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ھای بودجه دولتی،  ھزينه
 باری بر دوش

  کارگران و زحمتکشان
 

ماه حسن روحانی �يحه بودجه سال   دی۴روز 
او در سخنرانی .   را به مجلس ارائه داد١٣٩٨

خود نخست به توجيه علت بحران وخيم اقتصادی 
که باعث گرانی، بيکاری، فقر و گرسنگی شده و 

ھا کارگر و زحمتکش را به اعماق خط  ميليون
ھا و  فقر سوق داده پرداخت و ادعا کرد که  تحريم

. اند ھای  غلط  باعث خرابی اوضاع بوده ساختار
ھا توانست بر بازار  او�ً تحريم:  روحانی گفت

. ارز ، ھم روانی و ھم در عمل تأثير بگذارد
ساختارھای ناسالم اقتصادی در کشور يک   -ثانياً 

اين مشکل از "علت ديگر بوده  که به گفته وی 
ھا پيش، قبل از انقTب و بعد از انقTب، پيش  دھه

او تحريم خارجی، ساختارھای ."  پای ما است
غلط اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبليغاتی 

 عامل ايجاد التھاب ۴و شرايط روابط خارجی را 
ھمه اين عوامل :  در کشور عنوان کرد و افزود

دست ھم دادند تا امروز ما به اين نقطه  به دست
ايم، البته با  که به کدام نقطه رسيده اين."  ايم  رسيده

خواست در تمام  آنچه او می.  سکوت ھمراه شد
بحث خود بگويد اين بود که نه مشکل از نظام 

داری حاکم بر ايران است و نه  سرمايه
. ھای ارتجاعی رژيم  جمھوری اسTمی سياست

، او�ً "  به اين نقطه برسيم"آنچه باعث شده که 
اگر   -ثانياً .  عامل خارجی بوده است و نه داخلی

ھا  مشکلی ھم در داخل بوده، آن مشکل به دھه
. گردد و رژيم نقشی در آن نداشته است پيش برمی

شده  بعد ھم جنگ روانی و تبليغاتی به آن اضافه
جمھور رسوای رژيم   اين بود تحليل رئيس.  است

ھا  از اوضاع  وخامت باری که زندگی ميليون
او .  انسان زحمتکش را در ايران تباه کرده است

سپس وارد بحث کليات بودجه شد که در اساس، 
 . يک بودجه جاری است

اما بودجه دولتی چيست ؟ اگر حشو و زوائد آن 
ای است که از  کنار گذاشته شود، ابزار و وسيله

داری ،  طريق آن دولت پاسدار نظم سرمايه
.  چاپد ساله کارگران و زحمتکشان را می ھمه

ھا  يعنی پيشاپيش سال جديد، از طريق بودجه آن
ھای دستگاه دولتی را  کند که ھزينه را موظف می

ھا که بر دوش  اين ھزينه.  بر عھده بگيرند
گيرد، صرف چه  کارگران و زحمتکشان قرار می

داری  شوند؟ حفظ نظم سرمايه چيزھايی می
موجود در ايران  نياز به يک نيروی مسلح 

ای متشکل از سپاه، پليس، ارتش، و  حرفه
نظامی از نمونه بسيج دارد که اگر  نيروھای شبه

تشديد بحران اقتصادی و تاثيرات آن بر افزايش بيکاری 
 و مساله افزايش دستمزد

 
 ٩٧بحرانی که در سال .  تورمی در سال آينده دارد  –ھمه چيز حکايت از تعميق بحران اقتصادی رکود 

ھای دولت آمريکا را  ھای اقتصادی حاکميت و تشديد تضادھای خارجی که تحريم نيز متاثر از سياست
بحرانی که تاکنون بيشترين اثرات مخرب آن بر دوش کارگران و .  تر شده است بدنبال آورد عميق

  داری ھای سرمايه در طول تاريخ ھمواره دولت.  زحمتکشان جامعه بوده و بعد از اين نيز چنين خواھد بود
در شرايطی که بحران اقتصادی بر جامعه حاکم است بيشترين فشار و بار بحران را بر دوش کارگران و 

 .اند زحمتکشان جامعه قرار داده

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠۴شماره    ٩٧ دی ١٠ –سال  چھلم 

کوش در  معلمان و فرھنگيان زحمتکش و سخت
ماه در چند شھر از جمله در تبريز،  ھفته اول دی

اروميه، شھريار و اصفھان تجمعات اعتراضی 
جاری   برپا کردند و برای چندمين بار در سال

. ھای خود شدند خواستار رسيدگی به خواست
ھزاران معلم شاغل و بازنشسته، بار ديگر عليه 

و "  حاکم"ظلم و بيداد فرياد برآوردند، بر ضد 
دولت شعار دادند و خواھان آزادی معلمان و 

"معلمان اروميه گفتند.  کارگران زندانی شدند تا : 
، تبريز شعار "نشينيم حق خود نگيريم از پا نمی

کارگر، معلم اتحاد اتحاد سرداد و اصفھان ھشدار 
 "!مشکل ما حل نشه، مدرسه تعطيل ميشه"داد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ٩۶يک سال پس از دی 

٣درصفحه   

 جنبش اعتراضی معلمان و يک مانع بزرگ
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١از صفحه   

 ھای بودجه دولتی، باری بر دوش  ھزينه
 کارگران و زحمتکشان

کارگران و زحمتکشان به وضع موجود معترض 
بودند و اعتصاب و تظاھرات برپا کردند، اين 

ھمواره در .  ھا را سرکوب کند نيروی مسلح آن
ھای سا�نه ميلياردھا تومان صرف  بودجه

. شود نگھداری و تجھيز اين نيروی سرکوب می
 ھزار ميليارد ۵١در �يحه  بودجه سال آينده نيز 

شده و قرار است  ھا اختصاص داده تومان به آن
 ھزار ميليارد ديگرھم در سقف دوم  به آن ٢٠

اين با�ترين رقمی است که در .  افزوده شود
البته اين بودجه رسمی .  �يحه بودجه وجود دارد

ھای مخفی نظامی ھم وجود  بودجه.  و علنی است
عTوه بر اين، نيروھای مسلح رژيم .  دارد

درآمدھای کTن مجزايی نيز از طريق مؤسسات 
. آورند اقتصادی وابسته به خود به دست می

ھای امنيتی و اطTعاتی �زم است که  دستگاه
معترضين و مخالفين اين نظم را شناسايی و 

سازی کنند و  دستگير کنند، شکنجه بدھند، پرونده
چنانچه �زم باشد، مخالفان را ترور يا مخفيانه به 

ھا  دستگاه قضائی �زم است که آن.  قتل برسانند
ھا �زم است که  زندان.  را محاکمه و محکوم کند

ھا نيز ھر سال به  ھمه اين.  مردم را به بند بکشند
نھادھايی از نمونه .  بودجه کTنی نياز دارند

مجلس شورای اسTمی، شورای نگھبان، مجمع 
تشخيص مصلحت، مجلس خبرگان، �زم است که 

يک شبکه بزرگ .  جای مردم تصميم بگيرند به
ھا و ادارات  بوروکراسی متشکل از وزارتخانه

اند که امور روزمره طبقه حاکم  رنگارنگ �زم
يک تشکيTت بزرگ وابسته .  وفتق کنند را رتق

به دستگاه انگل روحانيت �زم است تا مردم را 
از طريق دين تحميق کنند و به تبعيت از طبقه 

ھزينه تمام اين دستگاه انگل و .  حاکم وادارند
سرکوبگر دولتی بر دوش کارگران و زحمتکشان 

که دولت از طريق  خTصه کTم اين.  ايران است
 سا�نه، ھزينه سرکوب و به بند کشيدن   بودجه

ھا  طبقه کارگر و توده زحمتکش را از خود آن
ھای سا�نه  اين است تمام فلسفه بودجه.  گيرد می

 . دولت
تر به بررسی اين نکته بپردازيم  اکنون مشخص

 دولت ٩٨که چگونه در �يحه بودجه سال 
ھای ھنگفت خود را بر دوش کارگران و  ھزينه

 .     زحمتکشان قرار داده است
روحانی در گزارش خود به مجلس گفت  بودجه 

 ھزار ميليارد ۴٠٧امسال را در مجموع  با 
 ۴٠در سقف دوم تا .  تومان، دو سقفی کرديم

ھزار ميليارد تومان ديگر در صورت کسب منابع 
 .جديد که در بودجه آمده است، خواھد بود

