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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

 
موج چهارم کرونا، ضرورت 

 واکسيناسيون فوری و همگانی 

 
، آنهم از گونه جهش يافته ١٩موج چهارم کوويد 

آن، بخش های وسيعی از کشور را فرا گرفته 
ويروس کرونای جديد، چه نوع انگليسی و .  است

چه نوع ايرانی آن با سرعت انتقال و قدرت مرگ 
 ١٣آوری چند برابر ويروس قبلی، تا کنون در 

در اين ميان، .  استان کشور مشاهده شده است
وضعيت استان خوزستان حادتر از بقيه مناطق 

شهرهای استان خوزستان هم اينک .  کشور است
آمار .  برای چهارمين بار يکسره قرمز شده اند

مبتاليان و فوتی های کرونا دوباره سير صعودی 
مورد جديد  ٢٠۶هزار و  ٨شناسايی .  گرفته اند

نفر در روز  ٩۴و جان باختن  ١٩مبتال به کوويد 
اسفند، اولين نشانه های شيوع موج  ٧پنجشبه 

با شکل گيری .  جديد کرونا در ايران است
وضعيت موجود، مسئوالن ستاد مقابله با کرونا، 
از ممنوعيت سفر به چهار استان و هفت شهر 

استان های خوزستان، .  گردشگری خبر داده اند
گيالن، مازندران و گلستان همراه با شهرهای 
مشهد، شيراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، 
کيش و قشم از جمله مناطقی هستند که ورود و 

 . خروج به اين مناطق ممنوع اعالم شده است

به رغم تشديد مجدد بحران کرونا در ايران، 
دولت اما همچنان نسبت به جان و سالمت و 

، پس از آن که گروه ٩٩اسفند  ۴روز دوشنبه، 
برانی که در منطقه صفر  بزرگی از سوخت

شهرستان سراوان، خواهان "  آسکان"مرزی 
عبور از مرز بودند، پس از دو روز انتظار و به 
پايان رسيدن غذا و آب، به اعتراض برخاستند، 
نيروهای سپاه پاسداران به روی آنان آتش 

شدگان و زخميان هنوز  آمار دقيق کشته.  گشودند
روشن نيست، اما کمپين فعالين بلوچ، تاکنون از 

ها  نفر و زخمی شدن ده ١۶کم  کشته شدن دست
در يکی از ويدئوها، يکی از .  نفر خبر داده است

 ٣٧شدگان را  افراد حاضر در محل تعداد کشته

 .کند نفر اعالم می

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

٧درصفحه   

 مارس ٨گرامی باد 

 روز جهانی زن

 ٩١٠شماره  ٩٩اسفند    ١١ –سال  چهل و دوم 

 من اگر بنشينم، تو اگر بنشينی، چه کسی برخيزد؟

 *چه کسی با دشمن بستيزد؟ 

آموزی، مدارس  خدماتی، نهضت سواد
دبستانی از جمله معلمانی  غيرانتفاعی و پيش

هستند که نسبت به وضعيت شغلی خود بارها 
حقوق و دستمزدهای .  اند دست به اعتراض زده

بسيار ناچيز و وضعيت استخدامی دو موضوع 
 .اعتراضی اين گروه از معلمان است

، علی الهيارترکمن معاون )اسفند ۵(دو روز بعد 
ريزی و توسعه منابع آموزش و پرورش  برنامه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

مارس روز جهانی زن در شرايطی فرارسيده  ٨
ستيز جمهوری  است که رژيم ارتجاعی زن

ترين ستم را بر زنان ايران  اسالمی که وحشيانه
های ژرف،  اعمال کرده است، در چنگال بحران

واپسين روزهای حيات ننگين خود را سپری 
اعتراض و مبارزات مردم ايران، .  کند می

رغم  به.  گذارد ای رژيم را آرام نمی لحظه
گری جمهوری اسالمی در سرکوب مردم  وحشی

درپی  ايران، مبارزات در اشکال تعرضی، پی
روزه  های شهرهای ايران همه خيابان.  ادامه دارد

شاهد راهپيمايی و تظاهرات، اعتصابات و 
تجمعات اعتراضی  کارگران و زحمتکشان، 
زنان و جوانان،  به فقر، گرانی، بی حقوقی و 

ای  به درجه  اوضاع سياسی جامعه.  استبداد است
برای سرنگونی رژيم فراهم است که از هر 

 داران و پايه سرمايه دعاوی بی

 نياز مبرم  مبارزه متشکل برای تحول مزدی 

 نقش فعال و پيشتاز زنان ،

 های اجتماعی کنونی ايران در جنبش 

با "  التدريسی حق"يکشنبه سوم اسفند، معلمان 
در "  اگر اصلح نبوديم، سر کالس نبوديم"شعار 

برابر مجلس اسالمی دست به تجمع زده و نسبت 
و "  التدريس حق"به عدم استخدام معلمان 

در .  برگزاری آزمون استخدامی اعتراض کردند
همين روز معلمان خريد خدمتی نيز در اعتراض 
به پايين بودن دستمزدهای خود دست به تجمع 

 . زدند

(التدريسی حق"معلمان  ، خريد )شاغل و آزاد" 

 آموزش و پرورش به شيوه حکومت اسالمی

کشتار فجيع مردمی که  
 شان نان و کار است   خواست 

 

 

اطالعيه شورای همکاری 
 نيروهای چپ و کمونيست

از خيزش مردم زحمتکش 
 !سراوان حمايت کنيم

 

 

 اطالعيه مشترک درباره 

 تعيين حداقل دستمزد

  ١٢درصفحه 



 ٢ ٩١٠شماره   ٩٩اسفند   ١١    2

١از صفحه   

 موج چهارم کرونا، 

 ضرورت واکسيناسيون فوری و همگانی 

۶درصفحه   

. زندگی توده های مردم ايران بی توجه است

روند واکسيناسيون به کندی پيش می رود و نشانه 
هايی هم از اراده دولت برای انجام يک ساز و 
کار جدی جهت واکسيناسيون سريع، عمومی و 

با گذشت سه .  رايگان در کشور مشاهده نمی شود
ماه از شروع واکسيناسيون در مقياس جهانی، 
دولت جمهوری اسالمی هنوز کمترين رغبتی در 
شتاب دادن به امر واکسيناسيون از خود بروز 

بی توجهی دولت نسبت به خريد .  نداده است
واکسن های معتبر و مورد تاييد سازمان بهداشت 
جهانی، کار را به جايی رسانده است که اگر 
نگوييم روند واکسيناسيون متوقف شده است، به 
جرأت می توان گفت که به صورت الک پشتی 

اينکه در اغلب کشورهای جهان، .  پيش می رود
 ١٩ميليون ها نفر موفق به تزريق واکسن کوويد 

شده اند، ولی در جمهوری اسالمی طبق آمار 
هزار نفر از کادر درمانی و  ١٠٠رسمی فقط 

پزشکی کشور در مرحله نخست با واکسن 
اسپوتنيک روسی واکسينه شده اند، خود مويد 
همين بی توجهی کامل دولت نسبت به امر 

. واکسيناسيون عمومی و رايگان در ايران است

مرحله دوم واکسيناسيون عمومی نيز از ششم 
اسفند آغاز شده که مطابق اعالم دولت قرار است 
واکسيناسيون کارکنان ساير بخش های پر خطر 
دربخش درمان، اورژانس ها، جانبازان شيميايی 
و افرار مقيم آسايشگاه های سالمندان و معلوالن، 
کارکنان آزمايشگاه ها و افرادی که در غسالخانه 

 . ها فعاليت می کنند در اين دوره انجام شود

حال در چنين وضعيتی از بی رغبتی و بی 
مسئوليتی دولت در امر واکسيناسيون عمومی ، 
گزارش ها از پيک چهارم کرونا و پر شدن 
ظرفيت بيمارستان ها در بعضی از مناطق کشور 

فرهاد .  از جمله استان خوزستان خبر داده اند
سلطانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 

"جندی شاپور اهواز گفته است آمار مراجعه : 
کنندگان و بيماران بيش از ظرفيت بيمارستان ها 
است به همين دليل کادر درمانی بيمارستان های 

بر اساس ".  اهواز جوابگوی بار مراجعان نيست
گزارش های منتشره وضعيت استان خوزستان 
آنچنان حاد و بحرانی است که هفته گذشته 
آمبوالنس ها به طور هماهنگ در سطح شهر 
اهواز آژيرهايشان را به صدا در آوردند تا مردم 
را نسبت به گسترش شيوع گونه جهش يافته 

 . کرونا هشدار دهند

محمود علوی، رئيس مرکز بهداشت خوزستان 
نيز، در مصاحبه با ايسنا با اشاره به سهم باالی 
خوزستان از بيماران شناسايی شده مبتال به گونه 

"جهش يافته نوع بريتانيايی گفته است جز با : 
تعطيلی کامل استان خوزستان نمی توانيم 

 ". وضعيت را کنترل کنيم

با اين همه، دولت و استانداری خوزستان طبق 
روال يک سال گذشته موضوع تعطيلی و 
قرنطينه استان خوزستان را به هيچ گرفته و فقط 

با اعالم ممنوعيت سفر به اين استان برای ساکنان 
ديگر مناطق و ممنوعيت خروج ساکنان 
خوزستان به بيرون از اين استان موضوع را سر 

 . هم بندی کرده اند

، البته فقط ١٩شيوع ويروس جهش يافته کوويد 
مختص به استان خوزستان نبوده و اکنون مناطق 
ديگری از کشور نيز به ويروس جهش يافته 

وزارت بهداشت، با انتشار .  کرونا آلوده شده اند
استان کشور به گونه  ١١گزارشی از آلودگی 

بر اساس اين .  يافته کرونا خبر داده است جهش
 ٧شنبه  يافته تا روز پنج گزارش، ويروس جهش

های سيستان و بلوچستان،  اسفند، در استان
هرمزگان، فارس، خوزستان، ايالم، مرکزی، 
تهران، قزوين، البرز، گيالن و آذربايجان غربی 

ويروسی که برای اولين بار .  مشاهده شده است
در بريتانيا مشاهده شد و عمدتا از مرزهای عراق 

استان فوق،  ١١در کنار .  وارد ايران شده است
های علوم پزشکی قم و اصفهان هم از  دانشگاه

مشاهده اولين موارد ابتال به نوع جهش يافته 
 . کرونای بريتانيايی در اين دو استان  خبر داده اند

حال در چنين وضعيتی، که ابرهای سياه افزايش 
مرگ و مير ناشی از موج چهارم پاندمی کرونا 
سراسر آسمان ايران را فرا گرفته است، نگرانی 
و التهاب، همراه با گسترش انتقادات و 
اعتراضات نسبت به بی عملی دولت جمهوری 
اسالمی هم در ميان اليه هايی از درون نظام و 
هم در ميان کادر پزشکی و توده های مردم باال 

 . گرفته است

نبستن مرزهای ايران و عراق و عدم ممنوعيت 
ورود و خروج زائران حزب اللهی به کربال و 
نجف از طريق مرزهای جنوبی کشور که عامل 
اصلی ورود کرونای جهش يافته انگليسی از 
عراق به خوزستان و ديگر مناطق کشور شده 
است، از جمله موضوعاتی است که حتی صدای 
اعتراض وزير بهداشت جمهوری اسالمی را هم 

 .در آورده است

 

من وزير خبر ندارم "سعيد نمکی با بيان اينکه 
در طول اين سرزمين چه کسی از کجا وارد يا 

، "خارج می شود، چگونه می توانم مديريت کنم
هشدار داده و "  مرحله طغيان بيماری"نسبت به 

کسانی که مرزها را با وجود دستور "گفته است،
، همان افرادی هستند که "رئيس جمهوری نبستند

و باعث افزايش "  آتش جديد را برافروختند"
ورود ويروس جهش يافته کرونا به ايران شده 

 . اند

در اين ميان، انتشار گزارش هايی از خريد و 
فروش گسترده تست جعلی سالمت کرونا در 
مرزهای جنوبی ايران و عراق، از جمله 
خبرهايی بوده است که در روزهای گذشته 
بازتاب وسيعی در شبکه های اجتماعی داشته 

 .است

در چنين وضعيتی که نگرانی و التهاب از موج 

، از هر سو باال گرفته ١٩جديد پاندمی کوويد 
است، در شرايطی که همه نگاه های متوجه بی 
عملی و بی کفايتی دولت در امر واکسيناسيون 
سريع و همگانی است، حسن روحانی و وزير 
بهداشت کابينه او با يک حرکت فرار به جلو 
تالش کرده اند تا بر بی کفايتی و ناتوانی دولت 
در مهار ويروس کرونا سرپوش گذاشته و از 
موضع طلبکارانه مردم را به دليل عدم استفاده از 
ماسک و پروتکل های بهداشتی عامل اصلی 

 .شيوع ويروس کرونا در ايران معرفی کنند

وزير بهداشت جمهوری اسالمی، که همواره با 
اجرای سياست های ايمنی جمعی مورد نظر 
دولت همراه بوده است، وزيری که خود يکی از 
عامالن اصلی تشديد پاندمی کرونا و فرستادن 
شمار بسياری از توده های مردم ايران به قتلگاه 
کرونا بوده است، اکنون از سر استيصال و 
ناتوانی در امر مقابله با شيوع کرونا، به مردم 

