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دی  ١٨هزاران تن از کارکنان قوه قضايی روز 
طور همزمان تجمعات  ها شهر کشور به درده

اين تجمع سراسری، در .  اعتراضی برپا کردند
ها و مخالفت مجلس  اعتراض به پايين بودن حقوق

کم  با افزايش حقوق کارکنان قوه قضايی که دست
شهر برگزار شد، تا چند روز ادامه  ٣٨در 

مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی .  داشت
" العاده خاص طرح تعيين فوق"  دی، با  ١۵روز 

ترميم و .  کارکنان قوه قضايی مخالفت کرد
های مهم کارکنان  افزايش حقوق، يکی از خواست

قوه قضايی در طی چند سال اخير بوده که 
های رئيسی رئيس قبلی قوه قضائيه  رغم وعده علی

ای رئيس فعلی آن، اين خواست  و محسنی اژه
تنها سه روز بعد از .  تاکنون محقق نشده است

مخالفت مجلس با افزايش حقوق کارکنان قوه 
قضايی، اين کارکنان در بعد سراسری دست به 

ازاين نيز  البته پيش.  تجمعات خيابانی زدند
کارکنان قوه قضايی اينجاوآنجا اعتراضاتی را 
سازمان داده بودند، تجمعات اعتراضی اخير اما 

تر بود و در جامعه  تر و گسترده بسيار وسيع
تجمع کارکنان .  بازتاب به نسبت وسيعی داشت

دی که  ١٩قوه قضای در مقابل مجلس در روز 
رئيسی نيز برای بررسی اليحه بودجه سال 

مشکل "در مجلس حضور داشت با شعار  ١۴٠١
و شعارهايی "  ما حل نشه، عدليه تعطيل ميشه

عليه دولت، عليه رئيس مجلس، عليه برخی 
 . مقامات قضايی و عليه رئيسی همراه بود

واکنش مقامات دولتی در قبال اين اعتراض و 
تجمع سراسری که در تمام طول حاکميت 

سابقه بوده است، تماماً  جمهوری اسالمی بی
حاکی از ناتوانی رژيم در پاسخگويی به 

بستی است که در آن  معضالت موجود و بن
رفت از آن پيدا  گرفتار آمده و راهی برای برون

رغم اذعان و اعتراف مقامات دولتی  به.   کند نمی
ای برای  ها، اما بودجه به پايين بودن سطح حقوق

رفع اين معضل که امروز معضل بزرگ اکثريت 
بگيران و مزدبگيران است، اختصاص داده  حقوق

های دولت  سو به خاطر سياست از يک.  شود نمی
ها و فساد دستگاه حکومتی و عواقب  و دزدی

های چندساله، پولی برای اختصاص به اين  تحريم
موضوعات باقی نمانده است از سوی ديگر دولت 

ً به کارکنان قوه قضايی  که می داند ماجرا صرفا
شود، از اين وحشت دارد که افزوده شدن  ختم نمی

حقوق اين کارکنان، موجی از اعتراض در ساير 
ها و درميان ساير کارمندان دولتی  بخش

ميثم لطيفی رئيس سازمان اداری و .  برانگيزد
گويد؛  جمهور می استخدامی کشور و معاون رئيس

ما قبول داريم مشکالتی در اين زمينه وجود دارد 
اما نگرانيم که با افزايش حقوق کارکنان قوه 

مبارزات پيگير معلمان ايران پيوسته اعتال 
تری از معلمان به  های بزرگ يابد و گروه می

مبارزه علنی و متشکل برای تحقق مطالبات خود 
در ادامه مبارزات چند ماه اخير، .  آورند روی می
ها هزار تن  ماه بار ديگر ده دی ٢٣شنبه  روز پنج

از معلمان و بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور 
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"  با فراخوان

تهديد جانی عليه اعضای) اقليت(سازمان فدائيان   
رهبری حزب کمونيست ايران را به شدت محکوم می کند   
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 "دولت و مجلس"هشدار معلمان به 

دو سال از سرنگونی هواپيمای اوکرائينی با 
سرنشين توسط دو موشک سپاه پاسداران  ١٧۶

با آن که .  گذرد می ١٣٩٨دی  ١٨در تاريخ 
مقامات جمهوری اسالمی از همان ساعات اوليه 
از علت اصلی حادثه مطلع بودند، به تکذيب و 

نقص "را به "  سانحه"پرداختند و   کاری پنهان
روزی .  دادند نسبت می"  خطای انسانی"و "  فنی

های  از حادثه نگذشته بود که ويدئويی در رسانه
اجتماعی منتشر شد که اصابت دو موشک به 

با آن .  داد ثانيه به هواپيما را نشان می ٢۵فاصله 
که از همان فردای سرنگونی هواپيما خبر 

ها شدت  در رسانه"  احتمال اصابت موشک"
گرفت، مقامات جمهوری اسالمی آن را  می

سناريوسازی "، "دروغ محض"، "شايعه"
و مزخرفات رايج "  ضد انقالب" "دروغين غرب

تکذيب و .  درجمهوری اسالمی خواندند
ها تا سه روز ادامه داشت تا آن که بنا  کاری پنهان

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 های اقتصادی طبقه حاکم سفره محقر  سياست
 کارگران و زحمتکشان را هدف گرفته است

 های جمهوری اسالمی برای  شرارت
 رهايی از سرنگونی عمدی هواپيمای اوکرائينی

 گير کرده و نهادهايش" سخت"حاکميت در زمين  
 می زنند" شاخ"همديگر را  

 
خزانه .  جمهوری اسالمی در گرداب بحران های عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است

دولت خالی، تورم و گرانی غير قابل کنترل، نهادهای تصميم گيری در مواجهه با خواست های مردم سر 
در گم، جامعه به شدت ملتهب، شکاف در بااليی ها تشديد و خشمی تمام عيار سراسر کشور را فرا گرفته 

نارضايتی در ابعاد بی سابقه ای گسترش يافته، فرياد کارگران و زحمتکشان نسبت به تبعيض و بی .  است
در چنين حجمی از تشديد .  عدالتی از هر سو بلند شده و اعتراضات توده ای مدام در حال افزايش است

اقتصادی طبقه حاکم، ارگان های تصميم گيری جمهوری   -ها و گرانی و ورشکستگی سياسی  بحران
اسالمی همانند گاوهايی که به هنگام شخم زدن به زمين سخت رسيده باشند، از سر استيصال، ناتوانی و 
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ها نيز سرايت  قضايی، وضعيت به ساير دستگاه
کند ، به اعتراض و نارضايتی و خواست 

مظفری رئيس .  ها دامن زند سازی حقوق همسان
ديوان عدالت اداری نيز ضمن بيان اهميت 
دستگاه قضايی و اينکه قضات و کارکنان بايد 

ها  گويد به دليل تحريم ازنظر مالی تأمين باشند می
وضعيت کنونی دولت به لحاظ بودجه مطلوب 

 .نيست
ها، واکنش اصلی و  نظر از اين واکنش اما صرف

برخورد محوری دولت مبتنی بر ارعاب و تهديد 
رئيس ديوان عدالت اداری با اين بهانه که .  بود

گونه  دشمن دنبال فروپاشی نظام است و ازاين
کند، معترضين را تهديد  اعتراضات استفاده می

محل "  کف خيابان"کرد و به آنان هشدار داد که 
 .مطالبه گری نيست

ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که در 
جمهوری اسالمی دستگاه قضايی از جايگاه 
مهمی برخوردار است و به بيان مقامات قضايی 

" ترين رکن نظام جمهوری اسالمی حساس"  
پوشيده نيست که قوه قضايی جايگاه و نقش .  است

بسيار مهمی در دستگاه بوروکراتيک دولتی دارد 
بديهی است که .  که حافظ منافع طبقه حاکم است

رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه يعنی 
جمهوری اسالمی سعی کند به کارمندان 
دادگستری و قضات و کل دستگاه قضايی بيشتر 

اما .ها را فراهم کند توجه نموده و رضايت آن
که اعتراضی بزرگ و سراسری از درون  وقتی

آورد و در تجمعات  همين هسته مرکزی سر برمی
کند،  خيابانی با شعارهای ضد دولتی سرباز می

فقط ناتوانی رژيم در پاسخگويی به نيازهای  نه
شود بلکه  کارمندان دولتی آشکار و برمال می

حال از وجود شکاف در دستگاه دولتی نيز  درعين
های  شکافی که با پيوستن توده.  دارد پرده برمی

صف  بيشتری از کارمندان و کارکنان دولتی به
 . اعتراض، بر عمق آن افزوده خواهد شد

اعتراض و تجمع سراسری کارکنان دستگاه  
قضايی اين واقعيت را اثبات کرد که مبارزه برای 
تغيير وضع موجود، اعتصاب و تجمع و 
اعتراض خيابانی در اين لحظه به کارگران ، 
معلمان ، بازنشستگان، کشاورزان ، رانندگان و 

اين اعتراضات که .  شود امثال آن محدود نمی
تدريج به ساير  پيوسته درحال گسترش است به

مجموعه .  يابد های جامعه نيز تسری می بخش
اوضاع اقتصادی و اجتماعی و شرايط سياسی 

ای است که هنوز موج اعتراض و  گونه جامعه به
اعتصاب در اين يا  آن بخش مشخص فروننشسته 

رسد و در  موج بلند ديگری از راه می است که
تداوم و توالی خويش، اقشار بيشتر و جديدی را 

تمامی شواهد موجود، اين .  کشد به درون خود می
گيری  برداشت از اوضاع سياسی جامعه و جهت

تر و  کند و تالطمات جدی اصلی آن را تأييد می
های بزرگ اجتماعی را در  تر و تکان عميق
 .دهد انداز قرار می چشم

برای نمونه اگر به مبارزات معلمان و 
کم دريک ماه اخير نگاهی  بازنشستگان دست

بينيم که اعتراضات و  روشنی می بيندازيم به
تجمعات سراسری در اين ابعاد، که پيوسته 
درحال افزايش نيز بوده است، در تمام دوران 

. حاکميت جمهوری اسالمی سابقه نداشته است
تعداد معلمان و بازنشستگان و تعداد شهرهايی که 

اند مدام درحال افزايش بوده  به اعتراض برخاسته
گرانه و متشکل و  های سازمان فعاليت.  است

های مستقل معلمان توأم با شعارها  مبارزه تشکل
های سياسی و صنفی نيز روبه گسترش  و خواست

