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طبقه کارگر، سيلی که خرابی به 
 بار آورد و سيلی که بايد آباد کند

 استان از ١۵ھای گسترده آن در  سيل و خرابی
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور و 

ھای جانی و مالی فراوانی که برای  خسارت
مردم، بويژه اقشار زحمتکش و فرودست جامعه 
به بار آورد، يک بار ديگر ماھيت پليد رژيم 
ستمگر و جنايتکار جمھوری اسGمی ومشتی 

 سال گذشته، تنھا ۴٠خور که در تمام  انگل و مفت
در فکر استثمار بيشتر و افزودن بر سودھا و 

اندرکار غارت و چپاول  ھای خود و دست سرمايه
ھای جامعه و پر کردن  ھر چه بيشتر ثروت

اند، به نمايش گذاشت و  ھای گشاد خود بوده جيب
لياقت و دشمان  داران دزد و بی مشت اين زمام

 .توده مردم را باز کرد
دانند که مسبب اصلی  امروز ھمه مردم ايران می

ناپذير سيل، طبقه حاکم و رژيم  خسارات جبران
گاه در  سياسی پاسدار منافع اين طبقه است که ھيچ

زيستی نبوده  انديشه طبيعت و بحران محيط 
برعکس برای کسب سود بيشتر در تخريب 
طبيعت چنان پيش رفته است که در جھان امروز 

لياقتی رژيم و  بی.  توان نمونه آن را يافت تر می کم
بيگانگی آن با طبيعيت و توده مردم، فقط در اين 

ھای \زم را در اين  بينی نيست که به فرض پيش
مورد انجام نداده و اقدامات پيشگيرانه برای 
جلوگيری از اين گونه حوادث يا دست کم کاھش 
خسارات آن را تدارک نديده است، در 

وساز سدھا مسائل کارشناسی را رعايت  ساخت
ھا را \يروبی نکرده، در مسير  ننموده، مسيل

داری در بطaن  پيدايش و توسعه شيوه توليد سرمايه
ھای چھاردھم و پaانaزدھaم،  جامعه فئودالی در سده

به تدريج در کشورھای گونaاگaون اروپaايaی، يaک 
. طبقه اجتماعی به نام طبقه کارگaر را پaديaد آورد

پای گسترش و تحکيم صنaعaت  در سده شانزدھم ھم
ھرچنaد، .  مانوفاکتور بر تعداد کارگران افزوده شد

به علت محدوديت تعداد مؤسسات بaزرگ، ھaنaوز 
تaaaنaaaھaaaا بaaaخaaaش کaaaوچaaaکaaaی از کaaaارگaaaران در 

در .  مانوفاکتورھای بزرگ مشغول به کaار بaودنaد

 اط�عيه مشترک
 اول ماه مه روز نمايش قدرت کارگران عليه سرمايه است

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١٨شماره    ٩٨  ارديبھشت  ٢ –سال  چھل و يکم 

 اول ماه مه، نمايانگر ھمبستگی طبقه کارگر برای
 داری وبرپائی سوسياليسم   سرنگونی نظم سرمايه

گسيل مزدوران اس�می برای 
 سرکوب توده ھای سيل زده

 
موسی غضنفر آبادی، رئيس دادگاه انقGب تھران 

 طی سخنانی در جمع ٩٧ اسفند ١۵در تاريخ 
"طGب مدرسه علميه معصومه قم گفت اگر ما : 

انقGب را ياری نکنيم، حشدالشعبی عراق، 
فاطميون افغان، زينبيون پاکستان و حوثی ھای 
". يمن خواھند آمد و انقGب را ياری خواھند کرد

آن روز که اين عنصر آدمکش جمھوری اسGمی 
پروژه سرکوب توده ھای مردم ايران را به دست 
تروريست ھای حشد الشعبی در سر می پروراند، 
ھرگز کسی فکر نمی کرد که ھيات حاکمه ايران 
با چنين شتابی تروريست ھای اسGمی منطقه را 

اما اين .  برای سرکوب سيل زدگان بسيج کند
فضاحت آشکار جمھوری اسGمی در کوتاه مدتی 
پس از اَدای اين سخنان نفرت انگيز از حلقوم 
غضنفر آبادی، به واقعيتی تلخ و گزنده برای 

 .  مردم ايران تبديل شد

ھای جديد و معضل  تعرفه
 ھای سنگين دارو و درمان ھزينه

 
با اعGم تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در 

ھای سنگين درمان و   ، مسئله ھزينه١٣٩٨سال  
نابسامانی درمان و دارو در ايران بار ديگر به 

 . شده است يک موضوع مھم روز تبديل
ھای کمرشکن دارو و درمان يکی از  ھزينه

معضGت مھم کارگران و زحمتکشان ايران 
ھرسال صدھا ھزار  تن از مردم ايران .  است

درنتيجه گرانی و نبود امکانات درمانی و پزشکی 
سازی درمان، فقيرتر  مناسب و خصوصی

شوند و گروه کثيری نيز جان خود را از دست  می
اين در حالی است که جمھوری اسGمی .  دھند می
ساله ميلياردھا د\ر از حاصل دسترنج ھمين  ھمه

ھای سرکوب نظامی   ارگان مردم را صرف ھزينه
کند و  و نھادھای مذھبی تحميق معنوی می

داران بخش درمان و دارو نيز ميلياردھا  سرمايه
 .زنند تومان سود به جيب می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  درصدی حقوق معلمان و بازنشستگان ١٨افزايش 
 توھين آشکار حاکميت به زحمتکشان جامعه است
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١از صفحه   

 طبقه کارگر، سيلی که خرابی به بار آورد و 
 سيلی که بايد آباد کند

٩درصفحه   

ای را  ھا ساخت و ساز کرده و ھزينه رودخانه
بينی ننموده  برای مقابله با چنين حوادثی پيش

است، بلکه ھمگان به چشم خود ديدند که حتا پس 
از وقوع حادثه و جاری شدن سيل نيز ھيچ کاری 
انجام نداد و تنھا برای تماشای سيل و خودنمايی 

 !به صحنه رفت
بارش شديد و مستمر باران و بدنبال آن سيلی که 

 به راه افتاد و تا ٩٧در روزھای پايانی سال 
 ادامه يافت، عGوه ٩٨روزھای پايانی فرودين 

ھا نفر را گرفت و صدھا مجروح  که جان ده بر آن
و مصدوم بر جای گذاشت، ھزاران خانوار را 

ھا ھزار ھکتار اراضی  ده.  نيز آواره کرد
مزروعی و باغات زير خروارھا گل و \ی 

بسياری از روستاھا بطور کامل زير .  مدفون شد
صدھاھزار خانه را غيرقابل سکونت .آب رفتند
سيل احشام و طيور روستائيان را نيز در .  ساخت

ھزاران خانه در روستاھا و .  کام خود فرو برد
ھا تخريب و با گل و \ی اندود  حواشی رودخانه

دربرخی مناطق پلدختر، شدت سيل به .  شدند
 خانه را به نحوی با خود برده ١١٠حدی بود که 

ھا باقی نمانده و  که حتا يک آجر ھم از اين خانه
ھا را نيز کنده و با   متر از خاک زير خانه۴حدود 

ھا و  ھا، پل بندھا، جاده سيل.  خود برده است
بسياری از مدارس، واحدھای صنفی و اقتصادی 

ھا و برخی کارخانه ھا نيز طعمه سيل  و کارگاه
 . شد

قدری وسيع و گسترده است که  ابعاد فاجعه به
برای .  توان تخمين زد خسارات وارده را نمی

نمونه تنھا در شرکت کشت و صنعت نيشکر 
 ھزار ھکتار از ١٢دھخدا در اھواز، بيش از 

اراضی اين شرکت به نحوی در سيل فرو رفته 

است که حتا پس از فرو نشستن کامل سيل نيز 
ھا بعد به حالت اوليه و مناسب  ھا تا سال اين زمين

ھای متعلق  به زمين.  برای کشت باز نخواھد گشت
به پنج کشت و صنعت شرکت توسعه نيشکر 

 ھزار ھکتار ۴۵ھای جدی وارد شده و  آسيب
ھای  زمين زير آب رفته و به تاسيسات و کارخانه

. ھای جدی وارد آمده است مربوطه نيز آسيب
ھا مشغول   ھزار نفر در اين شرکت٢٠قريب به 

ھا را  اند که سيل کار و زندگی آن به کار بوده
ھا و  بخش مھمی از آسيب.  مختل ساخته است

ھا و  ھا و کارخانه خسارات، مربوط به کارگاه
واحدھای توليدی و صنفی و تاسيسات اداری 

خسارت به حدی زياد بوده است که به .  است
اعتراف ايلنا، رسانه حکومتی، موضوع اشتغال 

زده با مشکGت جدی روبرو  در کل مناطق سيل
وزير صنعت و معدن در اين مورد .  شده است

 واحد صنفی ١۵٠٠گويد در استان گلستان به  می
ھای   واحد صنفی آسيب٣٠٠و در مازندران 

تنھا در شھرک صنعتی .  جدی وارد شده است
 واحد توليدی آسيب ديده و بيش ٢٠٠قG حدود  آق

 واحد ۶٠.  اند  ھزارکارگر بيکار شده٣از 
مرغداری تخريب و کارگران اين واحدھا نيز 

اند و در مجموع به  کار خود را از دست داده
ھای جدی   واحد صنفی در اين استان آسيب٣۵٠٠

 ٣در گنبد کاوس سيل فعاليت .  وارد آمده است
در .   کارگر را خوابانده است۵٠٠واحد توليدی با 

 کارگر  ۵٣٠٠دست کم "  دختر پل"و "  معمو\ن"
اند و   کارگر ساختمانی بيکار شده١٣٠٠از جمله 

 کارگر حتا خانه و کاشانه خود را نيز به  ٣٠٠
 کارگاه ٣٠در لرستان .  اند کلی از دست داده
 مزرعه پرورش ماھی ١۴صنايع دستی و 

تخريب شده، ھزاران دام و طيور تلف شده و 
در .  اند کارگران اين واحدھا نيز بيکار شده

 اھواز، چندين واحد ٢شھرک صنعتی شماره 
بزرگ توليدی به کلی تعطيل شده، تنھا در 

. اند  کارگر بيکار شده٣٠٠کشی  کارخانه روغن
ھا، ھمچنين  ھا و خسارات و خرابی ابعاد آسيب

آمار واقعی تعداد کارگرانی که کار خود را از 
آب .  ھاست اند بسيار بيشتر از اين دست داده

ھا و  گرفتگی و تخريب ساختمان کارگاه
ھا ھزار تن و بسته شدن  ھا، بيکاری ده کارخانه

دريچه تامين معاش چند ده ھزار خانوار کارگری 
خبرگزاری ايرنا شمار .  را در پی داشته است

 ٩ھای درگير سيل را نزديک به  شاغGن استان
اما مقامات و .  ميليون نفر گزارش نموده است

اند چه  منابع رسمی دولتی ھنوز مشخص نکرده
تعداد از کارگران پس از سيل شغل خود را از 

 .اند دست داده
تفاوتی دولت و مقامات حکومتی در قبال اين  بی

ھا نسبت به جان و مال و  توجھی آن فجايع و بی
ديده و \قيدی  ھای زحمتکش آسيب زندگی توده

ھا در برابر تخريب واحدھای  فزون از حد آن
توليدی و صنفی و بيکاری گسترده کارگران 

زد که حتا  چنان آشکار بود و چنان توی چشم می
ھای  رسانه حکومتی ايلنا،ضمن اشاره به آسيب
زده و  جدی به مساله اشتغال در کل مناطق سيل

 ٢١ھا را بيکار ساخته است  کارگرانی که سيل آن
ای برای  برنامه"فروردين چنين اعتراف کرد

 "!حمايت از اين کارگران وجود ندارد
دولت جمھوری اسGمی و مقامات حکومتی جز 

ھای توخالی و سر خرمن و  دادن برخی وعده
برخی اقدامات ناچيز، ھيچ کاری برای کارگران 

. زده انجام نداد ھای زحمتکش سيل و عموم توده
کريم ياوری مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه 
بيکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
روزھای پايانی سومين ھفته جاری شدن 
سيل،چنين وعده داد، به کارگرانی که تحت 

 ماه حق بيمه ۶اند و حداقل  پوشش قانون کار بوده
 -ھا اند، پس از بررسی پرونده آن پرداخت کرده

مقرری بيمه   -البته اگر به اداره کار مراجعه کنند
بيکاری که از حداقل مزد مصوب شورای عالی 

اين .  کار کمتر نخواھد بود پرداخت خواھد شد
 ماه و ١٢مقرری برای کارگران متاھل به مدت 

 ماه پرداخت ۶برای کارگران مجرد فقط برای 
 .خواھد شد
که اين بذل و بخشش وزارت  نظر از اين صرف

