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 یادداشت  

 !هستند خواست ملی ،زادیآنان 

 صادق

 
 اعتراضات وسیعی کە پس از گران کردن نان و کاالهای اساسی مناطق وسیعی از کشور را در بر گرفتە و

 فتار شرکت کنندگان در اینخشم و نفرتی کە از بانیان وضعیت فاجعە بار کشور و مردم در شعارها و ر
اعتراضات مشاهدە می شود، اعتراضات این دو هفتە را از حالت اعتراض صرف معیشتی و اقتصادی فراتر 

سیاسی و ضد حکومتی تبدیل کردە است. –بردە و آن ها را بیش از پیش بە اعتراضاتی معیشتی   

 کە بیشترشان جوان هستند می تواناز حاصل جمع شعارها و رفتار شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی 
اند همە آنان است. مردم اینک بیش از گذشتە بە این نتیجە رسیدەدریافت کە نان و آزادی مخرج مشترک 

 کە نان و آزادی را باید با هم بخواهند و هیچ یک را بر دیگری ارجح ننمایند.

ل آن متحد و بە حرکت درآورد و در نان و آزادی شعارهای هستند کە بیشترین جمعیت کشور را می شود حو
اسد واقع خواستە هایی ملی هستند. اعتراض دیگر فقط مخالفت با رژیم استبدادی ستمگر و ارتجاعی و ف

 فقاهتی حاکم بر کشور نیست. مردم عالوە بر حکومت دمکراتیک و سکوالر غیر موروثی نان و عدالت هم
طرف منسوبین رژیم های دیکتاتوری کە می خواهند با می خواهند. بهمین جهت زیر بار بعضی القات از 

ند نخواهند تقسیم دیکتاتورها و دیکتاتوری بە خوب وبد مقدمات جلوس دیکتاتور دیگری بە قدرت را فراهم کن
 رفت.

برخی شعارهای پراکندەای مانند "رضا شاە روحت شاد"کە گاها در بعضی از تظاهرات مردم توسط گروە 
ان جمعیت ت طرفدار دیکتاتوری سلطنتی هستند، یا وابستگان رژیم فقاهتی بە میکوچکی کە معلوم نیس
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بردە می شود کە سلطنت طلبان آن را در بوق کرنا می کنند و می خواهند القا کنند کە نشانە حمایت 
 عدەای از مردم از دیکتاتوری رضاشاە است.

کار  ر تضاد و تقابل قرار دارند و بیشتر بەچنین شعارهایی در واقع با خواستهای دمکراسی خواهانە مردم د
رضا شاە  دستگاە تبلیغاتی رژیم می آیند تا از آن علیە مردم و بە نفع تحکیم موقعیت رژیم استفادە کند.

ە روحت شاد معنی اش غیر از زندە باد دیکتاتوری نیست. آیا مردم ایران برای رجعت از استبداد فقاهتی ب
می کنند؟ مسلما جواب منفی است. یک رژیم دیکتاتوری مبارزە  

رد آنها طی مردم با دیکتاتوری و استبداد پس از تحمل نظامهای دیکتاتوری و استبدی و نتایج فاجعە بار عملک
های رنگا  یک قرن میانە خوبی ندارند ومی دانند وضعیت فاجعە بار حاکم بر کشور ما نتیجە سیطرە دیکتاتور

ی شاە وارث دیکتاتوری رضا شاە و رنگ است. کدام آدم آزادیخواە واقعی است کە بداند رژیم دیکتاتور
ە با خمینی از دل رژیم دیکتاتوری "مدرن"شاە سر برآورد و پرودە شد و بە دنبال بازتولید آن باشد؟آنانی ک
لیغ یک پول و امکانات بادآوردە و تبلیغ و نیرنگ از یکسو مدعی آزایخواهی هستند و از سوی دیگر مشغول تب

ر تن ادی فقاهتی هستند، در واقع آب در هاون می کوبند. مردم ایران دیگنظام دیکتاتوری بجای رژیم استبد
بە نظام دیکتاتوری نخواهند داد. آنهایی هم کە از جریان سلطنت لولو سر خرمن می سازند ناخواستە 

 مبارزە متحدانە مردم با رژیم فقاهتی را بە کانال های فرعی سوق می دهند.

