طرح چيست؟
براساس اين طرح نيروهای نظامی و در راس
آنها سپاه پاسداران نقش ويژهای در کنترل
فضای مجازی برعهده خواهند گرفت و نقش
وزارت ارتباطات به امور اجرايی و فنی خﻼصه
میشود .به عبارت ديگر مجری "اوامر"
نيروهای نظامی خواهد بود.
احراز هويت کاربران در فضای مجازی،
ممنوعيت استفاده از فيلترينگ و پيشبينی
مجازات زندان برای استفاده کنندگان از
فيلترشکنها ،از ديگر موارد اين طرح هستند که
به نام "صيانت" از کاربران ،هدفی جز شناسايی
کاربران برای به بندکشيدنشان ندارد .در اين
طرح شبکههای اجتماعی پرطرفداری چون

اينستاگرام برای فعاليت در ايران بايد مجوز
دريافت کنند و برای گرفتن مجوز ضمن ايجاد
دفتر در ايران ،بايد سرورهای خود را به ايران
منتقل کرده و نهادهای نظامی و قضايی بايد
بتوانند به محتويات تمامی پيامها دسترسی داشته
و آنها را کنترل و تفتيش کنند .اين پيامرسانها
همچنين موظف به سانسور و حذف مطالبی
هستند که مقامات جمهوری اسﻼمی به آنها اعﻼم
میکنند .شرايطی که هيچکدام از شبکههای
اجتماعی همچون اينستاگرام و يا واتسآپ حاضر
به پذيرش آن نخواهند بود ،همانگونه که تلگرام
حاضر به پذيرش شرايط حکومت نشد.
بنابراين آنچه میماند همان ايجاد "شبکه ملی
اطﻼعات" )اينترنت ملی( و جايگزين کردن
پيامرسانها و اپليکيشنهای ساخت شرکتهای
وابسته به مقامات حکومتی با شبکههای اجتماعی
پرطرفداری همچون اينستاگرام است .مقامات
جمهوری اسﻼمی در اين رابطه به مدل چين
اشاره میکنند و حتا در قرارداد  ٢۵ساله با چين
از جمله مواردی که مطرح شده ،کمک چين به
جمهوری اسﻼمی برای راهانداختن "اينترنت
ملی" است .اما واقعيت اين است که جمهوری
اسﻼمی نه از نظر اقتصادی قابل مقايسه با چين
است ،نه امکانات دولت چين را دارد ،نه دانش
فنی و نه زيرساختهای مناسب اين کار را .حتا
اگر دولت چين به جمهوری اسﻼمی در اين زمينه
کمک کند ،جدا از هزينه چندين ميليارد دﻻری آن
و وابستگی بيشتر سياسی و اقتصادی ايران به
چين ،سالها طول میکشد تا جمهوری اسﻼمی
بتواند "شبکه ملی اطﻼعات" را راهاندازی کند.
جدا از اينکه آيا عمر جمهوری اسﻼمی به اين
سالها میرسد ،ديگر واقعيت مهم اين است که با
شتاب فراوان رشد تکنولوژی در اين زمينه که
يک مورد آن اينترنت ماهوارهای است ،اين سوال
وجود دارد که اساسا اين طرح میتواند نتيجهای
برای جمهوری اسﻼمی ببار آورد يا نه؟! اين را
هم در نظر داشته باشيم که حتا اگر همين امروز
هم جمهوری اسﻼمی قادر به ايجاد "شبکه ملی
اطﻼعات" میبود ،باز روشهای گوناگونی برای
دور زدن اين شبکه و وصل شدن به شبکههای
اجتماعی خارجی همچون اينستاگرام يا استفاده از
گوگل و غيره وجود دارد ،همانطور که حتا در
چين نيز اين امکان موجود است.
در واقع اختﻼف شديد در مجلس اسﻼمی بر سر
اين موضوع نيز ريشه در همين سوال دارد که آيا
با اين طرح میتوان به اهداف مد نظر حکومت
رسيد يا اينکه تصويب اين طرح تنها به
نارضايتی و تنفر بيشتر مردم از حکومت دامن
میزند ،بدون آنکه تاثير چندانی در کنترل فضای
مجازی داشته باشد؟! واقعيت اين است که کنترل
فضای مجازی برای حکومتی که ادامه حياتاش
به سرکوب و سانسور وابسته است ،يک مساله
بسيار مهم است.
عباس سليمی نمين در گفتوگو با خبرگزاری
تسنيم وابسته به سپاه پاسداران میگويد" :مشکل
اصلی ما در اين زمينه صرفا ً قانون نيست ،طبعا ً
آنچه را که در اقدام مجلس وجود دارد در حکم
رهبری به شورای عالی فضای مجازی میتوان
مشاهده کرد" .جدا از اينکه در دو سال اخير به
نوشتهی روزنامههای داخل کشور تاکنون بيش از
 ٢٠هزار ميليارد تومان به بهانهی ايجاد
درصفحه ۵
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ترس و واهمه جمهوری اسﻼمی
از شبکههای اجتماعی
"اينترنت ملی" به جيب برخی از شرکتهای
وابسته به مقامات حکومتی رفته و تاکنون هيچ
نتيجهای به همراه نداشته است ،بهگفتهی وی بايد
اين را نيز اضافه کرد که هم اکنون اتهام تعداد
قابل توجهی از زندانيان سياسی ،فعاليتهایشان
در شبکههای اجتماعی است.
اين را نيز بهخوبی میدانيم که اساسا قوه قضاييه
و يا نيروهای سرکوب همچون اطﻼعات سپاه و
غيره برای دستگيری مخالفان احتياج به قانون
ندارند و با اتهام هميشگی "اقدام عليه امنيت ملی"
هر کسی را که میخواهند دستگير و به زندان و
حتا اعدام محکوم میکنند .اما مساله اين است که
رژيم کنترلی بر اين شبکهها ندارد .اگر کسی را
دستگير کند و موبايل و کامپيوترش را جستجو
کند به مواردی دست میيابد و در غير اين
صورت اين امکان را ندارد .اين طرح میخواهد
اين امکان ،يعنی امکان کنترل فضای مجازی را
برای رژيم مهيا کند ،اما به نظر میآيد که اين
معضلی غيرقابل حل برای رژيم باشد.
برای نمونه فيلتر کردن "اينستاگرام" که حدود
 ۴٨ميليون ايرانی عضو آن هستند و معيشت بيش
از يک ميليون نفر به آن وابسته است و يا برخی
از اپليکيشنهای پرطرفدار برای رژيم مشکل
شده است ،چرا که هم بخشی از اقتصاد وابسته به
اين شبکههاست و هم جمعيت بسيار بزرگی حتا
برای ارتباطات خانوادگی از اين شبکهها استفاده
میکنند و هرگونه تﻼش رژيم برای فيلتر کردن
آنها منجر به گسترش نارضايتی و حتا
اعتراضات میشود .بنابراين رژيم که نمیتواند
اين شبکهها را مجبور به تن دادن به خواست
خود بکند ،میخواهد اپليکيشنهای خود را
جايگزين آنها کند اما اين کار نيز غيرممکن
است و مردم به آن تن نخواهند داد و از نظر
اقتصادی نيز ممکن نيست .به عبارتی به کﻼفی
سردرگم برای رژيم تبديل شده است .فيلترينگ
هم البته نشان داده است که کارساز نخواهد بود
همانطور که فيلتر تلگرام نتيجهای برای رژيم به
دنبال نياورد .بنابراين تنها راه واقعی برای رژيم
همان قطع اينترنت يا کاهش سرعت آن است که
هم در جريان قيام آبان  ٩٨ديديم و هم در جريان
اعتراضات خوزستان و اصفهان و البته اين
امکان نيز ممکن است با پيشرفتهايی در
تکنولوژی از رژيم گرفته شود.
اما نکته مهم ديگری که بايد بر آن انگشت
گذاشت و روزنامههای اخته ايران از آن آگاهانه
چشمپوشی میکنند اين است که اين طرح در واقع
خواست و رويای خامنهای است و اگر امروز با
چنين بنبستی در مجلس اسﻼمی روبرو شده بايد
علت آن را جستجو کرد ،آن هم در مجلسی که
خامنهای آن را "انقﻼبیترين" مجلس ناميده بود.

