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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

های نظم  ويروسی که بحران
 داری را آشکارتر ساخته است سرمايه

 

های گوناگونی تمامی  های اخير بحران در سال
: اند ابعاد زندگی بشر را در تسخير خود گرفته

بحران اقتصادی، بحران سياسی، بحران 
اجتماعی، بحران فقر و افزايش شکاف طبقاتی، 
بحران بيکاری، بحران آوارگی و پناهجويی، 
بحران آب و هوايی، بحران نژادپرستی، بحران 

ها و  های جنسيتی و جنسی و تنش تبعيض
بيهوده نيست که در .  ای و داخلی های منطقه جنگ
ها، در  های اخير همراه با تشديد اين بحران سال

های اجتماعی معترض به  سراسر جهان با جنبش
ها يا کليت نظم  های اين بحران يکی از اين جنبه

اعتراضات و .  داری حاکم روبروييم سرمايه
اعتصابات کارگری، اعتراضات معيشتی، 
اعتراضات محيط زيستی، اعتراضات به 

های  نژادپرستی، اعتراضات زنان به تبعيض
جنسيتی و برای دستيابی به حقوق خود، 

در ميانه اين ...اعتراضات پناهجويان و
های گوناگون، شيوع اپيدمی کرونا، بحران  بحران

. سالمت را نيز بر مجموعه پيشين افزوده است

تا آخر ژانويه (اين اپيدمی در طی تقريباً يک سال 
ميليون نفر و  ١٠٣به ابتالی بيش از )  ٢٠٢١

  ۴۵۶هزار و  ٢٢۶ميليون و  ٢مرگ بيش از 

نفر در سراسر جهان انجاميده است؛ آماری که به 
طور روزانه رو به افزايش است و با وجود 

های گوناگون هنوز مهار آن در  کشف واکسن
 .مدت وجود ندارد انداز کوتاه چشم

ها را  ليکن اين بيماری تنها سالمت و جان انسان
به مخاطره نيافکنده است، بلکه هم پيامدهای 

مهلک ديگری داشته و خواهد داشت و هم  
تضادهای عميق نظمی را آشکار ساخته است که 

 .هاست مسبب اصلی بروز تمامی اين بحران

ويروس "در پی گسترش کرونا، بسياری آن را 
گذاشتند چرا که همه را به يکسان   نام"  برابری

کند، اما بسيار زود روشن گرديد که اين  مبتال می
است، چرا که طبق آمارهای "  ويروس نابرابری"

منتشره در تمامی کشورها، تضادهای طبقاتی، 
جنسيتی و نژادی، موجب گرديده اين ويروس 

ترين قربانيان را از ميان اقشار فقير و  بيش
در واقع اين ويروس ژرفای .  پذير بگيرد آسيب

از .  نابرابری در سطح ملی را آشکار ساخت
سوی ديگر، آمار ابتال و مرگ در کشورها و 

در مقايسه با )  به نسبت جمعيت(مناطق فقير 
کشورهای ثروتمند، بيش از گذشته، نابرابری در 

از .  سطحی جهانی را در معرض ديد قرار داد
هايی که اين ويروس برمال کرد،  ديگر بحران
های سالمت و بهداشت بود؛ بحرانی  بحران سيستم

های  های دولتی در سيستم که در پی کاهش بودجه
. های بهداشتی پديد آمده است   خدماتی از جمله سيستم 

کارگران زحمتکش شرکت نفت در ادامه 
به اهتزاز  ٩٩مبارزاتی که پرچم آن در تيرماه 

به يک اعتصاب همزمان  ٩٩درآمد و در مرداد 
ای در چندين پااليشگاه و  هفته و فراگير يک

شرکت نفت و گاز و حفاری و پتروشيمی 
فراروييد، اخيراً نيز تجمعی را برای صبح روز 

در مقابل وزارت نفت سازمان  ٩٩بهمن  ۴شنبه 
اين تجمع اما درهمان مراحل اوليه، .   داده بودند

کارگر در محل حاضرشده و  ۵٠زمانی که حدود 
مشغول باز کردن بنرهای خود بودند، مورد 

. يورش نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفت

تعداد کثيری از نيروهای سرکوب که از قبل، 

 ضرورت گسترش مبارزات پرستاران 

 ها و اهميت حمايت از آن
 

ماه پرستاران بيمارستان ميالد برای دومين بار در برابر بيمارستان دست به تجمع زده و  بهمن ۵يکشنبه 
پرستاران و بخش ديگری از کادر .  توجهی رؤسای بيمارستان به خواست های خود اعتراض کردند به بی

های  بهمن در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۶درمانی بيمارستان مرکزی شيراز نيز روز دوشنبه 
" ايلنا"به گزارش خبرگزاری .  افتاده و عدم افزايش حقوق در داخل بيمارستان دست به تجمع زدند عقب

 .معترضان خواستار افزايش حقوق و کارانه و بهبود شرايط کاری خود هستند
  ۵درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠۶شماره  ٩٩بهمن   ١٣ –سال  چهل و دوم 

 مبارزه در نفت، تازه آغازشده است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 "شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان"

توان سراغ گرفت  کمتر کشوری را در جهان می
که فساد مالی طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن 

پاسداران حکومت هللا بر .  به پايه ايران برسد
های   ای از رسواترين حکومت روی زمين، نمونه

سو  از يک.  اند فاسد را به جهانيان عرضه کرده
زد و بند و فساد گسترده مالی ميان دستگاه دولت 

دار و از سوی ديگر فسادی بسيار  و طبقه سرمايه
فراگير در درون خود دستگاه دولتی و تمام 

ها و نهادهای آن شامل دستگاه اجرائی،  ارگان
قضائی، مقننه، مذهبی و نظامی از طريق يک 

 .شبکه پيچيده مافيائی

چنان  اين فساد مالی در اشکال مختلف آن،  
ً عادی  گسترشی يافته که به پديده ای تقريبا

دستگاه قضائی رژيم که يکی از .  شده است تبديل
گيری است،  همين مراکز فساد، دزدی و رشوه

هر از چند گاه  با جنجال و هياهو خبر از محاکمه 
دهد، تا چنين وانمود کند که  اين يا آن فرد را می

اين .  البته جديد نيست.  کند گويا با فساد مبارزه می
ها ادامه دارد و مردم ايران  ماجرائی است که سال

يک دروغ و شيادی  دانند که اين ادعا  خوبی می به
فساد در ايران تمام سيستم حاکم را .  بيش نيست

فراگرفته، محدود به اين يا آن فرد، اين يا آن نهاد 
 .و ارگان نيست که بتوان با آن مبارزه کرد

ای که گذشت، سخنگوی دستگاه قضائی  در هفته
خبر داد، مهدی جهانگيری برادر معاون روحانی 

 فساد تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته است



 ٢ ٩٠۶شماره   ٩٩بهمن  ١٣    2

١از صفحه   

 داری را  های نظم سرمايه ويروسی که بحران

 آشکارتر ساخته است

روست که حتا در بسياری از کشورهای    از همين 
پيشرفته از جمله آمريکا و بسياری از کشورهای  
اروپايی ميزان مرگ و مير جهش چشمگيری  

ً در ميان فقرا و ساکنين  .  داشت  جهشی که عمدتا
نشين، يا مثال در آمريکا    مناطق پرازدحام يا حاشيه 

آمريکايی يا هيسپانيک يافت    -در ميان جمعيت آفرو 
 . شد 

، تشديد رکود اقتصادی و  ١٩ پيامد ديگر کوويد  
در ماه مه سازمان ملل  .  بيکاری گسترده بوده است 

 ۵ بينی کرده بود اقتصاد جهان طی دو سال آينده    پيش 
  ٣ /    ٢ تريليون دالر کاهش خواهد يافت و کاهش    ٨ /  

شديدترين دورا ن رکود از دهه    ٢٠٢٠ درصدی  
طبق گزارشی که آکسفام در آستانه  .  بود   ١٩٣٠ 

به نام    ٢٠٢١ ژانويه    ٢۵ اجالس داووس در  
منتشر کرده است، صدها  "  ويروس نابرابری "

ماه گذشته شغل يا    ٩ ميليون نفر در سراسر دنيا در  
اند يا از ساعات کارشان    درآمدشان را از دست داده 

کم شده است و بازگشت آنان به شرايط پيش از  
در اين  .  سال زمان نياز دارد   ١٠ کرونا، به بيش از  

سال گذشته    ٩٠ گزارش آمده است، اين بحران در  
اما در همين دوران بحران  .  سابقه بوده است   بی 

اقتصادی و گسترش و تعميق فقر، بنا به گزارش  
تن از ثروتمندترين مردان    ١٠ آکسفام، ثروت  

سفيدپوست جهان، نيم تريليون دالر افزايش داشته  
مبلغی که بنا به همين گزارش برای  .  است 

ها از    واکسيناسيون تمام مردم دنيا و نجات دائمی آن 
اين امر، به آمريکا و اروپا نيز  .  فقر کافی است 

ثروت ميلياردرهای هندی  .  اختصاص نداشته است 
نشينی    در ميانه  صدور دستور  شهربندان  يا   خانه 

)lockdown  ( ٣۵    درصد افزايش يافت، يعنی
ميليارد يورو، و پس از ثروتمندان    ٣۴ معادل  

آمريکا، چين، آلمان، روسيه و فرانسه در مقام ششم  
ايندکس  "آن هم در کشوری که در  .  قرار گرفتند 

قرار دارد و  "  جدی "در وضعيت  "  جهانی گرسنگی 
را به خود    ٩۴ کشور، رتبه    ١٠٧ در ميان  

درآمد ساعتی تنها يکی از اين  .  اختصاص داده است 
ميليون يورو است، در حالی    ١٠ ثروتمندان معادل   

  ٣۴ درصد از مردم به زحمت به    ٢۴ که درآمد  

 . رسد   يورو در ماه می 

های    کرونا، همان گونه که گفته شد بر نابرابری 
ها را تعميق بخشيده است، از    زيادی دامن زده يا آن 
ها زن در مشاغل    ميليون .  جمله نابرابری زنان 

. اند   های آسيب ديده از کرونا شاغل   درآمد و رشته   کم 

در گزارش آکسفام آمده  است اگر تعداد مردان و  
  ١١٢ بود،     ها برابر می   زنان شاغل در اين رشته 

. گرفتند   تر در خطر بيکاری قرار می   ميليون زن، کم 

تری به ورطه بيکاری و فقر    به اين ترتيب زنان بيش 
از آن گذشته زنان  .  و گرسنگی سقوط خواهند کرد 

های سالمت و بهداشت و    درصد شاغلين بخش   ٧٠ 
دهند که اين باز هم بر    تيمارداری را تشکيل می 

طبق  .  افزايد   خطر ابتال و مرگ در ميان آنان می 
های تمام کشورها شهربندان موجب گرديده    گزارش 

 . های خانگی افزوده شود   بر آمار خشونت 

در پی تعطيلی مدارس، در بسياری از کشورها، به  
های الزم برای    ويژه کشورهای فاقد زيرساخت 

آموزان فاقد دسترسی به    آموزش مجازی، يا دانش 
فضای مجازی يا ابزار الزم، از دسترسی به  

باز بنا به گزارش آکسفام،  .  اند   آموزش محروم شده 

ميليون دختر دبيرستانی ديگر نتوانند به    ٢٠ شايد  
مدت    از پيامدهای کوتاه .   تحصيل ادامه دهند 

همسری    بازماندگی از تحصيل، گسترش کودک 
 .خواهد بود 

دارانی که تاکنون در دوران شيوع    به جز سرمايه 
رود،    اند، انتظار می   کرونا سودهای سرشاری برده 

های دارويی نيز از درد و رنج مردم ثمرات    شرکت 
های دارويی از جمله    شرکت .  مادی بسياری ببرند 

ها در ميان مردم از نظر سودجويی    ترين رشته   بدنام 
در سال  "  گالوپ "در نظرسنجی مؤسسه  .  هستند 

درصد مردم نظر مثبتی    ٢٧ در آمريکا، تنها     ٢٠١٩ 
اين ميزان  .  های داروسازی داشتند   نسبت به شرکت 

