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کار -نان -آزادی
حکومت شورائی

١

کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

سال چھلم –  ١٣فروردين ٩٧

سال جديد و اعتاليی نوين
نشانهھای عميقتر شدن بحران سياسی جامعه
ايران از حوادث نخستين روزھای بھار سال جديد
پيداست .ھنوز چند روزی از سال جديد نگذشته
که کارگران مبارز و قھرمان مجتمع نيشکر ھفته
تپه برای تحقق مطالبات خود به راھپيمايی و
تظاھرات روی آوردهاند .سرمايهداران برای
مقابله با اعتراضات ،به تھديد تعطيل کارخانه
متوسل شدهاند ،کارگران را به دادگاه فراخواندند
وبازداشت کردند ،اما مبارزه ادامه دارد .مردم
عرب خوزستان بهويژه در اھواز ،ماھشھر،
آبادان و خرمشھر در اعتراض به سياست
شونيستی طبقه حاکم ،چندين روز تجمع و
تظاھرات برپا کردند .پليس به سرکوب و
بازداشت معترضين روی آورد ،اما اين
وحشيگری نتوانسته مانعی بر ادامه مبارزه باشد.
طبقه سرمايهدار حاکم و نمايندگان و سخنگويان
آن ھرگونه چشماندازی را برای نجات از بحران
موجود از دست داده ونگران فراروييدن
مبارزات کنونی به انقالب اند .از ھمين روست
کهموج فرار سرمايهھا آغازشده است .بر طبق
اعتراف مقامات دولتی از اواخر سال گذشته
تاکنون الاقل  ٣٠ميليارد دالر ارز از کشور
خارجشده است .ساعتبهساعت بھای ارزھای
بينالمللی افزايش و ارزش ﷼ در حال کاھش
يافتن است .مستثنا از اينکه نقش کابينه روحانی
در اين افزايش نرخ ارز برای جبران
ورشکستگی مالی رژيم در چه حد است ،بخش
بزرگی از اين افزايش نرخ ارز بهويژه مرتبط با
تبديل يک تريليون و  ٤٥٠ھزار ميليارد تومان
نقدينگی در دست سرمايهداران و مقامات دولتی
به ارزھای بينالمللی برای خروج از کشور
است .در ھمين حال بخشی از سپردهھای
سرمايهداران و ثروتمندان از بانکھا و ديگر
مراکز مالی بيرون کشيده میشود و از ترس
بیثباتی اوضاع سياسی و کاھش ارزش ﷼،
تبديل به ارزھای معتبر و طال و خريد خانه و
زمين ،در دست دارندگان آن در داخل گنج
میشوند که اين نيز بهنوبه خود بحران را
عميقتر و بھای ارزھا  ،طال و اجارهھا را
درصفحه ٢

اقتصاد ايران در
سالی که گذشت

شماره ٧۶٧

جنبش کارگری در سال  ،٩۶ويژگیھا و ارزيابی
جنبش کارگری در سال  ٩۶وارد مراحل اعتال
يافتهتری شد .ھمراه با رشد و گسترش اعتصابات
و اعتراضات کارگری ،طبقه حاکم نيز با
وحشیگری بيشتری به اعمال قھر و سرکوب
عليه کارگران پرداخت .احضار و بازداشت،
محاکمه ،زندان و اخراج کارگران پيشرو و
فعاالن اعتصاب که چندين سال است به شيوه
مرسوم طبقه سرمايهدار حاکم و دولت اين طبقه
تبديل شده ،در سال  ٩۶نيز ادامه يافت و تشديد
گرديد .صدھا کارگر به جرم سازماندھی
اعتصاب و اعتراض و يا شرکت در آن و
بهخاطر مبارزه برای احقاق حقوق خويش مورد
پيگرد و تعقيب دستگاه قضايی و امنيتی قرا
رگرفتند.
اين اقدامات سرکوبگرانهی عريان که از ھمان
نخستين روزھای فروردين با بازداشت  ۶کارگر
درصفحه ٣

سال  ،٩۶سال خشم و اعتراض
در نخستين روزھای بھار  ١٣٩٧قرار داريم .بھاری که با نگاھی به رويدادھای سال پيشين ،نويدبخش
اميد است.
سال پيش با "انتخابات" رياست جمھوری در پايان ارديبھشت ماه آغاز گشت .چشماندازی با آگاھی از
ماھيت روحانی ،و تجربهی عملکرد  ۴سالهی وی .با وجود اين ،بايد اذعان داشت که گذشته از تقلبھا و
رأیسازیھای مرسوم رژيم در به اصطالح انتخاباتش ،تعداد رأیدھندگان بار ديگر نشان از تداوم نفوذ
تاکتيکھای جناح موسوم به اصالحطلب در ميان اقشار و گروهھايی از جامعه داشت .جامعهای که با
تمامی تضادھا و بحرانھای حاکم بر آن ،ھنوز دچار بیتفاوتی سياسی بود و عرصه سياسی را به
"قانونگرايان" واگذاشته بود.
درصفحه ۵

