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گروھی از پاسداران نظم ارتجاعی حاکم بر ايران 

ھای پوشالی  ھا مردم ايران را با وعده که سال
که ديگر کوس  اص5حات فريب داده بودند، اکنون

ھا بر سر ھر کوی و برزن به صدا  رسوايی آن
درآمده  است و درنتيجه، ابزار فريب 

کارساز نيست، به تاکتيک ديگری "  اص5حات"
برای بازداشتن کارگران و زحمتکشان ايران از 

آوری به انق5ب و سرنگونی طبقه حاکم  روی
اينان در بلندگوھای .  اند دار، متوسل شده سرمايه

اند که اگر  تبليغاتی خود جنجال به راه انداخته
ھای مردم به مبارزه خود برای سرنگونی  توده

جمھوری اس5می ادامه دھند، ايران نيز تبديل به 
 .ای ديگر خواھد شد سوريه

اند، اص5حات در ايران  حاK که ديگر ھمه فھميده
طلبی در ايران  يک دروغ بزرگ بود، نه اص5ح

پذير،  وجود داشت و نه جمھوری اس5می، اص5ح
کنند که  ھا در کمال پررويی و رسوايی ادعا می آن

اگر ھيچ امکانی ھم برای به اص5حات در ايران 
ھای  وجود نداشته باشد و اگر وضعيت توده
تر  کارگر و زحمتکش، ازآنچه اکنون ھست، وخيم

ھم شود، مردم بايد به وضع موجود تمکين کنند، 
ھا، بقای جمھوری اس5می  چراکه به ادعای آن

 . ای ديگر است شدن ايران به سوريه بھتر از تبديل
که شرايط ايران چه ربطی به سوريه دارد  اما اين

  براندازم #
 

گرايان، بلکه از  زدند ديگر نه تنھا از اصول ھا فرياد می ھمين دی ماه گذشته بود که مردم در خيابان
شان چنان روشن بود که  پيام.  طلبان حکومتی و غير حکومتی نيز درگذشته و توھمی به آنان ندارند اص5ح

با آن که اولين .  ھايش سرنگونی جمھوری اس5می با تمام جناح:  جای ترديدی برای کسی باقی نگذاشت
تر نپاييد، اما ھمين مدت کوتاه، ھراسی ھولناک در دل حاکمان و  موج اعتراضات چند روزی بيش
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  بھمن، ١٩گرامی باد 
چھل و ھفتمين سالگرد نبرد 

 حماسی سياھکل

اردوغان طی )   دی٣٠( ژانويه ٢٠روز شنبه 
عدالت و "يک سخنرانی در کنگره حزب حاکم 

آغاز فعاKنه "در شھر کوتاھيه، از "  توسعه
در منطقه عفرين "  عمليات نظامی روی زمين

پس از سخنان اردوغان، ارتش .  سوريه خبر داد
ترکيه نيز در بيانيه ای آغاز عمليات نظامی به 

عملياتی که دولت ترکيه .  عفرين را تاييد کرد
تھاجم خود به عفرين "  شاخه زيتون"تحت عنوان 

يورش نظامی .  را از زمين و ھوا شروع کرد
ترکيه به عفرين، که در ابتدا با آتش سنگين 
توپخانه و حم5ت ھوايی جنگنده ھای ارتش اين 
کشورآغاز شده بود، در دومين روز تھاجم 
خصوصا با ورود تانک ھا و نيروی زمينی 
. ارتش ترکيه ابعاد وسيع تری به خود گرفت
تھاجمی که بر اثر آن تاکنون ده ھا نفر از افراد 
غير نظامی از جمله کودکان بی دفاع کشته، 
صدھا تن زخمی و ھزاران نفر ديگر مجبور به 

 . ترک خانه و محل زندگی خود شده اند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 دولت عليه مردم

 ،"عفرين"تھاجم نظامی ارتش ترکيه به 
  چرايی و اھداف آن
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١از صفحه   

 "طلبان اص�ح"پردازی جديد  افسانه

ھای مردم ايران به مبارزه  و چرا حاK که توده
اند، نمونه سوريه  برای سرنگونی رژيم برخاسته

دھند، البته  ھا قرار می را در برابر آن
طلب مرتجع، استدKل و پاسخی به آن  اص5ح
کنند که با اين ادعا که  ھا تصور می آن.  ندارند

توانند  ايران ھم تبديل به سوريه خواھد شد، می
ترس و ھراس در ميان مردم ايجاد کنند، يا Kاقل 

ھايی از مردم را منفعل سازند و رژيم  بخش
ارتجاعی جمھوری اس5می را از بحران 

 .سرنگونی نجات دھند
ھای کارگر و زحمتکش،  اما اگر قرار بود، توده

پردازی شوند،  سرايی و دروغ مرعوب اين ياوه
ھای مردم در  شاھد ھمين جنبش قھرمانانه توده

خالی به جنگ مزدوران  با دستکه ماه نيز  دی
از نمونه اين اراجيف .  رفتند، نبوديم مسلح رژيم 

درگذشته نيز برای بازداشتن مردم از انق5ب و 
 .شده است سرنگونی رژيم، بسيار گفته

ھای  طلب و گروه ھا ھمين مرتجعين اص5ح سال
ھا، مکرر عليه  اپوزيسيون بورژوايی طرفدار آن

بار و  انق5ب را فاجعه.  سرايی کردند انق5ب ياوه
ادعا کردند که .  بخش ناميدند اص5حات را نجات

اما اکنون .  ھا به پايان رسيده است دوران انق5ب
اند که در جلو چشمانشان شاھد  زده مانده حيرت

. اند ھای انق5بی نوين در ايران نخستين طليعه
تواند، بر  تبليغات پوشالی ھرگز نتوانسته و نمی

ھای  قانونمندی تحول اجتماعی و حرکت توده
انق5ب، ضرورت گريزناپذير .  مردم غلبه کند

 ھم که اين  تا وقتی.  تحول جوامع بشری است
انق5ب به ھدف خود نرسد، مکرر رخ خواھد 

اکنون ديگر، ادعای پايان انق5ب در ايران، .  داد
 .افسانه بودنش را حتی به مرتجعين نشان داد

ای شدن ايران ھم، يک افسانه  ماجرای سوريه
بيش نيست، اساساً مقايسه ايران با سوريه يک 

 .الفارق است قياس مع
ھا پيش،  ايران کشوری است که از سال

داری در آن تا دورترين روستاھا، نفوذ  سرمايه
 درصد جمعيت کشور ٨٠نزديک به .  کرده است

اکثريت بزرگ مردم ايران .  اند در شھرھا ساکن
دھد که از حمايت  را طبقه کارگر تشکيل می

ھای زحمتکش شھرھا و روستاھا نيز  توده
امان  گونه که مبارزات بی ھمان.  برخوردار است

ھای اخير نشان  ويژه در طول سال کارگران به
داده است، روحيه رزمندگی و ھمبستگی در 
صفوف طبقه کارگر ايران بسيار باK و برجسته 

ای است که خواھان سرنگونی  اين طبقه.  است
 .داری است نظام سرمايه

فردی که طبقه  با اين اوصاف و نقش منحصربه
کارگر در جامعه ايران به دست آورده است، 
روشن است که ھيچ تحول جدی و انق5بی در 
ايران رخ نخواھد داد، مگر آنکه  اين طبقه در آن 

