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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٣٠خرداد ١۴٠١

تجربه تجمع سراسری معلمان
و ادامه ناگزير پيکار

بهرغم تﻼشهای سرکوب گرانه دولت جمهوری
اسﻼمی و همچنين بهرغم برخی ترفندهای
بازدارنده گرايشی که افق ديد آن اساسا ً از
ديدگاههای جناح آبرو باخته موسوم به
اصﻼحطلب فراتر نمیرود و خوشبختانه پايگاهی
درميان توده معلمان ندارد،تجمع سراسری
معلمان روز  ٢۶خرداد دردهها شهر کشور
برگزار شد.
ارتجاع حاکم که برای مقابله بافرهنگيان و ايجاد
سد و مانع در برابر جنبش اعتراضی گسترش
يابنده معلمان ،دهها معلم را به بند کشيده اما ناکام
مانده بود ،به سناريوسازی عليه فعاﻻن صنفی و
تشﮑﻞهای مستقﻞ معلمان متوسﻞ شد .اين سياست
البته گاه با برخی وعدههای قﻼبی درزمين ٔه
رتبهبندی و شايعاتی ازايندست که آييننامه
اجرای ﻻيحه رتبهبندی معلمان مشمول تغييرات
جدی میشود تا بلﮑه به اميدهای واهی درميان
معلمان منجر شود همراه بود .دولت ارتجاعی،
فريبﮑار و سرکوب گر حاکم ،تصور میکرد با
پروندهسازیهای پیدرپی و تﮑميﻞ آن با يک
سناريوی رسوای ساختگی میتواند فعاﻻن جنبش
معلمان و تشﮑﻞهای آنان را بدنام کند ،پرونده
شورای هماهنگی تشﮑﻞهای صنفی فرهنگيان
ايران را ببندد و بساط اعتصابات و تجمعات
سراسری معلمان را برچيند .دولت و گرايشها و
عناصر پرو رژيم براين تﻼش بودهاند و هستند
که مبارزات معلمان را از خيابان ،به مجراهای
اداری و گفتگوهای فرسايشی با مقامات دولتی يا
مجلس کشانده و در اين چهارچوبها محدود و
مقيد سازند.
در دستگاه فﮑری ارتجاع هار حاکم ،مجموعه
اين تﻼشها و ترفندها بايد تأثيرات بازدارنده و
ارعاب گرانه خود را برجای میگذاشت و
معلمان را از هرگونه مبارزه و حرکت
اعتراضی جدی بازمیداشت .انتشار فراخوان
درصفحه ٢

سازمان فدائيان )اقليّت(
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"تاکی سرافکندگی يا مرگ يا زندگی"
جنبش بازنشستگان که از سال  ٩۶به شﮑﻞ
جنبشی مستقﻞ و سازمانيافته شﮑﻞ گرفت و نقش
اصلی را بازنشستگان فرهنگی و تأمين اجتماعی
در ايجاد ،ادامه و استمرار آن بر عهده داشتهاند،
در طول  ۵سال گذشته با راهپيمائیها و تجمعات
بیشمار و شعارهای راديﮑال ،همواره يﮑی از
جنبشهای رزمنده عليه نظم حاکم بر ايران بوده
است .در طول دو سال اخير ،کمتر هفتهای بدون
يک يا چند تجمع و اعتراض بازنشستگان در
شهرهای مختلف سپریشده است .اين جنبش که
اکنون نيروی اصلی آن را بازنشستگان تأمين
اجتماعی تشﮑيﻞ میدهند ،از  ١۶خرداد ابعاد
گستردهای به خود گرفت ،شعارهای آن

درصفحه ۴

غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان
به نام جراحی اقتصادی

درصفحه ١٠

فاجعه پشت فاجعه،
حوادث مرگباری که مدام تکرار می شوند
ايران تحت حاکميت جمهوری اسﻼمی از جمله
کشورهايی است که وقوع حوادث مرگبار در آن،
از حد وقوع رخدادهای معمول گذشته و به امری
فاجعه بار تبديﻞ شده است .فجايعی که مدام در
جای جای کشور تﮑرار می شوند و هر بار ده ها
کارگر و کودک و زن و مرد قربانی بی کفايتی
جمهوری اسﻼمی و سودبری بی حد و حصر
طبقه سرمايه دار حاکم بر ايران می شوند.
آتش سوزی مهيب در کارخانه کربنات سديم
فيروزآباد فارس در روز دوشنبه  ٢٣خرداد ماه
 ،١۴٠١همراه با خارج شدن قطار طبس به يزد
در  ١٨خرداد و فرو ريختن برج تجاری متروپﻞ
آبادان در دوم خرداد ماه جاری ،از جمله
جديدترين حوادث فاجعه باری هستند که تنها در

همين يک ماه گذشته اتفاق افتاده اند.
در فاجعه انفجار کارخانه کربنات سديم فيروزآباد
فارس که هفته پيش رخ داد  ،در همان لحظه های
اوليه وقوع حادثه دست کم  ۴نفر بر اثر برودت
گاز آمونياک يخ زدند .همان روز منابع رسمی
اعﻼم کردند که بيش از  ١٠٠نفر هم مصدوم شده
اند .اين حادثه به دليﻞ نشتی گاز در يﮑی از چهار
مخزن آمونياک نصب شده در کارخانه اتفاق
افتاد .شدت انفجار و گسترش آتش سوزی در اين
کارخانه توليد مواد شيميايی به حدی بود که
جمهوری اسﻼمی پس از وقوع حادثه و انتشار
گازهای سمی ،محور ارتباطی فيروزآباد  -جم را
تا اطﻼع ثانوی بسته اعﻼم کرد .با وقوع اين
درصفحه ۵

ترس و وحشت جمهوری اسﻼمی
از تجمع سراسری معلمان
در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خيابان

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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از صفحه ١

تجربه تجمع سراسری معلمان و ادامه ناگزير پيکار
شورای هماهنگی در  ١٩خرداد برای برپائی
تجمع سراسری معلمان در  ٢۶خرداد اما
محاسبات مرتجعين حاکم را به همريخت و نشان
داد که معلمان و تشﮑﻞهای مستقﻞ آنان کماکان
درصحنه نبرد حاضرند .روند احضار و
بازداشت فعاﻻن تشﮑﻞهای مستقﻞ معلمان بعد از
انتشار اين فراخوان تشديد شد .از  ٢٠تا٢۵
خرداد چند ده نفر از اعضای تشﮑﻞهای مستقﻞ
معلمان در شهرها و استانهای مختلف کشور
بازداشت شدند .تنها در کردستان بيش از  ٢٠تن
از اعضای تشﮑﻞهای مستقﻞ پس از احضار به
اداره اطﻼعات بازداشت و زندانی شدند .دستگاه
سرکوب که شاهد تبليغات گسترده معلمان در
شبﮑههای اجتماعی و تدارک برگزاری تجمع
سراسری بودند ،به اين حد از دستگيریها اکتفا
نﮑردند بلﮑه با يورش شبانه در شب  ٢۶خرداد
به منازل معلمان ،تعداد ديگری را نيز بازداشت
کردند .اين دستگيریهای وسيع ،در صبح روز
 ٢۶خرداد به اوج خود رسيد.شمار
بازداشتشدگان تا  ١٠٠نفر نيز اعﻼمشده است.
بر طبق ليست بهروزرسانی شده معلمان
بازداشتی که  ٢٩خرداد در کانال رسمی شورای
هماهنگی انتشار يافت ،هنوز  ٣٣تن از معلمان
زندانی هستند.کميت باﻻی دستگيریها ،وحشت
رژيم از تجمع سراسری معلمان را نشان داد.
ارتجاع حاکم که خيال میکرد با بازداشتهای
فلهای و تشديد سرکوب و سناريوسازی ،قادر
است معلمان و تشﮑﻞهای مستقﻞ آنان را مرعوب
ساخته و از صحنه حذف میکند ،باشﮑست و

ناکامی روبرو شد .دولت ارتجاعی حاکم از بيم
تجمعهای سراسری و گسترش آن بار ديگر
بهزور و خشونت متوسﻞ شد و با اعزام گسترده
نيروهای سرکوب به مراکز تجمع در تهران و
مشهد و چند شهر ديگر ازجمله شهرهای
کردستان ،سعی کرد با توسﻞ به قوه قهريه ،از
تجمع معلمان جلوگيری کند.
ارتجاع حاکم و دستگاه امنيتی آن ،که انرژی
زيادی را صرف بازداشت و حبس عناصر آگاه و
مﺆثر تشﮑﻞهای مستقﻞ معلمان کرده بود ،براين
خيال بود که با زدن سر و رأس تشﮑﻞها،
میتواند آنان را بیسازمان و زمينگير کند و
اگر نمیتواند درجا ،اين تشﮑﻞها را از هم
بپاشاند ،ﻻاقﻞ سازمان آنها را به هم میزند و
مانع برگزاری تجمع سراسری میشود .اما
علیرغم تمام اين تﻼشهای مذبوحانه و نيات
شوم دولت تاريکانديش حاکم ،تجمع سراسری

