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 ادامه مذاکرات با 
 نشينی جمهوری اسالمی عقب

 
دور هفتم مذاکرات احيای برجام  ميان جمهوری 

آلمان، فرانسه، انگليس، (  ۴+١اسالمی و گروه 
ماهه  در هشتم  پس از توقفی شش)  روسيه و چين

آذرماه در شرايطی آغاز گرديد که جمهوری 
اسالمی با دو سند مطالبات حداکثری در مورد 

ای  ها و بازگشت به تعهدات هسته لغو کامل تحريم
 . وارد گفتگو شد

کننده جمهوری  باقری کنی رئيس هيئت مذاکره 
اسالمی در گفتگو با شبکه الجزيره ، در پاسخ به 

کننده ايران در  اين سؤال که خواست تيم مذاکره
"اين اسناد پيشنهادی چيست، گفت تأکيد ما اين : 

است که در چارچوب برجام، تمامی مسائل 
ای ما بايد تداوم داشته  های هسته مربوط به فعاليت

هرگونه .  طور است ها نيز اين درباره تحريم.  باشد
تحريم مغاير با مقررات برجام بايد فوراً لغو 

هايی که مربوط به  طور تمامی تحريم شود، همين
هايی که تحت  تمام تحريم.  ای است توافق هسته

شده يا  کارزار فشار حداکثری آمريکا اعمال
"  بازگردانده شدند، بايد فوراً لغو شوند او . 

همچنين درباره سند سوم پيشنهادی جمهوری 
"اسالمی گفت های ديگر مذاکرات در  طرف: 

حال حاضر در حال بررسی دو سند ديگری 
. ايم و منتظريم پاسخ دهند هستند که ارائه کرده

که پاسخشان را دريافت کنيم، کار بر  محض اين به
 .روی سند سوم را آغاز خواهيم کرد

موضوع راستی آزمايی و تضمين، مواردی 
. اند بسيار جدی هستند که در سند سوم تشريح شده

اما اين به معنای اين نيست که آمريکا به مردم ما 
به همين خاطر، .  يا اقتصادمان خسارت نزده است

يکی از موضوعاتی که در مذاکرات دنبال 
کنيم، موضوع جبران خسارت از سوی  می

ها و خساراتی است که به  آمريکا به خاطر آسيب
 ."مردم ما وارد کردند

های جمهوری اسالمی  روشن بود که با پيشنهاد
. بست خواهد خورد مذاکرات از همان آغاز به بن

چراکه طرح پيشنهادی جمهوری اسالمی با 
توافقات شش دور مذاکرات پيشين در تضاد جدی 

سو جمهوری اسالمی  از يک.   گرفت قرار می
های  درخواست تغييرات و حذف برخی قسمت

های قبلی مذاکرات را  متن موردتوافق در دوره

ما بايد فرصت ها و تهديدها را در حوزه زنان "
بشناسيم اعتقاد دارم اگر انقالب بخواهد ضربه 
ببيند از ناحيه زنان است و اگر موفق هم بشود 

اين بخشی از ."  باز هم از ناحيه بانوان خواهد بود
سخنان احمد وحيدی، وزير کشور جمهوری 
اسالمی، در نشست سراسری مديران کل امور 

های سراسر کشور در  زنان و خانواده استانداری
 . آذر است ١٨روز پنجشنبه 

 تيغ کرونا بر گلوی نازک دانش آموزان
 

، که جمهوری اسالمی ورود کرونا به ايران را رسما پذيرفت، زمانی حدود ١٣٩٨بهمن  ٣٠از تاريخ 
هزار نفر به  ١۵٠ميليون و  ۵در اين مدت، طبق آمارهای دولتی تاکنون بيش از .  ماه گذشته است ٢٢

اين ميزان از .  هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند ١٣٠ويروس مرگبار مبتال شده اند و بيش از 
در صورتی .  مبتاليان و جانباختگان، صرفا طبق آمارهای جعلی و دروغين وزارت بهداشت ثبت شده اند

که سازمان بهداشت جهانی و سازمان نظام پزشکی ايران به دفعات ميزان کشته شدگان کرونا در ايران 
در واقع بر اساس مستندات .  برابر آمارهای رسمی جمهوری اسالمی اعالم کرده اند ۴تا  ٣را دست کم 

سازمان نظام پزشکی ايران و حتی افرادی از درون وزارت بهداشت رژيم آمار حقيقی جان باختگان 
هزار نفر می باشد، که بيشترين آنان نيز از ميان اقشار  ۵٠٠تا  ۴٠٠کرونا از آغاز تا به امروز، بين 

 . تهی دست و توده های کارگر و زحمتکش جامعه بوده اند
اگر در شيوع موج های اوليه ويروس کرونا، عمدتا افراد سنين باال در معرض ابتال و انتقال آن بودند و 

سال رقم می خورد، اين روند اما با  ۵٠به همان نسبت درصد بااليی از کشته شدگان در مدار سنين باالی 
شيوع موج سوم و چهارم پاندمی کرونا تا حدود زيادی تغيير کرد و زنگ خطر برای جوانان و سنين 

با شروع موج پنجم که در پی ورود گونه ها پيشرفته کرونا نظير .  سال نيز به صدا در آمد ٣٠پايين 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴٩شماره  ١۴٠٠آذر   ٢٢ –سال  چهل و سه 

 زنان، پيشقراوالن مبارزه با جمهوری اسالمی

بازار خريد و فروش ارزهای خارجی با دستور 
نفر و مسدود کردن  ۵رئيسی و دستگيری 

اخالل در بازار "نفر به اتهام  ٨۴١های  حساب
، شعار توخالی بودجه بدون کسری که هدف "ارز

تر از نرخ  اش افزايش حداقلی و بسيار پايين اصلی
تورم حقوق معلمان، بازنشستگان و ديگر 

هايی  کارکنان زحمتکش دولت است، تنها نمونه
ها هستند که در برابر  ها و برنامه از اين سياست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

برای يکی از "  انقالب"ی  کاربرد واژه
های دينی  ترين و واپسگراترين رژيم ضدانقالبی

های معمول  سرايی دوران معاصر، از جمله ياوه
چرا که ضد . سران رژيم برای جعل واقعيت است

انقالب حاکم از همان فردای قبضه قدرت، 
های مردم  رسالتی  جز سرکوب انقالب توده

گيری دستاوردهای آن و بيش از  ايران و بازپس

 استخدام دائمی 
 خواست فوری 

 هزاران کارگر توزيع برق

معلمان استوارتر از پيش 
 به مبارزه برخاسته اند

برنامگی، شعارهايی که در حد حرف باقی  بی
شان بر همگان آشکار  مانند و دروغ بودن می

ها  ای که عمر برخی از آن است، تصميمات لحظه
های  رسد، از جمله ويژگی ساعت نمی ٢۴حتا به 
های اقتصادی جمهوری  ها و برنامه سياست
ست که توسط شخص رئيسی و يا  اسالمی

 .شوند ی وی اعالم و يا دنبال می اعضای کابينه
دستور لغو افزايش بهای خودروها توسط رئيسی 
که تنها چند روز دوام يافت، امنيتی کردن مجدد 

 های خالی کارگران و زحمتکشان چنگ انداختن بر سفره

٨درصفحه   
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١از صفحه   

 نشينی جمهوری اسالمی ادامه مذاکرات با عقب

داشت  و از سوی ديگر خواستار اعمال تغييرات 
شد که هنوز در جريان  در بخشی از مذاکرات می

اين به معنای آغاز مذاکرات از نقطه صفر .  است
فقط کشورهای اروپائی  ها نه با اين پيشنهاد.  بود

کننده، بلکه روسيه و چين نيز مخالف  مذاکره
بودند، از همين روست که مذاکرات هنوز آغاز 

 .نشده، متوقف گرديد
های اروپايی در کميسيون برجام اعالم  نماينده

ً تمام توافقات  کردند ايران در حال شکست تقريبا
ها مذاکرات  دشواری است که در جريان ماه

آمده و خواستار تغييرات اساسی در متن  دست به
برخی تغييرات درخواستی ايران با برجام .   است

 . سازگاری ندارد
های جمهوری اسالمی ايران در  ها درخواست آن

ها  دو سند را حداکثری خواندند و گفتند اين سند
هايی است که قبالً  عمالً کنار گذاشتن همه توافق

های  گيری ها در موضع آن.صورت گرفته است
های جمهوری اسالمی را  جداگانه نيز پيشنهاد

قبول ناميدند و از  خواهی و غيرقابل زياده
های  جمهوری اسالمی خواستند با پيشنهاد

 .   بينانه در مذاکرات شرکت کند واقع
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز در واکنش 

