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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

ها و  طلب تاکتيک جديد سلطنت
 يک رسوايی سياسی ديگر

 
درپی  امواج مبارزات پی.دار است بحران ريشه

رسند و هر موج نوين، قدرتمندتر از  فرامی
ارتجاع با تمام قوا مقاومت .  امواج پيشين است

کند، اما اين مقاومت ارتجاع، امواج  می
بنابراين  فروکش .  خواند قدرتمندتری را فرامی

موج کنونی جنبش، برخالف پندار کسانی که 
انتظاراتی فراتر از توان آن را داشتند، هرگز به 
معنای پايان کار نيست، بلکه پيش درآمدی بر 
موج نوين قدرتمندتر و توفان سياسی 

سازمان ما از همان آغاز .  تری است سهمگين
رغم ابعاد  موج اخير جنبش تأکيد نمود که به

گسترده اين جنبش و حضور ميليونی مردم 
درصحنه مبارزه سياسی، نياز به جنبشی 

تری از مبارزه  فراگيرتر و اشکال نوين و عالی
برای سرنگونی ارتجاعی است که با تمام قوا در 

بديهی بود که صرفاً .  کند برابر مردم مقاومت می
با تظاهرات و نبردهای خيابانی، رژيمی سرتاپا 

همه، اين جنبش  بااين.  مسلح سرنگون نخواهد شد
های  قدر قدرتمند بود که بيش از تمام جنبش آن

اين امواج پياپی جنبش و هر .  پيشين دوام آورد
تر از امواج پيشين، بيانی از  موج آن،  قدرتمند

نياز عميق جامعه به دگرگونی از طريق يک 
بود،  اگر جز اين می.  انقالب اجتماعی است

رغم   رغم آماده نبودن شرايط ذهنی انقالب، به به
فقدان تشکل طبقه کارگر و عدم حضور متشکل 

های  رغم سرکوب آن برای رهبری جنبش و به
توانست از سال  وحشيانه رژيم، اين  جنبش نمی

 . تا به امروز دوام آورد ٩۶
دهد که جمهوری  اين واقعيت، آشکارا نشان می

تواند از اين بحران جان سالم به  اسالمی نمی
اما اين بحران و .  دربرد و سرنگون خواهد شد

. نياز آن به انقالب، جنبه ديگری نيز دارد
بحران، تمام مدعيان قالبی را به صحنه 

شان را به همگان نشان  اعتباری خواند، بی فرامی
از همين روست که .  کند دهد و رسوايشان می می

های بورژوائی و  جا، تمام تالش بديل تا همين
های جهانی را برای تصاحب و رهبری  قدرت

های  درپی تالش جنبش، نقش بر آب ساخته و پی
 . ها به شکست انجاميده است آن

. ماه گذشته رخ داد، نگاه کنيم ۴به آنچه در طول 
. اين جنبش، روزمره مدعيان جديدی پيدا کرد

درپی  پی.  درپی رهبران جديدی ظاهر شدند پی
ها و اتحادهای جديدی شکل گرفت، اما به  ائتالف

. گرفته بودند، ناپديد شدند همان سرعتی که شکل
يک از  در اين ميان، اما رسوايی سياسی هيچ

 غارت تتمه اموال عمومی مردم
 "مولدسازی"تحت عنوان  

 
دو ماه پس از تصميم محرمانه مقامات جمهوری اسالمی برای غارت تتمه اموال عمومی مردم، باالخره 

. بهمن ماه، خبر اين تصميم و چگونگی اتخاذ آن را منتشر کرد ٨روز شنبه "  رسانی دولت پايگاه اطالع"
نفره ، ظرف يک سال به  ٧برطبق اين خبر، کليه اموال غيرمنقول مازاد دولتی با تصميم يک هيات 

اعضای اين هيئت و مجريان مصوبات آن نيز از هرگونه تعقيب قضايی، مصون .  فروش خواهد رسيد
 .اعالم شدند

اسخ پ"سازی با تيتر  زاده رئيس سازمان خصوصی وگوی انحصاری با حسين قربان زمان در گفت هم
، تالش کرد تا "های دولت سازی به ابهامات درباره مصوبه مولدسازی دارايی رئيس سازمان خصوصی

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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طی روزها و هفته های اخير، توسط تعدادی از 
زندانيان سياسی زن، نامه ها و گزارش های 
تکان دهنده ای از وضعيت مرگبار حاکم بر 
زندان های جمهوری اسالمی به بيرون از زندان 

. ارسال و در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند
مضمون اصلی همه اين گزارش ها، روايت های 
تکان دهنده ای از شکنجه و آزار سيستماتيک 
زندانيان سياسی و غير سياسی توسط بازجويان و 
زندانبانان آدمکش جمهوری اسالمی است که به 
روشنی وضعيت نفس گير زندانيان زن را در 
زندان های مختلف جمهوری اسالمی بازتاب می 

 . دهند
اولين نکته ای که در گزارش های اخير وجود 
دارد و بايد بدان توجه کرد، اسامی روايت 
کنندگان است که جملگی از زندانيان سياسی زن 

زنانی که در زندان های مختلف جمهوری .  هستند
اسالمی دوران حبس خود را می گذرانند و اکنون 
با خطر کردن و پذيرش آگاهانه اقدامات 

روشنگرانه خود، مقاومت و پايداری زنان در 
درون زندان ها را با مبارزات سلحشورانه زنان 

 . ايران در کف خيابان ها گره زده اند
ليال حسين زاده، نرگس دمحمی، بهاره سليمانی، 
سپيده کاشانی و عاليه مطلب زاده از جمله 
زندانيان زنی هستند که طی روزها و هفته های 
گذشته با نوشتن نامه های سرگشاده و انتشار آن 
در شبکه های مجازی، توانسته اند گوشه هايی از 
وضعيت اسفبار زندانيان زن را در زندان های 
جمهوری اسالمی به گوش مردم ايران و جهان 

 .برسانند
ليال حسين زاده، فعال دانشجويی و زندانی سياسی 
که اخيرا به طور موقت از زندان عادل آباد 
شيراز آزاد شد، با انتشار يک رشته توئيت در 
حساب کاربری خود با نوشتن اينکه در زندان 

، وضعيت بند "همه چيز ممنوع است"عادل آباد 
زنان بويژه زنان جرائم عادی اين زندان را 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

وده ه وضعيت زندگی ت ران ب ردم اي ای م ت  ه غاي
شرايط وخيم اقتصادی، معضل .  دشوار شده است

ه و  بزرگ و کمرشکن گرانی، تورم افسارگسيخت
وان  خ ه است ارد را ب د، ک کاهش شديد قدرت خري

ده است ی الزم و . رسان واد غذاي ن م ي أم ی ت ت ح
ن شده و  اممک اه ن نيازهای اوليه نيز دشوار و گ
رای  ارزه ب ب ه وضع موجود و م ي ل اعتراض ع
رده  دل ک ی ب ات تغيير آن را به امری ناگزير و حي

 .است
ون ي ل ي ه  م ع ام ت ج دس ي ه ار ت ر و اقش ارگ ا ک ه

 پيشروی جنبش در اشکالی ديگری از مبارزه

 "ما از زندان می رويم اما زندان از ما نمی رود"
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١از صفحه   

 ها و يک رسوايی سياسی ديگر طلب تاکتيک جديد سلطنت

ها به پايه رسوايی از گور بر خاستگان مدعی  آن
ها درگذشته  طلب سلطنت.  وتخت نرسيد احيای تاج

چندين بار تالش کرده بودند با غوغا ساالری و 
ائتالف "های پوشالی از نمونه  ايجاد تشکل

پيمان "، "پروژه ققنوس"، "  شورای ملی ايران
، شانس خود را برای بديل سازی بيازمايند "نوين

چرا که .  رو شده بودند و هر بار با شکست روبه
اعتباری  اين بی.  اعتبارند در ميان مردم ايران بی

ويژه، آنگاه کامالً عيان و آشکار شد که در  به
طول چند ماه مبارزات اخير، اعتصابات، 

ای و نبردهای خيابانی که تمام  تظاهرات توده
های کشور را فراگرفت ، کسی  شهرها و خيابان