اما اين .  کننده داشته باشد حضور و نقشی تعيين
حضور ھمراه خواھد بود، با اشکال مبارزاتی 

ويژه  اين بدان معناست که به.  مختص طبقه کارگر
در باKترين مراحل اعت5ی جنبش، اشکال 
مبارزه، از نمونه اعتصابات عمومی اقتصادی و 

ھای کارگر و  اند که عموم توده سياسی سرا سری
زحمتکش را در مقياسی به وسعت تمام ايران 

بنابراين در ايران .  کنند متحد و متشکل می

برخ5ف برخی کشورھای ديگر و ازجمله 
سوريه، اين يا آن شھر و منطقه، اين يا آن گروه 

ای  تواند، مبارزه اجتماعی يا سازمان سياسی، نمی
 .منفک و مستقل از جنبش سرا سری داشته باشد

خورده سال  اين واقعيت در جريان انق5ب شکست
حتی پس از به قدرت .  وضوح ديده شد  نيز به۵٧

رسيدن دارو دسته مرتجعين جديد در ايران، 
ای نظير کردستان،  موجوديت مستقل منطقه

وابسته به جنبش سرا سری کارگران و 
که اين جنبش سرا سری  ھنگامی.  زحمتکشان بود

فروکش کرد، موجوديت مستقل جنبش مردم 
بنابراين، کام5ً .  کردستان نيز از ميان رفت

آشکار است که در ايران برخ5ف ادعای 
ای  طلب، ھيچ جايگاه جداگانه مرتجعين اص5ح

برای مبارزه اين يا آن شھر و منطقه، اين يا آن 
گروه، مستقل از مبارزه متحد و سرا سری 

تواند وجود پيدا کند و ايران ھم مثل سوريه به  نمی
اجزائی پراکنده در دست اين يا آن گروه مرتجع و 

 .ھای داخلی ارتجاعی تبديل گردد جنگ
گونه که در  ھای زحمتکش مردم ايران، ھمان توده

جريان جنبش اخير خود با طرح شعار کار، نان، 
. آزادی نشان دادند، به اھداف خود آگاھی دارند

داری  معنای اين شعار نه اص5ح در نظم سرمايه
موجود، بلکه برانداختن آن و استقرار يک نظم 

ھای زحمتکش  اين توده.  سوسياليستی است
انق5بی با اين ھدف عالی و تجاربی که از 

اند، ھرگز اجازه   کسب کرده٥٧شکست انق5ب 
نخواھند داد، رؤيای مرتجعين حاکم بر ايران 

 .تعبير شود
، يک نکته بسيار مھم در مبارزات  ع5وه بر اين
ھا  ھای مردم ايران وجود دارد که آن عموم توده

را در مبارزه برای برانداختن جمھوری اس5می 
سازد و آن برافکندن دولت دينی و  متحد می

 . گرايی مذھبی است ھرگونه فرقه
به تمام کشورھای منطقه که نگاه کنيد، اين 

گرا ھستند که به  ھای مرتجع رنگارنگ اس5م فرقه
ھای  گری، آدم کشی ،جنگ تروريسم ، وحشی

در .  اند داخلی ارتجاعی  و ويرانگری روی آورده
سوريه، عراق ، يمن و حتی در قاره آفريقا، از 

. جا وضع بر ھمين منوال است نمونه ليبی، ھمه
کارانه دولت مذھبی جمھوری  کارنامه جنايت

 .اس5می ھم حی و حاضر در برابر ھمگان است
شود،  اما تا جايی که مسئله به سوريه مربوط می 

گرا  ھا گروه اس5م دانند که ده اين را ھمه می
اين .  اند ھستند که با رژيم اين کشور در جنگ

ھا خود محصول رژيم ديکتاتوری خاندان  گروه
وسطايی در اين کشور  ھای قرون مانده اسد و پس

 .ھستند
رژيم استبدادی سوريه، ھمانند رژيم شاه، در 

که با ديکتاتوری عريان و اختناق  ھمان حال 
داشته  مردم اين کشور را در جھل و انقياد نگه

بود، اما مذھب و جريانات مذھبی را مستقيم و 
که مردم سوريه  وقتی.  کرد غيرمستقيم تقويت می

به انق5ب روی آوردند و رژيم استبدادی به 
ھای رنگارنگ  ھا متوسل شد، فرقه سرکوب آن

  ھا با حمايت آن.  مذھبی، آماده ايفای نقش شدند
ای و  مالی و تسليحاتی اين يا آن دولت منطقه

المللی، به ھمراه رژيم اين کشور و متحدان آن  بين

از نمونه جمھوری اس5می، جنگ داخلی به راه 
انداختند، سوريه را ويران و مردم اين کشور را 

 .کشتار و به خاک سياه نشاندند
ھای ارتجاعی  در ايران بالعکس ما با فرقه

گرا که داعيه استقرار حکومت  رنگارنگ اس5م
مذھبی داشته باشند و بخواھند با به راه انداختن 

وسطايی اس5می را  ھای داخلی، رژيم قرون جنگ
. در ھر گوشه کشور برپا سازند، مواجه نيستيم

اند تا با  ھای زحمتکش مردم متحد به پا خاسته توده
گرايی  برانداختن جمھوری اس5می که مظھر فرقه

اس5می است، يک دولت غيردينی را در ايران 
ھای  در اينجا ھدف عمومی توده.  مستقر سازند

توان در  وضوح می اين را به.  مردم واحد است
. شعارھای  مبارزات روزمره مردم ايران نيز ديد

از اين .  ھمه خواھان برافتادن دولت دينی ھستند
ھای  بابت نيز جايی برای نقش بازی کردن، دولت

ع5وه .  المللی وجود ندارد ای و بين مرتجع منطقه
ھای  بر اين، شرايط ايران و البته جھانی به قدرت

امپرياليست ھم امکان نخواھد داد که بتوانند نظير 
 .سوريه در ايران،  نقش بازی کنند

ھای  توان انکار کرد که درنتيجه سياست البته نمی
ارتجاعی و سرکوبگرانه جمھوری اس5می و 

ھای  پايمال کردن حقوق دمکراتيک برخی مليت
ھا و گروھای ناسيوناليست  ساکن ايران، گرايش

ھای  توانند به ابزار دسيسه اند که می گرفته شکل
ھای خارجی عليه  مرتجعين داخلی و قدرت

انق5ب و دولت انق5بی برآمده از آن، تبديل شوند، 
 ًKھا گروھی بسيار اندک و ناچيزند و  اين  -اما او

کوچکتر از آن ھستند که بتوانند در برابر 
 -ثانياً .  ھا کارگر و زحمتکش ايستادگی کنند ميليون

خواھانه و رفاھی  که مطالبات آزادی محض اين به
مردم تحقق يابد و مردم اين مناطق از 

ای برخوردار گردند و  خودمختاری وسيع منطقه
اداره امور خود را از طريق شوراھا بر عھده 

سرعت منفرد  گيرند، اين گرايش ناسيوناليستی به
 . خواھد شد

بنابراين برخ5ف ادعای موھوم مرتجعين 
شدن به  طلب، نه در ايران شرايط تبديل اص5ح

ھای  سوريه وجود دارد و نه طبقه کارگر و توده
زحمتکش مردم ايران اجازه خواھند داد، چيز 
ديگری جز يک انق5ب راديکال، و پيشرو، نتيجه 