اگر ماسک نزنيد، عزا و "هشدار می دهد، 
عروسی را با تجمع برگزار کنيد، دورهمی ها را 
ادامه دهيد، اجالس های بزرگ برگزار کنيد، در 
سالن های دربسته جشنواره برگزار کنيد و دور 
هم جمع شويد و مراکز خريد را در نزديکی عيد 

 ". پر کنيد، ما حريف اين بيماری نمی شويم

وزير بهداشت جمهوری اسالمی، که خود همواره 
يکی از پايه های اصلی دولت برای برگزاری 
پرشکوه مراسم دهه محرم و ديگر ايام مذهبی 
بوده است، وزيری که اکنون می بايست تمام 
سعی و کوشش خود را در تامين و تسريع امر 
واکسيناسيون عمومی به کار می گرفت، پيش از 

پوشيد و در همصدايی "  سرباز واليت"اين لباس 
با خامنه ای دستور ممنوعيت ورود واکسن های 
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی، نظير فايزر، 

اکنون اما که .  مادونا و اکسفورد را صادر کرد
موج جديد کرونا تمام خوزستان را فرا گرفته و 
شهرهای اين استان در وضعيت کامال قرمز قرار 

موج جديد "  آتش افروزان"گرفته اند، ديگران را 
کرونا معرفی کرده و به مردم هشدار داده است 

باعث  است  ممکنرفتن به کربال و نجف "که 
 ". خيز جديد بيماری در استان های مرزی شود

ترديدی نيست، باز گذاشتن مرزهای کشور، 
نزدن ماسک، دورهمی های جمعی در عزا و 
عروسی و ديگر عواملی که وزير بهداشت بر آن 
ها انگشت گذاشته است، در گسترش شيوع 
ويروس کرونا موثر بوده و هستند، اما آنچه مسلم 

متهم يا مجرم .  ايت مقصر اصلی مردم نيستند
. اصلی، خود دولت و هيئت حاکمه ايران است

حاکميتی که از همان ابتدا با جعل اخبار و پيشبرد 
، شرايط "ايمنی گله ای"سياست کشتار جمعی 

. پاندمی کرونا را در سراسر ايران فراهم ساخت

مقصر اصلی نظام جمهوری اسالمی است که 
مرزهای کشور را باز گذاشت، مجرم دولت است 
که بدون تامين معاش مردم، از آنان خواست که 
از خانه ها خارج نشوند، بدون توزيع ماسک، 
ژل و ديگر مواد پاک کننده مردم را راهی کار و 
کارخانه و خيابان و مترو کرد، دِر مساجد و 
زيارتگاه ها را باز گذاشت و آنگاه که کار از کار 
گذشت و ويروس کرونا در سرتاسر ايران پخش 

 زنده باد سوسياليسم 
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١١درصفحه   

١از صفحه   
 ٧١دسترسی اهالی اين استان به آب آشاميدنی 

) تر از ميانگين کشوری درصد کم ٢٠(درصد 

سيستان و بلوچستان دارای کمترين نرخ .  است
های  مشارکت اقتصادی، کمترين سهم از کارگاه

به گفته نماينده زاهدان (توليدی، نرخ بيکاری باال 
. است)  درصد ۶٠تا  ۴٠معادل  ٩٩در خرداد 

های تخريبی کشور و نيمی از  يک سوم کالس
مدرسه  ۴٠٠مدرسه از  ٢٠٠(مدارس کپری 

پيش از شيوع .  در اين استان قرار دارند)  کپری
آموزان  درصد از کل دانش ٢۴کرونا، حدود 

  ٩٧  –  ٩٨بازمانده از تحصيل در سال تحصيلی 

 ١١تا  ۶و يک پنجم کودکان بازمانده از تحصيل 

ساکن  ١٣٩٨تا  ١٣٩۵های  ساله در فاصله سال
 ١٢اين استان بودند و نرخ باسوادی در حدود  

از ميان اين .  تر از ميانگين کشوری بود درصد کم
آموزان، پس از شيوع کرونا، به گفته يکی  دانش

درصد به  ۵٣از مقامات آموزش و پرورش، 
 .دسترسی ندارند" شاد"سامانه 

درصد جمعيت استان زير خط  ٧٠گذشته از آن، 
 ۴٣/    ۵جمعيت روستايی و  درصد٧۶/    ۴(فقر 

قرار دارند، نرخ اشتغال )  درصد جمعيت شهری
از سويی ديگر، .  است)   درصد ۶۴(غير رسمی 

ها  ها و عدم تأمين اجرای طرح در پی خشکسالی
رسانی، روستانشينان ممر درآمد خود را از  آب

دست داده و به ناچار به مهاجرت به شهرهای 
های ديگر و سکونت در حاشيه  اين استان يا استان
های به اصطالح غيررسمی  گاه شهرها و سکونت

نشينی برای نمونه در زاهدان مرکز  نرخ حاشيه(
. اند شده)  درصد ۵٠درصد و در چابهار ۴٠استان

های تأمين معيشت شماری  صيادی از ديگر روش
هزار صياد  ٢۵در حدود (از مردم اين استان 

های اخير با  است که در سال)  دائمی و فصلی
های صيد ترال چينی با همدستی  فعاليت کشتی

، ٩٩طبق گزارشی در مهر ماه (شرکای ايرانی 
اين منبع )  کشتی ترال تنها در دريای موکران ٩٠

در سال .  معيشت مردم نيز به مخاطره افتاده است
عمران و "، مقامات رژيم مدعی شدند برای ٩٧

نظير  يکی از مواهب بی"سواحل مکران، "  آبادی
، عالوه بر اعتبار مصوب در مجلس، "خدادادی

ميليارد تومان از دفتر رهبری تخصيص  ۶٣
های  ای که صرف ساخت پايگاه بودجه.  يابد می

 .نظامی شد

سيستان و بلوچستان، استانی است با امکانات 
های اقتصادی به نفع  پرشمار برای اجرای طرح

مردم محروم اين استان، اما تنها هدف جمهوری 
امنيتی   –های اقتصادی  اسالمی، از اجرای طرح

در اين استان مرزی، غارت و چپاول و سرکوب 
های بيکار و فقير اين  افزايی توده و محروميت

 .استان است

سال گذشته، در کنار گسترش و تعميق  ۴٢در 
های مليتی و  فقر و محروميت و اعمال تبعيض

های گوناگون عرصه  دينی، رژيم همواره به بهانه
های ساکن اين استان  را بر زندگی و معيشت بلوچ

از سويی با استمرار فقر و .  تر کرده است تنگ
زند و  های اجتماعی دامن می بيکاری، بر آسيب

ای برای  ها را بهانه از سوی ديگر همين آسيب
طی .  دهد تر و قتل عام آنان قرار می سرکوب بيش

های پرشماری به اتهاماتی  ساليان متمادی، بلوچ
های  وابستگی به گروه"، "قاچاق"چون   هم

، "های مسلح مرزی عضويت در گروه"، "سلفی
های امنيتی ديگر اعدام  و اتهام"  تروريسم"

موسوم به طرح "  مرزنشين سيستان و بلوچستان
، سپاه پاسداران اين ٩٧در سال .  است"  رزاق"

سازماندهی فروش "طرح را به ظاهر برای 
به وزارت کشور "  سوخت در مناطق مرزی

ارائه کرد و وزارت کشور نيز موافقت خود را 
طبق اين طرح به افرادی که سپاه .  اعالم نمود

کرده "  ها را تأييد شناسايی و فقر آن"ها را  آن
گيرد تا بدون  بری تعلق می باشد، کارت سوخت

سپاه .  منع قانونی به آن سوی مرز سوخت ببرند
مدعی است هدف از اين طرح، ايجاد اشتغال در 
مناطق مرزی است، اما در واقعيت هدف اين 
طرح، انحصار فروش سوخت در دست سپاه و 

گر به  گر و غارت دستيابی اين نيروی سرکوب
عالوه بر .  سودهای سرشار ناشی از آن است

کيلومتری مرز، از شروط  ٢٠اقامت در شعاع 
بری، عضويت يک نفر از  صدور مجوز سوخت

ی صاحب يک کارت سوخت در   هر پنج خانواده
ها و  بانی در پاسگاه بسيج عشايری و ديده

حفاظت از "های مرزی برای به اصطالح  برجک
در حالی که ساالنه بسياری از .  است"  مرزها

. دهند مرزبانان بومی جان خود را از دست می

تر از يک درصد از جمعيت  نخست آن که کم
کيلومتری مرز زندگی  ٢٠بلوچستان در فاصله 

کنند و با نرخ باالی بيکاری در بلوچستان،  می
سازی صدها هزار تن  اين شرط به معنای محروم

بران شهرها و روستاهای دورتر از  از سوخت
دوم، آن که سپاه قصد .  تنها منبع درآمدشان است

های مرزنشين را با تطميع در خدمت  دارد بلوچ
ها  اهداف ارتجاعی خود قرار دهد و حتا از آن

در .  سپری برای حفظ جان نيروهای خود بسازد
قوانين نظارتی شيالتی سيستان "طرح موسوم به 

يعنی .  نيز مشابه اين طرح اجرا شد"  و بلوچستان
های  آن که ارائه مجوز صيد و سوخت به قايق

ماهيگيری به افراد وابسته به سپاه محدود شد، آن 
ها با سپاه  های آن ها و قايق هم به شرطی که لنج

در حمل اسلحه به يمن و قاچاق سوخت و مواد 
مخدر به برخی کشورهای آفريقايی همکاری 

 .کنند

بران بلوچستان را تحت  سپاه پاسداران که سوخت
کند، همان نيرويی  کشتار می"  قاچاقچی"عنوان 

است که مقامات رژيم بارها از آن به عنوان 
" دولت با تفنگ"و "  برادران قاچاقچی خودمان"

های اقتصادی  نيرويی که تمامی طرح.  اند نام برده
را به دست گرفته و با امنيتی کردن مناطق 

ها و  ای از اسکله ی گسترده مختلف کشور، سامانه
ها پديد آورده و در واردات و  ها و فرودگاه گمرک

انواع )  قاچاق(صادرات رسمی و غيررسمی 
کاالها دست دارد، از مواد مخدر و اسلحه و ارز 

 ...گرفته تا تلفن همراه و

هايی  ، از جمله طرح"رزاق"اگر طرح اخير 
است که بار ديگر خشم مردم بلوچ را برانگيخته 

تر و  های بس عميق است، اما اين خشم ريشه
 .تری دارد درازمدت

 ٧٧۵ميليون و  ٢استان سيستان و بلوچستان 

 ۵١/    ۵(هزار نفر جمعيت دارد که بيش از نيمی 

ها بدون دسترسی به حداقل خدمات  از آن)  درصد
شاخص .  عمومی در روستاها سکونت دارند

بران در اعتراض  های سوخت  روز بعد، خانواده
به اين جنايت برابر ساختمان فرمانداری اين 
شهرستان تجمع کردند، اما اين بار نيز پاسخی 

در نتيجه مردم .  شان نشد جز گلوله نصيب
خشمگين به فرمانداری هجوم برده و آن را 

ها به  پس از آن درگيری.  تسخير کردند
های سراوان کشيده شد و معترضان  خيابان

 .خودروهای مأموران کالنتری را به آتش کشيدند

در روزهای بعد، اعتراضات به ساير شهرهای 
اين استان، از جمله زاهدان، ايرانشهر و بخش 

مردم در شهرهای .  جکيگور گسترش يافت
حداقل دو .  مختلف به مراکز حکومتی حمله کردند

پاسگاه در زاهدان، يک پايگاه بسيج و بخشداری 
همچنين در چندين شهر نيز .  کورين اشغال شدند

در حمايت از اعتراضات سراوان، کسبه با بستن 
از آن گذشته، .  ها دست به اعتصاب زدند مغازه

معترضان در چند شهر با آتش زدن الستيک، 
معترضان .  محورهای ترانزيتی را مسدود کردند

های نيروهای انتظامی  در روزهای بعد به پاسگاه
حمله کردند در سوران يک کيوسک نيروهای 

. انتظامی و يک پايگاه سپاه به آتش کشيده شدند

رژيم نيز عالوه بر گسيل نيروهای ضد شورش و 
های ديگر،  يگان ويژه سرکوب از شهرها و استان

برای جلوگيری از انتشار اخبار اعتراضات و 
های  نحوه سرکوب مردم، به قطع اينترنت تلفن

همراه و اختالل گسترده در اينترنت خانگی دست 
مزدوران رژيم، گذشته از دستگيری .  زد

معترضان در روستاها و شهرها، شماری از 
مجروحان اين حوادث را با ضرب و شتم در 

طبق گزارشات تا .  ها بازداشت کردند بيمارستان
اسفند، به رغم برقراری جو  ٨روز جمعه، 

های گسترده در برخی از  امنيتی شديد و سرکوب
شهرهای اين استان، اعتراضات، هرچند پراکنده، 

 . ادامه داشتند

مقامات محلی در ابتدا، تيراندازی از سوی 
بران را انکار  مزدوران سپاه به سوی سوخت

کردند و آن را به مأموران پاکستانی نسبت دادند، 
. کند ادعايی که تصاوير ويدئويی آن را رد می

سپس با گسترش اعتراضات، آنان معترضان را 
ناميدند، باز هم "  افراد مسلح"و "  معاند و اشرار"