ها را نه در  حتی يک نام و يک شعار از آن
همه گويا ارتجاع  بااين.  جائی ديد و نه شنيد

خواهد نشان دهد که همانند ارتجاع  سلطنتی می
اگر در اوج .  رود سادگی کنار نمی اسالمی به

رونق و اعتالی مرحله کنونی جنبش چيزی عايد 
 آن نشد، در مرحله فروکش آن چه؟ 

طلب کوشيد، اين باردرست  لذا گروه سلطنت
که موج مبارزه در داخل افت کرده  هنگامی

است، در غياب مردم، يک جنجال تبليغاتی برپا 
کند و آن را  دستاويزی قرار دهد برای جا زدن 

های   عنوان نماينده مردم دربند و بست خود به
المللی، تا الاقل تبديل به بديل مطلوب  بين

دهی  لذا با سازمان.  های جهانی شود قدرت
" مردم"شوهای تلويزيونی و هشتک سازی، از 

خواسته شد که به رضا پهلوی وکالت داده شود، 
اختيار مردم  ظاهر  در نقش وکيل و صاحب

 . گردد
سرعت تبديل به شکست  اما اين پروژه نيز به

گويا .  ديگری برای گروه طرفدار سلطنت شد
های  روزی تلويزيون قرار بود با تبليغات شبانه

مبلغ ارتجاع سلطنتی، امثال منو تو، ايران 
ها و غيره، مردم حمايت  اينترنشنال سعودی

ميليونی خود را از ارتجاع سلطنتی از طريق 
رضا پهلوی را .  های اجتماعی نشان دهند شبکه

نشاندند تا "  منو و تو"بر صندلی تلويزيونی 
های خارجی من را  که دولت اعالم کند برای اين

ها  آدم حساب کنند، به من وکالت دهيد تا با آن
اما .  وبرخاست و رايزنی داشته باشم  نشست

چقدر بايد کسی احمق و کودن باشد که از 
های گذشته درس نگرفته باشد و از  شکست

مردمی که در تمام اشکال مبارزات اخير خود 
مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه "  فرياد 
را سر دادند، بخواهد به کسی که نماد "  رهبر

 . است، وکالت دهند ارتجاع سلطنتی
را راه  »دهم من وکالت می«ها هشتک  آن

انداختند و برای بازارگرمی، چندتايی از 
های وابسته به خود،از قماش هنرپيشه ،  سلبريتی

ساز، خواننده، ورزشکار و خالصه هرچه را  فيلم
در چنته داشتند، به جلوصحنه فرستادند تا با 
اعالم بيعت با رضا پهلوی وی را وکيل خود 
اعالم کنند و از ديگران نيز بخواهند که چنين 

اما مردم ايران در داخل کشور، پيشاپيش .  کنند
پاسخ خود را با شعار مرگ بر سلطنت داده 

حاال اين مانده بود که در خارج از کشور .  بودند
های  تلويزيون.  تمام نيروی خود را بسيج کنند

وکالت "روز آگهی تبليغ  ای شبانه ماهواره

ها نيز با  طرفداران آن.  را پخش کردند"  دهم می
تمام اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و گاه 

های اجتماعی، به  هرنفر با چندين نام در شبکه
صحنه آمدند و سرانجام کوه موش زائيد و چيزی 

هزار رأی وکالت نصيب  ٣٠٠کمی بيش از
اين ديگر يک .  بازمانده ارتجاع سلطنتی شد
آفرينی  با جنجال.  رسوايی سياسی تام و تمام بود

و هياهويی که چندين تلويزيون و راديوی دولتی 
و غيردولتی به طرفداری از وی به راه انداختند، 

کردند که بايد الاقل  حاال برخی تصور می
ميليونی ايرانيان خارج  ۵ميليونی از جمعيت  يک

از کشور به ايشان وکالت دهند و تبديل به بديل 
اما اين هم .  های خارج کشور شود ميليونی يک
ها بازهم با  بنابراين طرح بديل سازی آن.  نشد

اين شکست .   رو شد ای روبه شکست مفتضحانه
فقط  تير خالص به تمام ادعاهای گروه  نه

طلب بود، بلکه يک بحران نيز  رسوای سلطنت
برخی از .  ها ايجاد کرد در درون خود آن

طلب از طريق  تر سلطنت های قديمی مانده پس
های تلويزيونی به سرزنش رضا پهلوی  مصاحبه

برخاستند و گفتند که وی با اين اقدامات نسنجيده، 
های  خود را آلت دست تعدادی از صادراتی
طلبان  جمهوری اسالمی کرده و آبروی سلطنت

اند  ها هنوز بر اين توهم گويا اين.  را برده است
اعتبار شده  که سلطنت اعتباری داشته و تازه بی

گروهی ديگر برای سرپوش گذاشتن بر .   است
وی طرفدار !  اين شکست، ادعا کردند که نه خير

يک طرح جمهوری اسالمی و  بيشتری دارد، اين
جاسوسان جمهوری اسالمی دوروبر رضا 

اشاره .  پهلوی برای خراب کردن او بوده است
های  ها مستقيم و غيرمستقيم  به سلبريتی آن

شده  تازگی از ايران خارج اطراف وی بود که به
شان تا پيش از خروج از ايران، همکاران  و همه

های آن  نزديک جمهوری اسالمی و جناح
در واقعيت اما اساس قضيه شکست وی .  اند بوده

طلب در ميان مردم  در اين است که گروه سلطنت
اگر .  ايران پايگاه و اعتباری نداشته و ندارد

شد مردم ايران  طورکلی گفته می درگذشته به
ها قائل نيستند و اين  کمترين اهميتی برای آن

واقعيت را سازمان ما مکرر اعالم کرده بود، 
اکنون اما عدد و رقم هم برای نشان دادن 

اين تعداد هم .  آمده است دست ها به اعتباری آن بی
مانده جيره خواران رژيم سلطنتی گذشته  يا ته

هستند، يا همکاران جمهوری اسالمی که 
 . اند تازگی به وی پيوسته به

همه  اما چرا اين گروه در ميان مردم ايران اين
ترين دليل اين است که  اصلی.  اعتبار است بی

به مخالفت با نظام  ٢٠مردم ايران الاقل از دهه 
سلطنتی برخاستند و سرانجام ، درنتيجه اين 
مبارزه، خاندان سلطنتی را از ايران فراری 

دمحمرضا پهلوی اما توانست  با کودتای .  دادند
انگليسی مجدداً قدرت را به دست -آمريکائی 

که بار ديگر  بگيرد و با ديکتاتوری ماند تا وقتی
مردم در جريان يک انقالب بساط رژيم سلطنتی 

بنابراين روشن است با .  را از ايران جمع کردند
تمام جناياتی که اين رژيم به بار آورد، مردم 

اند و هرگز خواهان احيای  ايران ضد سلطنت
 .وسطايی نبوده و نيستند رژيم سلطنتی قرون

اما نکته مهم ديگر، اوضاع سياسی جامعه ايران  
. و بحرانی است که جامعه را فراگرفته است

بحران سياسی جامعه ايران يک بحران انقالبی 
اين بحران، نيازمند يک دگرگونی انقالبی .  است
تنها يک دگرگونی انقالبی و پاسخگويی به .  است

تواند اين بحران را  مطالبات مردم است که می
بنابراين کسانی که با ادعای رهبری اين .  حل کند

آيند و ادعای بديل بودن  جنبش به جلوصحنه می
حلی برای اين بحران نداشته  داشته باشند، اما راه

کند و  ها را رسوا می باشند، خود اين بحران آن
اين البته مختص گروه .  دارد از سر راه برمی

طلب نيست، بلکه شامل حال تمام افراد و  سلطنت
. هايی است که چنين ادعائی داشته يا دارند گروه

حلی برای آن  بحران، تمام جرياناتی را که راه
ها را به  دارد و آن نداشته باشند، از سر راه برمی

اين تصفيه از منطق درونی خود .  افکند دور می
شود و يک رويداد مثبت  اين بحران ناشی می
آنچه در مورد گروه .  درروند انقالب است

