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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 اعتراضات آبادان
جلوه ديگری از جنبش های  

 ای عليه رژيم توده

، که ١۴٠١از ظهر روز دوشنبه دوم خرداد 
طبقه تجاری متروپل در آبادان فرو  ١٠ساختمان 

ريخت، مردم آبادان يکسره در اشک و ماتم و 
. اندوه از دست دادن عزيزان خود فرو رفته اند

فاجعه ای مرگبار که در چند روز گذشته به 
صورت يک فرياد اعتراضی خشم آگين، مردم 
آبادان و ديگر شهرهای خوزستان را فرا گرفته 

مردمی که با سر دادن شعارهايی عليه .  است
و تبانی های   -مالک ساختمان  -حسين عبدالباقی

فسادآلود و رانت خواری او با مسئوالن استانی و 
مقامات حکومتی، سوگواری و اعتراضات خود 

 .را عليه جمهوری اسالمی نشانه رفته اند
آنچه را که با فروپاشی برج تجاری متروپل در 

توان صرفا با گفتن اينکه  آبادان رخ داد، نمی
يا مسئله .  ماجرا يک اتفاق بوده است، جمع کرد

مالک   –را در حد رانت خواری حسين عبدالباقی 
يا با دستگيری تنی چند از .  تقليل داد  –ساختمان 

همدستان رانت خوار عبدالباقی در شهرداری 
آبادان و استانداری خوزستان موضوع را سرهم 
بندی کرد و با گذشت زمان پرونده را مختومه 

فروپاشی مجتمع تجاری متروپل .  اعالم کرد
آبادان به استناد همه شواهد و مدارک موجود، 
يک فاجعه و فراتر از آن، يک جنايت عامدانه 

 ٢٩جنايتی که تا کنون جنازه دست کم .  بوده است
نفر از زير آوار بيرون کشيده شده اند و بر اساس 
آخرين اظهار نظر استاندار خوزستان دست کم 

و به عبارتی هنوز "  مفقوداالثر"نفر ديگر   ٣٨
  اما طبق گزارش.  در زير آوار باقی مانده اند

شاهدان عينی در جريان فروپاشی متروپل، 
هاتن از کارگران مشغول به کار بودند که  ده

مرکز آمار جمهوری اسالمی با وقاحت تمام 
اعالم کرد که نرخ تورم در يک سال گذشته 

ماه  يافته و افزايش نرخ تورم در ارديبهشت کاهش
ماه سال جاری رشدی  نيز در مقايسه با فروردين

 . ناچيز داشته است
به گزارش ايسنا به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم 

درصد  ٣٨/    ٧درصدی به / .    ۵ساالنه با کاهش 
ماه  ای ارديبهشت نرخ تورم نقطه.  رسيده است

درصد  ٣/    ٧در مقايسه با ماه قبل  ١٤٠١
 .  يافته است افزايش

ای نه با فقر مردم کاری دارد و نه با  خامنه
حتا وقتی فاجعه سينما رکس .  شان های مصيبت

بار با فروريختن ساختمان متروپل  آبادان اين
ها رد پای  تکرار شد، فجايعی که در هر دوی آن

شان  ای و باند جنايتکار حاکم در وقوع خامنه
اش در ديدار  آشکار است، او در سخنان طوالنی

 ۴با نمايندگان مجلس اسالمی در  روز چهارشنبه 
ی اين فاجعه بر زبان  ای درباره خرداد حتا کلمه

روز بعد از وقوع اين جنايت  ٣او تنها .  نياورد
، در پيامی کوتاه به )خرداد ۵شنبه  ۵(وحشتناک 

خانواده داغديدگان تسليت گفت، پيامی که از سر 
 .ناچاری داده شده بود

او  در ديدار با نمايندگان مجلس اسالمی، در 
اش را با روايت جمهوری  حالی که سخنان
۵درصفحه آغاز کرد، "  خرمشهر"گيری  اسالمی از بازپس  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧٢شماره  ١۴٠١خرداد   ٩ –سال  چهل و چهار

 سابقه و ادعاهای مرکز جعل آمار در ايران گرانی بی

های  اعتنا به خواست ارتجاع هار حاکم، بی
کارگران و زحمتکشان، برخوردهای قهرآميز و 
اعمال قهر و خشونت عليه مردم را تشديد کرده 

ی از نفس افتاده، درشيب  اين قطار قراضه.  است
تند سرازيری سقوط، به آخر خط نزديک و 

رژيم حاکم، غريِق گرفتار .  تر شده است نزديک
ای چنگ  سيلی است که برای نجات، به هر وسيله

مهم .  زند تا خود را از خطر مرگ برهاند می
نيست اقدام رژيم و خس و خاشاکی که برای 

آويزد تا چه حد مؤثر  نجات از مهلکه به آن می
است، مهم اما اين است که خطر هالکت، غريق 

ای چنگ اندازد و به  دارد به هر وسيله را وامی
 .هر اقدامی دست بزند

سناريوی ساختگی دولت رسوای جمهوری 
اسالمی و وزارت اطالعات آن عليه معلمان و 

اقدامی که  .  کارگران يکی از همين اقدامات است
بيانگر عجز و زبونی رژيمی است که در 

. بار و بی گريز گرفتار آمده است بستی مرگ بن
رغم تالش رژيم و صداوسيمای آن و  علی

هايی از نوع کيهان شريعتمداری برای  نامه روزی
واقعی جلوه داده اين دروغ که دو معلم تبعه 

همراه با فعاالن "  جاسوس"عنوان  فرانسه به
ايجاد "های معلمان و کارگران درصدد تشکل

رغم  اند و به جامعه بوده"  سازی ثبات آشوب و بی
شده فرانسوی  اينکه از قول دو معلم بازداشت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ٣/    ۵نيز به  ١٤٠١نرخ تورم ماهانه ارديبهشت 
درصد رسيده که در مقايسه با همين اطالع در 

 .درصد افزايش داشته است ٠/  ٢ماه قبل، 
اگر بخواهيم صرفاً ادعاهای جعلی مرکز آمار را 

ماه  در مورد افزايش نرخ تورم در ارديبهشت
مدنظر قرار دهيم، اين واقعيت برکسی پوشيده 

ماه سال جاری عموم  نيست که در ارديبهشت
فقط کاالها و خدمات  کاالها و خدمات و نه

موردنياز روزمره مردم ايران،  چنان افزايشی 

 های ناگزير اجتماعی سناريوسازی، سرکوب و تکان

ای از اين نگفت که درست چهل سال  حتا کلمه
خرمشهر، حکومتی که او بيش "  آزادی"پس از 
سال در راس آن قرار دارد برای اين   از سی

مردم چه ارمغانی داشته است، او نگفت که آبادان 
مريض است و خرمشهر حال خوبی ندارد، او 
نگفت که خوزستان نه آب دارد نه هوا و کارون 

ای بر زبان نياورد، آن  حتا کلمه.  خشک شده است
هم درست در همان روزی که مادران و پدران 

" متروپل"شان در فاجعه  بسياری داغدار عزيزان
و (همان روزی که مردم آبادان .  آبادان بودند

، با فريادی رسا، )مردم ديگر نقاط کشور
حکومت اسالمی را مقصر اين فاجعه اعالم 

از همين رو بود که يک روز بعد و در .  کردند
ای به فاجعه  اعتنايی خامنه پی انعکاس وسيع بی

 ای بن بست جمهوری اسالمی در سخنان خامنه
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١از صفحه   

 ای عليه رژيم اعتراضات آبادان جلوه ديگری از جنبش های توده

۴درصفحه   

ها  هنوز هيچ اطالعی در مورد سرنوشت آن
فاجعه ای که مردم سوگوار .  انتشار نيافته است

آبادان به درستی جمهوری اسالمی و فساد حاکم 
بر اين نظام رانتی و مافيايی را عامل بروز آن 
می دانند و اين امر را در روزهای اخير با 
برپايی تجمعات وسيع اعتراضی و سر دادن 

مرگ "، "مرگ بر خامنه ای"شعارهايی نظير 
جمهوری اسالمی نمی خوايم "و "  بر ديکتاتور

اعتراضاتی .  به خوبی نشان داده اند"  نمی خوايم
که اين روزها تصوير روشنی از تداوم 

ای زحمتکشان را برای سرنگونی  های توده جنبش
شهری .  جمهوری اسالمی بازتاب می دهند

داغدار، شهری با مردمی يکسره سوگوار که 
رژيم از همان آغاز بروز فاجعه به جای سرعت 
در ارسال نيروهای امدادرسانی، يگان های ويژه 
ضد شورش را برای سرکوب مردم، به محل 

 . واقعه گسيل داشت
بی دليل نبود که خامنه ای سه روز سکوت کرد و 
پس از آنکه صدای اعتراضات از هر سو بلند 
شد، يک پيام تسليت نيم بند برای مردم سوگوار 

