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اعتراضات اخیر توده های مردم در قزااقتزتزا  

که در پی حذف تقف های قیزمزت  زر تزوخزت 

 وتا  و پروپا  رخ داد، شرایط تیاتی را در 

ای  کشور و محتمال در کشورهای مزازاور در 

منطقه  شدت  ی ثز زات کزرده اتزتن ایز  نزو  

توخت که در  ی  مردم  دلیل هاینۀ پزایزیز     

معروف گشزتزه  زا ”  توخِت ااده  رای فقرا“  ه 

افاایش قیمت  یش اا دو  را ر،  شدت پیزامزدی 

معکوس داشته اتتن ایز  اعزتزراضزات کزه در 

مدت اما  کمی گتترده و  ه دیگر نقاط کشور 

 ترعت  تط پیدا کرده  ر مت  یک نارضایزتزی 

وتیعتری که ریشه در فتاد دولتی، نزا زرا زری 

در مدها و معضالت اقتصزادی کزه عزمزومزا  زا 

اپیدمی کزرونزا تشزدیزد شزده انزد دارد در حزال 

دولت توکانزف را  زطزور   حاضر ث ات تیاتی

 .ادی متشنج کرده اتت

طغیا  توده های قااقتتا   ی گما   رای مردم 

اتت که  دن ال  اال  رد   ۸۹ایرا  یاد ور   ا  

قیمت  نای ،  تش خشم توده های تزتزمزدیزده را 

 نچنا  شعله ور کرد که امواج    هنوا هم در 

 .فضای تیاتی ایرا  در خیا اتت

تنها نوک یک کوه عظیزم  ۸۹همانطور که   ا  

یخی  ود که محصول چندی  دهه فتاد و دادی 

و اززنززایززت رالیززم اتزالمززی اتززت، خشززم مززردم 

قااقتتا  هم ریشه در مزعزضزالت فزراتزری اا 

افاایش قیزمزت  زنزایز  دارد کزه در امزانزهزای 

مززخززتززلززلززی در شززکززل اعززتززراضززات خززیززا ززانززی، 

اعتصزا زات و اازتزمزاعزات تزوده ای کزمزا زیزش 

 .گتترده، خود را نشا  داده اتت

اا تقوط اتزحزاد ازمزاهزیزر شزوروی تزی تزال 

مززیززگززذرد ولززی تتززلززط رالیززم نززظززر ززایززف  ززر 

تیاتتهای قدرت حاکمه همچزنزا  ادامزه داشزتزه 

اتت و اکنو  ای  ان ش تزوده ای اراده کزرده 

اتت که کنترل دراا مدت و مطلقۀ نزظزر زایزف 

را  رای همیشه  ه تاریخ  تزپزاردن اگزرچزه در 

، نظر ایف)اا اعضای تا ق دفزتزر ۹۱۰۸تال 

تیاتی شوروی( که در ای  تی تال در مزقزام 

 ۹۱۰۸رهزز ززری قززااقتززتززا   ززوده و در تززال 

ما ور  ه اتتعلزا شزد ولزی در  زاور تزوده هزا 

 عنوا  قدرت واقعی پشِت پرده تلقی شده اتتن 

نلوذ او در تیاتتهای دولت توکایف، او را  زه 

تم ل ترکوب و نا را ری کشور تز زدیزل کزرده 

اتتن و  ا ایزنزکزه تزه تزال اا قزدرت گزیزری 

توکایف میگذرد،  اادی احااب و فزعزالزیزتزهزای 

تیاتی هنوا در محزدود  تزنزهزا حزاب رتزمزی 

نزیزا اگزرچزه ایزنزکزه ایز   کشور دور میاند و 

اعتراضات کنونی ظاهرا  ا مطال ات و انگزیزاه 

های اقتصادی اوج گرفته اتت ولزی تزرکزوب 

مخاللی  و فقدا  دمکراتی در اامزعزه، امزیزنزه 

تاا خواتته های تزیزاتزی ای شزده اتزت کزه 

را  ا تهدیدات   رالیم نظر ایف و دولت توکایف

 .ادی رو رو کرده اتت

 

 زمینه های بحران اقتصادی

مطا ق داده های  انک اهانی، ترانۀ ناخالز  

چزیزای در  ۹۱۹۱داخلی قزااقتزتزا  در تزال 

دالر  زر ورد شزده کزه کزمزتزر اا  ۸۱۱۱حدود 

 ززوده  هززاار دالر ۰۱کززه تززلززریزز ززا  ۹۱۰۲تززال

اتتن  انک اهانی، رشد اقتزصزادی قزااقتزتزا  

درصد پیش  زیزنزی  ۲٫۵را فقط  ۹۱۹۰در تال 

کرده و در تالهای پیشِ رو هم،  هنز   تزیزار 

کندی را در ای  ارت اط احتمال میدهدن تزوصزیزۀ 

 زانزک اززهزانزی  ززه قزااقتزتززا  تزقزویززت رقزا ززت 

اقتزصزادی و مزحزدود کزردِ  نزقزش شزرکزتزهزای 

 ارگ دولتی در اقزتزصزاد اتزت تزا  زتزوانزد  زا 

نا را ری های ااتماعی مقا له کند و قادر  اشزد 

فضای اقتصادی  یشتری را در کشزور فزراهزم 

کند، که دولت توکانف در تامی  ای  مقتضایزات 

ناتوا  مانده و اوضا  راکد اقتصادی را  غرنج 

 .تر اا پیش  ا  حرا  موااه کرده اتت

قااقتتا  اگرچه اا لزحزاظ در مزد تزرانزه در  

موقعیت  هتری نت ت  ه  قیۀ کشورهای  تیزای 

مرکای قرار دارد ولی نیمی اا امعیت     زه 

اوامع روتزتزایزی و اکزثزرا در حزاشزیزه، و  زا 

دتترتی  تیار اندک  ه خدمات عمومی تزعزلزق 

دارد که  یش اا یک میلیو  نزلزر اا ازمزعزیزت 

میلیونی    ایر خط فقر انزدگزی مزیزکزنزنزدن  ۰۸

ای  در حالیتت که در مِد  زه ازارت رفزتزه اا 

منا ع ط یزعزی   ، اقزلزیزت مزعزدودی را  تزیزار 

 .ثروتمند کرده اتت

درصززدی  ۸اقززتززصززاد ایزز  کشززور  ززا تززورمززی 

رو روتت که ترعت    اا پزنزج تزال پزیزش 

شدت  یشتری  خزود گزرفزتزه اتزت  نزچزنزانزکزه، 

 انک مرکای  ا نگرانی  ه وخامت رواافاو  

درصد افاایش داده  ۸٫۵۵  ، نرخ  هره را  ه 

 .اتت

ای  اوضا   حرانی اقتصاد  ا حضور دو تزال 

پندومی کرونزا، فشزار  زیزشزتزری را  زر طز زقزۀ 

کارگر و اقشزار فزقزیزر ازامزعزه وارد کزرده و 

شکاف ط قاتی هرچه  زیزشزتزری را  زه هزمزراه 
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 ورده اتتن ولی در مقا ل، تعلل دولت توکایف 

-در اقززدام  ززه هززرگززونززه اصززالحززات تززیززاتززی

اقتصادی در اهت کمک  ه اقشار  تیب پذیزر، 

عمال ناکامی و ناکار مدی خزود را  زه نزمزایزش 

گذاشته اتت که نتیاه اش هم، همی  قزیزامزهزای 

 .توده ای اتت که شاهد  نیم

 

