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تجربه تجمع سراسری معلمان 
 و ادامه ناگزير پيکار

های سرکوب گرانه دولت جمهوری  رغم تالش به
رغم برخی ترفندهای  اسالمی و همچنين به

ً از  بازدارنده گرايشی که افق ديد آن اساسا
های جناح آبرو باخته موسوم به  ديدگاه

رود و خوشبختانه پايگاهی  طلب فراتر نمی اصالح
درميان توده معلمان ندارد،تجمع سراسری 

ها شهر کشور  خرداد درده ٢۶معلمان روز 
 .برگزار شد

ارتجاع حاکم که برای مقابله بافرهنگيان و ايجاد 
سد و مانع در برابر جنبش اعتراضی گسترش 

ها معلم را به بند کشيده اما ناکام  يابنده معلمان، ده
مانده بود، به سناريوسازی عليه فعاالن صنفی و 

اين سياست .  های مستقل معلمان متوسل شد تشکل
های قالبی درزمينٔه  البته گاه با برخی وعده

نامه  دست که آيين بندی و شايعاتی ازاين رتبه
بندی معلمان مشمول تغييرات  اجرای اليحه رتبه

شود تا بلکه به اميدهای واهی درميان  جدی می
دولت ارتجاعی، .  معلمان منجر شود همراه بود

کرد با  فريبکار و سرکوب گر حاکم، تصور می
درپی و تکميل آن با يک  های پی سازی پرونده

تواند فعاالن جنبش  سناريوی رسوای ساختگی می
های آنان را بدنام کند، پرونده  معلمان و تشکل

های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل
ايران را ببندد و بساط اعتصابات و تجمعات 

ها و  دولت و گرايش.  سراسری معلمان را برچيند
اند و هستند  عناصر پرو رژيم براين تالش بوده

که مبارزات معلمان را از خيابان، به مجراهای 
اداری و گفتگوهای فرسايشی با مقامات دولتی يا 

ها محدود و  مجلس کشانده و در اين چهارچوب
 . مقيد سازند

در دستگاه فکری ارتجاع هار حاکم، مجموعه 
ها و ترفندها بايد تأثيرات بازدارنده و  اين تالش

گذاشت و  ارعاب گرانه خود را برجای می
معلمان را از هرگونه مبارزه و حرکت 

انتشار فراخوان .  داشت اعتراضی جدی بازمی

به شکل  ٩۶جنبش بازنشستگان که از سال 
يافته شکل گرفت و نقش  جنبشی مستقل و سازمان

اصلی را  بازنشستگان فرهنگی و تأمين اجتماعی 
اند،  در ايجاد،  ادامه و استمرار آن بر عهده داشته

ها و تجمعات  سال گذشته با راهپيمائی ۵در طول 
شمار و شعارهای راديکال، همواره يکی از  بی

های رزمنده عليه نظم حاکم بر ايران بوده  جنبش
ای بدون  در طول دو سال اخير، کمتر هفته.  است

يک يا چند تجمع و اعتراض بازنشستگان در 
اين جنبش که .  شده است شهرهای مختلف سپری

اکنون نيروی اصلی آن را بازنشستگان تأمين 
خرداد ابعاد  ١۶دهند، از  اجتماعی تشکيل می

ای به خود گرفت، شعارهای آن   گسترده

 

 ترس و وحشت جمهوری اسالمی     
 از تجمع سراسری معلمان     

 

 در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خيابان

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧۵شماره  ١۴٠١خرداد   ٣٠ –سال  چهل و چهار

 "تاکی سرافکندگی يا مرگ يا  زندگی"

ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی از جمله 
کشورهايی است که وقوع حوادث مرگبار در آن، 
از حد وقوع رخدادهای معمول گذشته و به امری 

فجايعی که مدام در .  فاجعه بار تبديل شده است
جای جای کشور تکرار می شوند و هر بار ده ها 
کارگر و کودک و زن و مرد قربانی بی کفايتی 
جمهوری اسالمی و سودبری بی حد و حصر 

 . طبقه سرمايه دار حاکم بر ايران می شوند
آتش سوزی مهيب در کارخانه کربنات سديم 

خرداد ماه  ٢٣فيروزآباد فارس در روز دوشنبه 
، همراه با خارج شدن قطار طبس به يزد ١۴٠١

خرداد و فرو ريختن برج تجاری متروپل  ١٨در 
آبادان در دوم خرداد ماه جاری، از جمله 
جديدترين حوادث فاجعه باری هستند که تنها در 

 . همين يک ماه گذشته اتفاق افتاده اند
در فاجعه انفجار کارخانه کربنات سديم فيروزآباد 
فارس که هفته پيش رخ داد ، در همان لحظه های 

نفر بر اثر برودت  ۴اوليه وقوع حادثه دست کم 
همان روز منابع رسمی .  گاز آمونياک يخ زدند

نفر هم مصدوم شده  ١٠٠اعالم کردند که بيش از 
اين حادثه به دليل نشتی گاز در يکی از چهار . اند

مخزن آمونياک نصب شده در کارخانه اتفاق 
شدت انفجار و گسترش آتش سوزی در اين .  افتاد

کارخانه توليد مواد شيميايی به حدی بود که 
جمهوری اسالمی پس از وقوع حادثه و انتشار 

جم را   -گازهای سمی، محور ارتباطی فيروزآباد 
با وقوع اين .  تا اطالع ثانوی بسته اعالم کرد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 رنج کارگران و زحمتکشان غارت دست
 به نام جراحی اقتصادی 

 

 فاجعه پشت فاجعه، 
 حوادث مرگباری که مدام تکرار می شوند
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٣درصفحه   

خرداد برای برپائی  ١٩شورای هماهنگی در  
خرداد اما  ٢۶تجمع سراسری معلمان در 

ريخت و نشان  محاسبات مرتجعين حاکم را به هم
های مستقل آنان کماکان  داد که معلمان و تشکل

روند احضار و .  درصحنه نبرد حاضرند
های مستقل معلمان بعد از  بازداشت فعاالن تشکل

 ٢۵تا ٢٠از .  انتشار اين فراخوان تشديد شد
های مستقل  خرداد چند ده نفر از اعضای تشکل

های مختلف کشور  معلمان در شهرها و استان
تن  ٢٠تنها در کردستان بيش از .  بازداشت شدند

های مستقل پس از احضار به  از اعضای تشکل
دستگاه .  اداره اطالعات بازداشت و زندانی شدند

سرکوب که شاهد تبليغات گسترده معلمان در 
های اجتماعی و تدارک برگزاری تجمع  شبکه

ها اکتفا  سراسری بودند، به اين حد از دستگيری
خرداد  ٢۶نکردند بلکه با يورش شبانه در شب 

به منازل معلمان، تعداد ديگری را نيز بازداشت 
های وسيع، در صبح روز  اين دستگيری.  کردند

شمار .خرداد به اوج خود رسيد ٢۶
. شده است نفر نيز اعالم ١٠٠شدگان تا  بازداشت

روزرسانی شده معلمان  بر طبق ليست به
خرداد در کانال رسمی شورای  ٢٩بازداشتی که 

تن از معلمان  ٣٣هماهنگی انتشار يافت، هنوز 
ها، وحشت  کميت باالی دستگيری.زندانی هستند

. رژيم از تجمع سراسری معلمان را نشان داد
های  کرد با بازداشت ارتجاع حاکم که خيال می

ای و تشديد سرکوب و سناريوسازی، قادر  فله
های مستقل آنان را مرعوب  است معلمان و تشکل

کند، باشکست و  ساخته و از صحنه حذف می

دولت ارتجاعی حاکم از بيم .ناکامی روبرو شد 
های سراسری و گسترش آن بار ديگر  تجمع

زور و خشونت متوسل شد و با اعزام گسترده  به
نيروهای سرکوب به مراکز تجمع در تهران و 
مشهد و چند شهر ديگر ازجمله شهرهای 
کردستان، سعی کرد با توسل به قوه قهريه، از 

 .تجمع معلمان جلوگيری کند
ارتجاع حاکم و دستگاه امنيتی آن، که انرژی 
زيادی را صرف بازداشت و حبس عناصر آگاه و 

های مستقل معلمان کرده بود، براين  مؤثر تشکل
ها،  خيال بود که با زدن سر و رأس تشکل

گير کند و  سازمان و زمين تواند  آنان را بی می
ها را از هم  تواند درجا، اين تشکل اگر نمی

زند و  ها را به هم می بپاشاند، الاقل سازمان آن
اما .  شود مانع برگزاری تجمع سراسری می

های مذبوحانه و نيات  رغم تمام اين تالش علی
انديش حاکم، تجمع سراسری  شوم دولت تاريک

کم در بيش  معلمان در روز و ساعت مقرر دست
اشغال محل تجمع توسط .شهر برگزار شد ۴٠از 

نيروهای سرکوب و دستگيری حاضرين در محل 
تجمع سراسری .  نيز چندان مثمر ثمر واقع نشد

های  خرداد نشان داد که تشکل ٢۶معلمان در 
مستقل معلمان و ازجمله شورای هماهنگی 

عنوان تشکل سراسری موردقبول معلمان، قائم   به
به فرد نيستند بلکه تابع فعاليت جمعی و از 

دهی درونی نسبتاً خوبی نيز برخوردار  سازمان
بار ديگر به  تجمع سراسری معلمان يک.  هستند

حاکميت فهماند که با سرکوب و فريب و 
سناريوسازی و شکنجه فعاالن جنبش اعتراضی 

های اجباری،  معلمان برای اعتراف گيری
توان روی اصل قضيه سايه انداخت و  نمی

هاست  معلمان مدت.  مسئله را پاک کرد صورت
سازی  خواهان آموزش رايگان و باکيفيت، همسان

حقوق بازنشستگان برمبنای قانون مديريت 
بندی معلمان  خدمات کشوری، اجرای کامل رتبه

معلمان مبارز در تجمعات سراسری خود .  هستند
بارها خواستار برچيدن آموزش پولی و جلوگيری 
از کااليی سازی آموزش و پروش و اجرای کامل 

اما دولت و وزارت .  اند بندی شده رتبه
ها را نپذيرفته و  وپرورش آن اين خواست آموزش

تر به معلمان پاسخ داده  با سرکوب بيشتر و خشن
توانند بيش از  اين صبر و  معلمان نمی.است

کارد به .  مشقات و تنگناهای عديده را تحمل کنند
"استخوان رسيده است ميرد، ذلت  معلم می. 