سکوت صدا و سيما  و عدم .  آبادان فرستاد
بازتاب اخبار فاجعه فرو ريختن ساختمان متروپل 

بی تفاوتی خامنه ای، .  آبادان هم بی دليل نيست
سکوت صدا و سيما و اعتراف حميد جبلی، 
رئيس اين نهاد به ظاهر ملی مبنی بر اينکه به او 
دستور داده اند که بيش از يک ساعت به موضوع 
پرداخته نشود، جملگی بيانگر اين حقيقت است که 
خامنه ای بر اين امر واقف است که مردم او و 
نظام جمهوری اسالمی را مسبب اصلی اين 

 . فاجعه می دانند
با فروپاشی برج تجاری متروپل، ابتدا مردم 
آبادان با حضور در محل فاجعه به عزاداری و 

مالک   –سر دادن شعار عليه حسين عبدالباقی 
اما با دخالت نيروهای .  پرداختند  -برج متروپل

سرکوبگر، اعتراض و سوگواری های اوليه آنان 
. به سرعت به اعتراضات ضد حکومتی تبديل شد

اعتراضاتی که به مرور از آبادان فراتر رفت، به 
خرمشهر رسيد و پس از سه روز ديگر شهرهای 

اهواز، .  دور و نزديک آبادان را فرا گرفت
انديمشک، ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، يزد، 
اميديه، بندرعباس، بوشهر، شيراز و شاهين شهر 
اصفهان از جمله شهرهايی هستند که تا شامگاه 
روز شنبه هفتم خرداد در همدردی با مردم آبادان 
به  اعتراض برخاسته و با سر دادن شعارهای 
ضد حکومتی عامالن اين فاجعه را به چالش 

اعتراضاتی که در شامگاه روز شنبه هفتم . گرفتند
به شهر ری "  مرگ بر ديکتاتور"خرداد با شعار 

 در منطقه جنوب تهران هم رسيده است
، "توپ تانگ فشفشه آخوند بايد گم بشه"
، "جمهوری اسالمی نمی خوايم نمی خوايم"
رهبر "، "خامنه ای حيا کن مملکت و رها کن"

خوزستان "، "بی لياقت نمی خوايم نمی خوايم
باقی جنايت می کنه مسئول "، "اتحاد اتحاد

دروغه دروغه عبدالباقی "، "حمايت می کنه
مرگ بر "و "  آبادان تسليت تسليت"، "نمرده

، از جمله شعارهايی بوده اند که مردم "خامنه ای
شهرهای مختلف در همدردی با آبادان عليه 
جمهوری اسالمی و فساد و رانت خواری حاکم 

 . بر اين رژيم تبهکار و آدمکش سر داده اند

در ويدئويی که از اعتراضات مردم آبادان در 
خرداد گرفته شده است،  ۶شامگاه روز جمعه 

صدای تيراندازی نيروهای سرکوب به سمت 
در اين .  مردم سوگوار آبادان شنيده می شود

ويدئو، همراه با صدای شليک گلوله به سوی 
مردم، صدايی بلند و ملتهب با بغضی فروخفته 

! تير نزن!  تير نزن!  تير نزن:  فرياد می زند
صدايی که همزمان عمق جنايت فروپاشيدن 
ساختمان تجاری متروپل آبادان را با شليک گلوله 

. به سوی مردم داغدار آبادان به تصوير می کشد
ويدئوی ديگری مردم معترض آبادان را نشان می 
دهد که در حلقه محاصره انبوه نيروهای ضد 

نيروهای سرکوبگری که .  شورش قرار گرفته اند
در دو تا سه رديف به هم فشرده جمعيت معترض 

ضبط اين ويدئو با سکوت .  را محاصره کرده اند
. بهت آور جمعيت محاصره شده شروع می شود

اما در ميانه بهت و سکوت اوليه معترضان، از 
درون جمعيت دستی به اهتزار در می آيد و بانگ 

". نترسيد نترسيد ما همه باهم هستيم"بر می کشد، 
با اين صدا، فشار روانی محاصره شکسته می 
شود و آنگاه پرچم مشت های گره کرده يکی پس 
از ديگری از فراز سر نيروهای ضد شورش به 

جمعيت محاصره شده مشت .  اهتزاز در می آيد
افشان و در حرکتی نفس گير همه با هم فرياد می 

در ".  نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم"کشند، 
اين ويدئو که مربوط به روز شنبه هفتم خرداد 
است، يکی از صحنه های بی نظير مقاومت و 

. ايستادگی مردم آبادان به تصوير در آمده است
جوئی و  تصويری بی بديل که همبستگی، مبارزه

 .شجاعت مردم را بازتاب می دهد
در پنجمين روز فاجعه، در اهواز به سوی 
مردمی که به خيابان آمده بودند تا در همدردی با 
سوگواران آبادان شمع روشن کنند، گاز اشک 

اقدامی که خشم معترضان را .  آور شليک شد
در "  مرگ بر خامنه ای"برانگيخت و شعار 

 . فضای اهواز طنين افکن شد
می کشم می کشم آنکه "مردم ماهشهر، با شعار 

، با آبادان زخمی ، با آبادان "برادرم کشت
مردم خرمشهر، با .  سوگوار همدردی کردند

، "خرمشهر بپا خيز برادرت کشته شد"شعار 
نسبت به فرو ريختن برج متروپل و جانباختن 

شاهين .  تعدادی از مردم آبادان واکنش نشان دادند
و "  مرگ بر خامنه ای"شهر اصفهان، با شعار 

، خشم و انزجار "آبادان آبادان حمايتت می کنيم"
. خود را نسبت به مسببين اين فاجعه اعالم کردند

خوزستان به خون نشسته "مردم اميديه، با شعار 
به "  خوزستان، آبادان تسليت تسليت"و "  است

مردم بهبهان، با .  جمع شهرهای معترض پيوستند
نترسيد نترسيد ما همه "شعارهای ضد حکومتی و 

همدردی خود را با آبادان ابراز "  با هم هستيم
در انديمشک مردم معترض با شعار .  کردند

به حمايت از "  خامنه ای قاتله واليتش باطله"
واکنش جمهوری اسالمی .  مردم آبادان برخاستند

اما در همه شهرها سرکوب و بازداشت و بگير و 
خاصه در آبادان که سرکوب و .  ببند بوده است

دستگيری ها از پنجمين شب فاجعه شدت گرفته و 
 .معترضان زيادی تاکنون دستگير شده اند

در پی فروپاشی برج تجاری متروپل آبادان از 
همان لحظه های اوليه وقوع اين جنايت، دو اتفاق 

به موازات هم در دو سوی اين فاجعه شکل 
مردم داغدار آبادان که تعدادی از عزيزان .  گرفت

خود را در آوار شدن ساختمان متروپل از دست 
داده اند، از همان لحظه های اوليه با اجتماع در 
محل حادثه و سردادن شعار عليه حسين عبدالباقی 

با "  هولدينگ عبدالباقی"و فساد و تبانی های 
مسئوالن حکومتی، به درستی انگشت اتهام را به 

در عوض .  سمت جمهوری اسالمی نشانه رفتند
جمهوری اسالمی بجای همدردی با مردم آبادان و 
سرعت بخشيدن به امر امدادرسانی و گسيل 
تجهيزات امدادی الزم برای نجات جان ده ها 
نفری که در زير آوار باقی مانده بودند، به تعلل، 
دروغ گويی و ارسال يگان های ويژه سرکوب به 

ويدئوهايی که تا کنون در .  محل حادثه  اقدام کرد
شبکه های اجتماعی پخش شده اند، حضور 
سنگين يگان های ويژه را نشان می دهند که با 
تمامی تجهيزات سرکوب به آبادان و شهرهای 

 .مجاور گسيل شده اند
دروغ بافی، انتشار اخبار ضد و نقيض در مورد 
بازداشت، زنده بودن و يا مرگ حسين عبدالباقی 
و اطالع رسانی قطره چکانی از تعداد 
جانباختگان اين حادثه و گسيل نيروهای ضد 
شورش به آبادان از جمله اقداماتی بود که مقامات 
قضايی و مسئوالن استانی و حکومتی جمهوری 
اسالمی از همان ساعات اوليه بروز اين فاجعه 

ويدئوهای منتشرشده نشان می .  در پيش گرفتند
دهند که در نبود نيروهای امدادی الزم، مردم با 

 . بيل و کلنگ و سطل در حال آواربرداری هستند
در واقع، شيوه ای را که جمهوری اسالمی در 
برخورد با اين فاجعه در پيش گرفته است، همانند 
همان شيوه متعارف دروغ بافی و کتمان حقيقت 
در فاجعه سرنگونی هواپيمای اوکراينی توسط 

در اين ميان اما اسناد، .  سپاه پاسداران بوده است
اطالعات و اظهار نظرهای مطرح شده جملگی 
گويای غير استاندارد و ناامن بودن بی چون و 