معلمان در روز و ساعت مقرر دستکم در بيش
از  ۴٠شهر برگزار شد.اشغال محﻞ تجمع توسط
نيروهای سرکوب و دستگيری حاضرين در محﻞ
نيز چندان مثمر ثمر واقع نشد .تجمع سراسری
معلمان در  ٢۶خرداد نشان داد که تشﮑﻞهای
مستقﻞ معلمان و ازجمله شورای هماهنگی
بهعنوان تشﮑﻞ سراسری موردقبول معلمان ،قائم
به فرد نيستند بلﮑه تابع فعاليت جمعی و از
سازماندهی درونی نسبتا ً خوبی نيز برخوردار
هستند .تجمع سراسری معلمان يکبار ديگر به
حاکميت فهماند که با سرکوب و فريب و
سناريوسازی و شﮑنجه فعاﻻن جنبش اعتراضی
معلمان برای اعتراف گيریهای اجباری،
نمیتوان روی اصﻞ قضيه سايه انداخت و
صورتمسئله را پاک کرد .معلمان مدتهاست
خواهان آموزش رايگان و باکيفيت ،همسانسازی
حقوق بازنشستگان برمبنای قانون مديريت
خدمات کشوری ،اجرای کامﻞ رتبهبندی معلمان
هستند .معلمان مبارز در تجمعات سراسری خود
بارها خواستار برچيدن آموزش پولی و جلوگيری
از کاﻻيی سازی آموزش و پروش و اجرای کامﻞ
رتبهبندی شدهاند .اما دولت و وزارت
آموزشوپرورش آن اين خواستها را نپذيرفته و
با سرکوب بيشتر و خشنتر به معلمان پاسخ داده
است.معلمان نمیتوانند بيش از اين صبر و
مشقات و تنگناهای عديده را تحمﻞ کنند .کارد به
استخوان رسيده است" .معلم میميرد ،ذلت
نمیپذيرد" .حقوق معلم بهشدت پايين و ناکافی
است.معلم خواهان حقوقی دستکم باﻻی خط فقر
است .وضعيت بيمه معلمان نيز بهکلی نارسا و
ناکارآمد است .معلمان خواهان بيمه کارآمد
هستند .اين حق مسلم معلمان است که تشﮑﻞ
مستقﻞ داشته باشند.تشﮑﻞ يابی حق مسلم معلمان
است .معلم نمیخواهد ناظر تبعيض و نابرابری
باشد ،نمیخواهد شاهد بند و زندان همﮑاران خود
و ديگر زحمتﮑشان باشد .ازاينروست که فرياد
میزند "معلم زندانی آزاد بايد گردد" " ،معلم بپا
خيز برای رفع تبعيض"!
تجمع سراسری  ٢۶خرداد از پشتوانه مهمترين
تشﮑﻞهای مستقﻞ معلمان برخوردار بود که با
صدور بيانيههايی از فراخوان شورای هماهنگی
پشتيبانی کرده بودند.افزون بر سازمانهای
سياسی چپ و کمونيست ،سنديﮑای کارگران
شرکت واحد ،سنديﮑای کارگران نيشﮑر هفتتپه،
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پيمانی
نفت ،چندين تشﮑﻞ بازنشستگان و همچنين
گروههايی از دانشجويان نيز از اين تجمع
سراسری و مطالبات معلمان حمايت کرده
بودند.گرچه از روز انتشار فراخوان) ١٩خرداد(
تا روز برگزاری تجمع) ٢۶خرداد( تنها يک هفته
مهلت برای تبليغ و بسيج نيرو در شهرهای
مختلف وجود داشت ،اما معلمان و تشﮑﻞهای
مستقﻞ آنها توانستند در همين فاصله تبليغات
گستردهای را در شبﮑههای مجازی سازمان دهند.
بااينهمه نمیتوان انﮑار کرد که تجمع سراسری
 ٢۶خرداد نسبت به تجمعات پيشين با افت نسبی
تعداد شهرها و معلمان شرکتکننده همراه بود.
گرچه هنوز آمار دقيقی از سوی شورای
هماهنگی اعﻼمنشده است اما اگر اين واقعيت را

در نظر بگيريم که بسياری از تجمعات سراسری
معلمان در سال  ١۴٠٠تا  ٢٠٠شهر را دربر
میگرفت،تجمع اخير از اين خصوصيت
برخوردار نشد و به يکچهارم اين تعداد تقليﻞ
يافت .افت نسبی تعداد شهرها و جمعيت
اعتراضکننده ،صرفنظر از عامﻞ سرکوب و
ارعاب شديد و دستگيریهای بسيار گسترده اين
واقعيت را اثبات کرد که نمیتوان صرفا ً به
تبليغات و تﻼش برای بسيج نيرو در شبﮑههای
مجازی بسنده کرد.اين تﻼشها را میبايستی با
ارتباطهای سازمانی و تشﮑيﻼتی واقعی و
غيرمجازی تﮑميﻞ نمود آن را گسترش داد و
تحﮑيم کرد .بهويژه بايد تا حد امﮑان ارتباط
ارگانيک و فعال و محﮑمی ميا ن شورای
هماهنگی و تشﮑﻞهای مستقﻞ شهرها و استانها
ايجاد کرد .شورای هماهنگی و تشﮑﻞهای مرتبط
با آن به تجربه میآموزند که بايد پيشبينیهای
ﻻزم برای شرايطی که اين تشﮑﻞها مورد هجمه
دستگاه سرکوب و اطﻼعاتی قرار میگيرد و
فعاﻻن و عناصر مﺆثر تشﮑﻞهای موجود را ولو
بهطور موقت به بيرون از دايره فعاليتهای
هماهنگ پرتاب میکند به عمﻞآورده و برای آن
چارهانديشی کند.تجمع سراسری اخير معلمان
نشان داد که هنوز کارهای انجامنشده در اين
زمينه بسيار است و برای کشاندن تعداد هرچه
بيشتری از معلمان به صحنه مبارزه ،وظايف
سنگينی بردوش معلمان آگاه و پيشرو قرار دارد.
نﮑته بسيار مهم ديگری که به نظر میرسد بايد
روی آن مﮑث و دقت بيشتری صورت گيرد،
شﮑﻞ مبارزه و نحوه برخورد با نهادهای
حﮑومتی مانند کابينه و مجلس و امثال آن است.
بسيار مهم است که شورای هماهنگی مثﻞ گذشته
هوشياری خود را در اين زمين حفظ کند و به
نحوی برخورد نشود که شائبه توهم به اين نهادها
ايجاد شود .فراموش نﮑنيم که حاکميت و نهادهای
حﮑومتی وظايف خود را در چهارچوب نظم
موجود و منطبق بر قوانينی که حافظ منافع طبقه
حاکم هست انجام میدهند .اگر در برخورد با
معلمان و کارگران "تفﮑر سرکوبگرانه" وجود
دارد ،اين عينا ً برخاسته از منافع طبقه حاکم و در
انطباق با آن است .ﻻزم نيست هر بار"وظايف
قانونی" دولت و حاکميت را به آن يادآوری کرد
و بعد هم در انتظار اين نشست که برخوردهای
جاری ماهيتا ً تغيير کند! "نرود ميخ آهنين در
سنگ"! تﻼشهای زيادی در اين زمينه انجامشده
است .طومارها نوشتهشده نامهها ارسال و
گفتگوهای زيادی انجامشده ولی تاکنون هيچ
نتيجهای در برنداشته است و بعدازاين نيز چنين
خواهد بود.حقوحقوق معلم اگر قرار بود از اين
طريق و با نصيحت حاکميت به دست آيد ،تاکنون
درصفحه ٣
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از صفحه ٢

تجربه تجمع سراسری معلمان و ادامه ناگزير پيکار
بهدستآمده بود.آنچه میتواند فاکتور مهم و
تعيينکننده باشد ،اتحاد و استمرار مبارزه متشﮑﻞ
و سازماندهی اعتصابات سراسری است .تنها با
مبارزه متشﮑﻞ و اعتصابات و تجمعات گسترده و
سرتاسری است که میتوان دولت و وزارت
آموزشوپرورش آن را به عقبنشينی واداشت.
شورای هماهنگی در قطعنامه پايانی تجمع

سراسری  ٢۶خرداد مینويسد" ما به دولت و
حاکميت ،وظايف قانونی داخلی و بينالمللی را -
که نسبت به آنها تعهد داده است -يادآوری
میکنيم و منتظر اقدامات عملی در جهت برچيده
شدن تفﮑر سرکوبگرانه در برخورد با فعاﻻن
صنفی و ساير معترضين هستيم.ما دولتمردان و
مجلس نشينان را به عقﻼنيت ،منطق و قانون
توصيه میکنيم و معتقديم اگر خﻼف اين رويه
عمﻞ نمايد ...عﻼوه بر سست کردن پايههای
حﮑومت ،اعتماد مردم را نيز ،از دست خواهد
داد".
عقﻼنيت و منطق "دولتمردان و مجلس نشينان"
همين است که دارند به آن عمﻞ میکنند! دولت و
حاکميت زير و باﻻی قوانين را نيز میشناسند و
با توصيه من و شما منطق و عقﻼنيت خود را
عوض نمیکنند .نمیتوان و نبايد مرکز
فعاليتهای مبارزاتی را
مجاری قانونی گذاشت و خواسته يا ناخواسته به
اميدهای واهی دامن زد " .دولت و حاکميت"هيچ
باکی ندارند از اينﮑه اعتماد مردم را از دست
بدهند ،اگر که اساسا ً هنوز چيزی به نام اعتماد
باقیمانده باشد! از کدام اعتماد و کدام مردم
صحبت میشود؟ مگر مردم غير از کارگران،
معلمان  ،پرستاران ،کشاورزان ،بازنشستگان و
امثال اينها هستند که هرروز در خيابانها رژه
میروند و عليه دولت و مجلس و رئيسجمهور و
غيره شعار میدهند؟ آيا واقعا ً مردم هنوز به
دولت و مجلسيان اعتماد دارند؟ نه اين نحوه
برخورد شايسته شورای هماهنگی نيست .واقعيت
اين است که مردم و در پيشاپيش آن کارگران و
زحمتﮑشان مدتهاست هيچگونه اعتمادی به
دولت و مجلس ندارند و نهفقط اعتمادی ندارند
بلﮑه برای برچيدن بساط آن دست به اقدامات
عملی و راديﮑال زدهاند.