باکی وارد  زنان و مردان با شجاعت و بی.  است
رغم احضار و  شوند و علی ها می خيابان
سازی و بازداشت و سرکوب فعاالن جنبش  پرونده

اعتراضی معلمان، آنان همچنان در ميدان مبارزه 
هايی  اند بلکه گام تنها پا پس نکشيده ايستاده و نه

پيش برداشته و اشکال مبارزاتی خود را  نيز به
کس قادر نيست  هيچ.  اند تنوع بخشيده و ارتقا داده

موقعيت مبارزاتی معلمان را به چهار سال پيش و 
برگرداند يا آنان را از  ٩۶ماه سال  قبل از دی

 .ها تبعيد کند به گوشه خانه" کف خيابان"
موضوع فقط به مبارزات رشد يابنده معلمان يا 
اعتراضات و اعتصابات وسيع و مکرر کارگری 

شود که جايگاه جنبش  ها خالصه نمی در اين سال
های اجتماعی تثبيت  کارگری را در رأس جنبش

نموده و فرازهای نوينی را در اين جنبش گشوده 
های متعدد ديگری نيز وجود  عالئم و نشانه.  است

دارند که جملگی شرايط سياسی پرتالطم و ناآرام 
و اعتراض درحال غليان موجود در عمق جامعه 

 .کشند را به تصوير می
يک نمونه آن قتل بکتاش آبتين عضو کانون 
نويسندگان ايران و واکنش سريع نويسندگان و 

. خواهان و کل جامعه در قبال آن است آزادی
کانون نويسندگان ايران ترسی به خود راه نداد از 

" اينکه اين واقعيت را با صدای بلند اعالم کند که 
ستيز، بکتاش آبتين را به قتل  حاکميت آزادی

اعضای انقالبی و باشهامت کانون نيز به ". رساند
درستی  لحظه ترديد، به همين سياق و بدون يک

انگشت اتهام را به سمت حاکميت نشانه رفتند و 
قتل تبهکارانه بکتاش آبتين توسط جمهوری "  از 

ها و ادبيات مبارز  اين واژه.  سخن گفتند"  اسالمی
هم زير تيغ يکی از  و ستيزنده و راديکال آن

های جهان،   ترين و مستبدترين حکومت ارتجاعی
تواند بر بستر شرايط سياسی متحول و  تنها می

پرتالطم کنونی عنوان شود و شتاب رسيدن اين 
 .شرايط به مرحله باالتر و نهايی را بازتاب دهد

ها و احزاب سياسی چپ و  افزون بر گروه
فوريت نسبت به اين قتل  کمونيست، جامعه نيز به

رغم تهديدات و  علی.  سياسی واکنش نشان داد
کارشکنی دستگاه امنيتی و ايجاد موانع و 

سپاری  های گوناگون برای مراسم خاک محدوديت
توجهی از دوستان  بکتاش آبتين اما شمار قابل

خواهان  آبتين و کانون نويسندگان و عموم آزادی
های اجتماعی، با شور و عالقه  و فعاالن جنبش
سپاری وی شرکت کردند و با  در مراسم خاک

مرگ   -درود بر آبتين"  سردادن شعارهايی چون
، "مرگ بر حکومت آدمکش"  ،"بر ظالمين

و همخوانی سرودهای "  مرگ بر ديکتاتور"
 .انگيز انقالبی بکتاش آبتين را بدرقه کردند خاطره

اگرچه شور و غليان جامعه و جسارت و نترسی 
مردم را در اين شعارها و اجرای ترانه 

توان ديد،اما  روشنی می سرودهای انقالبی به
، "مرگ بر ظالمين  -پور تا آبتين از سلطان"  شعار

اوج روحيه اعتراضی و موقعيت تعرضی مردم 
ها و  را به نمايش گذاشت و حافظه تاريخی توده

نفرت آنان از حاکميت ارتجاعی و ستمگر و 
پور و بسياران ديگری از رفقا  قاتالن سعيد سلطان

. و اعضای کانون نويسندگان ايران را يادآور شد
اين شعار نشان داد که انقالبيون کمونيستی چون 

پور در قلب بزرگ مردم جادارند و  سعيد سلطان

سال سرکوب و زندان و خفقان نتوانسته است  ۴٠
 . اين معادله را برهم زند

هايی از زندانيان سياسی  افزون براين گروه
ازجمله زندانيان همبند بکتاش آبتين در زندان 
اوين و زندانيان سياسی در زندان تهران بزرگ، 
در اعتراض به اين واقعه، با صدور اطالعيه يا 
در تحصن و اعتصاب غذا، قتل بکتاش آبتين 
توسط جمهوری اسالمی را محکوم نموده و از 
درون زندان و زير تيغ ديکتاتوری، فرياد مرگ 

 .بر ديکتاتور سر دادند
ويژه در مورد  های بسيار ديگری را به نمونه

برخورد تعرضی مردم نسبت به روحانيون انگل 
در شهر قم مرکز .  توان به موارد فوق افزود می

ماه  توليد و بازتوليد آخوند، روز دوشنبه ششم دی
يک زن مبارز در پاسخ به مزاحمت يک  ١۴٠٠

آخوند مرتجع، ضمن اعتراض شديد و تهاجمی، 
عمامه وی را بر زمين افکند و زير پا لگدمال 

جای جامعه  اين نمونه برخوردها در جای.  کرد
روها،  ها، پياده خيابان.  درحال افزايش است

ها و ساير اماکن  ها، پارک ها، تاکسی فروشگاه
گونه برخوردهای  عمومی روزانه شاهد اين

شجاعانه، تعرضی و تهاجمی اقشار مختلف مردم 
نسبت به  روحانيون است که نقش مهمی در کل 

ترس مردم از مبارزه .  اند و دارند حاکميت داشته
آشکار فردی يا جمعی با رژيم حاکم و عوامل آن 

 .فروريخته است
اين رويدادها و تحوالت سياسی در پايين، با 

. تشديد بحران و کشمکش در باال همراه بوده است
. باخته است ماجرای يکدست شدن حاکميت رنگ

های رئيسی و کابينه وی در عرصه مسائل  وعده
بحران .  اند داخلی يکسره پوچ ازکاردرآمده

تر و تورم و گرانی مرزهای حتی  اقتصادی ژرف
. دوره روحانی را نيز پشت سر گذاشته است

مراتب  اوضاع اقتصادی و معيشتی توده مردم به
در عرصه مسائل خارجی نيز .  تر شده است وخيم

های رژيم باشکست و ناکامی روبرو شده  سياست
رهبر حکومت اسالمی که هرگونه مذاکره .  است

تعامل با "  کرد، به  با دشمن را نفی و تقبيح می
. شکست از پی شکست.  روی آورده است"  دشمن

 .ناکامی از پی ناکامی
های اعتراضی و اجتماعی،  پيشرفت جنبش

ای، شکاف در  گسترش دامنه اعتراضات توده
درون دستگاه سرکوب دولتی را آشکارتر ساخته 

تجمعات اعتراضی کارکنان دستگاه .  است 
شهر که بيان آشکاری از تسری  ٣٨قضايی در 

ها و دستگاه  ای به درون ارگان اعتراضات توده
حال نمود بسيار مشخصی از  دولتی است درعين

جامعه در .  شکاف درون همين دستگاه است
در .  شرايط و موقعيت حساسی قرارگرفته است

وارد آن  ٩۶ماه  دوران انقالبی که جامعه از دی
شده است و حتی در موقعيت انقالبی که با قيام 

پديدار شده است، تحوالت سياسی و  ٩٨آبان 
ها و  تواند با زيگزاگ ای می مبارزات توده

شرايط سياسی .  وخيزهايی همراه شود افت
جانبه  تواند بسيار حاد باشد و تا بحران همه می

اکنون اما .  تر حاد باشد حکومتی امتداد يابد يا کم
. عقربه به سمت حادتر شدن در گردش است

مجموعه اوضاع و شرايط و تحوالت سياسی 
اختصار به آن اشاره شد، جز  جامعه که به

تر،  ور شدن اعتراضات و اعتصابات بزرگ شعله
های بزرگ اجتماعی زيرورو کننده و  جز تکان

انداز قرار  جز انقالب، چيز ديگری را در چشم
 .دهد نمی
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 . ای طوالنی خواهد داشت همسايه ايران، فاصله
با اين اوصاف، رژيم حاکم بر ايران همچنان از 

ويژه دو  اجرای مطالبات  فوری معلمان  به
ها  های آن ای که در سرلوحه خواسته مطالبه

اجرای اصولی و کامل "قرارگرفته، يعنی  
بندی فرهنگيان از بدو استخدام بر مبنای  رتبه

متناظر اعضای   حداقل هشتاد درصد حقوق
بندی برای  علمی و تعيين منابع بودجه رتبه هيئت
اجرای کامل "و ."  بدون قيد و شرط ١۴٠١سال 

سازی بازنشستگان بر  اساس  قانون  همسان
" ١۴٠٠مديريت خدمات کشوری  از اول مهرماه 

 .سرباز زده است
برکسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی 
هرسال ميلياردها دالر از بودجه کشور را  به 

های نظامی، پليسی، امنيتی،  نهادها و ارگان
گرا  های ارتجاعی اسالم مذهبی و کمک به گروه

در اليحه .  دهد در کشورهای ديگر اختصاص می
هزار  ٢۴بودجه سال آينده نيز عالوه برافزايش 

هزار ميليارد  ١٢١ميليارد تومانی که بر بودجه 
تومانی سال جاری نيروهای نظامی افزوده شده ، 

ميليون يوروی جداگانه نيز  ۵٠٠ميليارد و  ۴
اصطالح بنيه نظامی  تحت عنوان تقويت به

اما نوبت به اختصاص .  يافته است اختصاص
وپرورش و تحقق  بودجه الزم به وزارت آموزش

مطالبات معلمان ازجمله اختصاص بودجه برای  
شود  رسد، ادعا می بندی که می اجرای کامل رتبه

شود با  که اعتبار الزم وجود ندارد و تالش می
اجرای ناقص اين خواست برحق معلمان،  تحقق 

. ای نامعلوم سازند آن را موکول به آينده
بندی يعنی  که برای اجرای کامل رتبه درحالی

علمی  اعضای هيئت  حداقل هشتاد درصد حقوق
هزار ميليارد تومان نياز است،   ٧٠دانشگاه به  

