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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 
تحوالت سياسی خاورميانه و 

 مسئله فلسطين
 

اوضاع سياسی منطقه خاورميانه پس از توافقات 
ميان امارات متحده عربی و  ٢٠٢٠سپتامبر 

بحرين با اسرائيل، تحت رهبری آمريکا  در حال 
رژيم اسرائيل که از حمايت .  تغيير است

امپرياليسم آمريکا و اتحاديه اروپا برخوردار 
است، تحرکات سياسی و ديپلماتيک خود را در 
منطقه افزايش داده و کوشيده است به يک جبهه 

ويژه از  غيررسمی عليه جمهوری اسالمی به
پس از .  مرز با ايران شکل دهد کشورهای هم

برقراری مناسبات رسمی ديپلماتيک ميان امارات 
ها  متحده عربی و بحرين با رژيم اسرائيل، آن

های اقتصادی،  اکنون عالوه بر تقويت همکاری
های نظامی و امنيتی با يکديگر نيز   وارد توافق

منظور تقويت اين  سران رژيم اسرائيل به.  اند شده
مناسبات در چند هفته اخير در باالترين سطوح، 
يکی پس از ديگری وارد اين کشورها شده و با 

 .  اند ها مالقات و گفتگو داشته مقامات آن
ماه وارد  وزير دفاع اسرائيل نيز در سيزدهم بهمن

بحرين شد و در پی ديدار با سران اين کشور با  
همتای بحرينی خود يک توافقنامه امنيتی امضاء 

 .کرد
نتيجه اين ديدارها، ارتقاء سطح مناسبات تا 

. نامه امنيتی و نظامی بود مرحله انعقاد توافق
وزير کشور بحرين در توضيح اين توافقات گفت 

سازی روابط با اسرائيل از اين کشور در  عادی"
 ."کند برابر تهديدهای مداوم ايران حفاظت می

مذاکرات "های اسرائيل نيز نوشتند که  رسانه
وگوی  در کانون گفت"  ای و تهديدهای ايران هسته

 . طرفين بوده است
: ای گفت وزارت دفاع اسرائيل با صدور بيانيه

های اطالعاتی،  اين توافق به افزايش همکاری"

دار  مبارزه متشکل  و اعتراضات سراسری ادامه
بندی همچنان درحال گسترش  معلمان برای رتبه

شورای هماهنگی "  مطابق فراخوان .  است
بهمن  ٣٠روز شنبه "  های صنفی فرهنگيان تشکل

هزاران تن از معلمان و فرهنگيان شاغل  ١۴٠٠
و بازنشسته سراسر کشور بار ديگر دست به 

معلمان زحمتکش و .  تجمع و اعتراض زدند
ها و سردادن شعارها و  مبارز ضمن حمل پالکارد

های پرشور، با تجمع در برابر ادارات  سخنرانی
وپرورش، بر ادامه مبارزه تا تحقق  آموزش

در تهران نيز .مطالبات خويش پافشاری نمودند

يکی از نتايج گسترش فقر در جامعه، محروم 
شدن بخش بزرگی از جامعه از مسکن مناسب و 

های  خانمانی است که نه تنها موجب آسيب حتا بی
شود بلکه حتا در  جدی به اعضای خانواده می

در .  ها دارد مواردی نقشی مستقيم در مرگ آن
بهمن، ريزش يک  ١٨شنبه  ۵يک نمونه در روز 

کريم،  ساختمان قديمی سه طبقه در شهر رباط
نفر  ٩نفر و مصدوم شدن  ٩متاسفانه باعث مرگ 

ها تعداد جان  در برخی از گزارش(ديگر شد 
  ۵درصفحه 

  ٨درصفحه 
٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵٩شماره  ١۴٠٠اسفند  ٢ –سال  چهل و سه 

 بندی تا ذبح آن در سالخی رئيسی  بندی رتبه از  سرهم

 ۵٠بهمن، يک فايل صوتی  ٢١روز پنجشنبه 
دقيقه ای مربوط به يک جلسه محرمانه از 

جعفری، فرمانده )  عزيز(گفتگوهای دمحم علی 
وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنيا، معاون 
سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور انتشار 

 .يافت
در اين فايل صوتی که گفتگوهای آن مربوط به 

هزار ميليارد تومانی در  ٨يک پرونده فساد مالی 

است، آشکارا در باره وجود فساد  ١٣٩٧سال 
مالی ميان نيروهای مرتبط با نيروی قدس سپاه، 
بنياد تعاون سپاه و شهرداری تهران سخن به ميان 
آمده و به نحوی روشن به نقش مستقيم دمحم باقر 
قاليباف، شهردار وقت تهران و رئيس فعلی 
مجلس ارتجاع اسالمی، قاسم سليمانی، فرمانده 
سابق نيروی قدس سپاه، جمال الدين آبرومند، 
معاون هماهنگ کننده سپاه و حسين طائب، 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

مرگ دلخراش ).  نفر اعالم شده است ۶باختگان 
آسيه پناهی اهل کرمانشاه در جريان ويران کردن 

های ديگر است که  اش يکی از بسيار نمونه سرپناه
 . های اجتماعی يافته بود انعکاس وسيعی در شبکه

در همين هفته مجتبی يوسفی از اعضای 
وگويی با  کميسيون عمران مجلس اسالمی در گفت

"گفت"  ايلنا"خبرگزاری دولتی   ٢٠امروز : 
ميليون نفر در کشور حاشيه نشين شدند و تقريبا 

 تشديد بحران و شکاف در ميان بااليی ها

 برخورداری از مسکن مناسب حق همگان است

 الميه ی شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيستعا
 

 مارس روز جهانی زن   ٨به مناسبت 

اعالميه شورای همکاری نيروهای 
چپ و کمونيست درباره تعيين 

 ١۴٠١حداقل دستمزد سال 
 

مبارزه برای افزايش 
دستمزدها، امری است حياتی 

 !و تعطيل ناپذير
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آموزشی و همکاری در حوزه صنايع دفاعی 
اين توافق همچنين منجر به .  کمک خواهد کرد

همکاری قوی و افزايش امنيت دو طرف و کل 
اين توافق به توانمندی دو .   منطقه خواهد شد

طرف برای مقابله با تهديدات مشترک خواهد 
ازاين توافقات اخباری از فروش  پس."  افزود

های ضد پهپاد يک شرکت  رادارها و سامانه
صنايع هوائی وابسته به اسرائيل به بحرين انتشار 

 .  يافت
بحرين و امارات متحده عربی، پس از مصر و 
اردن سومين و چهارمين کشور عربی هستند که 
با اسرائيل رابطه رسمی و ديپلماتيک برقرار 

ها، دو کشور مراکش و سودان  پس از آن. اند کرده
نيز به اين جمع پيوستند و روابط رسمی با 

 .اسرائيل برقرار کردند
دهد که ديگر حساسيتی در  اين روند نشان می

ميان کشورهای عربی منطقه بر سر مسئله 
فلسطين برای برقراری مناسبات رسمی 
ديپلماتيک با اسرائيل وجود ندارد و احتماالً چند 

ای نزديک در همين  مانده نيز در آينده کشور باقی
در واقعيت نيز .  مسير حرکت خواهند کرد

اکنون روابطی غيررسمی ميان عمان،  هم
 . با اسرائيل وجود دارد  عربستان سعودی و غيره 

های  اما تحرکات سياسی اسرائيل به اميرنشين
همين .  فارس محدود نمانده است حاشيه خليج

مسئله در مورد کشورهای منطقه قفقاز جنوبی 
مدتی پيش نزاع جمهوری .  نيز صادق است

اسالمی با جمهوری آذربايجان بر سر نقش و 
نفوذ اسرائيل در اين کشور باال گرفت که با 
مانورهای نظامی ترکيه و آذربايجان در مرز 

 .ايران فروکش کرد
های چند روز گذشته  عالوه بر اين، گزارش 

حاکی است که دولت اسرائيل و ترکيه نيز بار 
 .ديگر در حال تقويت مناسبات خود با يکديگرند

در اواسط فوريه، سخنگوی دولت ترکيه و معاون 
های اسرائيل ديدار  وزير خارجه اين کشور با مقام

جمهور  کردند تا درباره مقدمات سفر رئيس
 .اسرائيل به ترکيه مذاکره کنند

ها با محمود عباس، رئيس تشکيالت  البته آن
خودگردان فلسطين نيز ديدار کردند و گفتند ترکيه 
به حمايت خود از مردم فلسطين در چارچوب 

 . حل دو کشور برای دو ملت ادامه خواهد داد راه
الوقوع  اخيراً اردوغان نيز از سفر قريب

جمهور اسرائيل به ترکيه خبر داد و گفت  رئيس
تواند فصلی جديد در روابط اسرائيل  اين سفر می

 .  و ترکيه باز کند
که مناسبات جمهوری اسالمی  بنابراين درحالی

ً با عموم کشورهای هم مرز و منطقه  ايران تقريبا
خاورميانه متشنج و بحرانی است، اسرائيل از 

ها به نفع تقويت مواضع خود بهره گرفته   اين تنش
که پی آمد اين تحوالت هم  اما گذشته از اين.  است

اکنون به انفراد و انزوای هرچه بيشتر جمهوری 
اسالمی در منطقه خاورميانه ونيز قفقاز جنوبی 
منجر شده، نتايج ديگری هم در پی داشته که 

ترين آن تأثيراتی است که اين تحول اوضاع  مهم
 .  سياسی بر مسئله فلسطين گذاشته است

يکی از مسائل مهم خاورميانه در چندين دهه 

گذشته که همچنان الينحل مانده است، نزاع 
فلسطين و اسرائيل، سرنوشت مردم تحت ستم 
فلسطين و عدم اجرای مصوبات شورای امنيت 
سازمان ملل توسط رژيم اشغالگر اسرائيل بوده 
است که به اشکال مختلف بر اوضاع سياسی 
خاورميانه تأثير گذاشته و يا از آن تأثير پذيرفته 