اين شيوه برخورد و اين نحوه نگاه به مسائﻞ
نمیتواند تأثيرات مثبتی بر توده معلمانی که از
دست حاکميت و قوانين موجود ،جان به لب
شدهاند داشته باشد ،چهبسا به دوری يا انفعال
پايههای تشﮑﻞهای موجود يا عدم رويﮑرد نيرو و
عدم استقبال شمار بيشتری از توده معلمان از اين
تشﮑﻞها نيز منجر شود.
البته ارائه تحليﻞ و ارزيابی دقيقتر و جامع
دراين زمينه بر عهده فعاﻻن و معلمان آگاه و
پيشرو و تشﮑﻞهای مستقﻞ آنهاست که مسائﻞ را
از نزديک دنبال میکنند.جا دارد کم و کيف تجمع
سراسری  ٢۶خرداد و علﻞ کاهش نسبی شهرها
و معلمان شرکتکننده در آن مورد ارزيابی
دقيقتری قرار بگيرد و جمعبندی از آن راه
گشای مبارزات بعدی باشد.
پيش از آنﮑه اين مطلب را به پايان ببريم ،ﻻزم
است به يک نﮑته مهم ديگر نيز اشارهکنيم و آن،
روحيه اعتراضی و مبارزاتی معلمان است.
دريک هفتهای که)از  ١٩تا  ٢۶خرداد( معلمان و
تشﮑﻞهای مستقﻞ آنها مهلت تبليغ داشتند،
تبليغات گستردهای را در شبﮑههای اجتماعی
سازمان دادند و با تهيه و پخش گسترده دهها
تراکت و تيزر و کليپهای جالب و طرح مطالب
و شعارهای راديﮑال به استقبال تجمع سراسری
شتافتند.شعارهايی چون ":تا جان داريم در کنار
هم هستيم" "،يﮑی برای همه ،همه برای يﮑی""،
پيروزی از آن ماست" "،همه می آييم ،باشﮑوه
میآييم" "،در ايران طوفانی درراه است" "،از
 ٢۶خرداد حماسه بسازيم" و غيره .اين عبارات
و شعارها درواقع بازتابدهنده روحيه اعتراضی
باﻻی معلمان است هرچند توسط تشﮑﻞهای
رسمی آنها عنوان نشده باشد .افزون بر
شبﮑههای مجازی و اين شعارهای راديﮑال ،يک
شعار خاطرهانگيز آشنا و بسيار راديﮑال نيز در
تجمع و راهپيمايی معلمان اهواز مطرح شد که
اين شعار نيز بازتابدهنده روحيه اعتراضی
معلمان ،شرايط کنونی جامعه و خواست و
گرايش به تغيير آن است ".زير بار ستم نمیکنيم
زندگی ،جان فدا میکنيم در ره آزادگی"! کيست
که نداند اين شعر و شعاری است که توسط توده
مردم در دوره قيام  ۵٧عليه رژيم ديﮑتاتوری
شاهنشاهی مطرح شد و سالها بعد در خيابانهای
شهر اراک بر زبان کارگران آگاه و مبارز هپﮑو
جاری شد و امروز ،معلمان شاغﻞ و بازنشسته
اهوازی پرچم آن را به اهتزاز درآوردهاند.همين
روحيه و همين سطح از خواستها و شعارهاست
که بازگوکننده وضعيت فعلی معلمان است و
برای جلب توده معلمان به مبارزه کشش ايجاد
میکند  .بديهی است که تﻼش فعاﻻن و تشﮑﻞهای
مستقﻞ معلمان بايستی در جهت ارتقای آن باشد نه
تقليﻞ آن.

در همبستگی با اعتراضات
بازنشستگان در خيابان
مدتها است که بازنشستگان هر يﮑشنبه در
شهرهای مختلف عليه تهاجم رژيم سرمايه داری
جمهوری اسﻼمی به سطح معيشت خود اعتراض
کرده و برای همسان سازی حقوق و مزايا و عليه
تاراج منابع صندوقهای بازنشستگی -که نتيجه
به خيابان میآيند.
کار انها بوده است-
بازنشستگان همه جا در کنار کارگران،
فرهنگيان ،خيزشهای اعتراضی برای
نان،آزادی و تخريبهای محيط زيستی
حضورمداوم داشته و از پيشگامان مبارزه
طبقاتی بودهاند .بسياری از فعالين بازنشستگان
نيز به جرم تﻼش برای سازمانيابی اعتراضات،
همانند اسماعيﻞ گرامی ،ژاله روح آزاد و ديگران
با احﮑام سنگين و زندان مواجه شدهاند .حضور
چشم گير و فزاينده زنان در اعتراضات
بازنشستگان نيز نمادی است از نقش فزاينده زنان
زحمتﮑش در سطوح مختلف اجتماعی ،سياسی و
عامليت آنها برای گسترش اجتماعی جنبش
زنان.
فاصله نجومی بين دريافتی بازنشستگان با سطح
تورم و افزايش عمومی قيمتها ،زمينهی
اعتراضات بازنشستگان برای همسان سازی
حقوق و مزايا را افزايش داده و آنها در
شهرهای مختلف به خيابان آمدهاند .حضور در
خيابان و آماج قرار دادن جسورانه جمهوری
اسﻼمی ،نشانهای از جنبشی سياسی عليه
برنامههايی است که ريشه در نظام سرمايهداری
دارد .اپوزيسيون راست که تﻼش دارد از
جنبشهای اعتراضی نمدی برای کﻼه خود
بدوزد ،با وارونه نمايی زمينهی اعتراضات
اجتماعی و طبقاتی بازنشستگان ،اما در عمﻞ
همين سياستهای نئوليبرالی را دنبال میکند .ما
در "شورای همﮑاری نيروهای چپ و
کمونيست" به همراه ديگر نيروها و گرايشات
ضمن همبستگی با
کمونيست و انقﻼبی
اعتراضات بازنشستگان ،از کارگران ،فرهنگيان
و ساير اقشار معترض میخواهيم که از مبارزات
بازنشستگان حمايت کنند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری
جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
امضاها  :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب
کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری ايران
حﮑمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان)اقليت( و هسته اقليت
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"تاکی سرافکندگی يا مرگ يا زندگی"
راديﮑالتر شد و پای به مرحله نوينی نهاد.
بازنشستگان که در شرايط امروز ايران با فقری
کمرشﮑن زندگی را سپری میکنند ،طيفی از
بازنشستگان تأمين اجتماعی ،کشوری و لشﮑری
را تشﮑيﻞ میدهند که گرچه تفاوتهايی ميان
آنها به لحاظ سطح زندگی و درآمد وجود دارد،

اما بهاستثنای بازنشستگان ردههای باﻻی دستگاه
بوروکراتيک و نظامی  ،در اين نقطه مشترکاند
که عموما ً در شرايط معيشتی وخيمی به سر
میبرند و حقوق ايام بازنشستگی آنها در
وضعيتی که تورم ،افسارگسيخته و سالبهسال و
ماهبهماه رشد حيرتآوری به خود گرفته است،
بههيچوجه کفاف تأمين نيازهای خانواده آنها را
نمیدهد  .در اين ميان بيشترين فشار مادی و
معيشتی بهويژه بر دوش بازنشستگان تأمين
اجتماعی و فرهنگی است که در چندين سال اخير
بهطور مداوم و مستمر برای بهبود وضعيت
معيشتی خود در حال مبارزه و حضور در
تجمعات اعتراضی و راهپيمايیهای خيابانی
بودهاند .بهرغم اين مبارزات ،اما مطالبات آنها يا
بهکلی پاسخ نگرفته يا به شﮑلی ناقص و
سرودمبريده اجراشده است.
هنوز خواست همسانسازی حقوق گروههايی از
بازنشستگان تحققنيافته است .هنوز معضﻞ
بيمهکامﻞ درمانی بازنشستگان حﻞنشده و
هزينههای درمانی که مدام افزايشيافته بار
سنگينی بر دوش آنها است .سطح نازل حقوق،
يک معضﻞ عمومی و جدی بازنشستگان و
مستمریبگيران است .در چندين سال گذشته
افزايش ناچيز حقوق ساﻻنه بازنشستگان حتی
جبرانکننده نيمی از نرخ رشد تورم نبوده است.
درحالیکه هماکنون خط فقر از  ١٨ميليون
تومانی که يک سال پيش از سوی کارگران اعﻼم
گرديد ،فراتر رفته است ،حقوق اکثريت بسيار
بزرگ بازنشستگان و مستمریبگيران حتی به
 ١٠ميليون تومان نيز نمیرسد .امسال اما
وضعيت معيشتی بازنشستگان فاجعهبارتر از
سالهای گذشته است .درحالیکه هماکنون نرخ
رشد تورم به حدود  ۶٠تا  ٧٠درصد رسيده،
حقوق بازنشستگان تنها  ١٠درصد افزايشيافته
است .تاجايی که به بازنشستگان تأمين اجتماعی
مربوط میشود ،شورای عالی کار که متشﮑﻞ از

نمايندگان دولت ،سرمايهداران و نمايندگانی از
تشﮑﻞهای دولت ساخته کارگری است ،بهرغم
اينکه هزينههای زندگی و کاﻻهای موردنياز
روزمره کارگران در برخی موارد چند برابر
شد ،ظاهرا ً تصويب کرد که حداقﻞ دستمزد
 ۵٧ / ۴درصد و ساير سطوح ٣٨ ،درصد
افزايش يابد و بر همين منوال ميزان مستمری
بازنشستگان و مستمریبگيران تأمين اجتماعی
افزايش يابد .اما کابينه رئيسی و وزير کارش زير
همين مصوبه نيز زدند و اعﻼم کردند که دستمزد
و حقوق ساير سطوح تنها ده درصد افزايش
خواهد يافت .عﻼوه بر اين ،مبلغ حق مسﮑن
مصوب از ۶۵٠هزار تومان به  ۵۵٠هزار
تومان کاهش يافت.
اين تصميم دولت که روز  ١۵خ رداد اع ﻼم ش د،
خشم و اعتراض بازنشستگان تأمين اجت م اع ی را
برانگي خ ت .از روز  ١۶خ رداد ه زاران ت ن از
بازنشستگان تأمين اجتماع ی ب ا ش ع ار م رگ ب ر
رئيسی ،رئيسی حيا ک ن م م ل ﮑ ت را ره ا ک ن و
شعار عليه ديگر مقامات دولتی به خيابانها آم دن د

