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با مرگ قاسم سليمانی، 
ھای آمريکا و  منازعه دولت

 !انجامد؟ ايران به کجا می
 

با مرگ قاسم سليمانی که در طول زندگی 
بار خود مسئول قتل ھزاران نفر در ايران و  نکبت

کشورھای منطقه از جمله کودکان يمنی و 
ترين فرد  ای بود و برخی وی را حتا مھم سوريه

در ساختار حکومتی جمھوری اسAمی پس از 
ھای آمريکا  ناميدند، نزاع بين دولت ای می خامنه

شکی نيست . ی جديدی گرديد و ايران وارد مرحله
که حداقل نتيجه اين اقدام دولت آمريکا در شرايط 

ھای مذاکره در رابطه با  کنونی بسته شدن راه
ست  ھای اقتصادی و عدم تصويب لوايحی تحريم

.  است(FATF)که مد نظر گروه ويژه اقدام مالی 
ھای آمريکا و ايران  به بيان ديگر نزاع بين دولت

 .ديگر از اين مراحل گذشته است
اما در تحليل وقوع اين واقعه، يعنی کشتن ھدفمند 

جا شروع کرد که اين  قاسم سليمانی بايد از اين
اتفاقی بدون پيش زمينه نبوده و اتفاقاتی از اين 
دست نتيجه طبيعی تداوم منازعه اين دو دولت 

 .طلب بر سر ھژمونی در منطقه است توسعه
ھای  ھای خود از علل منازعات دولت ما در تحليل

ايران و آمريکا ھمواره بر اين مساله تاکيد کرده 
ای  ھای ھسته بوديم که نزاع بر سر فعاليت

جمھوری اسAمی يک موضوع فرعی در 
ی منازعات اين دو دولت است و مساله  مجموعه

ست که جمھوری اسAمی در  ھايی اصلی سياست
 .کند منطقه دنبال می

دولت باراک اوباما بر اين باور بود که توافق 
زمينه توافقات ديگری را مھيا خواھد "  برجام"

ھای آمريکا و  کرد که منازعات و اختAفات دولت
ايران در منطقه را کاھش داده و يا حتا برطرف 

حسن روحانی و اعضای کابينه وی نيز .  سازد
تاکيد .  بارھا از برجام دو و سه حرف زده بودند

طلبان  اصطAح اصAح حسن روحانی و جناح به

جمھوری اسAمی با تمام اقدامات ارتجاعی و 
تواند از چنبره  سرکوبگرانه خود ھرگز نمی

ھای زحمتکش مردم ايران  مبارزات بی امان توده
جان سالم بدر ببرد، چرا که تمام شرايط عينی 
. امکان بقا و موجوديت آن از ميان رفته است
بحران سياسی ژرفی که جامعه ايران را 

ھای کارگر و  فراگرفته است، نه فقط توده
زحمتکش، بلکه طبقه حاکم را به گرداب خود 

ھای طبقه حاکم ھمه به  سياست.  فرو برده است
راه اصAح نظم موجود برای .  اند ه شکست انجاميد

پس از گذشت چھار دھه .  ھميشه بسته شده است
از استقرار رژيم ارتجاعی جمھوری اسAمی در 
ايران، آنچه که آشکارا در ھمه جا به چشم 

 روز پرستار، روزی که 
 از آن پرستاران نبود

 
، مصادف با ١٣٩٨ دی ماه ١١روز چھارشنبه 

به مناسبت اين روز، .  روز پرستار در ايران بود
دو نشست دولتی و حکومتی  در جمھوری 

نشست اول، برگزاری جلسه .  اسAمی برگزار شد
شورای عالی نظام پرستاری با حضور و 
سخنرانی سعيد نمکی، وزير بھداشت و درمان 

نشست دوم، ديدار جمعی از پرستاران با .  بود
خامنه ای بود، که توسط دست اندرکاران بيت 
رھبری گروھی از پرستاران برای شنيدن حرف 

 . ھای خامنه ای به حضور او ھدايت شدند
سعيد  در اين نشست و ديدارھا، ھم خامنه ای و ھم 

  ٧درصفحه 

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵٣شماره    ٩٨ دی  ١۶ –سال  چھل و يکم 

 ھا و اعت@ی مبارزات، برانگيختگی توده
  جبر برخاسته از بحران ژرف سياسی است

کانون نويسندگان ايران با انتشار بيانيه ای 
 نسبت به رأی دادگاه تجديد ٩٨ دی ١٠درتاريخ 

نظر سه تن از اعضای کانون به نام ھای 
، بکتاش آبتين و کيوان باژن )مھابادی(رضاخندان

 ماه زندان محکوم ۶ سال و١۵که درمجموع به 
کانون نويسندگان .  شده اند، شديداً اعتراض کرد

ايران ضمن اشاره به اين احکام ناعادmنه که 

در دوران اعتAی جنبش انقAبی در تاريخ 
مبارزات طبقاتی، کم نبوده اند، نمونه ھای 
تاريخی که با دسيسه ھای طبقه ی حاکم، سير 
تحوmت انقAبی از مسير اصلی منحرف، يا 
خيزش آن کند و يا محدود شده و در نتيجه، لحظه 
ی تعيين کننده و نھايی در تحوmت بنيادين 

 . جامعه، به تعويق افتاده است
وقايع چند روز اخير در رابطه با کشته شدن قاسم 
سليمانی، فرمانده ی سپاه پاسداران قدس، 
ابومھدی مھندس، معاون فرمانده ی گروه شبه 
نظامی ارتجاعی و وابسته به ايران حشد الشعبی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

خورد، شکست از پی شکست طبقه حاکم در  می
ھای زندگی اقتصادی، اجتماعی ،  تمام عرصه

چھل سال .  سياسی و سير قھقرايی جامعه است
ھا برای غلبه بر تضادھا و  آزمودن تمام راه

ای  ھای عAج ناپذير نظم موجود، نتيجه بحران
دار، جز شکست و  برای طبقه حاکم سرمايه

بحران اقتصادی .  بست، در پی نداشته است بن
تورمی که از ھمان آغاز، ھمزاد   -رکود

ای  جمھوری اسAمی بوده است، اکنون به درجه
عمق و ژرفا يافته که در تمام دوران سلطه 

رکود .  داری بر ايران بی سابقه است سرمايه
عميق و سقوط ساmنه نرخ توليد ناخالص داخلی 

 درحمايت از کانون نويسندگان ايران با خواست 
 لغو احکام صادره عليه اعضای آن

گزارش از برگزاری 
آکسيون ھای اعتراضی در 

 استکھلم و ھامبورگ

: کشته شدن قاسم سليمانی
 "       نعمت الھی؟"
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 !انجامد؟ ھای آمريکا و ايران به کجا می با مرگ قاسم سليمانی، منازعه دولت

٣درصفحه   

در حکومت بر اين بود که يکی از اھداف 
ای  ھای منطقه بايد کاھش تنش ھای آينده می برجام

و بھبود روابط جمھوری اسAمی با کشورھای 
 .منطقه باشد
نه تنھا به کاھش تنش در "  برجام"اما توافق 

ھای  منطقه منجر نگرديد، بلکه بر فعاليت
طلبانه جمھوری اسAمی در منطقه افزوده  توسعه

ست  در اين جا يادآوری اين نکته ضروری.  شد
که اساسا دولت آمريکا بود که با حمله به عراق و 
سرنگونی صدام حسين راه را برای گسترش نفوذ 

طور غيرمستقيم  جمھوری اسAمی در عراق و به
در برخی ديگر از کشورھای منطقه ھموار 

 .ساخت
طلبانه جمھوری  ھای جاه تداوم و گسترش سياست

اسAمی در منطقه،  نقش مھمی در مرگ 
ترامپ نيز که .  داشته است"  برجام"زودھنگام 

اش درز دادن بسياری از  ھای يکی از ويژگی
ھای عالم سياست در  اطAعات و ناگفته

اش است، بارھا در سخنان و  ھای توئيت
اش بر اين موضوع تاکيد کرده است  ھای توئيت

ھای حاصل از توافق  که جمھوری اسAمی پول
ھای خود در  را به گسترش فعاليت"  برجام"

منطقه اختصاص داده و اين چيزی نيست جز 
انگشت گذاشتن بر ھمان مساله کليدی يعنی 
 .منازعات جمھوری اسAمی و آمريکا در منطقه

" برجام"دولت آمريکا پيش از خروج از توافق 
ھای خود برای باقی ماندن در اين  پيش شرط

توافق را در اشکال گوناگون از جمله در بيانيه 
ای پومپئو وزير خارجه آمريکا اعAم   ماده١٢

ھای  ھا که بويژه سياست کرده بود اما اين خواست
ای جمھوری اسAمی را ھدف قرار داده  منطقه

بود، مورد توجه جمھوری اسAمی قرار نگرفت 
و به معنای " برجام"و نتيجه آن خروج آمريکا از 

برای دولت ايران بود، " برجام"واقعی پايان عمر 
چرا که ھدف اصلی دولت ايران از توافق 

 .ھای اقتصادی بود پايان دادن به تحريم" برجام"
اين بار دامنه "  برجام"آمريکا با خروج از 

ھای دوران  ھا را حتا بيشتر از تحريم تحريم
جمھوری باراک اوباما و سازمان ملل  رياست

طوری که درآمدھای نفتی ايران  گسترش داد به
بيشتر از دوران اوباما سقوط کرد و اين تنھا 

ھا آسيب  درآمدھای نفتی نبود که در اثر تحريم
چنان گسترش يافت که  ھا آن دامنه تحريم.  ديدند

روحانی از جنگ اقتصادی سخن گفت و اين که 
حتا در دوران جنگ ايران و   –ھرگز کشور 

. با چنين مشکAتی روبرو نبوده است  -عراق 
ھای اقتصادی در  البته يکی از دmيل تاثير تحريم

پذير اقتصاد ايران و  اين ابعاد، وضعيت آسيب
. تورمی است  -عمق بحران اقتصادی رکود

تر  اقتصادی که سال به سال در بحرانی عميق
فرو رفته و دولت جمھوری اسAمی و طبقه 

دار ايران نه تنھا راه حلی برای مقابله با  سرمايه
اند، بلکه  ھا نداشته اين بحران در طول اين سال

شان با دامن زدن به بحران و  ھای تمام سياست
 .تعميق آن به شکست کامل انجاميده است

ھای اقتصادی، دولت جمھوری  با بازگشت تحريم
اسAمی که حتا با وجود فروش نفت نيز با بحران 
مالی گسترده روبرو بود، برای تامين نيازھای 

اش با  مالی خود بويژه تشکيAت نظامی و مذھبی
اما جمھوری .  مشکAت دو چندانی روبرو شد

اسAمی که به درآمدھای نفتی شديدا وابسته است، 
نشينی  توانست دولت آمريکا را به عقب چگونه می
 !ھای اقتصادی وادار سازد؟ از تحريم

دولت جمھوری اسAمی اساسا قادر نيست که از 
ای با دولت  نظر اقتصادی کوچکترين مقابله

نقش آمريکا در اقتصاد جھان .  آمريکا بکند
قول جھانگيری معاون  چنان گسترده است که به آن

ھای دوست جمھوری  اول روحانی حتا دولت
اسAمی نيز از معامله با جمھوری اسAمی 

بنابراين تنھا گزينه جمھوری .  کنند خودداری می
اسAمی دامن زدن به تنش در منطقه برای وادار 

نشينی و يا تحت فشار قرار  کردن آمريکا به عقب
ای  ھای اروپايی و متحدان منطقه دادن دولت

آمريکا برای گرفتن امتيازاتی از دولت ترامپ 
 .بود

مقامات جمھوری اسAمی حتا پيش از برقراری 
. ھا نيز بارھا دست به تھديد زده بودند مجدد تحريم

حسن روحانی در اتريش از اين صحبت کرد که 
اگر نفت ايران از تنگه ھرمز صادر نشود نفت 

تھديد به بستن .  ديگران نيز صادر نخواھد شد
تنگه ھرمز از زبان مقامات نظامی جمھوری 

ھا برقرار  اما تحريم.  اسAمی نيز بارھا تکرار شد
شد و جمھوری اسAمی اقدام به بستن تنگه ھرمز 