برای نمونه روزنامههای "اصﻼحطلب" تقابل و
اختﻼف در مجلس را به "تندرویهای اعضای
جبهه پايداری" نسبت میدهند ،اما اين يک دروغ
آگاهانه و بزدﻻنه است.
زمانی که همين مجلس تصويب طرح را به
"کميسيون مشترک" واگذار کرد ،خضريان از
نمايندگان مجلس اسﻼمی در گفتوگو با
خبرگزاری فارس فاش ساخت که پيش از تصميم
مجلس ،رئيس مجلس در جلسهای در فراکسيون
اصلی و تصميمگيرنده مجلس از واگذاری
تصويب اين طرح به "کميسيون مشترک" حمايت
کرده و باعث تصويب اين طرح شد و البته شکی
نيست که قاليباف به دليل نظر موافق خامنهای اين
کار را کرده بود .واقعيت اين است که خامنهای
بارها و بارها از "ول بودن شبکههای اجتماعی"
ناليده و به هر بهانهای خواستار محدود کردن
شبکههای اجتماعی شده است .در اين اواخر
ابراهيم رئيسی در جلسه کابينه حتا گرانی را نيز
به گردن شبکههای اجتماعی انداخت!!
اما بهرغم همهی اين تاکيدات خامنهای اگر
اختﻼفات تا اين حد رشد میکند ،آنهم در مجلس
اسﻼمی محبوب خامنهای ،بيانگر عمق بحران
اقتصادی ،سياسی و اجتماعی حاکم است .بحرانی
که ترس بر اندام مزدوران و مقامات حکومتی
انداخته ،اتوريتهی خامنهای در درون هيات
حاکمه را بيش از هر زمان ديگر به چالش کشيده
و از حاکميت يکدست چيزی باقی نگذاشته،
همانطور که در اختﻼفات بر سر ﻻيحه بودجه
 ١۴٠١نيز بهخوبی اين شکاف هويداست.
شبکههای اجتماعی از آن رو برای رژيم معضل
شدهاند که ديوار بلند سانسور در جمهوری
اسﻼمی را شکستهاند .شبکههای اجتماعی در
انتشار اخبار و حتا باﻻبردن آگاهی تودهها نقش
مهمی داشتهاند .شبکههای اجتماعی حتا در
سازماندهی اعتراضات نيز نقش دارند ،از
اعتصابات کاميونداران تا اعتراضات معلمان و
بازنشستگان .شبکههای اجتماعی ثروت ،زندگی
مجلل و فساد مقامات حکومتی را افشا کردند.
شبکههای اجتماعی فقر ،بيکاری و ديگر
معضﻼت اجتماعی را که نتيجه نظم حاکم و
پاسداران اين نظم يعنی جمهوری اسﻼمی است با
انتشار فيلم و خبر در برابر چشمان همگان قرار
دادند .شبکههای اجتماعی جنايات رژيم را با
انتشار فيلمها ثبت کردند .اين عملکرد شبکههای
اجتماعی است که رژيم را به هراس انداخته
است .اين شکستن ديوار سانسور است که
خامنهای را اينقدر عصبانی کرده است.
فﻼحی نماينده مجلس اسﻼمی و از اعضای
"کميسيون مشترک" به روشنی به اين مساله

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با
يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت

يکشنبه های اعتراض،
استوارتر از پيش
در کف خيابان ها

و به اين بهانه از پاسخگويی به مطالبات بر حق
شان طفره می رود .روشن است اين سياست نخ
نمای دولت کمترين تاثيری در روند رو به
گسترش مبارزات کارگران ،بازنشستگان،
معلمان و ساير اقشار زحمتکش ايران نداشته و
آنان استوارتر از پيش تا رسيدن به خواست های
شان به مبارزه ادامه خواهند داد .پوشيده نيست که
تحقق اين امر نيز بدون گسترش تشکل يابی،
سازماندهی تجمعات اعتراضی گسترده تر و
همگامی با ساير جنبش های اعتراضی ممکن
نخواهد بود.
هم اينک ضرورت ايجاد تشکل های مستقل و
گسترش آن در ابعاد سراسری نه فقط برای
کارگران ،بلکه برای بازنشستگان هم امری
حياتی و ضروری است .در شرايط موجود،
تشکل يابی و سازماندهی پيشرفته تر مبارزات
خيابانی و گسترش و تداوم آن برای بازنشستگان
تامين اجتماعی و ساير بازنشستگان به امری
حياتی تبديل شده است .امری که ضرورت و
تداوم آن در چندين قطعنامه پايانی يکشنبه های
اعتراضی بازنشستگان اين چنين تجلی يافته
است :در بستر خيابان بهم می پيونديم تا خواب و
آرامش کسانی که با تسخير قدرت ،ثروت
عمومی را در اختيار گرفته و بی محابا همچون
غنايم جنگی بين خود تقسيم می کنند را بر هم زده
و هشدار می دهيم که ما بيداريم و تا رفع تبعيض
و دستيابی به زندگی مناسب و بی دغدغه ،آرام
نخواهيم گرفت .ما بازنشستگان اعﻼم می داريم
که کاسه صبرمان از اين همه بيداد ،بی توجهی و
شکاف طبقاتی لبريز شده و قصد باز ايستادن و
انفعال در اين شرايط جهنمی را نداريم و برای
برون رفت از اين فﻼکت روزافزون تا حصول
تبعيض
نتيجه ،همصدا و منسجم عليه اين
ِ
ويرانگر فرياد خواهيم زد.
بی ترديد ،در شرايطی که طبقه حاکم با عميق
ترين بحران های سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
دوران حيات خود مواجه است ،در وضعيتی که
سياست های هيئت حاکمه از هر سو با شکست
مواجه شده است ،در وضعيتی که شکاف و از هم
گسيختگی درونی نهادهای جمهوری اسﻼمی را
فرا گرفته است ،در شرايطی که اعتراضات و
اعتصابات کارگری روز بروز افزايش می يابد و
جنبش اعتراضی معلمان روز از پی روز
شکوفاتر می شود ،جنبش اعتراضی بازنشستگان
نيز در همگامی و پيوند با ساير جنبش های
اجتماعی قادر است يکشنبه های مبارزاتی خود
را تا حصول نهايی استوارتر از پيش تداوم
بخشد.
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جهتگيری مبارزه و تشکل مستقل فرهنگيان
مبارزات گسترده معلمان بدون لحظهای توقف
ادامه دارد .کسی در فکر فرهنگيان و معلمان
زحمتکش نيست .دولت ارتجاعی حاکم و
تاريکانديشان ضد فرهنگ ،ارزش و اعتباری
برای فرهنگيان قائل نيستند و هر بار به بهانهای
از پذيرش خواستهای معلمان طفره میروند.
کابينهها میآيند و میروند،نمايندگان مجلس
هرچند سال يکبار عوض میشوند،

