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دوشنبه سياه و روزھای 
 سياه تری که در راه اند

 
، سيما سادات ١٣٩٩ مھر ٢٨روز دوشنبه 

بر اساس "'ری، سخنگوی وزارت بھداشت 
، تعداد جان باختگان "معيارھای قطعی تشخيص

در ھمين .   نفر اع:م کرد٣٣٧ويروس کرونا را 
 نيز طبق ١٩روز، ميزان مبت:يان به کوويد 

مورد نظر وزارت "  معيارھای قطعی تشخيص"
مقايسه .   نفر اع:م شد٢۵١ ھزار و ۴بھداشت، 

اين تعداد از کشته شدگان و مبت:يان کرونايی طی 
يک روز با آمار روزانه در چند ماه گذشته رقمی 

تعداد .  تکاندھنده، رکورد دار و فاجعه آميز بود
کشته شدگان و مبت:يان اين روز، آنچنان فاجعه 
بار بود که برخی روزنامه ھای حکومتی از اين 

. نام بردند"  روز سياه کرونايی"روز به عنوان 
سيما سادات 'ری، در ھمين روز، با توصيف 

 استان ٢٨ استان کشور، ٣١اينکه از مجموعه 
در وضعيت قرمز و سه استان ھرمزگان، فارس 
و گلستان نيز در وضعيت ھشدار قرار دارند، 
شرايط کشور را غير عادی و نگران کننده اع:م 

 . کرد
اگرچه به گفته پاره ای از مسئو'ن وزارت 

دوشنبه "بھداشت، تعداد واقعی کشته شدگان 
دو برابر و نيم آمار رسمی دولت است، اما "  سياه

از آن روز تا کنون، به رغم با' و پايين کردن 
آمارھای روزانه کشته شدگان، شرايط جامعه 

" دوشنبه سياه"ھمچنان در وضعيت نگران کننده 
تا جاييکه .  و بعضا بدتر از آن باقی مانده است
 مھر، از ٣سخنگوی وزارت بھداشت روز شنبه 

 ٣٣۵ مورد جديد و مرگ ٨١۴ ھزار ۵ابت:ی 
تکرار .  نفر ديگر طی شبانه روز گذشته خبر داد

روزانه آمارھای فوق از طرف وزارت بھداشت 

اعتراضات و اعتصابات کارگری سراسر جامعه 
موجی فروننشسته، موج .  را فراگرفته است
اعتصابات و تجمعات و .  رسد ديگری از راه می

اشکال ديگر مبارزه کارگری پيوسته درحال 
توان يافت که  تر روزی را می کم.  افزايش است

يک يا چند اعتصاب و اعتراض کارگری رخ 
شمار اعتصابات  و اعتراضات .  نداده باشد

توان در يک  کارگری به حدی زياد است که نمی
ھا تجمع و  ده.  ھا پرداخت مقاله به ھمه آن

۵درصفحه   

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩٢شماره    ٩٩  آبان ۵ –سال  چھل و دوم 

ی نھايی  اين موج تا دستيابی طبقه کارگر به نتيجه
 نشيند فرونمی

قدرت شورائی راھی به سوی سوسياليسم است "
که توده ھای زحمتکش مردم آن را کشف کردند 
و به ھمين دليل راھی درست و شکست ناپذير 

 لنين -."است
 يکی از ١٩١٧سال )   نوامبر٧(   اكتبر٢۵روز 
. ترين رويدادھای تاريخ بشريت رخ داد بزرگ

قيام پرولتاريای  روسيه تحت رھبری حزب 
بورژوازی از اريکه .  بلشويک به پيروزی رسيد

قدرت به زير کشيده شد و تمام قدرت در دست 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 شوراھا وسيله کسب قدرت سياسی و گذار به سوسياليسم

 ورشکستگی مالی دولت 
 

المللی پول گزارشی از وضعيت اقتصادی کشورھای خاورميانه از  در روزھای گذشته صندوق بين
بر اساس اين گزارش ذخاير ارزی قابل دسترس جمھوری اس:می که در سال .  جمله ايران منتشر کرد

 ميليارد  د'ر رسيده بود، در ١٢/  ٧ ميليارد د'ر بود و در سال  گذشته  به ١٢١/  ۶ حدود ٢٠١٨
 . ميليار د'ر سقوط کرده است٨/ ٨جاری به  سال

قابل (براساس گزارش پيشين اين صندوق که اوايل بھار منتشر شد، کل منابع ارزی جمھوری اس:می 
جاری به  شود اين رقم در سال بينی می  ميليارد د'ر برآورد شده بود که پيش٨۵)  دسترس و مسدود شده

 . ميليارد د'ر رسيده باشد۶٩
بينی  کرده است  که  کل  صادرات ايران در سال جاری مي:دی  چنين  پيش المللی پول ھم صندوق بين

بينی  البته پيش.   ميليارد د'ر بود١٠٣ بيش از ٢٠١٨اين رقم در سال .   ميليارد د'ر برسد۵٢/  ٧به 

 مصادره مزد و تشديد فشار عليه 
 کنيم تپه را محکوم می کارگران ھفت

برای اين کشتی شکسته 
 راه نجاتی نيست

 
ھا  ، پس از ماه٩٩ آبان ٣ای روز شنبه،  خامنه

تعطيلی جلسات داخلی، در نشستی حضوری با 
وی در اين .  اعضای ستاد کرونا شرکت کرد

جلسه که ظاھراً به بھانه تشديد شيوع کرونا 
عملکرد "از "  قدردانی"برگزار شده بود، ضمن 

نيز به اعضای ستاد "  ھايی توصيه"، "اين ستاد
که "  عملکرد ستاد کرونا"پرداختن به .  کرد

ھا ھزار تن از  تاکنون به بيماری و مرگ ده
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١از صفحه   

٩درصفحه   

 دوشنبه سياه و روزھای سياه تری که در راه اند

در شرايطی مطرح می شود که آمار و ارقام 
رسمی دولت ھمواره مورد تشکيک سازمان 
بھداشت جھانی، تعدادی از نمايندگان مجلس، 
محافل علمی و پزشکی، روسای بيمارستان 
ھا، دانشگاه ھای علوم پزشکی و حتا تعدادی 

 . از مسئو'ن وزارت بھداشت نيز بوده است
سازمان بھداشت جھانی، ميزان مبت:يان و 

 برابر آمار ۵ تا ۴کشته شدگان ايران را 
روسای .  دولتی ارزيابی کرده است

بيمارستان ھا و دانشگاه ھای علوم پزشکی 
 برابر و محافل علمی و تحقيقی ۵بيش از 

 برابر ميزان ٣نيز آمار کشته شدگان را تا 
رضا شيران، . آمارھای دولتی اع:م کرده اند

نماينده مشھد در مجلس ارتجاع، در ھمان ماه 
ھای اوليه شيوع کرونا در ايران، تعداد جان 

 برابر آمارھای ٨ را  ١٩باختگان کوويد 
از اع:م چندين برابر .  رسمی اع:م کرد

سازمان بھداشت جھانی و ديگر محافل علمی 
و پزشکی که بگذريم، تازه ترين نمونه، 
اظھار نظر ايرج حريرچی، معاون کل 
وزارت بھداشت و عضو کميته علمی ستاد 

 ٢٩مبارزه با کرونا است، که روز سه شنبه 
" روز دوشنبه سياه"مھر، تعداد جانباختگان 

. را دو برابر و نيم آمار رسمی اع:م کرد
يعنی بر خ:ف نظر سخنگوی وزارت 
بھداشت که تعداد جان باختگان اين روز را 

 نفر اع:م کرد، به گفته حريرچی اين ٣٣٧
 .  نفر بوده است٨٠٠رقم بيش از 

اع:م وضعيت نگران کننده، اوج گيری آمار 
روزانه جانباختگان و مبت:يان و اع:م شتاب 
زده وضعيت بسيار حاد کرونايی از طرف 
مسئو'ن بھداشتی کشور، نواختن ديرھنگام 
زنگ خطری است که اگرچه از مدت ھا 
پيش به صدا در آمده بود، اما ھيئت حاکمه 
ايران در اقدامی کام: ھماھنگ جھت 
رسيدن به يک رشته اھداف معين سياسی، 
ايدئولوژيک، و کسب منافع اقتصادی ھمواره 

 . خود را به کوری و کری زدند
اکنون، که فاجعه مرگبار کرونا بر سر توده 

روزھای سياه "ھای مردم ايران آوار شده و 
 ٣٣۵با تعداد کشته شدگان بيش از "  کرونايی

نفر در روز مدام تکرار می شوند، به يکباره 
وزير بھداشت، معاونين و مسئولين ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، آه و فغان و ناله سر داده 

به "به داد ما برسيد که ما "  ايھالناس"اند، 
قادر به کنترل و متوقف کردن "  تنھايی

 . اپيدمی کرونا در ايران نيستيم

سعيد نمکی، وزير بھداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کابينه روحانی، روز سه 

 مھر، در استان آذربايجان غربی با ٢٩شنبه 
به داد من برسيد، "  ايھالناس"گفتن اينکه 

اگر اين بال شکسته ما را ترميم : "اع:م کرد
نکنند، اپيدمی در اين مملکت جمع نمی شود 
و ما ته رودخانه بايد جنازه  و زخمی جمع 

سعيد نمکی، که خود و وزارتخانه ".  کنيم
مربوطه اش يکی از مسببين اصلی ايجاد 
وضعيت مرگبار اپيدمی کرونا در ايران 
ھستند، در مورد ناکامی مھار اپيدمی کرونا 
و پيشروی فزاينده آن در ايران ضمن انتقاد 
از برخی ناھماھنگی ھا و عدم رعايت 

"پروتکل ھای بھداشتی گفت ھر شب : 
آمارھای استان ھا را می خوانم يکی از 
اضطراب ھايم اين است که به سياه چاله ای 

 ."بيفتم که در آمدن از آن کار دشواری است
وزير بھداشت کابينه روحانی، به عنوان 
با'ترين مسئول و مقام بھداشتی کشور، به 
جای اينکه اکنون ناله و فغان سر دھد که 
تعداد کشته ھا از پشته ھا با' رفته است، به 
جای اينکه ا'ن بگويد، اگر وضع به ھمين 

به جمع کردن "منوال پيش برود، مجبور 
خواھيم بود، به "  جنازه ھا از ته رودخانه

جای اينکه اکنون از تنھايی خود در مھار 
ويروس کرونا شکوه کند، به عنوان با'ترين 
مسئول بھداشتی کشور خيلی زودتر از اين 
می بايست به امر س:مت و بھداشت و 
. درمان و جان مردم ايران توجه می کرد

سعيد نمکی، پيش ازآنکه شيوع کرونا به 
سراسر ايران تسری می يافت، پيش از آنکه 
کار به اينجا می رسيد که کل کشور يکسره 
در وضعيت قرمز قرار می گرفت، پيش از 

 گرفتار ١٩کوويد "  سياه چاله"اينکه او در 
شود، می بايست برای قرنطينه کردن 
نخستين شھرھای آلوده به ويروس کرونا از 

اما اين .  جمله قم و مشھد ھمت می گماشت
وزير مزدور جمھوری اس:می و وزارتخانه 

 ماه گذشته چه کردند؟  ٨مربوطه اش، در 
سعيد نمکی و معاونين وزارت بھداشت، نه 
تنھا به سوگند نامه پزشکی خود در حفاظت 
بی چون و چرا از جان و س:مت و زندگی 
توده ھای مردم ايران وفادار نماندند، بلکه 
در اجرای دوگانه س:مت و اقتصاد، س:مت 
و مذھب، و س:مت و آموزش با پشت پا 
زدن به س:مت مردم، عم: آنان را به کام 

سعيد نمکی و وزارت .   مرگ فرستادند

بھداشت نسبت به اجرای سياست قرنطينه 
کردن شھرھای اوليه مبت: به کرونا نه تنھا 
کمترين وقعی نگذاشت، بلکه با تمام نيرو حتا 
پر توان تر از ھيئت حاکمه ايران بر طبل 