"های جمهوری اسالمی گفت به پيشنهاد اميدوار : 
بر  گردند، با تکيه بوديم ايرانيان که به وين بازمی

های اول تا ششم  هايی که در دوره پيشرفت
شده بود، آماده کار بر روی موضوعات  حاصل

 ."اما ، چنين امری محقق نشد. مانده باشند باقی
شده بود،  دولت  که مذاکرات متوقف درحالی

تعدادی .  آمريکا فشارهای تحريمی را افزايش داد
های نظامی رژيم ازجمله  از افراد و يگان

های ويژه نيروی انتظامی و فرمانده آن  يگان
به همراه   حسن کريمی ، نيروهای موسوم به نوپو

غالمرضا سليمانی،   فرمانده آن محسن ابراهيمی،
رئيس سازمان بسيج، ليال واثقی، فرماندار شهر 

، صغرا خدادادی، رئيس )قلعه حسن خان(قدس 
زندان قرچک ورامين به اتهام نقض حقوق بشر، 

ها قرار گرفتند و از سوی ديگر  در ليست تحريم
اقداماتی برای تشديد فشارهای اقتصادی که از 
هنگام آغاز مذاکرات برای دادن امتياز به 

 . جمهوری اسالمی کاهش يافته بودند،انجام گرفت
 ١٨شنبه،  وزارت امور خارجه آمريکا روز پنج

آذر، اعالم کرد که دولت بايدن با اعزام هيئتی 
بلندپايه به امارات در هفته آينده در حال حرکت 

ها عليه ايران  گيرانه تحريم به سمت اجرای سخت
هايی در  اين هيئت قرار است به بانک.  است

ها را  امارات که با ايران تجارت دارند و تحريم
 . کنند، هشدار بدهد رعايت نمی

اشاره شد که حتی چين و روسيه نيز به مواضع 
. جديد جمهوری اسالمی روی خوش نشان ندادند

از همين روست که باقری پيش از ازسرگيری 
مذاکرات در گفتگو با مقامات روسيه و چين 

ها را با مواضع جمهوری  تالش نمود موافقت آن
اما نتوانست به هدف خود .اسالمی به دست آورد

سرانجام آنچه بر سر آن توافق شد، .  دست يابد
ها و اسناد شش  ادامه مذاکرات بر مبنای توافق

جمهوری اسالمی ناگزير شد .  دوره قبل بود
نشينی کند و مبنای مذاکرات را همان  عقب

توافقاتی قرار دهد که در شش دور قبلی 

بنابراين با اين توافقات مذاکرات .  آمده بود دست به
نشست .  آذرماه ادامه يافت ١٨دور هفتم در 

کميسيون مشترک برجام با محور بررسی متون 
پيشنهادی ايران پس از يک ساعت و نيم پايان 

های مذاکره اظهار  ظاهراً همه طرف.يافت
 .رضايت کردند

به گزارش ايرنا، اوليانوف نماينده روسيه در 
نشست برجام به :"  حساب توييتری خود نوشت

 ."اين نشست کوتاه و سازنده بود. پايان رسيد
وی در مصاحبه با خبرنگاران روس اعالم کرد 

ميان ايران و )  پنجشنبه(در نشست امروز "  که
ها که باعث  برخی از سوء تفاهم ۴+١کشورهای 

ما موفق شديم برخی از .  تنش شده بود رفع شدند
ها که باعث ايجاد تنش شده بودند را  سوءتفاهم

همه تعهد خود به تالش سازنده .  برطرف کنيم
 . را تائيد کردند) ای برای احيای توافق هسته(

های متعاقب بر  در مذاکرات تأييد شد که تالش
خردادماه سال (  ٢٠٢١اساس اسنادی که تا ژوئن 

: وی افزود.  اند، ادامه پيدا کنند آمده دست به)  جاری
امروز باالخره برای اولين بار، ازجمله از سوی 
طرف ايرانی، تائيد شد که کار بر اساس اسنادی 
ادامه يابد که در شش دور اول مذاکرات تا حدی 

همه اين متون نقطه .  موردتوافق قرار گرفت
های ويراستاری و  شروعی برای ادامه تالش

توافق بر روی عناصر مرتبط با توافق آينده 
 ."است

دو کارگروه لغو :  نماينده دائم روسيه توضيح داد
ای از روز جمعه به  ها و مسائل هسته تحريم

گروه .  دهند هماهنگی مواضع طرفين ادامه می
سوم در مورد اجرای توافق آينده ظاهراً تا زمانی 

طور  سازی نشود، به که دو موضوع اول شفاف
 .موقت آغاز به کار نخواهد کرد

کننده کميسيون مشترک  انريکه مورا هماهنگ
برجام نيز پس از پايان نشست کميسيون مشترک 
در جمع خبرنگاران گفت که شاهد تجديد اراده 

کننده، ازجمله ايران برای  های مذاکره تمام طرف
منظور احيای برجام بوده  رسيدن به يک توافق به

است اما اين مسئله با بررسی جزئيات توسط 
مورد آزمون قرار )  کشورهای عضو(نمايندگان 

 .گيرد می
آنچه امروز صبح از سوی تمام : وی تصريح کرد

کننده مشاهده کردم، يک تجديد  های مذاکره هيئت
اراده و نظر در خصوص لزوم کار و دستيابی به 
يک توافق برای احيای برنامه جامع اقدام 

 .بود) برجام(مشترک 
به گزارش ايرنا، باقری کنی نيز بعد از نشست 
روز پنجشنبه کميسيون مشترک برجام در 

 وگو با خبرنگار اعزامی ايرنا گفت
وگوها  که طرفين برای استمرار گفت همين:  گفت

دهنده اين است که دو  اراده جدی دارند نشان
بر اساس .  خواهند به هم نزديک شوند طرف می

ها در اين نشست قرار شد  توافق طرف
وگوها در سطح کارشناسی و سياسی ادامه  گفت
 .يابد

ها البته آغاز راهی دشوار و  بينی اين خوش 
اختالفات تازه در جريان .  وخم است پرپيچ

مذاکرات علنی خواهند شد و بعيد است به سادگی 
گرچه جمهوری اسالمی در مضيقه .  حل شوند

گسيختگی اقتصادی قرارگرفته  شديد مالی و ازهم
های اقتصادی  تر تحريم خواهد هرچه سريع و می

و مالی مرتبط با برجام، برچيده شوند، اما بر اين 
هايی که در  باور است که با توجه به پيشرفت

تواند امتيازاتی از  سازی اورانيوم داشته می غنی
جمهوری اسالمی از سال .  طرف مقابل بگيرد

، تعدادی از تعهدات برجامی را کنار نهاد  ١٣٩٨
ای افزايش داده  سازی را در سطح گسترده و غنی

همچنين اجرای پروتکل الحاقی برای .  است
بازديد سرزده بازرسان آژانس از تأسيسات 

متوقف کرده  ٩٩ای خود را از اسفند  هسته
بنابراين  بعيد است که بخواهد  درزمينٔه .است
ای به قبل از  های هسته سازی و پيشرفت غنی

از همين رو .  های دولت آمريکا بازگردد تحريم
ای خود را تا  های هسته در تالش است  پيشرفت

عالوه بر اين خواستار .  جای ممکن حفظ کند
های دولت آمريکا ازجمله  برافتادن تمام تحريم

های مرتبط با  تروريسم  و حقوق بشری  تحريم
خواهد  همچنين از دولت آمريکا می.  هم شده است

ها بازگردانده  تضمين دهد که بار ديگر اين تحريم
رغم تمايل بايدن به رسيدن به يک  اما به.  نشوند

ها  را  تواند برخی از اين خواسته توافق، وی نمی
دار و  بنابراين حصول به  توافقات کش.  عملی کند

که  اما با فرض اين.  طوالنی باقی خواهد بود
های مرسوم ديپلماتيک  زدن سرانجام با چانه

بتوانند به يک توافق برای احيای برجام نيز دست 
ای  يابند، اختالف اساسی که برجام و مسائل هسته

جمهوری اسالمی جزئی از آن است يعنی 
اختالفات جمهوری اسالمی با دولت آمريکا و 

ای بر سر مسائل تسليحاتی و  های منطقه قدرت
. جای خود باقی خواهد ماند ای ، به سياسی منطقه

ای  که اين مسئله حل نشود، نزاع هسته تا وقتی
جمهوری اسالمی الينحل باقی خواهد ماند و به 

 . اشکال ديگر رخ خواهد داد
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های  دولتی، تبعيض و نابرابری و تحقير، آسيب

فروشی و اعتياد و  اجتماعی از جمله تن
های روانی در ميان زنان  خانمانی و آسيب بی

 .است
های  از آن جايی که در جامعه هيچ ديواری جنبش

کند، نقض حقوق هر  اجتماعی را از هم جدا نمی
ايست بر نقض   های اجتماعی مقدمه يک از گروه

