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 قيام مردم لبنان و عراق 
 عليه فقر، فساد و 

 گرای حاکم  ساختار سياسی فرقه
 

. خاورميانه غرق در آشوب سياسی است
. ت-طمات سياسی تمام منطقه را فراگرفته است

ھای  ھای داخلی، جنگ ھا، جنگ تظاھرات و قيام
ھای فاسد و  جانبه دولت ھای ھمه ای، بحران منطقه

ای، مداخ-ت و  ھای فرقه دزد مذھبی، نزاع
ھای غارتگر و تجاوزکار  ھای قدرت لشکرکشی

امپرياليستی، مشخصه اوضاع سياسی منطقه 
در چنين .  خاورميانه در لحظه کنونی است

اوضاعی است که مردم  تمام کشورھای اين 
آوری به قيام و انق-ب  منطقه ھرلحظه آماده روی

ھای مرتجعی ھستند که با  برای برانداختن رژيم
ھای بزرگ کشورھای اين  غارت و چپاول ثروت

ھا تن از   منطقه، با استبداد و سرکوب،  ميليون
ھای زحمتکش را در فقر، گرسنگی و  توده

ترين   تازه.   اند بيکاری به اسارت گرفته
ھای  رويدادھای سياسی اين منطقه، طغيان توده

مردم عراق و لبنان است که بار ديگر به قيام 
گرای  ھای مرتجع و فرقه برای سرنگونی دولت

نزديک به يک .  اند حاکم بر اين کشورھا برخاسته
ماه از دور جديد قيام مردم عراق عليه دارو 

گرای شيعه حاکم بر اين  ھای دزد اس-م دسته
تاکنون متجاوز از دويست تن از .  گذرد کشور می

 ۶باخته و حدود  مردم عراق در اين نبرد جان
تنھا در روز .  اند ھزار تن زخمی و معلول شده

 آبان ماه ارتش مزدور اين کشور به ٣جمعه 
ھای تروريست تبھکار شيعه تحت  ھمراه گروه

فرمان جمھوری اس-می ايران، امثال عصائب 
 تن از مردم ۵٠اھل حق و حشدالشعبی ، حدود 

عراق را به قتل رسانده و دو ھزار نفر را روانه 
ازاين، دولت اين کشور  پيش.  ھا کردند بيمارستان
  نفر ۴٢٠٧ھا را   و زخمی١۴٩ھا را تعداد کشته

در لبنان نيز قيام مردم اين کشور . اع-م کرده بود
ھای مذھبی و قومی دزد حاکم بر اين  عليه فرقه

از آنجائی .  کشور از يک ھفته پيش آغازشده است
ای نبوده است  گونه ھا به که توازن قوا ميان فرقه

مذھب امثال  صفت شيعه گرايان حيوان که اس-م
گری حمام  هللا بتوانند ھمانند عراق با وحشی حزب

خون به راه بيندازند، تاکنون سرکوب مردم 
 . محدود بوده و تلفات بسيار کمی داشته است

ھا  معض-ت مردم عراق و لبنان و مطالبات آن
کارگران و زحمتکشان اين دو .  تقريباً مشابه است

کشور عليه فقر، بيکاری، گرسنگی ، بی حقوقی، 
نابرابری و شکاف عميق فقر و ثروت، دزدی و 

ھای  فساد دستگاه دولتی، غارت و چپاول ثروت
گرای حاکم، به  ھای فرقه کشور توسط دارو دسته

نبرد برخاسته و خواھان سرنگونی تمام قدرت 
 . سياسی حاکم ھستند

ھا  اعتراضات و اعتصابات کارگری در کارخانه
و موسسات گوناگون در سرتاسر کشور ادامه 

ھای  ھا و بخش اين مبارزات، کارخانه.  دارد
نگاھی .  گيرد گوناگون و متنوعی را در بر می

اجمالی به اعتصابات و اعتراضات کارگری در 
دو ماه گذشته گويای اين واقعيت است که 

ھا کارخانه و موسسه توليدی و  کارگران در ده
يابی به مطالبات خود دست  خدماتی، برای دست

اند که  به اعتراض و اعتصاب و تجمع زده
 .توان به موارد زير اشاره کرد وار می نمونه

، )٢٠  –  ٢١فاز (اعتصاب کارگران عسلويه 
، )١٣فاز (اعتصاب کارگران پارس جنوبی 

 نظام آموزشی جمھوری اس-می و بحران کمبود معلم
 

ھر گوشه ای از اين نظام اس-می را که بنگريم با پديده ھا و .  جمھوری اس-می، رژيم بحران ھا است
معض-تی مواجه می شويم که ديگر از دايره يک معضل معمولی فراتر رفته و در حد يک بحران جدی 

کارنامه چھل ساله جمھوری اس-می ايران آنچنان فاجعه بار است، که .  در متن جامعه تجلی يافته است
ديگر سخن گفتن از بحران ھايی نظير فقر و ف-کت، کودکان کار و خيابانی، بيکاری و اعتياد، ط-ق و 
تن فروشی، کارتن خوابی، تکدی گری و مواردی از اين دست به امری کام- عادی در جامعه کنونی ما 

بحران ھايی که به دليل عمومی و نيز به علت اينکه عموم توده ھای مردم به طور روزمره . تبديل شده اند
در کنار اين دسته .  و آشکارا با آن مواجه ھستند، ھيات حاکمه ايران قادر به کتمان و پرده پوشی آن نيست

از بحران ھای عمومی، بحران ھای ديگری ھم وجود دارند که اغلب از نگاه توده ھای وسيع مردم پنھان 
بحران ھايی که بعضا در کشاکش و ت-طمات درونی جمھوری اس-می ھر از .  نگاه داشته می شوند

 .گاھی در گوشه ای از رسانه ھای حکومتی بازتاب داده می شوند

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴۴شماره    ٩٨ آبان ۶ –سال  چھل و يکم 

 نبردی که درآن، پيروزی کارگران قطعی است

تھاجم نظامی رژيم ارتجاعی و جنايتکار ترکيه به 
که از روز چھارشنبه "  روژاوا"کردستان سوريه 

 روز طول ١٠ مھر آغاز شد و کمتر از ١٧
کشيد، براساس آمارھای ارائه شده از سوی الھام 

شورای دموکراتيک "احمد رئيس کميته اجرايی 
 ھزار نفر، کشته ٣٠٠منجر به آوارگی "  سوريه
 نفر ٣٠٠ نفر و مفقوداoثر شدن ٢۵٠شدن 
وی در سخنان خود در کنگره آمريکا .  گرديد

چنين از استفاده ارتش ترکيه از گاز شيميايی  ھم
 .فسفری عليه غيرنظاميان خبر داد

اما اين جنگ جدا از فجايع انسانی آن، برندگان و 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 يورش ارتجاعی به روژاوا ونتايج آن
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 گرای حاکم  قيام مردم لبنان و عراق عليه فقر، فساد و ساختار سياسی فرقه

٣درصفحه   

لبنان در يک بحران وخيم اقتصادی و 
نرخ رشد توليد .  برد ورشکستگی مالی به سر می

. يافته است درصد کاھش  –  ٢ناخالص داخلی به  
حسب نسبت  لبنان سومين کشور بدھکار جھان به
که  درحالی.  بدھی به توليد ناخالص داخلی است
 ميليارد ۶٠توليد ناخالص داخلی اين کشور حدود 

 ميليارد دoر نيز ٨۶دoر است  بدھی آن از  
 سال ٧در فاصله کمتر از .  تجاوز کرده است

 ميليارد دoر ٣٠بدھی دولت لبنان بيش از 
 ۶نرخ تورم سال گذشته .   يافته است افزايش

برنامه توسعه سازمان فقرای .  درصد بوده است
 ۶لبنانی را  بيش از يک و نيم ميليون از جمعيت 

بانک جھانی نيز .  ميليونی اع-م کرده است
چھارم جمعيت لبنان زيرخط  گويد بيش از يک می

 ٣۵نرخ بيکاری جوانان زير .  برند فقر به سر می
 تا ٢٠٠۵در فاصله .    درصد است٣٧سال، 
 درصد کل درآمد ملی کشور به ٢۵،  ٢٠١۴
 درصد ثروتمند و دزد رفته است  و اين ١جيب 

 درصد ثروت کشور را در ۵٨يک درصد 
شدت  خدمات شھری در لبنان به.  اختياردارند
قطع مکرر آب و برق و معضل .  خراب است

ھای شھری در زمره مسائل  آوری زباله جمع
ھا  ديگری ھستند که مردم لبنان مدام با آن

 .اند  مواجه
يکی از مسائل مھمی که مردم لبنان را به قيام 
عليه نظم موجود واداشت، ساختار دولتی عميقاً 

 کشور، ١٨٠لبنان در ميان .  فاسد اين کشور است
 را به لحاظ فساد مالی کسب کرده ١٣٨رتبه 
اين فساد گسترده ناشی از ساختار سياسی .  است

ھای مذھبی و قومی،   اين کشور است که فرقه
محابا   و بی قدرت سياسی را ميان خود تقسيم کرده

اين ساختار .  دھند به دزدی و چپاول ادامه می
ھای داخلی لبنان شکل  قدرت در پايان جنگ

گرای  ھای فرقه رسمی به خود گرفت که گروه
گرای شيعه امل،  مذھبی و قومی، گروه اس-م

هللا، گروه  گرای شيعه حزب گروه اس-م
ھا و مسيحيان  گرای سنی المستقبل ، دروزی اس-م

آنھا .  قدرت سياسی را ميان خود تقسيم کردند
ع-وه بر دزدی و چپاول داخلی، عموماً وابسته 

ای و جھانی ھستند و ھرسال  ھای منطقه به قدرت
اين .  کنند مبالغ ک-نی پول از آنھا نيز دريافت می

