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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

١٢ 

٢درصفحه   

١١ 

 

  ٣درصفحه 

 

 معلم بپاخيز برای رفع تبعيض
 

 مبارزات پر شکوه معلمان
 تا پيروزی ادامه خواهد داشت   

 
، معلمان کشور ١۴٠٠روز پنجشنبه دوم دی ماه 

معلم بپاخيز، برای رفع "با طنين شعارهايی نظير 
يک بار "  معلم زندانی آزاد بايد گردد"و "  تبعيض

 ١٠٠ديگر تجمعات سراسری خود را در بيش از 
اين تجمعات، در ادامه .  شهر برگزار کردند

اعتصابات و اعتراضات قبلی معلمان با خواست 
ميليون تومان  ١٣همسان سازی بر پايه حداقل 

برای بازنشستگان و اعتراض به تصويب ناقص 
طرح رتبه بندی شاغالن بود که برای چندمين بار 

اعتراضات .  در مقياس سراسری برگزار شد
پرشکوه دوم دی که همانند تجمعات قبلی با اراده 
استوار و خلل ناپذير معلمان در کف خيابان ها 
انجام شد، بذر اميد و ايستادگی و همبستگی 
مبارزاتی را در دل عموم معلمان و توده های 
مردم ايران افشاند و نشان داد که اعتراضات 
معلمان برای تحقق خواست های بر حق شان 
عميق تر از آن است که با تهديد و احضار و 

 .دستگيری اين يا آن معلم متوقف شود
برپايی شکوهمند اعتراضات سراسری معلمان  

در دوم دی، که همانند دفعات قبل با فراخوان 
آهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان  شورای هم"

برگزار شد، قبل از هرچيز يک موفقيت "  ايران
آهنگی و عموم معلمان  بزرگ برای شورای هم

شورايی که از دل .  زحمتکش به حساب می آيد
توده های معلم برخاسته و الجرم از حمايت و 

ادامه تجمعات اعتراضی و مکرر بازنشستگان و 
ها و  بگيران تأمين اجتماعی در شهر مستمری

های مختلف کشور، حاکی از عدم تحقق  استان
ميليون و  ٣بر  های جمعيتی است که بالغ خواست

 ۵روز يکشنبه .دهند هزار نفر را تشکيل می ٣٠٠
صدهاتن از بازنشستگان فوالد  ١۴٠٠دی 

اصفهان و اهواز، بازنشستگان معدن البرز شرقی 
در دامغان، بازنشستگان تأمين اجتماعی در 
کرمانشاه و بازنشستگان مخابرات تجمعات 

دراهواز نيز بازنشستگان و .  اعتراضی برپاکردند

  ۵درصفحه 

  ٨درصفحه 

١۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵١شماره  ١۴٠٠دی   ۶ –سال  چهل و سه 

 ايم ايم اما از پا نيفتاده بازنشسته

، انتخابات رياست ٢٠٢١دسامبر  ٢١در 
بوريک، کانديدای .  جمهوری شيلی برگزار شد

، در "دهم به کرامت انسانی رأی می"کارزار 
درصد آرا را به دست آورده   ٢۵/    ٨دور اول 

ميليون نفر ديگر از  ١/    ٢۵بود، اما با بسيج 
دهندگان مناطق کارگری و فقيرنشين،  رأی

 ۵۶توانست ميزان آرای خود را در دور دوم به 
کار  درصد رسانده و بر کانديدای محافظه

درصد  ۴۴با (گرا، خوآن آنتونيو کاست،  راست

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

   ترين تغييرات برنامه نگاهی به مهم
 سازمان در کنفرانس هيجدهم 

 رود انتخابات شيلی و نتايجی که انتظار نمی

 
 
 
 

 انداز چرايی و چشم
 تشديد تضادها 

 در درون هيات حاکمه 
 

های تشديد  حال نشانه يکی از نتايج و در عين
بحران سياسی اقتصادی و ورشکستگی مالی 

ريختگی،  الساعه، درهم دولت، تصميمات خلق
تشتت و افزايش تضاد در درون هيات حاکمه 

های اخير به وضوح افزايش يافته  است که در ماه
 .است

وگوی محسن  ها گفت يکی از آخرين نمونه
رضايی معاون اقتصادی ابراهيم رئيسی با سيمای 

آذرماه بود  ٢٩جمهوری اسالمی در روز دوشنبه 
"که گفت ها  طبق اليحه بودجه قرار بود يارانه: 

 کرونا و دوز سوم واکسن در ايران: مطلب رسيده از داخل کشور
 

 کارگر نفت در پی تصادف مرگبار جان باختند ١٢

 !برای لغو حکم استرداد آسانژ، مبارزه کنيم          
 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 "طناب های بر گردن"سرکوب و

 !رژيم جنايت و کشتار را نجات نمی دهد 
 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 !از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پيگيرانه حمايت کنيم

 

٩ 
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 مبارزات پر شکوه معلمان تا پيروزی ادامه خواهد داشت  

پشتيبانی عموم معلمان و فرهنگيان کشور 
برگزاری پر شکوه اعتراضات .  برخوردار است

دوم دی، از آن رو حائز اهميت است که اينبار 
دادستانی، نيروهای امنيتی و روزنامه هايی از 
قبيل کيهان و جوان، و سايت مشرق، از چند روز 

آهنگی و تهديد و  قبل، با تخريب شورای هم
احضار بسياری از فعاالن صنفی معلمان، 

اما .  خواهان لغو تجمعات اين روز شده بودند
آهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان  شورای هم"

با عزمی راسخ و در پرتو حمايت بی "  ايران
دريغ معلمان و فرهنگيان کشور، نه تنها مرعوب 
تهديدات امنيتی رژيم نشدند، نه تنها تزلزلی در 
اراده آنان ايجاد نشد، بلکه با صدور قطعنامه 
پايانی تجمعات دوم دی و انتشار زودهنگام آن 
درروزهای قبل از برگزاری اعتراضات، نشان 
دادند که اعتراضات و مطالبه گری معلمان تا 

 .  تحقق پيروزی ادامه خواهد داشت
برگزاری تجمعات سراسری دوم دی به نسبتی که 
برای معلمان و فرهنگيان کشور حائز اهميت 
بود، برای رژيم نيز ممانعت از برپايی اين تجمع 
سراسری به امری الزامی تبديل شده بود، تا 
جاييکه نيروهای امنيتی با توسل به تهديد و 
ارعاب و احضار ده ها معلم خواهان لغو تجمعات 

دمحم حبيبی، سخنگوی کانون .  اين روز شده بودند
صنفی معلمان، يک روز قبل از برگزاری 
اعتراضات سراسری در توئيتر خود خبر داد که 

نفر از فعاالن صنفی معلمان در  ١٠٠بيش از 
روزهای گذشته به نهادهای امنيتی احضار و 

. تهديد شده اند تا تجمع روز پنجشنبه را لغو کنند
نظر به گستردگی اعتراضات معلمان در برخی 
از شهرها از جمله شيراز، دادستانی اين شهر با 
ارسال پيامکی به معلمان، آن ها را تهديد کرده 

صدور و انتشار فراخوان و شرکت در "بود، که 
هرگونه تجمع فاقد مجوز که موجب سوءاستفاده 

روزنامه های .  ، ممنوع است"عناصر معاند شود
حکومتی نيز در ابعادی گسترده به تخريب کانون 
های صنفی معلمان پرداختند و با جعل و نشر 
اخبار کذب و پرونده سازی عليه شورای 

آهنگی ، حکومت و نيروهای امنيتی رژيم را  هم
با اين همه .  برای سرکوب معلمان ترغيب کردند

و به رغم تمام احضارها، تهديدها و ممانعت هايی 
که از طرف نهادهای سرکوبگر جمهوری 
اسالمی صورت گرفت، اعتراضات سراسری 
معلمان با شکوه تمام در روز پنجشبه دوم دی در 

 . شهر برگزار شد ١٠٠
شيراز، به يمن همبستگی معلمان و دانش آموزان 

تر بار ديگر ميدان  و اوليای آنان، همانند هفته قبل
تجمعات .  دار اعتراضات سراسری معلمان بود

معلمان در تهران نيز جلوه ای از عزم و اراده و 
در تهران .  همبستگی معلمان را به نمايش گذاشت

نيروهای امنيتی با هدف ممانعت از تجمع 
اعتراضی معلمان، از صبح روز پنجشنبه تمام 
ورودی های منتهی به ميدان بهارستان را قرق 

به رغم جو شديد امنيتی در اطراف .  کردند
سازمان برنامه و بودجه، معلمان اما با حضور 
گسترده و پر تعداد خود، جو امنيتی را شکستند و 
باالتر از سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع 

در حالی که نيروهای پليس، .  بزرگی زدند
معلمان مرد را با ضربات باتوم و مشت و لگد 
متفرق می کردند، معلمان زن با شجاعت و 
شهامت قابل تقديری در وسط ميدان بهارستان 
اجتماع نشسته برگزار کردند و به رغم حمله 
ماموران امنيتی، تحصن و اجتماع نشسته خود را 

 . تا يک ساعت ادامه دادند
در اعتراضات روز پنجشنبه، حضور دانش 

. آموزان نسبت به تجمعات قبلی چشمگيرتر بود
در برخی از شهرها از جمله مريوان، دانش 
آموزان در کنار معلمان حضور يافته و اعالم 

ما دانش آموزان در کنار معلمان هستيم نه :  کردند
مطالبه مشترک ما و معلمان، .  در مقابل آنان

آموزش رايگان است و عدم کااليی سازی 
تجمعات روز پنجشنبه در اغلب شهرها .  آموزش

با سخنرانی معلمان، دانش آموزان و در مواردی 
. هم با شعرخوانی و سرودخوانی همراه بود

وضعيتی که شور و حال و هوای اميد بخشی را 
حضور پر .  به تجمعات سراسری معلمان داد

رنگ معلمان زن، سخنرانی های آتشين و شعار 
دادن های آنان جلوه ديگری از تجمعات سراسری 

"دوم دی بود " معلم بپا خيز، برای رفع تبعيض. 
، از جمله "معلم زندانی آزاد بايد گردد"و 

شعارهای مشترک  تمامی اجتماعات معلمان در 
"اين روز بود آموزش رايگان، حق فرزندان . 

تا حق "، "اسماعيل عبدی آزاد بايد گردد"، "ما
وزير بی "و "  خود نگيريم، از پا نمی نشينيم

، از جمله ديگر شعارهايی "کفايت، استعفا استعفا
 . بودند که در تجمعات دوم دی طنين انداز شد

برگزاری تجمعات غرور آفرين معلمان، آنهم در 
فضای سنگين امنيتی بار ديگر جلوه ای از 
رزمندگی، مقاومت، ايستادگی و همبستگی 

به رغم .  مبارزاتی معلمان را به نمايش گذاشت
تمام تهديدات امنيتی که نهادهای سرکوبگر 
جمهوری اسالمی برای ممانعت از برگزاری آن 
در پيش گرفتند، تجمعات اعتراضی معلمان با 
شکوه هرچه بيشتر در اغلب شهرهای ايران 

شهرهای نيشابور، فيروزآباد، .  برگزار شد
سنندج، مريوان، کرج، همدان، سبزوار، ايذه، 
بوشهر، بوکان، کرمانشاه، قزوين، رشت، تهران، 
مشهد، شيراز، بابل، مالير، شاهرود، اروميه، 
گلپايگان، اصفهان، نورآباد ممسنی، داراب، 
اهواز، ماهشهر، برازجان، آباده، شهرضا، 
انديمشک، سردشت، شيروان، رامهرمز، ساری، 
شوش، بندر خمينی، سقز، سربندر، آمل، لردگان، 
خرم آباد، بهبهان، فيروزآباد، تبريز، بجنورد، 
شهر کرد، اراک، گرگان، جهرم، پلدختر، 
کرمان، الهيجان، گناوه، دهگالن، ايالم، 
گچساران، گلستان، دشتستان، اشکنان، اقليد، نی 
ريز، بيجار، زنجان، بافق، اردبيل، سمنان، قروه، 
دُلفان، تربت جام، فردوس، المرد، خمينی شهر، 
گتوند، سميرم، اسالم آباد، ازنا، تربت حيدريه، 

از جمله  شهرهايی بودند که ...  بندر عباس و 
 .تجمعات سراسری معلمان در آن برگزار شد

اعتراضات معلمان که از مهرماه امسال با 
خواست محوری اجرای طرح رتبه بندی شاعالن 

هشتاد درصد حقوق هيئت (به صورت کامل 

ميليون  ١٣و همسان سازی بر پايه حداقل )  علمی
تومان برای بازنشستگان در مقياس سراسری 
سرعت و شتاب بيشتری گرفته است، اينبار پس 
از تصويب سرهم بندی شده طرح رتبه بندی 
شاغالن در مجلس ارتجاع اسالمی با شرايط 

عبور از اين شرايط .  نسبتا سخت تری مواجه شد
دشوار که جمهوری اسالمی برای معلمان ايجاد 
کرد، وحدت، همبستگی و اراده مبارزاتی 
بيشتری را از شورای هماهنگی و کانون های 

مجلس .  تشکل های صنفی معلمان طلب می کرد
شده طرح رتبه "  سرهم بندی"اسالمی با تصويب 

بندی شاغالن، دست کم  بر اين تصور بود که 
بذر ترديد را در ميان معلمان بپاشاند، شکاف و 
دو دستگی را در آنان ايجاد کند تا بدينوسيله 
معلمان را از ادامه حضور گسترده در 

اين حيله گری .  اعتراضات سراسری باز دارد
مجلس ارتجاع اسالمی، اگرچه با هوشياری و 
موضع گيری سريع کانون صنفی معلمان در 
نطفه خفه شد، اما همچنان زنگ خطری بود که 
برپايی اعتراضات سراسری معلمان در روز 

 .پنجشنبه را تهديد می کرد
شورای هماهنگی تشکل "اقدام سريع و به موقع 

در رد مصوبه "  های صنفی فرهنگيان ايران
طرح رتبه بندی مجلس "  سرهم بندی شده"

