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 "سخن نوی انق�ب اس�می"
 

ای در يک گرھمايی   آذر، خامنه٢ھفته گذشته، 
اع+م کرد، جمھوری اس+می در ھر جايی که 

برای مقابله با کفر و استکبار، نياز به حضور "
ساعاتی بعد فرمانده ."  باشد، کمک خواھد کرد

سپاه پاسداران اعتراف کرد، ايران در يمن 
. کند می"  مستشاری و معنوی"ھای  کمک

اسم رمز "  ھای مستشاری و معنوی کمک"
ی  جمھوری اس+می در مداخله نظامی، ارائه

ھای  ھای نظامی، مالی و آموزشی به گروه کمک
جعفری در بخش ديگری از .  گرا است اس+م

ھای ما به جبھه  کمک"سخنانش مدعی شد، که 
ھای آنان  مقامت بنا به درخواست مردم و دولت

صورت گرفته و يمن ھم يک نمونه از آن 
او حتا عربستان را تھديد کرد که اگر از ."*  است

ترکش "دست برندارند، "  استکبار"ھمکاری با 
وی در .  گيرد دامن آنان را نيز می"  جبھه مقاومت

 آذر، در گردھمايی بسيجيان، پا را از اين ۵
"فراتر گذاشت و اع+م کرد ھای  امروز ھسته: 

مقاومت مسلحانه در کشورھای منطقه ايجاد شده 
ھای کوچک  و در ديگر کشورھا نيز حلقه

مقاومت شکل گرفته و در آينده نزديک 
 ."بينيم ھا را می تأثيرگذاری آن

گرچه پيش از اين نيز آشکار بود که گروه 
گرای انصارهللا يمن تحت حمايت ايران  اس+م

است، اما، اين اولين باری است که سران رژيم 
ھای خود به  به طور رسمی و صريح به کمک

چنين پيگيری سياست  گرا و ھم اين گروه اس+م
طلبانه خود در کشورھای ديگر اعتراف   ھژمونی

 .کنند می
معروف به (ھم اکنون در يمن، بين انصارهللا 

تحت حمايت ايران و طرفداران )  ھا حوثی
حکومت مرکزی تحت حمايت عربستان، جنگی 

ھای بين اين دو  جنگی که تنش.  در جريان است
رژيم ارتجاعی را به مرحله جديدی وارد کرده و 
. به جنگ نيابتی دو رژيم معروف گشته است
ھا  اخيراً،  پس از شليک موشکی از جانب حوثی

تعرض مستقيم "به سوی رياض، عربستان آن را 
ی بعدی، استعفای  حادثه.  عليه خود ناميد"  نظامی
وی .  وزير لبنان در سفری به عربستان بود نخست

علت استعفای خود را مداخ+ت ايران در امور 
ايران .  هللا اع+م کرد داخلی لبنان از طريق حزب

در آن زمان منکر اين مداخ+ت شد و آن را فشار 
عربستان و مداخله اين کشور در امور داخلی 

 .لبنان ناميد
اما، سران جمھوری اس+می در روزھای پيش 
تنھا به تھديد عربستان يا کشورھای منطقه بسنده 

س+می، .  نکردند، بلکه اروپا را نيز تھديد کردند

 ای پر از ابھام سوريه با آينده
 

اند که  ھای درگير در آن پذيرفته  سال از آغاز جنگ داخلی در سوريه، ظاھراً تمام طرف۶باگذشت 
اند که ابتکار آن در دست  حل سياسی اميد بسته پيروزی در اين جنگ وجود ندارد و اکنون ھمه به راه

 .روسيه است
. جانبه و فجايع بزرگ بوده است تنھا دست آورد اين جنگ ارتجاعی تا به امروز، ويرانی و تباھی ھمه

متجاوز از ده .  ھا ھزار تن معلول شدند ده.   ھزار تن در جريان اين جنگ جان خود را از دست دادند٣۶٠
ھای وحشيانه و درگيری  ھای اين مردم زير بمباران خانه.  دفاع آواره شدند ميليون تن از مردم بی

بخش بزرگی از شھرھا و روستاھا به خرابه تبديل شدند و ھر گروھی بخشی .  ھای رقيب ويران شد گروه
 . از شھرھا و مناطق ويران سوريه را در اختيار خود گرفت

 افزايش قيمت نان را
 مردم تحمل نخواھند کرد

 
ای،  طی بخشنامه"  ستاد تنظيم بازار اتاق اصناف"

 درصد قيمت انواع نان از اول ١۵مجوز افزايش 
ترتيب ھر يک  بدين.   را صادر کرد٩۶آذر ماه 

 لایر ٩٢٠٠ لایر به ٨٠٠٠دانه نان سنگک از 
 به ۴٠٠٠ تافتون از ٨۵٠٠ به ٧٠٠٠بربری از 

 لایر ٢۵٠٠ لایر به ٢٢٠٠ و نان لواش از ۴۶٠٠
متعاقب اع+م اين تصميم، .  يابد افزايش می

خبرھايی نيز مبنی بر توقف اجرای اين بخشنامه 
فاضلی رئيس اتاق اصناف تھران .  پخش شد

اين مصوبه، اع+م "  ايرادحقوقی"ضمن اشاره به 
کنندگان، اجرای  کرد؛ به علت اعتراض مصرف

بخشنامه، تا بررسی مجدد موضوع  افزايش 
اگرچه اين خبر .  قيمت نان ، متوقف شده است

  ۶درصفحه   ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 زلزله و 
 نقش دولت در افزايش ويرانی و کشتار

 
 آبان، زلزله ای به قدرت ھفت و سه دھم ريشتر، استان کرمانشاه را لرزاند ٢١شامگاه روز يکشنبه 

شھرھای سرپل ذھاب، قصر شيرين، اس+م آباد .  و بخش ھای وسيعی را با تلی از خاک يکسان کرد
غرب، کرند، جوانرود و روستاھای دور و نزديک اين شھرھا، از جمله مناطقی بوده اند که بيشترين 

 .کشته، مصدوم و ويرانی را متحمل شده اند
 نفر ۴۵٠ ھزار و آمار کشته ھا را حدود ١٢سازمان پزشکی قانونی تعداد زخمی ھا را بيش از 

طبق گزارش پزشکی قانونی، از مجموعه آسيب ديدگان زلزله کرمانشاه، بيش از .  اع+م کرده است
 ھزار نفر نيز دچار مصدوميت شديد از جمله شکستگی ۴ ھزار نفر سرپايی مداوا شدند و ٨

 .استخوان و قطع نخاع بوده اند که به بيمارستان ھای مختلف انتقال يافته اند
آنچه مسلم است تعداد کشته ھای اين فاجعه دلخراش، به مراتب باuتر از آمارھای رسمی و اع+م 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

روز دانشجويی ديگر، بدون 
 حضور دانشجويان مبارز

 
 به دستور رضا شاه ١٣١٣دانشگاه تھران به سال 

، به علت تعداد ١٣٢٠تأسيس شد، اما تا پيش از 
کم دانشجويان و اختناق رضا خانی حرکات 

ھرچند در .  ای شکل نگرفت دانشجويی گسترده
ترين  ھای کمونيستی، رايج ھمان زمان ھم انديشه

از ھمان ابتدا، .  انديشه در ميان دانشجويان بود
ھا  ترين آن ھايی نيز شکل گرفتند که مھم گروه

با دستگيری اعضای اين .  گروه دکتر ارانی بود
 تا ھنگام رفتن رضا شاه، ١٣١۶گروه در سال 

 .ھای دانشجويی با رکود روبرو گشت فعاليت
، جامعه ايران ١٣٢٠با سقوط ديکتاتور در سال 

دانشگاه .  را جنب و جوشی سياسی فراگرفت
حزب .  تھران نيز از اين تب و تاب برکنار نماند
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١از صفحه   

 "سخن نوی انق�ب اس�می"جنگ، تجاوز و ويرانی، 

 آذر ۵جانشين فرمانده کل سپاه، روز يکشنبه 
ای تلويزيونی اع+م کرد،  در مصاحبه

جمھوری اس+می بر سر برد برنامه موشکی 
کند و اگر اروپا  بالستيکی خود مذاکره نمی

ی  بخواھد به تھديد تبديل شود، يعنی درباره
برنامه موشکی ايران، فشار وارد آورد، برد 

 ٢٠٠٠ھا را که در حال حاضر  موشک
 .کيلومتر است، افزايش خواھد داد

آخرين آزمايش موشکی ايران که با انتقاد 
کشورھای اروپايی و آمريکا روبرو شد، 

 ٣١آزمايش موشک بالستيک خرمشھر در 
پس از شليک موشکی از .  شھريور ماه بود

ھا به سوی رياض نيز ماکرون،  سوی حوثی
رئيس جمھور فرانسه، ضمن اع+م حمايت 
خود از برجام، پيشنھاد داده بود در آينده 

منظور وی، ايجاد .  تغييراتی در آن داده شود
ھای   موشک ھايی در برنامه محدوديت

روز بعد، روحانی در .  بالستيک ايران بود
تماسی تلفنی با ماکرون، از وی خواست که 

نقشی سازنده و "فرانسه در منطقه 
ايفا کند و گفت، افزودن بخشی به "  طرفانه بی

ھايی از آن،  نامه برجام يا حذف بخش توافق
 .موجب فروپاشی کامل اين توافق خواھد شد

 از ھنگام به  طلبانه پيگيری سياست ھژمونی
قدرت رسيدن جمھوری اس+می، عواقب 

المللی وخيمی برای مردم ايران  داخلی و بين
اين سياست به .  و منطقه به بار آورده است

ھای  ای دامن زده است، جنبش ھای فرقه جنگ
گرای ارتجاعی را رشد داده و در ھر  اس+م

کجا که با ساير کشورھای مرتجع منطقه 
اخت+ف و درگيری پيدا کرده است، 

ھای داخلی، ناامنی، کشتار و آوارگی  جنگ
. ھا ھزار انسان را به بار آورده است ده

سياستی که اگر تا به امروز از سوی مقامات 
شد، اکنون ديگر با سخنان  رژيم منکر می

ای و ساير سردمداران رژيم و اتخاذ  خامنه
موضع تھاجمی جای شکی برای کسی باقی 

 . نگذاشته است
ترديد پيامد سياست جديد رژيم،  بی

تر با ساير  ھای مستقيم افزايی و درگيری تنش
ھای غربی و  کشورھای منطقه و نيز قدرت

ھای جديد عليه ايران خواھد  بندی ايجاد صف
ترامپ که، حداقل، خواھان تغييراتی در .  بود