هيچ گروه .  های اجتماعی حقوق تمامی گروه
ای دست يابد و  تواند به حقوق ويژه اجتماعی نمی

 .ها سايرين محروم از آن
پس از صدور فرمان حجاب اجباری، بسياری آن 

اهميت جلوه دادند و اهميت  بی"  ای تکه پارچه"را 
اين فرمان در حمله به يکی از حقوق بنيادين 

اما .  زنان، يعنی حق انتخاب پوشش را درنيافتند
ديری نگذشت که در پی اولين حمله، رگبار 

حمالتی که به .  حمالت به حقوق زنان آغاز گشت
های  گير تمامی گروه زنان هم محدود نماند و دامن

اجتماعی شد و به تمامی دستاوردهای دمکراتيک 
 .انقالب تسری يافت

بديهی است مجموعه اين شرايط زنان را به 
واکنش واداشته است؛ نه با خزيدن به پستوی 

زنان .  ها بلکه با پيوستن به صف اول مبارزه خانه
اند که بدون  ايران با تجربه زيستی خود دريافته

توانند به  مشارکت فعال در مبارزات عمومی نمی
چرا که آنان يک بار .  های خود دست يابند خواسته

های کارگر و  به عنوان عضوی از توده
زحمتکش در معرض استثمار و فقر و فالکت 

داری قرار دارند، يک بار  ناشی از نظام سرمايه
به عنوان زن در معرض ستم جنسيتی و رژيم 

 . حاکم دينی
چنان پيشقراوالن مبارزه با رژيم  پس زنان هم

جمهوری اسالمی خواهند ماند،  خواه رژيم با 
شمشير آخته به مقابله با آنان رود خواه با 

آنان تا سرنگونی اين رژيم .  های فرهنگی نيرنگ
های  يابی تمام توده ستيز و دست ضدبشری و زن

کارگر و زحمتکش به آزادی و رفاه اين سنگر را 
اگر اين رژيم در چهل و اندی . ترک نخواهند کرد

سال نتوانسته آنان را مهار کند، در چند صباح 
. بازمانده از عمر خود نيز نخواهد توانست

رژيم نيز تنها "  فرهنگی و سخت و نرم"اقدامات 
ورتر و عزم آنان را استوارتر  خشم آنان را شعله

 .خواهد کرد
 

و به روی زنان شمشير کشيده است؟ چه شده 
مديران کل امور زنان و "است که خطاب به 

نظارت، پايش و "فرمان "  ها خانواده استانداری
امنيتی در   –آرايی نظامی  يعنی صف"  بسيج

 کند؟ برابر زنان را صادر می
پاسخ را بايد به ويژه در تحوالت سياسی ساليان  

در جريان اعتراضات سراسری دی .  اخير يافت
، زنان برای نخستين بار پس از تظاهرات ٩۶ماه 
دختران "های اوليه بعد از انقالب، با پديده  ماه

مقاومت عليه حجاب اجباری را "  خيابان انقالب
از کنشی فردی به کنشی اجتماعی بدل کرده و 

" مبارزه عليه حجاب اجباری"مقاومت را به 
همچنين حضور زنان در .  فرارويانيدند

اعتراضات عمومی چندان نمود بارزی يافت که 
داری و  ميدان"برخی سران رژيم از نقش 

زنان در اعتراضات "  رهبری"و "  داری ميان
هرچند رژيم بر .  ابراز تعجب و هراس کردند

احضار، تهديد، آزار و شکنجه جسمی و روانی و 
صدور احکام سنگين جزايی افزود، اما نه تنها 

های اعتراضی کاهش  مشارکت زنان در جنبش
اکنون در تمامی .  نيافت، بلکه بر آن افزوده شد

ای و اعتراضات موسوم به  اعتراضات توده
. با حضور گسترده زنان روبروييم"  مطالباتی"

در اعتراضات دانشجويی، در تجمعات معلمان و 
بازنشستگان و کارگران، در تجمعات 

ها در اعتراضات  باختگان، در شرکت خانواده مال
و اعتصابات کارگری، در قيام تشنگان در 
خوزستان، در قيام آب در اصفهان و چهارمحال 
بختياری، در جريان دادخواهی مادران 

اين .  باختگان و بسياری از اعتراضات ديگر جان
است علت هراس سردار سپاه و وزير کشور 

گرچه .  حوزه زنان"  تهديدهای"کابينه رئيسی از 
های جمهوری اسالمی  تمام مردم ايران از سياست

اند، اين آسيب در مورد زنان دو چندان  آسيب ديده
های  است، يک بار به علت تعلق طبقاتی به توده

کارگر و زحمتکش و بار ديگر به علت جنسيت 
تمام آمارهای رسمی رژيم حاکی از نرخ .  خود

باالی بيکاری، فقر، تجربه خشونت خانگی و 

آن، پس راندن جامعه به اعماق قرون وسطا 
 . نداشت

گرچه يکی از داليل رويارويی خمينی با رژيم 
پهلوی در دهه چهل مخالفت با حق رأی زنان 

جامعه چندان تغيير کرده بود  ۵٧بود، اما در سال 
های اقتصادی، سياسی  و حضور زنان در عرصه

و اجتماعی چنان متعارف شده بود که خمينی 
چون رژيم طالبان در افغانستان،  جرأت نيافت هم

های  ی زنان از عرصه فرمان حذف يکباره
اما .  سياسی، اجتماعی و اقتصادی را صادر کند

، يکی "جامعه اسالمی"همچنان در سودای ايجاد 
های خود عليه زنان را صادر  از اولين فرمان

مقاومت و اعتراضات زنان عليه فرمان .  کرد
، رژيم نوپای اسالمی را موقتاً "حجاب اجباری"

نشينی واداشت، اما از پيگيری آن  به عقب
حجاب "زنان ناچار به انتخاب ميان .  بازنداشت

حجاب به  ورود زنان بی.  و اخراج شدند"  اجباری
ها و حتا  ادارات و مؤسسات و مدارس و دانشگاه

اللهی با  اوباش حزب.  ها ممنوع شد فروشگاه
ها به جان زنان  چماق و تيغ و چاقو در خيابان

افتادند و بگير و ببندها زنان را واداشت به حجاب 
تن دهند، اما باز هم نه حجاب مطلوب رژيم 

از همان روزها بود که مقاومت زنان .  اسالمی
گرچه عدم پذيرش حجاب اجباری يکی .  آغاز شد

از مظاهر مقاومت زنان در برابر اسالميزه 
در .  کردن جامعه بود، اما محدود به آن نبود

های رفته، زنان سرسختانه در عرصه  تمامی سال
اشتغال و تحصيل و ورزش و فرهنگ و هنر 

ستيزانه مقاومت  در برابر قوانين زن.  ماندند
از شأن انسانی خود دفاع کردند و به ايفای . کردند

نقش فرودست تن ندادند و قوانين و مقررات دينی 
 . عرفی و شرعی رژيم را به مضحکه گرفتند

" از ناحيه زنان"وحيدی که آگاه است قرار نيست 
موفقيتی نصيب جمهوری اسالمی شود، اکنون 

ها و تقالی ناموفق  دهه پس از سياست ۴بيش از 
" جايگاه شايسته اسالمی"برای راندن زنان به 

 –ها، هنوز اين عنصر نظامی  يعنی کنج خانه
انديشی به طور  های هم تشکيل شبکه"امنيتی بر 

ترکيبی از کار "و "  ، لزوم کار فرهنگی"ويژه
" سخت و نرم، اجبار و اختيار و الزام و تمايل

گويا رژيم در .  کند جهت مقابله با زنان تأکيد می
ها،  در طول دهه.  ها جز اين کرده است اين سال

رژيم جمهوری اسالمی از توسل به هيچ ابزاری 
جايگاه اسالمی شايسته "برای راندن زنان به 

سال به سال بر قوانين و .  است  دريغ نکرده"  زن
ستيزانه افزوده است؛ بسياری از  های زن بخشنامه

حقوق زنان را سلب کرده است؛ عرصه کار و 
است؛   تر کرده و تنگ   تحصيل را بر زنان تنگ

تمام ابزارهای تبليغاتی را برای تثبيت نقش 
فرودست زنان به کار گرفته است؛ نقش واقعی 

" مادری و همسری"زن در نظام اسالمی، يعنی 
را در منابر و مراسم مذهبی جار زده است؛ 

برگزار کرده "  فرهنگی"های  نشست و همايش
است؛ با سرکوب و بگير و ببند، 

های ارشاد، بازداشت، شالق و  اسيدپاشی،گشت
پس .  کند"  ارشاد"زندان کوشيده است زنان را 

