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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٧شهريور ١۴٠١

دروغهای گوبلزی کابينه
ارتجاع و ادعای کاهش
 ١٨درصدی تورم
در اين هفته وزرای کابينه رئيسی با سخنرانیها
و مصاحبههای پیدرپی کوشيدند در قبال
وعدههای کذائی که يک سال پيش به مردم داده
بودند ،مشتی دروغ تحويل بدهند .آنها ادعا کرده
بودند که اقتصاد رشدی  ٨درصدی خواهد داشت.
ميليونها تن مشغول به کار خواهند شد .تا پايان
سال  ١۴٠٠نرخ تورم به  ٢٠در صد میرسد و
سال بعد يعنی سال جاری اين تورم تکرقمی
خواهد شد .فقر مطلق هم قرار بود تا پايان
اسفندماه سال گذشته ريشهکن شود .همچنين قرار
بود اجارهبهای مسکن کاهش يابد و سالی
يکميليون مسکن توليد شود و وعدههای پوشالی
فراوان ديگر.
پاسخ آنها اکنون اين است :همهچيز بهخوبی پيش
رفته است .اوضاع اقتصادی ثبات يافته ،توليد از
رکود خارج شده ،بيکاری کاهشيافته ،و نرخ
تورم شديدا ً پائين آمده است .معاون اول رئيسی
ادعا کرد" :اقتصاد کشور با مشکﻼتی روبرو بود
که تورم  ۵٠ساله ،نا ترازیهای مکرر و مستمر
بودجه ،وضعيت نامناسب بانکها ،کاهش ارزش
پول ملی و وضعيت نامناسب سرمايهگذاری
ازجمله اين مشکﻼت بود .به لطف خداوند و با
تﻼش جدی دولت و همکاری قوای سهگانه
شرايط سخت را پشت سر گذاشتيم و توانستيم از
اين وضعيت عبور کنيم " ".هيچ نگرانی در
خصوص موجودی و ذخاير کاﻻهای اساسی
وجود ندارد و ميزان اقﻼم پراهميت در سبد
خانوار و همچنين قيمت اين اقﻼم در بازار از
ثبات قابل قبولی برخوردار است".
بيکاری و مسکن چه؟ آنهم بر همين منوال.
درصفحه ٢

برگزاری اکسيون در
اعتراض عليه کشتار
مبارزين ده ٔه شصت
در شهر هامبورگ
مقابل سفارت
جمهوری اسﻼمی

سازمان فدائيان )اقليّت(

شماره ٩٨۵

به ياد آن گلهای سرخ فدايی که
در زندانهای جمهوری اسﻼمی سر بدار شدند
شباهنگام ،در آندم که بر جا د ّرهها چون
مردهماران خفتگانند؛
در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو
کوهی دام
گ َرم يادآوری يا نه ،من از يادت نمیکاهم؛
ترا من چشم در راهم،
سال  ۶۵در حياط يکی از بندهای زندان اوين
نشسته بوديم و حسين برای اولين بار اين ترانه را
با صدای زيبایاش برای من و حميد خواند و
گفت "اين را تازه ياد گرفتم" .بعد از گذشت اين
همه سال اين شعر و ترانه همچنان مرا به ياد او
میاندازد و تمام وجودم را عشق فرا میگيرد و
البته از سوی ديگر تنفر و خشم .عشق به رفقای
درصفحه ٣

فساد در فوﻻد مبارکه،
ترجمان فساد ساختاری در خيمه گاه رژيم
درصفحه ١٠

سرهمبندی دوباره رتبهبندی
جزئيات وضعيت رتبهبندی معلمان و ضوابط
اجرای آنکه در مطبوعات رسمی دولتی
اعﻼمشده ،حاکی از آن است که نهفقط ناروشنیها
و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن برطرف
نشده ،بلکه تمام شواهد و همچنين شرط و شروط
و ضوابط اجرای ولو نيمبند آن حاکی از
بیتوجهی به خواست معلمان ،سر دواندن و ايجاد
شکاف و چنددستگی درميان معلمان و درنهايت
سرهمبندی دوباره رتبهبندی است .اجرای کامل
رتبهبندی يکی از خواستهای ثابت و مهم
معلمان است که در تمام تجمعات و اعتصابات
درصفحه ۵

اطﻼعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

در محکوميت فشار سيستماتيک
رژيم بر فعالين جنبش های اجتماعی

درصفحه ٩

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ٧
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از صفحه ١

دروغهای گوبلزی کابينه ارتجاع و
ادعای کاهش  ١٨درصدی تورم
مخبر ادامه داد" :دولت در حوزه اشتغال نيز
تمامی روشهای اشتغالزايی را در دستور کار
خود قرار داده و برای هر يک از اين روشها
منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در
بخش مسکن نيز کارهای خوبی آغازشده است".
سپس نوبت به سخنگوی کابينه رسيد که گوی
سبقت را از ديگر همکاران خود بربايد" :امروز
رشد اقتصادی کشور به حدود پنج درصد رسيده
است و تورم  ۶٠درصدی ،حدود  ۴٢درصد شده
و  ١٨درصد کاهش تورم داشتهايم ".رئيس
سازمان برنامهوبودجه هم از ديگران عقب نماند.
او هم ادعا کرد :کابينه از بحرانهای متعدد مالی
در سال اول عبور کرده است .حجم نقدينگی که
کابينه قبلی مسببش بود" ،در مسير کاهشی قرار
دارد" .فقر مطلق هم چنانچه میدانيم در اسفندماه
سال گذشته ريشهکن شد! .اينها نمونههايی از
افاضات پادوان کابينه ارتجاع در يکسالگی آن و
هفته موسوم به دولت است.
در هيچ کشوری از جهان مقامات دولتی جرئت
نمیکنند که همچون ارتجاع حاکم بر ايران
وعدههای دروغ کذائی به مردم بدهند ،به هيچکس
پاسخگو نباشند و سر آخر هم دروغهای گوبلزی
در مورد پيشرفتها و فتوحات خيالی تحويل
مردم بدهند .اما مردم ايران وقتیکه اين دروغها
را میشنوند ،به ريش ارتجاع میخندند و پاسخ
آنها را در مبارزات خيابانی و شعارهای کوبنده
خود داده و میدهند .اقتصاد و تبعات آن چاه
جمکران و باورهای گروهی آدمهای خرافاتی
نيست که بتوان آنها را فريب داد ،بلکه با زندگی
روزمره ميليونها انسان ،مرگ و زندگی مردم
سروکار دارد و هرکس به وضوح میبيند که نه
حتی ماه به ماه ،بلکه روزبهروز شرايط مادی و
معيشتیاش بدتر و وخيمتر شده است .اين واقعيت
ديگر حتی بر نا آگاهترين مردم پوشيده نيست که
در يک سال گذشته نهفقط اوضاع حتی اندکی
بهبود نيافت بلکه وضع از جميع جهات وخيمتر و
فاجعهبارتر شد .اما بياييم و از ميان اين ادعاهای
پوشالی فقط به يک نمونه آن ،تورم نظری
بيندازيم که گويا بر طبق ادعای ارتجاع ،نرخ
تورم در دوره يکساله کابينه  ١٨درصد کاهش
داشته است!
مرکز آمار که البته هرگز واقعيتهای را آنگونه
که هست منعکس نمیکند ،بلکه به جانبداری از
دولت ،آمار و ارقام قﻼبی انتشار میدهد  ،در
گزارشی که از نرخ تورم در سال  ٩٩ارائه داده
بود ،اعﻼم کرد :نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به
اسفندماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به / ۴
 ٣۶درصد رسيده است.
مرکز آمار همچنين خبر داد که  :نرخ تورم
دوازدهماهه منتهی به اسفندماه  ١۴٠٠که حدود ٨
ماه از تشکيل کابينه رئيسی در آن سال
میگذشت ،برای خانوارهای کشور به ۴١ / ٢