جمھوری .  دليل آن نيز روشن است.  نکرد
شود که به يک  اسAمی تا جايی وارد منازعه می

درگيری تمام عيار با آمريکا منجر نشود و 
بستن   –توانست تا آن حد  بنابراين اقدامات آن نمی

 .گسترده باشد -تنگه ھرمز 
ابتدا به چند !  اما جمھوری اسAمی چه کرد؟

وزير  ھم در زمانی که نخست کشتی حمله کرد، آن
سپس يک پھپاد آمريکايی !!  ژاپن در ايران بود

. را سرنگون کرد اما آمريکا واکنشی نشان نداد
حتا ترامپ از دولت ايران تشکر کرد که 
ھواپيمای حامل سربازان آمريکايی را که در 
نزديکی پھپاد در حال پرواز بودند ھدف قرار 
نداده است، اما در ھمان جا تاکيد کرد که خط 

جمھوری .  قرمز او جان نيروھای آمريکايی است
اسAمی نيز البته تAش داشت تا اين خط قرمز را 

 .رعايت کند
ھای  حمله به تاسيسات نفتی عربستان اوج تAش

در ھمين جا بايد بر اين نکته نيز . دولت ايران بود
انگشت گذاشت که جمھوری اسAمی مسئوليت 
ھيچ کدام از اين حمAت را نپذيرفته است، اين در 

دانند که اين  دانستند و می ست که ھمگی می حالی
اما نتيجه .  عمليات کار جمھوری اسAمی است

. ھيچ!  اين اقدامات جمھوری اسAمی چه بود؟
جمھوری اسAمی نتوانست از اين اقدامات چيزی 

دولت آمريکا نه تنھا پادرميانی .  بدست آورد
کشورھای ديگر از جمله فرانسه را رد کرد و بر 

ھای خود تاکيد نمود، بلکه بعد از ھر  خواست
 .ھای اقتصادی را نيز گسترش داد حمله تحريم
ھای جمھوری  ھای اخير آخرين تAش در ھفته

اسAمی متوجه نيروھای آمريکايی مستقر در 
 عراق در K١حمله به پايگاه نظامی .  عراق شد

ھای  نزديکی شھر کرکوک با پرتاب موشک
کاتيوشا که منجر به کشته شدن يک غيرنظامی 

 ٢آمريکايی شد، در واقع چندمين حمله راکتی در 
 ماه ٢و يازدھمين بار در طول (ھفته گذشته 

ھايی بود که نيروھای آمريکايی  به پايگاه)  گذشته
کشته شدن يک غيرنظامی .  در آن مستقر ھستند

ای را به  آمريکايی کافی بود تا آمريکا حمله
سازماندھی کند که در " هللا کتائب حزب"نيروھای 

 نفر از جمله چند فرمانده اين ٢۵جريان اين حمله 
نظامی که وابستگی آن به دولت ايران  گروه شبه

 .محرز است کشته شدند
در پی اين حمله جمھوری اسAمی مرتکب خطای 

جمھوری اسAمی به تAفی حمله .  محاسباتی شد
دولت آمريکا، نيروھای شبه نظامی حشد شعبی 
را به راحتی وارد منطقه سبز کرد و به سفارت 

حمله به سفارت آمريکا را البته . آمريکا حمله کرد
پيش از اين اولين بار شريعتمداری مدير مسئول 

ای در  روزنامه کيھان در پی اعتراضات توده
او با اين بھانه که .  عراق مطرح کرده بود

اعتراضات مردم عراق کار آمريکاست، خواسته 
 نظاميان وابسته  بخوان شبه(بود که مردم عراق 

سفارتخانه آمريکا را مانند ايران به )  به ايران
 .اشغال درآورند

. تھاجم به سفارت آمريکا البته چند ھدف داشت
اول اين که با تبليغ اين مساله که اين تھاجم از 

ای را  سوی مردم عراق صورت گرفته، ضربه
که در عراق از مردم عراق و در جريان 

ھای  ايران  اعتراضات و آتش زدن کنسولگری
در نجف و کربA خورده بود از نظر تبليغی تا 

که در بحران عراق  حدودی جبران کند، دوم اين
و اعتراضات مردم اين کشور انحراف ايجاد کند، 

وزير استعفا داده و  ھم در شرايطی که نخست آن
وزير  رئيس جمھور در برابر انتخاب يک نخست

که  کند، سوم اين نزديک به ايران مقاومت می
کتائب "پاسخ حمله آمريکا به شبه نظاميان 

 .را بدھد" هللا حزب
اما دولت آمريکا برای جمھوری اسAمی دو چيز 

که کشته شدن  اول اين.  را مشخص کرده بود
که ھر  ھا خط قرمز اوست و دوم اين آمريکايی

ای به منافع و سربازان و ديگر شھروندان  حمله
آمريکايی صورت گيرد، دولت ايران مسئول آن 

بنابراين حمله به سفارت آمريکا نيز مسئول .  است
آن دولت ايران معرفی شد که از سوی نيروھای 

اين .  نظامی وابسته به آن صورت گرفته است شبه
جا بود که آمريکا با کشتن قاسم سليمانی، 
ابومھدی المھندس و تعدادی ديگر حمله به 
سفارت آمريکا را پاسخ داد، آن ھم پاسخی که 

اين .  جمھوری اسAمی اساسا انتظارش را نداشت
ھا دو  را ھم نبايد فراموش کرد که آمريکايی

خاطره بد از حمله به سفارت دارند، يکی حمله به 
سفارت آمريکا در تھران و ديگری حمله به 
سفارت آمريکا در ليبی که به کشته شدن سفير 
آمريکا در ليبی منجر شد و اين يکی از مواردی 
بود که ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتی بر 
آن انگشت گذاشته و از اين بابت شديدا ھيAری 
کلينتون را که در زمان وقوع اين حادثه وزير 
. خارجه آمريکا بود، مورد حمAت لفظی قرار داد

توان گفت که حمله به سفارت آمريکا برای  می
ترامپ راھی ديگر جز پاسخی محکم به ايران 



 ٣ ٨۵٣ شماره  ٩٨ دی ١۶    ٣

٢از صفحه   

گويد انتقام  اين که فرمانده سپاه می.  بسنده کند
ھا از  کشته شدن قاسم سليمانی اخراج آمريکايی

حال اين معنا را نيز  تواند در عين منطقه است، می
داشته باشد که جمھوری اسAمی اقدامی که 

 .واکنش آمريکا را برانگيزد انجام نخواھد داد
يک چيز مسلم است جمھوری اسAمی خواستار 

طور که آمريکا  جنگ با آمريکا نيست، ھمان
. خواستار جنگ نيست، اين بر ھمه روشن است
! اما آيا امکان يک جنگ ناخواسته وجود ندارد؟

جمھوری اسAمی .  اين امکان ھميشه وجود دارد
با اقدامات خود، دونالد ترامپ را که مخالف 
جنگ با ايران است وادار به واکنشی کرد که 

ھای آمريکا و ايران را  سطح تنش بين دولت
تواند ادامه  ھا می  واکنش شديدا افزايش داد، اين

 .تر شوند يابد و مخرب
ھا، کارگران و زحمتکشان ايران برای  اما توده

رھايی از تمامی مصائبی که نتيجه نزاع بين دو 
ھای دولت  طور ويژه سياست دولت ارتجاعی و به

جمھوری اسAمی است، تنھا يک راه دارند و آن 
سرنگونی جمھوری اسAمی و برقراری حکومت 
شورايی کارگران و زحمتشکان است، در غير 

چنان ادامه يافته و بار  ھا ھم اين صورت اين نزاع
. آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواھد افتاد

  ھا ھمواره قربانی نزاع فراموش نکنيم که توده
ھای  داری و جنگ ھای سرمايه بين دولت

 .اند ھا بوده ارتجاعی بين آن
 
 

از سخنان ظريف وزير !  چه جوابی خواھد داد؟
خارجه جمھوری اسAمی مشخص است که 
آمريکا به طور رسمی و از طريق سفارت 
سوئيس به ايران در ارتباط با واکنش 

ظريف در گفتگو .  جويانه ھشدار داده است تAفی
: با صداوسيمای جمھوری اسAمی گفت

ھا امروز به عنوان حافظ منافع آمريکا  سوئيسی"
يک پيام بسيار نابخردانه و گستاخانه برای ايران 
آوردند و بعدازظھر جواب قاطعی را دريافت 

دھنده اين است که  ، اين سخنان نشان"کردند
آمريکا به صراحت به جمھوری اسAمی از اين 
بابت ھشدار داده است، اما جمھوری اسAمی در 

 . اين شرايط چه اقدامی را صورت خواھد داد
ھای  اگر دولت ايران بخواھد در روزھا و يا ھفته

ای را عليه نيروھای آمريکايی انجام  آينده حمله
داده و آن را رسما برعھده بگيرد، کار برای 
جمھوری اسAمی بسيار مشکل خواھد شد چرا که 

حتا .  تر خواھد بود بدون ترديد پاسخ آمريکا جدی
اگر اين کار از سوی نيروھای وابسته به 
جمھوری اسAمی عليه نيروھای آمريکايی در 
منطقه صورت گيرد، باز آمريکا جواب خواھد 
داد چرا که مشخص کرده است که ھرگونه حمله 

اش با جمھوری  اش، مسئوليت نيابتی به نيروھای
از ھم اکنون سناتور ليندسی .  اسAمی است

گراھام از نزديکان ترامپ تھديد کرده است که 
ھای  در صورت واکنش ايران، آمريکا پاmيشگاه

ترامپ نيز در .  ايران را ھدف قرار خواھد داد
سه توئيت پيوسته جمھوری اسAمی را تھديد کرد 
که دست به اقدامی عليه نيروھا و منافع آمريکا 

او از .  نزند که پاسخ آمريکا شديد خواھد بود
 ھدف در ايران به نشانه ۵٢بمباران 
 مامور سفارت آمريکا در ۵٢گيری  گروگان

اش  ايران در صورت اقدام ايران نوشت و توئيت
"گونه به پايان رساند را اين آمريکا ديگرھيچ : 

 ".کند تھديدی را تحمل نمی
ماند آن ھم  در اين ميان اما يک راه ديگر می

آن .  ای به منافع کشورھای دوست آمريکا حمله
موقع شايد آمريکا پاسخی ندھد، اما آيا اين گونه 

ای برای جمھوری اسAمی راضی کننده  حمله
با کشته شدن قاسم سليمانی !!  است؟ مسلما نه

موضوع غيرقابل ترديد اين است که جمھوری 
ھايی روبروست که  اسAمی امروز با گزينه

اين .  خوان نيست کدام با خواست و ميل آن ھم ھيچ
ھا و حتا  گر چيزی نيست جز محدوديت مساله بيان

بست در سياست خارجی برای جمھوری  بن
اسAمی که ممکن است حتا جمھوری اسAمی را 

ھايی در آينده و پرتاب  وادار کند تا تنھا به وعده
ھای  چند خمپاره به اطراف سفارت و پايگاه

ھا مانند  نظامی بدون آسيب رساندن به آمريکايی
هللا  ای روز شنبه کتائب حزب دو حمله خمپاره

 .باقی نگذاشته بود
اين که چرا در اين شرايط دولت ترامپ اين اقدام 
را انجام داد، به شرايط جمھوری اسAمی نيز 

جمھوری اسAمی از ھر سو .  گردد برمی
فشار است و به عبارت ديگر بسيار ضعيف  تحت

ماه را  در داخل ايران اعتراضات آبان.  شده است
اعتراضاتی را که شرايط .  ايم پشت سر گذاشته

جديدی در کشور بوجود آورده و بحران سياسی 
زير .  را به مرحله بسيار حادی رسانده است

ای در جريان سرکوب  سوال بردن عملکرد خامنه
ماه از سوی حتا برخی از  اعتراضات آبان

با نامه نگاری به وی يک نمونه "  اصولگرايان"
ست که جمھوری  از بحران سياسی فراگيری
کار به جايی رسيده .  اسAمی با آن درگير است

است که صادقی نماينده مجلس اسAمی با اشاره 
ای در رابطه با اعتراضات  گيری خامنه به موضع

