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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٣مرداد ١۴٠١

جدال بزرگ زنان و شجاعتی
که اين روزها در
جامعه تکثير می شود
پيکار زنان عليه تبعيض و نابرابری و بی حقوقی
اعمال شده بر آنان ،کشاکشی به درازای عمر
رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران است .جمهوری
اسﻼمی از همان روزهای نخست به قدرت
رسيدن ،اعمال سياست سرکوب و بی حقوقی
مطلق زنان را در دستور کار خود قرار داد.
تحميل حجاب اجباری نقطه آغازی برای تحميل
ديگر نابرابری ها و تبعيضات جنسيتی رژيم عليه
زنان بود که طی  ۴۴سال گذشته قدم به قدم و بی
وقفه بر تمام شئونات زندگی آنان اعمال شده
است .با اين همه و به رغم بکارگيری سرکوب
عريان ،زنان اما سکوت نکردند ،با ارعاب و
تهديد راهی پستوی خانه ها نشدند .آنان ،با هر
تعرض و بی حقوقی تا حد امکان به مقابله
برخاستند .سياست های سرکوبگرانه جمهوری
اسﻼمی را به چالش گرفتند .به اشکال مختلف در
مقابل اراده هيات حاکمه برای تحميل نابرابری و
ديگر تبعيضات جنسيتی ايستادند و به آسانی تسليم
سياست های تحميلی رژيم نشدند.
اين پيکار نابرابر از همان فردای حاکميت
جمهوری اسﻼمی شروع شد و در  ١٧اسفند
 ١٣۵٧با عزمی پوﻻدين در مخالفت با فرمان
حجاب اجباری خمينی به چالش بزرگ و آشتی
ناپذيز زنان با جمهوری اسﻼمی تبديل شد.
کشاکشی که به رغم فراز و فرودهای بسيار
هرگز متوقف نشد ،از حرکت و پويايی باز
نايستاد و متناسب با شرايط جامعه به اشکال
مختلف بروز کرد ،بر تجربيات خود افزود و بر
روند مبارزاتی خود غنا بخشيد .جدال و مقاومتی
که اکنون بيش از هر زمان ديگری در متن
جامعه به طور علنی اعﻼم موجوديت کرده است.
در يک سوی اين کشاکش و جدال نابرابر،
جمهوری اسﻼمی با همه دستگاه های سرکوب و
تبليغاتی اش ايستاده است تا بردگی زنان را
استمرار بخشد و در سوی ديگر آن ،زنانی
ايستاده اند که اين روزها برای برخورداری از
حق آزادی انتخاب پوشش و گسستن تمامی
زنجيرهای بردگی تنيده بر جسم و جان شان به
طرز شگفت انگيزی قد بر کشيده اند.
از نيمه دوم تير ماه  ١۴٠١که جمهوری اسﻼمی
با سازماندهی "قرارگاه  ٢١تير" ،اجرای طرح
سوخته " عفاف و حجاب" را در پيش گرفت،
اذيت و آزار زنان به طرز فزاينده ای افزايش
يافت .پيشبرد اين سياست سرکوبگرانه جمهوری

سازمان فدائيان )اقليّت(
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بازنشستگان و هياهوی مجلس برای هيچ
بعد از انتشار نامه  ٢٩تير قاليباف به ابراهيم
رئيسی پيرامون"مغايرت قانونی" مصوبه کابينه
در مورد تعيين ميزان مستمری و کمکهزينه
مسکن بازنشستگان ،سروصدا و تبليغات فراوانی
بهويژه از سوی تشکيﻼت خانه کارگر و
تشکلهای بازنشستگی وابسته به اين جريان که
همگی دستساز دولت هستند،به راه افتاد .جنجال
و تبليغ در مورد "ابطال" مصوبه  ١٠درصدی
افزايش حقوق بازنشستگان و "نهايی شدن"
افزايش  ٣٨درصدی حقوق ساير سطوح که در
درصفحه ۴

نتايج اجﻼس "سران
دولتهای نشست آستانه"
در تهران

عميقترشدن بحران
اقتصادی و نياز به يک راه
حل ريشهای

 ٢٨تيرماه اجﻼس سران دولتهای نشست آستانه
در تهران برگزار شد .اين اجﻼس در ظاهر
برای حلوفصل نزاع بر سر سوريه در ادامه
نشستهای پيشين ميان روسيه ،ترکيه و
جمهوری اسﻼمی ايران برگزار شد ،اما بيش از
آنکه اجﻼسی برای گفتگو و توافق بر سر بحران
سوريه باشد ،به ديدارها و توافقات دوجانبه ميان
سران اين دولتها تبديل گرديد و درواقع به
نوعی نمايش قدرتنمائی سياسی تبديل شد که
بهويژه روسيه و جمهوری اسﻼمی ايران در
اوضاع سياسی بحرانی منطقه و جهان به آن نياز
داشتند.
بر سر سوريه نهفقط هيچ توافقی صورت
نگرفت ،بلکه برعکس ،اين اجﻼس ،اختﻼفات را
تشديد کرد.
بنابراين ،بيانيه مشترک پايانی پيرامون اين مسئله
نيز جز يکمشت مواضع ضدونقيض که بازتاب
اختﻼفات عميق بود ،چيز ديگری نبود.
درصفحه ١٠

در بحرانهای کﻼسيک اقتصاد سرمايهداری ،با
بحران اضافه توليد و سپس ورشکستگی گروهی
از سرمايهداران ،افزايش بيکاری و البته کاهش
بهای کاﻻها روبرو هستيم .بهعبارت ديگر نرخ
تورم در بحرانهای کﻼسيک سرمايهداری يا
بسيار پايين است و يا حتا منفی.
در بحران سال  ٢٠٠٧نيز ديديم که با وارد شدن
کشورهای بزرگ سرمايهداری به دوران رکود،
نرخ تورم بسيار پايين و حتا در مواردی منفی
بود .اين موضوع باعث شد تا بانکهای مرکزی
اين کشورها نرخ بهره بانکی را کاهش و حتا به
صفر برسانند .البته در پی جنگ دولتهای
روسيه و اوکراين که بهنوعی جنگ امپرياليسم
روس با رقبای امپرياليست آمريکا و اروپای
غربی است شاهد بحران رکود – تورمی در اين
کشورها هستيم بهنحوی که هم اکنون در برخی
از اين کشورها تورم به باﻻی  ١٠درصد رسيده
است .اما در عينحال به رغم افزايش نرخ تورم،
درصفحه ۶

از خواستها و مبارزات کارگران فوﻻد اهواز حمايت کنيم
درصفحه ٩

رضا شهابی و ديگر کارگران و معلمان
بازداشت شده بايد فورا آزاد شوند

درصفحه ٢

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ٣
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از صفحه ١

جدال بزرگ زنان و شجاعتی که اين روزها در جامعه تکثير می شود
اسﻼمی در اين بازه زمانی ،در  ٢٠تيرماه سال
جاری با دستگری تعدادی از مادران دادخواه آبان
 ٩٨آغاز شد .مادران دادخواهی که عﻼوه بر
ايستادگی بر دادخواهی فرزندان جانباخته شان،
هم اينک با مبارزات زنان برای تحقق حق آزادی
انتخاب پوشش نيز همگام شده اند .همزمان با
دستگيری مادران دادخواه ،گشت زنی نيروهای
ارشاد برای بازداشت و مقابله با زنان و دختران
"بد حجاب" نيز شتاب گرفت .عﻼوه بر گشت
ارشاد ،زنان و مردان حزب اللهی نيز به پشتوانه
نيروهای سرکوبگر رژيم در خيابان و اتوبوس و
مترو با زنانی که به زعم آنان از پوشش شرعی
برخوردار نيستند ،درگير می شوند و با زنگ
زدن به نهادهای سرکوب رژيم ،زمينه های
تعرض و دستگيری آنان را فراهم می کنند.
آنچه اکنون تحت عنوان مبارزه با "بدحجابی" يا
"بی حجابی" در سطح خيابان ها و متن جامعه
جاريست ،اعمال همان شيوه های سرکوبگرانه
گذشته است که اين روزها با حدت بيشتری بر
سر زنان آوار شده است .سياستی که طی ۴۴
سال گذشته مدام تکرار شده و هر بار هم در پی
مقاومت قهرمانانه زنان به شکست و ناکامی
رژيم منجر شده است .اينبار اما مقاومت زنان در
نفی حجاب اجباری و تحقق مطالبه "حق آزادی
انتخاب پوشش" در قد و قواره ای کامﻼ متفاوت
با گذشته در جامعه شکل گرفته است .اينبار
جمهوری اسﻼمی با زنان و دخترانی مواجه است
که برای نه گفتن به "حجاب اجباری" آشکارا
حجاب از سر بر می گيرند ،در خيابان ها و
معابر عمومی بدون روسری و بعضا بدون مانتو
ظاهر می شوند ،در مقابل گشت ارشاد می
ايستند ،بازداشت و زندان را به جان می خرند،
تذکرات زنان و مردان حزب اللهی را ناديده می
گيرند ،از تهديدهای امنيتی نمی هراسند و آشکارا
بذر تهور و بی باکی را در زمين مبارزاتی زنان
ايران می پاشند و بدين سان رويش شجاعت را
در جای جای ايران تکثير می کنند .تصاويری که
طی روزهای گذشته در فضای مجازی دست به
دست شده اند ،جملگی گواه روشنی بر رويش
شجاعت در زمين کارزار مبارزاتی زنان عليه
تبعيض و بی حقوقی و نابرابری است که اين
روزها به طور سمبليک در شعار "حجاب بی
حجاب" تجلی يافته است.
در يکی از ويدئوهای پخش شده ،تصاويری از
جدال و بگومگوی لفظی يک زن چادری و
همسرش با سه دختر جوان به اصطﻼح "بی
حجاب" به نمايش در آمده است .در اين ويدئو بعد
از اينکه دختران بی حجاب نسبت به دخالت "بی
جای" زن چادری و همسرش واکنش نشان می
دهند ،زن چادری در مقابل دوربين با پليس تماس
می گيرد و "گزارش" واقعه و آدرس محل را به
مامور آنسوی تلفن می دهد .آدرس اما غلط گفته
می شود و دختر جوان "بی حجاب" ،بدون ترس
از آمدن پليس ،آدرس درست محل را به زن
چادری اعﻼم می کند.
ماجرای "سپيده َرشنو" در درون اتوبوس شهری
و ويدئوی پخش شده از صحنه های درگيری يک
زن جوان چادری با زنان "بدحجاب" نشسته در