صراحت  هللا لبنان به واقعيت را رھبر گروه حزب
ھای  اع-م نموده و گفته است که  تمام ھزينه

 .  کند هللا را جمھوری اس-می ايران تأمين می حزب
 رسماً رياست جمھوری ١٩٨٨با توافق طايف در 

وزيری سھم  سھم مسيحيان مارونی، نخست
مسلمانان سنی، رياست مجلس سھم مسلمانان 

تساوی ميان  ھای مجلس به شيعه شد و کرسی
با اين .   گرديد ھای مسيحی و مسلمان تقسيم فرقه

ساختار سياسی است که اکنون بحران عميق 
. اقتصادی و مالی اين کشور را فراگرفته است

ھای آن  سال بر ميزان بدھی به دولت لبنان که سال
شده است، سال گذشته تصميم گرفت بار  افزوده

ميليونی از مؤسسات مالی  ديگر يک وام يازده

جھان بگيرد، اما اين مؤسسات، دادن وام را 
مشروط به برنامه اص-حات و رياضت اقتصادی 

ھای  اين بدان معنا بود که با وضع ماليات.  کردند
جديد بر سيگار، سوخت، بنزين، برق و غيره 
فشار مضاعفی بر دوش کارگران و زحمتکشان 

ھا نيز  يکی از ھمين ماليات.  لبنانی قرار گيرد
 دoری بر استفاده از واتس آپ ۶ماليات ماھانه 

که چگونه يک ماليات  اين.  بود که به قيام انجاميد
ھای  توانست به قيام بيانجامد، زمينه  دoری می۶

ای بر انبار  اين صرفاً جرقه.  آن از قبل فراھم بود
 .باروت نارضايتی بود

 مھرماه  با سنگربندی ٢۵بنابراين تظاھرات  از 
ھای  درگيری.  ھا آغاز گرديد خيابانی و بستن جاده

. متعددی ميان مردم و نيروھای سرکوب رخ داد
 مھرماه تظاھرات به يک قيام ھمگانی ٢٨در  

يک و نيم ميليون تن از مردم .  گسترده ارتقا يافت
. لبنان در بيروت، تريپولی، صور به قيام پيوستند

ھا، آتش  ھا و خيابان ھا ، بستن جاده حمله به بانک
ھا و سنگربندی ، سرا  زدن oستيک در خيابان

بسياری از مراکز دولتی و خصوصی .  سری شد
در تريپولی و نبطيه مردم .  تعطيل شدند

ھای اس-می گرا را پاره  پوسترھای سران گروه
اکنون ديگر ھمه مردم بدون تعلق مذھبی .  کردند

ای از ھر جنس و سن و سال به قيام  و فرقه
ديگر ھيچ نشان مذھبی و يا پرچم .  پيوسته بودند

مھار اين .  ھا در اين قيام وجود نداشت فرقه
جمعيت يک و نيم ميليونی در بيروت و شھرھای 

حريری نخست وزير .  ديگر بازور ممکن نبود
لبنان که ماليات بر واتس آپ را لغو کرده بود، 

او اع-م .  وعده اقدامات اص-حی جديدی را  داد
کرد حقوق روسای جمھور، وزرا و نمايندگان 

برخی .  کنونی و پيشين نصف خواھد شد
مؤسسات دولتی ازجمله وزارت اط-عات ملغی 

تا پايان سال، کميته ضد فساد تشکيل .  شوند می

ھای  قانون بازگرداندن سرمايه.  گردد می
در سال .  شده دولتی تصويب خواھد شد دزديده
تا پايان .  گردد  ماليات جديدی وضع نمی٢٠٢٠

ھای تأمين اجتماعی برای سالمندان  سال، کمک
/  ٣افزايش .  تصويب خواھد شد  ميليونی ١٣ 
ھای فقير، افزايش ماليات بر  کمک به خانواده
ھا  و انجام برخی اقدامات  سودھای بانک

مردم اما .  ھای وی بود اقتصادی از ديگر وعده
شعار انق-ب، .  ھا را باور نکردند اين وعده

انق-ب سر دادند و با برپائی اعتصاب عمومی،  
مردم لبنان .  ھای حريری داده شد پاسخ وعده

ھا ديگر اين يا آن گروه  اع-م کردند که مسئله آن
و يا حتی استعفای کابينه نيست، بلکه خواستار 

ھای  برچيده شدن  نظام سياسی مبتنی بر فرقه
. ھمه بايد کنار بروند.  مذھبی و قوم گرائی ھستند

طور موقت در اختيار يک ھيئت  قدرت بايد به
موقت از قضات بدون وابستگی به جريانات 
سياسی قرارگيرد  و سيستم سياسی از اساس 

خواھيم  ھا اع-م کردند که ما می آن.  تغيير کند
نه .  ھا پس بگيريم مان را از آن ھای دزديده پول
 .گرا نظام سياسی فرقه به
که قيام مردم لبنان ادامه داشت، موج دوم  درحالی 

ای مردم عراق با حمله به مراکز  تظاھرات توده
ويژه مراکز و  گرا، به دولتی، دفاتر احزاب فرقه

نظاميان وابسته به  دفاتر احزاب سياسی و شبه
موج .  جمھوری اس-می ايران، آغاز گرديد

 .نخستين آن، دو ھفته پيش بود
در عراق نيز ھمانند لبنان وضعيت مادی و 
معيشتی  اکثريت بزرگ مردم بسيار وخيم است و 

اين در حالی است که .   تر از لبنان حتی وخيم
 ميليون بشکه نفت ۴کشور عراق روزانه حدود 

کند و درآمد ساoنه آن تنھا از فروش  صادر می
  ميليارد دoر در سال ١٠٠ تا ٨٠نفت رقمی بين 

 زنده باد سوسياليسم 
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نتيجه کار اين کميته روشن ساخت که .  تعيين کرد
نظاميان وابسته به جمھوری  نظاميان، پليس و شبه

اما .  اند اس-می ايران، مردم را کشتار کرده
ھای صاحب قدرت نتايج اين تحقيق را  فرقه

او ھمچنين وعده .  نپذيرفتند و ماجرا تمام شد
اقداماتی به نفع مردم محروم و مبارزه با فساد و 

ھای مسلح ياغی و آدم کش  مھار کردن گروه
نشانده جمھوری اس-می ايران  مذھب دست شيعه

ھا  پوچ است  را داد، اما روشن بود که اين وعده
ای نخواھد انجاميد، چراکه قدرت در  و به نتيجه
ھايی است که سھامداران اصلی قدرت  دست فرقه

 .  اند سياسی
کردند که با اين  مرتجعين تصور می

توانند جنبش را مھار کنند، اما  ووعيدھا می وعده
 آبان با ٢شنبه  موج دوم اعتراضات از روز پنج
 .    تظاھرات مجدداً از سر گرفته شد

يک روز پيش از آن وزارت کشور عراق در  
ای اع-م کرد که امنيت تظاھرات را تامين  بيانيه

 .خواھد کرد و کشتار مردم تکرار نخواھد شد
ھای  ای از وعده وزير عراق بيانيه زمان نخست ھم

توخالی خود را برای اقدامات اص-حی فوری 
اص-حات :  در اين بيانيه آمده بود.  صادر کرد

بندی و با تأکيد بر  دوراز سھميه وزارتی را به
شايستگی و استق-ل عمل وزرا و حضور فزاينده 

مجلس نيز بايد برای .  جوانان انجام خواھد داد
از کجا اين ثروت را به دست (تصويب قانون 

 .اقدامات جدی انجام دھد) ای آورده
کاھش حقوق مسئوoن تا جايگاه چھارم، از 

گانه، وزرا و نمايندگان مجلس گرفته  روسای سه
ھای ويژه، سرپرستان ادرات و مديران  تا پست

که  طوری کل به مرحله اجرا درخواھد آمد، به
 .يابد حقوق اين افراد به نصف کاھش می

ھا در کنار  آمده از کاھش حقوق دست اموال به
ھای دولت برای تأسيس صندوق تأمين  کمک

 .يابد اجتماعی اختصاص می
آميز مردم آغاز  اما ھمين که تظاھرات مسالمت

شد، اين تظاھرات توسط نيروھای سرکوب به 
باوجوداينکه در چند روز اخير .   گلوله بسته شد

 تن ٢٠٠٠  تن از مردم به قتل رسيده و ۶۵حدود 
زخمی شده اند، اما اعتراضات در تعدادی از 

نظامی نيز  شھرھا ھمچنان ادامه يافته و حکومت
 .کارساز نبوده است

اند صريح  خواست مردمی که به قيام روی آورده
استعفای تمام کابينه، انح-ل :  و روشن است

مجلس، انح-ل احزاب سياسی،برقراری  يک 
ای و تحقق تمام  نظام سياسی جديد غير فرقه

مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سياسی مردم 
 . عراق

ھای تبھکار دزد و فاسد  پوشيده نيست که فرقه
سادگی  گرای حاکم بر عراق و نيز لبنان به اس-م

ھمه دزدی، چپاول و غارت  حاضر نيستند از آن
ھای مردم  بردارند و تسليم خواست توده دست
ھا برای حفظ موقعيت خود از ھيچ  آن.  شوند

ھای  اما نارضايتی توده.  کنند جنايتی فروگذار نمی
زحمتکش مردم عراق و لبنان نيز ديگر قابل 

ھا و  مبارزه به رغم تمام دشواری.  کنترل نيست
ھای آن ادامه خواھد يافت تا روزی که مردم  وقفه

به قيام مسلحانه روی آورند و مرتجعين را از 
 . اريکه قدرت به زير بکشند

 
 
 
 
 

عراق در اعتراض به فساد ، فقر  و  نبود آب و 
ای در شھرھای جنوبی  برق، اعتراضات گسترده

