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دور هفتم مذاکرات اجرای برجام پس از شش ماه 

ميان  ١۴٠٠توقف، مجددا در هشتم آذر ماه 
جمهوری اسالمی و پنج کشور آلمان، انگليس، 

 ۴+١فرانسه، چين و روسيه موسوم به گروه 
در اين دور از مذاکرات احيای .  شروع شد

برجام، طرفين پس از چند روز مذاکره، بدون 
حصول کمترين دستاوردی راهی کشورهای خود 
شدند و پس از يک هفته رايزنی با مقامات 
باالدستی اوايل هفته گذشته برای ادامه مذاکرات 

در اين دور از مذاکرات، .  به وين باز گشتند
شکاف و فاصله ميان طرفين نزاع آنچنان عميق 
و پر رنگ بود که  طی پنج روز به رغم حضور 
همه هيئت های مذاکره کننده در وين، هيچ نشست 
مشترکی ميان هيات های نمايندگی ايران و 

تنها اتفاقات .  برگزار نشد ۴+١کشورهای 
صورت گرفته طی يک هفته گذشته فقط رايزنی 
علی باقری با هيئت نمايندگان چين و روسيه 
برای جلب موافقت اين دو کشور با مطالبات 
جمهوری اسالمی بود که آنهم هيچ نتايج 

 . محسوسی برای ايران در بر نداشت
علی باقری پس از ديدارهای دوجانبه با چين و 
روسيه، يک نشست دوجانبه هم با انريکه مورا، 
هماهنگ کننده اتحاديه اروپا در مذاکرات احيای 

 ١٧(آذر  ٢۶باقری روز جمعه .  برجام داشت
طی توئيتی در مورد نتايج ديدارهای )  دسامبر

پس از رايزنی ها با ديگر : "دوجانبه خود نوشت
هيات ها، بعد از ظهر روز گذشته من و انريکه 
مورا برای ارزيابی وضعيت و بحث در باره 

اين هفته پيشرفت .  مسير پيش رو ديدار کرديم
امروز کميسيون مشترک خواهيم .  خوبی داشتيم

داشت و بعد از يک وقفه چند روزه، مذاکرات را 
به رغم اظهار نظر خوشبينانه ".  ادامه خواهيم داد

علی باقری کنی از روند مذاکرات در هفته 
گذشته، طرف های ديگر اما روند کار را نااميد 

" فروپاشی برجام"کننده اعالم کردند و نسبت به 
 . هشدار دادند

پافشاری جمهوری اسالمی بر موضوعاتی از 
قبيل رفع کامل تمامی تحريم ها از طرف آمريکا 
و اصرار بر اينکه توافقات شش دور پشين فاقد 
اعتبار بوده و دور جديد مذاکرات بايد بر مبنای 
دو سند ارائه شده از طرف تيم جديد شروع شود، 
ادامه روند مذاکرات در وين را برای همه طرف 

. های درگير بسيار سخت و پيچيده کرده است
آنتونی بلينکن، وزير امور خارجه آمريکا پيش از 
اين با توجه به مواضع جديد جمهوری اسالمی در 

"مذاکرات وين گفته بود آنچه تا کنون ديده ايم، : 
اين است که ايران با پيش گرفتن مواضع کامال 

اعتراضات بسيار گسترده و سراسری معلمان که  
با دو روز اعتصاب و تعطيل شبکه شاد و تحصن 

 ٢٠در مدارس صدها شهر و منطقه در روزهای 
 ٢٣و  ٢٢آغاز شد، در روزها  ١۴٠٠آذر ٢١و 

آذر، به تجمعات گسترده ، اعتراضات خيابانی و 
ها شهر و استان  ها هزار تن درده پيمايی ده راه

اين اعتصاب سراسری و .  کشور فرا روئيد

  طالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيستا
 از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پيگيرانه حمايت کنيم

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵٠شماره  ١۴٠٠آذر   ٢٩ –سال  چهل و سه 

 بندی بندی رتبه پاسخ معلمان به سرهم

داری حاکم بر ايران، دولت به دليل  در سرمايه
ای در اقتصاد  درآمدهای حاصل از نفت نقش ويژه

نقشی که در چگونگی ساختار استبدادی .  دارد
به دليل همين نقش .  دولت نيز تاثيرگذار بوده است

های  و جايگاه دولت در اقتصاد است که بودجه
اندازی از وضعيت اقتصادی پيشارو  ساليانه چشم

هايی که همواره ابزاری  بودجه.  دهند به ما می
اند در دست طبقه حاکم برای باز توزيع  بوده

ثروت و دالرهای بدست آمده از فروش نفت در 

گيری از رانت  ای که با بهره طبقه.  ميان اين طبقه
ای  ها به ثروتی افسانه قدرت، در طول اين سال

 . دست يافته است
ست آشکار که در  دولت  اين واقعيتی

ها همواره  داری جمهوری اسالمی بودجه سرمايه
داران تنظيم  عليه زحمتکشان و به نفع سرمايه

اما گوی سبقت را از  ١۴٠١بودجه سال .  اند شده
های گذشته  های سال اين جهت از تمام بودجه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

٧درصفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 گزارشی از آکسيون اعتراضی 
 عليه رژيم جمهوری اسالمی در لندن

 ای که تشديد بحران  بودجه
 سازد تورمی را آشکار می –اقتصادی رکود 

 بازی جمهوری اسالمی
 های داروسازی با جان مردم و شرکت 

 
صدها هزار .  شده است شمار معضالت مردم ايران افزوده های اخير بار ديگرمشکل جديدی بر بی در هفته

های جدی هستند، با مشکل ناياب شدن داروها و افزايش سه تا چهار  تن از مردم ايران  که درگير بيماری
اين  ناياب شدن و گرانی داروها ديگر محدود به چند داروی خاص  يا .اند ها مواجه شده برابری بهای آن

. شوند اکنون حتی بسياری از داروهای معمولی و ايرانی هم ديگر يافت نمی.  داروهای خارجی نيست
قلم دارو خبر  ٢٠٠ها از ناياب شدن  داروخانه.  تعداد اين داروهای ناياب مدام  در حال افزايش است

های  هاست، حتی منجر به تجمعات و اعتراض بار که بازی باجان انسان اين وضعيت اسف.   دهند می

۶درصفحه   
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 جمهوری اسالمی در ميان انتخاب دو گزينه 

تازه ای که با بازگشت به برجام مغايرت دارد،  
در اين ساعت  .  زمان با ارزشی را از دست می دهد 

و در اين روز، ما همچنان رويکرد ديپلماسی را  
دنبال می کنيم، زيرا اين رويکرد هم اکنون بهترين  
گزينه است اما در عين حال فعاالنه با متحدان و  

". شرکای خود بر سر جايگزين ها بحث می کنيم 
عالوه بر آمريکا، نمايندگان دائم انگليس، آلمان و  

آذر،    ٢٣ فرانسه در سازمان ملل نيز روز سه شنبه  
در بيانيه مشترکی که توسط سفير فرانسه در مقر  
سازمان ملل قرائت شد، با انتقاد از مواضع هسته ای  
ايران در مذاکرات وين، هشدار دادند که جمهوری  
اسالمی و قدرت های بزرگ به سرعت در حال  

در بيانيه  .  رسيدن به پايان راه توافق برجام هستند 
"نمايندگان تروئيکای اروپا آمده است  تا اين لحظه  : 

هنوز نتوانسته ايم به مذاکرات واقعی  
زمان رو به اتمام است و بدون پيشرفت  ...بپردازيم 

مطلوب و با توجه به پيشبرد سريع برنامه هسته ای  
ايران، برجام به زودی به پوسته ای خالی تبديل  

امضا کنندگان بيانيه همچنين يادآور  ".  خواهد شد 
"شدند  اکنون درهای ديپلماتيک برای ايران جهت  : 

ايران بايد بين  .  انجام يک توافق کامال باز است 
فروپاشی برجام و يک توافق منصفانه و جامع به  

 ". نفع مردم و ملت ايران يکی را انتخاب کند 
در اين ميان، چين و روسيه نيز از مواضع تهاجمی  
و حداکثری جمهوری اسالمی راضی نبوده و تا  

به  .  کنون هيچ اقدامی به نفع ايران انجام نداده اند 
رغم تالش های علی باقری برای جلب نظرات چين  
و روسيه جهت پشتيبانی از مواضع ايران، چين در  
سکوتی مطلق فرو رفته و اوليانوف، نماينده روسيه  
نيز با تاکيد بر اينکه مبنای ادامه کاری مذاکرات  
کنونی بايد همان پيش نويس شش دوره قبل باشد، به  
نوعی از مواضع تند و حداکثری جمهوری اسالمی  

 .فاصله گرفته است 
تا اينجای کار به رغم شکاف عميقی که ميان طرفين  
مذاکره وجود دارد، عدم پيشرفت مذاکرات، صرفا  
به مطالبات حداکثری جمهوری اسالمی و عدم قبول  
اين مطالبات از طرف آمريکا و گروه کشورهای  

عالوه بر موانع ياد شده،  .  خالصه نمی شود   ۴+١ 
آنچه دور هفتم مذاکرات احيای برجام را کمی پيچيده  
تر و ادامه کاری آن را در هاله ای از شکست و  
ابهام فرو برده است، عدم همکاری جمهوری  

رافائل  .  اسالمی با آژانس بين المللی اتمی است 
گروسی، دبير کل آژانس بين المللی هسته ای، روز  

آذر طی مصاحبه با العربيه در باره    ٢۵ پنجشنبه  
عدم پايبندی جمهوری اسالمی به توافقات صورت  

"گرفته با آژانس گفت  مذاکرات برجام در وين  : 
بدون نظارت آژانس بر برنامه های اتمی ايران به  

حکومت ايران فعاليت های هسته  .  نتيجه نمی رسد 
ای خود را گسترش داده و از خطوط قرمز عبور  