رئيسجمهور و رئيس مجلس و قوه قضايی جابجا
میشوند و گاه وعدههايی به معلمان میدهند .در
عمل اما هيچ گرهی از مشکﻼت اين قشر
زحمتکش را باز نمیکنند .نهتنها يک گام جدی و
عملی به سود صدها هزار فرهنگی برنمیدارند
که حتی از اجرای مصوبات همين دستگاه
حکومتی آنجا که اندکی به سود فرهنگيان است
آشکارا امتناع میورزند .طرح رتبهبندی معلمان
شاغل يک نمونه است و همسانسازی
بازنشستگان مطابق قانون مديريت خدمات
کشوری که چندين سال به تعويق افتاده  ،نمونهای
ديگر .در عوض هر بار که معلم دست به
اعتصاب و تجمع زده ،وارد خيابان شده و عليه
اين ظلم و حق کشی آشکار صدای اعتراض
خويش را بلند کرده است ،ماشين سرکوب رژيم
عليه معلمان به راه افتاده است .افزون بر استفاده
از روشهای فريبکارانه و توسل به انواع دروغ
و رياکاری ،با احضار و تهديد و بازداشت و
حبس معلمان ،سعی کرده است معلمان مبارز و
حقطلب را از اعتراض بازدارد و آنان را از
خيابان به کنج مدارس و خانهها رانده و خاموش
سازد .دولت همچنين تﻼش کرد از طريق اعمال
فشار بر مديران مدارس ،مانع حضور معلمان در
تجمعات اعتراضی شود  .در اين مورد حتی
بخشنامه رسمی نيز صادر کرد و از مديران
خواسته شد هرگونه عدول از اين دستور را در
اسرع وقت به حراست گزارش کنند .اما هيچيک
از اين ترفندها کارساز نشد .مرتجعين فرهنگ
ستيز جاهل و خدعه گر حاکم  ،نه توانستهاند
معلمان را فريب دهند و نه قادر بودهاند آنان را
از کف خيابان به گوشه مدارس و خانهها برانند و
آنها را خاموش سازند .ارتجاع حاکم در اين
هردو زمينه ،باشکست و ناکامی مطلق روبرو
شده است .تمام شواهد و مبارزات معلمان در

يک دهه اخير ازجمله مبارزات شکوهمند
فرهنگيان در سال جاری نيز گويای همين
واقعيت است.
نگاهی گذرا به مبارزات معلمان گويای اين
واقعيت است که معلمان کشور و تشکلهای
مستقل سازمان گر اين مبارزات در مسيری بالنده
گام نهادهاند و در سال تحصيلی جاری
پيشرفتهای ملموس قابلتوجهی داشتهاند .اين
پيشرفتهای ملموس را در چندين عرصه
میتوان ديد و برشمرد.
اگر از چند حرکت اعتراضی معلمان در قبل از
مهرماه سال جاری ازجمله در شهريورماه
صرفنظر کنيم که شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگيان) ازاينپس شورای هماهنگی( از
آن حمايت نمود و در گزارش اختصاصی خود
در  ۵مهر بهعنوان "اعتراضات متشکل و
خودجوش" از آن يادکرده بود ،تمام اعتراضات و
تجمعات سراسری بعدازآن از يک سازماندهی
نسبتا ً خوب و مرکزی برخوردارند .شورای
هماهنگی در بيانيهای در آستانه شروع سال
تحصيلی از معلمان سراسر کشور خواست
"برای همبستگی هرچه بيشتر،به کانونها و
انجمنهای صنفی شهرستان و استان خود
بپيوندند،يا برای تشکيل صنف شهرستان خود
اقدام نموده و با دبيرخانه شورای هماهنگی در
تماس باشند ".شورای هماهنگی اعﻼم کرد
بهزودی سلسله برنامههای اعتراضی را در
دستور کار قرار داده و فراخوان تجمع سراسری
و هماهنگی را اعﻼم خواهد نمود .نخستين
فراخوان برای تجمع ازايندست ،فراخوان تجمع
سوم مهر بود که با استقبال وسيع معلمان روبرو

شد .از پی آن سلسله اعتراضات و تجمعات
سراسری يکی پس از ديگری سازمان يافت و هر
بار در جريان عمل صيقل خورد .در فاصله کمتر
از شش ماه) از سوم مهر تا سوم اسفند( ١۴٠٠
هر بار که شورای هماهنگی فراخوان داده است،
معلمان از آن استقبال نموده و يازده بار در
مقياس سراسری دست به اعتراض و تجمع
زدهاند .برپائی دستکم دو تجمع در هرماه با
مشارکت هزاران معلم در سراسر کشور اقدامی
بسيار مهم و در نوع خودش کمنظير و
نشاندهنده پيشرفت جنبش اعتراضی معلمان
است.مطابق گزارش شورای هماهنگی تجمع
سوم مهر در بيش از  ۴۵شهر برگزار شد .اين

