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ھای چندين ماه گذشته اتحاديه اروپا  پس از وعده

به جمھوری اس,م برای کمک به دور زدن 
ھای دولت آمريکا و ايجاد سيستم سازوکار  تحريم

گذاری با  ويژه مالی برای ادامه تجارت و سرمايه
 بھمن، شورای ١۵ايران، سرانجام روز دوشنبه 
بندی خود را درباره  اتحاديه اروپا متن بيانيه جمع

ايران منتشر کرد و سازوکار حمايت از مبادAت 
 . اندازی شد ،راه"تکس اينس" تجاری

شده است،   بند تنظيم١٢در اين بيانيه که در 
شد، اتحاديه  بينی می گونه که از قبل نيز پيش ھمان

اروپا تنھا در محدوده کوچکی توانسته امتيازاتی 
که با  نحوی به جمھوری اس,می بدھد، به

. ھای دولت آمريکا اصطکاک پيدا نکند تحريم
شده است  حال، مفاد بيانيه به نحوی تنظيم درعين

که امکان مانور برای اتحاديه اروپا وجود داشته 
 .باشد

اين بيانيه با تأکيد مجدد بر حمايت اتحاديه اروپا 
کند که سازوکار ويژه مالی  از برجام اع,م می

اکنون در چارچوب نھادی خصوصی به ثبت 
رسيده است که ھدف آن ايجاد تأثيرات مثبت بر 
مراودات اقتصادی و تجاری با ايران و ھمچنين 

بيانيه بر ادامه .  معيشت مردم ايران است
ھای  ھای نزديک با ايران در حوزه ھمکاری

کند و سپس از جمھوری  گوناگون تأکيد می
خواھد  تا قانون Aزم برای اجرای  اس,می می

تعھدات مربوط به برنامه عملياتی گروه ويژه 
در بيانيه از .  را اجرا کند)  FATF(اقدام مالی 

ای و ادامه  ھای منطقه افزايش نقش ايران در تنش
ھای   حضور نيروھای ايرانی در سوريه، کمک

نظامی، مالی و سياسی به سوريه و لبنان، نقض 
شده توسط شورای امنيت  تحريم تسليحاتی اعمال

 .در يمن، ابراز نگرانی شده است
شورای اتحاديه اروپا ھمچنين اع,م کرد که از 
فعاليت موشکی بالستيک ايران که مغاير قطعنامه 
شورای امنيت است عميقاً نگران است و از 

ھا  خواھد تا از اين فعاليت جمھوری اس,می می

 ١٧مريم حضرتی، معاون وزير بھداشت در 
با آن که .  بھمن در يک نشست خبری شرکت کرد

اين نشست خبری به مناسبت چھلمين سالگرد به 
قدرت رسيدن جمھوری اس,می برگزار شده بود، 
سخنان اين مقام مسئول در اين نشست، 

ای بود مبنی بر رسوايی و شکست  اقرارنامه
ھای ديگر،  جمھوری اس,می در يکی از عرصه

. يعنی در عرصه پرستاری و وضعيت پرستاران
 سال ۴٠او در نشست خبری و پس از 

گيری جمھوری اس,می، بی آن که بخواھد،  قدرت
از وجود معض,ت متعدد در اين عرصه سخن 

لياقتی و ناتوانی  گويد، معض,تی ناشی از بی می
مسئوAن، ھمدستی آنان با بخش خصوصی جھت 

تر اين قشر زحمتکش،  سودجويی و استثمار بيش

 ١۶وزير نفت کابينه روحانی بيژن زنگنه روز 
ای که قرار بود دستاوردھای  بھمن در مصاحبه

نفتی جمھوری اس,می را به مناسبت چھلمين 
سال به قدرت رسيدن حکومت اس,می در يک 

که نوک اصلی  نشست خبری بيان کند، با بيان اين
حمله دولت آمريکا صنعت نفت را نشانه رفته، 

"گفت من در جنگ ھم بودم و جنگ را درک : 
 ". تر است اما اين شرايط از جنگ سختکردم 

ھيچ عنوان شرايط سخت  البته منظور زنگنه به
منظور او شرايط .  ھای مردم نيست زندگی توده

جمھوری اس,می است که از ھمه جھت در 
بست قرار گرفته، از بحران عميق اقتصادی و  بن

ورشکستگی مالی تا بحران سياسی داخلی و 
در واقع چھل سال پس از قيام شکوھمند .  خارجی

۴درصفحه   ۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١٠شماره    ٩٧ بھمن  ٢٢ –سال  چھلم 

تحقق مطالبات پرستاران در گروی تشکلی مستقل، 
 فريادی بلند و ھمبسته

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده در مراسم بزرگداشت چھل و 
 ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل در استکھلم 

 

 ھای کارگری از سياھکل تا امروز آرمان

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای مردم عليه ديکتاتوری سلطنتی  توده
محمدرضا پھلوی، اکنون جمھوری اس,می از 

 .لرزد ترس مرگ بر خود می
تر از  اش خالی جمھوری اس,می امروز دستان

ھميشه است و به بيان ديگر ناتوان از حل 
ھا ضرورتی حياتی  ھايی که حل فوری آن بحران

برای جمھوری اس,می يافته، تنھا امروز را به 
اگر در زمان جنگ ايران و .  رساند فردا می

ھا به حکومت  ھايی از توده عراق، ھنوز بخش
اس,می توھم داشتند و حتا جمھوری اس,می 

گيری از جنگ به اين توھمات  توانست با بھره
ھای اقتدار خود را با سرکوب  دامن زده و پايه

ھا و ديگر مخالفين و سازمان  وحشيانه کمونيست

 شرايط وخيم جمھوری اس�می در سخنان وزير کابينه
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 ساز و کار اروپا ھم معضل اقتصادی و مالی 
 جمھوری اس�می را حل نکرد

 .خودداری کند
اقدامات خصمانه در خاک چندين کشور "بيانيه به 

کرده و از جمھوری  اشاره"  عضو اتحاديه اروپا
تر به چنين  خواھد تا ھرچه سريع اس,می می

 .رفتار غيرقابل قبولی پايان دھد
شورای اتحاديه اروپا در بند يازدھم بيانيه 

بندی، ھمچنين درباره اوضاع حقوق بشری  جمع
در ايران ابراز نگرانی کرده و خواسته است 

ھای  جمھوری اس,می به حقوق بشر و  آزادی
 .اساسی احترام کامل بگزارد

در بيانيه مشترک فرانسه، بريتانيا و آلمان برای 
اندازی رسمی کانال ويژه مالی اروپا با ايران  راه

: ازاين انتشار يافت، نيز آمده است که پيش
سازوکار "فرانسه، آلمان و بريتانيا، تشکيل 

کنند که  را اع,م می"  حمايت از معام,ت تجاری
يک ابزار انتقالی ويژه باھدف تسھيل تجارت 
مشروع بين عام,ن اقتصادی اروپا و ايران 

 .است
ھای  تکس در ابتدا با تمرکز بر بخش اينس
مانند دارو، لوازم   –تر برای مردم ايران  حياتی

از مبادAت مشروع   -پزشکی و مواد غذايی 
 .کند اروپا با ايران حمايت می

آيد، اتحاديه اروپا  ھا برمی آنچه که از اين بيانيه
در اينجا چيزی خ,ف آنچه مدنظر آمريکا بوده 

دارو، لوازم پزشکی و مواد .  ،انجام نداده است
. ھای دولت آمريکا نبوده است غذايی جزء تحريم

ع,وه بر اين،  بيانيه مشترک سه دولت اروپايی 
ترين  تکس با رعايت دقيق اينس"تأکيد دارد 

استانداردھای جھانی درزمينٔه مبارزه عليه 
) AML/CFT(شويی، تأمين مالی تروريسم  پول

ھای اتحاديه اروپا و  و نيز با رعايت تحريم
در اين راستا، .  سازمان ملل عمل خواھد کرد

تر   انتظار دارد که ايران ھر چه سريع٣ای
تمامی تعھدات خود در چھارچوب مفاد  به

يعنی ازنظر مالی نيز با ."  اف عمل کند تی ای اف
با .  آنچه مدنظر آمريکاست، تناقضی نداشته باشد

اين سازوکار، پولی به دست جمھوری اس,می 
ھای  ھای معامله نيز شرکت رسد و طرف نمی

 .کوچک اروپائی خواھند بود
ھمه جمھوری اس,می در چنان وضعيت  بااين 

وخيمی قرار دارد که از اين سازوکار تحقيرآميز 
اتحاديه اروپا، فروش اندکی نفت و درازای آن 
دريافت غذا و دارو، ستايش نموده  و از آن 

 . استقبال کرده است
وزير خارجه جمھوری اس,می در نشست 

سازوکار :  کميسيون امنيت ملی مجلس گفت
حمايت از تبادAت تجاری اتحاديه اروپا، گام 

ای از سوی اتحاديه اروپا برای حفظ  مثبت و اوليه
 .منافع ايران در برجام است

وزارت امور خارجه جمھوری اس,می نيز  با 
"ای اع,م کرد صدور بيانيه جمھوری اس,می : 

ايران با استقبال از مواضع مثبت اع,می در 
ويژه  بيانيه اتحاديه اروپا در خصوص ايران به

قبول، برخی نکات و  برجام و ديگر نکات قابل
 :دارد انتقادات خود را از بيانيه مزبور اع,م می

ما از ثبت سازوکار حمايت از تبادAت تجاری
کنيم، اين سازوکار  با ايران استقبال می)  ساحات(  

تر با دقت و سرعت عمل بيشتری  ھرچه سريع
اجرايی شود، اما مرتبط کردن اجرای اين 
سازوکار که از تعھدات ذاتی برجامی است با 

قبول  غيرقابل FATFالزامات نھادھايی چون 
ھای دفاعی  حال موضوع فعاليت درعين.   است

ايران ھرگز در دستور کار مذاکره ما با ديگر 
اين دو مورد ."  کشورھا نبوده و نخواھد بود

ازجمله موارد شديداً مورد اخت,ف ميان 
از آنجائی که طرح  .  ھای طبقه حاکم است جناح

مسئله توسعه موشکی و يا ربط دادن سازوکار 
حمايت از مبادAت تجاری به تصويب و اجرای 

شويی و تأمين مالی تروريسم  لوايح مربوط به پول
ھايی از جناح رقيب مواجه  با مخالفت شديد گروه

شده است، وزارت خارجه جمھوری اس,می 
ھا در اين بيانيه  طور خاص نسبت به طرح آن به

خوبی  جمھوری اس,می البته به.  انتقاد کرده است
داند که طرح اين دو مورد و يا مسائل ديگر  می

