
 ٨۵۶ شماره  ٩٨  بھمن ٧    ١

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

  ٣درصفحه 

 

بحران سياسی عراق و 
 ضرورت تغيير

ھای زحمتکش مردم عراق با گذشت  جنبش توده
ميدان .   ماه با قدرت ادامه دارد۴نزديک به 

تحرير در بغداد ھمچنان مرکز تجمع شبانه 
اعتصاب در اغلب .   روزی معترضان است

ھای  شھرھا ھمراه با تظاھرات و سنگربندی
ھا، درگيری با نيروھای  خيابانی، بستن جاده

نظامی سرکوب رسمی دولتی، يا شبه نظاميان 
گرای وابسته به جمھوری اسMمی، اخبار  اسMم

تعداد .  دھند روزانه اين جنبش را تشکيل می
مردمی که در اين مدت توسط مزدوران دولتی و 

اند،  گرای شيعه به قتل رسيده شبه نظاميان اسMم
تعداد .  از پانصد تن نيز تجاوز کرده است

در .  شود  ھزار تن می٢۵مصدومين  بالغ بر 
.  تن به قتل رسيدند١٠ای که گذشت Sاقل  ھفته

روز جمعه ھفته گذشته نيز در نتيجه تيراندازی 
از درون يک خودرو به معترضان در ميدان 

اما .   تن زخمی شدند٧تحرير، يک نفر کشته و 
ھای حاکم بر  گری دار و دسته تمام اين وحشی

عراق، نتوانسته کمترين خللی در عزم و اراده 
 . اين مردم مبارز ايجاد کند

ای  ھای زحمتکش عراق، مجموعه مطالبات توده
در حالی .  از مطالبات اقتصادی و سياسی است
 ميليون ۴که با افزايش صدور نفت به حدود 

بشکه در روز و افزايش بھای آن، درآمد ساSنه 
عراق از فروش نفت به صد ميليارد دSر رسيده 

 ميليون تن از مردم عراق ١۴است، حدود 
طبق آمار رسمی، در حال حاضر، .  بيکارند
/  ۶حدود    درصد از ٨٠  درصد مردان و ٢٢ 

ھا خانوار با فقر  ميليون. زنان عراقی بيکار ھستند
آمارھای بانک .  کنند  می و گرسنگی زندگی

 درصد از کودکان ۵٠جھانی نشان می دھد که 
در استان ھای جنوبی فقير ھستند و نرخ فقر در 

درصد، ۴١ /  ٢مناطق آزاد شده از دست داعش، 
 درصد، در مرکز کشور ٣٠در مناطق جنوبی 

جمھوری اسMمی که با بحران بزرگ مالی 
 است اين بحران را بر  روبروست، مصمم

يک .  ھای کارگران و زحمتکشان آوار سازد شانه
نمونه آن افزايش ماليات بر روی بسياری از 

 ٩٩کاSھا مانند سيگار در Sيحه بودجه سال 
ھای خالی کارگران  است که به طور مستقيم سفره

يک نمونه .  و زحمتکشان را نشانه رفته است
 درصد حقوق براساس ١۵ديگر افزايش تنھا 

ھم در حالی که تورم   است، آنS٩٩يحه بودجه 
 درصد و تورم واقعی بيش از ۴٠رسمی حدود 

ای جز   درصد است که اين اقدام دولت نتيجه۵٠

 

 ھای اعتراضی در گزارش کوتاه از اکسيون
 ، )سوئد(، استکھلم )ھلند( آمستردام 

 ) آلمان(و ھامبورگ ) دانمارک(کپنھاک 

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

 چھل و نھمين سالگرد 
 حماسه سياھکل گرامی باد

 ٨۵۶شماره    ٩٨  بھمن   ٧ –سال  چھل و يکم 

 به مناسبت ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
  بھمن سالگرد نبرد حماسی سياھکل١٩

 

               چھل و نھمين سالگرد حماسه سياھکل را 
                    باتشديد مبارزه عليه نظم موجود،

 تدارک اعتصاب سياسی و قيام  مسلحانه سراسری گرامی بداريم

فقر ھر چه بيشتر کارگران، معلمان، بازنشستگان 
و ديگر زحمتکشان جامعه را به ھمراه نخواھد 

 .داشت
اما يک نمونه ديگر که شايد نسبت به دو مورد 
باS کمتر برای ھمگان اھميت آن آشکار است و 

ايم  ما در اين مقاله بر روی آن انگشت گذاشته
سازی و به عبارت ديگر  موضوع خصوصی

فروش اموال کارگران و زحمتکشان و به ضرر 
 . است٩٩ھا براساس Sيحه بودجه سال  آن

ابتدا به اين سوال پاسخ دھيم که چرا 

 " نمی نشينمخونينمن بر سر اين سفره "
 

سير تغيير و تحوSت در اوضاع جامعه کنونی ما و روی آوری Sيه ھای مختلف توده ھای مردم ايران به 
عرصه مبارزات سياسی آنچنان شتاب گرفته است، که وقوع ھر يک از اين تغيير و تحوSت در يک 

اين سير پرشتاب تحوSت، تماما متاثر از .  شرايط عادی چه بسا در سال و حتا چندين سال ھم نمی گنجند
فضايی که در پی خيزش انقMبی جوانان .  فضای انقMبی موجود است که کل کشور را فرا گرفته است

 با ايجاد يک دوران انقMبی شتاب گرفت و پس ٩۶سلحشور و توده ھای زحمتکش مردم ايران در ديماه 
از آن، با وقوع قيام پنج روزه جوانان، زنان، دانشجويان و عموم توده ھای سرکوب شده مردم ايران در 

 .، با عمق و اعتMی بيشتری در متن تحوSت جامعه تجلی يافته است٩٨آبان ماه 
 ھزار نفر از توده ھای ١٠ نفر و بازداشت بيش از ١۵٠٠دريای خونی که جمھوری اسMمی با کشتار 

 ١٧۶معترض در آبان ماه به راه انداخت و پيامد آن سرنگون شدن ھواپيمای مسافربری اوکراينی با 
خدمه و سرنشين توسط پدافند ھوايی سپاه پاسداران، تاثير شگرفی بر اوضاع سياسی و سرعت بخشيدن 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ٩٩سازی در Qيحه بودجه  کابينه روحانی و فاجعه خصوصی
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١از صفحه   

 بحران سياسی عراق و ضرورت تغيير

٩درصفحه   

/  ۵ درصد و در منطقه کردستان به ٢٣  ١٢ 
المللی پول  صندوق بين.  درصد رسيده است

 ميليون نفر از مردم عراق ۴٠بيش از :  گويد می
با فقدان خدمات بھداشتی، تحصيلی، مشکل برق 

تعدادی از .  کنند و آب کافی در فقر زندگی می
شھرھا در نتيجه جنگ با داعش به ويرانه تبديل 

 ميليون و ۵سازمان ملل تعداد آوارگان را .  اند شده
ميليون اعMم کرده ١١افراد فقير و نيازمند را 

به رغم درآمد ھنگفت دولت از نفت، بدھی .  است
. اين کشور نيز سال به سال در حال افزايش است

.  ميليارد بود١٢٢ مبلغ اين بدھی ٢٠١٧در سال 
با .   ميليارد افزايش يافت ١٣٢يک سال بعد به 

 ١۵٠اين حساب رقم کنونی بدھی بايد احتماS  از 
 . ميليارد نيز تجاور کرده باشد

اما اين درآمد ھنگفت دولت از نفت به کجا 
 کشور در رديف ١٨٠رود؟ عراق در ميان  می

تمام اين ثروت .  دوازدھم از نظر فساد قرار دارد
ھای مذھبی، قومی و ملی  به جيب باندھا و فرقه

رود که خود را در ظاھر به شکل احزاب  می
سازماندھی کرده و به حسب قدرت سياسی شان، 

اغلب .  برند از اقتصاد و درآمدھای نفتی سھم می
ھای شيعه وابسته به  ھا، به ويژه گروه اين  گروه

ھای شبه نظامی ويژه  جمھوری اسMمی، دسته
اين باندھا، يک .  اند خود را نيز سازماندھی کرده

ھای  ای را با کمک دولت سيستم سياسی فرقه
جمھوری اسMمی و آمريکا بر عراق حاکم 

پست نخست وزيری که از بيشترين .  اند ساخته
ھای  قدرت برخوردار است، سھم گروه

رياست مجلس، سھم .  گرای شيعه است  اسMم
گرايان سنی و رياست جمھوری سھم قوم  اسMم

نا گفته روشن است که در يک چنين .  گرايان کرد
سيستم سياسی، بايد فساد، دزدی و چپاول به 
نھايت خود برسد و کارگران و زحمتکشان با 
فقر، گرسنگی، بيکاری و محروميت از ابدائی 
ترين نيازھا، حتا خدمات عمومی نظير آب و 

 .برق مواجه باشند
ھا آشکار است که مردم عراق  از ھمين واقعيت

ھا  آن.  اند برای چه عليه نظم موجود قيام کرده
مقدم بر ھر چيز خواھان برافتادن نظم سياسی 

چرا که بدون برافتادن اين .   حاکم ھستند ای فرقه
ھای کMن  نظم و پاسداران آن، نه فساد و دزدی

برخواھد افتاد و نه کمترين بھبود در وضعيت 
ھای زحمتکش رخ خواھد  مادی و معيشتی توده

ھا قبل از  از ھمين رو اگر در آغاز، حتا مدت.  داد
ھا به نبود خدمات عمومی، آب  آبان ماه، اعتراض

و برق و سپس اعتراض به فقر و بيکاری و فساد 
بود، اکنون اين جنبش ھدف خود را سرنگونی 