کار آن ھم از جيب سازمان تامين اجتماعی، در 
ھای سنگينی که سيل بر  برابر صدمات و خسارت

که بسياری از  کارگران وارد ساخته، از جمله اين
کارگران کل خانه و لوازم اندک زندگی خود را 

اند، بسيار بسيار ناچيز و حقيرانه  از دست داده
است، اما روشن است که اگر اين وعده عملی 
شود تنھا شامل بخش کوچکی از کارگران خواھد 
شد و شامل آن گروه از کارگران که در 

اند و  کرده ھای کوچک و صنوف کار می کارگاه
شوند که رقم بزرگی را  مشمول قانون کار نمی

 .شود دھند، نمی نيز تشکيل می
ھا و واحدھای توليدی  در مورد ساختمان کارخانه

ديده نيز شکرهللا شيرخانی،  و اقتصادی آسيب
مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايGم 

ھای  برای بازگشايی صنايع و بنگاه"  گويد؛  می
اقتصادی صدمه ديده، اعطای تسھيGت در 
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١از صفحه   

گونه تGش بيشتر براى بھبود و رھايى 
 ساعت ٨"لذا گزارش، پيشنھاد .  ثمر است  بى

" كار را به مثابه حد قانونى روزانه كار
اين حد، "افزود كه   چنين مى داد و ھم ارائه مى

به طور كلى توسط كارگران ايا\ت متحده 
رأى كنگره، آن را .  آمريكا اعGم شده است

به پGتفرم مشترك طبقات كارگر سراسر 
 ".جھان تبديل خواھد كرد

 ١٨٨۴گزارش به مصوبه کنگره سال 
فدراسيون سنديکای صنعتی و تجاری آمريکا 
برای برپايی جنبشی گسترده و عمومی برای 

 کردن ساعات اجباری کار روزانه  محدود
تدارک عملی اين جنبش .  کند اشاره می
 ماه به درازا کشيد و بسياری ١٨نزديک به 
ھای کارگری و  ھا و تشکل از سازمان

سوسياليستی به ھمکاری و ھمگامی با آن 
سرانجام، به کارفرمايان .  جلب شدند

اولتيماتوم داده شد که اگر تا اول ماه مه 
 به اين خواسته گردن نگذارند، در اين ١٨٨۶

روز با اعتصاب کارگران مواجه خواھند 
اعتنايی کارفرمايان، روز اول ماه  با بی .شد
 چند صد ھزار کارگر دست به ١٨٨۶مه 

 .  اعتصاب زدند
بخشی از  کارگران در شھرھای مختلف 

داران  ی خود را بر سرمايه توانستند خواسته
تحميل کنند، اما در شيکاگو پليس در جريان 

 تن از کارگران را کشت و ۶اين اعتصاب، 
با وجود اين .  ھا تن را زخمی کرد ده

کارگران از مبارزه دست نکشيدند و روز 
چھارم ماه مه در ميدان اصلی شھر 

در اين .  دست به تجمع زدند)  مارکت ھی(
ميان فردی ناشناس بمبی به ميان افراد پليس 
پرتاب کرد که يک تن را کشت و چند تن 

در نتيجه نيروی .  ديگر را زخمی کرد
گر پليس شيکاگو که تظاھرکنندگان  سرکوب

را محاصره کرده بود به روی کارگران آتش 
گشود و شمار زيادی از کارگران را زخمی 

ھمواره گرديد و زمينه گذار از مانوفاکتور 
به صنعت ماشينی فراھم آمد، شکل اجتماعی 
توليد و نياز به اتحاد و ھمبستگی در مبارزه، 

ھای  به رغم قوانين بازدارنده و مجازات
ھای  ھای اولين تشکل سنگين دولتی، نطفه

در فاصله سده .  کارگری نضج گرفتند
شانزدھم تا اواخر سده ھجدھم، کارگران 

ھايی را ايجاد کنند که در ابتدا  توانستند تشکل
ھای نظامی سازمان  مخفی بودند يا به شيوه

ھرچند اين اتحادھا در مراحل اوليه .  يافتند می
تکامل طبقه کارگر، به علت سطح پايين 
آگاھی، رقابت و ناھمگونی اين اتحادھا به 

رسيد و اشکال پايدار به خود  سرانجامی نمی
 . گرفتند نمی

توان دوران  سده ھجدھم و نوزدھم را می
ھای کارگری ناميد که از  گيری تشکل شکل

ھايی  اتحاديه.  ھا پديد آمدند ھا اتحاديه درون آن
که در آغاز صنفی، محدود و کوچک بودند، 
اما به مرور با ارتقای سطح تجربه و آگاھی 
کارگران با يکديگر ارتباط برقرار کردند و 

داران   دست به عمل مشترک عليه سرمايه
ھای کارگری در  پيدايش اتحاديه.  زدند

کشورھای مختلف، گام بسيار مھمی در 
زمينه تشکل کارگران و مبارزه متحد و 

کارکردھای .  مشترک آنان عليه سرمايه بود
ھا در مجموع دفاع و حمايت از  اين اتحاديه

داران، از جمله  کارگران در برابر سرمايه
سازماندھی اقدامات اعتراضی برای افزايش 

 .دستمزد و کاھش ساعات کار بود
اين روند نه تنھا در اروپا، بلکه در آمريکا 

 سده ھجدھم ٩٠ھای  از سال.  نيز طی شد
ھای جديدی در آمريکا شکل گرفتند و  اتحاديه

ای، کارگران  به رغم قوانين ضد اتحاديه
از ھمان .  ھای خود را سازمان دادند اتحاديه

داری،  گيری و تکوين سرمايه آغاز شکل
  ھای جدال کاھش ساعت کار، يکی از عرصه
در توضيح .  ميان کارگران و کارفرمايان بود

اھميت اين امر برای کارگران، گزارش 
رسمی شورای عمومی در نخستين کنگره 
انترناسيونال اول که توسط مارکس تھيه شده 
بود، با توضيح اين مسئله كه محدود ساختن 
كار روزانه براى حفظ سGمتى و احياى 
انرژى جسمانى كارگران، امكان تكامل 
معنوى، مراوده اجتماعى و عمل اجتماعى و 

كرد كه   سياسى ضرورى است، تأكيد مى
بدون اين محدود نمودن كار روزانه، ھر 

اين مناسبات توليدی جديد، با آن که پرولتاريا 
ھنوز توده نامتجانس و نامنسaجaمaی بaود، امaا 

داری، کaارگaران  جوھر واحد استثمار سرمايه
دار قaرار  را به طور جمعی در برابر سرمايه

 .داد می
داران سود خود را از  جايی که سرمايه از آن

ای که نيروی کار  قِبل تصرف ارزش اضافی
آفريند، کسب  کارگر در روند توليد می

کنند، در اين دوران انباشت اوليه  می
تر  کوشند، از سويی، با ھر چه طو\نی می

 ساعت در ١٨کردن ساعات کار حتا تا 
روز، و از سويی ديگر با پرداخت 
دستمزدھای ناچيز بر حجم ارزش اضافی 

چنين در اين دوران که به قول  ھم.  بيافزايند
مارکس ھنوز تبعيت کار از سرمايه به يک 
تبعيت واقعی تبديل نشده بود، در کنار عوامل 
ديگر، از جمله لشکر بيکاران، فشار و قھر 
دولتی، ابزار ديگری برای تشديد استثمار 
بود و در اين راه، قوانينی به منظور طو\نی 
کردن روز کار، تثبيت دستمزدھای ناچيز و 

ھای کارگری وضع  ممنوعيت اتحاد و تشکل
 . گرديد می

ی اين استثمار شديد و استفاده از  در نتيجه
بار کار و  ی قھريه و وضعيت اسف قوه

معيشت، ھمراه با مراحل گوناگون رشد و 
اش با زندگيش  مبارزه"تکامل پرولتاريا، 

) مانيفست حزب کمونيست. (گرديد می"  آغاز
ای که اشکال گوناگون به خود  مبارزه

ھای کارگری در  گرفت، از شورش می
اعتراض به کمی دستمزد، ساعات کار 

. شکنی طو\نی و بيکارسازی تا ماشين
چنين در جريان اين مبارزات بود که  ھم

کارگران به قدرت سGح اعتصاب برای 
تحقق مطالبات خود در مبارزه عليه سرمايه 

گرچه اعتصابات در دوران .  پی بردند
مانوفاکتور نيز وجود داشت، اما با تکوين 
انقGب صنعتی اعتصابات به سرعت رشد و 

ای به شکل عمده  گسترش يافتند و در مرحله
. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر تبديل شدند
اين شيوه مبارزه کارگران را قادر ساخت 
دستمزدھا را در مواردى افزايش و ساعات 

 .كار را كاھش دھند
مبارزات کارگران در مراحل اوليه، 

خودی، محدود، محلی و  غريزی، خودبه
منفرد بودند، اما به ويژه با انقGب صنعتی 

آسای نيروھای مولد  که راه بر رشد غول

 اول ماه مه، نمايانگر ھمبستگی طبقه کارگر برای
 داری وبرپائی سوسياليسم   سرنگونی نظم سرمايه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 اول ماه مه، نمايانگر ھمبستگی طبقه کارگر برای
 داری وبرپائی سوسياليسم   سرنگونی نظم سرمايه

از ميان اين رھبران .  و دستگير کرد
کارگری دستگيرشده، چھار تن به جوخه 
اعدام سپرده شدند و شماری ديگر به 

 .ھای طو\نی مدت محکوم شدند حبس
، در ١٨٨٩انترناسيونال دوم در سال 

نخستين اجGس خود، به منظور ابراز 
ھمبستگی با مبارزات کارگران شيکاگو به 

 ساعت کار روزانه و تحکيم ھر چه ٨خاطر 
بيشتر پيوند اتحاد و ھمبستگی کارگران 
سراسر جھان، روز اول ماه مه را روز 
جھانی کارگر اعGم کرد و تصميم گرفت که 

، کارگران کشورھای ١٨٩٠در اول ماه مه 
 ٨زمان حول مطالبه  مختلف جھان، ھم

ساعت کار روزانه، راھپيمايی و تظاھرات 
 . برپا کنند

گذاری   ساعت کار، تنھا علت نام٨اما مطالبه 
. نبود"  روز جھانی کارگر"اين روز به نام 

در انقGبات بورژوايی عليه نظم فئودالی، 
طبقه کارگر که در مراحل اوليه رشد به سر 

برد و طبيعتاً تضاد ميان بورژوازی و  می
پرولتاريا ھنوز انکشاف نيافته بود، به عنوان 
بخشی از جنبش ھمگانی تھيدستان شھری 

اما اين طبقه به رغم آن .  نقش مھمی ايفا کرد
که فاقد آگاھی، تشکل و استقGل طبقاتی بود، 

ای نيز در سر  طلبانه ھای مبھم تساوی خواسته
آنان انتظار داشتند در پی .  پروراند می

انقGب، با برقراری نظمی نوين از فقر رھا 
اما پس از به .  گشته و به برابری دست يابند

قدرت رسيدن بورژوازی و سپری گشتن 
دوران انقGبی، پرولتاريا به عينه به عدم 
تحقق مطالباتش در چارچوب نظم بورژوايی 

 .پی برد
اين واقعيات، ھمراه با رشد تضاد ميان کار و 
سرمايه و تکوين آگاھی طبقاتی، در نيمه اول 
سده نوزدھم پرولتاريا را تدريجاً به سوی 

ھای  در دھه.  اقدامات سياسى مستقل سوق داد
سى و چھل اين سده، جنبش سياسى مستقل 

مارکس و انگلس، .  پرولتاريا شكل گرفت
پيشوايان سوسياليسم علمی نيز در اين دوره 

ای نظری و عملی  است که در مبارزه
سوسياليسم علمی را جايگزين آرزوھا، 

به اين .  کنند ھای تخيلی می ھا و ايده طرح
ترتيب، طبقه کارگر به سGح تئوری طبقاتی 

روست که  از اين.  گردد خود نيز مجھز می
"نويسد انگلس می تظاھرات اول ماه مه به : 

خاطر ھشت ساعت کار روزانه بايد ضمنا 

ی طبقه کارگر برای نابودی  نمايانگر اراده
تمايزات طبقاتی از طريق دگرگونی 

و برای نيل به اين ھدف بود ."  اجتماعی باشد
که مارکس و انگلس در مانيفست حزب 

 برای اتحاديه ١٨۴٧کمونيست که در سال 
ھا تھيه کرده بودند شعار  کمونيست

را جايگزين "  پرولترھای جھان متحد شويد"
ھا ھمه با  انسان"شعار قديمی اتحاديه، يعنی 

