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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 تعرضات طبقه حاکم عليه 
 طبقه کارگر در ماجرای

 تعيين حداقل دستمزد 
 

و موسم تعيين حداقل دستمزد  ١۴٠٠به پايان سال 
طبقه حاکم و دولت اين طبقه .  شويم نزديک می

ای را عليه طبقه کارگر و سطح  تعرض دوجانبه
معيشت کارگران سازمان داده و در تدارک 

دولت جمهوری اسالمی که .  اند اجرای آن برآمده
طی چهار دهه گذشته از هيچ تالش و ترفندی 
عليه کارگران و برای تحميل بی حقوقی مطلق و 

ها به زندگی  خاموشی کارگران و سوق دادن  آن
در اعماق فقر و فالکت و تهيدستی فروگذار نبوده 
است، در ادامه همين سياست و در آستانه تعيين 

شده و  به دو حربه شناخته ١۴٠١مزد حداقل سال 
يورش هماهنگ عليه .  زده متوسل شده است زنگ

آن در مورد  ۴١قانون کار و دور زدن ماده 
تعيين حداقل دستمزد، حربه نخست، تحريف 

ها و ميزان تورم  ها در مورد هزينه آشکار واقعيت
. و ارائه ارقام غيرواقعی، حربه دوم آن است

دولت حاکم با استفاده از اين دو حربه، تعرض 
آشکاری را عليه طبقه کارگر و سطح معيشت آن 

تعرض مقدماتی بايد کارگران .  سازمان داده است
را به موضع دفاعی بيندازد تا تعرض بعدی 

اين موضوع را از .  تر به سرانجام برسد راحت
 .نزديک موردبررسی قرا دهيم

قانون کار و دو بند آن، شورای عالی  ۴١در ماده 
ساله ميزان حداقل دستمزد  کار موظف شده همه

که هزينه  نحوی را با توجه به ميزان تورم و به
بر .  يک خانوار کارگری تأمين شود، تعيين کند

طبق اين ماده و تبصره آن، حداقل مزدی که 
کند، مشمول تمام  شورای عالی کار تصويب می

کارگران مستقل از اينکه در کدام نقطه از کشور 
. شود  کنند می و چه بخش و صنعتی کار می

به رعايت آن هستند و   کارفرمايان نيز موظف
تر از حداقل  اجازه ندارند به هيچ کارگری مزد کم

 .شده بپردازند تعيين

طی هفته های اخير سيل و سيالب همانند پس 
لرزه های زمين لرزه ای ويرانگر، مناطق 

همين سه .  وسيعی از ايران را فرا گرفته است
هفته پيش بود که جان و زندگی ساکنان چهار 
استاِن سيستان و بلوچستان، کرمان، فارس و 
هرمزگان بر اثر بارش باران و جاری شدن سيل 

صدها .  دچار آسيب و ويرانی های شديد شد
هکتار زمين کشاورزی زير آب رفت، هزاران 
واحد مسکونی تخريب گشت، ارتباط جاده ای با 

 ی گوبلزکوچولوها از يار جفاپيشه يا شکوه" روايت اول"
 

پخش و در روز "  روايت اول"مستندی از صدا و سيمای جمهوری اسالمی به نام  ١۴٠٠دی  ١٧در 
اين مستند .  دی مترادف با سالروز سرنگون کردن هواپيمای مسافربری اوکرائينی بازپخش شد ١٨جمعه 

شود و بخش  با اعتراف ناگزير فرماندهان سپاه به شليک موشک به سوی هواپيمای مسافربری آغاز می
شود که هدف نه  يابد، اما در روند مستند روشن می زيادی از آن نيز به اين فاجعه دردناک اختصاص می

ها در سمت و سو دادن به  بازگويی حقايق يا تحليل ابعاد اين فاجعه، بلکه يادآوری اهميت و نقش رسانه
گرا و  ای اصول تن از فعاالن رسانه ۴برای پيشبرد اين هدف، مستندساز با .  افکار عمومی است

سابق  های عبدهللا گنجی مديرمسئول روزنامه همشهری، سيدعلی ميرفتاح سردبير طلب به نام اصالح

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   
  ۶درصفحه 

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵۵شماره  ١۴٠٠بهمن ۴ –سال  چهل و سه 

٧درصفحه   

 از آسمان و زمين مرگ بر مردم ايران می بارد

نياز جامعه ايران به تغيير و دگرگونی نظم حاکم، 
چنان مبرم و آشکارشده است که ارتجاع حاکم  

اش برای مقابله با  رغم تمام تالش مأيوسانه نيز به
اين ضرورت، سرانجام جبر شرايط عينی 

يادمان .  کند سازد که به آن اعتراف  ناگزيرش می
هست که دمحمرضا شاه پهلوی، ديکتاتور سابق 

های قهری و  ازآن که در عمل ديد تمام روش پس
ای در پی  رفرميستی برای مقابله با انقالب، نتيجه

نداشته است، به ناگزير پذيرفت صدای انقالب را 
اکنون نوبت به ارتجاع پاسدار دولت .  شنيده است

دينی در ايران رسيده است که اعتراف کند مردم 
 .اند ايران خواهان يک تغيير اساسی

ماه معاون وزير کشور و رئيس  دی ٢۶روز  
همايش ملی "سازمان امور اجتماعی کشور در 

با ارائه گزارشی "   های اجتماعی مواجه با آسيب

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

خاموشی رفيق سعيد    
سهرابی رزمنده پرشور 

 جنبش کمونيستی   

 انداز گسترش اعتراضات عليه نظم حاکم چرايی و چشم
 

بهمن کارگران بازنشسته در برخی از شهرها از جمله تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، رشت   ٣يکشنبه 
شان دست به  های گويی به خواست های جمهوری اسالمی و عدم پاسخ و تبريز در اعتراض به سياست

در تهران کارگران بازنشسته صنعت فوالد در برابر ساختمان مرکزی صندوق .  اعتراض زدند
در اصفهان و اهواز نيز کارگران .  بازنشستگی کارگران فوالد در خيابان وزرا دست به تجمع زدند

چنين در شهرهای مشهد،  هم.  بازنشسته فوالد در برابر دفاتر استانی اين صندوق دست به تجمع زدند
رشت و تبريز کارگران بازنشسته در برابر ادارات تامين اجتماعی استان تجمع اعتراضی خود را برپا 

ماند، ضمن اعتراض به  که ظلم و ستم پايدار نمی کارگران بازنشسته در اين تجمعات با بيان اين.  کردند

 اند مردم خواهان تغيير اساسی: اعتراف ارتجاع 

 در سوگ رفيق سعيد سهرابی



 ٢ ٩۵۵شماره   ١۴٠٠بهمن   ۴    2

١از صفحه   

 تعرضات طبقه حاکم عليه طبقه کارگر در ماجرای تعيين حداقل دستمزد

۴درصفحه   

های بعد  يک از سال اگرچه اين معيارها در هيچ
طور کامل  از تصويب و اجرای قانون کار به

رعايت نشده و به فرض تورم واقعی مالک نبوده 
و هزينه سبد معيشت کارگری در نظر گرفته 
نشده ، اما درهرحال حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار مشمول همه کارگران 

شده  زيرپوشش اين قانون در سراسر کشور می
رغم اينکه بسياری از کارگران ازجمله  به.  است

کارگر و  ١٠کارگر و  ۵های با  کارگران کارگاه
تمام کارگران مناطق ويژه اقتصادی را از شمول 

اند و در عالم واقعی تقريباً  اين قانون خارج ساخته
قانونی بيشتر باقی نمانده  جانی از اين ماده کالبد بی

دار حاکم  است، اما کارفرمايان و کل طبقه سرمايه
ای که  نسبت به اين مقررات در همان محدوده

خواهند  اند، می شود ناراضی بوده اجراشده يا می
خودشان و بر طبق اراده خودشان سطح دستمزد 

. در هر کارخانه و هر منطقه را تعيين کنند
حدوحصر و بی  درواقع برای تحميل استثمار بی

حقوقی مطلق بر کارگران، همواره در پی حذف 
اين مقررات يا دور زدن  آن و رهايی از هرگونه 

 .اند قيدوبند قانونی بوده
از همين نمونه است طرح الحاق يک تبصره به 

تن از نمايندگان  ٣٨قانون کار که توسط  ۴١ماده 
 ٢٣مجلس ارتجاع تهيه و در جلسه علنی 
شده   شهريور سال جاری در مجلس اعالم وصول

طبق .  های زيادی را نيز درپی داشته است و بحث
اين تبصره وظيفه دولت و شورای عالی کار در 
مورد تعيين حداقل دستمزد و رعايت آن توسط 

اصطالح  جای آن مزد به کارفرمايان منتفی و به
يعنی مزد کارگر در هر .  نشيند توافقی می

کارگر و "  توافق"کارخانه و کارگاه بر پايه 
روشن بود که اين پيشنهاد .  شود کارفرما تعيين می

و تعرض آشکار عليه کارگران و حقوق قانونی 
های  ها و تشکل ها مورد مخالفت شديد آن آن

تالش .  گيرد و قرار گرفت کارگری قرار می
آن و  ۴١برای تغيير قانون کار ازجمله ماده 

حذف وظيفه دولت در تعيين هرساله حداقل 
دستمزد و مکلف شدن کارفرمايان در سراسر 
کشور به رعايت آن، مسبوق به سابقه طوالنی 

پرکنی  ها که تحت عناوين دهان اين تالش.  است
" ،"زايی اشتغال"  ،"رفع موانع توليد"  چون

توان  و امثال آن صورت گرفته، می"  کارآفرينی
ها اوليه بعد  گفت که تقريباً بالفاصله از همان سال

از تصويب و اجرای قانون کار آغازشده و تا به 
برای نمونه در دوره .  امروز ادامه يافته است

نژاد اليحه بلند بااليی تحت عنوان اصالح  احمدی
قانون کار به مجلس رفت که به علت مخالفت 

در دوره حسن .  جايی نبرد شديد کارگران راه به
روحانی نيز همان اليحه با افزودن يک مقدمه به 