گرا و برافتادن سيستم سياسی  تمام باندھای فرقه
 . ای قرار داده است فرقه

مردمی که چند ماه است شب و روز در ميدان 
اند در گفتگو با خبرنگاران  تحرير جمع شده

 : تلويزيون الجزيره گفتند
خواھيم از شر حکومت فاسدی رھا شويم  ما می

آوردی   سال حکومت بر ما دست١۶که در طی 
ما جاده ھا را برای بدست آوردن .   نداشت
ھا  اين.  مان، حق جوانان به کار می بنديم حقوق

ھا ھستند، چرا که ما نه برای  بھترين نسل عراقی
تصور .  حال بلکه برای آينده مبارزه می کنيم

ما از ھمه چيز .  نکنيد که ما متوقف خواھيم شد
ما اينجا را ترک .  رنجيده و آزرده خاطريم

خيال مھاجرت نداريم و به .  نخواھيم کرد
گويند که  ھا می آن.  ھای خود باز نمی گرديم خانه

داريم توسط  اينجا را ترک نمی کنيم چون بيم
ميليشيای طرفدار ايران ربوده شويم يا به قتل 

 . برسيم
مبارزان عراقی خواستار برگزاری انتخابات 
زودھنگام بر اساس اصMح قانون انتخابات، 
تعيين کميته مستقل جديد برای نظارت بر 
انتخابات و سپس انتخابات زودرس زير نظر 

خواھند که  آنھا می.  سازمان ملل ھستند
وزير جديدی بدون ھرگونه وابستگی به  نخست

باندھای حاکم  جايگزين عادل عبدالمھدی مستعفی 
شود که روند تغييرات خواسته شده را برای 
دگرگونی نظم سياسی و اقتصادی و محاکمه 

اين جنبش، .  دزدان و غارتگران عملی سازد
جمھوری اسMمی ايران  را عامل به بند کشيدن 

داند و خواستار قطع شدن دست  مردم عراق می
جمھوری اسMمی از عراق و برچيده شدن بساط 
شبه نظاميان وابسته به جمھوری اسMمی ايران 

عمق نفرت اين جنبش از جمھوری اسMمی .  است
ھای آن خود  در دوبار به آتش کشيدن کنسولگری

اخيرا نيز جنبش وسيعی در عراق .  را نشان داد
 . برای تحريم کاSھای ايرانی به راه افتاده است

اما چرا نفرت مردم عراق اکنون از جمھوری 
اسMمی به مراتب بيش از دولت آمريکاست که با 
اشغال نظامی عراق باعث و بانی اين ھمه 

 . بدبختی برای مردم اين کشور گرديد
به اين علت که مردم عراق، جمھوری اسMمی 
ايران را ھمدست دولت عراق در فقر و بدبختی 

آنھا .  دانند خود و فساد و دزدی طبقه حاکم می
گرای را تابع جمھوری اسMمی  م ھای اسM گروه
خواھند يک دولت مذھبی شبيه  دانند که می می

. دولت دينی حاکم بر ايران در عراق برپا کنند
ھای  ھا جمھوری اسMمی را سازمانده گروه آن

دانند  تروريست و آدم کشی امثال حشدالشعبی می
کنند يا  ھا ترور می که فعاSن جنبش را در خيابان

اما .  رسانند ھايشان می ربايند و به قتل می از خانه
اين فقط مردم مبارز شھرھای به اصطMح شيعه 

نفرت .  اند نشين نيستند که عليه جمھوری اسMمی
مردم مناطق موسوم به سنی نشين به مراتب 

چرا که جمھوری اسMمی گاه با .  شديدتر است
آمريکا و گاه خود به تنھائی دست به 

ھای کم نظيری عليه اين مردم زده  گری وحشی
نيروھای تحت امر سليمانی جMد،  .   است

مردم اين شھرھا .  شھرھای آن ھا را ويران کردند
در استان صMح الدين و انبار و .  را آواره نمودند

 . در منطقه جرف الصخر قتل عام به راه انداختند
مرتجعين حاکم بر عراق در طول چند ماه گذشته 

اند با سرکوب و کشتار و نيز وعده و  کوشيده
وعيد جنبش را فرسوده و مجددا بر اوضاع مسلط 

برعکس،مردم .  اند شوند، اما تاکنون موفق نشده
اند نخست وزير عبدالمھدی را  معترض توانسته

 ماه پيش استعفا ٢او حدود .  وادار به استعفا کنند
گرا ھمچنان در برابر  اما مرتجعين فرقه.   کرد

در عين حال در .  کنند خواست مردم مقاومت می
ھا نيز اختMف و کشمکش در  درون خود آن

اند به توافق بر سر  جريان است و نتوانسته
 .   جايگزينی برای  نخست وزير مستعفی برسند
ھای  بنابراين از آنجائی که پاسخی به خواست

معترضان داده نشد، مردم بصره در ماه ژانويه 
ای به رئيس جمھور دادند و گفتند  مھلت يک ھفته
 ژانويه نخست وزير مورد نظر ١٩اگر تا تاريخ 

از .  ھا انتخاب نشود، مبارزات تشديد خواھد شد آن
آنجائی که اين مھلت به پايان رسيد و پاسخی داده 
نشد، مردم بصره فراخوان يک اعتصاب 
سرتاسری را صادر کردند و در پی آن 

ای در بغداد و بصره، کربM ،  اعتراضات گسترده
مراکز .  نجف ، ديوانيه، کوت، و عماره رخ داد

جوانان معترض .  آموزشی و ادارات تعطيل شدند
ھای ارتباطی چندين شھر را  ھا و جاده خيابان
ھا با برافروختن آتش  ھا و جاده در خيابان.  بستند

درھای ادارات دولتی را با .  مانع ايجاد کردند
ھای  دستگاه جوش بستند، مراکز برخی گروه

 . گرای شيعه را به آتش کشيدند اسMم
 بھمن ٢به گزارش ايسنا، روز چھار شنبه 

ھای معترض با وجود شرايط بد آب و  عراقی
ھوايی، دايره تظاھرات خود در بغداد، پايتخت 
اين کشور را گسترش دادند و برای سومين روز 
پياپی کنترل اتوبان محمد القاسم را در دست 

معترضان استان نجف نيز بزرگراه .  گرفتند
در استان .  کربM را مسدود کردند-المللی نجف بين

واسط نيز تظاھرکنندگان با ايجاد موانعی، مسير 
. ارتباطی دو استان واسط و بغداد را بستند

ترين نقطه عراق نيز،  ھمچنين در جنوبی
ام قصر را -معترضان مسير ارتباطی خور الزبير

ھا با  در اين چند روز درگيری.  مسدود کردند
ھايی  گزارش.  نيروھای امنيتی نيز افزايش يافت

از پيوستن مردم شھرھای تکريت، رمادی، فلوجه 
ھا انتشار يافته  و موصل نيز به موج اعتراض

 ..است
طبق گزارش کميساريای حقوق بشر عراق در 

 زنده باد استقUل طبقاتی کارگران 
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۴درصفحه   

  بھمن سالگرد نبرد حماسی سياھکل١٩به مناسبت ) اقليت(     بيانيه سازمان فدائيان 
 

               چھل و نھمين سالگرد حماسه سياھکل را 
                    باتشديد مبارزه عليه نظم موجود

 تدارک اعتصاب سياسی و قيام  مسلحانه سراسری گرامی بداريم
 
 
 

 
باک و رفقای قھرمانی که با آرمان ھای سرخ کارگری پرچم مبارزه   رزمندگان جسور و بی.  چھل و نه سال از نبرد حماسی رفقای ما درسياھکل گذشت
 به اھتزاز درآوردند و با شليک گلوله ھای آتش و آگاھی، رکود و رخوت ۴٩ بھمن سال ١٩آشتی ناپذير عليه نظم سرمايه داری و رژيم سلطنتی را در 

نيم قرن پيش، زمانی که غرشی رعد آسا از جنگل ھای شمال درسياھکل برخاست، درتمام پھنه کشور طنين انداز .  سياسی حاکم بر جامعه را درھم شکستند
پانزده ستاره .   بدان دچار گشته بود، خارج ساخت٣٢ مرداد٢٨کمونيستی را از زير آوار شکست و بن بستی که پس از کودتای   -شد و جنبش کارگری

ريخت از پنجه "،  "ھای اميد  خونشان جلوه دل"  ، "خونشان رنگ خروش"  پانزده ُدّر درخشنده در آن تاريکی، "  دست درآورد گه رزم عظيم"  خونين، ،
آن پانزده رفيق قھرمان،آن پانزده گل سرخ پرپرشده درباد، آگاه از راه بی بازگشتی که درآن گام نھاده اند ، جان خود را وثيقه ".  ضحاک زمان بر سر خاک

 .آرمان ھای سوسياليستی و نام خويش را جاودانه  ساختند
ھای   داريم که رژيم جمھوری اسMمی  درچنگال بحران  گذاری سازمان را امسال در شرايطی پاس می  روز نبرد حماسی سياھکل و روز بنيان  نوزده بھمن، 

 . متعدد اقتصادی، مالی و اجتماعی دست و پا می زند و افزون برآن، يک بحران ژرف سياسی تمام جامعه را فراگرفته است
اين بحران عواقب وخيمی برای کارگران و عموم .  تر شده است  تر و حاد  تورمی پيوسته ژرف  -تمام بخش ھای اقتصادی را رکود فراگرفته و بحران رکود

دستمزد ھای ناچيزماھانه، .  گرانی و تورم افسارگسيخته، اکثريت بزرگ جامعه را به ورطه فقر و گرسنگی سوق داده است.  کشان درپی داشته است  زحمت
بيش از ھشتاد .  بيش از ده ميليون نفر ازجمله صدھا ھزارتن از جوانان، زنان و فارغ التحصيMن دانشگاھی بيکارند.  تنھا ھزينه يک ھفته را پوشش می دھند