چه شده است که وزير کشور بار ديگر بر اهميت  
کند  تأکيد می"  ترکيب کار فرهنگی، سخت و نرم"

 زنان، پيشقراوالن مبارزه با جمهوری اسالمی
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 های خالی کارگران و زحمتکشان چنگ انداختن بر سفره
فروش دالر به دست بياورد و بتواند بخشی از 
بحران مالی خود را که از مرز ورشکستگی نيز 

اين يک نمونه .  فراتر رفته است، تخفيف دهد
کامال روشن و واضح است که چگونه دولت با 

های خود به افزايش نرخ تورم و در نتيجه  سياست
کاهش قدرت خريد مردم و در نهايت تعميق رکود 

 .زند اقتصادی دامن می
در اقتصاد کشوری که شديدا به واردات کاالهای 

آالت  ای، مواد اوليه و ماشين تمام شده، واسطه
وابسته است، باال رفتن نرخ تسعير ارز حاصل 
از فروش نفت و ديگر مشتقات آن، به طور 

 .گذارد طبيعی بر بهای ساير کاالها نيز تاثير می
جعفر قادری از اعضای کميسيون برنامه و 
بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی 

از افزايش سهم نفت در )  آذر ٢٠شنبه " (تسنيم"
هزار ميليارد تومان به حدود  ٢٣٠بودجه از 

هزار ميليارد تومان در سال آينده خبر داد و  ۴٠٠
هزار  ٢٠٠ميليون و  ١صادرات روزانه : "گفت

دالر و  ۶٠بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه 
هزار تومان در بودجه سال  ٢٣قيمت هر دالر 

چنين از  وی هم".  آينده در نظر گرفته شده است
محاسبه حقوق گمرکی کاالهای وارداتی براساس 
نرخ دالر در سامانه مبادله الکترونيکی خبر داد 
که به معنای افزايش بهای تمام شده کاالهای 

 ٧٠چنين از افزايش  او هم.  وارداتی خواهد بود
درصدی درآمد دولت از ماليات در سال آينده 

ها، يعنی افزايش بهای  ی اين افزايش همه.  خبر داد
تسعير دالر، حقوق گمرکی و ماليات، با توجه به 
ساختار اقتصاد ايران و دولت مستقر، با افزايش 
شديد تورم تماما بر دوش کارگران و زحمتشکان 

قدر روشن است که حتا  موضوع آن.  خواهد افتاد
اقتصاددانان وابسته به قدرت نيز به آن اعتراف 
کرده و نسبت به نتايج اجتماعی و سياسی آن 

: مرتضی افقه در اين رابطه گفت.  اند هشدار داده
تومانی از سبد  ۴٢٠٠در صورت حذف ارز "

خانوار مردم، شرايط معيشتی مردم بدتر خواهد 
شد چراکه دولت نشان داده به دليل ناکارآمدی 
سيستم اجرايی و مديريتی، در قسمت اول که 

کند اما در  ها است موفق عمل می افزايش قيمت
مرحله دوم و مهم که باز توزيع اقالم و کاال 

 ".باشد  تواند مديريت داشته است، نمی
. يکی ديگر از نکات مهم بودجه، کسری آن است

در ارتباط  ١۴٠١ارقام اعالم شده در بودجه سال 
ست که تنها بر روی  با بخش درآمدها ارقامی

. ها نامعلوم است کاغذ است و ميزان تحقق آن
بويژه درآمدهای نفتی که در صورت عدم رفع 

جاری به ميزان بسيار زيادی  ها مانند سال تحريم
 .تحقق پيدا نخواهد کرد

بودجه ارائه شده از سوی کابينه رئيسی هيچ 
ی هياهوها که دروغ  رغم همه به(تفاوتی 

با بودجه )  شان از همان ابتدا آشکار بود بودن
ای که وقتی  همان بودجه.  کابينه روحانی ندارد

کابينه روحانی به مجلس داد، همين نمايندگان 
مجلس حتا گفتند اين بودجه برای ساقط کردن 

اما امروز .  نظام است و کليات آن را رد کردند
ها به  های وابسته به آن افراد و رسانه  همان

 .اند پرداخته ١۴٠١تعريف و تمجيد از بودجه 
سقف بودجه عمومی که حسن روحانی برای سال 

به مجلس داده بود با افزايش شديد نسبت  ١۴٠٠
هزار ميليارد تومان  ۴٨۴که  ٩٩به بودجه سال 

آن واقعيت زندگی مردم، يعنی افزايش روزانه 
های خالی کارگران و زحمتکشان  تورم و سفره

 .قرار دارد
کار به جايی رسيده است که مرتضی افقه 

وگوبا خبرگزاری  اقتصاددان حکومتی نيز درگفت
"گويد می"  ايلنا"دولتی  امروز ديگر درآمد : 

برای بخشی از مردم حتا کفاف خريد مواد غذايی 
کاالهايی مانند مسکن يا ساير ...  دهد را نمی بقا

ها است که از  ملزومات افزايش رفاه مردم سال
 ".قدرت خريد انبوه مردم خارج شده است

های اقتصادی نيز حاکی از آن است  تمام واقعيت
تورمی   –که با گذر زمان بحران اقتصادی رکود 

يابد، بحرانی که  با سرعتی بيش از قبل تعميق می
بار آن از سوی طبقه حاکم بر دوش کارگران و 

هم در شرايطی  آن.  زحمتکشان گذاشته شده است
که اقليتی بسيار ناچيز با غارت زندگی و 

های  ديدگان جامعه، به ثروت رنج ستم دست
 .اند ای دست يافته افسانه

وقتی ابراهيم رئيسی نفر دوم حکومت اسالمی 
روزی  تالش شبانه"علت باال رفتن نرخ دالر را 

خواهند  داند که می می"  ای در داخل و خارج عده
مذاکرات احيای برجام را به اقتصاد گره زده و "

، دو "های خود را به ملت تحميل کنند خوا ست
يا او چيزی از اقتصاد .  تواند داشته باشد علت می

زند،  که خود را به نفهمی می فهمد يا آن نمی
کاری که تمامی روسا و مقامات جمهوری  همان

حسن روحانی نيز .  اند اسالمی تا امروز کرده
بارها از چنين ادبياتی در توجيه گرانی و باال 
رفتن بهای دالر استفاده کرده بود و سخنان 
رئيسی تقليد از روسای جمهور سابق حکومت از 

البته دليل آن نيز .  جمله حسن روحانی است
جمهوری اسالمی برای اين :  آشکار است

معضالت اقتصادی که نظم موجود عامل بوجود 
 .ها هستند، پاسخی ندارد آمدن آن

پوشيده نيست که علت اصلی باال رفتن نرخ دالر 
در واقع کاهش ارزش لایر است که در اثر 
صدور اسکناس بی پشتوانه مدام ارزش خود را 

دهد، از جمله در برابر ارزهای  از دست می
خارجی و اگر با امنيتی اعالم کردن خريد و 

شد جلوی افزايش بهای دالر را  فروش ارز می
که در سال  ۵٧تومانی سال  ٧گرفت، دالر

 ٢٢تومان شده بود، با رشدی  ١۴۵تازه  ١٣٧٠
 . رسيد هزار تومان نمی ٣١هزار درصدی به 

و  ٣که  دولت ابتدا مذبوحانه تالش کرد با بيان اين
های بلوکه شده آزاد شده  نيم ميليارد دالر از پول

است، جلوی افزايش بهای دالر را بگيرد، اما 
وقتی موفق نشد، با ابزار چماق وارد ماجرا شد و 
همراه با آن سعی کرد با هياهو و جعل اخبار 
مذاکرات وين از سرعت افزايش بهای دالر 

طور که گفته شد، مساله کاهش  اما همان.  بکاهد
ارزش لایر به دليل افزايش مداوم نرخ تورم است 
و طبيعتا بهای دالر نيز از اين موضوع مستثنا 

شود با چماق تا ابد مانع افزايش  نيست و نمی
 .بهای آن شد

تومان در  ۵٣٠٠وقتی نرخ تسعير دالر از 
هزار تومان در بودجه  ٢٣، به ٩٩بودجه سال 

ست که بهای دالر  رسد، طبيعی می ١۴٠١سال 
اما چرا دولت .  در بازار آزاد نيز افزايش پيدا کند

 ٢٣نرخ تسعير دالر در بودجه سال آينده را به 
برای آن که پول بيشتری از !  هزار تومان رساند؟

. هزار ميليارد تومان تعيين شده بود ٩٣٠بود، 
نمايندگان مجلس به رياست قاليباف فرياد 

. درصد کسری دارد ۵٠برآوردند که اين بودجه 
اما خود مجلس به رياست قاليباف بعدا سقف 

هزار ميليارد تومان  ٣۵٠بودجه عمومی را با 
!!! هزار ميليارد تومان رساند ١٢٨٠افزايش به 

