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 اعتراف به شکست و
 افزودن شکستی ديگر بر 

 ھای پيشين شکست
 

شرايط سياسی جامعه به نحوی است که ھر ت�ش 
جمھوری اس�می برای مقابله با شکست ھای پی 

آورد و به ضد  در پی، نتيجه معکوس به بار می
ای در نماز  حضور خامنه.  شود خود تبديل می

ای که گذشت، آشکار ساخت که وضع  جمعه ھفته
. رسد رژيم بيش از آن وخيم است که به نظر می

ھمه تعجب کردند از اين که چرا او پس از چند 
سال بر منبر نماز جمعه رفت، در حالی که 

به عبارت ديگر، جز .  حرفی برای گفتن نداشت
چيزی .  روضه خوانی چيزی در چنته نداشت

ھائی که پيش از اين ھم زده  نگفت، جز حرف
قب� مردمی را که در آبان ماه به قيام روی .  بود

آوردند، اشرار ناميد، اکنون ھم ھمين مردم  را 
يک عده ای جوان : "فريب خورده خواند و گفت

ھستند و فريب می خورند، اما يک عده ای جوان 
ھم نيستند و حاضر نيستند منافع ملی را درک 

آنچه که دشمن مايل .  کنند و پای اين منافع بيايستند
او ھمچنين ."  است در عمل اينھا سر می زند

مردمی را که عليه سياست خارجی ارتجاعی 
جمھوری اس�می شعار دادند، فريب خورده 

بنابراين، از اين نمونه خزعب�ت در گذشته .  ناميد
 . ھم فراوان داشت

ھائی که سراسر نظم موجود  او در مورد بحران 
بحران .   را فراگرفته است، ک�می نگفت

داری حاکم را به لرزه  اقتصادی تمام نظم سرمايه

 با شليک دو موشک پدافند ھوائی ٩٨ھجده دی 
سپاه پاسداران به ھواپيمای مسافربری بوئينگ 

 شرکت ھواپيمائی اوکراين، اين ھواپيما ٧٣٧
 سرنشين آن که بخش اعظم آن ١٧۶سقوط کرد و 

دولت .  ھا تبعه ايران بودند ھمگی کشته شدند
جمھوری اس�می سه روز ت�ش کرد اين واقعيت 
را از چشم مردم پنھان کند و بسياری از مقامات 
رسمی نيزعلناً به مردم دروغ گفتند و علت حادثه 

  ۵درصفحه 

۶درصفحه  ١٠درصفحه    

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵۵شماره    ٩٨ دی  ٣٠ –سال  چھل و يکم 

 شعارھا و جنبش دانشجوئی درمسير قيام و سرنگونی

سرنگونی ھواپيمای اوکراينی، از سکوت، دروغ، 
 کاری تا تشديد بحران پنھان

 
(١٣٩٨ دی ماه ١٨صبح روز چھارشنبه   ٧٣٧، يک ھواپيمای مسافربری بوئينگ )٢٠٢٠ ژانويه ٨ 

 خدمه و مسافر در نزديکی فرودگاه بين المللی تھران با آتش پدافند ھوايی سپاه پاسداران ١٧۶اوکراينی با 
اين حادثه درست چند ساعت بعد از آنکه پدافند زمين به زمين سپاه .  جمھوری اس�می ايران سرنگون شد

را مورد حم�ت موشکی قرار "  عين اhسد"پاسداران ايران دو پايگاه ھوايی آمريکا در بغداد از جمله 
 .  داد، اتفاق افتاد

 اوکراين، آنچنان فاجعه بار بود که مقامات جمھوری ٧٣٧سرنگونی ھواپيمای مسافربری بوئينگ 
اس�می از ھمان لحظات اوليه، برای کتمان حمله موشکی سپاه پاسدارن به اين ھواپيما، به دروغ بافی 

طی چند روز، تمام مسئوhن .  کاری چند روزه روی آوردند  ھای تکراری، متناقض و حتا سکوت و پنھان
جمھوری اس�می و دستگاه ھای تبليغاتی آن با توسل به دروغ ھای تکراری علت سقوط ھواپيما را نقص 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 اط�عيه مشترک نيروھای کمونيست و چپ
 

 !جنبش آبان ماه ادامه دارد
 "!جمھوری اسGمی نابود بايد گردد"

 سيل و بی کفايتی سران و
  مسئولين جمھوری اسGمی 

 چرايی فعال شدن مکانيسم ماشه از سوی کشورھای اروپايی
 

ای اع�م  ماه با صدور بيانيه  دی٢۴، روز سه شنبه "برجام"ھای سه کشور اروپايی حاضر در  دولت
فعال کردن مکانيسم ماشه براساس بند . کنند را عليه تھران فعال می) ماشه(کردند که مکانيسم حل اخت�ف 

تواند منجر به ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل و در نھايت بازگشت  است که می" برجام "٣٧
 .المللی شود، اگرچه اين روند ممکن است چندين ماه به طول انجامد ھای بين تمام تحريم

پردازند که اين مذاکرات  براين اساس ابتدا کميسيون حل اخت�ف تشکيل شده و طرفين به مذاکره می
ھای اروپايی قادر خواھند بود  در صورت عدم توافق، ھر کدام از دولت.   ماه طول بکشد٢تواند حدود  می

" برجام"المللی شوند که با  ھای بين پرونده را به شورای امنيت ارسال و خواستار بازگشت تمامی تحريم
البته اين درخواست بايد در نھايت در .  به تعليق درآمده و يا قرار بود طی گذشت زمان معينی لغو شوند

 .چون روسيه وجود ندارد شواری امنيت به تصويب برسد که امکان وتو نيز برای کشورھايی ھم
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١از صفحه   

 ھای پيشين اعتراف به شکست و افزودن شکستی ديگر بر شکست

رکود تمام اقتصاد را فرا گرفته .  درآورده است
ھا ميليون تن از مردم ايران به زير خط   ده.  است

دستمزد روزانه کارگران تنھا .  اند فقر سقوط کرده
. دھد ھا را می کفاف يک وعده غذای خانواده آن

. گذارند ھا تن با گرسنگی سر بر بالين می ميليون
ای است که بازار کودک فروشی  فاجعه به درجه

. و اعضای بدن در ايران به راه افتاده است
ھا ھزار انسان، معاش خود را از  ھزاران و ده

ھا جوان حتا با  ميليون.  کنند ھا تامين می ميان زباله
ورشکستگی مالی .  تحصي�ت عالی بيکارند

ای تھی به آن مرحله رسيده که به  دولت با خزانه
تواند حقوق و مطالبات کارمندان  دشواری می

تورمی که در طول دو سال .  خود را تامين کنند
لحظه به ، ای به خود گرفته سابقه اخير ابعاد بی

اندازی  نه تنھا کمترين چشم.  لحظه افزايش مييابد
برای بھبود اوضاع نيست، بلکه مدام بر وخامت 

ای حرفی از اين  خامنه.  شود اوضاع افزوده می
 . بابت نداشت و نمی توانست داشته باشد

پوسيدگی نظم سياسی موجود چنان عيان و آشکار 
شده که فساد مالی و دزدی تمام ارکان جمھوری 

پاسداران حکومت هللا .  گرفته است اس�می را فرا
ھمه يک مشت باندھای فاسد، دزد و جنايتکار از 

توانست از اين بابت  ای نمی خامنه.  اند کار درآمده
 .ک�می بر زبان آورد و نياورد

ھای  ھا تن از مردم ايران که از ستمگری ميليون
اقتصادی، اجتماعی و سياسی نظم موجود به 

خواھند وضع موجود را  اند و ديگر نمی ستوه آمده
تحمل کنند، به نبردی آشکار برای برافکندن نظم 

کشتار ھولناک آبان .  اند ستمگرانه حاکم برخاسته
ماه ھم نتوانست مانعی بر سر راه اين نبرد ايجاد 

ای از اين بابت نيز حرفی برای گفتن  خامنه.  کند
نداشت جز اين اينکه اين بار به جای اشرار، 

 . فريب خورده، بگويد
ھای  ھای جمھوری اس�می و جناح تمام سياست

طبقه حاکم به شکست قطعی انجاميده و راه 
ھرگونه اص�ح سيستم دولتی موجود بسته شده 

توانست در  ای نمی است، بديھی است که خامنه
 . اين مورد نيز حرفی بزند

سياست خارجی تجاوزکارانه جمھوری اس�می 
نه فقط با مخالفت مردم ايران، بلکه سراسر 

مردم عراق و لبنان .  منطقه و جھان مواجه است
با تظاھرات، خواھان کوتاه شدن دست جمھوری 
اس�می از دخالت در امور کشور خود و خاتمه 

رئيس .  گرايان اس�می ھستند يافتن حاکميت فرقه
گرای حاکم برايران پاسخی  باند راھزنان اس�م

برای اين ورشکستگی سياست خارجی 
 .  طلبانه پان اس�ميستی نداشت توسعه

پس برای چه آمده بود؟ او به نماز جمعه رفت تا 
گويا روحيه ضعيف و درھم شکسته مزدوران 

ھا دلداری بدھد، از  خود را تقويت کند، به آن
ھا حرف بزند،اما نا خواسته،  برای آن"  يوم هللا"

اش را بيشتر برم� کند و  ضعف و ناتوانی رژيم
ھای  با ھر اظھار نظر شکستی ديگر بر شکست

 . پيشين بيافزايد
ھای  چرا که ھنوز دو، سه روزی از جنجال

تبليغاتی رژيم در جريان نعش کشی سليمانی 
نگذشته بود که مردم ايران بار ديگر به تظاھرات 

ای شعار سردادند،  آوردند، عليه خامنه روی

ھای سليمانی ج�د را پاره کردند و به آتش  عکس
کشيدند، شعار نابودی جمھوری اس�می، برپائی 
اعتصاب و انق�ب را سردادند و تبليغات پوشالی 
رژيم را که با گردآوری تمام نيروھای سرکوب، 

کشی به  مزدور و وابسته به خود در  مراسم  نعش
 . راه انداخته بود، نفش بر آب کردند

او آمده بود تا به مزدوران رژيمش که نمايش 
کشی و حمله موشکی به پايگاه  تبليغاتی نعش

نظامی آمريکا در عراق را سازماندھی کرده 
حادثه يوم هللا :"  بودند، دلداری بدھد و بگويد

تشييع جنازه شھيد و در ھم کوبيدن پايگاه 
 ."امريکايی از ذھن اين مردم نخواھد رفت

او تمام مقدسات خود را از موسی، محمد و خدا 
ھمه را به ياری طلبيد تا به مزدوران خود 

، "صبر داشته باشيد"اميدواری بدھد و بگويد 
او با .  نگران نباشيد، دست خدا ھمراه شما است

اشاره به سرنگونی ھواپيمای مسافربری توسط 
" دشمنان:  جنايتکاران سپاه پاسداران گفت

مستمسکی به دست آوردند تا سپاه، نيروھای 
مسلح و نظام را زير سؤال ببرند اما اين مکر آنھا 

او ."  در مقابل دست قدرت خدا تأثيری ندارد
کنترل خود را از فرط ناراحتی از دست داده 

در ميان :  گويد فھميد که چه می بود، حتا نمی
ھا ميليون تن از مردم   اش از حضور ده صحبت

بله اشتباه .  کشی سخن گفت ايران در جريان نعش
 !ھا ميليون ده. نشنيديم

آن روزی که ده ھا ميليون در ايران و صدھا "  
ھزار در عراق و برخی کشورھای ديگر به پاس 
خون فرمانده سپاه قدس به خيابان ھا آمدند، و 
بزرگترين بدرقه جھان را شکل دادند، اين يکی 

فقط يک آدم عصبی و ."  از ايام هللا است
توانست چنين اراجيفی بر زبان  خورده می شکست

ھا، شايد برخی  گفت ميليون اگر او می.  آورد
. کردند خبر باور می ھای نادان و از ھمه جا بی آدم