 . کوبيدند" قرنطينه بی قرنطينه"
وزير بھداشت جمھوری اس:می از ھمان 
آغاز ماجرا، به جای اينکه محور فعاليت 
ھای اين وزارتخانه را در مسير قرنطينه 
کردن شھرھای آلوده به ويروس کرونا 
ھدايت کند، بی وقفه در رکاب اھداف 
سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک ھيئت 

سعيد نمکی، به .  حاکمه ايران حرکت کرد
جای خدمت واقعی نسبت به بھداشت و 
س:مت و جان و زندگی توده ھای مردم 
ايران در مقابله با ويروس کرونا، درست در 
زمانی که علی خامنه ای شيوع ويروس 

نسبت می داد، "  جن و اِنس"کرونا را به 
درست در زمانی که خامنه ای اع:م کرده 

کرد و "  بزرگ"بود اين ويروس را نبايد 
جھت مقابله با ويروس مرگبار کرونا مردم 
ايران را به خواندن دعا تشويق می کرد، 

 طی نامه ٩٨ھمان موقع يعنی در اسفند ماه 
ای به خامنه ای از توجھات رھبر جمھوری 
اس:می نسبت به اقدامات وزارت بھداشت 

" سرباز خدمتگزار"قدردانی کرده و خود را 
 . رھبری نظام اع:م کرد

با اوج گيری شيوع کرونا در قم، ھيئت 
حاکمه ايران به دليل عقايد پوسيده مذھبی و 
باورھای ايدئولوژيک به شدت با قرنطينه 

ايرج حريرچی، معاون .  شدن قم مخالفت کرد
کل وزارت بھداشت و عضو ستاد علمی 
مبارزه با کرونا نيز، در ھمان زمانی که 
سازمان نظام پزشکی اصرار به قرنطينه 
کردن شھر قم داشت، در دفاع از اجرای 

قرنطينه "سياست جنايتکارانه دولت مبنی بر 
معاون کل .  سنگ تمام گذاشت"  بی قرنطينه

وزارت بھداشت، درمان و آموزش، با 
قرنطينه در زمان "تکرار مزخرفاتی که 

، به شدت "جنگ جھانی اول انجام شده است
با اعمال قرنطينه در قم و مشھد مخالفت 

 . کرد
بر کسی پوشيده نيست، در ھمان زمانی که 
فقط شھرھای قم و مشھد به ويروس کرونا 
آلوده شده بودند و طبيعتا با قرنطينه کردن 

 و عدم ١٩اين دو شھر امکان مھار کوويد 
سرايت آن به ديگر مناطق ايران بسيار شدنی 
و ممکن بود، وزارت بھداشت به جای حفظ 
س:مت مردم، تمام ھم و غمش را در 
پنھانکاری و دادن آمارھای جعلی و دروغين 
برای پيشبرد سياست ايمنی جمعی مورد نظر 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ھزار تن از ھمکاران خود با ٣۴نمايندگی از 
خواست تبديل وضعيت، رفع تبعيض و 

سازی حقوقی با نيروھای رسمی در مقابل  ھمسان
اين تجمع نيز با .مجلس دست به تجمع زدند

ھايی که  حضور برخی نمايندگان مجلس و وعده
طور موقت پايان  کنندگان داده شد به به اعتراض

 .گرفت
به اين اعتصابات بايد اعتراضات کارگران 
اقماری مجتمع پارس جنوبی، کارگران نيروگاه 

تپه و   سيکل ترکيبی آبادان، کارگران ھفت
در .  کارگران فازھای مختلف عسلويه را افزود

ھا ھزار کارگرمشغول به کارند و  عسلويه ده
بار کارگران در اين يا آن  ھرچند روز يک

شرکت و پروژه دست به اعتراض و اعتصاب 
 تن از کارگران  پيمانی ٢٠٠٠اخيراً .  زنند می

عسلويه در ادامه مبارزات خويش طی يک بيانيه 
صدا   مھر انتشار يافت يک٢۶اعتراضی که روز 

اگر به مطالبات ما پاسخ "  حجت کردند که  اتمام
داده نشود ازجمله اگر دستمزدھای ما متناسب با 

ھا افزايش نيابد، اگر  افزايش سطح قيمت
دستمزدھای معوقه ما فوراً پرداخت نشود، اگر 
قراردادھای موقت پيمانی به قراردادھای دائم 
تبديل نشود و اگر بھبودی در وضعيت کاری و 

دوباره دست به    محيط زيستی ما انجام نگيرد،
 ".اعتصاب خواھيم زد

اين واقعيتی است انکارناپذير که از نھم تيرماه 
 که صدھا تن از شاغ:ن رسمی نفت به ٩٩

 ھزار تن از ھمکاران خود، در ٢٠نمايندگی از 
تھران مقابل وزارت نفت دست به تجمع زدند و 

 قانون وظايف و ١٠خواھان اجرای ماده 
اختيارات وزارت نفت شدند، صنعت نفت از 

 ساله بيدار شد و جنبش طبقه ٢۵سنگين  خواب
تر از يک  کم.  کارگر را وارد فاز نوينی ساخت

ماه بعد از فرياد اعتراض شاغ:ن رسمی، 
خروش کارگران در اعتصاب فراگير يازده 

ھا پا'يشگاه و پتروشيمی  مرداد که کارگران درده
زمان و  طور ھم ھای نفت و گاز، به و شرکت

بسته دست از کار کشيدند و کارگران چندين  ھم
سرعت به آن  نيروگاه برق و انرژی نيز به

پيوستند حاکی از عزم و اراده طبقه کارگر برای 
تر به صحنه سياسی از طريق  ورود فعال

. اعتصابات فراگير و سرتاسری بوده است
ھمه جز در موارد معدود و جزئی،  تاکنون  بااين
ھای کارگران و کارکنان  يک از خواست ھيچ

صنعت نفت و گاز و پتروشيمی اعم از شاغلين 
رسمی، پيمانی يا قرارداد موقت برآورده نشده 

از ھمين روست که پيش از فروکش موج .  است
اعتصاب فراگير مردادماه، با موج ديگری از 

اما ازآنجاکه .  ھايی نيز به کارگران داد قول
مديريت پا'يشگاه گاز پارسيان به قرارھای خود 

موقع دستمزد و رسيدگی به  در مورد پرداخت به
ھای کارگران وفادار نماند،  ساير خواست

 مھر ٢۶کارگران اين پا'يشگاه نيز از روز 
دست از کار کشيدند و با تجمع در مقابل دفتر 

افتاده و  ھای عقب مديريت خواھان پرداخت حقوق
. ھای خود شدند رسيدگی به ساير خواست

روزھای بعد نيز کارگران به اعتصاب ادامه 
دادند و از خوابگاه و محل سکونت خود خارج 

باوجودآنکه کارفرما با سراسيمگی حقوق .  نشدند
حساب کارگران  مرداد و بخشی از شھريور را به

 مھر در ٢٩واريز نمود اما کارگران روز 
چھارمين روز اعتصاب خويش تأکيد نمودند تا 
پرداخت کامل دستمزد شھريور و مھر از 

 .خوابگاه خارج نخواھند شد
 

 اعتصاب کارگران پتروشيمی رازی
 

پتروشيمی رازی ماھشھر نيز ازجمله واحدھايی 
 حضور ٩٩است که در اعتصاب فراگير مرداد

اعتصاب در .  فعال و نقش مھمی داشت
پتروشيمی رازی در ادامه اعتصاب سرتاسری تا 
اواخر مرداد و اوايل شھريور نيز ادامه يافت و 

ھا توسط  تنھا پس از قول رسيدگی به خواست
اما ازآنجاکه در پتروشيمی .  کارفرما پايان گرفت

يک از خواست ھای کارگران  رازی نيز ھيچ
 مھر بار ديگر دست ٢٢عملی نشد، کارگران از 

در جريان اين اعتصاب .  به اعتصاب زدند
درھمان روزھای نخست، مأموران قصد داشتند 
يکی از کارگران را بازداشت کنند اما کارگران 
با دخالت فعال و حمايت از ھمکار خويش مانع 

که يکی از  ع:وه براين وقتی.اين کار شدند
" دادسرای انق:ب بندر امام"کارگران توسط 

احضار شد، اعتراض شديد کارگران را 
در اثر اعتراض شديد کارگران نسبت .  برانگيخت

سازی برای فعا'ن  به فشارھای امنيتی و پرونده
کارگری، برخی مسئولين استان ازجمله يکی از 
قضات اين شھر در ميان کارگران حاضر شد و 

ھای   مھر به خواست٢٧وعده داد که کارفرما از 
اما کارگران ھرروز با .  کارگران رسيدگی کند

چند ساعت توقف کار و تجمع، به اعتراض ادامه 
اند و مصرانه خواھان رسيدگی به  داده

بندی  ويژه اجرای طرح طبقه ھای خود به خواست
 .اند مشاغل شده

 
 اعتصاب و تجمع کارگران قرارداد موقت نفت

 
در پی اعتصابات باشکوه تير و مرداد نفت و 
جلسات کميسيون انرژی مجلس، از طرف 

ھايی داده شد  مقامات و مسئو'ن مربوطه وعده
بندی مشاغل و بيمه تکميلی در  که طرح طبقه

 ھزار نيروی کار با قرارداد موقت به ٣۴مورد 
با پوچ از کار درآمدن .  مرحله اجرا گذاشته شود

ھا، کارگران قرارداد موقت نفت با  اين وعده
ای نسبت به برخوردھای  انتشار نامه سرگشاده

ای و دوگانه با کارگر و کارمند و پايمال  سليقه
ھای  زمزمه.  شدن حقوق خويش ھشدار دادند

کم با' گرفت و سرانجام  اعتراض و اعتصاب کم
 به ٩٩ مھر ٢٩گروھی از اين کارگران روز 

اعتصاب تنھا در نيمه دوم مھرماه گويای ھمين 
آھن در  واقعيت است؛ اعتصاب کارگران راه

ھای لرستان، آذربايجان و خراسان،  استان
ھا در کھگيلويه و بوير احمد و  نشان اعتصاب آتش

ونقل بار و  اصفھان، اعتصاب در بخش حمل
مسافر ازجمله اعتصاب رانندگان کاميون و 

خودرو تبريز، آبياری و  تانکر، اعتصاب ايران
تپه، اعتصاب  زھکشی اھواز، نيشکر ھفت

کارگران کارخانه خودروسازی مديران خودرو 
واقع در استان کرمان، اعتصاب کنتور سازی، 

ھا تنھا  جام، شھرداری مخابرات فارس، قند تربت
چند نمونه از اعتراضات کارگری در نيمه دوم 

 .مھرماه است
کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشيمی اما در  

ھای کارگری  ھا و اعتراض صف مقدم اعتصاب
ھنوز موج اعتراض و اعتصاب .  قرار دارند

سرتاسری در نفت و گاز و پتروشيمی فروکش 
موج ديگری از اعتصاب در اين بخش  نکرده که

ترين اعتصابات اين  آغازشده و کارگران برجسته
اعتصاب کارگران .  اند دوره را سازمان داده

پتروشيمی دھلران، اعتصاب و تجمع کارگران 
نيروگاه سيکل ترکيبی آبادان، اعتصاب در 
مجتمع پتروشيمی اروند، پتروشيمی اردبيل، 
فازھای مختلف عسلويه، تجمع اعتراضی 
ھمزمان بازنشستگان نفت در اھواز و اصفھان، 
اعتصاب کارگران پا'يشگاه گاز پارسيان

، اعتصاب بزرگ و )شرکت پتروپا'يش(  
چندروزه کارگران پتروشيمی رازی و اعتصاب 
و تجمع نيروھای قراردادی نفت در مقابل مجلس 

در .  ازجمله اين اعتصابات و اعتراضات است
ترين اعتصابات اين دوره  اينجا  چند تا از برجسته

 .کنيم را مرور می
 

 )Jمرد(اعتصاب کارگران پاJيشگاه گاز پارسيان
 

در )  شرکت پتروپا'يش(پا'يشگاه گاز پارسيان
 کيلومتری شمال غربی 'مرد در استان ٣٠

کارگران اين پا'يشگاه .  شده است فارس واقع
ھا پا'يشگاه و شرکت ديگر، در اعتصاب  مانند ده