گذارند  ای نمی ماه گفته است مشاوران خامنه آبان
اخبار صحيح به او برسد، سخنانی که معنای 

 .بسيار زيادی دارد
در سياست .  اما اين تنھا مشکل دولت ايران نيست

خارجی نيز جمھوری اسAمی با مشکل و بحران 
در عراق مردم اين کشور خواھان .  روبروست
ھای جمھوری اسAمی و پايان دادن به  قطع دست

در يمن، سوريه و لبنان نيز .  ھای آن ھستند دخالت
جمھوری اسAمی با معضAت ديگری 

ترين  هللا مھم در لبنان عملکرد حزب.  روبروست
متحد و نيروی جمھوری اسAمی در منطقه مورد 
اعتراض مردم لبنان است و حتا در مناطق 

هللا شديد بوده  نشين اعتراضات عليه حزب شيعه
 .است

در چنين شرايطی بود که حسن روحانی به ژاپن 
جمھوری اسAمی اصرار داشت که .  سفر کرد

اما اين سفر نيز .  تاريخ اين سفر را جلو بياندازد
صالحی .  برای جمھوری اسAمی حاصلی نداشت

رئيس سازمان انرژی اتمی در اين رابطه گفته 
بود که روحانی در اين سفر پيشنھاد داده بود که 
ايران حاضر است به صورت کتبی متعھد شود 

اما اين پيشنھاد .  ای نيست که دنبال سAح ھسته
تر از آن بود که مورد توجه دولت  مضحک

دولت ترامپ چيز ديگری .  ترامپ واقع شود
اين سفر و پيشنھاد از سويی ضعف .  خواھد می

جمھوری اسAمی را نشان داد و از سوی ديگر 
 .ی ناچيز مانور آن را محدوده

ھای  دھد که دست مرور اين وقايع نشان می
جمھوری اسAمی برای مقابله با آمريکا تا چه حد 

نه دولت آمريکا و نه جمھوری .  خالی است
کدام خواستار جنگی تمام عيار  اسAمی ھيچ

در مورد جمھوری اسAمی علت کامA .  نيستند
اين دولت نه از نظر نظامی، نه از .  روشن است

نظر اقتصادی و سياسی شرايط وارد شدن در 
يک جنگ تمام عيار معمولی را نيز ندارد تا چه 
 .رسد با قدرتمندترين کشور جھان از نظر نظامی

اما جمھوری اسAمی از سوی ديگر در شرايطی 
تواند کشتن قاسم سليمانی  قرار گرفته است که نمی
بدون جواب گذاشتن اين .  را بدون جواب بگذارد

مساله برای جمھوری اسAمی با توجه به 
اما .  خصوصياتی که دارد بعيد به نظر می رسد

 ھای با مرگ قاسم سليمانی، منازعه دولت
 !انجامد؟  آمريکا و ايران به کجا می

 کمک ھای مالی
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   ھا و اعت@ی مبارزات،  برانگيختگی توده 
 جبر برخاسته از بحران ژرف سياسی است

 درصد زير صفر، نرخ تورم ساmنه بيش ١٠به 
 يک بحران مالی   درصد، دولتی غرق در۵٠از 

ای تھی و ورشکستگی مالی که    بزرگ، با خزانه 
قادر نيست حتی حقوق کارمندان خود را منظم  
بپردازد، ھمگی حاکی از ورشکستگی تمام نظم  

اين بحران اقتصادی، عواقب  .  موجود است 
اجتماعی وخيمی برای کارگران و زحمتکشان به  

در نتيجه اين بحران، متجاوز از  .  بار آورده است 
 درصد از مردم ايران به زير خط فقر فرو  ٨٠ 
ھا تن از کارگران و زحمتکشان يا    ميليون .  اند   رفته 

مطلقا درآمدی ندارند يا دستمزدی که دريافت  
کنند چنان ناچيز است که تنھا پاسخگوی  يک    می 

بيکاری چنان  .  چھارم مايحتاج روزمره آنھاست 
ابعادی به خود گرفته، که تا کنون سابقه نداشته  

آمار واقعی بيکاران جامعه از ده ميليون  .  است 
ھا تن از زحمتکشان با    ميليون .  متجاوز است 

. گذرانند   باری را می   گرسنگی مداوم زندگی فAکت 
نظمی که نتواند حتا معاش روزمره مردم را تامين  

اکنون ديگر  .  کند، از جميع جھات ورشکسته است 
اين شکست چنان عريان و آشکار است که حتی  

ھای کمی فھميده رژيم ھم ھيچ    اقتصاددان 
اندازی برای بھبود اين اقتصاد غرق در بحران    چشم 
ای رسيده که حتا    رسوائی به نقطه .  بينند   نمی 

نمايندگان خود رژيم در مجلس ارتجاع ھم خبر از  
. دھند   تر از امسال، در سال آينده می   سالی وخيم 

بحرانی در اين وسعت و عمق به وضوح نشان  
اجتماعی نياز به    -دھد که اين ساختار اقتصادی   می 

اما مسئله محدود به  .  تغيير و دگرگونی دارد 
ھای طبقه حاکم در عرصه ھای  اقتصادی و    شکست 

 .اجتماعی نيست 
. در عرصه سياسی نيز وضع بر ھمين منوال است 

ھا تAش کرد که با سرکوب و    دولت دينی سال 
استبداد، به بند کشيدن مردم ايران، الگوی دولت  
دينی قرون وسطايی را برتارک جامعه  

داری بنشاند و الگوی نظری و رفتاری    سرمايه 
اما از آنجائی  .  دولت دينی را بر جامعه حاکم سازد 

داری و    ھای توليد برده   که اين الگو برخاسته از شيوه 
فئوداليسم بود و دولت مذھبی در ھمان حال  

داری نيز باشد، در    بايستی پاسدار نظم سرمايه   می 
تضاد و تناقض مداوم با تمام مناسبات موجود،  
نھادھا، افکار و عقايد برخاسته از مناسبات  

گرفت و در تضاد ميان مردم      داری قرار می   سرمايه 
و دولت دينی از يک جھت و تضادھا و شکاف ھای  

يافت، اين    درونی خود طبقه حاکم انعکاس می 
بايستی جبرا به شکست انجامد و    ساختار سياسی می 

ھا اکنون چنان رشد يافته که    اين تضاد .  انجاميد 
دھند تمام تAش طبقه حاکم برای    آشکارا نشان می 

اش سرانجام به شکست    ايجاد الگوی قرون وسطائی 
کامل انجاميده و دولت مذھبی در تيررس مستقيم  

 .ھای وسيع مردم قرار گرفته است   مبارزه توده 
اجتماعی و  -عAوه بر اين، يک نظم اقتصادی 

رسد، اوج    سياسی ھنگامی که به پايان عمر خود می 
گنديدگی و پوسيدگی خود را در فساد فراگير درونی  

ورشکستگی سياسی و  .  دھد   طبقه حاکم نشان می 
پوسيدگی نظم موجودحاکم بر ايران نيز، به  
بارزترين شکل ممکن، خود را در فساد فراگيری به  
نمايش گذاشته که تمام دستگاه دولتی موجود و طبقه  

 .حاکم را فراگرفته است 
ھای داخلی طبقه حاکم نيست که به    اما فقط سياست  

اين شکست و بن  .  اند   شکست و رسوائی انجاميده 
. بست در سياست خارجی نيز عيان و آشکار است 

گرای شيعه، فقط قرار نبود که به    دولت مذھبی اسAم 
يک رو بنای سياسی دينی و باورھای اعتقادی و  
. رفتاری قرون وسطايی در ميان مردم شکل دھد 

دانست که    دولت دينی اسAمی رسالت خود می 
الگوی دولت دينی شيعه مذھب را به ديگر  

اين باور، بيان  .  کشورھای جھان نيز صادرکند 
عملی خود را در سياست خارجی توسعه    -سياسی 

طلبانه پان اسAميستی، دخالت در امور داخلی  
ھای    کشورھای منطقه خاور ميانه، سازماندھی گروه 

گرای شيعه و تAش برای استقرار    مسلح اسAم 
اين  .  ھای مذھبی در کشورھای ديگر يافت   دولت 

سياست اما از يک سو به تشديد مخاصمات و تضاد  
ھای ديگر منطقه و جھان و افزايش    با دولت 
ناگزير    ھای روز افزون مالی انجاميد که به   ھزينه 

تاثير خود را بر وخامت اوضاع داخلی بر جای  
گذاشت و اعتراض مردم ايران را عليه اين    می 

سياست در پی داشت و از ديگر سو، سرانجام به  
ھای اقتصادی دولت آمريکا انجاميد که به قطع    تحريم 

ھای    آمد آن، تشديد بحران   درآمدھای نفتی و پی 
اين بدان معنا بود که  .  اقتصادی و مالی منجر گرديد 

 خارجی رژيم به شکست انجاميده و با بن    سياست 
بنابراين نه فقط طبقه حاکم در  .  بست مواجه است 

ھای پی در پی در تمام    ھای داخلی با شکست   سياست 
ھا مواجه گرديد، بلکه در سياست خارجی    عرصه 

المللی چيزی عايدش    نيز جز شکست و انفراد بين 
آمد آن، بحران ھای    ھا و پی   شکست اين سياست .  نشد 

 اقتصادی و سياسی به اين معنا بود که طبقه    ژرف 
حاکم ديگر نمی تواند به شيوه گذشته بر مردم  

اين نياز به تغيير  .  حکومت کند و نياز به تغيير است 
البته به تنھائی به اين معنا نبود که اتفاق سياسی  

ای رخ خواھد داد يا به خودی خود اين تغيير به    ويژه 
آنچه نياز بود برانگيختگی  .  وقوع خواھد پيوست 

ھا نيز به اين نتيجه رسيده    ھای مردمی بود که آن   توده 
باشند که ديگر از اين طبقه و رژيم حاکم ھيچ کاری  

واقعيت اين است  .  برای بھبود اوضاع ساخته نيست 
که توده ھای مردم تا وقتی که ھنوز احساس کنند  
امکان تغيير و بھبودی در نظم حاکم وجود دارد،  
ولو اين که زير فشار و ستم  اقتصادی و سياسی ھم  
باشند، قطع اميد نمی کنند و برای دگرگونی نظم  

ھا شرايط وخيم اقتصادی    آن .  خيزند   مستقر به پا نمی 
کنند و ھنوز    اجتماعی و سياسی را تحمل می –

اما  .  نيروی محرکه قوی برای اقدام انقAبی ندارند 
ھا نيز آشکار گرديد که تمام    ھمين که برای آن 

ھای رژيم برای بھبود اوضاع به شکست    سياست 
ھای اميد به بھبود وضع در    انجاميده و آخرين روزنه 

چھارچوب نظم موجود بسته شده است، از اين نقطه  
توان گفت توده ھا ديگر نمی خواھند به    است که می 

به مبارزه فراقانونی، علنی  .  شيوه گذشته زندگی کنند 
آورند، يک    و مستقيم عليه نظم موجود روی می 

گيرد و دوران نوينی    بحران سياسی انقAبی شکل می 
ھای مردم ، دوران انقAبی    در زندگی سياسی توده 

اين ھمان چيزی است که از دی ماه  .  رسد   فرا می 
اصAح طلب، اصول گرا  " با شعارھای  ٩۶ سال  

"  نان و آزادی -کار "و شعار  "  ديگه تمومه ماجرا 
از اين پس، جنبش اعتAی  .  گردد   آغاز می 

يابد، طبقه حاکم ناتوانی خود را به    روزافزونی می 
کند و    حکومت کردن بدون تغيير، بيشتر برمA می 

شود تا به قيام آبان ماه    تر می   بحران سياسی عميق 
ھای کارگر و    رسيم که صدھاھزارتن از توده   می 

ھای تھيدست در    زحمتکش، جوانان بيکار و توده 
سراسر ايران به قيام برای سرنگونی رژيم روی  

  ۵ صدھاتن کشته و زخمی می شوند، اما  .  آورند   می 
اين قيام ،  .  دھند   روز به نبرد قھرمانانه خود ادامه می 

. نقطه عطف جديدی در تحوmت سياسی ايران بود 
ھای جان به لب رسيده نشان    چرا که با اين قيام، توده 