ھائی که رو به روی وی  اما او متوجه نبود آن
دھندگان شوی  اند، خودشان سازمان نشسته 

دانستند، حداکثر افرادی که  تبليغاتی او بودند و می
تواند از سراسر ايران بسيج کند، چيزی  رژيم می

بيش از مزدوران دستگاه دولتی و گروه اندکی 
اين .  ھای نادان غرق در خرافات مذھبی نيست آدم

واقعيت را به خوبی لشکرکشی به شھر کرمان، 
برای برپائی شوی تبليغاتی نشان داده بود که 
بگفته رئيس راھداری استان در يک روز 

 استان کشور از ٣١صدھزار خودرو از 
مزدوران رژيم  وارد اين شھر شدند تا شايد يک 

ھا که بودند؟  اين.  جمعيت نيم ميليونی را جمع کنند
واقعيت ھنگامی بر ھمه آشکار شد که از ميان 

 نفری که کشته شدند، يک نفر ھم از مردم ٧٠
شھر کرمان نبود و بعدا که برای مردگان اين 

حادثه در شھرھای خودشان تشييع جنازه برپا 
ھا علنی شد، آشکار  کردند و نام و عکس آن

ھای مسلح  ھا اعضای نيرو گرديد که ھمه آن
رژيم، شبه نظاميان موسوم به بسيج و 

 .ھا بودند ھای آن خانواده
"کشی افزود ای با اشاره به نعش خامنه يک : 
ھای و راديوھای  ای به ھدايت از تلويزيون عده

انگليسی سعی کردند قضيه را به نحوی آرايش 
کنند که اين دو شھيد بزرگوار را به دست 

سعی کردند کاری کنند که به .  فراموشی بسپارند
برخی سعی .  خيال خودشان آن را فراموش کنند

می کنند ايام هللا تعيين کننده ھفته ھای اخير را 
دست فراموشی بسپارند و مسائل ديگر را  به

مطرح کنند، ھيچ مسئله ای نبايد آن روزھای 
 ."ياد ماندنی را تحت الشعاع قرار دھد به

ای او آنچه که برجسته بود  در طول تمام صحبت
برخی سعی "شد که  در ھمين نکته خ�صه می

می کنند ايام هللا تعيين کننده ھفته ھای اخير را 
دست فراموشی بسپارند و مسائل ديگر را  به

مطرح کنند، ھيچ مسئله ای نبايد آن روزھای 
اما مردم ."  ياد ماندنی را تحت الشعاع قرار دھد به

را باقی نگذاشتند "  ايام هللا"  ايران، چيزی از آن 
آنچه که او .  ھا را زنده کند ای بخواھد آن که خامنه
ھای خود گفت، فقط اذعان به اين  در خطبه

واقعيت بود که مردم ايران يک شبه تمام 
ھای او و رژيمش را نقش بر آب کردند و  ت�ش

با اين .  شکست سختی بر رژيم وارد آوردند
اذعان، او در واقعيت امر چيزی نگفت، جز اين 
که به شکست خود در برابر مردم ايران و 
مبارزات آنھا اعتراف کند و شکستی ديگر بر 

 .ھای جمھوری اس�می بيفزايد شکست
تر از آن ھستند که بفھمند چرا  ديکتاتورھا کودن

ھای سپاه به  ماجرای مرگ سليمانی و موشک
ھمراه تمام تبليغات پوشالی رژيم در ميان حوادث 

. شوند سياسی پرشتاب جامعه به سرعت محو می
تر از آن ھستند که بفھمند، چرا مردم  ھا نادان آن

رسانند و  ای را به عرش می يک کشور حادثه
سازند و به کلی  حادثه ديگری را ذليل و خوار می

چه در جامعه  فھمند که آن ھا نمی آن.  کنند محو می
گذرد، بازتاب خشم، نارضايتی و نفرت  ايران می

 از  ھای کارگر وزحمتکش و مردم ستمديده توده
نه .  ھا را تباه کرده است نظمی است که زندگی آن

ای بلکه تمام طبقه حاکم ھرگز نخواھند  فقط خامنه
گذرد،  فھميد که آنچه اکنون در جامعه ايران می

انفجار تضادھای سر به فلک کشيده  و نياز 
. جامعه ايران به دگرگونی و تحول انق�بی است

توانند  با  مرتجعين حاکم بر ايران ھرگز نمی
کشتار، تبليغات پوشالی و روضه خوانی، سير 

 .  بالنده تاريخ را متوقف سازند

رژيم جمھوری اسGمی را بايد با يک اعتصاب 

 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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سوسياليستی جنبش دانشجويی که دست باh را در 
اين جنبش بدست آورده، برسينه تمام hيه ھای 
بورژوازی دست رد زد واستوار و محکم در 

  نيز با ٩٨درقيام آبان .  سمت طبقه کارگر ايستاد
کشان قيام   تھيدستان و جوانان بيکار و زحمت

کننده ھمراه شد واين جايگاه، تحکيم بيشتری 
 .يافت

اگرچه اقبال رويش بذر اص�ح طلبی در زمين 
قيام و اشکال راديکال مبارزه که براندازی کامل 
نظم موجود را اراده نموده است  بسيار اندک 
است و طرح شعار دردفاع  ازجناح ھای حاکم يا 
اپوزيسيون مدافع نظم اقتصادی موجود از آن ھم 

تر، اما امواج توفنده و پياپی خيزش و   کم اقبال
مبارزه عليه نظم موجود، گسترش مبارزه، 

تر شدن مراحل عالی تر مبارزه و قيام و   نزديک
انق�ب زير و رو کننده، آن فاکتور بسيار مھمی 
است که تمام مدافعان نظم موجود، خواه در 
حاکميت يا دراپوزيسيون را به ت�ش و تکاپو 

اين آن انگيزه اصلی .  دارد  برای مقابله با آن وامی
بطور کلی از "  اص�ح طلبان"  و دليل مرکزی

جمله گرايش اص�ح طلبی  دوباره ظاھر شده 
 .درجنبش دانشجويی است 

درشرايط بحرانی و متحول سياسی موجود از 
يک سو و افزايش قيمت کاhھا و تورم و تنگاھای 
معيشتی و اقتصادی از سوی ديگر، بسيار 

ھای بيشتری از اقشار ميانی   ست که بخش  بديھی
جامعه نيز به ميدان مبارزه کشانده شوند و اميال 
و خواست ھای خود را نيز به ميان جنبش 
راديکال توده ای يا جنبش راديکال دانشجويی 

اين اقشار اگرچه دراثر تشديد تضادھا .  برند  به
وتحت فشار باhئی ھا به سمت پائين رانده 

شوند، اما از راديکاليسم پائينی ھا و شعارھا و   می
مبارزات راديکال آن ھا برای براندازی نظم 
. موجود وحشت دارند و ازاين نظم دفاع می کنند
" حضور اين اقشار که به نحوی از انحاء با 

گره می خورد، چه در جنبش "  اص�ح طلبان
تواند منشأ   توده ای ، چه در جنبش دانشجويی، می

دواثر متفاوت و متضاد باشد، بدين معنی ؛ 
کند   که جنبش را به لحاظ کمی تقويت می  درحالی

کاھد و آن را تضعيف   اما از راديکاليسم آن می
کند و فقط درصورتی می تواند بطور قطعی   می

تقويت کننده جنبش باشد که شعارھا و خواست ھا 
پذيرد يا با آن ھمراه   و مبارزات راديکال آن را به

نيازی به توضيح نيست که اقشار ميانی .  شود
آلوده به گرايش اص�ح طلبی، سعی نموده و 
سعی خواھند کرد از راديکاليسم جنبش توده ای يا 

اين .  دانشجويی بکاھند و آن را منحرف سازند
گرايش در شرايط حاضر نمی تواند خود را از 
جنبش توده ای وخيابانی و اعتراضات دانشجويی 
دردانشگاه و بيرون آن دور کند به اين دليل ساده 

بنابراين واردخيابان ھم .  که منزوی می شود

که برادرم   شرف بی شرف، می کشم می کشم آن
کشت، شعارھای مشابه ديگری درھمين سطح 

فتنه تويی ستمگر، چه   -گر  مانند به من نگو فتنه
مرگ برستمگر، کشته نداديم   -شاه باشه چه رھبر

که سازش کنيم، ھزاروپانصد نفر کشته آبان 
رو رھاکن و   ماست، خامنه ای حيا کن مملکت

ع�وه بر اين، درموج .  نظير آن نيز مطرح شد
مبارزات اخير، جھت گيری پيشين جنبش 
دانشجوئی به سمت جنبش طبقه کارگر واتحاد با 

دانشجو "آن نيز ادامه و ازجمله خود را در شعار 
ايستاده  -دانشجو و کارگر "و " کارگر اتحاد اتحاد

که   دانشجويان چنان.  تجلی يافت"  ايم درسنگر
 -فرزند کارگرانيم:"  پيش از آن نيز گفته بودند

کنار کارگران ايستادند و ثابت "  مانيم  کنارشان می
 "!باکارگرھمراه است -دانشجوآگاه است"کردند 

ع�وه بر اين شعار ھا، درموج اعتراضات اخير 
چند شعار مھم ديگر نيز مطرح شد که اين 
شعارھا درواقع آينه تمام نمای جنبش دانشجوئی و 
درعين حال بازتاب دھنده نقش و وزن گرايش 
. چپ راديکال و سوسياليستی دراين جنبش است

جا که ابتکار و خ�قيت دانشجويان چپ   ازآن
جا و   راديکال و سوسياليست و طرح شعارھای به

موقع و راديکال جديد برمبارزات جاری عمق   به
يابنده و شرايط سياسی و متحول جامعه استوار و 
در عين حال به خاطر ھمين شرايط مت�طم و 
متحول و بحران حاد سياسی، به سرعت می تواند 

ای   تعدادی ازاين شعار ھا نيز توده  -توده ای شود 
جادارد   -ای خواھد شد  شده است و بيش ازاين توده

روی اين شعارھای جديد و نقش آن در پيشرفت 
چنين نقش آن در منزوی   جنبش دانشجوئی و ھم

ساختن بيش از پيش گرايش موسوم به اص�ح 
طلب که از صحنه دانشگاه تقريباً محوشده بود اما 
اکنون محي�نه به صحنه خزيده است ، اندکی 

 .بيشتر مکث کنيم
نان کار " با شعار ٩۶ماه   تر ازاين در دی  ما پيش
اص�ح طلب اصول گرا ديگه تمومه "  و"  آزادی
که از دانشگاه روئيد وقد کشيد و "  ماجرا

. درمقياس توده ای وسراسری شکوفه داد بوده ايم
گرايش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجويی 
که با طرح شعار اص�ح طلب اصول گرا ديگه 
تمومه ماجرا ازمدت ھا قبل با جناح ھای 

ويژه با اص�ح طلبان که زمانی نيز   حکومتی به
تأثيرات قابل توجھی برجنبش دانشجويی و نفوذ 
معنی داری درآن داشتند، تعيين تکليف قطعی 

ازآن به بعد گرايش چپ راديکال و .  کرد
سوسياليستی جنبش دانشجويی رشد بيشتری يافت 
و به تدريج به گرايش غالب جنبش دانشجويی بدل 

حدود يک ماه پيش درجريان اعتراضات .  شد
 آذر روز دانشجو، ١۶دانشجويی به مناسبت 

وقتی که اين گرايش پرچم دفاع از استثمارشدگان 
کشان   و تھيدستان و عموم کارگران و زحمت

جامعه را در دانشگاه برافراشت، نه فقط به 
مخالفت و مبارزه با بورژوازی حاکم برخاست 
وبارديگر استق�ل خويش از جناح ھا و 

بندی ھای حکومتی را نشان داد، بلکه با   گروه
تمام گروه بندی ھای بورژوازی اپوزيسيون از 

طلب گرفته تا مجاھد و امثال آن، قاطعانه   سلطنت
گرايش چپ راديکال و .  مرزبندی کرد

اما اسناد و مدارک .  را نقص فنی اع�م کردند
داد که رژيم آشکارا به مردم دروغ   کافی نشان می