اعتراضاتی که چندين روز .اين کشور برپا کردند
ووعيدھای حکومت اين  با وعده.  ادامه يافت

ھا عملی نشد،  تنھا وعده جنبش فرونشست، اما نه
. تر گرديد بلکه شرايط معيشتی مردم وخيم

بنابراين از دھم مھرماه سال جاری بار ديگر 
تظاھرات در اعتراض به فقر، بيکاری، گرانی، 
نابرابری، فساد گسترده دستگاه دولتی و 

مذھب حاکم بر  ھای شيعه ھای ک-ن فرقه دزدی
عراق آغاز شد و خشم  مردم در قيام عليه نظم 

مردم عراق به دفاتر .  موجود منفجر گرديد
ھای نظامی  ويژه گروه ھای مذھبی حاکم به فرقه
. نشانده جمھوری اس-می ايران حمله کردند دست
ھا در جريان اين مبارزه  نشان دادند که  آن

ای و قومی  خواستار برافتادن سيستم سياسی فرقه
فاسدی ھستند که با تبانی مشترک امپرياليسم 

گرای حاکم بر ايران  آمريکا و رژيم مرتجع اس-م
اين اعتراضات .  شده است بر مردم عراق تحميل

ھا تن از مردم  چندين روز ادامه يافت و ميليون
در جريان اين .   عراق در آن شرکت کردند

ھای  مبارزات مزدوران مسلح فرقه حاکم و گروه
 تن از ١۴٩مسلح وابسته به جمھوری اس-می 

 .  نفر را زخمی کردند۴٢٠٧مردم را کشتند و 
ھای حاکم از  وزير عراق که با توافق فرقه نخست

يک سال پيش بر سرکار آمده است ادعا کرد که 
دستور تيراندازی به مردم را نداده است و 

ای را برای مشخص کردن عاملين کشتار  کميته

در کشوری با اين حجم ک-ن درآمد از .  است
نرخ .   نفت، بيکاری ابعادی وحشتناک دارد

 ميليون جمعيت ٣٨ درصد است و از ۴٠بيکاری 
 تا ۴٠بين .  ھا بيکارند  ميليون آن١۴ /  ٨عراق، 

ويژه در جنوب اين   درصد جمعيت عراق به۵٠
بر طبق .  برند کشور در فقر مطلق به سر می

المللی پول، اکثريت بزرگ  گزارش صندوق بين
مردم عراق از خدمات بھداشتی و تحصيلی 

بخش بزرگی از مردم عراق با معضل .  اند محروم
 .  اند آب آشاميدنی و برق مواجه

در کشوری که حجم درآمدھای آن از نفت پس از 
سرنگونی صدام به حدود يک تريليون دoر 
رسيده است، مردم با چنين فقر و ف-کت 

شود  ھمه درآمد، گفته می بااين.  اند وحشتناکی مواج
که رقم بدھی خارجی عراق نيز مدام در حال 

 ميليارد ١٣٠افزايش است و ھم اکنون به حدود 
ھمه پول چه آمده  بر سر اين.  دoر رسيده  است

 ميليارد ۴۵٠است؟  برخی منابع ميگويند که 
دoر از درآمدھای نفتی دولت عراق مفقودشده 

 ميليارد اع-م ٣٠٠منابع ديگر اين رقم را .  است
پوشيده نيست که اين مبلغ ک-ن مفقود .  اند کرده

گرای  دزد و   توسط گروه ھای فرقه.  نشده است
شده  غارتگر حاکم بر اين کشور به جيب زده

 ١٨٠از ھمين روست که عراق در ميان .  است
 به لحاظ  فساد ١٧٠کشور جھان در جايگاه 

 . قرارگرفته است 
روشن است که کشوری با اين مختصات بايد 

تابستان سال گذشته بود که مردم .  منفجر شود

 گرای حاکم  قيام مردم لبنان و عراق عليه فقر، فساد و ساختار سياسی فرقه



 ۴ ٨۴۴ شماره  ٩٨  آبان ۶    ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 نبردی که درآن، پيروزی کارگران قطعی است

فارس، کارگران  کارگران ھلدينگ خليج
پيمانکاری شرکت پاoيش نفت آبادان، کارگران 

آھن، کارگران و  نگھداری خط و ابنيه فنی راه
کارکنان مخابرات آذربايجان و خوزستان، 
کارگران مترو تھران و پروژه مترو شيراز، 

سازی ماھشھر، کارگرن  سازی مشھد، لوله رينگ
شير گچساران، معدن  سد شوربچه سرخس و چشم

دربند سرخس، کارگران پيمانی معدن  آق
چادرملو، کشتارگاه بجنورد، لبنياتی پاژن، 

ھای شھری مشھد و  رانندگان اتوبوس
ھای ياسوج، کارگران بازنشسته کاشی  بوس مينی

ھا اعتصاب و  نيلو و مخابرات فارس و ده
برخی .  ھا و موسسات ديگر اعتراض در شرکت

ھا، در ھمين فاصله دو  ھا و شرکت از کارخانه
اند که از جمله  ماه چندين اعتصاب و تجمع داشته

توان به اعتصابات و تجمعات مکرر کارگران  می
پتروشيمی فارابی، کارخانه قند فسا، 

فارس و  ھا، کارگران حمل و نقل خليج شھرداری
اين اعتصابات و .  کنتورسازی اشاره کرد

تجمعات، در اغلب موارد با راھپيمايی اعتراضی 
 .خيابانی ھمراه بوده است

در راس تمام اعتصابات و اعتراضات کارگری 
اما )  ٩٨شھريور و مھر (اين دوره دو ماھه 

ھای خيابانی  اعتصابات، تجمعات و راھپيمايی
مکرر و مستمر کارگران سه واحد صنعتی 

تپه با قريب به  بزرگ يعنی ھپکو، آذرآب و ھفت
اعتراضات .  ده ھزار کارگر قرار داشته است

کارگری در اين سه واحد نه فقط از جھت 
استمرار مبارزه و نقش و تاثير آن بر کل جنبش 
کارگری از وجوه مشترک و برجستگی خاصی 
برخوردار است، بلکه از اين جھت نيز مشابه و 
بسيار مھم است که خواست اصلی اين ده ھزار 
کارگر در اساس خواست واحدی است و محور 

ھا، مبارزه برای لغو  اصلی مبارزه آن
سازی اين واحدھا يا در واقع مبارزه با  خصوصی

ھای اصلی  ھا و سياست ترين برنامه يکی از مھم
مبارزات کارگران ھپکو، آذرآب و .  رژيم است

تپه که طی اين دو ماه در راس مبارزات  ھفت
کارگری قرار داشته، معضل بزرگی برای طبقه 
. حاکم و رژيم سياسی آن بوجود آورده است

بحران فزاينده در اين واحدھا و مبارزات مستمر 
ھای ذھنی اصلی  کارگران به يکی از مشغله

نھادھای حکومتی، از دستگاه قضايی و امنيتی 
گرفته تا وزارت کار و صنعت و سازمان 

نيازی به گفتن .  سازی تبديل شده است خصوصی
نيست که شيوه برخورد دستگاه حکومتی با اين 

استثناء به شدت قھری و  مبارزات نيز، بی
وشتم و احضار و  آميز، توام با ضرب خشونت

بازداشت و ارعاب و زندان و اقدامات ايذايی 
 .دستگاه قضايی و امنيتی بوده است

از نخستين روزھای شھريور تا روزھای پايانی 
مھرماه، شھر اراک به تناوب يا ھمزمان، شاھد 
اعتصابات و اعتراضات خيابانی مکرر ھپکو و 

کارگران ھپکو و آذرآب بارھا .  آذرآب بوده است
آھن  خط راه.  ھای شھر اراک رژه رفتند در خيابان

را به اشغال خود درآوردند و طی اين دوره از 
ھای درخشانی از اتحاد و  مبارزات خود نيز نمونه

ھمبستگی و پيگيری مبارزاتی خود را به نمايش 
حمايت و پشتيبانی کارگران ساير .  گذاشتند

نظيری را در پی  کارخانه ھا ھمبستگی طبقاتی کم
 .داشت

ھای متعددی  کارگران ھپکو و آذرآب خواست
ھای  دارند و طی اعتراضات مکرر خود در سال

. اند ھا را عنوان کرده ھا بار اين خواست اخير ده
در اعتراضات اخير خود نيز برای صدمين بار 
اين خواست را مطرح کرده و خواستار رسيدگی 
به آن شدند، پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه، 
پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعی، 

اما خواست .  ادامه کاری کارخانه و تضمين شغلی
اصلی و مشترک ھپکو و آذرآب لغو 

يد از  ھا، خلع سازی اين شرکت خصوصی
دار بخش خصوصی و بازگرداندن اداره  سھام

 .امور آن به دولت است
عين اين خواست، خواست کارگران نيشکر 

تپه که با خواست  کارگران ھفت.  تپه ھم ھست ھفت
 کارگر اخراجی اين شرکت ٢٠بازگشت به کار 

از اول مھر وارد اعتصاب شدند، ب-فاصله 
خواست آزادی اسماعيل بخشی را نيز مطرح 
کردند و خواست اصلی خود، يعنی لغو 

وصنعت نيشکر  سازی مجتمع کشت خصوصی
اسدبيگی (داران شرکت  يد از سھام تپه و خلع ھفت

. را در برابر دولت قرار دادند)  و رستمی
تپه نيز در اعتصاب اخير  کارگران نيشکر ھفت
ماه ادامه داشت، درست مانند  خود که بيش از يک

ھپکو و آذرآب، خواھان بازگرداندن اداره شرکت 
 .اند به دولت با نظارت شورايی کارگران شده