تعرض .  نتيجه ماند مجلس داده شد که بازهم بی
دار و  دولت اين طبقه هر بار با سد  طبقه سرمايه

مقاومت و مخالفت کارگران روبرو شده و تالش 
در دوره ابراهيم رئيسی .  ها ناکام مانده است آن

های مقدماتی آغازشده که با مخالفت  نيز تالش
. شديد و مقاومت کارگران روبرو شده است

ترديدی در اين مسئله نيست که کارگران و 
های کارگری چنانکه تاکنون نيز نشان  تشکل

اند و خواهند  اند در برابر اين تعرض ايستاده داده
قدر  نماينده مجلس آن ٣٨تبصره پيشنهادی .  ايستاد

رسوا است که درميان دار و دسته شوراهای 
هايی را در پی  اسالمی و خانه کارگر نيز مخالفت

های  باالی اين تشکل حتی افراد رده.  داشته است
بازی با "  دولتی نيز طرح نمايندگان مجلس را 

خوانده، و عواقب آن را از "  معيشت کارگران
اند  خواری نسبت به حکومت، هشدار داده روی غم
های اعتراضی  واکنش"  بازی خطرناک"که اين 

در برابر .  کارگران را در پی خواهد داشت
های  مخالفت شديد و آشکار کارگران و تشکل
مزد "مستقل کارگری، باوجودآنکه طراحان 

در مجلس اندکی   و مدافعان منافع سرمايه"  توافقی
اند، اما طبقه حاکم و دولت اين طبقه  عقب نشسته

برای پيشبرد مقاصد خويش از در ديگر واردشده 
اصالح قانون "و  ۴١و افزودن تبصره به ماده 

را در دستور کار شورای عالی کار قرار "  کار
اصطالح کارگری  علی فدايی عضو به.  اند داده

شورای عالی کار اعتراف کرد که اين موضوع ، 
آذر شورای عالی کار  ٢٠دستور کار اجالس 

شخص ابراهيم رئيسی که خود قانون .  بوده است
گذار شده و دراليحه بودجه، دوسال بر سن 
بازنشستگی افزوده بود، حاال بحث تغيير قانون 

اين .  کار را به شورای عالی کار کشانده است
بدعت تازه در دوره ابراهيم رئيسی که با 

های محتمل ديگری که در اين  شاهکارها و بدعت
زمينه بايد منتظر آن بود اما يکسره مور مخالفت 
کارگران قرارگرفته و روشن است که چنين 

 ٣٨طرح .  جايی نخواهد رسيد هايی نيز به تالش
 ۴١نماينده مجلس و الحاق يک تبصره به ماده 

و مطرح "  مزد توافقی"قانون کار برای اجرای 
ساختن دستمزد منطقه ای و رشته ای، تعرضی 
عليه حقوق اوليه و قانونی کارگران بود تا ضمن 

کند، زمينه  آنکه کارگران را درگير اين تهاجم می
 .را برای تعرض بعدی فراهم سازد

درست در بحبوحه همين تهاجم اوليه بود که 
داريوش ابوحمزه معاون وزير کار در يک 

نظيری  برنامه تلويزيونی با وقاحت و پرروئی کم
که امروز به يکی از خصايل اصلی مقامات 

شده است، چنين اعالم کرد  بلندپايه دولتی تبديل
طور ميانگين در کشور برای  خط فقر به"  که

خبر "(ميليون تومان است ۴نفره حدود  ۴خانوار 
تعرض دوم به سطح ).  ١۴٠٠دی ١٩آنالين 

معيشت کارگری را معاون وزير کار با اين 
او درواقع خواست به .  دروغ بزرگ آغاز کرد

شورای عالی کار يادآوری کند که ميزان حداقل 
 !دستمزد بايد در اين حدود تعيين شود و نه بيشتر

اساس معاون وزير کار  اين ادعای وقيحانه و بی
فقط اعتراض  چنان عجيب و غيرواقعی بود که نه

های مستقل کارگری را  گسترده کارگران و تشکل
در پی داشت، بلکه مورد استهزا و انتقاد برخی 
عناصر حکومتی ازجمله عناصر وابسته به 

ساز دولتی مانند فرامرز توفيقی  های دست تشکل
رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار که 

حال عضو کميته دستمزد شورای عالی  درعين
اين ادعا از جانب .  کار نيز هست نيز قرار گرفت

طور  معاون وزير کار زمانی مطرح شد که به
مکرر حتی از زبان برخی مسئولين در 

ميليون و  ١٠های دولتی خط فقر رقم  رسانه
همين .  ميليون تومان قيدشده است ١٢بيشتر تا 

عضو کميته دستمزد شورای عالی کار در مورد 

"گويد ميزان خط فقر می ميليون  ١٠خط فقر : 
تومانی که کميته امداد اعالم کرده است را 

" کند که وی  اعتراف می"  توان درست دانست می
اگر تورم واقعی را در محاسبات خود وارد کنيم 

ميليون تومان  ١٠خط فقر بسيار بيشتر از 
 ).تأکيد از ماست -١۴٠٠دی  ٢٨ايلنا "( است

واقعيت اين است که نرخ سبد هزينه معيشت 
های تعيين  عنوان يکی از شاخص کارگران به

ميزان حداقل دستمزد، هرگز در تعيين حداقل 
بديهی است که .  دستمزد در نظر گرفته نشده است

حداقل دستمزد نبايد از ميانگين هزينه يک خانوار 
قيمت انواع کاالها .  نفره کارگری پائين تر باشد ۴

ازجمله نيازهای حياتی کارگران پيوسته و با 
مواد غذايی، .  سرعت درحال افزايش است

مسکن، پوشاک و دارو و درمان و ساير کاالها و 
درصد و  ١٠٠خدمات موردنياز کارگری گاه تا 

متوسط .  يافته است درمواردی حتی بيشتر افزايش
درصد  ٣٩سال گذشته حدود  ۴نرخ تورم در 

درصد  ۴۵اين نرخ در سال جاری به .  بوده است
ها و  رسيده و با توجه به روند افزايش قيمت

 ۴٢٠٠های اقتصادی و حذف دالر  سياست
از  ١۴٠١احتمال خيلی زياد در سال  تومانی به

بنابراين افزايش .  اين حدود نيز فرتر خواهد رفت
حداقل دستمزد به باالتر از ميانگين هزينه يک 

ترين خواست کارگران و  ترين وفوری خانوار، کم
های مستقل کارگری در شرايط فعلی   تشکل
ها و نرخ تورم و  بر پايه همين هزينه.  است
بينی افزايش آن در سال آينده، حداقل دستمزد  پيش

 .ميليون تومان در ماه باشد ١۶تر از  نبايد کم
از طرف سنديکای  ١۴٠٠دی  ١٧در تاريخ 

رانی تهران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس
تپه و چهار  حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت

تشکل مستقل ديگر در راستای مقابله با تعرض 
دار حاکم به سطح معيشت کارگری،  طبقه سرمايه

 ١۴٠١بيانيه مشترکی در مورد حداقل مزد سال 
کارگران .  انتشاريافته و براين رقم تأکيد شده است

دهی اعتراضات کارگران  نفت و شورای سازمان
دی  ١٩ای در  پيمانی نفت نيز با صدور بيانيه

 ١۶از اين خواست حمايت و بر رقم  ١۴٠٠
 ١۴٠١عنوان حداقل مزد ماهانه سال  ميليون به

تعرض طبقه حاکم و دولت اين .  تأکيد نموده اند
طبقه عليه سطح معيشت و حقوق کارگری تنها به 

. شود اظهارات معاون وزير کار خالصه نمی
 ١٠و موضوع افزايش  ١۴٠١اليحه بودجه سال 

/  ۵درصدی حقوق کارکنان دولت و تعيين سقف 
ميليون تومان برای حداقل دستمزد نيز فاکتور  ۴

مهم ديگری در يورش به سطح زندگی و معيشت 
کارگری و چراغ راهنمای ديگری برای شورای 

 ١۴٠١عالی کار است که حداقل دستمزد سال 
ها و شواهد  تمام اين تالش.  نبايد از اين فراتر باشد

 ١۴٠١حاکی از آن است که مزد حداقل در سال 
 .بازهم رقمی زيرخط فقر خواهد بود

های بعد  واقعيت اين است که در تمام طول سال
از تصويب و اجرای قانون کار، هرگز سبد 
هزينه معيشت کارگری و تورم واقعی معيار 
تعيين حداقل دستمزد نبوده و به همين دليل 

تدريج شکاف بسيار عميق و بزرگی ميان  به
سادگی  ها و دستمزدها به وجود آمده که به هزينه
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"است تا کنون بيش از چهار هزار واحد : 
مسکونی در اثر سيل خسارت ديده اند، در بخش 

 ۵٧۴های مختلف شهری و روستايی بيش از 
منزل مسکونی در اثر سيل تخريب شده و بيش از 

منزل مسکونی نيز دچار  ۵٠٠هزار و  ٣
آبگرفتگی شده اند، که اين خانه ها نيز بخشی از 

 ".آنها سقف وبخشی ديوار آنها تخريب شده است
آنچه از خرابی و ويرانی های سيل روزهای 
اخير در رسانه ی حکومتی  بازتاب يافته است، 
تماما برگرفته از اظهار نظر مسئوالن دزد و 
فاسد دولتی است که تنها بخشی از حقيقت است و 
طبيعتا خسارات واقعی به مراتب بيشتر از 

. آمارهای اعالم شده در رسانه های حکومتی ست
اما اگر همين ميزان از خسارات و ويرانی ها را 
هم در نظر بگيريم، می توان دريافت که ساکنان 
مناطق سيل زده دو استان کرمان و هرمزگان با 

 . چه حجمی از درد و رنج و آبگرفتی مواجه اند
سال هاست مناطق وسيعی از ايران به طور 
همزمان در معرض ويرانی های حاصل از سيل 

سال هاست با بارش هر .  و خشکسالی قرار دارند
بارانی سيل در گستره ای وسيع جاری می شود و 
با عدم نزول باران، خشکسالی در مناطق وسيعی 

در .  از ايران بر چهره مردم چنگ می کشد
تمامی اين سال ها، حاکمان دزد و فاسد جمهوری 
اسالمی فقط نظاره گر مرگ و نابودی زندگی 