سرتاسری کارگران صنعت نفت و گاز و 
 مرداد آغاز شد و بيش از سه ١١پتروشيمی که 

در آن .  ھفته ادامه داشت فعا'نه شرکت داشتند
اعتصاب برخی کارفرمايان مجبور شدند در 

ای از  نشينی کنند و پاره مقابل کارگران عقب
بسياری ديگر .  مطالبات کارگران را نيز بپذيرند

ھای کارگران  اما فقط وعده دادند که به خواست
ھای مھم  يکی از خواست.  رسيدگی خواھند کرد

کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشيمی که 
صورت پيمانی و قراردادی کار  ھا به اکثريت آن

کنند و اکثريت بزرگ کارگران اين صنعت را  می
 ٣۴ ھزار پيمانی و ١٠۶(دھند  نيز تشکيل می

بندی  ،اجرای طرح طبقه)ھزار قرارداد موقت 
مشاغل و تبديل وضعيت است که تحقق اين 

ھا موجب افزايش دريافتی و دستمزد  خواست
ھای  در اغلب شرکت.  شود ماھانه  کارگران می

پيمانکاری دستمزد کارگران با تأخير چندماھه 
موقع  رو پرداخت به شود ازاين پرداخت می

در .دستمزدھا نيز از مطالبات کارگران است
اعتصاب فراگير مرداد، مديريت شرکت ظاھراً 

ھای کارگران را پذيرفت و  برخی خواست

 نشيند ی نھايی فرونمی اين موج تا دستيابی طبقه کارگر به نتيجه



 ۴ ٨٩٢ شماره  ٩٩ آبان ۵     ۴

٣از صفحه   
 نشيند ی نھايی فرونمی اين موج تا دستيابی طبقه کارگر به نتيجه

ويژه در بخش نفت و گاز  اعتراض و اعتصاب به
 .و پتروشيمی روبرو ھستيم

در پاسخ به خواست اصلی پرسنل رسمی نفت  
 قانون وظايف و اختيارات ١٠يعنی اجرای ماده 

وزارت نفت، فرزين مينو معاون وزير نفت در 
ديدار با دو تن از کارکنان اعتصابی يک ماه 
مھلت خواسته بود تا به اين خواست رسيدگی 

اما کمی بعد اصل ماجرا را از ريشه انکار .کند
کرد و خبرگزاری تسنيم مدعی شد ديوان عدالت 

 رأی به ابطال اين ماده داده ٩۶اداری در آذر 
ھای کارگران و کارکنان غيررسمی  خواست.است
 ٣۴ ھزار نيروی کار پيمانی يا ١٠۶اعم از (نيز 

شامل اجرای طرح )  ھزار کارگر قرارداد موقت
بندی مشاغل، تبديل وضعيت، رفع تبعيض  طبقه

سازی حقوق با نيروھای  ھا و ھمسان در پرداخت
رسمی، بابی توجھی وزارت نفت روبرو شده و 

موج جديد اعتصاب در .  اند مانده پاسخ جملگی بی
ھفته آخر مھرماه و ادامه آن در آبان، پاسخی 

 .ھاست توجھی شايسته به اين بی
وضعيت کارگران و کارکنان نفت که زمانی 
بيشترين دستمزد و حقوق و مزايا را دريافت 

. کردند طی چند سال اخير مدام بدتر شده است می
دريافتی .  پوشاند ھا را نمی دستمزدھا ھزينه

 با توجه به نرخ ٩٩ھا در سال  بسياری از آن
يافته  تورم و حذف برخی مزايا درواقع کاھش

کاری  نويسد اضافه  مھر می١٣نفت آن:ين .  است
ھای نفتی  کارکنان در بعضی از شرکت

يافته و اين موضوع مشک:ت معيشتی  کاھش
ويژه برای نيروھای پيمانکاری در پی  شديدی به

" نويسد نفت آن:ين در ادامه می.  داشته است
 اما به خاطر تورم ٩٩رغم افزايش حقوق سال به

تر  کاری، دريافتی آنان کم و کاھش ساعات اضافه
در نفت، نوع قراردادھا، ".   است٩٨از سال 

نحوه محاسبه مزد و حقوق و مزايا، شرايط کار و 
کلی ناھمگون و بسيار  کاری و امثال آن به اضافه

اِعمال آگاھانه تفاوت معيارھا و .  متنوع است
منظور  ضوابط، ناھمگونی و پيچيدگی آن تماماً به

ايجاد شکاف و اخت:ف و جلوگيری از اتحاد و 
حال  يکپارچگی نيروی کار است که درعين

ناامنی شغلی شديدی را بر اکثريت بسيار بزرگ 
گاه مشمول قوانين .  کند اين نيروھا تحميل می

اند گاه قانون کار ، گاه کارگرند گاه  وزارت نفت
کارمند، ھم کارگرند وھم کارمند و گاه نه اين 

اند و  ھا ب:تکليف ھستند نه آن و بسياری از آن
شده در  حتی از حداقل حقوق به رسميت شناخته

ابداع القاب و .  قانون کار رژيم نيز محروم
وحقوق  ضوابط  گوناگون برای زدن از حق

نيروی کار و تشديد استثمار کارگران چنان 
نامأنوس و نامتداول است که حتی صدای برخی 
نمايندگان مجلس ارتجاع را نيز درآورده 

رئيس کميسيون  عباس گودرزی نايب.است
اجتماعی مجلس در رابطه با ناامنی شغلی در 

الساعه  ھای خلق چه معنادارد واژه"  گويد نفت می
رسمی، پيمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، 

در پيامی "  وجود داشته باشد؟...خريد خدمتی و 
 مھر از طرف جمعی از کارکنان نفت در ٢٨که

خوانيم که ع:وه براين  شده می نفت آن:ين درج
نيز وجود دارد که با "  مدت معين"القاب، کارکنان

 .ھا متفاوت است ھمه اين
افزون براين ابداعات کارگر ستيز و تشديد 

فشارھای معيشتی بر کل پرسنل زحمتکش نفت ، 
شواھد موجود حاکی از آن است که وزارت نفت 
عجالتاً تصميم ندارد ھيچ بخشی از مطالبات 
کارگران و کارکنانی را که اعتصاباتشان از تير 
تا مھرماه در رأس اعتصابات کارگری ايران 

مجلس و کميسيون .  قرار گرفت عملی سازد
انرژی آن نيز که ظاھراً در نقش ميانجی ميان 
پرسنل نفت و وزارت نفت ظاھرشده است جز 

ھای کلی ، پراکندن اميدھای  ھا و وعده حرف
واھی، خريد وقت و تداوم ب:تکليفی اين پرسنل، 

فرزين .  گام مؤثری در اين راستا برنداشته است
مينو معاون منابع انسانی وزارت نفت پيرامون 

 در مورد طرح ٩٨اب:غيه مصوب سال 
بندی مشاغل که بايد از فروردين سال جاری  طبقه

کار ما فقط تصويب "  شد با گفتن اينکه اجرايی می
از خود و "  و اب:غ است قدرت اجرايی نداريم

وی در .  کلی سلب مسئوليت کرد وزارت نفت به
نشست خود با اعضای کميسيون انرژی مجلس و 
گزارشی که به فريدون عباسی رئيس اين 

در .  کميسيون ارائه داد پا را از اين ھم فراتر نھاد
شده ارائه داد  گزارشی که پيرامون اقدامات انجام

گونه اقدام و يا گام  مشخص شد که تقريباٌ ھيچ
ھای ھيچ بخشی از  مؤثری در جھت خواست

نيروی کار صنعت نفت و گاز و پتروشيمی قرار 
در اين گزارش که .  نيست برداشته شود

 مھر آن را انتشار داد ٣٠"  شانا"خبرگزاری 
 ١٠۶پيرامون اقدامات وزارت نفت در مورد

" شده است ھزار نيروی کار پيمانی گفته
آوری  اندازی سامانه ساينا باھدف جمع راه

اط:عات کارکنان پيمانکاری شاغل در 
 ١٠۶به تعداد (ای  ھای مستمر غير پروژه فعاليت
پايه ازجمله  يابی به اط:عات باقابليت دست)  ھزار

... سازمانی، قراردادی و  اط:عات شخصی
منظور بھبود وضعيت معيشت ايشان اشاره  به

 ".کرد
آوری اط:عات  اندازی سامانه برای جمع راه

اين است تمام اقدامات !  کارکنان پيمانکاری
 ! ھزار پرسنل پيمانی١٠۶وزارت نفت برای 

 ھزار نيروی کار قرارداد موقت، ٣۴در مورد 
ھمچنين نيروھای قرارداد معين و نيروھای 
رسمی نيز ضمن اشاره به برخی تغييرات جزئی 

بايستی انجام  شده تمام آنچه می در گزارش گفته
به زبان ديگر پاسخ .  شده است شده، انجام می

وزارت نفت و مسئو'ن آن به کارگران و 
کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشيمی اين 

 !اوضاع ھمين است که ھست: است
از شواھد موجود ازجمله بحران اقتصادی و 
ورشکستگی مالی رژيم چنين برميايد که 

ھا و فشارھای رژيم بر کارگران  محدوديت
صنعت نفت و گاز و پتروشيمی و تعرض به 

. ازپيش تشديد خواھد شد ھا بيش سطح معيشت آن
متعاقب کاھش درآمد رژيم از محل فروش نفت و 

/  ۵(کاھش سھم وزارت نفت از اين درآمد  ١۴ 
اين وزارت خانه از انجام )  درصد کل درآمد نفت

بر  ھر اقدامی به سود کارگران که برايش ھزينه
کند حتی مصوبات و قرارھای  باشد خودداری می

کند و  پيشين خود در اين زمينه را نيز اجرا نمی
با'تر از آن ھر جا بتواند از مزد و مزايای 

برای .  زند پرسنل نفت و گاز و پتروشيمی می
ھاست   ھزار بازنشستگان نفت مدت٨۵نمونه 

سازی حقوق  خواھان افزايش مستمری و ھمسان
فقط اين  اما وزارت نفت نه.با شاغ:ن ھستند

نکرده است،  ھا را نپذيرفته و به آن عمل خواست
 ماه ۵مربوط به "  اضافات شايستگی"بلکه 

 ميليون ٨فروردين تا آخر مرداد را که بيش از 
شود نيز به آنان نپرداخته   تومان برای ھر فرد می

 ميليارد تومان از جيب ۶٨٠قلم  و يک
 ھزار ١٠۶در مورد .  بازنشستگان زده است

نيروی پيمانکار نفت نيز با اجرای طرح 
ميليون تومان  بندی مشاغل ھرماه حدود يک طبقه

اما وزارت .  بيشتر بايد به اين نيروھا بپردازد
 ماه از اجرای ٩نفت از فروردين تاکنون به مدت 
ديگر  عبارت به.  اين طرح خودداری نموده است

 ھزار ضرب ١٠۶( ميليارد تومان٩۵۴مبلغ  
از جيب کارگران )  در نه دريک ميليون ضرب

ماجرا در مورد کارکنان .جويی نموده است صرفه
 ١٠اجرای ماده .  رسمی نيز به ھمين شکل است

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت نيز که 
 کارکنان رسمی ٢٠٠٠٠موجب افزايش دريافتی 

شود به ھمين دليل از دستور کار وزارت  نفت می
 .شده است نفت خارج

کارگران و کارکنان نفت و گاز و پتروشيمی 
يابی به  برای مقابله با اين تعرضات و برای دست

مطالبات خود جز اتحاد و مبارزه راه ديگری 
تنھا با اعتصاب و مبارزه متشکل است که .  ندارند

توان وزارت نفت و کارفرمايان بخش  می
اعتصاب .  نشينی وادار کرد خصوصی را به عقب

فراگير مردادماه نشان داد که ھرآينه کارگران 
متحد و متشکل وارد عرصه مبارزه شوند، 

ھای خود را بر  توانند برخی از خواست می
موج جديد اعتصابات .  داران تحميل کنند سرمايه

ھا   ھا و پتروشيمی را بايد به تمام پا'يشگاه
اعتصاب و بازھم اعتصاب يگانه .گسترش داد

