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برای افزايش دستمزدھای واقعی 
 چه بايد کرد؟

 
 تا ٩٨وضعيت دستمزدھای کارگری برای سال 

که فرصت  با وجود آن.  اين لحظه نامشخص است
که   باقی نمانده و در حالی٩٧زيادی به پايان سال 

سنگينی بار فشار تورم و گرانی بر دوش 
العاده افزايش يافته و کارگران  کارگران فوق

صبرانه در انتظار افزايش دستمزد و جبران  بی
اند که در يک سال  کاھش قدرت خريد خويش

اخير به ميزان فاحشی تنزل يافته است، اما دولت 
و وزارت کار آن نسبت به اين موضوع اعتنای 
. چندانی ندارد و کسی به فکر کارگران نيست
شواھد حاکی از آن است که موضوع تعيين 
حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار مثل 
گذشته به آخرين روزھای اسفند موکول شده 

 .است
اين واقعيت تلخی است که وضعيت معيشتی و 

ھای  تر از سال اقتصادی کارگران بسيار وخيم
افزون بر کاھش تدريجی قدرت .  گذشته است

خريد کارگران مطابق روال ھميشگی در 
ھای گذشته، امواج بلند گرانی و جھش  سال
ھا، نوسانات ارزی و افزايش قيمت دUر  قيمت

آمريکا در اين يک سال، کارگران را به چنان 
ای رانده است که حتا در تامين  وضعيت فقيرانه

شان نيز  حداقل نيازھای خوراکی خود و خانواده
کارگران تاکنون .  اند با مشکWت جدی روبرو شده

چه را که از سفره غذايی حذف شدنی  تمام آن
اند و به معنای واقعی در  بوده، حذف کرده

اين . کنند گرسنگی و با گرسنگی زندگی و کار می
موضوع کامW روشن است که روال گذشته در 

تواند گرھی از  تعيين حداقل دستمزد، نمی
معضWت بزرگ کارگران بگشايد و تعادلی ولو 

اين .  ھا و دستمزدھا ايجاد کند نسبی ميان ھزينه
ھای رژيم  ای است که بسياری از اقتصاددان نکته

ھای دولتی نظير شوراھای  و عمال آن در تشکل
اسWمی کار و خانه کارگر نيز به آن اعتراف 

اطWع  مقامات حکومتی نيز از آن بی.  کنند می
ای است که برای جلوگيری  گونه اوضاع به.نيستند

از له شدن و نابودی نيروی کار در زير چرخ 
ھای فقر کشنده، بايد چاره ديگری انديشيده  دنده

 بحران سياسی ونزوئ$ 
 

. بحران سياسی در ونزوئW بار ديگر اوج گرفت
خوان گوايدو که پس از انتخابات پارلمانی 

 به رياست پارلمان رسيده بود، ٢٠١۵دسامبر 
 ژانويه پس از تماس تلفنی با ٢٣روز چھارشنبه 

جمھور  مايک پنس معاون ترامپ، خود را رئيس
موقت خواند و تنھا دقايقی بعد دونالد ترامپ 

عنوان  حمايت دولت آمريکا از او را به
 .جمھور موقت ونزوئW اعWم کرد رئيس

تWش جريان راست بورژوازی ونزوئW برای 
قبضه قدرت و برکناری نيکWس مادورو از 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠٩شماره    ٩٧ بھمن  ١۵ –سال  چھلم 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  آموخته است۵٧درسی که طبقه کارگر از شکست انق$ب 

اطعيه مھم تلويزيون 
 دموکراسی شورايی

  ٣درصفحه 

 تشديد تضادھای درونی نظام در آستانه چھل سالگی  

 تھديد واقعی در برابر وضعيت امنيتی رژيم
 

ای مسلحانه به يکی از   بھمن، در نيکشھر واقع در استان سيستان و بلوچستان، در حمله١٣روز 
 بھمن، به گزارش ٩پيش از آن، در .   تن ديگر مجروح شدند۵ھای بسيج، يک سپاھی کشته و  پايگاه
 نفر مجروح ۴ شھر زاھدان، ١٢ شيئی صوتی در نزديکی کWنتری ٢ھای حکومتی، بر اثر انفجار  رسانه
 بھمن، بر اثر تيراندازی ۶در .  اند  پليس در اين عمليات خبر داده۴ھای ديگر از کشته شدن  رسانه.  شدند

در نيمه آذر، بر اثر يک .   ماھشھر، دو پليس کشته شدند١٣به سوی يکی از خودروھای گشت کWنتری 
 تن و بنابه ٢ھا،  ھا در شھر چابھار، بنا به برخی گزارش انفجار انتحاری در نزديکی يکی از پاسگاه
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١از صفحه   

 برای افزايش دستمزدھای واقعی چه بايد کرد؟

٨درصفحه   

دھد که  رغم اين اما شواھد نشان می علی.  شود
امسال نيز قرار نيست حداقل دستمزد به نحوی 
تعيين شود که اندک بھبودی در وضعيت معيشتی 
کارگران بوجود آيد يا حتا کاھش قدرت خريد 
کارگران در يک سال گذشته را جبران کند و از 

 .شدت فقر بکاھد
در ھمين رابطه نايب رئيس کميسيون تلفيق 
بودجه مجلس، در گفتگو با تسنيم با اشاره به 
مصوبات جلسه اين کميسيون در روز چھارشنبه 

گويد؛ مقرر شده دستمزدھا با توجه  دھم بھمن می
، بيست درصد نسبت به ٩٨به نرخ تورم در سال 

 . افزايش يابد٩٧سال 
 درصدی، ٢٠اين اظھارنظر و ادعای تورم  

چينی برای وقوع حادثه تکراری  حاکی از زمينه
تعيين حداقل دستمزد شورای عالی کار بسيار 

تر از نرخ تورم و تحميل فقر و بدبختی  پايين
دانند که قيمت  ھمه می.  بيشتر بر کارگران است

بسياری از کاUھای ضروری و مورد نياز مردم 
دو تا سه برابر افزايش يافته و برخی اقWم 

 درصد و ۶٠ تا   و بھمن خوراکی تنھا در دی
قيمت يک کيلو گوشت .  تر شده است بيشتر گران

گوسفند از مرز صد ھزار تومان گذشته و به 
  در حالی که قيمت.   ھزار تومان رسيده است١١٠

انواع کاUھا و خدمات ونرخ تورم به 
نحوافسارگسيخته ای افزايش يافته وقدرت خريد 
کارگران به نحو کم سابقه ای کاھش يافته و به 

تر از نصف و حدود يک سوم تقليل  نصف و کم
 درصدی حداقل دستمزد ٢٠يافته است، افزايش 

که ھيچ تناسبی با اوضاع وخامت بار اقتصادی 
کارگران ندارد، تغييری دراين وضعيت ايجاد 

اگر .  کند وھيچ تأثيری دراين نامعادله ندارد  نمی
متوسط دستمزد کارگران را يک ميليون و پانصد 
ھزار تومان در نظر بگيريم، اين دستمزد در 

 ھزار تومان ۶جاری که قيمت دUر  فروردين سال
اکنون اما که قيمت .  شد  دUر می٢۵٠بود معادل 
 ھزار تومان افزايش پيدا کرده است، ١٢دUر به 

 ١٢۵متوسط دستمزد کارگر به نصف، معادل 
وضعيت معيشتی و .  دUر کاھش يافته است

اقتصادی کارگران به قدری وخيم و دردناک و 
آش به قدری شور شده است که حتا برخی از 

ھای به  وابستگان حکومتی و اعضای تشکل

اصطWح کارگری رژيم از نوع خانه کارگر نيز 
 درصد صحبت ۶٠ درصد و ۵٠از تورم باUی 

 درصدی نيز برای ۵٠، ۴٠کنند و يک تورم  می
بنابه گفته احمد !  کنند بينی می  پيش٩٨سال 

اميرآبادی فراھانی نماينده مجلس، در حال حاضر 
 ھزار تومان ۵٩٢ ميليون و ۴خط فقر حدود 

ی ديگر نيز خط فقر "ھا اقتصاددان"برخی .  است
اند و روح هللا  را در ھمين حدود برآورد کرده

بابائی صالح نماينده بوئين زھرا درمجلس، خط 
 ميليون تومان اعWم نموده که به واقعيت ۶فقر را 
 .تر است نزديک

 نفره ۴  –  ۵اگر چه خط فقر برای يک خانواده 
بيشتر از اين است، اما اگر حتا ھمين رقم را مبنا 

 درصدی، حداقل ٢٠قرار دھيم، با افزايش 
 ھزار ٣٣٠دستمزد رقمی حدود يک ميليون و 

تومان خواھد شد که حتا معادل يک چھارم خط 
البته دولت به خوبی از وضعيت .  فقر ھم نيست

اسفناک دستمزدھای کارگری آگاه و نگران آن 
غايت  است که پايين بودن دستمزدھا و اوضاع به

وخيم معيشتی کارگران حتا در صورت افزايش 
 درصدی حداقل دستمزد، کارگران را در ٢٠

ابعادی گسترده به اعتصاب و اعتراض خيابانی 
ھا قبل، به قصد  از ھمين رو از مدت.  بکشاند
فريبی، تبليغات زيادی را پيرامون  عوام
. به راه انداخته است"  ھای حمايتی بسته"

خبرگزاری دولتی ايلنا و ساير کارگزاران رژيم 
ھای دولتی نيز سر و صدا و جنجال  در تشکل

بسته حمايتی "ای را پيرامون  تبليغاتی گسترده
" ترميم دستمزد"به عنوان "  دولت به کارگران

با اين اميد واھی که کارگران را .  اند سازمان داده
ھا را  در انتظار معجزات دولتی نگاه دارند و آن