ە دردناک دو نظام دیکتاتوری و استبدادی موروثی و شبە موروثی سە بارسال تجربە  ١٠٠مردم ایران پس از 
زیر بار چنین نظام های نخواهند رفت. زمانە این حرفها هم گذشتە است. مردم عدالت و آزادی می خواهند 
 و اگر چە آزادیهای محدود اجتماعی در زمان رژیم پیشین وجود داشت و یکی از وجوە تمایز رژیم شاە نسبت

ار رژیم فقاهتی بود اما در هیچ کدامشان نە عدالت وجود داشت و دارد و نە آزادی. این واقعیتی است انکبە 
ناپذیر کە تعداد زیادی از نخست وزیرها، وزرا و مسئولین درجە اول رژیم شاە در خاطرات و مصاحبە های 

ی از آنان خودکامگی و دیکتاتورشان در سالهای بعد از سقوط رژیم و مرگ شاەبە آن اذعان کردەاند و خیلی 
 شاە را بە درستی عامل انقالب و سقوط شاە و رژیم سلطنتی عنوان کردەاند.

 از بدو تشکیل جمهوری اسالمی نیز رهبران آن چنین می نمایندند، کە گویا می خواهند و می توانند با
ل از را طبق وعدەهایی کە قب سیستم استبدادی فقاهتی فقر و بی عدالتی را از میان بردارند و اگر مردم

تە قبضە قدرت بە آنان دادە بودند آزاد بگذارند، آزادی مانع از رشد و توسعە و عدالت اجتماعی خواهد شد. الب
آنها هم مانند شاە دروغ می گفتند. آنها هم همچنان کە در عمل نشان دادند نە اعتقادی بە عدالت 

بە بهانە اینکە آزادی مزاحم رشد و توسعە کشور است تا اجتماعی داشتند و نە بە آزادی. رفسنجانی 
زمانی کە رابطە اش با خامنەای و دارو دستەاش گل آلود نشدە بود و موقعیت منحصرر بە فرد خود در 

 حکومت را حفظ کردە بود از اعمال هیچ جنایتی علیە آزادیخواهان و عدالت پژوهان دریغ نمی کرد. اما عاقبت
ز همگی توری نە توانست توسعە ایجاد کند و نە عدالت. احمدی نژاد، روحانی و رئیسی نیدیدیم کە با دیکتا

 نتیجە کار و رفتارشان مشابە رفسنجانی بود و هست.

ت وضع امروز کشور نتیجە سیاستهای ضد مردمی و عدالت ستیزانە و استبدای همین حکومت بە بن بس
برای  است کە دیگر تن بە هیچ نوع دیکتاتوری ندهند و رسیدەاست. همە این تجربیات تلخ بە مردم آموختە

 سیستمی مبارزە کنند کە هم آزادی و هم نان شان را تامین کند.

  همبارز  متها یق یو آزاد ساز  فقر و فالکت آور شوک درمان   استیس یەعل ەمتحدان
 ! میکن

 ! اسایس ینان و کاالها متیق شیها و افزا د یحذف سوبس ەب ەن
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 بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش چهارم :های تضمین اشتغالبرنامه 

  کبوتفاضل 

 
 استاندارد اشتغال کامل

(، همچون پیرسون، عمیقاً نگران آن 1988تا  1903از  John Philip Wernetteجان فیلیپ ورنت )
 1945بود که دوران پس از جنگ با بیکاری وسیع و یک رکود بزرگ دیگر رقم بخورد. او در سال 

را انتشار داد، که در آن پیشنهاد سیاست اقتصادی بلندمدتی را  تأمین مالی اشتغال کامل کتاب
ورنت پیشنهاد می کرد که یک "سیستم جدید  برای تضمین اشتغال کامل تشریح کرده بود.