 در دفاع از جنبشهای کارگری

مززردم اززرب قززااقتززتززا  کززه پززیززشززقززراول ایزز  

اعتراضات  وده اند اا تا قۀ م ارااتی پیشتری 

 رخوردارندن اعتصا ات کارگرا  نلت در تال 

 ا حمالت پلیس و پاکتاای کمز  هزای  ۹۱۰۰

 نها  ه خشونت کشیده شدن اکنو  ای  کارگزرا  

و اقشار دیگر احمتکش  ا مطال ات و خواتتزه 

های خود در اهت  ه ودی شرایط اندگی شا  

 ار دیگر  پا خاتته انزد ولزی خشزمزگزیز  تزر و 

مصمم تر اا قز زلن تزرخزوردگزی در تزعزقزیزب 

اشکزال متزالزمزت  مزیزا و مزدنزی  زرای طزر  

خززواتززتززه هززای ااززتززمززاعززی، نززه اطززاعززت و 

ترتپردگی امعی،  لکه اکثرا عصیا  و تمزرد 

 .عمومی را  دن ال داشته اتت

ط عا قا ل درک اتت که چرا توده هزای مزردم 

در  لززمززاتززی  ززخززود حززق خززواهززنززد داد کززه  ززه 

فززروشززگززاهززهززا،  ززانززکززهززا و تززوپززرمززارکززتززهززای 

شزهززرهززایشززا  یززورش  زز ززرنزنززد وقززتزیززکززه دولززت 

خواتته های مردم را ایر واقع  ینانه ارایا زی 

 .کرده و فرما  قتل  نا  را صادر میکند

اقتصادی دولزت فزاتزد اتزت و -تاختار تیاتی

همانند خاندانهای هاار فامزیزلزی  یزت   هزا و 

تردارهای رالیم اتالمی، نپوتزیزتزم)خزویشزاونزد 

را  ززه   ززاای(، انززحززصززاِر ارگززانززهززای قززدرت 

نادیکا  و اقوام نظر ایف و تزوکزایزف تزپزرده 

اتت و امکانی  رای راه گشایی اا ای   زحزرا  

و عملی شد   زخزشزی اا مزطزالز زات مزردم در 

چارچوب ایز  مزنزاتز زات ازیزر مزمزکز   زنزظزر 

زت  میرتدن حتی اتتعلزای دولزت و اخزراج تتزمت

  یش،شخ  دوِم پلیس امزنزیزتزی )کزه خزواهزر 

 رادرااد  نظر زایزف اتزت( تزوتزط تزوکزایزف، 

 رای الب اعتماد مردم و امزیزد  زه اصزال  و 

 ه ودی اوضا  کزاری اا پزیزش نز زرده اتزتن 

هززمززچززو  گززرگززی اخززمززی و پشززت  ززه دیززوار، 

توکایف هم مانند همزپزالزگزی هزایزش در ایزرا ، 

ا انی اا ا ا  گلوله و کشتزار و خزلزه کزرد  

صدای مردم نداردن ث ات تیاتی  ا هزر  زهزایزی 

 اید  رقرار شود و  رگرداند  هرچه تزریزعزتزر 

ث ات تیاتزی  زه کشزور  زرای قزدرت حزاکزمزه 

 تیار حیاتی اتتن چرا کزه تضزمزیزِ   تزودگزی 

خاطِر ترمایه گذارا  ار ی، کزه مزنزافزع قزا زل 

تواهی در میدانهای نلت و گاا انی قااقتتزا  

 .دارند، در گرو    قرار گرفته اتت

واقعیت امر ای  اتت که قااقتتا  همچو  هزر 

کشور  حرا  اد  دیگزری، وارد دوره ای اا 

تحوالت تیاتی شده اتت که  ااتاِب پیامدهزای 

    ا نقش  فرینِی تزوده هزای در صزحزنزه رقزم 

اکززنزو  کززه  ززا دهزهززا کشززتزه و  خزورده اتززتن 

هاارا  مارو  و  ااداشتی و اعالم وضعزیزت 

اضطراری و  ویاله حضور نزیزروهزای روتزی 

در کشور، ای  موج نا رامی محتمال تشدید شده 

و و مطال ات تیاتی  ا ا عاد  یشتری در مقا زل 

توده ها قرار خواهد گرفتن قزیزام تزوده ای در 

ایزز  کشززور نززه رخززدادی اتززلززاقززی،  ززلززکززه  ززا 

تیاتتهای ترکو گرانه و عدم تحمزل هزرگزونزه 

انتقادی اا توی مزخزالزلزیز  در طزی تزی تزال 

 .گذشته، پدیده ای کامال قا ل انتظار  وده اتت

همانطور که در هر خیاش توده ای، اقشزار و 

گروه های مختلف  ا انگیاه ها و منافع ط قاتزی 

شزا  حضززور پززیززدا کزرده و در    مشززارکززت 

میکنند، اریانهای ارتااعی و ضدانزقزال زی هزم 

فزززرصزززِت تزززاامزززانزززدهزززی، صزززف  رایزززی و 

عضوگیری خواهند یافت، و اعتزراضزات تزوده 

های قااقتتا  هم اا ای  قاعده متتثنی نزیزتزتن 

حضور ناتیونالیتتها و فاشیتتهای اتالمیتت، 

دتته اات اینوفو یک، و هزمزیزنزطزور احزااب 

اپوایتیو   ورالوایی هم در تالشند که اا ایز  

مززوقززعززیززت اتززتززلززاده کززرده و تززمززت و تززوی 

اعتراضات توده ها را  توی اهزداف خزود خزم 

کنزنزدن اعزتزراضزات تزوده ای اگزر ایزر پزرچزم 

م اراات و مطال ات کزارگزرا  و تزاامزانزهزای 

کارگری نرونزد شزرایزط را  زرای مصزادره و 

انحراف ای  اعتراضات توتط ای  ازریزانزهزای 

ارتااعی متاعد خواهند کردن  نچه کزه مزا هزم 

اکنو  در قااقتتا  شاهد  نیم  زی تزردیزد ازلزوه 

اا  حرا  اهانی یک تزیزتزتزم راکزد  ای دیگر 

اتتن ایز   زحزرا  هزمزانزنزد دیزگزر  زحزرانزهزای 

ترمایه داری در اقصاء نقاط اها  گذشتزه ای 

چندی  تاله دارد که  تزیزار فزراتزر اا گزرانزی 

 نای  اتتن ای  ان ش  ا اعتراض  ه  یکاری، 

گرانی، و کم ود  ب  شامیدنی  ااا گشتزه ولزی 

ناگایر و در نزتزیزازۀ ایز  خشزونزت عزریزا  و 

محض ناگایر خود را  زا مزطزالز زات و اهزداف 

تیاتی متحول خواهد تزاخزتن هزم اکزنزو  کزه 

خواها  اتتعلای دولت و دیگر مقامات مزحزلزی 

 رو پزیزرمزرد ”  هتتند و رو  ه نظریوف شعار 

تر میزدهزنزد، در واقزع  زا تزمز زل قزدرت ”  رو

مطلقۀ تیاتی در کشور در افزتزاده انزد، هزمزا  

درکی که توده های مردم ایرا  در ارتز زاط  زا 

خامنه ای و نقش او در تیاتتها و تصزمزیزمزات 

ارگانهای دولتی دارندن خیاش تزوده هزا عزلزیزه 

تیاتتهای ضد مزردمزی و عزلزیزه پزیزامزده هزای 

کمرشک   حرا  اقزتزصزادی نزقزطزه اشزتزراکزات 

ایادی  ا ان ش اعتراضی ایرا  و اعتزصزا زات 

صد هاار نلری کارگرا  نلت و قیام   زا  مزاه 

دارد کززه در اکززثززر کشززورهززای مززاززاور ایزز  

پزتزانتزیزِل  مشا هت هزم مصزداپ پزیزدا مزیزکزنزدن 

اواگیری خیاشهای منطقه ای و توده هایی که 

هویت  ا کارگرا  و مردم تتمزدیزد  -خود را هم

قااقتتا  و ایرا  می  ینند، دولتهای منطقزه را 

هم  شدت نگرا  کرده اتت که نکنزد تزونزس و 

 . هار عر ی دیگری تر در  گیرد

هر شورشی مانند شورش توده ای در ایرا  و 

ان شهای ااتماعی دیگر کشورها در تزالزهزای 

اخیر، اگر نخواهد که در نطله خزلزه اش کزنزنزد 

ترکوب شود  اید دریا د کزه طز زقزۀ کزارگزر   و

نقش کلیدی را ایلا میکندن همانطور که همزیزشزه 

اتلاپ می افتد، دالیل مادی ای که کارگزرا  را 

 ه خیا انها می کشاند همواره  ه شرایط فالکزت 

 ار معیشتی و کاری ناشی اا  حرا  اقتصزادی 

وصل  وده اتت و هر اما  که م اراه اش را 

 ه خیا انها  ورده مورد وحشیانه تری  حزمزالت 

و ترکوب  شزکزار قزرار گزرفزتزه اتزتن و در 

نهایت، م اراه اش یا طزعزمزۀ مزیزرار خزوارا  

حرفه ای و فرصت طلب شزده اتزت و یزا در 

درو  نظام و  ا پراکنده کاری فزرتزوده گشزتزه 

اتتن هر کاای ای  دنیا هم که  اشداگر طز زقزه 

کارگر  ا پرچم و  رنامه خزودش،  زا حزاب و 

تاامانیا ی خودش  میدا  نیاید، خالء رهز زری 

تززوتززط گززروه هززا و نززیززروهززای ارتززاززاعززی و 

متخاصم پُر خواهد شدن پُر توا   زاد مز زاراات 

 .کارگری و ان شهای حق طل انۀ ااتماعی

 نوشی  شلاهی

 ۹۱۹۹الانویه  ۰۱
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تزازمزعزات وتزظزاهزرات مزعزلزمزا   زرای تزحزقزق 