بديهی است که تحوالت سياسی کنونی .   است
اما تنها .  منطقه نيز بر آن تأثير منفی بگذارد

اوضاع سياسی کنونی نيست که بر تضعيف 
يک عامل .   موقعيت فلسطين تاثير گذاشته است

مهم که باعث تضعيف جنبش مردم فلسطين ، 
ادامه اشغالگری اسرائيل و الينحل ماندن اين 
مسئله شده است، نقش مخرب جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی .  ايران در اين ميان بوده است
رغم ادعاهای قالبی در موردحمايت از مردم  به

فقط از درون به جنبش مردم فلسطين و  فلسطين نه
ها لطمه وارد آورده، بلکه  های آن خواسته

های ارتجاعی پان اسالميستی در سطح  باسياست
جمهوری .  ای، آن را تضعيف کرده است منطقه

ای که در ايران به قدرت رسيد،  اسالمی از لحظه
گرا امثال حماس  های اسالم با ايجاد و تقويت گروه

ها، اين  و جهاد و تشديد منازعات درونی فلسطينی
جمهوری اسالمی نقش .  جنبش را تضعيف کرد

های درونی چند سال پيش ميان  مهمی در درگيری
تا .  فتح و حماس، به نفع حماس بر عهده گرفت

های چپ و  که در جنبش فلسطين، سازمان وقتی
ای بر عهده داشتند، اين  کننده ليبرال نقش تعيين

جنبش در داخل و خارج سرزمين فلسطين، 
المللی از  ای و بين قدرتمند بود و در سطح منطقه

که  اما از وقتی.  حمايت وسيعی برخوردار بود
گرا نقش اصلی را در اين جنبش  های اسالم گروه

تنها اين جنبش از درون  به دست آوردند نه
ای و  تضعيف گرديد، بلکه تدريجاً حمايت منطقه

اين سياستی .  المللی خود را نيز از دست داد بين
. بود که بيشترين نفع را برای اسرائيل داشت

گيری  دليل نبود که اسرائيل در آغاز شکل بی
عنوان اهرمی برای  گروه حماس از آن به

ويژه  بخش فلسطين به تضعيف جنبش آزادی
اين تقويت .  های چپ استفاده کرد سازمان

گرا در فلسطين، منجر به کاهش  های اسالم گروه
المللی از اين جنبش  ای و بين های منطقه حمايت

چراکه گرچه مردم کشورهای ديگر در .  گرديد
سراسر جهان از پايان يافتن اشغالگری اسرائيل و 

کردند، اما  تشکيل دولت فلسطين حمايت می
گرا بودند که خواهان  های اسالم مخالف گروه

. گرا در فلسطين هستند ايجاد يک دولت اسالم
همين مسئله در مورد برخورد مردم ايران نسبت 

اگر .   شود به جنبش مردم فلسطين نيز ديده می
مردم ايران به اشکال مختلف مخالفت خود را با 

اند، از  های جمهوری اسالمی اعالم کرده کمک
های  ها به گروه اين زاويه است که اين کمک

ها نه در خدمت  شود که هدف آن گرائی می اسالم
حل مسئله فلسطين، بلکه تقويت ارتجاع مذهبی 

 . است
ازاين ديديم،  گونه که پيش در همين حال همان

طلبانه جمهوری اسالمی و  های توسعه سياست
دخالت در کشورهای ديگر منطقه نيز عامل 

ويژه  ديگری برای تقويت  اسرائيل و  گرايش به
فارس به اتحاد با  های عربی حاشيه خليج دولت

اسرائيل برای مقابله با رژيم حاکم بر ايران بوده 
تا پيش از تحوالت سياسی اخير، .  است

کشورهايی که اکنون مناسبات رسمی با اسرائيل 
اند، مناسبات رسمی با اسرائيل را  برقرار کرده

مشروط به حل مسئله فلسطين کرده بودند و الاقل 
اما .  ازنظر سياسی حامی مردم فلسطين، بودند

طلبانه و تهديدات جمهوری  های توسعه سياست
ويژه  اسالمی عليه کشورهای ديگر، به

فارس که قدرت مقابله با  های خليج اميرنشين
جمهوری اسالمی را نداشتند، باعث گرديد که 

ها برای مقابله با جمهوری اسالمی مناسبات  آن
رسمی با اسرائيل برقرار کنند و مسئله فلسطين 

بنابراين .  به حاشيه رانده شود و تضعيف گردد
های جمهوری اسالمی از  روشن است که سياست

اين بابت نيز نقش مهمی در تضعيف جنبش مردم 
تحت ستم فلسطين و تقويت مواضع ضد فلسطينی 

 . رژيم اسرائيل ايفا کرده است
با اين همه بايد گفت که اوضاع سياسی کنونی نيز 

گرا و  های اسالم گرچه سلطه گروه.  پايدار نيست
طلبانه جمهوری  های ارتجاعی و توسعه سياست

اسالمی در کنار سرکوبگری رژيم اشغالگر 
اسرائيل، جنبش مردم فلسطين را تضعيف کرده 

گونه که تجربه تمام دوران نزاع  است، اما همان
ميان اسرائيل و فلسطين نشان داده است، مادام که 
اين مسئله حل نشود، اسرائيل از سرکوب مردم 

های اشغالی را  فلسطين دست برندارد، سرزمين
تخليه نکند و فلسطينان يک دولت مستقل تشکيل 

 .   نخواهد يافت  ندهند، اين نزاع پايان
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نوبخت رئيس سازمان )    ١۴٠٠مرداد  ۵(  ماه بعد
که اليحه  درصورتی:  وبودجه گفت برنامه

بندی در مجلس به تصويب برسد، اجرای آن  رتبه
وی مسئوليت .  پذير است از طرف دولت امکان

. تأمين بودجه اين طرح را نيز بر عهده گرفت
سال رياست  ٨البته کابينه روحانی که طی 

جمهوری وی  حتی يک گام کوچک در اين 
ها، درواقع  راستا برنداشته بود، با اين حرافی
روز  ۴تنها .  توپ را به زمين جناح رقيب انداخت

بعدازاين وعده، دمحمرضا احمدی دبير کميسيون 
نوبخت :  آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس گفت
هزار  ۶٠خلف وعده کرده و قرار نيست بودجه 

ابراهيم رئيسی سّالخ  .ميليارد تومانی را تأمين کند
های زيادی  ای که با وعده و گماشته خامنه

جمهور شد، نخست سعی کرد ماجرای  رئيس
بندی معلمان را در پشت ابرهای ابهام و  رتبه
کاری ميان اعضای مجلس و کابينه معطل و  پاس

رحيم زارع رئيس .  معلمان را سرگردان کند
شهريور گفت برای  ٣١کميسيون تلفيق مجلس در 

هزار ميليارد تومان نياز  ۶٠اجرای اين طرح 
ها، هم درزمينٔه  در مهرماه اما اين وعده.  است

بودجه الزم برای اختصاص به اين طرح و هم، 
در صحبت .  زمان اجرای آن دچار تغيير شد

مقامات دولتی و نمايندگان مجلس بودجه الزم از 
هزار ميليارد تومان  ٣٠هزار ميليارد به  ۶٠

کاهش يافت و زمان اجرای آن نيز به اول مهر 
منادی رئيس کميسيون آموزش، .  انتقال يافت

منبع کافی در :  تحقيقات و فناوری اعالم کرد
برای اين طرح وجود دارد  و  ١۴٠٠بودجه 

قطعاً )    ١۴٠٠(بندی در شش ماه دوم سال رتبه
حسينعلی   ١۴٠٠آبان  ٩در تاريخ .  شود اجرا می

رئيسه مجلس و منادی  حاجی دليگانی عضو هيئت
رئيس کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوری در 

هزار ميليارد تومان جهت  ٢۵موافقت دولت با 
بندی معلمان برای شش ماه دوم خبر دادند و   رتبه

 ۴۵وعده دادند که اين موضوع حداکثر ظرف 
 .شود روز نهايی می

تا اينجای قضيه اوالً بودجه مربوط به اجرای 
 ٢۵هزار ميليارد تومان به  ۶٠بندی از  رتبه

يافته و زمان اجرا نيز  هزار ميليارد تومان کاهش
شده  تبديل ١۴٠٠به اول مهر  ١۴٠٠از اول سال 

ها و  اما اين هنوز تمام ماجرا و تمام وعده.  است
 . ها نبود فريب

 ٢۵وپرورش، رقم  با آمدن وزير جديد آموزش
هزارميلياردی که برای نيمه دوم سال جاری در 

. شده بود ناگهان به نصف تقليل يافت نظر گرفته
وبودجه در  محسن زنگنه عضو کميسيون برنامه

بندی معلمان و  اجرای کامل طرح رتبه
سازی حقوق بازنشستگان، اما دولت  همسان

جمهوری اسالمی و وزارت آموزش و پروش 
غايت  آن، جز وعده توخالی و برخوردی به

رياکارانه، چيز ديگری تحويل معلمان 
سال  ١٠بندی بيش از  اجرای طرح رتبه.اند نداده

ها، اين  به تعويق افتاده و در تمام طول اين سال
. خواست برحق معلمان بدون پاسخ مانده است

دولت مکلف شده "  برنامه ششم توسعه "  مطابق 
بندی معلمان را اجرا  رتبه ٩۶بود از ابتدای سال 
دولت اين موضوع را پشت .  کند که چنين نشد

مانده  های باقی در آخرين ماه.  گوش انداخت
رياست جمهوری حسن روحانی ، اين طرح به 

تر،  های قبل مجلس ارائه شد و سرگردانی سال
 .ادامه يافت

بندی از اوايل سال جاری تاکنون  طرح رتبه
فرازوفرودهای زيادی را پيمود اما سرانجام در 