 .کرد" ھم برابرند
 سال از ١٢٩باری، اکنون که نزديک به 

" روز جھانی کارگر"برگزاری اولين 
گذرد، تاکنون ھر ساله کارگران سراسر  می

جھان، روز اول ماه مه را با تظاھرات، 
آيی جشن گرفته و بر  راھپيمايی و گردھم

عزم استوار خود در مبارزه برای سرنگونی 
داری و برپايی نظمی  نظم سرمايه

 .اند فشرده سوسياليستی پای 
طبقه کارگر ايران نيز که جزيی  

ناپذير از ارتش بزرگ کارگران جھان  جدائی
ھای ديکتاتوری  رغم حاکميت رژيم است، به

عريان و استبدادی، ھمواره کوشيده است در 
اول ماه مه ھمبستگی خود را با اردوی 

سی سال پس .  شمار کار جھانی نشان دھد بی
، اولين ١٣٠٠از تعيين اين روز، در سال 

گردھمايی روز جھانی کارگر توسط 
شورای مرکزی فدراسيون سنديکاھای "

، ١٣٠٧در سال .  برگزار شد"  کارگری
ھای کارگری با برپايی مراسم اول  سازمان

آزادی "، "آزادی اعتصاب"ماه مه، خواستار 
و "  روزکار ھشت ساعته"، "اجتماعات

اين روند کم .  شدند"  ممنوعيت کار کودکان"
در اين .   ادامه يافت١٣١٠و بيش تا سال 

مقابله با مرام "سال با تصويب قانون 
توسط حکومت رضا شاه، و تشديد "  اشتراکی

تعقيب و پيگرد فعا\ن کارگری و حزب 
کمونيست، برگزاری اين روز به طور علنی 
ناممکن شد و کارگران به برگزاری مخفی 

پس از سقوط رضا .  اين روز روی آوردند
شورای "، با تأسيس ١٣٢٣شاه، در سال 

مجددا از "  متحده مرکزی زحمتکشان ايران
ھای اول ماه مه   برگزاری جشن١٣٢۴سال 

 در تھران ١٣٢۵در سال .  پی گرفته شدند
پيمايی روز کارگر   ھزار نفر در راه۶٠

در خوزستان کارگران .  شرکت داشتند
افزايش "، " ساعت کار٨"خواھان 

حقوق "، "بھبود وضعيت مسکن"، "دستمزد

" تدوين قانون جامع کار"و "  روزھای جمعه
در کرمانشاه در ھمين روز شش .  شدند

 .کارگر به دست پليس کشته شدند
، در پی برقراری ١٣٣٢پس از کودتای 

مجدد خفقان و سرکوب و با دستگيری فعالين 
کارگری و چپ، باز برگزاری مراسم اول 
ماه مه به محافل خانوادگی و اشکال مخفی 

 ادامه ۵٧اين روند تا اول ماه مه، .  بازگشت
در اين روز، صدھا نفر از کارگران .  يافت

پيمايی پرداختند  ھای تھران به راه در خيابان
تا ھمبستگی خود را با مبارزات عمومی و 

پس از پيروزی .  سراسری به نمايش بگذارند
 در ۵٨، در اول ماه مه سال ۵٧قيام بھمن 

ترين  ترين و بزرگ تظاھرات که باشکوه
گردھمايی کارگران در تاريخ معاصر ايران 
. بود، بيش از نيم ميليون نفر شرکت کردند
گذشته از تھران تقريبا در تمامی شھرھای 
ھا  ايران نيز روز جھانی کارگر با برپايی ده

در .  پيمايی جشن گرفته شد مراسم و راه
 نيز در فضای ۶٠ و ۵٩ھای  سال

دستاوردھای پس از قيام، مراسم اول ماه مه 
با آغاز تھاجم ھمه .  علنی برگزار شدند

، بار ۶٠ی حکومت اسGمی در سال  جانبه
ديگر برگزاری علنی مراسم اول ماه مه 

اما، کارگران و فعا\ن .  ناپذير گشت امکان
ھا و تجمعاتی  کارگری به برگزاری مراسم

ھرچند کوچک و محدود و بزرگداشت اين 
اين .  روز به شکل مخفيانه ادامه دادند

. وضعيت عمدتا تا دھه ھشتاد ادامه يافت
سياست رژيم در نيمه دوم ھفتاد و دھه 
ھشتاد، منع و سرکوب خشن ھر گونه مراسم 
مستقل اول ماه و اجرای يک رشته مراسم 

اما در اين .  فرمايشی توسط خانه کارگر بود
دھه، با با\ گرفتن روحيه اعتراضی 
کارگران، به رغم تمام بگيروببندھای 
کارگران پيشرو و فعالين کارگری، پيش و 
پس از اول ماه مه، کارگران در برگزاری 

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
بازداشت امدادگران مردمی نشانه اوج فضاحت  "

ای است که    عنوان اطGعيه "  جمھوری اسGمی است 
در  . انتشار داد ١٣٩٨  فروردين  ٢۶ سازمان ما در 

 :  اين اطGعيه آمده است 
 فروردين با يورش  ٢۵ بامداد روز يکشنبه  "

نيروھای امنيتی به مرکز کميته مردمی در مGشيه  
 نفر از امدادگران مردمی توسط  ٢۵ اھواز، بيش از  

نيروھای امنيتی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل  
منابع نزديک به فعا\ن عرب در اھواز   .  شده اند 

اعGم کرده اند که دستگيرشدگان، تماما از اعضای  
. کميته ھای مردمی امدادرسانی به سيل زدگان بودند 
اين افراد پس از ايجاد و استحکام يک سيل بند، در  
منزل يکی از اعضای کميته مردمی اھواز در حال  
استراحت بودند که توسط نيروھای امنيتی و  

 . اطGعاتی اھواز محاصره و بازداشت  شدند 
 فروردين نيز دست کم  ٢۴ عGوه بر اين، روز شنبه  

 نفز از شھروندان اھوازی به دليل شرکت در  ۵ 
تجمعی که در اعتراض به عدم رسيدگی به وضعيت  
نابسامان مناطق سيل زده در اھواز صورت گرفته  

چند روز  .  بود، توسط نيروھای امنيتی دستگير شدند 
پيشتر نيز، فرمانده پليس فضای مجازی خوزستان  

نشر  " تن به اتھام  ٢۴ نيز از دستگيری و معرفی  
از سيل به مراجع قضايی خبر داده  "  اخبار منحرف 

 . بود 
ھمزمان با دستگيری امدادگران مردمی در مناطق  
سيل زده، تعدادی از فعا\ن جنبش زنان که روز  
ھشت مارس، روز جھانی زن اقدام به پخش گل در  
مترو تھران کرده بودند، توسط نيروھای سرکوبگر  

 ."جمھوری اسGمی دستگير شده اند 
 : افزايد   اطGعيه می 

رژيم جنايتکار جمھوری اسGمی در شرايطی به  "
بازداشت فعالين زنان و  امدادگران مردمی روی  
آورده است که ناقوس ورشکستگی، بی کفايتی و  
ناکارآمدی آن در تمام عرصه ھا و به طور اخص  
در امدادرسانی به مردم سيل زده در ھر کوی و  

نھادھای دزد و فاسد  .  برزنی به صدا در آمده است 
جمھوری اسGمی که خود قادر به انجام ھيچگونه  
اقدامات جدی برای حل مشکGت آوارگان سيل زده  
نيستند، مانع تGش و فعاليت کميته ھای امدادرسانی  
مردمی در ياری رساندن به مردمان سيل زده نيز  

از  نيروھای سرکوبگر جمھوری اسGمی  .  شده اند 
سپاه و بسيج گرفته تا پليس و لباس شخصی ھای  
امنيتی رژيم، اين روزھا در مناطق سيل زده، بجای  
کمک به سيل زدگان و آوارگان با راه انداختن مانور  

 ." نظامی بر زخم ھايشان نمک پاشيده اند 
 :در پايان اين اطGعيه نيز آمده است 

ضمن انزجار عميق از  )  اقليت (سازمان فدائيان  "
اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اسGمی در مناطق  
سيل زده، عموم توده ھای مردم ايران را به تجمعات  
اعتراضی جھت آزادی سريع و بی قيد و شرط  
فعالين زنان و ھمه امدادگرانی  که طی روزھای  

 .اخير دستگير شده اند، فرا می خواند 
ايجاد کميته ھای امداد  )  اقليت (سازمان فدائيان  

رسانی مردمی را  موثرترين ابزار کمک رسانی به  
آوارگان سيل زده می داند و ھمگان را به ايجاد  
چنين کميته ھای در مناطق سيل زده ترغيب می  

 . " کند 
 

. ھای بزرگی به پيش برداشتند اين روز گام
، کارگران به ٨٠در سه سال نخست دھه 

ھای مستقل اول ماه مه  رغم برگزاری مراسم
عمدتاً به صورت مخفی  در اشکال متنوع و

ھا، بيرون شھرھا يا  در پارک يا نيمه علنی
ھای بسته و  ھا و محفل جمع ھا و در سالن

ھای  محدود، کوشيدند اين مراسم را در محيط
ھای پرشمارتری  بازتر و در ميان جمع

رو، به طور تاکتيکی  از اين.  برگزار کنند
مراسم رسمی خانه کارگر را به فرصتی 
برای طرح مطالبات و شعارھای کارگری 

.  ادامه داشت٨٧اين روند تا سال . بدل کردند
در اين سال تشکل دولتی خانه کارگر، و 

خورده  از مراسم سال پيش که کنترل آن  زخم
ھای کارگری مستقل  به دست فعالين و تشکل

افتاده بود، تا آخرين لحظه مکان و زمان 
در .  دقيق برگزاری مراسم را اعGم نکرد

. نتيجه در اين سال مراسمی برگزار نشد
بندی اين تجربه، به افزايش تحرکات و  جمع
ھا برای برگزاری مراسم مشترک اول  تGش

ھا و فعالين کارگری به  ماه مه از سوی تشکل
، آنان با ٨٨در سال .  شکل مستقل انجاميد

کميته "تشکيل کميته مشترکی به نام 
برگزاری "  برگزاری مراسم اول ماه مه

مراسمی واحد در پارک \له تھران را 
ای اين   ماده١۵قطعنامه .  فراخوان دادند

ھا نيز با مضمونی کامG راديکال و  تشکل
گيری  داری و با جھت ضد سرمايه

روندی که .  انترناسيوناليستی تنظيم شده بود
 . ادامه يافت٩٢کم و بيش تا سال 

گيری  از دستاوردھای دھه ھشتاد، شکل
ھای کارگری از  ھای و جمع ھا و کميته تشکل

جمله اعGم موجوديت سنديکای کارگران 
 و ١٣٨۴شرکت واحد اتوبوسرانی در سال 

تپه در  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت
از دستاوردھای ديگر، .   است١٣٨٧سال 

برگزاری مراسم اول ماه مه، نزديکی و 
ھای کارگری در طی  گرايی بيشتر تشکل ھم

چنين  در اين دھه ھم.  ھا بوده است اين سال
ھای سوسياليستی بر اين  شاھد تفوق انديشه

جنبش نوپا اما از سويی ديرپای کارگری 
خواندن سرود انترناسيونال در برخی .  بوديم

ھايی که  ھا و قطعنامه ھا و بيانيه از اين مراسم
ھای  ھا صادر شد نه تنھا حاوی خواست در آن

فوری کارگران ايران بود بلکه بر خواست و 
ھا بر ضرورت تحو\ت اجتماعی  ی آن اراده

 ٩٢اين روند تا سال .  ورزيدند نيز تاکيد می
در اين سال، اما، ديگر نه .  ادامه داشت

ھای  ھا و قطعنامه خبری از اتحاد عمل
ھای  مشترک بود و نه گلگشتی به وسعت سال

تنھا در يک مورد بيانيه مشترکی با .  پيش
تپه و  امضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 . دو تشکل ديگر انتشار يافت
ھا و  مطالبات کارگران در تمامی بيانيه

ای از  ھا آميزه ھای اين سال قطعنامه
. ھای سياسی و اقتصادی بودند خواسته
چون آزادی کارگران زندانی  ھايی ھم خواسته

و زندانيان سياسی، آزادی تشکل، اعتصاب، 
راھپيمائی، آزادی بيان، لغو قوانين 

آميز و محدوديت اشتغال زنان،  تبعيض
پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر 
زن و مرد، برخورداری کارگران مھاجر از 
حقوق کامل شھروندی، افزايش دستمزد 
متناسب با نرخ واقعی تورم، پرداخت به 
موقع دستمزدھا، امنيت و تضمين شغلی، منع 