سياست خارجی جمھوری اسالمی ،تنش ھا و پيامدھای آن
سال  ٩۶برای ھيات حاکمه ايران ،سالی دشوار ھمراه با گسترش بحران ،تضاد و ناآرامی در جميع
جھات بود .ناآرامی و تنش ھای موجود ،نه فقط در عرصه داخلی که در عرصه سياست خارجی نيز با
حدت و شدت بيشتری نسبت به گذشته بازتاب يافتند .پس از توافق ھسته ای موسوم به "برجام" که در
ژوئيه ) ٢٠١۵تابستان  (٩۴ميان ايران و کشورھای  ۵ +١صورت گرفت ،برای آمريکا و ديگر
کشورھای طرف نزاع با جمھوری اسالمی اين انتظار بوجود آمد تا شاھد تغيير رفتار در سياست خارجی
ھيات حاکمه ايران باشند .جمھوری اسالمی اما ،نه تنھا به اين انتظار آنان وقعی نگذاشت ،بلکه با گذشت
درصفحه ٧

خالصه ای ازاطالعيه ھای سازمان

درصفحه ١٠

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ٩
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از صفحه ١

سال جديد و اعتاليی نوين
افزايش میدھد .بر طبق گفته رئيس کميسيون
اقتصادی مجلس ارتجاع ٢٠ ،ميليارد دالر ارز
نيز خارج از شبکه بانکی نگھداری میشود.
پيامد فوری اين افزايش نرخ ارز و کاھش
ارزش ﷼ بر شرايط زندگی کارگران و
زحمتکشان بر کسی پوشيده نيست .افزايش بھای
کاالھای موردنياز روزمره تودهھای زحمتکش،
افزايش اجارهھا ،افزايش نرخ تورم از ھماکنون
شرايط زندگی را بر عموم تودهھای مردم
دشوارتر ساخته است .بر طبق گزارش بانک
مرکزی ،متوسط قيمت ھر متر خانه در تھران
به حدود پنج ميليون و  ٢۴٠ھزار تومان رسيده
است .که در مقايسه با دیماه سال قبل ١۶.٧
درصد افزايش نشان میدھد.
بنابراين ،آشکار است که در سال جديد نرخ تورم
شديداً افزايش خواھد يافت ،سطح زندگی
کارگران و زحمتکشان تنزل بيشتری خواھد يافت
و فقر ابعاد گستردهتری به خود خواھد گرفت.
اما ھمين فاکت فرار سرمايهھا و جھش بھای
ارزھای بينالمللی نيز به تنھائی کافی است که
نشان دھد در سال جاری رکود نيز عميقتر
خواھد شد ،نهتنھا اشتغال جديدی برای نيرويی که
جديداً وارد بازار کار میشود ،وجود نخواھد
داشت ،بلکه گروه ديگری از کارگران شاغل به
صفوف بيکاران میپيوندند.
سياستھای اقتصادی تا کنونی جمھوری اسالمی
ھمگی به شکست انجاميده و رژيم در سال جاری
نيز ھيچ راهحلی حتی برای تعديل بحران ندارد.
عميقتر شدن بحران اقتصادی ،عواقب اجتماعی
بازھم وخيمتری برای تودهھای مردم در پی
خواھد داشت و بحرانھای اجتماعی متعددی را
که اين رژيم در طول حيات خود به بار آورده
است ،تشديد خواھد کرد .بنابراين طبيعی است که
با عميقتر شدن بحران رکود -تورمی و اثرات
ويرانگر آن بر زندگی تودهھای مردم ايران،
تضاد طبقه کارگر و عموم زحمتکشان بانظم
موجود تشديد شود و مبارزات طبقه کارگر ،
بازنشستگان ،معلمان و تودهھای بيکار ،تھيدست
و فقير گسترش يابد و اعتالی نوينی يابد.
رژيم البته ھمانگونه که تجربه تاکنون نشان داده
است ،در سال جديد نيز تالش خواھد کرد با
تشديد سرکوب و اختناق به مقابله با موج
اعتراضات و مبارزات برخيزد .اما در شرايطی
که تودهھای زحمتکش در وخيمترين شرايط مادی
و معيشتی به سر میبرند ،ھيچ چشماندازی به
بھبود اوضاع در چھارچوب نظم موجود ندارند،
کارد به استخوان رسيده و توده مردم ،ديگر ھيچ
ترس و ھراسی از سرکوب ندارند ،موجب
تعرض گستردهتر و راديکالتر شدن جنبش
خواھد شد .تداوم مبارزات کارگران و
زحمتکشان پس از سرکوب جنبش دیماه،
آشکارا اين واقعيت را نشان داده است.
جمھوری اسالمی بنا به خصلت مذھبی و سرشت
ارتجاعی طبقاتی خود ،بهعنوان يک رژيم
استبدادی پاسدار نظم سرمايهداری ،جز لگدمال
کردن ابتدايیترين حقوق و آزادیھای مردم
ايران وظيفه ديگری نداشته و نخواھد داشت.
اقشاری از مردم ايران بهويژه قشر