طبقه  ١٠چرای ساز و کار شکل گيری برج 
متروپل از آغاز تا لحظه فرو ريختن آن در روز 

خصوصا باز پخش مصاحبه .  دوم خرداد است
حسين حافظی، خبرنگاری که يک سال پيش در 
مورد ساز و کار غير استاندارد اين ساختمان 
هشدار داده بود که برج متروپل آبادان پيش از 
بهره برداری فرو خواهد ريخت، که چنين هم 

نکته قابل توجه اينجاست که بعد از فروپاشی .  شد
برج متروپل و جان باختن ده ها نفر از کسانی که 
هنگام وقوع فاجعه در طبقات مختلف اين 
ساختمان حضور داشتند، اکنون بخشی از دست 
اندرکاران دخيل در اين پروژه ادعا می کنند که 
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هزار  ٧٠تا  ۶٠ها بين  مصوب شده، در مغازه

مرغ  اما درواقع قيمت تخم.  شود تومان عرضه می
کاهش نيافته بلکه از سرعت افزايش آن کاسته 

 ٢١مرغ تا  شده است، چراکه  قيمت همين تخم
. هزار تومان بود ٣١تا  ٣٠ای  ارديبهشت شانه

اصطالح کاهش بهای  همين مسئله در مورد به
به گزارش مهر قيمت مرغ .  مرغ هم صادق است

شده، در  تومان تصويب ٨٠٠هزار و  ۵٩که 
هزار تومان  ۴٠های سطح شهر به کيلويی  مغازه

ارديبهشت،  ١١اما همين مرغ در .  رسيده است
٣١  .تومان بود ۵٠٠

ترين نوع  عالوه براين، گزارش مهر بهای ارزان
هر کااليی را ارائه داده است که نمونه آن 

ترين برنج ايرانی است و در عين حال  ارزان
بسياری از کاالهای  ضروری و موردنياز 

اگر بخواهيم تنها .  روزمره  در اين گزارش نيست
 ۴٠کنيم افزايش الاقل  به يک نمونه آن اشاره

روز .  ها و لوازم بهداشتی است درصدی شوينده
ارديبهشت انجمن صنايع شوينده، بهداشتی و  ٢٨

ای در فضای مجازی  آرايشی ايران طی نامه
قيمت محصوالت مختلف اين صنعت :  اعالم کرد

 .درصد افزايش خواهد يافت ٨٠تا  ۵٠از 
رئيس اين اتحاديه در گفتگويی پيرامون اين خبر 

کننده  که آيا به تأييد سازمان حمايت از مصرف
هنوز افزايش قيمت به تأييد سازمان :  رسيده، گفت

توجه اين بود که  حمايت نرسيده؟ اما نکته جالب
ما حتماً نبايد تاييديه به اين صورت : "وی افزود 
گذاری  های قيمت ما بايد تمام روش.  داشته باشيم

را رعايت کنيم و برای اينکه مشکلی پيش نيايد 
بعداً تعاملی هم با سازمان حمايت و بقيه 

دهيم و بعدازآن نرخ رسمی  ها انجام می سازمان
کنيم و  ما قيمت را تعديل می.  کنيم را اعالم می

کنيم آن را به تأييد برسانيم و بعد  بعدازآن سعی می
اکنون با توجه به اينکه مقداری  اعالم کنيم اما هم

بازار با کاهش مواد شوينده مواجه است اجبار 
ايم که قيمتی را با همکاران در نظر  پيداکرده

ها  بگيريم که تعديل قيمت انجام شود تا با سازمان
 .ديگر با نرخ جديد به تعامل برسيم

وی در ادامه در پاسخ به اين پرسش که درصد 
افزايش قيمت برای مواد شوينده پودری و غير 

: پودری که در نظر داريد، چقدر است؛ افزود
های پودری حداقل افزايش نرخ  برای شوينده

 . همچنان ادامه دارد
گزارشی را که هفته گذشته خبرگزاری مهر از 
بررسی وضعيت بازار کاالهای اساسی و اقالم 
ضروری خانوار در فاصله آخرين هفته 

ماه تا هفته اول خرداد انتشار داد، نشان  ارديبهشت
دهد که در همين چند روز بهای کاالها گاه  می

به چند .  يافته است  درصد افزايش ۵٠بيش از 
 .نمونه آن اشاره کنيم

هزار  ۵۵بهای  هر کيلو ران گوساله با افزايش 
قيمت روغن .   هزار تومان رسيد ٢٢٠تومان به 

 ۴٩کردنی يک ليتری، با افزايش   سرخ
هزار تومان  و قيمت روغن  ۶٢هزارتومانی به 

هزارتومانی  ۵٢وپز يک ليتری، با افزايش   پخت
قيمت  پنير ليقوان با .   هزار تومان رسيد ۶۶به 

هزار  ٢٣٠تا  ٢٠٠هزار تومان به  ٩٠افزايش 
گرمی يواف با  ۴٠٠پنير .  تومان افزايش يافت

هزار تومان،  ۴٠هزار تومان به   ٢٠افزايش 
 .افزايش پيدا کرد

هزار  ٨ليتری با افزايش  ١/    ۵چرب  شير کم
 ١/    ۵هزار تومان و  شير پرچرب  ٢٠تومان به 

هزار  ٢٢هزار تومان به  ٨ليتری با افزايش 
  .تومان رسيد

کيلوگرمی پرچرب با  ٢/    ٢قيمت ماست سون 
هزارتومان  ٨٠هزارتومانی به  ٣٠افزايش 

 .افزايش يافت
ً دو برابر شد و با  ١٠٠بهای کره  گرمی تقريبا

هزار تومان  ٢۵هزارتومانی به  ١٢افزايش 
هزارتومانی  ۵بر همين منوال افزايش .   رسيد

 ٢هزارتومانی لوبيا چينی،  ١٣عدس، 
ها کاالی ديگر از نمونه  هزارتومانی پياز، و ده

برنج ، قند و شکر، ميوه و سبزيجات که در اين 
 . اند گزارش نيامده

گونه که گفته شد افزايش بهای  گزارش مهر  همان
کاالها را از هفته پايانی ارديبهشت تا پايان هفته 

از همين رو به دو .  دهد نخست خردادماه نشان می
ها در  قلم کااليی نيز اشاره دارد که گويا قيمت آن

يافته است و  هفته نخست خرداد ماه کاهش
 : نويسد می

هزار تومان در هر شانه  ٧۶مرغ که  قيمت تخم

ً بايد گفت، در طول تمام دوران  داشته که حقيقتا
سابقه  موجوديت جمهوری اسالمی در ايران بی

يک  بهای بسياری از کاالها در طول اين.  است
ماه در مقايسه با فروردين سال جاری نه صرفاً 

در .  چند درصد، بلکه به چند برابر افزايش يافت
تر  توان يافت که پائين اين ماه کمتر کااليی را می

 . درصد افزايش قيمت داشته باشد ٢۵تا  ٢٠از 
ماه که هنوز آزادسازی  در نيمه اول ارديبهشت
نشده بود، موج جديدی از  قيمت آرد و گندم اعالم

فقط بهای بسياری از  نه.  گرانی کاالها آغاز گرديد
کاالها به روال ماه گذشته افزايش يافت، بلکه پی 

اصطالح مرسوم ساالنه بهای  آمد افزايش به
خدمات نيز منجر به افزايش مجدد برخی کاالها و 

 . خدمات گرديد
ً تا  از اول ارديبهشت  ٣۵ماه  کرايه تاکسی رسما

درصد  ۵٢/    ۵بها نيز  اجاره.  درصد افزايش يافت
 .افزايش يافت
ای  درصد، کرايه مسافران جاده ٢۵بليت قطار 

درصد ، بليت  ٣۵درصد، کرايه حمل کاال  ٣٠
درصد  ٣۵تا  ٢۵آرتی  های بی مترو و اتوبوس

درصد  ٢٠٠تا  ۵٠های برق  تعرفه.  افزايش يافتند
قيمت .  درصد افزايش يافت ۴٠٠تا  ۵٠و  آب 

درصد  ٣۶/    ۵هر گيگابايت اينترنت بيش از 
 ٧٠تا  ۶٠های  افزايش ويزيت.رشد کرد

هزار تومان  ١٠٠هزارتومانی پزشکان، الاقل به 
 .رسيد

شورای عالی بيمه سالمت، در راستای تعيين "
، ١۴٠١های خدمات تشخيصی و درمانی  تعرفه
های پزشکی را  درصدی تعرفه  ٢٨/    ۵رشد 

مصوب کرد، اما سازمان نظام پزشکی، آن را 
های  درصدی تعرفه ۶٠امضا نکرد و برافزايش 

 .و عمالً آن را پيشبرد" پزشکی تأکيد کرد
ماه  بهای داروها و خدمات درمانی در ارديبهشت