خواتت هایشا  همزچزنزا  ادامزه دارد ن درمزاه 

های اخیر   رام  احضار ده ها نلر اا معلمزا  

و نیا دتتگیری تزعزداد دیزگزری اا فزعزالزیز  و 

د یرا  کانو  های صنلی  در شهرتتا  ها امزا 

 اعتراضات معلما   طور متوالی ادامه داردن 

معلما  احمتکش کشور که متزوزولزیزت  زارگ 

تعلیم وتر یت نتزل ازوا  و تزاانزدگزا   یزنزده 

اززامززعززه  را  ززرعززهززده دارنززد اامززحززرومززتززریزز  

اقشاراامعه محتوب می شوند که  ا رشد تورم 

وافاایش رواانه قیمت مایحتاج اولزیزه انزدگزی 

اایک تو و تضییزقزات وتز زعزیزضزات مزخزتزلزف 

درتطح  مواش و پرورش و  طورکلی وضزع 

اتل ار نظام  مزواشزی کشزور اا تزوی دیزگزر 

مواب فورا  خشم و اعتراضات  نزهزا درتزال 

های اخیر  وده اتت کزه  زه هزمزراه کزارگزرا  

وتایر احزمزتزکزشزا  ضزمز  طزر  مزطزالز زاتزی 

خواتتار تغییرات اتاتی در وضعیزت کزنزونزی 

 تیتتم  مواش و پرورش هتتندن

معلما   رام تطو   متلاوت حقوپ و اایگزاه  

و مطال ات شزا  امزا در طزی فزراا و نشزیزب 

 تیار توانتته اند حول خواتت ها ومزطزالز زات 

مشترک خود متحد شوند ای  اقدام نزقزطزه قزوت 

م اراات کنونزی مزعزلزمزا   مزحزتزوب مزیزشزود 

وهمچنی  الگووی اتت  رای متحد شزد  تزایزر 

کارگرا  و احمتکشا  که اازلزب اعزتزراضزات 

شا   صورت پراکنده صورت مزیزگزیزرد و در 

نتیاه اثر خشی شزا  کزمزتزراتزت کزارگزرا  و 

احمتکشانی که هزنزوا نزتزوانتزتزه انزد  زه یزک 

 ززرنززامززه مززطززالزز ززاتززی و اقززدامززات اعززتززراضززی  

تراتری تزامزا  دهزنزد مزی تزوانزنزد اا نزحزوه 

تااماندهی و همگامی معلما   تار زیزات الام 

را کتب کنند  ن عالوه  ر    پافشاری معلزمزا  

پیشرو  ه ادامه م اراه  تدریج  خش وتیعی اا 

معلما  را که ق ال ااای  حرکت ها اایب  ودند 

 ه تمت م اراه و همگامی  ا صلوف معزلزمزا  

مزعزتززرض ازلززب نززمزوده اتززت و درایزز  رونززد 

 تدریج کانو  های مختلف معلما   در شزهزرهزا 

وشهرتتانها و روتتاها شکزل گزرفزتزه اتزت و 

حاصل ای  تالش ها ، شکل داد   ه اعتصا ات 

،اعتراضات و تامعات تراتری اتت کزه هزم 

 اکنو  اریا  دارد ن 

تزاای  تزا  هزم» مطال ات معلمزا  درایز  دوره 

ااززرای درتززت »، »حززقززوپ  ززاانشززتززتززگززا 

 اادی » ، » ززنززدی  ززه اززای تزرهززم  ززنززدی رتز ززه

 مززواش رایززگززا  طزز ززق »، »مززعززلززمززا  انززدانززی

اتزتزخزدام رتزمزی »، »قانو  اتزاتزی ۲۱ اصل

قانو   ۴۱ اارای ماده»، »معلما  خرید خدمت

پزاداش پزایزا  »و   »مدیریت خدمزات کشزوری

 زتزاراج  زرد    »۰۱۱۱ خدمت  زاانشزتزتزگزا 

ترمایه فزرهزنزگزیزا  درصزنزدوپ ذخزیزره  عزدم 

پزززرداخزززت پزززاداش پزززایزززا  خزززدمزززت تزززال 

 مواش  رایزگزا  و  مزواش  زه ا زا   ۰۱۱۱

مطال اتی هتتند مادری ،  اادی معلما  اندانی 

هزای اعزتزراضزی دنز زال  که معلزمزا  در تزازمزع

 کنندن  می

یکی اا درخشا  تری  تاکتیک های مز زارااتزی 

معزلزمزا ، تزالش  زرای ارتزقزاء تزطزح  گزاهزی، 

تااماندهی و  تیح  درتطزح تزراتزری اتزت 

تزردیزدی  که موفقیت  ارگی محتوب میشزود و

نیتت که تداوم م اراه ، افاایش تطزح  گزاهزی 

و تشکل   نو ه خود اتکا  ه نلس  م زارایز  را 

افاایش داده و تطح خواتت ها و مطال ات را 

نیا ارتقاء خواهد داد و تداوم مز زاراه و اتزحزاد 

معلما  احمتکش  ا تایر ان ش های ااتماعزی  

صزلزوف  نزهززا را گتزتززرده ومززنزتززازم تزرکززرده 

 وموانع پیروای را اا پیش پا  رخواهد افکند ن 

 

 

دراینجا محض آشنائی یشترخوانندگان نشرریره 

با روند مبارزات و مطرابربرات مرنر رمران  مرترن 

مصرراحرربرره ضابرروبررشرر"ررک رحرریررمرری شررادض یرر رری 

ازاع"ای ضکانون صنشی منر رمرانض کشرور برا  

یررر ررری ازخررربررررنررررررراران ایرررران وایرررر را 

 بازنشرمی نیم. 

** 

چرررا مررنرر ررمرران برره تررجررمررنررات خرریررابررانرری روی 

تروانرد  اند؟ آیا این ح"ور سرراسرری مری آورده

بدنه جامنه را نسبت بره مشر رشت شرمرا آگراه 

 کند؟

اتتلاده اا خیا ا  قطعا انتخاب اول ما نیتتن  -

خوب اتت مردم  دانند معلما  وقتی  ه خیا زا  

وگو، درخزواتزت و  اند که چندی  تال گلت  مده
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 نقطه های درخشان درمبارزات معلمان



 