مالی" مستقر شود که او آن را "ااستاندارد اشتغال کامل" می نامید. او تصدیق می کرد  –پولی 
که سیستم سرمایه داری گرفتار بی ثباتی ذاتی است. ورنت از استقرار یک هیئت در سطح 

ت و وظایف هیئت مدیرۀ بانک فدرال برای ثبات بخشی دفاع می کرد که می بایست "اختیارا
مرکزی و احتیارات و وظایف جدیدی را به عهده گیرد. این اختیارات و وظایف مشخصاً شامل 
اختیار کنترل حجم کل پول و وظیفۀ تأمین پول الزم برای جبران کسری بودجه و/یا پرداخت 

 قروض دولت فدرال می شدند.

ورنت اعتقاد داشت که حکومت فدرال مسئولیت نهائی تضمین شرایط برای اشتغال کامل را به 
عهده دارد. پیشنهاد "استاندارد تضمین اشتغال" ورنت، همچون پیشنهاد پیرسون و دیگر 
مدافعان "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل"، با دقت تمام برای یک اقتصاد تحت سلطۀ 

ه بود. او تصریح می کند که "جوهر پیشنهادش زنده نگه داشتن شرکتهای بازار طراحی شد
خصوصی از طریق استقرار و تثبیت یک بازار بزرگ برای کاالها و خدماتی است که این بخش 

 قادر به تولید آنهاست.
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تأمین مالی پیشنهاد "استاندارد استغال کامل" اساساً با چاپ اسکناس جدید صورت می گیرد. 
چنین اقدامی برای نیل به سعادت و اشتغال کامل، و حفظ اینها ضرورت دارد. بنا به  در واقع

تصریح ورنت یک اقتصاد در حال گسترش، یعنی اقتصادی با جمعیت رو به رشد و پتانسیل 
سریعاً فزایندۀ تولید سرانه، قادر به جذب مقادیر انبوهی از پول جدید است بی آن که موجب 

 تورم گردد.

هاد "استاندارد اشتغال کامل" اثری از دوگانگی ارتدوکس بین سیاست پولی و سیاست در پیشن
مالی وجود ندارد. در واقع همانا هماهنگی ظریف بین این دو سیاست است که در کنه این 
پیشنهاد نهفته است. هیئتی که در سطح فدرال ئظیفۀ ثبات بخشیدن به اقتصاد را دارد )هیئت 

بایست شاخصهای پولی الزم را ایجاد کند و آنها را در بانک مرکزی به  ثبات بخشی فدرال( می
حساب خزانۀ دولت امریکا ذخیره کند. متعاقباً خزانۀ دولت، بدون توسل به استقراض، چکهای 
الزم را برای تأمین مالی و پرداخت هزینه های پروژه های ناظر بر اشتغال عمومی، که با دقت 

شده اند که موجب رقابت با بخش خصوصی نشوند، صادر خواهد  طراحی شده و چنان انتخاب
  کرد.

ورنت استدالالت مفصلی را برای توضیح این که چگونه پول از طریق پرداختهای دولتی به 
سیستم سرمایه داری تزریق می شود و از طریق مالیات نابود می شود، ارائه کرده است. او 

انعت از تورم است. حکومت فدرال به معنای واقعی می نویسد: "کارکرد مالیاتهای فدرال مم
کلمه حق ندارد برای آن که پول الزم برای هزینه هایش را به دست آورد، دست به اخذ مالیات 
بزند. حکومت مرکزی ما نیز، مثل هر حکومت مستقل دیگری، قدرت الزم برای خلق پول را 

 داراست."

