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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 آستانه جنگ جهانی
 

گرانه  بيش از دوماه از حمله نظامی و اشغال
دولت امپرياليستی روسيه به خاک اوکراين 

در هفتاد و پنجمين روز پس از آغاز .گذرد می
جنگ امپرياليستی اوکراين، هيچ نشانی از توقف 

سوز  جنگ خانمان.  خورد يا پايان آن به چشم نمی
امپرياليسم روسيه و بلوک امپرياليستی آمريکا و 
اروپا دراوکراين با همان شدت و حدت روزهای 

تری  نخست ادامه يافته و به مراحل خطرناک
ای که از سوی  های گسترده تحريم.  رسيده است

اروپا و ارباب آن آمريکا عليه روسيه و برای 
شده  زانو درآوردن اين کشور به اجرا گذاشته به

نيز جز اينکه بحران موجود را تشديد نموده و 
ويژه برای مردم کشورهای  عواقب وخيمی به

اروپايی و نيز ساير کشورها به بار آورده، 
تأثيری روی توقف يا حتی کاهش شدت جنگ 

 .نداشته است
يکی از اين موارد تحريمی، نفت و گاز روسيه 

روی از  اتحاديه اروپا در ادامه دنباله.  است
های دولت آمريکا، خريد نفت و گاز از  سياست

روسيه را کاهش داده و در نظر دارد در يک 
ماهه، خريد نفت از روسيه را به  بازه زمانی شش

اگرچه در اين زمينه اختالفاتی .  صفر برساند
ميان کشورهای اروپايی وجود دارد و 
مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و جمهوری 
چک مشکالتی دارند و هنوز توافق جمعی 

کشور عضو اتحاديه اروپا  ٢٧طور کامل ميان  به
حاصل نشده است، اما اتحاديه اروپا بر اجرای 

"اين سياست اصرار دارد " جوزپ بورل. 
 ١۶ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا روز جمعه 

ارديبهشت گفت اگر تا آخر هفته توافق حاصل 
العاده وزرای خارجه  نشود، هفته آينده نشست فوق

اين .  اتحاديه اروپا را فرا خواهد خواند
" کادری سيمسون"  ست که به اعتراف  درحالی

کميسر انرژی اتحاديه اروپا، اين اتحاديه 
گاز )  در سال(ميليارد مترمکعب  ١۵۵تواند  نمی

. روسيه را با تأمين از منابع ديگری جبران کند
ها ازجمله تحريم نفت و  جنگ اوکراين و تحريم

گاز روسيه، تا همين لحظه تأثيرات مخربی بر 
تر از آن بر وضعيت زندگی  اقتصاد اروپا و مهم

نرخ رشد اقتصادی .  مردم برجای گذاشته است
ها  در تمام کشورهای اروپايی کاهش و قيمت

مرکز آمار اتحاديه .  افزايش يافته است
در گزارشی اعالم کرد؛ رشد "  يورستاد"اروپا

ماهه اول سال  اقتصادی در منطقه يورو در سه
درصد  ٠/    ٢نسبت به سه ماه قبل از آن بيش از 

در فرانسه نرخ رشد به صفر و .  يافته است کاهش
نرخ .  درصد رسيده است ٠/    ٢در ايتاليا به منفی 

های  مادام که اعتراض مؤثری از جانب توده
ها از  درپی قيمت وسيع مردم نسبت به افزايش پی

ها با  داران رخ ندهد، آن سوی دولت و سرمايه
دهند،  ها را افزايش می خيال راحت قيمت

روز شرايط معيشت مردم زحمتکش  روزبه
شود و بازهم بيشتر به اعماق فقر فرو  تر می وخيم

گوشت قرمز، ماهی و حتی مرغ و .  روند می
های ديگر را از سفره مردم فقير  بسياری از غذا

ها  و زحمتکش جمع کردند و آنچه برای آن

 ٩٢برگزاری با  ماه و ٩دادگاه حميد نوری طی 
 ١۴جلسه دادرسی سرانجام  در روز چهارشنبه 

در ميان )  ٢٠٢٢ماه مه  ۴(  ١۴٠١ارديبهشت 
بغض و شادمانی خانواده های داغدار به پايان 

که به دليل اهميت سياسی اين پايانی خوش  .رسيد
دادگاه و درخواست صدور حکم اشد مجازات 

يک تا اين لحظه  برای حميد نوری، دست کم
پيروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و توده 

 . های مردم ايران محسوب می شود
هفته پايانی اين دادگاه که در فاصله روزهای 
ششم تا چهاردهم ارديبهشت ماه جاری برگزار 
شد، برای همه کسانی که لحظه های تکان دهنده 
روند دادرسی دادگاه حميد نوری را دنبال کرده 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۶٩شماره  ١۴٠١ارديبهشت   ١٩ –سال  چهل و چهار

 آزادسازی قيمت آرد و نان و
 موج نوين تورم افسارگسيخته 

 تر و متحدتر مبارزه ادامه دارد، مستحکم
 

های اول ماه مه امسال، تجمع سراسری معلمان در اعتراض به عدم رسيدگی به  يکی از ويژگی
روز جهانی کارگر بود که )  اول ماه مه(ارديبهشت  ١١شان در بيش از پنجاه شهر در  های خواست

شان را در  های مشترک ضرورت و اهميت اتحاد معلمان و ساير زحمتکشان با طبقه کارگر و خواست
شوند،  که گروهی از معلمان خود بخشی از طبقه کارگر محسوب می جدا از آن.  عمل به نمايش گذاشت

شان با رهايی طبقه  های واقعيت اين است که رهايی معلمان و ديگر زحمتکشان جامعه و تحقق خواست
 .ناپذيرند های اين طبقه گره خورده و جدايی کارگر و تحقق خواست

 ١٢که معلمان امسال روز جهانی کارگر را برای تجمع سراسری برگزيدند و آن را جايگزين تجمعات  اين

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١٠درصفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

وخالی، ماکارونی و  مانده بود، نان خشک باقی
ً تخم . مرغ برای تأمين مواد غذائی بود احيانا

ها را نيز از  اکنون دولت تصميم گرفته است آن
های کارگر و زحمتکشی که دستمزد و  سفره توده
چهارم خط فقر است جمع  ها تقريباً يک حقوق آن

 .کند
ماه، ادارات کل غله و خدمات  يازدهم ارديبهشت

ای به انجمن  ها طی نامه بازرگانی در استان

خصوصا .  اند، روزهای سنگين و پر التهابی بود
ششم و هفتم ارديبهشت که روزهای قرائت آخرين 
ادله و دادخواست دادستان ها عليه حميد نوری 

 بود
گيرترين روزهای دادگاه حميد نوری،  نفس

در روزهای بود که اين دادگاه  ٨٨و  ٨٧جلسات 
) سوم و چهارم ماه مه(ششم  و هفتم ارديبهشت 

ها طی دو  ای که دادستان دو جلسه.  برگزار شد
روز دادخواست و ادله نهايی خود را عليه حميد 

 ٧از بامداد روز چهارشنبه .  نوری اعالم کردند
هايی که در سالن دادگاه  ارديبهشت، چه آن

هايی که در بيرون  حضور داشتند و چه آن

 يک موقعيت بی مانند دادگاه حميد نوری
 دادخواهیبرای جنبش  

 برای آزادی معلمين و
 دستگير شدگان اول ماه مه تالش کنيم
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١از صفحه   

 آستانه جنگ جهانی

  ۶درصفحه 

کشور حوزه يورو در ماه آوريل به  ١٩تورم در 
سابقه  بی ١٩٩٧درصد رسيد که از سال  ٧/    ۵

توأم با کاهش نرخ رشد در آلمان که .بوده است
ترين قدرت اقتصادی اروپا است، نرخ تورم  مهم

"  يافته است نيز افزايش رئيس "  مارس برانسون. 
" بافين"نهاد نظارت مالی آلمان موسوم به 

های روسيه  صراحت از عواقب جنگ و تحريم به
درزمينٔه کاهش رشد اقتصادی و افزايش تورم 

وی همچنين از رکود اقتصادی و .  سخن گفت
عنوان پيامدهای جنگ اوکراين  افزايش بيکاری به

رئيس آژانس کار آلمان "  دتلف شيله."يادکرد
اعتراف کرد که تحريم گاز روسيه منجر به 

اتحاديه .بيکاری گسترده در آلمان خواهد شد
نسبت به عواقب )    BDA(  کارفرمايان آلمان

جدی توقف عرضه گاز طبيعی روسيه برای 
اقتصاد آلمان، رکود اقتصادی و ضربه شديد بر 

 .صنايع آلمان را هشدار داد
فقط سرکردگی يک جنگ نظامی  دولت آمريکا نه

عليه روسيه را بر عهده دارد بلکه در همدستی با 
اروپا و کانادا و استراليا،سرکرده يک جنگ 

 .اقتصادی و تجاری عليه روسيه است
تشديد فشارهای اقتصادی و معيشتی و فقيرتر  

ويژه کارگران و زحمتکشان و  شدن مردم به
دست مردم اروپا از نتايج حتمی  های تنگ بخش

افزون بر .  جنگ امپرياليستی اوکراين بوده است
هايی که کشته و آواره و مستقيماً  شمار انسان بی

اند، در  طلبان شده قربانی اميال امپرياليستی جنگ
اثر جنگ و تحريم، صادرات چندين کاالی مهم 
ازجمله صدور گندم از روسيه و اوکراين که دو 

کشور برتر توليدکننده و صادرکننده  ٧کشور از 
جنگ .  شده است گندم هستند تعطيل و متوقف

فقط افزايش قيمت مواد  ها نه امپرياليستی و تحريم
خوراکی، گاز و برق را در اروپا در پی داشته 
بلکه قيمت انواع کاالهايی که توليد آن نيازمند 

موضوع .  نفت و گاز است افزايش داده است
گرانی و تورم به حدی جدی است که در برخی 

ها مجبور به حمايت از  کشورهای اروپايی دولت
ترديدی در اين .  اند بضاعت شده های بی خانواده

مسئله وجود ندارد که تأثيرات و عواقب مخرب 
جنگ  اوکراين مردم فقير کشورهای غيراروپايی 

