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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 جمهوری اسالمی، 
 کرونا و 

 بازگشايی حضوری مدارس
 

ها  جمهوری اسالمی ارزشی برای جان انسان
قائل نيست، به هر موضوعی که بپردازيم و به 

. بينيم هر کجا که بنگريم اين را به وضوح می
های غيراستاندارد و  های ايران و ماشين جاده

 ١۴تا تاريخ (فرسوده تنها در ايام نوروز 
 ٧۴۶براساس آمارهای رسمی جان )  فروردين

هوای آلوده يک نمونه ديگر است، .  نفر را گرفتند
امروزه اغلب شهرهای بزرگ ايران از جمله 

ترين شهرهای جهان هستند و هوای آلوده  آلوده
های  ساالنه موجب مرگ زودرس و بيماری

ها البته تنها دو  شود و اين العالج هزاران نفر می
نمونه از جنايات بيشمار جمهوری اسالمی در 

 .مورد مردم ايران است
يک مورد ديگر که منجر به از دست رفتن جان 
صدها هزار نفر گرديد، سياست جمهوری 
اسالمی در رابطه با مهار ويروس کرونا است که 

مقابله با ويروس "برای   بارترين سياست فاجعه
رغم اين  اما به.  در جهان را اتخاذ کرد"  کرونا

ای و ابراهيم  مساله، مقامات حکومتی از خامنه
تر، از سياست  رئيسی گرفته تا مقامات رده پايين

خود در مقابله با شيوع اين ويروس با وقاحت 
 .کنند تمام تعريف و تمجيد می

يکی از اين افراد که در روزهای اخير به 
جمهوری اسالمی نمره قبولی در مقابله با شيوع 

اللهی وزير بهداشت، درمان و  کرونا داد، عين
وی روز .  آموزش پزشکی کابينه رئيسی است

"فروردين گفت ١۵دوشنبه  ايران در مهار : 
کرونا در دنيا نمره قبولی گرفت و زحمات کادر 

البته در ".  بهداشت در اين رويداد ارزشمند بود
دريغ پرستاران و  ازخودگذشتگی و تالش بی

کسانی که در .  پزشکان هيچ ترديدی نيست
ترين شرايط و با کمترين امکانات به کمک  سخت

ها در اين راه جان  مردم شتافتند و صدها تن از آن
اما سياست جمهوری .  خود را از دست دادند

اسالمی در مقابله با کرونا موضوع کامال 
عام مردم  متفاوتی است، سياستی که منجر به قتل

های  ايران از جمله کادر درمانی شد و خانواده
 .بسياری را داغدار کرد

او در حالی با وقاحت به جمهوری اسالمی نمره 
قبولی داد که در همان روزها سياست جمهوری 
اسالمی در مورد بازگشايی حضوری مدارس 
بدون ايجاد بسترهای مناسب و ضروری، منجر 
به اعتراض معلمان و والدين شد، سياستی که 

نشينی ارتش روسيه از برخی  که با عقب درحالی
شده اوکراين، از دامنه  شهرهای محاصره

های نظامی کاسته شده است، اما جنگ  درگيری
شدت ادامه  های امپرياليست به تبليغاتی قدرت

ماشين تبليغاتی وابسته به بلوک امپرياليستی .  دارد
لحظه اخبار و تصاويری ظاهراً از  به غرب لحظه

کشتار غيرنظاميان توسط ارتش روسيه انتشار 
دهد و متقابالً دستگاه تبليغاتی امپرياليسم روس  می

کند و بلوک رقيب  ها را انکار می از بيخ و بن آن
پردازی برای برهم زدن  را به تالش به دروغ

روايت سميه مير شمسی، دستيار کارگردان 
سينمای ايران نسبت به آزار جنسی و خشونتی که 
بر او اعمال شده است، واکنش های بسياری را 
در شبکه های اجتماعی و مجموعه ای از 

ماجرا از آنجا .  سينماگران زن ايران برانگيخت
سميه ميرشمسی در هفته گذشته با آغاز شد که 

انتشار رشته توييتی از درخواست جنسی يک 
يک   بازيگر مطرح سينمای ايران در پشت صحنه
 . فيلم و تعرض او نسبت به خود پرده برداشت

ميرشمسی در توئيت های خود پس از شرح 
برخوردهای اهانت بار اين بازيگر مطرح 

ياد ]  الف[که از او با حرف   –سينمای ايران 
در مورد آخرين تعرض جنسی اين   -کرده است

: بازيگر نسبت به خود اينچنين نوشته است
من را کشيد سمت خودش و از من خواست "...

مجبور .  داد دستم را فشار می.  صورتش را ببوسم

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۶۵شماره  ١۴٠١فروردين   ٢٢ –سال  چهل و چهار

 جنگ اوکراين و عواقب سياسی و اقتصادی آن

کارگران و  ١۴٠١فروردين  ١۶شنبه  روز سه
کارکنان بازنشسته مخابرات روستايی، در ادامه 
مبارزات قبلی خود، در يک اقدام هماهنگ و 
سراسری در چندين شهر و استان ازجمله 
اصفهان، اردبيل، رشت، سيرجان، زنجان، 
خوی،تبريز، سمنان ، کرمانشاه و چند شهر ديگر 

در تهران نيز .  دست به اعتراض و تجمع زدند
صدها تن از بازنشستگان مخابرات در مقابل 

سهامدار "(  ستاد اجرايی فرمان امام"ساختمان 
تجمع کردند و )  اصلی شرکت مخابرات

های درمان پرداخت بايد  هزينه"باشعارهايی چون 
های خود  خواستار رسيدگی به خواست"  گردد
 .شدند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

اين .  کند هرگونه توافقی با دولت اوکراين متهم می
گويند تا اهداف  هر دو به مردم جهان دروغ می

کارانه خود را  طلبانه و جنايت طلبانه، جنگ توسعه
های  گوئی که برافروختن جنگ.  توجيه کنند

نفسه جنايت نيست،  ارتجاعی امپرياليستی فی
جنايت فقط در اين است که چند غيرنظامی در 

اند يا با نظاميان اسير  اينجاوآنجا به قتل رسيده
که ادعای رژيم  مستثنا از اين.  بدرفتاری شده است

نشانده در اوکراين و ناتو حقيقت داشته باشد  دست

شدم روی زمين بنشينم، که همين باعث شد 
همکارم که در حال رفتن به صحنه بود متوجه 

[شود و برگشت ناگهان زد زير گريه و ]  الف. 
از من نترس، من بد نيستم، من خيلی چاقم، "گفت 

. دانستم که بايد چه کار کنم نمی...ام، من بيچاره
همکارم .  خواستم دستم را ول کند و بروم فقط می

را از دستم جدا کرد و به خاطر من ]  الف[دست 
توانستم از دستش فرار کنم  اگر رفته بود نمی. ماند

به زوِر همکارم، .  شدم فرياد بکشم و مجبور می
اش را نوشيد و همانجا شلوارش را  قهوه]  الف[

    ".پايين کشيد و جلوی ما شاشيد
با رسانه ای شدن توئيت های ميرشمسی، موجی 
از خشم و اعتراض در جامعه بلند شد و گروهای 
مختلف اجتماعی هر کدام به سهم خود نسبت به 

پس از آنکه .  اين موضوع واکنش نشان دادند

 مبارزه کارگران مخابرات در مسير پيروزی

 در سينمای ايران " سيستماتيک"آزار جنسی اقدامی 
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 جمهوری اسالمی، کرونا و بازگشايی حضوری مدارس

 .سالمتی کودکان را به بازی گرفته است
تنها نگاهی به آمار جان باختگان کرونا در ايران 

بار  دهد که اين سياست تا چه حد فاجعه نشان می
حتا براساس آمارهای رسمی، ايران .  بوده است

جزء چند کشور اول دنيا در تعداد جان باختگان 
ست که برخی از آن  کرونا است و اين در حالی

شان به  کشورها مانند آمريکا آمارهای رسمی
تر از آمارهای رسمی  واقعيت بسيار نزديک

شود  در ايران گفته می.  دولت حاکم بر ايران است
که تعداد واقعی جان باختگان کرونا بين دو تا سه 

ها حتا تعداد  برخی.  برابر آمارهای رسمی است
اين را هم از ياد .  دانند واقعی را بيش از اين می

نبريم که رقم نامشخصی که بدون شک تعداد قابل 
باشد در دوران کرونا به دليل  توجهی نيز می

ضعف سيستم درمانی از خدمات درمانی محروم 
توان از  شده و جان خود را از دست دادند که می

جمله به بيماران سرطانی يا کسانی که دارای 
 .قلبی بودند، اشاره کرد  بيماری

ها را هم در  اما اگر همان آمارهای رسمی دولت
نظر بگيريم و برای نمونه جمعيت ايران را با 

شويم که  کشوری مثل هند مقايسه کنيم، متوجه می
تعداد جان باختگان کرونا در ايران با هند اساسا 

 .غيرقابل مقايسه است
فروردين،  ٢٠براساس آمارهای دولتی، تا روز

هزار نفر در ايران جان خود را در  ١۴٠بيش از 
اين آمار اما .  اند اثر ابتال به کرونا از دست داده

اما .  هزار نفر است ۴٨٠برای کشور هند حدود 
ميليون نفر،  ٣۶۵جمعيت هند با يک ميليارد و 

اين در مورد .  برابر جمعيت ايران است ١۶
اگر بخواهيم آمار .  کشور فقيری مانند هند است

باختگان کرونا در ايران را مثال با نيوزيلند،  جان
امارات، قطر و يا حتا با ويتنام که کشوری فقير 

