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گرانه ای که دردانشگاه   ُغرش شجاعانه و آگاه

 اذر امسال را باشوروحال و ١۶طنين اندازشد، 
ھای منحصر به فردی   کيفيتی متفاوت و ويژگی

از دوروز قبل از شانزده آذر تا .  ھمراه ساخت
چند روز بعدازآن، بسياری از دانشگاه ھای 
کشور، ازجمله دانشگاه تھران، دانشگاه ھنر، 
عMمه طباطبائی، پلی تکنيک، دانشگاه چمران 
اھواز،دانشگاه نوشيروانی بابل، دانشگاه مشھد، 
اصفھان، نجف آباد، نيشابور، کردستان و برخی 
دانشگاه ھای ديگر، با شور و شوق بسيار به 

مراسم ھا، تجمعات، .  استقبال روزدانشجو شتافتند
ھا، ميتينگ ھا و راه پيمائی ھايی که   سخن رانی

به مناسبت روز دانشجو برگزارشد، بيانيه ھائی 
که صادرشد، خواست ھا و شعارھائی که مطرح 
شد ھمه و ھمه حاکی از عروج گرايش چپ 
راديکال و سوسياليستی و تحکيم موقعيت آن در 

جنبش چپ راديکال و سوسياليستی .  دانشگاه است
 ١۶دانشجوئی گرچه به مناسبت 

داشت روزدانشجو که يکی ازعرصه   اذروگرامی
ست به صحنه   ی دانشجوئی  ھای فعاليت و مبارزه

ويژه   ھای دولت به  آمد وبار ديگر باسياست
سياست پولی سازی تحصيل و دانشگاه به 
مخالفت برخاست، اما نشان داد که آمال و 

ھای صرفاً صنفی   ھای آن بسيار فراتر از افق  افق
اين جنبش درست بر متن .  ست  دانشجوئی

ھا دانشجو   شرايطی گردن برافراشت که ده
ماه و روزھای قبل و بعد آن،   درجريان قيام آبان

دھا تن ديگر .  بازداشت و زندانی شده اند
درمعرض تھديدات و محدوديت ھای گوناگون 
قرار گرفته ، ستاره دار و ازتحصيل محروم شده 

اقدامات "ھا تن ديگر تحت عنوان   ده.  اند
بازداشت شده يا تحت تعقيب و "  گيرانه  پيش

 ماه يک نقطه عطف و تحولی کيفی در  قيام آبان
روند تحول اوضاع سياسی جامعه ايران و بحران 
سياسی در طول نزديک به دوسالی است که 
برطبق ادبيات سياسی سازمان ما، دوران انقMبی 

ھائی که به زندگی سياسی  دوره.  نام گرفته است
ھائی است  دھند، تابع قانونمندی ھرملتی شکل می

که به دفعات در نشريات سازمان ما توضيح داده 
دورانی که طبقات اصلی جامعه در .  شده است

نوعی از ھمزيستی و به اصطMح مسالمت به سر 
برند و جامعه در آرامش و سکون نسبی قرار  می

دارد و ھنگامی که تضادھا  به نقطه ستيز 
رسند، بحران ھای ژرف اقتصادی و سياسی  می

 به  شکل می گيرند، مبارزه طبقاتی اشکال عالی

 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵١شماره    ٩٨ آذر ٢۵ –سال  چھل و يکم 

 قيام آبان ماه و پيدايش موقعيت انق;بی

با گذشت چھار ھفته از سرکوب خونين و 
بيرحمانه توده ھای بپا خاسته مردم ايران در قيام 
آبان ماه، ھنوز نظام سفاک و آدمکش جمھوری 
اسMمی مھر سکوت بر لب زده و از دادن 
ھرگونه اطMعات آماری در مورد تعداد کشته 
شدگان، زخمی ھا و وضعيت بازداشت شدگان 

اين سکوت ھيات حاکمه ايران در .  پرھيز می کند
شرايطی است که افکار عمومی جھان، توده ھای 
مردم ايران و خانواده ھای جان باختگان و 
دستگيرشدگان به علت بی خبری از وضعيت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

٧درصفحه   

ت سياسی جامعه را فرا  گيرد، تMطما خود می
. گردد گيرد و عصر انقMب اجتماعی آغاز می می

ھای آرام، با رشدی کمی  يا به عبارت ديگر دوره
و تدريجی در زندگی سياسی ھر ملتی وجود دارد 
که به قول مارکس، بيست سال آن به اندازه يک 
روز است که با يک جھش و تحول کيفی به 

کند که تحوnت ھر روز  دوران ديگری گذار می
در اين دوران است .  آن به اندازه بيست سال است
دھد که پيش درآمد آن  که انقMب اجتماعی رخ می

از ھمين .  يک بحران اقتصادی ژرف است
ھای اقتصادی به  روست که مارکس از بحران

 . برد عنوان مادر ھر انقMبات بزرگ نام می

 ای که ورشکستگی  بودجه
 زند مالی جمھوری اس�می را جار می

 ھای اعتراضی در اوتاوا و ونکوور کانادا اکسيون

 وضعيت جان باختگان و دستگيرشدگان و
  پروژه ھای کشته و شھيد سازی رژيم 

صدور احکام زندان برای متھمان پرونده ھفت تپه را 

 شديدا محکوم می کنيم
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١از صفحه   

 صد افتخار به جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی

٣درصفحه   

. گرد دستگاه قضائی و امنيتی قرار گرفته اند  پی
ھنوز سرکوب خونين و بازداشت قيام کنندگان 
ادامه داشت و ھنوز خون سرخ جانباختگان 
ھا   روزھای قيام برسنگفرش خيابان ھا و گذرگاه

خشک نشده بود، که پرچم مبارزه و دفاع 
بار   باکانه ازقيام و اھداف و شعارھای آن، اين  بی

جنبش چپ راديکال .  در دانشگاه به اھتزاز درآمد
و سوسياليستی دانشجوئی نه فقط باشجاعت و 
صراحت کم نظيری ازقيام آبان به دفاع برخاست 
و دربرابر سرکوب کنندگان آن توفنده ظاھرشد، 

رغم   بلکه برتداوم اعتراض و مبارزه علی
جنبش دانشجويی با .  سرکوب و ارعاب تأکيد کرد

آبان ادامه دارد، حتی "  صدای بلند اعMم کرد
دانشگاه با ".  اگرشب و روز، برما گلوله بارد

طرح شعار ھای متعدد ديگری به اين مضمون 
ريزی ھا، مبارزه متوقف   رغم خون  که به

نخواھدشد، حمايت و ھمراھی خود را با مردم 
کش و تھيدست جامعه و عموم گرسنگان و   زحمت

فرودستانی که عليه نظم موجود به قيام برخاسته 
بودند نشان داد وعليه سرکوب کنندگان قيام و 

 . حافظان نظم حاکم قيام کرد

دفاع از قيام آبان و اھداف آن، و قيام عليه 
پاخاسته، تنھا يکی   سرکوب کنندگان توده ھای به

ازمختصات روز دانشجوی امسال و يکی از 
نشانه ھای عروج گرايش چپ راديکال و 

ی آن بر کل جنبش   سوسياليست و سيطره
گيری بيشتر و متمرکزتر   جھت.  ست  دانشجوئی

جنبش دانشجوئی به سمت جنبش طبقه کارگر، 
ھای کارگری،   دفاع و حمايت جانانه از خواست

تأکيد بر ھمبستگی جنبش دانشجوئی با جنبش 
 که بعد از ضدانقMب فرھنگی ارتجاع   کارگری

سابقه بود، از   حاکم و بستن دانشگاه ھا تا کنون کم
مختصات ديگر مراسم روز دانشجو بود که نقطه 
. عطف جديدی را در جنبش دانشجوئی رقم زد
دانشجويان چپ راديکال و سوسياليست 
درشعارھا و پMکارد ھای خود ضمن تأکيد بر 
اتحاد کارگر و دانشجو وسردادن شعارھائی 

" ،"باکارگرھمراه است  -دانشجوآگاه است"چون
ايستاده ايم "، "دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد

ازعموم کارگران "  دانشجو وکارگر  –درسنگر 
منجمله کارگران زندانی و کارگرانی که حکم 
زندان گرفته اند و عموم زندانيان سياسی به دفاع 

دانشجويان با سردادن شعارھائی عليه .  برخاستند
سياست خصوصی سازی، زبان حال و زبان 
گويای کارگران ھفت تپه، کارگران فوnد، 
آذرآب، ھپکو، کنتورسازی و کارگران ده ھا 
واحد ديگری شدند که پس از واگذاری آن ھا،  
تعطيل شده يا درمعرض تعطيلی و کارگران آن 

جنبش .  نيز دريک قدمی اخراج قرارگرفته اند

چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی در روز 
دانشجواز حق کارگران برای ايجاد تشکل مستقل 
و سنديکاھای مستقل کارگری دفاع کرد و ضمن 
دعوت از کارگران به اتحاد و اعتصاب، شعار 

" مانيم  کنارشان می  -پيشين خود؛ فرزند کارگرانيم
 .را تکرار ودرعمل آن را اثبات کرد

صرف نظراز شعارھا ی دانشجويان در دفاع از 
خواھانه و نيز   خواستھای دموکراتيک و آزادی

شعارھايی عليه نوليبراليسم اقتصادی  و 
شعارھای مقابله جويانه با فقر و ستم و سرکوب و 
شعارھای ديگری درحمايت و ھمبستگی با 
خيزش ھای توده ای درعراق و لبنان و شيلی و 
فرانسه اما ويژگی بسيار مھم ديگر جنبش چپ 

گيری   راديکال و سوسياليستی دانشجوئی، جھت
ضد سرمايه داری و دفاع انترناسيوناليستی از 

ھا و پMکاردھايی   حمل پرچم.  استثمارشدگان است
با خواست نابودی امپرياليسم ودفاع و طرفداری 

ثروت که "  از سوسياليسم و نيز شعارھائی مانند
ازھفت "  ، "ازرنج کارگران است  -درجھان است
و باnخره "  پاخيز  ای کارگر به  -تپه تا پاريس

" تأکيد برآخرين کMم مانيفست مارکس و انگلس
تماماً نشانه ھای "  کارگران جھان متحد شويد

آشکاری از آرمان ھای واn و انگيزه ھای 
ست که    ضدسرمايه دارانه جنبش دانشجويی

 چندين سروگردن خودرا باn کشيد و ٩٨درآذر 
درجايگاه يک جنبش چپ راديکال و سوسياليستی 

 .دانشجوئی اظھار وجود کرد
ھای فوق العاده مھم جنبش دانشجوئی،   ازويژگی

موضع گيری قاطع و اعMن جنگ عليه نظام 
سرمايه داری و مرزبندی قاطع و روشن با کل 

جنبش چپ .  ست  ھا و جريان ھای بورژوائی  جناح
راديکال و سوسياليستی دانشجوئی، با برافراشتن 
پرچم دفاع از استثمارشدگان و تھيدستان و عموم 

کشان و فرودستان جامعه، نه   کارگران و زحمت
تنھا عليه بورژوازی حاکم به مبارزه برخاست، 
بلکه با تمام جريان ھا و گرايش ھای بورژوائی 
اپوزيسيون چه درداخل وچه درخارج کشور که 
در راستای ابقاء ستم و استثمار و حفظ نظام 

شان اين   سرمايه داری تMش می کنند و تمام سعی
است که افکار عمومی را فريب دھند، مرزبندی 
. نمود وماھيت آن ھا را افشاء و برمM ساخت
دانشجويان آگاه و مبارز که پيش ازاين با شعار 

ديگه تمومه   -گرا  اصMح طلب اصول"گرانه   آگاه
خود گرفته ،   سمت و سوی راديکال به"  ماجرا