رئيس انجمن  چنان افزايش يافت  که نايب
"داروسازان به روزنامه خراسان گفت با تغيير : 

 ۵شيوه تخصيص ارز دارو، قيمت برخی داروها 
برابر خواهد شد و در اين شرايط اگر   ۶تا 

 ٩۵درصد فعلی به  ٧٠ای داروها از  پوشش بيمه
درصد نرسد، بار مالی آن روی دوش مردم 

جلوگيری از اين :  دهد وی ادامه می.  خواهد بود
هزار  ١٠٠تا  ٧٠اتفاق، نيازمند چيزی حدود 

گرانی دارو همچنان ."  ميليارد تومان اعتبار است
 .ادامه يافت

سابقه قيمت کاالها از يازدهم  اما گرانی بی
ماه به بعد رخ داد  که کابينه رئيسی   ارديبهشت

.   آزادسازی قيمت گندم و آرد را اعالم کرد
قيمت گندم و آرد موردنياز صنايع و اصناف شش 

های فانتزی و  برابر شد و  قيمت گندم برای نان
از )  درصد ١٢٣٠(برابری  ١٣/    ٣حجيم با رشد 

تورم به .  هزار تومان رسيد ١٢تومان به  ٩٠٠
بالفاصله بهای .  ای افسار گسيخت سابقه نحو بی

ً مرتبط با  برخی کاالها نيزکه توليد آن ها مستقيما
تا  ٢٠٠افزايش بهای آرد بود از نمونه ماکارونی 

پی آمد آن هم افزايش .  درصد افزايش يافت ٣٠٠
عموم کاالها و خدمات بود که کمترين افزايش 

 ١٠٠درصد و در برخی ديگر بيش از  ٢٠ها  آن
روزهای  اين افزايش در تمام.  درصد  بود

ارديبهشت ادامه يافت و در خرداد ماه نيز 

 سابقه و ادعاهای مرکز جعل آمار در ايران گرانی بی
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سابقه و ادعاهای  گرانی بی
 مرکز جعل آمار در ايران

ها نيز  درصد است و برای غير پودری ٢۴حدود 
  .درصد است ۴٠

ها همراه است  پوشيد نيست که اين افزايش قيمت
با افزايش بهای پوشاک ، کاالهای بادوام و حتی 

های مختلفی که هيچيک  وسايل صنعتی به نسبت
با اين اوصاف .  درصد نيست ٢۵تا  ٢٠کمتر از 
 ١٠٠معناست که از افزايش  بهای  ديگر بی

درصدی بيسکويت ، کيک و پفک  و افزايش  
درصدی بستنی و آبميوه، نوشابه و  ۵٠تا  ٢۵

امثالهم صحبت شود که ظاهراً جزء کاالهای 
 ١٠٠شوند، يا به افزايش  فانتزی محسوب می

درصدی کنسرو ماهی و سوس و غيره اشاره 
ها اشاره شد و  همين موارد که تاکنون به آن.  شود

ً به نسبت های مختلف افزايش قيمت را در  قطعا
وضوح جعلی  گيرد، به ها دربر می تمام عرصه

محال .  دهد بودن ادعاهای مرکز آمار را نشان می
است که افزايش نرخ تورم در طول يک سال 

درصد  ۶٠ماه کمتر از  گذشته منتهی به ارديبهشت
و افزايش نرخ تورم ارديبهشت در مقايسه با 

 . درصد باشد ٢٠ماه کمتر از  فروردين
اين افزايش بهای کاالها و نرخ تورم چنان بی 
سابقه است که همين  خبرگزاری مهر چند روز 
قبل از اين  در گزارش ديگری از قول يک منبع 

"آگاه نوشت که مسئولين  دو هفته پيش، هنگامی: 
اقتصادی نظام باز تصميم بر غافلگيری عامه 

شب گرفته و  مردم در آخرين ساعات نيمه
های کاالهای اساسی را باطل کردند، اين  يارانه

ها  گام بر اساس برآوردها بايد باعث رشد قيمت
شد، اما در حقيقت  تا شصت درصد می بين بيست 

ها  ها چهارتا شش برابر باال رفته و گزارش قيمت
حتی حاکی از باال رفتن ده برابر برخی کاالها در 

 ."مناطق مختلف هستند
های  ببينيد چقدر اين تورم افسارگسيخته برای توده

کارگر و زحمتکش  مردم فاجعه به بار آورده 
است که حتی يک عضو کميسيون اجتماعی 
مجلس ارتجاع اسالمی نيز در گفتگو با سايت 

 ٧٠٠با اشاره به افزايش قيمت  ٢۴خبری رويداد 
کاال و خدمات تحت تاثير آزادسازی فقط قيمت 

مرغ، روغن و  چهار کاالی اساسی، مرغ، تخم
 : گويد لبنيات، می

های پنهان زيادی در کشور داريم که  ما يارانه"  
بخش عمده آن در صنايع مادر مثل پتروشيمی، 

ها  چرا آزادسازی قيمت.  است...  فوالد، سيمان و
ها شروع نشد و چرا روندی در  از اين بخش

ً زندگی اقشار ضعيف  پيش گرفته شد که مستقيما
وی سپس با "  جامعه تحت تأثير قرار بگيرد؟

های مجلس  استناد به يک گزارش مرکز پژوهش
های پنهان  گزارش در خصوص يارانه:"افزايد می

هايی که سود عمده آن به جيب  بود؛ يارانه
طور مثال، فرد فعال در  به.  رود ثروتمندان می

تومان حقوق مالکانه به  ۴١٠صنعت فوالد، تنی 
کنم ما، آهن  پردازد و اکنون فکر نمی دولت می
يا مثالً .  ميليون تومان داشته باشيم ١٨زير تنی 

تومان حق  ٢١٠فرد فعال در حوزه سيمان، تنی 
کند، اما همان را  مالکانه به دولت پرداخت می

نکته عجيب ماجرا .  فروشد هزار تومان می ٧۵٠

را ...  اين است که اين فعاالن، برق، گاز، آب و
بعضاً .  کنند ای دريافت می هم باقيمت يارانه

هايی که در مناطق محروم فعاليت  بينيم که آن می
همچنان .  کنند، معاف از ماليات هم هستند می

پرسش اصلی من از دولت سيزدهم اين است که 
های پنهان، برنامه  چرا باوجوداين دست يارانه

 " اقتصادی خود را از نان مردم آغاز کردند؟
گوئی که وی در جريان تصويب بودجه سال 

چرائی مسئله قاعدتاً .  خواب بوده است ١۴٠١
نبايد برکسی و ازجمله همين به اصطالح نماينده 

اش  روشن است که چاقو دسته.  رزن پوشيده باشد
قراری نبوده و نيست که دولت .  برد را نمی

داران  داران از سود سرمايه پاسدار منافع سرمايه
بزند، برعکس، تمام اقدامات اقتصادی جمهوری 

های زحمتکش مردم، برنامه  اسالمی عليه توده
داران   داران در خدمت سرمايه اقتصادی سرمايه

حتی درجايی .  هاست و افزايش سود و ثروت آن
های  خواهد از طريق فشار به توده که دولت می
های خود را تأمين کند، در واقعيت  مردم هزينه
های دستگاه دولتی است که از منافع  تأمين هزينه

داری پاسداری  دار و نظام سرمايه طبقه سرمايه
 . کند می

البته جمهوری اسالمی حتی با فشار کمرشکن به 
حلی برای نجات  های کارگر و زحمتکش، راه توده

پيش از وقوع حادثه هشدارهای الزم را به 
 . مسئوالن مربوطه داده بودند

از جمله رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
يک ماه پيش مهندس :  خوزستان که گفته است

ناظر پروژه متروپل آبادان اخطاريه هايی در 
مورد وضعيت سازه پروژه به مالک و مراجع 

با اين همه و به رغم هشدارهای .  مربوطه داد
داده شده در مورد غير استاندارد بودن ساز و کار 
برج متروپل، از آنجا که يک طرف اين پروژه 
شهرداری آبادان بوده و حسين عبدالباقی نيز با 
شهردار آبادان و استاندار و ديگر مقامات استانی 
و حکومتی اعم از لشکری و کشوری رابطه ای 
آلوده به فساد و رانت خواری داشته است، 
توانسته بدون هيچ مانع و محدويت های اداری 

درست .  پروژه ساختن برج متروپل را پيش ببرد
همانند انفجارهای متعدد معادن در ايران که 
عموما کارگران در روزهای پيش از وقوع 
انفجار، بوی گاز و نشت آن را در داخل تونل به 
مسئوالن مربوطه اطالع می دهند، اما مسئوالن 
نااليق و بی توجه به جان مردم، به دليل فساد و 
رانت خواری حاکم بر نظام، هشدارها را ناديده 