خواست اصلی و واحد اين سه موسسه البته 
. ھا نيست مربوط به دوره اخير مبارزات آن

کارگران اين واحدھا چند سال است که با طرح 
اين خواست، چنگ درچنگ کارفرما و دولت 

 .اند حامی آن شده
شايان ذکر اين که واکنش دولت در برابر 
اعتراض و اعتصاب کارگران نيز، واکنش 
يکسان و مشابھی بوده است؛ ت-ش برای ايجاد 
تفرقه و چند دستگی در ميان کارگران و به 

پای آن احضار و  شکست کاشندن اعتصاب و ھم
سازی،  بازداشت و تھديد و ارعاب و پرونده

محکمه و صدور حکم حبس و ش-ق و زندان و 
در يک ک-م سرکوب خشن کارگران، روال 
معمول و روش برخورد ھميشگی دولت با اين 

 .کارگران بوده است
مبارزات کارگران مبارز ھپکو در شھريور ماه 

جاری را رژيم با سرنيزه و سرکوب عريان  سال
ضرب و شتم شديد کارگران، استفاده .  پاسخ داد

 کارگر که ٢٩آور، بازداشت  از باتوم و گاز اشک
ھا با سپردن وثيقه و فيش حقوقی آزاد  اکثر آن

 کارگر به مدت دو ھفته که  حبس ده.  شدند
ھای سنگين آزاد شدند و  سرانجام با سپردن وثيقه

 . کارگر٣٧سازی برای دست کم  باoخره پرونده
در آذرآب کارفرما و دولت حامی آن تمام ت-ش 

 ١۴خود را برای درھم شکستن اعتصابی که از 
در ھمين روز به . مھر آغاز شده بود به کار بستند
. آور شليک شد روی کارگران گاز اشک

مزدوران حکومتی با باتوم و سرنيزه به جان 
کارگران افتادند و روز بعد کارخانه آذرآب را به 

شورای اس-می .  محاصره کامل خود درآوردند
کار برای شکستن اعتصاب وارد معرکه شد و 

آذرآب و "  پرسنل"پس از فراخوان جلسه با 
حضور تعداد معدودی در آن، خواست کارگران 

سازی آذرآب را به تغيير  مبنی بر لغو خصوصی
مديريت آذرآب تقليل داد و پايان اعتصاب را 

 .اع-م کرد
ادامه اعتصاب اما در روزھای بعد و اعتراض 

 مھر نشان داد که تير ٢٨خيابانی کارگران در 
اين بار .  شورای اس-می به سنگ خورده است

آور، به روی کارگران  ع-وه بر شليک گاز اشک
ھا  ده.  ای نيز شليک شد ھای ساچمه آذرآب گلوله

 کارگر  ٢١.  کارگر زخمی و مجروح شدند
 ١٨بازداشت و زندانی شدند که در روزھای بعد 

. ھای سنگين آزاد شدند تن از آنان با سپردن وثيقه
که سه تن از کارگران آذرآب ھنوز  در حالی

 کارگر ديگر به پليس امنيت ١١زندانی بودند، 
 .اراک احضار شدند

تپه نيز کارفرما و دولت حامی آن تمام  در ھفت
شکستن اعتصاب  شان را برای درھم ھای ت-ش

شورای اس-می کار و نوکر کارفرما .  بکار بستند
و دولت کوشيد در ميان کارگران نفاق و چند 
دستگی ايجاد کند که با ھوشياری کارگران 

تپه  در ميان کارگران ھفت.  تپه خنثی شد ھفت
توان پيدا کرد که اين به  کمتر کارگری را می

اصط-ح شورا را قبول داشته و يا آن را جدی 
برعکس شورای اس-می کار که يک .  گرفته باشد

تشکل حکومتی است، ھمواره مورد نفرت شديد 
محلی کارگران  انزجار و بی.  کارگران بوده است

عم- آن را به آستانه انح-ل  "  شورا "نسبت به اين  
 .کشانده است 



 ۵ ٨۴۴ شماره  ٩٨  آبان ۶    ۵

۴از صفحه   

 نبردی که درآن، پيروزی کارگران قطعی است
کارفرمای ھفت تپه و دولت حامی آن برای در ھم  

ھای    شکستن اعتصاب، به ترفندھا و تاکتيک 
به منظور مرعوب ساختن  .  گوناگونی متوسل شدند 

کارگران پای حضور گسترده نيروھای امنيتی،  
. حراستی و انتظامی را به شرکت باز کردند 

مديرکل کار استان خوزستان را به سراغ کارگران  
زبانی و استقرار يک ھيات    فرستادند تا او با چرب 

سه نفره در شرکت و وعده رسيدگی به خواست  
تطميع و تھديد و  .  کارگران، اعتصاب را بشکند 

ھای ھمه جانبه برای درھم شکستن اعتصاب    ت-ش 
يازده کارگر  .  ارعاب و تھديد تشديد شد .  ادامه داشت 

 کارگر  ۶ .  تھران ربوده شدند   –در مسير شوش  
ھای سنگين    بازداشت و زندانی شدند که بعداً با وثيقه 

 کارگر احضار شدند، حکم جلب و  ٢٠ .  آزاد شدند 
بازداشت تعدادی از کارگران و فعاoن اعتصاب  
صادر شد، منازل برخی از کارگران شبانه مورد  

اعتصاب  .  يورش نيروھای سرکوب قرار گرفت 
کارگران ھفت تپه اگرچه وارد روزھای پايانی خود  
شده است اما از آن جا که خواست اصلی کارگران  

 .شک دوباره از سرگرفته خواھد شد   محقق نشده، بی 
سياست اصلی دولت در قبال کارگران اين واحدھا  
اگرچه در اساس سرکوب مداوم و اصرار بر  

ھا بوده    سازی اين شرکت   اجرای سياست خصوصی 
است، اما نتوانسته مشعل مبارزه در اين واحدھا را  
خاموش سازد و کارگرانی را که با اجرای اين  

طور جدی به خطر افتاده    شان به   سياست، آينده شغلی 
و در استرس دائمی و يک قدمی اخراج و بيکاری  

اند، از ت-ش و مبارزه برای لغو    قرار گرفته 
دولت بر  .  ھا باز دارد   سازی اين شرکت   خصوصی 

اين تصور بود که با سرکوب و زندان و در  
تواند به    دار و مديريت ھپکو می   حال تغيير سھام   عين 

. اعتراضات و مبارزات کارگران ھپکو پايان دھد 
اما استمرار مبارزات متحدانه و شجاعانه کارگران  

نشينی    ھپکو، سرانجام دولت را وادار به عقب 
يد شد و شرکت ھپکو    دار ھپکو خلع   از سھام .  ساخت 

 .سازی واگذار گرديد   به سازمان خصوصی 
نظر از استمرار مبارزات متحدانه اين    صرف 

سازی که نقش اساسی    واحدھا برای لغو خصوصی 
نشينی نسبی دولت ايفا نموده و    کننده در عقب   و تعيين 

بيش از اين خواھد کرد، از سوی ديگر اما نتايج  
سازی چنان    مخرب اجرای سياست خصوصی 

بار بوده است که اين سياست اندک    آشکار و فاجعه 
ھا و مجريان آن نيز    اندک حتا از درون خود دولتی 

مورد نقد و سوال قرارگرفته است و به تدريج اين  
فکر در ميان دولتيان راه پيدا کرده است که اگر  

يعنی بخش  (خريدار يک شرکت و موسسه دولتی  
در انجام تعھدات خود ناتوان باشد،  )  خصوصی 

 نسبت به لغو قرارداد  بايد سازی    سازمان خصوصی 
چندی پيش، مشاور سازمان  .  اقدام کند 
سازی در مورد وضعيت ھپکو نيز ھمين    خصوصی 

دار ھپکو فسخ    را گفت و به دنبال آن قرارداد سھام 
سازی    شد و اداره امور ھپکو به سازمان خصوصی 

گرچه برخی مقامات دولتی تاکيد  .  واگذار گرديد 
که خريدار جديدی پيدا شود،    اند به محض آن   کرده 

ھپکو را دوباره واگذار خواھند کرد، اما افتضاحاتی  
سازی ببار آورده است چنان    که سازمان خصوصی 

عيان و آشکار است و آش به قول معروف آن قدر  
ھای    شور شده است که حتا عوامل رژيم در تشکل 

به  "  المال   بيت "ساز حکومت نيز از واگذاری    دست 

ھمه  "کنند، بحث حمايت    انتفاد می "  خوران   رانت "
از کارگران ھپکو و آذرآب را مطرح نموده  "  جانبه 

ھای    و از بازگردانده شدن اين شرکت و شرکت 
 .گويند   مشابه به دولت سخن می 

ھا به حدی حاد و    وضعيت کنونی اين شرکت 
ھای    ھا و اعتراض   ست که در پی اعتصاب   بحرانی 

پر شور کارگران، محمد شريعتمداری وزير کار  
سازی کارگران روز دوشنبه    رژيم نيز برای آرام 

  ۵  مھر راھی اراک شد و با تعدادی از کارگران  ٢٩ 
ھپکو، آذرآب،  (کارخانه و شرکت مھم اراک  

ايرالکو، واگن پارس و پاoيشگاه    -آلومينيوم ايران  
در اين ديدار، کارگران البته به  .  ديدار داشت )  شازند 

بر طبق  .  ای از مشک-ت خود پرداختند   طرح پاره 
، کارگران در اين  ٩٨ گزارش ايلنا مورخ يکم آبان  

 روزه و  ١۵ ديدار، ضمن انتقاد از قراردادھای  
ماھه و سفيد امضاء، وارد کردن واگن از چين    يک 

) واگن پارس (که موجب عدم فروش توليدات داخلی  
شده است، انتقاد و اعتراض شديد نسبت به ضرب و  
شتم و بازداشت و برخوردھای قضايی و امنيتی با  