. فقر، بيکاری، تن فروشی، دزدی، اعتياد و ساير مصائب اجتماعی بيش از پيش افزايش يافته است.  درصد مردم به زندگی در زير خط فقر رانده شده اند
رنج کارگران، در راه سياست ھای توسعه طلبانه و پان اسMميستی رژيم به باد   ثروت ھای جامعه و دست.   بحران مالی رژيم نيز فوق العاده تشديد شده است

ست   درآمد حاصل از فروش نفت به حداقل خودرسيده ، خزانه دولت خالی.  داده شده و صرف اسMم گرايان شيعی درسوريه، لبنان، يمن و عراق شده است
تمام تMش ھا و راه ھای طبقه حاکم برای غلبه بر بحران ھای عMج ناپذير نظم موجود، با .  وحقوق بگيران روز به روز با مشکMت بيشتری مواجه شده اند

شمار انگل و استثمارگر درناز و نعمت زندگی می کنند، اکثريت بزرگ جامعه در فقر و نداری   که يک اقليت کم  درحالی.  شکست و ناکامی روبرو شده است
دستان و استثمار شدگان به مرحله ستيز و   تضاد ھای طبقاتی  و کشمکش ميان طبقه حاکم وکارگران وعموم تھی.  سرمی برند  و گرسنگی کشنده ای به

 .برخورد ھای حاد علنی و آشکار فراروئيده است
ھای توسعه طلبانه و مداخله   سياست ھای خارجی رژيم چه در ارتباط با آمريکا و اروپا و چه سياست.  تر است  درعرصه سياسی، اوضاع ازاين ھم وخيم

بار ھزينه ھای سنگين وعواقب اين .  جويانه آن درکشورھای منطقه مانند لبنان وسوريه و يمن و عراق، ھمه جا با ناکامی و شکست قطعی روبرو شده است
 .کشان بوده است سياست ھا نيز بردوش کارگران و زحمت

تمام سياست ھای رژيم و جناح ھای حکومتی دراين زمينه باشکست روبرو شده .  تر است  تر و بحرانی  درزمينه سياست ھای داخلی، اوضاع ازاين ھم وخيم
اين ورشکستگی، به بارزترين شکلی خود را .  ورشکستگی رژيم روز به بروز بيشتر و آشکار ترشده است.اعتماد مردم ازرژيم به کلی سلب شده است.  است

تمام جامعه به .  در فساد فراگيری به نمايش گذاشته که تمام دستگاه دولتی و طبقه حاکم را فراگرفته و پوسيدگی و گنديدگی نظم حاکم را برمM نموده است
وده ای تMطم و جنب و جوش درآمده و توده ھای مردم زحمتکش برای تعيين تکليف قطعی با طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن به مبارزه علنی ت

 .روی آورده اند
 که نقطه پايانی بر يک دوره رکود سياسی بود وسرآغاز يک دوره انقMبی شد، مبارزات سياسی توده ای تا به امروز ادامه يافته ٩۶ماه   ازخيزش بزرگ دی
ارتجاع .  ماه که بيش از صد شھر را دربرگرفت، شعار نان کار آزادی را به پرچم خويش تبديل کرد  خيزش دی.  ترو فراگيرتر شده است  و پيوسته راديکال
اما سرکوب وزندان و .   ھزارتن بازداشت و زندانی شدند۵ھا تن کشته و بيش از   ده.  پا خاسته به قھروسرکوب و وحشی گری متوسل شد  حاکم عليه مردم به

تروحادترشده است، نمی توانست سدی دربرابر امواج پی درپی مبارزات کارگران و   گری، بربستر بحران ژرف سياسی که روز به روز عميق  وحشی
 اعتراضات توده ای وخيابانی چندين شھررا ٩٧تابستان .  اند ايجاد کند  کشان و عموم تھيدستان که درابعاد توده ای وارد ميدان مبارزه سياسی شده  زحمت

پرچم شورا ھا به اھتزاز درآمد و شعار نان کار .  دربرگرفت و پائيز ھمان سال اعتصابات بزرگی درچندين کارخانه ھمراه با تظاھرات خيابانی شکل گرفت
آمد آن نيز يک رشته تظاھرات   پی.  برای نخستين بار بديل کارگران برای نظم موجود، نظم شورائی اعMم گرديد.  آزادی با شعار اداره شورائی تکميل شد

ون و توده ای درخوزستان، اعتصابات سياسی درکردستان و تجمعات و اعتصابات و راه پيمائی ھای مکرر کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان کامي
 . ادامه يافت٩٨دانشجويان بوده است که تا آبان 

زآن در قيام سراسری آبان اما جامعه را وارد فاز کامMً جديدی ساخت که نه فقط درتمام دوران حاکميت جمھوری اسMمی، بلکه دردوره انقMبی که آغا
دست ، جوانان، زنان، بيکاران و عموم تھيدستان جامعه در بيش از صد   کش و تنگ  صدھا ھزار تن از مردم زحمت.   رقم خورد نيز سابقه نداشت٩۶ماه   دی

گر   پا خاستند و با تجمعات، تظاھرات، ايجاد راه بندان و سنگر بندی خيابانی بامزدوران سرکوب  شھر و تقريباً درتمام استان ھای کشورعليه نظم حاکم به
قيام کنندگان درسرتاسر کشور، مراکز ستم و سرکوب رژيم را مورد حمله قرار دادند، بسياری از بانک ھا ، پايگاه ھای بسيج، سپاه ، .  رژيم درگير شدند

و دستگاه فريب و تحميق روحانيت، وسايل نقليه نيروھای نظامی و انتظامی را به آتش کشيدند و انزجار عميق خود از "  حوزه ھای علميه"کMنتری ھا و 
 .دولت دينی و نظام سرمايه داری حاکم و ھمچنين نفرت خويش ازنھاد ھای حافظ مناسبات سرمايه داری را به نمايش گذاشتند

با قيام آبان، جامعه و تMطمات سياسی .  قيام آبان ماه يک نقطه عطف مھم و يک تحول کيفی را در روند تحول اوضاع جامعه و بحران ژرف سياسی رقم زد
اين قيام روحيه تعرضی توده ھای مردم، اتخاذ تاکتيک ھا و اشکال راديکال مبارزه ، آمادگی آن ھا برای روی آوری به .  آن وارد مرحله کيفی نوينی شد

. يش گذاشتاعتصاب عمومی سياسی ، قيام مسلحانه و براندازی رژيم جمھوری اسMمی و عزم و اراده آن ھا برای تعيين تکليف نھائی با نظم حاکم را به نما
دست جامعه دربرابر ماشين سرکوب و آمادگی آن ھا را برای فداکاری و ازخود   کش و تھی  باکی توده ھای مردم زحمت  قيام آبان به روشنی جسارت و بی

توفان خشم و نارضايتی تراکم يافته صد ھا ھزارتن از مردم، شھرھا و خيابان ھا را درنورديد و ارتجاع حاکم را درمقياس .  گی به نمايش گذاشت  گذشته
قيام آبان نشان داد که توده ھای مردم ايران ديگر نمی خواھند و نمی توانند نظم موجود را تحمل کنند وبرای براندازی آن .  سراسری به چالش جدی کشيد

 .حاضرند ازجان خويش نيز بگذرند
راه افتاد وپس از پنج روز، قيام کنندگان درخون خويش غرق   جوی خون به.  خواند و فرمان قتل آن ھا را صادر کرد"  اشرار"خامنه ای قيام کنندگان را 



 ۴ ٨۵۶ شماره  ٩٨  بھمن ٧    ۴

٣از صفحه   

 .تن کشته و بيش از ده ھزار تن بازداشت و زندانی شدند١۵٠٠. شدند
اما .  ت دھدطبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدارمنافع آن براين خيال بوده است که با کشتار و وحشی گری می تواند اوضاع را آرام کند و خود را ازمھلکه نجا

. فرش خيابان ھا خشک نشده بود که پرچم مبارزه و دفاع بی باکانه از قيام و اھداف آن دردانشگاه به اھتزاز درآمد  ھنوز خون سرخ قيام کنندگان برسنگ
 تبديل جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی قامت برافراشت و روز دانشجو را به روز مبارزه عليه نظم حاکم و دفاع از کارگران و استثمارشدگان

بحران انقMبی و بحران سياسی ژرفی که تمام جامعه را به تMطم .  به رغم سرکوب و بازداشت گسترده دانشجويان اما اين پرچم يک ھفته دراھتزازبود.  کرد
امواج مبارزه راديکال و .  ست وبا سرکوب نمی توان مانع بروز آن شد  ای  انداخته است، زادگاه خيزش ھای پی درپی و قيام ھا و امواج مبارزه راديکال توده

 .توده ای يکی پس از ديگری از راه می رسند و ضربات کوبنده ای برپيکر نظم موجود وارد می سازند
گر حاکم و سران جنايتکار آن بعد از کشته شدن قاسم سليمانی، با راه اندازی نعش کشی و تعزيه گردانی و به ميدان کشيدن جيره   رژيم ارتجاعی و سرکوب

اما در پی سقوط ھواپيمای مسافربری اوکراينی، .  خواران خويش تMش کردند فضای جامعه پس از قيام و خواستھا ی آن را به سمت ديگری منحرف سازند
 نفر منجرشد، موج بلند ديگری ١٧۶دروغ گوئی و مخفی ساختن علت اصلی سقوط و سرانجام اعتراف به شليک موشک توسط پدافند سپاه که به کشته شدن 

اين تجمعات و اعتراضات اگرچه نخست در دانشگاه نطفه بست اما به سرعت به بيرون از دانشگاه .  از تجمعات اعتراضی و تظاھرات خيابانی برخاست
. دانشجويان و توده ھای زحمتکش مردم با خواست ھا و شعار ھای راديکال ترو جديدتری به ميدان آمدند.  تسری يافت و چندين شھر را دربرگرفت