. داران است س:ح برنده ما در برابر سرمايه
ھای اعتصاب را در ھر کارخانه و  کميته

ت:ش رژيم برای .  پا'يشگاه و نيروگاه ايجاد کنيم
جدايی و اخت:ف درون کارگران را خنثی و 
اتحاد محکم و استواری را ميان نيروی کار 
. پيمانی، قرارداد موقت و رسمی برقرار سازيم

ھای ھماھنگی اعتصاب مرکب از  کميته
ھای مختلف  ھا و پتروشيمی ھای پا'يشگاه کميته

را ايجاد کنيم و اعتصابات بزرگ و فراگير و 
 . سرتاسری را سازمان دھيم

پيش .  جز اين، ھيچ راه ديگری وجود ندارد
ھای اعتصاب و  سوی ايجاد و تحکيم کميته به

سوی  پيش به!  ھای ھماھنگی اعتصاب کميته
 !اعتصابات فراگير و سرتاسری
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  ٨درصفحه 

حتا اين ميزان صادرات خوشبينانه به نظر 
براساس آمارھای گمرک، کل .  آيد می

صادرات غيرنفتی کشور که بنزين نيز در 
 ميليارد ١٣/  ۵ھا قرار گرفته است  زمره آن

 ٣۵د'ر بوده است که نسبت به سال گذشته 
که  جالب آن.  دھد درصد کاھش نشان می

بنزين در صدر کا'ھای صادراتی از نظر 
ی ايرج  گفته به.  ارزش قرار گرفته است

اتاق بازرگانی ايران و "حريرچی رئيس 
کل صادرات نفتی و غيرنفتی کشور "  چين

 ٣۵در سال جاری خورشيدی بيش از 
 .ميليارد د'ر نخواھد بود

از ديگر نکات اين گزارش با' رفتن ميزان 
 صندوق  براساس گزارش.  بدھی دولت است

 ٢٠١٨المللی پول، بدھی دولت در سال  بين
 درصد توليد ناخالص داخلی بود ٢٧حدود 

 درصد توليد ۴۴که در سال جاری به 
ناخالص داخلی و به عبارتی ديگر حدود 

صندوق .   ميليارد د'ر خواھد رسيد٢۵٨
بينی کرده است که کسری بودجه  پيش
 ميليارد د'ر ۵٨جاری مي:دی به حدود  سال

 درصد توليد ٩/  ۶و به عبارتی ديگر معادل 
در اين بخش نيز به .  ناخالص داخلی برسد

المللی  رسد که برآورد صندوق بين نظر می
پول دقيق نباشد و علت آن نيز تکيه اين 

کسری .  صندوق بر آمارھای دولتی است
بودجه و بويژه بدھی دولت بسيار فراتر از 

برای نمونه بدھی دولت .  باشند اين ارقام می
تنھا به سازمان تامين اجتماعی تا پايان سال 

 براساس اع:م وزارت تعاون بيش از ٩٨
 ھزار ميليارد تومان بوده است و بدون ٢٩۴

شک در سال جاری به اين رقم افزوده 
ھای گذشته  طور که در سال شود، ھمان می

در مورد کسری بودجه نيز .  اين اتفاق افتاد
ھای مجلس اع:م  ھمان زمان مرکز پژوھش

کرد که نيمی از بودجه کسری است و اين 
 .يعنی فاجعه
بينی کرده است که  چنين پيش صندوق ھم

توليد ناخالص داخلی کشور بدون نفت منفی 
 درصد ٨/  ۵ درصد و با نفت منفی ۴/  ۵

ھای  خوھد بود و بدين ترتيب براساس آمار
المللی پول اقتصاد ايران در  صندوق بين

 درصد کوچکتر شده ١٧طول سه سال 
 .است

واقعيت اين است که وقتی کسری بودجه به 
رسد، بھای   درصد از کل بودجه می۵٠

يابد، رکود  کا'ھا روزانه افزايش می
ھا نفر ديگر  يابد و ميليون اقتصادی تعميق می

شوند اما در  به صفوف بيکاران رانده می
 درصد افزايش ٢۶عين حال نقدينگی 

توان با قاطعيت گفت که بحران  يابد، می می

تورمی در حال رشد   –اقتصادی رکود 
اين وضعيت واقعی امروز .  تصاعدی است

شرايطی که تاثير .  اقتصاد ايران است
ھای دولت که خود از نظر مالی کام:  دخالت

ورشکسته است، مدام در حال کاھش بوده و 
قادر به کشيدن ترمز رشد تصاعدی بحران 

برای ھر .  تورمی نيست  –اقتصادی رکود 
که  تر شدن اين واقعيت و اين چه روشن

اقدامات دولت تاکنون چه تاثيری داشته و يا 
در کوتاه مدت خواھد گذاشت، نگاھی 

ھای  اندازيم به برخی از اقدامات و سياست می
 .مد نظر دولت

در پی با' رفتن قيمت د'ر و گذشتن از 
 ھزار تومان، بانک مرکزی ٣٢مرزھای 

برای دومين بار در مدتی بسيار کوتاه مدعی 
ريختن د'ر به صورت اسکناس در بازار 

اين اقدام بانک مرکزی اگرچه توانست .  شد
 ھزار تومان ٢٧بھای د'ر را تا چند روز به 

کاھش دھد، اما تنھا چھار روز کافی بود که 
 ھزار تومان ٣٠بار ديگر د'ر به مرزھای 

 !!! برسد
مجمع تشخيص "وقتی دانش جعفری عضو 

و وزير اسبق اقتصاد "  مصلحت نظام
"گويد می در نتيجه نوسانات دائمی، پول : 

ملی ديگر برای مردم م:ک نيست و مردم 
فعاليت ھای اقتصادی را در داخل کشور با 
پول خارجی که باثبات تر است مورد 

در واقع در حال "  شمارش قرار می دھند
بازگويی ھمين واقعيت است که لایر در 

ارزش و  چنان بی  بازار کنونی آن نتيجه آشفته
ای برای  غيرقابل اعتماد شده که ديگر جاذبه

ھا و غيره وجود  نگاھداری آن در بانک
 .ندارد

ھمين مساله را در جريان فروش اوراق 
در ھفته .  توان ديد بدھی دولتی به خوبی می

گذشته بانک مرکزی اع:م کرد که در 
راستای تامين مالی کسری بودجه، 
کارگزاری بانک مرکزی تا پايان شھريور، 

 مرحله انواع اوراق بدھی دولتی را به ١۶
ھا، نھادھای مالی  بانکبه "  حراج"صورت 

.  فروخته استگذاران و ساير سرمايه
براساس اع:م بانک مرکزی در مجموع 

 ھزار ميليارد تومان اوراق ٧٠نزديک به 
. بدھی دولتی از اين طريق به فروش رفت

در بررسی ھمين مساله دو نکته نظر را به 
نکته اول اين که اين .  کند خود جلب می

 ھا و نھادھای مالی بانکاوراق عموما توسط 
ای که در بودجه سال  مساله.  خريداری شد

ھا   نيز آمده بود و براساس آن بانک٩٩
موظف شده بودند تا در صورت عدم استقبال 
مردم از اوراق بدھی دولت، آن اوراق را 

 درصدی ٢١اما حتا نرخ بھره حدود .  بخرند
کسی را قانع به خريد )  با'تر از بھره بانکی(

ھا و نھادھای مالی  اين اوراق نکرد و بانک
اين يعنی از . مجبور به خريد اين اوراق شدند

يک طرف افزايش بدھی دولت و از طرف 
ھا و نھادھای  ديگر خريدار اين اوراق بانک
طور واقعی  مالی ھستند که خود يا به

ورشکست ھستند و يا در آستانه 
 !!!ورشکستگی

" حراج"اما نکته دوم که باعث پايان دادن به 
اوراق بدھی دولتی شد، کاھش ھمان 
خريداران است که موجب شد تا در ھفته 

 ميليارد تومان از اين ١٧٠٠ھفدھم تنھا 
 .اوراق به فروش رود

يکی ديگر از اقدامات دولت، تبليغات 
آور در مورد بورس و فروش سھام  سرسام

ھای وابسته به خود و يا  برخی از شرکت
سازمان تامين اجتماعی در بورس بود که 
باعث شد در طول کمتر از سه ماه شاخص 
بورس بيش از دو برابر افزايش يافته و در 

اما .  نيمه مرداد ماه به دو ميليون واحد برسد
. پس از مدتی کاھش شاخص بورس آغاز شد

 درصد کاھش ٧٠بھای برخی از سھام تا 
گونه مردمی که حتا با فروش  يافت و بدين

خانه خود به اميد کسب درآمد بودند ھمان 
انداز و يا پول فروش خانه را از  اندک پس
شاخص بورس در مدت کمتر از .  دست دادند

 ھزار واحد ۴۶٢دو ماه به يک ميليون و 
.  درصد سقوط کرد٢۵رسيد يعنی بيش از 

ی رئيس سازمان بورس و اوراق  گفته به
جاری بيش  بھادار در چھار ماه نخست سال

 ميليون نفر کد بورس دريافت کرده ۴/  ۵از 
 تا ١٠طور ميانگين حدود  ای به و با سرمايه

 ميليون تومان وارد اين بازار شده بودند ١۵
 ھزار ١٠٠که در مجموع مبلغی بالغ بر 

ميليارد تومان را وارد بازار سرمايه کرده 
بدين ترتيب دولت برای کسب درآمد، .  بودند

با تبليغاتی دروغين سھام موسسات وابسته به 
ھا نفر  خود را به بھايی گزاف به ميليون

فروخت و با ترکيدن حباب بورس و سقوط 
ھا نفر به  انداز ميليون سھام، ھمان اندک پس

شکی نيست که کاھش روزانه .  غارت رفت
ارزش لایر، حجم با'ی نقدينگی و نرخ 
با'ی تورم در فريب مردم توسط دولت نقش 

 .داشتند
ھای دولت افزايش  يکی ديگر از سياست
وگوی اخير ايسنا با  ماليات است که در گفت

نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به 
وضوح بيان شد، سياستی که مستقيما 

ھای محقر کارگران و زحمتکشان را  سفره
وی در اين .  ھدف خود قرار داده است

 درصدی ۵٠وگو با اشاره به سھم با'ی  گفت
ھای گذشته و رسيدن  نفت از بودجه در سال

کار  ، راه٩٩ درصد در بودجه ١٠آن به زير 
مقابله با کسری بودجه را در کاھش 

 ورشکستگی مالی دولت 
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 شوراھا وسيله کسب قدرت سياسی و 
 گذار به سوسياليسم

٧درصفحه   

شوراھا که يگانه شکل سازمانی کشف شده کسب 
قدرت پرولتری و گذار به سوسياليسم است، قرار 

در ھمان روز، دومين کنگره سراسری .  گرفت
شوراھاى نمايندگان كارگران و سربازان تشكيل 
گرديد و با اکثريت قاطع آراء پيام لنين را خطاب 

 : به کارگران، سربازان و دھقانان تصويب کرد
کنگره با اتكاء به اراده اكثريت عظيم كارگران، "

سربازان و دھقانان و با اتكا به قيام پيروزمندانه 
كارگران و پادگان پتروگراد، حاكميت دولتى را 

 .گيرد به دست مى
تمام قدرت حاكمه در :  دارد  كنگره مقرر مى

ھا به شوراھاى نمايندگان كارگران،   محل
سربازان و دھقانان كه موظف به استقرار نظم 

 ." انق:بى واقعى ھستند، منتقل گردد
آورد بزرگ  قدرت شورائی به عنوان دست

برای نخستين بار .  کارگران روسيه مستقر گرديد
بود که پرولتاريای کشوری در وسعت روسيه، 

داری و  قدرت را برای سرنگونی نظم سرمايه
گذار به سوسياليسم در دست گرفته بود و فراتر 
از آن، شورا به سرعت در تمام کشورھای 
سرمايه داری به الگوئی در دست طبقه کارگر 

 . برای کسب قدرت سياسی، تبديل گرديد
آنچه به ويژه در شرايط بحرانی کنونی ايران از 

ھای انق:ب سوسياليستی روسيه بايد مجدداً  درس
بر آن تاکيد نمود، ھمين نقش و اھميت بی بديلی 
است که  شوراھا در کسب قدرت سياسی و گذار 