نصيب نخواهد گذاشت و قبل از هر  را نيز بی
چيز تورم و گرانی به اين کشورها نيز تسری 

ها و مصائبی که  رغم تمام اين علی.  خواهد يافت
اکنون اين جنگ ارتجاعی به بار آورده و  هم

رغم اينکه ادامه وضع موجود، احتمال  علی
گسترش جنگ و تبديل آن به يک جنگ جهانی 

عيار را افزايش داده است، اما طرفين درگير  تمام
 .کوبند همچنان بر طبل جنگ می

طلب آمريکا که بيشترين منافع  امپرياليسم جنگ
را از اين جنگ تا اين لحظه نصيب خودساخته و 
از قِبَل توليد و فروش تجهيزات و تسليحات جنگی 
سودهای هنگفتی به جيب زده است، بيش از 

متحدان ازجمله متحدان اروپايی خويش بر تداوم 
تبع همين سياست  به.  جنگ اصرار دارد

های اروپايی نيز  امپرياليستی دولت آمريکا دولت
بينند، از  که خود را در نتايج جنگ شريک می

گرا و  دولت راست.  اند همين سياست تبعيت کرده
نئونازيست اوکراين که پيش از جنگ اخير نيز 

 -موردحمايت بلوک امپرياليستی آمريکايی
طور  اروپايی بود، بعد از آغاز جنگ نيز به

جانبه موردحمايت اين بلوک قرار داشته  همه
امپرياليسم آمريکا و اروپا با تمام توان از .  است

اين دولت و ادامه جنگ حمايت کرده و از 
ور  گونه اقدامی در اين مورد و شعله هيچ
ميزان .  اند داشتن آتش جنگ فروگذار نکرده نگاه

های نظامی و ارسال تجهيزات پيشرفته  کمک
تسليحاتی برای دولت راست افراطی زلنسکی که 

بر سرير قدرت نشسته است،  ٢٠١۵از سال 
در .  سابقه است ازلحاظ کمی و کيفی و ارزش، کم

پی درخواست جو بايدن، کنگره آمريکا يک 
ميليارد دالری به دولت سرسپرده  ٣٣کمک 

نانسی پلوسی رئيس .  اوکراين را تصويب کرد
مجلس نمايندگان آمريکا در سفر اخير خود به 

اين مبلغ .  کيف، بر اهدای اين کمک تأکيد نمود
شده از جيب کارگران و زحمتکشان  کالن غارت

ً در شکل تجهيزات نظامی و تسليحات  که عمدتا
پيشرفته جنگی در اختيار دولت اوکراين قرار 

هايی است که تاکنون به  گيرد، اضافه بر کمک می
" ند پالس."  يافته است اين موضوع اختصاص

رئيس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمريکا 
ميليون دالر به اوکراين  ٣٨٧اعالم کرد؛ آمريکا 

های نظامی خود ادامه  کمک نموده و به کمک
ميليون  ٢٠٠دولت انگليس نيز تاکنون . خواهد داد

پوند کمک نظامی در اختيار دولت اوکراين قرار 
ميليون پوند کمک نظامی  ٣٠٠داده و قول داده 

انگليس .  ديگر نيز در اختيار اوکراين قرار دهد
های چندگانه و  های پرتاب موشک همچنين سيستم

های مدرن در اختيار اوکراين  تعداد زيادی تانک
دولت آلمان نيز انواع تجهيزات .قرار داده است

هفته اول  ٨نظامی به اوکراين فرستاده و تنها در 
ميليون يورو  ١٩١/    ٩جنگ تسليحاتی به ارزش 

اين دولت عالوه بر .  به اوکراين تحويل داده است
های ضد هوايی  ارسال تعداد زيادی تانک

 ٨٨که نسبتاً قديمی هستند)  GEPARD" (گپارد"
که "  ماردر"دستگاه تانک  ١٠٠تانک لئوپارد و 

بسيار مدرن و پيشرفته هستند به دولت اوکراين 
ساير کشورهای اتحاديه اروپا و .اهدا کرده است

متحدان آمريکا نيز هريک به فراخور خود به 
. اند تجهيز دولت نئو نازيستی اوکراين ياری نموده

ها و ارسال ابزار تسليحاتی و  افزون بر کمک
و انگليس (  نظامی، مقامات بلندپايه نظامی آمريکا

، پيوسته به سران نظامی اوکراين مشاوره )البته
های اطالعاتی، بخش ديگری از  کمک.  اند داده

. های آمريکا و اروپا به دولت اوکراين است کمک
وزير خارجه آمريکا و انگليس نيز در خصوص 

های مضاعف نظامی مدام درحال  ارائه کمک
" ژنرال آمريکايی.  مشورت و گفتگو هستند

ارديبهشت  ١۴روز چهارشنبه "ژوزف هيلبرت
در پنتاگون پيرامون آموزش نظاميان ١۴٠١

تا  ٢٠١۵ارتش آمريکا از سال : "  اوکراينی گفت
هزار نيروی نظامی  ٢٣بيش از  ٢٠٢٢ژانويه 

مطابق گزارش .  اوکراينی را آموزش داده است
کشور به  ٢۵کميته تحقيق فدراسيون روسيه، 

کشور  ٢١دهند که  اوکراين تسليحات نظامی می
 . عضو ناتو هستند

طلب آمريکا  های دولت امپرياليستی و جنگ کمک
نشانده  و متحدان اروپايی آن به دولت دست

اوکراين و کوشش برای تشديد و ادامه جنگ و 
های امپرياليستی درگير  افزايش تنش ميان قدرت

ً به اقدامات فوق خالصه  در جنگ ، صرفا
طلبی و  جنبه بسيار مهم ديگر اين جنگ.  شود نمی
زايی، درگير کردن ساير کشورها و فراتر  تنش

خوبی  بردن جنگ از محدوده کنونی را به
نقض قرار .  توان در اقدامات ناتو مشاهده کرد می

عدم گسترش ناتو به شرق که روسيه کراراً به آن 
تمرکز .اعتراض نموده است همچنان ادامه دارد

آميز  نيروهای ناتو و مانورهای نظامی تحريک
. در مرزهای غربی روسيه نيز ادامه دارد

ای  های ناتو باقابليت حمل کالهک هسته موشک
در مرزهای شرقی لهستان و مرز روسيه 

در اسلواکی، .  مستقرشده و آماده شليک هستند
ليتوانی، لتونی و استونی نيز اقدامات مشابهی 

به اشاره دولت آمريکا و .  صورت گرفته است
های بزرگ اتحاديه اروپا، دولت  قدرت
گرای لهستان و سه کشور ديگر بالتيک  راست

عضو اتحاديه اروپا و ناتو، خواستار حضور 
 . اند دائمی نيروهای ناتو در اين کشورها شده

" ماهه تحت عنوان مانور نظامی بزرگ يک
که از يکم ماه می در خاک "    ٢٠٢٢مدافع اروپا 

کشور اروپايی ازجمله لهستان، ليتوانی و  ١٩
 ٢٧هزار نظامی آغازشده تا  ١٨لتونی با شرکت 
هزار سرباز  ٨دولت انگليس .  می ادامه دارد

برای شرکت در تمرينات نظامی به شرق اروپا  
ها و همچنين تالش ناتو  اين تالش.  فرستاده است

برای پيوستن کشورهای همسايه روسيه و برخی 
" کشورهای ديگر از نمونه فنالند و سوئد به 

(سازمان پيمان آتالنتيک شمالی جز )  ناتو" 
گستراندن جنگ و کشاندن کشورهای بيشتری به 

در همين يک هفته .  کام جنگ معنی ديگری ندارد
اخير نروژ اعالم کرد مرزها و بنادر خود را به 

بندد و  های روسی می ها و کشتی روی کاميون
های  بدين ترتيب نروژ نيز درواقع به تحريم

"شده توسط اتحاديه اروپا پيوسته است اعمال آن . 
آنتونی "وزير خارجه سوئد بعد از ديدار با "  ليند

همتای آمريکايی خود فاش ساخت دولت "  بلينکن
های امنيتی  کافی برای عضويت  آمريکا ضمانت

" اوالف شولتس."  در ناتو به سوئد داده است
صدراعظم آلمان در نشستی که با رهبران سوئد 
و فنالند در برلين برگزار شد، از پيوستن اين دو 
کشور به ناتو حمايت و آنان را به اين کار تشويق 

 .کرد
فقط حاکی از ادامه و تشديد جنگ  تمامی شواهد نه

حاضر، بلکه همچنين مبين گسترش احتمالی 
اوکراين به يک نقطه گرهی .  جنگ اوکراين است

های  و مرکز تصادم تضادها و منافع امپرياليست

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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سنگک به هرنفر شيادی برای سرپوش گذاشتن 

 . بر واقعيت آزاد سازی قيمت نان است
برداری دولت اين است  نکته ديگر در مورد کاله 

ً گران اعالم شده،  که گويا نان فانتزی که رسما
مختص ثروتمندان است، مردم عادی آن را 

که شامل  خورند يا نبايد بخورند، خالصه اين نمی
که هرکس  درحالی.  شود نمی"  نان مردم"حال 

های ارزان،  داند ، بيشترين خريدار ساندويچ می
در تمام .  های زحمتکش مردم هستند توده

های توليدی و  شهرهای ايران کارگران کارگاه
خدماتی کوچک که دستمزدشان ناچيز است، 

جوئی نهارشان يک ساندويچ ارزان  برای صرفه
بنابراين همين .  مثل فالفل يا پيتزاهای ارزان است

های زحمتکش هستند که بايد هزينه گران  توده
درصد  ۵٠ها را که تاکنون الاقل  شدن آن

 . يافته است، بپردازند افزايش
قيمت نان باگت معمولی از سه هزار تومان به ده 

تومان به  ۴٠٠٠هزار تومان و نان همبرگری از 
 .يافته است تومان افزايش ٧۵٠٠

 ٣، ٩٧قيمت يک ساندويچ فالفل که در سال  
تا  ٢٠هزار تومان بود و تا چند روز پيش، بين 

