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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

 آفرينی  بحران
 جمهوری اسالمی در عراق

 
نظامی وابسته به  های شبه با حمله پهپادی گروه

وزير  جمهوری اسالمی ايران به اقامتگاه نخست
آفرينی جمهوری  عراق،  دور جديدی از بحران
 . اسالمی در عراق آغازشده است

که کشور عراق توسط امپرياليسم  از هنگامی
های مرتجع  آمريکا اشغال گرديد و گروه

گرا تحت حمايت نيروی اشغالگر  گرا و قوم اسالم
به قدرت حاکم بر عراق تبديل شدند، مردم اين 

يکی از عواقب .  اند ای آرامش نداشته کشور لحظه
اشغال نظامی عراق و به قدرت رساندن 

گرايان توسط امپرياليسم آمريکا، نقش و  اسالم
نفوذی است که جمهوری اسالمی ايران از طريق 

ويژه از طريق  گرای شيعه، به های اسالم گروه
نظامی در اين کشور  های شبه دهی گروه سازمان

نظامی،  های شبه اين گروه.  به دست آورده است
کنند و پيش برنده  تحت اتوريته سپاه قدس عمل می

عالوه .  اند سياست جمهوری اسالمی در عراق
های  های مسلح به همراه سازمان که گروه براين

کننده  اند، تأمين گرای شيعه کوشيده سياسی اسالم
منافع و سياست جمهوری اسالمی در عراق 

نظامی،  های شبه باشند، يکی از وظايف گروه
ترور و کشتار مردم عراق بوده است که به 
مخالفت با سيستم سياسی حاکم و باندهای دزد و 

نظامی  های شبه همين گروه.  اند فاسد آن برخاسته
هستند که در جريان جنبش سراسری مردم عراق 
موسوم به انقالب تشرين عليه نظم ارتجاعی حاکم 
بر اين کشور و مداخالت جمهوری اسالمی در 

، به همراه نيروهای امنيتی، متجاوز ١٣٩٨سال 
ويژه فعاالن  تن از مردم عراق، به ۶٠٠از  

اين .   سياسی مخالف را به قتل رساندند
گرا و مداخالت  نظاميان اسالم گری شبه وحشی

روزافزون جمهوری اسالمی، چنان خشم و نفرت 
مردم عراق را برانگيخت که در چند شهر 

های جمهوری اسالمی را به آتش  کنسولگری
اين جنبش گسترده که چندين ماه به طول .  کشيدند

انجاميد، منجر به سقوط کابينه عادل عبدالمهدی 
فاسد حاکم بر عراق برای نجات   باندهای.  گرديد

خود از بحرانی که اين کشور را فراگرفته بود، 
يک انتخابات زودهنگام برپا ساختند تا شايد بر 

که درنتيجه  رغم اين اما به.  اين بحران غلبه کنند
سرکوب و کشتار وحشيانه مردم، انقالب تشرين 
به نتيجه نرسيد و جنبش فروکش کرد، اما بحران 

لذا انتخابات اخير هم .  سياسی همچنان الينحل ماند
تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه تبديل به  بحران  نه

 .ديگری در اين کشور گرديد
که با اين انتخابات، اکثرت بزرگ  نخست اين 

دانستند با انتخابات،  مردم مخالف نظم حاکم که می

چينی برای حذف دالر  پس از چند هفته زمينه
تومانی کاالهای اساسی، باالخره ابراهيم  ۴٢٠٠

ای به قاليباف  آبان طی نامه ١٩رئيسی چهارشنبه 
تامين مطمئن کاالهای "ی موسوم به  اليحه

های دامی، دارو و تجهيزات  اساسی، نهاده
های جبرانی برای حمايت از  پزشکی و سياست

را با دو ماده و يک "  پذير معيشت اقشار آسيب
تبصره که در هيات وزيران به تصويب رسيده 
بود، به مجلس اسالمی برای تصويب نهايی ارائه 

ای که گام اول حذف کامل دالر  اليحه.  کرد

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 های محقر مردم غارت سفره
 برای تامين نيازهای مالی حکومت اسالمی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

تومانی کاالهای اساسی و فروش دالرهای  ۴٢٠٠
، )ها صرافی(کاالهای اساسی با قيمت بازار 

برای جبران بخشی از بحران مالی جمهوری 
 .اسالمی است

جمهوری اسالمی البته برای فريب مردم وعده 
 ۶٠داده است که با اجرای اين طرح يارانه نقدی 

هزار  ۴۵ميليون نفر را در چهارماه آخر سال از 
مردم .  هزار تومان افزايش دهد ١١٠تومان به 

ها تحت عنوان  ايران اما تجربه حذف يارانه

با آغاز رياست جمهوری ابراهيم رئيسی و سپرده 
شدن وزارت کشور به يکی از فرماندهان سپاه 
پاسداران، ميزان حضور و دخالت سپاه در 

ويژه در قوه اجرايی به نحو  نهادهای دولتی به
احمد وحيدی وزير .  يافته است چشمگيری افزايش

کشور ابراهيم رئيسی تاکنون چندين تن از 
عنوان  های مختلف به فرماندهان سپاه را در استان

استاندار تعيين نموده و در ادامه همين اقدامات ، 
عنوان  را به"  چراغی سردار شاه"آبان  ١٧روز 

وزير کشور در توجيه .  استاندار قم منصوب کرد
حضور :"  ها گفت انتصاب نظاميان در استانداری

های  سرداران و رزمندگان در مسند استانداری
 "کشور، تقاضای مردم و مجلس بود

گماردن نظاميان و فرماندهان سپاه در مراکز و 
های حساس و در سطح وزير و امثال آن  پست

درگذشته نيز هم در دوره .  ای نيست سابقه امر بی
نژاد و هم در دوره حسن روحانی،  احمدی

نظاميان و فرماندهان سپاه، حضور و جايگاه 
مهمی در نهادهای دولتی ، در کابينه و در مجلس 

های مهم و حساسی برخوردار  اند و از پست داشته
اند و همواره نقش تکميلی مهمی در سرکوب  بوده

 ثمر رژيم برای جلوگيری از وقوع انقالب تالش بی

هفته گذشته انتشار تصويری از پانزده دانشجوی 
دختر فارغ التحصيل دانشگاه تهران به شکل 

. گسترده ای در شبکه های اجتماعی بازتاب يافت
آنچه باعث دست به دست شدن اين تصوير در 
فضای مجازی و برافروختن خشم نيروهای مدافع 

کشف "حجاب اسالمی در جامعه شد، همانا 
جمعی تعدادی از دانشجويان فارغ "  حجاب

تصوير دانشجويانی .  التحصيل دانشگاه تهران بود
روپوش   -که با لباس يکساِن فارغ التحصيلی 

در مقابل سردِر   -مشکی و يقه قرمز رنگ 

معروف دانشگاه تهران ايستاده و عکس يادگاری 
در اين عکس، بجز يک نفر، بقيه .  گرفته اند

دختران کشف حجاب کرده و بدون روسری با 
چهره هايی شاداب در کنار هم به رديف ايستاده 

آبان  ١۵اين عکس اولين بار روز يکشنبه .  اند
. منتشر شد"  انصاف نيوز"توسط سايت امنيتی 

کشف "اين سايت اقدام دانشجويان را تحت عنوان 
تيتر زد و در گزارش خود با انتشار "  حجاب

واکنش های منفی و غضب آلود برخی از 

 تا " دختران خيابان انقالب"از 
 "دختران سردِر دانشگاه تهران"

 تواند با سالح سرکوب جمهوری اسالمی نمی   

 ۶ اعتراضات معلمان شاغل و بازنشسته را درهم بشکند 
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١از صفحه   

 آفرينی جمهوری اسالمی در عراق بحران

تغييری در سيستم سياسی سرتاپا فاسد که در آن 
حسب مذهب و مليت و قوميت  قدرت سياسی به
شده است، رخ نخواهد داد، آن  ميان باندها تقسيم