خردهبورژوازی مدرن که عمدتا ً خواستش محدود
به آزادیھای فردی و سياسی است ،تا ھمين
اواخر سال گذشته ھنوز اميدش به تحقق اين
مطالبات از طريق وعدهھای گروهھای ارتجاعی
اصالحطلبان دولتی بود .اين اقشار ،بهويژه در
جريان خيمهشببازیھای انتخاباتی رژيم نيروی
فعال فراخواندن مردم به حمايت از جمھوری
اسالمی ،زيرپوشش اصالحات بودند و با شکل
دادن به يک توازن سياسی به نفع رژيم ،يکی از
موانع سرنگونی رژيم محسوب میشدند .اما
سرانجام اميد آنھا نيز به ياس تبديل شد .برای
آنھا نيز روشن شد که حتی تحقق مطالبات آنھا
در جمھوری اسالمی ممکن نيست و الاقل
اقشاری از آنھا از رژيم روی برتافتند .اين خود
باعث برھم خوردن توازن قوا به زيان رژيم شده
و از اين بابت نيز جبھه انقالب در سال جاری
تقويت خواھد شد .رشد و اعتالی مبارزات
کارگران و زحمتکشان در سال جاری محرک
ديگری برای رشد و اعتالی مبارزات زنان و
دانشجويان خواھد شد .بنابراين طيف بسيار
وسيعتری از تودهھای مردم به مقابله و مبارزه با
جمھوری اسالمی روی خواھند آورد.
با تشديد تضاد تودهھای وسيع مردم ايران با رژيم
ستمگر جمھوری اسالمی ،عميقتر شدن
بحرانھای متعدد رژيم و اعتالی مبارزات علنی
و مستقيم که سرنگونی رژيم را ھدف قرار داده
است ،تضادھای درونی طبقه حاکم بهويژه از
دیماه سال گذشته به شکل کمسابقهای تشديد شده
است .جناحھای ھيئت حاکمه ھر يک سياستھای
جناح ديگری را باعث نارضايتی گسترده تودهای
و شکلگيری بحران سياسی معرفی میکنند .از
آنجائی که رژيم ھيچ سياست و برنامهای برای
مقابله با اين بحرانھا ندارد ،با اعتالی بيشتر
مبارزات در سال جاری ،تضادھای ھيئت حاکمه
ای که نمايندگی فراکسيونھای مختلف
بورژوازی را بر عھده دارد ،بازھم تشديد
خواھد شد و شکاف در درون طبقه حاکم عميقتر
خواھد شد .اين عميقتر شدن شکاف ،قدرت رژيم
را تحليل میبرد و امکانات آن را برای مقابله با
تودهھا کاھش خواھد داد.
جمھوری اسالمی فقط در عرصه داخلی نيست
که با بحرانھا و معضالت الينحل مواجه است.
در عرصه خارجی نيز وضعيت رژيم در سال
جاری وخيمتر خواھد شد .سياستھای ترامپ در
قبال جمھوری اسالمی قطعا ً تنشھای منطقهای
جمھوری اسالمی را افزايش میدھد .بنابراين
ھزينهھای سنگينی را به مردم ايران تحميل

خواھد کرد .درعينحال ،تحريمھای اقتصادی
دولت آمريکا به ناگزير بر مناسبات اقتصادی
اتحاديه اروپا و برخی کشورھای منطقه با
جمھوری اسالمی تأثير خواھد گذاشت و
معضالت اقتصادی و مالی رژيم را تشديد خواھد
کرد .بنابراين در سال جاری ،رژيم از جھات
مختلف داخلی و خارجی در وضعيت وخيمی
قرار خواھد گرفت و درنتيجه ،تأثير خود را بر
رشد و اعتالی مبارزات کارگران و زحمتکشان
برای سرنگونی رژيم برجای خواھد گذاشت.
تمام داليل و شواھد اقتصادی و سياسی ،داخلی و
خارجی نشان میدھند که در سال کنونی شرايط
عينی بيش از ھميشه برای سرنگونی رژيم فراھم
میشود و بحران سياسی عميقتر خواھد شد  .در
ھمين حال ،ھمانگونه که مبارزات کارگران و
زحمتکشان و شعارھای آنھا ،بهويژه در دیماه
نشان داد ،به لحاظ ذھنی نيز آمادگی کارگران و
زحمتکشان به سرنگونی رژيم افزايش خواھد
يافت .تا ھمين لحظه نيز بخش وسيعی از
تودهھای مردم بهضرورت سرنگونی رژيم برای
تحقق مطالبات خود ،پی بردهاند .آنچه باقی است،
پيوستن عمومی تودهھای کارگر و زحمتکش به
اين مبارزه برای سرنگونی است .چرخش در
مبارزه طبقه کارگر در اين مورد تعيينکننده
است .بیترديد طبقه کارگر بيشترين مبارزات را
در ايران داشته و دارد .ترديدی نيست که
مبارزات گردانھايی از طبقه کارگر مضمونی
آشکارا انقالبی برای سرنگونی نظم موجود دارد
و ترديدی نيست که نيروی اصلی جنبش دیماه
را تودهھای کارگران و زحمتکش تشکيل
میدادند .اما اين ھنوز به اين معنا نيست که
کارگران ايران در کليت خود به نبرد برای
سرنگونی رژيم برخاستهاند .تا وقتیکه اين تحول
رخ ندھد ،اعتالی کنونی جنبش به انقالب منجر
نخواھد شد .چراکه در ايران بهجز طبقه کارگر
نه ھيچ طبقهای توان و قدرت مقابله با رژيم و
سرنگونی نظم موجود را دارد و نه رسالت به
فرجام رساندن انقالب و تحقق مطالبات تودهھای
مردم .اما نهفقط شرايط رویآوری اين طبقه به
مبارزهای علنی و مستقيم برای سرنگونی رژيم
فراھم است ،بلکه در صفوف طبقه کارگر يک
قشر پيشرو و آگاه شکلگرفته است که به منافع
خودآگاھی دارد و در شرايطی که طبقه کارگر
آمادگی برای نبرد قطعی را پيدا کند ،ھدايت و
رھبری اين مبارزه را در دست خواھد گرفت.
تحوالت سال جاری شرايط را بيشازپيش فراھم
میکند که اين امکان به واقعيت تبديل گردد.
اما آنچه قطعيت آن از ھماکنون روشن است،
سالی سرشار از مبارزات طبقاتی و اعتالی
بيشتر اين مبارزات در پيش است.