نه بودجه الزم .  مردم در مناطق سيل زده بوده اند
برای پيشگيری از سيل تخصيص داده می شود، 
نه اقدام موثری در مواجهه با خشکسالی صورت 

با وقوع هر سيل، رفتارهای نمايشی .  می گيرد
مسئوالن حکومتی رواج پيدا می کند، با شروع 
هر خشکسالی، گزافه گويی های مشمئز کننده ای 

اما با .  تحويل مردم تشنه و بی آب داده می شود
کاهش سيل، همه وعده های داده شده برای ايجاد 
سيل بند و اقدامات ضروری برای اليروبی 
رودخانه ها و ساختن سرپناه برای سيل زدگان و 
تامين خسارات وارده به سرعت فراموش می 

در پس هر سيل، تنها مردمان آسيب ديده و .  شود
بی خانمان و سوگواری باقی می مانند با انبوهی 
از خرابی و ويرانی همراه با وعده های دروغين 
مسئوالن جمهوری اسالمی برای جبران خسارات 

با .  و جلوگيری از وقوع مجدد سيل و سيالب
وقوع هر سيل، مردمان سيل زده ای باقی می 
مانند که به سرعت فراموش می شوند، سيل 
زدگان بی سرپناهی که در سرما و گرما به حال 
خود رها می شوند، گوششان با وعده های 
دروغين مسئوالن دولتی پُر می شود تا روزی که 
سيل ديگری فرا رسد و دوباره همگان شاهد 
همان نمايش مسخره، تکراری و کسل کننده 
مسئوالن حکومتی بر صفحه جعبه جادويی 

 . تلويزيون جمهوری اسالمی باشند
عدم تخصيص بودجه های الزم عمرانی، احداث 
پل های غير استاندارد، عدم اليروبی رسوبات 

"کرمان، همچنين اعالم کرد اگر باران کاهش : 
پيدا کند سيل کنترل می شود در غير اين صورت 
شهرهای قلعه گنج، رودبار جنوب و زهکلوت در 
خطر است و در حال حاضر به منطقه سيل زده 

در همين حال، فرماندار ".  دسترسی نداريم
رودبار جنوب در استان کرمان نيز از مسدود 

روستا خبر داده و  ٢٩٠شدن راه دسترسی به 
 ١٣گفته است که در حوزه تاالب جازموريان 

. روستا در وضعيت خيلی بدی قرار دارند
فرماندار رودبار جنوب همچنين از آسيب گسترده 
سيل در منطقه زهکلوت و به ويژه مناطق 
نهضت آباد و شاه آباد در بخش مرکزی زهکلوت 

 . خبر داده که همچنان درمحاصره سيل قراردارند
رضا فالح، مديد عامل جمعيت هالل احمر استان 
کرمان نيز از پيدا شدن جنازه سه نفر از مفقود 
شدگان سيل در شهرستان ريگان و قلعه گنج خبر 

به گفته او، از ميان جان باختگان سيل، . داده است
دو برادر بوده اند که در سيالب رودخانه 
روستای ناصرآباد چاه ملک شهرستان ريگان 
مفقود شدند که اجسادشان توسط امدادگران پيدا 

 .شد
امين باقری، فرماندار ريگان نيز از قطعی آب و 
برق و تلفن ثابت و تخريب راه های اين 

"شهرستان خبرداده و گفته است هيچ بارندگی : 
در ريگان روی نداده است، اما چون سيالب از 
مسير ريگان به سمت کوير روانه می شود، 
ريگان با وجود خشکسالی از سيل متاثر می شود 
و هر سال خسارت های زيادی به اين شهرستان 

برخی از روستاها و شهرهای .  وارد می شود
جنوب کرمان نيز به دليل بارندگِی پس از سال ها 
خشکسالی و برداشت آب از منابع زير زمينی 
دچار نشست شده اند و شکاف های بزرگی در 

 ".مناطق مسکونی ايجاد شده است
سيل اخير عالوه بر استان کرمان، مناطق وسيعی 
از استان هرمزگان را نيز فراگرفت و خسارات 
فراوانی به شهر و بسياری از روستاهای اين 

ساکنان رنج کشيده و ستمديده .  استان وارد کرد
اين استان در حالی با ويرانی های سيل اخير 
مواجه شده اند که هنوز زخم های برجای مانده 
از سيل سه هفته پيش بر جسم و جان شان باقی 

در آن سيل، بيش از هزار واحد مسکونی .  بود
ويران شد، يک کودک هشت ساله جان خود را 
از دست داد، مزارع بسياری زير آب رفت و 

. بخش وسيعی از محصوالت کشاورزی نابود شد
طبق برآوردهای اوليه بيش از هزار ميليارد 
تومان خسارت به مردم، منابع و زيرساخت های 

رقمی که باالتر از .  اين استان فقر زده وارد شد
کل بودجه عمرانی و حقوق يکساله همه کارمندان 

در سيل روزهای اخير نيز، دو .  اين استان بود
شهرستان ميناب و رودان در استان هرمزگان و 
بسياری از روستاهای اين استان خسارات 

 . فراوانی ديده اند
مهرداد حسن زاده، فرماندار ميناب از تخليه 
روستاهای پايين دست سدهای استقالل و سر نی 
خبر داده و گفته است، در پی افزايش تخليه آب 
از سدهای فوق مجموعه روستاهای پايين دست 
در معرض خطر سيالِب ناشی از باز شدن 

عبدالرضا .  دريچه های سد استقالل قرار دارند
ساالری، سرپرست فرمانداری ميناب نيز گفته 

نفر در ميان  ١٠صدها روستا قطع و دست کم 
هنوز اشک ها از .  امواج جاری سيل جان باختند

گونه ها پاک نشده بود، هنوز مادران در سوگ 
کشتگان سيل مويه می کردند، هنوز خسارت و 
ويرانی سيل سه هفته پيش بر شانه های مردم 
رنج کشيده اين استان ها آوار بود که سيل ديگری 
در استان های کرمان و هرمزگان، و قسمت 

سيلی .  هايی از خراسان و آذربايجان جاری شد
ويرانگر که همان پس مانده های زندگی ساکنان 
اين مناطق را نيز از آنان گرفت و درد و رنج 

 . بيشتری را بر جسم و جان رنجورشان نشاند
هنوز سه هفته ای از وقوع سيل ويرانگر پيشين 
نگذشته بود که با بارش شديد باران در روزهای 
پايانی هفته قبل، مجددا استان های کرمان و 

به دليل محروميت .  هرمزگان با سيل مواجه شدند
شديد اين مناطق ازامکانات زير بنايی الزم و 
مکفی، عدم وجود تعداد کافی سازه های 
استحصال آب و سيل بند و عدم اليروبی رودخانه 
های محلی، شهرها و روستاهای زيادی از اين 

صدها واحد مسکونی .  دو استان به زير آب رفت
آسيب ديد، ده ها روستا تخليه شد، راه دسترسی 

روستا قطع و دست کم چهار نفر  ٣٠٠به بيش از 
از جمله سه کودک جان باختند که دو کودک 

. ساله در روستای کهنوج بودند ۵و  ٨برادران 
ساله گرفتار سيالب می شود، دمحم  ۵حسام، 

ساله برای نجات او فداکارانه  ٨حسين، برادر 
خود را به رودخانه می اندازد، اما هر دو جان 

کيلومتر  ۵می بازند و روز بعد جنازه شان 
علی زينی وند، .  دورتر از روستا پيدا می شود

استاندار کرمان اما با وقاحتی کم نظير علت جان 
و "  بی احتياطی خودشان"باختن اين دو برادر را 

 .سقوط در سيالب رودخانه اعالم کرده است
ويرانی سيل روزهای گذشته در کرمان به مراتب 

به .  بيشتر از سيل سه هفته پيش بوده است
 ۶گزارش خبرگزاری مهر، در سيل اخير حداقل 

 ٢۴٠هزار واحد مسکونی خسارت ديده اند، 
روستای رودبار جنوب مملو از گل و الی شده 

هزار نفر در مناطق سيل زده استان  ٢۵است و 
کرمان گرفتار سيل شده اند که به اسکان 

هرچند ميزان خسارت سيل .  اضطراری نيازمندند
 ٢٠٠هزار و  ٢روز قبل جنوب کرمان  ١٠

ميليارد تومان برآورد شده بود اما خسارات سيل 
 . است به مراتب باالترعنوان شده١۴٠٠ماه  دی٢٩

دی  ٢٩علی زينی وند، استاندار کرمان هم، روز 
در جلسه ستاد بحران اين استان، وضعيت روبار 
جنوب، زهکلوت و قلعه گنج را بحرانی اعالم 
کرد و گفت، در جنوب استان کرمان، بسياری از 
روستاها در محاصره سيل قرار دارند، راه 

 ١٠۶روستای استان قطع شده و  ٣٣٠ارتباطی با 
استاندار .  روستا نيز در معرض خطر قرار دارند

 از آسمان و زمين مرگ بر مردم ايران می بارد
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 از آسمان و زمين 
 مرگ بر مردم ايران می بارد

سيِل دو هفته پيش، تخريب سيل بندها و باالخره 
دزدی و فساد رايج در مجموعه نهادهای استانی 
و کشوری از جمله موضوعاتی هستند که 
مشکالت روزافزونی را برای مردم مناطق سيل 

تا جاييکه اکنون بازسازی .  زده ايجاد کرده است
سيل بندهای تخريب شده و ايجاد سيل بندهای 
جديد برای ساکنان مناطق سيل زده از نان شب 

در يکی از ويدئوهای .  هم واجب تر شده است
معترض فرياد منتشر شده، مردی رنج کشيده و 

می کشد اگر برای دادن لقمه نانی به اينجا آمده 
ايد، بهتر است ديگر نياييد، ما به نان شما محتاج 

برای ما سدبند .  نيستيم، ما سدبند می خواهيم
بسازيد، سدبندهای تخريب شده را باز سازی کنيد 