در بيانيه اتحاديه اروپا، مانع و معضل جدی 
نيست و تغييری در مواضع اتحاديه اروپا نسبت 

. آورد به مناسبات با جمھوری اس,می پديد نمی
چرا که سياست اتحاديه اروپا تقويت جمھوری 

گونه که رسماً اع,م کرده  اس,می است و ھمان
است، ھرگونه تضعيف آن را برھم خوردن ثبات 

بنابراين، آنچه که از .  داند منطقه خاورميانه می
شده است،  جمھوری اس,می در اين بيانيه خواسته

صرفا نشان دادن نوعی ھمراھی لفظی با دولت 
شايد تنھا .  آمريکاست و نه چيزی فراتر از آن

موردی را که بتوان استثنا کرد، رعايت ضوابط 
FATF  »است که آن نيز » گروه ويژه اقدام مالی 

اکنون چھار Aيحه آن به تصويب مجلس رسيده  ھم
است و دو Aيحه آن نھايی شده است، اما دو مورد 

مانده يعنی Aيحه کنوانسيون مبارزه با تأمين  باقی
و Aيحه کنوانسيون )  CFT(مالی تروريسم 

(يافته فراملی  مبارزه با جرائم سازمان
palermo  ( در مجمع تشخيص مصلحت مورد

 . ھای رقيب است اخت,ف جناح
رغم استقبال رسمی  جمھوری اس,می از  اما به

سازوکار اتحاديه اروپا، تعدادی از مقامات  و 
العمل نشان  نھادھای رژيم شديداً عليه آن، عکس

 :اند داده
اين گروه شامل، يک اقليت صدنفره مجلس 
شورای اس,می، شورای نگھبان، اکثريت مجمع 
تشخيص مصلحت رژيم، سپاه پاسداران و دستگاه 

رغم زد و بندھای  ای نيز به اند که خامنه قضائی
 .ھاست  اش باروحانی،حامی آن پشت پرده

ھا  اروپايی: "آملی Aريجانی گفت"در ھمين رابطه
 ماه تعلل و مذاکره، يک سازوکار با ٩بعد از 

ھم نه برای تبادل پول بلکه  ظرفيت محدود، آن
حسب .  اند برای تأمين غذا و دارو ايجاد کرده

اند؛ يکی  ھا دو شرط عجيب نيز گذاشته گزارش
 بپيوندد و ديگری آنکه FATFاينکه ايران به 

Aزم است .  درزمينٔه موشکی وارد مذاکره شود
اين کشورھا بدانند که جمھوری اس,می ايران 

وجه اين شروط تحقيرآميز را نخواھد  ھيچ به
پذيرفت و به بھای باز شدن يک آبراھه کوچک 

ای نخواھيم  نظير اينستکس، تن به ھر خواسته
اص,ً مگر دارو غذا تحريم بوده است که حاA .داد

عنوان يک امتياز القا  اين سازوکار مالی را به
 "کنند؟

محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نيز 
کانال حمايت از تجارت «:  در توئيتی نوشت

. اروپايی يک کانال تھاتری و کاAيی است
 به cftبعدازاين ھمه معطلی، گره زدن پالرمو و 

instexخواھی است  نوعی باج. 
سيد حسين نقوی حسينی عضو کميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس شورای اس,می در 

وگو با خبرگزاری تسنيم نيز گفت سازوکار  گفت
ھای آمريکا  تأثيری در لغو تحريم"  اينستکس"

 .عليه ملت ايران ندارد
گونه که بيانيه رسمی  ھا ھمان رغم اين مخالفت به

وزارت امور خارجه نشان داده است، جمھوری 
ای ندارد جز آنکه از ھمين تعھدات  اس,می چاره

محدود اتحاديه اروپا استقبال کند و ادعای خروج 
از برجام ھم که از سوی برخی از مخالفين 

اما در .  شود، يک ادعای توخالی است مطرح می
ھر حال، اين واقعيتی است روشن که ايجاد 
سيستم سازوکار ويژه مالی برای ادامه تجارت و 

گذاری با ايران، کمکی جدی به معض,ت  سرمايه
اقتصادی و نيازھای مالی جمھوری اس,می 

 .نخواھد کرد
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۴درصفحه   

١از صفحه   

جايی که پرستار بيمارستانی مدرک ندارد،  آن
 سال تحت ھر شرايطی به کار ٣٠مجبور است 

پس، پشت اين طرح مافيای س,مت .  ادامه دھد
 .وجود دارد

مافيايی که رد پای آن را در  عدم اجرای قانون 
. بينند گذاری خدمات پرستاری نيز می تعرفه
. ای که در سخنان حضرتی نيز مطرح شد نکته

 تصويب شده است، ٨۶اين قانون که در تير ماه 
با گذشت بيش از ده سال به علت عدم تأمين 
اعتبار به رغم خواست و اعتراضات پرستاران 

قرار بود با اجرای اين .  ھنوز اجرايی نشده است
قانون، تمام خدمات پرستاري تعريف و در 
پرونده بيماران ثبت و تعرفه آن از بيماران اخذ 

توزيع عادAنه درآمدھا بين پرستاران و .  شود
شدن شرح وظايف پرستاري و  پزشكان، شفاف

ھا از  حذف خدمات تحميل شده از ساير قسمت
گذاري خدمات  جمله نتايج اجراي طرح تعرفه

در حالی اين قانون به بھانه .  پرستاري اع,م شد
شود که به فاز سوم طرح  عدم بودجه اجرايی نمی

تحول س,مت، ميلياردھا تومان اختصاص داده 
 .شد و تعرفه پزشکی سه برابر شد

طرحی که اجرای آن بدون توجه به 
از جمله تأمين فضای (ھای مناسب  بسترسازی

فشار زيادی را بر )  بيمارستانی و کادر درمانی
 اين ٩٣در نتيجه، در سال .  پرستاران تحميل کرد

طرح چنان نارضايتی پرستاران را برانگيخت که 
سازمان نظام پرستاری نيز ناچار شد آن را 

بخواند که در "  آور و خودسرانه شگفت"طرحی 
به حقوق پرستاران و ساير پرسنل غير "آن 

طرحی که ."  پزشک متخصص توجھی نشده است
چنان اجرای آن ادامه دارد و به ايجاد شکافی  ھم

عظيم بين درآمد پرستاران و پزشکان منجر گشته 
به گفته پرستاران در اين طرح، کارانه يک .  است

 ٣٧ ميليون تومان به ١۵پزشک متخصص از 
ميليون تومان افزايش يافته، اما کارانه يک 

 ھزار ۵٠٠ ھزار تومان فقط به ٢٠٠پرستار از 
تومان رسيده، جدا از آن که با ثبت  بسياری از 
خدمات پرستاران به نام پزشکان، کارانه آنان نيز 

 . شود به جيب پزشکان سرازير می
فرسای کار، پرستاران، مانند  به جز فشار طاقت

ھای مردم با وضعيت  بسياری ديگر از توده
ھايی ھم که در  طرح.  معيشتی وخيمی روبرويند

اند، نه تنھا به بھبود  ھای به اجرا درآمده اين سال
اند، بلکه پاسخگوی نيازھای  آن کمکی نکرده

ھا،   يکی از اين طرح.  اند معيشتی پرستاران نبوده
طرح قاصدک است که آنان را با مشک,ت مالی 
. و تأخير در دريافت مطالبات روبرو کرده است

، دبير کل خانه پرستاری، در مورد ٩٧در مرداد 
ھا و جدا نبودن اضافه  کاری نرخ پايين اضافه

گويد و از اين که  کاری از کارانه پرستاران می
پرستاران برای ھر ساعت اضافه کاری، تنھا بين 

وضعيت .  کنند  ھزار تومان دريافت می۶ تا ۴
پرستاران قراردادی و شرکتی از نظر دستمزد و 
مزايا و ساعت کار و شدت استثمار از پرستارانی 

تر  که در استخدام دائم ھستند، از اين نيز وخيم
حضرتی در ھمين نشست به حداقل حقوق .  است

انتظار داشت وعده اشتغال چند ھزار پرستار 
آينده محقق شود، بلکه حتا در صورت  جديد در

تحقق، پاسخگوی نيازھای کنونی و آينده مردم 
 .نخواھد بود

المللی  ھای پژوھشی شورای بين بر اساس يافته
پرستاری، تعداد پرستار به بيمار در بخش 

 ۴عمومی در وضعيت مطلوب يک پرستار به 
  نفر با ۶بيمار است و افزايش تعداد بيماران به 

 درصد، بيماران را در معرض خطر ١۴احتمال 
 روز بعد از پذيرش قرار می ٣٠مرگ در طی 

 بيمار با ۴ بيمار در برابر ٨دھد و افزايش 
 درصد مرگ و مير ھمراه ٣١افزايش حدود 

با وجود اين در ايران، در بخش .  است
ھای ويژه بايد يک پرستار از سه بيمار و  مراقبت

 ١۵ھای عمومی يک پرستار از حدود  در بخش
به اين ترتيب با کاھش وقت .  بيمار پرستاری کند

پرستاران برای مراقبت از بيماران، امکان مرگ 
و مير بيماران تا بيش از ھفتاد يا ھشتاد درصد 

جدا از کاھش دريافت خدمات .  رود باA می
درمانی ايمن، افزايش عوارض بيماری و درمان 
دارويی و بسياری مخاطرات جانی و س,متی 
برای بيماران، کمبود پرستار عواقب جدی و 

 .ناپذيری نيز بر پرستاران دارد جبران
پرستاران نيز بر اثر تشديد فشار کار مجبورند در 

شود طبق  گفته می.  ھای اضافه کار کنند شيفت
 ساعت در ١۴٠قانون ھر پرستار نبايد از حدود 

ھر ماه، بيشتر فعاليت کند، در حالی که به دليل 
ھا پرستاران  نبود پرستار کافی در بيمارستان

 ساعت ديگر ١٧٠ناچارند ع,وه بر اين ميزان 
 .نيز در مراکز درمانی کار کنند

ظاھرا برای مقابله با کمبود پرستار، در سال 
، مسئوAن وزارت بھداشت مدعی شدند که ٩۴

کشور با کمبود نيروی پرستار روبروست، 
بنابراين معاونت آموزشی وزارت بھداشت طی 

ای اجرای طرح جذب پرستاران  نامه آيين
طبق اين طرح .  بيمارستانی را اع,م کرد

توانند  ھای دولتی و خصوصی می بيمارستان
اين .  برحسب ظرفيت خود، پرستار تربيت کنند

طرح با اعتراضات بسياری از پرستاران، به 
به گفته آنان، اوAً .  ، روبرو شد٩۶ويژه در سال 