وگزو  گری، چه  ه صورت مکات ه و گلت مطال ه

و چه حتی در التاتی ایررتمزی و دوتزتزانزه 

که  ا نزمزایزنزدگزا  مزازلزس شزورای اتزالمزی و 

شزدنزد، ادامزه داشزتزنزدن  زا  ها  رگاار مزی دولتی

ای  ها فایزده تاکید  گویم، هیچ کدام اا    صح ت

 نداشته اتتن

خیا ا  فضایی اتت که مردم حق دارنزد  زرای 

گری اا    اتزتزلزاده کزنزنزدن حضزور در  مطال ه

خیا ا ، حداقل دو اثر دارد؛ یکی  گاه تاای و 

قزدر هزم  الب افزکزار عزمزومزی اتزتن هزر چزه

تاثزیزرگزذاری  زیزشزتزری دارد   »رتانه» گوییم 

ولزی وقززتزی رتززانززه مززردمززی نزداریززم، حضززور 

خیا انی موثرتزر اا هزر چزیزا دیزگزری اتزتن 

هزای فزاقزد رتزانزه  شهروندا ، اصناف و گزروه

هزم  عنوا  رتانه اتتلاده کزنزنزد؛     اید اا     ه

وقتی هیچ گزروهزی اا امزکزانزات رتزانزه مزلزی 

تزوانزد   رخوردار نیتتن در نتیاه، خزیزا زا  مزی

 نقش رتانه را  اای کندن

متاله دیگر، تقویت اامعه مدنی اتزت کزه در 

ایرا   تیار نحیف اتتن یکی اا کزارکزردهزای 

حضور خیا انی، تقویزت ازامزعزه مزدنزی اتزتن 

نیروی انتظامی و امنیتی در خیا ا   اید ضام  

های معترض  اشزدن ایز  را  امنیت و نظم گروه

 ها  اید یاد  گیریمن هم ما و هم   

ای از وزارت آمروز  و رررور    چه مطاببه

 دوبت یا مج س دارید؟

خیلی تاده اگر  گویم، ای  کزه  زه قزوانزیز  و  -

مصو ات عمزل کزنزنزدن مزا مزعزلزمزا  وقزتزی در 

ای ازا  کزنزیزم، مزطزالز زه اعتراضات شرکت مزی

خود نداریم؛ اارای قانونی  رعایت حق و حقوپ

تال ق ل مصوب شده اما اارا نشزده  ۹۱ که اا

گوینزد  زار مزالزی دارد ولزی اا  ها می اتتن   

وپزرورش در نزظزام  اهمیتی  مواش نظر ما،  ی

ها یا اا مالس   ای اا دولت اتتن ما چیا اضافه

هزا     خزواهزیزمه کزه ]چیای را مزی ایم؛ نخواتته

دهزنزد ولزی     هتتند و شزعزارش را مزی مدعی

ها  زحزر عزدالزت و   ینیمن    اصال در عمل نمی

کنزنزدن ایز  دولزت کزه  زه  کرامت را مطر  می

صورت صریح و  شکار    را مزطزر  کزرده 

هزم مزدعزی  »نزالاد محمود احمزدی»اتت، دولت 

نزیززا  »حتزز  روحزانززی»عزدالزت  زود و دولزت 

خواهد حقوپ شهروندی شهزرونزدا   گلت می می

هزا  را  دهدن متاتلانه در هیچ کدام اا ای  دولزت

نزدیزدیززم کزه  زراتزاس قزانزو   زا مززطزالز ززات مززا 

  رخورد کنندن

چرا کادر اداری یا مستخدمین مدارس در ایرن 

 طرح نیستند؟

وپززرورش  ، وایززر  مززواش»یززوتززف نززوری»  -

اعالم کرده  ود تعداد فرهنگزیزانزی کزه مشزمزول 

هززاار نزلززر  ۵۹۱ شزونزد،  زنزدی مززی  طزر  رتز ززه

اتزززتن اگزززر اا حزززرف وایزززر فزززاصزززلزززه 

شززود گززلززت دو نززگززاه واززود  مززی  ززگززیززریززم،

شود،   ندی وقتی که مطر  می طر  رت ه دارد؛

یعنی معلما   ه تالش  یشتر تشویق خواهند شد 

در  د؛ یعزنزی مزعزلزمزا ها  االتر  رو    تا  اادهی

چند رت ه تقتیم شوند و  ر اتاس   ، دتزتزمزاد 

کنندن  ه نظرم اگر درتت انزازام شزود،  دریافت

گویند ای   زایزد  عی  عدالت اتتن اما  رخی می

وپززرورش شززودن ویززالگززی  شززامززل کززل  مززواش

ها که فعالیت متلاوتی دارنزد،   ندی  رای    رت ه

تواند   ندی نه فقط می کندن ولی ای  رت ه فرپ می

 رای تمام ماد زگزیزرا  دولزت کزه  زرای هزمزه 

افراد ماد گیر، چزه در  زخزش خصزوصزی یزا 

دولتی اناام شودن ای  کامال مزعزقزول و  زاعزر 

 شودن تحقق عدالت می

ای را  زایزد در نزظزر  زگزیزریزم و   ،  یک نکته

انتانیت و کرامت انتانی اتتن ای  کزه فزردی 

دکتر اتزت یزا تزرایزدار مزدرتزه و یزا رانزنزده 

چزی خزانزه، هزیزچ ر زطزی  زه  تاکتی و نزظزافزت

ای که  اید  رطرف شونزد، نزدارد؛  نیااهای پایه

مثالً میاا  توانایی م   رای تهیه متک ، حزاال 

 ه صزورت خزریزد یزا اازاره، پزوشزاک، ازذا، 

هزا چزیزاهزایزی   هداشت، امزنزیزت،  مزواشن ایز 

هزا  هتتند که تمام اعضزای ازامزعزه  زایزد اا   

   رخوردار  اشندن

 زنزدی اازرا  اگر قرار  اشد ملهومی  ه نام رتز زه

مزیززلززیززو   ۸ هززای کززمزتززر اا شزود، هززمزه حززقزوپ

میلیو  توما  که ایر خط فزقزر هتزتزنزد،  ۰۱ و

 اید اا     رخوردار شوندن فرقی هم ندارد در 

چه تمتی؛ مدیر  اشد یزا تزرایزدارن  زایزد هزمزه 

ها که شغل مشزا زهزی دارنزد، مزثزل مزعزلزمزا     

تززوانززد  ززیزز    ززنززدی شززونززدن ایزز  اتززلززاپ مززی رتزز ززه

کارمندا  اداری هم اارا شود اما هر کزدام در 

یک ضا طه خا  خودشن    چیای که حزاال 

در للظ قانو  هم  مده اتت، معلم فزردی اتزت 

رود، نه الااما کتی که در  که  ه تر کالس می

 وپرورش قرار داردن اتتخدام  مواش

با توجه به تصویب الیحه در مج س و ارسراک 

آن بره شرورای نرررهربران  آیرا دوبرت بره ایرن 

 مطاببه توجه کرده است؟

خیر، دولت تواهی نکرده اتزتن    چزیزای  -

که ما  اخ ریم، ای  اتت که دولت طزر  را  زا 

میلیارد توما   رای تزال  ۵۱۱ هاار و۰۹ رقم

هاار میلیارد تزومزا   زرای تزال  ۹۵ ااری و

 ینده  زه مزازلزس دادن ایز   تزیزار مزتزلزاوت اا 

 چیای اتت که قرار  ود  اشدن

مززوقززعززی کززه طززر  در تززال گززذشززتززه  ززعززد 

تال  التکلیلی اارا شد،  زنزا شزد  زرای  ۰۱ اا

هاار میلیارد تزومزا   ۴۱ اارا در تال ااری،

 وداه  ه    اختصا  یا دن  عد گلتند ای  م لغ 

هاار میلیارد توما  هم قا ل ۵۱ نیاا نیتت و  ا

تال ای   زودازه را  اارا اتتن گلتند  رای یک

ازا  توانیم انزازام  زدیزمن ایز  نداریم، شش ماه می

هزاار مزیزلزیزارد تزومزا ن  زعزد  ۹۵ رقم رتید  ه

رفزت در تززاامززا   ززرنززامزه و در نززهززایززت در 

رواهای پایانی دولزت روحزانزی ا زال  شزد  زه 

مالسن تپس  مدند و گلتند امکا  پرداخت ایز  

 کردندن م لغ نیتت و  اا    را نصف

متاتلزانزه هزمزکزارا  و دوتزتزا  مزا کزه  زرای 

نشزیزنزی  انی رفته  ودنزد، عزقزب وگو و چانه گلت

کردندن هر دوره اا ایز  اشزتز زاهزات رخ داده 

هزاار  ۰۹ اتتن در نهایت ای  رقزم رتزیزد  زه

مزززیزززلزززیزززارد تزززومزززا ن ولزززی  زززرای  ۵۱۱ و

 ه احتمال ایاد اصال امکا  تامزیز   ۰۱۱۱ تال

    وداه  رای هما  هم واود نداردن

میلیارد توما   زرای  ۵۱۱ هاار و ۰۹ اگر ای 

هزاار  ۵۱ شزود تال می ته ماه  اشد،  رای یک

درصززد  ۹۱ مزیزلزیزارد تزومزا ن  زا تزوازه  زه   

 ایزد  ۰۱۱۰ ها،  رای تال افاایش تاالنه حقوپ

هاار میلیارد تزومزا  امزا در کزمزال  ۴۱ شد می

هزاار  ۹۵ گزویزنزد تعاب  رای تال  ینده هم مزی