: کشند ويدئوها، روايت ديگری را به تصوير می

سالح، اما خشمگين از جنايتی که بر  مردمی بی
ها رفته و اعتراضاتی که از سوی مزدوران  آن

 .گيرند مسلح رژيم، با گلوله پاسخ می

بار  درآمد، اما بسيار مرگ شغلی کم"  بری سوخت"
ترين علت مرگ و مصدوميت  بيش.  است

بران، تيراندازی نيروهای مرزبانی و  سوخت
بران  امری که منحصر به سوخت.  سپاه است

نيست، بلکه بارها از شليک مستقيم به سوی 
بری و قتل افراد  های مظنون به سوخت اتومبيل

 . هايی منتشر شده است نيز گزارش

بری تا پيش از اين، به رغم  با وجودی که سوخت
بران توسط  ها تن از سوخت قتل ساالنه ده

مرزبانان جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
شد، به باور فعالين بلوچ، سرکوب اخير  تحمل می

کنونی ناشی از قصد سپاه برای اجرای طرح 
بران  امنيتی معيشتی سازماندهی سوخت"

 من اگر بنشينم، تو اگر بنشينی، 

 *چه کسی برخيزد؟ چه کسی با دشمن بستيزد؟
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١از صفحه   

زنان .  گردد ای حريق شورش و قيام برپا می جرقه
ايران که تحت حاکميت جمهوری اسالمی تمام 

تر و  شده است، فعال ها پايمال حقوق آن
تراز هر زمان ديگر در اين مبارزات  راديکال

نقشی که .  کنند آفرينی می حضور دارند و نقش
های اعتراضی کنونی  زنان در جنبش

اند، حاصل تجربه بيش از چهار دهه  گرفته برعهده
ای است که در اشکال مختلف عليه رژيم  مبارزه

ستيز جمهوری اسالمی ادامه يافته  ارتجاعی زن
 .  است

در سراسر دورانی که دولت دينی جمهوری 
اسالمی در ايران مستقرشده است، زنان همواره 
عليه بی حقوقی، تبعيض، نابرابری و ستم، عليه 

های ارتجاعی زن ستيزانه رژيم حاکم ،  سياست
اين مبارزه اشکال بسيار متنوعی . اند مبارزه کرده

از مبارزه عليه مناسبات .  به خود گرفته است
اسالمی مردساالر، تا مقاومت و -خانواده سنتی

مبارزه عليه قوانين و مقررات ارتجاعی دولت 
دينی در کوچه، خيابان و محل کار، از مبارزه و 
مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، اين 
مبارزه در ابعادی به وسعت سراسر ايران در 

 . جريان بوده است

اگر نظری کوتاه به تمام اين دوران بيندازيم، 
سراسر آن سرشار از مبارزه و مقاومت زنان 

هنوز چند روزی از به قدرت رسيدن هيئت .  است
حاکمه جديد در ايران نگذشته بود که در پی 

از فردا بايد بانوان باحجاب «دستور خمينی 
ها  ده »ها حاضر شوند اسالمی در وزارتخانه

هزار تن از زنان در واکنش به تحميل حجاب 
 ١٣۵٧مارس  ٨روز از  ۵اجباری به مدت 

آزادی "ای را با شعارهای  تظاهرات پردامنه
جهانی است، نه شرقی ، نه غربی 

برابری، برابری، نه چادر،  نه "،"است
" مانيم ما زنان ايرانی در زنجير نمی"، "روسری

يا "، "معناست بدون رهايی زن، انقالب بی"  ، 
برپا کردند و رژيم را به "  مرگ يا آزادی

نشينی رژيم  در پی اين عقب.  نشينی واداشتند عقب
، زنان آگاه برای سدکردن تعرضات بعدی 

های  های زنان و سازمان ارتجاع، در سازمان
سياسی کمونيست و چپ متشکل شدند تا در تمام 

ستيز حاکم،  مبارزات عليه رژيم استبدادی و زن
بنابراين، مبارزه .  فعاالنه مشارکت داشته باشند

زنان تنها محدود به مبارزه عليه حجاب اجباری 
تر عليه تمام  اين مبارزه در سطحی وسيع.  نماند

درنتيجه همين .  اشکال ستمگری، ادامه يافت
رغم فشارها و آزار و اذيت  مبارزات بود که به

زنان توسط مزدوران وابسته به حکومت، رژيم 
نشينی خود، ديگر نتوانست  تا دو سال بعد از عقب
اش را به مرحله اجرا  طرح حجاب اجباری

که زنان چه نقش فعالی در مبارزات  اين.  بگذارد
اين دوره عليه ارتجاع حاکم ايفا نمودند، از اين 
واقعيت آشکار است که در جريان کشتار و 

صدها زن مبارز به اتهام  ۶٠سرکوب سال 
مخالفت و مبارزه با رژيم، توسط جالدان 
حکومت اسالمی به قتل رسيدند و صدها تن نيز 

تنها .   های سنگين محکوم شدند دستگير و به حبس
بود که  ۶٠های سال  در پی کشتار و سرکوب

رژيم توانست مجدداً اقدام ارتجاعی حجاب 

اجباری را به همراه مجموعه ديگری از اقدامات 
. ضد انسانی زن ستيزانه به مرحله اجرا درآورد

وجود، اما اين بدان معنا نبود که رژيم  بااين
های ارتجاعی عليه  سادگی توانست سياست به

بلکه بازهم در اشکالی ديگر .  زنان را عملی کند
واقعيت اين است .  با مقاومت زنان مواجه گرديد

گونه که  که رژيم نتوانست حجاب اجباری را آن
مدنظرش بود، چيزی شبيه چادر و پوشش زنان 

از .  اللهی را به زنان تحميل کند مرتجع حزب
ها و  رغم تمام محدوديت همين روست که به

 ٩٩ها، امروز با معيارهای رژيم  سرکوبگری

رژيم بر .  شوند درصد زنان بدحجاب محسوب می
های ديگر خود ازجمله  سر پيشبرد برخی طرح

جداسازی زن و مرد و اجرای برخی قوانين و 
مقررات ديگر عليه زنان نيز با مقاومت جدی 

های  بنابراين، حتی در اوج سال.  مواجه شد
سرکوب و کشتار نيز مقاومت و مبارزه زنان 

بلکه اين مبارزه وارد يک دوره .  متوقف نشد
مبارزه زنان عليه بی .  وگريز با رژيم شد جنگ

ها و مقاومت در برابر  حقوقی در دانشگاه
سرکوبگری رژيم در محل کار وزندگی، 

گری نيروهای سرکوب  ايستادگی در برابر وحشی
بار  ٧٠در دهه .  ها، ادامه يافت رژيم در خيابان

ويژه در  ديگر زنان در مبارزات علنی به
مبارزات دانشجوئی و ازجمله جنبش دانشجوئی 

در ادامه .  نقش فعالی بر عهده داشتند ٧٨سال 
هايی از سوی  همين مبارزه بود که مجدداً تالش

دهی يک مبارزه متشکل آغاز  زنان برای سازمان
هايی  گرديد و حتی تجمعات اعتراضی و کمپين

عالوه بر   اما اين تالش.  سازمان داده شد
نتيجه ماند که  رو بی های رژيم ، ازآن سرکوب

اسالمی و   گروهی از زنان موسوم به فمينيست
سو تالش کردند مبارزات زنان را  ليبرال  از يک

های اجتماعی ديگر جدا سازند  از مبارزات جنبش
و آن را منزوی سازند و از سوی ديگر کوشيدند 
اين مبارزات را به نفع يک جناح حکومت 

ها ادعا کردند که مطالبات زنان  آن.  مصادره کنند
تواند  تضاد و تناقضی با دولت دينی ندارد و می

. در چهارچوب جمهوری اسالمی عملی گردد

يک فريب و دروغ بزرگ بود که فرجام آن  اين
توانست به شکست جنبش زنان و انفعال  تنها می

نيروهای جوان و فعالی که به اين جنبش پيوسته 
در عمل نيز اين اتفاق رخ .  بودند، منجر گردد

تنها توسل به سران مرتجع دستگاه  نه.  داد
روحانيت و دخيل بستن به اقدامات به ظاهراً 

ستيز پوچ از کار درآمد، بلکه  اصالحی رژيم زن
دولت دينی ارتجاعی و ضد زن، پاسخ خود را با 
تشديد سرکوب  و دستگيری تعدادی از فعاالن 

ای که دروغ  تجربه زنان جوان و کم.  زن داد
های اسالمی و ليبرال را باور  بزرگ فمينيست

کرده بودند، با اين شکست دچار انفعال شدند و 
اين شکست، تجربه .  اين جنبش را ترک کردند

ای که در  تجربه.  بزرگی برای جنبش زنان بود
 .  شده است های اخير به کار گرفته سال

از دهه نود جنبش زنان وارد مرحله جديدی از 
زنان آگاه و مبارز به .  مبارزه و راديکاليسم شد

اين نتيجه رسيدند که جنبش زنان  بدون اتحاد با 
های اجتماعی ديگر و بدون مبارزه برای  جنبش

ناپذير  سرنگونی دولت دينی که دشمن آشتی
برابری زن و مرد است، قادر نخواهد بود، به 

از همين روست که زنان، .  اهداف خود دست يابد
های اجتماعی اعتراضی موجود،  در تمام جنبش

های معلمان، کارگران، دانشجويان،  جنبش
در .  بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده گرفتند

ای که از نيمه دوم دهه نود برای  اعتراضات توده
نهايت  سرنگونی رژيم شکل گرفت، نقش زنان بی

ای  در بطن اعتراضات توده.  برجسته بوده است
ای بود که  و به اتکای يک جنبش توده ٩۶سال 

زنان اين جسارت را يافتند که با برداشتن 
ها و  روسری در مراکز عمومی،  در خيابان

وسايل نقليه عمومی، زنان را به برافکندن حجاب 
اين  ٩٨در قيام آبان ماه سال .  اجباری دعوت کنند

حضور فعال زنان چنان برجسته بود که در 
برخی شهرها و مراکز قيام،  زنان رهبری 

در اغلب .  مبارزات را نيز بر عهده داشتند
تظاهرات و تجمعاتی که تا به امروز در سراسر 
ايران در جريان بوده است، همواره نيروی فعال 

زنان در اين تجمعات .  اند ها زنان بوده اين جنبش
و تظاهرات در ابعادی وسيع حضور يافته و با 

ها و سردادن شعارها جمعيت را به  سخنرانی
اين فقط در مبارزات .  اند ادامه مبارزه برانگيخته

معلمان يا پرستاران نيست که زنان نقش قطعی را 
همين .  دارند دهی مبارزات بر عهده در سازمان

واقعيت را در جنبش دانشجوئی، در مبارزات 
ها نيز  بازنشستگان، کارگران و ديگر جنبش

هايی که حتی زنان  کم نيست نمونه.  توان ديد می
های کارگری در تجمعات و تظاهرات  خانواده

بی دليل .  اند کارگری فعاالنه مشارکت داشته
های رژيم مملو از زندانيان  نيست که اکنون زندان

هم اکنون صدها تن از زنان .  سياسی زن است
اين زنان .  های رژيم اسيرند آگاه و فعال در زندان

درخشانی از مقاومت و   نيزنمونه  در زندان
. اند مبارزه در برابر ستمگران حاکم برايران

های اجتماعی کنونی فعاالنه  زنانی که در جنبش
های ميليونی  شرکت دارند و از مطالبات توده

ً به حقوق پايمال مردم دفاع می شده  کنند، عميقا
ها عميقاً به برابری زن و مرد و  آن. اند خود واقف

مبارزه برای برانداختن ستم و تبعيض بر پايه 
جنسيت باور دارند و راه حصول به آن را در 

ها تن از مردم ايران برای  مبارزه متشکل ميليون
مطالبه اين زنان .  اند سرنگونی رژيم حاکم  يافته

ً به مبارزه برای لغو حجاب اجباری  ديگر صرفا
اين زنان برای برانداختن هرگونه .  محدود نيست

اين مسير درستی .  کنند ستم بر زنان مبارزه می
است که زنان در مبارزه برای تحقق مطالبات 

توانند  زنان هرگز نمی.  اند گرفته خود در پيش
های اجتماعی ديگر، بدون  بدون اتحاد با جنبش

اتحاد با جنبش نيرومند طبقه کارگر و بدون 
مبارزه مشترک با عموم کارگران و زحمتکشان 
برای سرنگونی دولت دينی که بنيادش بر 

شده است، ستم،  نابرابری ميان زن و مرد گذاشته
تنها اين اتحاد و .  تبعيض و نابرابری را براندازند

تواند  برپائی يک انقالب اجتماعی است که می
فقط برابری حقوق را برای زنان به ارمغان  نه

آورد، بلکه به رهايی قطعی زن از هرگونه ستمی 
اين درسی است که جنبش زنان از .  بيانجامد

اند و آن را در  مبارزه چهار دهه گذشته آموخته
 .اند مبارزات کنونی خود عملی کرده

 

های اجتماعی  نقش فعال و پيشتاز زنان ، در جنبش
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 آموزش و پرورش به شيوه حکومت اسالمی

با "  ايلنا"وگو با خبرگزاری دولتی  در گفت
مخالت کرد و "  التدريس حق"استخدام معلمان 

"گفت ها رويه  التدريسی اجبار به استخدام حق: 
وی مدعی شد که آموزش و ".  درستی نيست