براستقMل خويش ازجناح ھای حکومتی پای 
فريبان موسوم به اصMح  فشرده و پايان عمر عوام

طلب را اعMم کرده بود، اين بار  راديکاليسم و 
ھای   بندی  گری خود را به تمام گروه  آگاه

ملی "، "   ليبرالھا"رنگارنگ بورژوائی از
"  ھا  مذھبی " سکوnرھا"و "  خواھان  جمھوری" 

گرفته تا اقسام گروه ھای ناسيوناليست، فاشيست، 
جنبش چپ .  سلطنت طلب و مجاھدين تعميم داد

راديکال و سوسياليستی دانشجوئی نوک تيز حمله 
خود را متوجه نظام سرمايه داری ساخت، خواه 
سرمايه داری سلطنتی باشد يا سرمايه داری 

جنبش .  بخواند"  محورمقاومت"مذھبی يا خود را
دانشجوئی با اين مرزبندی آشکار درواقع 

پايگاھی اين   اعتباری و تاحد زيادی بی  بی
کش مردم،   ھا در ميان توده ھای زحمت  جريان

اشارات .  ويژ بخش آگاه تر جامعه را عيان کرد  به
ی   جنبش دانشجوئی در شعارھا و بيانيه ھای ويژه

 آذر به نظم منحط  شاھنشاھی و خون ھائی ١۶
ويژه طرح    که رژيم سلطنتی برزمين ريخت به

" دو دشمن آزادی  -مجاھد و پھلوی"  شعار 
ی اين جريان ھای   درواقع  يک بار ديگر پته

بورژوائی را روی آب ريخت و ھوشياری 
دانشجويان آگاه که درواقع خواست ھا و شناخت 

کش مردم را به   کلی و عمومی توده ھای زحمت
دانشگاه در .  کنند، نشان داد  نحو فرموله بيان می

يک کلمه برسينه تمام nيه ھا و گرايش ھای 
 .بورژوازی دست رد زد

بيھوده نبود و بيھوده نيست که عMوه بر 
بورژوازی حاکم، سلطنت خواھان ومجاھدين و 
تمام انواع گرايش ھا وnيه ھای بورژوازی 
اپوزيسيون، عليه دانشجويان چپ را ديکال و 

شان   ھا و شعارھای  گيری  سوسياليست و موضع
جنبش چپ راديکال و .  اند  برآشفته و عصبانی شده

" که جايگاه و تکليف   سوسياليستی چنان
سره کرده بود،   را مشخص و يک"  طلبان  اصMح

سره   ھا را نيز يک  جايگاه و تکليف اين گروھبندی
ساخت و عمر اين گرايشات، به نحوی پايان يافته 

 .اعMم شد
جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجويی 
درعين حال سخت ترين ضربات کاری را بر 

و "   ھمه با ھم"ھای   پردازی  توھمات و خيال
وارد ساخت "  جنبش ھمه چيز و ھدف ھيچ چيز"

و به نحو غيرقابل انکاری اين طرز فکر درست 
 پديدآمد، ديگر ۵٧چه در سال   را اشاعه داد که آن

شعار نان کار .  تواند و نبايد تکرار شود  نمی
آزادی که توسط دانشجويان آگاه مطرح و تا 
اعماق جامعه گسترانده شد درادامه و درجريان 

تکميل "  اداره شورائی"رشد مبارزه، با شعار 
برپرچم "   اداره شورائی  -نان کار آزادی. "گرديد

جنبش دانشجوئی .  کارگران ھفت تپه نقش بست
امسال در روز دانشجو، پرچمی را که درھفت 
تپه به اھتزاز درآمد در سنگر دانشگاه 

برافراشته شدن اين پرچم در دانشگاه .برافراشت
تأکيد چندباره ای بود براين واقعيت که جنبش 

تر از   زير و رو کننده ای که درپيش است، به کم
سرنگونی تمام نظم موجود و استقرار يک نظام 

 .شورائی و کارگری رضايت نخواھد داد
پيوند جنبش چپ راديکال و سوسياليستی 
دانشجوئی با جنبش طبقه کارگر که با توده ای 
شدن شعارھای ابتکاری دانشجويان آگاه پيوسته 

ی   شود، پديده  تر می  تعميق يافته و محکم
ست که رژيم جمھوری اسMمی و کل   مبارکی

اين .  طبقه حاکم را سخت ھراسان ساخته است
پيوند و ھماھنگی و ھمبستگی، مورد استقبال و 

ھا قرارگرفته و   توجه ھردوی اين جنبش
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٢از صفحه   

    صدور احکام زندان برای
   متھمان پرونده ھفت تپه را

     شديدا محکوم می کنيم
 
 
 آذر، خبر داده است ٢٣امروز شنبه "  کامپين دفاع از بازداشت شدگان ھفت تپه و زندانيان ترقيخواه"

که اسماعيل بخشی و محمد خنيفر، از کارگران نيشکر ھفت تپه به ھمراه سپيده قليان، فعال کارگری، 
اميرحسين محمدی فرد، سردبير نشريه گام، عسل محمدی، ساناز الھياری و امير اميرقلی از اعضای 

کشور ھر "  اجتماع و تبانی عليه امنيت" دادگاه تجديد نظر به اتھام ٣۶تحريريه نشريه گام در شعبه 
 . سال زندان قطعی محکوم شده اند۵کدام به 

 در خصوص پرونده متھمان نيشکر ھفت تپه در شرايطی صادر ٣۶حکم دادگاه تجديد نظر در شعبه 
متھمانی که پيش از .  شده است که جلسه دادگاه بدون حضور متھمان و وکMی آنان تشکيل شده بود

 سال و ١١١ سال و در مجموع به ١٩ تا ١۴ دادگاه انقMب تھران ھرکدام بين ٢٨اين، از سوی شعبه 
اين متھمان، پس از دستگيری و تحمل چندين ماه زندان و حبس، در .  نيم زندان محکوم شده بودند

، به صورت موقت و با سپردن وثيقه ھای سنگين تا زمان اجرای حکم ٩٨ آبان ٨ تا ۴فاصله روزھای 
 . سال حبس تعزيری، بايد به زندان برگردانده شوند۵متھمانی که اکنون با قطعی شدن . آزاد شدند

عMوه بر ھفت متھم فوق، علی نجاتی، کارگر مبارز و عضو با سابقه سنديکای نيشکر ھفت تپه نيز در 
 .  سال حبس تعزيری محکوم شده است۵ دادگاه انقMب به ٢٨شعبه 

 سال حبس قطعی برای متھمان ھفت تپه در شرايطی صادر شده است که صدھا کارگر ۵صدور 
نيشکر ھفت تپه از مھر ماه امسال تا ھفته پيش در اعتراض به عدم پاسخگويی به مطالبات برحق شان 
از جمله لغو خصوصی سازی اين شرکت و خواست آزادی بی قيد و شرط اسماعيل بخشی و بازگشت 

اعتصابی که به طور مشروط و با وعده برآورده شدن پاره ای از .  به کار او، در اعتصاب بودند
 .خواست ھايشان به طور موقت پايان يافته است

بدون :  ما ھمچنانکه در زمان آزادی موقت اسماعيل بخشی و ديگر متھمان پرونده ھفت تپه نوشتيم
شک اگر وحدت و يکپارچگی و دفاع ھمه جانبه کارگران نيشکر ھفت تپه برای آزادی اسماعيل 
بخشی نبود، ما ھرگز شاھد ھمين آزادی موقت اين نماينده شجاع کارگران ھفت تپه نبوديم، امروز نيز 
می گوئيم، بدون يک مبارزه گسترده و ھمه جانبه، بدون دامن زدن به يک مبارزه عمومی و اعمال 
فشار کارگری و توده ای، دستگاه قضايی جمھوری اسMمی ھمچنان با طرح اتھامات واھی و بی 
اساس به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز، زنان ستمديده و مترقی و ديگر نيروھای آزاديخواه 

 . جامعه ادامه خواھد داد
 سال حبس تعزيری برای علی نجاتی ،اسماعيل بخشی و شش ۵صدور حکم )  اقليت(سازمان فدائيان 

تن ديگر از متھمان پرونده ھفت تپه را قويا محکوم کرده و خواھان رفع اتھام و آزادی بی قيد و شرط 
 .ھمه آنان است

، ھمه کارگران و نيروھای مترقی و آزاديخواه را به اعتراض نسبت به احکام )اقليت(سازمان فدائيان 
تنھا و تنھا با وحدت و يکپارچگی طبقاتی، گسترش مبارزات عمومی صادره فرا خوانده و معتقد است، 

می توان جمھوری اسMمی را به عقب نشينی در مسير آزادی کامل و بی قيد و شرط ھمه زندانيان 
 .سياسی واداشت

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

 نابود باد نظام سرمايه داری
 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨ آذر ٢٣

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

ھای دوجانبه ای را نيز درھمين راستا درپی   تMش
حمايت ھای مکرر دانشجويان از .  داشته است

اعتصابات کارگری و فعاnن اعتصاب و تشکل 
سو و استقبال شايان   ھای مستقل کارگری ازيک

شکر ھفت تپه و   توجه سنديکای کارگران نی
ھا   سنديکای کارگران شرکت واحد و ساير تشکل

و فعاnن کارگری از دانشجويان و روز دانشجو، 
آميز اين تشکل   ھا و بيانيه ھای پرشور حمايت   پيام

ھا از جنبش اعتراضی دانشجويان و باnخره 
تأثيرات تقويت کننده و تعالی بخش متقابل اين 

ھا بريکديگر، حائز اھميت جدی در روند   جنبش
پيشرفت جنبش اعتراضی توده ای عليه تماميت 

ھای   گره خوردن جنبش.  نظم موجود است
ويژه اگر   ديگر به  اجتماعی و اعتراضی به ھم
که درپائيز   چنان  –طبقه کارگر درمحورآن باشد 

رژيم مستأصل و   – شاھد آن بوديم ٩٧سال 
ارتجاعی جمھوری اسMمی و کل طبقه حاکم را 

تأثيرات تھديد کننده .  اندازد  شديداً به وحشت می
شعارھا و فعاليت دانشجويان چپ راديکال و 
سوسياليست، فقط اين نيست که کل جنبش توده ای 

تر و   برای سرنگونی نظم موجود را راديکال
سازد، اين تأثير فقط اين ھم نيست که   تر می  آگاه

خورد و پيوسته خس   جنبش دانشجويی صيقل می
و خاشاک و حشو وزوائد ان را ازتن پويا و پر 

ريزد بلکه   دور می  تکاند و به  تحرک خود می
موضوع بسيار مھم اين است که جنبش چپ 
راديکال و سوسياليستی دانشجويی با طرح يک 
رشته شعار ھا و خواست ھا که ازمتن جامعه 
برخاسته و بيان فشرده خواست ھای  توده ھای 

کش است، به سرعت مورد توجه   کارگر وزحمت
کش قرار   و پذيرش توده ھای کارگر و زحمت

گيرد و توده ھای کارگر و زحمتکش و   می
تھيدست جامعه اين شعار ھا را در مقياس توده 

چنين بود .  کنند  ای به شعار عمل خويش تبديل می
درسال )  واداره شورائی(  شعار نان کار آزادی

 و چنين است شعارھای دانشجويان درآذر ٩٧
 . به مناسبت روز دانشجو٩٨سال 

ترديدی دراين واقعيت وجود ندارد که برآيند 
ھمبستگی جنبش طبقه کارگر و جنبش چپ 
راديکال و سوسياليستی دانشجويی، انسجام بيشتر 
و ارتقاء بيشتر سطح مبارزات کنونی توده ای در 
راستای براندازی نظم موجود و استقرار يک 