ھا و بازگشت به کار کارگران  اخراج
ھای اجتماعی، لغو  اخراجی، تأمين بيمه

قراردادھای موقت و سفيد امضا و پيمانی، 
 .انعقاد قرارداد مستقيم و استخدام رسمی

با آن که روند برگزاری مراسم اول ماه مه 
ھای پيش از  در چند سال اخير به سطح سال

 نرسيده است، اما بايد اذعان داشت طی ٩٢
تر روزی بدون يک يا چند  ھا، کم اين سال

اعتصاب بزرگ و کوچک در سراسر ايران 
مبارزات طبقه کارگر به .  سپری شده است
 با اعتGی ٩٧ و ٩۶ھای  ويژه در سال

ھا  در اين سال. ای روبرو بود سابقه و ويژه بی
شاھد اعتصابات متعدد چند صد نفره و چند 

. ايم ھزار نفره و اعتصاباتی سراسری بوده
ھای  پيمايی تنھا نگاھی به اعتصابات و راه

شکوھمند کارگران فو\د ملی اھواز و 
 و دستاوردھای ٩٧تپه در سال  نيشکر ھفت

اين مبارزات پرشکوه برای کل کارگران و 
ست تا نه تنھا انسجام  زحمتکشان ايران کافی

رشديابنده و نضج و انکشاف آگاھی طبقه 
کارگر را به اثبات برساند، بلکه، به رغم 

" ی نمايانگر اراده"ھای کنونی،  تمام کاستی
برای نابودی تمايزات طبقاتی از "اين طبقه 

 .است" طريق دگرگونی اجتماعی

 اول ماه مه، نمايانگر ھمبستگی طبقه کارگر برای
 داری وبرپائی سوسياليسم   سرنگونی نظم سرمايه



 ٨١٨ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٢      ۶

١از صفحه   
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١١درصفحه   

اکنون پرداختی  به گفته معاون وزير بھداشت، ھم
درصد     ٣۵ھای پزشکی به  از جيب برای ھزينه

ھای رسمی و  بر طبق ارزيابی.  رسيده است
ھای فقير  ھا ھزاران تن از توده ساله ده دولتی ھمه

ھای سنگين اين  مردم ايران فقط درنتيجه ھزينه
ھای درمان برای  تعرفه.  شوند بخش فقيرتر می

مردم فقير چنان سنگين است که گروھی  از 
مردم از آنجائی که قادر به پرداخت ويزيت 
نيستند، برای تھيه داروی بدون نسخه به 

کنند  کنند و عنوان می ھا مراجعه می داروخانه
 ھزارتومانی را ٧٠ و ۵٠توان پرداخت ويزيت 

 . ندارند
موسسه ملی تحقيقات سGمت جمھوری اسGمی ، 

بر اساس اطGعات مرکز آمار ايران و ديگر "
 از کل ٩۴اگر در سال :  گويد می"  شواھد علمی

 ۴ ميليونی ايران با درآمد روزی ٧٩جمعيت 
   ميليون زيرخط فقر بوده۴د\ر، کمی بيش از 
 ھزار نفر از بابت ۶٠٠باشند، رقمی حدود 

 .  اند ھای پزشکی زيرخط فقر رفته ھزينه
زمانی که "...  بر طبق محاسبات اين موسسه، 
 واحد پول ۴خط فقر برای درآمد روزانه 

المللی تعيين شود، نرخ کلی فقر در سال  بين
 درصد و ميزان بروز ھزينه ۵.۴ معادل ١٣٩۴

اين .  شود  درصد می٠.٨فقرزای سGمت برابر 
دھند که پرداخت از جيب خانوار  اعداد نشان می

ھای سGمت سبب شده خط فقر کلی  برای ھزينه
با برآورد .   درصد برسد۵.۴ درصد به ۴.۴از 

، کل ١٣٩۴ ميليون نفر در سال ٧٩جمعيت 
با احتساب (المللی  افرادی که زيرخط فقر بين

زندگی )  المللی  واحد پول بين۴درآمد روزانه 
 نفر بوده است که ۴.٢۶۶.٠٠٠اند، برابر  کرده می

 نفر به علت پرداخت ۶٣٢.٠٠٠از اين تعداد 
 ."اند ھای سGمت به زيرخط فقر رفته ھزينه

تنھا بھبودی در   در طول سه سال گذشته نيز نه
ويژه در  ھا رخ نداده، بلکه به کاھش اين ھزينه

 .اند يافته يک سال گذشته شديداً افزايش
سياست جمھوری اسGمی و کابينه روحانی که 

سازی بخش آموزش و بھداشت و  خصوصی
درمان را در دستور کار قرار دارد، کاھش 
بودجه بھداشت و درمان و تقويت بخش 

 .ھا بوده است خصوصی در اين سال
به گزارش خبرگزاری مھر، معاون وزارت 
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در جريان 
بررسی \يحه بودجه در خصوص تأمين بودجه 

"   حوزه سGمت، گفت٩٨سال   ھزار ٣۵: 
ميليارد تومان، کل اعتبارات بھداشت و درمان 
در بودجه سال آينده است که از اين مبلغ حدود 

ھا   ھزار ميليارد تومان مربوط به دانشگاه٢٢
ھزار نفر پرسنل دارد و اين ۴۶٠است که حدود 

مبلغ، ھزينه امور جاری بھداشت، ھزينه امور 
ھا و درمان و حقوق پرسنل را  جاری بيمارستان

 . " گيرد دربرمی
با اين بودجه ناچيز کمتر کسی است که از 

بار مراکز درمانی بخش عمومی و  وضعيت اسف
ای که برای  با تمام ھزينه.  اطGع باشد دولتی بی

خدمات پزشکی و درمانی به مردم تحميل 
شود، امکانات درمانی مدام محدودتر شده  می
ھا منتظر بماند تا  يک بيمار بايد مدت.  است

نوبتش برای عمل برسد، برای رسيدگی سرپائی 
ھای  کمبود تخت.  ھا بايد در انتظار ماند نيز ساعت

ھا منتظر  بيمارستانی باعث شده که يک بيمار ماه
گاه حتی برای يک .  تخت بماند خالی شدن يک

عمل اورژانسی تخت خالی وجود ندارد و بيمار 
 . کند فوت می

 ھزار ١٣٠ھای بيمارستانی در ايران  تعداد تخت
اين .  و  برای ھر ھزار نفر حدود دو و نيم است

 و در ١۴رقم در برخی کشورھا از نمونه ژاپن  
برای کشوری مثل ايران .   است٨ تا ۶اروپا بين 

رو ھستند حتی  ھای متعدد روبه که مردم با بيماری
.  تخت به ازای ھر ھزار نفر نيز کافی نيست١٠

اندازه ھمين تخت موجود ھم، امکانات و  تازه به
حتی لوازم و .  پرستار ضروری وجود ندارد

برخی از وسايل درمان را نيز خود بيمار بايد از 
ھا معضل  خارج از بيمارستان تھيه کند و ده

ھا، کمبود پرستار  در اين بيمارستان.  ديگر
اين .  اند واقعيتی است که ھمگان به آن واقف

شود که ھر پرستاری مراقبت از  کمبود باعث می
چندين بيمار را خارج از  استانداردھای مرسوم 

دار شود که اين نيز مکرر به  المللی عھده بين
 .مرگ بيماران انجاميده است

رئيس شورای عالی نظام پرستاری در   نايب
 گفت بر اساس شاخص جھانی ٩۶ماه سال  بھمن
اين کمبود يعنی .   ھزار پرستار کم داريم٢٣٠

سطح نازل خدمات درمانی، مرگ بيماران، 
کاری و فرسودگی پرستاران با حقوق  اضافه
ھمه کمبود و نابسامانی درمانی،  اين.  نازل

کند  درنھايت به اين معناست که دولت تGش می
سوی بخش  \اقل بخشی از اين بيماران را  به

ھای کمرشکنی که  درمان خصوصی با ھزينه
کند و فقر وحشتناکی را  زندگی بيماران را تباه می

 . کند، سوق دھد ھا تحميل می به آن
مقامات وزارت بھداشت و درمان کابينه ادعا 

 ھزار تخت ١٢کنند در دوره روحانی می
. شده است ھای موجود افزوده بيمارستانی بر تخت

ھای دولتی  تا جايی که اين تعداد به بيمارستان
شود وضع خدمات بيمارستانی و  مربوط می

تنھا بھبود نيافته، بلکه بدتر شده  کمبود پرستار نه
 . است
رغم تمام مشکGتی که اين سيستم درمان و  به

ھای  پزشکی به مردم  تحميل کرده است، تعرفه
البته افزايش .  يابد درمان ھم مدام افزايش می

ھا  ھای درمان فقط محدود به افزايش تعرفه ھزينه
ھا ھزينه جنبی آن از دارو گرفته تا  نيست و ده

ھای درون بيمارستان و غيره نيز بر آن  ھزينه
 . گردد افزوده می

ھای پزشکی را در  در سال جاری، دولت تعرفه
 درصد و در بخش خصوصی ١٠بخش دولتی 

کل  ھمه رئيس بااين.   درصد  افزايش داده است١٣
ای به معاون اول  سازمان نظام پزشکی در نامه

ھای خدمات تشخيصی و  جمھور به تعرفه رئيس
، اعتراض کرده و خواستار ٩٨درمانی سال 

وی .  اصGح آن از سوی ھيئت دولت شده است
ھای ابGغی  تعرفه:  در نامه خود نوشته است

ھا و تورم تطابق  وجه با رشد ھزينه ھيچ دولت به
منجر  ندارد و تھديد کرد که اجرای اين روند قطعاً 

به کاھش کيفيت خدمات درمانی و تعطيلی 
ھای  بسياری از واحدھای خدمات سGمت و تنش

منصور جعفری نمين .  ناشی از آن خواھد شد
رئيسه مجمع عمومی نظام پزشکی  عضو ھيئت

در : "کشور نيز در دفاع از بخش خصوصی گفت
ويژه  صورت ادامه اين روند، جامعه پزشکی به
شود  بخش خصوصی دچار آسيب و زيان می

که برخی از مراکز امکان ادامه کار را  طوری به
بروز مجدد زيرميزی :"  وی افزود." نداشته باشند

ھای نامناسب  را ازجمله مشکGت احتمالی تعرفه
البته بايد گفت که پديده زيرميزی چيز ."  دانست

ھا ھمواره وجود  جديدی نيست و در اين سال
 . داشته است

اما برخGف اين اظھارات، يک  عضو شورای 
با :  عالی نظام پرستاری در گفتگو با ايلنا، گفت

ھای  ھای سال جديد، شکاف تعرفه افزايش تعرفه
 برابر ۴بخش دولتی و خصوصی به بيش از 

 .رسيد
نسايی با اشاره به اينکه قرار بود، تفاوت  علی"

 برابر باشد، ٢ھای خصوصی و دولتی  تعرفه
وقتی درصد افزايش امسال را نگاه :  تأکيد کرد
ذره  با ذره.  بينيم که تفاوت، معنادار است کنيد، می

ھای پزشکی و  تفاوت قائل شدن بين تعرفه
پرستاری، تفاوت در تعرفه خصوصی و دولتی 

.  برابر و بيشتر رسيده است۴از دو برابر به 
متأسفانه بخش خصوصی با \بی که دارد، به 

پزشکان .  دنبال سوداگری و سودآوری است
. گويند  بخش خصوصی اصGً سودآور نيست می

شدت به دنبال سھام  بينيم که به اما دقت کنيم می
شدت  بيمارستان خصوصی ھستند چراکه به

 ."برايشان سودآور است
"وی افزود در بخش خصوصی که يک عمل : 

شود، جراح ھمان خدماتی را  جراحی انجام می
کند که جراح بخش دولتی انجام  ارائه می

تنھا تفاوت اصلی بخش دولتی و ....  دھد می
خصوصی در ارائه خدمات بخش ھتلينگ آن 
است و بقيه موارد به دليل ماھيتی که اصول 
درمانی دارند، در بيشتر موارد يکسان است و 

توان از درمان بيمار کم گذاشت و به  اصو\ً نمی
ھای بخش دولتی و خصوصی  ھمين جھت ھزينه
 ." تفاوت چندانی ندارد

خبرگزاری دولتی تسنيم نيز در گزارشی از 
 درصدی دريافتی پزشکان با اجرای ٣٣٠افزايش 

ھرچند :  طرح تحول سGمت خبر داد و نوشت
ھا  ھای دولت و بيمه برخی معتقدند افزايش ھزينه

واسطه اجرای طرح تحول سGمت برای مردم  به
بوده و دستمزد پزشکان افزايش نداشته اما آمار 

ھای سازمان بيمه سGمت ايران نشان  ھزينه
دھد دريافتی پزشکان با اجرای اين طرح  می

 ! درصد افزايش داشته است٣٣٠حدود 
  ميليون نفر تحت ٣٠ در ايران ظاھراً بيش از 

 تا ٧پوشش بيمه سGمت قرار دارند و رقمی بين 
.  ميليون فاقد ھرگونه بيمه درمانی ھستند١٢