دو .  اما منبع تأمين مالی اين بودجه از کجاست 
 ھزار ١۴٢نخست .   اند منبع در آن  برجسته

ميليارد تومان آن بايد از محل صادرات نفت خام، 
ميعانات گازی و صادرات خالص گاز به دست 

بر اين اساس،  منابع عمومی �يحه بودجه .  آيد
 .  درصد به نفت وابسته است٣۵

 ١۴٢تا اينجا روشن است که کارگران بايد معادل 
ھزار ميليارد تومان نفت و گاز را توليد کنند و 

اين حجم .  تحويل دولت جمھوری اسTمی بدھند
کTن ثروتی که می توانست صرف رفاه 
کارگران و زحمتکشان گردد، در جمھوری 

ھای سرکوب و  اسTمی صرف ھزينه ھای ارگان
 .شود بوروکراسی می

ھای رژيم که بر سر �يحه  ھا و رسانه اقتصاددان
کنند، در اين مورد سکوت  بودجه بحث می

ھا فاقد اھميت است که چه  برای آن.  کنند می
کسانی بار تأمين اين بودجه کTن را بر 

. شود دارند و چرا اين صرف رفاه مردم نمی عھده
ھا صرفاً اين است که تا چه حد اين مبلغ  بحث آن

ھای دولت است و آيا امکان  پاسخگوی ھزينه
روست که تمام بحث  تحقق دارد يا نه ؟  ازاين

ھا در اين چند روز در مورد اين بخش از  آن
منابع �يحه بودجه، اين بوده است که  منابع 
حاصل از درآمدھای نفتی در مقايسه با سال 

 درصدی داشته که تحقق آن از ۴٠جاری رشدی 
در قانون :   گويند ھا می آن.  واقعيت به دور است

/  ۵  با صادرات روزانه ٩٧بودجه سال   ٢ 
 ١٠١ د�ر درآمد ۵۵ميليون بشکه و ھر بشکه 

شده بود، اکنون اما با  بينی ھزارميلياردی  پيش
/  ۵صادرات   ۵۴ ميليون بشکه  و ھر بشکه ١ 

 ھزار ميليارد از ١۴٢خواھد  د�ر، دولت  می
محل صادرات نفت خام، ميعانات گازی و 

گرچه سھم .  صادرات خالص گاز به دست آورد
 درصد ٢٠درصد به ٣٢صندوق توسعه ملی از 

يافته و از اين بابت سھم بيشتری از مجموع  کاھش
ھذا به گفته  شود، مع درآمد نفت عايد دولت می

ھا حتی با نرخ ارز بازار آزاد ھم دولت در  آن
تأمين منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات 

 ھزار ميليارد تومانی ١٣گازی با کسری حداقل 
ھا يکی از  که آن سرانجام اين.  شود مواجه می

ھای جبران اين کسری را افزايش بھای د�ر  راه
ھا البته  حل آن راه.  کنند در بازار آزاد مطرح می

تواند معضل دولت را حل کند، اما اين اقدام،   می
معنای ديگری جز گرانی کا�ھا و خدمات و 
افزايش نرخ تورم نخواھد داشت که بار آن بازھم 

 .بر دوش کارگران و زحمتکشان خواھد بود
اما بخش عمده ديگر منبع تأمين مالی �يحه 

يعنی ( ھزار ميليارد تومان ١۵٣بودجه، معادل  
از محل درآمدھای مالياتی )   درصد٣٨حدود 
اين ماليات به دو طريق گرفته .  شده است بينی پيش
بخش اعظم آن ماليات غيرمستقيم است .  شود می

که بر کا�ھا و خدمات انحصاری دولت بسته 
ھا ، اکثريت عظيم  کنندگان آن شود که مصرف می

اند که بايد  توده مردم يعنی کارگران و زحمتکشان
بخش ديگر آن، ماليات .  اين ماليات را بپردازند

شود  که  در ظاھر چنين وانمود می.  مستقيم است
داران، مالکان و  اين ماليات را عمدتاً سرمايه

در واقعيت، اما .  پردازند خTصه ثروتمندان می
داری به  در ايران بسياری از مؤسسات سرمايه

ھای مختلف از پرداخت ماليات معاف  بھانه
داران نيز که عمدتاً در  گروھی از سرمايه.  اند شده
اند يا مالکان، به  ھای مالی و خدمات فعال بخش

گفته خود مقامات دولتی از پرداخت ماليات 
ماند گروھی از  می.  کنند خودداری می

ھای توليد يا  داران خصوصی بخش سرمايه
پردازند،  ھا نيز مالياتی را که می بازرگانی که آن

گذارند و  ھای توليد و گردش می حساب ھزينه به
عوارض گمرکی ھم .  افزايند بر بھای کا�ھا می

بنابراين بازھم اين کارگران و .  بر ھمين منوال
ھای مستقيم را  زحمتکشان ھستند که بار ماليات

گيريم بخشا به شکلی غيرمستقيم  بر دوش 
ھا ھم ھنگام خريد  يک بخش اين ماليات.  کشند می

کا� و خدمات مستقيماً تحت عنوان ماليات 
 . شود کننده گرفته می افزوده از مصرف ارزش

ھای  ھا و اقتصاددان در اين بخش نيز بحث رسانه
وابسته به طبقه حاکم ھمانند مورد درآمد حاصل 

ھا مھم نيست که چه کسانی  برای آن.  از نفت است
اين حجم کTن ماليات را بايد بپردازند، بلکه مھم 

که در :  گويند ھا می آن.   تحقق عملی آن است
�يحه بودجه سال جاری در حالی دولت 
درآمدھای مالياتی را در شرايط رکود عميق و 

 ھزار ميليارد ١٠تنزل سطح معيشت عمومی   
تومان نسبت به سال گذشته افزايش داده است که 
درآمد مالياتی بودجه مصوب سال جاری ھم 

 . نيافته است امکان تحقق
ماند، از طريق  آنچه از منابع اين �يحه باقی می

درآمدھايی که مؤسسات دولتی برای انجام 
 ٧١گيرند، معادل  کارھای معين از مردم می

ھايی  که از مردم  جريمه.  ھزار ميليارد تومان
گيرند يا فروش اموال عمومی  و نيز مقروض  می

 ۴۴کردن مردم از طريق اوراق قرضه، معادل 
ھمه،  تمام  بااين.  ھزار ميليارد تومان تأمين گردد

ھای کTن دستگاه  ھا نيز پاسخگوی ھزينه اين
 .دولتی انگل نيست

ارزيابی متخصصين اقتصادی رژيم حاکی است 
چھارم  کسری مواجه  که بودجه سال آينده با يک

با اين کسری بودجه دولت چه خواھد .  خواھد شد
چاپ اسکناس .  کرد؟ پاسخ آن پوشيده نيست

پشتوانه و درنتيجه کاھش بيشتر ارزش پول و  بی
اکنون بر طبق گزارش  افزايش نرخ تورم که ھم

 درصد نيز ۴٠منابع رسمی،  بانک مرکزی  از 
ھا حاکی است که  تمام واقعيت.  فراتر رفته است

ای به  سابقه سال آينده نرخ تورم در ايران ابعاد بی
خود خواھد گرفت و بودجه دولت  نقش مھمی در 

 . اين افزايش نرخ تورم خواھد داشت
گونه   ھيچ٩٨عTوه بر اين در �يحه بودجه سال 

محرکی حتی برای بھبود ولو ناچيز در اوضاع 
اقتصادی و شرايط معيشتی توده مردم وجود 

 درصدی حقوق کارمندان ٢٠افزايش .  ندارد
کننده نيمی از کاھش ارزش  دولت نيز حتی جبران

به .  ھا در سال جاری ھم نيست حقوق ماھانه آن
 يک ٩٨ھای رژيم، بودجه سال  زبان اقتصاددان

در اين �يحه، بخش .  بودجه انقباضی است
ھای گذشته تحليل رفته  عمرانی ھم به روال سال

 ھزار ميليارد ۶٢در ظاھر ھمان رقم .  است
شده، اما اين مبلغ نيز  تومان در �يحه جديد گذاشته

ديگر رقم سال گذشته نيست و درنتيجه کاھش 
بنابراين .  يافته است ارزش پول به نصف کاھش

خود اين بودجه ھم دليل روشن ديگری است که 
تر و شرايط   رکود اقتصادی عميق٩٨در سال 

تر خواھد  زندگی کارگران و زحمتکشان وخيم
 .شد

پيش به سوی تشکيل 
 حزب طبقه کارگر 
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اعتصابات و اعتراضات نگشته است، بلکه به 
رغم تمامی تھديدات، بگيروببندھا، احضارھا و 

