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 کارگران سراسر جھان
 متحد شويد! 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

١١درصفحه   

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 رسوايی بزرگ يا 
 نشانه ھای فروپاشی نظام

 
، رسانه ھای ١۴٠٠روز يکشنبه پنجم ارديبھشت 

داخلی و خارجی از انتشار فايل صوتی مصاحبه 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران با 
سعيد ليالز، عضو حزب کارگزاران و از 
اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی خبر دادند. 

در قالب  ١٣٩٩مصاحبه ای که روز ششم اسفند 
برنامه ای با عنوان "تاريخ شفاھی دولت تدبير و 
اميد" در مرکز "بررسی ھای استراتژيک 
رياست جمھوری" به رياست حسام الدين آشنا، 
مشاور ارشد حسن روحانی ضبط شده بود. 

ساعته که قرار بود "محرمانه"  ٧مصاحبه ای 
باقی بماند، اما اکنون سه ساعت و يازده دقيقه آن 

 به بيرون درز پيدا کرده است. 
انتشار بيرونی اين مصاحبه صوتی، ھمانند آبی 
که در خوابگه مورچگان ريخته باشند، 
سراسيمگی، بلبشو و واکنش ھای تند و تيزی را 
در درون دولت، نھادھا حکومتی و رسانه ھای 
رنگارنگ جمھوری اسالمی دامن زد. ساعتی 
پس از انتشار اين فايل صوتی، سعيد خطيب 
زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی 
با اعالم اينکه فايل بخش شده "مخدوش و تقطيع 
شده" است، گفت: "اين گفتگو صرفا برای ثبت 
در حافظه سازمانی دولت تدبير و اميد ضبط شده 
و قرار به انتشار آن نبوده است...ما در انتخاب 
تيم تھيه، عوامل و نگھداری فايل ھا ھيچ نقشی 
نداشتيم و نمی دانيم چه کسانی، چگونه و چرا 
چنين کرده اند. يک امر غير قانونی اتفاق افتاده و 

 بايد بررسی شود".
حسن روحانی، در اولين جلسه ھيئت دولت با 
اعالم اينکه ھدف از انتشار اين نوار ضربه زدن 
به مذاکرات ھسته ای است گفت، به وزير 
اطالعات دستور داده است تا "عوامل توطئه 

رغم شرايط سياه کرونايی، امسال اول ماه مه  به
بسيار   روز جھانی کارگر در ايران با شکوه

برگزار شد و به نمايش تقابل و مقابله کارگران با 
 دار و ايادی آن تبديل شد. طبقه حاکم سرمايه

در اين روز در تعدادی از شھرھا و مراکز 
کارگری ايران از جمله تھران، کرج، اصفھان، 

تپه، سنندج، مريوان، تبريز، رشت،  شوش، ھفت
آباد و کرمانشاه روز جھانی  مشھد، اراک، خرم

 کارگر پاس داشته شد.

  ٩درصفحه 

۴درصفحه   

١۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩١٨شماره  ١۴٠٠ارديبھشت    ١٣ –سال  چھل و سه 

 گزارش برگزاری مراسم اول ماه مه،
 دار  روز مقابله  کارگران با طبقه سرمايه 

دستکاری در جداول 
بودجه تنھا سرسوزنی از 

 فساد حاکم است
 

ھای اخير درون حاکميت  ھا و درگيری افشاگری
بر سر تغيير جداول بودجه، برای کارگران و 
زحمتکشان اثبات مجدد اين موضوع است که 

ھای ساالنه نه در راستای خواست و منافع  بودجه
ھا، بلکه براساس خواست و منافع طبقه حاکم  آن

اش  ای که تمام منابع درآمدی شود. بودجه تھيه می

فرھنگيان و معلمان رسمی  کشور که جمعيتی 
دھند در زمره  ميليون را تشکيل می نزديک به يک

ترين اقشار زحمتکش  ترين و پرتالش زحمتکش
رغم شغل پرزحمت و  جامعه ھستند که به

پرمسئوليتی که دارند، اما ازنظر حقوق و 
ترين رده کارمندان  دريافتی ماھانه، در پايين

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ١٠درصفحه 

ت) ّ یان (اق دا  سازمان 

 ترين گروه اجتماعی در ايران زنان کارگر، ستمديده

 فرخنده باد اول ماه مه
روز اتحاد و ھمبستگی 
کارگران در مبارزه عليه 

 کشی استثمار و بھره
 
 

خجسته باد اول ماه مه روز 
 ھمبستگی جھانی کارگران

رحمانه   استثمار بی
کارگران فکری در 

وپرورش آموزش  

 چرافقرزده ايم؟
 

 گرامی باد ياد و خاطره رفيق افشين اسدی (رفيق مازيار)
 

 گزارشی کوتاه از تجمع و راھپيمايی روز جھانی کارگر
 در شھر روتردام در ھلند 

 
 سرکوب و بازداشت کارگران در 

 روز جھانی کارگر را شديدا محکوم می کنيم
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١از صفحه   

 رسوايی بزرگ يا نشانه ھای فروپاشی نظام

٧درصفحه   

شناسايی" و بدون ھرگونه اغماضی مجازات 
شوند. علی ربيعی، سخنگوی دولت، انتشار 

آميز" خواند و گفت،  مصاحبه ظريف را "توطئه
اين فايل "توسط افرادی که ھويت آنان در حال 
بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد". بعد 
از واکنش ھای دولت و صدور مجوز برای 
وزارت اطالعات جھت کشف "توطئه"، 
دادسرای عمومی و انقالب تھران نيز برای اينکه 
بررسی پرونده يکسره در اختيار وزارت 
اطالعت کابينه روحانی قرار نگيرد با صدور 
اطالعيه ای از "بازگشايی پرونده در دادسرای 
امنيت تھران" برای بررسی "انتشار و قرار دادن 
اطالعات طبقه بندی شده کشور در اختيار افراد 

 فاقد صالحيت" خبر داد. 
در سوی ديگر اين ماجرای به ظاھر "رسوايی 
بزرگ"، چھره ھا و رسانه ھای به اصطالح 
اصولگرا و منتقد کابينه روحانی، به شدت به 
ظريف حمله کردند و او را به خاطر سخنان 
"افشاگرانه ای" که در باره قاسم سليمانی در 
عرصه سياست خارجی و حاکميت "ميدان به 
ديپلماسی" گفته بود، به "خيانت" و "به خطر 
انداختن منافع ملی" متھم کردند. سخنگوی 
کميسون امنيت ملی مجلس، از دعوت ظريف 
برای حضور و پاسخگويی در مجلس ارتجاع 
اسالمی  خبر داد. مجتبی ذوالنوری، رئيس 
کميسيون امنيت ملی مجلس نيز با طرح اين ادعا 
که ظريف گفته بود دو نسخه از اين مصاحبه 
وجود دارد که يک نسخه در اختيار وی و 
ديگری در اختيار مجموعه حسام الدين آشنا 
است، دولت را متھم کرد که در تشکيالتش 
"نفوذی و جاسوس وجود دارد". منصور حقيقت 
پور، از اعضای کميسيون امنيت مجلس نيز با 
بيان اينکه، "يک تار موی حاج قاسم سليمانی را 
به آقای ظريف نمی دھيم"، او را متھم کرد که 

 "تمام خطوط نظام را زير سئوال برده است".
پس از واکنش ھای افراد و نمايندگان وابسته به 
جناح به اصطالح اصول گرای رژيم، 
خبرگزاری ھای منتسب به سپاه پاسداران و 
رسانه ھای موافق و منتقد کابينه حسن روحانی 
وارد ميدان شدند. خبرگزاری فارس در مقاله ای 
با تاکيد بر اينکه، ظريف با اين فايل صوتی و 
تقابل با "قھرمان ميدان" به مرز نابودی سياسی و 
اجتماعی رسيد، نوشت: فرا متن اين مصاحبه در 
يک جمله خالصه می شود؛ بر خالف تصور 
رايج در جمھوری اسالمی نه تنھا رئيس 
جمھوری اختيار ندارد، بلکه بر خالف تصور 
پيشين، حاکميت دوجانبه نيز وجود ندارد و تنھا و 
تنھا قاعده بازی حاکم بر اداره کشور، قواعد 
"ميدان" است و راھبردی نظامی". روزنامه 
رسالت، در روز سه شنبه ھفتم ارديبھشت، با 
تيتر "نارفيق"، مصاحبه ظريف را خوشايند 
"ضد انقالب" خواند. شرق با اشاره به زمان 
مذاکرات وين نوشت: چه کسی افشا کرد و چه 
کسی سود برد؟ وطن امروز، با تيتر "دوقطبی 
عليه مردم"، ظريف را "حقير" خواند. صبح نو، 
"غروب ظريف" را تيتر زد و نوشت: آيا اين 

 فايل صوتی نقطه پايان ظريف است؟ 
واکنش تند روزنامه ھای منتقد دولت، در روز 
چھارشنبه ھم ادامه يافت. وطن امروز، با نشان 

دادن دست قطع شده قاسم سليمانی، "ھزينه ميدان 
برای ديپلماسی" را تيتر زد. کيھان شيعتمداری، 
با تاکيد بر "فرار از ننگ کارنامه خالی با تھيه و 
انتشار فايل صوتی" نوشت: "فايل صوتی ياد شده 
بر خالف ادعا، و ھای و ھوی آقايان، محرمانه 
نبوده و از سوی دولت و با خودسوزی ظريف 
برای انتشار تھيه شده است. مخاطب آن نيز مردم 
ايران نيستند، بلکه آقای روحانی از اين طريق 
برای دشمن پيام فرستاده است". روزنامه جوان 
وابسته به سپاه پاسداران با تيتر "پس لرزه ھای 
رسوايی بزرگ"، از عواقب انتشار فايل صوتی 

 محمد جواد ظريف خبر داد. 
رسانه ھای فارسی زبان خارج از کشور نيز ھر 
کدام به فراخور حال خود، روی آن قسمت ھايی 
از مصاحبه ظريف که با سياست ھای آنان 
ھمسويی داشت، جنجال به راه انداختند. رسانه 
ھای خبری مخالف سياست ھای روسيه با استناد 
بر بخشی از سخنان ظريف، مبنی بر کارشکنی 
ھا و تالش روسيه برای اينکه "توافق ھسته ای 

] به ٩۴انجام نشود"، "سفر سليمانی [در تير 
روسيه به اراده مسکو شکل گرفت نه اراده ما"، 
"روسيه و فرانسه" در دادن پيشنھادی مبنی بر 
اينکه جمھوری اسالمی "ھر شش ماه يک بار 
موظف به تمديد مجوز از شورای امنيت برای 
ادامه توافق ھسته ای باشد" و يا "ما ادعا می کنيم 
که آقای سليمانی پوتين را به جنگ [در سوريه] 
کشيد. اما پوتين تصميمش را گرفته بود. پوتين 
وارد جنگ شد، اما با نيروی ھوايی، اما نيروی 
زمينی ايران را ھم به جنگ کشيد" و "اراده 
روسيه به آن بود که دستاورد وزارت خارجه 
ايران را نابود کند"، عمدتا روی وابستگی 

 جمھوری به روسيه متمرکز شدند.
رسانه ھای فارسی زبان معتقد به "اصالح نظام" 
ھم بر فرازھايی از سخنان ظريف که عموما بر 
يکه تازی سپاه پاسداران و حاکميت "ميدان" بر 
ديپلماسی تاکيد داشت، متمرکز شدند. سخنانی 
مبنی بر اينکه: "حمله به سفارت عربستان و 
گرفتن دو کشتی آمريکايی" بزرگترين خدمت 
مخالفان داخلی برجام به "دشمن" بود. "در 
جمھوری اسالمی ميدان [سپاه] بر ھمه چيز حاکم 
است"، "ميدان حاکم بر تبليغاته، ميدان حاکم بر 
اظھار نظرھاست، ميدان حاکم بر ھمه چيز 
است". قاسم سليمانی معتقد بود چون "ميدان 
اصل است، فرضا اگر استفاده از ھما دو درصد 
نسبت به ماھان مزيت داشته باشد بايد از ھما 

درصد به ديپلماسی  ٢٠٠استفاده کرد، ولو اينکه 
کشور ھزينه بخورد". اين دسته از رسانه ھا و 
جريانات معتقد به تغيير و اصالح در ساختار 
جمھوری اسالمی آنچنان  برای محمد جواد 

سال  ۴٢ظريف ھورا کشيدند که انگار در طول 
حاکميت مرگبار "ميدان" بر جان و زندگی توده 
ھای مردم ايران، آن ھا تازه با خبر شده اند که 
"در جمھوری اسالمی ميدان بر ھمه چيز حاکم 
است". آن ھم از زبان کسی که به قول خودش از 

سالگی در جايگاه ديپلماسی کشور در نقش  ٢٠
ماله کشی جنايات جمھوری اسالمی نقش پر 
رنگی داشته است. ديپلمات مزدوری که دست کم 
در ماجرای سرنگونی ھواپيمای اوکراينی نشان 
داد تا چه حد ديپلماسی مورد ادعای خود را برای 

 حفظ اقتدار ھمان "ميدان" به کار گرفته است. 
ظريف در اين مصاحبه"محرمانه" در مورد 
ايفای نقش خود برای ماله کشی جنايت سرنگونی 
ھواپيمای اوکراينی که توسط دو موشک زمين به 

 ١٧۶ھوای سپاه پاسداران  ساقط شد و تمام 
سرنشين آن جان باختند، گفته است: "ظھر جمعه 

 ١٨(ھواپيمای اوکراينی بامداد روز چھارشنبه 
مورد اصابت موشک قرار گرفت) رفتم  ٩٨دی 

به جلسه ويژه ای که در دبيرخانه شورای امنيت 
گذاشته بودند... در آنجا گفتم اکنون دنيا می گويد 

اگر که موشک به اين ھواپيما اصابت کرده است، 
واقعا موشک خورده بگين که ببينم ما چگونه می 

 ". (تاکيد از ماست). توانيم آن را عالج کنيم
آنچه بدان اشاره شد، خالصه ای از مجموعه 
واکنش ھای دولت، نھادھای حکومتی و رسانه 
داخل و خارج بود که طی چند روز گذشته 
بازتاب بيرونی يافته اند. برکناری حسام الدين 
آشنا، مشاور ارشد کابينه حسن روحانی که 
مصاحبه فوق تحت مسئوليت او انجام شد، اعالم 