از روی آوری به مبارزه جدی برای افزايش 
 .دستمزد باز دارند

ھای حمايتی که قرار بود به کارگران  اين بسته
 قلم کاUی ضروری باشد، ٢۵داده شود و شامل 

ای مشتمل بر  بعدا مشخص شد که اوU بسته
کاUھای ضروری در کار نيست، بلکه يک کمک 

 ھزار تومانی است که آن ھم نه به ھمه ٢٠٠
کارگران و نيازمندان، بلکه به بخش کوچکی از 
کارگران که سابقه پرداخت بيمه دارند، داده 

، نه به ھمه کارگران "بسته"دوما اين .  خواھد شد

ھا تعلق  تر از نصف آن بيمه شده بلکه به کم
سازمان تامين اجتماعی اعWم کرده است .گيرد می
 ميليون اين مبلغ را ۶ ميليون بيمه شده تنھا ١۴از 

 ھزار تومان به ٢٠٠سوما مبلغ .  کنند دريافت می
اين بسته .  گيرد يک خانوار سه نفره تعلق می
 ھزار تومان و ١۵٠حمايتی برای خانوار دو نفره 

 . ھزار تومان است١٠٠خانوار يک نفره 
 ١٠علی ربيعی وزير کار سابق اعWم کرده بود 

ميليون نفر در بخش غيررسمی مشغول به کار 
 ٩٠ھستند و خبرگزاری ايلنا اعWم کرد بيش از 

درصد اين ده ميليون متعلق به دو دھک درآمدی 
. اند پايين ھستند که از اين بسته حمايتی محروم

 به اصطWح حمايتی در واقع مشمول   اين بسته
در .  شود ھا کارگری که بيمه نيستند نمی ميليون

حال حاضر اکثر کارفرمايان از بيمه کردن 
کنند و بسياری از  کارگران خودداری می

کارگران بخاطر وضعيت وخيم معيشتی مجبورند 
ھای  مرکز پژوھش.  به شرايط کارفرما تن دھند

 ھزار نفری که سال ٧٩٠مجلس اعWم کرد از 
ھا   درصد آن٨شاغل شدند، فقط )  ٩۶(گذشته 

حقوقی و  که بی اين اعتراف، ضمن آن. بيمه ھستند
ستم مفرطی را که در حق کارگران اعمال 

دھد، در عين حال فشارھای  شود نشان می می
مضاعفی که بر دوش فقيرترين کارگران آوار 

در ھمين رابطه .  گذارد شده را نيز به نمايش می
ھای مجلس اعWم کرد، کارگران  مرکز پژوھش

 ھزار تومان ۵٠٠ بنگاه صنعتی کمتر از ١٩٨
يعنی اگر متوسط .  گيرند در ماه دستمزد می

 ميليون تومان ١/  ۵دستمزدھای کارگری را 
فرض کنيم که حدود يک چھارم خط فقر است، 
دستمزد اين بخش از کارگران يک سوم  يک 
چھارم خط فقر يا بعبارت ديگر يک دوازدھم خط 

با ھمه تبليغاتی "  ھای حمايتی بسته"اين .  فقر است
اند حتا شامل اين  که پيرامون آن به راه انداخته
شود و به گفته يک  بخش از کارگران ھم نمی

عضو ھيئت مديره کانون عالی شوراھای اسWمی 
 .گيرد  درصد کارگران را در بر نمی٨٠کار 

تبليغات گسترده و جنجال مقامات دولتی و 
ھای حمايتی دولت  ھا پيرامون بسته کارگزاران آن
" ترميم دستمزدھا"که اقدامی برای  بيش از آن

باشد، در اساس کوششی است برای امتناع از 
ست  افزايش دستمزد و در مرحله بعدی اقدامی

 .فريبانه عوام
شھريورماه امسال نيز خبرگزاری ايلنا با اعWم 

 ھزار ٨٠٠کم  که در شش ماه اول سال، دست اين
تومان بر ھزينه ماھانه کارگران اضافه شده يا به 

 ھزار ٨٠٠عبارت ديگر، سبد ھزينه کارگران 
تومان افزايش قيمت داشته است، تبليغات 

ای راه انداخت و پی در پی پيرامون  گسترده
پرداخت اين مبلغ توسط دولت، جنجال و تبليغ 

کرد تا کارگران را به دريافت اين ھزينه  می
افزوده شده ماھانه، دلخوش و اميدوار سازد يا در 
واقع کارگران را سرگرم اميدھای واھی سازد و 

ھا به اعتصاب و اعتراض باز  آوری آن از روی
اما زمان زيادی نگذشت که توخالی بودن .  دارد

وعده پرداخت چنين مبلغی و ساختگی بودن 
احتمال جبران آن ازسوی دولت روشن شد و کل 

 .ماجرا به فراموشی سپرده شد
ماجرای افزايش صد ھزار تومانی حق مسکن 
نيز نمونه ديگری از ھمين تبليغات است که 

روی از افزايش دستمزد به  انگيزه اصلی آن طفره
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١از صفحه  دست آورده بودند، مورد يورش قرار  
زنان اولين گروھی بودند که آزادی .  گرفتند

ھا مورد تعرض ارتجاع قرار  و حقوق آن
دھی  رژيم برای تجديد سازمان.  گرفت

نيروھای مسلح و سرکوب رژيم سلطنتی که 
پاشيدگی شده بودند  در جريان قيام دچار ازھم

دھی نيروی مسلح جديد  و نيز سازمان
پاسداران ضدانقWب، چندين يورش مسلحانه 
را برای سرکوب شوراھای مردم 

صحرا و خواست مردم کردستان به  ترکمن
به سرکوب و .  خودمختاری، سازمان داد

کشتار مردم خوزستان و آذربايجان روی 
ھنوز چند ماھی از قيام نگذشته بود که .  آورد

ھا ،  خمينی جWد، آشکارا فرمان شکستن قلم
تعطيل مطبوعات آزاد و ممنوعيت فعاليت 

ترور .  سازمان سياسی مخالف را صادر کرد
فعاUن سياسی و کارگری در دستور کار 
. باندھای سياه وابسته به حکومت قرار گرفت

ای خلخالی  ھای چنددقيقه مخالفان در دادگاه
. ھای اعدام سپرده شدند آدم کش به جوخه

فعاUن کارگری دستگير و اخراج شدند و 
شوراھای کارگران که حاصل ابتکار و 
خWقيت کارگران بودند، مورد يورش 

جمھوری اسWمی برای .  ارتجاع قرار گرفتند
منحرف ساختن مردم از معضWت و 

ھای داخلی و توجيه سرکوب و  بحران
اختناق، تWش برای برافروختن جنگی 

با مسلح کردن و گسيل . خارجی را آغاز کرد
گرای شيعه به عراق، صدام  گروھای اسWم

جنگی .  را تحريک به يک حمله نظامی کرد
آغاز شد که به اذعان ھمگان پس از چند ماه 

يافته بود، اما خمينی جWد با  در حقيقت، پايان
شعار جنگ نعمت است، جنگ، جنگ تا فتح 

 ٨گذرد، جنگی  کربW، راه قدس از کربW می
ساله را ادامه داد که به کشتار صدھا ھزار 

ھا معلول و آواره  تن از مردم ايران، ميليون
 . و ويرانی بخش بزرگی از کشور انجاميد

ھای ارتجاع، از آنجائی که  رغم تمام تWش به
ھای مردم ايران با قيام مسلحانه خود،  توده

رژيم سلطنتی را به گور سپردند و تمام نظم 
پاشيدگی شده بود، ارتجاع  موجود دچار ازھم

سادگی  حاکم  نتوانست از ھمان فردای قيام به
آوردھای انقWب را از مردم باز  ھمه دست
مقاومت و مبارزه ميان انقWب و .  پس گيرد

در .  ضدانقWب حاکم،  دو سال طول کشيد
اين فاصله، نارضايتی مردمی که به ماھيت 

بردند،  ارتجاعی جمھوری اسWمی پی می
گروه به  شد و گروه تر می ھرروز افزون

ھای مخالف رژيم  صفوف سازمان
تر  بحران سياسی پيوسته عميق.  پيوستند می
جمھوری اسWمی که نيروھای .  شد می

سرکوب و مسلح خود را برای سرکوب 
ای  قطعی انقWب آماده کرده بود، در جلسه
ھا و  متشکل از سران و مقامات ارگان

نھادھای سرکوب رژيم که اسناد آن را 
 ۵٩سازمان ما انتشار داد، در اسفندماه سال 

محمدرضا شاه، رژيم استبداد و اختناق .  کرد
به شکنجه و کشتار انقWبيون .  را برپا ساخت
ای را بر نشر  سانسور ھمه جانبه.  متوسل شد

ايجاد .  کتاب و انتشار مطبوعات برقرار کرد
ھرگونه تشکل سياسی و صنفی مستقل از 

ای را که  دولت را ممنوع ساخت و ھر وسيله
ممکن بود به کار گرفت، تا مانع از تشکل و 

رژيم شاه برای زايل .  آگاھی توده مردم گردد
کردن ھرگونه آگاھی سياسی و طبقاتی 

ھای کارگر و زحمتکش، دستگاه فريب  توده
منظور تحميق و اسارت  روحانيت را به

ھا را در  معنوی مردم تقويت کرد و دست آن
. اشاعه خرافات مذھبی، کامWً باز گذاشت

آور نبود که اين اکثريت  بنابراين تعجب
بزرگ مردمی که غرق در ناآگاھی و 
خرافات مذھبی بودند، رھبری يک شارUتان 
رسوا به نام خمينی را پذيرا شوند و به کسب 
قدرت سياسی توسط يک گروه مرتجع 
متشکل از جناحی از بورژوازی و دستگاه 