 .ھا باشد  اعت5ی آن مبارزات در حال
طلب و  ھای اص5ح اگر جمھوری اس5می و باند

گرای آن بر اين پندارند که با سرکوب  اصول
توانند ھمانند  ھای مردم ايران می مبارزات توده

رژيم مرتجع سوريه، ايران را نيز ويران کنند، 
ھا کارگر  ميليون.  وخيال بيش نيست يک خواب اين

مشت  توانند يک راحتی می و زحمتکش متحد، به
خواران رژيم را درھم  مزدور مسلح و جيره

ای تا آن مرحله اعت5  بگذار، جنبش توده.  بکوبند
يابد که کارگران به اعتصابات عمومی اقتصادی 

آورند، بگذار اعتصاب سرا سری  و سياسی روی
پديد آيد، آنگاه روشن خواھد شد که رژيم ديگر 

ھای روزمره ھمين  حتی قادر به تأمين ھزينه
ھا نيز  در ميان آن.  مزدوران ھم نخواھد بود

ھايی از نيروی  شکاف رخ خواھد داد و بخش
شوند برای نجات جان خود  مسلحش  ناگزير می

ای فرا خواھد  و سرانجام لحظه.  به مردم بپيوندند
ھای ميليونی، با يک قيام مسلحانه  رسيد که توده

عمومی، جمھوری اس5می را نيز ھمانند رژيم 
 .دانی تاريخ بسپارند سلطنتی به زباله
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 )اقليت(                  بيانيه سازمان فدائيان 
  بھمن سالگرد نبرد حماسی سياھکل ١٩        به مناسبت 

 

  بھمن، چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل١٩گرامی باد 
 

 
شليک گلوله .  ھای زحمتکش ايران جاودانه شد ای که در تاريخ مبارزات توده نبرد دKورانه.  گذرد چھل وھفت سال از نبرد حماسی رفقای ما در سياھکل می

ی کشور طنين انداز شد، رکود و رخوت سياسی   از سياھکل برخاست و در تمام پھنه۴٩ بھمن سال ١٩ھای آتش وآگاھی و غرش رعدآسايی که در روز 
بستی که بعد از کودتای  کارگری را از زير آوار شکست و بن  –حاکم بر جامعه تحت حاکميت ديکتاتوری شاھنشاھی را درھم شکست و جنبش کمونيستی 

عملی رايج در ميان  حماسه سياھکل بر اغتشاش فکری و نظری آن دوران نقطه پايان گذاشت و پاسيفيسم و بی.   مرداد بدان دچار گشته بود، خارج ساخت٢٨
آور بسيار مثبتی  سياھکل نه فقط تاثيرات شگرف و شوق.  ھای سياسی و روشنفکران را ايزوله کرد و اين گرايشات را ازصحنه سياسی خارج ساخت گروه

اين تاثيرات چنان عميق و پردامنه بود که تا قلب .  بر مبارزين و انق5بيونی که شور مبارزه درسرداشتند گذاشت بلکه کل جامعه را تحت تأثير خود قرارداد
ھا و عملکرد حزب توده و رھبران  سياھکل و جنبش مسلحانه تاثيرات مخرب سياست.  ھا و انديشه شعرا و ھنرمندان و نويسندگان نيز امتداد يافت کارخانه

 . خائن آن و زيان ھائی که بر اعتبار چپ و کمونيسم وارد ساخته بود، زائل ساخت
اختند، اما خواھانه و سوسياليستی خود س ھای بزرگ آزادی ی آرمان سازان سياھکل اگرچه در يک نبرد نابرابر از پای درآمدند و جان خويش را وثيقه حماسه

ی   به رغم ضربات وحشتناکی که رژيم شاه و ساواک آن بر سازمان وارد آورد، به رغم ضربه.  ھای فدايی خلق ايران ادامه يافت مبارزه سازمان چريک
ھای  نتر جمھوری اس5می، مبارزه برای تحقق اھداف و آرما رغم ضربات ھولناک ھای اکثريتی که در سازمان رخنه کرده بودند و به ھولناک اپورتونيست
 .سازان سياھکل ادامه يافت سوسياليستی حماسه

5ب درست در بزنگاھی که گرايش راست و اپورتونيست اکثريت کميته مرکزی با سر به دامان حزب توده درغلطيد، پرچم سفيد سازش با ارتجاع و ضد انق
 منافع طبقه را بلند کرد و جانب بورژوازی را گرفت، جناح انق5بی و اقليت سازمان با تمام توان خود در جانب کارگران و زحمتکشان ايستاد و با دفاع از

ای داری جمھوری اس5می ، بر ناپذير با رژيم سرمايه سازان سياھکل را بر دوش گرفت و به مبارزه آشتی کارگر و عموم زحمتکشان، پرچم سرخ حماسه
 .آزادی و سوسياليسم  و تحقق اھداف و آرمان ھای رفقای سياھکل ادامه داد

براندازی ارتجاع و ديکتاتوری، رسيدن .  ھای کارگران و زحمتکشان نبود ھا و خواست ھای رفقای ما در سياھکل، جدا از آرمان ھا، اھداف و خواست آرمان
جامعه ای بيگانه با .  ای که کارگران و زحمتکشان دغدغه کار و نان و آزادی نداشته باشند به آزادی، نابودی تمام نظم موجود و ايجاد چنان نظم و جامعه
ای به کلی رھا شده از تبعيض و ستم و  فروشی، جامعه ای عاری از فقر و بيکاری و تن جامعه.اعتياد و کودک کار وخيابانی با مردمی غرق در رفاه وآسايش 

 .استثمار
که در  طبقه کارگر ايران چنان.  ھای طبقه کارگر و زحمتکشان است طلبانه، ھمان اھداف و آرمان ھای دموکراتيک، انسانی و برابری اين اھداف و آرمان

زحمتکشان و تھيدستان شھری نيز .  ھا دست به مبارزه زده است اعتصابات، تجمعات و حتا اعتراضات خيابانی خود نشان داده است، با ھمان اھداف و آرمان
ھای   جناحای و روحانی، عليه خواھانه، عليه خامنه که پرچم کار و نان و آزادی را در سراسر کشور به اھتزاز درآوردند و با شعارھای راديکال و آزادی

رزه افکندند، ھای خيابانی ده روزه خود، زمين زيرپای مرتجعين و استثمارگران را به ل پيمايی ھا و راه حکومتی و عليه رژيم ديکتاتوری حاکم، در تظاھرات
ھا، اھداف و  خواست.  اند طلبانه، به مصاف و رويارويی مستقيم و تعرضی با نظم حاکم برخاسته اھانه و برابری ھای آزاديخو نيز با ھمان اھداف و خواست

متکش، آن ھای کارگر و زح ھای توده ست که سازمان ما مطابق با شعارھا و تاکتيک ھا و اھدافی ھای کارگران و زحمتشکان نيز در اساس ھمان آرمان آرمان
ھا سر داده شد، با وضوح شگرفی  ھای زحمتکش و تھيدست شھری و شعارھايی که توسط ان جنبش اعتراضی توده.  کند را پيگيری و برای آن مبارزه می