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک
اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت

 ١٣فروردين  ٩٧شماره ٧۶٧
از صفحه ١

جنبش کارگری در سال  ،٩۶ويژگیھا و ارزيابی
پااليشگاه نفت کرمانشاه آغاز شد تا آخرين
٩۶وبازداشت و بازجوئی
روزھای سال
مکررکارگران ھفت تپه و فعاالن سنديکای ان ھا
بیوقفه ادامه داشت .بازداشت  ١٠کارگر گروه
ملی فوالد ،احضار  ٢٠کارگر ھپکو ۴ ،کارگر
کارخانه سيمان مسجدسليمان )کارون( ،اخراج ٧
کارگر قند ياسوج ١١ ،کارگر مخابرات لرستان،
 ٢کارگر کنتورسازی ١۵ ،کارگر فوالد
خوزستان ١۴ ،کارگر خودروسازی مديران
خودرو و دهھا کارگر پيشرو ديگر در
رينگسازی ،پتروشيمی ،معدن ،مخابرات و
ساير کارخانهھا و موسسات توليدی و خدماتی،
تنھا نمونهھايی از اقدامات سرکوب گرانه طبقه
سرمايهدار حاکم عليه طبقه کارگر است .تنھا در
ھفتتپه بيش از  ٧٠کارگر احضار و بازداشت و
يا زندانی شدند و شمار زيادی از اعضای
سنديکای کارگران نيشکر ھفتتپه و ھيات مديره
آن ،بارھا بازداشت شده و مورد بازجويی و تھديد
قرار گرفتند .در برخی ديگر از شرکتھا و
کارخانهھا مانند شرکت برق منطقهای مازندران
و آجر آھکی پلدختر ،مديريت يا حراست ،کتبا
کارگران پيشرو را مورد تھديد قرار دادند که در
صورت اعتصاب و پيگيری مطالبات کارگران
"منفصل از خدمت" )اخراج( خواھند شد.
سال  ٩۶اما طبقه حاکم و رژيم سياسی سرکوبگر
پاسدار منافع آن ،عالوه بر کاربست شيوهھای
مرسوم سرکوب و استفاده از دستگاه امنيتی و
قضايی و احضار  ،بازداشت  ،محاکمه و زندان
و عالوه بر پروندهسازیھا و محاکمات مکرر
فعاالن کارگری و سنديکايی و صدور احکام
جديد زندان و تشديد فشار بر کارگران زندانی،
در موارد متعددی به ضرب و شتم کارگران
پرداخت و اعتصاب و اعتراض مسالمتآميز
کارگران را با قھر و خشونت عريان و حتا
شليک گاز اشکآور به صورت کارگران پاسخ
داد.
سال  ٩۶شيوهھا و دامنه سرکوب کارگران حتا
از اين ھم فراتر رفت .سرمايه به قصدمرعوب
ساختن نيروی کارمعترض ،با سازماندھی اراذل
و اوباش جيرهخوار خود در باندھای سياه نقابدار
مسلح به سالحھای گرم و سرد ،به سوءقصد عليه
فعاالن سنديکايی و کارگران پيشرو متوسل شد و
در صدد ايجاد رعب و ھراس در ميان کارگران
بهويژه کارگران آگاه و پيشرو و تشکلھای
کارگری برآمد تا کارگران پيشرو و تشکلھای
کارگری را يا به سکوت و بیتفاوتی وادارکند و
يا آنھا را از ميدان مبارزه خارج سازد.
تشديد سرکوب کارگران در سال  ،٩۶تنھا جزيی
از سياستھای کلیتر طبقه حاکم در قبال جنبش
طبقاتی کارگران بود .سياستھايی که میبايستی
با برنامه بانک جھانی و صندوق بينالمللی پول
مطابقت میداشت .از اين رو اجرای سياستھای
اقتصادی نئوليبرال که ناظر بر تشديد استثمار و
بیحقوقی کارگران است ،ادامه يافت.
خصوصیسازی ،بيکارسازی ،قراردادھای
موقت و سفيد امضا ،کارھای روزمزد و پيمانی،
بازپسگيری دستاوردھای طبقه کارگر،
محروميت از بيمه و تامين اجتماعی ،تصويب