دادند که ديگر نمی توانند به شيوه گذشته زندگی کنند  
اند برای دگرگونی نظم موجود از جان خود    و آماده 

ھا پيش آشکار    طبقه حاکم نيز از مدت .   نيز بگذرند 
تواند به شيوه گذشته برمردم    کرده بود که ديگر نمی 

اين ھمه بدانمعنا بود که در جامعه  .  حکومت کند 
از  .  ايران يک موقعيت انقAبی شکل گرفته است 

ھمين روست که برخAف تخيAت رژيم حاکم که  
پنداشت مردم در پی اين کشتار ھولناک به    می 
تظاھرات  .   گردند، چنين نشد   ھای خود بر می   خانه 
ھا و تظاھرات دانشجويان    ای درسنندج، تجمع   توده 

 و اعتصاب بازنشستگان و معلمان،    ھا، تجمع   دانشگاه 
 ديماه به پاس بزرگداشت  ۵  و  ۴ ھا و تظاھرات    تجمع 

ياد جانباختگان قيام، به وضوح باطل بودن پندار  
بلندگوھای تبليغاتی رژيم کشتار  .  رژيم را برمA کرد 

 دی ماه  ۵ اما ھياھو به راه انداختند که مردم در  
ھا    گويا قرار بود ميليون .  ھا ندادند   پاسخی به فراخوان 

به  .  ھا بيايند يا قيام مجددی برپا شود   تن به خيابان 
 دی  ۵ رغم اين که رژيم از يک روز پيش از  

نيروھای سرکوب اش را در شھرھای بزرگ  
ھا به راه    مستقر ساخت، مانورھای نظامی در خيابان 

انداخت، اينترنت خارج را قطع يا محدود کرد،اما  
اين تجمعات و تظاھرات در تعدادی از شھرھا در  
شيراز ، رشت، کرمانشاه ، دانشگاه نوشيروانی بابل  
، بھشت سکينه کرج، اصفھان و تعدادی از  

نيروی سرکوب بار  .  شھرھای ديگر برپا گرديد 
گری به مقابله با مردم معترض    ديگر با وحشی 

برخاست و تعداد ديگری از مردم را  باز داشت  
اين واقعيت که رژيم ارتجاعی حاکم با سبعيت  .   کرد 

ھا برخاسته،    تمام به مقابله با مردم و مبارزات آن 
دھد که طبقه حاکم نيزعمق و ابعاد بحران    نشان می 

سياسی و بی ثباتی اوضاع رژيم را فھميده است و  
رژيمی که به بقای  .  برد   در ھراس مداوم به سر می 

ای در برابر خود    فردای خود اطمينان ندارد، چاره 
کوپتر    بيند جز آنکه حتا با مسلسل و تانک و ھلی   نمی 

برای فرونشاندن اعتراض مردمی غير مسلح  اقدام  
رژيمی که در آستانه سرنگونی قرار گرفته  .  کند 

است، ناگزير است، حکومت نظامی اعAم نشده را  
اش را از ترس به    برقرار کند و نيروھای مسلح 

 دی ماه  ۵ ترسد    ھا بکشاند، چرا که می   خيابان 
اما ھيچيک از اين  .  ای برای آغاز انقAب شود   جرقه 

اقدامات چاره ساز بحران سياسی کنونی و  
مبارزات برای  .  ورشکستگی نظم موجود نيست 

اگر جمھوری  .  سرنگونی رژيم ادامه خواھد يافت 
چی ھای رژيم منتظر امواج    اسAمی و تبليغات 

تر از قيام آبان ماه در    تر و راديکال   ای وسيع   مبارزه 
 دی ماه بودند، اطمينان داشته باشند که اين  ۵ 

مبارزات ھم به زودی فراخواھد رسيد و قطعا در  
. ای شکل مسلحانه آن را نيز خواھند ديد   مرحله 

. بنابراين قراری نيست که ھر روز قيامی برپا شود 
ايم به اشکال    مبارزات ھمانگونه که تا کنون ديده 

مختلف ادامه خواھد يافت تا روزی که به انقAب،  
 .قيام مسلحانه و سرنگونی رژيم بيانجامد 

وجود موقعيت انقAبی در ايران به اين معناست که  
شرايط عينی برای انقAب فراھم است و در ھر روز  



 ۵ ٨۵٣ شماره  ٩٨ دی ١۶    ۵

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 روز پرستار، روزی که از آن پرستاران نبود

نمکی، از ھر دری سخن گفتند، اm پرداختن و  
پاسخگويی به انبوه معضAت و مشکAتی که  

انبوه  .  پرستاران زحمتکش ايران با آن مواجه ھستند 
خواست ھا و معضAتی که جامعه پرستاری ايران  
طی چندين دھه با آن دست به گريبانند، مطالبات و  
مشکAتی که در تمامی سال ھای حاکميت جمھوری  

ھا داده نشده    اسAمی نه تنھا کمترين پاسخی به آن 
است، نه تنھا کمترين مرھمی بر زخم ھای بيشمار  
پرستاران گذاشته نشده است، بلکه سال از پی سال  
تمامی مطالبات بر حق شان به ھيچ گرفته شد و  
معضAت کاری شان نيز روز به روز بيشتر شده  

 .است 
خامنه ای به جای پاسخگويی و پرداختن به انبوه  
مشکAتی که اکنون جامعه پرستاری ايران با آن  
دست به گريبان است، حضور پرستاران را غنيمت  
شمرد و موضوع روضه خوانی خود را به مقابله با  
آمريکا و تنش ھای موجود ميان دولت ھای ايران و  
آمريکا اختصاص داد و با رجز خوانی ھميشگی اش  

 .بايد به آنان گفت که غلط می کنيد : اعAم کرد 
سعيد نمکی، وزير بھداشت و درمان جمھوری  
اسAمی نيز که اکنون مسئوليت مستقيم حل انبوه  
مشکAت کاری و پاسخگويی به مطالبات تل انبار  
شده جامعه پرستاری ايران بر دوش او قرار دارد،  
يکسره آب پاکی بر دست پرستاران زحمتکش  
ريخت و حل مشکAت آنان را با توجه به توان مالی  

 .دولت، عمA ناممکن و حتی غير منطقی خواند 
وزير بھداشت در مورد معوقات پرستاری و عدم  

"پاسخگويی به آن گفت  در سال ھای گذشته به  : 
شيوه ای از مطالبات دامن زديم که با بضاعت ھای  
اقتصادی کشور متناسب نبود و اين موضوع در  

 و بعد از اجرای طرح تحول سAمت با  ٩٢ سال  
 ." افزايش ھزينه ھای سازمان ھای بيمه گر آغاز شد 

اين وزير مزدور و ياوه گوی جمھوری اسAمی در  
شرايطی از بی بضاعتی اقتصادی کشور در  
پاسخگويی به معوقات پرستاران در سال ھای  
گذشته سخن گفته است، که جمھوری اسAمی دقيقا  

 به اين سو، بر اساس برخی اسناد  ٩٢ از ھمان سال  
 ميليارد  ۶ انتشاريافته بين المللی ھر ساله دست کم  

دmر فقط برای حفظ رژيم آدمکش بشار اسد در  
بماند، صرف ميلياردھا  .  سوريه ھزينه کرده است 

دmر ديگری که طی ھمين بازه زمانی از جيب  
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران چپاول شد و  
تماما برای پيشبرد سياست توسعه طلبانه و پان  
اسAميستی ھيات حاکمه ايران در کشورھای منطقه  

ده ھا ميليارد دmری که اگر بخشی از آن  .  ھزينه شد 
درآمدھای کAن که طی اين سال ھا برای جاه طلبی  
جمھوری اسAمی در عراق و لبنان و يمن و ديگر  
کشور ھای اسAمی و غير اسAمی به يغما رفت،  
برای پاسخگويی به مشکAت و مطالبات پرستاران  
زحمتکش ھزينه می شد، اکنون ديگر نيازی به ياوه  

 .سرايی وزير بھداشت جمھوری اسAمی نبود 
سعيد نمکی، در ادامه سخنانش به رغم ظاھر سازی  
و بيان اينکه در پرداخت معوقات، پرستاران در  

"  الويت ھستند، گفت  چنانچه شرايط اقتصادی  : 
، سال سخت  ٩٩ کشور با اين آھنگ پيش رود، سال  

تری خواھد بود و بنده نيز به عنوان مدير ارشد  
منطبق با  مجموعه، به گونه ای عمل خواھم کرد که  

 و مطمئنم که مردم چنانچه بی  جيب مملکت باشد 
تاکيد  " (.عدالتی مشاھده نکنند، صبوری خواھند کرد 

 )از ما است 
وزير بھداشت جمھوری اسAمی در شرايطی از  
پرستاران زحمتکش می خواھد که چشم بر انبوه  
معضAت انباشته شده خود ببندند و با صبوری فقر  
و مشکAت و سختی کار ناشی از سياست ھای غلط  
جمھوری اسAمی را تحمل کنند، که خود و تمامی  
عوامل ريز و درشت اين نظام فاسد و تبھکار، با  
دزدی، اختAس، رانت خواری و چپاول سرمايه  
ھای مملکت، در ناز و نعمت و رفاه کامل زندگی  
می کنند و در ھمان حال، پرستاران ايران از کمبود   
کادر پرستاری mزم رنج می برند و با حداقل حقوق  
مجبور به اضافه کاری اجباری در شيفت ھای شبانه  

 . روزی ھستند 
کمبود کادر پرستاری، حقوق ناچيز، خستگی ناشی  

  ١٨ از ساعات کاری طوmنی مدت که بعضا تا  
ساعت ھم می رسد، از جمله معضAتی ھستند که  
جامعه پرستاری و عموم توده ھای مردم ايران به  
لحاظ بھداشت و درمان لطمات بسيار جدی از آن  

با توجه به چنين حجمی از فشار  .  ديده و می بينند 
کاری که بر دوش پرستاران زحمتکش ايران است،  
در کمال حيرت، حقوق آنان اما در نازل ترين سطح  

طبق سخنان چندی پيش ھمين  .  جھانی قرار دارد 
حداقل حقوق  "معاون پرستاری وزير بھداشت،  

پرستاران در بيمارستان ھای خصوصی يک ميليون  
 ھزار تومان به عAوه دريافت مبلغ کارانه و  ۵٠٠ و  

  ٢ حداقل حقوق پرستاران بيمارستان ھای دولتی  
 ھزار تومان به ھمراه کارانه و  ۴٠٠ ميليون و  

و حداقل دريافتی کارانه در  .  اضافه کاری است 
پيش از اين  ".   ھزار تومان است ٨٠٠ بخش دولتی  

ايرج حريرچی، معاون کل وزارت بھداشت و  
: درمان نيز در باره حقوق پرستاران گفته بود 

 ساعت اضافه کاری  ٨٠ متوسط درآمد پرستاران با  "
اين  ."   ھزار تومان است ٣٠٠  ميليون و  ٣ و کارانه،  

در حالی است که تفاوت و اختAف درآمد يک  
 برابر  ٢٠ پرستار نسبت به يک پزشک متخصص  

 . است 
در کنار حقوق ناچيز، تحمل سختی کار و انجام  
اضافه کاری ھای اجباری، کمبود فاحش کادر  
پرستاری در سيستم بھداشت و درمان کشور از  
جمله اساسی ترين معضل پرستاران طی سال ھای  

معضلی که مقامات وزارت بھداشت و  .  متمادی است 
درمان ھر ساله وعده رفع آن را با طرح استخدام  
ھای جديد داده و می دھند، اما ھر بار به بھانه ھای  
مختلف از جمله عدم تخصيص بودجه mزم کمترين  
اقدام درخوری برای حل اين معضل اساسی انجام  

 . نداده اند 
معاون پرستاری وزارت بھداشت جمھوری اسAمی  

:  در گفت و گو با ايرنا اعAم کرد ٩٧ در آبان ماه  
 ھزار پرستار در بيمارستان ھا و مراکز  ١۵٠ "

درمانی مشغول خدمت ھستند، اما با توجه به  
 ھزار پرستار  ١۵٠  تا  ١٢٠ استانداردھا به حدود  