درصد افزايش يافت .پس تا اينجا حتی بر طبق
آمار رسمی خودشان ،نرخ تورم نه کاهش بلکه
افزايش يافت .اما کابينه رئيسی تا پايان دوره
يکسالهاش بر طبق گزارش همين مرکز آمار،
رکورد افزايش نرخ تورم رسمی را شکست .
نرخ تورم نقطهای در تيرماه  ١٤٠١به ۵۴
درصد رسيد ؛ يعنی خانوارهای کشور بهطور
ميانگين  ٥٤درصد بيشتر از تير  ١٤٠٠برای
خريد يک »مجموعه کاﻻها و خدمات يکسان«
هزينه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده »خوراکیها،
آشاميدنیها و دخانيات« نيز به  ٨٦درصد رسيد.
اين افزايش در مردادماه نيز همچنان ادامه داشت.
گزارش مرکز آمار ايران نشان میدهد که نرخ
رسمی تورم در مرداد  ١۴٠١به حدود ۴٢
درصد رسيد .نرخ تورم نقطهای  ۵٢ / ٢درصد
اعﻼم شد ،يعنی خانوارهای کشور بهطور
ميانگين  ۵٢ / ٢درصد بيشتر از مرداد ١٤٠٠
برای خريد مجموعه کاﻻها و خدمات يکسان
هزينه کردند.نرخ تورم نقطهای گروه عمده
»خوراکیها ،آشاميدنیها و دخانيات« نيز / ۴
 ٨٠درصد اعﻼم شد.
اين آمار رسمی بهوضوح نشان میدهد که
برخﻼف ادعای سخنگوی دولت نهتنها از تورم و
نرخ آن چيزی کاسته نشد ،بلکه برعکس
افزودهشد .سخنگوی دولت اما ادعا میکند که در
طول يک سال گذشته "تورم  ۶٠درصدی ،حدود
 ۴٢درصد شده و  ١٨درصد کاهش تورم
داشتهايم ".معلوم نيست که اين شياد نرخ تورم
 ۶٠درصدی را از کجا آورده است .همانگونه
که ديديم مرکز آمار نرخ تورم سال  ٩٩را / ۴
 ٣۶درصد و نرخ تورم سال  ١۴٠٠را ۴١ / ٢
درصد اعﻼم کرده است .نرخ رشد تورم گروه
عمده »خوراکیها ،آشاميدنیها و دخانيات« در
سال  ١٤٠٠برای کل کشور  ٥١٬٥درصد بود و
اکنون در سال  ١۴٠١اين عدد برای تيرماه ٨۶
درصد و در مردادماه  ٨٠ / ۴درصد اعﻼمشده
است .به هرکدام از اين آمارها که نگاه کنيم
برخﻼف ادعای سخنگوی کابينه ارتجاع ،نرخ
تورم نه کاهش بلکه افزايشيافته و اگر تورم را
برحسب نيازهای معيشتی کارگران و زحمتکشان
در نظر بگيريم ،اين نرخ تورم بهطور واقعی
هماکنون به  ٨٠تا  ٩٠درصد رسيده است .اين
فقط از عهده پاسداران شياد حکومت ﷲ و اسﻼم
ناب ﷴی ساخته است که در روز روشن در
مقابل چشمان مردم به آنها دروغی به اين
بزرگی بگويند .تمام ادعاهای ديگر آنها نيز از
همين قماش است.
در واقعيت ،مردم ايران پس از تورم دوران
رفسنجانی ،تورمی نظير آنچه امروز با آن رو به
رو هستند ،نداشتهاند .وقتیکه گفته میشود در
تيرماه يا مردادماه ،هزينه گروه عمده
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»خوراکیها ،آشاميدنیها و دخانيات«  ٨٠يا ٨۶
درصد در مقايسه با ماههای مشابه سال قبل
افزايشيافته است ،برای کارگران دستمزد بگير
که سرمايهداران حتی از افزايش مصوبه رسمی
سال جاری در مورد آنها سرباز زدند و نيز
کارگران و کارمندان دستگاه دولتی که تنها ده
درصد در سال جاری بر دستمزد و حقوق آنها
افزوده شد ،يک فاجعه به تمام معناست .يعنی
فرورفتن به اعماق فقری بیسابقه ،حذف بسياری
از مواد غذائی ضروری از سفره کارگران و
زحمتکشان و مرگ تدريجی و زودرس آنها.
اما چرا تورم در اينيک سال چنين افسار
گسيخت؟ میدانيم که تورم دورقمی همواره جزء
ﻻيتجزای اقتصاد سرمايهداری ايران در تمام
دوران جمهوری اسﻼمی و حتی در دوران رژيم
سلطنتی بوده است .علت اين تورم برمیگردد به
ساختار اقتصادی سرمايهداری ايران ،قدرت
جذب محدود سرمايه در بخش مولد ،نقش
درآمدهای نفتی و نوسانات آن ،وجود يک دستگاه
دولتی انگل چند ميليونی با هزينههای کﻼن ،نبود
معادل کاﻻيی برای پولی که مدام به جريان
میافتد ،انتشار پياپی پول کاغذی بدون آنکه
معادلی در توليد داشته باشد ،توزيع بخشی از
درآمد نفت از کانال زد و بندهای بوروکراسی
دولت استبدادی ميان سرمايهداران و به جريان
افتادن اين پولها در تجارت و بورسبازی و
رشد مداوم نقدينگی در ابعادی حيرتآور و
سرانجام کاهش پياپی ارزش ﷼ و همراه با آن
رشد نرخ تورم .اما آنچه در طول يک سال دوره
زمامداری کابينه رئيسی رخ داد و عامل تشديد
اين تورم شد ،تﻼش جمهوری اسﻼمی برای
مقابله با بحران و ورشکستگی مالی دولت از
طريق انداختن بار تمام هزينه آن بر دوش
تودههای زحمتکش مردم بود .آنگونه که اخيراً
وزير نفت گفت :کسری بودجه دولت در ابتدای
کار کابينه رئيسی ۴۶٠ ،هزار ميليارد تومان
بود .کابينه و مجلس ارتجاع دست به يکی کردند
تا بخشی از اين مبلغ را از طريق گسترش دامنه
سياست اقتصادی نئوليبرال ،آزادسازی قيمتها و
حذف ارز ترجيحی تأمين کنند .حذف ارز
ترجيحی ﻻاقل رقمی حدود  ٢٧٠هزار ميليارد
تومان عايد دولت کرد .اما حذف اين ارز از
کاﻻهای اساسی ،منجر به افزايش  ٣٠٠تا ۴٠٠
درصدی بهای آنها شد .مسئله به همينجا خاتمه
نيافت .بﻼفاصله تأثيرات زنجيرهای بر تمام
کاﻻها و خدمات موردنياز روزمره مردم بر جای
گذاشت و بهای آنها را نيز بين  ۵٠تا صد درصد
افزايش داد .در همين حال ،رژيم برای تأمين
بخش ديگری از کسری بودجه ،مقادير کﻼنی نيز
از بانکها قرض گرفت که آنهم مستقيم و
غيرمستقيم منجر به چاپ و به جريان افتادن
اسکناسهای بیپشتوانه و کاهش بيشتر ارزش
﷼ گرديد.
در ارديبهشتماه امسال بود که همتی ،رئيس
پيشين بانک مرکزی نوشت » :رکورد تاريخی!
سال١۴٠٠چاپ پول در دولت سيزدهم ١۴٢
هزار ميليارد تومان شد )عليرغم ادعای تسويه
درصفحه ۶

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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از صفحه ١

به ياد آن گلهای سرخ فدايی که در زندانهای جمهوری اسﻼمی سر بدار شدند
رفتهام و تنفر و خشم از کسانی که او و
بیشمارانی مانند او را به دار آويختند .ما مانديم
که بجنگيم .ما مانديم که از خشم و تنفر ما آتشی
بپا شود ،خشم و تنفری که امروز ميليونها انسان
در کشور آن را در وجودشان حس میکنند.
حسين مﻼ طالقانی يک فدايی بود ،فدايیوار
زيست و فدايیوار در تابستان  ۶٧سر به دار شد،
همچون ديگر گلهای سرخ فدايی که لب فرو
بستند ،کابل و قپونی را تحقير کردند ،سلولها را
پشت سر گذاشتند و با سری افراشته چشم بر هم
نهادند .آنها همه قهرمانان ما بودند و هستند،
قهرمانانی واقعی و نه خيالی .قهرمانانی که با هم
زندگی کرديم ،با هم بزرگ شديم ،با هم رشد
کرديم ،عاشق شديم و عاشق مانديم .او تنها يکی
از آن همه گلهای سرخ فدايی بود .گلهای
سرخی که نمیتوان و نبايد يادشان را فراموش
کرد و ما همچنان چشم در راه هستيم.

و هنوزم قصه بر ياد است
وين سخن آويزهی لب:
"که میافروزد؟ که میسوزد؟
چه کسی اين قصه را در دل میاندوزد؟"
در شب سرد زمستانی
کوره خورشيد هم ،چون کورهی گرم چراغ من
نمیسوزد
آنها که بلندترين قلههای انسانيت را با ايمانی
خللناپذير فتح کردند ،در پيمودن اين راه ترديد
نکردند ،حتا به قيمت جانشان ،چرا که باور
داشتن به سبزی زندگی ،باور داشتن به
سوسياليسم و باور داشتن به آزادی.
سعيد سلطانپور يکی از همان گلهای سرخ
فدايی بود ،يکی از آن گلهای عاشق که رژيم
جنايتکار جمهوری اسﻼمی با وحشيانهترين
شکنجهها سعی کرد او را بشکند ،با اين اميد
واهی که شايد بتواند او را به تلويزيون بياورد تا
عليه خود ،عليه سازماناش سخن بگويد .اما
سرايندهی "جهان کمونيست" و "آفتابکاران
جنگل" ،کارگردان و نويسنده "عباسآقا کارگر
ايران ناسيونال" ،خود شد "جهان کمونيست"
ديگری.