 . کنند به سوسياليسم ايفا می
اما چگونه شوراھا در روسيه توانستند چنين نقش 

 مھمی به دست آورند؟
 روسيه، طبقه کارگر ١٩٠۵-٧تا پيش از انق:ب 

ای  جھان، گذشته از کمون پاريس، تجربه و نمونه
ای غير حزبی  برای ايجاد يک تشکل سياسی توده

که وظيفه خود را  کسب قدرت سياسی قرار داده 
شد که حزب  چنين تصور می.  باشد، نداشت

سياسی طبقاتی کارگران بايد به نمايندگی از طبقه 
کارگر، قدرت سياسی را به دست آورد و 

تجربه و عملکرد .  حکومت کارگری را برپا دارد
ھای کارگری نيز که توده وسيع تری از  اتحاديه

گرفتند، نشان داده بود که  کارگران را در بر می
ای برای کسب قدرت سياسی ندارند و  ھا وظيفه آن

ھا ، پيروی از سياست و خط  نھايت راديکاليسم آن
در جريان انق:ب .  مشی يک حزب پرولتری بود

 .  روسيه اتفاق جديدی رخ داده بود١٩٠۵
وقتی دامنه اعت:ی انق:ب در ماه اکتبر به 

ای رسيد که متجاوز از دو ميليون کارگر  مرحله
در سراسر روسيه دراعتصاب عمومی سياسی 

ھای اعتصاب،  مشارکت کردند، از درون کميته
پديده جديدی به نام شورا زائيده شد و شوراھای 

بنابراين،  .  نمايندگان کارگران سر برآوردند
شوراھای نمايندگان کارگران در جريان 

 و انق:بی ١٩٠۵ای سياسی سال  اعتصابات توده
که شکل گرفته بود، به طور خودبخودی به 

ھای  عنوان يک تشکل سياسی غير حزبی توده
ھيچ حزب و سازمانی .  وسيع کارگر پديدار شدند

شوراھا آفريده خ:قيت و .  ھا را ايجاد نکرد آن
ای بودند که رسالت برانداختن نظم  ابتکار طبقه

طبقاتی، پايان بخشيدن به ھرگونه ستم و استثمار 
ھای آزاد  و ايجاد نظم کمونيستی متشکل از انسان

ھای بعد، نتوانستند تا انق:ب بعدی  درسال
 مجدداً شکل ١٩١٧کارگران روسيه در فوريه 

 .بگيرند
با آغاز جنگ جھانی اول، مبارزات کارگران 
روسيه که تا حدودی اعت:ء يافته بود، موقتاً در 

اما اين .  نتيجه موج ناسيوناليسم فروکش کرد
 با يک موج ١٩١۶مبارزات بار ديگر در سال 

در سالروز .  اعتصابات، اعت:ی نوينی يافت
، ١٩١٧ در ژانويه ١٩٠۵يکشنبه خونين سال 

صدھا ھزار کارگر يک اعتصاب سياسی برپا 
پی آمد اين اعتصاب، موج جديدی از .  کردند

تظاھرات زنان .  اعتصابات و تظاھرات بود
کارگر و زحمتکش در پتروگراد در اعتراض به 

 فوريه، محرک ٢٣گرانی و کمبود آذوقه در 
در .  ديگری برای رشد و راديکال شدن جنبش بود

.  فوريه، تظاھرات به قيام مسلحانه انجاميد٢٧
رھبران احزاب منشويک و اس ار برای در 
دست گرفتن ابتکار عمل در رھبری شوراھائی 

گيری بود، به نام کميته اجرائی  که در حال شکل
موقت شورای نمايندگان کارگران، فراخوان 
اج:س نماينذگان کارگران، سربازان و اھالی 

کارگران و سربازان، .  پتروگراد را صادر کردند
نمايندگان منتخب خود را به شورای نمايندگان 

اين شورا به محض تشکيل عم:ً قدرت .  فرستادند
با توجه به .  را در پتروگراد در دست گرفت
ھای متعددی  تجارب انق:ب پيشين، کميسيون

ميليشنای کارگری به .  برای اداره امور ايجاد کرد
جای پليس و ژاندارمری  که عم:ً از ھم پاشيده 
. بودند، نظم و امنيت شھر را بر عھده گرفت

ت:ش کميته موقت دومای دولتی برای کنترل 
اوضاع از طريق استعفای تزار نتيجه جدی در 

قدرت عم:ً در دست شورای .  پی نداشت
نمايندگان کارگران و سربازان پترو گراد قرار 

در ديگر شھرھای روسيه نيز شوراھا .  گرفته بود
 ۵١٣، ١٩١٧تا ماه مارس .  سريعاً تشکيل شدند

 ٣٩٣شوراى نمايندگان كارگران و سربازان در 
در روستاھا نيز دھقانان .  شھر تشکيل شده بود

 . شوراھای خود را ايجاد نمودند
شورای نمايندگان کارگران در اولين مرحله شکل 

اش، به عنوان تنھا قدرت مورد تاييد  گيری
کارگران و سربازان، عم:ً قدرت سياسی را به 
دست گرفته بود و ھمچون يک دولت پرولتری 

از ھمين رو لنين در توصيف آن .  کرد عمل می
اين قدرت حاكمه به کلی غير از آن "گفت  می

ھاى   نوعيست كه به طور كلى در جمھورى
پارلمانى بورژوا دمكراتيكى كه تاكنون تيپ 

رفت و در كشورھاى پيشرفته   عادى به شمار مى
).. شود   ديده مى  -اروپا و آمريكا حكمفرماست 

 پاريس ١٨٧١اين قدرت از ھمان نوع كمون 
-اما از آنجائی که احزاب سوسيال."  است

رفرميست منشويک و اس ار،  انق:ب روسيه را 

 .و برابر را برعھده دارد
اين کارگران سن پترزبورگ بودند که ابتکار  

گرچه پيش .  تشکيل شوراھا را در دست گرفتند
از اين در ماه مه، شورای ايوانوا ُوزنسينسکی در 
جريان اعتصاب کارگران نساجی شکل گرفته 
بود و وظيفه آن حتی از محدوده ھماھنگی 

ھای اعتصاب فراتر رفته بود، اما مطالباتش  کميته
اقتصادی بود و نتوانست تاثير سياسی از خود 

در حالی که شورای نمايندگان .  برجای بگذارد
ای  پترزبورگ، اساساً يک تشکل سياسی توده سن

طبقه کارگر بود که در دوران حياتش ھمچون 
کرد، اتوريته مورد اعتماد  يک حکومت عمل می

ھای وسيع کارگر بود که تصميمات اين  توده
در .  کردند شورا و کميته اجرائی آن را اجرا می

اينجا کارگران مستقيما نمايندگان خود را انتخاب 
ھای خود را بی توجه به  کردند و خواست می

. کردند قوانين و مقررات قدرت حاکم اعمال می
در يک ک:م ، شورای نمايندگان کارگران سن 
پترزبورگ، به ارگان اقتدار سياسی کارگران 

در پی سن پترزبورگ اين .  تبديل شده بود
شوراھا در مسکو و برخی شھرھای ديگر روسيه 

 .نيز ايجاد شدند 
شورای نمايندگان کارگران از آنجائی که پديده 
جديدی بود و در واقع وظايفی را برعھده گرفته 
بود که پيش از اين وظيفه حزب طبقه کار 

شد، در ميان احزاب کارگری  محسوب می
حتی .   ايجاد شده بود ابھاماتی در برخورد به آن

جناح بلشويک حزب سوسيال دمکرات نمی 
دانست که چگونه بايد با اين پديده جديد برخورد 

 مواضع  بنابر اين در درون حزب بلشويک.  کند
مختلفی در رد يا تاييد شورای سن پترزبورگ 

اما سرانجام لنين به اين سردرگمی .  وجود داشت
ھای قيام برای  او شوراھا را، ھم ارگان.  پايان داد

ھا در  سرنگونی نظم حاکم اع:م کرد و بلشويک
مسکو برای عملی کردن آن اقدام نمودند و ھم 

جناح منشويک نيز، شورا .  نطفه حکومت انق:بی
را صرفاً تشکلی مناسب برای اعمال فشار بر 

ھای  رژيم تزاری به منظور پذيرش رفرم
 . پنداشت بورژوائی می

اما .  با سرکوب انق:ب، شوراھا نيز برچيده شدند
شوراھای نمايندگان کارگران به عنوان يک نھاد 
سياسی توده ای طبقه کارگر، تازه کشف شده 

آورد نوين  بودند و نمی توانستند به عنوان دست
از .  طبقه کارگر از ذھن کارگران ناپديد شوند

ھمين رو نه فقط در حافظه کارگران روسيه باقی 
المللی کارگری به  ماندند، بلکه در جنبش بين

عنوان يک تشکل جديد کارگری مورد توجه قرار 
 . گرفتند

 اين واقعيت را ١٩٠۵تجربه شوراھا در انق:ب 
ھای اقتدار و  نشان داد که شوراھا به عنوان ارگان

اعمال حاکميت سياسی طبقه کارگر تنھا در 
شرايط اعت:ی پردامنه جنبش، وقتی که 

گيرد،   ھای سياسی عميق جامعه را فرا می بحران
از درون اعتصابات عمومی سياسی و تحول و 

توانند شکل  ھای اعتصاب، می تکامل کميته
از ھمين روست که .  بگيرند و نه در ھر شرايطی

اين شوراھا  با شکست انق:ب و فروکش جنبش 
از ميان رفتند و به رغم مبارزات طبقه کارگر 
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۶از صفحه   

پنداشتند  و ھنوز  دمکراتيک  می  -بورژوا
خواھان استقرارنھادھای کھنه شده  عصر سيادت 

ھا سپری شده بود،  بورژوازی بودند که دوران آن
نظير  پارلمان بورژوائی و مجلس موسسان ، با 
توجه به اکثريتی که در شورا داشتند به کميته 
موقت دوما اجازه داده شد که يک حکومت موقت 

اين بدانمعنا بود که قدرت شورائی .  تشکيل دھد
کارگران عم:ً امکان داده است که قدرت 
بورژوائی در کنار قدرت کارگری به حيات خود 

ای  از اينجاست که قدرت دو گانه.  ادامه دھد
ھمراه با يک کشمکش طبقاتی شديد شکل گرفت  
و شورا عم:ً سياست احزاب سازشکار را پيش 

حتی نخستين كنگره سراسرى شوراھاى .  برد می
نمايندگان كارگران و سربازان که در ماه ژوئن 
در پتروگراد تشكيل شد قطعنامه بلشويکی انتقال 
تمام قدرت به شوراھا، كنترل كارگرى بر توليد و 
. توزيع، صلح بدون الحاق و غرامت را نپذيرفت

با اين وجود حزب بلشويک، به عنوان يگانه 
حزب طبقاتی کارگران روسيه که از منافع 

کرد، وظيفه داشت که با  طبقاتی کارگران دفاع می
اتخاذ تاکتيک ھای صحيح، برای نجات شوراھا 
از دست احزاب سازشکار رفرميست ت:ش کند و 

 . موفق نيز شد
 ماه اکثريت بزرگ کارگران از ۶پس از گذشت 

ھای سازشکارانه منشويک و اس ار روی  سياست
برتافتند، نمايندگانی را در شوراھا برگزيدند که 

اين .  خواھان انتقال تمام قدرت به شوراھا بودند
قدرت دوگانه با قيام اکتبر پايان يافت و يک 

 . قدرت شورائی خالص کارگری استقرار يافت
در جريان اين نبرد طبقاتی بزرگ آشکار شد که 
نه تنھا تضادی ميان دو تشکل سياسی طبقه 
کارگر، شوراھا و حزب طبقاتی کارگران وجود 
. ندارد، بلکه ھر دو ضروری و مکمل يکديگرند

ھای اعمال حاکميت مستقيم طبقه  شوراھا ارگان
در شوراھا توده وسيع کارگران با .  کارگرند 