آذر و پس از آن  ٢٨ارتجاع اسالمی در روز 
انتشار علنی قطعنامه پايانی تجمع سراسری دوم 
دی ماه که در روزهای پيش از برگزاری 
اعتراضات با امضا شورای هماهنگی صورت 
گرفت، نه تنها حيله گری و تبانی ميان دولت و 
مجلس را خنثی کرد، بلکه تکيه گاهی مستحکم و 
پيام اميد بخشی برای همه معلمان و دانش آموزان 
و والدين آنان شد که خود را برای حضور 
گسترده در اعتراضات سراسری روز پنجشبه 

 .آماده کنند
شورای هماهنگی تشکل "عزم و اراده مستحکم 

در برگزاری "  های صنفی فرهنگيان ايران
اعتراضات سراسری روز پنجشبه و حضور پر 
رنگ معلمان و دانش آموزان و والدين آنان در 
اين اعتراضات، نشان داد که چه پيوند عميقی 
ميان شورای هماهنگی و توده معلمان کشور 

شکل گيری چنين پيوندی، بدان .  ايجاد شده است
معناست که شورای هماهنگی از دل معلمان 

اين .  برآمده و الجرم در دل آنان جای دارد
يگانگی، همدلی و همبستگی مبارزاتی شورای 
هماهنگی با فرهنگيان و دانش آموزان و اوليای 
آنان را به عينه می توان در بند بند قطعنامه 

قطعنامه ای .  پايانی تجمع سراسری دوم دی ديد
که عالوه بر دفاع از منافع عموم معلمان و 
بازنشستگان، از افزايش حقوق کارگران و 

. زحمتکشان به باالی خط فقر حمايت کرده است
قطعنامه ای که بر عهد و پيمان خود با فرهنگيان 
شاغل و بازنشسته تاکيد دارد و متعهد شده است تا 
تحقق کامل مطالبات با حمايت فرهنگيان دست از 
مبارزه بر نخواهد داشت و روند اعتراضات را با 

 . شدت هرچه بيشتر ادامه خواهد داد
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١از صفحه   

فشار بر بازنشستگان نيز برداشته است، همين 
تنها  ١۴٠١بس که گفته شود در اليحه بودجه 

هزار ميليارد تومان  برای صندوق  ١٢٠مبلغ 
هزار ميليارد تومان  ٧۵بازنشستگی کشوری و 

برای صندوق تأمين اجتماعی نيروهای مسلح در 
شده اما هيچ مبلغی برای سازمان  نظر گرفته

بنا به .  تأمين اجتماعی درنظر گرفته نشده است
، در اليحه ١۴٠٠آذر  ٣٠گزارش ايلنا مورخ 

هزار  ۵٠، سهم تأمين اجتماعی ٩٩بودجه 
هزار ميليارد  ٣٢ميليارد تومان بود که البته فقط 

توماِن آن، در مردادماِه همان سال، نصيب 
، سهم ١۴٠٠سازمان شد؛ در اليحه بودجه 

هزار ميليارد  ٨٩طور مشخص،  سازمان به
تومان بود که البته بازهم عليرغم گذشت نُه ماه از 

حساب تأمين اجتماعی واريز  سال، اين اعتبار به
های گذشته،  ی سال نشده است؛ اما برخالف رويه

اليحه بودجه، سهم  ٢تبصره )  و(امسال در بند 
هم  سازمان تأمين اجتماعی صفِر مطلق است آن

ی دولت به سازمان تأمين  که بدهی انباشته درحالی
هزار ميليارد تومان  ۴٠٠اجتماعی به مرز 

 ۵٠٠هزار و  ۴رسيده و دولت هرماه بيش از 
 .کند ميليارد تومان بدهی جديد ايجاد می

دراقدام جديد دولت بجای اينکه  نخست در اليحه 
بودجه مبلغی به سازمان تأمين اجتماعی 
اختصاص داده شود و بعد در عمل اين بودجه، 

ای از  وگور و ناپديد شود، اين بار چنين بودجه گم
همان آغاز ناپديد و تکليف آن يکسره شده و دولت 

بديهی است که .  خيال خود را راحت ساخته است
اين موضوع بهانه خوبی است در دست سازمان 
تأمين اجتماعی برای عدم ارائه خدمات و انجام 

بگيران و  تعهدات خويش در قبال مستمری
 .بازنشستگان تأمين اجتماعی

و "  خواه دولت عدالت"از شاهکارهای ديگر 
کابينه رئيسی اين است که در همين اليحه بودجه، 
سن بازنشستگی با يک چرخش قلم دو سال 

شده و درهمان حال از ميزان حقوق و  اضافه
 .مستمری بازنشستگان نيز کاسته شده است

واحده اليحه بودجه  ماده ٢٠تبصره )  د(دربند 
" منابع انسانی دولت"تحت عنوان  ١۴٠١سال 

سنوات :"  در مورد سنوات خدمت چنين آمده است
خدمت موردقبول برای بازنشستگی تمامی 
مستخدمين مرد و زن دارای حداقل مدرک 

های  کارشناسی معتبر در تمامی صندوق
بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان 

در .  يابد تأمين اجتماعی ، دو  سال افزايش می
ی حقوق بازنشستگی در  محاسبه:"  شده ادامه گفته

ها و  ادامه دهند، خواهان افزايش فوری مستمری
سازی و امکانات  اجرای کامل و صحيح همسان

داروئی و درمانی مناسب و رايگان هستند و 
شوند و فرياد  چنين است که وارد خيابان می

"زنند می شعار ما اين زمان، معيشت است و : 
 "!درمان

رغم تالش و مبارزات  پوشيده نيست که علی
های  برانگيز بازنشستگان طی سال پيگير و تحسين

سازی حقوق  گذشته، ارتجاع حاکم از همسان
ها الاقل در حدود  بازنشستگان و افزايش مستمری

بعد از تجمعات و .  خط فقر، امتناع ورزيده است
 ٩٩اعتراضات خيابانی بازنشستگان در سال 

ويژه گسترش آن در پائيز و زمستان همين  به
های پوچ و  سال،  دولت ارتجاعی حاکم به وعده

توخالی توأم با سرکوب شديد بازنشستگان ادامه 
آميز بازنشستگان  به تجمعات مسالمت.  داد

وحشيانه يورش برد و آنان را مورد ضرب و 
چندين نفر از فعاالن و سازمان .  شتم قرارداد

دهندگان تجمعات اعتراضی را بازداشت و 
اسماعيل گرامی از فعاالن کارگری .  زندانی کرد

بازداشت و  ١۴٠٠فروردين  ١۴و بازنشسته در 
 ۶۶اين بازنشسته معترض با .  روانه زندان شد

تجمع و تبانی "سال سن به اتهام واهی و نخ نمای 
شده  سال زندان محکوم ۴به "  عليه امنيت ملی

تمامی شواهد موجود از گرانی و تورم .  است
اعتنائی آشکار  توجهی و بی افسارگسيخته تا بی

ها  کابينه رئيسی به زندگی و معيشت ميليون
بگير تأمين اجتماعی،  بازنشسته و مستمری

روشنی گويای اين واقعيت است که دولت حاکم  به
در فکر انبوه کارگران و زحمتکشانی که بعد از 

اند و از هرگونه رفاه  سال کار، بازنشسته شده ٣٠
دولت .  اند نبوده و نيست بهره و آسايش بی

فقط در  ارتجاعی و سازمان تأمين اجتماعی نه
فکر بهبود وضعيت معيشتی بازنشستگان تأمين 
اجتماعی نبوده و نيستند، بلکه هرآينه فرصت 

يک .  اند ها دستبرد نيز زده اند به جيب آن يافته
اصطالح تکميلی است که  نمونه آن بيمه به

هرماهه مقاديری بابت آن از حقوق بازنشستگان 
شود، اما هيچ تأثيری در بهبود وضعيت  کسر می

سازمان .  بيمه و خدمات آن به وجود نيامده است
هاست از انجام تعهدات  تأمين اجتماعی مدت

) ١(قانون تأمين اجتماعی ۵۴خويش که در ماده 
آمده، شانه خالی کرده و درپوشش ارائه خدمات، 
بيمه تکميلی را ابداع نموده که هيچ ثمری برای 

. بازنشستگان تأمين اجتماعی نداشته است
ها به حدی افتضاح شده که درحال  وضعيت بيمه

رغم آنکه بيمه  حاضر بازنشسته تأمين اجتماعی به
درصد از حقوق وی نيز  ٢تکميلی هم دارد و 

شود اما بايستی  کسر می"  ترميم درمان"عنوان به
درصد هزينه و در اغلب موارد بخش  ٣٠تا 

زيادی از هزينه دارو، ويزيت، عينک، دندان، و 
سمعک را که از نيازهای اصلی بازنشستگان 

 .است، از جيب خود بپردازد
در اثبات اينکه .  اما اين هنوز تمام ماجرا نيست

ابراهيم رئيسی جالد، "  خواه دولت عدالت"
کمترين اقدامی در راستای بهبود نسبی وضعيت 

سازی حقوق بازنشستگان  معيشتی و يا همسان
هايی در راستای تشديد  انجام نداده که برعکس گام

مستمری بگيران تأمين اجتماعی دست به راه 
نيز هزاران ١۴٠٠آذر  ٢٨يکشنبه .  پيمايی زدند

بازنشسته تأمين اجتماعی در چندين شهر تجمع 
تجمع اعتراضی .  اعتراضی برپا کردند

بازنشستگان تأمين اجتماعی در اراک، رشت، 
تبريز، بجنورد، خراسان شمالی، کرمانشاه، 

آباد و برخی شهرهای ديگر و نيز  تهران، خرم
تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اهواز و 

هايی از  اصفهان در همين روز، تنها نمونه
اجتماعات اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی 

تن از کارگران  ١۵٠٠آذر نيز  ٢٣.  است
بازنشسته مخابرات راه دور شيراز، مقابل 

در .  استانداری فارس تجمع اعتراضی برپا کردند
تر نيز بازنشستگان تأمين  های قبل روزها و هفته

ً در روزهای  اجتماعی در چندين شهر عمدتا
. يکشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند

سال  ۵کم طی  بازنشستگان تأمين اجتماعی دست
اخير هرساله چندين بار دست به تجمعات و 
اعتراضات بزرگ خيابانی زده و در مقياس 

کم و کيف .  اند سراسری به خيابان آمده
اعتراضات خيابانی بازنشستگان چنان فزونی 
گرفت که حضور هفتگی بازنشستگان در کف 

به "  های اعتراضی يکشنبه"خيابان و تحت عنوان 
در اثر .  نام بازنشستگان تأمين اجتماعی تثبيت شد

تداوم و گسترش اجتماعات اعتراضی و 
تظاهرات خيابانی باشکوه و چند هزارنفره 
بازنشستگان تأمين اجتماعی در دوره حسن 

هايی در مورد  روحانی، مجلس و کابينه وعده
اما .ها به بازنشستگان دادند سازی حقوق همسان

ها جملگی دروغ و پوشالی و صرفاً  اين وعده
برای خواباندن تجمعات و اعتراضات خيابانی 
بازنشستگان بود، چراکه در بهترين حالت رقم و 
درصد ناچيزی به حقوق بازنشستگان اضافه شد 

ها که خواست اصلی و  سازی حقوق اما همسان
ميزان افزايش .  مهم بازنشستگان است اجرا نشد

ها چنان اندک و  ها در طول اين سال مستمری
ها،  ناچيز بوده که در مقابل تورم فزاينده و گرانی

ای برف در برابر آفتاب داغ تابستان  چون دانه
 .ناپديدشده است

ها  سازی حقوق بازنشستگان خواهان همسان
هستند که اليحه آن در دوره روحانی به مجلس 

بر اساس اين اليحه مستمری .  شده است ارائه
درصد  ٨٠بازنشستگان تأمين اجتماعی بايد به 

اين اليحه در .  تراز افزايش يابد حقوق شاغالن هم
دوره حسن روحانی در مجلس بالتکليف ماند و 
در دوره رئيسی به بهانه کمبود منابع مالی از 

شده و در بودجه سال  دستور کار مجلس حذف
نيز اثری از اجرای آن يا گشايش و  ١۴٠١

. شود ها  ديده نمی بهبودی درزمينٔه مستمری
ها بازنشسته و  وضعيت معيشتی ميليون

بگير و بازنشستگان تأمين اجتماعی اما  مستمری
ميليون تومان يا کمتر،  ٣های ناچيز  با مستمری
آور و  های سرسام گرانی.  تر شده است مدام وخيم

مهار، آنان را از پا درآورده  تورم فزاينده بی
های آن از  ی بخش چرخ زندگی در همه.  است

خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا دارو و 
بازنشستگان تأمين اجتماعی  .  زند درمان لنگ می

توانند با اين شرايط به زندگی  ازآنجاکه ديگر نمی

 ايم ايم اما از پا نيفتاده بازنشسته
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٣از صفحه   

 ايم  بازنشسته
 ايم اما از پا نيفتاده

های بازنشستگی اعم از کشوری،  تمامی صندوق
لشکری، سازمان تأمين اجتماعی، بر اساس 
متوسط حقوق سه سال آخِر زماِن اشتغال خواهد 

 " بود
 ١۴٠١بدين ترتيب مطابق اليحه بودجه سال 

فقط سن بازنشستگی کارگران دو سال افزايش  نه
يابد بلکه مبنای تعيين ميزان حقوق  می

بازنشستگی، متوسط حقوق سه سال آخر زمان 
شده که تا قبل از اين، مبنا ميانگين  اشتغال تعيين

 .دو سال آخر زمان اشتغال بوده است
نظر از اينکه معلوم نيست رئيسی بر طبق  صرف

کدام ضابطه و قانون و بر اساس چه ماندات و 
هاست اجرا  اختياراتی فراتر از قانونی که سال

شود، بر فراز قوانين و ضوابط رسمی  می
ظاهرشده و سن بازنشستگی و مبنای تعيين حقوق 

کند، درهرحال اما در  بازنشستگی را عوض می
مقدار، با يک تير دونشان زده،  همين تبصره بی

