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چندرغاز افزایش حقوق
 برای مقابله با انقالب 

کاظم نیکخواه

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس جمهوری اسالمی، از صدور مجوز برای 
کاهش ده درصدی سهم صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی با هدف تأمین منابع برای 
باال  با  همزمان  داد.  خبر  حقوق ها  افزایش 
دولت  ایران،  در  سراسری  اعتراضات  گرفتن 
کارمندان  حقوق  افزایش  در  سعی  مجلس  و 
خبر  میان،  این  در  داشته اند.  بازنشستگان  و 
انتظامی  افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای 
و مسلح نیز که این روزها سخت در تالش برای 



خبرساز  بوده اند  مردمی  اعتراضات  خواباندن 
برداشت هایی  برای  مجوز  صدور  است.  شده 
از این نوع از صندوق توسعه ملی، با موافقت 
خامنه ای انجام می شود و وی پیش از این نیز 
با برداشت از این صندوق برای امور نظامی و 

تقویت صدا وسیما موافقت کرده است.

جدی  ترس  و  نگرانی  دو  اسالمی  حکومت 
و  کارگران  اعتراضات  فوران  از  هم  دارد. 
وحشت  ادارات  کارکنان  و  بازنشستگان 
ترس  و  یاس  و  روحیه گی  بی  از  هم  و  دارد 
نیروهای سرکوبگرش به وحشت افتاده است. 
در شرایطی که انقالب در خیابانها در جریان 
است هر نوع اعتراض و اعتصابی برای حکومت 



است.  مهلک 

حقوقها  افزایش  درصد  چند  با  دلیل  این  به 
بوده  قرار  که  ملی  توسعه  صندوق  از  آنهم 
است برای آیندگان ذخیره شود، در تقالست 
که این دو معضل را حل کند یا تخفیف دهد. 
غافل از اینکه کار از این حرفها گذشته است و 
اوضاع خرابتر از آنست که با این نوع مانورها 
بشود بهبودی بنفع حکومت در آن ایجاد کرد. 
از  به چیزی کمتر  مردم  است.  فرار  راه،  تنها 

نمیدهند. رضایت  سرنگونی 
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عدم کارآیی نیروی سرکوب 
کیوان جاوید

امروز هم طبق روال همیشگی، نیروهای سرکوبگر 
جمهوری اسالمی در چهلم حدیث نجفی در کرج 
گاز  از  کنندگان  تظاهرات  کردن  متفرق  برای 
اشک آور استفاده کردند. البته سالح های جنگی 
نیز بی وقفه علیه مردم جان به لب رسیده که 
مرگ جمهوری اسالمی را با صدای رسا فریاد می 
زنند شدیدا استفاده می شود. با این وجود، خیزش 
مردم برای سرنگونی جمهوری اسالمی در هفتمین 
رود. پیش می  به  تمام  اقتدار  و  با قدرت  هفته 

مردم ایران به مدت 4۳ سال اسیر غم و اندوه 



است  نمانده  باقی  اشکی  دیگر  و  بوده  گریه  و 
ای  استعاره  معنای  این  به  باشند،  نریخته  که 
دیگر گاز اشک آور کارایی در برابر این مردم 
را  زندگی  ماتم که  و  عزا  ندارد. یک حکومت 
به کام مردم زهر کرده است، حکومتی که بی 
وقفه دست به کشتار زده و در تمام طول حیات 
ننگینش چوبه دار برپا کرده و به این وسیله تا به 
امروز دوام آورده است. ایجاد ترس اهرم بسیار 
دیکتاتور  کشورهای  همه  در  موثری  و  متداول 
اما نمی شود  زده برای بقای جنایتکاران است، 
و وحشت حاکمیت کرد.  ایجاد رعب  با  ابد  تا 

و  خوشبختی  احساس  با  توام  اجتماعی  زندگی 
بهره مندی از رفاه، آسایش و آزادی از مهمترین 



خواسته های بشر است. تمام تاریخ جوامع بشری 
تا به امروز تالش برای بهبود زندگی در شکل 
وقتی یک حکومت  است.  بوده  و جمعی  فردی 
طبعا  افتد،  درمی  بشری  زندگی  بنیاد  این  با 
مردم  فعالیت  دستور  در  را  خودش  سرنگونی 
فقط  سرکوب  نیروی  دیگر  اینجا  میدهد.  قرار 
چنین حکومتی  عمر  بر طول  لحظاتی  تواند  می 
بیفزاید، اما قطعا جامعه بر ترس و پراکندگی خود 
فائق می آید و راه پیروز شدن را پیدا می کند.

این پایان کار حکومت اسالمی در ایران است. 
درک این شرایط ساده است. فقر و فساد بیداد 
می کند. مردم آینده ای برای گشایش اقتصادی و 
تامین یک زندگی انسانی در برابر خود نمی بینند. 