مديرعامل بيمه سGمت ايران تعداد کسانی را که 
ای نيستند ھفت ميليون  گونه بيمه تحت پوشش ھيچ
 .نفر اعGم کرد

"افزايد خبرگزاری تسنيم می طبق آمار سازمان : 
بيمه سGمت، ھزينه بستری اين سازمان در سال 

 ميليارد تومان بود که اين ٢١١۵ حدود ١٣٩٢
 ميليارد تومان ٧٣١٧ به ١٣٩۵ھزينه در سال 

رسيد؛ درواقع ھزينه بستری سازمان بيمه سGمت 

 ھای  ھای جديد و معضل ھزينه تعرفه
 سنگين دارو و درمان
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بارش شديد باران و راه افتادن سيل ويرانگر در 
بسياری از مناطق کشور، ھمانند جنگ ارتجاعی 
ھشت ساله ميان جمھوری اسGمی و عراق برای 

شد تا به بھانه "  نعمتی"ھيات حاکمه ايران 
امدادرسانی، آدمکشان جيره خوار خود را از 
. کشورھای منطقه به مناطق سيل زده گسيل کند
طی دو ھفته گذشته به جز حوثی ھای يمن، بقيه 
اجيرشدگان جمھوری اسGمی از مزدوران 
آدمکش حشد شعبی عراق گرفته تا فاطميون 
افغان، از حزب هللا لبنان گرفته تا زينبيون 
پاکستان جملگی توسط  قاسم سليمانی فرمانده 

به   -واحد برون مرزی سپاه پاسداران  -سپاه قدس
. استان ھای خوزستان و لرستان اعزام شده اند
مزدورانی که ظاھرا به بھانه امداد رسانی به 
مناطق سيل زده آورده شده اند، ولی در حقيقت 
برای سرکوب و چنگ و دندان نشان دادن به 
توده ھای آواره و خشمگين مناطق سيل زده 

انتشار گزارشات ميدانی، .  سازماندھی شده اند
واکنش ھای اعتراضی توده ھای مردم و پخش 
فيلم ھايی از درگيری اين مزدوران با زنان و 
مردان در خيابان ھای شھرھای سيل زده، ھمگی 
گويای حضور سرکوبگرانه آنان در مناطق سيل 

 . زده است
سيل ويرانگری که از اولين روزھای بھاری در 
اغلب استان ھای کشور به راه افتاد، شرايط 
بسيار غم انگيزی را برای توده ھای سيل زده 

 نفر در ٧۶کشته شدن دست کم .  ايجاد کرده است
 ھزار ٣٠ميان امواج خروشان سيل، ويرانی 

واحد مسکونی، تخريب ده ھا پل و ھزاران 
کيلومتر جاده شھری و روستايی، به زير آب 
رفتن ده ھا ھزار ھکتار از زمين ھای 
کشاورزی، باغ ھای ميوه و دام و طيور 
روستائيان، ھمراه با آوارگی و بی خانمانی ده ھا 
ھزار تن از مردم سيل زده از جمله عوارض 
اوليه جاری شدن سيGب در استان ھای مختلف 

 . کشور بوده است
خسارات مالی و جانی وارده بر مردم، بی کفايتی 
و عدم کارايی \زم دستگاه ھای حکومتی در 
امدادرسانی به مردم سيل زده، پخش مکرر 
گزارشات دروغ از صدا و سيمای جمھوری 
اسGمی، حضور نمايشی و مشمئز کننده 
فرماندھان سپاه و ديگر مسئو\ن حکومتی در 
ميان مردمان مستاصل و اعمال توھين و 
بدرفتاری آنان در مواجھه با توده ھای آواره و 
بی خانمان، آنچنان زمينه ھای اعتراض و انفجار 
گونه ای را در ميان آسيب ديدگان سيل زده فراھم 
کرده است که مجموعه ھيات حاکمه ايران، از 
راه افتادن سيل خروشان اعتراضات مردمی در 
شھرھا و استان ھای سيل زده به وحشت افتاده 

 . اند
مسئو\ن جمھوری اسGمی که اين روزھا گسيل 
نيروھای تروريست حشد الشعبی و ديگر 
مزدوران اسGمی به خوزستان را تحت پوشش 
امدادرسانی توجيه کرده اند، ھمان تبھکارانی 
ھستند که نه تنھا مانع تGش و فعاليت کميته ھای 
امدادرسانی مردمی در ياری رساندن به مردمان 
سيل زده شده اند، بلکه ده ھا تن از اين امداد 
رسانان مردمی را که با تGشی شبانه روزی 

برای ايجاد سيل بند و کمک رسانی به آوارگان 
نشر "سيل زده در جد و جھد بودند، به اتھام 

" تشويش اذھان عمومی"و "  اخبار منحرف
مسئو\ن .  دستگير و راھی زندان و بند کرده اند

رژيم، ھمان عناصر دزد و فاسدی ھستند که از 
دير باز ناقوس ورشکستگی، بی کفايتی و 
ناکارآمدی آن ھا در تمام عرصه ھای سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و به طور اخص بی لياقتی 
آنان در امدادرسانی به مردمان آواره و سيل زده 
اکنون در ھر کوی و برزن به صدا در آمده 

ھمان مسئو\ن بی کفايت و نھادھای دزد و .  است
فاسدی که خود قادر به انجام ھيچگونه اقدامات 
جدی برای حل مشکGت و ياری رساندن به 
آوارگان سيل زده نيستند، ھمان ھايی که 
امدادرسانان مردمی را از ياری رساندن به سيل 
زدگان باز داشته و تعدادی از آنان را دستگير و 
راھی زندان کرده اند،اکنون بی شرمانه مدعی 
شده اند که آدمکشان و جيره خواران مزدور خود 
را برای امدادرسانی به آوارگان سيل زده بسيج 

اين يک دروغ آشکار است که توده .  کرده اند
 . ھای مردم ايران ھرگز به آن باور ندارند

پوشيده نيست گسيل گروه ھای اسGمی، خصوصا 
سازماندھی آدمکشان حشد الشعبی عراق در 
خوزستان و فاطميون افغان در استان لرستان 
ھمانگونه که موسی غضنفرآبادی، رئيس دادگاه 
انقGب تھران پيش از اين از به کاری گيری اين 
نيروھا خبر داده بود، بخشی از پروژه اقدامات 
سرکوبگرانه طبقه حاکم در مواجھه با سيل 

حضوری که .  زدگان معترض و خشمگين است
ھم چنين می تواند يک تست و تمرين اوليه برای 
. روزھای بحرانی تر جمھوری اسGمی باشد
تمرينی برای سرکوب، کشتار و رو در رويی 
آشکار اين آدمکشان مزدور در مواجھه با 
اعتراضات عمومی کارگران و توده ھای 

ھمان اعتراضات .  زحمتکش ايران در انقGب آتی
 در صد شھر ٩۶وسيع توده ای که در ديماه 

ايران شکل گرفت و از آن زمان تاکنون، کابوس 
شکل گيری عصيان عمومی کارگران و 
زحمتکشان ايران  خواب ستمگران جمھوری 

 . اسGمی را آشفته کرده است
با اين ھمه و با وجود اينکه ھيچ شبھه ای در 
گسيل نيروھای شبه نظامی حشد الشعبی عراق و 
ديگر مزدوران اسGمی منطقه برای مقابله با 
اعتراضات توده ھای سيل زده نيست، چرا 
رژيمی ھمانند جمھوری اسGمی که خود از انبوه 
نيروھای سرکوبگر سپاھی و بسيجی برخوردار 
است، اکنون به آدمکشان حشد الشعبی و ديگر 
مزدوران اسGمی جيره خوار خود متوسل شده 
است؟ اينکه آدمکشان بسيج و سپاه پاسداران، طی 
چھل سال بازوی اصلی و کليدی جمھوری 
اسGمی در سرکوب و کشتار توده ھای مردم 

اينکه .  ايران بوده اند، ھيچ ترديدی در آن نيست
نيروھای امنيتی، اطGعاتی و سپاه پاسداران 
جمھوری اسGمی زبده ترين نيروھای شکنجه و 
کشتار در سطح منطقه و جھان ھستند، باز ھم 

با اين ھمه و با وجود .  ھيچ ترديدی در آن نيست
اين حقيقت محض، شرايطی که اکنون توده ھای 
مردم ايران در آن بسر می برند و نيز وضعيتی 

که اکنون بر نيروھای درونی نھادھای سرکوبگر 
جمھوری اسGمی سايه افکنده است، در مقايسه با 

اگر در سال .   متفاوت است۶٠سال ھای دھه 
ھای دھه شصت تک تک عناصر بسيج و سپاه 
پاسداران با انگيزه ھای اسGمی و ايدئولوژيکف 
بدون کمترين ترديد و تزلزلی به سرکوب گسترده 
مردم روی می آوردند، اکنون اما با برمG شدن 
غارت و چپاول ثروت ھای مملکت به دست 
حاکمان اسGمی، رانت خواری و فساد نھادينه 
شده در ارکان حکومت، بر سر زبان افتادن 
دزدی ھای کGن مسئو\ن رژيم، از خامنه ای 
گرفته تا رئيس قوه قضاييه، از مجلس ارتجاع 
گرفته تا وزرا و نھادھای اجرايی، از فرماندھان 
بسيج گرفته تا گستره وسيعی از فرماندھان ريز و 
درشت سپاه پاسداران، جملگی شرايط متزلزل و 
شکننده ای را دست کم در باور اعتقادی عناصر 
. بدنه اين دو ارگان سرکوبگر ايجاد کرده اند
وضعيتی که تا حدودی شرايط امروزی جمھوری 

 متفاوت کرده ۶٠اسGمی را با سال ھای دھه 
اين ھمان نکته ای است که موسی غضنفر .  است

آبادی، رئيس دادگاه انقGب تھران با نگرانی از 
 . وضعيت موجود آن را بر زبان آورده است

پوشيده نيست اکنون، بخشی از ناراضيان 
حکومتی ھمان ياران دور و نزديک نيروھای 

عناصری که طی دو دھه .  بسيج و سپاه ھستند
گذشته دچار ترديد شده اند، ريزش کرده اند و 
بعضا خود به منتقدان و مخالفان جمھوری 

بی دليل نيست که در سال .  اسGمی تبديل شده اند
ھای اخير در ھر شھر و استانی که اعتراضات 
وسيع مردمی شکل گرفته است، جمھوری 
اسGمی برای سرکوب آنان از نيروھای بسيج و 

اقدام به اين .  سپاھی غير بومی استفاده می کند
امر، به نيروھای سرکوبگر کمک می کند تا از 
بار روانی شناسايی و رو در رو شدن با مردم 
ھمشھری، خويشاوند و ياران ديروز خود در 
امان باشند و بدون نگرانی از چشم در چشم شدن 
با ھر آشنايی بی محابا بر جسم و جان توده ھای 
معترض در مناطق غير بومی ضربه وارد کنند 
و در صورت لزوم بی تزلزل درونی به فرمان 
ھر فرمانده جنايتکاری تن در دھند و به روی 

اين امر، اما برای .  مردم بی دفاع سGح بر کشند
جيره خواران و شبه نظاميان مزدور که از 
کشورھای ھمجوار به مناطق سيل زده گسيل شده 

برای تروريست ھای .  اند، بکلی متفاوت است
حشد الشعبی، گله ھای حزب هللا لبنان، 
مزدبگيران فاطميون افغانستان و اجيرشدگان 
زينبيون پاکستان که پيش از اين در عراق و 
سوريه آدمکشی کرده اند، عموم توده ھای مردم 
ايران در ھر شھر و استانی که باشد، مردمی 

استفاده از اين مزدوران .  غريب و بيگانه ھستند
اسGمی برای سرکوب توده ھا، اين مزيت را 
برای سرکوبگران جمھوری اسGمی دارد که 
نگران ترديد و تزلزل آنان در سرکوب و کشتار 

 . مردم ايران نباشند
به رغم حضور شبه نظاميان خارجی در مناطق 
سيل زده و يکه تازی قاسم سليمانی در 
خوزستان، آنچه در اين روزھا بيش از ھر چيز 
چشمگير است، بی عملی و به حاشيه رفتن کابينه 

با .  روحانی در امور مربوط به سيل زدگان است
توجيه حوادث موجود، اينطور به نظر می رسد 
که حسن روحانی و کابينه اش برای پرھيز از 
ھرگونه برچسب مخالفت خوانی با سپاه 