درصد رسيد و با اين وجود    ٣۴ به    ٢٠٢٠ در سال  
واقعيت  .  در رده سوم محبوبيت از پايين قرار دارند 

ترين سود آنان از فروش    نيز آن است که بيش 
برای  .  ها   داروهاست تا تحقيقات بر روی واکسن 

،  "نووارتيس "هايی نظير    مثال، شرکت 
، به علت سود اندک، با  "سانوفی "و  "  آسترازنيکا "

بيوتيکی از    وجود رشد خطر ناشی از مقاومت آنتی 
به  .  اند   ها دست کشيده   بيوتيک   تحقيقات درباره آنتی 
های دارويی در ابتدای شيوع    همين دليل نيز شرکت 

کرونا تمايل چندانی به تحقيق در اين زمينه از خود  
گذاری و    ها در سرمايه   دادند تا آن که دولت   نشان نمی 

در مجموع، طبق  .  قدم شدند   اختصاص بودجه پيش 
" های علمی ايرفينيتی   شرکت تحليل داده "گزارش  

ميليارد پوند به چندين شرکت دارويی    ۶ /    ۵ ها    دولت 
اين  .  اند   برای تحقيقات بر روی واکسن پرداخت کرده 

های مالی نهادهای غيرانتفاعی    رقم با احتساب کمک 
. رسد   ميليارد پوند می   ١٧ و افراد به بيش از  

های آسترازنيکا، فايزر و مدرنا، برای توليد    شرکت 
ها کمک    ميليارد دالر از دولت   ۵ واکسن بيش از  

تنها    ٢٠٢١ شود که در سال    تخمين زده می .  اند   گرفته 
  ٢۴ تک سودی بالغ بر    های فايزر و بيون   شرکت 

به عبارت ديگر،  .  ميليارد دالر را نصيب خود سازند 
ها    های تحقيق بر واکسن   مردم بخش بزرگی از هزينه 

اند، اما سودهای ناشی از فروش    را پرداخت کرده 
 .های دارويی خواهد شد   ها نصيب شرکت   واکسن 

اکنون پس از گذشت بيش از يک سال از شيوع  
اما  .  اپيدمی، چند واکسن به بازار عرضه شده است 

ها نيز تبديل به يکی ديگر از    نحوه توزيع اين واکسن 
های طبقاتی نظام    های بارز تضادهای و شکاف   جلوه 

درباره کوواکس در  .  داری جهانی گشته است   سرمايه 
کوواکس هدف  .  های جنجال زيادی برپا شد   رسانه 

ميليارد دز واکسن تا انتهای    ٢ خود را تهيه بيش از  
کشور    ٩٢ ميليارد دز آن بين    ١ /    ٨ سال  و توزيع  

گفته  .  قرار داده است   ٢٠٢١ فقير تا انتهای سال  
  ٢٠ شود اين مقدار واکسن برای واکسيناسيون    می 

اما به گفته مقامات  .  کند   درصد جمعيت کفايت می 
درصد    ٧٠ بهداشتی برای دستيابی به ايمنی جمعی،  

به اين  .  از جمعيت کشورها بايستی واکسينه شوند 
کشد تا جمعيتی که تخمين زده    ها طول می   ترتيب سال 

از  .  ميليارد نفرند، واکسينه شوند   ٧ /    ٨ شود    می 
سوی ديگر، کشورهای ثروتمند جهان، حتا اعضای  

درصد جمعيت جهان، با انجام    ١۶ کوواکس، با  
  ۶٠ های داروسازی،    معامالت مستقيم با شرکت 

بنا به  .  اند   های جهان را خريده   درصد کل واکسن 
از  "  ائتالف واکسن مردم "  ٢٠٢٠ گزارش دسامبر  

کشور فقير جهان تنها يک    ٧٠ نفر در تقريبا    ١٠ هر  

در برابر  .  تواند واکسينه شود   می   ٢٠٢١ نفر در سال  
يافته چندان واکسن    تعدادی از کشورهای توسعه 

توانند چندين بار تمام جمعيت خود    اند که می   خريده 
 .را واکسينه کنند 

دکتر تدروس آهانوم گيبرسيوس، دبير کل سازمان  
ميليون دز    ۴٠ جهانی بهداشت، می گويد نزديک به  

کشور پردرآمد داده شده است در حالی    ۴٩ به حداقل  
دوز  داده شده    ٢۵ که به يکی از کشورهای فقير تنها  

  ٢۵ هزار، بلکه فقط    ٢۵ ميليون، نه    ٢۵ نه  "است، 

ژانويه در جلسه هيئت مديران اين    ١٨ وی در  "  دز 
جهان در آستانه يک شکست اخالقی  : "سازمان گفت 

ها با جان و    بار است که بهای آن را انسان   فاجعه 
دارايی خود در کشورهای فقير جهان خواهند  

شکست  "دبير کل سازمان ملل از  ."  پرداخت 
يک نمونه آفريقای  .  گويد   سخن می "  همبستگی 

جنوبی است که از زمره کشورهای با درآمد ميانه به  
های توليد    با آن که يکی از کارخانه .  رود   شمار می 

واکسن در اين کشور از ابتدای سال روزی يک  
کدام از اين    اما هيچ     ميليون واکسن توليد خواهد کرد، 

ها تا نيمه سال به خود آفريقای جنوبی    واکسن 
اسرائيل که تاکنون بيش از يک چهارم  .  رسد   نمی 

ميليون نفری خود را واکسينه کرده است،    ٩ جمعيت  
حاضر نيست حتا فلسطينيان ساکن مناطق اشغالی را  
واکسينه کند، چه رسد به کمک به واکسيناسيون  

 . ساکنين غزه و کرانه غربی 

يافته برای    آسای کشورهای توسعه   ی جنون   در مسابقه 
ای از نگرانی    خريد و انباشت واکسن، تنها رگه 
های مردم يافت    نسبت به سالمت و زندگی توده 

اند غلبه بر اپيدمی کرونا    چرا که آنان واقف .  شود   می 
و رهايی از شر اين اپيدمی، در ابعاد ملی  

نيافتنی است و برای حفظ سالمت و جان    دست 
. مردم، اين مبارزه بايد ابعادی جهانی به خود گيرد 

ها و    توان در البالی گزارش   ی اصلی را می   دغدغه 
سخنان سياستمداران، مقامات اقتصادی و بهداشتی  

تأکيد بر لزوم غلبه بر  :  داری يافت   جهان سرمايه 
چرا که منطق  .  اپيدمی برای بازگشت رشد اقتصادی 

داری    تر، تنها منطق سرمايه   بيش     سود و سود هر چه 
 .است 

اين اولين باری نيست که اکسفام درباره افزايش  
در گزارش سال پيش  .  دهد   نابرابری گزارش می 

درصد مردم    ١ دارايی  "همين مؤسسه، آمده است که  
های مردم    درصد کل دارايی   ٩٠ مرفه بيش از  

در همين  ."  ميليارد نفر است   ۶ /    ٩ جهان، يعنی  
گزارش آمده است روند کاهش فقر در جهان از سال  

پس، ميزان نابرابری  .  به کندی گراييده است   ٢٠١٣ 
ای نيست که ناشی از    طبقاتی و افزايش فقر پديده 

بسياری از  .  باشد "  بحران کرونا "شيوع کرونا و  
داری درباره افزايش    های جهان سرمايه   سازمان 

مرگ و مير بر اثر فقر، بيش از مرگ ومير بر اثر  
با  .  دهند   کرونا و در دوران پساکرونا هشدار می 

های خود    وجود اين، هر سال در پايان گزارش 
،  "افزايش ماليات "کنند که از    کارهايی ارائه می   راه 

ها و سودهای ناشی    بخشش يا کاهش بازدريافت وام 
چنين  .  رود   آوری صدقه فراتر نمی   ها و جمع   از آن 

کارهايی، حتا اگر به اجرا درآيند، دردی را دوا    راه 
داری هر سال    های نظام سرمايه   بحران .  کنند   نمی 

گردد و اين نظام    تر می   چنان پرشمارتر و عميق 
چندان گنديده و ضد انسانی گشته که نياز به  

. شود   تر می   دگرگونی بنيادی آن هر روز مبرم 

ای که تنها از راه براندازی انقالبی اين نظم    دگرگونی 
گرا، عاری از استثمار و    و برقراری نظمی انسان 
از راه برپايی يک انقالب  .  ستم و تبعيض ميسر است 

 .اجتماعی و برقراری سوسياليسم 
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اعتصابات و اعتراضات تير و مرداد و آذر سال 
ديگر و هر بار   بندی جاری کارگران با جمله

شده بود و در فراخوان  هايی از آن عنوان بخش
طور کامل و يکجا مطرح شد،  ماه به تجمع بهمن

نظر به .  البته همگی حائز اهميت جدی هستند
ها و نقش آن  اهميت بيشتر برخی از اين خواست

يابی اعتراضات و اعتصابات نفت و  در سازمان
گاز و پتروشيمی، در اينجا روی چند تا از اين 

 . کنيم ها مکث کوتاهی می خواست

بهمن ، توسط  ۴رغم آنکه فراخوان تجمع  به
کارگران رسمی صادرشده بود، توجه و تأکيد 
ويژه اما بر کارگران غيررسمی اعم از 
قراردادی يا پيمانی بود و اهم مطالبات نيز 

. مطالبات همين گروه بزرگ کارگران نفت بود

وار مناطق ويژه اقتصادی و لغو  لغو قوانين برده
ترين  قراردادهای موقت و پيمانی ازجمله مهم

اين .  های کارگران شرکت نفت است  خواست
حال خواست بسياری از کارگران  خواست درعين

در ديگر صنايع در کل کشور و به يک معنا 
درحال .  خواست طبقه کارگر ايران نيز هست

حاضر اکثريت بزرگ کارگران ايران با 
در .  کنند قراردادهای موقت و پيمانی کار می

 ١٠۶صنعت نفت و گاز و پتروشيمی بيش از 

کنند که  صورت پيمانی کار می هزار کارگر به
ازلحاظ مزد و مزايا و شرايط کاری، در 

ترين رده نيروی کار در اين صنعت به  پايين
روند و گاه حتی از بيمه تأمين اجتماعی  شمار می

همچنين بيش از .  اند و دفترچه بيمه نيز محروم
هزار کارگر قرارداد مدت موقت در اين  ٣٧

کنند که شرايط کار و مزدشان  صنعت کار می
تنها اندکی بهتر از کارگران پيمانی است و در 

ً مشابهی دارند افزون .  کليت خود وضعيت تقريبا
براين اغلب مناطق ازجمله مناطق جنوب کشور 
که صنعت نفت و گاز و پتروشيمی در آن فعال 

در اين .  است، جزء مناطق ويژه اقتصادی هستند
 ١٠۶ميليون کارگر ازجمله  مناطق نزديک به يک

هزار کارگر پيمانی نفت مشغول به کار هستند که 
نوع قرارداد، ساعات کار، دستمزد و شرايط کار 

جانبه کارفرما تعيين  طور يک و غيره را به
شدت  که به کارگران اين مناطق درحالی.  کند  می

شوند، حتی از شمول قانون کار رژيم  استثمار می
کارگران پيمانی و قراردادی .نيز خارج هستند

مدت موقت نفت که در اعتصاب فراگير و 
خواهان تبديل وضعيت خود  ٩٩سراسری مرداد 

از قراردادی و پيمانی به دائمی و رسمی شده 
ماه خويش نيز بار ديگر  بودند، در تجمع بهمن

صندوق نفت، بهبود وضعيت بهداشت و درمان، 
تخصيص وام، رفع مشکالت کارکنان رسمی 

های واگذارشده، تشکيل شورای  شاغل در شرکت
اداری و استخدامی جهت اصالحات موردنياز 

" چنين آمده است...برای اجرای کامل ماده ده

همچنين از بقيه همکاران اعم از بازنشستگان 
گرامی، ايثارگران عزيز و ساير همکاران رسمی 
خانواده نفت که به دليل موارد ذکرشده باال تمايل 

ماه  به شرکت در گردهمايی تاريخ چهارم بهمن
شود جهت همفکری و هماهنگی  دارند دعوت می