چنين انتقاد شديد نسبت    کارگران ھپکو و آذرآب و ھم 
سازی دولت، در مورد آينده    به سياست خصوصی 

سازی پارس و    شغلی خود و دچار شدن واگن 
ايرالکو به سرنوشت ھپکو و آذرآب اظھار نگرانی  

سازی و    نموده و خواستار لغو خصوصی 
بازگرداندن اداره امور ھپکو و آذرآب به دولت  

 .شدند ) سازمان گسترش و نوسازی صنايع (
چنين در حاشيه جلسه روز    محمد شريعتمداری ھم 

چھارشنبه ھيات دولت در پاسخ به پرسش  
خبرنگاران پيرامون علت مشک-ت کارگران  

ھای واگذار شده به بخش خصوصی، از    شرکت 
او  .  سازی سخن گفت   نواقص قانون خصوصی 

ھايی مانند ھپکو    طور مشخص در مورد کارخانه   به 
در چگونگی  "  اشکاoت ساختاری "و آذرآب، به  

حال    ھا اعتراف کرد و در عين   واگذاری اين شرکت 
" در دوره دولت قبل رخ داده "ھا    که اين   با گفتن اين 

اما مشک-ت مربوطه امروز خود را نشان داده  
است، درصدد تبرئه خويش و کل کابينه روحانی  

قانون واگذاری بايد اص-ح  "برآمد و در نھايت گفت  
 ".شود و تغيير کند که اين در حال بررسی است 

سازی و    اعتراف به اشکاoت قانون خصوصی  
ھا و ضرورت تغيير اين قانون    اشکاoت واگذاری 

اما در سخنان وزير کار قبلی و سخنگوی فعلی  
 مھر در  ٣٠ دولت علی ربيعی در روز سه شنبه  

ربيعی  .  گفتگو با ايرنا صراحت بيشتری داشت 
اعتراف کرد که به دليل مشک-تی که در روند  

نداشتن  "  اھليت "چنين    ھا وجود داشته و ھم   واگذاری 
ھا پس از واگذاری    اين شرکت "برخی از خريدارھا،  

چنين به اين    علی ربيعی ھم ".  اند   دچار مشکل شده 
ھيات عالی واگذاری،  "موضوع اشاره کرد که  

شرايط واگذاری موسسات دولتی را مورد بازنگری  
قرار داده است که به زودی جزئيات و شرايط  

 ".شود   ھا اع-م می   واگذاری آن 
ست مؤيّد اين واقعيت که    ھا ھمه اعترافاتی   اين 

سازی با اجرای سياست دولت،    سازمان خصوصی 
ھا ھزار کارگر واحدھای واگذار شده را به خاک    ده 

ھا به روشنی شکست    اين نقل قول .  سياه نشانده است 
سازی را که گاه در    مفتضحانه سياست خصوصی 

سخنان اين يا آن مقام دولتی نيز پوشيده و آشکار  
گويد،    ربيعی می .  سازد   شود، بر م- می   اشاره می 

ھا در نظر گرفته    ھای جديدی برای واگذاری   روش 
ضمانت اشتغال  "و  "  اھليت خريدار "شده و بر  

 .ای شده است   توسط خريدار تاکيد ويژه " نيروھا 
معنای ديگر اين اظھار نظر اين است که درتمام  
مواردی که تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده  

مطرح بوده و نه کسی در فکر  "  اھليت خريدار "نه  
ھای واگذار شده بوده    حفظ اشتغال کارگران بخش 

. شد   بايست می   است و نتيجه ھمان شده است که می 
ھا و وسائل توليد، توقف توليد و    فروش کارخانه 

ھا ھزار کارگری که    تعطيلی کارخانه و اخراج ده 
 .اند   قربانی اين سياست شده 

علی ربيعی وزير کار قبلی و شريعتمداری وزير  
کار فعلی و کل کابينه حسن روحانی زمانی به فکر  

نيروھای  "  ضمانت شغلی "و  "  اھليت خريدار "
اند که ديگر تقريباً    شاغل واحدھای واگذار شده افتاده 

ربيعی  .  چيزی برای واگذاری باقی نمانده است 
  ۴۴ در پايان کار اجرای قانون اصل  "گويد    می 

به عبارت  "  ھا انجام شده است   ھستيم و اکثر واگذاری 
ھا،    ديگر ھر چه در دست دولت بوده ميان خودی 

اندرکاران    ھا، پولدارھا و مقامات و دست   آقازاده 
ھا تقسيم شده و به تاراج رفته    حکومتی و بستگان آن 

 . است 
معنای ديگر اين اعترافات اما اين است که حتا بر  
طبق قوانين و مقررات حکومتی، حق، نه فقط بطور  

تپه،    کامل به جانب کارگران ھپکو و آذرآب و ھفت 
پارس، کنتورسازی و صدھا واحد واگذار شده    واگن 

واسطه تمام    است، بلکه دولت مسبب اصلی و بی 
ست که به کارگران اين واحدھا وارد شده    ھايی   زيان 
علی ربيعی سخنگوی دولت، محمد  .  است 

شريعتمداری وزير کار و تمام مقامات دولتی و  
حکوميت اين را خوب می دانند که با اجرای سياست  

سازی، ھزاران موسسه و کارخانه را به    خصوصی 
ھا ھزار نيروی شاغل اين    تعطيلی کشانده و ده 

واحدھا را به خيابان پرتاب نموده وبه تيره روزی  
اند و امروز در برابر مبارزات بر حق و    نشانده 

مستمر و متحد کارگران، راه ديگری جز  
حال که دولت در حال  .  نشينی ندارند   عقب 
درپی و    نشينی است، بايستی ضربات پی   عقب 

ھای    تمام خسارت .  مداومی را بر آن وارد ساخت 
تمام  .  وارد شده به اين کارگران بايستی جبران شود 

کارگرانی که با اجرای اين سياست کار خود را از  
اند، بايستی به سر کار بازگردند و يا به    دست داده 

 .آنان خسارت پرداخت گردد 
نبايد فراموش کرد که شکست سياست  

سازی و اعترافات مقامات بلندپايه به    خصوصی 
حال    اشکاoت قانونی و اجرايی اين سياست در عين 

ای است در دست کارگران واحدھای    برگ برنده 
از نمونه ھفت تپه، ھپکو، آذرآب،    -واگذار شده  

ھا موسسه و کارخانه    پارس، کنتورسازی و ده   واگن 
مشابه آن که اکنون با مشک-ت متعددی دست به  

برای احقاق حقوق خويش و ادامه    -گريبانند 
آميز اعتراض و مبارزه عليه اين سياست    موفقيت 
شرط اساسی پيروزی  .بار و شکست خورده   فاجعه 

کارگران، اتحاد واستمرار مبارزه متشکل است و  
ھا و شواھد موجود حاکی از ادامه مبارزه    تمام داده 

 .در اين واحدھاست 
ھا، اکنون بايد    تپه، ھپکو، آذرآب و مانند اين   ھفت 

مطمئن باشند که با حفظ اتحاد و استمرار مبارزه  
ای بر دولت وارد آورند و    توانند ضربات کوبنده   می 

خواست بازگرداندن اداره امور اين واحدھا به دولت  
در اين نبرد و رويارويی، پيروزی  .  را عملی سازند 

 .قطعا با کارگران است 
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 نظام آموزشی جمھوری اس-می و بحران کمبود معلم
١از صفحه   

٧درصفحه   

کمبود معلم، يک نمونه از ھمين معض-ت 
مخفی نگه داشته شده در نظام جمھوری 

معضلی که طبقه حاکم و .  اس-می بوده است
وزارت آموزش و پرورش جمھوری اس-می 
طی ساليان متمادی در صدد کتمان آن بوده 
اند و اکنون آنچنان عمق و وسعت يافته اند، 
که ديگر نه در حد کمبود معلم که به صورت 
يک بحران جدی کل نظام آموزشی کشور را 

وضعيتی که ديگر قابل .  فرا گرفته است
کتمان نيست و صدای آن طی يک سال 
گذشته حتی از زبان افرادی از درون 

نمونه اش .  حکومت نيز شنيده شده است
است که حدود "  اسفنديار چھاربند"اظھارات 

يک سال و نيم پيش از وضعيت بحران 
 .کمبود معلم در ايران پرده برداشت

، خبرگزاری کار ايران ٩٧در ارديبھشت ماه 
، قائم "اسفنديار چھاربند"به نقل از )  ايلنا(

مقام وزير آموزش و پرورش جمھوری 
 ھزار معلم در شروع ٣٠٠اس-می از کمبود 
قائم مقام .   خبر داد٩٧-٩٨سال تحصيلی 

وزير آموزش و پرورش جمھوری اس-می 
با اع-م اين ميزان از کمبود معلم و يادآوری 

برخی سفارش می کنند آمارھا را "اينکه 
اگر اين روند ادامه : "گفته بود"  اع-م نکنيم
 سال ديگر به خصوص در حوزه ٢يابد، بايد 

آموزش ابتدايی و پرورشی، بنای يادبود 
 ". برای آموزش و پرورش بسازيم

ترديدی نيست که رقم فوق به دليل 
بازنشستگی ده ھا ھزار معلم ديگری که طی 
سال جاری از دايره نظام آموزشی کشور 
خارج شده اند، باز ھم به ميزان قابل توجھی  

چرا که گفته می شود در . افزايش يافته است 
 ھزار معلم بازنشسته ١٠٠سال جاری حدود 

خواھند شد و برای اين تعداد از بازنشستگان 
جديد، نه دولت جمھوری اس-می و نه 
وزارت آموزش و پرورش ھيچگونه برنامه 

اکنون اما .  ای در دست اقدام نداشته و ندارند
با گذشت حدود يک سال و نيم از زمان 
اظھار نظر قائم مقام وزير آموزش و 
پرورش جمھوری اس-می در مورد کمبود 
معلم، حسين رمضانی سراجاری، عضو 