گزویزنزد  پزرتزیزم چزرا  مزی میزلزیزارد تزومزا ن مزی

میلیارد توما   رای شزش  ۵۱۱ هاار و ۰۹   

ماه اتتن خب ای  دقیقا فریب و  اای کرد   ا 

اعداد اتتن ط یعی اتت که معلزمزا  نزاراضزی 

  اشندن

آیرررا صررردور احررر رررام زنررردان  اح"رررار و 

های متنددی که قبش یا بره ترازگری و  بازداشت

  تاثیری در  رس از تجمنات سراسری رخ داده

 اند؟ گیری مسایک صنشی من مان داشته ری

صنلی  واتطه فعالیت متاله همکارا  ما که  ه -

در اندا  هتتند، چیای نزیزتزت کزه  زر کتزی 

پوشیده  اشد یا کتی اا    مطزلزع نز زاشزدن اگزر 

هزا  گزیزری کزنزیزد، در    تامعات معلما  را پزی

هزای پزایزانزی  نامزه که قطع شعارهایی )ق ل اا ای 

 خوانده شوند( در حمایت اا معلما  اندانی تر 
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  :شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

ساز را جمهوری اسالمی به  بکتاش آبتین شاعر و فیلم

 زندان انداخت و کشت
 

بکتاش آبتین شاعر و فیلم ساز جسور و مبارز و عضو کانون 
نویسندگان جان باخت. اوهمراه با نویسندگان دیگررضا خندان 

کیوان باژن و آرش گنجی در زندان جمهوری اسالمی به  )مهابادی(،
های کانون نویسندگان،  کرونا مبتال شده بود. بر اساس اطالع رسانی

بانان مانع از انتقال  بکتاش  آذرماه در زندان درگیر کرونا شد اما زندان
او به بیمارستان شدند و تنها هنگامی که حال او وخیم شد او را به 

که  بیمارستان طالقانی برده و با غل و زنجیر به تخت بستند و پس از آن
اش به بیمارستان  معالجات در آنجا موثر واقع نشد، به درخواست خانواده

دیگری منتقل شده و پزشکان ناچار شدند او را در  کمای مصنوعی 
قرار داده تا شاید حال او بهتر شود اما متاسفانه پس از چند روز بکتاش 

 جان باخت. 
خبر جان باختن آبتین با انزجار افکار عمومی و  با واکنش زندانیان 

ها با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور  زندان مواجه شد. آن ۸سیاسی بند 
های مختلف در محلی  که بکتاش  دست به اعتراض زدند. آنان از سالن

در آن زندانی بود،  تجمع کرده و در حضور رئیس بند و مسئولین 
 ها نیز مجبور به ترک سالن شدند. زندان  علیه رژیم شعار دادند و آن

تردید جمهوری اسالمی قاتل بکتاش آبتین است. جرم او و دیگر  بی
نویسندگان دفاع از آزادی و تالش برای تحقق اهداف کانون نویسندگان 

« دفاع از آزادی اندیشه و بیان و قلم بدون هیچ حصر و استثنا»یعنی 
های جمهوری  های سیستماتیک در زندان بوده است. شرایط سخت و قتل

ای نیست در  اسالمی و کشته شدن نویسندگان در این رژیم، نکته تازه
گذشته سعید سلطانپور، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و ...  و 
امروز بکتاش آبتین شاعر و فیلم ساز جسور و آزادمنش نیز بر انبوه 

آزادی افزوده شده است. ما جان باختن بکتاش آبتین را  باختگان راه جان
خواهان تسلیت گفته و  به خانواده وی به کانون نویسندگان و همه آزادی
دانیم و خواستار آزادی  جمهرری اسالمی را مسئول قتل بکتاش آبتین می

دیگر نویسندگان و همه زندانیان سیاسی بوده و از تجمع زندانیان اوین 
کنیم. شورای همکاری نیروهای  در اعتراض به قتل آبتین حمایت می

چپ و کمونیست باور دارد که با همبستگی و همیاری فعالین  و افراد 
های اجتماعی  خواه و سوسیالیست و پیشروان جنبش همه نهادهای آزدی

توان دامنه  و کنشگران جنبش نان و آزادی و اداره شورایی، می
اعتراضات از پایین را گسترش داده و شرایط برای بزیر کشیدن این 

 رژیم ارتجاعی و برقراری آزادی و برابری را فراخ تر کرد.
 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
های چپ و کمونیست شورای همکاری نیروی  

۰۰۲۲/ دی ماه ۲۲۲۲ژانویه   
امضاها : اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب 

حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان -کمونیست کارگری 
 )اقلیت ( و هسته اقلیت

ها  زرای دفزا  اا حزقزوپ  داده شده اتتن چرا که   

همه معلما ، چه معلمانی کزه در مزیزدا  حزاضزر و 

کنند یا معزلزمزانزی کزه  زه هزر دلزیزلزی  گری می مطال ه

انزدن طز زیزعزی کزه  شوند،  ه انزدا  افزتزاده حاضر نمی

هزا اا تزوی هزمزه مزا مزطزر   درخواتت  اادی   

ها کتانی هتزتزنزد کزه  زرای مزا در مزیزدا   شودن   

انزدن اال  هززم دارنززد  و اعزتززراض کززرده حزاضزر شزده

دهندن مطمزوز   زاشزیزد  های ای  اعتراض را می هاینه

 کندن تر می ای  کار معلما  را راتخ

ای  که تصور شود ای  افراد پیشرو و ره ر  وده یزا 

افراد دیگر را تحزریزک کزرده  زاشزنزد، کزامزال نزگزاه 

در  »اتزمزاعزیزل عز زدی»حتی وقزتزی  اشت اهی اتتن 

رتزول » یزنزدن  اندا  اتت، معلما   زه خزیزا زا  مزی

را که  ه تااگی گرفتنزد، خزودتزا  دیزدیزد کزه  » داقی

واکززنززش مززعززلززمززا   تززیززار  تززیززار تززنززدتززر  ززودن در 

ها هم هر اا  ا فعاال  صنلی  رخورد شده  شهرتتا 

گزری  اتت، هزمزکزارا   زا شزدت  زیزشزتزری مزطزالز زه

انزدن ایز  تصزور کزه  زا  گزیزری کزرده خودشا  را پی

محدود کرد  افراد یا احضارشا   رای  اااویزی و 

گزری  تزوا  مزانزع مزطزالز زه هزا مزی یا اندانی کرد    

 معلما  شد، کامال اشت اه اتتن

 اند؟ چرا من مان بازنشسته هم به خیابان آمده

قانونی واود دارد تزحزت ایز  عزنزوا  کزه حزقزوپ  -

پززرتززنززل  ززاانشززتززتززه  مززواش و پززرورش نزز ززایززد 

تزوانزد  درصد شاالی  کمتر  زاشزد؛ یزعزنزی مزی ۸۱ اا

 یشتر هم  اشدن ولی رعایت نشده اتزتن ایز  نزادیزده 

 ندی مزوازب  گرفته شد   اانشتتگا  در الیحه رت ه

هزا  زیزشزتزر تضزعزیزف شزودن اگزر  شود که حق    می

شزا  در   اانشتتگا  مصرانه مطالز زه نزکزنزنزد، حزق

تا  تاای دیده نخواهد شدن در   ندی و هم کنار رت ه

فاصله  تیار کوتاهی هم ای  فاصله ایزادتزر خزواهزد 

  شدن

بینی شما از آیرنرده فرنرابریرت صرنرشری  انتظار یا ری 

 چیست؟

 زیزنزی ولزی تزعزی  انتظار نوعی توقزع اتزتن پزیزش -

 ینی ای  اتت که اگزر  کند واقع نگرانه  اشدن پیش می

 ه مطال ات پاتخ در خور داده شزود، مزعزلزمزا  یزاد 

های امعی صنلی، مطالز زه خزود  گیرند  ا حرکت می

تر اندگی کزنزیزم و  گیریم مدنی را محقق کنندن یاد می

های مدنی را دن زال کزنزیزمن مزعزلزمزا  هزم  زه   مواش

 ورندن حضزور مزعزلزمزا  در  فعالیت صنلی روی می

دهززدن  هززا قززدرت مززی هززای صززنززلززی  ززه    تشززکززل

ها  ه عنوا  یک گروه مرازع  زاعزر  گری    مطال ه

نزیزا …  شود تایر اقشار اامعه، مثل کارگرا  و می

 یا ی حرکت کنندن یاد  گیرند و  ه تمت تشکل



 