نفر از کارکنان دولت و  ٢٠ممنوع الخروجی 
سيگنال ھای تھديدآميز مخالفان ظريف، بخشی از 
تبعات اوليه انتشار اين فايل صوتی بوده است. در 
اين ميان، آنچه مھم است و حتی از محتوای اين 
فايل "محرمانه" اھميتی بيشتری دارد، 
پاسخگويی به اين پرسش است که اين نوار چرا 
و بر بستر چه شرايط سياسی حاکم بر رژيم 
منتشر شده است؟ انتشار سخنان ظريف، به سود 
چه کسانی يا چه جناحی از حاکميت بوده است؟ 
آيا انتشار اين مصاحبه، به تعبير روزنامه جوان 
وابسته به سپاه پاسداران، فقط يک "رسوايی 
بزرگ" است، که اکنون گريبان کابينه روحانی 
را گرفته است يا پيامی که بازتاب فروپاشی 
درونی نظام است؟ مسائلی که در اين چند روزه 
از طرف رسانه ھای داخل و خارج به طور 

 ريشه ای به آن پرداخته نشد.
بر خالف پاره ای از ادعاھا که سعی دارند 
انتشار اين فايل را به نفع جناحی از حاکميت 
تفسير کنند، روشن است که انتشار سخنان 
ظريف، اساسا به نفع ھيچ کدام از جناح ھای 
درون رژيم نبوده است. اگر چه ھرکدام از جناح 
ھای جمھوری اسالمی سعی دارند از اين ماجرا 
به نفع خود سود ببرند، اما انتشار اين مصاحبه از 
جميع جھات به ضرر کل ھيت حاکمه ايران بوده 
است. انتشار اين فايل صوتی، حتی رسوايی 

 ١۴٠٠نمايش انتخاباتی رياست جمھوری خرداد 
را نيز عريان تر کرد. پس انتشار مصاحبه ای را 
که کل نظام از آن متضرر شده است، نمی توان 
صرفا در قالب يک "رسوايی بزرگ" برای 
بخشی از نظام تعبير کرد. خروجی انتشار اين 
فايل صوتی، پيام روشنی از فروپاشی درونی 

 نظام برای ھمگان است.
وضعيت پيش آمده بازتاب عمق بحران ژرفی 

جمھوری اسالمی را به  ٩۶است که از دی ماه 
رژيم را به مرز  ٩٨چالش گرفت، در آبان 

فروپاشی کشاند و اکنون نتايج آن دو خيزش و 
قيام شکوھمند توده ھای مردم ايران، در 
فروپاشی و اضمحالل درونی کل ھيئت حاکمه 
بازتاب يافته است. بحرانی ژرف که ھم اينک 
وقوع يک انقالب اجتماعی را حتی برای مقامات 

 جمھوری اسالمی آشکار کرده است. 
محمد جواد ظريف، که طی چھار دھه ھمانند يک 
سرباز مخلص جمھوری اسالمی، پيش برنده 
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رژيم تالش کردند تا مانع برگزاری مراسم اول 
ماه مه توسط کارگران شده و اين مراسم را به 
يک نمايش دولتی تبديل کنند. از ھمين رو 

صبح در محل  ٩مزدوران "خانه کارگر" ساعت 
درب پشتی وزارت کار تجمع خود را آغاز کردند 

پيش از آغاز مراسم کارگران و ( ١٠که تا ساعت 
بازنشستگان) مراسم را جمع و جور کرده و به 
آن خاتمه دادند. در اين مراسم دولتی محجوب 

العمر "خانه کارگر" نيز حضور  دبيرکل مادام
داشت و صادقی يکی از اين مزدوران که عنوان 
رئيس "اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری" را 

کشد به تعريف و تمجيد از  با خود يدک می
ساالری رئيس سازمان تامين اجتماعی پرداخت.  
نيروھای سرکوب رژيم برای جلوگيری از 
ھرگونه حرکتی و حفظ آرامش و نظم سرمايه در 
اين مراسم دولتی تمام منطقه را در محاصره خود 
داشتند و ضمن تامين امنيت مزدوران "خانه 
کارگر" از تمامی رھگذران عکس و فيلم تھيه 

 کردند. می
حضور نيروھای امنيتی اما اھداف بيشتری 

ھا در تمامی اضالع وزارت کار مستقر  داشت. آن
شده بودند و به ھيچ عابری اجازه توقف 

دادند، حتا پس از پايان مراسم دولتی و در  نمی
حالی که تعدادی از بازنشستگان به سمت درب 
وزارت کار در خيابان آزادی حرکت کرده بودند 

ھا ندادند.  نيروھای سرکوب اجازه ايستادن به آن
حضور سنگين نيروھای انتظامی باعث شد تا 
بازنشستگان در نبش خيابان بھبودی جمع شوند 
اما ممانعت ھا ادامه يافت و ماموران تا ايستگاه 
مترو شادمان و حتا تا خيابان "يادگار امام" مانع 

شدند. تعداد ماموران انتظامی آن چنان  می تجمع 
ھا به ھمکارش گفت:  زياد بود که يکی از آن

"گويا قرار بوده امروز تجمع عظيمی پا بگيرد 
اند". در يک مورد  که حتا ما را ھم احضار کرده

کنندگان و  وقتی حاضران به تعقيب تجمع
شان توسط پليس اعتراض کردند، يکی  پراکندن

از ماموران رو به جمعيت گفت: "اصال چرا 
ايد؟" که يکی از بازنشستگان زن گفت: "  آمده

امروز برای روز کارگر آمديم اما متوجه شديم 
 ايم!". که روز پليس است و اشتباه آمده

شد  با گذشت زمان بر تعداد جمعيت نيز افزوده می
ھايی از  و در دو سوی خيابان آزادی، دسته

جمعيت تالش کردند تا حرکتی را شروع کنند که 

ھای خود را فرياد  کافيه سفره ما خاليه خواست
 زدند.

در کرج نيز تجمعی به اين مناسبت برگزار شد. 
ھای اجتماعی از  براساس گزارشاتی که در شبکه
ھای پليس در برابر  تجمع کرج منتشر شده ماشين

تامين اجتماعی ايستاده بودند و به ھمين دليل 
حاضران به وسط بولوار رفته و به سردادن 

ھای گذری نيز با به  شعار پرداختند که ماشين
 کردند.  ھا حمايت می صدا درآوردن بوق از آن

شويد،   درد ما درد شماست مردم به ما ملحق
کارگر روزت مبارک، دولت غارتگران دشمن 
زحمتکشان، از بس دروغ شنيديم ما ديگه رای 
نميديم، کارگر زندانی آزاد بايد گردد و اسماعيل 
گرامی آزاد بايد گردد از جمله شعارھای شرکت 
کنندگان در اين تجمع بود که اغلب بازنشسته 

ھای عبوری از  بودند. در پی حمايت ماشين
بازنشستگان، نيروھای انتظامی از بازنشستگان 
خواستند تا از وسط بولوار به کنار تامين 
ھا  اجتماعی بيايند وگرنه مجبور به بازداشت آن
ھا  ھستند که يک کارگر بازنشسته خطاب به آن

گفت: "ما رو ببريد زندان، غذا ھم بديد، يکی از 
مون سير  ی ما کم ميشه و به جاش بچه سر سفره

ميشه" که جمعيت او را به شدت تشويق کرد. در 
نھايت نيز ادامه تجمع در برابر اداره تامين 

 اجتماعی برگزار شد.
در اصفھان نيز حضور نيروھای سرکوب رژيم 
از نيروھای انتظامی تا گارد ويژه نسبت به 

تر بود و نيروھای سرکوب قبل از  گذشته پُررنگ
ھای خود در محل  برگزاری تجمع با ماشين

حضور داشتند. به ھمين دليل تجمع کمی ديرتر 
به جای ده و نيم) و با شعار زنان  ١١(ساعت 

بازنشسته "از بس دروغ شنيديم، ما ديگه رای 
نميديم" شروع شد. سر دادن شعار از سوی زنان 
بازنشسته باعث شد تا ديگران که به صورت 
پراکنده جمع شده بودند در برابر اداره تامين 

 شان را سر بدھند.  اجتماعی جمع شده و شعارھای
حقوق نصف و نيمه دزدی به سبک بيمه ، تامين 
اجتماعی چه اسم اشتباھی، پول ھای نفت کجا 

ھا رفت، زن و مرد کارگر  رفت به جيب زالو
متحد وھم سنگر، سرمايه از روز ازل نبوده 

دار حق ما را ربوده، از جمله شعارھای  سرمايه
 اين روز بود.

چنين يکی از  کارگران بازنشسته  در اين تجمع ھم
سخنان کوتاھی از درد و رنج و مشکالت درمان 
و معيشت خود گفت که بارھا مورد تشويق و 

 تحسين حاضران قرار گرفت.
در ادامه تجمع، چند افسر نيروی انتظامی به ميان 

کنندگان آمد و از طرف مسئولين تامين  تجمع
اجتماعی خواستند تا چند نفر از افراد به نمايندگی 
از ديگران برای مذاکره به داخل ساختمان بروند 
که با مخالفت تجمع کنندگان مواجه شدند. در 
پايان  تجمع کنندگان از اداره تامين اجتماعی واقع 

آباد تا انتھای آن که منتھی به  در خيابان عباس
خيابانی بزرگتر و مرکز شھر بود به فاصله 
کوتاھی  با سردادن شعار، دست به راھپيمائی 

 زدند.
ترين نمايش خيابانی در  ترين و برجسته اما مھم
ھای تھران رخ داد. در اين روز مزدوران  خيابان

"خانه کارگر" دست در دست نيروھای سرکوب 

در ھفت تپه بخشی از کارگران به نمايندگی از 
چنان بر  ديگرکارگران که به دليل تداوم توليد ھم

گرد تجمعات، سر کار بودند، در محل ھميشگی 
آمدند و بعد از سخنرانی دو تن از نمايندگان 
کارگران در محوطه کارخانه دست به راھپيمايی 
زدند. عباسی منجزی يکی از نمايندگان کارگران 

ھای کارگران از  در سخنرانی خود بر خواست
جمله خلع يد از بخش خصوصی و بازگشت به 
کار کارگران اخراجی از جمله اسماعيل بخشی و 
محمد خنيفر تاکيد کرد. او ريشه کردن فساد در 

ھای حکومتی را علت مماشات قوه  کليه دستگاه
قضائيه با مالکان کنونی ھفت تپه دانست و گفت: 
"يک نمونه در اين کشور نشان بدھيد که 

توانيد با مفسدان برخورد کنيد... وقتی فساد  می
ريشه دواند و سيستمی شد مانند بيماری است که 
به سرطانی دچار شده که ھيچ راھی برای 
بھبودی ندارد... ما تاکنون مطالباتمان رو بدست 
نياورديم اما با اتحاد خودمان خواھيم توانست به 

تپه را  ھای خودمون برسيم و بقای ھفت خواست
مان  ھای تضمين کنيم... ما تا زمانی که به خواست

مان ادامه خواھيم داد". بعد  نرسيم به اعتراضات
از سخنان عباسی، کارگران با شعار "کارگر 

 تپه اتحاد اتحاد" دست به راھپيمايی زدند. ھفت
ای  کارگران ھفت تپه در روزھای گذشته بيانيه

نيز منتشر کرده بودند که در بخشی از آن آمده 
گويد که ايجاد اتحاد گسترده  بود: "تجربه ما می

کارگری ساده نيست اما عملی است. ھرگاه 
کارگران با خرد جمعی وارد عمل شوند ميتوانند 
به قدرت اتحادشان تکيه کنند و به اھداف خود 
برسند. ما تاکنون اساسا با اتکا به خرد جمعی و 

ايم، چرا که ما کارگريم و  شورايی حرکت کرده
منافع واحد داريم و ناچاريم به يکديگر تکيه کنيم. 

بايست رمز موفقيت يعنی اتکا به خرد  پس می
جمعی را تکثير کنيم و مشکالت را يکی پس از 

 ديگری از سر راه برداريم."
در سنندج قرار بود در محل شھرک صنعتی 

داشت روز جھانی کارگر  مراسم گرامی ٢شماره 
برگزار شود که با حمله نيروھای امنيتی و پليس 
جمھوری اسالمی تعدادی از حاضران مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته و چند تن از جمله شيث 

 امانی و ھوشنگ کريمی دستگير شدند.
در شوش کارگران بازنشسته نيشکر ھفت تپه، 
کاغذ پارس و شرکت قند پارس با تجمع در برابر 
اداره تامين اجتماعی وسپس راھپيمايی و سردادن 

چون مرگ بر ستمگر درود بر  شعارھايی ھم
کارگر، ھم دولت ھم مجلس بس است فريب ملت، 
اين ھمه بی عدالتی ھرگز نديده ملتی، وعده وعيد 

 دار  گزارش برگزاری مراسم اول ماه مه، روز مقابله  کارگران با طبقه سرمايه
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 دستکاری در جداول بودجه تنھا سرسوزنی از فساد حاکم است
طور واقعی بر دوش کارگران و زحمتکشان  به

ست در دست طبقه حاکم برای  است، اما ابزاری
 اندوزی و سلطه بر جامعه. ثروت

افشای اين مساله بويژه در شرايط سياسی کنونی، 
چنان بر حاکميت گران آمد که خبرگزاری  آن

دولتی "ايرنا" که اولين افشاگر برخی از اين 
تغييرات بود، تحت فشار و تھديد جريان غالب در 
حکومت، مجبور به حذف آن خبر و حتا 
عذرخواھی شد. اما ھمين خبرگزاری در 
عذرخواھی خود نوشت: "مجلس ھنوز توضيح 
نداده است که اگر اين جداول حاصل مصوبات 
کميسيون تلفيق و آرای صحن علنی است، چرا 

صد نماينده به آن اعتراض دارند و به  بيش از يک
ابھامات مطرح شده مبنی بر تغييرات در جداول 
که از سوی دولت و نمايندگان مجلس مطرح شده 

 شود". است، ھيچ پاسخ روشنی ارايه نمی
در واقع امر نيز پاسخ ھيات رئيسه کميسيون 
تلفيق به اين تغييرات که خطاب به "ملت شريف 
و بزرگ ايران" نوشته شده، نه پاسخ به اين 

ای  ست، نامه تغييرات که تنھا شعارھايی توخالی
که تالش دارد با سردادن شعارھای توخالی از 
زير بار توضيح ماجرا شانه خالی کند. پاسخ 
کوتاه الياس نادران رئيس کميسيون تلفيق نيز که 

ھا به چاپ رسيد  ارديبھشت در رسانه ٩روز 
چيزی نداشت جز پذيرش اين تغييرات. اما او اين 

اعالم  شورای نگھبانتغييرات را با ھماھنگی 
ھايی  اخالقی کرد واين که "در فضای مجازی بی

 صورت گرفته است"!
ھای مجازی که از نامه  ماجرا اما نه از شبکه

بيش از صد نماينده مجلس اسالمی به قاليباف در 
ارديبھشت بود که انعکاس وسيعی يافت.  ۴تاريخ 

ی اين گروه از نمايندگان مجلس  در بخشی از نامه
اسالمی آمده است: "برخی نمايندگان مجلس در 