زنده باد سوسياليسم

اما نخستين فراخوان و نخستين تجمع سراسری
در سال تحصيلی جديد بود.
شورای هماهنگی خواهان مشارکت گروههای
بيشتری از معلمان در تجمعات میشود .بيانيهها
و قطعنامههای شورای هماهنگی هر بار با
ترغيب مشارکت هرچه بيشتر و ترغيب به
همبستگی و کار متشکل همراه است .فعاليتهای
سازمانگرانه شورای هماهنگی در سطح
سراسری پررنگتر میشود .در تجمعات بعدی
شهرهای بيشتری به اعتراض میپيوندند.
بهزودی رقم  ۴۵شهر پشت سر گذاشته میشود و
درمواردی تا  ٣٠٠شهر و منطقه و روستا به
اعتراض و تجمع سراسری میپيوندند .رژيم
حاکم و دستگاه سرکوب آنکه از فعاليتهای
هماهنگ و متشکل معلمان برآشفته و به هراس
افتاده تمام تﻼش خود را برای تخريب و انهدام
شورای هماهنگی و تشکلهای مستقل معلمان به
کار میبندد .پروندهسازی عليه فعاﻻن جنبش
اعتراضی معلمان تشديد میشود .کيهان
شريعتمداری و محافل مشابه ،برای مقهور و از
صحنه خارج ساختن معلمان طبق معمول وارد
سناريوسازی میشوند و عليه تشکل سراسری
معلمان سمپاشی میکنند .وزير آموزشوپرورش
تحت پوشش و بهانه مذاکره با معلمان تﻼش
میکند درميان معلمان تفرقه و دودستگی ايجاد
کند .شورای هماهنگی هوشيارانه اين رويدادها
را دنبال نموده و اين تﻼشهای مذبوحانه را افشا
میکند .شورای هماهنگی در بيانيه تحليلی خود
مورخ  ٧دی مینويسد" حکومت و مخالفان
تشکل يابی صنفی به اشکال مختلف سعی در
انحراف و انهدام تشکلها داشتهاند .غيرقانونی
خواندن تا سناريوسازی بخشی از اين اقدامات
است اين در حالی است که همه میدانند کانونها
و انجمنهای صنفی فرهنگيان دارای شناسنامه و
قانونی هستند و شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگيان ايران اعتبار خود را از اين
اعضای رسمی و قانونی میگيرد" شورای
هماهنگی درعينحال رهنمودهای خود را
درزمينهٔ مشارکت بيشتر معلمان در تجمعات و
پيوستن به تشکلهای استانی و شهرستان ،پله
ديگری ارتقا داده و مینويسد" ما از فعاﻻن
صنفی در استانهای مختلف که تشکل فعال
ندارند میخواهيم کانون يا انجمن صنفی تشکيل
دهند و زير نظر شورای هماهنگی مجمع عمومی
برگزار نموده و نمايندگان خود را انتخاب کنند".
بهموازات رشد و گسترش اعتراضات معلمان،
درصفحه ٧
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جهتگيری مبارزه و تشکل مستقل فرهنگيان
ارتجاع فرهنگ ستيز حاکم نيز فشار و سرکوب
عليه معلمان و تشکلهای مستقل آنها را تشديد
میکند .فعاﻻن سرشناس معلمان و دهها عضو و
فعال تشکلهای مستقل معلمان بازداشت و روانه
زندان میشوند .صدها تن از معلمان و فعاﻻن
کانونها و انجمنهای صنفی معلمان به مراکز
امنيتی احضار شده و مورد ارعاب و تهديد قرار
میگيرند .به صفوف تجمعکنندگان وحشيانه
يورش میبرند .معلمان را ضرب و شتم و حتی
با دستبند و هتک حرمت زندانی میکنند.
علیرغم تمام اين اقدامات و تشديد سرکوب و
ارعاب ،فعاليت متشکل درميان معلمان
گسترشيافته است .روی کرد معلمان به فعاليت
متشکل و ايجاد تشکل مستقل افزايشيافته و
گرايش به کار تشکيﻼتی تقويتشده است.
فراخوانهای شورای هماهنگی هر بار با استقبال
تعداد بيشتری از معلمان روبرو شده و کميت
فرهنگيان شرکتکننده در تجمعات اعتراضی نيز
بيشتر شده است .پوشيده نيست که اين تغييرات
کمی و کيفی و اين پيشرفتها قبل از هر چيز

مديون ارتقاء آگاهی و درجه سازمانيافتگی
معلمان است .وقتیکه با صدور يک فراخوان،
معلمان در بيش از  ١٠٠شهر در يک روز و
ساعت معين وارد خيابان میشوند ،اين به معنای
آن است که در اين شهرها کار و فعاليت متشکل
درحال قوام يافتن است و تشکلها و فعاﻻن
صنفی محلی نقش مهمی در بسيج معلمان دارند .
مهمتر اينکه ،اين تشکلها و فعاﻻن با يک مرکز
رهبری کننده مورد اعتماد خويش مرتبطاند.
اين اما هنوز تمام عرصههای پيشرفت جنبش
اعتراضی معلمان نيست .يکی از مؤلفههای
بسيار مهم ديگری که بازتابدهنده پيشرفت
جنبش اعتراضی معلمان است ،خواستها و
شعارهای سياسی است که در تجمعات سراسری
و در قطعنامهها مطرحشدهاند .خواستهای
معلمان صرفا ً به رتبهبندی و همسانسازی
خﻼصه نشده است.يکی از خواستها و
شعارهای ثابت تمام تجمعات و اعتراضات
سراسری معلمان ،آزادی معلمان زندانی بوده
است .هرکس بيانيهها و قطعنامههای شورای
هماهنگی و تشکلهای عضو اين شورا را با
بيانيهها و قطعنامههای سال گذشته مقايسه کند،
هرکس شعارهای تجمعات سراسری شش ماه
اخير را با سال گذشته مقايسه کند بهسادگی به اين
موضوع پی میبرد که معلمان و تشکلهايشان
بسيار جدیتر و پيگيرانهتر از گذشته خواهان
آزادی همکاران خويش شدهاند بهنحویکه اين
خواست و شعار سياسی بهتدريج به يک شعار
فراگير و سراسری تبديلشده و معلمان در عمل
نيز مصرانه پيگير آن بودهاند .از اين گذشته ،نقد