شدت پايين و ناکافی  حقوق معلم به".  پذيرد نمی
کم باالی خط فقر  معلم خواهان حقوقی دست.است
کلی نارسا و  وضعيت بيمه معلمان نيز به.  است

معلمان خواهان بيمه کارآمد .  ناکارآمد است
اين حق مسلم معلمان است که تشکل .  هستند

تشکل يابی حق مسلم معلمان .مستقل داشته باشند
خواهد ناظر تبعيض و نابرابری  معلم نمی.  است

خواهد شاهد بند و زندان همکاران خود  باشد، نمی
روست که فرياد  ازاين.  و ديگر زحمتکشان باشد

معلم بپا "، "  معلم زندانی آزاد بايد گردد"زند  می
 "!خيز برای رفع تبعيض

ترين  خرداد از پشتوانه مهم ٢۶تجمع سراسری 
های مستقل معلمان برخوردار بود که با  تشکل

هايی از فراخوان شورای هماهنگی  صدور بيانيه
های  افزون بر سازمان.پشتيبانی کرده بودند

سياسی چپ و کمونيست، سنديکای کارگران 
تپه،  شرکت واحد، سنديکای کارگران نيشکر هفت

دهی اعتراضات کارگران پيمانی  شورای سازمان
نفت، چندين تشکل بازنشستگان و همچنين 

هايی از دانشجويان نيز از اين تجمع  گروه
سراسری و مطالبات معلمان حمايت کرده 

) خرداد ١٩(گرچه از روز انتشار فراخوان.بودند
تنها يک هفته ) خرداد ٢۶(تا روز برگزاری تجمع

مهلت برای تبليغ و بسيج نيرو در شهرهای 
های   مختلف وجود داشت، اما معلمان و تشکل

ها توانستند در همين فاصله تبليغات  مستقل آن
. های مجازی سازمان دهند ای را در شبکه گسترده

توان انکار کرد که تجمع سراسری  همه نمی بااين
خرداد نسبت به تجمعات پيشين  با افت نسبی  ٢۶

. کننده همراه بود تعداد شهرها و معلمان شرکت
گرچه هنوز آمار دقيقی از سوی شورای 

نشده است اما اگر اين واقعيت را  هماهنگی اعالم

در نظر بگيريم که بسياری از تجمعات سراسری 
شهر را دربر  ٢٠٠تا  ١۴٠٠معلمان در سال 

گرفت،تجمع اخير از اين خصوصيت  می
چهارم اين تعداد تقليل  برخوردار نشد و به يک

افت نسبی تعداد شهرها و جمعيت .  يافت
نظر از عامل سرکوب و  کننده، صرف اعتراض

های بسيار گسترده اين  ارعاب شديد و دستگيری
ً به  واقعيت را اثبات کرد که نمی توان صرفا

های  تبليغات و تالش برای بسيج نيرو در شبکه
بايستی با  ها را می اين تالش.مجازی بسنده کرد

های سازمانی و تشکيالتی واقعی و  ارتباط
غيرمجازی تکميل نمود آن را گسترش داد و 

ويژه بايد تا حد امکان ارتباط  به.  تحکيم کرد
ارگانيک و فعال و محکمی ميا ن شورای 

ها  های مستقل شهرها و استان هماهنگی و تشکل
های مرتبط  شورای هماهنگی و تشکل.  ايجاد کرد

های  بينی آموزند که بايد پيش با آن به تجربه می
ها مورد هجمه  الزم برای شرايطی که اين تشکل

گيرد و  دستگاه سرکوب و اطالعاتی قرار می
های موجود را ولو  فعاالن و عناصر مؤثر تشکل

های  طور موقت به بيرون  از دايره فعاليت به
آورده و برای آن  کند به عمل هماهنگ پرتاب می

تجمع سراسری اخير معلمان .انديشی کند چاره
نشده در اين  نشان داد که هنوز کارهای انجام

زمينه بسيار است و برای کشاندن تعداد هرچه 
بيشتری از معلمان به صحنه مبارزه، وظايف 

 .سنگينی بردوش معلمان آگاه و پيشرو قرار دارد
رسد بايد  نکته بسيار مهم ديگری که به نظر می

روی آن مکث و دقت بيشتری صورت گيرد، 
شکل مبارزه و نحوه برخورد با نهادهای 

. حکومتی مانند کابينه و مجلس و امثال آن است
بسيار مهم است که شورای هماهنگی مثل گذشته 
هوشياری خود را در اين زمين حفظ کند و به 
نحوی برخورد نشود که شائبه توهم به اين نهادها 

فراموش نکنيم که حاکميت و نهادهای .  ايجاد شود
حکومتی وظايف خود را در چهارچوب نظم 
موجود و منطبق بر قوانينی که حافظ منافع طبقه 

اگر در برخورد با .  دهند حاکم هست انجام می
وجود "  تفکر سرکوبگرانه"معلمان و کارگران 

دارد، اين عيناً برخاسته از منافع طبقه حاکم و در 
وظايف "الزم نيست هر بار.  انطباق با آن است

دولت و حاکميت را به آن يادآوری کرد "  قانونی
و بعد هم در انتظار اين نشست که برخوردهای 

ً تغيير کند "جاری ماهيتا نرود ميخ آهنين در ! 
شده  های زيادی در اين زمينه انجام تالش"!  سنگ
ها ارسال و  شده نامه طومارها نوشته.  است

شده ولی تاکنون هيچ  گفتگوهای زيادی انجام
ای در برنداشته است و بعدازاين نيز چنين  نتيجه

وحقوق معلم اگر قرار بود از اين  حق.خواهد بود
طريق و با نصيحت حاکميت به دست آيد، تاکنون 
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در همبستگی با اعتراضات 
 بازنشستگان در خيابان

 
در   مدتها است که بازنشستگان هر يکشنبه

شهرهای مختلف عليه تهاجم رژيم سرمايه داری 
جمهوری اسالمی به سطح معيشت خود اعتراض 

سان سازی حقوق و مزايا و عليه  کرده و برای هم
که نتيجه -های بازنشستگی   تاراج منابع صندوق

. آيند به خيابان می   -کار انها بوده است
بازنشستگان همه جا در کنار کارگران، 

های اعتراضی برای  فرهنگيان، خيزش
های محيط زيستی  نان،آزادی و تخريب

حضورمداوم داشته و از پيشگامان مبارزه 
بسياری از فعالين بازنشستگان .   اند طبقاتی بوده

يابی اعتراضات،  نيز به جرم تالش برای سازمان
همانند اسماعيل گرامی، ژاله روح آزاد و ديگران 

حضور .  اند با احکام سنگين و زندان مواجه شده
چشم گير و فزاينده زنان در اعتراضات 
بازنشستگان نيز نمادی است از نقش فزاينده زنان 
زحمتکش در سطوح مختلف اجتماعی، سياسی و 

ها برای گسترش اجتماعی جنبش  عامليت آن
 .زنان

فاصله نجومی بين دريافتی بازنشستگان با سطح  
  ی ها، زمينه تورم و افزايش عمومی قيمت

سان سازی  اعتراضات بازنشستگان برای هم
ها در  حقوق و مزايا را افزايش داده و آن

حضور در .  اند شهرهای مختلف به خيابان آمده
خيابان و آماج قرار دادن جسورانه جمهوری 

ای از جنبشی سياسی عليه  اسالمی، نشانه
داری  هايی است که ريشه در نظام سرمايه برنامه

اپوزيسيون راست که تالش دارد از .  دارد
های اعتراضی نمدی  برای کاله  خود  جنبش

ی اعتراضات  بدوزد، با وارونه نمايی زمينه
اجتماعی و طبقاتی بازنشستگان، اما در عمل 

ما .  کند های نئوليبرالی را دنبال می همين سياست
شورای همکاری نيروهای چپ و "در 

همراه ديگر نيروها و گرايشات  به "  کمونيست
کمونيست و انقالبی  ضمن همبستگی با 
اعتراضات بازنشستگان، از کارگران، فرهنگيان 

خواهيم که از مبارزات  و ساير اقشار معترض می
 . بازنشستگان حمايت کنند

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری

 جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب : امضاها 
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اين شيوه برخورد و اين نحوه نگاه به مسائل  
تواند تأثيرات مثبتی بر توده معلمانی که از  نمی

دست حاکميت و قوانين موجود، جان به لب 
بسا به دوری يا انفعال  اند داشته باشد، چه شده
های موجود يا عدم رويکرد نيرو و  های تشکل پايه

عدم استقبال شمار بيشتری از توده معلمان از اين 
 .ها نيز منجر شود تشکل

تر و جامع   البته ارائه تحليل و ارزيابی دقيق
دراين زمينه بر عهده فعاالن و معلمان آگاه و 

هاست که مسائل را  های مستقل آن پيشرو و تشکل
جا دارد کم و کيف تجمع .کنند از نزديک دنبال می

خرداد و علل کاهش نسبی شهرها  ٢۶سراسری 
کننده در آن مورد ارزيابی  و معلمان شرکت

بندی از آن راه  تری قرار بگيرد و جمع دقيق
 .گشای مبارزات بعدی باشد

پيش از آنکه اين مطلب را به پايان ببريم، الزم 
کنيم و آن،  است به يک نکته مهم ديگر نيز اشاره

. روحيه اعتراضی و مبارزاتی معلمان است
معلمان و )  خرداد ٢۶تا  ١٩از (ای که دريک هفته