ھای   بازداشت.  ست  نظام شورايی و کارگری
مکرر و مستمر دانشجويان اگاه و پيشرو، تMش 

کارانه به منظور خدشه   ھای موذيانه و خراب
دارساختن استقMل جنبش چپ راديکال و 

. جايی نخواھد برد  سوسياليستی دانشجويی راه به
ھا و   بُخل و حسادت و خصومت  گرايش

ھای راست و فاشيست داخلی و خارجی   جريان
نيز ذره ای ازاھميت جنبش چپ راديکال و 

که اين جنبش   سوسياليستی دانشجويی و اين
سرافرازانه از طبقه کارگر به دفاع برخاست و 
شجاعانه دربرابر حکومت ايستاد و تمام 

ھا را به تسخير خود درآورد، نخواھد   دانشگاه
ازجنبش اعتراض دانشجويی، از جنبش .  کاست

چپ راديکال و سوسياليستی دانشجويان که 

صد افتخار به جنبش چپ راديکال 
 و سوسياليستی دانشجوئی

باشجاعت و روحيه ای راديکال و اعتراضی، 
دريک مبارزه تمام عيار سياسی در مسيری بالنده 

بازگشت گام نھاده است با تمام توان بايد   و بی
حمايت کرد و تمام دشمنان و مخالفان ريز 
ودرشت آن از ھر قماشی را بايستی افشاء و 

 .مفتضح ساخت
نفس برآمد جنبش چپ راديکال و سوسياليستی 

باک عرض اندام نمود، در   دانشجويی که چنين بی
دوره انقMبی و بر زمينه قيام سراسری آبان ماه 
که مبارزات اعتراضی و خيزش توده ای را 
وارد مرحله کيفی نوينی ساخت، ھمچنين نفس 

ھا و   مبارزات دانشجويی، شعارھا، جھت گيری
تقويت ھمستگی با جنبش طبقه کارگر، درعين 

ست که حتی سرکوب   حال گويای جامعه متMطمی
صد .  اندازد  خشن و خونين آن را از تMطم نمی

افتخار به جنبش چپ راديکال و سوسياليستی 
امواج .  دانشجوئی و موج بلند اعتراضات آذر ماه

موج .  ی مبارزه، سِر بازايستادن ندارند  توفنده
ی  پيشين ھنوز فرو ننشسته است که   برخاسته

رژيم جمھوری .موج ديگری از راه می رسد
اسMمی گرفتار آمده درميان اين امواج توفنده، 

 .راھی برای فرار از چنگ آن ندارد
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  ۵درصفحه 

 قيام آبان ماه و پيدايش موقعيت انق;بی

اما چرا قيام آبان ماه يک نقطه عطف در روند  
اوضاع سياسی جامعه ايران و بحران سياسی 

توان گفت ھم اکنون  است؟ چرا با اين تحول می
يک موقعيت انقMبی شکل گرفته است؟ اين 

داری  واقعيت بر کسی پوشيده نيست که سرمايه
نھايت  ايران درگير يک بحران اقتصادی بی

ھای طبقه حاکم برای حل  ژرف است و تمام تMش
اين بحران .  اين بحران به شکست انجاميده است

با اين مختصات بارزترين دليل بر ستيز ميان 
نيروھای مولد و مناسبات توليد در جامعه ايران 

اين ستيز بيان و تجلی سياسی خود را از .  است
دوسال پيش به صورت يک بحران سياسی 
انقMبی در برابر ھمگان  آشکار ساخت که به 
عنوان يک نقطه عطف، گذر از دوران رکود 
سياسی به يک دوران انقMبی را با  تظاھرات 

رژيم اين .   اعMم نمود٩۶ای دی ماه  توده
اعتراضات را قھرا سرکوب کرد، اما از آنجائی 
که بحران سياسی، يک بحران انقMبی بود، نه 
تنھا فروکشی در مبارزات رخ نداد، بلکه مدام 

در ھمين دوران .  تر شد دامنه اين مبارزات وسيع
است که انبوھی از اعتصابات اقتصادی و 

ای حتی در شکل قھرآميز  سياسی، تظاھرات توده
ھای مختلف سياسی با شعارھای مستقيم  و تجمع

اين .  انقMبی عليه رژيم و سران آن برپا گرديد
بدان معنا بود که توده ھای وسيع مردم ديگر نمی 

در ھمين .  خواھند به روال گذشته زندگی کنند
دوران، ستم اقتصادی و سياسی باز ھم تشديد 

ھيچگاه در تمام دوران موجوديت .  گرديد
جمھوری اسMمی فقر، گرسنگی و وخامت 
شرايط اقتصادی و مادی زندگی کارگران و 
. زحمتکشان ھمچون دوسال اخير نبوده است

در .  تر شد شرايطی که با گذشت ھر روز وخيم
ھمين حال، اختناق، استبداد، سرکوب و زندان 
آن  نيز در ابعادی که پس از دھه شصت نمونه

ھزاران تن به دnيل .  وجود نداشت، تشديد گرديد
فعاnن کارگری، .  سياسی به بند کشيده شدند

زنان، معلمان، دانشجويان  به محاکمه کشيده شده 
مجموعه .  ھای طوnنی محکوم شدند و به حبس

ھای بی انتھای اقتصادی و  اين شرايط ، ستم
سياسی، تضادھا را مدام تشديد و بحران سياسی 

اما اين ھمه، ھنوز به آن معنا .  تر کرد را عميق
نبود که مردم به نا ممکن بودن ادامه زندگی به 

ای  روال گذشته رسيده باشند و در ابعادی توده
آماده فدا کردن جان خود باشند يعنی ھمان نکاتی 
که لنين در قانون اساسی  انقMب به آنھا اشاره 

 . دارد
در "  چپ روی"  بيماری کودکی"  وی در 
 : نوشت" کمونيسم

ھا و از آن  قانون اساسی انقMب که تمام انقMب"
جمله ھر سه انقMب روسيه در طول قرن بيستم 

اند، نکات زيرين را در  صحت آن را تأييد کرده
برای انجام انقMب کافی نيست که :  بر دارد

زده به عدم امکان  ھای استثمار شونده و ستم توده
برده خواستار  ادامه زندگی به شيوه کھنه پی

برای انجام انقMب nزم است .  دگرگونی آن باشند
که استثمارگران نيز نتوانند به شيوه سابق زندگی 

تواند  انقMب فقط زمانی می.  و حکومت کنند
ادامه زندگی به شيوه "ھا پايينی"پيروز گردد که 

ادامه حکومت به "  ھا باnيی"کھنه را نخواھند و 
اين حقيقت را به صورت .  شيوه کھنه را نتوانند

انجام انقMب بدون :  ديگر ميتوان چنين بيان داشت
يعنی (گير در سراسر کشور  بروز بحران ھمه

بحرانی که ھم استثمارشوندگان و ھم 
. امکان پذير نيست)  استثمارگران را دربر گيرد

بايد اوn اکثريت :  بنابراين برای انقMب می ً
يا به ھرحال اکثريت کارگران آگاه، (  کارگران

ضرورت انقMب )انديشمند و از نظر سياسی فعال
خاطر آن  را به حد کمال دريافته آماده باشند، به

ثانيا طبقات حاکمه در .  مرگ را پذيره شوند
زمينه اداره امور دولت به چنان بحرانی دچار 

 را نيز  ھا ترين توده مانده شده باشند که حتی واپس
نشانه ھر انقMب اصيل (  به ميدان سياست بکشاند 

عبارتست از افزايش سريع يعنی ده برابر و حتی 
صد برابر شدن تعداد عناصر مستعد مبارزه 

ای که  سياسی در ميان توده زحمتکش و ستمزده
و دولت را ناتوان )  عمل مانده بود پيش از آن بی

کند و سرنگونی سريع آنرا برای انقMبيون ميسر 
 ." سازد

و "  ناممکن"  لنين در اين تعريف دو واژه 
ھا به کار گرفته  را در مورد توده"  نخواستن"

اين که لنين اين دو ويژه را معادل يکديگر .  است
گيرد يا نه، در زبان فارسی و ادبيات  به کار می

سياسی سازمان ما نخواستن و نا ممکن بودن البته 
در ھمين دو سال گذشته .  دو چيز متفاوت است

 نمی خواستندمی توان گفت nاقل اکثريت مردم 
به شيوه گذشته زندگی کنند، در مقاnت نشريه 

اما اين ھنوز .  کار نيز اين واژه به کار رفته است
نا ممکن بودن ادامه زندگی به شيوه "به معنای 

به ادامه نتوانستن  يا به عبارت ديگر "گذشته
اين تحول می بايستی .  زندگی به شيوه گذشته نبود

ھمچنين در طول .  با تعميق بيشتر بحران فرابرسد
اين دوسال پيوسته آشکارتر شد که رژيم حاکم به 
ھيچ طريقی قادر نيست بحران را مھار و به شيوه 

وقتی که دو سال .  گذشته بر مردم حکومت کند
پيش بحران سياسی شکل گرفت، البته بدين معنا 

تواند به شيوه گذشته بر  بود که رژيم ديگر نمی
ھای طبقه  چراکه تمام سياست.  مردم حکومت کند

ھای آن به شکست انجاميده بود و  حاکم و جناح
گرا  اصMح طلب، اصول"ای  حتی در شعار توده
اين بدان .  نيز انعکاس يافت"  ديگه تمامه ماجرا

معنا بود که ديگر امکان رفرم و اصMح در 
سيستم دولتی موجود وجود ندارد و راھی برای 

 . نجات رژيم نيست
آنچه که در اين دوسال رخ داد، بحران در باn را 

رکود، فساد و گنديدگی سرتا پای .  تر کرد عميق
رژيم را فراگرفت، ناتوانی و ورشکستگی تمام 

تر شد و تاييد  عيار رژيم و طبقه حاکم عريان
بيشتری بر اين واقعيت بود که طبقه حاکم ديگر 

تواند  ای برای اصMحات ندارد، نمی ھيچ روزنه
به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند و راھی جز 

اين بحران در ميان .  تغيير اساسی نيست
نبرد اول "را لنين در اثر ديگر خود، "  ھا باnئی"

 چنين ١٩١٣ئر "  ماه مه پرولتاری انقMبی
يک بحران سياسی فراگير در :"  توضيح می دھد

مقياس ملی در روسيه ھويداست، بحرانی که 
 نظام دولتی و نه صرفا اجزائی از آن را  شالوده

دھد، بر شالوده بنا و نه بخش  تحت تاثير قرار می
جانبی آن  و نه صرفا يکی از طبقات آن تاثير 

در نتيجه، با تشديد تضادھا، بحران ."  گذارد می
تر شد و از ديگر  سياسی سراسری پيوسته عميق

تری به مبارزه مستقيم روی  ھای وسيع سو، توده
تری يافت تا  ای اعتMی فزون آوردند و جنبش توده

ھای  که سرانجام صدھا ھزار تن از توده اين
ماه در سراسر  زحمتکش مردم در اواخر آبان

اين رويداد نشان داد  .  ايران به قيام روی آوردند
که ديگر ادامه زندگی به روال گذشته، برای 

 شده است، يا به عبارت ديگر نا ممکنمردم 
اکنون مسئله صرفا اين نيست  که نخواھند به 

، بلکه نمی توانند به شيوه  شيوه گذشته زندگی کنند
گذشته زندگی کنند و دليل آن را نيز در عمل 
نشان دادند و آشکار ساختند که حاضرند، جان 
خود را به خاطر برانداختن نظم موجود که امکان 

اين اتفاق .  زندگی را از آنھا سلب کرده، فدا کنند
که مردم آماده جان فشانی باشند، نه در تظاھرات 