 ".بيشتر به جمع گروه افکار بپيوندند

چند روز بعد از انتشار اين بيانيه که ابتکار آن در 
دست کارکنان رسمی و تکيه و ثقل اصلی آن 

های کارکنان رسمی وزارت نفت بود،  خواست
تر و  فراخوان ديگری انتشار يافت که جامع

فراخوان "اين فراخوان با عنوان .  تر بود کامل
، "کارگران رسمی نفت به تجمع بزرگ سراسری

فقط نشان از  هايی را مطرح نمود که نه خواست
اتحاد و هماهنگی ميان نيروی کار رسمی يعنی 
کارکنان و کارگران رسمی نفت بود، بلکه حاکی 
از اتحاد و هماهنگی ميان نيروی کار رسمی با 
کارگران غيررسمی، قرارداد مدت موقت و 

در اين فراخوان عالوه بر .  کارگران پيمانی بود
شده در فراخوان قبلی، بر  اهم مطالبات مطرح

ويژه  های کارگران غيررسمی به خواست
کارگران قراردادی و کارگران پيمانی که 

هزار نفر را در شرکت  ١۴٠جمعيتی بيش از 
دهند تأکيد شده  نفت و گاز و پتروشيمی تشکيل می

روشنی ثقل کارگری فراخوان  حال به که درعين
 .دهد را نيز نشان می

لغو قوانين :  اند از ها عبارت اهم اين خواست
وار مناطق ويژه اقتصادی، کوتاه شدن دست  برده

پيمانکاران و لغو قراردادهای موقت و پيمانی، 
ميليونی،  ١٢افزايش مزد به باالی خط فقر 

افزايش مزد متناسب با نرخ تورم ، پرداخت 
ها  ها و دزدی موقع دستمزد،پايان دادن به چپاول به

سازی، امنيت شغلی،  تحت عنوان خصوصی
ها، بهبود وضعيت بهداشت و  توقف اخراج

درمان، درمان رايگان برای همه کارگران نفت، 
های سازمان بهداشت جهانی در  اجرای پروتکل

مقابله با بيماری خطرناک کرونا،ايمنی محيط 
کار، باال بردن استاندارد شرايط زيستی و کاری 
کارگران، تشکيل شورای اداری و استخدامی نفت 
جهت اصالحات موردنياز برای اجرای کامل 
ماده ده و تعلق برخی مزايا به کارگران، ابطال 
اساسنامه تحميلی صندوق نفت، پايان دادن به 

های سنگين و تصاعدی برمزد  تحميل ماليات
کارگران، پايان دادن به امنيتی کردن محيط کار 

سازی امنيتی برای کارگران  و هر نوع پرونده
معترض و در پايان اين ليست نيز تأکيد شده است 

ای همه  که تشکل، اعتصاب، تجمع از حقوق پايه
 .کارگران است

های نيروی کار نفت که در تجمعات،  اين خواست

محل را به اشغال خويش درآورده بودند، 
کارگران را موردحمله قراردادند و از باز شدن 

نيروهای امنيتی و .  بنرها جلوگيری کردند
تن از  ٢٠انتظامی ضمن ايجاد تشنج و درگيری، 

های پليس که از  کارگران را بازداشت و با ون
قبل در محل آماده بودند، به دو کالنتری منتقل 

کارگران دستگيرشده را البته بعد از .  کردند
هايی که برای  ها بازداشت و پيگيری ساعت

. ها انجام شد، با اخذ تعهد آزاد کردند آزادی آن

بهمن درواقع به  ۴تجمع کارگران نفت در روز 
دنبال فراخوانی که حدود دو هفته قبل از آن 

در اين روز .  صادرشده بود، سامان گرفت
تن از کارگران و کارکنان  ٨٠٠نزديک به 

های  ها و خيابان صنعت نفت خود را به کوچه
اطراف محل تجمع رسانده بودند که با 

بار نيروهای  برخوردهای وحشيانه و خشونت
سرکوب و ممانعت از تردد و ورود کارگران و 
کارکنان به محل، مانع برگزاری اين تجمع 

خبر اين تجمع .  آميز کارگری شدند مسالمت
اعتراضی نيز طبق معمول با سکوت و بايکوت 

های دولتی روبرو  ها و ساير رسانه کامل روزنامه
افزون بر آن، اين حرکت اعتراضی متأسفانه .  شد
های چپ نيز  طور که بايدوشايد در رسانه آن

رغم برخورد خشن و  به.  انعکاس نيافت
سرکوبگرانه دستگاه امنيتی و انتظامی با 

رغم بايکوت خبری اين تجمع  کارگران نفت و به
اعتراضی، اين اقدام کارگران مبارز نفت اما 
تأثيرات خود را برجای گذاشت و بخش زيادی از 

 . وظايف خود را انجام داد 

جمعی از کارکنان رسمی نفت متشکل در گروهی 
ای ضمن ارائه  با انتشار بيانيه"  گروه افکار"  بنام

های  توضيحی کوتاه در مورد اين گروه، خواست
بند فرموله و  ٩کارکنان رسمی نفت را در 

در بيانيه .  فراخوان تجمع را صادر کرده بود
ما کارکنان رسمی اعضای گروه "  شده  گفته

افکار که درحال حاضر متشکل از حدود پنج 
هزار کارمند نفت هستيم و قطعاً طی روزهای 
آينده بيشتر و بيشتر خواهيم شد، از اين لحظه 

کنيم به داليل ذکرشده  صورت رسمی اعالم می به
زير اقدام به گردهمايی عظيم مورخه چهارم 

در اين بيانيه بعد از طرح " .ماه خواهيم نمود بهمن
هايی مانند ابطال اساسنامه تحميلی  خواست

 مبارزه در نفت، تازه آغازشده است

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 مبارزه در نفت، تازه آغازشده است

وار  خواهان لغو اين قراردادها و قوانين برده
 .ناظر بر آن شدند

پس از اعتراضات باشکوه کارگران و کارکنان 
، مسئولين شرکت نفت ٩٩نفت در تير و مرداد 

معاون منابع انسانی "  فرزين مينو"ازجمله 
هايی درزمينٔه تبديل وضعيت  وزارت نفت، وعده

زودی معلوم  اما به.  داد)  شرکتی(کارگران پيمانی
شد که وی با توسل به نيرنگ و فريب، جز دروغ 
و مشتی وعده توخالی چيزی به کارگران نداده 

از همين رو اين شخص درحال حاضر .  است
 .مورد نفرت شديد و عميق کارگران است

هزار کارگر قراردادی نيز تقريباً  ٣٧در مورد 
بجای دائمی کردن اين .  همين ماجرا تکرار شد

کارگران، قرار شده از طريق آزمون و قبولی در 
ساله درصد کوچکی از  آن، قرارداد موقت و يک

سال  ۵تا ٣کارگران قراردادی مدت موقت  را به 
" ماه اعالم کرد نفت آنالين سوم بهمن.  تبديل کنند

جهت افزايش امنيت شغلی کارکنان قراردادی 
، بررسی و تدوين طرح نفتمدت موقت صنعت 

زمان قرارداد کارکنان قراردادی  افزايش مدت
سال در دستور کار قرار  ۵و  ٣مدت موقت به 

ای نزديک اجرا خواهد  اين طرح در آينده.گرفت
ديگر مقامات وزارت نفت تا اينجا  عبارت به".  شد

اند و  جز وعده، چيزی به کارگران نفت نداده
ويژه تبديل  های فوق به بديهی است که خواست

وضعيت کارگران پيمانی و قراردادی به رسمی،  
های مبرم و فوری اکثريت  کماکان جزء خواست

بزرگ کارگران نفت باشد که در فراخوان تجمع 
 .نيز به نحو بارزی انعکاس داشت

ميليون تومانی باالی خط  ١٢طرح خواست مزد 
ويژه در شرايطی که در شورای عالی کار  فقر، به

 ١۴٠٠رژيم نيز بحث تعيين حداقل دستمزد سال

موقع  مطرح است، يک خواست منطقی بجا و به
تر  است که اين بار در اعالم آن، کارگر نفت زود

های کارگری  و جلوتر از ساير کارگران و تشکل
افزايش مزد .  ظاهر شد و خشت اول را گذاشت

متناسب با نرخ تورم، پرداخت تمام مطالبات 
موقع دستمزدها و سرانجام  معوقه ، پرداخت به

اينکه دستمزد هيچ کارگری نبايد زيرخط فقر 
ها،  ها و بيکارسازی باشد، همچنين توقف اخراج

بهبود وضع بهداشت و درمان و امکانات درمان 
رايگان برای همه کارگران، ايمنی محيط کار و 

های سازمان بهداشت جهانی برای  اجرای پروتکل
همه و همه، ...  مقابله با بيماری کرونا

اند که بر زبان نفت  های عموم کارگران خواست
 .اند شده جاری

افزون براين، دو خواست سياسی و برجسته 
های کارگران نفت، در  درميان مجموعه خواست

ويژه در  به.  شرايط کنونی حائز اهميت جدی است
شرايطی که رژيم حاکم سعی کرده است با 

سازی، کارگران  سرکوب و بازداشت و پرونده
پيشرو، نمايندگان و فعاالن کارگری را مرعوب 

طبقه حاکم سعی کرده .  و از صحنه خارج سازد
نظامی و  است با ايجاد فضای امنيتی و شبه

ای، مانع اعتراض و اعتصاب شود و  سربازخانه
يافته،   هر زمان که اعتراض و اعتصابی سازمان

با دستگيری، احضار، بازداشت ، تهديد و 
سازی برای کارگران پيشرو و فعاالن  پرونده

اعتصاب، سعی کرده است کارگران را بترساند 

های  نمونه.  و مانع اعتراض و اعتصاب شود
تپه، فوالد، هپکو  دست را در هفت فراوانی ازاين

رو، پايان دادن به  ازاين.  ايم و آذر آب شاهد بوده
سازی  امنيتی کردن محيط کار و هر نوع پرونده

های  امنيتی برای کارگران، يکی از خواست
فقط در نفت، بلکه در پتروشيمی  سياسی مهم نه

 .گاز و حفاری و ساير صنايع نيز هست

خواست سياسی بسيار مهم ديگر کارگران نفت 
اند که  کارگران نفت به تجربه دريافته. تشکل است

های مستقل خويش متشکل  بايد خود را در تشکل
ها ازآنجاکه از  داران و دولت آن سرمايه.  سازند

تفرق و پراکندگی و بی تشکلی کارگران سود 
برند، همواره با متشکل شدن کارگران  می

مخالفت نموده و در برابر متشکل شدن کارگران 
در شرکت نفت، آگاهانه و .  کنند مانع ايجاد می

های مختلفی تقسيم  عامدانه کارگران را به گروه
تقسيم .  اند تا مانع اتحاد کارگران شوند کرده

کارگران به رسمی، پيمانی و قراردادی و دامن 
فقط از  ها، نه زدن به تبعيض و اختالف ميان آن

دار کارگر را  اين بابت که کارفرما و سرمايه
تری به  کند و مزد و مزايای کم بيشتر استثمار می

ً به سود سرمايه کارگر می دار است،  دهد مطلقا
جهت که ميان کارگران نفاق و رقابت  بلکه ازاين

کند و مانع اتحاد و  و چنددستگی ايجاد می
شود نيز صد در صد به  يکپارچگی کارگران می

. داران و کل طبقه حاکم است سود سرمايه

ها  بهمن و تنظيم ليست خواست ۴فراخوان تجمع 
های کارگران اعم از  ای از خواست که مجموعه

رسمی، پيمانی يا قراردادی است و تأکيد ويژه 
های پرشمارترين بخش کارگران  روی  خواست

نفت نشان داد که کارگران پيشرو نفت نيز از 
ها  داران و دولت آن های شوم سرمايه نقشه

های هوشيارانه  اطالع نيستند و با تاکتيک بی
ها را نقش بر  توانند اين نقشه مبارزاتی خود می

 .آب کنند

در مورد تشکل نيز کارگران نفت در زمره 
ترين کارگران هستند که  ترين و باتجربه قديمی