ها مهلت تبليغ داشتند،  های مستقل آن تشکل
های اجتماعی  ای را در شبکه تبليغات گسترده

ها  سازمان دادند و با تهيه و پخش گسترده ده
های جالب و طرح مطالب  تراکت و تيزر و کليپ

و شعارهای راديکال به استقبال تجمع سراسری 
تا جان داريم در کنار :"  شعارهايی چون.شتافتند

" ،"يکی برای همه، همه برای يکی"  ،"هم هستيم
همه می آييم، باشکوه "  ،"پيروزی از آن ماست

از "  ،"در ايران طوفانی درراه است"  ،"آييم می
اين عبارات .  و غيره"  خرداد حماسه بسازيم ٢۶

دهنده روحيه اعتراضی  و شعارها درواقع بازتاب
های  باالی معلمان است هرچند توسط تشکل

افزون بر .  ها عنوان نشده باشد رسمی آن
های مجازی و اين شعارهای راديکال، يک  شبکه

انگيز آشنا و بسيار راديکال نيز در  شعار خاطره
پيمايی معلمان اهواز مطرح شد که  تجمع و راه

دهنده روحيه اعتراضی  اين شعار نيز بازتاب
معلمان، شرايط کنونی جامعه و  خواست و 

کنيم  زير بار ستم نمی."  گرايش به تغيير آن است
کيست "!  کنيم در ره آزادگی زندگی، جان فدا می

که نداند اين شعر و شعاری است که توسط توده 
عليه رژيم ديکتاتوری  ۵٧مردم در دوره قيام 

های  ها بعد در خيابان شاهنشاهی مطرح شد و سال
شهر اراک بر زبان کارگران آگاه و مبارز هپکو 
جاری شد و امروز، معلمان شاغل و بازنشسته 

همين .اند اهوازی پرچم آن را به اهتزاز درآورده
ها و شعارهاست  روحيه و همين سطح از خواست

که بازگوکننده وضعيت فعلی معلمان است و 
برای جلب توده معلمان به مبارزه کشش ايجاد 

های  بديهی است که تالش فعاالن و تشکل. کند  می
مستقل معلمان بايستی در جهت ارتقای آن باشد نه 

 .تقليل آن
 

 

تواند فاکتور مهم و  آنچه می.آمده بود دست به
کننده باشد، اتحاد و استمرار مبارزه متشکل  تعيين

تنها با .  دهی اعتصابات سراسری است و سازمان
مبارزه متشکل و اعتصابات و تجمعات گسترده و 

توان دولت و وزارت  سرتاسری است که می
 . نشينی واداشت وپرورش آن را به عقب آموزش

شورای هماهنگی در قطعنامه پايانی تجمع 

ما به دولت و "  نويسد خرداد می ٢۶سراسری 
 -المللی را  حاکميت، وظايف قانونی داخلی و بين

يادآوری    -ها تعهد داده است که نسبت به آن
کنيم و  منتظر اقدامات عملی در جهت برچيده  می

شدن تفکر سرکوبگرانه در برخورد با فعاالن 
مردان و  ما دولت.صنفی و ساير معترضين هستيم

مجلس نشينان را به عقالنيت، منطق و قانون 
کنيم و معتقديم اگر خالف اين رويه  توصيه می
های  عالوه بر سست کردن پايه...  عمل نمايد

حکومت، اعتماد مردم را نيز، از دست خواهد 
 ."داد

" مردان و مجلس نشينان دولت"عقالنيت و منطق 
دولت و !  کنند همين است که دارند به آن عمل می

شناسند و  حاکميت زير و باالی قوانين را نيز می
با توصيه من و شما منطق و عقالنيت خود را 

توان و نبايد مرکز  نمی.  کنند عوض نمی
 های  مبارزاتی را فعاليت

مجاری قانونی گذاشت و خواسته يا ناخواسته به 
هيچ "دولت و حاکميت. "  اميدهای واهی دامن زد

باکی ندارند از اينکه اعتماد مردم را از دست 
ً  هنوز چيزی به نام اعتماد  بدهند، اگر که اساسا

از کدام اعتماد و کدام مردم !   مانده باشد باقی
شود؟ مگر مردم غير از کارگران،  صحبت می

معلمان ، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان و 
ها رژه  ها هستند که هرروز  در خيابان امثال اين

جمهور و  روند و عليه دولت و مجلس و رئيس می
ً مردم هنوز به  غيره شعار می دهند؟ آيا واقعا

دولت و مجلسيان اعتماد دارند؟ نه اين نحوه 
واقعيت .  برخورد شايسته شورای هماهنگی نيست

اين است که مردم و در پيشاپيش آن  کارگران و 
گونه اعتمادی به  هاست هيچ زحمتکشان مدت

فقط اعتمادی ندارند  دولت و مجلس ندارند و نه
بلکه برای برچيدن بساط آن دست به اقدامات 

 .اند عملی و راديکال زده

 تجربه تجمع سراسری معلمان و ادامه ناگزير پيکار
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١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 "تاکی سرافکندگی يا مرگ يا  زندگی"

 . تر شد و پای به مرحله نوينی نهاد راديکال
بازنشستگان که در شرايط امروز ايران با فقری 

کنند، طيفی از  کمرشکن زندگی را سپری می
بازنشستگان تأمين اجتماعی، کشوری و لشکری 

هايی ميان  دهند که گرچه تفاوت را تشکيل می
ها به لحاظ سطح زندگی  و درآمد وجود دارد،  آن

های باالی دستگاه  استثنای بازنشستگان رده اما به
اند  بوروکراتيک و نظامی ، در اين نقطه مشترک

ً در شرايط معيشتی وخيمی به سر  که عموما
ها در  برند و حقوق ايام بازنشستگی آن می

سال و  به وضعيتی که تورم، افسارگسيخته و سال
آوری به خود گرفته است،  ماه رشد حيرت به ماه
ها را  وجه کفاف تأمين نيازهای خانواده آن هيچ به

در اين ميان بيشترين فشار مادی و .  دهد  نمی
ويژه بر دوش بازنشستگان تأمين  معيشتی به

اجتماعی و فرهنگی است که در چندين سال اخير 
طور مداوم و مستمر برای بهبود وضعيت  به

معيشتی خود در حال مبارزه و حضور در 
های خيابانی  تجمعات اعتراضی و راهپيمايی

ها يا  رغم اين مبارزات، اما مطالبات آن به.  اند بوده
کلی پاسخ نگرفته يا به شکلی ناقص و  به

 . بريده اجراشده است سرودم
هايی از  سازی حقوق گروه هنوز خواست همسان

هنوز معضل .  نيافته است بازنشستگان تحقق
نشده و  کامل درمانی بازنشستگان حل بيمه

يافته بار  های درمانی که مدام افزايش هزينه
سطح نازل حقوق، .  سنگينی بر دوش آنها است

يک معضل عمومی و جدی  بازنشستگان و 
در چندين سال گذشته .  بگيران است مستمری

افزايش ناچيز حقوق ساالنه بازنشستگان حتی 
. کننده نيمی از نرخ رشد تورم نبوده است جبران

ميليون  ١٨اکنون خط فقر از  که هم درحالی
تومانی که يک سال پيش از سوی کارگران اعالم 
گرديد، فراتر رفته است، حقوق اکثريت بسيار 

بگيران حتی به  بزرگ بازنشستگان و مستمری
امسال اما  .  رسد ميليون تومان نيز نمی ١٠

بارتر از  وضعيت معيشتی بازنشستگان  فاجعه
اکنون نرخ  که هم درحالی.  های گذشته است سال

درصد رسيده،   ٧٠تا  ۶٠رشد تورم به حدود 
يافته  درصد افزايش ١٠بازنشستگان تنها   حقوق
تاجايی که به بازنشستگان تأمين اجتماعی .  است

شود، شورای عالی کار که متشکل از  مربوط می

داران و نمايندگانی از  نمايندگان دولت، سرمايه
رغم  های دولت ساخته کارگری است، به تشکل

های زندگی و کاالهای موردنياز  که هزينه اين
روزمره کارگران در برخی موارد چند برابر 

شد،  ظاهراً تصويب کرد که حداقل دستمزد      
درصد  ٣٨درصد  و ساير سطوح،   ۵٧/    ۴

افزايش يابد و بر همين منوال ميزان مستمری 
بگيران  تأمين اجتماعی  بازنشستگان و مستمری

اما کابينه رئيسی و وزير کارش زير . افزايش يابد
همين مصوبه نيز زدند و اعالم کردند که دستمزد 
و حقوق ساير سطوح تنها ده درصد افزايش 

عالوه بر اين، مبلغ حق مسکن .  خواهد يافت
هزار  ۵۵٠هزار تومان به ۶۵٠مصوب از 

 . تومان  کاهش يافت
الم شد،  ١۵اين تصميم دولت که روز  رداد اع خ

اعی را  م خشم و اعتراض بازنشستگان تأمين اجت
خت ن از  ١۶از روز .  برانگي زاران ت رداد ه خ

ر  ار مرگ ب ا شع ی ب بازنشستگان تأمين اجتماع
ن و  ا ک کت را ره ل م ن م رئيسی، رئيسی حيا ک

د  شعار عليه ديگر مقامات دولتی به خيابان دن ها آم

زجار خود از    و با راهپيمايی و تجمع نفرت و ان
د ن راز داشت ی اب ان .  مقامات دولت ی چن ت ارضاي ن

ز  ي ر  ن ارگ ه ک ی خان ت گسترده بود که تشکل دول
رد و تالش  الم ک ت اع دام دول خود را مخالف اق
ع از  ان رد و م ي نمود ابتکار عمل را در دست گ

ی ائ م ي پ داوم راه ی و  ت ان اب ي ات خ ع م ج ا و ت ه
ردد . شعارهای راديکال بازنشستگان عليه رژيم گ

ش  ب ن م ج س ي ال ک د و رادي ن رش ت اي وانس ت ا ن ام
د ن ار ک ه ان را م گ ت س ازنش ا .  ب ات ب راض ت اع