مرور .  بستی کامل و محاق ابهام فرورفت بن
کوتاه مواضع و سخنان مقامات دولتی حول اين 

دهنده اين واقعيت است که  خواست معلمان نشان
مجلس ، کابينه رئيسی ، شورای نگهبان و کل 
دولت حاکم تا چه اندازه به فريب و رياکاری 

آنان .اند متوسل شده و دروغ تحويل معلمان داده
چشم در چشم معلمان دروغ گفتند و به صدها 

کجی  هزار فرهنگی در سراسر کشور دهن
 .کردند

دو موضوع بسيار مهمی که از آغاز در 
شده و سخنان مقامات دولتی  های مطرح بحث

شده يکی منبع تأمين اعتبار و ميزان بودجه  عنوان
بندی و دوم زمان اجرای  برای اجرای طرح رتبه

ابهام و ناروشی و .  اين طرح بوده است
گويی در اين هردو زمينه از همان آغاز تا  تناقض

همين ماه پايانی سال، گويای اين واقعيت است که 
ها و عواطف و  دولت ارتجاعی حاکم، خواست

مبارزات معلمان را  سرسری  گرفته، با آن بازی 
کرده و درنهايت  تير خالص را بر شقيقه اين 

ای برای اجرای آن  طرح که از روز اول هم اراده
در هر حد و اندازه وجود نداشت شليک نموده 

 .است
اواخر فروردين سال جاری، حاجی ميرزايی 

وپرورش وقت، اعالم کرد؛ در  وزير آموزش
اعتبار الزم برای  ١۴٠٠قانون بودجه سال 

شده است و زمان  بينی بندی پيش اجرای رتبه
اجرای اين قانون هرزمان که به تصويب برسد، 

چند .  محاسبه خواهد شد ١۴٠٠از اول فروردين 

اين تجمع .  معلمان مقابل مجلس تجمع کردند
پيش . شهر برگزار شد ١٠٠سراسری در بيش از 

از برگزاری تجمع، صدها فعال صنفی معلمان به 
مراکز امنيتی احضار شده و مورد تهديد 

احضار و بازداشت و ارعاب و .  قرارگرفته بودند
سازی ، تهديد تلفنی  مجموعه اقداماتی چون پرونده

و ارسال پيامک برای ترساندن معلمان و عدم 
فقط  حضور آنان در خيابان و صف اعتراض، نه

خللی در اراده معلمان برای ادامه مبارزه ايجاد 
نکرده است بلکه تجمعات و اعتصابات سراسری 

روز گسترش بيشتری يافته  و  معلمان روزبه
. اند معلمان شهرهای جديدی به اعتراض پيوسته

نيروهای سرکوبگر رژيم اين بار نيز در چند 
در کرج .  ور شدند شهر به صفوف معلمان حمله

مزدوران حکومتی صفوف معلمان را وحشيانه 
تعدادی از معلمان مورد .  مورد يورش قراردادند

تن از  ١۵شده و بيش از  ضرب و شتم واقع
بازداشت و .  کنندگان بازداشت شدند اعتراض

اعمال خشونت عليه معلمان  در لرستان و برخی 
. های ديگر نيز پاسخ دولت به معلمان بود استان

شده است،  گونه که به تجربه ثابت اما همان
يک از اين اقدامات نتوانسته سدی در برابر  هيچ

ماهی که  ۵در فاصله .  مبارزات معلمان ايجاد کند
گذرد، اين هفتمين تجمع  از آغاز سال تحصيلی می

رغم  و اعتراض سراسری معلمان است و به
تشديد سرکوب و بازداشت و به زندان افکندن 
تعداد زيادی از معلمان مبارز و آگاه،به دنبال هر 
فراخوان شورای هماهنگی، هر بار تعداد بيشتری 

صف اعتصاب و تجمع و  از شهرها و معلمان به
افزون براين، .  اند اعتراض خيابانی پيوسته

های مستقل جديدی در برخی شهرها و  تشکل
هايی که فاقد تشکل بودند به وجود آمده و به  استان

ترديدی در اين .  اند شورای هماهنگی پيوسته
مسئله وجود ندارد که اگر دولت همچنان به 

کجی عليه معلمان ادامه دهد، اگر مطالبات  دهن
ها  اتفاق آن به قريب صدها هزار معلم که اکثريت

کنند، برآورده  زيرخط فقر زندگی می
گونه که شورای هماهنگی نيز در  نشود،همان

بهمن يادآوری  ٣٠قطعنامه پايانی تجمع شنبه 
نموده است،  معلمان نيز به مبارزات و 
اعتراضات خويش در اشکال گوناگون و ابعادی 

 .تر ادامه خواهند داد گسترده
رغم تجمعات و اعتصابات معلمان در چندين  علی

نوبت و درصدها شهر و منطقه و روستا در 
ويژه  سرتاسر کشور حول چند خواست اصلی به

 بندی تا ذبح آن در سالخی رئيسی  بندی رتبه از  سرهم
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٣از صفحه   

 بندی تا ذبح آن در سالخی رئيسی  بندی رتبه از  سرهم

تاريخ سوم بهمن اعالم کرد؛ درحال حاضر برای 
اعتباری  ١۴٠٠بندی در سال  اجرای طرح رتبه

ميليارد تومان در قانون  ۵٠٠هزار و  ١٢بر  بالغ
شده  بودجه از ابتدای مهر تا پايان سال مشخص

وی اضافه کرد که برای اجرای طرح .  است
بندی در اليحه بودجه سال آينده اعتباری  رتبه
در همين .  شده است هزار ميليارد تعيين ٢۵بر  بالغ

حال رضا حاجی پور سخنگوی کميسيون آموزش 
، تحقيقات و فناوری مجلس اعالم کرد اليحه 

رغم فرازوفرودهای فراوان  بندی علی رتبه

وی .  زودی در مسير اجرا قرار خواهد گرفت به
ای در بطن  گفت برای حل اين مشکل، کميته

شده و جلسات  کميسيون آموزش مجلس تشکيل
وپرورش و ساير  متعددی را با وزارت آموزش

او همچنين .نهادهای مسئول برگزار نموده است
برخالف دولت قبلی که حتی بودجه الزم را :گفت

برای اجرای اين قانون تخصيص نداده بود، 
١٢دولت جديد با تخصيص  هزار ميليارد ۵

هزار ميليارد ٢۵ماه سال جاری و ۶تومان برای 
، نشان داده که برای ١۴٠١تومان برای سال 

پاسخگويی به مطالبات معلمان جدی است و 
خبر "  بهترين تصميم به نفع معلمان"سرانجام از 

خوشبختانه بعد از بحث و :داد و چنين گفت
نظرهای فراوان، دولت نيز آماده همکاری و  تبادل

بعد از .  بندی است مساعدت برای اجرای رتبه
جلساتی که ميان نمايندگان کميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس، ديوان محاسبات، سازمان امور 

وبودجه،  اداری و استخدامی، سازمان برنامه
وپرورش و شورای نگهبان  وزارت آموزش

زودی بهترين تصميم به  درحال برگزاری است به
 .نفع معلمان اتخاذ خواهد شد

ها، يوسف نوری  درست در بحبوحه همين وعده
وپرورش در کمال وقاحت و  وزير آموزش

گستاخانه ضمن تهديد و ارعاب معلمان اعالم 
. بندی معلمان برای سال آينده بوده است کرد، رتبه

فقط با معلمان و  وپرورش نه رئيس آموزش
ها غريبه و مخالف بود، بلکه عليه  مطالبات آن

آميز و اعتراضات معلمان نيز  تجمعات مسالمت
رئيس کميسيون  به گفته موسوی نايب.  هشدار داد

ای  آموزش، تحقيقات و فناوری مجلس، در جلسه
که در اين کميسيون برای رسيدگی به اليحه 

بندی و رفع ابهامات شورای نگهبان برگزار  رتبه
وپرورش  شد و يوسف نوری وزير آموزش

شده و  عنوان مهمان اصلی به اين جلسه دعوت به
ً در اين جلسه  حضور وی الزامی بود، اساسا

که وزير  بدين ترتيب درحالی.  شرکت نکرد

بندی  وپرورش پرونده اجرای طرح  رتبه آموزش
های  بست،از مجلس حرف در سال جاری را می

کميسيون تلفيق مجلس .  شد متناقضی شنيده می
هزار ميليارد تومانی برای  ٢۵اعالم کرد اعتبار 
به  ١۴٠١بندی معلمان در سال  اجرای طرح رتبه

. يافته است هزار ميليارد تومان افزايش ۴٠
پوشيده نبود که اين وعده قالبی اساساً برای فريب 

شد که حضور  و خاموشی معلمانی عنوان می
ها  ها در کف خيابان در دل حکومتی متشکل آن

 . هراس انداخته بود 
به "  زمان زيادی نگذشت که تصميم دولت  مدت

ای   رئيسی سالخ در نامه.  اعالم شد"  نفع معلمان
به قاليباف رئيس مجلس آخرين تير را بر شقيقه 

ابراهيم رئيسی در .بندی شليک کرد طرح رتبه
بهمن به قاليباف اعالم  ٢٣نامه رسمی مورخ 

بينی منابع  کرد، به علت کسری بودجه و عدم پيش
برای اجرای اليحه  ١۴٠٠در قانون بودجه

بندی معلمان، جلسه هيئت دولت موضوع را  رتبه
بدين ترتيب رئيسی .  بررسی و با آن مخالفت کرد

بندی با هر ميزان  هرگونه احتمال اجرای رتبه
کلی منتفی  بودجه اختصاصی در سال جاری را به

اعالم کرد و به هرگونه سؤال و ابهامی در اين 
 .مورد پايان داد

های معلمان زحمتکش و  اعتنايی به خواست بی
پاسخ  ها بدون شک بی يک سال مبارزه فشرده آن