درصد از واجدين  ۶٠را تحريم کردند و حدود 
اين .  حق رأی در اين انتخابات شرکت نکردند

بايکوت گسترده، ضربه ديگری به دارو 
های حاکم وارد آورد و نشان داد که  دسته
های حاکم بر عراق چيزی جز يک اقليت  گروه

گرای منفور در ميان مردم  گرا و قوم ناچيز اسالم
ً اين به.   عراق  نيستند اصطالح انتخابات،  ثانيا

تر  های حاکم را عميق های درون گروه شکاف
نفرت مردم عراق از جمهوری اسالمی و .  کرد

ای است که حتی  های وابسته به آن به درجه گروه
اقليتی از مردم عراق که در انتخابات شرکت 

نظامی مزدور وابسته به  های شبه کردند، به گروه
جمهوری اسالمی که زير چتر ائتالف الفتح  

درنتيجه، اين .  متشکل شده بودند، رأی ندادند
ها نزديک به دوسوم آراء خود را  نسبت به   گروه

کرسی  ١٧انتخابات پيشين از دست دادند و تنها 
های  آرای تعداد ديگری از گروه.  به دست آوردند

تنها .  شدت کاهش يافت گرای شيعه نيز به اسالم
گرای مقتدا صدر که شعار  يک گروه، گروه اسالم

خود را مخالفت با هرگونه دخالت کشورهای 
خارجی در عراق قرار داده بود، بيشترين آراء 

نظاميان  شبه.  نماينده به دست آورد ٧٣را با 
وابسته به جمهوری امثال حشدالشعبی و 

که تابع هيچ قانون و    »عصائب اهل الحق«
انتخاباتی نيستند، نتيجه انتخابات  را با اين ادعا 

رئيس  »هادی العامری«که تقلب شده نپذيرفتند و 
ائتالف الفتح  پس از اعالم نتيجه انتخابات، 

به هر قيمتی که «:  ای صادر و تأکيد کرد بيانيه
پذيريم و از  شده، ما اين نتايج ساختگی را نمی

دهندگانمان با تمام  آرای نامزدهای خود و رأی
نخستين واکنش عملی .  »قدرت دفاع خواهيم کرد

اين گروه نيز برپائی تظاهرات در اطراف منطقه 
سبز و تالش برای ورود به اين منطقه 

شده بود که به درگيری با نيروهای امنيتی  حفاظت
پی آمد بعدی آن .  و کشته شدن دو نفر انجاميد

نظامی  به  های مسلح شبه آوری گروه روی
اقدامات نظامی از طريق  حمله پهپادی به محل 

های  گروه.  وزير عراق بود سکونت نخست
نظامی وابسته به جمهوری اسالمی برای  شبه

جبران شکست خود، سه پهپاد انفجاری را برای 
وزير عراق به پرواز درآوردند که  کشتن نخست

ها توسط ارتش عراق نابود شد، اما  دوتای آن
پهپاد سوم به اقامتگاه الکاظمی اصابت کرد، اما 

 . وی از اين حمله جان سالم به در برد
وزير عراق در واکنش  مصطفی الکاظمی نخست

: به اين حمله تروريستی به اقامتگاه خود گفت
کسانی که جنايت ديروز را مرتکب شدند "
ها را تعقيب و رسوا  شناسيم و آن خوبی می به

اند  ها کسانی هستند که در تالش آن.  خواهيم کرد
خواهند اين  امنيت عراق را به هم بزنند و می

کشور را به کشور باندها تبديل کنند اما ما 
 ".خواهيم کشور را بسازيم می

ها  وزير عراق البته کتمان کرد که از مدت نخست
ای هستند که  پيش، باندهای مذهبی، قومی و طايفه

های  مگر اين گروه.  کنند بر عراق حکومت می
گرا که هرکدامشان  گرا و قوم رنگارنگ اسالم

دمشان به يک قدرت خارجی نيز وصل است و 
بری از  کارشان چپاول و غارت کشور و سهم

درآمدهای نفتی است، چيز ديگری جز باندهای 
مافيائی هستند؟ بر مردم عراق پوشيده نيست که 

مشت باندهای مافيائی مسلح و  ها جز يک آن
.  غيرمسلح برای غارت و چپاول کشور نيستند

حکومت   ها بر عراق سالی که آن ١٨در طول 
کنند، ميلياردها درآمد حاصل از فروش نفت  می

های مردم  را به جيب زدند و آنچه برای توده
اند، فقر اکثريت بزرگ  عراق برجای گذاشته

ها بيکار، محروميت مردم حتی از  مردم، ميليون
ترين نيازهای زندگی و خدمات  داشتن ابتدايی

 .  عمومی بوده است
گيری خود،  وزير عراق در اين موضع نخست

هايی که قصد  حتی جرئت نکرد نام اين گروه
هم پوشيده  دليل آن.  ترور وی را داشتند، بياورد

خواهد و نه قدرت آن را دارد که  او نه می.  نيست
ها که جمهوری  وارد درگيری با اين گروه

البته وی .  کند بشود ها را رهبری می اسالمی آن
های ارتش عراق را به  نيروی نظامی و تانک

های بغداد آورد، اما لشکرکشی وی چيزی  خيابان
 .جز يک حرکت نمايشی نبود

نظامی وابسته به  های شبه اقدام نظامی گروه
وزير اين کشور،  جمهوری اسالمی عليه نخست

حامل اين پيام سياسی بود که قدرت نه از صندوق 
اين پيامی .  آيد رأی بلکه از لوله تفنگ بيرون می

های رقيب که بيشترين آراء را  فقط برای گروه نه
به دست آوردند، بلکه پيامی از طرف جمهوری 
اسالمی برای مردم عراق نيز بود که قصد 

آفرينی در عراق  و بحران  نشينی از دخالت عقب
هدف سياسی جمهوری اسالمی که .  را ندارد

پشت اين اقدامات نظامی قرار دارد، اين است که 
در عراق نيز همانند لبنان، مستقل از خواست 

های مسلح وابسته به  مردم اين کشور،  گروه
جمهوری اسالمی همواره بخشی ثابت از قدرت 

اين تالش جمهوری اسالمی .  سياسی باقی بمانند
سرمنشأ يک کشمکش و بحران دائمی ميان 

های رقيب در عراق خواهد شد که حتی در  گروه
تواند تا مرحله جنگ  شرايطی نظير لبنان می

 .داخلی نيز پيش برود
اندازی برای نجات  تحت چنين شرايطی هيچ چشم 

عراق از بحرانی که در آن گرفتار است، وجود 
تواند حل  اين بحران تنها در شرايطی می.  ندارد

شود که يا مردم عراق برای سرنگونی تمام  
تر  باندهای حاکم به پا خيزند و به جنبشی گسترده

از انقالب تشرين شکل دهند و بساط باندهای 
ها را برچينند، يا مردم  حاکم و نيروهای مسلح آن

ايران برای سرنگونی جمهوری اسالمی اقدام 
کنند و مردم کشورهای منطقه خاورميانه، ازجمله 

افروزی و  آفرينی، جنگ عراق  را از شر بحران
تا .  طلبی جمهوری اسالمی نجات دهند توسعه

زمانی که اين اتفاقات رخ ندهد، نه عراق از 
درپی نجات خواهد يافت و نه مردم  های پی بحران

عراق از سلطه باندهای حاکم و سيستم سياسی 
 .  فاسد رهايی خواهند يافت

 های مالی کمک        
 

 سوئيس
 

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

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون٢٠٠  )اکتبر(خروش 
 کرون ٢٠٠  )اکتبر(خروش 

 
 سوئد

 
 کرون٢٠٠ زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 به فعالين کمونيست نان، 
 کرون٢٠٠ حکومت شورائی-کار، آزادی