ک-س ھای "کانون صنفی معلمان تھران از 
در استان تھران خبر داده "  درس بدون معلم

پديده ای که به باور حسين رمضانی، .  است
مسئوoن آموزش و پرورش در ت-شی 
ھماھنگ سعی دارند تا آن را از ديد عموم 

اين عضو کانون صنفی .  نگاه دارند"  مخفی"
معلمان با اشاره به ک-س ھای درس بدون 

"معلم در استان تھران گفته است ستاد : 
آموزش و پرورش مسائل را در داخل خود 
نگه می دارد و ھر مسئولی که کمتر 
مشک-ت را به سطوح باoتر انعکاس دھد 

(  فرد بھتری شناخته می شود  مھر ٣٠".  
 ) ، خبرگزاری تسنيم٩٨

اينکه در جمھوری اس-می ھر فرد و نھادی 
ت-ش می کند تا وضعيت حوزه کاری خود 
را به صورت ُگل و بلبل به باo دستی ھا 

چاپلوسی، .  گزارش دھد، امر تازه ای نيست
دروغ بافی، رياکاری و کتمان حقايق از ديد 
مردم امر ديروز و امروز مسئوoن نظام 

وقتی خامنه ای، روحانی و تمامی .  نيست
افراد باoدست جمھوری اس-می از صبح تا 

شام دروغ تحويل توده ھای مردم ايران می 
دھند، وقتی مسئوoن طراز اول نظام يکسره 
درمورد فتوحات جمھوری اس-می در امر 
آموزش و فرھنگ ياوه سرايی می کنند، 
ديگر از مسئوoن نھادھای پائين دست نظام 

با اين ھمه، .  چه انتظاری می توان داشت
موضوع کمبود معلم و مخفی کردن ک-س 
ھای درس بدون معلم، آنگونه که عضو 
کانون صنفی معلمان تھران وانمود می کند، 
ھرگز به معنای بی خبری و تبرئه مسئوoن 
باoی جمھوری اس-می از شرايط وخامت 
. بار و بحرانی نظام آموزشی کشور نيست

کل ھيئت حاکمه ايران از خامنه ای گرفته تا 
تمامی روسای جمھوری و وزرای دوره 
ھای مختلف آموزش و پرورش از آغاز تا به 
امروز جملگی نه تنھا از وضعيت وخيم 
آموزش مطلع بوده اند، بلکه ھمه شان بدون 
استثنا در ايجاد بحران کنونی ھمدست و 

در واقع کمبود معلم .  شريک جرم نيز ھستند
و ک-س ھای درس بدون معلم، فقط نوک قله 
بحران ژرف و عميق تری است که اکنون 
 . کل نظام آموزشی کشور را فرا گرفته است

 ھزار معلم در مقايسه با مجموع ٣٠٠کمبود 
 ھزار معلمی که اکنون مشغول به کار ٩٠٠

ھستند، رقمی نيست که به سادگی بتوان از 
ک-س ھای درس بدون معلم، . کنار آن گذشت

کمترين نشانه ھای يک بحران ھمه جانبه بر 
دراثر کمبود .  کل نظام آموزشی کشور است

معلم ، فشردگی دانش آموزان در ک-س ھای 
درس اکنون به حدی رسيده است که به گفته 

بيشتر ک-س ھای "حسين رمضانی اکنون 
 نفر جمعيت ۴٠درس دوره ابتدايی باoی 

 ۴٠در ک-س ھای درسی که بيش از ".  دارند
نفربه صورت فشرده در کنار ھم نشسته اند، 
ع-وه بر شرايط نابھنجار زيستی، معلوم 
است که ھرگز آموزش و تعليم و تربيتی که 
بايسته و درخور دانش آموزان است تحقق 

کيفيت پائين نظام آموزشی .  نخواھد يافت
کشور و بی انگيزگی معلمان در امر آموزش 
از جمله دoيل روشن ھمين وضعيت 
. نابسامان موجود در آموزش و پرورش است

در ک-س ھايی چنين نابسامان و بھم ريخته 
که ھيچ انگيزه ای برای معلمان وجود ندارد، 
آشکار است که ھيچ کاری از دست معلمانی 
با سوابق رسمی بر نمی آيد تا چه رسد به 
آندسته از معلمان حق التدريسی و خريد 
خدمات آموزشی که عموما در وضعيتی 
ناپايدار و بدون کمترين اميدی به امنيت 
شغلی و معيشتی خود، مشغول تدريس در 

آنچه اکنون از خبرھا .  اينگونه مدارس ھستند
بر می آيد، فاجعه ک-س ھای فشرده از دانش 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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اين .  آموز، فقط مختص تھران نيست
وضعيت ھم اکنون از تھران تا خوزستان، از 
لرستان تا گي-ن و مازندران، از خراسان تا 
سمنان و آذربايجان و در يک ک-م تمامی 
شھرھا و استان ھای پر جمعيت کشور را 

معضلی که که ريشه در بی .  فرا گرفته است
تدبيری و ناoيقی مسئوoن حکومتی و نيز 
عدم اختصاص بودجه کافی و oزم در امر 

معضلی که يک .  آموزش و پرورش دارد
شبه ايجاد نشده است و کمترين نتيجه 
ب-فصل آن ھمين بلبشويی است که در قالب 
کمبود معلم، ايجاد قارچ وار مدارس 
خصوصی و بی توجھی محض ھيئت حاکمه 
ايران به وضعيت مدارس دولتی ھم اينک بر 
. کل نظام آموزشی کشور حاکم شده است

روندی که در پی تشديد خصوصی سازی 
مدارس عم- به شکل گيری مدارس پولدارھا 

مدارسی که .  در جامعه انجاميده است
فرزندان کارگران و زحمتکشان ايران از 
ورود به آن محرومند، مدارسی که بر اساس 

 مدرسه ٩٠تحقيقی که در شھر تھران از 
غير دولتی توسط آموزش و پرورش 
صورت گرفته است، والدين اين مدارس 
دارای مشاغل آزاد، کارکنان و مديران 

 .دولتی و اساتيد دانشگاه بوده اند
رويش قارچ وار انواع و اقسام مدارس 
خصوصی با عناوينی ھمچون ھيئت اُمنايی، 

... سمپاد، شاھد، نمونه دولتی، سما و 
جملگی نشانگر اوضاع نابسامانی ھستند که 
سال ھا است مدارس دولتی را در محاق 
برده و نظام آموزشی کشور را به يک نظام 
آموزشی  به شدت طبقاتی در کل کشور 

 . تبديل کرده است
 نوع مدارس خصوصی که به گفته ٢٨ايجاد 

محمد رضا صباغيان نماينده مھريز و بافق 
بسياری از مسئوoن، "در مجلس اس-می، 

خودشان سھامدار ھستند و اين مدارس را 
ناظر و "به عبارت بھتر ".  اداره می کنند

يکی شده "   مجری در آموزش و پرورش
مدارسی که آموزش و پرورش عم- .  اند

نظارت بر آن ھا را رھا کرده و بانيان 
اينگونه مدارس خصوصی به ھر ميزانی که 
می خواھند از والدين دانش آموزان پول می 

و در اين ميان، آن اکثريت قريب به .  گيرند
اتفاق دانش آموزانی که فرزندان کارگران و 
زحمتکشان ھستند و به لحاظ طبقاتی از 
امکانات مالی برخوردار نيستند، مجبورند 
در ھمان مدارس بھم ريخته دولتی به 
صورت فشرده در کنار ھم بنشينند و عمر 
تلف کنند يا عم- با ترک تحصيل عطای 
. آموزش و پرورش را به لقايش ببخشند

نمونه اش ترک تحصيل گسترده دانش 

آموزان در استان ھای مرزی و مناطق 
دانش آموزانی که به .  فقيرنشين کشور است

دليل ھزينه ھای باoيی که مسئوoن ھمان 
مدارس به ظاھر دولتی از والدين دانش 
آموزان طلب می کنند، عم- قادر به ادامه 
تحصيل نيستند و ھر ساله گروه گروه ک-س 

 . و درس را رھا کرده اند
وضعيتی که در اين سال ھا دست کم در 
سيستان بلوچستان شکل فاجعه به خود گرفته 

چرا که به گفته قاسم احمدی oشکی، .  است
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

 درصد ٨٠ارتجاع اس-می، تا کنون بيش از 
دانش آموزان اين استان در دور دوم 

ھمان .  متوسطه ترک تحصيل کرده اند
فرزندان کارگران و زحمتکشانی که نه تنھا 
قادر به پرداخت ھزينه ھای کمرشکن ادامه 
تحصيل حتا در مدارس دولتی نيستند، بلکه 
کمترين اميدی ھم به اشتغال در فردای اتمام 

 .تحصي-ت خود ندارند
چنين وضعيتی، در شرايطی بر نظام 
آموزشی کشور حاکم شده است، که خمينی و 
ديگر مسئوoن طراز اول جمھوری اس-می 
از آغاز شکل گيری اين نظام، وعده تحصيل 
رايگان در تمام سطوح تحصيلی را به دانش 

وعده ھايی که .  آموزان کشور داده بودند
يکی پس از ديگری دود شدند و به ھوا 

اکنون اما به جای تحصيل رايگان و .  رفتند
برخورداری دانش آموزان و معلمان از 
امکانات آموزشی مناسب، ويرانه ای به نام 

ويرانه ای .  نظام آموزشی برجای مانده است
که با گذشت ھر سال خراب و خرابتر ھم 

 .خواھد شد
جمھوری اس-می طی چھار دھه به وضوح 
نشان داده است که کمترين توجھی به انبوه 
مشک-ت معلمان، دانش آموزان و به طريق 
اولی کمترين توجھی  در فراھم ساختن 
شرايط oزم و کافی برای آموزش و پرورش 
. فرزندان کارگران و زحمتکشان ايران ندارد