و نتيجه اين بی توجهی به هشدار .  می گيرند
کارگران آن شده است که دست کم طی همين سال 
های اخير ده ها کارگر معدن به کام مرگ رفته 

 .  اند
اکنون وجود فساد و رانت خواری در ساز و کار 
پروژه مجتمع تجاری متروپل آنچنان محرز است 
که حتا دمحم مخبر، معاون اول ابراهيم رئيسی و 
احمد وحيدی، وزير کشور جمهوری اسالمی نيز 

 ۶دمحم مخبر، روز جمعه .  به آن اذعان کرده اند
"خرداد با حضور در آبادان، اعالم کرد فساد : 

 ای عليه رژيم اعتراضات آبادان جلوه ديگری از جنبش های توده

بين پيمانکار، سازنده و دستگاه هايی "  گسترده ای
به وظايف خود "که مجوز داشتند وجود دارد که 

احمد وحيدی نيز روز پنجشنبه ."  عمل نکرده اند
خرداد طی اظهار نظری در مورد فروپاشی  ۵

"ساختمان متروپل آبادان گفته است در متروپل : 
و کسانی که برای کسب ...  يک جنايت اتفاق افتاده

درآمد بيشتر به راحتی با جان مردم بازی می 
اظهاراتی ."   کنند، به هيچ وجه قابل گذشت نيستند

که اکنون دردی را دوا نمی کند و همانند نوش 
داروی بعد از مرگ سهراب صرفا برای تبرئه 

 .نظام بيان می شوند
اينکه ساز و کار برج متروپل آبادان بر بستر 
فساد و رانت خواری کالن حاکم بر جمهوری 
اسالمی به صورت غير استاندارد قرار گرفته 

اينکه .  است، کمترين ترديدی در آن نيست
فروپاشی اين برج يک جنايت عامدانه تلقی می 

اما .  شود، باز هم کمترين ترديدی در آن نيست
منتسب کردن اين جنايت تنها به حسين عبدالباقی 
و تعدادی از افراد دولتی از قبيل شهردار سابق و 
فعلی آبادان تا غالمرضا شريعتی، استاندار سابق 
خوزستان، صرفا پاک کردن صورت مسئله 
برای نجات جمهوری اسالمی از اين مهلکه 

 .است
مردم آبادان اما که اين روزها جلوه ای ديگر از 

ای عليه رژيم را به  های توده اعتراضات جنبش
نمايش گذاشته اند، به درستی انگشت اتهام را به 

مردمی که تنها . سوی جمهوری اسالمی گرفته اند
دلگرمی شان همدردی مردم شهرهای مختلف 
است که اين روزها شجاعانه در کنار مردم 

 . سوگوار آبادان ايستاده اند
 
 

ها و از جمله مهار تورم افسارگسيخته  از بحران
روز  ايم روزبه گونه که تاکنون ديده همان.  ندارد

کشی که  اين مردک آدم.  شود تر می اوضاع وخيم
اکنون در رأس کابينه قرارگرفته است، ادعا 
داشت که نرخ تورم دورقمی سلف خود را 

رسد  رقمی خواهد کرد، اکنون اما به نظر می تک
 .  رقمی بکند که آمده است تا تورم دورقمی را سه

خواهد به قصد  بازی مسخره او هم که گويا می
فريب، مدتی کوتاه به گروه کوچکی از مردم فقير 

 ۴٠٠يا  ٣٠٠و زحمتکش يارانه نقدی  
هزارتومانی به هر نفر بدهد، بيش از آن 
رسواست که حتی بتواند افراد ناآگاه را گمراه 

بيند  هر کوری هم اين را می.  سازد و فريب دهد
که اين مبلغ حتی برای خريد دو کيلو گوشت 

 . گوساله و يا گوشت گوسفند هم کافی نيست
های زحمتکش و تهيدستی که دو هفته پيش  توده

عليه گرانی در چندين شهر دست به شورش زدند 
و چندين روز با مزدوران مسلح رژيم در 

ها مقابله کردند، نشان دادند که ديگر فريب  خيابان
اند  ها پی برده آن.  اين مرتجعين را نخواهند خورد 

که در چهارچوب نظم موجود بهبودی در 
ها رخ نخواهد داد و تا سرنگونی  وضعيت آن

جمهوری اسالمی که با فقر و گرسنگی، زندگی 
 .        ها را تباه کرده است، آرام نخواهند نشست آن
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١از صفحه   

 ای بن بست جمهوری اسالمی در سخنان خامنه

متروپول، وی مجبور شد پيام کوتاهی منتشر 
 .کند، نه از روی ميل که از روی اجبار

ای به مسائل  اش هيچ اشاره او در سخنان طوالنی
مهم جامعه نکرد، آن هم در ديدار با نمايندگان 
مجلس که طبيعتا بايد به مسائل مهم جامعه 

پرداخت که امروز بيش از هر روزی  می
ها فرو رفته، از  جمهوری اسالمی در باتالق آن

تورم و گرانی و بيکاری تا بحران در سياست 
ی  تر اعتراضات گسترده خارجی و از همه مهم

ها و تظاهرات  ای که نمونه ديگر آن شورش توده
تمام .  دو هفته پيش در اعتراض به گرانی بود

توان در يک جمله  اش را می سخنان طوالنی
وظيفه نمايندگان و ديگر مقامات :  خالصه کرد

او که .  ای است حکومت اطاعت محض از خامنه
داند جمهوری اسالمی در لبه پرتگاه قرار  می

اش اين است که چگونه  گرفته، تمام دغدغه
جمهوری اسالمی به بقای خود ادامه دهد و 

تر او  سخنان اخير او و نيز سخنان روزهای قبل
 .بيان روشن همين موضوع هستند

ای نکرد  او نه تنها از معضل معيشتی مردم گله
که برعکس از اقدامات اخير ابراهيم رئيسی در 
محروم کردن مردم از نان قدردانی نيز کرد و از 
همه ارکان حکومتی خواست که از اين اقدامات 

او نه از معضل کمبود آب .  ارتجاعی حمايت کنند
گفت و نه از معضل آلودگی هوا و نه از 

ی  فرونشست زمين، او از معضالت گسترده
او .  ی فقر است هيچ نگفت اجتماعی نيز که نتيجه

نگفت که جامعه در اثر فقر چگونه به قهقرا رفته 
ای هم برای چگونگی مقابله  است و البته او کلمه

هايی که جامعه و حکومت را فرا  ی بحران با همه
: گرفته بر زبان نياورد، دليل آن نيز روشن است

ی  تنها دغدغه.  جمهوری اسالمی راه حلی ندارد
اند اين  ناميده"  وامانده"اين فرمانده که مردم او را 

بود که نبايد از تريبون مجلس اختالفات حکومتی 
های  بيان شود، نبايد مجلسيان در برابر خواست

صيانت از "نشينی کنند، بايد طرح  مردم عقب
تر  را تصويب کرد و از همه مهم" فضای مجازی

" ی فرمانده"اطاعت محض از فرامين 
دهند  هر چند که مردم شعار می.  شان وامانده

 ".سالم وامانده، قبرت شده آماده"
" آزادسازی"گويی طوالنی که از  او پس از قصه

خرمشهر شروع شد، به تعريف و تمجيد از 
ما گفتيم مجلس : "مجلس اسالمی پرداخت و گفت

ای خوششان نيامد، ولی ما  انقالبی يک عده
آيد  ها خوششان می حقيقت را گفتيم، حاال بعضی

حقيقت .  آيد عيبی ندارد ها خوششان نمی بعضی
همين بود که اين مجلس با شعارهای انقالب 

که او هميشه خودش را  جد از آن".  تشکيل شد
اشاره او به ديدار ماه !!  نامد می"  من"و نه "  ما"

بود که از "  دانشجويان عدالتخواه"اش با  گذشته
" مجلس انقالبی"ای خواستند به اين مجلس  خامنه
 .نگويد

ناميدن مجلس دزدان و "  انقالبی"او پس از 
فاسدان و جانيان، شروع به پيچاندن گوش 

شان باشد که بايد از  نمايندگان کرد که حواس
اطاعت محض داشته "  شان ی وامانده فرمانده"

او از مجلسيان خواست تا قوانينی را تحت .  باشند
فشار مردم تصويب نکنند که جمهوری اسالمی 

گاهی آدم : "او گفت.  به عمل به آن نباشد"  قادر"

ميداند که اين قانون را دولت با اين امکاناتی که 
دارد، با اين شرايطی که دارد، نميتواند عمل کند؛ 
ميگويد خيلی خب، من تصويب ميکنم، بگذار او 
عمل نکند، مردم او را متّهم کنند، او را مسئول به 

نه، اين درست .  حساب بياورند که چرا عمل نشد
را بدون پرده "  فرمانده وامانده"منظور ".  نيست

به خواست :  توان  اين گونه فهميد پوشی می
معلمان، بازنشستگان و کارگران برای داشتن 

های مورد نياز انسان تن ندهيد، برای  حداقل
نمونه خواست معلمان شاغل و بازنشسته برای 