هزار تومان  ۵٠تا  ۴٠هزار تومان،  به   ٣٠
 .يافته است افزايش

هايی چون  قيمت ساندويچ"به گزارش خبر آنالين 
کوکو سبزی، بندری و سوسيس که غالباً 
خريداران فراوان در ميان طبقات کم درامد 

 ۵٠جامعه داشت نيز در اغلب مناطق تهران از 
 ٢٠هزار تومان فراتر رفته و رشدی نزديک به 

 ."هزار تومان را تجربه کرده است
متصدی صدور فيش در "بر طبق همين گزارش 

اين واحد فالفلی به خبرنگار ما گفت قيمت اين 
هزار  ١٠واسطه رشد قيمت نان تنها  ساندويچ به

که مشتری  تومان گران شده است اما درصورتی
فالفل با قارچ و پنير بخواهد بايد قيمتی در حدود 

متصدی يک واحد .  هزار تومان بپردازد ۵٠
فست فودی در منطقه سيدخندان در اين خصوص 

قيمت همبرگر ساده ما در :  به خبرنگار ما گفت
اول هفته چهل هزار تومان بود، اما امروز قيمت 
اين ساندويچ که شامل نان، همبرگر ساده، گوجه 

وپنج هزار تومان  و خيارشور است، به پنجاه
 ." رسيده است

يا همان نان سنتی و "  نان مردم"اما بر سر 
معمولی موردنظر دولت تا همين لحظه که هنوز 
مرحله آزمايشی آن در يک استان است، چه آمده 
و چه خواهد آمد؟ قبل از هر چيز بايد اشاره کرد 

ای درنتيجه  های نان يارانه که چيزی از نانوائی
های رژيم در طول يک دهه اخير، باقی  سياست

های آزاد  نمانده است و آنچه هست بيشتر نانوائی
. ها تابع نرخ آزاد آرد های آن پز است و قيمت

هائی که  ويژه در شهرهای بزرگ تعداد نانوائی به
های  کنند، در سال نان را با آرد دولتی پخت می

ً آزاد  يافته و نانوائی اخير بسيار کاهش ها عموما
ای و  های آرد يارانه اما همين نانوائی.  پز هستند

آزاد پز سنتی پس از گران شدن بهای گندم و آرد 
قيمت نان .  ها را افزايش دادند فوريت قيمت به

هزار تومان و پرکنجد آن  ١٢سنگک ساده را تا 

خواهد جلو آن را بگيرد و بايد از او حمايت  می
مصرف باال و ضايعات "  وی نوشت.  کرد

شده با آرد دولتی که به دليل  بار نان تهيه خسارت
شود  ارزانی هم اضافه بر مصرف خريداری می

و هم به دليل غيررقابتی بودن، در پخت آن 
سوم نان  شود و حدود يک ها رعايت نمی استاندارد

 .رود توليدی هدر می
ً با واقعی کردن مصرف، حدود  حال آنکه صرفا
درصد از مصرف آرد و گندم دولتی کاسته  ۵٠

جويی ناشی از  تواند صرفه خواهد شد که می
هزار ميليارد تومان رقم  ٩٠يارانه را، حدود 

 . بزند
که سرانه مصرف ماهانه افراد بايد حدود  درحالی

کيلو آرد باشد، به هر فرد ايرانی حدود  ۵/٧تا  ٧
پس ."   يابد کيلو آرد دولتی اختصاص می ١۴

اصالح الگوی مصرف نان موردنظر مديرکل 
سرانه مصرف هر .  وزارت اقتصاد هم روشن شد

هر نان .  گرم نان است ٢۵٠تا  ٢٣٣فرد روزانه 
بنابراين، دولت اگر به .  گرم است ۴۵٠سنگک 

هر نفر در روز در حدود نصف نان سنگک با کد 
البته .  پشت او هم کافی است ملی بدهد، برای هفت

اين فاشيست و نژادپرست افاضات ديگری هم در 
های ساکن ايران  مورد مصرف زياد نان افغانی

 . گذريم هم دارد که از آن می
ای  الگوی مصرف اين عزيزدردانه علی خامنه

تقريباً شبيه همان گفتگويی است که چند روز پيش 
رئيس اتحاديه نانوايان سنگک با خبرگزاری 

: وی به خبرنگار فارس گفت.  فارس داشت
طرحی آزمايشی در استان زنجان اجراشده که "

 .شود فروش نان باکارت يارانه انجام می
رئيس اتحاديه نانوايان سنگک با اشاره به 

برای هر فرد سرانه :  جزئيات اين طرح گفت
شده که اين  گرم تعيين ٣٣٠مصرف روزانه 

شود و اگر  ميزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می
قرار باشد بيش از اين مصرف شود به نرخ آزاد 

 .حساب خواهد شد
گرم  ۴۵٠هر يک قرص نان سنگک :  وی افزود

و .)  گرم اعالم شده بود ۴۶۵البته قبالً (  است 
حساب  چهارم نان سنگک به گرم، حدود سه ٣٣٠

آيد و اين ميزان برای مصرف روزانه يک  می
 . "  فرد معمولی کافی است

بنابراين پوشيده نيست که تمام ادعای دولت مبنی 
براين که نان سنتی گران نشده يک دروغ بزرگ 

نصف يا حداکثر دوسوم نان سنگک حتی .  است
غذای يک  تواند نان ضروری برای يک وعده نمی

کارگر يا حتی فرزندان خانواده کارگری باشد و 
های آزاد پز به چند برابر  بايد نان را از نانوائی

آخوند شياد با اين شيوه .  بهای آن خريداری کنند
رسوا گويا قصد دارد سر مردم ايران شيره بمالد 
و چنين وانمود کند که نان سنتی به قيمت سابق به 

دانند که  اکنون همه می اما از هم.  رود فروش می
يافته و نصف يک  قيمت نان به چند برابر افزايش

 ١٢های توليد آرد، نرخ جديد گندم را  کارخانه
حاال فعاالن صنف .  هزار تومان اعالم کردند

گويند قيمت گندم برای  پخت نان فانتزی می
(برابری  ١٣/    ٣های فانتزی و حجيم با رشد  نان

هزار  ١٢تومان به  ٩٠٠از )  درصد ١٢٣٠
 . تومان رسيد

تومان برای صنايع و  ٢٧٠٠قيمت آرد از کيلويی 
. تومان رسيد ٩٠٠هزار و  ١۶اصناف به کيلويی 

اين يعنی رشد حدود شش برابری قيمت گندم و 
 .آرد موردنياز صنايع در کمتر از يک ماه

وجود، سخنگوی دولت اما اعالم کرد که اين  بااين
افزايش بهای گندم و آرد به معنای افزايش قيمت 
نان سنتی يا به گفته و ی نان مردم نيست 

وجه قيمت نان برای مردم تا پايان سال  هيچ به"
جمهور اجازه گران شدن  کند و رئيس تغيير نمی
 ."دهد نان را نمی

سپس يک مقام وزارت اقتصاد گفت که نان 
ای و با کد ملی فروخته خواهد  صورت سهميه به

 .شد
سازی و مديريت  پژوهی، مدل مديرکل آينده

اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد، روز 
"ارديبهشت گفت ١۴چهارشنبه  برای هر کد : 

مردم به هنگام خريد .  شود ملی يارانه نان ثبت می
کنند و  نان، به همان قيمت قبلی پول پرداخت می

مزيت .  کند التفاوت آن را دولت پرداخت می مابه
اين کار اين است که افرادی که بيش از الگو 
مصرف کنند بايد الگوی مصرف را اصالح يا به 

 ".قيمت آزاد خريداری کنند
پس تا اينجای قضيه گويا به ادعای مقامات دولتی 

شود، در ازای هر کد  گران نمی" نان برای مردم"
شود، تنها  ملی مقداری نان به هر فرد داده می

افتد اين است که مردم بايد به همين  اتفاقی که می
کند، نان مصرف  مقدار نان که دولت تعيين می

ها را نداد، بايد به  اگر هم کفاف خانواده.  کنند
همين حد اکتفا کنند و الگوی مصرف را اصالح 

يعنی بايد نان را به .  شوند کنند، واال جريمه می
 ! قيمت آزاد خريداری کنند

اما اين الگوی مصرف چيست و به هر فردی در 
وچهار ساعت چه مقدار نان تعلق  يک بيست

 گيرد؟  می
ارديبهشت، پاسدار رسول سنائی  ١٧روز شنبه 

سياسی علی   –راد، معاون سياسی دفتر عقيدتی  
ای نوشت تحت  ای در روزنامه جوان مقاله خامنه

ای  حل چالش نان درگرو مفاهمه"  عنوان 
وی که گويا صدايش از جای گرمی "  راهبردی

های  آيد و با حقوق نجومی و دزدی بيرون می
اش را با  های غذائی مرسوم مقامات دولتی، وعده

چلوخورش، چلوکباب، چلومرغ و ماهی و امثال 
ً نياز کمتری به  اين غذاها می گذراند و طبيعتا

کند که  دارد، در اين نوشته ادعا می"  نان مردم"
اصل مشکل نان در ايران اين است که نان ارزان 

کنند، رئيسی  است و مردم زياد مصرف می

 آزادسازی قيمت آرد و نان و
 موج نوين تورم افسارگسيخته 

 زنده باد سوسياليسم 
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 آزادسازی قيمت آرد و نان و
 موج نوين تورم افسارگسيخته 

به گزارش .  هزار تومان باال بردند ٢٠را تا 
های  طبق قيمت"خبرگزاری دولتی ايرنا، 

مصوب، هر عدد نان سنگک معمولی بايد باقيمت 
هزار تومان به دست مردم برسد اما  ٣دو تا 

های خود با  واحدهای نانوايی برای تأمين هزينه
اضافه کردن برخی مخلفات همچون کنجد، 

دانه، کره و سير و شويد و ساير سبزيجات  سياه
هر عدد نان را تحت عنوان نان سفارشی 

. فروختند هزار تومان نيز می ٧تا  ۵های  باقيمت
اما طی روزهای اخير با تغيير قيمت آرد صنف 