ھای   ھزار پرستار از دانشکده١۵ساAنه 
پس مسئله .  شوند التحصيل می پرستاری فارغ

کمبود نيروی پرستاری در ميان نيست، بلکه 
. ريشه معضل در عدم استخدام نيروی جديد است

عقب گرد صد ساله "پرستاران اين طرح را 
" رجعت به دوره قاجار"و "  آموزش پرستاری

چرا که در آن زمان با توجه به مھارت "دانند  می
عملی و نه علمی، طبيبان و پرستاران انتخاب 

به جز تضعيف آکادميک رشته ."  شدند می
پرستاری، فعالين پرستاری طرح را در راستای 

ھای خصوصی ارزيابی  سودجويی بيمارستان
ھای پايين پرستاران  زيرا به علت حقوق.  کنند می

ھای خصوصی، پرستاران  در بيمارستان
ھا رغبتی به کار در  التحصيل از دانشگاه فارغ

ھا امکان  پس، اين طرح به آن.  ھا ندارند آن
دھد نيروی کار خود را تأمين کنند بدون آن که  می

ھای چند ميليونی بدھند و از  ناچار شوند حقوق

توجھی مقامات رژيم به وضعيت معيشت  بی
ھای مردم و  پرستاران و س,مت و بھداشت توده

 .بسياری مصايب ديگر
با آن که حضرتی در سخنان خود، کوشيد با 

ھا و دانشجويان  اع,م آمارھايی از تعداد دانشکده
در "  ھای بسياری پيشرفت"پرستاری، ادعای 

حرفه پرستاری را به اثبات رساند، اما او نيز 
نتوانست بر مشک,ت متعدد اين حوزه سرپوش 

 .گذارد
او .  يکی از مشک,ت، کمبود نيروی پرستار است

"اع,م کرد در حال حاضر ميانگين کشوری : 
 است؛ اما استاندارد ما در ٠.٧٣پرستار به تخت 

 به ١۴٠۴ است و اميدوارم تا سال ٨/١اين زمينه 
ميانگين کل کادر .  اين استاندارد دست يابيم

 ۵/٢ است که بايد به ۵/١پرستاری به تخت نيز 
وی وعده داد برای رفع اين کمبود، ."  برسد

نمکی، وزير کنونی وزارت بھداشت  قول جذب 
 ٩٩ و ٩٨ھای   ھزار نيروی پرستار در سال١٩

جدا از آن که وعده استخدام .  را داده است
شود اما  پرستاران ساليان سال است که تکرار می

گاه عملی نشده است، در واقع، حتا استخدام  ھيچ
اين تعداد پرستار طی دو سال آينده، معضل 

در .  کمبود پرستار در ايران را رفع نخواھد کرد
، رئيس شورای عالی نظام پرستاری ٩۶سال 

 ھزار پرستار ١۶اع,م کرد در سه سال گذشته 
 ھزار ۵اند در حالی که ساAنه  استخدام شده

شوند، يعنی در سه سال  پرستار بازنشسته می
 پرستار به نيروی کار ١٠٠٠گذشته تنھا 

اگر تنھا ھمين يک .  اند پرستاری افزوده شده
عامل خروج پرستاران از چرخه اشتغال، يعنی 
بازنشستگی را در نظر بگيريم در دو سال آينده، 

 ھزار پرستار که ١٩حتا در صورت استخدام 
 ھزار پرستار به ٩بيشتر وعده است تا عمل، تنھا 

تعدادی .  تعداد پرستاران کنونی افزوده خواھد شد
تر از نياز جمعيت کشور و  که بسيار پايين

 . استانداردھای جھانی است
، نايب رئيس شورای عالی نظام ٩۶در بھمن 

 ١۵٠پرستاری گفت، بر اساس شاخص کشوری 
 ھزار ٢٣٠ھزار نفر و بر اساس شاخص جھانی 

حکايتی که ساليان .  نفر کمبود پرستار داريم
، ٩۴در ارديبھشت .  بسياری است ادامه دارد

مدير خدمات پرستاری مرکز آموزش و درمانی 
 پرستار خبر ١۵٠بيمارستان زنجان، از کمبود 

 نيز دبير کل خانه پرستار اع,م ٨۵در تير .  داد
"کرد ھای موجود کشور بايد  به ازای تخت: 

 ھزار نيروی پرستار به ازای ٢١٠حداقل 
ھای موجود در کشور وجود داشته باشند،  تخت

 درصد استانداردھای جھانی در اين ٣٣اما فقط 
اين کمبود ."  شود زمينه در ايران رعايت می

دھد که  زمانی چھره واقعی خود را نشان می
ھای بيمارستان در نظر  افزايش ساAنه تعداد تخت

ی يکی از مسئوAن اين حرفه  به گفته.  گرفته شود
 ھزار ٢۴، تنھا در سه سال گذشته ٩۶درسال 

ھای پيشين  تخت فعال بيمارستانی بر تعداد تخت
 .افزوده شده است

توان نتيجه  پس، با توجه به روندھای گذشته می
انداز اقتصادی، نبايد  گرفت، اوAً با توجه به چشم

 تحقق مطالبات پرستاران در گروی تشکلی مستقل، فريادی بلند و ھمبسته



 ۴ ٨١٠ شماره  ٩٧  بھمن ٢٢      ۴

٣از صفحه   

کند که در بخش خصوصی  پرستاران  اشاره می
 ميليون تومان به اضافه کارانه و در بخش ١ /  ۵

 ھزار تومان به اضافه ۴٠٠ ميليون و ٢دولتی 
کارانه و اضافه کار است که حداکثر کارانه نيز 

 .شود  ھزار تومان برآورد می٨٠٠
ای از معض,ت متعدد پرستاران  اين تنھا گوشه

معض,تی که برای آنان افزايش .  است
ھای جسمی و روانی، فرسودگی شغلی،  بيماری

نارضايتی، مشک,ت خانوادگی، اجبار به 
را پديد ...  کاری و  مھاجرت، اجبار به اضافه

  اين مصايب و کمبودھا در نبود تشکل.  اند آورده
مستقل و واقعی پرستاران، دست مسئوAن دولتی 
و بخش دولتی و خصوصی را در استثمار و 

 .کشی آنان باز گذاشته است بھره
نھادھايی مانند سازمان نظام پرستاری، خانه 
پرستار، شورای عالی نظام پرستاری، و 

ھای دولتی ھستند  ھايی از اين قبيل، سازمان تشکل
ھا حداکثر به طرح انتقاد از ستم و  که مسئولين آن

رود، اکتفا  ظلم و استثماری که بر پرستاران می
کنند، بی آن که پاسخگوی وضعيتی باشند که  می

خود در ھمدستی با ساير مسئوAن دولتی برای 
البته وزير جديد .  اند پرستاران به وچود آورده

بھداشت نيز وعده داده است، راه وزير پيشين را 
ست تا به  ھمين يک وعده کافی.  ادامه دھد

پرستاران نشان دھد با ادامه اين شرايط اميدی به 
در شرايطی .  رود بھبود وضعيت پرستاران نمی

ھای اجتماعی و قشرھای  که در جامعه گروه
ھای  گوناگون در حال اعتراض به نابسامانی

متعدد اقتصادی، اجتماعی و سياسی ھستند، اگر 
پرستاران نيز در پی تغييری در وضعيت کنونی 
خود ھستند، بايد تشکل مستقل خود را تشکيل 

ای سراسری برای تحقق  دھند و به مبارزه
تنھا يک تشکل مستقل و .  مطالبات خود برخيزند

تواند  نماينده واقعی پرستاران است که می
ی آنان را پيگيری کند و مانع از  مطالبات ديرينه

تر دولت به حقوق و منافع  ھای بيش اندازی دست
 .آنان گردد
زاده ھاشمی، وزير  ، سيدحسن قاضی٩٣در سال 

بھداشت کابينه روحانی در آن زمان، در برابر 
اعتراضات پرستاران، رنجيده خاطر و طلبکار 

"گفت اما مسئوAن اين ."  نيازی به فرياد نيست: 
ھای  اند که بدون فرياد، و از راه رژيم ثابت کرده

پس، .  قانونی گوش شنوايی پيدا نخواھد شد
پرستاران بايد برای کسب حقوق و مطالبات خود 

جايی که ممکن است  بزنند و آن ھم تا آن"  فرياد"
 .تر و بلندتر ھمبسته

 
 

کميته ی خارج از کشور سازمان 
ای به  ، در اط,عيه)اقليت(فدائيان 
 ژانويه، در رابطه با ٢٧تاريخ 

اوضاع کنونی ونزوئ, موضع گيری 
در اين اط,عيه .  خود را اع,م داشت

سرنوشت ونزوئ, "که تحت عنوان 
در دست کارگران و زحمتکشان 

منتشر گرديد، ضمن اشاره به "  است
مسائل سياسی روز و دخالت 
کشورھای امپرياليستی در امور 
داخلی اين کشور، به طور مختصر 

ی بحران سياسی موجود  به ريشه
شده و در ادامه، علل اصلی    پرداخته

ھای مردم،  نارضايتی توده
ھای دولت مادورو و افزايش  سياست

به .  شکاف طبقاتی ذکر گرديده است
گری  اين ترتيب از سويی، دخالت

کشورھای امپرياليستی محکوم شده و 
ھای دولت  ھم از سوی ديگر سياست

  .ونزوئ,
 

در اين اط,عيه کميته خ¢ارج م¢ط¢رح 
ک¢¢رده اس¢¢ت ک¢¢ه راه ب¢¢رون رف¢¢ت از 
معض,ت موجود در جامعه و ب¢ھ¢ب¢ود 
وض¢¢ع¢¢ي¢¢ت اق¢¢ت¢¢ص¢¢ادی و اج¢¢ت¢¢م¢¢اع¢¢ی 
ک¢¢ارگ¢¢ران و زح¢¢م¢¢ت¢¢ک¢¢ش¢¢ان، ھ¢¢م¢¢ان¢¢ا، 
ب¢رپ¢¢اي¢¢ی ي¢¢ک ان¢¢ق¢¢,ب اج¢¢ت¢¢م¢¢اع¢¢ی ب¢¢ه 

در .  رھب¢ری ط¢ب¢ق¢ه ی ک¢ارگ¢ر اس¢ت
پايان، کميته خارج، ضمن حماي¢ت از 

ھای کارگران و زحمتک¢ش¢ان،  خواسته
ی کار جھانی را به ھمبستگی ب¢ا  طبقه

ک¢¢¢¢ارگ¢¢¢¢ران و زح¢¢¢¢م¢¢¢¢ت¢¢¢¢ک¢¢¢¢ش¢¢¢¢ان 
 .فراخوانده است ونزوئ,،

 
 کارگران، زحمتکشان، اتحاد، اتحاد
 -سرنگون باد نظام سرمايه داری

 برقرار باد سوسياليسم
 

مطالبات پرستاران در تحقق 
گروی تشکلی مستقل، فريادی 

 بلند و ھمبسته

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

 شرايط وخيم جمھوری اس�می در سخنان وزير کابينه

ھای سرکوب و وسعت بخشيدن به  دادن دستگاه
ی سپاه پاسداران، بسيج، وزارت  ھا در چھره آن