آژانس می خواهد بداند که جمهوری  ...کرده است 
اسالمی هر گرم از اورانيوم غنی شده اش را در  

 ". کجا پنهان می کند 
بن بست کنونی دور هفتم مذاکرات احيای برجام و  
بی حاصلی آن طی بيست روز گذشته، از آنجا  
شروع شد که جمهوری اسالمی با اتکاء بر پيشرفت  
های هسته ای خود، با يک رويکرد تهاجمی و  
. درخواست مطالبات حداکثری به وين بازگشت 

جمهوری اسالمی بر اين باور بود و يا دست کم  
اينگونه فکر می کرد که با اتکاء بر پيشرفت های  

طی دو سال گذشته، دستيابی به غنی سازی    ای   هسته 

درصدی و باالتر و همچنين غنی سازی    ۶٠ اورانيم  
اورانيوم فلزی که عموما در توليد بمب اتم کارکرد  
دارد، می تواند با دست پر وارد مذاکرات شده و  
بدون اينکه امتيازی بدهد از آمريکا و اروپا  

تيم مذاکره کننده و به طريق  .  امتيازهای کالن بگيرد 
اولی، هيات حاکمه ايران هرگز فکر نمی کرد با  
ورود به دور جديد مذاکره، با چنين حجمی از  
ايستادگی و اعمال فشار از طرف آمريکا و  

اعمال فشار و  .  روبرو خواهد شد   ۴+١ کشورهای  
هشدارهای پياپی طرف های مقابل مبنی بر  
فروپاشی برجام و پيامد اين فروپاشی که عواقب  
سياسی و اقتصادی آن بيش از همه بر سر جمهوری  
اسالمی آوار خواهد شد، باعث عقب نشينی گام به  
گام هيئت حاکمه ايران از مواضع حداکثری شروع  

 . مذاکرات دور هفتم شد 
پوشيده نيست، در شرايط فعلی، رهايی از تحريم  
های نفتی و بانکی برای جمهوری اسالمی امری  

برای هيئت حاکمه ايران  .  ضروری و حياتی است 
رفع تحريم ها، آزاد شدن دالرهای بلوکه شده،  
فروش نفت، رفع تحريم های بانکی و برقراری  
روابط اقتصادی بی دردسر با کشورهای جهان، از  

با بحران های  .  جمله نيازهای فوری و مبرم است 
عديده ای که جمهوری اسالمی در آن غوطه ور  
است، با اقتصاد فرو پاشيده ای که رژيم در آن دست  
و پا می زند، با خزانه تهی دولت که روند چرخه  
بوروکراتيک ماشين دولتی را مختل کرده است و  
نيز در پرتو جنبش های اعتراضی که کليت جامعه  
را فرا گرفته است، جمهوری اسالمی اکنون بيش از  
. هر زمان ديگری نيازمند احيای توافق برجام است 

لذا، عقب نشينی گام به گام جمهوری اسالمی از  
مطالبات حداکثری، نخستين کرنش تيم مذاکره کننده  

در واقع،  .  ايران در مذاکرات جاری وين بود 
جمهوری اسالمی در شروع مذاکرات دور هفتم، با  
يک ارزيابی غلط از موقعيت خود و طرف مقابل به  
مذاکرات وين وارد شد که اکنون به شدت در آن گير  
کرده و راه گريزی بجز تعامل و عقب نشينی گام به  

 . گام برايش باقی نمانده است 
اولين عقب نشينی جمهوری اسالمی، پذيرش نصب  
. دوربين های آژانس در تاسيسات اتمی کرج بود 

اقدامی که شش ماه از آن امتناع کرد و حتی بهروز  
کمالوندی، مسئول سازمان انرژی اتمی ايران به  
هنگام شروع مذاکرات دور هفتم به صراحت اعالم  

تاسيسات کرج برای توليد سانتريفيوژ است و  :  کرد 
اما با  .  از اين رو شامل نظارت آژانس نمی شود 

گزارش رافائل گروسی در نشست شورای حکام،  
مبنی بر اينکه آژانس ديگر قادر نيست صلح آميز  
بودن فعاليت های هسته ای ايران را تاييد کند و پيامد  
اين گزارش وقتی فشار بر جمهوری اسالمی  
افزايش يافت، به يکباره امير عبداللهيان از پذيرش  
نصب دوربين های آژانس در تاسيسات کرج خبر  

از آنجا که قبول نصب دوربين ها در تاسيسات  .  داد 
کرج، تنها نوک قله چالش های جمهوری اسالمی  
در مذاکرات برجام بود و اين اقدام به تنهايی کمکی  
برای پيشبرد مذاکرات محسوب نمی شد، عقب  

عقب نشينی از  .  نشينی های بعدی هم شروع شد 
مطالبه لغو همه تحريم های موجود و کاهش  اين  
مطالبه حداکثری به سطح لغو تحريم های صرفا  
برجامی، دومين گام رژيم در مسير تعامل با  

پذيرش ادامه کاری مذاکرات وين بر  .  مذاکرات بود 
مبنای همان توافقات تيم قبلی، سومين عقب نشينی  

آشکار جمهوری اسالمی طی بيست روز گذشته از  
 . شروع مذاکرات دور هفتم تا به امروز بوده است 

در مقابل عقب نشينی های جمهوری اسالمی که تا  
اين لحظه صورت گرفته است، آمريکا و کشورهای  

نيز پذيرفته اند که عالوه بر لغو تحريم های    ۴+١ 
برجامی، نکاتی از دو متن جديد ارائه شده در اين  
دوره از مذاکرات را به متن پيش نويس توافقات  

جدای از اين ها، آمريکا نيز  .  شش دوره قبل بيافزايند 
تا کنون دو متن به تيم مذاکره کننده جمهوری  

يکی در مورد تحريم ها و  .  اسالمی تحويل داده است 
دو  .  ديگری در مورد فعاليت های هسته ای ايران 

متنی که تيم مذاکره کننده جمهوری اسالمی را از  
ها مجبور شدند تا    ادامه کار در وين باز داشت و آن 

مجددا برای مشورت و تصميم گيری راهی ايران  
 . شوند 

با اينهمه و به رغم مشترکات جديدی که طرفين طی  
هفته گذشته به آن دست يافته اند، به نظر می رسد  
شکاف ها و باقی مانده موضوعات مورداختالف  
آنچنان بزرگ و عميق هستند که با وجود يک هفته  
حضور همه طرف های مذاکره در وين، نمايندگان  
جمهوری اسالمی و طرف های ديگر برجام قادر به  

حتی همان  .  برگزاری هيچ نشست مشترکی نشدند 
نشست کميسيون مشترکی که باقری کنی وعده  

  ١٧ (آذر    ٢۶ برگزاری آن را در روز جمعه  
 . داده بود، لغو شد ) دسامبر 

العربيه به نقل از انريکه مورا، هماهنگ کننده  
دور هفتم مذاکرات هسته  :  اروپايی مذاکرات نوشت 

ای ميان ايران و قدرت های جهانی، طبق  
درخواست طرف ايرانی و بدون دست يابی به نتيجه  
ای پايان يافت و اعضای هيئت جمهوری اسالمی  
. ايران برای مشورت به کشور خود بازگشتند 

خبرگزاری های داخل ايران از جمله تسنيم نيز از  
اعالم کردند که  "  منابع نزديک به مذاکرات "قول  

  ١٠ دور هشتم مذاکرات پس از وقفه ای حدودا  
 .روزه دوباره از سر گرفته می شود 

با توجه به تمامی مسائلی که در وين می گذرد و  
مشکالتی که ميان آژانس بين المللی اتمی با  
جمهوری اسالمی بر سر مفقود شدن نوار فيلم يکی  
از دوربين های تاسيسات کرج پيش آمده است،  
هيئت حاکمه ايران اکنون بر سر دوراهی تعامل  

) پافشاری بر مواضع خود (و تقابل  )  عقب نشينی (
به رغم اينکه چشم انداز هيچگونه  .  گير کرده است 

توافقی دست کم در کوتاه مدت آنهم بدون عقب  
نشينی جمهوری اسالمی متصور نيست، اما روشن  
است که در صورت تقابل و فروپاشی برجام، هيچ  

فروپاشی برجام اساسا  .  چيزی عايد رژيم نخواهد شد 
پيشرفت های هسته  .  به نفع جمهوری اسالمی نيست 

ای جمهوری اسالمی نيز هيچ کمکی به حل بحران  
زمان به  .  های ناعالج اين رژيم نخواهند کرد 

کشمکش های  .  سرعت در حال سپری شدن است 
جمهوری اسالمی با آمريکا فراتر از مسائل هسته  

بحران موشکی و بحران منطقه ای محتمال  .  ای است 
جزئی از مباحث پشت پرده مذاکرات برجام در وين  

موضوعاتی که روند مذاکرات را پيچيده تر  .  است 
هر روز که می گذرد تصميم گيری  .  کرده است 

با  .  برای هيئت حاکمه ايران سخت تر می شود 
وضعيتی که جمهوری اسالمی در آن گرفتار است،  
فروپاشی توافق برجام برايش جام شوکرانی بيش  

حال بايد ديد، جمهوری اسالمی و هيئت  .  نيست 
حاکمه ايران برای اجتناب از جام شوکران فروپاشی  

 . برجام، تا کجا عقب نشينی خواهد کرد 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

ها نيز به  دهد که بخش اعظمم آن شواهد نشان می
آموزان و  حضور دانش.  اند اين موضوع پی برده

ها در اعتراضات اخير معلمان و  والدين آن
ها نيز حاکی از همين  آن  حمايت از خواست

واقعيت است، گو آنکه چنين رويکردی در 
مراحل مقدماتی است اما آغازش را کسی 

 .تواند انکار کند نمی
هماهنگی ميان معلمان شاغل و بازنشسته نيز از 

توجه اعتراضات خيابانی و  های قابل ويژگی
های صنفی  گرچه تشکل.  سراسری معلمان بود
های گوناگون بازنشستگان  معلمان شاغل و تشکل