تبانی و بندوبست آشکار کابينه .  نخواهد ماند

رئيسی با مجلس و شورای نگهبان عليه معلمان و 
بار ديگر ثابت کرد که اين  ها يک حقوق آن

اجرای .  اند ها نيز نه با معلم که عليه معلم ارگان
کلی  فقط برای سال جاری به بندی نه طرح رتبه

منتفی شد، بلکه ابهامات فراوانی در مورداجرای 
نيز وجود دارد )    ١۴٠١(آن در سال آينده

ای برای اجرای آن  که هنوز حتی بودجه نحوی به
های قالبی و  وعده.  اختصاص نيافته است

توخالی، دروغ و نيرنگ و رياکاری مقامات و 
ازپيش خشمگين  های دولتی معلمان را بيش ارگان

هر وعده که "  شعار هميشگی آنان .  ساخته است
هر نکته که گفتند غلط   -دادند به ما باد هوا بود

بار ديگر صحت خود را به  يک"  بود و ريا بود
 .اثبات رساند

اگر سرکوب و بازداشت و اعمال قهر و خشونت  
عليه معلمان را که پيوسته فزونی يافته به موارد 

خوبی درميابيم که هيچ راهی  فوق اضافه کنيم به
ها باقی  های مستقل آن پيش پای معلمان و تشکل

نمانده است جز اينکه توده بيشتری از معلمان را 

بسيج کنند و به صحنه مبارزه بکشانند و 
مبارزات يک سال .  مبارزات خود را تشديد کنند

اخير معلمان و کم و  کيف حضور معلمان در 
تجمعات و اعتصابات سراسری نيز تأييدکننده 

همين روند را با جديت و .  همين روند است
حمايت از انواع  .پشتکار بيشتری بايد دنبال کرد

ها و  معلمان غيررسمی در مواضع و بيانه
درستی  های رسمی شورای هماهنگی به قطعنامه
تالش برای جلب حمايت .تر شده است پررنگ

. ها نيز بيشتر شده است دانش آموزان و والدين آن
های زيادی برای  جلب حمايت کارگران  کوشش

ها نيز   های مستقل آن و بازنشستگان و تشکل
ها مثبت و  گرچه همه اين پديده.  آمده است عمل به

ها  اند و هستند اما در اين زمينه ضروری بوده
شعارها و .  هنوز بايد کار بيشتری انجام شود

های برخاسته از دل مبارزات معلمان،  خواست
ويژه  های مستقل معلمان به حفظ استقالل تشکل

های صنفی فرهنگيان   شورای هماهنگی تشکل
دهنده رشد آگاهی و تکامل مبارزات  همگی نشان

شورای .  های مستقل آنان است معلمان و تشکل
 ٣٠هماهنگی در قطعنامه پايانی تجمع روز شنبه 

اگر قانون "بار ديگر هشدار داد؛ ١۴٠٠بهمن 
سازی حقوق  مديريت خدمات کشوری و همسان

بندی  بازنشستگان اجرا نگردد،اگر اليحه رتبه
 ١۴٠٠مطابق با خواسته اکثريت معلمان در سال 

عملياتی نشود و بودجه آن برای سال آينده 
مشخص و معين نگردد،اگر دولت و مجلس به 

های غارتگرانه برای صندوق ذخيره  دنبال برنامه
فرهنگيان باشند و مالکيت معلمان به صندوق را 
نپذيرند،اگر امنيت شغلی نيروهای غيررسمی، 
خريد خدماتی و خدمتگزاران تأمين نگردد و 

پرداخت نشود،اگر  ١۴٠٠پاداش بازنشستگان 
های پولی سازی ادامه يابد و  همچنان سياست

آموزان باشد  دست حاکميت در جيب والدين دانش
آموزان تأمين نگردد،اگر معلمان  و حقوق دانش

زندانی آزاد نشده و معلمان اخراجی بر سرکار 
خود برنگردند و احکام صادرشده عليه معلمان 
لغو نگردد و احضار فعاالن صنفی و 

ها ادامه داشته باشد، شورای  سازی پرونده
های صنفی فرهنگيان ايران  هماهنگی تشکل

اعتراضات خود را به اشکال متفاوت و 
 ."تر ادامه خواهد داد گسترده

تر است که  بدين اعتبار از روز هم روشن
بندی و ذبح  بندی کنندگان طرح رتبه سرهم

کنندگان آن، بايد منتظر امواج بلندتری از 
اعتراضات خيابانی و اعتصابات سراسری 

بر يکی از پالکاردهای تجمع .  معلمان باشند
شده  بهمن نوشته ٣٠معلمان در روز شنبه 

رئيسی، قاليباف اين آخرين پيام است، :"بود
 ".نهضت فرهنگيان آماده قيام است
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 برخورداری از مسکن مناسب حق همگان است

يک چهارم جمعيت ايران در حاشيه زندگی 
تورم "که  چنين با بيان اين او هم".  کند می

درصد است و ميزان  ۵٠اجاره بهای مسکن 
هزار در دهه   ٩٠٠ساخت واحد مسکونی از 

هزار واحد شهری و  ٢٠٠به کمتر از  ٨٠
"، گفت"روستايی رسيده است طبق آمار : 

شش و نيم ميليون  ٩۵سرشماری سال 
 ".خانوار مستاجر داريم

البته آمارهای متفاوتی از جمعيت 
نشين، تعداد خانوارهای مستاجر و نيز  حاشيه

تورم بخش مسکن از سوی مراکز آماری 
دولتی و يا مقامات حکومت منتشر شده 

آبان تعداد  ٩حتا خود وی نيز .  است
را بيش  ٩۵نشين در سال  خانوارهای اجاره

هزار خانوار اعالم  ٧۵٠ميليون و  ۶از 
ی محمودزاده معاون وزير  گفته به.  کرده بود

 ٨راه و شهرسازی در کابينه روحانی حدود 
ميليون و پانصد هزار خانوار مستاجر در 

). ١۴٠٠تيرماه  ۵(کشور وجود دارد 
کيانپور عضو کميسيون عمران مجلس 
اسالمی نيز اخيرا در گفتگو با خبرگزاری 

وابسته به سپاه پاسداران خانوارهای "  تسنيم"
 .درصد اعالم کرده بود ٣٧نشين را  اجاره

نکته مهم اين است که در اثر گسترش فقر و 
ناچيزتر شدن دستمزد و حقوق کارگران و 
زحمتکشان، سال به سال هم بر تعداد 

شود، هم بر تعداد  مستاجران افزوده می
نشينان و هم بر تعداد بدمسکنان در  حاشيه

 .ی شهر و روستا محدوده
گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا در حالی  به

درصد  ۴٢در شهر تهران  ٩٨که در سال 
يعنی  ١۴٠٠مردم مستاجر بودند، در سال 

طی تنها دو سال تعداد مستاجران از تعداد 
درصد  ۵٠مالکان بيشتر شده و به باالی 

براساس آمارهای رسمی .  رسيده است
 ٣تاکنون  ۶۵جمعيت مستاجران از سال 

از کل جمعيت  ۶۵در سال .  برابر شده است
درصد مستاجر  ١٣شهری و روستايی 

  راه"اند که براساس آمار اخير وزارت  بوده
درصد  ۴٠امروز به حدود "  و شهرسازی
 ٩۵براساس سرشماری سال .  رسيده است

جمعيت کشور توسط مرکز آمار جمهوری 
درصد از  ٣٠/  ٧اسالمی، در اين سال 

نشين بودند که نسبت به سال  خانوارها اجاره
. درصدی است ۴/  ١بيانگر افزايش   ٩٠

آور بهای  موج شديد تورم و افزايش سرسام
مسکن و اجاره مسکن، گسترش فقر و 
کاهش قدرت خريد مردم باعث شده است که 

ها با  نشين های اخير بر تعداد اجاره در سال
هم .  سرعتی بيش از گذشته افزوده شود

اکنون بهای مسکن به قدری افزايش يافته که 
های  خريد خانه برای جوانانی که در سال

اند، به يک رويا  اخير وارد بازار کار شده
رکود در بازار مسکن بيش .  بدل گشته است

از هر چيز به دليل همين ناتوانی در خريد 
به .  مسکن و در نتيجه کاهش تقاضا است

 ٩٢گزارش خبرگزاری ايرنا تا قبل از سال 
هزار واحد مسکونی  ۶٠٠ساالنه بيش از 

های بعد  شد که اين رقم در سال ساخته می
هزار واحد رسيده  ٣۵٠کاهش يافته و به 

 .است
های اخير  نشينان در سال افزايش تعداد اجاره

همراه با افزايش شديد سهم مسکن در سبد 
تنها در سال .  های خانوار بوده است هزينه

 ۵١/  ٢گذشته ميزان اجاره بها در تهران 
درصد  ۵۴/  ٢درصد و در کل کشور 

اين افزايش اجاره بها در . افزايش داشته است
ست که کابينه روحانی با صدور  حالی

درصد  ٢۵ای حداکثر افزايش بها را  بخشنامه
درصد در شهرهای بزرگ و  ٢٠در تهران، 

درصد در ديگر شهرها اعالم کرده بود،  ١۵
اما به اعتراف خبرگزاری ايرنا در برخی از 

ها ميزان اجاره را تا  خانه موارد صاحب
 .اند درصد افزايش داده ١٠٠

 ٩٠های مرکز آمار، سال  طبق گزارش
 ٣٣/  ۴هزينه مسکن يک خانوار شهری 

های يک خانوار بوده  درصد از سبد هزينه
درصد و در سال  ۴٧به  ٩٩که در سال 

گزارش  به.  درصد رسيده است ۶٠به  ١۴٠٠
در حالی )  ١۴٠٠آذر  ٧(روزنامه همشهری 

که ميانگين سهم هزينه مسکن در سبد 
طور  های يک خانوار در جهان به هزينه

شود، در ايران  درصد برآورد می ١٨متوسط 
سهم هزينه مسکن در سبد خانوارهای شهری 

به گزارش .  درصد رسيده است ٧٠تا  ۶٠به 
اين روزنامه سهم هزينه مسکن برای يک 

ساعت کار  ١۶خانوار شهری معادل دستمزد 
روزانه است، به عبارت ديگر يک 
سرپرست خانوار ماهانه بايد معادل دو برابر 
حداقل دستمزد مصوب قانون کار را برای 