پرورش به داليلی به نيروی پاره وقت احتياج 
که پاسخ شعار معلمان  دارد و بدون اين

ها که  را بدهد و بگويد که چرا آن"  التدريس حق"
ها سابقه تدريس دارند، صالحيت استخدام در  سال

برنامه ششم : "آموزش و پرورش را ندارند، گفت
توسعه، ورود نيروی انسانی به آموزش و 
پرورش را صرفا از طريق دانشگاه فرهنگيان و 

مقام .  دانشگاه شهيد رجايی منوط کرده است
معظم رهبری هم در سخنرانی شهريور امسال 
در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش به 
اين موضوع اشاره داشتند و حتا به مجلس هم 
گوشزد کردند که ديگر به اين بحث ورود پيدا 

 ".نکنند

او در حالی مدعی شده است که براساس برنامه 
يابست استخدام در آموزش و  ششم توسعه می

پرورش تنها از طريق دانشگاه فرهنگيان و 
رجايی صورت گيرد که اين دو دانشگاه حتا قادر 
به تربيت معلم به تعداد معلمانی که ساالنه 

شوند نيز نيستند چه رسد به نياز  بازنشست می
روزافزون به معلم با توجه به رشد جمعيت و 

ی روزنامه فرهيختگان  کمبود معلم که به نوشته
 ".هزار معلم رسيده است ٣٠٠به "

او در حالی با استخدام .  اما اين تمام ماجرا نيست
ها تجربه کار  که سال"  التدريس حق"معلمان 

داشته و عموما مدارک تحصيلی بااليی نيز دارند 
کند که در سال گذشته تعداد زيادی  مخالفت می

طلبه برای تدريس به استخدام آموزش و پرورش 
  واقعيت اين است که در دوران رياست. اند درآمده

حسن روحانی بر کابينه، نقش و نفوذ دين و 
های علميه در آموزش و پرورش بيش از  حوزه

 .هر زمان ديگر افزايش يافته است

زاده مشاور عالی وزير و دبير  ی حاجيان گفته به
های حوزه علميه و آموزش و  ستاد همکاری

هزار نفری که  ١٢از  ٩٨در سال "پرورش 
نفرشان  ۴۴٠٠جذب آموزش و پرورش شدند، 

چنين  او هم"!!!  التحصيالن حوزوی بودند فارغ
درصدی تغييرات مورد نظر حوزه  ٨٠از اعمال 

اگرچه .  های درسی خبر داد علميه در کتاب
تغييرات کتب درسی تنها به موارد پيشنهادی 

های  های علميه محدود نبوده و گروه حوزه
اصطالح کارشناسی مستقر در وزارتخانه که  به

چون آخوندهای حوزه علميه،  مرتجعانی هستند هم
پيشتر تغييراتی در کتب درسی داده بودند، از 

چون رهی  جمله حذف آثار نويسندگانی هم
معيری، شفيعی کدکنی، اخوان ثالت، سايه، 

علوی، غالمحسين ساعدی، داستان  بزرگ
نامه  سياحت"رباعيات خيام و "  موسی و شبان"

 .از کتاب ادبيات فارسی" ابراهيم بيک

جدا از حضور آخوندها در مدارس و وزارتخانه 
چون مشاوره و امور  به عناوين مختلف هم

بهمن، محسن حاجی ميرزايی وزير  ١١مذهبی؛ 
نژاد  آموزش و پرورش در ديدار با طباطبايی

ای در اصفهان از فراهم شدن امکان  نماينده خامنه
. رشته به عنوان معلم خبر داد ٨جذب طالب در 

آزمون استخدامی معلمان در   پيشتر در دفترچه
جاری، شرايط احراز برای تصدی دبيری  سال

 ٢زبان و ادبيات فارسی، دارندگان مدارک سطح 
حوزه با دارندگان مدارک دانشگاهی ليسانس  ٣و 

ليسانس زبان و ادبيات فارسی برابر دانسته  و فوق
گونه است که منظور الهيار  اين!!!  شده بودند

ترکمن معاون وزير در مخالفت با استخدام 
و لزوم ارتقای کيفيت "  التدريسی معلمان حق"

آموزش و استخدام معلمان با کيفيت که در 
گفتگوی خود با خبرگزاری ايلنا گفته بود،  برای 

هاست  همگان از جمله معلمان زحمتکشی که سال
و يا خريد خدماتی "  التدريسی حق"عنوان  معلم 

!! گردد را بر پيشانی خود دارند، آشکار می

استخدام طلبه به عنوان دبير زبان و ادبيات 
رشته ديگر، يعنی ارتقای کيفيت  ٧فارسی و 

 !!!آموزشی و استخدام معلمان با کيفيت

زاده مشاور وزير و دبير ستاد  حاجيان
های حوزه و آموزش و پرورش اين  همکاری

: گويد وی می.  کند موضوع را آشکارتر بيان می

محور همه فعاليت های آموزش و پرورش "
تحقق کامل    تربيت دينی دانش آموزان است و

اين موضوع مستلزم حضور روحانيت معزز به 
عنوان يکی از ارکان تأثير گذار در مدرسه می 

پور مدير  آخوند عبدالکريم بهجت".  باشد
تر  نيز پيش"  های علميه خواهران کشور حوزه"

ی شورای عالی انقالب فرهنگی به  از مصوبه
درصدی طالب از استخدام در  ١٠منظور سهميه 

استفاده : "  آموزش و پرورش خبر داده و گفته بود
های  آموختگان حوزه از ظرفيت طالب و دانش

های ارتقای  علميه و مدارس مذهبی يکی از راه
در ".  معرفتی آتيه سازان ايران اسالمی است

چنين طرحی به منظور  های گذشته هم سال
های علميه  مدرسه به حوزه ۴٢٠٠واگذاری اداره 

 .تصويب شده بود

بنابراين آشکار است که عدم استخدام معلمان 
های  و غيره برخالف گفته"  التدريسی حق"

مساله اصلی اين .  الهيارترکمن، دليل ديگری دارد
است که آموزش و پرورش به دنبال سوء استفاده 

کارگيری  کرده و به از بيکاری جوانان تحصيل
نگاهی به دستمزد و .  ها با کمترين هزينه است آن

های دريافتی اين گروه از معلمان اين  حقوق
اما پيش از آن .  سازد موضوع را کامال آشکار می

از يک مقايسه ساده شروع کنيم، در حالی که در 
هزار معلم رسمی بازنشست شدند  ٧۵سال گذشته 

، کل سهميه )مرداد ٢٩روزنامه فرهيختگان (
اختصاص داده شده برای استخدام رسمی در 

ی  به نوشته.  هزار نفر بود ١٨آموزش و پرورش 
 ۶٠، ٩۶هزار معلم در سال  ۴۶اين روزنامه 

 ٩٩هزار در سال  ٨٠، ٩٧هزار در سال 

هزار  ٩٧نيز  ١۴٠٠بازنشسته شده و در سال 

معلم بازنشست خواهند شد، اما تعداد استخدام 
ها کمتر بوده و  معلمان رسمی در تمامی اين سال

 .در سال آينده نيز همين روال طی خواهد شد

برای همين است که هر سال شاهد افزايش تعداد 
جديدی نيز به   معلمان غيررسمی که حتا عناوين

غير از  هم اکنون به. شود گيرند افزوده می خود می
معلمان رسمی که در استخدام آموزش و پرورش 
هستند، معلمان پيمانی، معلمان قراردادی، معلمان 

، معلمان خريد خدمت، معلمان "التدريس حق"
شاغل در مدارس غيرانتفاعی، پيش دبستانی و 

ی اين عناوين تنها  همه.  آموزی داريم نهضت سواد
ها و در واقع انداختن بار  برای کاهش هزينه

البته از (بحران مالی دولت بر دوش معلمان است 
يک گروه بسيار اندک معلمان بگذريم که در 

کنند و  مدارس خاص ثروتمندان تدريس می
 ).گيرند های بسيار باال می حقوق

های اخير بويژه بر تعداد معلمان  در سال
و خريد خدمت افزوده شده و "  التدريس حق"

وزارت آموزش و پرورش تالش کرده است تا 
گونه و با کمترين  مشکل کمبود معلمان را اين
اين را در نظر .  هزينه تا حدودی جبران کند

چنان تعداد  داشته باشيم که به رغم اين سياست، هم
آموزان در ايران بسيار کمتر از  معلم به دانش

آموز در جهان  متوسط تعداد معلمان به دانش
که نسبت  روزنامه فرهيختگان با بيان اين.  است

آموز به معلم براساس آمارهای  تعداد دانش
آموز  دانش ١۴المللی يک معلم به ازای هر  بين

آموز تنها  دانش ٢۵به ازای هر "است، نوشت 
ی اين  به نوشته".  يک معلم در ايران وجود دارد

هزار کالس  ۵٧٠، تعداد ٩٨روزنامه در سال 
درصد از کل  ۶٢درس در ايران بوده که در 

نفر بوده  ٢۶آموزان باالی  ها تعداد دانش کالس
آموز  دانش ۴١کالس بيش از  ٣٠٢٢است و در 

 .حضور داشتند

ی باقرزاده مديرکل دفتر وزارتی آموزش  گفته به
 ١٣٧و پرورش در سال تحصيلی جاری بيش از 

خانه  توسط اين وزارت"  التدريس حق"هزار معلم 
چنين براساس اعالم  هم.  اند به کار گرفته شده

معلم خريد خدمت مشغول  ٢١٧٠٠خانه،  وزارت
ميرزايی وزير  ی حاجی به گفته.  به تدريس هستند

آموزش و پرورش، براساس مصوبه مجلس اين 
ی نداشتن نيرو در  تواند به بهانه وزارتخانه می

خريد "مناطقی با بخش خصوصی قرارداد 
ببندد که در اين صورت وزارتخانه "  خدمت

دهد و شرکت  مبلغی بابت آن به شرکت مزبور می
های اداره مدرسه از جمله  مزبور نيز تمام هزينه

در واقع .  گيرد دستمزد معلمان را برعهده می
معلمان خريد خدمت در مدارس دولتی درس 

ها يک شرکت  دهند، اما طرف قرارداد آن می
گيرد و از  است که پول را از وزارتخانه می

اش سود هر چه بيشتر است، با  جايی که هدف آن
کند که يکی از  مدرسه را اداره می  کمترين هزينه

ها پرداخت بسيار ناچيز دستمزد به  اين راه
 .معلمان است

ی مقامات وزارت آموزش و  گفته که به در حالی
پرورش متوسط حقوق معلمان رسمی آموزش و 

ی  گفته ميليون تومان است، به ۵پرورش ماهانه 

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران
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۵از صفحه   

 آموزش و پرورش به شيوه حکومت اسالمی

٢از صفحه   

يکی از معلمان خريد خدمت حقوق دريافتی او 
هم نه در مناطق محروم بلکه در استان  آن

اصفهان يک ميليون تومان است و در ايام 
يک معلم .  تعطيالت نه بيمه دارند و نه حقوق

کند  ديگر که در مرز آذربايجان شرقی تدريس می
روز  ۵گيرد و تنها  هزار تومان دستمزد می ۵٠٠

يک معلم عشايری .  شود بيمه برای او پرداخت می
کند و  هزار تومانی کار می ۴٠٠نيز با دستمزد 

. گردد روز بيمه برای او پرداخت می ١٠تنها 

ليسانس  يک معلم خريد خدمت که با مدرک فوق
شهر  رياضی محض در يک روستای مشکين

هزار تومان  ٢٠٠دهد يک ميليون و  درس می
 ۴گيرد و يک معلم زن در سنندج با  دستمزد می

در .  هزار تومان است ٩٣٠سال سابقه دستمزدش 
جلسه آنالينی که وزير آموزش و پرورش برای 

اصطالح معضالت آموزشی با سه  بررسی به
ماه برگزار کرده بود، يک معلم خريد  معلم در دی

خدمتی که از استان سيستان و بلوچستان در اين 
نشست آنالين حضور داشت، پس از تشريح 

بار آموزش آنالين در استان،  وضعيت فاجعه
"خطاب به وزير گفت از ابتدای سال تحصيلی : 

اين در حالی است .  ام يک لایر هم دريافتی نداشته
 ٨ماه کار کردن حدود  ٨که در سال گذشته برای 

"!!! هزار تومان دريافتی داشتم ۵٠٠ميليون و 

های  اين را هم اضافه کنيم که به دليل کرونا هزينه
جديدی به معلمان خريد خدمت تحميل شده است 

 ١٠٠از جمله هزينه اينترنت که ماهانه حدود 

 .هزار تومان است

بطحايی وزير سابق آموزش و پرورش در کابينه 
وگو با خبرنگار روزنامه  روحانی در گفت

فرهيختگان در رابطه با معلمان خريد خدمت 
"گويد می اين شيوه قرار بود يک راهکار : 

که جريان اصلی تامين  اورژانسی باشد، نه اين
 ". معلم درکشور از اين مسير طی شود

ريزی و توسعه  که معاون برنامه مضحک آن
بهمن به  ١٣منابع وزارت آموزش و پرورش 

"عنوان خبری خوش گفت حقوق معلمان خريد : 
 ٣٠٠هزار تا يک ميليون و  ٧٠٠خدمتی که بين 

هزار  ٣٠٠ميليون و  ٢هزار تومان است به 
اما او در ادامه اين ".  تومان افزايش خواهد يافت