طور  و صنعت، برخی واحدهای نانوايی به
خودسرانه اقدام به افزايش قيمت نان سنگک 

اما اين هنوز آغاز ماجراست و قرار ."   اند کرده
ً افزايش يابد است بهای اين نان . ها نيز رسما

رئيس اتحاديه صنف نانوايان سنگکی درباره 
"افزايش بهای نان در تهران گفت تمامی  به: 

شده تا تعيين نرخ جديد از  واحدهای نانوايی ابالغ
سوی دولت افزايشی در نرخ نان صورت 

يعنی دست نگهداريد تا يک تأييديه دولتی ." نگيرد
اما کسی در همين حد .  بگيريد و بعد افزايش دهيد

نيز به حرف او توجه نکرد، نانوايان کار 
 .خودشان را کردند و نان گران شد

اين از نان، اما به افزايش چند برابری بهای 
ماکارونی نيز بپردازيم که تاکنون يکی از اقالم 

.  مصرفی کارگران و زحمتکشان بوده است
مستثنا از اجازه دولت، کارگران و زحمتکشان 
که ديگر قادر به تهيه گوشت قرمز، ماهی و حتی 

دانستند که  مرغ نيستند، تاکنون حق خود می
ای يک يا دو بار ماکارونی را باکمی رب و  هفته

. عنوان يک وعده غذائی  مصرف کنند سبزی به
هم جزء  اکنون دولت اعالم کرده است که آن

تا  ٢٠٠بنابراين بهای آن .  غذاهای فانتزی است
 ١١روز .  يافته است درصد افزايش ٣٠٠

ارديبهشت، رئيس سازمان حمايت از 
ای به  کنندگان در نامه توليدکنندگان و مصرف

های جديد  معاون صنايع عمومی خواست قيمت
نزديک به سه برابر    ماکارونی را که افزايشی

 .ها ابالغ کند داشته به کارخانه
 ۵٠٠ای ساده  در اين نامه قيمت ماکارونی رشته

هزار  ٢۴گرمی  ٧٠٠هزار تومان،  ١٧گرمی، 
شده  هزار تومان اعالم ٣۴گرمی  ١٠٠٠تومان و 

تومان به  ۶٣٠٠ماکارونی نيم کيلويی قبالً .  است
دهنده  گذاری جديد نشان رسيد و قيمت فروش می

 . درصدی است ١۵٠افزايش 
امروز يک کيلو :  نويسد خبرگزاری ايلنا می

ماکارونی هم قيمت يک کيلو گوشت مرغ در يک 
 !سال قبل است

حاال بر طبق نظر و سياست دولت، اگر 
های کارگری دوست دارند ماکارونی  خانواده

مصرف کنند، به خودشان مربوط است، بايد اين 
رسد،  گرانی را تحمل کنند و  اگر وسعشان نمی
اين .  آن را از سفره غذائی خود حذف نمايند
شود،  گرانی آرد البته به ماکارونی محدود نمی

ها آرد مصرف  تمام محصوالتی که در تهيه آن
ها دو يا سه  ها  بهای آن شود، ازجمله شيرينی می

زمان با آن بار ديگر  شود، چراکه هم برابر می
 .روغن هم کمياب و گران شده است

دبير کل اتحاديه بنکداران مواد غذايی کشور 
در حال حاضر روغن باقيمت :  اخيراً به ايلنا گفت

ای يافت  های زنجيره مصوب تنها در فروشگاه
 .هم با محدوديت عرضه است شود که آن می

کيلوگرمی که قيمت  ١۶در بازار آزاد روغن 
 ٣٧٠هزار تومان است بيش از  ٢۵٨مصوب آن 

 .رسد هزار تومان به فروش می
روشن است که گرانی قيمت اين اجناس، تأثير 

زودی  گذارد و به خود را بر کاالهای ديگر می
موج نوين افزايش بهای عموم کاالها فراخواهد 

البته عوامل ديگری هم درنتيجه .  رسيد
های اخير دولت به اين افزايش عمومی  سياست

 . رسانند بهای کاالها ياری می
رئيس کميسيون معدن خانه اقتصاد ايران در 

"گفت ٢۴گفتگو با اقتصاد  با ابالغ گمرک در : 
آالت و  ، واردات کليه ماشين۶/٢/١۴٠١تاريخ 

معدنی و کشاورزی   -تجهيزات توليدی، صنعتی
از شمول معافيت حقوق ورودی  ١۴٠١در سال 

 .شود خارج می
توليدکننده نياز به واردات تجهيزات و :  وی افزود

ها جهت توسعه توليد محصوالت خود  دستگاه
ادامه حرکت در توليد نياز به واردات .  دارد

ها دارد، حاال با مصوبه  تجهيزات و دستگاه
گمرک، توليدکننده برای جبران افزايش 

های جديد، قيمت توليدات خود را افزايش  هزينه
 !اين به معنای واقعی افزايش تورم است. دهد می

وی با تأکيد بر اينکه تأثير حذف معافيت حقوق 
 -ها و تجهيزات توليدی، صنعتی ورودی دستگاه

جبران  معدنی و کشاورزی بر توليد غيرقابل
صنعتکاران، معدنکاران و :  خواهد بود، گفت

کشاورزان و تمام فعاالن در بخش توليد در برابر 
ً قيمت کاال افزايش هزينه های  های تحميلی، الزاما

 ." دهند خود را بر اساس آن افزايش می
های چند  آنچه تاکنون گفته شد مربوط به گرانی

که دولت آزادسازی  پيش از آن.  روز اخير بود
قيمت آرد و نان را اعالم کند، بهای بسياری از 

يافته بود و حتی  کاالها شديداً افزايش
های جمهوری اسالمی معترف بودند  اقتصاددان

درصد و تورم مواد  ۶٠که نرخ تورم در کشور 
تازه در اواسط ماه دوم . درصد است ٧۴خوراکی 

سال جاری قرار داريم  و با توجه به ادامه 
های اقتصادی نئوليبرال توسط کابينه  سياست

رئيسی که آزادسازی بهای گندم و آرد در رأس 
گسيختگی اقتصاد،  ها قرارگرفته است و ازهم آن

های تورم در طول  بايد در انتظار بود که اين نرخ
 . سال  به دو تا سه برابر افزايش يابند

در اينجا مجال نيست که به بررسی 
افسارگسيختگی تورم در يک سال اخير که ده ماه 
آن دوره زمامداری رئيسی با وعده پوشالی 

فقط .  رقمی کردن نرخ تورم است، بپردازيم تک
کارگروه رصد و "کنيم بر طبق گزارش  اشاره

پايش قيمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار 
فروردين که از سوی انجمن  ٣٠کشور منتهی به 

منتشرشده "  کنندگان ملی حمايت از حقوق مصرف
است و خبرگزاری ايسنا هفته گذشته آن را انتشار 
داد ، بهای بسياری از کاالهای موردنياز مردم 

درصد  ۵٠در طول يک سال گذشته بيش از 

قيمت برنج ايرانی يعنی .   اند افزايش داشته
درصد،  ١٣٧و  ١۴۶هاشمی و طارم هر کيلو 

درصد،  ٨١درصد، شکر فله  ٧٠هر کيلو قند 
درصد، هر  ۶۴درصد،  پنير  ٩٣بندی  شکر بسته
درصد،  ۵۴درصد، ماکارونی  ۵٣مرغ  کيلو تخم

، درصد، ٧٠، ٧٣عدس و نخود، به ترتيب 
 ١۵٠فرنگی  درصد، گوجه ١۶٧زمينی  سيب

درصد، پياز زرد  ١٠١فرنگی  درصد، رب گوجه
درصد، ٧٣درصد، آب آشاميدنی بطری   ٨٨

يک  درصد، افزايش قيمت در طول اين ۶٨خرما 
 . اند سال را داشته

ماه است و هنوز  ها تا فروردين تمام اين افزايش
دومين ماه سال به نيمه نرسيده که تعدادی از 
کاالها و خدمات در فروردين و نيمه اول 
ارديبهشت از نمونه دارو، اينترنت، مواد شوينده، 

ها  پی آمد آن.  اند افزايش بهای بسيار باالئی داشته
نيز گرانی چندين برابری  آرد ، نان، ماکارونی و 

پس آشکار خواهد  غيره است که نتايج آن ازاين
اکنون در مورد برخی کاالها با چند  شد و از هم

ای که  اين فاجعه.  شده است برابری قيمت مشخص
رو هستند  های کارگر و زحمتکش با آن روبه توده

و مدام منجر به تنزل پی در پی سطح معيشت 
شان به اعماق فقر  ها و فرورفتن روزافزون آن

داری ايران و سياست  شده است، نتيجه سرمايه
کند که  تفاوتی هم نمی.  اقتصادی جمهوری است

کدام جناح و فرد رژيم در رأس امور قرار داشته 
راهی نيز .  اند اين را همگان به تجربه ديده.  باشد

برای نجات از اين وضعيت، در چهارچوب نظم 
اين وضع ادامه خواهد يافت تا .  موجود نيست

روزی که کارگران و زحمتکشان برای يکسره 
کردن کار رژيم به پاخيزند، نظم موجود را 

 .  براندازند و نظم نوينی را جايگزين آن سازند

 کمک های مالی
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )مه(خروش 
 

 آلمان
 

 يورو ١٠  ناصر شاد نژاد
 يورو ١٠  يعقوب شکراللهی 

 
 ايران

 
 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 دادخواهیيک موقعيت بی مانند برای جنبش  دادگاه حميد نوری

سالن و در اقصا نقاط جهان به طور زنده 
روند دادگاه را دنبال می کردند، با گوش 
جان در انتظار بودند تا ببينند و بشنوند 
دادستان ها  چه حکمی را برای حميد نوری 

 . درخواست می کنند
وقتی دادستان برای حميد نوری مجازات 

را )  اشد مجازات در سوئد(حبس ابد 
درخواست کرد، صحن دادگاه و فضای 
بيرونی آن به يکباره با بغض و اشک و 
شادمانی خانواده های داغدار حاضر در 
دادگاه در هم آميخت و جنبش دادخواهی با 
شوق و ذوق نخستين شاهد پيروزی ساليان 