هزار ميليارد  ٢۵دولت گويا قصد دارد تنها 
بندی اختصاص دهد  تومان برای يک سال به رتبه

قرار  ١۴٠٠و تاريخ اجرای آن را از اول مهر 
هزار  ١٢/    ۵به عبارتی دولت تنها .  داده است

در  ١۴٠٠بندی در سال  ميليارد تومان برای رتبه
نيز  ١۴٠١نظر گرفته و وضعيت بقيه آن در سال 

در مورد "  مشروط  به تأمين اعتبارشده است
سازی حقوق بازنشستگان نيز در شرايطی  همسان

روز بازنشستگان را در فقر  که تورم روزبه
 . اند کلی سکوت کرده تری فروبرده است، به عميق

ها هزار معلم از  اما عالوه بر معلمان رسمی، ده
دبستانی،آموزش ياران نهضت  نمونه معلمان پيش

تر شده و بر  های معلمان پيوسته قدرتمند تشکل
 .شده است ها افزوده تعداد آن

ماه، معلمان و  دی ٢٣در جريان اعتراضات 
شهر در  ١٠٠بازنشستگان فرهنگی در حدود 

سراسر ايران به برپائی تجمعات اعتراضی روی 
های  در اين تجمعات، معلمان با سخنرانی.  آوردند

پرشور از مطالبات خود دفاع کردند و شعارهايی 
 .ها بود سر دادند که بازتاب مطالبات آن

معلم به پا خيز برای رفع تبعيض، وعده زياد 
. معلم زندانی آزاد بايد گردد.  شنيديم عدالتی نديديم

آموزش رايگان .  بازی بندی بدون حقه اجرای رتبه
حق دانش آموزان، از نمونه شعارهايی بود که در 

معلمان همچنين در اين .  ها مطرح شد اين تجمع
ها و شعارهای خود از  تجمعات در سخنرانی

اند،  همکارانی که هنوز به اين جنبش نپيوسته
خواستند به مبارزاتی که برای تحقق مطالبات 

اين .  عموم معلمان در جريان است، بپيوندند
ويژه حائز اهميت جدی برای تحقق  ای به مسئله

مطالبات است که صدها هزار معلم به پا خيزند و 
زمان دانش آموزان نيز به تجمعات اعتراضی  هم

 .  معلمان خود بپيوندند
اين واقعيتی است برهمگان روشن که معلمان و 

ها تن از  بازنشستگان فرهنگی همچون ميليون
کارگران و زحمتکشان سراسر ايران، در شرايط 

برند و عموماً  مادی و معيشتی وخيمی به سر می
. کنند زيرخط فقر زندگی خود را سپری می

مطابق آمارهای رسمی،  متوسط حقوق معلمان 
ميليون تومان است و حقوق  اغلب  ۶حدود 

معلمان و بازنشستگان  به همين مبلغ نيز 
اين در حالی است که خط فقر .  رسد نمی
هاست که از ده ميليون تومان فراتر رفته  مدت
بنابراين بسياری از معلمان برای تأمين .  است

های زندگی، ناگزيرند شغل دومی داشته  هزينه
اين در حالی است که حتی متوسط حقوق .  باشند

ماهانه معلمان در کشورهای همسايه ايران چندين 
از متوسط حقوق .  برابر حقوق معلمان ايران است

دالر در ترکيه و  ٣٠٠٠٠ساالنه بيش از 
 ١٨٠٠٠فارس تا متوسط  کشورهای حاشيه خليج

اما متوسط حقوق ساالنه معلمان .  دالر در عراق 
بنابراين، .   دالر است ٢۵٠٠ايران  رقمی حدود 

روشن است که حتی با اجرای کامل مطالبات 
بندی نيز حقوق معلمان   معلمان ازجمله رتبه

ايران در مقايسه با حقوق معلمان در کشورهای 

در تهران مقابل مجلس و  در "   فرهنگيان ايران
وپرورش،   ها مقابل اداره آموزش شهرستان

در طول چهار .تجمعات اعتراضی برپا کردند
گذرد، اين  ماهی که از سال تحصيلی جديد می

پنجمين اعتراض سراسری معلمان برای تحقق 
ها مبارزه  مطالباتی است که چندين سال برای آن

 . اند کرده
در پی فراخوان اخير شورای هماهنگی، اين بار 
نيز به روال گذشته، دستگاه امنيتی و اطالعاتی 
رژيم استبدادی جمهوری اسالمی نخست با 

های  احضار و تهديد تعدادی از فعاالن تشکل
صنفی معلمان، تالش نمود مانع از برپائی 

های  های اعتراضی گردد، اما اين تالش تجمع
ارتجاعی،  نتوانست خللی در اراده معلمان به 

 .ها ايجاد کند ادامه مبارزه و برپائی تجمع

رژيم جمهوری اسالمی که موجوديتش بر 
سرکوب و اختناق بناشده است، در طول چندين 
ماه اخير که مبارزه معلمان اعتالی جديدی يافته، 

های پليس و  همواره تالش کرده است با گسيل گله
مأموران اطالعاتی  و يورش به صفوف معلمان،  
تجمعات اعتراضی را برهم بزند، اما معلمان و 
بازنشستگان فرهنگی با عزمی استوارتر به 

در پی هر فراخوانی از .  اند مبارزه ادامه داده
سوی شورای هماهنگی تعداد بيشتری از معلمان 
به مبارزه متشکل برای تحقق مطالبات خود روی 

نيروهای سرکوب اين بار نيز در چندين . اند آورده
شهر ازجمله در اصفهان، شيراز ، مشهد و اهواز 
تجمعات معلمان را مورد يورش قراردادند، به 
ضرب و شتم معلمان متوسل شدند و تعدادی از 

. های معلمان را بازداشت کردند فعاالن تشکل
وجود نتوانستند مانع از برپائی تجمعات  بااين

 .گردند
اند که هيچ تهديد و  معلمان در عمل نشان داده 

سرکوب، بازداشت و زندان، تبعيد و اخراجی 
ها، کارساز  برای متوقف ساختن مبارزات آن

نخواهد بود، چراکه اين مبارزات برخاسته از 
مطالبات مبرم  صدها هزار معلمی است که 

 .اند ها مبارزه کرده ها برای تحقق آن سال
عالوه بر اين، آنچه تداوم قدرتمند اين مبارزه را 

يافتگی معلمان در  پذير ساخته ، سازمان امکان
در جريان اين مبارزات، .  های صنفی است تشکل

 "دولت و مجلس"هشدار معلمان به 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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های جمهوری اسالمی برای رهايی از سرنگونی  شرارت
 عمدی هواپيمای اوکرائينی

ای و  به تأييد کارشناسان و تصاوير ماهواره
المللی جايی برای انکار باقی  های بين خبرگزاری

ستاد کل نيروهای "دی  ٢١سرانجام، در .  نماند
ای خبر برخورد  به ناچار در بيانيه"  مسلح ايران

خطای انسانی غيرعمد "ها، اما، بر اثر  موشک
 .را تأييد کرد" در تشخيص شيئی پرنده

با روشن شدن علت واقعی سرنگونی هواپيمای 
ها و  گويی مسافربری، مردم خشمگين از دروغ

تن در شهرهای مختلف  ١٧۶ها و قتل  کاری پنهان
ها آمدند و عليه مسئوالن جمهوری  به خيابان

هرچند از همان روزهای .  اسالمی شعار دادند
اول، بسياری احتمال سرنگونی عمدی اين 

کردند، اما بودند بسياری  هواپيما را مطرح می
اما "  جنايتکارانه"نيز که اين واقعه را هرچند 

گی  عرضه لياقتی و بی و از روی بی"  غيرعمدی"
چرا که با وجود .  دانستند سپاه و سپاهيان می

شناخت اکثريت مردم ايران از ماهيت تبهکار و 
سياهکار جمهوری اسالمی، يافتن منطقی در 
هدف قرار دادن يک هواپيمای مسافربری و قتل 

هرچند از همان ابتدا .  تن بسيار دشوار بود ١٧۶
خطای "اين پرسش مطرح بود که به فرض 

اصوالً چرا فضای هوايی در "  انسانی اپراتورها
شرايط جنگی و در ساعاتی که رژيم قصد 

پراکنی به سوی پايگاه آمريکايی  موشک
االسد در عراق را داشته، به روی  عين

هواپيماهای غيرنظامی بسته نشده است؟ پاسخ نيز 
استفاده از هواپيماهای غيرنظامی به :  روشن بود

عنوان سپر انسانی تا آمريکا نتواند به 
پراکنی جمهوری اسالمی واکنشی نشان  موشک

 .دهد
های ضد و نقيض  اما اکنون با توجه به گفته

مقامات و عملکرد رژيم در اين دو ساله اين 
احتمال شدت يافته است که اصوالً رژيم با آگاهی 
و به عمد به اين هواپيما شليک کرده است و 

سرنشين  ١٧۶مسئله بسی فراتر از استفاده از 
در برابر واکنش "  سپرانسانی"هواپيما به عنوان 

 .نظامی آمريکا بوده است
حدس و گمانی که اقدامات رژيم از همان 

با .  ها دامن زده است روزهای اول به تقويت آن
المللی بايستی محل  آن که طبق استانداردهای بين

های کارشناسانه  حوادث و سوانح برای بررسی
نخورده باقی بماند، مقامات رژيم دستپاچه و  دست

بالفاصله با بولدوزر محل حادثه را پاکسازی 
کردند و بقايای هواپيما را به محل ديگری منتقل 

امری که باعث حيرت کارشناسان .  کردند
پس از آن از دادن وسايل .  اوکرائينی نيز شد

های  مانده از مسافران مانند تلفن الکترونيکی باقی
. ها خودداری کردند ها به خانواده تاپ همراه و لپ

ها داده شد،  حافظه برخی وسايل نيز که به خانواده
چرا که برخی از اطالعات ذخيره شده .  پاک شد

توانست حقايقی را درباره حادثه  دراين وسايل می
در .  و آخرين لحظات زندگی قربانيان افشا کند

های سياه  دی ماه اعالم کردند که جعبه ١٨

اند، اما دو روز بعد سازمان  هواپيما آسيب ديده
هواپيمايی کشوری خبر داد که هر دو جعبه سياه 

با وجود آن که کارشناسان رژيم فاقد .  سالم هستند
مهارت تکنيکی و تجهيزات الزم برای خوانش 