طلب پيش آمد، نتايج ديگری هم در پی  سلطنت
طلبان را که در پی  نقشه سلطنت  -اوالً .  داشت

های بورژوائی و يک  اتحاد با ديگر دارودسته
ائتالف فراگير از بورژوازی اپوزيسيون تحت 

. رو ساخت هژمونی خود بودند، با شکست روبه
ها را تشديد  اين شکست، اختالفات درونی آن

هايی  که تا  اکنون ديگر حتی افراد و گروه.  کرد
همين چند هفته پيش، اتحاد مستقيم و غيرمستقيم، 
پوشيده و آشکار با رضا پهلوی داشتند، خود را 

در .  اند ها کنار کشيده طلب از اين رسوايی سلطنت
رو  ها با شکست روبه های ائتالفی آن عمل، طرح

ً .  گرديد ها و کشمکش  طلب شکست سلطنت  -ثانيا
هائی که در درون اپوزيسيون بورژوائی رخ 

تجربه را که  داد، توهمات گروهی از جوانان بی
خواهان اتحاد همه باهم برای سرنگونی 

الاقل .  جمهوری اسالمی بودند، در هم شکست
در تجربه ديدند که چنين چيزی در عمل ناممکن 
است و اساساً موجوديت يک چنين همه باهم 
بودنی، همانند دوران به قدرت رسيدن ارتجاع 
اسالمی به رهبری خمينی، خطری جدی برای 

از اين نوع اتفاقات هر چه .  جنبش انقالبی است
 . زودتر رخ دهد به نفع جنبش و انقالب است

بارديگر  ها يک طلب شکست مفتضحانه سلطنت 
اين واقعيت را به همه نشان داد که اين مدعيان 
بديل بودن چيزی جز يک  بديل موهوم و 

. های مردم ايران نيستند اعتبار در ميان توده بی
شوند، مبارزه  روند و محو می ها به حاشيه می آن

اما ادامه خواهد يافت تا روزی که بديل واقعی 
جنبش، طبقه کارگر، که قادر به حل بحران است 

صورت يک طبقه متشکل ظاهر شود و تکليف  به
ای انقالبی  اين بحران و جامعه ايران را به شيوه

 .روشن کند
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۴درصفحه   

١از صفحه   

صفر  ١۵با  ۴يعنی عدد .  است"  ميليارد
که اين  برای درک اين).  تريليارد ۴(ناقابل 

ست تا  مبلغ چقدر بزرگ است فقط کافی
برابر بودجه  ٢بدانيم اين مبلغ نزديک به 

 ١۴٠٢عمومی دولت در اليحه بودجه سال 
از اين هم بگذريم که رقم واقعی .  است
برای نمونه .  تواند بسيار بيشتر از آن باشد می

" کارشناس تامين اجتماعی"عليرضا حيدری 
های دولت را اواخر  ارزش اموال و دارايی

 ۵٠يعنی بدون احتساب تورم (سال گذشته 
 ۴"بيش از رقم فوق و )  درصدی امسال

اعالم کرده "  هزار ميليارد ٨٠٠ميليون و 
 .بود

طور واقعی کدام  اين هم مهم نيست که به
اين .  اموال غيرمنقول مازاد است و يا نيست

هيات که همه دستشان در يک کاسه است، 
توانند هر چيزی را که بخواهند تحت  می

عنوان اموال غيرمنقول مازاد به فروش 
برسانند، هر گونه که خواستند و به هرکس 
که صالح دانستند، واگذار کنند و هر جا که 

هر چه را هم .  خواستند، پولش را خرج کنند
که رئيس سازمان خصوصی سازی سه ماه 

ای برای توجيه  بعد از ُمهر تاييد زدن خامنه
های  دارايی"  مولد ساختن"ی  نحوه

بر زبان راند، چيزی جز دروغ "  غيرمولد"
 .کاری نيست و برای توجيه اين پنهان

اما چرا جمهوری اسالمی به اين صرافت 
اموال غير منقول مازاد "افتاده است که  

را با اين سرعت و روش بفروشد؟ "  دولت
بدون ترديد يکی از معضالت جمهوری 
اسالمی در شرايط کنونی ورشکستگی مالی 

ورشکستگی به اين معنا که دخل و .  آن است
خوانی ندارد و ميزان  خرج آن اساسا هم

اش  های اش بسيار کمتر از هزينه درآمدهای
چنين باعث  اين معضل حکومت هم.  است

های  ها، صندوق ها، بيمه شده تا بانک
بازنشستگی و غيره نيز با معضالت مالی 

 .در پيچی درگير شوند  پيچ
چون بودجه  اليحه بودجه سال آينده هم

مالی   های گذشته، يک نمونه از بحران سال
بينی درآمدهای  پيش.  جمهوری اسالمی است

آور  غيرواقعی در برابر رشد سرسام
خور  های دزد، فاسد و مفت ی دستگاه بودجه

نظامی، امنيتی، انتظامی، قضايی، تبليغاتی و 
ی  هم در شرايطی که همه مذهبی، آن

ها، موسسات و  وزارتخانهغيرمنقول مازاد 
های دولتی، موسسات  دانشگاهها، شرکت

انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات 
دولتی،  های بيمه  اعتباری دولتی، شرکت

شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت 
ملی صنايع پتروشيمی، سازمان گسترش 
نوسازی صنايع، بانک مرکزی، سازمان 
بنادر و دريانوردی، سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنايع معدنی، شرکت ملی 

های نفتی و ديگر  پااليش و پخش فرآورده
ها در  هايی که کنترل و مديريت آن شرکت

نفره  ٧اختيار دولت است با تصميم هياتی 
مرکب از معاون اول رئيس جمهور، وزير 
امور اقتصادی و دارايی، وزير کشور، 
وزير راه و شهرسازی، رئيس سازمان 
بودجه و برنامه، يک نماينده از طرف رئيس 
مجلس اسالمی و يک نماينده از طرف رئيس 

جالب آن که ". رسند قوه قضائيه به فروش می
تعيين قيمت و نيز تشخيص اين که کدام 

ی اين  اموال غيرمنقول مازاد است، برعهده
هيات فوق بايد با .  هيات گذاشته شده است

سرعت و ظرف يک سال تمامی اين اموال 
گونه  که هيچ را به فروش برساند و برای آن

مانعی بر سر راه هيات فوق قرار نگيرد، 
تمام قوانين و مقررات مغاير با مصوبه فوق 

خواهند "  االجرا موقوف"سال  ٢به مدت 
هياتی که نه فقط اعضای آن، بلکه !!  بود

مجريان مصوبات آن نيز از هرگونه تعقيب 
باشند و براستی چرا بايد  قضايی مصون می

 !مصونيت قضايی داشته باشند؟
همين موضوع به اندازه کافی گوياست که 
قرار است چه اتفاقی برای اموال اجتماعی 

ی ايران رخ دهد،  ديده متعلق به مردم ستم
های پيش  طور که در تمامی واگذاری همان

به يغما بردن .  از اين نيز رخ داده است
اموالی که حاصل دسترنج کارگران و يا 

از قديم .  شوند اموال عمومی محسوب می
"اند گفته آن را که حساب پاک است از : 

اما با اين مصوبه، ".  محاسبه چه باک است
چون دمحم  هياتی متشکل از فاسدترين افراد هم

ای  مخبر که مصونيت قضايی با ُمهر خامنه
را به همراه دارند، با اختيار تام بر يک منبع 

اموالی که به .  اند مالی بزرگ چنگ انداخته
ی علی بابايی کارنامی عضو کميسيون  گفته

سوم بهمن (تلفيق بودجه مجلس اسالمی 
ميليون  ۴"برابر با )  خبرگزاری فارس

ای نشدن اين خبر مهم را توجيه  دليل رسانه
علنی کردن اين تصميم محرمانه، نتيجه .  کند

ای بود که پيشتر  انتشار اخبار جسته گريخته
در مورد اين موضوع منتشر شد و بدين 
ترتيب جمهوری اسالمی را مجبور به 