زیر  1943در سال  (Abba Lerner) بود که آبا لرنر از این قرار ورنت مجدداً اصلی را کشف کرده
در مقالۀ مقدماتی اش "مالیۀ عملکردی و دیون فدرال"، مندرج در  اصل مالی عملکردی  نام

، معرفی کرده بود. آبا لرنر در این مقاله نوشته بود: "ایدۀ مرکزی این تحقیق اجتماعی  مجلۀ
های آن، دیون و بازپرداخت حقوق توسط آن، است که سیاست مالی حکومت، هزینه ها و مالیات

انتشار پول جدید و خارج کردن پول، همه و همه، باید فقط با نظرداشت به اثرات این اقدامات 
روی اقتصاد انجام شوند و نه با مالحظۀ دکترینهای سنتی جاافتاده که در این موارد به 

 جاروجنجال برمی خیزند یا، درست برعکس، سکوت می کنند

 
 

 است!  یوز ی  تشکل ضامن پ ،اتحاد، همبستگ

 یمستقل کارگر  یو تشکلها کا یسند جاد یا یبرا انی  کارگران و مزد و حقوق بگ  همبارز  از 
 ! میکن  تیحما

 ! میکن  تیحما مان  یموقت و پ یقراردادها یەعل انی  مبارزات کارگران و مزد بگ از 
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 متقلب و نحوه پرداخت یارانهلت دو

 صادق

 

 

ندی علی رضا پاک فطرت یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی دو روز پیش از نحوە تخصیص یارانە و دهک ب
.با آن ابراز مخالفت کردە است کردن یارانە نقدی توسط دولت انتقاد و   

ەاند او از جملە بە پرداخت نکردن یارانە بە نیمی از جمعیت کە مشمول یارانە بودەاند ولی بە آنها یارانە نداد
 نیمی از جمعیت "و از لیست یارانە بگیرها کنار گذاشتە شدەاند در ر این نوشتە اشارە کرد. و نوشت 

م که مردم آگاه و با سواد هستند و گویمن خطاب به دولت می "دتومانی را هم دریافت نکردن ٠۳٠ یارانه
ها درصد جمعیت؛ اما بر اساس آمار ٠١ گویید یک دهک از دریافت یارانه حذف شدند، یعنی معادلوقتی می

دهد صحبت و عمل شما با تومانی را هم دریافت نکردند که نشان می ٠۳٠ شاید نیمی از جمعیت این یارانه
."دکنهم فرق می  

":نتقاد خود بە محروم کردن عدەای از کارگران و بازنشستگان اشارە می کند و می گویداو در جای دیگر از ا  

 جا های باالشان طبقه بازنشسته و کارگر هستند که در دهکاند بسیاریافرادی که یارانه دریافت نکرده
"داند و توقع این است که دولت زودتر این موارد را اصالح کنداده شده  

بود.  دە مجلس نیز گزارشات مشابهی با همین معنی در خبرگزاری ایلنا هم منتشر شدەپیش از این نماین
در رسانە های مجازی و اجتماعی نیز بارها شکایات و اعتراضات مشابهی در این مورد مستقیما از طرف 
ارانە افرادی کە کارگر، معلم و بازنشستە بودند مطرح شدە و می شود. مسئولین و دست اندرکاران دولتی ی
اکثر شکایاتی را کە در این خصوص شدە و می شود بی پاسخ می گذارند. علت اش هم این است کە 
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جواب درستی ندارند کە بە شاکیان بدهند. از شواهد و مدارک منتشر شدە پیداست کە آنها عامدانە با 
.دند این کار را کردەاندست کاری سوابق و تقلب در پروندە افراد برای اینکە یارانە بە نیمی از مردم نده  

امی در اکثر مواردی هم کە بە دلیلی قول رسیدگی و برسی مجدد دادەاند، بە گفتە عدەای از معترضین اقد
.انجام ندادەاند و رفتارشان در این قضیە با مردم شبیە کالهبرداران حرفەای است  

  

ین ریاست جمهوری چە مسابقەای ب خیلی از مردم بە یاد دارند کە در هنگام تبلیغات انتخابات فرمایشی
ا کاندیداها بر سر یارانە و مبلغ آن و بزرگ کردن سفرەهای کوچک شدە مردم در گرفتە بود و همە ی نامزده

