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جنون بورس بازی و 
 سقوط پياپی بازار سھام

 
در شرايطی که رکود اقتصادی و ورشکستگی 
مالی دولت در ايران ابعاد بزرگی به خود گرفته 
است، از اوايل سال جاری تا نيمه دوم مرداد ماه، 
اتفاقی نامعمول در اقتصاد رخ داد ، بورس، 

بھای سھام .  ای به خود گرفت  رونق بی سابقه
ھا پی در پی افزايش يافت و سرمايه  شرکت

مجازی بورس اوراق بھادار در ايران، به مقياس 
 . ای رشد کرد سابقه بی

چگونه چنين اتفاقی رخ داد، در حالی که قاعدتاً 
در شرايط رکود اقتصادی، برعکس بايد بازار 
سھام فرو بريزد؟ ھرچند که اين اتفاق ،عجيب به 

  ای جديد و خارق العاده نظر برسد، اما پديده
تواند چنين اتفاقی به دNيل مختلف رخ  می.   نيست

ترين کشورھای  دھد و  ھم اکنون درپيشرفته
يعنی در .  بينيم داری نيز نمونه آن را می سرمايه

حالی که اقتصاد جھانی در عميق ترين رکود 
ھای مھم جھان  برد، بورس اقتصادی به سر می

داری، رونق خود را حفظ کرده و شکاف  سرمايه
عميقی ميان اقتصاد واقعی و بازار سھام شکل 

در ماه .  علت آن نيز پوشيده نيست.  گرفته است
ترين کشورھای  مارس وقتی که اقتصاد پيشرفته
ترين رکود شد،  سرمايه داری وارد عميق

بUفاصله بازارھای سھام در سراسر جھان سقوط 
 درصد ارزش خود ۴٠ تا ٣٠کردند و سھام Nاقل 
ھا و بانک ھای مرکزی  دولت.  را از دست دادند

اين کشورھا برای جلوگيری از ورشکستگی 
موسسات انحصاری جھان و از ھم پاشيدگی 
اقتصادی، مداخله کردند و به عنوان يک راه حل 

ای نزديک اوضاع  موقت، با اين اميد که در آينده
بھبود خواھد يافت، سھام و اوراق قرضه 

ھائی را که در آستانه ورشکستگی بودند  شرکت
. خريدند تا بھای دارائی ھا را ثابت نگھدارند
مقامات اقتصادی و سياسی اين کشورھا، پی در 

بازان تضمين دادند که ھرچه در  پی به بورس
توان دارند به کار خواھند گرفت تا مانع از سقوط 

در جھت اجرای اين .  بازارھای مالی شوند

اعتصابات و مبارزات کارگری در سرتاسر 
کارگران در .  کشور پيوسته درحال افزايش است
تری پا به ميدان  صنايع مختلف در ابعاد گسترده

شمار کارگران و .  اند اعتراض و اعتصاب گذاشته
صف اعتصاب و  ھايی که به ھا و کارخانه رشته

روز درحال  اند روزبه اعتراض علنی پيوسته
جنبش اعتراضی طبقه کارگر .  افزايش است

ناخواه فضای سياسی جامعه را به تسخير  خواه
خود درآورده و ساير رويدادھا سياسی جامعه را 

دور جديد .  الشعاع خود قرار داده است تحت
ھای کارگران ھپکو که قريب  اعتصابات و تجمع

داران   سال است سرگرم نبرد عليه سرمايه١۵به 
ھا بوده و   حامی آن خصوصی شرکت و دولت

باسياست دولت درزمينٔه  و مبارزه پرچم مخالفت
سازی را در شھر اراک  خصوصی

ھای متوالی تعداد مبتUيان به  با آن که در ھفته
ويروس کرونا و آمار مرگ و مير روزمره، حتا 
بنا به آمار دولتی، رو به افزايش بود، و به رغم 

ستاد فرماندھی مقابله "ھشدارھای برخی اعضای 
سران جمھوری اسUمی ھمچنان بر "  با کرونا

برگزاری مراسم عزاداری عاشورا و کنکور 
ھا  نتايج اين تصميم.  سراسری اصرار ورزيدند

باختگان مسلما در  در افزايش آمار مبتUيان و جان
. ای نزديک خود را بروز خواھند داد آينده
گونه که نزديک به دو ھفته پس از  ھمان

 مرداد، ١۶برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨۴شماره    ٩٩  شھريور ٣ –سال  چھل و دوم 

 گسترش اعتصابات ھمزمان کارگری 
 درآمد اعتصابات سرا سری پيش

 مرداد ٢۵بازنشستگان تامين اجتماعی روز شنبه 
، در شھرھای مختلف کشور ھمچون ١٣٩٩

تھران، مشھد، کرج، اصفھان، ايUم، شيراز، 
اھواز، بجنورد، رشت، ساری و کرمان در مقابل 
سازمان و اداره کل تامين اجتماعی تجمعات 

اين تجمعات اعتراضی که .  اعتراضی برپا کردند
 استان ايران برگزار شد، ١٠دست کم در بيش از 

در اعتراض به عدم ھمسان سازی مستمری خود 

با مشاغل ھم رديف و عدم اعمال سابقه استحقاقی 
مشاغل سخت و زيان آور در متناسب سازی 

 . حقوق بازنشستگان صورت گرفت
بازنشستگان تامين اجتماعی بيش از يک دھه 
است که برای ھمسان سازی حقوقی خود با ساير 
کارکنان دولت و بازنشستگان مشاغل ھم رديف 

در ادامه ھمين .  در حال پيگيری و مبارزه ھستند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 برای فلسطين تنھا 
 يک راه حل وجود دارد

يکی از اعضای ستاد مديريت کرونا اعUم کرد، 
 نفر از ١٧فقط يک داوطلب کنکور ارشد 

اطرافيان خود را به ويروس کرونا مبتU کرده 
 .است

ريزی و   مرداد نيز معاون برنامه٢٨در روز 
با "  ستاد فرماندھی مقابله با کرونا"نظارت 

زمانی آن   و ھم١٩بينی شيوع بيماری کوويد  پيش
با شيوع آنفلوانزا نسبت به بازگشايی مدارس و 

وی در توضيح علل اين .  ھا ھشدار داد دانشگاه
ھا و بستر  زيرساخت"ھشدار به عدم وجود 

 "تا حق خود نگيريم، از پا نمی نشينيم"

 "عدالت آموزشی و کيفيت آموزشی"ارتقای 
  به روش جمھوری اسJمی
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. ھا دNر به اقتصاد تزريق شد سياست، تريليون
ترين کشورھای جھان  شود که  مھم تخمين زده می

 تريليون ١٠داری  تا کنون رقمی حدود  سرمايه
دNر تحت عنوان محرک ھای مالی و پولی برای 

رقمی که در .  اند نجات، به اقتصاد تزريق کرده
به .  داری بی سابقه است طول تاريخ نظام سرمايه

ھا ميليارد دNر به عنوان  ھا ده برخی شرکت
قرض يا بUعوض پرداخت شد و نرخ بھره 

بنابراين، .   بانکی نيز به حدود صفر کاھش يافت
موسسات بزرگ انحصاری جھان توانستند عجالتاً 
از ورشکستگی نجات يابند، فعUً سرپا بايستند و 

ھا پشت گرم  بازارھای مالی که به کمک دولت
شده بودند، رشد خود را از سر گرفتند تا جائی که 
توانستند حتی نرخ ھای قبل از ماه مارس را نيز 

ھای بورس   در آمريکا شاخص.  پشت سر بگذارند
بورس رونق پيدا .   درصدی رسيد٣٧به رشد 

ای  کرد، در حالی که ھم اکنون رکود به درجه
عمق يافته که در مھم ترين کشورھای 

داری، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی بين  سرمايه
ھا ميليون   در صد منفی شده است،  ده٢٠ تا ١٠

 و بخش بزرگی از اقتصاد به  کارگر بيکار شده
، ظاھراً رونق يافت، اما  بورس.  کلی راکد است

معضل بحران حل نشده است، بلکه با يک اقدام 
مصنوعی، فروپاشی بورس به تاخير انداخته شده 

در اينجاست که شکافی عميق ميان اقتصاد .  است
 .واقعی و بازارھای مالی رخ داده است

در اين شرايط که اقتصاد واقعی و بازار سرمايه 
اند،  مجازی رابطه خود را به کلی از دست داده

داری،  ھای نظم سرمايه سياستمداران و اقتصاددان
اذعان دارند که ھيچگاه تا کنون شکاف بازار 
مالی و اقتصاد واقعی تا به اين حد بزرگ نبوده 

از ھمين رو نگرانند که اگر بھبودی ولو .   است
نسبی در اقتصاد واقعی رخ ندھد، احتمال اين 
ھست که ادامه اين وضع، ديگر ممکن نباشد، 
بازارھای سھام با يک سقوط بسيار سنگين مواجه 

حتی .  شوند و به فروپاشی اقتصاد منجرگردد
صندوق بين المللی پول نيز از شکاف پديد آمده 
ميان بازارھای مالی و اقتصاد واقعی ابراز 

ھای  نگرانی کرده و در مورد عواقب آن به دولت
ھای مالی  اما اين محرک.  جھان ھشدار داده است
داری ھمانگونه  ھای سرمايه و پولی نجات دولت

ای و موقتی است که  که گفته شد، راه حل لحظه
نه تنھا بحران را حل نخواھد کرد، ھمانگونه که 
در طول يک دھه گذشته حل نکرد، بلکه ممکن 
ھا  است با ادامه رکود و سقوط سنگين بورس

تر به بار آورد که شرکت ھا  وضعيتی وخيم
نتوانند در موقعيتی قرار بگيرند که در دراز مدت 
بدھی خود را بپردازند و دولت نيز نتواند بيش از 

چون .  اين، بدھی ھا را بر دوش مردم قرار دھد
داران ھمواره به  در ھر حال بدھی دولت سرمايه

ھای زحمتکش مردم  اشکال مختلف روی توده
ھای  چنانچه در جريان سال.  گردد سرشکن می

ايم دولت ھا   نيز ديده٢٠٠٧پس از بحران سال 
کوشيدند از طريق سياست موسوم به رياضت، 

اما اين نگرانی .  اين بدھی را صاف کنند
داری جدی  سخنگويان و پاسداران نظم سرمايه

است، چرا که در واقع آنچه که تحت عنوان 
رونق بورس وجود دارد، رونق نيست، حباب 

سھامی که اکنون خريد و .  است و خواھد ترکيد
اند، چون رابطه آنھا با  شوند بی ارزش فروش می

ھا به کلی گسسته شده و  وضعيت اقتصادی شرکت
داران فعUً در  آنچه که ھست اين است که سرمايه

داری موسوم به بورس،  قمارخانه بزرگ سرمايه
ربايند، تا روزی که حباب  ھای يکديگر را می پول

ای به  بترکد، بی ارزشی سھام برمU گردد، عده
کلی سرمايه خود را از دست بدھند و ورشکست 

 . شوند
ترين کشورھای  حال اگر در پيشرفته

برای نجات موسسات .ھا داری، دولت سرمايه
بزرگ جھانی، اقدام به حمايت و حفظ رونق 

اند، در ايران نيز ھمين  ھا کرده مصنوعی بورس
سياست رونق مصنوعی بورس، اما برای نجات 

ھای پيچيده  دولت از ورشکستگی مالی با روش
 .آميز به اجرا درآمده است پنھان کاری و توطئه

جمھوری اسUمی از نظر مالی يک دولت  
بدھی داخلی دولت رقمی بين .  ورشکسته است

 ھزار ميليارد تومان برآورد شده ٨٠٠ تا ٧٠٠
ای به  کسری بودجه امسال  ابعاد بی سابقه.  است