 . تامين مسکن هزينه کند
نيز در گزارشی به "  دنيای اقتصاد"روزنامه 

هزينه اجاره "که  آذرماه با بيان اين ٢١تاريخ 
" به ابرهزينه بودجه خانوار تبديل شده

"نوشت های  سهم مسکن در سبد هزينه: 
مصرفی خانوارهای ايرانی به رقم 

به گزارش اين روزنامه ".  ای رسيد سابقه بی
سهم هزينه مسکن در سبد  ٨۴در سال 

درصد بود که در سال  ٢٨های خانوار  هزينه
 ٣۴به  ٩۵درصد، در سال  ٣٣به  ٩٠

درصد  ۴٣به  ٩٩درصد و باالخره در سال 
در "به گزارش اين روزنامه .  افزايش يافت
درصد هزينه  ۶٠بها بيش از  تهران اجاره

جمعيت زيرخط فقر "و " بلعد خانوارها را می

به  ٩٨مسکن در شهرهای ايران طی سال 
 ".دهک رسيد ۴بيش از 
ی اين موارد بايد اين موضوع را نيز  به همه

آور بهای  اضافه کرد که افزايش سرسام
اجاره، بسياری از خانوارها را مجبور به 

تر، با  تر، قديمی هايی کوچک اجاره خانه
امکانات کمتر و  يا پناه بردن به حاشيه 

 .شهرها کرده است
فر عضو انجمن آمايش  ی محبوب گفته به

 ٩۶در سال ) "٩٩خرداد  ۴(سرزمين ايران 
درصد از جمعيت شهری ايران  ۴٠حدود 
نشين و بدمسکن بودند اما امروز پس  حاشيه

سال همزمان با تورم و گرانی در بخش  ٣از 
مسکن، افزايش اجاره بها و غيره، ميزان 

درصد رسيده  ۴۵نشينی در کشور به  حاشيه
درصد را نسبت به  ۴۵اگر اين .  است

ميليون نفری ايران حساب کنيم،  ٨۵جمعيت 
نشين و  ميليون نفر حاشيه ٣٨امروز بيش از 

 ١٩حدود  ٩٧در سال .  بد مسکن هستند
ميليون نفر از ايرانيان در سه هزار منطقه 

نشينی سکونت داشتند، اما امروز بعد  حاشيه
های مالی  از دو سال همزمان با تشديد بحران

 ٣٨و اقتصادی در کشور، اين جمعيت به 
ميليون نفر رسيده که اين خبر از وقوع 

های اجتماعی و تبعيض در داخل  نابرابری
ی  گفته به".  دهد می سيستم اقتصادی کشور

 ٧درصد از حاشيه نشينان يعنی  ٢٠وی 
ميليون و ششصدهزار نفر در حاشيه 

 .کنند ها زندگی می گورستان
ابوالفضل ابوترابی عضو کميسيون امور 
داخلی کشور و شوراها در مجلس اسالمی، 

نشين  ميليون حاشيه ٣٨ضمن تاييد وجود 
ها از  نشين شود که برخی از حاشيه مدعی می

براساس !!  امکانات شهری برخوردارند
برخی آمارهای دولتی تنها در حاشيه شهر 

کنند و بيش  ميليون نفر زندگی می ۴تهران 
درصد از مردم استان تهران  ٣٠از 

سيستان و بلوچستان يکی .  نشين هستند حاشيه
نشينی  ست که ميزان حاشيه هايی از استان

تنها .  نسبت به جمعيت استان بسيار باال است
شهر اين استان بيش از يک ميليون نفر  ۴در 

درصد از جمعيت  ۶٣.  نشين هستند حاشيه
چابهار و نيمی از جمعيت زاهدان مرکز 

های  گاه استان، در حاشيه شهر و يا سکونت
 .کنند غيررسمی نابسامان زندگی می

ها با  يکی از استان)  رضوی(استان خراسان 
تنها .  نشين است جمعيت بسيار زياد حاشيه

هزار  ٣٠٠شهر مشهد يک ميليون و 
خوزستان نيز بعد از .  نشين دارد حاشيه

دومين استان از نظر )  رضوی(خراسان 
های غير رسمی است و  گاه وسعت سکونت

. هزار حاشيه نشين دارد ٨۵٠در مجموع 
نشين شهر اهواز بين  تنها جمعيت حاشيه

 .شود هزار نفر برآورد می ۵٠٠تا  ۴٠٠
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بايد توجه داشت که اين آمارها، عموما 
های دولتی يا  آمارهايی هستند که ارگان

اند و آمار  مقامات دولتی بر زبان آورده
برای .  تواند از اين هم بيشتر باشد واقعی می

نمونه در حالی که آمارهای رسمی حکايت 
هزار نفر در حاشيه شهر  ٧٠از سکونت 

کرمان دارند، کارشناسان مستقل اين رقم را 
دانند و حتا برخی معتقدند که  دو برابر می
نشينان کرمان که از خدمات  تعداد حاشيه

هزار نفر  ٢٠٠اند بيش از  بهره شهری بی
 .است

های کشور  نشينی در تمامی استان حاشيه
های  وجود دارد و کم و بيش تمامی استان

يک سوم جمعيت .  کشور درگير آن هستند
چون  های البرز، و شهرهايی هم استان

همدان، قزوين، اروميه، کرمانشاه و بجنورد 
نشين  جمعيت حاشيه.  نشين هستند حاشيه

شهرهای ياسوج و بندرعباس حدود نيمی از 
يک سوم جمعيت .  جمعيت اين شهرهاست

استان کردستان و نيمی از جمعيت شهرهای 
جمعيت .  نشين هستند اين استان حاشيه

نشين شهر اصفهان براساس آمارهای  حاشيه
جمعيت .  هزار نفر است ۵٠٠رسمی حدود 

نشين استان گلستان براساس اعالم  حاشيه
سال اخير بيش از  ١٠استانداری در طول 

تمامی .  درصد افزايش يافته است ۴٠٠
چون تبريز و  شهرهای بزرگ کشور هم

شيراز و حتا شهرهای متوسط و کوچک با 
نشينی بخشی از جمعيت شهری  مساله حاشيه
 . روبرو هستند

نشينی و  ايران امروز نه تنها با معضل حاشيه
خانمانی يکی  بد مسکنی روبروست بلکه بی

. ديگر از نتايج وضعيت کنونی مسکن است
کارتن خوابی اتوبوس خوابی، گورخوابی، 

خوابی و ماشين  پشت بام خوابی، کوره
خوابی از ديگر مظاهر اين وضعيت وخيم 

عنوان دولت هستند و جمهوری اسالمی به 
حاکم در  ايران نه تنها هيچ اقدامی برای حل 

اش  های معضل مسکن انجام نداده و تمامی وعده
اند، بلکه  ها دروغ از آب درآمده مانند ديگر وعده

نتيجه حاکميت جمهوری اسالمی در عمل چيزی 
تر شدن معضل مسکن و  نبوده است جز بزرگ

محروم شدن بخش بسيار بزرگی از کارگران، 
معلمان، بازنشستگان و غيره از يک مسکن 

 .مناسب، يعنی از يکی از حقوق مسلم خود
ی حسن روحانی وعده ساخت  برای نمونه کابينه

هزار نفر  ۵٠٠ميليون و  ٢مسکن ملی را داد که 
برای آن تقاضا دادند اما در عمل هيچ اقدامی 

در رابطه با مسکن مهر نيز .  صورت نگرفت
هزار واحد  ۴٠٠کابينه روحانی قرار بود 

مسکونی را آماده و تحويل متقاضيان کند که به 
های دولتی با پايان کار کابينه  اعتراف رسانه

درصد پيشرفت فيزيکی  ۶روحانی اين طرح تنها 
 .داشت

تفاوتی جمهوری اسالمی نسبت به  بی
مسکنان يک نمونه فاحش از  سرنوشت بی

مسئوليتی جمهوری اسالمی نسبت به حق  بی
. هر انسان برای داشتن مسکن مناسب است

خانمانانی که از داشتن سرپناهی برای  بی
درامان ماندن از سرما و گرما محروم 

 .هستند
در گزارشی )  بهمن ٢۶(روزنامه شهروند 

خواب در  زن کارتن ٢٧٠٠از وجود تنها 
شهر اهواز خبر داده است، در شهری که 

پناه تنها يک  برای اين زنان درمانده و بی
تخت وجود دارد  ٧مرکز نگهداری آن هم با 

خانمانان که مناسبات اقتصادی و  و اين بی
ها را به اين ورطه کشانده است،  اجتماعی آن

درجه اهواز را  ۵٠مجبورند هم گرمای 
 . های سرد زمستانی را تحمل کنند و هم شب

البته اين معضل مختص شهر اهواز نيست، 
ها و افزايش  خواب در همه جا شاهد کارتن

 .ها هستيم تعداد آن
اما جمهوری اسالمی به جای حل معضل و 

ديدگان که قربانی مناسبات  کمک به اين آسيب
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حتا فرهنگی 

ها،  ناميدن آن"  متجاهر"اند، با  حاکم شده
. کند خالی می ی خود شانه شرمانه از وظيفه بی

قربانيان نظم حاکم به جای حمايت، روانه 
شوند که از زندان  زندان و يا مراکزی می
 .فقط نام زندان را کم دارند