"خبر خوش چنين گفت معلمان خريد خدمت : 
هنوز زمان اجرای آن براساس قرارداد جديد که 

، مشمول حداقل حقوق قانون مشخص نيست
 "!!!شوند وزارت کار می

شان کمی  اگرچه حقوق"  التدريسی حق"معلمان 
ها نيز در  بيشتر از خريد خدمتی است اما آن

هايی که مدارس تعطيل است هيچ درآمدی از  ماه
که "  التدريسی حق"معلمان .  اين بابت ندارند

ساعت تدريس  ٢۴(توانند به صورت کامل  می

 ٢٠کار کنند، با مدرک ليسانس ساعتی )  هفتگی

هزار تومان و با مدارک فوق ليسانس و باالتر 
گيرند که اگر  هزار تومان حقوق می ٢٣ساعتی 

تعطيالت تابستانی و غيره را از آن کم کنيم حقوق 
ليسانس در  با مدرک فوق"  التدريس حق"يک معلم 

ميليون تومان نيز  ٢طور متوسط به  ماه به
رسد يعنی باز کمتر از حداقل دستمزد يک  نمی

 .کارگر

جمهوری اسالمی حکومتی که سرتاپا غرق در 
فساد است و برای ادامه بقا به هر جنايتی دست 

های  های هنگفتی را صرف هزينه زند، پول می
جدا .  کند نظامی و مداخله در کشورهای ديگر می

های بزرگ متعلق به نهادهای حکومتی  از شرکت
گيرند و هم با  های دولتی بهره می که هم از رانت

انداختن بر منابع ملی،  استثمار کارگران و چنگ
زنند، بودجه ساالنه  سود هنگفتی را به جيب می

نيز محلی برای غارت اموال عمومی و حاصل 
هايی که  پول.  کار کارگران توسط اين نهادهاست

بايد صرف آبادانی و بهبود آموزش و پرورش و 
بهداشت و درمان کشور شود، توسط اين نهادها 

های نظامی و  غارت شده و يا صرف هزينه
 .شود ای جمهوری اسالمی می های منطقه طلبی جاه

قدر که در خرج پول  جمهوری اسالمی اما همان
نظامی  های نظامی و مزدوران شبه برای هزينه

خود در کشورهای ديگر دست و دلباز است، در 
ها و  مورد آموزش و پرورش و حقوق

دستمزدهای معلمان و کارگران و ديگر 
جا که  خشک است و تا آن زحمتکشان جامعه ناخن

مالی خود را که ناشی از   تواند بار بحران می
های تجاوزکارانه و نظامی است بر  همان سياست

آموزش .  اندازد دوش کارگران و زحمتکشان می
های جمهوری اسالمی در  و پرورش و سياست

. اين رابطه يک نمونه بارز از اين مساله است

که دولت هيچ خرجی بابت نوسازی  جدا از اين
های  کند، جدا از اين که تمامی هزينه مدارس نمی

جاری مدارس دولتی را بر گردن والدين 
آموزان انداخته است، جدا از اين که حتا  دانش

متوسط حقوق معلمان رسمی کمتر از نيمی از 
خط فقر است، معلمان غيررسمی از قبيل 

و خريد خدمت به شکلی اسفناک "  التدريس حق"
کشی جمهوری اسالمی قرار  مورد ستم و بهره

شان افزوده شده  دارند، معلمانی که مدام بر تعداد
و در عوض مدام از تعداد معلمان رسمی کاسته 

تا زمانی که جمهوری :  شکی نبايد داشت.  شود می
اسالمی بر سرير قدرت است، اين شرايط تغيير 

آموزش و پرورش ويران شده را .  نخواهد کرد
توان از نو  تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی می

 .ساخت

 

شد، شاکی مردم شد که چرا ماسک نمی زنيد؟ 
چرا در خانه نمی مانيد؟ چرا در مترو به صورت 
فشرده کنار هم می نشينيد؟ چرا به عراق رفت و 

 آمد می کنيد؟ 

شروع دوباره اين سياست بازی های وزير 
بهداشت و دولت جمهوری اسالمی در ارتباط 
مستقيم با شيوع موج جديد کرونا و پيامد آن باال 
رفتن مجدد آمار مبتاليان و ميزان مرگ و مير 

انتقادهای کنونی وزير .  کرونا در ايران است
بهداشت از بابت باز بودن مرزها و تجمعات و 
عدم استفاده از ماسک و عواملی از اين دست، 
تماماً برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآيی دولت در 
تهيه و توزيع واکسيناسيون سريع، رايگان و 

امری که .  همگانی توده های مردم ايران است
مجدد در صدر توجه افکار عمومی قرار گرفته 

 . است

بی توجهی، عدم اراده الزم و بی کفايتی وزير 
بهداشت و دولت جمهوری اسالمی در تهيه و 

، اکنون به درجه ای از ١٩تامين واکسن کوويد 
انتقاد و اعتراض در جامعه رسيده است که حتی 
رئيس سازمان نظام پزشکی ايران نيز به شدت 

دولت و وزارت بهداشت در "  عقب ماندگی"از 
تهيه واکسن کرونا و ميزان کم واکسن های 

 . خريداری شده برای مردم ايران انتقاد کرده است

دمحم رضا ظفرقندی، رئيس سازمان نظام پزشکی 
"ايران، سوم اسفند در توئيتی نوشت تا امروز : 

 ٨٠هزار واکسن روسی برای جمعيت  ٢٠

خوب بود .  ميليونی ايران تهيه و توزيع شده است
نقادان منصف پی گير علل و عوامل اصلی اين 

". عقب ماندگی در تهيه واکسن کوويد بودند

سازمان نظام پزشکی ايران در شرايطی از 
هزار واکسن  ٢٠دولت و توزيع "  عقب ماندگی"

روسی در کشور سخن گفته است که پيش از اين 
هزار واکسن  ١٠٠دولت از توزيع و تزريق 

ميزان باالی .  اسپوتنيک روسی سخن گفته بود
تفاوت باالی آمار دولت و آمار مورد نظر 
سازمان نظام پزشکی کشور نشان می دهد  که 
دولت جمهوری اسالمی در امر واکسيناسيون 
نيز، همان شيوه جعل و دورغ بافی در ارائه آمار 
مبتاليان و جان باختگان کرونا را در پيش گرفته 

 .است

موج جديد کرونا، آنهم با گونه جهش يافته تازه 
آنچه مسلم است، پاندمی کرونا .  شروع شده است

در ايران با فروکش کردن موج چهارم هم خاتمه 
، ١٩گونه جديد جهش يافته کوويد .  نخواهد يافت

با قابليت چند برابر سرعت انتقال و افزايش 
مرگ و مير چند برابری، زنگ خطری به 

راه برون .  مراتب باالتر از دوره های قبل است
رفت از اين وضعيت، اکنون ديگر فقط ايجاد 
محدوديت و جلوگيری از رفت و آمد و توصيه 
استفاده از ماسک و جلوگيری از دور همی های 

در وضعيت کنونی، خواست .  جمعی نيست
واکسيناسيون فوری، رايگان، عمومی و مورد 
تاييد سازمان بهداشت جهانی و تبديل اين مطالبه 
به يک حرکت اعتراضی و عمومی يگانه راهی 
است که می تواند مانع کشتار بيشتر توده های 

 . مردم ايران گردد

 

 

 

 موج چهارم کرونا، 

 ضرورت واکسيناسيون 

 فوری و همگانی 
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 کشتار فجيع مردمی                        

 شان نان و کار است   که خواست               
 

 

 

ام�ا ب�ه چ�ه  .  های خود جمعی از س�وخ�ت�ب�ران ب�ل�وچ را ب�ه خ�اک و خ�ون کش�ي�دن�د   نيروهای نظامی جمهوری اسالمی بار ديگر دست به جنايتی فجيع زدند و با گلوله 
 !جرمی؟ 

 .شان است   که سوختبران نان ندارند، به جرم آن که اسلحه در دست دشمنان   به جرم بيکاری، به جرم آن 

ای ن�ان، م�ج�ب�ور ب�ه س�وخ�ت�ب�ری    درصد رسيده و ب�رای ل�ق�م�ه   ۶٠ اند، بيکاری در برخی از شهرها به باالی    ديده بلوچ در بيکاری غرق شده   به اين جرم که مردم ستم 
 .هستند 

 .ها اين بود که نه کار داشتند و نه نان   آری، جرم آن 

ش�ان خ�ال�ی    د و دس�ت�ان ای نان آم�ده ب�ودن�   اسفند، يکی از روزهايی که مانند همه روزهای ديگر کار و نان نبود اما فقر بود و گرسنگی، جوانانی بيکار که برای لقمه   ۴ 
 . ور شدند   های دژخيمان در خون خود غوطه   بود، با گلوله 

 .مرگ بر اين جنايتکاران . مرگ بر جمهوری اسالمی 

س�وخ�ت�ب�ران  .  های عميق و بستن مسيرهای مرزی در منطقه مرزی سراوان مانع عبور سوختبران شدن�د   در اين روز، نيروهای نظامی جمهوری اسالمی با ايجاد چاله 
ه ت�ج�م�ع زدن�د،  ست در اعتراض به اين عمل نيروهای نظامی در برابر پايگاه سپاه پاسداران با خواست باز کردن مسي�ر دس�ت ب�   بری   ها سوخت   که تنها ممر معاش آن 

 .ها را به گلوله بستند   سوختبران، آن     گويی به اعتراض و گوش دادن به خواست   جای پاسخ   اما جنايتکاران سپاه پاسداران به 

واری،  های يحيا گنگوزهی، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی، سلمان ش�ه�رس�ان زه�ی، رح�م�ان ب�خ�ش ده�   شدگان با نام   تاکنون اسامی ده نفر از کشته 
سال سن داشت و از اه�ال�ی س�راوان ب�ود، مش�خ�ص ش�ده    ١٧ زهی که تنها    زهی و دمحم نصرت   زاده، عبدالغفور توتازهی، دمحم ميربلوچ   عبدالوهاب دامنی، انس صاحب 

ان�د، وض�ع�ي�ت ب�رخ�ی از    ه�ا ن�ف�ر خ�ب�ر داده   شدگان هنوز مشخص نيست و برخی از من�اب�ع ح�ت�ا از کش�ت�ه ش�دن ده   اگرچه با گذشت يک روز تعداد دقيق کشته .  است 
 . مجروحان نيز وخيم گزارش شده است 

گويد شليک از طرف افراد مشکوک ب�ود و ي�ک ب�ار ه�م    معاون امنيتی استان يک بار می .  اند   مقامات جمهوری اسالمی اما مانند هميشه جز دروغ چيز ديگری نگفته 
دي�گ�ر م�ق�ام�ات ن�ي�ز ي�ا اظ�ه�ار  ".  اند اما هنوز خبر دقيقی نداري�م   نفر کشته شده   ٣ " گويد    نماينده مجلس اسالمی از سراوان می .  گويد از داخل پاکستان تيراندازی شد   می 
عام جوانان بلوچ هيچ موضعی نگرفت�ه و ت�ن�ه�ا    در اين ميان سپاه پاسداران عامل قتل . اندازند   می " معاندان نظام "و  " دشمنان "کنند يا تمام ماجرا را تقصير      خبری می   بی 

 .اند   چون فارس و تسنيم به دروغ و جعل واقعيات مشغول   های خبری آن هم   رسانه 

س�راوان ک�ه در اع�ت�راض ب�ه  .  دي�ده ب�ل�وچ   ها، امروز سراوان يکپارچه آتش بود، آتش خشم مردم س�ت�م   اما در برابر دروغ و جعل حاکمان و در اعتراض به جنايت آن 
 . اش يک پارچه در اعتصاب فرو رفته بود، بپا خاست و فرياد برآورد   کشتار جوانان 

ع�ام�الن ق�ت�ل  خ�وب�ی    مردم سراوان با تجمع در برابر فرمانداری و تسخير و به آتش کشيدن اين نماد قدرت و حکومت جمهوری اسالمی در شهر، نش�ان دادن�د ک�ه ب�ه 
 .دانند که مسئول اين جنايت جمهوری اسالمی است   شناسند و می   جوانان بلوچ را می 

و  ف�ن  در پی هجوم مردم به فرمانداری، نيروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ضمن مسدود ک�ردن مس�ي�ره�ای ع�ب�وروم�رور ب�ه س�راوان و اخ�ت�الل در ت�ل� 
م�ردم  .  دستگ�ي�ر ش�دن�د ديده سراوان حمله کرد که در پی اين حمله تعدادی مجروح و تعدادی نيز    آور به صفوف مردم ستم   اينترنت شهر، با استفاده از اسلحه و گازاشک 

 .های مهم سرکوب مردم را به آتش کشيدند   چنين يک ماشين نيروی انتظامی يکی از ارگان   هم 

 .ر نيروهای نظامی ديده سعی کردند به اشکال گوناگون به ياری مردم سراوان بشتابند از جمله با بستن راه عبو   در برخی از ديگر شهرهای بلوچستان نيز مردم ستم 

ی قانونی کردن فروش سوخت، مانع ف�ع�ال�ي�ت س�وخ�ت�ب�ران    های فروش سوخت، و به بهانه   قصد دارد با ايجاد جايگاه "  رزاق "اندازی طرحی به نام    سپاه پاسداران با راه 
در حالی که با اين کار و ممانع�ت از س�وخ�ت�ب�ری، ص�ده�ا ه�زار  .  شده و با بدست گرفتن انتقال سوخت به پاکستان، پول و درآمد اين کار را به جيب خود سرازير کند 