ت اف ه ي م ادام ان .  شعارهای ضد رژي گ ازنشست ب
ی و   س ي ه رئ ن ي اب ه ک وری مصوب خواستار لغو ف

ار در  اجرای بی ی ک ال درنگ مصوبه شورای ع
زان  ي ه م وق ب ق ش ح زاي ورد اف د، ٣٨م درص

ل  ام رای ک ن، اج ک ق مس ل ح ام ت ک رداخ پ
ان س م وق ه ق ازی ح رای  س ا و اج د ٢۵ه درص

 .شدند ١۴٠٠سازی حقوق سال  باقيمانده همسان
رده در هفته  راضات گست ر و  ای که گذشت اعت ت

ود شعارها، راديکال ل ب ب م.  تر از هفته ق ه ن  م ري ت
ه  ازنشست زاران  ب ی ه اي م ي اين اعتراضات راهپ

ه  اهواز در روز سه ب ار  ٢۴شن ا شع " خرداد ب
" حسين حسين شعارتون، دروغ و دزدی کارتون 

بود که تمام دستگاه فريب، دزدی  و سرکوب را 
 .   ها به محاکمه کشيدند در خيابان

خرداد نيز برای چندمين روز  ٢۵روز چهارشنبه 
ای  متوالی بازنشستگان تأمين اجتماعی در استان ه

ها  گيالن، زنجان، خوزستان و کرمانشاه به خيابان
ش  زاي ه اف وب الح مص ار اص ت واس د و خ دن آم

 .ها شدند مستمری
ه  گان خطاب ب ازنشست ان دورود، ب در شهرست

ی" ابراهيم رئيسی شعار  د  شش کالس ب ن سواد، گ
 .سر دادند" زدی به اقتصاد

ان  تجمع اعتراضی و راهپيمايی بزرگ بازنشستگ
داری  شهرهای دو  ان ت ل اس تأمين اجتماعی مقاب

ان( رود  ت رس ان ل ت ر، در )  اس ت وش وش، ش ش
راضات  خردادماه  نمونه٢۵ ری از اعت گ های دي

ان .  پردامنه  اين روز بود گ ازنشست ر ب در شوشت
 ".وعده وعيد کافيه سفره ما خاليه"فرياد زدند 

زار  اوز از دو ه ج ت دداً م ج ن روز م ي م در ه
ار  ع ا ش واز ب ه در اه ت س ازنش ی" ب م،  م ي گ ن ج

ورم، " " گيريم ميريم، حقمونو پس می می گرانی، ت
ه " " بالی جان مردم ن ب نه مجلس، نه دولت، نيست

ت ل ر م ک ر !"  ف راب د و در ب ردن ی ک اي م ي پ راه
د ع زدن جم ه ت داری دست ب ان رم . استانداری و ف

ش  آن زاي ار اف ت واس ا خ وب  ٣٨ه دی مص درص
ن  شورای عالی کار نه ي فقط برای بازنشستگان تأم

ان کشور  گ ازنشست ام ب م رای ت اجتماعی بلکه  ب
 . شدند

م ی  ه گ ت س ازنش دوق ب ن ان ص گ ت س ازنش ان ب زم
ک ان د ب ن ت وس ي ش پ ب ن ن ج ه اي ز ب ي ا ن ن .  ه اي

دوق  ن ر ص راب ران در ب ه ان در ت گ ت س ازنش ب
د  بازنشستگی بانک ردن ها در منطقه ونک تجمع ک

ی بی" و خطاب به مقامات شعار  رف، ب رف ش " ش
 . سر دادند

ه  ت ف اعی در ه م مبارزات بازنشستگان تأمين اجت
ه دارد ان ادام چن ه .  جاری نيز هم ب  ٢٨روز شن

 خرداد هزاران بازنشسته ازجمله در  
واز،  وش،اه ت،  ش ران،رش ه ان ، ت رم ک
ای  اره ا شع بندرعباس، زنجان، آبادان، شوشتر ب

ت" ل ه م ن ب گ ي ت دروغ م م دول " " هم مجلس ه
ردم " "  وعده وعيد  کافيه ، سفره ما خاليه دولت م

ظاهرات "  فريب حق ما را پس بده جمع و ت به ت
د ان در ."   روی آوردن گ ت س ازنش ر ب ت وش در ش

تاکی سرافکندگی يا مرگ "  راهپيمايی خود شعار 
 .سر دادند" يا  زندگی
 ٢٩شنبه  ها روز يک ها و راهپيمائی اين تجمع

خرداد  نيز در کرمانشاه، رشت ، شوشتر ، 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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حادثه، فضای منطقه به شدت امنيتی شد، 
سانسور خبری در مورد اين اتفاق بر کشور 
حاکم شد و رسانه ها از هرگونه اطالع رسانی و 
درج خبر در مورد جزئيات حادثه و ميزان تلفات 

به تدريج تعداد مصدومين باال رفت .  آن منع شدند
تن  ١۴٩و بر اساس آخرين خبر رسمی دست کم 

در فضای امنيتی ايجاد شده، به .  مصدوم شده اند
رغم اينکه منابع رسمی اعالم کردند کسی در اين 
حادثه کشته نشده است، اما گزارش های مردمی 
از جان باختن برخی مجروحان انفجار در مجتمع 

 . کربنات سديم فيروزآباد خبر دادند
 ۴کارخانه کربنات سديم فيروزآباد با داشتن 

افتتاح شد  ١٣٩٩مخزن آمونياک، در مرداد ماه 
کارگر در دو شيفت  ٣٠٠٠و با به کارگيری 

طبق گفته مديرکل .  کاری، آغاز به کار کرد
مديريت بحران استانداری فارس به هنگام وقوع 

کارگر در اين مجتمع بزرگ  ١۵٠٠انفجار 
شدت انفجار به .  شيميايی مشغول به کار بودند

حدی بوده که يک مخزن بزرگ آمونياک به کلی 
به دليل شدت انفجار، ميزان .  از بين رفته است

گستردگی نشر گاز سمی آمونياک و تعداد باالی 
کارگرانی که در لحظه وقوع حادثه در کارخانه 
مشغول به کار بودند، مطمئنا تعداد مصدومين 
اين حادثه از آمارهای  رسمی بيشتر بوده و به 
طور قطع تعدادی هم جان خود را از دست داده 

از آنجا که کارخانه کربنات سديم فيروزآباد .  اند
همانند برج متروپل در آبادان، مجتمعی تازه 
تاسيس بود، بنابر اين نشت گاز و انفجار و آتش 
سوزی مهيب در اين کارخانه را بايد به حساب 

ساز .   غير استاندارد بودن ساز و کار آن گذاشت
و کاری معيوب که در پی سودبری بی حد و 
حصر صاحب اين مجتمع، رانت خواری و تبانی 
او با مسئوالن دولتی، فاجعه ای اين چنين 
هولناک را بر سر کارگران اين مجتمع توليد 

 . شيميايی آوار کرد
در فاجعه فرو ريختن برج متروپل آبادان، طبق 

نفر از زير  ۴٣آمارهای رسمی، دست کم جنازه 
آوار بيرون کشيده شد و ده ها نفر ديگر هم 

ساختمانی که بخش هايی از .  اعالم شدند"  مفقود"
آن يک سال پيش افتتاح و بخش های ديگری 
هنوز تکميل نشده بود و لذا  تعدادی از کسانی که 
در اين فاجعه جان باختند، کارگرانی بودند که به 
هنگام فرو ريختن ساختمان، در آن مشغول به 

نظر به اينکه از افتتاح اين برج .  کار بودند
تجاری بيش از يک سال نگذشته بود و پيش از 
افتتاح اين ساختمان هم کسانی نسبت به فرو 
ريختن آن هشدار داده بودند، لذا فرو ريختن برج 
متروپل در آبادان نه تنها يک حادثه نبود، بلکه 

فاجعه ای مرگبار که اين چنين .  يک فاجعه بود
جنايتی .  هولناک بر سر مردم آبادان آوار شد

عامدانه که صاحب برج در همدستی و رانت 
خواری با مسئوالن دولتی بدون رعايت حداقل 
های استاندارد ساختن چنين برجی، دست کم 

 .  نفر از مردم آبادان را به کام مرگ فرستاد ١٠٠
در حادثه خروج قطار مسافربری طبس به يزد 

خرداد ماه جاری بر اثر  ١٨که روز چهارشنبه 
تصادم قطار با يک بيل مکانيکی متوقف شده 
روی ريل اتفاق افتاد، شدت حادثه به حدی باال 

بر اساس .  واگن از ريل خارج شد ۵بود که 
گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا، در اين حادثه 

نفر هم مصدوم  ٨۶نفر کشته و  ١٨دست کم 
 . شدند

انفجار در پااليشگاه نفت تهران در پنجم آبان 
، آتش سوزی در ساختمان پالسکو و فرو ١٣٩۶

ديماه  ٣٠ريختن کامل اين مجتمع تجاری در 
، آتش سوزی در دبستان دخترانه شين آباد ١٣٩۵

، انفجار در پادگان امام ١٣٩١پيرانشهر در سال 
، خارج شدن ١٣٨٩مهرماه  ٢٠علی خرم آباد در

و  ١٣٨٢قطار نيشابور از ريل در بهمن ماه 
 ٢۶تصادف اتوبوس دانش آموزان المپيادی در 

، تنها چند نمونه برجسته از ده ١٣٧۶اسفند ماه 
ها و صدها حادثه فاجعه باری هستند که طی سال 

. های گذشته در گوشه و کنار کشور رخ داده اند
حوادث مرگباری که در هر مورد صدها نفر 

 .  مصدوم شده و ده ها نفر ديگر هم جان باخته اند
نمونه ديگر، حادثه انفجار پااليشگاه نفت تهران 

در اين .  رخ داد ١٣٩۶است که در پنجم آبان 
نفر در جا کشته شدند و دو نفر ديگر  ۶فاجعه هم 