داشتن مسکن مناسب يک حق است، حق 
ها و تامين مسکن مناسب برای  تمامی انسان

تمامی افراد جامعه يکی از وظايف دولت 
اما جمهوری اسالمی به موشک و .  است

ی  برنامه اتمی و جنگ و خونريزی عالقه
بيشتری دارد، جمهوری اسالمی برای بقا به 
مزدور مسلح و اطالعاتی و مبلغان مذهبی 

های اين مزدوران  احتياج دارد و بايد هزينه
مقامات دزد  .خور و شياد را بدهد مفت

چنين اشتهای  جمهوری اسالمی هم
ناپذيری در چپاول مردم و به جيب  سيری

برای همين است .  ها را دارند زدن ثروت آن
که ديگر پولی برای اموری که به مردم 

چون تامين مسکن، بهداشت  مربوط است هم
و درمان، آموزش و ديگر نيازهای انسانی 

ماند و تمامی حقايق و وقايع اين  باقی نمی
دهد که سال از پی سال بدتر  ها نشان می سال

 .خواهد شد
تا زمانی که جمهوری اسالمی بر سرير 
. قدرت است اين وضعيت ادامه خواهد داشت

تنها با برقراری حکومت شورايی کارگران 
توان به تحقق حق هر  و زحمتکشان می

انسانی برای داشتن مسکنی مناسب تحقق 
از جمله وظايف حکومت شورايی .  بخشيد

کارگران و زحمتکشان اين است که با 
اجرای يک برنامه همه جانبه و طوالنی 
مدت برای توليد انبوه مسکن، نياز به مسکن 

اما در .  تمامی آحاد جامعه را برطرف سازد
عين حال و تا تحقق آن، حکومت شورايی 

ها را متناسب  کارگران و زحمتکشان اجاره
با سطح دستمزد کارگران تعيين خواهد کرد 

منظور کاهش هر چه بيشتر بار  و به
های مسکن، بخشی از هزينه مسکن  هزينه

کارگران و زحمتکشان، از سوی دولت 
 .شود عنوان سوبسيد پرداخت می به
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 الميه ی شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيستعا
 

 مارس روز جهانی زن   ٨به مناسبت 
  
 
 

نظام سرمايه  ساسی  ستم برزنان و اعمال ستم بر اساس جنسيت در زندگی فردی و اجتماعی،  يک رکن ا !  جهان است   موجود تبعيض جنسيتی و نابرابری هنوز سيمای نظم  
هرچند سرمايه داری مبتکرانقياد زنان نيست و فرودستی زنان به شيوه های مختلف در تمام جوامع طبقاتی  .  داری است که نابرابری بنيادی در جامعه را باز توليد می کند 

اساس نظام و دنيای موجود  .  پيشين نيزوجود داشته است، اما سرمايه داری همواره  ستم بر زنان و مردساالری را به عناوين مختلف در جامعه باز توليد و تشديد می کند 
اين چهارچوب، منشأ  نابرابری و تبعيض از جمله ستمکشی زن در محل  .  را تبعيض و نابرابری، مالکيت خصوصی، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد تشکيل می دهد 

عليرغم اينکه در بخشی از کشورهای پيشرفته  .  مردساالری، محصول فرهنگ و قوانين ناظربراين نابرابری بنيادی است .  کار و جامعه و قانون و تفکر حاکم است 
عيت زنان بوجود آمده  موق ترجهان در قياس با کشورهای استبداد زده در نتيجه مبارزات زنان و مبارزات کارگری و سوسياليستی، تغييراتی در قوانين و تغيير نسبی در 

هشت مارس خود محصول جنبش بين المللی سوسياليستی طبقه کارگر و  .، اما تبعيض جنسيتی و ستم بر زنان دراکثرکشورهای جهان به شيوه ای زمخت نمايان است  است 
 . يک سنت مبارزاتی راديکال زنان کارگر و کمونيستی است که هنوز در مقابل واپسگرائی بورژوازی مقاومت می کند و می جنگد 

مکانات و پيشرفت  ه ا امسال در شرايطی به پيشواز روز جهانی زن می رويم که بيش ازدو سال از پاندمی کرونا می گذرد و بورژوازی جهانی عليرغم دسترسی انسان ب 
در جهانی که جان  .  و حفظ سالمتی مردم  نشان داده است    علم و تکنولوِژی در مقابله با چنين مصائبی،  بيش از هر دوره ای بی لياقتی و ناتوانی خود را در اداره جامعه 

پاندمی کرونا و بحران سرمايه داری نه تنها بيکاری و فقر گسترده تری را به طبقه  .  انسان بسادگی قربانی سود سرمايه می شود، ستم بر زنان  نمی تواند ريشه کن شود 
در خانواده و محل    آنان عليه    عليه زنان و افزايش آزار جسمی و جنسی اعمال خشونت بيشتر کارگر و مردم محروم جهان تحميل کرد، بلکه فشار ناشی از اين اوضاع به  

 . کار شده است 
اسالمی مانند جمهوری اسالمی ايران    های تی جهانی برای سود سرمايه است، اين امر در کشورهای تحت حاکميت رژيم  ر اگراعمال تبعيض جنسيتی و ستم برزنان ضرو 

اين رژيم با استفاده از مذهب به مثابه ابزار ايدئولوژيک و با بهره گيری از فرهنگ عقب افتاده مردساالرانه،  .  در قالب يک سيستم آپارتايد جنسيتی تمام عيارعمل می کند 
رستی فرزندان،  سرپ تبعيض جنسيتی و خشونت بر زنان را قانونی و نهادينه کرده است و حقوق اوليه زنان نظيرحق تشکل مستقل زنان، حق سقط جنين، حق طالق، حق  

تفکيک جنسيتی در تمام ارکان جامعه و در مؤسسات  .  از زنان  رسما سلب شده  است ...  حق وراثت، حق مسافرت،  حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصيلی و  
رژيم در حاليکه به مردان حق چند همسری اعطا می کند، با ترويج فرهنگ مرد ساالرانه و ارزش های پوسيده ارتجاعی مانند  .  آموزشی به يک اصل تبديل شده است 

کودک همسری يا تجاوز به کودکان را قانونی ميکند و  .  زن کشی، دامن می زند   -ناموس و غيرت به وقوع و افزايش خشونت و بربريت عريان همچون قتل های ناموسی  
 . ازسوی ديگر با رواج دادن صيغه به تن فروشی چهره ای قانونی می دهد 

ايرکشورهای خاورميانه  درس اسالم سياسی اکنون بعنوان يک جنبش ضد انسانی و زن ستيز فقط  در ايران نيست که زندگی ميليونها انسان را به تباهی کشانده است، بلکه   
، عقب نشينی بزرگی را به مردم  ٢٠٢١ به قدرت رساندن نيروهای مرتجع طالبان در پائيز  .  فريقا نيز زندگی زنان را با مخاطرات جدی تری روبرو کرده است آ و  

 . سالمی رابه هم گره زده است ش ا افغانستان، بويژه زنان تحميل کرده است  و بار ديگر هم سرنوشتی زنان را در ايران و افغانستان برای آزادی و برابری در مقابله با توح 
به يکی از جنبش های    هيجوقت متوقف نشد و اکنون همه اين فشار و تبعيض و سرکوب و بی حقوقی، جنبش رهايی و برابری طلبانه زنان در ايران    با اين همه و به رغم 

دولت جمهوری اسالمی از  .  راديکال و قدرتمند بر عليه کليت رژيم جمهوری اسالمی تبديل شده و در ميان مردم ايران از پشتيبانی و محبوبيت بسياری بر خوردار است 
 . می کند   اده پتانسيل قوی و راديکال جنبش زنان به خوبی اگاه است و به همين دليل از هرابزاری برای سرکوب و عقب نشينی آنان و دستاوردهای شان استف 

و  آبان    ٩٦ ديماه  بی  چه در تمامی سال های حاکميت ارتجاعی جمهوری اسالمی، مبارزات زنان آزاده ايران به اشکال مختلف تداوم داشته است، اما خيزش های انقال اگر  
 .  نشان داد که تغيير واقعی در موقعيت زنان در گرو پيشروی و عروج جنبش سوسياليستی طبقه کارگر است   ٩٨ 

آمده است،  جنبش رهايی زن تنها با گذر انقالبی از  "   شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست "از اين رو، همانگونه که در بيانيه سياسی مصوبه کنفراس استکهلم  
قعيت بهتری  مو   جمهوری اسالمی و در راستای يک افق سوسياليستی، با شرکت فعال در  يک جنبش سراسری و در همگامی با ساير جنبش های اجتماعی می تواند در 

پوشيده نيست مبارزه برای رفع  .  جنبشی که هر گونه ستم و تبعيض جنسيتی را مردود می شمارد و  عليه هر گونه نابرابری و بی عدالتی مبارزه می کند .  قرار گيرد 
يض و  استثمار  و ستم  تبع تبعيض جنسيتی نيز مانند هر جنبش مطالباتی ديگر نمی تواند با مبارزات سياسی، اجتماعی و  طبقاتی جاری در جامعه و ساير جنبش های رفع  

روشن است عين اين  .  تنها در بهم پيوستگی تمامی جنبش های سياسی و اجتماعی موجود است که افق های روشنی در برابر کليت جامعه قرار می گيرد .  همسو نگردد 
 .وضعيت برای زنان افغانستان نيز صادق است 

اهی زنان در خاورميانه از  يخو مقاومت قهرمانانه ی زنان افغانستان در تقابل با توحش اسالمی طالبان و عليه مماشات دولت های امپرياليستی، نشان می دهد که جنبش آزاد 
ی کارگران و زحمتکشان  يرو جمله در ايران و افغانستان از ظرفيت بااليی  برخوردار است و همراه با جنبش کارگری و ديگر جنبش های آزاديخوانه با به ميدان آمدن  ن 