 وجود داشت و نه در ٩۶ای دی ماه  توده
ھای کارگری و   و جنبش٩٧تظاھرات تيرماه 

وقتی که صدھا ھزار تن از .  ای پس از آن توده
مردم ايران با دست خالی به مقابله با نيروھای 
مسلح مزدور رژيم برخاستتند ، خشم به درجه 
انفجار رسيده بود و روحيه انقMبی به نھايت خود 

ھای زحمتکش، بی توجه به اين  توده.  رسيده بود
مانند، به نبرد روی  شوند يا زنده می که کشته می

اين شرايط عينی غير قابل تحمل زندگی .  آوردند
بود که آنھا را با دست خالی به عرصه نبرد با 

صدھا تن .  ھای ھار مسلح رژيم سوق داد سگ
کشته و تعداد نا معلومی نيز زخمی و معلول 

  ھای قيام کننده در اين لحظه برای توده.  شدند
بنابراين با .  مرگ يا پيروزی:  عمM مسئله اين بود

ھای مردم  اين قيام و دريائی از خون که ميان توده
و طبقه حاکم فاصله انداخته است، می توان گفت 
بحران سياسی به آن درجه از ژرفا و بلوغ رسيده 
است که  تمام شرايط عينی برای يک انقMب يا 

 . تر موقعيت انقMبی را فراھم ساخته است دقيق
وقتی که بحران سياسی ژرف و سراسری در 

ای شکل گرفته باشد، طبقه حاکم غرق در  جامعه
بحران، ديگر نتواند به شيوه گذشته بر مردم 
فرمانروائی و حکومت کند، نتواند با اصMحات 

ھا تن  سيستم دولتی را نجات دھد، وقتی که ميليون
از مردم در يک دوران انقMبی در اشکال 
متعددی از مبارزه علنی و مستقيم به مبارزه عليه 

ھای کارگر و   باشند و توده نظم حاکم برخاسته
زحمتکش و ستمديده به نا ممکن بودن ادامه 
زندگی به شيوه گذشته رسيده باشند، ھيچ دليل 

تر از اين که صدھا ھزار تن از  ديگری روشن
اند،  مردم آماده جانفشانی به قيام بر خاسته

تواند اثبات کند که در اين  آشکارتر از اين نمی
 .جامعه يک موقعيت انقMبی شکل گرفته است

اما اين موقعيت انقMبی کی و چگونه به انقMب 
انجامد؟ کسی نمی داند و نمی تواند به آن  می

ای  فقط تجربه مبارزه انقMبی توده.  جواب دھد
چون در اين فاصله .  تواند به آن پاسخ دھد می
ھا را کند يا  ھا اتفاق رخ دھد که روند تواند ده می

سرعت بخشد و يا اصMً موقعيت انقMبی از ميان 
 در روسيه يک موقعيت انقMبی ١٩١٣در .  برود

تری  آمد آن موج وسيع پيش آمد، بدون اين که پی
اين اعتMء با .  از جنبش طبقاتی کارگران باشد

آغاز جنگ جھانی موقتا فرو کش کرد تا اين که 
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۴از صفحه   

 قيام آبان ماه و پيدايش موقعيت انق;بی

 به موقعيت انقMبی جديد و ١٩١٧دو باره در 
ھمين ماجرا به شکل .  پيروزی انقMب انجاميد

. ديگری در کشورھای پيشرفته اروپائی رخ داد
با آغاز جنگ جھانی اول، اعتMء فرو نشست و 

 است که پرولتاريای آلمان به ١٩١٨تازه در 
عMوه براين، ھر موقعيت .  آورد انقMب روی می

مبارزه .  شود انقMبی الزاماً به انقMب منجر نمی
طبقات پايان نيافته بلکه تازه در حادترين و 

روشن .  پيچيده ترين شکل آن آغاز شده است
ترين بحران سياسی،  است که حتی با وجود عميق

ھيچ طبقه و حکومتی خود به خود سرنگون 
اما در .  نخواھد شد، بلکه بايد آن را سرنگون کرد

داری چه نيروئی جز طبقه  يک جامعه سرمايه
ای را که ديگر نمی تواند  کارگر می تواند طبقه

به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند و تمام 
ھای حک و اصMح بر روی  آن بسته شده   راه

است، سرنگون سازد؟ ھيچ طبقه ای جز طبقه 
کارگر وجود ندارد که بتواند از عھده اين وظيفه 

بنابراين، اگر قرار است موقعيت انقMبی .  برآيد
کنونی در ايران به انقMب بيانجامد، طبقه کارگر 
بايد ابتکار عمل را برای سرنگونی در دست 

طبقه انقMبی توانائی اقدام "  يا به قول لنين.  گيرد
توده ای انقMبی چنان قدرتمندی را داشته باشد که 
حکومت کھنه را که ھرگز حتی در دوره بحران 

نخواھد کرد، درھم "  سقوط"اگر سرنگون نشود، 
(  يا جا به جا کند(  بشکند سقوط انترناسيونال )." 
اينجاست گره اصلی مشکل انقMب  )  ١٩١۵  -دوم

 . در لحظه کنونی
ھائی که ھمه در  طبقه کارگر ايران در طول سال

خواب بودند، مبارزات بيشماری داشت و تعداد 
اعتصابات اين طبقه در تمام کشورھای جھان 

در فاصله دو سال اخير که دوران .  نظير نداشت
ترين ابتکار عمل  انقMبی فرارسيده است، اما مھم

را تنھا کارگران نيشکر ھفت تپه، فوnد اھواز، 
اند و از اين  ھپکو و آذرآب از خود نشان داده

پوشيده نيست در حالی .  محدوده فراتر نرفته است
که صدھاھزارتن از تودھای کارگر، فقير، 

اند، ابتکار  زحمتکش و بيکار به قيام روی آورده
در .  عمل ھنوز در دست طبقه کارگر قرار ندارد

جريان اين قيام، ھرگروھی حتی از ميان 
طرفداران مرتجعين، شعارھای خود را سر دادند 
و تMش کردند اين جنبش را در جھتی که 

اگر اوضاع بر ھمين .  دھند خواھند سوق می می
منوال پيش برود و طبقه کارگر برای ھدايت و 

ھا تاخير داشته باشد، ھر  رھبری اين جنبش
ھا ولو  مرتجعی می تواند خود را در رھبری آن

اين که جنبش عمدتا متشکل از توده ھای کارگر، 
اما .  زحمتکش، فقير و ستمديده باشد، تحميل کند

اگر طبقه .  ماجرا به ھمين جا ختم نخواھد شد
کارگر با اشکال مبارزاتی مختص خود وارد 
صحنه نشود و تمام مخالفين نظم موجود را زير 
پرچم خود بسيج نکند، خطر بزرگتری در کمين 

ای، منجربه  تغيير در شکل مبارزات توده.  است
حاشيه رانده شدن طبقه کارگر و شکست قطعی 

. قضيه چندان پوشيده نيست.  انقMب خواھد شد
برای اين که طبقه کارگر بتواند طبقه حاکم را 

ای که در  ترين اشکال مبارزه سرنگون کند، مھم 

اختيار دارد اعتصابات عمومی اقتصادی و به 
اين .  ای است ويژه سياسی و قيام مسلحانه توده

اشکال مبارزه از آنجائی که ابتکار عمل را در 
رھبری جنبش و انقMب در دست طبقه کارگر 

توانند تضمينی بر رھبری طبقه  دھند، می قرار می
حال .  کارگر در جنبش و پيروزی انقMب باشند

اگر طبقه کارگر نتواند با توسل به اين اشکال 
مبارزه، ابتکار عمل را در دست بگيرد، يا 
تاخيری طوnنی  داشته باشد، احتمال آن ھست که 
اشکال ديگری از مبارزه شکل بگيرند که ديگر 
ربطی به طبقه کارگر و پيروزی آن نخواھند 

 چگونه؟. داشت
اين واقعيت بايد برای ھمگان روشن باشد که با  

تواند به شيوه  وجود اين که طبقه حاکم ديگر نمی
گذشته بر مردم حکومت کند، اما جمھوری 
اسMمی تا وقتی که سرنگون نشود به سرکوب و 

ھای مردم ايران و  کشتار و مقابله مسلحانه با توده
جمھوری اسMمی .  مبارزات آنھا ادامه خواھد داد

در زمره رژيم ھای استثنائی است که برای حفظ 
موجوديت خود در ھمين قيام اخير از تانک، 

کوپتر برای کشتار مردم کشور  مسلسل و ھلی
دانيم که مردم  اين را نيز می.  خود استفاد کرد

اند که ديگر  ايران در شرايطی قرار گرفته
توانند وضع موجود را تحمل کنند و به  نمی

اند برای نجات از  اند که آماده ای رسيده مرحله
در چنين .  فجايع نظم موجود از جان خود بگذرند

شرايطی ھيچ چيز حتی کشتارھای وحشيانه رژيم 
. تواند اين مردم را از ادامه مبارزه باز دارد نمی

اما مقابله مسلحانه رژيم به ناگزير اين مردم را به 
سوی آن اشکالی از مبارزه سوق خواھد داد که با 

ھای قھرآميز و مسلحانه   ھا و سرکوب تاکتيک
اين اشکال مبارزه .  رژيم قدرت مقابله داشته باشند

قطعاً ديگر مسالمت آميز نيست، بلکه مسلحانه 
ھای کارگر  در چنين شرايطی، توده.  خواھد بود

به جای اين که به صورت يک نيروی متشکل با 
ھای مبارزه تعيين کننده مختص خود وارد  شکل

مبارزه شوند، به صورت عناصرمنفرد به جنبشی 
می پيوندند که نه تنھا جنبش خود آنھا نيست و 
مھر طبقه کارگر بر آن نخورده، بلکه می تواند 

تجربه ھمين قيام .  به ضد طبقه کارگر تبديل شود
ماه به خوبی نشان داد، که بسياری از شرکت  آبان

کنندگان در اين قيام ، کارگران و فرزندان آنھا 
بودند، در حالی که طبقه کارگر ھيچ نقشی 

بنابراين، چنانچه اين .  سياسی در آن نداشت
اشکال مبارزه متداول گردند، خواھی نخواھی 
جنبش در دست آنھائی خواھد افتاد که امکان 
حمايت مالی ، تسليحاتی و تبليغاتی از آن را 

چنانچه اين موج در غياب ابتکار عمل .  دارند
طبقه کارگر شکل بگيرد، بی ھيچ ترديدی ھمه را 
با خود خواھد برد و سرھمه را به سنگ خواھد 

ای که برسد، طبقه  ماجرا به ھر نتيجه.  کوبيد
در ھر حال، .  کارگر در آن نقشی نخواھد داشت

اگر طبقه انقMبی برای سرنگونی طبقه حاکم در 
موقعيت انقMبی کنونی به موقع اقدام نکند، زوال 

رفت جامعه نتيجه قطعی چنين وضعی  و پس
" نبرد اول ماه مه "لنين در ھمان اثر .  خواھد بود

نه ستم طبقات پائينی نه بحران در :"  نويسد می

ميان طبقات باnئی نمی تواند موجب انقMب 
توانند موجب زوال يک کشور  گردد، آنھا فقط می
که آن کشور برخوردار از يک  گردند، مگر اين

طبقه انقMبی باشد که بتواند حالت منفعل ستم را 
 . " به حالت فعال انقMب و قيام تبديل کند

با اين ھمه بايد گفت، طبقه کارگر ايران که تجريه 
 را دارد و در اين چھار ۵٧شکست انقMب سال 

دھه در جريان مبارزات بی امان خود ،آگاه شده 
و بسيار آموخته است، بی ترديد به وظيفه انقMبی 
خود برای تحقق انقMب عمل خواھد کرد و 
نخواھد گذاشت که جامعه از مسير انقMبی خارج 