های گوناگون، مکرر  هم در سطح صدور بيانيه
وارد اتحاد عمل شده و هم در بسياری از 

شانه  به تجمعات اعتراضی دست در دست و شانه
اند، در اعتراض  هم به اعتراض برخاسته

تر  سراسری اخير اما اين هماهنگی بسيار پررنگ
ها نيز،  تر بود و شعارها و خواست و محسوس

معلمان شاغل در .  گرفت هردو بخش را دربر می
نقش حامی و مدافع معلمان بازنشسته و 
بازنشستگان در هيئت حامی شاغالن هردو متحد 
يکديگر ظاهر شدند تا جاده اتحاد زحمتکشان را 

گيری  تر نطفه از اين مهم.  بکوبند و هموار کنند
های معلمان  نوعی همکاری و انعکاس خواست

غيررسمی مانند معلمان مدارس غيرانتفاعی 
خريد خدمتی، نهضت سوادآموزی و امثال آن در 

های صنفی معلمان  های تشکل ها و اطالعيه بيانيه
ها و حضور اين گروه از  و فعاالن اين تشکل

گرچه .   معلمان در اعتراضات سراسری است
اين پديده بسيار مهم نيز عمالً کليد خورده و 
ضرورت اتحاد ميان معلمان و تقويت صفوف 

ها برکسی پوشيده نيست اما شواهد موجود  آن
حاکی از آن  است که توفيق در اين زمينه نيازمند 

تر  يافته تر و سازمان تر، آگاهانه کار متمرکز
 .   بيشتری است

های اعتصاب و اعتراض  از ديگر ويژگی
خيابانی و سراسری اخير معلمان، طرح شعارها 

. های همزمان صنفی و سياسی است و خواست
گرچه معلمان آگاه و زحمتکش ايران در طول 

های گذشته نيز، همپای  مبارزات خويش در سال
شعارها و مطالبات اقتصادی و صنفی، شعارها و 

اند و  های سياسی متعددی نيز مطرح کرده خواست
توان به اعتصاب و  اين خصوصيت را نمی

اعتراض سراسری اخير محدود نمود اما 
جهت  درهرحال تأکيد روی اين نکته ازآن
برند يا  ضروری و مهم است که برخی گمان می

جنبش "  کنند تحت عناوينی چون  تالش می
ها و  خواست"  مطالبه گری"و "  مطالباتی

شعارهای معلمان را به مطالبات و شعارهای 
ها از  صرفاً اقتصادی محدود کنند و مراد آن

جنبشی برای مطالبات "  جنبش مطالباتی"
ً اقتصادی است اين تصور و تالش، .  صرفا

فقط اعتبار و نفوذ نسبی اين تشکل درميان  که نه
حال بيانگر  کند بلکه درعين معلمان را ثابت می

تحوالت مثبت درونی آن به سود کار آيی بيشتر 
اين تشکل و به سود  گسترش و تعميق مبارزات 

بنابراين افزون بر حضور شمار .  معلمان است
ً باالی  بيشتری از توده معلمان، درجه نسبتا

دهی و هماهنگی ميان فرهنگيان سراسر  سازمان
های برجسته اعتصاب و  کشور نيز از ويژگی

 .اعتراض خيابانی گسترده اخير معلمان است
ويژگی مهم ديگر، حضور پررنگ زنان در 

. اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان است
های اعتراضی  البته حضور فعال زنان در جنبش

کشيده  زنان مبارز و ستم.  موضوع جديدی نيست
هاست دوشادوش مردان و گاه پيشاپيش  ايران سال

در .  مردان در صفوف اول مبارزه حضور دارند
اعتصابات و اعتراضات معلمان نيز، معلمان زن 

در .  اند همواره بخش مهمی از معترضين بوده
اعتصاب و اعتراض سراسری اخير اما اين 

صدای زنان در .  تر بود حضور بسی پررنگ
ها  رانی ها و سخن فرياد شعارها، حمل شعارنوشته

. تر و رساتر از گذشته بود پرشورتر و جسورانه
معلمان زن در چندين شهر کوچک و بزرگ در 

ها بر سکو و  چهارپايه  ها و خيابان ميدان
ايستادند، عليه سياست دولت درزمينٔه 

وپرورش و در دفاع از تحصيل رايگان و  آموزش
باکيفيت دانش آموزان و حقوق معلمان شجاعانه 

شور و شجاعت و جسارت .  رانی کردند سخن
زنان،  اين بار در اعتصاب و اعتراض سراسری 

اين حضور به چنان .  تر شد معلمان عيان
ای رسيده است که امروز بدون نام بردن  مرحله

های  توان حرفی از جنبش از زنان، حتی نمی
 .اعتراضی بر زبان آورد

های مهم اعتصاب و  يکی ديگر از ويژگی
تجمعات سراسری معلمان، حضور و همراهی 

اين .  ها با معلمان بود دانش آموزان و والدين آن
موضوع بسيار مهمی است که دانش آموزان و 

ها انگيزه اعتراض معلمان را درک  والدين آن
دانند که معلمان  همه می.  کنند و با آن همراه شوند

ترين اقشار جامعه هستند و  جزء زحمتکش
رغم اينکه  وظيفه بسيار خطير و پرمسئوليت  علی

وپرورش کودکان و دانش آموزان را بر  آموزش
دارند، اما از حداقل امکانات يک زندگی  عهده

انسانی و رفاه و آسايش نسبی و ضروری شغل 
اتفاق معلمان  اکثر قريب به.  اند معلمی محروم

بسياری برای تأمين .  کنند زيرخط فقر زندگی می
. آورند معاش، به شغل دوم و سوم روی می

اجبار  ها، به مشکالت معيشتی و سطح پايين حقوق
کند و  ذهن و فکر معلم را به خود مشغول می

آنکه معلم بخواهد توان جسمی و فکری وی را  بی
زايل ساخته و از کيفيت کار و تدريس آن 

ها بايد اين  آموزان و والدين آن تمام دانش.  کاهد می
ً متوجه شده اند  موضوع را متوجه باشند و بخشا

که هراندازه وضعيت حقوقی و معيشتی معلمان 
تر باشد، وضعيت آموزش و تعليم و  تر و وخيم بد

تر و کيفيت  تربيت دانش آموزان نيز بدتر و  وخيم
ای است که  اين آن نکته.  تر است آن پايين

ها بايد به آن پی ببرند و  آموزان و والدين آن دانش

اعتراضات خيابانی، تمام اعتصابات واعتراضات 
پيشين معلمان را ازلحاظ کمی و کيفی پشت سر 

تری را در  گذاشت و مرحله جديد و پيشرفته
معلمان .  جنبش اعتراضی معلمان رقم زد

زحمتکش و مبارز ايران که برای تحقق مطالبات 
خويش مکرر دست به اعتراض  و تجمع زده و 

تاکنون )  اول مهر(تنها از آغاز سال تحصيلی
اند، در  چهار اعتراض سراسری برگزار نموده

قطعنامه پايانی تجمع سراسری ماقبل آخر خود 
روشنی تأکيد کرده  به ١۴٠٠مورخ يازده آذر

بندی معلمان شاغل و  بودند اگر طرح کامل رتبه
سازی حقوق بازنشستگان اجرائی نشود،  همسان

در اشکال گوناگونی چون اعتصاب، تعطيل 
پيمايی به اعتراض  کالس درس و تجمع و راه

خويش ادامه خواهند داد، با اعتصاب سراسری و 
آذر  ٢٣الی  ٢٠اعتراضات خيابانی در روزهای 

به هشدار خويش عمل کردند و دولت جمهوری 
وپرورش آن را در  اسالمی و  وزارت آموزش

اعتصاب .  مقياس سراسری به چالش کشيدند
سراسری و اعتراضات خيابانی معلمان در اين 

ترين اقدام اعتراضی معلمان  فقط بزرگ روزها نه
در سال جاری و در ده سال گذشته بلکه از 

های گوناگونی سرآمد تمام مبارزات معلمان  جنبه
ای  های برجسته سال اخير و دارای ويژگی ۴٠در 

است که آن را از ساير اعتراضات معلمان متمايز 
به چند ويژگی برجسته اعتصاب .  سازد می

سراسری و تجمع خيابانی اخير معلمان اشاره 
 .کنيم می

اوالً شمار شهرها و مدارس و کميت فرهنگيانی 
که در کل کشور به اعتصاب پيوستند يا در 
تجمعات و اعتراضات خيابانی حضور يافتند از 

اين واقعيت اما تأييد .  تمام موارد پيشين بيشتر بود
تری است مبنی براين که  واقعيت ديگر و مهم

های صنفی و فعاالن جنبش  تالش تشکل
اعتراضی معلمان برای ترغيب به مشارکت تعداد 
هرچه بيشتری از معلمان در اعتراضات 

. سراسری با موفقيت نسبی همراه بوده است
رغم ايجاد موانع و تشديد فشار و ارعاب  به

سازی  دستگاه امنيتی و بازداشت و حبس و پرونده
ها، اعتصاب سراسری و  برای فعاالن اين تشکل

اعتراض خيابانی و پرشمار اخير معلمان نشان 
اند از اين موانع عبور کنند  داد که معلمان توانسته

و اعمال فشار و تهديد دستگاه امنيتی نتوانسته 
خللی در اراده معلمان برای ادامه مبارزه ايجاد 

رسانی و  برعکس، آگاهی.  کند يا مانع آن شود
روشنگری و دعوت مکرر فعاالن جنبش 
اعتراضی معلمان در هر تجمع و اعتراض از 
ساير همکاران خود برای پيوستن به اعتراض و 
اعتصاب، اثرات مثبتی برجای گذاشته و نيروی 