نايب رئيس کميسيون برنامه و .  خود گرفته است
بودجه مجلس در ارديبھشت ماه ، کسری بودجه 

 ھزار ميليارد تومان ١٨٠در سال جاری را 
اما با توجه به اين که در پی شيوع .  اعUم کرد

کرونا بخشی از منابع بودجه امکان تحقق ندارند 
ھزينه ھای جديدی را ١٩و در ھمان حال کويد 

آورده است ، رقم کسری بودجه  برای دولت پيش 
اين نيز .  بسيار فراتر از مبلغ ذکر شده خواھد بود

واقعيتی است که دولت يک منبع قابل اتکا برای 
بنابراين در .  تامين اين کسری بودجه کUن ندارد

طول چند ماه گذشته به اشکال مختلف تUش کرده 
است، اين کسری بودجه را در شکلی به ظاھر 
. غير مستقيم از طريق زدن جيب مردم تامين کند
افزايش بھای دNر و فروش دNرھای دولتی در 

ھای تامين  بازار در چند ماه گذشته يکی از روش
افزايش بھای سکه و عمUً .  اين کسری بوده است

وادار کردن مردم به خريد سکه در شرايط کاھش 
انتشار .  مداوم ارزش لایر، نمونه ديگری است

اسکناس بی پشتوانه ھم که يکی از اقدامات 
ھای آن بوده  ھميشگی جمھوری اسUمی و کابينه

است و باNخره فروش ھر آنچه که از دارائی و 
ثروت عمومی متعلق به مردم در دسترس دولت 

 . است، تحت عنوان خصوصی سازی
اما بر سر اين برنامه خصوصی سازی وسيع نيز 
کابينه  تUش کرد با ادعای بی اساس جمع کردن 
نقدينگی برای کاھش نرخ تورم ، به زور سياست 
ھای پولی و مالی و تبليغات گسترده، بازار سھام 

تUش شد .  را در خدمت منافع خود، به کارگيرد
حتی مردمی را که مبلغی محدود پول نقد داشتند 
به بازار سھام بکشاند و با ايجاد رونق مصنوعی، 
سھام موسسات دولتی را به بھای گزاف بفروشد 
 . تا منبع بزرگ ديگری برای کسری بودجه باشد

در اين نکته ترديدی نيست که شرايط اقتصادی 
 ۵٠ تا ۴٠جامعه، حجم بزرگ نقدينگی و تورم 

درصدی نيز دولت را در پيشبرد اين سياست، 
 . ياری رساند

، اعUم کرد ٩٩بانک مرکزی در پايان خرداد 
 ھزار ٢۶٢۵حجم کل نقدينگی کشور به رقم 

ميليارد تومان رسيده است که برخUف ادعاھای 
دولت در مورد جمع کردن نقدينگی،  افزايش 

 درصدی را در مقايسه با سال گذشته ٢٠حدود 
داری ايران قدرت  اقتصاد سرمايه.   دھد نشان می

. جذب اين حجم کUن نقدينگی را در توليد ندارد
بنابراين دولت و بانک مرکزی تUش کردند بخش 

ای از اين نقدينگی را Nاقل تا جائی  قبل مUحظه
که در دست مردم به ويژه اقشار ميانی موسوم به 

. بورژوازی است به سمت بورس سوق دھند خرده
در راستای اجرای اين سياست، نرخ بھره 

 ١۶ و ١۵ھا به  ھای بلند مدت در بانک سپرده
اين کاھش نرخ بھره از .  درصد کاھش يافت

آنجائی که نمی توانست جبران کننده افزايش نرخ 
ھای ديگر  تورم باشد، نقدينگی در جستجوی راه

به سوی خريد و فروش زمين و مسکن، اتومبيل، 
بانک .  ارزھای خارجی، سکه و طU روان شد

مرکزی در نقطه ای جلو افزايش بھای ارزھای 
خارجی را گرفت و در ھمين شرايط است که 
دولت و موسسات وابسته به دولت با ريختن سھام 
به بورس، ايجاد رونق مصنوعی با استفاده از 
ابزارھای مختلفی که در اختيار دارند و تبليغات 
وسيع حول آن موفق شدند سوای دارندگان سھام 

 ميليونی را با اميد ۵عدالت، يک جمعيت حدوداً 
 درصدی وارد بورس ٣٠٠ تا ٢٠٠واھی به سود 

تب بورس جامعه را فرگرفت و جنون .  کنند 
 . بورس بازی به اوج خود رسيد

: رييس سازمان بورس و اوراق بھادار اعUم کرد
 ميليون ۴ /  ۵در چھار ماه نخست امسال بيش از 

ه ای به  نفر کد بورس دريافت کرده و با سرمايه
 ميليون تومان وارد ١۵ تا ١٠طور ميانگين حدود 

 ھزار ١٠٠اند که مبلغی بالغ بر  اين بازار شده
. ميليارد تومان را وارد بازار سرمايه کرده اند

ھا در تمام  گذاری مجموع رقم سرمايه:  وی افزود
 ھزار ميليارد تومان ٣۵سال گذشته به حدود  

رسيد اما تنھا در چھار ماه در سال جاری به رقم 
ايم که در  يکصد ھزار ميلياردی دست پيدا کرده

 .ايم گذشته ھرگز شاھد آن نبوده
تحت چنين شرايطی است که  شاخص کل بورس 

کند که تا  تنھا در طول چھار ماه چنان رشد می
 . ميليون واحد رسيد٢نيمه دوم مرداد به باNی 

در حالی که بھای سھام به سرعت افزايش 
حاN برای کسانی که پول کمتری ھم .  يافت می

داشتند مشوقی شده بود تا در شرايط کاھش 
روزافزون ارزش لایر، دار و ندار خود را به 

چرا که .  بازار سھام بريزند و سھام بخرند
ديدند بھای سھام مدام در حال افزايش است و  می

پنداشتند که بازھم افزايش خواھد يافت و  چنين می
 .ھا خواھد شد چيزی ھم عايد آن

بورس بازی رونق گرفت و خود اين مسئله باعث 
"افزايش بيشتر بھای سھام شد بورس در مدتی . 

 درصد سود را عايد ٣٠٠ ماه ۵کمتر از 
 .کرده بود" سھامداران

وقتی که اين بورس بازان کوچک ديدند در مدتی 
کوتاه فرضا بھای سھام دو، سه برابر شده است، 
با اين تصور که بازھم بھای سھام افزايش خواھد 
يافت و می توانند سود ببرند،  سھام را به بھای 

اما در حالی که بھای اسمی .  گرانتری خريدند
سھام سه برابر شده بود، در واقعت اين سھام 

ھائی که  ای با واقعيت اقتصادی شرکت رابطه
اين .  شد، نداشتند ھا خريد و فروش می سھام آن

 .رابطه به کلی گسسته بود



 ٣ ٨٨۴ شماره  ٩٩  شھريور ٣    ٣

۴درصفحه   

١از صفحه   

تپه  چون حرف تعاونی درکشت و صنعت ھفت
شده،اين احتمال وجود دارد که با اين اقدام،  مطرح

جلو ھرگونه اعتصاب و اعتراض بعدی کارگران 
 .مسدود گردد

تپه  توان در مورد ھفت آنچه را که با اطمينان می
و اعتصاب کارگران اين شرکت بيان کرد اين 
است که، کارفرما و دولت حامی او از پذيرش 

کنند و  ھای اصلی کارگران شانه خالی می خواست
درزمينٔه پذيرش .  ورزند از پذيرش آن امتناع می

. شود ی بازی ديده نمی ھا ھيچ روزنه اين خواست
ھايی  بنابراين روشن است که تمام دNيل و انگيزه

مدت تا اين  که بر آن بستر يک اعتصاب طوNنی
يافته است،  لحظه ھفتادروزه پديدار شده و سازمان

تپه  رو در ھفت ازاين.  به قوت خود باقی ھستند
که در اين مقطع  اعتراض و اعتصاب به فرض آن

اسماعيل .  نيز متوقف شود، اما ادامه خواھد يافت
بخشی و ديگر کارگران اخراجی بايد به 

محاکمه اسد بيگی در .  سرکارھای خود بازگردند
که منجر به حبس و  دستگاه قضايی ولو آن

که تاکنون نشده   -بازداشت و زندان وی ھم نشود
ھا و زدوبند با  ھا، حيله و او با انواع رشوه  -است

مقامات دولتی و قضايی، از اين محاکمات رھا 
فراتر از .  تپه جايی ندارد شود، اما بازھم در ھفت
سازی از شرکت نيشکر  اين بساط خصوصی

تپه بيش از  در ھفت.  تپه بايد برچيده شود ھفت
توليد شکر .  اند  کارگر از کار اخراج شده٣٠٠٠

تپه به بخش خصوصی  از زمانی که ھفت
 ھزار ۶٠يافته است و از شدت کاھش واگذارشده به

امتناع .  ھزار تن رسيده است١۶تن به کمتر از 
تپه  ھای کارگران ھفت آشکار از پذيرش خواست
ازپيش در  ھا را بيش اما دولت حامی اسد بيگی

ترديد  دھد و بی سيبل يورش کارگران قرار می
خصلت سياسی و ضد دولتی مبارزات کارگران 

 .سازد تر می تپه را پررنگ ھفت
در شرکت توليد تجھيزات سنگين ھپکو نيز ھمين 

 که ھپکو ٨۵از سال .  روال طی شده و خواھد شد
واگذار )  اصغر عطاريان علی(به بخش خصوصی

تدريج فزونی  شد، مشکUت کارگران نيز به
گرفت و تأمين و تھيه مواد اوليه و پروسه توليد با 

توليدات کارخانه .  مشکUت متعددی روبرو گشت
بيش از نيمی از کارگران .  مدام کاھش يافت

کارفرمای بخش خصوصی دستمزد .  اخراج شدند
کارگران را بلوکه کرد و شرکت را به مرز 

در اثر اعتصابات مکرر و .تعطيلی کامل کشاند
اعتراضات پرشور خيابانی کارگران ھپکو، سال 

دار ديگر   از عطاريان خلع يد شد و به سرمايه٩۶
پروسه نابودی ھپکو .  به نام احمد پور واگذار شد

با پيگيری کارگران و استمرار .تداوم يافت

بحران .  اند در فکر افزايش سود و منافع خويش
حاد اقتصادی و مالی، موقعيت نظم سياسی حامی 

ازپيش تضعيف و متزلزل  طبقه حاکم را بيش
نموده و توان مالی آن برای مانورھای مقطعی و 
اختصاص بودجه به اين يا آن بخش اقتصادی 

سازی نيروی کار را به تحليل برده  برای آرام
ھيچ نشانی از گرايش يا توانائی طبقه حاکم .  است

گويی به مطالبات  و رژيم سياسی آن برای پاسخ
کنندگان ديده  کارگران و حل مشکUت اعتصاب

 .شود نمی
 وارد ٩٩که يکشنبه دوم شھريور  تپه درحالی  ھفت

ھفتادمين روز اعتصاب شد، اما جز پرداخت 
يک از  ھای معوقه، ھيچ ناقص بخشی از حقوق

ورود .  ھای کارگران برآورده نشده است خواست
بينی  تپه، چنانکه قابل پيش مجلس به قضيه ھفت

بود، ترفند طبقه حاکم برای سرگردانی و 
حضور نمايندگان .  مستأصل نمودن کارگران بود

بررسی مشکUت "تپه در جلسات  کارگران ھفت
با "  تپه شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت

 مجلس و ٩٠حضور اعضای کميسيون اصل 
برخی مقامات و مسئولين دولتی، فاقد خروجی به 

که کارگران  رغم آن به.  سود کارگران بوده است
) ٩٩ مرداد٢٢ و ١۴(در جلسات اول و دوم 