و با راهپيمايی و تجمع نفرت و ان زج ار خ ود از
مقامات دولت ی اب راز داش ت ن د .ن ارض اي ت ی چ ن ان
گسترده بود که تشﮑﻞ دول ت ی خ ان ه ک ارگ ر ن ي ز
خود را مخالف اق دام دول ت اع ﻼم ک رد و ت ﻼش
نمود ابتﮑار عمﻞ را در دس ت گ ي رد و م ان ع از
ت داوم راه پ ي م ائ یه ا و ت ج م ع ات خ ي اب ان ی و
شعارهای راديﮑال بازنشستگان عليه رژيم گ ردد.
ام ا ن ت وانس ت اي ن رش د و رادي ﮑ ال ي س م ج ن ب ش
ب ازنش س ت گ ان را م ه ار ک ن د .اع ت راض ات ب ا
شعارهای ضد رژي م ادام ه ي اف ت .ب ازنش س ت گ ان
خواستار لغو ف وری مص وب ه ک اب ي ن ه رئ ي س ی و
اجرای بیدرنگ مصوبه ش ورای ع ال ی ک ار در
م ورد اف زاي ش ح ق وق ب ه م ي زان ٣٨درص د،
پ رداخ ت ک ام ﻞ ح ق مس ﮑ ن ،اج رای ک ام ﻞ
ه م س انس ازی ح ق وقه ا و اج رای ٢۵درص د
باقيمانده همسانسازی حقوق سال  ١۴٠٠شدند.
در هفتهای که گذشت اع ت راض ات گس ت ردهت ر و
شعارها ،راديﮑالتر از هفته ق ب ﻞ ب ود .م ه مت ري ن
اين اعتراضات راهپ ي م اي ی ه زاران ب ازنش س ت ه
اهواز در روز س هش ن ب ه  ٢۴خ رداد ب ا ش ع ار "
حسين حسين شعارتون ،دروغ و دزدی کارتون "

بود که تمام دستگاه فريب ،دزدی و س رک وب را
در خيابانها به محاکمه کشيدند.
روز چهارشنبه  ٢۵خرداد نيز برای چندمين روز
متوالی بازنشستگان تأمين اجتماعی در استانه ای
گيﻼن ،زنجان ،خوزستان و کرمانشاه به خيابانها
آم دن د و خ واس ت ار اص ﻼح مص وب ه اف زاي ش
مستمریها شدند.
در شهرست ان دورود ،ب ازنش س ت گ ان خ ط اب ب ه
ابراهيم رئيسی شعار "شش ک ﻼس ب یس واد ،گ ن د
زدی به اقتصاد" سر دادند.
تجمع اعتراضی و راهپيمايی بزرگ بازنشستگ ان
تأمين اجتماعی مقاب ﻞ اس ت ان داری ش ه ره ای دو
رود )اس ت ان ل رس ت ان( ش وش ،ش وش ت ر ،در
٢۵خردادماه نمونههای دي گ ری از اع ت راض ات
پردامنه اين روز بود .در شوشت ر ب ازنش س ت گ ان
فرياد زدند "وعده وعيد کافيه سفره ما خاليه".
در ه م ي ن روز م ج ددا ً م ت ج اوز از دو ه زار
ب ازنش س ت ه در اه واز ب ا ش ع ار "م یج ن گ ي م،
میميريم ،حقمونو پس میگيريم" "گرانی ،ت ورم،
بﻼی جان مردم" "نه مجلس ،نه دولت ،نيست ن ب ه
ف ﮑ ر م ل ت!" راه پ ي م اي ی ک ردن د و در ب راب ر
استانداری و ف رم ان داری دس ت ب ه ت ج م ع زدن د.
آنه ا خ واس ت ار اف زاي ش  ٣٨درص دی مص وب
شورای عالی کار نهفقط برای بازنشستگان تأم ي ن
اجتماعی بلﮑه ب رای ت م ام ب ازنش س ت گ ان کش ور
شدند.
ه مزم ان ب ازنش س ت گ ان ص ن دوق ب ازنش س ت گ ی
ب ان که ا ن ي ز ب ه اي ن ج ن ب ش پ ي وس ت ن د .اي ن
ب ازنش س ت گ ان در ت ه ران در ب راب ر ص ن دوق
بازنشستگی بانکها در منطقه ونک تجمع ک ردن د
و خطاب به مقامات شعار "بیش رف ،ب یش رف"
سر دادند.
مبارزات بازنشستگان تأمين اج ت م اع ی در ه ف ت ه
جاری نيز ه م چ ن ان ادام ه دارد .روز ش ن ب ه ٢٨
خرداد هزاران بازنشسته ازجمله در
ک رم ان  ،ت ه ران،رش ت ،ش وش،اه واز،
بندرعباس ،زنجان ،آبادان ،شوشتر ب ا ش ع اره ای
"هم مجلس ه م دول ت دروغ م ي گ ن ب ه م ل ت" "
وعده وعيد کافيه  ،سفره ما خاليه" " دولت م ردم
فريب حق ما را پس بده" به ت ج م ع و ت ظ اه رات
روی آوردن د ".در ش وش ت ر ب ازنش س ت گ ان در
راهپيمايی خود شعار " تاکی سرافﮑندگی يا مرگ
يا زندگی" سر دادند.
اين تجمعها و راهپيمائیها روز يکشنبه ٢٩
خرداد نيز در کرمانشاه ،رشت  ،شوشتر ،
درصفحه ۶

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت
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 ٣٠خرداد  ١۴٠١شماره ٩٧۵
از صفحه ١

فاجعه پشت فاجعه ،حوادث مرگباری که مدام تکرار می شوند
حادثه ،فضای منطقه به شدت امنيتی شد،
سانسور خبری در مورد اين اتفاق بر کشور
حاکم شد و رسانه ها از هرگونه اطﻼع رسانی و
درج خبر در مورد جزئيات حادثه و ميزان تلفات
آن منع شدند .به تدريج تعداد مصدومين باﻻ رفت
و بر اساس آخرين خبر رسمی دست کم  ١۴٩تن
مصدوم شده اند .در فضای امنيتی ايجاد شده ،به
رغم اينﮑه منابع رسمی اعﻼم کردند کسی در اين
حادثه کشته نشده است ،اما گزارش های مردمی
از جان باختن برخی مجروحان انفجار در مجتمع
کربنات سديم فيروزآباد خبر دادند.
کارخانه کربنات سديم فيروزآباد با داشتن ۴
مخزن آمونياک ،در مرداد ماه  ١٣٩٩افتتاح شد
و با به کارگيری  ٣٠٠٠کارگر در دو شيفت
کاری ،آغاز به کار کرد .طبق گفته مديرکﻞ
مديريت بحران استانداری فارس به هنگام وقوع
انفجار  ١۵٠٠کارگر در اين مجتمع بزرگ
شيميايی مشغول به کار بودند .شدت انفجار به
حدی بوده که يک مخزن بزرگ آمونياک به کلی
از بين رفته است .به دليﻞ شدت انفجار ،ميزان
گستردگی نشر گاز سمی آمونياک و تعداد باﻻی
کارگرانی که در لحظه وقوع حادثه در کارخانه
مشغول به کار بودند ،مطمئنا تعداد مصدومين
اين حادثه از آمارهای رسمی بيشتر بوده و به
طور قطع تعدادی هم جان خود را از دست داده
اند .از آنجا که کارخانه کربنات سديم فيروزآباد
همانند برج متروپﻞ در آبادان ،مجتمعی تازه
تاسيس بود ،بنابر اين نشت گاز و انفجار و آتش
سوزی مهيب در اين کارخانه را بايد به حساب
غير استاندارد بودن ساز و کار آن گذاشت .ساز
و کاری معيوب که در پی سودبری بی حد و
حصر صاحب اين مجتمع ،رانت خواری و تبانی
او با مسئوﻻن دولتی ،فاجعه ای اين چنين
هولناک را بر سر کارگران اين مجتمع توليد
شيميايی آوار کرد.
در فاجعه فرو ريختن برج متروپﻞ آبادان ،طبق
آمارهای رسمی ،دست کم جنازه  ۴٣نفر از زير
آوار بيرون کشيده شد و ده ها نفر ديگر هم
"مفقود" اعﻼم شدند .ساختمانی که بخش هايی از
آن يک سال پيش افتتاح و بخش های ديگری
هنوز تﮑميﻞ نشده بود و لذا تعدادی از کسانی که
در اين فاجعه جان باختند ،کارگرانی بودند که به
هنگام فرو ريختن ساختمان ،در آن مشغول به
کار بودند .نظر به اينﮑه از افتتاح اين برج
تجاری بيش از يک سال نگذشته بود و پيش از
افتتاح اين ساختمان هم کسانی نسبت به فرو
ريختن آن هشدار داده بودند ،لذا فرو ريختن برج
متروپﻞ در آبادان نه تنها يک حادثه نبود ،بلﮑه
يک فاجعه بود .فاجعه ای مرگبار که اين چنين
هولناک بر سر مردم آبادان آوار شد .جنايتی
عامدانه که صاحب برج در همدستی و رانت
خواری با مسئوﻻن دولتی بدون رعايت حداقﻞ
های استاندارد ساختن چنين برجی ،دست کم
 ١٠٠نفر از مردم آبادان را به کام مرگ فرستاد.
در حادثه خروج قطار مسافربری طبس به يزد
که روز چهارشنبه  ١٨خرداد ماه جاری بر اثر
تصادم قطار با يک بيﻞ مﮑانيﮑی متوقف شده
روی ريﻞ اتفاق افتاد ،شدت حادثه به حدی باﻻ