قوانين جديد عليه کارگران ،وخامت ايمنی محيط
کار و بیتوجھی به جان و سالمت کارگران و
امثال آن تشديد گرديد .در ھمين رابطه طرح کاج
)کارورزی و اشتغال جوانان( که نسخه ديگر
طرح استاد شاگردی دوران احمدینژاد بود و در
واقع طرح بيگاری کشيدن از دانشآموختگان
دانشگاھی و تامين نيروی کار مجانی برای
سرمايهدار است ،به مرحله اجرا گذاشته شد.
ناايمنی محيط کار نيز صدھا حادثه دلخراش آفريد
که تنھا يک نمونه آن ،انفجار معدن ذغالسنگ
زمستان يورت ۴٣ ،قربانی بر جای گذاشت.
بهرغم تمام اين فشارھا ،محدوديتھا و تعرضات
پیدرپی سرمايه عليه نيروی کار و بهرغم
اقدامات سرکوبگرانه و توطئهآميز طبقه حاکم
عليه طبقه کارگر ،اما در سال  ٩۶ما نه فقط
شاھد رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات
کارگری به لحاظ کمی و کيفی ،بلکه ھمچنين
شاھد اعتالء جنبش طبقاتی کارگران ھستيم.
اين واقعيت را کسی نمیتواند انکار کند که جنبش
کارگری به چنان مرحلهای از رشد و پيشرفت
خود رسيده است که اوال قائم به اين يا آن فرد و
فعال کارگری و سنديکايی نيست .چرا که با
احضار و بازداشت ھر فعال اعتصاب و کارگر
پيشرو ،چندين کارگر ديگر آمادهاند جای او را پر
کنند .ثانيا تجارب گذشته و نيز تجربه مبارزات
کارگری در سال  ٩۶مکرر اين موضوع را ثابت
کرده است که با سرکوب و بازداشت و زندان
نمیتوان در برابر مبارزات و اعتراضات
کارگری سد و مانعی ايجاد کرد .تداوم
اعتراضات کارگری تا آخرين روزھای اسفند ٩۶
نيز گويای ھمين واقعيت است.
اعتراضات کارگری در سال  ٩۶نيز عمدتا در
شکل اعتصاب و تجمع و در موارد زيادی با
تظاھرات و راھپيمايی ھمراه بود .شمار
اعتراضات کارگری در سال  ٩۶به قدری زياد
است که حتا نام بردن آنھا نيز از حوصله و حجم
اين مقاله خارج است .ھمينقدر کافیست گفته
شود اين اعتراضات تمام بخشھای توليدی و
خدماتی از نفت و گاز و پتروشيمی و فوالد و
ذوبآھن گرفته تا معادن و کاشیسازی ،سيمان،
سدسازی چوب و کاغذ و قند و روغننباتی و
نساجی و کشتوصنعتھا و تا برق و مخابرات و
راهآھن و حملونقل بار ،مترو ،اتوبوس ،تاکسی
و آب و فاضالب و فضای سبز و اکثر قريب به
اتفاق شھرداریھا را دربرگرفت .حضور
خانوادهھا در تجمعات و اعتراضات خيابانی
پُررنگتر شد .کارگران اخراجی ،جوانان بيکار
و متقاضيان و جويندگان کار نيز در موارد
متعددی دست به اعتراض زدند .افزون بر اينھا
کارگران بازنشسته دهھا واحد و کارخانه،
تجمعات و راھپيمايیھای اعتراضی متعددی را
سازمان دادند .کارگران بازنشسته فوالد چند
اعتراض و تجمع باشکوه سراسری برپا کردند.
بازنشستگان کشوری و لشگری نيز چند تجمع
سراسری برگزار نمودند .شايان ذکر است که
عالوه بر کارگران رشته برق و مخابرات که
مانند سالھای قبلتر ،در چندين نوبت تجمعات
اعتراضی سرتاسری را سازمان دادند و
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کارگران پتروشيمی و معادن ذغالسنگ که پيش
از اين دست به اعتصاب و تجمع سراسری زده
بودند ،سال  ٩۶ما در دو رشته ديگر نيز شاھد
اعتراضات فراواحدی و سرتاسری ھستيم .در
صندوق بيمه کشاورزی و در شرکت حملونقل
بينالمللی خليج فارس.
تنھا درنيمه دوم سال  ،٩۶صدھا کارگر صندوق
بيمه کشاورزی به نمايندگی از  ۵٨٠٠پرسنل اين
شرکت ،بيش از  ۴بار از سراسر کشور به تھران
رفتند و در برابر مجلس ،بانک کشاورزی و
ساير نھادھای حکومتی دست به تجمع زدند.
ھمچنين صدھا کارگر شرکت حملونقل
خليجفارس به نمايندگی از حدود  ١٣٠٠کارگر
اين شرکت بيش از  ٧بار در تھران و اسالمشھر،
در برابر دفتر مرکزی شرکت ،وزارت اقتصاد و
وزارت کار دست به تجمع زدند .اين بدان
معناست که اعتصابات و اعتراضات فراواحدی و
تشکالت رشتهای در حال افزايش و گسترش
است .افزايش اعتراضات و اعتصابات فرا
واحدی ،گسترش پيوند و ارتباط ميان کارگران
واحدھای مختلف يک رشته ،تنھا يکی از
مختصات جنبش کارگری در سال  ٩۶است.
از ديگر ويژگیھای جنبش کارگری در سال ٩۶
افزايش شعارھا و خواستھای سياسیست.
کارگران در برخی از واحدھای توليدی و
خدماتی مانند ھپکو به مبارزه مستقيم با دولت
برخاستند .اين کارگران ضمن افشای پيوند ميان
دستگاهھای مختلف دولتی مانند پليس و
قوهقضايی و اجرايی و حمايت آنھا از
سرمايهدار ،دولت دينی و سياست خارجی آن را