جدی نگاه حکومت نسبت به آموزشوپرورش،
مخالفت شديد معلمان با يکی از سياستهای مهم
دولت يعنی خصوصیسازی و پولی سازی
آموزشوپرورش ،مخالفت با دخالت دين و مذهب
در آموزشوپرورش ،نقد جدی سياست دولت
درزمينهٔ واکسيناسيون برای مقابله با کرونا و
نمونههای بسيار ديگری که روش معمول شورای
هماهنگی و تشکلهای عضو آن بوده است ،همه
جنبه سياسی دارند .اساسا ً در جامعهای که دولت
حاکم حتی در لباس پوشيدن شهروندان نيز مداخله
نموده و آن را به يک مسئله سياسی تبديل نموده
است ،روشن است که خواستهای صنفی معلمان
نيز نمیتوانند از خواستهای سياسی جدا بمانند و
نيستند .بهويژه آنکه کار اصلی معلم آموزش و
انتقال آگاهی است .معلم با علم و دانش و آگاهی
سروکار دارد و انتقال آن ،در هر گام با حکومت
تاريکانديش مخالف علم و دانش و آگاهی،
تصادم پيدا میکند و خواهینخواهی موضوع از
دايره خواستها و مسائل صنفی فراتر میرود.
معلمان و تشکلهای مستقل آنها در
موضعگيریها و بيانيههای گوناگون خود از
آزادی تشکل دفاع نموده  ،بازداشت و شکنجه و
اعدام و سياست رژيم در اين زمينه را محکوم
کرده و از مبارزات و خواستهای کارگران و
ساير اقشار زحمتکش مردم حمايت کردهاند.
معلمی در تجمع سوم اسفند گفت :نمیتوانيم از
آموزش رايگان صحبت کنيم اما نسبت به
کارگران فوﻻد و هفتتپه بیتفاوت باشيم .شورای
هماهنگی بهدرستی جنبش معلمان را از "جنبش
مردم ايران برای تحقق استقﻼل و آزادی و
برابری و رفاه و صلح و شادی" جدا نمیداند.
تمام اينها که در جای خود بيانگر جنبههای
ديگری از پيشرفت جنبش اعتراضی معلمان و
پيشرفت شورای هماهنگی و تشکلهای مستقل
معلمان است ،به امری روتين در سياستها و
اعتراضات معلمان تبديلشده است.
آموزش رايگان ،باکيفيت و عادﻻنه ازجمله
خواستها و شعارهای ديگری است که جايگاه
مهمی را در مجموعه شعارها و خواستهای
معلمان به خود اختصاص داده است .شورای
هماهنگی با طرح اين خواست در بيانيهها و
قطعنامههای خود ،نهفقط به دانش آموزان و
خانوادهها نزديک میشود و تبليغات دولت و
سرسپردگان آن برای ايجاد دشمنی و فاصله ميان
معلمان و خانوادههای را خنثی ساخته است ،بلکه
بهطور همزمان از منافع دانش آموزان،والدين و

نيز منافع معلمان يکجا دفاع نموده است.
موضوع بسيار مهم و برجسته ديگری که در
قطعنامهها و تجمعات سراسری معلمان به چشم
میخورد ،طرح خواستهای معلمان غيررسمی
شامل معلمان خريد خدمتی ،معلمان مدارس
غيرانتفاعی ،معلمان شرکتی ،پيمانی ،قراردادی،
حقالتدريسی ،نهضتی ،پيشدبستانی و غيره
است.در اين قطعنامهها يکبند کامل به اين گروه
بزرگ از معلمان اختصاصيافته و از آنان
حمايتشده است .برای نمونه در قطعنامه پايانی
تجمع سراسری  ٢دی  ١۴٠٠شورای هماهنگی
در اين مورد مینويسد ":بايد حقوق معلمان بخش
خصوصی در مدارس غيردولتی ،معلمان نهضت
سوادآموزی ،خريد خدمات ،نيروهای خدماتی و
ساير بخشها با توجه به رتبهبندی افزايش يابد .ما
نسبت به اينهمه تضييع حقوق و ستم به
فرهنگيان بيزاريم و در مقابل اينهمه ستم سکوت
نمیکنيم".
همهی اين روندها و جهتگيریها حاکی از رشد
و ارتقاء آگاهی سياسی در صفوف معلمان و
حاکی از ارتقاء درجه سازمانيافتگی جنبش
اعتراضی و قوام گيری تشکلهای صنفی معلمان
بهويژه تشکل سراسری و هماهنگکننده مبارزات
معلمان ،شورای هماهنگی است.
اين پيشرفتهای انکارناپذير جنبش معلمان اما به
معنای انکار کسر و کمبودهايی که اين جنبش از
آن رنج میبرد نيست .هنوز بخش زيادی از
معلمان در تجمعات سراسری شرکت نمیکنند.
در بسياری از شهرها و استانها معلمان هنوز
موفق به ايجاد تشکل مستقل خويش نشدهاند و
نمايندهای در شورای هماهنگی ندارند .برای جلب
حمايت دانش آموزان و والدين آنها هنوز بايد
کارهای زيادی انجام شود .هنوز پيوندهای محکم
و پايداری ميان جنبش اعتراضی معلمان و جنبش
طبقه کارگر به وجود نيامده است.
اينها البته نکاتی نيستند که بر معلمان مبارز و
آگاه و تشکﻼت آنها پوشيده باشند .از
همينجاست تﻼشها و جهتگيریها برای رفع
نقص و کمبودها.
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ای زن ،کيست که آزادت کند!
کرايهنشين هستيم و کلی بدهی داريم .آن طرف
خيابان را هم نگاه کنيد؛ همه زن هستند .يعنی
میشود داشته باشند و در خيابان بنشينند؟"
دستفروشی از ديگر نمودهای بحران بيکاری و
فقر فراگير در کشور است .با وجود اين تمام
تﻼش مقامات جمهوری اسﻼمی ،يعنی
پديدآوردگان اين تباهیها ،سرکوب و بر هم زدن
بساط دستفروشان و ارائه تصويری منفی از آنان
با عباراتی چون "استان تهران در محاصره
متکديان از قاچاق انسان تا معبرفروشی"" ،اراذل
و اوباش دستفروش"" ،افزايش سرقت و
کﻼهبرداری در مترو در پوشش دستفروشی" و
از اين قبيل است.
يکی از پيامدهای مخرب کرونا در جهان ،گذشته
از مرگ و بيماری ،نابودی بسياری از مشاغل و
بيکاری ميليونها نفر بوده است ،به ويژه بيکاری
زنان .روندی که در ايران نيز قابل مشاهده است؛
با اين ويژگی که گذشته از تأثير کرونا بر بازار
کار ،در چهار دهه گذشته همواره آمارها حاکی
از تنزل موقعيت اقتصادی – اجتماعی زنان در
تمامی حوزههای اقتصادی بوده است.
بنا به آمار ،در تابستان سال جاری ،از نزديک به
 ۶٣ميليون نفر در گروه سنی  ١۵سال به باﻻ،
تنها نزديک به  ٢۶ميليون نفر در زمره جمعيت
فعال ]مجموع جمعيت شاغل و جويای کار[
محسوب میشدند که تعدادشان نسبت به تابستان
سال پيش  ٠ / ٧درصد کاهش يافته است .يعنی
 ٣٧ميليون ايرانی نه شاغل هستند و نه جويای
کار! پديدهای شگفت ،به ويژه آن که طبق آمارها،
شاخص فﻼکت* در تابستان  ١۴٠٠به ۵۵ / ۴
واحد درصد رسيده است) .گزارش اکوايران" در
دی ماه( .از ميان جمعيت فعال ٢٣ / ۴ ،ميليون
نفر شاغل بودهاند .باز بنا به آمار مرکز آمار ،در
مهر ماه ،تعداد زنان شاغل در اين بازه زمانی
حدود سه ميليون  ۴٩٢هزار نفر بوده است که در
مقايسه با فصل مشابه در سال گذشته ١٧٧ ،هزار
و  ۵٢٨نفر کاهش يافته است .در ميان بيکاران
نيز از حدود دو ميليون و نيم نفر ١ / ٧ ،ميليون
نفر مرد و بيش از  ٧۵١هزار نفر زن بودهاند؛
يعنی تعداد مردان بيکار  ٧هزار نفر کاهش يافته
اما بر جمعيت زنان بيکار  ٢۵هزار و  ٨٠۶نفر
افزوده شده است.
گذشته از آن که هيچگاه در جمهوری اسﻼمی
آمارها قابل اتکا نبودهاند ،اما همين آمار کذب و
گاه متناقض رسمی ،روشنگر هستند .بنا به
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،در زمستان
سال  ١٣٩٩نسبت به فصل مشابه در سال قبل،
جمعيت زنان شاغل  ۴۴٠هزار نفر کاهش و
جمعيت مردان شاغل  ١۴٠هزار نفر افزايش
يافته است .در آذر سال  ٩٩نيز مرکز
پژوهشهای مجلس اعﻼم کرد ،اگر جمعيت فعال
اقتصادی کاهش نمیيافت ،نرخ بيکاری در بهار
سال  ٩٩به جای  ٩ / ٨درصد اعﻼم شده توسط
مرکز آمار به  ٢۴درصد میرسيد .از ياد نبريم
که در شرايط عادی بايستی ساﻻنه  ٩٠٠هزار
نفر نيز به متقاضيان کار يا جمعيت فعال
اقتصادی افزوده شوند .بگذريم که طبق
استانداردها در ايران" ،شاغل" فردی محسوب
میشود که هفتهای حداقل يک ساعت کار کند.