 .ھای کارگران و زحمتکشان را به اثبات رساند صحت تحليل سازمان ما از اوضاع سياسی و انطباق شعارھای تاکتيکی سازمان با خواست
ھزاران نفر را بازداشت کرد و به زير شکنجه برد و .  کنندگان پرداخت خويی به سرکوب اعتراض گر جمھوری اس5می، با خشونت و درنده رژيم سرکوب

اگرچه نخستين موج جنبش اعتراضی توده ای  ھم اکنون فروکش نموده است، اما سرکوب تظاھرات و فروکش جنبش به معنای .  چند ده نفر را به قتل رساند
آمد آن خيزش امواج بلندتر و قدرتمندتری  نشينی موقت برای تجديد قواست که پی اين يک عقب.  پايان آن وبه محاق رفتن چشم اندازاعت5ی جنبش نيست

 .تری از مبارزه فرا خواھد رسيد خواھد بود، چرا که يک دوران انق5بی جديدی تازه آغاز شده و چيزی نخواھد گذشت که موج دوم با اشکال عالی
زحمتکشان ھای تعميق و گسترش جنبش اعتراضی و پيوند آن با جنبش اعتصابی کارگران و  بايستی زمينه انداز است که از ھم اکنون می با توجه به اين چشم
ھای  ھای اعتصاب و برپايی اعتصابات را وسيعا به ميان کارگران و زحمتکشان و عموم توده بايستی ضرورت ايجاد کميته از اين رو می.  را فراھم ساخت

ھا  ھای مخفی ھماھنگی ميان کارخانه ھای مخفی کارخانه ،کميته ھای اعتصاب و کميته برای فراتر رفتن از اعتصابات منفرد و پراکنده، بايد کميته.  مردم برد
و ای، اعتصابات گسترده و سراسری و اعتصاب عمومی سياسی فراھم نمود  و موسسات يک رشته را سازمان داد و آمادگی Kزم را برای اعتصابات رشته

 .از اين طريق مسير ورود امواج اعتراضی جديدی که در راه است را، به قيام مسلحانه و سرنگونی طبقه حاکم ھموار ساخت
جابی ھای کارگر و زحمتکش، شعارھای اي ترديدی نبايد داشت که با پيشرفت روند مبارزه، ع5وه برشعارھای سلبی که حاوی نفی رژيم حاکم است ، توده

طور که روند پيشرفت مبارزه، شعار کار، نان، آزادی را به پرچم جنبش تبديل نمود، با اعت5ء اشکال مبارزه، شعار  ھمان.  خود را نيز مطرح خواھند کرد
با اين ھمه شعار شوراھا و اداره شورايی جامعه، بيش از .  ای تبديل خواھد شد تمام قدرت به شوراھا و شعار حکومت شورايی به شعار اصلی جنبش توده

 شوراھا، بايستی در ميان مردم تبليغ شود و اين باور در ميان کارگران و زحمتکشان تقويت گردد که در انتظار ناجی نباشند و با متشکل شدن در پيش می
 .کشند، قدرت شورايی و دولت شورايی خود را مستقر سازند و بر سرنوشت خود حاکم گردند وقتی که طبقه حاکم را به زير می

گذار سازمان، رفقايی که حماسه سياھکل را آفريدند و ھمه  بار ديگر با رفقای بنيان  و نبرد حماسی سياھکل، يک۴٩ بھمن ١٩در چھل و ھفتمين سالگرد 
رمان ھای ناپذير عليه ھر گونه ظلم و ستم و استثمار ادامه دھيم و تا تحقق کامل اھداف وآ بنديم که به مبارزه آشتی رفقای جانفشان سازمان پيمان می

 .ھای سوسياليستی طبقه کارگرست، يک دم از پای ننشينيم پوشان سياھکل که ھمانا آرمان سرخ
 

 گرامی باد چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩۶بھمن 
 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار
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١از صفحه   

  براندازم #
ام که ھزار و يک  به تنگ آمده.  اند تبديل شده

فروشی،  نابسامانی اجتماعی مانند اعتياد، تن
خوابی و فروش اعضای بدن بر چھره  کارتن
ھای ناھنجاری بر جای  مان زخم جامعه

 .گذاشته است
براندازم، زيرا از تبعيض عليه زنان، 

ھا، و پيروان اديان ديگر به تنگ  مليت
 .ام آمده

براندازم، زيرا از فساد، اخت5س، چپاول به 
 .ام تنگ آمده

براندازم، زيرا با ويرانی محيط زيست، 
 .ديگر حتا ھوايی برای تنفس ندارم

آيندگی، از اضطراب و  براندازم، زيرا از بی
افسردگی، از نبود امکانات شادی و تفريح و 

 .ام ورزش به تنگ آمده
ام  ام که دسترنج براندازم، زيرا به تنگ آمده

طلبانه رژيم  ھای توسعه برای پيشبرد سياست
گرايی ريخته شود  به حلقوم مرتجعان اس5م

که برای بسياری از کشورھای منطقه جنگ 
اند و برای ما، فقر و  و ويرانی به بار آورده

 .تنگدستی و ھراس از آينده
ھای پوچ به  براندازم، زيرا از فريب و وعده

 .ام تنگ آمده
و نه تنھا از اين ھمه جنايت و پليدی و تزوير 

 :ام، بلکه به تنگ آمده
براندازم، زيرا خواھان رھايی از طوق چند 

 .ای حکومت دينی ھستم دھه
خواھم با دستمزدی  براندازم، زيرا کاری می

 .شايسته زندگی و فارغ از غم نان

تری بگيرند، دستپاچه، و شايد  بيش
تر از جناح رقيب، مردم را مشتی  دستپاچه

اھداف پليد "روی  و دنباله"  گر اغتشاش"
ناميدند و خواھان سرکوب ھر چه "  دشمنان
 .تر آنان شدند سريع

طلب، محمد  ھای اص5ح يکی از اين چھره
. بود"  رئيس جمھور اص5حات"خاتمی، 

مجمع روحانيون مبارز، که وی رياست آن 
 دی ماه ١١را بر عھده دارد، در روز 

ای با حضور وی تشکيل داد و در  جلسه
عناصر "ای خواھان سرکوب  بيانيه

اما .  شد"  گر طلب و عوامل آشوب فرصت
موج اعتراضات که فروکش کرد، 

طلبان دريافتند که بسيار زود نقاب از  اص5ح
رو، ھر يک به  از اين.  اند چھره برگرفته

العمل اوليه خود  نوعی در صدد توجيه عکس
از جمله محمد خاتمی در اول بھمن .  برآمدند

در ديدار با اعضای انجمن مدرسين 
برآمد و "  دلجويی"ھا، در صدد  دانشگاه
"گفت جوانانی که حتا شعارھای تند و : 

ھر ."  دادند، برانداز نبودند ساختارشکنانه می
اص5حات بايد مرز خود را : "چند ادامه داد

بدون رودربايستی با برانداز و ضد انق5ب 
مشخص کند که بحمدهللا مشخص کرده 

 ."است
اما اين ت5ش مذبوحانه برای بازگرداندن 

چرا که پس از .  حاصل بود آبروی رفته، بی
بدون "انتشار سخنانش، مردم نيز 

ھای اجتماعی،  در رسانه"  رودربايستی
. به راه انداختند"  براندازم"ھشتگی با عنوان 

تودھنی محکمی که بار ديگر نشان داد 
" رئيس جمھور محبوب"طلبان و حتا  اص5ح
شان ديگر ھيچ گونه اعتباری نزد  سابق
جای تعجبی ھم .  ھای مردم ندارند توده