لذا، برای برون رفت از وضعيت موجود و 
دست يابی به آموزش رايگان در تمام سطوح 
تحصيلی راھی جز سرنگونی انق-بی 
جمھوری اس-می و استقرار حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان باقی نمانده 

استقرار حکومتی که در آن ھرگونه .  است
مداخله مذھب و روحانيت در مدارس به 
فوريت ممنوع گردد، آموزش رايگان و 
اجباری تا پايان دوره متوسطه عملی گردد و 
بھره مندی تمام دانش آموزان از غذا، 
پوشاک، وسايل تحصيل و اياب و ذھاب با 

نظام آموزشی .  ھزينه دولت تامين شود
کشور بطور بنيادی دگرگون شود ، به نحوی 
که نزديک ترين پيوند بين مدرسه و کار 
اجتماعی مولد برقرار و آموزش نظری و 

ترديدی نيست که با .  عملی با ھم تلفيق شوند
ايجاد يک چنين دگرگونی بنيادی، تمام 
موانعی که سيستم آموزشی موجود بر سر 
راه ادامه تحصي-ت اکثريت عظيم کودکان 
جوانان کشور ايجاد نموده، به فوريت بايد از 
بين برود، تا ع-وه بر معلمان که از شرايط 
مناسب زندگی بھرمند می شوند، ھر کس بر 
حسب تمايل و استعدادش قادر به ادامه 

 . تحصي-ت عالی رايگان نيز باشد

 نظام آموزشی جمھوری اس-می و بحران کمبود معلم
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که عملکرد ترامپ در سوريه اوo باعث کاھش 
نقش آمريکا در سوريه شده و دوما به اعتماد 

ھای متحد  به دولت آمريکا در بين دولت
امريکا صدمه وارد آورده است، حتا مک 

خواھان سنای آمريکا  کانل رھبر جمھوری
کابوس "عملکرد ترامپ در سوريه را 

در )  کوبانی(مظلوم عبدو .  ناميد"  راھبردی
بخش انگليسی (وگو با صدای آمريکا  گفت
اعتماد به آمريکا در گروھی که "گفت )  زبان

ترين سطح  کند به پايين او فرماندھی می
 ". رسيده است

تھاجم نظامی دولت جنايتکار ترکيه به 
بار اتحاديه  چنين وضعيت اسف روژاوا ھم

اروپا را به تصوير کشيد و نشان داد که 
توانند  ھای اروپايی عم- ھيچ نقشی نمی دولت

مکرون و مرکل .  در بحران سوريه ايفا کنند
به عنوان سران دو قدرت اصلی اروپايی به 
صدور بيانيه مشترکی در محکوميت حمله به 

اين تنھا کاری .  کردستان سوريه بسنده کردند
وزير خارجه آلمان .  آمد ھا برمی بود که از آن

ھای  نيز تنھا ترکيه را تھديد به تحريم
اما پيشنھاد وزير دفاع آلمان .  اقتصادی کرد

و توضيحات وی در رابطه با دoيل اين 
پيشنھاد، بخوبی حال و روز اتحاديه اروپا را 

وی با بيان .  در اين مناقشه به تصوير کشيد
که اتحاديه اروپا بايد به نقش خود به  اين

در تحوoت سوريه خاتمه "  تماشاچی"عنوان 
دھد، خواستار ايجاد يک منطقه امن تحت 

المللی و با مشارکت ترکيه و  نظارت بين
پيشنھادی که کسی از جمله !!!  روسيه شد

 .فرمانده ناتو نيز آن را جدی نگرفت
بس در  اما تمام توافقاتی که منجر به آتش

کردستان سوريه شد، به مذاکرات شش 
 مھر ٣٠ساعته پوتين و اردوغان در 

بس  مذاکراتی که براساس آن آتش.  گردد برمی
ھای  يگان" ساعت تمديد شد تا ١۵٠به مدت

بتوانند از مناطق مرزی با ترکيه " مدافع خلق
. نشينی کنند به داخل خاک سوريه عقب

بس  کردھا که پيش از اين براساس توافق آتش
العين و  ھای آمريکا و ترکيه از راس دولت

نشينی کرده بودند، حاo بايد  ابيض عقب تل
کنترل بسياری از مناطق ديگر از جمله منبج 

رفعت را به ارتش بشار اسد و سربازان  و تل
روسی واگذار کرده و از اين مناطق نيز 

البته حتا پيش از اين .  کردند نشينی می عقب
توافق نيز نيروھای ارتش سوريه و سربازان 
روسی براساس توافق ابتدايی که با 

صورت گرفته بود، "  ھای مدافع خلق يگان"
حرکتی .  به منبج و حتا کوبانی رسيده بودند

که در ابتدا با اعتراض ترکيه روبرو شده 
ابراھيم کالين سخنگوی اردوغان گفته .  بود
"بود اين که پرچم روسيه به جای پرچم : 

آمريکا در منبج افراشته شود و نيروھای   

پ کا کا زير کنترل نيروی خارجی ديگری 
 ".دربيايند پذيرفتنی نيست

ھای  يگان"براساس توافق روسيه و ترکيه، 
در مناطق مرزی به عرض "  مدافع خلق

 کيلومتری از مرز ٣٢ کيلومتر تا عمق ١٢٠
وزير خارجه .  کنند نشينی می ترکيه عقب

که  روسيه ضمن اع-م اين مساله و بيان اين
زنی مشترک نيروھای روسی و ترکيه  گشت

 اکتبر ٢٣در اين منطقه از روز چھارشنبه 
دو طرف : "آغاز خواھد شد، گفت) اول آبان(

 ١٩٩٨که سال "  آدانا"بر حفظ توافق امنيتی 
ميان آنکارا و دمشق امضا شد، در چارچوب 

" آدانا"براساس توافق ".  جديدی توافق کردند
ارتش ترکيه اجازه داشت تا در تعقيب 

 کيلومتری ۵تا عمق "  پ کا کا"نيروھای 
 .وارد خاک سوريه شود

در پی اين توافق، وزير دفاع روسيه سرگی 
فرمانده )  کوبانی(شايکو با مظلوم عبدو 

" نيروھای دموکراتيک سوريه"نظامی 
مذاکراتی را از طريق ويدئو کنفرانس انجام 

در اين مذاکرات که رئيس ستاد کل .  داد
ارتش و معاون اول وزير دفاع روسيه نيز 
حضور داشتند، وزير دفاع روسيه اع-م کرد 
که سربازان روسی و نيروھای ارتش بشار 
اسد، امنيت افراد غيرنظامی در منطقه مورد 

کنند و لزومی به ترک اين  نظر را تامين می
مظلوم .  ھا نيست مناطق از سوی ساکنان آن

عبدو نيز از اع-م آمادگی و حمايت نيروھای 
 .تحت امرش از اين توافق خبر داد

بدين ترتيب روسيه به برنده بزرگ تھاجم 
دولت بشار .  شد"  روژاوا"نظامی ترکيه به 

نيروھای .  اسد نيز ديگر برنده آن است
نظامی بشار اسد که ھفت سال پيش اين 
مناطق را ترک کرده بودند، اينک بدون 

. ای به اين مناطق بازگشته بودند شليک گلوله
شورای "ھا به مناطق تحت کنترل  ورود آن

از اين جھت مھم بود که "  دمکراتيک سوريه
اين شورا توانسته بود اداره حدود يک سوم 
خاک سوريه را در دست بگيرد، اما اکنون 
پس از تھاجم نظامی ترکيه و برای جلوگيری 

عام غيرنظاميان مجبور گرديده بود  از قتل
بخش مھمی از آن را که با خون و مبارزه 
بدست آورده بود، به روسيه و بشار اسد 

 .واگذار کند
. ترکيه ديگر برنده اين تھاجم جنايتکارانه بود

اگرچه شايد برخی بر اين گمان باشند که 
ھای خود نرسيد اما  ترکيه به تمامی خواست

واقعيت اين است که ترکيه ھر قدر که بيشتر 
ھای بيشتری  شد، بايد ھزينه وارد جنگ می

توانست تاثيرات منفی بسياری  داد که می می
از نظر سياسی و اقتصادی برای ترکيه 

ترکيه در سازش با روسيه و .  داشته باشد
دولت بشار اسد به دستاوردی رسيد که شايد 

 .توانست با جنگ برسد نمی
جمھوری اس-می نيز اگرچه به صورت 
ظاھری از توافق روسيه و ترکيه استقبال 

اoس-م مشاور وزير امور  کرد و شيخ
خارجه و سفير اسبق جمھوری اس-می در 

وگو با خبرگزاری روسی  سوريه در گفت
ما به تصميماتی که آقای : "گفت"  اسپوتينک"

اند احترام  پوتين و اردوغان اتخاذ کرده
و باز اگرچه اين توافق به تقويت "  گذاريم می

موقعيت بشار اسد متحد جمھوری اس-می 
منجر شد، اما واقعيت اين است که جمھوری 
. اس-می ھيچ نقشی در اين بازی نداشت

خوبی آگاه است که  جمھوری اس-می به
کننده را در  امروز روسيه نقش اول و تعيين

سوريه برعھده گرفته و اين کشور که در 
ای با اسرائيل  حال روابط بسيار حسنه عين

تازگی با عربستان نيز ارتباط خود  داشته و به
را بھبود بخشيده، ھرگز متحدی استراتژيک 
. برای جمھوری اس-می نبوده و نخواھد بود

دانند که منافع اقتصادی چه اھميتی  ھا می آن
برای امپرياليسم روسيه دارد که بدنبال 
تقويت موقعيت سياسی و اقتصادی خود در 
جھان است و بدون ترديد روابط حسنه با 
عربستان و امارات برای روسيه اھميت 