بود که  ۵واگن از ريﻞ خارج شد .بر اساس
گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا ،در اين حادثه
دست کم  ١٨نفر کشته و  ٨۶نفر هم مصدوم
شدند.
انفجار در پاﻻيشگاه نفت تهران در پنجم آبان
 ،١٣٩۶آتش سوزی در ساختمان پﻼسﮑو و فرو
ريختن کامﻞ اين مجتمع تجاری در  ٣٠ديماه
 ،١٣٩۵آتش سوزی در دبستان دخترانه شين آباد
پيرانشهر در سال  ،١٣٩١انفجار در پادگان امام
علی خرم آباد در ٢٠مهرماه  ،١٣٨٩خارج شدن
قطار نيشابور از ريﻞ در بهمن ماه  ١٣٨٢و
تصادف اتوبوس دانش آموزان المپيادی در ٢۶
اسفند ماه  ،١٣٧۶تنها چند نمونه برجسته از ده
ها و صدها حادثه فاجعه باری هستند که طی سال
های گذشته در گوشه و کنار کشور رخ داده اند.
حوادث مرگباری که در هر مورد صدها نفر
مصدوم شده و ده ها نفر ديگر هم جان باخته اند.
نمونه ديگر ،حادثه انفجار پاﻻيشگاه نفت تهران
است که در پنجم آبان  ١٣٩۶رخ داد .در اين
فاجعه هم  ۶نفر در جا کشته شدند و دو نفر ديگر
هم که سوختگی باﻻی  ٩٠درصد داشتند ،در
روزهای بعد جان باختند .منابع رسمی در نهايت
آمار اين حادثه را "بيش از  ١٠نفر کشته و
زخمی" اعﻼم کردند.
فروريختن کامﻞ ساختمان پﻼسﮑوی تهران در
 ٣٠ديماه  ،١٣٩۵نمونه ديگری از بی توجهی
جمهوری اسﻼمی نسبت به جان مردم است .اين
مجتمع تجاری همانند برج متروپﻞ آبادان در
مقابﻞ چشمان حيرت زده مردم آتش گرفت و فرو
ريخت .در فاجعه آوار شدن پﻼسﮑو دست کم
 ٢٣۵نفر مصدوم شدند و  ١۶نفر از جمله  ۶آتش
نشان هم جان خود را از دست دادند.
وقوع آتش سوزی در مدارس مناطق فقير نشين
کشور ،از جمله حوادث مرگبار ديگری هستند که
هر از چندگاه در گوشه و کنار کشور اتفاق می
افتد .از ميان ده ها مورد آتش سوزی که در
سيستان و بلوچستان ،کردستان،
مدارس
آذربايجان غربی و ديگر مناطق کشور رخ داده،

آتش سوزی مدرسه دخترانه روستای شين آباد
برجسته ترين نمونه آن است .در اين حادثه که در
آذرماه سال  ١٣٩١در روستايی در پيرانشهر
آذربايجان غربی اتفاق افتاد ،به دليﻞ آتش گرفتن
بخاری نفتی ،بيش از  ٢٩دانش آموز دختر دچار
سوختگی شديد از ناحيه سر و صورت و دست
شدند .در اين واقعه ،دو نفر به دليﻞ شدت
جراحات وارده جان خود را از دست دادند١٢ .
نفر ديگر با عوارض جسمی و روحی ماندگار
همچون قطع انگشتان دست ،سوختگی عميق
چهره و رنج های حاصﻞ از آن تا به امروز به
زندگی دشوار خود ادامه می دهند.
حوادث مربوط به قطارهای مسافربری ،نمونه
های ديگری از فجايع رخ داده در کشور است که
هر بار جان ده ها نفر و در مواردی جان صدها
نفر را گرفته است .يﮑی از هولناکترين و فاجعه
بارترين حوادث مسافربری در حاکميت جمهوری
اسﻼمی ،حادثه خارج شدن قطار نيشابور از ريﻞ
در بهمن ماه  ١٣٨٢است .با اعﻼم وقوع اين
حادثه ،نيروهای آتش نشانی به محﻞ اعزام شدند،
اما ساعاتی بعد ،انفجار مهيبی در محﻞ رخ داد
که دست کم  ٣٠٠نفر از جمله بيش از  ٢٠آتش
نشان کشته شدند .در اين حادثه نيز همانند همه
اتفاقات ديگر به دليﻞ کندی کار و فقدان تجيهزات
ايمنی و نجات ،فاجعه بر سر مسافران و
نيروهای آتش نشانی آوار شد.
تصادف اتوبوس دانش آموزان المپيادی ،يﮑی
ديگر از حوادث غم انگيز رخ داده طی سال های
گذشته است .حادثه ای مرگبار که جمعی از
دانشجويان برنده مدال طﻼی المپيادهای ملی و
بين المللی رياضی از سرنشينان اين ارابه مرگ
بودند .اين اتوبوس  ٢۶اسفند ماه  ١٣٧۶در مسير
بازگشت از مسابقات رياضی کشوری در اهواز
دچار سانحه شد و  ٧دانشجو ٢ ،عضو هيات
علمی و  ٢راننده ی آن جان باختند.
نمونه های ياد شده تنها مشتی از خروار هستند
که طی سال های گذشته در جمهوری اسﻼمی
درصفحه ۶

 ٣٠خرداد  ١۴٠١شماره ٩٧۵
از صفحه ۵

فاجعه پشت فاجعه،
حوادث مرگباری که مدام تکرار می شوند

اتفاق افتاده اند .حال اگر به اين مجموعه از فجايع
مرگبار ،ميزان تلفات هر ساله حوادث ناشی از
کار نيز اضافه گردد ،آنگاه به خوبی روشن می
شود که جمهوری اسﻼمی و طبقه سرمايه دار
حاکم بر ايران تا چه ميزان کارگران و توده های
زحمتﮑش کشور را در مسلخ بی کفايتی و مطامع
سود پرستی های آزمندانه خود قربانی کرده اند.
حوادث ناشی از کار ،از جمله فجايعی هستند که
به صورت روزانه در کارگاه و کارخانه ،معادن
و محيط کار اتفاق می افتد و هر ساله هزاران
کارگر در پی آن مصدوم و نقص عضو می شوند
و صدها کارگر ديگر هم جان خود را از دست
می دهند .برای مثال ،خبرگزاری ايسنا در ٢۶
آبان  ١۴٠٠به نقﻞ از معاون وزير کار جمهوری
اسﻼمی نوشت" :ساﻻنه  ١٣هزار حادثه ناشی از
کار در ايران رخ می دهد که  ٧٠٠تا  ٨٠٠مورد
آن به فوت منجر می شود .پژوهش های صورت
گرفته نشان می دهد که همه ساله در جهان ،بيش
از يک ميليون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار
جان خود را از دست می دهند و عده بسياری هم
دچار آسيب های جدی می شوند.
سوانح ناشی از کار و ديگر حوادثی که به
صورت روزانه شاهد وقوع آن در ايران هستيم،
از جمله رخدادهای مرگباری هستند که به
صورت مستمر جان کارگران و توده های مردم
ايران را تهديد می کنند .اگرچه وقوع حوادث
ناشی از کار ،کم و بيش در اغلب کشورهای
جهان رخ می دهد ،اما وقوع آن در ايران تحت
حاکميت جمهوری اسﻼمی سال هاست که به
امری روتين تبديﻞ شده است .آنچه مسلم است،
سوانح ناشی از کار ،فروريختن مجتمع های
تجاری ،خروج قطارهای مسافربری از ريﻞ و
حوادثی از اين دست نتيجه مستقيم آز و طمع بيش
از حد طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن ها در
کسب سود و استثمار بيشتر از کارگران است.
ماهيت وجودی نظام های سرمايه داری و به

طور اخص نظام دينی و سرمايه داری حاکم بر
ايران ،در بی توجهی به جان مردم و بر استثمار
شديد کارگران جهت کسب سود بيشتر استوار
است .سود پرستی طبقه سرمايه دار و دولت
حافظ منافع اين طبقه ،آنان را بر آن داشته تا به
هر طريق ممﮑن ،بر شدت استثمار کارگران
بيافزايند .افزايش ساعات و سرعت کار ،ساخت
و ساز برج های غير استاندارد ،رانت خواری و
دزدی و اختﻼس ،عدم فراهم کردن وسايﻞ ايمنی
ﻻزم در محيط کار ،استفاده از ماشين آﻻت
قديمی ،به کارگيری مصالح توليدی نامرغوب و
عدم فراهم ساختن ابزار کار توليدی مدرن ،از
جمله شيوه های متعارف سرمايه داران در تشديد
استثمار روز افزون کارگران برای افزون سازی
سود و سرمايهاند.
پديده ای که در آن ،جان کارگران و توده های
مردم ايران در معادله کار و سرمايه ،به سهولت
قربانی سودبری بيشتر کارفرمايان و دولت حامی
آنان گرديده است .حوادثی که الزاما فقط در
محيط کار و کارخانه رخ نمی دهد و سال هاست
که وقوع فاجعه بار اينگونه حوادث در جای جای
کشور اتفاق می افتد .حوادثی که مدام تﮑرار می
شوند و هر بار تعداد زيادی مصدوم و تعداد
ديگری هم جان خود را از دست می دهند .با
وقوع هر فاجعه ،سر و صدايی بلند می شود،
اعتراضاتی صورت می گيرد ،وعده هايی از
طرف مسئوﻻن بی کفايت داده می شود و پس از
آن سﮑوت است و ديگر هيچ .تا وقوع حادثه ای
ديگر و از بين رفتن جان هايی که همچنان
قربانی نظم پوسيده سرمايه داری حاکم بر ايران
می شوند .پوشيده نيست با بودن جمهوری
اسﻼمی و نظام سرمايه داری حاکم بر ايران ،نه
تنها نقطه پايانی بر وقوع اينگونه فجايع مرگبار
نيست ،بلﮑه بروز اينگونه حوادث مدام تﮑرار
خواهد شد و هر بار نيز قربانيان بيشتری به کام
مرگ فرو خواهند رفت.