اين تصرف مجدد قدرت .  روحانيت، تن دھند
توسط ارتجاع، منشأ تمام بدبختی و فجايع 

ھای کارگر و  وحشتناکی شد که توده
ھا  زحمتکش ايران تا به  امروز با آن

 .اند مواجه
ارتجاع طبقاتی و مذھبی که از حمايت 

ھای امپرياليست نيز در اجWس  قدرت
که قدرت  گوادلوپ برخوردار شده بود، ھمين

جانبه خود را  را به دست گرفت، تWش ھمه
برای سرکوب انقWب و به بند کشيدن مجدد 

فرمان خلع سWح مردم را .  مردم تشديد کرد
. که دست آورد قيام مسلحانه بود، صادر نمود

ھای سياسی که مردم با انقWب به  آزادی

ھای   سال پيش طوفان خشم انقWبی توده۴٠
کارگر و زحمتکش، مراکز ستم و سرکوب 
نظامی رژيم سلطنتی را  در ھم کوبيد و 
بساط اين رژيم، با قيام مسلحانه از ايران 

 .جاروب شد
ھای   بھمن، قدرت توده٢٢قيام مسلحانه  

زحمتکش مردم را برای غلبه بر نيروھای 
نظامی پاسدار نظم ستمگرانه و درھم کوبيدن 

نشان داد که .  ھا، آشکارا به نمايش گذاشت آن
ترين ارتش و پليس طبقه ستمگر نيز  بزرگ

يارای مقاومت در برابر مردمی که برای 
برانداختن طوق اسارت و بندگی به پا 

 .اند، ندارند  خاسته
 بھمن يکی از افتخارات ٢٢قيام مسلحانه  

بزرگ ستمديدگان عليه ستمگران است که 
ھمواره در تاريخ اين کشور جاودان خواھد 

 . ماند
ھمه، گرچه قيام مسلحانه ، يک رژيم  بااين

سياسی را برانداخت، اما اين قيام با تمام 
اش نتوانست به اھداف انقWبی که  عظمت

کارگران و زحمتکشان برپا کرده بودند، 
ترين و  چراکه اصلی.  جامه عمل پوشد

ترين مسئله در ھر انقWب، کسب قدرت  مھم
سياسی است و برپاکنندگان اين انقWب و قيام 
مسلحانه به علت ضعف آگاھی و زودباوری 
ناشی از آن ، قدرت سياسی را خود در دست 

ھای  رژيم شاه که با کودتای قدرت.  نگرفتند
امپرياليستی آمريکا و انگليس به قدرت 

ھای مردم ايران، آگاھی  رسيده بود، از توده
لذا برای حفظ .  ھا وحشت داشت و آزادی آن

قدرت ستمگرانه خود و طبقه حاکم، ھرگونه 
ھای مردم سلب  آزادی سياسی را از توده

  آموخته است۵٧درسی که طبقه کارگر از شکست انق$ب 
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درسی که طبقه کارگر از 
 ۵٧شکست انق$ب 
 آموخته است

تصميم به تعرض و سرکوب سرتاسری 
جمھوری اسWمی اين اقدام خود را با .  گرفت

دستگيری و کشتار ھزاران تن از اعضای 
ھا  ھای سياسی و به بند کشيدن ده سازمان

.  عملی کرد۶٠ھزار تن، در نيمه اول دھه
ھای اسWمی عليه زندانيان سياسی در  شکنجه

ھای ساواک   ابعادی وحشتناک، جای شکنجه
جمھوری اسWمی با اين .  رژيم شاه را گرفت
گری اکنون وظيفه خود را  سرکوب و وحشی

در سرکوب قطعی انقWب به پايان رسانده 
بود، اما ھيچ وظيفه ديگری جز پايان دادن به 
انقWب با توسل به سرکوب و کشتار و ايجاد 

حلی  جمھوری اسWمی راه.  جو خفقان نداشت
برای معضWت اساسی جامعه ايران و 
تضادھايی که به انقWب انجاميده بود، 

. حلی برای مطالبات مردم نداشت راه.  نداشت
حلی برای بحران اقتصادی و بھبود  راه

لذا .  وضعيت معيشتی توده مردم نداشت
سطح .  تر شد بحران اقتصادی مدام عميق

ھای کارگر و زحمتکش چنان  معيشت توده
تنزل کرد که در مدتی کوتاه، سير قھقرائی 

 درصدی را نسبت به دوران قبل از قيام ۵٠
جنگ نيز بر وخامت اوضاع .  طی کرد

کابينه رفسنجانی برای .  اقتصادی افزوده بود
ھای  عWج بحران اقتصادی، دستورالعمل

المللی پول و بانک جھانی را  صندوق بين
برای اجرای سياست اقتصادی موسوم به 

مؤسسات .  نئوليبرال به مرحله اجرا گذاشت
ھای  دولتی مفت و مجانی به دارو دسته

وابسته به رژيم واگذار شدند، اما فشار 
ھای کارگر و  مضاعفی بر دوش توده

زحمتکش، قرار گرفت، با اين ھمه، نه 
معضل رکود حل شد و نه افزايش 

جمھوری .  روزافزون گرانی و تورم مھار
اسWمی بازھم نشان داد که حتی با ياری 

ھای امپرياليست و اجرای  قدرت
ھای نھادھای سرمايه مالی  دستورالعمل

المللی، قادر به حل بحران اقتصادی  بين
تا .  داری ايران نيست ژرف و مزمن سرمايه

 ۴٠، نرخ تورم به متجاوز از ٧٠اواسط دھه 
ای  سابقه بيکاری و فقر ابعاد بی.  درصد رسيد

در اين شرايط شورش .  به خود گرفت
تھيدستان، تعدادی از شھرھای ايران را 

رژيمی که قادر به حل ھيچ .  فراگرفت
معضل جامعه نيست و صرفاً با پول نفت و 

دھد،  سرکوب، به حيات انگلی خود ادامه می
با تانک و بالگرد و کشتار مردم توانست اين 

دوران .  ھای گرسنگان را مھار کند شورش
خاتمی ھم اوضاع اقتصادی بر ھمين منوال 

ادعاھای پوشالی دارو دسته موسوم .  گذشت
طلبی  طلب رژيم در مورد اصWح به اصWح

در يک دولت دينی استبدادی که بر کشتار و 
اصطWح تقدم حل  اختناق بنا شده است و به

. ساز نشد مسائل سياسی بر اقتصادی، چاره
ای  ھای زنجيره اصWحات موعود با قتل

نويسندگان و مخالفان سياسی و با قيام 
 و سرکوب و کشتار ٧٨دانشجوئی سال 

کابينه .  دانشجويان، با رسوايی به پايان رسيد
خاتمی ھم نشان داد که جمھوری اسWمی نه 

حلی برای بحران اقتصادی دارد و نه  راه
. ھای مردم مطالبات اقتصادی و سياسی توده

نژاد و روحانی ھم چيزی جز  وظيفه احمدی
تر، تضادھا را  ھا را عميق اين نبود که بحران

به نقطه انفجار و فساد و گنديدگی درونی 
اکنون ديگر تمام .  رژيم را به اوج برسانند

. ارکان نظم موجود را بحران فراگرفته است
حلی از جانب رژيم بر بحران  ھيچ راه

ھای متعدد  اقتصادی ژرف و مزمن  و بحران
ھای کارگر و زحمتکش در  توده.  ديگر نيست

ترين شرايط مادی و معيشتی  وخيم
عموم کارگران و زحمتکشان .  اند قرارگرفته

که  درحالی.  کنند در زيرخط فقر زندگی می
دار و مقامات دزد و فاسد  طبقه سرمايه

حکومت با غارت و چپاول و استثمار، 
  ھا ميليون اند، ده ھای ھنگفت اندوخته ثروت

ھا در  ھای آن تن از زحمتکشان و خانواده
برند و ارتش بيکاران از  گرسنگی به سر می

از درون .  ده ميليون نيز تجاوز کرده است
جانبه موجود،  ھای عميق و ھمه بحران
بايستی بار ديگر يک بحران سياسی  می

اين بحران .  انقWبی پديد آيد و چنين نيز شد
ھای  ھای توده سياسی با تظاھرات و قيام

زحمتکش و تھيدست در متجاوز از صد 
ماه گذشته، خود را آشکار  شھر در دی

پس مبارزات و اعتراضات  ازآن.  ساخت
ای رژيم  يافته و لحظه ای پيوسته گسترش توده

ويژه مبارزات  به.  اند را آرام نگذاشته
کارگران که در چند سال اخير ابعاد وسيعی 
به خود گرفته است، در سال جاری وارد 

مبارزات و شعارھای .  مرحله نوينی شد
تپه و فوUد اھواز  کارگران نيشکر ھفت

وضوح نشان داد که طبقه کارگر ايران  به
اکنون به آن درجه از خودآگاھی طبقاتی 

عنوان يک طبقه مستقل در  يافته که به دست
مبارزه سياسی ظاھر شود و پرچم خود را 

ھای زحمتکش  در پيشاپيش جنبش توده
گرچه .  مخالف نظم موجود به اھتزاز درآورد

ھنوز بحران سياسی به آن مرحله از ژرفا و 
وسعت دست نيافته که طبقه کارگر با برپائی 
اعتصابات سياسی عمومی و سرتاسری، 
توانائی و رسالت طبقاتی خود را به ھمگان 

اکنون در مبارزات خود  نشان دھد، اما از ھم
در قامت رھبر سياسی جنبش اعتراضی 

ھای  حمايت توده.  ای ظاھرشده است توده
زحمتکش مبارز، معلمان، بازنشستگان، و 

ھايی از دانشجويان در مبارزات خود  گروه
از کارگران و طرح شعار کارگر، معلم، 
دانشجو اتحاد در جريان مبارزات اين 