 . شود
ای فوری و جدی  بنابراين، از ھم اکنون وظيفه

برای پيروزی انقMب و پيشرفت جامعه ايران بر 
دوش طبقه کارگر به ويژه بخش پيشرو اين طبقه 
است که برای در دست گرفتن ابتکار عمل در 
رھبری جنبش اقدام کنند و اين ابتکار عمل از 
طريق ديگری جز مداخله فعال و عملی در 

يافته از  ن ای، به شکلی سازما مبارزات توده
طريق بر پائی اعتصابات عمومی اقتصادی و 

چرا که تنھا اعتصابات .  سياسی ممکن نيست
ای  عمومی که مکمل آن نيز تظاھرات توده

تواند با بسيج ميليون ھا  خيابانی خواھد بود، می
کارگر و زحمتکش حتی نيروی مسلح سرکوب 
رژيم را فلج کند و از کار بيندازد و شرايط را 
برای قيام مسلحانه، سرنگونی رژيم و پيروزی 

اقدام عملی مستقل کارگری .  انقMب فراھم سازد
ضرورتی جدی در اوضاع سياسی حساس کنونی 

ھای کنونی  ھا و بيانيه صدور اطMعيه.  است
ھای  ھای کمونيست، فعاnن و حتی تشکل سازمان

کارگری در حمايت از اين يا آن جنبش و 
اعتراض، گرچه ضروری است، اما چيزی را 

به اقدام عملی مستقل کارگری .  تغيير نخواھد داد
روزی که ھزاران و ده ھا ھزار تن از . نياز است

کارگران، زحمتکشان و روشنفکران ايران به 
حمايت از کارگران نيشکر ھفت تپه برخاستند و 
شعارھای اسماعيل بخشی را تکرار کردند و به 

ی چيز ديگری جز  سراسر کشور رساندند، نتيجه
ابتکار عمل و اقدام عملی مستقل کارگران نيشکر 

 .ھفت تپه نبود
مبارزات طبقه کارگر ايران در طول چند سال  

گذشته نشان داده است که طبقه کارگر ايران از 
اين توانائی برخوردار است که از ھم اکنون 
ابتکار عمل را از طريق برپائی اعتصابات 
عمومی اقتصادی و سياسی  و برپائی يک 
اعتصاب سرتاسری سياسی در دست بگيرد و 

 .   انقMب قريب الوقوع را به پيروزی برساند
ای رسيده که  پوسيدگی جمھوری اسMمی به درجه

مسئله مھم اما تMش .  در ھر حال رفتنی است
برای قطعيت بخشيدن به برپائی انقMب کارگری، 
پيروزی اين انقMب و استقرار حکومت شورايی 

 . و نظم نوين سوسياليستی، است
 

 زنده باد سوسياليسم 
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وضعيت جان باختگان و دستگيرشدگان و پروژه ھای 
 کشته و شھيد سازی رژيم 

٧درصفحه   

دستگيرشدگان و زخمی ھا در شرايط بسيار 
به رغم .  ملتھب و نگران کننده ای بسر می برند

سکوت عمدی و آگاھانه تاکنونی دستگاه قضايی 
و نيروی انتظامی جمھوری اسMمی در اعMم 
نکردن تعداد جانباختگان و بازداشت شدگان، 
مجموعه شواھد و اطMعات دست به دست شده 
از مجاری مختلف، بيانگر ميزان باnی تعداد 
جان باختگان، زخمی ھا و دستگيرشدگان در قيام 

  . آبان ماه است
سازمان عفو بين الملل، در آخرين اطMع رسانی 

 نفر و آمار ٢٠٨خود، تعداد کشته شدگان را 
 ھزار نفر اعMم ٧دستگيرشدگان را تا ميزان 

ميشل باچله، کميساريای عالی حقوق .  کرده است
"بشر، ضمن تاييد اين رقم، گفته است شمار : 

قربانيان، ممکن است بيش از دو برابر اين رقم 
او ھمچنين با اشاره به آمار باnی ".  باشد

دستگيرشدگان، نسبت به خطری که جان آنان را 
. تھديد می کند، به شدت ابراز نگرانی کرده است
محافل غير رسمی و شبکه ھای اجتماعی اما، 

 نفر و ميزان ١٠٠٠تعداد جان باختگان را تا 
 ھزار نفر اعMم ١٠دستگيرشدگان تا بيش از 

ذکر اين آمار و ارقام، در شرايطی .  کرده اند
است، که از يک سو دستگيری ھا ھمچنان ادامه 
دارند و از سوی ديگر، ھر روزه با پيدا شدن 
اجساد جديدی از کشته شدگان در رودخانه ھا و 
حاشيه شھرھا، مدام بر تعداد کشته شدگان افزوده 

اين بی خبری و عدم اطMع رسانی .  می گردد
دستگاه قضايی رژيم در مورد تعداد جان باختگان 
و دستگيرشدگان، به آسانی دست نيروھای امنيتی 
و بازجويان آدمکش جمھوری اسMمی را باز 
گذاشته است تا ھر روزه تعداد بيشتری از 
بازداشت شدگان را زير بازجويی و شکنجه و 

بازداشت شدگانی .  اعتراف گيری به قتل برسانند
که اکنون عMوه بر خانواده ھای آنان، شبکه ھای 
اجتماعی و گروه ھای مختلف توده ھای مردم 
ايران، نھادھای بين المللی از قبيل سازمان ملل، 
کميساريای عالی حقوق بشر و عفو بين الملل به 
شدت نگران وضعيت دستگيرشدگان در زندان 

 .  ھای جمھوری اسMمی ھستند
علت اين سکوت و بی خبری مطلق دستگاه 
قضايی رژيم را می توان در سخنان محمد 

محمد منتظری، .  منتظری، دادستان کل رژيم ديد
 آذر در جمع خبرنگاران داخلی در پاسخ ١۶روز 

به پرسش يکی از خبرنگاران در مورد چرايی 
عدم بيان تعداد کشته شدگان و دستگيرشدگان 

"گفت مرتب و ]  تعداد آنان[علت اش اينه که : 
ھمه روزه به صورت متغير است؛ چون متغير 
است، من امروز يک عددی بگويم ممکنه منطبق 

اين سخنان دادستان کل، نه تنھا ".  با واقعيت نباشد
تاييدی بر آمار باnی کشته شدگان و زخمی 
ھاست، بلکه بيانگر يک حقيقت تلخ و دردناک 
ديگری ھم ھست؛ و آن اينکه، ھر روزه تعداد 
ديگری از زخمی ھا و دستگيرشدگان زير 

زخمی ھا و .  شکنجه و بازجويی کشته می شوند
دستگيرشدگانی که ھيچ گونه خبری از وضعيت 
وخامت بار آنان در زندان ھای جمھوری اسMمی 

زندانيانی که برای اعتراف گيری ھای .  نيست
دروغين و کشاندن آنان به پای مصاحبه ھای 
تلويزيونی مورد نظر خامنه ای و حسن روحانی، 
به شدت تحت فشار و شکنجه نيروھای امنيتی و 
بازجويان آدمکش رژيم سفاک اسMمی قرار 

 . دارند
عدم اطMع رسانی دستگاه ھای امنيتی و قضايی 
جمھوری اسMمی در بيان حقايق مربوط به تعداد 
جانباختگان و دستگيرشدگان، اگرچه در روزھای 
آغازين پس از کشتار، برای سرپوش نھادن بر 
شدت سرکوب و گستردگی کشتار توده ھای بپا 
خاسته مردم ايران بود، اما اين امر، اکنون خود 
باعث پرسش گری و ايجاد بحرانی فراگير در 

کشتار صدھا .  درون ھيات حاکمه ايران شده است
تن از جوانان محروم و توده ھای بپا خاسته از 
ظلم و سرکوب و بيدادگری ھای جمھوری 
اسMمی در قيام آبان، آنچنان وسيع، گسترده و 
بيرحمانه بوده است که اکنون با گذشت ھر روز، 
عMوه بر واکنش ھای اعتراضی خانواده ھا، 
گروه ھای مختلف اجتماعی و نھادھای بين 
المللی، کم کم با اعتراضات علنی و نق زدن ھای 

 .  محافل درون حکومت نيز مواجه شده است
ابعاد اين کشتار سرتا سری، بويژه در شھرستان 

کشتار جوانان .  ماھشھر بسيار گسترده بوده است
و توده ھای زحمتکش مردم ماھشھر، که 
نيروھای سرکوبگر رژيم با تانک و خمپاره و 
ھلی کوپتر و نفربر زرھی به اين شھر 
لشکرکشی کردند و از زمين و ھوا توده ھای 
معترض و غير معترض را به رگبار گلوله 
بستند، آنچنان وسيع، وحشيانه و بيرحمانه بوده 
است که حتی پاره ای از نمايندگان مجلس ارتجاع 

حسين قاضی .  اسMمی نيز بدان اعتراف کرده اند
زاده ھاشمی، عضو ھيات رئيسه مجلس، روز 

 آذر در يک مراسم دانشجويی با اذعان به ٢٠
تعداد زيادی از افراد کشته "اينکه در ماھشھر 

در اين ميان ممکن است به جمع : "، گفت"شده اند
بی گناھی ھم آسيب وارده شده باشد که حاکم 
اسMمی وظيفه دارد آن را جبران کند، ديه 

پيش ".  پرداخت و به خانواده آنان رسيدگی شود
از اين نيز پروانه سلحشوری، يکی ديگر از 

نمايندگان مجلس ارتجاع طی نطقی تند و آتشين 
در مجلس، نسبت به کشتار وسيع توده ھای مردم 
در اعتراض به گران شدن قيمت بنزين واکنش 
نشان داده و از اين بابت، کل نھادھای حاکميت را 

اعتراف عضو ھيات رئيسه .  زير سئوال برده بود
تعداد زيادی از "مجلس ارتجاع به کشته شدن 

، بدون اينکه کمترين اشاره ای به "مردم ماھشھر
آمار باnی کشته شدگان داشته باشد، خود تاييدی 
بر تعداد کشته شدگانی است که پيش از اين، 
کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل از جان 

 نفر در اين شھر خبر داده ١٠٠باختن دست کم 
 . است

اکنون با گذشت چھار ھفته از کشتار آبان ماه، و 
در پی بی خبری از ميزان جان باختگان و 
دستگيرشدگانی که در ميانه مرگ و زندگی در 
زندان ھای جمھوری اسMمی بسر می برند، 
ھيات حاکمه ايران از درون و بيرون به شدت 

اتحاديه .  زير فشار افکار عمومی قرار دارد
اروپا، که در جريان پنج روز کشتار خونين آبان، 
در شرايطی کامM منفعل قرار داشت و صرفا 
نظاره گر اوضاع داخلی ايران بود، اکنون بيشتر 

جوسپ بوَرل، که از اول .  به تکاپو افتاده است
ماه دسامبر جايگزين فدريکو موگرينی، مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا شده است، در 
اولين بيانيه خود با واکنشی تند و تيز، خواھان 

عمل کردن جمھوری "  شفاف"توقف سرکوب و 
اسMمی در مورد تعداد جان باختگان و 

وزير خارجه آلمان، .  دستگيرشدگان شده است
 آذر نسبت به سرکوب و کشتار ٢٢روز جمعه 

معترضان و نقض حقوق بشر در ايران، به 
فرانسه نيز .  جمھوری اسMمی ھشدار داده است

پيش از اين، سرکوب و کشتار توده ھای مردم 
 .ايران را در آبان ماه محکوم کرده بود

عMوه بر مجموعه فشارھای بين المللی، در داخل 
کشور نيز، خانواده ھا و گروه ھای مختلف 
اجتماعی به شدت نگران وضعيت بازداشت 