۶6
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"تاکی سرافکندگی
يا مرگ يا زندگی"

اراک ،ساری،زنجان ،دورود  ،شوش ،اهواز و
برخی شهرهای ديگر برپا گرديد.
رژيم جمهوری اسﻼمی که با بحران ژرف
اقتصادی و مالی روبهروست و میکوشد از
طريق فشارهای متعدد به تودههای مردم ازجمله
گران کردن روزافزون کاﻻها تحت عنوان حذف
يارانه ،حتی فقيرترين مردم زحمتﮑش را از نان
خشکوخالی محروم کند تا از اين طريق
هزينههای کﻼن ارگانهای نظامی و
بوروکراتيک سرکوب دستگاه انگﻞ دولتی را
تأمين کند ،تاکنون از پذيرش مطالبات
بازنشستگان سرباز زده است .بازنشستگان نيز
نشان دادهاند که بر سر فوریترين مطالبات خود
کوتاه نخواهند آمد و همانگونه که تاکنون شعار
دادهاند "تنها کف خيابان به دست مياد حقمون"،
به تظاهرات و تجمعهای خيابانی خود ادامه
خواهند داد .اما اين تجمعها و تظاهرات خيابانی
همانگونه که در دو هفته اخير نشان داده است
ديگر محدود به مطالبات اقتصادی نيست.
شعارهای بازنشستگان که به برخی از آنها
اشاره شد ،نشان میدهد که جنبش بازنشستگان به
يک جنبش سياسی عليه رژيم جمهوری اسﻼمی
تبديﻞشده است .بازنشستگان همچون عموم
تودههای زحمتﮑش مردم ايران دريافتهاند که
بدون برانداختن نظم حاکم بر ايران نهتنها بهبودی
در اين وضعيت اسفبار رخ نخواهد داد ،بلﮑه
روزبهروز شرايط زندگی آنها وخيمتر و
دشوارتر خواهد شد .اما آنچه بهويژه در شرايط
سياسی کنونی ايران اهميت اتحاد عموم
بازنشستگان در يک جنبش واحد سراسری و
اتحاد اين جنبش با جنبش کارگری و جنبش
معلمان است که راه را بر سرنگونی رژيم
ستمگر جمهوری اسﻼمی و تحقق شعار کار،نان،
آزادی -حﮑومت شورايی که تبلور تحقق تمام
مطالبات تودههای زحمتﮑش و ستمديده مردم
ايران است ،هموار خواهد ساخت .بازنشستگان
در عمﻞ نشان دادهاند که مصممانه در اين جهت
گام برمیدارند.

 ٣٠خرداد  ١۴٠١شماره ٩٧۵

٧7

ترس و وحشت جمهوری اسﻼمی
از تجمع سراسری معلمان

بهرغم تمامی تﻼشهای جمهوری اسﻼمی ،تجمع معلمان شاغﻞ و بازنشسته در دهه ا ش هر برگ زار گردي د .دي روز و ام روز دس تگاههای س رکوب رژي م ب ا
بهرهگيری از ابزارهای خود همچون بازداشت ،ارسال پيامک تهديد و غيره تﻼش کردند ت ا م انع برگ زاری تجم ع سراس ری معلم ان ش وند ،ام ا تم امی اي ن
تﻼشها در برابر واقعيتهايی که برخاسته از شرايط کنونیست ،شﮑست خ ورد .ب هنحوی ک ه تجم ع سراس ری ام روز معلم ان حت ا در برخ ی از ش هرهای
کوچک نيز برگزار شد.
در برخی از شهرها از جمله تهران ،مشهد ،قزوين و کامياران ،دستگاههای سرکوب رژيم با محاصره منطقه و برقراری حﮑومت نظامی اع ﻼم ن شده مان ع
تجمع معلمان شدند و تعدادی از معلمان معترض را دس تگير کردن د .اگرچ ه نيروه ای س رکوب رژي م در تم امی ش هرهايی ک ه تجم ع معلم ان برگ زار ش د،
حضور گستردهای داشتند ،اما در بسياری از اين شهرها همچون سنندج نتوانستند مانع تجمع معلمان شوند.
در تعدادی از شهرها از جمله رشت ،سنندج و مريوان معلمان دست به راهپيمايی نيز زدند .در رشت معلمان شاغﻞ و بازنشسته شعار "زندانی سياسی آزاد
بايد گردد" سر دادند که مورد استقبال مردم قرار گرفت .شعاری ب سيار درس ت و مناس ب ش رايط کنون ی .ش عاری برخاس ته از واقعي ت جنب ش ک ار ،ن ان و
آزادی .شعاری که بيانگر درد مشترک و راه حﻞ مشترک درمان اين درد است .عموم زندانيان سياسی ،از کارگران زندانی تا معلم ان ،دان شجويان ،زن ان،
بازنشستگان ،نويسندگان ،هنرمندان ،مدافعان محيط زيست و مبارزان قيام آبان  ٩٨و دیم اه  ٩۶ب ه خ اطر خواس تهای برحقش ان ک ه عم دتا م شترک ني ز
هست ،در زندان بسر میبرند و زندان يﮑی از ابزارهای حﮑومت برای سرکوب مردم مبارز و جنبشه ای اعتراض ی اس ت .ام ا جنب ش ک ار ،ن ان و آزادی
تودههای تحت ستم ايران قصد باز ايستادن ندارد و تجمع سراسری امروز معلمان بار ديگر آن را اثبات کرد.
براساس اخباری که تا اين لحظه منت شر ش ده ،نيروه ای س رکوب رژي م ض من ض رب و ش تم تع دادی از معلم ان حقطل ب و مب ارز ،ح دود  ۵٠نف ر را در
شهرهای سقز ،قزوين ،رشت ،شيراز ،خمينیشهر ،ديواندره ،مريوان و سنندج دستگير کردهاند .هم اکنون زندانهای جمهوری اسﻼمی پذيرای تعداد زي ادی
از معلمان مبارز و حقطلب است.
برگزاری تجمع سراسری معلمان بهرغم تمامی تﻼشهای سرکوبگرانه رژيم برای ايجاد رعب و وحشت در ميان توده معلمان و ممانعت از برگزاری اي ن
تجمع سراسری ،شﮑست ديگری برای جمهوری اسﻼمی در خفه کردن صدای اعتراض تودههای جان به لب رسيده است.
در همين روز تجمعات اعتراضی ديگری نيز برگزار شد از جمله تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی در اهواز و کشاورزان قهدريجان در اصفهان.
مبارزات ماهها و روزهای اخير بار ديگ ر ض رورت اتح اد تودهه ای تحتس تم اي ران از ک ارگران ت ا معلم ان ،بازنش ستگان ،زن ان و ديگ ران را در براب ر
جنبش کار ،ن ان و آزادی ق رار داد .ه ر ق در ک ه اعتراض ات قویت ر و متح دتر باش د ،رژي م در س رکوب اعتراض ات و بیاعتن ايی ب ه خواس تهای تودهه ا
ناتوانتر خواهد بود .بايد هر چه بيشتر و با صدايی رساتر خواستها را فرياد زد و از يﮑديگر در برابر دستگاه سرکوب رژيم حمايت کرد.
در اين روز تعدادی از تشﮑﻞهای مستقﻞ بازنشستگان ،سنديﮑای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ش ورای س ازماندهی ک ارگران پيمان ی
نفت با صدور اطﻼعيههايی از تجمع معلمان حمايت کردن د .باي د اي ن حمايته ا ش ﮑلی عملیت ر ب هخود بگيرن د و فراگيرت ر ش وند .تجمع ات اعتراض ی باي د
وسيعتر از گذشته برگزار شوند .همانطور که در تجمعات پيشين در برخی از شهرها همچون شيراز و برخی از شهرهای کردستان حضور معلم ان ب سيار
وسيع بود و يا تجمع بازنشستگان اهواز که در روزهای گذشته دو هزار نفر در گرمای باﻻی  ۴٠درجه به خيابان آمده بودند تا حق خود را در ک ف خياب ان
بدست آورند.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستهای معلمان ش اغﻞ و بازنش سته ،خواس تار آزادی ف وری و بیقيدوش رط معلم ان زن دانی و ديگ ر زن دانيان
سياسی است.
سازمان فدائيان )اقليت( تودههای تحت ستم ايران را به اتحاد و همبستگی در برابر رژيم جمهوری اسﻼمی که در سراشيبی سقوط قرار گفته فرا میخواند.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ٢۶خرداد ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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از صفحه ١٠

غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان
به نام جراحی اقتصادی
بنابر
دوران سپری شده تاريخیست و
ويژگیهای خود ،در عرصهی داخلی و خارجی
سياستهای مشخصی را دنبال کرده که در تشديد
بحران نقش داشتهاند ،مهمترين اين عوامﻞ هستند.
برای نمونه میتوان به مناقشه جمهوری اسﻼمی
با دولتهای منطقه ،آمريﮑا ،اتحاديه اروپا و
انگليس اشاره کرد که هزينههای اقتصادی باﻻيی
داشته است يا همينطور هزينههای سنگين نظامی
و نهادهای رنگارنگ مذهبی که ريشه در
جاهطلبیهای منطقهای حﮑومت دارد .ابعاد فساد
نيز بر همگان آشﮑار است .فسادی که از راس تا
بدنه نظام را در خود غرق کرده و يﮑی از نتايج
آن چنگ انداختن صاحبان قدرت بر درآمدهای
نفتی به جای استفاده از دﻻرها برای تقويت و
توسعه زير ساختها در کشور است که "صندوق
توسعه ملی" و به بيان درست "سهم خامنهای از
فروش نفت" يک نمونه آشﮑار و روشن آن است.
در نتيجهی همين دزدی و فساد است که ما
روزانه شاهد بروز فجايعی بزرگ در کشور
هستيم.
"جراحی اقتصادی" در واقع اسم رمز خالی
کردن جيب مردم است تا جايی که صدای کسبه و
اهالی بازار نيز درآمده است .در پی حذف ارز
ترجيحی ،افزايش حقوق گمرکی و غيره،
جمهوری اسﻼمی برای کنترل گرانی و تورم،
تصميم گرفت تا با تعيين دستوری بهای کاﻻها،
از انفجار قيمتها جلوگيری کند .اما همين امر
منجر به کاهش سود سرمايهداران و حتا تعطيلی
برخی از خطوط توليد و در نهايت ناراحتی
سرمايهداران شد .کمبود برخی از داروها نتيجه
همين سياست است که در روزهای گذشته
اعضای هيات مديره سنديﮑای توليدکنندگان دارو
در نامهای به ابراهيم رئيسی بر آن انگشت
گذاشتند .خبرها همچنين حاکی از فرستادن مرغ
تخمگذار از سوی برخی از مرغداریها به
کشتارگاه به دليﻞ زيان مرغداریهای تخمگذار
است .جدا از اين ،نابودی برخی از زيرساختها
و عدم سرمايهگذاری در امور زيربنايی،
ماشينآﻻت جديد و تﮑنولوژیهای نوين ،باعث
بروز اختﻼﻻتی در توليد برخی ديگر از کاﻻها
مانند فوﻻد و سيمان شد.
بهگفتهی وزير نيرو ،کشور هنگام پيک استفاده
از برق ،با  ١٣هزار مگاوات کمبود برق روبرو
است .سال گذشته و در پی قطع برق منازل در
گرمای تابستان که در برخی جاها با قطعی آب
همراه شد ،مردم دست به اعتراض در خيابانها
زدند و جمهوری اسﻼمی از ترس همهگير شدن
اعتراضات ،برق برخی از کارخانجات مانند
فوﻻد و سيمان را بهجای منازل قطع کرد.
براساس بخشنامه شرکت توانير امسال نيز برق
اين کارخانجات در تابستان قطع خواهد شد.
انجمن توليدکنندگان فوﻻد با ارسال نامهای به
وزير "صمت" ضمن اعتراض به اين بخشنامه
اعﻼم کرد که سال گذشته نيز با قطع برق
کارخانجات فوﻻد ،آنها  ۴ميليارد دﻻر از
درآمدهای خود را از دست دادند .برای حﻞ
معضﻞ قطعی برق براساس نوشتههای منتشره