 . واقعيت را نشان داده است
 ١٣۵٧طبقه کارگر ايران از شکست انقWب 

اين درس بزرگ را  آموخته است که خود 
بايد قدرت سياسی را در جريان انقWبی که 
در حال فرارسيدن است، به دست گيرد و با 

بر تجربه جنبش شورايی کارگران و  تکيه
زحمتکشان در انقWب پيشين، برای 
برقراری يک حکومت شورايی اقدام کند و  

 . نظم نوين سوسياليستی را برپا دارد
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 بحران سياسی ونزوئ$ 

جمھوری بر بستر بحران اقتصادی  رياست
ھا را به  عميق ونزوئW که نارضايتی توده

ھمراه داشته، قوت يافته و در روزھای اخير 
به يک بحران ھمه جانبه سياسی تبديل شده 

 .است
البته اين اولين بار نيست که اوضاع سياسی 

. ی بحرانی رسيده است در ونزوئW به مرحله
ھای اخير و به موازات تشديد بحران  در سال

 سياسی و اجتماعی عمق و  اقتصادی، بحران
شدت بيشتری يافت که در تظاھرات 

ای بروز  اعتراضی متعدد و گسترده توده
 .يافت

که به بحران اخير بپردازيم  اما پيش از اين
ھای مختلف  برای درک بھتر رقابت جناح

بورژوازی بر سر قدرت، Uزم است تا 
ھای گذشته و روی کار آمدن  نگاھی به سال

ھوگو چاوز بياندازيم، کسی که خود را 
چاوز .  رھبر انقWب بوليواری ونزوئW ناميد

 و زمانی که ١٩٩٢برای اولين بار در سال 
در ارتش ونزوئW به عنوان سرھنگ خدمت 

کرد با يک کودتای ناموفق در صحنه  می
دو سال بعد با .  سياسی ونزوئW مطرح شد

جمھور وقت  عفو رافائل کالدرا رئيس
ونزوئW از زندان آزاد و به فعاليت سياسی 

 در انتخابات ١٩٩٨در سال .  روی آورد
جمھوری ونزوئW شرکت و برنده آن  رياست

ھای بعد بار  سپس در سال.  انتخابات شد
جمھوری رسيد تا سال  ديگر به رياست

 که در اثر سرطان درگذشت و ٢٠١٣
نيکWس مادورو که معاون وی بود به قدرت 

 .رسيد
چاوز ھنگامی که به رياست جمھوری 
رسيد، وضعيت اقتصادی ونزوئW وخيم بود، 
کشوری که پيش از آن در ميان کشورھای 
آمريکای Uتين به دليل منابع عظيم نفتی از 
وضعيت اقتصادی بھتری برخوردار بود، 

 درصدی ١٠٠ تورم حدود ١٩٩۶  در سال
را تجربه کرده و رشد اقتصادی به کمی 

اما با .  باUی يک درصد کاھش يافته بود
افزايش بھای نفت، اقتصاد ونزوئW که متکی 
به درآمدھای نفتی بود روزھای بھتری را به 

المللی  خود ديد و براساس آمار صندوق بين
 ٢٠٠۴پول رشد اقتصادی ونزوئW در سال 

 تا ٢٠٠٠از سال .   درصد رسيد١٨به 
 درآمدھای نفتی ونزوئW به بيش از ٢٠١۴
تنھا در سال .   ميليارد دUر رسيد٨٠٠
 آخرين سالی که ھوگو چاوز بر مسند ٢٠١٢

قدرت بود، درآمد نفتی ونزوئW به بيش از 
 . ميليارد دUر رسيد٩٣

افزايش درآمدھای نفتی اين امکان را به 
ھايی را که در رابطه با  چاوز داد تا وعده

ھايی به نفع محرومان جامعه داده بود،  رفرم

. با قدرت و توان مضاعفی عملی سازد
براساس آمارھای دولت ونزوئW در سال 

، شرکت ملی نفت اين کشور از محل ٢٠٠۴
ھای اجتماعی چاوز  درآمدھای نفتی در طرح

 ميليارد دUر ھزينه کرد و اين روند در ٢/  ٧
چنان روند صعودی خود را  ھای بعد ھم سال

 ٣٠ به ٢٠١١ادامه داد تا جايی که در سال 
ھای چاوز  از جمله برنامه. ميليارد دUر رسيد

 ١۴در رابطه با مسکن فقرای جامعه بود که 
. ميليارد دUر در اين برنامه ھزينه شد
اقدامات چاوز در بھبود وضعيت معيشتی، 
مسکن، آموزش، بھداشت و درمان و 
پرداخت سوبسيدھايی برای مبارزه با فقر و 

ھای فقير  کاھش بيکاری باعث شد تا توده
 .جامعه به ھواخواھی چاوز برخيزند

جايی که در ساختار  اما اين اقدامات از آن
داری تغييری ايجاد نکرد،  مناسبات سرمايه

ھايی در چارچوب  در نھايت در حد رفرم
داری به نفع محرومان  مناسبات سرمايه
چه که چاوز تحت عنوان  آن. جامعه باقی ماند

انقWب بوليواری در ونزوئW اجرا کرد در 
ھای جناح چپ  واقعيت چيزی جز رفرم

بورژوازی از نمونه اقدامات سوسيال 
دمکراسی اروپائی نبود و نتيجه آن نيز در 

شکستی که امروز ھمه .  نھايت شکست بود
شاھد آن ھستند و حتا بخش مھمی از عاشقان 
سينه چاک چاوز به صفوف معترضين 

شکست انقWب بوليواری چاوز .  اند پيوسته
بار ديگر شکست سوسياليست ھای قWبی را 

ھای مبارزه طبقاتی و  جای بيان واقعيت که به
داری،  ناپذير مناسبات سرمايه ھای آشتی تضاد

آشتی طبقاتی را در چارچوب نظم 
آميز و  داری، مبارزات مسالمت سرمايه

 .کنند، برمW کرد سازش طبقاتی موعظه می
تفاوت  ای که در اينجا نبايد از آن بی نکته

اگرچه .  گذشت، روی ديگر سکه است
ھايی به نفع  درآمدھای سرشار نفتی با رفرم

محرومان جامعه ھمراه شد اما از طرف 
ديگر باعث رشد فساد در دستگاه دولتی و 

چنين فربه شدن بورژوازی شد که به  ھم
ی خود در جريان گردش پول و سرازير  نوبه

شدن درآمدھای نفتی به کشور، جيب خود را 
ھای نفتی پُر  از اين درآمدھا و تقسيم رانت

 .  ساخت می
در اين مرحله است که بحران اقتصادی 

آميز دولت  ھای دخالت ھمراه با سياست
آمريکا برای تضعيف دولت ونزوئW از 

ھای نفت،  طريق تحريم و بلوکه کردن پول
ھايی که پيش از اين از  باعث شد تا توده

ھای اجتماعی دوران چاوز بھره برده  رفرم
بودند، به سمت نارضايتی سوق داده شوند و 
جريان بورژوازی راست نيز از اين موقعيت 

 .به خوبی به نفع خود بھره جست
تاثير اين نارضايتی، بويژه نارضايتی 

ھای محروم جامعه را در ساختار  توده
توان در انتخابات پارلمانی  قدرت، می
 ٧۴در اين انتخابات که .   ديد٢٠١۵دسامبر 

گيری در آن  درصد از واجدين شرايط رای
شرکت کرده بودند، نامزدھای مخالف دولت 

 کرسی را ٩٩ کرسی پارلمان ١۶٧از 
حزب متحد (تصاحب کردند و حزب حاکم 

 United Socialist Party ofسوسياليست 
Venezuela  ( کرسی را بدست ۴٧تنھا 
 سال پارلمان ١٢ترتيب پس از  آورد و بدين

به دست جناح رقيب حزب متحد سوسياليست 
اين انتخابات يک سند روشن از .  افتاد
گردانی گسترده فقرای شھر و روستا از  روی

حزب حاکم بود، اگرچه ترديدی نيست که 
ھايی از فقرای شھر و روستا  ھنوز بخش

کردند و  چنان از حزب حاکم حمايت می ھم
ھايی نيز نسبت به انتخابات پارلمانی و  بخش
اعتماد شده  تفاوت يا بی ھای رقيب بی جناح
 . بودند
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 بحران سياسی ونزوئ$ 

شکست حزب حاکم نتيجه فساد، بورژوازی 
فربه شده و بويژه بحران اقتصادی و تورم 
سه رقمی بود که به گسترش فقر و حتا 

چون  بندی مواد غذايی ضروری ھم جيره
 .مرغ و شير انجاميده بود برنج، قھوه، تخم

از اين جا جنگ قدرت در ونزوئW در بين 
ھای چند  جناح راست بورژوازی که شرکت

مليتی آمريکايی را پشت سر خود داشت با 
ی جديدی  حزب بورژوايی حاکم وارد مرحله

تضاد بين پارلمان که در دست احزاب .  شد
مخالف بود با کابينه و رياست جمھوری که 
قدرت اصلی را در دست داشتند، بر سر 

به ھمين دليل .  موارد متعددی افزايش يافت
بود که حزب حاکم انتخابات مجلس موسسان 

حزب متحد .   سازمان داد٢٠١٧را در سال 
سوسياليست حاکم سعی کرد با اين انتخابات 
. مجلس موسسان را جايگزين پارلمان سازد
انتخاباتی که با تحريم احزاب مخالف روبرو 
شد و براساس اعWم کميسيون انتخابات 
/ ۵ونزوئW ميزان مشارکت در انتخابات تنھا 