فقط اهميت تشکل و فعاليت و مبارزه متشکل  نه
دانند، بلکه خود نيز در مقاطع مختلف و با  را می

ترين و مؤثرترين  توجه به شرايط، مناسب
که با "  گروه افکار."اند ها را سازمان داده تشکل

هزار کارگر  ۵صدور فراخوان اوليه اعالم کرد 
رسمی عضو آن است، گرچه تا اين لحظه چندان 

ای  تواند نمايانگر گوشه شده نيست، اما می شناخته
های کارگران شرکت نفت برای ايجاد  از تالش

نظر از اين مسئله،  اما صرف.  تشکل باشد
ويژه  به)  ٩٩(اعتصابات نفت در سال جاری

اعتصاب فراگير و همزمان چندين پااليشگاه و 
های نفت و گاز و حفاری و پتروشيمی  و  شرکت

پيوستن چندين نيروگاه برق به اين اعتصاب، 
های اوليه برای  روشنی نشان داد که در نفت گام به

کننده  ويژه يک تشکل هماهنگ ايجاد تشکل به
. شده است مبارزات نفت و پتروشيمی برداشته

وظيفه کارگران آگاه و پيشرو نفت است که برای 
ای  پاگيری و صيقل يابی اين تشکل نطفه

پيش بردارند،  های ديگری به کننده، گام هماهنگ
شورای هماهنگی کارگران نفت را برپا و تشکل 

 .ريزی کنند مستقل خويش را پايه

 ۴رغم سرکوب تجمع کارگران نفت در تجمع  به
بهمن و ممانعت از برگزاری آن، اما با فراخوان 

ها، گام مهمی در راستای  تجمع و طرح خواست
تر  اتحاد ميان کارکنان و کارگران رسمی و مهم

از آن گام بسيار مهمی در جهت اتحاد و 
هماهنگی ميان کارگران رسمی با کارگران 

سير حرکت و .  پيمانی و قراردادی برداشته شد
مبارزه کارگران نفت در سال جاری، يک سير 

مبارزه در .  تکاملی در همين جهت بوده است
خوبی  کارگران نفت به.  نفت، تازه آغازشده است

اند که برای تحقق هر مطالبه خود، بايد  دريافته
نفت بايد .  اعتراض و اعتصاب را سازمان دهند

برای ايفای رسالت و نقش بی جايگزين خود در 
جنبش طبقاتی کارگران، خود را آماده و تجهيز 

 .کند
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 ها ضرورت گسترش مبارزات پرستاران و اهميت حمايت از آن

پرستاران و بخش ديگری از شاغلين بيمارستان 
های گذشته چندين بار  خمينی کرج نيز در هفته

نسبت به عدم پرداخت حقوق و ديگر مزايای 
های  در ماه.  خود تجمع اعتراضی برپا کردند

گذشته پرستاران در برخی از شهرها دست به 
  ترين آن بودند که برجسته  تجمعات اعتراضی زده

تجمع پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
تيرماه بود  ١١برابر دادگستری اين شهر در روز 

که با تهاجم وحشيانه نيروهای پليس جمهوری 
ها بازداشت  اسالمی روبرو شده و ده تن از آن

 .شدند

بيمارستان ميالد تهران که در روزهای گذشته دو 
ترين  بار شاهد تجمع پرستاران بود، بزرگ

بيمارستان متعلق به سازمان تامين اجتماعی در 
کشور است، اما اين بيمارستان با تصميم مديران 

شود،  اداره می"  شرکتی"اين سازمان به صورت 
و بدين ترتيب مديران بيمارستان با سوء استفاده 

که بيمارستان مستقل از  از اين مساله و با بيان اين
ای  شود و بودجه سازمان تامين اجتماعی اداره می

کند، از افزايش  از سوی اين سازمان دريافت نمی
ها  حقوق پرستاران خودداری کرده و مزايای آن

. کنند چون حق کرونا را پرداخت نمی هم

مديرعامل بيمارستان در پاسخ به خبرنگار 
"گويد می"  اعتمادآنالين" درآمد بيمارستان به : 

ای نبوده که بتوان حق کرونا به پرستاران  گونه
در مورد افزايش دستمزد نيز .  پرداخت کرد

 ".مساله به همين ترتيب است

پرستاران بيمارستان ميالد خواستار افزايش 
 ۵٠ساالنه دستمزد براساس قانون کار، افزايش 

ماه شامل حال  درصدی دستمزد که از دی
های دولتی شده و  پرستاران رسمی در بيمارستان

تبديل قراردادهای موقت به قرارداد رسمی و 
 .دائمی هستند

پرستاران مانند کارگران و ديگر زحمتکشان 
چون معلمان، بازنشستگان و غيره با  جامعه هم

. ی معيشتی و کاری روبرو هستند مشکالت عديده

ترين مشکالت پرستاران حقوق و يا  يکی از مهم
ی   گفته اگرچه به.  شان است دستمزد دريافتی

نژاد معاون توسعه مديريت و منابع وزارت  تقوی
درصد به حقوق  ۵٠ماه  بهداشت قرار بود از دی

پرستاران اضافه شود اما در عمل اين افزايش 
حقوق به اعتراف مقامات دولتی تنها شامل بخشی 

 .از پرستاران گرديد

خانه "ی شريفی مقدم دبيرکل تشکل دولتی  گفته به
درصدی حقوق به بخشی از  ۵٠افزايش " پرستار

پرستاران تعلق گرفته که استخدام رسمی هستند و 
معادل دو ميليون تومان است و نيمی از 
پرستاران که پرستاران شرکتی هستند مشمول 

 .اند اين افزايش نشده

حقوق و يا دستمزد پرستاران نه فقط در 
های دولتی و خصوصی و يا پرستاران  بيمارستان

های دولتی و خصوصی  شرکتی که در بيمارستان
کنند متفاوت است، بلکه در هر  کار می

بيمارستان نيز شاهد تفاوت حقوق و يا دستمزد 
در گزارشی که خبرگزاری .  پرستاران هستيم

آذر تهيه کرده بود،  ٣٠به تاريخ "  ايلنا"دولتی 
يک پرستار شاغل در بخش خصوصی آذربايجان 

ميليون و  ٢ساعت کار در ماه  ١٧۶شرقی با 
. کرد هزار تومان دستمزد دريافت می ۵٠٠

چنين يک پرستار شاغل در بخش خصوصی  هم
در تهران نيز دستمزد پرستاران شاغل در بخش 

 ٣هزار تومان تا  ۵٠٠ميليون و  ٢خصوصی را 
 .هزار تومان بيان کرده بود ٣٠٠ميليون و 

ست که دستمزد پرستاران شاغل در  گفتنی
های خصوصی، براساس قانون کار  بيمارستان

ی کاری  ها حتا با سابقه است و بسياری از آن
. کنند چندين ساله حداقل دستمزد را دريافت می

ی ساالری رئيس سازمان تامين اجتماعی  گفته به
هزار پرستار تحت پوشش سازمان تامين  ٧٠

تن  ١۶۵٠٠اجتماعی قرار دارند که از اين تعداد 
ها در مراکز درمانی تامين اجتماعی  از آن

براساس آمارهای رسمی (مشغول به کار هستند 
ها و  تعداد کل پرستاران شاغل در بيمارستان

هزار نفر  ٢٠٠ديگر مراکز درمانی حدود 
 ).باشد می

هزار پرستار، پرستارانی نيز  ٧٠اما جدا از اين 
ها شرکتی و يا خريد خدماتی گفته  هستند که به آن

روزه به کار گمارده  ٨٩شود و با قراردادهای  می
پور دهکردی رئيس  ی علی حسين گفته به. شوند می

 ٢۴"  خانه پرستار استان چهارمحال و بختياری"

درصد کل پرستاران به صورت شرکتی و خريد 
عموم .  خدمات مشغول به کار هستند

های دولتی و خصوصی برای تامين  بيمارستان
کار  های پيمان کادر پرستاری خود با شرکت

ها نيز پرستاران را  بندند و اين شرکت قرارداد می
روزه  ٨٩با دستمزدی بسيار پايين و به صورت 

ترتيب سنوات و عيدی نيز  کنند تا بدين استخدام می
دستمزد پرستاران شرکتی .  ها تعلق نگيرد به آن

ماه سال گذشته  دی ٧.  نيز بسيار متفاوت است 
حتی از "  دبير اجرايی خانه کارگر آمل"

پرستارانی خبر داده بود که در ازای صد ساعت 
گيرند که  هزار تومان دستمزد می ٧٠٠کار تنها 

هزار تومان بابت بيمه کسر  ٢٢٠از اين مبلغ نيز 
 !!!شده است می

فاطمه تيموری مدير دفتر پرستاری دانشگاه علوم 
که حقوق پرستاری که  پزشکی قزوين با بيان اين

 ۴تازه به استخدام بيمارستان دولتی درآمده 
"هزار تومان است، گفت ٩٠٠ميليون و  پايه : 

تا  ٨ای،  حقوق يک پرستار شرکتی با هر سابقه
 ". هزار تومان است ١٠٠ميليون و  ۴ساله،  ١٠

يکی از مشکالت مهم پرستاران که در 
ها نيز منعکس است نوع  اعتراضات آن
ی شريفی مقدم  به گفته.  هاست قراردادهای آن

وزارت بهداشت و درمان هر سال تعداد "
دهد و  نيروهای رسمی خود را کاهش می

اين همان ".  گيرد پرستاران شرکتی را به کار می

ست که جمهوری اسالمی در آموزش و  سياستی
دولت با اين .  پرورش نيز به کار گرفته است

سياست که با هدف اختصاص بودجه کمتر به 
بهداشت و درمان و کشاندن باز هم بيشتر پای 

داران به مراکز درمانی کشوراست، نه  سرمايه
فقط کيفيت ارائه خدمات پزشکی را کاهش 

دهد، بلکه ضمن افزايش فشار کاری بر  می
ها را به فقری بيشتر محکوم  پرستاران، آن

اکنون نيز نسبت به  در حالی که هم.  کند می
های ايران با  استانداردهای جهانی بيمارستان

کمبود شديد پرستار روبرو هستند، باز کردن پای 
ای جز افزايش  ها نتيجه پيمانکاران به بيمارستان

فشار کاری بر پرستاران برای سود بيشتر 
 .پيمانکاران نداشته است

برای نمونه در همين شرايط کرونايی و در حالی 
که پرستاران در خط مقدم مبارزه با ويروس 

های  کرونا قرار دارند، صاحبان بيمارستان
های پيمانی با افزايش  خصوصی و شرکت

ساعات کار موظف پرستاران، فشار کاری را بر 
يک بيمارستان بخش .  اند ها افزايش داده آن

خصوصی در اصفهان ساعات کار موظف 
ساعت بود  ١٧۵پرستاران را که پيش از کرونا 

که بر دستمزد  ساعت افزايش داد بدون آن ٢١٠به 
يک بيمارستان خصوصی در .  ها بيافزايد آن

آذربايجان شرقی نيز ساعت کاری موظف 
ساعت و يک بيمارستان  ٢٠٠پرستاران را به 

ساعت افزايش  ١٨۵خصوصی در تهران به 
حتا در .  اند، بدون يک لایر افزايش دستمزد داده

ها لوازم مورد نياز برای  برخی از بيمارستان
پيشگيری از ابتال به کرونا به طور محدود در 

گيرد و پرستاران  اختيار پرستاران قرار می
شوند تا با دستمزد خود کمبودها را از  مجبور می

ست که اگر  اين در حالی.  بازار آزاد جبران کنند
يک پرستار بخش خصوصی به کرونا مبتال 
شود، به او مرخصی استعالجی تعلق نگرفته و 
تمام مدتی که به دليل کرونا قادر به کار کردن 

عنوان غيبت از دستمزد او کاسته  نباشد به
و اين همه جدا از آن است که در !!!  شود می

های  صورت ابتال به کرونا، بسياری از هزينه
درمان را نيز پرستاران بايد از جيب خود 

 !!!بپردازند

فشار کاری يکی ديگر از معضالت پرستاران 
تاکنون بارها اخباری از ايست قلبی و .  است

درگذشت پرستاران در حين کار منتشر شده است 
که همگی نتيجه استرس و فشار باالی 

يک نمونه .  ها است کارپرستاران در بيمارستان
درگذشت مهناز مستعدی در روز جهانی پرستار 