ھای  زيرا که بسيار پيش از آن، توده.  نداشت
مردم در تجمعات، اعتصابات و اعتراضات 

اعتمادی و فروريختن ھرگونه توھم  خود بی
ھای رقيب و  نسبت به  تمامی جناح

اين بار نيز . شان را اع5م کرده بودند مدافعان
به زبانی روشن و "  براندازم"در ھشتگ 

سليس پيام خود را تکرار کردند، تا ھر گوش 
آنان در .  ناشنوا و چشم نابينايی آن را دريابد

 :گويند اين پيام می
 .ام براندازم، زيرا از بيکاری به تنگ آمده

براندازم، زيرا از دستمزدھای ناچيز و 
 .ام ھای خالی از نان به تنگ آمده سفره

براندازم، زيرا از نبود آزادی، از سرکوب و 
 .ام حقوقی به تنگ آمده بی

ام که از فرط  براندازم، زيرا به تنگ آمده
ام به کودکان کار و خيابان  تنگدستی کودکان

خواھم، آن ھم  براندازم، زيرا آزادی می
 .ھای اجتماعی و سياسی را ترين آزادی وسيع

خواھم؛  براندازم زيرا آسايش و امنيت می
زيرا تأمين اجتماعی از گھواره تا گور 

خواھم؛ زيرا خواھان برابری کامل زنان  می
ام؛  ھای جامعه و مردان در تمامی عرصه

زيرا برابری و امکانات مساوی برای تمام 
خواھم؛ زيرا رھايی از تبعيض  ھا می مليت

خواھم؛ زيرا امکانات بھداشتی و  دينی می
خواھم؛ زيرا  پزشکی و تحصيلی رايگان می

امروزی شاد و فردايی روشن برای 
 .خواھم ام می فرزندان

"ام به ھمين دليل ھم شعار داده کار، نان، : 
 ".آزادی

ام اگر اين رژيم را  براندازم، زيرا دريافته
ھا ھم برانداخته  براندازيم، تمام اين تباھی

 .خواھند شد
ای  چاله براندازم، و اکنون، برای آن که به دام

ديگر گرفتار نياييم، در جستجوی آن که در 
خواھيم؟  پی براندازی، چگونه حکومتی می

را "  کار، نان و آزادی"کدامين حکومت 
تأمين خواھد کرد؟ حتما حکومتی که از ما 

 .باشد و با ما و برای ما
ھای کارگر و  و دور نيست، روزی که توده

زحمتکش ايران، بر شعار تاکنونی، يعنی 
را "  حکومت شورايی"، "کار، نان، آزادی"

و به اين ترتيب آن حکومتی را .  نيز بيفزايند
شان را تحقق خواھد  برپا کنند که مطالبات

 .بخشيد
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١از صفحه   

 ،"عفرين"تھاجم نظامی ارتش ترکيه به 
  چرايی و اھداف آن

به راستی ترکيه به کجا می رود؟ دولت ترکيه با 
اين تجاور آشکار به منطقه کانتون عفرين و 
 کشتار مردم بی دفاع آن در پی چه اھدافی است؟ 

شاخه "قبل از ھر چيز بھتر است دKيل عمليات 
ھمزمان .  را از زبان دولت ترکيه بشنويم"  زيتون

با شروع اين تھاجم، دولت و ارتش ترکيه دليل 
راندن  اصلی اين تھاجم نظامی را بيرون

، شاخه نظامی )ی پ گ" (ھای مدافع خلق يگان"
کردھای سوريه از "  اتحاد دموکراتيک"حزب 

راندن  اگر چه بيرون.  منطقه عفرين عنوان کردند
از عفرين می تواند "  ھای مدافع خلق يگان"

بخشی از اھداف دولت ترکيه باشد، اما مسلما 
 . دولت ترکيه اھداف وسيعتری را دنبال می کند

سرکوب عمومی کردھا و پيامد آن نابودی 
ھرگونه اقتدار سياسی احزاب و سازمان ھای 
کردی متعلق به کردستان سوريه و ترکيه، می 
تواند از جمله اھداف محوری تھاجم به منطقه 

منطقه ای که ھم .  در شمال سوريه باشد"  عفرين"
ھای مدافع  يگان"اکنون تحت حاکميت سياسی 

 . است" خلق
سياست سرکوب عريان کردھا که در پی 
مذاکرات صلح ميان دولت ترکيه و کردھای اين 
کشور به رھبری عبدهللا اوجاKن Kاقل برای يک 
مدتی کمرنگ شده بود، پس از شکست شبه 

 مجددا ٢٠١۵کودتای مخالفان اردوغان در سال 
با شکست .  در ابعاد گسترده ای شروع شد

کودتای مخالفان اردوغان و سازماندھی يک 
کودتای واقعی دولتی عليه مخالفان دولت، 
اردوغان رئيس جمھوری ترکيه فرصت را 
غنيمت شمرد و با لغو يک جانبه مذاکرات صلح، 
مجددا سياست کشتار و سرکوب عريان کردھا را 

 . در دستور کار دولت خود قرار داد
ع5وه بر وضعيت پيش آمده در ترکيه، بحران 
سوريه نيز مزيد بر علت شد تا دولت ترکيه 
دوباره به سياست مشت آھنين عليه کردھا روی 

با شروع اعتراضات وسيع توده ای عليه .  آورد
 و کشتار بی رحمانه ٢٠١٢حکومت سوريه در 

توده ھای ستمديده و بپاخاسته اين کشور توسط 
دولت بشار اسد، عم5 زمينه ھای شکل گيری 
نيروھای مسلح اس5می و فاشيستی در سوريه 

با شکل گيری نيروھای مسلح اس5می .  فراھم شد
از جمله داعش و پيامد آن دخالت نظامی 
کشورھای منطقه مثل ايران، ترکيه و عربستان و 
نيز دخالت نظامی دول امپرياليستی آمريکا و 
روسيه در بحران سوريه، اين کشور در پی 
بروز يک جنگ داخلی تمام عيار با چند پارگی 

 . مواجه شد
در پی شرايط بوجود آمده، کردھای سوريه نيز 

توانستند "  يگان ھای ويژه خلق"به رھبری
حاکميت سياسی خود را بر بخش شمالی سوريه 

اقدامی که نه فقط برای دولت ترکيه .  اعمال کنند
خوشايند نبود، بلکه از جميع جھات با مخالفت 

چرا که .  ھای تھديد آميز اين کشور نيز مواجه شد
دولت ترکيه از اساس با ھرگونه قدرت گيری 
سياسی و نظامی کردھای سوريه در شمال اين 
کشور و اعمال حاکميت و خودمختاری آنان در 

با .  مناطق مرزی با ترکيه به شدت مخالف بود
چنين اوصافی روشن بود که دولت ترکيه از 

يگان "ھمان بدو امر مترصد فرصت بود تا بتواند 
کردھای سوريه را در نزديکی "  ھای ويژه خلق

مناطق مرزی سرکوب و يا Kاقل از عفرين دور 
 . سازد

دولت ترکيه برای رسيدن به چنين ھدفی، ابتدا 
را در مناطق شمالی اين "  ارتش آزاد سوريه"