آور  است مقايسه کنيم، ابعاد فاجعه بسيار وحشت
در اين کشورها ميزان فوت در اثر ابتال .  شود می

به کرونا حتا به هزار نفر نيز نرسيد و در ويتنام 
هزار نفر رسيد در حالی  ٢٠اين آمار به حدود 

ميليون نفر  ١٠٠که جمعيت ويتنام نزديک به 
 . است

حتا در مقايسه با آمريکا که دولت ترامپ نيز 
ترين  بارترين و جنايتکارانه يکی از فاجعه

ها را در ارتباط با شيوع کرونا در پيش  سياست
در آمارهای .  بينيم گرفت، همين وضعيت را می

چه به نسبت جمعيت تعداد جان  رسمی اگر
جا که  باختگان آمريکا بيشتر است، اما از آن

آمارهای رسمی دولت آمريکا به حقيقت بسيار 
تر از آمارهای رسمی دولت ايران است،  نزديک

واقعيت غيرقابل انکار اين است که تعداد جان 
باختگان کرونا در ايران به نسبت جمعيت حتا از 

باختگان در اثر  آمريکا که باالترين ميزان جان
آن وقت .  ابتال به کرونا را دارد باز بيشتر است

نمره "وزير کابينه رئيسی با وقاحت به خودشان 
 !!دهد می" قبولی

کار هستند و نه اساسا  مردم ايران نه فراموش
بار جمهوری اسالمی  های فاجعه توان سياست می

که در واقع جنايت عليه مردم ايران است به 
رسانی در مورد  از عدم اطالع.  فراموشی سپرد

که شايعه  ورود ويروس کرونا به ايران و بيان اين

جلوگيری از شرکت مردم در "ورود کرونا برای 
چون  است تا خزعبالت ديگری هم"  انتخابات

ها  توليد ويروس کرونا براساس ژنتيک ايرانی"
خواندن "  بيماری کذايی"از ".  توسط آمريکا

اين بال به نظر ما بالی آن چنان "کرونا تا اين که 
دعای "و توصيه برای خواندن "  بزرگی نيست

" هفتم صحيفه سجاديه که در مفاتيح هم هست
در اين ميان چاکران ".  بالی کرونا"برای رفع 

ای نيز در حمايت از سخنان  حلقه دربار خامنه
از .  شان کم نگذاشتند" الشان رهبر عظيم"ی  ابلهانه

تشکيل ستاد مقابله با حمله بيولوژيکی تا کشف 
" ١١٠مستعان "ويروس ياب "  انگيز شگفت"

متری  ١٠٠توسط سپاه پاسداران که از 
توانست بيمار مبتال به کرونا را تشخيص دهد  می

هايی که ميلياردها دالر از جيب  و تا توليد واکسن
ای ريخت و  مردم به تشکيالت اقتصادی خامنه

هيچ کشوری در دنيا از جمله عراق نيز آن را 
قبول ندارد و از ورود واکسينه شدگان با 

 .کند های ايرانی به عراق جلوگيری می واکسن
ای در ممنوعيت  توان جنايت خامنه چگونه می

يعنی "  آمريکايی و انگليسی"های  ورود واکسن
های موجود آن زمان را فراموش  تنها واکسن

ترين  توان برد که سهمگين کرد، و باز از ياد نمی
موج کرونا درست بعد از همين ممنوعيت به جان 
مردم ايران افتاد که براساس آمارهای غيررسمی 
روزی دو تا سه هزار نفر در اثر ابتال به کرونا 

 .باختند جان می
هم اکنون در حالی که مردم بسياری از 
کشورهای جهان به شرايط عادی زندگی 

چنان بر زندگی  هم"  بختک کرونا"اند،  بازگشته
ها  مردم ايران سايه افکنده و آرامش را از آن

يک نمونه روشن آن اضطراب و .  گرفته است
آموزان با حضوری  واهمه معلمان و والدين دانش

فروردين است که  ١۴شدن مدارس از 
هايی را نيز در ميان والدين، معلمان و  مقاومت

آموزان با اين سياست از باالی جمهوری  دانش
 .اسالمی شکل داد

شنبه (براساس آخرين آمارهای رسمی،  در روز 
بيمار مبتال به کرونا  ٣٠۴تعداد )  فروردين ٢٠

بيمار نيز جان  ۴٩ها بستری شده و  در بيمارستان
شهرستان در  ٣۴.  اند خود را از دست داده

شهرستان در وضعيت  ۶٩وضعيت قرمز، 
 ۵۴شهرستان در وضعيت زرد و  ٢٩١نارنجی، 

نادر  .شهرستان در وضعيت آبی قرار دارند
توکلی معاون درمان ستاد کرونای استان تهران 
نيز با اشاره به افزايش موارد ابتال به کرونا از 
احتمال موج هفتم کرونا در هفته اول ارديبهشت 

وی البته تاکيد کرد که اين موج سهمگين . خبر داد
نخواهد بود و بيشتر شاهد افزايش بيماران 

اما نکته عجيب در آمارهای .  سرپايی خواهيم بود
رسمی اين است که تعداد جان باختگان، افراد 
مبتال و شهرهای قرمز نسبت به اواخر اسفند 

اند، در حالی که بعد از  بسيار کاهش يافته
تعطيالت نوروز بايد حداقل تعداد افراد مبتال و 

مثال تعداد .  يافت شهرهای قرمز افزايش می
شهر بود که  ٩٩اسفند  ٢٣شهرهای قرمز در 

شهر رسيده است و اين نشاندهنده  ٣۴اکنون به 

 .باشد ساختگی بودن آمارها به روال گذشته می
افزايش آمار ابتال به کرونا نيز پس از تعطيالت 
نوروزی يک امر کامال بديهی است، اما مقامات 
جمهوری اسالمی با چشم بستن به اين مساله بار 

صادر "  فرمان"ديگر مانند ابراهيم رئيسی 
توان  می"  فرمان"انگار که با صدور .  کردند

 .مشکالت را حل کرد
هيچ ترديدی نيست که آموزش حضوری بسيار 

آموزش مجازی .  بهتر از آموزش مجازی است
تواند به عنوان ابزاری کمک درسی  اگرچه می

های  برای پيشرفت و بارورساختن بهتر توانايی
تواند نقش آموزش  کودکان موثر باشد، ولی نمی

اما .  حضوری را در همان کيفيت برعهده بگيرد
مساله اين است که برای آغاز آموزش حضوری 
مقدمات و اقداماتی الزم است که جمهوری 

ها را انجام نداد و فقط به  کدام از آن اسالمی هيچ
چرا که تمامی اين .  بسنده کرد"  فرمان"صدور 

بر است و  اقدامات برای جمهوری اسالمی هزينه
جمهوری اسالمی نه امروز، نه ديروز و نه فردا 
قصد هزينه کردن برای کودکان و آموزش و 

 .پرورش در ايران را دارد
در همين رابطه کانون صنفی معلمان تهران نيز 

کفايتی و صدور  ای به بی با صدور بيانيه
های بدون کار کارشناسانه شديدا "فرمان"

در بخشی از بيانيه کانون صنفی .  اعتراض کرد
"آمده است)  تهران(معلمان ايران  در حالی که : 

بيش از دو سال از شيوع ويروس کرونا در 
کشور می گذرد و در اين فاصله جان بسياری از 

مان قربانی عملکردهای غلط و  هموطنان
سوءمديريت مسئوالن شده است، همچنان شاهد 

ها به ويژه در ساختار آموزش  تداوم اين سياست
ها و  در حالی با بخشنامه .عمومی کشور هستيم

های متعدد از سمت وزارتخانه، اداره و  پيام
مديران مدارس، برای تاکيد و در حقيقت تهديد 

فروردين برای  ١۴آموزان در  معلمان و دانش
بازگشايی کامال حضوری هستيم که بر هيچکس 
پوشيده نيست که بعد از تعطيالت نوروز و 

ها از سويه جديد کرونا  سفرهای نوروزی و شنيده
و موارد مشابه، ما احتماال  شاهد گسترش و 
اپيدمی مجدد اين بيماری و همچنين اين بار تلفات 

کانون ".  ناپذير در کودکان خواهيم بود جبران
چنين بر  صنفی معلمان تهران در اين بيانيه هم

های آموزشی کشور تاکيد کرده  برخی از واقعيت
ها، فقدان  است از جمله تراکم بسيار باالی کالس

امکانات بهداشتی، فقدان امکانات اوليه تهويه هوا 
 .و غيره

چنين تصميم جمهوری اسالمی واکنش  هم
اعتراضی والدين را به همراه داشت و در چندين 
شهر از جمله شيراز، بهبهان، رشت، کازرون و 
بندرعباس دست به تجمع در برابر ادارات 

به اعتراف صادق .  آموزش و پرورش زدند
فرد معاون تربيت بدنی و سالمت وزارت  ستاری

مدرسه از آموزش  ١٨۵آموزش و پرورش، 
سرباز "حضوری پس از تعطيالت نوروزی 

آموزان در مدارس  درصد دانش ١۶و "   زده
چنين وقيحانه از رعايت  او هم.  اند حضور نيافته

های بهداشتی در مدارس  درصدی پروتکل ٩٧
خبر داد در حالی که يک دروغ بزرگ است و 

از سوی ديگر مقامات .  همگان از آن آگاه هستند
درصدی  ٣٠استان خوزستان از عدم حضور 

آموزان و مقامات استان کرمان از عدم  دانش



 ٣ ٩۶۵شماره   ١۴٠١فروردين   ٢٢    3

۴درصفحه   

١از صفحه   
های فسفری در فلوجه   عراق، با استفاده از بمب
عام شدند، صدها برابر  مردم غيرنظامی که قتل