 .واکنش کرد
پايگاه "براساس خبر منتشره در 

که در همان روز در "  رسانی دولت اطالع
های جمهوری اسالمی نيز  ديگر رسانه

شورای "مين جلسه ۶٧بازتاب يافت، در 
در "  عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

گيری شده بود  رابطه با اين موضوع تصميم
ای بر آن ُمهر تاييد  خامنه ١۴٠١آبان  ٢١و 
" شورای"آذر نيز اعضای  ۴در تاريخ .  زد

ی فروش  ای نحوه فوق در پی ديدار با خامنه
ی ايران  ديده اموال مردم ستم)  بخوان غارت(

 .را به تصويب رساندند
در حالی بعد از گذشت بيش از دوماه از 
تاريخ اين مصوبه، اين موضوع علنی شده 
است که به اعتراف رئيس سازمان 

سازی، هيات غارت اموال مردم  خصوصی
جلسه برگزار کرده و در مورد  ٣تاکنون 
مورد از اموال غيرمنقول  ١٠٠٠فروش 

های آموزش و پرورش و جهاد  وزارتخانه
ی  به گفته.  گيری شده است کشاورزی تصميم

آذر خواستار  ۴ای در جلسه  وی خامنه
با قاطعيت "تشکيل هياتی شده بود که 

اين قاطعيت .  عمل کند"  حکومتی و اسالمی
را البته در تصويب مصونيت قضايی 

توان ديد، هياتی که باز  اعضای هيات می
براساس همان مصوبه هر کسی را که در 

تواند  برابرش حتا سنگ کوچکی انداخت می
از آن طرف .  به دستگاه قضايی معرفی کند

ای ويژه و خارج از  دستگاه قضايی در شعبه
نوبت فرد مزبور را دادگاهی و براساس ماده 

قانون مجازات اسالمی مجازات  ۵٧۶
دانيم که هدف اصلی از  کند، و همه می می

اين نوع محاکمات تهديد افشاگران غارت 
 .اموال مردم است و بس

توان  که با جستجو در اينترنت نه می جالب آن
ای با اعضای  خبری از ديدار خامنه

پيدا کرد و  ١۴٠١آذر  ۴فوق در "  شورای"
نه خبری از تاريخ و چگونگی برگزاری 

 .و مصوبات آن" شورا"مين جلسه اين ۶٧
پايگاه "براساس اين مصوبه که در 

اموال "منتشر شده، "  رسانی دولت اطالع

 "مولدسازی"غارت تتمه اموال عمومی مردم تحت عنوان 
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های اقتصادی حاکی از تشديد بحران  سيگنال
تورمی در سال آينده حتا   –اقتصادی رکود 

 .جاری است نسبت به سال
برای نمونه در اليحه فوق درآمدهای نفت و 
گاز با توجه به سهم صندوق توسعه ملی، 

خيز و سهم شرکت ملی  سهم مناطق نفت
انداز تداوم  نفت، قيمت جهانی نفت و چشم

رکود اقتصادی در جهان، مرگ عملی برجام 
های نفتی که از  و سفت کردن مجدد تحريم

جمله منجر به لغو حق استفاده از پرچم پاناما 
مرتبط با جمهوری اسالمی   کشتی ١٣۶برای 

ترين افراد  بين شد، حتا از نظر خوش
حکومت نيز قابل تحقق نيست و يکی از 

از آن، حذف  بخشیراهکارها برای جبران 
هزار تومانی و جايگزين کردن آن  ٢٣دالر 

هر چند هم .  با دالر نيمايی در بودجه است
اکنون نيز حکومت برای واردات کاالهای 

های دامی  اساسی از جمله دارو و يا نهاده
 ٢٣دهد و نه دالر  ارز نيمايی اختصاص می

هزار  ٢٣يعنی عمال دالر .  هزار تومانی
تومانی فقط بر روی کاغذ مانده است و البته 

ويژه با توجه به  ست که دالر نيمايی به طبيعی
اعتراضات صادرکنندگان و بهای دالر آزاد، 
به رشد خود ادامه داده و همراه با آن تورم و 

 .گرانی نيز افزايش خواهند يافت
تحقق درآمدهای مالياتی با توجه به تشديد 
رکود اقتصادی و کاهش قدرت خريد مردم 

فروش .  يک معضل ديگر اليحه بودجه است
نکته .  اوراق قرضه يک معضل ديگر است

اين است که هم اکنون برای بازپرداخت 
های گذشته به  اصل و سود اوراقی که سال

بايد  اند، دولت می و سررسيد شده  فروش رفته
هزار  ١٠ماهانه به طور متوسط حداقل 

در اليحه بودجه .  ميليارد تومان پرداخت کند
درآمدهای دولت از محل فروش  ١۴٠٢سال 

 ٢٨٨درصد افزايش  ۶٣اوراق قرضه با 
اين .  بينی شده است هزار ميليارد تومان پيش

هزار  ١٠ست که فروش حتا ماهانه  در حالی
ميليارد تومان در سال جاری تحقق نيافته 

اساسا با عدم استقبال از خريد اوراق .  است
ی دولتی که حتا معلوم نيست يک سال  قرضه

ديگر بر سرير قدرت باقی بماند، تنها راه 
ها به خريد  برای تامين اين مبلغ اجبار بانک

های گذشته است که  اين اوراق به مانند سال
ی آن تشديد بحران مالی و ورشکستگی  نتيجه
 .ها خواهد بود بانک

بنابراين در شرايطی که شاهد تشديد بحران 
تورمی هستيم و از سوی   –اقتصادی رکود 

ديگر حکومت درگير يک بحران همه جانبه 
سياسی حتا در روابط خارجی است، تنها راه 

مانده برای تامين نيازهای مالی دولت،  باقی
فروش تتمه اموال مردمی است که اکنون در 

 . اختيار دارد

رغم ادعاهای مطرح شده در  که به جالب آن
بند  ۴سازی اموال مازاد، در جزء  مورد مولد

تحقق منابع مندرج "مصوبه فوق دقيقا بر  ٢
از محل فروش "  در قوانين بودجه سنواتی
در اليحه بودجه .  اين اموال تاکيد شده است

هزار ميليارد تومان  ١٠٨سال آينده، دولت 
ها در  درآمد بابت فروش و مولدسازی دارايی

ست که اين  اين در حالی.  نظر گرفته است
هزار  ۴۵مبلغ در بودجه سال جاری بالغ بر 

 ٩ميليارد تومان بود که از اين مبلغ نيز در 
 ١۴٠٠ماه نخست سال جاری تنها حدود 

درصد تحقق  ۴ميليارد تومان آن يعنی حدود 
 .يافته است

آيد که اين تنها دليل حکومت  اما به نظر می
ای برای فروش سريع  برای ايجاد چنين کميته

واقعيت اين است که .  اموال دولتی نباشد
سرتاپای نظام کنونی در فساد غرق است و 
اميد حاکمان به بقای حکومت به شکل کنونی 

حتا در ميان .  به شدت کاهش يافته است
نيز اين اميد رو به کاهش "  اصولگرايان"

چون باهنر در  برای نمونه مزدوری هم. است
وگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه  گفت

ای  ناخواسته به پايان نيافتن اعتراضات توده
: گويد و بحران سياسی اعتراف کرده و می

". اعتراضات آتش زير خاکستر است"
چه که از اموال مردم باقی  بنابراين غارت آن

های حکومت فاسدانی  مانده در آخرين نفس
ها دسترنج کارگران و اموال مردم  که سال

اند، در دستور  زحمتکش را به غارت برده
 .کار حاکمان فاسد قرار گرفته است

سازی و  واقعيت اين است که روند خصوصی
چه که به عنوان غلط مصطلح  يا آن

شود،  از آن نام برده می"  سازی خصولتی"
ها چيزی نبوده جز غارت  در طول اين سال

ها و يا افراد وابسته  اموال مردم توسط ارگان
چون سپاه پاسداران و ديگر  به حکومت هم

. ای نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه
ها را بويژه  "سازی خصوصی"ی اين  نتيجه