 
 آمريکا

 
  دالر ٢٠   آنجلس لس

     
 دالر ٢٠   شيکاگو

 دالر ٢٠  اکالهوما سيتی
 دالر ٢٠   نيويورک

 دالر ٢٠   سياتل
 

 آلمان
 

 يورو١٠٠ زنده باد دمکراسی شورايی 
 

 کانادا
 

 يورو ٣٠  رفيق خيراله حسنوند
 

 ايران
 

 ميليون تومان ١  آبان ادامه دارد
 

 ١٨کنفرانس 
 

 يورو ۵٠  داوود مدائن
 يورو ۵۵٠   س
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۴درصفحه   

١از صفحه  برای يک حساب ساده .  آيد منطقی به نظر می 
تومانی با دالر آزاد را  ۴٢٠٠تفاوت دالر 

 .گيريم هزار تومان درنظر می ٢۵
ميليارد دالر  ٢٠با اين حساب تفاوت ريالی 

!! هزار ميليارد تومان ۵٠٠برابر است با 
حال اين را هم در نظر بگيريم که هم بهای 

يابد و  دالر ساالنه نسبت به لایر افزايش می
 ۵٠٠بنابراين .  هم نياز به کاالهای اساسی

هزار ميليارد تومان حداقل است و هر سال 
 .شد به اين مبلغ بايد اضافه می

 ۶۵ميليون نفر ماهانه  ۶٠خواهند به  حال می
هزار تومان يارانه بيشتر بدهند که در سال 

!!! ميليارد تومان ٨٠٠هزار و  ۴۶شود  می
هزار ميليارد تومان را از  ۵٠٠در يک کالم 

جيب مردم با فروش دالر به نرخ آزاد و در 
دزدند و  نتيجه گران شدن کاالهای اساسی می

ميليارد تومان از اين  ٨٠٠هزار و  ۴۶بعد 
مبلغ را آن هم با منت به مردم 

اين را هم در نظر بگيريم !!!  گردانند برمی
های  که بهای کاالهای اساسی برای خانواده

کارگری و ديگر زحمتکشان جامعه بسيار 
درصد اين  ٩٠مهم است و در واقع حداقل 

هزار ميليارد تومان از سفره همان  ۵٠٠
اين !!  شود کارگران و زحمتکشان دزديده می

ای است که رژيم جمهوری اسالمی با  نقشه
همدستی کابينه و مجلس برای بودجه سال 

خواهند به اجرا درآورند و نامه اخير  آينده می
. ی آن است رئيسی به قاليباف در واقع مقدمه

جدا از آن که باال بردن بهای بنزين و ديگر 
های انرژی نيز از ديگر  حامل

ست که جمهوری اسالمی بدنبال  موضوعاتی
 .اجرای آن در بودجه سال آينده است

هزار ميليارد  ۴٠٠جدا از کسری بودجه 
)ی مقامات دولتی گفته به(تومانی سال جاری 

، به اعتراف خبرگزاری تسنيم وابسته به 
سپاه پاسداران بدهی دولت بابت فروش 

ها تا سال  اوراق قرضه که سررسيد آن
هزار ميليارد تومان  ۵٣۴است به  ١۴٠۵

تا خرداد   ٩٢چنين از خرداد  هم.  رسيده است
 ۵۵٠بدهی دولت به سيستم بانکی   ١۴٠٠

و صدها  افزايش يافتههزار ميليارد تومان 
هزار ميليارد تومان نيز به تامين اجتماعی 

بدهی به پيمانکاران نيز بخش .  بدهی دارد
های دولت است که به  ديگری از بدهی

اعتراف اين خبرگزاری تنها بدهی وزارت 
هزار ميليارد  ۵٣نيرو به پيمانکاران به 

 !تومان رسيده است
کاال از جمله مرغ،  ٢۵تعيين دستوری قيمت 

مرغ، شير، ماست، برنج و نان يک  تخم
اين سياست که .  هاست نمونه از همين تالش

داری حسن روحانی  بويژه در دوره زمام

نسبت به ميانگين ده  ١۴٠۴تا  ٩۴های  سال
. درصد افزايش خواهد داشت ٩سال گذشته 

براساس اين گزارش ميزان واردات کاالهای 
هزار تن در سال  ١۴۵۶٨اساسی از حدود 

 ١۴٠۴هزار تن در سال  ١۶۵٧۶به  ٩۴
 .خواهد رسيد

معنای گزارش فوق اين است که جمهوری 
بايست برای تامين کاالهای  اسالمی می

داد  اساسی ساالنه ارز بيشتری اختصاص می
برای تامين  ٩٧و برای نمونه اگر در سال 

کاالهای اساسی براساس گزارش بانک 
ميليارد دالر اختصاص داده شده  ١٨مرکزی 

بايست با توجه  بود، بدون ترديد اين رقم می
به افزايش نياز و نيز افزايش بهای کاالهای 

 ٢٠خوراکی در سطح جهان به حداقل 
جعفر قادری ی  گفته به.  ميليارد دالر برسد

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
"مجلس اسالمی طبق آخرين : 

ها مشخص شده است که حدود  روزرسانی به
ميليارد دالر برای واردات کاالهای  ١٨

تومانی نياز  ۴٢٠٠اساسی در قالب ارز 
(داريم هادی ).  آبان ١۵سايت خبرآنالين " 

قوامی معاون پارلمانی وزير اقتصاد نيز در 
: رابطه با نياز دالری کاالهای اساسی گفت

ميليارد دالر برای دارو و  ٨امسال "
تومانی در بودجه  ۴٢٠٠های دامی ارز  نهاده

اختصاص داده شده بود که در شش ماهه اول 
 ١٧مصرف شده است و تا پايان سال به 

(ميليارد دالر ديگر نياز داريم روزنامه " 
سخنان ميرکاظمی رئيس ).  آبان ۶تعادل 

و بودجه در مجلس اسالمی   سازمان برنامه
وی با .  ترين مثال اين موضوع است روشن

بيان معضل خشکسالی و کاهش توليدات 
کشاورزی و نيز افزايش بهای جهانی اين 

اگر بخواهيم مأموريتی که در : "  کاالها گفت
ميليارد دالر ديده شده را  ٨بودجه به ميزان 

ميليارد دالر ارز  ١٨انجام دهيم، به حدود 
پذير نبوده  برای دولت امکاننياز داريم که 

 ".است
ميليارد دالر را برای  ٢٠حال اگر همان 

واردات کاالهای اساسی در طول يک سال 
در نظر بگيريم، ببينيم که تفاوت ريالی 

) صرافی(ميليارد دالر نرخ آزاد  ٢٠فروش 
 شود؟ تومانی چقدر می ۴٢٠٠با دالر 

 ٢٩ها دالر را نزديک به  هم اکنون صرافی
با توجه به واقعيات .  فروشند هزار تومان می

هزار تومان بسيار  ٣٠اقتصادی گذر دالر از 

و گران شدن بنزين "  ها هدفمندسازی يارانه"
خوبی به ياد دارند و فريب  را به ٩٨در آبان 

دانند که  عموم مردم ايران می. نخواهند خورد
هدف از اين کار تنها جبران بخشی از 
نيازهای مالی حکومت است و برای 

ای جز  کارگران و زحمتکشان نتيجه
شان در اثر افزايش  های تر شدن سفره کوچک

 .تورم نخواهد داشت
مشکل کارگران، معلمان، بازنشستگان و 
ديگر زحمتکشان ايران ميزان افزايش يارانه 

ها دستمزد و حقوقی باالتر  نيست، خواست آن
ها پرداخت بيمه  از خط فقر است، خواست آن

ست که  بيکاری به تمامی بيکاران به ميزانی
های يک خانوار را تامين کند،  تمامی هزينه

آن هم نه برای چند ماه، بلکه مادام که بيکار 
 .هستند بايد از اين مستمری برخوردار باشند