بغض و .  دور و دراز را در آغوش گرفت
اشک و لبخندی که تا لحظه های پايانی 
دادگاه، به طور توامان در چهره خانواده 
های داغدار و مدافعان جنبش دادخواهی 

 .باقی ماند و هر لحظه فزونتر شد
فرايند دادگاه حميد نوری از لحظه دستگيری 

 ٣٠تا رسيدگی به پرونده اتهامات او حدود 
حميد (محاکمه حميد نوری.  ماه طول کشيد

به اتهام دست داشتن در قتل عام )  عباسی
زندانيان سياسی در زندان گوهردشت در 

در کشور سوئد، برای خانواده  ۶٧تابستان 
های داغدار و توده های مردم ايران که بيش 
از چهار دهه با بی عدالتی دست و پنجه نرم 

حميد .  کرده اند، يک موقعيت بی مانند است
در )  قاضی دمحم ُمقيسه(نوری و  ناصريان 

مقام کمک داديار و داديار زندان 
گوهردشت، از جمله افرادی بودند که در 
کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان 

اين دو، با گزارش .  نقش موثری داشتند ۶٧
دهی و پرونده سازی عليه زندانيان، آنان را 
برای تعيين تکليف و صدور حکم اعدام نزد 

 .*می بردند" هيئت مرگ"
حميد نوری با چنين پيشينه ای از کشتار و 

آبان  ١٨(٢٠١٩نوامبر  ٩مرگ، در تاريخ 
به هنگام ورود به سوئد با حکم )  ١٣٩٨

دادستان بخش جرائم سازمان يافته بين المللی 
نقض .  سوئد در فرودگاه استکهلم دستگير شد

، جرم )جرايم جنگی(قوانين بين المللی
سنگين و قتل از جمله اتهاماتی بودند که 

ها دستور  ن دادستانی سوئد با تکيه بر آ
بازداشت او را يک روز پيش از ورود به 

حکم بازداشت موقت .  سوئد صادر کرده بود
حميد نوری به دستور قاضی پروند هر 

ماه  ٢٠چهار هفته يکبار تمديد شد و پس از 
اتهامی او با يک بازداشت موقت، پرونده  

 ١٠صفحه ای به انضمام  ۴۴کيفرخواست 
هزار صفحه بازجويی به دادگاه سوئد ارسال 

دادگاه حميد نوری و رسيدگی به .  گرديد
١۴٠٠مرداد  ١٩پرونده اتهامی او از تاريخ 

ماه  ٩شروع شد که طی )  ٢٠٢١دهم اوت (
جلسه دادرسی، سرانجام  ٩٢و با برگزاری 

 ۴(  ١۴٠١ارديبهشت  ١۴در روز چهارشنبه 
در اين مدت .  به پايان رسيد)  ٢٠٢٢ماه مه 

ده ها نفر از زندانيان سياسی جان به در برده 
تعدادی از خانواده های جان  به همراه

در زندان  ۶٧تابستان  باختگان کشتار
گوهردشت به عنوان شاکيان و شاهدان 
پرونده در دادگاه حضور يافتند و عليه حميد 

 .نوری شهادت دادند
شاکيان و شاهدان اين پرونده در بازگويی 
ازروزهای کشتار و مرگ، راوی لحظه های 

در "  حميد عباسی"جانکاهی بودند که 
، زندانيان را ۶٧روزهای قتل عام تابستان 

از سلول و بند بيرون می کشيد و آنان را با 
می "  هيئت مرگ"توهين و تحقير به نزد 

شاهدان اين پرونده، با روايت دردناک .  برد
آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش حميد 
نوری و دست داشتن او در کشتار زندانيان 

آنان، از انتقال طناب های دار به . سخن گفتند
زندان گوهر دشت حکايت "  حسينيه مرگ"

کردند، از ديدن کاميون های يخچال دار 
برای حمل جنازه زندانيان اعدام شده حرف 
زدند و از تل انبار شدن انبوه دمپايی های 

در روند .  زندانيان جان باخته سخن گفتند
جلسات دادرسی، شاهدان پرونده جملگی بر 
اين نکته تاکيد داشتند که حميد نوری همان 

کمک داديار زندان "  حميد عباسی"
همان کسی که زندانيان را .  گوهردشت است

می برده و سپس "  هيئت مرگ"پيش 
زندانيان محکوم به مرگ را در صف های 

زندان گوهردشت "  حسينيه"چند نفره به 
 .جهت اعدام هدايت می کرد

شنيدن روايت لحظه های کشتار تابستان 
، از زبان زندانيانی که خود ۶٧خونين 

را "  راهروی مرگ"روزهای بودن در 
. تجربه کرده بودند، بسيار تکان دهنده بود

و "  حميد عباسی"شاهدانی که با دستور 
برده می "  هيئت مرگ"به نزد "  ناصريان"

شدند، زندانيان بازمانده ای که شاهد 
روزهای کشتار زندانيان گوهردشت بوده 
اند، شاهدانی که لحظه های خوفناک نشستن 

را تجربه کرده و "  راهروی مرگ"در 
نظاره گر انتقال زندانيان محکوم به اعدام به 

 .قتلگاه حسينيه زندان بوده اند
دادگاه حميد نوری از آغاز تا پايان بر بستر 
چنين فرايندی آغاز شد و لذا از همان آغاز 
در مسيری برای محاکمه جمهوری اسالمی 

پخش مستقيم جلسات اين دادگاه .  قرار گرفت
در گستره ای همگانی و بين المللی، اهميت 
سياسی اين دادگاه را چه برای جنبش 
دادخواهی و چه برای جمهوری اسالمی در 
ابعادی بسيار فراتر از محاکمه حميد نوری 

 ٩دادستان ها و شاهدان پرونده، طی .  کشاند
ماه و به صورت روزانه در جلسات دادگاه، 

با پرتو افکنی بر تاريکخانه جنايات 
جمهوری اسالمی، فرياد دادخواهی خانواده 
های داغدار، مادران خاوران و توده های 
مردم ايران را به گوش ايران و جهان 

صدای جلسات اين دادگاه که به .  رساندند
صورت زنده حتی تا دوردست ترين نقاط 
ايران شنيده می شد، به هر اندازه که برای 
مردم ايران و جنبش دادخواهی نويد بخش 
پيروزی بود، رسواگرهرچه بيشتر جمهوری 

 . اسالمی و جنايات آن بود
در جلسات اين دادگاه، نام خمينی و فتوايی 
که او برای قتل عام زندانيان سياسی در 

صادر کرده بود، بارها و بارها  ۶٧تابستان 
نام ابراهيم رئيسی و حضور او .  تکرار شد

از "  هيئت مرگ"به عنوان عضو موثر 
در .  طرف تمامی شاهدان اين دادگاه تاييد شد

پی روايت شاهدان پرونده، جلسات دادگاه 
حميد نوری عمال به دادخواستی عليه جنايات 

با حضور هر .  جمهوری اسالمی تبديل شد
شاهد و بيان روايت آنان از روزهای کشتار 
و مرگ زندانيان گوهردشت، پرتوی بر 

می تابيد و با ارائه  ۶٧تاريکخانه کشتار 
شهادت هر شاهد، گوشه ای از جنايات 
هولناک جمهوری اسالمی به گوش مردم 

 . ايران و جهان می رسيد
در هشتاد و هشتمين جلسه دادگاه که با 

حبس (درخواست محکوميت اشد مجازات 
برای حميد نوری همراه شد، به يکباره )  ابد

بذر پيروزی های بزرگ و بزرگتر در دل 
در جلسه .  توده های مردم ايران جوانه زد

پايانی دادگاه که با سخنان قاضی پرونده 
تير ماه  ٢٣(  ٢٠٢٢جوالی  ١۴خاتمه يافت، 

تاريخ اعالم حکم حميد نوری تعيين )   ١۴٠١
با اعالم اين خبر دادگاه پايان يافت و تا .  شد

رسيدن به آن روز انتظار شوق انگيزی در 
وجود جنبش دادخواهی و توده های مردم 

 . ايران شکل گرفت
آنچه در بررسی پرونده حميد نوری گذشت، 
مجموعه روند جلسات دادگاه، گستره تعداد 
شاکيان و شاهدان پرونده، اعالم کيفر 
خواست دادستانی، روند دادرسی دادگاه و 
انبوه مستندات اين پرونده، جملگی بر 
. محکوميت سنگين حميد نوری استوار است

با اين همه، مستثنا از اينکه دادگاه، 
درخواست مجازات حبس ابد برای حميد 
نوری را بپذيرد يا نه، مستثنا از اينکه دادگاه 
و هيئت منصفه به محکوميت حميد نوری 
رای بدهد يا نه، تا همين جا هم جنبش 
دادخواهی و توده ها مردم ايران برنده واقعی 

مستثنا از هر نقد و .  اين دادگاه بوده اند
انتقادی که ممکن است بر دادگاه و روند 
دادرسی پرونده اتهامی حميد نوری وارد 
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۵از صفحه   

 يک موقعيت بی مانند دادگاه حميد نوری
 دادخواهیبرای جنبش  

٢از صفحه   

باشد، برگزاری اين دادگاه به لحاظ اهميت 
سياسی که عمال دادگاه حميد نوری را به 
فرايندی برای محاکمه جمهوری اسالمی 
تبديل کرد، به نفع جنبش دادخواهی، خانواده 
های داغدار و توده های مردم ايران بوده 

دادگاهی که اميد و شوق به پيروزی .  است
. دادخواهی را در دل مردم ايران زنده کرد

توده هايی که ديرگاهی ست برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی خيز برداشته اند و محاکمه 

سال کشتار و  ۴۴کليه آمران و عامالن 
جنايات جمهوری اسالمی را در روزهای 
بعد از سرنگونی اين رژيم در دادگاه های 

 . داخل ايران انتظار می کشند
دادگاه حميد نوری اگرچه يک پيروز در 
خور برای جنبش دادخواهی توده های مردم 
ايران است، هيئت حاکمه ايران اما از 
منظری کامال متفاوت با توده های مردم 