: نامه برجام است، در مھر ماه گفته بود توافق
توانيم اجازه دھيم که رژيم جنايتکار  ما نمی"

اش ادامه دھد  ثبات کننده ايران به اقدامات بی
در شرايطی که در حال دنبال کردن برنامه 

و ھمزمان با ."  موشکی خطرناک خود است
داری آمريکا سپاه  اين سخنان، وزارت خزانه

ھای خود  پاسداران را به فھرست تحريم
فرانسه نيز، ھمان گونه که قب+ اشاره .  افزود

شد، خواھان محدوديت در برنامه موشکی 
 . ايران شده است

ھای  چه روشن است، اگر ھدف سياست آن
ھای امپرياليستی، کسب  ی دولت طلبانه توسعه

نفوذ سياسی و نيل به منافع اقتصادی معينی 
طلبی جمھوری اس+می  است، ھژمونی

ھای ھنگفت مالی را به دنبال داشته که  ھزينه
بار آن نيز بر دوش کارگران و زحمتکشان 

آن ھم در شرايطی .  ايران قرار گرفته است
ھای  که بحران اقتصادی، پيشبرد سياست

ھای  ھا و چپاول نئوليبرالی، در کنار دزدی
سران رژيم و وابستگانشان ھم اکنون سطح 
زندگی مردم را چنان به قھقرا کشانده که 
اکثريت توده مردم زير خط فقر زندگی 

بيھوده نيست که رژيم برای تأمين .  کنند می
ھای سياست خارجی خود به  بخشی از ھزينه

حراج منابع طبيعی و حاصل دسترنج 
ھای مردم در شکل قراردادھای سودآور  توده

المللی روی  ھای بين اقتصادی برای شرکت
طلبی،  تنھا حاصل اين ھژمونی.  آورده است

کسب نفوذ سياسی و افزودن چند صباحی 
 .ديگر بر عمر ننگين رژيم است

اع+م رسمی حضور نظامی جمھوری 
ھای مقاومت  ھسته"اس+می در يمن و تشکيل 

در کشورھای ديگرکه به معنای "  مسلحانه
تر در جھت  ھای بيش صرف ھزينه

طلبانه پان اس+ميستی  ھای نوسعه سياست
رژيم است، پيامدھای داخلی ديگری نيز 

و آن .  برای مردم ايران به بار خواھد آورد
افزايش فشار و سرکوب برای خاموش کردن 

اکنون نيز با صدای  اعتراضاتی است که ھم
رسا در جامعه طنين انداخته است، يعنی 

شان و  اعتراض مردم به غارت دسترنج
گرای  ھای اس+می ريختن آن به کام گروه

 .منطقه
دولت اس+می "اکنون با شکست نظامی 

رسد در سوريه  به نظر می"  عراق و شام
ای از جنگ داخلی به پايان رسيده  مرحله
گرچه اين به معنای بازگشت ثبات و .  است

امنيت به سوريه نيست، اما با 
توان به اين نتيجه  ھای جديد می گيری موضع

رسيد که رژيم در نظر دارد ھمين وضعيت 
را در يمن تکرار کند و اين به معنای 

تر با عربستان و برخی  رويارويی مستقيم
 .کشورھای ديگر است
ھايی که سران رژيم بر  به رغم سيل تبريک

اثر پيروزی نظامی بر داعش در سوريه به 

سوی ھم روانه کردند، خود، نيز معترفند که 
اين به معنای پايان کار داعش، بازگشت 
ثبات و امنيت به سوريه و تثبيت بشار اسد 

ھا و عللی که به پيدايش و  آن زمينه.  نيست
چنان در منطقه  رشد داعش انجاميد ھم

حضور دارند و تا زمانی که فقر و تبعيض 
مذھبی و قومی و ملی و ديکتاتوری 

ھای منطقه و دخالت نيروھای  رژيم
امپرياليست و کشورھای مرتجع در امور 
داخلی کشورھای ديگر وجود دارد، امکان 

گرای ديگری  رشد و پيدايش گروه اس+م
و اکنون رژيم رسما اع+م .  وجود دارد

کند که در نظر دارد ھمين وضعيت را در  می
 . يمن تکرار کند

ای در ديدار با بسيجيان در اول آذر  خامنه
سخن نو انق+ب اس+می اين : "ماه، مدعی شد

توانند به  بود که جوامع انسانی می
ھای مادی و علمی دست يابند و  پيشرفت

زمان رضايت پروردگار را کسب و  ھم
اين ادعای "  .ھای الھی را حفظ کنند ارزش

ای  پوچ و سخيف در حالی از سوی خامنه
گردد که نگاھی به ايران نشان  طرح می

گيری جمھوری اس+می، نه  دھد قدرت می
" ھای مادی و علمی پيشرفت"تنھا به 

نيانجاميده بلکه معض+ت اقتصادی، 
اند  اجتماعی و سياسی به چنان ابعادی رسيده

ھای زمان نياز  ھا سال که حل ھر يک از آن
در منطقه نيز، نقش جمھوری .  خواھد داشت

اس+می به عنوان يکی از بازيگران اصلی 
ھای داخلی و  ھا و جنگ در ايجاد درگيری

ناامنی و ويرانی و فقر بارھا و بارھا به 
البته جماعتی نيز ھستند .  اثبات رسيده است

دارند و آنان "  رضايت"که از شرايط کنونی 
اند که  گرايانی از ھر نوع جنايتکاران و اس+م

اند و در عمر  از اعماق تاريخ سر برآورده
کوتاه خود جز ويرانی، کشتار و آوارگی بر 

خود ثروت اندوختند، قدرت .  جای نگذاشتند
ھا نفر  کسب کردند ولی زندگی را بر ميليون

 .تيره و تار کردند
سخن نوی انق+ب "اين است حاصل 

گرايی در قرن بيست و  و اس+م"  اس+می
 .يکم
 

 :زيرنويس
 
  *-" نامی است که سران "  جبھه مقاومت 

اند که  گرايی نھاده ھای اس+م رژيم بر گروه
در کشورھای مختلف از سوی جمھوری 

 .شوند اس+می ايجاد، تقويت و حمايت می

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه  سياسی است، اما خود اين طرح نکات مبھم  
تواند  برانگيز جدی دارد که می و اخت+ف

 پيشبرد اين طرح را در عمل با موانع جدی 
 رو سازد روبه

  . ًuوزارت خارجه، "بر طبق اين طرح   –او
ھای امنيتی سه  وزارت دفاع و سرويس

اند تا روی ترکيب و زمان  کشور موظف شده
برگزاری کنگره گفتگوھای ملی سوريه در 

خود مردم سوريه عجالتاً ."  سوچی کار کنند
 . ھيچ نقشی در اين ميان ندارند

 
خواھند ترکيب  سه کشور اشغالگر سوريه می

اج+سی را تعيين کنند که درنھايت قانون 
اساسی جديدی برای سوريه تدوين نمايد و 

در اينجا برخ+ف آنچه .  انتخابات برگزار کند
خورده عمل  که در مورد يک دولت شکست

شود و فاتحان، اين دولت  را وادار  می
کنند طرح موردنظرشان را بپذيرد،  می

گروھای متعدد مسلحی وجود دارند که تابع 
ھا  ھيچ تصميمی نيستند و چنانچه منافع آن

. مانند تأمين نشود، بخشی از مشکل باقی می
ھايی ھستند که اگر منافعشان در اين  دولت

ترکيب تأمين نشود، بخش ديگری از 
نکته ديگر در اين است که چگونه .  اند مشکل

ويژه با اخت+فاتی که ميان ترکيه و  به
جمھوری اس+می بر سر نيروھای داخلی 

ھا  درگير در سوريه وجود دارد، آن
. خواھند ترکيب اين کنگره را تعيين کنند می

پوشيده نيست که در اينجا يک کشمکش جدی 
در جريان است و ھر يک ت+ش خواھد کرد 

ھای طرفدار خود را در اين  وزن گروه
ترديدی نيست که .  ترکيب افزايش دھد
ای دارد، اما حد و  کننده روسيه نقش تعيين

حدود تأثيراتش در آن حد نيست که فرضاً 
بتواند ترکيب معينی را uاقل به ترکيه ديکته 

ع+وه بر اين، خود روسيه ھم منافعی .  کند
کند که فراتر از منافع ترکيه و  را دنبال می

 . جمھوری اس+می در سوريه است
با توافق مشترک ترکيه و جمھوری   –ثانياً 

اس+می، چند ميليون کرد ساکن سوريه که 
نقش مھمی در شکست داعش در سوريه بر 

اکنون از ھرگونه مداخله  عھده داشتند، از ھم
گيرنده پيرامون نظام  ھای تصميم در اج+س

اردوغان .  اند شده سياسی آينده سوريه حذف
ھای مردم کردستان سوريه را  توده

ترين  خواند و در تازه تروريست می
توانيم يک باند  ما نمی: "اش گفت گيری موضع

تروريستی را که دستش به خون آلوده است، 
 ." يک بازيگر مشروع بدانيم

از تمام اين موانع که بگذريم دشواری اجرای 
ھمه  حل پوتين در اين است که اين راه

ھا يکديگر را کشتار  ھای مسلح که سال گروه
کرده، مردم را به خاک و خون کشيده و 

اند، حاu بايد با  سوريه را ويران کرده
يکديگر در کنفرانس سوری آشتی کنند، با 

جمھوری اس+می ايران ھم .  قرارگرفته است
که از آغاز مخالف برکناری بشار  رغم اين به

اسد و سھيم شدن معارضان سوری در قدرت 
داند چنانچه ترکيب ھيئت حاکمه  بود و می

تواند بر روی  سوريه برھم بخورد، ديگر نمی
عنوان يک متحد حساب کند، ناگزير به  آن به

پذيرش طرح پوتين شد، تا uاقل نقش و نفوذ 
خود را بر بخشی از ھيئت حاکمه آتی 

. ھا، حفظ کند ھا و علوی سوريه، شامل بعثی
فقط اين مانده بود که پوتين با فراخواندن اسد 
و گفتگويی که چھار ساعت به طول انجاميد، 
. پذيرش اين طرح را به وی ديکته کند

 سال پيش، خواست مردم ۶ديکتاتوری که 
ھا را  سوريه را نپذيرفت، اعتراضات آن

بازور سرکوب کرد، زمينه را برای رشد 
ھای  گرا و مداخله قدرت ھای اس+م گروه

بيگانه فراھم ساخت و سرانجام آن، تمام 
ھا مواجه است،  فجايعی است که سوريه با آن

که دستور  ای نداشت، جز اين اکنون چاره
که در گفتگوی  اين.  پوتين را بپذيرد

چھارساعته دقيقاً چه گذشت و اسد طی چه 
روندی بايد کنار رود، ھنوز پوشيده مانده 

اکنون آشکار است، تشکيل  آنچه از ھم.  است
يک کنگره ملی سوری، متشکل از تمام 

ھای رقيب موافق و مخالف رژيم اسد،  گروه
تدوين يک قانون اساسی جديد و برگزاری 
 .انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی است