ای که مجلس تصويب کرد يکی از  بودجه
هايی بود که به تصويب مجلس  ترين بودجه رانتی

بيشترين .  در طول ساليان گذشته رسيده بود
افزايش بودجه نيز شامل نهادهای مذهبی، نظامی 
و ديگر نهادهای حکومتی از جمله همين مجلس 

درصد مجددا  ۶۵شده بود که بودجه خود را 
 .افزايش داده بود

که  ١۴٠١حال سقف بودجه عمومی برای سال 
هزار  ١۵٠٠کابينه رئيسی ارائه کرده است به 

يعنی افزايش مجدد .  ميليارد تومان رسيده است
طور واقعی  هم در شرايطی که به سقف بودجه، آن

منبع جديدی به منابع درآمدی دولت اضافه نشده 
فراموش نکنيم که از ابراهيم رئيسی گرفته .  است

تا رئيس سازمان برنامه و بودجه و ديگر مقامات 
اند که  کابينه و مجلس همگی فغان برآورده

وضعيت کنونی اقتصادی محصول کار کابينه 
روحانی است که کسری بودجه بااليی را به 

از اين هم البته !!  تحميل کرده بود"  دولت"
مصوب همين  ١۴٠٠بگذريم که بودجه سال 

 !!مجلس است
انداز تورمی  اما با اين حال و با توجه به چشم

های حاکم بر  بدتر از سال جاری که سياست
کند، در همين  بودجه نيز آن را به عيان آشکار می

بودجه شاهد حداقل افزايش حقوق کارکنان دولت 
از جمله معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان 

 .جامعه هستيم
در حالی که به اعتراف حتا مرکز آمار جمهوری 

های زندگی يک خانوار از ده  اسالمی هزينه
ميليون تومان گذشته است و البته رقم واقعی دو 
برابر اين رقم است، به مستمری بازنشستگان 

هزار و  ۵٣٣تنها سه درصد همراه با رقم ثابت 
. يعنی هيچ!!!  تومان قرار است اضافه شود ٨٠٠

 ۴حداقل حقوق به !!!  هيچ به معنای کامل کلمه
ميليون و پانصد هزار تومان رسيده است و 

 ۴توان با  کس نيست که بگويد چگونه می هيچ
های زندگی را  ميليون و پانصد هزار تومان هزينه

تامين کرد آن هم در حالی که  ١۴٠١در سال 
نيز اين رقم حتا براساس  ١۴٠٠برای سال 

خانه "برآورد کميته دستمزد تشکل دولتی 
(کارگر ) تر از رقم واقعی است که بسيار پايين" 

های زندگی را  درصد هزينه ٣۵تواند  تنها می
ميليون يا بيشتر  ۵کسانی که .  گو باشد جواب

گيرند بايد ماليات نيز بپردازند و سقف  حقوق می
گيرند  ميليون می ٨افزايش حقوق برای کسانی که 

گاه خبرگزاری فاشيستی  آن.  تنها ده درصد است
: نويسد تسنيم با وقاحت محض با تيتر درشت می

افزايش عدالت در حقوق و مزايای پرداختی به "
 "!!کارکنان

آری اين عدالت در حکومت اسالمی است، 
سال کار و  ٣٠بعد از !! حکومت دزدان و فاسدان
اکثريت بسيار .  ور بودن زحمت در فقر غوطه

بزرگ بازنشستگان، معلمان و ديگر کارکنان 
زحمتکش دولت که بار ارائه خدمات مفيد و 

کشند در فقر  ضروری به مردم را بر دوش می
های جمهوری  برند و رسانه مطلق بسر می

شرمانه از  بدستان مزدورشان بی اسالمی و قلم
 .نويسند عدالت می
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١از صفحه   

 تيغ کرونا بر گلوی نازک دانش آموزان
ابتدای مهرماه تا اواسط آذر ماه امسال به کرونا مبتال  

در استان مازنداران نيز خبرهای ضد و  .  شده اند 
نقيضی از شيوع کرونا در مدارس انتشار يافته  

عليرضا سعيدپور، مدير کل آموزش و  .  است 
پرورش استان مازندان با تاکيد بر اينکه دانشگاه  

تا  :  تعداد مبتاليان را به ما اعالم نمی کند، گفته است 
دانش آموز در دو    ١١ کنون به طور رسمی تعداد  

شهرستان تنکابن و رامسر به کرونا مبتال شده اند و  
دانش آموز    ٣۵ به طور غير رسمی نيز ما از ابتالی  

اين اظهارات او البته  .  در سطح استان باخبر شده ايم 
با واکنش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مواجه شد  
و قاسم اويس، سرپرست معاونت بهداشتی درمانی  
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در پاسخ به سخنان  
مدير کل آموزش و پرورش اين استان مبنی بر  
اينکه دانشگاه اطالعات دانش آموزان مبتال به کرونا  

متوليان  :  را در اختيارشان قرار نمی دهد، گفت 
آموزشی خودشان در مدارس حضور دارند و می  

] کرونا [توانند اطالعات دانش آموزانی که عالئم  
دارند را کنترل و تعداد دانش آموزان مبتال را  

 ". استخراج کنند 
اين حجم از اخبار شيوع ويروس کرونا در مدارس  
ايران در شرايطی انتشار يافته است که اکنون جهان  
با شيوع گونه بسيار پيشرفته تری از سويه دلتا  

که  "  اوميکرون "گونه ای به نام  .  مواجه است 
سرعت انتقال و ميزان مرگ و مير آن بسيار فراتر  

گونه ای که هيچ مرزی به  .  از گونه های پيشين است 
لحاظ سنی نمی شناسد، کودکان نزديک ترين هدف  
آن هستند و آنگونه که گفته می شود، از رگ گردن  

 . نيز به کودکان نزديکتر است 
اگرچه پيش از  "  اوميکرون "ويروس جهش يافته  

هرجايی در آفريقای جنوبی شناسايی شد، اما نشانه  
های آن اکنون در ترکيه، روسيه و ديگر کشورهای  

جمهوری اسالمی اما  .  اروپايی هم مشاهده شده است 
به  "  اوميکرون "تاکنون از اعالم رسمی ورود  

عدم پذيرش و اعالم  .  کشور خودداری کرده است 
رسمی ورود کرونای پيشرفته به ايران، ادامه همان  
سياست کتمان سازی جمهوری اسالمی در عدم  
پذيرش ويروس کرونا در ماه های اوليه ورود و  

اکنون نيز که  .  شيوع اين بيماری به ايران است 
کشورهای اروپايی و ديگر کشورهای پشيرفته  

به صف شده اند،  "  اوميکرون "جهان در مقابله با  
هيئت حاکمه ايران اما در مقابله با ويروس بسيار  

، همان سياست انکار و کتمان  "اوميکرون "پيشرفته  
سياستی که با کاهش  .  اوليه را در پيش گرفته است 

اعالم آمار دانش آموزان مبتال به کرونا و کم خطر  
جلوه دادن شرايط وخامت بار موجود در مدارس  
ايران، مستقيم و غير مستقيم تالش دارد تا دانش  

 . آموزان را به مسلخ کرونا بفرستد 
تاکيد وزارت آموزش و پرورش به بازگشايی  
مدارس و اصرار بر حضور علنی دانش آموزان در  
کالس های درس، آنهم در وضعيتی که فاکت های  

در  "  اوميکرون "متعددی از وجود کرونای پيشرفته  
مدارس ايران خبر می دهند، به معنای کشيدن تيغ  
. برنده کرونا بر گلوی کودکان و دانش آموزان است 

دانش آموزانی که هر بامداد با اميد از خانه بيرون  
می آيند، راهی کالس های درس می شوند، اما با  
گلوی فشرده از عفونت ويروس کرونا به خانه باز  

 . می گردند 
اجرای اين سياست جنايتکارانه رژيم را که پيشبرد  
آن با کم خطر جلوه دادن شرايط کرونايی در  

مدارس دنبال می شود، به روشنی می توان در  
محسن منصوری، در  .  سخنان استاندار تهران ديد 

همان شرايطی که از ابتالی حدود دو هزار دانش  
آموز در استان تهران  طی دو هفته اول آذر ماه خبر  

"می دهد، با بی مسئوليتی اعالم کرده است  اين  : 
ميزان با جمعيت دانش آموزان استان عدد بااليی  
نيست، لذا نبايد طوری آمار را بيان کنيم که باعث  
نگرانی مردم باشد، ولی قرار شد مسئله بررسی  
شود و اگر نگرانی وجود داشت تصميم جديدی  

برای اين مسئوالن بی درد و  !  عجبا ".  اعمال شود 
بی خيال نسبت به جان و سالمت دانش آموزان،  
حتی ابتالی دو هزار دانش آموز به ويروس مرگبار  