های سياه بودند، جمهوری اسالمی  های جعبه داده
ها از ارسال آن به کشوری ديگر خودداری  ماه

کرد، تا آن که بر اثر فشارهای خارجی اواخر 
ها را به فرانسه  تيرماه سال بعد، به ناچار آن

ارسال کرد، البته با اين شرط که اين اطالعات به 
انجمن "بيرون درز پيدا نکند و حتا با آن که 

خواستار حضور يک "  باختگان های جان خانواده
نماينده از سوی خويش در جريان بازخوانی 
اطالعات جعبه سياه شدند، با اين درخواست 

 .موافقت نشد
تکليف قوه .  وعده رسيدگی به اين پرونده داده شد

قضاييه جمهوری اسالمی و نقش آن در 
های شکايات عليه مقامات  به پرونده"  رسيدگی"

تر از آن است که نيازی به توضيح  رژيم عيان
ها به روند  گرچه بسياری از خانواده.  مفصل باشد

به شکايت عليه آمران و عامالن اين "  رسيدگی"
فاجعه در دستگاه قضايی اميدی نداشتند، اما از 
پای ننشسته و از اين امکان نيز بهره گرفتند، 
شايد که به حقايقی درباره روند و علل اين جنايت 

ها، متهمان احراز  به گفته خانواده.  پی ببرند
اند؛ به شکايات عليه مقامات باالی  هويت نشده

گويا .  رژيم اصوالً اعتنايی نشده است
در رديف متهمان "  خسروی"به نام "  اپراتوری"

قرار دارد که اکنون روشن شده است که فرمانده 
ها  گردان است و به گفته يکی از خانواده

ترين فرد در ايران و منطقه در اين  متخصص"
اين فرد گفته است که وقتی هواپيما با ".  حوزه

شليک موشک اول سقوط نکرد و خلبان در 
تکاپوی کنترل هواپيما بوده است، بالفاصله 

تکليف برخی .  موشک دوم را شليک کرده است
از متهمان از هم اکنون روشن است؛ برای نمونه 

زاده، فرمانده نيروی  به رغم شکايت عليه حاجی
برای "  تفهيم اتهام"هوافضای سپاه، و با وجود 

از دادن .صادر شده است"  منع تعقيب"وی قرار 
ها  ها و وکالی آن گزارش کارشناسی به خانواده

دادگاه "تاکنون دو جلسه .  شود خودداری می
برای محاکمه به اصطالح متهمان اين "  نمايشی

ها اين  پرونده برگزار شده است، اما خانواده
آبان  ٣٠روز .  اند را نپذيرفته"  دادگاه نمايشی"

باختگان  های جان سال جاری، شماری از خانواده
با تجمع در مقابل دادگاه نظامی در تهران، با 

و "  مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهايی مانند 
مخالفت خود را با اين دادگاه " ای مرگ بر خامنه"

زمان با برگزاری جلسه  هم.  نمايشی نشان دادند
ها در محاصره  آذر خانواده ٧دوم نيز در روز 

مرگ بر "نيروهای امنيتی بار ديگر با شعارهای 
، "، مرگ بر جنايتکاران"جمهوری اسالمی

و "  زاده مرگ بر حاجی"مرگ بر سپاه و "
 . تجمع کردند" مرگ بر شمخانی"

هواپيمای  ٧۵٢باختگان پرواز  های جان خانواده 
اوکرائينی در حالی به اعتراضات خود ادامه 

دهند که از همان روزهای اول تحت فشار  می
اين قاتالن .  شان قرار داشتند قاتالن عزيزان

در سرنگونی "  پذيرش مسئوليت"رغم  به
هواپيمای مسافربری، به جای شرم، تالش کردند 

نشان داده و مراسم "  صاحب عزا"خود را 
ها را به تصرف خود درآورند  خاکسپاری خانواده

. ها روبرو شدند که با مقاومت بسياری از خانواده
ها، رژيم حتا از تحويل  به گفته برخی از خانواده

پيکر کامل برخی از قربانيان جنايتش خودداری 
در راه برگزاری مراسم سوگواری .  کرده است

های بسيار انجام شده است،  ها کارشکنی خانواده
ها  از جمله چند روز پيش که گردهمايی خانواده

در محل سقوط هواپيما به مناسبت دومين سالگرد 
کوپتر بنياد شهيد  سرنگونی هواپيما با پرواز هلی

پس از اين مراسم .  در ارتفاع پايين بر هم زده شد
ها برای ساعاتی دستگير  نيز چند تنی از خانواده

های مقيم خارج از کشور نيز  حتا خانواده.  شدند
از آزار و اذيت و تهديد مأموران جمهوری 

 . اند اسالمی در امان نمانده
زمان با تمامی اقدامات سرکوبگرانه، و به  هم

شان، جمهوری  رفته رغم داغ عزيزان از دست
. ها نيز شده است اسالمی طلبکار اين خانواده

های  کاظم صديقی امام جمعه تهران در خطبه
"نماز جمعه گفت باختگان  های جان خانواده: 

مصاحبه يکی از ."   بدهکار انقالب بودند
های داخل ايران  های قربانيان با روزنامه خانواده

نيز مؤيد شليک عمدی به هواپيمای مسافربری 
زهرا .  سرنشين آن است ١٧۶اوکرائينی و قتل 

مجد و محسن اسدی الری، مدير کل امور 
الملل وزارت بهداشت در زمان رياست  بين

جمهوری روحانی که دو فرزند خود را در اين 
اند در مصاحبه با  داده  حادثه از دست

، به "نيوز انصاف"و "  شرق"های  روزنامه
 ٩٨مالقات با  سالمی، فرمانده کل سپاه در بهمن 

ها، سالمی در اين ديدار  به گفته آن.  کنند اشاره می
"گفته است افتاد، جنگ  اگر اين هواپيما نمی: 

آمريکا حمله .  افتاد سختی همان روز بعد اتفاق می
." افتاد کرد و جان ده ميليون نفر به خطر می می

های  ها نيز کليپی در رسانه پس از اين مصاحبه
تو بودی، می "اجتماعی منتشر شد با عنوان 

در اين کليپ از چند جوان پرسيده "  زدی؟
 ٢٠٠ميان مرگ "گيری  شود، هنگام تصميم می

کدام يک را انتخاب "  تن ۵٠٠٠تن و مرگ 
خورده  پاسخ برخی از اين جوانان فريب.  کنيد می

هرچند يکی .  بوده است"  تن ٢٠٠انتخاب مرگ "
" بان ايران ديده"از اين جوانان بعداً در گفتگو با 

ها را  هايی گفته است که آن از تمهيدات و حيله
اگر ما هم بوديم به سمت هواپيما "واداشته بگويند 

 ."کرديم موشک شليک می
های رسمی جمهوری اسالمی تهيه  هرچند رسانه

اين کليپ را تکذيب کرده و حتا مدعی 
اند، اما  از نام و آرم شبکه خبر شده"  سوءاستفاده"

با شناخت از جمهوری اسالمی به احتمال زياد 
های رژيم  اين مصاحبه، از جمله سناريوسازی

. هاست برای توجيه جنايت خود پس از افشاگری

 زنده باد سوسياليسم 
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۴از صفحه   

های جمهوری اسالمی  شرارت
برای رهايی از سرنگونی 
 عمدی هواپيمای اوکرائينی

های ديگر، محسن اسدی الری، يکی  در مصاحبه
از مديران رده باالی سابق جمهوری اسالمی، 
اکنون داغدار فرزندانش از فشارها بر 

باختگان از نااميدی از رسيدگی  های جان خانواده
" سرنگونی عمدی"به پرونده اين جنايت و از 

الری در گفتگو با .  گويد هواپيما سخن می
"گويد می"  نيوز انصاف" ً به اين :  ولی ما واقعا

نتيجه رسيديم که اينها به عنوان سپر انسانی 
هواپيما را زدند؛ خيلی رک بگويم، چون االن 

خواستند بزنند  ايم، شايد می پيچيده و بارها هم گفته
کمااينکه اين کار را قبالً .  و بندازند گردن آمريکا

ناگفته "  .در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودند
نماند الری که به احتمال زياد به علت مقام 

اطالعات زيادی "اجرايی پيشين به گفته خودش 
دارد، حتا اکنون و "  شواهدی"و "  از پرونده

دار قتل دو فرزند، باز هم از گفتن همه  ماتم
گويا .  کند ها خودداری می حقايق و همه دانسته

هنوز بنا به عادت مقامات و مديران جمهوری 
شواهد و "ای در دسترسی به  اسالمی حقوق ويژه

ها و  قائل است که برای ساير خانواده"  اطالعات
با وجود اين، سوگ .  مردم ايران قائل نيست

فرزندان او را نيز به انبوه پرشماری افزوده که 
سال است که دادخواه عزيزان از  ۴٠بيش از 

 .شان هستند دست رفته
ها، گفتارها و رفتارهای  ای از گفته باری، پاره

متناقض مسئوالن حکومت در دو سال گذشته 
در اين .  ابعاد اين جنايت را آشکارتر کرده است

ی استفاده از جان مسافران  فاصله، فرضيه
در "  سپرانسانی"هواپيمای اوکرائينی به عنوان 

تر شده و بر  برابر واکنش احتمالی آمريکا سست
اين يقين دامن زده شده است که هواپيمای 
اوکرائينی عمدی و با هدف نسبت دادن آن به 

و حمالت هکری "  جنگ نامتقارن"آمريکا يا 
سرنگون شده است، اما با عدم واکنش آمريکا در 

ها، رژيم در دامی گرفتار  پراکنی برابر موشک
شده است که خود پهن کرده بود و اينک، دو سال 
پس از آن، از توسل به هيچ شرارتی برای 

 .رهايی از اين دام شرم ندارد
دهد تا  اين فاجعه دردناک بار ديگر نشان می

زمانی که جمهوری اسالمی پابرجاست، امنيتی 
برای هيچ کس، در هيچ کجای .  وجود ندارد

دهد که جمهوری  نشان می.  ايران يا جهان
اسالمی برای بقای خود از ارتکاب هيچ جنايتی 

اگر اين .  شناسد ابا ندارد و هيچ حد و مرزی نمی
انسانی را گرفت که  ١٧۶بار جان  حادثه غم