ای در  خامنه.  بندی و همسان سازی اجرای رتبه
واقع با اين جمالت گفت که مجلس بايد در اين 
رابطه در کنار کابينه ايستاده و يک صدا با 

 .خواست معلمان مخالفت کند
فرمانده "او در ادامه با حماقتی که درخور همان 

است، مردمی بودن را نه تمکين و "  وامانده
برآوردن خواست مردم که ايستادن در برابر 

فرض کنيد فالن قشر : "مردم معنا کرد، او گفت
ی مجلسيد،  ای دارد، خب شما نماينده يک مطالبه

از مصرف کشور و درآمد کشور مّطلعيد، ميدانيد 
که اين عملی نيست؛ وقتی ميدانيد عملی نيست، 

ی اجرائی يا  منتظر نمانيد که مثالً فالن نماينده
قضائی بيايد بگويد نميتوانيم؛ نه، شما بگوييد 

ممکن است در آن جمعی که مقابل شما ...  نميشود
هستند، دو نفر، سه نفر، ده نفر جماعتی هم 

. بگويند!  »اين هم کاری نکرد!  برو بابا«بگويند 
. ی خودتان عمل کنيد به وظيفه.  شماها بايستيد

: دهد و ادامه می"!!  مردمی بودن يعنی اين
زدگی و  همراهی با مردم، غير از عوام"

َجوزدگی و تحت تأثير های و هو قرار گرفتن 
ترين خصوصيّات امام  يکی از مهم.  است؛ نه

همين بود؛ اگر يک وقتی يک نظری داشت که 
همه با او مخالف بودند و او معتقد بود که اين 
نظر، نظر الهی و شرعی و درست است، 

با من مخالف ]  هم[ی دنيا  ايستاد؛ ميگفت همه می
قرآن هم همين دستور را به پيغمبر .  باشند، باشند

 ".ميدهد
صيانت از "او سپس بدون نام بردن از طرح 

يعنی همان طرح محروم کردن "  فضای مجازی
های اجتماعی که بسيار  مردم از آزادی در شبکه

"مورد عالقه وی است، گفت شما يک قانونی : 
تنظيم ميکنيد، روی آن کار ميکنيد، مطالعه 
ميکنيد، با سر و صدا و هياهو تصويب ميکنيد اّما 
به مردم توضيح نميدهيد که اين قانون چيست و 

خب وقتی توضيح نميدهيد، .  چرا تصويب شده
ای فرصت پيدا ميکنند عليه آن قانون بنا  يک عدّه

شما را از   کنند جوسازی کردن، هياهو کردن و
اينکه در سايتها ...  تصويب اين قانون پشيمان کنند

و در فضای مجازی و مانند اينها عليه ما، عليه 
مجلس، عليه اين مجموعه، عليه اين قانون جنجال 
کنند، نبايد شما را به زانو دربياورد؛ يکی از 

 ".ی انقالبی اين است خصوصيّات نماينده
اش به  ای در بخش ديگری از سخنان خامنه

موضوع دامن نزدن به اختالفات وارد شده و 
يکی از مشکالت کشور ناهماهنگی بوده؛  : "گفت

. ی سه قّوه ناهماهنگی مسئوالن سه قّوه و بدنه
نشينند  حاال گاهی مسئوالن هم با هم رفيقند، می

دُور هم و توافق ميکنند، بدنه توافق نميکند؛ اين 
همکاری ...  ی کشور اشکال ايجاد ميکند در اداره

صميمانه وجود داشته باشد؛ گروکشی نبايد وجود 
معنا نبايد وجود داشته  ی بی داشته باشد؛ معارضه

همکاری صميمانه با دولت، با دستگاه .  باشد
و در ادامه مجلسيان را ".  قضائی، با ديگران

"کند گونه توبيخ می اين يکی از چيزهايی که : 
ی انقالبی نيست، عبارت است از  ی نماينده نشانه

برنامه؛ اين  نطقهای اعتراضی پُرشوِر ميان
اينکه يک نفر بِايستد .  نطقهايی که آقايان ميکنيد

آنجا بنا کند اعتراض کردن، اين اصالً عالمت 
انقالبی بودن نيست؛ عالمت انقالبی بودن اينهايی 

. است که عرض کرديم و چيزهايی از اين قبيل
اعتراض کردن و عصبانيّت به خرج دادن و 

او ".  مانند اينها، اينها عالمت انقالبی بودن نيست
دهد که  چنين به نمايندگان مجلس دستور می هم

قانونی وضع نکنند که کابينه مخالف آن است و 
در انتصاب فرماندار، استاندار و مديرکل از 

 ". دخالت کنيد نبايد"سوی کابينه 
رودربايستی  در انتها نيز به نمايندگان مجلس بی

ام بايد به  چه من تصميم گرفته گويد شما آن می
: او گفت.  صورت قانون درآوريد و نه غير از آن

سياستهای کلّی طبق قانون اساسی به رؤسای سه "
ميشود؛ اين سياستهای  ابالغقّوه يعنی به سه قّوه 

ی  کلّی نظام اسالمی به دولت، به مجلس، به قّوه
قضائيّه ابالغ ميشود که هر کدام وظايفی در قبال 

ی مجلس اين است که  وظيفهاينها دارند؛ 
قانونگذاری را منطبق با اين سياستها انجام بدهد؛ 

 ."معارض با اين سياستها نباشد
طور که در ابتدای مقاله نيز آمد و سخنان  همان
ای آن را به وضوح نشان داد تمام سخنان  خامنه

وی چيزی جز اين نبود که برای حفظ حکومت 
اسالمی همه مقامات از باال تا پايين گوش به 
فرمان او بوده و کامال يکدست در برابر مردم و 

ها  اما واقعيت.  ها برای تغيير بايستند خواست آن
 .چيزی نيست که با سخنان وی تغيير کند

واقعيت اين است که يکی از نتايج بحران سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی که در ابعادی وسيع جامعه 
را فرا گرفته، افزايش شکاف در دولت و طبقه 

اين شکاف با تعميق بيشتر بحران .  حاکم است
بيشتر نيز خواهد شد، بويژه با گسترش 

ای و  خامنه.  اعتراضات و سرتاسری شدن آن
هايی که  توانند با فرمان، واقعيت امثال آن نمی

واقعيت .  هايی عميق دارند تغيير دهند ريشه
غيرقابل ترديد اين است که طبقه حاکم قادر به 

توان  می.  ادامه حکومت به شکل کنونی آن نيست
در برابر سير تحوالت تاريخ موانعی ايجاد کرد تا 

توان آن را  آن را به تاخير انداخت، اما نمی
چنان عميق  امروز اما بحران آن.  متوقف ساخت

گرديده که ضرورت تغيير خود را حتا در ميان 
ای  سخنان خامنه.  طبقه حاکم انعکاس داده است

در ديدار با نمايندگان مجلس اسالمی نيز چيزی 
بست جمهوری اسالمی و ناتوانی  نبود جز بيان بن

هايی که ضرورت تغيير را  آن در مقابله با بحران
 .اند آشکار ساخته
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  ٧درصفحه 

۶ 

های مستقل کارگری و  سرکوب کارگران و تشکل
ای آزادی تشکل  حق پايه صنفی را پايان دهند و به

های جهانی  صنفی و کارگری طبق مقاوله نامه
بيانيه اصول و حقوق بنيادين در "و  ٨٧و  ٩٨
احترام بگذارند و اين حقوق را رعايت و "  کار

های نمايندگی  عالوه بر هيئت.اجرايی نمايند
المللی کار که  کننده در اجالس سازمان بين شرکت

اند، در اين نامه  چند بار مورد خطاب قرارگرفته
 های کارگری هيئتطور مشخص از  سرگشاده، به

کننده در اجالس ساالنه سازمان جهانی  شرکت
شده است موارد فوری زير را  کار نيز خواسته

صورت ويژه در دستور کار اجالس قرار داده  به
ها تمام  و در راستای تصويب و اجرايی کردن آن

 :کاربندند  تالش خود را به
قيدوشرط تمامی اتهامات  رفع فوری و بی)  الف 

تمامی فعالين صنفی محبوس در  منتسب شده به
 .ايران و آزادی تمام دستگيرشدگان

ملزم کردِن دولت ايران به احترام به حقوق )  ب
بنيادين کارگران و معلمان و مزدبگيران درزمينٔه 
آزادی ايجاد و يا پيوستن به تشکل مستقل صنفی 
و کارگری، احترام و رعايت حق آزادی بيان و 

آميز بدون بيم و هراس از  حق تجمع مسالمت
 .دخالت نيروهای امنيتی

بررسی و اقدام در مورد اعزام هيئتی )  ج
المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان  بين