هم سن بازنشستگی را دو سال افزايش داده و هم 
اين اليحه و .  از حقوق بازنشستگی کاسته است

اهداف و اقدامات رئيسی و مجلس ارتجاع البته 
مورد اعتراض شديد کارگران و معلمان و 

های آنان قرارگرفته  بازنشستگان و عموم تشکل
 .است

ده تشکل ازجمله سنديکای کارگران شرکت واحد 
رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران  اتوبوس

تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد  نيشکر هفت
سراسری بازنشستگان ايران، گروه کارگران و 

تشکل ديگر بازنشستگان  ۵اسفند و  ١٩معلمان 
،  ۴٠٠آذر  ٢۶در بيانيه مشترکی مورخ 

کاری قوانين بازنشستگی اعم از سن  دست
بازنشستگی يا محاسبات حقوق و مستمری 
بازنشستگان تحت لولی اليحه بودجه را عملی 
گستاخانه عليه کارگران و زحمتکشان و اقدامی 

های ليبراليستی در  مبتنی بر سياست"
به سود صاحبان "  سازی بيشتر نيروی کار ارزان

: شده در اين بيانيه گفته.  اند سرمايه خوانده
ويژه  هرگونه افزايش سن بازنشستگی و به"

محاسبه ميانگين سه سال آخر اشتغال در تعيين 
گردی تاريخی  مستمری، تعرضی آشکار و عقب

گيری دستاوردهای مبارزاتی طبقه  در بازپس
 ".های زحمتکش است کارگر و توده

کارگران و بازنشستگان نسبت به اين تعرضات 
شدت  آشکار طبقه حاکم به حقوق خويش به

دولت ارتجاعی حاکم بايد منتظر .  معترض هستند
دور جديد اعتراضات خيابانی بازنشستگان، آنان 

تنها کف خيابون به دست مياد "که مبتکر شعار 

آنان که مکرر از ظلم و .  اند، باشد بوده"  حق مون
اند، آنان  های خالی سخن گفته ستم حاکمان و سفره

تا حق خود نگيريم، از "اند  که مکرر اعالم کرده
دوباره در ابعاد گسترده و "  نشينيم پا نمی

بازنشستگان .  سراسری وارد خيابان خواهند شد
تأمين اجتماعی و ساير بازنشستگان و همچنين 
عموم کارگران و معلمان و ساير زحمتکشان 

اند که هرچقدر بر عمر  شاغل به تجربه آموخته
شده، وضعيت  بار جمهوری اسالمی افزوده نکبت

تر شده  حقوقی و معيشتی آنان نيز بدتر و وخيم
برای تغيير و بهبود اساسی شرايط حقوقی .  است

و معيشتی و برای تأمين يک زندگی بهتر، راه 
ديگری جز اتحاد کارگران و زحمتکشان و تشديد 

مادام .  مبارزه عليه ارتجاع حاکم باقی نمانده است
که تکليف طبقه ارتجاعی حاکم و رژيم سياسی 
اين طبقه را يکسره نکنيم و آن را از اريکه 
قدرت به زير نکشيم، مرتجعين حاکم به ظلم و 

وحقوق و  ستم و تعرضات خويش عليه حق
راه ديگری در برابر . معيشت ما ادامه خواهند داد

ما کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است جز 

آنکه باهم متحد شويم، ارتجاع حاکم را به 
زيرکشيم و حکومت شورايی خود را مستقر 

در برنامه سازمان ما، شرايط بازنشستگی .  سازيم
سال سابقه  ٢۵سال سن يا  ۵۵مردان حداکثر 

سال سابقه  ٢٠سال سن يا  ۵٠کار، برای زنان 
هايی که با شرايط دشوار و  کار و در رشته

آور روبرو هستند حداکثر  آميز و زيان مخاطره
سال سابقه درنظرگرفته  ٢٠سال سن و يا  ۴۵

سازمان ما براين اعتقاد است که .  شده است
کارگران، بازنشستگان، معلمان و تمام آحاد 
جامعه از گهواره تاگور بايستی از بيمه کامل 

بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، (  اجتماعی
جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکارافتادگی و 

 .برخوردار باشند) امراض ناشی از حرفه
 

 زيرنويس
قانون تأمين اجتماعی، درمان  ۵۴در ماده   –  ١

بگيران و  شدگان و مستمری کامل بيمه
ازکارافتادگان، ازجمله تعهدات سازمان تأمين 

 .شده است اجتماعی شناخته

 
 برای لغو حکم استرداد آسانژ، 

 !مبارزه کنيم            
 
 
 

 
دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، دادگاه عالی لندن، درخواست لغو حکم استرداد  ١٠در روز جمعه 

ترتيب آسانژ در معرض خطر جدی تحويل به  اين به.  متحده را رد کرد جوليان آسانژ به اياالت
 .متحده قرارگرفته است اياالت

و در واقع افشای جنايات "  اسرار محرمانه"آسانژ بنيانگذار ويکی ليکس، به اتهام برمال ساختن 
از سوی  ٢٠١٠طور رسمی از سال  های نظامی و اداری، به جنگی و فساد مالی و سياسی دستگاه

به سفارت  ٢٠١٢او در پی فشارهای وارده در سال .  مراجع آمريکا مورد تعقيب قانونی گرفته است
و با قدرت گيری جناح طرفدار ترامپ در اکوادور، فشار و  ٢٠١٩در سال .  اکوادور پناهنده شد

هايی بين او و مقامات اکوادور انجاميد، تقاضای  اتهامات عليه او شدت يافت و همچنين به تنش
پناهندگی و مصونيت وی لغو شد و مقامات سفارت اکوادور، پليس را برای دستگيری آسانژ به 

متحده نيز  لغو مصونيت آسانژ به دستگيری و زندان وی انجاميد و اياالت.  سفارت دعوت کرد
 .خواهان استرداد وی شد

. سال حبس قرار دارد ١٧۵متحده و  با لغو حکم استرداد آسانژ، وی در آستانه تحويل به اياالت
هزاران .  شده است جوليان آسانژ اکنون به سمبلی از مبارزه برای آزادی بيان، قلم و مطبوعات تبديل

برای .  اند نفر در کشورهای مختلف تاکنون با برگزاری تظاهرات گوناگون خواستار آزادی وی شده
بسياری از مبارزان اين عرصه، تهاجم به حقوق انسانی آسانژ و سرنوشت او تنها تهاجم به يک فرد 

ها  و موردی استثنايی نيست، بلکه اين تهاجم اصوالً عليه آزادی بيان، قلم و مطبوعات و رسانه
های مختلف  از همين روی، مبارزه عليه اين هجوم و همدستی شوم دولت.  صورت گرفته است

های اجتماعی و عليه  ای جهانی برای برقراری آزادی داری جهانی، بخشی از مبارزه سرمايه
های پوسيدٔه دموکراسی در کشورهای  ديکتاتوری چه در شکل عريان آن و چه پيچيده در زرورق

 .باشد داری می پيشرفتٔه سرمايه
های ارعاب و سرکوب از سوی  حکم دادگاه عالی لندن و سياست)  اقليت(کميته خارج سازمان فدائيان

شدت محکوم و از مبارزات جهانی برای  دستانش در رابطه با جوليان آسانژ را به دولت آمريکا و هم
 .کند آزادی وی حمايت می

 

 !داری جهانی نابود باد سرمايه
 !باد سوسياليسم زنده! باد آزادی زنده

 
 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان

 )١۴٠٠دی  ١( ٢٠٢١دسامبر  ٢٢
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 سازمان در کنفرانس هيجدهم   ترين تغييرات برنامه نگاهی به مهم

با گذشت نزديک به چهار دهه از تصويب برنامه سازمان ما در کنفرانس 
. تر داشت های دقيق بندی اول، اين برنامه نياز به يک ويرايش کامل و فرمول

های جديد، حذف  ها با واژه ها و جايگزين کردن آن حذف برخی واژه
توانست صورت بگيرد،  ها می های متفاوت از آن هائی که برداشت بندی فرمول

شده بود و با مواضع کنونی سازمان همخوانی نداشتند،  حذف بندهايی که کهنه
يافته  ها به آن دست واردکردن مواضع جديدی که سازمان در طول اين سال

های پيشين سازمان،  بود در برنامه و نيز افزودن برخی مصوبات کنفرانس
بنابراين، کميته اجرائی منتخب کنفرانس هفدهم پيشنهاد .  نياز مبرم برنامه بود

رشته تغييرات در برنامه سازمان را به کنفرانس هيجدهم که در آبان ماه  يک
اين تغييرات مطابق ضوابط اساسنامه، سه .  سال جاری برگزار شد، ارائه داد

ماه قبل از تشکيل کنفرانس هيجدهم در درون تشکيالت به بحث گذاشته شدند 
در اين نوشته به برخی از .  و سرانجام به تصويب کنفرانس هيجدهم رسيدند

 .ترين اين تغييرات اشاره خواهد شد مهم
 

بخش تئوريک ، بخش وظيفه .  شود برنامه سازمان ما از سه بخش تشکيل می
 .سياسی فوری طبقه کارگر و بخش مطالبات مشخص و فوری

 
ترين بندی که در آن تغييراتی صورت گرفت،     در بخش تئوريک برنامه مهم

 :در اين بند آمده بود. بود ٨بند 
 

انقالب اجتماعی پرولتاريايی با جايگزين کردن مالکيت اجتماعی   -٨"  
جای مالکيت خصوصی برو سائل توليد و مبادله و نيز توليد اجتماعی  به

شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از  ريزی يافته و برنامه سازمان
انسان و تقسيم جامعه به طبقات پايان خواهد بخشيد و بدين ترتيب تمام 

 ."بشريت ستمديده را آزاد خواهد کرد
 

ويژه در شوروی  های کارگری قرن بيستم به با توجه به تجربه شکست انقالب
های جديد در اين  های نظری سازمان، ضروری بود که با افزودن واژ و بحث

بند، درک روشنی از لغو مالکيت خصوصی و جايگزين کردن مالکيت 
دو .  جای مالکيت خصوصی که در اين بند آمده بود، ارائه شود اجتماعی به

ای که به اين بند افزوده شد، مديريت کارگری و لغو کار مزدی بود که   واژه
ازاين در نشريه کار و ديگر آثار سازمان مفصل موردبحث قرارگرفته  پيش

سازمان ما بر اين عقيده  است که نخستين شرط استقرار يک حکومت .  بودند
کارگری در ايران، استقرار يک دولت کارگری است که در آن قدرت 
ً در دست پرولتاريای متشکل شده در شوراها قرارگرفته باشد و نه  مستقيما

چراکه يک حزب پرولتاريايی .  حزبی که حتی نماينده واقعی کارگران باشد
 . گيرد و نه عموم کارگران تنها پيشروترين کارگران را در برمی

 
از همين رو استقرار سوسياليسم نيز مشروط و منوط به اين است که مديريت 
جمعی و مشترک کارگری در معنای دقيق آن در اقتصاد حاکم شود و 

دهی  های شورايی خود از نقطه توليد، در سازمان کارگران از طريق ارگان
ريزی آگاهانه،  مداخله و مشارکت فعال داشته باشند و نه  اقتصاد و برنامه

ً مديران دولتی يا حزب طبقاتی کارگران ای است که در  اين وظيفه.  فرضا
 .  برابر کليت طبقه کارگر قرار دارد

 
از ديدگاه سازمان ما حتی چنانچه طبقه کارگر قدرت را به دست گرفته باشد 

دهی و مديريت  و وسايل توليد را به تملک دولت درآورده باشد، اما سازمان
دهی و مديريت  جمعی و متشکل کارگری در توليد جايگزين شيوه سازمان

پولی برنيفتاده باشد، آنچه وجود   –بورژوايی نشده باشد و مناسبات کااليی 
های سازمان ما  بحث.  خواهد داشت، همچنان مناسبات توليد بورژوايی است

 .ها پيش صورت گرفته بود و انتشارعلنی يافت بر سر اين موضوعات سال
 

در  پاسخ به سؤاالت در مورد در ک ١٣٨۵، سال ۴٧٧در نشريه کار شماره 
انقالب اجتماعی و حزب انقالب "سازمان از سوسياليسم و نيز نوشته 

از انتشارات سازمان، اين مسئله موردبحث قرارگرفته است که "  اجتماعی 
 :الزم است در اينجا به بخشی از آن  اشاره شود

 
گردد؟ طبقه کارگری که  ببينيم، اين مالکيت خصوصی چگونه ملغا می"

قدرت سياسی را به دست گرفته است، وسايل توليد را به تملک دولتی که 
اين نخستين گام ضروری برای خلع يد از .  آورد اکنون کارگری است درمی

اما اين هنوز يک خلع يد حقوقی است و نه .  داران و مالکين است سرمايه
اگر تمام وسايل توليد هم به اين طريق به تملک دولت کارگران .  اقتصادی

درآمده باشد و اين دولت به کارگران مزد و حقوق بپردازد، هنوز هيچ رابطه 
اين .  السابق بورژوايی است اقتصادی تغيير نکرده و مناسبات توليد کمافی

ای به نام دستمزد و حقوق  کند که ديگر پديده رابطه در توليد زمانی تغيير می
پولی برافتد،   –وجود نداشته باشد و اين، زمانی ممکن است که رابطه کااليی 

بنابراين، نيروی کار نيز ديگر نتواند به .  محصول ديگر به کاال تبديل نشود
الزمه .  کاال تبديل گردد و اصل محصول برابر در مقابل کار برابر حاکم گردد

دهی کار  جای سازمان دهی و مديريت کارگری اقتصاد به اين امر سازمان
اجتماعی و مديريت بورژوايی اقتصاد، از طريق يک نقشه و برنامه مشترک و 

گيرد و توليد و  طبقه کارگر، مديريت توليد را بر عهده می.  سراسری ست
که توليد  وقتی.  دهد شده، سازمان می ريزی توزيع را به شکلی آگاهانه و برنامه