اين اسناد که به شکل گسترده ای انتشار . می گويد
يافت ، رژيم جمھوری اس�می  را به شدت 
مفتضح و رسوا ساخت و راه ديگری جز 

 . اعتراف برای آن نگذاشت
بيست و يکم دی ماه، وقتی که ستاد کل نيروھای 
مسلح رژيم پذيرفت ھواپيما نه در اثر نقص فنی، 
بلکه باشليک موشک توسط سپاه پاسداران سقوط 
نموده است، موج بزرگی از خشم و نفرت توده 

رژيم جمھوری .  ھای زحمتکش مردم پديدارشد
که بخواھد باز ھم برآتش خشم توده   آن  اس�می بی

ھای مردمی که ھنوز دوماه از قيام آن ھا نگذشته 
بار، نخست در چند   مبارزه اين.  بود نفت پاشيد

دانشگاه تھران، اميرکبير و صنعتی (دانشگاه 
تجمعات متعددی دريادبود .  شعله ورشد)  شريف

ناک ھمراه با   جانباختگان اين جنايت ھول
کار   پيمائی عليه رژيم جنايت  تظاھرات و راه

جمھوری اس�می که دراين دانشگاه ھا نطفه بسته 
تر از   بود، به سرعت به ساير دانشگاه ھا و مھم

آن به بيرون از دانشگاه  وبه خيابان تسری يافت 
وموج مبارزه و اعتراض خيابانی، ده ھا شھررا 

دانشجويان و جوانان و ساير مردمی .  دربرگرفت
که به اعتراض  برخاسته بودند باسردادن 
شعارھائی عليه خامنه ای و کليت رژيم جمھوری 
اس�می، صدھا بنر وعکس خامنه ای و سردار 
وی قاسم سليمانی را پاره کرده يا به اتش کشيدند 
و بار ديگر اراده خويش برای سرنگونی 

 .جمھوری اس�می را به نمايش گذاشتند
گر و تاريک انديش حاکم، طبق   رژيم سرکوب 

معمول، جيره خواران مسلح خود را به مقابله با 
دانشجويان و مردم معترض فرستاد و بازھم به 
قھر و خشونت عليه اعتراض کنندگان متوسل 

به روی اعتراض کنندگان گاز اشک آور و .  شد
حتی به .  گلوله پ�ستيکی و ساچمه ای شليک کرد

شليک ھوايی و به ضرب و شتم مردم پرداخت و 
صدھا تن از آن ھا ازجمله ده ھا دانشجو را 

رغم آن اما اين موج مبارزه که   به.  بازداشت کرد
نزديک به يک ھفته ادامه يافت و درادامه امواج 
پيشين مبارزات مردم بود، يک بار ديگر شرايط 
متحول و مت�طم جامعه و نيازحياتی به يک 
تحول و دگرگونی و درعين حال خواست 

کشان و عموم جوانان و   کارگران، زحمت
دستان جامعه برای سرنگونی نظم موجود را   تھی

در موج جديد اعتراض ومبارزه و تا .  نشان داد
آن جا که به دانشجويان برمی گردد، گرايش چپ 
راديکال و سوسياليستی جنبش دانشجويی با حفظ 
موقعيت برترخود دراين جنبش و با طرح 
شعارھائی که بسياری از آن ھا دربيرون از 
دانشگاه نيز تکرار شد، گام ديگری به جلو 

 .برداشت
اين پيشرفت را قبل از ھرچيز در شعارھای 
گوناگون که بعضاً تکرار شعارھای راديکال 
پيشين و برخی ديگر شعارھای کام�ً جديد و بی 

درموج .  سابقه ای بود، به روشنی می توان ديد
اعتراضات اخير ع�وه بر يک سری شعار ھای 
ھميشگی مانند مرگ برديکتاتور، مرگ برخامنه 

ما ھمه با ھم ھستيم، بی   -ای، بترسيد بترسيد

 شعارھا و جنبش دانشجوئی درمسير قيام و سرنگونی
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 شعارھا و جنبش دانشجوئی درمسير قيام و سرنگونی

اما از آن رو وارد خيابان می شود که .شود  می
کسانی را که برای به زير کشيدن نظم موجود به 
خيابان آمده اند از خيابان و مبارزه راديکال دور 
کند و مبارزه را به مبارزه درچارچوب نظم 
موجود محدودسازد و آن را تحت کنترل خود 

پايين ترين hيه ھای اين اقشار راه نجات .  درآوَرد
ھا و   که خود را با خواست  ديگری ندارند جز آن

کشان   شعار ھای راديکال کارگران و زحمت
ساير hيه ھای آن نيز بسته به .  ھماھنگ سازند

توازن قوا به يکی از قطب ھای اصلی جامعه 
روند پرشتاب و عمق يابنده .  ملحق می شوند

مبارزه طبقاتی ، حاد تر شدن تضاد ميان دو طبقه 
اصلی جامعه و رو در روئی طبقه کارگر و طبقه 
سرمايه دار، سرانجام آن ھا را ناگزيربه انتخاب 

يا طبقه کارگر يا طبقه سرمايه دار، .  خواھد کرد
 .راه سومی وجود ندارد

ويژه کشته شدن قاسم سليمانی و   تحوhت جامعه به
کارناوال تعزيه گردانی که خامنه ای و طرفداران 
سفت و سخت وی دراين زمينه به راه انداختند تا 
قيام آبان را از اذھان دورسازند، زمينه مناسبی 
شد تا گرايش اص�ح طلبی بسيار تضعيف شده 

چنين است .  بود، دوباره شانس خود را بيازمايد
  -ھرچند معدود و محدود  -که ما ناظر شعارھايی 

درميان دانشجويان ھستيم که درکليت خود منافع 
يک جناح از حکومت يا ھمان اص�ح طلبان حال 
چه در حکومت چه خارج از آن را بيان و 

"نمايندگی می کند وhيتش   -خامنه ای قاتله. 
مرگ براين   -اين ھمه سال خيانت"  ، "باطله
ننگ ما صدا و سيما يا سپاه الدنگ يا "، "وhيت

عامل قتل   –سپاه بی کفايت "  و "رھبر الدنگ ما
اين ھا و شعارھای ديگری نظير اين، ھمه "  ملت

شعارھايی ھستند که نقد  آن ھا متوجه يک جناح 
اش فقط   مخالفت.  است)  جناح خامنه ای(  حکومت 

با وhيت خامنه ای است و نه حتی با رژيم وhيت 
آخوند   -نه تاج و نه عمامه "حتی در شعار .  فقيه

نيز "  مرگ براصل وhيت فقيه"  يا "  کارت تمامه
که عمدتاً از سوی  افراد متمايل به اپوزيسيون 
بورژوائی رژيم مطرح می شود، وhيت فقيه و 

نفی می شود اما بازھم " آخوندی"سلطنت و رژيم 
نقد شعاردھندگان درھمين حد محدود می شود و 
نظم سرمايه داری موجود محفوظ می ماند و 

 -توپ تانگ فشفشه ."  گزندی به آن نمی رسد
جاش   به  -نخبه ھامونو کشتن"  ،"اخوند بايد گم بشه

"  استعفا استعفا  -فرمانده کل قوا"، "آخوند گذاشتن
 .اين ھا ھمه در ھمين رديف جا می گيرند

ترين شعاری که خيلی آشکارتر ازساير   اما مھم
اص�ح "شعارھا پرده از روی اميال و قد و قواره

و کل مدافعان نظم موجود در طيف ھا و "  طلبان
hيه ھای رنگارنگ بورژوازی برداشت، شعار 

بود که "  اين است شعار مردم  -رفراندم رفراندم"
گاه اين جا و آن جا گرچه به ندرت،اما يکی 

اين درواقع در زمره اصلی .  دوبار شنيده شد
ترين شعارھا و تاکتيک ھائی است که hيه ھای 
گوناگون بورژوازی ازدرون نظام حاکم تا 
اپوزيسيون رژيم از قماش ملی مذھبی ھا، 
جمھوری خواھان و راست ترين hيه ھای 
بورژوازی اپوزيسيون آن را می پذيرند و بی 
استثنا قلب ھمه آن ھا در آرزوی تحقق اين شعار 

درتجمعات و اعتراضات خيابانی اخير .  تپد  می
نيز ازقضا گرايش چپ راديکال سوسياليستی 
دانشجوئی، ھمين شاه بيت سياست ھا و تاکتيک 

بندی ھارا آماج حم�ت   محبوب قلوب اين گروه
مستقيم خويش قرارداد به نحوی که اين شعار به 

يورش .  سرعت ناپديدشد و ديگر تکرارنشد
آگاھانه گرايش چپ راديکال وسوسياليستی جنبش 
دانشجوئی عليه اين شعار پوچ و توخالی و ت�ش 

کارانه اين طيف، چنان قاطع و سنگين بود   خراب
که مدافعان آن جز عقب نشينی و سکوت و پنھان 

 .کردن اميال رفرميستی خود، راه ديگری نيافتند
گه به   دروغ می  -گه رفراندم  اونکه می"   

رمز   -اص�حات رفراندم"، )دانشگاه ملی"(مردم
 –نه رفراندم نه اص�ح "  ، "  فريب مردم

گرايش چپ ).  دانشگاه تھران" (اعتصاب، انق�ب
راديکال و سوسياليستی جنبش دانشجويی با اين 
شعارھای شفاف و قاطع و راديکال، تمام ت�ش 
ھای رفرميست ھا و گروه بندی ھای بورژوازی 

اين .  و متمايل به اص�ح طلبان را خنثی کرد
گرايش با تأکيد بر اعتصاب و انق�ب راه ھمه 

کاران و درخوش بينانه ترين حالت خوش   فريب
خياhن پرت ازشرايط جامعه برای منحرف 

اين .  ساختن جنبش دانشجويی را مسدود ساخت
جمھوری اس�می "  گرايش با طرح شعار جديد 

و تأکيد بر اعتصاب وانق�ب و "  نابود بايد گردد
شعارما   –ازتھران تا بغداد "شعار ھايی چون 

ست   پيام يکی  -چه دی باشه چه آبان"  ، "انق�ب
پيکارکف   -چه دی باشه چه آبان"  ، "انق�ب
تکليف ھمه مدافعان نظم موجود و "   خيابان

گرايش چپ .  سره کرد  مخالفان انق�ب را يک
راديکال و سوسياليستی جنبش دانشجويی، درست 

اين "  اص�ح طلب"درمقابل گرايش رفرميستی و 
جنبش به صراحت از انق�ب به دفاع برخاست و 
نشان داد که برخ�ف اين گرايش نه فقط ازجناح 
ھا حکومتی و بورژوازی اپوزيسيون کا م�ً 

ھاست، بلکه ھمچنين نشان   مستقل و در مقابل آن
ھای مبارزه نيز   داد که درتاکتيک ھا و روش

ھا و موھومات   دربرابر آن ھا و درتخالف با آن
بی پايه و اساس رفراندم تحت حاکميت جمھوری 

دار   و باhخره نشان داد که جانب.  ست  اس�می
گير قيام  آبان و پيکار طبقاتی در   انق�ب و پی

"کف خيابان است منجی خود   -ملت چرانشستی. 
ست که   از شعارھای جديد ديگری"  تو ھستی

پيام مشخص اين .  دراعتراضات مطرح شده است
قدر کافی روشن است؛ نجات بخشی   شعار نيز به

کارگران و .  جز خود توده مردم وجود ندارد
کشان و عموم تھيدستانی که خواھان   زحمت

براندازی نظم موجود ھستند، بايد روی نيروی 
خود واتحاد خود حساب بازکنند، دست از زانوی 
خود بگيرند، قامت راست کنند و بساط نظم 

 .موجود را برچينند
تمامی شواھد حاکی از آن است که جنبش 

ترشده   دانشجوئی در دوسال اخير پيوسته راديکال
وگرايش اص�ح طلبی درآن نيز نسبت به چند 