 درصد بود و حتا مخالفان ميزان ۴١
در مه .   درصد اعWم کردند ١٢مشارکت را 

جمھوری   نيز انتخابات رياست٢٠١٨
ونزوئW برگزار شد در حالی که قرار بود 

 برگزار ٢٠١٨اين انتخابات در ماه دسامبر 
در اين انتخابات نيز که براساس اعWم .  شود

 Wدرصد در ۴۶کميسيون انتخاباتی ونزوئ 
 ۵آن شرکت داشتند نيکWس مادورو با 

 ۶٨کمتر از ( ھزار رای ٨٠٠ميليون و 
 درصد از ٣٠يعنی با آرای )  درصد آرا

بيان آرای .  واجدان شرايط انتخاب شد
مادورو و حزب حاکم در انتخابات پارلمانی 

جمھوری از اين جھت است تا  و رياست
ھا  موقعيت شکننده حزب حاکم در ميان توده

ھا از اين حزب نشان داده  و روی گردانی آن
ست تا اين آمارھا را با انتخابات  کافی.  شود

. جمھوری گذشته ونزوئW مقايسه کنيم رياست
 درصد ۶٣ چاوز با ٢٠٠۶در انتخابات سال 

 ٧۴در آن انتخابات .  آرا به پيروزی رسيد
در .  درصد مردم در انتخابات شرکت کردند

 که در واقع دوران ٢٠١٢انتخابات سال 
افول حزب حاکم شروع شده بود، چاوز با 

 درصد ٨١ درصد آرا در انتخاباتی که ۵۴
 ميليون ونزوئWيی در انتخابات ١٩از 

به .  شرکت کرده بودند به پيروزی رسيد
 تا انتخابات  ٢٠١٢عبارت ديگر از انتخابات 

 تعداد آرای حزب حاکم تقريبا به ٢٠١٨
ھم در صورتی که  آن!!  نصف کاھش يافت

 .تعداد آرای مادورو واقعی باشد
انجامد، نتيجه آن  اما بحران کنونی به کجا می

برای کارگران و زحمتکشان چه خواھد بود 
و آيا نيروی سومی جز دو جناح بورژوازی 
که بر سر قدرت با يکديگر به نزاع 

 !پردازند در لحظه کنونی وجود دارد؟ می
واقعيت اين است که دولت ونزوئW در 
بحرانی قرار دارد که قادر به حل آن 

ادامه بقای حزب حاکم بر سر .  باشد نمی
اول .  قدرت به دو عامل وابسته بوده و ھست

درآمدھای سرشار نفتی و دوم حمايت 
ھای اجتماعی از  ھايی که در اثر رفرم توده

اما .  وضعيت بھتری برخوردار شده بودند
ھا تا  اکنون دولت ونزوئW از ھر دوی آن

ھای  شرکت.  حدود زيادی محروم شده است
آمريکايی خريدار يک سوم نفت صادراتی 
ونزوئW ھستند که با تحريم دولت مادورو از 

داری آمريکا پول  سوی وزارت خزانه
ماند و به  صادرات نفت در حسابی باقی می

به گفته .  شود دولت ونزوئW پرداخت نمی
 شرکت آمريکايی در ونزوئW ٣٠٠٠مادورو 

ھای جديد  فعال ھستند که با توجه به تحريم
 . ھا روشن نيست ھای آن سرنوشت ھمکاری

 ھزار ٣٠٠چنين دولت ونزوئW روزانه  ھم
کند که تماما  بشکه نفت به چين صادر می

. ھای ونزوئW است بابت بازپرداخت بدھی
 Wروسيه ھم نه به عنوان خريدار نفت ونزوئ

گذار مطرح  بلکه بيشتر به عنوان يک سرمايه
ميليارد دUر وام به  ١١است و تاکنون 
بنابراين دولت ونزوئW .  ونزوئW داده است

ھا نتوانسته جايگزينی  که در طول اين سال
برای درآمدھای نفتی ايجاد کند، به شدت به 

اما اين منبع عظيم .  اين درآمدھا وابسته است
ھای آمريکا و  ھا و تحريم مالی در اثر دخالت

حمايت اکثر کشورھای قاره آمريکا و اروپا 
جمھوری موقت خوان  ھا و رياست از تحريم

گويدا بسيار کاھش يافته، تا حدی که حتا 
پرداخت حقوق کارکنان دولتی بويژه 

اش مشکل شده و  نيروھای ارتش برای
از سوی ديگر در .  تر نيز خواھد شد مشکل

اثر رشد تورم و کاھش خدمات اجتماعی، 
ھای ھوادار چاوز نيز از دولت کنونی  توده

 .روز به روز بيشتر روی گردان خواھند شد
در اين ميان نقش ارتش ونزوئW بسيار مھم 

در غياب طبقه کارگر که از .  خواھد بود
حزب واقعی خود محروم است، اين ارتش 
ونزوئW است که نقش اصلی را ايفا خواھد 

ارتشی که اگرچه سران آن تا به امروز .  کرد

اند اما امکان روی  از مادورو حمايت کرده
گردانی از مادورو از سوی ارتش ھر روز 

دولتی که قادر به حل بحران .  شود بيشتر می
اش را به  نباشد دير يا زود مجبور است جای

 .دولت ديگری بدھد
واقعيت اين است که پايان دوران رفرم در 
آمريکای Uتين با تغيير دولت برزيل آغاز 

در .  شد و اکنون نوبت دولت ونزوئW است
اين ميان در غيبت طبقه کارگری که آماده 
کسب قدرت سياسی نيست، جريانات راست 

شوند،  بورژوازی آماده کسب قدرت می
طور که در برزيل رخ داد و رئيس  ھمان

جمھوری در برزيل بر سر کار آمد که به 
 .ترامپ آمريکای Uتين معروف شد

ھا  ھای بورژوايی که برخی پايان دوران رفرم
کردند،  حتا ادعای پيروزی سوسياليسم را می
ترين  با ضد رفرم آغاز شده است و راست

گيری از بحران  ھای بورژوايی با بھره جناح
اقتصادی، فساد مديران دولتی، ناآگاھی 

ھا، نبود يک حزب  شکل بودن آن ھا، بی توده
انقWبی طبقه کارگر، دير يا زود قدرت را به 

ضد رفرمی که به .  دست خواھند گرفت
ھايی که  ی رشد اقتصادی تمام رفرم بھانه

پيش از اين به نفع محرومان جامعه شده بود، 
 .ھا بازپس خواھد گرفت از آن

راھپيمايی و تظاھرات مخالفان و ھواداران 
 فوريه که حتا ٢مادورو در روز شنبه 

ھای وابسته به محافل امپرياليستی  خبرگزاری
ھا ھزار نفر  کنندگان را تنھا ده تعداد شرکت

برای مخالفان و ھزاران نفر برای ھواداران 
دھد که  مادورو اعWم کردند، نشان می

اکثريت بزرگ مردم ونزوئW امروز نگران 
گر تحوUت سياسی در  از آينده، بيشتر نظاره

 .ونزوئW ھستند
ھا  در اين شرايط، يعنی شرايطی که توده

منفعل، فاقد صف طبقاتی و به اصطWح 
ترين و ھارترين جناح  شکل ھستند، راست بی

بورژوازی ونزوئW در ھمدستی با 
امپرياليسم آمريکا و با حمايت ديگر 

ھای  ھای امپرياليست و نيز دولت دولت
آور و بلند  مرتجع منطقه، با تبليغات سرسام

کردن پرچم دروغين دمکراسی آماده کسب 
ھا اما تنھا غارت  ھدف آن.  شوند قدرت می

تر منابع عظيم نفتی ونزوئW  بيشتر و وحشيانه
. و استثمار و سرکوب شديدتر کارگران است
تنھا راه اما، انقWبی به رھبری طبقه کارگر، 
کسب قدرت سياسی توسط کارگران، 
برقراری سوسياليسم و محو مناسبات 

 .داری است سرمايه
 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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 تن کشته و بيش از ۴ھای ديگر  برخی گزارش
در مھر ماه، تعدادی از .   نفر مجروح شدند۴٠

در .  مرزبانان ميرجاوه به گروگان گرفته شدند
 شھريور ماه، حمله مسلحانه به رژه نظامی ٣١

 ۶٠ کشته و دست کم ٢۵در اھواز، دست کم 
توان  فھرستی که می.  زخمی بر جای گذاشت

موارد بسيار ديگری، از  جمله حمله مسلحانه در 
خرداد سال گذشته به مجلس ارتجاع در تھران را 

 .بر آن افزود
 ١٠با وجود اين، فرمانده پليس روز چھارشنبه 

"شود بھمن در مراسمی مدعی می وضعيت : 
و برای "  امنيتی مطلوبی در کشور حاکم است

تاکنون ھيچ مورد امنيتی : "افزايد ابراز قدرت می
گزارش نشده و ھمکارانم در اقصی نقاط کشور 

ادعايی که "  .کنند ھرگونه تحرکی را رصد می
 .رساند ھمين  چند نمونه پوچی آن را به اثبات می
گونه،  ھرچند بWفاصله پس از حمWتی از اين

" شناسايی"پليس و نيروھای امنيتی رژيم، مدعی 
شوند،  اما  حمله می"  عاملين"و دستگيری 

واقعيت آن است که آنان بدون تحقيقات و يافتن 
ای  ھای کور و فله مجرمان واقعی با بازداشت

کوشند وانمود سازند کنترل اوضاع را در  می
برقرار "  وضعيت امنيتی مطلوبی"دست دارند و 