ارتشی که نيروھای .  کشور سازماندھی کرد
تشکيل دھنده آن عم5 وابسته به دولت ترکيه و 
پيش برنده سياست نظامی اردوغان در جنگ 

وقتی نيروھای وابسته به .  داخلی سوريه بودند
يگان ھای "دولت ترکيه از گسترش دامنه نفوذ 

و بيرون راندن آنان از عفرين و "  مدافع خلق
ديگر مناطق نزديک به مرز ترکيه باز ماندند، 
اينبار ارتش و دولت ترکيه مستقيما وارد عمل 

در واقع تھاجم نظامی ارتش ترکيه به .  شدند
 دی شروع شد، در ٣٠عفرين که از روز 

 ھمان سياست استراتژيک دولت ترکيه راستای
يعنی  سرکوب و کشتار ھمه جانبه کردھا در 

سياستی که اگر چه با توجه به .  منطقه بوده است
مجموعه شرايط جھانی و منطقه ای، الزاما به 

 . نتايج دلخواه دولت ترکيه منجر نخواھد شد
ھدف دوم ترکيه آنھم در اين بازه زمانی، تغيير 
موازنه قدرت به نفع دولت ترکيه در مذاکرات 

دولت ترکيه با تھاجم .  جاری صلح سوريه است
که به طور نسبی از "  عفرين"نظامی به منطقه 

بقيه سوريه جدا افتاده است، ع5وه بر سرکوب و 
کرد در "  يگان ھای ويژه خلق"بيرون راندن 
و پيامد آن "  ارتش آزاد سوريه"صدد تقويت 

تاثيرگذاری بر روند مذاکرات صلح سوريه نيز 
مذاکرات صلحی که ھم اکنون به .  بوده است

. صورت ھمزمان در دو محور جريان دارد
محور اول که بايد از آن به عنوان  محور 
مرکزی مذاکرات صلح سوريه نام برد، مذاکرات 
صلح ژنو به رھبری سازمان ملل متحد است، که 
از ھفته گذشته دوباره شروع شده و آمريکا و 

محور دوم .  روسيه بازيگران اصلی آن ھستند
است که قرار است "  سوچی"اما، مذاکرات صلح 

 ٣٠ تا ٢٩طی روزھای دوشنبه و سه شنبه 
در شھر "  کنگره ملی سوريه"ژانويه تحت عنوان 

مذاکرات صلح .  روسيه برگزار شود"  سوچی"
اما، خارج از تصميم سازمان ملل و به "  سوچی"

ابتکار دولت روسيه سازماندھی شده  که ع5وه 
بر روسيه، دولت ھای ايران و ترکيه نيز جزو 

در .  حاميان و بازيگران اصلی آن ھستند
به رغم اينکه "  سوچی"مذاکرات دو روزه صلح 

 ١٧٠٠طبق بيانيه وزارت امور خارجه روسيه 
 گروه مخالف ۴٠نفر حضور خواھند داشت اما، 

" کميته عالی مذاکرات"دولت بشار اسد از جمله 
که اصلی ترين نيروی مخالف حکومت سوريه 

گفتگوھای ملی "است با انتشار بيانيه ای کنگره 
و اين .  را تحريم کرده اند"  سوچی"در "  سوريه

در حالی است که کردھای سوريه در مذاکرات 
 .حضور می يابند" سوچی"صلح 

ع5وه بر اھداف محوری فوق، دولت ترکيه يک 

سری اھداف جانبی ديگری را ھم در يورش به 
تھييج ناسيوناليسم .  دنبال می کند"  عفرين"منطقه 

ترکی و انتقال بحران ھای داخلی به خارج از 
مرزھای ترکيه از جمله ھدف ھای جانبی تھاجم 

. است"  عفرين"ارتش اشغالگر ترکيه به 
 دولت اردوغان با ٢٠١۵خصوصا که از سال 

بحران ھای داخلی متعددی مواجه شده است و با 
اقدام به اينگونه ماجراجويی ھای نظامی و دامن 
زدن به ناسيوناليسم پان ترکيسم و آتاتورکيسم در 
صدد بازسازی وجھه ملی دولت خود نيز می 

 .باشد
در پايان اين نوشتار، نکته ديگری که حائز 
اھميت است و بايد به آن توجه داشت، واکنش 
دولت آمريکا نسبت به عمليات تجاوزگرانه دولت 

اگر چه پيش از شروع .  است"  عفرين"ترکيه به 
اين عمليات، دولت آمريکا مخالفت ضمنی خود 
را با ھرگونه اقدام نظامی ترکيه اع5م کرده بود، 
اما در عمل دولت و ارتش ترکيه با چراغ سبز 

مواجه "  عفرين"دونالد ترامپ در تھاجم به منطقه 
زير حم5ت "  عفرين"در شرايطی که .  شدند

سنگين توپخانه و جنگنده ھای ارتش ترکيه قرار 
داشت، در وضعيتی که تانک ھای ارتش متجاوز 

به ھر سو جوKن می "  عفرين"ترکيه در منطقه 
دادند، دولت آمريکا به رغم تمام ادعاھايش در 
موردحمايت از کردھا، فقط خواھان 

" محدود شدن"دولت ترکيه و "  خويشتنداری"
عمليات نظامی ارتش اين کشور در منطقه 

 . شد" عفرين"
آن، "  يگان ھای مدافع خلق"کردھای سوريه و 

که طی چند سال گذشته در نبرد با داعش از 
حمايت سياسی و نظامی دولت آمريکا برخوردار 
بودند، يقينا روی حمايت سياسی و قدرت 
بازدارندگی دولت آمريکا در مواجھه با تھاجم 
. نظامی ترکيه حساب ويژه ای باز کرده بودند
آنان، با توجه به توھمات خود نسبت به حمايت 
دائمی کشورھای امپرياليستی از کردھا ھرگز 

در مقابل تھاجم   فکر نمی کردند که دولت آمريکا
يگان ھای "اينگونه پشت نيروھای نظامی ترکيه، 

تھاجم نظامی ترکيه به .  را خالی کند"  مدافع خلق
تفاوتی آمريکا نسبت به اين  و بی"  عفرين"منطقه 

تھاجم، يک بار ديگر نشان داد که دولت ھای 
امپرياليستی ھرگز مدافع رھايی توده ھای تحت 

دول امپرياليستی، قبل از ھر چيز به .  ستم نيستند
برای آنان .  منافع استراتژيک خود می انديشند

نگھداری و جلب رضايت دولت ترکيه به عنوان 
يک دولت ھم پيمان ناتو و حافظ نظم سرمايه 
داری جھانی، يقينا از اھميت بيشتری نسبت به 

از .  برخوردار است"  يگان ھای مدافع خلق"حفظ 
يگان "اين رو، با توجه به واقعيت ھای موجود 

کردھای سوريه، بايد به اين مھم "  ھای مدافع خلق
توجه داشته باشند که برای رسيدن به پيروزی و 
مقابله با ھرگونه تجاوزی نظامی، قبل از ھر چيز 
بايد به نيروی رزمندگی خود و توده ھای مسلح 

 .متکی باشند" عفرين"
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٧درصفحه   

٨از صفحه   

عليه مردم است يعنی برابر با پولی که برای 
اين !!  مقابله با ريزگردھا اختصاص داده شده