جنبش .  سال قبل به شدت تضعيف شده است
دانشجوئی با عروج گرايش چپ راديکال و 

 و جھت گيری بيشتر ٩٨سوسياليستی درآذر ماه 
و متمرکزتر به سمت جنبش طبقه کارگر و دفاع 

آشکار ازخواست ھای کارگران و قيام کنندگان 
آبان، ھمچنين با طرح شعارھای مشخص و 

اص�ح "راديکال به طرز قاطع و روشنی با 
و hيه ھای گوناگون بورژوازی "  طلبان

ما شاھد بوده .  اپوزيسيون مرزبندی نموده است
 تا کنون شعارھای ابتکاری ٩۶ايم که ازدی ماه 

ی  دانشجويان چپ راديکال و   و خ�قانه
سوسياليست، برزمينه شرايط سياسی موجود، به 
سرعت درميان ساير دانشجويان وفراتر ازآن 
دربيرون از دانشگاه و درميان توده ھای کارگر 
و زحمتکش نيز گسترش يا فته و مورد استقبال 

شعار ھا و خواست ھای جنبش .  قرار گرفته است
چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی، ادامه 
شعارھا و خواست ھای قيام آبان و تعميق 

اعتراضات اخير .  شعارھای آن بوده است
دانشجويان که به سرعت به اعتراضات خيابانی 

کش به   و پيوستن ساير شھروندان و اقشار زحمت
آن انجاميد و ده ھا شھر کشور را دربرگرفت 

شعار راديکال جديد اين .  ادامه قيام آبان است
نيز "  جمھوری اس�می نابود بايد گردد"جنبش 

درواقع ادامه و تعميق شعار ھا و مبارزات پيشين 
جنبش .  آن و درادامه شعارھای قيام آبان است

دانشجويی که در لحظه حاضر گرايش چپ 
 درآن نقش و وزن   راديکال و سوسياليستی

بيشتری دارد، درمسير بالنده ای قرار گرفته و تا 
اين لحظه توانسته است گرايش رفرميست و 

درون خود را ايزوله و منفرد "  اص�ح طلب"
ترديدی دراين واقعيت نيست که با پيشرفت .  سازد

بازھم بيشتر جنبش انق�بی برای سرنگونی نظم 
موجود، جنبش چپ راديکال و سوسياليستی 
دانشجوئی نيز رشد و تقويت بيشتری يافته ، 

تری وارد   بازھم با شعار ھای جديدتر و راديکال
صحنه خواھد شد وتوانائی آن برای ايزوله کردن 

نيز بيشتر "  اص�ح طلبی"و طرد کامل گرايش 
 .خواھد شد

نکته ديگری را که درپايان بايد به آن اشاره کرد، 
ست که جنبش دانشجوئی درخنثی   نقش مھمی

. سازی ت�ش ھای مذبوحانه اخير رژيم ايفاکرد
کار ان با راه   رژيم ارتجاعی حاکم و سران جنايت

اندازی نعش کشی و تعزيه گردانی قاسم سليمانی 
و به ميدان کشيدن جيره خواران خود، ت�ش کرد 
فضای جامعه پس ازقيام آبان را به سمت ديگری 

 ١۵٠٠ھدايت کند و ماجرای کشته شدن دست کم 
نفر و بازداشت قريب به ده ھزارنفر ديگر را از 

" سخت"ھمچنين قرار بود پاسخ .  اذھان دور کند
خامنه ای به دولت آمريکا و تبليغات گسترده 

ھای   پيرامون شليک چند موشک به سوی پايگاه
نظامی آمريکا درعراق نيز درخدمت ھمين ھدف 

موج جديد اعتراضات .  وسياست قرار گيرد
کش   دانشجوئی و تظاھرات خيابانی مردم زحمت

چه   ی آن  پا خاسته در ده ھا شھر کشوراما ھمه  به
سره پنبه کرد و ت�ش   را که رژيم رشته بود يک
امواج مبارزه، پی در .  ھای آن را خنثی ساخت

پی ازراه می رسند وفرصت توطئه چينی را از 
"  رژيم می گيرند و "  موجی درموجی می بندد. 

 "!برافسون شب می خندد"
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

سرنگونی ھواپيمای اوکراينی، از سکوت، دروغ، 
 کاری تا تشديد بحران پنھان

اع�م اين دروغ ھا و نمايش .  فنی اع�م کردند
کثيف آن در صدا و سيمای جمھوری اس�می در 
شرايطی تکرار می شد که از ھمان روز اول، 
دولت ھای آمريکا، اوکراين و کانادا بر ساقط 
شدن ھواپيما با شليک پدافند موشکی جمھوری 

ع�وه بر اين، يک روز .  اس�می تاکيد داشتند
پس ازسرنگونی ھواپيما، ويدئويی در شبکه ھای 
اينترنتی به گردش درآمد که به وضوح شليک 
يک موشک زمين به ھوا و اصابت و انفجار آن 

ويدئويی .  با ھواپيمای اوکراينی را نشان می داد
که از ھمان آغاز، صحت و تعيين مکان شليک 
آن در نزديکی فرودگاه بين المللی تھران مورد 
تاييد دولت ھای غربی و خبرگزاری ھای معتبر 

پس از اين ويدئو، فيلم ديگری .  جھان قرار گرفت
ھم در شبکه ھای مجازی به گردش درآمد که در 

 ١۵آن شليک دو موشک به ھواپيما با فاصله 
 .  ثانيه نشان داده می شد

با اين ھمه، در ھمان روز چھارشنبه و ساعاتی 
پس از حادثه سقوط ھواپيما، خامنه ای که در 
وصف قاسم سليمانی برای جمعی از ھواداران 
رژيم سخنرانی می کرد، حتا کمترين اشاره ای 
به سقوط و مت�شی شدن ھواپيمای مسافربری 

انگار نه انگار ھواپيمای با .  اوکراينی ھم نکرد
 سرنشين در نزديکی تھران توسط پدافند ١٧۶

ھوايی سپاه پاسداران به آتش کشيده شده و تمام  
حسن روحانی .  سرنشينان آن نيز کشته شده اند

ھم که بعد از سقوط ھواپيما در جلسه ھيئت دولت 
به طور مفصل از عمليات موشکی سپاه 
پاسداران به پايگاه ھای آمريکا در عراق سخن 
می گفت، فقط در انتھای صحبت ھايش آنھم 
بدون اينکه کمترين اشاره ای به علت سقوط 
ھواپيما داشته باشد، تنھا به بازماندگان حادثه، 

در .  تسليت گفت و دستور بررسی علت آن را داد
ادامه سياست انکار و دروغپردازی و پنھانکاری 
ھای موجود، محمد اس�می، وزير راه و 

را "  شايعات رسانه ھای خارجی"شھرسازی نيز 
: تکذيب کرد و چھارشنبه شب به ايسنا گفت

حسن ".  نقض فنی دليل اين حادثه بوده است"
رضايی فر، رئيس کميسيون بررسی سانحه 
سازمان ھواپيمايی کشور نيز، احتمال سقوط 

" منتفی"ھواپيما به خاطر اشتباه  پدافند را 
جالب اين جاست که در روز جمعه سه .  دانست

روز بعد از وقوع حادثه و دقيقا ساعاتی پيش از 
آنکه شايعه پذيرش رسمی جمھوری اس�می از 
حمله موشکی سپاه به ھواپيمای اوکراينی به 
خبرگزاری ھای داخلی رسيده بود، علی 
عابدزاده، رئيس ھواپيمايی کشور، برای بار دوم 

"  اع�م کرد با اطمينان می گويم که به اين : 
 ". ھواپيما موشکی اصابت نکرده است

در چنين فضايی از سکوت و انکار و دروغ و 
پنھانکاری مقامات جمھوری اس�می، اط�عات 
منتشره در خبرگزاری ھای معتبر جھان و 
فضای حاکم بر شبکه ھای مجازی تماما بر 
سقوط ھواپيما توسط آتشبار دو موشک زمين به 

اعمال .  ھوای سپاه پاسداران تاکيد و دhلت داشت
فشارھای بين المللی و انتشار مجموعه اط�عات 
دقيق مربوط به سرنگونی ھواپيما، سرانجام راه 
ھرگونه دروغ بافی و پنھانکاری در کتمان 

حقيقت را به روی مقامات جمھوری اس�می 
بست و آنان در نھايت مجبور به پذيرش حقيقت 

 ساعت ٧٢پس از . ماجرا و اع�م رسمی آن شدند
 ٢١ صبح روز شنبه ٧سکوت، سرانجام ساعت 

دی ماه، ستاد کل نيروھای مسلح رژيم در يک 
اط�عيه رسمی اع�م کرد، که ھواپيمای 

مرکز حساس "اوکراينی به دليل نزديکی به يک 
يک خطای انسانی و به صورت "با "  نظامی سپاه
. ھدف پدافند ھوايی قرار گرفت"  غير عمد

ساعاتی بعد از انتشار اين اط�عيه، حاجی زاده، 
مسئول ھوا فضای کشور نيز در يک نشست 
خبری با رسانه ھا ضمن بيان اينکه از ھمان 
صبح روز حادثه از علت سقوط  ھواپيما توسط 
آتش پدافند ھوايی سپاه با خبر بوده است، در 

"مورد چگونگی رخداد آن گفت خطای يک : 
به دليل اط�عات ...اپراتور دليل اين فاجعه بود

اين اتفاق "  غلطی که به اين بنده خدا داده بودند
  .رخ داد

با اع�م اين خبر و قبول مسئوليت انجام اين 
فاجعه ھولناک انسانی توسط حمله موشکی سپاه 
پاسداران، جمھوری اس�می عم� با يک بحران 
جديد و شکننده در درون حاکميت و خارج از آن 

با روشن شدن حقيقت ماجرا، مقامات .  مواجه شد
بار برای توجيه سکوت و   جمھوری اس�می اين

کاری خود، به ھذيان گويی و دروغ پردازی   پنھان
 . ھای ديگری روی آوردند

اولين ھذيان گويی ھا با سراسيمگی توسط نھادی 
سپاه .  که ھواپيما را ساقط کرده بود، شروع شد

پاسداران با ادعايی مضحک اع�م کرد، که علت 
سقوط ھواپيما و چگونگی ماجرا را نه در ھمان 

 ساعت به خامنه ای ۴٨لحظات اوليه که بعد از 
حسين س�می، فرمانده سپاه .  اط�ع دادند

پاسداران نيز با حضور در نشست غير علنی 
مجلس ارتجاع اس�می از اساس منکر پنھانکاری 

او در اين نشست با .  و کتمان حقيقت به مردم شد
در کار "  کتمانی"بی شرمی تمام اع�م کرد، 

"نبوده است ما خود به محض اينکه به حقيقت . 
دست يافتيم، موضوع را اع�م کرديم و اگر ما 

علی ".  نمی گفتيم، احدی متوجه موضوع نمی شد
ربيعی، سخنگوی دولت که تا روز جمعه و پيش 
از صدور اط�عيه ستاد کل نيروھای مسلح 

نقص "جمھوری اس�می، علت سقوط ھواپيما را 
اع�م کرده بود و حتا با صدور بيانيه ای از "  فنی

جنگ "توطئه دشمن در دامن زدن به ايجاد يک 
عليه جمھوری اس�می سخن گفته بود، "  روانی

بار با شکل و شمايل ديگری بر صفحه   اين
تلويزيون ظاھر شد و در يک دروغ بافی جديد 

"گفت دولت تا روز جمعه از علت سقوط : 
او در ادامه صحبت ھايش ".  ھواپيما مطلع نبود

در توجيه سکوت چند روزه دولت اع�م کرد، 
بی "می توانم بگويم که دولت  را از اين موضوع 

ربيعی بعد از بيان اين .  نگه داشته بودند"  اط�ع
توجيھات مضحک در وصف پيگيری ھای دولت 

"در روشن شدن حقيقت گفت از عصر روز : 
جمعه که رئيس جمھور از موضوع مطلع شدند 
دستور جلسه شورای عالی امنيت ملی صادر 