غيرنظاميانی بود که به ادعای ناتو در اوکراين به 
کلی ويران شد و ارتش  تمام شهر به.  اند قتل رسيده

اين .  جنايتکار آمريکا به کسی هم حساب پس نداد
جنايت چنان وحشيانه بود که فيلم آن حتی از 

های برخی کشورهای اروپائی  طريق تلويزيون
های غربی رسواتر  بنابراين امپرياليست.  پخش شد

دوست و  از آن هستند که بخواهند خود را انسان
طرفدار غيرنظاميان اوکراينی در جنگ جا 

ها درواقع استفاده تبليغاتی از آن  هدف آن.  بزنند
برای ادامه و تشديد جنگ از طريق گسيل سالح 

چراکه .  اصطالح نيروهای داوطلب است و به
خواهند از اين طريق رقيب خود را  با ادامه  می

جنگی که نيروهای مسلح خودشان مستقيماً درگير 
اخيراً رئيس پارلمان .  آن نيستند، تضعيف کنند

اروپا در ديدار با زلنسکی به اين حقيقت اعتراف 
اين .  جنگيد شما داريد برای ما می:   کرد و گفت

ازنظر .  اند دفعات مقامات اوکراينی نيز گفته را به
امپرياليسم غرب مسئله مهم اين است که روسيه 

چراکه اين .  از اين جنگ پيروز بيرون نيايد
پيروزی يا به معنای جنگ اتمی در آينده خواهد 
بود يا به حاشيه رانده شدن قلدری آمريکا و پايان 

قطبی پس از فروپاشی شوروی و پايان  جهان تک
که  مستثنا از اين.  نظم پس از جنگ جهانی دوم

زوال اقتصادی و سياسی امپرياليسم آمريکا از 
های  ها پيش آغازشده و در برابر آن قدرت مدت

امپرياليست روس و چين به تهديدی جدی برای 
جا نيز حمله  اند، تا همين شده بلوک غربی تبديل

نظامی روسيه به اوکراين نشان داد که تا چه حد 
. موقعيت بلوک امپرياليستی غرب متزلزل است

ای از کشورها  ها و حتی مردم پاره برخی دولت
ها به  های اروپائی و آمريکائی سال که امپرياليست

ها ستم کردند، آشکارا از حمله نظامی روسيه  آن
ً آن نه اين.  داری کردند جانب ها طرفدار  که واقعا

امپرياليسم روس و تجاوزات نظامی و 
کشورگشائی آن باشند، بلکه به خاطر دشمنی با 

ضعف اين بلوک .  ويژه آمريکا بلوک غرب به
ای رسيده که حتی برخی از  اکنون به نقطه

ً وابسته به آمريکا  کشورهای خاورميانه که سنتا
بودند، در اوضاع کنونی جهان علم استقالل بلند 

اند تا جايی که حتی جواب تلفن  کرده
جمهوری آمريکا را برای افزايش نفت  رئيس

طلبی نخست  يا نمونه اخيرتر، استقالل.  دهند نمی
وزير پاکستان و جدالی که به برکناری او 

 .انجاميد
کوشد از  بلوک امپرياليستی غرب  در ضمن می

طريق ابزارهای پس از جنگ جهانی دوم به 
استفاده از .  مقابله با امپرياليسم روس برخيزد

ابزارهای حقوقی و سياسی نظير سازمان ملل و 
اما در اينجا نيز .  های آن از اين نمونه است ارگان

ها متحد آمريکا  ها که سال حتی برخی از دولت
بودند، اگر جانب روسيه را نگرفتند، اعالم 

گيری اخير در  در همين رأی.  طرفی کردند بی
مجمع عمومی سازمان ملل بر سر تعليق 
عضويت روسيه  در شورای حقوق بشر  از ميان 

 ٩٣کشور عضو مجمع عمومی ، تنها  ١٩٣

ويژه در اغلب موارد که  اشغال شهرها به
ها و  نيروهای نظامی اوکراين از پوشش ساختمان

کنند هرلحظه  مراکز مسکونی مردم استفاده می
امکان کشته شدن مردم غيرنظامی و مراکز و 

بنابراين .  تأسيسات غيرنظامی نيز وجود دارد
انکارهای روسيه در مورد کشته شدن 

از ديگر سو .  غيرنظاميان نيزغيرواقعی است
های امپرياليست اروپائی و آمريکائی تالش  قدرت

کنند که روسيه را آغازگر جنگ معرفی کنند  می
عنوان اهرمی  شدگان غيرنظامی به و از کشته

اما در واقعيت، .  تبليغاتی عليه روسيه استفاده کنند
جنگ اوکراين جنگی ميان روسيه و اوکراين 

جنگ ميان امپرياليسم روس و بلوک .  نيست
اين جنگ هم .  امپرياليستی اروپائی و آمريکاست

با حمله نظامی روسيه به اوکراين آغاز نشده 
اگر گسترش ناتو به شرق را برای مقابله با .  است

ناديده بگيريم، جنگ نظامی از  ٢٠٠٨روسيه از 
های امپرياليست  وقتی آغاز شد که قدرت ٢٠١۴

غربی جنبش ميدان را از طريق سردستگی همين 
های نئوفاشيست سازمان دادند و  گروه
ظاهر قانونی اوکراين را که  جمهوری به رئيس

طرفدار روسيه بود به نام مردم اوکراين سرنگون 
پس بود که روسيه کريمه را اشغال  ازآن.  کردند

طلبان روس تبار با حمايت روسيه  جدائی.  کرد
مناطقی را به تصرف درآوردند و رژيم 

نشانده اوکراين به نيابت از امپرياليسم غرب  دست
و شرق اوکراين به نيابت از روسيه وارد يک 

وزير خارجه آمريکا اخيراً .   جنگ داخلی شدند
صراحت  گفت که  در يک گفتگوی مطبوعاتی به

تا به امروز ارتش اوکراين را  ٢٠١۴ما از سال 
. ايم ها ارسال کرده آموزش داده و سالح برای آن

صحنه ادامه يافت تا   های  پشت بنابراين کشمکش
که روسيه به آن حد آمادگی و قدرت  وقتی

اقتصادی و نظامی پيدا کرد که بتواند مستقيماً 
های  که اکنون امپرياليست اما اين.  وارد جنگ شود

غربی خود را طرفدار مردم اوکراين نشان 
کوشند با انتشار اخباری راست و  دهند و  می می

دوست معرفی کنند و  دروغ  خود را انسان
احساسات بشر دوستانه مردم کشورهای جهان 

ويژه اروپا را عليه امپرياليسم روس تحريک  به
تر و  کنند و مستمسکی برای مداخله نظامی علنی
مدتی  ارسال سالح پيدا کنند، شايد تأثيرات کوتاه

در واقعيت اما برای .  الاقل در اروپا داشته باشد
اکثريت بزرگ مردم جهان پوشيده نيست که 

ترين جنايات ضد بشری عليه بسياری از  بزرگ
ويژه  مردم جهان توسط امپرياليسم غرب به

از بمباران .  آمريکا صورت گرفته است
ها تن  هيروشيما و ناکازاکی تا به امروز ميليون

از مردم کشورهای جهان درنتيجه مداخالت 
های  نظامی مستقيم امپرياليسم آمريکا، جنگ

. اند نيابتی، کودتاهای نظامی آمريکائی کشتار شده
شمار کشتارهای  اگر به يک نمونه از بی

امپرياليسم آمريکا فقط در يک شهر در نخستين 
کنيم، در جريان اشغال نظامی  اشاره ٢١دهه قرن 

يا نه، اقدام نظامی روسيه در حمله به اوکراين 
روسيه .  طلبانه امپرياليستی است يک اقدام توسعه

در پی کدام اهداف به اوکراين حمله نظامی کرد 
و کدام يک از ادعاها حقيقت دارند؟ آنچه که در 

شود، نقش  ماشين تبليغاتی روسيه برجسته می
ها در دولت اوکراين و سرکوب و کشتار  نئونازی

آيا اين .  تباران توسط دولت اين کشور است روس
هيچ ترديدی اين هر دو  دو ادعا واقعيت دارند؟ بی

های آزوف  موسوم به گردان  گروه.  واقعی است
که در دستگاه نظامی و امنيتی دولت اوکراين 
نقشی برجسته يافته است، يک گروه نژادپرست 
نازيست است که در جريان تحوالت سياسی 

اوکراين نقشی فعال بر عهده داشت و بر  ٢٠١۴
طبق گزارش مفصلی که در سايت  يورونيوز 

با  ٢٠١۵ازآن که در  فارسی  انتشاريافته، پس
کمک به ارتش اوکراين، کنترل شهر ماريوپل را 

طلبان هوادار روسيه در شرق  از تصرف جدايی
درآورد،  توسط  دولت اوکراين در گارد ملی اين 

پس توانستند نقش و نفوذ  کشور ادغام شد و ازآن
خود را در  تشکيالت نظامی و امنيتی افزايش 

يف، ماريوپل و  اکنون در سه شهر کی دهند و هم
ها   آن.  خارکيف نقشی بسيار پررنگ دارند

های  کشورهای اروپائی را در اوکراين  نئونازی
اکنون گروه زيادی از اين  دهند و هم آموزش می
عنوان داوطلب جنگ  به"  نژاد خالص"طرفداران 

های  های آزوف در سال گردان.  اند ها پيوسته به آن
گذشته نقش مهمی در سرکوب و کشتار 

اند و در  طلبان شرق اوکراين داشته استقالل
های مخفی خود جنايات وحشتناکی مرتکب  زندان