ھای فعالين کارگری، گسترش يافته  بازداشت
جنبه چشمگير ديگر آن بود که در اين .  است

اعتصابات و تجمعات در اعتراض به مطالبات و 
دستمزدھای معوقه و در مواردی 

سازی، گرايش به اعمال کنترل و  خصوصی
 .نظارت کارگری رو به رشد بود

اتحاد "در اسفند ماه، به فراخوان گروه 
شماری از بازنشستگان در مقابل "  بازنشستگان

ھرچند پيش از اين نيز .  مجلس تجمع کردند
بازنشستگان بارھا اعتراض و تجمع کرده بودند، 
اما افزودن برخی مطالبات سياسی به مطالبات 

حق تشکل و آزادی زندانيان "اقتصادی، نظير 
در قطعنامه تجمع، نشان از رشد "  سياسی

در .  راديکاليسم در جنبش بازنشستگان داشت
ھمين ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فو�د در 
برابر استانداری خوزستان تجمعات پرشوری را 

پيمايی در شھر اھواز  آغاز کردند  و آن را با راه
 .ھمراه کردند

اين تنھا مبارزات کارگران نبود که در آخرين 
 اسفند ٢۵در .  ھای سال رو به رشد بودند ماه

آبه  چندين ھزار کشاورز اصفھان با خواست حق
ھا آمدند عليه مسئو�ن جمھوری  خود به خيابان

اسTمی شعار دادند و حتا در نماز جمعه، پشت به 
"امام جمعه ايستاده و شعار دادند رو به ميھن، : 

 ".پشت به دشمن
در .   باز اعتراضات ادامه يافتند٩٧از فروردين 

اواخر فرودين، کردستان در اعتراض به مسدود 
 .شدن مرزھا، يکپارچه به اعتصاب برخاست

شورای ھماھنگی "در اوايل ارديبھشت، 
برای ھر يک از "  ھای صنفی معلمان تشکل

ای را اعTم کرد که  برنامه"  ھفته معلم"روزھای 
به جز تجمع در مقابل مجلس و تحصنی دو 

روز برگزاری تجمع "ساعته، روز آخر آن 
در برابر ادارات آموزش و پرورش "  اعتراضی

در ھمين .  ھا بود در مراکز استان و شھرستان
ماه، مردم کازرون عليه طرح تقسيم شھرستان به 

نشينی دولت  اعتراض برخاستند و با وجود عقب
چنين دانشجويان  ھم.  اعتراضات ادامه يافتند

سازی دانشگاه،  ھای مختلف عليه پولی دانشگاه
ھای صنفی و نيز برای برخی  نداشتن تشکل

. مطالبات ديگر تجمعات اعتراضی برپا کردند

ھا را اعTم کردند، مردم  سياسی بر دانشگاه
بTفاصله با تکرار آن، پايان دوران توھم و اميد 

و باز اين .  کاذب در کل جامعه را فرياد زدند
ی مردم را در  دانشجويان بودند که خواسته توده

سردادند و اين کارگران " نان، کار، آزادی"شعار 
و زحمتکشان بودند که شعار را از آن خود 

 .کردند
در اثبات اھميت اعتراضات دی ماه، ھمين بس 
که ھيئت حاکمه ھراسيده، از ھر دو جناح، 

و "  گران اغتشا"شتابان خواھان سرکوب 
ھرچند .  شدند"  اھداف پليد دشمن"روان  دنباله

چون  نيروھای سرکوب جمھوری اسTمی، ھم
ھا و آه و فغان  نياز به اين آبروريزی ھميشه، بی

طلب  گرا و اصTح ھای اصول سران و چھره
با کشتن چند ده نفر، .  دست به کار شده بودند

مجروح کردن چند صد نفر و بازداشت و 
دستگيری چند ھزار نفر، اعتراضات دی ماه پس 

پيامی بس گويا بر   روز سرکوب شدند، اما ١٠از 
پايان دوران رکود سياسی و آغاز :  جای گذاشتند

دوران جديد، يعنی دوران انقTبی، در زندگی 
 .ھای مردم مبارزاتی توده

گرچه سرکوب، نقش مھمی در فروکش اين 
نخستين موج جنبش در يک دوران انقTبی ايفا 

ای  در اعتراضات توده.  کرد، اما تنھا علت نبود
ھا عزم خود را به  دی ماه، با آن که توده

سرنگونی رژيم نشان دادند، اما ھنوز فاقد 
آلترناتيوی بودند که جايگزين جمھوری اسTمی 

ھای اساسی  نبود سازماندھی از ديگر ضعف.  کنند
تجربه نشان داده است اعتراضات .  ھا بود آن

خودانگيخته اگر نتوانند بر عدم سازماندھی خود 
غلبه کنند، دير يا زود دامنه و نيروی کوبندگی 

دو کمبود مھمی که .  خود را از دست خواھند داد
با استمرار مبارزات کارگران و زحمتکشان در 

ھا  ھايی مھمی در جھت رفع آن ھای بعد گام ماه
 .برداشته شد

تپه برای  تنھا در بھمن ماه، کارگران نيشکر ھفت
.  دست به اعتصاب زدند٩۶چندمين بار در سال 
زمان با کارگران نيشکر  کارگران ھپکو، ھم

ھا  تپه بار ديگر اعتصاب کردند و در خيابان ھفت
صد کارگر برق فشار .  به تظاھرات پرداختند

قوی به نمايندگی از سوی  چند ھزار کارگر به 
تھران آمدند و در برابر وزارت نيرو دست به 

گسترش مبارزات کارگری نشان .  تجمع زدند
ھای دی ماه مانع  داد نه تنھا سرکوب می

 تا دی ماه ٩۶يک سال گذشته، يعنی از دی ماه 
توان از جمله ساليانی در تاريخ ايران   را می٩٧

 روند تحو�ت  دانست که رخدادھا و پيامدھای آن
با آن که اعتراضات و .  آتی جامعه را رقم زدند

 سال گذشته، يعنی از زمان ٣٩اعتصابات در 
گيری جمھوری اسTمی، دمی در جامعه  قدرت

فرونخفته و آرام نيافته بودند، اعتراضات دی ماه 
ای و  ، نقطه عطفی در اعتراضات توده٩۶

 دھه اخير ۴سراسری مردم ايران در نزديک به 
ھا را  بستر اين اعتراضات و نارضايتی.  بودند

فقر و فTکت و تبعيض و نابرابری، چپاول و 
ھای اجتماعی  غارت حاکمان و نابسامانی

ای کافی بود تا  افزون مھيا کرده بودند و جرقه دم
ھا  سد سرکوب و خفقان را فروريزد و سيل توده

جرقه زده شد، سد .  ھا سرازير کند را به خيابان
ھای خشمگين به شورش عليه  فروريخت و توده

حقوقی، تحقير و  فقر، بيکاری، گرانی، ستم، بی
 .خاستند فرودستی بر

معمو� در کشورھايی که استبداد و خفقان نه تنھا 
مجراھای تشکل و مبارزه جمعی، بلکه حتا راه 

ای نيز  نفس را بسته است، اعتراضات توده
اعتراضات .  گيرند اشکالی انفجاری به خود می

سراسری دی ماه ايران نيز از چنين ويژگی 
ھا، آتشفشان خشم و خروش  آن.  برخوردار بودند

محرومان و تھيدستانی بودند که از فشارھای 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی و گسترش 
روزافزون فاصله طبقاتی به تنگ آمده بودند و 

 .کردند حقوق برحق خود را طلب می
ھای اعتراضات سراسری دی  از ديگر ويژگی

ھايی  ھای اعتراضی به جنبش ماه مھم گذار جنبش
فاصله بين .  برانداز و عليه کليت نظام بود

شعارھای اوليه عليه گرانی و بيکاری با 
خوايم  جمھوری اسTمی نمی"شعارھای سياسی 

مرگ بر "، "مرگ بر ديکتاتور"، "خوايم نمی
چنان کوتاه بود که به دشواری بتوان "  ای خامنه

زمان يا مکان معينی را برای اين گذار معين 
ھای معترض به  طی چند روز، نه تنھا توده.  کرد

ويژه جوانان به مقابله با نيروھای سرکوب رژيم 
شتافتند، بلکه در برخی شھرھا حتا به برخی 

ھا را به آتش  مراکز رژيم حمله کردند و آن
 . کشيدند

ويژگی ديگر جنبش اعتراضی آن بود که دم به دم 
ھای اجتماعی  و روز به روز قشرھا و گروه