در ورشکستگی، تعطيلی و اخراج کارگران 
شدند، "  خصوصی"کارخانجاتی که 

اين .  توان مشاهده کرد وضوح می به
های  ها عموما با تعيين قيمت سازی خصوصی

بسيار پايين و سپس فروش قسطی آن همراه 
نحوی که مالکان جديد حتا با  بوده است، به

فروش کاالهای آماده و يا حتا مواد اسقاطی 
های اول را  توانستند پول پيش و قسط

های  بپردازند و بعضا حتا از پرداخت قسط
 .بعدی نيز امتناع کردند

همين نوع فروش و در واقع تاراج اموال 
مردم، بارها به دليل تشديد تضادهای درونی 
حاکميت به موضوع مجادالت حکومتی تبديل 

ای جمهوری  گرديد و گاه فضای رسانه
فروش اموال .  تاثير قرار داد اسالمی را تحت

دولتی يکی از اشکال مشخص فساد 
سيستماتيک در درون جمهوری اسالمی 

 . است
از آن سو، هر قدر که رژيم به انتهای حيات 

شود و هر قدر که پوسيدگی  خود نزديک می
شود، به همين ميزان نيز  آن بيشتر عيان می

طور که گفته  همان.  کند فساد در آن رشد می
شد، فساد در فروش اموال دولتی همواره 

های  ست که جناح بوده و يکی از موضوعاتی
ديگر را به فساد و  گوناگونی حکومتی هم

استفاده از رانت قدرت برای تصاحب مفت و 
مجانی اموال دولتی در اين رابطه متهم 

ی  ی اخير فراتر از همه اما نمونه.  اند کرده
از پنهان کردن موضوع .  موارد گذشته است

از مردم تا مصونيت قضايی، سرعت عمل 
در فروش، و دادن اختيارات گسترده به 
هيات فوق در تعيين قيمت و تعيين اموالی که 
بايد بفروش برسند و باالخره ارزش واقعی 
اموالی که قرار است به فروش برسند که دو 
برابر بودجه عمومی دولت است، همگی 

ای  سابقه نشان از گستردگی فساد و غارت بی
دارد که مقامات حکومت اسالمی در پايان 
عمر حکومت خود تصميم به اجرای آن 

 .اند گرفته
عنوان يک شکل  اگر در جمهوری اسالمی به

از نظام سياسی پاسدار مناسبات 
داری، همه تصميمات در پشت پرده  سرمايه

شود و بدين  و بدور از چشم مردم گرفته می
گيرد،  ترتيب فساد سرتاپای نظام را فرا می

در حکومت شورايی اما مردم توسط 
شوراهای خود بر تمامی امور و تصميمات 

در .  نه تنها نظارت بلکه دخالت دارند
حکومت شورايی هيچ مقامی مصونيت 
قضايی نخواهد داشت و فراتر از قانون 

همگی در برابر قانون برابر .  نخواهد بود
العمر نخواهد  هيچ فردی مقامی دائم.  هستند

داشت و بدين گونه همواره شاهد چرخش در 
های دولتی در حکومت شورايی  مسئوليت

 .هستيم
 

 

٣از صفحه   
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داری و .  اند روز فقيرتر شده روزبه گی و ن گرسن
ی  ت ارضاي ه ن دگی، ب رخ زن ناتوانی چرخاندن چ
ن زده و  ه دام ع ام ق ج م دی در ع دي ار ش ي بس
تصادی را  ی و اق ف اعتراضات و اعتصابات صن

د داشت ن خواه . در پی داشته است و بيش از اي
ر در صف  آسيب زي پذيرترين اقشار جامعه به ناگ

رشده مقدم اين اعتراض د ها ظاه ان . ان گ ازنشست ب
تأمين اجتماعی اعتراضات و تجمعات خود را از 

ه ب ن ش ک ای ي ي دد اح ه و درص ت رف ر گ ای   س ه
ی . اند اعتراضی برآمده اع م بازنشستگان تأمين اجت

ت ارس درشوش، روز  شرکت هف اغذ پ ه و ک پ ت
ار می يکشنبه دوم بهمن درحالی د که شع ه "  دادن ن

ت  -مجلس نه دولت ل ر م ک ه ف رای " ،" نيستن ب اج
های  ، در خيابان" حق مسلم ما است  -سازی همسان

ل  اب ق د و م ی زدن اي م ي پ ه راه شهر شوش دست ب
ا  رپ ی ب راض ع اعت جم ی ت سازمان تأمين اجتماع

ل از . کردند ب اين کارگران بازنشسته که دو هفته ق
د، در  ودن وده ب م زار ن رگ آن نيز تجمع مشابهی ب

رده بيانيه الم ک د ای اع ا :"  ان م ب ظر داري ا در ن م
ر  گي ي ً پ ا ی خود رأس ع اتحاد و همدلی و خرد جم
ل  ب ه ق ت ف ه دو ه ب مطالباتمان باشيم و بمانند يکشن
ای  ر در روزه م راضی و مست مجدداً تجمع اعت
ان  اي ه پ کی ب زدي از و ن ي يکشنبه و در صورت ن
ی و  سال وعدم توجه دولت، سازمان و کانون عال
ه  ت ف ر ه گ مجلس به هشدارهای ما در روزهای دي

 ."نيز اجتماع داشته باشيم
ماه نيز کارگران بازنشسته  روز چهارم بهمن

سازی و  های تراکتورسازی، ماشين شرکت
موتوژن تبريز، در اعتراض به عدم 

ها و سطح نازل  سازی، وضعيت بيمه همسان
ها، مقابل اداره کل کار آذربايجان شرقی  دريافتی

 .تجمع کردند 
تجمعات اعتراضی بازنشستگان محدود به شوش 

روز دوشنبه سوم .  تپه و آذربايجان  نبود و هفت
بهمن، بازنشستگان مخابرات در يک اقدام 

شهر و  ١٠هماهنگ و سراسری در بيش از
استان ازجمله در اصفهان، اردبيل،خراسان، 
لرستان، کردستان،کرمانشاه، تهران، گيالن، يزد، 

که شعار  چهارمحال و بختياری درحالی
، "حق تو فرياد بزن  -بازنشسته داد بزن"دادند می

وضعيت کارکنان .تجمعات اعتراض برپا کردند
ها و چه  مخابرات نيز چه ازلحاظ دريافتی

وضعيت بيمه، مشابه بازنشستگان تأمين اجتماعی 
که مخابرات به سپاه  ٨٩درواقع از سال .است

پاسداران و ستاد اجرائی فرمان امام واگذار 
برخی مزايای .شد،اوضاع  پيوسته بدتر شده است

شده و از کم و کيف خدمات  بازنشستگان قطع
که سهم  درحالی.  ای نيز کاسته شده است بيمه

درصد به  ٣٠بازنشستگان از حق بيمه تکميلی از 
يافته است اما کيفيت خدمات  درصد افزايش ۵٠
مرور  ای بدتر شده و بيمه تکميلی نيز به بيمه
های ناچيز نيز با  مستمری.اعتبار شده است بی

افزون براين، گرانی و .  شود تأخير پرداخت می
فشارهای اقتصادی و معيشتی نارضايتی درميان 

هزارنفره بازنشستگان مخابرات را  ۴٩جمعيت 
اواسط سال جاری در جلسه .تشديد کرده است
مجلس با حضور وزير  ٩٠کميسيون اصل 

ارتباطات و رئيس مخابرات قرار شد ظرف يک 

ها  ماه معوقات پرداخت و به ساير خواست
پيگيری ماجرا و ديدار .  رسيدگی شود که نشد

جمعی از بازنشستگان با مديران مخابرات مورخ 
. نتيجه ماند ماه سال جاری نيز بی دی ١٧

دی در تهران مقابل  ٢٠بازنشستگان مخابرات 
مجلس قصد تجمع داشتند اما نيروهای امنيتی 
مانع برگزاری تجمع شدند و چند تن از آنان را 
برای ساعاتی بازداشت کردند تا اينکه  روز سوم 
بهمن در ابعاد سراسری  به خيابان آمدند و 