اعتصاب .  اند بيشتری وارد عرصه مبارزه شده
وتجمعات اعتراضی  بزرگ و سراسری اما 

دهی در  کننده و سازمان بدون يک تشکل هماهنگ
. توانست به وقوع به پيوندد مقياس سراسری نمی

اين مهم، در اساس با تالش و ابتکار عمل 
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل"

های صنفی  ها و تشکل که کانون"  سراسر کشور
موضوعی .  کند ميسر شد معلمان را نمايندگی می

 بندی بندی رتبه پاسخ معلمان به سرهم
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 بندی بندی رتبه پاسخ معلمان به سرهم

که در شرايط سياسی و مشخص جامعه 
ايران بتوان مطالبات معلمان و ديگر 
زحمتکشان را در  چارچوب مطالبات صرفاً 

کلی مردود  اقتصادی و صنفی به بند کشيد به
در اعتصاب و تجمعات .  ثمر است و بی

سراسری اخير معلمان نيز عالوه بر 
ها و شعارهای صنفی و اقتصادی  خواست

بندی معلمان  مانند اجرای کامل اليحه رتبه
سازی حقوق  ترازی و همسان شاغل و هم

معلمان بازنشسته، خواست آموزش رايگان و 
باکيفيت برای همه دانش آموزان، مخالفت 
شديد باسياست دولت درزمينٔه پولی سازی و 

وپرورش و آزادی  سازی آموزش خصوصی
معلمان زندانی نيز عنوان شد که همگی 

 .خصلت سياسی دارند
اقدامات و واکنش دولت و مجلس اما در قبال 
مطالبات معلمان نشان داد که معلمان 

های  زحمتکش برای عملی ساختن خواست
بندی و  ويژه اجرای طرح رتبه خويش به

سازی بايد اعتصابات و اعتراضات  همسان
تری را سازمان دهند و مشارکت  گسترده

تر  هرچه بيشتر معلمان و حمايت گسترده
. ها را جلب کنند  دانش آموزان و والدين آن

مجلس اسالمی و دولت سرکوبگر حاکم 
های خويش را بستند ، صدای  فقط گوش نه

معلمان را نشنيدند و ازپذيرش خواست 
صدهاهزار معلم سر باز زدند، بلکه  به 

بازی  ارعاب و سرکوب و خدعه و حقه
در تهران و چند شهر ديگر .  متوسل شدند

صفوف معلمان مورد يورش وحشيانه 
شمار زيادی .  نيروهای سرکوب قرار گرفت

از معلمان مورد ضرب و شتم و تهديد و 
تعدادی از فعاالن .  ارعاب قرار گرفتند

های صنفی معلمان احضار و بازداشت  تشکل
کانون صنفی "رسول بداقی عضو .  شدند

و نماينده اين کانون در "  شهر معلمان اسالم
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"

سال در  ٧که مدت " فرهنگيان سراسر کشور
های حکومتی اسير بوده است، با  زندان

اعمال خشونت و ضرب و شتم بازداشت و 
جعفر .  زندان اوين شد ٢٠٩روانه بند 

در کرج به "  شورا"  ابراهيمی بازرس  همين
انجمن "  آماج امينی عضو .محاکمه کشيده شد

)"  سقز و زيويه(صنفی معلمان کردستان 
احضار و در اداره اطالعت مورد ضرب و 

اصغر اميرزادگان در .  شتم قرار گرفت
دادگاه شهر فيروزآباد به يک سال حبس 

يعقوب يزدانی عضو .  شده است محکوم
انجمن صنفی فرهنگيان استان "  مديره  هيئت

به دو سال زندان "  خراسان شمالی
محمود مالکی عضو .  شده است محکوم

" کانون صنفی فرهنگيان بوشهر" مديره هيئت
به دو سال ممنوعيت تدريس و جريمه نقدی 

زينب همرنگ معلم .  شده است محکوم
برد و  بازنشسته در زندان اوين به سر می

برد از دادن  که از بيماری رنج می درحالی
مرخصی برای معالجه به اين معلم بازنشسته 

اسماعيل عبدی، يعقوب .  خودداری شده است
يزدانی، مهدی فتحی، دمحمرضا رمضان زاده، 
هاشم خواستار و تعداد ديگری از معلمان و 

 .ها زندانی هستند های صنفی آن فعاالن تشکل
نيازی به توضيح نيست که با ارعاب و 

توان  زندان و تشديد سرکوب نمی
های  تا خواست.  مسئله را پاک کرد صورت

طور کامل برآورده نشود،  معلمان به
. اعتصاب و اعتراض ادامه خواهد داشت

دانند که طبق قانون مديريت  همه معلمان می
به تصويب  ٨۶خدمات کشوری که سال 

رسيده، حقوق کارمندان دولتی مشغول به 
کار در ادارات و نهادهای مختلف که در رده 
مشابه و يکسانی قرار دارند بايد يکسان 

 ١۵اما نزديک به .  محاسبه و پرداخت شود
سال است که اين قانون به محاق فراموشی 

شده  و دولت از اجرای آن در مورد  سپرده
افزون براين، .  معلمان سرباز زده است

بندی معلمان که تحت تأثير  اليحه رتبه
های   مبارزات مستمر فرهنگيان در ماه

پايانی کابينه روحانی به مجلس داده شد نيز 
عمالً بالتکليف ماند و تصويب آن به مجلس 

درست در بحبوحه .  حامی رئيسی موکول شد
الی  ٢٠(اعتصابات و اعتراضات سراسری

معلمان، مجلس نيز اين اليحه را )  آذر ٢٣
"موردبررسی قرارداد شورای هماهنگی . 

" های صنفی فرهنگيان سراسر کشور تشکل
آذر اعالم  ٢٣در اطالعيه کوتاهی مورخ 

آذر به نمايندگان مجلس مهلت  ٢٨کرد تا 
سازی  بندی کامل و همسان دهد که رتبه می

واقعی را مصوب سازد و معلمان زندانی نيز 
آزاد شوند و تأکيد نمود در غير اين صورت 

آذر سلسله اعتراضات جديدی را  ٣٠از 
آذر اين اليحه  ٢۴اما روز .  آغاز خواهد کرد

ای به تصويب  به شکل ناقص و مسخره
مجلس رسيد که بالفاصله با اعتراض شديد 

معلمان با عباراتی نظير .  معلمان روبرو شد
" خدعه بندی"  ، "  بندی شد بندی سرهم رتبه"  
" بندی زد مجلس تير خالص را بر رتبه"  و 

در مور اين تصميم و مصوبه مجلس 
 .قضاوت کردند

شورای  هماهنگی در مورد اين مصوبه 
 ٢۴طبق مصوبات روز چهارشنبه "  نوشت

١٢آذر ، دولت فقط  هزار ميليارد تومان  ۵
جای  دهد و به برای شش ماه اختصاص می

بندی حداقل هشتاد درصد حقوق  رتبه
علمی صرفاً درصدهای ناچيزی به  هيئت

حقوق معلمان اضافه خواهد شد که پس از 
اعمال اين درصدها حقوق فرهنگيان بين يک 

ونيم تا دو ميليون تومان افزايش خواهد يافت 
و با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال 

 ".مانند بعد تمام معلمان زيرخط فقر باقی می
بندی  بندی را سرهم فقط اليحه رتبه مجلس  نه

سازی حقوق  کرد، بلکه خواست همسان
اين .  بازنشستگان را نيز پشت گوش انداخت

کجی آشکار مجلس ارتجاع به معلمان  دهن
بار ديگر براين واقعيت صحه گذاشت که 

داران و غارتگران و  مجلس حامی سرمايه
مجلس حامی رئيسی . دشمن زحمتکشان است

و کابينه وی به خواست معلمان و 
که  با  بازنشستگان تن نخواهند داد  مگر آن

گسترش اعتصابات سراسری و اعتراضات 
شورای ."  خيابانی به اين کار وادار شوند

طور که در قطعنامه پايانی  همان"  هماهنگی
آذر سال جاری تصريح  ١١تجمع سراسری 

بندی شاغالن  کرده بود اگر طرح کامل رتبه
سازی حقوق بازنشستگان اجرايی  و همسان

نشود، معلمان به اعتراض و اعتصاب و 
تجمع ادامه خواهند داد و در اعتصاب 

آذر و  ٢١و  ٢٠سراسری و تحصن دوروزه 
تجمعات و اعتراضات گسترده خيابانی در 

آذر، معلمان  به اين  ٢٣و  ٢٢روزهای 
بندی  هشدار عمل کردند، بعد از سرهم

بندی نيز بر پيگيری مطالبات خويش و  رتبه
در .  ادامه مبارزه برای تحقق آن تأکيد کردند

اعتنائی مجلس بدون شک معلمان  پاسخ به بی
تری را پی  مبارز کارزار مبارزاتی جدی

کابينه رئيسی و مجلس حامی .  خواهند گرفت
وی و کل دستگاه حکومتی بايد منتظر 
اعتصابات گسترده سراسری و اعتراضات 
وسيع و پرشور خيابانی از نمونه تجمع 

پيمايی  بزرگ معلمان شيراز و تهران، راه
وسيع معلمان ياسوج و گناوه و امثال آن 

معلمی که بيدار است و از تبعيض .  باشند
بيزار، معلمی که خواهان اجرای کامل 

بندی آن و اجرای  بندی است نه سرهم رتبه
بندی را حق مسلم خود  کامل طرح رتبه

ترازی بدون  داند، معلمی که خواهان هم می
معلم به " دهد که شعار می بازی است و آن حقه

اعتنايی،  ، بی"پا خيز برای رفع تبعيض
بازی مجلس و  نيرنگ، خدعه گری و حقه

آنان که باد .  کابينه را تحمل نخواهد کرد
 .اند بايد در انتظار طوفان باشند کاشته



 ۵ ٩۵٠شماره   ١۴٠٠آذر   ٢٩    5

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 های داروسازی با جان مردم بازی جمهوری اسالمی و شرکت

