
 ٩۶٣شماره   ١۴٠١فروردين   ٨    1

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

سالی که ورشکستگی سياسی 
 تر شد رژيم عريان

 
در شرايطی سپری شد که جمهوری  ١۴٠٠سال 

اجتماعی   -های اقتصادی اسالمی در تمام عرصه
و سياسی، ورشکستگی خود را بيش از هر زمان 

های کارگر و زحمتکش  ديگر آشکار کرد و توده
 .زير شديدترين فشارهای معيشتی قرار گرفتند

رغم ادعای  تورمی به  -بحران اقتصادی  رکود
درصدی پس  ٣اخير منابع دولتی مبنی بر رشد 

اين  .  تر شد از چندين سال رشدهای منفی عميق
بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخيمی برای 

.  های کارگر و زحمتکش در پی داشت توده
صدها هزار تن از کارگرانی  که  کار خود را از 
دست دادند و جوانانی که وارد بازار کار شدند، 
اما از يافتن کار محروم ماندند، به ارتش ميليونی 

 .بيکاران پيوستند
که بر طبق گزارش مرکز آمار ، بيش از   درحالی

ميليون نفر از جمعيت کشور در رده سنی  ۶٣
ساله و بيشتر در سن کار قرار دارند، تعداد  ١۵

شاغلين با همان معيار کذائی  يک ساعت کار در 
بر .  هزار نفر اعالم شد ٥٣٥ميليون و  ٢٣هفته، 

 ١٥طبق همين آمار رسمی،  نرخ بيكاري جوانان 
 ٣١سهم .  درصد رسيد ٢٣/    ۶ساله به  ٢٤تا 

ميليونی زنان در سن کار از جمعيت شاغل تنها 
. ميليون نفر اعالم گرديد  ٣/    ۵حدود 

  ۴٢/    ٣التحصيالن آموزش عالی نيز  فارغ
درصد آن را  ٣٠٫٢درصد بيکار ماندند که 

درصد آن را زنان تشکيل  ٧٢٫٩مردان و 
اين  آمار بارزترين دليل بر رکود عميق .  دهند می

 .اقتصادی است
تورم نيز همچنان به رشد افسارگسيخته خود ادامه 

ورشکستگی مالی دولت و کسری بودجه .  داد
پشتوانه  هزار ميليارد تومانی، انتشار بی ٣٠٠

اسکناس، عامل مهم افزايش نرخ تورم در سال 
تحليل «بانک مرکزی در گزارش .  گذشته بود

تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات اين بانک در 
ماهه امسال  ١١در :  نوشت »١۴٠٠ماه  بهمن

درصد و رشد  ٢۶/    ۶رشد پايه پولی معادل 
. درصد بوده است ٣٠/    ۴نقدينگی معادل 

ماه سال  همچنين حجم نقدينگی در پايان بهمن

از همان آغاز با تشديد )    ١۴٠٠(سال گذشته
سرکوب و اعمال فشار بيشتر عليه کارگران آغاز 

افزون بر فشارهای اقتصادی و معيشتی، .  شد
فشارهای سياسی نيز فزونی گرفت و 

به .  سازی عليه فعاالن کارگری تشديد شد پرونده
بهانه پايان مهلت قرارداد، شمار زيادی از 

های  کارگران پيشرو در مؤسسات و کارخانه
تپه، معادن،  مختلف ازجمله در فوالد، هفت

های نفت و  ها و شرکت ها، پااليشگاه پتروشيمی

 چهره کريه جنگ در سيمای پناهندگان و آوارگان اوکراين
  

همه جنگ ها از نظام های سياسی زاينده شان جدايی .  جنگ ادامه سياست است با وسايلی ديگر"
 -چه چيزی سبب جنگ شد، چه طبقاتی در آن شرکت دارند و چه شرايط تاريخی، و تاريخی...ناپذيرند

 ) جنگ و انقالب –لنين . ". (اقتصادی باعث شروع آن شد
که تهاجم نظامی روسيه به اوکراين شروع  شد، يک ماه و )  ١۴٠٠پنجم اسفند (  ٢٠٢٢فوريه  ٢۴از 

در اين مدت، در پی حمالت هوايی، زمينی و دريايی ارتش روسيه، بسياری از .  اندی گذشته است
شهرهای اوکراين ويران و هزاران غير نظامی از زن و مرد و کودک زير آتش حمالت توپخانه ای و 
موشکی روسيه جان باخته اند؛ بخش های وسيعی از زير ساخت های نظامی، سامانه های موشکی، 
ايستگاه های راداری و مراکز ارتباطی نيروهای مسلح اوکراين مورد هدف حمالت ارتش روسيه قرار 
گرفته اند؛ چهره بسياری از شهرها دگرگون، ساختمان های مسکونی ويران و حتی بيمارستان ها و 

آب و برق در مناطق وسيعی از کشور .  اماکن فرهنگی نيز از حمالت ارتش روسيه مصون نمانده اند
قطع، شهرها خالی از سکنه و ميليون ها نفر از مردم اوکراين خانه و کاشانه خود را رها کرده و برای 

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

٧درصفحه  ٩درصفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۶٣شماره  ١۴٠١فروردين   ٨ –سال  چهل و چهار

  ١۴٠٠ارزيابی از جنبش کارگری در سال 

يکی .  گذرد می ١۴٠١چند روزی از آغاز سال 
از رويدادهای معمول پس از تحويل سال و آغاز 
سال نو شمسی، انتشار پيام و ايراد سخنرانی 
مسئولين جمهوری اسالمی به مناسبت آغاز سال 

هايی که نه تنها شادی  ها و سخنرانی پيام.  نو است
انگيزند، بلکه نمکی  و شعفی در مردم برنمی

های ناسوری که اين رژيم طی  هستند بر زخم
سال گذشته و ساليان پيشين بر پيکر و جان و 

يکی از اولين .  است  روان آنان وارد آورده

ده، رهبر جمهوری اسالمی، علی  مسئوالن پيام
 .آور های رنج ای است، و پيام او سرآمد پيام خامنه
 ١٣٧٨گذاری ساالنه را از سال  ای که نام خامنه

بدعت گذاشته است و بيش از ده سالی است که 
اند، در پيام  شعارهايش محورهای اقتصادی يافته

سال توليد "را  ١۴٠١نوروزی خود سال 
. گذاری کرد نام"  آفرين بنيان و اشتغال دانش

های ساليان پيش وی، شعارهايی بودند  گذاری نام

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 سندی بر ضرورت ١۴٠١بودجه 
 سرنگونی انقالبی نظام حاکم 

 پيام شورای همکاری   
 نيروهايچپ و کمونيست   

 به مناسبت سال نو   

 های گذشته ادعاهای پوشالی سال: ای شعار سال خامنه
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١از صفحه   

 تر شد سالی که ورشکستگی سياسی رژيم عريان

) هزار ميليارد لایر ۴۶٢۴١معادل (  ١۴٠٠
درصد  ٣٣معادل  ١٣٩٩نسبت به پايان سال 

 .رشد يافت
آخرين گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه 

درصد   ۴٠/    ٢را،   ١۴٠٠اسفندماه  در سال 
رغم ادعای مرکز آمار در  به.  اعالم کرده است
درصدی ، اين نرخ تورم را  ۴٠مورد نرخ تورم 

درصد  ۶٠تا  ۵٠های رژيم حدود  اقتصاددان
های  در واقعيت اما تورم برای توده.   اعالم کردند

کارگر و زحمتکش، کاالها و خدمات موردنياز 
ها گاه  روزمره است که در سال گذشته بهای آن

اين آمار در نيمه دوم .  به چند برابر افزايش يافت
ها و  ها، آشاميدنی خوراکی«سال در گروه عمده 

به گزارش .  درصد رسيد ۶١/    ٣به  »دخانيات
 ١۴٠٠ماه سال  ايسنا تنها در فاصله دی تا بهمن

درصدی برای اقالم  ١٨/    ٢افزايش قيمت تا 
اما حتی با در نظر گرفتن . شده است خوراکی ثبت

درصدی ساختگی مرکز آمار که  ۴٠نرخ تورم 
گيرند،  گاه آن را جدی نمی مردم ايران هيچ

بگيران زحمتکش در سال  کارگران و حقوق
گذشته حدود نيمی از قدرت خريد خود را 
درنتيجه تورم و کاهش ارزش لایر، از دست 

 .دادند
درنتيجه بيکاری گسترده، کاهش ارزش لایر و 
تورم افسارگسيخته، سطح معيشت کارگران و 
زحمتکشان شديداً تنزل کرد و قدرت خريد 

ها  ميليون.  درصد کاهش يافت ۵٠کارگران الاقل 
کردند،  تن از مردمی که زيرخط فقر زندگی می

دليل نبود که در سال  بنابراين بی.  فقيرتر شدند
گذشته فروش اعضای بدن و کودک فروشی 

گروه کثيری به حاشيه .  رواج  گسترده يافت
خانمان  بر تعداد مردم بی.  شهرها رانده شدند

خوابی و  ماشين خوابی هم به کارتن.  افزوده شد
تعداد  معتادان و .  گور خوابی افزوده شد

متجاوز از دو .  فروشان نيز افزايش يافت تن
های کارگر و  ميليون تن از کودکان خانواده

زحمتکش از فرط فقر، ترک تحصيل کردند و به 
توأم با اين فشارهای .  اردوی کودکان کار پيوستند

 .ای  نيز افزايش يافت اقتصادی اعتراضات توده
های کارگر و زحمتکش در  توده ١۴٠٠در سال 

مورد به اعتصاب، تجمع و  ٢٠٠٠متجاوز از 
بيشترين تعداد .  تظاهرات روی آوردند

اعتراضات از سوی کارگران حول مطالبات 
ترين مبارزات را کارگران  معيشتی بود و برجسته

تپه، فوالد، نفت، گاز و پتروشيمی ،  معادن، هفت
 .برق و مخابرات  داشتند

در سالی که گذشت، مردم خوزستان در اعتراض 
به فقر، گرسنگی و بيکاری و حتی نداشتن آب 
آشاميدنی در اواخر تيرماه چندين روز تظاهرات 
برپا کردند که تا هفته نخست مردادماه ادامه 

اين تظاهرات  موردحمايت مردم در تعدادی .يافت
رژيم بار ديگر به .  از شهرهای ايران قرار گرفت

مردم .  سرکوب خونين مردم خوزستان متوسل شد
تعدادی کشته و مجروح شدند و .  را به گلوله بست

در اصفهان نيز .  گروه کثيری بازداشت شدند
کشاورزان و مردم شهر اصفهان تظاهرات 

ای عليه رژيم بر پا کردند که جمهوری  گسترده
اسالمی در اين مورد هم  با سرکوب و بازداشت 

 .به مقابله با آن پرداخت
ترين مبارزات سال گذشته  يکی از برجسته

معلمان چندين اعتصاب .  اعتراضات معلمان بود
درپی را در متجاوز از  و تجمع سراسری و پی

در اين سال .  دويست شهر و روستا سازمان دادند
تر شد و عالوه بر مطالبه  جنبش معلمان راديکال

سازی حقوق فرهنگيان  بندی و همسان اجرای رتبه
سازی  بازنشسته، خواستار برافتادن خصوصی

آموزش، تحصيل رايگان و عدم دخالت دستگاه 
نيروی سرکوب .  مذهبی در امور مدارس شدند

پليس در موارد متعدد اين تجمعات را موردحمله 
تعدادی از معلمان را بازداشت و  برای .  قرارداد 

. سازی کرد چند تن از فعاالن جنبش، پرونده
های رژيم  اکنون تعدادی از معلمان در زندان هم

عالوه بر مبارزات معلمان رسمی .  گرفتارند
وپرورش،  هزاران  تن از معلمان خريد  آموزش

دبستانی و غيره  خدمات، کارنامه سبز، پيش
های اعتراضی متعددی برای استخدام  تجمع

در سال گذشته  تجمعات .   رسمی برپا ساختند
ای  سابقه اعتراضی  بازنشستگان نيز افزايش بی