قابل درک و مشاهده است، عمیق شدن  آنچه 
دره فاصله طبقاتی بین یک مشت مافیای خونریز 
اسالمی و اکثریت عظیم مردم ایران است. دلیل 
دیگِر پایان کار حکومت، از بین بردن همه روزنه 
های شادی و احساس خوشی و شادابی در ایران 
است. جامعه علیه این جنون حکومتی بپاخاسته 
است. این مردم تنوع و تفریح و خوشی می خواهند، 
این مردم دیسکو و رقص و آهنگ و ترانه می 
اجتماعی  رفاه  تشنه  عمیقا  جامعه  این  خواهند. 
است. ایران جامعه ای است با ده ها میلیون جوان 
تشنه یک زندگی مدرن و امروزی و به دور از 
کهنه پرستی مذهبی و عمیقا علیه آپارتاید جنسی. 
حکومت اسالمی سد در هم شکسته ای در برابر 
این سیل بنیان کن آزادی خواهِی انسانی است.



مردم ایران با اتحاد و همبستگی بی نظیری نیروی 
سرکوب حکومت اسالمی را در هم میشکنند و 
برای رفاه و آزادی در کنار هم قرار می گیرند تا 
در کنار هم مرگ جمهوری اسالمی را رقم بزنند.
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اعتراضات شهرهای متعدد جریان دارد 
حزب کمونیست کارگری ایران

نیز  آبان   11 در  مردمی  اعتراضات  ادامه  در 
بام ها  اعتراضات شبانه و شعار دهی از پشت 
برقرار بود. همچنین اعتراضات در طول روز و 
شب در تهران، بوکان، مریوان، اصفهان، خاش، 
قزوین، قم، رامسر، کرمانشاه، و بابل اعتراضات 
به اشکال مختلف جریان داشت. در تهران در 
چون  دیگری  محالت  و  ولیعصر  میدان  مترو 
سلسبیل و امیر آباد فریاد “مرگ بر دیکتاتور” 
بلند است و مردم شعار “زن زندگی آزادی” سر 
آتش  برافروختن  با  مردم  در سنندج  میدهند. 
دست  در  را  شهر  محالت  از  بسیاری  کنترل 



با  و  به خیابان آمده  بوکان مردم  گرفتند. در 
به  برافروختن آتش در خیابانها و شعار دادن 
از جوانان جاده  ادامه دادند. شماری  اعتراض 
بوکان به میاندوآب را بستند تا مانع نیروکشی 
سرکوبگران شوند. در مریوان جوانان به خیابان 
آمده و تپه موسک را به کنترل خود در آوردند 
و از طریق بلندگوی مسجد کور موسوی مردم 
را به آمدن به خیابان فراخواندند. در چارپاغ 
اصفهان اکثر نقاط برق را قطع کرده اند و مردم 
سال  همه  میدهند:”این  شعار  و  خیابانند  در 
این والیت”. در خاش مردم  بر  جنایت مرگ 
به خیابان آمده و با نیروهای سرکوب حکومت 
درگیرند. در قزوین مردم دست به تظاهرات 
جمعیت  بسوی  سرکوب  نیروهای  و  زدند 
از  مختلفی  خیابانهای  در  میکنند.  تیراندازی 



تهران از جمله در چیتگر مردم شعارهای ضد 
خیابان  به  مردم  قم  در  دادند.  سر  حکومتی 
در  میدهند.  دیکتاتور  بر  مرگ  شعار  و  آمده 
آتش  را  خامنه ای  بزرگ  بنر  جوانان  رامسر 
زدند. در کرمانشاه جوانان به حوزه علمیه این 
شهر حمله کردند. در شهرک ژاندارمری این 
شهر امروز دختران دانش آموز با شعار مرگ 
مردم  همینطور  آمدند.  خیابان  دیکتاتوربه  بر 
باغ   - کارگر  میدان  و  آمده  خیابان  به  بابل 
فردوس را بستند. روز 11 آبان در قم نیز دانش 
آموزان یکی از مدارس با خواندان آهنگ بالچاو 
همچنین  کردند.  بلند  را  اعتراضشان  صدای 
عالوه بر دانشگاههایی که قبال گزارش کردیم 
در این روز دانشجویان دانشکده ی توانبخشی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز تجمع داشتند 



دانشگاه  دخترانه  خوابگاه  دانشجویان  نیز  و 
هنر اصفهان در حرکت اعتراضی شبانه آهنگ 

“برای” را همخوانی کردند. 

و  برمیدارد  گام  جلو  به  قدرت  با  انقالب 
سراسری  تجمعات  برای  بسیاری  فراخوانهای 
و گرامیداشت یاد جانباختگان که محلی برای 
تجدید عهد برای ادامه انقالب است داده شده 

است. 
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
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