برای زندگی يا تحصيل به خارج از کشور 
ها هزار  رفتند، در پاندومی کرونا جان ده می

آنان زندگی " جرم"انسانی را قربانی کرد که تنها 
هر روزی که از .  در جغرافيايی به نام ايران بود

  گذرد تنها بر شمار قربانيان عمر اين رژيم می
. های داغدار شود و بر شمار خانواده افزوده می

های اين رژيم،  بايد برای بستن پرونده جنايت
 .اقدامی کرد، اقدامی فوری و بنيادين

 

٣از صفحه   

سوادآموزی، معلمان خريد خدمات آموزشی و 
معلمان شاغل در بخش خصوصی در ايران 

بار تر به سر  وجود دارد که در شرايطی اسف
ها  سازی آموزش، آن برند و سياست خصوصی می

ترين شرايط معيشتی و بی حقوقی  را در وخيم
 . قرار داده است

فقط اشاره شود که به گفته يکی از اعضای 
هزار معلم  ٣٢کميسيون آموزش مجلس، حدود 

اين معلمان،  .  خريد خدماتی در ايران وجود دارد
های  در ازای دستمزد ناچيز برای شرکت

هاي آموزشي کار  خصوصی موسوم به شركت
فقط هيچ امنيت شغلی ندارند،  ها نه آن.   کنند می

. برند بلکه در منتهای فقر و بی حقوقی به سر می
اين معلمان، کارگراِن قرارداد موقت  

حسب ساعات کار،  ها هستند که به پيمانکاری
کنند ، اما از هرگونه مزايای  دستمزد دريافت می

اند و روزهای تعطيل نيز هيچ  کارگری محروم
ها  اخيراً نيز ساعات تدريس آن.  گيرند حقوقی نمی

يافته  ساعت در هفته کاهش ٢۴ساعت به  ۴۴از 
دستمزد اين معلمان چنان ناچيز است که .   است

رسد و  به حداقل دستمزد مصوب دولتی هم نمی
اين بی حقوقی و .  از بيمه کامل نيز محروم اند

ستمگری بر اين گروه از معلمان از نتايج 

اين .سازی نظام آموزشی کشور است خصوصی
ای و  های واسطه معلمان خواهان حذف شرکت
اند، اما  وپرورش استخدام رسمی در آموزش

های مختلف از  وپرورش به بهانه وزارت آموزش
در قطعنامه پايانی .  زند ها سرباز می استخدام آن

های   ماه، از تحقق خواسته تجمعات اعتراضی دی
ايجاد "  اين بخش از معلمان نيز دفاع شده و بر

های  امنيت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش
. تأکيد شده است"  مختلف نيروی کارآموزشی 

شورای هماهنگی اساساً خواستار برچيده شدن 
سازی و کااليی شدن آموزش  بساط خصوصی

کند تا  است و از آموزش رايگان دفاع می
فرزندان مردم زحمتکش نيز بتوانند به آموزش 

در همين قطعنامه .  رايگان دسترسی داشته باشند 
پيمان "تأکيد شده است که شورای هماهنگی بر 

خود در احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان 
در دستيابی به آموزشی کيفی و رايگان پای 

شدت  فشارد و طبقاتی شدن آموزش را به می
 ."کند محکوم می

يکی ديگر از مطالبات مهم معلمان، پايان دادن به 
سازی عليه معلمان، بازگشت به کار  پرونده

. معلمان اخراجی و آزادی معلمان دربند است
های  اکنون تعدادی از معلمان به خاطر فعاليت هم

صنفی و دفاع از مطالبات صنفی، به حبس، 
 ٢٣قطعنامه  پايانی .  اند شده اخراج و تبعيد محکوم

بار ديگر سياست سرکوبگرانه رژيم  ماه، يک دی
 را عليه معلمان محکوم کرده و خواهان 

آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده "  
فعاالن صنفی و توقف احضار و بازجويی معلمان 

 .شده است" ها و نهادهای امنيتی توسط حراست
درپی،  معلمان با برپائی تجمعات و تظاهرات پی

اند که تا تحقق  به رژيم حاکم بر ايران نشان داده
کامل مطالبات خود، مبارزه را پيگيرانه ادامه 
خواهند داد و چنانچه اين مطالبات اجرا نشوند، به 

تری از مبارزه، از نمونه اعتصابات  اشکال عالی
 . سراسری روی خواهند آورد

 ٢٣از همين روست که قطعنامه پايانی تجمعات 
ماه  به مجلس و دولت هشدار داده و اعالم  دی

ای اعم از تحريم، به خطر  هيچ بهانه"کرده است 
ی  افتادن امنيت ملی، زمينه برای سوء استفاده

دست برای  هايی ازاين بيگانگان و معاندان و بهانه
پذيرش نبوده چرا که دست  هيچ شخصی قابل

غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت برای آحاد 
. جامعه به ويژه فرهنگيان کامالً رو شده است

بنابراين بی توجهی به مطالبات معلمان بازنشسته 
های ايشان به  و شاغل و عدم تمکين به خواسته

تر شدن اعتراضات معلمان و دانش  گسترده
آموزان منجر شده و به دولت و مجلس هشدار 

تر و بدون فوت وقت بحث  دهد هر چه سريع می
بندی قانونی و کامل را اجرا  سازی و رتبه همسان

و بيش از اين منزلت و معيشت معلمان را به 
بازی نگيرد چراکه با موج جديد و بسيار 

تری از اعتراضات و اعتصابات   گسترده
 . " نامحدود مواجه خواهند شد

 
 

 "دولت و مجلس"هشدار معلمان به 
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 گير کرده و نهادهايش" سخت"حاکميت در زمين  
 می زنند" شاخ"همديگر را  

١از صفحه   

٧درصفحه   

پرهيز از برانگيختن خشِم انفجاری مردم، 
می زنند و توپ را به زمين "  شاخ"همديگر را 

 . ديگری پرتاب می کنند
نمونه آشکار چنين سر در گمی و گرفتار شدن 
جمهوری اسالمی در زمين سخت  را می توان 
در بيانيه تعداد کثيری از نمايندگان مجلس ارتجاع 
اسالمی ديد که برای برون رفت از کشمکش های 

، خواهان "يک دست"درونی مجلس به اصطالح 
دخالت  قوه مجريه و قضائيه  در سرکوب فضای 

نماينده مجلس در بيانيه ای  ١٨٠.  مجازی شده اند
دی ماه سال جاری توسط   ٢٢که روز چهارشنبه 

علی کريمی فيروزجايی در صحن علنی مجلس 
قرائت شد، از قوه مجريه و قضائيه خواستند که 

و "  سوء استفاده از امکانات فضای مجازی"با 
برخورد "  لجام گسيختگی رسانه های اجتماعی"

حمايت از حقوق کاربران و "کنند و منتظر قانون 
اين .  نباشند"  خدمات پايه کاربردی فضای مجازی

تعداد از نمايندگان مجلس ارتجاع اسالمی در 
"بيانيه خود يادآور شده اند از دولت و دستگاه : 

قضايی انتظار داريم، رسيدگی به يورش بی 
امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای 
مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افتراء، اکاذيب 
عليه مقدسات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می 
گيرد را موکول به تصويب قانون حمايت از 
کاربران نکنند و با اتکاء به وظايف ذاتی خود در 
جلوگيری از اين تجاوز به حقوق عمومی اقدام 

 ". نمايد
آنچه نمايندگان مجلس ارتجاع را به استيصال و 
ناتوانی در تصويب طرح محدودسازی فضای 
مجازی کشانده است، همانا شرايط سياسی جامعه 
و نگرانی از انفجار خشم عمومی توده های مردم 
ايران و تضاد منافع در مواجهه با تصويب اين 

نماينده  ١٨٠طرحی که دست کم .  طرح است
مجلس، به رغم اينکه خواهان محدودسازی 
فضای مجازی هستند، اما با توجه به شرايط 
ملتهب و انقالبی جامعه فعال نمی خواهند ننگ 
تصويب چنين طرح سرکوبگرانه ای به نام آنان 

لذا، برای برون رفت از کشمکش .  ثبت گردد
های درونی موجود ميان جناح های مختلف 

و پرهيز از "  يک دست"مجلس به اصطالح 
بروز خشم و نفرت متراکم توده های مردم ايران، 

دولت و دستگاه "موقتا پا پس کشيده اند و از 
با اتکاء به وظايف ذاتی "خواسته اند تا "  قضايی

 . در سرکوب فضای مجازی پيش قدم شوند" خود
واقعيت اين است که بحث فيلترينگ و مسدود 
کردن فضای مجازی و کنترل کاربران آن، بحث 

از .  ديروز و امروز جمهوری اسالمی نيست
زمانی که توده های وسيع مردم ايران در ابعاد 
چند ده ميليونی به شبکه های اينترنتی و فضای 
مجازی دست يافتند، زنگ خطر برای پايان تک 

با گسترش .  صدايی طبقه حاکم به صدا درآمد
اينترنت و ايجاد شبکه های مجازی مختلف، 

فضای تک صدايی مورد نظر جمهوری اسالمی 
که برای چند دهه بر جامعه حاکم بود، شکسته 

با شکسته شدن اين فضا، روايت های يک .  شد
سويه و جعلی دستگاه های تبليغاتی رژيم کارکرد 
خود را از دست داد و کاربران فضای مجازی با 
استفاده از امکانات رايج اينترنتی، اخبار دروغين 
و تاريخ سازی جعلی طبقه حاکم را به چالش 

در سال های گذشته، مردم ايران و به .  گرفتند
ويژه فعاالن سياسی و کنشگران اجتماعی با در 
اختيار داشتن يک تلفن هوشمند، هر يک به 

خبرنگارانی تبديل شدند که توانسته اند   -شهروند
در کمترين زمان ممکن وقايع و حوادث سياسی 

اجتماعی جامعه را به دور از جعليات حاکميت   –
در پرتو چنين .  با ديگران به اشتراک بگذارند

شرايطی مقاومت زنان در مقابله با اوباشان امر 
به معروف و نهی از منکر رژيم به چشم جهانيان 

مبارزات، کارگران، معلمان، .  پديدار شد
بازنشستگان و ديگر اليه های اجتماعی جامعه 
در ابعاد ميليونی بازتاب يافت، شعار مرگ بر 
خامنه ای و لگدمال شدن عمامه جهل و جنايت و 
خرافات روحانيت مرتجع در عرصه های وسيع 