سطوح مختلف آگاھی حضور دارند، از اين رو 
اين خطر وجود دارد که بورژوازی بتواند در 

ھا نفوذ کند و به طرق مختلف شوراھا را از  آن
مسير خود منحرف سازد، اما حزب طبقاتی 
کارگران که بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر را 

ھای  گيرد، با استراتژی و تاکتيک در بر می
کند و مانع  صحيح خود ، نقش رھبری را ايفا می

گردد، شوراھا از مسير اصلی خود  از آن می
 .    منحرف شوند

طبقه کارگر روسيه، در جريان انق:ب فوريه با 
ھای کارخانه و برقراری کنترل  آفرينش کميته

کارگری بر توليد و توزيع يکی ديگر از خ:قيت 
ھای بزرگ تاريخی خود را به منصه ظھور 

 –  ١٩٠٧اگر طبقه کارگر در انق:ب .   رساند
 شوراھای اعمال حاکميت سياسی مستقيم ١٩٠۵

طبقه کارگر را آفريد، در انق:ب فوريه به ھمراه 
ايجاد شوراھا به عنوان ارگان اقتدار و 

ھای کارخانه  فرمانروائی سياسی پرولتاريا، کميته
ھای اقتصادی اعمال حاکميت  را به عنوان ارگان

 . کارگر برای دگرگونی اقتصادی آفريد طبقه
ھای کارخانه از درون  از اوايل مارس، کميته

کميته ھای اعتصاب سر برآوردند و منطبق بر 
نيازھاى جديد جنبش كارگرى، وظايف نوينى را 

 . بر عھده گرفتند
ھای کارخانه، مستقل  کارگران متشکل در کميته

از خواست بورژوازی و حتی شورای نمايندگان 
ھا در دست  کارگران، ابتکار عمل را در کارخانه

گرفتند، اسرار بازرگانی را ملغا ساختند و کنترل 
ھای  کميته.   توليد و توزيع را در دست گرفتند

کارخانه با اين اقدام خود نه فقط مانع خرابکاری 
داران  ھا توسط سرمايه و بسته شدن کارخانه

کردند  و با  شدند، بلکه مھارت مديريت را کسب 
اين تجربه براى به دست گرفتن قدرت و 

 . برقرارى مديريت كارگرى آماده شدند
با انق:ب اکتبر، کسب قدرت سياسی توسط طبقه 
کارگر  و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، در 
مدتی کوتاه، دولت بورژوائی به کلی در ھم 

دولت نوع جديد شورائی مستقر .  شکسته شد
ترين دمکراسی که  گرديد و کامل ترين و عالی

کارگران .  تاريخ به خود ديده است، مستقر گرديد
و زحمتکشان مستقميماً از طريق شوراھائی که 
ارگان ھای مقننه و اجرائی بودند، اعمال حاکميت 

انتخاب کنندگان از قدرت عزل نمايندگان .  کردند
خود در سطوح مختلف شوراھا، برخوردار 

ھا به سطح متوسط يک کارگر ماھر  حقوق.  بودند
قضات .  بوروکراسی برچيده شد.  کاھش يافت

قدرت کليسا نيز در ھم . انتخابی و قابل عزل شدند
جدائی کامل دستگاه دولت از مذھب .  شکسته شد

ترين شکل  و آموزش از نفوذ کليسا  به راديکال
با چند فرمان تقريبا تمام .  ممکن عملی گرديد

صنايع بزرگ و متوسط، بانک ھا، موسسات 
بزرگ تجاری حمل و نقل ملی و به تملک جامعه 

ابتکار عمل کميته ھای کارخانه با فرمان .  درآمد
کنترل کارگری برتمام موسسات صنعتی، 

ای انتقالی به  تجاری، کشاورزی به عنوان مرحله
ھای کارخانه  کميته.  مديريت کارگری، بسط يافت

ھا به عنوان  نقش مھمی در ملی کردن کارخانه
گام نخست انق:ب اقتصادی برعھده گرفتند و 

ھای  اوليه برای مديريت کارگری و دگرگونی  گام

انق:ب کارگری از يک .  سوسياليستی برداشته شد
 .يافت پيروزی به پيروزی ديگری دست می

اما اين که چرا حکومت شورائی در پی اين 
ای ناگزير شد،  ھای پی در پی، در مرحله پيروزی

تعرض مستقيم به سرمايه را موقتاً متوقف سازد 
ھای  و با جنگی داخلی و حمله نظامی قدرت

امپرياليست در چه شرايطی قرار گرفت که 
ناگزير شد از برخی اقدامات اوليه خود عقب 
نشينی کند و اين اقدامات چه تاثيری بر انحرافات 
بعدی برجای گذاشت، جای بحث آن در اين 

 . نوشته نيست
آنچه که در اين نوشته مدنظر بود، اين است که 
طبقه کارگر ايران برای برپائی انق:ب کارگری، 
بايد تجارب گرانبھای کارگران روسی را در 
استقرار يک قدرت شورائی، اشکال مبارزه  و 

'زمه استقرار .  نھادھائی که آفريد، به کار بندد
حکومت شورائی در بطن اوضاع بحرانی کنونی 
ايران اين است که طبقه کار ايران بتواند 
اعتصابات عمومی و سرتاسری سياسی برپا 

اين اعتصابات در ھمان حال که شرايط را .  دارد
برای قيام مسلحانه و سرنگونی بورژوازی فراھم 

سازند و امکان ھژمونی و رھبری طبقه  می
کنند،  از درون کميته ھای  کارگر را تامين می

ھمين اعتصابات است که شوراھا به عنوان 
گيرند  ارگان ھای اعمال حاکميت سياسی شکل می
. سازند و امکان کسب قدرت سياسی را فراھم می

در عين حال، ھمين شوراھا و حکومت شورائی 
است که امکان گذار به سوسياليسم را فراھم 

 .    کنند  می
 

 شوراھا وسيله کسب قدرت سياسی 
 و گذار به سوسياليسم
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سوبسيدھا و افزايش درآمدھای مالياتی 
 . عنوان کرد

در رابطه با ماليات واقعيت اين است که به 
دليل رکود اقتصادی و کاھش تقاضا و قدرت 
خريد مردم، درآمدھای مالياتی نيز کاھش 

برای نمونه بسياری از .  خواھند يافت
ھای ط: فروشی به دليل رکود و عدم  مغازه

ارزش (توانايی برای پرداخت ماليات 
بازار لوازم خانگی .  اند تعطيل شده)  افزوده

ی اکبر  به گفته.  نيز چنين وضعيتی دارد
پازوکی رئيس اتحاديه لوازم خانگی فروش 

 ۵٠لوازم خانگی نسبت به سال گذشته 
ست  اين در حالی.  درصد کاھش داشته است

که سال گذشته نيز نسبت به سال قبل از آن 
بازار لوازم خانگی با چنين کاھشی روبرو 

توان گفت فروش لوازم  شده بود بنابراين می
 رسيده است و ٩٧ درصد سال ٢۵خانگی به 

 نيز فروش ٩٧به ياد داشته باشيم که سال 
. لوازم خانگی با بحران شديدی روبرو بود

بنابراين با شرايط موجود دولت حتا قادر 
نخواھد بود ماليات تعيين شده در بودجه را 

طور که در فروش اوراق  نيز تامين کند ھمان
بدھی و اموال دولتی نيز با ھمين مساله 

ھای  در اين ميان افزايش ماليات.  روبروست
غيرمستقيم يکی از راھکارھای دولت است 
که فشار مستقيم آن بر دوش کارگران و 

افزايش ماليات بر .  زحمتکشان خواھد بود
ھای خالی و  اجاره خانه، ماليات بر خانه

غيره نيز از ديگر راھکارھای جمھوری 
طور که در با' آمد  اس:می ھستند، اما ھمان

به دليل رکود اقتصادی و کاھش شديد قدرت 
خريد مردم، اين راھکارھا حتا قادر نيستند 

 .کاھش درآمدھای مالياتی را جبران کنند
طور  اما يکی ديگر از اقدامات دولت ھمان

که در سخنان نوبخت آمده بود، کاھش 
: گويد وی در اين رابطه می.  سوبسيدھاست

 ھزار ١٣٠٠در حال حاضر بيش از "
ميليارد تومان به صور مختلف يارانه برای 
کا'ھای مختلف ازجمله سوخت و انرژی 

 ھزار ميليارد ١٣٠٠از .  کنيم پرداخت می
تومان، حدود ھزار ھزار ميليارد تومان 

ای است که بابت انرژی  مربوط به يارانه
اگر بخواھيم ده درصد اين را .  دھيم می

 ھزار ١٠٠جويی کنيم؛ رقمی در حد  صرفه
تواند جايگزين فروش و  ميليارد تومان می

 ".  شود صادرات نفت در بودجه
يک نمونه از کاھش سوبسيد انرژی، افزايش 
بھای بنزين بود که بستر قيام آبان ماه را 

ھای قيام  فراھم آورد و در واقع بنزين شعله
ست که ھرگونه افزايش بھای  طبيعی.  شد

سوخت و انرژی جدا از تاثيرات سياسی و 
اجتماعی آن، سبد معيشت کارگران و 

يک نمونه از .  گيرد زحمتکشان را نشانه می
ھمين کاھش سوبسيدھا، چند نرخی شدن نان 

امروز نان با آردھای آزاد، نيمه آزاد و . است
شود و به ھمين دليل نان  سوبسيدی پخته می

چند قيمتی شده و خريد نان به قيمت 
سوبسيدی برای مردم به يک معضل تبديل 

در راستای ھمين سياست است که .  شده است
 درصد ۵٠ھا  سھميه آرد سوبسيدی نانوايی

اين يک روش از کاھش .  کاھش يافته است
سوبسيد و کسب درآمد دولت است که تاوان 

 .آن را بايد مردم بدھند
ھمه موارد با' حاکی از آن ھستند که دولت 
برای تامين منابع مالی خود، ھر چه بيشتر 
فشار بار ورشکستگی مالی خود را بر دوش 

ھمين مساله نتايج اجتماعی .  اندازد ھا می توده
در اين .  و سياسی خود را بدنبال خواھد آورد

ميان اميد جمھوری اس:می به اين است که 
در پی انتخابات آمريکا، شرايط برای 

ھای آينده تغيير  جمھوری اس:می در ماه
اين مساله را .  ھا کاھش يابند کرده و تحريم

مقامات جمھوری اس:می از روحانی گرفته 
اما واقعيت .  اند تا ھمتی بارھا بر زبان آورده

راحتی برداشته  ھا به اين است که نه تحريم
تواند  ھا می شوند و نه برداشتن تحريم می

 .تغييراتی اساسی ايجاد کنند
ورشکستگی مالی دولت نتيجه بحران 

تورمی و رشد تصاعدی   –اقتصادی رکود 
ورشکستگی مالی دولت در لحظه .  آن است

ھا از  کنونی تنھا در اين حد نيست که ھزينه
ست  اند که اين معضلی درآمدھا پيشی گرفته

که جمھوری اس:می حتا با با'ترين 
مساله .  درآمدھای ارزی ھمواره داشته است

عنوان  امروز اين است که دولت به
کننده رانت نفتی و غيره که تا پيش از  توزيع

اين نقش مھمی در اقتصاد داشت، ديگر قادر 
به کنترل اوضاع نيست که يک نمونه روشن 

ھای  آن نقدينگی است که اساسا سياست
اقتصادی دولت در رشد نقدينگی تاثير 

ی بحران  ھا ھمه نتيجه اين.  بسزايی دارند
داری در ايران  ساختاری اقتصاد سرمايه

 .است
چه که  به ھمين دليل است که برخ:ف آن

کنند با رفع  ھای بورژوا تبليغ می تئوريسين
ھای آمريکا و  ھا و بھبود روابط دولت تحريم

ايران، معض:ت مالی جمھوری اس:می حل 
البته ناگفته نماند که امروز .  نخواھد شد

داری در قريب به اتقاق  ھای سرمايه دولت
ترين بدھکاران  کشورھای جھان به بزرگ

اند، اما نکته مھم در اين  جھان تبديل شده
است که ورشکستگی مالی جمھوری اس:می 
فراتر از يک دولت بدھکار و يا درگير 