درصد داشتند، در  ٩٠هم که سوختگی باالی 
منابع رسمی در نهايت .  روزهای بعد جان باختند

نفر کشته و  ١٠بيش از "آمار اين حادثه را 
 . اعالم کردند" زخمی

فروريختن کامل ساختمان پالسکوی تهران در 
، نمونه ديگری از بی توجهی ١٣٩۵ديماه  ٣٠

اين .  جمهوری اسالمی نسبت به جان مردم است
مجتمع تجاری همانند برج متروپل آبادان در 
مقابل چشمان حيرت زده مردم آتش گرفت و فرو 

در فاجعه آوار شدن پالسکو دست کم  .  ريخت
آتش  ۶نفر از جمله  ١۶نفر مصدوم شدند و  ٢٣۵

 .نشان هم جان خود را از دست دادند
وقوع آتش سوزی در مدارس مناطق فقير نشين 
کشور، از جمله حوادث مرگبار ديگری هستند که 
هر از چندگاه در گوشه و کنار کشور اتفاق می 

از ميان ده ها مورد آتش سوزی که در .  افتد
مدارس  سيستان و بلوچستان، کردستان، 
آذربايجان غربی و ديگر مناطق کشور رخ داده، 

آتش سوزی مدرسه دخترانه روستای شين آباد 
در اين حادثه که در .  برجسته ترين نمونه آن است

در روستايی در پيرانشهر  ١٣٩١آذرماه سال 
آذربايجان غربی اتفاق افتاد، به دليل آتش گرفتن 

دانش آموز دختر دچار  ٢٩بخاری نفتی، بيش از 
سوختگی شديد از ناحيه سر و صورت و دست 

در اين واقعه، دو نفر به دليل شدت .  شدند
 ١٢.  جراحات وارده جان خود را از دست دادند

نفر ديگر با عوارض جسمی و روحی ماندگار 
همچون قطع انگشتان دست، سوختگی عميق 
چهره و رنج های حاصل از آن تا به امروز به 

 . زندگی دشوار خود ادامه می دهند
حوادث مربوط به قطارهای مسافربری، نمونه 
های ديگری از فجايع رخ داده در کشور است که 
هر بار جان ده ها نفر و در مواردی جان صدها 

يکی از هولناکترين و فاجعه .  نفر را گرفته است
بارترين حوادث مسافربری در حاکميت جمهوری 
اسالمی، حادثه خارج شدن قطار نيشابور از ريل 

با اعالم وقوع اين .  است ١٣٨٢در بهمن ماه 
حادثه، نيروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند، 
اما ساعاتی بعد، انفجار مهيبی در محل رخ داد 

آتش  ٢٠نفر از جمله بيش از  ٣٠٠که دست کم 
در اين حادثه نيز همانند همه .  نشان کشته شدند

اتفاقات ديگر به دليل کندی کار و فقدان تجيهزات 
ايمنی و نجات، فاجعه بر سر مسافران و 

 . نيروهای آتش نشانی آوار شد
تصادف اتوبوس دانش آموزان المپيادی، يکی 
ديگر از حوادث غم انگيز رخ داده طی سال های 

حادثه ای مرگبار که جمعی از .  گذشته است
دانشجويان برنده مدال طالی المپيادهای ملی و 
بين المللی رياضی از سرنشينان اين ارابه مرگ 

در مسير  ١٣٧۶اسفند ماه  ٢۶اين اتوبوس .  بودند
بازگشت از مسابقات رياضی کشوری در اهواز 

عضو هيات  ٢دانشجو،  ٧دچار سانحه شد و 
 . راننده ی آن جان باختند ٢علمی و 

نمونه های ياد شده تنها مشتی از خروار هستند 
که طی سال های گذشته در جمهوری اسالمی 
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حال اگر به اين مجموعه از فجايع .  اتفاق افتاده اند
مرگبار، ميزان تلفات هر ساله حوادث ناشی از 
کار نيز اضافه گردد، آنگاه به خوبی روشن می 
شود که جمهوری اسالمی و طبقه سرمايه دار 
حاکم بر ايران تا چه ميزان کارگران و توده های 
زحمتکش کشور را در مسلخ بی کفايتی و مطامع 

 . سود پرستی های آزمندانه خود قربانی کرده اند
حوادث ناشی از کار، از جمله فجايعی هستند که 
به صورت روزانه در کارگاه و کارخانه، معادن 
و محيط کار اتفاق می افتد و هر ساله هزاران 
کارگر در پی آن مصدوم و نقص عضو می شوند 
و صدها کارگر ديگر هم جان خود را از دست 

 ٢۶برای مثال، خبرگزاری ايسنا در .  می دهند
به نقل از معاون وزير کار جمهوری  ١۴٠٠آبان 

هزار حادثه ناشی از  ١٣ساالنه : "اسالمی نوشت
مورد  ٨٠٠تا  ٧٠٠کار در ايران رخ می دهد که 

پژوهش های صورت .  آن به فوت منجر می شود
گرفته نشان می دهد که همه ساله در جهان، بيش 
از يک ميليون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار 

جان خود را از دست می دهند و عده بسياری هم  
 .دچار آسيب های جدی می شوند

سوانح ناشی از کار و ديگر حوادثی که به 
صورت روزانه شاهد وقوع آن در ايران هستيم، 
از جمله رخدادهای مرگباری هستند که به 
صورت مستمر جان کارگران و توده های مردم 

اگرچه وقوع حوادث .  ايران را تهديد می کنند
ناشی از کار، کم و بيش در اغلب کشورهای 
جهان رخ می دهد، اما وقوع آن در ايران تحت 
حاکميت جمهوری اسالمی سال هاست که به 

آنچه مسلم است، .  امری روتين تبديل شده است
سوانح ناشی از کار، فروريختن مجتمع های 
تجاری، خروج قطارهای مسافربری از ريل و 
حوادثی از اين دست نتيجه مستقيم آز و طمع بيش 
از حد طبقه سرمايه دار و دولت حامی آن ها در 

. کسب سود و استثمار بيشتر از کارگران است
ماهيت وجودی نظام های سرمايه داری و به 

طور اخص نظام دينی و سرمايه داری حاکم بر 
ايران، در بی توجهی به جان مردم و بر استثمار 
شديد کارگران جهت کسب سود بيشتر استوار 

سود پرستی طبقه سرمايه دار و دولت .  است
حافظ منافع اين طبقه، آنان را بر آن داشته تا به 
هر طريق ممکن، بر شدت استثمار کارگران 

افزايش ساعات و سرعت کار، ساخت .  بيافزايند
و ساز برج های غير استاندارد، رانت خواری و 
دزدی و اختالس، عدم فراهم کردن وسايل ايمنی 
الزم در محيط کار، استفاده از ماشين آالت 
قديمی، به کارگيری مصالح توليدی نامرغوب و 
عدم فراهم ساختن ابزار کار توليدی مدرن، از 
جمله شيوه های متعارف سرمايه داران در تشديد 
استثمار روز افزون کارگران برای افزون سازی 

 . اند سود و سرمايه
پديده ای که در آن، جان کارگران و توده های 
مردم ايران در معادله کار و سرمايه، به سهولت 
قربانی سودبری بيشتر کارفرمايان و دولت حامی 

حوادثی که الزاما فقط در .  آنان گرديده است
محيط کار و کارخانه رخ نمی دهد و سال هاست 
که وقوع فاجعه بار اينگونه حوادث در جای جای 

حوادثی که مدام تکرار می .  کشور اتفاق می افتد
شوند و هر بار تعداد زيادی مصدوم و تعداد 

با .  ديگری هم جان خود را از دست می دهند
وقوع هر فاجعه، سر و صدايی بلند می شود، 
اعتراضاتی صورت می گيرد، وعده هايی از 
طرف مسئوالن بی کفايت داده می شود و پس از 

تا وقوع حادثه ای .  آن سکوت است و ديگر هيچ
ديگر و از بين رفتن جان هايی که همچنان 
قربانی نظم پوسيده سرمايه داری حاکم بر ايران 

پوشيده نيست با بودن جمهوری .  می شوند
اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم بر ايران، نه 
تنها نقطه پايانی بر وقوع اينگونه فجايع مرگبار 
نيست، بلکه بروز اينگونه حوادث مدام تکرار 
خواهد شد و هر بار نيز قربانيان بيشتری به کام 

 . مرگ فرو خواهند رفت

اراک، ساری،زنجان،  دورود ، شوش، اهواز و 
 . برخی شهرهای ديگر برپا گرديد

رژيم جمهوری اسالمی که با بحران ژرف  
کوشد از  روست و می اقتصادی و مالی روبه

های مردم ازجمله  طريق فشارهای متعدد به توده
گران کردن روزافزون کاالها تحت عنوان حذف 
يارانه، حتی فقيرترين مردم زحمتکش را از نان 

وخالی محروم کند تا از اين طريق  خشک
های نظامی و  های کالن ارگان هزينه

بوروکراتيک سرکوب  دستگاه انگل دولتی را 
تأمين کند، تاکنون از پذيرش مطالبات 

بازنشستگان نيز .  بازنشستگان سرباز زده است
ترين مطالبات خود  اند که بر سر فوری نشان داده

گونه که تاکنون شعار  کوتاه نخواهند آمد و همان
، "تنها کف خيابان به دست مياد حقمون"اند  داده

های خيابانی خود ادامه  به تظاهرات و تجمع
ها و تظاهرات خيابانی  اما اين تجمع.  خواهند داد

گونه که در دو هفته اخير نشان داده است  همان
. ديگر محدود به مطالبات اقتصادی نيست
ها  شعارهای بازنشستگان که به برخی از آن

دهد که جنبش بازنشستگان به  اشاره شد، نشان می
يک جنبش سياسی عليه رژيم جمهوری اسالمی 

بازنشستگان همچون عموم .  شده است تبديل
اند که  های زحمتکش مردم ايران دريافته توده