حال از اين نيز !  است جمھوری اس5می
بگذريم که ھمين مبلغ ناچيز نيز به دليل فساد 
گسترده و بوروکراسی حاکم در عمل به اين 

 .امور اختصاص داده نخواھد شد
چه را که امروز در مناطق  براستی آن

گذرد چه  ی استان کرمانشاه می زده زلزله
کدام کلمه قادر است ابعاد !  توان ناميد؟ می

زلزله ( آبان ٢١از !  اين فاجعه را بيان کند؟
چنان مردم بسياری  تا امروز، ھم)  کرمانشاه
چون  ترين نيازھای انسانی ھم از بديھی
ھم در  اند، آن بھره ھای بھداشتی بی سرويس

راھپيمايی "حکومتی که ھر سال به ھنگام 
بيش از ده روز تمامی نيازھای به "  اربعين
را "   ميليون زائر٣"ی خودشان  گفته
که "  زائرانی"کنند،  گونه فراھم می ھمه
از "  کرب5"شان برای رفتن به  ھای خيلی

چون سرپل ذھاب،  زده ھم ھمين مناطق زلزله
. کنند آباد غرب گذر می قصرشيرين و اس5م

آن وقت ماموران جمھوری اس5می به دليل 
عدم پرداخت قبوض برق، برق مردم 

 !!!کنند زده را قطع می زلزله
ی  اکبر سنجابی فرماندار سرپل  به گفته 

ذھاب يعنی عاليترين مقام دولت جمھوری 
 درصد ۶٠اس5می در شھر، ھم اکنون 

زدگان در سرمای سخت زمستانی در  زلزله
. کنند اين مناطق، زير چادر زندگی می

چادرھايی که نه قدرت مقابله با باد و سوز 
سرما را دارند، نه مانع نفوذ آب ھستند و به 

شان کپک  ھمين دليل پتوھا و زيراندازھای
ھايی که در  حتا ھمان تعداد کانکس.  اند زده

اختيار مردم قرار دادند به دليل کيفيت بسيار 
شان در برابر سرما و باران مقاوم  پايين
به غير از خودکشی در ميان جان .  نيستند

ھای بسياردردآوری  بدربردگان زلزله که فيلم
ھای اجتماعی منتشر شده،  ھا در شبکه از آن

تا آنجا که (تاکنون تعدادی از جمله دو کودک 
در اثر سرما جان )  اخبارش منتشر شده است

 .اند خود را از دست داده
 ساله دو کودکی ٢ ماھه و سارينا ۴محمد 

ھستند که در اثر سرماخوردگی و عفونت 
ريه به دليل نبودن امکانات کافی و زندگی 
در چادر، جان خود را از دست داده و دولت 
جمھوری اس5می مسئول مستقيم اين جنايت 

 .است

ھا برای  گويد که درخواست آن پدر محمد می
ھا نيز  دريافت کانکس رد شده و تنھا چادر آن

. ھای مردمی بود نه کمک دولتی که از کمک
ی وی در اثر زلزله تنھا در اين  به گفته
 .اند  نفر جان خود را از دست داده٨۴روستا 

سارينا نيز در وضعيت مشابھی جان خود را 
ھا نيز  ی پدر سارينا، آن به گفته.  از دست داد

از کانکس محروم بودند و سارينا پس از 
سرما خوردگی در اثر عدم وجود امکانات 

 دی ماه در ٢٧که در  حالش بدتر شد تا اين
ماه   دی٢٨اثر شدت بيماری بيھوش و در 

اين ھمه در .  جان خود را از دست داد
ست که ھوشنگ بازوند استاندار  حالی

کرمانشاه با وقاحت تمام روز چھارم بھمن 
زدگان را در اثر سرما تکذيب  مرگ زلزله
"کرده و گفت صددرصد مطمئنم ھيچ کس : 

زده بر اثر سرما فوت نشده  در مناطق زلزله
شرمی  براستی اين ھمه وقاحت و بی"  است

اند  را مقامات جمھوری اس5می از کجا آورده
فاجعه !!  گويند؟ که به اين راحتی دروغ می

ای است که صدای برخی از حاکمان  گونه به
نحوی که احمد صفری  به.  نيز درآمده است

نماينده کرمانشاه در مجلس حکومت اس5می 
با انتقاد از صداوسيمای جمھوری اس5می 

"گويد می ای پوشش  صداوسيما به گونه: 
دھد که انگار ھمه چيز در مناطق  می

ھمان صداوسيمايی ".  زده برقرار است زلزله
 ميليون يعنی بيشتر از ميزان کمک ١۵٠که 

به "  صندوق توسعه ملی"زدگان از  به زلزله

 .جيب زده است
فقط يک رقم بسيار کوچک از چپاول و فساد 

براساس اخبار .  حاکم را در نظر بگيريد
منتشره، معاونت فرھنگی شھرداری در 

ھای اخير بيش از ھزار ميليارد تومان  سال
ھا قرار  ھا و مداح در اختيار مساجد، حسينيه

 ١۵٠شود  پولی که با آن می!!  داده است
 !! ھزار کانکس تھيه کرد

بار ريزگردھا و آلودگی ھوا  وضعيت فاجعه
ھای  يک نمونه ديگر از نتايج سياست

ريزگردھا و  .  ست که عليه مردم است دولتی
آلودگی ھوا مشکل امروز و ديروز نيستند، 

که در عمل  ھاست اما به دليل آن مشکل سال
کند،  دولت کاری برای مقابله با آن نمی

ويژه  ھای کشور به امروز بسياری از استان
خوزستان و سيستان و بلوچستان با مشکل 
ريزگردھا روبرو ھستند و آلودگی ھوا تمام 
شھرھای بزرگ کشور را در خود غرق 

خشک شدن و يا روبه خشک .  کرده است
ھای عظيمی ھم  شدن درياچه ھامون، و تاKب

چون ھورالعظيم و شادگان در خوزستان که 
توجھی به  رويه آب، بی جنگ، مصرف بی

محيط زيست و استخراج نفت تاثير 
اند يکی از عوامل  ويرانگری در آن داشته

ی  مھم افزايش ريزگردھا ھستند که نتيجه
خشک .  ھای جمھوری اس5می است سياست

ھای  شدن درياچه اروميه که به رغم وعده
در دو سال اخير از حجم آن "  روحانی"

 دولت عليه مردم

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٧۵٩ شماره  ٩۶ھفته دوم بھمن     ٧
۶از صفحه   

 دولت عليه مردم

کاسته شده، يکی ديگر از معض5تی است که 
. ممکن است به يک فاجعه بزرگ تبديل شود
. آلودگی ھوا نيز دقيقا ھمين مساله است
استفاده از بنزين بی کيفيت، ترافيک 

ھايی که در تمام  آور و توليد ماشين سرسام
اند، از جمله دKيل  دنيا از رده خارج شده

ھايی که به  آلودگی ھوا ھستند، ماشين
رسند و  چنانی به فروش می ھای آن قيمت

ھا به جيب کدام  معلوم ھم نيست که سود آن
 !! شود ارگان نظامی يا مذھبی ريخته می

ھا و به  اما جمھوری اس5می در تمام اين سال
رغم وجود منابع مالی عظيم ناشی از 

ھای نفتی، فقط  صادرات نفت و فرآورده
که  حرف زده و وعده داده است و مگر نه اين

سال به سال وضعيت در حال بدتر شدن 
 استان کشور به دليل ١۴است؟ ھم اکنون 

ھای آب زيرزمينی در اثر  کاھش سفره
بار جمھوری اس5می با  ھای فاجعه سياست
در شھر .  روبرو ھستند"  ھا فروچاله"مشکل 