 ". شد
 دی، پس از ٢٣حسن روحانی نيز روز دوشنبه 

حدود يک ھفته سکوت، در اولين واکنش خود به 
سخنان حاجی زاده که تمام تقصير را به گردن 

"انداخته بود، گفت"  خطای يک اوپراتور" در : 
اين داستان نمی تونه فقط يک فرد مقصر باشه، 
نه اينکه يک نفر که دکمه را فشار داده مقصر 

من می خواھم اين مسئله با صداقت .  بوده است
روحانی در ادامه ".  برای مردم بيان شود

سخنانش با طرح اينکه موضوع شليک موشکی 
به ھواپيمای مسافربری اوکراينی نمی تواند 

خواھان تشکيل يک "  يک نفر باشد"صرفا کار 
برای بررسی ابعاد اين موضوع "  دادگاه ويژه"

 .شد
 دی ماه نيز، ھمان ٢۴روحانی، روز سه شنبه 

: دروغپردازھای قبلی خود را تکرار کرد و گفت
من از لحظه ای که احتمال دادم که سقوط اين "

ھواپيما به صورت طبيعی و عادی نباشد، ت�ش 
فراوانی کردم که دوران تحقيق و بررسی کوتاه 

ب�فاصله بعد از آنکه برای من مشخص شد .  شود
که يک خطای بسيار دردناک و نابخشودنی انجام 
گرفته در ھمان لحظه به مسئولين امر کردم که 

؟ چه !عجب".  ب�فاصله به مردم اط�ع دھند
؟ يک ھفته سکوت !رئيس جمھوری با مسئوليتی

و اکنون مدعی اط�ع رسانی ب�فاصله به مردم 
اين ديگر اوج فضاحت و رسوايی يک .  بودن

رژيم است که رئيس جمھورش بعد از يک ھفته 
سکوت در مورد حادثه ای چنين دردناک، اکنون 
ھم که اندکی لب به سخن گشوده، چنين 
مزخرفاتی را به خورد مردم و خانواده ھای 

 .داغدار اين حادثه می دھد
گيريم به فرض محال، ھمه اين hطائ�ت درست 
باشند، که صد البته نيستند، در اين صورت بايد 
گفت، اين چه حکومت بی درو پيکری است که 
علت سقوط ھواپيمای اوکراينی که دليل آن از 
ھمان آغاز برای حاجی زاده مسئول ھوا فضای 
کشور و به تاسی  از آن برای سپاه پاسداران 
مشخص بوده است، به خامنه ای که رھبر نظام و 
فرمانده کل قوای مسلح جمھوری اس�می است، 

اين چه .   ساعت اط�ع داده می شود۴٨بعد از 
رژيم بحران زده و فروپاشيده ای است که رئيس 
جمھور و باhترين مقام امنيتی آن که در راس 
شورای عالی امنيت کشور جا خوش کرده است، 

 روز از شليک دو موشک سپاه پاسداران به ٣تا 
 ھواپيمای آوکراينی بی خبر نگه داشته شده است؟ 
حسن روحانی، سخنگوی دولت، سپاه پاسداران و 
ھمه دست اندرکاران حکومتی که بعد از حدود 
يک ھفته سکوت و پنھانکاری، اکنون برای 
توجيه سکوت و انکارشان، خزعب�ت ديگری را 
تکرار  می کنند،  به راستی  انتظار دارند که 
توده ھای مردم ايران ھمه اين چرنديات و 
دروغپردازی ھای مضحک آنان را باور کنند؟ 
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 سرنگونی ھواپيمای اوکراينی، 
 کاری از سکوت، دروغ، پنھان
  تا تشديد بحران

مگر می شود، رئيس جمھور کشوری که مسئول 
شورای عالی امنيت ملی نظام است، تا چند روز 
از علت ماجرای سقوط ھواپيمای اوکراينی بی 
خبر باشد؟ اساسا چرا و به چه دليل جلسه شورای 
امنيت ملی به رياست حسن روحانی در ھمان 
روز چھارشنبه تشکيل نشد و با سه روز تاخير 

 در عصر روز جمعه برگزار گرديد؟
پوشيده نيست که تمام اين دروغپردازی ھای 
تکراری برای کتمان حقيقت، ناشی از تشديد 
تضاد و کشمکش ھای درونی و بحران ھای 
فزاينده رژيمی است که اکنون ھيات حاکمه آن را 
به مرز ناتوانی و استيصال در برون رفت از 

اينکه حادثه ای .  وضعيت موجود کشانده است
ھمانند ساقط شدن ھواپيمای اوکراينی توسط سپاه 
پاسداران تا بدين حد مقامات جمھوری اس�می را 
به سردرگمی، سکوت، انکار، دروغپردازی و  
پنھانکاری در اع�م حقيقت ماجرا واداشت، اينکه 
رخداد چنين حادثه ای ھولناک در نھايت جناح 
ھای حکومتی را به تقابل آشکار در برابر ھم 
کشانده است، تماما ناشی از مجموعه بحران ھای 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی ناع�جی است که 
طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن را در 
مواجھه با شرايط انق�بی حاکم بر جامعه به مرز 

اينکه .   ناتوانی و اضمح�ل درونی کشانده است
ھيات حاکمه ايران از عذر خواھی رسمی در 
مورد ساقط کردن ھواپيمای مسافربری اوکراين 

 سرنشين آن تا اين لحظه ١٧۶و کشته شدن 
خودداری کرده است، اينکه خامنه ای در نماز 

 دی، بجای عذرخواھی از به آتش ٢٧جمعه 
کشيدن يک ھواپيمای مسافربری توسط سپاه 
پاسداران تحت امر خود، با بی شرمی تمام از 
فرماندھان سپاه تقدير و ستايش می کند، اينکه 
حسن روحانی با شنيدن اين سخنان خامنه ای از 
صف نمازگزاران نشسته در کنار خامنه ای بلند 
می شود و محل نماز را ترک می کند، تماما 
ناشی از اوج فضاحت و گنديدگی و تشديد شکاف 
در مجموعه ارکان اين نظام و رھبری و دولت 

رژيمی که از مدت ھا پيش در مواجھه .  آن است
با ھر بحرانی، ناتوانی و استيصال آن بيش از 

اين بدان معنا است که .  پيش آشکار می شود
ويژه با گسترش مبارزات    جمھوری اس�می به

توده ای و اعتراضات خيابانی به دوران پايان 
 . تر شده است عمر خود نزديک

 اط�عيه مشترک نيروھای کمونيست و چپ
 

 !جنبش آبان ماه ادامه دارد
 "!جمھوری اسGمی نابود بايد گردد"

 
ما کمونيست ھا ھمواره بر روندھای پايه ای سياسی، بر سير کشمکش طبقاتی، بر تناقض جامعه ايران 

دستکم از .  با جمھوری اس�می و بر وجود يک جنبش عظيم به زير کشيدن اين رِژيم تاکيد کرده ايم
بان آ  و ھمينطور رشته قيام ھا و خيزش ھای ٩٧ و اعتراضات توده ای کارگری ٩٦رويدادھای ديماه 

.  و روند عينی اوضاع نشان می دھد که دوره ای به پايان رسيده و دوره جديدی آغاز شده است٩٨
آنچه امروز از تظاھراتھای توده ای در .  سرنگونی طلبی به بستر اصلی سياست ايران تبديل شد

دانشگاھھا و شھرھای ايران شنيده ميشود، افق و سياست جنبش انق�بی برای سرنگونی رژيم جنايتکار 
کسی ترديد نداشت که اکثريت عظيم مردم ايران از کارگر و زن و جوان و .  جمھوری اس�می است

مردم محروم و منکوب شده، جمھوری اس�می را نميخواھند و اين حکومت روی بشکه باروت نشسته 
" جمھوری اس�می نميخوايم، نميخوايم"و "  جمھوری اس�می نابود بايد گردد"اما تکرار شعار .  است

 ديماه، يک دستاورد، يک پيشروی ٢٢ و ٢١در چندين اجتماع و تظاھرات روزھای شنبه و يکشنبه 
 . سياسی برای مردم کارگر و زحمتکش و انق�بی است

 
اجتماعات روزھای اخير در عين حال اع�م شکست سياست رژيم اس�می بدنبال کشته شدن قاسم 

جمھوری اس�می آگاھانه کوشيد با اين واقعه و .  سليمانی قاتل جوانان در ايران و عراق و سوريه است
سخن گفت، "  انتقام سخت"با تعطيل کردن کشور، فضای عزاداری و شھيد پروری راه بياندازد، از 

آماده باش نظامی اع�م کرد و ھمراه با رسانه ھا و جريانات ارتجاعی به فضا و تبليغات جنگی دامن 
ھمه اينھا قرار بود جنبش آبانماه را مختومه اع�م کند و با اع�م شرايط اضطراری در مملکت، .  زد

واقعه .  توجيه دھد"  شرايط جنگی"به تھاجم به حقوق و معيشت کارگران و شھروندان و سرکوب تحت 
 انسان بيدفاع، راه انداختن موج ١٧٦تراژيک شليک به ھواپيمای مسافربری و سقوط آن و قتل عام 

رياکاری و دروغ بافی و نھايتا بعد از سه روز ناچار شدن به اعتراف به جنايت، موقعيت رژيم را 
بميدان آمدن مجدد .   بدتر و در موقعيت دفاعی تر و جامعه را در موقعيت تعرضی تر قرار داد

دانشجويان و زنان و مردان انق�بی با شعارھای روشن عليه کل حکومت از خامنه ای و روحانی تا 
جنگ طلبانه مدفون شد و جامعه به ريل   -سليمانی و سپاه و اص�ح طلبان، اين نمايش مضحک مذھبی 

 . واقعی اش برگشت
 

اعتراف جمھوری اس�می به شليک به ھواپيمای اوکراينی روزنه ای شد تا آتش زير خاکستر دوباره 
مردم با ھشياری از موقعيت پيش آمده سود جستند و خامنه ای و کل نظام اس�می را .  شعله ور شود

. بعنوان مسببين جنايت عليه کارگران و زحمتکشان و مردم غير نظامی مورد اعتراض قرار دادند
 ١٥٠٠کشته ھای آبان "آبانماه مجددا برجسته شد، جانباختگان آبانماه به رخ جنايتکاران کشيده شد، 

، "سليمانی قاتله، رھبرشم قاتله"، "کشته نداديم که سازش کنيم، رھبر قاتل رو ستايش کنيم"، "نفر
، جواب يکجائی بود به کل ت�شھای حکومت و طرفداران آن در "جمھوری اس�می نابود بايد گردد"

 . داخل و خارج و ُمھر باطلی بود بر ت�شھای رژيم برای تغيير مسير جامعه و کنترل اوضاع
 

ما شش حزب و سازمان کمونيست و چپ، ضمن اظھار ھمدری با بازماندگان تراژدی سقوط ھواپيما 
 انسان بيدفاع اع�م ميکنيم که خامنه ای و باhترين مقامات جمھوری اس�می بجرم ١٧٦و جانباختن 

 و بجرم کشتار مردم عادی ٩٨ نفر از عزيزانمان در آبانماه ١٥٠٠چھار دھه نسل کشی، بجرم کشتار 
ما از مبارزات انق�بی برای سرنگونی جمھوری اس�می قاطعانه .  در واقعه اخير بايد محاکمه شوند

از نظر ما پايان دادن فوری به مصائب و .  حمايت ميکنيم و خود را بخشی از اين مبارزه برحق ميدانيم
مشقات دھھا ميليون مردم ايران و منطقه در گرو سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می و استقرار يک 

 . دولت انق�بی و کارگری است
 
 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسGمی
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
 

 ٢٠٢٠ ژانويه ١٢ – ١٣٩٨ ديماه ٢٢
حکمتيست،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضا

 .و ھسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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٩درصفحه   

١از صفحه   

توان به ممنوعيت خريد  در اين رابطه از جمله می
براساس .  ھای نظامی اشاره کرد و فروش س�ح