مستقيما زير سوال بردند و در مخالفت با سياست
دولت در زمينه خصوصیسازی ،مبارزات
مستمر و پرشوری را سازمان دادند .دو نمونه
برجسته در اين زمنيه که در واقع نمايانگر
وضعيت و خواست عمومی کارگران تمام
کارخانهھا و صنايعیست که دولت آن را به
بخش خصوصی واگذار نموده است ،مبارزات
يکپارچه ،مستمر و پرشور کارگران ھفتتپه و
کارگارن آگاه و شجاع ھپکوست.
در ھپکو اين مبارزات به تغيير مالک کارخانه
منجر شد و تا آن جا پيش رفت که وزير کار را
وادار ساخت به مسئوليت دولت در قبال واحدھای
واگذار شده اعتراف کند .او گفت " :ما به عنوان
دولت وظيفه داريم مشکالت کارگران را رفع
کنيم ...و نمیتوانيم به صرف خصوصی بودن
شرکت ،کارگران را به حال خود رھا کنيم چرا
که خصوصی سازی آنھا توسط دولت انجام شده
است".
بديھیست که کارگران واحدھای خصوصی شده
میتوانند و بايد از اين اعتراف وزير کار ،در
مبارزات حال و آينده خود استفاده کنند .نه فقط
صاحبان جديد واحدھای خصوصیسازی شده،
بلکه دولت نيز در قبال مسائل و مشکالت
عديدهای که کارگران اين واحدھا با آن روبرو
ھستند ،مسئولاند و موظفاند اين مشکالت را بر
طرف سازند.
مبارزه کارگران عليه سياست خصوصیسازی
دولت اگرچه در ھپکو کموبيش با موفقيتھای
نسبی ھمراه بوده اما ھنوز به نتايج الزم و
مطلوب نيانجاميده است .اين مبارزه ادامه دارد.
وضعيت در ھفتتپه نيز عينا به ھمين شکل است.
درصفحه ۴
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جنبش کارگری در سال  ،٩۶ويژگیھا و ارزيابی
مبارزا ت کارگران ھفتتپه در اين زمينه نيز
ادامه دارد و با شعار "نه اسدی نه بيگی –
شرکت بشه دولتی" تا سال  ٩٧امتداد يافته است.
نمونه ديگر مبارزه سياسی کارگران با خواست
سياسی ،مبارزات کارگران شرکت واحد برای
آزادی کارگر زندانی رضا شھابی بود .سنديکای
کارگران شرکت واحد نه فقط تجمعات اعتراضی
متعددی از جمله يک تجمع سياسی بزرگ در
مقابل مجلس با خواست آزادی کارگر زندانی را
سازمان داد ،بلکه با فراخوان رانندگان به حرکت
سمبليک اتوبوسھا با سرعت پايين و چراغ
روشن به نشانه اعتراض به بازداشت رضا
شھابی وبرای آزادی وی که درصد بااليی از
رانندگان به آن پاسخ مثبت دادند ،آکسيون
موفقيتآميزی را برگزار نمود .عمل کارگران
شرکت واحد يک عمل سياسی و خواست آنھا
نيز خواست سياسی بود .مبارزهای مستقيم و
بیواسطه عليه دولت با خواست آزادی يک
زندانی سياسی .اين خواست البته در ميان
بخشھای ديگری از کارگران نيز رواج يافت.
اين نمونهھا تماما بيانگر اين واقعيت است که
اوال آگاھی سياسی در صفوف کارگران رشد
وارتقاء يافته و ثانيا خصلت سياسی مبارزه طبقه
کارگر در سالی که گذشت ،پُررنگتر شده است.
از مختصات ديگر جنبش کارگری در سال ،٩۶
رشد اشکال راديکال مبارزه توام با رشد آگاھی
سياسی در صفوف کارگران و اين واقعيت است
که تمايل و آمادگی کارگران برای کنترل و اداره
امور کارخانه در حال افزايش است .برجستهترين
نمونه در اين مورد ،کشت و صنعت نيشکر
ھفتتپه است .کارگران در چندين مورد تمام
بخشھای کارخانه را قرق کردند ،برق و
مخابرات کارخانه را قطع کردند و با خاموش
کردن کوره بخار ،تمام فعاليتھای کارخانه را
متوقف کردند .کارگران ھمچنين برای مقابله با
کارفرما که از پرداخت معوقات مزدی طفره
میرفت ،ورود و خروج وسائل حملونقل و
خروج شکر را تحت کنترل خود درآوردند و با
خالی کردن کاميونھا و تريلیھای حامل شکر،
انبار شکر را تحت کنترل خود گرفتند و مانع
خروج شکر از کارخانه شدند .برخی اعضای
سنديکا و نمايندگان کارگران ھفتتپه در
سخنرانیھای خود ،تمايل کارگران به اعمال
کنترل و نظارت و اداره امور کارخانه را بيان
داشتند .در يک جمله سال  ،٩۶راديکاليسم و
آگاھی و گرايش به کنترل و اداره امور کارخانه
در ميان کارگران تقويت شد.
افزون بر اين در سال  ٩۶اتحاد و ھمبستگی خواه
در ميان کارگران يک واحد خواه ميان کارگران
واحدھا و بخشھای مختلف نيز تقويت شد.
کارفرماھا و حاميان دولتی آنھا تالش زيادی
بکار بردند که با ايجاد تفرقه و دو دستگی درميان
کارگران اعتصابات کارگری را به شکست
بکشانند .اين تالش ھا بخصوص در فوالد اھواز
و ھپکو و ھفتتپه چشمگير بود .اما کارگران آگاه
و پيشرو تالشھای مذبوحانه سرمايهداران و
عمال آنھا را خنثا کردند و نمونهھای درخشانی