 گسيل مزدوران اس�می برای سرکوب توده ھای سيل زده
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. پاسداران، سياست سکوت را پيشه کرده است
اين انفعال، خصوصا در مقابل يکه تازی ھای 
قاسم سليمانی که از دو ھفته پيش نام او ھمسان 
ابوبکر البغدادی رھبر حکومت اسGمی داعش 
در ليست تروريستی دولت آمريکا قرار گرفته 
است، به نوعی می تواند يک واکنش حمايتی با 
اقدام اخير ترامپ در گنجاندن نام سپاه پاسداران 
. در ليست سازمان ھای تروريستی تلقی گردد
سکوت و حمايتی که موقت بوده و دير يا زود به 

به عبارت .  يک اختGف درونی  منجر خواھد شد
ديگر، ھيات حاکمه ايران با کشاندن پای شبه 
نظاميان حشد شعبی و ديگر مزدوران اسGمی به 
مناطق سيل زده يک اقدام دو منظوره را دنبال 

نخست، تست روانی گسيل شبه .  کرده است
نظاميان تروريست خارجی به ايران برای 
سرکوب توده ھای معترض و دوم، مقابله با 
فضای عدم ھمکاری جريانات برون مرزی و 
کشورھای ھمسايه با سپاه پاسداران که اکنون نام 
اين ارگان نظامی جمھوری اسGمی در ليست 
سازمان ھای تروريستی آمريکا قرار گرفته 

 . است
با اين ھمه و به رغم حمايت ھمه جانبه طبقه 
حاکم از گسيل نيروھای تروريست خارجی به 
مناطق سيل زده، واکنش توده ھای مردم ايران 

واکنش .  اما واکنشی خشمگينانه بوده است
اعتراضی توده ھای سيل زده، موضع گيری 
سازمان ھای سياسی و سرعت عمل شبکه ھای 
اجتماعی در مقابله با حضور اين مزدوران 
اسGمی و جانيانی ھمچون ابومھدی، جانشين 
فرمانده حشد شعبی عراق که اين روزھا دوشا 
دوش قاسم سليمانی در خوزستان پرسه می زند و 
بعضا در مساجد شھرھای خوزستان برای گله 
ھای حزب اللھی سخنرانی می کند، تمام 
محاسبات جمھوری اسGمی را به شکست کشانيده 

غGمرضا شريعتی، استاندار خوزستان در .  است
واکنش به اعتراضات مردمی با دروغ بافی 
مجبور به انکار حضور اين مزدوران در مناطق 

شريعتی طی يک مصاحبه به .  سيل زده شده است
وبسايت جماران گفته است، حضور شبه نظاميان 

تنھا به واسطه نياز به تجھيزات "شيعه عراق، 
ھيچ نيروی انسانی به ...سنگين آنھا بوده است

کشور نيامده، بلکه مسئولين نيروھای عراقی به 
ھمراه ماشين آ\ت خود به کشور آمده و تشريف 

 ".ھم بردند
در واقع، در پی گسترش اعتراضات توده ای در 
مناطق سيل زده، موضع گيری سازمان ھای 
سياسی و گسترش اقدامات افشاگرانه شبکه ھای 
اجتماعی، اولين اقدام فضاحت بار جمھوری 
اسGمی در گسيل نيروھای مزدور خارجی برای 
سرکوب اعتراضات آوارگان سيل  زده با شکست 

شکستی که چه بسا در روزھای پيش .  مواجه شد
رو با وخيم تر شدن شرايط زندگی آوارگان سيل 
زده و گسترش اعتراضات آنان به شکل گيری 
يک بحران تازه در درون ھيئت حاکمه منجر 

 .گردد
 
 
 

اول ماه مه روز نمايش قدرت کارگران عليه 
 سرمايه است

 
 !کارگران
 !ھای ما را به مناسبت اول ماه مه بپذيريد شادباش

روزی که !  روز ھمبستگی جھانی کارگران!  در آستانه يازده ارديبھشت و اول ماه مه قرار داريم
آيند و سرنگونی حاکميت  داران و قوای سرکوبشان به خيابان می کارگران جھان رودرروی سرمايه

جويی طبقه کارگر در تمام جھان برای خGصی از  روز مبارزه و چاره.  دھند سرمايه را نويد می
سالی .  داری، روز نمايش قدرت کارگران عليه سرمايه است ھای کمرشکن سرمايه استثمار و بحران

دارانه و  بست راھکارھای سرمايه ھای مزمن سرمايه و بن که گذشت در بعد جھانی سال تعميق بحران
ھای طبقاتی و در عوض سال  ھای نئوليبرالی و گسترش عمق و دامنه شکاف ھا سياست در رأس آن

در اين سال، استثمار باز ھم شدت گرفت و فقر .  المللی بود رشد اعتراضات اجتماعی در سطح بين
 .عموميت بيشتری يافت

سالی که گذشت اما برای کارگران ايران در کنار فقر و سرکوب ھميشگی يک نکته درخشان داشت؛ 
. داران را زير پا نھادند زيرا که از قدرت سياسی سخن گفتند و خط قرمزھا و قوانين حکومت سرمايه

زندگی «نان، کار، آزادی، از "گرايی گذشتند و در کنار  طلبی و اصول ھا از روی نعش اصGح آن
داران بر خود  بيھوده نيست که سرمايه!   سخن گفتند»اداره شورايی« از تشکل شورايی و از »شورايی

 !سوی طبقه کارگر برگشته است و ھمه سرھا به ! لرزند می
 

 !رفقا! کارگران مبارز
ايد در مبارزه جاری طبقاتی جايگاه خود را  شما توانسته.  ايد ھای يک انقGب سخن گفته شما از طGيه
کمتر .  »فرزند کارگرانيم«:  زنند رو جوانان و دانشجويان با افتخار فرياد می از اين.  نشان دھيد

. اعتراضی است که توسط مردم زحمتکش صورت گيرد و حمايت خود از کارگران را نشان ندھد
دھند که  وقفه در سال گذشته نشان می ھا و صدھا نمونه ديگر ھمراه با اعتصابات و اعتراضات بی اين

. شود رفته مھيا می طبقه کارگر برای رھبری مبارزات اجتماعی بر عليه سرمايه و برای انقGب رفته
 .رونده است پردازيم بھای اين موقعيت پيش ھايی که در اشکال دستگيری و سرکوب و کنترل می ھزينه

ھای مختلف مبارزه يکپارچه اردوی کار در مقابل  عنوان بخش ھمه شواھد دال بر آن است که ما به
سرمايه و متعلق به کمپ کارگر و سوسياليسم در ايران، جز انقGب و پيروزی به رھبری کارگران 

ھای خالی، کودکان گرسنه، زنانی اسير تبعيض و  گير و سفره فقر دامن.  راه ديگری نداريم
زور سرنيزه و خفقان  بازنشستگانی رھاشده در فقر و مسکنت، ترس از بيکاری در کشوری که به 

ھا پر است از  ھا بيکار و کودک خيابانی وجود دارد و زندان در کشوری که ميليون.  شود اداره می
در کشوری که حقوق کارگر چندين برابر زير خط فقر و حتی .  زنان و مردان کارگر و آزاديخواه

. زنند داران ھر سال تحت عنوان حداقل مزد، به ارزش واقعی آن دستبرد می فGکت است و سرمايه
مثابه انسان درجه دوم عGوه بر شدت استثمار وسيعا زير بار ستم مضاعف  جايی که زنان کارگر، به

خواھانه با زندان و  در کشوری که ھر گونه اعتراض و مطالبه کارگری و آزادی!  شوند تباه می
کند رھبر  داران تGش می در جايی که حاکميت سرمايه.  گيرد شکنجه و مرگ مشکوک پاسخ می

کارگری مثل اسماعيل بخشی را به جرم دفاع از کارگر ھمچون صدھا فعال اجتماعی زندانی و وادار 
در کشوری که در فساد .  شود در کشوری که تشکل مستقل جرم محسوب می.  به اعتراف اجباری کند

انديشی و پيشگيری  تنھا در مقابل بGيای طبيعی چاره خواری غرق است و حکومتش نه  و رشوه
زيست و  داران سرگرم تخريب محيط  کند بلکه خود با عملکرد سودمحور در خدمت منافع سرمايه نمی

اتفاقاتی که بيش از ھمه کارگران و زحمتکشان را .  از عوامل تشديد خسارات اين اتفاقات طبيعی است
ای مزمن و  در کشوری که خفقان و ديکتاتوری سابقه!  دھد پناھی قرار می خرابی و بی آماج خانه

در چنين !   جز طبقه کارگر قادر به تأمين آزادی و برابری نيست شده دارد و ھيچ نيرويی به نھادينه
شرايطی، راھی جز پيروزی و به دست گرفتن اداره جامعه توسط کارگران و زحمتکشان متشکل در 

بار خود بايد کمبودھايمان را بشناسيم و رفعشان  شوراھا وجود ندارد و ما برای تغيير اوضاع فGکت
يابی در ابعاد مخفی و علنی و آمادگی برای تشکل سراسری و وحدت  دھی و سازمان سازمان.  کنيم

گيرد از ھر چيز برای ما  جا سازمان می جا و آن عمل بر بستر ھزاران اعتراض کارگری که اين
ما در کنار اعتراضات روزمره بايد بتوانيم مبارزات و اعتصاباتی سراسری را .  تر است حياتی

داری شويم،  سازمان دھيم و مھيای رھبری اعتراضات و مبارزات عليه حکومت و مناسبات سرمايه
ايم اما نبرد نھايی از ما  ھای بزرگی برداشته ما گام.  کند اگر نه سرکوب و ادبار و فقر ما را رھا نمی
ھای کارگری و  ايجاد و گسترش تشکل.  پذيرد يابی نمی چيزی کمتر از پيشروی مداوم در امر سازمان

حفظ استقGل طبقاتی و ارتباط و پشتيبانی متقابل با رفقای کارگرمان در سطح جھان تنھا ضامن 
داری و برای آزادی و حاکميت بر سرنوشت  باد ھمبستگی عليه سرمايه زنده .  پيروزی ما است

 !خويش
 باد اتحاد و ھمبستگی جھانی کارگران بر عليه سرمايه زنده 

 باد سوسياليسم باد آزادی، زنده  زنده 
 داری جمھوری اس�می سرنگون باد رژيم سرمايه
 

حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا
 و ھسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

گسيل مزدوران اس�می 
برای سرکوب توده ھای 



 ٩ ٨١٨ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٢      ٩

٢از صفحه    

 طبقه کارگر، سيلی که خرابی به بار آورد و 
 سيلی که بايد آباد کند

 ".گيرد دستور کار قرار می
! گيرد اعطای تسھيGت در دستورد کار قرار می
اما !  چه تسھيGتی، کی و چگونه؟ معلوم نيست

در عوض معاون وزير کار، محمد جعفر کبيری 
 ميليون ۵ ھزار فقره وام ٢مژده داده است 
زدگان مد نظر قرار گرفته  تومانی برای سيل

 !است
آور است، دولتی که صدھا ميلياردھا تومان  شرم

از جيب مردم صرف سپاه و بسيج و نھادھای 
کند، رژيمی که  مذھبی و آخوندھای حکومتی می

ھا ميليارد د\ر را در سوريه و لبنان و عراق  ده
ھای اسGمی و ارتجاعی امثال  و يمن به گروه

هللا، جھاد اسGمی، حشد الشعبی، فاطميون  حزب
کند، حاضر نيست به مردمی  و امثال آن اعطا می

که سيل دارو و ندارشان را با خود برده و 
شان را به خطر افکند است، ياری کند،  ھستی

حاضر نيست به ياری کارگرانی که خود آفريننده 
ھا ھستند و سيل راه معيشت  ھمه ثروت

شان را مسدود ساخته است برخيزد و از  فقيرانه
بيھود نبود .  شان ھزينه کند ھا برای جيب خود آن

و بيھوده نيست که حضور پر تاخير و نمايشی 
زده با  برخی مقامات حکومتی در مناطق سيل

زدگان روبرو  نفرت و انزجار و خشم شديد سيل
ای که دير يا  خشم و کينه.  شود شده و روبرو می

ور خواھد شد و تمام نظم  گير و شعله زود ھمه
ستمگرانه موجود را در آتش خود خاکستر خواھد 

 .کرد
ھای رژيم،  اعتنايی ھا و بی تفاوتی در برابر بی

توده مردم اما مثل ھميشه باز ھم خوش 
ھای  درخشيدند، به ياری ھم شتافتند و نمونه

غرورانگيزی از ھمکاری و ھمياری و اتحاد را 
 .به نمايش گذاشتند

ھا به  ھا وامداد رسانی صف مقدم اين ھمياری
از ھمان نخستين .  کارگران اختصاص داشت

روزھای جاری شدن سيل، کارگران آگاه و 
ھا را با\ زدند و در قالب  مبارز ھپکو، آستين

. زدگان شتافتند  نفره، به ياری سيل٣٠ھای  گروه
ھپکو که پيش از اين نيز در زلزله کرمانشاه و 

زدگان شتافته بود،  ذھاب، به ياری زلزله سرپل
از جمله .  اين بار نيز پيشگام و پيشقدم بود