ای،  المللی اتحاديه های بين جهانی کار و فدراسيون
جهت بررسی شرايط نيروی کار در ايران، 

های مستقل صنفی و ديدار از  نشست با تشکل
های  فعالين صنفی زندانی در ايران و خانواده

 .ها آن
ی ايران  تقاضای اخراجِ نمايندگان دولت ساخته)  د

حمايت  مديره سازمان جهانی کار و عدم از هيئت
مديره به دليل  هيئت  ها در اين از انتخاب مجدد آن

المللی و عدم  های بين نقض مداوم مقاوله نامه
ها و  پاسخگويی نسبت به سرکوب متداوم تشکل

 .ای و صنفی در ايران فعالين اتحاديه
ها، ضوابط درونی و حدود  نظر از تالش صرف

اختيارات سازمان جهانی کار، بايد به اين نکته 
کننده در  توجه داشت که نقش اصلی و تعيين

مناسبات درونی و تصميمات اين سازمان در 
های  چراکه هيئت.  داران است دست سرمايه

نفره از کشورهای عضو اين سازمان  ۴نمايندگی 
کنند، شامل  های ساالنه شرکت می که در اجالس

نفر نماينده دولت، يک نفر نماينده کارفرمايان  ٢
البته هر نماينده .  و يک نفر نماينده کارگران است

عنوان مشاور همراه  نفر را نيز به ٢تواند  می
های  اگر کارگران حاضر در هيئت.  داشته باشد

داران نباشند نمايندگی، کارگزار دولت و سرمايه
و واقعاً )  مانند آنچه در جمهوری اسالمی هست(

نماينده کارگران کشورهای عضو باشند، تازه در 
به نفع  ١به  ٣آن حالت، ترکيب هيئت نمايندگی 

نيازی به توضيح نيست که .  داران است سرمايه
نظر و تصميم چنين هيئتی، نظر و تصميم 

افزون براين، سازمان جهانی .  داران است سرمايه
کار برای کنترل رعايت تعهدات کشورهای 

های اين سازمان نيز  عضو و اجرای مقاوله نامه
ای برای کنترل وجود  به فرض اينکه چنين اراده

داشته باشد، فاقد ابزار و قدرت اجرايی است  و 

تواند کشورها را وادار به اجرای مقاوله  نمی
های اين سازمان کند بلکه در بهترين حالت  نامه

تواند اجرای  ايم، می چنانکه مکرر شاهد بوده
از (  های خود را به دولت کشور عضو مقاوله نامه

های   در سال.توصيه کند)  نمونه جمهوری اسالمی
رغم وجود شواهد و اسناد کافی  گذشته نيز علی

درزمينٔه نقض حقوق اوليه کارگران و معلمان که 
شده،  در سازمان جهانی کار به رسميت شناخته

اما اين سازمان به مماشات با جمهوری اسالمی 
پرداخته و يک گام عملی حتی در جهت اجرای 
موازين  معيارهای خود و برآورده ساختن 

. های حقوقی کارگران برنداشته است خواست
صد و  همين سه سال پيش و در آستانه يک

هشتمين اجالس ساالنه سازمان جهانی کار، 
تپه  کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت

به )    ٩٨خرداد  ١۵مورخ (ای در نامه سرگشاده
سازمان جهانی کار، ضمن اشاره به احضار و 

ها تن از کارگران  بازداشت و آزار و شکنجه ده
اين شرکت ازجمله بازداشت و شکنجه اسماعيل 
بخشی، سپيده قليان و علی نجاتی از نقض حقوق 
بديهی کارگران درزمينٔه ايجاد تشکل مستقل 
کارگری و نقض آشکار حقوق بنيادين کار 
شکايت نموده و خواهان آن شده بودند که سازمان 

اما اين .  جهانی کار به اين شکايت رسيدگی کند
گونه اقدام عملی جدی انجام  سازمان هيچ

اسماعيل بخشی هنوز به سرکار بازنگشته و .نداد
سپيده قليان نيز همچنان زندانی و زير شکنجه 

 .است
بنابراين کسی نبايد انتظار داشته باشد که 

های نمايندگی کشورهای عضو سازمان  هيئت
جهانی کار يا خود اين سازمان، به فرض 

فشار قرار  طورجدی تحت جمهوری اسالمی را به
دهند يا گرهی از مشکالت کارگران و معلمان 

ها و کشورهای  در عالم واقعی نيز دولت.  باز کنند
های نمايندگی  عضو سازمان جهانی کار يا هيئت

ً نسبت به اين گونه  اين کشورها عموما

تا .  کنند توجهی می اعتنايی و بی ها بی درخواست
همين لحظه نيز اوضاع بر همين منوال بوده 

 .است
شده در نامه سرگشاده  های مطرح اگر که خواست

های  اخير معلمان و کارگران خطاب به هيئت
کننده در نشست ساالنه سازمان  نمايندگی شرکت

ها و  جهانی کار مورد استقبال اين هيئت
گيرد و اين بديهی  های عضو قرار نمی دولت

ها در ابعاد  است، در عوض اما اين خواست
های  ای از سوی کارگران و اتحاديه بسيار گسترده

نامه .  کارگری  مورد استقبال قرارگرفته است
طور  سرگشاده معلمان و کارگران آنجا که به

کننده در  شرکت"  های کارگری هيئت"مشخص 
اجالس سازمان جهانی کار را مورد خطاب 

های  هيئت.گيری درستی کرد قرارداد، هدف
های کارگری کشورهای  کارگری همراه اتحاديه

ويژه کشور سوئيس و فرانسه، هرساله،  مختلف به
در روزهای برگزاری اجالس ساالنه سازمان 
جهانی کار، در مقابل دفتر مرکزی اين سازمان 

کنند و در  در ژنو تجمعات اعتراضی برپا می
ها و  جلسات تبليغی خود  ها، مصاحبه سخنرانی

ای کارگران  بر ضرورت رعايت حقوق پايه
ويژه در کشورهای عضو اين سازمان تأکيد  به

در اين تجمعات، ضمن افشای بسياری از .کنند می
اقدامات ضد کارگری جمهوری اسالمی ازجمله 

ای کار، از کارگران و  نقض آشکار حقوق پايه
ها برای  های کارگری و حق آن فعاالن و تشکل

کنند و در همان  ايجاد تشکل مستقل حمايت می
حال همبستگی عميق خود را با کارگران و 

های کارگری در ايران اعالم  زحمتکشان و تشکل
با اين اقدامات، موج بزرگی در جلب .کنند می

افکار عمومی نسبت به تضييع فاحش حقوق 
کارگران و زحمتکشان، ازجمله نسبت به اعمال 
فشار و سرکوب کارگران و معلمان و فعاالن اين 

کنند و درواقع از اين طريق  عرصه، ايجاد می
جمهوری اسالمی را زير فشار و مورد مؤاخذه 

 . دهند قرار می
بنابراين قبل از هر چيز بايد برای جلب حمايت 

های کارگری و افکار عمومی  کارگران، اتحاديه

٨از صفحه   

 های ناگزير اجتماعی سناريوسازی، سرکوب و تکان
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۶از صفحه   

٧ 

در يک هفته اخير چندين .  نيرو گذاشت
کنفدراسيون و اتحاديه بزرگ کارگری از 
کشورهای مختلف با صدور بيانيه و ارسال نامه 
به مقامات جمهوری اسالمی، اعمال فشار عليه 
فعاالن کارگری و سنديکايی و بازداشت اعضای 
سنديکای کارگران شرکت واحد و اعضای 

های مستقل معلمان را محکوم نموده،  تشکل
شدگان و همچنين  خواستار آزادی فوری بازداشت

های سازمان جهانی  اجرای مقاوله نامه
اتحاديه کارگران خدمات عمومی .  اند کارشده
های  ، کنفدراسيون اتحاديه)  CCUPE(کانادا 

 ٩٧٠به نمايندگی از )    L.O(کارگری نروژ
هزار کارگر، کلکتيو چند اتحاديه فرانسوی 

، )  CGT(شامل؛ کنفدراسيون عمومی کار 
، اتحاد )  F.S.U (کنفدراسيون متحده سنديکايی

، اتحاد ملی )  Solidar(  سنديکايی همبستگی
، سنديکاهای )  UNSA(سنديکاهای مستقل

های  ، کنفدراسيون اتحاديه)  L.O(کارگری سوئد
موسوم به )    CCOO(   کارگری اسپانيا

ميليون  با بيش از يک"  های کارگران کميسيون"
عضو ، خواهان پايان بازداشت و ارعاب و 

های مستقل  زندان فعاالن کارگری و فعاالن تشکل
معلمان ازجمله اعضای سنديکای کارگران 

های  شرکت واحد و  شورای هماهنگی تشکل
روند حمايت  .  اند صنفی فرهنگيان ايران شده

ای  های کارگری و اتحاديه کارگران و تشکل
کشورهای جهان از کارگران ، معلمان و ساير 

 .فعاالن اجتماعی ايران همچنان ادامه دارد
تهديد و سرکوب و زندان و اعمال شکنجه از 

های اصلی و هميشگی ارتجاع حاکم عليه  حربه
فعاالن کارگری و سنديکايی و فعاالن ديگر 

ارتجاع حاکم اما .  های اجتماعی بوده است جنبش
به اين اکتفا نکرده است و به اتهام زنی، پخش 

سازی و سرانجام  اکاذيب و بهتان و پرونده
سناريوهای ساختگی و اعترافات اجباری نيز 

پرسش اين است که چرا .  متوسل شده است
جمهوری اسالمی دوباره به سناريوسازی عليه 

 معلمان و کارگران روی آورده است؟
اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که جنبش 

های  اعتراضی معلمان طی دو سال اخير،گام
"بسيار بلندی به جلو برداشته است  شورای . 