اتوبوس ،تصوير روشنتری از رويش مقاومت و
شجاعت را در متن جامعه به نمايش می گذارد.
در اين ويدئو نشان داده می شود که يک زن
جوان چادری حزب اللهی مشغول مجادله و بحث
تند با برخی از زنان داخل اتوبوس است .زن
چادری حزباللهی تذکر حجاب داده است و بی
توجهی به اين تذکر ،او را سخت بر آشوبانده
است .در پی بروز خشم و برآشفتگی حاصل از
اين بی توجهی زنان به اصطﻼح "بی حجاب"
نسبت به تذکر حجاب ،زن چادری با تهديد به
بازداشت "سپيده َرشنو" که تذکر او را ناديده
گرفته است ،مشغول فيلمبرداری از او و ديگران
می شود .در ادامه اين تعرض وقيحانه زن حزب
اللهی ،مسافران به صورت جمعی به حمايت از
"سپبده َرشنو" بر می آيند و زن آزارگر حزب
اللهی را از اتوبوس بيرون می کنند .غروب
همان روز) ٢۵تير( اما خبرگزاری فارس وابسته
به سپاه پاسداران از بازداشت "سپيده َرشنو" خبر
داد.
در کنار انبوه تصاويری که اين روزها از
مقاومت زنان و "کشف حجاب" آنان در خيابان و
معابر عمومی به نمايش در آمده اند ،ويدئوهای
دلخراشی هم در شبکه های مجازی دست به
دست می شوند که درندگی ماموران پليس و
گشت ارشاد را نشان می دهند .مامورانی که به
دنبال اجرای طرح "عفاف و حجاب" ،زنان و
دختران به اصطﻼح "بدحجاب" را با تعرض و
خشونت تمام به درون َون و ماشين پليس پرت
می کنند .در يکی از اين ويدئوها ،مادری
مضطرب با قرار گرفتن در جلوی ماشين َو ِن
گشت ارشاد به التماس فرياد می زند" ،دخترم
بيمار است" ،او را نبريد .ماموران سرکوبگر
جمهوری اسﻼمی اما بی توجه به وحشت فزاينده
اين مادر که نگران دختر بيمارش است ،او را از
جلوی َون پس می زنند و دختر بيمارش را با
خود می برند.
با اين همه ،آنچه اين روزها در جامعه جاريست،
تنها گوشه ای از کشمکش زنان با جمهوری
اسﻼمی است که اکنون در نفی حجاب اجباری و
برخورداری آنان از "حق آزادی انتخاب پوشش"
تبلور يافته است .پوشيده نيست جدال واقعی زنان
با دولت دينی حاکم بر ايران بسی فراتر از
موضوع نفی حجاب اجباری است .جمهوری
اسﻼمی طی  ۴۴سال گذشته ،بی حقوقی مطلق
زنان را در جامعه نهادينه کرده است .هيات
حاکمه ايران با سرکوب عريان و وضع قوانين
شرعی ،نابرابری و تبعيضات جنسيتی را در
جای جای شئونات زندگی زنان بسط داده است.
زنان ايران در عمل به شهروندان درجه دومی
تبديل شده اند که بدون اجازه همسر يا پدر حتی
حق مسافرت نيز ندارند .لذا ،روشن است جدال
بر سر نفی حجاب اجباری ،تنها يک عرصه از
مبارزه پايان ناپذير زنان ايران با جمهوری
اسﻼمی است .جدال واقعی زنان همانا رهايی از
ستم ،بی حقوقی ،نابرابری و تمامی تبعيضات
جنسيتی تحميل شده بر آنان از سوی رژيم
جمهوری اسﻼمی است .تبعيضاتی که ريشه در
ماهيت نظام دينی و سرمايه داری حاکم بر ايران

دارد و طبيعتا اين جدال و کشمکش تا سرنگونی
جمهوری اسﻼمی متوقف نخواهد شد.
مبارزه و مقاومت زنان برای نفی حجاب اجباری
و برخورداری از "حق آزادی انتخاب پوشش"
که اکنون در جامعه جاريست ،واکنش های
متفاوتی را چه در درون حکومت و چه در بطن
جامعه بر انگيخته است .جمهوری اسﻼمی
وحشت زده از مبارزات زنان که مدام در حال
گسترش است ،تمامی دستگاه های سرکوب و
تبليغاتی خود را به راه انداخته است تا جلوی
گسترش موج فزاينده تکثير و تکثر شجاعت زنان
در جامعه را بگيرد .پرونده سازی ،اتهام زنی و
بکارگيری الفاظ بسيار رکيک عليه زنانی که با
شعار "حجاب بی حجاب" در خيابان ها و معابر
عمومی روسری از سر بر می دارند ،به شيوه
رايج صدا و سيما ،امامان جمعه و نهادهای
سرکوب رژيم تبديل شده اند .مبارزه زنان برای
رهايی از پوشش اجباری ،عمﻼ رژيم را به
استيصال و شکست کشانده است تا جاييکه
تعدادی از روزنامه ها و خبرگزاری های
حکومتی نظير خبرگزاری فارس و روزنامه
جمهوری اسﻼمی شکست رژيم را در راه اندازی
گشت ارشاد به روشنی بازتاب داده اند .روزنامه
"اصﻼح طلب" سازندگی هم روز پنجشنبه ٢٩
تير با نوشتن مطلبی تحت عنوان "طرح
انتقادی" ،بدون توجه به مطالبه زنان در
برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش ،صرفا
خواهان توقف گشت ارشاد شده است.
با گسترش مبارزات زنان ،عﻼوه بر آنکه رژيم
به سراسيمگی افتاده است ،گروههای موسوم به
اصﻼح طلب و ديگر نحله های فکری هم که
همواره در مسير بازدارنگی مبارزات زنان عليه
پوشش اجباری ،تبعيض و ديگر نابرابری های
تحميل شده بر زنان حرکت می کنند ،اکنون با
طرح اين موضوع که مبارزات جاری زنان به
"دو قطبی" رويارويی بخشی از زنان )زنان
معترض به پوشش اجباری( با بخش ديگری از
زنان)زنان محجبه معتقد به حجاب( تبديل شده
است ،عمﻼ در مسير تخريب و بازدارنگی
مبارزات کنونی زنان قلم فرسايی می کنند.
اينکه جدال کنونی زنان با جمهوری اسﻼمی به
صورت "دو قطبی" در جامعه نمود پيدا کرده
است ،کمترين ترديدی در آن نيست .اما اين دو
قطبی ،هرگز دو قطبی ميان بخشی از "زنان" با
"زنان" ديگر نيست .کشاندن اين "دو قطبی" به
رويارويی زنان به اصطﻼح "بی حجاب" با زنان
"محجبه" ترفند ديگری است که اصﻼح طلبان
ورشکسته حکومتی در مسير بازدارندگی
مبارزات زنان بدان متوسل شده اند .آنچه کامﻼ
عيان است و بايد بر آن تاکيد داشت و برای
گسترش آن نيز تﻼش کرد ،وجود "دو قطبی"
شکل گرفته ميان زنان و جمهوری اسﻼمی است.
واقعيت اين است که در يک سوی اين دو قطبی،
مجموعه زنان و مردانی قرار دارند که برای
برخورداری از حق آزادی انتخاب پوشش ،رفع
نابرابری و تمامی تبعيضات جنسيتی اعمال شده
بر زنان ايران مبارزه می کنند ،و در سوی ديگر
درصفحه ٣
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جدال بزرگ زنان و شجاعتی
که اين روزها در
جامعه تکثير می شود
آن جمهوری اسﻼمی با همه نيروهای حزب اللهی
و گشت ارشاد و ديگر نهادهای سرکوبگرش در
استمرار بردگی زنان صف آرايی کرده اند.
رايحه ربيعی ،زن حزب اللهی چادری که با تذکر
به رعايت حجاب در اتوبوس شهری بلوا به راه
انداخت ،با گاز گرفتن دست يک دختر به
اصطﻼح "بی حجاب" ،آزارگری کرد و در
نهايت با گرفتن فيلم و ارسال گزارش به نهادهای
حکومتی موجبات بازداشت "سپيده َرشنو" را
فراهم کرد ،هرگز يک زن محجبه معمولی نيست
که در بررسی اين ماجرا بتوان از آن بر "دو
قطبی" رويارويی بخشی از "زنان" با بخش
ديگری از "زنان" جامعه تاکيد کرد .رايحه
ربيعی و همه زنان و مردان ديگری از جنس او
که به پشتوانه نيروهای سرکوبگر جمهوری
اسﻼمی در خيابان و معابر عمومی در مقابله با
زنان به اصطﻼح "بدحجاب" يا "بی حجاب"
قدرت نمايی می کنند ،عمﻼ بخشی از نيروی
سرکوب رژيم جمهوری اسﻼمی هستند که منافع
سياسی و اقتصادی شان با بقا و ماندگاری اين
رژيم گره خورده است.
همزمان با تعميق مبارزات زنان عليه تبعيض و
ستم و نابرابری ،خبر مخالفت ده ها هزار
شهروند محجبه با شعار "من محجبه و مخالف
گشت ارشاد هستم" نيز به طور وسيعی در شبکه
های مجازی بازتاب يافته است .حرکتی که نمود
ديگری از گسترش دو قطبی شدن جامعه ميان
زنان و جمهوری اسﻼمی است .مخالفت ده ها
هزار نفر از زنان محجبه با "گشت ارشاد"
اگرچه باعث خشم جمهوری اسﻼمی شده و امام
سر نيزه
جمعه کرج از آن به عنوان "قرآن بر ِ
کردن سپاه معاويه در جنگ صفين" ياد کرده
است ،اما اين حرکت زنان محجبه اگر در همين
سطح متوقف شود ،نه تنها کمکی به مبارزات
عملی زنان نخواهد کرد ،بلکه در نفس خود
حرکتی بازدارنده است که سطح مبارزات و
مطالبات زنان را تا حد مقابله با "گشت ارشاد"
تقليل داده است .اين حرکت سمبليک زنان محجبه
زمانی موثر خواهد بود که شعار آنان دست کم از
محدوده صرفا ً مخالفت با "گشت ارشاد" فراتر
رفته و به مخالفت با حجاب اجباری ،رفع
تبعيضات جنسيتی عليه زنان و به رسميت
شناختن "حق آزادی انتخاب پوشش" در جامعه
تبديل شود.
همه اين تحوﻻت جاری و گسترش رويش بذر
شجاعت در کشتزار مبارزاتی زنان ،نشان می
دهد که جدال زنان با جمهوری اسﻼمی فراتر از
مطالبه "حجاب بی حجاب" است" .حجاب بی
حجاب" تنها يک عرصه از اين پيکار بزرگ
است .رويارويی زنان با جمهوری اسﻼمی برای
حق آزادی انتخاب پوشش و رفع تمامی نابرابری
و تبعيضات جنسيتی عليه زنان يک رويارويی
جدی و ريشه ای است که تحقق آن با سرنگونی
انقﻼبی جمهوری اسﻼمی پيوند خورده است.