 .  می تواند چشم انداز آينده ای روشن، آينده ای عاری از ستم و تبعيض و نابرابری را برای زنان امکان پذير نمايد 
تبعيض و    رفع حضور زنان در صفوف اول تظاهرات و اعتراضات ماه های اخير معلمان و بازنشستگان، نشان از پتانسيل عظيم جنبش برابری طلبانه آنان برای  

 . هم اکنون، جامعه ی ايران آبستن حوادث مهمی است وفعالين جنبش برابر طلبی زنان بدون شک در صف اول اين مبارزات خواهند بود . نابرابری در جامعه ايران است 
و    ده مارس روز جهانی زن، همبستگی با مبارزات زنان در اقصی نقاط جهان به وظيفه اردوی سوسياليستی  و برابری طلبی در ايران و جهان تبديل ش   ٨ در آستانه  

 . ضرورت حمايت و پشتيبانی همه جانبه از اين مبارزات را صد چندان ضروری کرده است 
مارس به مبارزه    ٨ شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ، همه ی زنان و مردان آزاديخواه و برابری طلب، همه احزاب و جريانهای چپ و کمونيست را در روز  

 . ی پيگيرعليه جمهوری اسالمی و رفع تبعيض و نابرابری و يک رهايی سوسياليستی فرا می خواند 
 

 !زنده باد جنبش برابری طلبانه و سوسياليستی زنان 
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 
 1400بهمن    30—2022فوريه  19  

 
 .و هسته اقليت ) اقليت (حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاها 
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 شورای همکاری نيروهای چپ و  اعالميه    
 ١۴٠١کمونيست درباره تعيين حداقل دستمزد سال 

 
 

 !مبارزه برای افزايش دستمزدها، امری است حياتی و تعطيل ناپذير
 
 
متشکل از نمايندگان دولت، کارفرماها و عناصر وابسته به نهادهای حکومتی در تشکل های فرمايشی و ضد کارگری دست ساز  »شورای عالی کار «

ه به صالح ه کرژيم ، در دو ماهه پايانی هر سال بدون  توجه به نيازها و مطالبات واقعی کارگران که درطول سال فرياد زده اند، رقمی را بر مبنای انچ
 .ندحاکميت و به نفع مافيای قدرت و سرمايه داران است و قبال حد و اندازه آن تعيين شده است، بعنوان حداقل دستمزد سال پيش رو اعالم ميکن

با محاسبۀ اين دو عامل، .  طبق تصميم اين ارگان ضد کارگری، تعيين اين حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم  و سبد هزينۀ معيشت زندگی يک خانوار است
۴سقف حداقل مزد ماهيانه کارگران حدود  ميليون تومان در نظر گرفته شده است که اگر مبلغی همچون حق مسکن، بُن خوارو بار و پايۀ سنوات هم به ۵

شورای عالی  ، ولیميليون  می باشد ١٢اين در شرايطی است  که  خط فقرواقعی بيشتراز .ميليون تومان در ماه ميشود ۵آن اضافه شود نهايتا در حدود 
 .کار وقيحانه نرخی را که چند برابر زير خط فقر ميدانی است بعنوان خط فقر اعالم کرده است

درصدی احتمال ميرود که  ۵٠درصد در نوسان بوده است و برای سال آينده نرخ تورمی  ۴۵تا  ۴٠نرخ تورم در سال جاری طبق گفته بانک مرکزی بين 
ميليون تومانی است  ١٢اين حداقل دستمزد که کمتر از يک دوم خط فقر  ،درصدی قيمت مواد خوراکی در کنار هزينۀ سرسام آورمسکن ۶٠با افزايش 

 . قادر نخواهد بود که حتی نصف هزينه های زندگی يک خانواده سه نفره را پوشش دهد
با توجه به ،ميليونی کشور در فقر مطلق زندگی ميکردند  ٨۴ميليون نفر از جمعيت  ٢۶بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سال گذشته 

ميليون نفر افزايش  ٣۵الی  ٣٠خروج بيش ازدوميليون نفر از بازار کار بواسطه شيوع مجدد کرونا ،برآورد ميشود که جمعيت زير فقر مطلق به 
 ..ميليون کارگر فاقد بيمه های اجتماعی و درمانی می باشند ٧عالوه براين گفته می شود که نزديک به .يابد

ميليون نفر از جمعيت کشور نياز به کمک ۴٠اخيرامحسن حاجی بابايی رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی رژيم  گفته است که حدود 
 .فوری و آنی دارند

تعيين و اعالم می شود، دربهترين حالت تنها شامل  بخش "  شورای عالی کار"افزايش دستمزد چندين برابر زيرخط فقر، که هرساله توسط با اين حال 
کارگران کارگاه هائی که تعداد آنها نزديک به يک ميليون است و صد ها    اکثريت عظيم.  محدودی ازکل شاغلين دربخش عمومی وخصوصی ميشود

يت  مولهزارکارگر پاره وقت و زنان و کودکانی که به توليد خانگی محصوالت فرعی وهزاران حاشيه نشين شهرها با دستمزد بسيار ناچيزمشغولند، ازش
 .حداقل دستمزد ناچيزنيزخارج هستند، ضد کارگری ،واز " قانون کار"همين

 
اش را از ته رژيم سرمايه داری اسالمی با تمام اهرم های حقوقی، قانونی و انتظامی اش و با تمام قوايش تالش دارد هزينۀ سنگين تورم و اقتصاد ورشکس

 . سفرۀ کارگران تامين کند تا سودآوری مافيای در قدرت و کارفرماهای دزد و فاسدش را همچنان محفوظ نگاه دارد
ر ی داکنون که بسياری از کارگران و زحمتکشان به اعتصاب، تظاهرات و اجتماعات اعتراضی  مشغولند، بيش از هر زمانی به همبستگی و بسيج طبقات

رژيم ضد انسانی جمهوری اسالمی ثابت کرده است که يار و غار سرمايه داران و دزدان است و برای حفظ سلطۀ اين .  صحنۀ نبرد نياز هست
رگری کا استثمارگران از هيچ جنايتی دريغ نخواهد کرد و تضمين کمترين مطالبۀ اقتصادی، فقط با سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار دولتی

 .شورايی متحقق خواهد شد
تا زمانيکه .  تشکالت دست نشانده و سرسپردۀ رژيم هم نه نمايندۀ کارگران بلکه کارچاق کن سرمايه داران و ابزاِر مهاِر جنبش انقالبی کارگران هستند

اهد خو سرنوشت کار و زندگی  کارگران بدست خود و نماينده های  انتخابی شان رقم زده نشود ، در بر همين پاشنۀ جرم وجنايت سرمايه داری اسالمی
 .چرخيد

 
وحاکميت کارگران بر سرنوشت خويش وسرنگونی حاکميت سرمايه عليه  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست همراه با طبقه کارگر تا تحقق رفاه

 .کند جمهوری اسالمی و قوانين ضد کارگری اش مبارزه می
محسوب می شود و به هيچ وجه تعطيل    مبارزه برای افزايش دستمزد يکی از اوليه ترين ومهمترين واساسی ترين مبارزه کارگران عليه سرمايه

بر اين نکته تاکيد ...  مايت ازحداقل دستمزد ماهانه پيشنهادی در بيانيۀ تشکالت مستقل کارگری و بازنشستگان و معلمان و حما ضمن .  بردارنبوده و نيست
دمی کنيم  که  ا های  تنها و تنها به عهده تشکل اين تناسب براساس ملزومات رفاه مکفی در زندگی کارگری تعيين شود وصالحيت تشخيص دستمزدها 

 . های زرد تشکل  دار يا های دست ساز حاکميت سرمايه مبارز و مستقل و سراسری کارگران است نه تشکل
 

 
 

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

 
 ١۴٠٠ بهمن ٢۵ - ٢٠٢٢فوريه  ١۴

 
 

 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری
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بدهی، به ]  شرکت وابسته به هولدينگ ياس[
اصال پروژه ها مال .  پروژه ها داده ای

] وابسته به بنياد تعاون سپاه[ياس ]  هولدينگ[
قاليباف گفت اسم اين ها را نيار، ريخت .  نيست

 " بهم
دمحم علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران نيز 
با تاييد اين ماجرا می گويد، قاليباف به دليل امضا 

". به شدت ناراحت است"نشدن همين تفاهم نامه 
نمی دانم "می گفت اگر اين تفاهم نامه امضا نشود 

فرمانده وقت ."  بايد چه خاکی بر سر می کرديم
سپاه، در بخش ديگری می گويد، قاسم سليمانی 

معاون اقتصادی [نسبت به برخورد شما "نيز 
ياس ]  هولدينگ[و حفاظت اطالعات با ]  سپاه

گفت اين نوع .  گفت پيش آقا هم رفتم.  ناراحت بود
. گفتم قاسم، اين حرف را به من نگو...  برخوردها

مهردادی اين همه پول بيت المال ]  مسعود[آقای 
را با دستورهای الکی حيف و ميل کرده، نبايد 

 ." جوابگو باشد؟ حاليش کردم که اينطور نيست
ماجرای دزدی و فساد و اختالس در درون 

و امروز و فردا نهادهای حکومتی، امر ديروز 
و تا کنون، به دفعات هم ثابت شده که .  نيست

افشای اينگونه نوارهای محرمانه دزدی و فساد، 
هيچ تاثيری بر کاهش دزدی و اختالس نداشته و 
هرگز پای سرداران فاسد سپاه پاسداران نيز به 

 . محاکم قضايی کشيده نشده و نخواهد شد
فساد در جمهوری اسالمی امری نهادينه است و 
مجموعه ارکان نظام به کلی در فساد غوطه 