  .بحران مالی است
ويرانی ساختارھای آموزشی، بھداشتی و 

نشينان،  بار حاشيه درمانی، وضعيت فاجعه
وضعيت معيشتی بازنشستگان، معلمان و 

بگيران زحمتکش دولت و  ديگر حقوق
بسياری از معض:ت اجتماعی ديگر نتيجه 
عدم اختصاص پول از سوی دولت به اين 

اين ويرانی محصول يک يا دو .  امور است
تفاوتی دولت  ھا بی نتيجه ی سال.  سال نيست

ھم  و عدم ھزينه در اين امور اساسی است آن
ھا با کسری  دولتی که در تمامی اين سال

چه که  بنابراين آن.  بودجه روبرو بوده است
امروز به عنوان ورشکستگی مالی از آن ياد 

کنيم د'يلی دراعماق مناسبات حاکم بر  می
جامعه دارد، ھمان د'يلی که باعث شده است 
تورم روزانه افزايش يابد و بيش از ده 

يابی به کار  ميليون بيکار در آروزی دست
باشند و البته نتيجه طبيعی ورشکستگی مالی 
دولت فشار بيشتر و روزافزون اقتصادی بر 
دوش اکثريت بسيار بزرگ جامعه است، 
مجموعه شرايطی  که منجر به رانده شدن 

 . درصد مردم به زير خط فقر شده است٨٠

۵از صفحه   

 ورشکستگی مالی دولت 
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٢از صفحه   

٩ 

 . دولت به کار گرفت
اکنون اما که اپيدمی کرونا، ھمه جای کشور 
را فرا گرفته، اکنون که توده ھای مردم 
ايران روزانه در ابعادی چند صد نفره به 
مسلخ کرونا فرستاده می شوند، اکنون که 
بختک اپيدمی کرونا بر بام ھر خانه ای خيمه 
زده و به گفته عليرضا زالی، فرمانده ستاد 

اين روزھا اکثر "مقابله با کرونا در تھران، 
بيماران و افراد يک خانواده جميعا با حال 

به مراکز "  عمومی نامناسب و نامساعد
درمانی مراجعه می کنند، وزير بھداشت تازه 
يادش آمده که در نظام جمھوری اس:می 
پروتکل ھای بھداشتی او و ھمکارانش محلی 

از اين رو، برای سرپوش .  از اِعراب ندارد
گذاشتن بر ناتوانی و بی عرضگی وزارت 
بھداشت در حفظ جان و س:مت توده ھای 
مردم ايران، بر سر ھمين مردمی که قربانی 
سياست ھای تبھکارانه دولت جمھوری 
: اس:می شده اند، به تمسخر فرياد می زند

طرف بمب ويروسه، تو خيابون صدا و سيما 
جلوش را می گيره، چرا ماسک نزدی؟ ميگه 

 ". ھه ھه  قبول ندارم
از وزير بھداشتی که پيش از اين خود را 
سرباز خامنه ای خوانده بود و ھفته پيش نيز 
طی سخنانی در آذربايجان غربی خود را 

معرفی کرد، ھرگز "  سرباز قاسم سليمانی"
او نيز مثل .  نبايد انتظاری بيش از اين داشت

بقيه دست اندرکاران جمھوری اس:می 
مزدوری که با لباس .  مزدوری بيش نيست

شيک بر صندلی وزارت بھداشت، درمان و 
آموزش نشسته، اما وظيفه اصلی خود را نه 
حفظ جان و س:مت و بھداشت مردم، که 
اجرای نعل به نعل سياست ھای جنايتکارانه 

عنصر .  دولت جمھوری اس:می می داند
مزدوری که ھر بار به استيصال می افتد با 

"نق زدن ھايی از اين دست که کجای دنيا : 
وزير و پرسنل بھداشت و درمانش التماس 

گفتم جاده را ببنديد، چند تا را ...  می کنند
کدام يک از اتوبوس ھای ما با ...بستند؟

اصول پروتکل ھايی که ما اب:غ کرديم می 
بريد ببينيد، بريد کشورھايی که ...  خواند؟

توفيقی حاصل کرده اند در جمع و جور 
وزير بھداشت می .  کردن اپيدمی را، ببينيد

اما .  نويسه و می خواد، ھمه مکلفند به اجرا
اينجا وزير بھداشت .  اينجا اينجوری نيست

تمنا می کنه، زانو می زنه، خواھش می کنه، 
 ". بازم گوش نمی دھند

سعيد نمکی فراموش کرده که در کشورھای 
شير بی "ديگر، يک وزير بھداشت که ھمانند او 

باشد، يک روز ھم تحمل "  يال و دم و اشکم
در .  چنين خفت و خواری را نخواھد کرد

کشورھای ديگر، يک چنين وزير بی اختيار 

و بی اقتداری ھمانند وزير بھداشت ايران، 
بی درنگ استعفا داده و صندلی وزارت را 

در جمھوری اس:می اما .  ترک خواھد کرد
نشستن بر صندلی وزارت و در خدمت 
اھداف جنايتکارانه حاکمان اس:می بودن اگر 
برای مردم نفعی نداشته باشد، دست کم برای 
وزرا آنچنان آب و نانی دارد که ھر وزيری 

" شير بی يال و دم و اشکم"ترجيح می دھد 
که ھيچ، روباه باشد، اما صندلی وزارت را 

 .از دست ندھد
حال در چنين وضعيتی که ويروس کرونا در 
سراسر کشور ريشه دوانده است، در 
شرايطی که روزانه صدھا نفر جان خود را 
از دست می ھند، در وضعيتی که دولت و 
وزارت بھداشت کمترين توجھی نسبت به 
جان و س:مت و زندگی توده ھای مردم 
ايران ندارند، روشن است که ادامه اين 
وضعيت، تداوم دوشنبه ھای سياه و وقوع 

روزھای سياھتری را برای مردم ايران 
در چنين وضعيتی، اگر قرار .  ھمراه دارد

است روزانه صدھا نفر از کارگران و توده 
ھای زحمتکش مردم ايران به قتلگاه کرونا 
فرستاده شوند، اگر قرار است اين چنين 
تبھکارانه توده ھای مردم ايران روز از پی 
روز کشته شوند، چرا سکوت کنيم، چرا 
بنشينيم، چرا تسليم چنين شرايط فاجعه باری 
شويم که جانيان جمھوری اس:می بر ما 
تحميل کرده اند؟ اگر قرار است اين چنين بی 
محابا کشته شويم، اگر قرار است روزانه 
صدھا نفر قربانی جنايات رژيم شويم، پس 
چه بھتر در يک حرکت اعتراضی وسيع و 
. ھمگانی عليه وضعيت موجود بپا خيزيم

ترديدی نيست، با بودن جمھوری اس:می 
سرنوشت توده ھای مردم ايران از آنچه که 

تر و  امروز بدان گرفتارند، به مراتب وخيم
تنھا با سرنگونی .  مرگبارتر خواھد شد

انق:بی جمھوری اس:می و برقراری 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 
است که آزادی، رفاه و آرامش نصيب 

 .کارگران و توده ھای مردم ايران خواھد شد
 

 دوشنبه سياه و روزھای سياه تری که در راه اند

   جمھوری اسQمی را بايد با يک 
     اعتصاب عمومی سياسی و 

       قيام مسلحانه برانداخت
 

 !کارگران و زحمتکشان
 

تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و تجربه ناموفق تظاھرات 
دھد که پيش شرط ھر گونه مبارزه پيروزمندانه برای سرنگونی رژيم جمھوری   نشان می٨٨سال 

 .اس:می، برپائی اعتصاب عمومی و سراسری است
ھای زحمتکش، را به عرصه مبارزه  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون

 .سياسی فعال بکشاند
 .اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته خواھد داد

کننده به رژيم وارد خواھد آورد و  ای فلج اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه
منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت سياسی آن به درآمد نفت است، قطع 

 .خواھد کرد
تر ساخته و سردرگمی و تزلزل را در  اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق

 . صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد داد
 خواھد کرد،  ھای سرکوب ودستگاه دولتی را دچار از ھم گسيختگی اعتصاب عمومی سياسی ارگان

تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح آن افزايش خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب 
 .نظامی رژيم را محدود خواھد ساخت
 . المللی رژيم را بيش از پيش منفرد و رسوا خواھد ساخت اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين

ای فراھم خواھد  گيری تظاھرات توده تری را برای شکل اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع
 .آورد

تر مبارزه، قيام  اعتصاب عمومی سياسی شرايط 'زم را برای ارتقاء مبارزات به  شکل عالی
 .مسلحانه و سرنگونی رژيم فراھم خواھد ساخت

 .برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی ت:ش کنيد

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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 جمعی ازکارگران مبارز ھفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت مزد و اضافه کاری تعدادی از ٩٩ مھر٢٩امروز سه شنبه 

ھای؛ حسن کھنکی، يوسف بھمنی، اميد آزادی ، ابراھيم عباسی ومحمد اميدوار و درحمايت از  ھمکاران و نمايندگان خود به نام
 .آن ھا، مقابل دفتر مديريت شرکت دست به تجمع زدند

 
زانو درآوردن کارگران ھفت تپه و نمايندگان آن ھا تا کنون  تپه و حاميان و نوکران وی که برای تشديد فشار و به کارفرمای ھفت

آن ھا براين تصور بودند که . آورده اند ھای گوناگونی متوسل شده اند، اکنون به قطع حقوق و مصادره مزد و مزايا روی به ابزار
با تھديد و ارعاب و بازداشت و زندان و پرونده سازی عليه کارگران و يا حتی حمله فيزيکی و آتش زدن و به گلوله بستن حريم 

اقدامات و .  اين اما خيال باطلی بيش نبود.  ھايشان می توانند اين کارگران را از ادامه مبارزه و حق خواھی بازدارند خانه
ھا نيز راه  ھای کارفرما و مديريت برای جذب و رام کردن نمايندگان کارگران از طريق وعده و پول و آلوده سازی آن نيرنگ

نمايندگان کارگران ھفت تپه ھمچنان بر سر عھد و پيمان خود با کارگران ايستادند و اعتصابات و اعتراضات .  بجايی نبرد
 .يد از اسد بيگی و رستمی ھدايت کرده اند تپه را تا آستانه خلع کارگران ھفت

 
بعد از شکست تمام اين ترفندھا، کارفرما و مديريت ھفت تپه به حربه قطع و مصادره حقوق و مزايا و اضافه کاری کارگران  

ھا، نمايندگان کارگران را از صحنه  آورده است تا با وارد ساختن فشار ھای سنگين معيشتی برکارگران و خانواده آن روی
 .مبارزه خارج سازد و به اھداف شوم خود برسد

 
تپه حامی و پشتيبان نمايندگان  تپه در اعتراض به اين اقدام تبھکارانه نشان داد که کارگران ھفت اما اجتماع امروز کارگران ھفت

خويش اند و نخواھند گذاشت اسد بيگی کارفرمای دزد و فاسد و قاچاقچی ارز و آميلی قائم مقام مزدور وی نيات شوم خود را 
تپه با حفظ اتحاد و ھمبستگی و پشتيبانی از نمايندگان شجاع خود، بايد با اين تاکتيک  کارگران مبارز ھفت.  عملی سازند

 .پارچه به مبارزه برخيزند و آن را در نطفه خفه کنند ضدکارگری کارفرما بطور يک
 

تمام .  اعمال ھرگونه فشار و تھديد و پرونده سازی عليه نمايندگان کارگران ھفت تپه محکوم است و فوراً بايد متوقف شود
اسماعيل .  مطالبات معوقه کارگران از جمله دستمزد مرداد و اضافه کاری تيرماه کارگران بدون فوت وقت بايد پرداخت شود

بخشی، محمد خنيفر و ساير کارگران اخراجی بايد به سر کارھای خود بازگردند و حقوق دوران اخراج اين کارگران نيز بطور 
 .کامل بايد به آن ھا پرداخت شود

ھا را  شديداً محکوم  بار ديگر اقدامات سرکوبگرانه و تشديد فشار عليه کارگران ھفت تپه و نمايندگا آن)  اقليت(سازمان فدائيان
 .کند و خواھان تحقق فوری تمام مطالبات کارگران است می
 