باز در پاييز امسال مرکز آمار از خروج ۴٧٠
هزار نفری زنان  ١۵ساله به باﻻ از آمار جمعيت
فعال و کاهش  ١٩۵هزار نفری زنان شاغل خبر
داد .در بهمن  ١۴٠٠نيز مرکز پژوهشهای
مجلس از رشد منفی  ۴ / ۴درصدی جمعيت
شاغﻼن زن خبر داد.
با وجود ميزان ناچيز سهم زنان از بازار کار
رسمی ،زنان شاغل با تبعيضهای متعددی
روبرويند .دستمزد آنها پايينتر از مردان است،
از امنيت شغلی کمتری ،به ويژه در هنگام بروز
بحرانها ،برخوردارند؛ از فرصتها و امکانات
مساوی در ارتقای شغلی محروماند؛ در مشاغل
کمدرآمدتری مشغول به کارند؛ از حمايتهای
قانونی کمتری بهرهمندند و از آزار و
خشونتهای جنسی در محل کار در رنجاند .بر
همه اينها بايستی قوانين بازدارنده در دسترسی
به مشاغل را افزود.
در آخرين نمونه ،در اوايل اسفند ماه اعﻼم شد به
زنان کارمند دولت يا بازنشسته تحت پوشش
بيمههای مختلف از جمله بيمه تأمين اجتماعی،
"حق اوﻻد يا حق عائلهمندی عيدی" پرداخت
نخواهد شد .با اين تصميم ۵٠٠ ،هزار تومان حق
همسر و  ١۵٠هزار تومان حق اوﻻد از فيش
عيدی زنانی که بسياری از آنها سرپرست
خانوار هستند ،حذف شده است.
اين در حالی است که در تمامی گزارشهای سال
 ١۴٠٠از افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار
ياد میشود .از آنجايی که حکومت ايران تنها
مردان را "نانآور" خانواده میداند ،تمام زنان
بيوه ،مطلقه ،زنان سالمند تنها و زنان دارای
همسران معتاد ،زندانی يا از کارافتاده را "زن
سرپرست خانوار" اطﻼق میکند .طبق گزارش
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی١٩ / ١ ،
درصد خانوارهای ايرانی دارای سرپرست زن
هستند .قاليباف در بهمن ماه از وجود  ۵ميليون
زن سرپرست خانوار خبر داد که  ۵٢درصد آنان
فاقد بيمه و مستمری هستند و  ٣٨درصد هم جزو
سه دهک پايين جامعه و قريب به يک ميليون هم
تحت پوشش هيچ بيمهای قرار ندارند .به گفته
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس نيز تعداد اين
زنان در  ١۵سال اخير  ۴برابر شده است .در
حالی که ظاهرا ً  ١٣دستگاه متولی امور زنان
سرپرست خانوار در ايران وجود دارد ،اما در
عمل ،درصد اندکی از کمکهايی ناچيز
بهرهمندند ولی اکثر اين زنان بدون کوچکترين
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حمايتی به حال خود رها شدهاند.
در شهريور ماه ،معاون اجتماعی سازمان
بهزيستی کشور ،وعده داد مستمری خانوارهای
زنسرپرست به  ٣۵٠هزار تومان و مستمری
يک خانواده زنسرپرست پنج نفره به يک ميليون
و  ١٠٠هزار تومان میرسد .هرچند خود او نيز
اذعان میکند که اين مبلغ کفاف زندگی خانوار را
نمیدهد .در حالی که خط فقر برای خانوار ۴
نفره بنا به تخمينهای برخی کارشناسان به / ۵
 ١٢تا  ١۵ميليون رسيده است .از ميان  ۵ميليون
خانوار زنسرپرست ،يک ميليون و  ١٠٠هزار
خانوار تحت پوشش کميته امداد و حدود ٢۵٠
هزار نفر هم تحت پوشش بهزيستی قرار دارند.
از آن گذشته طبق آمار سال  ،٩٨بيشترين
درصد زنان سرپرست خانوار مربوط به ردههای
سنی کمتر از  ١۵سال و پس از آن مربوط به
زنان  ٧٠تا  ٧۴ساله بوده است .به اين ترتيب،
روشن میشود که نه دختران زير  ١۵سال و نه
زنان باﻻی  ٧٠سال بر طبق موازين خود رژيم
امکان اشتغال چندانی ندارند و اگر هم به مشاغلی
چون دستفروشی ،نظافت در خانهها ،کارهای
خانگی ،کارگری در کارگاهها و مشاغلی از اين
قبيل بپردازند ،درآمدشان چنان ناچيز است که
کفاف خرج زندگی خودشان را هم نمیدهد چه
رسد به يک خانوار را .به گزارش وزارت کار
در سال  ٩٨جمعيت فعال زنان سرپرست خانوار
نزديک به  ۴۴٠هزار نفر با نرخ بيکاری ۵ / ١
درصد بوده است که اين ارقام بايستی با توجه به
افزايش تعداد خانوارهای زنسرپرست ،افزايش
نرخ بيکاری زنان و خروج زنان از بازار کار
پس از شيوع کرونا ،همراستا با سير کلی اشتغال
زنان ،تغييرات منفی بسياری کرده باشد.
گزارشهای متعددی نيز از اشتغال زنان
سرپرست خانواده در مشاغل کم درآمد و
غيررسمی وجود دارد.
علت
به
گذشته،
دهه
چهار
در
خصوصیسازیها ،کوچک کردن واحدهای
توليدی زنان کارگر روز به روز از کارخانجات
و صنايع بزرگ به کارگاههای کوچک،
شرکتهای خدماتی و پيمانکاری رانده شدهاند.
طبق تخمينها تنها  ۵درصد از کل کارگران
رسمی ايران را زنان تشکيل میدهند و اکثر آنان
نيز در کارگاههای زير ده نفر کار میکنند .به
گزارش فروردين روزنامه شرق تنها از ٢۵
اسفند  ٩٨تا نيمه دوم فروردين ۶٠٠ ،هزار
کارگر رسمی اخراج شدند ،که بخش زيادی از
آنها را زنان تشکيل میدادند .از آن گذشته
درصفحه ٩