در اين ميان اما آن دسته از نهادهای .  ورند
حکومتی که زير نظر خامنه ای هستند، روشن 
است که دست شان برای دزدی و اختالس بازتر 
است و صد البته در مجموعه نهادهای وابسته به 
رهبری، دستگاه قضايی و نيروی سپاه پاسداران 

لذا، .  از جمله فاسدترين نهادهای حکومتی هستند
ً به دليل  انتشار اين نوار صوتی محرمانه صرفا
اينکه بخشی از دزدی ها و اختالس های درون 
حکومت را افشا کرده است، امر تازه و مهمی 

 .نيست
، به هنگام بررسی پرونده دزدی های ٩٧در سال 

مربوط به شهرداری تهران، قسمت هايی از اين 
نوار محرمانه به طور سربسته در رسانه های 

در آن زمان با حمايت خامنه .  داخلی مطرح شد
ای و دست و دل بازی دستگاه قضايی جمهوری 
اسالمی، پرونده دزدی و اختالس قاليباف از دور 
خارج شد و او بجای محاکمه و زندانی شدن ارتقا 
مقام يافت و يک سال بعد به رياست مجلس 

 . ارتجاع منصوب شد
آنچه اکنون به انتشار علنی اين نوار صوتی 
محرمانه اهميت بخشيده است، نه صرفا افشای 

هزار ميليارد تومانی صورت گرفته  ٨اختالس 
در بنياد تعاون سپاه پاسداران، بلکه تاکيد بر 
شرايط زمانی علنی شدن اين نوار محرمانه است 

شرايطی که هيئت حاکمه ايران .  که مهم می باشد
با يکی از بحرانی ترين دوران حيات خود مواجه 

 . است
بر کسی پوشيده نيست که مجموعه گفتگوهای 
ثبت شده در اين نوار صوتی، مربوط به يک 
جلسه محرمانه است که ميان جمعی از باالترين 
سرداران سپاه صورت گرفته و انتشار علنی آن 

به جز از طريق دسته بندی های درون سپاه 
انتشار علنی اين نوار در .  ممکن نبوده و نيست

اين برهه زمانی ، که جامعه در تب و تاب يک 
تحول اجتماعی ست، بيانگر عمق شکاف و جنگ 

اهميت بروز نزاع .  قدرت در ميان بااليی ها است
و درگيری ميان نهادهای حکومتی از آن جهت 
قابل تامل است، که بروز اين شکاف و درگيری، 
اکنون در درون سپاه پاسداران به عنوان يکی از 

سرکوبگرترين نهادهای حکومتی رخ داده است  
و اين نشان دهنده عمق شکاف و از هم گسيختگی 

اين .  جمهوری اسالمی در اين برهه زمانی است
شکاف ناشی از شرايط عينی موجود در جامعه 
است که به تاسی از رشد و ارتقاء کمی و کيفی 
مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان 
و ساير اقشار و اليه های مردم ايران تشديد شده 
و اکنون با افشای اين نوار صوتی محرمانه، ابعاد 

 . وسيعتری به خود گرفته است
پوشيده نيست، شرايط امروز جامعه، با سال های 
پيش از خيزش انقالبی توده های مردم ايران در 

در روزهای  .  به کلی متفاوت است ٩۶دی ماه 
، با ورود علنی توده های وسيع مردم ٩۶دی ماه 

ايران به مبارزات خيابانی، جامعه وارد دوران 
دورانی که توده های مردم ايران در .  نوينی شد

ابعاد ميليونی به کف خيابان ها آمدند و با شعار 
مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ بر خامنه ای و 
اصالح طلب، اصولگرا، ديگه تموم ماجرا، نشان 
دادند که خواستار سرنگونی انقالبی جمهوری 

با شروع مبارزات علنی و .  اسالمی هستند
خيابانی توده های مردم ايران، کليت جامعه از 
اشکال مبارزات قانونی عبور کرد، جامعه از 
شرايط رکود و رخوت سياسی خارج شد، عمده 
مبارزات مردم شکل فراقانونی گرفت و با ورود 
مردم به مبارزات خيابانی، دوران جديدی به نام 

با شکل گيری .  دوران انقالبی در جامعه ايجاد شد
اين دوران نوين انقالبی، اعتصابات در کارخانه 
ها گسترش يافت، مبارزات علنی توده های مردم 
در کف خيابان ها شتاب گرفت و به موازات 
گسترش اعتصابات و اعتراضات خيابانی توده 
های مردم ايران، بحران در بااليی ها نيز تشديد 

، دوران انقالبی ٩٨با قيام شکوهمند آبان .  شد
اعتالی بيشتری يافت و شرايط جامعه برای 

 .سرنگونی جمهوری اسالمی مهياتر شد
شرايطی را که اکنون کارگران و توده های مردم 
ايران در آن بسر می برند، ادامه همان شرايطی 

 ٩٨آغاز شد و در آبان  ٩۶است که از دی ماه 
گسترش مبارزات علنی .  اعتالی بيشتری يافت

معلمان در کف خيابان ها، برپايی يکشنبه های 
اعتراض توسط بازنشستگان تامين اجتماعی، 
گسترش کمی و کيفی اعتصابات کارگران در 
کارخانه های مختلف، گسترش مبارزات 
دادخواهی خانواده های جان باختگان چهار دهه 
گذشته، مفتضح شدن رژيم در تمام زمينه های 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنين شکست 
آشکار سياست های آن در عرصه های داخلی و 
خارجی، تماما شرايطی را در جامعه ايجاد کرده 
است که ديگر ادامه زندگی برای توده های مردم 
ايران به روال گذشته ناممکن و استمرار رژيم 

 . نيز به شيوه گذشته غير ممکن شده است
پوشيده نيست، وجود يک چنين شرايط انقالبی در 
جامعه، به همان نسبت که موجب تعالی مبارزات 
کارگران و توده های مردم ايران است، به همان 

ها را نيز تشديد  نسبت بحران در ميان بااليی
انتشار علنی نوار صوتی جلسه .  خواهد کرد

محرمانه فرماندهان سپاه پاسداران، آنهم در اين 
برهه زمانی، دقيقا به معنای تشديد بحران در 
ميان بااليی ها و شروع يک نزاع علنی در درون 

به خصوص که اين نزاع .  نهادهای حکومتی است
و جنگ قدرت، اکنون در درون سپاه پاسداران به 
عنوان سرکوبگرترين نهاد حکومتی به بيرون 

اهميت علنی شدن اين نوار .  درز پيدا کرده است
صوتی محرمانه آنهم در اين بازه زمانی، پيش از 
آنکه بيانگر گسترش دزدی و اختالس و فساد در 
درون نهادهای حکومتی باشد، بيانگر رشد 
شکاف و ازهم پاشيدگی درونی جمهوری اسالمی 
است، که اکنون به صورت جنگ قدرت در ميان 

 . سرداران سپاه پاسداران نمايان شده است
 ٢٨به رغم اينکه علی خامنه ای روز پنجشنبه 

بهمن، نسبت به انتشار اين فايل صوتی واکنش 
نشان داد و با دفاع از پاکدستی نهاد منتصب به 

دشمن برای دستکاری فکر "خود، مدعی شد که 
روی "  لجن پراکنی عليه ارکان انقالب"به " مردم

آورده است، اما با توجه به شرايط انقالبی موجود 
در جامعه و مجموعه واکنش های متفاوتی که بعد 
از انتشار اين نوار صوتی در درون حاکميت 
صورت گرفته است، جملگی نشان می دهند که 

به عبارت ديگر، .  اين نزاع را نقطه پايانی نيست
آنچه اکنون شاهدش هستيم، تنها گوشه ای از يک 
نزاع درونی است که در درون نهادهای حکومتی 
ايجاد شده است و در آينده ای نه چندان دور بر 
بستر گسترش مبارزات مردم شاهد تعميق 
اينگونه نزاع ها و تشديد جنگ قدرت در درون 

 . نهادهای حکومتی خواهيم بود

 تشديد بحران و شکاف در ميان بااليی ها
١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٩درصفحه   

١از صفحه   

مسئول اطالعات سپاه پاسداران در اختالس های 
 .مورد نظر اشاره شده است

در بخشی از اين فايل محرمانه، صادق ذوالقدرنيا 
می گويد، دمحم باقر قاليباف، شهردار وقت تهران، 
به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با 
شهرداری و بنياد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس 

هشت "از اين که تيم آبرومند در بنياد تعاون سپاه 
کم می آورند، قاليباف از او "  هزار ميليارد تومان

هزار ميليارد  ٨يک تفاهم نامه خواسته است که 
امضا  تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا

 . کند
تا همين جای قضيه به خوبی روشن است که 

های جعلی برای "  تفاهم نامه"امضای چنين 
سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و اختالس های 
کالن صورت گرفته در درون نهادهای حکومتی، 

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

 
https://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.aghaliyat 

 
 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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تا چه حد مسبوق به سابقه بوده است که قاليباف با 
چنين آسودگی خيال از معاون وقت اقتصادی و 
سازندگی سپاه پاسدران می خواهد جهت رفع و 

هزار ميليارد تومانی  ٨رجوع کردن اين اختالس 
 .را برايش امضا کند" تفاهم نامه"يک 

برای روشن شدن قضيه بهتر است ماجرا را از 
"زبان خود صادق ذوالقدرنيا بشنويم گفتم همه : 

قاليباف آمد جلوی .  اين کارها خالف است
مسجدی که به خانه من و خودش نزديک است و 

هم .  گفتم اين خالف است.  گفت اين را امضا کن
به ضرر تو است، هم به ضرر من است و هم به 

گفت جلسه .  من امضا نمی کنم.  ضرر جعفری
 ٨به قاليباف گفتم تو .  بعدا جلسه گذاشت.  بگذار

هزار ميليارد تومان پول را به جای اينکه به رسا 

 تشديد بحران و شکاف در ميان بااليی ها

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