پس از گفتگوی پوتين با بشار اسد بود که 
جمھوری روسيه با ترامپ تماس تلفنی  رئيس

گرفت و به وی اط+ع داد که بشار اسد به 
روند سياسی و اص+ح قانون اساسی و 
برگزاری انتخابات رياست جمھوری و 

ظاھراً .  پارلمانی متعھد شده است
جمھور آمريکا نيز موافقت خود را با  رئيس

. طرح روسيه به اط+ع پوتين رسانده است
ھا  رشته تماس جمھوری روسيه با يک رئيس

وزير  با شاه عربستان سعودی، نخست
جمھوری مصر، توانست  اسرائيل و رئيس

ھا را نيز برای  اين طرح به دست  حمايت آن
 .آورد

در ادامه اين تحرکات ديپلماتيک و سياسی 
روسيه بود که در اول آذرماه، اج+س 

جانبه سوچی برگزار شد که با صدور  سه
حل سياسی روسيه را برای  ای رسماً راه بيانيه

پوتين در .  پايان دادن به جنگ داخلی پذيرفت
پايان اج+س سوچی گفت که مرحله نظامی 
برقراری صلح و ثبات در سوريه در حال 
پايان يافتن است و اکنون بايد توجه خود را 

وفصل سياسی اوضاع و بازسازی  روی حل
که طرح  رغم اين به.  اين کشور متمرکز کرد

پوتين و انعکاس آن در بيانيه، حاوی نکات 
حل  مثبتی برای گذار از جنگ داخلی به راه

با تمام اين اوصاف، پيروزی قطعی برای 
. طرفين درگير در اين جنگ ممکن نبود

توانستند، جنگيدند تا  ھا تا جايی که می آن
قدر کافی تحليل برند و ناتوانی  يکديگر را به

. خود را برای غلبه بر ديگری برم+ کنند
حال قدرت و توان نظامی متحدان  درعين
ھا محک خورد و  المللی آن ای و بين منطقه

ای رسيد که  سرانجام، شرايط جنگ به نقطه
ای و جھانی به  ھای داخلی، منطقه تمام طرف

حلی سياسی را  اين نتيجه رسيدند که راه
اين وظيفه را .  حل نظامی کنند جايگزين راه

گرفته است که در حقيقت  قدرتی برعھده
برنده اصلی جنگ داخلی سوريه محسوب 

 . شود می
گونه که روسيه دقيقاً در شرايطی که  ھمان

چيزی به سرنگونی رژيم بشار اسد باقی 
بخش اين رژيم  نمانده بود، در نقش نجات

ظاھر شد و توازن قوا را در جنگ داخلی 
تغيير داد، اکنون نيز در نقش ناجی 

دوست ظاھرشده است تا بتواند اين بار  صلح
نقشی فراتر از سوريه و حفظ اسد را در 
خدمت اھداف اقتصادی و سياسی 
امپرياليستی خود، در خاورميانه بر عھده 

 .گيرد
در راستای تحقق اين سياست، نخست کوشيد 

ھای حاکم بر ايران و ترکيه را که  رژيم
دخالت نظامی مستقيمی در سوريه دارند و 
پشتيبان و حامی طرفين اصلی جنگ 

اند،  تحت رھبری خود متحد سازد و  داخلی
که سھم شير از جنگ داخلی را  درحالی

نصيب خودکرده است، سھم کوچکی ھم به 
اج+س آستانه در .  اين دو دولت بدھد

ماه، نخستين دست آورد اين  ارديبھشت
سياست روسيه بود که مناطقی از سوريه را 

اما .  عنوان مناطق کاھش تنش اع+م نمود به
گام بعدی روسيه، .  اين فقط گام نخست بود

ترين کشورھای منطقه و  ھمراه کردن مھم
نيز امپرياليسم آمريکا با خود، در اجرای اين 

ھا البته  کسب حمايت آن.  سياست بود
که منافع  توانست به دست آيد، مگر آن نمی
 .ھا نيز در سوريه تأمين گردد آن

برای امپرياليسم روس که اکنون اھداف 
تر از سوريه را در خاورميانه  سياسی وسيع

کند، مشکلی نبود که اين  و جھان دنبال می
مانع را حتی به زيان متحدان خود، رژيم 
بشار اسد و جمھوری اس+می ايران، از ميان 

ھا خواستار آن  آنچه ھمه اين دولت.  بردارد
 شدن مخالفان  ھستند، برکناری بشار و سھيم

اين طرحی است .  وی در قدرت سياسی بود
حل سياسی بر جنگ  عنوان راه که پوتين به

داخلی سوريه ارائه داده و تقريباً مورد تأييد 
ھای درگير در اين جنگ  ھمه طرف

 ای پر از ابھام سوريه با آينده
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توافق يکديگر قانون اساسی جديدی بنويسند 
و برمبنای اين قانون اساسی انتخابات رياست 

انداز  چشم.  جمھوری و پارلمانی برقرار کنند
چنين روند سياسی با ابھامات بسيار ھمراه 

توان از  خوبی می اين واقعيت را به.  است
اج+س اخير اپوزسيون در رياض ھم 

عنوان يک جبھه  اند به دريافت که در ت+ش
 . ھا ظاھر شوند متحد در برابر بعثی

 تن از ١۴٠زمان با اج+س سوچی،  ھم
ھای مختلف مخالف رژيم  نمايندگان گروه

اسد، اج+سی دوروزه در رياض برگزار 
کردند که نمايندگان ويژه پوتين و استفان 

ميستورا نماينده سازمان ملل نيز در آن  دی
اين اج+س فراگيرتر از تمام .  حضور داشتند

ھای پيشين معارضان سوری بود و  اج+س
در اين .  مواضع تقريباً واحدی اتخاذ کرد

اج+س ع+وه بر ائت+ف موردحمايت 
عربستان، ائت+ف ملی موردحمايت ترکيه و 

ھای موردحمايت مصر نيز حضور  گروه
 نفره را ٣٠اين اج+س يک ھيئت .  داشتند

عنوان اعضای ھيئت عالی مخالفان سوريه  به
 آذر در ژنو ٧برگزيد که در مذاکرات 

ازآن در ماه سپتامبر در  شرکت کنند و پس
 .اج+س سوچی حضور يابد

اين اج+س در بيانيه پايانی خود خواستار 
گيری اسد از قدرت، قبل از آغاز دوره  کناره

انتقالی گرديد و با ھرگونه حضور بشار اسد 
. در قدرت و دولت ائت+فی مخالفت نمود

قرار است، گروه سوری موردحمايت روسيه 
 .نيز در مذاکرات به ھيئت اين اج+س بپيوندد

در حقيقت پس از اج+س ماه دسامبر در  
تری  توان ارزيابی دقيق سوچی است که می

بعيد است . از تحول اوضاع در سوريه داشت
ای و  ھای منطقه با توجه به حمايت قدرت

المللی از طرح روسيه، اين طرح در  بين
مراحل نخست خود به سرنوشت مذاکرات 

اما .  پيشين سازمان ملل در ژنو دچار شود
ھا به موانع جدی  اگر حتی در نخستين گام

برنخورد، روندی طوuنی و پرفرازونشيب 
 . خواھد داشت

آنچه با فرض اجرای اين طرح در بھترين  
ھای مردم سوريه  تواند عايد توده حالت می

ای نجات از جنگ و فجايع  شود، در محدوده
ويرانی سوريه، فقر .  ناشی از آن خواھد بود

شمار کارگران و زحمتکشان  و مصائب بی
سادگی حل  ای نيست که به سوری، مسئله

بيانيه سوچی از فرارسيدن دوران .  شود
اما اين بازسازی .  گويد بازسازی سخن می

گذاری است  ھا دuر سرمايه نيازمند تريليون
که از عھده روسيه، ترکيه، جمھوری 
اس+می، عربستان و متحدان آن درمجموع 

عنوان  روحانی، به.  ھم ساخته نيست
جمھوری دولتی که نقشی ويرانگر در  رئيس

سوريه ايفا نمود، حاu از سازمان ملل 
خواھد که نقشی فعال در بازسازی سوريه  می

توان  طور واقعی نمی بنابراين فع+ً به. ايفا کند
ويرانی .  از بازسازی سوريه سخن گفت

ای است که مردم آواره  سوريه به درجه
توانند به کشور خود بازگردند،  سوريه نمی

چراکه حتی سرپناھی که بتوانند در آن 
 .ھا باقی نمانده است زندگی کنند، برای آن

ھای رقيب که پشت  کشمکش سياسی گروه
ای و جھانی  ھای منطقه ھا قدرت سر آن

تر از اوضاع  ای پيچيده اند، آينده قرارگرفته
اگر اين .  لبنان را در سوريه پديد خواھد آورد

واقعيت را ھم مدنظر قرار دھيم که قرار 
ای نامعلوم سوريه يک کشور  است تا آينده

طور واقعی تحت اشغال روسيه، ترکيه و  به
جمھوری اس+می باقی بماند، چون بر طبق 
طرح پوتين نيروھای نظامی اين سه کشور 
مسئول پيشبرد و حفاظت از طرح به 

وتار بودن  اصط+ح صلح ھستند، تيره
ناگفته .  اوضاع بيشتر مشخص خواھد شد

نماند که امپرياليسم آمريکا نيز اع+م کرده 
اش فع+ در کردستان  است، نيروھای نظامی

 .مانند سوريه باقی می
از ھمه اين مسائل که بگذريم، ھنوز تکليف 

ھای مسلحی که در طرح پوتين جايی  گروه
ندارند، اما در سوريه حضور نظامی دارند و 

ھايی از مردم سوريه نفوذ  حتی در ميان بخش
مناطقی که تحت .  دارند، مشخص نيست

اشغال داعش قرار داشتند، باز پس گرفته 
شدند، اما اين بدان معنا نيست که داعش در 

اين .  کن شد و به پايان رسيد سوريه ريشه
گرای مرتجع، در ميان   اس+م گروه
ترين مردم و مناطق سوريه نفوذ  مانده عقب

سادگی با عمليات نظامی و طرح  دارد و به

 ای پر از ابھام سوريه با آينده
دولت .  کن کرد توان آن را ريشه صلح نمی
ھا دروغ تحويل مردم اين کشور  عراق سال