حتی اعالم چنين رقم  .  کرونا هم عدد بااليی نيست 
بااليی از ابتالی دانش آموزان در سطح مدارس  
استان تهران، آنهم طی دو هفته باعث نگرانی  
استاندار تهران و ديگر مسئوالن استانی هم نشده  

و اين بی خيالی آنان البته جای تعجبی هم  .  است 
 . ندارد 

برای جمهوری اسالمی و مسئوالن آن که مردم را  
به صورت روزانه کشتار می کنند، برای استانداران  
و فرمانداران و نيروهای سرکوبگر رژيم که در هر  
اعتراض مسالمت آميزی دستور شليک گلوله و تير  
و گاز اشک آور را به سوی مردم معترض صادر  
می کنند، طبيعی است که بی توجهی آنان نسبت به  
جان و سالمت دانش آموزان هم چيز عجيب و  

استاندار تهران و ديگر مسئوالن  .  غريبی نباشد 
مقابله با کرونا با چنين بی تفاوتی نسبت به جان و  
زندگی دانش آموزان، حتما منتظرند وقتی خبر  
مرگ و مير آنان در جامعه بازتاب يافت، آنوقت  
يکی پس از ديگری به ميدان بيايند و با جار و  

 .جنجال هوار بکشند، کی بود کی بود، من نبودم 
در واقع، همانگونه که انتشار آمار جعلی، دروغين  
و اعالم تعداد غير واقعی ميزان مبتاليان و کشته  
شدگان کرونا در ايران طی دو سال برای جمهوری  
اسالمی يک روال عادی بوده است، اکنون اجرای  
همان سياست در مدارس ايران نيز به امری معمول  

پيشبرد اين سياست  .  برای آنان تبديل شده است 
جنايت کارانه که از همان ابتدای ورود کرونا به  

شروع شده بود،  "  ايمن سازی گله ای "ايران با هدف  
بعدها با اعالم ممنوعيت ورود واکسن های معتبر و  
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی نظير فايزر و  
. ُمدرنا و استرازنکا توسط خامنه ای شدت يافت 

نتيجه بالفصل اجرای سياست ايمنی جمعی رژيم  
هزار نفر    ۴٠٠ ماه گذشته، کشتار دست کم    ٢٢ طی  

هزار نفر از توده    ۴٠٠ .  از مردم ايران بوده است 
های زحمتکش مردم ايران که بی محابا قربانی  
تصميمات مرگبار خامنه ای و دولت ايران در  

سياستی که اين روزها بر  .  مواجهه با کرونا شدند 
مدارس ايران و بر سر دانش آموزان کشور سايه  

 . افکنده است 
بر کسی پوشيده نيست، که تعطيلی کامل مدارس  
حضوری و فراهم کردن رايگان همه امکانات و  
ابزارهای آموزش مجازی از طرف دولت، اولين  
شرط الزم برای در امان نگه داشته دانش آموزان  

" اوميکرون "از رفتن به مسلخ کرونای پيشرفته  
ويروس جهش يافته ای که خطر سرايت آن به  .  است 

کودکان و دانش آموزان سريعتر از گونه های پيشين  
است و سرعت انتقال و مرگ و مير آن نيز در  
مقايسه با گونه های اوليه کرونا چند برابر بيشتر  

با خواست و مطالبه تعطيلی کامل مدارس  .  است 
برخيزيم  "  اوميکرون "حضوری به مقابله با کرونای  

و نگذاريم تيغ آخته کرونا بر گلوی نازک دانش  
 . دآموزان کشيده شو 

 
 

ايجاد شد،عمال جوانان بيشتری قربانی  "  سويه دلتا "
 .مسلخ کرونا شدند 

با گذشت زمان و پس از اوج گيری موج پنجم کرونا  
در ايران، اکنون مدتی است انتقال ويروس کرونا از  
مدار جوانان هم عبور کرده و زنگ خطر گسترش  
ابتال و شيوع آن در ميان دانش آموزان دبستانی نيز  

با شروع فصل پاييز و در پی  .  به صدا در آمده است 
دستور العمل جنايت کارانه وزارت آموزش و  
پرورش مبنی بر بازگشايی مدارس و حضور دانش  
آموزان در کالس های درس، گردش چرخه  
ويروس کرونا در ميان کودکان و دانش آموزان هم  
شتاب گرفت و اکنون اخبار ابتالی دانش آموزان به  
ويروس کرونا در رسانه های کشور بازتاب علنی  

بارزترين نمونه آن، انتشار خبر دو  .  پيدا کرده است 
هزار دانش آموز کرونايی در استان تهران است که  
فقط در دو هفته گذشته به اين ويروس کشنده مبتال  

 . شده اند 
آذر، استاندار تهران با اعالم اينکه    ١۵ روز دوشنبه  

حدود دو هزار دانش آموز در استان تهران به کرونا  
مبتال شده اند، به طور ضمنی و غير مستقيم از  

در  "  اوميکرون "حضور سويه پيشرفته کرونا به نام  
محسن منصوری، همزمان با اعالم  .  ايران خبر داد 

خبر ابتالی دو هزار دانش آموز استان تهران به  
"کرونا در مورد کنترل مرزها گفت  در برخی از  : 

کشورهای همسايه مانند روسيه و ترکيه که آمار  
کرونايی بااليی دارند، نياز به کنترل بيشتر مرزها  

بايد برای عدم ورود مسافران خارجی  ...  است 
محتمل به ابتالی سويه اوميکرون، به ويژه از  
کشورهای آفريقای جنوبی، نظارت های خود را در  

 ". مبادی مرزی افزايش دهيم 
شيوع کرونا در مدارس البته صرفا به استان تهران  
محدود نبوده و طی ماه های گذشته دانش آموزان  
مناطق ديگری نيز نظير شهرستان طارم، بوير احمد  

رئيس  .  و استان مازندران نيز به کرونا مبتال شده اند 
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان چند روز پيش  
از ابتالی گسترده دانش آموزان شهرستان طارم به  

پرويز قزلباش، روز سه شنبه  .  خبر داد   ١٩ -کوويد 
آذر، در ستاد استانی پيشگيری و مقابله با    ١۶ 

  ١٠٠ به ازای جمعيت  : "کرونای استان زنجان گفت 
آذر ماه امسال،    ١۵ هزار نفری، از اول مهرماه تا  

 -دانش آموز در شهرستان طارم به کوويد   ١۵٩١ 
او، همچنين با اشاره به رهگيری  ".  مبتال شده اند   ١٩ 

"بيماران کرونا مثبت در استان زنجان گفت  روند  : 
مرگ و مير متناسب با کاهش بستری مثبت نيست و  
همانظور که می دانيد فوتی ها با دو ماه تاخير خود  

رئيس دانشگاه علوم پزشکی  ".  را نشان می دهند 
استان زنجان همچنين با بيان اينکه افرادی که  
واکسن دريافت نکرده اند، حجم قابل توجه ای را در  
اين استان به خود اختصاص داده اند، از عدم  
رعايت پروتکل های بهداشتی در اين استان خبر داد  

در رابطه با رعايت پروتکل های بهداشتی  :  و گفت 
 .در استان زنجان شاهد وضعيت خوبی نيستيم 

عالوه بر تهران و زنجان، دانش آموزان شهرستان  
بوير احمد نيز از ابتال به شيوع کرونا در امان نبوده  
و خبرها حاکی از آن است که طی دو ماه گذشته در  
اين شهرستان نيز دانش آموزان زيادی به کرونا  

دمحم يزدان پناه، مدير مرکز بهداشت  .  مبتال شده اند 
دانش آموز به    ۴٠٠ شهرستان بويراحمد از ابتالی  

به  .  ويروس کرونا در اين شهرستان خبر داده است 
گفته او، اين تعداد از دانش آموزان، جملگی از  
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در شرايطی که نوع کار، .  کنند پايين کار می
مهارت و سابقه يکسانی با کارگران قرارداد 

ها  مستقيم و دائمی دارند اما مزد و مزايای آن
يکسان نيست و در بهترين حالت دريافتی اين 
کارگران از نصف دريافتی کارگرقرارداد دائمی 

کارگران توزيع برق که از اين .  کند تجاوز نمی
برند برای تبديل  شدت رنج می تبعيض آشکار به

وضعيت شغلی خود بارها دست به اعتراض و 
تجمع زده و خواهان استخدام رسمی و 

در فروردين سال .  اند ها شده سازی حقوق همسان
جاری نيز صدها تن از کارگران توزيع برق از 

های مختلف کشور در برابر  شهرها و استان
مجلس تجمع کردند و با در دست گرفتن 
پالکاردهای گوناگون ازجمله پالکاردی که بر 