اين روزھا، ھمدردی توده ھای .  شدگان ھستند
مردم ايران با خانواده ھای جان باختگان، ابعاد 

انتشار فراخوان .  وسيعتری به خود گرفته است
ھای متعدد در حمايت از جان باختگان و خانواده 
. ھای آنان، در گستره ای وسيع جريان يافته است
اعMم نگرانی و دفاع از بازداشت شدگان، به 
امری عينی و روزمره در جامعه متMطم و پر 

برگزاری پرشکوه .  خروش ايران تبديل شده است
 آذر در دانشگاه ھای مختلف کشور، ١۶مراسم 

شعارھای طرح شده و پيوند جنبش نوين 
دانشجويی با مبارزات کارگران و توده ھای تحت 
ستم مردم ايران، جلوه ديگری از قيام آبان ماه در 

مجموعه فشارھای داخلی و .  دانشگاه ھا بود
خارجی و تMطمات انقMبی موجود در متن 
جامعه، اکنون بخشی از نيروھای درون حاکميت 
را نيز نسبت به سکوتی که ھيات حاکمه ايران در 
اعMم نکردن تعداد جان باختگان و دستگير 

رژيم جمھوری اس;می را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 .شدگان پيشه کرده ، به واکنش واداشته است
در )  وابسته به سپاه پاسداران(روزنامه جوان 

سرمقاله اخير خود با توجه به ميزان باnی کشته 
شدگان اعتراضات آبان ماه و مقايسه آن با 

 نوشته است، اگر ٩۶اعتراضات دی ماه 
ملتش را برای بقای خود می "جمھوری اسMمی 

ُکشد، چرا در ھزاران تجمع اعتراضی در سال 
مدير "   اين کار را نکرده است؟١٣٩۶ يا ١٣٩٧

مسئول اين روزنامه، ھمچنين به سکوت دستگاه 
ھای رسمی حاکميت نسبت به اين موضوع 

چرايی کشته :  واکنش نشان داده و نوشته است
ھيچ بعيد نيست .  ھای اخير را به مردم بگوييد

افرادی از ملت برای "نسل ھای آينده بخوانند، 
اعتراض به قيمت بنزين به خيابان ھا آمدند و قوه 
قھريه حاکميت بدون ھيچ دليلی، ھمه را به رگبار 

 ."بستند
فراتر از موارد ياد شده، بايد به ديدار فرمانده کل 
ارتش جمھوری اسMمی و تعداد ديگری از 
فرماندھان ارتش با حسين اشتری، فرمانده نيروی 

ديدار معنا داری که به .   انتظامی اشاره کرد
از اقدامات به شدت "  قدردانی"ظاھر برای 

سرکوبگرانه نيرو انتظامی صورت گرفت، اما 
درواقع ديداری برای دلجويی از فرمانده نيروی 
انتظامی بود که اين روزھا  با مجموعه ای از 
فشارھای بيرونی و تعارضات درونی که به دليل 
گستردگی کشتار مردم، اکنون در درون حاکميت 

فشارھا و بحرانی که اين روزھا .  ايجاد شده است
بر گرده طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن 

 .نشسته است
کشتار وسيع جوانان محروم و توده ھای 
زحمتکش ايران که تعدادی از آنان حتی در 
اعتراضات خيابانی شرکت نداشتند، اکنون به 
. معضلی بزرگ برای رژيم تبديل شده است
دريای خونی که جمھوری اسMمی با کشتار مردم 
در آبان ماه به راه انداخت، ھيات حاکمه ايران را 
بر آن داشته است تا برای کاھش فشارھا و 
بحرانی که از درون گريبانش را گرفته است، به 

کشته "و "  شھيد سازی"راه اندازی پروژه ھای 
در اين راستا، ابتدا با پيشنھاد .  اقدام کند"  سازی

شمخانی، دبيرشورای عالی امنيت ملی کشور در 
به تعدادی از کشته "  شھيد"پيشنھاد دادن عنوان 

شدگان که با موافقت خامنه ای ھمراه گرديد، 
پروژه ای که .  پروژه شھيد سازی راه اندازی شد

آدمکشان جمھوری اسMمی تMش کردند تا با 
خواندن تعدادی از جان باختگان و تطميع "  شھيد"

خانواده ھای بی بضاعت آنان، از طريق پرداخت 
ديه و برخوردار شدن آنان از مزايای عنوان 

، در گام اول ميان جامعه و خانواده ھای "شھيد"
جان باختگان شکاف و دو دستگی ايجاد کنند و 
در گام بعدی با کاستن از ميزان باnی آمار جان 
باختگان، تا آنجا که ممکن است وضعيت بحرانی 

سناريو نويسان اين پروژه، .  رژيم را تعديل کنند
وقتی با بی رونقی و شکست مفتضحانه پروژه  

" کشته سازی"مواجه شدند، به "  شھيد سازی"
 .  روی آوردند

نيز ھمانند شھيدسازی از "  کشته سازی"پروژه 

 دسامبر فعالين سازمان در تورنتو ۶جمعه 
ھمراه با نيروھای چپ و کمونيست، يک 
اکسيون اعتراضی در  دفاع از 

قيام آبان ماه و در اعتراض  دستگيرشدگان 
ھا در ايران، در  شديد به دستگيری

برگزار  کانادا در شھر اتاوا  پارلمان  برابر
کنندگان با حمل  در اين اکسيون شرکت .  کردند

شماری  شعارھا و پوسترھايی که تصاوير بی
از قربانيان قيام آبان ماه در آن نقش بسته بود، 
نفرت عميق و اعتراض شديد خود را نسبت به 

 در اين .جمھوری اسMمی ابراز داشتند
کنندگان ضمن دادن شعارھايی  اکسيون شرکت

جمھوری اسMمی، کشتار و  عليه
ھای وسيع معترضين توسط نيروھا  دستگيری

و مزدوران رژيم، خواھان آزادی بدون 
شرط تمام دستگيرشدگان در قيام آبان ماه  و قيد

 .شدند

 
 دسامبر فعالين سازمان در ٧روز شنبه 

فراخوان کارزار دفاع "ونکوور نيز به دنبال 
، "از مبارزات مردم ايران در ونکوور

اکسيونی اعتراضی عليه کشتار و سرکوب و 
نيز در حمايت از زندانيان دستگيرشده توسط 

مزدوران و آدمکشان نظم فاشيستی و اسMمی 
حاکم بر ايران، در مرکز اصلی شھر برگزار 

کنندگان با حمل  در اين اکسيون شرکت.  نمودند
شماری از  شعارھا و پوسترھايی که تصاوير بی

قربانيان قيام آبان ماه در آن نقش بسته بود، 
نفرت عميق و اعتراض شديد خود را نسبت به 

 .جمھوری اسMمی ابراز داشتند
اين اکسيون سخنرانانی از فعالين چپ کانادايی، 

آنان ضمن .  ايرانی، عراقی، فيليپينی داشت
حمايت از مبارزات زحمتکشان ايران عليه 
جمھوری اسMمی، عامل اصلی ھمه اين شرايط 

ھا و  ھا، نابرابری اسفناک اقتصادی، ويرانی
ھا و نيز کشتار در جھان را  عدالتی بی

در .  داری و نظم نئوليبراليسم برشمردند سرمايه
اين حرکت اعتراضی و حمايتی ھمچنين چند تن 
از زندانيان سياسی سابق با سخنرانی کوتاه خود 

ھای  عمق جنايات و کشتار و شکنجه در زندان
جمھوری اسMمی را تشريح و خواستار حمايت 
کامل افکار آگاه جھانی، بخصوص فعالين چپ و 
. آزاديخواه ايران در خارج کشور شدند

کنندگان در اکسيون ضمن دادن شعارھای  شرکت
ضد جمھوری اسMمی، خواستار رھايی و 

قيدوشرط ھمه زندانيان سياسی در بند  آزادی بی
 .ھای جمھوری اسMمی شدند از زندان

وضعيت جان باختگان و 
دستگيرشدگان و پروژه ھای کشته 

 و شھيد سازی رژيم 

 ھای اعتراضی در اوتاوا و ونکوور کانادا اکسيون

ترھات شمخانی و بر خاسته از ذھن بيمار و 
ماليخوليايی دبيرشورای عالی امنيت ملی 

خبرگزاری مھر روز .  جمھوری اسMمی بود
:  آذر، به نقل از شمخانی نوشت٢٢پنجشنبه 

اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندين در "
شمخانی با ".  مناطق غربی تھران قطعی است

توجه به تعداد کثير کشته شدگان که فقط در 
 نفر کشته و صدھا نفر ١٠٠شھريار دست کم 

  درصد جان ٨۵: "دستگير شده اند، با بيان اينکه
باختگان رخدادھای اخير در شھرستان ھای 
تھران در ھيچ يک از تجمعات اعتراضی حضور 

به صورت "، مدعی شد که اين افراد "نداشتند
مشکوک با سMح ھای سرد و گرم غير سازمانی 

 ". کشته شده اند
شمخانی، دبيرشورای عالی امنيت ملی جمھوری 
اسMمی با اين ادعای مضحک، اگرچه تMش کرد 
تا جمھوری اسMمی و به طريق اولی، نقش 
برجسته نيروی ھای سرکوبگر رژيم را در 

کشتار و سرکوب بيرحمانه توده ھای مردم ايران 
کاھش و بعضا تعداد باnی کشته شدگان اخير را 
توجيه کند، اما ھمين ادعای او، يک اعتراف 
صريح و آشکار بر دست داشتن نيروھای بسيج و 

جمھوری اسMمی در "  آتش به اختيار"عناصر 
کشتار وسيع توده ھای زحمتکش و بپا خاسته 

کشتار و .  مردم ايران در قيام آبان ماه است
دستگيری ھای گسترده ای که اکنون تبعات آن، 
بر گلوی جمھوری اسMمی چنگ انداخته است و 
ھيات حاکمه ايران، برای رھايی از تMطماتی که 
در آن گرفتار شده است، مفتضحانه به ھر ترفند 

 . و نيرنگی روی آورده است
"به راستی که اکنون صفتی ابتر است، "  کريه: 

چرا که به تنھايی گويای خون تشنگی نيست، 
نه مفت .  تحميق و گران جانی را اِفاده نمی کند

زنده ياد احمد .(خوارگی را، نه خود بارگی را
 )شاملو
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٩درصفحه   

 ھزار ميليارد تومان اعMم ۶٠اجتماعی را 
 .کند می

ھای خارجی  از رسانه(چه که ھمگی  اما آن
را )  ھای وابسته به حکومت فارسی زبان تا رسانه

واداشته تا بر اين مساله انگشت بگذارند در واقع 
ھا و  فاصله آشکار و بسيار زياد درآمدھا و ھزينه

در نتيجه محاسبه درآمدھای عجيب و غيرواقعی 
 است که البته ھمين موضوع يک ٩٩در بودجه 

کند و آن ورشکستگی مالی  مساله را نيز ثابت می
دولت است که ما پيش از اين نيز آن را در 
مقاnت متعدد نشريه کار به بحث گذاشته و  اثبات 

اما قبل از اين که وارد اصل مساله .  کرده بوديم
 و نتايج آن بر زندگی کارگران و ٩٩بودجه 

زحمتکشان و وضعيت اقتصادی و بحران رکود 
تورمی شويم، nزم است تا بر نکاتی انگشت   –

توانند ابعاد بحران اقتصادی و  بگذاريم که می
 .سازند ورشکستگی دولت را بيشتر عيان 

يک مساله اين است که جمھوری اسMمی ھر 
سال يک کسری بودجه پنھان نيز دارد و آن 

ھای آن را در  تعھداتی است که دولت بايد ھزينه
بودجه عمومی در نظر گرفته و در ليست 

 .کند ھا منظور کند، اما نمی ھزينه
يک نمونه آن تعھداتی است که دولت به سازمان 

 ھزار ٣٠تامين اجتماعی دارد و ساnنه بالغ بر 
به گفته اکبر شوکت از .  ميليارد تومان است