رضا شهابی و ديگر
کارگران و معلمان بازداشت شده
بايد فورا آزاد شوند
بيش از دو ماه از بازداشت رضا شهابی و حسن سعيدی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران میگذرد .رضا شهابی در ٣٩مين روز اعتصاب غذا و حسن سعيدی در ٣٠مين
روز اعتصاب غذا بسر میبرند .رضا شهابی در اولين مﻼقاتی که با خانواده خود داشت ،در
اعتراض به بازداشت خود و برخوردهای بازجويان ،ضمن اعﻼم اعتصاب غذای خود گفته بود:
"عمودی به زندان آمدهام و افقی هم از زندان بيرون خواهم رفت".
اين دو مبارز جنبش کارگری همراه با کيوان مهتدی و آنيشا اسداللهی از فعاﻻن چپ و تعدادی از
فعاﻻن جنبش معلمان همچون رسول بداقی ،ﷴ حبيبی ،جعفر ابراهيمی ،اسکندر لطفی ،مسعود
نيکخواه و شعبان ﷴی در پی تﻼش رژيم برای ساخت سناريوی سوختهای ديگر دستگير و
مدتهاست که حتا از ديدار خانواده محروم شدهاند.
مزدوران جنايتکار جمهوری اسﻼمی با ممانعت از مﻼقات آنها با خانوادههایشان و قطع
ارتباطاتشان با دنيای خارج ،تﻼش دارند تا با استفاده از شکنجههای جسمی و روحی و گرفتن
اعترافات اجباری که هيچ ارزشی ندارند ،اين انسانهای آزاده و مبارز را از ادامه راهشان منصرف
و به افرادی منفعل تبديل کنند .آنها همچنين بر اين گماناند که با شکستن اين افراد میتوانند در دل
ديگر انسانهای آزاده و مبارز در جنبش کارگری و معلمان ترس ايجاد کرده و اينگونه فرياد رسای
اين جنبشها را که برخاسته از واقعيتهای دردناک و غيرقابل چشمپوشی جامعه امروز ماست ،خفه
کنند .زهی خيال باطل.
مزدوران جنايتکار جمهوری اسﻼمی که تاکنون دو فيلم مضحک در رابطه با سناريوی خود از
صداوسيمای حکومتی پخش کردهاند ،برای تاييد سناريوی خود به اعترافات اجباری احتياج دارند.
مزدورانی که برای رسيدن به اين هدف از هيچ شکنجه و آزاری گريزان نيستند و اين تجربه بيش از
 ۴دهه زندان و شکنجه در جمهوری اسﻼمی است.
نابود باد جمهوری شکنجه و زندان و دار .نابود باد جمهوری اسﻼمی.
همچنين در روزهای اخير جمهوری اسﻼمی وقاحت را به جايی کشانده که چند تن از مادران قيام آبان
را نيز دستگير و يکی از آنها را به شﻼق محکوم کرده است .در خيابانها نيز اراذل و اوباش خود
را به جان زنان و دختران انداخته ،با اين خيال واهی که زنان و دختران قهرمان ايران را از مبارزه
برای برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصههای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی و تحقق
خواستهای برحقشان باز دارد.
واقعيت اما اين است که با اوجگيری مبارزات تودههای مردم ايران عليه رژيم سفاک جمهوری
اسﻼمی که بيش از هر زمان ديگر ناموس مرگ آن را به صدا درآورده است ،حکومت درماندهی
اسﻼمی ديوانهوار دست به دستگيری مخالفان و کارگران اعتصابی زده است ،بهنحوی که امروز حتا
زندانهای شهرهای کوچک نيز پذيرای زندانيان سياسی شدهاند.
سازمان فدائيان )اقليت( جمهوری اسﻼمی را مسئول جان و سﻼمت رضا شهابی ،حسن سعيدی و
ديگر زندانيان سياسی میداند.
سازمان فدائيان )اقليت( خواستار آزادی فوری و بیقيد و شرط رضا شهابی ،حسن سعيدی و تمامی
زندانيان سياسی در سراسر کشور است.
سازمان فدائيان )اقليت( کارگران و زحمتکشان ايران و تمامی نيروهای آزادیخواه در سراسر جهان
را به حمايت از زندانيان سياسی و خانوادههایشان فرا میخواند.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ٣٠تيرماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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بازنشستگان و هياهوی مجلس برای هيچ
روزهای بعد نيز ادامه يافت.تبريکها و تشکرها
به مجلس و برای قاليباف ارسال شد و خﻼصه
طوری وانمود شد که مشکﻼت بازنشستگان
تأمين اجتماعی برطرف شده و ديگر نيازی به
تجمع و اعتراض و راهپيمايی نيست .رئيس
هيئتمديره کانون بازنشستگان و مستمریبگيران
تأمين اجتماعی خوزستان در مورد افزايش حقوق
و مستمری بازنشستگان و موضوعی که
بهقولمعروف هنوز " نه به دار است و نه به بار
است" همان روز گفت :افزايش  ٣٨درصدی
برای بازنشستگان ساير سطوح "محقق شد".
پايينتر خواهيم ديد که در مورد حقوق

بازنشستگان تأمين اجتماعی و خواست آنها
هنوز هيچ اتفاق خاصی نيفتاده  ،تغييری در
وضعيت مستمریها به وجود نيامده و افزايش
 ٣٨درصدی نيز "محقق" نشده است.بازنشستگان
تأمين اجتماعی مادام که چنين تغييری را در
ليست حقوقی و دريافتی خود نديدهاند ،مطلقا ً
نمیتوانند صرفا ً به نامه رئيس مجلس به رئيسی
دلخوش کنند و ماجرا را آنطور که تشکيﻼت
خانه کارگر و کانونهای بازنشستگی وابسته به
آن میخواهند ،پايايان يافته تلقی کنند .مصوبه
مجلس و نامه قاليباف به رئيسی پيرامون
"مغايرت قانونی" تصميم کابينه رئيسی پيرامون
افزايش  ١٠درصدی مستمری بازنشستگان البته
گامی بهپيش است که تنها و تنها تحتفشار
اعتراضات مستمر خيابانی و مبارزات پرشور و
گسترده و سراسری کارگران بازنشسته
حاصلشده است .اما اصل ماجرا هنوز در پرده
ابهام است .بسيار روشن است که مجلس يا
درواقع "هيئت تطبيق مقررات مجلس"،
تحتفشار اعتراضات گسترش يابنده بازنشستگان
تأمين اجتماعی وادار به اين تصميم و
موضعگيری شده است وگرنه کيست که نداند
موضوع افزايش  ١٠درصدی که در ﻻيحه
بودجه  ١۴٠١عنوانشده بود توسط همين مجلس
به تصويب رسيده است.
علیرغم مصوبه شورای عالی کار" برای
افزايش  ۵٧درصدی حداقل دستمزد سال ١۴٠١
و بهتبع آن ،مستمری بازنشستگان ،اما دولت