تنها بهبودی  بدون برانداختن نظم حاکم بر ايران نه
بار رخ نخواهد داد، بلکه  در اين وضعيت اسف

تر و  ها وخيم روز شرايط زندگی آن روزبه
ويژه در شرايط  اما آنچه به.  دشوارتر خواهد شد

سياسی کنونی ايران اهميت اتحاد عموم 
بازنشستگان در يک جنبش واحد سراسری  و 
اتحاد اين جنبش  با جنبش کارگری و جنبش 
معلمان است که راه را بر سرنگونی رژيم 
ستمگر جمهوری اسالمی و تحقق شعار کار،نان، 

حکومت شورايی که تبلور تحقق تمام   -آزادی
های زحمتکش و ستمديده مردم  مطالبات توده

بازنشستگان .   ايران است، هموار خواهد ساخت
اند که مصممانه در اين جهت  در عمل نشان داده

 .دارند گام برمی
 

 تاکی سرافکندگی "
 "يا مرگ يا  زندگی
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 ترس و وحشت جمهوری اسالمی     
 از تجمع سراسری معلمان        

 
 

 
د های جمهوری اسالمی، تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در ده رغم تمامی تالش به زار گردي هر برگ ا ش روز و امروز دستگاه.  ه ا  دي م ب های سرکوب رژي

امی گيری از ابزارهای خود هم بهره ا تم ان شوند، ام زاری تجمع سراسری معلم انع برگ ا م ن  چون بازداشت، ارسال پيامک تهديد و غيره تالش کردند ت اي
ورد هايی که برخاسته از شرايط کنونی ها در برابر واقعيت تالش ه.  ست، شکست خ هرهای  ب ا در برخی از ش ان حت ری امروز معلم ه تجمع سراس نحوی ک

 . کوچک نيز برگزار شد
 

شده م در برخی از شهرها از جمله تهران، مشهد، قزوين و کامياران، دستگاه الم ن ع های سرکوب رژيم با محاصره منطقه و برقراری حکومت نظامی اع ان
د زار شد، .  تجمع معلمان شدند و تعدادی از معلمان معترض را دستگير کردن ان برگ ه تجمع معلم هرهايی ک امی ش م در تم اگرچه نيروهای سرکوب رژي

 . چون سنندج نتوانستند مانع تجمع معلمان شوند ای داشتند، اما در بسياری از اين شهرها هم حضور گسترده
 

زندانی سياسی آزاد "در رشت معلمان شاغل و بازنشسته شعار .  در تعدادی از شهرها از جمله رشت، سنندج و مريوان معلمان دست به راهپيمايی نيز زدند
ی.  سر دادند که مورد استقبال مردم قرار گرفت" بايد گردد سيار درست و مناسب شرايط کنون ان و .  شعاری ب ار، ن ت جنبش ک شعاری برخاسته از واقعي

ان، .  گر درد مشترک و راه حل مشترک درمان اين درد است شعاری که بيان. آزادی شجويان، زن ان، دان عموم زندانيان سياسی، از کارگران زندانی تا معلم
اه  و دی ٩٨بازنشستگان، نويسندگان، هنرمندان، مدافعان محيط زيست و مبارزان قيام آبان  ه خاطر خواست ٩۶م ز  های برحق ب دتا مشترک ني ه عم شان ک

ای اعتراضی برند و زندان يکی از ابزارهای حکومت برای سرکوب مردم مبارز و جنبش هست، در زندان بسر می ان و آزادی .  است  ه ار، ن ا جنبش ک ام
 .های تحت ستم ايران قصد باز ايستادن ندارد و تجمع سراسری امروز معلمان بار ديگر آن را اثبات کرد توده

 
ان حق دادی از معلم من ضرب و شتم تع م ض شر شده، نيروهای سرکوب رژي ارز، حدود  براساس اخباری که تا اين لحظه منت ب و مب ر را در  ۵٠طل نف

ادی  هم اکنون زندان.  اند شهر، ديواندره، مريوان و سنندج دستگير کرده شهرهای سقز، قزوين، رشت، شيراز، خمينی های جمهوری اسالمی پذيرای تعداد زي
 .طلب است از معلمان مبارز و حق

 
ن گرانه رژيم برای ايجاد رعب و وحشت در ميان توده معلمان و ممانعت از برگزاری  های سرکوب رغم تمامی تالش برگزاری تجمع سراسری معلمان به اي

 .های جان به لب رسيده است تجمع سراسری، شکست ديگری برای جمهوری اسالمی در خفه کردن صدای اعتراض توده
 .در همين روز تجمعات اعتراضی ديگری نيز برگزار شد از جمله تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی در اهواز و کشاورزان قهدريجان در اصفهان

 
اد توده مبارزات ماه ر ضرورت اتح ای تحت ها و روزهای اخير بار ديگ ران را در ب ه ان و ديگ ان، بازنشستگان، زن ا معلم ارگران ت ران از ک ر ستم اي راب

رار داد ان و آزادی ق ه اعتراضات قوی.  جنبش کار، ن در ک م در سرکوب اعتراضات و بی هر ق ر و متحدتر باشد، رژي ه خواست  ت ايی ب ا  های توده اعتن ه
 .ها را فرياد زد و از يکديگر در برابر دستگاه سرکوب رژيم حمايت کرد بايد هر چه بيشتر و با صدايی رساتر خواست. تر خواهد بود ناتوان

 
ارگران پيما در اين روز تعدادی از تشکل ی های مستقل بازنشستگان، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و شورای سازماندهی ک ن

د نفت با صدور اطالعيه ن حمايت.  هايی از تجمع معلمان حمايت کردن د اي ا شکلی عملی باي ه ه ر ب ر شوند ت د و فراگيرت د .  خود بگيرن ی باي ات اعتراض تجمع
سيار  طور که در تجمعات پيشين در برخی از شهرها هم همان.  تر از گذشته برگزار شوند وسيع ان ب چون شيراز و برخی از شهرهای کردستان حضور معلم

ان  ۴٠وسيع بود و يا تجمع بازنشستگان اهواز که در روزهای گذشته دو هزار نفر در گرمای باالی  درجه به خيابان آمده بودند تا حق خود را در کف خياب
 .بدست آورند

 
وری و بی ضمن حمايت از خواست)  اقليت(سازمان فدائيان  تار آزادی ف اغل و بازنشسته، خواس دانيان  های معلمان ش ر زن دانی و ديگ ان زن رط معلم قيدوش

 .سياسی است
 

 .خواند های تحت ستم ايران را به اتحاد و همبستگی در برابر رژيم جمهوری اسالمی که در سراشيبی سقوط قرار گفته فرا می توده) اقليت(سازمان فدائيان 
 
 

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

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

 ١۴٠١خرداد  ٢۶
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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ست و  بنابر  دوران سپری شده تاريخی
ی داخلی و خارجی  های خود، در عرصه ويژگی
های مشخصی را دنبال کرده که در تشديد  سياست

. ترين اين عوامل هستند اند، مهم بحران نقش داشته
توان به مناقشه جمهوری اسالمی  برای نمونه می

های منطقه، آمريکا، اتحاديه اروپا و  با دولت
های اقتصادی بااليی  انگليس اشاره کرد که هزينه

های سنگين نظامی  طور هزينه داشته است يا همين
و نهادهای رنگارنگ مذهبی که ريشه در 

ابعاد فساد .  ای حکومت دارد های منطقه طلبی جاه
فسادی که از راس تا .  نيز بر همگان آشکار است

بدنه نظام را در خود غرق کرده و يکی از نتايج 
آن چنگ انداختن صاحبان قدرت بر درآمدهای 
نفتی به جای استفاده از دالرها برای تقويت و 

صندوق "ها در کشور است که  توسعه زير ساخت
ای از  سهم خامنه"و به بيان درست "  توسعه ملی
. يک نمونه آشکار و روشن آن است"  فروش نفت
ی همين دزدی و فساد است که ما  در نتيجه

روزانه شاهد بروز فجايعی بزرگ در کشور 
 .هستيم

در واقع اسم رمز خالی "  جراحی اقتصادی"
کردن جيب مردم است تا جايی که صدای کسبه و 

در پی حذف ارز .  اهالی بازار نيز درآمده است
ترجيحی، افزايش حقوق گمرکی و غيره، 
جمهوری اسالمی برای کنترل گرانی و تورم، 
تصميم گرفت تا با تعيين دستوری بهای کاالها، 

اما همين امر .  ها جلوگيری کند از انفجار قيمت
داران و حتا تعطيلی  منجر به کاهش سود سرمايه

برخی از خطوط توليد و در نهايت ناراحتی 
کمبود برخی از داروها نتيجه .  داران شد سرمايه

همين سياست است که در روزهای گذشته 
اعضای هيات مديره سنديکای توليدکنندگان دارو 

ای به ابراهيم رئيسی بر آن انگشت  در نامه
چنين حاکی از فرستادن مرغ  خبرها هم.  گذاشتند

ها به  گذار از سوی برخی از مرغداری تخم
گذار  های تخم کشتارگاه به دليل زيان مرغداری

ها  جدا از اين، نابودی برخی از زيرساخت.  است
گذاری در امور زيربنايی،  و عدم سرمايه

های نوين، باعث  آالت جديد و تکنولوژی ماشين
بروز اختالالتی در توليد برخی ديگر از کاالها 

 .مانند فوالد و سيمان شد
ی وزير نيرو، کشور هنگام پيک استفاده  گفته به

هزار مگاوات کمبود برق روبرو  ١٣از برق، با 
سال گذشته و در پی قطع برق منازل در .  است

گرمای تابستان که در برخی جاها با قطعی آب 
ها  همراه شد، مردم دست به اعتراض در خيابان

گير شدن  زدند و جمهوری اسالمی از ترس همه
اعتراضات، برق برخی از کارخانجات مانند 

. جای منازل قطع کرد فوالد و سيمان را به
براساس بخشنامه شرکت توانير امسال نيز برق 

. اين کارخانجات در تابستان قطع خواهد شد
ای به  انجمن توليدکنندگان فوالد با ارسال نامه