»جهان« شکنجه شکن
»جهان« شکست ناپذير
»جهان« کمونيست
با دو قفل بسته خون
در شکنجه گاه
قفلی در دهان
قفلی در چشم
دستبند جمهوری بر دست
چکمه جمهوری بر سينه
مشت جمهوری
در فک های خونين "جهان"
کليد کهنۀ کلت
در کام
کليد کهنه تفنگ
بر پلک
گلولهای در دهان

گلولهای در چشم
در سردخانه پزشک قانونی
سند جنايت جمهوری
در تکههای يخ.
و اينگونه زندگی و مرگ سعيد به جاودانهترين
اثر او تبديل شد.
نعمت باشخور معلم ٢۵ساله بندرعباس ،يکی
ديگر از آن سروهای ايستاده بود که کابلها و
شکنجهگران را تحقير کرد ،طوری که يکی از
زندانبانان در برابر زندانيان از او به عنوان
"کمونيست کبير" نام برد که "هر چه شکنجهاش
کرديم ،هر چه کابل زديم ،لب باز نکرد" .نعمت
را میگويم همان که به دستور مصطفی پور
ﷴی وزير کابينه حسن روحانی ،برای عبرت
ديگران در يکی از ميدانهای شهر جسدش را
آويختند .نعمت آموزگار کودکان بندرعباس،
فدايیوار ايستاد و فدايیوار رفت .مرگ او
همچون زندگیاش برای ما بازماندگان درس و
"عبرتیست" از پايداری و ارادهای خللناپذير.

پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردنیست
منصور اسکندری يکی ديگر از همان گلهای
سرخ فدايیست که در زندان سربدار شد .منصور
هم کابل و شکنجهگران حکومت پادشاهی را
تحقير کرد و هم کابل و شکنجهگران حکومت
دينی را .در سال  ۶٠و قبل از دستگيری به يکی
از نيروهای تحت مسئوليتاش گفته بود" :ما
رفتنی هستيم و شما بايد پرچم سرخ فدايی را
برافراشته نگاه داريد" .يکبار که سيانورش را
همراه نداشت ،مورد انتقاد رفقایاش قرار گرفت
که با همان سادگی و شور رفيقانهی هميشگیاش
پاسخ داد" :رفقا مطمئن باشيد که من مقاومت
میکنم" و همين طور هم شد .پزشکی که در
زندانهای شاه ،براساس وظيفهی پزشکیاش
ﻻجوردی جﻼد را هم معالجه کرد ولی در
زندانهای جمهوری اسﻼمی در حضور و با
فرمان همان ﻻجوردی جﻼد ،منصور را به
شديدترين شکلی شکنجه کردند تا او را بشکنند.
او همان ماهی سياه کوچولو بود که راهی
پرخطر را آگاهانه انتخاب کرد ،راهی که
پاياناش میتوانست به مرگ زودهنگاماش منتهی
گردد" .مرگ خيلی آسان میتواند اﻻن به سراغ
من بيايد ،اما من تا میتوانم زندگی کنم نبايد به
پيشواز مرگ بروم .البته اگر يک وقتی ناچار با
مرگ روبرو شدم که میشوم مهم نيست .مهم اين
است که زندگی يا مرگ من چه اثری در زندگی
ديگران داشته باشد" .و اين گونه منصور به خيل
رفقای جانفشانده و تمامی مبارزان آزادی و
سوسياليسم پيوست ،همچون رفقايی که در
حکومت پادشاهی جان فشانده بودند و هم چون
رفقايی که در حکومت دينی جان فشاندند.

نگاه کن
چه فروتنانه بر درگا ِه نجابت به خاک میشکند
رخسارهيی که توفاناش

مسخ نيارست کرد.
چه فروتنانه بر آستانهی تو به خاک میافتد
آن که در کمرگا ِه دريا
دست حلقه توانست کرد.
نگاه کن
چه بزرگوارانه در پای تو سر نهاد
آن که مرگش ميﻼ ِد پُرهياهای هزار شهزاده بود.
سوزان نيکزاد يکی ديگر از همان گلهای سرخ
فدايیست که قهرمانانه ،در سياهچالهای
جمهوری اسﻼمی سر بدار شد .سوزان فدايیوار
زيست و فدايیوار رفت .رفيقی که با او دستگير
شده بود دربارهی سوزان نوشت" :يک زندانی را
با برانکارد دستی آوردند و در کنار من
خواباندند ،پاهايش که از زير پتو بيرون بود
باندپيچی و خونی بود ،دستانش ،پيشانی و سر و
صورتش! و بر باندپيچی روی بينیاش هنوز
خون تازه بود ،سوزان بود! از زير پتو دستش را
گرفتم ،به زور لبخند کوچکی زد ،با حالتی که به
نظر میرسيد به سختی حرف میزند پرسيد:
"تويی ...؟!" پچ پچ کنان گفتم" :آره ،آروم ،اينا
اينجان!" با صدای بلندتری گفت" :نتونستند
چيزی از من در بيارند! نگفتم ،نتونستند"!
سوزان در مدت کوتاهی که در زندان بود با
روحيهای باﻻ و تعرضی با بازجوها و زندانبانان
برخورد میکرد ،بهگونهای که شجاعتاش
همبندیهایاش را تحتتاثير قرار میداد .سوزان
که پرستار بود در داخل بند نيز با مهربانی تمام
از زخمیها مراقبت میکرد .روزی که نام اين
گل سرخ عاشق را برای اعدام از بلندگو خواندند،
همگی را در آغوش گرفت و بوسيد و با قامتی
استوار و قلبی سوزان به پيشباز مرگ رفت.

قسم خوردم بر تو من ای عشق
که جان بازم در رهت ای عشق
نيارزد جان در رهی واﻻ
که ناچيز است هديهای عشق
ترانه سرودی که سوزان بسيار دوستاش
میداشت و باﻻخره در راه آن عشق ،جان فشاند.
نفيسه ناصری ،همان نسترن پرشور و عاشق که
بعد از ضربات سال  ۶٠و به خون خفتن بسياری
از کادرهای سازمان ،فداکارانه و يا بهتر بگوييم
فدايیوار با تﻼشی خستگیناپذير نقشی پُر رنگ
در سازماندهی کميته کارگری سازمان داشت،
يکی ديگر از آن گلهای سرخ فدايیست که
شکنجههای وحشيانه را به جان خريد ،لب فرو
بست و سربدار شد .او هنگام دستگيری از
سيانور استفاده کرد اما مزدوران رژيم به سرعت
با شستشوی معده و رساندناش به بيمارستان او
را زنده نگاه داشتند تا در زير شکنجه به اسرار
نسترن پی برند .اما قامت بلند نسترن ما ،نسترن
فدايی بسيار بلندتر از شکنجه و قپانی بود ،بسيار
بلندتر.
حکايت آن است که رفيق و همرزم او ،زهرا
بهکيش نيز سرنوشتی مشابه نسترن داشت،
اشرف سازمان ما را میگويم سازمانده برجسته
درصفحه ۴
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به ياد آن گلهای سرخ فدايی که در زندانهای جمهوری اسﻼمی سر بدار شدند
کميته محﻼت سازمان ،همسر رفيق فدايی
سيامک اسديان ،و خواهر رفقای فدايی کاظم،
محسن  ،ﷴعلی و زنده ياد محمود بهکيش .همان
اشرف صادق و بیپروايی که رفقای همرزماش
شيفتهی او بودند .حکايت آن است که او نيز پس
از استفاده از سيانور توسط مزدوران رژيم زنده
نگاه داشته شد ،تا اينکه در زير شکنجه به خيل
گلهای سرخ عاشق و جانفشان پيوست.

من فکر می کنم
هرگز نبوده قلب من
اين گونه گرم و سرخ
احساس می کنم
در بدترين دقايق اين شام مرگ زای
چندين هزار چشمه خورشيد
در دلم
می جوشد از يقين
احساس می کنم
در هر کنار و گوشه اين شوره زار ياس
چندين هزار جنگل شاداب
ناگهان
می رويد از زمين
اکبر مسلمخانی و علی اشترانی دو گل سرخ
عاشق بودند که تنها  ٨ماه پس از دستگيری در
فروردين سال  ۶٢سربدار شدند .اکبر کارگر
کفاش بود و علی دبير رياضيات .علی با اکبر که
به دليل تنگدستی و فقر نتوانسته بود
تحصيﻼتاش را ادامه دهد ،آثار مارکسيستی را
مطالعه میکرد و در صورت لزوم توضيح
میداد .دو رفيق ،دو همرزم ،دو گل سرخ فدايی
که همراه با ديگر رفقایشان در يک روز بهاری
سربدار شدند و داغ و درفش روزهای بازجويی
را در قامت سروی ايستاده طی کردند .موقعی که
نام اکبر را برای رفتن به جوخه اعدام خواندند،
اکبر کاپشنی پوشيد و گفت" :موقع اعدام
نمیخواهم اگر سرد بود بلرزم و آنها فکر کنند
ترسيدهام".
يکی از ترانههای مورد عﻼقه اکبر ترانه
"طوفان" با صدای مرضيه بود.
می روم و می َب َر َمت به کام توفان
تا که يکسان بُگذرد آب از سر ما
می ِسپ َُرم دست تو را به دست هجران
تا که با هم تيره گردد اختر ما...
نسرين و شهﻼ کعبی دو گل سرخ فدايی بودند که
در زندانهای کردستان کوتاه مدتی پس از
دستگيری در بیدادگاهی که خلخالی جﻼد "حاکم
شرع" آن بود به اعدام محکوم شده و اينگونه به
خيل جانفشاندگان فدايی پيوستند .جرمشان ،جرم
دو خواهر ،دو پرستار ،دو گل سرخ عاشق،
مداوای مجروحان بود .وقتی که اين دو گل سرخ
فدايی را به جوخه اعدام برده بودند .نسرين
خواهر جوانتر خواست که چشماش را نبندند ،اما
شهﻼ گفت" :چشم من را ببنديد" .مزدوری که
چشم شهﻼ را میبست به طعنه گفت" :بس تو
ترسيدهای" که شهﻼ جواب داد" :نه نمیخواهم
مرگ خواهرم را ببينم" .اين جا بود که نسرين هم
خواست تا چشماش را ببندند.