داند،  گيرد، به اين معناست که جامعه می از طريق يک نقشه مشترک، انجام می
چه مقدار محصوالت بايد توليد شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصوالت 

تواند شکل ارزش به  ها نمی يافته در آن بنابراين، ديگر کار تجسم.  نهفته است
ً کاری اجتماعی می رو ديگر نيازی به  ازاين.  شود خود بگيرد، بلکه مستقيما

شوند و مناسبات  مداخله ارزش و بازار نيست، محصوالت به کاال تبديل نمی
در اينجا دوران سلطه و فرمانروايی .  رود پولی از ميان می  –کااليی 

 ." آيند ها تحت کنترل توليدکنندگان درمی يابد و آن محصوالت بر انسان پايان می
 

ضرورت انقالب اجتماعی برای پايان دادن به  در همين بند چند سطر نيز به
محيطی به بار  داری جهانی در عرصه مسائل زيست فجايع بزرگی که سرمايه

آورده و تضاد خصمانه ميان انسان و طبيعت را به نهايت خود تشديد کرده 
دهی و مديريت سوسياليستی  انقالب اجتماعی و سازمان.  است، افزوده شد

فقط برای پايان  اقتصاد از طريق نقشه مشترک و هدف آگاهانه توليدکنندگان، نه
ها ضروری است، بلکه به تضاد  بخشيدن به تضاد خصمانه ميان انسان

داری آن را به نهايت خود  خصمانه ميان انسان و طبيعت نيز که جامعه سرمايه
 . رسانده است، پايان خواهد داد

 
"در توضيح اين مسئله نيز در ادامه نوشته باال آمده است سازی  ويران:  

وکتاب از منابع طبيعت،  حساب وحشيانه طبيعت خارج از انسان، استفاده بی
زيست، آلودگی منابع آبی و جوی، گرم شدن  ها، آلودگی محيط  نابودی جنگل

هايی هستند که اکنون به  دست، واقعيت ها مسئله ديگر ازاين جو زمين و ده
يافتن پاسخی برای اين معضالت، ديگر .  اند شده معضالت جدی بشريت تبديل

های دوستدار طبيعت  زيست، گروه محدود به دانشمندان، متخصصان محيط 
شده است،  المللی برای مقابله با اين معضالت تشکيل های بين کنفرانس.  نيست

ها پای  اند و دولت المللی ضوابط و مقرراتی وضع کرده های بين سازمان
داری قوانين و  های سرمايه حتی برخی دولت.  اند ها را امضا کرده نامه توافق

يک از اين  اما هيچ.  اند ای در اين راستا به مرحله اجرا گذاشته مقررات ويژه
چراکه آنچه باالترين قانون .  ساز مسئله باشد تواند چاره اقدامات نتوانسته و نمی
داری مطلقاً  در نظام سرمايه.  داری است، سود است حاکم بر نظام سرمايه

وکتاب از منابع زمينی و آبی  حساب برداری بی اهميت است که مثالً بهره بی
عنوان جزئی از طبيعت و خود  طبيعت چه نتايج دور رسی برای انسان به
دار، و هر  آنچه برای هر سرمايه.  طبيعت خارج از انسان در پی خواهد داشت

شده از طبيعت،  برداری حساب داری حائز اهميت است نه بهره کشور سرمايه
تر باشد  آيد و هر چه اين سود بيش بلکه سودی است که از اين بابت به دست می

تر، کمال مطلوب  سازی طبيعت، سريع و سرعت انباشت آن، همراه با ويران
ترين سود را عايد خود  ترين هزينه، بيش کوشد، با کم سرمايه همواره می.  است
ها حتی به  دار مهم نيست که اين کاهش هزينه که برای سرمايه وقتی.  سازد

ها منجر گردد، روشن است که  امراض متعدد در ميان کارگران و يا مرگ آن
منابع آبی   ديگر مطلقاً فاقد اهميت است که فضوالت و مواد مصرفی کارخانه ،

گاه در طول تمام تاريخ بشريت همانند نظام  هيچ.  و جوی را آلوده بکند يا نکند
سازی وحشيانه طبيعت  ها، به ويران داری، منافع آزمندانه انسان سرمايه

هيچ راهی هم در چارچوب نظم موجود برای حل اين تضاد .  نپرداخته است
فقط در جريان يک انقالب .  خصمانه ميان انسان و طبيعت وجود ندارد
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 سازمان در کنفرانس هيجدهم   ترين تغييرات برنامه نگاهی به مهم

٧درصفحه   

در يک جامعه .  اين تضاد برافتد  تواند خصلت خصمانه اجتماعی است که می
ها توليد را  کمونيستی که ديگر حاکميت سود و سرمايه برافتاده است و انسان

دهند، بر عواقب  حسب يک نقشه و برنامه آگاهانه و جمعی سازمان می به
 .کنند طبيعی اقدامات خود نيز تسلط پيدا می

 
عنوان  کنند، به ها ديگر با طبيعت خارج از خود خصمانه برخورد نمی آن

ناپذير از طبيعت، رفتاری معقول و انسانی با طبيعت خارج از  جزئی جدايی
شان از طبيعت در خدمت نيازهای  برداری بهره.  کنند خود برقرار می

گيرند که نتايج  وکتاب و طبق برنامه است و در نظر می شان، با حساب توليدی
ها با شناخت دقيق قوانين  اين انسان.  ها  چيست دور رس اين اقدامات آن

گردند که نيروهای کور و سرکش  طبيعت، از اين توانايی نيز برخوردار می
بنابراين يکی ديگر از نتايج .  طبيعت را رام کنند و تحت کنترل خود درآورند

ها بر توليد، پايان دادن به تضاد  انقالب اقتصادی و تسلط و کنترل انسان
 ."خصمانه ميان انسان و طبيعت است

 
افزوده شد و اين بند به شکل زير  ٨منطبق با اين مواضع ، چند سطر به بند 

 .در برنامه قرار گرفت
 
انقالب اجتماعی پرولتاريايی با لغو مالکيت خصوصی، جايگزين کردن   -"

جای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله، توليد  مالکيت اجتماعی به
شده تحت مديريت کارگری، لغو کار  ريزی يافته و برنامه اجتماعی سازمان

مزدی و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، به نابرابری اجتماعی، 
استثمار انسان از انسان و تقسيم جامعه به طبقات پايان خواهد بخشيد و بدين 

 .ترتيب تمام بشريت ستمديده را آزاد خواهد کرد
 
ها  فقط برای پايان بخشيدن به  تضاد خصمانه ميان انسان انقالب اجتماعی نه  –

ضروری ست، بلکه  به  تضاد خصمانه  ميان  انسان و طبيعت، بحران 
داری آن را به نهايت خود رسانده و اکنون به  محيطی که جامعه سرمايه زيست

 ."شده است، نيز، پايان خواهد داد يکی از معضالت بزرگ بشريت تبديل
 

سياسی   –تمام جهان ازنظر ارضی "شده بود در بند دوازدهم درجايی که گفته
ميان کشورهای امپرياليست تقسيم گشته و تقسيم اقتصادی جهان ميان 

" جای آن  واژه ارضی حذف شد  و به."  المللی آغازشده است انحصارات بين
شده  اقتصادی، ميان کشورهای امپرياليست تقسيم  -تمام جهان ازنظر سياسی

های  رو صورت گرفت که اکنون مدت اين تغيير ازآن.  قرار گرفت."  است
پاشيدگی سيستم مستعمراتی،  تقسيم جهان ميان  مديدی است که با ازهم

المللی ديگر ارضی نيست، بلکه تمام  های امپرياليست و انحصارات بين قدرت
.  شده است اقتصادی ميان کشورهای امپرياليست تقسيم  -جهان ازنظر  سياسی

ای  های منطقه های امپرياليستی، جنگ در همين بند در بحث مربوط به جنگ
های امپرياليست جهان اکنون با  علت که قدرت اين و نيابتی نيز افزوده شد، به

های ويرانگر کشتارجمعی ازجمله سالح اتمی، ديگر  در اختيار داشتن سالح
بنابراين، شکل جنگ ميان .  های جهانی برپا کنند توانند جنگ سادگی نمی به

های  ای و نيابتی نمونه های منطقه های امپرياليست تغيير کرده و جنگ قدرت
 . آن هستند

 
دربندهای ديگری که تغييرات کمتری صورت گرفت ازجمله  بند سوم برنامه 

. يافته است داری اختصاص بود که به چگونگی تسلط شيوه توليد سرمايه
های بوروکراتيک  و از باال به اين بند افزوده شد، تا بر اين واقعيت  واژه

ها از باال توسط طبقه  رشته رفرم داری از طريق يک تأکيد شود که اين سرمايه
گيری بعدی آن در مورد برجای  حاکم بر ايران  صورت گرفت، تا نتيجه

ويژه در روبنای سياسی و  داری به های ماقبل سرمايه ماندن برخی بقايای نظام
در همين بند و .  داری ايران توضيح داده شود ماندگی سرمايه علت عقب

های امپرياليستی قرار  جای سرمايه المللی، به بندهای ديگر، انحصارات بين
درجايی که مسئله وابستگی اقتصادی نيز .  تری است گرفت که واژه دقيق

تر وابستگی به بازار جهانی سرمايه يا ادغام در  شده بود واژه دقيق مطرح
 :شده بود بنابراين بند برنامه قبلی که در آن گفته. بازار جهانی قرار گرفت

 
اين تحوالت که برمبنای رشد تدريجی و طوالنی مناسبات توليد کااليی و نيز "

نياز سرمايه های امپرياليستی صورت گرفت، مناسبات توليد کاالئی را تا 
 .اقصا نقاط کشور گسترش داد

 
ايران که تا پيش از رفرم های اوائل دهه چهل، به مثابه توليد کننده محصول 
واحد نفت در سيستم جهانی تقسيم کار امپرياليستی جای گرفته بود، از اين 
پس به نحوی همه جانبه تر در نظام جهانی اقتصادی امپرياليستی ادغام گرديد 

 ."و به آن وابسته شد
 .به شکل زير تغيير کرد

روند رشد تدريجی و طوالنی مناسبات توليد کااليی،  اين تحوالت که در يک"
به شکلی بوروکراتيک و از باال و نيز نياز بازار جهانی سرمايه صورت 

 .گرفت، مناسبات توليد کااليی را تا اقصا نقاط کشور بسط داد
 

عنوان توليدکننده محصول  های اوايل دهه چهل،  به ايران که تا پيش از رفرم
پس به  کار بازار جهانی سرمايه جای گرفته بود، ازاين واحد نفت در تقسيم

 ."تر در اقتصاد جهانی ادغام گرديد و به آن وابسته شد جانبه نحوی همه
در اين بند که به مرزبندی با  .  نيز تغييراتی صورت گرفت ١٣در بند 

جمله .  افزوده شد"  ريويزيونست"شده است،  رفرميسم و ريويزيونيسم پرداخته
حذف شد "  گردند کليه اين جريانات مرتد و خائن به طبقه کارگرمحسوب می"

کليه اين جريانات بورژوائی در صف "  جای آن اين جمله قرار گرفت و به
علت  اين حذف اين دو واژه  مرتد و خائن از برنامه به."  ضدانقالب جای دارند
ها و  که موضع سياسی مشخصی در قبال رفرميست بود که بيش از آن

توان  البته می.  ها اتخاذشده باشد، شکل شعار به خود گرفته بود ريويزيونيست
جا جايگاه  ها را به کاربرد و در همان در مقاالت تبليغی و ترويجی اين واژه

اما .  ها را توضيح داد گيری سياسی در قبال آن ها و موضع طبقاتی اين جريان
ها سياست سازش طبقاتی با  آن.  برنامه بايد صريح، قاطع و روشن باشد

اين از .  اند اند و در صف ضدانقالب جای گرفته گرفته بورژوازی را در پيش
های  بندی ها را در صف سو خصلت طبقاتی و از ديگر سو جايگاه آن يک

 . کند طبقاتی روشن می
 

در اين بند برنامه البته به هيچ حزب و گروه مشخصی اشاره نشده، بلکه 
اما تا .  صرفاً به يکی از موانع سد راه رشد مبارزه طبقاتی پرداخته شده است

هايی از نمونه حزب توده و اکثريت در اين  جايی که در ايران به سازمان
کم نيست .  ها فراتر از خائن و مرتد هستند شود، بايد گفت آن رابطه اشاره می

هايی که زمانی احزاب مارکسيست بودند، اما بعداً  در سطح جهان سازمان
مارکسيسم را کنار نهادند و به طبقه کارگر پشت کردند، اما در کشتار مردم 

اما .  ها مرتد و خائن اطالق کرد شود به آن می.  کشور خود مشارکت نداشتند
هايی که فعاالنه در اتحاد با طبقه حاکم بر ايران،  در مورد احزاب و سازمان

خواه شرکت داشتند، اطالق خائن  در جنايت کشتار هزاران کمونيست و آزادی
ها و ناديده گرفتن مشارکت شان در جنايت  و مرتد، نوعی امتياز دادن به آن
 . خواه است کشتار هزاران کمونيست و آزادی

 
 :متن اصالح شده اين بند به شرح زير است

دمکراسی و   –بارزترين نمونه تحريف بورژوائی سوسياليسم، سوسيال "
اند که با نفی نظری  رفرميست و ريويزيونيست  –ديگر جريانات اپورتونيست 

يا عملی ديکتاتوری پرولتاريا، لزوم الغاء مالکيت خصوصی و انکار عصر 
لنينيسم را نفی و   –عنوان عصر انقالبات پرولتاريايی، مارکسيسم  کنونی به

. اند گرفته تحريف نموده و سياست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پيش
 ."کليه اين جريانات بورژوائی در صف ضدانقالب جای دارند

 
در بخش وظيفه سياسی فوری طبقه کارگر برخی جمالت که با مواضع 

های جديدی جايگزين  کنونی سازمان انطباق نداشتند حذف شدند و فرمولبندی
 :شده بود در اين بند گفته. ها شد آن
 

های کشورهای مختلف درراه رسيدن به هدف نهائی مشترک  کمونيست"*  
داری در سراسر جهان معين شده  خود که توسط غلبه شيوه توليد سرمايه