 شورای امنيت که در ژوئيه ٢٢٣١قعطنامه 
 براساس برجام صادر شد، پنج سال پس ٢٠١۵

ھای تسليحاتی  از اجرايی شدن برجام، تحريم
  اين بدين.  شوند سازمان ملل عليه ايران لغو می

 باقی بماند، ٢٠٢٠معناست که اگر برجام تا اکتبر 
جمھوری اس�می قادر به خريد و فروش س�ح 

ای بود که روحانی نيز در  اين مساله.  خواھد بود
: جاری بر آن تاکيد کرده و گفته بود  آبان سال٢٠
ھاست خريد س�ح از طرف ايران طبق  سال"

توانيم  قطعنامه سازمان ملل ممنوع است و ما نمی
س�ح خود را بفروشيم، اما اگر برجام را نگه 
داريم سال آينده تحريم تسليحاتی ايران برداشته 

توانيم به راحتی ھم س�ح بخريم  شود و ما می می
 ".و ھم بفروشيم

 ١۵فعال کردن مکانيسم ماشه پس از اين بود که 
) دو روز پس از کشته شدن قاسم سليمانی(ماه  دی

گام پنجم و "جمھوری اس�می از برداشتن 
کاھش تعھدات برجامی خود خبر داد و "  نھايی

آخرين محدوديت "اع�م کرد که در اين گام 
منظور شده در برجام يعنی تعداد سانتريفيوژھا 
را کنار گذاشته و از اين پس جمھوری اس�می 
ديگر با ھيچ محدوديتی درحوزه عملياتی از جمله 

سازی و ميزان  سازی، درصد غنی ظرفيت غنی
 ".شده مواجه نيست مواد غنی

سه کشور اروپايی در بيانيه خود ضمن اع�م 
آمادگی برای مذاکره، ھدف از فعال کردن 
مکانيسم ماشه را حفظ برجام اع�م کرده و 

اميد ما اين است که ايران به طور کامل : "نوشتند
ھا در  آن"  به تعھدات خود تحت برجام برگردد

بيانيه خود با اشاره به نقض مکرر برجام از 
"سوی جمھوری اس�می نوشتند اقدامات ايران : 

ھيچ انتخاب ديگری غير از فعال شدن روند حل 
ھای توافقنامه باقی نگذاشته  اخت�ف برای طرف

 ". است
جاری  جمھوری اس�می از ارديبھشت ماه سال

کاھش تعھدات خود در برجام را آغاز کرده بود 
 روز گام بيشتری در کاھش تعھدات ۶٠و ھر 

داشت که ھر بار نيز با  خود را در برجام برمی
ھای کم رمق سه کشور اروپايی و  بيانيه
ھنگامی که .  ھا روبرو شده بود پوشی آن چشم

جمھوری اس�می چھارمين گام در کاھش 
تعھدات خود در برجام را اع�م کرد، واکنش 
کشورھای اروپايی تندتر شد و جمھوری اس�می 

در .  را تھديد به فعال کردن مکانيسم ماشه کردند
ھمين رابطه وزرای خارجه سه کشور اروپايی 

ای نيز منتشر کردند و وزير خارجه فرانسه  بيانيه
 آذر در پارلمان اين کشور از احتمال فعال ۶

کردن مکانيسم ماشه به دليل اقدامات جمھوری 
اس�می در کاھش تعھدات خود در برجام سخن 

 .گفته بود
شکی نيست که با فعال کردن مکانيسم ماشه، تنھا 
يک راه برای عدم ارسال پرونده به شورای 

 بازگشت جمھوری اس�می  امنيت باقی مانده و آن
به تعھدات خود در برجام است که سخنان 

ای در نماز جمعه نشان داد که جمھوری  خامنه
سخنان تحقيرآميز .  اس�می چنين خيالی ندارد

ای خطاب به سران سه کشور اروپايی که  خامنه

گر اوج عصبانيت جمھوری اس�می از  البته بيان
باشد، و پيش از  فعال کردن مکانيسم ماشه نيز می

وی ظريف وزير خارجه نيز از ھمين لحن بھره 
برده بود، نشان داد که مرغ جمھوری اس�می 

"ای در نماز جمعه گفت خامنه.  يک پا دارد بعد : 
از خروج آمريکا از برجام، من گفتم که به اين 

ھا در خدمت آمريکا  کشورھا اعتماد ندارم و آن
ھا را حقير و پادوی  وی اين دولت"  خواھند بود

آمريکا که ارباب شما بود : "آمريکا ناميد و گفت
نتوانست ملت ايران را به زانو درآورد شما 

 ".تر از آن ھستيد که بتوانيد کوچک
از ھمان زمانی که قرارداد برجام به امضا رسيد 
ما در مقاhت نشريه کار به کرات نوشتيم که اين 

ھای ايران و  تواند به منازعات دولت قرارداد نمی
چرا که مساله اصلی در .  آمريکا پايان دھد

طلبانه  ھای توسعه ھا، سياست منازعات اين دولت
جمھوری اس�می در منطقه است که با منافع 
امپرياليسم آمريکا در تضاد است و موضوع 

ای اساسا يک موضوع فرعی در اين  ھسته
ھدف دولت اوباما نيز از توافق .  منازعات است

بايست به  برجام در واقع آغاز راھی بود که می
تری در رابطه با اين  توافقات اصلی و مھم

اما توافق برجام نه تنھا به .  موضوع بيانجامد
 منجر نگرديد، بلکه  ٣ و ٢اصط�ح به برجام 

طلبانه و  ھای توسعه پس از برجام سياست
تجاوزکارانه جمھوری اس�می در منطقه تشديد 

جا بود که روشن گرديد که اين  از ھمين.  شد
 .تواند پايدار بماند توافق نيز نمی

ھا و باhخره تشديد  در پی تداوم اين سياست
بحران در منطقه خاورميانه کار به جايی رسيد 

ھای حاضر در برجام  که اگر تا ديروز تمام دولت
اين موضوع را به زبان نياورده و hپوشانی 

کردند، امروز ھمگی مجبور به اعتراف  می
" ھای ديگر برجام"بدون "  برجام"اند که حفظ  شده

 .ممکن نيست
توان  وزير انگليس که می بوريس جانسون نخست

از آن به عنوان مدل انگليسی ترامپ نام برد و در 
گر  سی از ترامپ به عنوان معامله بی گفتگو با بی

اگر قرار : "بزرگ نام برده بود، در سخنانی گفت
است برجام را کنار بگذاريم، پس بياييد آن را 
جايگزين کنيم و بگذاريد آن را با توافق ترامپ 

 ".جايگزين کنيم
دومينيک راب وزير خارجه انگليس نيز از تمايل 
دولت خود برای ھمکاری با آمريکا و شرکای 

توافقی .  اروپايی برای يک توافق جديد خبر داد
که بتواند اقدامات جمھوری اس�می در منطقه را 
نيز پوشش دھد، اقداماتی که وی از آن به عنوان 

ھايکو ماس .  نام برد"  کننده ثبات اقدامات بی"
وزير خارجه آلمان نيز از جمھوری اس�می 

در مذاکراتی که "  سازنده"خواست تا به شکلی 
اکنون آغاز شده شرکت کند و باhخره وزير 
خارجه فرانسه نيز در گفتگو با نمايندگان پارلمان 

راه حل بحران ايران قبول کردن "فرانسه گفت 
مذاکرات فراگيرتر با آمريکا برای کاھش 

فرانسه ھمراه با شرکای : "او گفت".  ھاست تحريم
ھايی برای   ت�ش٢٠١٧اروپايی خود از سپتامبر 
ای ايران بعد  ھای ھسته مذاکرات جديد که فعاليت

، برنامه موشکی و نقش تھران در ٢٠٢۵از سال 
ھای آمريکا در  منطقه را ھمراه با کاھش تحريم

رفت  ايم و اين تنھا راه برون بر گيرد، آغاز کرده
 ".از بحران است

ھای  ھای اخير دولت گيری چه که باعث موضع آن
اروپايی شده که ضمن فعال کردن مکانيسم ماشه 
به وضوح برای حل بحران کنونی خواستار 
قراردادی جديد و فراگيرتر از برجام کنونی 

ھای جمھوری اس�می و  اند تداوم سياست شده
بويژه دامن زدن به بحران خاورميانه پس از 

جمھوری .  خروج دولت آمريکا از برجام است
ھای خود نه تنھا نتوانست از  اس�می با سياست
بعد از بر سر کار (ھای آمريکا  شکاف بين دولت

ھای اروپايی بھره ببرد،  و دولت)  آمدن ترامپ
ھا افزود تا جايی که  ھای آن بلکه مدام بر نزديکی
 .به اين مرحله رسيد

ھای  جمھوری اس�می حتا حاضر نشد تا خواست
 را FATFھای اروپايی در رابطه با  دولت

تصويب کند که يک مانع بر سر اجرايی شدن 
است، مانعی که باعث شده تا "  اينستکس"

واردات کاhھايی که جزء کاhھای تحريمی 
در ھمين رابطه .  نيستند نيز با مشکل روبرو شود

يکی از سخنگويان وزارت خارجه آلمان گفته بود 
دولت ايران "  اينستکس"که مقصر اجرايی نشدن 

وی گفت ساز و کار تسھيل مبادhت تجاری .  است
آماده انجام نخستين مبادله "  اينستکس"با ايران 

ھای  است و بر عھده ايران است که دستورالعمل
 .  hزم برای اين امر را صادر کند

 ٢۵تھديد ترامپ برای وضع تعرفه گمرکی 
درصدی بر واردات خودرو از کشورھای 
اروپايی در صورت عدم فعال کردن مکانيسم 

ست  کافی.  ماشه در واقع تنھا تمام کردن کار بود
تا بدانيم که آمريکا بزرگترين بازار صادراتی 
خودرو برای کشورھای اروپايی است و ارزش 
صادرات خودرو کشورھای اروپايی به آمريکا 

 ميليارد ١٢٨ مي�دی برابر با ٢٠١٨در سال 
 ٧٠يورو بوده که از اين ميزان آلمان با صادرات 

يعنی .  ميليارد يورو بيشترين سھم را داشته است
تنھا ارزش صادرات خودرو آلمان به آمريکا 

واردات و ( برابر کل ارزش مبادhت ۵٠حدود 
 .باشد  می٢٠١٩آلمان با ايران در سال ) صادرات

در اين ميان سخنانی از اين دست که بر زبان 
"چون  روحانی جاری شد ھم سرباز آمريکايی : 

امروز در ناامنی است، فردا ممکن است سرباز 
و پاسخ وزير "  اروپايی ھم در ناامنی باشد

خارجه انگليس که ما تھديد روحانی را جدی تلقی 
کنيم، تنھا بر تشديد اخت�فات اروپا و ايران و  می

ھای آمريکا و اروپايی بر سر  نزديکی دولت
البته .  انجامد شان در قبال ايران می ھای سياست

ھای  اين را نيز بايد تاکيد کرد که سياست دولت
اروپايی در قبال جمھوری اس�می ھرگز به طور 
. کامل با سياست دولت آمريکا يکدست نبوده است

کند ھمواره نقشی متفاوت در قبال  اروپا سعی می
ھا گاھی  جمھوری اس�می ايفا کند، اما اين تفاوت

تر شده و گاه مانند يک سال  رنگ مثل امروز کم
پيش و قبل از کاھش تعھدات برجامی از سوی 

 .تر ايران پُررنگ
اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که سرنگونی 
ھواپيمای اوکراينی توسط سپاه پاسداران خود 
يک عامل جديد برای تشديد فشارھای اروپا بر 

توان  در مجموع می. جمھوری اس�می خواھد بود
گفت که جمھوری اس�می با تنگناھای بيشتری 
در سياست خارجی خود روبرو شده و از دست 

 چرايی فعال شدن مکانيسم ماشه از سوی کشورھای اروپايی
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روستاھای اين استان، به رغم ادعاھای مقامات 
ارتشی و سپاھی مبنی بر حضور از ھمان 
. روزھای اول، نشانی از حضور آنان نيز نيست