ھای  اط,عات و غيره تحکيم بخشد، امروز توده
مردم توھمی به ماھيت جمھوری اس,می ندارند 
و اين تنھا مزدوران حکومت اس,می ھستند که 

شان در ساختار حکومت از   و نقش به دليل منافع
ھای لرزان  ھای سرکوب، پايه جمله در دستگاه

 .چنان بر دوش دارند حکومت را ھم
ھمين شرايط موجود اقتصادی، سياسی و 

ھای متعدد  اجتماعی جامعه است که به بحران
اجتماعی، زيست محيطی و غيره منجر شده که 

خرابی و گسترش  ھای آن خانه يکی از نشانه
ای  نارضايتی دھقانان زميندار است که تا گذشته

نه چندان دور از جمله حاميان جمھوری اس,می 
بوده و يا نقشی منفعل در قبال تحوAت سياسی 

شورش اخير زندانيان زن زندان .  جامعه داشتند
گسترش فقر و .  قرچک يک نمونه ديگر است

اش انبوھی  ھای اجتماعی يکی از نتايج نابسامانی
ھا  از زندانيانی است که ھر روز بر تعداد آن

ھا خانواده را درگير خود  افزوده شده و ميليون
به گفته Aريجانی رئيس قوه قضاييه .  ساخته است

 ميليون و سيصد ھزار پرونده ١۶در سال گذشته 
 ٩٠٠در دستگاه قضايی رژيم بررسی شده که 

.  بيشتر است٩۵ھزار پرونده نسبت به سال 
خودکشی، نااميدی، دزدی، جنايت، تجاوز، 

ھای روحی به طرز وحشتناکی  خشونت، بيماری
تصوير وضعيت کنونی .  در جامعه افزايش يافته

ھا به حدی دردآور است که بايد  جامعه و توده
 ".باAتر از سياھی ديگر رنگی نيست"گفت 

اما جمھوری اس,می ثابت کرده که زندگی 
ھا و  ھايی که بر توده ھا و مصيبت دردآور توده

. اش ھيچ اھميتی ندارند جامعه روا داشته، برای
جا برای جمھوری اس,می اھميت  موضوع آن

ھايی که چيزی برای از دست  کند که توده پيدا می
دادن ندارند برای حق خود، برای داشتن يک 
زندگی انسانی، بپا خاسته و ثبات جمھوری 

تنھا اين مساله برای .  اس,می را به خطر اندازند
جمھوری اس,می اھميت دارد و به ھمين دليل 
است که رژيمی که بقای خود را بر زور سرنيزه 

اش برای مقابله با تشديد  قرار داده، تنھا اقدام
ای، سرکوب  نارضايتی و اعتراضات توده

ايم که  اگرچه ھمواره گفته و شنيده.  وحشيانه است
توان بر  توان به سرنيزه تکيه داد اما نمی می"

 ".روی آن نشست
بحران اقتصادی، گسترش بيکاری، ورشکستگی 

آور تورم يکی  ھا و رشد سرسام مداوم شرکت
ست که جمھوری اس,می نه  ديگر از معض,تی

حلی برای آنھا ندارد، بلکه ديگر حتا  تنھا راه
کند،  کرد و می ھايی را ھم که تجويز می مسکن

تاثير معکوس يافته و بر وخامت اوضاع 
 . افزايند می

سازان، در  نژاد،  دبير انجمن قطعه به گفته محبی
 ھزار کارگر در صنايع ٢٨٠ھای اخير  ماه

مسعود .  اند سازی از کار بيکار شده قطعه
 ١۴خوانساری رئيس اتاق بازرگانی تھران نيز 

"بھمن ماه گفت  ۵٠ تا ١٠ای نيست که  ھفته: 

شرکت بزرگ کشور تعطيل نشوند، روزی نيست 
که صدھا کارگر بيکار نشوند، سال گذشته از 

 شرکت ٨٠٠ شرکت پيمانکاری نفتی ١۵٠٠
ھا خانوار حتا يک فرد  در ميليون".  اند تعطيل شده

شاغل وجود ندارد و بر اين تعداد، سال به سال 
براساس آمارھای رسمی در .  شود افزوده می

 درصد ٢٣/  ٣ در ٩١حالی که در سال 
خانوارھای کشور حتا يک فرد شاغل وجود 

 درصد ٢۶/  ۶ اين تعداد به ٩۵نداشت، در سال 
 نيز ھنوز آماری انتشار ٩۵بعد از سال .  رسيد

نيافته است اما ھمه چيز نه تنھا حکايت از 
گر اين  افزايش تعداد بيکاران دارد، بلکه نشان

واقعيت نيز ھست که شيب افزايش بيکاری در 
بسياری از کسبه .   بسيار تند شده است٩٧سال 

کوچک به دليل کاھش قدرت خريد مردم 
. اند ورشکست شده و به صفوف بيکاران پيوسته

صدھا ھزار کارگر نيز به دليل تشديد بحران 
بحران اقتصادی .  اند اقتصادی از کار بيکار شده

ای شده که  حتا موجب نگرانی بخشی از طبقه
. داران باشند يعنی سرمايه حامی اصلی رژيم می

ھا ھم ھستند که به دليل وخامت اوضاع و  ھمين
ثباتی رژيم، از ترس سرنگونی جمھوری  بی

شان را به خارج از کشور  ھای اس,می سرمايه
به عبارت ديگر رژيم .  کنند منتقل کرده و می

عنوان حکومتی که به شکل  جمھوری اس,می به
ھای اقتصادی نئوليبرال را به  ای سياست وحشيانه

داران و به ضرر کارگران اتخاذ کرد،  نفع سرمايه
گسيختگی  اکنون در اثر بحران اقتصادی و از ھم

داران را از  سياسی حتا حمايت بخشی از سرمايه
چنان افسار گسيخته است  تورم آن. دست داده است

که اکثريت بسيار بزرگ جامعه حتا قادر به سير 
کردن شکم خود نيستند و با اين شرايط نيز رژيم 
حاضر به افزايش دستمزد و حقوق به ميزانی که 

ھا را افزايش داده و  بتواند قدرت خريد توده
ترتيب تا حدودی بر ميزان تقاضا افزوده و  بدين

به .  شود گردش چرخه اقتصاد را بھتر کند، نمی
ی تاجيک از اعضای کميته مزد شورای  گفته

 ٣ درصدی دستمزد تنھا ٣٠عالی کار افزايش 
ھم  درصد در قيمت کاA اثرگذار است، آن

کاAھايی که در اين مدت دو تا سه و حتا چھار 
اما تمام ت,ش .  اند برابر افزايش قيمت داشته

جمھوری اس,می بر آن است که حقوق و دستمزد 
آن ھم در .   درصد افزايش  نيابند٢٠بيش از 

 ۵٠"ی رئيس کميته امداد  کشوری که به گفته
 ميليونی ايران زير خط ٨٠ميليون نفر از جمعيت 

 ".فقر ھستند
دولت جمھوری اس,می از نظر مالی کام, 

جمھوری اس,می به دليل .  ورشکسته است
ھای  شرکت مستقيم و غيرمستقيم در جنگ

ای و دستگاه گسترده مذھبی ، بوروکراسی  منطقه
و نظامی، چاه ويلی برای خود کنده است که قادر 

اين را حتا در بودجه .  به درآمدن از آن نيست
توان ديد که مدام از صندوق توسعه  ساAنه می

. شود ھای نظامی استفاده می ملی برای ھزينه
طور که در بودجه سال جاری نيز از  ھمان

ای برای  صندوق توسعه ملی با دستور خامنه

ھای نظامی استفاده شد، در بودجه  پوشش ھزينه
ای از صندوق  سال آينده نيز به دستور خامنه

ھای نظامی استفاده  توسعه ملی برای تامين ھزينه
 .خواھد شد

يابد، با آغاز  اما مشکل به ھمين جا خاتمه نمی
ھای نفتی و بانکی آمريکا، مشک,ت مالی  تحريم

دولت که شديدا به دAرھای نفتی وابسته است، 
جمھوری اس,می در رقابت با .  افزايش يافت

دولت آمريکا در منطقه خاورميانه در تنگنای 
شديد مالی قرار گرفته است، اما سياست خارجی 

رود که به افزايش اين تنگناھا  به نحوی پيش می
شود و البته برای جمھوری اس,می در  منجر می

شرايط کنونی راه حل ديگری ھم به صورت 
 .واقعی وجود ندارد

 کشور به صورت  ٨که  ھم اکنون و با وجود اين
اند، جمھوری  ھای نفتی معاف شده موقت از تحريم

ھای نفت نيست و  اس,می قادر به دريافت پول
تواند برخی از کاAھا را از ھمان  تنھا می

به .  ھای چين کشورھا وارد کند، برای نمونه بانک
گفته مجيدرضا حريری عضو اتاق بازرگانی 

ھای اين کشور با ايران کار  ايران و چين، بانک
که با "  کونلون"ی وی حتا بانک  به گفته.  کنند نمی

ای که از پول فروش نفت ايران به  سرمايه اوليه
ھا تشکيل شده  چين و به منظور دور زدن تحريم

بود، تنھا امکان مبادله کاAھای محدودی را که 
حتا .  کند ھای آمريکا نيستند، فراھم می جزو تحريم

رغم روابط گسترده با  دولت عراق نيز به
ھای آمريکا تمکين  جمھوری اس,می به تحريم

کرده و به گفته زنگنه نه تنھا جمھوری اس,می 
بابت دريافت پول فروش گاز و برق از دولت 

 ھزار ١١عراق دچار مشکل شده، بلکه سوآپ 
ای از کرکوک را نيز دولت عراق به دليل  بشکه
 . ھای نفتی قطع کرده است تحريم

جمھوری اس,می در حالی از دريافت پول نفت 
محروم شده که به اين پول برای پيشبرد 

. ھای خارجی خود شديدا نيازمند است سياست
ست که به گفته برايان ھوک  ھا در حالی ھمه اين

رئيس گروه ويژه اقدام ايران در وزارت امور 
" ان اچ کی"خارجه آمريکا در مصاحبه با شبکه 