 . انعکاس يافت
روند چنين شرايطی برای حاکمان سرکوبگر و 
مستبدی که طی دهه های متمادی، جامعه و مردم 
ايران را از دست يابی به حقيقت باز داشته اند، 
آشکارا به مردم دروغ گفته اند، در مدارس و 
دانشگاه جعليات را ترويج  کرده اند، صدا و سيما 
را به تريبونی برای پخش مصاحبه های اجباری 
زندانيان شکنجه شده تبديل کرده اند، خرافات 
دينی و مذهبی را در متن جامعه پراکنده اند، 
مبارزات دليرانه مردم ايران را اغتشاش گری و 

" اوباش"و "  اراذل"جوانان مبارز و سلحشور را 
خوانده اند، روشن است تحمل روشنگرانه چنين 
فضايی برای خامنه ای و طبقه حاکم تا چه حد 

 . دشوار  و تا چه ميزان آزار دهنده است
بودن "  ول"سخنان مکرر خامنه ای در مورد 

فضای مجازی و دستور العمل های او برای 
مسدود کردن بيشتر اين فضا، بيان روشن اين 
حقيقت است که فضای مجازی موجود همانند 
خاری در چشم خامنه ای و کل هيئت حاکمه 

 . ايران است
طی  ٩٨ارديبهشت  ١١خامنه ای در روز 

سخنانی در تلويزون شبکه يک، با نگرانی نسبت 
به فضای مجازی موجود به مسئوالن نظام هشدار 

"داد و گفت دشمنان از ناحيه فضای مجازی : 
دارند برنامه ريزی .  دارند برنامه ريزی می کنند

او ".  می کنند برای اينکه به نظام ضربه بزنند
مشابه همين سخنان را در روز اول فروردين 

: به گونه ای ديگر تکرار کرد و گفت ١۴٠٠
همه کشورهای دنيا، بر فضای مجازی اِعمال "

مديريت می کنند، اما در کشور ما، برخی به رها 
بودن فضای مجازی افتخار می کنند در حالی که 

 ".اين شيوه به هيچ وجه افتخار ندارد
به دنبال اين سخنان خامنه ای بود که اعضای 
مجلس کنونی، در مرداد ماه گذشته با مطرح 

صيانت از حقوق "کردن طرح موسوم به 
، تالش کردند تا به "کاربران فضای مجازی

سانسور پايه ای اينترنت جنبه رسمی و قانونی 
اما واکنش های اعتراضی نسبت به اين .  بدهند

طرح، حتی در درون اليه های از حاکميت 
آنچنان باال گرفت که نمايندگان مجلس در يک 

صيانت از حقوق "اقدام صوری نام آن را از 
حمايت از حقوق "به "  کاربران فضای مجازی

" کاربران و خدمات پايه کاربردی فضای مجازی
اما اين تغيير نام نيز هيچ کمکی به .  تغيير دادند

نمايندگان مجلس در تصويب اين طرح 
سرکوبگرانه نکرد و در نهايت دمحم باقر قاليباف، 
رئيس مجلس ارتجاع اسالمی به دليل عدم امکان 
تحقق اين طرح به لحاظ فنی و تکنيکی، طرح را 
برای بررسی بيشتر به مرکز پژوهش های 

مرکز پژوهش های مجلس نيز با .  مجلس فرستاد
حمايت از حقوق "گرفتن ايرادات متعدد، طرح 

" کاربران و خدمات پايه کاربردی فضای مجازی
را جهت بازنگری به نمايندگان مجلس عودت 

 . داد
با مجموعه ايرادات وارده بر طرح از طرف 
مرکز پژوهش های مجلس، يازدهمين نشست 
کميسيون مشترک برای بررسی ايرادات طرح 

حمايت از حقوق کاربران و خدمات پايه "
دی  ۶در روز دوشنبه "  کاربران فضای مجازی

اعضای اين کميسيون ضمن .  ماه  برگزار شد
ابراز نارضايتی و انتقاد از نامه مرکز پژوهش 
های مجلس در مورد ايرادات طرح موسوم به 

، بار ديگر نام طرح را تغيير دادند و "صيانت"
نظام تنظيم مقررات "نسخه جديد را با عنوان 

اين اقدام .  منتشر کردند"  خدمات فضای مجازی
آنان نيز ميسر نشد و نمايندگان مجلس اسالمی 
سرانجام آش طرح محدود سازی فضای مجازی 
را که طی يک سال گذشته بار گذاشته بودند، 

 . برای پختن و هم زدن به سال بعد موکول کردند
در پی اين رفت و برگشت ها، کشمکش ها و 

نماينده  ١٨٠سردرگمی های موجود بود که 
مجلس، موقتا از تصويب طرح موسوم به 

عقب نشينی کرده و توپ محدود کردن "  صيانت"
اينترنت را به زمين دولت و دستگاه قضايی 

اينکه خامنه ای و مجموعه .  پرتاب کردند
نهادهای منتصب به او خواهان فيلتريگ فضای 

. مجازی هستند، کمترين ترديدی در آن نيست
اينکه نمايندگان مجلس ارتجاع اسالمی خواهان 
کنترل و محدودسازی فضای مجازی هستند، در 

منافع کل حاکميت و منافع .  اين نيز ترديدی نيست
اين نمايندگان فاسد و دزد و غارتگر ايجاب می 

آنان برای .  کند تا فضای مجازی مسدود گردد
جلوگيری از برمال شدن اختالس و دزدی و فساد 
حاکم بر خود و کل حاکميت، همواره تالش کرده 
اند تا با تصويب قوانين سرکوبگرانه، مطامع 

حتی .  خود و کل نظام را رسمی و قانونی کنند
نمايندگان دوره پيشين مجلس ارتجاع نيز تالش 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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کردند تا منويات خامنه ای را در مسدود کردن 
فضای مجازی عملی سازند، اما در نهايت پا پس 
کشيدند و موضوع را به نمايندگان دوره کنونی 

 . واگذار کردند
آنچه اکنون شرايط را برای طبقه حاکم در محدود 
کردن فضای مجازی مشکل کرده است، آنچه 

نماينده مجلس اسالمی را بر آن داشت تا  ١٨٠
" دولت و دستگاه قضايی"توپ را به زمين 

پرتاب کنند، عالوه بر شرايط انفجاری جامعه و 
مخالفت عمومی کاربران اجتماعی، همانا مخالفت 
شديد بخش هايی از اليه های ميانی جامعه و 
نيروهای طرفدار حاکميت است که از امکانات 
اينترنتی برای ايجاد شغل و تامين منابع مالی و 

در ماه های گذشته، .  اقتصادی خود بهره می برند
نگرانی از واکنش انفجاری جامعه نسبت به 
محدود سازی اينترنت تا بدان حد باال بوده است 

" اصالح طلبان"که روزنامه شرق وابسته به 
حکومتی،  به هنگام رای گيری اين طرح در 

: ، طی گزارش نوشت١۴٠٠روز پنجم مرداد 
بهارستان نشينان می دانند با گرفتن اينترنت از "

مردم از يک سو با چه واکنش هايی از طرف 
مردم مواجه خواهند شد و از سوی ديگر همان 
گونه که در نامه وزير ارتباطات به رئيس مجلس 
قيد شده، معضلی جديد در اعتمادسازی به نظام 
حکمرانی فضای مجازی کشور ايجاد خواهد 

 ".شد
در واقع شرايط انفجاری جامعه،  مخالفت های 

، نگرانی از گسترش "صيانت"عمومی با طرح 
اعتراضات توده ای، خالی بودن خزانه دولت، 
گرفتار شدن حاکميت در زمين سخت، تشديد 
شکاف در بااليی ها و شاخ پرانی های نهادهای 
حکومتی برای همديگر، مجموعه عواملی هستند 
که عملی کردن طرح محدود سازی فضای 
اينترنتی را در شرايط کنونی برای  طبقه حاکم 
اگر نگوييم غير ممکن، دست کم بسيار دشوار 

 .کرده است

 حاکميت در زمين 
 گير کرده و" سخت"

نهادهايش همديگر را  
 می زنند" شاخ"

 ) اقليت(سازمان فدائيان 

 تهديد جانی عليه اعضای رهبری  

 .حزب کمونيست ايران را به شدت محکوم می کند
 
 

نامه ای از طرف دبيرخانه کومله حزب )  ٢٠٢٢ژانويه  ٩(  ١۴٠٠دی  ١٩در تاريخ 
در فضای مجازی )  مسئول دبيرخانه کومله(کمونيست ايران با امضای جمال بزرگپور

تن از اعضای کميته مرکزی حزب  ٧مضمون اين نامه در مخالفت با ورود .  منتشر شد
در اين .  نوشته شده است"  زرگويز"کمونيست ايران به اردوگاه مرکزی کومله در شهر 

نامه، با ادبياتی تهديد آميز ضمن هشدار به ورود اعضای رهبری حزب کمونيست ايران 
برای جلوگيری از هر اتفاق "به اردوگاه مرکزی کومله، از آنان خواسته شده است تا 

اگر آنان حاضر به ...  ناگواری بايد اردوگاه را ترک کنند و در شهر سليمانيه مستقر شوند
و بر استقرار خود در )  که به احتمال زياد قبول نخواهند کرد(قبول آنچه ما می گوييم نشوند

 ".اردوگاه پافشاری کنند، مسئوليت هر پيش آمد ناگوار را بر عهده خواهند داشت
 

نامه دبيرخانه کومله با تاکيد ضمنی به غير قابل کنترل بودن پيشمرگان مسلح کومله در 
برای کادر رهبری حزب کمونيست "  هر پيش آمد ناگوار"، در توضيح "زرگويز"اردوگاه 

اما آنچه که جای نگرانی است و از هم اکنون نيز قابل مشاهده است، : "ايران نوشته است
تشنجی که ممکن است عوارض و .  ايجاد تشنج در سطح تشکيالت علنی و مسلح است

 ".عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد
 

چند سالی است اختالفات درونی سياسی و تشکيالتی کومله و حزب کمونيست ايران 
آشکارا برمال شده و به رغم اينکه جدايی آنان به طور رسمی در سطح جنبش اعالم نشده 
است، اما چند ماهی است که هر يک از دو جناح به طور علنی خط سياسی و تشکيالتی 

اکنون در آستانه جدايی و انشعاب، با ورود هفت تن . خود را در سطح جنبش پيش می برند
که در واقع از سه   -از اعضای رهبری حزب کمونيست ايران به اردوگاه مرکزی کومله 