و در ھنگام رأی به  ٩٩/  ١٢/  ٢۶جلسه مورخ 
اصالحات نھايی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه 
جداول از سوی کميسيون تلفيق تذکر دادند اما اين 
امر مورد توجه رياست وقت جلسه قرار نگرفت 
و باعث شد تا اليحه بودجه بدون اطالع نمايندگان 

خصوص  ھا به وکيف جداول و مبلغ رديف از کم
گيری شود....  در بخش ھزينه و مصارف رأی

که اين جداول تا حدود يک ماه بعد  بارتر اين تأسف
کّرات تغيير  نيز به ١۴٠٠/  ١/  ٢١يعنی تا تاريخ 

روز  ٢۵نموده است و در کمال تعجب جداول 
پس از تصويب بودجه در صحن ابالغ شده 
است". اين گروه از نمايندگان مجلس در ادامه 
نامه خود در مورد افرادی که اين تغييرات را 
اعمال کردند نوشتند: "اينھا ھمه توسط رئيس 
تلفيق و يکی دو نفر از اعضای کميسيون و 
دوستانی از بيرون مجلس و بدون اطالع حتا 

 اعضای کميسيون تلفيق صورت گرفته است". 
فروردين) ما  ٩(  ٩١٣پيش از اين در کار شماره 

به عدم انتشار جداول بودجه به عنوان يک پديده 
جديد و عجيب در تصويب بودجه اشاره کرده 

با عنوان "نتايج  ٩١٣بوديم. در مقاله کار شماره 
ای که تالش شد تا از چشم ھمگان پنھان  بودجه

بماند" آمده بود: "چگونگی تصويب بودجه 
بست نظام سياسی  نمونه روشنی از بن ١۴٠٠

حاکم بر ايران در حل معضالت اقتصادی است. 
کند،  مجلس اسالمی ابتدا کليات بودجه را رد می

اما آن وقت تنھا در يک روز دوباره کليات آن را 
 ٢٠٠ای که بيش از  کند، بودجه تصويب می

تر جداول آن حتا  صفحه احکام دارد و از ھمه مھم
به نمايندگان مجلس داده نشد و تنھا چند تن از 
اعضای ھيات رئيسه مجلس آن را رؤيت کردند! 
جداول مھمی که بودجه ھر کدام از نھادھا و 

طور مشخص در آن آمده است،  ھا به خانه وزارت
اما امسال از چشم ھمگان، حتا نمايندگان مجلس 
نيز پنھان نگاه داشته شد... آن وقت ھمين مجلس 
با رای بسيار باال بودجه را به سرعت تصويب 
کرد و حتا متن اليحه بودجه که برای اجرا از 
سوی رئيس مجلس به روحانی ارسال گرديد و 

ھا منتشر شد، فاقد جداول مرسوم بود و  در رسانه
اين گونه ھيات حاکمه تالش کرد تا از ابعاد 

و نتايج آن تا حد ممکن  ١۴٠٠بار بودجه  فاجعه
 !". خبر بمانند مردم بی
اسفند از سوی قاليباف  ٢٧ای که در تاريخ  بودجه

فروردين جداول  ٢۵به روحانی ابالغ شد، تازه 
آن به کابينه ابالغ گرديد و البته با تغييراتی بسيار 
که ھنوز ابعاد آن روشن نيست. براساس اخبار 

کدام نيز  ھای داخل ايران که ھيچ منتشره در رسانه
 ٨مستقل از حاکميت نيستند، اين تغييرات مبلغ 

شود، مبلغی که  ھزار ميليارد تومان را شامل می
تواند  اگر حتا به نرخ دالر آزاد تبديل شود می

ھزينه واکسيناسيون رايگان مردم را تامين کند. 
اما اين تغييرات چه بودند؟ براساس ھمان اخبار 

 ۵۶منتشره يکی از اين تغييرات افزايش بيش از 
درصدی بودجه مجلس بود. بودجه مرکز 

درصد افزايش  ٢۵ھای مجلس نيز حدود  پژوھش
المصطفی،  چون جامعه يافت. نھادھای مذھبی ھم

ھای علميه و نھادھای حکومتی ديگر  حوزه
چون قوه قضاييه و شورای نگھبان از ديگر  ھم
ھايی ھستند که شامل اين افزايش بودجه  ن ارگا

ميليارد تومان  ۵٠شدند. دفتر طب سنتی نيز با 
بگيرھا شد. اما بيشترين  وارد ليست بودجه

ھای نظامی و سرکوب  ھا مربوط به ارگان افزايش
رژيم است. برای نمونه اعتبار خريد سالح و 
تقويت بنيه دفاعی نيروی انتظامی که در اليحه 

ميليارد تومان بود و در اليحه  ١٠کابينه 
ميليارد تومان رسيده بود، با  ٨۶۶اصالحيه به 

ميليارد  ١۶ھزار و  ٣تغييرات انجام شده به 
برابر بودجه اوليه!  ٣٠٠تومان رسيد، يعنی 

 ١٠٠چنين بودجه سازمان بسيج نيز با حدود  ھم
ميليارد تومان رسيد.  ۴١۶٧درصد افزايش به 

کالنتری نيز که پيش از اين  ٢٠٨بودجه ساخت 
ميليارد تومان  ۵٩٠ميليارد تومان بود به  ٩٠

ھای  رسيد و برای تجھيز و بازسازی ساختمان
ميليارد  ٢٠سياسی نيروی انتظامی ھم   –عقيدتی 

تومان جداگانه بودجه در نظر گرفته شد. در اين 
ھای نظامی  تغييرات در اشکال گوناگون به ارگان

رژيم پول ھديه داده شد از جمله برای تامين 
مسکن، کمک به صندوق و غيره. "نيروھای 
سايبری" حکومت اسالمی که در ارتباط 
تنگاتنگی با دستگاه سرکوب و امنيتی رژيم قرار 

تر بخشی از آن  دارند و به عبارتی درست
باشند، از ديگر نھادھايی ھستند که از اين  می

تغييرات منتفع گرديدند. "بخش سايبری سازمان 
 ٢٠٠تبليغات اسالمی" که فاقد بودجه مستقل بود 

ميليارد تومان بودجه گرفت و "فعاالن فضای 

ای به مبلغ  مجازی صداوسيما" نيز صاحب بودجه
ھای  ميليارد تومان شدند! تا بتوانند سياست ١۵٠٠
گرانه رژيم در فضای مجازی را پيش  سرکوب

 ببرند.
ميليارد تومانی  ١٠٠٠اما در عوض بودجه 

جلوگيری از تخريب محيط زيست و کمک ھزينه 
ميليارد تومانی مھد کودک کارکنان وزارت  ٢۴٠

آموزش و پرورش به طور کامل حذف شدند و از 
ھا که ھم اکنون نيز با  بودجه برخی از دانشگاه

ھا تنھا قادر به تامين حقوق پرسنل خود  اين بودجه
 ھستند، کاسته شد.

در جريان بروز اين اختالفات در درون مجلس 
اسالمی، نمايندگان وابسته به جناح قاليباف مدعی 
شدند که تغيير در جداول پس از تصويب در 

ست. روزنامه دنيای  مجلس روالی معمولی
اقتصاد اما در جواب به اين نمايندگان نوشت: 

اقتصاد" از دو عضو  ھای "دنيای "پيگيری
کميسيون تلفيق بودجه در مجلس دھم که ھر يک 

اليحه بودجه سنواتی را  ٣برای سه سال، 
اند، حاکی از آن است که اين  بررسی کرده

دليل شيوع  که به ٩٩موضوع حتا در بودجه سال 
کرونا، بررسی نھايی آن به کميسيون تلفيق سپرده 

سابقه ندارد". واقعيت نيز اين است که   شده بود،
ھر سال اين جداول ھمراه با ديگر مصوبات 

جا از سوی رئيس مجلس به رئيس  بودجه يک
شد و اتفاقی که در سال جاری  کابينه ابالغ می

 ٩١٣طور که پيشتر در کار شماره  افتاد ھمان
 نوشته بوديم سابقه نداشته است.
از ھر چيز نتيجه   بروز اين اختالفات نيز بيش

تشديد تضادھای درونی حاکميت است که حتا 
اردوگاه "اصولگرايان" را نيز دچار انشقاق کرده 
است. درگيری نيروھای جبھه پايداری با جناح 
قاليباف که ھم اکنون مجلس را در اختيار خود 
گرفته است منشاء واقعی انعکاس تغيير در 

ھا بود. اختالفات و  جداول بودجه در رسانه
ی  تضادھايی که به دليل تشديد بحران فزاينده

سياسی، اقتصادی و اجتماعی مدام بر آن افزوده 
شده و بر ابعاد آن حتا در ميان ھر دو اردوگاه 

طلبان" افزوده  "اصولگرايان" و "اصالح
 شود. می

ارديبھشت)  ١٠در ھمين روزھای گذشته (جمعه 
اسحاق جھانگيری در کالب ھاوس در مورد 
بودجه گفت: " ديديد مجلس چه بر سر بودجه 
آورد؟ ديديد مجلس آن را رد کرد؟ ديديد 
اصالحاتی را که بر آن اعمال کرده، چه بود؟ 

ھای ناشی از مصوبات مجلس بسيار است،  گرانی
ايم چگونه اين مصوبات را اجرا کنيم". در  مانده

پی اين سخنان، اميرآبادی فراھانی از اعضای 
ھيات رئيسه مجلس اسالمی در گفتگو با 
خبرگزاری "خانه ملت" (متعلق به مجلس 
اسالمی) با حمله به جھانگيری گفت: " مجلس 

پر از فساد و تبعيض را  ١۴٠٠اليحه بودجه 
تحويل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه 

ھا را  ھای آن کاست و تبعيض داد از آسيب می
کاھش داد... بودجه تصويب شده اصال در حد 
انتظارات نمايندگان مجلس نيست اما بودجه 

 ثمر است". متناسب با توان اين دولت بی ١۴٠٠
جدا از قالب شعاری و توخالی سخنان نماينده 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 وپرورش رحمانه  کارگران فکری در آموزش استثمار بی

ھای  دولتی قرار دارند و در تنگناھا و دشواری
برند.   متعدد اقتصادی و معيشتی به سر می

رغم مبارزات و تجمعات سراسری معلمان  علی
سازی حقوق  اما دولت از پذيرش خواست ھمسان

با ساير کارکنان دولتی سرباز زده است. دولت 
وپرورش آن  جمھوری اسالمی و وزارت آموزش

فقط به اين خواست معلمان توجھی نکرده و  نه
حاضر به ھزينه کردن  و صرف بودجه  برای 

ھا را  معلمان نيست، بلکه سياست کاھش ھزينه
پيش برده است. درحال حاضر افزون بر حدود 

ميليون فرھنگيان و معلمان رسمی، صدھا  يک
ھزار تن ديگر تحت عناوين گوناگونی مانند معلم 

التدريسی،آموزشيار نھضت سوادآموزی،  حق
سرباز معلم و غيره نيز به کار تدريس 

ھا و دريافتی اين گروه  اند. وضعيت حقوق مشغول

از معلمان بسيار بدتر از معلمان رسمی است. به 
اين گروه از معلمان که ھمه، در مدارس دولتی 

کنند، بسته به مدرک تحصيلی و سابقه  تدريس می
ميليون تومان  ١ھزار تا  ٣٠٠کار ماھانه از 
شود. اين گروه از معلمان يا بيمه  پرداخت می

وحسابی  نيستند و يا اگر بيمه باشند، بيمه درست
جای  وپرورش به ندارند. دولت و وزارت آموزش
ھاست که درازای  استخدام رسمی معلم، سال

پرداخت مبالغ ناچيزی،بخشی از وظايف خود را 
رغم  برد.علی توسط اين گروه از معلمان پيش می

 ٣۵٠کمبود شديد معلم و نياز به استخدام بيش از 
ھزار معلم جديد، اما دولت ھرازگاھی با 
برگزاری آزمون استخدامی، فقط تعداد اندکی را 
استخدام نموده است. اين گروه بزرگ از معلمان 

رغم آنکه چندين سال سابقه کار تدريس دارند،  به
اند. گرچه در اثر  اما به استخدام رسمی درنيامده

مبارزات و تجمعات اعتراضی و مکرر اين 
وپرورش آزمون  معلمان، وزارت آموزش
غيراز  ھای فوق به استخدامی را برای گروه

آموزشياران نھضت سوادآموزی حذف نمود، اما 
اين موضوع از سرگردانی اين گروه از معلمان 

ھا در سال گذشته و سال  نکاست و تجمعات آن
جاری با خواست استخدام رسمی ادامه يافته 
است. بايد اضافه کرد که معلمان تازه 

شده نيز از ھمان آغاز با تبعيض و  استخدام
و  ٢٣تضييع حقوق روبرو ھستند. در روزھای 

فروردين، "نومعلمان" در اعتراض به  ٢۴
بندی  ھای نازل و اينکه مشمول رتبه حقوق
اند، دست به اعتراض و تجمع زدند . روز  نشده

ششم ارديبھشت نيز با تجمع در مقابل مجلس و 
ھا و سردادن شعارھايی چون  حمل پارچه نوشته

خواھان حقمانيم"، " شعار ھر  -" ما نومعلمانيم
 -ميليون ٢مرگ بر استثمار"،" حقوق ما  -معلم

ميليون" خواھان رسيدگی به ١٠خط فقر
سازی حقوق با  ھای خود ازجمله ھمسان خواست

 بندی شدند. ساير کارکنان دولتی و  رتبه
ھای يادشده، درحال حاضر يک  افزون بر گروه

گروه بزرگ ديگری نيز به کار تدريس در 
اند که دريافتی و  مدارس خصوصی مشغول

ھا از تمام معلمانی که در مدارس  شرايط کار آن
کنند اعم از اينکه رسمی باشند يا  دولتی کار می
تر است. اين گروه از  مراتب بد غيررسمی، به

ھزار  ٢٠٠بر  معلمان زحمتکش که جمعيتی بالغ
دھند در مدارس غيردولتی يا  نفر را تشکيل می

کنند. برخالف  مدارس "غيرانتفاعی" تدريس می
کنند و تحت  معلمانی که در مدارس دولتی کار می

پوشش قانون مديريت خدمات کشوری ھستند و 
پايه حقوق، مزايای بازنشستگی و امثال آن بر 

شده  شود و بيمه پايه اين قانون مشخص می
صندوق بازنشستگی کشوری ھستند، معلمان 
ً "معلمان آزاد"  مدارس خصوصی که اصطالحا

شوند، تحت پوشش قانون کار ھستند. "  ناميده می
کنند و  صورت ساعتی کار می معلمان آزاد" به

اند  درازای ساعاتی که تدريس نموده و کارکرده
شده اين  رغم اينکه گفته کنند. علی مزد دريافت می

معلمان زيرپوشش قانون کار ھستند، اما صاحبان 
مدارس خصوصی و کسانی که سرمايه خود را 

اند، حتی  کارانداخته وپرورش به در بخش آموزش
شده توسط شورای  ھمان حداقل مزد رسمی تعيين