ادعا کرد که داعشيان تعداد اندکی اس+م .  داد
 را  گرايان خارجی ھستند و اين واقعيت

گرا در ميان  کرد که اين گروه اس+م انکار می
ھايی از مردم عراق نفوذ دارد، اکنون  بخش

ھای  کند که در جريان درگيری اما ادعا می
 ھزار داعشی به قتل ٧٠نظامی با داعش، 

 .اند  ھزار تن دستگيرشده۵اند و  رسيده
. ماجرا در سوريه ھم به ھمين شکل است

 ھزارنفری که ھمواره ادعا ٥داعش آن دو يا 
داعش .  اند، نيست شد از خارج آمده می

دار اس+می،  محصول خرافات عميق و ريشه
سوريه تا . فقر و ناآگاھی  در خاورميانه است

رو خواھد  ھا با معضل اين گروه روبه مدت
النصره نيز در کنار داعش موقعيت .  بود

ھا به کنار،  اما اين.  مشابھی خواھد داشت
شود که  تکليف مردم مسلح کرد چه می

ھای ترکيه و جمھوری اس+می مخالف  دولت
اند و حتی حق  ھا در قدرت سياسی حضور آن

ھا  يک خودمختاری محدود را ھم برای آن
ھا اکنون  قائل نيستند؟ روشن است که آن

مسلحانه حقوق و مطالبات خود را طلب 
اين واقعيت ھم پوشيده نيست که از .  کنند می

. حمايت امپرياليسم آمريکا نيز برخوردارند
گرچه در روزھای اخير اخباری از زد و بند 
اردوغان و ترامپ برای توقف ارسال 

ھای آمريکائی به کردھای سوريه  س+ح
انتشاريافته است، اما بعيد است که آمريکا از 

حال  درعين.  ھا دست بردارد حمايت آن
 .   ھا دارد روسيه نيز مناسبات نزديکی با آن

ازھرجھت که به اوضاع سوريه نگاه کنيم، 
حتی با فرض موفقيت طرح روسيه در 
سوريه، اوضاع ھمچنان تيره و پر ابھام 

 سال درگير يک جنگ ۶کشوری که .  است
داخلی ارتجاعی بوده و به عرصه کشمکش 

المللی تبديل گرديد،  ای و بين ھای منطقه قدرت
مدت حتی به يک  تواند در کوتاه سادگی نمی به

 .دوران آرامش نسبی دست يابد



 ۵ ٧۵۴ شماره  ٩۶نيمه اول آذر     ۵

١از صفحه   

٧درصفحه   

 افزايش قيمت نان را 
 مردم تحمل نخواھند کرد

حاکی از وحشت رژيم از برآمدھای 
ھای مردم زحمتکشی است که  اعتراضی توده

کننده اصلی نان ھستند، امابرخ+ف  مصرف
اين گفته ھا، قيمت نان درنانوائی ھای تھران 
عم+ًافزايش يافته و اين اظھارات تاثيری بر 

ھای اقتصادی دولت و روند افزايش  سياست
ھا و حذف تتمه سوبسيدھای دولتی  قيمت
 .ندارد

ست که افزايش مجدد قيمت نان،  اين واقعيتی 
ھای مردم  نارضايتی گسترده و اعتراض توده

چرا که نان يکی از .  را درپی داشته است
ترين مواد خوراکی  ترين و اساسی مھم

کارگران و زحمتکشان و غذای اصلی 
بسياری .  اکثريت مردم زحمتکش ايران است

از کارگران و زحمتکشان ايران که طی 
ساليان گذشته بخاطر تورم و گرانی فزاينده، 
برخی مواد خوراکی مانند گوشت گوساله و 
گوسفند و مرغ و ماھی و انواع ميوه را از 
سفره غذايی خود حذف کرده و شکم خود را 
با نان و شايد کمی ماست و پنير سير 

کنند، اکنون با افزايش چندبارۀ بھای نان،   می
ھای  در تھيه اين آخرين ماده خوراکی سفره

رونق خويش با مشک+ت بيشتری روبرو  بی
دستبرد به اين کاuی حياتی .  خواھند شد

ھا  کارگران و زحمتکشان، زندگی ميليون
ھا را از  تر و کيفيت تغذيه آن انسان را شاق

تر خواھد  تر و وخيم  اين که ھست، نازل
توان گوشت گوسفند و گوساله و  می.  ساخت

مرغ و ماھی را از سفره غذايی حذف کرد، 
توان سال تا سال سراغ ميوه را نگرفت،  می
توان بر کفش و لباس و پوشاک و  می

مسافرت و تفريح و امثال آن چشم فروبست، 
توان چنين کرد، نان خط قرمز  با نان اما نمی

ارتجاع حاکم اما چنان بيرحم و وقيح .  است
است که از اين خط قرمز نيز عبور کرده 

ھای زحمتکش  استثمارشدگان و توده.  است
جويی روی  مردمی که تا حد ممکن به صرفه

ھای  آورده و دايره مواد مصرفی و خوراکی
اند تا  خود را محدود ساخته و از ھمه جا زده

نانی به سفره داشته باشند، اکنون با افزايش 
شوند تا باز ھم دايرۀ  بھای نان وادار می

استفاده از کاuھای ضروری و مايحتاج 
تر و محدودتر سازند و حتا  خويش را تنگ

. جويی کنند در مصرف نان خالی نيز صرفه
ستاد بازار اتاق "جمھوری اس+می و 

 ١۵آن البته فقط با افزايش رسمی "  اصناف
درصدی قيمت نان نيست که بيشرمانه به 
سفرۀ کارگران و زحمتکشان دست دراز 
  نموده و نان خشک و خالی را نيز از دست

سر و  ربايند، بلکه با کاھش بی ھا می آن
صدای وزن چانه يا خمير نان، تھاجم به اين 

مطابق اظھارات .  سفره را مشدد ساخته اند

محمد محمدی مديرکل تعزيرات حکومتی 
 درصدی ١۵استان تھران، ع+وه بر افزايش 

وزن چانه يا خمير نان را ھم "قيمت نان 
که با در "  اند  کاھش داده٩٣نسبت به سال 

 ١۵نظر گرفتن اين موضوع، قيمت نان نه 
 درصد افزايش يافته ٣٢درصد که حدود 

به عبارت ديگر، )  ٩۶تسنيم دوم آذر (است 
ی نان، بابت يک   کننده که مصرف درحالی

پردازد، اما نانی  قرص نان پول بيشتری می
تر  وزن تر و کم کند کوچک که دريافت می

 !است
قابل ذکر است که وزن خمير نان سنگک در 

مطابق .   گرم بود٨٠٠ تا ٧۵٠گذشته 
 وزن خمير نان سنگک ٩٣مصوبه سال 

 ١٠٧ گرم تعيين شد و در مصوبه اخير ۶۶٧
گرم ديگر نيز از آن زده و وزن خمير نان 

وزن .  اند  گرم کاھش داده۵۶٠سنگک را به 
خمير انواع ديگر نان نيز به ھمين ترتيب 

 .کاھش يافته است
 uن ريز و درشت حکومتی که در باuمسو

ھا عموما دست و دل بازند  بردن رسمی قيمت
و از اينکه افزايش قيمت برق، بنزين، 
مسکن،گاز،تلفن، موادشوينده، آب، بليط 
اتوبوس و قطار و ھواپيما و امثال آن را 

ای به  گونه پروا و م+حظه اع+م کنند، ھيچ
دھند، اما ھنگام افزايش قيمت  خود راه نمی

ھايی نيز  کنند و گاه بھانه چينی می نان، مقدمه
از قبيل بھبود کيفيت و کميت و پخت نان، 
افزايش دستمزد کارگران نانوايی و امثال آن 

ھای  اما اين توجيھات و دروغ.  تراشند می
کس  نما که پيوسته تکرار شده است، ھيچ نخ

دستمزد ھيچ کارگر .  دھد را فريب نمی
 درصد نسبت به ٣٢نانوايی از اول آذر ماه 

ماه قبل از آن اضافه نشده است، در مورد 
که اشاره شد وزن خمير نان  کميت نان چنان
اند و بھبود کيفيت نان و پخت  را کاھش داده

دانند که  کنندگان نان می آن نيز ھمه مصرف
 .حرف پوچی بيش نيست

ناگفته روشن است که افزايش قيمت نان به 
ھا از  سرعت، نه فقط به ساير اق+م خوراکی

زمينی گرفته تا پنير  برنج و ماکارونی و سيب
مرغ و حبوبات و غيره، بلکه  و تخم

زنجيروار به تمام کاuھا و خدمات مورد نياز 
کارگران و زحمتکشان تسری خواھد يافت 
که نيتجۀ مستقيم آن نيز تنزل باز ھم بيشتر 
قدرت خريد کارگران و زحمتکشان است، به 
نحوی که تامين نيازھای اوليه و گذران 

ھا کارگر و زحمتکش، بيش از  زندگی ميليون
اين دشوار خواھد شد و فقر و گرسنگی و 

ھا  ومير را در صفوف آن بيماری و مرگ
 .گسترش خواھد داد

بورژوازی حاکم با راندن کارگران به فقر و 

غذايی  مسکنت بيشتر و تحميل گرسنگی، کم
ھای  ھای گوناگون بر توده و تحميل بيماری

چيز، عم+ کارگران و تھيدستان  کارگر و بی
گردی  فرستد و به زباله را به کام مرگ می

کودکان و بی چيزان در جستجوی يافتن 
 .زند چيزی برای خوردن دامن می

ھا از جمله افزايش بھای نان،  افزايش قيمت
اين روندی .  البته منحصر به امسال نيست
ھای گذشته از  است که در تمام طول سال

زمان به قدرت رسيدن جمھوری اس+می 
 انواع کاuھا  قيمت.  تاکنون ادامه داشته است

. و ميزان تورم پيوسته افزايش يافته است
ارزش لایر و قدرت خريد کارگران و 
. زحمتکشان ن مدام کاھش يافته است

 قيمت يک عدد نان  ۵٧  –  ۵٨ھای  سال
 برابر ٩٠٠ لایر بود که بيش از ١٠سنگک 

کاuھا و خدمات ديگر .  افزايش يافته است
سوای .  اند نيز روند مشابھی را طی کرده

ھا و از جمله قيمت  افزايش تدريجی قيمت
و ديگر ( نان  نان، در برخی مقاطع قيمت

. بطور جھشی افزايش يافته است)  کاuھا
ھای دھه ھشتاد قيمت  برای نمونه در سال

انواع نان بطور تدريجی افزايش يافت و در 
سال پايانی آن که طرح به اصط+ح ھدفمندی 

ھا به اجرا درآمد قيمت نان بطور  يارانه
 ١٠نان سنگک که از .  جھشی افزايش يافت
 لایر و در دھه ھشتاد ٧۵٠لایر آرام آرام به 