. شنبه انجام گرفت يافت و هر هفته در روز يک
پرستاران نيز که در طول تمام دوران کرونا کار 

فرسای مراقبت از بيماران کرونائی بر  طاقت
اند، چندين تجمع اعتراضی برای  عهده داشته

افزايش حقوق، استخدام رسمی و ديگر مطالبات 
در تمام مبارزات يک سال .  خود سازمان دادند

های اعتراضی  گذشته زنان در اعتصابات و تجمع
ای بر عهده داشتند و  نقش برجسته و رهبری کننده

های پرشور خود، رژيم را به محاکمه  با سخنرانی
زنان همچنين در موارد متعدد بر سر .  کشيدند

حجاب اجباری با نيروهای سرکوبگر رژيم 
ها تن از زنان مبارز در  اکنون ده هم.  درگير شدند

 .های رژيم اسير و گرفتارند زندان
حلی برای معضالت  جمهوری اسالمی که راه

اجتماعی ايران ندارد، برشدت اقدامات 
در سالی که گذشت .   سرکوبگرانه خود افزود

 .صدها تن از مردم ايران را به جوخه اعدام سپرد
بر اساس آمار منتشرشده توسط گزارشگر ويژه 

  ٢٠٢١سازمان ملل در امور ايران، در سال 
تعدادی .  نفر در ايران اعدام شدند ٢٨٠کم  دست

 .از اين اعدام شدگان اتهام سياسی داشتند
در سالی که گذشت مردم ايران ضربه سياسی 
محکمی به رژيم وارد آوردند و با تحريم گسترده 

بازی انتخاباتی به تمام جهان  نشان دادند  شب خيمه
که جمهوری اسالمی از حمايت يک اقليت بسيار 

ناچيز برخوردار است و تنها با تکيه به نيروی 
 .کند سرکوب بر مردم حکومت می

عالوه  بر فجايعی که جمهوری اسالمی در 
های اقتصادی ، اجتماعی و سياسی آفريد،  عرصه

های  در سالی که گذشت  درنتيجه سياست
ارتجاعی رژيم  صدها تن از مردم ايران در 
جريان حوادث ظاهراً طبيعی و کرونا جان خود 

 .را از دست دادند
استان  ١۴ماه سال گذشته سيل  در ارديبهشت

ويژه  صدها تن از مردم به.   کشور را فراگرفت
های کرمان و يزد، مصدوم و تعدادی  در استان

های مردم  بسياری از خانه.  نيز کشته شدند
کلی ويران يا دچار خسارت جدی  زحمتکش به

. های مردم زيرآب رفت مزارع و باغ.  شد
ها مسدود  و مردم  ها آسيب ديدند، جاده زيرساخت

به مدت چندين روز از آب ، برق و تلفن محروم 
کرمان و يزد ازجمله مناطقی بودند که .  شدند

 .بيشترين خسارات را متحمل شدند
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که اين 

شود و  هايی که هرسال در ايران جاری می سيل
رسند وکاشانه و  در جريان آن مردم به قتل می

سازی  رود، نتيجه ويران ها بر باد می زندگی آن
های طبقه حاکم  و  طبيعت دراثر سياست

 .های آن  برای کسب سود است ارگان
ترين فاجعه سال گذشته ادامه بيماری  بزرگ

ها هزار تن از مردم بود که  کرونا و مرگ ده
ای ، تأخير در  سازی گله نتيجه سياست ايمن

واکسيناسيون، ممنوع اعالم کردن واردات 
بنابراين در سال گذشته .   های مؤثر بود واکسن

بار ديگر مرگ روزانه ناشی از کرونا گاه به  يک
تن رسيد و تعداد مردمی که جانشان را از  ٧٠٠

هزار  ۶۴دست دادند بر طبق گزارش رسمی  از 
هزار تا پايان سال  ١۴٠به   ١۴٠٠در فروردين 

بر طبق آمار غيررسمی اما .گذشته رسيد 
هزار  ٣٠٠ومير  به حدود  تر تعداد مرگ واقعی
که در بسياری از کشورهای جهان  درحالی.  رسيد

های ناشی از اين  ها پيش  محدوديت از مدت
کلی برچيده شده است، در ايران اما تا  بيماری به

آخرين روزهای اسفندماه هنوز آمار مرگ 
 .رقمی بود روزانه بيماران کرونائی سه

ای که نظر افکنيم جمهوری  به هر عرصه
اسالمی  در سالی که گذشت جز فاجعه برای 
مردم ايران چيزی به بار نياورد و بار ديگر نشان 

حلی برای معضالت جامعه ايران  داد که هيچ راه
ندارد و ادامه حيات آن فجايع بيشتری به بار 

توانند از فجايعی که  مردم ايران نمی.  خواهد آورد
های مختلف به بار آورده  اين رژيم در عرصه

است، نجات يابند، مگر آن که در سال جديد بساط 
 .آن را از ايران برچينند

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد 

با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

 ٩٧خاطره تظاهرات خيابانی باشکوه پاييز سال 
. را زنده کردند و مديريت را عقب راندند

بار ديگر  کارگران  متحد و آگاه فوالد اهواز يک
نشان دادند در برابر هرگونه تعرض و در برابر 

ای برای تعطيلی فوالد و  هرگونه نقشه و اراده
تجمع و .اند اخراج، محکم و استوار ايستاده

بهمن نشان داد که  ٢۴پيمايی روز يکشنبه  راه
اين تجمع .  توان فريب داد کارگر فوالد را نمی

گسترده بار ديگر نشان داد که اعتراض و مبارزه 
در گروه ملی فوالد اهواز تا پيروزی کارگران 

مبارزات کارگران فوالد در برابر .  ادامه دارد
ها در  تعرضات سرمايه، مقاومت و ايستادگی آن

ها  داران و دولت آن های شوم سرمايه برابر نقشه
ترين صفحات جنبش طبقه  يکی از درخشان
 .کارگر ايران است

 
 توزيع برق

 
هزار نيروی  ٢١کم  در بخش توزيع برق دست

های حجمی و  کار وجود دارد که در قالب شرکت
شدت استثمار  پيمانی مشغول به کار هستند و به

اين کارگران طی چند سال گذشته بارها .  شوند می
دست به اعتصاب و تجمع زده و خواهان تبديل 

سال گذشته نيز .  اند وضعيت و استخدام دائمی شده
عالوه بر تجمعات اعتراضی در سطح 

ها، صدها تن از اين  ها و استان شهرستان
کارگران به نمايندگی از هزاران کارگر پيمانی 

 ١٧توزيع برق دو تجمع هماهنگ و سراسری در 
آذر در مقابل مجلس و وزارت  ١۶فروردين و 

نيرو برگزار نمودند و خواهان برچيدن 
. های پيمانی و استخدام رسمی شدند شرکت

رو حائز  اعتراضات کارگران توزيع برق ازآن
اهميت است که روند رو به گسترش اعتراضات 

بعد از .  کند ای و سراسری را ترسيم می رشته
سلسله اعتراضات و تجمعات هماهنگ و 
سراسری اپراتورهای برق فشارقوی در چند سال 
گذشته که پيروزهای نسبی در برداشت و نزديک 

سوم کارگران برق فشارقوی تبديل  به يک
وضعيت شدند،اکنون کارگران بخش توزيع برق 

 .اند نيز در همين مسير قرارگرفته
ويژه هماهنگ نمودن اعتراض و  تمام شواهد به

مبارزه کارگران توزيع برق در چندين شهر و 
يابی چند تجمع سراسری در  استان و سازمان

تهران گويای اين واقعيت است که به همت 
ی  کننده کارگران آگاه و پيشرو، تشکل هماهنگ

توانند  خواهند و حتی اگر بخواهند نمی ديگر نمی
کارگران خواهان .  وضع موجود را تحمل کنند

تغيير وضع موجود هستند و برای گسستن 
وپايشان که طبقه حاکم  زنجيرهای بندگی از دست

پيوسته درحال سفت کردن آن است، وارد ميدان 
 .اند شده

جانبه از جنبش کارگری در  ارزيابی دقيق و همه
سالی که گذشت مستلزم کنکاش و بررسی انبوه 
اعتصابات و اعتراضات کارگری است که 

فقط اجازه  محدوديت صفحات نشريه کار نه
دهد بلکه حتی  بررسی تمام اين اعتصابات را نمی

پرداختن به چند درصد اين اعتصابات نيز ممکن 
در اينجا خيلی کوتاه فقط به چند نمونه از .  نيست

ترين اعتصابات کارگری که  ترين و مهم برجسته
به ارزيابی از جنبش کارگری در سالی که گذشت 

 .کنيم کند اشاره می کمک می
 

 گروه ملی فوالد 
 

های  در فوالد باسابقه درخشان مبارزاتی در سال
، تهديدات مکرر ٩٧ويژه پاييز سال  گذشت به

شفاهی و کتبی قبلی مديريت مبنی بر اخراج، در 
جنبه عملی به  ١۴٠٠نخستين روزهای فروردين 

حراست از ورود دو تن از کارگران .خود گرفت
ها   پيشرو تحت عنوان اينکه حکم اخراج آن

مديريت .صادرشده ، ممانعت به عمل آورد
درصدد بود تعداد بيشتری از کارگران پيشرو را 

فوريت مورد اعتراض  اما اين اقدام به.  اخراج کند
کارگران با انتشار .  شديد کارگران قرار گرفت

ای ضمن محکوم کردن اقدام مديريت، با  اطالعيه
صدور فراخوان تجمع، خواهان بازگشت به کار 

نظير و  اتحاد و همبستگی کم.همکاران خود شدند
واکنش سريع کارگران، دفاع يکپارچه از رفقای 
خود، مديريت را عقب راند و کارگران به سرکار 

گروه ملی فوالد که طی چند سال .  بازگشتند
دست شده و تا مرز  به گذشته چندين بار دست

تعطيلی کامل پيش رفته است، هر بار با تالش و 
همت کارگران از خطر سقوط و تعطيلی کامل 

اواخر سال گذشته نيز بار ديگر .  رهاشده است
ادامه کاری شرکت و آينده شغلی کارگران در 

سو خواست افزايش  از يک.  ابهام فرورفت
بندی مشاغل مورد  دستمزد و اجرای طرح طبقه

توجهی مديريت قرار گرفت و از سوی ديگر  بی
های امنيتی و  سازی ارعاب و تهديد و پرونده

اقدامات .  قضايی عليه کارگران پيشرو تشديد شد
مديريت و حاميان آن در پاسخ به مطالبات 
کارگران، تنها به مشتی وعده توخالی محدود 

بالفاصله فراخوان تجمع در مقابل .  ماند
کارگران با .استانداری خوزستان انتشار يافت

تجمع گسترده در مقابل استانداری و حمل 
کارگران بيدارند از استثمار "شعارنوشته بزرگ

پيمايی  های شهر دست به راه در خيابان"  بيزارند
زدند، بر جنگ عليه ظلم و بيداد تأکيد نمودند ، 

گاز حفاری در عسلويه و ساير مناطق از کار 
ها به شرکت جلوگيری  اخراج شدند يا از ورود آن

طبقه حاکم و رژيم سياسی آن کنترل .  به عمل آمد
در .  پليسی در مراکز کارگری را تشديد کرد

برخی موارد برای تحميل شرايط بدتر بر 
کارگران به حربه تعطيل شرکت و اخراج 

هر جا سابقه مبارزه و .  جمعی متوسل شد دسته
اعتصاب بيشتر بود، تهديد و اعمال زور و فشار 

چنين بود که در بسياری .  سرنيزه نيز بيشتر بود
از مراکز کارگری، مبارزه در شروع سال، در 

ها  و با خواست بازگشت به کار  مخالفت با اخراج
افزون بر تهديدها و .  کارگران اخراجی آغاز شد

فشارهای مستقيم برای مقابله با کارگران و 
ها وزارت کار رژيم  جلوگيری از اعتراضات آن

در همدستی با کارفرمايان تالش نمود با 
اندازی يا فعال کردن شوراهای اسالمی کار  راه