 .است
 آبان، يعنی دو روز پس از ٢برای نمونه، روز 

حمله مسلحانه به رژه نظامی در اھواز، وزارت 
در حالی .   نفر خبر داد٢٢اطWعات از دستگيری 
ھای حقوق بشری، اين تعداد  که به روايت رسانه

 نفر بود که تا پايان آبان به صدھا نفر رسيد ١٣٣
ھا ادامه پيدا کرد  و پس از آن نيز موج بازداشت

تا جايی که منابع محلی از بازداشت دست کم 
 تن از مردم محلی در اين رابطه گزارش ۶٠٠
" شان جرم"ترين  مردمی که شايد بزرگ.  دھند می

خويشاوندی، دوستی يا آشنايی با مھاجمان بوده و 
ترشان از نظر نيروھای  بزرگ"  جرم"

گر رژيم، سکونت در آن منطقه  سرکوب
 .ھا جغرافيايی و تعلقات مليتی آن

ھا مسئوليت اين  جدا از آن که کدام گروه يا گروه
حمWت مسلحانه و انتحاری را بر عھده 

گيرند، ترديدی نيست که عامل اصلی  می
موجود، رژيم جمھوری "  وضعيت امنيتی"

اسWمی است که ھمراه با تشديد وخامت وضعيت 
ھای سياسی را نيز  اقتصادی و اجتماعی، آزادی

طلبانه  از مردم دريغ داشته و تمامی مطالبات حق
نگاھی به .  دھد را با سرکوب و زندان پاسخ می
ھايی چون سيستان  وضعيت زندگی ساکنين استان

دھد، شرايط  و بلوچستان و خوزستان نشان می
زندگی مردم اين مناطق، در مقايسه، به مراتب 

به .  تر از برخی مناطق ديگر ايران است وخيم
 ١٢ی پيش وزات بھداشت،  گزارش دو ھفته

ھزار کودک در سيستان و بلوچستان دچار سوء 
دانند که اين آمار  تغذيه ھستند، ھر چند ھمگان می

گويای حتا گوشه ناچيزی از فقر غذايی کنونی در 
بلوچستان نيز نيست، چرا که به گفته يکی از 

 درصد مردم ٧۵ھای مجلس از اين استان،  نماينده
وضعيت آموزش و بھداشت .   امنيت غذايی ندارند

در اوايل .  ست باری در اين استان نيز در حد اسف

دی، وزير بھداشت اعتراف کرد که سيستان و 
ترين استان از نظر تعداد تخت  بلوچستان محروم
 استان ٣١اين استان در بين .  بيمارستانی است

کشور، باUترين نرخ بازماندگان از تحصيل را 
رود استانی را  آبی می خشکسالی و بی.  داراست

که زمانی انبار غله ايران بود، به استانی خالی از 
طبق آمارھای دولتی نرخ .  سکنه بدل سازد

بيکاری در سيستان و بلوچستان، با وجود تمام 
انتقادھا به اين آمار ساختگی، نسبت به پاييز سال 

/  ٣پيش   درصد ٧٠.   درصد رشد داشته است۴ 
. مردم از بيمه بازنشستگی برخوردار نيستند
استان خوزستان با وجود منابع و صنايع عظيم 

ھا از نظر آمار بيکاری در رده  نفتی و پاUيشگاه
ھا دارای  خوزستان جزو استان.  دوم قرار دارد

. باUترين آمار کودکان بازمانده از تحصيل است
ھای متعدد از نظر تخت بيمارستانی  بنا به گزارش

و درمانگاه و پزشک و امکانات درمانی و 
بھداشتی اين استان به شدت در مضيقه قرار 

وضعيت زيست محيطی نيز، ھمانند .  دارد
باری  ھای ديگر در سطح فاجعه بسياری از استان
ھای بسياری در سال  ای که ماه قرار دارد به گونه

آنان از دسترسی به ھوای تنفسی و آب آشاميدنی 
 .اند سالم نيز محروم

گويا اين حجم عظيم از فقر و تبعيض و معضWت 
اجتماعی کافی نيست، سران رژيم شديدترين جو 
امنيتی و پليسی را بر اين مردم محروم حاکم 

گذرد که تعدادی را به  کرده و ھفته و ماھی نمی
بازداشت و روانه زندان "  ھای امنيتی جرم"

 .نکنند
 

با وجود اين، مروری بر افزايش حمWت مسلحانه 
گرای  گيری نيروھای ناسيوناليست و اسWم و پای

ھای کنونی، طی  ارتجاعی، در ھمين محدوده
  ھا و ساليان گذشته نشان از آن دارند که راه ماه
ھای پليسی و امنيتی نه تنھا از دامنه معضWت  حل
اين .  بخشند کاھند، بلکه آنان را شدت می نمی

ھا در نبود يک آلترناتيو مترقی،  سياست
اندازد که  ھايی می ترين افراد را به دام گروه ناآگاه

 .تفاوتی با جمھوری اسWمی ندارند
گذشته از آن که تبعيض مليتی به يک يا دو استان 

شود، فقر و بيکاری،  در ايران محدود نمی
خوابی، کودکان کار، فحشا،  فروشی و کارتن تن

ھای ديگر اجتماعی  اعتياد و بسياری ناھنجاری
ھا نيست و ابعادی  نيز منحصر به اين استان

ھا و بگير  گونه که سرکوب ھمان.  سراسری دارد
" اتھامی"اين ".  امنيتی"ھای  و ببندھا به بھانه

است که گريبان بسياری را در سراسر ايران 
کارگرانی را که برای دريافت .  گيرد می

دستمزدھای معوقه، امنيت شغلی، لغو 
رويه و توقف استثمار  ھای بی سازی خصوصی

آورند؛ معلمانی را  وحشيانه به اعتصاب روی می
که در طلب معاشی شايسته برای خود و تحصيل 

سازی  آموزان و توقف پولی رايگان برای دانش
خيزند؛  آموزش و پرورش به اعتراض برمی

ھای  فعاUن محيط زيستی را که در برابر طرح
آورند؛  ويرانگر محيط زيستی فرياد برمی

سازی آموزش و  دانشجويانی را که به پولی

ھا و کمبود  فضای امنيتی حاکم بر دانشگاه
امکانات تحصيلی و رفاھی معترضند؛ زنانی را 
که بيزار و خسته از تبعيض جنسيتی، سھم خود 

طلبند؛  از زندگی اقتصادی و اجتماعی را می
نويسندگانی را که از سانسور و خفقان به جان 

اند؛ و در يک کWم، ھر صدای معترضی را  آمده
ھزاران نفر در جمھوری اسWمی .  با اتھام امنيتی

ھا  اند، در بازداشتگاه دستگير شده"  جرم"به يک 
ھای رژيم  شوند، در بيدادگاه ھا شکنجه می و زندان

به حبس، تبعيد، شWق و حتا اعدام محکوم 
 .است" جرم امنيتی"شوند و آن  می

بنا به گزارش منابع حقوق بشری تنھا در سال 
. اند دستگير شده"  جرم" نفر به اين ٧٠٠٠گذشته 

اين دستگيرشدگان، تنھا بخشی از معترضان يا به 
" مجرمان امنيتی"تعبير سران جمھوری اسWمی 

ھستند، زيرا رژيم نه يارا و نه امکانات 
چرا که .  را دارد"  مجرمان"دستگيری تمام اين 

مجرمان "بود، به تعبير رژيم، تمام  اگر قرار می
دستگير شوند، تعداد آنان با تعداد "  امنيتی

کارگران و زحمتکشان معترض و مخالف رژيم 
 .کرد برابری می

وضعيت "پس، چگونه رئيس پليس رژيم از 
رو،  گويد؟ شايد از اين سخن می"  امنيتی مطلوب

که ھنوز مبارزات کارگران و زحمتکشان، 
دانشجويان و زنان، جوانان و نويسندگان، متحد، 

اند تا برای سران رژيم  سراسری و پيوسته نشده
 .جای ھيچ گونه انکاری باقی نماند

ھای  ھرچند بسياری از آنان در نھادھا و ارگان
گوناگون دولتی و حکومتی از ھراس خود از 
روند اوضاع و آينده تيره و تاری که در پيش 

. دھند دارند، سخن گفته و به يکديگر ھشدار می
 سال ۴٠ھای مردم ايران که در  آری، توده

گذشته، در تفسير ادعاھای سران رژيم خبره 
دانند که اين سخنان نه از روی اقتدار،  اند، می شده

اکنون  ھم.  بلکه طبلی توخالی و نشانه ضعف است
ای جدی  رژيم در مخاطره"  وضعيت امنيتی"

ھای مسلح  قرار دارد، اما نه از سوی اندک گروه
ھای  ذات جمھوری اسWمی، بلکه از سوی توده ھم

عظيم کارگران و زحمتکشانی که با مبارزات 
روزمره خود از دی ماه گذشته، پايان دوران 
ای  رکود و آرامش نسبی برای رژيم و آينده

اين .  اند ھای مردم را نويد داده روشن برای توده
آن تھديد واقعی در برابر وضعيت امنيتی رژيم 
است و رئيس پليس نيز، با وجود Uف و 

داند که ھيچ نيروی  ھايش، به خوبی می گزاف
مسلحی يارای ايستادگی در برابر اين سيل 

روست که به  از ھمين.  کن را نخواھد داشت بنيان
ی  رغم وقوف به عمق و نارضايتی فزاينده

ھای مردم و دريايی از مخاطرات امنيتی  توده
طبق :  کند می"  بينی پيش"پيرامون رژيم، 

 ٢٢پيمايی  در راه"  حضور مردم"، "برآوردھا"
ھای گذشته خواھد  پرشورتر از سال"بھمن، 

 "!بود
  

 تھديد واقعی در برابر وضعيت امنيتی رژيم

 
 زنده باد سوسياليسم 



 ٨٠٩ شماره  ٩٧  بھمن ١۵      ٨

٢از صفحه   

٨ 

باUی خط فقر و يا Uاقل به ميزان تورم است 
وگرنه چه کسی است نداند که با صد ھزار تومان 