بايد که دوست بداريم ياران

بايد که چون خزر بخروشيم
فريادهای ما اگر چه رسا نيست
بايد يکی شود
بايد تپيدن هر قلب اينک سرود
بايد سرخی هر خون اينک پرچم
بايد که قلب ما
سرود و پرچم ما باشد

و هم بندياناش در  ٧شهريور با سری افراشته
خاورانی شد؛ همانطور که پيش از او ،برادرش
عبدالرضا نصيری و دهها تن ديگر از اقواماش
که در مبارزه با حکومت پادشاهی و اسﻼمی
خونشان آذين بخش پرچم سرخ سازمان شده
بود ،با سری افراشته به خيل جانفشاندگان فدايی
پيوسته بودند.

قاسم سيدباقری يکی ديگر از همان گلهای سرخ
عاشق است که در زندان حکومت اسﻼمی
همچون زندان پادشاهی ،فدايیوار ايستاد و لب
باز نکرد .قاسم رفيقی خستگیناپذير بود که پس
از انشعاب بزرگ سال  ۵٩به دليل کمبود کادر
سازمانی مسئوليتهای بسياری را يک تنه بر
دوش کشيد ،فدايی وار زيست و فدايیوار سربدار
شد .رفيقی خوشطبع و در عينحال سختکوش،
يک فدايی که در شهريور  ۶٠دستگير و تنها در
کمتر از يک ماه پس از شکنجههايی تا سرحد
مرگ ،به جوخهی اعدام سپرده شد.

من اين ُگل را میشناسم
رها کنيد مرا ،رها کنيد شانه و بازويم
رها کنيد مرا تا ببينم
من اين ُگل را میشناسم
من با اين ُگ ِل سرخ در قهوه خانهها نشستهام
من به اين ُگ ِل سرخ درميدان راهآهن سﻼم دادهام
آ……..ی
من اين ُگل را میشناسم

نازلی سخن نگفت؛
چو خورشيد
از تيرهگی برآمد و در خون نشست و رفت
نازلی سخن نگفت
نازلی ستاره بود
يک دم در اين ظﻼم درخشيد و جست و رفت...
نازلی سخن نگفت
نازلی بنفشه بود
ُگل داد و
مژده داد" :زمستان شکست"
و
رفت...
نبی جديدی ،همان گل سرخ عاشق که در زير
شکنجه ،در اثر بیشمار کابلهايی که در
شکنجهگاههای اسﻼمی بر پاهای او فرود آمده
بودند ،انگشتان هر دو پایاش را از دست داده
بود .برای همين هم ناخنهای پایاش به صورت
عمودی رشد میکردند و نبی نمیتوانست حتا
دمپايی معمولی را بپوشد .او برای آن که بتواند
دمپايی به پا کند ،میبايست قسمت باﻻی دمپايی
را مقداری کوتاه کند .نبی آبان  ۶١دستگير شد و
در اول ماه مه سال  ۶٢در برابر جوخههای آتش
مزدوران سرمايه قرار گرفت .روزی که او را
برای اعدام میبردند ،به هم اتاقیهایاش گفت:
"چه خوب که در چنين روزی اعدام میشوم".

و من آن روز را انتظار ميکشم
حتا روزی
که ديگر
نباشم
حميدرضا نصيری رفيقی موقر ،آرام ،متين و
استوار و صد البته بسيار دوست داشتنی .حميد
در تمام سالهای زندان به آرمانهای فدايی،
سوسياليسم و آزادی ،عميقا وفادار ماند و حتا در
زندان نيز از مبارزه برای آرمانهايش لحظهای
باز نايستاد ،از اتاقهای شکنجه تا  ٧شهريور
سال  ۶٧که در زندان گوهردشت سربدار شد.
حميد آن گل سرخ عاشق ،آن فدايی محبوب رفقا

درست  ٣۴سال پيش در چنين روزهايی ،در
تابستان گلگون  ،۶٧طناب دار بر گردن زيبای
بسياری از آن گلهای سرخ عاشق انداخته شد و
چشمهای درخشانشان برای هميشه بسته شد .آن
گلهای سرخ فدايی به رغم عشق به زندگی،
راهی را به ناگزير برگزيدند که پيش از آن
بیشمار فداييان ديگر در دو حکومت جنايتکار
سرمايهداری ،حکومت پادشاهی و حکومت دينی
برگزيده بودند .گلهای سرخ عاشقی که در
خاورانهای ايران آرميدند .خاورانهای هميشه
زنده.

دستهايم را در باغچه میکارم
سبز خواهم شد ،ميدانم ،ميدانم ،ميدانم
محسن رجبزاده ،اسدﷲ پنجهشاهی ،هاشم عادل
مشهدیسری ،همايون آزادی ،کيوان مصطفوی،
جهانبخش سرخوش ،کيومرث منصوری ،مجيد
ايوانی ،ﷴرضا حاجیخانی ،منصور توسلی،
غﻼم خوشنام ،مجيد ولی ،جهانگير نوری،
عليرضا صمدزاده ،ماشاﷲ ﷴ حسينی ،بهزاد
عمرانی ،مسعود باختری ،محمود قاضی ،نبی
عباسی و ،...نام بردن از آنها چقدر سخت است،
هر کدام از اين نامها با خود هزاران سخن ناگفته
دارد .همهی آنها که به زندگی عشق
میورزيدند ،به آرمانهایشان ،به رفقایشان ،به
پدران و مادرانشان ،به همسران و کودکانشان،
به آزادی و سوسياليسم .آن گلهای سرخ عاشق
که برای هميشه قلبسرخشان از تپش باز ايستاد
اما هزاران خاطره از مقاومت و مبارزه از خود
برجای گذاشتند ،خاطراتی که هزاران انگيزه
برای ادامه راهشان برای ما به يادگار ماند.
ما زنده به آنيم که آرام نگيريم
موجيم که آسودگی ما عدم ماست
پی نوشت:
در متن از اشعار نيما يوشيج ،احمد شاملو ،سعيد
سلطانپور ،فروغ فرخزاد ،خسرو گلسرخی و
صائب تبريزی بهره برده شده است.
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سرهمبندی دوباره رتبهبندی
چند سال اخير آنها تکرار شده است .افزايش
حقوق در قالب رتبهبندی کارکنان دولت بر اساس
تبصره  ١ماده  ۶۵قانون مديريت خدمات
کشوری  ،از سال  ٨۶برای اکثر سازمانها و
نهادهای دولتی به مرحله اجرا درآمده است .اما
دولت از اجرای آن برای معلمان سرباز زده و
اين موضوع نزديک به  ١۵سال به تعويق افتاده
است.
مبارزات و تجمعات اعتراضی و خيابانی
چندسالهی معلمان برای اجرای اين خواست ،تا
مدتها با بیاعتنايی و بیمحلی کامل دولت
همراه بود تا اينکه گسترش اعتراضات و
اعتصابات سراسری معلمان ،دولت و مجلس را
از بیاعتنايی درآورد.مجلس درصدد تصويب
ﻻيحه برآمد و دولت وعده داد پس از تصويب
ﻻيحه ،از اول فروردين  ١۴٠٠آن را اجرا کند.
مجلس و کابينه اما بارها موضوع را به تأخير
انداختند ،وقتکشی کردند تا اينکه سرانجام در
آذر سال  ١۴٠٠موضوع رتبهبندی به شکل
بسيار ناقصی در مجلس ارتجاع به تصويب
رسيد که معلمان آگاه ،مصوبه مجلس را
بهدرستی "سرهمبندی رتبهبندی" و "خدعه
بندی" نام نهادند .از پی آن موضوع تعيين و

تأمين بودجه برای اجرای آن به ميان کشيده
شد.نخست قرار بود مبلغ  ۶٠هزار ميليارد تومان
به آن اختصاص داده شود.بعد اين رقم به ٢۵
هزار ميليارد و درنهايت به  ١٢ / ۵هزار
ميليارد تومان کاهش يافت.زمان اجرا نيز که اول
فروردين  ١۴٠٠بود به اول مهر  ١۴٠٠منتقل
شد .سرانجام با نامه رئيسی رئيس کابينه به
قاليباف رئيس مجلس در  ٢٣بهمن  ١۴٠٠مبنی
بر عدم پيشبينی منابع در بودجه برای اجرای
رتبهبندی،تير خﻼص شليک شد و کل ماجرا
منتفی و به سال  ١۴٠١موکول شد آنهم بدون
آنکه منبع مالی مشخص و بودجه کافی برای
اجرای آن تعيين و تأمينشده باشد!
وعدهها و بازیهای تکراری در مجلس و
ابهامات نحوه اجرای رتبهبندی در سال ١۴٠١
نيز ادامه يافت.اين بار اما اعتصابها و تجمعات
سراسری معلمان بازهم گسترش بيشتری يافت.
تجمع معلمان در روز کارگر )يازده ارديبهشت(،
حمايت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی

فرهنگيان از کارگران و اتحاد ميدانی با
کارگرانی که در سالهای اخير پرچم اعتراض
عليه وضع موجود و طرح مطالبات سياسی و
صنفی را هرسال در اول ماه مه) روز کارگر( به
اهتزاز درآوردهاند ،زنگ خطر بزرگی را برای
دولت حاکم به صدا درآورد .احضار و بازداشت
و سرکوب خشونتبار معلمان و کارگران،
مرزهای پيشين را درهم نورديد.صدها معلم در
سراسر کشور به مراکز امنيتی و سرکوب
احضار شده و مورد تهديد و بازجويی قرار
گرفتند .دهها تن از اعضای تشکلهای مستقل
معلمان بازداشت و زندانی شدند.پروندهسازی و
سناريوی ساختگی وزارت اطﻼعات و اعمال
شکنجه برای اعتراف گيری اجباری عليه فعاﻻن
سنديکای کارگران شرکت واحد و تشکلهای
صنفی و مستقل معلمان به اجرا درآمد.
انتقامجويی از سنديکای کارگران شرکت واحد و
تشکلهای مستقل و جنبش اعتراضی و متشکل
معلمان که طی سالهای اخير تمام فضای سياسی
جامعه و ساير جنبشهای اعتراضی را تحت
تأثير خود قرار داده بود ادامه يافته است.ارتجاع
حاکم تصور میکرد با سرکوب خشن و گسترده
و سناريوسازی دستگاه اطﻼعاتی خود میتواند
برای هميشه جنبش اعتراضی و متشکل معلمان
را قلعوقمع کند و بساط تشکلهای مستقل آنان را
برچيند.درست بر بستر همين شرايط بود که
بازیهای تکراری کابينه و مجلس در مورد
رتبهبندی معلمان به مرحله نهايی رسيد و کوه
موش زاييد.
اجرای قانون نظام رتبهبندی دستپخت مجلس
ارتجاع مشروط به چنان شرايطی است که در
عمل بخش وسيعی از معلمان از شمول آن خارج
میشوند و همين رتبهبندی نيمبند نيز در مورد
آنها اجرا نمیشود.پيچيدگیها بهقدری زياد و
گوناگون و معيارها چنان مبهم و
غيرقابلاندازهگيری است که ارزيابی عمﻼً حالت
سليقهای به خود گرفته است .درعينحال همين
ابهامات و شرايط و معيارهای پيچيده و ناروشن
چنان تنظيمشدهاند که هيچ معلمی متوجه نشود
سرانجام ،سرنوشت اين خواست قانونی که
بهناحق  ١۵سال به تعويق افتاده است چه خواهد
شد.مطابق اين قانون ،معلمان با توجه به سوابق و
عملکردشان در  ۵گروه ردهبندیشدهاند و با توجه
به امتيازاتی که در رتبهبندیها کسب کنند،
مشمول افزايش حقوق میشوند.مطابق اين طرح،
گروههای بزرگی از معلمان خارج از اين ۵
گروه هستند و اساسا ً مشمول رتبهبندی نمیشوند.
از آن جمله؛ فرهنگيانی که مأمور به خدمت
هستند" ،نزديک به  ١٠٠هزار معلمی که بيش از
 ١٠سال سابقهدارند و نيروهای جوان و علمی و
درحال فعاليت در آموزشوپرورش هستند"،بيش
از  ٨٠هزار معلم که با عنوان "مهر آفرين"
مشخصشدهاند ،معلمانی که در نهضت

زنده باد سوسياليسم

سوادآموزی بوده و به استخدام آموزشوپرورش
درآمدهاند و برخی ديگر از معلمان ،جملگی از
شمول اين قانون خارجشدهاند.
شرايط و معيارها اما برای آن گروه از معلمانی
که مشمول اين رتبهبندی نيمبند میشوند نيز
چنانکه اشاره شد بهقدر کافی پيچيده و مبهم است.
دربندهای مختلف اين قانون که مشتمل بر  ٩ماده
و  ٨تبصره است ،اجرای رتبهبندی ازجمله به
ارسال مدارک تحصيلی ،گواهینامه ضمن
خدمت ،برگه تشويقی و داشتن تحقيق و کتاب و
مقاله و ترجمه و غيره مشروط شده است.درواقع
معلمانی مشمول رتبهبندی نيمبند وزارت
آموزشوپرورش میشوند که اين مدارک را تهيه
و به آموزشوپرورش ارسال کنند .افزون براين
در قانون فوق تصريحشده است معلمانی مشمول
اين قانون میشوند که "شايستگی" داشته باشند و
اين شايستگی درواقع دربرگيرندهی "شايستگی
عمومی" "،شايستگی تخصصی" و "شايستگی
حرفهای" است .و در زير همين تيتر شايستگی،
مجموعهای از صفات و ويژگیهای شخصيتی
فرد ،شامل "باورها ،نگرشها ،اعتقادات و رفتار
مبتنی بر نظام ارزشی ،فرهنگی و اخﻼقی جامعه
اسﻼمی"" ،دانش ،مهارت ،نگرش ،بينش،
خﻼقيت ،نوآوری ،پايبندی به ارزشهای اسﻼمی
و انقﻼب اسﻼمی" و يک دوجين شرط و شروط
ديگر رديف شده و درنهايت معلمان بر اساس
شايستگیهای عمومی ،تخصصی و حرفهای در
رتبهبندی پنجگانه؛ آموزش يار معلم ،مربی معلم،
استاديار معلم ،دانشيار معلم و استاد معلم قرار
میگيرند .تازه بعدازآنکه معلم از اين هفتخوان
گذشت و دريکی از گروههای پنجگانه قرار
گرفت بايد بداند که اين به معنای پايان ماجرا
نيست .چراکه در ماده  ٨اين قانون بهصراحت
قيدشده است معلمانی که اين مراحل را طی
کردهاند هر سه سال يکبار مورد ارزيابی مجدد
قرار میگيرند و ممکن است به رتبه پايينتر
تنزل يابند و دو بار تنزل ،موجب خروج از رسته
آموزشی و فرهنگی میشود.
موضوع سرهمبندی رتبهبندی چنان آشکار و
موانع اجرای طرح نيمبند رتبهبندی چنان عيان و
فراوان است و بهقولمعروف آش آنقدر شور
شده است که حتی برخی نمايندگان مجلس
ارتجاع نيز صدايشان درآمده است.جبار کوچکی
نژاد نماينده رشت و حسين حق وردی عضو
درصفحه ۶
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سرهمبندی دوباره رتبهبندی
کميسيون آموزش و فناوری مجلس ،نسبت به
حذف بدون دليل گروههای بزرگی از معلمان از
"چرخه رتبهبندی" انتقاد نمودهاند و ﷴرضا
صباغيان بافقی ،عضو کميسيون شوراهای
مجلس نيز ضمن انتقاد از محرومسازی گروه
زيادی از معلمان از شمول رتبهبندی بهصراحت
عنوان نمود که " قانون رتبهبندی معلمان سليقهای
اجرا میشود".
وزارت آموزشوپرورش با اين شيوه رتبهبندی،
عمﻼً موضوع رتبهبندی معلمان را بار ديگر
سرهمبندی کرده است.نهفقط صدها هزار معلم را
از شمول همين طرح نيمبند رتبهبندی خارج
ساخته است ،بلکه رتبهبندی معلمان مشمول اين
قانون را نيز به هزار و يک ضابطه و شرط و
شروط ازجمله ارسال مدارک و مستندات
گوناگون منوط کرده است .اين روزها بارگذاری
مستندات ﻻزم برای کسب رتبههای پنجگانه
آغازشده است .مدارکی که به بيان کانون صنفی
معلمان ايران)تهران( " در پروندههای پرسنلی
معلمان ازجمله فرم  ۵٠٢ثبت و ضبط بوده و
عموما ً هرساله حکمهای کارگزينی بر اساس
آنها صادر میشوند".و در دسترس
آموزشوپرورش بوده و هست .افزون براين
همهی فرهنگيان میدانند قانون مديريت خدمات
کشوری که بعد از تصويب در اکثر سازمانها و
نهادهای دولتی به اجرا درآمد ،نه شرط و
شروطی داشت و نه ضوابط مندرآوردی امروز
درکاربود و معلوم نيست چرا اکنون بايد چنين
ضوابط و شرط و شروطی را در مورد معلمان
به اجرا گذاشت.البته يک نکته کامﻼً روشن است.
نکته اين است که دولت  -و وزارت
آموزشوپرورش آن -در عين آنکه به خاطر
مبارزات همبسته و متشکل و سراسری معلمان و
تشکلهای مستقل آنها تن به عقبنشينی نسبی
داده است ،اما در همان حال نسبت به پيگيری و
ايستادگی  ،يکپارچگی  ،مبارزهجويی و