ھای خود را خيلی روشن عنوان  کرات خواست به
گونه  نموده و بر آن تأکيد نمودند، اما در عمل ھيچ

اين جلسات جز مشتی .  توجھی به آن نشده است
ھای کلی و تکراری حاصلی  ھا و وعده حرف

وعده تمديد .  برای کارگران در برنداشت
ھای بيمه و رسيدگی به وضعيت کارگران  دفترچه

ھا  ظرف يک  اخراجی برای بازگشت به کار آن
باوجود .  ھفته، تا اين لحظه عملی نشده است

ھای بزرگ  کاری ھا و خUف مسجل بودن دزدی
گونه  تپه، اما ھيچ اسد بيگی کارفرمای ھفت

اولی خلع  طريق ای برای خلع يد از وی و به اراده
. تپه وجود ندارد يد از بخش خصوصی در ھفت

سازی، نماينده وزارت  رئيس سازمان خصوصی
اطUعات، وزير امور اقتصادی و دارايی و 
برخی ديگر از مقامات دولتی که در اين جلسات 

در .حضور داشتند حتی ازاسدبيگی دفاع کردند
، حتی در حد ) مرداد٢٩چھارشنبه (سومين جلسه 

جلسات پيشين نيز به کارگران اجازه صحبت 
کردن داده نشد و جلسه بعدی به پانزده روز بعد 

نمايندگان مجلس و وزير اقتصاد و . موکول گرديد
سازی و مأمورين  رئيس سازمان خصوصی

دستگاه امنيتی، با ترفندھای خود، کارگران را به 
بازی را خود  مجلس کشاندند، آنگاه قواعد و زمين

ھا راه  تعيين کردند و به کارگرانی که فرسنگ
پيموده  و خود را از شوش به تھران رسانده 
. بودند، حتی اجازه صحبت و اظھارنظر ندادند
نمايندگان مجلس، کابينه روحانی و دستگاه 
قضايی تا اين لحظه از خلع يد از اسد بيگی 

طور که از  ھمه آن بااين.  اند خودداری ورزيده
آيد يک  سخنان برخی از نمايندگان مجلس برمی

وجود دارد که    -اگرچه احتمالی ضعيف  -احتمال 
تری را بر  گرفتاری بزرگ" تعاونی"تحت عنوان 

شده يکی  در مجلس عنوان.  سرکارگران آوار کنند
ھای تعاونی منطقه برای اداره امور  از شرکت

تپه و واگذاری به اين تعاونی  شرکت نيشکر ھفت
ديگر، اين بار  عبارت به.  اعUم آمادگی نموده است

 مرداد آغازشده و تا ١٠اند،از روز  برافراشته
اعتصاب .آخرين روزھای اين ماه ادامه يافته است

کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت نيشکر 
تپه روز يکشنبه دوم شھريور ھفتادمين روز  ھفت

اعتصاب و تجمع .  خود را پشت سر گذاشت
ھا و  صدھا تن از شاغUن رسمی نفت از بخش

 ھزار تن از ٢٠شھرھای مختلف به نمايندگی از 
 در مقابل وزارت ٩٩ تير ٩ھمکاران خود که در 

نفت در تھران، مقدمه ورود گسترده کل کارگران 
نفت و گاز  و پتروشيمی اعم از رسمی و 

تنھا يک ماه .  غيررسمی را فراھم ساخت
ھا  بعدازاين اقدام اعتراضی مھم، کارگران درده

زمان در چند  طور ھم پاNيشگاه و پتروشيمی به
در ادامه اعتصاب .  استان دست از کار کشيدند

کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، کارگران در 
ھا و   برق و برخی کارخانه چندين نيروگاه

 .مؤسسات ديگر نيز به اعتصاب پيوستند

با آغاز ھمزمان اعتصاب کارگران نفت و گاز و 
پتروشيمی، عمUً فاز جديدی در تاريخ مبارزات 
کارگران گشوده شد و جنبش طبقه کارگر وارد 

. تری از رشد و تکامل خود شده است فاز عالی
فقط سکوت يک ربع قرن  کارگران مبارز نفت نه

اخير صنعت نفت را درھم شکستند و تمام موانع 
ھای طبقه حاکم برای ممانعت از  و محدوديت

ورود کارگران نفت به صحنه علنی مبارزه را 
کنار زدند، بلکه جنبش طبقه کارگر را گام 

انداز اميدبخشی را  ديگری به جلو راندند و چشم
با اعتصاب کارگران .  فراروی اين جنبش گشودند

ھا به صحنه مبارزه، آوازه نفت  نفت و ورود آن
. ھای کارگری پيچيد سرعت در تمام بخش به

ورود نفت به صحنه مبارزه بر بستر بحران 
ھای اميد  سياسی و دوران انقUبی موجود، بارقه

را درميان ساير کارگران نيز بارور ساخت و 
. شوق مبارزه را در مقياس سرا سری تقويت کرد

ور شدن اعتصاب و اعتراض علنی در نفتی  شعله
ھای نيمه دوم دھه ھفتاد خاموش بود،  که از سال

بار ديگر شرايط حاد و بحران سياسی جامعه  يک
ای و  در دورانی را يادآور شد که اعتراضات توده

انفجارھای اجتماعی از مختصات آن است و 
تواند حريقی بزرگ  ای می که از ھر شعله اين

ھای بزرگ اجتماعی را در پی  برخيزد و تکان
 .داشته باشد

تپه، ھپکو و  اعتصابات کارگری  ازجمله در ھفت
صنعت نفت و گاز و پتروشيمی ادامه دارد و در 

. ھايی نيز ھمراه بوده است برخی نقاط با موفقيت
اما شواھد موجود حاکی از آن است که 

طور عمده  کننده به ھای کارگران اعتصاب خواست
ھا تنھا  داران و دولت آن سرمايه.  اند مانده پاسخ بی

 درآمد اعتصابات سرا سری گسترش اعتصابات ھمزمان کارگری پيش
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٣از صفحه   

  ٩درصفحه 

 گسترش اعتصابات ھمزمان کارگری
 درآمد اعتصابات سرا سری  پيش

اعتصاب و اعتراض خيابانی سرانجام در مھر 
 ھپکو از بخش خصوصی باز پس گرفته ٩٨سال 

طور موقت اداره امور و مديريت  شد و دولت به
آن را بر عھده گرفت اما از ھمان لحظه درصدد 

فوريت ھپکو را  فروش مجدد آن برآمد و به
 ھزار ميليارد تومان بدھی خود به ٣٢درازای 

سازمان تأمين اجتماعی، به اين سازمان واگذار 
 ٩٩نمود با اين قيد که اين سازمان تا پايان سال

 درصد، به بخش ١٧سھام خود را تا مرز 
برنامگی  از آشفتگی و بی.خصوصی واگذار نمايد

ھپکو )  ٩٩خرداد(دولت ھمين بس که چند ماه بعد
گونه  بدون ھيچ"ھای متعلق به آن  و کليه شرکت

به پيمانکاران معدنی زيرمجموعه "  شرط پيش
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع غذائی 

در اين .  واگذار گرديد")  ايميدرو("کشور
ھای  گونه تعھدی که اموال و دارائی واگذاری ھيچ

شرکت به فروش نرسد و يا تعديل نيرو صورت 

گونه  بدون ھيچ"نگيرد وجود ندارد و عبارت 
نگرانی شديد کارگران ھپکو را در "  شرط پيش

انداز  درحال حاضر نيز چشم.پی داشته است
مثبتی برای بھبود شرايط کار به سود کارگران 

دولت از اداره امور اين شرکت .وجود ندارد
دستمزد کارگران  و مطالبات .  رود طفره می

دستمزدھا چند .نشده است ھای گذشته پرداخت سال
مواد اوليه برای ادامه .ماه به تعويق افتاده است

سفارشی برای توليد .کار تھيه و تأمين نشده است
تعداد .  آNت به کارخانه نرسيده است ماشين

 ١٠٠٠تر  نفر به کم٣٠٠٠کارگران ھپکو از 
آNت  تجھيزات و ماشين.  کارگر تقليل يافته است

سازی و کشاورزی حتی وسايل  سنگين راه
شود و واردکنندگان  دوم از خارج وارد می دست

. زنند ھای کUنی به جيب می اين تجھيزات پول
حتی مالکان و صاحبان ھپکو نيز خود در اين 

کUم در  ھپکو در يک.اند معامUت دست داشته
معرض تعطيلی کامل و باقيمانده کارگران در 

 .قدمی اخراج قرار دارند يک
ھا اعتصاب و  کارگران ھپکو که تاکنون ده

اند  پيمايی اعتراضی و باشکوه را سازمان داده راه
در ادامه اعتراضات خود، از روز دھم مرداد 

 وارد اعتصاب شده و در محوطه کارخانه ٩٩
اين اعتصاب و .  تجمعات اعتراضی برپا کردند

اجتماعات اعتراضی تا آخرين روزھای مرداد 
اندازی برای بھبود  ھيچ چشم.ادامه يافته است

برای .شرايط کار و کارگران وجود ندارد
کارگران ھپکو جز اعتصاب و اتحاد با ساير 
کارگران و تجديد باقوت تظاھرات خيابانی راھی 

 . باقی نمانده است

در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی، اوضاع از 
از حدود .  تر است ھا و صنايع انفجاری ساير بخش

 ھزار پرسنل شاغل در صنعت نفت و گاز ٢٠٠
بيش از  صد ھزار کارگر با )   ١(و پتروشيمی

ھای  قراردادھای پيمانی زيرپوشش شرکت
ھا ھزار کارگر با قراردادھای  پيمانکاری و ده

شدت کار و استثمار .  موقت مشغول به کار ھستند
. العاده باNست و بی حقوقی کارگران فوق

سازی در اين صنعت و گسترش  خصوصی
مناطق ويژه اقتصادی اکثريت عظيم اين کارگران 
را از زيرپوشش قانون کار خارج ، و به کار در 

. داری وادار ساخته است شرايط شبه برده
فشارھای معيشتی بردوش کارگران چنان سنگين 
است که حتی شاغUن رسمی اعم از کارکنان و 

نھم .  کارگران را نيز به اعتراض واداشته است
تيرماه صدھا تن از شاغUن رسمی نفت از 
سراسر کشور، مقابل وزارت نفت در تھران با 

قانون وظايف و  "١٠خواست اجرای کامل ماده 
دست به تجمع اعتراضی "  اختيارات وزارت نفت

 به تصويب ٩١ اين قانون که سال ١٠ماده .  زدند
 ٩٣رسيده و دستورالعمل اجرای آن از اول آذر 

صادرشده است، مربوط به افزايش حقوق و 
مزايای شاغUن رسمی نفت است که اجرای آن 
منجر به افزايش حقوق و مزايای شاغUن نفت 

قانون يادشده به مرحله اجرا  اما اين ماده.  شود می
درنيامده و اعتراض شاغلين نفت را در پی 

به دنبال اعتراض و تجمع شاغUن رسمی .  داشت
نفت در تھران، فرزين مينو معاون وزير نفت 
سراسيمه يک ماه مھلت خواست تا به خواست 

در پايان اين مھلت . کنندگان رسيدگی کند اعتراض
فقط ھيچ اقدام مثبتی در جھت برآورده  اما نه

کنندگان انجام نشد، بلکه  ساختن خواست اعتراض
معاون وزير نفت، کل ماجرا را از ريشه انکار 

او ادعا نمود که طبق بخشنامه سازمان .کرد
، امتيازات ٩٩وبودجه در تاريخ ده خرداد  برنامه

جدول حقوق کارکنان منتفی است و تسنيم، 
کنندگان را  نامه دولتی نيز اعتراض روزی

موردحمله و اھانت قرارداد و نوشت، ديوان 
 رأی ابطال اين ماده را ٩۶عدالت اداری در آذر
کارکنان نفت نسبت به اين .صادر نموده است