آشکارا از اجرای آن خودداری و در برابر
خواست بازنشستگان مقاومت کرد .اگرچه در
مورد بازنشستگان لشگری و کشوری مصوبه
افزايش  ١٠درصدی را اعمال کرد ،اما در مورد
بازنشستگان تأمين اجتماعی که هرروز کف
خيابان بودند ،تا مدتی سکوت اختيار کرد .بر
طبق ماده  ١١١قانون تأمين اجتماعی ،مستمری
بازنشستگی نبايد از حداقل دستمزد کارگری کمتر
باشد و مطابق ماده  ٩۶اين قانون نيز ،مستمری
بازنشستگی دستکم هرسال يکبار بهتناسب
افزايش هزينهها بايستی اضافه شود .دولت
تحتفشار مبارزات مستمر بازنشستگان مجبور
شد رقم  ۵٧درصد را در مورد مستمری
بازنشستگان حداقل بگير تأمين اجتماعی اعمال
کند بهنحویکه دريافتی آنها از  ۵ميليون و ۵٨٠
هزارتومان کمتر نباشد .هرچند اعمال رقم ۵٧
درصد نيز در اجرا با نواقص زيادی همراه بوده
و هر جا توانستهاند ،از تضييع حقوق
مستمریبگيران حداقل بگير خودداری نکردهاند،
اما دولت از اعمال افزايش  ٣٨درصدی برای
ساير سطوح خودداری کرد .دولت در همان حال
که از اعمال رقم  ٣٨درصد خودداری کرد اما از
اعمال رقم  ١٠درصدی هم به خاطر واکنش شديد
اعتراضی مستمریبگيران در بيم و هراس بود.
خصوصا ً آنکه اجرای اين سياست در مورد
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،
اعتراض يکپارچه و اعتصاب سهروزه کارگران
اين شرکت را در پی داشت که ترافيک تمام
تهران را مختل کرد و دولت و شهردار تهران را
به عقبنشينی وادار کرده بود .بنابراين روشن

بود که دولت جمهوری اسﻼمی از گسترش
پرشور و مستمر
اعتراضات خيابانی
بازنشستگان تأمين اجتماعی وحشت داشت.
بهويژه اينکه اعمال خشونت و سرکوب بيشتر،
بازداشت  ،احضار و ارعاب بازنشستگان نيز
برای برچيدن تجمعات و اعتراضات خيابانی نيز
جواب نداده بود.
واقعيت اين است که جنبش اعتراضی
بازنشستگان که بيش از  ۵سال است بهعنوان

يک جنبش مستقل و با شعارهای راديکال وارد
عرصه فعاليتها و مبارزات سياسی و اجتماعی
شده است ،پيوسته درحال رشد و گسترش بوده
است .اين جنبش که هسته اصلی آن را
بازنشستگان تأمين اجتماعی تشکيل میدهند ،در
اشکال متنوع مبارزه خصوصا ً تجمع و راهپيمايی
خيابانی دردهها شهر کشور ،به يک جنبش
سراسری سازمانيافته تبديلشده و دولت حاکم را
به چالش کشيده است .از نيمه دوم خرداد سال
جاری ،مبارزات بازنشستگان تأمين اجتماعی و
يکشنبههای اعتراضی که در کارنامه درخشان
اين قشر زحمتکش ثبتشده ،وارد فاز جديدی شده
است.اعتراضهای خيابانی از يک روز در هفته،
به چند روز در هفته و گاه به تمامروزهای هفته
تبديلشده است.ميزان حضور و مشارکت
بازنشستگان و درمواردی خانوادههای در اين
تجمعات و راهپيمايیها افزايشيافته است.
اعتراضات و تجمعات سراسری در بسياری از
شهرها از شکل تجمع صرف خارج گشته و با
راهپيمايی و تظاهرات خيابانی همراه شده
است.شمار شهرهايی که تجمعات خويش را با
راهپيمايی خيابانی همراه و تکميل نمودهاند،
پيوسته افزايشيافته است .شعارها عليه رئيسی،
عليه کابينه ،عليه دولت و مجلس و اعتراض به
وعدههای دروغ حکومتيان روزبهروز پررنگتر
و برجستهتر شده است".رئيسی دروغگو حاصل
وعده هات کو؟" "،دولت شيش کﻼسه -همين
روزا خﻼصه"" ،عزا عزاست امروز ،روز
عزاست امروز ،حقوق بازنشسته زير عباست
امروز"" ،زير بار ستم نمیکنيم زندگی ،جان فدا
میکنيم در ره آزادگی وای از اين زندگی وای از
اين بردگی" " ،تا حق خود نگيريم ،آرام
نمینشينيم"و شعارهای ديگر همگی نشان از
عزم و اراده بازنشستگان به ادامه مبارزه است.
بازنشستگانی که در شعارها،از خود بهعنوان
"گرسنگان امروز" ياد میکنند و بهحق" ،معيشت
و منزلت" و يک زندگی شايسته و بهتر را حق
مسلم خويش میدانند.
بر بستر چنين شرايط و تشديد مبارزات
بازنشستگان است که يک روز وزير کار رئيسی
که بر اجرای رقم  ١٠درصد پافشاری میکرد
برکنار میشود و امروز رئيس مجلس در نامه به
درصفحه ۵

 ٣مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨٠

۵5

از صفحه ۴

بازنشستگان و هياهوی مجلس برای هيچ
رئيس کابينه از "مغايرت قانونی" مصوبه دولت
در مورد اعمال رقم  ١٠درصدی سخن میگويد.
گرچه نامه قاليباف به رئيسی پيرامون "مغايرت
قانونی" تصميم و مصوبه کابينه پيرامون افزايش
 ١٠درصدی مستمری بازنشستگان ثمره
مبارزات مستمر بازنشستگان است و
موضعگيری مجلس يا درواقع مصوبه"هيئت
تطبيق مقررات مجلس" اقدامی از روی اجبار و
درهرحال گامی بهپيش محسوب میشود ،اما اين
نامه يا مصوبه تا اين لحظه منشأ اثر مثبتی برای
افزايش مستمریها نشده و صرفا ً روی کاغذ
مانده است" .ولی اسماعيلی" نايبرئيس
کميسيون اجتماعی مجلس در مورد اين مصوبه
میگويد" هيئت دولت يک هفته فرصت دارد تا
اين مصوبه را يا برای اصﻼح به شورای عالی
کار ارجاع دهد يا افزايش  ٣٨درصدی را اعمال
کند ".وی در ادامه میگويد" دولت حق ندارد
مصوبه شورای عالی کار را تغيير دهد و فقط
میتواند آن را بهمنظور اصﻼح به اين شورا
بازگرداند".
اول اينکه شورای عالی کار نهفقط جدا از دولت
 حتی در معنای محدود کابينه -نيست ،بلکهجزئی از آن هست .دوم ،دولت برای زير گرفتن
مقررات و قوانين رسمی ،منتظر اجزاء و
نهادهای زيردست خود نبوده است و کم نيستند
مقررات رسمی روی کاغذ که در عمل نقض
شدهاند .از همه اينها گذشته بر طبق صحبت
نايبرئيس کميسيون اجتماعی مجلس تمامکاری
که انجامشده اين است که از کابينه خواستهشده
مصوبه اعمال افزايش  ٣٨درصدی حقوق
بازنشستگان تأمين اجتماعی را برای اصﻼح به
شورای عالی کار ارجاع دهد همين و بس! اينکه
دولت در برابر نامه قاليباف يا مصوبه "هيئت
تطبيق مقررات مجلس" چه عکسالعملی خواهد

ديوان عدالت اداری بکشاند و خﻼصه برای
امتناع از پذيرش خواست بازنشستگان تأمين
اجتماعی به هزار و يک وسيله ديگر نيز متوسل
شود .بنابراين تأکيد میکنيم هنوز هيچ تغييری در
ليست حقوقی و دريافتی مستمریبگيران تأمين
اجتماعی ايجاد نشده است .عجالتا ً رئيس مجلس
نامهای به رئيس کابينه نوشته است همين و ديگر
هيچ!
نه دولت و نه مجلس ،خواست مستمریبگيران
تأمين اجتماعی مبنی برافزايش  ٣٨درصدی
حقوق را از روی رضايت نمیپذيرند مگر با
اعمال زور و فشار از طريق ادامه مبارزه و
گسترش تجمعات و اعتراضات خيابانی .تنها کف
خيابون به دست مياد حقمون! اين فقط يک شعار
نيست .اينيک واقعيت است و بازنشستگان تأمين
اجتماعی بايد روی نيروی مبارزاتی خود حساب
کنند و برای تحقق خواستهای خود ،به
اعتراضات سراسری و مبارزه متشکل ادامه
دهند .تجمعات سراسری ازجمله تجمع سراسری
بازنشستگان تأمين اجتماعی در تاريخ  ٢۵تير که
در بيش از  ٢٧شهر برگزار شد ،حاکی از
گسترش کمی و رشد کيفی اعتراضات
بازنشستگان تأمين اجتماعی است .اين آن چيزی
است که دولت و مجلس و حاکمان را به وحشت
انداخته است.اين آن چيزی است که میتواند
دولت و مجلس و حاکمان را به عقبنشينی و
پذيرش خواست بازنشستگان وادار کند.
تجمع بازنشستگان تهران در  ٢۵تير مورد
يورش وحشيانه نيروهای سرکوب و امنيتی قرار
گرفت .مزدوران حکومتی با اعمال زور و
خشونت و ضرب و شتم و دستگير تعدادی از
تجمعکنندگان ،گروه نسبتا ً بزرگی از بازنشستگان
را که در برابر سازمان تأمين اجتماعی گردآمده
بودند پراکنده ساختند.البته گروههای کوچکتری

داشت ،هنوز بهطور دقيق و مستند مشخص
نيست .اما دولت میتواند استدﻻلهای خودش را
مطرح کند و به فرض بگويد نمايندگان مجلس
حقدارند موضوعی را در مجلس طرح و
تصويب کنند ،اما دولت هم از وضعيت و
موقعيت خود و بر طبق برنامههای خود حرکت
میکند و به آن مصوبه وقعی ننهد! پيشازاين
نيز چنين مواردی رخداده و سابقه داشته است.
رئيسی )و کابينه او( البته میتواند مصوبه را به
شورای عالی کار ارجاع دهد و توپ را به زمين
ديگر بيندازد ،بحثهای طوﻻنی و کشافی را
دامن زند موضوع را به مراجع ديگری مانند