 .کشاند   ها را به فقر و گرسنگی کامل می   انسان را از تنها راه معاش خود محروم کرده و آن 

 !ها را شکافت؟   های آن   های دژخيمان سپاه سينه   خواستند که گلوله   مگر سوختبران چه می 

ه�ای گ�رس�ن�ه زن�دگ�ی ن�ي�ز ام�ک�ان    های خالی و شک�م   شان اجبار است، تنها راه زنده ماندن، چرا که با دست   سوختبری برای .  خواهند   ها نان می   خواهند، آن   ها کار می   آن 
 .ندارد 

 .راند   ها را به سمت مرگ از گرسنگی می   مرگ بر حکومتی که تنها راه معاش صدها هزار انسان را مسدود کرده و آن 

 .داند   ضمن محکوم کردن اين جنايت فجيع، جمهوری اسالمی را عامل مستقيم اين جنايت می ) اقليت (سازمان فدائيان  

 .شدگان است   خواستار آزادی تمامی دستگيرشدگان و رسيدگی کامل به وضعيت درمانی زخمی ) اقليت (سازمان فدائيان  

 .های جان باختگان اين فاجعه است   خواستار رسيدگی فوری به خانواده ) اقليت (سازمان فدائيان  

ه�ا و اع�ت�راض�ات م�ردم ب�ل�وچ ح�م�اي�ت    خواند تا از خ�واس�ت   از خواست مردم بلوچ برای کار، نان و آزادی حمايت کرده و همگان را فرا می )  اقليت (سازمان فدائيان  
 .کنند 

 

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

 داری   نابود باد نظام سرمايه 

 باد سوسياليسم   زنده  -باد آزادی   زنده 

 )اقليت (سازمان فدائيان  

 ١٣٩٩ اسفند ماه    ۵ 

 

 حکومت شورايی  –کار، نان، آزادی  
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست   

 

 !از خيزش مردم زحمتکش سراوان حمايت کنيم    

 
 

دوشنبه چهارم اسفند نيروهای مرصاد سپاه پاسداران جمهوری اسالمی با حمله به کاروان سوخت بران در منطقه مرزی سراوان سيستان و 
روز سه شنبه پنجم اسفند خانواده ها و مردم زحمتکش شهرستان سراوان در اعتراض به اين جنايت مقابل .  بلوچستان جنايت ديگری آفريد

اين اقدام جنايتکارانه مزدوران سپاه پاسداران، موجب .  اين اعتراض نيز با گلوله و گاز اشک آور پاسخ گرفت.  فرمانداری اجتماع کردند
مردم خشمگين سراوان فرمانداری اين شهر را به .  برافروخته شدن خشم مردم زحمتکش در سراوان و ديگر شهرهای استان شده است

. در روز سه شنبه بنا به اخبار دهها نفر کشته و زخمی شدند.  تسخير خود درآوردند و چند خودروی نظامی مامورين رژيم را به آتش کشيدند

با افزايش اعتراضات در روز چهارشنبه که همچنان ادامه دارد، چند مقر سپاه و اماکن دولتی مورد تهاجم قرار گرفته و چند خطوط ارتباطی 
حکومت ادارات و مراکز دولتی را تعطيل اعالم کرده است و با ارسال نيروهای کمکی سرکوب و اعمال نوعی حکومت .  مسدود شده است

 .نظامی در برخی مناطق سيستان و بلوچستان برای کنترل اوضاع تالش ميکند

 

جمهوری سرمايه داری اسالمی برای کارگران و زحمتکشان کشور آنجايی که کار هست، دستمزدهای چندين برابر زير خط فقر را دنبال 
 می کند و برای بيکاران که ميليونها نفر را شامل می شوند؛ فقر، گرسنگی، بی خانمانی، بی درمانی و انواع آسيب اجتماعی غير قابل درمان

تحميل فقر و فالکت و بيکاری در مناطق و استانهای مرزی سيستان و بلوچستان و کردستان برجسته تر از مناطق . را به ارمغان آورده است
جوانان زحمتکش اين مناطق در نبود کار مناسب و ابتدائی ترين امکانات رفاهی مجبورند با به جان خريدن خطرات بسيار و .  ديگر است

 .عبور از مسيرهای شديدا دشوار و صعب العبور با کولبری و سوخت بری ممر درآمدی برای خود و خانواده های گرسنه خويش فراهم کنند

ً مسبب اصلی روی آوری به چنين کارهای پرمشقتی رژيم فاشيستی سرمايه داری اسالمی است که جوانان و مردم منطقه را از  مسلما
کوچکترين امکانی برای داشتن شغل يا درآمدی برای تامين معاش و بهره مندی از حداقل امکانات يک زندگی حتی بخور و نمير محروم 

در حاليکه که وابستگان به رژيم جانی اسالمی با درآمدهای نجومی و بخشا سر به فلک کشيده، زندگی های مرفه و فوق لوکس .  کرده است
 .را که از استثمار کارگران و زحمتکشان حاصل شده است، برای خود فراهم آورده اند

 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن محکوم کردن اين کشتار فاشيستی و همدردی عميق با مردم زحمتکش بلوچستان و 
و  خانواده های داغديده، يگانه راه رسيدن به يک زندگی انسانی و بهره مند شدن تمامی آحاد جامعه از امکانات برابر و آزاد که در آن رفاه

آسايش عمومی از وظايف اوليه نظام حاکم باشد را در گرو سرنگونی انقالبی اين نظام سرمايه داری اسالمی و استقرار حاکميت شورايی 
ما ضمن دفاع و حمايت از اقدام شجاعانه و انقالبی مردم سراوان، کارگران و زحمتکشان را به حمايت از اين . کارگران و زحمتکشان ميداند

 خيزش و همبستگی با مردم سيستان و بلوچستان فرا می خوانيم

. 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 ٢٠٢١فوريه  ٢٤ -١٣٩٩اسفند  ٦

 

) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها

 .و هسته اقليت

 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با

يک اعتصاب عمومی سياسی و   

قيام مسلحانه برانداخت   
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 اطالعيه مشترک                    

 درباره تعيين حداقل دستمزد               

 

 
هرسال  در ماههای پايانی سال ارگان های ضد کارگری، از شورای  .  هستيم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه اند   ١۴٠٠ در آستانه سال  

می افتند و درباره    راه عالی کار و وزارت کار وخانه کارگر گرفته تا  مجلس ارتجاع و انواع  ديگر باصطالح صاحب نظران مسائل اقتصادی و رسانه های قلم بمزد  ب 
تصميم می گيرند  درصد اندکی به  ميزان افزايش سطح دستمزد کارگران الم شنگه راه می اندازند و بعد از مدتها به نعل و ميخ زدن در غياب نمايندگان واقعی کارگران  

آنها سعی می کنند چنين وانمود بکنند که دارند سطح کلی  .دغل بازی ارگان های ضد کارگری  به اينجا ختم نمی شود !  پايه دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه بشود 
اما در نهايت وقتی که آب از آسياب افتاد و سال به آخر رسيد  رقمی اعالم می کنند که  .  دستمزدها را  به نسبت سبد هزينه خانوار و با محاسبه تورم ساالنه  باال می برند 

 .حتی  از رقم سبد معيشت و سطح تورم  اعالم شده توسط خودشان نير بسيار پائين تر است  چند بار  پائين تر ازخط فقر و 

اما  .  درصد اعالم کرد   ۵٨ هزار تومان اعالم و حداقل ميزان افزايش حقوق کارگران را حدود    ٩۴٠ ميليون و    ۴ سال کذشته  شورای عالی کار رقم سبد معيشت خانوار را   
درصد افزايش يافت و به مبلغ يک ميليون و نهصد هزار تومان رسيد که حتی کفاف  نان خالی  و اياب و ذهاب    26در عمل  چه پيش آمد؟ حقوق کارگران تنها حدود  

بويژه با بحران شيوع کرونا که هزاران کارگر مشاغل خود را از دست دادند و يا با دستمزد اندکی که  آنهم با تاخير پرداخت  ميشود با  .  خانوار را تامين نمی کرد 
 .دشواريهای زيادی مواجه شدند 

. بانک مرکزی  سبد معيشت  خانوارکارگری را ده ميليون تومان اعالم کرده است .  همچون سال قبل اين سناريو درحال تکراراست    ٩٩ حال با نزديک شدن به پايان سال  

درصد کمتر از رقم واقعی تورم  و سبد    ۵٠ مدعی است  که دستمزد کارگران هرسال  )  نماينده کميسيون اجتماعی مجلس (حقوق کارگر "دلسوزان  "از طرفی  يکی از  
بنابراين با در پايه فعلی حقوق، يعنی يک  ."درصد به پايه حقوقها اضافه شود   ۴٠ تا   ٣۵ امسال  "بااين وجود اين ادعا، مزدور سرمايه پيشنهاد می کند  !  معيشتی تعيين ميشود 

اما هر کارگری ميداند که  با توجه به افزايش روزمره قيمت  .  ميليون و هفتصد هزار تومان خواهد رسيد   ٢ درصدی  به    ۴٠ ميليون و نهصدهزار تومان ، با افزايش  
رقم واقعی سبد معيشتی     با   کاالهای مورد نياز اوليه، پيشنهاد چنين رقمی که با رقم ده ميليون تومانی تعيين شده توسط بانک مرکزی نيز فاصله ای چندين برابردارد، 

با توجه به رقم  واقعی تورم  که بيش از شصت درصد  و برای برخی کاالهای اساسی  بيش از صددرصد  .  خانوار بعالوه تورم  ماه به ماه هيچگونه قرابتی ندارد  
ميليون تومان هم  پاسخگوی سبد معيشت خانوار کارگری نخواهد بود که بتواند  زندگی خوداش  راسر و    10است،حتی افزايش  پنج برابری پايه  دستمزدها يعنی حدود  

 .سامان بدهد 

برای اينکه  از شوری آش بکاهد  پز مخالف گرفته  و جواب  "  شورای عالی  کار "حميدرضا تاجيک، مزدور سرمايه داران و نماينده خود خوانده باصطالح کارگران در   
متری برای کارگران آرزويی دست نيافتنی شده و با ارقام اعالمی اين قشر فقط    ۴٠ امروز مشکالت کارگران از خورد و خوراک فراتر رفته، داشتن يک خانه  "می دهد  

 "ميليون تومانی زندگی کند؟   ٣ ميليون تومان است، چگونه توقع دارند کارگر با حقوق حدود    ١٠ هزينه سبد معيشتی با نرخ امروز در حدود  . توانند در چادر زندگی کنند   می 

به کارگران و فريب  دن  روشن است که  اين مخالفت خوانی ها ی پادوهای رژيم وسرمايه دارن سناريويی است که هر سال هنگام تعيين حداقل دستمزد برای دلمشغولی دا  
ن کار موضوع را  انو افکار عمومی  به روی صحنه آورده می شود تا دست آخر و در غياب  نمايندگان واقعی کارگران بااضافه کردن درصدی اندک به حقوق مشمولين ق 

 . به نفع سرمايه داران  فيصله دهند 

اعالم ميشود، شامل فقط يک بخش محدودی ازکل  "  شورای عالی کار "از طرفی افزايش ناچيز حداقل دستمزد چندين بار زيرخط فقر، که هرساله بادبدبه وکبکبه توسط  
اکثريت عظيم  کارگران کارگاه هائيکه تعداد آنها نزديک به يک ميليون است و ميليونها کارگر  .  شاغلين دربخش عمومی وخصوصی ميشودکه مشمول قانون کارهستند  

ولند، از شموليت قانون  مشغ درآنها استثمار ميشوند بعالوه صد ها هزار کارگر پاره وقت و زنان و کودکانی که به توليد خانگی محصوالت فرعی با دستمزد بسيار ناچيز  
بسيار اوقات پائين تر از    د و کارخارج هستند و بخاطر پراکندگی  در کارگاه های کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکل و وجود انبوه لشگر بيکاران به آنچه که ميدهن 

دستمزد  "و اخيرا نيز با بخشنامه معاون حقوقی روحانی به سازمان تامين اجتماعی تحت عنوان  .  حداقل های تعيين شده توسط شورای عالی کار است، رضايت می دهند 
 .درآينده افزايش ناچيز ديگر سطوح مزدی نيز غيراجرايی خواهد شد " توافقی 

ن فشار اعتراضات  يزا در چهارچوب چنين ساختار و مناسباتی ميان نيروی کار و سرمايه در ايران، طبقه سرمايه دار هر ساله بنا به صالح ديد خود که صد البته م 
اين حد اقل مزد پايه حتی در آن حدی  .   يک بخش از کارگران مشمول قانون کار اضافه ميکند   ديگر سطوح مزدی کارگری نيز موثر هستند، حداقل هايی تعيين کرده و  

و تامين نيازهای اوليه و  ان  نيست که کارگران  انرژی الزم برای ادامه کار را بدست بياورند بقيه مخارج مربوط به  ارزش نيروی کار و ملزومات آن، نظير تربيت فرزند 
ن سرمايه انباشته می شود  حبا غيره از طريق استثمارخانواده آنها و کودکان و رواج کار خانگی با دستمزد های بسيار پائين تامين می شود و بدينوسيله ثروت بر ثروت صا 