پردازند.  عالی کار را نيز به اين معلمان نمی
صاحبان مدارس خصوصی در ھمان حال که 
بابت تدريس دانش آموزان توسط "معلمان آزاد" 

گيرند، اما  ، مبالغ ھنگفتی از والدين محصلين می
عنوان مزد به "معلمان  مبلغ بسيار اندکی را به

پردازند و مابقی را  به جيب خود  آزاد" می
ساعت  ١٨ريزند. به يک معلم آزاد درازای  می

ھزارتومان مزد داده  ٣٠٠تدريس ھفتگی، ماھانه 
ساعت در  ٢۴تواند تا  شود. البته اين معلم می می

 ۶٠٠وجود مزد وی از  ھفته کار کند، بااين
کند."معلمان آزاد"  ھزارتومان تجاوز نمی

کنند و درازای ساعاتی  صورت ساعتی کار می به
اند مزد دريافت  که تدريس نموده و کارکرده

گونه مزدی  کنند و در ايام تعطيل مدارس، ھيچ می
کنند. متوسط مزد ماھانه يک معلم  دريافت نمی

ھزارتومان است. اين  ۵٠٠آزاد رقمی حدود 
ً جزو کارگران فکری ھستند،  معلمان که قطعا
برخالف ساير کارگران زيرپوشش قانون کار، 
حق سنوات ندارند؛ حق اوالد و مسکن و 

بندی  کار ندارند، مشمول طرح طبقه اضافه
مشاغل و بازنشستگی و بن خواروبار و ساير 

شوند. اغلب اين معلمان   مزايای کارگری نيز نمی
ھا  حتی بيمه تأمين اجتماعی ھم نيستند.حق بيمه آن

ھم برحسب ساعات کار  ھای اشتغال آن تنھا در ماه
حساب سازمان تأمين اجتماعی  شده، به انجام

شود. صاحبان مدارس خصوصی حتی  واريز می
در پرداخت حق بيمه مطابق ساعات کار ھم تقلب 

کنند. يکی از اين  نموده و آن را رعايت نمی
کند"  طور تشريح می معلمان وضعيت خود را اين

من شش سال سابقه تدريس دارم و بر اساس 
قانون و توافق بايد سه سال حق بيمه برای من رد 

ام  شد، اما اخيراً استعالم کرده و متوجه شده می
اند."  تنھا شش ماه حق بيمه برای من رد کرده

ی تدريس در مدارس  سال سابقه ١١فريده با 
گويد "من  غيرانتفاعی آذربايجان شرقی می

باوجود يازده سال سابقه تدريس مستمر، فقط 
سال سابقه بيمه دارم. حقوق دريافتی من  ٣حدود 

صورت نامنظم و در  ھم بسيار ناچيز است و به
ساعت  ١۶شود. سال گذشته  ترم پرداخت می پايان

تدريس در ھفته داشتم و حقوقی که به من 
ھزارتومان بود که  ۵٠٠شد ماھانه  پرداخت می

شرکتی که با آن قرارداد بسته بودم اين حقوق را 
ساله پرداخت  با تأخير شش ماه و يک

  .)٩٩کند"(ايلنا سوم تير  می
يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

گويد: "در  نيز درباره وضعيت "معلمان آزاد" می
ھای اخير و با فعاليت مدارس و مراکز  سال

کارگيری افرادی  آموزش خصوصی، شاھد به
ھا نشان  عنوان معلمان آزاد ھستيم. بررسی به
دھد که وضعيت اين معلمان بسيار بد است و  می
شان کامل  بيمه  ھا دريافتی ناچيز داشته، حق آن

شود و درمواردی با حقوق معوقه  پرداخت نمی
دريافتی برخی از اين معلمان  .مواجه ھستند

 ھا ھم نيست." اندازه کرايه تاکسی آن به
ھا  وضعيت شغلی "معلمان آزاد" که اکثر آن 

دارای مدرک تحصيلی کارشناسی و حتی 
شباھت به کارگران  کارشناسی ارشد ھستند، بی

روزمزد و يا کارگران فصلی نيست. اين معلمان 
باوجودآنکه چندين سال سابقه کاردارند، در 

برند.  بدترين شرايط شغلی و حقوقی به سر می
ھا  مبارزات و تجمعات اعتراضی و مکرر آن

جايی نرسيده  برای استخدام رسمی تاکنون به
وپرورش آن، به  است. مجلس و کميسيون آموزش

خاطر تجمعات اعتراضی و مبارزات اين معلمان 
اند رسيدگی به مشکالت اين گروه  بارھا وعده داده

از معلمان را در اولويت قرار دھند اما در عمل 
ھيچ کاری برای اين گروه بزرگ معلمان 

 نشده است. انجام
واقعيت اين است که با گسترش دامنه 

ھا و تسری آن به  سازی خصوصی
وپرورش، بخش وسيعی از مدارس کشور  آموزش

شد، به بخش خصوصی  که توسط دولت اداره می
واگذارشده است. پولی سازی آموزش و تحصيل، 

گذاری در  داران را به سرمايه بسياری از سرمايه
وپرورش ترغيب نموده است. با  آموزش

وپرورش  سازی و پولی سازی آموزش خصوصی
مسمای "مدارس  اندازی مدارسی بانام بی و راه

غيرانتفاعی"، دولت خود را از زير بار مسئوليت 
ھا ھزار معلمی که پيوسته  اين مدارس و ده

شده ، خارج ساخته است.  ھا افزوده برشمار آن
ھرگونه اختالف ميان معلمان شاغل در اين 
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 وپرورش رحمانه  کارگران فکری در آموزش استثمار بی

٧درصفحه   

ھا به فرض در مورد  مدارس و صاحبان آن
ميزان حقوق، واگذاری کار يا اخراج و امثال آن، 

وفصل شود و وزارت  بايستی توسط اداره کار حل
وپرورش در اين مورد دخالتی ندارد.   آموزش

شده و  مدرسه به يک معنا به کارگاه و بنگاه تبديل
دارانی ھستند  صاحبان مدارس نيز درواقع سرمايه

اند.  گذاری نموده که در اين بخش سرمايه
ای که ميان کارمند(معلم) و دولت برقرار  رابطه

بود، به رابطه ميان کارگر( معلمی که کار فکری 
دار(مالک و صاحب  فروشد) و سرمايه خود را می

داران که  شده است. اين سرمايه مدرسه) تبديل
حال از حمايت دولت نيز برخوردار  درعين

ھستند، از قِبَل کار "معلمان آزاد" سودھای 
ھنگفتی به دست آورده و بر سرمايه خود 

ھای  ھا با تأسيس مدارس و کالس اند.آن افزوده
جديد، تعداد بيشتری از کارگران فکری را جذب 

طور تصاعدی بر سودھا و سرمايه  کرده و به
 اند. خويش افزوده

ھای نو ليبراليستی طی سه دھه اخير، با  سياست
وپرورش را  انگيزی آموزش سرعت شگفت
وتاز قرار داده و به زير مھميز و  عرصه تاخت

قواعد خود کشانده است. بر طبق ارقام سالنامه 
وپرورش، در سال  آماری وزارت آموزش

درصد مدارس،  ١۴کم  دست ٩۵-٩۶تحصيلی 
اند.روشن است که با توجه به  غيردولتی بوده

سازی  روند پرشتاب و گسترش يابنده خصوصی
وپرورش در چند سال اخير، ميزان  آموزش

مدارس خصوصی درحال حاضر بيشتر از رقم 
ست که در انگلستان، در  فوق است. اين درحالی

وزيری تاچر که شديدترين  پايان دورۀ نخست
سازی در حوزۀ آموزش عمومی  روند خصوصی

درصد مدارس خصوصی  ١٠رخ داد، تنھا حدود 
شدند. ھرچند بعد، در دوره تونی بلر اين ميزان 
کاھش يافت و در اوايل دھۀ  دو ھزار، به حدود 

ديگر در جمھوری  عبارت درصد رسيد! به ٧
اسالمی، درصد مدارس خصوصی حداقل دو 
برابر انگلستان مھد تاچريسم و نو ليبراليسم 
است.اگر شھر تھران را مبنا قرار دھيم رقم فوق 

يابد. بر اساس ارقام  به سه برابر افزايش می
در  ٩٨وپرورش، در سال  رسمی وزارت آموزش

 ً منطقه  ١٩مدرسه در  ٣٩٩٨شھر تھران، تقريبا
 ٢١٧١شھر وجود داشته است. از اين تعداد، 

مدرسه به شکل دولتی و با پشتيبانی دولت کار 
مدرسه يا مرکز  ١٨٢٧داده و  خود را انجام می

آموزشی به شکل "غيرانتفاعی" و خصوصی 
درصد  ۴۵ديگر،  عبارت اند. به شده اداره می

مدارس تھران غيردولتی و خصوصی ھستند.از 
ھزارنفره دانش  ۵٠٠ميليون و  جمعيت يک

 ١٢ھزار نفر(حدود  ١٨٠آموزان شھر تھران، 
 کنند. درصد) در مدارس خصوصی تحصيل می

ھزار معلم"آزاد"  ٢٠٠بر  درحال حاضر بالغ
مدرسه خصوصی در  ٧٠٠ھزار و ١۶در

کنند و ھرساله بيش از  سراسر کشور تدريس می
آموز توسط ھمين معلمان  ميليون دانش يک

بينند. اين نيروی عظيم کارگر فکری  آموزش می
کارخانه و  ١٠٠که ازلحاظ کمی با نيروی کار 

کند،  ھر کارخانه با دو ھزار کارگر برابری می
داران بخش  ای توسط سرمايه رحمانه به نحو بی

شوند. شرايط کارشان بسی  خصوصی استثمار می

حدومرز و دستمزدھا به  دشوار، بی حقوقی بی
داران و  طرز دھشتناکی پايين است.سرمايه

گذاران بخش آموزش و تحصيل، در  سرمايه
ترين کارفرمايان ھستند و با اين  رحم زمره بی

ماھه  ٨کارگران ارزان، قراردادھای موقت 
گيرند که بعداً  ھا سفته و امضا می بندند، از آن می

نتوانند شکايت و ادعايی داشته باشند و در برخی  
موارد اين کارگران فکری مجبور به امضای 

 قراردادھای سفيد ھستند!
يکی از معلمان مدارس غيرانتفاعی که در استان 

شناسی و  کند و ليسانس زيست اصفھان زندگی می
کارشناسی ارشد ادبيات فارسی دارد، ضمن بيان 

گويد:" ميانگين حقوق بين  وضعيت قراردادھا می
 ٨تا  ۶ھم برای  ھزارتومان و آن ۶٠٠تا  ۵٠٠

 ١۵ھا (در صورت وجود)  ماه از سال است. بيمه
روزه است؛ چون  ٢٢روزه يا بھترين حالت 

تحت پوشش قانون کار ھستيم، بايد برای بيمه 
ساعت در ھفته کارکنيم که برای کار  ۴۴کامل 

تدريس، اين الزام عمالً غيرممکن است. 
درنھايت، ما چھار ماه در ھرسال بيمه و حقوق 
نداريم؛ درنتيجه اميدی به بازنشستگی بعد از 
چھل سال تدريس ھم وجود ندارد. ما سنوات و 

گيريم چه برسد به مزايای معلمان  پاداش ھم نمی
 بندی" رسمی مانند رتبه

ساله که پنجمين سال فعاليتش را  ٣٣يک معلم 
دريکی از مدارس غيرانتفاعی کرج آغاز کرده 

گويد:" ھر سه ماه  در مورد دستمزد خود می
جز اين، در  ھزارتومان دريافتی دارم و به ٧۵٠

ھای خصوصی  سه آموزشگاه و کالس
روزی درحال تالشم تا ماھيانه، اندازه يک  شبانه

" وی در ادامه .پادوی ساده درآمد داشته باشم
گويد:"شايد کمتر کسی بداند که حقوق دريافتی  می

معلمان مدارس غيرانتفاعی حتی از مستخدمان 
ً طبق مصوبه وزارت کار  مدرسه که عموما

 کنند ھم کمتر است". حقوق دريافت می
التحصيل کارشناسی ارشد رياضی  عاطفه فارغ

گويد "اکثر ھمکاران ما دارای کارشناسی  می 
شناسم که چند  ارشد ھستند و تعداد زيادی ھم می

سال با مدرک دکترا و دانشجوی دکترا با حقوق 
ھزارتومان در مدارس مشغول کار  ۵٠٠کمتر از 

 بوده و ھستند."
سال تدريس در  ٨ساله که سابقه  ٣۴ناھيد 

گويد"  مدارس غيرانتفاعی کردستان دارد می
وقت  عنوان معلم تمام کارم را به ٩٢وقتی سال 

 ۴٠٠ام کمتر از  شروع کردم دريافتی ماھيانه
 ھزارتومان بود"

ليسانس و سابقه  ساله با مدرک فوق ٣۵مھتاب 
سال کار اجرايی و تدريس در مدارس ٧

اش ھرگز  گويد حقوق دريافتی مازندران می
 ۵٠٠بار  ماه يک ٣ماھيانه نبوده و ھر 

 ھزارتومان برايش واريزشده است.
ذکر است که بخش بسيار زيادی از  شايان

"معلمان آزاد" زن ھستند که از تبعيض شديد 
برند و صاحبان مدارس  جنسيتی رنج می

خصوصی نھايت فشار و بی حقوقی را عليه آنان 
کنند. کارفرما چنانچه متوجه شود  اعمال می

بندد و  کارگر زن باردار است، با او قرارداد نمی
اند، پس  معلم قرارداد بسته -اگر قبالً با اين کارگر

کنند. سعيده  از اتمام قرارداد، آن را تمديد نمی

تا سال  ٩١يکی از معلمان زاھدان که از سال 
ھزارتومان  ۶٠٠با ميانگين حقوق  ٩٧تحصيلی 

مشغول به کار در مدارس غيرانتفاعی اين شھر 
ام و حاال به دليل  گويد" بعد از بارداری بود، می

ام  آنکه صاحب يک نوزاد ھستم مدارس قبلی
 حاضر نشدند با من قرارداد امضا کنند."

کشی در مورد "معلمان آزاد" در  اجحاف و حق
دوره شيوع بيماری کرونا نيز تشديد شد. 