" ما کارگريم برده نيستيم"  شده بود روی آن نوشته
های  خواهان استخدام رسمی و قطع دست شرکت

افزون بر اعتراضات سال .پيمانکاری شدند
،  ١۴جاری، کارگران توزيع برق در روزهای 

تجمع  ٣اسفند سال گذشته نيز  ٢۶، و  ١٩
ها در مقابل  اعتراضی مشابه با همين خواست

عالوه بر تجمعات همزمان .مجلس برپا کردند
اعتراضی در تهران، کارگران و کارکنان توزيع 

ها ازجمله استان گلستان نيز  برق در سطح استان
برای تبديل وضعيت شغلی خود تجمعات 

رغم مبارزات و  به.  اند اعتراضی  برپا نموده
اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران توزيع برق 

های پوشالی، هيچ  اما وزارت نيرو جز وعده
اقدامی برای پايان سرگردانی و بالتکليفی اين 

ها انجام نداده  کارگران  و استخدام رسمی آن
 .است

های پيمانکاری  بيش از دو دهه است که شرکت
اند و  در تمام صنايع ازجمله در صنعت برق فعال

با تحميل بی حقوقی مفرط و شرايط شبه 
شدت استثمار  داری، کارگران  را به برده
ها  اعتراضات مکرر و روبه تزايد ده.کنند می

ها، دولت را  هزار کارگر تحت پوشش اين شرکت
اليحه دائمی شدن "ای تحت عنوان  واداشت اليحه

را به مجلس "  قانون مديريت خدمات  کشوری
هايی درزمينٔه  همزمان با آن، وعده.  ببرد

دهی و تبديل وضعيت اين نيروها داده  سازمان
به تصويب مجلس  ٩۶اين قانون در اسفند .  شد

رسيد اما در عمل روی کاغذ ماند و گرهی از 
مشکالت اين گروه بسيار بزرگ کارگران باز 

هاست که وزارت نيرو، بخش زيادی  سال.  نکرد
های پيمانکاری  از وظايف خود را به شرکت

هاست که کارگران برق  واگذار نموده و سال
برای تبديل وضعيت شغلی خود تالش و مبارزه 

سياست وزارت نيرو در قبال اين نيروها .  کنند می
چندان دور چنين بود که هرساله تعداد  درگذشته نه

های  اندکی از نيروهای مشغول به کار در شرکت
وابسته به خود در بخش صنعت برق را از طريق 

اما از .  کرد آزمون، تبديل وضعيت و استخدام می
با تشديد .  اجرای اين سياست متوقف شد ٩۶سال 

اعتراضات و گسترش تجمعات اعتراضی 
کارگران برق، وزارت نيرو در ارديبهشت سال 

ای اعالم کرد کليه نيروهای شرکتی  طی نامه ٩٩
و حجمی مشغول به کار در صنعت برق ظرف 

. سه سال بايد تعيين وضعيت و تعيين تکليف شوند
به دنبال آن، تبديل وضعيت اين کارگران به 

اين .  آزمون تعيين صالحيت علمی مشروط شد
سياست، اعتراض شديد کارگران را در پی داشته 

افزون بر اعتراض کارگران نسبت به ابهام .  است
و ناروشی و عدم شفافيت آزمون و نيز 

بازی در جريان برگزاری اين  نظر و پارتی اعمال
ها که همگان از نزديک شاهد آن  نوع آزمون

کل اين  اند، کارگران توزيع برق نسبت به بوده
سياست اعتراض دارند و استخدام دائمی و رسمی 

 .دانند را حق مسلم خود می
در تمام اعتراضات و تجمعات کارگران توزيع  

تجمع بزرگ و همزمان اين  ۵برق ازجمله 
استخدام دائمی "ماه گذشته،  ١٠کارگران طی 

يکی از شعارهای ثابت و "  حق مسلم ماست
وزارت نيرو در .  ای کارگران بوده است پايه

" ايثارگران"موارد متعددی نيروهای موسوم به 
اين سياست .  را تبديل وضعيت نموده است

همزمان در وزارت نفت ، وزارت نيرو و ساير 
در بودجه سال .  ها درحال اجراست وزارتخانه

نيز موضوع تبديل وضعيت ايثارگران  ١۴٠٠
موردتوجه قرارگرفته و در همين راستا دولت نيز 
شماری از اين گروه از کارگران توزيع برق را 

دولت البته با .  به استخدام دائمی درآورده است
" ايثارگر"تبديل وضعيت برخی از نيروهای 

سعی نموده از اين طريق ميان نيروی کار 
اما .  صنعت برق نفاق و دودستگی ايجاد کند

کارگران تا اين لحظه هوشياری خود را حفظ 
نموده  مخالف هرگونه تبعيض و خواهان رسمی 
شدن تمام کارگران توزيع برق در سراسر کشور 

اين خواست اما جز با اتحاد کارگران و .  هستند
دهی تجمعات و  تشديد مبارزه ازجمله سازمان

. اعتراضات سراسری برآورده نخواهد شد
های همزمان کارگران چندين  تجمعات و اعتراض

های مؤثر  شهر و استان در تهران، يکی از شيوه
مبارزه کارگری است که با تمام توان بايد به آن 

های هرچه بيشتری از  استمرار بخشيد و بخش

ازياد نبريم .  کارگران را به ميدان مبارزه کشاند
که کارگران برق فشارقوی نيز با همين شيوه 
مبارزه و برپائی تجمعات سراسری گسترده 

نشينی وادار  توانستند وزارت نيرو را به عقب
اپراتورهای برق فشارقوی تنها با مبارزات .  کنند

 ٩٠مستمر، متحدانه و همزمان خود در دهه 
توانستند از موانع متعدد عبور کنند و در پرتو 

هايی  پشتکار و جديت مبارزاتی سرانجام موفقيت
نمايندگان مجلس، اعضای .  نيز به دست آورند

ها تالش کردند  کابينه و عوامل ديگر دولتی سال
های تکراری و  های سرخرمن و بحث با وعده

ها را خسته و  فرسايشی با نمايندگان کارگران، آن
. فرسوده کنند و از ادامه مبارزه منصرف سازند

افزون براين، دستگاه سرکوب و امنيتی نيز وارد 
چندين نفر از کارگران فعال و .  موضوع شد

پيشرو برق فشارقوی را بارها مورد ارعاب و 
شورای "  تهديد قرار داده و حتی اعضای 

را که "  هماهنگی اپراتورهای برق فشارقوی
سازمانده اعتراضات و تجمعات همزمان و 

ها  سراسری بودند، به دورترين مناطق در استان
تبعيد کردند تا شايد کارگران را از ادامه مبارزه 

يک از اين اقدامات  اما هيچ.  و اعتراض بازدارند
نتوانست در اراده کارگران برق فشارقوی به 
ادامه مبارزه برای تبديل وضعيت و استخدام 

درست برعکس، تداوم .دائمی خللی وارد سازد
مبارزات کارگران برق فشارقوی و برپايی 
تجمعات سراسری، سرانجام وزارت نيرو را در 

نشينی و صدور  وادار به عقب ٩۶خرداد سال 
ای پيرامون تبديل وضعيت کارگران برق  بخشنامه

ً آنکه کارگران برق .  فشارقوی نمود خصوصا
فشارقوی در آخرين تجمعات خويش مهلتی را 
تعيين نموده و  چنين هشدار دادند چنانچه دولت و 

ها رسيدگی نکنند، دست به  مجلس به خواست آن
های  بايد منتظر خاموشی"اعتصاب خواهند زد و 

 ".گسترده در سراسر کشور باشند
بنابراين بعد از يک سلسله اعتراضات و 
اجتماعات سراسری و پس از هشدار فوق بود که 

اگرچه .  دولت به خواست کارگران توجه نمود
خواست کارگران برق فشارقوی تمام و کمال 
برآورده نشد و هنوز شمار زيادی از اين 

اند، اما در نيمه دوم  کارگران تبديل وضعيت نشده
کارگر برق فشارقوی  ٢٣٠٠بيش از  ٩۶سال 

 .قرارداد دائمی گرفتند
هزاران کارگر توزيع برق ضمن آنکه بايستی 

سوی همکاران خود در برق  دست اتحاد به

 استخدام دائمی خواست فوری هزاران کارگر توزيع برق
٨از صفحه   

٧درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ها،  فشارقوی دراز کنند و با جلب حمايت آن
صفوف خود را يکپارچه و متحد سازند، از 

. تجارب مبارزاتی اين کارگران نيز بايد بياموزند
توان دولت  تنها با اعتراض و مبارزه هست که می

اعتراضات و .  نشينی وادار نمود را به عقب
تجمعات فرا واحدی و سراسری را بايد ادامه و 