در شززرایززط کززنززونززی کشززور اگززر فززقززط کززمززی 

چشمانما  را  اا کنیم و اا خزواِب امتزتزانزی 

 یدارشویم،  راحتی متواه میشویم در  زهزتزریز  

حالت ما، تنها انزده ایزم و خز زری اا انزدگزی 

کرد  در ای  اامعه نیتت؛ال ته  زه ازا  زرای 

قشری خا  که طرف صح ت ما نیتتند چزرا 

که  تودگی و رفزاه  نزهزا در هزمزیز  خزواب و 

اللت ماتتن روی صح ت ما  ا توده هاتت ؛ 

قشرهای احمتکشی که هرچقدر  یشتر میروند، 

دورتر میشوند و هرچقدر  یشتر تالش میزکزنزنزد 

 یشتر اا دتت میدهند!  نها که تمام عمر دویزده 

اند اما هیچگاه نرتیده اند؛  نها که در تزراتزر 

اندگی تنها یک چیا داشته اند و    ، حتزرِت 

 نداشته هایشا   ودهاتتن

وضعیت اندگی در ای  کشور  نزقزدر اتزلزنزاک 

شزده کزه هزرروا اخزز زار تززیزاه تززر اا دیززروا 

میشود،  مارخودکشی ها لحظزه  زه لزحزظزه در 

تایتها و پیاهای خ ری خودنمایی میکند،دادی 

هززا،اخززتززالززتززهززا،رشززوه هززا،رانززتززهززا و فتززادهززای 

متوولی  نظام اا یک تزو و انزدانزی و اعزدام 

شد   یگناها  اا تویی دیگر؛دانشاویا  را  ه 

اتهام خوانزد  تزرودی کزارگزری مزیزگزیزرنزد و 

می رند و نویتنزدگزا  و شزاعزرا  را  زه اتزهزام 

گلت  حقیقت میزُکزشزنزد!قزیزمزتزهزا ثزانزیزه ای و  زا 

روندی ترتزام  ور اوج مزیزگزیزرنزد و هزر دتم 

دتت ما اا کزاالهزای اتزاتزی انزدگزی دور و 

 دورترمیشودن

تانتورها  یشتر و  یشتر میشونزد و خزلزقزا  ، 

تعریف نوینی پیزدا مزیزکزنزد  زطزوری کزه حزتزی 

ارأت نمیکنیم  ا نادیک تزریز  افزراد خزانزواده 

هم اا متزاوزل تزیزاتزی کشزور  زگزویزیزمن نزقزدر 

اندگی را  ر ما تخت کرده اند کزه گزویزی در 

متا قه ای  رای انده ماند  شرکت میزکزنزیزم و 

تنها هدف ما ای  اتت فعال دوام  یاوریزمن نزقزدر 

ما را ترتانده اند که حتی گاهی خودما  را  زه 

 ی خیالی میانیم و خودما  را  ا ای  امزلزه ی 

 احمقانه که :  چه میشود کرد 

قدرت در دتتا  ظزالزم اتزت و چزاره ای ازا 

تحمل نیتت  گول میانزیزمنامزا  زراتزتزی انتزا  

  ود  یعنی همی  !

یعنی لقمه نانی الویما   زیزنزداانزد)تزااه    هزم 

اگر شانس  یاوریم!( و ما هم تر تعظزیزم فزرود 

 ورده و خدای منا  و نزمزایزنزدگزانزش  زر روی 

امی  که هما  ُحکاِم ای  کشورنزد را شزکزر و 

 تپاس گوییم !

 یا  اید تا پایا  عمر دتت روی دتت  گزذاریزم 

و شاهزد ذره ذره  ب شزد  خزودمزا ،خزانزواده 

 هایما  و  راوهایما   اشیم 

 یا ما هم  زایزد هزمزه چزیزا را گزرد  تزقزدیزر و 

ترنوشت  یانداایم و  گوییم قتمت ما تو تری 

خورد  و قتمت   نزهزا  تزو تزری اد   زوده 

 اتت !  یا راه دیگری نیتت 

یعنی نمیشود یک  ار هم که شده تزالزشزمزا  را 

  کنیم  

تالشما  را  کنیم که ای  کاخِ ظزلزم و ازور را 

  رای همیشه و اا  ُ  ویرا  تاایم 

 راتتی ترس اا چه چیای ما را اا حرکت  ه 

د  اا چزه     تو و رفت  در ای  متیر وا میدارت

میترتیم  میترتیم پولهای کالنما  در  زانزکزهزا 

 لوکه شود یا اموال و داراییهای  ی شزمزارمزا  

 ه مصادره ی دولت در ید کارما  را    هم  ا 

حقوقی میلیاردی اا دتزت خزواهزیزم داد یزا اا 

تلرهای  خر ماه  ه خارج اا کشزور مزحزروم 

میشویم  دیگر در فتتیوالهزا و اشزنزواره هزای 

رنگارن  ااااه ی حضور نخواهیم داشت  یزا 

هواپیماها و کشتی های شخصی ما  را توقیف 

 میکنند !

کمی  ا خودما  روراتت  اشیم مزیزتزرتزیزم چزه 

چیای را اا دتت  زدهزیزم مزا کزه هزیزچ مزوقزع 

چیای نداشته ایم چگونه ممک  اتت چیای را 

اا دتت  دهیم  ما تنها یک چیا داریم و    هم 

یک شانس  رای تغییر اتت اگر اا ای  شزانزس 

 اتزززززززتزززززززلزززززززاده کزززززززنزززززززیزززززززم مزززززززمزززززززکززززززز 

اتت پیروای عنقریب  اشد و  الخره اا ال و 

انایرها خالصی پیدا کنیم و ال ته کزه احزتزمزال 

هم دارد در ای  متیر و در راه م اراه  ا اوِل 

چند تِر دیکتاتوری عمامه حتی اانمزا  را اا 

دتت  دهیمناما اگر شانتما  را امتحا  نزکزنزیزم 

 چه چیای عایدما  خواهد شد 

چند تال دیگر مترتکهایی میشزویزم کزه وقزتزی 

کودکانما  اا  اادی و عدالت تخز  مزیزگزویزنزد 

  زززایزززد تزززرمزززا  را پزززایزززیززز   زززیزززنزززداایزززم و

خودما  را  ه نشنید   انیم م ادا که  نها  دانزنزد 

ما در روای که فرصت داشتزیزم اا شزانتزمزا  

 اتتلاده نکردیمن

لنی  در  ح وحه ی انقالب اکت زر و در ازواب 

 زه  نززهزا کزه شزکزتززت انززقزال ززیزو  را مزحززتزمززل 

 مزززیزززدانتزززتزززنزززد گزززلزززت:  تزززاریزززخ مزززردا  و

انانی را که امروا فرصت انقالب و تغییر را 

داشتند اما تعلل کردند و فزرصزت را اا دتزت 

 دادند نخواهد  خشیدن 

که در ادامه چه کنیم،  اقزی  انتخا ش  ا ماتت  

رواهای عمرما  را هم  شماریم تا لزحزظزه ی 

مرگما  فرارتد و در هما  تکو  و تزکزوتزی 

 میریم کزه  زه دنزیزا  مزدیزم    هزم  زدو  حزتزی 

کوچکتری  تالشی  رای تغییر یا اا فرصزتزمزا  

اتتلاده کنیم و  رای یک دگرگونی شگرف گزام 

 رداریم، تغییری که شایزد  زرای خزیزلزی اا مزا 

هاینه های گاافی داشته  اشد اما قطعا نزتزیزازه 

میتواند مزا را اا ایزر یزو  اتزتزعزمزار و  اش 

اتتثمار رهایی  خشدن  نظر اما  انتزخزاب فزرا 

 رتیده ، شما ااو کدام دتته خواهید  ود  

دالورانی که نتوانتتند در هیاهوی ظلم و تزتزم 

خودشا  را  ه خواب  انند و  ا درک درتزتزی 

اا عمق فااعه و  رای تغییزری شزگزرف وارد 

عمل شدند  ا ترتهایشا  رو رو شدند و  زرای 

تززرنززگززونززی ظززلززم اززنززگززیززدنززد یززا گززروهززی کززه 

چشمانشا  را  روی حقزیزقزت  تزتزنزد  زه گزمزا  

اینکه اا دتت  نها کاری  رنخواهد  مد و  زایزد 

ا ر امانی و مکانی را پزذیزرفزت شزمزا انتزا  

 ود  را  ا تمامی صلات و ویالگی های مث تش 

ترایح میدهید یا مزتزرتزک  زود  و تزکزو  و 

 تکوتش را !