دبيرخانه کومله به بهانه   -دهه پيش تا به امروز اردوگاه مشترک حزب و کومله بوده است
آتش به "اينکه اردوگاه محل پيشمرگاِن مسلح غير قابل کنترل است، عمال زمينه های 

و شليک به رهبران غير مسلح حزب کمونيست ايران را که همانا رفقای مبارزاتی " اختيار
اقدامی ماجراجويانه و غير قابل تصور که .  چهل و چند ساله آنان هستند، فراهم کرده است
 .حتی بيان ضمنی آن نيز سخت و ناگوار است

 
نامه تهديدآميز دبيرخانه کومله عليه هفت تن از رهبران حزب )  اقليت(سازمان فدائيان 

تشکيالتی خود وارد اردوگاه   -کمونيست ايران را که برای پيشبرد برنامه های سياسی 
شده اند، اقدامی تحريک آميز و تهديدی مستقيم عليه جان "  زرگويز"مرکزی کومله در 

 .آنان می داند
 

اين اقدام دبيرخانه کومله را به شدت محکوم کرده و تاکيد دارد که )  اقليت(سازمان فدائيان 
هر پيش "مسئوليت هرگونه تعرض به جان کادر رهبری حزب کمونيست ايران و بروز 

 . عليه آنان مستقيما برعهده تنظيم کنندگان اين نامه است" آمد ناگوار
 

 
برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

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

)اقليت(سازمان فدائيان   
١۴٠٠دی ٢٣    

 
حکومت شورايی –کار، نان، آزادی   
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ای را به ما  آستانه تحمل مردم چنين اجازه.  کنيد
آيا تنها راه حل جبران کسری بودجه .  دهد نمی

دست کردن در جيب مردم است؟ به دولت آقای 
دهيم که جامعه مستعد  رئيسی هشدار جدی می
جامعه را دچار التهاب .  تحمل چنين تورمی نيست

 ".نکنيد، شرايط منطقه را بسنجيد
پيش از اين نيز ايزدخواه ديگر نماينده مجلس 

" ايلنا"وگو با خبرگزاری دولتی  اسالمی در گفت
کابينه رئيسی را با بودجه  ١۴٠١اليحه بودجه 

جمهوری هاشمی رفسنجانی در  دوران رياست
های  ايجاد تورم افسارگسيخته و فشار به گروه

چنين گفته  او هم.  درآمد جامعه تشبيه کرده بود کم
"بود يارانه جلوی افسارگسيختگی تورم را : 
گيرد و در اين شرايط دولت مجبور است با  نمی

بازار چکشی برخورد کند و اين رويکرد نيز 
زند و فضای امن را از بين  دوباره لطمه می

 ".برد می
او همان چيزی را هشدار داده بود که رئيسی در 

وی در .  روز چهارشنبه از آن پرده برداشت
"جلسه هيات وزيران گفت وجه اجازه  هيچ به : 

های  دستگاه.  ندهيد قيمت کااليی افزايش پيدا کند
مختلف هر امکاناتی اعم از نيرو و اختيارات را 
که نياز دارند اعالم کنند و در مقابل مکلف هستند 

طور قاطع مانع هرگونه افزايش قيمت  که به
او در اين سخنان ضمن آن که خواستار ".  شوند

ها شد،  برخورد چکشی برای کنترل قيمت
کاالها در روزهای   ناخواسته به افزايش قيمت

او اما سه روز قبل در .  اخير نيز اعتراف کرد
جلسه مجلس اسالمی برای تصويب کليات بودجه 

وی در .  برعکس از کاهش تورم سخن گفته بود
"آن جلسه گفت ساله  ۵٠تورم که در تاريخ : 

نظير بود، امروز سير آن نزولی شده  کشور بی
 ".ها بينجامد ها به کاهش قيمت است و بايد اين

سخنان ابراهيم رئيسی در جلسه هيات وزيران 
گر دست خالی جمهوری اسالمی در مهار  بيان

تورم و گرانی افسارگسيخته است و اين همه در 
های جمهوری اسالمی که در  ست که سياست حالی
ويژه منتج از بحران مالی رژيم  ی کنونی به لحظه

است، نقش بسيار مهمی در شتاب تورم در 
ميرکاظمی رئيس .  های اخير داشته است ماه

سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود در 
مجلس اسالمی در جريان تصويب کليات اليحه 

. وضوح اين موضوع را آشکار ساخت بودجه به
که در صورت تحقق فروش روزانه  او با بيان اين

 ۶٠هزار بشکه نفت با قيمت  ٢٠٠ميليون و  ١
دالر، کل درآمد دولت از فروش نفت و ميعانات 

قلک (بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی 
، شرکت ملی نفت و سه درصد سهم )ای خامنه

ميليارد دالر خواهد بود و  ١۶مناطق محروم 
هزار  ٣٨٠ميليارد دالر  ١۶دولت بايد از اين 

او به صراحت !!!  ميليارد تومان درآمد کسب کند
گفت که علت اتخاذ اين تصميمات نداشتن ارز 

وی از نمايندگان مجلس خواسته بود تا .  است
کليات اليحه بودجه را تصويب کنند، چرا که 

) کابينه(مردم نبايد احساس کنند مجلس و دولت "
 "!در مقابل هم هستند

البته اخبار صادرات نفت ايران، برخالف سخنان 

 ۴٠اش که مدعی افزايش  رئيسی و وزير نفت
اند،  های اخير شده درصدی صادرات نفت در ماه

حاکی از آن است که در سه ماهه آخر سال 
ميزان صادرات نفت ايران حتا کاهش  ٢٠٢١

 ۵٨٢هزار بشکه در روز به  ۶۴١داشته و از 
هزار بشکه رسيده است و در صورت ادامه 

ها و به نتيجه نرسيدن مذاکرات احتماال  تحريم
در .  يابد ميزان صادرات نفت باز هم کاهش می

که از فشار بحران  واقع تنها اميد رژيم برای آن
ها و فروش نفت  مالی کمی بکاهد، لغو تحريم

اما به خاطر عدم اطمينان از به نتيجه .  است
رسيدن مذاکرات برجام و معضل مالی رژيم، هر 
روز شاهد اعالم سياست اقتصادی جديدی از 

يک روز .  سوی مقامات کابينه رئيسی هستيم
کنند و روز  می"  بنزين برای همه"صحبت از 

، تمام "خريد نان با کارت يارانه"ديگر 
هايی که در يک هدف مشترک هستند، دست  طرح

کردن در جيب مردم برای کاهش بحران مالی 
 .رژيم

 ٢٣تومانی و تعيين قيمت  ۴٢٠٠حذف دالر 
هزار تومان برای هر دالر در اليحه بودجه، يکی 

ست که اختالفات زيادی را در درون  از مواردی
 ۴٢٠٠حذف دالر .  هيات حاکمه شکل داده است

طور محدود و  ست که اين ارز به تومانی در حالی
يافت و ارز  فقط برای چند قلم کاال اختصاص می

تومانی بسياری از کاالها از جمله روغن  ۴٢٠٠
اما اکنون .  و برنج پيش از اين حذف شده بود

ست که  ای گونه وضعيت مالی جمهوری اسالمی به
حتا قادر به تامين ارز مورد نياز همان چند قلم 

های دامی نيز  کاال، يعنی دارو، نان و نهاده
 .نيست

حاجی بابايی رئيس کميسيون تلفيق مجلس در 
در حالی که در "يک برنامه تلويزيونی گفت 

اختصاص هشت ميليارد دالر ارز  ١۴٠٠بودجه 
تومانی به تصويب رسيده بود اما اين رقم  ۴٢٠٠

رسد، در  ميليارد دالر می ١٩تا پايان سال به 

 ١٩صورتی که کل درآمد ارزی دولت کمتر از 
در همين برنامه تلويزيونی ".  ميليارد دالر است

پوردمحمی معاون سازمان برنامه و بودجه از 
های دالری واردات کاالهای  افزايش هزينه

"او گفت.  اساسی خبر داد دولت ساالنه حدود : 
ميليون و پانصدهزار تن گندم از کشاورزان  ١٢

کرد که به دليل خشکسالی سال  خريداری می
ميليون و پانصد هزار تن توانست  ۴گذشته تنها 

چنين  قيمت  هم.  بخرد و بقيه را وارد کرديم
تا  ۶٠های دامی در بازارهای جهانی بين  نهاده
درصد افزايش پيدا کرد و ميزان نياز ارزی  ٢٠٠

های  او در رابطه با ماه".  دولت خيلی زياد شد
باقيمانده از سال نيز گفت تنها راه اين است که 

. کنار گذاشته شود)  تومانی ۴٢٠٠(ارز ترجيحی 
ی اخبار حاکی از کمبود  هم اکنون نيز همه

پور رئيس  ی نبی گفته به.  های دامی است نهاده
گذار استان تهران،  مديره اتحاديه مرغ تخم هيأت
های دامی حتا با محاسبه ارز نيمايی نيز در  نهاده

توانند نياز  شود و دامداران نمی بازار پيدا نمی
ها  بينی برخی پيش.  های خود را تامين کنند دام

هزار  ٨٠حاکی از رسيدن بهای هر کيلو مرغ به 
هزار تومان  ١١٠مرغ به  تومان و يک شانه تخم

 . های دامی است با حذف ارز ترجيحی نهاده
تومانی نيز  ۴٢٠٠در مورد تاثير حذف ارز 

هم اکنون .  ايم بارها در نشريه کار به آن پرداخته
بسياری از داروها ناياب و بهای برخی ديگر تا 

يکی از نتايج اين .  برابر افزايش يافته است ۵
ميليون نفر از  ٩تا  ٨سياست، محروم شدن حدود 

دارو و درمان است که براساس آمارهای رسمی 
نيز از قبيل   های بيمه شرکت.  فاقد بيمه هستند

تامين اجتماعی به دليل گران شدن داروها، بار 
اين گرانی را بر دوش بيمه شدگان خواهند 

طور که همين امروز نيز به  انداخت، همان
های گوناگون از پرداخت بسياری از  بهانه

کنند و بدين  های درمانی شانه خالی می هزينه
ترتيب سهم مردم از درمان شديدا سير صعودی 