بيماران خاص ازجمله بيماران  ام اس ای 
 . نيز شده است

رئيس انجمن داروسازان ايران،  اخيراً نايب
وگو با ايسنا، درباره کمبود و گرانی  در گفت

"ها، گفت دارو در داروخانه کمبود دارو : 
تا  ٣٠همواره وجود داشته و اقالم آن بين 

ً هم  ۴٠ قلم دارو متغير بوده است که عمدتا
مربوط به داروهای وارداتی بود که در 

شد  مواقعی مشکالتی در وارداتشان ايجاد می
سال  ٢٠شدند، اما در  و دچار کمبود می

اخير سابقه نداشت که تا اين حد کمبود 
 .داروهای داخلی داشته باشيم

آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند، اين 
ها سال است در  است که داروهايی که ده

اعم از  شوند،  ايران ساخته می
که از ...  های بسيار ساده و  بيوتيک آنتی

ها بودند، در  ترين داروهای داروخانه اصلی
 . حال حاضر کمياب و ناياب شدند

های دارويی دچار کمبود  در همه گروه
ها، داروهای  بيوتيک هستيم؛ اعم از آنتی

 ... اعصاب، برخی داروهای گوارشی و
هم ...  در حوزه بيماران خاص و انسولين و 

اس که  اکنون داروی ام.  کمبودهايی را داريم
نام بتافرون هشت تا  دو ميليون تومان بود، به

ميليون تومان شده است که مردم از پس  ٩
های خيريه بايد به  آيند و سازمان آن برنمی

البته اين داروها تحت .  داد مردم برسند
ها خيلی  پوشش بيمه است، اما وقتی قيمت

ای هم  رود، عمالً پوشش بيمه خيلی باال می
ها بر اساس قيمت  بيمه.  ديگر پاسخگو نيست

داروی توليد داخلی يا بر اساس قيمت قبلی 
دهند و اختالف  که ارزان بوده، پوشش می

حال برخی .  دهند قيمت را پوشش نمی
بيماران خاص از داروی توليد داخلی پاسخ 

گيرند و نياز به مصرف داروی خارجی  نمی
وی اين احتمال را مطرح کرد که ."دارند

 .قلم نيز برسد ۵٠٠کمبود داروها به 
اما علت کمبود و گرانی دارو در 

 ها چيست ؟ داروخانه
داروسازان علت کمبود و گرانی داروها را 
حذف ارز ترجيحی از سوی دولت اعالم 

ها دليل گران شدن برخی  به گفته آن.  اند کرده
ها از  يافته به آن داروها تغيير ارز اختصاص

ها  آن.تومانی به ارز نيمايی است ۴٢٠٠
گويند از سال گذشته به دليل کمبود منابع  می

ارزی و فقدان تأمين ارز الزم برای صنايع 
تومانی  برای برخی از  ۴٢٠٠دارويی، ارز 

اقالم مورد نياز صنعت داروئی قطع شد  و 
ها از طريق ارز آزاد و افزايش  تأمين آن

تدريج و در طول  به.  بهای داروها همراه بود
سال گذشته و امسال نيز برخی اقالم دارای 
مشابه توليد داخل و يا اقالم دارای ارزبری 

 .نيمايی شدند

در مورد موج جديد :   گويند ها همچنين می آن
گرانی و کمبود دارو هنوز سهميه ارزی 
شش ماه دوم سال برای دارو تخصيص داده 

در شش ماه اول درمجموع دو .  نشده است
که  درصورتی. ميليارد دالر ارز ترجيحی بود

ارز .  نياز به حداقل سه ميليارد در سال است
دارو در شش ماه دوم در قانون بودجه 

شود، اما هنوز   شده بود که نيمايی می عنوان
 .اختصاص داده نشده است
ويژه از هنگامی  ناياب شدن داروها به

 ۴٢٠٠تر شد که خبر حذف  ارز  گسترده
تومانی در اليحه بودجه سال آينده انتشار 

در اليحه  بودجه سال آينده دولت قصد .  يافت
دارد بخشی از کسری بودجه خود را از 
. طريق تحميل آن بر دوش بيماران تأمين کند

تومانی را که قرار بود به برخی  ۴٢٠٠ارز
داروها اختصاص يابد حذف کرده است تا آن 

هزار تومان  ٣٠را در بازار آزاد به بهای 
نتيجه فوری آن در يک زد و بند .   بفروشد

های داروسازی،  ها و شرکت ميان داروخانه
ها و مخفی  ناپديد شدن داروها از داروخانه

ها در انبارها بوده است، تا به چند  کردن آن
اکنون نيز  دارو هم.  برابر قيمت فروخته شوند

وجود دارد، اما داروهای ناياب شده  به بهای 
 . شوند چند برابر در بازار آزاد فروخته می

ظاهراً موجودی بسياری از داروها  در 
اما برخی .  شده است ها صفر اعالم داروخانه
ها  پنهانی اين داروها را به چند  داروخانه

اکنون تعداد .  فروشند برابر قيمت می
يافته است  که  داروهای ناياب چنان افزايش

اند چه داروئی را تجويز  پزشکان نيز مانده
يکی از .  کنند تا بيمار بتواند آن را تهيه کند

 :گويد پزشکان در همين رابطه می
من يک دکترم هر دارويی که برای بيمار «  -

کنم چه خارجی و چه ايرانی،  تجويز می
دانم چه دارويی  ديگر نمی.  کند بيمار پيدا نمی

 .»بدهم که بتوانند راحت پيدا کنند
رئيس انجمن علمی اقتصاد و سالمت ايران  

حذف ارز ترجيحی باعث افزايش :  گويد می
دهد  محاسبات نشان می.  شود قيمت دارو می

برابر و داروهای  ۴که داروهای توليد داخل 
برابر افزايش قيمت خواهند ٧وارداتی تا 

 . داشت 
فشار اين افزايش بهای داروها  بر دوش 

ها کارگر و زحمتکش قرارگرفته  ميليون
های توليد دارو  واردکنندگان و شرکت.  است
ها درآمد هنگفتی از طريق تفاوت بهای  سال

اند، اکنون نيز با افزايش  ارز به جيب زده
. زنند بهای داروها سود هنگفتی به جيب می

دولت هم بخشی از کسری بودجه خود را از 
 .اين طريق تأمين خواهد کرد

اين ناياب شدن و  افزايش بهای داروها از 
های  اکنون نتايج وخيمی برای توده هم

بسياری .  زحمتکش مردم در پی داشته است
از بيماران خاص در پی خريد داروهای 
موردنيازشان در بازار آزاد از اين داروخانه 

روند، تا اگر توان خريد  به آن داروخانه می
دارو را در بازار آزاد داشته باشند، اين 

ها  شان به آن داروها را تهيه کنند که حيات
درنتيجه اين نايابی و گرانی .  وابسته است

های حتی آن بخش از مردم که  داروها، هزينه
يافته و  شدت افزايش درمانی دارند به  بيمه

ها  چراکه بيمه.  بازهم افزايش خواهد يافت
اکنون نيز اين افزايش بهای داروها را  هم

پذيرند و تنها بخش کوچکی از آن را  نمی
به گفته وزير بهداشت رژيم .  پذيرند می
های درمان را  درصد از هزينه ۴٣اکنون  هم
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 بازی جمهوری اسالمی
 های داروسازی با جان مردم و شرکت 

اما .  کنند مردم از جيب خودشان پرداخت می
ويژه  بر  فشار کمرشکن اين گرانی داروها به

ها تن از مردم فقيری است که  دوش ميليون
توانند از عهده  اکنون نيز نمی بيمه نيستند و هم

های  ويژه بيماری های دارو و درمان به هزينه
يک عضو کميسيون بهداشت .   خاص برآيند

ميليون  ٨مجلس تعداد افراد فاقد بيمه را 
های ديگر اين  اعالم کرده است، اما گزارش

.  اند ميليون برآورد کرده ١١تعداد را حدود 
شود  گرانی و ناياب شدن داروها باعث می

که اين مردم فقير که قادر به پرداخت بهای 
سنگين داروها نيستند، قيد درمان و خريد 
داروهای گران را بزنند و جان خود را از 

گرانی دارو و درمان همواره .  دست بدهند
با .  يک عامل مهم در تشديد فقر بوده است

های هنگفت آن،  اين گرانی دارو و هزينه
اکنون  اکثريت بزرگ مردم ايران که هم

يک .  اند زيرخط فقر قرار دارند، فقيرتر شده
بيمار ديابتی  در گفتگو با خبر آنالين 

ميليون تومانی در هر  ٧با حقوق :   گويد می
ميليون آن را برای خريد  ۴/    ۵ماه،  بايد 

صدها هزار تن .  داروی ويکتوزا هزينه کنم
از مردم ايران با وضعيتی مشابه رو به رو 

 .هستند
تمام مصائب و مشکالتی که مردم با نايابی و 

اند، نتيجه  گرانی دارو با آن مواجه
های يک رژيم ارتجاعی است که  سياست

. سالمت و جان مردم برای آن ارزشی ندارد
جمهوری اسالمی هرسال ميلياردها دالر 

های دستگاه نظامی و  صرف هزينه
های  طلبی بوروکراتيک خود و جاه

کند، اما به بهداشت و درمان   طلبانه می توسعه
دارو  و درمان را در .  دهد مردم اهميتی نمی

دست مؤسسات خصوصی قرار داده است که 
تنها در فکر سودهای کالن خود هستند و نه 

های داروسازی  شرکت.  سالمت مردم ايران
و واردکنندگان دارو در شرايطی که هرسال 

ميليارد دالر ارز ترجيحی  ٩رقمی حدود 
يافت،  برای تأمين دارو اختصاص می

دعوای .  های  کالنی عايد خود ساختند سود
ها  پيرامون  اختصاص ارز نيز  امروز آن

فقط  بر سر سود و منافع خودشان است و نه 
با به اصطالح .  سالمت مردم ايران

های  آزادسازی قيمت داروها، اين شرکت
دارو سازی هستند که در مورد توليد و بهای 

اگر داروئی برای .  گيرند داروها تصميم می
ها سودآور نباشد، توليد آن را متوقف می  آن