 ٢٠١٩ کشور در ماه مه ٨ژاپن، معافيت نفتی 
تمديد نخواھد شد و اين يعنی افزايش مشک,ت 

اش مثل نان  مالی دولتی که درآمدھای نفتی برای
 .ماند شب می
چه را که ما در اين مقاله آورديم به عنوان  اگر آن

ھای يک پازل در نظر بگيريم، در نھايت  تکه
دھد  پازل کامل شده تصويری را به ما نشان می

که چيزی جز سرنگونی جمھوری اس,می نيست 
ست که ترس و وحشت زنگنه  و اين ھمان چيزی

اما اين سرنگونی تنھا با .  را به ھمراه آورده است
ھا، با اعتصاب سياسی سراسری و  انق,ب توده

. شود ھا ممکن می سپس قيام مسلحانه توده
ھايی که اين بار با نه گفتن به ھمه اشکال  توده
ھای بورژوايی و با نه گفتن به ديکتاتوری  رژيم

سلطنتی و مذھبی، حکومت شورايی خود را برپا 
 .خواھند ساخت

 



 ۶ ٨١٠ شماره  ٩٧  بھمن ٢٢      ۶

١٠از صفحه   

٧درصفحه   

دانيد که در دھه چھل، ديکتاتوری  ھمه شما می
شاھنشاھی، خفقان شديدی را بر جامعه حاکم 

در واقع فضای اختناق و سرکوبی که .  کرده بود
 بر جامعه حاکم شده ٣٢ مرداد ٢٨بعد از کودتای 
ھای بعد از آن ھم ادامه يافت و  بود، در سال

 ھنوز شاھد ۴٠اگر تا قبل از سال .  تشديد شد
اعتصابات و اعتراضات کارگری ھستيم و گاه 

 ۴٠ وسال ٣٩حتا اعتصابات بزرگی در سال 
ھا داريم که البته رژيم  پزخانه مث, در نفت و کوره

شاه به شدت آن را سرکوب کرد و در جريان اين 
سرکوب صدھا کارگر کشته يا دستگير و زندانی 

شويم اين  شدند، اما وارد دھه چھل که می
کند و  گيری کاھش پيدا می اعتصابات به نحو چشم

 بگذريم، رويداد ۴٢ خرداد ١۵اگر از شورش 
افتد و مبارزات  سياسی مھم ديگری اتفاق نمی

چنان رو به تنزل است و کم کم يک  کارگری ھم
 .شود رکود سياسی شديدی بر جامعه حاکم می

سری  اندازی يک در عين حال رژيم شاه با راه
ھا در  ھا و سنديکاھای ق,بی که سرنخ آن اتحاديه

ھا را اداره  دست ساواک بود و اساسا ساواک آن
کرد، عناصر مبارز و فعاAن و کارگران  می

کرد ودر ھر حال کنترل  پيشرو را شناسايی می
ھای کارگری اعمال  پليسی شديدی را بر محيط

و "  انق,ب سفيد شاه"از طرف ديگر .  کرد می
اص,حات ارضی و تبليغات رژيم در مورد سھيم 
کردن کارگران در سود کارخانجات و به ھر حال 
رونق نسبی اقتصادی که ايجاد شده بود و تاثيرات 
مستقيم و غيرمستقيم آن بر زندگی کارگران، 
عامل مھم ديگری بود که در افت مبارزات 

در .  خودانگيخته و اعتصابات کارگری موثر بود
دانيم که عملکرد حزب  حال اين را ھم می عين

ھا و  توده، لطمات سنگينی بر اعتبار کمونيست

سوسياليسم وارد کرده بود و نتايج مخربی در 
ھای  طلبی تسليم.  جنبش کارگری ببار آورده بود

اين حزب، خيانت رھبران اين حزب، ماجرای 
ھای اين حزب و بعد ھم  ھا و تنفرنامه نامه توبه

تشکي,ت تھران اين حزب که عباس شھرياری 
مامور ساواک با نام مستعار اس,می در راس آن 

ھا  ھا و کمونيست قرار داشت که ضرباتی بر چپ
در ھر حال حزب توده و عملکرد .  وارد ساخت

ناپذيری بر جنبش کارگری و  آن لطمات جبران
. ھا وارد کرده بود اعتبار کمونيسم و کمونيست

گرچه حزب توده نه بر مبنای برنامه و نه بر پايه 
عملکردش ھرگز يک حزب کمونيستی نبوده، اما 

داد  ھا ھر کاری که اين حزب انجام می در آن سال
کرد به نام چپ و  و ھر خرابکاری که می

ھا و  و ھمين خرابکاری.  شد کمونيست نوشته می
ھا موجب شده بود که گرايش به  تسليم طلبی

يعنی .  کمونيسم و فعاليت کمونيستی محدود شود
ھا  که فعاليت کمونيستی و کارگری در آن سال اين

در ميان کارگران نه فقط از اين جنبه که يک 
ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته بر جامعه 

ترين فعاليت کارگری و کمونيستی  حاکم بود و کم
با کنترل شديد پليسی شناسايی و سرکوب و منھدم 

ای که از  ای نبود، بلکه با سابقه شد، کار ساده می
حزب توده در ذھنيت کارگران و کل جامعه نقش 

 .شد بسته بود، مشک,ت دو چندان می
ھا، تحت تاثيرشکست ھا و  سال حال در آن در عين

وار به آن  ای که خ,صه مجموعه شرايط و پيشينه
اشاره شد، بسياری از روشنفکران، گيج و 

ھا  سردرگم بودند و در ميان برخی ديگر از آن
. نوعی روحيه ياس و سرخوردگی وجود داشت

ولی جامعه در ھر حال حرکت خودش را داشت 
و ھمراه با رشد تضادھای جامعه، محافل و 

ھا و انق,بيون  ھای مختلفی ھم از کمونيست گروه
ھا عموما  ھا و محفل البته اين گروه.  شکل گرفت

ھايی بودند که سرگرم  محافلی بودند، گروه
مطالعه متون مارکسيستی بودند و به لحاظ نظری 
يکدست نبودند بلکه تشتت نظری شديدی ھم در 

ھای مھمی که در آن  سوال.  ھا وجود داشت بين آن
ھا وجود داشت اين بود  موقع در برابر کمونيست

که چگونه بايد در ميان کارگران فعاليت کرد و 
آگاھی سياسی کارگران را ارتقا داد؟ چگونه بايد 

ھای کارگر را به عرصه مبارزه بويژه  توده
مبارزه سياسی کشاند؟ چگونه بايد حزب طبقه 
کارگر را ايجاد کرد؟ چگونه بايد بر تشتت نظری 
و پراکندگی غلبه کرد؟ و اگر ھمه اين سواAت را 

سوال بزرگ اين بود که چه بايد .  يک کاسه کنيم
 کرد؟

رغم جو  ھمين جا من بايد اشاره کنم که علی
ھای  خفقان و پليسی بويژه کنترل شديد محيط

کارگری و ذھنيت منفی کارگران در مورد 
ھا، رفقای ما قبل از سياھکل، ھم در  کمونيست

گروه رفيق مسعود احمدزاده و ھم در گروه رفيق 
بيژن جزنی، برای کار در ميان طبقه کارگر و 

ھای  ھای کارگری ت,ش در راستای تحقق آرمان
زيادی انجام داده بودند و البته بسياری از اين 

ھا  ھايی را که من برشمردم، آن موانع و محدوديت
خودشان در جريان عمل به آن پی برده بودند و 

مشغله اصلی رفقای ما .  از نزديک تجربه کردند
که ھنوز سياھکلی در کار باشد، کار و  پيش از آن

فعاليت در ميان کارگران، ارتقاء آگاھی سياسی 
کارگران، متشکل کردن کارگران و ايجاد حزب 

من در اين زمينه به چند نمونه .  طبقه کارگر بود
کنم که حرفم را مستند کرده  و نقل قول اشاره می

 .باشم
رفيق مسعود احمدزاده آن زمان که کتاب مبارزه 

نوشت يا  مسلحانه ھم استراتژی ھم تاکتيک را می
در واقع زمانی که گروه رفيق در مورد چه بايد 

کرد و در جستجوی راه بود،  کرد فکر می
"نويسد می ما پذيرفتيم که ھدف ما و ساير : 

ھای کمونيست بايد ايجاد حزب مارکسيست  گروه
ب,فاصله اين : "نويسد و بعد می"  لنينيست باشد  –

موضوع مطرح شد که برای ايجاد چنين حزبی 
و بعد در ادامه در ھمين رابطه "  چه بايد کرد؟

"نويسد می آن وقت اين دو وظيفه اساسی در : 
ھا از  برابر ما قرار گرفت، ما و ساير گروه

بايست کادرھای حزب آينده را  طرف می يک
تربيت کنيم، از طرف ديگر بايد زمينه چنين 

کرديم يعنی ما  ھا فراھم می حزبی را در ميان توده
ھا   آنبويژه پرولتارياھا و  بايد با کار در ميان توده

 ".را آماده پذيرفتن چنين حزبی کنيم
يا رفيق اميرپرويزپويان که ھم در ضرورت 
پيوند با کارگران و ھم ضرورت ايجاد حزب 
طبقه کارگر تاکيدات زيادی دارد، از جمله در 

"نويسد اين مورد می ھای خويش  تا با توده: 
. ارتباطيم، کشف و سرکوب ما آسان است بی

سازمان که پايدار بمانيم، رشد کنيم و  برای اين
 را بوجود آوريم، بايد طلسم سياسی طبقه کارگر

ھای خويش  با توده.  ضعف خود را بشکنيم
رفيق ".  ای مستقيم و استوار بوجود آوريم رابطه

پويان در آن نوشته کوتاه خود مکرر از سازمان 
واحد پرولتاريا، از ضرورت رھبری پرولتاريا، 
از سازمان اخص پرولتاريا و حزب طبقه کارگر 

برد که بايد برای ايجاد آن و يا تشکيل آن  نام می
 .ت,ش و مبارزه و فعاليت کرد

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده در مراسم بزرگداشت چھل و 
 ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل در استکھلم 
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که ھنوز سياھکلی  بسياری از رفقای ما قبل از آن
ھای کارگری ارتباط  رخ داده باشد، با محيط

برخی رفقا خودشان کارگر بودند .  نزديک داشتند
و از نزديک مسائل کارگری و مشک,ت آن را 

رفيق اسکندر .  کردند ديدند و تجربه می می
نژاد کارگر تراشکار بود و دبير سنديکای  صادقی

کارگران فلزکار مکانيک و اص, موسس اين 
يا رفيق جليل انفرادی که کارگر .  سنديکا بود

جوشکار بود و اين رفيق ھم عضو و دبير اين 
سنديکا بود و بعدا جزو رفقای سياھکل شد، اين 