توان  ھا ھم نمی ترين شھرستان حتا در دورافتاده
ھزينه مسکن در حال .  يک اتاق اجاره کرد

 درصد ھزينه خانوارھای کارگری ۶٠حاضر تا 
اگر دولت به فکر مسکن .  دھد را تشکيل می

چه که در  کم مطابق آن کارگران بود، دست
داری اروپا در مورد افراد کم  کشورھای سرمايه

اوU مسکن .  کرد درآمد رايج است عمل می
گذاشت و ثانيا  مناسبی در اختيار کارگران می

 درصد ھزينه مسکن را به عنوان ۵٠حدود 
 .پرداخت سوبسيد، به کارگران می

ھای گوناگون رژيم،  بنابراين تبليغات و جنجال
تاثيری در وضعيت معيشتی طبقه کارگر و 
نارضايتی عميق اين طبقه از وضع موجود 

دستمزدھای کارگری در حال حاضر .  ندارد
رشد گرانی و افزايش .  بسيار پايين و ناچيز است

مھار نرخ تورم در طول يک سال  شديد و بی
اخير، دو سوم قدرت خريد کارگران را ربوده 

اکثريت قريب به اتفاق کارگران زير خط .  است
فشارھای روزافزون معيشتی .  کنند فقر زندگی می

و تنگناھای متعدد اقتصادی، زندگی خانوارھای 
کارگری را با گرسنگی کشنده و فقری سياه و 

تنھا افزايش .  وحشتناک روبرو ساخته است
تواند اين وضعيت  دستمزد به باUی خط فقر می

برای افزايش .  بار را تا حدودی بر ھم زند فWکت
دستمزد به باUی خط فقر، برای تامين حداقل 
نيازھای يک زندگی انسانی، بايد به اعتراض 

. ای را سازمان داد برخاست و مبارزات متحدانه
تا يک مبارزه جدی و متحد در کار نباشد، تا 

ھا مجبور به پذيرش اين  داران و دولت آن سرمايه
خواست نشوند، تغيير کيفی در وضعيت معيشتی 
کارگران ايجاد نخواھد شد و با تکرار نمايش 
ھميشگی و مرسوم شورای عالی کار رژيم، ھر 
بار وضعيت دستمزدھای واقعی و معيشت 

 .تر خواھد شد کارگری بدتر و وخيم
 سال سلطه ۴٠ھای گذشته و تجربه  تجربه سال

رژيم جمھوری اسWمی بر سرنوشت کارگران و 
عموم زحمتکشان، نشان داده است که اين رژيم 
در فکر سفره خالی کارگران و رونق نسبی آن 

ھا ھزار ميليارد  که ھزارھا و ده در حالی.  نيست
داران و  تومان دسترنج کارگران توسط سرمايه

مرتجعين و مشتی آخوند انگل و بستگانشان به 
رود، اما دستمزدھای واقعی کارگران  يغما می

پيوسته کاھش يافته و وضعيت معيشتی 
خانوارھای کارگری سال به سال بدتر شده است 
به نحوی که اکنون حتا از تامين نيازھای اوليه 

 .اند خوراکی خود نيز ناتوان
برای افزايش دستمزدھای واقعی، برای تامين 

يابی به يک زندگی  رفاه و آسايش و برای دست
داری  انسانی، بايد مبارزه عليه رژيم سرمايه

بايد رژيم .  جمھوری اسWمی را تشديد کرد
ارتجاعی و ضد کارگری حاکم را از اريکه 
قدرت به زير کشيد و سرتاپای تمام دستگاه فاسد 

ھای آن يک  حکومتی را داغان و بر ويرانه
حکومتی که .  حکومت شورايی بر پا کرد

کارگران بر سرنوشت خود حاکم گردند و رفاه و 
 .آسايش را برای ھمگان به ارمغان آورند

 
 

 

 اطعيه مھم تلويزيون دموکراسی شورايی
 

 !رفقا، دوستان، ھمراھان گرامی
 

ماه   بھمن١٢ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه برابر با  برنامه
 . پخش خواھد شدkomalaTV/shoraTV بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧

 بدين قرار komalaTV/shoraTVای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :باشد می
 

 ست ماھواره ياه

satellite yahsat 

 ١١٩۵٧: فرکانس

frequency 11957 

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت 

symbol rate 27480 

 پوFريزاسيون  عمودی

Polarization vertical 

 
ھای تلويزيون دموکراسی شورايی در روزھای ھفته بدين  ساعات پخش برنامه

 :قرار است
 

 و  روز شنبه ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠روزھای دوشنبه، چھارشنبه و جمعه از ساعت 
  ٢٢: ٣٠ تا ٢١: ٣٠از ساعت 

 
شنبه و شنبه و  شنبه، پنج ھای دموکراسی شورايی در روزھای سه بازپخش برنامه

 :در ساعات ذيل خواھد بود
  بامداد۵: ٣٠ بامداد تا ٣: ٣٠
  صبح١١: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١٧: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠

 :ھای دموکراسی شورايی از اين قرار است روز يکشنبه نيز باز پخش برنامه
  بامداد۴: ٣٠ الی ٣: ٣٠
  صبح١٠: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١۶: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠
 

ھای تلويزيون دموکراسی شورايی بر روی  Dزم به توضيح است که پخش برنامه
 .تلويزيون ديدگاه تا پايان ماه فوريه به روال سابق ادامه خواھد داشت

 اسفند ٨ فوريه برابر با ٢٧آخرين برنامه ما بر روی تلويزيون ديدگاه چھارشنبه 
 فوريه برابر با ٢٨شنبه  پخش خواھد شد و بازپخش آن بر روی ھمين شبکه پنج

 . اسفند خواھد بود٩
 

 تلويزيون دموکراسی شورايی
 ١٣٩٧ بھمن ١٢ برابر با ٢٠١٩اول فوريه 

 
 

برای افزايش دستمزدھای 
 واقعی چه بايد کرد؟
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و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمونه 
نمايندگانی .  برجسته تری از منازعات کنونی اند

که در نامه سرگشاده خود به سران سه قوه يک 
را نسبت به عملکرد وزير "  انتقادات جدی"سری 

نفت يکی از کليدی ترين وزرای کابينه روحانی 
 . مطرح کردنده اند

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنيم، وابسته به 
قطع روابط نفتی ايران و متوقف "سپاه پاسداران، 

کردن برخی قراردادھای نفتی و گازی با برخی 
کشورھای منطقه و تعدادی از کشورھای قدرتمند 

از جمله "  از قبيل ھند و چين و روسيه...  جھان
اتھاماتی ھستند که اين تعداد از نمايندگان در نامه 

آنان در نامه خود تاکيد . خود به آن اشاره کرده اند
"کرده اند که بيژن زنگنه نه تنھا اھتمام عملی : 

برای مقابله با تحريم ھا از خود بروز نداده است، 
بلکه تقريبا ھمه روزنه ھای موجود جھت بی اثر 
کردن تحريم ھا را خواسته يا ناخواسته مسدود 

 ." کرده است
 نماينده مجلس ارتجاع اسWمی پس از طرح ٧٢

و "  ميان مدت"، "کوتاه مدت"راه کارھای 
خود برای مقابله با خروج آمريکا از "  درازمدت"

برجام و خنثی کردن تاثيرتحريم ھای نفتی و 
گازی دولت آمريکا عليه جمھوری اسWمی، 

در اين برھه تاريخی و : "خواستار اين شده اند که
حساس و با توجه به از دست دادن فرصت ھا 
توسط وزير نفت، با اصWح مديريت وزارت نفت 
تصميمی عاجل جھت تامين منافع ملت و افزايش 
توان مقابله با تحريم ھای آمريکا توسط سران قوا 
و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ 

 ."شود
نزاع باندھای مافيايی جمھوری اسWمی بر سر 
چنگ انداختن بر منابع عظيم نفتی و گازی کشور 
جھت دزدی و رانت خواری ھای بی حد و 
حساب، از جمله کشمکش ھای ھميشگی جناح 

کشمکشی که .  ھای درون حاکميت بوده است
اکنون با خروج آمريکا از برجام و پيآمد آن 
کاھش ھنگفت درآمدھای نفتی و گازی، شکاف 
بيشتری را در ميان باندھای مافيايی رژيم جھت 
چنگ انداختن به تتمه درآمدھای نفتی دامن زده 

اما بيان اين موضوع توضيح دھنده کامل .  است
نکته مھمتر در تشديد شکاف و .  تمام ماجرا نيست

بروز نزاع ھای درونی طبقه حاکم، ھمانا 
گسترش مبارزات کارگران و توده ھای 
زحمتکش است که وضعيت را برای حاکمان 

مبارزاتی .  مرتجع اسWمی دشوارتر کرده است
 با عروج سلحشورانه جوانان و ٩۶که از ديماه 

توده ھای تھی دست در اقصاء نقاط کشور وارد 
مرحله نوينی شد و يک دروان انقWبی را در 

دورانی که .  زندگی سياسی مردم ايران گشود
نتيجه عملی آن تعميق بيشتر بحران سياسی، 

تشديد تضادھا و درگيری ھای بازھم شديدتر در 
در چنين دورانی .  درون طبقه حاکم خواھد بود

است که توده ھای مردم  با شعارھای سرنگونی 
نان، کار، آزادی، اداره "حمھوری اسWمی  و 