شدت ناراضی و  برخورد دولت و رسانه آن به
اند و اعتصاب و اعتراض و تجمع  خشمگين شده

 .بينند ديگری را تدارک می
تراکم نارضايتی در ميان کارگران نفت و گاز و 

ويژه کارگران پيمانی و قرارداد  پتروشيمی، به
شوند و ساعات کار  شدت استثمار می موقت که به

ھا تابع ھيچ مقرراتی جز اراده  و دستمزد آن
کارفرما نيست چنان باNست که تنھا يک جرقه 

در پايان .  کافی بود تا حريقی بزرگ برپا شود
ماھه معاون وزير نفت به شاغUن  مھلت يک

رسمی، صنعت نفت و گاز و پتروشيمی شاھد 
ترين اعتصابات چند دھه اخير  يکی از بزرگ

، چندين پاNيشگاه نفت و گاز ٩٩يازده مرداد .  بود
و پتروشيمی در چند استان کشور ھمزمان دست 

روزھای بعد کارگران ساير .  به اعتصاب زدند
ھا ازجمله کارگران چندين نيروگاه برق نيز  بخش

ھای معوقه،  پرداخت حقوق.  به اعتصاب پيوستند
ھای پيمانکاری  افزايش دستمزد، برچيدن شرکت

و بخش خصوصی و تبديل وضعيت و استخدام 
ترين مطالبات کارگران اعتصابی  رسمی مھم

 .است
دولت و کارفرمايان بخش خصوصی از پذيرش 

فقط دست  نه.  کنند ھا شانه خالی می اين خواست
بخش خصوصی از صنعت نفت و گاز و 

ھای پيمانی از  شود و شرکت پتروشيمی کوتاه نمی
شوند، بلکه  اين صنعت برچيده نمی

سازی در نفت و گاز و پتروشيمی،  خصوصی
تر و با شتاب بيشتری نسبت به ساير  گسترده

ھای پيمانی نيز  صنايع ادامه يافته و شرکت
اند  روز رونق و رواج بيشتری يافته روزبه

که بخش زيادی از وظايف وزارت نفت  نحوی به
 . ھا واگذارشده است بر عھده ھمين شرکت

توجھی به  نيازی به گفتن نيست که در اثر بی
ھای کارگران و عدم پذيرش اين  خواست
ھا از جانب کارفرمايان ، Nجرم  خواست

اعتراض و اعتصاب در نفت و گاز و پتروشيمی 
اعتصاب ھماھنگ فرا .  گسترش خواھد يافت

واحدی چندين پاNيشگاه و پتروشيمی که دريازده 
 آغاز شد تا چندين روز بعد نيز ادامه ٩٩مرداد 

برخی از اين واحدھا ھنوز ھم در .  يافته است
دولت و برخی ديگر از کارفرمايان .اند اعتصاب

شدت  که از اين اعتصاب ھماھنگ سرا سری به
ھا به کارگران  اند، برخی وعده به ھراس افتاده

نشينی تن داده و  اند و درمواردی نيز به عقب داده
افتاده را  ھای عقب بخشی از حقوق

ھا کافی نيست و  اما اين.  اند نموده پرداخت
. تواند نفت را از اعتراض و مبارزه بازدارد نمی

ھای اصلی و انگيزه اعتراض و  خواست
مھم اين بود که شعله .  اعتصاب پابرجاست

مبارزه در نفت برافروخته شود که به نحو 
اين اما .  باوری برافروخته شد گسترده و غيرقابل

خشت اول در مکان .  ھنوز آغاز کار است
مبارزه در نفت تازه .  گذاری شده است درستی پايه

آغازشده و اژدھای نفت تازه از خواب برخاسته 
گام بعدی به چالش کشيدن مستقيم دولت .  است
 . است

بحران شديد اقتصادی، مالی و اجتماعی سرتاپای 
ارتجاع حاکم تا .نظم موجود را فراگرفته است

ھا و دريک بحران سياسی  خرخره در اين بحران
ای به نحو  نارضايتی توده.  فرورفته است

فشارھای معيشتی، .  يافته است ای افزايش سابقه کم
ھای کارگر  ازپيش توده فشار کار و استثمار، بيش

را به اعتصاب و مبارزه علنی و آشکار سوق 
شمار اعتصابات کارگری و کارگرانی .  داده است

که در اين اعتصابات و مبارزات علنی حضور 
يافته و   تاکنون مدام افزايش٩۶ماه  اند از دی يافته

تواند مانع اين روند  ھيچ قدرتی نتوانسته و نمی
تپه،  اشاره مشخص اين نوشته به نمونه ھفت.  شود

ھپکو و نفت و گاز پتروشيمی، حاکی از تداوم و 
گسترش اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر و 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 "تا حق خود نگيريم، از پا نمی نشينيم"
مبارزات پيگير و مستمر آنان بود که سرانجام 
قانون ھمسان سازی حقوق بازنشستگان با 

رديف توسط دولت جمھوری اسUمی  شاغلين ھم
 اجرايی ١٣٨٩تصويب و قرار شد از سال 

 . گردد
 سال، نه فقط اين مصوبه، ١٠با گذشت بيش از 

به اجرا در نيامده است، بلکه با گذشت ھر سال 
اجحافات ديگری ھم به بازنشستگان تامين 

نمونه اش، عدم .  اجتماعی تحميل شده است
اعمال سابقه استحقاقی مشاغل سخت و زيان 
آور است، که از طرف دولت به مجموعه 
تبعيضات اعمال شده بر بازنشستگان تامين 

 .  اجتماعی اضافه شده است
بر اساس قانوِن مشاغل سخت و زيان آور، 
کارگرانی که مشمول کارھای سخت و زيان 
آور می شوند، محاسبات بيمه ای شان در 
ازای ھريک سال برابر با يک و نيم سال 

 سال سابقه کاری ٢٠يعنی آنان با .  است
 روز ٣٠بازنشسته می شوند و به ميزان

تامين اجتماعی اما برای .  مستمری می گيرند
پاسداری از منافع سرمايه داران حاکم بر 
کشور در محاسبه ھمسان سازی حقوق بيمه 
پرداختی برای کارگراِن مشمول قانون 

 سال ٣٠مشاغل سخت و زيان آور، به جای 
اعمال .   سال را محاسبه کرده است٢٠فقط 

اين تبعيض و بی حقوقی، آنچنان خشم 
بازنشستگان تامين اجتماعی را برانگيخت 
که آنان برای احقاق حق خود، آنھم در اين 
شرايط سخت و خطرناک شيوع ويروس 

 مرداد در بيش از ٢۵واگيردار کرونا روز 
 استان کشور اقدام به برپايی تجمعات ١٠

 .  اعتراضی کردند
به گفته مدير عامل سازمان تامين اجتماعی، 

 ھزار ميليارد ٣٣٠ھم اينک دولت مبلغ 
اکنون .  تومان به اين سازمان بدھکار است

اما پس از سال ھا مبارزه و به رغم اينکه 
 سال از تصويب قانون ھمسان سازی ١٠

حقوق بازنشستگان با شاغلين ھم رديف 
سپری شده است، دولت ھيچ اقدامی برای 
عملی کردن اين مصوبه خود انجام نداده 

 ٣٣٠دولت حتا از بازپرداخت بدھی .  است
ھزار ميليارد تومانی خود به سازمان تأمين 
اجتماعی خود داری کرده و در عوض تنھا 

 ھزارميليارد ٣٢ کارخانه به ارزش ٩سھام 
تومان را در ازای بدھی خود به سازمان 
تامين اجتماعی واگذار کرده که اين سھام را 
در بازار بفروشد تا صرف تامين منبع مالی 

اقدامی صرفا تبليغاتی .  ھمسان سازی شود
برای باز ھم به اجرا در نياوردن قانون 
ھمسان سازی حقوقی بازنشستگان تامين 

اجتماعی و سر دواندن آنان به ناکجا آباد 
تا .  وعده ھای دروغين و پوشالی دولت

جاييکه شورای بازنشستگان ايران نيز در 
باره اين تجمع سراسری و بدھی دولت به 
سازمان تامين اجتماعی ھشدار داده و نوشته 

"است خطاب به مسئولين اعUم می داريم : 
که در اسرع وقت، بجای اجحاف آشکار و 
تضييع حقوق بازنشستگانی که در شرايط 
سخت و بيماری زا سال ھای مديدی مشغول 
به کار بوده و ھم اکنون با کوله باری از درد 
و رنج بازنشسته شده اند، Nزم و 

 ھزار ميليارد ٣٠٠ضروريست که بدھی 
تومانی را در فرصت باقيمانده تا تمام نشدن 

 ".دوران دولت فعلی، تسويه نمايند
موضوع برپايی تجمعات اعتراضی 
بازنشستگان تامين اجتماعی، امر امروز و 

بيش از ده سال است که آنان .  ديروز نيست
برای تحقق ھمسان سازی حقوق و ديگر 
مطالبات بر زمين مانده شان به برپايی 
تجمعات اعتراضی در مقابل ادارات دولتی، 
مجلس ارتجاع و مراکز استانی روی آورده 

موارد زير، تنھا نمونه ھايی از تجمعات .  اند
اعتراضی بازنشستگان طی دو سال اخير 

 .است
، جمعی از ١٣٩٧ بھمن ٢روز سه شنبه، 

بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با مطالبه برخورداری از سھم 
ارزش افزوده اين صندوق برای بازنشستگان 

بازنشستگان .  دست به تجمع اعتراضی زدند
 نيز، در حرکتی ٩٨ تيرماه ٣١روز 

سراسری مقابل مجلس شورای اسUمی تجمع 
در اين تجمع اعتراضی، بازنشستگان .  کردند

کشوری از ارگان ھا و نھادھای مختلف از 
جمله بازنشستگان آموزش و پرورش با 

تا حق خود نگيريم، از پای نمی "شعار 
ھمسان نشدن شرايط "، نسبت به "نشينيم

بازنشستگان، بيمه ناکارآمد و ناکافی بودن 
اعتراض کرده و خواھان "  خدمات رفاھی

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات "
عادNنه برای بازنشستگان در تمامی زمينه 

 . شدند" ھای مادی و معنوی
، مجددا ١٣٩٨ آبان ١٩سه ماه بعد، در روز 

گروه ھای مختلفی از بازنشستگان در مقابل 
مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی بر گزار 

اين اعتراضات و تجمعات که اينبار .  کردند
به دعوت  چندين تشکل مستقل بازنشستگان 
از سراسر کشور شکل گرفت، بسيار گسترده 

به دليل گستردگی .  تر از دفعات پيشين بود
فراخوان دھندگان و حضور وسيع 

بازنشستگان در اين تجمع اعتراضی، يک 
حکومت نظامی اعUم نشده در خيابان ھای 

درست زمانی .  اطراف بھارستان ايجاد شد
که اين تجمع در حال برگزاری بود، 
نيروھای امنيتی و پليس با خشونت و ضرب 
و شتم کم سابقه ای به اجتماع بازنشستگان 
حمله کرده و تعدادی از شرکت کنندگان را 

در اين اجتماع، .  بازداشت کردند
بازنشستگان تامين اجتماعی، کشوری و 
فوNد در اعتراض به سياست ھای بودجه ای 
دولت و مجلس در مقابل بھارستان و سازمان 

اجرای .  برنامه و بودجه گرد آمده بودند
ھمسان سازی، باN رفتن مستمری ھا، 
برقراری خدمات درمانی رايگان و با 
کيفيت، و اجرای دقيق مديريت خدمات 
کشوری از جمله مھمترين مطالبات 