در اين مراکز، از بروز اعتراض و اعتصاب 
کم اوضاع را تحت کنترل  جلوگيری کند يا دست

خويش درآَوَرد و زنجيرهای بندگی را بر دست و 
رغم تمام اين  اما به.  تر کند پای طبقه کارگر محکم

ها و ترفندها، اعتراضات  ها و محدوديت تالش
کارگری در سال گذشته نيز تداوم و گسترش 

کارگران در بسياری از مؤسسات .  بيشتری يافت
توليدی و خدماتی در سرتاسر کشور در اشکال 
گوناگون و متنوعی از اعتصاب و تجمع و 

بندان و  تظاهرات خيابانی گرفته تا ايجاد راه
مسدود ساختن جاده و بيرون انداختن عوامل 
مديريت و کارفرما از شرکت و نظاير آن دست 

شمار اعتصابات و شمار .  به اعتراض زدند
کارگرانی که به اعتراض و اعتصاب روی 

از "  خيلی محرمانه"در سند.آوردند افزايش يافت
جلسه سران سپاه و نيروهای امنيتی رژيم که 

افشا شد، "  عدالت علی"توسط گروه سايبری 
درصد  ٣٠٠های اجتماعی  شده نارضايتی اعالم

تجمعات اعتراضی در سال .  يافته است افزايش
درصد و  ۴٨، ١٣٩٩نسبت به سال   ١۴٠٠

تجمع .  درصد رشد داشته است ٩٨کنندگان  تجمع
يافته  درصد افزايش ١٣۶های کار گری  در محيط

جامعه در "  شده  در اين سند آشکارا اعالم.  است
هزاران ".  حالت انفجار زيرپوستی قرار دارد

اعتصاب کوچک و بزرگ کارگری از همان 
تا روزهای پايانی  ١۴٠٠نخستين روزهای سال 

ها در جای خود مهم هستند،  تک آن که تک آن
گويای رشد مبارزات و تعميق و تشديد نارضايتی 
کارگران و گويای اين واقعيت است که کارگران 

  ١۴٠٠ارزيابی از جنبش کارگری در سال 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

  ١۴٠٠ارزيابی از جنبش کارگری در سال 

مبارزات کارگران درميان اين بخش از کارگران 
اين تشکل  .  يافته است گرفته و قوام برق نيز شکل

گرچه ممکن است علنی نباشد و نيست اما با 
تر تجمعات و اعتراضات  دهی گسترده سازمان

سراسری در تهران، قادر است وزارت نيرو را 
پوشيده نيست که با .  نشينی وادار کند به عقب

اتحاد و هماهنگی ميان کارگران برق فشارقوی و 
کارگران توزيع برق و ارتباط و هماهنگی ميان 

توان نيروی اعتراض و مبارزه  هايشان، می تشکل
کارگران برق را دوچندان کرد و مبارزات 

 .تری را در رشته برق سازمان داد وسيع
 

 معدن
 

چراغ اعتراض و اعتصاب در معادن در سال 
معادن در سال گذشته .گذشته همچنان روشن بود
پرچم اعتصاب و .  بسيار خوش درخشيدند

سنگ و مس  اعتراض خيابانی که در معادن زغال
ای از وضعيت  و کروميت به اهتزاز درآمد، شمه

اعتصاب و .  عمومی معادن را به تصوير کشيد
 ١۴٠٠بندان و راهپيمايی  تجمع و ايجاد راه

کارگر معدن کروميت آسمی نون منو جان در 
فروردين ، ارديبهشت و آذر سال گذشته، مسدود 

 –المللی منو جان  ساختن مکرر جاده بين
ها و تظاهرات  بندرعباس، همراهی خانواده

نشينی  خيابانی در شهر منو جان که منجر به عقب
کارفرما شد يک نمونه از مبارزات برجسته 

اعتصاب يکپارچه و تجمع .  کارگران معدن است
کارگر مجتمع مس سونگون  ٢٠٠٠بيش از 

در   ١۴٠٠آذر  ٢آبان تا  ٣٠ورزقان از 
اعتراض به دستمزدهای پائين، نوع قرارداد و 

تن از همکاران خود که  ايضاً  ۶٠اخراج 
نشينی کارفرما را در پی داشت نمونه  عقب

. درخشان ديگری از اعتصابات معدن است
، "از استثمار بيزار است  -کارگر بيدار است"

ً بر زبان کارگران فوالد و  شعاری که سنتا
تپه جاری بود، اين بار در فضای معدن مس  هفت
اعتصاب يکپارچه و گسترده .  انداز شد طنين

سنگ کرمان زيرپوشش  معدن زغال ٧کارگران 
بخش خصوصی در مهرماه و اعتصاب متحدانه 

سنگ زرند، کوهبنان  کارگر معادن زغال ٣۵٠٠
و راور کرمان زيرپوشش دولت در آبان سال 

احتمال واگذاری آن به  گذشته در اعتراض به
های ديگری از  بخش خصوصی نمونه

اعتراضات و اعتصابات برجسته و روبه 
تمام اين تجمعات .  گسترش کارگران معدن است

ها برخوردار بوده و در همه  از همراهی خانواده
موارد کارفرما به دستگاه ارعاب و سرکوب 

نشينی  متوسل شده است و درنهايت با عقب
کارفرما و وعده رسيدگی به خواست کارگران 

 .همراه بوده است
 

 تپه هفت
 

تپه که در پنج سال اخير چون ستاره  در هفت
پرفروغی در آسمان جنبش کارگری درخشيده 
است، مبارزه طبقاتی در سال گذشته ابعاد جديدی 

مبارزات پرشور و اعتصابات .  به خود گرفت
تپه با خواست محوری  مستمر کارگران هفت

يد از کارفرمای بخش خصوصی، دولت را  خلع
نشينی وادار نمود و حکم فسخ قرارداد با  به عقب

اسد بيگی و خلع مالکيت وی از کشت و صنعت 
ارديبهشت اعالم  ١٨تپه سرانجام در  نيشکر هفت

باوجودآنکه نفس اعالم رسمی اين خبر .  شد 
تپه و  پيروزی مهمی بود برای کارگران هفت

آمد، اما  حساب می های بعدی به مقدمه پيروزی
صدور اين حکم و اعالم آن تا مدتی منجر به 

درست .  تپه نشد گونه تغييری در هفت هيچ
برعکس، وضعيت بالتکليفی ادامه يافت و گويا 

ای در کار بود که با قطع آب و کاهش حق  اراده
آبه و عدم پرداخت دستمزد و تشديد انواع فشار، 

بنابراين .  کارگران را مستأصل و پشيمان کند
تپه سلسله  کارگران آگاه و هوشيار هفت

رغم  علی.اعتصابات ديگری را سازمان دادند
لغزش برخی عناصر و توهم نسبت به افراد و 

شده  های حکومتی، نمايندگان شناخته جناح
تپه و شورای مستقل کارگران  کارگران هفت

کارگران .  تپه استقالل خود را حفظ کردند هفت
دهی اعتصابات   تپه با ادامه مبارزه و سازمان هفت

مدت  و تجمعات و اعتراضات خيابانی و طوالنی
در تيرماه و مهرماه سرانجام توانستند اثرات 

يد از اسد بيگی و نتيجه پنج سال  ملموس خلع
نه "مبارزه مستمر خود را ببينند و به شعار 

و برخی "   رستمی نه بيگی، شرکت بشه دولتی
اين .های خود جامه عمل پوشند ديگر از خواست
ای اما به معنای ختم مبارزه  پيروزی مرحله

 .تپه ادامه دارد مبارزه طبقاتی در هفت. نيست
 نفت

تپه در سال  اگر فوالد و برق و معدن و هفت
های پرفروغی در آسمان  گذشته چون ستاره

جنبش کارگری درخشيدند و نورافشانی کردند، 
نفت اما در جايگاهی باالتر مانند خورشيد تابانی 

اش  در آسمان ظاهر شد و پرتو گرم اشعه نورانی
اقصا نقاط کشور را روشن کرد و گرمابخش 

تجمع و .  پيکر جنبش طبقاتی کارگران شد
اعتصاب سراسری شاغلين رسمی نفت در بيست 
ارديبهشت در چند شهر و همچنين اعتصاب و 

تجمع هزاران تن از کارکنان رسمی نفت در 
تهران و چندين شهر و مناطق عملياتی و 

خرداد، دو اقدام  ۵سکوهای دريايی در 
دهی شده شاغلين  اعتراضی بزرگ سازمان

ای بود که پرچم آن  رسمی در نفت و ادامه مبارزه
تر و  وسيع.  برافراشته شده بود ٩٩در تيرماه سال 

تر از اين اما اعتصاب فراگير و سراسری  گسترده
ای نفت و گاز و  کارگران پيمانی و پروژه

خرداد آغاز شد و بيش  ٣٠پتروشيمی است که از 
بعد از اعتصاب سراسری .  از دو ماه ادامه داشت
، اين ٩٩مرداد  سال  ١١کارگران پيمانی در 

طور جداجدا دست به  کارگران چندين بار به
اين بار اما با .  اعتصاب و تجمع زده بودند

دهی اعتراضات  شورای سازمان"  فراخوان 
کارگران پيمانی در ابعاد "  کارگران پيمانی نفت

اين .  ای به اعتصاب روی آوردند گسترده
اعتصاب هم ازنظر مراکزی که به اعتصاب 
روی آوردند و هم به لحاظ تعداد کارگران، 

. را پشت سر گذاشت  ٩٩مرزهای اعتصاب سال 
با  ٩٩اعتصاب فراگير کارگران پيمانی در سال 

هزار کارگر، جای خود را به  ٢۵شرکت 
شرکت و بيش از   ١١۴اعتصاب در نزديک به  

. هزار کارگر سپرد ١٠٠بيست استان و حدود 
دهد که نفت با سرعت هرچه بيشتر  اين نشان می
نفس .  کند ساله خود را جبران می ٢۵دارد غيبت 

يابی چند اعتصاب فراگير و سراسری در  سازمان
نفت اعم از کارگران رسمی يا غيررسمی، حاکی 

کننده  های هماهنگ گيری و فعاليت تشکل از شکل
شورای "  و سازمانده اعتصابات از نمونه 

و "  دهی مبارزات کارگران پيمانی نفت سازمان
سابقه جنبش  های عظيم و کم گويای پيشرفت
. سال اخير در نفت است ٢۵اعتصابی طی 

حضور پررنگ و سراسری نفت درصحنه 
ها  کند که تالش مبارزه، اين واقعيت را اثبات می

و ترفندهای طبقه حاکم و رژيم سياسی آن برای 
گستراندن چتر رعب و وحشت و تحميل فضای 

داشتن  سنگين سرکوب شبه پادگانی و جدا نگاه
کلی کارايی خود  کارگر نفت از ساير کارگران به

کارگر نفت با اعتصابات .  داده است را ازدست
زده و خفقان حاکم  افتخارآميز خود، فضای يخ

 .براين صنعت را درهم شکست
در سال گذشته دولت و  وزارت کار آن در 

های خود  همدستی با کارفرمايان آشکارا بر تالش
برای ايجاد شوراهای اسالمی کار يا فعال کردن 

ها  اين تالش.  های جاسوسی افزود اين ارگان
طور عمده معطوف به مراکزی بود که  به

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



 ۵ ٩۶٣شماره   ١۴٠١فروردين   ٨    5

۴از صفحه   

  ١۴٠٠ارزيابی از جنبش کارگری در سال 

طور نسبی  هايی ايجاد نموده، به کارگران تشکل
اند و قادرند اعتصاب و  خود را متشکل ساخته

در نفت .  اعتراض را در اين مراکز سازمان دهند
اما .  ها چشمگير بود تپه اين تالش و فوالد و هفت

های عبث را باشکست روبرو  کارگران اين تالش
تپه در جريان اعتصاب و  کارگران هفت.  ساختند

مهر درب دفتر شورای  ٧اعتراض خود، روز 
پيش از آن نيز توطئه .  اسالمی کار را گل گرفتند