 .های خود شدند خواهان رسيدگی به خواست
در همين روز صدها تن از معلمان و فرهنگيان 

ها  بازنشسته و بعضاً شاغل در اعتراض به گرانی
سازی مقابل وزارت  و عدم همسان

وپرورش در تهران تجمع برپا  آموزش
که شعار  بازنشستگان فرهنگی درحالی.کردند

، "گرانی، تورم، بالی جان مردم"  دادند می
وپرورش و  خواهان استعفای وزير آموزش

پيش از آن .  های خود شدند رسيدگی به خواست
نيز معلمان شاغل و بازنشسته بارها دست به 

وپرورش  تجمع زده بودند اما وزارت آموزش
فقط به خواست اين قشر زحمتکش توجهی  نه

نکرد، بلکه از شهريور سال جاری، همزمان با 
های بعد،  آغاز نبردهای خيابانی و ادامه آن در ماه

سرکوب عليه معلمان را نيز تشديد کرده است و 
های  به دستگيری، اعمال تهديدات و محدوديت

بيشتر عليه معلمان شاغل و بازنشسته خصوصاً 
های مستقل معلمان متوسل  اعضا و فعاالن تشکل

افزون بر بازداشت و زندان و .شده است
شده، دولت سرکوبگر  های سرکوب شناخته روش

های  حاکم و دستگاه امنيتی آن، به استفاده از حربه
ديوان .ديگری عليه معلمان نيز روی آورده است

عدالت اداری برای بسياری از معلمان حکم 
هيئت تخلفات ."انفصال خدمت صادر نموده است

، برخی معلمان مانند محسن عمرانی "  اداری
مديره کانون صنفی معلمان استان  عضو هيئت

بوشهر را به اتهام تهيه بنر و تراکت و 
نوشته و تشويق فرهنگيان جهت شرکت در  دست

سوم  تجمع يازده ارديبهشت معلمان، به کسر يک

.  ماه محکوم نموده است ۶کل حقوق به مدت 
ها تن از معلمان به اتهامات  افزون براين ده

در جريان .  مشابهی توبيخ و جريمه نقدی شده اند
ای، انجمن صنفی معلمان  اعتراضات توده

کردستان اعالم کرد که در کنار مردم ايستاده 
است؛ از ورود نيروهای امنيتی به مدارس و 
کشتن دانش آموزان اعالم انزجار کرده و اين 
اقدامات را قوياً محکوم نمود و چندين بار 
فراخوان اعتصاب و تحصن صادر نمود و به 

 ٩تن از معلمان کردستان شامل   ۴٢همين خاطر 
نفر در  ١٠نفر در مريوان،  ۶نفر در سقز، 

نفر در سنندج مشمول اين  ١٧ديواندره و 
در دو ماه گذشته از هرکدام از اين .  اند شده جريمه

ميليون  ۶فعال صنفی معلمان کردستان مبلغ   ۴٢
البته ليست اسامی معلمان .تومان کسر شده است 

 ٢٠٠تر است و  مشمول اين جريمه نقدی طوالنی
کارشناس حراست ادارات .شود معلم را شامل می

است در  شده گفته به بعضی از معلمان جريمه
ها بعد  صورت تعهد دادن با مفاد زير جريمه آن

اوالً تعهد بدهيد .از خردادماه ادامه نخواهد يافت
در هيچ کنشی يا  اعتراض صنفی و غير صنفی 

دوما از کارهای خود ابراز  .شرکت نخواهيد کرد
پشيمانی کرده و بنويسيد که فريب معاندين را 

  .ايد خورده
درهمان حال که اين فشارهای مضاعف و 

های  باورنکردنی عليه معلمان زحمتکش و تشکل
شود، اجرای طرح  ها اعمال می مستقل آن

بندی نيز به دست سکوت و فراموشی  رتبه
شده و ديگر هيچ بحثی از آن درميان  سپرده
فقط  دولت ارتجاعی جمهوری اسالمی نه.  نيست
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بندی را که در رأس  اجرای کامل طرح رتبه
مطالبات معلمان بوده نپذيرفت و از پذيرش 

بندی  خواست معلمان طفره رفت، بلکه حتی رتبه
درستی از سوی معلمان  موردنظر خود را که به

نام گرفت نيز اجرا "  بندی بندی رتبه سرهم"
رغم  بريده علی اين طرح سر و دم.  نکرده است

شهريور  ٣١ابهامات و نواقص آن اما بايد از 
اجرايی و منظور شود و حقوق  ١۴٠٠سال 

ها واريز  معلمان نيز مطابق رتبه نهايی آن
بندی تا اين  اما صدور احکام نهايی رتبه.شود

لحظه به تأخير افتاده است و هيچ بعيد نيست که 
موکول شود تا دولت  ١۴٠٢کل ماجرا به سال 

شهريور به بعد تا  ٣١بتواند تفاوت حقوق از 
را نيز باال بکشد و يا )  ماه ١٨(  ١۴٠١پايان سال 

روشن است که اين شيوه .مالی کند آن را ماست
برخورد با معلمان، اعتراضات گسترده در 

اگر .ها را به دنبال خواهد داشت صفوف آن
شرايط و جو سياسی جامعه و گسترش نبردهای 
راديکال و خيابانی با خواست اخص سياسی، 

رحمانه  همراه با سرکوب خشن و کشتار بی
توانست سرمنشأ نوعی  جوانان و مبارزان می

کاری درميان معلمان  حالت انتظار و محافظه
رسد که با افت  باشد، اکنون چنين به نظر می

نسبی اعتراضات و نبردهای خيابانی، 
های  ای با محوريت خواست اعتراضات توده

تجمعات .صنفی و اقتصادی درحال گسترش است
تواند حاکی  اعتراضی و مکرر بازنشستگان می

 .از همين مسئله باشد
ازياد نبريم عالوه بر اعتراضات مکرر 
بازنشستگان، در يک هفته اخير چندين اعتراض 
و اعتصاب کارگری نيز به فضای سياسی جامعه 

اعتصاب و تجمع .  رنگ و جالی ديگری بخشيد
کارگران پتروشيمی رازی، اعتصاب و تجمع 
کارگران پتروشيمی دنا، اعتصاب کارگران 

آباد،اعتصاب در  سيکل ترکيبی خرم
سازی فرمند واقع در کرج،اعتصاب  شکالت

شهر، تجمع کارگران  کارگران آبفای مشکين
شرکتی و قراردادی شاغل در نهادهای دولتی 
مقابل مجلس، اعتصاب و تجمع کارگران معدن 
سنگ تراورتن، تجمع کارگران شيرين عسل، 
اعتصاب و تجمع سراسری کارکنان برق که از 
شهرهای مختلف راهی تهران شده و روز سوم 
بهمن در مقابل وزارت نيرو دست به تجمع زدند، 

هايی از اعتراضات کارگری در ده روز  نمونه
ارکان (کارگران غيررسمی وزارت نفت.اخيرند

ای در تاريخ پنجم  نيز با صدور بيانيه)  ثالث
ماه، ضمن رد اعمال کسانی که تحت عنوان  بهمن

های تکراری و  نماينده، خود را به نشست
های پوچ و  نتيجه با نمايندگان مجلس و وعده بی

اند، بر اتحاد و مبارزه  فريبانه مشغول کرده عوام
تنها راه "  کارگران تأکيد نموده و اعالم کردند

-موجود جهت احقاق حقوق و مطالبات صنفی
اجتماعی خود را برگزاری اعتصابات و 
اعتراضات کارگری ميدانيم و بر آن اصرار 

شعار انقالبی ما .  اتحاد، اتحاد ، اتحاد .ورزيم می
کارگران تا رسيدن به لحظه پرشکوه پيروزی 

  ."است
ً مطالبات صنفی و  مطالبات کارگران عموما
اقتصادی مانند پرداخت معوقات مزدی، تمديد 

قرارداد کار، تضمين شغلی، استخدام رسمی، 
بندی  ها، اجرای طرح طبقه بهبود وضعيت بيمه