 ١٩بازنشستگان شرکت کننده در اجتماع 
.  در مقابل مجلس ارتجاع بود٩٨آبان 

تجمعی که شرکت کنندگان با سر دادن 
معيشت منزلت سUمت، "شعارھايی نظير 
اين ھمه بی عدالتی، "، "حق مسلم ماست
 ميليون، ٨خط فقر "، "ھرگز نديده ملتی

گرانی تورم، بUی "، " ميليون٢حقوق ما 
، "پليس برو دزد را بگير"و "  جان مردم

دو ماه .  خواھان تحقق مطالبات خود شدند
 نيز، صدھا تن از ٩٨ دی ماه ٢بعد، در 

بازنشستگان در اعتراض به وضعيت بد 
معيشتی و ناديده گرفته شدن شرايط شان در 
بودجه سال آينده، در مقابل مجلس اسUمی 

در اين تجمع اعتراضی، .  اجتماع کردند
بازنشستگان  ھمانند اجتماعات پيشين، با سر 

تا حق خود نگيريم، "دادن شعارھايی نظير 
بر تداوم مبارزات خود "  از پا نمی نشينيم

 . تاکيد کردند
نزديک ترين اعتراضات بازنشستگان به 

 تير ٢۵لحاظ زمانی، ماه پيش در روز 
در اين روز، صدھا تن از .  صورت گرفت

 شھر و ١١بازنشستگان تامين اجتماعی در 
استان کشور از جمله تھران، تبريز، اھواز، 
اصفھان، مشھد، کرمانشاه، اراک، البرز و 
کرج در مقابل ساختمان ھای اداره و تامين 
اجتماعی تجمع و تظاھرات برپا کردند و 
. خواستار تحقق مطالبات بر حق خود شدند
افزايش مستمری ھا متناسب با ھزينه ھای 
زندگی، ھمسان سازی حقوق بازنشستگان با 
شاغUن ھم رديف و ارتقاء سطح خدمات 
درمانی و بی نيازی از بيمه تکميلی، از 
جمله فوری ترين مطالبات بازنشستگان در 

تجمعی که در .   بود١٣٩٩ تير ٢۵اجتماع  
. اوج شيوع بيماری واگيردار کرونا انجام شد
و حاN، يک ماه بعد از آخرين تجمع 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۶ ٨٨۴ شماره  ٩٩  شھريور ٣    ۶

 "تا حق خود نگيريم، از پا نمی نشينيم"
۵از صفحه   

اعتراضی بازنشستگان تامين اجتماعی، آنان 
 شھر و ١٠ مرداد در بيش از ٢۵مجددا روز 

استان کشور اقدام به تجمعات اعتراضی 
کرده و ھمچنان خواھان رفع تبعيضات، 
ھمسان سازی مستمری و ديگر مزايای خود 
با مشاغل ھم رديف در بخش ھای ديگر 

 .دولتی شده اند
آنچه مستمری بگيران و بازنشستگان را طی 

 سال به مبارزات پيگير و ١٠بيش از 
برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل 
مجلس، سازمان برنامه و بودجه و ديگر 
ادرات دولتی در مراکز استان ھا کشانده 
است، شرايط  وخامت بار معيشتی، فقر و 
فUکت غير قابل تحمل و ديگر اجحافاتی 

بر کسی .  است که بر آنان تحميل شده است
پوشيده نيست، که عموم بازنشستگان تامين 
اجتماعی، چه اکثريت آنان که حداقل بگير 
ھستند و چه آنھايی که مستمری شان فراتر 
از يک حداقل بگير است، جملگی در شرايط 

در شرايط .  زير خط فقر زندگی می کنند
کنونی که ارزش لایر به صورت روزانه 
کاھش می يابد و در پی افزايش لجام گسيخته 
قيمت دNر، قيمت اقUم خوراکی و ساير 
کاNی مصرفی کارگران و زحمتکشان بر 
حسب برابری دNر مدام در حال افزايش 
است، شعار بازنشستگان معترضی که در 

 در مقابل ١٣٩٨ آبان ١٩اجتماع روز 
 ميليون، ٨خط فقر "مجلس فرياد می زدند 

 ٨، اکنون حتا ھمان " ميليون٢حقوق ما 
ميليون تومان درخواستی يک سال پيش آنان 
نيز ديگر جوابگوی متوسط ھزينه ھای يک 

از اين رو . خانواده کارگر و زحمتکش نيست
به روشنی می توان دريافت که بازنشستگان 
به طور عموم و بازنشستگان تامين اجتماعی 
به طور خاص، در چه شرايط سخت و 

 .دشواری زندگی می کنند
حقوق مستمری بگيران حداقل بگير تامين 

 درصدی مورد نظر ٢۶اجتماعی، با افزايش 
دولت در سال جاری به انضمام تمام مزايايی 
 ٢که می گيرند، در نھايت کمی بيش از 

با اين مبلغ، حتا خورد و .  ميليون تومان است
خوراک يک خانوار دو نفره طی يک ماه 
تامين نمی شود، چه رسد به ادامه زندگی 
برای خانوار بازنشستگانی که در يک مسکن 
اجاره ای زندگی می کنند و چه بسا فرزندانی 
ھم در خانه دارند که يا بيکار ھستند و يا 
مشغول تحصيل اند، که در اين صورت بايد 

 . ھزينه ھای آنان را نيز خود تامين کنند
با چنين شرايط سخت و دشواری که 
بازنشستگان در آن دست و پا می زنند و 
برای برون رفت از اين وضعيت بيش از ده 
سال است که به تجمعات اعتراضی روی 
آورده اند، پاسخ دولت اما ھمواره سرکوب، 
دستگيری و زندانی کردن فعاNن صنفی 
بازنشستگان و در نھايت دادن يک سری 

چنانکه در .  وعده ھای پوشالی بوده است
 مرداد ٢۵مواجھه با برپايی تجمع اعتراضی 

نيز، فقط شاھد وعده ھای پوشالی دولت 
محمود واعظی، رئيس دفتر حسن .  بوديم

 مرداد، در ٢٩روحانی روز چھارشنبه 
حاشيه جلسه ھيئت دولت در باره ھمسان 

تUش دولت :  سازی حقوق بازنشستگان گفت
ھمواره اين بوده است که حقوق بازنشستگان 
به تدريج افزايش يابد و امروز  رئيس 

 ". جمھور دستور دادند تا حکم ھا زده شود
اين وعده ھای پوچ و بی ارزش در شرايطی 
داده می شود که بازنشستگان نسبت به کل 
روند ھمسان سازی مورد نظر دولت 
معترض اند و اساسا اقدامات اين چنينی 

مضافا اينکه، مشکل .  دولت را قبول ندارند
بازنشستگان نه تنھا با اعمال اينگونه سياست 
ھای فريبکارانه دولت حل نمی شود، بلکه 
دادن وعده ھای قطره چکانی افزايش 
مستمری بازنشستگان، حتا در صورت 
اجرايی شدن ھم، کفاف جايگزينی ھمان 
افزايش تورم افسار گسيخته ساNنه نيز نمی 
شود، تا چه رسد به اينکه بخواھد گشايشی 
در وضعيت وخامت بار معيشتی آنان ايجاد 

 .کند
بازنشستگان در ده سال گذشته و به طور 
اخص در دو سال اخير با مبارزات 
پيگيرشان نشان داده اند که به رغم تمام 
فشارھا، بگير و ببندھا و اعمال سرکوب 
ھای شديد، لحظه ای از ادامه مبارزه دست 

بازنشستگان در تمام تجمعات .  بر نداشته اند
اعتراضی خود از جمله در تجمع گسترده 

 در مقابل مجلس و نيز تجمع ١٣٩٨ آبان ١٩
تا حق " با سر دادن شعار ١٣٩٩ تير ماه ٢۵

خواھان "  خود نگيريم، از پا نمی نشينيم
اجرای فوری ھمسان سازی واقعی، افزايش 
مستمری ھا متناسب با ھزينه ھای زندگی، 
برقراری خدمات درمانی رايگان و بی 
نيازی از بيمه تکميلی، و اجرای دقيق 

 . مديريت خدمات کشوری بوده اند
که ده سال از تصويب قانون  به رغم آن

ھمسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلين 
رديف گذشته است، اما دولت کمترين  ھم

اقدامی برای به اجرا درآوردن اين مصوبه 
 براستی چرا؟ . خود انجام نداده است

چطور شد که معلمان و بازنشستگان، طی 
يک رشته مبارزات گسترده تصويب قانون 

را به دولت "  نظام ھماھنگ پرداخت حقوق"
تحميل کردند، اما پس از آن به رغم ھمه 
تجمعات اعتراضی و مبازرات مستمری که 
طی ده سال گذشته داشته اند، قادر به تحقق 
مطالبات خود از جمله اجرای ھمان قانون 
ھمسان سازی حقوقی مصوب دولت 
جمھوری اسUمی نشده اند؟  روشن است که 
تحقق اين مطالبات، يک مبارزه جدی و 

در ده سال گذشته .  ھمگانی تری را می طلبد
به رغم برپايی اجتماعات متعدد معلمان و 

 تا ٢٠بازنشستگان، ما ھرگز شاھد تجمعات 
 اسفند ٢٣ ھزار نفری معلمانی که روز ٣٠

 در ميدان بھارستان مقابل مجلس ١٣٨۵
. ارتجاع دست به اعتراض زدند، نبوده ايم
عين ھمين نقيصه در برپايی تجمعات 

در .  اعتراضی بازنشستگان ھم وجود دارد
مورد بازنشستگان ھم، تا کنون ھرگز شاھد 
تجمعات اعتراضی در ابعاد چند ھزار نفری 

دليل اين نقيصه مبارزاتی ھم، چه .  نبوده ايم
در مبارزات معلمان و چه در مبارزات 
بازنشستگان، فقدان تشکل ھای مستقل قوی و 

تشکل ھای مستقل و .  سراسری است
سراسری که بتوانند توده ھای وسيع 
بازنشسته را در ابعادی به مراتب وسيع تر 

چرا که تنھا .  از اجتماعات کنونی بسيج کنند
با گسترش ابعاد مبارزه و حضور بسيار 
فراگيرتر بازنشستگان در تجمعات اعتراضی 
پيش رو است که می توان دولت را به عقب 
نشينی و اجرای مصوبه ھمسان سازی واقعی 

 .وادار کرد



 ٧ ٨٨۴ شماره  ٩٩  شھريور ٣    ٧
١از صفحه   

آمادگی Nزم برای پذيرش حضوری  "و  "  مناسب 
آموزان و دانشجويان در فضاھای آموزشی    دانش 

 .اشاره کرد " استان تھران 
با وجود اين و به رغم روند صعودی گسترش  
اپيدمی و افزايش آمار مرگ و مير، دولت روحانی  

 شھريور پای  ١۵ بر بازگشايی مدارس در  
طبق طرح دولت قرار است در  .  فشارد   می 
مدارس به صورت عادی باز  "  ھای سفيد   استان "

ھای نيمه    کUس "  ھای زرد   استان "شوند؛ در  
ھا به    کUس "  ھای قرمز   استان "حضوری و در  

 استان در  ١۵ اکنون  .  شوند   صورت مجازی برگزار  
  ۵  استان در وضعيت زرد و    ١١ وضعيت قرمز ،  

کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان  (استان  
در وضعيت سفيد  )  جنوبی و سيستان و بلوچستان 

ھای    منظور از برگزاری کUس .  قرار دارند 
مجازی، تدريس با استفاده از اپليکيشن موسوم به  

 .است " سامانه شاد "
از اسفند ماه و با تعطيلی مدارس، برخی از معلمان  

ھايی ھمچون    به صورت خودجوش در سامانه 
ھای    آپ و تلگرام اقدام به برگزاری کUس   واتس 