 ٩اسفند  ١۴٠٠شماره ٩۶٠
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از صفحه ٨

ای زن،
کيست که آزادت کند!
بسياری از مشاغل فصلی موقت ،توافقی،
پيمانکاری ،روزمزد ،خانگی و در کل مشاغل
غيررسمی توسط زنان انجام میشود .يعنی آن
بخشهايی از توليد و خدمات که حتا از امکانات
حداقلی کارگاههای زير ده نفر نيز برخوردار
نيستند .در حال حاضر ،آماری از تعداد کارگران
غيررسمی در کشور وجود ندارد ،آمارهای
موجود تا پيش از شيوع کرونا ،از وجود  ۵تا ۶
ميليون کارگر غيررسمی حکايت میکرد ،هرچند
فعاﻻن کارگری اين آمار را بسيار بيشتر
میدانستند .ويژگی اشتغال در کارگاههای
غيررسمی ،عدم امنيت شغلی ،عدم بيمه درمانی
و بازنشستگی ،عدم مرخصی ،حقوق زير حداقل
حقوق رسمی ،عدم حمايت قانونی است .زنانی که
در بخش غيررسمی يا واحدهای کوچک کار
میکنند ،ناچارند برای امرار معاش به سختترين
کارها و کمترين دستمزدها رضايت دهند .در
بخش کشاورزی نيز وضع زنان بهتر نيست.
طبق آمارهای سال  ١٠ ،٩٨تا  ١٢ميليون زن
در روستاها زندگی میکردند که حداقل  ۶ميليون
نفر به طور مستقيم در کاشت و برداشت نقش
داشتند .به طور نمونه در روستاهای استانهای
شمالی که تعداد زنان کشاورز بيشتر از مردان
است ،زنان  ۶٠درصد مردان مزد میگيرند .در
ايران  ٧۵درصد توليد صنايع دستی ۴٠ ،درصد
توليدات کشاورزی و  ٨٠درصد صنعت فرش به
عهده زنان است ،با وجود اين ،نه بيمهای دارند و
نه ساعت کاری و گاهی نه دستمزدی .بر اساس
آمار رسمی بيش از  ۶٢درصد "کارکنان فاميلی
بدون مزد" زنان هستند .خشکسالی و کمآبی نيز
چالشی ديگر در برابر زنان گذاشته است .از
ديگر عواقب تخريب محيط زيست اجبار مردان
به مهاجرت و افتادن بار سرپرستی خانواده بر
عهده زنان است .اگر هم با همسر و خانواده
مهاجرت کنند ،به ناچار بايستی در بيغولههای
حاشيه شهرها در فقر و بيکاری و محروميت و
در معرض انواع و اقسام فساد و بزهکاری
زندگی کنند و عﻼوه بر آن به نحوی در
درآمدزايی خانواده نقش ايفا کنند.
در دوران سلطه جمهوری اسﻼمی ،عﻼوه بر
مانعتراشی بر سر راه اشتغال زنان در کل،
ممنوعيت اشتغال زنان در برخی رشتهها،
تصويب قوانين زنستيزانه برای راندن هر چه
بيشتر زنان از عرصههای اقتصادی و
اجتماعی ،رواج خشونت عليه زنان در خانواده و
جامعه ،الگويی از زن ترسيم میشود که جايگاه
او را خانه و خانواده معرفی میکند .در اين الگو
مشارکت اقتصادی تهديدی برای ايفای نقش
مادری و همسری و افزايش جمعيت تلقی
میشود .برای تثبيت اين نقشها نيز فرامين
حکومتی ،قوانين و مصوبههای بسيار به تصويب
رسيده و به اجرا درآمده است .با اين وجود ،از
سويی به علت گسترش فقر و نيازهای معيشتی
تودههای مردم و از سويی ديگر به علت مقاومت
زنان در برابر تبعيضهای جنسيتی ،زنان به
انزوای خانهها نخزيدهاند ،گرچه به ناچار عمدتا ً
جذب بازار کار غيررسمی شدهاند .بازاری که