، تأکيد بر پيکار در کف خيابان و تأکيد ويژه بر اعتصاب وانقMب، ازجمله "اصMحات، رفراندم رمز فريب مردم"، "جمھوری اسMمی نابود بايد گردد"
 .ھای مھم اين موج مبارزه بود که بار ديگرنياز جامعه به يک دگرگونی و تحول انقMبی را بازتاب می داد ويژگی

 نشان ٩٨ويژه قيام سراسری آبان   ھا، تجمع ھا و تظاھرات توده ای بعد ازآن به  ، رويدادھای سياسی، اعتراضات خيابانی و تمام اعتصاب٩۶ماه   خيزش دی
.   شودداد که جامعه در تب و تاب يک تحول و دگرگونی و در تب و تاب يک انقMب می سوزد و آماده است تا با ھر جرقه ای به اشتعال و انفجار کشيده

تر مھم سياسی   توده ھای فقير و زحمتکش استثمارشده که ديگر نمی خواھند و نمی توانند وضع موجود را تحمل کنند، مترصدند ازپی ھر رويداد بيشتر يا کم
طبقه حاکم و رژيم .  پا خيزند و به حاکميت چھل ساله ارتجاع اسMمی پايان دھند و به اين تحول ضروری و گريزناپذير جامه عمل پوشند  و اجتماعی، به

تمام سياست ھای .  داده است که ديگر نمی تواند به شيوه گذشته برمردم حکومت کند  سياسی پاسدار منافع آن نيز به پايان خط رسيده و از مدت ھا پيش نشان
رژيم در بن بستی .  کلی ناممکن شده است  اين طبقه برای حک و اصMح نظم موجود با شکست روبرو شده و اصMح و تغيير درچارچوب اين نظم، به

ھيچ راه نجاتی برای رھائی رژيم ازبن بست .  گان آشکار شده است  فساد دستگاه دولتی، پوسيدگی و گنديدگی نظم موجود برھمه.  بار گرفتار آمده است  مرگ
 .و بحران ھای گوناگونی که بدان گرفتارآمده وجود ندارد

ده ای به ترديدی نيست که ارتجاع حاکم برای مقابله با کارگران و زحمتکشان و عموم تھيدستان معترض و ناراضی و برای درھم کوفتن ھر برآمد و قيام تو
قيام آبان و وحشی گری نيروھای سرکوب عليه قيام کنندگان به مردم آموخت که درنبردھای آتی بايستی با اشکال .  سرکوب بيشتر متوسل خواھد شد

تنھا گسترش اعتصابات و برپائی اعتصابات اقتصادی و سياسی گسترده .  تری به مقابله با رژيم برخيزند  مبارزاتی پيشرفته تر، آمادگی بيشتر و نيروی وسيع
گانی برای   کشان را درمقياس وسيع و ھمه  ست که می تواند نيروی کّمی و کيفی بيشتری را به ميدان بکشد، کارگران و زحمت  فرا واحدی و سراسری

اگرچه وقوع اين اعتصاب، .  سرنگونی رژيم بسيج کند، نيروی سرکوب رژيم را فلج سازد و راه را برای اعتصاب عمومی سياسی سراسری ھموار کند
ست و اين از منطق مبارزه طبقاتی   بربستر بحران سياسی ژرف و مبارزات توده ای گسترش يابنده، مستقل از اراده و آگاھی نيروھای درگير درآن قطعی

اين وظيفه برعھده .  در يک دوره انقMبی نشأت می گيرد، اما نمی توان و نبايد فقط به انتظار آن نشست بلکه می توان و بايد روند برپائی آن را تسريع کرد
تر کارگران بايد در درون کارخانه ھا و مراکز   کارگران پيشرو، فعاSن آگاه کارگری و بخش متشکل.  طبقه کارگر و بخش پيشرو وآگاه اين طبقه است

بات توليدی و خدماتی کميته ھای اعتصاب را سازمان دھند و با ايجاد ارتباط تنگاتنگ وسازماندھی کميته ھا و شوراھای ھماھنگی، سازماندھی اعتصا
 .ھماھنگ شده را در دستور کار خويش قرار دھند و به تسريع برپائی اعتصاب عمومی سياسی ياری رسانند

گری و کشتار بيرحمانه قيام کنندگان توسط نيروھای مسلح رژيم، اين واقعيت را نيز اشکار ساخت که بادست خالی نمی توان با يک   قيام خونين آبان، وحشی
دربرابر ما و ھمه کارگران و .  ازاين رو تدارک نظامی قيام مسلحانه نه فقط ضروری بلکه اجتناب ناپذير است.  رژيم جMد سرتاپامسلح مبارزه کرد

که رژيم جمھوری اسMمی را با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه براندازيم و يک حکومت   کشان ھيچ راه ديگری وجود ندارد جزاين  زحمت
 .شورائی و کارگری را مستقرسازيم

گذاری سازمان، بار ديگر با رفقائی که نبرد حماسی سياھکل را آفريدند و ھمه رفقای فدايی که در راه   ، روز بنيان۴٩ بھمن ١٩گرد   درچھل و نھمين سال
 .مان، به مبارزه ادامه دھيم آرمان ھای سرخ کارگری مبارزه نموده و جان فشاندند، پيمان می بنديم که تا تحقق کامل اھداف و آرمان ھای سوسياليستی
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 " نمی نشينمخونينمن بر سر اين سفره "

. به روند تحوSت کنونی جامعه داشته است
فضايی که ديگر قابل بازگشت به روزھا و 

سير .  ماه ھای پيش از آبان نخواھد بود
تحوSت انقMبی موجود، عمق نارضايتی 
عمومی، گسترش اعتراضات توده ای ھمراه 
با شکست کامل سياست ھای جمھوری 
اسMمی در عرصه ھای داخلی و خارجی 
وضعيت اسفباری را برای ھيات حاکمه 

مجموعه وضعيت .  ايران رقم زده است
موجود و مفتضح شدن بيش از پيش حاکمان 
اسMمی در نزد توده ھای وسيع مردم ايران 
سبب شده است تا Sيه ھايی از ھنرمندان و 
سينماگران ايران که تا پيش از اين با توھم 
اصMح رژيم توجيه گر سياست ھای 
ارتجاعی و سرکوبگرانه جمھوری اسMمی 
و کنار آن ايستاده بودند، به تدريج صف خود 

 .را از رژيم جدا کنند
تحريم جشنواره حکومتی فجر توسط گروھی 
از ھنرمندان و سينماگران ايران، يک نمونه 
. از سير تحوSت موجود در جامعه است

، ) ژانويه٢٢(روز چھارشنبه دوم بھمن 
تعدادی از سينماگران ايران بيانيه ای يک 
جمله ای را در صفحه ھای شخصی خود در 

"اينستاگرام منتشر کرده و نوشته اند ما به : 
در اين بيانيه يک ."  جشنواره فجر نمی رويم

 نفر در پای آن ديده ١۴٠جمله ای، که امضا 
می شود، اسامی سينماگران و ھنرمندانی 
ھمانند جعفر پناھی، محمد رسول اُف، حميد 
فرخ نژاد، تھمينه ميMنی، علی مصفا، 

 .  به چشم می خورد...فريدون شھبازيان و 
 نفره، تعداد ١۴٠پيش از انتشار اين بيانيه 

ديگری از کارگردانان و بازيگران تاتر و 
سينمای ايران از جمله مسعود کيميايی نيز به 
صورت فردی انصراف خود را از حضور 
. در جشنواره فجر امسال اعMم کرده بودند

اگرچه بخشی از مجموعه ھنرمندان و 
سينماگرانی که به تاسی از فضای انقMبی 
جامعه و به طور اخص متاثر از دريای 
خونی که جمھوری اسMمی در آبان ماه به 
راه انداخت، اعMم موضع کرده اند، اما 
اغلب آنان، صرفا سرنگونی ھواپيمای 
اوکراينی و تالمات روحی حاصل از کشته 

 نفر از مسافران ھواپيمای ١٧۶شدن 
سرنگون شده اوکراينی را دليل انصراف 
خود از حضور در جشنواره حکومتی فجر 

 .اعMم کرده اند
با اين ھمه و قبل از ھر واکنشی، مستثنا از 

پرداختن به انگيزه ھای تحريم کنندگان، ابتدا 
به ساکن Sزم است از اقدام فردی و جمعی 
ھمه اين ھنرمندان و سينماگرانی که تا اين 
لحظه جشواره حکومتی فجر را تحريم کرده 
اند، استقبال کرد و به آنان جھت  اين 

اما نبايد .  گيری  خوش آمد گفت  موضع
فراموش کرد که ميان آن دسته از ھنرمندان 
و سينماگرانی که به دليل کشتار خونين آبان 

 و کشتارھای پيش از آن، جشنواره ٩٨ماه 
فجر را تحريم کرده اند و آن ديگرانی که 
اساس تحريم خود را صرفا بر کشتار 
مسافران ھواپيمای مسافربری اوکراينی بنا 
نھاده اند، تفاوت بسيار بزرگ و آشکاری 

تفاوتی که  کيفيت اقدام کار آنان .  وجود دارد
 .را از ھم متمايز می کند

جامعه ھنری و روشنفکری ايران چه در 
زمان رژيم پادشاھی و چه در دوران ارتجاع 
اسMمی، ھمواره شاھد شجاعت، فداکاری و 
از خودگذشتگی ھنرمندان و نويسندگان 
گرانقدری بوده است که در پاسداری از 
آزادی بيان، انديشه و در دفاع از منافع عموم 
توده ھای زحمتکش مردم ايران پيکار و 
مبارزه کرده و بعضا در اين مسير از جان 