اعضای ھيات امنای سازمان تامين اجتماعی تنھا 
 سال کابينه ٧عدم پرداخت اين مبلغ در طول 

 ھزار ميليارد ٢١٠روحانی منجر به بدھی 
دولت .  تومانی دولت به تامين اجتماعی شده است

با عدم پرداخت اين مبلغ در واقع دست در جيب 
دليل روشن آن اين است که .  کارگران کرده است

تورم و کاھش شديد ارزش لایر، ارزش پولی را 
که سازمان تامين اجتماعی از دولت طلبکار است 

. اما اين تمام ماجرا نيست.  شديدا کاھش داده است
 ھزار ميليارد تومان از منابع تامين ١٠ساnنه 

ای  شود، ھزينه اجتماعی صرف بيمه سMمت می
ی دولت است اما دولت آن را بر  که بر عھده

آن .  دوش سازمان تامين اجتماعی گذاشته است
گويد سازمان تامين  وقت اکبر شوکت می

اجتماعی به دليل عدم پرداخت تعھدات دولت و 
در نتيجه کسری درآمدھا، مجبور به گرفتن وام 

درصدی شده  (!!!)  ٣۵ تا  ٣٠ھا با بھره  از بانک
 ھزار ميليارد تومانی برای ۴٠که تاکنون بدھی 

وی .  سازمان تامين اجتماعی ببار آورده است
دھد که با اين روند سازمان تامين  ھشدار می

اجتماعی ورشکست شده و يک بحران بزرگ 
در ھمين بودجه سال .  اجتماعی بوجود خواھد آمد

 ھزار ميليارد تومان از ۵٠ قرار بود دولت ٩٨
 ھزار ميليارد ٢۵٠ھای خود را که حداقل  بدھی

شود بپردازد که حتا ريالی از  تومان برآورد می
اين که چرا .  آن تاکنون پرداخت نشده است

ھای  سازمان تامين اجتماعی قادر به دريافت طلب
. خود از دولت نيست البته کامM روشن است
مديران اين سازمان ھمگی در واقع از جمله 
عوامل ھمان دولت ھستند و نه نماينده و منتخب 
کارگران که دارائی ھای اين سازمان متعلق به 

 .ھاست آن

اما جدا از کسری بودجه پنھان، جمھوری 
اسMمی بودجه پنھان نيز دارد که ھم بودجه 

و ھم )  ھای آن جا بيشتر ھزينه درآمدھا و در اين(
ھای آن باز بر دوش کارگران  و  کسری

طور  ھا به از اين دسته ھزينه.  زحمتکشان است
ھايی اشاره کرد که  شود به ھزينه مشخص می

افروزی در  خاطر جنگ جمھوری اسMمی به
منطقه بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران 

. شود انداخته و در ھيچ جا ھم به آن اشاره نمی
شکی نيست که تداوم جنگ در سوريه و يمن 

جا  ھايی که جمھوری اسMمی در آن بدون پول
طور  کند امکان ندارد و ھمين خرج کرده و می

. افروزی در عراق و افغانستان و غيره جنگ
برای نمونه ھزينه جمھوری اسMمی برای جنگ 
در سوريه و حمايت از دولت بشار اسد ساnنه به 

رسد که جمھوری اسMمی به  ميلياردھا دnر می
تواند  ھا می دليل آن که اعتراف به اين ھزينه

اش را دامن بزند، ھيچ ردپايی از  مشکMت داخلی
يک نمونه از اين .  گذارد آن در بودجه باقی نمی

ھا، ارسال نفت به سوريه است که ھيچ  ھزينه
حقوق و ديگر .  شود پولی بابت آن دريافت نمی

ھای مزدوران جنگی در سوريه با  ھزينه
ھای لبنانی، عراقی، پاکستانی، افغانستانی و  مليت

وقتی حسن .  باnخره ايرانی يک نمونه ديگر است
گويد تا وقتی جمھوری اسMمی ھست  نصرهللا می

ما ھم پول داريم بايد اين سوال را پرسيد که اين 
آيد؟ منبع آن کجاست؟ آيا غير از  پول از کجا می

اين است که دولت جمھوری اسMمی بايد از 
هللا  درآمدھای خود اين پول را در اختيار  حزب

پس چرا در بودجه ما اين چيزھا !  لبنان بگذارد؟
ھا از ھمان  منبع اين پول!!  بينيم؟ را نمی
" بودجه پنھان"توان آن را  ست که می چيزی
ھای دولتی که  برای نمونه بودجه شرکت.  ناميد

ای  بيش از سه برابر بودجه عمومی است بودجه
کس از آن اطMع ندارد و تنھا  است که ھيچ

ارقامی کلی در آن است که اساسا در مجلس ھم 
ای  بودجه.  شود گيری نمی روی آن بحث و تصميم
ھا و موسسات دولتی از  که مربوط به شرکت

ھا و شرکت ملی نفت  ھا، خودروسازی جمله بانک
موسساتی که بخش بزرگی از اقتصاد .  است

وقت تمام مالياتی  کشور را در دست دارند و آن
 درصد کل درآمدھای ٣دھند برابر با  که می

و مضحک آن که ھمواره !!!  مالياتی دولت است
ھای زيان ده نام  ھا به عنوان شرکت از اين شرکت

اما ھرگز به اين سوال پاسخ داده !!!  شود برده می
ھا با اين  شود که چگونه است که اين شرکت نمی

ھمه سرمايه و حتا انحصاری که بر بازار در 
توانند زيان  ھا و صنايع دارند، می برخی از رشته

ھای  پاسخ اما برای ما و عموم توده!!  ده باشند؟
فساد فراگير :  زحمتکش ايران روشن است

دستگاه حکومتی و غارت و چپاول دسترنج و 
 .ھای متعلق به کارگران ثروت

اما برگرديم به بودجه عمومی سال آينده دولت که 
)  تريليون۴٨۴( ھزار ميليارد تومان ۴٨۴
در )  ٩٨(بودجه سال جاری .  بينی شده است پيش

 ھزار ميليارد تومان ۴۴٨مجلس اسMمی ابتدا 
شورای عالی "تصويب شده بود که بعدتر در 

 ھزار ٣٨۶به "  ھماھنگی اقتصادی سران قوا
بنابراين بودجه سال .  ميليارد تومان کاھش يافت

 ھزار ميليارد ٩٨ھا   از حيث درآمدھا و ھزينه٩٩
 درصد نسبت به ٢۵تومان و به عبارت ديگر 

 .  افزايش يافته است٩٨بودجه سال 
 ھزار ميليارد تومان از ۶٠براساس ارقام بودجه، 

درآمدھای اين بودجه از صادرات نفت بدست 
بينی شده است که روزانه يک ميليون  پيش.  آيد می

 دnر در ھر بشکه به ۵٠بشکه نفت با قيمت 
اما ھم اکنون صادرات نفت ايران به .  فروش رود

 ھزار بشکه در ماه رسيده است که از اين ٢١٣
ھای چينی  ميزان دو سوم آن به شرکت

  سی و ساينوپک بابت بازپرداخت طلب پی ان سی
شان از دولت ايران تحويل   ميليارد دnری۵
شود و به ھمين دليل ھم دولت آمريکا مانع آن  می

شود که  نشده است و بقيه نيز راھی سوريه می
پولی دست دولت جمھوری اسMمی را بابت آن 

 ھزار ميليارد ۶٠بنابراين در يک کMم .  گيرد نمی
بينی شده از نفت به معنای  تومان درآمد پيش

 .واقعی کلمه ھيچ است
، درآمدھای مالياتی دولت و ٩٩در nيحه بودجه 

 ھزار ميليارد تومان ١٩۵عوارض گمرکی 
ست که تا پايان  بينی شده است، اين در حالی پيش

ھشت ماھه اول سال جاری کل درآمد دولت از 
 ھزار ميليارد تومان بوده و تنھا ٨٩اين بابت 

بينی   درصد از درآمدھای مالياتی پيش٧٠حدود 
 براساس آمار بانک ٩٨شده در بودجه سال 
با توجه به رکود عميق .  مرکزی تحقق يافته است
 خود به عاملی برای ٩٩اقتصادی که بودجه 

 ھزار ۶٠تشديد آن تبديل خواھد شد، حداقل 
ميليارد تومان از درآمدھای مالياتی نيز تحقق 

 .نخواھند يافت
 ھزار ميليارد تومان ٨٠چنين در اين nيحه  ھم

ھای مالی  منابع حاصل از واگذاری دارايی
جا که  از آن.  مربوط به انتشار اوراق قرضه است

دولت مطمئن است که قادر به فروش اين اوراق 
اند که  ھا موظف شده نيست، در اين nيحه بانک

تا چه حد .  بخشی از اين اوراق را از دولت بخرند
پذير است و تا چه ميزانی  اين مساله امکان

ھا بايد اين اوراق را بخرند اکنون نامشخص  بانک
است، اما يک چيز مشخص است و آن اين که 

طور واقعی يا  ھايی که ھم اکنون به بانک
ورشکست ھستند و يا در بحران مالی بسر 

. برند، بيش از گذشته به ته چاه خواھند افتاد می
اين را ھم بايد اضافه کرد که ورشکستگی 

ھا و موسسات اعتباری يکی از عوامل  بانک
بحران مالی و ورشکستگی دولت است، 

ھايی که ناشی از ھمان فساد و  ورشکستگی
 ۴ھای پنھان است که نمونه شاخص آن  ھزينه

بانک وابسته به نيروھای نظامی ھستند که قرار 
ھايی که  بانک.  است در بانک سپه ادغام شوند

 ھزار ميليارد تومان براساس ١٧۶حداقل 
آمارھای رسمی بدھی دارند و معلوم نيست از چه 

بنابراين .  ھا جبران خواھند شد منابعی اين بدھی
 ھزار ميليارد تومان را از ٨٠حتا اگر دولت اين 

ھا محقق  طريق فروش اوراق قرضه به بانک
سازد، در واقع يک بازی با ارقام است و بر 

شود که  ھا افزوده می ھای دولت به بانک بدھی
براساس آخرين آمار بانک مرکزی که در خرداد 

 درصد افزايش نسبت به ٢۶ماه منتشر شده با 
 ھزار ميليارد تومان ٣۴٨خرداد سال قبل، به 

 ای که ورشکستگی  بودجه
 زند مالی جمھوری اس�می را جار می

١٠از صفحه   
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 رسيده است و ٩٨يعنی تقريبا معادل بودجه سال 
احتماn تا پايان سال از کل بودجه عمومی سال 

جا به  بد نيست در ھمين.   فراتر خواھد رفت٩٨
اين موضوع نيز اشاره کنيم که براساس يکی از 

ھای nيحه بودجه، بدھی دولت به بانک  پيوست
مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 
گذشته نزديک به ھزار درصد رشد داشته و به 

!!!  ھزار ميليارد تومان رسيده است۶٣بيش از 
حال با توجه به کسری بودجه عظيم سال آينده 

بينی کرد که بدھی  توان از ھم اکنون پيش می
دولت به بانک مرکزی به چه ارقامی خواھد 

 !!!رسيد
اما ديگر منبع درآمدھای بودجه، فروش اموال 

 ۴٠، مبلغ ٩٩دولتی است که در بودجه سال 
اين مبلغ .  بينی شده است ھزار ميليارد تومان پيش