اداره کار که سعی کرده بود شورای اسالمی کار 
عنوان نماينده کارگران جايزند و با آن وارد  را به

 .گفتگو شود، خنثی کرده بودند
اگرچه با بررسی کم و کيف اعتصابات کارگری 

توان به يک  های فوق می حتی در محدوده نمونه

 ١۴٠٠ارزيابی نسبی از جنبش کارگری در سال 
يافت،اما برای دستيابی به يک ارزيابی  دست
تر به فاکتورهای مهم ديگری نيز  تر و کامل دقيق

بايد اشاره کرد و نقاط ضعف و قوت مبارزات 
 .کارگری را مورد کنکاش قرارداد

رغم افزايش شمار  اين واقعيتی است که به
اعتصابات کارگری و ازجمله اعتصابات فرا 

ويژه در نفت، اما اعتصابات کارگری  واحدی به
 .در کليت خود کماکان از پراکندگی در رنج است

در نفت   ١۴٠٠های مبارزاتی سال  پيشرفت
انکار است  نسبت به سال قبل از آن غيرقابل

ميزان تشکل يابی کارگران نفت در جريان 
. يافته است اعتصابات به ميزان محسوسی افزايش

چند اعتصاب سراسری  کارگران رسمی و 
دهنده وجود ارتباط و تشکل  پيمانی نشان

اما اين .  کننده در نفت است غيرعلنی هماهنگ
کارگران مشغول به کار در .  هنوز کافی نيست
های متعدد پيمانکاری نيازمند  واحدها و شرکت

ها و در محل کار  تشکل مستقل در اين شرکت
. هستند که بايد اجزای تشکل سراسری باشند

فقدان يک تشکل مستقل سراسری مرتبط با بدنه 
کارگران از کمبودهای بسيار مهم و ايجاد آن از 

های مبرم تعميق و گسترش مبارزه در  ضرورت
شورای "ترديدی نيست که .  نفت است

" دهی مبارزات کارگران پيمانی نفت سازمان
نقش مهم و مثبتی در اعتصاب سراسری 

اين تشکل اما ازآنجاکه .  کارگران پيمانی ايفا کرد
تشکلی محروم از حضور مؤثر و فعال  در 

رغم همه  محيط کار و ميان توده کارگران بود، به
توانست نقش يک تشکل  ها و خدماتش نمی تالش

کننده  مستقل سراسری سازمانده و هماهنگ
اعتصاب .  مرتبط با محيط کار را ايفا کند و نکرد

بزرگ و شکوهمند کارگران پيمانی اگرچه خوب 

شروع شد و بهتر از آن ادامه يافت، اما به حال 
ازآنجاکه .  خود رها شد و پايان خوبی نداشت

دهی مبارزات  شورای سازمان"پيوند و ارتباط 
با توده کارگران محدود "  کارگران پيمانی نفت

توانست در مقياس سراسری به  بود و خود نمی
نمايندگی از طرف کارگران وارد مذاکره و 

زنی شود، ادامه يا پايان اعتصاب عمالً به  چانه
خود کارگران در واحدهای مجزا از هم و پراکنده 

در غياب يک هيئت نمايندگی در .  واگذار شد
مقياس سراسری که بتواند ادامه يا پايان اعتصاب 
را هماهنگ سازد، از اواسط مرداد شمار 
کارگران و واحدهايی که کار را ازسر گرفتند 

آنکه جايی  اندک فزونی گرفت و درنهايت بی اندک
طور رسمی اعالم شود، اعتصاب در شکل  به

 . سراسری از نفس افتاد و خاموش شد
افزون براين هنوز کارگران رسمی و غيررسمی 

رغم  علی.کنند جدا از هم اعتراض و اعتصاب می
تمايل کارگران پيمانی هنوز نشانی از اتحاد 
مبارزاتی کارگران رسمی و پيمانی ديده 

فقط جای يک تشکل واحد و سراسری  نه. شود نمی
کل کارگران و کارکنان نفت خالی است، بلکه 

های  کارگران رسمی يا غيررسمی از تشکل
سراسری پرقدرت و مستقل خويش نيز 

اين ضعف و کمبود اساسی متأسفانه .  اند محروم
منحصر به کارگران نفت نيست که تشکل يابی 

ها رشد داشته و ارتقا يافته است، اين  درميان آن
برق و معدن و .شمول است ضعف و کمبود همه
ها و کل طبقه کارگر را در  فوالد و ساير بخش

فقدان تشکل از موانع و عوامل اصلی .  گيرد برمی
ترين علتی است که نگذاشته طبقه کارگر  يا مهم

دهی شده  صورت يک طبقه متشکل و سازمان به
در مقياس سراسری وارد عرصه مبارزه طبقاتی 

 .شود
در بررسی مبارزات کارگری در سال گذشته 

گيری  ها و موضع ازجمله بررسی بيانيه
توان به رشد آگاهی  های کارگری می تشکل

. سياسی در صفوف کارگران پی برد
گيری راديکال و روشن عليه تماميت نظام  موضع

کشی و استثمار، دفاع قاطع از شورا و  بهره
سوسياليسم، روحيه انترناسيوناليستی حاکم براين 

ها، نشان از ارتقاء آگاهی سوسياليستی  بيانيه
هايی که از طرف  در بيانيه.  کارگران پيشرو است

های کارگری به مناسبت اول ماه مه  تشکل
انتشاريافته،آشکارا از يک آلترناتيو شورايی و 

بر آزادی زندانيان .  کارگری صحبت شده است
سياسی، آزادی تشکل و بيان و تجمع تأکيد شده 

از ضرورت اتحاد و مبارزه برای نابودی .  است
تبعيض و استثمار و نابرابری، رهايی از توحش 

ای که در  داری و رسيدن به جامعه نظام سرمايه
آن استثمار نباشد ، رفاه و برابری حاکم باشد 

 .سخن رفته است
همچنين صدور بيانيه مشترک در مورد حداقل  

نفسه اقدام  دستمزد و تعيين رقم واحد اگرچه فی
ويژه در شرايطی که طبقه حاکم  مثبتی است به
کند،  را عنوان می"  توافقی"ای و  دستمزد منطقه

اما مادام که اقدام مشترکی در عرصه مبارزه 

عملی صورت نگيرد و نيروی مبارزه کارگری 
دهی و بسيج  برای تحقق چنين خواستی سازمان

نشود، از سوی طبقه حاکم و دولت اين طبقه جدی 
های متعدد  صدور بيانيه.  شود گرفته نمی

های کارگری و بازنشستگان و ساير  تشکل
زحمتکشان نيز که درواقع نوعی اقدام مشترک 

گر تقويت اتحاد و  شود، بيان محسوب می
همگرايی در صفوف کارگران و زحمتکشان 

هايی نيز مثبت  گرچه صدور چنين بيانيه.  است
گونه اتحادهای کاغذی  شود اما اين ارزيابی می

دهی عمل مشترک و به  بايد به مرحله سازمان
ای متشکل در  ميدان مبارزه کشاندن نيروی توده

البته تا آنجا که از چنين پايگاهی   -ها اين تشکل
گذر کند تا تأثيرات محسوسی   -برخوردارند

 .برجای بگذارد
های کارگری در  در بررسی مبارزات و خواست

توان مشاهده کرد که  خوبی می به ١۴٠٠سال 
اعتراض و اعتصاب گاه واکنش کارگران در 
برابر تعرض کارفرما و طبقه حاکم است و 
خواسته کارگر دفاع از آن چيزی است که از آن 

حال اين  درعين.  برخوردار است و گاه عکس اين
دهد که در سال گذشته مبارزات  بررسی نشان می

های صنفی و سياسی به هم درآميخته و  و خواست
گيری سياسی اين مبارزات  در کليت خود جهت

از اين نمونه است .  تر شده است پررنگ
های کارگری درزمينٔه دفاع  گيری تشکل موضع

از کارگران و فعاالن اجتماعی که به زندان 
اند، آزادی زندانيان سياسی، مخالفت با  افتاده

های دولت ازجمله زير سؤال بردن  برخی سياست
مستقيم و جدی سياست دولت در مورد کرونا و 

 .واکسيناسيون و بهداشت و درمان و غيره
اعتراضات و اعتصابات کارگری در نيمه اول 

ای بود و  در رأس اعتراضات توده ١۴٠٠سال 
طبقه کارگر در رأس آرايش سياسی عليه طبقه 

نيمه دوم سال اگرچه جنبش .  حاکم قرار داشت
اعتراضی معلمان از چنين جايگاهی برخوردار 
شد، اما جنبش کارگری نيز فعال بود و چراغ 
اعتراض و اعتصاب در برق و فوالد و نفت و 
بسياری واحدهای ديگر تا واپسين روزهای سال 

 . همچنان روشن بود
ها و نقاط قوت جنبش  رغم تمام پيشرفت علی

رغم حضور فعال  و به ١۴٠٠کارگری در سال 
آن درصحنه سياسی گاه در مقياس تمام جامعه اما 

توان انکار کرد که طبقه  اين واقعيت را نمی
مثابه يک  کارگر هنوز در موقعيتی نيست که به

عيار  طبقه آگاه و متشکل به يک مبارزه تمام
سياسی با طبقه حاکم و تعيين تکليف قطعی با آن 

يابی به چنين موقعيتی بايد  برای دست.  برخيزد
کارکرد و بيشترين وظيفه در اين ميان، بر عهده 

 .ها و کارگران آگاه است کمونيست
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 های گذشته ادعاهای پوشالی سال: ای شعار سال خامنه

اقتصاد "، "حماسه سياسی و اقتصادی"چون 
رونق "، "حمايت از کاالی ايرانی"، "مقاومتی

حاصلی از  و مزخرفات بی"  جهش توليد"، "توليد
ها هم نيازی به  گذاری نتايج اين نام.  اين دست

هر سال نه تنها .  توضيح زيادی ندارند
ی عمل  وی جامه"  رهنمودهای اقتصادی"

پوشند، بلکه بر وخامت اوضاع افزوده  نمی
شود؛ چرا که اين شعارها چيزی جز تراوشات  می

و توهمات مغزی عليل و متوهم و ناتوان از 
 .درک قوانين و کارکردهای نظم اقتصادی نيستند

داری حاکم بر ايران  نظم اقتصادی سرمايه
های مديدی است که دچار يک بحران مزمن  سال

اين بحران ساختاری با .  تورمی است  –رکود 
های پياپی در اجرای  ای و کابينه پافشاری خامنه

های نئوليبرالی ديکته شده توسط  سياست
لياقتی و  داری جهانی و در تلفيق با بی سرمايه

ناکارآمدی مقامات به همراه فساد سيستماتيک 
ها و مسئولين چنان شدت و حدتی يافته  ارگان

های مردم  ها تن از توده است که اکنون ميليون
ايران را به زير خط فقر و حتا فقر مطلق سوق 

اهميت برای مقامات  فقر و فالکتی بی.  داده است
جمهوری اسالمی چرا که بدون تالشی برای حتا 
تخفيف آن، هر از گاهی نيشتری نيز بر اين زخم 

 .زنند ستان می جان
 ٢٩ای در پيام نوروزی يکشنبه  نمونه، خامنه

، مبارزه روزمره برای بقای ١۴٠٠اسفند 
" هايی تلخی"ها تن از مردم ايران را به  ميليون

"گويد دهد و می تقليل می ما امسال اميدواريم : 
ها  ها برطرف بشود، چون همه اين بخشی از اين

شود، به تدريج برطرف خواهد  دفعتاً برطرف نمی
خير، به همين  که آدم عجله کند، بگويد نه اين.  شد

بلی ويرانی چهل و ."  بينانه نيست زودی، واقع
برطرف کرد، "  به زودی"توان  چند ساله را نمی

تنگی معيشت، "کند مسبب  اما وی اشاره نمی
کنونی همان رژيمی است که وی "  گرانی و تورم

در .  سال در رأس آن قرار دارد ٣٣نزديک به 
اين سه دهه و ساليان پيش از آن هم نشان داده 