زيرا که ھمان روزھا، سران سياسی و نظامی 
پرانی و سرنگون کردن  کشور، گرفتار موشک

 سرنشين آن و ١٧۶ھواپيمای مسافربری و کشتن 
ھا  کفايتی ھا و بی تبعات ناشی از اين ماجراجويی

بديھی است برای چنين رژيمی سرنوشت .  بودند
 .اھميت باشد صدھا ھزار نفر از مردم ايران بی

با وجود ادعای مسئوhن رده باh، معاون 
آمادگی و مقابله سازمان مديريت بحران کل "

ھا و اعتراضات  که ناچار شد به گ�يه"  کشور
ای   دی در مصاحبه٢۵مردم پاسخی بدھد، در 

"خيال ھمه را راحت کرد و گفت ما به عنوان : 
ھا  سازمان مديريت بحران نبايد در ھمه صحنه

گويی استانی به نام سيستان ."  حضور داشته باشيم
محسوب "  کل کشور"و بلوچستان اصوh جزو 

ھا ھزار نفر از  شود و مرگ و زندگی ده نمی
آبی  مردم گرفتار در ميان سي�ب و رويارو با بی

برقی و گرسنگی و تشنگی و سرما، ربطی  و بی
 .ندارد" مديريت بحران کل کشور"به سازمان 

ھای نوشتاری و  در واقعيت، در تمام گزارش
شوند که از  ديداری فقط و فقط مردمی ديده می

زدگان  نقاط مختلف، خودجوش به ياری سيل
برای مثال، اين رانندگان تانکرھای .  اند شتافته
کوشيدند از ميان  رسانی بودند که می سوخت

سي�ب راھی بيابند تا به مردم منطقه آب برسانند 
ھای  ھای خود را با اتومبيل يا صيادانی که قايق

رساندند تا به ياری  شخصی به محل می
در .  روستاييان محصور در ميان سي�ب بشتابند
گويد،  يکی از ويدئوھا يکی از ساکنين بومی می

صيادان تا جايی بنزين و سوخت داشتند کمک 
ايم اما  کردند، اما بعد گفتند، ما خودجوش آمده

دھند تا   ليتر بنزين ھم به ما نمی١٠مسئولين حتا 
 .به کمک خود ادامه دھيم

"روحانی در سفر خود وعده داد مشک�ت شما : 
" کنيم را حل خواھيم کرد و شما را فراموش نمی

ھا، درمان مصدومان  بازسازی ويرانی"و 
را از جمله "  ھا احتمالی و جبران خسارت

آيا .  دانست که بايد انجام گيرند"  ھای فوری اقدام"
ھا را  کسی در ايران وجود دارد که اين وعده

زدگان سال   جدی بگيرد؟ آيا مشک�ت زلزله
زدگان  شده است يا زلزله"  حل" کرمانشاه ١٣٩۶
زدگان   سرپل ذھاب؟ آيا خسارات سيل١٣٩٧

 جبران شده است؟ با تکيه به ٩٨فروردين 
ھا و مشاھدات ھنوز بسياری از  گزارش
زدگان حتا سرپناه مناسبی يا  زدگان و سيل زلزله

حداقل ھمانند سرپناه سابق خود را ندارند؛ به 
شان  ويژه آن گروه از مردمی که وضعيت مالی

ھا را بازسازی  دھد به ھزينه خود خانه اجازه نمی
بگذاريد فرض کنيم دو يا سه سالی بيش از .  کنند

مشک�ت .  اين حوادث نگذشته و ھنوز زود است
 چگونه؟ آيا حل ١٣٨٢زدگان بم در سال  زلزله

ھای داخلی گزارش زيادی  شده است؟ در رسانه
خورد، اما در  در اين گونه موارد به چشم نمی

 آمده است که ھنوز ١٣٩۵گزارشی در سال 
صدھا نفر در حاشيه شھر در کانکس زندگی 

ھای شھر ھم نيمه کاره  کنند و بسياری از خانه می

اند چون مردم پولی برای اتمام ساخت  رھا شده
 .ھا ندارند خانه

روحانی برای اين که بگويد که حداقل يک کاری 
سازمان "  ھشدارھا و اخطارھای hزم"کرديم، از 

کند و مدعی است بر اثر اين  ھواشناسی تمجيد می
خسارت جانی در اين "  ھشدارھا و اخطارھا"

" ھشدار و اخطار"نخست آن که .  ايم سيل نداشته
خشک و خالی در برابر ب�يای طبيعی مانند سيل 

بينی چنين حوادثی،  ھنگام پيش.  کافی نيست
ھا و  ھا و نھادھای مسئول موظفند طرح دستگاه
ھايی برای پيشگيری و مقابله با اين  برنامه

از جمله اين که اگر قرار .  رويدادھا داشته باشند
ھای  است منطقه يا مناطقی تخليه شوند، سرپناه

مناسب با آب و غذای کافی و وسايل گرمايشی يا 
و امکانات درمانی و )  بسته به فصل(سرمايشی 

بھداشتی مناسب به اسکان مردم اختصاص داده 
 .شود

اند برای  در حادثه اخير، مسئولين استانی مدعی
جلوگيری از خطرات احتمالی برخی مناطق 

ای از تخليه ساکنين مناطق بعد  نمونه.  تخليه شدند
يکی از اعضای .  از بروز حادثه را مرور کنيم

( دی ٢٣ستاد مديريت بحران بخش دشتياری در 
: گويد می)   روز پس از جاری شدن سي�ب۴
روز گذشته دو روستای شيرگواز و جوييگ را "

 نفر بودند تخليه کرديم و به اين ٣٠٠که جمعا 
منطقه منتقل کرديم، اما به دليل نبود امکانات 
اسکان اضطراری اين فراد تا صبح زير باران 
بودند بدون اين که چادری برای اسکان و پتو و 

گذشته از آن، "!  وسايل گرمايشی داشته باشند
اشاره به اين نکته hزم است که به اعتراف 
مسئوhن محلی، علت خسارات جانی کم در سيل 

ھای  اخير، آن بوده است که مردم اين منطقه خانه
ھا  خود را طبق شرايط اقليمی منطقه در بلندی

سازند و به ھمين دليل در مواقع جاری شدن  می
 کشته نخواھد ١٠ از  سيل، خسارات انسانی بيش

 . بود
ستاد مديريت بحران کل "ای از اقدامات  اين نمونه

اما ".  ستاد مديريت بحران استانداری"و "  کشور
نکته مھم در مقابله و کاھش صدمات جانی و 
خسارات مالی ناشی از حوادث طبيعی، اقدامات 

اقدامات پيشگيرنده کوتاه مدت و .  پيشگيرنده است
بلندمدت برای کاھش صدمات جانی و خسارات 

بندھای حتا  بندھا و سيل مالی، مث� تعبيه آب
موقت، آن ھم نه تنھا توسط مردم بلکه با استفاده 
از امکانات و تجھيزات دولتی و به مدد 
امدادرسانان آگاه و خبره؛ و اقدامات بلندمدت از 

بندھای مناسب، hيروبی  جمله احداث سدھا و سيل
ھا، تعبيه مسيرھای مناسب برای جاری  رودخانه

ھای مناسب برای نفوذ آب و  شدن آب، ايجاد چاه
اما نه از دو ھفته قبل که .  اقدامات متعدد ديگر
رفت و نه از ساليان گذشته  امکان بروز سيل می

نه تنھا ھيچ اقدامی برای مقابله با حوادث 
چنينی انجام نشده بود، بلکه تمامی اقدامات  اين

رژيم به گسترش تأثيرات مخرب آن ياری رسانده 
 .است

پنج سد، جگين در استان "بنا به گزارش ايرنا، 
ھرمزگان، پيشين، خيرآباد، شی کلک و زيردان 
در استان سيستان و بلوچستان بر اثر 

به گفته نماينده ".   ھای اخير سرريز کرد بارندگی
ھا، موضوع به  چابھار در شورای عالی استان

وزير نيرو اط�ع داده شده بود اما آب سد 
يکی از امدادرسانان نيز در .  رھاسازی نشده بود

گويد عاملی که باعث وقوع  تأييد اين موضوع می
سيل شد، سرريز شدن دو سد پيشين و زيردان 
بود چرا که در فصل خشکسالی سدھا را باز 

اند  امری که مردم محلی نيز به آن واقف.  نکردند
و نسبت به آن اعتراض دارند که چرا با وجود 

ھا آب اين سدھا کم کم رھا نشده  بينی بارندگی پيش
ای طبيعی نبوده  در واقع اين سيل حادثه.  بود

کفايتی سران و مسئولين رژيم  است، بلکه پيامد بی
 .بوده است

به گفته نماينده چابھار، اگر برای آب سد 
راھسازی کرده و خط لوله آب را آماده 

کردند، اين موضوع باعث کاھش ميزان آب  می
ھا در حال حاضر  اما اين ھوتک.  شد موجود می

. به دليل سرريز شدن سد زيردان پر شده است
ريزد و دو يا سه ماه  آبی که اکنون به دريا می

اين ھمان .  آبی مانند و مشکل کم ديگر مردم می
است که hريجانی در بحبوحه  پروژه انتقال آبی

سيل برای افتتاح آن به سيستان و بلوچستان رفته 
ھای استفاده از آب  بود، بدون آن که زيرساخت

اين سد نه در مصرف کشاورزی و نه در 
 .مصرف آب شرب آماده بوده باشد

در برآورد خسارات اين حادثه به ويرانی 
در سال .  شود ھا بسيار اشاره می زيرساخت

بندھای منطقه بر اثر بروز توفان   سيل١٣٨۶
 سال اين ١٢گونو خراب شد، اما با گذشت 

شود  اکنون گفته می.  گاه ترميم نشدند بندھا ھيچ سيل
 درصد از ۶٠شدند  بندھا ترميم می اگر اين سيل

ھای کشاورزی کاھش  خسارات وارده به زمين
از آن گذشته در بسياری از مناطق .  يافت می

ارتفاع و عرض پلی که روی رودھا بسته شده 
چنين با  ھم.  نسبت به ارتفاع رودخانه کم است

ھا،   سال از زمان ساخت اين پل۴٠ يا ٣٠گذشت 
. اند ھا نيز hيروبی نشده بازسازی نشده و رودخانه

 يا ١٠توانستند خسارات سيل را به  عواملی که می
 . درصد کاھش دھند١۵
 ھزار ميليارد ٣شود تنھا  اکنون تخمين زده می ھم

. تومان به روستاييان خسارت وارد شده است
ترين  روستاييانی که تا پيش از اين نيز از محروم

دھد  روحانی وعده می.  و فقيرترين مردمان بودند
ھا و  طرح"، "ھا جبران خواھند شد خسارت"که 

تری پيگيری  ھا با جديت و ت�ش بيش پروژه
ھا ترميم و بازسازی  ھا و پل جاده"، "شود می

گويد از کدام منبع و با اتکا  ، اما نمی"خواھند شد

١٠از صفحه   
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مردم اين استان ساليان بسياری .  به کدام بودجه
است که با خشکسالی و توفان شن و سيل و 

گاه  ب�يای طبيعی ديگر مواجه ھستند، اما ھيچ
گاه  اقدامات پيشگيرنده انجام نشده است، ھيچ

 . اند ھا ترميم و بازسازی نشده زيرساخت
ھا از جمله  در  رخداد اخير، تخريب زيرساخت

ھای روستايی از مواردی بود که  ھا و راه جاده
آمد، چرا که يکی از  ھا می ھمواره در گزارش

بنا به .  مشک�ت عمده بر سر راه امدادرسانی بود
 محور اصلی و فرعی و ٢٧آخرين گزارشات، 

 راه روستايی بر اثر سيل و طغيان دچار ٨٧۵
انسدادی که موجب شد دسترسی و .  اند انسداد شده

امدادرسانی به برخی از مناطق و روستاھا 
روزھای متمادی به تأخير افتد و مردم در ميانه 
سي�ب، بدون آب و غذا و وسايل گرمايشی به 