چنان که طی .  تری را به ميدان مبارزه کشاند بيش
چند روز، با وجود نبود تشکل و سازماندھی، به 

 شھر ١٠٠معنای کTسيک، به سرعت به بيش از 
زنان، در اعتراض عليه حجاب .  گسترش يافت

ھای اجباری  حقوقی، ججاب اجباری، تبعيض و بی
. ھا ايستادند را بر سر چوب کرده و بر بلندی

. دانشجويان در ھمان اولين روزھا به آن پيوستند
التحصيTن،  معلمان و کارگران، بيکاران و فارغ

 .ھمه و ھمه در آن حضور داشتند
پيوستگی و رابطه پويای بين اعتراضات در  ھم به

ھای اجتماعی  شھرھای مختلف و ميان گروه
اگر دانشجويان .  مختلف را نيز نبايد از ياد برد

گرا، ديگه  طلب، اصول اصTح"دانشگاه با شعار 
ھای  ی جناح ، پايان دوران سلطه"تمومه ماجرا

 ٩۶يک سال پس از دی 
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 ٩۶يک سال پس از دی 
 دانشجو از دی ۵٠٠پس از دستگيری نزديک به 

ماه، خواست آزادی دانشجويان زندانی و پايان 
ھا نيز به فھرست  يافتن فضای امنيتی در دانشگاه

اعتصاب سراسری .  شان افزوده شده بود مطالبات
 ارديبھشت از ديگر ٢۴آھن از   کارگر راه٧٠٠٠

در پی آن، کارگران .  اعتصابات اين ماه بود
 .ھپکو مجددا اعتصاب کردند

کارگران فو�د اھواز که تحو�ت جنبش کارگری 
کردند،  ھا را دنبال می در ساير واحدھا و کارخانه

گيری از مبارزات ھپکو، از ھفته دوم  با الھام
پيمايی خواھان لغو  خرداد با اعتصاب و راه

رانندگان کاميون .  سازی کارخانه شدند خصوصی
از اول خرداد، اولين دور اعتصابات سراسری 

مبارزات ديگری نيز در اين .  خود را آغاز کردند
از جمله تجمعات مکرر .  ماه در جريان بودند

باختگان مؤسسات مالی در شھرھای مختلف  مال
و نيز ادامه اعتراض دانشجويان، تجمع مردم 
ايرانشھر در مقابل فرمانداری در اعتراض به 
تجاوز به تعدادی از دختران توسط عوامل رژيم، 

 .ھا اعتراض ديگر و ده
 خرداد، اعتراضاتی در منطقه شاپور جديد ٩از 

. اصفھان شروع شد و به سرعت وسعت گرفت
شعارھا از اعتراض به گرانی و بيکاری به 

و "  مرگ بر ديکتاتور"شعارھای سياسی مانند 
بدل "  توپ، تانک، فشفشه، آخوند بايد گم بشه"

 روز در ۵اين اعتراضات به فاصله .  گشت
شھرھای ديگر از جمله تھران، رشت، کرج، 

 .ساری و چندين شھر ديگر گسترش يافتند
دومين اعتصاب سراسری رانندگان کاميون در 

به دنبال فراخوان .  اول مرداد کليد خورد
شورای ھماھنگی کارگران و کارکنان "اعتصاب 

از اوايل مرداد "  آھن نگھداری خط و ابنيه فنی راه
ھای مختلف  آھن در شھرھا و استان کارگران راه

در ھمين ماه کارگران .  وارد اعتصاب شدند
اين .  تپه مجددا اعتصاب کردند نيشکر ھفت

نشينی دولت و پذيرش   روزه با عقب١۵اعتصاب 
 .ھای کارگران در حرف به پايان رسيد خواسته

اعتصاب کردستان در اعتراض به اعدام سه 
 شھريور آغاز ٢١زندانی سياسی در چھارشنبه 

شد و برخی شھرھای آذربايجان غربی و 
 .کرمانشاه را نيز دربرگرفت

از اول مھر، سومين اعتصاب سراسری رانندگان 
کاميون آغاز شد و از لحاظ ابعاد و گستردگی دو 
اعتصاب پيشين را پشت سر نھاد و حتا رانندگان 
کاميون، ناوگان مسافربری خوزستان نيز در 

ھنوز سه .  حمايت از آنان وارد اعتصاب شدند
ھفته از آغاز سال تحصيلی جديد نگذشته بود که 

ھا بار ديگر به ميدان اعتراضات   دانشگاه
 ٢٣ و ٢٢در روزھای .  دانشجويی بدل گشتند

مھر، بار ديگر معلمان به اعتصاب دو روزه 
 .دست زدند

ھا  در آبان ماه، گروه زيادی از بازنشستگان بانک
از .  يک تجمع سراسری در تھران بر پا کردند

اواسط آبان دور جديد اعتصابات کارگران نيشکر 
تپه آغاز شد و به فاصله کوتاھی کارگران  ھفت

ھای  فو�د اھواز نيز به اعتصاب و تظاھرات
 .خيابانی روی آوردند

ھای کارگران  پيمايی در آذر ماه اعتصابات و راه
دانشجويان .  تپه و فو�د ادامه داشتند نيشکر ھفت

 آذر، تجمعات اعتراضی ١۶پيش و پس از 
ھا بار ديگر  گوناگونی را برگزار کردند و در آن

در .  بر حمايت خود از کارگران پای فشردند
روزھای اخير نيز اعتراضات معلمان و 

ھا اعتراض و اعتصاب  بازنشستگان و ده
 .چنان ادامه دارند کارگری ديگر ھم

ای بود از  صدھا اعتصاب و اعتراض  اين شمه
متنوع ديگر، مانند اعتراضات و اعتصابات 

ھای شھرھای مختلف،  کارگران شھرداری
اعتراضات جوانان بيکار، اعتراضات مکرر 

ھا  آبه، اعتراض مردم شھرستان روستاييان به حق
به شرايط زندگی و معيشت خود، اعتراضات 

 .باختگان و صدھا اعتراض و اعتصاب ديگر مال
ھای  خصلت برجسته اعتراضات و اعتصابات ماه

پس از دی ماه، تقويت و تحکيم ھمبستگی 
به ويژه دو اعتصاب .  کارگران با يکديگر بود

تپه و فو�د اھواز که  اخير کارگران نيشکر ھفت
به جز نمايش سازماندھی و يکپارچگی 
نيرومندتر در ميان کارگران اين دو واحد،  شعار 

ھای  را در خيابان"  تپه، اتحاد، اتحاد فو�د، ھفت"
ھرچند، اعTم .   افکند شوش و اھواز طنين

ھمبستگی و حمايت به کارگران اين دو واحد 
کارگران در سراسر ايران، از .  محدود نماند

جمله کارگران آريان فو�د، عسلويه، شرکت 
ھا  ھای برق و ده واحد، ھپکو، مخابرات، نيروگاه

واحد ديگر در اشکال متنوع ھمبستگی و حمايت 
تپه و فو�د  خود را از کارگران نيشکر ھفت

 .اھواز ابراز کردند
ھای کارگری، در شوش و  عTوه بر ھمبستگی

پيمايی کارگران  اھواز اقشار مختلف مردم به راه
ھای  در شھرھای ديگر نيز گروه.  پيوستند

اجتماعی گوناگون به ويژه معلمان و دانشجويان 
. شان برخاستند به پشتيبانی از آنان و مطالبات

ھای مختلف  ھايی از دانشجويان در دانشگاه گروه
فرزند کارگرانيم، کنارشان "با شعارھايی چون 

تپه خوزستان، الگوی  ھفت"، "مانيم می
و با دستگيری کارگران با شعار "  زحمتکشان

" تپه، تا تھران، زحمتکشان در زندان از ھفت"
آنان پيش از آن .  ھای حمايتی برگزار کردند تجمع

ھا  نيز حمايت خود را از معلمان و مطالبات آن
معلمان و بازنشستگان نيز در .  اعTم کرده بودند

اشکال متنوع و گوناگون حمايت خود را از 
به اين .  شان بيان کردند کارگران و مطالبات

ترتيب پيرامون اين دو اعتصاب شکوھمند، 
حمايت و ھمبستگی وسيعی اقشار زحمتکش 

 . شکل گرفت
از آن سو، کارگران نيز به جز طرح شعارھای 

داری خود، با طرح  ضد دولتی و ضد سرمايه
بيکاری، تورم، بTی "شعارھای عمومی چون 

نه حاکم نه دولت نيستند به فکر "، "جان مردم
حمايت خود از مطالبات زحمتکشان را "  مردم