شوند، "  برطرف"شده است قرار هم نيست که 
چرا که گذشته از شواهد ديگر، نتايج اقدامات 

ها و  مند به حرکت دولتی مردمی و عالقه"
های اخير شاهد  را در ماه"های مردمی هدف
افزايش تورم و گرانی، تعيين حداقل :  ايم بوده

دستمزد چند برابر زير خط فقر، حذف ارز 
تومانی و اختصاص بودجه به نهادهای  ۴٢٠٠

نظامی و مذهبی و تبليغاتی بدون اندک اعتنايی به 
 .وضعيت معيشتی مردم

های کابينه رئيسی  ريزی نه تنها اقدامات و برنامه
زند،  های مردم رقم می تاريکی را برای توده  آينده

ای نيز در پيام نوروزی و سخنرانی  بلکه خامنه
تر ساخته  اول فروردين، تکليف مردم را روشن

سران رژيم اميدوار به دستيابی به توافق با .  است
های غربی بر سر برجام و کسب درآمدهای  دولت

نفتی کالن، از هم اکنون بی هيچ شرم و 
های خود را برای اين درآمدها  کاری کيسه نهان

ای در سخنرانی روز اول  خامنه.  اند دوخته
و محل "  درآمدهای نفتی"فروردين، با اشاره به 

دهد که  به مردم هشدار می"  درآمدها"صرف اين 
نداشته باشند، چرا که اين "  رفاه و آسايش"انتظار 

از "  کارهای اساسی"درآمدها قرار است صرف 
در .  شوند"  آفرين بنيان و اشتغال توليد دانش"جمله 

بنيان و  دانش"های  جمهوری اسالمی، بنگاه
های  ها و هلدينگ اسم رمز شرکت"  آفرين اشتغال

، نهادهای "ستاد اجرايی فرمان امام"وابسته به 
مذهبی از جمله اوقاف و آستان قدس، نهادهای 
نظامی از نمونه سپاه و ارتش و نيروهای 
انتظامی، سران رژيم و وابستگان آنان است که 

ها  شرکت.  اند بر تمام اقتصاد ايران چنگ انداخته
ای در  هايی که به اعتراف خود خامنه و بنگاه

های  هايی با نام های مختلف طرح دولت"
" تسهيالت بانکی"اند،  ارائه کرده"  گوناگون

اند،  رژيم بهره برده"  های پاشی پول"اند از  گرفته
 . اند بوده" ها ناموفّق ی اين طرح همه"اما 

بنيان و  دانش"های  چند نمونه از اين بنگاه
اوج "ای  که به ادعای خامنه"  آفرين اشتغال

های  اند، شرکت بوده"  پيشرفت علم و فناوری
اند که  بوده"  ستاد اجرايی فرمان امام"وابسته به 

چند نوع واکسن مورد تأييد "ای  به ادعای خامنه
مورد "از ادعای کذب !  اند توليد کرده"  جهانی

سازی  که بگذريم، داستان واکسن"  تأييد جهانی
داخلی، ميزان واکسن تحويلی، غارت و چپاول 

" بنيان دانش"های  ميلياردی نهادهای و شرکت
. ای داستانی آشنا بر همگان است تحت نظر خامنه

حداکثر پيشرفت علمی، اگر بتوان آن را 
های نظامی بوده  ناميد در زمينه"  پيشرفت علمی"

نشانده  گرا و دست است که به نيروهای اسالم
جمهوری اسالمی در منطقه ياری رسانده است و 

های مردم نداشته  ای برای توده هيچ نفع و ثمره
 . است

ای به اتکای  گذشته از آن که روشن نيست، خامنه
بنيان و  توليد دانش"ها قرار است  کدام زيرساخت

را رونق بخشد، فساد و چپاول "  آفرين اشتغال
سيستماتيک و نهادينه در جمهوری اسالمی نيز 
جايی برای اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی 

البته .  گذارد آينده به رفاه و آسايش مردم باقی نمی
گره زدن اقتصاد "ای بر عدم  تأکيدات خامنه
ظاهراً مؤيد اين سياست است "  ها کشور با تحريم

که قرار است اقتصاد کشور بدون اتکا به 
در واقعيت .  درآمدهای نفتی آتی به راه خود برود

اما حاصل اين مجموعه چيزی نخواهد بود جز 
 .های مردم تر وضعيت معيشتی توده وخامت بيش

به اين ترتيب در پيامی که بنا به رسم قرار است 
آفرين باشد، نه تنها تهی از اميد  اميدبخش و شادی

اش  ای و رژيم و شادی است، بلکه دشمنی خامنه
 .کند با مردم را آشکار می

فرساترين  وی در سخنانش، نه تنها يکی از جان
های مردم را ُخرد و خوار  معضالت توده

مورد تحريم اکثريت "  انتخابات"نماياند، بلکه  می
البته در اين .  خواند می"  شيرينی بزرگ"مردم را 

کند، ولی باز هم  پيام به شيوع کرونا هم اشاره می
و "  رهنمودها"بدون پاسخگويی به پيامدهای 

خود و مسئولين جنايتکارش مبنی بر " تصميمات"
های  ممنوعيت ورود واکسن، عدم رعايت پروتکل

های اقتصادی و  پيشگيرانه و عدم ارائه حمايت
پزشکی و بهداشتی که به مرگ چند صد هزار 

 .نفر انجاميد
های ديگر سخنرانی وی نيز فرازهايی از  بخش

برای .  کنند شعارهای وی را آشکار می  شکست
ای بيش از سه دهه است که سياست  نمونه، خامنه

اين .  کند را دنبال می"  خودکفايی در کشاورزی"
سياست در ساليان گذشته نه تنها به تخريب محيط 

کشور "  ورشکستگی آبی"زيست و به تعبيری 
انجاميده است، بلکه به اعتراف خود وی در 

بخش کشاورزی ما متأّسفانه جزو "پيامش هنوز 
". های کشور به واردات است ترين بخش وابسته

اکنون در پی سالی که ساکنين برخی از نقاط 
کشور حتا به آب آشاميدنی سالم دسترسی نداشتند، 
چه رسد به آب کافی برای آبياری محصوالت 

های بسيار در گوشه و  کشاورزی و اعتراض
آبی، باز در سخنرانی روز اول  کنار کشور به کم

فشارد،  فروردين بر پيگيری اين سياست پای می
های موجود اين ابله را بر سر  بدون آن که واقعيت

 .عقل آورده باشد
اش، در  ای در پيام و سخنرانی در مجموع خامنه

های کذب به مردم بدهد،  کوشد وعده حالی که می
اما از البالی سخنانش، بوی  شکست و خفت 

 .  رسد هايش آشکارا به مشام می الف و گزاف
فالکت "ای  تعبير دقيق شعار امسال خامنه

دزدی و چپاول "و "  های مردم تر برای توده فزون
آورتر آن  خشم.  است"  تر وی و همدستانش فزون

به جامعه "  اميد"که وی، در عين حال از تزريق 
به مردمی پنجه در "  اميد"تزريق .  گويد سخن می

جانبه اقتصادی، اجتماعی و  های همه پنجه بحران
 .گسيخته سياسی و رويارو با سرکوبی عنان

ها و  گذاری گونه که گفته شد، تمام نام همان
ای تاکنون برای مردم  شعارهای سال خامنه

مسلماً .  تر نداشته است روزی بيش پيامدی جز تيره
سال پيش رو نيز استثنايی بر اين قاعده نخواهد 

اما در سال گذشته کارگران و زحمتکشان .  بود
تر و  نشان دادند که در مبارزات خود مصمم

تنها نگاهی به مبارزات سال .  اند پيگيرتر شده
های مردم  گذشته نشان از آن دارد که اکثريت توده

. تابند به ستوه آمده و وضعيت موجود را برنمی
پراکنی، نه  و وعيد، نه توهم  ديگر نه وعده

خرافات مذهبی و نه تهديد و سرکوب ددمنشانه 
. دارد رژيم آنان را از گسترش مبارزات بازنمی

کارگران و زحمتکشان تنها بايد به اتحاد و 
همبستگی خود ايمان بياورند و به توانايی برای 

. شان ای روشن به دستان توانای تغيير و خلق آينده
باشد که سال پيشارو سال نيکويی باشد برای تمام 

 .   کوشندگان و مشتاقان کار، نان و آزادی
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١از صفحه   

در امان بودن از کشتار و مرگ راهی لهستان و  
 .ديگر کشورهای همجوار شده اند 

اين همه خرابی و آوارگی و ويرانی، فقط گوشه ای  
از فجايع آشکار و روزشمار جنگ امپرياليستی و  
نيابتی ميان روسيه و قدرت های بزرگ غربی  

جنگی ويرانگر که مسلما تاثيرات مخرب و  .  است 
دراز مدت آن تا سال های مديد با مردم اوکراين،  

 . روسيه و اروپا باقی خواهد ماند 
آنچه مسلم است، تهاجم نظامی روسيه به اوکراين  
يک شبه اتفاق نيفتاد و بارش سنگيِن رگباِر موشک  
و گلوله های توپخانه ای ارتش روسيه بر سر مردم  
. اوکراين در يک آسمان بی رعد صورت نگرفت 

در واقع، تهاجم امپرياليستی روسيه به اوکراين و  
شروع اين جنگ ارتجاعی ريشه در تضاد منافع  
ميان روسيه و پيمان نظامی کشورهای آتالنتيک  

سال    ٢٠ داشته و دارد که دست کم از  )  ناتو (شمالی  
به سمت  "  ناتو "پيش با عضو گيری و پيشروی  

کشورهای اروپای شرقی شکل گرفت، به مرور  
طی سال های گذشته تشديد شد و سر انجام با تعميق  
نزاع روسيه و قدرت های غربی بر سر اوکراين در  

 . قالب جنگی تمام عيارعينيت يافت 
نخستين نتايج حاصل از اين جنگ ارتجاعی و  
امپرياليستی در طی همين مدت کوتاه، آوارگی و  

ميليون نفر از مردم اوکراين به    ۴ خروج نزديک به  
جنگی  .  لهستان و ديگر کشورهای همجوار است 

ويرانگر که با دخالت مستقيم و غير مستقيم قدرت  
های بزرگ سرمايه داری غرب و خوی و خصلت  
تجاوزکارانه دولت روسيه بر سر توده های مردم  

تهاجمی امپرياليستی که زمينه  .  اوکراين آوار شد 
های وقوع آن از سال ها پيش آماده شد و سر انجام  
در پی به رسميت شناختن جمهوری های استقالل  
طلب شرق اوکراين توسط روسيه و درخواست  
کمک نظامی آنان از روسيه به صورت يک جنگ  

جنگی  .  تمام عيار به مردم اوکراين تحميل شد 
ارتجاعی و امپرياليستی که اکنون نه فقط توده های  
مردم اوکراين به صورت روزانه زير آوار کشتار و  
ويرانی تهاجم ارتش روسيه قرار گرفته اند، بلکه با  
تحريم های امپرياليست های آمريکائی و اروپائی،  
رنج و سنگينی اين جنگ ارتجاعی بر سر کارگران  

 .و توده های مردم روسيه نيز آوار شده است 
آوارگی، بی خانمانی، پناهندگی و فرار ميليون ها  
نفر از مردم اوکراين به کشورهای اروپايی از جمله  

به  .  نخستين نتايج ملموس اين جنگ ارتجاعی است 
توپ بستن مناطق مسکونی اوکراين توسط ارتش  
متجاوز روسيه، کشتار مردم بی دفاع، ويرانی  
شهرها، قطع آب و برق و ويران شدن خانه ها بر  
سر مردم اين کشور، عمال باعث فرار و خروج  
. ميليون ها تن از مردم اوکراين از کشور شده است 

از همان نخستين روزهای حمله ارتش روسيه به  
اوکراين، چهره کريه جنگ قبل از هر چيز در  

فيلم ها و اخبار  .  سيمای آوارگان اوکراينی ظاهر شد 
هر روزه، مادرانی را نشان می دهند که دست  
کودکان خود را گرفته و با شتاب از مرزهای کشور  