ی  توان به حيله با يک حساب و کتاب ساده می
 .حاکمان شياد بيشتر پی برد

 ۴٢٠٠ابتدا بايد تاکيد کرد که حذف دالر 
ی  تومانی کاالهای اساسی از دوران کابينه

روحانی کليد خورده بود و بخش مهمی از 
کاالهای اساسی مانند برنج و روغن از سال 

رفته رفته از ليست کاالهای اساسی که  ٩٨
گرفت  ها تعلق می تومانی به آن ۴٢٠٠دالر 

چنين با تعيين بودجه  هم.  حذف شده بودند
ناچيز برای تامين کاالهای اساسی، عمال 
بخشی از همان کاالهای اساسی به دليل 

شدند که برای  می کمبود، با دالر آزاد وارد 
 .های دامی اشاره کرد توان به نهاده نمونه می
برای واردات کاالهای اساسی با  ٩٧در سال 

ميليارد دالر  ١٨تومان  ۴٢٠٠نرخ دالر 
اين رقم به  ٩٨در سال .  تخصيص داده شد

به  ٩٩در سال .  ميليارد دالر کاهش يافت ١۴
ميليارد دالر به واردات  ٨تنها   ی تحريم بهانه

اين کاالها اختصاص داده شد و در بودجه 
ميليارد دالر  ٨سال جاری نيز همان مبلغ 

برای واردات کاالهای اساسی در نظر گرفته 
 .شده بود

تومانی برای  ۴٢٠٠کاهش ميزان دالر 
ست که  واردات کاالهای اساسی در حالی

براساس تمامی برآوردها، نيازهای داخلی 
. برای کاالهای اساسی در حال افزايش است

به  ٩۴مهر سال  ١٧روزنامه تعادل در 
های  گروه تحقيقات و سياست"گزارش 

پرداخته و "  بازرگانی داخلی و تنظيم بازار
نوشته بود که براساس اين گزارش ميانگين 
واردات ساالنه مجموع کاالهای اساسی طی 

 های محقر مردم  غارت سفره
 برای تامين نيازهای مالی حکومت اسالمی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٣از صفحه   

 های محقر مردم  غارت سفره
 برای تامين نيازهای مالی حکومت اسالمی

شد در عمل نشان داد که يا بايد  پيگيری می
به تعطيلی واحدهای توليدی منجر گردد 

يا اين که )  ها ها و دامپروری مانند مرغداری(
که  ها تنها بر روی کاغذ بماند يا اين اين قيمت

از نمونه کارگران خباز، از دستمزد 
 .کارگران زده شود

توان  ها نمی واقعيت اين است که با اين روش
برای نمونه .  مانع افزايش بهای کاالها شد

رغم دستور ابراهيم رئيسی برای لغو  به
افزايش بهای خودروها، بهای خودروها در 

. چنان در حال افزايش است بازار آزاد هم
رئيسی، افزايش "  دستور"يعنی تنها اثر 

تفاوت قيمت فروش کارخانه با بازار است 
رود که  که سود آن نيز به جيب دالالن می

!! ها مقابله کند مثال کابينه قرار است با آن
اعتراف هادی قوامی معاون پارلمانی   به

ای  وزير اقتصاد، جمهوری اسالمی به نقطه
رسيده است که بايد در مورد حذف يا ابقای 

بگيرد   تومانی تصميم ۴٢٠٠ارز 
 ).آبان ۵خبرگزاری تسنيم (

بنابراين روشن است که هدف اين سياست 
کسب درآمد برای جمهوری اسالمی و 

 ۴٢٠٠ی آن که البته در حذف دالر  نتيجه
تومانی کاالهای اساسی محدود نخواهد ماند 

های انرژی نيز در  و افزايش بهای حامل
بودجه سال آينده کليد خواهد خورد، جز 

تورمی و   –تشديد بحران اقتصادی رکود 
گسترش فقر دردناکی که هم اکنون نيز بخش 
بسيار بزرگی از مردم را در خود غرق 

فقر دردناکی که به .  کرده، نخواهد بود
اعتراف سعيدی نماينده مجلس اسالمی مردم 

مرغ برای  حتا از تهيه نان و تخم
اند و نان و لوبيا به  شان درمانده های سفره

غذای الکچری تبديل شده است، فقر دردناکی 
ها کودک شده  که باعث ترک تحصيل ميليون

ناک مادران و  ی غم است، فقری که چهره
های خالی از نان  پدران و کودکان و سفره

 .گواه آن هستند
ی روزنامه تعادل، برخی از  نوشته به

معتقدند که )  وابسته به حکومت(کارشناسان 
تومانی بهای  ۴٢٠٠در صورت حذف دالر 

. هزار تومان خواهد رسيد ٧٢مرغ به 
خبرگزاری تسنيم (ی ارسالن طاهری  گفته به
طبق آمار بانک مرکزی شاخص )  آبان ۵

تومانی  ۴٢٠٠تورم کاالهايی که ارز 
درصد و  ١٩٩تاکنون  ٩٧اند از سال  گرفته

درصد بوده  ۴٣٣شاخص تورم ساير کاالها 
 ۴٢٠٠است که در صورت حذف ارز 

شدت افزايش  تومانی بهای اين کاالها نيز به
خواهند يافت و ناگفته نماند که افزايش بهای 
اين کاالها به افزايش بهای ساير کاالها به 
صورت دومينووار منجر خواهد شد و اين 

ست که حتا اقتصاددانان حکومتی  موضوعی
راغفر يکی از .  کنند نيز به آن اعتراف می

اين اقتصادانان است که در جلسه ابراهيم 
شنبه  در روز سه"  اقتصاددانان"رئيسی با 

"گويد آبان حضور داشته و می ١٩ دولت : 
ها را داده  سيزدهم هر چند وعده کاهش قيمت

گيرد که باعث  اما در عمل تصميماتی می
 ۴٢٠٠قطعا حذف ارز .  شود رشد تورم می

 ".زا است تومانی تورم
مرتضی افقه رئيس گروه اقتصاد دانشگاه 

اهواز نيز در همين رابطه به "  چمران"
اگر قرار باشد که : "گويد می"  فرارو"سايت 
ها با افزايش روبرو باشد، اما در مقابل  قيمت

 ١١٠ميليون نفر از جمعيت، نفری  ۶٠به 
هزار تومان يارانه داده شود، اين مبلغ يارانه 

ترين زمان  با توجه به سرعت تورم در کوتاه
دهد، اما  ممکن ارزش خود را از دست می
ماند تورم  آن چيزی که برای مردم باقی می
ها را به  فزاينده است که روز به روز آن

او با بيان ".  کند سوی فقر مطلق نزديکتر می
" ابرتورم"ها با  که با آزادسازی قيمت اين

از گوشه و کنار : "روبرو خواهيم شد، گفت
شود،  افزايش دوباره قيمت بنزين شنيده می

هرچند که اين موضوع دائما تکذيب شده، اما 
در دفعه قبل نيز اول اين اخبار منتشر شد و 
بعد بنزين را گران کردند، حال اينکه دولت 

های انرژی را اصالح کند،  بخواهد حامل
". وضعيت اقتصادی بسيار وخيم خواهد شد

ها و  برخی از رسانهدر روزهای گذشته 
های خبری از طرح گروهی از  سايت

نمايندگان مجلس برای افزايش بهای بنزين و 
های انرژی خبر دادند که قرار  ديگر حامل

است در جريان بررسی بودجه سال آينده 
 .مطرح شود

برای جمهوری اسالمی، حکومت دزدان و 
داران و  فاسدان، حکومت سرمايه

استثمارگران، فقر و دردهای مردم اهميتی 
چه اهميت دارد  ندارد، برای اين حکومت آن

بقا و ادامه چپاول است، حتا اگر ديگر تکه 
اگر .  های مردم نباشد نانی بر سر سفره

روحانی سال گذشته با دستکاری در بورس 
صدها هزار ميليارد تومان پول مردم را به 

خواهد با  جيب زد، ابراهيم رئيسی هم می
تومانی صدها هزار  ۴٢٠٠حذف دالر 

البته اين کابينه .  ميليارد تومان به جيب بزند
به همين نيز قانع نيست، اين کابينه سعی دارد 