از .  ايران به نتيجه دادگاه چشم دوخته است
نگاه جمهوری اسالمی هر حکمی که برای 
حميد نوری صادر شود، اگر به برائت او 

 -که صد البته نخواهد شد  –منتهی نشود 
ميزان سال های محکوميت حميد نوری برای 
جمهوری اسالمی چندان فرقی نخواهد 

اينکه حميد نوری به حبس ابد محکوم .  داشت
شود و يا دادگاه سال های اندکی را برای 
مجازات او در نظر بگيرد، به لحاظ اهميت 
. سياسی برای جمهوری اسالمی يکسان است

آنچه برای جمهوری اسالمی از اهميت 
است، همانا تبرئه حميد سياسی برخوردار 

نوری از اتهامات کيفرخواست مربوط به او 
 . است

از آنجا که پرونده اتهامی حميد نوری يک پرونده 
شخصی نيست و او مجری فتوای خمينی و هيئت 
مرگِ برگزيده رهبر وقت جمهوری اسالمی بوده 
است، محکوميت حميد نوری عمال به معنای 
محکوميت خمينی، ابراهيم رئيسی و به طريق 
اولی محکوميت کل جمهوری اسالمی ايران 

 . چيزی که رژيم ايران خواهان آن نيست. است
جمهوری اسالمی از روز دستگيری حميد نوری، 

تا دو سال بعد از .  عمال سکوت اختيار کرد
دستگيری او حتا حاضر به نام بردن و تاييد 

اما .  رسمی  حميد نوری در رسانه های خود نبود
درست از همان روزی که دادستان برای حميد 
نوری مجازات حبس ابد را درخواست کرد، به 
يکباره دستگاه ديپلماسی و سيستم باجگيری 
جمهوری اسالمی فعال شد تا روزنه نجاتی برای 

 .رهايی حميد نوری پيدا کنند
ابتدا وزارت خارجه جمهوری اسالمی با 
فراخواندن سفير سوئد در ايران، مراتب اعتراض 
رژيم جمهوری اسالمی را نسبت به دستگيری 

حميد نوری اعالم کرد و خواستار "  غير قانونی"
در روز پايانی دادگاه نيز .  آزادی فوری او شد

اعالم "  آگاه"خبرگزاری ايسنا به نقل از يک مقام 
کرد که حکم اعدام احمد رضا جاللی، پزشک و 

سوئدی تا پايان ارديبهشت ماه   –محقق ايرانی 
در   همين  روز .    جاری    اجرا     خواهد  شد

وزير خارجه جمهوری اسالمی )  ارديبهشت١۴(
نيز طی تماسی با همتای سوئدی خود، خواهان 

 . آزادی فوری حميد نوری شد
گره خوردگی پرونده حميد نوری با کل کشتار 

که به دستور مستقيم خمينی صورت  ۶٧تابستان 
گرفت، عمال خمينی و جمهوری اسالمی را به 

لذا .  متهم رديف اول اين پرونده تبديل کرده است
محکوميت حميد نوری نه از منظر محکوميت 
شخص حميد نوری بلکه به لحاظ سياسی و 
اعتبار حقوقی و قضايی جمهوری اسالمی در 
اذهان بين المللی، تبعاتی بسيار فراتر از 

و اين همان .  محکوميت حميد نوری خواهد داشت
نکته ای است که جمهوری اسالمی خواهان تحقق 

 .آن نيست
لذا، همه اين تالش های مذبوحانه جمهوری 
اسالمی از گروگان گيری های جديد گرفته تا 
اعالم خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جاللی تا 
پايان ارديبهشت ماه جاری، جملگی اقداماتی 
باجگيرانه است تا در گام نخست شيرينی محاکمه 
و درخواست داستان برای صدور حکم اشد 
مجازات حميد نوری را به کام توده های مردم 
ايران و جنبش دادخواهی تلخ سازد و در ثانی تا 
آنجا که ممکن است تالش خواهد کرد تا رای 

 . دادگاه به محکوميت حميد نوری منجر نشود
 :پی نوشت

اعضای هيئت مرگ زندان گوهر دشت که از 
:  طرف خمينی انتخاب شده بودند، شامل

، مرتضی )حاکم شرع وقت(حسينعلی نيری 
، ابراهيم رئيسی)دادستان وقت تهران(اشراقی

و )  معاون وقت دادستان و رئيس جمهور فعلی(
نماينده وقت وزارت (مصطفی پور دمحمی 

اطالعات و وزير دادگستری در کابينه اول حسن 
 . بودند) روحانی

 
  
 

اروپايی   -روسيه و بلوک امپرياليستی آمريکايی
اوکراين به مرکز بروز تشديد .شده است تبديل

افروزی  تضادها، نقطه ستيز و درگيری و جنگ
طلبی، باز تقسيم بازارها و منابع  برای توسعه

سران .  شده است اقتصادی و حتی جغرافيايی تبديل
وزير  دولت آمريکا، صدراعظم آلمان، نخست

ايتاليا و رهبران ساير کشورهای اروپايی مکرر 
. اند روسيه نبايد در جنگ پيروز شود اعالم کرده

خيلی روشن "  ينزا استولتنبرگ"  دبير کل ناتو
بايد برای يک جنگ درازمدت آماده :"  گفته است

ها  اين احتمال وجود دارد که اين جنگ ماه.  شويم
 "!ها طول بکشد و حتی سال

طرف ديگر اين جنگ امپرياليستی که فعالً دولت 
يابی به  روسيه باشد نيز بر ادامه جنگ تا دست

اهداف و مقاصد خويش  پای فشرده و در همين 
رابطه به فتوحات خود در خاک اوکراين  و 

چند .  کشتار و تخريب و آوارگی ادامه داده است
سخنگوی وزارت "  ماريا زاخارووا"  روز پيش 

امور خارجه روسيه در مصاحبه با روزنامه 
در خصوص وضعيت کريمه  ABCاسپانيايی 

روسيه و به رسميت شناختن استقالل دو 
جمهوری  دونتسک و لوهانسک در شرق 

زمان آن :"  اوکراين از سوی مسکو، تأکيد کرد
و ساير کشورها،  رسيده است که کيف 

داده  های سرزمينی را که در اوکراين رخ واقعيت
 "است، به رسميت بشناسند

بنابراين دو طرف اصلی بر شيپور جنگ 
آنتونيو "  سازمان ملل متحد و دبير کل آن. دمند می

حلی برای  نيز از ارائه هرگونه راه"  گوترش
مدت جنگ ناتوان است و  پايان يا حتی توقف ميان

هايی اگر در اين زمينه صورت گرفته  تالش
جنگی که در آغاز نيابتی .  جايی نرسيده است به

سرعت از چنين حالتی  نمود و نيابتی بود به می
شده و چهره واقعی خود را عريان ساخته  خارج
ارسال "  حزب چپ آلمان"يک نماينده .  است

تسليحات توسط دولت آلمان به اوکراين را 
آلمان عمالً درحال :"  خطرناک خواند و گفت

آری ".  طرف درگيری است شدن به يک تبديل
طرف مقابل روسيه، نه دولت اوکراين که دولت 

. آلمان و کل اتحاديه اروپا و دولت آمريکاست
اکنون ديگر چيزی برای پنهان کردن باقی نمانده، 
بازی باکارت روباز در جريان است و جنگ از 

بسياری جنگ .  شده است حالت نيابتی خارج
نشده  اوکراين را يک جنگ جهانی اعالم

حتی اگر هم در لحظه فعلی نتوان از .  اند خوانده
جنگ جهانی صحبت کرد، اما اينکه جنگ 

تواند به  اوکراين آستانه جنگ جهانی است و می
عيار تبديل شود را  يک جنگ جهانی تمام

 .توان انکار کرد نمی
اش از جيب کارگران و  جنگی را که تمام هزينه

شود، جنگی را که  زحمتکشان پرداخت می
قربانيان و زيان دهندگان اصلی آن کارگران و 

اند، جنگی که  زحمتکشان و توده مردم
ور ساختنش سودهای  داران با شعله سرمايه

کنند،  آری  های خود سرازير می هنگفتی به جيب
براين جنگ با انقالب همين قربانيان و زيان 
دهندگان و براندازی برافروزندگان و سود 

 .برندگان جنگ بايستی نقطه پايان گذاشت
 
  

 آستانه جنگ جهانی
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در سراسر جهان صدها هزار کارگر به همراه نيروهای چپ و کمونيست و مترقی، عليه نظام )   ارديبهشت ١١(روز اول ماه مه  
داری و تهاجم گسترده آن  به سطح معيشت و رفاه کارگران و استثمار فزاينده نيروی کار  و نيز عليه جنگ طلبی و  سرمايه

در ايران نيز هزاران کارگر به اشکال مختلف صدای اعتراض خود عليه رژيم .  ها آمدند ميليتاريسم اين نظام ويرانگر به خيابان
داری جمهوری اسالمی را رساتر نموده و جنبش اعتراضی خود را گسترش دادند و به همين خاطر تعدادی از فعالين  سرمايه

 . کارگری و معلمين بازداشت شدند
 

های پليسی و امنيتی گسترده و  در مرکز اعتراضات امسال حضور پرشور جنبش سراسری معلمان  بود که با وجود سياست
هايی چون همسان سازی و رتبه  دهندگان آن، اين جنبش عقب ننشست و فرهنگيان برای طرح خواسته دستگيری فعالين و سازمان

، آموزش رايگان، آزادی تجمع و تشکل، آموزش زبان مادری، آزادی )با حقوق مکفی متناسب با همه نيازهای انسانی(بندی مشاغل 
تر شدن  رژيم برای ايجاد رعب و وحشت، و ترس از گسترده.  در بسياری از شهرهای جامعه به خيابان آمدند...    معلمين دربند و 

بوشهر، مريوان، سقز، تهران، مشهد، :  اعتراضات بيش از سی نفر از فعالين شوراهای صنفی فرهنگيان را در شهرهای
ها، نماد روشنی  وسعت دستگيری.  را دستگير کرده است...  هريسن،اهواز، منطقه البرز، جلفا، اليگودرز، همدان، اراک، لنگرود و 