زنان و مردان کهنسالی را به  .  خارج می شوند 
تصوير می کشند که از خانه و کاشانه باز مانده و  

سرگردانی دختران جوانی را  .  تن به آوارگی داده اند 
نشان می دهند که برای يافتن سرپناه و جايی امن،  

 . شتابان به سوی کشورهای همجوار گريزانند 

تنها درهمان ده روز اول حمله ارتش روسيه به  
هزار نفر    ٢٠٠ اوکراين، بيش از يک ميليون و  

در همان موقع،  .  آواره جنگی راهی لهستان شدند 
سازمان ملل با اعالم اينکه بحران پناهجويان  
اوکراينی تازه شروع شده است، نسبت به وقوع  

" بزرگترين بحران پناهجويی يک قرن اخير "
: در همان زمان، روزنامه گاردين نوشت .  هشدار داد 

جهان شاهد جدايی خانواده هايی است که در  "
ازدحام پر هرج و مرج ايستگاه های قطار، از  
يکديگر پيشی می گيرند، پدرانی که فرزندانشان را  
از پشت شيشه های قطار می بوسند و خستگی  

 ". پناهجويانی که در نهايت به مکانی امن رسيده اند 
اين گزارشات البته مربوط به هفته اول حمله نظامی  

اکنون اما با گذشت يک ماه  .  روسيه به اوکراين است 
  ۴ و اندی تعداد پناهجويان جنگی اوکراين نزديک به  

ميليون نفر رسيده است؛ که تنها دو ميليون نفر از  
اکثر اوکراينی های  .  آنان در لهستان اسکان گرفته اند 

آواره و جنگ زده به سمت لهستان، مولداوی،  
اسلواکی، رومانی و مجارستان می روند؛  
کشورهايی که مرزهای خود را به روی پناهجويان  
اوکراينی باز گذاشته اند و آوارگان اوکراينی نيز با  
اميد به اينکه هر چه سريعتر جنگ خاتمه يابد و آنان  
دوباره به خانه و کاشانه خود باز گردند، به سمت  

 . کشورهای همسايه شتاب گرفته اند 
از شروع جنگ تا به امروز، اگرچه واکنش ساير  
کشورهای اروپايی نسبت به بحران پناهجوياِن  
اوکراينی بسيار سريع و يک پارچه بوده است، اما  
گزارش های بسياری هم منتشر شده اند که از اِعمال  
تبعيض و آزار و اذيت نسبت به پناهجويان رنگين  

 . پوست غير اروپايی سخن گفته اند 
در پی خروج ميليون ها اوکراينی جنگزده،  
کشورهای عضو اتحاديه اروپا از همان روزهای  
نخست شروع جنگ اعالم کردند که بر اساس  

  ٢٠٠١ که از سال  "  دستورالعمل حفاظت موقت "
پس از جنگ يوگسالوی و کوزوو به محاق رفته  
بود، اکنون آن را برای پناهجويان اوکراينی لحاظ  
کرده و آنان حق آن را دارند که تا سه سال بدون  

اما بر  .  ويزا در اتحاديه اروپا زندگی و کار کنند 
اساس يک اصالحيه تبعيض آميز که به متن  
پيشنهادی دستورالعمل فوق اضافه گرديد، اين قانون  
تنها شامل اتباع اوکراينی می شود و ديگر  
پناهندگانی که از جنگ فرار کرده اند اما تابعيت  

قرار  "  دستورالعمل "اوکراينی ندارند، در شمول اين  
 .نمی گيرند 

اين برخورد تبعيض آميز و دوگانه سازمان ملل و  
اتحاديه اروپا در مورد پناهندگان و آوارگان جنگی،  
واکنش های بسياری را در ميان کنشگران اجتماعی  
و ديگر پناهندگان کشورهای جنگزده بر انگيخته  

 . است 
سازمان ملل با برآورد اينکه تعداد پناهجويان  

ميليون نفر برسد، نسبت    ۵ اوکراينی ممکن است به  
يک قرن  "  بزرگترين بحران پناهجويی "به وقوع  

اين هشدار سازمان ملل در حالی  .  اخير هشدار داد 
مطرح شده است که پيش از اين در جنگ نيابتی  

  ۶ سوريه که منجر به آوارگی و پناهجويی بيش از  
ای شد، اين سازمان مدافع    ميليون نفر سوريه 

. پناهندگان هرگز چنين واکنشی از خود نشان نداد 
سازمان ملل و کشورهای اروپايی در مقابل انبوه  

پناهجويان افغانی که پس از تسلط طالبان در  
افغانستان، خانه و کاشانه خود را ترک کرده و  
راهی کشورهای اروپايی شدند، هرگز با آنان  

ای سخن  "انسان دوستانه "مشفقانه و با يک ادبيات  
 به راستی چرا؟   . نگفتند 

چون آنان غير خودی و خارج از سرزمين های  
اروپايی بودند؟ چون ميليون ها آواره و پناهجوی  
جنگی افغانستان و سوريه و عراق و ديگر  

نبودند؟  "  چشم آبی "کشورهای آسيايی و آفريقايی  
نبود؟ يا اينکه  "  بور "چون رنگ موهايشان روشن و  

پناهجويان اوکراينی از نژادی برتر و برخوردار از  
هستند که اينگونه مورد توجه ديگران  "  ژن خوب "

 واقع شده اند؟  
بدون هيچ ترديد و اما و اگری، اين حق آوارگان و  
پناهجويان جنگ زده اوکراينی است که پس از ترک  
خانه و کاشانه خود، سر پناهی بگيرند و با آغوش  
باز از طرف دولت ها و مردم کشورهای همسايه و  

اين حق آنان  .  ديگر کشورهای اروپايی پذيرفته شوند 
است که دوران جنگ و آوارگی را با حداقل آرامش  

اما اين حق  .  در ديگر کشورهای اروپايی به سر برند 
چشم  "فقط برای  "  حق ويژه "نبايد به صورت يک  

اين حق  .  های جنگزده اوکراينی لحاظ شود "  آبی 
همه پناهجويان و آوارگان جنگی است که همانند  

انسان  "پناهجويان اوکراينی با آغوش باز و ادبيات  
سازمان ملل و کشورهای اروپايی مواجه  "  دوستانه 

مستثنی از اينکه رنگ و نژاد و جنسيت آنان  .  شوند 
چه باشد، مستثنی از اينکه از کدام نقطه جهان آواره  
شده باشند، اين حق انسانی همه آنان است که سر  
پناهی گرم بگيرند، پناهندگی شان پذيرفته شود،  
تحصيل کنند، از حق کار برخوردار باشند و با  

آيا چنين  .  آرامش خاطر گذران زندگی کنند 
برخوردی با همه پناهجويان جنگزده از اقصا نقاط  

 جهان اِعمال شده است؟ 
درست چند روز قبل از حمله روسيه به اوکراين،  
کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با  
اشاره به جان باختن روزانه ده ها تن پناهجو که با  
قايق خود را به اروپا می رسانند اما از طرف  
اتحاديه اروپا دست رد بر سينه آنان زده می شود،  
خشونت فزاينده و نقض حقوق بشر عليه پناهجويان  
در مرزهای سراسر اروپا را محکوم کرد و آن را  

 . خواند " بی اعتنايی بی رحمانه به زندگی "
جف کريسپ، از مرکز مطالعات پناهندگان دانشگاه  

ميليون سوری    ۶ بيش از  "آکسفورد نيز با اشاره به  
که در زمان جنگ نيابتی در اين کشور از سوريه  

: و مقايسه آن با پناهجويان اوکراينی گفت "  گريختند 
واکنش کشورهای اتحاديه اروپا به بحران  "

هرچند ما  .  پناهجويان در اوکراين فوق العاده است 
شاهد تبعيض آشکار ميان پذيرش پناهجويان  
اوکراينی با مردمی که از عراق، سوريه يا  
کشورهای ديگر به سوی مرزهای اروپا می آيند،  

 ".هستيم 
اين واقعيتی است که همواره از طرف سازمان ملل  
و اتحاديه اروپا نسبت به پناهجويان جنگزده غير  

حمله نظامی روسيه به  .  اروپايی اِعمال شده است 
اوکراين و شروع جنگ نيابتی و امپرياليستی ميان  
کشورهای غربی و روسيه در اوکراين، بار ديگر نه  
تنها چهره کريه جنگ را در سيمای ميليون ها آواره  
و پناهجوی اوکراينی به تصوير کشيد، بلکه به  
آشکارترين شکل ممکن پرده از برخورد دوگانه و  
تبعيض آميز سازمان ملل و اتحاديه اروپا در  

زده نيز    مواجهه با پناهجويان ساير کشورهای جنگ 
 .برداشت 

 
 
 
 

 چهره کريه جنگ در سيمای پناهندگان و آوارگان اوکراين
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٩درصفحه   

 .کننده نهايی نيز کامال باز گذاشته شد   مصرف 
اول  .  اين مساله بويژه از دو جنبه قابل بررسی است 

ی تک نرخی کردن ارز، بهای عموم    که به بهانه   اين 
تک  "دانند که    همه می .  کاالها افزايش خواهد يافت 

مقابله با فساد و  "تحت عنوان  "  نرخی کردن ارز 
ای برای افزايش درآمد    تنها بهانه "  خواری   رانت 

ناپذير آن افزايش    دولت است و يکی از نتايج ترديد 
. ها و بازار آزاد خواهد بود   بهای دالر در صرافی 

هزار تومان برای واردات    ٢٣ وقتی دالر دولتی  
ست که بهای    کاالهای اساسی اختصاص يابد، بديهی 

دالر برای کاالهای ديگر به رقمی بسيار باالتر از  
حتا اگر همين رقم  .  هزار تومان خواهد رسيد     ٢٣ 
هزار تومان فعلی را نيز در نظر بگيريم، با    ٢۶ 

ها از جمله عوارض گمرکی که    توجه به ساير هزينه 
برابر    ۵ هزار تومانی    ٢٣ با محاسبه نرخ دالر  

خواهد شد، قيمت کاالهای وارداتی از جمله کاالهای  
ای، مواد اوليه و مصرفی به    ای، واسطه   سرمايه 

اين را هم در نظر  .  شدت افزايش خواهند يافت 
بگيريم که همين موضوع به ورشکستگی  

چرا که اين  .  زند   های کوچک نيز دامن می   کارگاه 
ی در    ها برای گردش کار خود به سرمايه   کارگاه 

گردش بيشتری حتا در مواردی چند برابر نسبت به  
قبل نيازمند هستند که عموما همين االن نيز به دليل  

 .رکود اقتصادی با مشکل روبرو هستند 
تومانی به    ۴٢٠٠ دوم اين که عدم تخصيص ارز  

کاالهای اساسی اگرچه مبلغ بسيار هنگفتی نصيب  
کند، اما از آن سو منجر به چند    جمهوری اسالمی می 

ی    برابر شدن قيمت کاالهای اساسی شده که به نوبه 
. خود منجر به افزايش بهای ديگر کاالها خواهد شد 

مردم پنهان است،      ست که نه از چشم   اين موضوعی 
نه از چشم اقتصاددانان مستقل و نه از چشم مقامات  

 .حکومتی 
برای نمونه حسين صمصامی که مدتی در کابينه  

نژاد مسئوليت وزارت اقتصاد را برعهده    احمدی 
در  "  استاد اقتصاد "اکنون تحت عنوان    داشت و هم 

کند و در    تدريس می )  ملی سابق " (بهشتی "دانشگاه  
مقام کميته امداد خمينی نيز هست در    حال قائم   عين 

گفتگو با خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران  
کند    بينی می   که پيش   فروردين، ضمن آن   ۴ در تاريخ  

هزار تومان برای دالر دولتی نرخ    ٢٣ با تعيين نرخ  
در  : "گويد   ارز در بازار آزاد باالتر خواهد رفت، می 

مرغ را به مردم کيلويی    ۴٢٠٠ حال حاضر با ارز  
تر    دارو را داريم ارزان .  دهيم   تومان می   ٢۵ يا    ٢۴ 
ها اگر حذف بشوند طبيعی است که    اين   .  دهيم   می 