 .تا با بارش هر بارانی زندگی ما به تاراج نرود
بی توجهی جمهوری اسالمی به نيازهای فوری و 
مبرم، عدم پرداخت خسارت کامل به سيل زدگانی 
که خانه و مزارع و زمين های کشاورزی خود 
را از دست داده اند، از جمله اعتراضات و 
دردهای هميشگی سيل زدگان در پس وقوع هر 

ساکنان مناطق سيل زده و سيل .  سيل است
زدگانی که خانه و کاشانه و هستی خود را از 
دست داده اند، در شرايطی رنج بی خانمانی و بی 
سرپناهی را متحمل می شوند، که خود به عينه 
شاهد خانه سازی، ساختن درمانگاه و ديگر 
اقدامات عمرانی جمهوری اسالمی در لبنان و 

امکاناتی که به .  سوريه و عراق و يمن هستند
طور رايگان در اختيار مزدوران حزب اللهی 

ساکنان .  رژيم در اين کشورها قرار می گيرد
مناطق سيل زده در حالی با بی مسئوليتی 
جمهوری اسالمی در تخصيص بودجه برای 
پيشگيری از وقوع سيل مواجه اند که به عينه می 
بينند، هر ساله ميلياردها دالر حاصل دسترنج 
شان صرف تجهيزات نظامی نيروهای 
حشدالشعبی در عراق، حزب هللا در لبنان، حوثی 

و اين .  ها در يمن و بشار اسد در سوريه می شود
نشان می دهد که برای هيئت حاکمه ايران جان و 
زندگی و آرامش و آسايش مردم ايران کمترين 

حاصل پيشبرد سياست جنايتکارانه .  ارزشی ندارد
جمهوری اسالمی در بی توجهی نسبت به جان و 
زندگی توده های مردم ايران به مرحله رسيده 
است که مرگ از آسمان و زمين بر سر مردم 

در خيابان ها توده های معترض .  ايران می بارد
را به رگبار می بندند، در زندان، زندانيان را با 
مرگ های خاموش می کشند، اعدام های بی سر 
و صدا همچنان تکرار می شود، طی دو سال 

هزار نفر در پی ابتال به کرونا  ٣٠٠دست کم 
جان باختند، با بارش هر باران و نزوالت 
آسمانی، سيل جاری می شود، با جاری شدن هر 
سيل، خانه ها ويران و مزارع زير گل و الی 
مدفون می شود، پل ها ويران و زيرساخت های 
شهری تخريب می گردد، راه های ارتباطی قطع 
می شود، و هر بار کودکان و زنان و مردانی 

سال حاکميت ننگين  ۴٣حاصل .  جان می بازند
جمهوری اسالمی برای توده های مردم ايران 

برای رهايی از .  تنها مرگ بوده است و مرگ
وضعيت موجود و برون رفت از سرنوشتی اين 
چنين دردناک که مردم ايران به آن گرفتار شده 
اند، راهی بجز سرنگونی جمهوری اسالمی 

 . نيست
 
 

بخش زيادی از کارگران .  توان آن را پر کرد نمی
اضافه  های زندگی مجبور به برای تأمين هزينه

کارگران برای دريافت چندرغاز .  کاری هستند
منظور آنکه پايين بودن دستمزد را تا  بيشتر و به

اضافه کاری  حدی جبران کنند، مجبور به
ها و  اکنون در بسياری از کارگاه هم.  شوند می

های کوچک و بزرگ از  ها و شرکت کارخانه
نفت گرفته تا پتروشيمی و گاز و معدن و ساير 

. کاری اجباری درحال اجرا است ها، اضافه بخش
ساعت و گاه بيشتر کار  ١٢کارگران روزانه  

کاری  اما کارفرمايان حق اضافه.  کنند می
مطابق .  پردازند طور کامل نمی کارگران را به

کاری  قانون کار، ساعات اضافه ۵٩تبصره ماده 
) ساعت در ماه ١٢٠(  ساعت در روز ۴نبايد از 

اما کارفرمايان که دنبال سود بيشتری . بيشتر باشد
کاری  اضافه هستند اصرار و عالقه زيادی به 

 ١٢٠شوند بيشتر از  دارند و کارگران مجبور می
جالب اين است .  کاری کنند ساعت در ماه اضافه

های حل  که با استناد به همين تبصره، هيئت
ساعت  ١٢٠اختالف نيز تنها برای پرداخت 

کنند و اگر کارگری  کاری مجوز صادر می اضافه
کاری کرده باشد، کارفرما آن  بيش از اين اضافه

موضوع .  کند را در ليست پرداخت منظور نمی
اين است کارفرما که ظاهراً بر طبق قانون حق 

ساعت در روز کارگر را وادار  ۴ندارد بيش از 
دهد  کاری کند، اما اين کار را انجام می به اضافه

اما تاوان اين .  شود و عمالً مرتکب تخلف می
 .تخلف را بايد کارگر بپردازد
باری است که تعيين  بر متن چنين شرايط اسف

ای  از اهميت ويژه ١۴٠١حداقل دستمزد سال
حداقل دستمزد بايد به ميزانی .  شود برخوردار می

نفره   ۴های يک خانوار  تعيين شود که تمام هزينه
حداقل دستمزد ماهانه نبايد .  کارگری را تأمين کند

اين خواست کار .  ميليون تومان کمتر باشد ١۶از 
نيازی .  های مستقل کارگری است گران و تشکل

به توضيح نيست که اين خواست، بدون مبارزه 
متحدانه کارگران و بدون تشديد و گسترش اين 

افزايش دستمزد .  مبارزات تحقق نخواهد يافت
يک خواست مهم و محوری عموم کارگران و 

های اتحاد و  هايی است که زمينه ازجمله خواست
اعتراض کار گران، رشد اعتصابات کارگری و 

. کند حضور در اعتراضات خيابانی را تقويت می
بايد از اين خواست کارگران و از مبارزه برای 

نبايد در برابر .  تحقق آن قوياً حمايت کرد
درپی طبقه حاکم و دولت  تعرضات مکرر و پی

اين طبقه عليه طبقه کارگر خاموشی گزيد، بلکه 
کنندگان بايد به  عليه اين تعرضات و تعرض

 .اعتصاب و اعتراض و قيام برخاست

خاموشی رفيق سعيد سهرابی     
رزمنده پرشور جنبش کمونيستی      
 

ان  ژانويه، با خاموشی ١٧روز دوشنبه  دگ ن رفيق سعيد سهرابی، جنبش کمونيستی ايران، يکی از رزم
رفيق سعيد يکی از مبارزين قديمی و خوشنام و فعال جنبش چپ .  شريف خود را در تبعيد از دست داد

رد   بود که ران آغاز ک ق اي زرگ .  فعاليت سياسی اش را با سازمان چريکهای فدائی خل اب ب در انشع
حوالت )  اقليت( درون اين سازمان به صفوف سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  ی ت وست و در پ پي

ت، .  بعدی در اين سازمان با هسته اقليت همراه شد ي ل ه اق ی تشکيالت هست ان اصل دگ سالها از گردانن
ست" و "  شورای استکهلم" عضو  ي ون م ود"  شورای همکاری نيروهای چپ و ک ی که حضور .  ب ق ي رف

ه    هميشگی اش در اکسيونها و تظاهرات و ميتينگهای حمايت و پشتيبانی ي ل از مبارزات مردم ايران، ع
رژی  م، ان ل که ی در است اعدام شکنجه و زندان، در دفاع از جنبش نان و کار و آزادی و اداره شوراي

ق .             بخش بسيارانی از يارانش بود ي ن رف دان اي شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، فق
ن روز  عزيز را به    خانواده، ليال، حميد ودخترانش مارال و طاليه و ا آخري ه ت رامی ک وش گ مهرن

ت می همراه و ياور او در دوره ي ی تسل ست ي ون م د ی سخت بيماری بودند و به فعالين جنبش ک وي اد .  گ ي
وخاطره اين رفيق صميمی و فعال و پرشور جنبش ما همواره با ماخواهد بود                                                     

 
 ياد و خاطره رفيق سعيد سهرابی گرامی باد

 
١۴٠٠ديماه  ٢٩ -٢٠٢٢ژانويه ١٩  

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

 

 تعرضات طبقه حاکم عليه طبقه کارگر
 در ماجرای تعيين حداقل دستمزد 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

 اند مردم خواهان تغيير اساسی: اعتراف ارتجاع 

از کارنامه رسوای جمهوری اسالمی پيرامون 
ميل به "  های اجتماعی، اعتراف کرد که   بحران

" ايجاد تغييرات اساسی در کشور در حال افزايش
"است و گفت شاخص ميل به اعتراض نيز از : 

تواند در  اين اعتراض می.  گرهای مهم است نشان
قالب رفتارهای هنجارشکنانه يا کج روی خود را 

از سوی ديگر ظرف ساليان اخير با .  نشان دهد
آوری  افزايش فشار اقتصادی و معيشتی تاب

 . "مردم کاهش پيداکرده است
"وی افزود اگر احساس کنيم به دليل : 

رود که  ها، نگرش مردم به سمتی می ناکارآمدی
های کشور  گويا حکومت دينی در حل چالش

موفق نيست و شايد حکومت ديگری نظير 
تواند مشکالت  حکومت سکوالر و غيردينی می

کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما 
...آيد به صدا درمی اگر در جامعه عدالت نباشد . 