از بازنشستگان با تغيير محل ،توانستند تجمع
ديگری برگزار کنند .در اهواز نيز مزدوران و
نيروهای سرکوب حکومتی بارها صفوف
بازنشستگان را موردحمله قرار داده و پسازآن با
يورش به منازل بازنشستگان تعدادی را بازداشت
کردند .تعداد ديگری از بازنشستگان نيز به
مراکز سرکوب و امنيتی احضار شده  ،مورد
بازجوئی و ارعاب قرار گرفتند و شمار ديگری
نيز بازداشت شدند.
علیرغم اين وحشیگریها و تشديد اقدامات
سرکوب گرانه ،دهها شهر کشور شاهد
اعتراضات باشکوه بازنشستگان تأمين اجتماعی

در اين روز و روزهای بعد بود .اردبيل ،اراک،
اصفهان ،اهواز  ،ايﻼم ،بابل ،بهبهان،بيرجند،
تبريز ،خرمشهر ،خرمآباد ،دزفول ،رشت،
رامهرمز،زنجان ،ساری ،سيرجان ،شوش و
هفتتپه ،شوشتر ،شيراز ،قزوين ،کرمانشاه،
کرمان ،مشهد  ،همدان و برخی شهرهای ديگر به
خيابان آمدند .اين تجمعات در چندين شهر کشور
ازجمله در اهواز ،اراک ،تبريز،بهبهان،دزفول،
شوش و هفتتپه ،شوشتر ،شيراز ،کرمانشاه و
کرمان با راهپيمايی باشکوه خيابانی همراه بود که
تاکنون در اين حجم و اندازه کمسابقه بوده است.
پﻼکاردها و بنرهای بزرگ يکشکل و حتی
يکرنگ و شعارنوشتههای يکسان که توسط
راهپيمايان حمل میشد ،همه نشان از
سازمانيافتگی باﻻی جنبش اعتراضی
بازنشستگان تأمين اجتماعی و رشد آگاهی و
تشکل يابی در صفوف اين زحمتکشان است که
در دل حاکمان و مجلس و کابينه ترس و وحشت
ايجاد کرده است.
مصوبه مجلس و نامه قاليباف به رئيسی گرچه
ثمره همين اعتراضات و استمرار مبارزات
سازمانيافته است ،اما هنوز منشأ هيچ تغييری
نشده است.مشکل بازنشستگان و مستمریبگيران
تأمين اجتماعی با وعده و نامه حل
حقوق
درصدی
٣٨
نمیشود.افزايش
مستمریبگيران گرچه در برابر تورم وحشتناک
و افزايش بیسابقه قيمتها بسيار ناچيز است اما
هرگونه تغيير و افزايش حقوق را
مستمریبگيران تأمين اجتماعی بايد در ليست
حقوقی و دريافتی ماهانه ببينند و لمس کنند وﻻ
غير .بنابراين مبارزه بازنشستگان برای تحقق
عملی خواستها ادامه خواهد داشت" .دو صد
گفته چون نيم کردار نيست".حرف بس است عمل
کنيد!
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عميقترشدن بحران اقتصادی و نياز به يک راه حل ريشهای
تاکنون نرخ بيکاری در اين کشورها در مجموع
نه تنها افزايشی نداشت ،بلکه با رفع
محدوديتهای کرونايی حتا در تعدادی از رشتهها
برخی از کشورها با کمبود نيروی کار نيز
روبرو شدند .اينکه چرا اينگونه است موضوع
تحليل اين مقاله نيست ،بلکه هدف تنها آوردن
مثالهايی بود تا نشان داده شود وضعيت
اقتصادی ايران بسيار متفاوت است ،وضعيتی که
برای رهايی از آن و گذار از بحران اقتصادی
رکود – تورمی حاکم ،اقداماتی را میطلبد که نه
در توان بورژوازی ايران است و نه اينکه اساسا
در چارچوب مناسبات بيمار سرمايهداری در
ايران قابل حل است.
شرايط فاجعهبار کنونی دقيقا نتيجه همين مناسبات
بيمار است .بحران اقتصادی رکود – تورمی هر
روز به قلههای باﻻتری صعود میکند بهنحوی
که حتا مسعود نيلی مشاور اقتصادی کابينه حسن
روحانی در گفتگو با هفتهنامه "تجارت فردا"
اعتراف میکند که "مهار تورم از دست
گريخته ...اقتصاد ايران در برابر شوکهای
وارده بیدفاع است ...چيزی به اسم سياست پولی
در ايران وجود ندارد ...وضعيت اقتصادی مردم
بدتر از اين خواهد شد".
همان زمانی که امثال مسعود نيلی سياستهای
اقتصادی "نئوليبرال" خود را در کابينه روحانی
پيش میبردند و از جمله نتايج فاجعهبار آن را
امروز در تمامی زمينهها بويژه ،تورم ،بيکاری
و فقر ،اوضاع وخيم بهداشت و درمان ،آموزش
و پرورش میبينيم ،بارها تاکيد کرده بوديم "تا
زمانی که جمهوری اسﻼمی بر سرير قدرت
است ،وضعيت اقتصادی مردم بدتر از اين خواهد
شد".
مقايسه هزينههای يک خانوار با متوسط درآمد
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه بهخوبی
نشان میدهد که وضعيت مردم ستمديده ايران
چگونه روز از پی روز بدتر شده است .فرقی هم
نمیکند که در راس کابينه چه کسی قرار دارد و
البته فرقی هم نکرد زمانی که با "برجام"
تحريمها برداشته شد.
ويژگی تمامی اين سالها گسترش فساد ،افزايش
ثروت گروهی بسيار معدود و گسترش فقر در
ميان کارگران و زحمتکشان بود ،بهنحوی که
امروز ديگر حتا قشر خردهبورژوازی متوسط و
مرفه که زمانی پايگاه اجتماعی جريان موسوم به
"اصﻼحطلبان" را تشکيل میدادند ،فقير شده،
تحليل رفته و به اصطﻼح نازک شده است .يک
گروه اندک از ثروتهای افسانهای برخوردار
شدهاند و در عوض حداقل  ٩٠درصد جامعه زير
خط فقر قرار دارند يا با مشکﻼت عديده اقتصادی
روبرو هستند .در اين ميان چند درصد نيز هستند
که مابين ابر ثروتمندان يعنی همان سرمايهداران
و فقرا يعنی کارگران و زحمتکشان قرار دارند.
قيمت مرغ که در بهمن سال  ٩٩با  ٩۵درصد

افزايش نسبت به بهمن  ٩٨از  ١٢هزار و ٣٠٠
تومان به  ٢۴هزار تومان رسيده بود ،هم اکنون
تا  ۶۴هزار تومان به فروش میرسد و اين در
حالیست که به گفتهی دامداران هزينه توليد يک
کيلو گوشت مرغ برای طيورداران  ۵٢هزار
تومان میباشد و اين يعنی آن که بايد منتظر
گرانتر شدن بهای مرغ بود!! بهای تخممرغ نيز
به  ١٠٠هزار تومان رسيده است!!
قيمت روغن  ۵کيلويی نيمه جامد  ۴٠۶هزار
تومان ،ران گوساله باﻻی  ٢٠٠هزار تومان،
پنير ليقوان  ٢٣٠هزار تومان ،کره  ١٠٠گرمی
 ٢۶هزار تومان ،حبوبات باﻻی  ۵٠هزار تومان،
پياز  ١٢هزار تومان ،سيب زمينی تا  ١۵هزار
تومان و باﻻخره برنج ايرانی به باﻻی ١٠٠
هزار تومان رسيده است .در پی افزايش بهای
آرد ،با گران شدن نانهای فانتزی و روی آوری
مردم به نان سنتی ،بسياری از واحدهای نان
فانتزی تعطيل و يا نيمه تعطيل شدهاند.
براساس برآوردهای "روزنامه اعتماد" هزينه
يک ماه ناهار معمول ايرانی برای يک خانواده ۴
نفره  ٢ميليون و  ٧٠٠هزار تومان است .توجه
داشته باشيم که صحبت از يک ناهار معمولی
است و هزينه صبحانه و شام بماند .آنوقت
میماند هزينههای درمانی ،هزينه مسکن ،هزينه
پوشاک ،هزينه آموزش ،هزينه حمل و نقل و
ديگر هزينههايی که تمامی آنها سر به فلک
کشيدهاند.
رئيسی که چند بار "دستور" داده بود قيمت دارو
افزايش نيابد ،کسی به "دستور" او وقعی نگذاشت
و حتا در هفته گذشته با بخشنامه وزارت
بهداشت قيمت داروها رسما  ٢٠تا  ٣٠درصد
افزايش يافت که البته افزايش بهای داروها و سهم
مردم از هزينههای درمان بسيار فراتر از آن
رفت .آموکسی سيلين  ۶هزار تومانی به ناگاه ١١
هزار تومان شد .بهای برخی داروها  ٣٠٠درصد
افزايش يافت .اما مشکل تنها گران شدن دارو
نيست .بسياری از داروها از جمله داروهای
بيماران قلبی و عروقی و پوکی استخوان ناياب
شده و تنها برخی که پول دارند میتوانند در
بازار آزاد آنها را با قيمتهايی گزاف پيدا کنند.
اما معضل درمان برای کارگران و زحمتکشان
به اين نيز ختم نمیشود .دفترچههای بيمه درمانی
بسياری از داروها را پوشش نمیدهند يا تنها ٢٠
درصد بهای دارو به دارندگان دفترچههای بيمه
بازگردانده میشود .خيلی از اوقات هم به دليل
اينکه نسخه دارو بر روی کاغذ نوشته شده اساسا
بيمه قبول نمیکند يا برخی اوقات به دليل "قطعی
سيستم" مردم مجبور میشوند پول دارو را از
جيب بپردازند .بسياری از خدمات هم تنها با بيمه
تکميلی ارائه میشود مانند راديولوژی ،آنهم تنها
بخشی از هزينه .دندانپزشکی نيز جای خود را
دارد و به دليل هزينههای بسيار سنگين بسياری
از مردم از خدمات دندانپزشکی محروم شدهاند.