داری در  زيرا سرمايه.  اند است، ناگزير از اتخاذ وظائف فوری غير متشابه
تمام کشورها به يک درجه توسعه نيافته و در کشورهای گوناگون، 

 .يابد داری در محيط سياسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می سرمايه
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داری هم اکنون به شيوه توليد مسلط تبديل شده  در ايران جائی که سرمايه
داری  است، به سبب وابستگی اقتصادی و بقايای متعدد نظامات ماقبل سرمايه

ای بر سر راه پيشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه جانبه  که موانع عمده
ها تن  شوند، ستم سياسی که بر ميليون مبارزه طبقاتی پرولتاريا محسوب می

ای که  شود و ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته های مردم اعمال می از توده
توده وسيع مردم را در ناآگاهی و اسارت نگاه داشته است، پرولتاريای ايران 

 .تواند هدف فوری و بالواسطه خود را انقالب سوسياليستی قراردهد نمی
 
، که برای برانداختن نظام سرمايه داری )اقليت(بدين جهت سازمان فدائيان   -

و استقرار يک جامعه کمونيستی مبارزه می کند، وظيفه نخست و فوری 
سياسی خود را بر سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی 

 ."به منظور تسهيل شرايط  برای گذار به سوسياليسم قرار می دهد
 

های کشورهای مختلف درراه  کمونيست:" *  اين بند به شکل زير اصالح شد
داری  رسيدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شيوه توليد سرمايه

شده است، ناگزير از اتخاذ وظائف فوری غير  در سراسر جهان معين
نيافته و  داری در تمام کشورها به يک درجه توسعه اند، زيرا سرمايه متشابه

 .يابد در کشورهای مختلف، در محيط سياسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می
ها پيش، به شيوه توليد مسلط  داری از مدت در ايران، جايی که سرمايه

شده است،  شده است و برپائی انقالب اجتماعی به نياز مبرم جامعه تبديل تبديل
ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمايه،  به علت عقب

داری در روبنای سياسی که موانع  های ماقبل سرمايه بقايای متعدد نظام
جانبه مبارزه  ای بر سر راه پيشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه عمده

ها  شوند، ستم اقتصادی و سياسی که بر ميليون طبقاتی پرولتاريا محسوب می
ای  گسيخته شود و ديکتاتوری عريان و عنان های مردم اعمال می تن از توده

داری ايران، توده وسيع مردم  مثابه جزء الينفک روبنای سياسی سرمايه که به
را در ناآگاهی و انقياد نگاه داشته است، وظيفه سياسی فوری پرولتاريا، 

رشته وظايف عمومی  درنگ يک استقرار و تحکيم قدرت شورايی، اجرای بی
و همگانی در سطوح  سياسی، اجتماعی و رفاهی و نيز انجام اقداماتی است 

 .که روند انتقال به سوسياليسم را  تسهيل و تسريع نمايد
 
وظيفه فوری انقالب اجتماعی ايران را )  اقليت(جهت سازمان فدائيان  بدين  –

که با سرنگونی جمهوری اسالمی، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و 
گردد، اجرای  برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان آغاز می

 ."داند درنگ موارد زير می بی
 

منظور  به"  شده بود  سرفصل بخش اقدامات فوری اقتصادی که در آن گفته
مبارزه عملی در جهت برانداختن سلطه امپرياليسم، قطع وابستگی، 
دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کارگران و 

از آنجائی که منطبق با "  زحمتکشان، ما خواهان انجام اقدامات زير هستيم
مواضع و نظرات کنونی سازمان نبود و ابهامات و سؤاالت متعددی را پيش 

 : بندی قرار گرفت جای آن  اين فرمول آورد حذف شد و به می
 
اقدامات عاجل برای دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و "

 :"زحمتکشان و تسهيل شرايط برای گذار به سوسياليسم
 

ازجمله در بخش  اقدامات .  مواردی هم به برنامه مطالبات فوری افزوده شد
 فوری اجتماعی و رفاهی عمومی يک بند به 

 سازمان در کنفرانس هيجدهم   ترين تغييرات برنامه نگاهی به مهم

 
 . اختصاص داده شد. ايجاد تسهيالت و امکانات ويژه، برای معلوالن –
 

ناميده "  کودک همسری"در بخش لغو تبعيض بر پايه جنسيت يک بند به آنچه 
 :آزاری است،  اضافه شد شود اما در واقعيت يک تجاوز و کودک می

 
های  آزاری و اعمال مجازات سال، کودک ١٨ممنوعيت ازدواج کودکان تا " 

 ."ها شديد در مورد نقض آن
 

ممنوعيت "  در بخش مطالبات مشخص کارگری يک بند برنامه مربوط به زنان 
از آنجائی که ."  آور باشد ها زيان هايی که برای سالمتی آن کار زنان در رشته

توانند همچون مردان در تمام  توانست اين ابهام را ايجاد کند که زنان نمی می
های توليدی مشارکت داشته باشند؛ در کنفرانس هيجدهم پيشنهاد حذف آن  فعاليت

 . داده شد و از برنامه حذف شد
 

های پيشين سازمان وارد  همچنين ضروری بود که برخی از مصوبات کنفرانس
ای  در  قطعنامه ١٣٨۴ازجمله در کنفرانس دهم سازمان .  برنامه سازمان شوند

 :شده بود محکوميت سرکوب دگرباشان جنسيتی به شرح زير تصويب
 
های مردم را به اشکال  که رژيم جمهوری اسالمی عموم توده نظر به اين"

 دهد، مختلف در معرض ستم، سرکوب و تبعيض قرارداده و می
 
در تمامی دوران حاکميت اين رژيم، افرادی بنا به گرايشات :  که نظر به اين 

 گيرند، جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام قرارگرفته و می
 

های سرکوبگرانه حکومت اسالمی در اين زمينه  ما ضمن محکوم کردن سياست
خواهان، ممنوعيت هرگونه تبعيض و سرکوب بر پايه گرايشات جنسی و لغو 

 ." باشيم گرايان می جنس هرگونه قوانين و مجازات عليه هم
  

های سياسی برنامه اين بند به شکل زير در برنامه  بنابراين در بخش آزادی
 :سازمان قرار گرفت

 
دگرباشان (های جنسی  ای اقليت به رسميت شناختن حقوق انسانی و پايه"  

ها از طريق نفرت پراکنی  ، ممنوعيت هرگونه تبعيض و نقض امنيت آن)جنسی
 ."و اعمال خشونت

 
يک قطعنامه در مورد لغو مجازات  ٩٢سازمان آبان  ١۴همچنين در کنفرانس  

 :گفت اين قطعنامه می.اعدام به تصويب رسيده بود
 
همانگونه که تاکنون مکرر اعالم کرده )  اقليت(که سازمان فدائيان  نظر به اين"

که اعدام  طبقاتی است، نظر به اين  است، معضالت اجتماعی محصول جامعه
هيچ تأثيری در برافتادن مسائل و معضالت اجتماعی و سياسی جامعه طبقاتی 

خواستار لغو مجازات اعدام )  اقليت(لذا سازمان فدائيان .  نداشته و نخواهد داشت
 ." باشد و حذف آن از قوانين کشور می

 
 .برمبنای اين قطعنامه، لغو مجازات اعدام نيز وارد برنامه شد

 
های  در برخی ديگر از بندهای برنامه نيز تغييرات کوچکی داده شد و واژه

 .  تری مورد استفاده قرار گرفت دقيق
 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و    

 قيام مسلحانه برانداخت
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٩درصفحه   

٨ 

پيشی گيرد و به مقام رئيس جمهوری )  آرا
 .انتخابی شيلی انتخاب شود

در ژانويه "  دهم به کرامت انسانی رأی می"
جبهه "، "حزب برابری"از ائتالف  ٢٠٢١
و )"  شيلی شايسته(ديگنو شيلی "و "*  گسترده

کنوانسيون قانون "جهت شرکت در انتخابات 
برای نوشتن قانون اساسی جديد برای "**  اساسی

کنوانسيونی که برای بازنويسی .  شيلی پديد آمد
قانون اساسی بازمانده از دوران پينوشه از دل 

ای گسترده  اعتصابات کارگری و اعتراضات توده
 . پديد آمد ٢٠١٩در اکتبر 

قيمت بليط )  سنت ۴معادل (پزويی  ٣٠با افزايش 
آموزان دوره  ، دانش٢٠١٩مترو در اکتبر 

اکتبر  ١٨در .  متوسطه به اعتراض پرداختند
. های مترو حمله کردند آموزان به ايستگاه دانش

در پاسخ، نيروی پليس ملی به مقابله با معترضان 
را، رئيس جمهوری  سباستيان پينيه.  پرداخت

شيلی، در همان روز اعالم وضعيت اضطراری 
با استمرار اعتراضات و حمله معترضان به .  کرد

 ١٩برخی اماکن و تأسيسات دولتی، در روز 
اکتبر در برخی نواحی سانتياگو حکومت نظامی 

در روزهای بعد اعتراضات به .  اعالم شد
شهرهای ديگر شيلی تسری يافت و حکومت 

تری را در  نظامی نيز شهرها و مناطق بيش
اين اعتراضات که به سنگربندی .  برگرفت

خيابانی معترضان و خشونت پليس انجاميد، 
از زمان پايان "  های مدنی بدترين ناآرامی"

را در  پينيه.  ديکتاتوری نظامی پينوشته نام گرفت
: همان روزها، در يک سخنرانی اعالم کرد

" کشور در جنگ با دشمنی نيرومند و سنگدل"
 ٣٠مسئله . "اين امر به خشم مردم دامن زد.  است

شعار محوری "  سال است ٣٠پزو نيست، مسئله 
"معترضان بود ای بود به  اشاره"  سال ٣٠. 

سال از پايان ديکتاتوری پينوشنه و  ٣٠گذشت 
افزايش قيمت بليط مترو، در .  عدم تغيير وضعيت

ی اعتراض به افزايش فساد رايج در  واقع، شراره
سازی و  پليس، ارتش، کليسا و کنگره، خصوصی

اکتبر  ٢۵در .  نابرابری طبقاتی را برافروخته بود
بيش از يک ميليون نفر در اعتراض به 

را به  گيری پينيه ها و با درخواست کناره نابرابری
، ٢٠١٩باری تا اواخر دسامبر .  ها ريختند خيابان

نفر  ٢۵٠٠نفر کشته، حدود  ٢٩در اعتراضات 
به رغم .  نفر دستگير شده بودند ٢٨۴٠زخمی و 

سرکوب وحشيانه، اعتراضات ادامه يافتند و با 
های مختلف  اعتصابات سراسری کارگران رشته

نوامبر  ١۵جا که سرانجام در  تا آن.  همراه شدند
ای را برای  ، کنگره ملی شيلی توافقنامه٢٠١٩

برگزاری رفراندوم ملی جهت بازنويسی قانون 
به تصويب رساند که به  ٢٠٢٠اساسی در آوريل 

. موکول شد ٢٠٢٠علت شيوع کرونا، به اکتبر 
درصد مردم به نفع  ٧٨اکتبر بيش از  ٢۵در 

 ٢٠٢١در مه .  قانون اساسی جديد رأی دادند
" کنوانسيون قانون اساسی"نماينده  ١۵۵انتخاب 

 . برگزار شد

شکاف طبقاتی در شيلی تعميق يافته و به يکی از 
نابرابرترين کشورها در آمريکای التين بدل گشته 

درصد ثروت  ٢۶/    ۵بنا بر برآوردها .  است
در .  شيلی در دست يک درصد جمعيت است

/   ١درآمد به  های کم درصد از خانواده ۵٠برابر 
های  بخش.  درصد امکانات دسترسی دارند ٢

های بازنشستگی در  آموزش و بهداشت و بيمه
. اند سازی شده شيلی با شتاب فراوان خصوصی

، ٢٠٢١پس از شيوع پاندمی، در اوايل سال 
کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد برای "

هشدار داد که اقتصاد "  آمريکای التين و کارائيب
ها در تاريخ منطقه  شيلی با يکی از بدترين بحران

روبروست و توليد ناخالص داخلی آن در سال 
همچنين .  درصد نزول يافته است ۶به  ٢٠٢٠

بيش از يک ميليون شغل نابود شده است و فقر 
در اين ميان، .  درصد رسيده است ۴مطلق به 

دهد که نرخ  آمار انستيتوی ملی آمار نشان می
افزايش يافته و به طور  ٢٠٢٠بيکاری در سال 

به .  درصد رسيده است ١٠/    ٧متوسط به 
 ٢/    ٣گزارش بانک جهانی، در آوريل امسال، 

" پذير اقتصادی اقشار آسيب"ميليون نفر به 
با بيکاری حداقل يکی از افراد .  اند پيوسته

درصد کاهش يافته  ۴٠خانواده، درآمد سرانه 
 . است

های مالی مستقيم به  در دوران پاندمی، حمايت
ها نيز بسيار دير و با بوروکراسی فراوان  خانواده

ها  حمايتی که شامل بسياری از خانواده.  همراه شد
به رغم .  از جمله کارگران بخش غيررسمی نشد

معضالت اقتصادی مردم، دولت به جای تحميل 
مندان اصلی، يک بار  بار بحران بر دوش بهره

درازی  های بازنشستگی دست ديگر به صندوق
برای نمونه، در حالی که سود صنايع .  کرد

ميليون دالر  ٢١١بالغ بر  ٢٠٢٠بانکداری در 
بوده است، دولت به جای اخذ ماليات از 

های بازنشستگی  ثروتمندان به صندوق
 . کند درازی می دست

. از ديگر مشکالت مردم در شيلی مسئله آب است
شيلی با وجود واقع بودن در کنار اقيانوس آرام و 

هايش با کمبود آب  ها و درياچه روخانه
يکی از داليل آن، تغييرات اقليمی .  روبروست

است، اما اين فاجعه طبيعی با تملک سيستم 
های خصوصی  اختصاص آب توسط کمپانی

سازی منابع  در نتيجه خصوصی.  تشديد شده است
کنندگان بسيار  آبی، هزينه آب برای مصرف