نشان دادند و مبارزات خود را به مبارزات آنان 
کارگر، "بدين ترتيب بود که شعار .  پيوند زدند

به شعار مشترک "  معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد
 .ھای اعتراضی بدل گشت اين جنبش

از دل اين اعتصابات و مبارزات بود که ابتکار 
انقTبی در ميان کارگران رشد کرد و با ارتقای 
اين مبارزات و آگاھی طبقاتی، شورای کارگری 

از آن پس، کارگران .  تپه جوانه زد نيشکر ھفت

را "  نان، کار، آزادی"تپه شعار  نيشکر ھفت
نان، کار، آزادی، اداره "تکامل بخشيده و پرچم 

را برافراشتند، شعاری که به سرعت "  شورايی
ھای زحمتکش گسترش  در ميان کارگران و توده

به اين ترتيب، آنان با ايجاد شورای .  يافت
کارگری خود و طرح اين شعار، يکی از 

ترين کمبودھای اعتصابات و مبارزات  اساسی
 .کارگران و زحمتکشان را برطرف ساختند

تا پيش از آن، آلترناتيوھای گوناگونی از سوی 
بورژوازی درون حکومتی و بورژوازی به 

طرح شده بودند، از "   اپوزيسيون"اصطTح 
استمرار حاکميت جمھوری اسTمی با برکناری 
جناحی از حاکميت، تا بازگشت نظام سلطنتی يا 
. در نھايت برقراری يک جمھوری پارلمانی

گرايانه چرا که فاقد آن نيروی  آلترناتيوھايی ذھنی
. ھا بودند اجتماعی مبارز و انقTبی برای تحقق آن

از سويی ھيئت حاکمه جمھوری اسTمی نيز 
اطمينان داشت بدون وجود آلترناتيوی واقعی و 

انداز سرنگونی، بسيار مبھم و دور از  عينی، چشم
 .دسترس خواھد ماند
تپه با ارائه يک آلترناتيو انقTبی  اما کارگران ھفت

و متکی به نيروی طبقاتی خود و در اتحاد با 
انداز سرنگونی را عينيت مادی  زحمتکشان، چشم

آنان با اين آلترناتيو که در لحظه مناسب .  بخشيدند
" نان، کار، آزادی، حکومت شورايی"به شعار 

فراخواھد روييد، و با تکيه به قدرت رھبری خود 
برای نيل به آن، لحظه سرنگونی رژيم را 

رو بود که اين بار  از ھمين.  تر ساختند نزديک
سران جمھوری اسTمی با تمام سبعيت و با توسل 

ھا به مقابله با کارگران اعتصابی  به تمامی شيوه
غافل از .  تپه و پس از آن فو�د اھواز شتافتند ھفت

ناپذير است و شعار  آن که اين راه بازگشت
تپه راه خود را در ميان ساير اقشار  کارگران ھفت

 .ھای اجتماعی گشوده است و گروه
نکته ديگر بر سر راه سرنگونی جمھوری 
اسTمی و برقراری حکومت شورايی، درجه 

در اين عرصه نيز .  ھاست يافتگی توده سازمان
کارگران ايران به ويژه .  طبقه کارگر پيشتاز است

ھای اخير  در برخی از واحدھا، طی مبارزات ماه
تر و متحدتر پا به ميدان  خود، ھر بار منسجم

ھرچند بايد اذعان کرد که .  اند مبارزه گذاشته
ھنوز به آن درجه از سازماندھی برای برپايی 
اعتصابات متحدانه سراسری و در نھايت 

اما با .  اند اعتصاب سراسری سياسی دست نيافته
توجه به شتاب رشد آگاھی طبقاتی، و با توجه به 

ھای عظيمی که اين طبقه طی چند ماه به پيش  گام
به .  برداشته، بر اين ضعف نيز غلبه خواھد کرد

ھای دوران  ويژه آن که شتاب تحو�ت از ويژگی
 .انقTبی است

در پايان، مبارزات و اعتراضات و اعتصابات 
يک سال اخير، حاکی از ورود جامعه ايران به 

دورانی که به رغم تمام .  يک دوران انقTبی است
انداز يک انقTب و  افت و خيزھايش، چشم

سرنگونی رژيم جمھوری اسTمی را گشوده 
 .است
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 ۵ ٨٠۴ شماره  ٩٧  دی ١٠      ۵

١از صفحه   

تشديد بحران اقتصادی و تاثيرات آن بر افزايش بيکاری 
 و مساله افزايش دستمزد

گزارش مرکز آمار ايران که چند روز پيش  به
 تنھا ٩٧انتشار يافت، در شش ماھه اول سال 

بخش خدمات رشد داشته است، رشدی که تنھا 
ھا بوده و به طور واقعی  مديون با� رفتن قيمت

 ٩٧حتا در اين بخش نيز در شش ماھه اول سال 
براساس اين .  ايم ما شاھد ريزش نيروی کار بوده

گزارش بخش کشاورزی در اين مدت رشد منفی 
 درصد ١/  ٢ درصد و صنعت رشد منفی ٢/  ۵

ھای مجلس  پيش از اين مرکز پژوھش.  اند داشته
 تا ٠/  ۵ شھريور از رشد منفی ۶نيز در تاريخ 

.  خبر داده بود٩٧ درصد در سال ٢/  ٨منفی 
براساس گزارش اين مرکز که بر آمارھای بانک 

ھايی که نيروی  مرکزی استوار است، رشد بخش
ھا مھم است مانند ساختمان و صنعت  کار در آن

 منفی ٩٧ درصد در سال ٣ و ٨به ترتيب تا 
 .خواھد بود

بينيم  اين واقعيت را ما در اخبار روزمره نيز می
از .  و صد البته بسيار بدتر از آمارھای دولتی
شوند  کارگران ساختمانی که در ميادين جمع می

مانند و روزھايی ھم که  و اغلب روزھا بيکار می
آيد به دليل رقابت زياد مجبور به  کار گيرشان می

 کارشان به ھر قيمتی  تن دادن و فروش نيروی
شوند تا کارگران کارخانجات که ھر روز  می

شان به دليل تعديل نيرو، کاھش  اخبار اخراج
توليد و يا تعطيلی کارخانه در اقصا نقاط کشور 

گيری دو  اساسا بستر شکل.  شود شنيده می
اعتراض برجسته کارگری، اعتصابات و 

تپه و فو�د اھواز  ھای کارگران ھفت راھپيمايی
نيز خطر تعطيلی کارخانه و در نھايت اخراج و 

کارگران شرکت دشت .  بيکاری کارگران بود
مغان نيز در روزھای اخير و در اعتراض به 

ھا را تھديد  سازی که امنيت شغلی آن خصوصی
مشابه اين .  اند کرده است دست به اعتراض زده

وضعيت برای کارگران کارخانه چوب و کاغذ 
مازندران و بسياری از ديگر کارخانجات نيز 

 .صادق است
ی  اساسا عوامل متعددی در تشديد کم سابقه

جاری و  تورمی در سال  –بحران اقتصادی رکود 
گسترش فقر که منجر .  سال آينده تاثيرگذار ھستند

به کاھش قدرت خريد و تقاضا در سطح جامعه 
برای نمونه .  شده، يکی از اين عوامل است

صنايع لبنی به دليل کاھش قدرت خريد مردم و تا 
حدود کمتری متاثر از معضTتی که برای 
صادرات کا�ھا پيش آمده، دچار رکود شديد شده 

ھا و کارخانجات اين صنايع  و بسياری از کارگاه
يا تعطيل شده و يا با تعديل نيرو و کاھش توليد 

حتا در کارخانه بزرگی چون کاله .  روبرو ھستند
اش که  ھای تھران و اصفھان نيز جدا از کارخانه

 ٩٠٠با مشکل روبرو ھستند، در آمل نيز حدود 
 . اند کارگر قرارداد موقت اخراج شده

موانعی که بر سر راه صادرات کا� وجود دارد 
. يکی ديگر از عوامل تشديد رکود است
خبرگزاری تسنيم اول دی ماه و به نقل از شيخی 
عضو ھيات مديره اتحاديه صادرکنندگان 

، گاز و پتروشيمی نوشت به  ھای نفت فرآورده
دليل موانعی که در صادرات قير بوجود آمده 
کارخانجات قير کشور تعطيل شده و ايران بازار 
ده درصدی خود در بازار جھانی قير را از دست 