 ."ديگر در اين مراکز نياز داريم 
از جمله وعده ھايی که برای رفع معضل کمبود  
فاحش کادر پرستاری توسط مقامات وزارت  
بھداشت از طرف معاون پرستاری اين وزارتخانه  

 ھزار پرستار در  ٩  داده شد، استخدام  ٩٧ در سال  
ادعايی که به گفته ھمين معاون  .  ھر سال بوده است 

 ادامه پيدا کند ديگر  ١۴٠۴ تا سال  "پرستاری اگر  
مشکلی از بابت کمبود کادر پرستاری و خطاھای  
". مربوط در سيستم سAمت کشور نخواھيم داشت 

 ھزار  ٩  سال و به ازای استخدام  ٧ اينکه در عرض  
پرستار در سال  چگونه می توان معضل کمبود  

 ھزار  پرستار را در سيستم بھداشت و  ١۵٠  تا  ١٢٠ 
درمان کشور حل کرد، از جمله معجزاتی است که  
فقط از عھده ياوه گويانی ھمچون معاون پرستاری  
وزارت بھداشت و درمان جمھوری اسAمی بر می  

آنھم در شرايطی که خود ھمين معاون وزير،  .  آيد 
چند ماه جلوتر از اين ادعای دروغين خود، در  

ھر  : "مصاحبه ديگری با خبرگزاری ايرنا گفته بود 
 ھزار پرستار بازنشسته می شوند،  ۶ ساله  حدود  

 ". بدون اينکه نيرويی جايگزين آنان شود 
در واقع معضل کمبود پرستار در ايران در مقايسه  
با استانداردھای متعارف جھانی آنچنان فاحش و  
غير قابل انکار است که ھرگز با طرح اينگونه  
ادعاھای سخيف و دروغين مقامات وزارت بھداشت  

 . و درمان قابل رفع و رجوع نيست 
طبق آمارھای منتشره در اغلب کشورھای جھان، به  

 کادر پرستاری  ١٠  تا  ۵ ازای ھر ھزار نفر جمعيت،  
در ايران اما اين رقم به ميزان  .  مشغول به کار ھستند 

 نفر است و در بعضی از شھرھا به کمتر از  ١  /۶ 
در کشورھای اروپايی به  .  يک نفر ھم رسيده است 

 پرستار و متوسط  ١٠ ازای ھر ھزار نفر جمعيت  
حتی در  .   پرستار است ۶  تا  ٣ جھانی آن نيز   

کشورھايی ھمچون ارمنستان و گرجستان به ازای  
.  کادر پرستاری وجود دارد ۶ ھر ھزار نفر جمعيت  

حال اين وضعيت را مقايسه کنيد با ايران که اکنون  
 بيمار  ١٠  تا  ٨ در برخی از بيمارستان ھای آن حدود  

به يک پرستار سپرده می شود و بعضا در برخی از  
.  بيمار ھم رسيده است ١۵ شھرستان ھا اين رقم به  

روشن است که تحت چنين شرايط طاقت فرسايی که  
پرستاران زحمتکش ايران در آن قرار دارند و با  
فشار کاری خرد کننده ای که بر آنان وارد می شود،  
طبيعی است که مراقبت ھای mزم و مطلوبی ھم از  

 . بيمار نمی تواند وجود داشته باشد 
حال با گذشت يک سال از دادن وعده ھای پوشالی  
معاون پرستاری وزارت بھداشت و در شرايطی که  
کمبود کادر پرستاری در ايران بيداد می کند، سعيد  
نمکی، مسئول ارشد اين وزارتخانه با بيان اينکه  

،   شرايط سخت تری برای نظام خواھد بود ٩٩ سال  
زير آب ھمان وعده ھای دروغين و کذايی استخدام  

 ھزار پرستار در سال را ھم زده و اعAم کرده  ٩ 
به گونه ای عمل خواھم کرد که  "است سال بعد  

از آنجاييکه جيب  ".  منطبق با جيب مملکت باشد 
دولت کامA خالی است و درآمدھای بودجه  

 نيز آشکارا بر روی يخ نوشته  ٩٩ اختصاصی سال  
شده اند، اين جمله وزير بھداشت و درمان، معنايی  

ندارد که سال آينده و سال ھای بعد از آن    جز اين 
کمبود کادر پرستاری باز ھم افزايش ببيشتر يافته و  
پيامد آن شرايط  کاری برای پرستاران به مراتب  
سخت تر و نابسامانی برای بيماران شديدتر خواھد  

 . شد 
حال در چنين وضعيتی سخت برای پرستاران که به  

 ماه معوقه، به کار  ١٨ با  "گفته سعيد نمکی دست کم  
، اين جناب وزير با بی شرمی  "خود ادامه داده اند 

تمام از پرستاران خواسته است تا ھمچنان  
پرستارانی که تا کنون به کرات و  .  کنند "  صبوری "
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روز پرستار، روزی که از آن 
 پرستاران نبود

گزارشی از برگزاری اکسيون و 
 شب ھمبستگی در استکھلم

 ديماه ۵ دسامبر برابر با ٢۶ روز ١۵در ساعت 
 ھمگام با خواست خانواده جانباختگان قيام ٩٨

برای بزرگداشت ياد اين جانباختگان و  آبان ماه 
 جريان نيروھای ۶ادامه راه آنھا در پی فراخوان 

چپ و کمونيست و نيروھای چپ و مستقل و 
شورای مبارزات آزاديخوانه مردم ايران

 Medborgarplatsen در ميدان)  استکھلم(
دراين آکسيون .  اکسيون شکوھمندی برگزار شد

شعار ھای کوبنده ای عليه رژيم و در دفاع 
شرکت .  کش سر داده شد  ازمطالبات مردم زحمت

کنندگان در آکسيون با شعار مرگ بر جمھوری 
اسAمی ضمن دفاع از مبارزات مردم زحمتکش 

شدگان قيام  ايران، کارگران زندانی و بازداشت
آبان ماه ، روز جانباختگان قيام آبان را گرامی 

اجتماع کنندگان خواستار آزادی بی قيد .  داشتند
وشرط قيام کنندگان و کارگران زندانی شدند و 
بعد از اين اجتماع شکوھمند، به راھپيمائی در 

سپس برای بزرگداشت .  ادامه دادند  سطح شھر 
 ۶با قيام کنندگان آبانماه ايران،  شب ھمبستگی 

جريان برگزار کننده شامل حزب کمونيست 
حکمتيست، حزب کمونيست -کارگری ايران

ايران، سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، سازمان 
، ھسته اقليت و شورای مبارزات )اقليت(فدائيان 

آزاديخواھانه مردم ايران، شب ھمبستگی با 
خانواده جانباختگان در کافه مارکس بر گزار 

در اين ارتباط رفيق عباس سماکار سخنرانی . شد 
ھمچنين يک سخنرانی از طرف يکی از .  کرد

زنان عراقی در باره قيام مردم عراق و لبنان 
با يکی از قيام کنندگان  انجام گرفت ھمچنين 

مردم عراق که با ھماھنگی قبلی تماس اسکايپی 
گرفته شده بود در باره کم و کيف قيام مردم 

 .عراق انجام گرفت
 

 سوئد -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 ٩٨ برابر با پنجم ديماه ٢٠١٩ دسامبر ٢۶

 
 دی جلوی کنسولگری ۵تظاھرات 

رژيم جمھوری اس@می در 
  ھامبورگ

 
در حمايت از فراخوان اعتراضی مادران 
جانفشاندگان قيام آبانماه امسال، برای بزرگداشت 
 ۵تمامی زندانيان سياسی و جانفشاندگان، روز 

 دسامبراز طرف فعالين ٢۶ديماه مصادف با 
در ھامبورگ، تشکيAت )  اقليت(سازمان فدائيان 

خارج از کشورحزب کمونيست ايران حوزه 
ھامبورگ و شورای فعالين سوسياليست و 

ھامبورگ يک آکسيون اعتراضی  آزاديخواه

جلوی کنسولگری جمھوری اسAمی ايران به 
تعداد شرکت .  مدت يک ساعت و نيم برگزار شد

 نفر بود که ٧٠ تا ۶٠کننده در اين اکسيون بين 
در آن نيروھای آلمانی از جمله ھواداران ارتش 
 –سرخ آلمان و ھمچنين حزب مارکسيست 

. نيز شرکت داشتند)  ام ال پ د(لنينيست آلمان 
شعارھا به آلمانی و فارسی سرداده شد و اطAعيه 

 ھا نيز به دو زبان قرائت گرديد
. 

 )ھامبورگ(اقليت  -فعالين سازمان فدائيان

تشديد  .  ھای مردم ايران نيز کامA  روشن است 
مبارزه برای سرنگونی و به زير کشيدن اين دشمن  
غدار که با نام جمھوری اسAمی بر مردم ايران  

پوشيده نيست که تحقق اين امر،   .  حکومت می کند 
فقط و فقط با شکل گيری يک انقAب راستين  
اجتماعی، روی آوری به اعتصابات عمومی سياسی  
و در نھايت سازماندھی يک قيام مسلحانه توده ای  
برای سرنگونی کل طبقه حاکم و نظام سياسی  

 . پاسدار آن ممکن و متصور است 
 
 
 

به شکل ھای گوناگون خواستار تحقق مطالبات خود  
و تغيير وضعيت در نظام عقب مانده و فرسوده  

يک نمونه اش  .  بھداشت و درمان کشور بود ه اند 
.  بود ٩٧  ھزار پرستار در تيرماه  ١٧ نامه سرگشاده  

پرستارانی که طی يک نامه سرگشاده خواستار  
. اجرای مھم ترين مطالبات معوقه خود شدند 
مطالباتی ھمچون اجرای قانون تعرفه گذاری،  
خدمات پرستاری، حذف قاصدک و جدا شدن اضافه  
کاری و کارانه از حقوق، تعيين تکليف تبديل  
وضعيت ھمکاران قراردادی، پيمانی، شرکتی، به  

جھت کم  ...  کارگيری نيروھای اداری مانند منشی و 
کردن شدت بار کاری پرستاران، اجرای صحيح  
قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زيان آور، ايجاد  
تسھيAت مناسب جھت ارتقای ھمکاران بھياری به  
پرستاری، مامايی، اتاق عمل، حذف اضافه کاری  
اجباری در بخش ھای دولتی و کنترل و نظارت بر  
بخش ھای خصوصی جھت کنترل سقف اضافه  
کاری، اجرای صحيح قانون ارتقای بھره وری در  
دانشگاه ھای کشور، برخورداری پرستاران بخش  

 ميليون  ۵ خصوصی ازامنيت شغلی مناسب و تامين  
تومان به عنوان کف حقوق يک پرستار برای يک  
شيفت موظف، که تاکنون ھيچ پاسخ روشنی به انبوه  
مطالبات بر حق و متراکم شده و اعتراضات آنان  

آخرين نمونه اعتراضات نيز،  .  داده نشده است 
اجتماع پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشھد در  

پرستارانی که طبق  .   بود ٩٨  دی ماه  ١١ روز  
گزارش خبرگزاری ايلنا، در اعتراض به عدم  
دستيابی به مطالبات صنفی خود  در مقابل  

 . استانداری خراسان تجمع کردند 
اينکه چرا جمھوری اسAمی در تمامی اين سال ھا  
به مطالبات بر حق پرستاران بی توجه بوده است،  

دليل اساسی اين امر را در وھله  .  کامA روشن است 
اول بايد در ماھيت طبقاتی، استبدادی و ضد مردمی  

ھمان گونه  .  اين نظام دزد، فاسد و غارتگر دانست 
که تا کنون به انبوه مطالبات کارگران و زحمتکشان  

ھمانگونه که کمترين پاسخی به  .  بی توجه بوده است 
ھمانگونه که  .  خواست ھای معلمان نداده است 

تاکنون با وعده ھای پوشالی بازنشستگان را سر  
بی تشکلی و نداشتن ابزار موثر مبارزه  .  دوانده است 

برای تحقق مطالبات پرستاران، دليل ديگری در  
ناپيگيری مبارزاتی آنان برای تحقق مطالبات شان  

تجربه تاکنونی نشان داده است، جمھوری  .  بوده است 
اسAمی رژيمی نيست که با مذاکره و نامه نگاری،  
. تن به مطالبات توده ھای زحمتکش ايران بدھد 
برای تحقق خواست ھا، بايد راه و روش ھای  