 

برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسQمی   

داری نابود باد نظام سرمايه  

)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٩٩ مھر ٢٩  

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

 

 مصادره مزد و تشديد فشار         
 کنيم تپه را محکوم می عليه کارگران ھفت
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گذشت زمان و آشکار شدن سراب 
تر جايگاه خود را نه  ھايش ھر چه بيش وعده

باورش بلکه  دھندگان خوش تنھا در ميان رأی
اش از  طلب حتا بسياری از حاميان اص:ح

وی در تمام مدت، درصدد توجيه .  دست داد
چون ساير سران رژيم، از زير بار  برآمد؛ ھم

مسئوليت و پاسخگويی شانه خالی کرد و بار 
ھای  ھا را بر دوش نھادھا و جناح ناکامی

تا آن که با انتخاب ترامپ در .  ديگر انداخت
باليد،  که به آن می"  دستاوردی"آمريکا، تنھا 

يعنی توافق برجام نيز به يکباره دود شد و به 
در اين اوضاع نه تنھا دست و .  ھوا رفت

زبان مخالفان بازتر و درازتر گرديد، بلکه 
ای ديگر يافت تا منشأ  خود وی نيز بھانه

و "  دولت تفنگدار"مشک:ت را ع:وه بر 
و "  دشمنان خارجی"به "  مخالفان دولت"
بی آن که به روی .  نسبت دھد"  ھا تحريم"

" سودی"خود بياورد که توافق برجام اگر 
نيز داشته است، تمامی اين سود نصيب 

داران داخلی و خارجی شده است و  سرمايه
گواه .  اند ای نبرده بھره ھای مردم از آن  توده

آن نيز آغاز اعتصابات کارگری و به ويژه 
 به شرايط ٩۶ای دی ماه  اعتراضات توده

سخت معيشتی که به پيش از لغو برجام و 
 .گردد ھا برمی برقراری مجدد تحريم

تر گشتن تنگناھای معيشتی،  ھمراه با وخيم
فقر و محروميت و تبعيض، تشديد سرکوب، 

ھای فساد و  تر پرونده افشای ھر چه بيش
چپاول سران و مديران سه قوه، اعتصابات و 

ھای  ای در سال اعتراضات کارگری و توده
 نيز گسترش يافتند و در آبان ماه ٩٨ و ٩٧
چندان که .  ای بدل گشتند  به قيامی توده٩٨

ھا را دريد و با جاری  رژيم تمامی پرده
ھا و  کردن خون صدھا معترض در خيابان

ھايی  ھای چند ھزار نفری و اعدام دستگيری
که تا به امروز نيز ادامه دارند، با تمام 
نيروی سرکوب خود رودرروی مردم 

 .ايستاد
اين اعتراضات چندان ھراسی در دل سران  

ھا، ضمن  رژيم افکند که تقريباً تمامی جناح
ھمدلی و تأکيد بر لزوم مقابله با خطر 

گران و اشرار و ضدانق:ب و  آشوب"
، درباره خطر فروپاشی نظام "دشمنان ايران

و بروز انق:ب پابرھنگان و گرسنگان 
از سويی، اين شرايط سبب .  ھشدار دادند

طلب که در ھر دو  گرديد که جناح اص:ح
از حاميان روحانی بود، "  انتخابات"دور 

بکوشند از کابينه روحانی و عملکرد وی 
فاصله بگيرند تا جايی که حتا برخی به وی 

از سوی .  گيری و استعفا دادند پيشنھاد کناره
گرا، عوامفريبانه، ژست   اصول ديگر طيف

مردم را به خود " حق به"دفاع از اعتراضات 
گرفته و روحانی را مسئول تمامی مشک:ت 

به ويژه .  کند و معض:ت معرفی کرده و می
از زمان تشکيل مجلس يازدھم که اکثريت آن 

اند، آنان از  گرايان در دست گرفته را اصول
ھای  ھيچ فرصتی برای حمله به سياست

داخلی رياست جمھوری، از تورم، صعود 
ھای  آور قيمت د'ر و سکه، سياست سرسام

بانک مرکزی، نحوه تخصيص ارز، فساد و 
ھای خارجی  خواری و ھمچنين سياست رانت

در ھمين راستاست .  اند اين دولت دريغ نکرده
که پس از سخنان روحانی در جلسه ھيئت 

 مھر، رئيس کميسيون امنيت ٢٣دولت در 
 مھر، ٢۵ملی و سياست خارجی مجلس، 

روحانی برای "  ھزار بار اعدام"خواستار 
اکنون نيز .  شد"  رضايت دل مردم عزيز"

شيوع بيماری کرونا و آمار با'ی ابت: و 
مرگ و مير بھانه ديگری به دست آنان داده 

 . است تا به دولت روحانی بتازند
ھايش در روز  ای که بنا گفته در مقابل، خامنه
امروز کشور بيش از ھر : "شنبه اعتقاد دارد

زمان ديگری به ھمکاری و اتحاد و انسجام 
وجه با استيضاح و  به ھيچ"  نياز دارد

برکناری و استعفای روحانی موافق نيست و 
در .  داند می"  مصالح نظام"آن را خ:ف 

کوشد طرفدارانش را به  نتيجه بيھوده می
" انتخابات"صبر و تحمل تا دور بعدی 

کاری که پيش از .  رياست جمھوری وادارد
اين نيز بارھا انجام داده است و تاکنون  جز 

چرا . ھای موقت حاصلی نداشته است بس آتش
که اخت:فات و تضادھای درون جناحی 

تر  حاکميت، به جز مناقشه بر سر سھم بيش
از قدرت سياسی و اقتصادی، انعکاسی است 

بينی  از نارضايتی و اعتراضات و پيش
ھا و حتا احتمال بروز  گيری شورش اوج

انق:ب برای سرنگونی رژيم از سوی 
سران .  ھای کارگر و زحمتکش جامعه توده

دانند که ھيچ يک از آنان  رژيم به خوبی می
راھکاری برای حل يا حتا تعديل مشک:ت و 
معض:ت اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

ھا در ساليان گذشته  مردم ندارند و ھمه آن
بارھا و بارھا عدم توانايی خود را به اثبات 

ی تمامی  رسانده و در اصل، خود، پديدآورنده
اين معض:ت ھستند و مردم نيز به خوبی به 

ھا و  در نتيجه افزايش نارضايتی.  اند آن واقف
ناپذير است  ھای مردم اجتناب اعتراضات توده

و ھمراه با آن تشديد تضادھای بين سران 
 .حاکم
ای در شرايط کنونی، ضمن ت:ش  خامنه

ھای رقيب،  بس بين جناح برای برقراری آتش

سياست ديگری را نيز در پيش گرفته است و 
دست کردن  آن ت:ش برای ھر چه يک

حاکميت به نفع جناح طرفدارش يعنی 
قوه قضاييه که تحت نظر . گرايان است اصول

خودش قرار دارد و ھمواره رياست آن را به 
. يکی از سرسپردگان خود سپرده است

گرايان با کمک شورای نگھبان، با  اصول
دھنده بنا به آمار رسمی،  ترين ميزان رأی کم

" انتخابات"اکثريت اعضای مجلس را در 
 .خرداد ماه به خود اختصاص دادند

جايی که از  از آن.  مانده است قوه مجريه
سويی، کارنامه اقتصادی و سياسی اجتماعی 

اعتبار و  طلبان نزد مردم بی اص:ح
طلبان در تبری  آبروست، و حنای اص:ح بی

جستن از کارنامه روحانی نيز نزد مردم 
ای و  رنگی ندارد، و از سوی ديگر، خامنه

ھاست که مورد نفرت  گرايان نيز سال اصول
و انزجار مردم ھستند، اين بار، برخی 

ھايی در مورد معرفی يک چھره  زمزمه
به گوش "  ١۴٠٠انتخابات"نظامی برای 

 .خورد می
ھای  ھايی از ميان چھره ھرچند وجود نماينده

امنيتی و سپاھی در مجلس جمھوری اس:می 
به امری عادی بدل گشته است، اما تاکنون 

ھايی برای رياست جمھوری از  چنين زمزمه
اکنون در .  سابقه بوده است ميان نظاميان بی
ھای داخلی مقا'تی در مورد  برخی از رسانه

ھای نظامی  احتمال کانديداتوری برخی چھره
آيد که بنا  اين گونه به نظر می.  شود درج می

آبرويی ھر دو جناح، برخی بر اين  به بی
نظرند که معرفی يک کانديدا از ميان 

ھای نظامی آخرين گزينه برای خروج  چھره
سال آينده و "  انتخابات"بست رژيم در  از بن
چرا که به .  تر کردن حاکميت باشد دست يک

ترين  دانند اين بار به جز ناآگاه خوبی می
ھای  قشرھای مذھبی و مزدوران رژيم، توده

" انتخاباتی"ھای  مردم به پای صندوق
 . نخواھند رفت

. برای اين کشتی شکسته راه نجاتی نيست
ھای کارگر و زحمتکش ديگر نه با اين  توده

يا آن چھره سياسی و امنيتی و نظامی، نه با 
اين جناح يا آن جناح، بلکه با کليت رژيم و 

اند و  نظام جمھوری اس:می مخالف
گرچه .  اند سرنگونی اين رژيم را ھدف گرفته
ھای مردم  ھنوز در مسير مبارزات توده

موانعی وجود دارد و اپيدمی کرونا بر اين 
موانع افزوده است، اما به محض غلبه بر 
موانع تاکنونی، ھدف مبارزات آنان 
سرنگونی کليت اين رژيم جنايتکار خواھد 

کوير "چرا که دلزده از زندگی در .  بود
اند تا رفاه و آزادی  ، عزم جزم کرده"وحشت

 .ھای خود را بازپس گيرند و شادی و خنده

 برای اين کشتی شکسته راه نجاتی نيست

 زنده باد سوسياليسم 
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" ھايی توصيه"ھای مردم منجر شده است، و  توده
ای و ساير مقامات رژيم  که پيش از اين نيز خامنه

اما .  طلبد اند، فرصتی ديگر می نشخوار کرده
مرکز ثقل سخنان وی در اين جلسه، اشاره به 

ھايی بود که اخيراً عليه روحانی شدت  حمله
وی برای فرونشاندن اخت:فات و .  اند يافته
ھای فزاينده مخالفان روحانی حتا تا جايی  تنش

ھتک حرمت در ميان مردم : "پيش رفت که گفت
حرام است و نسبت به مسئو'ن بيشتر، بخصوص 

 ". در ميان مسئو'ن با'ی کشور
: با آن که او پيش از اين در تيرماه نيز، گفته بود

در شرايط حساس سال آخر دولت و ھمچنين "
ای  ، بايد دو قوه فضا را به گونه"سال اول مجلس

کار مھم کشور لطمه "مديريت کنند که به 
ھايش  ، اما گويا طرفدارانش برای حرف"نخورد

١٢ 

١از صفحه   
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اره حسـاب  کمک ھای مالی خود را به شــم

راه  ـم بانکی زير واريز و رسيد آن را به ـھ
ھــای  کــد مــورد نــظــر بــه يــکــی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 
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چرا که به رغم ھشدارھای .  کنند تره ھم خرد نمی
گرا  ای، در تمام اين مدت، مجلسيان اصول خامنه

از ھر فرصتی برای تاختن به وزرا و معاونان 
آوری  دولت بھره گرفته و حتا برخی در حال جمع

امضا  برای استيضاح روحانی بودند که فع: اين 
مخالفت جناح .  طرح کنار گذاشته شده است

ای نيست بلکه  ی تازه گرا با روحانی مسئله اصول
از ھمان دور اول رياست جمھوری روحانی 

ھای سياست روحانی  آغاز شدند و به تمامی جنبه
تسری يافت، از انتخاب اعضای کابينه گرفته تا 
پيشبرد مذاکره با آمريکا و سرانجام امضای 

کليد "روحانی نيز که با .  توافق برجام
به مردم وعده حل معض:ت "  گشايش مشکل

داد، با  اقتصادی و اجتماعی و سياسی را می

 برای اين کشتی شکسته راه نجاتی نيست

 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 
 عمودیپو'ريزاسيون 

 
 :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 