اين را هم در نظر بگيريم که ميليونها نفر )به
اعتراف مقامات دولتی  ٩ميليون نفر( اساسا فاقد
هرگونه دفترچه بيمه درمانی هستند.
بحران مسکن يک نمونه ديگر است .خريد يک
خانه  ۵٠متری در شهر تهران بهطور متوسط ٢
ميليارد تومان هزينه دارد .اجارهها نيز سر به
فلک کشيدهاند .به گزارش خبرگزاری دولتی
ايسنا ،بهطور متوسط رهن کامل يک واحد ۵٠
متری در تهران  ٢١١ميليون تومان و يک واحد
 ٧٠متری  ٢٩۶ميليون تومان است .افزايش بهای
اجاره در شهر تهران بسياری را مجبور به خارج
شدن از تهران و سکونت در شهرهای اطراف
کرده است ،اما همين هجوم به شهرهای اطراف
باعث شد تا بهای اجاره منزل در اين شهرها نيز
افزايش يابد .براساس همين گزارش رهن يک
آپارتمان  ٨٠متری در مهرشهر کرج ۴۵٠
ميليون ،پرديس  ٢٠٠ميليون و پرند به ١۶٠
ميليون تومان رسيده است .برای تامين هزينههای
اجاره مردم مجبور شدهاند ماشين يا حتا اثاثيه
منزل خود را بفروشند يا خانه را با يک خانواده
ديگر )عموما از اقوام نزديک( مشترکا کرايه
کنند.
"انصافنيوز" از سايتهای نزديک به
"اصﻼحطلبان" در اين باره مینويسد" :کمکم آثار
حذف ارز ترجيحی خود را نشان میدهد؛
اختﻼف ميان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز حفظ
شده و برای رانتجويان جذاب است ،قيمتها
رشد روزافزون دارند و به دستورالعملها و
تهديدها و تاکيدات بر »فقط  ۴قلم کاﻻ گران
میشود« اعتنا نمیکنند و از آنسو ساختار
هزينههای توليد در بنگاهها دگرگون شده است.
»آزادسازی« افراطی قيمت کاﻻهايی که
انحصارا توسط دولت عرضه میشوند در کنار
»سرکوب قيمت« توليدات بخش خصوصی،
وضعيت پيچيدهای برای اقتصاد ايران رقم زده
که مهمترين ويژگیاش ،از مدار خارجشدن
بنگاههای توليدی است".
بهعبارت ديگر و به اعتراف "انصافنيوز" نه
تنها نرخ تورم بهصورت بیسابقهای افزايش
يافته ،بلکه رکود نيز شديدا تعميق يافته است.
برای نمونه روحاﻻمينی عضو کميسيون بهداشت
و درمان مجلس اسﻼمی از کمبود  ٣۵۶قلم دارو
خبر داده و گفته بود "صنعت داروسازی در
شرف تعطيلی است" .در خردادماه نيز سنديکای
صنايع دارو در نامهای به رئيسی از تعطيلی
خطوط توليد دارو در صورت ادامه روند کنونی
خبر داده بودند.
برخﻼف همهی وعدههای ابراهيم رئيسی و
وزيرش برای ساخت يک ميليون مسکن در سال،
رکود در بخش مسکن نيز به صورت بیسابقهای
تعميق يافته است .براساس آمارهای رسمی ،در
حالی که پيش از اين ساﻻنه تا  ١٠٠هزار واحد
درصفحه ٧
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عميقترشدن بحران اقتصادی و نياز به يک راه حل ريشهای
مسکونی در تهران ساخته میشد ،با تشديد
رکود از سال ٩۴اين تعداد رو به کاهش
گذاشت بهنحوی که در سال گذشته به ۴٠
هزار واحد رسيد .اما در سه ماهه نخست
سال جاری تنها  ۶هزار پروانه ساخت برای
شهر تهران صادر گرديد و اين را هم اضافه
کنيم که تمامی پروانههای ساخت لزوما به
ساخت مسکن منجر نمیشوند .افزايش بهای
منزل بهقدریست که حتا با وام بانکی نيز
امکان خريد خانه به حداقل رسيده و از همين
رو قدرت خريد با سقوط آزاد خود ،منجر به
کاهش ساخت مسکن شده است .به اين نکته
نيز بايد توجه کرد که رکود در بخش
ساختمان بهنوبهی خود بر رکود در برخی از
صنايع تاثير مستقيم میگذارد.
براساس آمارهای رسمی مجموع زيان
انباشته دو خودروساز بزرگ يعنی ايران
خودرو و سايپا به  ٣ميليارد و  ۵٠٠ميليون
دﻻر رسيده است!! جدا از زيان انباشته ٨١
هزار و  ۶٠٠ميليارد تومانی بانکهای
دولتی براساس گفتهی وزير افتصاد در ماه
گذشته ،براساس آخرين آمار بانک مرکزی
که در هفته جاری منتشر شد ،ميزان بدهی
بانکهای خصوصی افزايش يافته که بيانگر
ناترازی حسابهای اين بانکها وامکان
ورشکستگیشان است .همانطور که پيش از
اين ورشکستگی چهار بانک وابسته به
نهادهای نظامی بيش از  ۵٠هزار ميليارد
تومان برای بودجه و در واقع برای مردم
ايران هزينه دربرداشت ،پولهايی که
میتوانست صرف بهبود آموزش و پرورش،
بهداشت و درمان و ساخت جاده و راهآهن
شود.
در هفتهی گذشته دامداران و مرغداران
سراسر کشور در برابر وزارت جهاد
کشاورزی دست به تجمع زدند که توسط
نيروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند .آنها شعار میدادند" :دامدار
ورشکسته ،ديگه توان نداره"" ،بدبختی
مرغداران ،با وعده حل نميشه" .چهارآيين
عضو اتحاديه توليدکنندگان مرغ گوشتی در
اين رابطه گفت" :اﻻن قيمت فروش هرکيلو
مرغ زنده  ٣٨هزار تومان تعيين شده است.
معنای اين قيمت اين است که مرغدار برای
هر کيلو مرغ ،حداقل  ١٢هزار تومان ضرر
میدهد ...وقتی میگوييم قيمتها را اصﻼح
کنيد ،میگويند مردم تحمل فشار بيشتر را
ندارند .چگونه است که دولت میتواند
کاﻻهای انحصاری خود را به هر قيمتی که
میخواهد بفروشد و قيمت دﻻر را  ۵تا ۶
برابر کند و نگران فشار بر مردم نيست اما
از اينسو میتواند با فشار و تهديد توليدکننده
را مجبور کند با ضرر هنگفت کاﻻهايش را

عرضه میکند".
يکی از نتايج بسيار مهم رکود برای تودههای
ستمديده ،افزايش بيکاری است .براساس
آمارهای رسمی در سال  ٩٣حدود  ٣ميليون
و  ٢٠٢هزار نفر در بخش ساختمان کار
میکردند که از آن سال به بعد مدام از تعداد
کارگران اين بخش کاسته شده است .بسياری
از کارگران ساختمانی بهطور متوسط در
هفته تنها يک روز کار دارند.
برخﻼف آمارهای دروغين دولتی ،بهنوشتهی
جواد صالحی اصفهانی که در ويرجينيای
آمريکا به تدريس اقتصاد مشغول است،
"طی يازده ماه گذشته که ابراهيم رئيسی بر
مسند قدرت بوده ،قيمت ها ساﻻنه  ٥٣درصد
رشد داشته که باﻻترين رقم در تاريخ اخير
ايران است" .او گفته است" :در اين يازده
ماه نه فقط شغلی در کشور ايجاد نشده ،بلکه
 ١٦٠هزار شغل صنعتی و  ٤٧٠هزار شغل
در بخش کشاورزی نابوده شدهاند" .کاهش
آمار شاغلين بخش کشاورزی پيش از اين در
رسانههای جمهوری اسﻼمی نيز انعکاس
يافته بود.
در طول يکسال اخير نه تنها کابينه رئيسی
نتوانست به هيچکدام از وعدههایاش جامه
عمل بپوشاند ،بلکه بدترين کارنامه را نسبت
به کابينههای قبلی داشته است .براساس
آخرين آمار بانکمرکزی که آغشته به
دروغها و تحريفهای متعدد است ،نقدينگی
در طول يکسال اخير با  ٣٧ /٨درصد رشد
نسبت به خرداد سال گذشته به  ۵١٠۴هزار
و  ٩۶٠ميليارد تومان رسيده است .يعنی
باﻻترين رشد نقدينگی بعد از سال  ٨۵که
 ٣٩درصد بود.
براساس گزارش ديوان محاسبات از عملکرد