همگام با نيروهای ترقیخواه جهان،
عليه جنگ ،توسعهطلبی و امپرياليسم
رويدادهای پرشتاب روزهای اخير ،حمله روسيه به اوکراين و ورود نيروهای روسيه در شهرهای
مهم اين کشور از جمله "کی يف" ،موجی از انزجار عليه جنگ و ويرانی را در سراسر جهان
برانگيخته است.
در اولين روز حمله روسيه ،شهروندان روس در  ۵٨شهر اين کشور عليه جنگ و پوتين به
خيابانها آمدند ،در اين تظاهراتها طبق آمار اوليه بيش از  ١٧٠٠تن دستگيرشدهاند .در ساير
کشورهای جهان نيز اعتراضات ضد جنگ رو به گسترش است.
اين جنگ نمونهای روشن از نزاعهای کشورهای امپرياليستی بر سر منافع سياسی و اقتصادی است
که در آن جان و امنيت ميليونها مردم جايی ندارد .يکی از واقعيتهای قرن  ،٢١تضعيف
روزافزون موقعيت جهانی امپرياليسم آمريکا و اتحاديه اروپا از يک سو و تغيير تدريجی اين
موازنه به نفع امپرياليستهای روسی و چينی است .چين بهسرعت در پی تسخير بازارهای
بينالمللی ،و روسيه در پی گسترش نفوذ خود از طريق قدرت نظامی و سياسی است .در چارچوب
اين موازنه قدرت و سياستهای توسعهطلبانه روسيه است که حمله به اوکراين صورت میگيرد.
دولت اوکراين که رويای پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو را در سر داشته امروز برای تأمين امنيت
جان مردم دست به دامان متحدين اروپايی و آمريکايیاش شده اما روشن است که برای
امپرياليستهای اروپا و آمريکا ،منافع اقتصادی بر جان مردم اوکراين ارجحيت دارد.
درعينحال در اين ميان ،ميليونها تن از مردم اوکراين که زير حمﻼت موشکی روسيه قرار دارند،
به پوچ بودن شعارها و وعدههای امپرياليستها پی میبرند .در همان اولين روز حمله روسيه،
گزارشات منتشره از گفتگو با مردم در شهرهای مختلف اوکراين ،نشانگر شکستن سريع توهمات
مردم اين کشور به وعدهووعيدهای امپرياليستهای اروپا و آمريکا و دولت حامیشان در اوکراين
ست.
کميته خارج کشور سازمان فدائيان در شهرها و کشورهای مختلف جهان در تظاهراتهای ضد
جنگ عليه ويرانی و کشتارمردم ،توسعهطلبی و کاپيتاليسم فعاﻻنه شرکت میکند و همبستگی خود با
مردم اوکراين را اعﻼم میکند .ما در کنار افکار آزاديخواه و مردم آزاده جهان ،عليه جنگ،
توسعهطلبی و کاپيتاليسم صفوف خود را منسجمتر و فريادمان را بلندتر میکنيم.

زندهباد همبستگی بينالمللی
پرتوان و پيروز باد مبارزات جهانی عليه جنگ ،توسعهطلبی و امپرياليسم
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
 ٢۵فوريه  ۶ / ٢٠٢٢اسفند ١۴٠٠

ضمن استثمار نيروی کار ارزان آنان ،امکان
استقﻼل اقتصادی را از آنان سلب کرده است و به
تبع آن فقر جنسيتی را تشديد کرده است.
در ايران درهمتنيدگی يک نظام سرمايهداری
استثمارگر فاسد با ارتجاعیترين حکومت دينی
زنستيز ،نبرد با يکی را از نبرد با ديگری
گسستناپذير کرده است .امروز در ايران ،زنان
کارگر و زحمتکش در تمامی عرصههای حيات،
در چنان تنگنايی قرار گرفتهاند که به يکی از
راديکالترين عناصر جنبشهای اعتراضی بدل
گشتهاند .حضور فعال و شجاعانه آنان در
جنبشهای اعتراضی معلمان ،بازنشستگان،
کارگران ،دانشجويان ،مالباختگان و ...چنان
هراسی در دل حاکمان جهل و زور انداخته است
که هر از گاهی به ناگزير معترف میشوند.
آنچه کمبودش حس میشود و ضرورت است،
ايجاد تشکلهای مستقل ،آگاهی و پيوند هر چه
بيشتر مبارزات برابریخواهانه زنان با ساير
جنبشهای اعتراضی است .چرا که:
کس به تنهايی نجات خويش نتواند.

تفنگ يا زنجير؛
همه يا هيچکس .هيچ يا همه.
)بخشی از شعر "ای برده! کيست که آزادت
کند؟" اثر برتولت برشت(
زيرنويس:
* شاخص فﻼکت برابر با مجموع نرخ تورم و
بيکاری است و از طريق آن سطح معيشت افراد
جامعه مورد بررسی قرار میگيرد .هرچند در
اين گزارش ،بر اساس آمارهای مرکز آمار ،نرخ
بيکاری در تابستان سال جاری  ٩ / ۶درصد و
نرخ تورم ميانگين  ۴۵ / ٨درصد در نظر گرفته
شده است .آمارهايی که با نه تنها با آمارهای
واقعی بلکه با آمار برخی ديگر از نهادهای
حکومتی در تناقض قرار دارند .برای نمونه در
سال  ،٩٩در حالی که مرکز آمار نرخ بيکاری
را  ٩ / ٨درصد اعﻼم کرده بود ،مرکز
پژوهشهای مجلس با اشاره به افزايش جمعيت
غيرفعال اقتصادی ،آمار واقعی بيکاری را ٢۴
درصد اعﻼم کرد.
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ای زن ،کيست که آزادت کند!
اجرای طرح "ساماندهی" صنايع و مشاغل
تهران خبر داد .به گفتهی او" ،ساماندهی"
دستفروشان به پيمانکارانی سپرده شده است که
مبلغی برای "جبران هزينهها" از دستفروشان
اخذ خواهند کرد .دستفروشان اين طرح را "اسم
رمز برخورد با دستفروشان" میدانند ،اما
شهرداری مدعی "سامانبخشی ،انضباط شهری،
ساماندهی معابر شهر تهران" و بازگرداندن
"زيبايی بصری" به شهر است و به اين بهانه،
منبع درآمدی ديگر برای خود و همدستانش
تراشيده است آن هم با چاپيدن جيب ضعيفترين
اقشار جامعه.
آبان ماه سال جاری ،يکی از اعضای شورای
شهر تهران ،به وجود  ۴هزار دستفروش در

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

متروی تهران اشاره کرد که بنا به شواهد بسياری
از آنان زن هستند .يکی از علل رویآوری زنان
به دستفروشی در مترو ،گريز از آزار و اذيت
مأموران شهرداری در خيابانها ذکر میشود.
گرچه در آنجا نيز در امان نيستند" .کافی است
زن باشی و فقير ،دستت هم به جايی بند نباشد.
انگار بيتالمالی و همه بايد از بدنت سهمی داشته
باشند "...اين سخنان يکی از زنان دستفروش در
متروی تهران است .زن دستفروش ديگری در
بازار عبدالحميد اهواز میگويد" :بازاری نيست
و با ترس و لرز بساط میکنيم .مردم هيچی
ندارند .مردم از گرسنگی دارند میميرند؛ اما
شهرداری باز نمیگذارد ما بساط کنيم .همه
درصفحه ٨

سوئيس:

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

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

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

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

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

kar@fadaian-minority.org
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