فروردين ماه بود که وزارت آموزش  .  آنUين کردند 
" سامانه شاد "و پرورش به يکباره اپليکيشنی به نام  

اين سامانه از ھمان ابتدا  .  را از آستين خود درآورد 
آموزان به نصب آن بر    به علت اجبار معلمان و دانش 

ای شخصی و نقض حقوق شھروندی و     روی وسيله 
ای    حريم خصوصی، قرار دادن اطUعات شناسنامه 

و خصوصی مديران، دانش آموزان و معلمان در  
ھای داخلی، مشکUت پرشمار فنی    رسان   اختيار پيام 

از جمله دشواری نصب و کار با اين اپليکيشن،  
ھای اين سامانه، عدم دسترسی بسياری از    ناکارآمدی 

ھای ھمراه کارآمد    آموزان يا معلمان به گوشی   دانش 
يا تبلت و اينترنت پرسرعت، عدم توان مالی در تھيه  
اين ابزار و پرداخت ھزينه اينترنت و عدم وجود  

ھای Nزم در بسياری از مناطق به ويژه    زيرساخت 
مناطق محروم، اعتراضات و انتقادھای فراوانی  

 . برانگيخت 
در پی اين اعتراضات وزارتخانه اعUم کرد  

وجود ندارد، اما در خفا و  "  اجباری به نصب شاد "
آموزان را واداشت تا در    به تدريج معلمان و دانش 
ای که به گفته نايب    سامانه .  اين سامانه ثبت نام کنند 

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در  
قرار بود به بھبود وضعيت آموزشی  "ارديبھشت،  

آموزان در شرايط کرونا کمک کند تا در اين    دانش 
شرايط از تحصيل عقب نمانند، اما خودش به  

 ." معضل تبديل شده است 
مسئوNن از جمله وزير آموزش و پرورش در برابر  

"اين اعتراضات مدعی شدند  سامانه شاد قريب به  : 
، اين  "دھد   آموزان را پوشش می    درصد دانش ٩٠ 

عدالت آموزشی و کيفيت آموزشی را ارتقا  "سامانه  
آموزان جھش بزرگی در    برای دانش "و  "  داده 

 ".شود   آموزش و پرورش محسوب می 
اندازی اين سامانه،    اکنون با گذشت چند ماه از راه 
 مرداد به ناچار  ١٣ وزير آموزش و پرورش در  

/  ۵ اعتراف کرد، از     ٣ "آموز،     ميليون دانش ١۴  
آموز به دليل نداشتن     ھزار دانش ۵٠٠ ميليون و  

گوشی و اينترنت نتوانستند از سامانه شاد استفاده  
اين تعداد عUوه بر کودکانی است که تا پيش  ."  کنند 

ھای اخير ھمراه با افزايش نرخ ارز، قيمت    ماه 
 درصد باN رفته  ۴٠ ھای موبايل ھمراه حداقل    گوشی 
 .است 

گيرد و جای    ھنگامی ھم که اعتراضات باN می 
ماند، وزارت آموزش و پرورش،    انکاری باقی نمی 

به جای عمل به وظايف خود در تأمين امکانات  
آموزان و معلمان،    تحصيل از راه دور برای دانش 

خواھد که    کاسه گدايی به دست گرفته و از مردم می 
بUاستفاده خود را در اختيار  "  ھای   ھا و تلفن   تبلت "

 . آموزان قرار دھند   دانش 
 آموزش و    ھا در مورد عملکرد وزارت   پرسش 

پرورش بسيار است؛ نظير آن که زمانی که  
ھای موجود، امکانات قابل توجه و خدمات    اپليکيشن 

رايگان با ايمنی باN ارائه می کند، چرا بايد در اين  
ھای ھنگفتی صرف    شرايط اقتصادی، بودجه 

ای چنين ناکارآمد شود؟ آن ھم      اندازی شبکه   راه 
اش تنھا     درصد از بودجه ٩٨ ای که    خانه   وزارت 

شود؟ وزير    صرف پرداخت حقوق معلمان می 
آموزش و پرورش مدعی است اين وزارتخانه  

برای باN  "  ھمراه اول "ای نکرده است و    ھزينه 
اندازی کرده    بردن ترافيک خود، اين سامانه را راه 

در واقع، به زبانی ديگر، اعتراف کرده است  .  است 
کيفيت شاد را    ی بی   پول توليد سامانه "  ھمراه اول "که  

 .کند   آموزان برداشت می   از جيب معلمان و دانش 
 مرداد، باز ھم حاجی ميرزايی مدعی شد که  ٢٨ 

الزامی برای پيوستن به شبکه شاد وجود ندارد و ھر  
تواند به شبکه    فردی که اين امکان را ندارد می 

نامه بازگشايی مدارس در    شيوه "اما در  .  متصل نشود 
حضور  "از لزوم  "  ١٣٩٩   –  ١۴٠٠ سال تحصيلی  

مداوم و فعال مدير و تمام ھمکاران در شبکه  
 . سخن رفته است " آموزی شاد   آموزش دانش 

خانه به حق تمام کودکان    توجھی اين وزارت   بی 
ايران به تحصيل، در حدی است که حتا از  

ھا و امکانات در اختيار دولت نيز بھره    ظرفيت 
نگرفته است، امکاناتی از جمله ھماھنگی با وزارت  
اطUعات جھت تأمين اينترنت مجانی برای  

 .آموزان محروم   دانش 
در روزھای اخير مسئوNنی از آموزش و پرورش،  

" شاد "از جمله وزير، مدعی شده بودند که اينترنت  
اما اول شھريور، مدير کل فناوری  .  رايگان است 

اطUعات و ارتباطات آموزش و پرورش اعUم  
کرد، آبونمان ماھانه اينترنت شاد رايگان نيست،  
بلکه تنھا کاھش خواھد يافت که گويا ھنوز ھزينه آن  

 .مشخص نيست 
اين در حالی است که طبق خبرھای منتشره، برای  

تا  "  پرشکوه مراسم عزاداری محروم "برگزاری  
 ھيئت عزاداری مودم ارائه  ٧٠٨  مرداد به  ٣٠ پايان  
 مرداد  ٣١  ھيئت عزاداری نيز تا  ١١٨۴ شود و    می 

شوند و اينترنت    مند می   از مزايای اين طرح بھره 
 .ھا به مدت يک ماه مجانی خواھد بود   برای آن 

آموزان بسياری بر    اگر پيش از شيوع کرونا، دانش 
اثر ناتوانی خانواده در تأمين ھزينه چند صد  
ھزارتومانی وسايل اوليه آموزش يعنی کيف و  

ماندند، اکنون که    التحرير از تحصيل بازمی   لوازم 
ھزينه تحصيل از راه دور به چند ميليون تومان بالغ  
گشته است، بايد انتظار داشت که تعداد کودکان  
بازمانده از تحصيل بر اثر فقر به چندين برابر  

 .برسد 
عدالت آموزشی و کيفيت  "اين ھمان ارتقای  

" جھش بزرگ در آموزش و پرورش "و  "  آموزشی 
به روش جمھوری اسUمی است که وزير آموزش و  

 .   اش را داده بود   پرورش وعده 

 . از شيوع کرونا از تحصيل محروم بودند 
گاه دولت آمار دقيقی از    ھای پيش ھيچ   در سال 

کودکان بازمانده از تحصيل منتشر نکرده است و  
کرده    ھر نھاد و سازمانی آمار متفاوتی را ارائه می 

ھای مجلس    ، مرکز پژوھش ٩٨ در فروردين  .  است 
به رغم آمار وزارت کار و آموزش و پرورش، آمار  

،  ٩۵ بازماندگان از تحصيل را بنا به سرشماری سال  
 ھزار نفر اعUم  ٧٠٠  ميليون و  ١ کم، بيش از    دست 

عدم دسترسی به  "کرد و علل عمده ترک تحصيل را  
در بررسی Nيحه  .  ذکر کرد "  امکانات آموزش و فقر 

 نيز ھمين مرکز تعداد بازماندگان از  ٩٩ بودجه  
کنندگان را نزديک به يک    تحصيل و ترک تحصيل 

ميليون نفر اعUم کرد که باز ھفت يا ھشت برابر  
حتا وزارت کار ھم  .  آمار آموزش و پرورش است 

 ميليون بازمانده از  ٣  تا  ٢ آماری مبنی بر حدود  
اکنون بر اين تعداد، نزديک به  .  کند   تحصيل ارائه می 

باز  .  آموز ديگر افزوده شده است    ميليون دانش ٣  /  ۵ 
ھم رقمی که به احتمال زياد، با توجه به افزايش فقر  
در سال جديد و کودکان کار، بايستی با آمار واقعی  

 .فاصله زيادی داشته باشد 
 درصد  ۶٠ در ايران در بھترين حالت دولت  

در  .   شود   ھای آموزش عمومی را متقبل می   ھزينه 
بار، نمايندگان مجلس انگشت    برابر اين اوضاع اسف 

گيرند، اين ھمان    اتھام را به سوی دولت می 
نمايندگانی ھستند که ھر ساله سھم وزارت آموزش  
و پرورش از بودجه عمومی دولت را به تصويب  

 با يک افت  ٩٨  تا  ٧٠ رسانند؛ سھمی که از سال    می 
 .  درصدی روبرو بوده است ١٠ 

ھای خود، ايران را    بانک جھانی در يکی از گزارش 
ھای    سازی مدارس متوسطه بين سال   در خصوصی 

.  رکورددار جھان معرفی کرده بود ٢٠١٧  تا  ١٩٩٨ 
پس جای  .  روندی که بعد از آن نيز ادامه يافته است 

ای که ھدفش کاستن ھر    خانه   تعجبی ندارد وزارت 
تر از وظايف خود در زمينه آموزش و    چه بيش 

سازی و سپردن آن به بخش    پرورش و پولی 
خصوصی است، ھنگام تعطيلی مدارس بدون توجه  

آموزان و معلمان به    به ميزان دسترسی دانش 
امکانات تحصيل از راه دور و بدون تأمين نيازھای  

. اندازی کند   را راه "  تدريس مجازی "آنان، به يکباره  
دھد در رژيم جمھوری    اين يک بار ديگر نشان می 

اند و    اسUمی، سياست ھای آموزشی کشور طبقاتی 
محروميت طبقات فرودست از حق تحصيل فاقد  

 .اھميت 
خانه و ساير سران    چرا که مسئولين اين وزارت 

رژيم، از پيش، به خوبی به کمبودھا از جمله  
ھای Nزم    ھا از زيرساخت   محروميت بسياری استان 

خود وزير آموزش و پرورش اعتراف  .  واقف بودند 
کرده است که يک سوم مناطق کشور زيرساختِ  

دانند که    آنان می .  را ندارند "  سامانه شاد "دسترسی به  
آموزان به    تعداد پرشماری از معلمان و دانش 

ابزارھای مناسب از جمله تلفن ھمراه و تبلت  
دانند که با وجود دستمزدھای    می .  دسترسی ندارند 

چندين برابر زير خط فقر و بيکاری فزاينده ناشی از  
بحران اقتصادی و کرونا، بسياری از کارگران و  

اند، چه    زحمتکشان در تأمين معاش روزانه درمانده 
رسد به خريد يک تلفن ھمراه يا تبلت مناسب، آن ھم  

تنھا در  .  آموز در خانه دارند   زمانی که چند دانش 

 "عدالت آموزشی و کيفيت آموزشی"ارتقای 
  به روش جمھوری اسJمی
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بوديم، روندی که منجر به تضعيف جنبش مردم 
فلسطين شده است، جنبشی برای حق تعيين 