کافی است پرستاران فقط در  .  موثرتری را بر گزيد 
تھران به حربه اعتصاب روی آورند، آنوقت خواھيم  
ديد که مسئوmن رژيم چگونه و با چه سراسيمگی  
ناگزير می شوند به مطالبات شان گوش بسپارند و  

 . mاقل بخشی از خواست ھايشان را عملی کنند 
اکنون در شرايطی که توده ھای زحمتکش مردم  
ايران با قيام آبان ماه، سلحشورانه خيز برداشته اند تا  
تکليف نھايی خود را با طبقه حاکم و نظام سياسی  
پاسدار آن يکسره کنند، mزم است پرستاران  
زحمتکش کشور نيز با اقداماتی موثر،از جمله روی  
آوری به اعتصاب برای تحقق خواست ھا و  

تجربه تاکنونی نشان داده  .  مطالبات خود بر خيزند 

است ھيات حاکمه ايران گوشی برای شنيدن خواست  
اين رژيم  .  و مطالبات توده ھای مردم ايران ندارد 

 سال گذشته نه تنھا گامی در مسير آسايش،   ۴٠ طی  
رفاه و شادمانی توده ھای مردم ايران بر نداشته  
است، بلکه بر عکس با نگاھی به غايت خصمانه  
کارگران و توده ھای زحمتکش مردم ايران را  
درفقر نگھداشته و بی رحمانه آنان را کشتار می  

با توجه به دشمنی عميق ھيات حاکمه ايران با  .  کند 
کارگران و توده ھای زحمتکش، تکليف برای توده  

 گزارش از برگزاری آکسيون ھای اعتراضی در استکھلم و ھامبورگ
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و تنی چند از اعضای عاليمقام سپاه و وابسته به آن،  
بحران موجود رژيم جمھوری اسAمی را در سطح  
روابط بين المللی به ويژه با آمريکا وارد مرحله ای  

خامنه ای و  .  پرتنش تر از پيش کرده است 
می  "  انتقام سختی "بلندگوھای تبليغاتی رژيم دم از  

زنند و تAش دارند تا قاسم سليمانی جنايتکار را به  
عنوان چھره ای ملی که قربانی تروريسم دولت  

 . آمريکا شده، معرفی نمايند 
اگرچه پيش گويی اين که چه حوادثی دقيقا رخ  
خواھد داد، امکان پذير نيست، اما نبايستی اين امر  
موجب شود، نيروھای انقAبی به دنباله روی از  
حوادث درغلتند و از انجام  وظيفه ی تاريخی خود  
در راستای تحليل شرايط موجود در خدمت اعتAی  

از اين روی بايستی  .  مبارزه ی طبقاتی بازمانند 
نگاھی تيزبينانه به پشت پرده ی تبليغات و  
سناريوھايی که ھر دو طرف، يعنی رژيم جمھوری  
اسAمی و دولت ترامپ ترسيم می کنند و به خورد  

 . اذھان عمومی می دھند، انداخت 
در اين که منافع رژيم جمھوری اسAمی و دولت  
آمريکا با خود تنش ھايی حمل می کند، جای بحثی  

اما سوال اساسی اين است که آيا دولت  .  نيست 
آمريکا خواھان سرنگونی رژيم جمھوری اسAمی  

جمھوری  "  تغيير رفتار "است، يا تنھا خواھان  
اسAمی و فشار آوردن به او در پای ميز مذاکرات  

اگر قرار بود، اقدامات تروريستی جمھوری  .  است 
اسAمی در منطقه و عليه آمريکايی ھا و تظاھرات  
عليه سفارت ھا، دليلی برای چنين اقدام تAفی جويانه  
ای از سوی آمريکا باشد، تا به حال می توانست به  
بھانه ھايی بسيار بزرگتر و جدی تر چنين اقداماتی  
. حتی جنگی عليه جمھوری اسAمی روی داده باشد 
اشغال سفارت آمريکا در ايران، حمايت نظامی و  
مالی  جمھوری اسAمی ايران از حزب هللا و  
نيروھای ارتجاعی در منطقه، اقدامات تروريستی  
گوناگون دولت ايران حتی در کشورھای اروپايی و  
شاخ و شانه کشی ھای جمھوری اسAمی در تمام  
طول حيات خود، دmيل کافی برای اقداماتی حتی  

 . شديدتر از اين از سوی دولت آمريکا بود 
پاسخ به اين سوال اساسی که چرا در شرايط کنونی،  
چنين اقدامی از سوی دولت آمريکا صورت گرفت،  
ما را به تحليلی واقعی از شرايط موجود نزديک می  

اما پيش از پاسخ به اين سوال بايستی چند نکته  .  کند 
پيش از ھر چيز اين  .  ی مھم را درنظر داشته باشيم 

اقدام عليه نظام جمھوری اسAمی نبوده، و حتی در  
حتی پس از  .  خاک ايران ھم صورت نگرفته است 

کشته شدن سليمانی، ترامپ بار ديگر تاکيد می کند  
که خواھان جنگ با ايران نيست و می گويد، ايران  
ھرگز جنگی را نبرده است، اما ھيچ مذاکره ای را  

حتی خامنه ای ھم از يک جنگ  .  ھم نباخته است 
صحبت نمی کند، بلکه از بی جواب نگذاشتن و  
انتقام گرفتن حرف می زند، که ممکن است معنای  
آن، در صورتی جرات آن را بکند، حداقل برای اين  
که دھان يک عده از از اصولگرايان بسته شود، چند  
عمليات ايذايی باشد، آن ھم در خارج از مرزھای  

 . کشور 

پس اين عمليات ھيچ تھديد جدی برای جمھوری  
اسAمی محسوب نمی شود، بلکه قدرت مانور او را  

اين يکی از  .  در منطقه عمA محدود خواھد کرد 
نکات مورد اختAف با آمريکا بود، که ايران ھميشه  
سعی داشت از آن به عنوان برگ برنده ای استفاده  

 . کند 
اما چه کسی از اين ماجرا سود می برد؟ در اينجا  
وارد اين جزئيات نمی شويم که اتفاقا ترامپ می  
تواند به خوبی از اين قدرت نمايی  به نفع خود در  
انتخابات سود برد و جايگاه خود را در منطقه و  

سوالی که بيش  .  جھان به عنوان ابرقدرت تثبيت کند 
از ھر چيز برای ما مطرح است، اين است که با  
توجه بن بست اقتصادی رژيم، بحران سياسی  
حاکميت و به ويژه با آغاز دوران انقAبی و برپايی  

در آبان ماه، آيا اين  "  کار، نان، آزادی "قيام  
نيست که بر رژيم  !"  نعمتی الھی "با ز  !"  جنگ "

 نازل شده است؟  
آيا کشته شدن قاسم سليمانی که خود يک پای بحران  
سياسی در درون حاکميت و نماينده ی نظامی و  
سياسی اصولگرايان و سپاه پاسداران بود، در عمل  
موجب تضعيف اين جناح که بزرگترين مخالف  
مذاکرات با آمريکا ھستند، نخواھد شد؟ آيا داعيه ی  
جنگ با آمريکا و در عمل اعAم شرايط جنگی،  
صفوف مختلف حاکميت، منسجم تر نخواھد شد؟ آيا  
اين عاملی برای گسترش سرکوب و خفه کردن ھر  
صدای معترضی، چه رسد به يک قيام خانمانسوز  
برای رژيم، نخواھد بود؟ بی ترديد، رژيم که خود  
را بر پرتگاه سقوط می بيند، مذاکره، حتی با دست  
خالی را که در واقع دستاورد چندانی ھم، به غير از  
حفظ حاکميت جمھوری اسAمی نخواھد داشت،  

بنابراين، جمھوری اسAمی در  .  ترجيح می دھد 
کليت خود، اگرچه با قدری تغيير رفتار خوشايند  

اين ھمان منافع  .  دولت آمريکا، می تواند باقی بماند 
مشترکی است که دولت آمريکا و جمھوری اسAمی  
دارند، يعنی حفظ رژيم استبدادی حافظ نظام سرمايه  

در غير اين صورت، اعتAی انقAبی و بروز  .  داری 
يک انقAب در ايران، با توجه به سطح  مطالبات  
قيام، بيش از ھر بديل ديگری، حکومت شورايی  

در  .  کارگران و زحمتکشان را مطرح می کند 
صورتی که اين تحول در ايران صورت گيرد،  
ديگر قيام ھای مردمی جاری در منطقه نيز به شدت  
تاثير پذير خواھند بود، و منافع امپرياليست ھا به  

 . طور جدی در خطر خواھد بود 
از ھمين روی است، که اعتAی مبارزات کارگران  
و زحمتکشان، اعتصاب عمومی و تداوم قيام، در  
مرحله ی کنونی، امری ضروری و سرنوشت ساز  

در صورتی که رژيم بتواند به بھانه ی  .  شده است 
اين قيام را سرکوب کند، آينده ای در انتظار  "  جنگ "

کارگران و زحمتکشان نخواھد بود، جز به تعويق  
افتادن ھر چه طوmنی تر زمان رھايی از ستم  
طبقاتی و ادامه ی اسارت و بردگی مدرن در چنگال  

 . نظام سرمايه داری حاکم 
 ) افسانه پويش (

 

آن اين احتمال وجود دارد که انقAب فرا برسد و  
ھا    نظير آخرين ماه ھای سقوط رژيم سلطنتی که توده 

در ابعادی ميليونی به پا خاستند و دست به ابتکارات  
بزرگ تاريخی زدند يا آنگونه که لنين می گويد به  

ھای تاريخ سازی روی آوردند و انقAب سال    روش 
بنابراين  .   را آفريدند، کار رژيم را يکسره کنند ۵٧ 

از آنجائی که در اين شرايط ھمواره احتمال وقوع  
انقAب وجود دارد، بايد از ھم اکنون به پيشواز آن  

برای برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و  .  رفت 
بايد با تشکيل  .  سياسی و قيام مسلحانه تدارک ديد 

ھای اعتصاب به برپائی اعتصابات توده ای    کميته 
بايد سAح گردآورد و برای فرارسيدن  .   ياری رساند 

 .لحظه قيام مسلحانه آمادگی نظامی داشت 
در عين حال اين را نيز نبايد فراموش کرد که ھر  
. موقعيت انقAبی الزاما به انقAب منجر نخواھد شد 
برای اين که يک موقعيت انقAبی به انقAب  

تر    دقيق .  بيانجامد، بايد شرايط ذھنی آن نيز آماده شود 
آوری به انقAب و    اين که طبقه انقAبی آمادگی روی 
اگر اين آمادگی  .  سرنگونی طبقه حاکم را داشته باشد 

. طبقه انقAبی وجود نداشته باشد، انقAبی رخ نخواھد 
ای تنھا سير    در آن صورت به قول لنين چنين جامعه 
جامعه ايران  .   قھقرائی و زوال را طی خواھد کرد 

امروز به شدت نيازمند ابتکار عمل طبقه کارگر به  
عنوان تنھا طبقه انقAبی است که تاريخ رسالت  
. دگرگونی را فقط برعھده اين طبقه قرار داده است 
البته در غياب رھبری طبقه کارگر بر جنبش،  

تواند يک انقAب رخ دھد، اما چنانچه يک چنين    می 
انقAبی نيز رخ خواھد، اين انقAب به پيروزی  

ای سنگين بر دوش    بنابراين وظيفه .  نخواھد رسيد 
پيشروان جنبش کارگری قرار دارد و بايد بر تAش  
خود برای روی آوری طبقه کارگر به انقAب از  
طريق برپائی فوری اعتصابات اقتصادی و سياسی  

 .عمومی و سراسری بيفزايند 
سازمان ما گرچه ھمواره بنا به تجربه جھانی  

 بر  ۵٧ مبارزات کارگران و تجربه انقAب سال  
    اشکال مبارزاتی مختص طبقه کارگر تاکيد کرده 
است، اما اين را نيز نبايد فراموش کرد که  

ھای رژيم استبدادی و سرکوبگرحاکم    تاکتيک 
ھا تاثير    تواند بر شکل مبارزات توده ھا و تاکتيک   می 