 . و ميليونها کارگر هيچگونه مشارکت و نمايندگی درحوزه های تعيين حداقل دستمزد و فروش نيروی کار خود ندارند 

 !کارگران مبارز 

و تعرض به حقوق و  ند  دولت و سرمايه داران دست در دست هم تالش ميکنند از بحران شيوع ويروس کرونا استفاده کرده سطح خواسته ها و مطالبات شما را پائين آور 
از طرفی مبارزات اقتصادی، صنفی و سياسی کارگران و زحمتکشان از جمله خواست افزايش دستمزد ها نيز مدتها است که از حالت تدافعی  .  معيشت شما را تشديد کنند 

ترديدی نيست که اوضاع اقتصادی و اشکال خشن و بی سابقه تعرض نظام سرمايه داری ايران به  .  و صرفا اقتصادی درآمده و حالت سياسی گسترده ای بخود گرفته است 
و اعتراضات  ات  حقوق و معيشت کارگران، افزايش آمار بيکاری گسترده جوانان و مطالبات متحقق نشده جنبش های اجتماعی مختلف ديگر، دير يا زود به اعتصاب 

ها از پيش شرط های اوليه پيروزی در    کارگری با ديگر جنبش های راديکال اجتماعی و اتحاد آن     دهی نيروهای کارگری، پيوند جنبش   سازمان .  خيابانی بايد فرا به رويد  
 .مبارزات اقتصادی و سياسی است 

خواست،  ه  ت ک شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن  حمايت از رقم پيشنهادی تشکل های مستقل کارگری  برای افزايش دستمزدها،  در عين حال برآن اس 
ينفک از سبد  ی ال بيمه های کامل اجتماعی همه شمول، حقوق دوران بيکاری، برای زنان و مردان، حقوق کافی برای کودکان و بهداشت رايگان و تامين مسکن، جزئ 

نی برای پيروزی  ابا هزينه خانوار هستند که طرح آنها در شرايط بحرانی کنونی می تواند نيروی محرکه عظيمی را بوجود آورده و زمينه اعتصاب عمومی و نبرد خي 
 .نهائی بر مافيای قدرت و ثروت را برای طبقه کارگر و زحمتکشان فراهم سازد 

 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 !زنده باد سوسياليسم ! زنده باد آزادی 
 

 .١٣٩٩ اسفند    ٩  - ٢٠٢١ فوريه    ٢٧ . تاريخ 

 سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست  ايران،  : امضاء ها 
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درصد را برآورد  ٨مرکز آمار ايران رقم .  است
اگر ميانگين اين دو رقم را در نظر .  نموده است

درصد  ۶/    ۵شده  بگيريم سهم مزد در قيمت تمام
البته .  شود که بازهم رقم ناچيزی است می

داران عامدانه و آگاهانه در اين مورد  سرمايه
که از موضوع  کنند و برای اين نمايی می بزرگ

افزايش دستمزد فرار کنند، ارقام جعلی و 
 .کنند که صحت ندارد غيرواقعی مطرح می

های رسمی، سهم  دوم اينکه به اعتراف رسانه
بيست   -شده کاال نسبت به ده مزد در قيمت تمام
سال   ١۵برای مثال .يافته است سال گذشته کاهش

شده کاال نسبت به  پيش سهم مزد در قيمت تمام
. تر بود امروز بيشتر بود اما قيمت کاال خيلی پايين

شده کاال  که سهم مزد در قيمت تمام برعکس اکنون
تر شده، قيمت کاالها بسيار بيشتر و باالتر  کم

داران صحت  حال اگر ادعای سرمايه.  است
. بود که نيست داشت بايد عکس اين می می

شده کاال در  درهرحال سهم مزد در قيمت تمام
تواند تأثيری  ايران بسيار ناچيزاست و نمی

 .ها داشته باشد برافزايش قيمت

پايه، شايد اما  بی"  استدالل"داران با اين  سرمايه 
پسند که افزايش دستمزد موجب افزايش  عوام
اند مزد کارگر  شود سعی کرده ها و تورم می قيمت

تر اضافه کنند يا اصالً اضافه  را هرچقدر کم
در تمام دوران .  نکنند و يا حتی از آن کم کنند

ويژه از زمان  حاکميت جمهوری اسالمی به
تصويب و اجرای قانون کار، از وزارت کار و 
وزرای اقتصاد گرفته تا کارشناسان ريزودرشت 

قصد  اقتصادی طبقه حاکم و کل دستگاه دولتی به
فريبی، اين ياوه را تکرار نموده و برای  عوام

داران به هر کاری  افزودن بر سود سرمايه
 .اند زده دست

اضافه  قيمت کاال چيزی جز هزينه توليد آن به
. شود نيست دار می که عايد سرمايه   سود متوسطی

هزينه توليد شامل هزينه مواد خام و ساختمان و 
سرمايه (  آالت و امثال آن برق و فرسودگی ماشين

و هزينه نيروی کار است که توسط )   ثابت 
سرمايه (شود  دار خريده و مصرف می سرمايه
تمام آنچه که سرمايه ثابت خوانده ).  متغير 

شود در جريان توليد ارزش خود را به کاالی  می
مزد عبارت از پولی است .  دهند جديد انتقال می

دار درازای خريد نيروی کار کارگر  که سرمايه
طور که با  دار همان سرمايه.  پردازد به وی می

های  آالت و هزينه سرمايه خود مواد اوليه، ماشين
توليد در بخش ثابت سرمايه را تأمين و تهيه 

خرد و به  کند، نيروی کار کارگر را هم می می
 .پردازد توليد می

وجود ما شاهد اين قضيه هستيم که در  بااين 
های  جريان توليد هر کاال، درکنار بازتوليد هزينه

مربوط به بخش ثابت سرمايه و نيز هزينه خريد 
دار  نيروی کار، مبلغی نيز نصيب سرمايه

ديگر اگر هزينه توليد يک کاال،  عبارت به. شود می
 . ماند ای باقی می از قيمت آن کم شود، اضافه

نيروی کار مانند هر کاالی ديگری دارای 
وسيله مقدار کار اجتماعی  ارزشی است که به

اما .  شود الزم برای توليد و بازتوليد آن تعيين می

نيروی (فرد اين کاال   خاصيت ويژه و منحصربه
عبارت از اين است که مصرف آن در )  کار

شود که  جريان توليد، سرچشمۀ ارزش جديدی می
باالتر از ارزشی است که خود داراست که اين 

ای است که کارگر ايجاد  همان ارزش اضافه
. شود دار تصاحب می نموده اما توسط  سرمايه

دار  تنها بخشی از ارزش جديدی که  سرمايه
عنوان دستمزد به  شده به وسيله کارگر آفريده به

پردازد و مابقی آن همان سودی است  کارگر می
دار آن را به سرمايه خود اضافه و آن  که سرمايه

هرچقدر هزينه خريد نيروی .  کند را انباشت می
کار کمتر باشد، هرچقدر مخارج بازتوليد نيروی 

دار  کار کمتر باشد، ارزش اضافی و سود سرمايه
ديگر، مزد و سود،  عبارت به.  بيشتر است

به همان .  ای معکوس با يکديگر دارند رابطه
دار  کند، سود سرمايه نسبت که مزد کاهش پيدا می

شود و به نسبتی که مزد افزايش پيدا  بيشتر می
 !شود تر می دار کم کند، سود سرمايه 

دار بخواهد دستمزد کارگر   بنابراين ،اگر سرمايه
را افزايش دهد، بايد از سود خويش بکاهد، همين 

ها و افزايش  و اين موضوع هيچ ربطی به قيمت
اين ادعا که افزايش دستمزد موجب .  آن ندارد

شود،مطلقاً حرف  افزايش قيمت کاالها و تورم می
حسب ارزش و  پايه ايست، چراکه بهای کاال به بی

کار اجتماعاً الزمی که صرف آن شده است تعيين 
همه .  وزياد شدن دستمزد شود و نه برمبنای کم می

های جنگ  کارگران ايران به ياد دارند که در سال
ايران و عراق، حتی يک لایر به دستمزدهای 
کارگری اضافه نشد اما تورم و قيمت کاالها 

شدت افزايش يافت که اين هم دليل ديگری بر  به
راز اصلی .   داران است ربطی دعاوی سرمايه بی

داران و  پايه سرمايه ها و دعاوی بی جويی بهانه
ها با افزايش مزد کارگران، افزايش  مخالفت آن

 .سود خويش است نه جز آن

دار و کارگزاران اين طبقه در مقابله  طبقه سرمايه
با کارگران و مزدهای کارگری به اين دعاوی 

اند مزد  ها همواره سعی کرده آن.  اند اکتفا نکرده
تری به کارگر بدهند، مزدها را افزايش ندهند  کم

آنان بال وقفه دنبال .  يا حتی آن را کاهش دهند
اند که بر سود خويش  ها و وسايلی بوده کشف راه

نژاد مدام بحث  کم از دوران احمدی دست.  بيفزايند
های جديد تعيين حداقل دستمزد را "  مکانيزم"

مزد "  ، "  مزد توافقی"اند و با طرح  پيش کشيده
مزد بر اساس "  ، "  مزد تلفيقی"، "  ای منطقه
و امثال آن، "  مزد بر پايه شرايط سنی"  ، "تأهل

. اند تعرض عليه حداقل دستمزد را سازمان داده

يکی از محورهای اصلی مجموعه لوايح، 
قانون کار، طی دو "  های اصالحيه"ها و  پيشنهاد

دهه اخير چه در دوره حسن روحانی چه در 
نژاد و قبل از آن، معطوف به ماده  دوره احمدی

از بحث "  عبور"اصطالح  قانون کار و به ۴١
تمام .  تعيين و افزايش حداقل دستمزد بوده است

و "  توافق"  تالش اين بوده که تحت عناوينی چون 
ً به "  تفاهم" کارگر و کارفرما، تعيين مزد صرفا

خود کارفرما واگذار شود تا مستقل از هرگونه 
ضابطه و الزام قانونی و هر طور که خواست با 

اين ترفندها البته هر بار .  اين مسئله برخورد کند
با سد مخالفت شديد کارگران روبرو شده 

گرچه کارگران مخالف جدی چنين لوايح و .است
اند و طبقه حاکم نيز در ظاهر آن را  قوانينی بوده

کنار نهاده است، اما تعرض آنان عليه کارگران و 
وار ادامه يافته و اين  دستمزدهای کارگری خزنده

ها در بسياری از مناطق نيز عمالً به اجرا  طرح
که حتی قانون کار رژيم  باوجود آن.  درآمده است

آن و ضوابط تعيين حداقل دستمزد نيز  ۴١و ماده 
شده اما  ها است به فراموشی سپرده سال

داران که مخالف هرگونه قيدوبند در  سرمايه
دست و "عرصه مناسبات کار هستند و آن را 

اند تمام  کنند، هر بار تالش کرده قلمداد می"  پاگير
در همين رابطه .  و کمال از شر آن رها شوند
ای  جمهور در نامه اخيراً نيز معاون حقوقی رئيس

مزد "به سازمان تأمين اجتماعی بار ديگر 
را عنوان کرد و از ضرورت کنار "   توافقی

. نهادن موضوع تعيين حداقل دستمزد سخن گفت

اين اظهارنظر پيش از آنکه بخواهد به يک طرح 
گيری و اجرا بدل شود، با  جدی برای تصميم

های کارگری  مخالفت شديد کارگران  و تشکل
داران را  بار ديگر تالش سرمايه روبرو شد و يک

برای رهايی از الزام قانونی به تعيين و افزايش 
 .حداقل دستمزد ناکام گذاشت

ناکامی در اين عرصه اما به معنای ناکامی در 
تشديد فشار اقتصادی و معيشتی بيشتر و تحميل 

. دار حاکم بر کارگران نيست اراده طبقه سرمايه

جلسات کميته مزد شورای عالی کار و سخنانی 
درباره "  شورا"که از زبان عناصر دخيل در اين 

ً حاکی از تکرار  بيان ١۴٠٠مزد  شده، تماما
ها و فجايع پيشين و تعيين حداقل دستمزد  روش

مزدوران خانه کارگر و .  زيرخط فقر است
دار شده و برای  شورای اسالمی کار ميدان

مشغولی کارگران سخنان  سرگرم نمودن و دل
درنهايت اما .  رانند کنکی نيز بر زبان می خوش دل

زمينه اعمال اراده و اجرای تصميم طبقه 
کميته .  سازند دار حاکم را هموار می سرمايه

دستمزد حداقل هزينه سبد معيشت کارگری را 
) ميليون ٩نزديک (  هزارتومان ٩٨۵ميليون و  ٨

ناصر چمنی نماينده تشکل کارگری .  برآورد نمود
گويد  ساز رژيم در شورای عالی کار می دست

 ٧ها يک شکاف  ميان دستمزد کارگران و هزينه
ميليون را اگر با  ٧اين .  ميليونی وجود دارد

 ٩/    ۵دستمزدهای کنونی جمع بزنيم رقمی بين  
ميليون به دست ميايد و معنايش اين است  ١٠تا 

. تر باشد که حداقل دستمزد نبايد از اين مبلغ کم

ميليون هنوز با رقم واقعی  ١٠البته اين رقم 
هزينه سبد معيشت يک خانوار کارگری فاصله 