از اتحاد و ھمبستگی کارگری را به نمايش
گذاشتند .اين اتحاد و ھمبستگی بهخصوص در
ھفتتپه که در اتحاد ميان کارگران بخش صنعت
و کشاورزی ،کارگران شاغل و بازنشسته،
کارگران دائم و روزمزد تجلی يافت  ،کم نظير
بود .اما اتحاد و ھمبستگی کارگری ،در حد اتحاد
و ھمبستگی ميان کارگران ھر واحد خالصه نشد.
وقتی که ھپکو دست به اعتصاب و راھپيمايی
زد ،وقتی که کارگران ھپکو و آذرآب مورد
يورش وحشيانه مزدران حکومتی قرار گرفتند،
کارگران ھفتتپه و شرکت واحد و ديگر واحدھا،
از مبارزات و خواست آنھا حمايت کرده و
ھمراه با ساير کارگران از سراسر کشور ،يورش
به صفوف کارگران ھپکو و آذرآب را محکوم
کردند و اين کارگران شرکت واحد بودند که
شعار دادند" ،ھپکو زنده باد – آذرآب پاينده باد".
در حادثه تلخ انفجار معدن ذغالسنگ زمستان
يورت نيز نمونه درخشان ديگری از اتحاد و
ھمبستگی کارگری به نمايش گذاشته شد .عالوه
بر ھمدردی ھفتتپه و شرکت واحد و بسياری
ديگر از کارگران از سراسر کشور ،کارگران
ساير معادن نيز به ياری کارگران محبوس در
اعماق زمين شتافتند و يا با خانواده جانباختگان
ابراز ھمدردی کردند .در اين رويدادھا نيز نه
فقط اتحاد و ھمبستگی شورانگيز ميان کارگران
تقويت شد ،بلکه در عين حال روحيه اعتراضی
نيز در ميان کارگران ارتقا يافت.
سال  ٩۶در عينحال سالیست که ما شاھد
تحرک نسبتا باالی سنديکای کارگران
اتوبوسرانی تھران و حومه و سنديکای کارگران
نيشکر ھفتتپه ھستيم .سنديکای کارگران ھفتتپه
در تمام مبارزات کارگران اين شرکت نقشی فعال
ايفا نمود .اين سنديکای مبارز کارگری که
محبوب تمام کارگران کشت و صنعت نيشکر
ھفتتپه است ،توانست در سازماندھی و ھدايت
مبارزات کارگران که از نخستين ماه سال ٩۶
آغاز شد و تا آخرين ماه آن ادامه يافت ،نقش
بسيار مھم و فعالی ايفا کند و با موضعگيریھا و
رھنمودھای بهموقع خود ،چراغ راه کارگران اين
شرکت باشد .سنديکای کارگران شرکت واحد نيز
تجمعات اعتراضی متعددی را چه برای آزادی
رضا شھابی و چه در رابطه با ساير خواستھای
کارگران سازمان داد .سازماندھی اعتراضات
خيابانی برای مسکن کارگران که از آغاز سال
 ٩۶شروع شد تا پايان سال جريان داشت و در
ماهھای آخر سال چند ھفته بهطور مستمر و
روزانه ادامه داشت ،از جمله فعاليتھای
چشمگير سنديکا بود .سنديکا ی کارگران شرکت
واحد که به دعوت سنديکاھای بزرگ کارگری
فرانسه و در ارتباط با آنھا نماينده خود را به
پاريس و ژنو اعزام کرد ،توانست تبليغات مفيدی
را به سود کارگران و تشکلھای کارگری ايران
سازمان دھد و با ارائه گزارشھای افشاگرانه
پيرامون وضعيت کارگران ،حمايت اين سنديکاھا
و اتحاديهھای کارگری مشابه آن را از کارگران
ايران و تشکلھای کارگری جلب کند.
نکته قابل ذکر ديگر اينکه در سال گذشته اتحاد