چند ماه پيش  دبير سنديکای صاحبان .  کنند
وگو با  صنايع داروهای انسانی ايران در گفت

همشهری پيرامون کمبود برخی از داروها 
"  گفت  ٣٠های دارويی  اکنون شرکت هم: 

کنند؛ چون  درصد محصوالتشان را توليد نمی
او .  ديگر برايشان صرفه اقتصادی ندارد

درباره اين که توقف توليد محصوالت 
دارويی بيشتر به کدام داروها مربوط 

های قلبی  اين داروها در حوزه:شود، گفت  می
 ." ـ عروقی، اعصاب و گوارش هستند

های زحمتکش مردم ايران هستند  اين توده  
های دارو و  که همواره بار سنگين هزينه

اند و با حذف کامل ارز  درمان را تحمل کرده
تری را بر دوش  ترجيحی بايد بار سنگين

ريشه و علت اساسی .  بکشند و فقيرتر شوند
ها،  ها از داروخانه گرانی و ناپديد شدن دارو

سازی بهداشت، دارو و درمان در  خصوصی
های داروسازی  اين شرکت.   ايران است

های اخير  هستند که به ويژه در طول ماه
بهای داروها را حتی به چند برابر افزايش 

مادام که جمهوری اسالمی بر ايران .  اند داده
فقط از اين بابت هيچ بهبودی  حاکم است، نه

گونه  در اوضاع رخ نخواهد داد، بلکه همان
روز وضعيت  ايم،  روزبه که تاکنون ديده

معضل گرانی و کمبود .  تر خواهد شد وخيم
دارو حل نخواهد شد، تا روزی که بساط 
بخش خصوصی از بهداشت، دارو و درمان 

اند، جمع شود و  که مرتبط با سالمت مردم
عموم مردم از بهداشت، دارو و درمان 

 .   رايگان برخوردار گردند
 
 
 

 
 
 

 گزارشی از آکسيون 
 اعتراضی عليه

 رژيم جمهوری اسالمی  
 در لندن

 

دسامبر توسط نيروهای  ١٨روز شنبه 
چپ و کمونيست،  يک تجمع اعتراضی 
مقابل سفارت رژيم جمهوری اسالمی 

. در لندن برگزار شد)  النه جاسوسی(
هواداران سازمان با دادن فراخوان، 

 .فعاالنه در اين تظاهرات شرکت داشتند
اين تجمع اعتراضی در حمايت از 
مبارزات و اعتصاب اخير معلمان و 

. چنين مبارزات کارگران برگزار شد هم
در طول آکسيون شعارهايی عليه رژيم ، 
سرنگونی جمهوری اسالمی و حمايت از 
معلمان و کارگران و آزادی زندانيان 

 .سياسی داده شد
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 برقرار باد حکومت شورايی

 هواداران سازمان
 لندن –) اقليت(فدائيان  

 رژيم جمهوری اسالمی را 
 بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی

و قيام مسلحانه برانداخت   
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، بار ديگر جلوه ای از همبستگی، همدلی و پيگيری مطالباتی معلمان را به ١۴٠٠آذر  ٢١و  ٢٠اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان طی روزهای 
شهر  ١١٠اعتصاب سراسری معلمان که شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگيان فراخوان آن را داده بود، به طور همزمان در .  نمايش گذاشت

آذر نيز ادامه يافت و در مقياس سراسری در بسياری از شهرهای ايران در مقابل اداره  ٢٢اعتصاب و اعتراضاتی که در روز دوشنبه .  برگزار شد
 . آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس ارتجاع صورت گرفت

ميليون تومان برای بازنشستگان،  ١٣و همسان سازی بر پايه حداقل )  هشتاد درصد حقوق هيئت علمی(اجرای طرح رتبه بندی شاغالن به صورت کامل 
. انداز جمله اصلی ترين مطالبات معلمان است که کانون های صنفی معلمان از مدت ها پيش برای تحقق آن به اعتصاب و اعتراض سراسری روی آورده 

امنيت شغلی برای معلمان پيش دبستانی، آموزش ياران نهضت سوادآموزی، معلمان خريد خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی، توقف 
جی و خراخصوی سازی، تاکيد بر حق تحصيل رايگان، آموزش با کيفيت، پايان دادن به پرونده سازی های امنيتی عليه معلمان، بازگشت به کار معلمان ا

ه ن بهمچنين آزادی معلمان دستگير شده از جمله ديگر مطالبات معلمان است که اجرا و تحقق اين خواست ها در هر اعتصاب و اعتراض سراسری معلما
 .گوش می رسد

ی ويژگی های اين دوره از اعتصابات معلمان، همانا تداوم اعتصاب، گستردگی حضور معلمان در اعتصاب و سراسری بودن اعتراضات آنان در شهرها
به رغم بگير و ببندها، ايجاد موانع و تضييقات سرکوبگرانه ای که هر بار طی روزهای پيش و پس از برگزاری اعتراضات .  مختلف کشور است

و سراسری معلمان بر آنان اعمال می شود، با اين همه، اعتصاب و اعتراضات سراسری آنان در روزهای اخير باز هم بسيار گسترده تر، پرشکوتر 
در واقع، تداوم اعتصاب، گستردگی و افزايش حضور چشمگير معلمان در اعتصابات و اعتراضات .  راديکال تر از اعتصابات پيشين برگزار شد

راضی اعتسراسری آنان، بيانگر اين حقيقت است که سرکوب، تهديد، بازداشت و پرونده سازی های امنيتی تاثير و کارايی خود را از دست داده و جنبش 
ی معلمان همراه با ديگر جنبش های اجتماعی به تاسی از شرايط انقالبی موجود در جامعه و به فراخور تعميق بيشتر بحران های حاکم بر جمهور

 . اسالمی، چه به لحاظ کمی و چه به لحاط کيفی به درجه باالتری از اعتصاب و اعتراضات خيابانی ارتقاء يافته اند
به )  هرچند محدود(همراهی دانش آموزان با معلمان اعتصابی، حضور گسترده و چشمگير معلمان زن در اعتصابات کنونی، ورود توده های غير معلم 

صفوف اعتراضی معلمان و نيز افزايش وزن سياسی اعتراضات و اعتصابات اخير معلمان، از جمله ويژگی های برجسته اعتصابات سراسری معلمان 
ويژگی های بسيار ارزنده ای که بايد بدان توجه نمود و پيگيرانه در مسير گسترش و تعميق بيشتر آن نيرو .  آذر بوده است ٢٢و  ٢١، ٢٠در روزهای 

اگرچه اعصابات سراسری معلمان، .  نکته ديگری که بايد بدان توجه کرد، عقب نشينی مجلس ارتجاع در مقابل اعتصابات سراسری معلمان است.  گذاشت
در اف مجلس ارتجاع را وادار به تصويب طرح رتبه بندی معلمان به صورت سر و دُم بريده کرد، اما اين ترفند جمهوری اسالمی که با هدف ايجاد شک
ری گي صفوف مبارزاتی معلمان و همچنين ايجاد  ترديد در ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری آنان بود، اما اين حيله گری مجلس ارتجاع با موضع

 .به موقع و سريع کانون صنفی معلمان در نطفه خفه شد
"آذر، در واکنش به تصويب نيم بند طرح رتبه بندی گفت ٢۴دمحم حبيبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه  آنچه که امروز در مجلس : 

اين طرح مورد تاييد معلمان و تشکل های صنفی فرهنگيان نيست و تجمعات سراسری معلمان تا .  تصويب شد يک سرهم بندی بود، نه طرح رتبه بندی
روشن است، با تصويب نيم بند طرح رتبه بندی و بودجه ناچيزی که برای اجرای آن لحاظ شده است، ".  رسيدن به مطالبه مطلوب ادامه خواهد داشت

عالوه بر اين، دولت هم آب .  تغيير چندانی در وضعيت معيشتی معلمان رخ نخواهد داد و اکثريت مطلق معلمان همچنان در فقر معيشتی باقی خواهند ماند
در چنين .  شده مجلس ندارد"  سرهم بندی"پاکی را بر سر اين مصوبه مجلس ريخت و اعالم کرد که اساسا هيچگونه بودجه ای برای اجرای همين مصوبه 

وضعيتی، آنگونه که سخنگوی کانون صنفی معلمان گفته است، فرهنگيان کشور برای تحقق مطالبات بر حق خود راهی بجز تشديد مبارزه و تداوم 
 .بخشيدن به اعتصابات سراسری خود ندارند

های ون بر کسی پوشيده نيست که تداوم و تشديد مبارزه معلمان نيز، نياز به اتحاد، همبستگی، تقويت تشکل های صنفی معلمان، تقويت ارتباطات کان
عالوه بر ملزومات ذکر شده، حمايت عملی دانش آموزان و .  صنفی و پيوند ارگانيک اين تشکل ها با شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگيان دارد

ن را لمااولياء آنان و نيز روی آوری توده های مردم برای حضور در اعتراضات خيابانی معلمان نکته بسيار مهمی است که می تواند کفه مبارزاتی مع
 . سنگين تر و زمينه را برای تحقق مطالبات آنان فراهم سازد

ردم ی مبه رغم پيشرفت های غير قابل انکاری که جنبش مطالباتی و اعتراضی معلمان تاکنون داشته است، اما هنوز اين جنبش از حمايت عملی توده ها
پوشيده نيست، تحقق مطالبات معلمان، تاثيرات مستقيمی در باال رفتن امنيت شغلی آنان، پرهيز از .  ايران و ديگر جنبش های اجتماعی برخوردار نيست