 ٣حداقل هزينه ماهانه معيشت يک خانوار .دارد
. ميليون تومان است ١٢نفره کارگری حدود  ۴تا 

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر 

تشکل ديگر ازجمله چند  ٧تپه همراه با  هفت
تشکل بازنشستگان، در بيانيه خود پيرامون 

انتشار  ٩٩بهمن  ٢۶که در ١۴٠٠حداقل مزد سال
ميليون تومان برآورد  ١٢/    ۵يافت،اين رقم را 

پيش از آن نيز کارگران صنعت نفت و .  اند نموده
گاز و پتروشيمی اعالم کرده بودند حداقل دستمزد 

ميليون  ١٢ماهانه هيچ کارگری نبايد کمتر از 
کارگران فوالد نيز همين رقم را .  تومان باشد
کارگزاران سرمايه با تقلب و رقم .  اند اعالم کرده

 داران و پايه سرمايه دعاوی بی

 نياز مبرم  مبارزه متشکل برای تحول مزدی 

١١درصفحه   
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 من اگر بنشينم،

 تو اگر بنشينی،  

 چه کسی برخيزد؟

 *چه کسی با دشمن بستيزد؟ 

تن از  ٢٠يک نمونه آن، اعدام بيش از .  اند شده
های واهی  ها در شهرهای گوناگون به اتهام بلوچ

 . های اخير است در هفته

چنين شرايطی موجب نفرت و خشم عميق مردم 
بلوچ از جمهوری اسالمی و بازوی نظامی آن، 

خشم و نفرتی که .  سپاه پاسداران گشته است
قيام .  محدود به بلوچستان، يا چند استان نيست

های  آبان ماه، نمادی بود از خشم و نفرت توده
. سراسر کشور از اين رژيم ارتجاعی و ستمگر

چنين نمادی از همبستگی طيف رنگينی از  هم
های مختلف ساکن  های مردم متعلق به مليت توده

های  درس بزرگ قيام و اعتراضات سال.  ايران
آن بود که تنها با همبستگی و  ٩٧و  ٩۶

ای مشترک، نيل به خواست کارگران و  مبارزه
زحمتکشان سراسر ايران، يعنی سرنگونی 
انقالبی رژيم جمهوری اسالمی و دستيابی به کار 

اين درس بزرگ را .  و نان و آزادی ميسر است
اکنون با توجه به .  نبايد به فراموشی سپرد

تجربيات پيشين، رژيم به يقين با قطع يا کاهش 
شديد امکانات ارتباطی، مشغول پيگيری، 
دستگيری، مفقوداالثرسازی، شکنجه و قتل 
معترضان بلوچ است و به زودی، نيز به گفته 

های  خودشان، محاکمه معترضان در دادگاه
اکنون احکام  نظامی آغاز خواهد شد که از هم

. احکام سنگين زندان و اعدام:  ها روشن است آن

ای از کشور  وظيفه تک تک ما در هر گوشه
اعتراض به سرکوب وحشيانه معترضان در 
بلوچستان و دفاع از حق معيشت و زندگی فارغ 

نبايد اجازه .  از تبعيض و محروميت آنان است
ی  خبری و سکوت، پروژه داد، رژيم در بی

سرکوب و کشتار مردم زحمتکش بلوچستان را به 
ای از کشور، هر  در هر گوشه.  اجرا درآورد

معترضی که به خاک و خون کشيده شود، يکی 
از يارانی است که در اين مبارزه سترگ برای 
رهايی از فقر و نکبت، سرکوب و سانسور، 

 –شکنجه و اعدام توسط حکومت دينی 

 .دهيم داری حاکم از دست می سرمايه

، "من اگر ما نشوم، تنهايم"برگرفته از شعر *
 ی حميد مصدق سروده

 

 

ميليون  ١٠تا   ٩سازی اين مبلغ را نخست به 
کاهش دادند و چند روز بعد ايلنا اعالم کرد شب 

ها و کارفرمايان در کميته دستمزد،  اسفند دولتی ۴
 ٨٩۵ميليون و  ۶سبد حداقل معاش را 

هزارتومان برآورد نموده و همه پای آن امضا 
بندی  بدين ترتيب تقلب اول با يک چشم.  اند گذاشته

و  ١٠ميليون نخست به  ١٢ديگر تکميل شد و 
وجود اين  بااين.  ميليون کاهش يافت ٧سپس به 

برآورد سبد معيشت .  هنوز تمام ماجرا نيست
کارگری هنوز به معنای توافق شورای عالی کار 

عنوان حداقل دستمزد  و تعيين اين رقم به
ها حداقل سبد  سال گذشته نيز همين جريان.نيست

هزارتومان  ٩۴٠ميليون و  ۴معيشت کارگری را 
اعالم کرده بودند که البته نزديک نصف رقم 

 ٩١٠ميليون و  واقعی بود، اما درنهايت يک

 .عنوان حداقل دستمزد تعيين شد هزارتومان به

های  ماهيت اين دغل کاران فريبکار و بازی
های پيش از تعيين حداقل  حکومتی و خودشيرينی

گزاران سرمايه بر هيچ کارگری  دستمزد خدمت
حداقل مزد کارگران برای سال .  پوشيده نيست 

بايد همان رقمی باشد که کارگران و  ١۴٠٠
اکنون  اگر از هم.  اند های مستقل اعالم کرده تشکل

اين موضوع  روشن است که شورای عالی کار 
شده توسط  ميليون مطرح ٧ميليون و ١٠حتی رقم 

عنوان  کميته دستمزد و عناصر حکومتی را به
خود روشن  خودی پذيرد، به حداقل دستمزد نمی

های امضاکننده  است که رقم پيشنهادی تشکل
های  درسال.بيانيه دستمزد را نيز نخواهد پذيرفت

. گذشته نيز کارگران شاهد اين ماجرا بوده اند

صرف انتشار بيانيه هيچ گوش شنوايی در 
. حاکميت جمهوری اسالمی پيدا نخواهد کرد

انتشار بيانيه مشترک پيرامون حداقل دستمزد 
البته ابتکاری جالب و از چند جهت کاری مثبت و 

بيانيه دستمزد .  شايسته تقويت و حمايت است
ضمن تحليل اوضاع وخامت بار اقتصادی و 
تأثيرات مخرب تورم و گرانی بر معيشت 
کارگران و اشاره به تعرضات مداوم سرمايه 
عليه کار، درنهايت بر ضرورت افزايش حداقل 

ميليون و  ١٢مزد به باالی خط فقر تأکيد شده و 
عنوان حداقل مزد  پانصد هزارتومان را به

کارگران در مقياس تمام کشور در برابر طبقه 
. دار و دولت اين طبقه قرار داده است سرمايه

اقدام مثبت امضا و انتشار بيانيه مشترک مزد 
گر همراهی و هماهنگی و  حال بيان درعين

ها به يکديگر و نوعی  نزديک شدن اين تشکل
اتحاد عمل است که اين نيز بسيار مفيد و مثبت و 

همه نبايد فراموش کرد که  بااين.  ضروری است
صرف انتشار بيانيه مشترک و اعالم موضع در 
مورد حداقل دستمزد، به افزايش دستمزد منجر 

های خوب و الزم و بجا و  اين بيانيه.  شود نمی
بدون .  موقع را بايد با مبارزه عملی تکميل کرد به

دهی يک مبارزه عملی، دستمزدهای  سازمان
بار کنون خارج  کارگری از وضعيت اسف

های  های گذشته و بيانيه تجارب  سال.  نخواهد شد
متعدد انتشاريافته پيرامون حداقل دستمزد نيز اين 

بايد مبارزه عملی برای .  کنند واقعيت را تأييد می
اين وظيفه .  افزايش دستمزد را سازمان داد

های  کارگران آگاه و پيشرو حاضر در تشکل

کارهای  امضاکننده بيانيه مشترک است که راه
عملی و مبارزاتی را بيابند و مبارزه مؤثری را 

طبيعتاً حرف زدن در اين مورد .  سازمان دهند
يقيناً مشکالت .  تر از عمل به آن است بسيار ساده
هايی نيز در  جريان عمل وجود  و پيچيدگی

. بينی هستند پيش خواهد داشت که از قبل غيرقابل

همه ، کارگران پيشرو از اين شايستگی و  بااين
ای را  استعداد برخوردار هستند که چنين مبارزه

در عمل است که .  شکل داده و سازمان دهند
اگر بازنشستگان تأمين .شود تجربه تکميل می

اند  اجتماعی از امضاکنندگان بيانيه مزد توانسته
اعتراض جمعی و  ٧روز  ٧٠در فاصله 

سراسری را سازمان دهند و برگزار کنند، پس 
توانند  های امضاکننده نيز می مجموعه تشکل

مبارزه مشترکی را حول افزايش دستمزد سازمان 
توانيم و نبايد به اين اکتفا کنيم که  ما نمی.  دهند

هرسال در آستانه تعيين حداقل دستمزد در آخر 
ً يک بيانيه بدهيم و اعالم موضع  سال، صرفا

شود  بيانيه مشترک ما زمانی جدی گرفته می.  کنيم
اين .  که يک مبارزه عملی جدی پشتوانه آن باشد

نيازی نيست دست .  مبارزه را بايد سازمان داد
روی دست بگذاريم تا زمان تعيين حداقل دستمزد 

 .درآخرسال فرارسد

درستی از نياز  به ١۴٠٠در بيانيه دستمزد 
کارگران به تشکل مستقل در سراسر کشور سخن 

ضرورت ايجاد يک تشکل مستقل و .  رفته است
سراسری که بتواند مبارزات کارگران را در 

دهی و هدايت کند  مقياس سراسری سازمان
از طرح يک ضرورت اما  .  انکار است غيرقابل

اگر .  تا تحقق آن، فاصله حرف تا عمل است
توانيم، اعتراضات سراسری برای افزايش  می

دستمزد را سازمان دهيم، به هر دليل اما اگر 
توانيم، الاقل از يک کارخانه و مؤسسه اين  نمی

مبارزه را آغاز کنيم و در ادامه آن را گسترش 
گونه  هرچه هست بدون مبارزه متشکل هيچ.  دهيم

تحول جدی در مزدها رخ نخواهد داد و اوضاع 
افزايش مزد .  تر نيز خواهد شد سال وخيم به سال

اکنون به خواست مبرم و حياتی کارگران 
دهی و  بنابراين زمينه سازمان.  شده است تبديل

اعتراض و مبارزه حول اين خواست، درميان 
تر  کارگران و مزدبگيران از هرزمانی  فراهم

 .است

تشکل پيرامون حداقل مزد  ٩در پايان بيانه 
ما کارگران نبايد تنها "چنين قيدشده است ١۴٠٠
گِر به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود   نظاره
ما بايد به شکلی متحد و متشکل و با .  باشيم

تالشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، 
بار، تا  هايمان را به اين وضعيت اسف اعتراض

های بر حق خود، ازجمله  رسيدن به خواسته
افزايش مزد، متناسب با هزينه متوسط جامعه، 

ها را به سرمنزل مقصود  ادامه دهيم و آن
ما نيز ضمن آرزوی موفقيت برای ."  برسانيم

های مربوطه  در پايان اين  کارگران و تشکل
کنيم که تنها با مبارزه  مطلب بار ديگر تأکيد می

داران و دولت  توان سرمايه متشکل است که می
ها و کل طبقه حاکم را عقب راند و دستمزدها  آن

انگيز و هالکت بار  را از اين وضعيت اسف
 .نجات داد

١٠از صفحه   

 داران و پايه سرمايه دعاوی بی

 نياز مبرم  مبارزه متشکل برای تحول مزدی 

 پيش به سوی

تشکيل حزب    

 طبقه کارگر 
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 ٩٩روزبه پايان سال  ٢٠تر از  باوجودآنکه کم

مانده اما موضوع بسيار مهم تعيين حداقل  باقی
دستمزدهای کارگری و ميزان افزايش آن همچنان 

داران و  سرمايه.  نامشخص و بالتکليف مانده است
اضافه کارگزاران رنگارنگ و  ها به دولت آن

ريزودرشتشان از هر سو به تالش و تکاپو 
رشته تبليغات و جنجال و  اند تا بعد از يک افتاده

های گذشته مزد  دعاوی واهی، طبق روال سال
چند برابر زيرخط فقر را بر کارگران تحميل 

آنان برای شانه خالی کردن از افزايش .  کنند
دستمزد و افزودن بر سودهای خويش، به 

 .اند ابزارهای گوناگونی نيز متوسل شده

١٢ 
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داران سهم  های سرمايه يکی از ابزارها و بهانه
ها مدعی  آن.  شده کاال است مزد در قيمت تمام

شده کاال باال است و  هستند سهم مزد در قيمت تمام
اگر دستمزد اضافه شود، قيمت کاال هم اضافه 

ها و گرانی را درپی  شود و اين، افزايش قيمت می
 .خواهد داشت

 .اين ادعا صحت ندارد

شده کاال در  نخست اينکه سهم مزد در قيمت تمام 
ايلنا که يک .  ايران بسيار پايين و ناچيز است

رسانه رسمی دولتی است، متوسط سهم مزد در 
درصد اعالم نموده  ۵شده کاال را حدود  قيمت تمام

 داران و پايه سرمايه دعاوی بی

 نياز مبرم  مبارزه متشکل برای تحول مزدی 

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