بگذارد و منجر به تغيير اشکال مبارزه و تاکتيک  
کشتار وحشيانه مردم ايران توسط رژيم در  .  گردد 

قيام آبان ماه، خواھی نخواھی اين درس را به مردم  
ايران داد که برای مقابله با رژيمی که تمام  

گيرد،    ايزارھای جنگی خود را عليه مردم به کار می 
ھائی از مبارزه متوسل شوند که قادر به    بايد به روش 

گری نيروھای نظامی و سرکوب    مقابله با وحشی 
توان گفت اين    البته از ھم اکنون نمی .  رژيم باشد 

توان بر احتمال روی    اما می .  ھا چه ھستند   روش 
در اين  .  آوری به اشکال مسلحانه مبارزه تاکيد کرد 

شکل از مبارزه چنانچه اشکال اصلی و موثر  
الشعاع قرار دھد، اين خطر    مبارزه کارگری را تحت 

وجود دارد که طبقه کارگر نتواند نقش رھبری کننده  
و تاثيرگذار خود را ايفا کند و فارغ از ھرگونه  
تحولی که پيامد آن باشد، چيزی به نام انقAب وجود  

آن اشکالی از مبارزه که تضمينی بر  .  نخواھد داشت 
ھژمونی طبقه کارگر بر جنبش و پيروزی انقAب  

ھای مردم ايران    نباشد، جز شکست چيزی عايد توده 

 ھا و اعت@ی مبارزات،  برانگيختگی توده "       نعمت الھی؟: "کشته شدن قاسم سليمانی
 جبر برخاسته از بحران

  ژرف سياسی است

بنابراين سازمان ما ھمچنان تاکيد دارد  .  نخواھد کرد 
که تنھا اشکال مبارزه مختص طبقه کارگر،  
اعتصابات عمومی و سرتاسری اقتصادی و سياسی  

تنھا يارای مقابله    ای ھستند که نه   و قيام مسلحانه توده 

با قدرت نظامی رژيم و سرنگونی آن را دارند، بلکه  
تضمينی بر رھبری طبقه کارگر بر جنبش و  

 .اند   پيروزی انقAب 
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در مراسم ساmنه دوتن از کشته شدگان قتل ھای 
سياسی زنجيره ای محمد مختاری و 
محمدجعفرپوينده و ھمچنين شرکت درمراسم 

داشت احمد شاملو، به عنوان مستندات و   گرامی
 .مصاديق اتھام عنوان شده است

ی پرونده سازی عليه کانون و اعضای آن،   پروژه
ست درمقياس تمام   تری  بخشی ازپروژه بزرگ

جامعه به قصد مرعوب ساختن  فعاmن سياسی و 
. فرھنگی و فعاmن تمام جنبش ھای اجتماعی
پرونده سازی عليه اعضای کانون و دادگاه و 
محاکمه و زندان آن ھا نيز برای ترساندن اعضاء 
و بازداشتن آن ھا ازھرگونه فعاليت 

خواھانه در دفاع از آزادی ھای سياسی،   ازادی
. ست  مقابله با سانسور و فعاليت متشکل فرھنگی

چه که به عنوان مصاديق جرم عليه اعضای   آن
کانون عنوان شده نيز درواقع چيز ديگری جز 
دفاع از آزادی بيان و انديشه بی ھيچ حصر و 
. استثنا نيست که ازاھداف اصلی کانون است

ست که نداند اين سه عضو   تر کسی  امروز کم
کانون تنھا به دليل مبارزه با سانسور و دفاع از 

 .آزادی ھای سياسی محاکمه و محکوم شده اند
اعمال فشار و تھديد و بازداشت و حبس 
نويسندگان و اعضای کانون به سه عضو ياد شده 

در ھفته اول دی، دوعضو .  خAصه نمی شود
. اند  ندديگر کانون نيز بازداشت و زندانی شده

شنبه يک دی، مأموران سرکوب و امنيتی رژيم 
پس ازھجوم به منزل آرش گنجی مترجم و منشی 
کانون و تفتيش محل و ضبط برخی لوازم و 
مدارک، اورا بازداشت و درزندان مورد 

پنجم دی .  بازجوئی و تھديد و ارعاب قراردادند
درجريان مراسم بزرگداشت نويد بھبودی 

گان قيام آبان در يکی از روستاھای   ازجانباخته
گيAن، احمد زاھدی لنگرودی روزنامه نگار، 

 .نويسنده و عضو کانون بازداشت و زندانی شد
استبداد و ارتجاع  حاکم که ازھرگونه فعاليت 

ويژه درعرصه فرھنگی به   گرانه و متشکل به  آگاه
شدت وحشت داشته است، ازھمان نخستين 

ھا و   روزھای حاکميت خود نه فقط عليه سازمان
احزاب سياسی چپ کمونيست، بلکه عليه عموم 

خواھان و روشنفکران انقAبی به   آزادی
نيازی .  قھروسرکوب و کشتار متوسل شده است

به تأکيد نيست که تشديد سرکوب و زندان و 
اعمال قھر و خشونت به اعضای کانون محدود 

درمراسم ھای بزرگداشت .  نبوده است
 دی درشھرھا و ۵جانباختگان قيام ابان که روز 

استان ھای مختلف ازجمله درگورستان بھشت 
سکينه کرج، درشھريار، تھران، قزوين و ده ھا 
شھر ديگر برگزارشد، صد ھاتن بازداشت و يا 
مورد ضرب وجرح نيروھای انتظامی و امنيتی 

بازداشت ھا و دستگيری ھا .  رژيم قرار گرفتند
ی پس ازقيام پيوسته ادامه   درتمام طول دوھفته

جعفر ابراھيمی دبيرآموزش و .  يافته است

پرورش، عضو کانون صنفی معلمان تھران و 
بازرس شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی 

 دربھشت ٩٨ دی ۵فرھنگيان ايران نيز روز 
طی دوھفته اخيرتعداد .  سکينه کرج بازداشت شد

زيادی از شرکت کنندگان درقيام ابان بازداشت و 
 ٣۶ھشتم دی شعبه .  تعداد ديگری مفقود شده اند
 سال زندان، دوسال ۵دادگاه تجديد نظر، حکم 

ممنوعيت از شبکه ھای اجتماعی و گوشی 
ھوشمند حسن سعيدی عضو فعال سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و 

جلسه رسيدگی به شکايت .  حومه را تأييد کرد
وزير اطAعات از اسماعيل بخشی کارگر مبارز 

 ١٠٢ درشعبه ٩٨ماه  ھفت تپه، روز سوم دی
 شھرستان دزفول ٢دادگاه ھای کيفری 

نھم دی سه فعال کارگری بازداشت و .  برگزارشد
دھم دی سپيده قليان طی .  دراوين زندانی شدند

 دادگاه دزفول ١٠٧ابAغيه ای به شعبه 
.  دی محاکمه شود١۶احضارشد که قرار است 

 و درجريان ٩٨ندا ناجی که يازده ارديبھشت 
تجمع مسالمت آميز روزجھانی کارگر بازداشت 

بيدادگاه رژيم که ندا .  شد، کماکان در زندان است
 سال و نيم حبس محکوم نموده، ۵ناجی را به 

درخواست وکيل وی برای صدور قرار وثيقه و 
برای ليA .  آزادی موقت وی را نپذيرفته است

حسين زاده دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه 
 بازداشت و ٩۶ماه   تھران که درجريان وقايع دی

 سال حبس تعزيری محکوم شده و اين حکم ۶به 
دردادگاه تجديد نظر نيز تأييد شد، ھم اکنون 
پرونده جديدی تشکيل داده اند که دادگاه بدوی اين 

زھرا .   دی برگزار شود١۴پرونده قرار بود 
 دی ١۴اسدپور فعال حقوق زنان روز شنبه 

توسط نيرھای وزارت اطAعات در محل کار 
خود در رشت بازداشت و منزل وی مورد تفتيش 

آنيشا اسداللھی از بازداشت شدگان .  واقع شد
روزحھانی کارگر نيز ھمين روز به شعبه اجرای 
احکام زندان اوين احضار و در آن جا بازداشت 

ده ھا تن از فعاmن .  و به زندان اوين منتقل شد
جنبش دانشجوئی، معلمان، زنان و فعاmن ساير 

مقاومت .  اند  عرصه ھای اجتماعی در زندان
دربرابر اين فشارھا و مبارزه  عليه ارتجاع حاکم 

 .در شکل گسترده ای ادامه دارد
بازداشت و تھديد و حکم زندان اعضای کانون 
نويسندگان ايران نيز جزئی از ھمين پروسه 
سرکوب عمومی و گسترده است و تا آن جا که به 
نويسندگان مستقل و کانون نويسندگان ايران  

اش برمی گردد، رژيم    سال فعاليت۵٠درطول 
مستبد و تاريک انديش حاکم، به ھمه و ھرگونه 
سرکوب و فشار و توطئه و کشتاری عليه آن ھا 

چنان که کانون نيز خود به .   دست زده است
اين فشارھا و زندان "  درستی اعAم نموده است

ست که کانون نويسندگان ايران درعمر   ھا بھائی
پنجاه ساله خود وبرای مبارزه باسانسور و دفاع 

 ".ازآزادی بيان بارھا پرداخته است
تاريک انديشان حاکم که ھمواره براين خيال بوده 
اند باتشديد فشار و سرکوب و پرونده سازی 

پاشانند   قادرند کانون نويسندگان ايران را ازھم به
و يا مانع فعاليت آن گردند، ھربار به توطئه 
جديدی عليه آن دست زده اند اما نتوانسته اند اين 

پاسداران نظم استثماری و .  چراغ را خاموش کنند
ارتجاعی حاکم درھراس از اينکه درشرايط 
سرکوب و خفقان و ممنوعيت فعاليت احزاب و 
سازمان ھای سياسی چپ و کمونيست و درغياب 
حضور فعال و گسترده آن ھا، دربحران ھا و 
تAطمات سياسی جامعه که روندی تعميق يابنده 

گرانه آن   داشته، اين کانون  و فعاليت ھای آگاه
بتواند درتداوم و تعميق مبارزات توده ای و 
پيشرفت جنبش ھای اجتماعی نقش تقويت کننده 
ای ايفا کند، عAوه بر سرکوب مداوم و پيوسته 
کانون، اما درچنين مقاطعی سرکوب را شدت 
بخشيده و منحنی سرکوب و انواع فشار و پرونده 
سازی عليه کانون و اعضای آن درچنين بازه 

 . ھائی سير صعودی داشته است
تر   پاسداران و مروجان کھنه پرستی و تاريکی کم

 که ٩۶ماه   از شش ماه بعد از خيزش توده ای دی
يک دوران انقAبی را رقم زد ، روز جمعه 

 به قصد جان کانون، به محل ٩٧چھارم خرداد 
برگزاری مراسم پنجاه سالگی کانون وحشيانه 

سه .  يورش برده و اموال ان را به تاراج بردند
 دوره ٣٠ ، ٩٧ خرداد ٢٧ھفته بعد از آن نيز در 

پنجاه سال کانون "  مجموعه چھارجلدی کتاب
که به ھمين مناسبت و درطی "  نويسندگان ايران

يک سال پژوھش و گردآوری مداوم و تAش 
خستگی ناپذير اعضای کانون  تھيه و چاپ شده 

 .جا توقيف کردند بود ھمه را يک
احضارھا، بازداشت ھا و بازجوئی ھا و 
تھديدھای مکرر کانون و اعضای آن ازجمله 

 ماه زندان برای سه تن ۶ سال و ١۵صدور حکم 
از اعضای کانون نيزدرست درھمين دوران و 
بربستر بحران عميق سياسی و شرايط متحول و 

ست که صدھاھزار تن از مردم   متAطمی
کش و تھيدست را عليه تمام نظم موجود به   زحمت

قيام چند روزه و سراسری آبان .  خيابان کشاند 
 تمام ستون ھای نظم حاکم را به لرزه انداخت ٩٨

و ترس و وحشت مرگ را به جان رژيم و سران 
ارتجاع حاکم براين خيال بوده است .  آن انداخت