.چگونە تالش می کردند در این کار از یکدتگر سبقت بگیرند  

خالی از طعام  دلیل آن ماراتن قالبی هم روشن بود، سفرە های مردم در اثر سیاستهای حکومت کوچک و
ش شدە بود و روز بە روز در حال کوچکتر و تهی تر شدن بود و مسئلە تامین معشیت بە دغدغە همە روزە بی

 از دوسوم جمعیت کشور تبدیل شدە بود و شعار های معیشتی بیش از شعارهای دیگر می توانست رای
.دهندگان را جلب کند  

ن ی بیش برای فریب مردم نبود. اکثریت جامعە نیز نە آوعدە ها هم البتە مثل همیشە تو خالی و ترفند
 وعدەها را باور کرد و نە در انتخابات فرمایشی شرکت کرد و بی رونق ترین "انتخابات" در طول عمر حکومت

.رقم خورد  

بالفاصلە پس از برگماری رئیسی قاتل بە ریاست جمهوری و تشکیل دولت همە وعدە های وی هم دود 
.ت و انگار نە انگار کە او وعدە هایی بە مردم دادە بودشد و بە هوا رف  

ران پس از مدتها کلنجار و پیچ وتاب سر انجام بعد از چند برابر کردن قیمت آرد و کاالهای اساسی و وعدە جب
و  افزایش قیمتها از طریق پرداخت یارانە نقدی دولت قول پرداخت تنها دوماە یارانە بە نە دهک جامعە را داد

.برابر کردن یکبارە قیمت کاالهای اساسی چە می شود ٤بعد از  م نکرد کە تکلیف مردم معلو  

هزار تومانی وعد دادە شدە را نیز بە نیمی  ۳٠٠و  ٤٠٠اما حاال معلوم شدە است همان دوماە یارانە نقدی 
ر و تاثی از جمعیتی کە مشمول دریافت آن می شدەاند ندادەاند. علت اش هر چە باشد مهم نیست نتیجە

درصد از  ۳٠تا  ٢٧آن مهم است کە بیشتر از همە روی معیشت فقیرترین الیحە های اجتماعی یا همان 
ت جامعە کە بنا بە دادەهای دستکاری شدە رسمی در زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند. نا گفتە پیداس

. این فقر مطلق راندە خواهند شدمیلیونها نفر از افرادی کە فعال زیر خط فقر بە حساب می آیند بە زیر خط 
 است نتیجە سیاست شوک درمانی یا بقول خودشان جراحی اقتصادی ضد مردمی و طبقاتی رژیم برای

 میلیون نفری کە طبق گفتە خودشان مستحق گرفتن یارانە بودەاند ٧٢اکثریت مردم یا بقول خودشان آن 
ی کردەاند و ندادەاند. بدین تریب مشخص شد دولت ولی بە نیمی از آنان همین یارانە نا قابل را هم جرزنی

تە کە وعدە دادە بود با مردم روراست باشد، از همە دولتهای گذشتە ناراستر و شارالتانتر از کار درآمد کە الب
.دور از انتظار هم نبود  

 دولت است!  ەفیوظ کارانیب یکار برا  جاد یا

 پرداخت کند!  یکار یحقوق ب کارانیب ەهم ەب د یبا دولت

 ! یصلح و آزاد ەب یجنگ و تجاوز، آرا ەب ەن
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 ُجنگ کارگری

 

و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە گذر  

 

 اعتصاب دو روزە رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی

از لحاظ تاثیر و بازتابی کە در  اردیبهشت ٢٧و  ٢٦کارگران شرکت واحد در روزهای و اعتصاب دوروزە رانندگان 

ماری از با بازداشت ش کارگرانس از دو روز ایستادگی مترین اعتصاب کارگری هفتە بود کە پکشور یافت مه

سالها  شی در این اعتصاب نداشت ورئیس شورای اسالمی کار کە هیچ نق. بە پایان رسید رانندگان معترض

، در خبرگزاری ایلنا از شهردار و مدیران شهرداری همکاری می کرد در سرکوب مطالبات و اعتراضات با

صحت و با این همە هنوز . خبر داد نظر اعتصابیون درصدی مورد ٥٧ان شهرداری با افزایش موافقت مدیر