يافته تر از  گروه ديگری که کمی تعديل.  اند شده
های آزوف است، گروه اسووبودا است که  گردان

اکنون نمايندگانی نيز در پارلمان اوکراين  هم
اما آيا علل واقعی دولت روسيه برای حمله .  دارد

ً نه.  نظامی به اوکراين همين موارد است ! مطلقا
های امپرياليست  روسيه همانند ديگر قدرت

خواهان سلطه اقتصادی و سياسی بر بخشی از 
های گذشته بر  بندی خواهد تقسيم می.  جهان است

سر سلطه بر جهان را برهم بزند و خواهان تجديد 
تا جايی که .  تقسيم اقتصادی و سياسی جهان است

گردد، روسيه  در واقعيت  به اوکراين برمی
خواهان انضمام و الحاق بخشی از خاک اوکراين 
به نام زبان و فرهنگ و مليت روسی در جهت 

روسيه .  طلبانه امپرياليستی است اهداف توسعه
خواهد مردم  برخالف ادعای ظاهری خود  نمی

شرق اوکراين را از ستمگری  نجات دهد، بلکه 
ها را در روسيه بزرگ تحت انقياد  خواهد آن می

بنابراين خواهان .  بورژوازی روس درآورد
الحاق  منطقه شرقی اوکراين از ماريوپول تا 

ً يک سوم خاک  کيف به روسيه است که تقريبا
خواست واقعی ديگر .  دهد اوکراين را تشکيل می

طرفی اوکراين و نپيوستن اين  روسيه اعالم بی
با اين اهداف است که روسيه .  کشور به ناتو است

طبيعی است .   به خاک اوکراين حمله نظامی کرد
های نظامی، محاصره و  که در جريان درگيری

 جنگ اوکراين و عواقب سياسی و اقتصادی آن

 زنده باد سوسياليسم 



 ۴ ٩۶۵شماره   ١۴٠١فروردين   ٢٢    4

٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

 جنگ اوکراين و عواقب سياسی و اقتصادی آن

کشور به قطعنامه پيشنهادی آمريکا رأی مثبت 
اکثريت اين صد نفر باقيمانده رأی ممتنع .  دادند

يکی از نتايج  اين.  دادند و گروهی رأی مخالف
ضربه خوردن هژمنی آمريکا و  بلوک غرب 

قطبی و از عواقب حمله  برای حفظ جهان تک
از همين روست که .  روسيه به بلوک غرب است

بلوک غرب تمام امکانات خود را به کار گرفته تا 
مانع از پيروز بيرون آمدن روسيه از اين جنگ 

آسای اسلحه و گسيل  گذشته از صدور سيل.  شود
های مالی به  اصطالح داوطلب و کمک نيروی به

اوکراين،  يکی از ابزارهای مهم امپرياليسم 
های  غرب عليه روسيه، استفاده گسترده از تحريم

 .  اقتصادی است
های متعددی توسط  اتحاديه اروپا  تاکنون  تحريم

های روسيه به  ازجمله دسترسی برخی از بانک
و قطع )  سوئيفت(المللی انتقال پول  سامانه بين

ميليارد  ۶٠٠دسترسی به بخشی از متجاوز از 
های خارجی ، تحريم واردات  دالر اندوخته

سنگ روسيه به اروپا، که به گفته رئيس  زغال
کميسيون اروپا، ساالنه حدود چهار ميليارد يورو 

اندازی خط لوله  نورد  بوده است، توقف راه
های روسيه  ، ممنوعيت دسترسی کشتی ٢استريم 

به بنادر اروپايی و قطع صادرات وسايل نقليه 
زمينی، تحريم انتقال سالح به اين کشور، 
ممنوعيت صادرات به روسيه و ممنوعيت 

ونقل کاال از خاک روسيه و تعدادی از همين  حمل
ها از سوی آمريکا و انگليس بوده  نوع تحريم

داری آمريکا پرداخت  وزارت خزانه.   است
های دولت روسيه را به شکل دالر و از  بدهی

های بانکی در آمريکا ممنوع کرد که  حساب
درنتيجه آن بازپرداخت تعهدات مالی روسيه را 

همچنين دو بانک بزرگ .  دشوار ساخته است
آمريکا .ها قرارداد روسيه را در ليست تحريم

های  تری عليه شرکت های بسيار سخت تحريم
افزارهای  ها به نرم فناوری روسی و دسترسی آن

حال سؤال اين است .  پيشرفته اعمال خواهد کرد
آمدهائی برای روسيه  ها چه پی که اين تحريم

داشته و آيا اهداف امپرياليسم غرب را تأمين 
 کرده است؟ 

پوشيده نيست که اقتصاد روسيه يکی از 
ترين اقتصادهای جهان است و در جايگاه  بزرگ

فقط اشاره شود که حجم .  يازدهمين قرار دارد
 ٢٠٢١صادرات اتحاديه اروپا به روسيه در سال 

 ١۵٨ميليارد يورو و واردات معادل  ٨٩معادل 
ميليارد يورو  ٩٩ميليارد يورو بوده است که 

رقم .  سنگ بود بابت خريد نفت و گاز و زغال
ها  ترديدی نيست که درنتيجه تحريم.   بزرگی است

های غربی،  و ترک روسيه توسط شرکت
ها و نيز موانع مالی تأثير خود را بر  محدوديت

اقتصاد روسيه، باقی خواهد گذاشت، توليد و 
صنعت .   سنگ کاهش خواهد يافت فروش زغال

ميليارد  ۴٠پتروشيمی روسيه با فروش حدود 
دالر مواد شيميايی و پتروشيمی در جايگاه نهم 

جهان قرار دارد و هفتمين صادرکننده بزرگ 
. مواد شيميايی و پتروشيمی به اتحاديه اروپا بود

صنعت پتروشيمی روسيه يکی از صنايعی است 
ها لطمه خواهد  سنگ از تحريم که در کنار زغال

دوسوم صادرات آمونياک روسيه به اروپا .  خورد
های  شده و برخی کارخانه اکنون متوقف بود که هم

تعدادی از .  اند شده توليد آمونياک تعطيل
های غربی فعاليت خود را تعطيل کرده و  شرکت

ها،  هادی ممنوعيت نيمه.  اند شده از روسيه خارج
آوری ارتباطات از راه دور،  کامپيوترها، فن

تجهيزات امنيت اطالعاتی و غيره همه در زمره 
مواردی هستند که بر صنايع و بخش معادن 

های  گذارند و درازمدت پيشرفت روسيه تأثير می
های مدرن کند خواهد  روسيه را از جهت فنّاوری

از ديگر سو، اين بحران بر صنعت .  کرد
گردشگری روسيه نيز تأثيرگذار بوده است و 

ها  تا جايی که اين تحريم.   ها نمونه ديگر ده
تأثيرات فوری بر وضعيت طبقه کارگر روسيه 
برجای خواهد گذاشت، الاقل بخشی از کارگران 
روسيه به علت بيکاری و تورم و افزايش 

های جنگ در وضعيت معيشتی  دشواری  هزينه
 . گيرند قرار می

فروردين،   ٢٠گونه که روز شنبه  همه، همان بااين
وزير لهستان اعتراف کرد،  تمام اين  نخست
مدت عواقب جدی  ها نتوانسته حتی در کوتاه تحريم

گرچه در نخستين .   برای روسيه داشته باشد
روزهای آغاز جنگ با ريزش شديد بورس و 

رسيد  درصدی روبل چنين به نظر می ٣٠سقوط 
که اقتصاد روسيه شديداً آسيب خواهد ديد، اکنون 

مدت و  شده است که الاقل در کوتاه اما روشن
تواند آسيب جدی به  ها نمی مدت اين تحريم ميان

علت آن نيز در اين .  اقتصاد روسيه وارد آورد
بر  ٢٠١۴های سال  است که روسيه پس از تحريم

جزيره کريمه، با آمادگی اقتصادی و مالی  سر شبه
های احتمالی وارد جنگ  و در نظر داشتن تحريم

ها  اولين کاری که روسيه پس از تحريم.  شده است
بر سر کريمه کرد ، توليد مواد غذائی از نمونه 
لبنيات، گوشت، ميوه و سبزيجات را به حد 

ها را ممنوع  خودکفائی افزايش داد و صادرات آن
بنابراين با لشکرکشی نظامی به .  اعالم کرد

آمد آن  با کمبود مواد  های پی اوکراين و تحريم
. رو نشد ها روبه غذائی ، و افزايش جدی قيمت

های ارزی خود را در اين فاصله افزايش  اندوخته
های  داده بود و درنتيجه توانست با اتخاذ سياست

پولی، ارزش روبل را که در روزهای نخست 
شدت کاهش يافت، کنترل و ارزش آن را حفظ  به

عامل مهم اما در اين است که روسيه توليد و .  کند
صادرات محصوالتی را در اختيار دارد که نه 
تنها مشمول تحريم نشدند، بلکه بالعکس جنگ و 

ها را شديداً افزايش داد و بر  ها، بهای آن تحريم
ترين  نفت و گاز مهم.  های روسيه افزود درآمد

روسيه سومين توليدکننده عمده نفت در .  هاست آن
اين .  جهان و دومين توليدکننده گاز طبيعی است

ميليون   ١٠/    ۵روزانه  ٢٠٢٠کشور در سال 
بشکه نفت استخراج کرد و بين پنج تا شش ميليون 
بشکه صادرات داشت که حدود نيمی از اين 

در پی جنگ، بهای .  صادرات به مقصد اروپا بود
نفت به دو برابر و گاز به چندين برابر افزايش 