در زمان  ١٩٨١طبق قانون آب مصوب .  باالست
تواند به تملک بخش  پينوشه، حق آب می

رسانی شيلی  تسهيالت آب.  خصوصی درآيد
های چند مليتی از جمله  امروزه در تملک شرکت

(گروه سوئز" آکوآس دی "، )فرانسوی" 
(بارسلونا (مورابنی"و )  اسپانيايی"  ) ژاپنی" 

اداره دولتی  ۴٠در سيستم کنونی، بيش از .  است
در مديريت منابع آبی نقش دارند که اين امر به 
ضعف و نظارت چند پارچه در مديريت منابع 

در نتيجه نه حق مردم بر آب .  آبی انجاميده است

های  و نه سالمت اکوسيستم در اطراف حوضچه
های باالی آب به  تعرفه.  شود آبی تأمين می

اعتراضات بسياری انجاميده است؛ چرا که کمبود 
درآمد  های گران به ويژه به مردم کم آب و تعرفه

های معدنی  از آن گذشته شرکت.  رساند آسيب می
يابی به منابع  و کشاورزی نيز در تقالی دست

اقتصاد شيلی عمدتا به صادرات .  ناچيز آبی هستند
در ناحيه .  آووکادو، شراب و مس وابسته است

درصد از آب را به  ٧۴سانتياگو، کشاورزی 
صادرات مس و ميوه در .  رساند مصرف می

متر  ١٩٠٠شيلی به معنای صادرات ساالنه 
برابر مصرف ساالنه  ١/    ۴که .  مکعب آب است

 .هاست آب آشاميدنی شيليايی
رقيب بوريک در کارزار انتخاباتی خود " کاست"

ی کاهش ماليات صاحبان سرمايه،  وعده
تر معادن مس، تشديد  سازی بيش خصوصی

العاده و افزايش اختيارات رئيس  وضعيت فوق
شدگان،  جمهور، ايجاد اردوگاه برای بازداشت

ايجاد خندقی برای ممانعت از ورود مهاجران، 
های  چپ"هماهنگی برای پيگيری و تعقيب 

، ممنوعيت کامل سقط جنين، حذف "راديکال
های اجتماعی برای زنان مجرد را داده  کمک

گرا، از تغيير از  بود، اما بوريک، نماينده چپ
گفت  سخن می"  های آهسته اما استوار گام"طريق 

های مبهی چون  و در کارزار انتخاباتی خود وعده
اقتصاد بازار آزاد نئوليبرال دوران "  دفن"

پينوشه، اخذ ماليات از ثروتمندان برای بهبود 
 . داد خدمات اجتماعی را می

پس از سرآمدن دوران پينوشه، اولين رئيس 
جمهور دمکرات مسيحی، در برابر تقاضا برای 

عدالت "رسيدگی به جنايات دوران پينوشته وعده 
يکی از اعتراضات نسل .  را داد"  تا حد ممکن

، پايان دادن به ٢٠١٩جوان در شورش اکتبر 
را  مصونيت جنايتکاران دوران سباستيان پينيه

همچنين از ديگر داليل اعتراض عدم تغيير .  بود
قوانين و به ويژه قانون اساسی از دوران پينوشه 

آموزان و سپس  با آن که اعتراضات دانش.  بود
را را ناچار به  های مردم، کابينه پينيه توده
نشينی کرد، ليکن مؤثرترين ضربه را  عقب

را و  اعتصاب سراسری کارگران زد که پينيه
توافق برای صلح و قانون "کنگره را به امضای 

ای که بار ديگر  نامه توافق.  واداشت"  اساسی جديد
بخشيد و بوريک در  به جنايتکاران مصونيت می

اين نقش به .  امضای آن نقشی کليدی ايفا کرد
های  های مبهم بوريک درباره رفرم همراه وعده

به "آتی، فاصله اندک آرای انتخاباتی کارزار 
با راست افراطی را "  دهم می کرامت انسانی رأی 

گذشته از آن که ترکيب نمايندگان .  دهد توضيح می
ً به دولت بعدی امکان "  کنوانسيون" نيز لزوما

در .  دهد های مورد نظرش را نمی تصويب رفرم
کرسی را از آن  ٣٧گرايان  اين انتخابات، راست

 ۴٧کانديداهای مستقل، در مجموع،  .  خود کردند
، متشکل از افراد مستقل "ليست مردم"کرسی، 

" دهم به منزلت رأی می"کرسی،  ٢۶گرا،  چپ
و حزب کمونيست و "  جبهه گسترده"همراه با 

 ٢٨روی هم "  ای سبز سوسيال فدراسيون منطقه"

 رود انتخابات شيلی و نتايجی که انتظار نمی

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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کرسی  ١٧.  کرسی را به خود اختصاص دادند
نيز به ده گروه رسمی بومی اختصاص داده شده 

در تخمين اوليه، اکثريت نمايندگان را .  است
دهند،  گرا و چپ ميانه تشکيل می نيروهای چپ

جايی که تصويب قوانين به دو سوم  اما از آن
ً اين نيروها  ١۵۵آرای  نماينده نياز دارد، لزوما

در تمامی موارد با يکديگر توافق و هماهنگی 
ديگری که از اين انتخابات به دست  نتيجه.  ندارند

گردانی مردم از احزاب قديمی، به  آيد، روی می
گرا، اما در عين حال گرايش  ويژه احزاب راست

به کانديداهای مستقلی بود که از اعتراضات 
کنندگان  تعداد شرکت.  اقبال گرفته بودند ٢٠١٩

دهد که  در انتخابات نيز، از هم اکنون نشان می
" کنوانسيون"اميد چندانی به نتايج حاصل از اين 

دهندگان به تغيير  وجود ندارد، چرا که تعداد رأی
درصد در اکتبر سال پيش به  ۵١قانون اساسی از 

درصد هنگام انتخاب نمايندگان اين  ۴٢
 . کاهش يافته است ٢٠٢١کنوانسيون در سال 

ناگفته نماند که اعتراضات اخير منجر به تشکيل 
آغاز  ٢٠١٩از اکتبر "  کنوانسيون قانون اساسی"

های پيشين نيز اعتراضات  شد، اما در سال
های اجتماعی در شيلی در جريان  ای و گروه توده
تا  ٢٠٠۶های  در جنبش دانشجويی سال.  بود

ای و محيط  های منطقه ، در شورش٢٠١١
های  زيستی، در اعتصابات معلمان، در جنبش

سازی سيستم  نه به خصوصی"زنان، در مارش 
سازی  ، در اعتراض به خصوصی"بازنشستگی

منابع طبيعی در ميان خشکسالی، در مقاومت در 
برابر سرکوب مستمر دولتی در مناطق بوميان، 

های معادن،  در اعتصابات کارگران بخش
ها و بسياری  جنگلداری، پرورش ماهی و اسکله

 .های ديگر بخش
اکنون با توجه به تعميق بحران اقتصادی به ويژه 

داران و  با پاندمی کرونا، قدرت بالمنازع سرمايه
رود جای زيادی  داران بزرگ، انتظار نمی زمين

های معتدل بورژوايی  برای تحقق همان رفرم
فاصله اندک آرای .  بوريک وجود داشته باشد

گرايان در انتخابات رياست  گرايان و چپ راست
جمهوری، نشان از عدم توهم بخشی از مردم به 

چه  آن.  تغييرات اساسی در وضعيت موجود است
مسلم است، استمرار مبارزات ساليان گذشته 

شان است، به رغم  مردم برای تحقق مطالبات
هايی که به علل مختلف در اين مبارزات پديد  وقفه

 .آيد
 

 :پانويس
حزب و  ۵جبهه گسترده، خود ائتالفی است از *  

، "انقالب دمکراتيک"جنبش سياسی شامل 
جنبش يونير "، "ها کمون"، "همگرايی سوسيال"
و )"  اعضای سابق حزب سوسياليست شيلی(
اعضای سابق حزب (نيروی مشترک "

که در )"  های مستقل سوسياليست و سازمان
تشکيل  ٢٠١٧انتخابات رياست جمهوری سال 

 .شد
مجمع "گرايان به جای  به علت مخالفت راست**  

کنوانسيون "بر سر اصطالح "  قانون اساسی
 .توافق شد" قانون اساسی

 

تزريق سومين دوز واکسن کرونا در ايران مدتی 
ازاينکه اوميکرن  شده يعنی پس است که شروع

البته طبق معمول روال .  شيوع پيداکرده است
هميشگی، وزير بهداشت چندی پيش اعالم کرد؛ 

اين .  دانم اوميکرون به ايران رسيده يا نه نمی
همان روشی است که از ابتدای شيوع کرونا 

اما .  گرفته است دولت جمهوری اسالمی در پيش
باألخره با اعالم حضور بيماران مبتال در 

ها، وزارت بهداشت هم اين خبر را  بيمارستان
سرعت زدن دوز سوم واکسن هم .  تأييد کرد
مردم جهت تزريق دوز سوم واکسن به .  بيشتر شد

ترتيب که از  اين به.  مراکز درمانی مراجعه کردند
سنين باال و بعد از گذشت سه ماه از تزريق دوز 
دوم، برای تزريق دوز سوم به مراکز درمانی 

ولی طبق خبرهای انتشاريافته در .  مراجعه کنند
های اطراف تهران و برخی مناطق  شهرستان

نشين، مردمی که برای زدن واکسن  حاشيه
اند که همان حجم  اند متوجه شده مراجعه کرده

واکسنی که در دوز دوم به دو نفر تزريق 
. شود کردند حاال برای پنج نفر استفاده می می

پرسند مسئول مربوطه  زمانی که علتش را می
اين .  اند طور گفته دانم به ما اين دهد، نمی پاسخ می

اند  بدان معنی است که مردم درست تشخيص داده
چرا .  اند و حجم کمتری واکسن دريافت کرده

طوراست؟ شايد به خاطر ترس از کمبود  اين
کنند مردمی که  فکر می شايد هم.  واکسن باشد

ديگر قادر به اجاره کردن خانه در تهران نيستند 
های اطراف تهران برای  ناچار به شهرک و به

اند، متوجه تغيير حجم واکسن  زندگی کردن رفته
آنکه درهمان وهله اول چندين  حال.  نخواهند شد

جای دونفره، به پنج نفر  نفر برای تزريق به
داری  درست است که نظام سرمايه. معترض شدند

دارد چراکه فقر مانع  مردم را در فقر نگه می
تواند جز کار  آگاهی است و انسان گرسنه نمی

کردن برای سير شدن به چيز ديگری در زندگی 
فکر کند و اين عدم آگاهی مردم را، نظام 

داری برای حفظ بقای خودش الزم  سرمايه
ها،  رغم اين فشارها و محدوديت داند، اما علی می

ابزار و سرعت آگاهی در شرايط امروز با گذشته 
ها تحت  امروز مردمی که مدت.  قابل قياس نيست

اند در مبارزات و تجربه  ستم و تبعيض قرارگرفته
های  روزانه آگاهی خود را ارتقا داده و بخش

پيشروتر جامعه نيز به مرتبه خوبی از آگاهی و 
اين تصور .  اند وحقوق خود رسيده شناخت از حق

کلی غلط است که کسی فکر کند مردم فاقد  به
. آيند اند و از عهده تشخيص مسائل برنمی انديشه

نشينان را کارگران و  بسياری از حاشيه
دهند  ، معلمين و کارمندان تشکيل میزحمتکشان

خوبی  و دارای افکار مترقی هستند و بالفاصله به
بسياری از .  اند متوجه کم بودن حجم واکسن شده

ها قادرند وقايع اجتماعی را از ديدگاه طبقاتی  آن
دانند که  درستی می امروز به.  بررسی کنند

داران، نيروهای امنيتی و اطالعاتی و  سرمايه
کليه مزدوران و ثروتمندان و کل نيروهای حاکم 

ها  دريک طبقه قراردادند و در اردوی مقابل آن
کش  کارگران و معلمين و مردم زحمت

شده در  اين را قصرهای ساخته.  قراردارند
های  های باالی شهر، ماشين لواسان، برج

های  های لوکس با قيمت چندميلياردی رستوران
بام  خانمانی، پشت باورنکردنی و از طرفی بی

های فرسوده و  نشينی در خانه خوابی، اجاره
نداشتن قدرت پرداخت اجاره در تهران و کوچ 

به  زحمتکشانکردن بسياری از کارگران و 
های اطراف تهران که مشقات بسياری  حاشيه

برای کارگران و مردم در طی مسافت عالوه بر 
مشکالت ديگر به وجود آورده است، بيکاری، 
نداشتن هزينه تحصيل کودکان، پيوستن کودکان 

شماری به بازار کار و هزاران هزار مشکالت  بی
اند به ما  ديگری که مردم با آن دست به گريبان

با اين اوصاف نوع و زمان تزريق .  دهد نشان می
که در کدام طبقه و در  واکسن نيز، بسته به اين

طبقه .  کدام اردو قرار داشته باشند متفاوت است
که خبر وجود بيماری را  اول قبل از آن

زنند و  رسانی کنند بهترين واکسن را می اطالع
بعدازآن بر .  شود خيالشان از همه جهت راحت می

ها و ايرادهايی که  روند و چه عيب سر منبر می
همان (کنند  های خارجی پيدا نمی در واکسن

و خريد اين )  اند هايی که خودشان زده واکسن
پس از .  کنند ها را برای مردم ممنوع می واکسن

شيوع شديد کرونا تبليغ واکسن ايرانی شروع 
داند از  شود ولی واکسن خارجی که کسی نمی می

کجا آمده است در ناصرخسرو با قيمت 
مردم که قدرت .  رسد آور به فروش می سرسام

ها را ندارند، بنابراين بازهم  خريد اين واکسن
گويند  اين را می.  شود نصيب قشر مرفه جامعه می

وکاست که واکسن هم در  جامعه طبقاتی بدون کم
در حال حاضر اکثريت طبقه .  آن طبقاتی است