البته .  مشاغل و افزايش دستمزد بوده است
. شده است درمواردی نيز خواست سياسی مطرح

در پتروشيمی رازی، کارگران نسبت به 
الورود شدن تعدادی از همکاران خويش  ممنوع

دست به اعتراض زدند و خواهان رفع اين 
ارتجاع حاکم عالوه بر تحميل .  ممنوعيت شدند

العاده سخت و دشوار معيشتی بر  شرايط فوق
کارگران، طی چهار ماه اخير نيز  از احضار و 
تهديد و بازداشت کارگران و فعاالن کارگری 

ها تن از  هنوز پرونده ده.  غافل نمانده است
ای و پيمانی نفت و گاز و حفاری  کارگران پروژه

و همچنين کارگران و کارکنان رسمی صنعت 
نفت در دستگاه قضايی باز است و دستگاه امنيتی 
و اطالعاتی رژيم به اعمال فشار و تهديد و 

در جريان .دهد کنترل کارگران پيشرو ادامه می
تن  ٨کم   های گسترده چند ماه اخير دست بازداشت

از کارگران کارخانه سيمان شمال واقع در 
ای،  پرديس به خاطر حمايت از اعتراضات توده
. اند احضار و مورد تهديد و بازجويی قرارگرفته

انی مهای يک تا پنج ميليارد تو برخی با وثيقه
مهر در  ٢۶ميثم ابراهيمی که روز .  اند آزادشده

محل کار خود بازداشت شد، باوجود گذشت بيش 
روز از زمان دستگيری، همچنان در  ١٠٠از 

. زندان جابان دماوند زندانی و زير شکنجه است
سازی عليه کارگران با تمام قوت ادامه  پرونده

 .دارد

رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات خيابانی 
بازنشستگان در حالی است که اعتراضات ساير 

جای کشور جاری بوده  ای نيز در جای اقشار توده
نظر از اعتراضات هفتگی و مستمر  صرف.است

و باشکوه مردم بلوچستان و اعتراضات شهرهای 
کردستان، در هفته گذشته ما شاهد اعتراضات 

تجمعات .ايم ای گوناگون ديگری نيز بوده توده
جام،  ای در مريوان، ايذه و تربت اعتراضی توده

های زندانيان  تجمعات اعتراضی و مکرر خانواده
ها، تجمع  سياسی و اعدامی در مقابل زندان

هايی از معلولين  ها،تجمع گروه پرسنل بيمارستان
و مالباختگان، برپايی اجتماعات متعدد در مراسم 

باختگان حوادث اخير و سرانجام  يادبود جان
ها و شعارهای شبانه نيز ادامه يافته  ديوارنويسی

 .است
در .  راه ديگری در برابر مردم باقی نمانده است

کوچه و خيابان، در محل کار و دانشگاه و 
گاه .  کارخانه، اعتراض و اعتصاب ادامه دارد

اين يا آن شکل مبارزه عمده و پررنگ شده، گاه 
شکل مبارزه جای خود را به شکل ديگری  يک
. شود دهد، درهرحال اما مبارزه متوقف نمی می

اند که راه  های مردم به اين باور رسيده توده
ديگری جز ادامه مبارزه و سرنگونی نظم موجود 

ارتجاع حاکم نيز بايد بداند که راهی .وجود ندارد
از به هم پيوستن جويبارهاست .برای فرار ندارد

جويبارهای مبارزه، .شود که سيلی عظيم برپا می
آسا بر  پيوندند و سيل دير يا زود به هم می

کوبند و آن را  های نظم پوسيده حاکم می بنيان
کن خواهد آمد و  آن سيل بنيان.کنند  ويران می

 .کس را يارای مقاومت در برابر آن  نيست هيچ
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است، در رابطه با اعمال خشونت جنسی بر آنان 
گروهی از زنان که از سلول های :  نوشته است

انفرادی، بازداشتگاه های غير رسمی و زندان 
های ديگر به بند عمومی زناِن زندان اوين منتقل 
شده اند، روايات تکان دهنده ای از آزار جنسی 

 . داده اند
سپيده کاشانی يکی ديگر از زندانيان سياسی 
محبوس در زندان اوين است که در اقدامی 
دليرانه با نوشتن نامه و ارسال آن به بيرون، 
جزئيات بيشتری از آزار جنسی و شکنجه های 
هولناک روحی و جسمانی اعمال شده بر خود، 

و ديگر زندانيان سياسی   -هومن جوکار-همسرش
سپيده کاشانی، از بازداشتی .  را شرح داده است

های پرونده فعاالن محيط زيستی است که از سال 
او .  تا به امروز در زندان اوين محبوس است ٩۶

عالوه بر شرح آزار جنسی و شکنجه های اعمال 
شده بر خود، در مورد همسرش هم نوشته است، 
هومن را برای اعتراف گيری حتی به پای چوبه 

اين فعال محيط .  دار و اعدام ساختگی برده اند
زيستی، در مورد چگونگی دادگاه خود و ديگران 

"هم اعالم کرده است قاضی حکمی را قرائت : 
کرد که بازجو خواسته بود، دفاعی در کار نبود، 

 ". دادگاه نمايشی و کيفرخواست هم ساختگی بود
در کنار اين سه زندانی سياسی زن، بهاره 

، از بند ١۴٠١سليمانی نيز در تاريخ دوم بهمن 
زنان زندان اوين نامه ای به بيرون فرستاده و در 
اين نامه عالوه بر تحمل فشار و آزار زندانبانان، 

معدود "  شعبان بی مخی"و "  لمپنی"از رفتار 
زندانيان سلطنت طلب بر ديگر زندانيان سياسی 

بهاره سليمانی از ديماه گذشته به .  سخن گفته است
" مشارکت در اداره يک گروه غير قانونی"اتهام 

ماه  ٨سال و  ۶به "  فعاليت تبليغی عليه نظام"و 
او پس از شرح .  حبس تعزيری محکوم شده است

مبسوطی از مصائب درون بند زنان اوين، در 
فراز پايانی نامه اش خطاب به همه آنانی که در 

تاريخ به عقب هستند، نوشته   صدد بازگرداندن
"است . تاريخ هرگز به عقب باز نخواهد گشت: 

ما هم تا پای جان مبارزه خواهيم کرد و اجازه 
تجربه و تکرار دوباره ظلم و ستم و تباهی و 

ما در مقابل بد و بدتر به .  استبداد را نخواهيم داد
بد تن نمی دهيم و معتقديم که در درون بد، بدترين 

 ."نهفته است
پنجمين مورد از مطالب ارسالی از درون زندان 
به بيرون، انتشار کليپ سرود خوانی تعدادی از 
زندانيان بند زنان اوين است که به صورت 

اين کليپ .  را می خوانند"  بال چاو"جمعی سرود 
صوتی طی يک تماس تلفنی که عاليه مطلب زاده

فعال حقوق زنان و نايب رئيس انجمن دفاع از   -
از درون زندان به بيرون   -آزادی مطبوعات

روحيه باالی زنان .  داشته، منتشر شده است
زندانی، اراده سترگ و نيروی مقاومتی که در 

بال "صدای جمعی آنان به هنگام خواندن سرود 
ً بيانگر تداوم مقاومت "  چاو موج می زند، تماما

سلحشورانه زنان قهرمانی است که طی ماه های 
گذشته در کف خيابان های ايران جشن روسری 

زن، زندگی، "سوزان به راه انداختند، شعار 
سر سبزتر "و "  پر تپش تر از حيات"را "  آزادی

در جای جای ايران فرياد زدند و با "  از جنگل
پرچم جان در مقابل سرکوبگران جمهوری 

زندانيانی که صدای خنده ها و .  اسالمی ايستادند
شوق مقاومت آنان، خاری در چشمان بازجويان 

زندانيانی که سرشار از .  و شکنجه گران است
زندگی اند و با پايداری خود مرگ را به زانو در 

 . آورده اند و اُبهت زنداِن را شکسته اند
آنچه در نامه ها و گزارش های ارسالی اين تعداد 
از زندانيان بيان شده است، جملگی تکميل کننده 
پازلی هستند که در يک سوی آن، شکنجه است و 
بازجويی و محروميت از ابتدايی ترين حق حيات 
برای زندانيان و در سوی ديگر آن، مقاومت و 
پايداری و تسليم نشدن در مقابل زندان و سرکوب 