سازمانيافتگی معلمان و اعتراضات متشکل آنها
بسيار خشمگين است .عﻼوه بر بازداشت و
زندان و پروندهسازی و شکنجه و سناريوسازی،
سعی میکند با اذيت و آزار و ايجاد دستاندازها
و موانع گوناگون ،از معلمان انتقامجويی
کند.شواهد موجود نشان میدهند وقتکشی و
طفرهروی دولت از اجرای رتبهبندی کامل
معلمان به اشکال ديگری ادامه دارد.
معلمان زحمتکش و مبارز و تشکلهای مستقل
آنها به تجربه ،نسبت به فريبکاریها و
خدعههای کابينه و مجلس و کل حکومت ،شناخت
و آگاهی بيشتری به دست آوردهاند .معلمان به
خاطر میآورند که پيش از مبارزات و تجمعات
وسيع و گسترده و اعتصابات سراسری ،نه در
کابينه و نه در مجلس ارتجاع هيچ بحثی از
رتبهبندی معلمان نبود.اگر کابينه روحانی و بعد
کابينه رئيسی يا مجلس و شورای نگهبان در
مورد اين خواست معلمان ولو بهقصد فريب،
وعدههايی میدهند يا گامهايی عقب مینشينند و
دست به اقدامات نيمبندی میزنند ،اين فقط و فقط
به خاطر مبارزات مستمر و اعتراضات خيابانی
و تجمعات باشکوه و گسترده و سراسری معلمان
است .بنابراين بايد اين مبارزات را پی گرفت و
تشديد کرد .مادام که تعدادی از اعضای شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان کشور
دربند و زندان اسيرند ،بايد اعضای ديگری را از
ميان بهترين و مبارزترين اعضای تشکلهای
صنفی انتخاب و جايگزين اعضای زندانی کرد.
بايد خﻸ ناشی از غيبت اين مبارزان را پُر و
شورای هماهنگی را تقويت کرد و تجمعات و
اعتراضات خيابانی و گسترده سراسری را از
سر گرفت.آغاز سال تحصيلی جديد نزديک است.
با اعتصاب و تعطيل کﻼسهای درس میتوان
دور جديدی از مبارزه را استارت زد و دولت و
وزارت آموزشوپرورش را به عقبنشينیهای
بيشتری وادار کرد.
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دروغهای گوبلزی کابينه ارتجاع و
ادعای کاهش  ١٨درصدی تورم
تنخواه دولت( و شايسته کسب عنوان فوق سلطان
چاپ پول گرديد«.
هيچگاه حجم پول در گردش بهاندازه امروز نبوده
است .يکی از ادعاهای بیاساس پادوهای
خامنهای در اين چند روز اين بود که نقدينگی را
مهار کردهاند و رشد نقدينگی منفی شده است.
سخنگوی کابينه در اين رابطه گفت :طی هشت
سال منتهی به شهريور  ١۴٠٠حجم نقدينگی در
کشور هشت برابر شد يعنی از  ۴۶٠هزار
ميليارد تومان به بيش از چهار هزار هزار
ميليارد تومان رسيد .اما بعد چه شد؟
به گزارش تجارت نيوز "طبق آمار بانک
مرکزی ،دولت ابراهيم رئيسی ،سکان اداره
کشور را با نقدينگی سه هزار و ٧٠۵هزار
ميليارد تومان در پايان خردادماه  ١۴٠٠در دست
گرفته است .نقدينگی در يک سال پسازآن با
رشد ٣٧٫٨درصدی همراه شده و به پنج هزار و
١٠۴هزار ميليارد تومان رسيده است ".اين مبلغ
تا تيرماه  ١۴٠١به  ۵٢۵٠هزار ميليارد تومان
رسيد .يعنی کابينه ارتجاع حدود  ۴٠درصد حجم
نقدينگی هشت ساله را در طول يک سال توليد
کرد .روشن است که با اين حجم عظيم نقدينگی و
اسکناسهای چاپشده بیارزش ،تورم بايد
رکورد تمام تورمهای کابينههای پيش از رئيسی
را شکسته باشد.
کابينه ارتجاع در همان حال از طريق افزايش
عوارض گمرکی و مالياتها تﻼش کرد بخش
ديگری از افﻼس و ورشکستگی مالی خود را
جبران کرد که آنهم عامل ديگری برای افزايش
بهای کاﻻها گرديد .بنابراين اگر اوضاع بر همين
منوال پيش رود ،همانگونه که تعدادی از
اقتصاددانهای خود رژيم در نامه سرگشادهای
پيشبينی کردهاند ،اين احتمال هست که نرخ تورم
تا پايان سال جاری حتی سهرقمی شود.
جمهوری اسﻼمی که اکنون نه فقط با بحرانهای
اقتصادی و مالی ،بلکه با بحرانهای متعدد در
عرصههای اجتماعی و سياسی نيز مواجه است،
تمام اميد خود را به احيای برجام و افزايش
درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن
بسته است ،اما اين نيز چاره ساز حل بحرانهای
ژرف موجود نيست .درآمدهای کﻼن نفتی
سالهای گذشته نيز نتوانست رژيم را از مخمصه
بحرانهای ﻻينحل نجات دهد.
اقتصاد سرمايهداری ايران نه راه گريزی از
تورمهای دورقمی خواهد داشت و نه غلبه بر
رکود .تجربه  ۴٣سال دوران موجوديت
جمهوری اسﻼمی بهوضوح اين واقعيت را در
بحران مستمر رکود -تورمی اين سالها نشان
داده است .راه عﻼجی بر اين بحران و عواقب
فاجعهبار آن برای تودههای زحمتکش مردم
ايران ،جز سرنگونی نظم سرمايهداری حاکم از
طريق يک انقﻼب اجتماعی کارگری وجود
ندارد .مادام که اين تحول رخ ندهد ،کارگران و
زحمتکشان از تبعات وحشتناک بحران اقتصادی
رکود -تورمی نجات نخواهند يافت و روز به
روز شرايط معيشتی آنها وخيمتر و فاجعهبارتر
خواهد شد.

 ٧شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨۵

٧7

اطﻼعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

در محکوميت فشار سيستماتيک
رژيم بر فعالين جنبش های اجتماعی
ماشين سرکوب جمهوری اسﻼمی کم اثر تر از هميشه در جريان است .رژيم در مقابله با روند رو به گسترش اعتصابات کارگری و جنبش
های اعتراضی که موجوديت رژيم را به مخاطره انداخته اند ،از تشديد سرکوب ،هم به عنوان سياست و تاکتيکی به منظور جلوگيری از
استمرار و پيوستگی اين مبارزات و هم به عنوان استراتژی تضمين بقای رژيم استفاده می کند و اين سياست را در دور اخير با سناريوسازی
های رنگ باخته و موجی از احضار و دستگيری فعالين کارگری ،فرهنگی ،دانشجويی و ديگر فعالين اجتماعی پيش برده است.
در ماه های اخير ،دستگاه سرکوب رژيم صدها تن از معلمان مبارز و ديگر فعاﻻن جنبش کارگری ،جنبش زنان و دانشجويی و ديگر فعاﻻن
جنبش های اجتماعی را بازداشت و روانه زندان کرده است .تعدادی از معلمان و فعاﻻن کارگری شناخته شده هنوز در بازداشت به سر می
برند .رسول بداقی ،مسعود نيکخواه ،جعفر ابراهيمی و ﷴ حبيبی از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران و رضا
شهابی و حسن سعيدی از اعضای شناخته شده سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنين سپيده قُليان ،کيوان
مهتدی ،ريحانه انصاری نژاد و واله زمانی و ...از فعاﻻن کارگری ،ياشار و کاوه داراشفا از فعالين دانشجويی ،ناهيد شقاقی ،اکرم نصيريان،
مريم ﷴی و اسرين درکاله از فعاﻻن حقوق زنان و در شهرهای کردستان هم تعدادی از فعالين سياسی و اجتماعی احضار و يا به زندان
محکوم شده اند.
رژيم در ادامه اين سياست در روزهای اخير در حاليکه اسکندر لطفی ،آنيشا اسدالهی ،شعبان ﷴی و مسعود نيک خواه و ...را با وثيقه های
سنگين آزاد کرد ،همزمان ليﻼ حسين زاده فعال چپ جنبش دانشجويی را به شيوه ای وحشيانه دوباره دستگير و ابتدا به زندان اوين و سپس به
زندان اطﻼعات شيراز منتقل کرد و اين درحالی بود که او قبﻼ به دليل ابتﻼ به بيماری خودايمنی که در دوران حبس پيشين به آن مبتﻼ شده بود
به گواهی پزشکی قانونی عدم تحمل کيفر گرفته و آزاد شده بود.
اينها تنها نمونه هائی از بگير و به بندهای رژيم در ماه های اخير بوده است .به اين ليست می توان نام ده ها نفر را از نقاط مختلف ايران
اضافه نمود که نشان می دهد چرا رژيم برای پيش برد اين استراتژی و سياست سرکوبگرانه برجسته ترين مهره جنايتکارخود در کشتار دهه
شصت يعنی رئيسی را در رأس قوه مجريه قرار داده است.
اما استراتژی سرکوب رژيم توان جلوگيری از موج اعتصابات کارگران ،اعتراضات سراسری معلمان ،مبارزات مستمر بازنشستگان و ساير
جنبش های اعتراضی در نقاط مختلف ايران را ندارد و رژيم را در بکار گيری ابزار سرکوب دست به عصا کرده است .استمرار اعتراضات
و اعتصابات ،بيانگر اين واقعيت است که پتانسيل و نيروی زمين گير کردن و در هم شکستن ماشين سرکوب رژيم جمهوری اسﻼمی وجود
دارد .فقر و فﻼکت اقتصادی به مرز غير قابل تحملی رسيده و راهی برای عقب نشينی برای کارگران و توده های فرودست جامعه باقی نمانده
است.
در اين شرايط متحول فعالين کارگری ،پيشروان جنبشهای اجتماعی و نيروهای چپ و کمونيست تﻼش می کنند از درون اين جنبشها و با
اتکا به قدرت جنبش کارگران و زحمتکشان ،مبارزه برعليه استثمار و ستم و سرکوب را افزايش داده و راه را برای سرنگونی انقﻼبی رژيم
سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ،شکلگيری دولت کارگری و شورايی و برقراری آزادی و برابری هموار کنند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ،فشار بر فعالين جنبش های اجتماعی را محکوم و همه آزادیخواهان را به دفاع از
دستگيرشدگان فرامیخواند .برای آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی بپا خيزيم .هيچ کس را نبايد به خاطراظهار عقيده و فعاليت سياسی اش
به زندان انداخت .آزادی عقيده و آزادی در فعاليت سياسی حق بی چون و چرای هر فرد در جامعه است.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی!
زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!
 ٣شهريور  ١۴٠١برابر با  ٢۵اوت ٢٠٢٢
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری ايران-حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان
فدائيان )اقليت( و هسته اقليت