ھا در ميان کارگران حضور  ھر دو رفيق مدت
يا .  فعال داشتند و با مشک,ت و موانع آشنا بودند

باز رفيق حسن نوروزی که از دوران کودکی و 
ھای  نوجوانی در شھرھای مختلف و کارخانه

مختلف کارگری کرده بود و در آخر ھم در بخش 
اين .  کرد آھن کار می کشی و تاسيسات راه لوله

ای است که رفيق   عضو ھسته۴٨رفيق در سال 
. مسعود احمدزاده ھم عضو ھمان ھسته است

ھا، دو تا برنامه در  رفقای گروه احمدزاده آن سال
دستور کارشان بود يکی کار تئوريک، از جمله 
مطالعه متون مارکسيستی و ترجمه و امثال آن، 
يکی ھم فعاليت در جھت رسوخ در ميان 

ھای مناسب برای تشکيل  کارگران و ايجاد زمينه
ھا اين برنامه را  رفيق حسن نوروزی مدت.  حزب

پيش برد و در عمل با موانع سختی برخورد 
ھای  اعتمادی کارگران و ذھنيت دراثر بی.کرد

منفی که از قبل بوجود آمده بود و موانع ديگری 
کند و از او  که وجود داشت، کار پيشرفت نمی

در ميان آن کارگران تنھا يک .  شود استقبالی نمی
رفيق کارگر از رفيق حسن نوروزی استقبال 

. پيوندد کند که البته بعد به صفوف سازمان می می
در ھر حال رفيق حسن .  رفيق يوسف زرکار

کند و  نوروزی فعاليت اين دوره را جمعبندی می
وی در اين جمعبندی از .  دھد به گروه ارائه می

"نويسد جمله می ھر نوع کار تبليغی سياسی در : 
ھا بدون يک اقدام عملی و  ھا يا با توده ميان توده

بدون يک حداقل نيروی متمرکزی که بتواند به 
دشمن ضرباتی وارد آورد  ھيوAی دشمن را در 

پذيری و  ھا را به آسيب ذھن مردم فرو ريزد آن
 ".ثمر است امکان نابودی دشمن مطمئن سازد بی

اين چند تا نمونه بود و نمونه ھای ديگری ھم 
در ھر حال ھمين .  البته غير ازاين ھا بود

ھای عملی و تجارب زنده در  ھا و حرکت فعاليت
شرايط مشخص ، تجربه مشخص در شرايط 
مشخص، و شناخت مشخص از شرايط مشخص 

توانست پايه تحليل مشخص شود و راه  بود که می
و شکل مناسب مبارزه در آن شرايط مشخص ھم 

ھا  رفيق حميد اشرف ھم سال.  ازآن استنتاج شود
بعد و در جمعبندی از مبارزات سازمان عينا به 

گروه رفيق : "نويسد کند و می اين مساله اشاره می
ھايی   فعاليت۴٧ و ۴۶ھای  احمدزاده که از سال

 مطالعه متون ۴٧را آغاز کرده بود و تا سال 
مارکسيستی و اسناد انق,بی در دستور کارش 

ايجاد حزب "بود، از ھمان اول ھدف خودش را 
قرار داده بود، رفيق حميداشرف "  کمونيست

در واقع برنامه اين رفقا  آن وظايفی : "نويسد می
که جلوی روی خودشان گذاشته بودند، مطالعه 
متون مارکسيستی، ترجمه و انتشار آثار 
مارکسيستی، کار روی کارگران و روشنفکران و 

سازی  ھا، به منظور زمينه تربيت مارکسيستی آن
 ".برای تشکيل حزب سراسری طبقه کارگر

در ھر حال در آن شرايط که خيلی از 
ھای سياسی پاسيو بودند و  روشنفکران و محفل

عملی خود را تئوريزه  برخی ديگر پاسيفيسم و بی
کردند و يا محافل ديگری که کارھای سياسی  می

جزئی انجام می دادند و به فوريت ضربه 
خوردند و کارشان بازدھی نداشت، رفقای ما  می

ھا ت,ش، مطالعه و بررسی  پس از سال
ھای  ھای روسيه و کوبا و چين و جنبش انق,ب

مسلحانه در آمريکای Aتين و خاورميانه، و با 
تکيه بر تجارب عملی خود و شناخت از شرايط 
مشخص و باAخره با ارائه تحليل مشخص از 

ھای نظری سياھکل و  شرايط مشخص، پايه
 .مبارزه مسلحانه را تدوين کردند

البته در آن ايام محافلی بودند که جامعه را نقد 
کردند، مقاله می نوشتند نشريه می دادند  می

وکارھائی ازاين قبيل، اما اسلحه نقد و انتقاد 
تاثيری در وضعيت نداشت و بايد جای خود را به 

داد و چقدر زيبا و بجاست گفته  نقد اسلحه می
شاعر پرشور و کمونيست سازمان رفيق سعيد 

پورکه گفت؛ زنده باد آن دستی که تفنگ  سلطان
با سياھکل و آغاز مبارزه !  روی کتاب نھاد

پيام .  مسلحانه، چه بايد کرد پاسخ گرفته بود
به زودی .   سياھکل درسرتاسر کشورپخش شد

ھای انق,بی ديگر در  بسياری از محافل و گروه
اين راه گام نھادند و برخی ديگر به سازمان 

فداکاری، از خود گذشتگی و پايبندی .  پيوستند
ھای کارگری و  رفقای ما تا پای جان به آرمان

دار شده و  سوسياليستی، اندک اندک، اعتبار خدشه
ھا را احياء  از دست رفته کمونيسم و کمونيست

کرد، شور و شوق عظيمی را درجامعه و درميان 
نيروھای مبارز و انق,بی ايجاد کرد و بر ياس و 

ذھنيت جامعه بعد از .  نوميدی نقطه پايان گذاشت
سياھکل در شعر بلندی که در آن سال ھا به 

ھا شد، اينطور بازتاب يافت؛  سرعت ورد زبان
گفت حرکت مرد در اين وادی خاموش و  که می آن

 !سياه برود شرم کند
ھای کارگری و سوسياليستی بعد از  آرمان

سياھکل نيز با ع,قه و دقت بيشترو جديت 
ت,ش برای .  بيشتری توسط رفقای ما پيگيری شد

تقويت آگاھی سياسی در ميان کارگران، برای 
يابی کارگران، برای به صحنه آوردن  تشکل

. کارگران و برای تشکيل حزب طبقه کارگر
 سال و نيم بعد  از سياھکل شما ٢ سال يا ٢حدود 

بينيد که در انتشارات سازمان اعتصابات  می
کارگری با چه دقتی دنبال می شود و از گسترش 

ھای  شود و آن را گام اين اعتصابات صحبت می
 کارگر  موثری در راه تشکل ھر چه بيشتر طبقه

 .کند ارزيابی می
 سازمان ۵٣ فروردين ٢در نبرد خلق شماره 

"نويسد می سازمان ما اينک در رابطه با تثبيت : 
خود امکان آن را يافته است که تجارب نظامی و 
تشکي,تی خود را ھر چه بيشتر در خدمت رشد 
آگاھی و گسترش مبارزه طبقه کارگر ايران قرار 

 ".دھد
ارتباط نزديک با کارگران، مطالعه و بررسی از 
نزديک وضعيت طبقه کارگر، بررسی و تحليل 
اعتصابات کارگری، دنبال کردن مبارزات 

ھای سازمان قرار  کارگران در سرلوحه فعاليت
، چند نمونه از ٣در نبرد خلق شماره .  گيرد می

اعتصابات کارگری از جمله اعتصاب 
کارخانجات کفش ملی را با دقت کم نظيری که 
شما حتی امروز ھم نمی توانيد آن دقت موشکفانه 
را درميان احزاب وسازمان ھا ببينيد، مورد 

ھا زياد  دھد و البته از اين نمونه بررسی قرار می
گيری بيشتر و  گر سرعت  است که ھمه بيان

تر سازمان به سمت طبقه کارگر و فعاليت  دقيق
 .باشد در اين سو می

 چندين خبر ۵٣ماه   دی۵نبرد خلق شماره 
اعتصاب کارگری را چاپ کرده است از نورد 

بافی محمود آباد و معدن  اھواز گرفته تا گونی
بينيد که  شما می.  سنگ و چند واحد ديگر زغال

جا با چه دقت بسيار باAيی از روز اعتصاب،  آن
ھای کارگران، اقدام کارفرما، درباره  خواست
العمل کارگران و باAخره از نتيجه  عکس

تواند  شود که فقط کسی می اعتصاب صحبت می
چنين اخباری را تنظيم کند که از نزديک با 
موضوع رابطه داشته باشد و آشنا باشد که باز ھم 

ھای  ھای کارگری و آرمان گر انگيزه ھا بيان اين
 .کارگری رفقای ماست

آئيم باز ھمين است تا قيام  جلوتر ھم که می
 در آستانه اول ماه مه، ۵۵ارديبھشت سال .۵٧

کارگران ايران "ای با عنوان  سازمان در اط,عيه
طلبانه  و پيروز باد اعتصاب حق"  متحد شويد

تھران، پيرامون اعتصاب در چيت تھران 
 اف  ، چيت ممتاز، سيمان ری و بی)بافکار(

کند و در عين حال از  گودريج صحبت می
دانشجويان و عموم مردم خواسته شده از 

 .کارگران حمايت کنند
، از رشد طبقه کارگر، از ۵۶و باAخره در آبان 

ھای تحرک جديد طبقه  اعتصابات و نشانه
کارگرصحبت می شود و از پرولتاريايی که 

ھای خود را در جھت آگاھی  نخستين گام
 .دارد اش دارد برمی طبقاتی

بعد از قيام ھم باز تا آن جا که به سازمان ما، 
برمی گردد، تا به امروز )  اقليت(سازمان فدائيان 

به آرمان ھای کارگری و آرمان ھای سرخ و 
سوسياليستی رفقای سياھکل و رفقای بنيان 
گذارسازمان وفادار مانده ودر راه تحقق اين 
آرمان ھا به ت,ش و مبارزه ادامه داده و ادامه 

مواضع، شعارھا،برنامه، عمل و .خواھد داد
تاکتيک ھای سازمان نيزبه خوبی اين را نشان 

 .می دھد
اجازه بدھيد من به يک نکته ديگر ھم در اين 
بخش اشاره کنم که آن ھم البته مھم است و به 

ھا ھم خيلی کمک  شناخت از شرايط آن سال
اين نکته .  کند، بعد وارد قسمت دوم بحث شوم می

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده در مراسم بزرگداشت چھل و 
 ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل در استکھلم 
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در واقع به کميت طبقه کارگر، ترکيب طبقه 
کارگر و ميزان سواد و تحصيل کارگران در آن 