در يک سوی آن، وحشت و مرگ و .  و شکنجه
ويرانگری است که جمهوری اسالمی می خواهد 
اُبهت زندان را در ذهنيت جامعه و توده های 
مردم ايران نهادينه کند و در سوی ديگر آن، اميد 
به پيروزی، اميد به عبور سرفرازانه از 
دهليزهای شکنجه و مرگ، اميد به در آغوش 
کشيدن شادمانی های يک زندگی عاری از ستم و 
سرکوب و استثمار، که اين چنين در مقاومت و 
پايداری هزاران زندانی زن و مرد محبوس در 

. زندان های جمهوری اسالمی تبلور يافته است
زندانيانی که با استقامت خود اُبهت زنداِن را 
شکسته اند و با ايستادگی و قهرمانی های خود، 
بذر شجاعت و دليری را در بيرون از ديوارهای 
بلند زندان در ميان جامعه و توده های مردم 

 .ايران می افشانند
اگر چه بيان اِعمال شکنجه های مرگبار زندان 
های جمهوری اسالمی و فراتر از آن اِعمال آزار 
جنسی بر زنان و مردان دستگير شده موضوع 
تازه ای در نظام جمهوری اسالمی نيست، اما 
آنچه اينگونه اقدامات زندانيان را برجسته کرده 
است، همانا شجاعت و دليری آنان است که با 
انجام اينگونه اقدامات مبارزه جويانه، شکستن 
اُبهت و بی اثر شدن کارکرد زنداِن سياسی را در 

 . جامعه بازتاب می دهند
فراموش نکنيم وقتی از مقاومت زندانيان بويژه 
زندانيان زن صحبت می کنيم، صحبت از زندان 

صحبت از .  های مخوف جمهوری اسالمی است
سرکوب و شکنجه و کشتار در زندان های 

مزد گورکن از آزادی "رژيمی است که در آن 
صحبت از شکنجه و .  است"  آدمی افزون

بازجويی و شالق و داغ و درفش در نظامی 
قرون وسطايی همانند جمهوری اسالمی است، که 
زنان جامعه در بيرون از زندان از حق و حقوقی 
انسانی خود، برخوردار نيستند تا چه رسد در 
درون زندان و در زير دست و پای بازجويان 

وقتی از زندان های .  آدمکش و شکنجه گر
جمهوری اسالمی سخن می گوييم، فراموش نکنيم 
که از دم و دستگاه سيستم قضايی يک رژيم به 

. غايت ارتجاعی و ضد زن حرف می زنيم
رژيمی که خود و دستگاه آدمکش قضايی اش با 
انواع قوانين نوشته و نانوشته  زنان را به 
بيرحمانه ترين شکل ممکن در جامعه سرکوب و 
آنان را از ابتدايی ترين حق و حقوق شان محروم 

 . کرده اند

طبيعتا در رژيمی همانند جمهوری اسالمی که در 
بيرون از زندان و در مقابل نگاه جهان و 
جهانيان، اين چنين زنان جامعه را سرکوب می 
کند، اينچنين آنان را به بند کشيده است، اينچنين 
آنان را از داشتن حق انتخاب پوشش محروم کرده 
است، روشن است که بازجويان و زندانبانان 
شکنجه گر و زن ستيز آن در درون زندان ها، 
در اتاق های امن شکنجه و در پستوهای 
بازجويی و داغ و درفش چه رفتار وحشتناکی با 

ارزش مقاومت زنان .  زنان زندانی خواهند داشت
در زندان های جمهوری اسالمی را بايد در چنين 

تنها .  وضعيتی ديد و سنجيد و بدان اعتبار بخشيد
با وقوف از شرايط مرگبار زندان های جمهوری 
اسالمی است که می توان ارزش مقاومت 
هزاران زندانی گمنام، بويژه زندانيان زن را 
دريافت، مقاومتشان را ستود و بی وقفه برای 

 . آزادی بی چون و چرای آنان مبارزه کرد
فراموش نکنيم، جمهوری اسالمی بقای خود را با 

آنچه .  سرکوب و کشتار و زندان گره زده است
اکنون در بيرون و درون زندان ها شاهدش 
هستيم، نه اقتدار رژيم و زندانبانان، که همانا 
ترس آنان از شهامت و مبارزات دليرانه توده 
های مردم ايران است که در شرايط کنونی 
سرکوب را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده 

 . اند
به ياد داشته باشيم، به روال معمول، وقتی يک 
زندانی با قرار وثيقه سنگين به طور موقت آزاد 
می شود، اين وثيقه سنگين همانند زنجيری بر 
دست و پای زندانيان آزاد شده سنگينی می کند و 
چه بسا به طور موقت آنان را به کنش های 

پديده ای .  محافظه کارانه در مقابل رژيم بکشاند
اما .  که در شرايط رکود بسيار محسوس است

اکنون جامعه ما در شرايط ديگری است، جامعه 
کنونی ايران در موقعيت انقالبی و در آستانه 

در چنين .  ورود به تحوالت بزرگ اجتماعی است
شرايطی است که مقاومت و واکنش دليرانه 

. زندانيان در درون زندان ها دو چندان شده است
در چنين وضعيتی است که زندانيان به رغم دادن 
وثيقه های سنگنين، همينکه پايشان به بيرون می 
رسد، صدای گوش خراش زنجير و وثيقه های 
سنگين را به هيچ می گيرند، تا انعکاس صدای 

تا .  زندانيان بی صدا در بيرون از زندان باشند
همه "راوی روايت زندان هايی باشند که در آن 

آزارهای "تا زخم .  است"  چيز برای زنان ممنوع
نشسته بر جان و روان همبندان خود را "  جنسی

تا بذر مقاومت .  به بيرون از زندان پژواک دهند
را از درون زندان در جای جای ايران بيفشانند، 
تا چشم هايی را که از روزهای داغ و درفش بر 
شانه هايشان مانده است، بر زمين بگذارند و 
برای ما که در بيرون اززندان هستيم، بازگو 

"کنند ما از زندان می رويم، اما زندان از ما : 
 ". نمی رود

 

٨از صفحه   

 

 "ما از زندان می رويم اما زندان از ما نمی رود"
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٧درصفحه   

١از صفحه   

او در يادداشت .  توصيف کرده است"  هولناک"
"خود نوشته است رسيدگی پزشکی به معنای : 

پاسخ به زندانی ديابتی با .  دقيق کلمه فاجعه است
زخم پايی که هر دم گسترده تر می شد، تنها يک 

بی هيچ تمهيداتی افراد ". "طبيعی است"کلمه بود،
مثبت يا هپاتيت رها می "  اچ آی وی"را با 
الهام "پاسخ نگهبان به وضعيت ".  کردند

، زندانی سياسی و خواهر زنده ياد نويد "افکاری
افکاری، زمانی که در اعتصاب غذا بود و خون 

بميره، به "باال می آورد، فقط دو کلمه بود، 
 ."دََرک

ليال حسين زاده در چرايی نوشتن اين يادداشت 
روز پس از آزادی  ۶روشنگرانه خود که تنها 

"موقت اقدام به انتشار آن کرده است، نوشته ما : 

٨ 

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 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  

No 1006 January 2023          

از زندان می رويم، اما زندان از ما نمی رود، 
چشمان تک تک هم اتاقی هايم وقتی روی زمين 
می کشيدنم و حتی فرصت آغوش و بوسه ای، و 
فرصت يک خداحافظی نداشتم، روی شانه ام 

بايد بنويسم تا چشمانشان را از دوشم زمين .  مانده
بگذارم، تا قلبم که حاال يک گوشه اش عادل آباد 

 ."است، آرام بتپد
نرگس دمحمی، فعال حقوق بشر که چند سالی است 
در زندان اوين بسر می برد، با ارسال نامه ای به 
جاويد رحمان از آزار جنسی و فيزيکی زنان 
بازداشت شده در اعتراضات چند ماه اخير سخن 

او با اعالم اينکه خود آثار شکنجه و .  گفته است
خشونت جنسی را بر بدن بازداشت شدگان ديده 

 "ما از زندان می رويم اما زندان از ما نمی رود"

 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 
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