سعيد سلطانپور، محمد .  خود نيز گذشته اند
مختاری، جعفر پوينده و ديگرانی ھمچون 
آنان، از جمله چھره ھای ماندگاری در ميان 
ھنرمندان و نويسندگان ايران بوده و ھستند 
که در مبارزه با سانسور و اختناق و 
سرکوب و ايستادگی در مقابل کشتار توده 
ھای مردم ايران به دست آدمکشان جمھوری 

در کنار اين دسته از .  اسMمی جان باخته اند
نويسندگان و شاعران و ھنرمندان جانباخته، 
نويسندگان و شاعران ديگری ھمانند احمد 
شاملو، علی اشرف درويشيان و ديگرانی از 
اين دست بوده اند که ھرگز حاضر به نشستن 
 .بر سر سفره خونين جمھوری اسMمی نشدند

زنده ياد علی اشرف درويشيان، در اسفند ماه 
، زمانی که از او برای شرکت در ١٣٨٠

يک مراسم حکومتی در کيش دعوت کردند، 
"  در پاسخ به آنان نوشت من بر سر اين : 
فراموش نکنيم، ."   سفره خونين نمی نشينم

علی اشرف درويشيان، زمانی با صدای بلند 
اعMم کرد، که بر سفره خونين آدمکشان 
جمھوری اسMمی نمی نشيند، که در آن ايام، 
تبليغات اصMح طلبی و توھم اصMحات 
محمد خاتمی، ذھن و جان اغلب ھنرمندان و 
سينماگران و نويسندگان جامعه را تسخير 

شبه ھنرمندان و سينماگرانی که نه .  کرده بود
تنھا طی چھار دھه فرھنگ جمھوری 
اسMمی را تبليغ و ترويج کردند، بلکه بی 
محابا از ارتزاق و برخورداری از خوان 

 . نعمات جمھوری اسMمی افتخار ھم کردند
اکنون اما فضای جامعه به کلی با سال ھای 

فضای انقMبی و سير .   متفاوت است٨٠دھه 
شتابان تحوSت ايجاد شده در متن جامعه، 
بخش وسيعی از ھمان ھنرمندان و 
سينماگرانی را که به دليل موقعيت طبقاتی و 
بھره برداری از امکانات حکومتی طی دھه 
ھای متمادی دست از رسالت و تعھد ھنری 
و نويسندگی خود شسته و در سال ھای 
گذشته در ھمگامی با اصMح طلبان حکومتی 
خاک بر چشم توده ھای مردم ايران پاشيدند، 
به تحريم جشنواره حکومتی فجر کشانده 

 . است
تحريم جشنواره فجر، اگرچه گامی مثبت و 
اميدوار کننده است، اما فراموش نکنيم که 
اين اقدام آنان تنھا يک گام و صد البته سر 
آغاز يک حرکت نوين برای فاصله گرفتن و 
. برخاستن از سفره جمھوری اسMمی است

اقدامی که Sزم است در عرصه ھای 
وسيعتری از ھنر، فرھنگ و ادبيات کشور 

سرکوب توده ھای در مقابله با کشتار و 
اعMم موضع در .  ايران استمرار يابدمردم 

قبال قيام آبان ماه و محکوميت کشتاری که 
جمھوری اسMمی به بيرحمانه ترين شکل 

 روز به راه انداخت، اکنون ۵ممکن طی 
يکی از معيارھای عملی سنجش و قضاوت 

 توده ھای مردم ايران در ارزيابی 
رفتار و کردار نويسندگان و ھنرمندان و  

 .سينماگران جامعه است
تحريم جشنواره فجر، به دليل صرف تالمات 
روحی حاصل از سرنگونی ھواپيمای 

 مسافر ايرانی و ١٧۶اوکراينی و کشته شدن 
 ١۵٠٠غير ايرانی آن، بدون اشاره به کشتار 

معترض قيام آبان ماه، به معنای نصف و 
نيمه برخاستن از سر سفره خونين آدمکشان 

کشتار توده ھای .  جمھوری اسMمی است
 سال ھمواره بوده و بعد ۴٠مردم ايران طی 

از اين نيز تا آخرين روزی که حاکميت 
جمھوری اسMمی در ايران بر قرار باشد، 

آنانی که صرفا به دليل .  ادامه خواھد داشت
تالمات روحی حاصل از سرنگونی ھواپيمای 
اوکراينی توسط پدافند ھوايی سپاه پاسدارن، 
جشنواره فجر را تحريم و اعMم کرده اند که 

را "  جشن و شادی"دل و دماغ حضور در 
ندارند، سال بعد چی؟ آيا اين بدان معنا نيست 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 
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۵از صفحه   

 " نمی نشينمخونينمن بر سر اين سفره "

که دوران تحريم شان در مورد جشنواره 
فجر موقت است و در سال ھای بعد، اگر 
جمھوری اسMمی بر سرير قدرت باقی 
بماند، آنان دوباره بر سر سفره خونين آن باز 

 خواھند گشت؟ 
بعد از قيام آبان ماه، شرايط و فضای سياسی 
جامعه به سمتی رفته است که ديگر کسی 

در .  نمی تواند ميان دو صندلی بنشيند
وضعيت موجود، ھنرمندان، نويسندگان، 
روشنفکران و بازيگران سينما يا در کنار 
مردم و ھمراه آنان اند، يا در کنار جمھوری 
اسMمی ايستاده و عليه توده ھای مردم ايران 

در چنين وضعيتی، بسيار .  گام بر می دارند
روشن است که ھر حرکت و موضع گيری 
آنان در تيررس قضاوت بی امان توده ھای 

اين قضاوت توده .  مردم ايران قرار دارد
ھا، طبيعتا در مورد رفتار و کردار و 
موضع گيری آن دسته از ھنرمندان و 
نويسندگان و سينماگرانی که برای توده 
ھای مردم ايران شناخته شده تر ھستند، 
. مسلما دو صد چندان بی رحمانه تر است

آنچه اکنون برای توده ھای زخم خورده 
مردم ايران حائز اھميت است، اين است 
که آنان در موضع گيری ھای خود اکنون 
ديگر صرفا به ميزان خMقيت يک 
ھنرمند، توانمندی يک کارگردان، 
نويسنده و يا بازيگری خوب يک بازيگر 

سينما در ارائه آثار خوب و ماندگار 
 . بسنده نخواھند کرد

بعد از قيام آبان ماه، ھمان جوانان و توده 
ھای مردمی که تا پيش از اين برای 
بازيگران و ھنرمندان محبوب خود سر و 
دست می شکستند، اکنون، به محض 
اينکه ببينند آن نويسنده، ھنرمند و يا 
بازيگر محبوب شان ھمچنان بر سر 
سفره  خونين جمھوری اسMمی نشسته 
است، قضاوت ديگری در مورد آنان 

 . خواھند داشت
نمونه مشخص آن، واکنش فراگير 
جوانان و کاربران اجتماعی نسبت به 

ست   موضع گيری برخی از سينما گرانی
که در مورد تحريم کنندگان جشنواره 
فجر و تخريب آنان موضع گيری کرده 

يکی از اين ھا که خود طی دھه ھای .  اند
متمادی بر سر سفره خونين جمھوری 
اسMمی نشسته و ھنوز ھم به ماندگاری 
خود در کنار آدمکشان جمھوری اسMمی 
افتخار می کند، عليه آن دسته از 
سينماگران و ھنرمندانی که جشنواره 
فجر را تحريم کرده اند، به موضع گيری 
پرداخته و اقدام تحريم کنندگان جشنواره 
فجر را نفی و با آن به مخالفت برخاسته 

 .است

واکنش اين ھنرپيشه سينما در تقابل با 
تحريم کنندگان جشنواره فجر، به ھمان 
نسبت که مورد استقبال خبرگزاری 
فارس و ديگر نھادھای امنيتی جمھوری 
اسMمی قرار گرفت، موجی از تنفر و 
انزجار عمومی عليه او را در شبکه ھای 

 . اجتماعی بر انگيخت
آنچه اکنون در جامعه ما جاری و ساری 
است دورانی از  سير تغيير و تحوSت 
پرشتاب انقMبی است که فضای جامعه 

وضعيتی که اکنون .   را فرا گرفته است
بيش از ھر زمان ديگری با قضاوت تند 
و تيز جوانان و عموم توده ھای ستمديده 
مردم ايران در قبال عملکرد يکا يک 
ھنرمندان و نويسندگان و سينماگران 

قضاوتی کامM .  ايران درآميخته است
شفاف، اما بسيار بی رحمانه که اوضاع 
را برای آن دسته از ھنرمندان و 
نويسندگان و سينماگرانی که ھمچنان بر 
ايستادن خود در کنار آدمکشان جمھوری 
اسMمی اصرار دارند، تنگ و تنگتر 

دورانی که حجت بر ھمه .  کرده است
ھنرمندان و نويسندگان و سينماگران و 
روشنفکران ايران تمام شده است، تا 
ھنرمندان راستين يکی پس از ديگری، 
فردی يا گروھی ھم گام و ھم صدا با 
زنده ياد علی اشرف درويشيان بانگ 

"برکشند من بر سر اين سفره خونين : 

 چھل و نھمين سالگرد حماسه سياھکل را  

 باتشديد مبارزه عليه نظم موجود،

 تدارک اعتصاب سياسی و 

 قيام  مسلحانه سراسری گرامی بداريم
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گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی در 
ھمبستگی با مبارزات مردم زحمتکش 

 ١٣٩٨در آبان و دی ماه 

 
 ٢٠ تا ١٨ ژانويه از ساعت ٢٣در تاريخ 

شب در ميدان دام شھر آمستردام ، تجمع 
اعتراضی در ھمبستگی با مبارزات آبان 

 مردم زحمتکش، ١٣٩٨و ديماه 
اين .  دانشجويان و کارگران برگزار شد

حرکت اعتراضی توسط کميته حمايت از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران 