در "  های صنفی فرهنگيان ايران هماهنگی تشکل
اين دوره، چندين اعتصاب و تجمع سراسری را 

يازده  ١۴٠٠تنها در سال .  سازمان داده است
اعتصاب و تجمع در مقياس تمام کشور برگزار 

شهر و گاه بيشتر در  ١٠٠نموده که معلمان از 
جنبش اعتراضی .  اند اين اعتراضات حضورداشته

معلمان به لحاظ کشاندن شمار بيشتری از معلمان 
ها و  به مبارزه، انسجام بهتر شعارها و خواست

ازلحاظ تشکل يابی آشکارا رشد و ارتقا يافته 
"است به تشکل سراسری "  شورای هماهنگی. 

شده  مورد اعتماد و محبوب معلمان تبديل
تنها در يک سال گذشته، صدها معلم در .است

سراسر کشور به مراکز امنيتی و سرکوب 
. اند احضار و مورد تهديد و بازجويی قرارگرفته

هزاران پيامک تهديدآميز برای منع معلمان از 
. شده است حضور در تجمعات اعتراضی ارسال

های امنيتی عليه فعاالن جنبش  سازی پرونده

های مستقل معلمان حتی  اعتراضی و تشکل
ها تن از فرهنگيان  ده.لحظه متوقف نشده است يک

های صنفی معلمان بازداشت و  و اعضای تشکل
يک از اين اقدامات  اما هيچ.  روانه زندان شدند

سرکوب گرانه، معلمان مبارز و زحمتکش را از 
های قبلی جواب  سرکوب.ادامه مبارزه بازنداشت

نداد و اين بار رژيم با سناريوی ساختگی و 
سناريوسازی بر .توطئه وارد ميدان شد

سازی افزوده شد تا رژيم  از معلمان و  پرونده
های صنفی  شورای هماهنگی و فعاالن تشکل

های بسيار بزرگ و مهمی در  معلمان که گام
رشته  دهی توده معلمان حول يک راستای سازمان

های سياسی و اقتصادی برداشته بود،  خواست
ً آنکه شورای هماهنگی .جويی کند انتقام خصوصا

يازده (با اقدام آگاهانه خود در اول ماه مه
ضمن حمايت از )  ارديبهشت سال جاری

کارگران، با اعالم تجمع سراسری همراه و 
همزمان با کارگران در اول ماه مه، گام بسيار 
مهمی در راستای اتحاد ميدانی کارگران و 

ارتجاع حاکم از ناحيه .  زحمتکشان نيز برداشت
تداوم و تکرار اين تيپ مبارزات که بخواهد 

ای و جنبش  مسير اتحاد و پيوند مبارزات توده
شدت احساس خطر  کارگری را  فراهم سازد، به

های سرکوب قبلی نتوانسته  که با شيوه وقتی.  کرد
های مستقل و مبارزه متشکل معلمان را  بود تشکل

ها  از ميدان خارج کند، به سناريوسازی عليه آن
 .متوسل شد

فقط مبارزه متشکل معلمان .  اما فقط اين نبود
سنديکای کارگران شرکت واحد .  نبود

رانی تهران و حومه و فعاالن اين سنديکا  اتوبوس
که بارها و بارها از اعتراضات خيابانی و 
تجمعات سراسری معلمان حمايت کرده بودند، با 

ارديبهشت  ٢٧و  ٢۶اعتصاب قدرتمند روزهای 
سال جاری، ضربه محکم ديگری  بر رژيم وارد 

با اين اعتصاب که در متن اعتراضات .  ساختند
دهی شد، گام  خيابانی در شهرهای مختلف سازمان

مهم ديگری در راستای پيوند اعتصابات کارگری 
صحبت .  ای برداشته شد و جنبش اعتراضی توده

از پيوند اعتصابات کارگری و جنبش اعتراضی 
های شهری است که اوالً از نيازها و  توده

های گسترش مبارزات فعلی است و  ضرورت
ً برای رژيم حاکم هالکت بار است پس .  ثانيا

اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاالن 
بايستی جزء ديگری از  اين سنديکا نيز می

. بودند سناريوی وزارت اطالعات می
سازی نيز  ها و زندان و پرونده دستگيری

 .شد که شد بايستی شامل هردو بخش می می
شده  چراغ اول و  دوم اين تيپ مبارزات  روشن

چراغ سوم و چراغ های بعدی که .  است
نويدبخش گسترش اين تيپ اعتصاباتی است که  

کند نيز  پيوند کارخانه و خيابان را تسريع می
 .روشن خواهندشد

گرچه ارتجاع حاکم از تشديد سرکوب و کاربست 
انواع ترفندها ازجمله سناريوهای ساختگی عليه 
کارگران، معلمان و ساير اقشار زحمتکش جامعه 

های  دارد، اما اين ترفندها و تالش دست برنمی
برد بلکه  جايی نمی تنها راه به مذبوحانه  نه

بست و زبونی رژيم را آشکارتر  رسوايی، بن
های اقتصادی، سياسی و  بحران.سازد می

های   سياست.  اند تر شده روز عميق اجتماعی روزبه
حکومتی و گرانی روزافزون و فشارهای 

فرسای معيشتی،کارد را به استخوان  طاقت
شدت  اوضاع سياسی جامعه به.  رسانده است
قراری اجتماعی و  تالطمات و بی.  ملتهب است

در .  تشديد تضادها همچنان درحال افزايش است
قرار هر بار با انفجار و  ی  بی شرايطی که جامعه

ای در اين يا آن شهر و اين يا آن مؤسسه و  تکانه
گيرد، در عمق جامعه  ظاهر آرام می کارخانه، به

.  شود تر می تر و متراکم اما اين تالطمات فشرده
ای از قلدری  و  هيچ سناريو و هيچ درجه

های  تواند مانع بروز تکان سرکوب قهری نمی
بزرگ و ناگزير اجتماعی شود که ارتجاع حاکم 

 .اکنون خطر آن را احساس کرده است نيز از هم

 های ناگزير اجتماعی سناريوسازی، سرکوب و تکان



 ٩٧٢شماره   ١۴٠١خرداد    ٩    8

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

١از صفحه   

دهی به اعتراض  درحال شکل"چنين اعالم شد که 
اند،اما اين ادعا و سناريوی  بوده"  و ناآرامی 

گانه بود که  دستگاه امنيتی چنان مسخره و بچه
فقط کمترين حقانيتی را برای سناريو سازان  نه

ايجاد نکرد بلکه با انزجار و نفرت شديد و 
کارگران .بايکوت گسترده مردم ايران روبرو شد

و معلمان البته عليه اين سناريو سازان اعتراض 
نموده و در همين رابطه نامه سرگشاده 

صد  کنندگان در يک آميزی را به شرکت اعتراض
و دهمين اجالس ساالنه سازمان جهانی کار

) ٢٠٢٢ژوئن   ١١ماه مه الی  ٢٧ژنو، (  
در اين نامه ضمن اشاره به سرکوب و .نوشتند

بازداشت گسترده فعاالن جنبش معلمان و فعاالن 

٨ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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جنبش کارگری و سناريوی کاذب و پوشالی 
های نمايندگی  وزارت اطالعات، از هيئت

شده ؛ سرکوب  کننده در اجالس خواسته شرکت
های مستقل صنفی معلمان و کارگران و  تشکل

ها توسط دولت ايران را محکوم کنند ،  اعضای آن
اعتراض خود را نسبت به اين اقدامات 

نمايندگی دولت ايران که   سرکوبگرانه به هيئت
در اجالس حضور دارند اعالم کنند و از دولت 
ايران بخواهند که اقدامات الزم برای آزادی 

قيدوشرط تمام معلمان دستگيرشده،  فوری و بی
فعالين کارگری بازداشتی و معترضان 

شده، را در دستور کار قرار بدهند تا  بازداشت

 های ناگزير اجتماعی سناريوسازی، سرکوب و تکان

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

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

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

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

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

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

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

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود
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 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

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

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