 .داده است
تعطيلی کارخانجات و يا کاھش توليد به دليل 
کمبود نقدينگی و يا مواد اوليه و قطعات که 
عموما به واردات مواد اوليه و يا قطعات از 
کشورھای ديگر وابسته ھستند، يکی ديگر از 

 .عوامل تشديد رکود است
ماه از   دی۴برای نمونه خبرگزاری دولتی ايلنا 

سازی ماھشھر   کارگر کارخانه لوله١٠٨اخراج 
 ٢.  دار خبر داد به دليل مشکTت مالی کارخانه

 کارگر ۶٠ماه نيز اين خبرگزاری از اخراج  دی
کارخانه ايريکو در شھر ابھر به دليل مشکل 

 ۶چنين اين خبرگزاری  ھم.  مالی خبر داده بود
 کارگر شرکت کاوش ٢٠٠ماه از اخراج  دی
سازنده مخازن تحت فشار خبر داد و )  سانکا(

 کارگر برای نگھبانی از ۴٠ تا ٣٠نوشت که تنھا 
اين .  اند ھا در شرکت باقی مانده شرکت و دستگاه

 ١۶خبرگزاری در خبر ديگری از عدم پرداخت 
ماه حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی ايران 
واقع در شھر قزوين به بھانه کاھش توليد و عدم 

چنين  خبرھا ھم.  توان مالی کارفرما خبر داده بود
 درصدی توليد در کارخانه ٧٠حاکی از کاھش 

 .سازی تبريز است ماشين
علی مرادی رئيس اتحاديه فروشندگان ظروف 

 ٧٠آلومينيوم يکبار مصرف از تعطيلی بيش از 
دو .  ھای اين رشته خبر داده است درصد کارخانه

و "  المھدی"کارخانه بزرگ توليدکننده آلومينيوم 
نيز که توليدکننده بيش از نيمی از "  ھرمزال"

آلومينيوم در سطح کشور ھستند با کاھش شديد 
سازی  در کارخانه آلومينيوم.  اند توليد روبرو شده

 ديگ و شرکت ۶۵ ديگ تنھا ٢۴٠از "  المھدی"
 ديگ فعال ۴٣ ديگ تنھا ٢٢٨از "  ھرمزال"

ی نماينده بندرعباس در مجلس ھر  گفته ھستند و به
لحظه امکان توقف توليد در ھر يک از اين 

 .کارخانجات وجود دارد
در شھريورماه  در پی ناياب شدن پوشک و نوار 

ھا از تعطيلی و  بھداشتی، رئيس اتحاديه خرازی
 کارخانه موجود که پوشک ١٠نيمه تعطيل شدن 

کنند به دليل  و نوار بھداشتی در ايران توليد می
 .نبود مواد اوليه خبر داده بود

 ارديبھشت روزنامه تعادل در گزارشی از ٨
بحران در صنعت دارو به دليل کمبود نقدينگی 

ھای دولت به  که بخش مھمی از آن بدھی(
و مواد اوليه خبر )  کارخانجات توليد دارو است

داده و به نقل از اکبر برندگی مديرکل دارو و 
مواد مخدر سازمان غذا و دارو نوشت سرنوشت 
صنعت نساجی در انتظار صنعت داروسازی 

 .کشور است
ابوالفضل گلپايگانی روغنی رييس کميسيون 

 شھريور از ١١صنايع اتاق بازرگانی ايران نيز 
ھای بسيار، به دليل مشکTت در  تعطيلی کارخانه

در : "تامين ارز و مواد اوليه خبر داده و گفته بود
ھا نيست که  حال حاضر سرمايه و پولی در بانک

ھای کوچک و متوسط در  بخواھند برای بنگاه
 ".بازار تسھيTت ارائه دھند

ھايی از تعطيلی و يا کاھش توليد  ھا تنھا نمونه اين
در کارخانجات کشور است، محمودزاده نماينده 

، يعنی ٩۶مھاباد در مجلس اسTمی در اسفند 
رشد "زمانی که براساس آمارھای دولتی گويا 

بيش از "حاکم بوده است، گفته بود "  اقتصادی
 ۶٠ درصد صنايع کشور تعطيل است و ۶٠

ھای صنعتی راکد و يا تعطيل  درصد شھرک
 ".ھستند

ھا و تعديل نيرو در  ترين اخراج اما يکی از وسيع
سازی رخ داد که  ھای قطعه کارخانجات و کارگاه

 آذر ٢۵.  متاثر از کاھش توليد خودرو است
که  سازان با بيان اين نژاد دبير انجمن قطعه محبی

کنيم که ظرف يکی دو ھفته آينده  بينی می ما پيش"
، به " ھزار کارگر ديگر نيز بيکار شوند١٠٠

"خبرگزاری ايلنا گفت اين به معنای بيکاری : 
 ھزار کارگر قطعه ساز کشور است، يعنی ٣٠٠

تا قبل از پايان آذر بيش از نيمی از کارگران 
جدا از کاھش ".  اند ساز کشور تعديل شده قطعه

ھای  شديد توليد خودروھای سواری، توليد ماشين
سنگين نيز با مشکل روبرو شده به نحوی که 
براساس اخبار منتشره توليد اتوبوس به طور 

 .کامل متوقف شده و به صفر رسيده است
وضعيت نيروی کار در بخش کشاورزی نيز اگر 

براساس .  بدتر از صنعت نباشد بھتر نيست
گزارش خبرگزاری ايلنا در منطقه سيستان که 

 ھزار صياد و کشاورز و ۴٠٠پيش از اين 
دامدار داشت، ھم اکنون کشاورزی در اين منطقه 
به صفر رسيده و ديگر کسی کشاورزی و 

. کند نمی)  با خشک شدن ھامون(صيادی 
اعتراضات روزانه کشاورزان اصفھان نيز که به 
اند  دليل نبود آب از کشت محصول محروم شده

 .يک نمونه ديگر است
کاھش قدرت خريد اکثريت بسيار بزرگ جامعه 

چنين منجر به  و به دنبال آن کاھش تقاضا ھم
. کاھش نيروی کار در بخش خدمات شده است

ھا و  رکود اقتصادی منجر به ورشکستگی کارگاه
ھا را به  داران کوچک شده و صاحبان آن مغازه

صفوف ارتش بيکاران پرتاب کرده و يا خواھد 
 . کرد
ست که سال آينده تمام  ھا در حالی ی اين ھمه
ھا حکايت از تشديد رکود و تعميق  بينی پيش

اصغر بالسينی از به اصطTح .  بحران دارد
 آذر ٣٠(اقتصاددانان جمھوری اسTمی 

"نوشت)  خبرگزاری تسنيم  تورم به ٢٠١٩سال : 
 ٣/  ۶ درصد و رشد اقتصادی به منفی ٣۴/  ١

اقتصاد ايران : "وی نوشت"  درصد خواھد رسيد
سال آينده با شرايط خطيری مواجه    امسال و

خواھد بود که رکود تورمی ويژگی بارز آن 
 ".است

يکی از تاثيرات مھم بحران اقتصادی و افزايش 
جا بايد بر روی آن تاکيد کرد  بيکاری که در اين
زنی کارگران برای افزايش  کاھش قدرت چانه

اين که اخيرا .  دستمزد و شرايط بھتر کاری است
داری حاکم  خوران نظام سرمايه برخی از جيره

اند  موضوع حذف حداقل دستمزد را مطرح کرده
دقيقا بر بستر ھمين شرايط است و اتفاقا به ھمين 
دليل است که تنھا راه واقعی در برابر کارگران و 
زحمتکشان در اين شرايط سرنگونی جمھوری 
اسTمی، بدست گرفتن قدرت و برقراری 

تا زمانی که جمھوری .  حکومت شورايی است
اسTمی بر سر کار است شرايط زندگی کارگران 

 ٩٧و زحمتکشان بدتر و بدتر خواھد شد، سال 
 خواھد بود مگر ٩٧ بدتر از ٩٨ و ٩۶بدتر از 

شان را با  که کارگران و زحمتکشان تکليف آن
رژيم حاکم يکسره کرده و جمھوری اسTمی را با 

 .قھر انقTبی سرنگون کنند
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٨از صفحه   

٧درصفحه   

کم در دو دھه اخير اين  معلمان و فرھنگيان دست
موضوع را ثابت کرده است که جمھوری اسTمی 

توان بطور ساده به پذيرش مطالبات وادار  را نمی
کرد، مگر به ضرب زور و نيروی اتحاد و 