 لایر افزايش يافته بود، ٢۵٠٠به تدريج به 
نان .   لایر، افزايش يافت۴٠٠٠ به ٨٩سال 

 لایر به ۵بربری نيز که طی ھمين دوره از 
 لایر و در دھه ھشتاد به تدريج به ۵٠٠

 ٣٠٠٠ به ٨٩ لایر رسيده بود، سال ٢٠٠٠
نان تافتون و لواش نيز به .  لایر افزايش يافت

 که ٩٢تا سال .  ھمين نسبت گران شد
روحانی زمام امور اجرايی را بدست گرفت، 

 ۵٠٠٠ لایر و بربری به ۶٠٠٠سنگک به 
 ماه بعد از تکيه زدن ۶کمتر از .  لایر رسيد

روحانی بر مسند رياست جمھوری، يعنی در 
 درصد ٣۵، قيمت نان بار ديگر ٩٢آذر سال 

 لایر و ٨٠٠٠سنگک شد .  افزايش يافت
ستاد " لایر که با تصميم جديد ٧٠٠٠بربری 

سنگک شده "  تنظيم بازار اتاق اصناف
.  لایر٨۵٠٠ لایر و بربری ٩٢٠٠ای  دانه

که پيش از اين نيز  اين افزايش قيمت چنان
اشاره شد، با کاھش وزن نان ھمراه بوده 

 دستمزد روزانه يک ۵٨در سال .  است
توانست با  کارگر می.   لایر بود۵۶۵کارگر 

/  ۵آن دستمزد   عدد نان سنگک تھيه ۵۶ 
، کارگر با ٩۶ سال بعد، سال ٣٨.  کند

تنھا )   لایر٣٠٩٩٧٧(دستمزد روزانه 
 . عدد نان سنگک بخرد٣٣تواند  می

افزايش قيمت نان و سوخت و ديگر کاuھای 
مورد نياز مردم و حذف سوبسيدھای دولتی، 

ھای اقتصادی  ناپذيری از سياست جزء جدايی
 سال است در ٣٠ست که قريب به  نئوليبرالی

نتايج .  ايران به مرحله اجرا گذاشته شده است
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 روز دانشجويی ديگر، بدون حضور دانشجويان مبارز

٧درصفحه   

ھايی بود که اندکی پس  توده يکی از سازمان
اين حزب با .  از سقوط رضاشاه تشکيل شد

ايجاد اتحاديه دانشجويی به فعاليت در ميان 
دانشجويان پرداخت و بسياری از دانشجويان 

با غير ١٣٢٧در سال .  را به خود جذب کرد
قانونی شدن حزب، اين اتحاديه امکان فعاليت 

در نتيجه حزب .  قانونی خود را از دست داد
را "  سازمان دانشجويان دانشگاه تھران"توده 

طلبانه،  گفتمان اين طيف، عدالت.  تأسيس کرد
فقرستيزانه، ضد استعماری، ضد 

در سال . داری بود امپرياليستی و ضد سرمايه
، جبھه ملی در رقابت با حزب توده، ١٣٢٩

" سازمان صنفی دانشجويان دانشگاه تھران"
را پی ريخت که بر دمکراسی و 

البته در سال .  خواھی تأکيد داشت آزادی
ھای اس+می نيز در   اولين گروه١٣٢٢
 تشکيل شدند که تا چند دھه بعد نقش  دانشگاه

 .ھای دانشجويی نداشتند چندانی در فعاليت
 به بعد، جنبش دانشجويی، ھم ١٣٢٠از سال 

در عرصه سياسی و ھم در عرصه صنفی، 
دوران فعاليت پرت+طمی را پشت سر 

در اين دوران دانشجويان گذشته از .  گذاشت
آن که در حوادث سياسی جاری در جامعه 

کردند، از اعتراض و  نقش فعالی ايفا می
اعتصاب برای نيل به مطالبات صنفی خود 

 .ماندند نيز بازنمی
 بر اثر ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از کودتای 

ھای  سلطه مجدد اختناق و سرکوب سازمان
ھای دانشجويی نيز نسبت به  سياسی، فعاليت

گاه  دوره پيش از کودتا افت کرد، گرچه ھيچ
 که سال ٣٢در مھر ماه .  از جريان بازنماند

تحصيلی آغاز گرديد، اعتراضات و 
ھای دانشجويان عليه رژيم کودتا  مخالفت
، دانشجويان در ١٣٣٢ آذر ١۶در .  آغاز شد

حرکتی خودانگيخته در اعتراض به سفر 
نيکسون، معاون رئيس جمھور وقت آمريکا، 

شاه سربازان و .  به اعتراض برخاستند
نيروھای ويژه ارتش را به مقابله با 

در اين روز صدھا .  دانشجويان گسيل کرد
دانشجو بازداشت و زخمی شدند و نيروھای 

ھای  امنيتی در دانشکده فنی سه دانشجو به نام
نيا، احمد قندچی و مھدی  مصطفا بزرگ

مدتی .  شريعت رضوی را به قتل رساندند
بعد، اين روز، روز دانشجو نام گرفت و به 
سمبل مبارزات دانشجويی در ستيز با استبداد 
و امپرياليسم بدل گشت و تقريبا ھر ساله در 
اين روز اعتراضات و تظاھراتی از سوی 

ع+وه بر آن، با .  شد دانشجويان برگزار می
وجود اختناق حاکم، دانشجويان به 

ھای مختلف به تظاھرات عليه رژيم  مناسبت
 :اعتراضاتی ھمچون. شاه ادامه دادند

 اعتراض به قرارداد کنسوسيوم ١٣٣٣مھر 
 اعتراض به تغيير قانون ١٣٣٣نفتی؛ دی 

 اعتراض به ١٣٣٩استق+ل دانشگاه؛ بھمن 
تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی؛ بھمن 

آموز   اعتراض به اخراج پانزده دانش١٣۴٠
ترين جنبش  اما راديکال.  دانشسرای عالی

دانشجوئی ايران از نيمه دھه چھل شکل 
ھزاران دانشجو در ١٣۴۶در دی.  گرفت

تظاھرات به مناسبت درگذشت تختی شرکت 
 تظاھرات و اعتراض به ١٣۴٨اسفند .  کردند

افزايش قيمت بليط اتوبوس؛ ارديبھشت 
 ساله ٢۵٠٠ھای   اعتراض عليه جشن١٣۵٠

ھای برجسته جنبش  شاھنشاھی از ديگر نمونه
گرايش غالب .  ھا بود دانشجوئی در اين سال

و مسلط جنبش دانشجوئی در اين سالھا چپ 
گيری سازمان  با شکل.  و کمونيست بود

ھای فدائی خلق، رھبری اين جنبش  چريک
در دست دانشجويان کمونيست طرفدار 
سازمان ما قرار داشت که بعدا نام 
. دانشجويان پيشگام را بر خود نھادند

اعتصابات و تظاھرات متعددی در نيمه اول 
 توسط جنبش دانشجوئی برپا گرديد ٥٠دھه 

ھا به مراکز  که تا دوران قيام و تبديل دانشگاه
اعتراض و تحصن و تظاھرات عليه رژيم 

ھا  ھمين نقش دانشگاه.  شاه به اوج خود رسيد
و دانشجويان در مقابله با ديکتاتوری 
شاھنشاھی و گرايش غالب مارکسيست پس 
از قيام، پايداری در برابر تھاجم رژيم نوپای 
مذھبی به دستاوردھای قيام بود که در 

، سران رژيم را به تھاجم ۶٠ارديبھشت سال 
انق+ب "ھا تحت لوای  خونين به دانشگاه

 .واداشت" فرھنگی
ھا و تعطيلی  پس از تھاجم رژيم به دانشگاه

ھزاران  .  آن، صدھا استاد اخراج شدند
ھا و  گاه دانشجو دستگير و روانه شکنجه

ھای اس+می که پس  انجمن.  ھا گشتند گاه قتل
از قيام ھمچون قارچ از زمين روييده بودند 
و ھواداران رژيم را در خود گرد آورده 

يا به "  ھای دانشجويی فعاليت"تاز  بودند، يکه
تر جاسوسی و شناسايی  عبارت دقيق

دانشجويان و دفاع از اقدامات ارتجاعی رژيم 
اين وضعيت تا دھه ھفتاد .  شان گشتند مطلوب

از اوايل اين دھه بود که .  ادامه يافت
ھای دانشجويی جانی دوباره يافتند،  فعاليت

اما اين بار از سوی دفتر تحکيم وحدت که از 
ھای اس+می تشکيل شده  گردھم آمدن انجمن

 . بود
از اين دوره به بعد، جنبش دانشجويی، تمامی 
پيوندھای خود را با جنبش دانشجويی 

 گسست؛ زيرا که آن ١٣۶٠ھای پيش از  دھه
خواھانه،  خواھانه، آزادی جنبشی بود برابری

داری و در  ضد امپرياليستی، ضد سرمايه
چالش با قدرت حاکم، و اين يک در بھترين 

. ھای رژيم ی يکی از جناح حالت، دنباله
برای توضيح اين گسست از سنت مبارزاتی 

توان  جنبش دانشجويی دuيل متعددی را می
 .برشمرد

نخست، در دوران رژيم شاه، ھمواره 
ھا با  دانشجويان تازه وارد به دانشگاه

گرفتند که  دانشجويانی در ارتباط قرار می
تجارب مبارزاتی پيشين را به دانشجويان 

"کردند جديد منتقل می و "  انق+ب فرھنگی. 
 سال گسستی بين ٣ھا به مدت  بستن دانشگاه

ھای پيشين با  دانشجويان ورودی دوره
انق+ب "ھای پس از  دانشجويان دوره

به ويژه آن که .  به وجود آمد"  فرھنگی
ھا در اين مدت از استادان و  دانشگاه

خواه  دانشجويان کمونيست، چپ و آزادی
 .تصفيه شده بودند

ھا، رژيم  دوم، پس از بازگشايی دانشگاه
بسياری از طرفداران خود را در قالب 

ھا  ھای مختلف به دانشگاه سھميه ارگان
بسياری از آنان با عضويت در .  فرستاد
ھای اس+می و دفتر تحکيم وحدت، که  انجمن

ھای  ھای شصت و ھفتاد تنھا محمل در دھه
فعاليت دانشجويی بودند، به عامل جاسوسی 

ھای دانشجويی از درون  و سرکوب فعاليت
و حتا پس از .  خود دانشجويان بدل گشتند

طلبی، سدی گشتند بر سر  گرايش به اص+ح
صنفی خارج از   –ھای سياسی  راه فعاليت
 .ھای مجاز حکومت چارچوب