دو ماهه بودجه سال  ١۴٠١دولت  ٨٨هزار
ميليارد تومان درآمد داشته و در عوض
 ١٢٣هزار ميليارد تومان هزينه کرده است.
همچنين براساس همين گزارش ،تنها ٣٧
درصد درآمدهای منظور شده در بودجه
تحقق پيدا کرده است .برای مثال وصول
درآمدهای نفتی در اين دو ماهه کمتر از ١۵
درصد بود ،اين در حالیست که وزير نفت
از افزايش  ۵٠درصدی صادرات نفت و
وصول  ١٠٠درصدی درآمدهای نفتی خبر
داده بود!!
همهی اين فاکتها بر اين نظر صحه
میگذارند که تا زمانی جمهوری اسﻼمی بر
سرير قدرت است ،وضعيت اقتصاد و
معيشت مردم روز به روز بدتر میشود .اما
تنها آلترناتيو واقعی که بتواند اين وضعيت
را دگرگون کند ،حکومت شورايی کارگران
و زحمتکشان است که میتواند با يک رشته
اقدامات راديکال ،بحران و ازهم گسختگی
اقتصادی را به نفع تودههای زحمتکش حل
کند و شرايط معيشتی آنها را بهبود بخشد.
در برنامه عمل سازمان فدائيان )اقليت(
خواسته شده است که حکومت شورايی به
فوريت اين اقدامات راديکال از جمله ملی
کردن کليه صنايع و موسسات بزرگ،
ملیکردن بانکها و ديگر موسسات مالی
مانند بيمه ،ملی کردن تجارت خارجی ،
کنترل شوراهای کارگری برتوليد و توزيع و
نيز يکرشته اقدامات اجتماعی و رفاهی
نظير برقراری يک نظام تامين اجتماعی از
گهواره تا گور ،تامين مسکن  ،بهداشت،
درمان و آموزش و رايگان را به مرحله
اجرا بگذارد.
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نتايج اجﻼس
"سران دولتهای نشست آستانه" در تهران
حتی با خودمختاری کردهای سوريه است که آن
را مترادف جدائیطلبی تعريف کردند.
هر سه دولت اما در يک نقطه در اين بيانيه
اشتراک نظر داشتند و آن مخالفت با تملک
انحصاری نفت سوريه توسط دولت آمريکاست
که هماکنون مفت و مجانی از آن بهره میبرد .لذا
" تصميم گرفتند تﻼشهای خود را هماهنگ
نمايند .مخالفت خود را با تصرف و انتقال
غيرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش
آنکه متعلق به سوريه است ابراز کردند".
آنها درحالیکه پوشيده و آشکار با يکديگر در
جنگ و جدالاند و هريک میکوشد سهم خود را
از غنيمت سوريه افزايش دهد و اخيراً هم رژيم
ترکيه آشکارا اعﻼم کرده است بهزودی حمله
نظامی جديدی را برای اشغال مناطق ديگری از
خاک اين کشور سازمان خواهد داد ،معهذا ابائی
نداشتند که به يک دروغ آشکار متوسل شوند و
بگويند " :بار ديگر بر اين عقيده خود تصريح
کردند که منازعه سوريه هيچ راهحل نظامی
نداشته و تنها از طريق روند سياسی سوری ـ
سوری با تسهيلگری سازمان ملل وفق قطعنامه
 ٢٢۵۴شورای امنيت سازمان ملل قابلحل و
فصل خواهد بود".
بنابراين روشن است که بحران سوريه و
کشمکش قدرتهای امپرياليستی و منطقهای به
همان شکلی که در متجاوز از يک دهه گذشته
وجود داشته ادامه خواهد يافت و تشديد خواهد
شد .اين تشديد اختﻼفات به ويژه ميان جمهوری
اسﻼمی و ترکيه از همان ديدار مشترک خامنهای
با اردوغان و هيئت همراه وی آشکار بود.
خامنهای در اين ديدار با اين تصور که گويا در
اوضاع سياسی بحرانی جهان و منطقه در
موقعيت منطقهای بهتری قرارگرفته و میتواند
ترکيه را زير فشار قرار دهد ،خطاب به
اردوغان در مورد تدارک نظامی ترکيه برای
حمله جديد به سوريه گفت:
"اين کار قطعا ً هم به ضرر سوريه هم به ضرر
ترکيه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سياسی
مورد انتظار از جانب دولت سوريه را نيز محقق
نخواهد کرد" ".ما امنيت ترکيه و مرزهای آن را
امنيت خود میدانيم ،شما نيز امنيت سوريه را
امنيت خود بدانيد .مسائل سوريه را بايد با
مذاکرات حل کرد و ايران ،ترکيه ،سوريه و
روسيه با گفتگو اين مسئله را تمام کنند".
اما رئيسجمهوری ترکيه روز چهارشنبه در
بازگشت از ايران در هواپيما پاسخ خامنهای را
داد و گفت " :تا زمانی که نگرانیهای امنيتی ما
برطرف نشود عمليات جديد در دستور کار ما
خواهد بود .ما در شرق فرات ،ادلب ،عفرين و
همه اين منطقه با حساسيت تحوﻻت را دنبال
میکنيم" .
وزير امور خارجه ترکيه نيز روز پنجشنبه٣٠ ،

تيرماه ،در يک مصاحبه تلويزيونی گفت" :ما در
مبارزه با تروريسم از کسی اجازه نخواهيم
گرفت .اين ممکن است يکشب ،ناگهانی اتفاق
بيفتد".
ترکيه اما در همان روز چهارشنبه برای
قدرتنمائی دست به يک اقدام جنايتکارانه در
خاک عراق زد و با حمله نظامی به يک
تفريحگاه کوهستانی »برخ« در استان دهوک
عراق ،هشت گردشگر را کشت و  ٢٣نفر را
مجروح کرد .جمهوری اسﻼمی ايران هم
موقعيت را برای پاتک به ترکيه مناسب ديد.
نيروهای وابسته به خود را در عراق عليه ترکيه
فعال کرد و تظاهرات گستردهای در مقابل مراکز
ديپلماتيک ترکيه همراه با به آتشکشيدن پرچم اين
کشور به راه افتاد .تظاهرکنندگان ضمن محکوم
کردن ترکيه خواستار تحريم کاﻻهای ترکيه در
عراق شدند .درگيری اما فراتر رفت و ابعاد
نظامی به خود گرفت .مراکز بهاصطﻼح غيبی
در عراق که پيش از اين با نام و نشانهای جعلی
موشک و پهپاد به مراکز سياسی و نظامی در
خود عراق شليک کرده بودند ،اين بار عليه
ترکيه فعال شدند و دو پايگاه نظامی ترکيه را در
مناطق اشغالی عراق هدف قراردادند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،بامداد جمعه ،يک
پايگاه ترکيه ،در ناحيه بامرنی توسط "سرايا
اولياء الدم" با دو پهپاد هدف حمله قرار گرفت.
اين گروه ظاهراً ناشناس تهديد کرد "اگر
نيروهای ترکيه از خاک عراق خارج نشوند،
حمﻼت بعدی ما در داخل خاک ترکيه خواهد
بود".يک گروه ناشناس ديگر ،موسوم به »لواء
احرار العراق« نيز پايگاه زليکان را با سه راکت
هدف حمله قرارداد.
روشن است که نه دولت عراق از چنين امکانی
برای درگيری با ترکيه برخوردار است و نه اقليم
کردستان .درواقع اين پاسخ جمهوری اسﻼمی به
ترکيه بود .مستثنا از اينکه دولت ترکيه و
جمهوری اسﻼمی به روی خود بياورند يا نه ،اين
نخستين درگيری نظامی ميان جمهوری اسﻼمی
و دولت ترکيه در پی تشديد اختﻼفات بر سر
سوريه است.
اما برنده اصلی سياسی و اقتصادی اجﻼس
تهران ،امپرياليسم روسيه بود .در ديدار
دوجانبه خامنهای و پوتين ،خامنهای در تملق و
چاپلوسی از پوتين سنگ تمام گذاشت .او را
ستود .از سياستهای وی تمجيد کرد و حمله
نظامی روسيه به اوکراين را رسما ً مورد تائيد
قرارداد.
وی خطاب به پوتين گفت :غربیها با روسيه
قوی و مستقل بهکلی مخالف هستند .در قضيه
اوکراين چنانچه شما ابتکار عمل را به دست
نمیگرفتيد ،طرف مقابل با ابتکار خود ،موجب
وقوع جنگ میشد.اگر راه در مقابل ناتو باز
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باشد حدومرزی نمیشناسد و اگر جلوی آن در
اوکراين گرفته نمیشد ،مدتی بعد به بهانه کريمه،
همين جنگ را به راه میانداختند .خامنهای
همچنين موضعگيریهای اخير روسيه عليه
اسرائيل را که بر سر مسئله اوکراين ،اختﻼفات
ميان آنها تشديد شده را تحسينبرانگيز خواند.
سپس وارد بحث همکاریهای دوجانبه شد.
خامنهای همکاریهای بلندمدت ايران و روسيه
را "جدا ً و عميقا ً" به نفع هر دو کشور خواند و
افزود:حوادث جهانی نشاندهنده نياز ايران و
روسيه به همکاریهای روزافزون و متقابل
است .وی گفت :همکاریهای اقتصادی ايران و
روسيه بهويژه در پی تحريمهای غرب ،ضروری
و به نفع هر دو کشور است  .تفاهمها و
قراردادهای متعددی بين دو کشور ازجمله در
بخش نفت و گاز در جريان است که بايد تا انتها
پيگيری و عملياتی شوند .همکاریهای دو کشور
در اين دوره بايد به اوج خود برسد.
پوتين نيز ضمن تائيد صحبتهای وی بر پيشرفت
پروژهها  ،ضرورت همکاریهای اقتصادی،
سياسی و نظامی و توسعه مانورهای سهجانبه با
حضور چين تأکيد کرد.
توافقاتی که در اين اجﻼس ميان طرفين صورت
گرفت ،تا جايی که علنی شده است ،يک مورد
آن ،تفاهمنامه بين شرکت ملی نفت و شرکت
گازپروم روسيه به ارزش  ۴٠ميليارد دﻻر در
ميدانهای نفت و گاز است که به گفته مديرعامل
شرکت ملی نفت ايران بزرگترين سرمايهگذاری
خارجی تاريخ صنعت نفت ايران خواهد بود.
راهاندازی خط آهن رشت -آستارا ،نيز مورد
ديگری بود که موجب تکميل خطِ حملونقل شمال
 جنوب و ارتباط روسيه به خليجفارس واقيانوس هند خواهد شد.
اکنون آشکار است که بازار ايران ميان چين و
روسيه و انحصارات وابسته به اين دو قدرت
جهانی تقسيمشده است .با توافقات و
موضعگيریهای طرفين در اجﻼس تهران،
جمهوری اسﻼمی صريح و آشکار جايگاه خود
را در بلوکبندی امپرياليستی چين و روسيه در
مقابل بلوک امپرياليستی آمريکائی – اروپائی
قطعی کرد .روشن است که اين تحوﻻت در تضاد
با منافع اقتصادی و سياسی قدرتهای
امپرياليست اروپائی و آمريکائی و متحدان
منطقهای آنهاست .اين جبههگيری رسمی که البته
از قبل نيز شواهد آن وجود داشت ،تضادهای
منطقهای و بينالمللی جمهوری اسﻼمی را با
قدرتهای رقيب تشديد و وارد مرحله جديدی
خواهد کرد .بيش از همه رژيم اسرائيل از اين
تحوﻻت خشنود است و آن را تأييدی بر ديدگاه
خود برای مقابله با جمهوری اسﻼمی اعﻼم کرد.
ازاينرو بر دامنه فشار خود بر قدرتهای غربی
برای مقابله سياسی و اقتصادی جدیتر با
جمهوری اسﻼمی و حتی مقابله نظامی خواهد
افزود .گرچه قدرتهای غربی بهرغم
موضعگيریهای اخير بايدن در جده عليه
جمهوری اسﻼمی و وعده حمايت و کمک
نظامی به متحدان منطقهای خود ،تمايلی به
درصفحه ٩
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از صفحه ٨