لذا، از هر جهت که .  چند شغلی، ايجاد آرامش و داشتن فراقت بيشتر برای ارتقاء علمی خود و ارتقاء سطح آموزش و پرورش دانش آموزان خواهد بود
تقاء آموزش ار بنگريم، ارتقاء سطح معيشتی معلمان، امنيت شغلی و نيز تحقق مطالبات آنان با سرنوشت آتی دانش آموزان، اولياء آنان و به طريق اولی با

حال با توجه به مجموعه شرايط موجود، آنگونه که سخنگوی کانون صنفی معلمان گفته است، آنان تا تحقق مطالبات .  و فرهنگ کل جامعه مرتبط است
 . شان، راهی بجز پيشبرد اعتصاب و اعتراضات سراسری ندارند

ت که اس شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، دفاع از مطالبات معلمان را وظيفه خود و همه نيروهای آگاه و مترقی جامعه می داند و بر اين باور
 رایحمايت و همبستگی ديگر جنبش های اجتماعی و همچنين همراهی و همدلی دانش آموزان و اولياء آنان با مطالبات فرهنگيان، تکيه گاه موثری ب

 . پيشبرد اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان خواهد بود
 

 گسترده باد اتحاد و همبستگی معلمان
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
  ٢٠٢١دسامبر  ١۶برابر با  ١۴٠٠آذر ماه  ٢۵

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

 اقليت
 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 از اعتصاب و اعتراضات سراسری
!معلمان پيگيرانه حمايت کنيم   
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٩درصفحه   

قرار گرفته، افزايش  ١۴٠١اليحه بودجه 
چنين  او هم".  دوساله سن بازنشستگی است

در مورد پيامدهای اجتماعی اين 
 .ها هشدار داد گيری تصميم

کانون "علی دهقان کيا رئيس تشکل دولتی 
بگيران تأمين  بازنشستگان و مستمری

: نيز در اين رابطه گفت"  اجتماعی تهران
ما با اصل موضوع مخالفيم ضمن اينکه "

هزار ميليارد  ۴٠٠  دولت بهتر است بدهی
 ".تومانی خود را ابتدا پرداخت کند

های خالی کارگران و  البته غارت سفره
زحمتکشان تنها به اين مورد خالصه 

بودجه در تمامی اجزاء آن عليه .  شود نمی
. کارگران و زحمتکشان نوشته شده است

هم در حالی  ها آن افزايش بسيار ناچيز حقوق
 ۴٠که براساس آمارهای رسمی تورم باالی 

بويژه تورم مواد (درصد و براساس واقعيات 
حداقل دو برابر آن است، معنای )  خوراکی

ديگری جز دست کردن در جيب کارگران، 
معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان 

اکنون حداقل  هم.  بگير جامعه ندارد حقوق
های يک خانوار به حساب مرکز آمار  هزينه

نزديک يازده ميليون، کميته دستمزد تشکل 
ميليون و براساس  ١٢"  خانه کارگر"دولتی 

ميليون و  ١٧برخی از برآوردهای مستقل 
پانصد هزار تومان است، اما حداقل حقوق 

ميليون و پانصد  ۴تعيين شده در بودجه تنها 
 .هزار تومان است

بدستان مزدور با  های دولتی و قلم  روزنامه
بستن بر اين واقعيات از افزايش عدالت  چشم

ها به دليل محدود کردن  در پرداخت حقوق
ميليون تومان  ٣٧باالترين حقوق به 

ست که در  اين در حالی.  اند فرسايی کرده قلم
ميليون تومان  ٣٣بودجه سال گذشته اين مبلغ 

تر آن که در ذيل همان تبصره  بود و عجيب
ها آمده است که هر جا  مربوط به حقوق

توان به برخی از افراد  صالح ديده شد می
 !!ميليون تومان پرداخت ٣٧باالتر از 
های گذشته هيچ  که مانند تمام سال جدا از آن

اندازی برای بهبود وضعيت آموزشی و  چشم
ها و  گذاری در اين زمينه درمانی، سرمايه

کاستن از بار مردم در اين موارد وجود 
ندارد، بهای تمامی خدمات دولتی برای انجام 
امور مردم و يا ديگر نيازهای ضروری، 

های  چون نرخ گاز و آب و غيره به روش هم
 .گوناگون افزايش يافته است

به دليل (افزايش ماليات و عوارض گمرکی 
نيز در مناسبات )  محاسبه آن با دالر نيمايی

داری حاکم بر ايران در نهايت  سرمايه
ای جز افزايش تورم و آوار شدن بار  نتيجه

 .آن بر دوش کارگران و زحمتکشان ندارد

ی بار بحران اقتصادی رکود  سابقه افزايش بی
تورمی و ورشکستگی مالی دولت در   –

بر دوش کارگران و  ١۴٠١بودجه 
های  ست که ارگان زحمتکشان در حالی

های تبليغاتی و مذهبی  سرکوب و دستگاه
نويسان، سهم  بازی بودجه ودل رژيم با دست

باز هم بيشتری از بودجه را تصاحب 
 .اند کرده

يک نمونه بارز آن بودجه سپاه پاسداران 
بودجه سپاه پاسداران که با يک جهش .  است
ميليارد  ٣٣۵هزار و  ٢۶درصدی از  ۵٨

هزار و  ٣٨به  ٩٩تومان در بودجه سال 
رسيده  ١۴٠٠ميليارد تومان در بودجه  ۵۶۴

درصدی در اليحه  ١۴٢بود، با يک جهش 
 ٨٨٣هزار و  ٩٢به  ١۴٠١بودجه سال 

بودجه ارتش نيز !!!  ميليارد تومان رسيد
درصد افزايش يافته  ۵٠نسبت به سال گذشته 

 .است
 ٩٩بودجه نيروهای انتظامی نيز که در سال 

ميليارد تومان بود و  ۴۴۴هزار و  ١٧مبلغ 
 ٢۶٢هزار و  ٢٧به  ١۴٠٠در بودجه 

 ١۴٠١ميليارد تومان رسيده بود، در بودجه 
 ٢٣٧هزار و  ۴٣با يک جهش بزرگ به 

 .ميليارد تومان رسيد
ی  به بهانه ١۴٠١چنين در بودجه سال  هم
 ۵٠٠ميليارد و  ۴"  تقويت بنيه دفاعی"

های  ميليون يورو نفت برای فروش به ارگان
نظامی رژيم اختصاص داده شده که سپاه 
پاسداران بيشترين سهم از اين فروش را 

 .دارد
المللی مطالعات  براساس برآورد موسسه بين
 ۶که "  سيپری"صلح استکهلم موسوم به 

ارديبهشت منتشر شده بود، هزينه نظامی 
با بيش از  ٢٠٢٠جمهوری اسالمی در سال 

به  ٢٠١٩درصد افزايش نسبت به سال  ٣٠
. ميليون دالر رسيده بود ٨٢۵ميليارد و  ١۵

آن هم در سالی که مردم ايران فقيرتر شده 
اين را هم در نظر بگيريم که اين .  بودند

برآورد تنها براساس آمارهای رسمی دولتی 
های نظامی  است و به طور واقعی هزينه

. جمهوری اسالمی بسيار بيشتر از اين است
تنها در يک نمونه برآوردها حاکی از کمک 

ميليون دالری جمهوری اسالمی   ٧٠٠ساالنه 
 ٢٠٢٠اگر در سال .  هللا لبنان است به حزب

درصد  ٣٠های نظامی ايران بيش از  هزينه
ست که با بودجه  اند، طبيعی افزايش داشته

های نظامی  اين افزايش هزينه ١۴٠١سال 
هايی که  بيش از گذشته نيز باشد، پول

تر  تر و کوچک های مردم را کوچک سفره
 .کنند می

ناگفته نماند که وزارت کشور نيز برای 

" مقابله با اعتراضات خيابانی تحت عنوان 
سياستگذاری و نظارت بر استقرار نظم 

ميليارد تومان  ۶٠٠"  عمومی و امنيت داخلی
چنين در بودجه سال  هم.  بودجه خواهد گرفت

بخشی از بودجه تمامی  ١۴٠١
ها و ديگر نهادهای دولتی به  خانه وزارت
اجرای مراسم "، "های دينی پژوهش"بسيج، 

تبيين و تبليغ گفتمان انقالب "و "  دينی
برای نمونه !!  اختصاص يافته است"  اسالمی

ميليارد  ٢١٠در بودجه وزارت ارشاد، 
تومان برای حمايت از امور طالب و 

ميليارد تومان برای بسيج  ١٨۶روحانيون و 
در بودجه .  محالت در نظر گرفته شده است

هايی برای حمايت  وزارت علوم نيز رديف
از بسيج اساتيد، اجرای امور دينی، 

 .های دينی و غيره لحاظ شده است پژوهش
حمايت از "برای اجرای طرح ضد زن 

هزار ميليارد  ١٢"  خانواده و جوانی جمعيت
هايی  تومان در نظر گرفته شده که با رديف

های ديگر به اين  که در بودجه وزارتخانه
امر اختصاص داده شده، بودجه اجرای اين 

هزار ميليارد تومان  ١۴طرح به باالی 
ست که در طول اين  رسد، اين در حالی می

ها  ای برای ميليون گاه بودجه ها هيچ سال
آموز محروم از تحصيل که به دليل فقر  دانش

و نداشتن ابزار الزم برای شرکت در 
اند، در  های مجازی ترک تحصيل کرده کالس

 .نظر گرفته نشده است
در جزء جزء اين بودجه شاهديم که چگونه 
برای مزدوران و سرکوبگران رژيم 
ولخرجی شده است، رژيمی که براين باور 
است که تنها با تکيه بر اين مزدوران 