چندی پيش روزنامه همشهری .  کند پيدا می
گزارشی از وضعيت درمان کودکان سرطانی 

در اين گزارش از جمله آمده بود .  منتشر کرد
 ٨ای حداقل  درمان يک کودک سرطانی هفته

های اقتصادی طبقه حاکم سفره محقر کارگران و  سياست
 زحمتکشان را هدف گرفته است

١٠از صفحه   
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ميليون تومان برای خانواده هزينه دارد و به 
همين دليل بسياری قادر به درمان کودکان خود 

 .نيستند
وگوی تلويزيونی گفته  حاجی بابايی در همان گفت

 ٢۶بينی ما برای سال آينده درآمد  پيش:  بود
ميليارد دالری صادرات نفت و ميعانات است که 

 ١٨با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود 
ی  گفته گيرد اما به ميليارد دالر دست دولت را می

ميليارد  ١٨وزير جهاد کشاورزی سال آينده به 
دالر ارز ترجيحی نياز است که در اين صورت 

هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت  ۴٠٠
گيرد  و او نيز اين گونه نتيجه می"  يابد کاهش می

که تنها راه برای حکومت حذف ارز ترجيحی 
 .است

در مورد کسری بودجه نيز که تا پيش از اين 
او از صفر بودن آن در   ابراهيم رئيسی و وزرای

بودجه سال آينده خبر داده و آن را افتخار 
حتا خواندند، امروز  نويسی خود می بودجه
های وابسته به سپاه مانند خبرگزاری تسنيم  رسانه

مرکز .  دهند نيز از کسری بودجه خبر می
های مجلس در گزارش خود از بودجه  پژوهش
"نويسد می ١۴٠١ بر اساس تعاريف و تعابير : 

تا  ٣٠٠مختلف از کسری، بودجه کشور حدود 
کسری  ١۴٠١هزار ميليارد تومان در سال  ۶٠٠
 ".دارد

افزايش ماليات نيز با توجه به سيستم 
داری حاکم بر ايران، مستقيم و  سرمايه

داران، بر  غيرمستقيم، از سوی دولت يا سرمايه
برای .  دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد

نمونه با حذف معافيت شکر از ماليات ارزش 
افزوده، بهای اين محصول درب کارخانه حداقل 

يابد، و اين افزايش بها را  هزار تومان افزايش می
اساسا ماليات .  کنندگان خواهند پرداخت مصرف

غيرمستقيم به ضرر کارگران و زحمتکشان است 
و بدون شک افزايش اين نوع از ماليات نيز 

 .ست سياستی شديدا ضد کارگری
برابری عوارض گمرکی با  ۶افزايش حدود 

توجه به وابسته بودن توليدات داخلی به مواد 
ای تاثير مستقيمی نيز  اوليه و يا کاالهای واسطه

بر افزايش بهای توليدات داخلی و در نتيجه 
حتا محصوالت .  افزايش تورم خواهد داشت

کشاورزی نيز به داليلی بسيار از اين افزايش بها 
طور که تا امروز نيز  همان.  متاثر خواهند شد

 . گونه بوده است همين
خريد "و يا "  بنزين برای همه"هايی از قبيل  طرح

های دولت  از ديگر طرح"  نان با کارت يارانه
برای کاهش بحران مالی جمهوری اسالمی از 

ميرکاظمی .  طريق خالی کردن جيب مردم است
وگو با  رئيس سازمان برنامه و بودجه در گفت

سيمای جمهوری اسالمی در رابطه با خريد نان 
طرحی برای خريد نان با : "با کارت يارانه گفت

 .کارت مخصوص در دست بررسی است
ی خريد نان، همان قيمت قبلی نان از  در اين شيوه

شود، ولی به نانوا قيمت  حساب مردم کسر می
در رابطه با بنزين نيز ".  جديد پرداخت خواهد شد

جمهوری اسالمی بدنبال آن است که به جای هر 
ليتر ماهانه سهميه بنزين  ١۵ماشين به هر فرد 

ای  ی اين طرح مقدار بنزين سهميه در نتيجه.  بدهد
ميليون  ۴٠ميليون ليتر به حدود  ۶٠از روزی 

يابد و با توجه به مصرف روزانه  ليتر کاهش می
ميليون ليتر بنزين با  ۴۵ميليون ليتر بنزين،  ٨۵

 .قيمت آزاد به فروش خواهد رسيد
اند  چنين، اگرچه مقامات جمهوری اسالمی گفته هم

قيمت نان برای مردم تغييری نخواهد کرد و بهای 
دانند که  کند، اما همه می بنزين آزاد نيز تغيير نمی

های بعدی  منظور برداشتن گام تمام اين تغييرات به
 ۴٢٠٠طور که اختصاص ارز  همان.  است

ابتدا برای .  تومانی اين سرنوشت را پيدا کرد
تومانی  ۴٢٠٠طيف وسيعی از کاالها ارز 

سپس به تعدادی کاالی اساسی .  اختصاص يافت
ها  محدود شد و در ادامه نيز بر اين محدوديت

به چند قلم  ١۴٠٠اضافه شد تا حدی که در بودجه 
 ٨محدود گرديد و سقف ارز ترجيحی نيز حداکثر 

در نهايت نيز شاهد حذف .  ميليارد دالر تعيين شد
 .هستيم ١۴٠١کامل ارز ترجيحی در بودجه 

در مورد بنزين و نان هم همين سياست حاکم 
هايی در مورد  حتا از هم اکنون زمزمه.  است

فارس از  فروش بنزين آزاد به قيمت فوب خليج
در .  شود سوی برخی مقامات حکومتی شنيده می

مورد نان هم در صورتی که شرايط به جمهوری 
اسالمی اجازه اين کار را بدهد، مدتی بعد از 

آن هم (اجرای طرح، احتماال برای هر فرد 
سهميه نان تعيين خواهند کرد و بيش )  بگير يارانه

 .رسانند از سهميه را با قيمت آزاد به فروش می
همين سياست در مورد آب، برق و گاز نيز دنبال 

در همين .  شود، اما فعال با چراغ خاموش می
 ٩۴و در رديف درآمدهای دولت  ١۴٠١بودجه 

منابع حاصل "هزار ميليارد تومان تحت عنوان 
اين در .  منظور شده است"  از اصالح نرخ گاز

ست که کل درآمد دولت از فروش گاز در  حالی
اگرچه گفته .  هزار ميليارد تومان است ٨۴داخل 

شده اين اصالح نرخ گاز مربوط به صنايع و 
دانند که اين  هاست، اما باز همگان می پتروشيمی

کنندگان  گام اول در تغيير نرخ گاز برای مصرف
اکنون نيز به  طور که هم همان.  خانگی نيز هست

ی مصرف باال، نرخ مصرف برق خانگی  بهانه
شديدا افزايش "  پر مصرف"را برای مشترکان 

 .اند داده
در مدت کوتاهی که از عمر کابينه ابراهيم 

های شديدا  گذرد، شاهد اتخاذ سياست رئيسی می
های  ضد کارگری حکومت حتا نسبت به سال

تالش برای افزايش سن .  گذشته هستيم
بازنشستگی، افزايش بسيار ناچيز حقوق نسبت به 

حمايت "چون  هايی هم نرخ تورم و تصويب طرح
" از کارخانجات و واحدهای توليدی و صنعتی

همگی حکايت از هجوم سبعانه طبقه حاکم به 
اما .  های محقر کارگران و  زحمتکشان دارد سفره

در شرايط انقالبی حاکم بر جامعه، همين 
حال موجب انشقاق بيشتر در  ها در عين سياست

در همين مدت .  درون هيات حاکمه شده است
ی حاجی دليگانی از اعضای هيات  گفته کوتاه به

رئيسه مجلس اسالمی نامه استيضاح چند وزير با 
امضای تعدادی از نمايندگان به هيات رئيسه 

 .مجلس ارائه شده است
ها و  کدام از اين سياست واقعيت اين است که هيچ

های درونی هيات حاکمه، جمهوری اسالمی  بازی
ها  ی اين را نجات نخواهند داد، برعکس، همه

يی از رسيدن جمهوری اسالمی به پايان خط  نشانه
 . هستند

 
 

های اقتصادی طبقه حاکم سفره محقر کارگران و  سياست
 زحمتکشان را هدف گرفته است

٨از صفحه   

 های مستقل، اعتصاب و ايجاد تشکل
 حق مسلم کارگران است        

 
 

های سياسی مردم ايران، حق اعتصاب  رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی توأم با سلب آزادی
 .و تشکل مستقل را نيز از کارگران سلب نموده است

 
های مستقل کارگری از زمره حقوق اوليه و مسلّم کارگران  حق اعتصاب و ايجاد تشکل

های مستقل خويش  کارگران حق دارند در تشکل.  است و بايد به رسميت شناخته شود
 .متشکل شوند و برای تحقق مطالبات خود، دست به اعتصاب و مبارز متشکل بزنند

 
های  خواهان آن است که بالدرنگ حق اعتصاب و حق ايجاد تشکل)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .مستقل کارگری به رسميت شناخته شود

 
 مرگ بر جمهوری اسالمی -داری مرگ بر نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 

 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار



 ٩۵۴شماره   ١۴٠٠دی    ٢٧    10

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

بازتاب بحران اقتصادی و سياسی بر طبقه حاکم، 
گردند  چه که برخی گمان می بسيار زودتر از آن

. پايان داد"  حکومت يک دست"به ماه عسل 
های اقتصادی و  افزايش اختالفات بر سر سياست

های اقتصادی حاکم بر  ها سياست در راس آن
يک نمونه است که بيش از  ١۴٠١اليحه بودجه 

هر چيز نتيجه بحران مالی جمهوری اسالمی و 
ای در اثر  ترس از گسترش اعتراضات توده

تا جايی که .  هاست اجرای برخی از اين سياست

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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مهدی عسگری يکی از نمايندگان مجلس اسالمی 
: در جلسه بررسی کليات اليحه بودجه گفت

مردم تحمل فشار جديد را ندارند لذا نمی توان "
شوک جديد قيمتی به مردم وارد کرد، سفره مردم 

با اين وجود شما ارز .  از برنج خالی شده است
ايد و گوشت قرمز  ترجيحی برنج را حذف کرده

خواهيد نون و  اکنون می.  نيز حذف شده است
پنيری که در سفره مردم مانده است را نيز حذف 

های اقتصادی طبقه حاکم سفره محقر کارگران و  سياست
 زحمتکشان را هدف گرفته است

 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