مردم به فکر برقراری عدالت خواهند بود و 
کنند که عدالت را برقرار و ظلم را  تالش می

 ."جبران کنند
عنوان يک کارگزار رژيم ارتجاعی  وی البته به

تر از اين، به  توانست صريح حاکم بر ايران،  نمی
 .  تالش مردم برای نفی نظم حاکم اعتراف کند

های  اين واقعيتی است برهمگان آشکار که توده
ها پيش با  کارگر و زحمتکش مردم ايران از مدت

آوری به اشکال مختلفی از مبارزات علنی  روی
خواهند  اند که ديگر نمی و تعرضی، نشان داده

اند که  نشان داده.  نظم موجود را تحمل کنند
. خواهان سرنگونی طبقه حاکم بر ايران هستند

اين واقعيت را مبارزاتی که در چند سال اخير در 
. وضوح  نشان داده است جريان بوده ، به
در  ٩۶ماه  ای که در دی تظاهرات گسترده

اعتراضات .  شهرهای مختلف ايران شکل گرفت
زمان  ، اعتصابات کارگری هم ٩٧تيرماه سال 

در شهرهای مختلف، ازجمله در خوزستان و  
، تظاهرات  ٩٨اراک، قيام سراسری آبان ماه 

گسترده مردم خوزستان ، تحريم فعال و قدرتمند 
های انتخاباتی رژيم، اعتصاب  بازی شب خيمه

ها هزار کارگر نفت، گاز و پتروشيمی،   ده
تجمعات و تظاهرات کشاورزان و مردم اصفهان 
، اعتصابات و تجمعات معلمان و بازنشستگان و 
هزاران نمونه از اعتصابات و تجمعات کارگری 

ها  اکنون نيز در هر هفته ده چند سال اخير که هم
نمونه آن را شاهديم ، همه حاکی از تالش عملی 

های کارگر و زحمتکش برای سرنگونی  توده
طبقه حاکم  و دگرگونی نظم ارتجاعی مستقر در 

اند  اين مبارزات آشکارا نشان داده.  ايران هستند
های زحمتکش، ديگر هيچ توهمی به  که توده

های آن  و اصالح نظم حاکم  طبقه حاکم و جناح
ندارند و کارگران و زحمتکشان به چيزی کمتر 
از يک انقالب که تمام نظم موجود را دگرگون 

 . دهند سازد، رضايت نمی
اين مبارزات از بطن يک بحران سياسی فراگير 

که خود برآمده از تشديد   جانبه برخاسته و همه
اجتماعی -سابقه تضادهای نظم اقتصادی بی

های متعددی است که  داری و بحران سرمايه
تمام .  اند های اين نظم را به لرزه درآورده شالوده
های طبقه حاکم برای غلبه بر اين  سياست
ها به شکست انجاميده و آشکارا نشان داده  بحران

است که راه رفرم و اصالح نظم موجود مسدود 
تواند به روال گذشته بر  شده و طبقه حاکم نمی
 .ها را به تمکين وادارد مردم حکومت کند و آن

جمهوری اسالمی  به همگان نشان داده است که  
های  تنها هيچ راهی برای حل تضادها و بحران نه

موجود ندارد، بلکه با ادامه حيات آن، تضادها 
بحران .  اند تر شده ها عميق پيوسته تشديد و بحران

اقتصادی در همين چند سال اخير چنان عمق و 
ژرفايی يافته که در تمام دوران سلطه شيوه توليد 

اين بحران .  سابقه است داری در ايران بی سرمايه
متجاوز از هشتاد درصد مردم را به قعر خط فقر 

بيکاری ابعاد .  و فالکت سوق داده است
در کشوری با .  ای به خود گرفته است سابقه بی

ميليون شاغل  ١۴ميليونی، تنها  ٨۵جمعيت 
ها کودک کم  فقر، ميليون.  وقت وجود دارد تمام

اکنون  سن و سال را روانه بازار کارکرده و هم
ميليون رسيده  ٣تعداد کودکان کار به بيش از 

های ارتجاعی  بحران اقتصادی و سياست.  است
ها انسان بيکار و فقير را  دار، ميليون طبقه سرمايه

معاون .  به حاشيه شهرهای بزرگ رانده است
وزير کشور در اين گزارش، تعداد اين 

در .  ميليون اعالم کرد ١٣تا  ١١ها را  نشين حاشيه
واقعيت اما منابع رسمی ديگر، تعداد جمعيت 

نشين را که در منتهای فقر و بدبختی  حاشيه
ميليون اعالم  ٢۵تا   ٢٠گذرانند،  زندگی را می

فجايع اجتماعی که نظم ارتجاعی حاکم .  اند کرده
به بار آورده است به آنچه ذکر شد، خالصه 

ها تن از مردم ايران به اعتياد  ميليون.  شود نمی
اند و رشد ساالنه اعتياد در طول دهه  روی آورده
منابع رسمی .  درصد رسيده است ٨گذشته،به 

ميليون و  ٣تعداد معتادان به مواد مخدر را حدود 
 ۴٠٠ميليون و  ان شناسايی نشده را يک معتاد

گروه کثيری از فرط فقر به .  اند هزار اعالم کرده
معاون وزير اما  از .  اند فروشی روی آورده تن

رشد فحشای اسالمی يا همان صيغه در فضای 
صيغه يابی در : "گويد کند و می مجازی شکوه می

عنوان يک آسيب در حال  فضای مجازی به
"  گسترش است کليه فروشی و ديگر اعضای . 
ای عادی برای نجات از گرسنگی  بدن به پديده

 . شده است تبديل
ساليانه در کشور حدود "  به گفته معاون وزير  

کنند که البته  هزار نفر اقدام به خودکشی می ١٠٠
هزارتا  ۵ومير ناشی از اين اقدامات حدود  مرگ

 ." نفر است ۵۵٠٠
کودک فروشی از فرط فقر به پديده جديدی تحت 

معاون .  شده است حاکميت جمهوری اسالمی تبديل
کند و  جنين اشاره می وزير کشور به افزايش سقط

مطابق با آمارهای موجود در وزارت : "  گويد می
هزار سقط در سال و مطابق با  ٢٣٠بهداشت 

هزار سقط  ۴٠٠هزار تا  ٣٠٠ها  برخی پژوهش
" شود جنايی و يا غيرقانونی در سال انجام می  .

ها  گويد که بخش بزرگی از اين سقط وی البته نمی
داری در ايران  نتيجه فقری هستند که نظم سرمايه

ها اشاره  آنچه را که وی به آن.  به بار آورده است
هايی از کارنامه يک رژيم  کند، تنها نمونه می

ها  ورشکسته و رسواست که در تمام عرصه
اين رژيم به آن درجه .  فاجعه به بار آورده است

از گنديدگی و انحطاط رسيده  که سرتاپای آن را 
فساد مالی تمام ارکان نظم .  فساد فراگرفته است

گرا  سياسی حاکم را فراگرفته و دولت دينی اسالم
های فاسد  های دولت  ترين نمونه به يکی از شاخص

 . شده است در سراسر جهان تبديل
برای عموم مردم ايران آشکارشده است که 
حکومت اسالمی چيز ديگری جز حکومت 

اين رژيم .دزدان، غارتگران  و آدم کشان نيست
بازی،  ها با بازی فريب و نيرنگ جناح سال

ديکتاتوری عريان، کشتار، زندان، اختناق و 
تحميق مردم با خرافات دينی  بر مردم حکومت 

های  تواند با همان شيوه کرد، اکنون اما ديگر نمی
 .  گذشته بر مردم حکومت کند

دار تنها با بحران  بنابراين، طبقه حاکم  سرمايه
های متعدد اجتماعی مواجه  اقتصادی و بحران

آنچه که جمهوری اسالمی با آن مواجه .  نيست
است، يک بحران سياسی ژرف و فراگير است 

اين .  که رژيم راهی برای نجات از آن را ندارد
دهنده اين واقعيت است که  نظم  بحران نشان

بست قرارگرفته، هيچ رفرم و  موجود در بن
بست کارساز  اصالحی برای شکستن اين بن

نيست  و راه غلبه بر آن يک تغيير و دگرگونی 
اين تغيير بر طبق نيازهای عينی .  اساسی است

ها  جامعه ايران برای غلبه بر تضادها و بحران
های  يک انقالب اجتماعی است که تمام شالوده

شکند تا با برانداختن  نظم موجود را در هم می
تمام موانع، راه را بر تحول و پيشرفت جامعه 

نياز به اين انقالب چنان مبرم و آشکار .بگشايد
است که اکنون معاون وزير کشور هم اعتراف 

ميل به ايجاد تغييرات اساسی در "  کند که   می
او درواقع با اين .  است"  کشور در حال افزايش

های گذشته برای  پذيرد که شيوه اعتراف می
 .   حکومت کردن بر مردم کارساز نيست
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١از صفحه   

 ی گوبلزکوچولوها از يار جفاپيشه يا شکوه" روايت اول"

٩درصفحه   

روزنامه اعتماد، مسعود فروغی سردبير 
روزنامه فرهيختگان و آرش خوشخو سردبير و 

 .کند مديرمسئول روزنامه هفت صبح گفتگو می
تن در همان هنگام که در همدستی کامل با  ۴اين 

مستندساز صداوسيما اين فاجعه را تحريف 
مندند که   گله.  مندند کنند، از يار جفاپيشه گله می

قصه "چرا زودتر آنان را در جريان قرار نداده تا 
ناپذير  ای کتمان آن هم خبر حادثه.  کنند"  را تبيين

های خارج از  که پس از چند ساعت در رسانه
های اجتماعی منتشر شد و با  کشور و پالتفرم

، بار ٩٨وجود کشتار چند هفته پيش در آبان ماه 
. ها کشاند ديگر مردم خشمگين را به خيابان

اين اشتباه "مندند که اجازه داده نشد خبر  گله
"غيرعمدی با امکانات محتوايی "و "  به موقع" 

ای رژيم   ها و فعاالن رسانه توسط رسانه"  درست
تر شود و  کم"  اثر منفی اتفاق"منتشر شود تا 
حال .  های بيگانه سپرده نشود ميدان به رسانه

روشن نيست، از اندوه و خشم ناشی از مرگ 
مسافر بر اثر شليک موشک سپاه چگونه  ١٧۶

 .آن کاست" اثر منفی"توان کاست و از  می
نظام "شوندگان خواهان توجه  در مستند، مصاحبه

اثر مهم، اثر کاربردی، اثر "به "  حکمرانی
از .  ها هستند رسانه"  حداکثری روی امر واقع

رو، برای تقويت استدالل به مواردی چند  اين
در جايی، يکی از فعاالن .   کنند اشاره می

ها و  رسانه"  مديريت اشتباه"ای به  رسانه
گان کرونا اشاره  شدن آمار کشته"  سياسی"

او معتقد است چون در مورد آمار .  کند می
رسانی وجود  شدگان کرونا، خأل اطالع کشته

ها را باور  داشت، مردم حرف مسئوالن و رسانه
گويا مردم نه .  اعتمادی به وجود آمد نکردند و بی