ھای فنی و موثر و مفيد کارگران ھپکو  کمک
ھای سنگين مورد  توان از تعمير ماشين می

استفاده در سيل، تعمير لوازم منازل، تھيه و 
ارسال پمپ برای تخليه گل و \ی منازل و امثال 

خبرھای انتشار يافته در ھفته آخر .  آن نام برد
 حاکی از آن است که دست کم ٩٨فروردين ماه 

 کارگر ھپکو در اين کمک رسانی مشارکت ٣٠٠
داشته يا برای امداد رسانی اعGم آمادگی 

 .اند نموده
ھا و  ھای مختلف کارگران خوزستان، تشکل گروه

که خود در زمره  فعا\ن کارگری، مستقل از اين
زدگان  ديدگان سيل بودند يا نه، به ياری سيل آسيب
کارگران و کارکنان فو\د خوزستان و .  شتافتند

کارگران پيشرو اين واحد، در ھمياری و 
زدگان مشارکت فعال  امدادرسانی مستقل به سيل

داشتند و به تھيه و توزيع آب معدنی، برنج، 
خشکبار، چراغ، کلمن آب و غذا در ميان مردم 

و "  حميديه"زده از جمله در  منطقه سيل

سنديکای کارگارن شرکت .  پرداختند"  دغاغله"
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه نيز با انتشار 

زدگان،  ای ضمن ابراز ھمدردی با سيل بيانيه
کفايتی حاکمان  لياقتی و بی ھای رژيم و بی سياست

کارگران شرکت کشت و صنعت .  را افشا کرد
ھا نيز در  تپه و سنديکای مبارز آن نيشکر ھفت

. زدگان بود زمره پيشگامان حمايت از سيل
 فروردين ١٨تپه  سنديکای کارگران ھفت
. زدگان صادر کرد فراخوانی در حمايت از سيل

اعتمادی بجای  در اين فراخوان ضمن اشاره به بی
مردم نسبت به دولت و نھادھای وابسته به آن، بر 
ادامه حمايت مستقل کارگران خوزستان از 

"زدگان تاکيد شده و چنين آمده است سيل \زم : 
تپه،  تپه، کاغذ پارس ھفت است کارگران ھفت
آب  تپه، کشت و صنعت ميان حرير پارس ھفت

تپه، شرکت شير پگاه خوزستان در شوش  ھفت
چنين ديگر  ديگر مراکز کارگری و ھم...  و

چنان که تاکنون  کارگران و زحمتکشان، ھم
زدگان را مورد حمايت ھمه جانبه قرار  سيل
دريغ خود ادامه  ھای بی چنان به حمايت اند، ھم داده
 ".دھند

چنين بر اتحاد  تپه ھم سنديکای کارگران ھفت
رسانی به  سراسری و مشارکت کارگران در ياری

اگرچه کارگران : "زدگان تاکيد نمود و نوشت سيل
ھای کارگری خود با فقر و نداری دست  و خانواده

کنند، اما واقعيت اين است که ما  و پنجه نرم می
پس .  کارگران و مردم زحمتکش دادرسی نداريم

بايد با اتکاء به خانواده بزرگ کارگری در بعد 
سراسری، کمک حال خود باشيم و با ھمت و 

چه را که در  فداکاری بيشتر از گذشته، ھر آن
 ".زدگان بگذاريم توان داريم، در اختيار سيل

تپه در اطGعيه  سنديکای کارگارن نيشکر ھفت
ھايی که  ديگری ضمن ابراز ھمدردی با خانواده

ھا قربانی گرفت، به علل  سيل از ميان آن
ھای گسترده سيل از جمله به سودپرستی  خرابی

صاحبان قدرت اشاره نموده و بر اتحاد و ھمياری 
: ھای مردم انگشت نھاده و چنين نوشت توده
دوباره اين مردم با شعور و دردکشيده بودند که "

ھا،  به ياری ھم نوعان خود شتافتند و با حداقل
درود .  زدگان شدند رسان و کمک حال سيل ياری

بر شما مردم با شعور که دوباره نشان داديد که ما 
و "  خواران جنگل"بايد به فکر خود باشيم چرا که 

ھای  ژن"و "  خواران رانت"و "  خواران زمين"
نه تنھا به فکر ما نيستند بلکه خود "  فساد و تباھی

 ".اند و ھستند ھا بوده از عامGن اين مصيبت
تپه با  عGوه بر اين، سنديکای کارگران ھفت

استفاده افراد منفعت  ای جلو سوء صدور اطGعيه
پرست و مشکوکی که با اعGم شماره حساب به 
نام سنديکا، قصد کGھبرداری داشتند را گرفت و 

که سيل به اھواز  در اطGعيه ديگری پيش از آن
رسيده باشد، خطر جاری شدن سيل در اين شھر 

ھای زندانيانی که در  را و نگرانی خانواده
شوند ھشدار و  ھای اھواز نگھداری می زندان

انعکاس داد و بار ديگر خواستار آزادی فوری 
 .اسماعيل بخشی، سپيده قليان و ساير زندانيان شد

ستاد "بعد از کارگران و فعا\ن کارگری، 
ھمياری فرھنگيان ايران در حمايت از 

بود که نقش مھمی در امدادرسانی "  زدگان سيل

 ٢٣ای در  با انتشار اطGعيه"  ستاد"اين .  ايفا کرد
، ضمن يادآوری وظيفه نھادھای ٩٨فروردين 

تفاوتی  دولتی در قبال سيل و عواقب آن، از بی
"اين نھادھا انتقاد کرد ستاد ھمياری فرھنگيان . 

که به ياری و "  زدگان ايران در حمايت از سيل
ھای صنفی معلمان  ھا و تشکل ابتکار عمل کانون

ھا و شوراھای مردمی  ايجاد شد، با ايجاد گروه
ھای  آوری کمک در چندين شھر، توانست جمع

چنين با تشکيل  ھم.  مردمی را سازماندھی کند
زده، توزيع  ھای متعدد در مناطق سيل کمپ

ھا را سازمان داد و نقش  آميز اين کمک موفقيت
رسانی به  ای در امر کمک بسيار موثر و ارزنده

 .زدگان بويژه درمناطق روستايی ايفا کرد سيل
رژيم ارتجاعی جمھوری اسGمی نه تنھا باری از 

گران خود را  دوش مردم برنداشت، بلکه سرکوب
ھای امدادرسانی  کميته.  نيز وارد صحنه کرد

مردمی، بويژه درمناطق جنوبی و غرب کشور، 
" حميديه"و "  مGشيه"، "شعيبيه"از جمله در 

خواران رژيم  مورد يورش اوباشان و جيره
ھا تن از جوانان و امدادرسانانی  ده.  قرارگرفت

رسانی مستقل را بدست  که ابتکار عمل کمک
 .گرفته بودند، بازداشت و روانه زندان شدند

صدھا ھزار .  ھای مردم را تخريب کرد سيل خانه
تلفات جانی بر .  خانه را غيرقابل سکونت ساخت

ھزاران کارگر را بيکار ساخت و .  جای گذاشت
. ھا ھزار تن را آواره و از ھستی ساقط کرد ده

درد و رنج و اندوه ناشی از اين حادثه دلخراش، 
. تمام فضای جامعه را به تسخير خود درآورد
رژيم سرکوبگر و تماشاچی جمھوری اسGمی 

توانست انجام دھد به  چه را که سيل نمی نيز آن
انجام رساند و به سرکوب قھری مردم ناراضی و 

ھای امدادرسان مردمی دست  معترض و گروه
ھا ھرگز از خاطره مردم زدوده  اين صحنه.  زد

 .نخواھد شد
ھای زيادی ببار  سيل اما درھمان حال که خرابی

آورد، بار ديگر پيشتازی طبقه کارگر و ھمياری 
و ھمکاری و اتحاد مردم زحمتکش در برابر 

درست از .  رژيم ضد مردمی حاکم را رقم زد
درون غم و اندوه و خسارت، شادی عميقی از 

ھای  ھا و اتحاد توده بطن ھمياری و ھمکاری
مردم در برابر دشمنی واحد پديد آمد و چه 
اميدھايی که بر شاخسار درختان شکسته و جابجا 

اميدھای بشارت دھنده !  شده با سيل جوانه زد
اتحادھای برپاکننده سيل .  تر فردا اتحادھای محکم

کند تا  روبد و داغان می سيلی که می.  زا طوفان
بسازد و آباد کند و بدين سان سيلی که خرابی ببار 
. آورد، بشارت دھنده سيلی شد که بايد آباد کند

 . اش طبقه کارگراست سيلی که پيشقراول
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تورم .  کنند ھا در زير خط فقر زندگی می آن
آور سال گذشته، قدرت خريد معلمان،  سرسام

ھا و ديگر  بازنشستگان، کارکنان بيمارستان
گيرند اما با  زحمتکشانی را که از دولت حقوق می

کار مفيد خود در خدمت جامعه قرار دارند، به 
اما به رغم اين مساله، .  کمتر از نصف تقليل داد
چنان بر گرسنه نگاه داشتن  جمھوری اسGمی ھم

 درصدی ١٨افزايش .  ورزد ھا تاکيد می آن
ست که حتا نرخ تورم رسمی  ھا در حالی حقوق

 . نيز بسيار فراتر از آن است
اما اين تنھا يک جنبه از واقعيت زندگی 

بگيران  بازنشستگان و معلمان و ديگر حقوق
جاری که  تورم سال.  زحمتکش جامعه است

شود حتا از سال گذشته نيز  بينی می پيش
ترشود، ديگر معضل بزرگ  افسارگسيخته

معضلی که در ھمين ماه فروردين و .  ھاست آن
 درصد افزايش ١٨ھا اين  که حتا آن قبل از آن

حقوق را دريافت کنند، خود را کامG آشکار 
در ماه فروردين افزايش قيمت کا\ھا .  ساخت

 درصد ١٨چنان افسار گسست که تمام اين  آن
افزايش در ھمين يک ماه بر باد رفت و 
بازنشستگان و معلمان و پرستاران و ديگر 

اند تا با يازده ماه  بگير مانده زحمتکشان حقوق
 !!!ديگر سال چه کنند؟

اما اين تنھا کارکنان دولت و بازنشستگان نيستند 
اند، کارگران  که به فقر و گرسنگی محکوم شده

ترين طبقه و گروه اجتماعی  ايران نيز که بزرگ
در ايران ھستند وضعيتی مشابه و حتا بدتر از 
کارکنان دولت دارند و متوسط دريافتی کارگران 

 .از کارکنان دولت نيز بسيار کمتر است
ھای دولت نيز بر تشديد  در اين ميان سياست

ھا بسيار اثرگذار  وخامت وضعيت معيشتی توده
ھا تغيير در نرخ  يکی از اين سياست.  بوده است

د\ر کا\ھای اساسی است که حتا برخGف 
 فروردين، ٢٠.   است٩٨بودجه مصوب سال 

نوبخت معاون روحانی و رئيس سازمان برنامه و 
ای برای  بودجه در محل اين سازمان از برنامه

وی با اين .  سخن گفت"  اصGح ساختار بودجه"
 تومانی ۴٢٠٠توجيه مضحک که اختصاص ارز 

شود، از  می"  رانت" کا\ی اساسی باعث ٢۵به 
برنامه کابينه روحانی برای اختصاص ارز 

 تومانی به کا\ھای ۴٢٠٠نيمايی به جای ارز 
"وی گفت.  اساسی پرده برداشت برای نمونه : 

گوشت قرمز از جمله اقGمی است که برای 
اما .  شد  تومانی پرداخت می۴٢٠٠واردات، ارز 

شاھد بوديم که قيمت گوشت به دليل خروج دام و 
نبود نظارت کافی کاھش نيافت و مردم از 

نکته جالب توجه ".  ای نبردند پرداخت يارانه بھره
 فروردين علی اکبر کريمی ٢۵اين است که 

ھايی  در اين  نماينده مجلس اسGمی نيز از بحث
 در درون ٩٨رابطه در جريان بررسی بودجه 

ی وی تامين کا\ھای  گفته به.  مجلس پرده برداشت
اساسی با ارز نيمايی پيش از اين در مجلس 

"وی گفت.  مطرح شده بود اقتصاددانان مجلس : 
معتقد بودند بايد ارز با نرخ نيمايی به واردات 

 ".کا\ھای اساسی اختصاص يابد
اولين نتيجه سخنان نوبخت قطع فروش گوشت 
تنظيم بازاری و اعGم فروش گوشت با ارز 

ھای  نيمايی از اول ارديبھشت در فروشگاه
براساس گزارش سايت صراط .  ای است زنجيره

نيوز، قيمت ھر کيلو ران گوسفندی وارداتی که با 
ارز نيمايی وارد شده و در فروشگاه ھای زنجيره 