 .ھا مربوط می شود سال
آمارھائی که مربوط به  ان سال ھا ھست نشان 

دھد که تعداد کارگران، مجموعه کارگران اعم  می
از کارگران صنعتی و خدماتی به تقريب در دھه 

 ميليون ٣/  ۵ تا ٢/  ۵ رقمی حدود ۵٠ و دھه ۴٠
بسياری از کارگران منشاء .  نفر بوده است

روستايی داشتند و به قول معروف ھنوز يک 
 درصد ٢٣بيش از .  شان توی روستا بود پای

کردند که  کارگران ھنوز در روستاھا زندگی می
تکه زمينی ھم داشتند حاA يا خودشان کشت 

شان و يا فرد ثالثی که آن را  کردند يا خانواده می
 درصد کارگران از ٢٠تنھا .  کرد اجاره می

آمدند يعنی پدر يا  ھای کارگری می خانواده
بنابراين می خواھم بگويم که .مادرشان کارگر بود

ترکيب طبقه کارگرو کم و کيف آن دراين حدبود 
و نه فقط سطح آگاھی سياسی کارگران بطور کلی 
پايين بود، بلکه حتی سطح سواد معمولی ھم 

در اين زمينه آماری اين جا .  بسيار پايين بود
 :خوانم ھست که آن را می

 . درصد کارگران بيسواد بودند٢٠/ ٣٨
 درصد کارگران در حد خواندن و ١٩/  ٠١

 .نوشتن سواد داشتند
. ک,س سواد داشتند۶ درصد کارگران ٣٩/  ۶٣

 ).يعنی درحد ديپلم ابتدايی(
شود  جا اگر اين درصدھا را جمع بزنيد می تا اين

 درصد کارگران ٨٠يعنی .   درصد٨٠حدود 
بيسواد، يا در حد خواندن و نوشتن و يا در حد 

 .ديپلم ابتدايی بودند
يا ( درصد کارگران در حد راھنمايی ١۶/  ۵

 .سواد داشتند) سيکل اول
 . درصد کارگران ديپلم متوسطه داشتند۴/ ٢

 درصد کارگران سوادشان بيشتر ٢٠يعنی حدود 
 .از ديپلم ابتدايی بود

/ ٢۵ درصد بگيريد ٠/  ٢٣واضافه بر اين، فقط 
 درصد يعنی نصف نيم درصد باAتر از ديپلم ٠

 .داشتند
شود تا حدودی به سطح  در واقع از اين جا ھم می

 .آگاھی سياسی و چرايی پايين بودن آن پی برد
شوم تا  جا من وارد بخش دوم صحبتم می از ھمين

نگاھی داشته باشم به جنبش طبقه کارگر امروز و 
ھای کارگری و  چند و چون پيگيری آرمان

اجازه بدھيد حاA که بحث آمار .  سوسياليستی
شد،اين قسمت از بحثم را ھم با آمار شروع کنم 

اين آمار .  وآماری را در ھمين زمينه بخوانم
مربوط به وضعيت سطح سواد کارگران در 
پتروشيمی اصفھان است که در واقع وضعيت 

کند وفقط  ھا را بيان می عمومی پتروشيمی
منحصر به پتروشيمی ھم نيست بلکه تا حدود 

ھای صنعتی  زيادی وضعيت عمومی ساير بخش
توانيد به کمک اين  کند و شما می را ھم بيان می

ارقام، وضعيت عمومی سطح سواد کارگران 
 .امروز را با دھه چھل مقايسه کنيد

 درصد ١/  ۴٧در پتروشيمی اصفھان تنھا 
ھا  کارگران زير ديپلم ھستند، اين رقم در آن سال

 . درصد بود٨٠
 درصد کارگران ٣۶ درصد يا حدود ٣۵/  ٩۶

 ۴ديپلمه ھستند، اين رقم در آن دھه مورد بحث 
 .درصد بود

 درصد کارگران فوق ديپلم ھستند و از ١٣/  ٠٣
 ۵٠ درصد يعنی حدود ۴٩/  ۵۴که  تر اين ھمه مھم

درصد کارگران ليسانس و باAتر از ليسانس 
 !ھستند

مجموع اين دو رقم آخر يعنی کارگران فوق ديپلم 
 ۶٣و ليسانس و باAتر از ليسانس که اAن باAی 

طور که قب, گفتم در آن دوره  درصد است، ھمان
.  صدم درصد٢٣نصف نيم درصد بود يعنی 

ھا باA  ميزان سواد البته در سطح پتروشيمی
است، اما ھمانطور که اشاره کردم اين موضوع 

در .  ھا نيست وجه منحصر به پتروشيمی به ھيچ
ساير واحدھای صنعتی ھم وضعيت تقريبا به 

 ۶۵آھن، سال  برای مثال در راه. ھمين شکل است
مجموعه کارگرانی که مدرک ابتدايی يا سيکل 

 به ٩۵اما در سال .   درصد بود۵٠داشتند باAی 
 درصد رسيد و در حال حاضر فقط ١٠تر از  کم

آھن مدرک ابتدايی  يک درصد از کل پرسنل راه
 درصد  ٣٣ درصد سيکل، در عوض ۴دارند و 

 درصد فوق ديپلم و ١۶کارگران ديپلمه ھستند، 
 . درصد ليسانس و باAتر از ليسانس ھستند۴۶

  ميليون کارگر داريم که با در ١۴اAن حدود 
ھای کارگری،  نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده

دھند و  اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می
بينيد که طبقه کارگر نه از لحاظ کمی، نه از  می

نظر سطح سواد و البته که نه از نظر آگاھی 
سياسی و ميزان اعتراضات  واعتصاباتش و 
حضور فعالش در عرصه سياسی که به ان اشاره 
خواھم کرد، با طبقه کارگر در دھه چھل و حتا 

ھا  اگر در آن سال.  دھه پنجاه قابل مقايسه نيست
حضور يک روشنفکر يا کسی که ليسانس داشت 

ھای  و تحصي,ت دانشگاھی داشت در محيط
کارگری با ھزار و يک سوال و مانع و مشکل 

ھا يا  روبرو بود، امروز بسياری از ليسانسيه
بيکارند و يا اساسا راه ديگری جز کارگری 

اين که کسی بامدرک ليسانس و فوق .  ندارند 
ست که ھم برای   ليسانس کارگری کند، موضوعی

کارگران جا افتاده است ، ھم برای طبقه 
دار حاکم وھم برای رژيم سياسی ای که  سرمايه

پاسدار اين نظم است و حافظ منافع اين طبقه 
 .است

در طول اين چھل سال ديکتاتوری رژيم 
ھای خشن و  رغم سرکوب جمھوری اس,می و به

کشتارھای دستجمعی و زندان و اعدام انبوه 
شماری از کارگران پيشرو که تا يکی دو سال  بی

 در شوراھای کارگری متشکل ۵٧بعد از قيام 
ھای بسيار بلندی  شده بودند، جنبش کارگری گام

 سال اخير به جلو برداشته ١۵  –  ٢٠بويژه در 
يابی، ھم  جنبش کارگری ھم از نظر تشکل.  است

به لحاظ رشد و ارتقاء آگاھی سياسی در صفوف 
کارگران، ھم ازنظر رشد روحيه اتحاد و 
ھمبستگی طبقاتی در ميان کارگران و باAخره از 
لحاظ گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری 
و تظاھرات پرشور خيابانی رشد و پيشرفت 

ھای آن را شما  بسيارزيادی داشته است که نمونه
. توانيد پيدا کنيد در دھه چھل روشن است که نمی

اگر که به اعتصابات و اعتراضات کارگری در 
بينيم که اين  ھمين سال جاری نگاه کنيم می

اعتصابات ھم تعدادشان زيادتر شده و ھم شمار 
اند رو به  کارگرانی که در اعتصاب شرکت کرده

تپه و فوAد که چندين  سوای ھفت.  افزايش است
بار دست به اعتصاب و تجمع و راھپيمايی زدند 

ھای پرشور اخيرشان  و اعتصاب و راھپيمايی
تمام فضای سياسی جامعه را تسخير کرد، ما در 
ھپکو، آذرآب و بسياری واحدھای ديگر ھم 

اما نکته قابل ذکر اين است که .  اعتصاب داشتيم
تر نگاه کنيم، می بينيم  اگر به اين اعتصابات دقيق

که درعين آن که اعتصابات تک واحدی خيلی 
حال اعتصاب ھمزمان در   زياد است، اما در عين

چند واحد يا اعتصابات فراواحدی ھم بيشتر شده 
مث, ما در برق، مخابرات، در پتروشيمی .  است

سنگ اعتصاب فراواحدی و يا  و در معادن زغال
 و ٩۶ھای  سال.  ھای فراواحدی زياد داشتيم تجمع
کارگران از واحدھای مختلف و .  ٩۴ و حتا ٩۵

جا در  رفتند تھران آن از شھرھای مختلف می
ھای مربوطه تجمع  مقابل ادارات يا شرکت

سنگ که  يا در معدن زغال.  کردند برگزار می
سنگ کرمان و سمنان با  زمان چند معدن زغال ھم

حاA در اين يکی يا .  ھم دست به اعتصاب زدند
دو سال اخير، بخصوص در يک سال اخير 

. بينيم که اين تيپ اعتصابات بيشتر شده است می
برای مثال ما چند اعتصاب سراسری کارگران 

 ۶صندوق بيمه کشاورزی را داشتيم که حدود 
ھزار نفرند يا اعتصاب کارگران حمل و نقل 

زمان در چند استان داشتيم که  فارس را ھم خليج
 .کنند  نفر در آن کار می١٣٠٠حدود 

تر ما چند اعتصاب سراسری  ھا مھم از اين
آھن را داشتيم و دست کم سه  کارگران راه
 اعتصاب سراسری رانندگان و ۴اعتصاب يا 

اين تيپ اعتصابات يک روندی .  کاميونداران را
دھد و آن روند اين است که  را به ما نشان می

اعتصابات تک واحدی اندک اندک دارند به 
اعتصابات سراسری در يک رشته معين گذار 

اين روشن است که اين اعتصابات .  کنند می
سراسری در يک رشته معين، بيانگر اين است 

ھايی  ھا تشکل اند در آن رشته که کارگران توانسته
را ايجاد کنند که بتواند مبارزه و اعتصاب در چند 

اين .  واحد را با ھم ھماھنگ کند و سازمان دھد
ھای ھماھنگی  ھا در واقع ھمان کميته تشکل