 ٩٨باوجودآنکه اين معلمان از ھمان اسفند سال 
آموزش آنالينی را شروع کرده و وظايف خود را 
انجام دادند، اما بسياری از کارفرمايان و 
صاحبان مدارس به بھانه اينکه اولياء، بخش 

اند،  پايانی شھريه دانش آموزان را واريز نکرده
حقوق معلمان را نپرداختند. نه دولت از اين 
معلمان حمايت کرد و نه ھيچ نھاد ديگری. تنھا 
اتفاقی که افتاد اين بود که کرونا يک ھزينه 

روی دست معلمان گذاشت. به گفته  اينترنت را ھم
زھرا يکی از معلمان کرمانشاه ظاھراً سازمان 
تأمين اجتماعی اعالم کرده بود افرادی که به دليل 

توانند  اند حقوق دريافت کنند می کرونا نتوانسته
نام کنند. اما اين  برای مقرری بيمه بيکاری ثبت

ھم ادعايی بيش نبود. ضمن آنکه کارفرمايان 
معلمان ھمکاری نکردند، بلکه  -فقط با کارگر نه

ھا در سامانه مربوط به بيمه بيکاری را  نام آن ثبت
 منزله پايان ھمکاری با مدرسه اعالم کردند. به

توان به  روشنی می از تمام آنچه گفته شد به
ازحد "معلمان آزاد" که برای  وخامت بيش

کنند و سود  داران بخش خصوصی کار می سرمايه
کنند پی برد. بی حقوقی و استثمار  عايدشان می

ھا با معلمانی که زيرپوشش  شديد  و تفاوت آن
کنند و از دولت  وپرورش کار می وزارت آموزش

 گيرند آشکار است. حقوق می
ی انواع معلمان غيررسمی  معلمان رسمی و ھمه 

وپرورش کار  که زيرپوشش وزارت آموزش
کنند و تابع مقررات قانون مديريت خدمات  می

ھای  رغم اينکه حقوق کشوری ھستند، علی
رغم اينکه سطح  کنند و علی ناچيزی دريافت می

ھا بسيار نازل است، اما  حقوق درميان غيررسمی
گيرند. اين حقوقی که  جملگی از دولت حقوق می

پردازد درواقع بخشی از  دولت به معلمان می
 ارزش اضافی توليدشده توسط کارگران است.

ھا  دھند، اما کار آن معلمان البته کار مفيد انجام می
ھا خدمتی را انجام  مولد ارزش اضافی نيست. آن

کنند. اين  دھند و درازای آن حقوقی دريافت می می
ً در ھر جامعه  گروه از معلمان که عموما

دھند،  داری اکثريت معلمان را تشکيل می سرمايه
کنند، بلکه آنچه  فقط ارزش اضافی توليد نمی نه
کنند، از  عنوان حقوق دريافت  و مصرف می به

محل درآمد دولت و بخشی از محصول اجتماعی 
ساالنه است. بنابراين برخالف تصور برخی از 

ھا که معلمان و ھر مزد و  اصطالح مارکسيست به
دانند، اين معلمان و ھر  بگير را کارگر می حقوق
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بگيری کارگر نيست. چراکه کارگر  مزد و حقوق
کسی است که سرمايه آفرين است، کارگر کسی 
است که کارش بر سرمايه بيفزايد، کسی است که 
از محل فروش نيروی کار خويش ارتزاق 

بگيری  کند. اگر قرار باشد ھر مزد و حقوق می
فقط معلمان بلکه  کارگر باشد، در آن صورت نه

تمام خدمه و کارگزاران دستگاه بوروکراتيک 
نظامی، وزرا، وکال و حتی رئيس مجلس و 

 جمھور ھم کارگر ھستند. رئيس
اما "معلمان آزاد"، درواقع کارگر فکری ھستند. 

دار  ھا نيروی کار خويش را به سرمايه آن
فروشند و درازای آن از کارفرمايی که در  می

گذاری و فعاليت  وپرورش سرمايه بخش آموزش
دار، تنھا بخش  گيرند. اين سرمايه کند، مزد می می

ناچيزی از پول دريافتی که از قِبَل کار "معلم 
دھد و مابقی را  آزاد" به دست آورده به  وی می

کشد. برخالف معلمان  عنوان سود باال می به
وپرورش که در  زيرپوشش وزارت آموزش

تعطيالت و غير تعطيالت حقوق خويش را 
کنند، " معلمان آزاد" تنھا درازای  دريافت می

گيرند و باوجودآنکه  شده مزد می ساعات کار انجام
ھا از  مشمول قانون کار ھستند، اما وضعيت آن

 ساير کارگران مشمول قانون کار نيز بدتر است.
بدين ترتيب اگرچه ھمه معلمان کار تدريس انجام  

دھند، اما ھمه موقعيت يکسانی ندارند. معلمان  می
وپرورش، کارمند  زيرپوشش وزارت آموزش

گيرند و البته در  دولت ھستند، از دولت حقوق می
رديف فقيرترين کارمندان دولت قراردادند. 

دار و کارفرمای  "معلمان آزاد" اما برای سرمايه
وپرورش  اش را در آموزش خصوصی که سرمايه

دار  کنند و سود عايد سرمايه کارانداخته کار می به
دار  ی سرمايه کنند . کار اين معلم بر سرمايه می
دار با  افزايد و بنابراين کارگر است. سرمايه می

تواند  شده می سود حاصله و سرمايه افزون
ھا و مدارس بيشتری تأسيس کند و با  کالس

کارگيری تعداد بيشتری از کارگران فکری،  به
بازھم بر سود و سرمايه خويش بيفزايد. بنابراين 
روشن است که موقعيت "معلمان آزاد" با 

بگير دولت ھستند متفاوت  معلمانی که حقوق
است. اين گروه از معلمان گرچه بخش اندکی از 

دھند اما درھرحال جزو  کارگران را تشکيل می
شوند. بنابراين برای  طبقه کارگر محسوب می

ھا  ھای خود بايد تشکل يابی به خواست دست
مستقل و اخص خويش را ايجاد کنند، به ساير 

ھا  ھای ديگر نزديک و با آن کارگران در بخش
وارد اتحاد عمل شوند و اعتصابات و اعتراضات 

 ھماھنگ و سراسری را سازمان دھند.
 
 

حساب و  مجلس، واقعيت اين است که افزايش بی
سقف بودجه ابتدا در اليحه  ی سابقه بیکتاب و 

بيش  ی سابقه افزايش مجدد و بیھيات وزيران و 
انداز  درصدی آن در مجلس اسالمی، چشم ۵٠از 

طرزی آشکار  را به ای سابقه بیافزايش نرخ تورم 
چيزی که جھانگيری به آن   در خود دارد، ھمان

خواھد تقصير را فقط بر  کند اما می اعتراف می
 گردن مجلس اسالمی بياندازد.

واقعيت اين است که بودجه يکی از نمادھای 
سياست جمھوری اسالمی بر ضد کارگران و 

ای که ھر کدام از  زحمتکشان است. بودجه
ھای  دار حاکم و ارگان ھای طبقه سرمايه جناح

وابسته به آن سھم خود را از غارت حاصل 
کنند. بايد بر اين نکته  دسترنج کارگران طلب می

چون  که ھم ١۴٠٠نيز تاکيد کرد که بودجه 
ھای گذشته محصول مشترک دو جناح  سال

حکومت و دو ارگان اصلی حکومت يعنی ھيات 
وزيران و مجلس اسالمی است، با شتابی بيش از 
گذشته سفره محقر کارگران و زحمتکشان را 

ھا  ای جز فقيرتر شدن آن ھدف قرار داده و نتيجه
و رانده شدن ھر چه بيشتر حتی اقشار متوسط 
جامعه به زير خط فقر به ھمراه نخواھد داشت. 

ست برای طبقه  ھايی ای که تماما رانت بودجه
 ھای قدرت آن. دار حاکم و ارگان سرمايه

ناگفته نماند که به موازات تشديد بحران 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاکم و ناتوانی 
رژيم در مقابله با بحران که به گسترش نقش و 

ھای نظامی در ساختار حکومت  نفوذ دستگاه
منجر گرديده، بودجه نيز ھر سال بيش از سال 

ھای نظامی رژيم درآمده  قبل در خدمت دستگاه

و تغييرات نھايی آن يک  ١۴٠٠است. بودجه 
نمونه روشن از اين سياست و افزايش سھم 

باشد.  ھای نظامی و امنيتی در بودجه می دستگاه
ھای گذشته نيز به دليل  ست که در سال اين روالی

ھمين بحران وجود داشته است. برای نمونه 
المللی مطالعات صلح  براساس برآورد موسسه بين

استکھلم موسوم به "سيپری" که در روز دوشنبه 
ارديبھشت منتشر شد، ھزينه نظامی جمھوری  ۶

درصد  ٣٠با بيش از  ٢٠٢٠اسالمی در سال 
ميليارد و  ١۵به  ٢٠١٩افزايش نسبت به سال 

ميليون دالر رسيد. اين را ھم در نظر داشته  ٨٢۵
ھای نظامی  باشيم که بخش مھمی از ھزينه
ھای دولتی  مخفيانه و تحت پوشش انواع شرکت

 گيرد. انجام می
حساب و  ھای نظامی و پرداخت بی افزايش ھزينه
ست  ھای سرکوب رژيم در حالی کتاب به ارگان

انديش ھمين بودجه  که ھرگز به ذھن تاريک
نويسان و تنظيم کنندگان جداول بودجه خطور 

آموز به دليل شيوع  ميليون دانش ۵نکرد که 
کرونا و نداشتن امکانات از آموزش مجازی 

انديشانی که ميزان  محروم ھستند، ھمان تاريک
افزايش حقوق و مستمری معلمان و بازنشستگان 

بگيران زحمتکش جامعه را بسيار  و ديگر حقوق
کمتر از تورم (حتا رسمی آن) تصويب کرده و 

ھا را به فقر بيشتر محکوم کردند.  بدين ترتيب آن
دستکاری در جداول بودجه تنھا سرسوزنی از 

خواری و فساد حاکم است که تمامی دستگاه  رانت
سياسی و نظم موجود را فرا گرفته است، اما به 

 يک چيز نبايد شک کرد: "سحر نزديک است".
 

رحمانه   استثمار بی
کارگران فکری در 

وپرورش آموزش  

 رسوايی بزرگ يا نشانه ھای فروپاشی نظام

۴از صفحه   
 دستکاری در جداول بودجه 

 تنھا سرسوزنی از فساد حاکم است

سياست سرکوبگرانه "ميدان" رژيم بوده است، 
اکنون چرا بايد عليه ھمين حاکميت "ميدان"، که 
بازوی اصلی خامنه ای است، سخن بگويد؟ چرا 
بايد کل نظام جمھوری اسالمی را زير سئوال 
ببرد؟ چرا بايد عليه روسيه و خوشايند کشورھای 
غربی سخن بگويد؟ چرا بايد آشکار و نھان برای 
تبرئه و دور نگه داشتن خود از حاکميت "ميدان" 

 زمينه سازی کند؟ 
روشن است که او صدای انقالب توده ھای مردم 
ايران را زودتر از ديگر مسئوالن رژيم شنيده 
است. ظريف با وقوف از عمق بحران فروپاشی 
و اضمحالل درونی نظام، با يک دور انديشی 
حساب شده و با تظاھر به اينکه در حاکميت 
"ميدان" نقشی نداشته است، به نوعی در تالش 
است تا بعد از سرنگونی جمھوری اسالمی 
چنانچه از چنگ دادخواھی مردم ايران گريخت، 
دست کم برای خود و خانواده اش مصونيتی در 

 قلب آمريکا فراھم کند. 

بحران اضمحالل درونی جمھوری اسالمی، فقط 
برای امثال ظريف روشن نشده است. احمدی 
نژاد ھم، با زبانی به مراتب عريان تر از ظريف 
بر فروپاشی نظام تاکيد دارد. او، ھفته پيش در 
جمع ھوادارانش در اردبيل به صراحت اعالم 
کرد، مسئوالن جمھوری اسالمی از ھم اکنون 
"جزيره ای خريده اند" تا در لحظه خطر به آنجا 

 فرار کنند.
اين ھمه ھياھويی که طی روزھای گذشته چه از 
طرف دولت و جريانات درون حاکميت، و چه از 
طرف رسانه ھای داخل و خارج در مورد انتشار 
فايل صوتی محمد جواد ظريف به راه افتاد، و ھر 
کدام به عمد صرفا روی حواشی اين اقدام 
متمرکز شدند، تماما تالشی بود تا پيام اصلی اين 
"رسوايی بزرگ" را، که ھمانا انقالبی قريب 
الوقوع و فروپاشی نظام جمھوری اسالمی است، 
از نگاه کارگران و توده ھای مردم ايران پنھان 

 سازند.

 زنده باد سوسياليسم 
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 فرخنده باد اول ماه مه 
 کشی   روز اتحاد و ھمبستگی کارگران در مبارزه عليه استثمار و بھره 

 
داری فرارسيده است. کارگران در سراسر جھان به استقبال  اول ماه مه روز اتحاد و رزم مشترک کارگران سراسر جھان عليه نظام سرمايه

 گذارند. اول ماه مه در شرايطی فرارسيده است که بيماری مرگبار کرونا برای المللی خود را به نمايش می روند و ھمبستگی بين اول ماه مه می
ھا و  رغم اين محدوديت پيمايی و تظاھرات گسترده خيابانی ايجاد نموده است. علی ھای بزرگی برای راه دومين سال پياپی، موانع و محدوديت

ھای توليد و اشکال گوناگون ديگری، اين روز بزرگ کارگری را  داری اما کارگران با متوقف ساختن چرخ پخت نظام سرمايه بيماری دست
ه ای سوسياليستی و عاری از ھرگونه ستم و استثمار را ب داری و استقرار جامعه دارند و عزم خويش به ادامه پيکار تا نابودی سرمايه گرامی می
 گذارند. نمايش می

 
 کارگران مبارز

 
توجھی دولت ارتجاعی حاکم به جان و سالمت مردم ،  ھا و بی انگاری رويم که در اثر سھل امسال ما در شرايطی به استقبال اول ماه مه می

رغم  کشد. علی بيماری کرونا در ابعادی بسيار گسترده شيوع يافته و روزانه صدھا تن از کارگران و ساير اقشار مردم را به کام مرگ می
ھا کارگر  ومير فزاينده، دولت ضد مردمی حاکم، از واکسيناسيون فوری، رايگان و ھمگانی سرباز زده است. ميليون گسترش بيماری و مرگ
ش آور افزاي اند. گرانی سرسام شده روزی رانده اند که بدون کمترين حمايت دولتی، به اعماق فقر و گرسنگی و تيره داده نيز کار خود را ازدست

ھای اندک و ناچيز و چند  سو، دستمزد خانگی، اجاره مسکن و ساير کاالھای موردنياز کارگران از يک قيمت مواد خوراکی، پوشاک، لوازم
تحمل ساخته  تر و غيرقابل ھای کارگری سنگين برابر زيرخط فقر از سوی ديگر، فشارھای اقتصادی و معيشتی را بردوش کارگران و خانواده

 است.
تر شده است. کارگران پيشرو و فعاالن کارگری و  ھای سياسی و فردی نيز پيوسته بد افزون بر فشارھای کمرشکن اقتصادی، وضعيت آزادی