 ھزار ٩٩ای از اول ارديبھشت توزيع خواھد شد 
 تومان اعGم شده و ران گوسفندی توليد ۵٠٠و 

ست که بزودی  طبيعی!!!   ھزار تومان١٣۴داخل 
ھا با ھمين  برای ساير کا\ھای اساسی نيز توده

اما ھدف واقعی .  معضل روبرو خواھند شد
رانت "جمھوری اسGمی از اين کار، نه رساندن 

بلکه کاھش "  ھا  تومانی به دست توده۴٢٠٠ارز 
 . معضGت مالی حکومت است

واقعيت اين است که در آينده بسيار نزديک اساسا 
اندازی برای ارائه ارزی به نام ارز نيمايی  چشم

جدا .  از سوی صادرکنندگان وجود نخواھد داشت
از معضGتی که بر سر راه صادرات ايران با 

ھای  توجه به قراردادن سپاه در ليست سازمان
ھا  تروريستی توسط دولت آمريکا و تشديد تحريم

از دوم ماه مه وجود دارد و صادرات را بسيار 
خواھد کرد، براساس قانون جديدی محدودتر 

که توسط ھيات وزيران به تصويب رسيده، 
به صادرکنندگان اجازه داده شده است تا به 
جای وارد کردن ارز صادراتی به کشور، 
کا\ وارد کنند و اين ھر دو عامل در مجموع 

شوند تا عمG ارزی به عنوان ارز  باعث می
داران  نيمايی برای ارائه از سوی سرمايه

ماند دولت به  وجود نداشته باشد، تنھا می
 .ترين دارنده ارزھای خارجی عنوان بزرگ

دولت نيز با فروش ارز در سامانه نيما، 
فروشد  عمG ھر د\ر را حداقل دو برابر می

بدين ترتيب مبلغ ريالی .  ريزد و به خزانه می
 ميليارد د\ری که قرار بود به بھای ھر ١۴

 تومان به خزانه واريز شود دو ۴٢٠٠د\ر 

  درصدی حقوق معلمان و بازنشستگان ١٨افزايش 
 توھين آشکار حاکميت به زحمتکشان جامعه است

 زنده باد سوسياليسم 
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برابر شده و دولت از اين بابت مابه تفاوتی 
 ھزار ميليارد ۶٠( تريليون تومان ۶٠حدود 
از جيب مردم دزديده و به جيب خود )  تومان

 .کند سرازير می
که نرخ تورم واقعی  رغم اين در يک کGم، به

 درصدی تورم  رسما اعGم ۵/۴٧ازرقم  
شده اسفند ماه از سوی مرکز آمار نيز فراتر 

 درصد به حقوق ١٨است، دولت  تنھا 
بازنشستگان، معلمان و ديگر زحمتکشان 

چون پرستاران افزود، ھمان  بگير ھم حقوق
از سوی .  کاری که در واقع با کارگران کرد

ديگر از جيب ھمين مردم با حذف د\ر 
 تريليون تومان ۶٠خواھد   تومانی می۴٢٠٠

. که بيش از کل مبلغ يارانه نقدی است بدزدد
توان گرفت اين  ای که می بنابراين تنھا نتيجه

خواھد تمام بار  است که جمھوری اسGمی می
تورمی، شکست   –بحران اقتصادی رکود 

ھای اقتصادی، سياسی و تمامی  سياست
ھا به ھمراه  تبعاتی را که شکست اين سياست

آورده، بر دوش کارگران و زحمتکشان آوار 
 .سازد

ھای  در اين ميان خسارات سيل و ھجوم ملخ
دريايی شرايط را بيش از پيش بحرانی 

ھا بويژه با  رود که توده ساخته و انتظار می
آور محصو\ت کشاورزی و  گرانی سرسام

ھای آينده  ديگر کا\ھای خوراکی در ھفته
جا اما يک سوال مھم  در اين.  روبرو شوند

که  ماند و آن چه بايد کرد است؟ اين باقی می
بست که ھر سال بدتر  برای خروج از اين بن

شود چه راھی در برابر  از سال قبل می
بازنشستگان، معلمان و ديگر زحمتکشان 

 بگير جامعه وجود دارد؟ حقوق
در طول سال گذشته ما شاھد افزايش 
. اعتراضات بازنشستگان و معلمان بوديم

ای را  اگرچه اين اعتراضات، تاکنون نتيجه
آورد به ھمراه نياورده  ھمراه می که بايد به

است،  اما اين اعتراضات تجارب 
بايد از اين  بھايی به ھمراه آوردند که می گران

 .تجارب بھره کافی برد
ھای مبارزات گذشته  ترين درس يکی از مھم

و وضعيت امروز اين است که حق 
از ديگر تجارب .  ست نه دادنی گرفتنی

گرانقدر مبارزات سال گذشته، ضرورت 
ای  تجربه.  اتحاد کارگران و زحمتکشان است

که در شعارھای بازنشستگان، معلمان، 
کارگران و دانشجويان خود را بارھا نشان 

ھای  تجربه ديگر ضرورت داشتن تشکل.  داد
ھايی که بتوانند به طور  مستقل است، تشکل

واقعی مبارزات را راھبری کرده و تبلور 

خواست و اراده واقعی معلمان، يا 
بازنشستگان و غيره بوده و بتوانند به ھمين 

. ھا را گرد آورند دليل اکثريت بزرگ آن
چنين نشان داد که ھر  تجربه سال گذشته ھم

گونه اميد بستن به بھبود اوضاع در 
چھارچوب نظم موجود،  انتظاری عبث است 

ھايی را که سعی  و معلمان و بازنشستگان آن
کنند به اين توھمات دامن بزنند در عمل و  می

ھا  نظر منزوی کرده و مانع تاثيرگذاری آن
 .ھای جمعی شوند در حرکت

بازنشستگان و معلمان و ديگر زحمتکشان 
جامعه حق دارند که از يک زندگی انسانی 

معيشت مناسب، مسکن .  برخوردارباشند

در طول اجرای طرح تحول سGمت و 
 ٢۴۵افزايش تعرفه خدمات درمانی حدود 

درصد رشد داشته است ھمچنين آمارھا نشان 
 ١٣٩٢دھد دستمزد پزشکان در سال  می

 ميليارد تومان بوده است که اين ۵٨٧حدود 
 ٢ نيز اين دستمزدھا به ١٣٩۵رقم در سال 

 ! ميليارد تومان رسيده است۵٢٨ھزار و 
 ميليارد تومان ٢١١۵ از ١٣٩٢در سال 

 ٢٧ھزينه بستری سازمان بيمه سGمت حدود 
ھا سھم دستمزد پزشکان بود؛  درصد ھزينه

 ميليارد تومان ٧٣١٧ نيز، از ١٣٩۵در سال 
 ٣۴ھزينه بستری سازمان بيمه سGمت حدود 

ھا سھم دستمزد پزشکان شد؛  درصد ھزينه
طورکلی باوجودآنکه ھزينه بستری  به

 تا ١٣٩٢ھای  سازمان بيمه سGمت در سال
 درصد رشد داشته است ٢۴۵ حدود ١٣٩۵

 درصد ٣٣٠اما دستمزد پزشکان حدود 
 درصد بيشتر از کل ٨۵چيزی در حدود 

ھای سازمان در بخش بستری افزايش  ھزينه
 .داشته است

ھا، عامل اصلی شکست  سه برابر شدن تعرفه
ھای مردم و  طرح تحول در کاھش ھزينه

ھای درمان بوده است؛  ورشکستگی بيمه
طرحی که در ابتدا به نام مردم آغاز شد، در 
ادامه باعث افزايش نجومی دريافتی پزشکان 

 ."شد
شده دولتی با  ھای اعGم البته تعرفه

ھايی دست پزشکان و مراکز درمانی  تبصره
 . ھا باز گذاشته است را در افزايش تعرفه

،  پزشکان عمومی باسابقه ٣مطابق تبصره 
بيش از پانزده سال کار بالينی، مجاز به 

عGوه )  ٪١۵(دريافت معادل پانزده درصد 
 .باشند بر تعرفه مصوب می

ھای با\ی آن نيز ھمواره يک  دارو و ھزينه
ويژه  معضل جدی برای مردم ايران، به

 درصدی حقوق ١٨افزايش 
 معلمان و بازنشستگان 
توھين آشکار حاکميت به 
 زحمتکشان جامعه است

 ھای جديد و معضل تعرفه
 ھای سنگين دارو و درمان  ھزينه

ھا  ھمراه با تحريم.  بيماران خاص بوده است
ھای  در ماه. اين معضل بسيار جدی شده است

اخير، بھای برخی داروھا به دو تا سه برابر 
ھزينه داروھای بيماران .  يافته است افزايش

 درصد ۴٠٠ تا ٣٠٠کليوی و سرطانی 
اين داروھا اغلب نيز يافت . يافته است افزايش
برخی داروھا در مراکز رسمی .  شوند نمی

شود اما در ناصرخسرو پيدا  يافت نمی
: گويد وجود  وزير بھداشت می بااين.  شود می

درزمينٔه کمبود دارو فعGً مشکل حادی 
 . قلم مشکل داشته باشيم۴٠شايد . نداريم

مديرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو وزارت بھداشت 

 درصد داروی کشور در داخل ٩٧:  گويد می
 درصد دارو در داخل ٩٧اگر .  شود توليد می
شود، پس مشکل در کجاست؟  توليد می

صنعت داروسازی در اختيار بخش 
ھا در اين  آن.  ھاست خصوصی و شبه دولتی

کنند و بھای داروھا را  ميان نقش بازی می
 .دھند افزايش می

معضل گرانی و کميابی داروھا ھمچون 
درمان يک معضل \ينحل برای مردم ايران 

حلی برای  فقط راه جمھوری اسGمی نه.  است
ھا  سازی اين معضل ندارد، بلکه با خصوصی

و سياست نئوليبرال اقتصادی مدام آن را 
مسئله بھداشت و درمان .  تشديد کرده است

. بازندگی و سGمت مردم ايران مرتبط است
داران  حل مسئله کوتاه کردن دست سرمايه راه

خصوصی و برقراری بھداشت و درمان 
مشکل زمانی حل خواھد شد .  رايگان است

که تمام زحمتکشان از امکانات بھداشتی، 
پزشکی، درمانی و داروئی رايگان 

ھای  تحقق اين خواست توده.  برخوردار باشند
زحمتکش، سرنگونی جمھوری اسGمی  و 

 .طلبد استقرار يک حکومت شورايی را می

مناسب، بھداشت و درمان مناسب، تفريحات 
مناسب، امکان تحصيل مناسب فرزندان، 

ھا ھمه  اين.  تامين اجتماعی از گھواره تا گور
ترين نيازھای يک انسان ھستند که  بديھی

اکثريت بسيار بزرگ جامعه از جمله 
. اند بازنشستگان و معلمان از آن محروم شده

کارگران در سال گذشته با برافراشتن پرچم 
اداره شورايی، راه را به ديگر زحمتکشان 

برقراری حکومت .  جامعه نشان دادند
شورايی تنھا راه واقعی برای پايان دادن به 

داری  ست که نظام سرمايه ھايی تمام مصيبت
و حاکميت جمھوری اسGمی در ايران به بار 

 .آورده است



 ٨١٨ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٢      ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠درصفحه   

 فروردين  ٢٨کابينه حسن روحانی در جلسه 
ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت و 

براساس تصميم .  بازنشستگان را اعGم کرد
کابينه، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در 

 درصد افزايش ١٨ نسبت به سال گذشته ٩٨سال 
يابد، به طوری که افزايش حقوق و مستمری  می
چنين حداقل  ھم.   ھزار تومان کمتر نباشد۴۴٠از 

 ۶٣حقوق کارکنان دولت يک ميليون و پانصد و 
ھزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان يک 

 . ھزار تومان تعيين گرديد٧٨ميليون و پانصد و 
تصميم کابينه حسن روحانی توھين آشکار به 
بازنشستگان، معلمان و ديگر کارکنان زحمتکش 

بازنشستگان و معلمانی که در طول .  دولت است
سال گذشته بارھا به وضعيت معيشتی خود 
اعتراض کرده و خواستار تعيين حقوقی با\تر از 

اما جمھوری اسGمی با اين .  خط فقر شده بودند
ھا را به فقر بيشتر و گرسنگی محکوم  تصميم، آن

 .کرد
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 درصدی حقوق معلمان و ١٨افزايش 
ست که حتا براساس  بازنشستگان در حالی

ھای مقامات حکومتی اکثريت بسيار بزرگ  گفته

 درصدی حقوق معلمان و بازنشستگان ١٨افزايش 
 توھين آشکار حاکميت به زحمتکشان جامعه است

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره

 :قرار است
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 

 عمودیپو\ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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