 .ای متشکل و موثر مبارزه
ھا در حکم بديھياتی است که بايد حتا برای   اين

ای از قفای  کسانی که با ھر توجيه و بھانه
رفتند و بر اين  حکومتی راه می"  طلبان اصTح"

خيال خام بودند که با مTقات و مذاکره با مقامات 
توان مطالبات معلمان را محقق  حکومتی می

. اما ظاھرا چنين نيست.  ساخت روشن شده باشد
گرايشی ھر چند ضعيف اما جان سخت ھنوز بر 

ھا و  اين تصور باطل است که گره خواست
مشکTت معلمان در با� و در نشست و برخاست 

اين گرايش .  شود با مقامات حکومتی باز می
ھای  شورای ھماھنگی تشکل"متاسفانه در درون 

گرايشی که .  وجود دارد"  صنفی معلمان ايران
نسبت به دو سه سال گذشته به شدت تضعيف شده 
اما کماکان در رھبری اين تشکل به حيات خود 
ادامه داده و در انتظار معجزات و اعطای 

 .امتيازاتی از سوی مقامات حکومتی است
درست در ھمان روزھايی که معلمان زحمتکش 
در چھارگوشه کشور دست به اعتراض و تجمع 
زده بودند و درست در ھمان لحظاتی که 
فرھنگيان اصفھان در زير ضربات باتوم و مشت 
و لگد مزدوران حکومتی در کف خيابان افتاده 

ھا را  آور چشم و گلوی آن بودند و گاز اشک
با انتشار "  شورای ھماھنگی"سوزاند،  می

 چنين خبر داد که برای ٩٧ دی ۴ای در  بيانيه
پيگيری مطالبات معلمان با مقامات و مسئولين 

در اين بيانيه .  حکومتی ديدار و گفتگو داشته است
که در اعتراض به صدور احکام ناعاد�نه برای 
معلمان و قطعی شدن ده سال و نيم حبس به 

 ضربه شTق و ممنوعيت خروج از ٧۴ھمراه 
کشور محمد حبيبی معلم مبارز عضو ھيات 

نوشته شده "  کانون صنفی معلمان تھران"مديره 
: نويسد چنين می"  شورای ھماھنگی"است، 

اکنون که نمايندگان معلمان در شورای "
ھای صنفی فرھنگيان ايران، راه  ھماھنگی تشکل

 کنند، مذاکره و گفتگو با مسئو�ن را دنبال می
سازی  پروندهچنان درصددند از طريق   ھمگروھی

 و زندانی کردن فعا�ن صنفی و بازداشت
". فرھنگيان فضای رعب و وحشت ايجاد کنند

در اين بيانه خواھان "  شورای ھماھنگی"
شده "  شناسايی و مجازات عوامل پشت پرده"

خواھند با صدور احکام، فضا را  است که می
شورای "بدنبال آن ].  تاکيد از ماست! [امنيتی کنند
ای از گفتگوھای خود را در  خTصه"  ھماھنگی

 با تعدادی از نمايندگان مجلس و ٩٧/  ٩/  ٢٨
برخی مقامات دولتی از جمله مظاھری رياست 
حراست آموزش و پرورش و عبدی مشاور وزير 
آموزش و پرورش را در کانال تلگرامی خود 

 .انتشار داد
جا موضوع پرونده سازی و بازداشت   دراين

معلمان و فعا�ن جنبش ھای اجتماعی ازجمله 
" گروھی"فعا�ن جنبش اعتراضی معلمان به 

منتسب شده "  عوامل پشت پرده"خاص و 
گرانه خارج   توگوئی اين اقدامات سرکوب.است

" خودسر"ازاراده حکومت و توسط تعدادی افراد
به اين موضوع .  به مرحله اجرا گذاشته می شود

شورای "چه که  امابر طبق آن.  بازخواھيم گشت
در مورد اين مذاکرات و نتايج آن "  ھماھنگی

که پيش از آن  انتشار داده است، اين گفتگوھا چنان
نيز بارھا تجربه شده بود، ھيچ دستاوردی، مطلقا 
. ھيچ دستاوردی برای معلمان نداشته است
مقامات حکومتی نه فقط از برآورده ساختن حتا 

ھای معلمان سخنی  ترين خواست يکی از ساده
ای  گونه تضمينی در ھر حد و اندازه نگفتند و ھيچ

ندادند، بلکه درست "  شورای ھماھنگی"به 
برعکس، معلمان را مورد تھديد مستقيم نيز قرار 

توصيه شد "  شورای ھماھنگی"به اعضای .  دادند
گفته شد .  از تجمع و تحصن دست بردارند

وضعيت پرداخت پاداش فرھنگيان نسبت به ساير 
گفته شد در مورد بودجه .  ادارات بھتر است

ھشدار دادند که پای .  توانند انجام دھند کاری نمی
ھا را به اعتراضات  آموزان و خانواده دانش

نکشانند و در مورد معلمان زندانی به عاشقان 
سينه چاک مذاکره با مقامات حکومتی گفته شد، 

درخواست "خانواده اين گروه از معلمان بايد 
 !ھمين و بس. بدھند" عفو

آيا به "  درخشان"ھا و نتايج  اما اين پاسخ
گردانی قطعی و نھايی اعضای شورای  روی

ھای حکومتی منجر  ھماھنگی از نھادھا و جناح
خواھد شد؟ آيا گرايش به فعاليت قانونی و 

و فراتر از آن توھم برخی اعضای اين "  مدنی"
نسبت به مقامات حکومتی يا "  شورا"
و کل کابينه روحانی تا بدان حد "  طلبان اصTح"

متنبّه و آگاه خواھند شد که ثقل فعاليت خود را 
 توده معلمان و فرھنگيان قرار دھند؟

برانگيز است  انگيز و گاه سوال حقيقتا بسيار تاسف
بيند تشکل سراسری فرھنگيان  وقتی که انسان می

دوباره پای در راھی نھاده است که پيش از اين 
نتيجه بودن آن نيز بر تمام  بست رسيده و بی به بن

گفتگوھای .  معلمان و فرھنگيان آشکار گشته است
نتيجه با مقامات  تکراری و فرسايشی و بی

حکومتی بر سر مطالبات معلمان آن ھم زمانی که 
اعتصابات و اعتراضات پرشور خيابانی 
کارگران، معلمان، دانشجويان، کشاورزان و 

 تاکنون خواب ٩۶ماه  ساير اقشار زحمتکش ازدی
از چشم رژيم ربوده است و توده معلمان در 
تجمعات متعدد و اعتصابات سراسری و در 
شعارھای خود خشم و نارضايتی شديدشان از 

اند و نگاه خود  وضع موجود را به نمايش گذاشته
طور شفافی از  نسبت به دستگاه حکومتی را به

نه حاکم نه "جمله در تکرار ھر روزه شعار 
اند، جز  بيان کرده"  دولت نيستند به فکر ملت

بيراھه و جز پيمودن راھی است که برخTف 
 ھا و منافع معلمان است؟ خواست

پوشيده نيست که اکثريت قريب به اتفاق معلمان و 
فرھنگيان در شديدترين تنگناھای اقتصادی و 

کنند و  معيشتی و زير خط فقر زندگی می
ھای حکومتی  گونه توھمی نسبت به جناح ھيچ

گرا، ديگه  طلب اصول اصTح"شعار .  ندارند
فقط شعار جوانان و کارگران "  تمومه ماجرا

شعار تمام تھيدستان و .  بيکار و دانشجويان نيست
زحمتکشان از جمله معلمان است که در زمره 

. ترين اقشار جامعه ھستند فقيرترين و زحمتکش
نشينی با مقامات  جای شب به"  شورای ھماھنگی"

. حکومتی بايد به اين معلمان مراجعه و تکيه کند
خواست معلمان در با� و مذاکره با فTن وزير و 

به کرات ثابت شده .  شود نماينده مجلس تامين نمی
گونه نفعی برای معلمان  گونه مذاکرات ھيچ که اين

گونه تاثيری در نحوه  نداشته و در عين حال ھيچ
آميز رژيم با معلمان  برخورد قھری و خشونت

 .ندارد
بايد اين را متوجه شده باشد "  شورای ھماھنگی"

که تنھا با اعتصابات سراسری، با اتحاد و مبارزه 
نشينی  توان رژيم را به عقب متشکل است که می

 .واداشت
با "  شورای ھماھنگی"ست که  اين واقعيتی
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رويکرد از اشکال کم اثر مبارزه به اشکال 
موثرتر و سازماندھی چند اعتصاب 