در رسانههای جمهوری اسﻼمی ،ساﻻنه بين  ٢و
نيم تا  ۵ميليارد دﻻر سرمايهگذاری نياز است،
اما خبری از سرمايهگذاری در اين امور نيست.
بیآبی و کاهش زمينهای زيرکشت و محصوﻻت
کشاورزی جدا از نقش مديران نادان ،فاسد و دزد
در بروز اين معضﻞ ،يﮑی ديگر از نتايج عدم
سرمايهگذاری در امور آب مانند صنعت برق
است.
بهگفتهی ميرکاظمی رئيس سازمان برنامه و
بودجه "در هشت سال گذشته اقتصاد ايران شاهد
رشد نزديک به صفر ،سرمايهگذاری منفی،
بهرهوری منفی و تورم باﻻ بوده است".
 ۶١اقتصاددان حامی نظم موجود نيز در بخشی
از نامهای که خطاب به مردم ايران منتشر
کردند ،نوشتند" :از آغاز انقﻼب بيش از ١٣٠٠
ميليارد دﻻر درآمد نفتی عايد دولت شده است...
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در دوره
 ١٣۵٨تا  ،١٣٩٩حدود  ١ /۶درصد بوده است،
درحالی كه ميانگين رشد كشورهای چين ،هند،
تركيه ،مالزی ،امارات و پاكستان در همين دوره
بين  ۴تا  ١٠درصد بوده است .اين رشد اندک به
رغم اين واقعيت تحقق يافته كه حدود نيم سده
پيش ،چشمانداز رشد اقتصادی ايران بهتر يا
همپای اين كشورها ارزيابی میشد .در نتيجه
رشد پايين اقتصادی ،سهم اقتصاد ايران از
اقتصاد جهانی در همين دوره به نصف رسيده و
از يك درصد به حدود  ٠ /۵درصد كاهش يافته
است .اقتصاد ايران در دهه گذشته عميقترين
ركود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد
اقتصادی )ميانگين( نزديك به صفر ،نرخ تورم
)ميانگين دو رقمی و بيش از  ٢٠درصد( ،نرخ
منفی و نزولی تشكيﻞ سرمايه ثابت ناخالص كه
در سه سال اخير حتا از جبران استهﻼک هم
كمتر بوده است و باز نگرانكنندهتر آنكه ساﻻنه
با برآوردهای خوشبينانه ده ميليارد دﻻر و با
برآوردهای بدبينانه تا بيست ميليارد دﻻر سرمايه
مالی از ايران خارج شده است .در  ١٠سال
گذشته ،نرخ بهرهوری عوامﻞ توليد روندی
كاهنده و نگرانكننده داشته و نرخ ارز افزايشی
بيش از ٣٠برابری )٣٠٠٠درصدی( را پشت
سر گذاشته است".
اعترافات رئيس سازمان برنامه و بودجه و ۶١
"اقتصاددان" نشان میدهد که نظام سرمايهداری
ايران در چه بحران عميقی فرورفته و با اين
"جراحی اقتصادی" ،جامعه به سمت انفجار
میرود .همانطور که " ۶١اقتصاددان" در نامه
خود با اين جمﻼت به آن اعتراف کردند:
"وضعيت كشور بسيار شكننده است و اصرار بر
حذف يارانهها در اين دوران فﻼكتبار ،كاسه
صبر مردم را لبريز خواهد كرد و نظام و دولت
را روياروی مردم قرار خواهد داد .رويارويی كه
برای هر دو سوی اين مقابله میتواند بسيار پر
هزينه باشد".
يﮑی از نتايج مهم "جراحی اقتصادی" کاهش
قدرت خريد مردم و در نتيجه تعميق رکود است.
تشديد رکود نيز از سوی ديگر منجر به افزايش
بيﮑاری خواهد شد .اين موضوع بسيار مهم است

که با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد رکود
نيز تشديد شده و با تشديد رکود فقر افزايش يافته
و قدرت خريد باز هم کاهش میيابد و اين دور
تسلسﻞ همچنان ادامه میيابد .برای نمونه به
نوشتهی روزنامه دنيای اقتصاد در سال  ٩١با
پولی که میشد به تور سه روزه استانبول با هتﻞ
سه ستاره رفت ،در سال  ١۴٠٠تنها  ٢کيلو آجيﻞ
میشد خريد و البته با افزايش سرسامآور قيمتها
در سال  ١۴٠١با آن پول میتوان احتماﻻ تنها
يک کيلو آجيﻞ خريد .يا با پولی که در سال ٩۶
میشد  ١٠کيلو برنج ايرانی خريد در سال ١۴٠٠
يعنی تنها  ۴سال بعد میشد يک کيلو خريد و
امسال کمتر از يک کيلو!! با پولی که در سال
 ٩۵میشد سه مانتو خريد در سال  ١۴٠٠تنها
میشد يک روسری خريد و در سال  ١۴٠١حتا
يک روسری نيز نمیتوان با آن پول خريد!!
کاهش قدرت خريد همچنين به ورشﮑستگی
توليدکنندگان خرد و خرده فروشان منجر میگردد
که باز بهنوبهی خود به افزايش فقر و بيﮑاری
دامن میزند.
افزايش فرار سرمايه نيز يﮑی ديگر از جلوههای
رکود است .خروج پول در شﮑﻞ ارزهای
خارجی دو دليﻞ اصلی دارد .يﮑی خروج پول
توسط سرمايهداران و مقامات دولتی برای خريد
امﻼک يا نگاه داشتن در مﮑانی امن برای روز
مبادا و فرارشان از کشور و دومی که مهم و
حجم اصلی خروج پول به آن دليﻞ است ،رکود
اقتصادیست .اما نتيجه خروج "سرمايه" آن هم
در حالی که از ورود "سرمايه" به کشور خبری
نيست ،منجر به تشديد رکود اقتصادی شده است.
همين رکود است که کسبه بازار را به اعتصاب و
اعتراض در خيابان کشاند .در حالی که در نتيجه
رکود و کاهش قدرت خريد ،درآمد خردهفروشان
و حتا عمده فروشان کاهش يافته ،يﮑی ديگر از
برنامههای جمهوری اسﻼمی در "جراحی
اقتصادی" افزايش درآمدهای مالياتی دولت است
که جدا از افزايش شديد ماليات غيرمستقيم که
قدرت خريد کارگران و زحمتﮑشان را نشانه
میرود ،ماليات کسبه و توليدکنندگان خرد نيز
افزايش شديدی میيابد .اين در حالیست که در
سالهای اخير و بويژه سال جاری درآمد و در
نتيجه سود آنها به شدت کاهش يافته است .حتا
بسياری از کسبه خردهپا پيش از اين مجبور به
تعطيلی مغازههای خود شدهاند.
جدا از افزايش  ۵١درصدی و  ۴١درصدی
ماليات کارگران و کارمندان دولت در برابر
افزايش  ١٠درصدی حقوق در ﻻيحه بودجه سال
 ،١۴٠١ميزان کﻞ درآمدهای مالياتی با افزايش
 ۶٢درصدی  ۵٢٧هزار ميليارد تومان پيشبينی
شد .اما دولت برنامهاش اين است که اگر بتواند
حتا بيشتر از اين مبلغ از ماليات پول دربياورد.
از همين رو در رابطه با ماليات کسبه و اصناف،
برخﻼف سالهای گذشته که ميزان سود مﻼک
تعيين ميزان ماليات بود ،اداره ماليات برای سال
 ١۴٠٠ميزان فروش و کﻞ تراکنشهای مالی را
حساب کرده و براساس آن ميزان ماليات را تعيين
میکند .بديهیست که به دليﻞ تورم باﻻی ۶٠
درصد بويژه در مواد خوراکی ،ميزان فروش و
تراکنشهای مالی نيز افزايش يافته و اين
درحالیست که حتا سود کسبه خردهپا به دﻻيلی
همچون کاهش خريد ،کاهش درصد سود از
درصفحه ٩
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فروش کاﻻ و افزايش هزينهها از جمله برق و
اجاره محﻞ کار عموما کاهش يافته است .جدا از
اين بهگفتهی دلخوش نماينده مجلس اسﻼمی
"دولت میخواهد ضريب ماليات حساب سالهای
 ٩۵تا  ٩٨را نيز از کسبه دريافت کند" .همين
سياست باعث شد تا بازاری که زمانی پايگاه
حﮑومت دينی بود – اگرچه در طول اين  ۴٠سال
تغييراتی در آن رخ داده است – به اعتصاب و
اعتراض دست بزند.
اما بزرگترين نتيجه فاجعهبار "جراحی
اقتصادی" ،تاثيریست که بر زندگی و معيشت
کارگران و زحمتﮑشان گذاشته است .واقعيت اين
است که فاصله حقوق و دستمزد کارگران و
زحمتﮑشان جامعه با هزينههای زندگی ،از
مرزهای فاجعه نيز گذشته است .بهخصوص آن
گروه از کارگران و زحمتﮑشان که فاقد مسﮑن
شخصی هستند.
در روزهای گذشته رسانههای منتشره در ايران
از جمله روزنامه همدلی ،از سﮑته و مرگ
فريدون بهرامی روزنامهنگار باسابقه در اثر
استرس ناشی از پيدا نﮑردن خانه خبر دادند.
روزنامه نگار بودن او دليﻞ مهمی در انعﮑاس
اين موضوع در رسانهها بود ،واقعيت اما اين
است که مانند او امروز در ايران زياد هستند.
بيهوده نيست که در آرامستانهای ايران ،علت
مرگ بسياری از درگذشتگان ،سﮑته قلبی است.
صاحبخانه او کرايه خانهاش را از  ٨٠ميليون
پول پيش و  ۵ميليون اجاره ماهانه به يﮑباره به
 ٢٠٠ميليون پول پيش و  ١۵ميليون اجاره ماهانه
افزايش داد .او چندين روز به دنبال خانه گشت
اما خانهای که از پس پرداخت اجارهاش برآيد پيدا
نﮑرد .بعد از چند روز نيز استرس ناشی از اين
موضوع در خواب زندگیاش را ربود.
بهنوشتهی رسانههای جمهوری اسﻼمی و به نقﻞ
از يﮑی از مشاوران امﻼک ،در طول  ٣سال
اجاره بهای مسﮑن  ٣٠٠درصد افزايش يافته و
اين در حالیست که مدام بر تعداد اجاره نشينان
افزوده میشود ،بهنحوی که براساس آمارهای
رسمی تعداد اجارهنشينان در شهرهای بزرگ به
بيش از نيمی از جمعيت اين شهرها رسيده است.
افزايش هزينه مسﮑن بسياری را به حاشيه شهرها
و يا حتا اجاره اشتراکی منزل مجبور ساخته
است .بهطور متوسط بيش از نيمی از درآمد
زحمتﮑشان جامعه صرف پرداخت بهای اجاره
خانه میشود .تعداد بیخانمانان نيز مدام در حال
افزايش است و در روزهای گذشته بعد از
قبرخوابی ،اتوبوسخوابی ،پشتبام خوابی و
غيره ،خبر زندگی و خوابيدن در لولههای
فاضﻼب نيز در روزنامههای چاپ ايران
انعﮑاس يافت.
افزايش گاه  ٣٠٠درصدی برخی از مواد غذايی
يﮑی ديگر از معضﻼت کارگران و زحمتﮑشان
است .در حالی که اوايﻞ خردادماه خامنهای با
حمايت از "جراحی اقتصادی" از نمايندگان
مجلس خواسته بود تا در نطقهای پيش از دستور
و ميان دستور برخی از حرفها را نزنند ،اما در
اين روزها آش آنقدر شور شده است که