ھای امنيتی و قضايی ادامه يافته و تشديد شده است.  سازی طور دائمی در معرض سرکوب و پيگرد پليسی قراردادند. پرونده سنديکايی به
وقفه  احضار، بازداشت، ارعاب ، بازجويی ، زندان، اخراج و حتی صدور و اجرای حکم شالق عليه فعاالن اعتصاب و کارگران پيشرو بی

 ادامه دارد.
با  روند. کارگران ھا اما کارگران ايران با شور و شوق بسيار و با ھزاران اميد به استقبال اول ماه مه می رغم ھمه اين فشارھا و محدوديت علی

دارند و اتحاد و  ھای اول ماه مه، در اشکال گوناگون روز جھانی کارگر را گرامی می استفاده از تجارب گذشته و بسته به شرايط و سنت
 کنند. ھمبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جھان اعالم می

 
 رزمان مبارز کارگران و ھم

 
توانند چنين اوضاعی را تحمل کنند و برای تغيير  خواھند و نمی ھا کارگر در سراسر کشور از وضعيت موجود به ستوه آمده و ديگر نمی ميليون

اند. صدھا اعتصاب و اعتراض و تجمع خيابانی که پيوسته درحال افزايش است ازجمله اعتصابات بزرگ کارگری  آن وارد عرصه مبارزه شده
آھن، مخابرات، فوالد، معدن، کشت و صنعت و ساير  ترين صنايع کشور مانند صنعت نفت و گاز، پتروشيمی، حفاری، برق، راه در مھم

واحدی به اعتصابات فرا واحدی و فرامحلی و  ی تک مؤسسات صنعتی و خدماتی ، گويای ھمين واقعيت است. گذار از اعتصابات پراکنده
دھد. کارگران در مبارزات و در اکثر  انداز قرار می ھماھنگ در چند واحد، ھموارشدن مسير اعتصابات سراسری کارگری را در چشم

سازی عليه فعاالن کارگری  ھای سياسی چون، حق ايجاد تشکل مستقل، پايان پرونده ھای اقتصادی، خواست اعتصابات خويش عالوه بر خواست
روشنی رشد آگاھی سياسی  ھای کارگران  به اند. مبارزات، اعتصابت و خواست و پايان دادن به فضای امنيتی در محيط کار را نيز مطرح نموده

دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار  آرايی طبقه کارگر در برابر طبقه سرمايه ازپيش صف دھد و بيش و تشکل يابی درميان کارگران را نشان می
 گذارد. منافع اين طبقه را به نمايش می

تمام ايم ، از  دار حاکم محکم و استوار ايستاده داخل کشور، در صف کارگران، عليه طبقه سرمايه -ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان (اقليت)
 گوييم. کنيم و اول ماه مه (يازده ارديبھشت) روز جھانی کارگر را به ھمه کارگران شادباش می ھای طبقه کارگر دفاع و حمايت می خواست

 

 فرخنده باد اول ماه مه
 کشی روز اتحاد و ھمبستگی کارگران در مبارزه عليه استثمار و بھره

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 حکومت  شورايی -کار نان آزادی  
 داخل کشور -فعالين و ھواداران سازمان فدائيان (اقليت) 

 ١۴٠٠ارديبھشت 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 خجسته باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران 
 

کارگران ايران امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه ( يازده ارديبھشت) روز  
ترين    ھای زندگی و سخت   روند که يکی از دشوارترين دوره   جھانی کارگر می 

شدت وخيم اقتصادی و    گذرانند. اوضاع به   شرايط معيشتی و اقتصادی را می 
حدوحصر طبقه    شرايط سرکوب و بی حقوقی مطلق، توأم با استثمار خشن و بی 

شده    استبدادی حاکم بر کارگران تحميل   -داری   دار که در سايه رژيم سرمايه   سرمايه 
ھای کارگری را به فقر و گرسنگی فزاينده و    ھا کارگر و خانواده   است، ميليون 

چھارم    روزی کامل سوق داده است. دستمزدھای ناچيز زيرخط فقر، حتی يک   سيه 
ھا و افزايش مداوم قيمت کاالھا و مايحتاج    دھد. گرانی   ھا را پوشش نمی   ھزينه 

وخالی در سفره کوچک    کارگران و زحمتکشان، ديگر چيزی جز نان خشک 
ھا و امکانات بھداشتی و درمانی    کارگران باقی نگذاشته است. وضعيت بيمه 

گونه ممر    ھا کارگر و جويای کار ھيچ   روز بدتر شده است. ميليون   کارگران روزبه 
اند.    درآمدی ندارند و از ھمان حداقل بخورونمير کارگران شاغل نيز محروم 

 داری حاکم تمام بار بحران اقتصادی را بردوش کارگران قرار داده است.   سرمايه 
 

غايت وخيم اقتصادی و معيشتی، بی حقوقی و نقض    افزون بر اوضاع به 
ترين حقوق دموکراتيک کارگران نيز تشديد شده است. رژيم ارتجاعی    ابتدايی 

دار حاکم است، ھر اعتراض و    جمھوری اسالمی که پاسدار منافع طبقه سرمايه 
دھد. احضارھای    اعتصاب کارگری را با سرکوب و سرنيزه و ارعاب پاسخ می 

درپی، بازداشت، بازجويی، تھديد، زندان و اخراج فعاالن کارگری و کارگران    پی 
گير کرونا و بی لياقتی    ازپيش تشديد شده است. بيماری ھمه   معترض و پيشرو بيش 

و ناکارآمدی رژيم حاکم، معضالت و مشکالت کارگران را دوچندان کرده  
رغم آنکه در اثر ابتال به بيماری کرونا، روزانه چند صد نفر جان خود    است.علی 

داری و جنايتکار حاکم از واکسيناسيون    دھند، اما رژيم سرمايه   را از دست می 
گر و حکومت    داران غارت   رود. سرمايه   فوری، رايگان و عمومی طفره می 

دزدان و فاسدان تنھا در فکر سود و انباشت و افزايش سرمايه خود ھستند و برای  
ھا کارگر و زحمتکش ارزشی قائل نيستند. از آغاز شيوع    جان و سالمت ميليون 

فقط تعداد زيادی    ھای ضد کارگری رژيم نه   بيماری کرونا تاکنون، در اثر سياست 
ھا تن ديگر نيز کار    اند، بلکه ميليون   باخته   از کارگران و ديگر اقشار مردم جان 

اند و دولت    صف طويل و پرشمار بيکاران پيوسته   داده و به   خود را ازدست 
 گونه اقدامی در حمايت از اين کارگران انجام نداده است.   ارتجاعی حاکم نيز ھيچ 

 
واقعيت اين است دامنه فشارھای اقتصادی و سياسی از حد تحمل کارگران فراتر    

رفته است. کارگران برای پايان دادن به اين شرايط و تغيير وضع موجود، در  
اند. صدھا اعتصاب و تجمع کارگری با    اشکال متنوعی دست به مبارزه زده 

دھنده خواست و اراده کارگران به تغيير و    ھای اقتصادی و سياسی، نشان   خواست 
آرام اعتصابات پراکنده و جدا از ھم را پشت    دگرگونی است. جنبش کارگری آرام 

اند. اعتصاب    گذارد. اعتصابات ھماھنگ فرا واحدی درحال گسترش   سر می 
فقط اين واقعيت را به    بزرگ و فراگير کارگران صنعت نفت، به نحو درخشانی نه 

انداز    نمايش گذاشت، بلکه مبارزات طبقه کارگر را وارد فاز نوينی ساخت و چشم 
 اميدبخشی را فراروی جنبش طبقه کارگر گشود. 

 
المللی و مبارزه    اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز اتحاد و ھمبستگی بين 

است. اول ماه مه روز تجلی    داران    مشترک کارگران عليه استثمارگران و سرمايه 
داری و استقرار سوسياليسم    عزم و اراده طبقه کارگر برای براندازی نظام سرمايه 

 است. 
داخل کشور،ضمن گراميداشت روز    -ما اعضا و ھواداران سازمان فدائيان(اقليت) 

جھانی کارگر و تبريک و تھنيت به طبقه کارگر، بار ديگر بر عھد خويش تأکيد  
 کنيم که تا پای جان از منافع طبقه کارگر دفاع کنيم.   می 

داخل کشور، در کنار و ھمدوش    -ما اعضا و ھواداران سازمان فدائيان(اقليت) 
داری ، برافتادن ھرگونه ستم و استثمار    طبقه کارگر تا نابودی کامل نظام سرمايه 

 دھيم.   ناپذير ادامه می   و نابرابری و استقرار جامعه سوسياليستی، به مبارزه آشتی 
 
 

 خجسته باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران 
 برقرار باد حکومت شورايی   -سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

 باد سوسياليسم   زنده  –باد آزادی    زنده 
 داخل کشور   -اعضا و ھواداران سازمان فدائيان(اقليت) 

 ١۴٠٠ ارديبھشت سال 

گزارشی کوتاه از تجمع و راھپيمايی روز 
 جھانی کارگر در شھر روتردام در ھلند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صدا با  فعالين سازمان فدائيان اقليت در ھلند ھمگام و ھم
کارگران ايران در اول ماه مه روز جھانی کارگر در تجمع و 
راھپيمايی شھر روتردام فعاالنه شرکت داشتند. برنامه اول ماه 

ھای سياسی چپ ھلندی و ديگر  مه در روتردام توسط سازمان
 دھی شده بود. کشورھا سازمان

داری و  راھپيمايی در چند خيابان شھر با شعارھای ضد سرمايه
اعتراضی ادامه داشت. بعد از پايان راھپيمايی،شرکت کنندگان 
در مراسم اول ماه مه، در محل ميدان تئاتر شھر گرد آمدند و 

 پس از قرائت قطعنامه ، موزيک به اين مناسبت اجرا شد.
  

 باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران زنده
 باد سوسياليسم زنده -داری  نابود باد نظام سرمايه

 
 ھلند –فعالين سازمان فدائيان (اقليت) 
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چرا با اينکه سخت کار می کنيم ازامکانات ورفاه 
 کافی برخوردار نيستيم و رنج ميبريم؟

چرابا اينکه ميل وتخصص کارکردن داريم، 
شويم وبی حقوق، وتازه بعد از  گاھی بيکارمی

يافتن کار بايد ماه ھا جان بکنيم تا شايد خود 
وخانواده ھايمان را از چنبره فقر وبدھی ھايی که 

 در بيکاری دچار شده ايم رھا کنيم؟
توانيم  کشيم نمی ھا زحمت می چرا ما باآنکه سال

خانه مناسب يک ماشين معمولی يک بيمه  يک
 مناسب و حتی يک تغذيه مناسب داشته باشيم؟

ھا از ترس فقر و گرسنگی و  چرا بعضی وقت
برای حفظ ھمين اندک درآمدمان مجبور به تملق 

شويم که در شرايط  گری و کارھايی می و نالوطی
 گونه باشيم؟ عادی ھرگز خوش نداريم آن

چه چيزی بايد باشد يا نباشد يا تغيير کند که ما 
بتوانيم بدون آنکه ناراضی باشيم نالوطی باشيم 

 عصبانی و رنجيده باشيم زندگی کنيم؟
تواند باعث بشود که ما،عالوه بر  چه تغييراتی می

کنيم،  آنکه خوب و سخت و سودمند کار می
ھايمان ھم در رفاه باشند، مھربان و  خانواده

طور که دلمان  شريف و خوشحال باشيم و آن
 خواھد زندگی کنيم؟ می

 
گذارند و به نفعشان  چه چيزی و چه کسانی نمی

گونه که بايد و حقمان است و  نيست که ما،آن
 خواھيم زندگی کنيم؟ طور که می آن
 

 ھا يک دليل دارد : نابرابری  تمام اين رنج
 

نابرابری يعنی يک نفر،ده ،صد و ھزار خانه 
 .ای ندارند ھا نفر خانه دارد و ميليون

 
يعنی :يک نفر،ده و صد و ھزاران ميليارد ثروت 

 .ندارند ھا نفر ھيچ دارد ميليون
 

کنند و توليد  يعنی :جمعيت انبوھی که کار می
کنند و زحمت و رنج  کنند و خدمت می می
ای که تنھا  کشند در فقر و غم بسوزند و عده می

شماری است خوش بگذرانند و مرفه  کارشان پول
 .باشند و ثروتمند و خوشحال

 
 قانون يعنی چه؟

 
قانون، قول و قراری است که يک جمع يا 
نمايندگان چندين جمع برای حفظ نظم ،صلح و 
منافع ھمگانی در زندگی جمعی،در بين خودشان 

 .کند وضع می
اگر اين قول و قرار مورد رضايت و قبول 

شود و  اکثريت اين جمع نباشد تبديل به قانون نمی
اگر قانونی بعد از اجرا مورد مخالفت اکثريت آن 

 .گردد جمع واقع شود لغو می
 

ای خود را  حال اگر بازور يا فريب و تقلب عده
نماينده آن جمع جا زده  و قوانينی وضع و 
تصويب کنند که خالف و عليه منافع و صالح 

 اکثريت باشد چه؟
 

داران  زور اسلحه، قانونی که سرمايه حال اگر به
ھا اجازه  نوشته و بر جامعه تحميل کرده که به آن

دھد يک نفر،ده،صد و يا ھزاران نفر را به  می
بردگی بگيرند و از زحمتشان بر ثروت خود 

 بيافزايد چه؟
 

گويد : ما بايد کارکنيم و  که قانون می اکنون
دار پول بشمرد و  زحمت و رنج ببريم تا سرمايه

 مال اضافه کند و خوش بگذراند چه؟
 

تنھا انسانی و شرافتمندانه نيست  پس: اين قانون نه
 .که عين ظلم و تجاوز است و بايد تغيير کند

 
 توانيم بکنيم؟ چه بايد بکنيم ؟ چه می

 
 :اول بايد

ھايمان، کار  آگاھی پيدا کنيم که حق ما و خانواده
 .کردن و رنج کشيدن و فقير بودن نيست

 
آگاھی پيدا کنيم که فقر ما نه تقدير الھی که 

ای طماع ،حريص  تقصير و محصول توطئه عده
و خودخواه است که با وضع و اتکا به قوانين ضد 
انسانی و ناعادالنه و خالف منافع اکثريت 
مردمان زحمتکش(ھشتاد درصد مردم دنيا)،تمام 
امکانات و ثروت را در چنگ خود گرفته و ما را 

 .اند به بردگی واداشته
 

آگاھی پيدا کنيم که برای پايان دادن به اين رنج 
گذارد خوشحال  گذارد زندگی کنيم و نمی که نمی

گذارد خانواده و فرزندانمان آسوده و  باشيم نمی
 .در رفاه باشند.بايد کاری کرد

 
چنان درونی  وقتی آگاه شديم و اين آگاھی را آن

کرديم که به جانمان چسبيد و ھويت و 
 شخصيتمان شد

 
 آنگاه

 
 :فھميم که می

 چه بايد بکنيم
 

 يک کارگر مبارز
 ايران -٩٩مرداد 

گرامی باد ياد و خاطره رفيق 
 افشين اسدی (رفيق مازيار)

 
ن در  ي ق افش ي رف

ال  در ١٣۴٧س
واده ای  ان خ
ش و  ک ت م زح
فرھنگی متولد شد. 
ن در ده  ي افش
سالگی بود که قيام 
روز  ي اه پ بھمن م
ان  م د. در ھ ش
م  م ک ز ک ي زمان ن
تحت تاثير رفت و 
وادگی  آمدھای خان

ل روز،  ائ ررسی مس و شبھای طوالنی بحث و ب
 رفيق افشين نيز با مسائل سياسی آشنا شد. 