او که .  بود)  ماه مه ١٢ارديبهشت برابر با  ٢٣(
بيمارستان لبافی نژاد "  آی سی يو"پرستار بخش 

بود در بيمارستان و در زمان استراحت شيفت 
کاری خود و در حالی که برای لحظاتی به خواب 

همان .  رفته بود، بر اثر ايست قلبی جان باخت

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   
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 فساد تمام ارکان نظم حاکم را فراگرفته است

٧درصفحه   

با پنج  »گروه مالی گردشگری«که رئيس 
، »گردشگری«، »بانکداری«هلدينگ 

نفت و گاز و «، »صنعت ساختمان«
است، به  »صنعت و معدن«و  »پتروشيمی

هزار  ١٠٨هزار يورو و  ۶٠٧جرم قاچاق 
دالر درمجموع به دو سال حبس و جريمه 

معنا مسخره است  تمام به.  نقدی محکوم شد
کسانی که ميلياردها دالر ثروت اين کشور 

اند، دستگاه قضائی ادعای  را باال کشيده
 ۶٠٠مبارزه با فسادش را بر سر قاچاق 

جالب اينجاست که .کند هزار يورو اعالم می
که پرونده وی در جريان  همين فرد درحالی

هزار  ٢٠بود در آبان ماه، يک قرارداد  
االنبيا وابسته  ميليارد تومانی با قرارگاه خاتم
ازاين،  پيش.   به سپاه پاسداران امضا کرد

برادر روحانی، حسين فريدون نيز، به اتهام 
اخذ رشوه به پنج سال حبس قطعی 

در همين هفته، خبر از .  شده بود محکوم
محکوميت رئيس پيشين سازمان 

سازی، ميرعلی اشرف پوری  خصوصی
ها مجری فرامين رژيم در  حسينی   که سال

واگذاری مفت و مجانی اموال عمومی به 
افراد خاص تحت عنوان واگذاری به بخش 

سال زندان  ١۵خصوصی بوده است، به 
محکوم شد، البته اين حکم هنوز قطعی 

ها  تخلف در  واگذاری"اتهام وی .  نيست
در گروه "  بدون رعايت تشريفات قانونی

سازی تبريز،مجتمع کشت و صنعت و  ماشين
المللی مهندسی  پروری مغان، شرکت بين دام

ونقل  ايران ايريتک،  شرکت حمل
که گروهی  رغم اين به.  فارس، اعالم شد خليج

از نمايندگان مجلس ارتجاع، خواستار 
محاکمه علنی وی شدند، دستگاه قضائی آن 
را نپذيرفت و متهم در يک دادگاه غيرعلنی 

در .  دليل آن نيز پوشيده نيست.  محاکمه شد
های فساد مالی که  اصطالح دادگاه اين به

های رقيب است، پای  کشمکشی ميان جناح
بسياری از مقامات جمهوری اسالمی و 

آيد که  ها و نهادهای آن به ميان می ارگان
آنچه از اين دادگاه علنی شد .  نبايد علنی شود

، اين بود که متهم، پوری حسينی اظهار 
"داشت نظر از اينکه مواردی نظير  صرف: 

اهمال يا تضييع يا عدم رعايت تشريفات 
ها صحت دارد يا  قانونی در فرايند واگذاری

های  خير، بايد بگويم که در اين فرايند
شده هيچ فعلی بر خواسته از دستور يا  انجام

يک از  بنابراين هيچ.  اقدام من وجود ندارد
که دستور يا  اين."  اتهامات را قبول ندارم

 . اقدام چه کسانی بوده، کامالً مسکوت ماند

 ٨در هفته گذشته همچنين خبر از بازداشت 
نفر ديگر در خصوص پرونده تخلفات مالی 
و ساختمانی در شهرداری آبسرد انتشار يافت 

 ً نفر  ٢۶ که تاکنون در اين پرونده مجموعا
سه عضو شورای شهر .اند شده بازداشت

پيمانکار، و  ۵آبسرد، شهردار، يک دهيار، 
پيش .  نفر از کارمندان شهرداری آبسرد  ١۶

از آن نيز خبر دستگيری شهرداران مناطق 
تهران با اتهامات مالی انتشاريافته  ٨و  ٢

جا آشکار است که در اينجا نه  تا همين.  بود
  حساب مبارزه با فساد، بلکه يک تسويه

ها،  جناحی در جريان است و تمام اين پرونده
ها مربوط به يک  ها و محکوميت بازداشت

 . اند جناح حکومت

شود و  فساد مالی اما نه به اين افراد ختم می
ای ذاتی در تمام  نه اين يا آن جناح، بلکه پديده

. ساختار و سيستم نظم حاکم بر ايران است

اين واقعيتی است که در تمام کشورهای 
داری به درجات مختلف، فساد مالی  سرمايه

وجود دارد، اما تنها در کشورهايی اين فساد 
رسد که سيستم سياسی  به کمال خود می

استبدادی هرگونه کنترلی را حتی در شکل 
جمهوری .  بورژوائی آن از ميان برده باشد
نظير از اين  اسالمی در ايران يک نمونه کم

در ايران، يک .  های استبدادی است دولت
فقيه در  ديکتاتور افسارگسيخته به نام ولی

رأس نظام قرارگرفته که عالوه بر قدرت 
سياسی، در رأس يک امپراتوری مالی 

کس جز خود او حق  قرارگرفته که هيچ
ستاد اجرايی فرمان «.  دخالت در آن را ندارد

کس از حجم  هيچ.  يک نمونه آن است »امام
. هايی که در اختيار اوست، خبر ندارد دارائی

درآمد ساالنه او چقدر است و چگونه هزينه 
گفته .   شوند، اين نيز پوشيده و پنهان است می
 ۵٠ای، مالک بيش از  شود که علی خامنه می

شرکت در نفت، گاز و پتروشيمی، 
کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان 

چند سال پيش خبرگزاری رويترز با .  است
های  استناد به منابع مختلف، ارزش دارايی

 ٩۵را حدود "  ستاد اجرايی فرمان امام"

عالوه براين، .  ميليارد دالر تخمين زده بود 
،  "بنياد مستضعفان"  ، "  آستان قدس "
تر نيز  ها موسسه کوچک و ده" قرارگاه خاتم"

تحت کنترل وی هستند و جز به او به کسی 
به دستور وی اين .  دهند حساب پس نمی

موسسات حتی از پرداخت ماليات نيز معاف 
شرکت در  ٣٠٠ها مالک بيش از  آن.  اند شده

های مختلف صنعتی، مالی،  عرصه
استريت  چند سال پيش، وال.  اند کشاورزی

ژورنال ، ارزش مالی بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرائی فرمان امام و آستان قدس رضوی را 

 ً ميليارد دالر ارزيابی کرده  ٢٠٠مجموعا
 . بود

همه سرمايه و  پوشيده نيست که تمرکز اين
ثروت در دست يک فرد و گماشتگان او 

تواند چيزی جز يک کانون فساد گسترده  نمی
فساد از همين جا به عنوان يک الگو به . باشد

در رده بعدی .  يابد سراسر سيستم بسط می
سيستم فاسد، دستگاه اجرائی و در رأس آن، 

ها و مديران دستگاه اجرائی  کابينه
بر درآمدهای ساالنه  اند که با تکيه قرارگرفته

ها ميلياردی نفت، واگذاری مؤسسات  ده
دولتی به بخش خصوصی، مبالغ کالنی از 
اين درآمد را از طريق زد و بند با 

داران، دزدی و رشوه به جيب  سرمايه
 . زنند می

مجلس رژيم استبدادی يکی ديگر از نهادهای 
جمهوری اسالمی است که وابستگان به رژيم 

ها و  توانند در دزدی با حضور در آن می
از همين روست .  ها سهيم شوند سوءاستفاده

های رقيب  که بر سر هر انتخاباتی، گروه
های کالن و  کوشند با صرف هزينه می

پرداخت رشوه به مقامات اجرائی، دستگاه 
ويژه سران اين نهاد و امامان  مذهبی، به

جمعه به درون اين مجلس راه پيدا کنند و 
های خود را با زد و  محض ورود هزينه به
های مالی و سهيم شدن در دزدی جبران  بند

. کنند و ميلياردها تومان به جيب بزنند

های بسياری از اين فساد در  مکرر، پرونده
. ادوار مختلف اين مجلس برمال شده است

باف قرار  اکنون ديگر در رأس اين نهاد، قالی 
های کالن دزدی و  گرفته است که پرونده

ها پيش برمال  های مالی او از مدت زدوبند
 .شده است

های  دستگاه قضائی يکی ديگر از ارگان 
خواری در  دولتی است که بيشترين رشوه

خواری  اين رشوه.  گيرد درون آن صورت می
فقط  محدود به قضات اين دستگاه در 

های خصوصی  منازعات افراد و شرکت
نيست، بلکه در باالترين سطوح آن زد و بند 

. گيرد های کالن صورت می خواری و رشوه

از آنجائی که روسای دستگاه قضائی گماشته 
اند و به کسی جز او پاسخگو  ای مستقيم خامنه

تواند بر اين دستگاه فاسد  نيستند، کسی نمی
. کمترين کنترل و نظارتی اعمال کند

های رقيب خواستند که  های متمادی گروه سال
های بانکی را که  اين دستگاه حساب

شده، علنی  ها تومان در آن سپرده تريليون
تنها .   کند، اما هرگز زورشان نرسيد

که نزاع ميان باندهای درون هيئت  هنگامی
حاکمه تشديد شده است، هريک از روسای 

هايی از فساد يکديگر را  قوه قضائی گوشه
های يزدی  از فساد و دزدی.  اند برمال کرده

تری نمونه آن  گرفته  تا آملی الريجانی و تازه
های کالن طبری، معاون  ها و رشوه دزدی

های او، که کوشيدند  ای الريجانی و هم پرونده
با ماجرای مرگ مشکوک منصوری سروته 

در جريان نزاع ميان .  قضيه را هم بياورند
ای از  که يزدی گوشه يزدی و الريجانی وقتی

فساد مالی آملی الريجانی را برمال کرد، او 
برای ساکت کردن رقيب، تنها يک جمله 

االسرار اتهامات  ام خزانه بنده سينه«.  گفت
مقامان و  ای از معاونان، قائم مجموعه

 »هاست های مسئوالن و شخصيت آقازاده
اکنون هم در رأس اين دستگاه .  نزاع خاتمه يافت
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، رئيسی،  قاتل هزاران تن از مردم ايران 
ها معاون اين دستگاه دزد و  قرارگرفته که سال

در همين دستگاه فاسد است که .  فاسد بوده است
ها ، قاچاق ارز  سروصدا پرونده دزدی امروز بی

و تملک مفت و مجانی مجتمع نيشکرهفت تپه 
توسط کارفرمای دزد و قاچاقچی، مختومه اعالم 

 . شود می

های نظامی و پليسی رژيم نيز که فقط به  ارگان
ای پاسخگو هستند و کسی حق دخالت در  خامنه

ها را  ها و مؤسسات اقتصادی آن مسائل مالی آن
های دستگاه  ندارد، وضعيتی همانند ديگر ارگان

جمهور  نژاد رئيس که احمدی وقتی.  دولتی دارند
عنوان برادران  ها به پيشين رژيم، آشکارا از آن

قاچاقچی نام برد، ناخواسته اوج فساد درونی اين 
 .ها را علنی کرد ارگان

های فاسد و  نهاد روحانيت يکی ديگر از دستگاه
سران اين .  اشاعه دهنده فساد در دولت دينی است

دستگاه که قدرتشان گاه بيش از مقامات دولتی 
عنوان نهادهای  است، گذشته از امکاناتی که به
اندوزی دارند،  مذهبی برای دزدی و ثروت

ساله با دريافت هزاران ميليارد تومان رشوه  همه
داران  و تمام دزدان و غارتگران،  از سرمايه