سوم، سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه که 
ھای سياسی جامعه سايه  بر تمام فعاليت

 .افکنده است
چھارم، انفعال و خمودگی حاکم بر مبارزات 

ھا و به تبع آن  سياسی و روحيه حاکم بر توده
 .ھا بر دانشجويان و دانشگاه

طلبی بر تمام  پنجم، رواج تفکر اص+ح
ھای اجتماعی به جز جنبش طبقه  جنبش
ھای  تفکری متعلق به يکی از جناح.  کارگر

چون ساير  ھا نيز، ھم رژيم که در دانشگاه
ھای اجتماع، در ت+ش بوده و ھست  عرصه

گرايی و اميد به  با اشاعه توھم نسبت به قانون
بھبود از طريق تغييرات تدريجی، 

ھای دانشجويی را در  دانشجويان و فعاليت
کارھای خود محدود و  چارچوب خود و راه

محصور سازد و آنان را از اقدامات راديکال 
و انق+بی و ت+ش برای دگرگونی بنيادی نظم 

 .کنونی بازدارد
جا، بايد تأکيد کرد که ھيچ يک از   در اين

گر  توانند توضيح دuيل فوق به تنھايی نمی
. وضعيت کنونی جنبش دانشجويی تلقی شوند

زيرا با تکيه بر تکنولوژی ارتباطی مدرن 
ی جنبش  توان بر عدم آشنايی با پيشينه می

دانشجويی فائق آمد؛ پيش از اين و در اوج 
سرکوب و بگير و ببندھای ساواک، جنبش 
دانشجويی با افت و خيزھايی مواجه گشته 

. گاه از مبارزه بازنايستاده بود بود، اما ھيچ
ی چھل و اوايل دھه  چنان که در اواخر دھه

ھای  ھا يکی از پايگاه پنجاه، دانشگاه
ھای سياسی از جمله  عضوگيری سازمان
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يا زمانی که به .  ھای چريکی بودند سازمان
آمد رکود سياسی بر جامعه حاکم  نظر می

است، اعتراضات دانشجويی، ھرچند 
گو آن که امروزه .  محدودتر، جريان داشتند

در جامعه، مبارزات روزمره جنبش 
کارگری جاری است و جنبش دانشجويی 

 .گر اين مبارزات تفاوتی نظاره چنان با بی ھم
طلبی نيز که مانعی عمده بر سر  تفکر اص+ح
ھای اجتماعی بوده و ھست، اکنون  راه جنبش

ھا، از جمله جنبش  در برخی از جنبش
. معلمان تا حدودی به چالش گرفته شده است

امری که در جنبش دانشجويی ھنوز رخ 
گرچه بايد خاطرنشان ساخت که .  نداده است

اين به معنای عدم وجود دانشجويان چپ و 
ھا نيست،  خواه در دانشگاه کمونيست و آزادی

اما بايد افزود که تعداد آنان نسبت به کل 
شان نسبت به  دانشجويان يا سطح فعاليت

طلبان چنان ناچيز است که نقشی در  اص+ح
گذشته از آن، .  کنند کل اين جنبش ايفا نمی

شود،  ھنگامی که از يک جنبش صحبت می
 .منظور گرايش غالب بر اين جنبش است

آيد اين جنبش  در چنين وضعيتی به نظر نمی
بتواند با تکيه بر نيروی خود بار رخوت و 

تفاوتی نسبت به اوضاع وخيم سياسی و  بی
اقتصادی و اجتماعی را بر زمين گذارد و 
برای آن که به پا خيزد، به محرکی بيرونی، 

ھای اجتماعی خارج از دانشگاه،  به جنبش
 .نياز دارد
 آذر سر ١۶انداز امسال، نيز   در چشم

گردد، باز ھم بدون  رسد و سپری می می
آن ھم در روزی .  حضور دانشجويان مبارز
ھا مبارزات ضد  که به مناسبت دھه
خواھانه دانشجويان،  ديکتاتوری و آزادی

روز دانشجو نام گرفته و ھمواره با مبارزات 
مبارزاتی .  شده است دانشجويی گرامی داشته 

که جنبش دانشجويی را به جنبشی پويا، فعال 
 .و پيشگام در مبارزات مردم بدل کرده بود

نيز "  جنبش دانشجويی"ی امسال  کارنامه
چندان ضعيف است که حتا مبارزه برای 
مطالبات صنفی نيز در آن نقش نبسته است، 
چه رسد به پيشگامی در مبارزات 

ضعف چنان .  خواھانه و ضداستبدادی آزادی
برجسته است که به سختی بتوان از جنبشی 

 .به نام جنبش دانشجويی ياد کرد
 

ھا، وخامت  واسطه اين سياست مستقيم و بی
روز افزون وضعيت معيشتی کارگران و 
زحمتکشان، تنزل فاحش قدرت خريد 
کارگران، گسترش فقر و بيکاری و بدتر 
شدن وضعيت تغذيه و بھداشت و س+مت 

ست که در چنگال رژيم  ھا ميليون انسانی ده
. اند داری حاکم اسير شده ارتجاعی و سرمايه

تمام شواھد حاکی از آن است که فشارھای 
موجود از حد ظرفيت تحمل کارگران و 

ھای زحمتکش مردم فراتر رفته و کاسه  توده
سفرۀ مردم .  ھا لبريز شده است صبر آن

نشينی  جايی برای سکوت و عقب.  ست خالی
کارد .  بيشتر مردم در اين زمينه وجود ندارد

به استخوان رسيده است و افزايش قيمت نان، 
از ھم اکنون نارضايتی شديدی را درميان 

شک  ھای مردم درپی داشته  که بی توده
اعتراضات گسترده کارگران و عموم 
زحمتکشان و تھيدستان را نيز درپی خواھد 

 .داشت
ھا کارگر و زحمتکش مدام  که ميليون درحالی

تر ساخته و در مصرف  سفره خود را کوچک
جويی  حتا نان خالی ھم بايد امساک و صرفه

کنند، ماھانه ميلياردھا دuر از جيب ھمين 
کارگران و مردم زحمتکش ايران، در 

ھا،  سوريه و لبنان و يمن خرج خودخواھی
ھای  ھا و سياست ھا، ماجراجويی طلبی برتری

شود و يا به  اس+ميستی ارتجاع حاکم می پان
چاه ويل سپاه و نيروھای قدس و بسيج و 

ھای مذھبی و مشتی  نھادھا و دستگاه
 .شود دار و آخوند فاسد سرازير می سرمايه

نزديک به چھار دھه حاکميت رژيم دزد و 
فاسد جمھوری اس+می ھمين روند ادامه 

جمھوری اس+می جز فقر، .  داشته است
بدبختی، بيکاری، گرسنگی و ناامنی و 

ھا کارگر و  کاھش سطح زندگی ميليون
استثمار .  زحمتکش ثمر ديگری نداشته است

حقوقی کارگزان به حد نھايی خود  و بی
اکثريت قريب به اتفاق کارگران . رسيده است

و زحمتکشان به زندگی در زير خط فقر 
ھا به معنای واقعی  رانده شده و روزگار آن

. گی و تباھی سوق داده شده است کلمه به تيره

 افزايش قيمت نان را 
 مردم تحمل نخواھند کرد

ثمرۀ حاکميت ننگين رژيم جمھوری اس+می 
بر کسی پوشيده نمانده و به تجربه ثابت شده 
است که تا اين رژيم بر سر کار باشد، ھمين 

گونه  وضع ادامه خواھد داشت و نه فقط ھيچ
ھای مردم ايجاد  بھبودی در وضعيت توده

نخواھد شد، بلکه اوضاع از اين ھم که ھست 
راه نجات مردم .  تر خواھد شد وخيم

زحمتکش ايران درگرو سرنگونی انق+بی 
رژيم جمھوری اس+می،به زيرکشيدن تمام 
نظم موجود و برقراری فوری حکومت 

تنھا با .  شورايی کارگران و زحمتکشان است
ست که  استقرار يک حکومت شورايی

چرا که . توان به آسايش و رفاه دست يافت می
حکومت شورايی به فوريت يک رشته 
اقدامات اقتصادی، سياسی و اجتماعی را به 
نفع کارگران و زحمتکشان به مرحله اجرا 

گذارد و بر فقر، بيکاری، گرسنگی و  می
تمام مصائبی که  سرمايه داری آفريننده آن 
است و جمھوری اس+می ابعاد آن را 

العاده گسترش داده است نقطه پايان  فوق
ايجاد کار برای تمام بيکاران و .  گذارد می

جويندگان کار، بھداشت و درمان رايگان، 
اجتماعی کامل کارگران شامل بيمه  بيمه

عضو، جراحت،  بيکاری، سوانح، نقص
کھولت، فرسودگی، از کار افتادگی، امراض 
ناشی از حرفه و کار، تامين مسکن ارزان، 

ھا و پرداخت سوبسيد دولتی به  تعديل اجاره
عنوان کمک ھزينه مسکن، افزايش دستمزد 

ھا و تامين رفاه و  پايه متناسب با سطح ھزينه
آسايش تمام کارگران و زحمتکشان، تنھا 

با سرنگونی .  بخشی از اين اقدامات است
رژيم سرمايه داری جمھوری اس+می، 
استقرار دولت شورايی و انجام يک رشته 

ھای  اقدامات راديکال و انق+بی به نفع توده
زحمتکش، نه فقط ھيچ کارگر و زحمتکشی 
غم نان ومسکن نخواھد داشت و نه فقط 
شعار کار، نان و آزادی محقق خواھدشد، 
بلکه  شرايط جامعه برای گذار به سوسياليسم 
و رھايی کامل کار از انقياد سرمايه نيز 

 .شود تسھيل می
 

روز دانشجويی ديگر، بدون 
 حضور دانشجويان مبارز
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 زلزله و نقش دولت در افزايش ويرانی و کشتار
ھنگام وقوع ھرگونه حوادث و .  شده اند

ب+يايی نظير توفان، سيل و زلزله، به طور 
معمول بيمارستان ھا و کادر پزشکی آن، 
جزو اولين ملجاء و پناھگاه آسيب ديدگان 

از اين .  اينگونه حوادث غير مترقبه است
رو، بدون ھيچ اما و اگری،  بيمارستان ھا 
از نظر ساز و کار ساختمانی، می بايست 
نسبت به تمامی ساختمان ھای مسکونی و 
حتا نسبت به ساختمان ھای دولتی از 