دالر  ١۴٠بهای نفت در مقطعی حتی به .  يافت
نياز اتحاديه اروپا به نفت و .  در هر بشکه رسيد

گاز روسيه و نداشتن جايگزين فوری برای آن 
باعث گرديد که اتحاديه اروپا نتوانند صادرات 

اگر در طول .  ها کند نفت و گاز را مشمول تحريم
درآمد روسيه از فروش نفت ،  ٢٠٢١تمام سال 

ميليارد  ٩٩سنگ به اتحاديه اروپا  گاز و زغال
يورو بود اکنون به گفته اخير مسئول سياست 
خارجی اتحاديه اروپا ، اتحاديه اروپا از آغاز 

 ١۶جنگ در اوکراين در روز پنجم اسفند تا
ميليارد  ٣۵روز   ۴٠فروردين يعنی فقط به مدت 

البته روسيه پيش از آغاز جنگ،  .  يورو بوده است
بازارهای ديگری هم برای نفت و گاز خود 

ويژه با هند و چين که  به.  تدارک ديده بود
های بزرگ نفت و گازند  کننده مصرف

لوله گاز سيبری .  قراردادهای فروش بسته است
اما حتی اگر نفت و گاز .  به چين يک نمونه است

توانست توسط اتحاديه اروپا فوراً  به اروپا نيز می
توانست  تحريم شود، افزايش بهای نفت و گاز می

درآمد قبلی روسيه از فروش نفت و گاز را با 
عالوه براين، روسيه .  های جديد تأمين کند قيمت

توليد و صادرات محصوالت ديگری را در 
اختيار دارد که موردنياز جهانی است و تحريم 

ترين صادرکننده گندم  روسيه بزرگ.  شدنی نيستند
درصد تجارت جهانی آن  ٢٠جهان است و تقريباً 

درصد  ١۴روسيه و اوکراين .  را در اختيار دارد
درصد از  ٢٩کنند و  گندم جهانی را توليد می

. دهند صادرات جهانی را به خود اختصاص می
حال از صادرکنندگان  اوکراين و روسيه درعين

در سال .  بزرگ روغن آفتابگردان نيز هستند
اوکراين اولين کشور صادرکننده اين  ٢٠٢١

محصول در سراسر جهان بود و روسيه در رتبه 
روسيه از توليدکنندگان بزرگ .  دوم قرار داشت

پتاسيم است که يک ماده اوليه مهم توليد کودهای 
قيمت اين کاالها در .  شود کشاورزی محسوب می

سال جاری افزايش يافته و اکنون با اين بحران 
روسيه .  احتمال افزايش بيشتر آن وجود دارد

همچنين صادرکننده بسيار مهم کود در سراسر 
درصد از بازار تجارت  ٢٠حدود .  جهان است

 . جهانی آمونياک در اختيار کشور روسيه است
های  کننده ترين تأمين روسيه يکی از بزرگ 

فلزات صنعتی مانند نيکل، آلومينيوم ، تيتانيوم، 
ها،  سازی پاالديوم است که موردنياز ماشين

افزايش .  هاست ها ، هواپيماسازی فون اسمارت
بهای تمام اين کاالها درآمد ارزی روسيه را 

 . شديداً افزايش داده است
روسيه حتی برای مقابله با سوئيفت، پيشاپيش 

برای   spfsسيستم ارتباط مالی خود را به نام 
های  های روسی و خارجی پس از تحريم شرکت
های کمی به  گرچه هنوز بانک.  ايجاد کرد٢٠١۴

تواند  اند، اما می اين سيستم ارتباط مالی وابسته

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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۴از صفحه  ٢از صفحه    

 جنگ اوکراين و عواقب سياسی و اقتصادی آن

مشکل ارتباط مالی و دادوستد خود را با بسياری 
حال  درعين.  از کشورهای جهان حل کند

ها را از طريق يک  تواند تحريم سادگی می به
 . کشور ثالث دور بزند

های بلوک  به داليل فوق است که تحريم 
. امپرياليستی غرب نتوانست کارآيی داشته باشد

ها آسيب  اما اگر روسيه از اين جنگ و تحريم
اقتصادی جدی نديد، جنگ، بحران اقتصادی را 
در جهان تشديد، توليد ناخالص داخلی جهانی را 
کاهش و تورم را در تمام جهان افزايش داده 

خوار  استثناء در اين ميان کشورهای رانت.  است
های تسليحاتی هستند که از  نفت و گاز و شرکت
برند و سودهای کالنی عايد  اين بحران نفع می

تا جايی که به رقبای روسيه .   کنند خود می
ها و عواقب ناشی از  شود،  تحريم مربوط می

های جدی  ويژه به اتحاديه اروپا آسيب جنگ به
مناسبات اقتصادی روسيه و .  وارد خواهد کرد

آمريکا چندان گسترده نبود و از اين بابت آمريکا 
آسيبی نخواهد ديد، بلکه از برخی جهات نفع هم 

که تالش خواهد کرد در  ازجمله اين.  برد می
ويژه واردات انرژی در اروپا   درازمدت بازار به

ها برای تحقق آن تالش کرده و موفق  را که سال
نشده بود،از طريق انحصارات خود در دست 

فقط با همدستی  از همين روست که نه.  بگيرد
انگليس بيشترين فشار را به کشورهای اتحاديه 

ها عليه روسيه  رشته تحريم اروپا برای اعمال يک
وارد آورد، بلکه در تالش است انرژی صادراتی 
خود را که بسيار برای اروپا گران تمام خواهد 

 . شد، جايگزين خريد انرژی از روسيه کند
کشورهای اروپايی شديداً ازنظر تأمين منابع 

درصد از  ٣٩تقريباً .  اند انرژی به روسيه وابسته
های برق اروپا  سوخت فسيلی مصرف  ايستگاه

درصد مصرف گاز خود را از  ۴٠.  کنند می
درصد واردات گاز  ٣۵.  کنند روسيه تأمين می

چهارم  روسيه حدود يک.  آلمان از روسيه است
ها،  با تحريم.  کند نفت موردنياز اروپا را تأمين می

ها به روسيه معادل  وضعيت صادرات اروپائی
ميليارد صادرات به روسيه  به حالت تعليق  ٩٠

گذاری  انحصارات بزرگ  درآمده و سرمايه
 ٢غرب در روسيه و ازجمله بر سر نورد استريم 

صادرات مواد .  در وضعيت نامعلومی قرار دارد
ميليارد دالر در  ۶شيميايی آلمان به ارزش حدود 

های اتومبيل،  بخش.  شده است متوقف ٢٠٢١سال 
ويژه آلمان از اين  ونقل و شيميائی به حمل

افزايش بهای انرژی و .  اند ها آسيب ديده تحريم
قطع قطعات اتومبيل از اوکراين و روسيه به 

سازی را نيمه  های ماشين اروپا برخی کارخانه
اگر روسيه صادرات انرژی .  تعطيل کرده است

را به اتحاديه اروپا قطع کند،احتمال کاهش رشد 
توليد ناخالص داخلی اروپا به صفرنيز وجود 

مسدود شدن حريم هوايی کشورهای اتحاديه .  دارد
اروپا، آمريکا و کانادا به روی هواپيماهای 
روسی و گرانی هزينه سوخت  هواپيماها تأثيرات 

ونقل و گردشگری جهان و  جدی بر صنعت حمل
 .ازجمله اروپا خواهد گذاشت

جا، افزايش بهای انرژی شديداً بر وخامت  تا همين
وضعيت اقتصادی اروپا تأثير گذاشته رکود را 

درصد افزايش داده  و  ١٠تشديد، تورم را تا 
 -اروپا را وارد مرحله جديدی از بحران رکود 

 .تورمی کرده است
 ٢٠٢٠کشورهای اروپائی که در سال 

تر شده بود  درصد کوچک ١٠تا  ۵اقتصادشان 
بينی  پيش.   اندکی بهبوديافته بود ٢٠٢١در سال 

با وضعيت بهتری  ٢٠٢٢شد که در سال  می
ها به کمتر از  بينی رو باشند، اکنون اما پيش روبه

اما جنگ فقط بر .  يافته است درصد کاهش٣
اقتصاد اروپا تأثير منفی نگذاشته، بلکه اقتصاد 
تمام کشورهای جهان را تحت تأثير قرار داده 

ترين متحد  از اين بابت حتی چين بزرگ.  است
ترين فشار  اما بزرگ.  ديده است روسيه نيز آسيب

داری  تر جهان سرمايه مانده را کشورهای عقب
شوند و تمام بار فشار گرانی و بيکاری  متحمل می

بر دوش کارگران و زحمتکشان جهان قرار 
در همين حال اين جنگ تمام .  خواهد گرفت

های امپرياليستی را تشديد کرده  تضادهای قدرت
اندازی برای تخفيف تضادها با روسيه  چشم.  است

همه .  الاقل تا پوتين بر سرکار است وجود ندارد
های نظامی  های امپرياليست دارند هزينه قدرت

های  دهند و برای درگيری خود را افزايش می
بودجه نظامی آمريکا .  شوند آينده بيشتر مسلح می

آمريکا در حال .  ميليارد رسيده است ٨١٣به 
تجهيز نظامی بيشتر استراليا و تايوان برای 

استراليا برای توليد نسل .  درگيری با چين است
ای با مشارکت آمريکا  های هسته جديدی از سالح

های  چراکه قدرت.  و انگليس اقدام کرده است
دانند درگيری اصلی آينده با  امپرياليست غربی می

چين است و اين تا حد زيادی به نتيجه جنگ 
روشن است که .  روسيه در اوکراين وابسته است