. کنند ها عمل می عنوان پشتيبان و حامی آن به

های کالن جزايری  ها پيش که ماجرای رشوه سال
به کروبی برمال شد، در ظاهر پديده جديدی بود، 

يافته که بايد استثنائات آن  اکنون اما چنان عموميت
ها و  که اين رشوه امروزه حتی وقتی.  را پيدا کرد

ها بلند شود،  زد و بندها خيلی که سر و صدای آن
رسوايی .  نامند سادگی آن را هديه می به

های  فساددستگاه مذهبی اکنون با ماجرای رشوه
کالن غسال ميلياردر، مالک تک ما کارون به 

رضا پناهيان  سران دستگاه مذهبی از نمونه علی
و مصباح يزدی تا به آنجا علنی شده است که 
حتی چاکران همين نظام پوسيده، امثال احمد 

شبکه بزرگ "داران  نويسند که سرمايه توکلی می
رتبه و  و تودرتويی از ارتباطات با مسئوالن عالی

دارند و از نقشی صحبت "  روحانيون سرشناس
فاسد ***  گيرها و کهانت ورزان جن"کند که  می

های اخير در اتخاذ تصميمات مرموزانه  در سال
و ناکارآمد ساز و جورافزای برخی از مسئوالن 

گويا ايشان تازه به کشف ."  اند و سرشناسان داشته
اين نظام از آغاز همين !  جديدی نائل شده است
چيزی که جديد است، تمام .  بوده که امروز هست

گند و کثافت دولت دينی کامالً به سطح آمده، تا 
ترين اقشار  مانده جايی که اکنون حتی بر عقب

 . جامعه نيز آشکارشده است

کند با  دستگاه قضائی فاسد رژيم بيهوده تالش می
آفرينی و محکوم کردن چندنفر، آن را  جنجال

نظم حاکم بر ايران سرتاپا .  مبارزه با فساد جابزند
راه عالجی .  از باال تا پائين غرق در فساد است

هم برای آن نيست، مگر آنکه تمام اين نظام از 
 .  ترديد چنين خواهد شد بيخ و بن ويران گردد و بی

 

شود و يا ناچيز  شود يا دير پرداخت می نمی
جدا از اين مساله فشار کاری از معضالت . هستند

مساله مهم اين .  بسيار مهم تمامی پرستاران است
است که کمبود پرستار به دليل نبود پرستار 
نيست، بلکه علت آن پايين بودن دستمزد و عدم 
استخدام پرستار است به نحوی که برخی از 
پرستاران شرکتی با گسترش شيوع کرونا با پايان 

روزه قيد کار کردن را  ٨٩يافتن قراردادهای 
رغم نيازهای شديد مالی به دليل پايين بودن  به

 .دستمزد زدند

واقعيت اين است که سياست جمهوری اسالمی 
های آن  در مورد پرستاران جدا از ديگر سياست

سرنوشت تمامی کارگران و زحمتکشان .  نيست
سرنوشت پرستاران .  به هم گره خورده است

همان سرنوشت بازنشستگان، معلمان و کارگران 
است و تنها اين کارگران و زحمتکشان هستند که 

توانند شرايط را تغيير داده و  با مبارزات خود می
شان  آينده خوب و زيبايی برای خود و فرزندان

مبارزات بازنشستگان تامين اجتماعی .  تامين کنند
اين که .  های اخير يک نمونه روشن است در ماه

تنها در کف خيابان و تنها با اعتراض و 
توانند به  اعتصاب، کارگران و زحمتکشان می

 .حق خود دست يابند

های  بنابراين پرستاران برای دستيابی به خواست
خود در ابتدا نيازمند تشکل مستقل پرستاران 
هستند که بتوانند اتحاد خود را مستحکم ساخته و 

. مبارزات متشکل خود را گسترش دهند

چنين به اتحاد با ساير کارگران و  پرستاران هم
ها در  زحمتکشان نيازمند هستند چرا که آن

ها با ديگر زحمتکشان جامعه  ترين خواست مهم
همگان از دردی مشترک رنج .  مشترک هستند

در .  برند اين واقعيت امروزی جامعه است می
عين حال يک موضوع که نبايد فراموش شود، 

های  اهميت حمايت از مبارزات و خواست
حمايت از مبارزات و .  پرستاران است

های پرستاران توسط کارگران و ديگر  خواست
زحمتکشان جامعه تاکنون کم رنگ بوده است که 
جا دارد بويژه در شرايط کنونی که پرستاران به 

گيری ويروس کرونا از سويی در  دليل همه
فرسا قرار دارند و  شرايطی بسيار سخت و طاقت

از سوی ديگر اهميت و نقش پرستاران برای 
تمامی آحاد جامعه آشکار گشته است، از 

ها بيش از هميشه  ها و مبارزات آن خواست
 .حمايت کرد

رئيس کل سازمان نظام "روزها دمحم ميرزابيگی 
"گفته بود"  پرستاری درصد  ٧٠تا  ۶٠بالغ بر : 

های  هاست که به ديدار خانواده پرستاران مدت
اند، تا بتوانند موجب قطع زنجيره  خود نرفته

ی  گفته به".  انتقال ويروس کشنده کرونا شوند
ساعت طول  ١٨پرستاران شيفت شب گاه تا 

 ٢۴تواند به  کشد و در روزهای تعطيل می می

 .ساعت برسد که بسيار سخت و ُکشنده است

طور ميانگين به ازای هر هزار  در حالی که به
پرستار وجود  ۶تا  ۵نفر جمعيت کشور بايد 

به هزار نفر  ١/  ۵داشته باشد در ايران اين نسبت 
داری  تر سرمايه در کشورهای پيشرفته.  است

فشار .  پرستار وجود دارد ١٠برای هر هزار نفر 
بر پرستاران از سوی ديگر باعث کاهش کارآيی 

ها و در نتيجه باال رفتن ضريب خطا و پايين  آن
. شود آمدن کيفيت ارائه خدمات به بيماران نيز می

ای دو  براساس پژوهشی در آمريکا در برهه
ساعت به ساعت کار پرستاران اضافه شد که در 

. ها افزايش يافت درصد خطای آن ١۴نتيجه آن 

حال در نظر بگيريد که پرستاران در ايران هم 
ها زياد است و هم فشار  ساعات کاری آن

ست که به  کمبود پرستار در حدی.  شان کاری
گزارش خبرگزاری ايلنا، پرستارانی که به 

چنان  صورت خفيف به کرونا مبتال شده بودند، هم
مجبور به کار و مراقبت از بيماران کرونايی 

 .ها بودند  بستری در بيمارستان

در ابتدای شيوع ويروس کرونا، پرستاران به 
کاری رژيم در مورد گستردگی شيوع  دليل پنهان

های  های زيادی در شبکه ويروس کرونا، فيلم
کردند که رژيم مانند هميشه با  اجتماعی منتشر می

ها و حتا دستگيری  امنيتی کردن جو بيمارستان
ها، تا حدودی مانع ادامه پخش  تعدادی از آن

اين جو امنيتی .  ها گرديد اخبار از بيمارستان
ها و اعتراضات  چنين در مورد خواست هم

پرستاران نيز وجود دارد و پرستاران به دليل 
شان  های ترس از اخراج و غيره در بيان خواست

 .محتاط هستند

های  اگرچه حقوق پرستاران رسمی بيمارستان
دولتی و دستمزد پرستاران شرکتی و بخش 
خصوصی متفاوت است اما در مجموع با توجه 

ميليون تومان  ١٢به اين که خط فقر حداقل به 
رسيده، دريافتی عموم پرستاران زير خط فقر 

چون  چنين مزايای پرستاران هم هم.  باشد می
ها يا پرداخت  کارانه و حق کرونا در تمامی بخش

 فساد تمام ارکان 

 نظم حاکم را فراگرفته است

 ضرورت گسترش مبارزات پرستاران و

 ها اهميت حمايت از آن 

 تکذيب
 

: های اجتماعی خبری توسط يک خبرگزاری انتشار يافته که در آن آمده است اخيراً در شبکه
 ٢٨در شعبه )  اقليت(مير آخورلی به اتهام عضويت در سازمان فدائيان)  ناديا(نجمه 
 .سال حبس تعزيری محکوم شده است ۵های رژيم به  دادگاه

) اقليت(مير آخورلی، هيچگاه عضو سازمان فدائيان)  ناديا(به اطالع می رسانيم که نجمه 

 .نبوده است

دانند، اما  هائی خود را هوادار سازمان می های اجتماعی افراد و گروه البته در ايران و شبکه 
هائی مورد تاييد سازمان است که رسماً مورد تاييد کميته داخل کشور سازمان  فقط آن گروه

 .  قرار گرفته باشند
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٩درصفحه   

١٠از صفحه   

 "شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان"

شعار نوشته های متنوع، يکی ديگر از ويژگی های  
استفاده از اين  .  بهمن بود   ٧ مهم تجمعات سراسری  

شيوه های موثر، سبب شد تا صدای اعتراض  
بهمن، با سر دادن    ٧ بازنشستگان در تجمع  

و  "  شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "
رساتر از گذشته در  "  فرياد فرياد از اين همه بيداد "

 . سرتاسر ايران طنين انداز شد 

، سال  "فرياد فرياد از اين همه بيداد "طنين آوای  
هاست که در اجتماعات بازنشستگان شنيده می  
شود، بيدادی که نه فقط بر بام خانه بازنشستگان  
تامين اجتماعی، که سال های متمادی است بر بام و  
سفره کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم  

ظلم و ستمی که هزاران  .  ايران نشسته است 
بهمن،    ٧ بازنشسته زحمتکش در تجمعات سراسری  

متحد و يکپارچه برای رهايی از آن، همدل و هم  
اين هم آوايی بازنشستگان تامين  .  صدا شدند 

اجتماعی، زمانی به اوج رسيد که آنان در کنار  
،  "فرياد فرياد، از اينهمه بيداد "شعارهايی نظير  

ظلم و  "،  "کشورمون توگنجه، بازنشسته تو رنجه "
اندوختمون کجا  "،  "ستم کافيه، سفره هامون خاليه 
بازنشسته بيدار  "،  "رفت، به جيب زالوها رفت 

، يکی از فوری ترين  "است، از تبعيض بيزار است 
مطالبه و  .  و مبرمترين مطالبات خود را فرياد زدند 

شعارمان اين زمان،  "خواستی عمومی که در قالب  
بلندتر از هر زمان ديگری  "  معيشت است و درمان 

 . تجلی يافت 

بازنشستگان تامين اجتماعی، سال های متمادی ست  
که فريادشان از تنگناهای شديد اقتصادی و معيشتی  

آنان، سال هاست که به انحاء مختلف  .  بلند شده است 
بی عدالتی، تنگدستی و خالی شدن سفره هايشان را  

سال هاست، مطالبات آنان از جمله  .  فرياد می زنند 
بی  "  داشتن بيمه کارآمد "و  "  همسان سازی حقوقی "

سال هاست، خواست ها و  .  پاسخ مانده است 
مطالبات بر حق آنان، با وعده و وعيدهای توخالی  

دهه های  .  مسئوالن حکومتی مواجه شده است 
متمادی است که دولت جمهوری اسالمی در شنيدن  
و پاسخگويی به مطالبات آنان، خود را به کری و  

 . کوری زده است 

حال بر بستر اين بی توجهی مطلق چندين و چند  
ساله هيئت حاکمه ايران نسبت به معيشت و درمان و  
بهبود شرايط زندگی بازنشستگان تامين اجتماعی،  
آنان به تجربه دريافته اند که تحقق مطالبات شان،  
جز با حضور اعتراضی پر رنگ و پر شمار آنان  

 . در کف خيابان ها ممکن نخواهد بود 

چهار تجمع اعتراضی پر شور آنان در دو ماه  
نشان    -آنهم در دوران پر خطر کرونايی -گذشته  

روشنی از عزم و اراده سترگ بازنشستگان برای  
عزم و  .  تحقق مطالبات عاجل و ضروری شان است 

فقط کف خيابون، بدست  "اراده ای که با طنين شعار  
آذر کليد    ٢٣ ، با تجمعات سراسری  "مياد حقمون 
تکرار شد و اکنون    ٩٩ دی ماه    ٢١ و    ١۴ خورد، در  