آور که حتا نرخ رسمی  رغم تورم سرسام به
درصد است، حقوق و دستمزدها را  ۴۶آن 

تنها ده درصد افزايش دهد، اين کابينه 
های انرژی را  چنين بهای حامل خواهد هم می

ی  افزايش دهد، اين کابينه هارتر از هر کابينه
خواهد به بهای گرسنه نگاه داشتن  می  ديگری

ها پول به  سرپناه ساختن آن کودکان و بی
اما بدون ترديد برای مردم .جيب بزند

ی ايران اين وضعيت ديگر قابل  ديده ستم
تحمل نيست و شرايط کنونی حاکم بر جامعه 
گواه آن است که جمهوری اسالمی به آخر 

اين که مجلس اسالمی از .  خط رسيده است
سر ترس با دو فوريت و حتا يک فوريت 
بررسی طرح کابينه رئيسی مخالفت کرد تا 

هم مجلسی که خود را  سروصداها بخوابد، آن
ی  داند، نشانه ای می گوش به فرمان خامنه

ست که جمهوری اسالمی در  عمق بحرانی
اصطالح يکدستی  زند و به آن دست و پا می

 . مجلس و کابينه نيز کمکی به آن نخواهد کرد
ی ايران تنها يک راه  ديده برای مردم ستم

واقعی برای پايان دادن به اين شرايط وجود 
انقالب و برپايی حکومت شورايی :  دارد

 .کارگران و زحمتکشان
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١از صفحه   

 تا " دختران خيابان انقالب"از 
 "دختران سردِر دانشگاه تهران"

اين .  مسلم خود به زندان و حبس محکوم شده اند
نظريه پردازان و مدافعان حجاب اسالمی که 

شدن جامعه هستند، طی "  دو قطبی"اينک نگران 
اين سال ها که جمهوری اسالمی به طور علنی 
در مقابل زنان صف آرايی کرده است در کدام 
گوری بودند، که اکنون با اين اقدام متهورانه 
دختران دانشجو اينگونه برآشفته شده اند و با 

جنگ "نگرانی نسبت به صف آرايی و بروز 
ميان اقليت زنان مزدور حزب اللهی با "  خيابانی

اکثريت مطلق زنان مدافع آزادی و حق انتخاب 
 پوشش، هشدار می دهند؟

سال گذشته، اگرچه زنان ايران در مقابل  ۴٢طی 
تحميل حجاب اجباری سکوت نکردند و در 
تمامی اين سال ها با چنگ و دندان از آزادی 
پوشش و برابری حق و حقوق فردی و اجتماعی 
شان دفاع و در مقابل  اقدامات سرکوبگرانه 
جمهوری اسالمی مبارزه و مقاومت کرده اند، اما 

به اين  ٩۶اين مقاومت و پايداری آنان از دی ماه 
حرکت .  سو شکل و شمايل ديگری گرفته است

، ٩۶در ديماه "  دختران خيابان انقالب"متهورانه 
آغاز فصل نوينی از مبارزه و مقابله علنی زنان 

تحميلی رژيم بر آنان "  جنگ خيابانی"در برابر 
دختران جوانی که همگام با خيزش انقالبی .  بود

جوانان و توده های معترض ايران در دی ماه 
کردند، "  کشف حجاب"، يکی پس از ديگری ٩۶

روسری را بر بلندای چوب بستند و با موهای 
رها شده در باد بر سکوهای بلند خيابان انقالب 

قهرمانانی که زان پس، .  تهران قامت کشيدند
شهامت و دليری و شجاعت آنان در مقابله با 
تحميل حجاب اجباری در استعاره ای با عنوان 

دختران و .   گل داد"  دختران خيابان انقالب"
زنان جوانی که به تدريج حضور اعتراضی شان 
در حرکت های اجتماعی فزونی يافت و در 

، در عرصه های ٩٨روزهای قيام شکوهمند آبان 
" ميدان داری"و "  ميان داری"مختلف به 

 .  اعتراضات خيابانی تبديل شدند
دختران "، تحت عنوان ٩۶آنچه در دی ماه 

شکل گرفت، آنچه در اعتراضات "  خيابان انقالب
زنان تعبير شد و آنچه "  ميدان داری"به  ٩٨آبان 

دختران سردِر "اکنون با حرکت کشف حجاب 
در جامعه ظهور يافته است، "  دانشگاه تهران

جملگی مجموعه بهم پيوسته ای هستند که پوشش 
تحميلی جمهوری اسالمی را به طور علنی به 

چالشی که برخاسته از شرايط .  چالش گرفته اند
شرايطی پر تالطم .  عينی و انقالبی جامعه است

با شکل گيری يک دوران  ٩۶که از دی ماه 
انقالبی در جامعه، ظرفيت ايستادگی و تهاجم 
زنان در مقابله با جمهوری اسالمی را باال برده 

در واقع، آنچه اکنون جمهوری اسالمی، .  است
سايت های امنيتی و همه طرفداران حجاب 

" دوقطبی"اسالمی را نگران کرده است، نه ايجاد 
در جامعه، که همانا "  جنگ خيابانی"و شروع 

جنگ "مبارزه علنی و آشکار زنان در مقابله با 
ساله جمهوری اسالمی است، که  ۴٢"  خيابانی

تاکنون به صورت يکطرفه بر زنان ايران اعمال 
اکنون اما زنان و دختران ايران       .  شده است

به تأسی از شرايط انقالبی موجود و در پرتو 

در اين ميان البته، آن دسته از نظريه پردازان 
مدافع جمهوری اسالمی که عموما از منظر 

نسبت به هرگونه حرکت اعتراضی "  منافع ملی"
در جامعه واکنش نشان می دهند، اينبار با استناد 
به اينکه اينگونه اقدامات زنان، جامعه را به 

می کشاند، "  جنگ خيابانی"و "  دو قطبی"سمت 
به ضديت با حق آزادی زنان در انتخاب پوشش 

" کشف حجاب"برخاسته و خشم خود را نسبت به 
"دانشجويان اين چنين بروز دادند کاش زنان و : 

دختران ايران، چه آن ها که پوششی شبيه 
تصوير جمعی و [دختران عکس بااليی دارند، 

بی حجاب دختران فارغ التحصيل در مقابل 
و چه آن ها که شبيه عکس ] سردر دانشگاه تهران

تصوير جمعی دختران حزب [پايينی هستند، 
اللهی، محجبه و چادر سياه در مقابل سردر 

فريب اين صف آرايی ها و تقابل ]  دانشگاه تهران
اين مسير .  ها و دوقطبی های کاذب را نخورند

انحرافی، فرجامی جز جنگ خيابانی و فروپاشی 
اين نظريه پردازان !  عجبا".  جامعه ايرانی ندارد

مزدور جمهوری اسالمی انگار تازه از کره 
مريخ به ايران پا گذاشته اند که تا اين حد از 

 ۴٢تمام عياری که رژيم طی "  جنگ خيابانی"
سال گذشته عليه زنان به راه انداخته است، بی 

 .خبر بوده اند
اکنون همه کسانی که اندک شناختی از ماهيت 
سرکوبگرانه و ضد زن بودن جمهوری اسالمی 
دارند، بر اين امر واقفند که بيش از چهار دهه 
است نيروهای پليس و گشت ارشاد و عناصر 

جنگ "رژيم در قالب يک "  آتش به اختيار"
علنی و عريان، سرکوب همه جانبه "  خيابانی

زنان کشور را در برنامه های امنيتی خود داشته 
چهل و دو سال است که گله های حزب اللهی .  اند