ست که بدانيم ھم اکنون  کافی.  شايانی دارد
حجم مبادoت بازرگانی روسيه و امارات با 

 ميليارد دoر بسيار بيشتر از مبادoت ٣/  ۴
ھم اکنون .  بازرگانی روسيه با ايران است

بيش از سه ھزار شرکت روسی در امارات 
 ھزار روس در امارات ۴٠فعال بوده و 

ھای  تعداد توريست.  مشغول به کار ھستند
روس به امارات نيز ساoنه به يک ميليون 

 .رسد نفر می
ترين بازنده تھاجم ارتش جنايتکار  اما بزرگ

، خود "روژاوا"ترکيه و مزدوران آن به 
يعنی فدراسيون دموکراتيک .  بود"  روژاوا"
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و )  کنفدراسيون شمال سوريه(شمال سوريه 
، "شورای دمکراتيک سوريه"يا ھمان 

ارتش (نيروھای دموکراتيک سوريه 
و حزب اتحاد )  دموکراتيک سوريه

به عنوان )  PYD(دموکراتيک سوريه 
 .ترين حزب اين منطقه مھم

واقعيت انکارناپذير اين است که نسبت به 
ساير مناطق سوريه، مناطق کردنشين آن 
يکی از مناطقی بود که از جنگ سوريه 

ھای  سياست.  کمترين آسيب را ديده بود
طرفی در جنگ  رھبری کردستان سوريه، بی
گرايان افراطی،  بين بشار اسد و اس-م

توانسته بود تا قبل از ظھور داعش اين 
ھا بعد از  آن.  منطقه را از جنگ دور بدارد

خروج نيروھای بشار اسد از مناطق 
، توانستند با ٢٠١٢کردنشين در سال 

سازماندھی خود، اداره اين مناطق را در 
بعد از تھاجم داعش به .  دست خود بگيرند

" نيروھای دموکراتيک سوريه"اين مناطق، 
توانستند با شکست داعش ھم قدرت بيشتری 

شان در شکست  خاطر نقش بگيرند و ھم به
. المللی بدست آوردند داعش محبوبيتی بين

ھا بر داعش در کوبانی و در  پيروزی آن
طور  حالی که از طرف دولت ترکيه نيز به

واقعی در محاصره بودند، به نمادی از 
 . مقاومت تبديل شد

با تصرف "  نيروھای دموکراتيک سوريه"
رقه پايتخت داعش و سپس بيرون راندن 

شان در  ھا از آخرين منطقه تحت تصرف آن
عم- نقش اصلی در "  باغوز"سوريه با نام 

پاکسازی و شکست داعش را ايفا کردند و 
. افکار جھانی نيز بر اين مساله مھر تاييد زد

ھا بود که باعث شد ھزاران  ھمين پيروزی
ھای تحت  زندانی وابسته به داعش در زندان

در "  نيروھای دموکراتيک سوريه"کنترل 
 .اختيار يگان ھای مدافع خلق قرار گيرند

روش .  نبود"  روژاوا"اما اين تمام داستان 
و دستاوردھای آن قابل تقدير " روژاوا"اداره 

ھا توانستند در ھمين مدت کوتاه و  آن.  بودند
ھای آموزشی  رغم شرايط جنگی در زمينه به

و بھداشتی و حتا تبديل کردن دين به امر 
ھا و جدايی آن از دولت  خصوصی انسان

ساختار .  دستاوردھای قابل قبولی داشته باشند
يا ھمان فدراسيون "  روژاوا"مديريتی 

دموکراتيک شمال سوريه نسبت به 
کشورھای مجاور و کل خاورميانه بسيار 

ھا توانستند  آن.  متفاوت و دمکراتيک بود
بويژه دستاوردھای مھمی در رابطه با 
برابری حقوقی زن و مرد بدست آورده و 

در اداره .  چند ھمسری را نيز ممنوع کنند
زنان و مردان در کنار يکديگر "  روژاوا"

قرار گرفتند و حتا زنان اين نقش را در 
 .جنگ با داعش نيز ايفا کردند

ھا بود که  ھا و موفقيت ھمين پيروزی
اردوغان را به دليل مسائل داخلی و وجود 

 ميليون کرد در ترکيه، يک ٢۵ تا ٢٠بين 
آرام "  روژاوا"لحظه برای حمله به 

چرا که دستاوردھای روژاوا .  گذاشت نمی
ھايی از نوع ترکيه  تھديدی برای حکومت

اما اين تنھا ترکيه نبود که خواستار .  بودند
کنفدراسيون دموکراتيک شمال "برچيده شدن 

تمامی نيروھای مرتجع منطقه .  بود"  سوريه
. دانستند را تھديدی برای خود می"  روژاوا"

ھا بوده و  جمھوری اس-می يکی از آن
تمام وقايع ماه اخير نيز اين ادعا را .  ھست

به طور "  روژاوا"اين که .  کند ثابت می
. تواند انکار کند واقعی تنھا ماند، کسی نمی

نيروھای "  روژاوا"اين که در شکست 
مرتجعی چون روسيه، ترکيه و بشار اسد ھر 
کدام سھم خود را از پيروزی برداشتند و 

 اعتراضی نکرد خود عملکسی ھم در 
مظلوم عبدی .  گر ھمين واقعيت است بيان

نيروھای "فرمانده نظامی )  کوبانی(
بعد از توافق با دمشق "  دمکراتيک سوريه

"نوشت ھا  ما اعتمادی به قول و قرار آن: 
که اص- به چه  صادقانه بگويم، اين.  نداريم

ما ....  توان اعتماد کرد دشوار است کسی می
اينک با سينه عريان در برابر خنجر ترکيه 

 ".ايم قرار گرفته
کنفدراسيون "  روژاوا"متاسفانه از 

 از سه ٩۴دموکراتيک سوريه که در اسفند 
کانتون جزيره، کوبانی و عفرين تشکيل شد، 

در .  ديگر چيز زيادی باقی نمانده است
 ارتش ترکيه عفرين را به اشغال ٩۶زمستان 

ابيض و  خود درآورد و در جنگ اخير نيز تل
العين را به مناطق تحت اشغال خود  راس
در منبج و کوبانی نيز براساس توافق .  افزود

نيروھای دمکراتيک "روسيه و ترکيه 
در حسکه و .  حق حضور ندارند"  سوريه

. قامشلو ھم ارتش سوريه مستقر شده است
که چرا و تنھا در ظرف ده روز  اين
چنين ضربات سھمگينی را "  روژاوا"

جدا از .  متحمل شد، دoيل مھمی دارد
ھای ناسيوناليستی و جدا از ايراداتی که  نگاه

اتحاد دموکراتيک "در نگاه رھبران حزب 
(سوريه  "PYD  ( در رابطه با بسياری از

مسائل از جمله کنفدراليسم وجود دارد، يکی 
به "  روژاوا"از دoيل مھم اين بود که 

چون امپرياليسم آمريکا  دشمنان خود ھم
اعتماد کرد، به ھمين دشمن بزرگ وابسته 

. جا ھم ضربه خورد شد و درست از ھمين
بايست از ھمان ابتدا به دنبال  می"  روژاوا"

رفت، کارگران و  متحدان واقعی خود می
زحمتکشان سوريه و کشورھای ھمسايه و 

ھا و ديگر نيروھای دمکرات و  نيز کمونيست
 ".روژاوا"خواه جھان، حاميان واقعی  آزادی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس-می 
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طور که در سرمقاله  ھمان.  بازندگانی داشته است
ی  شماره گذشته نشريه کار آمده بود و وقايع ھفته

اخير آن را بيش از پيش آشکار ساخت، روسيه 
ی اين جنگ است،  ترين برنده بدون ترديد بزرگ

ای که برای پيروزی حتا يک فشنگ شليک  برنده
 .نکرد

ترامپ که .  يکی از بازندگان آن نيز آمريکا بود
در توافقی آشکار با اردوغان، چراغ سبز برای 
حمله به روژاوا را به رژيم ترکيه داده بود، سعی 

ھای گوناگون از جمله  کرد با گرفتن ژست
ھای اقتصادی کم رنگ عليه ترکيه، خود  تحريم

. را از زير ضرب افکار عمومی بيرون بکشد
وی حتا در ابرازنظری که انزجار افکار عمومی 
را نسبت به خود برانگيخت، در توجيه عملکرد 

"خود گفت پ کا کا که جزء کردھاست، : 
دانيد احتماo از نظر تروريستی  طور که می ھمان

بدتر و يک تھديد تروريستی بزرگتر از داعش 
 "!!!است

١٠ 
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پس از توافقات کردھای سوريه با دولت بشار اسد 
ھا به  و روسيه برای ورود نيروھای نظامی آن

مناطق مرزی، ھنگامی که سربازان روسی 
ھايی را که پيش از اين در اختيار نظاميان  مکان

گرفتند، ترامپ ھم  آمريکايی بود، در اختيار می
جا  ما ده ھزار مايل از آن"از روی ناچاری گفت 

ھا و بشار اسد از کردھا  بگذار روس.  دور ھستيم
وی البته سعی کرده بود پايان ".  مراقبت کنند

را نتيجه فعاليت "  روژاوا"تھاجم ارتش ترکيه به 
بس  دولت خود اع-م کند، وی پس از اع-م آتش

: خواند و گفت"  موفقيتی بزرگ"موقت آن را 
... بس است آمريکا و تنھا آمريکا بانی اين آتش"

ھای بيشماری نجات پيدا  به لطف آمريکا زندگی
 ".اند کرده

کدام از اين اظھارنظرھا حتا متحدان  ولی ھيچ
خواه او در کنگره و سنای آمريکا را  جمھوری

نيز راضی نکرد و ھمگان بر اين توافق داشتند 
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 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوoريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