 .سرنوشت خويش و داشتن دولتی مستقل
مبارزات مردم فلسطين عليه دولت صھيونيست 
اسرائيل از زمان تشکيل اين دولت يعنی بيش از 
ھفتاد سال پيش شروع و ھمراه با فراز و 

اين .  ھايی ھمواره ادامه داشته است نشيب
مبارزات بويژه زمانی که ناسيوناليسم عربی به 
رھبری جمال عبدالناصر در اوج خود بود، 

ھای عربی را نيز ھمراه خود  حمايت دولت
داشت، اما با افت ناسيوناليسم عربی و وابستگی 

ھا به امپرياليسم آمريکا،  ھر چه بيشتر اين دولت
ھای عربی از جنبش مردم فلسطين   دولت حمايت

 .نيز رنگ باخت
در چنين شرايطی بود که در ايران و از درون 
يک انقUب شکست خورده، جمھوری اسUمی 

دولت ايران که پيش از آن تنھا .  سر بر آورد
فارس بود که با اسرائيل روابط  کشور حوزه خليج

ديپلماتيک داشت، با سرنگونی رژيم پھلوی، 
روابط را با اسرائيل قطع، سفارت اسرائيل را 

چنين  ھم.  مصادره و به سفارت فلسطين تبديل کرد
اسم خيابانی را که سفارت جديد فلسطين در آن 

 .مستقر شده بود از کاخ به فلسطين تغيير داد
بخش فلسطين  ياسر عرفات رھبر سازمان آزادی

نيز اولين کسی بود که پس از برقراری جمھوری 
جمھوری اسUمی .  اسUمی به ايران سفر کرد

آخرين جمعه ماه رمضان را روز قدس اعUم 
کرد و ھمراه با ديگر اقدامات خود تUش کرد تا 
رھبری مبارزات مردم فلسطين و حمايت از اين 

در دست "  اسUم"مبارزات را اين بار با پرچم 
اين تUش جمھوری اسUمی يعنی .  بگيرد

مبارزه مردم فلسطين که در "  اسUميزه کردن"
پان "ھای خارجی  راستای ديگر سياست

جمھوری اسUمی بود، در تضاد با "  اسUميستی
ھای حاکم بر سازمان  ھا و ديدگاه سياست

آزاديبخش فلسطين قرار داشت و با تيره شدن 
روابط جمھوری اسUمی با سازمان آزاديبخش 
فلسطين، جمھوری اسUمی در پی سازماندھی 

 .نظامی خاص خود برآمد –ھای سياسی  سازمان
ھای  حاصل تUش جمھوری اسUمی، انفعال دولت

عربی و فروکش ناسيوناليسم عربی، تقويت 
رشد .  بود"  حماس"چون  ھای اسUمی ھم جريان

ای بود که اين تشکل توانست در  گونه به"  حماس"
دو سال پس از مرگ مشکوک ياسر  (٢٠٠۶سال 

گذاری  شورای قانون"درانتخابات )  عرفات
به پيروزی دست يابد و اسماعيل ھنيه "  فلسطين

وزير حکومت  از رھبران حماس نخست
خودگردان فلسطين شد، البته اين پيروزی يک 

جنگ داخلی احزاب .  سال بيشتر دوام نياورد
 منجر ٢٠٠٧نظامی فلسطينی در سال   –سياسی 

به جدايی نوار غزه و کرانه باختری شد، نوار 
غزه به کنترل حماس درآمد و کرانه باختری در 

 .کنترل سازمان آزاديبخش فلسطين باقی ماند
جنگ داخلی و جدايی نوار غزه از کرانه باختری 

ای که به مبارزات مردم فلسطين  جدا از ضربه
ای بود،  ھای منطقه  دولت زد، متاثر از رقابت

ھای عربی که فلسطين را يک   بين دولت رقابت
ناميدند و جمھوری اسUمی که  موضوع عربی می

تUش داشت آن را به يک موضوع اسUمی تبديل 
کند، اما واقعيت اين است که جنبش مردم فلسطين 
نه يک موضوع عربی است و نه يک موضوع 

نکته مھم ديگر اين است که دولت .  اسUمی
اسرائيل نيز زمانی که حماس ھنوز به يک قدرت 

طور  سياسی در فلسطين درنيامده بود، به
گونه  ھمان(غيرمستقيم در تقويت آن نقش ايفا کرد 

گيری  که دولت آمريکا اين نقش را در شکل
خوبی از آن  دولت اسرائيل به).  القاعده داشت

آگاھی داشت که پراکندگی در جنبش فلسطين و 
تواند مانند سمی مھلک در  ايجاد تفرقه در آن می

 .مبارزه مردم فلسطين عمل کند
گيری حماس، جريانات مبارز و  با رشد و قدرت
جبھه خلق برای آزادی "چون  چپ فلسطينی ھم

به رھبری جرج حبش که زمانی يکی "  فلسطين
ترين و بانفوذترين جريانات فلسطينی بود  از مھم

بخش فلسطين پس از جنبش  و در سازمان آزادی
" فتح"بخش ميھنی فلسطين موسوم به  آزادی

دومين تشکل سياسی قدرتمند بود به محاق رفته و 
نقش خود را از دست داد، تا حدی که اکنون در 

 ٣تنھا "  گذاری فلسطين قانون" نفره ١٣٢مجلس 
که اين نشان ديگری از رشد !!!  نماينده دارد

جريانات ارتجاعی و به موازات آن تضعيف 
اين را .  جريانات راديکال و مبارز فلسطين است

رھبر "  احمد سعدات"نيز فراموش نکنيم که 
که "  جبھه خلق برای آزادی فلسطين"کنونی 

 ٢٠٠٢ست، در سال  امروز در اسرائيل زندانی
به "  حکومت خودگردان"توسط نيروھای پليس 

 !!!دستگير شده بود" ساف"رھبری 
ديگر تشکلی است که "  جھاد اسUمی"سازمان 

طور مستقيم از  در نوار غزه فعاليت دارد و به
گيرد و مورد حمايت  جمھوری اسUمی دستور می
که سازمان  جالب آن.  نظامی و مالی آن قرار دارد

فلسطين در اواخر دھه ھفتاد "  جھاد اسUمی"
مصر "  جھاد اسUمی"ای از  عنوان شاخه به

مصر به القاعده "  جھاد اسUمی"بوجود آمد، 
فلسطين به خدمت "  جھاد اسUمی"پيوست و 

  !!! جمھوری اسUمی درآمد
ھای گذشته و  بنابراين با نگاھی به تحوNت سال

چه  توان دريافت که آن ھا، می تحليل علل بروز آن
امروز شاھد آن ھستيم، نتيجه مستقيم تضعيف 

ھای مرتجع  جنبش فلسطين در اثر رقابت دولت
منطقه و رشد جريانات اسUمی در جنبش فلسطين 

نفس برقراری رابطه با دولت اسرائيل .  است
طور که جمھوری اسUمی به آن دامن  آن(

مساله اصلی در بررسی اين رويداد )  زند می
نيست، مساله اين است که برقراری رابطه نتيجه 
طبيعی تضعيف جنبش فلسطين بدست ھمين 

. ھا از جمله دولت جمھوری اسUمی است دولت
زمين "دھد و  اگر دونالد ترامپ به خود جرات می

ی اسلو يک  را که اساس معاھده"  در برابر صلح
معامله " بود در )١٩٩۵(و اسلو دو )  ١٩٩٣(

تغيير "  صلح در برابر صلح"خود به "  قرن
دھد و حق مردم فلسطين در تعيين سرنوشت  می

پايان انکار کرده و  خويش را با وقاحتی بی
ھای عربی منطقه در برابر آن سکوت  دولت
ھای  کنند، اگر ترامپ برخUف عموم دولت می

چون  ترين متحدان خود ھم جھان از جمله نزديک
دھد تا اعUم کند  دولت انگليس، به خود اجازه می

در کرانه باختری "  نشين يھودی"ھای  که شھرک
رود اردن غيرقانونی نيست و نتانياھو بر ھمين 

طرح الحاق بخشی )  معامله قرن ترامپ(اساس 
)  درصد٢٠حدود (از کرانه باختری رود اردن 

ھای اسرائيلی را در دستور کار قرار  به سرزمين
ی چرخش به راست اوضاع  دھد، ھمه نتيجه می

ست که دولت جمھوری  جھان و منطقه و شرايطی
گيری  اسUمی ايران نقش انکارناپذيری در شکل

آن داشته و در نتيجه صندلی آن در ميان متھمان 
 .و دشمنان اصلی مردم فلسطين قرار دارد

که دولت امارات نيز با وقاحت تمام  جالب آن
کند که ابتکار او در برقراری روابط  اعUم می

ديپلماتيک با اسرائيل منجر به لغو الحاق 
ھای فلسطينی در کرانه باختری رود  سرزمين

ست که  اردن به اسرائيل شده است، اين در حالی
نتانياھو در سخنرانی تلويزيونی خود پس از 
: اعUم عادی سازی روابط با دولت امارات گفت

ھيچ تغييری در نقشه من برای گسترش حق "
کرانه باختری (حاکميت ملی به يھودا و شومرون 

با ھمکاری کامل اياNت متحده ايجاد )  رود اردن
 "!!!نشده است

ھای  کدام از دولت ست آشکار که ھيچ اين واقعيتی
. مرتجع منطقه در کنار مردم فلسطين قرار ندارند

چون عربستان  ھا ھم اگر ھنوز برخی از اين دولت
ھايی از دولت خودگردان  و اردن به حمايت

ست  پردازند آن نيز به خاطر رقابتی فلسطين می
از سوی ديگر .  که با جمھوری اسUمی دارند

از )  در کنار دولت ايران(ھای ترکيه و قطر  دولت
 . جمله حاميان گروه حماس ھستند

مردم فلسطين برای رسيدن به خواست و حق 
ديرينه خود بايد به نيروی خود تکيه کنند و جدا 

ھا و انقUبيون سراسر جھان که  از کمونيست
ھای مردم فلسطين  ھمواره مدافع واقعی خواست

اند، کارگران و زحمتکشان و نيروھای  بوده
طلب اسرائيل از جمله متحدان  دموکرات و صلح

 .بالقوه مردم فلسطين ھستند
ترين  ھم اکنون دولت اسرائيل با يکی از بزرگ

نرخ بيکاری در .  ھای خود روبروست بحران
 درصد رسيده و توليد ناخالص ٢١/  ۵اسرائيل به 

در روزھای .   درصد است۶داخلی نيز منفی 
آويو و ديگر شھرھای اسرائيل شاھد  گذشته تل

ی مردمی بودند که به شرايط  اعتراضات گسترده
وخيم اقتصادی و فساد در دولت اسرائيل 

 خرداد سال جاری نيز ١٧.  اعتراض دارند
آويو دست به تظاھرات  ھزاران اسرائيلی در تل

زده و خواستار توقف فوری برنامه دولت 
اسرائيل برای الحاق بخشی از کرانه باختری رود 

اعتراضی که .  اردن به خاک اسرائيل شده بودند
برای تظاھرکنندگان "  برنی سندرز"با سخنرانی 

. از طريق ويديو کنفرانس ھمراه بود

 برای فلسطين تنھا 
 يک راه حل وجود دارد

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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۴از صفحه   

٢از صفحه   

٩ 

تظاھرکنندگان با درازکشيدن بر روی خيابان 
"زدند فرياد می در ".  اشغالگری را بس کنيد: 

اسرائيل مدام بر جمعيت کسانی که معتقدند دولت 
اسرائيل بايد دولتی غيرمذھبی باشد و خواستار 

اين .  شود جدايی دين از دولت ھستند، افزوده می
ست که جريانات راست حاضر در دولت  در حالی

" ناسيوناليسم مذھبی"اسرائيل با دامن زدن به 
ترين و  استفاده از ناآگاه سعی در سوء

ھای جامعه اسرائيل را  ترين بخش مانده عقب
چون اعUم دولت اسرائيل  ھايی ھم سياست.  دارند