 .در ھلند سازماندھی شده بود
ھلند از   –)  اقليت (  فعالين سازمان فدائيان

اين آکسيون حمايت نموده و فعاSنه درآن 
ھا و  پMکاردھا و طرح.  شرکت داشتند

اخير،  عکس جانفشانان اعتراضات
روشن کردن مشعل و بر افروختن آتش 
باعث شد که مراجعين زيادی به تجمع 

در اين تجمع با پخش ترانه .  سر بزنند
سرود، دادن شعار سرنگونی رژيم 
جمھوری اسMمی و ديگر شعارھا و 
پخش اعMميه به افشای جنايات جمھوری 

 .اسMمی پرداخته شد
 

گزارش آکسيون اعتراضی در مقابل 
 سفارت جمھوری اسUمی

  در استکھلم سوئد
 

بنابر فراخوان شورای استکھلم، روز 
 بعدازظھر ٢ ژانويه، از ساعت ١٨شنبه 

فعالين سازمان فدائيان  اقليت به ھمراه 
سازمان  شماری از اعضا و ھواداران 

ھای چپ و کمونيست و تعدادی از 
ھای مستقل و منفرد در  کمونيست

محکوميت جمھوری اسMمی در ساقط 
کردن ھواپيمای مسافربری اوکراينی و 

مبارزات مردم  ھمچنين در حمايت از 
ايران در مقابل سفارت جمھوری  انقMبی 

. اسMمی در استکھلم دست به تظاھرات زدند
شرکت کنندگان در اين تجمع اعتراضی، 

دادند که طی روزھای اخير  شعارھايی سر 

مردم مبارز ايران از جمله دانشجويان در 
خيابانھا و دانشگاه ھای کشور سر داده 

نه اصMح نه «شعارھايی از قبيل .  بودند
از بغداد تا «، »رفراندوم، اعتصاب انقMب
جمھوری « و »تھران، شعار ما انقMب

Sزم به ذکر است، .»اسMمی نابود بايد گردد
ای،  ھای لحظه برغم ھوای سرد و بارندگی

جمعيت قابل مMحظه ای در اين تجمع 
 .اعتراضی شرکت کردند

 
گزارشی از اکسيون در حمايت از 
 تجمعات اعتراضی مردم در ايران

 
از ساعت   ٢٠٢٠ ژانويه١٨در روزشنبه 

، اکسيونی در حمايت از مبارزات ١٣ تا ١١

مردم در ايران، در يکی از معادين پر رفت 
و آمد درمرکز شھر کپنھاک در کشور 
دانمارک، در مقابل دفتر عفوبين الملل به 
فراخوان فعالين چپ و کمونيست برگزار 

 .گرديد
 کننده در اين اکسيون ضمن  نيروھای شرکت

اعMم ھمبستگی با اعتراضات و تظاھرات 
بر حق مردم ايران در ارتباط با سقوط 

 شرکت ٧٣٧ھواپيمای مسافربری بوئينگ 
ھواپيمائی اوکرائين در اثر شليک موشک و 
آتش پدافند ھوائی سپاه پاسداران، که منجر به 

 مسافر و خدمه ھواپيما ١٧۶کشته شدن 
گرديد، ضمن محکوم کردن جنايات ھولناک 
رژيم جمھوری اسMمی در منطقه و 
بخصوص در ايران، با خانواده و بازماندگان 

 .اين حادثه ھولناک اعMم ھمدردی  نمودند
در کپنھاک با )  اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

حمل شعار و پرچم سازمان، ھمگام با ديگر 
نيروھا و فعالين چپ و کمونيست در اين 

 .اکسيون شرکت فعالی داشتند
 

 تظاھرات در ھامبورگ
 

 ١۴ تا ١٢ ژانويه از ساعت ١٨شنبه 
شورای فعالين “اکسيونی از طرف 

، “سوسياليست و آزاديخواه ھامبورگ
فعالين حزب کمونيست ايران در ”

) اقليت(و فعالين سازمان فدائيان“  ھامبورگ
در مقابل کنسولگری جمھوری )  ھامبورگ(

اسMمی در اين شھر جھت حمايت از 
مبارزات مردم ايران، آزادی زندانيان 
سياسی و محکوم کردن کشتار مسافران 
ھواپيمايی اکراينی عليه رژيم 

در .  جمھوری اسMمی برگزارشد فاشيستی
اين اکسيون ھمچنين نماينده ی حزب 

ای از  لنينيست آلمان و نماينده  –مارکسيست 
المللی برای ھمبستگی با  رفقای بلوک بين

 .اعتراضات مردم شرکت و سخنرانی کردند
 
 

 ،)ھلند(ھای اعتراضی در آمستردام  گزارش کوتاه از اکسيون
 ) آلمان(و ھامبورگ ) دانمارک(، کپنھاک )سوئد( استکھلم 



 ٨ ٨۵۶ شماره  ٩٨  بھمن ٧    ٨

، در رابطه با واگذاری ٩٩اما در بودجه 
ھای دولتی به بخش خصوصی چه چيزی  شرکت

براساس Sيحه بودجه سال !  بينی شده است؟ پيش
ھای دولتی  ، منابع حاصل از واگذاری شرکت٩٩
جدا .   ميليارد تومان خواھد بود۴٠٠ ھزار و ١١

 اين ١٢ تبصره ٣از اين مبلغ، براساس بند 
 ھزار ميليارد تومان S۴٠يحه، قرار است دولت 

از اموال دولتی را بدون تشريفات معمول به 
 .فروش برساند

فرھاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايی در 
"اين رابطه گفت اين پيشنھاد با اين ھدف در : 

 ھزار ميليارد S۵٠يحه بودجه گنجانده شده تا 
تومان فروش اموال، مقرر در مصوبه سران قوا 

روند واگذاری اموال ...  محقق و تسھيل شود
 برابر ١٠دولت در سال آينده مطابق بودجه 

خواھد شد و ما نيز برای تحقق اين ميزان از 
ريزی ھای خاص خود را انجام  واگذاری برنامه

 ".داده ايم
 در مجموع قرار ٩٩بنابراين براساس بودجه 

 ميليارد تومان از اموال ۴٠٠ ھزار و ۵١است 
اما آيا فروش اين حجم از .  دولتی به فروش رسد

اموال دولتی در شرايط سياسی و اقتصادی کنونی 
باشد؟ برای پاسخ به اين سوال ابتدا  پذير می امکان

نگاھی بياندازيم به چگونگی اجرای سياست 
ھای متعدد جمھوری  سازی در کابينه خصوصی

 .اسMمی
سازی به کابينه ھاشمی  اجرای سياست خصوصی

 ميليارد ٣٣٣د در آن زمان .گرد رفسنجانی برمی
تومان اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار 

البته در رابطه با ارزش ريالی واقعی .  شد
ھا در آن مقطع بايد ارزش پول را نيز  واگذاری

در دوره رفسنجانی .  در آن زمان در نظر گرفت
ھا براساس مذاکره خريدار و  عموم واگذاری

فروشنده بود و ھيچ مناقصه و ديگر تشريفات 
معمولی که در اغلب کشورھای دنيا رعايت 

در دوره خاتمی ارزش .  شود رعايت نشد می
 ميليارد ۵١۵ ھزار و ٢ھا  ريالی کل واگذاری

ھای اين دوره  از جمله واگذاری.  تومان بود
آباد اشاره کرد  توان به کارخانه پارسيلون خرم می

که با ھزاران کارگر به تعطيلی کشانده شد و يا 
 کارگر که ١٧٠٠با )  توشيبا(رشت الکتريک 

ھمسران (آن "  طلب اصMح"ھدف صاحبان فعلی 
کرباسچی، عبدهللا نوری، غMمرضا قبه و دختر 

پس از تعطيلی کارخانه و )  باجناق کرباسچی
فروش اموال کارخانه، چيزی جز فروش 

ھای آن و ساخت و ساز در آن نبود که در  زمين
 .ھای شھر رشت قرار دارد يکی از بھترين مکان

نژاد فروش اموال دولتی اوج  در کابينه احمدی
 ميليارد تومان ۴٢٢ ھزار و ١٠٢گرفت و به 

 درصد از اين فروش به سھام عدالت ٢۶.  رسيد
گردد که البته خود يک دزدخانه ديگر برای  برمی

بخش ديگری نيز .  مديران فاسد دولتی است
ھايی بودند که بابت بدھی دولت به  شرکت

طلبکاران واگذار گرديدند که اين طلبکاران نيز 
ھای شبه دولتی مثل سازمان تامين  عموما از نھاد
 بود که سھام برخی  در اين سال.  اجتماعی بودند

ھا، صنايع مس،  ھای دولتی، پاSيشگاه از بانک
فوSد، خودروسازی، مخابرات و برخی از ديگر 

 .ھای بزرگ دولتی به فروش رسيدند شرکت
 سال در ۵در دوران کابينه روحانی نيز در طول 

 ميليارد تومان از اموال ۴۵٧ ھزار و ۴٢مجموع 
بررسی چگونگی .  دولتی واگذار گرديد

ھا در دوران کابينه روحانی تا حدودی  واگذاری
کند که آيا دولت قادر   می اين مساله را مشخص

 ھزار ميليارد تومان ۵١خواھد بود در سال آينده 
ھای دولتی را واگذار کند يا  از اموال و شرکت

 !نه؟
 سال کابينه ۵ھا در طول  بيشترين واگذاری

 بوده ٩٢در سال )  ٩٧تا آغاز سال (روحانی 
 ھزار ميليارد ۴۴در اين سال در مجموع .  است

 ١٧تومان از اموال دولتی به فروش رسيد که 
 ماھه ۵ھزار ميليارد تومان آن مربوط به دوره 

 ھزار ميليارد تومان آن ٢٧نژاد و  کابينه احمدی
. گردد به دوره ھفت ماھه کابينه روحانی برمی