ضمن اعتراض به اين بخشنامه "  صمت"وزير 
اعالم کرد که سال گذشته نيز با قطع برق 

ميليارد دالر از  ۴ها  کارخانجات فوالد، آن
برای حل .  درآمدهای خود را از دست دادند
های منتشره  معضل قطعی برق براساس نوشته

و  ٢های جمهوری اسالمی، ساالنه بين  در رسانه
گذاری نياز است،  ميليارد دالر سرمايه ۵نيم تا 

 .گذاری در اين امور نيست اما خبری از سرمايه
های زيرکشت و محصوالت  آبی و کاهش زمين بی

کشاورزی جدا از نقش مديران نادان، فاسد و دزد 
در بروز اين معضل، يکی ديگر از نتايج عدم 

گذاری در امور آب مانند صنعت برق  سرمايه
 .است

ی ميرکاظمی رئيس سازمان برنامه و  گفته به
شاهد اقتصاد ايران سال گذشته   در هشت"بودجه 

گذاری منفی،  رشد نزديک به صفر، سرمايه
 ".وری منفی و تورم باال بوده است بهره
اقتصاددان حامی نظم موجود نيز در بخشی  ۶١

ای که خطاب به مردم ايران منتشر  از نامه
"کردند، نوشتند  ١٣٠٠از آغاز انقالب بيش از : 

... ميليارد دالر درآمد نفتی عايد دولت شده است
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در دوره 

درصد بوده است،  ١/  ۶، حدود ١٣٩٩تا  ١٣۵٨
درحالی كه ميانگين رشد كشورهای چين، هند، 
تركيه، مالزی، امارات و پاكستان در همين دوره 

اين رشد اندک به .  درصد بوده است ١٠تا  ۴بين 
رغم اين واقعيت تحقق يافته كه حدود نيم سده 

انداز رشد اقتصادی ايران بهتر يا  پيش، چشم
در نتيجه .  شد پای اين كشورها ارزيابی می هم

رشد پايين اقتصادی، سهم اقتصاد ايران از 
اقتصاد جهانی در همين دوره به نصف رسيده و 

درصد كاهش يافته  ٠/  ۵از يك درصد به حدود 
ترين  اقتصاد ايران در دهه گذشته عميق  .است

ركود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد 
نزديك به صفر، نرخ تورم )  ميانگين(اقتصادی 

، نرخ )درصد ٢٠ميانگين دو رقمی و بيش از (
منفی و نزولی تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه 
در سه سال اخير حتا از جبران استهالک هم 

كه ساالنه  تر آن كننده كمتر بوده است و باز نگران
بينانه ده ميليارد دالر و با  با برآوردهای خوش

برآوردهای بدبينانه تا بيست ميليارد دالر سرمايه 
سال  ١٠در .  مالی از ايران خارج شده است

وری عوامل توليد روندی  گذشته، نرخ بهره
كننده داشته و نرخ ارز افزايشی  كاهنده و نگران

را پشت )  درصدی٣٠٠٠(برابری  ٣٠بيش از
 ".سر گذاشته است

 ۶١اعترافات رئيس سازمان برنامه و بودجه و 
داری  دهد که نظام سرمايه نشان می"  اقتصاددان"

ايران در چه بحران عميقی فرورفته و با اين 
، جامعه به سمت انفجار "جراحی اقتصادی"

در نامه "  اقتصاددان"   ۶١طور که  همان.  رود می
: خود با اين جمالت به آن اعتراف کردند

وضعيت كشور بسيار شكننده است و اصرار بر "
بار، كاسه  ها در اين دوران فالكت حذف يارانه

صبر مردم را لبريز خواهد كرد و نظام و دولت 
رويارويی كه .  را روياروی مردم قرار خواهد داد
تواند بسيار پر  برای هر دو سوی اين مقابله می

 ".هزينه باشد
کاهش "  جراحی اقتصادی"يکی از نتايج مهم  

. قدرت خريد مردم و در نتيجه تعميق رکود است
تشديد رکود نيز از سوی ديگر منجر به افزايش 

اين موضوع بسيار مهم است .  بيکاری خواهد شد

که با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد رکود 
نيز تشديد شده و با تشديد رکود فقر افزايش يافته 

يابد و اين دور  و قدرت خريد باز هم کاهش می
برای نمونه به .  يابد چنان ادامه می تسلسل هم

با  ٩١ی روزنامه دنيای اقتصاد در سال  نوشته
شد به تور سه روزه استانبول با هتل  پولی که می

کيلو آجيل  ٢تنها  ١۴٠٠سه ستاره رفت، در سال 
ها  آور قيمت شد خريد و البته با افزايش سرسام می

توان احتماال تنها  با آن پول می ١۴٠١در سال 
 ٩۶يا با پولی که در سال .  يک کيلو آجيل خريد

 ١۴٠٠کيلو برنج ايرانی خريد در سال  ١٠شد  می
شد يک کيلو خريد و  سال بعد می ۴يعنی تنها 

با پولی که در سال !!  امسال کمتر از يک کيلو
تنها  ١۴٠٠شد سه مانتو خريد در سال  می ٩۵
حتا   ١۴٠١شد يک روسری خريد و در سال  می

!! توان با آن پول خريد يک روسری نيز نمی
چنين به ورشکستگی  کاهش قدرت خريد هم

گردد  توليدکنندگان خرد و خرده فروشان منجر می
ی خود به افزايش فقر و بيکاری  نوبه که باز به
 . زند دامن می

های  افزايش فرار سرمايه نيز يکی ديگر از جلوه
خروج پول در شکل ارزهای .  رکود است

يکی خروج پول .  خارجی دو دليل اصلی دارد
داران و مقامات دولتی برای خريد  توسط سرمايه

امالک يا نگاه داشتن در مکانی امن برای روز 
مبادا و فرارشان از کشور و دومی که مهم و 
حجم اصلی خروج پول به آن دليل است، رکود 

آن هم "  سرمايه"اما نتيجه خروج .  ست اقتصادی
به کشور خبری "  سرمايه"در حالی که از ورود 

 .نيست، منجر به تشديد رکود اقتصادی شده است
همين رکود است که کسبه بازار را به اعتصاب و 

در حالی که در نتيجه .  اعتراض در خيابان کشاند
فروشان  رکود و کاهش قدرت خريد، درآمد خرده

و حتا عمده فروشان کاهش يافته، يکی ديگر از 
جراحی "های جمهوری اسالمی در  برنامه

افزايش درآمدهای مالياتی دولت است "  اقتصادی
که جدا از افزايش شديد ماليات غيرمستقيم که 
قدرت خريد کارگران و زحمتکشان را نشانه 

رود، ماليات کسبه و توليدکنندگان خرد نيز  می
ست که در  اين در حالی.  يابد افزايش شديدی می

های اخير و بويژه سال جاری درآمد و در  سال
حتا .  ها به شدت کاهش يافته است نتيجه سود آن

پا پيش از اين مجبور به  بسياری از کسبه خرده
 .اند های خود شده تعطيلی مغازه

درصدی  ۴١درصدی و  ۵١جدا از افزايش 
ماليات کارگران و کارمندان دولت در برابر 

درصدی حقوق در اليحه بودجه سال  ١٠افزايش 
، ميزان کل درآمدهای مالياتی با افزايش ١۴٠١

بينی  هزار ميليارد تومان پيش ۵٢٧درصدی   ۶٢
اش اين است که اگر بتواند  اما دولت برنامه.  شد

. حتا بيشتر از اين مبلغ از ماليات پول دربياورد
رو در رابطه با ماليات کسبه و اصناف،   از همين

های گذشته که ميزان سود مالک  برخالف سال
تعيين ميزان ماليات بود، اداره ماليات برای سال 

های مالی را  ميزان فروش و کل تراکنش ١۴٠٠
حساب کرده و براساس آن ميزان ماليات را تعيين 

 ۶٠ست که به دليل تورم باالی  بديهی.  کند می
درصد بويژه در مواد خوراکی، ميزان فروش و 

های مالی نيز افزايش يافته و اين  تراکنش
پا به داليلی  ست که حتا سود کسبه خرده درحالی

چون کاهش خريد، کاهش درصد سود از  هم

١٠از صفحه   

 رنج کارگران و زحمتکشان  غارت دست
 به نام جراحی اقتصادی

٩درصفحه   
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ها از جمله برق و  فروش کاال و افزايش هزينه
جدا از .  اجاره محل کار عموما کاهش يافته است

ی دلخوش نماينده مجلس اسالمی  گفته اين به
های  خواهد ضريب ماليات حساب سال دولت می"

همين ".  را نيز از کسبه دريافت کند ٩٨تا  ٩۵
سياست باعث شد تا بازاری که زمانی پايگاه 

سال  ۴٠اگرچه در طول اين  –حکومت دينی بود 
به اعتصاب و   –تغييراتی در آن رخ داده است 

 . اعتراض دست بزند
جراحی "بار  فاجعه نتيجهترين  اما بزرگ

ست که بر زندگی و معيشت  ، تاثيری"اقتصادی
واقعيت اين .  کارگران و زحمتکشان گذاشته است

است که فاصله حقوق و دستمزد کارگران و 
های زندگی، از  زحمتکشان جامعه با هزينه

  خصوص آن به.  مرزهای فاجعه نيز گذشته است
گروه از کارگران و زحمتکشان که فاقد مسکن 

 .شخصی هستند
های منتشره در ايران  در روزهای گذشته رسانه

از جمله روزنامه همدلی، از سکته و مرگ 
نگار باسابقه در اثر  فريدون بهرامی روزنامه

. استرس ناشی از پيدا نکردن خانه خبر دادند
روزنامه نگار بودن او دليل مهمی در انعکاس 

ها بود، واقعيت اما اين  اين موضوع در رسانه
. است که مانند او امروز در ايران زياد هستند