ھايی از  به عنوان دولتی يھودی يا الحاق بخش
کرانه باختری به خاک اسرائيل که حدود نيم 

 .گيرد نشين را دربرمی ميليون يھودی شھرک
ست که نتيجه سياست  در چنين شرايطی

چون جمھوری اسUمی چيزی جز  ھايی ھم دولت
تقويت جريانات راست افراطی و تغذيه و فراھم 
کردن بستر رشد اين جريانات با تکيه بر ناآگاھی 

ھای مردم اسرائيل نبوده  ترين بخش مانده عقب
ھای دولت  يکی ديگر از نتايج سياست.  است

ھای عربی  جمھوری اسUمی نزديک کردن دولت
آرايی در برابر خطر  به دولت اسرائيل و صف

جمھوری اسUمی است که "  شيعی"نفوذ دولت 
حتا علی مطھری نماينده سابق مجلس به آن 

توان گفت که  بنابراين می.  اعتراف کرده است
ترين خدمت را به  دولت جمھوری اسUمی بزرگ

 . دولت راست افراطی اسرائيل کرده است
 درصد جمعيت عرب ٢٠در اسرائيل حدود 

 ميليون ٢حدود ).   درصد يھود۶۵حدود (ھستند 
 ميليون و ھشتصد ٢فلسطينی ساکن نوار غزه و 

ھزار نفر ساکن کرانه باختری رود اردن 
اين را ھم اضافه کنيم که بسياری از .  باشند می

ساکنان اين مناطق بويژه نوار غزه که تراکم 
جمعيت بسيار باNيی دارد محل کارشان اسرائيل 

 .است
ھای نژادپرستانه  در اسرائيل عUوه بر سياست

حاکم عليه اعراب ساکن اسرائيل، شاھد تبعيض 
عليه يھوديان رنگين پوست مانند يھوديان ھندی و 

تر وضعيت  از ھمه مھم.  تبار نيز ھستيم آفريقايی
کارگران و زحمتکشان اسرائيل است که در 

ھای جنگی و  شرايط کنونی و با توجه به ھزينه
ھا رو به  نرخ باNی بيکاری وضعيت معيشتی آن

 وخامت است
ھا ھمه نيروھايی ھستند که جنبش فلسطين  اين
ھا حساب  تواند به صورت بالقوه بر روی آن می

جنبشی که بر صلح، برابری حقوقی، و .  باز کند
تشکيل دولت مستقل فلسطينی در نوارغزه و 

جنبشی .  کرانه باختری بايد تمرکز داشته باشد
عليه نژادپرستی و برای آزادی و صلح و برابری 

تنھا راه برای .  برای ساکنان فلسطين و اسرائيل
جنبش فلسطين، برای کارگران و زحمتکشان و 

ديدگان فلسطينی، قطع کردن دست جريانات  ستم
سياسی راست و فاسد فلسطينی در غزه و کرانه 
باختری از قدرت، و ھمبستگی با کارگران و 
زحمتکشان و طرفداران صلح و ضد نژادپرستی 
در اسرائيل در مبارزه برای رسيدن به 

 .شان است ھای برحق خواست
 
 
 
 
 
 

ای از  کاربست و اعتصابات فرا واحدی و رشته
نمونه آنچه در صنعت نفت رخداد و اعتصابات 

افزون براين .  ای را سازمان داد سرا سری رشته
توانند مبارزات  کارگران آگاه و پيشرو می

ھای مختلف را نيز ھماھنگ نموده  کارگران رشته
. ای را سازمان دھند و اعتصاب فرا رشته

اعتصابات سرا سری و فرارشته ای گرچه 
تر جنبش طبقه کارگر  مستلزم شرايط پيشرفته

حال خود نيز از ملزومات اين  است اما درعين
گونه اعتصابات  دھی  اين سازمان.  پيشرفت است

ای و  ھای اعتصاب فرا رشته درگرو ايجاد کميته
ھيچ دليلی وجود ندارد که در .  سرا سری است

تپه و برق و  ھمين شرايط به فرض نفت و ھفت
. ھپکو نتوانند اعتصابات خود را ھماھنگ کنند
ھا  کارگران آگاه و پيشرو در تمام اين بخش

گيری،  توانند با ارتباط حضور فعال دارند و می
کم  ھايی را سازمان دھند يا دست چنين کميته

ھای اعتصابات سرا سری را  مقدمات ايجاد کميته
ھای اعتصاب،  ايجاد کميته.ريزی کنند پايه
ھای ھماھنگی اعتصاب و کميته اعتصاب  کميته

سرا سری از ملزومات اين دوره مبارزات طبقه 
 .برای آن تUش کنيم.کارگراست

 
 را ٩٠آمار رسمی تعداد شاغلين در سال   -١

زنگنه وزير .   ھزار نفر اعUم نموده است٢١٠
 ٢٢٠ اعUم نمود شاغلين نفت به ٩۶نفت درسال 

 .ھزار نفر رسيده است

٨از صفحه   

 برای فلسطين تنھا 
 يک راه حل وجود دارد

درھمان حال ناتوانی طبقه حاکم و رژيم سياسی 
ھا، رفع  پاسدار منافع اين طبقه در غلبه بر بحران
گويی به  معضUت اقتصادی و اجتماعی و پاسخ

ازياد نبريم که قرار .  مطالبات طبقه کارگر است
نبوده و قرار نيست کسی مطالبات طبقه کارگر را 

داری حاکم  در چارچوب مناسبات سرمايه
برآورده سازد، بلکه اين خود طبقه کارگر است 

تر  يافته تر و سازمان که بايد قدرتمندتر، متشکل
وارد عرصه مبارزه شود و شرايط تحقق کامل 

 .اين مطالبات را فراھم سازد
برای ورود قدرتمندتر کارگران به ميدان مبارزه، 

گيری تشکUت سياسی  بايد در جھت ايجاد و شکل
بايد اعتصابات .  وصنفی طبقه کارگر تUش کرد

عUوه .تری را تدارک ديد و سازمان داد گسترده
ھای سرخ کارگری، شرايط کنونی  بر ايجاد ھسته
ھای  کند که بدون فوت وقت، کميته ايجاب می

وبيش اينجا و آنجا  اعتصاب را که کم
ھا و مؤسسات  اند، در تمام کارخانه گرفته شکل

فراتر رفتن .  توليدی و خدماتی ايجاد کنيم
اعتصابات کارگری از محدوده اعتصابات 
پراکنده يا حتی اعتصابات ھماھنگ در چند 
واحد، مستلزم ايجاد کميته ھماھنگی اعتصاب 

جنبش .  ھای اعتصاب است متشکل از کميته
ھا و شوراھای  کارگری درزمينٔه ايجاد کميته

رشته معين يا کميته  ھماھنگی کارگران يک
پتروشيمی، .  تجربه نيست اعتصاب سرا سری بی

برق، نفت و مخابرات سرشار از اين تجارب 
اين تجارب را امروز بيش از گذشته بايد به .  است

 گسترش اعتصابات ھمزمان کارگری 
درآمد اعتصابات سرا سری پيش  

داری،  حال اگر در کشورھای پيشرفته سرمايه
ھا در نتيجه جدائی بازار سھام از  اقتصاددان

اقتصاد واقعی در شرايط کنونی، از يک شکاف 
کنند، در ايران در واقعيت، خندقی  صحبت می

بزرگ ميان اقتصاد واقعی و بازار سرمايه 
آنچه که رخ داده بود .  مجازی شکل گرفته بود
در واقع، حباب خريد و .  رونق نبود، حباب بود

شد و از آنجائی که حباب بود می  فروش می
بايستی بترکد تا بھای اسمی سھام خود را بر 

 .بھای واقعی آن منطبق کند
البته در طول چند ماه رونق بورس، دولت، .  

داران ،  ای که سرمايه بورس بازان حرفه
موسسات مالی و بانکی باشند سودھای ھنگفتی 

پائی  بردند و حاN بازنده اصلی عمدتاً مردم خرده
ھستند که با ھوس به دست آوردن سود ھنگفت به 
جنون بورس بازی گرفتار شدند و با اين سقوط 
پی در پی بورس ھست و نيست خود را از دست 

 . می دھند

اين اتفاقی است که ھم اکنون در حال رخ دادن 
از دوھفته پيش سقوط سنگين بازار سھام .  است

شنبه شاخص بورس به  تا روز يک.  آغاز شد
 ھزار واحدی بازگشته ۶٧۵کانال يک ميليون و 

ھا و  سھام تعدادی از مھم ترين کارخانه.  است
ھا، ماشين  ديگر موسسات از جمله  پاNيشگاه

ھا، فوNد ،صنايع ملی مس ايران، ، شرکت  سازی
ھای  رانی جمھوری اسUمی و شرکت کشتی
گذاری بيشترين تاثير را در افت شاخص  سرمايه

ھا  بين  ارزش سھام اين شرکت.  بورس داشتند
 درصد کاھش يافت و تا اين لحظه در ۴۵ تا ٢۵

 درصد ارزش خود را ٣٠مجموع،  سھام بيش از 
اند و اين روند نزولی ھمچنان ادامه  از دست داده

ھا تاکنون ارزش واقعی  البته اين شرکت.  دارد
اند، اما اين احتمال ھست که   خود را حفظ کرده

سقوط ارزش سھام تا جائی پيش رود که حتی 
 . ھا را نيز به کلی ورشکست کند برخی شرکت

 جنون بورس بازی و سقوط پياپی بازار سھام

 زنده باد سوسياليسم 



 ٨٨۴ شماره  ٩٩  شھريور ٣    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسJمی 

٨درصفحه   

 ٢٣ شنبه ۵دولت امارات متحده عربی روز 
ای برقراری روابط ديپلماتيک با  مرداد طی بيانيه

دولت امارات .  دولت اسرائيل را اعUم کرد
فارس است که دست  نخستين کشور عربی خليج

پيش از امارات برخی از .  به اين اقدام زد
چون مصر و اردن با به  ھای عربی ھم دولت

رسميت شناختن دولت اسرائيل با آن روابط 
دولت اسرائيل .  ديپلماتيک برقرار کرده بودند

چنين در کشورھای مراکش، تونس، قطر و  ھم
عمان دارای دفتر حفاظت منافع است و مقامات 

اين دولت بارھا از قطر و عمان که "  ٢درجه "
فارس ھستند و با  جزء کشورھای عربی خليج

. اند اسرائيل روابط تجاری دارند، ديدار کرده
ھای منطقه است  دولت ترکيه يکی ديگر از دولت

ھای اخير با دولت  ھايی که در سال رغم تنش که به

١٠ 
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اسرائيل داشته، با اين دولت روابط ديپلماتيک 
ھای  دولت.  دارد و آن را به رسميت شناخته است

ھای دور روابط پنھان  ترکيه و اسرائيل از سال
اند و سازمان اطUعات و  مستحکمی داشته

نقش "  موساد"عمليات ويژه اسرائيل موسوم به 
مھمی در دستگيری عبدهللا اوجاNن رھبر حزب 

 ميUدی ١٩٩٩کارگران کردستان ترکيه در سال 
 .ايفا کرد
داری در پی  ھای وابسته به جھان سرمايه رسانه

ھای   دولت اعUم برقراری روابط ديپلماتيک بين
اسرائيل و امارات متحده عربی، با بزرگ کردن 

". اين خبر سبب حيرت جھانيان شد"آن نوشتند 
اما در واقع اين اتفاق چيز جديدی نبود و ادامه 

ھای گذشته شاھد آن  روندی است که در سال

 برای فلسطين تنھا يک راه حل وجود دارد

 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 
 عمودیپوNريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