مرغ را مثالً    تخم .  کند   ها افزايش پيدا می   اين   قيمت  
حال اگر حذف شود  .  دهيم   تومان می   ۴٠ اآلن داريم  

يا    ٧٠ مرغ به باالی  !  رود   تومان می   ١٠٠ به باالی  
جا بايد اضافه کنيم که    البته همين ".    رود   تومان می   ٨٠ 

هزار تومان که به    ٢۵ هم اکنون قيمت مرغ نه  
 .هزار تومان رسيده است   ۴٠ کيلويی  

امين دليری معاون اسبق وزير اقتصاد و دارايی نيز  
اسفند    ٢٢ در تاريخ  "  خبرگزاری تسنيم "در گفتگو با  

"گويد   در همين زمينه می  با حذف ارز ترجيحی  : 
تومانی برای ورود کاالهای اساسی، دارو و    ۴٢٠٠ 

نرخی کردن    های دامی و کشاورزی، و تک   نهاده 
برابر    ٧ الی    ۶ ارز مطابق با نرخ بازار، حداقل  

قيمت کاالهای اساسی و دارو را افزايش خواهد  
به اين ترتيب ساير کاالهای وارداتی از جمله  ...   داد 

ای    ای و سرمايه   های واسطه   مواد اوليه، کاال 

های توليدی نيز مشمول افزايش قيمت خواهند    واحد 
و مبنای   نرخ ارز  با تغييرات يکباره .  شد 

برای حقوق گمرکی، سود   نرخ ارز  محاسباتی 
های ترخيص کاال، افزايش غير    بازرگانی و هزينه 

بينی در افزايش قيمت کاالهای وارداتی، و    قابل پيش 
به تبع آن باعث افزايش شديد قيمت کاالهای توليد  

اما  ".  داخلی و وارداتی در سال آينده رخ خواهد داد 
با اين وجود مجلس اسالمی با آرای بسيار بااليی به  

 . حذف ارز ترجيحی رای داد 
در اليحه بودجه البته مبلغی به عنوان جبران حذف  

کننده نهايی در نظر    ارز ترجيحی برای مصرف 
توان    گرفته شده که با يک حساب و کتاب ساده می 

دريافت که مبلغ فوق نسبت به پولی که از جيب  
کارگران و زحمتکشان بابت حذف ارز ترجيحی  

 .رود بسيار ناچيز است   می 
هزار ميليارد    ١٠۶ اليحه بودجه مبلغ    ١۴ در تبصره  

تومان برای جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی،  
. دارو، نان و خريد تضمينی گندم منظور شده است 

های    با توجه به افزايش جهانی قيمت گندم، دانه 
های دامی، و نيز خشکسالی و کمبود    روغنی و نهاده 

هزار ميليارد    ١٠۶ آب کشاورزی در ايران مبلغ  
هزار تومان    ٢٣ تواند با احتساب دالر    تومان حتا نمی 

اين افزايش قيمت را جبران کند چه رسد به توزيع  
های    بين مردم و يا جبران هزينه )  کوپن (کاالبرگ  

مربوط به دارو و تجهيزات پزشکی که خود به  
هزار ميليارد تومان بيشتر    ١٠۶ تنهايی از مبلغ  

ماند دست بردن دولت    چه که می   بنابراين آن .  است 
 . های محقر کارگران و زحمتکشان است   در سفره 

به واقع سياست حاکم بر اليحه بودجه تحت عناوين  
رساندن  "و  "  خواری   مقابله با فساد و رانت "دروغين  

ادامه همان  "  کننده واقعی   به دست مصرف     يارانه 
عنوان    نژاد تحت   ست که در کابينه احمدی   سياستی 

های کارگران و    به سفره "  ها   هدفمندسازی يارانه "
زحمتکشان دستبرد زدند با همان ادبيات و با همان  

خبرگزاری  "زاده که    اعتراف همت قلی     به .  هدف 
ها    او را کارشناس اقتصادی بودجه و يارانه "  تسنيم 

تومانی    ۵٠٠ هزار و    ۴۵ يارانه  "معرفی کرده است  
    شد اآلن معادل يک   پرداخت می   ٨۶ که در سال  

  ٢۶ خبرگزاری تسنيم  " (هزار تومان آن زمان است 
 ).اسفند 

طور که در باال آمد به بودجه    در اين اليحه همان 
خور    نهادهای جنايتکار نظامی و نهادهای مفت 

به  "  صداوسيما "مذهبی و تبليغاتی حکومتی مانند  
برای نمونه  .  صورت چشمگيری افزوده شده است 

هزار ميليارد    ٩٣ بودجه سپاه پاسداران به حدود  
ست به ياد بياوريم که بودجه اين    تومان رسيد، کافی 

  ٢۶ يعنی دو سال پيش    ٩٩ نهاد سرکوب در سال  
اما در شرايطی که  .  ميليارد تومان بود   ٣٣۵ هزار و  

کشور با بحران محيط زيستی روبروست بودجه  
هزار    ٢ سازمان حفاظت از محيط زيست تنها  

يعنی حتا کمتر از بودجه  .  ميليارد تومان است 
هزار    ٣ که حدود  "  های علميه   مرکز خدمات حوزه "

ها    ميليارد تومان بودجه دارد و اين تنها يکی از ده 
کنند،    نهاد مذهبی است که از بودجه ارتزاق می 

ای که تمامی درآمدهای آن مستقيم و    بودجه 
غيرمستقيم حاصل کار کارگر و يا متعلق به  

بودجه  .  کارگران و زحمتکشان جامعه است 
ميليارد    ۴۴۴ هزار و    ١٧ نيروهای انتظامی نيز از  

هزار ميليارد تومان    ۴٣ به باالی    ٩٩ تومان در سال  

 .رسيد   ١۴٠١ در اليحه بودجه  
جدا از مبالغ فوق، در  .  اما اين باز تمام ماجرا نيست 

دولت موظف شده است تا به    ١۴٠١ اليحه بودجه  
ميزان چهار ميليارد و پانصد ميليون دالر نفت در  
اختيار نهادهای نظامی برای تقويت اين نهادها قرار  

هزار ميليارد    ١١٧ هزار تومانی    ٢۶ دهد که به دالر  
  ۴ اين را هم در نظر بگيريم که با  .  شود   تومان می 

ميليارد و پانصد ميليون دالر  چه مشکالت مهمی را  
شد حل کرد، اما برای جمهوری    در کشور می 

اسالمی مهم دستگاه سرکوبی است که بقای خود را  
 .داند   مديون آن می 

سياست مالياتی حاکم بر بودجه نيز يک نمونه ديگر  
های محقر کارگران و زحمتکشان    از غارت سفره 

  ١۶ در حالی که خط فقر حداقل  .  توسط دولت است 
  ۵ بگيرانی که بيش از    ميليون تومان است حقوق 

بايد    ميليون و ششصد هزار تومان دريافتی دارند، می 
در حالی که به طور متوسط ده  .  ماليات پرداخت کنند 

درصد بر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان  
افزوده شده اما ميزان ماليات بر حقوق کارکنان  

درصد نسبت به بودجه سال گذشته    ۴١ دولت  
چنين ميزان ماليات از    هم .  افزايش يافته است 

بگيران در بخش غير دولتی    کارگران و ديگر حقوق 
درصد افزايش    ۵١ نيز نسبت به بودجه سال گذشته  

ها    نکته مهم ديگر در رابطه با ماليات .  خواهد يافت 
بينی شده    های پيش   اين است که از مجموع ماليات 

ماليات ارزش افزوده بر کاالها و خدمات در  
هزار ميليارد تومان خواهد بود که از    ٢٠۴ مجموع  

اين ميان ماليات ارزش افزوده برای بهداشت و  
ماليات  .  درصد افزايش خواهد يافت   ١١١ درمان  

درصد افزايش يافته    ۶٩ ارزش افزوده بر کاالها نيز  
های مردم    مالياتی که عموما بر دوش توده .  است 
بينی شده در    در مجموع نيز درآمد مالياتی پيش .  است 

هزار    ۵٢٧ درصد افزايش به    ۶٢ اليحه بودجه با  
رسد که بخش بسيار بزرگ آن    ميليارد تومان می 

مستقيم يا غيرمستقيم بر دوش کارگران و  
 .زحمتکشان جامعه خواهد بود 

يکی ديگر از نکات بودجه، افزايش فساد و  
خواری حتا نسبت به بودجه دوران حسن    رانت 

برای نمونه در بودجه تمامی  .  روحانی است 
ها و نهادهای دولتی، مبلغی برای بسيج    خانه   وزارت 

ها و تبليغات مذهبی در نظر گرفته شده که    آن دستگاه 
  ناپذير   های سيری   محلی برای پُر کردن شکم 

هايی که    بودجه .  است   شان   خواران و مزدوران   جيره 
گيرد يک نمونه    ها قرار می   در اختيار استانداری 

اصطالح    ای در به   سخنان اخير خامنه .  ديگر است 
خواری کشور    اش آشکارا فضای رانت   پيام نوروزی 
وی با اشاره به دالرهای نفتی و  .  کند   را عيان می 

"گويد   ها می   امکان رفع تحريم  با اين درآمدها دو  : 
توان آنها را    توان برخورد کرد؛ يا می   گونه می 

صرف افزايش واردات کرد با اين تصور که با اين  
شود، اين کار    کار، رفاه و آسايش مردم بيشتر می 

اگرچه ظاهر خوبی دارد اما باطن آن بسيار بد و در  
  .های اساسی کشور است   واقع ضايع کردن سرمايه 

راه ديگر که راه درست و اساسی است، استفاده از  
درآمدهای نفتی برای ساختن زيرساختهای کشور و  

دار کردن اقتصاد است    محکم کردن بنيانها و ريشه 
اين کلمات نيز چيزی  ".  که اين کار بايد انجام شود 

های وابسته    نيستند جز ريختن دالرها به جيب شرکت 
های متعلق به    ها هلدينگ   به حکومت که در راس آن 

مانند داستان توليد واکسن  .  ای هستند   شخص خامنه 
کرونا که يک ميليارد دالر پول مردم را به جيب  

ستاد اجرايی  "متعلق به  "  گروه دارويی برکت "

١٠از صفحه   

 سندی بر ضرورت سرنگونی انقالبی نظام حاکم ١۴٠١بودجه 
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های    ترين سازمان   يکی از بزرگ "  فرمان امام 
  ٣٠ قرارداد  .  ای ريختند   اقتصادی متعلق به خامنه 

هزار ميليارد تومانی وزارت نيرو به فرمان ابراهيم  
متعلق به سپاه  "  امام حسن "رئيسی با قرارگاه  

پاسداران برای به اصطالح آبرسانی يک نمونه  
خدمت  "قرارگاهی که تحت عنوان  .  ديگر است 

در  "  رسانی به مردم محروم در رابطه با کرونا 
تشکيل شد اما در همين مدت کوتاه به    ٩٩ فروردين  

يکی از پيمانکاران بزرگ جمهوری اسالمی تبديل  
حتا برای ساخت مصال نيز قرار است به  .  شده است 

 !!سپاه نفت داده شود تا بفروشد 
دهد که حرف    ی سوابق موجود نشان می   همه 

ای چيزی جز اين نيست که دالرها به    خامنه 
ها و يا افراد وابسته به حکومت تحت عنوان    شرکت 

"ها   ساختن زيرساخت " و  "  بنيان   های دانش   شرکت " 
ست که مردم ايران در    اين چيزی .  غيره داده شود 

 .اند   خوبی تجربه کرده   ها به   تمام اين سال 
چه که از همان ابتدا در تهيه اليحه بودجه، کابينه    آن 

رئيسی به سردمداری رئيس سازمان برنامه و  
کليد زده شد،  "  بودجه انقباضی "بودجه تحت عنوان  

اش فقط مربوط به حقوق کارکنان و    در واقع انقباض 
های ديگر بذل و    کارگران بود و گرنه در عرصه 