بهمن، با بيان    ٧ در تجمعات سراسری و پرشکوه  
تجلی  "  شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "

 .  بيشتری يافته است 

در تأييد و حمايت تجمع سراسری بازنشستگان،  
سنديکای کارگران هفت تپه در اطالعيه خود ضمن  
اعالم پشتيبانی از اعتراض سراسری بازنشستگان  

بهمن ماه، دستهايمان را متحدانه    ٧ در روز  : "نوشت 
به هم گره خواهيم زد و يکصدا فرياد خواهيم زد،  

شادی، رفاه،  .  زندگِی شايسته و انسانی حق ماست 
آسايش، امنيت، تفريح، داشتن امکانات و معيشت  

برای يک زندگی مرفه همراه با استانداردهای  
بهمن ماه، دست در    ٧ روز  .   جهانی حق ماست 

دست هم برای رسيدن به خواست های مان تجمع  
خواهيم کرد تا يک بار ديگر نشان دهيم که ما  
خواستار جامعه ای عاری از ستم و استثمار، عاری  

 ".از تبعيض و نابرابری ها هستيم 

اعتراضات سراسری هفتم بهمن ماه، در شرايطی  
سازماندهی شد که هيئت حاکمه ايران نسبت به سه  
تجمع قبلی آنان، دست کم به شکل ظاهری نشان داد  
که برای اينگونه تجمعات اعتراضی اهميتی قائل  

گروه اتحاد  "اما با اعالم فراخوان  .  نيست 
برای انجام چهارمين تجمع سراسری  "  بازنشستگان 

دولت جمهوری اسالمی که تا پيش از  .  ورق برگشت 
اين، نسبت به مطالبات بازنشستگان خود را بی  
تفاوت نشان می داد، اينبار زنگ خطر را شنيد و در  
اقدامی توطئه آميز به مقابله با چهارمين فراخوان  
برگزاری تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامين  

خطر برگزاری چهارمين تجمع  .  اجتماعی برخاست 
سراسری، زمانی برای دولت جدی شد که چندين  
تشکل و گروه کارگری از جمله سنديکای شرکت  
واحد اتوبوس رانی تهران، سنديکای کارگران  
نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران با  
صدور اطالعيه های جداگانه ضمن حمايت از  
برگزاری تجمع اعتراضی کارافتادگان و  
بازنشستگان تامين اجتماعی، از خواست ها و  

 .مطالبات آنان نيز اعالم پشتيبانی کردند 

عزم و اراده مصمم بازنشستگان تامين اجتماعی در  
برگزاری گسترده چهارمين تجمع سراسری و اعالم  
پشتيبانی تشکل ها و گروه های کارگری از اين  
تجمع، دولت جمهوری اسالمی را بر آن داشت تا با  

خانه  "توسل به امکانات تشکل زرد و دولتی  
در ميان بازنشستگان  ترديد و انشقاق و دو  "  کارگر 

دلی ايجادکرده و از اين طريق، آنان را از حضور  
 .بهمن باز دارد   ٧ پر رنگ در تجمعات سراسری  

با صدور  "  خانه کارگر "لذا، تشکيالت حکومتی   
اطالعيه ای جداگانه، بازنشستگان تامين اجتماعی را  

. بهمن  فراخواند   ۶ به يک تجمع اعتراضی در روز  

و به  "  خانه کارگر "در پی فراخوان تشکل حکومتی  
رغم به کارگيری آنان از همه امکانات دولتی و  
تبليغات حکومتی برای انجام اين تجمع در عمل اما  
تنها جمعی از بازنشستگان تامين اجتماعی به همراه  
بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران و دو  

تجمع تهران در  .  شهر قزوين و زنجان تجمع کردند 
مقابل سازمان برنامه و بودجه و تجمعات محدود  
قزوين و زنجان نيز در مقابل استانداری شکل  

در تهران، دمحم نوبخت، رئيس سازمان  .  گرفت 
برنامه و بودجه با حضور و سخنرانی در جمع  
گروهی از بازنشستگان، حل مشکل آنان را به  

رسانه های  .  مجلس شورای اسالمی حواله داد 
حکومتی نيز با انتشار تصاوير و گزارش برگزاری  
اين تجمع دولتی و نيز با استفاده از تيترهايی همچون  

درهای باز سازمان برنامه و بودجه بر روی  "
باز است، با بزرگ نمايی صفوف  "  بازنشستگان 

تالش  "  خانه کارگر "بازنشستگان در تجمع دولتی  
کردند تا بازنشستگان تامين اجتماعی را از  

 .بهمن بر حذر دارند   ٧ برگزاری تجمعات سراسری  

اما با واکنش سريع، به  "  خانه کارگری ها "توطئه  
تشکل مستقل بازنشستگان تامين  "موقع و هوشيارانه  

تشکل مستقل بازنشستگان بعد  .  مواجه شد "  اجتماعی 
، با صدور يک اطالعيه  "خانه کارگر "از فراخوان  

چندين سال است  : "بهمن نوشت   ٣ تکميلی در روز  

که ما بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری  
بگيران تامين اجتماعی با فريادهای خود؛ خواهان  
افزايش حقوق و ديگر خواسته های برحق خود می  

در اين ميان، کسانی که خود را نمايندگان ما  .  باشيم 
می دانند با فريب و تزوير، هر روز در تالش بوده  
اند و هستند تا با شيوه هايی همچون نامه نگاری و  

ما ضمن  ...پتيشن، اعتراضات ما را خاموش کنند 
محکوم کردن اين اهداف نفاق افکنانه و استفاده  
ابزاری از بازنشستگان توسط خانه کارگر، اعالم  

بهمن شرکت    ٧ می داريم هرچه باشکوه تر در تجمع  
کرده و وحدت سراسری بازنشستگان، از  
کارافتادگان و مستمری بگيران رامستحکمتر  

ما در اين تجمع، يک صدا خواسته  .  خواهيم نمود 
افزايش حقوق  "های خودرا، که در راس آن ها  

 ". است، فرياد خواهيم زد " متناسب با نرخ تورم 

تشکل مستقل بازنشستگان تامين  "اطالعيه تکميلی  
هرچه  "و تاکيد مجدد آنان برای حضور  "  اجتماعی 

بهمن، نه تنها بازار    ٧ در تجمعات  "  با شکوه تر 
را از سکه انداخت،  "  خانه کارگری ها "فراخوان  

بلکه بازنشستگان و کار افتادگان و مستمری بگيران  
تامين اجتماعی در حرکتی هماهنگ، با شور و  
هيجان و يکپارچگی بيشتری در تجمعات سراسری  

حضوری پر رنگ و متحدانه  .  بهمن حضور يافتند   ٧ 
که به گواه همه گزارش ها و تصاويری که از  
اجتماع روز هفتم بهمن بازنشستگان تامين اجتماعی  

شهر ديگر انتشار يافتند،    ٢٠ در تهران و متجاوز ار  
بهمن بسيار باشکوه تر و پر    ٧ تجمعات سراسری  

 . صالبت تر از از سه اجتماع قبلی آنان برگزار شد 

وقتی توطئه گری دولت جمهوری اسالمی در راه  
در  "  خانه کارگری ها "اندازی تجمعات حکومتی  

تهران و چند شهر ديگر با شکست مواجه شد، مقابله  
بهمن در دستور کار هيئت    ٧ با اجتماعات سراسری  

يورش نيروی انتظامی به  .  حاکمه ايران قرار گرفت 
تجمع اعتراضی بازنشستگان در تبريز و ضرب و  
شتم آنان، نمونه ای از واکنش سرکوبگرانه  
جمهوری اسالمی نسبت به اجتماعات برحق  
بازنشستگان است که اين اقدام سرکوبگرانه دولت  
نيز با واکنش سريع تشکل های مستقل کارگری از  
جمله گروه اتحاد بازنشستگان، تشکل مستقل  
بازنشستگان تامين اجتماعی و سنديکای کارگران  

هجوم نيروی  "شرکت واحد  در محکوميت  
 .به تجمع بازنشستگان تبريز مواجه شد " انتظامی 

برگزاری موفقيت آميز تجمعات سراسری  
بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگيران  

بهمن و طرح مطالبات    ٧ تامين اجتماعی در روز  
آنان با شعارهای اعتراضی و افشاگرانه ، جملگی  

و  بيانگر عزم و اراده سترگ آنان برای پيگيری 
مطالبات برحقی که اکنون  .  تحقق مطالبات شان است 

به طور موجز در فوری ترين و عاجل ترين مطالبه  
شعارمان اين زمان، معيشت است و  "آنان يعنی  

 .، تجلی يافته است "درمان 

پوشيده نيست که وضعيت کنونی بازنشستگان تامين  
اجتماعی، آئينه تمام نمايی از سطح معيشت و  
مشقات زندگی اکثريت قريب به اتفاق کارگران و  

بازنشستگان  .  عموم توده های مردم ايران است 
تامين اجتماعی با سال ها تالش و کار و توليد،  
اکنون داشتن يک زندگی انسانی و شرافتمندانه فرياد  

بی ترديد برخورداری از رفاه و آسايش و  .  می زنند 
شادی، تفريح، آرامش و  .  امنيت، حق مسلم آنان است 

برخورداری از يک معيشت مناسب برای گذران  
يک زندگی خوب و بی دغدغه بخشی از حقوق  

با اين همه در حاکميت جمهوری  .  اوليه آنان است 
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٨از صفحه   

 شعارمان اين زمان، "

 "معيشت است و درمان

اسالمی، آنان نه تنها از داشتن يک زندگی خوب و  
مناسب در دوران بازنشستگی و کهولت سنی بی  
بهره اند، بلکه از حداقل های رفاه و آرامش و امنيت  

نه تنها  .  و شادی و تفريح نيز برخوردار نيستند 
معيشت و درمان شان به راه نيست، نه تنها تسهيالت  
و امکاناتی برای گذران حداقل های زندگی شان  
فراهم نيست، بلکه سفره شان تهی و درمان شان نيز  

معيشت و  .  با رنجی روزافزون، توامان شده است 
درمانی که اکنون به ساده ترين شکل موجود در بيان  

،  "شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "
 .  خالصه شده است 

پوشيده نيست تمام شعارهای افشاگرانه و مبارزاتی  
بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگيران  
تامين اجتماعی، ابزار و وسيله ای برای تحقق همين  

اينکه بازنشستگان مدام  .  شعار مطالباتی آنان است 
تا حق خود  "در تجمعات خود فرياد می زنند،  

، اين کدام حق است که  "نگيريم، از پا نمی نشينيم 
اينکه  .  آنان اين چنين مطالبه آن را فرياد می زنند 

بازنشستگان، در هر تجمع اعتراضی خود هر بار  
فقط کف  "پر طنين تر از پيش نهيب می زنند،  

، اين کدام حق است که  "خيابون، بدست ميآد حقمون 
در هر اجتماع آنان  "  پر طبل تر از حيات "اين چنين  

آيا غير از اين است که آنان  .  طنين انداز است 
برخورداری از يک معيشت و درمان مناسب را  

اينکه سنديکای کارگران  .  حق مسلم خود می دانند 
هفت تپه در اطالعيه حمايتی خود از برگزاری  

"بهمن نوشته است   ٧ تجمعات سراسری   شادی،  : 
رفاه، آسايش، امنيت، تفريح، داشتن امکانات و  
معيشت برای يک زندگی مرفه همراه با  

، همان مفهومی  "استانداردهای جهانی حق ماست 
ست که به روشن ترين وجه ممکن در بيان موجز  

تجلی  "  شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "
شعاری که در شرايط کنونی، مبارزه  .  يافته است 

برای تحقق آن، نه فقط برای بازنشستگان تامين  
اجتماعی، بلکه برای کارگران و عموم توده های  
مردم ايران به امری عاجل و ضروری تبديل شده  

در اين ميان اما جای يک پرسش کليدی خالی  .  است 
شعارمان اين  "و آن اينکه آيا طرح مطالبه  .  است 

، به تنهايی و بی  "زمان، معيشت است و درمان 
 توجه به شرايط سياسی حاکم بر جامعه کافی ست؟ 