ويژه هماهنگ نمودن  تمام شواهد به.  گسترش داد
اعتراض و مبارزه کارگران توزيع برق در 

تجمع  ۵يابی  چندين شهر و استان و سازمان
سراسری در تهران گويای اين واقعيت است که 
به همت کارگران آگاه و پيشرو، تشکل 

ی مبارزات کارگران درميان اين  کننده هماهنگ
يافته  گرفته و قوام بخش از کارگران برق نيز شکل

شورای هماهنگی مبارزات "  اين تشکل  يا .  است
تر  دهی گسترده ، با سازمان"کارگران توزيع برق

تجمعات و اعتراضات سراسری در تهران، قادر 
. نشينی وادار کند است وزارت نيرو را به عقب

پوشيده نيست که با اتحاد و هماهنگی ميان 
کارگران برق فشارقوی و کارگران توزيع برق و 

توان  هايشان، می ارتباط و هماهنگی ميان تشکل
نيروی اعتراض و مبارزه کارگران برق را 

تری را در رشته  دوچندان کرد و مبارزات وسيع
مهم در شرايط کنونی در .  برق سازمان داد

ها و  مرحله نخست تقويت اين تشکل
سازی مبارزات شمار بيشتری از  هماهنگ

دهی اشکال  کارگران  و در مرحله بعد، سازمان
دهی اشکال  با سازمان.  مؤثرتر مبارزه است
دهی  طور مشخص سازمان مؤثرتر مبارزه و به

نشينی  اعتصاب و تعطيل کار، دولت را به عقب
دولت ارتجاعی حاکم تنها زمانی به .  وادار ساخت

ها  دهد و در برابر آن حرف کارگران گوش می
هيچ .  نشيند که به آن مجبور شده باشد عقب می

دولتی را در برابر قدرت متشکل کارگران يارای 
که کارگران برق با اتحاد  وقتی.  مقاومت نيست

محکم صفوف و مبارزه متشکل خود، اعتصابات 
سراسری برق را سازمان دهند، وزارت نيرو نيز 

. راه ديگری جز پذيرش خواست کارگران ندارد
توان  تنها با اعتصابات سراسری است که می

ضربات کاری بر دولت وارد ساخت و گامی به 
استخدام دائمی حق مسلم "  عقب راند و شعار

 .را جامه عمل پوشاند" ماست
 

استخدام دائمی خواست فوری 
 هزاران کارگر توزيع برق

۶از صفحه   

 معلمان استوارتر        
 از پيش به مبارزه برخاسته اند 

 
 

در ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان و در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های 
، معلمان دست به يک اعتصاب سراسری ١۴٠٠آذر  ٢٠صنفی فرهنگيان ايران از صبح امروز شنبه 

آذر هم ادامه  ٢١اين اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان قرار است روز يکشنبه .  دو روزه زده اند
آنان .  در چند ماه گذشته معلمان برای تحقق مطالبات خود به چندين اعتصاب سراسری اقدام کردند. يابد

مطالبات متعددی دارند، اما آنچه در ميان اين مطالبات اصلی و محوری است، همانا اجرای رتبه بندی 
ميليون  ١٣و همسان سازی بر پايه حداقل )  هشتاد درصد حقوق هيئت علمی(شاغالن به صورت کامل 

عالوه بر اين دو خواست محوری، معلمان مطالبات ديگری هم دارند که .  برای بازنشستگان است
امنيت شغلی برای .  عموما در شعارها و پالکاردهايی که در تجمعات حمل می کنند، ديده می شود

معلمان پيش دبستانی، آموزش ياران نهضت سوادآموزی، معلمان خريد خدمات آموزشی و معلمان 
شاغل در بخش خصوصی، توقف خصوی سازی و پولی کردن آموزش و پرورش، تاکيد بر حق 
تحصيل رايگان و آموزش با کيفيت، پايان دادن به پرونده سازی عليه معلمان، بازگشت به کار معلمان 

 .اخراجی و آزادی معلمان از جمله مطالبات ديگر آنان است
 

به رغم موانع و محدوديت های سرکوبگرانه ای که تا کنون رژيم جمهوری اسالمی در برگزاری 
اعتصابات و اعتراضات سراسری  معلمان ايجاد کرده و می کند، اعتصاب امروز معلمان بسيار 

بر اساس گزارش های منتشره اعتصاب امروز معلمان .  گسترده تر از اعتصابات پيشين آنان بوده است
طبق گزارش کانال .  در تمامی استان های کشور در جريان است و مدارس زيادی به آن پيوسته اند

آذر، حدود صد و ده  ٢٠تلگرامی شورای هماهنگی فرهنگيان، تا ساعت يک بعد از ظهر امروز شنبه 
شهرهای قشم، بوشهر، اصفهان، الهيجان، سقز، سنندج، قم، .  شهر به اعتصاب معلمان پيوسته اند

بندرانزلی، بهار، سرچهان، خمينی شهر، مريوان، شهر کرد، مرودشت، کرمان، سروآباد، يزد، کرج، 
مالرد، همدان، گناوه، جلفا، تهران، نورآباد ممسنی، دشتستان، بافق، ابرکوه، مالير، يزد، جوانرود، 
گچساران، نجف آباد، کازرون، قزوين، تبريز، المرد، جيرفت و بسياری ديگر شهرهای ايران از 

 .جمله مناطقی بوده اند که در اعتصاب امروز معلمان و فرهنگيان شرکت داشته اند
 

در بيانيه فراخوان تحصن شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان که هفته گذشته منتشر شد، 
دولت و مجلس از يکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان مطابق با قانون :  آمده است

هزار ميليارد  ١٢/  ۵مديريت خدمات کشوری را به محاق برده اند و از سوی ديگر با اختصاص تنها 
لذا، شورای ".   آذر سرهم بندی کنند ٢١تومان می خواهند طرح رتبه بندی را در روز يکشنبه 

هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان از تمام معلمان درخواست کرده بود تا در اعتراض به اين همه 
. آذر ماه در سراسر ايران اعتصاب نمايند ٢١و  ٢٠تبعيض و بی عدالتی در روزهای شنبه و يکشنبه، 

اگر اين بی توجهی ها ادامه : "شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان همچنين اعالم کرده است
 .پيدا نمايد، اعتراضات را در هفته های بعد به صورت گسترده تر و طوالنی تر ادامه خواهيم داد

 
پيگيرانه از مطالبات و اعتصابات سراسری معلمان حمايت کرده و ديگر )  اقليت(سازمان فدائيان 

اقشار و گروه های اجتماعی را به حضور فعال در اعتراضات معلمان و حمايت عملی از خواست 
 .های آنان فرا می خواند

 
بر اين باور است که معلمان برای وادار کردن رژيم به پذيرش مطالبات خود، )  اقليت(سازمان فدائيان 

راه ديگری جز تشديد مبارزه ندارند، لذا اين مبارزه نياز به اتحاد و همبستگی گسترده تر در ميان 
معلمان، تقويت تشکل های صنفی معلمان، ايجاد تشکل در جايی که چنين تشکل هايی موجود نيست و 

 .تقويت پيوند و ارتباط تنگاتنگ اين تشکل ها با شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان دارد

 
 هرچه گسترده تر باد اتحاد و همبستگی معلمان

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 نابود باد نظام سرمايه داری

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

 ١۴٠٠آذر  ٢٠
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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۶درصفحه   

٨ 

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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آن با قراردادهای موقت زيرپوشش صدها شرکت 
پيمانکاری در سراسر کشور مشغول به کار 
هستند، خواهان قرارداد مستقيم و دائمی و حذف 

بنا به گزارش ايلنا .  های پيمانکاری هستند شرکت
در بخش توزيع  ١۴٠٠مورخ سيزده فروردين 

هزار نيرو وجود دارد که در  ٢١کم  برق دست
قالب شرکتی ، حجمی و پيمانی مشغول به کارند 

رغم سابقه کار طوالنی گاه تا بيست سال،  که علی
اما با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسيار 

 استخدام دائمی خواست فوری هزاران کارگر توزيع برق

آذر، چند صد تن از کارگران  ١۶شنبه  روز سه
توزيع برق در مقابل وزارت نيرو تجمع 

اين کارگران که به .  اعتراضی برپا کردند
نمايندگی از طرف هزاران کارگر توزيع برق از 

های مختلف کشور راهی تهران  شهرها و استان
شده بودند، با حمل پالکاردهای متعدد و سردادن 

خواستار "  استخدام دائمی حق مسلم ماست"  شعار
تبديل وضعيت شغلی خود و استخدام رسمی 

هاست تحت  کارگران توزيع برق که سال.  شدند
عناوين کارگران شرکتی،حجمی، پيمانی و امثال 

 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