گرانه و يک رشته   که با تشديد اقدامات سرکوب

 درحمايت از کانون نويسندگان ايران با خواست
  لغو احکام صادره عليه اعضای آن

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

 آرش گنجی
  عضو کانون نويسندگان ايران 
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تھديد ھا و پرونده سازی ھا و پاپوش دوزی برای 
کانون و فعاmن ان، می تواند کانون نويسندگان و 

ی    اعضای آن را ازفعاليت بازدارد و ازاشاعه
خواھانه ان جلو گيری   اھداف و انديشه ھای آزادی

اما تمامی شواھد موجود و فعاليت ھای .  نمايد
کانون حاکی از شکست و ناکامی کامل مرتجعين 

 .است
 ۴٠کانون نويسندگان ايران درتمام دوران حيات 

ساله  جمھوری اسAمی، با صدور بموقع بيانيه 
گيری ھای اصولی و   ھا و اطAعيه ھا و موضع

غالباً راديکال،  ھمواره در بطن جامعه و 
اين کانون به .  تحوmت ان حضور داشته است

استناد مواضع و عملکردش عموماً حامی جنبش 
طبقه کارگر و ساير جنبش ھای اجتماعی و 
درکنار کارگران، معلمان، دانشجويان، 
بازنشستگان، زنان و جوانان و ھمه 

خواھان و مخالفان سانسور و مدافعان   آزادی
دفاع از حقوق .  آزادی بيان و انديشه بوده است

کارگران و حمايت از مبارزات کارگری 
درمواضع و بيانيه ھای کانون از برجستگی 

دريورش ارتجاع .  خاصی برخوردار بوده است
به کارگران و تشکل ھای کارگری ھمواره در 
صف نخست اعتراض کنندگان بوده و در سمت 

از "  طبيعی"درسوانح .  کارگران ايستاده است
نوع سيل و زلزله و آتش سوزی و انفجار معادن 
و امثال آن نيز ھمواره درکنار مردم آسيب ديده 
بوده و درحد توان خود وارد کمک رسانی و 

مخالف و معترض .  حمايت ھای ميدانی شده است
دادگاه ھای فرمايشی و صدور احکام ظالمانه 
عليه متھمان پرونده ھفت تپه و بازداشت شدگان 
مراسم اول ماه مه درمقابل مجلس بوده خواھان 
آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی و عموم 

ی اعتراف   افشا کننده.  زندانيان سياسی بوده است
گيری ھای اجباری زير شکنجه و مستندسازی 
ھای حکومتی عليه فعاmن جنبش کارگری و 
حاميان طبقه کارگر بوده و از دفاع ازحقوق زنان 
و کودکان کار و حقوق دموکراتيک اقليت ھای 
. مذھبی و ملی وامثال آن نيزغافل نبوده است
درده ھا بيانيه و اطAعيه کانون، در زمينه ھای 

 تا کنون ٩۶ماه   ويژه از دی  گوناگون و متنوع به
به صراحت وروشنی از ازادی ھای سياسی و 
حقوق دموکراتيک توده ھای مردم از جمله 
آزادی بيان و انديشه دفاع و عليه نقض کنندگان 

مقابله با سانسور و .  گيری شده است  ان موضع
سانسورچی و استبداد و حاکميت سانسورچيان 
. نيز به ھمان درجه، صريح و روشن بوده است
کانون نويسندگان ايران به رغم سرکوب و زندان 
و حتی قتل برخی اعضای آن، به عنوان يک 
جريان زنده و پويا و مبارز به حيات خود ادامه 
داده و در دوسال اخير نيز با ابتکار عمل ھای 

 .جديد، دامنه فعاليت خود را گسترش داده است
کانون عAوه بر برگزاری ھرساله مراسم  

بزرگداشت دو تن ازاعضا خود محمد مختاری و 
محمدجعفرپوينده و ياد آوری اين نکته که اين دو 
نويسنده درجريان قتل ھای سياسی زنجيره ای 
ربوده و سربه نيست شدند، اجازه نداده است 

داد خونين و فجيع، گرد   ارتجاع حاکم براين روی
درعين حال ھربار که مقامات .  فراموشی بپاشد

امنيتی رِژيم اعضاء کانون را مورد تھديد 
قرارداده و کانون را از برگزاری مراسم منع 
کرده اند، کانون نويسندگان نيز اين تھديدات و 
مانع تراشی ھا را به موضوع افشاگرانه ديگری 

 .عليه رژيم تبديل نموده است
به ياد و "   آذر را ١٣ که کانون روز ٨٧از سال 

ويژه   نکوداشت کوشش ھای سانسورستيزان به
روز مبارزه با "  جعفر پوينده و محمد مختاری

سانسور اعAم نموده است، ھرساله بيانيه ھای 
مھم و افشاگرانه ای به ھمين مناسبت صادر و 
 .برنامه ھائی را نيز به مرحله اجرا گذاشته است

کانون نويسندگان ايران با راه اندازی يک کانال 
"  تلگرامی، فعاليتی را تحت عنوان نام "  قيچی" 

سازمان داده است که درآن "  ديگر سانسور است
اعضای کانون تجارب  و مشاھدات خويش 
درارتباط با سانسور دولتی را بيان می کنند و 
دستگاه سانسور ومميزی حکومت را درشکل 

کانون با تھيه و .  وسيع و گسترده ای افشا می کنند
گزارش آزادی بيان در ھفته ای که " انتشار منظم 

اطAع رسانی مفيد و گسترده ای را "  گذشت
ترين خبرھای مربوط به   سازمان داده و مھم

دستگيری ھا، محاکمات و امثال آن را نشرداده 
"است کارزار "  يک پرسش و چند پاسخ. 

مبارزاتی ديگر کانون است که ھربار با طرح 
يک پرسش، پاسخ چند تن از اعضای کانون را 

برای نمونه، چرا از برگزاری .  منتشر می کند
مراسم يادبود محمد جعفر پوينده و محمد مختاری 

ست که اعضای   جلوگيری می کنند؟ پرسشی
کانون به ان پاسخ داده اند و درخAل اين پرسش 
و پاسخ ھاست که عرصه ھای گسترده تری از 

کانون .  گرانه رژيم افشا می شود  اقدامات سرکوب
بيان "درچند ماه اخير سه شماره نشريه اينترنتی 

را انتشار داده است که آخرين شماره آن تا "  آزاد
 آذر ١٣ انتشار يافته  و ويژه ٩٨اين لحظه، آذر 

افزون براين ھا .  روز مبارزه با سانسور است
بسياری ازا عضای کانون نيز درگفتگوبا رسانه 
ھای خبری و انتشار مقاmت، نقش فعالی در دفاع 
از آزادی ھای سياسی و افشاء رژيم و سياست 

کانون .  گرانه آن ايفا نموده اند  ھای سرکوب
 آبان خود با عنوان ٢٩نويسندگان ايران دربيانيه 

، ازمردم "به سرکوب مردم معترض پايان دھيد"  
. معترض و قيام کننده درسراسر کشوردفاع کرد
به گلوله بستن و کشتار مردم معترض را توسط 
رژيمی که درچھاردھه گذشته، کارگران، 
معلمان، زنان، دانشجويان، نويسندگان و فعاmن 
سياسی و مدنی که برای بيان مطالبات خود دست 

به اعتراض زده اند و يا تشکلی ايجاد کرده اند، 
مورد يورش و سرکوب قرار داده است محکوم 

غم ان که  کانون دراين بيانيه تأکيد نمود به ر.  نمود
روال معمول سرکوب خشونت بارحاکميت که 

 سال ادامه داشته، اکنون تشديد شده است، با ۴٠
اين وجود نمی تواند اعتراضات مردم را خاموش 

 .کند
مجموعه اين تAش ھا و فعاليت ھا و ديگر  

ويژه در شرايطی که سايه   فعاليت ھای کانون به
سرنگونی برسر رژيم گسترانده شده است، خشم 

جويی   و کينه ارتجاع حاکم عليه کانون برای انتقام
 .از آن را دوچندان کرده است

ارتجاع حاکم انواع فشارھا و محدويت ھا را عليه 
کاربرده   کانون نويسندگان ايران و اعضای آن به

است، از بازداشت و بازجوئی و شکنجه و حبس 
و حتی قتل گرفته تا تAش برای تخريب چھره 

کانون اما عAوه بر توليد .  کانون و اعضای آن
ی اين   آثارھنری و ادبی و فرھنگی، دربرابر ھمه

اقدامات و توطئه ھا ايستادگی نموده، با پرداخت 
ھزينه به مقاومت و مبارزه عليه سانسور و ظلم و 
استبداد ادامه داده و چراغ کانون را پرنورتر 

 .ازگذشته روشن نگاه داشته است
باتشديد و تعميق بحران سياسی بسيار محتمل 
است که ارتجاع حاکم بازداشت و سرکوب را 
بيش ازاين تشديد کند و با دست و دل بازی 
بيشتری به صدور حکم قتل و زندان درازمدت 

ازاين رو بايد ھوشياربود و عليه رژيم و .  بپردازد
بايد .  دادگاه ھا و احکام آن به اعتراض برخاست

ازکانون نويسندگان ايران حمايت کرد و خواھان 
لغو فوری احکام صادره درمورد سه عضو اين 
کانون  وآزادی فوری و بی قيد و شرط دو عضو 

وقفه استبداد و حاکميت   تAش بی.  ديگر آن شد
سانسورچيانی که کمر به نابودی کانون 
نويسندگان ايران بسته بودند، با شکست و ناکامی 

کانون نويسندگان ايران يک .  روبرو شده است
ست که نسل جوانی از   تشکل مبارز مردمی

نويسندگان، شاعران، مترجمان و ھنرمندان را 
در دامان خود پرورش داده و روز به روز 

کانون نويسندگان ايران  .  شکوفاتر شده است
رسماً حساب خود را از امثال محمود دولت آبادی 
ھا و بله قربان گوھا و حاميان جناح ھای 
حکومتی و گريزندگان به صف دشمنان مردم به 
کلی جدا کرده و محکم و استواردرصف مردم 

پرونده تشکلی را که دراعماق .  ايستاده است
قلوب روشنفکران انقAبی، کارگران و 

کشان پيشرو ريشه دوانده ودرميان اقشار   زحمت
نسبتاً وسيعی از مردم محبوبيت يافته است، نمی 
توان با بازداشت و محاکمه و حبس چند تن از 

برعکس .  اعضای آن بست و آن را تعطيل کرد
دور نيست روزی که ارتجاع حاکم و تمام نظم 
پوسيده استبدادی و استثماری حاکم توسط 
کارگران و توده ھای زحمتکش مردم ايران به 
زير کشيده شود، آفتاب آزادی برتمام پھنه کشور 
تابشی بی دريغ آغاز کند، کانون نويسندگان ايران 

داران آزادی بی قيد و شرط بيان  و   و ھمه طرف
انديشه و مخالفان ظلم و ستم و استثمار به جشن و 

 .پايکوبی بنشينند
  

 درحمايت از کانون نويسندگان ايران با خواست
  لغو احکام صادره عليه اعضای آن

٨از صفحه   

 رژيم جمھوری اس@می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس@می 

٨درصفحه   

 دادگاه تجديدنظر تھران و ٣۶توسط شعبه 
 ٩٨ دی ٧درغياب متھمان و وکAی آن ھا روز 

صادرشده است، ازتمام نھاد ھای فرھنگی و 
خواه و مدافعان آزادی بيان   انسان ھای آزادی

خواسته است که نسبت به اين احکام ظالمانه 
اين .  اعتراض کنند و خواھان لغو آن گردند

پرونده که چھارسال پيش با شکايت وزارت 
" ، "تبليغ عليه نظام"  اطAعات و اتھاماتی چون

عليه "  اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه کشور
گشوده )   ازاين پس کانون(کانون نويسندگان ايران

شده و انتشار خبرنامه داخلی کانون، بيانيه ھا، 
تدوين کتاب با موضوع تاريخ کانون و حضور 

١٠ 
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:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 درحمايت از کانون نويسندگان ايران با خواست
  لغو احکام صادره عليه اعضای آن

 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 
 عمودیپوmريزاسيون 
 

 :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 

احمد زاھدی لنگرودی عضو کانون 
 نويسندگان ايران 