آقای رهبران سندیکای واحد و بازداشت  هجوم شبانە برای دستگیری. روشن نیستسقم این خبر 

 از موافقت و یا مانع اطالع دقیق تن دیگر از دست اندرکاران این اعتصاب ١١و در زندان نگاە داشتن  سعیدی

مسبوق بە سابقە است کە اعضای شورای اسالمی . مدیریت خواستە های کارگران است عدم موافقت

. اخبار نادرست منتشر کنند فریب کارگران و شکستن اعتصاب برای  

هرە برای درهم شکستن اعتصاب ب تالش کرد با استفادە از رانندگان آتش نشانیابتدا  مدیریت شهرداری

. دمواجە ش رانندگان شرکت واحد دارند ی مشابەآتش نشان کە خودشان نیز مطالبات بگیرد کە با مخالفت

ان از مانند اتوبوسران ە و نشان دادند کە آنان نیزعلنا از اعتصاب شرکت واحد حمایت کرد رانندگان مترو نیز

. تصاب نمایندخشمگین و ناراضی هستند و هر آن ممکن است اع افزایش دادە نشدن دستمزدهای شان

. در چند نوبت اعتصاب کردەاند طی ماە های اخیرکما اینکە   

 ەی متعلق بجایگزین کردن اتوبوس ها و من الشمس است باتهران کە فساد وی برای همگان اظهر شهردار

وفق م با این حال اعتصاب را در هم بشکندتالش کرد  امنیتی و پاسداران بجای رانندگانو  حکومتینهادهای 

 مدیران و پس از وعدە رسیدگی اعتصاب بە رغم بازداشت رهبران آن تا پایان روز دوم ادامە پیدا کرد. نشد

. پایان یافت شهرداری بە خواستە های اعتصابیون  
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نفتی اعتصاب در شرکتهای پیمانکاری  

ی ن، آغاجربا اعتصاب کارگران شرکتهای مارون، کارو ی پیمانیدر این هفتە دور دوم اعتصابات در شرکت ها

. و چند خواستە صنفی دیگر برگزار شدبرای افزایش دستمزد   

: بە گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت  

 یاز شهرها یدر بعض بهشتیو چهارم ارد ستیمدت موقت نفت روز  گذشته شنبه ب یپرسنل قرارداد

حقوق در سال  شیاز جمله در اهواز، گچساران و خارگ دست به تجمع زده و خواستار اعمال افزا ینفت

کار شدند یعال یبر اساس مصوبه شورا ١۴٠١ . 

 جنوب ریخمناطق نفت یدر برابر شرکت مل ینفت و گاز و حفار نیاهواز کارگران قرارداد موقت و مدت مع در

 .در بلوار پاسداران تجمع کردند

شرکت بهره  یکارگران قرارداد ماهبهشتیارد ٢١روز  یتجمع اعتراض یو در پ یتجمع با فراخوان قبل نیا

. نفت و گاز گچساران صورت گرفته است یبردار  

:و نوشت از ادامە اعتصابات در شرکتهای دیگر خبر داد  و در یک گزارش دیگر  

نفت و گاز کارون و نفت و گاز مارون اهواز در  یهمکاران و کارکنان قرارداد مدت موقت شرکت بهره بردار

تجمع ( چهار طبقه ) جنوب  زیمناطق نفتخ یخود مقابل ساختمان مرکز یحقوق تیاعتراض به وضع

برگزار کردند یاعتراض  . 

 حقوق کارکنان شیبر افزا ینفت مبن ریو در اعتراض به اعالم معاون وز یفراخوان قبل یتجمع در پ نیا

ساالنه کارکنان دولت انجام شد شیقت بر اساس افزاقرارداد مدت مو . 

ع شود اما در موضو یها حقوق کارکنان مدت موقت بر اساس قانون کار محاسبه م تمیدر اکثر آ کهیحال در

قرار داده است انهیسال شیحقوق کارکنان دولت را مالک افزا شینفت افزا انهیسال شیافزا . 