 ه قول مارکس:  نها)دیکزتزاتزورهزا(اا  نزرو  زه 

نظر  ارگ می  یند که ما الویشزا  اانزو اده 

 ایم؛پس  گذار  رخیایمننن
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رفیق مسعود دقیقی اصل،   7272دسامبر 72با کمال تاسف روز
یکی از فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بعد از تلحلمل، 
یک دوره بیماری در یکی از بیمارستان های شهر گلوتلرلبلر  

 سوئد چشم از جهان فرو بست.
رفیق مسعود از دوران نوجوانی به صفوف سازمان چلریلکلهلای 
فدائی خلق ایران پیوست و در جریان انشعاب  اقلیت و اکثریلت 
در مرزبردی با جراح سازشکار اکثریت به سلفلفلالا اقلللیلت 
پیوست. وی بعد از مدتی فعالیت مافی دستلیلیلرو زنلدان و 

 شکرجه را تجربه کرد. 
بعد از آزادی از زندان به مبارزه و تداوم انقالب تلارسلیلدن بله 
آزادی پای فشرد. پس از مدتی ناگزیر از کشور خارج شد و بله 
مبارزه خود در سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ادامه داد و در 
باش های ماتلف سازمان مسئولیت گلرفلت و تلا آخلریلن 
روزهای زندگی اش  که توان و انرژی داشت از انجلام والائلف 
انقالبی اش باز نماند اما  متاسفانه در آخرین روزها بیماری امان 

 اش را برید و تحم، اش را به پایان رساند.
با درگذشت نابهریام رفیق مسلعلود  جلرلبلش کلارگلری و 
کمونیستی ایران یکی دییر از فعالین و یاران با وفای خود را از 

 دست داد.
ما در گذشت رفیق مبارز و همرزم همیشه همراه  رفیق مسعلود 
دقیقی اص، را به بازماندگان اش بویژه همسرش پروانه عزیز کله 
در تمام فراز و نشیب های زندگی با او همراه بود و نیز فلرزنلد 
ش سامان عزیز و سایر اعضای خانواده و دوستان  و هملرزملان 
اش از صمیم قلب تسلیت مییوئیم و خود را درغم و اندوه آنلهلا 

 شریک میدانیم.
یاد و خاطره رفیق مسعود  کارگری کمونیست وانلقلالبلی کله 
زندگی اش را وقف مبارزه برای آزادی و سوسیلاللیلسلم کلرد   

 گرامی  و جاودان باد.
 روابط  عمومی

 سازمان اتحادفدائیان کمونیست 
 7272دسامبر72

 2022هفتم دیماه 

پیام تسلیت بمناسبت 

درگذشت فدائی 

کمونیست رفیق 

 مسعود دقیقی اصل

 

پیام تسلیت بمناسبت 

درگذشت  رفیق سعید 

 نصیری) سهرابی (

با کمال تاسف باخبر شدیم که رفیق سعید نصیری) سهرابلی  از 
سالله فدائی و یکی از فعالین با سابقه جربش کملونلیلسلتلی و 
 22کارگری ایران بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان   روز 

 در استکهلم سوئد چشم از جهان فرو بسته است. 7277ژانویه 
سعید سهرابی مبارزه علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب را از 
هریام دانشجوئی در دانشکده هررهای دراماتیک آغاز کرد سپلس 
با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوند یافت و در انشلعلاب 
بزر  درون این سازمان به صفوف سازمان چریکهای فدائی خللق 
ایران )اقلیت  پیوست و درپی تحوالت بعدی در این سازملان بلا 

 هسته اقلیت همراه شد.
رفیق سعید سهرابی  از چهره های آشرای جربش کمونیستلی و 
کارگری و از فعالین این عرصه بود. سعید در شلکل، دهلی بله 
همکاری ها و اتحاد عم، هلا ملیلان نلیلروهلای انلقلالبلی و 
سوسیالیستی نقش فعالی داشت  و از سازماندهردگان "شلورای 
دفاع از مبارزات مردم ایران" در شهر استکهلم  و سلازملانلده و 
نیروی ثابت قدم تجمعات و تظاهرات متعدد سال های گذشته در 
دفاع از مبارزات کارگران زحمتکشان ایران بود و در سات تریلن 
دوره بیماری نیز سعی میکرد در این تظاهرات و گردهمائلی هلا 
حضور داشته باشد و از انجام وایفه انقالبی خود باز نماند . سعید 
آثاری نیز در دفاع از سوسیالیسم  و جربش کلارگلری از خلود 

 برجای گذاشته است.
فقدان رفیق سعید سهرابی ضایعه ای است که ترها با ادامله راه 
 وی و تشدید مبارزه برای ازادی و سوسیالیسم قاب، جبران است .
ما در سازمان فدائیان کمونیست درگذشت رفیق سعید سهرابی را 
به خانواده محترم وی  علی الاصوص فرزندان اش  مارال وطالیله 
عزیز  و رفیق لیال  و همرزم اش رفیق  مهرنوش شفیعی کله در 
روزهای سات بیماری سعید همیشه یار و یاور او بلود و نلیلز 
رفقای هسته اقلیت و سایر همرزمان اش از صمیم قلب تسلللیلت 

 گفته و خود را درغم و اندوه آنها شریک میدانیم .
یاد و خاطره رفیق سعید سهرابی که زندگی اش را وقف ملبلارزه 

 برای آزادی و سوسیالیسم کرد   گرامی  و جاودان باد.
 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 7277ژانویه 21برابر با  2022بیست و هشتم دیماه 



 

الانویه معلما  فرانته دراعتراض  ه  31روا 

فشار ی که درشزرایزط شزیزو  ویزروس کزرونزا 

دولت  ردوش معلما  وپرتنل مدارس انداخزتزه 

اتت دتت  زه اعزتزصزاب تزظزاهزراتزی  زارگزی 

هزای  ادند ن ای  اعتصاب  ا فزراخزوا  اتزحزادیزه

مززعززلززمززا  و در اعززتززراض  ززه تززغززیززیززر مززداوم 

های دولت در اره نزحزوه مزدیزریزت  دتتورالعمل

هزای  گیری ویروس کرونزا  زویزاله تزیزاتزت همه

 ه گلته تزخزنزگزوی یزکزی اا  . ادید  رگاار شد

هززای  هززا، تززغززیززیززراتززی کززه در پززروتززکززل اتزحززادیززه

 امایش کووید در مدارس فرانته ایزازاد شزده، 

نه تنها  اعر ایااد هزرج و مزرج در مزدارس 

شود،  لکه اا  معلزمزا  را نزیزا  زه خزطزر  می

اندااد  درایز  مزیزا  الا  مزیزشزل  زالنزکزر،  می

وایززر  مززواش فززرانتززه  ززا انززتززقززاد اا طززر  

عزلزیزه یزک »اعتصاب  مواگارا  گزلزتزه  زود: 

مزوضزعزی کزه  «ویروس اعتصزاب نزمزی کزنزنزد

 اعر شد  ر تعداد اعزتزصزا زیزو  افزاوده شزودن  

اما معلزمزا    زا گتزتزرش اعزتزصزا زات ازواب  

مهمل  افی وایررا دادند واعالم کزردنزد کزه:   