 .  اند به مقابله با رژيم برخاسته" شورايی
شکل گيری دوران انقWبی و پيامد آن گسترش 
روند روبه رشد مبارزات کارگران و زحمتکشان 
در يک سال گذشته، نه تنھا سبب تعميق مناقشات 

نسبت به کابينه "  اصولگرايان"و تشديد تھاجمات 
روحانی شده است، بلکه اين شرايط ويژه 

حکومتی را نيز بر آن داشته تا "  اصWح طلبان"
ھرچه بيشتر حساب خود را از حسن روحانی و 

آخرين نمونه .  او جدا کنند"  تدبير و اميد"کابينه 
آن، واکنش محمد رضا تاجيک، نظريه پرداز 

"  اصWح طلبان"در باره ائتWف "  اصWح طلب"
روحانی در انتخابات به "  اعتدال"با جريان 

 و پس از آن ٩٢اصطWح رياست جمھوری سال 
 . بوده است

محمد رضا تاجيک در گفتگو با خبرگزاری تسنيم  
"گفته است اينکه تمام حيثيت و سرمايه را : 

بگذاريم و در آن فضا قرار دھيم، با چشم او 
ببينيم، با پای او راه برويم و با زبان ]  روحانی[

، "او سخن بگوييم، اين خطای استراتژيک است
جدا کردن حساب "خطايی که اکنون ديگر برای 

آنچه را که ".  اصWح طلبان از دولت دير است
محمد رضا تاجيک اينگونه بدان اعتراف کرده 
است، دقيقا انعکاسی از شکاف و تشديد بحران 
. سياسی در درون مجموعه طبقه حاکم است
وضعيتی بحرانی که در پی شکست سياست ھای 
رژيم در عرصه ھای داخلی و خارجی و پيامد 
آن،  روند رو به رشد مبارزات کارگران و توده 
ھای زحمتکش جامعه، اينگونه در درون باندھای 

 .جمھوری اسWمی تجلی يافته است
بازتاب تشديد بحران کنونی رژيم اما فقط در 

با حسن روحانی و "  اصولگرايان"تشديد تقابل 
" اصWح طلبان"وزرايش و يا تبری جستن 

روحانی "  تدبير و اميد"حکومتی از کابينه  
اين بحران ھم اينک به اشکال  .  خWصه نشده است

گوناگون به درون کابينه روحانی ھم سرايت 
استعفاء "  شايعات"انتشار مکرر .  کرده است

ظريف وزير امور خارجه و عباس صالحی 
وزير فرھنگ و ارشاد اسWمی و تکذيب نامه 
ھای علنی آنان، وجه ديگری از وجوه متعدد 

 . تشديد شکاف و بحران در باUيی ھست
واکنش روحانی اما در برابر بحران موجود در 
اغلب موارد بنا به موقعيت سياسی و تبليغاتی که 
در آن قرار می گيرد، يک تصوير سازی کذايی 

البته .  و مطلوب از نظام و وضعيت جامعه است
در مواردی ھم که روحانی قادر به Uپوشانی 

بحران ھای درونی ھيئت حاکمه و شرايط 
وخامت بار زندگی کارگران و توده ھای فقر زده 
جامعه نيست، در اين صورت يا در نقش 
اُپوزيسيون ظاھر می شود و يا تمامی شکست ھا 
و ناکارآمدی خود و طبقه حاکم را به دشمنی 

از ده ھا .  آمريکا با نظام اسWمی نسبت می دھد
نمونه پيشين آن که بگذريم، ھمين سخنرانی آخر 
او  که در دھم بھمن ماه جاری در تمجيد از 

حکومت اسWمی عنوان کرد، "  مردمی بودن"
نمونه روشنی از شارUتانيزم ناب اين آخوند 

 .  است" کليددار"
حسن روحانی که اينک چندی است دستش برای 
ھمه رو شده و نشان داده است که در دروغگويی 
و شارUتانيزم دست احمدی نژاد را ھم از پشت 
بسته است، در سخنرانی اخير خود ابتدا با تکرار 

امروز مردم ايران ھستند "اين دروغ بزرگ که 
و پس از آن با گفتن "  که کشور را اداره می کنند

"اينکه مسبب وضعيت کشور آمريکاست، نه : 
، يکسره نه فقط "دولت و نظام اسWمی

 سال تحميل ويرانی و تباھی بر توده ۴٠مسئوليت
ھای مردم ايران را از دوش دولت و نظام 
اسWمی برداشت، بلکه وقاحت بی نظير و 
شارUتانيزم آخوندی خود را ھم به نمايش 

 . گذاشت
حسن روحانی البته بھتر از ھرکسی می داند و به 
خوبی بر اين امر واقف است، در نظام اسWمی و 
در حکومتی که رئيس جمھورش را نه مردم که 
ولی فقيه و شورای نگھبان منتخب او بر می 
گزينند، در رژيمی که نمايندگان مجلس ارتجاع 
اسWمی اش زير مھميز و سيطره ھمان شورای 
نگھبان وUيت فقيه جز چاپلوسی کاری از آنان بر 
نمی آيد، در رژيمی که رھبر و ولی فقيه اش بيش 

از اختيارات وUيت مطلقه برخوردار "  شاه"از 
است و خاصه اينکه در نظامی اين چنين مستبد و 
خودکامه که سخنرانی رئيس مجلس ارتجاع 
اسWمی اش با يک اولتيماتوم امام جمعه و نماينده 

در "خامنه ای در کرج لغو می شود، گفتن اينکه 
جمھوری اسWمی مردم ايران ھستند که کشور را 

، به يک طنز تلخ بيشتر شبيه است "اداره می کنند
  .تا يک شوخی خنده دار

در وضعيتی که بحران ھای متعدد خWصه اينکه، 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی از ھر سو دولت 
ارتجاع اسWمی را فرا گرفته است، در شرايطی 
که شکاف و نزاع ھای درونی طبقه حاکم روز 
بروز ژرفتر می شوند، متوسل شدن حسن 
روحانی به اينگونه اراجيف و دروغ بافی ھای 
ننگ آور، به نوعی انعکاس تعميق بحران ھای 
درونی نظام، شکست طبقه حاکم و مھمتر از ھمه 
استيصال و وادادگی حسن روحانی در جايگاه 
. مقام و مسئوليتی است که بدان تکيه زده است
شکاف و استيصالی که در تداوم بحران ھای 
موجود و گسترش مبارزات کارگران و توده ھای 
 .فقر زده ايران، بازھم بيشتر و بيشتر خواھد شد

 

 تشديد تضادھای درونی نظام در آستانه چھل سالگی  

رژيم جمھوری اس$می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٠٩ شماره  ٩٧  بھمن ١۵      ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس$می 

٩درصفحه   

مسئوUن جمھوری اسWمی در آستانه ورود به 
چھل سالگی اين نظام ارتجاعی، تبليغات وسيعی 

ھای جمھوری اسWمی "موفقيت"را در مورد 
درعرصه ھای مختلف سياسی، اجتماعی و 

تبليغاتی که به لحاظ .  اقتصادی به راه انداخته اند
دروغ بافی و رياکاری ھای نھفته در آن، بسيار 

با اين ھمه و به رغم .  مشمئز کننده و تھوع آوراند
ھياھويی که طبقه حاکم اين روزھا به راه انداخته 

خود "  اقتدار"و "  انسجام"، "موفقيت"است تا پيام 
را به خورد جامعه و توده ھای بپاخاسته مردم 
ايران بدھد، خروجی اين تWش مذبوحانه اما 
چيزی جز ناکامی، تعميق بحران و تشديد 

 . منازعات درونی نبوده است
منازعاتی که باندھای مافيايی جمھوری اسWمی 
برای حفظ قدرت، اختWس، دزدی و رانت 
خواری ھای بيشتر عليه يکديگر به راه 

منازعاتی از قبيل کشاکش ميان حسن .  اند انداخته
روحانی و نيروھای موسوم به اصولگرايان، 
حمWت گازانبری نمايندگان مجلس ارتجاع 
اسWمی به وزرای کابينه روحانی، واخوردگی 

١٠ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش¬م¬اره حس¬اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¬م¬راه 

ھ¬¬ای  ک¬¬د م¬¬ورد ن¬¬ظ¬¬ر ب¬¬ه ي¬¬ک¬¬ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطWع  عWقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ¬ن "  ديدگ¬اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطWع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطWع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

حکومتی از عملکرد پنج "  اصWح طلبان"آشکار 
ساله روحانی، درگيری تند لفظی روحانی با 
عزت هللا ضرغامی نماينده خامنه ای در جلسه 
شورای عالی فضای مجازی، کشاندن مکرر 
وزير امور خارجه به مجلس جھت پاسخگويی به 

رھبری "  نه گانه"دليل عدم رعايت خواست ھای 
شايعه استعفاء ظريف "  قوت گرفتن"در برجام، 

وزير امور خارجه و عباس صالحی وزير 
فرھنگ و ارشاد اسWمی، لغو سخنرانی علی 
Uريجانی رئيس مجلس ارتجاع اسWمی در کرج 

 بھمن، به دليل اولتيماتوم امام ٢٢به مناسبت 
جمعه اين شھر و مواردی از اين دست تنھا نمونه 
ھای معينی از تشديد منازعات درونی ھيئت 

 سالگی جمھوری ۴٠حاکمه بوده اند که در آستانه 
 .اسWمی در رسانه ھای حکومتی بازتاب يافته اند

 نفر از ٧٢از ميان مجموعه مناقشات فوق، نامه 
نمايندگان مجلس شورای اسWمی به حسن 
روحانی رئيس جمھور، علی Uريجانی رئيس 
مجلس و صادق آملی Uريجانی رئيس قوه قضائيه 

 تشديد تضادھای درونی نظام در آستانه چھل سالگی  