 فروچاله بوجود ٣۵ابرکوه در استان يزد 
 متر و ٣٠ھا به  آمده که عمق برخی از آن

حتا .  رسد  متر می٨٠ تا ۵٠قطرشان به 
چون ھمدان، آذربايجان شرقی  ھايی ھم استان

و غربی، ارديبل و گلستان با اين معضل 
براساس آمارھای رسمی که .  اند روبرو شده

معموK از واقعيت بسيار دور ھستند، ساKنه 
 ھزار و پانصد نفر در ايران در اثر ٣٣

دھند و  آلودگی ھوا جان خود را از دست می
اين ع5وه بر کسانی است که در اثر آلودگی 

ھای سخت دچار  و ريزگردھا به بيماری
 .گردند می

که  اما دولت جمھوری اس5می به جای آن
پول نفت را خرج رفع اين معض5ت کند، 
خرج دستگاه نظامی و مذھبی و سرکوب 

ای که ھر سال  نگاھی به بودجه.  کند خود می
شود، بيانگر ھمين  تصويب و اجرا می

در ھمين بودجه پيشنھادی سال .  واقعيت است
 شاھد افزايش شديد بودجه سپاه پاسداران ٩٧

ھستيم، اما بودجه در نظر گرفته شده برای 
 درصد ١١کمک ھزينه تغذيه مدارس تنھا 

بسياری از !!  مورد نياز آن است
آموزان فاقد کمترين امکانات ھستند و  دانش

ھا در کپرھا و يا در  حتا تعدادی از ک5س
بودجه به .  شود ھوای آزاد برگزار می

ی مقامات  اصط5ح بيمه س5مت به گفته
 درصد ۵٠دولتی در بھترين حالت تنھا 

ی نقدی  يارانه.  کند ھای آن را تامين می ھزينه
ھا نفر نيز امسال قطع شده و يا در  ميليون

سال آينده قطع خواھد شد و ھم زمان از 
 کاسته شده ٩٧سوبسيد نان در بودجه سال 

آن وقت آخوندھا با وقاحت تمام در .  است
خواستار افزايش بيشتر "  نمازھای جمعه"

 !!شوند ھای علميه می بودجه حوزه
 ٨٩که در سال "  صندوق توسعه ملی"منابع 

که در سال (جايگزين حساب ذخيره ارزی 
گرديد، در ظاھر قرار بود )   تاسيس شد٧٨

برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار 
اما واقعيت اين است که اين صندوق .  گيرد

تنھا با ھدف ک5ه گذاشتن بر سر مردم 
 .تاسيس گرديد

" صندوق توسعه ملی"اول اين که موجودی 
نژاد  ھمان زمان از سوی احمدی

جمھور وقت محرمانه اع5م شد، يعنی  رئيس
حسابی که متعلق به مردم است اما مردم نه 

گونه نظارتی بر آن داشته  تنھا حق ندارند ھيچ
خبر  باشند که حتا از موجودی آن نيز بی

از ھمين روست که وقتی روحانی به .  ھستند
جمھوری تکيه زد، به يکباره  صندلی رياست

!!! اع5م کرد که حساب صندوق خالی است
ی اين صندوق ھمه ساله ميزان  اما به بھانه

باKيی از درآمد نفتی به حساب آن ريخته 
شود که برای نمونه سال گذشته اين ميزان  می
 درصد درآمد نفتی بود و ھيچ کس ٣٢
ھا چه بر سر  داند که در طول اين سال نمی
ھايی آمده که در حساب ذخيره ارزی و  پول

سپس به صندوق توسعه ملی واريز شده 
" صندوق توسعه ملی"بدون ترديد !!  است؟

ھای چپاول دسترنج  يکی ديگر از راه
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه توسط 

راھی که به راحتی ساKنه .  حاکمان است
ريزند و قرار ھم  ميلياردھا دKر به جيب می

بايست ھم  نيست به کسی بابت آن که می
 ميليارد دKر موجودی ٢٠٠اکنون حداقل 

 .داشت، پاسخ دھند می
دولت جمھوری اس5می دولت دزدان، دولت 
راھزنان، دولت آدمکشان است، اين دولت 
دستش به خون آلوده است و تنھا راه برای 
ی  حل معض5ت بيشماری که نتيجه

ھای اين دولت است، سرنگونی آن  سياست
ھيچ راه حل ديگری نيست، اين را .  است

اما نکته مھم . اند امروز مردم به خوبی فھميده
ديگر اين است که جمھوری اس5می ثابت 
کرد که کارگران و زحمتکشان تنھا با به 
دست گرفتن قدرت به اين معض5ت پايان 
خواھند داد و نبايد به ھيچ کس جز نيروی 

فقط حکومت شورايی .  خود اعتماد کنند
 .کارگران و زحمتکشان

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با
  يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت



 ٧۵٩ شماره  ٩۶ھفته دوم بھمن     ٨

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

۶در صفحه   

دولت جمھوری اس5می فقط مردم معترض را در 
رد پای جنايات .  رساند  و زندان به قتل نمی خيابان

از حوادثی که در جريان .  دولت در ھمه جا ھست
تفاوتی در  دھد تا بی کار برای کارگران رخ می

. بار ريزگردھا و زلزله برابر عواقب فاجعه
ست  ھای دولتی ی سياست ی اين جنايات نتيجه ھمه

که عليه مردم است و تنھا با سرنگونی آن، مردم 
ی آن  ھای جنايتکارانه از شر عواقب سياست

 .يابند خ5صی می
ھنگامی که ھجوم ريزگردھا به شھر اھواز 

 برابر حد مجاز ۶۶ميزان آلودگی ھوا را به 
ھای  افزايش داده بود، تيتر اصلی اغلب روزنامه

ای با برداشت   بھمن به موافقت خامنه۴چھارشنبه 
 ميليون يورو از صندوق ذخيره ارزی برای ١۵٠

٨ 
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:بدينوسله به اط5ع  ع5قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

:مشخصات ماھواره    
Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 
"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط5ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط5ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

اما تيتر خبر .  مقابله با ريزگردھا اختصاص يافت
ای که  خامنه.  يک چيز بود، متن خبر چيزی ديگر

 ميليون يورو برای مقابله با ١۵٠با برداشت تنھا 
 ميليون يورو برای ١٠٠ريزگردھا و اختصاص 

 ميليارد ٢چنين  زدگان موافقت کرده بود، ھم زلزله
صندوق توسعه " ميليون يورو از منابع ۵٠٠و 
. را به نيروھای نظامی اختصاص داده بود"  ملی

چه که در مجموع به  يعنی ده برابر آن
زدگان و معضل ريزگردھا اختصاص  زلزله
 ميليون دKر نيز به ١۵٠از سوی ديگر !!  يافت

صداوسيما اختصاص داده شد، دستگاھی که تمام 
ھای  ی آن صرف توجيه سياست بودجه

پردازی  ی جمھوری اس5می و دروغ جنايتکارانه

 دولت عليه مردم