کارگر و زحمتکشان که در زيرخط فقر قرار 
دارند و درواقع اکثريت مردم ستم ديده را تشکيل 

دهند، براثر فشارهای اقتصادی و معيشتی و  می
ای که در زندگی دارند،  کسر و کمبودهای عديده

انبوه کارگران و .  برند در فالکت دائمی به سر می
کنند مدام  زحمتکشانی که زيرخط فقر زندگی می

مانند درخت  تر شده و به پرشمارتر و وسيع
اش به قشری  تنومندی درآمده است که هر شاخه

تنه اصلی اين درخت تنومند .  از جامعه تعلق دارد
ترين  ترين واصلی به کارگران تعلق دارد و بزرگ

و رنج ديدگان و به  زحمتکشان های آن به شاخه
کش و  معلمين و ساير اقشار و مردم زحمت

درخت تنومندی که در اين .  تهيدست جامعه
های سياه ظلم و جنايت بسيار قدرتمند و آگاه  سال

تواند ونمی خواهد به  شده است و ديگر نمی
زندگی در گرسنگی و تشنگی و فقروفالکت ادامه 

نيروهای امنيتی و سرکوب گرهم .  دهد
شان امروز به چشم مردم تيغ تيزی  تبرخونی

های  بيشتر نيست و ديگر نخواهد توانست ريشه
اين درخت کهن مملو از خشم و کينه را از جا 
بکند و در اولين طوفان بزرگ خيابانی اين 

داران و حاکمان  درخت تنومند بر سر سرمايه
جنايتکار فرو خواهد افتاد و رژيم جمهوری 

داری زير سنگينی اين درخت  اسالمی سرمايه
با اميد به برپايی طوفان پر . تنومند دفن خواهد شد

غرش کارگران و زحمتکشان و با اميد به 
فرارسيدن جهانی آزاد و عاری از ظلم و ستم و 

 .طبقات
 
 

٨از صفحه   

انتخابات شيلی و نتايجی که 
 رود انتظار نمی

 مطلب رسيده از داخل کشور
 کرونا و دوز سوم واکسن در ايران
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 کارگر نفت ١٢                

 در پی تصادف مرگبار جان باختند     
 

 
ی ١۴٠٠دی ماه  ۴صبح  شنبه  ت ف دان ن ي ل در م ادآوران" ، يکی از خودروهای حامل کارگران يکی از شرکت های شاغ ادف "  ي ار تص دچ

اور، .  کارگر هم به شدت مصدوم شده اند ١۵.  نفر جان باختند ١٢مهيبی شد و دست کم  ک خ ره ای ي اين اتفاق مرگبار در پی تصادف زنجي

ح .  خرمشهر روی داد –رانا، پژو، پرايد با يک کاميون واژگون شده در جاده قديم اهواز  ب ی، ص کارگرانی که با هزاران اميد به کار و زندگ

 . زود از منزل بيرون زدند اما ساعتی بعد جنازه شان به خانه بازگشت

 

دارد در  ان ت ر اس ي ی و غ اط اين اولين بار نيست که کارگران صنعت نفت و ديگر کارگران مراکز توليدی به دليل استفاده از خودروهای اسق

ی .  جاده های نا امن جان خود را از دست می دهند راض ت ای اع برخورداری از وسايل حمل و نقل با استاندارهای قابل قبول يکی خواست ه

واره .  کارگران نفت طی ساليان گذشته بوده است م ران، ه ارگ د از ک ش از ح اما شرکت های دولتی و پيمانکاری بنا به خصلت سودبری بي

 .  نسبت به اين مطالبه برحق آنان بی تفاوت بوده و با استفاده از خودروهای کهنه و اسقاطی کارگران را به کام مرگ فرستاده اند

 

ت )  اقليت( سازمان فدائيان  رک ران و ش ر اي م ب ضمن تسليت و همدردی عميق با خانواده های کارگران جان باخته، دولت سرمايه داری حاک

 .   های پيمانکاری سودجود را عامل اصلی اينگونه اتفاقات مرگبار می داند

 

ول )  اقليت( سازمان فدائيان  ب ل ق اب ل ق ق ل و ن م پيگيرانه از مطالبه برحق کارگران نفت و ديگر مراکز توليدی در برخورداری از وسايل ح

ای  ل ه حمايت کرده و تاکيد دارد که دولت و شرکت های پيمانکاری مسئول سالمت و جان و زندگی کارگران بوده و موظف به تامين اتومبي

 .استاندار برای حمل و نقل کارگران می باشند

 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠٠دی ماه  ۵

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
 " طناب های بر گردن"سرکوب و         

 !رژيم جنايت و کشتار را نجات نمی دهد     
 

را که  سالها )   حيدر قربانی ،  عبدالخالق ساالرزهی ،  نعيم شه بخش و هادی شهرياری (  جالدان رژيم ، چهار زندانی سياسی  ١۴٠٠آذر  ٢٨روز يکشنه 
سياستی که بعد از روی کار آمدن رئيسی جالد ده ها اعدامی .  در بند بودند به دار آويختند تا درماندگی خود را با سياست ايجاد رعب و وحشت جبران کنند

به اين ترتيب يکشنبه سياه و خونينی  بر کارنامه  رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی .  در کارنامه وجهه اصلی و تنها راه بقای حاکميت ننگين شان است
  . افزوده شد

 
سال زندان و شکنجه  ۵پس از نزديک به .  در زندان سنندج اعدام شد »بغی«حيدر قربانی، زندانی سياسی اهل شهرستان کامياران، بامداد يکشنبه  به اتهام 

آدمکشان اسالمی خانواده .  و اعتراف گيريهای اجباری، بی آنکه فرصت آخرين وداع را با خانواده اش داشته باشد، شبانه بدار آويخته ومخفيانه دفن شد
 . قربانی را به دروغ برای ديدار فراخواندند ، ولی به آنها خبر اعدام در صبحگاه ومحل دفن جسدش را دربهشت دمحمی سنندج نشان دادند

 
وی ارياعدام حيدر قربانی در شرايطی صورت گرفته است که او پس از يکسال بازداشت و شکنجه در سلول های انفرادی ، مجبور به تسليم و اجرای  سن

کوتاه زمانی پس از آن، حيدر وهمراه بازداشتی او، همه ی .  از شبکه پرس تی وی انتشار يافت ٩۵اين اعترافات در اسفند ماه .  دستگاه امنيتی شده بود
نامه ها وطومارها به مقامات حکومتی .  تالشها برای لغو حکم اعدام حيدر گسترش مييابد.  اعترافات را اجباری و تحت شکنجه  وکذب محض ميخوانند

 .ار آويختند ه دنوشته ميشود، قول وقرارهايی مبنی بر دادرسی مجدد داده ميشود، اما قاتالن که برای طنابهايشان بدنبال گردن ميگردند، شبانه حيدر را ب
 

ده کر در مقابل اين سبعيت وجنايت، عليرغم فشارها وتهديدهای دستگاههای امنيتی رژيم ، مردم شهر کامياران در مقابل خانه ی حيدر قربانی تجمع
همبستگی ای که ياد آور اعتصاب عمومی مردم در کردستان بعد از اعدام .  همبستگی خودرا با خانواده قربانی و نفرت از وحشيگری رژيم را  نشان دادند

که نشانه  شکست رژيم اسالمی در ترساندن و به عقب راندن جنبش   همچنين همبستگی ای.  شوانه سيد قادری، فرزاد کمانگرو همراهانش در کردستان بود
شهر کشور در هفته گذشته و با  ١٢٠جنبشی که اينک با اعتصاب بزرگ معلمان در بيش از .  اجتماعی ومطالباتی مردمان ايران در سراسر کشور است

گامی بزرگ برای پيوند جنبش های مطالباتی و "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد، معلم زندانی آزاد بايد گردد"تظاهرات باشکوه فرهنگيان شيراز وشعار 
، بر بستر اعتصابات بزرگ هزاران کارگر پيمانی جنبشی که پس از سرکوب تحصن دوهفته ای کشاورزان ومردمان تشنه اصفهان .  سياسی برداشته است

و  نفت و اعتصابات ،اعتراضات ، تظاهرات و اکسيونهای  مستمر کارگران هفت تپه، فوالد، معادن و اعتراضات مستمر  بازنشستگان و مالباختگان
برخاسته است و  ميرود که در کنار جنبش های دادخواهی خانواده های خاوران، جنبش آبان و قربانيان جنايت های چهل واندی ساله ی ..  کشاورزان و 

 .حکومت اسالمِی، طوفان گسترده وعظيمی را سامان دهد که تمام بنيانهای رژيم سرمايه داری اسالمی را نابود کند
 

از شرايط اين دو فعال معلمان ودانشجويان خبری در .  در همين حال  در چند روز گذشته، شاهد دستگيری رسول بداغی و  ليال حسين زاده بوده ايم 
زندان اوين در  ٢٠٩بنا به گزارشات ، هردوی اين بازداشت شده گان ، بشدت مورد ضرب وشتم وشکنجه قرار گرفته و احتماال د ربند .  دسترس نيست

و نيز چهل و هفت تن از زندانيان بند سياسی زندان اروميه هشتمين روز .  همسايگی هيراد پيربداقی و نرگس دمحمی زندانی و تحت بازجويی و شکنجه اند 
آذرماه در اعتراض به دستور رئيس زندان مبنی بر انتقال ساکنين اين بند به بند  ٢١اين زندانيان که روز يکشنبه .  اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشتند

مبنی بر لغو  اند که تا زمان اعالم رسمی مسئوالن زندان بودند با انتشار يادداشتی مشترک اعالم کرده  جديد بدون امکانات و فضای کافی اعتصاب غذا کرده
 .انتقال به بند جديد به اعتصاب خود ادامه خواهند داد 

 
از  ان،شورای همکاری نيروهای چپ وکمونيست، اعدام جنايت کارانه حيدر قربانی و ساير زندانيان سياسی را بشدت محکوم ميکند و از همه مردم  اير
نبايد .  همه نيروهای انساندوست و آزاديخواه  درخواست می کند که عليه اين رژيم جنايتکار وماشين کشتار وجنايت دولت اسالمی به اعتراض برخيزند
رم ه جگذاشت صدای آزاديخواهی، حق طلبی ، مطالبه خواهی، عدالت وانسانيت خفه شود، نبايد گذاشت که جنايتکاران بهترين فرزندان اين کشور را ب

اد هيرمقابله با جنايت وغارت وتبعيض وستم به زندان وشکنجه ودار بسپارند، نبايد صدای زندانيان محبوس در اروميه، صدای سپيده وليال ورسول و
جه  صدای رسای آزادی ،برابری ،انسانيت ورهايی از حکومت دارو داغ وشکن  واسماعيل وساير زندانيان خاموش شود، بايد صدای رسای اين زندانيان ،

ض به تراما همه ی انسانهای مسئول ، آگاه ، مبارز و آزاديخواه  را به اقدامات گسترده در هر جای جهان وبه هر گونه که ميسر وموثر است برای اع. باشيم
 .سرکوب وزندان واعدام فراميخوانيم

 
 !زندانی سياسی ، آزاد بايد گردد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢١دسامبر  ٢٠ –  ١۴٠٠آذر ماه   ٢٩دوشنبه 
 

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

 .اقليت
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 !از اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان پيگيرانه حمايت کنيم

 
، بار ديگر جلوه ای از همبستگی، همدلی و پيگيری مطالباتی معلمان را به نمايش ١۴٠٠آذر  ٢١و  ٢٠اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان طی روزهای 

. شهر برگزار شد ١١٠اعتصاب سراسری معلمان که شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگيان فراخوان آن را داده بود، به طور همزمان در .  گذاشت
آذر نيز هرچه باشکوهتر ادامه يافت و در مقياس سراسری در بسياری از شهرهای ايران در مقابل اداره آموزش  ٢٢اعتصاب و اعتراضاتی که در روز دوشنبه 

 . و پرورش و در تهران مقابل مجلس ارتجاع اسالمی صورت گرفت
ميليون تومان برای بازنشستگان، از جمله  ١٣و همسان سازی بر پايه حداقل ) هشتاد درصد حقوق هيئت علمی(اجرای طرح رتبه بندی شاغالن به صورت کامل 

امنيت شغلی برای .  اصلی ترين مطالبات معلمان است که تشکل های معلمان از مدت ها پيش برای تحقق آن به اعتصاب و اعتراض سراسری روی آورده اند
 معلمان پيش دبستانی، آموزش ياران نهضت سوادآموزی، معلمان خريد خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی، توقف خصوی سازی، تاکيد بر

لمان دستگير مع حق تحصيل رايگان، آموزش با کيفيت، پايان دادن به پرونده سازی های امنيتی عليه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و همچنين آزادی
 .شده از جمله ديگر مطالبات معلمان است که اجرا و تحقق اين خواست ها در هر اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان به گوش می رسد

ختلف ی مويژگی 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، از جمله بازداشت اخير رسول بداقی و ايجاد موانع و تضييقات سرکوبگرانه ای که هر بار طی روزهای پيش و پس از .  کشور است

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

تراضی اع سراسری آنان، بيانگر اين حقيقت است که سرکوب، تهديد، بازداشت و پرونده سازی های امنيتی، تاثير و کارايی خود را از دست داده و جنبش
چه به لحاظ  می،معلمان همراه با ديگر جنبش های اجتماعی به تاسی از شرايط موجود در جامعه و به فراخور تعميق و تشديد بحران های حاکم بر جمهوری اسال

 . کمی و چه به لحاط کيفی به درجه باالتری از اعتصاب و اعتراضات خيابانی ارتقاء يافته اند
ف صفوهمراهی دانش آموزان با معلمان اعتصابی، حضور گسترده و چشمگير معلمان زن در اعتصابات کنونی، پشتيبانی و ورود توده های غير معلم به 
، ٢٠ی اعتراضی معلمان و نيز افزايش وزن سياسی اعتراضات و اعتصابات اخير معلمان، از جمله ويژگی های برجسته اعتصابات سراسری آنان در روزها