که فضای سياسی تا  ٨٠و  ٧٠پس از آن در دھه 
حدودی باز شد، برخی چھره ھای سياسی و 
مذھبی مجدداً در شھرھای کوچک و بزرگ 
جلسات بحث و گفتگوبرپا ميداشتند. در اين زمان 
رفيق افشين بعنوان راننده کاميونھای سنگين 
مشغول بکار بود و تا آنجا که فرصت داشت در 
اين جلسات که به حالت نيمه مخفی برگزار ميشد، 
شرکت فعال داشت. ھمچنين وقت آزادی اگر 
بدست می آورد مشغول مطالعه متون سياسی 
ميشد، بھمين دليل سريعاً انديشه و گرايش چپ در 
او روزبروز بيشتر رشد ميکرد و به عنوان يک 
عنصر آگاه و سياسی مطرح بود. در دو دھه 
اخير با آشنا شدن به ديدگاه جريانات سياسی 

ھا،  کشور با ديد انتقادی نسبت به بسياری از آن
سازمان فدائيان (اقليت) را بعنوان سازمان و 
سنگر مبارزاتی خود انتخاب کرد و در صفوف 
ھواداران نزديک سازمان فدائيان(اقليت) قرار 

 گرفت. 
پس از ارتباط با سازمان فعاليت رفيق افشين 
متمرکز و شکل منظمی به خود گرفت. رفيق 
افشين بعنوان يک راننده آگاه کمونيست، در 
سازماندھی دواعتصاب سراسری رانندگان 
کاميون نقش موثری داشت. و در ھمين رابطه 
نيز گزارشات مختلفی ارسال کرده و با تلويزيون 

 دمکراسی شورائی چندين بار مصاحبه داشت.
سرانجام رفيق افشين بر اثر کار سنگين و 
کمرشکن با وسايل نقليه سنگين و از طرفی 
محروميت از آسايش و رفاه، در پی يک حمله 
قلبی دچار سکته و مرگ زودرس شد و در نيمه 

در مسير بيمارستان،  ١۴٠٠فروردين  ٢٣شب 
قلب و مغز رفيق افشين ھمزمان از کار ايستادند 
و رفيق به خيل بيشمار جانباختگان فدائی در راه 

 آرمانھای واالی طبقه کارگر پيوست. 
 

  -اعضا و ھواداران سازمان فدائيان (اقليت)
 داخل کشور.
٣/٢/١۴٠٠ 

 

 چرافقرزده ايم؟

برای سازمان ارسال نمود و با  ٩٩نوشته زير به قلم رفيق افشين اسدی است که مرداد سال 
امضای " يک کارگر مبارز" در سايت سازمان درج شد. به پاس احترام و دريادبود رفيق 

 کند. نشريه کار اقدام به درج آن می

 

 رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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 ھای مالی کمک
 
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک ۴٠ سيامک اسديان (اسکندر)

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون ٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا
 کرون ٢٠٠  خروش (مه)

 
 آلمان

 
 يورو ۵٠  زنده باد اول ماه مه 

 يورو ٢٠ به ياد رفيق کريم ممقانی
 

 سوئد
 

 کرون ٢٠٠ ياد رفيق بيژن جزنی گرامی باد
 باختگان ھمه  ياد جان

 کرون ٢٠٠  ھای جھان گرامی باد کمونيست
 

 ايران
 

 ميليون تومان۵   از ايران
 

 

      
 سرکوب و بازداشت کارگران در     

 روز جھانی کارگر را شديدا محکوم می کنيم
 
 
 

در پی فراخوان تشکل ھای کارگری، معلمان و بازنشستگان جھت بزرگداشت اول ماه مه روز جھانی 
ارديبھشت، در شھرھای مختلف ايران، ازجمله  تھران، تبريز، اروميه، مشھد،  ١١کارگر، روز شنبه 

سنندج، رشت، اراک و شوش تجمع ھای کارگری برگزار شد. تجمع کارگران در تھران مقابل وزارت 
 کار و در شھرھای ديگر مقابل ادارات دولتی نظير تامين اجتماعی برگزار گرديد. 

 
بر اساس گزارش ھای منتشره، اين اجتماعات در پاره ای از شھرھا از جمله تھران و سنندج با يورش 
و ضرب و شتم کارگران توسط ماموران امنيتی مواجه شد. در حالی که رسانه ھای دولتی اشاره 
مختصری به تجمع کارگران مقابل وزارت کار در تھران و برپايی تظاھرات در ديگر شھرھای ايران 
داشته اند، اما برخی منابع خبری مستقل کارگری در ايران، از يورش وحشيانه ماموران امنيتی به 
اجتماعات روز جھانی کارگر و بازداشت ده ھا فعال حوزه کارگری در تجمعات يازده ارديبشھت خبر 

نفر از تجمع کنندگان توسط نيروھای امنيتی در تھران و  ٣٠دادند. گزارش ھايی نيزاز بازداشت حدود 
 سنندج منتشر شده است.

 
تجمعات و تظاھرات اعتراضی کارگران در روز جھانی کارگر در حالی در شھرھای مختلف ايران 
برگزار شد که وزارت اطالعات و نيروھای امنيتی از روزھای گذشته نسبت به برپايی ھرگونه 
اجتماعات و حضور در راھپيمايی ھای اعتراضی در اول ماه مه، به فعاالن کارگری و سنديکايی 
ھشدار داده و به تھديد و ارعاب متوسل شده بودند. با اين ھمه و به رغم شرايط سخت کرونايی، 
کارگران و بازنشستگان ايران، تھديدھا و ھشدارھا ی سرکوبگرانه وزارت اطالعات را به ھيچ گرفته 
و برای گراميداشت روز جھانی کارگر و احقاق حقوق پای مال شده خود، به اجتماعات و راھپيمايی 

 ھای اعتراضی روی آوردند و ھمبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جھان اعالم کردند.
 

کارگران ايران، سال ھاست که در بی حقوقی و فقر و فالکت زندگی می کنند. سال ھاست که برای 
برخورداری از حق تشکل مستقل، آزادی تجمعات، دستمزد باالی خط فقر و برخورداری از امکانات 
بھداشتی مناسب مبارزه می کنند. سال ھاست پيشروان و فعاالن کارگری و سنديکايی در معرض 
ارعاب و پيگرد وزارت اطالعات و پليس امنيتی جمھوری اسالمی قرار دارند. احضار، بگير و ببند، 
سرکوب و پرونده سازی ھای امنيتی و قضايی عليه فعاالن کارگری به امری روزمره تبديل شده 
است. ديکتاتوری عريان و استبداد سياسی بر تمام شئونات کار و زندگی کارگران سايه افکنده  و آنان 
را از ابتدايی ترين حقوق انسانی و آزادی ھای سياسی محروم کرده است. با اين ھمه و به رغم ھمه 
سختی ھای موجود، کارگران ايران ھرگز دست از مبارزه نشسته و در ھر شرايط دشواری به مبارزه 
برای تحقق مطالبات بر حق خود ادامه داده و روز جھانی کارگر را نيز به اشکال مختلفی گرامی 

 داشته اند. 
 

ارديبھشت، روز جھانی کارگر و مقابله با سياست ھای  ١١برگزاری اجتماعات در روز شنبه 
سرکوبگرانه رژيم، آنھم در شرايطی که عالوه بر فقر و گرسنگی و سرکوب، مرگ و مير ناشی از 
بيماری کرونا نيز بر گلوی کارگران چنگ انداخته است، نشانه ای از اراده راسخ آنان برای احقاق 
حقوق پايمال شده و دليل محکمی بر حضور فعال مبارزاتی آنان برای برخورداری از يک زندگی 

 مناسب انسانی است.
 

سازمان فدائيان (اقليت)، برپايی تجمع، اعتراض و اعتصاب را حق مسلم کارگران می داند. حق 
کارگران ايران است که در روز جھانی کارگر، ھمگام و ھم صدا با طبقه کارگر جھانی در اجتماعات 
و تظاھرات خيابانی حضور يابند ، نسبت به بی حقوقی خود اعتراض کنند و تمام نظم موجود را زير 

 سئوال برند.
 

سازمان فدائيان (اقليت)، سرکوب، ارعاب و بازداشت کارگران ايران در تجمعات  اول ماه مه، روز 
جھانی کارگر را به شدت محکوم کرده و خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه بازداشت شدگان 

 است.
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 سازمان فدائيان (اقليت)

 ١۴٠٠ارديبھشت  ١٢
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 



 ١٢ ٩١٨شماره   ١۴٠٠ارديبھشت   ١٣    12

رياست خانه است. از ستمی که در اين خانه  بر 
شده است، اما کمتر حتی  گذرد، بسيار گفته زن می

از سوی کسانی که خود را فعال حقوق زنان 
شود  که تحت حاکميت دولت  دانند، شنيده می می

دينی چه ستم وحشتناکی بر زنان کارگر اعمال 
ً به خاطر زن بودنشان چه فقر،  می شود و دقيقا

استثمار، تبعيض و ستم ھولناکی را تحمل 
 کنند. می

در ايران نيز ھمچون تمام کشورھای 
داری، مستقل از خواست دولت دينی  سرمايه

برای به بند کشيدن زن در چھارديواری خانه، 
داری و شرايط وخيم  نيازھای جامعه سرمايه

اقتصادی که نظم حاکم برای کارگران و 
زحمتکشان به بار آورده است، بخش بزرگی از 

سوی  زنان را به ناگزير برای تأمين معاش به
بازار کار سوق داده است. اما نخستين تفاوت در 
ايران با ديگر کشورھای جھان اين است که مانع 
دولت دينی، نابرابری و تبعيض عريان، آپارتايد 

گسيختگی اقتصادی،  جنسی و بحران و ازھم
ھا زنی  باعث شده که تنھا گروه اندکی از ميليون

شود ، بتوانند در بخش  که روانه بازار کار می
ھم بيشتر در بخش  رسمی اقتصاد، شغلی آن

کنند و درجايی مشغول به کار شوند.  خدمات پيدا 
ھا زن به اردوی کارگران بيکار  در نتيجه، ميليون

پيوندند که رژيم ارتجاعی حاکم بر  العمر می مادام
 نامد.   ھا را زنان غيرفعال می ايران آن

، در ٩٩بر طبق آمار رسمی دولتی تابستان سال 
ھزار زن در سن  ١٣٨ميليون و  ٣١ايران 
گويد که  سال قرار دارند. ھمين آمار می ١۵باالی

ميليونی زنان  در سن  ٣١از اين جمعيت بيش از 
ھزار نفر ( با ھمان  ۶۶٩ميليون و  ٣کار، فقط 

ای حداقل يک ساعت کار) شاغل  محاسبه ھفته
ميليون از اين زنان شاغل  اند. کمتر از يک بوده

در بخش عمومی و بقيه در بخش خصوصی 
ھزار نفر از اين زنان شاغل،  در  ٨٩١اند.  شاغل

ميليون در بخش  ٢بخش صنعت، کمی بيش از 
ھزار نفر در بخش کشاورزی  ٧۶٩خدمات و 

ھزار نفر نيز بيکار در  ٧٢۵مشغول به کارند. 
شده است. يعنی به ادعای  سراسر کشور اعالم

ھزار نفر از  ٣٩۵ميليون و  ۴مرکز آمار ايران 
ميليون از  ٢٧زنان جزء جمعيت فعال کشورند و 

زنان در سن کار آماده کار کردن نيستند و 
اند. ادعائی سرتاپا کذب که برای  غيرفعال

ستيز  سرپوش گذاشتن بر خصلت ارتجاعی زن

ھای  دولت دينی و ورشکستگی تمام سياست
 شده است.  اقتصادی آن عنوان

عمق فاجعه از ھمين واقعيت عيان است که  در 
ميليون جمعيت،  سھم  ٨۵کشوری با بيش از 

ھزار نيز  ٩٠٠زنان در بخش صنعت به 
رسد. اين تعداد نيز بيشتر در مؤسسات  نمی

نفر، در  ١٠ھای زير  کوچک، در کارگاه
ھای خاص نظير نساجی و دوزندگی و  رشته
کنند که از  ھای کوچک ديگر کار می کارگاه

وحقوق  اند، فاقد حق شمول قانون کار مستثنا شده
ھا ارباب مطلق است.  در  ھستند و کارفرما در آن

توان زنان  ھای بزرگ توليدی کمتر می کارخانه
کارگر را يافت، چون اين مؤسسات توليدی اساساً 

اند. ظاھراً بر سر در اين مؤسسات  مردانه
نشده است، ورود زنان  صنعتی بزرگ نوشته
داند که اين  وجود ھرکس می کارگر ممنوع. بااين

 ممنوعيت وجود دارد. 
ھا، زنان  فقط در صنعت بلکه در تمام رشته اما نه

حتی شاغالن بخش رسمی با موانع و 
رو ھستند. در  شماری روبه ھای بی محدوديت
شوند  دار می رو که زنان حامله و  بچه ايران ازآن

ھای کارفرما را  تواند ھزينه و اين مسئله می
دار موظف به پرداخت حق  افزايش دھد يا سرمايه

مندی و مواردی از اين نوع نشود،  عائله
کارفرماھا آشکارا از استخدام زنان خودداری 

کنند و اگر ھم اين استخدام در مواردی  می
 کنند.  ضروری باشد، زنان مجرد را استخدام می

فراتر از اين ، در ايران حتی زنان شاغل بخش 
اند  رسمی با چنان مواردی از بی حقوقی مواجه

رسد در تمام جھان بتوان  نظير  که به نظر نمی
 ھا را يافت. آن

چند ماه پيش، (چھارم شھريورماه) خبرگزاری 
ای را از دبير اجرائی خانه کارگر  ايلنا نوشته

غرب تھران، تشکل وابسته به دولت انتشار داد 
که در آن چنين  آمده بود : " ... يکی از 

ھای توليدی در کشور که بيشتر نيروی  شرکت
انسانی خود را از ميان دختران مجرد انتخاب 

که ھر يک از اين دختران  کند، درصورتی می
دراثنای کار قصد ازدواج داشته باشند بالفاصله 

کند. به ھمين دليل  اين  او را از شرکت اخراج می
دختران از ترس از دست دادن کار حتی 

توانند ازدواج کنند و اگر ھم ازدواجی  نمی
توانند به آن رسميت ببخشند،  صورت گيرد، نمی

محض اطالع شرکت کار خود را از  چراکه به
دست خواھند داد." عالوه بر اين"  کارگران زن 

صورت دو شيفت بلندمدت از  اين شرکت به
صبح کار  ٧شب تا  ٧شب و  ٧صبح تا  ٧ساعت 

 کنند."  می
در اينجا ديگر ما در واقعيت، با کارگر و 
کارفرما رو به رو نيستيم. يکی ارباب است و 
ديگری رعيت. ارباب است که در مورد زندگی 

گيرد و ساعات  شخصی رعيت خود تصميم می
کند. اما چرا زنان کارگر  کار او را نيز تعيين می

ھمه ستم و استثمار وحشتناک را تحمل  اين

کنند؟ پاسخ روشن است. بی حقوقی محض  می
تحت حاکميت دولت دينی استبدادی و ترس از 
فقر و گرسنگی. ببينيد چه شرايط وحشتناکی در 

خوار تشکل دولتی  ايران حاکم است که اين جيره
کند  دھد، جرئت نمی که خبر را در ايلنا انتشار می

نام اين شرکت توليدی را بر زبان آورد. اما اين 
شرکت، يک نمونه استثنائی نيست. از اين 

ھا در ايران به ويژه در اشتغال غير رسمی  نمونه
 فراوان است.