ممنوعيت ورود "ای مبنی بر  از دستور خامنه
فرجام و  های بی ، نه از وعده"های خارجی واکسن

متناقض مسئوالن، نه از وضعيت بحرانی 
ها، نه از نبود واکسن، نه از کمبود  بيمارستان

های انباشته از اجساد خبر  دارو و نه از گورستان
داشتند و منتظر مانده بودند تا اين آقايان 

های خود را به خوردشان بدهند و فضای  دروغ
 .زهی بالهت. کنند" مديريت"جامعه را 

ای اشاره  مديريت رسانه"  موفق"ديگری به نمونه 
"وی مدعی است.  کند می آبی اصفهان  واقعه بی: 

توانست  ماجرايی که می.  خيلی راحت حل شد
علت را نيز ."  خيلی ابعاد وحشتناکی بگيرد

گزارش صداوسيما و حضور ضرغامی در ميان 
اما ماجرايی که او سعی .  داند مردم معترض می

در واقع "  خيلی به راحتی حل شد"کند القا کند  می
نه با گزارش آبکی صداوسيما و نه با حضور 

پردازان اين رسانه، بلکه با   دروغ بزرگ
پروا و پرشمار بسيج و  ای بی های ساچمه گلوله

بماند که گرچه .  شد"  حل"سپاه و نيروهای امنيتی 
فعالً اعتراضات خاموش شدند، اما بر اثر بحران 

حل "زيست محيطی ناشی از عملکرد رژيم تا 
باش تا صبح دولتش .  بسی مانده است"  ماجرا

 .بدمد
و "  اعتماد عمومی"دار شدن  آنان از خدشه

های جمهوری اسالمی نزد مردم  رسانه"  اعتبار"
اعتباری  اعتمادی و بی اما اين بی.  نالند می

ها سانسور و ممانعت از هر گونه  محصول سال
زمان همدستی و همکاری  نشر آزاد و هم

های رژيم در کتمان و انکار و نشر  چی روزنامه
گواه آن نيز تيراژ مطبوعات .  است  اخبار دروغ
در  ٩٨و  ٩٧های  در سال.  کشور است

های متعددی به تيراژ پايين مطبوعات در  گزارش
ها آورده  در اين گزارش.  ايران پرداخته شده است

المللی،  شده است که طبق استانداردهای بين
های چاپی کشوری بايد به اندازه  ميانگين رسانه

در حالی که .  درصد جمعيت آن کشور باشد ١٠
هزار  ٢٠٠در ايران رقمی زير يک ميليون و 

نسخه است و همين تيراژ کم هم با درصد بااليی 
برای مثال، طبق يکی از .  از برگشتی روبروست

اين گزارشات، تيراژ روزانه روزنامه همشهری، 
وابسته به شهرداری تهران، به عنوان 

هزار نسخه  ١٨٠پرتيراژترين روزنامه حدود 
. درصد برگشتی دارد ۵٠تا  ۴٠است که بيش از 

يا روزنامه اعتماد با تيراژ روزانه در حدود 
درصد برگشتی دارد،  ۶٠نسخه، حدود   ٧٠٠٠
نسخه آن هم در مجلس به طور  ١۵٠٠تازه 

ها به علل مختلف  روزنامه. شود رايگان توزيع می
ها را محرمانه  تيراژ واقعی خود و تعداد برگشتی

های مهم، نيز  يکی از علت.  دارند نگاه می
ها با دالر دولتی و رانت حاصل از آن  يارانه
 . است

به جز عواملی که در کشورهای ديگر نيز بر 
های چاپی تأثير گذاشته است، در  تيراژ رسانه

ايران عوامل برجسته ديگری در تيراژ اندک 
مردم ساليان بسياری .  کند ها نقش ايفا می روزنامه

های جمهوری اسالمی را  است که روزنامه
های  تر به بنگاه دانند، چرا که بيش کاغذپاره می

های  پراکنی شباهت دارند تا رسانه دروغ
نمونه به ويژه در ساليان گذشته .  خبررسانی

با وجود اعتراضات متعدد و گاه .  بسيار است
ها نه تنها خبر اين  ای، روزنامه سراسری و توده

های معترضان را پوشش  اعتراضات و خواسته
اند، بلکه به سکوی تکرار و  خبری مناسبی نداده

های رژيم و انتساب  پردازی تبليغ و توجيه دروغ
گران در  اخالل"و "  عوامل بيگانه"معترضان به 

بدل "  گران آشوب"و "  نظم عمومی و امنيت ملی
نگاران به  گرچه بسياری از روزنامه.  اند گشته

ناچار و بر اثر قيد و زنجير سانسور از 
اند، اما هستند  خبررسانی شفاف و دقيق بازمانده

نگارانی که  تحت پوشش  ها و روزنامه روزنامه
های  در واقع بلندگوی ارگان"  ای فعال رسانه"

فعاالن "گونه  اين.  اند های رژيم رژيم و جناح
اند،  های مردم بيگانه نه تنها با دغدغه"  ای رسانه

های مهم، در بزک و دوزک  بلکه در بزنگاه
. ای داشته و دارند جنايات رژيم مشارکت فعاالنه

شود  چنان که در جای جای اين مستند هم ديده می
و به اعتراف خودشان، اين همان نقشی است که 

 .برای خود قائل هستند" ای فعال رسانه"به عنوان 
"شوندگان به گفته يکی از مصاحبه ها  رسانه: 

بعضی .  توانند فضای جامعه را مديريت بکنند می
ها را وارد خودشان بکنند، در رسانه  از التهاب

ای به  التهاب به وجود می آيد زد و خورد رسانه
شود ولی جامعه آروم  آيد، دعوا می وجود می

ها خبری  برعکس کشور ما، در رسانه.  شه می
ما .  اش جامعه التهاب داره نيست آرومه، برعکس

ها را بياريم تو محيط  می توانستيم خيلی از التهاب
يعنی اگر تو .  تره اش هم خيلی پايين هزينه.  رسانه

آور و تير يا  خيابون ممکنه با سنگ و گاز اشک
حتا هر چی ديگه دعوا بشه، ميان سطل آتيش 
بزنن يا هر کاری بکنن، توی رسانه با کلمه دعوا 

 ."کنن می
آيد،  دغدغه  گونه که از اين بينش برمی همان

ای حاضر در گفتگو، امکان  فعاالن رسانه
خبررسانی آزاد، دقيق و شفاف نيست، بلکه اين 

ها ميدان بازی  گوبلزکوچولوها از گوبلزبزرگ
دهند بگذاريد در  به آنان اندرز می.  طلبند می

ها حفظ شود، بگذاريد گاهی  ها منافع جناح رسانه
مديريت "با هم سرشاخ شويم، تا فضای جامعه را 

دهند، به همان شيوه دوران  البته ادامه نمی".  کنيم
دورانی که با .  طلبی اصالح"  شکوفايی"

اميدپراکنی کاذب و وهم و فريب توانستند فضای 
کنند و چند صباحی "  مديريت"جامعه را تا حدی 
گام  طلبی هم های يابوی اصالح بسياری را با گام

 .سازند
در .  برند اما آنان در اشتباه بزرگی به سر می

های اخير، نه ديگر امکان محدودسازی  دهه
ی مطلوب جمهوری  جريان اطالعات در گستره

اسالمی وجود دارد، نه ديگر مردم توهمی به 
ها و فعاالن  های رژيم و کليت رژيم و رسانه جناح

"به گفته يکی ديگر.  ای آن دارند رسانه در : 
شان اين است که شما اين  خانواده و فاميل تلقی

آيا هنگامی که "  آوريد؟ همه دروغ را از کجا می
مزدان، از استعداد  به خانواده و فاميل اين قلم"

" اعتبار"پردازی آنان متحيرند، جايی برای  دروغ
 نزد افکار عمومی وجود دارد؟  " اعتبار"و 

در بيانيه شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
: دی، آمده است ٢۶فرهنگيان ايران به تاريخ 

ای  بار است که ماشين رسانه اين خفت"
های مختلف سياسی کشور در صدد است  جريان

ی  ی جامعه طلبانه خاستگاه و منشا اعتراضات حق
فرهنگيان را به بيگانگان يا احزاب منسوخ تاريخ 

ی داخلی از هر طيفی نسبت دهد، در حالی  گذشته
های  ی فرهنگيان  همانند ساير جريان که  قاطبه

های مردمی که اخيرا عنوان  فکری مستقل و توده
اصالح طلب، اصولگرا ديگه تمومه ":  کردند
و صدای واقعی خود را به گوش حاکميت  "ماجرا

اند که  و جهانيان رساندند، به اين واقعيت پی برده

 زنده باد سوسياليسم 
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 در سوگ رفيق سعيد سهرابی

 
 

 
 

ت ا .  با تاسف فراوان، رفيق سعيد سهرابی، يکی از مبارزان کمونيست، انقالبی و وفادار به آرمان  طبقه کارگر از ميان ما رف او ب
ه  ه  ١٧(   ١۴٠٠دی  ٢٧تحمل رنج و سختی های دوران بيماری، سر انجام در شامگاه دوشنب وي ده اش از )  ٢٠٢٢ژان ن پ ب ت ل ق

ر  رفيق سعيد از جمله رفقايی بود که با رنج توده.  حرکت باز ايستاد ت ر بس ت و ب اخ ن های زحمتکش آشنا بود، درد مردم را می ش
 .آگاهی طبقاتی و سوسياليستی با درد و رنج آنان زندگی می کرد

 
اب .  رفيق سعيد سهرابی فعاليت سياسی ومبارزاتی خود را با سازمان چريک های فدايی خلق ايران شروع کرد ع ام انش گ او به هن

. طی مرز بندی با جناح رفرميست و ضد انقالبی اکثريت، به بخش اقليت انقالبی سازمان پيوست ١٣۵٩بزرگ سازمان در خرداد 
ن .  سعيد سهرابی، در انجام وظايف سازمانی و مبارزاتی خود، رفيقی دقيق، سخت کوش و پيگير بود ي ن ورداری از چ رخ ا ب او ب