های  اعتراض فرهنگيان با حمايت گسترده بازنشستگان،تشکل.  از يک جنبش سراسری و پديداری کادرها و فعالين پيشرو آن است
 . های شريف و آزاده مواجه شده است کارگری، نيروهای چپ و کمونيست و مترقی و همه انسان

 
دهند که با رشد اعتراضات و مبارزات کنونی در جامعه، امکان سامان دادن  يک جنبش سراسری نيرومند، حول  شواهد نشان می 

های  تالش.  های مشترک، و برای نان، آزادی و رفاه و نيز آماج قرار دادن جمهوری اسالمی بيش از گذشته، فراهم شده است خواسته
هم اکنون الزم است از .  همبسته برای آزادی معلمين زندانی، فعالين  کارگری و ديگر جنبش اجتماعی گام مهمی در اين راستا است

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  .  ها تالش کنيم توانيم   در داخل و خارج از جامعه برای آزادی آن هر طريقی که می
 .ضمن محکوم کردن اين فشارها، خواهان آزادی بی قيد و شرط همه دستگيرشدگان است

 
 زندانی سياسی آزاد بايد گردد

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

 ١۴٠١چهاردهم ارديبهشت  -٢٠٢٢چهارم ماه مه 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئيان  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری
 وهسته اقليت

برای آزادی معلمين و دستگير 
 شدگان اول ماه مه تالش کنيم
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٩درصفحه   

کارگران شاغل و بازنشسته به مناسبت اين 
کنند، دستگيری، احضار و  روز برگزار می

تهديد فعاالن کارگری و معلمان را آغاز 
مزدوران جمهوری اسالمی صبح روز .  کرد

 ۴دهم ارديبهشت در استان تهران به منازل 
تن از فعاالن جنبش معلمان جعفر ابراهيمی، 

اکبر باغانی و رسول بداقی  دمحم حبيبی، علی
ها برخی  يورش برده و ضمن دستگيری آن

از لوازم شخصی از جمله موبايل و کامپيوتر 
صبح روز يکشنبه .  ها را ضبط کردند آن

صبح نيز منزل برخی  ٧تا  ۴حوالی ساعت 
چون  ديگر از فعاالن جنبش معلمان هم

) سخنگوی شورای هماهنگی(اسکندر لطفی 
و مسعود نيکخواه در مريوان، صالح 
سرخی در سقز و رضا مسلمی در همدان 

چنين چند تن ديگر از  هم.  يورش بردند
، )مشهد(معلمان از جمله منصوره عرفانيان 

، محمودی )استان البرز(مسعود فرهيخته 
، محسن )جلفا(حاجی  ، علی)اليگودرز(

فر و  عمرانی، محمود مالکی، رضا امانی
پيش از برگزاری )  بوشهر(اصغر حاجب 

 .تجمع دستگير شدند
در تهران، مزدوران جمهوری اسالمی در 
لباس نيروهای ضد شورش و عوامل سپاه و 
اطالعات در لباس شخصی، ايستاده يا سوار 
بر موتور، اطراف ميدان بهارستان و 

های منتهی به آن و نيز مترو  خيابان
بهارستان را قرق کرده و با تهديد و ارعاب 

به .  شدند حتا مانع توقف در آن اطراف می
همين دليل تعداد محدودی از معلمان شاغل و 

های آن منطقه مدت  بازنشسته در پارک
براساس .  کوتاهی در کنار يکديگر جمع شدند

منتشره در کانال تلگرامی سنديکای   گزارش
کارگران شرکت واحد، تعدادی که عمدتا از 
بازنشستگان کشوری و تامين اجتماعی 
بودند، در اين روز توسط نيروهای 

 .اند سرکوبگر رژيم دستگير شده
در مريوان نيز از همان ابتدا نيروهای 

ها نقاب بر  سرکوب رژيم که بخشی از آن
های  ها و کوچه چهره داشتند، تمامی خيابان

اطراف اداره آموزش و پرورش شهر و حتا 
خود اداره را به تسخير درآورده و مانع 

گيری  در پی شکل.  شدند عبور عابران می
های تجمع معلمان، نيروهای سرکوبگر  نطفه

ها يورش برده،  با باتوم و شوکر به آن
تعدادی از معلمان را مورد ضرب و شتم 

ها را  قرار داده و حداقل دو نفر از آن
 .دستگير کردند

در بوشهر نيز با يورش وحشيانه به تجمع 

گيری بود، بين  معلمان که تازه در حال شکل
هشت تا ده معلم را با ضرب و شتم دستگير 

ها را بر روی زمين  و در حالی که آن
های نيروی انتظامی  کشيدند به ماشين می

در ديگر شهرها نيز اگرچه .  منتقل کردند
حضور نيروهای سرکوب رژيم محسوس 
بود، اما معلمان توانستند تجمعات خود را 

چون  برگزار کنند که در برخی از شهرها هم
شيراز، رشت، سنندج و قزوين با استقبال 

در برخی از .  وسيع معلمان روبرو گرديد
ديگر شهرها نيز در جريان تجمع و يا بعد از 

کنندگان دستگير  تجمع چند تن از شرکت
شدند، از جمله در مشهد که يک معلم 

آموزان  بازنشسته و يک نفر از اوليای دانش
که قطعنامه اين روز را قرائت کرده بودند، 

 .بعد از تجمع دستگير شدند
اما تهديد و ارعاب معلمان از سوی طبقه 

زمان تعدادی از  حاکم به اين جا ختم نشد و هم
ها به دادگاه احضار  معلمان فعال در تشکل

معلم در دادسرا  ١٠در سقز برای .  شدند
پرونده تشکيل شد از جمله صالح سرخی که 

در همدان نيز برای دو .  دستگير شده بود
های وحيد گودرزی و ايرج  معلم به نام

انصاری پرونده تشکيل و به دادگاه ارسال 
در کرمانشاه نيز برای دو تن از اعضای . شد

انجمن صنفی فرهنگيان کرمانشاه پرونده 
در .  قضايی تشکيل و به دادگاه ارسال گرديد

تن از فعاالن کانون صنفی  ٧قزوين 
 .فرهنگيان با پيامک به دادگاه احضار شدند

اما سياست چماق رژيم با تمام شدت آن نيز 
در برخی .  عقب براند نتوانست معلمان را به

از شهرها معلمان در حمايت از همکاران 
بازداشتی خود دست به تجمع و اعتراض 

در بوشهر در پی تجمع معلمان در .  زدند
حمايت از دستگيرشدگان، هشت معلمی که 
در تجمع اعتراضی دستگير شده بودند آزاد 

معلم ديگر تمديد  ۴شدند اما قرار بازداشت 
ارديبهشت   ١٢در اليگودرز در روز .  شد

معلمان با خواست آزادی ابراهيم محمودی 
در سنندج معلمان .  دست به تجمع زدند

خواستار آزادی صالح سرخی معلم 
"بازداشتی شدند انجمن صنفی معلمان . 

نيز با صدور "  مريوان  –کوردستان 
ای اعالم کرد که در صورت عدم  اطالعيه

آزادی مسعود نيکخواه و اسکندر لطفی در 
ارديبهشت در مدارس دست  ١٨روز يکشنبه 

به اعتصاب زده و روز دوشنبه نيز در برابر 
اداره آموزش و پرورش دست به تجمع 

ای که مورد حمايت  اطالعيه.  خواهند زد

چندين انجمن و کانون صنفی معلمان از 
 ١٨اعتصاب .شهرهای گوناگون قرار گرفت

 .ارديبهشت با موفقيت انجام گرفت
و  ١٠های روزهای  از مجموع بازداشتی

ارديبهشت براساس آخرين اخبار منتشره  ١١
نفر  ١١تاکنون تعدادی آزاد شده و تنها 

رسول بداقی، جعفر ابراهيمی، دمحم حبيبی و 
اکبر باغانی در تهران، محسن عمرانی،  علی

فر و اصغر  محمود مالکی، رضا امانی
حاجب در بوشهر، اسکندر لطفی و مسعود 

زاده در  نيکخواه در مريوان و هادی صادق
 .برند مشهد هنوز در بازداشت بسر می

چنين اسماعيل عبدی معلم زندانی که از  هم
اول ماه مه دست به اعتصاب غذا زده است، 
در پنجمين روز از اعتصاب به زندان 

. منتقل شد)  در فرديس کرج(کچويی 
براساس اخبار منتشره اسکندر لطفی و 
مسعود نيکخواه نيز در اعتراض به بازداشت 

) اول ماه مه(خود از همان روز دستگيری 
 ۵تاکنون .  اند دست به اعتصاب غذا زده

زندانی سياسی ديگر با اعالم حمايت از 
اسماعيل عبدی دست به اعتصاب غذا 

 .اند زده
گونه  اگرچه رژيم در اين خيال بود که اين

براند و به   تواند جنبش معلمان را به عقب می
ها اعالم کند که جمهوری  اين وسيله به آن

دارمعلمان را تحمل  اسالمی اعتراضات ادامه
نخواهد کرد، اما در همين چند روز کامال 
مشخص شد که رژيم نه تنها به هدف خود 
نرسيده، بلکه عمال زمينه را برای 

 .تر ساخت اعتراضات بعدی معلمان فراهم
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"

در همان روز اول ماه مه "  فرهنگيان ايران
ای ضمن محکوم کردن  با انتشار بيانيه

که  ی رژيم و بيان اين اقدامات سرکوبگرانه
بايد به دوميليون نفر "جمهوری اسالمی 

های  فرهنگی بازنشسته و شاغل و خانواده
قانونی صورت گرفته  ها در قبال اين بی آن

اعالم کرد که در دفاع از "  پاسخگو باشد
همکاران زندانی خود تجمعات اعتراضی 

 .برگزار خواهد کرد
ای  انجمن صنفی معلمان فارس نيز در بيانيه

: که به همين مناسبت منتشر کرد، نوشت
گستردگی و سبعيت برخی برخوردها به "