نکته مھم اين است که در اين سال حدود نيمی از 
 ھزار ميليارد ١٨(ھا بابت بدھی  اين واگذاری

ھا   ھزار ميليارد تومان از واگذاری٢و )  تومان
بعد از سال .  مربوط به سھام عدالت بوده است

 ۴يعنی (ھای کابينه روحانی   کل واگذاری٩٢
 ميليارد تومان بوده ۵٠٠ ھزار و ١۵حدود )  سال
 و ٩۵، ٩۴، ٩٣ھای  به ترتيب در سال.  است
 ھزار و ٣ ميليارد تومان، ٢٢۶ ھزار و ۵، ٩۶

 ميليارد ٩٣٧ ھزار و ۴ ميليارد تومان، ٧٣٣
 ميليارد تومان از واگذاری ۵۵٨تومان و ھزار و 

در .  ھای دولتی پول به دولت رسيده است شرکت
ھزار  ١١ نيز اگرچه در بودجه حدود ٩٧سال 

بينی  ھای دولتی پيش ميليارد تومان فروش شرکت
 ماھه اول سال ۵شده بود اما براساس آمارھا در 

 ميليارد تومان از محل فروش ٩۵٩تنھا ھزار و 
 .ھا کابينه روحانی بدست آورده است اين شرکت

 از اين ھم بدتر است، در حالی ٩٨آمارھای سال 
 ھزار ميليارد تومان ۵جاری  که در بودجه سال

ھای دولتی  درآمد حاصله از فروش شرکت
بينی شده بود، براساس آمارھای موجود تنھا  پيش

ھای   ميليارد تومان از فروش شرکت٣٠٠حدود 
 !!!دولتی تحقق يافته است

 شرکت واگذار ٨٨٩ در مجموع ٩٧تا سال 
ھای   شرکت که در ليست شرکت۶٢٧اند و  شده

اند ھنور در  آماده برای واگذاری قرار گرفته
براساس گزارش .  کنترل دولت باقی مانده بودند

ھای مجلس اسMمی، از مجموع  مرکز پژوھش
 درصد به سھام عدالت اختصاص ٢٣ھا  واگذاری

. چنان در اختيار دولت ھستند يافته که در واقع ھم
 درصد به نھادھای شبه دولتی واگذار شده ۶١/  ٢
اين به .   درصد به ساير بخش خصوصی١۶/  ٧و 

ھا عمده  آن معناست که در طول اين سال
ھا به بخش دولتی و شبه دولتی صورت  واگذاری

اين .  اند ھا بوده گرفته و مشتری اصلی اين بخش
موضوع برای پاسخ دادن به سوال ابتدای مقاله 

که آيا دولت قادر است اين  اھميت دارد، ايننيز 
 ھزار ميليارد ۵١حجم از پول يعنی بيش از 

 !تومان بابت واگذاری اموال دولتی بدست آورد؟
 ھزار ۵ست اين را در نظر بگيريم که از  کافی

بينی شده در بودجه سال  ميليارد تومان درآمد پيش
ھای دولتی، تنھا   حاصل از فروش شرکت٩٨

.  ميليارد تومان آن تاکنون تحقق يافته است٣٠٠

ترين  ھای شبه دولتی بزرگ اين که شرکت
اند و خود اين  ھای دولتی بوده خريدار شرکت

ھا ھم اکنون در بحران مالی قرار دارند تا  شرکت
ی اين موضوع است که چرا  حدودی نشان دھنده

 دولت نتوانسته است به درآمد ٩٨در طول سال 
 ھزار ميليارد تومانی منظور شده در بودجه ۵

برای .  ، به رغم بحران مالی خود، دست يابد٩٨
ھای بازنشستگی که  نمونه صندوق

شان سازمان تامين اجتماعی است  ترين بزرگ
. خود ھم اکنون با بحران نقدينگی روبرو ھستند

به گفته اکبر شوکت از اعضای ھيات امنای اين 
ھايش  صندوق، اين سازمان ھم اکنون در پرداخت

ھا  دچار مشکل شده و به ھمين منظور از بانک
 ٢٠ھای باSی  کند آن ھم با بھره وام دريافت می

ھای  وضعيت ساير صندوق!!!  درصد
بازنشستگی از سازمان تامين اجتماعی ھم بدتر 

 .است
ھای شبه دولتی نيز با بحران مالی  ساير شرکت
ھای  ھم اکنون بسياری از شرکت.  روبرو ھستند

دولتی و شبه دولتی پرداخت دستمزد کارگران را 
اين به ويژه به .  اند چندين ماه به تعويق انداخته

ست که ھمه چيز را در  ای ھای انباشته دليل بدھی
ھای وابسته به بيت  اين که شرکت.  ھم ريخته است

 درصد اقتصاد را براساس ١٠ای که حدود  خامنه
برآوردھای رسمی وزارت اقتصاد در دست 

ھای دولتی  دارند و از جمله خريداران شرکت
ھای خود  ھستند، تصميم به عرضه سھام شرکت

اند، بيش از ھر چيز به دليل  در بورس گرفته
اين کار اساسا در ھمه .  تامين منابع مالی است

ھا  ھايی که شرکت يکی از راه.  دنيا مرسوم است
برای تامين منابع مالی مورد نياز خود دارند 

ھا ھمه با بحران  ھا ھستند که در ايران بانک بانک
يک راه ديگر عرضه سھام .  مالی روبرو ھستند

جا Sزم به توضيح است که  ھمين.  در بورس است
ھای خود به  ھا برای توسعه فعاليت عموما شرکت

اما در ايران .  کنند منابع مالی جديد نياز پيدا می
ای  ھای اقتصادی تحت نظارت خامنه اگر بنگاه

قصد ورود به بورس را دارند نه به اين دليل که 
ھای خود در شرايط  ای برای توسعه فعاليت نقشه

ی  سابقه کنونی اقتصاد را دارند که با بحران بی
اقتصادی دست به گريبان است، بلکه علت اصلی 
را بايد در جای ديگر يعنی در ھمان بحران رکود 

تورمی اقتصاد کشور ديد که بحران حتا دامن   –
ھای آمريکا  ويژه با تحريم ھا را نيز به اين شرکت
 .گرفته است

اين نکته مھم است که يکی از منابع درآمدی اين 
در واقع رانتی که .  ھا دSرھای نفتی بود شرکت

در دل دSرھای دولتی بود يک منبع مھم درآمدی 
ھا بود که با از دست دادن  برای اين شرکت

ھا نيز از اين منبع  درآمدھای نفتی، اين شرکت
 و با مشکMت مالی  مھم درآمدی محروم شده

 .روبرو شدند
چه که در باS آمد، مشخص  بنابراين با توجه به آن

قادر به تامين )  يا اساسا(است که دولت به سادگی 
 ھزار ميليارد تومان از طريق فروش ۵١

ھای دولتی نخواھد بود، چرا که خريداران  شرکت
ھا خود با بحران دست به گريبان  عمده اين شرکت

 ميلياردی از ۵٠٠٠عدم تحقق درآمد .  ھستند
ھای دولتی در سال جاری يک  فروش شرکت
 .واقعيت است

ھای دولتی دو جنبه  اما موضوع فروش شرکت

 ٩٩سازی در Qيحه بودجه  کابينه روحانی و فاجعه خصوصی
١٠از صفحه   

٩درصفحه   
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ديگر نيز دارد که برای درک ھر چه بھتر آن بايد 
بر اين واقعيت انگشت گذاشت که در ميان تمامی 

ھای جمھوری اسMمی، کابينه روحانی بيش  کابينه
ھای  از ھر کابينه ديگری اعتقاد به برنامه

حسن روحانی بارھا در .  اقتصادی نئوليبرال دارد
اش از اين موضوع سخن گفته و حتا از  سخنان

وی در .  ھا سخن گفته است واگذاری دانشگاه
مورد سازمان تامين اجتماعی نيز يک بار ضمن 

که تاکيد کرد سازمان تامين اجتماعی بايد  آن
کنترل خود را به فروش رساند،  ھای تحت شرکت
ھای زيان  حتا شده تامين اجتماعی شرکت: "گفت

يکی از ".  ده را مجانی به بخش خصوصی بدھد
ھای بارز کابينه روحانی اجرای اين  سياست
ھا با گشاده دستی بسيار در آموزش و  سياست

پرورش و بھداشت و درمان است که صدای 
ميزان گسترش .  ھمگان را درآورده است

در طول سازی در آموزش و پرورش  خصوصی
سابقه بوده بلکه  ھا نه تنھا در ايران بی اين سال

حتا در جھان نيز بسيار بيشتر از ميانگين جھانی 
ست که ھم اکنون در بسياری  اين در حالی.  است

سازی برخی  از کشورھای جھان عليه خصوصی
چون آموزش و پرورش، و  ھا ھم از رشته

ھای مختلفی از جامعه به  بخشبھداشت و درمان 
ھای موثری  مخالفت و مبارزه برخاسته و مقاومت

رغم   در ايران علی.  اند را نيز سازمان داده
مخالفت کارگران، معلمان، دانشجويان و ساير 

کش با خصوصی سازی، رژيم   اقشار زحمت
گيرانه به اين سياست ادامه   جمھوری اسMمی پی

 .داده است
ھای  بنابراين با وجود اين که گرايش به سياست
تر از  اقتصادی نئوليبرال در کابينه روحانی غليظ

ھا بوده و ھست، اما اين کابينه در  ديگر کابينه
نژاد  ھای دولتی از کابينه احمدی واگذاری شرکت
علت آن را بايد در عمق .  تر است به مراتب عقب