نتايج اجﻼس "سران دولتهای
نشست آستانه" در تهران
درگيری نظامی با جمهوری اسﻼمی در شرايط
سياسی کنونی جهان ندارند ،اما با تحوﻻت
پيشآمده حتی چنانچه جمهوری اسﻼمی بخواهد
بر سر برجام به آنها نيز امتيازاتی بدهد،
بیترديد فشارهای سياسی و اقتصادی خود را بر
جمهوری اسﻼمی تشديد خواهند کرد.
در اين ميان تکليف تودههای مردم ايران در قبال
زدوبندها ،توافقات و اختﻼفات و درگيریهای
جمهوری اسﻼمی چه خواهد بود؟ کارگران و
زحمتکشان ايران اکنون سالهاست که تکليف
خود را با جمهوری اسﻼمی و کليت سياستهای
آن که عليه منافع مردم ايران است ،روشن
کردهاند .آنها با مبارزات پيگيرانه و تعرضی
خود به وضوح نشان دادهاند که خواهان
سرنگونی طبقه حاکم برايران و رژيم پاسدار
سياسی آن ،جمهوری اسﻼمی هستند.
اما رژيمهای ارتجاعی استبدادی در کشورهای
عقبمانده سرمايهداری از نمونه جمهوری
اسﻼمی ايران که پايگاهی در ميان تودههای مردم
ندارند و بازور سرنيزه بر مردم حکومت
میکنند ،میکوشند با دادن امتيازات به قدرتهای
امپرياليست و آويزان شدن به دامن اين يا آن
قدرت جهانی ،موجوديت خود را حفظ کنند و به
حيات ننگين خود ادامه دهند .اما تاريخ نشان داده
است که حتی قدرتهای بزرگ جهان نيز قادر
نيستند موجوديت آنها را در برابر اراده تودههای
مردمی که خواهان سرنگونی رژيمهای ارتجاعی
و استبدادیاند ،حفظ کنند.
اين واقعيت ديگر بر تودههای مردم ايران
پوشيده نيست که سياست خارجی جمهوری
اسﻼمی از سياست داخلی ارتجاعی آن جدا نبوده
و نيست .همانگونه سياست داخلی اين رژيم عليه
کارگران و زحمتکشان بوده و هست ،در عرصه
خارجی نيز سياستهای اين رژيم تماما ً عليه
تودههای مردم ايران و منافع آنها بوده است.
تجربه تمام دوران موجوديت جمهوری اسﻼمی
به عموم کارگران و زحمتکشان نشان داده است
که سياست خارجی جمهوری اسﻼمی جز جنگ،
تحريم  ،فشارهای اقتصادی کمرشکن بر
تودههای زحمتکش ،امتيازدادن به اين يا آن
قدرت امپرياليست و بر باد دادن ثروت کشور و
حاصل دسترنج کارگران در ماجراجوئیهای
منطقهای و بينالمللی و حمايت از گروههای
اسﻼمگرا ،نتيجه ديگری نداشته و نخواهد داشت.
تفاوتی هم نمیکند که با اين دسته از قدرتهای
جهان متحد باشد ،يا دسته ديگر .منافع قدرتهای
امپرياليست همواره خﻼف منافع تودههای مردم
ايران است .خواه امپرياليسم آمريکا و اروپا
باشد ،يا امپرياليسم روسيه و چين .آنچه برای
کارگران و زحمتکشان ايران برای نجات از
سياستهای ارتجاعی طبقه حاکم بر ايران،
همواره اولويت دارد ،تشديد مبارزه برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی ،کسب قدرت سياسی
و حاکم شدن بر سرنوشت خود از طريق
استقرار يک حکومت شورابی است.

از خواستها و
مبارزات کارگران
فوﻻد اهواز حمايت کنيم
در پی مسدودکردن کارت تردد  ٧نفر از کارگران پيشرو فوﻻد اهواز با نامهای
کريم سياحی ،غريب حويزاوی ،کاظم حيدری ،مصطفی عبيات ،علی اﻻهیفر،
حسن جاويد حمودی و هادی وائلی ،کارگران کارخانه فوﻻد اهواز بار ديگر در
حمايت از رفقای خود دست به اعتراض زدند.
در اواخر فروردين ماه نيز از سوی مديريت دزد و فاسد ،کارت تردد  ٢٠کارگر
پيشرو فوﻻد مسدود شده بود که با اعتراضات وسيع کارگران که از روز ٢٧
فروردين آغاز و چندين روز ادامه يافت ،مديريت مجبور به عقبنشينی در برابر
کارگران شد.
اين بار نيز کارگران فوﻻد از روز  ۵شنبه در حمايت از رفقای خود در برابر
استانداری دست به تجمع زدند .کارگران فوﻻد همچنين خواستار راهاندازی خطوط
توليد ،پرداخت حق بدی آب و هوا و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند.
کارگران فوﻻد به مداخﻼت يکی از نمايندگان مجلس اسﻼمی در انتصابهای
کارخانه نيز شديدا اعتراض دارند .انتصاباتی که يکی از نمونههای فساد
سيستماتيک حاکم است.
امروز شنبه اول مرداد ماه نيز کارگران فوﻻد در ادامه تجمع روز  ۵شنبه بار ديگر
در برابر استانداری تجمع کرده و اعﻼم کردند تجمعات اعتراضی خود را تا رسيدن
به خواستهایشان در روزهای آينده ادامه خواهند داد.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از تمامی خواستهای کارگران فوﻻد اهواز،
خواستار بازگشت به کار سريع و بدون قيد و شرط کارگرانی است که کارتهای
ورودشان مسدود شده است.
سازمان فدائيان)اقليت( معتقد است که موفقيت کارگران در گرو اتحاد و مبارزه
است .زمانی که کارگران ايران در يک تن واحد وارد مبارزه شوند ،بیشک هيچ
قدرتی يارای مقابله با آنها را ندارد .کارگر متحد همه چيز ،کارگر متفرق هيچ
چيز.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
اول مردادماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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از صفحه ١

نتايج اجﻼس
"سران دولتهای نشست آستانه" در تهران

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

در بيانيه مشترک ،طرفين "بر تعهد تزلزلناپذير
خود به حاکميت ،استقﻼل ،وحدت و تماميت
ارضی جمهوری عربی سوريه" تأکيد کردند .در
واقعيت اما برکسی پوشيده نيست که تمام اين ادعا
کذب است .هيچيک از اين دولتها در عمل به
آنچه که در حرف گفتند ،متعهد نيستند .حقيقت اين
است که سوريه امروز  ،کشوری تحت اشغال اين
سه کشور بهاضافه آمريکاست .بخشی از آن در
تصرف ترکيه ،بخشی در تصرف آمريکا ،و
بخش بزرگتر آن در تصرف مشترک روسيه و
جمهوری اسﻼمی است که يک رژيم ديکتاتوری
دستنشانده نيز بر آن حاکم است.
آنها گويا حرف ديگری نداشتند جز اينکه "عزم

خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با
تروريسم در همه اشکال و مظاهر ابراز " کنند.
اما اين تروريستها که هستند؟ روسيه و
جمهوری اسﻼمی گروههای اسﻼمگرای سنی
مذهب موردحمايت ترکيه را در مناطق اشغالی
تروريست میدانند ،درحالیکه از ديدگاه ترکيه
شبهنظاميان کرد موردحمايت آمريکا ،روسيه و
حتی رژيم دستنشانده بعثی سوريه
تروريستاند .بنابراين توافقی در اين زمينه نيز
ميان آنها نمیتوانست وجود داشته باشد .اما در
يک مورد میتوان توافقی ﻻاقل ميان جمهوری
اسﻼمی و ترکيه ديد و آن مخالفت هر دو دولت
درصفحه 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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