اين .  يابيشتر شوراھای ھماھنگی ھستند
گيری يعنی گذار از اعتصابات تک واحدی  جھت

به اعتصابات چند واحدی در يک رشته معين، در 
واقع در مسيری است که بايد در ادامه خودش به 
اعتصاب عمومی سياسی سراسری برسد و زمينه 
را برای قيام مسلحانه و سرنگونی نظم موجود 

 .فراھم کند
حال شاھد اين  در جنبش کارگری، ما در عين

واقعيت ھستيم که خصلت سياسی مبارزات طبقه 
ھای سياسی  تر شده است، خواست کارگر پر رنگ
ع,وه بر اين در شعارھا و .  بيشتر شده است

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده در مراسم بزرگداشت چھل و 
 ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل در استکھلم 

 

 ھای کارگری از سياھکل تا امروز آرمان



 ٩ ٨١٠ شماره  ٩٧  بھمن ٢٢      ٩
٨از صفحه   

داری  ھای ضد سرمايه پ,کاردھا، آشکارا جنبه
مرگ بر اين .  بينيم مبارزات کارگران را می

دولت مردم فريب، ما کارگران آھنيم ريشه ظلمو 
کنيم، کارگران بيدارند از استثمار بيزارند و  می

ع,وه بر اين موضوعات، که .  ھا از اين نمونه
دھنده اين واقعيت انکارناپذير است  ھمگی نشان

که جنبش طبقه کارگر رشد کرده و جلو آمده، ما 
ھا در اجتماعات  شاھد حضور پر رنگ خانواده

العاده  اما موضوع فوق.  خيابانی کارگران ھستيم
مھم ديگری که بطور خاص بايد روی آن تاکيد 
بشود، اعتصابات و اعتراضات پرشور خيابانی 

اعتصابات و تظاھرات .  تپه است در فوAد و ھفت
طوAنی مدت، سخنرانی کارگران پيشرو در 

ھای کارگری و باAخره سر بر آوردن  جمع
تپه از درون  شورای مستقل کارگران ھفت

تر از آن طرح شعار نان و کار و  اعتصاب و مھم
آزادی و ارائه آلترناتيو و بديل شورايی و 

تپه و اسماعيل  کارگری توسط کارگران ھفت
اين اتفاقی که افتاد، در جنبش .  ست  بخشی

کارگری و در تمام دوران حيات جمھوری 
ھای مردم  پيش از آن توده.  اس,می سابقه نداشت

زحمتکش، جوانان و بيکاران و تھيدستان در 
 با شعارھايی چون ٩۶ای دی ماه  خيزش توده

ای مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر  مرگ بر خامنه
جمھوری اس,می خيلی صريح و روشن گفته 

اما نگفته بودند چه !  خواھند بودند که چه نمی
ای نباشد، ديکتاتور نباشد،  خامنه!  خواھند می

رژيم جمھوری اس,می نباشد، چه باشد؟ به اين 
. داد و پاسخ داد پرسش طبقه کارگر بايد پاسخ می

تپه با طرح آلترناتيو شورايی و  کارگران ھفت
کارگری، بساط بورژوازی اپوزيسيون و 

طبقه .  شان را به ھم ريخت آلترناتيوھای ق,بی
کارگر با طرح شعار نان، کار، آزادی، اداره 

ھای  حال فشرده خواست شورايی که در عين
عموم زحمتکشان ھم ھست، حمايت وسيع و 

ھمه .  گسترده ساير اقشار را نيز بدست آورد
اقشار زحمتکش و معترض و ناراضی ديگر، بر 
گرد پرچمی حلقه زدند که طبقه کارگر در 

تپه آن را برافراشت و اين ماجرا به نقطه  ھفت
عطف مھمی در جنبش طبقاتی کارگران تبديل 

تپه به ھمگان ثابت کرد که اگر قرار  ھفت.  شد
است رژيم جمھوری اس,می در يک انق,ب 

ای و کارگری سرنگون شود، رھبر آن  توده
. انق,ب کس ديگری جز طبقه کارگر نيست

که کسی خوشش بيايد و آن  تپه، مستقل از اين ھفت
را بپسندد يا نپسندد و از آن خوشحال بشود يا 
نارحت شود، به ھمگان نشان داد که آلترناتيو 
رژيم جمھوری اس,می چيز ديگری جز يک 
آلترناتيو شورايی و کارگری نيست و ھمه کسان 
ديگری که غير ازاين می گويند ويا دنبال مجلس 

 !مؤسسان و امثال ان ھستند ول معطلند
ھای کارگری و سوسياليستی که سابقا  آرمان

و  انحصاراً و يا بيشتر،روشنفکران کمونيست 
ھای کمونيستی ومعدود کارگران آگاه و  سازمان

بينيم که حاA  دار آن بودند، می کمونيست پرچم
ع,وه بر سازمان ھای کمونيست، دارد توسط 

کارگران وارد .  شود خود کارگران پيگيری می
اند و دارند برای کار و  صحنه مبارزه سياسی شده

نان و آزادی و استقرار حکومت شورايی مبارزه 
 .می کنند

 .يک جمله ديگر ھم بگويم و بحثم را تمام کنم 
ھای  گذشته  –در طول تمام اين نيم قرن اخير 

ھا و  در طول اين نيم قرن ت,ش  –دورتر به کنار 
ھای کارگری و  مبارزات فراوانی در راه آرمان

سوسياليستی ، برای ارتقاء آگاھی سياسی 
کارگران و برای متشکل ساختن طبقه کارگر 

جنبش طبقاتی کارگران .  صورت گرفته است
. ھای بسياربزرگی داشته است شک پيشرفت بی

اما Aزم است که گفته بشود و تأکيد شود که اين 
ھا و  ھا  به ھيچوجه از وظايف کمونيست پيشرفت

 اط�عيه مھم تلويزيون دموکراسی شورايی
 

 !رفقا، دوستان، ھمراھان گرامی
 

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

 :باشد  بدين قرار میkomalaTV/shoraTVای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 

 ست ماھواره ياه
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 ١١٩۵٧: فرکانس
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 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت 

symbol rate 27480 

 پوPريزاسيون  عمودی

Polarization vertical 

 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی در روزھای ھفته بدين قرار است ساعات پخش برنامه
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  ٢٢: ٣٠ تا ٢١
 

شنبه و شنبه و در ساعات ذيل  شنبه، پنج ھای دموکراسی شورايی در روزھای سه بازپخش برنامه
 :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 تلويزيون ديدگاه تا  Dزم به توضيح است که پخش برنامه
 .پايان ماه فوريه به روال سابق ادامه خواھد داشت

 اسفند پخش خواھد شد و ٨ فوريه برابر با ٢٧آخرين برنامه ما بر روی تلويزيون ديدگاه چھارشنبه 
 . اسفند خواھد بود٩ فوريه برابر با ٢٨شنبه  بازپخش آن بر روی ھمين شبکه پنج

 
 تلويزيون دموکراسی شورايی

 ١٣٩٧ بھمن ١٢ برابر با ٢٠١٩اول فوريه 

کند، بلکه آن را  سازمان ھای کمونيست کم نمی
رغم  جنبش کارگری ايران به.  کند زيادتر ھم می

ھای انکارناپذيرش اما ھنوز که ھنوز  پيشرفت
ھای صنفی  است، طبقه کارگر ايران از تشکل

خود محروم است ، از حزب اخص و طبقاتی 
خود محروم است و ھنوز از ان درجه ازتشکل و 
سازماندھی که Aزمه پيروزی انق,ب 

وظيفه ھمه .  ست برخوردار نيست  کارگری
توانند  ھاست که در ھر شکلی که می کمونيست

درجھت برطرف ساختن اين کسر و کمبودھا، 
 .ياری رسان طبقه کارگر باشند

تا کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و تا  
ھای کارگری و سوسياليستی ھنوز  تحقق آرمان

راه زيادی در پيش است و کارھای زيادی بايد 
ممنون ازحوصله  و توجه شما و خسته .  انجام داد

 .نباشيد

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده 
در مراسم بزرگداشت چھل و 

ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل 
 در استکھلم 



 ٨١٠ شماره  ٩٧  بھمن ٢٢      ١٠

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

۶درصفحه   

سالگرد حماسه سياھکل است و بزرگداشت 
، قريب به ۴٩ بھمن سال ١٩خاطره رفقايی که 

نيم قرن پيش، با حمله به پاسگاه ژاندارمری 
س,ح آن، آغاز مبارزه مسلحانه را  سياھکل و خلع

آن رفقا در نبردی نابرابر درگير .  اع,م کردند
ھای کارگری و  شان را وثيقه آرمان شدند و جان

سياھکل اگرچه به .  سوسياليستی خودشان کردند
دانيم که  لحاظ نظامی شکست خورد، اما ھمه می

از نظر سياسی پيروزی بزرگی را نصيب 
سياھکل و آغاز .  ھا و انق,بيون کرد کمونيست

مبارزه مسلحانه، تمام فضای سياسی جامعه را 
تاثير قرار داد و جنبش کمونيستی را وارد  تحت

 .مرحله جديدی کرد
باک جانفشان گرامی  ياد آن رفقای جسور و بی

ھای شيفته با سرھای پُرشور،  ياد آن جان.  باد
سرھای پُرشور انق,بی که البته از آگاھی و عشق 

 .گرفت به سوسياليسم مايه می
بحث امشب من دو بخش .  بپردازم به بحث امشب

٨ 

ھای  نامWه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  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 اط,ع  ع,قمندان 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 اط,ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط,ع ؛  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  

در بخش اول به اختصار به شرايط جامعه .  است
که  پيش از سياھکل اشاره ای خواھم داشت و اين

ھا با چه معض,ت،  رفقای ما در آن سال
ھا و مشک,تی روبرو بودند و در  محدوديت

حال تأکيد بر اين که اين رفقا ھمواره، چه در  عين
ھای  سياھکل، چه قبل و چه بعد از آن، با آرمان

کارگری و سوسياليستی زندگی کردند، برای اين 
ھا ت,ش و مبارزه کردند و در ھمين راه  آرمان

 .جان باختند
در بخش دوم مروری کوتاه خواھم داشت البته 
خيلی گذرا به جنبش کارگری در يک سال اخير 

ھای کارگری و  که پيگيری آرمان و اين
سوسياليستی و مبارزه برای آن، امروز از 

ھای  ھا و احزاب و سازمان محدوده کمونيست
کمونيست فراتر رفته و تقريبا به امر خود 

اميدوارم بتوانم در اين .  کارگران تبديل شده است
 .وقت محدود، اين دو بحث را جمع و جور کنم

سخنرانی رفيق اص�ن جواد زاده در مراسم بزرگداشت چھل و 
 ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل در استکھلم 

 

 ھای کارگری از سياھکل تا امروز آرمان