با اين اوصاف پوشيده نيست حتی زنانی که رسماً 
شوند، در ازای کار برابر با مردان،  استخدام می

کنند. قراردادھای  دستمزد برابر دريافت نمی
فقط زنان را  يافته نه موقت که اکنون عموميت

دھد، بلکه  ھرلحظه در معرض اخراج قرار می
حتی در بسياری از موارد از بيمه نيز برخوردار 

تر. فقط در نظر  نيستند، تا چه رسد به موارد مھم
بگيريم که بر طبق گزارش منابع رسمی دولتی 

، نسبت به دوره مشابه سال  ٩٩در نيمه اول سال 
ھزار نفر از اشتغال زنان کاھش  ٧١٧قبل، حدود 

 يافت.   
داری  ظاھراً پديده جديدی نيست. در نظام سرمايه

با ھر بحرانی، نخست زنان ھستند که اخراج 
پيوندند. کرونا  شوند و به صفوف بيکاران می می

ھم بيشترين آسيب را به زنان کارگر وارد آورد 
ھا در بخش رسمی و غيررسمی در  که اغلب آن

کنند. مطبوعات رژيم اعالم کردند  خدمات کار می
 درصد بيکارشدگان کرونايی زنان ھستند. ۶٢که 

برخالف ادعای مؤسسات آماری رژيم در مورد 
ھزار،  ٧٢۵بيکاری در ميان زنان ، در ايران نه 

ھا زن بيکارند و از آنجائی که اين  بلکه ميليون
اند در بخش به اصطالح رسمی  زنان نتوانسته

اقتصاد کاری پيدا کنند، در بخش غيررسمی 
کلی محروم از ھرگونه   عنوان کارگرانی به به
وحقوق کارگری، تن به چنان استثمار و  حق

توان در  ستمی داده اند که نمونه آن را کمتر می
 کشورھای ديگر جھان يافت.

اين اشتغال غيررسمی چيست؟ طبق تعريفی که  
وزارت کار ارائه داده است، " مشاغل 
غيررسمی، مشاغلی ھستند که افراد شاغل در آن 
بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر 
از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از 

ھای اجتماعی) و  ھای اجتماعی (مانند بيمه حمايت
چتر حمايتی قانون کار (مانند اخطار پيش از 
اخراج، مرخصی استحقاقی ساالنه يا استعالجی و 

 غيره) مشغول به کار ھستند."  
مراکز رسمی دولتی  آماری از تعداد شاغلين 

بود  ٩۶دھند. تنھا در سال  غيررسمی ارائه نمی

 ترين گروه اجتماعی در ايران زنان کارگر، ستمديده
١۴از صفحه   

١٣درصفحه   

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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٣از صفحه   

١٣ 

که وزير کار تعداد شاغلين غيررسمی را  ده 
پس تا به  ميليون اعالم کرد. پوشيده نيست که ازآن

امروز درنتيجه تشديد بحران اقتصادی و کرونا 
ھا را در پی داشته  موج وسيعی از بيکارسازی که

ميليون  ١٠است، اين رقم اکنون بسيار فراتر از 
است. بيشترين تعداد شاغلين اين بازار غيررسمی 

دھند. يک بخش از  را نيز زنان کارگر تشکيل می
زنا نی که در اين بخش غيررسمی مشغول به 

 کارند، زنان سرپرست خانوارھا ھستند. 
، تعداد کل ٩۵بر طبق آمار سرشماری سال 

خانوارھای زن سرپرست در کشور سه ميليون و 
ھزار خانوار بوده است . در ھمين حال  ۶۵

درصد  ۶تحقيقات نشان داده است که در ھرسال 
شده است.  بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده

ميليون رسيده است.  ۴لذا اکنون به رقمی حدوداً 
ھای خانوار را بر  اين زنان که تأمين ھزينه

دارند، زنا نی ھستند که درنتيجه فوت  عھده
ھمسر، يا پدر، طالق، بيماری و ازکارافتادگی يا 
ً در بخش غيررسمی  زندانی بودن شوھر، عموما

ترين شرايط مشغول به کارند. عالوه  و با سخت
براين، بخش ديگری از زنان شاغل غيررسمی 

ھای کارگری  را ھمسران و دختران خانواده
ھای سنگين  دھند که برای تأمين ھزينه تشکيل می

زندگی در اوضاع اقتصادی وخيم کنونی که 
سوم  دستمزد ناچيز کارگران مرد حتی کفاف يک

دھد، در اين بازار غيررسمی  ھا را نمی ھزينه
 مشغول به کارند. 

ً در کارگاه ھای  زنان شاغل غيررسمی عموما
کوچک ظاھراً علنی خارج از قانون کار، تا 

ھای  ھای توليدی زيرزمينی، در زمينه کارگاه
مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی، در کار 

سازی محصوالت خانگی و غذايی برای  آماده
واحدھای توليدی و خدماتی در خانه، تھيه اين 

ھای  محصوالت برای فروش،  کار در کارگاه
بافی به سفارش کارفرما يا  بافی  ويا قالی قالی

فروش در خانه، دوزندگی و بافندگی سفارشی در 
پروری، کار  ھای کشاورزی و دام خانه، فعاليت
گری در مطب پزشکان،  ھا، منشی در فروشگاه

ھا ،  کول بری، کار در کوره پز خانه
ھای  فروشی ، کار درفضای مجازی، فعاليت دست

ھنری،  خدمات بھداشتی و نظافت، آرايشگری، 
ھا نمونه از اين کارھا  ھا مختلف و ده قطعه کاری

 مشغول به کارند.
زنا نی که در اين بخش اشتغال غيررسمی کار 

کنند، به علت، بی حقوقی، فقر شديد و  می
اند  گستردگی تعداد بيکاران در ايران، ناگزير شده

بدون قرارداد کار،  با دستمزدھای بسيار ناچيز، 

که گاه حتی به نيمی از حداقل دستمزد رسمی ھم 
 ١٢تا  ١٠رسد با ساعات طوالنی کار که به  نمی

رسد، بدون بيمه درمانی و بيمه  ساعت می
اجتماعی و امنيت   بيکاری ، بدون ھرگونه حمايت

شغلی ، محروم از حق بازنشستگی ، بدون حق 
ً  ناايمن کار که  اعتراض، در محيط ھای عموما

گيرد، زير  ھا را نيز می در مواردی  حتی جان آن
فشارھای، جسمی، روحی و روانی شديد ، 

ترين نيروی کار  وحشيانه استثمار شوند و ارزان
رغم تمام فشار و  ھمه و به در ايران باشند. بااين

باری از فقر  استثمار در چنان شرايط اسف
اند از اين که فردا  گرفتارند که بازھم نگران

ھا داده  ممکن است، ھمين دستمزد ناچيز نيز به آن
نشود يا اخراج شوند. به گفته يکی از ھمين زنان 

جز جان  ھا" کرونا به در مصاحبه با خبرگزاری
چيزم را از من گرفته است چراکه وقتی  ھمه

نتوانم کارکنم اگر گرسنگی مرا نکشد تھديدھای 
خانه برای بيرون ريختن وسايل مرا  صاحب

گويد:" از مرگ  خواھد کشت." ديگری می
ترسم و تنھا ترسم گرسنگی فرزندانم در نبود  نمی

من است." کم نيستند زنان کارگری که در ھمين 
دوران کرونا برای تأمين معاش فرزندان خود، 

ھای دارويی ھمسر و تحصيل فرزندان  ھزينه
خود، خطر جانی مراکز آلوده کار و وسايل نقليه 
عمومی را برای رسيدن به محل کار پذيرفتند و 
جان خود را از دست دادند. محط نا ايمن کار نيز 

گيرد. در ھفته  پيوسته جان اين کارگران را می
ھای  گذشته بود که دريکی از ھمين کارگاه

کنند و  ھا کار می کوچک که بيشتر، زنان در آن
مشمول مقررات قانون کار نيستند و ھيچ نظارتی 

سوزی در  شود، درنتيجه آتش ھا اعمال نمی بر آن
کارگر  ۶سازی در شھرستان پرديس  کارگاه مبل

در آتش سوختند و جان دادند که بر طبق 
ھای متناقض دولتی دو يا چھار تن از  گزارش

ھا در ايران فراوان  ھا زن بودند.  از اين نمونه آن
است. ستمی که از جھات مختلف بر زنان کارگر 
می رود، حد و حصر ندارد. ھيچ گروه اجتماعی 

تر از زنان  تر و بی حقوق در ايران ، ستمديده
 .کارگر نيست 
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١٢از صفحه   

گزارش برگزاری مراسم اول 
ماه مه، روز مقابله  کارگران 

 دار  با طبقه سرمايه

ھر بار با تھاجم نيروھای سرکوب رژيم روبرو 
شدند. براساس اخبار منتشره در اثر اين جنگ و 
گريزھا تعدادی از بازنشستگان و حاضران مورد 

نفر نيز  ٣٠ضرب و شتم قرار گرفته و حدود 
دستگير شدند. يکی از بازنشستگان که ھمراه 

اش بود  ھمسرش در حال گرفتن فيلم با موبايل
 نفر قرار گرفت و دستگير شد. ۶مورد تھاجم 

براساس اخبار منتشره عسل محمدی، ھيراد 
پيربداغی و سعيد ماليری از جمله دستگيرشدگان 

چنين خبری در مورد آزادی  ھستند. ھم
دستگيرشدگان منتشر شده و گفته شده است که 

ھا را مجددا احضار خواھند کرد (که  ھفته آينده آن
 تا اين لحظه ميزان صحت آن روشن نيست).

روز کارگر روز ماست  خيابان از آن ماست، 
گر، گرانی تورم  درود بر کارگر مرگ بر ستم

دست مياد  بالی جان مردم، فقط کف خيابون به
خواد  توپ و تفنگ  حقمون، سفره ما نان می

نشينيم، از  خواد، تا حق خود نگيريم از پا نمی نمی
بس دروغ شنيديم ما ديگه رای نميديم، معيشت 
منزلت حق مسلم ماست، واکسيناسيون رايگان 
انجام بايد گردد، از جمله شعارھای 

روھا و ھر جا که  کنندگان بود که در پياده شرکت
 ھا را سر دادند. توانستند آن

چنين در پی ممانعت رژيم و به خشونت کشيده  ھم
شدن تجمع در برابر سازمان تامين اجتماعی، 
تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت 
واحد به ھمراه تعدادی از زنان بازنشسته در 
پايانه آزادی تجمع کرده و با سر دادن شعارھايی 

چون "نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست"،  ھم
"کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد" و "کارگر 

پذيرد" دست به راھپيمايی  ميرد، ذلت نمی می
 زدند.

داری جمھوری  تھاجم وحشيانه رژيم سرمايه
اسالمی به شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه 
بار ديگر نشان داد که رژيم تا چه حد از 

ھا و  ھا، اتحاد و تشکل آن کارگران، مبارزات آن
ھای اجتماعی وحشت  نيز اتحادشان با ديگر گروه

دارد. تھران در روز اول ماه مه صحنه نبرد 
علنی و رودرروی کارگران و پيشروترين 

ھای جامعه با مزدوران سرمايه بود. در اين  بخش
روز جمھوری اسالمی با باتوم و تفنگ به جنگ 

شان کار، نان و آزادی بود  کسانی رفت که مطالبه
و بدون ھيچ ترديدی اين پاسخ رژيم به مطالبات 
کارگران و زحمتکشان، پاسخ مناسب خود را از 

 ھا خواھد گرفت و آن روز دير نيست. سوی آن
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١٢درصفحه   

زنان کارگر در تمام کشورھای جھان 
ھا از ستم  ترين گروه اجتماعی ھستند. آن ستمديده

برند. ھمانند  دوگانه طبقاتی و جنسی رنج می
شوند و در ھمان حال  مردان کارگر استثمار می

شود، از  از تمام ستمی که بر زنان اعمال می
 برند.  نابرابری، تبعيض و ستم جنسی رنج می

اما زنان کارگر در ايران تحت حاکميت دولت 
اند  دينی با چنان تبعيض،ستم و استثماری مواجه

توان در سراسر جھان  که نمونه آن را کمتر می
 يافت. 

دولت دينی حاکم بر ايران که در قوانين 
اش، زن را نصف مرد اعالم کرده است،  رسمی

ای را که برای زن قائل  باالترين فضيلت و وظيفه

١۴ 

ـت)برای ارتباط با  یان (اق ـدا ھای خود را  نامه    سازمان 

 زيرارسال نمائيد.   به آدرس
 

 سوئيس:
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اره حساب  کمک ه شم ھای مالی خود را ب

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ
کی از آدرس ه ي ظر ب ورد ن د م ای  ک ھ

 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 

 (اقليت) در تلگرام: 
 

https://t.me/karfadaianaghaliyat 
 آدرس کانال سازمان در تلگرام: 

http://T.me/fadaian_aghaliyat 
 آدرس سازمان در اينستاگرام:

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
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داری و  است، تبعيت از مرد خانواده، خانه
مراقبت از شوھر و فرزندان، يا به گفته خودشان 

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

Komala TV / Shora TV شود. پخش می 
 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧فرکانس: ) yahsatياه ست (ماھواره 
 عمودیپوالريزاسيون 

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

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

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

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت جمعه:  
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  شنبه: 

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

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

 
، شماره تلفن: Shora.tv@gmail.comآدرس ايميل: 

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
https://tvshora.com ،aghaliyat.org-https://fadaian 

  tvshora@، تلگرام: Shora shoraبوک:  فيس