به بهانه بدحجابی در کوچه و خيابان به چهره 
زنان تيغ کشيده اند، به صورت شان اسيد پاشيده 
اند، فضای مدرسه و دانشگاه را بر آنان تنگ 
کرده اند، راه نفس کشيدن آزادانه آنان را در 

در .  پارک ها و مکان های تفريحی بسته اند
تمامی اين سال ها، زنان ايران وقت و بی وقت و 
به بهانه های مختلف در خانه و کوچه و خيابان 
اذيت و آزار ديده اند، توهين و تحقير شنيده اند و 
سال از پی سال با سرکوب و ضرب و شتم پليس 

اگر اين اقدامات .  و گشت ارشاد مواجه بوده اند
سال  ۴٢سرکوبگرانه جمهوری اسالمی طی 

اشکار عليه "  جنگ خيابانی"گذشته اعالم يک 
زنان جامعه نبوده است، پس چه نامی بايد بر آن 
گذاشت؟  طی اين سال ها، زنان بسياری زندان و 

بسياری از آنان به جرم .  شکنجه و اعدام شده اند
دفاع از آزادی و حق انتخاب پوشش با تهديد و 
ارعاب مداوم نيروهای امنيتی و گله های های 

بسيارانی مورد .  حزب اللهی مواجه بوده اند
سرکوب و تجاوز و تحقير واقع شده اند و تعداد 
زيادی از آنان، هم اينک به جرم دفاع از حقوق 

کاربران توئيتری که جملگی از حاميان جمهوری 
اسالمی و مدافعان تحميل حجاب اجباری به زنان 
هستند، نسبت به اين اقدام دختران دانشجو واکنش 

 . نشان داد
کرده و "  کشف حجاب"انتشار عکس دانشجويان 

سرعت چرخش آن در شبکه های اجتماعی، 
همانند آبی که در خوابگه مورچگان ريخته 
باشند، خشم حکومتيان و طرفداران حجاب 

انصاف "سايت امنيتی .  اسالمی را بر انگيخت
، از جمله سايت هايی بود که با روی "نيوز

کردی امنيتی اقدام به درج پاره ای از واکنش 
های خشم آلود کاربران اجتماعی مدافع حجاب 
اسالمی کرد و با اين اقدام خود به ايجاد يک 

. فضای امنيتی عليه دختران دانشجو دامن زد
"يکی فرياد بر کشيد نهاد !  مسئوالن امنيتی: 

کجاييد؟ پرده دری تا کجا بايد اتفاق بيفته !  دانشگاه
آن ديگری با توسل "  تا شما کمی دردتون بگيره؟

: به طناب پوسيده نفوذی ها بانگ برآورده
نفوذی ها اين بار قراره چه غلطی بکنن که "

دارن سوژه سازی ميکنن برای انحراف افکار 
دانشجوی محجبه ای از جيره خواران "  عمومی؟

ننگ بر : "جمهوری اسالمی در توئيترش نوشت
اساتيد و دانشکده هايی که به جای تربيت انساِن 
تراز انقالب، موجب فساد فکری و اخالقی می 

کسانی هم از اين همه فراتر رفته و با ".  شوند
ايرانيان، "  ملی"ماسک دفاع از تمدن و هويت 

برنامه های دشمنان "اين اقدام دانشجويان را 
از "و " هزار ساله ايران ٧برای زمين زدن تمدن 

 .دانستند" بين رفتن حيا و عفت زنان و دختران
" کشف حجاب"فردای انتشار عکس دانشجويان 

کرده، پانزده دختر حزب اللهی، با چادرهای 
مشکی، روسری و ماسک قرمز در همان نقطه، 
مقابل سردِر دانشگاه تهران به صف ايستادند تا 

بی "تصوير خود را به جای تصوير زنان 
بنشانند، زنان دانشجويی که به زعم آنان  "  حجاب

. کرده اند"  مخدوش"نمای دانشگاه تهران را 
وقتی فرياد وا اسالما از هر طرف بلند شد، 

عليرضا .  شهردار تهران نيز وارد ميدان شد
زاکانی برای جلوگيری از تکرار چنين 
رويکردی توسط ديگر دانشجويان دختر، در 

جلوی دانشگاه تهران را با پارچه " عاجل"اقدامی 
ای سبز پرده کشی کرد و با اين اقدام خود به 

کرده بر سردر "  کشف حجاب"جای دختران 
 . دانشگاه تهران حجاب کشيد

در فضای ايدئولوژيک ارتجاع حاکم بر ايران، 
اقدام شجاعانه دانشجويان دختر فارغ التحصيل 
دانشگاه تهران، آنچنان برجسته و چشمگير شد، 

 –که عبدهللا گنجی، مدير مسئول روزنامه جوان 
برای بی اثر کردن اين   -وابسته به سپاه پاسداران

" دختران سردِر دانشگاه تهران"حرکت جمعی 
اساسا منکر ايرانی بودن اين دانشجويان شد و 

. آنان را تعدادی دانشجوی خارجی معرفی کرد

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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گسترش اعتراضات سراسری نيروی بيشتری 
گرفته اند تا با کشف حجاب و دفاع علنی از حق 

" جنگ خيابانی"آزادی پوشش و برابری، 
يکطرفه رژيم عليه زنان را به سمت رژيم 

 . برگردانند
پوشيده نيست پافشاری جمهوری اسالمی بر 

سال گذشته اجرای آن  ۴٢حجاب اجباری که طی 
را با سرکوب و بگير و ببند بر زنان تحميل کرده 
است، بخشی از هويت ايدئولوژيک ارتجاع 

از اين رو، بايد .  اسالمی حاکم بر ايران است
برای همگان و بويژه زنان ايران روشن شده باشد 
که دست يابی به حق آزادی و انتخاب پوشش 
برای زنان هرگز با بودن جمهوری اسالمی 

اينکه کشف حجاب .  ممکن نيست و نخواهد بود
دختران فارغ التحصيل دانشگاه تهران اينچنين 
خشم نيروهای امنيتی و مزدوران جمهوری 
اسالمی را بر انگيخته است، صرفا يک حرکت 
گذرا در مقابله با حجاب اسالمی تعبير نخواهد 

همه زنان و دخترانی که تا به امروز به يک .  شد
مبارزه جدی و راديکال عليه حجاب اجباری 

و چه "  دختران خيابان انقالب"برخاسته اند، چه 
، و چه بسيار "دختران سردر دانشگاه تهران"

زنان و مردانی که طی سال های گذشته به طور 
واقعی خارج از چهارچوب های قوانين جمهوری 
اسالمی مدافع حق آزادی پوشش و برابری حقوق 
زنان بوده و هستند، بايد بدانند، چه بخواهيم و چه 
نخواهيم، چه خوشمان بيايد و چه نيايد، هرگونه 

باشد، عمال "  کشف حجاب"اقدامی که در مسير 
به معنای مقابله با موجوديت و استمرار نظام ضد 

. زن و سرکوبگر حاکم بر ايران تلقی خواهد شد
لذا، بر همه نيروهای مترقی و مدافع آزادی و 
برابری حقوق زنان الزم است تا با حمايت از هر 

" کشف حجاب"حرکت مبارزاتی زنان، خاصه 
در ايران پشتيبانی کرده و با اقدامات نظری و 
عملی به گسترش حرکت مبارزاتی آنان در 

 . جامعه  ياری رسانيم
روشن است، در وضعيت کنونی که شکاف ميان 
توده های مردم و جمهوری اسالمی به صورت 
روزانه عميق و عميق تر می شود، در شرايطی 
که مشکالت درونی نظام مدام افزايش می يابند، 
در وضعيتی که بحران های سياسی و اجتماعی 
به شکل بی سابقه ای ادامه حيات را بر رژيم 
دشوار کرده اند، در وضعيتی که سياست خارجی 
جمهوری اسالمی به بن بست رسيده و انزوای آن 
در عرصه بين المللی از هر زمان ديگری بيشتر 
شده است و جامعه با يک دوران انقالبی پر 
تالطم مواجه است، مجموعه وضعيت موجود، 
فرصت مغتنمی برای زنان ايران است که آنان 
در همراهی با ديگر جنبش های اجتماعی و روی 