های ايران، علت  بيهوده نيست که در آرامستان
. مرگ بسياری از درگذشتگان، سکته قلبی است

ميليون  ٨٠اش را از  خانه او کرايه خانه صاحب
ميليون اجاره ماهانه به يکباره به  ۵پول پيش و 

ميليون اجاره ماهانه  ١۵ميليون پول پيش و  ٢٠٠
او چندين روز به دنبال خانه گشت .  افزايش داد

اش برآيد پيدا  ای که از پس پرداخت اجاره اما خانه
بعد از چند روز نيز استرس ناشی از اين .  نکرد

 .اش را ربود موضوع در خواب زندگی
های جمهوری اسالمی و به نقل  ی رسانه نوشته به

سال  ٣از يکی از مشاوران امالک، در طول 
درصد افزايش يافته و  ٣٠٠اجاره بهای مسکن 

ست که مدام بر تعداد اجاره نشينان  اين در حالی
نحوی که براساس آمارهای  شود، به افزوده می

نشينان در شهرهای بزرگ به  رسمی تعداد اجاره
. بيش از نيمی از جمعيت اين شهرها رسيده است

افزايش هزينه مسکن بسياری را به حاشيه شهرها 
و يا حتا اجاره اشتراکی منزل مجبور ساخته 

طور متوسط بيش از نيمی از درآمد  به.  است
زحمتکشان جامعه صرف پرداخت بهای اجاره 

خانمانان نيز مدام در حال  تعداد بی.  شود خانه می
افزايش است و در روزهای گذشته بعد از 

بام خوابی و  خوابی، پشت قبرخوابی، اتوبوس
های  غيره، خبر زندگی و خوابيدن در لوله

های چاپ ايران  فاضالب نيز در روزنامه
 .انعکاس يافت
درصدی برخی از مواد غذايی  ٣٠٠افزايش گاه 

يکی ديگر از معضالت کارگران و زحمتکشان 
ای با  در حالی که اوايل خردادماه خامنه.  است

از نمايندگان "  جراحی اقتصادی"حمايت از 
های پيش از دستور  مجلس خواسته بود تا در نطق
ها را نزنند، اما در  و ميان دستور برخی از حرف

قدر شور شده است که  اين روزها آش آن

اند تا  نمايندگان مجلس اسالمی نيز به صدا درآمده
از اين طريق خود را تبرئه کرده و برخالف 

ای، همه چيز را به گردن کابينه  خواست خامنه
برای نمونه البرز حسينی يکی از اين .  بياندازند

"نمايندگان گفت قلم کاالی  ۶تنها قرار بود : 
اساسی افزايش قيمت پيدا کند و در ازای آن به 

ها  مردم نيز يارانه داده شود، اما امروز گرانی
کمر مردم را شکسته و دولت در اين مورد کلی 
گويی نکند و پيگير باشد، زيرا جراحی اقتصادی 

 ".ها را افسارگسيخته کرده است بزرگ قيمت
روزنامه جمهوری اسالمی نيز در اين رابطه 

هايی که قيمت  در پيش گرفتن سياست"   :نوشت
درصد افزايش داده،  ٣٠٠تا  ١٠٠ها را بين  کاال

 ۵٠تا حداکثر  ١٠در مقابل افزايش حقوق 
درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، 

ثباتی اجتماعی دارد که در  نشان از تالطم و بی
هايی از اعتراضات  ها با بروز صحنه اين روز

های مختلف، تصديق شد و نشان  مردمی در شهر
داد ادامه سياست جراحی اقتصادی دولت سيزدهم 

تر  تواند کار را از اين هم که هست سخت می
فدراسيون تشکل صنايع "ی رئيس  گفته به".  کند

" جراحی اقتصادی"در پی "  غذايی و کشاورزی
. درصد کاهش يافته است ۵٠خريد غذاهای آماده 

کند،  ها خانواده را تهديد می گرسنگی ميليون
بويژه کودکان از اين موضوع آسيب زيادی 

 .بينند می
افزايش بهای داروها، خارج شدن برخی از 
داروها از ليست بيمه و افزايش شديد سهم مردم 

های درمان،  در برابر کاهش سهم بيمه از هزينه
يکی ديگر از معضالتی است که در اين روزها 

به اعتراف .  مردم با آن دست به گريبان هستند
های چاپ ايران، برخی داروها ناياب  رسانه

برابر  ۶تا  ۴هستند و قيمت برخی از داروها نيز 
 .اند افزايش يافته

کار به جايی رسيده است که مساله تامين غذا در 
ها،  ها، زندان ها، دانشگاه ها، پادگان بيمارستان

مراکز نگهداری سالمندان، معلوالن جسمی و 
سرپرست به يک بحران تبديل  ذهنی و کودکان بی

در "  اعتماد"در گزارشی که روزنامه .  شده است
خرداد منتشر کرده به نقل از رئيس يکی از  ٢۵

، ١۴٠٠در ابتدای سال : "ها آمده است بيمارستان

ميليون تومان بابت تامين غذا به  ۴٠٠ماهيانه 
پرداخته، اما اين رقم در فروردين  پيمانکار می

ميليون تومان و در خردادماه  ٨٠٠سال جاری به 
به عبارتی ".  ميليارد تومان رسيده است ١/  ۵به 

ديگر هزينه تامين غذا در طول يکسال نزديک به 
افزايش چهار .  درصد افزايش يافته است ۴٠٠

ست که همين  برابری هزينه تامين غذا در حالی
االن نيز کيفيت غذا در تمامی اين مراکز بسيار 

 .نازل شده است
حال در اين شرايط خبرها حاکی از تصميم دولت 

های انرژی است و تنها  برای افزايش بهای حامل
موضوعی که باعث تاخير در اجرای اين سياست 

های مردم و  شدده، اعتراضات و نارضايتی توده
در مورد نان نيز دولت همين .  هاست انفجار قيمت

طرح افزايش بهای .  کند سياست را دنبال می
طور آزمايشی در  بندی نان به بنزين و جيره

مناطق آزاد و نيز زنجان اجرا شد اما اجرای آن 
در سطح کشور به دليل ترس رژيم از گسترش 

اگرچه افزايش .  اعتراضات فعال متوقف شده است
بهای گاز و برق خانگی با چراغ خاموش در 

 . حال اجرا است
رغم آگاهی رژيم از  تنها همين موضوع که به

کليد "  جراحی اقتصادی"گسترش اعتراضات، 
ها، نشان  هم با افزايش ناچيز حقوق خورد آن

بست کامل  دهد که جمهوری اسالمی در بن می
اقتصاددانان  ۶١اين را حتا .  قرار گرفته است

بورژوای حامی نظم موجود در نامه خود به آن 
"ها نوشتند آن.  کنند اعتراف می وضعيت : 

ای از  اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده
اندازی  چشمكننده است و  شواهد، بسيار نگران

و  رفت از آن نيز وجود ندارد برای بهبود و برون
های عملكرد نهادی  بلكه روند نزولی شاخص

كار،  و كيفيت حكمرانی، محيط عمومی كسب(
و ....)  پذيری اقتصادی، نوآوری و  فساد، رقابت
های مهمی چون خروج سرمايه مالی  نيز شاخص

و سرمايه انسانی از يك سو و نرخ نزولی 
های اخير،  گذاری اقتصادی در سال سرمايه

تر را برای  كننده ای بسيار نگران آيندههشدار 
 ."اقتصاد ايران همراه دارد

های  برای کارگران و زحمتکشان، برای توده
با "  جراحی اقتصادی"تحت ستم ايران که بار 

ها افتاده،  های محقرشان، بر دوش آن غارت سفره
ست و آن سرنگونی جمهوری  تنها يک راه باقی

با .  اسالمی و برقراری حکومت شورايی است
اتحاد، گسترش مبارزه، اعتصاب سراسری و در 

توان جمهوری  ای می نهايت قيام مسلحانه توده
 .دان تاريخ فرستاد اسالمی را به زباله

٨از صفحه   

 رنج کارگران و زحمتکشان  غارت دست
 به نام جراحی اقتصادی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

دولت "  جراحی اقتصادی"يکی از نتايج 
جمهوری اسالمی که به سرعت آشکار شد، تشديد 

بحران .  ست تورمی  –بحران اقتصادی رکود 
چنان  اقتصادی در نتيجه اتخاذ اين سياست آن

تعميق يافته که اقتصاددانان بورژوای جمهوری 
البته اساسا .  اند اسالمی نيز در وحشت فرو رفته

مقابله دولت "  جراحی اقتصادی"هدف از اين 
 –داری حاکم با بحران اقتصادی رکود  سرمايه

" جراحی اقتصادی"هدف اصلی .  تورمی نبود
هم در شرايطی که روزانه شاهد اعتراضات  آن

ها عليه وضعيت بد معيشتی هستيم،  متعدد توده
نجات جمهوری اسالمی از ورشکستگی مالی 
بود، اما نتيجه اين سياست فرو رفتن هر چه 

١٠ 

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
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fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
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سقوطی .  بيشتر حکومت در سراشيبی سقوط است
تواند به سرنگونی نظم حاکم و گذار از  که می

. داری به سوسياليسم منجر شود مناسبات سرمايه
ست که از هم اکنون تمامی مدافعان  اين ترسی

" اپوزيسيون"نظم حاکم، از شريکان قدرت تا 
 .بورژوايی خارج حکومت را در بر گرفته است

در ابتدا بايد تاکيد کرد که عواملی چند در تشديد 
تورمی و وضعيت اقتصادی   –بحران رکود 

ساختار به شدت .  اند کنونی تاثيری مستقيم داشته
داری ايران، سياست  نامتوازن اقتصاد سرمايه

اقتصادی نئوليبرال، فساد سيستماتيک و نقش 
دولت دينی در روبنای سياسی که اساسا متعلق به 

 رنج کارگران و زحمتکشان غارت دست
 به نام جراحی اقتصادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

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

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس

٨از صفحه   