آميز و تTش برای به  سراسری موفقيت
ھا،  آموزان و خانواده صحنه آوردن دانش

. ھای مھمی به جلو برداشته است گام
ھا و شعارھای اين تشکل چه در  گيری موضع

سازی آموزش، چه در  مخالفت با خصوصی
دفاع از آموزش رايگان، نقش مھمی در 

ھا  آموزان و خانواده بسيج معلمان و دانش
از "  شورای ھماھنگی"حمايت .  داشته است

تپه و دانشجويان،  کارگران فو�د و ھفت
محکوميت بازداشت کارگران و طرح 

" کارگر معلم دانشجو اتحاد"شعارھايی چون 
ھای مشترک، ھمه  و با�خره تاکيد بر تTش

ھای مثبت و مفيد  گيری ھايی از جھت نشانه
ھای  اما به رغم اين گام.  اين تشکل بوده است

مثبت و اميدوار کننده، شواھد موجود حاکی 
از آن است گرايشی در درون اين تشکل از 

" طلبان اصTح"ھا و  بازی در زمين جناح
طور کامل دست برنداشته  حکومتی ھنوز به

گرايشی که در عين .  و از آن دل نکنده است
حال تلويحاً سرگرم پراکندن اين دروغ و 
توھم است که گويا سرکوب معلمان توسط 

خودسر و خارج از اراده حکومت " گروھی"
"گيرد و دولت صورت می شورای . 

 ٩٧ دی  در بيانيه مورخ ھفت"  ھماھنگی
خود ضمن محکوم کردن حمله وحشيانه به 

: نويسد معلمان و بازنشستگان اصفھان می
حمTت وحشيانه به ....  شورای ھماھنگی"

معلمان و بازنشستگان معترض در اصفھان 
 درخواسترا شديدا محکوم نموده و موکدا 

 برخورد قاطع...  آمران و عامTندارد با 
 ".صورت گيرد

اين يک فريب و دروغ بزرگ است که گويا 
ای خودسرانه و بدون اطTع نھادھای  عده

حکومتی به صفوف معلمان و بازنشستگان 
در اصفھان حمله کرده، به روی آنان گاز 

آور شليک کرده و تعداد زيادی از  اشک
يک .  اند معلمان را مصدوم و بازداشت نموده

بار دروغ و فريب خودسرانه اين اقدام 
خاص "  گروھی"وحشيانه و انتساب آن به 

و بار ديگرتطھير "  عوامل پشت پرده"و
رژيم سرکوبگر حاکم وقراردادن آن در مقام 

عامTن و "که با  دادرس و درخواست اين
 !بکند" برخورد قاطع"آن " آمران

ھا تحريف حقايق و �پوشانی ماھيت  ھمه اين
گری است که  رژيم ارتجاعی و سرکوب

شمشير از رو بسته و به ھيچ کس رحم 
داند که نيروی  ھر کس اين را می.  کند نمی

ھای ويژه يا حتا لباس  انتظامی، يگان
ھا زير نظر نھادھای دولتی و  شخصی

ھر کس حتا ھر آدم پرت و .  حکومت ھستند
اطTعی که فقط چند ماه در ايران زندگی  بی

 کارگر فو�د ۴٣داند که  کرده باشد اين را می
ھا دانشجو و  تپه و ده  کارگر ھفت١٧اھواز و 

معلم مبارز توسط چند آدم يا حتا يک گروه 
صدھا .  اند خودسر بازداشت و زندانی نشده

عوامل پشت "کارگر و معلم و دانشجو را 
وافراد خودسر به مراکز امنيتی و "   پرده

سازی  شان پرونده قضايی احضار و برای
اند و با�خره حکم ده سال و نيم حبس  نکرده
 ضربه شTق و ممنوعيت خروج از ٧۴و 

کشور محمد حبيبی معلم مبارز توسط افراد و 
قطعی "  عوامل پشت پرده"گروه خودسر و 

 .نشده است
به اين روندھا "  شورای ھماھنگی"اما نگاه 

ھای آن انعکاس  که از جمله در برخی بيانيه
تر از آن دامن زدن به اميدھای  يافته و مھم

ھا و  ھای جناح واھی و معجزه
حکومتی، تماما حاکی از آن "  طلبان اصTح"

است که يک گرايش سازشکار ولو ضعيف 
بيگانه با منافع توده معلمان ھنوز از بازی 

ھای حکومتی دست برنداشته  در بساط جناح
گرايشی که با چشم بستن بر روی .  است

ھا و قلب کردن آن، عمT در راه  واقعيت
 .زند منافع ارتجاع حاکم گام می

توده معلمان و قبل از ھمه معلمان آگاه و 
شورای "پيشرو بايد عليه اين گرايش در 

ھای صنفی و محلی  و تشکل"  ھماھنگی
ای جدی بزنند و آن  معلمان دست به مبارزه

اگرچه در .  را بيش از پيش منزوی سازند
برابر تعميق مبارزه طبقاتی در کل جامعه، 
اين گرايش يارای مقاومت نخواھد داشت، اما 
ضروری است که معلمان از ھمين امروز با 
انتخاب نمايندگان مستقل شجاع، آگاه و مدافع 
منافع خود، عناصر سازشکار و نامستقل را 

ھای خود کنار بگذارند و  از رھبری تشکل
اين مانع بزرگ را از سر راه جنبش 

 .اعتراضی معلمان بردارند

جنبش اعتراضی معلمان و 
 يک مانع بزرگ



 ٨٠۴ شماره  ٩٧  دی ١٠      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسRمی 

۶درصفحه   

١از صفحه   

اما نه فقط گوش شنوايی برای شنيدن فرياد 
اعتراض معلمان وجود نداشت، بلکه تجمع 

آميز آنان در اصفھان مورد يورش  مسالمت
مزدوران .  وحشيانه نيروی انتظامی قرار گرفت

حکومتی بار ديگر با باتوم به جان معلمان افتادند، 
آور پرتاب  به صفوف اين زحمتکشان گاز اشک

کردند، آنان را زير مشت و لگد گرفتند، چادر از 
سر برخی زنان معلم برکشيدند، تعداد زيادی را 
مجروح و زخمی و تعداد ديگری را بازداشت و 

 .روانه زندان کردند
اين نخستين بار نبود که با معلمان و فرھنگيان با 

معلمان .  شد گری برخورد می خشونت و وحشی
جاری چندين تجمع و اعتصاب را  مبارز در سال
ھای خود را  اند و ھر بار خواست سازمان داده
اند، اما دستگاه حکومتی تاکنون نه  تکرار کرده

ھای معلمان را برآورده  يک از خواست فقط ھيچ
نساخته، بلکه ھر بار با يورش وحشيانه به 

ھا، تعدادی از  صفوف معلمان و ضرب و شتم آن
فعا�ن جنبش اعتراضی معلمان را بازداشت 

٨ 

ھای  نامUه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش¥م¥اره حس¥اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¥م¥راه 

ھ¥¥ای  ک¥¥د م¥¥ورد ن¥¥ظ¥¥ر ب¥¥ه ي¥¥ک¥¥ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://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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 :بدينوسله به اطTع  عTقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¥ن "  ديدگ¥اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطTع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطTع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 .نموده و به حبس افکنده است
گرانه حاکميت با اجتماعات  برخورد سرکوب

آميز معلمان و کارگران و ديگر اقشار  مسالمت
زحمتکش جامعه، البته نه موضوع جديدی است 

ھر چه ناتوانی رژيم در !  انگيز و نه تعجب
پاسخگويی به مطالبات مردم و حل معضTت 

انداز دوام  جامعه آشکارتر شده و ھر قدر که چشم
تر شده، توسل به سرنيزه و  و ثبات حکومت تيره

 ساله ۴٠کارنامه .  سرکوب ھم بيشتر شده است
دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار  طبقه سرمايه

منافع اين طبقه، به ھمگان نشان داده و ثابت 
ھا  نموده است که اين رژيم ھيچ بخشی از خواست

و حقوق اساسی کارگران، معلمان و ديگر 
زحمتکشان را حاضر نيست به سادگی بپذيرد و 

برعکس در برابر طرح .  آن را برآورده سازد
مطالبات مردم، پاسخ آن ھمواره اعمال قھر و 

 دھه ۴تجربه .  خشونت و زندان بوده است
حاکميت ارتجاع اسTمی و تجربه مبارزات 

 جنبش اعتراضی معلمان و يک مانع بزرگ