ھای خريدار را  بحران اقتصادی ديد که شرکت
 . نيز با مشکل روبرو ساخته است

بنابراين کابينه روحانی درصدد است تا 
ھای باقی مانده را با اختيارات ويژه به  شرکت

 فروش برساند و در واقع چوب حراج 
ھای دولتی بزند که البته  به باقی مانده شرکت

 ۶٠٠حدود (ھا ھنوز بسيار زياد است  تعداد آن
اين که در شرايط کنونی ).  شرکت آماده واگذاری

اقتصادی و سياسی که رژيم بيش از پيش با خطر 
سرنگونی روبروست موفق به اين کار بشود يا نه 
خود موضوع ديگری است، اما به ھر حال اين 

خواھد در سال  ست که کابينه روحانی می سياستی
نکته ديگر .  اين يک نکته است.  آينده پيش ببرد

ھای  اين است که چوب حراج زدن بر شرکت
ای جز بدتر شدن وضعيت کارگران  دولتی نتيجه

اين دو .  ھا نخواھد داشت شاغل در اين شرکت
کند که چرا مبارزه با  گيری ثابت می نتيجه

سازی اھميتی حتا بيشتر از گذشته  خصوصی
. برای طبقه کارگر پيدا کرده است

سازی بويژه با چوب حراج زدن بر  خصوصی
خرابی کارگران  ای جز خانه ھا نتيجه شرکت

ھا ندارد و بايد از ھم اکنون  شاغل در اين شرکت

 .به مبارزه با آن برخاست
اين موضوع نيز روشن است که با توجه به 

ھايی   کابينه روحانی، کارگران کارخانه سياست
سازی با بحران روبرو  که در اثر خصوصی

تپه ، ھپکو و آذرآب،  چون مجتمع ھفت ھستند ھم
بايد دست به اقدامات عملی مشخص و فراتر از 

ھا  يکی از اولين قدم.  اند بزنند چه تاکنون داشته آن
در اين مسير اتحاد و ھماھنگی بين تمامی 

ھای واگذار شده از طريق  کارگران کارخانه
ست که کارگران خود آن را سازمان  ھايی تشکل

 .اند داده و انتخاب کرده
 
 

کابينه روحانی و فاجعه 
 سازی  خصوصی

٨از صفحه   

 تن ١٣٠ تن کشته و بيش از ١٠ھفته گذشته Sاقل 
ھا  آخرين خبرھا و گزارش.  ديگر زخمی شدند

حاکی است که در پی بند و بست مقتدا صدر با 
 بھمن ماه، ۶شنبه  جمھوری اسMمی، روز يک

نيروھای نظامی و پليس به ھمراه شبه نظاميان با 
ھای جنگی برای برچيدن   از گلوله استفاده

چادرھای معترضان از ميادين شھرھای بزرگ 
اقدام نمودند که در نتيجه آن تعدادی از مردم در 

اين اقدام .  بغداد و ناصريه کشته و زخمی شدند
وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم عراق، خشم 

ھا  عمومی را برانگيخت و مردم عراق به خيابان
ريختند و درگيری ميان مردم و مزدوران 

هللا وابسته  ھای حزب گردان.  حکومت ادامه دارد
ای خواستار  به جمھوری اسMمی با صدور بيانيه

شديدترين اقدام نظامی عليه مردم معترض عراق 
 .  شده اند

اندازی در برابر اين جنبش و عراق  اما چه چشم
ھای جدی مواجه  عراق با بحران.  قرار دارد

بحرانھائی که جامعه عراق را فراگرفته، .  است
عميق تر از آن ھستند که طبقه حاکم بتواند در 

ای که اکنون  جنبش توده.  برابر تغيير مقاومت کند
چند ماه است در اغلب شھرھای عراق شکل 
گرفته است، صرفا جنبش جوانانی که روزمره با 

يک جنبش عميقا .  رژيم حاکم در گيرند، نيست
مردم شديدا از .  دار و توده ای است ريشه

وضعيت موجود به علل سياسی و اقتصادی 
جنبشی را که در ھمه جای عراق .  اند ناراضی

ريشه دارد نه می شود به سادگی سرکوب کرد و 
اگر طبقه حاکم .  نه مطالباتش را نا ديده گرفت

عراق رھنمودھای جمھوری اسMمی ايران را 
برای به راه انداختن حمام خون در عراق  و 

ديد، بی  کنترل بحران از اين طريق عملی می
اما در عين .  ترديد تا کنون آن را اجراکرده بود

. حال راه حل اقتصادی و سياسی ھم ندارد
ھا بحران عميق   ساله اقتصادی آن١۶آورد  دست

اقتصادی ، فقر و بيکاری گسترده، بدھی کMن 
ای آن ھا با  در عين حال که سيستم فرقه.  است

شکست مواجه شده است، جايگزينی برای آن نيز 
دو ماه از استعفای المھدی سپری شده اما .  ندارند

اند  تضادھای آن ھا به درجه ای است که نتوانسته
بر سر يک نخست وزير جديد، به توافق برسند و 
بديل خود را در مقابل جنبش اعتراضی ارائه 

آن ھا اکنون در ميان مردم چنان بی .  دھند
 درصد ٢٠اند که در انتخابات گذشته تنھا  پشتوانه

ھا درآوردند، آن ھم با رسوايی  رای از صندوق
ھمين مناطقی که اکنون بيشترين .  تقلب

ھا جاری است، زمانی پايگاه  اعتراضات در آن
اکنون اما تمام .  گرايان مرتحع شيعه بودند اسMم

ھا ھزار نفری خMصه  ھا  در ھمان  ده بسيج آن
. می شود که جمعه گذشته به صحنه آوردند

بنابراين نه می توانند با سرکوب بر اوضاع 
مسلط شوند و نه راه حلی برای بحران سياسی 

از طرف ديگر، يکی  از حاميان اصلی .  دارند
ھا که جمھوری اسMمی ايران باشد، خودش در  آن

ھای عميق و ھمه جانبه مواجه  داخل با بحران
ای و بين المللی منفرد و  است و در عرصه منطقه

 . شکست خورده است
بنا براين با توجه به مجموع شرايط، به رغم   

گرايان حاکم و جمھوری اسMمی  مقاومت فرقه
ايران، جامعه عراق ناگزير است تغيير را 

اما دامنه اين تغيير البته بعيد است فراتر .  بپذيرد
. دمکراتيک باشد-از يک رشته اقدامات بورژوا
نه طبقه کارگر .  دليل آن ھم روشن است

قدرتمندی در راس جنبش است و نه يک حزب 
ھای  درست است که کميته.  راديکال کارگری

ھماھنگی اکنون تا حدودی رھبری اين جنبش را 
در دست دارند، اما  خواست اعMم شده اين 
. جنبش فعM از آنچه که گفته شد فراترنرفته است

آنچه که تا کنون از سوی سخنگويان جنبش اغMم 
شده، حداکثر آن چيزی است که خواست اين 

البته از جنبشی که .  جنبش در لحظه کنونی است 
در پيشاپيش آن طبقه کارگر و يک رھبری 
پرولتری قرار ندارد، بيش از اين نمی توان 

اما ھمين جنبش چنانچه بتواند .  انتظار ذاشت
ای را براندازد، به دخالت  سيستم سياسی فرقه

آمريکا و جمھوری اسMمی در عراق پايان دھد و 
يک قانون اساسی مترقی داشته باشد که  راه را 
بر مداخله توده ای در امور کشور بگشايد، 
خودش برای عراق پس از تجاوز نظامی 

ھای جمھوری اسMمی  امپرياليسم آمريکا، دخالت
ھائی که اين دو دولت به بار  و کشتار و ويرانی

ای شيعه و سنی و ظھور  ھای فرقه آوردند، جنگ
و نابودی داعش، يک پيروزی بزرگ خواھد 

 . بود
 

 بحران سياسی عراق و ضرورت تغيير
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ھا به ضرر کارگران و  سازی خصوصی
پاسخ به اين سوال بسيار آسان .  زحمتکشان است

ويژه برای تمام کارگرانی که  است و دليل آن به
ھا، معادن و ديگر  ھا کارخانه در طول اين سال

شان به بخش خصوصی واگذار شده  مراکز کاری
سازی  ھا خصوصی نتيجه سال.  کامM روشن است

در دولت جمھوری اسMمی تعطيلی و يا نيمه 
ھای واگذار شده و در  تعطيلی اغلب کارخانه

از پارسيلون .  نتيجه بيکاری کارگران بوده است
آباد تا آونگان اراک، از مجتمع نيشکر  خرم
حتا .  تپه و فوSد خوزستان تا ھپکو و آذرآب ھفت

ھا و ديگر مراکز کارگری واگذار  در کارخانه
چنان فعال ھستند، اين نکته يک  شده که ھم

واقعيت مھم است که جدا از تعديل نيروی کار، 
تر شده که  شرايط کاری کارگران شاغل نيز وخيم

١٠ 
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افتادن مکرر  تنھا دو نمونه آن يکی عقب
دستمزدھای کارگران و يکی ديگر نوع 
قراردادھای کاری کارگران است که عموما به 
صورت قراردادھای کوتاه مدت موقت و پيمانی 

 .درآمده است
بينی   پيش٩٩چه که در بودجه سال  بنابراين آن

کجی آشکار به طبقه کارگر است،  شده يک دھن
به کارگرانی که با اعتصاب، تظاھرات و ديگر 

ھا و  چون بستن جاده اشکال اعتراضی خود ھم
ريل قطار، به طور مداوم و مکرر خواستار خلع 

ھا را به يک  يد از کارفرمايانی شدند که کارخانه
توھين آشکار به کارگران .  اند ويرانه تبديل کرده

تپه، فوSد، ھپکو، آذرآب، کنتورسازی  ھفت
 .ھا و صدھا کارخانه ديگر قزوين و ده

 ٩٩سازی در Qيحه بودجه  کابينه روحانی و فاجعه خصوصی

 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 
 عمودیپوSريزاسيون 
 

 :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 