ی  توان آن را با حمله حدی بود که می
و به خون  ١٣۴٠ی پليس در سال  وحشيانه

... غلتاندن معلم شهيد خانعلی قياس نمود
ايم جنبش  گونه که بارها تکرار کرده همان

صنفی قائم به فرد نيست و اين قبيل تهديدها 
های غيرقانونی و غيرمدنی هيچ  و بازداشت

طلبی جنبش صنفی  خللی در مسير حق

١٠از صفحه   

 تر و متحدتر مبارزه ادامه دارد، مستحکم

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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رشد و .  معلمان به وجود نخواهد آورد
گردد  بالندگی اين جنبش از جايی آشکار می

ای از ايران زمين  که هر روز در گوشه
ی  فشاری بر حقوق حقه جنبش صنفی با پای

طلبی از  گيرد و پرچم عدالت خود نضج می
آری .  هر کوی و برزن بلند گرديده است

ها در اثر  کارد به استخوان رسيده
ی حاکميت روز به  های نابخردانه سياست

های  اينک جنبش.  شوند روز بيشتر می
ی غير قابل  طلبانه در ايران به نقطه عدالت

ها به  بازگشت رسيده است و اين جنبش
خاموشی نخواهند گراييد و روز به روز 

کانون صنفی ".  تر خواهند شد فروزان
فرهنگيان گيالن و انجمن صنفی معلمان 

نيز در )  کالترزان   -سنندج (  کوردستان 
های خود ضمن محکوم کردن اقدام  بيانيه

رژيم، آمادگی خود را برای دفاع از معلمان 
زندانی با برگزاری تجمعات اعتراضی 

 . اعالم کردند
واقعيت اين است که با توجه به شرايط 

تواند  انقالبی حاکم بر جامعه، سرکوب نمی
مانند دوران رکود، حاکميت را به اهداف 

توان گفت که در  حتا می.  خود برساند
تواند نتيجه عکس برای حکومت  مواردی می
تحسين مصطفی يکی از معلمان .  داشته باشد

مريوان که در جريان تجمع معلمان در اين 
شهر در اول ماه مه به شدت مورد ضرب و 
شتم نيروهای سرکوب رژيم قرار گرفت، در 

کند که ديگر نه  ای بر اين تاکيد می نوشته دل
تنها از باتوم و شوکر بلکه از گلوله نيز 

ست  ترسی نيست، مهم تن ندادن به تحقيری
که حاکميت در حق معلمان  و ديگر مردم 

درد باتوم و : "نويسد او می.  روا داشته است
. شوکر اصال درد نيست فقط تلخ است

کنی به درد،  گونه است که تو عادت می اين
شوی سنگ تيپا  گونه است که تو می اين

روز .  وش مغموم ی روزگار و لولی خورده
ارديبهشت در روز کارگر يا روز معلم  ١١

و هر مناسبتی باتوم و شوکر هم اگر بخوری 
بله باتوم و شوکر خوردم اما .  ای است تحفه

درد ندارم و جالب تر، از باتوم و شوکر و 
طعم درد ...  گلوله نمی ترسم ترسم ريخت

ها قابل تحمل هستند،  طعم ترس و همه طعم
اما طعم تحقير نه، طعم تحقير از بس که تلخ 

 ". است کشنده است
توان دو  ارديبهشت امسال می ١١البته از 

شک معلمان  درس نيز گرفت، مواردی که بی
ها آگاه هستند، اما مهم  پيشرو از اهميت آن

 .است که قدری بر آن مکث کنيم
ها و  يکی از اهداف رژيم از دستگيری

های صنفی  سازی برای فعاالن تشکل پرونده
معلمان، ناتوان کردن اين تشکل، و قطع 

ها با بدنه معلمان  ارتباط فعاالن اين تشکل
های  به همين دليل مهم است که تشکل.  است

صنفی معلمان و اساسا جنبش معلمان، 
طور که در بيانيه انجمن صنفی معلمان  همان

. تواند قائم به فرد باشد فارس آمده نبايد و نمی
های  بايد در پی دستگيری اعضای کانون

صنفی کسانی باشند که به سرعت خالء عدم 
نحوی که اساسا  ها را پُر کرده به حضور آن

اين خالء احساس نشود، اين گونه حتا حربه 
دستگيری و به زندان کشيدن فعاالن صنفی 

چرا که در آن .  شود نيز از رژيم گرفته می
ی دستگيری فعاالن صنفی  صورت تنها نتيجه

تر شدن اعتراضات  برای حکومت، راديکال
 .خواهد بود

توان از تجربه تجمع اول و  درس دوم را می
بدون ترديد .  يازده ارديبهشت تهران گرفت

جلوگيری از تجمع در تهران در شرايط 
بحرانی کنونی، برای رژيم از اهميتی بسيار 
باال برخوردار است و برای همين بيشترين 
حضور نيروهای امنيتی و شديدترين جو 

هم در .  سرکوب را در تهران شاهد هستيم
نفر دستگير  ٧٠اول ارديبهشت که حدود 

شدند و هم در روز جهانی کارگر، تعدادی 
از معلمان شاغل و بازنشسته وقتی با مانع 
نيروهای سرکوب مواجه شدند، به پارکها 

جا تجمع کوتاه و  مراجعه کرده و در آن
از اين موضوع .  کوچکی برگزار کردند

توان اين نتيجه را گرفت که خوب است  می
در رابطه با مکان تجمع، آلترناتيوهايی 
وجود داشته باشد که در صورت حضور 
پُررنگ نيروهای سرکوب در مکانی که از 

ها به  پيش اعالم شده، معلمان و حاميان آن
سرعت خود را در مکان ديگری سازماندهی 
کرده و تجمع اعتراضی خود را برگزار 

طور که در مواردی معلمان از  کنند، همان
 .بهره گرفته بودند ٨٠ی  اين روش در دهه

طور که در باال و  واقعيت انکارناپذير همان
به نقل از بيانيه انجمن صنفی فرهنگيان 

های  فارس آمده، اين است که مبارزات توده
ی ايران برای کار، نان و آزادی به  ديده ستم

ی غيرقابل بازگشت رسيده و روز به  نقطه
هايی  روز بر تعداد کارد به استخوان رسيده

پيوندند بيشتر  که به صفوف مبارزه می
 .شود می

های  شورای هماهنگی تشکل"اطالعيه 
برای تجمع "  صنفی فرهنگيان ايران

ارديبهشت که  ٢٢شنبه  سراسری در روز پنج
ارديبهشت منتشر گرديد،  ١٧در روز شنبه 
ی  های همان رسيدن به نقطه يکی از جلوه

ی سرکوب  نتيجه.  غيرقابل بازگشت است
 ١١(وحشيانه رژيم در اول ماه مه 

 ٢٢، فراخوان تجمع سراسری )ارديبهشت
"ارديبهشت معلمان شد " شورای هماهنگی. 

 ٢٢در اطالعيه خود اعالم کرد که تجمع 
ارديبهشت را با محوريت ويژه حمايت از 

چنين  معلمان بازداشتی و زندانی، و هم
بندی معلمان،  اعتراض به عدم اجرای رتبه

سازی  سازی حقوق بازنشستگان، پولی همسان
آموزش و حق آموزش رايگان و با کيفيت 

 .برای تمامی کودکان برگزار خواهد کرد
نکته ديگری که بايد بر آن کمی درنگ کرد، 

داران و  های کاميون اتحاديه تشکل"بيانيه 
در حمايت از "  رانندگان سراسر ايران

معلمان است، آنها در بيانيه خود هشدار دادند 
که در صورت عدم آزادی معلمان دربند، 
رانندگان و کاميونداران دست به اعتصاب و 

جمهوری .  تجمع سراسری خواهند زد
های  اسالمی به جای تن دادن به خواست

معلمان از جمله آزادی معلمان دربند، اجرای 
سازی  بازی، همسان بندی بدون حقه رتبه

حقوق بازنشستگان و آموزش رايگان و با 
کيفيت، سرکوب را انتخاب کرده است، اما 
همين سياست در شرايط انقالبی کنونی، 
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه را به هم 

سازد که اول ماه مه  تر می تر و متحد نزديک
داران و رانندگان،  امسال و يا بيانيه کاميون

هايی روشن از درک هرچه بيشتر اين  مثال
ضرورت در سطوح مختلف جامعه است،  
اتحادی که منجر به تعميق مبارزه شده و 

گونه جمهوری اسالمی را به پايان خط  اين
 .کند تر می نزديک

 

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

گر  کردند، بيان)  روز معلم در ايران(ارديبهشت 
درک روشن بخش پيشرو معلمان از ضرورت و 

بويژه در   -ديدگان جامعه  اهميت اتحاد تمامی ستم
انداز جديد  حرکتی که چشم.  است  -شرايط کنونی 

های  عمل و روشنی را در زمينه گسترش اتحاد
واقعی در ميدان مبارزه، پيشارو کارگران و 

 .ديگر زحمتکشان جامعه ترسيم کرد
رو و از وحشت  جمهوری اسالمی نيز از همين

ديدگان جامعه، واکنشی  گسترش اتحاد بين ستم
. بسيار شديدتر از دفعات گذشته از خود نشان داد

جمهوری اسالمی با واکنش خود اگرچه توانست 
از ميزان اعتراضات و تجمعات کارگران، 
معلمان و بازنشستگان در اين روز بکاهد و 
شعارهای مختص طبقه کارگر در اول مامه مه 

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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الشعاع اين موضوع  قرار گرفتند، اما  تحت
شهر شکست  ۵٠حضور معلمان در بيش از 

راندن  ديگری را برای جمهوری اسالمی در عقب
جنبش معلمان و به عبارتی ديگر جنبش 

. ديدگان جامعه عليه طبقه حاکم رقم زد ستم
چنين نتوانست مانع پژواک  جمهوری اسالمی هم

در "  کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد"خروشان شعار 
 .زده ايران شود ی ستم فضای جامعه

های  شورای هماهنگی تشکل"در پی فراخوان 
برای تجمع در اول ماه "  صنفی فرهنگيان ايران

های برحق معلمان،  مه به منظور پيگيری خواست
جمهوری فاشيستی اسالمی برای ممانعت از 
برگزاری اين تجمعات و نيز تجمعاتی که عموما 

 تر و متحدتر مبارزه ادامه دارد، مستحکم

 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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