، "کشف حجاب"آوری هر چه بيشتر زنان  به 
" جنگ خيابانی"گام های موثرتری در مقابله با 

يکطرفه جمهوری اسالمی عليه زنان برداشته 
 . شود

 
 

 تا " دختران خيابان انقالب"از 
 "دختران سردِر دانشگاه تهران"

 تواند  جمهوری اسالمی نمی
 با سالح سرکوب

 اعتراضات معلمان شاغل و 
 بازنشسته را درهم بشکند 

های صنفی فرهنگيان ايران، معلمان شاغل و  دعوت شورای هماهنگی تشکل آبان به ٢٠شنبه  روز پنج 
شيراز، کرمانشاه، تهران، کرج، اليگودرز، :  شهر از جمله ۶٩استان و  ٢٠بازنشسته حداقل در 

ممسنی، ايالم، اصفهان، گناوه، مريوان، انديمشک، قم، اروميه، نجف آباد، بابل، بندرعباس، رشت، 
بندی معلمان و  همدان، مرودشت، سنندج، مالير، بروجرد و ساری با خواست اجرای صحيح رتبه

، "بازی سازی بدون حقه اجرای همسان"چون  سازی دائمی حقوق بازنشستگان با شعارهايی هم همسان
وعده وعيد کافيه "، "ها کو؟ با اين همه هياهو حاصل وعده"، "عدالتی هرگز نديده ملتی اين همه بی"

 .دست به اعتراض زدند" سفره ما خاليه
"آبان آمده است ٢٠در بخشی از قطعنامه شورای هماهنگی به مناسبت تجمع اعتراضی  آمده ايم تا : 

فرياد اعتراضی خود را  نسبت به شيوه تقسيم بودجه و اختصاص درصد بسيار اندکی از سهم بودجه 
ميليونی دانش آموزان، جمعيت يک  ١٣ی ساالنه ی کشوری به آموزش و پرورش با توجه به جمعيت 

های فرهنگی، اجتماعی  ی آنان و اهميتی که نظام تعليم و تربيت در زيرساخت ميليونی معلمان، خانواده
 .و اقتصادی کشور دارد، اعالم کنيم

کنند، با برخوردهای شديد امنيتی  فرهنگيانی که به زير پا گذاشتن قانون توسط حاکميت اعتراض می
های طوالنی مدت، ضرب و شتم در خيابان، اخراج، تبعيد و محروميتهای گوناگون   زندان:  مانند

 ".شوند روبرو می
"چون های معلمان شاغل و بازنشسته هم چنين بر خواست در اين قطعنامه هم آزادی معلمان زندانی، : 

درصد حقوق هيات علمی  ٨٠آموزش رايگان و باکيفيت برای جوانان، اجرای نظام رتبه بندی 
های فعاالن صنفی، مشکالت  دانشگاهها، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، بستن پرونده

آموزشياران نهضت سواد آموزی، رسيدگی به مشکالت مربيان پيش دبستانی، پاداش پايان خدمت 
التدريس معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی، انتخاب وزير از ميان  بازنشستگان،  پرداخت حق

 .، تاکيد شده است"ی فرهنگيان به سهامداران آن صندوق فرهنگيان و واگذاری مديريت صندوق ذخيره
های برحق معلمان، از سويی تالش دارد با طرحی سر  جمهوری اسالمی اما به جای پاسخ به خواست

بندی معلمان را از محتوا خالی کند و از سوی ديگر با تهديد و اعمال فشار  و دم بريده خواست رتبه
 .ها گردد مانع اعتراضات آن

براساس گزارشات منتشره نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی از روزهای قبل تعدادی از معلمان فعال 
چنين پس از تجمع اعتراضی معلمان  هم.  ها را تهديد کرده بودند های صنفی را احضار و آن در تشکل

در تهران، نيروهای انتظامی و امنيتی جمهوری اسالمی در ايستگاه متروی بهارستان به تعدادی از 
مسعود فرهيخته از اعضای کانون صنفی "  شورای هماهنگی"معلمان حمله کردند که براساس گزارش 

ی انتشار اين اطالعيه  اند که تا لحظه فرهنگيان اسالمشهر و چند تن ديگر از معلمان بازداشت شده
 .ها منتشر نشده است خبری از محل نگهداری و يا آزادی آن

آبان و نيز افزايش شهرهايی که به تجمع اعتراضی در همين مدت  ٢٠افزايش تعداد معلمان در تجمع 
تواند با سالح  است که جمهوری اسالمی نمی  کوتاه دو ماهه پيوستند، شاهد روشن اين موضوع

 .سرکوب بر مبارزات معلمان شاغل و بازنشسته فائق آيد
 .کند های معلمان شاغل و بازنشسته حمايت می از مبارزات و خواست) اقليت(سازمان فدائيان 
بر اين باور است که اتحاد کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .ست که امروز بيش از هر زمان ديگر خود را آشکار کرده است جامعه ضرورتی
 ٢٠قيد و شرط دستگيرشدگان تجمعات اعتراضی  خواستار آزادی فوری و بی)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .آبان و کليه زندانيان سياسی است
 
 

 پيروز باد مبارزات معلمان شاغل و بازنشسته
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠٠آبان  ٢٠

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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٨از صفحه   

 ثمر رژيم برای جلوگيری از وقوع انقالب تالش بی

ً پس از قيام آبان  ٩۶ماه  از دی به بعد، خصوصا
تر  حضور نظاميان در مراکز دولتی پررنگ  ٩٨

اکنون تعداد زيادی از وزرای  هم.   شده است
کابينه رئيسی جالد و نمايندگان مجلس سابقه 
نظامی و فعاليت در سپاه پاسداران 

 احمد وحيدی و .دارند
زير کشور رئيسی ازجمله فرماندهان سپاه 
بوده که در دستگاه امنيتی و نيروهای مسلح، 

وی اولين .  های متعددی داشته است مسئوليت
 ٧فرمانده نيروی قدس سپاه بوده و بيش از 

های  سال در اين سمت و در فعاليت
مرزی و خرابکارانه رژيم فعاليت  برون

سردار "وزير کشور، .  داشته است
که در چند استان فرماندهی سپاه " چراغی شاه

امام "به بعد فرماندهی سپاه  ٩٧و از سال 
عنوان  را بر عهده داشته است، به"  علی قم 

به کوشش .  استاندار قم منصوب نموده است
رئيسی و وزير کشور وی، درحال حاضر 

   ها  استان بسياری از فرماندهان سپاه درده
ها  ها به مراکز استان کشور از پادگان

ها تکيه  مکان نموده و بر مسند استانداری نقل
 .اند زده

پوشيده نيست که بحران اقتصادی و مالی 
تر شده  تر و عميق سال ژرف به رژيم سال

بحران سياسی سرتاپای حکومت را .  است
ها و  تمام تالش.  احاطه کرده است

های طبقه حاکم برای حل بحران و  سياست
بست باشکست و ناکامی  رفت از بن برون

های  اعتراضات و خيزش.  روبرو شده است
به بعد آرام و قرار را  ٩۶ماه  خيابانی از دی

 ٩٨قيام آبان .  از سران حکومت ربوده است
های زحمتکش و تهيدست جامعه  عزم توده

برای سرنگونی رژيم و برچيدن بساط نظم 
اين قيام به طبقه .  موجود را به نمايش گذاشت

حاکم و رژيم سياسی آن نشان داد که کاسه 
جوانان .  صبر و تحمل مردم لبريز شده است

های زحمتکش و   بيکار و کارگران و توده
فقط اين رژيم را  فقير و تهيدست جامعه نه

شدت متنفرند، بلکه  خواهند و از آن به نمی
برای براندازی آن نيز وارد نبرد رودرروی 

گسترش اعتصابات .  اند علنی و آشکارشده
کارگری، تداوم تجمعات و اعتراضات 
خيابانی معلمان، بازنشستگان و ديگر اقشار 
زحمتکش مردم نيز نمودار ديگری از همين 