نمايندگان مجلس اسﻼمی نيز به صدا درآمدهاند تا
از اين طريق خود را تبرئه کرده و برخﻼف
خواست خامنهای ،همه چيز را به گردن کابينه
بياندازند .برای نمونه البرز حسينی يﮑی از اين
نمايندگان گفت" :تنها قرار بود  ۶قلم کاﻻی
اساسی افزايش قيمت پيدا کند و در ازای آن به
مردم نيز يارانه داده شود ،اما امروز گرانیها
کمر مردم را شﮑسته و دولت در اين مورد کلی
گويی نﮑند و پيگير باشد ،زيرا جراحی اقتصادی
بزرگ قيمتها را افسارگسيخته کرده است".
روزنامه جمهوری اسﻼمی نيز در اين رابطه
نوشت " :در پيش گرفتن سياستهايی که قيمت
کاﻻها را بين  ١٠٠تا  ٣٠٠درصد افزايش داده،
در مقابﻞ افزايش حقوق  ١٠تا حداکثر ۵٠
درصدی کارمندان ،کارگران و بازنشستگان،
نشان از تﻼطم و بیثباتی اجتماعی دارد که در
اين روزها با بروز صحنههايی از اعتراضات
مردمی در شهرهای مختلف ،تصديق شد و نشان
داد ادامه سياست جراحی اقتصادی دولت سيزدهم
میتواند کار را از اين هم که هست سختتر
کند" .بهگفتهی رئيس "فدراسيون تشﮑﻞ صنايع
غذايی و کشاورزی" در پی "جراحی اقتصادی"
خريد غذاهای آماده  ۵٠درصد کاهش يافته است.
گرسنگی ميليونها خانواده را تهديد میکند،
بويژه کودکان از اين موضوع آسيب زيادی
میبينند.
افزايش بهای داروها ،خارج شدن برخی از
داروها از ليست بيمه و افزايش شديد سهم مردم
در برابر کاهش سهم بيمه از هزينههای درمان،
يﮑی ديگر از معضﻼتی است که در اين روزها
مردم با آن دست به گريبان هستند .به اعتراف
رسانههای چاپ ايران ،برخی داروها ناياب
هستند و قيمت برخی از داروها نيز  ۴تا  ۶برابر
افزايش يافتهاند.
کار به جايی رسيده است که مساله تامين غذا در
بيمارستانها ،پادگانها ،دانشگاهها ،زندانها،
مراکز نگهداری سالمندان ،معلوﻻن جسمی و
ذهنی و کودکان بیسرپرست به يک بحران تبديﻞ
شده است .در گزارشی که روزنامه "اعتماد" در
 ٢۵خرداد منتشر کرده به نقﻞ از رئيس يﮑی از
بيمارستانها آمده است" :در ابتدای سال ،١۴٠٠
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ماهيانه  ۴٠٠ميليون تومان بابت تامين غذا به
پيمانﮑار میپرداخته ،اما اين رقم در فروردين
سال جاری به  ٨٠٠ميليون تومان و در خردادماه
به  ١ /۵ميليارد تومان رسيده است" .به عبارتی
ديگر هزينه تامين غذا در طول يﮑسال نزديک به
 ۴٠٠درصد افزايش يافته است .افزايش چهار
برابری هزينه تامين غذا در حالیست که همين
اﻻن نيز کيفيت غذا در تمامی اين مراکز بسيار
نازل شده است.
حال در اين شرايط خبرها حاکی از تصميم دولت
برای افزايش بهای حامﻞهای انرژی است و تنها
موضوعی که باعث تاخير در اجرای اين سياست
شدده ،اعتراضات و نارضايتی تودههای مردم و
انفجار قيمتهاست .در مورد نان نيز دولت همين
سياست را دنبال میکند .طرح افزايش بهای
بنزين و جيرهبندی نان بهطور آزمايشی در
مناطق آزاد و نيز زنجان اجرا شد اما اجرای آن
در سطح کشور به دليﻞ ترس رژيم از گسترش
اعتراضات فعﻼ متوقف شده است .اگرچه افزايش
بهای گاز و برق خانگی با چراغ خاموش در
حال اجرا است.
تنها همين موضوع که بهرغم آگاهی رژيم از
گسترش اعتراضات" ،جراحی اقتصادی" کليد
خورد آنهم با افزايش ناچيز حقوقها ،نشان
میدهد که جمهوری اسﻼمی در بنبست کامﻞ
قرار گرفته است .اين را حتا ۶١اقتصاددانان
بورژوای حامی نظم موجود در نامه خود به آن
اعتراف میکنند .آنها نوشتند" :وضعيت
اقتصادي ايران براساس مجموعه گستردهای از
شواهد ،بسيار نگرانكننده است و چشماندازی
برای بهبود و برونرفت از آن نيز وجود ندارد و
بلكه روند نزولی شاخصهای عملكرد نهادی
)كيفيت حكمرانی ،محيط عمومی كسبوكار،
فساد ،رقابتپذيری اقتصادی ،نوآوری و  (....و
نيز شاخصهای مهمی چون خروج سرمايه مالی
و سرمايه انسانی از يك سو و نرخ نزولی
سرمايهگذاری اقتصادی در سالهای اخير،
هشدار آيندهای بسيار نگرانكنندهتر را برای
اقتصاد ايران همراه دارد".
برای کارگران و زحمتﮑشان ،برای تودههای
تحت ستم ايران که بار "جراحی اقتصادی" با
غارت سفرههای محقرشان ،بر دوش آنها افتاده،
تنها يک راه باقیست و آن سرنگونی جمهوری
اسﻼمی و برقراری حﮑومت شورايی است .با
اتحاد ،گسترش مبارزه ،اعتصاب سراسری و در
نهايت قيام مسلحانه تودهای میتوان جمهوری
اسﻼمی را به زبالهدان تاريخ فرستاد.
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ب رای ارتب اط ب ا س ازمان ف دائيان )اقلي ت(
نامههای خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

يﮑی از نتايج "جراحی اقتصادی" دولت
جمهوری اسﻼمی که به سرعت آشﮑار شد ،تشديد
بحران اقتصادی رکود – تورمیست .بحران
اقتصادی در نتيجه اتخاذ اين سياست آنچنان
تعميق يافته که اقتصاددانان بورژوای جمهوری
اسﻼمی نيز در وحشت فرو رفتهاند .البته اساسا
هدف از اين "جراحی اقتصادی" مقابله دولت
سرمايهداری حاکم با بحران اقتصادی رکود –
تورمی نبود .هدف اصلی "جراحی اقتصادی"
آنهم در شرايطی که روزانه شاهد اعتراضات
متعدد تودهها عليه وضعيت بد معيشتی هستيم،
نجات جمهوری اسﻼمی از ورشﮑستگی مالی
بود ،اما نتيجه اين سياست فرو رفتن هر چه

بيشتر حﮑومت در سراشيبی سقوط است .سقوطی
که میتواند به سرنگونی نظم حاکم و گذار از
مناسبات سرمايهداری به سوسياليسم منجر شود.
اين ترسیست که از هم اکنون تمامی مدافعان
نظم حاکم ،از شريﮑان قدرت تا "اپوزيسيون"
بورژوايی خارج حﮑومت را در بر گرفته است.
در ابتدا بايد تاکيد کرد که عواملی چند در تشديد
بحران رکود – تورمی و وضعيت اقتصادی
کنونی تاثيری مستقيم داشتهاند .ساختار به شدت
نامتوازن اقتصاد سرمايهداری ايران ،سياست
اقتصادی نئوليبرال ،فساد سيستماتيک و نقش
دولت دينی در روبنای سياسی که اساسا متعلق به
از صفحه ٨

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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