ھای اصلی و  اما اين جاده.  حال خود رھا شوند
فرعی و روستايی پيش از اين نيز در وضعيت 

 ١٩در گزارشی در .  بردند باری به سر می اسف
دی از قول نماينده سيستان و بلوچستان در 

ھای  ھا آمده است که جاده شورای عالی استان
سيستان و بلوچستان از حيث استانداردھای 

ای در آخرين رتبه کشور قرار دارند و  جاده
به گفته او، .  گيرند  قربانی می۶٠٠ساhنه بيش از 

ھای  ھای ترانزيتی اين استان فرقی با جاده جاده
روستايی ندارند و استانی که شاھراه ارتباطی از 
مرز ايران به افغانستان و کشورھای آسيای ميانه 

ھای  ھايش تحمل ترافيک ماشين است، جاده
اين ھمان محورھای اصلی و .  سنگين را ندارند
ھای روستايی ھستند که طبق  فرعی و راه

برآوردھای تاکنونی بر اثر سي�ب دچار خسارت 
 .اند  ميليون تومانی شده۵٠٠ ميليارد و ٧۴۴

ھاست که پيش از اين  اين يکی از آن زيرساخت
بيش از ب�يای طبيعی مانند سيل و زلزله قربانی 

گرفت، در حين سيل، به سرعت ويران شد و  می
. مردم را در چنگال پيامدھای سيل گرفتار ساخت

در تحت حاکميت جمھوری اس�می چرخش 
بزرگی در اين زمينه روی نخواھد داد، چرا که 

بود، در ساليان پيشين مرمت و  اگر جز اين می
 .بازسازی شده بودند

اگر ھمين چند اقدام اخير را در نظر گيريم، 
توان نتيجه گرفت اين حجم از خسارت ناشی  می

از اين سيل نبود، بلکه خود اين سيل نتيجه 
 ساله سران جمھوری اس�می ۴٠ھای  سياست

حل "اين است اراده سران رژيم به .  است
ھا  استان پھناوری که بنا به گزارش"  مشک�ت

کوپتر برای موارد اضطراری انتقال  فقط يک ھلی
بيماران اورژانسی در اختيار دارد آن ھم فاقد 
. کارآيی hزم و سوخت کافی برای امدادرسانی

پراکنی به  ارتشی و سپاھی ھم که برای موشک
صدھا کيلومتر آن سوتر آماده و مجھز است اما 

کوپتر در اسرع وقت برای  از اعزام چند ھلی
 . کند امدادرسانی ابا می

در سي�ب اخير استان سيستان و بلوچستان يک 
بار ديگر دستگاه تبليغاتی رژيم با تمام قوا به 

برخی سران و مسئوhن سياسی و .  حرکت درآمد
کند،  نظامی، با ادعاھايی که گوش فلک راکر می

ھا  ھرچند با تأخير در صحنه حاضر شدند، عکس
ھای  ھايی تھيه شدند و در رسانه و گزارش

نمايش .  حکومتی و نيمه حکومتی منتشر شدند
اما ھمه .  شود آوری که ھر بار تکرار می تھوع

ھا  ھا، وعده ھا از آسياب دانند با افتادن آب مردم می
شان  شوند، مشکلی از مشک�ت افزوده متحقق نمی

حل نخواھد شد، به دست فراموشی سپرده 
ستانی و تبليغ  شوند، به جز در ھنگام رأی می

ھای  پروژه"  افتتاح"آور ديگری درباره  تھوع
 .ناتمام به دست سران رژيم

ھا و  امروز و در حضور خبرنگاران و دوربين
شود؛  ھای بسياری داده می ھا وعده ميکروفون

ھا از آسياب  ھايی که در فردايی که آب وعده
شوند  ھا خاموش ھا و ميکروفون بيافتند و دوربين

روحانی و ساير .  به فراموشی سپرده خواھند شد
ھا و  سران و مسئولين رژيم پس از اين مصاحبه

ھای يادگاری به سر کار و بار  ھا و فيلم عکس
گردند که ھمانا تحميل تبعيض و  سابق خود برمی

محروميت و فقر و بيکاری بر مردم سراسر 
ايران و به ويژه مناطق محرومی چون سيستان و 

اند که باقی  تنھا نيروھای نظامی.  بلوچستان است
خواھند ماند تا در عدم حضور .  خواھند ماند

ھا را از غ�ف  ھا، اسلحه ھا و ميکروفون دوربين
" جرم"بيرون آورند و اين مردم محروم را به 
" جرم"اعتراض به فقر و تبعيض، به 

و "  اخ�ل در امنيت ملی" "جرم"بری، به  سوخت
ديگر از نظر سران جمھوری "  جرم"صدھا 

اس�می به قتل برسانند، مجروح کنند، دستگير 
 .گاه کنند و اعدام کنند کنند، روانه شکنجه

زده استان سيستان و بلوچستان ھنوز،  مردم سيل
ھمچنان و به شدت، نيازمند آب و غذا و پتو و 

آنان با گذشت .  پوشاک و وسايل خانگی ھستند
 روز از وقوع سيل، ھنوز به ١٠نزديک به 

نابسامانی در توزيع و کمبود تجھيزات امدادی 
ھا  ھا و کليپ اما در تمامی گزارش.  ھستند معترض

سپاسگزار مردمی ھستند که خودجوش به کمک 
اند بار بقای  مردمی که آموخته.  اند آنان شتافته

خود را بايد خود بر دوش کشند و چشم اميدی به 
مردمی که بی ھيچ .  ھا نداشته باشند باhيی

ادعايی، به ياری شتافتند و اندک توشه خود را با 
 .زدگان تقسيم کردند سيل

چون سيل اخير در  مردم بارھا و بارھا، ھم
سيستان و بلوچستان، توانايی خود برای 

رسانی و ھمبستگی با قربانيان ب�يای  ياری
اند  آنان ثابت کرده.  اند طبيعی را به نمايش گذاشته

ھا را به خود واگذارد و بر سر راه  اگر رژيم آن
نکند، قادرند "  تراشی جرم"تراشی و  آنان مانع

پس، ديگر چه نيازی به .  امور خود را اداره کنند
رژيمی است که جز فقر و تبعيض، محروميت و 

ای نداشته است؟  سرکوب، دزدی و فساد ثمره
تر، امکان  بدون چنين رژيم سفاکی، آينده روشن

تر و مسلما پيامدھای  ، بيش زندگی شاد و مرفه
به اميد .  تر خواھد بود دامنه ب�يای طبيعی کم

برپايی دنيايی فارغ از پلشتی اين رژيم ارتجاعی 
 . ای نه چندان دور در آينده

 

ھای چين و روسيه نيز کار چندانی بر  دولت
وقتی دولت روسيه برای اولين بار .  نخواھد آمد

ھای آمريکا و  کند که بين دولت اع�م آمادگی می
گری است  جمھوری اس�می حاضر به ميانجی

گر اين مساله است که حتا دولت روسيه  خود بيان
نيز کام� به اين عقيده رسيده است که جمھوری 
اس�می راه ديگری جز تن دادن به خواست 
ترامپ برای پايان دادن به وضعيت بحرانی 

 .خاورميانه ندارد
ھای دولت  اما آيا جمھوری اس�می به خواست

چه که روشن است در  آمريکا تن خواھد داد؟ آن
صورت تداوم شرايط کنونی پرونده برجام به 
شورای امنيت  ارسال خواھد شد و تمام 

اين يک .  المللی بازخواھند گشت ھای بين تحريم
موفقيت برای دولت آمريکا و يک شکست برای 

اما منازعات .  جمھوری اس�می خواھد بود
. ھای ايران و آمريکا پرده ديگری نيز دارد دولت

اگرچه در سخنان مقامات جمھوری اس�می در 
شود  ای از نرمش ديده نمی ھا و غيره نشانه رسانه

فرستد،  ھايی که توسط ديگران می اما در پيام
کند که خواستار  جمھوری اس�می اع�م می

ھا البته يکی از  کاھش تنش.  ھاست کاھش تنش
موارد مھم آن برای جمھوری اس�می برداشتن 

وزير خارجه پاکستان .  ھای اقتصادی است تحريم
در روزھای گذشته با وزير خارجه آمريکا ديدار 

که گفت حامل پيامی از سوی  کرد و به رغم آن
دولت ايران نيست تاکيد کرد که دولت ايران 

 .خواستار کاھش تنش است
اين که جمھوری اس�می پس از ترور قاسم 
سليمانی توسط دولت آمريکا اع�م کرد انتقام 
سختی از آمريکا خواھد گرفت اما اين انتقام در 
نھايت به يک سيلی ختم شد، نشانه ضعف 
جمھوری اس�می است که قادر به تشديد تنش تا 

ای که به نقطه خطرناکی منتھی شود  مرحله
تازه سيلی مورد بحث در واقع نه به دولت .  نيست

آمريکا که به صورت خود جمھوری اس�می 
نواخته شد با آن نمايش مضحک حمله موشکی، 

 نفر در مراسم نعش کشی در ۵٩کشته شدن 
کرمان و در ادامه کسانی که پس از بازگشت از 

ھا کشته شدند و در  مراسم نعش کشی در جاده
نھايت سرنگونی ھواپيمای اوکرايينی و قتل 

 . نفر١٧۶وحشتناک 
جمھوری اس�می از سويی با يک بحران عميق 
اقتصادی و سياسی در داخل روبروست که تمامی 
ارکان آن را به لرزه درآورده است و از سوی 
ديگر در سياست خارجی نيز در بن بست قرار 

بدون ھيچ ترديدی اين روال ديگر .  گرفته است
اما چه خواھد شد و .  تواند ادامه پيدا کند نمی

اما يک .  چگونه و چه زمانی ھنوز روشن نيست
توان با قاطعيت و به صراحت گفت و  چيز را می

آن اين است که تنھا يک انق�ب و برقراری 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان است که 

طلبانه  تواند تمامی اين منازعات بيھوده و جاه می
را برای ھميشه خاتمه داده و بحران عميق 
اقتصادی و سياسی را به نفع کارگران و 

 .زحمتکشان پايان دھد
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 دی ماه، سرانجام حسن روحانی، ٢٧روز شنبه 
بازديد "رنج سفر را بر خود ھموار کرد و برای 

زده و بررسی روند امدادرسانی و  از مناطق سيل
به استان سيستان و "  زدگان حل مشک�ت سيل

او در جمعی از روستاييان .  بلوچستان رفت
." دولت و ھمه ما در کنار شما ھستيم: "مدعی شد

ھا و  آيا چنين بوده است؟ به گواه کليپ
ھای اجتماعی،  ھای منتشرشده در رسانه گزارش

ھا و اعتراضات مردم مناطق  يکی از گ�يه
زده در طی روزھای اول آن بود که ھيچ  سيل

ھم "  عکس يادگاری"مسئولی حتا برای گرفتن 
بررسی "ھا نزده است، چه رسد به  سری به آن

يکی ديگر از ".  روند امدادرسانی و حل مشک�ت
اين مسئولين، hريجانی رئيس مجلس بود که روز 

١٠ 
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 روز پس از آغاز سيل، برای ۵ دی، يعنی ٢۴
 ساله آبرسانی در منطقه ٢۵افتتاح پروژه 

به )  ای که ھنوز به اتمام نرسيده پروژه(دشتياری 
در فيلم کوتاھی از اين .  اين استان سفر کرد

شود شير آبی که hريجانی افتتاح  مراسم ديده می
کند به يک منبع خارجی وصل است و يکی از  می

"گويد حاضران در مراسم افتتاحيه می آقای : 
hريجانی آب ھوتک است، شما حاضری از اين 

ای، رھبر جمھوری اس�می  خامنه"  آب بخوری؟
 دی، پيامی خشکی و خالی صادر ٢٣تازه روز 
ھای دولتی  انجام نشده دستگاه"  خدمات"کرد و از 

ھا و  ھا، فيلم در ميان عکس.  تقدير کرد
ھای اوليه از جاری شدن سي�ب در  گزارش
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 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

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

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

 :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 