 .  استحکام و مقاومت باuيی برخوردار باشند
وقتی، تنھا بيمارستان شھرستان سرپل ذھاب 
و بيمارستان ديگری در اس+م آباد غرب با 

 ريشتری ويران و بر سر ٧/  ٣زلزله 
بيماران آن آوار می شود، اينجاست که بايد 

در .  گفت، خانه از پای بست ويران است
چنين وضعيتی، ديگر نمی توان صرفا از 
سھل انگاری و يا بی توجھی دولت و ديگر 
مسئوuن حکومتی نسبت به جان و ھستی 
توده ھای مردم ايران صحبت کرد، بلکه به 
صراحت بايد گفت، جمھوری اس+می با جان 
مردم بازی کرده و عم+ مرتکب قتل و 

 . جنايت شده است
سھل انگاری در استحکام ساختمان ھای 
مسکونی از جمله مسکن مھر، تنھا جرمی 
. نيست که متوجه جمھوری اس+می است

عدم امداد رسانی و آواربرداری به موقع، 
دومين اتھامی است که متوجه دولت 

ھمه گزارش ھا .  جمھوری اس+می است
حاکی از آن است که دست کم تا ظھر روز 
بعد ھيچگونه اقدام موثری برای نجات 
کسانی که زير آوار مانده بودند، صورت 

که خود علت ديگری برای .  نگرفته بود
علت اينکه .  افزايش تعداد کشته ھا بوده است

از ھمان ساعات اوليه وقوع زمين لرزه، 
انگشت اشاره به نشانه جرم و جنايت به 
سمت دولت و ھيئت حاکمه ايران کشيده شد، 
ناشی از ھمين سھل انگاری و بی توجھی 

دست به .  دولت در امر امداد رسانی بود
دست شدن سريع فيلم ھای آسيب ديدگان 
زلزله در شبکه ھای اجتماعی که عموما بی 
توجھی مسئوuن حکومتی نسبت به جان و 
زندگی مردم را به تصوير می کشيد، ھمه 
گويای اين حقيقت بود که توده ھای ميليونی 
مردم ايران به درستی، مسئوليت آوار شدن 
ده ھا ھزار واحد مسکونی و برجای ماندن 
ھزاران مصدوم و صدھا تن کشته در زمين 
لرزه اخير را مستقيما متوجه جمھوری 

 . اس+می می دانند
بيھوده نبود که مسئوuن خبر رسانی 
حکومتی مردم را از گوش دادن به خبرھای 
غير دولتی بر حذر می کردند و مدام به 
مردم توصيه می کردند تا خبرھای زلزله را 
فقط از صدا و سيما و خبرگزاری ھای 

غافل از اينکه دوران .  حکومتی دنبال کنند
تک صدايی رسانه ھای حکومتی ديگر به 
پايان رسيده است و اکنون ھر کسی با داشتن 
يک تلفن ھمراه می تواند اخبار و تصاوير 
حوادث روزمره را به سراسر ايران و جھان 

ع+وه بر اط+ع رسانی سريع و .  ارسال کند
به موقع، نکته ديگری که بايد به آن توجه 
کرد اين است که جھان کنونی از نظر 
پيشرفت ھای علمی و تکنيکی به ھيچوجه 

اکنون، .  قابل مقايسه با قرون گذشته نيست
بشريت در شرايط جھالت بار قرون گذشته 
زندگی نمی کند، تا تحت تبليغات خرافه ھای 
مذھبی و نظريه پردازی ھای مبلغان مزدور 
حکومتی، وقوع ھر گونه ب+يای طبيعی را 
به امری محتوم و تلفات گسترده انسانی ناشی 
از توفان و سيل و زلزله را صرفا به قوای 

با پيشرفت ھای .  ماوراء طبيعه حواله دھند
علمی و انکشافی که بشريت ھم اينک از 
مسير گسل ھا و مناطق زلزله خيز حاصل 
کرده است، بيان اينکه در مقابل حوادث 
طبيعی کاری نمی توان کرد و ھمچنان بايد 
دست روی دست گذاشت و تسليم محض 
خشم طبيعت بود، تصوری مطلقا باطل، 

چنين نگرشی به .  ابلھانه و جھالت بار است
پديده زلزله و تلفات آن، که تماما ريشه در 
خرافات مذھبی دارد، در دنيای کنونی 
. تصوری غير علمی و افسانه وار است

نگرشی که نظام ھايی از نوع جمھوری 
اس+می برای توجيه بی توجھی خود نسبت 
به اين ھمه ويرانی و آمار باuی کشته شدگان 

 . زلزله، ھمواره بدان متوسل می شوند
درست است که بشريت امروز، ھنوز به آن 
مرحله از پيشرفت و دانش نرسيده است تا 
لحظه وقوع زمين لرزه را به طور دقيق پيش 

اما، .  بينی و يا مانع از وقوع آن گردد
بشريت و جھان کنونی به آن درجه از 
آگاھی، دانش، شناخت و توانايی ھای علمی 
رسيده است، که مسير گسل ھا و مناطق 
زلزله خيز از نگاه دولت ھا و مسئوuن 

در چنين وضعيتی و .  حکومتی پوشيده نماند
با روشن شدن مناطق زلزله خيز برای رژيم 
جمھوری اس+می و اينکه ھر لحظه ممکن 
است با فعال شدن گسل ھا زمين لرزه ای 
رخ دھد، ديگر ھيچ توجيھی برای خرافات 
مذھبی طبقه حاکم و مسئوuن دولتی باقی 
نمی ماند، تا خود را به جھالت بزنند و با 
کتمان مسئوليت خطير خود، چه پيش از 
وقوع زلزله و چه بعد از حادث شدن آن، با 
تکيه بر خرافات مذھبی، بر اuم مردم 
گرفتار شده در زير آوار زلزله، زخم ھای 

 .ديگری بيافزايند
اينکه در مقابل زلزله و پيامدھای بعدی آن 
کاری نمی توان کرد، مربوط به روزگاران 

ھم اينک، در بسياری از .  سپری شده است
کشورھای زلزله خيز جھان، با توجه به 
شناسايی مسير گسل ھا و آشکار شدن 
مناطقی که با خطر وقوع زمين لرزه مواجه 
ھستند، اقدامات بسيار موثری در امر کاھش 
تلفات جانی و ويرانی حاصل از وقوع زلزله 

کشور ژاپن نمونه حی .  صورت گرفته است
و حاضری است که در مقابل چشم جھانيان 

در اين کشور با صرف ھزينه .  قرار دارد
ھای باu، اختصاص بودجه ھای ک+ن در 
امر استحکام ساختمان ھای مسکونی و 
اداری و نيز رعايت دقيق استانداردھای 
مقابله با قدرت تخريبی زمين لرزه ھای 

 درجه ريشتری، توانسته اند ويرانی ٧باuی 
ساختمان ھا را به حداقل ممکن و تلفات 
. انسانی را به کمتر از انگشتان دست برسانند

 ريشتری منطقه ٧برای مثال، در زمين لرزه 
 رخ داد، ١٣٨٧ايواته ژاپن که در خرداد 

 نفر کشته ٢طبق گزارش ھای موجود، فقط 
ويرانی ساختمان ھا .  و شماری زخمی شدند

 .نيز بسيار اندک بوده است
در جمھوری اس+می اما، ھمه چيز وارونه 
. است و ھيچ چيزی در جايگاه خودش نيست

در اينجا، به رغم آگاھی و شناخت کامل 
مسئوuن حکومتی و دولتی از مسير تمامی 
گسل ھای موجود و ھمچنين با آگاھی از 
مناطقی که با خطر احتمالی وقوع زمين 
لرزه ھمراه ھستند، تاکنون کمترين اقدام 
موثری برای استحکام بخشيدن به سازه ھای 
شھری و سرمايه گذاری ھای ک+ن برای 
کاھش تلفات انسانی و آوارشدن ساختمان 

نه تنھا .  ھای مسکونی صورت نگرفته است
ھيچ اقدام موثر و کارآمدی در باuبردن 
ميزان مقاومت و استحکام ساختمان ھای 
مسکونی صورت نمی گيرد، بلکه بعد از 
وقوع ھر زلزله نيز، تاخير در امر 
آواربرداری، بی توجھی نسبت به امداد 
رسانی و سھل انگاری در تامين اسکان به 
موقع آسيب ديدگان، عم+ آمار تعداد تلفات 

براستی چرا .  انسانی باز ھم افزوده می شود
 در جمھوری اس+می چنين است؟ 

برای پاسخ به اين پرسش، نيازی نيست تا با 
توسل به روش ھای آکادميک و يا تحليل 
سياسی معينی به چرايی اين بی توجھی 
مسئوuن جمھوری اس+می نسبت به چنين 

برای ھمه آنھايی که .  امر خطيری پی برد
طی نزديک به چھار دھه گذشته با سياست 
ھا و عملکرد جمھوری اس+می ايران 
کمترين برخورد و آشنايی را داشته باشند، 
تاکنون بايد اين موضوع روشن شده باشد، 
که جمھوری اس+می تا چه اندازه نسبت به 
زندگی و جان توده ھای مردم ايران بی 

نه تنھا بی تفاوت، بلکه اساسا .  تفاوت است
برای زندگی و جان مردم ايران، کمترين 

 .ارزشی قائل نيست
برای رسيدن به چنين دريافتی، uزم نيست تا 



 ٩ ٧۵۴ شماره  ٩۶نيمه اول آذر     ٩
٨از صفحه   

 زلزله و نقش دولت در افزايش ويرانی و کشتار

به سال ھای نسبتا دور و يا به کشتارھای 
عمومی و سرکوبگری ھای وحشيانه 

توده .  جمھوری اس+می ايران استناد کرد
ھای زحمتکش جامعه و بويژه نسل جوان 
ايران، دست کم در ھمين ده سال گذشته به 
روشنی دريافته اند، که ھيئت حاکمه ايران به 
جای توجه و پاسخگويی به انبوه مشک+ت 
مردم ايران، چه سرمايه ھای ک+نی را در 
لبنان، سوريه، عراق و اخيرا در يمن ھزينه 

چنين سرمايه ھای ک+نی، به .  کرده است
جای اينکه صرف استحکام شھرسازی در 
مناطق زلزله خيز شود، به جای اينکه برای 
بھبود شرايط زندگی، فراھم ساختن امکانات 
بھداشتی، آموزشی، درمانی، رفاھی و بطور 
اخص جھت تامين معاش کارگران و 
زحمتکشان ايران ھزينه شود، با دست و دل 
بازی زايدالوصفی برای توسعه طلبی و 
گسترش ارتجاع اس+می در منطقه ھزينه می 