تجربه صدساله مبارزات کارگران و توده های مردم  
ايران به روشنی نشان داده است که بدون کسب  
آزادی های سياسی، بدون رهايی از نظم طبقاتی  
موجود و در نهايت بدون کسب قدرت سياسی طبقه  
کارگر، رسيدن به شادی، رفاه، درمان، آسايش،  
امنيت، تفريح و در نهايت داشتن امکانات معيشتی  
مناسب برای يک زندگی مرفه، دست کم در ايران  

بيان  .  اگر نگوييم ناممکن، امری بسيار دشوار است 
روشن و صريح اين امر آيا بدان معناست که برای  

شعارمان اين زمان، معيشت است و  "تحقق مطالبه  
، نبايد مبارزه کنيم؟ بايد دست روی دست  "درمان 

بگذاريم و هرچه بيشتر در فقر و فالکت فرو رويم؟  
نه تنها اينگونه نيست، بلکه دقيقا  .  ابدا اينگونه نيست 

در شرايط کنونی برای تحقق  .  برعکس است 
، نه  "شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "

تنها بايد مبارزه کرد، نه تنها بيشتر از پيش بايد  
فقط کف  "جنگيد، نه تنها بايد بر شعار مبارزاتی  

جامه عمل پوشاند،  "  خيابون، بدست ميآد حقمون 
بلکه الزم و ضروری ست با بسيج گسترده  

بازنشستگان، کارگران و عموم توده های زحمتکش  
مردم ايران پيگيرتر و پر صالبت تر از هر زمان  

شعارمان اين زمان، معيشت  "ديگری برای تحقق  
، به مبارزه در کف خيابان ها روی  "است و درمان 

در اين کشاکش مبارزات روزانه، مهم اما اين  .  آوريم 
است که هرگز  فراموش نکنيم و بدانيم که مبارزات  

جاری کارگران، بازنشستگان تامين اجتماعی و  
شعارمان  "عموم توده های مردم ايران برای تحقق 

،  همواره با چشم  "اين زمان، معيشت است و درمان 
انداز رهايی سياسی و در هم آميختگی مبارزات  
کنونی با بر چيدن کامل نظم موجود معنا و مفهومی  

 .  انقالبی خواهد يافت 

 

  

 

 
 اطالعيه مشترک 

 

 !دستگيری های گسترده  در کردستان، ضرورت اقدام جمعی بر عليه آن 
 

طی دو هفته اخيرموج جديدی از دستگيری فعالين س�ي�اس�ی و اج�ت�م�اع�ی در ش�ه�ره�ای ک�ردس�ت�ان ت�وس�ط اداره  
ت�ن رس�ي�ده    ١٠٠ طبق گزارش ها تاکنون آمار دستگيرشدگان به  .  اطالعات رژيم براه افتاده و همچنان ادامه دارد 

دستگيری ها همراه با خشونت صورت گرفته و وسائل شخصی آنها از جمله لپ ت�اپ و م�وب�اي�ل و غ�ي�ره  .  است 
 . ضبط شده است 

... دستگيرشدگان ساکن شهرهای مهاباد، بوکان، مريوان، سنندج، ربط، سردشت، س�روآب�اد، پ�ي�رانش�ه�ر، ن�ق�ده و 

. ش�ده ارائ�ه ن�ک�رده اس�ت   ها و محل نگهداری افراد بازداش�ت    هستند و رژيم تاکنون هيچ دليلی برای اين بازداشت 

 . خ��ان��واده ه��ای دس��ت��گ��ي��رش��دگ��ان از س��رن��وش��ت و از م��ح��ل ن��گ��ه��داری ع��زي��زانش��ان ب��ی خ��ب��ر هس��ت��ن��د 

اين اقدامات در ادامه سياست ارعاب و تهديد رژيم در سراسر ايران، ه�م�زم�ان ب�ا اع�دام ه�ا و تش�دي�د فش�ار در  
صدور احکام طوالنی مدت برای بازداشت شدگ�ان س�ي�اس�ی در ب�ي�دادگ�اه    ، زندان ها بر فعالين سياسی و اجتماعی 

 . های رژيم است 

در مورد موج دستگيری های اخير در کردستان، رژيم سکوت اختيار کرده و از هرگونه اطالع رسانی س�ر ب�از  
اما واقعيت اين است که دليل اين دستگيری ها، صرفنظر از هر س�ن�اري�وي�ی ک�ه رژي�م در ح�ال س�ره�م  .  می زند 

بندی کردن آن باشد، از جمله اقدامات پيش�گ�ي�ران�ه در ب�راب�ر خ�ط�ر ب�ه ح�رک�ت درآم�دن ام�واج اع�ت�راض�ات و  
جمهوری اسالمی می داند که کردست�ان ب�ه دالي�ل م�خ�ت�ل�ف ي�ک�ی از ک�ان�ون ه�ای  .  نارضايت های مردمی است 

. فوران خشم و نفرت توده های مردم معترض خواهد بود، از اين رو به خيال خود می خواهد دست پ�ي�ش ب�گ�ي�رد 

به سراغ جوانان پر شور، فعالين و چهره های سرشناس جنبش های اجتماعی و حتی شهروندان ع�ادی م�ی رود  
. و به بهانه های واهی آنها را بازداشت می کند، تا از اين طريق فضای ترس و سکوت را بر جامعه ح�اک�م س�ازد 

مبارزات سياسی و اجتماعی در کردستان، طی سال های اخير عليرغم تهديدها و بگير و ب�ب�ن�ده�ا رون�دی رو ب�ه  
 .رشد داشته است و همين واقعيت در شرايط کنونی رژيم را بيش از پيش نگران کرده است 

اي�ران و ب�ه دل�ي�ل تش�دي�د      اش، به دليل ب�ه ق�ه�ق�را ب�ردن ج�ام�ع�ه   ساله   ۴٢ رژيم جمهوری اسالمی به دليل جنايات  
ه�ای م�ردم    داری، بيکاری، فقر، اعتياد و دهها آسيب اجتماعی دي�گ�ر، م�ورد ن�ف�رت ت�وده   سرمايه     مصائب جامعه 

اين رژيم  که از سايه خود نيز می ترسد، م�ی دان�د    . است و چنين رژيمی جز با سرکوب و کشتار امکان بقا ندارد 
اين رژيم از خشم انباش�ت�ه ش�ده  .  و اجتماعی گرفتار شده است   ، که در چه مخمصه ای از بحران سياسی، اقتصادی 

ب�ا ف�روک�ش ک�ردن ب�ح�ران ک�رون�ا،  . مردم آگاه است و می داند که چگونه کارد را به استخوان مردم رسانده است 
رژيم انفجار اين خشم را انتظار می کشد، از اين رو با تشديد فضای امنيتی تالش م�ی ک�ن�د وق�وع آن�را ب�ه ع�ق�ب  

امروز در کنار اعتصابات و اعتراضات کارگری ب�رای م�ط�ال�ب�ات  .  اما اين تالش ها ديگر بی فايده است  .بياندازد 
زنان مبارز، روشنفکران و هنرمندان پ�ي�ش�رو، وک�الی    ، روزمره، در سراسر ايران، فعالين کارگری، دانشجويان 

دادگستری و فعاالن محيط زيست، جسورانه، آش�ک�ارا در ب�راب�ر رژي�م ددم�ن�ش س�ي�ن�ه س�پ�ر م�ی ک�ن�ن�د و رن�ج  
ج�م�ه�وری اس�الم�ی ب�ه عَ�بَ�ث  .  دستگيری، زندان و شکنجه را بر خود هموار می سازند، اما از پای نمی نش�ي�ن�ن�د 

 .ميکوشد با اينگونه اقدامات، جامعِه بيدار شدهِ ايران را خاموش سازد 

. بايد جلو گسترش موج اين دستگيری ها را سد کرد و همزمان به ياری جوانان در بند جمهوری اسالمی ش�ت�اف�ت 

نبايستی اجازه داد انسان هايی که به خاطر فعاليت های مدنی، به دليل دفاع از ع�ق�اي�د و ب�اوره�ايش�ان، ب�ه خ�اط�ر  
اعتراض به نابرابری و تبعيض، يا حتی بدون دليل و تنها به خاطر مرعوب ساختن ديگران، به زندان اف�ت�اده ان�د،  

 . خود را تنها احساس کنند 

پژواک صدای اعتراض مردم در بيرون زندان ها، نيروی مقاومت و اراده زندانيان سياسی در پش�ت م�ي�ل�ه ه�ای  
ضروری است خواست آزادی فوری همه دس�ت�گ�ي�رش�دگ�ان روزه�ای اخ�ي�ر و  .  زندان را صد چندان خواهد کرد 

در اين روزها ب�وي�ژه ض�روری اس�ت ک�ه خ�ان�واده  .  آزادی کليه زندانيان سياسی، به خواستی توده گير تبديل شود 
در اعتراض آنها به دستگيری ها و در ت�الش آن�ه�ا ب�رای کس�ب اط�الع از  .  های دستگيرشدگان را تنها نگذاريم 
در خارج کشور نيز بايد با انجام اقداماتی که با شرايط شي�وع ک�رون�ا ام�ک�ان  .  سرنوشت عزيزانشان شريک شويم 

ج�ري�ان�ات س�ي�اس�ی  .  پذير باشد، جمهوری اسالمی را برای آزادی فوری بازداشت شدگان، ت�ح�ت فش�ار ب�گ�ذاري�م 
ترقی خواه، اتحاديه های کارگری، شخصيت ها و چهره های خوشنام بين المللی، فعاالن حق�وق بش�ر م�ی ت�وان�ن�د  

 .در متن يک کمپين سراسری با ما همراه شوند 

 !کليه زندانيان سياسی، بدون قيد و شرط آزاد بايد گردند 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 ٢٠٢١ ژانويه   ٢۵   -!زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

 
حکمتيست، سازمان راه    -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 

 .تو هسته اقلي ) اقليت (کارگر، سازمان فداِئيان  
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 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

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

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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شعارمان اين زمان، "
 "معيشت است و درمان

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

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

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

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

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

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

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

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

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس

 . برگزار شد 

از ويژگی های اين دوره از تجمعات اعتراضی  
بهمن، وحدت و    ٧ بازنشستگان، خصوصا تجمع   

يگانگی بيشتر، حضور پر شمار زنان فعال در  
اعتراضات اخير، افزايش پشتيبانی گروه ها و تشکل  

مطالبات و    های کارگری، فرهنگی و دانشجويی از 
سازماندهی نسبتا خوب  .  تجمعات بازنشستگان بود 

اعتراضات کنونی در اغلب شهرها و به طور  
اخص بکارگيری بلندگوهای دستی همراه با انبوه  

 "شعارمان اين زمان، معيشت است و درمان "

بازنشستگان تامين اجتماعی در دو ماه گذشته با  
فقط کف خيابون، بدست مياد حق  "شعار محوری  

، چهار تجمع اعتراضی در مقياس سراسری  "مون 
اولين تجمع اعتراضی آنان در  .  برگزار کرده اند 

  ٧ و چهارمين تجمع آنان نيز روز    ٩٩ آذر    ٢٣ تاريخ  
بهمن  به طور همزمان در سراسر کشور برگزار  

تهران، کرج، قزوين، مشهد، اهواز، اراک،  .  شد 
ساری، خرم آباد، ايالم، رشت، اصفهان، تبريز،  
کرمان، سنندج، کرمانشاه، شوش، نيشابور، دزفول،  
يزد و همدان از جمله شهرهای بودند که صدای  
اعتراض بازنشستگان پر شکوه تر از تجمعات قبلی  

 . طنين انداز شد 

بهمن که از سوی    ٧ فراخوان تجمعات اعتراضی  
تشکل های مستقل بازنشستگان و با حمايت ده ها  
نهاد کارگری، دانشجويی و فرهنگی اعالم شده بود،  
با حضور پر شمار تعداد زيادی از بازنشستگان، از  
کارافتادگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی در  
تهران مقابل وزارت کار و تامين اجتماعی و در  

شهر ايران در مقابل ادرات دولتی    ٢٠ بيش از  