اگرچه اعصابات سراسری .  ويژگی بسيار ارزنده ای که بايد بدان توجه نمود و پيگيرانه در مسير گسترش و تعميق آن نيرو گذاشت.  آذر بوده است ٢٢و  ٢١
دف ايجاد ا همعلمان، مجلس ارتجاع اسالمی را وادار به تصويب طرح رتبه بندی معلمان، آنهم به صورت نيم بند کرد، اما اين ترفند جمهوری اسالمی که ب
ون صنفی کانشکاف در صفوف مبارزاتی معلمان و همچنين ايجاد  ترديد در ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری آنان بود، با موضع گيری سريع و به موقع 

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

تجمعات سراسری معلمان تا رسيدن به مطالبه اين طرح مورد تاييد معلمان و تشکل های صنفی فرهنگيان نيست و .  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، تغيير چندانی در وضعيت ".  مطلوب ادامه خواهد داشت

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

 .مطالبات بر حق خود راهی بجز تشديد مبارزه و تداوم بخشيدن به اعتصابات سراسری خود ندارند
ديگر جنبش  ن وبه رغم پيشرفت های غير قابل انکاری که جنبش اعتراضی معلمان تاکنون داشته است، اما هنوز اين جنبش از حمايت عملی توده های مردم ايرا

پوشيده نيست، تحقق مطالبات معلمان تاثيرات مستقيمی در باال رفتن امنيت شغلی آنان، پرهيز از چند .  های اجتماعی بخصوص جنبش کارگری برخوردار نيست
لذا، ارتقاء سطح معيشتی معلمان، .  شغلی، ايجاد آرامش و داشتن فراقت بيشتر برای ارتقاء علمی خود و ارتقاء سطح آموزش و پرورش دانش آموزان خواهد بود

حال با .  استبط امنيت شغلی و نيز تحقق مطالبات آنان با سرنوشت آتی دانش آموزان، اولياء آنان و به طريق اولی با ارتقاء آموزش و فرهنگ کل جامعه مرت
اضات عترتوجه به مجموعه شرايط موجود، آنگونه که سخنگوی کانون صنفی معلمان گفته است، آنان تا تحقق مطالبات شان، راهی بجز پيشبرد اعتصاب و ا

 . سراسری ندارند
ت که حمايت 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

گاه يه و همبستگی ديگر جنبش های اجتماعی، بخصوص جنبش کارگری، و همچنين همراهی و همدلی دانش آموزان و اولياء آنان با مطالبات فرهنگيان، تک
 . موثری برای پيشبرد اعتراضات و اعتصابات سراسری معلمان خواهد بود

 
 گسترده باد اتحاد و همبستگی معلمان

 !اتحاد اتحاد! معلم، کارگر، دانشجو
 زندانی سياسی بی قيد و بی وثيقه آزاد بايد گردد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

  ٢٠٢١دسامبر  ١٧برابر با  ١۴٠٠آذر ماه  ٢۶
 
 

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

از اعتصاب " نشريه کار اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ کمونيست تحت عنوان   ٩۵٠با پوزش از خوانندگان نشريه کار ، در شماره 
  شود در اين شماره کامل آن مجدداً درج می. ناقص انتشار يافته بود!" و اعتراضات سراسری معلمان پيگيرانه حمايت کنيم
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١۴از صفحه   

"جلسه کابينه گفت هماهنگی کامل در دولت در : 
اعالم .  رسانی ضروری است زمينه اطالع

رسانی از مسائل مرتبط با دولت  مواضع و اطالع
. بايد کامال با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود

های اقتصادی  مدير و محور اقدامات و برنامه
جمهور است و  دولت شخص معاون اول رئيس

رسانی در خصوص مباحث  هرگونه اطالع
جالب ".  اقتصادی نيز بايد با هماهنگی وی باشد

که محسن رضايی در سخنان خود به تاکيد  آن
ابراهيم رئيسی برای افزايش يارانه در سه ماه 

 .آخر سال اشاره کرده بود
ی ابراهيم "انديشانه ساده"برخالف سخنان 

رئيسی، اين مشکل به دليل عدم هماهنگی در 
های اقتصادی در اعضای کابينه  اعالم سياست

 -نيست، بلکه به دليل اوضاع وخيم سياسی 
چنين ترديد در نتايج سياسی و  اقتصادی و هم

ها و تاثيرات آن در تشديد  اجتماعی اين سياست
 .بحران اقتصادی است

هم .  يک نمونه روشن است ١۴٠١اليحه بودجه 
که قرار بود با کابينه "  انقالبی"اکنون در مجلس 

کامال هماهنگ باشد، صداهايی در "  انقالبی"
هر چند که .  شود اعتراض به بودجه شنيده می

های وابسته به سپاه و کابينه در تالش  رسانه
بر اقتصاد و  ١۴٠١هستند تا نتايج وخيم بودجه 

معيشت کارگران و زحمتکشان را زير الفاظ 
قدر روشن و  دروغين پنهان کنند، اما موضوع آن

آشکار است که از نمايندگان مجلس تا مرکز 
های مجلس نسبت به نتايج اليحه بودجه  پژوهش

 .اند هشدار داده
های  داند که سياست خوبی می جمهوری اسالمی به

اقتصادی حاکم بر بودجه چه نتايج وخيمی بر 
 –اقتصاد غرق شده در بحران اقتصادی رکود 

تورمی و معيشت کارگران و زحمتکشان به 
همراه خواهد آورد، و به همين دليل ترس از 
نتايج سياسی و اجتماعی آن ترديد و تشتت در 

 .درون هيات حاکمه را افزايش داده است
مرغ و ديگر ضروريات  افزايش بهای دارو، تخم

زندگی کارگران و زحمتکشان تنها بعد از ارائه 
انداز  گر چشم اليحه بودجه به مجلس اسالمی، بيان

به .  تيره افزايش تورم در سال پيشارو است
رئيس انجمن داروسازان ايران  ی نايب گفته

تومانی  ۴٢٠٠با حذف ارز )  خبرگزاری ايسنا(
برابر و داروهای  ٧بهای داروهای خارجی 

 .برابر خواهند شد ۴داخلی 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه در خبری تحت 

مرغ  طی  افزايش غيرقانونی قيمت تخم"عنوان 
پور  به نقل از ناصر  نبی"  دو سه روز اخير

گذار استان  رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم
"تهران نوشت  ۴٢٠٠با برداشته شدن ارز : 
های دامی، قيمت اين محصوالت  تومانی نهاده

شود و به شدت بر روی قيمت  برابر می ۶تقريبا 
مرغداران به  .گذارد تمام شده تخم مرغ تاثير می

قيمت  های دامی هستند اما حتا با دنبال تامين نهاده
ارز نيمايی نيز در بازار مشاهده    محاسبه شده با

ها در بازار احتکار شده و برای  شود و نهاده نمی
 ".خريد در دسترس نيست

گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا و به نقل از  به
قيمت آجيل نسبت به سال گذشته "يک فروشنده، 

برابر شده و مشتريان نيز عمدتا افراد طبقه  ٢
افراد کم درآمد تمايلی به .  مرفه جامعه هستند

خريد آجيل ندارند و اگر خريدی هم داشته باشند، 
قيمت آجيل ".  گرم تخمه يا پسته است ١٠٠حدود 

هزار تومان رسيد و انار با  ٣٣٠چهار مغز به 
هزار تومان قيمت  ١٠٠کيفيت خوب کيلويی 

 !!خورد
ستاد "گاه ابراهيم رئيسی روز شنبه در جلسه  آن

با وقاحت تمام در رابطه با "  ملی مقابله با کرونا
ها که رنج  گونه گرانی اين: "گويد گرانی دارو می

مضاعفی بر بيماری است به هيچ عنوان پذيرفتنی 
نيست و نبايد اتفاق بيافتد و الزم است وزارت 
بهداشت و درمان با جديت آن را پيگيری کند و 
اجازه ندهد افراد سوداگر در زمينه گرانی اقالم 

سخنان وی ازجنس همان ".  دارويی فعال شوند
است که قبال در رابطه با ممنوعيت "  دستوری"
داده بود و تنها چند روز "  افزايش بهای خودرو"

باقی "  دستور"وی " دستور"آن هم بر روی کاغذ 
 .ماند

" افاضات"او البته در اين مدت کوتاه از اين گونه 
گويد که  ای سخن می گونه او به.  زياد داشته است

گويا تصميمات کابينه او هيچ نقشی در افزايش 
آور بهای کاالها نداشته است و اين تنها  سرسام

چند نفر افراد سودجو هستند که موجب افزايش 
اما !!  اند بهای دالر و گرانی دارو و غيره شده

های وی ، برهمگان آشکار  بافی برخالف ُمهمل
است که اين تازه از نتايج اوليه افزايش بهای نرخ 

هزار تومان  ٢٣تومان به  ۴٢٠٠تسعير دالر از 
 .در اقتصاد از هم گسيخته ايران است

مقامات جمهوری اسالمی از جمله ابراهيم رئيسی 
ها  آن.  ها را کنترل کنند خواهند با چماق قيمت می
خواهند با چماق کارگران، معلمان،  چنين می هم

بازنشستگان، کشاورزان و ديگر زحمتکشان 
جامعه را که از فقر و بيکاری به تنگ آمده و به 

از همين .  ها برگردانند اند به خانه خيابان آمده
بيش از هر چيز  ١۴٠١روست که اليحه بودجه 

ست برای سيراب کردن مزدوران  ای اليحه
های نظامی، تبليغاتی و مذهبی جمهوری  دستگاه

اسالمی برای تقويت دستگاه سرکوب و تحميق 
 .مذهبی

اما هرقدر که جمهوری اسالمی مزدوران خود را 

ها را کنترل  تواند قيمت سيراب و بسيج کند، نه می
کنند و نه  کند که از واقعيات اقتصادی پيروی می

های از جان گذشته را که کارد به  تواند توده می
 .ها برگرداند شان رسيده به خانه استخوان

اندازی جز تشديد بحران سياسی و  در نتيجه چشم
تورمی وجود   –همپای آن بحران اقتصادی رکود 

ندارد و اين وضعيت تاثير و بازتاب مستقيمی در 
درون هيات حاکمه خواهد داشت، به نحوی که از 

 .چيزی باقی نخواهد گذاشت" دولت يکدست"
جنتی به علی "  محرمانه"در همين هفته، نامه 

الريجانی در رابطه با رد صالحيت وی و پاسخ 
های جمهوری  علی الريجانی به جنتی در رسانه

اگر جمهوری اسالمی به .  اسالمی بازتاب يافت
جايی رسيده است که ديگر حتا برای افرادی 

چون علی الريجانی نيز جايی در حکومت  هم
ها و  بست نيست، بيش از هر چيز به دليل بن

های سياسی و اقتصادی جمهوری اسالمی  شکست
آفرينان  شود دايره افراد و نقش است که باعث می

 .در دولت کمتر و کمتر شود
يادمان نرفته است که در زمان رياست جمهوری 
خاتمی، علی الريجانی پست رياست صداوسيما 

کشيد و به اعتبار اين پست در جلسات  را يدک می
چنان  اما مواضع او آن.  کرد کابينه شرکت می

بود که خاتمی در "  طلبان اصالح"عليه جريان 
مقطعی حضور او در جلسات کابينه را ممنوع 

و يا مجلس ششم به دليل مواضع وی در !!  کرد
زمان رياست بر صداوسيما، طرح تفحص از 

ميليارد  ۵٢۵صداوسيما به دليل تخلف مالی 
تومانی را کليد زد، اما قوه قضاييه که در دست 

بود گزارش مجلس اسالمی را "  اصولگرايان"
اما امروز علی الريجانی به .  نادرست اعالم کرد

های جمهوری  اين دليل ساده که در اثر شکست
انداز فروپاشی حکومت اسالمی،  اسالمی و چشم

خواهان تغييراتی در سياست حاکم شده، از دايره 
حکومتی که وی ساليان سال به نمايندگی از 

های متعدد  پست رياست در ارگان"  اصولگرايان"
 .آن را داشته، کنار گذاشته شده است

تواند با چماق و  جمهوری اسالمی نه می
های دروغين و جعل واقعيات در  آمارسازی

های تبليغاتی خود بر بحران اقتصادی  دستگاه
  تواند جنبش تورمی مهار بزند و نه می  –رکود 

خاسته عليه حاکمان جبار و ظالم  پا اعتراضی به
انتصاب رئيسی به عنوان رئيس .  را سرکوب کند

جمهور و به دست گرفتن امور اجرايی توسط 
گر اوج بحران و به  کابينه فشل آن، خود بيان

بست رسيدن جمهوری اسالمی است، بحرانی  بن
که سرنگونی جمهوری اسالمی يکی از نتايج آن 

 .خواهد بود

 انداز تشديد تضادها چرايی و چشم
 در درون هيات حاکمه 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٣درصفحه   

١از صفحه   

را برای سال آينده دوبرابر کنيم، اما آقای رئيس 
ها برای سه  جمهور تاکيد کرد که افزايش يارانه

مسئوالن  .مانده سال نيز اعمال شود ماه باقی
اجرايی تالش خواهند کرد که در سه ماه 

ها را دو برابر کنند و  مانده سال نيز يارانه باقی
 ۴خوبی انجام شود هر خانوار  اگر اين طرح به

هزار تومان کاال و پول دريافت خواهد  ٨٠٠نفره 
 ".کرد

آذر، احسان خاندوزی   ٣٠شنبه  يک روز بعد سه

١۴ 

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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وزير اقتصاد کابينه در گفتگو با خبرگزاری ايرنا 
خبر اعالم شده از سوی رضايی را تکذيب کرد و 

"گفت ها و  در خصوص زمان تغيير يارانه: 
ها، هيچ تاريخ  افزايش ميزان پرداخت يارانه

 ".دقيقی تعيين نشده است
در پی انعکاس وسيع سخنان متناقض اين دو 

های جمهوری اسالمی،  عضو کابينه در رسانه
ماه در  ابراهيم رئيسی روز چهارشنبه اول دی

 اندازتشديد تضادها چرايی و چشم
 در درون هيات حاکمه 

 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