حلی برای  داری و امپرياليسم هيچ راه سرمايه
های انباشت شده جز جنگ و  تضادها و بحران

های وسيع مردم ، فقر،  ويرانی، کشتار توده
که نظام  تا وقتی.  گرسنگی و بيکاری ندارد

داری و امپرياليسم هست، راهی  طبقاتی سرمايه
ويژه  اين را به.  برای نجات بشريت ستمديده نيست

های قرن بيستم تا به امروز نشان داده  تاريخ جنگ
های کارگری و سوسياليسم  تنها انقالب.  است
ها را حل کند و  تواند اين تضادها و بحران می

ويژه در  داری به بشريت را از فجايعی که سرمايه
 . مرحله امپرياليسم آفريده است، نجات دهد

 

 .اند آموزان خبر داده درصدی دانش ٢٠حضور 
های منتشره در ايران نيز که  برخی از روزنامه

همگی وابسته به حکومت هستند، از عدم استقبال 
آموزان و دانشجويان و حتا مديران مدارس  دانش

. ها خبر دادند شدن کالس ها از حضوری و دانشگاه
های حامی ابراهيم  روزنامه جوان از روزنامه

باره  در اين)  فروردين ١۵(رئيسی روز دوشنبه 
در گشت و گذار ميدانی و طی صحبت : "نوشت

آموزان و کادر آموزشی مدارس  با والدين، دانش
معلوم شد اين بازگشايی به شکلی نصفه نيمه 

های درسی در مقاطع  اجرايی شده و کالس
آموزان برگزار  مختلف با حضور حداقلی دانش

ها هم  به سراغ دانشجويان و دانشگاه.  است شده 
. دهد که برويد حس بازگشايی به شما دست نمی

کنيد متوجه  وقتی هم که با دانشجويان صحبت می
های مختلف هر کدام به  خواهيد شد، دانشگاه

 ".اند ای کالس تشکيل نداده بهانه
های جمهوری  واقعيت اين است که در برنامه

. اسالمی اساسا آموزش و پرورش جايگاهی ندارد
اين را در .  توان ديد اين را در بودجه ساالنه می

های معلمان از افزايش حقوق  برخورد با خواست
اين را .  توان ديد تا آموزش رايگان و با کيفيت می

از فقر کالس، از نبود امکانات آموزشی، نبود 
امکانات بهداشتی، از مدارس کپری و غيره 

سازی  اين را در سياست خصوصی.  توان ديد می
" پيمانکاران"داران و  و بازگذاشتن دست سرمايه

وضعيت .  توان ديد در سيستم آموزشی کشور می
ای شده است که از آموزش رايگان جز  گونه به

های مدارس  اسم چيزی باقی نمانده و عموم هزينه
دولتی به غير از حقوق معلمان برعهده والدين 

ی همين  در نتيجه.  آموزان گذاشته شده است دانش
سياست است که در دو سال اخير و بدنبال شيوع 
کرونا نه تنها کيفيت تحصيلی به شدت افت کرد، 
بلکه به اعتراف همين مقامات جمهوری اسالمی 

آموز به دليل عدم برخورداری  سه ميليون دانش
از امکانات اوليه آموزش مجازی از اينترنت تا 

 .اند های هوشمند و غيره ازتحصيل بازمانده گوشی
جمهوری اسالمی، جمهوری دزدان و فاسدان، 

تفاوت به نيازهای مردم  جمهوری جنايتکاران، بی
کند و تا زمانی  تنها به اهداف و بقای خود فکر می

که اين حکومت بر سرير قدرت قرار دارد، هيچ 
چيز بهتر نخواهد شد و تنها بايد منتظر ويرانی 

ست که کارگران و  اين امری.  بيشتر بود
اند و  خوبی آن را دريافته زحمتکشان ايران به

دانند که تنها راه واقعی برای پايان دادن به اين  می
شرايط، به اين ظلم و جور، سرنگون کردن 
جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی 

 .کارگران و زحمتکشان است

جمهوری اسالمی، کرونا و 
 بازگشايی حضوری مدارس

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب
عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت   
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 در سينمای ايران " سيستماتيک"آزار جنسی اقدامی 

واکنش های اعتراضی از هر سو در شبکه های 
انجمن صنفی برنامه ريزان و "اجتماعی بلند شد، 

با صدور يک "  دستياران کارگردان سينما
اطالعيه نه چندان مقبول بر وقوع تکراری چنين 
صحنه هايی در پشت صنعت توليد فيلم ايران 

فروردين  ٧اين انجمن در تاريخ .  صحه گذاشت
در اطالعيه خود ضمن همدردی با سميه  ١۴٠١

"مير شمسی نوشت متاسفيم که اعالم کنيم، اين : 
نوع بداخالقی ها و ايجاد ناامنی های روانی و 
حتی تهديد و برخورد فيزيکی در پشت صحنه 
توليد صنعت فيلم ايران، برای نخستين بار نيست 
که اتفاق می افتد و برای ريشه کن کردن اين 
رويه غير انسانی، برخورد ريشه ای، جدی و 

 ".هماهنگی های بيناصنفی نياز است
پس از انجمن صنفی برنامه ريزان سينما، جمعی 
از سينماگران زن ايران نيز وارد ميدان شدند و با 
انتشار بيانيه ای نسبت به خشونت جنسی اعمال 

امضا .  شده بر همکار خود اعتراض کردند
نفر  ٣٠٠کنندگان بيانيه که تعدادشان تا کنون به 

آزار جنسی و خشونت "رسيده است، نسبت به 
پنهان در پشت پرده صنعت سينمای "  سيستماتيک

عواقب جدی "ايران هشدار دادند و خواستار 
اين گروه از .  برای خشونت گران شدند"  قانونی

زنان سينماگر ايران که در ميان شان اسامی 
تعدادی از بازيگران و سينماگران مطرح و 
شناخته شده ايران نيز ديده می شود، پس از سال 
ها سکوت و بی تفاوتی نسبت به آزار جنسی 
موجود در پشت پرده صنعت سينمای ايران، 

بودن "  سيستماتيک"اکنون با ذکر نمونه هايی به 
آزار و خشونت جنسی در سينمای ايران اعتراف 

هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسيت . "کرده اند
سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با "، "زده

اعمال "، "به گروگان گرفتن حق کار يا دستمزد
خشونت جنسی به وسيله تهديد موقعيت کاری 

اصرار و "، "تماس بدنی ناخواسته"، "قربانی
خشونت و "و در نهايت "  اجبار به عمل جنسی

سينماگر  ٣٠٠از جمله مواردی هستند که " تجاوز
 . زن ايران در بيانيه خود بدان اشاره کرده اند

رواج آزار جنسی عليه زنان در سينمای ايران 
در صنعت سينمايی .  بحث ديروز و امروز نيست

ايران، چه در دوران رژيم سلطنتی و چه در 
حاکميت جمهوری اسالمی، مافيای قدرت و 

همواره نگاهی "  پولساز"ثروت، و بازيگران 
آن دسته از .  کااليی به سينماگران زن داشته اند

سينماگران مرد، که پشت شان به ثروت و قدرت 
مافيايی حاکم بر کل سينما ايران گرم و بند ناف 
شان به نهادهای حکومتی وصل بوده است، 
همواره تعدی و اعمال آزار جنسی نسبت به زنان 

. سينماگر را بخشی از سهم سينمايی خود می دانند
در اين ميان آنچه مايه تاسف است، همانا سکوت 
مجموعه سينماگران زن بوده است که به رغم 
اينکه در تمامی سال های گذشته بطور مداوم 
شاهد اين همه آزار و اذيت جنسی همکاران خود 
بوده اند، اما همواره سکوت پيشه کرده و هرگز 

همان مجموعه .  صدايی از آنان بر نيامده است
سينماگران زنی که اکنون به درستی نسبت به 
آزار جنسی اعمال شده بر همکار خود واکنش 
نشان داده اند، در دهه ها گذشته با وجود همه اين 

اتفاقات سکوت کرده اند و به دليل حفظ منافع 
شان بر انبوه تعرضات جنسی چشم فرو بستند و 

 . هرگز صدای اعتراضی از آنان بلند نشد
چرا که مجموعه سينماگران خصوصا بازيگران 
زن، به دليل نيازشان به ادامه کاری و رسيدن به 

، همواره بر تحقير و آزار جنسی "ترقی"قله های 
. اعمال شده بر همکاران خود چشم  فرو بسته اند

کارگردانان و تهيه کنندگان فيلم نيز که عموما به 
فکر می کنند، به "  پولساز"و بازيگران "  گيشه"

، تا "حاشيه سازی"بهانه جلوگيری از هرگونه 
آنجا که تيغ شان برش داشته است، بازيگران زن 
را به سکوت فرا خوانده اند تا با ايجاد يک 
آرامش گورستانی در پشت پرده صنعت سينمای 

 . ايران منافع خود را پاسداری کنند
درست همانند کارگردان فيلمی که سميه 
ميرشمسی دستيار او بود و کارگردان مربوطه 

سميه را به "  حاشيه سازی"برای پرهيز از 
فردای آن روز کل اتفاق را : "سکوت دعوت کرد

. که هم تهيه کننده بود و هم کارگردان گفتم] ع[به 
من کاری با اين چيزها ندارم، "پاسخش اين بود، 

سميه ميرشمسی اما سنت  ".حاشيه درست نکن
آنگونه که و يا "  حاشيه سازی"شکنی کرد و با 

خود گفته است، جرات کرد و با رسانه ای کردن 
موضوع، کل جامعه را به تکاپو کشانيد و با اين 
اقدام خود مجموعه ای از سينماگران زن را به 