گزیزری ویزروس نزیزتزت  اعتصاب  نها علیه همه

 ززدو  » ززلززکززه عززلززیززه تصززمززیززمززاتززی اتززت کززه 

گرفته شده اتتن تندیکای افن اسن  «مشورت

وون  یکی اا ارگتریز  تزنزدیزکزاهزای مزعزلزمزیز  

گوید که دولت  ه اای ایم  کزرد  مزدارس  می

 مواا ، معلما  و پرتنزل خزدمزاتزی   رای دانش

ای تزممزیز  نزمزود،  هزای پزارچزه مزاه مزاتزک ۹۱

هزایزی  زه مزدارس فزرتزتزاد کزه تزاریزخ  اتوتتت

مصرفشا  گذشته  ود، هیچ کاری  رای تهزویزه 

اماکز   مزواشزی نزکزرد و اصزال اهزمزیزتزی  زه 

 اتتخدام پرتنل اایگای  نکردن تندیکای تزود

 (SUD( یززززکززززی دیززززگززززر اا اعضززززای ،

اینترتندیکال، افاود که دولت  ه اای پزرتزنزل 

اززایززگززایزز   ززه  ززاانشززتززتززگززا  و دانشززاززویززا  

 .فراخوا  داد 

اما نکته مهم ودرس  موا اعتصاب تطاهزراتزی 

مزعزلززمزا  فززرانتزه  ززرای  مززعزلزمززا  و پززرتزنززل 

احمتکش ایرا  که تالزهزا اتزت  زرای احزقزاپ 

حقوپ شا  و رتید   زه مزطزالز زات وخزواتزتزه 

هایشا  دتت  زه اعزتزراض و تزازمزع مزیزانزنزد  

وخوش ختانه درتالهای اخزیزر گزامزهزای  زلزنزدی 

درراه هم تتگی واتحاد  رداشته انزد،ایز  اتزت 

که معزلزمزا  فزرانتزه درتزدارک اقزدامزات خزود 

دتت  ه ا تکاری ادند که  نیروهای  زیزشزتزری 

اا معلمی  ودانش  مواا  را متحد کرد ن  نزهزا 

 ا تشکیل اینترتندیکال هلت تندیکای مزخزتزلزف 

معلما   و ته تندیکای  دانش  مزواا  و یزک 

تزنززدیززکززای خززانززواده هززارا  گززردهززم  وردنززد و 

موفقیت ای  اعتصاب  قدری  ود که  تیاری اا 

کززارمززنززدا  وحززتززی  ززاارتززا  مززدارس را نززیززا 

  صلوف خود کشانیدن

تری  تندیکای  که  ارگ )FSU)   افن اسن وو

معلما  اا لحاظ تعداد اعضاتت در پایا  روا 

 ۴۹۷هزا و  معلما  د تزتزا  ۵۵۷اعالم کرد که 

اندن همی  تندیکزا  ها در اعتصاب  وده د یرتتا 

کارگرانی کزه در مزدارس  ۹۱۷اعالم نمود که 

انزدن واارت  کزنزنزد در اعزتزصزاب  زوده کار مزی

الانویه اعالم کرد کزه در  ۰۲کشور نیا عصر 

مزعزلزم و پزرتزنزل  ۵۵۵۱۱نقطزه کشزور  ۰۲۴

 مدارس تظاهرات کردندن

ال ته وضعیت ان ش معلما  فرانتزه  زا ایزرا   

که صدای هر اادیخواهی را  ا اندا  وشکناه 

و اعدام اواب میدهند و تشکل و تحاب متتقل  

حتی درحد اتحادیه و تندیکا   زرای کزارگزرا  

واحمتکشا   ممنو  اتت ، فرپ  تیاری دارد  

و اشکال و تاکتیکها و شعارهای م ارااتی  نهزا 

را نمیتوا   صورت مزکزانزیزکزی   زا مز زاراات 

معلما  ایرا   منط ق کرد و یا  ه مقایتزه  نزهزا 

 نشتت ن

 ا ای   واود ان شهای ااتماعی در کشورهای 

دیگر همیشه تاار ی در ردارند کزه پزیزشزروا  

ان شزهزای اازتزمزاعزی تزایزرکشزورهزا ااازمزلزه 

درایرا  میتوانند  ا مطالعه وازمزعز زنزدی اا    

ااای  تاریات دراهت  اقدامات اعزتزراضزی و 

م اراات صنلی وتیاتی خزود تزود ازویزنزد ن 

اگراتحاد گتترده تشزکزلزهزای مزعزلزمزیز  فزرانتزه 

نمی ود  نها نه تنها قادر ه  تزیزج و  زه خزیزا زا  

 ورد  توده عظیم معلمی  ، کارمزنزدا  مزدارس 

و دانش  مواا  و خانواده ها نمی ودند  لکه ای  

ضعف وپراکندگی میتوانتت دولت را در ادامه 

 تیاتت های ضد انتانی اش ادی تر کندن

معلما  در ایرا    ا وضعیت ویاله ای مزواازه 

اندن ترکوب و اندا   وفقدا  تشزکزل فزراگزیزر  

اایکتو و فشار  اقتصادی و تزیزاتزی  طزاقزت 

فرتاوی که  ردوش  معلما  تزنزگزیزنزی مزیزکزنزد 

ااتوی دیگر وضعیتی را  وازود  ورده اتزت 

که معلما   رام او تنگیز  امزنزیزتزی و  زگزیزر 

و  ند ها  ه اعتراضات شا  ادامه میدهند و  نها 

راهززی اززا اعززتززصززاب و اعززتززراض نززدارنززدن 

اعتراضاتی که درمضزمزو  خزود هزم تزیزاتزی 

اتت و هم اقتزصزادین و خزیزلزی اا مزطزالز زات 

مززطززروحززه تززوتززط مززعززلززمززا  هززمززچززو  تززایززر 

احمتکزشزا   زویزاله کزارگزرا ، خزواتزت هزای 

عموم توده های کارگزر واحزمزتزکزش درایزرا  

اتت ن  تیاری ااخواتت ها وشزعزارهزاوزی کزه  

اا دل وضعیت کنونی اامعه و ان شهای رو ه 

رشد در مده و دو  تحزول  زنزیزادی درتزاخزتزار 

اقتصادی ااتماعی نظام مواود امزکزا  تزحزقزق 

ندارندن ااای  رو ضزرورت اتزحزاد مزعزلزمزا  ، 

 ززاانشززتززتززگززا  ، کززارگززرا  ، دانززش  مززواا  

ودانشاویا ،  یکارا  ،انا  و تایر ان شزهزای 

ااززتززمززاعززی  دریززک ازز ززهززه انززقززال ززی  واعززالم 

خواتتهای تیاتزی و اقزتزصزادی و اازتزمزاعزی 

وفرهنگی خود تحت یک  رنزامزه ای مشزتزرک 

اا ضرورتهاوی اتزت کزه مز زاراات  کزنزونزی 

ط قه کارگر واحمتکشا  اامعه وپیشروی  نها 

در متیرتحقق خواتت هایشا  و خزالزصزی اا 

نظام تتمگر و اتتثمارگر حاکم،  نرا ضروری 

 میتاادن 

 “عمواوغ ی” 
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درسهائی ازاعتصاب تظاهراتی 

 معلمان فرانسه
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کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر  

هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان 

 کمونیست منتشر می شود . 

برای تماس با سازمان اتحاد فداییان 

کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از 

 آدرسهای زیر تماس بگیرید  :

 
.................. 

 روابط عمومی

webmaster@fedayi.org 

 کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org 

 کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org 

 کمیته تهران
Tehran@fedayi.org 

 کمیته کرج 
karj@fedayi.org 

 

سیاسی و تحلیلی  نشریه

کارکمونیستی عالوه برانعکاس 

مواضع ،نظرات وتحلیل های 

سازمان، انعکاس دهنده مسائل 

سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه 

های مختلف نیز هست . تحریریه 

نشریه از میان مطالب رسیده انتشار 

مطالبی را انتخاب و درالویت 

قرارخواهد داد که مستقیما برای 

این نشریه ارسال شده باشند لذا 

انتظار داریم انعکاس این مطالب 

در سایر نشریات و سایت ها با ذکر 

منبع و نام نویسنده صورت گیرد. 

از طریق ایمیل ادرس زیر 

انتقادات خود  و پیشنهادات نظرات،

 در میان بگذارید . را با

 kar@fedayi.org  

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی !

برای مبارزه سازمان یافته کارگران 

وزحمتکشان و برای سرنگونی انقالبی رژیم 

وبرقراری سیستم جمهوری اسالمی 

اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها 

 دریک جبهه انقالبی متحد شویم .