سو  از يک.  واقعيت غيرقابل کتمان است
بست و بحران حکومتی چنان آشکار و  بن

های حکومتی  برمال شده است که حتی جناح
از سوی ديگر .  کنند نيز آن را پنهان نمی

رفت  ناتوانی رژيم برای حل بحران و برون
های  جايی رسيده است که جناح بست به از بن

حکومتی ضمن اذعان به آن، گاه حتی 
ضرورت به دست گرفتن قدرت توسط  

اند  و  در اين زمينه  نظاميان را عنوان نموده

تا آنجا پيش رفتند که در آستانه انتصاب 
فقط از ضرورت قرار گرفتن  رئيسی، نه

گفتند،  نظاميان در رأس قوه اجرايی سخن می
ناپذير  و اجتناب"  ناگزير"بلکه آن را امری 

هرچقدر بحران سياسی .  کردند قلمداد می
ای و  های توده تر و احتمال وقوع برآمد عميق
های بزرگ اجتماعی زيادتر و  تکان

تر  تر و نزديک فروپاشی کامل نظام  جدی
های حاکم  شده ، هشدارها و تکاپوی جناح

مکان  برای جلوگيری از اين روند و نقل
صحنه به جلوصحنه  نظاميان و سپاه از پشت

طبقه حاکم و همه .   نيز بيشتر شده است
های  بندی های حکومتی و گروه جناح

های  اند که تکان بورژوايی اين را فهميده
. بزرگ اجتماعی و انقالب در پيش است

ای درراه  کننده طوفان بزرگ و دگرگون
بسيار فراتر از شبح انقالب، امروز .  است

انداز  جا طنين صدای پای انقالب در همه
ارتجاع حاکم نيز صدای پای انقالب را . است

شنيده  و برای مقابله با آن به تکاپو افتاده 
 .است

ماه  پوشيده نيست که مراکز اوليه خيزش دی 
ها و اعتراضات   و قيام آبان و تمام خيزش

سال، محالت و  ۴ای در اين  گسترده توده
سرعت از يک شهر و  شهرها بوده که به

های ديگر سرايت  استان، به شهرها و استان
نموده و رژيم را در مقياس سراسری به 

بيهوده نيست که رژيم .  چالش کشيده است
های  ارتجاعی و سرکوبگر حاکم، طرح

گوناگونی را برای اعمال کنترل بيشتر بر 
های  محالت و شهرها، از ايجاد گشت

های ضربت در  گوناگون تا تشکيل گروه
هايی نظير  های سپاه و بسيج و طرح پايگاه

را توسط سپاه "  طرح امنيت محله محور"
تمام .  پاسداران به مرحله اجرا درآورده است

ً معطوف به  ها و ترفند اين طرح ها که اساسا
کنترل مردم و جوانان و رصد کردن هرگونه 

ای برای  گيری اعتراض توده تحرک و شکل
خفه کردن آن بوده اما نتوانسته سدی در 

قيام و .  ای ايجاد کند برابر اعتراضات توده
کن و جارو  انقالبی که نظم موجود را ريشه

خواهد کرد، طبقه حاکم و همه حافظان منافع 

 .اين طبقه را به وحشت انداخته است
ای ديکتاتور و مرتجع  ازياد نبريم که خامنه

 ٩٨بزرگ در نخستين روزهای قيام آبان 
کنندگان را صادر کرد  فرمان کشتار اعتراض

ازآن، فرماندهان سپاه و بسيج  و چند روز پس
را به خاطر غفلت از وقوع قيام مورد 

صراحت گفت سپاه و  وی به.  شماتت قرارداد
دادند کار به اينجا بکشد  بسيج نبايد اجازه می

و قبل از گسترش اعتراضات و  وقوع قيام، 
. کردند وقمع می کنندگان را قلع بايد اعتراض

ای از سپاه خواست که در مقابل  خامنه
حوادث گوناگون و برای مقابله با مردم آماده 

 .باشند و غافلگير نشوند
اقدامات وزير کشور ابراهيم رئيسی نوکر 

ای و تسلط سپاه بر  نشانده خامنه دست
ها و کنترل آن برای واکنش سريع  استانداری

ای نيز  در برابر هر اعتراض و تحرک توده
های سرکوب و  اهرم.  در همين راستاست

جا بايد حاضر و آماده  مقابله با مردم در همه
انقالب بزرگ و خونينی درراه است و . باشند

ضدانقالب نيز برای سرکوب آن خود را 
ارتجاع حاکم گويا .  کند تجهيز و آماده می

متوجه نشده است که انقالب، برخاسته از 
های خويش  مندی شرايط جامعه و تابع قانون

ها ژرف و  ها و بحران وقتی تضاد.  است
شوند، وقتی شرايط عينی و ذهنی،  تشديد می

انقالب را در دستور کار جامعه قرار 
تواند جلو آن را  دهد، هيچ قدرتی نمی می

کن ، مستقل از اراده  اين سيل بنيان.  بگيرد
شود، ارتجاع حاکم را  طبقه حاکم جاری می

کند و تمام تجهيزات و نهادهای  از جا می
سرکوب را چون خس و خاشاک به دور 

اندازد و جامعه را از گند و کثافت  می
بنابراين .  کند جمهوری اسالمی پاک می

ها توسط فرماندهان سپاه ،   اشغال استانداری
ازپيش سپاه به صحنه سياسی و  ورود بيش

گر  ميليتاريسم بيشتر درهمان حال که بيان
وحشت طبقه حاکم از وقوع انقالب است اما 

درمان  اين ترفند  نيز دردی از دردهای بی
زمانی که .کند جمهوری اسالمی دوا نمی

غرش انقالب فضای کشور را تسخير کند، 
که توده کارگر و زحمتکش به قيام و  آنگاه

انقالب رو آورد و تمام دستگاه بوروکراتيک 
نظامی را درهم بشکند، ميليتاريسم نيز با هر 
درجه از شدت و غلظت در برابر انقالب 

 . آيد زانو درمی به
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ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ثمر رژيم برای جلوگيری از وقوع انقالب تالش بی

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

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

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس

های  وقمع توده مردم و مهار جنبش خونين و قلع
هرکس اين را .  اند ای و اعتراضی داشته توده
داند که حضور فرماندهان سپاه و نظاميان در  می

فقط هيچ ربطی به مردم و  ها نه اين مراکز و پست
ً برای  تقاضای مردم نداشته و ندارد که اتفاقا

های مردم بوده  مقابله با همين مردم و خواست
مردم زحمتکشی که فرياد اعتراضشان از .  است

همه سو بلند است و برای تغيير وضع موجود و 
به زير کشيدن رژيم حاکم بارها به اعتراض  

اند و شورش و قيام  زده خيابانی سراسری دست
اکنون اما ابعاد حضور نظاميان و .اند برپا کرده

ها، بسيار  فرماندهان سپاه در اين مراکز و پست
دهی  سازمان.  تر از گذشته است تر و وسيع گسترده

جديد ارتجاع حاکم و گماردن فرماندهان سپاه در 
ها برای اين است که با اتخاذ تصميم  رأس استان

فوری و اقدام سريع، هرگونه شورش و اعتراض 
که  را درجا  در محل خفه کند و پيش از آن

ها تسری  اعتراض و قيام به ساير شهرها و استان
يابد و قيام سراسری تماميت نظم موجود را به 
چالش جدی بکشد، با سرکوب قاطعانه  آن را 
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