 . واکنش اعتراضی واداشت
آنچه سبب شد تا اين تعداد از تا اينجای قضيه 

زنان سينماگر ايرانی پس از چندين دهه سکوت 
نسبت به آزار جنسی سيستماتيک سينمای ايران 
واکنش نشان دهند، همانا افشاگری شجاعانه سميه 
ميرشمسی بود که با انتشار رشته توئيتی 
آزارهای جنسی پشت پرده سينمای ايران را 
رسانه ای کرد و گروه های مختلف اجتماعی را 
نسبت به آزار جنسی موجود در سينمای ايران به 

 . واکنش کشانيد
عالوه بر اقدام سميه ميرشمسی که سبب شد تا 
مجموعه ای از سينماگران زن سکوت معنادار 
ساليان دور و دراز خود را شکستند و با موضع 
گيری عليه وضعيت موجود در سينمای ايران 
بيانيه ای صادر کردند، بايد به مجموعه شرايط 

چرا که .  کنونی جامعه ايران هم توجه داشت
مجموعه سينماگران ايران در وجه کلی از قشر 
معينی هستند که عموما در راستای منافع فردی و 

شان حرکت می کنند و تنها در آستانه  طبقاتی
تحوالت بزرگ اجتماعی و در شرايطی که 
جامعه در راستای تغييرات بنيادين شتاب گرفته 

 .باشد، پا به عرصه ميدان می گذارند
درست همانند امروز که شرايط کنونی جامعه به 

جامعه .  کلی با دهه های گذشته متفاوت است
ايران در چهار سال گذشته با تکان های بزرگ 

ايران امروز آبستن .  اجتماعی مواجه بوده است
جمهوری .  تغيير و تحوالت بزرگ اجتماعی است

اسالمی در تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و 
دامنه شکست و .  اجتماعی شکست خورده است

بی اعتباری جمهوری اسالمی آنچنان آشکار 
است که اکنون سينماگران زن ايران نيز با همه 
محافظه کاری های گذشته که بر گرفته از منافع 
شان بوده است، اکنون عليه آزار جنسی به 

اعتراض برخاسته و نسبت به وجود سيستماتيک 
 .خشونت جنسی در سينمای ايران هشدار داده اند

افشاگری سميه ميرشمسی و واکنش صدها 
سينماگر زن ايران در اعتراض به خشونت 
جنسی به نوعی نشانگر آغاز شکست اقتدار 
جريان های مافيايی پشت پرده سينمای ايران نيز 

سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، .  هست
سازمان تبليغات اسالمی و شهرداری تهران از 
جمله گروه های پر نفوذی هستند که در راس 

. قدرت مافيايی صنعت سينمای ايران قرار دارند
مافيای قدرتی که هر وقت اراده کرده اند، راه 

را برای سينماگران باز کرده اند و "  ترقی"
زمانی که رای شان بر زمينگير کردن 
سينماگران، خصوصا سينماگران زن بوده است، 

" ترقی"راه را بر آنان بسته و آن ها را از مدار 
 . خارج کرده اند

آنچه در روايت سميه مير شمسی بدان اشاره شد، 
فقط نمونه کوچکی از اعمال خشونت و آزار 
جنسی بکار رفته عليه زنان سينماگر است که اين 

 . روزها اين چنين در جامعه رسانه ای شده است
پوشيده نيست وضعيت سينمای ايران و 
سينماگران زن هرگز جدا و مستثنی از وضعيت 
کلی جامعه و شرايط زنان ايران در عرصه های 

وقتی زنان جامعه در .  مختلف اجتماعی نيست
تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی با 
سرکوب و آزار و خشونت جنسی مواجه اند، 
سينماگران زن نيز نمی توانند خود را تافته جدا 
بافته بدانند و فکر کنند به دليل جايگاه و موقعيتی 
که دارند، هرگز مورد تعدی و آزار جنسی قرار 

 . نمی گيرند
الزم به يادآوری نيست، آزار و خشونتی که طی 

سال بر مجموعه زنان ايران رفته است، آزار  ۴٣
جنسی و خشونت سيستماتيکی که در اين سال ها 
بر سينماگران زن اعمال شده و اکنون اين چنين 
به مرز انفجار رسيده است، همه و همه ريشه در 
بنيان های فکری جمهوری اسالمی و دولت دينی 

آن بازيگر متجاوز مطرح و .  استبدادی دارد
شناخته شده ای که در پس اعمال آزار جنسی، آن 
چنان زار در مقابل سميه ميرشمسی به گريه می 
افتد، او نيز قربانی همين سيستم ارتجاعی 

سال جامعه  ۴٣جمهوری اسالمی است که طی 
را به فساد سياسی و اخالقی، خشونت و تباهی و 

 . ويرانی کشانده است
تجربه بيش از چهار دهه استقرار حاکميت 
جمهوری اسالمی، نه فقط به زنان، بلکه به عموم 
توده های مردم ايران نشان داده است که با بودن 
اين نظام سرکوبگر، هيچ روزنه اميدی حتی 
برای کاهش آزار و خشونت جنسی در هيچ 

لذا، برای .  عرصه ای از جامعه باز نخواهد شد
رهايی از چرخه آزار و اذيت جنسی و ايجاد 
امنيت برای همه آحاد جامعه هيچ راهی بجز 

بی .  سرنگونی جمهوری اسالمی باقی نمانده است
ترديد زنان ايران بخش مهمی از نيروی فعال 
جامعه اند که در براندازی انقالبی جمهوری 

 .اسالمی نقش بی بديلی خواهند داشت
 
 

ستم و تبعيض بر پايه 
 جنسيت ملغا بايد گردد
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های درمانی و    ها، تأخير در پرداخت هزينه   بيمه 
شدت    همچنين تأخير در پرداخت جيره غير نقدی به 

ها بسيار نابسامان و    وضعيت بيمه .  اند   معترض 
کيفيت خدماتی که به بازنشستگان مخابرات ارائه  

بيمه طرف قرارداد  .  شود بسيار پايين است   می 
آن  .  کند   ها را تقبل نمی   مخابرات، بسياری از هزينه 

موقع    هايی را که متقبل شده نيز به   دسته از هزينه 
در بسياری موارد بازنشستگان  .  کند   پرداخت نمی 

در برخی  .مجبورند هزينه را از جيب خود بپردازند 
ها را يک ماه درميان رد    ها کارفرما، بيمه   استان 

کرده است و اين موضوع سبب شده که کارگران  
همچنين به  .  ای استفاده کنند   نتوانند از خدمات بيمه 
موقع حق بيمه، افراد تحت    خاطر عدم پرداخت به 

تکفل نيروی کار مخابرات را از پوشش بيمه  
توانند    اند و آنان نيز نمی   خدمات درمانی خارج ساخته 

ست که    اين درحالی .  از خدمات درمانی استفاده کنند 
قانون تأمين اجتماعی، افراد    ٨٩ مطابق ماده  

چنين افرادی که    بالفصل خانواده بازنشستگان و هم 
  ٢ کنند با پرداخت    مستمری بازماندگان دريافت می 

ً از خدمات   درصد از مستمری دريافتی، قانونا
همراه با اين نابسامانی و  .درمانی برخوردار هستند 
را  "  ی  تکميلی   بيمه "ای،    کاهش سقف تعهدات بيمه 

های تکميلی که درواقع به خاطر    بيمه .  اند   رايج کرده 
پايين بودن و ناکافی بودن سقف تعهدات بيمه براين  

شده نيز تنها موارد بسيار محدودی را    نيروها تحميل 
شده    دهد و در عمل به زيان کارگر تمام   پوشش می 

 .است 
اما ماجرا تنها به موضوع بازنشستگان مخابرات  

ها  و اعتراضات مکرر و متعدد    روستايی و بيمه آن 
مشکالت کارگران و  .  شود   ها خالصه نمی   آن 

کارکنان مخابرات روستايی و ظلم و ستمی که در  
شود بسيار بيشتر از معضالت    حق آنان اعمال می 

به يک عبارت مشکالت  .  دوران بازنشستگی است  
و کمبودهای دوران بازنشستگی در اساس ادامه  

دستمزد  .  همان وضعيت دوران شاغل بودنشان است 
. کارگران مخابرات روستايی بسيار پايين است 

که خودشان با شرکت    های پيمانکاری درحالی   شرکت 
بندند، اما بر نيروی    ساله می   مخابرات قرارداد يک 

روزه و کمتر را تحميل    ٧۵ کار قراردادهای  
قراردادهای موقت دوماهه، محروميت از  .  کنند   می 

مزايای کارگر رسمی حتی محروميت از حق لباس  
و حق شيفت و گاه بيمه و سرانجام، کار در شرايط  

های غارتگر    داری تحت نظر شرکت   شبه برده 
پيمانکاری، کارد را به استخوان کارگران و ساير  
پرسنل مخابرات روستايی رسانده  و اوضاع را  

اعتراضات و تجمعات  .  تحمل ساخته است   غيرقابل 
مکرر کارگران و کارکنان مخابرات روستايی در  

های مختلف ازجمله برپايی چند تجمع    استان 
هماهنگ و سراسری در هرسال، گويای همين  

واقعيت و نشانه اراده کارگران برای تغيير وضعيت  
کارهای مخابرات، از حدود    تقريباً تمام .  موجود است 

های پيمانکاری و بخش    بيست سال پيش به شرکت 
استثمار شديد و  .  خصوصی واگذارشده است 

حدوحصر و تحميل بی حقوقی محض بر    بی 
های پيمانکاری،    کارگران مشغول به کار در شرکت 