قرار است از طريق فروش اموال دولتی از 
اين مبلغ بسيار فراتر از . طريق مزايده تامين شود

.  سال گذشته آمده بود مبالغی است که در بودجه
 تنھا ھزار ميليارد ٩٨برای نمونه در بودجه سال 

تومان درآمد از فروش اموال دولتی از طريق 
بينی شده بود و بدين ترتيب در nيحه  مزايده پيش
اين .   برابر شده است۴٠ اين مبلغ ٩٩بودجه سال 

که آيا دولت قادر  اول اين.  مساله دو جنبه دارد
است اين مبلغ را از اين طريق تامين کند که اين 

يک نمونه از عدم موفقيت دولت .  بعيد است
فروش مجدد کارخانه ھای آذرآب اراک  و ھپکو 
. است که دnيل مشخص اقتصادی و سياسی دارد

خواھد  دومين مساله اما اين است که دولت می
سازی را با سرعتی بيشتر و تا حد  خصوصی

ھا و بخش ھای باقی مانده   واگذاری تمام شرکت
دردست خود به پيش ببرد که مسلما تبعات سياسی 
و اقتصادی به ھمراه خواھد آورد و رکود 

اين مساله بويژه از .  کند اقتصادی را نيز تشديد می
جھت تاثيری که بر افزايش بيکاری، تورم و 

روند و  در صنايعی که به فروش می(رکود دارد 
 .، قابل تعمق است)با توجه به تجارب قبلی

طور واقعی درآمد دولت در  جا به بنابراين تا اين
 با توجه به شرايط کنونی اقتصادی و ٩٩سال 

سياسی و با در نظر گرفتن بھترين حالت حتا 
فراموش .  دھد ھا را پوشش نمی نيمی از ھزينه

تواند  نکنيم که فروش اوراق قرضه ھرگز نمی
درآمد .  تواند باشد درآمد محسوب شده و نمی

واقعی دولت فروش خدمات و کاnھای دولتی و 
به عبارت ديگر فروش .  ماليات و گمرک است

محصوnت نفتی و گاز، آب و برق، خدماتی مانند 
جاست که چھره  صدور پاسپورت و غيره، از اين

شود که  واقعی بخش ديگری از بودجه آشکار می
ھای  گران شدن تمام اين محصوnت با بھانه

 ٩٩برای نمونه در nيحه بودجه .  مختلف است
بينی شده است که درآمد فروش داخلی  پيش

 ھزار ميليارد تومان يعنی ٨۶محصوnت نفتی به 
براساس آمارھای .   برسد٩٨دو برابر بودجه سال 

 ٣١ھای دولتی که پيش از اين اعMم شده،  مقام
ھزار ميليارد تومان از اين مبلغ از طريق افزايش 

شود، اما با اين وجود منبع  بھای بنزين تامين می
 ھزار ميليارد تومان ديگر نامشخص ١٢تامين 
که در سال آينده برای مثال بھای  مگر آن.  است

گازوئيل افزايش يابد، موضوعی که اساسا در 
برنامه دولت حتا برای امسال نيز بود که در پی 

ھای زحمتکش ايران دولت حتا  قيام توده
چنين در اين  ھم.  اش را ھم در نياورد صدای

 درصدی از فروش ٢٢/  n۵يحه، افزايش درآمد 
 درصدی از فروش برق منظور ۶داخلی گاز و 

شده است که منبع و چگونگی تامين آن نامشخص 
 .است

بنابراين با توضيحاتی که داده شد، مشخص 
شود که دولت در سال آينده با معضMت مالی  می

بيشتری حتا نسبت به سال جاری مواجه است که 
سالی .  نتيجه آن تشديد تورم و رکود خواھد بود

اما بودجه بخش ديگری .  تر از سال جاری تيره
دھد که  نيز دارد که اين بخش بويژه نشان می

ھای  جمھوری اسMمی تا چه حد به خواست
ھا که در اعتراضات متعدد آن را فرياد زدند  توده
ای برای بھبود  اعتنا بوده و نه تنھا ھيچ برنامه بی

وضعيت معيشتی وخيم کارگران و زحمتکشان 
اش عليه اين  ھای ندارد، بلکه تمام سياست

تر شدن ھر  ھايی که به وخيم ھاست، سياست توده
 .انجامد ھا می چه بيشتر وضعيت معيشتی آن
 درصدی حقوق ١۵يک نمونه آشکار آن افزايش 

و مستمری بازنشستگان است که در بودجه سال 
 درصدی ١۵افزايش .  بينی شده است  پيش٩٩

حقوق و مستمری معلمان، بازنشستگان و ديگر 
بگير دولت ھستند، يک  زحمتکشانی که حقوق
در حالی که نرخ .  ھاست دھن کجی آشکار به توده

 درصد و نقطه به نقطه ۴١تورم رسمی ساnنه 
 درصد است و روحانی نيز در سخنان خود ٢٧

 ١۵ درصد اعMم کرد، افزايش ٢٧نرخ تورم را 
درصدی حقوق يعنی فقر بيشتر برای 

چون معلمان و  بازنشستگان و زحمتکشانی ھم
بر اين مساله نيز بايد تاکيد کرد که .  پرستاران

نرخ تورم واقعی بسی فراتر از نرخ تورم رسمی 
بوده و حتا به اعتراف مقامات دولتی نيز پس از 
گران شدن بنزين بھای بسياری از کاnھا افزايش 

چنان  ھای آينده ھم يافته و نرخ تورم در ماه
افزايش بھای دnر و تاثيری .  افزايش خواھد يافت

که بر بھای ساير کاnھا دارد يک نمونه است که 
در سه ماه باقی مانده از سال نيز با روند کنونی 

شکی نيست .  شاھد افزايش بھای آن خواھيم بود
که جمھوری اسMمی به عنوان نماينده  

که البته خود حکومت نيز يک (داران  سرمايه
ھمين نقشه )  شود کارفرمای بزرگ محسوب می

را برای افزايش دستمزد کارگران نيز کشيده 
 پی ببريم ٩٩برای اين که به ماھيت بودجه .  است

ھمين افزايش .  حتا ھمين يک موضوع کافی است
ناچيز حقوق و مستمری در برابر نرخ تورم 

ست تا پی ببريم که در جمھوری اسMمی  کافی

قرار است کارگران و زحمتکشان تاوان 
ھای جمھوری اسMمی را بدھند، ھمين  سياست

ست تا پی ببريم که در جمھوری  يک نکته کافی
اسMمی قرار نيست کارگران و زحمتکشان از 

در .  يک زندگی حتا حداقلی برخوردار باشند
سو اقليتی کوچک از  ای که در يک ھمين جامعه

اند و در  ای برخوردار شده ھايی افسانه ثروت
مقابل اکثريتی بسيار بسيار بزرگ در زير خط 

 .زنند فقر برای زنده ماندن دست و پا می
وضعيت وخيم بھداشت و درمان و آموزش و 

در حالی که ھمه .  پرورش يک نمونه ديگر است
 ھزار معلم، برقراری ١٠٠جا صحبت از کمبود 

کMس مدرسه در آلونک و حتا نداشتن کتاب 
درسی در برخی از مناطق با وجود گذشت 
نزديک به سه ماه از آغاز سال است، در بودجه 

 ميليارد يورو از ٢ مقرر شده است تا ٩٩سال 
صندوق توسعه ملی به امور دفاعی اختصاص 

توانست صرف آموزش  پولی که می!!!  داده شود
و پرورش، صرف بھداشت و درمان رايگان و 
صرف آموزش رايگان شود، اما حکومت دينی 

افروزی  خواھد با آن موشک بسازد تا جنگ می
در مجموع پولی که صرف نھادھای !!!  کند

شود بخش مھمی از  نظامی، امنيتی و غيره می
بودجه و بويژه بخش مھمی از بودجه پنھان را 

توانستند خرج بھبود  ھايی که می بلعد، ھمه پول می
 . ھا شوند زندگی توده

شود  خور دينی می پولی که صرف نھادھای مفت
صدھا از اين نھادھای دزد .  يک نمونه ديگر است

ای که  خور و آدمکش ھستند که از بودجه و مفت
شوند،  حاصل کار کارگران است تامين مالی می

بايد زير خط فقر دست و پا  آن وقت کارگران می
جامعه "يک نمونه از اين صدھا نمونه .  بزنند

است که طMب خارجی را "  المصطفی العالميه
ھای جمھوری اسMمی پرورش  طلبی برای جاه

.  ميليارد تومان است٣١٧دھد و بودجه آن  می
پولی که از فرزندان و کودکان محروم بلوچ و 

مرگ بر اين .  شود ُکرد و عرب و غيره دريغ می
 .رژيم جنايتکار و فاسد

 ٩٩در ھمين بودجه پيشنھادی دولت برای سال 
گفته شده است که بودجه وزارت آموزش و 

 ھزار ميليارد تومان کسری دارد و ٢٠پرورش 
ست که در رابطه  ھايی ی وعده اين جدا از ھزينه

سازی حقوق معلمان داده شده و  با ھمسان
وقت اجرايی نشده است و يا موضوع استخدام  ھيچ

التدريسی و حل کمبود و به عبارت  معلمان حق
و !!!   ھزار معلم١٠٠تر معضل کمبود  صحيح

 .اين يعنی فاجعه
ی ارائه شده به مجلس،  بودجه:  سخن کوتاه

تر برای اقتصاد کشور در سال آينده  ای تيره آينده
ای که کارگران و  کشد، بودجه را به تصوير می

زحمتکشان را به فقر ھر چه بيشتر محکوم 
فشار ھا ازآستانه تحمل مردم فراتر رفته .  کند می
برای کارگران و زحمتکشان تنھا يک راه .  است

 . انقMب: وجود دارد

 ای که ورشکستگی بودجه
 زند  مالی جمھوری اس�می را جار می

٨از صفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٨۵١ شماره  ٩٨ آذر ٢۵    ١٠

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

٨درصفحه   

 به مجلس اسMمی ٩٩با ارائه nيحه بودجه سال 
ھای  از سوی روحانی، اين nيحه بيش از سال

ھای داخلی و خارجی مورد  گذشته از سوی رسانه
توجه قرار گرفت و ھمگی بر اين نکته انگشت 
گذاشتند که در nيحه ارائه شده به مجلس 
درآمدھای غيرواقعی برای برقراری توازن بين 

ھا و به منظور پنھان کردن  درآمدھا و ھزينه
 .کسری بودجه در نظر گرفته شده است

اين موضوع البته چيز جديدی در لوايح بودجه 
ھای گذشته نيز لوايح بودجه اين  در سال.  نيست

مشکل را داشتند که در کسری بودجه ساnنه خود 
داد و از جمله نتايج آن باn رفتن  را نشان می

ھا و ديگری  ھای دولت در طول اين سال بدھی

١٠ 
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جدا از .  باn رفتن ميزان نقدينگی بوده است
ميزان نقدينگی که ساnنه با رشد عجيب باnی 

 ھزار ٢ درصدی روبروست و با گذر از ٢۵
تريليون به يک معضل بزرگ اقتصادی تبديل 
شده است، ميزان بدھی دولت نيز ھم اکنون 

المللی پول به  براساس برآوردھای صندوق بين
 درصد از توليد ناخالص داخلی رسيده ٢٧باnی 

طور واقعی از اين ميزان نيز  است که البته به
بسيار فراتر است، چرا که اين صندوق نيز 

اش متکی بر آمارھايی ھستند که  برآوردھای
دولتی که برای نمونه بدھی .  دھد دولت ارائه می

 ھزار ميليارد تومانی به سازمان تامين ٢۵٠

 ای که ورشکستگی مالی  بودجه
 زند جمھوری اس�می را جار می

 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 
 عمودیپوnريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