 . گردد
تجربه زلزله بم، زلزله ورزقان در 
آذربايجان و ملموس تر از ھمه، نحوه 
برخورد مسئوuن جمھوری اس+می در امر 
امداد رسانی و تامين نيازھای اوليه و فوری 
آسيب ديدگان زلزله اخير به روشنی نشان 
داده است، که جمھوری اس+می تا چه اندازه 
نسبت به جان و ھستی مردم ايران بيگانه 

بی توجھی و تاخير دولت در امر آوار .  است
برداری ساختمان ھای ويران شده بر سر 
مردم، آنچنان محسوس و مشھود بود که در 
بسياری از مناطق روستايی تا سه روز بعد 
از زلزله نيز، ھيچ اقدامی برای آواربرداری 

فيلم .  و امداد رسانی uزم صورت نگرفت
ھای منتشر شده در شبکه ھای اجتماعی، 
ديدن اشک ھا و شنيدن فغان زنان و مردانی 
که از سوز سرما، بی سرپناھی و عدم تامين 
آب، غذا، دارو، درمان و پوشاک ضجه می 
کشيدند، خود به تنھايی بيانگر بی توجھی 
جمھوری اس+می نسبت به جان و ھستی 

 . توده ھای مردم ايران است
جمھوری اس+می، به ھمان اندازه که نسبت 
به توده ھای مردم ايران بی رحم، ستمگر و 
تنگ نظر است، در عوض نسبت به گروه 

گرايان  لبنان،  ھای تروريستی و اس+م
عراق، سوريه، يمن و حتا کشورھای 
دوردست آفريقايی بسيار سخاوتمند و دست و 

جمھوری اس+می پولی و .  دل باز است
ثروتی را که از نفت، معادن و ديگر منابع 
توليدی و صنعتی کشور به دست می آورد، 
بجای اينکه آنرا در خدمت رفاه مردم بگيرد، 
ترجيح می دھد اين پول و سرمايه را در 
بيرون از مرزھای ايران برای اھداف توسعه 

ھيئت حاکمه ايران، .  طلبانه اش ھزينه کند
ميلياردھا دuر پولی را که حاصل ت+ش 

کارگران و زحمتکشان جامعه ماست، از 
توده ھای مردم ايران دريغ می کند، به آنان 
ظلم می کند، کارگران و زحمتکشان را در 
فقر و ف+کت نگه می دارد، از نان شب آنان 
می دزدد، در عوض با گشاده دستی فراوان 
گروه ھای اس+می، ارتجاعی و تروريستی 

 . منطقه را پروار می کند
ھ+ل احمر جمھوری اس+می به عنوان نھاد 
و سازمانی که می بايد زودتر از ھر ارگانی 
در خدمت آسيب ديدگان زلزله باشد، اساسا 

ھ+ل .  در ساعات اوليه وجود خارجی نداشت
احمر، که در تھيه امکانات، خدمات رسانی 
و سرويس دھی به کاروان ھای اربعين 
عراق، آنھمه دست و دل باز بود، نوبت به 
آسيب ديدگان زلزله که رسيد، ديگر آھی در 

دردناک تر .  بساط نداشت تا با ناله سودا کند
اينکه، درست در ھمان زمانی که مردم 
زلزله زده، بی خانمان وآسيب ديده مناطق 
غربی کشور از تشنگی و گرسنگی، از بی 
سرپناھی و کمبود خدمات درمانی فغان شان 
از ھر سو بلند شده بود، کاروان ھای کمک 
رسانی ھ+ل احمر جمھوری اس+می، به 

سوريه در حرکت "  ابوکمال"سمت شھر 
شھری که در ھمان روزھای وقوع .  بودند

زلزله، توسط نيروھای بسيجی و تحت امر 
قاسم سليمانی، از داعش پس گرفته شده بود 
و برای کارکرد تبليغاتی جمھوری اس+می، 
کمک رسانی به آنان از ارجحيت بيشتری 
نسبت به مردم آسيب ديده سرپل ذھاب 

 .برخوردار بود
اما، در کنار اخبار نمايشی و تصاويری اين 
چنين  آزار دھنده و تھوع آور که مسئوuن 
جمھوری اس+می نسبت به آسيب ديدگان 
زلزله از خود به نمايش گذاشتند، زلزله 
. کرمانشاه تصوير ديگری ھم داشت

تصويری شکوھمند از ھمدلی و ھمدردی 
مردم سراسر کشور با آسيب ديدگان اين 

وقتی تصاوير و فيلم ھای .  واقعه دردناک
مملو از رنج و درد آسيب ديدگان و بی 
پناھان زلزله زده، در شبکه ھای اجتماعی 
دست به دست شد، فيلم ھايی که زنان و 
مردان خشمگين، از بی توجھی و بی عملی 
دولت و ديگر مسئوuن حکومتی ناله می 
کردند و با صدای بغض کرده از مردم 
درخواست کمک داشتند، به يک باره موجی 
از کمک رسانی ھای مردمی به سمت 
. مناظق زلزله زده به جوش و خروش آمد

تشکل ھای کارگری در حد بضاعت خود 
وارد ميدان شدند، گروه ھای اجتماعی به 
جمع آوری کمک ھای مالی پرداختند، کميته 
ھای مردمی جھت کمک رسانی به زلزله 

 . زدگان شکل گرفت
نمايش چنين تصويری شکوھمند از 

ھمبستگی و ھمدردی که بازتاب دھنده بی 
اعتمادی کامل مردم نسبت به جمھوری 
اس+می است، طبيعتا برای حاکميتی که 
کمترين ارزشی برای جان و ھستی توده 
ھای مردم قائل نيست، نمی توانست خوشايند 

از اين رو، مسئوuن قضايی و .  باشد
دادستانی جمھوری اس+می با تھديد و ارعاب 

آنان برای مقابله با ھمياری . وارد ميدان شدند
و ھمبستگی مردم، اع+م کردند که ھرگونه 
کمک رسانی بايد از طريق ھ+ل احمر، ستاد 
. بحران کرمانشاه و کميته امداد صورت گيرد

بيان چنين امری به معنی سد کردن راه 
کمک رسانی مردمی به آسيب ديدگان زلزله 

چرا که توده ھای مردم ايران طی سال .  بود
ھای گذشته به عينه شاھد اخت+س، دزدی و 
فساد بيش از حد تمام نھادھای جمھوری 
اس+می بوده اند و طبيعتا نمی توانستند به 
ارگان ھای حکمتی و نھادھای دولتی اعتماد 

 . کنند
ھم اينک بر کسی پوشيده نيست که ايران 
کشوری زلزله خيز است و بسياری از 
. شھرھای کشور بر روی گسل ھا بنا شده اند

زلزله کرمانشاه، يک بار ديگر ماھيت ضد 
مردمی، بی مسئوليتی و بی عملی دولت 
جمھوری اس+می را نسبت به سرنوشت توده 

توده ھای .  ھای مردم ايران به نمايش گذاشت
زحمتکش ايران طی سال ھای اخير، دست 
. کم سه زلزله بزرگ را تجربه کرده اند

، زلزله ١٣٨٢زمين لرزه بم در ديماه 
 و ١٣٩١ورزقان آذربايجان در مرداد ماه 

ھيئت حاکمه .  اکنون نيز زمين لرزه کرمانشاه
ايران به رغم اط+ع کامل از موقعيت مناطق 
زلزله خير ايران، ھمچنان با بی توجھی 
نسبت به جان توده ھای مردم ايران، نظاره 
گر است تا زمين لرزه بعدی چه وقت و در 
کدام منطقه رخ دھد و باز ھم مردمان 

لذا، با .  بيشتری به کام مرگ کشيده شوند
توجه به مجموعه سياست ھای ارتجاعی 
جمھوری اس+می، انتظار اينکه اين نظام 
گامی موثر جھت کاھش تلفات انسانی و 
ويرانی حاصل از زمين لرزه بردارد، يک 

تجربه تاکنونی نشان . توھم خيالپردازانه است
داده است تا زمانی که جمھوری اس+می 
پابرجاست، در برای مردم ايران ھمواره بر 

 .  ھمين پاشنه خواھد چرخيد
برای برون رفت از وضعيت موجود و انجام 
اقدامات راديکل و موثر برای مقابله با ھمه 
ب+يا و مصيبت ھايی که طی اين سال ھا بر 
سر توده ھای مردم ايران آوار شده است، 
قبل از ھر چيز، بايد جمھوری اس+می را 

براندازی جمھوری اس+می و .  ساقط کرد
استقرار حکومت شورايی کارگران و 
زحمتکشان، يگانه راه انق+بی برای برون 

 . رفت از وضعيت موجود است
  
 
 
 
 



 ٧۵۴ شماره  ٩۶نيمه اول آذر     ١٠

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

١٠ 

آمار پزشکی قانونی فقط مستند .  شده دولتی است
به تعداد کشته ھايی است که برايشان جواز دفن 

در حالی که تعداد زيادی از .  صادر شده است
کشته شدگان اين حادثه، در مناطق روستايی بوده 
اند که تا ظھر روز بعد توسط اھالی منطقه بدون 

نمونه بارز آن، .  جواز دفن خاکسپاری شده اند
 کيلومتری شھرستان ١٢روستای کوئيک در 

سرپل ذھاب است، که تا کنون آمارھای متفاوتی 
. از تعداد کشته شدگان آن منتشر شده است

 نفر در اين ٨٨خبرگزاری تسنيم از کشته شدن 
روستا خبر داده است، در حالی که خبرنگار 
خبرگزاری ايران، تعداد کشته کشته ھا را بين 

  ٨درصفحه 

ھای  نامUه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به ش¾م¾اره حس¾اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ¾م¾راه 

ھ¾¾ای  ک¾¾د م¾¾ورد ن¾¾ظ¾¾ر ب¾¾ه ي¾¾ک¾¾ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اط+ع  ع+قمندان 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 بهھشتساعت چھارشنبه ھا    

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

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و شش 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 اط+ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط+ع ؛  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  

کشته ھايی .   نفر اع+م کرده است١٢٠ تا ١٠٢
که طبق نظر خبرنگار خبرگزاری ايران، ھيچ 
نشانه ای از اينکه اسامی آنان در آمار کشته 
شدگان پزشکی قانونی ثبت شده باشد، موجود 

 . نيست
آنچه فاجعه زلزله استان کرمانشاه را 
دردناک تر می کند، ويران شدن کامل تنھا 
. بيمارستان شھرستان سرپل ذھاب است

بيمارستانی که ھمه بيماران و کادر پزشکی 
آن در زير آوار کشته و يا به سختی مصدوم 

 زلزله و 
 نقش دولت در افزايش ويرانی و کشتار