هاست نيروی کار مخابرات را به يک جدال    سال 
اکنون بيش    هم .  مداوم و سخت طبقاتی کشانده است 

هزار نيروی کار مخابرات روستايی عمدتاً    ۴٠ از  
زير نظر دو شرکت پيمانکاری بزرگ به نام  

گذاری کارکنان ارتباطات    شرکت سرمايه " (شسکام "
شده و شرکت    تأسيس   ٩٠ که در سال  )  و مخابرات 

رغم ضوابط و    به .  شوند   اداره می "  پيشگامان "
ً الزم  االجرا درزمينٔه اداره    معيارهای موجود ظاهرا

ها اما نسبت به چنين    اين نيروها، اين شرکت 
. گذارند   اعتنا هستند و به آن وقعی نمی   ضوابطی بی 

های وزارت کار،    بر طبق معيارها و بخشنامه 
پيمانکارانی که نيروی کار اين بخش را تحت امر  

بندی مشاغل را    بايستی طرح طبقه   اند، می   خود گرفته 
های پيمانکاری که    اما اين شرکت .  نيز اجرا کنند 

درعين حال خود از سهامداران عمده شرکت  
اند و    مخابرات هستند از اجرای اين قانون طفره رفته 

کارگران مخابرات روستايی را تحت عنوان  
شدت استثمار    کارگران شرکتی، پيمانی و امثال آن به 

ً حتی فاقد بيمه هستند .  کنند   می  . اين کارگران بخشا
تر    دستمزد کارگران مخابرات روستايی بسيار پايين 

ها و کارگران مخابرات شهری و تا    از رسمی 
. ها حتی زير حداقل دستمزد رسمی بوده است   مدت 
بندی مشاغل و افزايش    رو اجرای طرح طبقه   ازاين 

های    دستمزد و مزايا، تبديل وضعيت،برچيدن شرکت 
ها، قرارداد دائمی و    پيمانکاری، بهبود وضعيت بيمه 

استخدام رسمی در مرکز مطالبات کارگران بوده که  
ها تجمع    تاکنون ده   ٩٠ برای تحقق آن  از سال  

ها و يا در مقياس    اعتراضی در سطح استان 
در اثر اعتراضات و  .  اند   سراسری برپا نموده 

تجمعات مکرر کارگران مخابرات روستايی،  
  ٩٣ سرانجام مجلس اسالمی با يک مصوبه در سال  

، مخابرات را به انعقاد قرارداد مستقيم و بيمه  
اما  .کارگران تا زمان بازنشستگی مکلف نمود 

های  پيمانکاری طرف قرارداد    مخابرات و شرکت 
 . آن اين مصوبه را نيز پشت گوش انداختند 

ها هزار کارگر مخابرات روستايی در    مبارزه ده 
نيز با شدت و حدت بيشتر ادامه    ٩٣ های بعد از    سال 
بندی    تبديل وضعيت،اجرای طرح طبقه .  يافت 

مشاغل، انعقاد قرارداد مستقيم با مخابرات و حذف  
هايی    های واسطه و پيمانکاری خواست   شرکت 

ها تجمع در سطح شهرها و    اند که حول آن، ده   بوده 
در  .  ها و در مقياس سراسری برپاشده است   استان 

ادامه همين اعتراضات و فشارها و ارسال نامه  
  ٩٧ سرگشاده به ديوان عدالت اداری، تيرماه سال  

رأی الزامی بودن قرارداد دائم با کارگران مخابرات  
. روستايی توسط ديوان عدالت اداری صادر شد 

مطابق اين رأی تمام کارگران و پرسنل مخابرات  
شدند و قراردادها    روستايی بايد تبديل وضعيت می 

شد، اما شرکت مخابرات که پشتش به    دائمی می 
وصل بوده  "  ستاد اجرائی فرمان امام "  باالترها و  

که اکنون دمحم مخبر معاون اول رئيسی رياست آن را  
 .بر عهده دارد، اين رأی را نيز به هيچ گرفت 

داران،    اين موانع بزرگ و  يکدستی سرمايه  
پيمانکاران و دولت در ضديت آشکار و مقابله با  

کارگران، اما خللی در اراده کارگران به ادامه  
کارگران و کارکنان  .  مبارزه تا پيروز ايجاد نکرد 

. مخابرات روستايی پيگيرانه به مبارزه ادامه دادند 
ها و    تجمعات اعتراضی هم در سطح شهرها و استان 

،  ٩٨ ،      ٩٧ های    هم در مقياس سراسری، در سال 
ای که از    هفته   در سه .  نيز ادامه يافت    ١۴٠٠ ، و  ٩٩ 

گذرد نيز کارگران و    می )    ١۴٠١ (سال جاری  
بازنشستگان مخابرات روستايی چندين تجمع در  

ها و شهرها و يک تجمع سراسری    سطح استان 
گرچه از پی هر اعتراض و تجمع  .  اند   برگزار نموده 

شده، اما همپای آن    هايی به کارگران داده   وعده 
سياست ارعاب و تهديد کارگران پيشرو نيز تشديد  

شرکت مخابرات درمواردی تحت عنوان  .  شده است 
نيروهای مازاد با يک ضد حمله، به حربه  تهديد به  
اخراج کارگران متوسل شده و در موارد معينی اين  

بعد از تجمعات  .  تهديدات را عملی کرده است 
اعتراضی و مکرر کارگران مخابرات روستايی و  

به اداره کار  "  شسکام "شکايت کارگران از شرکت  
ها کارگر پيشرو در    در اصفهان و خوی و گيالن، ده 

سال، از کار اخراج    ٢٠ تا    ١۵ اين مناطق باسابقه  
ها مورد اعتراض شديد کارگران    اين اخراج .اند   شده 

کارگران در حمايت از رفقای  .  قرارگرفته است 
خود، بازگشت به کار کارگران اخراجی را به  

 . اند   خواست اول خود تبديل نموده 
کارگران مخابرات روستايی در برابر تمام ترفندها  
و موانع و تهديدات هوشيارانه و محکم و استوار  

بيش از سيزده سال مبارزه مستمر  .  اند   ايستاده 
کارگران مخابرات اين واقعيت را به اثبات رسانده  

ها    توان آن   است که با ارعاب و تهديد و اخراج، نمی 
را از ادامه مبارزه بازداشت و از ميدان پيکار  

مبارزه  .  ناگزير عليه وضع موجود خارج ساخت 
های    کارگران در مخابرات برای تحقق خواست 

نکته بسيار  .  شک ادامه خواهد يافت   چندين ساله بی 
مهم اما در شرايط کنونی اين است که تجمعات  

تری را سازمان دهيم و    سراسری بيشتر و گسترده 
تقويت  و گسترش  .  مبارزه خود را تقويت کنيم 

سازی    تجمعات سراسری درگرو تقويت و جوان 
کننده مبارزات و    تشکل مستقل سراسری و هماهنگ 

به ميدان آوردن شمار بيشتری از کارگران  
خصوص به ميدان آوردن شمار هرچه بيشتری از    به 

ما بايد تالش کنيم حمايت  .  ها است   اعضای خانواده 
کارگران و کارکنان رسمی و همچنين کارگران و  
. کارکنان مخابرات شهری را نيز جلب کنيم 

کارگران مخابرات اعم از رسمی يا غيررسمی،  
روستايی يا شهری بايد به حمايت از يکديگر  

توانيم از طريق جلب حمايت    ما همچنين می .برخيزند 
ها ازجمله کارگران برق،    رفقای خود در ساير بخش 

ها و غيره مبارزه خود    ها، نفت و پتروشيمی   نيروگاه 
افزون براين، با اعتصابات چندروزه  .  را تقويت کنيم 

کارهای مخابرات،    سراسری و خواباندن تمام 
تاکتيک تجمعات سراسری را بايد با اعتصابات   

. سراسری تکميل و مسير پيروزی را هموار نمود 
ماند اگر اين مسير هموار    راه زيادی تا پيروز نمی 

 .شود 

٨از صفحه   
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٧درصفحه   

بازنشستگان مخابرات روستايی خواهان افزايش 
سازی و بهبود وضعيت  ها ، همسان مستمری

مستمری بازنشستگان مخابرات .  ها هستند بيمه
ازآنجاکه در تعيين .  روستايی بسيار ناچيز است

گاه  مزد و حقوق اين نيروها زمان اشتغال، هيچ
های واقعی زندگی لحاظ نشده است،  هزينه

ها نيز که بر پايه ميانگين  بنابراين ميزان مستمری
مزد و حقوق دو سال آخر اشتغال محاسبه 

های  وجه کفاف مخارج و هزينه هيچ شود، به می
درحال حاضر نيز کم و کيف .  دهد زندگی را نمی

و وضعيت مستمری بازنشستگان کارگری  
 ١٧.هنوز مشخص نشده است ميزان افزايش آن

فروردين سال جاری دومين نشست برای تعيين و 
افزايش مستمری بازنشستگان کارگری نيز بدون 

تجمعات اعتراضی سراسری .  نتيجه پايان يافت
روزهای يکشنبه بازنشستگان تأمين اجتماعی نيز 

فروردين  ٢١روز يکشنبه .  همچنان ادامه دارد
بازنشستگان تأمين اجتماعی در چندين  ١۴٠١

٨ 

١از صفحه   

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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کرج، قزوين و برخی شهرهای ديگر تجمعات  
 .اعتراضی برپا کردند 

بازنشستگان مخابرات روستايی افزون بر اينکه  
مانند بازنشستگان تأمين اجتماعی و بازنشستگان  

ها و    فرهنگی، خواهان افزايش مستمری 
حال نسبت به وضعيت    سازی هستند، درعين   همسان 
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 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
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