 

از جمله اهواز،  ینفت یاز شهرها یدر بعض زین بهشتیو چهارم ارد ستیهمکاران روز  شنبه ب نیا

بر اساس مصوبه  ١۴٠١حقوق در سال  شیگچساران و خارگ دست به تجمع زده و خواستار اعمال افزا

. کار شدند یعال یشورا  

 یورش های شبانە برای دستگیری رهبران سندیکای واحد

از رهبران شورای بە اتهامات جعلی و پروندە سازی برای او و سە تن  بە دنبال باز داشت رضا شهابی

ە ، یک روز بعد از اعتصاب دو روزهماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و دو فعال سندیکایی فرانسوی

حسن بە خانە داود رضوی و  اطالعات با یورش شبانەماموران وزارت  رانندگان و کارگران شرکت واحد

بازداشت و با خود بە اوین بردند، ولی حسن سعیدی را  بران فعال سندیکای واحدسعیدی دو تن از ره

مە کە دزدانە در نی یگفتنی است کە در یورش بە خانە آقای سعید. موفق بە بازداشت داود رضوی نشدند

!ام زمان شرکت داشتندتن از ماموران گمنام ام ٩انجام گرفت از راە پشت بام  شب  

نمی توان با سرکوب خاموش کرداعتراضات معیشتی را  .! 
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نند، نمی اعتراضات به رغم فضای امنیتی و سرکوب و تهدید تدوام دارند و تشدید خواهند شد. اگر همه زندان ها را هم از حق طلبان پر ک

مبارزە مردم برای آزادی نتوانست به  ٦۰توانند مبارزە زحمتکشان برای نان و آزادی را متوف کنند. همانطور که کشتار های دهه خونین 

 مبارزە نیز نمی تواند بقای رژیم جنایتکار و منفور را تضمین کند ٦۷و عدالت اجتماعی پایان دهد انتصاب رئیسی از قصابان جنایات 

. تا پیروی ادامه خواهد یافتو خروشانتر از گذشته ادامه نیرویی به مراتب بیشتر زحمتکشان با   

.  

در چند شهر بازنشستگانع اعتراضی جمت  

باز نشستگان تامین اجتماعی در یکشنبە این هفتە نیز در چندین شهر از جملە مشهد،کرج ،اراک اهواز ...در ۲۵ 

اردیبهشت مقابل دفاتر سازمان تامین اجتماعی تجمع و خواهان پرداخت افزایش حقوق های خود، همسان سازی و درمان رایگان شدند. 

گفتنی است که دولت با وجود گذشت دو ماە از سال جدید هنوز اضافه حقوق امسال بازنشستگان را به حساب هایشان واریز نکردە است و 

 گویا قصد افزایش بیش از ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد. 

 امتناع دولت از افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار زمینه ساز گسترش اعتراضات کارگری

تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصد به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران موسسات دولتی زمینه گسترش اعتراضات کارگری را 

دو چندان هموارتر کردە است. اعتصاب این هفته کارگران شرکت واحد و اعتصابات متعدد در شرکتهای پیمانکاری نفت نه اولین و نه 

آخرین نمونه از اعتصاب در این خصوص نبودە و نیست. حالت انفجاری هم جا آشکارا است و تبدیل اعتصابات به طغیان و شورش دور 

از انتظار نیست. حکومت با سرکوب تشکلهای صنفی و مدنی و زندانی کردن رهبران تشکلها ابلهانه تصور می کند با سرکوب می تواند 

زحمت کشان را از خواسته های به حق شان منصرف کند، اما باید بداند دارد بنزین روی آتش خشم و نفرت و نارضایتی های زحمتکشان 

 می ریزد و اعتصابات را بسوی شورش و طغیان می راند. 

 

! میکن  تیمعلمان از زندان حما صنف   ی   فعال یآزاد یمعلمان برا هاز مبارز   

 

! میکن  هارز مب ایسیو س مدن   انیزندان یەکارگران، معلمان و کل  یآزاد ێبا هم برا ەهم  
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