بخشش از جيب همان کارگران و زحمتکشان  
 .فراوان است 

ی بسيار    و با بهانه "  بودجه انقباضی "تحت عنوان  
درصد حقوق کارمند افزايش    ٢٠ وقتی  "مضحک  

درصد تورم برای عموم مردم ايجاد    ۵٠ يابد،    می 
(شود   می  ميرکاظمی رئيس سازمان برنامه و  " 

، متوسط افزايش حقوق  )١۴٠٠ مهر    ٢۴ بودجه  
درصد تعيين شد    ١٠ کارکنان و بازنشستگان دولت  

رغم تمام شعارها    و نمايندگان مجلس اسالمی به 
ميليون و    ۵ حداقل حقوق نيز  .  همان را تاييد کردند 

ميليون    ۵ ششصد هزار تومان، حداقل مستمری  
) تامين اجتماعی (تومان و حداقل حقوق کارگران  

با احتساب حق  (هزار تومان    ۶٨٠ ميليون و    ۵ نيز  
ست    اين در حالی .  تعيين گرديد )  مسکن و خواربار 

درصد و    ۴٠ که براساس آمار رسمی تورم بيش از  
تعيين  .  تورم واقعی حداقل دو برابر آمار رسمی است 

ست که پيش از اين برخی    اين مبلغ ناچيز در حالی 
ميليون و    ١٧ از اقتصاددانان مستقل خط فقر را  

هزار تومان اعالم کرده و برخی از    ۵٠٠ 
های مستقل از جمله دو سنديکای مستقل    تشکل 

تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران    کارگران هفت 
عنوان    ميليون تومان به   ١۶ و حومه خواستار تعيين  
 .حداقل دستمزد شده بودند 

اما سياست حاکم بر جمهوری اسالمی در تمامی اين  
ها کاهش واقعی مزد بوده است و دقيقا به همين    سال 

دليل است که هم اکنون نيروی کار ايران يکی از  
هر  .  ترين نيروهای کار در سطح جهان است   ارزان 

نشينی کرده و يا امتياز    جا هم که حاکميت عقب 
مختصری به کارگران و زحمتکشان در رابطه با  

ها    مزد و حقوق داده است تنها نتيجه مبارزات آن 
 .بوده است 

در همين روزهای گذشته وزير کار کابينه رئيسی  
طور    اعتراف کرد که هزينه دستمزد در توليد کاال به 

واقعيت اين است که رقم  .  درصد است   ٩ متوسط  
تر است و با توجه به    واقعی از اين هم بسيار پايين 

ها در سال آينده از جمله قيمت مواد    افزايش قيمت 
ای، سهم مزد در سبد    اوليه و کاالهای واسطه 

. يابد   های توليد يک کاال بار ديگر کاهش می   هزينه 
ميليون    ١۶ بنابراين اگر مزد کارگران حتا اگر به  

های توليد    رسيد باز تاثير چندانی در هزينه   تومان می 
 .يک کاال نداشت 

ناگفته نماند که درآمدهای ارزی جمهوری اسالمی  
ها از سوی دولت آمريکا و    به دليل شل کردن تحريم 

ی قيمت نفت، به شدت افزايش    سابقه   نيز افزايش بی 
به اعتراف اوجی وزير نفت کابينه  .  يافته است 

وصول  "  ٩٩ نسبت به سال    ١۴٠٠ رئيسی در سال  
های نفتی،    درآمدهای نفتی و ميعانات، فرآورده 

٢ محصوالت پتروشيمی و خالص گاز صادراتی   ۵  
٣ برابر و گاز به   به  ".  برابر رسيده است   ۴ تا    ۵

ميليارد دالر از    ١٢ "  دولت "چنين    ی وی هم   گفته 
درآمدهای ارزی خود را با نرخ ارز نيمايی به  
فروش رسانده است و از اين راه نيز مبلغ بااليی  

درآمدها که      بدست آورده است، اما هيچ کدام از اين 
در واقع متعلق به مردم است نه تنها نتوانست تاثيری  

ها و افزايش حقوق کارگران و زحمتکشان    در سفره 
داشته باشد، بلکه حتا نتوانست بر شتاب افزايش  

 .ها مهار بزند   قيمت 
تورمی حاکم بر اقتصاد    –بحران اقتصادی رکود  

ايران هيچ راه حلی در چارچوب نظم موجود ندارد  
و هيچ جناحی از طبقه حاکم قادر به حل اين بحران  

کارگران و  .  اين وضعيت بايد تغيير کند .  نيست 
اند که برای تغيير    زحمتکشان به اين باور رسيده 

وضعيت موجود هيچ راهی جز انقالب وجود ندارد،  
ها، در    کنند در کوچه   و اين را همه جا بيان می 

ها، و در    ها، در اتوبوس   ها، در تاکسی   خيابان 
اما بدون شک برای تغيير  .  اعتراضات خيابانی 

وضعيت موجود، اتحاد کارگران و زحمتکشان و  
اعتصاب سراسری سياسی يک ضرورت و اولين  

 .گام مهم است 
 
 
 
 
 

٨از صفحه   

سندی بر  ١۴٠١بودجه 
ضرورت سرنگونی انقالبی 

 پيام شورای همکاری نيروهای    
 چپ و کمونيست به مناسبت سال نو 

 
 

های گذشته،  -می رويم که همچون سال   ١۴٠١ در حالی به استقبال بهار طبيعت و آغاز سال جديد خورشيدی  
 . فقر و فالکت، تورم و بيکاری و تبعيض و سرکوب در ايران بيداد می کند 

نوروز که قرار است بهانه ای باشد برای نو نوار کردن خانه و خريد لباس تازه برای فرزندان، ديدار  
دوستان و آشنايان و فرصتی باشد برای شادکامی و پايکوبی، اما در زير سايه سياه حاکميت رژيم استبدادی  

 . و سرمايه داری جمهوری اسالمی، به امری نادر تبديل گشته اند 
رژيم با حاکم نمودن فقر و فالکت و تباهی بر زندگی کارگران و زحمتکشان، آنها را از هستی ساقط نموده  

 .است و اندک بضاعتی برای استقبال از بهار شکوفان طبيعت برای آنها باقی نگذاشته است 
که اکثريت تهيدستان شهر و  -مدتهاست که مايحتاج اوليه زندگی به کاالهايی لوکس مبدل شده اند به طوری 

کنند و با الهام از سرسختی طبيعت عزم خود را  -روستا با سفره خالی، طبيعت زيبای بهاران را نظاره می 
 .شان صيقل ميدهند -برای درهم شکستن زمستان سياه حاکم بر زندگی 

حداقل دستمزد  )   مثلث سه جانبه ضد کارگری " (شورای عالی کار "در چنين شرايطی و در آستانه سال نو 
هزار تومان در ماه تعيين کرده است که گويا با بن خواربار، حق    ١٧٩ يک کارگر را چهار ميليون و  

مسکن و حق اوالد ميتواند به باالی شش ميليون تومان هم برسد، اما اين رقم هم شامل حال کارگران روز  
اين در حاليست که خود نهادهای رژيم خط فقر را  .  مزدی و کارگران شاغل در بخش خدمات نمی شود 

حدود ده ميليون تومان ارزيابی کرده اند که  با داده های اقتصادی واقعی و از جمله رقمی که شماری از  
 . ميليون تومان فاصله زيادی دارد   ١۶ تشکل های مستقل کارگری ايران اعالم کرده اند يعنی  

رژيم ادعا می کند که برای افزايش واقعی دستمزد کارگران و حقوق بگيران، بودجه کافی ندارد، اما هر  
سال موقع تدوين بودجه سال جديد، يادش نمی رود که بودجه سپاه و ساير نهادهای سرکوبگر نظامی،  
انتظامی و امنيتی را افزايش دهد و يا بر بودجه نهادهای ارتجاعی مذهبی بيفزايد، گوئی آنها با پايان سرمای  
سياه زمستان و رجعت بهاران، شکست و انهدام قطعی خود را با تمامی ساز و برگ و جهل و جنايت شان  

 .احساس می کنند 
امروزه جوانه های فردا، در نبرد طبقاتی جامعه ما بيش از ساليان گذشته چهره نموده است و آنرا می شود  
در مبارزات اخيرکارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و ساير زحمتکشان، در هر گوشه  کشور ديد،  
مبارزه ای  پيگير و شجاعانه برای معيشت و منزلت انسانی اردوی کار و رنج، مبارزه غرور انگيزی که  
از طريق تقويت همبستگی های متقابل و گسترش سازماندهی و تشکل يابی و باال بردن راديکاليسم اين  

 .جنبش ها می توانند رژيم اسالم و سرمايه را به لبه پرتگاه هدايت کند 
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست با گراميداشت ياد و خاطره تمامی مبارزين راه آزادی و  
سوسياليسم، فرا رسيدن سال جديد را به تمامی کارگران و زحمتکشان، زندانيان سياسی و خانوده های شان  
و تمامی فعالين و مبارزين جنبش های اجتماعی جاری و همه مردمان در بند رژيم استبدادی و سرمايه  

 .داری جمهوری اسالمی، که اين ايام را به طرق مختلف گرامی ميدارند، شاد باش می گويد 
 

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

 ٢٠٢٢ مارس   -١۴٠٠ اسفند  
 

حکمتيست ، سازمان    -اتحاد فدائيان کمونيست ، حزب کمونيست ايران ، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 
 .وهسته اقليت ) اقليت (راه کارگر، سازمان فداِئيان  
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

 ١۴٠٠در آخرين روز سال  ١۴٠١اليحه بودجه 
. از سوی شورای نگهبان به تصويب رسيد

های پيشين نشريه کار در  طور که در شماره همان
که از سوی کابينه به  ١۴٠١تحليل اليحه بودجه 

مجلس اسالمی ارائه شده بود، نوشته بوديم؛ 
های  حتا بيش از لوايح سال ١۴٠١اليحه بودجه 

گذشته عليه منافع و معيشت کارگران و 
های  داران، دستگاه زحمتکشان و به نفع سرمايه

خواران  سرکوب و تحميق مذهبی و رانت
چنين  اين اليحه هم.  حکومتی تنظيم شده است

تری از اقتصاد فرو رفته در  انداز تيره چشم
تورمی را به تصوير   –بحران عميق رکود 

 .کشد می
های نمايندگان مجلس و  رغم تمامی جاروجنجال به

تا "  طلب اصالح"اقتصاددانان حکومتی از 
در مورد عواقب تورمی اين بودجه "  اصولگرا"

های خالی کارگران و  و تاثيری که بر سفره
ی تغييراتی در اليحه  زحمتکشان دارد و وعده

ی  بودجه به نفع کارگران و زحمتکشان، اليحه

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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مصوب مجلس اسالمی نه تنها همان شاکله اليحه 
بودجه کابينه را حفظ کرده است، بلکه با گشاده 

خور سرکوب و  های مفت دستی بر بودجه دستگاه
خواران را برای  مذهبی افزوده و دست رانت

غارت اموال مردم بيش از اليحه ارائه شده از 
 .سوی کابينه، باز گذاشته است

حاجی دليگانی عضو کميسيون تلفيق و از 
اعضای هيات رئيسه مجلس اسالمی به اين 

"کند گونه اعتراف می واقعيت اين چه دولت  آن: 
انتظار داشته را مجلس در اختيارش )  کابينه(

گذاشته است و به نوعی بايد بگويم حتی فراتر از 
خواستند را در اختيارشان  ها از ما می آنچه آن
 ".گذاشتيم

يکی از مواردی که جاروجنجال زيادی به راه 
تومانی  ۴٢٠٠انداخته بود، موضوع حذف ارز 

کاالهای اساسی بود که در نهايت همان پيشنهاد 
به تصويب رسيد و حتا دست  برای حذف آن  کابينه  

ها برای    کابينه برای چگونگی جبران افزايش قيمت 

 سندی بر ضرورت سرنگونی انقالبی نظام حاکم ١۴٠١بودجه 

 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

  