ن  ۶٢، تا اواخر پائيز ۶٠خرداد  ٣٠خصايل انقالبی در شرايط دشوار بعد از وقايع  ري دت دي ی و ش ت ي ن تحت سخت ترين شرايط ام
 . کنترل پليسی، نشريه کار را در محل زندگی خود تکثير و پخش می کرد

 
ه ) اقليت( مجبور به ترک کشور شد  و در انشعابات بعدی سازمان چريک های فدايی خلق ايران  ۶۴رفيق سعيد در سال  ت ا هس ، ب

 . اقليت رفت و تا پايان زندگی پر بارش، فعاليت سياسی و مبارزاتی خود را در هسته اقليت ادامه داد
 

اری  ه ک ی و ادام ده ان ازم س، س ي اس ت از " رفيق سعيد در سال های بودن در استکهلم سوئد، نقش پر رنگی در ت اي م ورای ح ش
ه و "  استکهلم  –مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران  ط ل ام س ظ ی و ن الم وری اس ه داشت و بی ترديد نقش مبارزاتی او عليه جم
 .  استثمار هرگز از يادها نخواهد رفت

 
، از دست دادن رفيق سعيد سهرابی عزيز را به رفقای هسته اقليت، خانواده گرامی او و ديگر همرزمان و ) اقليت( سازمان فدائيان 

 .بستگان او تسليت می گويد و خود را در اندوه فقدان اين  رفيق مبارز شريک می داند
 !يادش عزيز و خاطره اش گرامی باد

 

  یبرقرا ر باد حکومت شورائ –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 نابود باد نظام سرما يه داری

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

١۴٠٠دی ماه  ٢٨ - ٢٠٢٢ژانويه  ١٨   
 
حکومت شورائی –کار، نان، آزاد ی   

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و   

قيام مسلحانه برانداخت   
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٩درصفحه   

وشتم و تهديدات  دستگيری، ضرب
چنان به حضور  های سرکوب، هم دستگاه

ها ادامه داده و با صدايی رسا  خود در خيابان
تنها کف خيابون بدست "اعالم کردند که 

بويژه در اسفند سال گذشته ".  مون آد حق می
ترين  جاری شاهد پرشکوه ماه سال و فروردين

و فراگيرترين اعتراضات خيابانی کارگران 
بازنشسته بوديم که گاه حتا به دو تجمع 

 .اعتراضی در هفته افزايش يافته بود
سوزی  در اين هفته و در پنجمين سالگرد آتش

نشان در  آتش ١۶ساختمان پالسکو که 
های آتش و يا در زير آوار جان باختند،  شعله
نشانان نيز تجمع بزرگی در برابر  آتش

دی  ٢٩شهرداری تهران در روز چهارشنبه 
های مقامات  رغم تمام وعده به.  برگزار کردند

نشانان در ارتباط با بهبود  دولتی به آتش
و نيز شرايط کاری و ابزار   وضعيت حقوقی

و امکانات مورد نيازشان، تاکنون هيچ گامی 
آتش . از سوی اين مقامات برداشته نشده است
: دادند نشانان در تجمع اعتراضی خود شعار 

، "معيشت مناسب حق مسلم ماست"
ايم از وعده و دروغ نه از آتش و  خسته"

ها بويژه خواستار افزايش حقوق  آن".  دود
های زندگی، تامين  متناسب با تورم و هزينه

مسکن مناسب و محسوب شدن کار 
آور  عنوان کار سخت و زيان نشانان به آتش

 .هستند
در روز چهارشنبه کارگران ميدان نفتی 
يادآوران نيز در اعتراض به عدم اجرای 

بندی مشاغل دست به اعتصاب و  طرح طبقه
مجموعه دريافتی اين .  اعتراض زدند

. ميليون تومان است ۵کارگران کمتر از 
شنبه  چنين در روزهای چهارشنبه و پنج هم

کارگران مخابرات زير مجموعه 
(شسکام" شرکت سرمايه گذاری کارکنان " 

در استان گيالن در )  ارتباطات و مخابرات
بندی  اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه

مشاغل، نوع قرارداد کاری و ناکارآ بودن 
بيمه تامين اجتماعی و بيمه تکميلی دست به 

شنبه کارگران  پنج.  اعتصاب زدند
نيز دست به "  آب وصنعت نيشکر ميان کشت"

اعتصاب و راهپيمائی زده و در محوطه 
کارخانه نسبت به دستمزد پايين و ديگر 
مطالبات خود از جمله در رابطه با نوع 
قراردادها و بيمه دست به اعتراض زدند، 

ادامه )  تا روز يکشنبه(چنان  اعتصابی که هم
 .داشته است

دی  ٢۶بازنشستگان مخابرات نيز روز 

دست به تجمع زده و قرار است روز دوشنبه 
بهمن بار ديگر برای رسيدن به  ۴

های خود از جمله پرداخت پاداش  خواست
. بازنشستگی دست به تجمع اعتراضی بزنند

عدم پرداخت پاداش بازنشستگان از معلمان 
تا مخابرات و غيره به يکی ديگر از 
معضالت بازنشستگان تبديل شده که مدام 

در همين هفته .  شود تر می تر و بزرگ بزرگ
بازنشسته دانشگاه کاشان "  استاد شيمی"يک 

در اعتراض به عدم پرداخت پاداش 
بازنشستگی خود در برابر چشمان 
دانشجويان دست به خودسوزی زده و جان 

 .باخت
چنان که همگان شاهد هستند، تعداد  هم

تجمعات اعتراضی روزانه در حال افزايش 
از کارگران مراکز توليدی و خدماتی .  است

ها تا  چون کارگران شهرداری هم
بازنشستگان، معلمان، پرستاران، بيکاران و 

باختگان  های اجتماعی، حتا مال ديگر گروه
کار به جايی رسيده است که کارکنان .  بورس

دستگاه قضايی نيز در اعتراض به وضعيت 
حقوقی خود دست به اعتراض سراسری 

يکی از تجمعات دو هفته اخير تجمع .  اند زده
بازنشستگان نيروی انتظامی بود که نيروی 
انتظامی برای کنترل اوضاع در محل 
اعتراض بازنشستگان نيروی انتظامی مستقر 

اين هم شايد طنز تلخ حال و روز !!  شده بود
 !امروز مردم ما باشد

های  های منتشره در شبکه براساس اطالعيه
بهمن  ۴چنين قرار است دوشنبه  اجتماعی هم

بازنشستگان آموزش و پرورش در )  امروز(
تهران در خيابان فاطمی در برابر صندوق 

ها در برابر  بازنشستگی کشوری و در استان
بازنشستگی استان، در اعتراض به   صندوق

سازی و وضعيت معيشتی  عدم اجرای همسان
بازنشستگان، دست به تجمع اعتراضی 

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل.  بزنند
فرهنگيان نيز ضمن حمايت از تجمع 

ای فراخوانی  بازنشستگان با انتشار اطالعيه
و  ٩برای اعتصاب در مدارس در روزهای 

بهمن و تجمع اعتراضی سراسری در  ١٠
بهمن داده است که جزئيات اين  ١١

زودی از سوی شورای  اعتراضات به
 .هماهنگی اعالم خواهد شد

در قطعنامه پايانی تجمع بازنشستگان 
آموزش و پرورش در برابر صندوق 

بهمن که دو روز قبل  ۴بازنشستگی به تاريخ 
های اجتماعی منتشر شده،  از تجمع در شبکه

"آمده است ما پيشکسوتان آموزش و : 
ايم تا با  پرورش امروز در اين محل گرد آمده

ی خود به کسانی که طی  طلبانه فرياد حق
ساليان دراز با ادعای متولی بودن برای اين 

کشی و به تاراج دادن  قشر فرهيخته جز حق
ی يک عمر زحمت و تالش ما قدمی  سرمايه

اند بگوييم، تا به دست آوردن حق و  برنداشته
ی خود از پای نخواهيم  حقوق پايمال شده

بازنشستگان در اين قطعنامه ضمن ".  نشست
های حقوقی و معيشتی خود،  تاکيد بر خواست

قيدوشرط همکار  خواستار آزادی فوری و بی
بازنشسته خود دمحمتقی فالحی و ديگر معلمان 

 .و بازنشستگان زندانی شدند
که روزانه بر دامنه اعتراضات افزوده  اين
های ديگری از جامعه  شود و مدام بخش می

شان کف خيابان  های برای رسيدن به خواست
کنند، نتيجه شرايط واقعی  را انتخاب می

داران و  غير از سرمايه به.  هاست زندگی آن
ها  مقامات دولتی و کسانی که در ارتباط با آن

هستند، عموم مردم در شرايط سختی زندگی 
تواند  يک بيماری سخت می.  کنند می

ای را که تا پيش از اين وضعيت  خانواده
زندگی متوسطی داشت، مجبور به حراج 

ها را حتا به زير خط  اش کرده و آن  دارايی
مخالفت با مديری در محيط .  فقر پرتاب کند

کار و يا بر زبان راندن موضوعی برخالف 
موضع حکومت، اگر به زندان ختم نشود به 
اخراج از کار و از دست دادن ممر معاش 

انگيز  مردم از خفقان نفرت.  گردد منجر می
اند، از ستم، از زورگويی  حاکم به تنگ آمده

دهد  اين اعتراضات نشان می.  اند به خشم آمده
شان، از  که مردم از شرايط سخت زندگی

شکاف عميق طبقاتی، از فساد و دزدی 
از .  مقامات حکومتی خسته و بيزار هستند

کشانی که خود در رفاه بسر  مزدوران و آدم
کنند که  برند، اما برای مردم موعظه می می

کم بخوريد، يک وعده غذا بخوريد، پيامبر "
خورد افساری  گفته کسی که سه وعده غذا می

" اش بياندازيد و به طويله ببريد به گردن
از آخوندها به .  بيزار و خشمگين هستند

عنوان نماد حکومت مذهبی متنفر هستند و 
کنند،  شان را لگدمال می های عمامه

آخوندهايی که به اعتراف آخوند فاضل 
روند تا  ميبدی با لباس معمولی به خيابان می

 .از مردم فحش نخورند
حال نشان از اين  رشد اعتراضات در عين

دارد که تيغ سرکوب رژيم ديگر کارآيی 
گذشته را ندارد و ترس مردم تا حدود زيادی 

افزايش روزانه زندانيان .  ريخته است
سياسی، از جمله کسانی که به دليل فعاليت 

های اجتماعی و حتا  تبليغی در شبکه

١٠از صفحه   

 انداز گسترش اعتراضات عليه نظم حاکم چرايی و چشم

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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٩ 