 ٧شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨۵
از صفحه ١٠

فساد در فوﻻد مبارکه،
ترجمان فساد ساختاری در خيمه گاه رژيم
اختﻼس  ٩٢هزار ميليارد تومانی در مجتمع
فوﻻد مبارکه اصفهان از جمله جديدترين
مورد نمايش نوک قله کوه فساد در جمهوری
اسﻼمی است .فساد بزرگی که در گزارش
مجلس از آن صرفا به عنوان "تخلف" ياد
شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،مجلس شورای
اسﻼمی پس از سه سال تحقيق و تفحص،
سرانجام روز سه شنبه  ٢۵مرداد  ١۴٠١با
 ١۶٨رای موافق ١٣ ،رای مخالف و  ۴رای
ممتنع از مجموع  ٢١٢نماينده حاضر در
صحن علنی با ارجاع گزارش تحقيق و
تفحص از فوﻻد مبارکه اصفهان به قوه
قضائيه موافقت کرد .گزارشی که ابتدا با
واکنش مثبت ابراهيم رئيسی مبنی بر محاکمه
همه "متخلفان" اين پرونده مواجه شد ،اما
وقتی سر و صدای اين بی آبرويی نظام در
رسانه ها باﻻ گرفت ،از موضع خود عقب
نشينی کرد و به تاسی از خامنه ای و اعﻼم
اينکه نظام از هرگونه فساد سيستماتيک بدور
است ،محاکمه افشاکنندگان اين سند را به قوه
قضائيه توصيه کرد.
دزدی و فساد و رانت خواری های صورت
گرفته در مجتمع فوﻻد مبارکه اصفهان نه
اولين مورد از فساد نهادينه شده در جمهوری
اسﻼمی است و نه آخرين آن خواهد بود.
آنچه فساد فوﻻد مبارکه را از ديگر موارد
پيشين متمايز کرده است ،همانا ميزان باﻻی
رقم دزدی و اختﻼس ،و سهم بری نهادهای
وابسته به خامنه ای از اين رانت خواری
بزرگ است.
بر اساس گزارش کميسيون تحقيق و تفحص
مجلس ارتجاع که با بيش از  ٣هزار سند و
تشکيل  ١٢٠٠پرونده در صحن علنی مجلس
رونمايی شد ،يک بار ديگر بی آبرويی و
فساد ساختاری و سازمان يافته در مجموعه
نهادهای حکومتی از پشت پرده کتمان و
پنهان کاری جمهوری اسﻼمی به سطح
رسانه ها کشيده شد و بار ديگر عمق فساد
حاکم بر کل رژيم تبهکار حاکم بر ايران در
معرض ديد توده های مردم قرار گرفت.
دزدی ،رانت خواری و فسادی که اين بار
فقط مرتبط به يک شخص يا يک گروه معين
نبود ،بلکه دست کم رد پای مجموعه ای از
نهادهای دولتی و حکومتی وابسته به خامنه
ای نيز در اين فساد کﻼن  ٩٢هزار ميليارد
تومانی آشکار شد.

مجتمع فوﻻد مبارکه اصفهان ،اگرچه به
ظاهر يک مجتمع خصوصی است ،اما ساز
و کار اين مجتمع بزرگ صنعتی به جهت
مديريتی صددرصد دولتی است و مديرعامل
و تمامی مديران اصلی آن دست کم طی سال
های گذشته جملگی از طرف دولت منصوب
و تعيين و تکليف شده اند.
اين مجتمع صنعتی ،با بيش از ٢٨٠٠تامين
کننده و بيش از هزار مشتری بزرگ و ايجاد
بيش از  ٣۵٠هزار شغل مستقيم و غير
مستقيم ،سهمی  ۵درصدی در توليد ناخالص
داخلی بخش صنعت کشور دارد .روشن
است شرکتی با چنين حجمی از توليد و
سرمايه گذاری های کﻼن همواره محل نزاع
جناح های حکومتی برای تسلط بر اين
مجتمع بزرگ صنعتی بوده است .فوﻻد
مبارکه با چنين ويژگی های منحصر به فرد،
برای مديران دولتی و نهادهای حکومتی
همواره مانند درخت پر ثمری بوده است که
به يمن فساد ساختاری حاکم بر جمهوری
اسﻼمی ،هر يک از جناح های حکومت با
دزدی و اختﻼس از اين خوان نعمت بهره
برده اند.
از اين رو ،علت رونمايی فساد  ٩٢هزار
ميليارد تومانی فوﻻد مبارکه را بايد به
حساب نزاع درونی جناح های حاکميت
گذاشت که در اين بازه زمانی رقابت برای
حذف رقيب و تسلط بر اين خوان نعمت
شتاب گرفته است .اگرچه هدف اوليه مجلس
ارتجاع در رونمايی از اين فساد چندين و
چند ساله ،تصفيه حساب با دولت قبلی بوده
است ،اما در عمل بار ديگر ،فساد ساختاری
نظام در معرض ديد عموم قرار گرفت.
فسادی بزرگ که منجر به رسوايی و بر
آبرويی کل نظام شد .تا جاييکه خبرگزاری
فارس  -وابسته به سپاه پاسداران  -ضمن
اعتراف قطره ای به وجود فساد ساختاری
در جمهوری اسﻼمی نوشت" :به طور قطع
وجود ساختار دولتی در ساختار سهامداری
اين شرکت و دست باز دولت در انتخاب
مديران اين مجموعه ها ،مهمترين گلوگاه
ايجاد فساد است".
قرار گرفتن نام عظيميان ،مدير عامل دولتی
اين مجتمع صنعتی در راس اين فساد ٩٢
هراز ميليارد تومانی و ذکر اسامی مجموعه
ای از نهادهای حکومتی که مستقيم و غير
مستقيم از اين اختﻼس و رانت خواری
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بزرگ سهمی برده اند ،جملگی تاييدی بر
گسترش فساد در ارکان حکومت و کشيده
شدن آن به خيمه گاه خامنه ای است.
"توزيع  ۵۴هزار ميليارد تومان رانت در
طی سال های  ٩٧تا  ٩٩که منجر به تضييع
حقوق مشتريان نهايی و سهامداران گريد،
شناسايی هزار ميليارد سود از بازارگردانی
فوﻻد ،درست در زمانی که کل بورس
ريزشی بود ،اخذ  ١۴٧ميليارد تومان از پول
فوﻻد برای تاسيس يک شرکت هواپيمايی
شخصی ،خريد خودروهای خارجی ،تخلف
 ٧هزار ميليارد تومانی در حوزه بورس و
سرمايه گذاری ،پرداخت  ۴١٧ميليون تومان
به افراد تاثيرگذار در انتشار توييتر برای
آنچه "جوسازی عليه تحقيق و تفحص
مجلس" خوانده شد ،پرداخت ماهانه ۶٠
ميليون تومان به مشاورانی که در استان
ديگری غير از اصفهان سکونت داشتند و
خدماتی ارايه نمی دادند و نيز پرداخت
نجومی بيش از صد ميليون تومان ماهيانه به
بعضی مديران اين مجتمع که منجر به
اختﻼف زياد دريافتی بين کارکنان شرکت و
همچنين بين کارمندان فوﻻد مبارکه با ساير
اقشار جامعه گرديده است" ،از جمله
مواردی از "تخلفات" مجتمع فوﻻد مبارکه
است که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس
به آن اشاره شده است .برای نمونه ،طبق
مصوبه هيات مديره در سال های  ٩٨ ،٩٧و
 ،٩٩حقوق ماهانه عظيميان ،مديرعامل
فوﻻد مبارکه می بايست به ترتيب ،9.١٨
 6.٢٣و  ٣٠ميليون تومان می بود ،اما
محاسبات نشان می دهد دريافتی وی در هر
ماه حدود  ٨۵ميليون تومان بوده است.
با اين همه ،آنچه اين اختﻼس و رانت
خواری جديد را در افکار عمومی برجسته
کرد ،ابتدا رقم باﻻی فساد فوﻻد مبارکه در
مقايسه با موارد پيشين بود و سپس واريز
شدن مبالغ هنگفتی از اين دزدی و فساد و
رانت خواری در وجه موسسات دينی و
نهادهای وابسته به خامنه ای است .پرداخت
يک ميليارد و  ۴۴٠ميليون تومان در وجه
دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه،
 ٩۵٠ميليون تومان در وجه حوزه علميه و
پرداخت  ٢/ ۵ميليارد تومان به اداره
اطﻼعات اصفهان و نيز پرداخت  ٢٢ميليارد
تومان به صدا و سيما بدون هيچ قراردادی
جهت سرپوش گذاشتن بر اين فساد و رانت
خواری ،از جمله مواردی هستند که در
گزارش فوق به آن اشاره شده است.
همانطور که گفته شد ،دزدی و فساد و رانت
خواری در جمهوری اسﻼمی است مسئله