البته جدا از .  تواند به بقای خود ادامه دهد می
بدستان و  بدستان، رژيم قلم تفنگ

ها هم در  هايی نيز دارد که آن چی تبليغات
از .  اند فراموش نشده ١۴٠١بودجه 

های علميه که در مجموع  های حوزه بودجه
اند تا بودجه  درصد افزايش داشته ۶٠بيش از 

درصد افزايش  ۶٠صداوسيما که باز حدود 
داشته و سازمان تبليغات اسالمی که بودجه 

درصد افزايش يافته و تا ديگر  ٧۵آن 
 .خور و فاسد نهادهای مذهبی مفت

هزار ميليارد  ١٠بودجه صدا و سيما باالی 
 ٢٨٩هزار و  ۵تومان است که از اين مقدار 

هزار ميليارد تومان آن از بودجه عمومی 
در بودجه سال (شود  دولت پرداخت می

ميليارد  ٣٨۴هزار و  ٣اين مبلغ  ١۴٠٠
و بقيه را صدا و سيما از طريق )  تومان بود

 .کند تبليغات و آگهی تامين می
ها از جيب  مساله اين است که تمامی اين پول

ی کامال  شود که به بهانه مردمی خرج می
افزايش دستمزد  زا بودن دروغين تورم

پايه بودن آن بر همگان  ای که بی بهانه حقوق،
تر  آشکار است، به فقری بيشتر و ُکشنده

 .اند محکوم شده

١٠از صفحه   

 ای که تشديد بحران  بودجه
 سازد تورمی را آشکار می –اقتصادی رکود 
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طور که در  همان.  اما اين هنوز تمام ماجرا نيست
ابتدای اين مقاله آمد، به دليل نقش دولت در 
اقتصاد، بودجه تصويری از وضعيت اقتصادی 

تصويری که اليحه .  دهد سال پيشارو به ما می
دهد، تصويری بسيار  به ما می ١۴٠١بودجه 

ابتدا بايد گفت که نداشتن کسری .  تاريک است
بودجه يک دروغ محض است، کاهش فروش 

تنها .  ارواق قرضه يک دروغ محض ديگر
نگاهی به ارقامی که در بودجه در ارتباط با 
درآمدهای نفتی و ماليات آمده موضوع را آشکار 

 .کند می
هزار ميليارد تومان  ۴٠٠در اين اليحه حدود 

تا  ١۵٠درآمد از محل فروش نفت و ميعانات و 
هزار ميليارد تومان از محل صادرات  ٢٠٠

اين .  بينی شده است های نفتی پيش فرآورده
قلک (درآمدها جدا از سهم صندوق توسعه ملی 

. و سهم شرکت ملی نفت است)  ای خامنه
ست که مانند سال جاری در صورت ادامه  طبيعی
ها اين درآمدها قابل تحقق نيست و برای  تحريم

همين در اليحه بودجه به کابينه اجازه داده شده به 
ميزانی که درآمدهای نفتی تحقق پيدا نکرد، 

مثال اگر نيمی از اين .  اوراق قرضه عرضه کند
هزار  ٨٨مبالغ تحقق پيدا نکرد، عالوه بر 

ميليارد تومان فروش اوراق قرضه که در بودجه 
 ٣٠٠آمده، جمهوری اسالمی بايد چيزی حدود 

هزار ميليارد تومان اوراق قرضه به بازار 
 !!عرضه کند

همين االن هم به دليل عدم استقبال از اوراق 
اند تا اوراق قرضه  ها موظف قرضه دولتی، بانک

اگر اين معنای ديگری .  فروش نرفته را بخرند
جز تشديد رکود، تورم و کسری بودجه ندارد، 

 !پس به چه معناست چيست؟
در رابطه با درآمدهای مالياتی نيز اين موضوع 

 ۵٢۶در اليحه بودجه بيش از .  کامال صادق است
بينی  هزار ميليارد تومان درآمدهای مالياتی پيش

هزار ميليارد  ٢۴٧اين مبلغ  ١۴٠٠سال (شده 
اصطالح  که حتا به)  تومان تعيين شده بود

کارشناسان جمهوری اسالمی تحقق آن را بعيد 
عباس آرگون نائب رئيس کميسيون .  دانند می

بازار پول و سرمايه اتاق بازرگانی تهران در 
"گويد همين رابطه می تحقق اين رقم بسيار : 

خوشبينانه است، زيرا اينکه اوال در اقتصاد 
کشور با رکود تورمی روبرو هستيم و دوما 

های مالياتی وجود  های افزايش درآمد زيرساخت
 ".ندارد

هزار  ٢٣تومانی و تعيين نرخ  ۴٢٠٠حذف دالر 
تومان برای تسعير دالر يکی ديگر از نکات مهم 
اليحه بودجه است که به رکود و تورم شديدا دامن 

ی فرشاد مومنی يکی ديگر از اين  به گفته.  زند می
اصطالح اقتصاددانان جمهوری اسالمی تنها  به

درصد نرخ  ٧/  ۵همين مساله موجب افزايش 
تورم خواهد بود و البته در عمل باز بيشتر از آن 

زا و  او اليحه بودجه را به شدت تورم.  خواهد بود
ريزش مداوم و .  داند موجب افزايش رکود می

های رئيسی تنها يکی  رغم وعده روزانه بورس به
 .های تشديد رکود است از نشانه

بهای کاالها نيز روزانه در حال افزايش است، 
گاه وزير اقتصاد کابينه با وقاحت از تالش  آن

از که  گويد و اين کابينه برای کنترل تورم می
آيا !!  سرعت افزايش بهای کاالها کاسته شده است

بهای برنج ايرانی به !  واقعا مضحک نيست؟
پدرام .  هزار تومان رسيده است ٨٠کيلويی 

سلطانی نايب رئيس اسبق اتاق بازرگانی در 
در توئيتر خود  ١۴٠١رابطه با اليحه بودجه 

"نوشت مردم و :  در يک جمله ١۴٠١بودجه : 
ها را به چوب فلک ماليات و عوارض  بنگاه

هايی که تالش  دهيم به نهاد بنديم، پولش را می می
يکی از نکاتی که شايد ".  کردند ما سِر کار بياييم

هم نه در بودجه عمومی بلکه  کمتر ديده شود و آن
های دولتی پنهان شده، ضرر  در بودجه شرکت

علت .  هزار ميليارد تومانی بانک سپه است ٣۵
های ورشکسته نظامی  آن ضرر هم ادغام بانک

در بانک سپه است که پيش از اين ما در مقاالت 
هزار ميليارد  ٣۵. نشريه کار به آن پرداخته بوديم

شود  تومان از جيب مردم اين ضرر جبران می
بندی و  اما وقتی صحبت از حقوق معلمان، رتبه

از .  شود، پولی در کار نيست سازی می همسان
 .تحصيل رايگان هم ديگر خبری نيست

ها وضعيت  دهند با افزايش يارانه گاه وعده می آن
ای که مردم از يارانه  تجربه!!  شود مردم بهتر می

نژاد و يارانه معيشتی روحانی دارند و  احمدی
دانند هدف از اين کار تنها کاله گشاد گذاشتن  می

هزار ميليارد  ١۶٠اختصاص .  بر سر مردم است
تومان برای اشتغالزايی نيز يکی ديگر از موارد 

است که قرار است به مزدوران و  آشکار رانتی
زايی داده شود تا  عوامل رژيم تحت عنوان اشتغال

 .خون مردم را بيشتر بمکند
داشتن يک زندگی مرفه و انسانی حق تمامی 

حق کار، حق مسکن، تامين معيشت .  مردم است
ها حق تمامی کارگران،  و ديگر نيازهای انسان

معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان جامعه 
اين حق را جمهوری اسالمی از مردم .  است

ايران گرفته است و روز به روز فشارها را با 
ها بر اين مردم افزايش  ها و دروغ انواع حيله

يک نمونه آشکار از  ١۴٠١بودجه سال .  دهد می
دار و  ای رانتی در خدمت طبقه سرمايه بودجه

هاست و تا زمانی که جمهوری  مزدوران آن
اسالمی بر سر کار است اين چرخه به نفع 

داران و مزدوران فاسد حکومتی و به  سرمايه
 .ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد چرخيد

 

٨از صفحه   

 ای که تشديد بحران  بودجه
 سازد تورمی را آشکار می –اقتصادی رکود 

 کمک های مالی
 

 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  )دسامبر(خروش 
 

 سوئد
 

 زنده باد سوسياليسِم 
 کرون٢٠٠  و زنده باد آزادی 

 
 آمريکا

 
 دالر ٢٠                 آنجلس لس

  
 دالر ٢٠   شيکاگو

 دالر ٢٠  اکالهوما سيتی
 دالر ٢٠   نيويورک

 دالر ٢٠   سياتل
 

 ايران
 

 ميليون تومان ١              آبان ادامه دارد
 

 آلمان
 

 رزم رفقا 
 يورو ١٠٠ در کنفرانس سازمان پاينده

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

که توسط کابينه  ١۴٠١بودجه سال .  ربوده است
چنان  رئيسی تهيه و به تصويب رسيده است، آن

عليه کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه و به 
داران و نيروهای وابسته به حکومت  نفع سرمايه

تنظيم شده که حتا صدای بسياری از حاميان 
 .خوار حکومت را نيز درآورده است جيره

برای نمونه در بودجه مصوب کابينه رئيسی، 
سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی در 

سال افزايش  ٢های بازنشستگی  تمام صندوق

١٠ 

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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سال برای  ۶۵يافت و حتا در مورد معلمان سن 
قدر شور  آش آن.  ها تعيين گرديد بازنشستگی آن

کميته اصالح "شده است که حتا زنگنه رئيس 
مجلس اسالمی در گفتگو با "  ساختار بودجه

وابسته به سپاه پاسداران "  تسنيم"خبرگزاری 
"گويد می اين سند بودجه کشور است و قرار  : 

نيست تمام قوانين باالدستی و ميانی کشور در آن 
تغيير پيدا کند، از جمله اين احکام که در 

 ای که تشديد بحران  بودجه
 سازد تورمی را آشکار می –اقتصادی رکود 

 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 
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