شعارنويسی بر ديوارهای شهر دستگير 
رغم اين موضوع مدام بر  شوند اما به می

های اجتماعی و  تعداد اين افراد در شبکه
يابد، يک نمونه روشن  ها افزايش می خيابان

از کاهش ترس و فروريختن قدرت سالح 
شعارهای تند و راديکال مردم .  رژيم است

در اعتراضات نيز همين پيام را در خود 
باختگان بورس نيز شعارهايی  حتا مال.  دارد

" مرگ بر اين دولت مردم فريب"چون  هم
سردادند و کارکنان دستگاه قضايی جدا از 

گو خطاب کردن رئيسی و قالبياف  دروغ
کفايت، مرگ  مجلس بی"چون  شعارهايی هم
 .سر داده بودند" بر اين عدالت

چون دمحمزارع فومنی مدير  اين که فردی هم
که فشلی اين "  اصالحات"مسئول روزنامه 

جريان بر تمام مردم ثابت شده، جرات کرده 
در وزارت "  خانه احزاب"و در همايش 

چه کرديد با اين ملت، چه : "گويد کشور می
سال مديريت نااليق  ۴٣کسانی پاسخگوی 

مديران جمهوری اسالمی هستند؟ نمايندگان 
به جای بستن فضای !  منفعت طلب مجلس

مجازی به فکر نان مردم باشيد، مردم گرسنه 
دو دستی خود را فروختيم و شديم .  هستند

که معاون  و يا اين"  مستعمره چين و روسيه
اجتماعی وزير کشور از افزايش ميل به 
تغيير در ميان مردم در تحقيقات معاونت 

تر  گر عميق دهد، بيان نظر خود خبر می تحت
شدن شکاف و بحران درونی هيات حاکمه، 
تزلزل در ميان نيروهای حکومت و ناتوانی 
آن در مقابله با گسترش اعتراضات است، 
اعتراضاتی که بوی سرنگونی جمهوری 

 . ها برخاسته است اسالمی از آن
های  يک نکته مهم ديگر اين است که سياست

طبقه حاکم خود عاملی برای افزايش 
های حاکم بر بودجه  سياست. هاست نارضايتی

يک نمونه آشکار است که با افزايش  ١۴٠١
تر کردن هر چه بيشتر سفره مردم  فقر، خالی

و خطر انفجار گرانی و رشد تورم، زمينه 
گسترش و فراگيرتر شدن اعتراضات را 

هايی که برخی به  سازد، سياست فراهم می
دليل وضعيت مالی جمهوری اسالمی برای 
حاکمان ناگزير و برخی ديگر نيز نتيجه 

ست که جمهوری اسالمی  هايی سياست
ها تعريف کرده  موجوديت خود را با آن

چون ادامه و حتا تشديد سياست  هم.  است
" شيعه مذهب"اسالميستی دولت  پان

جمهوری اسالمی که ساالنه ميلياردها دالر 
های  ها و درگير در جنگ  در اثر دخالت

ای بر سر کسب قدرت و نفوذ، خرج  منطقه
 .گذارد بر دوش مردم ايران می

های مستقل  اکنون برخی از تشکل هم
کارگری همراه با چند تشکل ديگر با اعالم 

ميليون تومان رسيده  ١۶که خط فقر به  اين
اعالم کردند که هيچ کارگری نبايد کمتر از 

البته مساله تنها .  اين مبلغ دستمزد دريافت کند
موضوع اين است که زندگی .  خط فقر نيست

در رفاه حق تمامی کارگران، بازنشستگان، 
معلمان، پرستاران، کشاورزان، بيکاران و 

تامين .  خالصه تمامی آحاد جامعه است
اجتماعی از گهواره تا گور حق تمامی افراد 

بيکاران مسئول بيکاری خود نيستند، .  است
اين دولت است که بايد به تمامی بيکاران حق 
بيکاری به ميزان نيازهای يک خانواده 

آموزش و پرورش رايگان و با .  پرداخت کند
 .کيفيت حق تمامی کودکان است

طور که تاکنون  جمهوری اسالمی اما همان
عنوان مامور  نشان داده و کابينه رئيسی به

های اين دولت تالش دارد آن  اجرای سياست
ترين شکلی اجرا کند، درست در  را به عيان

جهت مخالف تمامی اين حقوق اوليه و 
ضروری زنان و مردان و کودکان و جوانان 

بنابراين .  کند که برشمرديم جامعه حرکت می
ست که شاهد گسترش اعتراضات،  طبيعی

تر  گسترش مبارزه طبقاتی و باالخره قدرتمند
شدن صفوف فشرده، متحد و مستحکم 
کارگران و زحمتکشان، آن جمعيت عظيم 

درصدی جامعه عليه قدرتمداران  ٩٠بيش از 
 .گر، دزد و فاسد جمهوری اسالمی باشيم ستم

های سياسی موجود، نسبت به  سرشت جريان
." کنند تضييع حقوق شهروندان مشابه هم عمل می

آيا در چنين فضايی و با چنين نگاه و قضاوتی 
طلب  ای اصالح ها و فعالين رسانه نسبت به رسانه

وجود دارد؟ "  تسکين"گرا، جايی برای  و اصول
؟ چگونه اين "تسکين"اصوالً کدامين 

های  خواهند توده ای می طلبان رسانه فرصت
مردمی را که روزانه با فقر و تورم، با 

مسکنی و آوارگی، با بيکاری و نداری، با سيل  بی
برقی، با بيماری و مرگ  آبی و بی و زلزله، با بی

عزيزان، با گلوله و باتوم، با بگيروببند و زندان 
و پليس و بسيجی و مأمور امنيتی دست و پنجه 

دهند؟ کدام دروغی "  تسکين"کنند،  نرم می
جامعه را فرونشاند و مردم "  التهاب"تواند  می

عاصی را از رفتن به خيابان و اعتراض بازدارد 
و آنان را به پذيرش اين سرنوشت سياه مجاب 

 کند؟
باختن بکتاش آبتين، شاعر  اين مستند در روز جان

و فيلمساز و عضو کانون نويسندگان ايران بر اثر 
ابتال به کرونا در زندان و در پی اهمال در انتقال 
به بيمارستان پخش شد، اين مستند در دومين 

مسافر در پی شليک  ١٧۶سالگرد جان باختن 
های سپاه به هواپيمای مسافربری پخش  موشک

شد، اين مستند در روزگاری پخش شد که 
خواه،  بسياری از هنرمندان آزادی

نگاران، فعالين کارگری، معلمان،  روزنامه
ها  دانشجويان و جوانان معترض در زندان

اسيرند، در روزهايی که بسياری از فعالين 
ای تحت شرايط دشوار با عدم امنيت  مستقل رسانه

شغلی و جانی، با مشکالت معيشتی و سانسور 
کنند؛ اما، بسيار دير  دست و پنجه نرم می

تر از پيشين آن هم با  اند و با دستی تهی جنبيده
و   وجود حکومتی که جز تحريف و فريب و کذب

 . شناسد سرکوب زبان ديگری نمی
" ای فعاالن رسانه"در اين فيلم، مستندساز و 

خواهند آزادی  چه نمی طلب آن گرا و اصالح اصول
است، امکان خبررسانی آزاد و مستقل و به دور 
از بگيروببند و تهديد و زندان است، آزادی 

تمام .  آزاديخواهان و زندانيان سياسی است
ی آنان، با شناعت تمام، طلب سهمی از  خواسته

است؛ سهمی از قدرت است، سهمی "  حاکميت"
نشينی بر سر  از خوان يغما است، سهمی برای هم

ی خون، سهمی برای فريب افکار عمومی،  سفره
سهمی برای نجات جمهوری اسالمی از خطر 

در اين مستند، اين گوبلزکوچولوها به .  سرنگونی
برند که  درگاه همان يار جفاکاری شکوه می

چرا که رژيم .  گيرد شان را به هيچ می های عشوه
ها به سر رسيده است و  داند دوران اين عشوه می

ها  تر از آن است که اين نيرنگ خشم مردم سوزان
 . فرونشاندش

 

٨از صفحه   

ی  يا شکوه" روايت اول" انداز گسترش اعتراضات عليه نظم حاکم چرايی و چشم
 گوبلزکوچولوها

 از يار جفاپيشه 
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٨درصفحه   

١از صفحه   

های توخالی و دروغين دولت، با شعارهايی  وعده
عزا عزاست امروز روز عزاست "چون  هم

، "امروز سفره بازنشسته روی هواست امروز
فرياد فرياد "، "سفره ما خاليه ظلم و ستم کافيه"

اعتراض و خشم خود را نسبت "  از اين همه بيداد
 .به نظم حاکم فرياد زدند

ماه نيز کارگران بازنشسته  دی ٢۶يکشنبه گذشته 
از جمله بازنشستگان صنعت فوالد در برخی از 
شهرها از جمله تهران، اهواز، رشت، اصفهان، 

آباد دست به تجمع  لوشان، کرمانشاه و خرم

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 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 955 January 2022          

در آن روز صدها کارگر .  اعتراضی زده بودند
بازنشسته "چون  بازنشسته تهران با شعارهايی هم

شاغل و بازنشسته "، "پذيرد می ميرد تبعيض نمی
" فريبکاری کافيه سفره ما خاليه"، "اتحاد اتحاد

در برابر مجلس اسالمی دست به تجمع زده و 
کارگران .  های خود را فرياد زده بودند خواست

سال است که در  بازنشسته بيش از يک
های اعتراض با وجود تمامی مشکالتی که  يکشنبه
ها روبرو هستند، از شيوع کرونا تا  با آن

 انداز گسترش اعتراضات عليه نظم حاکم چرايی و چشم

 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 
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