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت

درصفحه ٩
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فساد در فوﻻد مبارکه،
ترجمان فساد ساختاری
در خيمه گاه رژيم
ديروز و امروز نيست و اين پديده ريشه در
ساختار فاسد نظام سياسی حاکم بر ايران
دارد .اختﻼس های از اين دست ،ابتدا در
سال  ١٣٧١با رقم  ١٢٣ميليارد تومانی
پرونده اختﻼس فاضل خداداد و محسن رفيق
دوست از پرده برون افتاد و اکنون به رقم
 ٩٢هزار ميليارد تومانی مجتمع فوﻻد
مبارکه اصفهان رسيده است .فسادی
ساختاری که ديرگاهی است تمام تار و پود
نظام را فرا گرفته و هر بار هم که يکی از
اين فسادها رسانه ای می شوند ،خامنه ای با
وقاحت تمام بر "پاکدست بودن" نهادهای
حکومتی تاکيد کرده و خواستار "پايين
کشيدن فتيله" افشاگری در مورد اينگونه
فسادهای حکومتی شده است.
افشای نمونه هايی از دزدی و فس اد و ران ت
خواری های رايج در جمهوری اس ﻼم ی ک ه
دست کم طی همين يک دهه گذشته در رسانه
ها بازتاب عمومی يافته اند ،جملگ ی ت اي ي دی
ب ر رون د ص ع ودی ارق ام فس اد و ران ت
خواری ،و سير رو به گسترش آن در ه ي ات
حاکمه ايران است.
اختﻼس  ٣هزار ميلي ارد ت وم ان ی م ه آف ري د
خسروی و محمود خاوری رئيس ک ل ب ان ک
م ل ی اي ران)ت ابس ت ان  (١٣٩٠ک ه م ح م ود
خاوری در پ اي ان ه م ي ن س ال ب ه ص ورت
قانونی از کشور خارج شد و اکنون در کانادا
مشغول خوشگذرانی اس ت ،ول ی م ه آف ري د
خسروی اعدام ش د .افش ای پ رون ده "ام ﻼک
نجومی" قاليباف در شهرداری ت ه ران )س ال
 (٩٧يک نمونه ديگر است که به رغ م ه م ه
شواهد و اسناد موجود در مورد اين اخ ت ﻼس
و دزدی کﻼن ،ارتقا مقام يافت و اک ن ون ب ر
صن دل ی ري اس ت م ج ل س ارت ج اع اس ﻼم ی
نشسته است .افشای اختﻼس و رشوه خواری
چند هزار ميليارد تومانی اک ب ر ط ب ری)س ال
 (٩٨از فس اد ح اک م ب ر ق وه قض ائ ي ه پ رده
پرداری ک رد .کس ی ک ه ب ه م دت  ٢٠س ال
معاون اول اقتصادی قوه قضائيه بود ،اما ب ر
بستر فس اد س اخ ت اری ح اک م ب ر ج م ه وری
اسﻼمی طی  ٢٠سال با مصونيت قضايی ب ه
اخ ت ﻼس و رش وه خ واری خ ود ادام ه داد.
افشای نوار ص وت ی م رب وط ب ه اخ ت ﻼس ٨
ميليارد تومانی بني اد ت ع اون س پ اه پ اس داران
)بهمن ماه  ،(١۴٠٠که دراي ن ن وار ص وت ی
ﷴ علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاس داران
و صادق ذوالقدرنيا ،معاون سابق اقتصادی و
س ازن دگ ی س پ اه پ اس داران در م ورد دس ت
داشتن قاسم سليمانی در اين اخ ت ﻼس ب زرگ
صحبت کرده اند ،گنداب فساد نهادينه شده در

برگزاری اکسيون در اعتراض عليه کشتار مبارزين
ده ٔه شصت در شهر هامبورگ
مقابل سفارت جمهوری اسﻼمی
روز شنبه برابر با  ٢٧ماه آگوست اکسيون به فراخوان شورای فعالين سوسياليست و
آزاديخواه هامبورگ ،حزب کمونيست ايران حوزه هامبورگ و فعالين سازمان فدائيان
)اقليت( -هامبورگ در اعتراض عليه کشتار مبارزين دههٔ شصت در شهر هامبورگ
مقابل سفارت جمهوری اسﻼمی برگزار شد.
در اين آکسيون رفقای مائوئيست آلمان و تعدادی از سوسياليستهای مستقل هامبورگ
نيز حضور داشتند .رفقا با خواندن بيانيههای حزبی و تشکيﻼتی خود ضمن صحبت
کردن از چرايی کشتار مبارزين ده ٔه شصت ،سرکوب ادامهدار تمام اين سالها و
مبارزه بیامان تودهها که هماکنون هم ادامه دارد بر شکست خوردن سياستهای
سرکوب جمهوری اسﻼمی تأکيد کردند.
و درنهايت اين آکسيون با سردادن شعارهايی عليه جمهوری اسﻼمی و حمايت از
زندانيان سياسی و با پخش سرودهای انقﻼبی به پايان رسيد.

شنبه پنجم شهريور ١۴٠١

سپاه پاسداران را آشکار کرد .اختﻼس ه اي ی
که با گذشت زمان مدام بزرگ و ب زرگ ت ر
شده اند و اکنون به رق م  ٩٢ه زار م ي ل ي ارد
تومان در م ج ت م ع ف وﻻد م ب ارک ه اص ف ه ان
رسيده است.
پوشيده نيست ،ماجرای دزدی و اختﻼس و
فساد در جمهوری اسﻼمی ،بويژه در درون
نهادهای حکومتی ،مسئله ديروز و امروز
نيست و هرگز هم پايان نخواهد يافت .فساد
در جمهوری اسﻼمی امری ساختاری و
نهادينه شده است .در اين ميان اما آن دسته
از نهادهای حکومتی که زير نظر خامنه ای
قرار دارند ،از آنجا که از هرگونه کنترل و

بازرسی حتی توسط همان مجلس ارتجاع
اسﻼمی هم معاف شده اند ،طبيعتا بيش از
نهادهای ديگر به فساد و دزدی و اختﻼس
آلوده اند .فساد ساختاری که با موجوديت
نظام جمهوری اسﻼمی گره خورده است و با
بودن اين نظام هرگز پايانی برای آن متصور
نيست .لذا ،پايان دادن به اين همه دزدی و
فساد و اختﻼس ،و جلوگيری از غارت و
چپاول ثروت و منابع عظيم کشور توسط
مشتی دزد و فاسد و تبهکار جز از طريق
سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی و
استقرار حاکميت شورايی کارگران و
زحمتکشان ممکن نيست.
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فساد در فوﻻد مبارکه،
ترجمان فساد ساختاری در خيمه گاه رژيم
جمهوری اسﻼمی از جمله رژيم های نادری
است که در سرکوب و کشتار ،و مفاسد
سياسی ،اقتصادی و اجتماعی سرآمد همه
نظام های جهان است .در سرکوب ،مقام اول
را دارد .در اعدام ،باﻻترين تعداد را به نام
خود ثبت کرده است .در کشتارهای خيابانی،
از تمامی کشورهای جهان پيشی گرفته است.
در مقام دزدی و اختﻼس و فساد ،هيچ
رژيمی به گِردش نمی رسد .در يک کﻼم،
همه آن فساد و کشتار و پلشتی هايی را که
نظام های جهان همه با هم دارند ،جمهوری

ب رای ارتب اط ب ا س ازمان ف دائيان )اقلي ت(
نامههای خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

اسﻼمی يکجا دارد.
از ميان مجموعه ده ها پلشتی جمهوری
اسﻼمی ،يکی هم فساد سياسی – اقتصادی
است که ديرگاهی است تمام تار و پود رژيم
را فرا گرفته است .فسادی ناعﻼج و
ساختاری که هر چند وقت يکبار به دليل
رقابت های رانت خواران رنگارنگ
حکومتی گوشه ای از نوک قله اين کوه فساد
آشکار و رسانه ای می شود .گزارش ٣٠٠
صفحه ای مجلس ارتجاع اسﻼمی در مورد
درصفحه ٨

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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