و ھمکاری ميان اين دو سنديکای کارگری تقويت
شد.ھر دوسنديکا با انتشار بيانيه مشترک حداقل
مزد  ٩٧و پيشنھاد رقم  ۵ميليون تومان ،نقش
فعالی در سراسری کردن اين خواست ايفا کردند.
ھر دو سنديکا ھمکاریھای خود در فضای
مجازی را تقويت کردند .ھر دو سنديکا در اتحاد
و ھمبستگی با کارگران معدن يورت و ھمدردی
با بازماندگان آن ھا ،حمايت فعال از مبازات
کارگران ھپکو و آذرآب و فوالد و ساير
کارگران ،نقشی پيشتازانه ايفا کردند .در زلزله
غرب کشور ،ھر دو سنديکا با صدور بيانيه و
اظھار ھمدردی با مردم شھرھای ماتمزده
کرمانشاه ،مردم ساير مناطق کشور را به حضور
و کمکرسانی مستقل فرا خواندند .دو سنديکا
ھمچنين بيانيه مشترکی در حمايت از خيزشھای
تودهای دی ماه صادر کردند و اعمال خشونت
عليه اعتراضکنندگان را محکوم ساختند .در اثر
مبارزات کارگران بويژه فعاليتھا و مبارزات
سنديکا کارگران شرکت واحد ،سرانجام رضا
شھابی عضو برجسته ھيات مديره اين سنديکا از
زندان آزاد شد .آزادی رضا شھابی بدون شک
تاثيرات مثبت و تقويتکنندهای بر سنديکای اين
شرکت و فعاليتھای آن خواھد گذاشت .سنديکای
کارگران نيشکر ھفتتپه نيز توانست تالشھای
آشکار و نھانی را که عليه آن و برای تضعيف آن
بهکار افتاده بود با ھوشياری خنثا کند .سنديکا از
جمله مانع خرابکاری عناصری شد که گرچه از
ميان کارگران برخاسته بودند ،اما به صف
مديريت و صف اعتصابشکنان پيوسته بودند.
سنديکای کارگران ھفتتپه توانست بر پارهای
مشکالت درونی که برايش ايجاد شد ،فائق آيد.
سال  ٩۶نشانهھای بسيار اوليهای در جھت
نزديکتر شدن جنبش طبقاتی کارگران به جنبش
اعتراضی تودهای ديده شد و گامھای کوچک و
اوليهای در اين راستا برداشته شد .جنبش
کارگری در نقش حامی جنبش اعتراضی تودهای
دی ماه ظاھر شد .برخی کارگران ھفتتپه و
بسياری ديگر از کارگران علنا از اعتراضات
تھيدستان و زحمتکشان شھری به دفاع برخاسته
و عليه اراجيف امام جمعه تھران موضعگيری
کردند .جمعی از کارگران ھفتتپه ،حتا پا را از
اين ھم فراتر گذاشته فراخوان اعتراض خيابانی
با شعار "نان کار آزادی" صادر کردند .کارگران
کيان تاير که در مقابل وزارت صنعت و معدن و
تجارت دست به تجمع زده بودند ،وقتی که در
محاصره نيروھای سرکوب قرار گرفتند شعار
"نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم" سردادند و
درصفحه ۶

 ١٣فروردين  ٩٧شماره ٧۶٧
از صفحه ١

سال  ،٩۶سال خشم و اعتراض

"قانونگرايی" ،دستور کار جناح موسوم به
اصالحطلب بود که از بدو ظھورش در سپھر
سياسی ،توھم تحقق مطالبات از طريق توسل به
نھادھا و راهکارھای قانونی را میپراکند .اين
جناح با تکيه بر پايگاه اجتماعی خود ساليان مديد
در برابر جنبش انقالبی ،يک آرايش طبقاتی پديد
آورده بود که از موانع بزرگ بر سر راه عمل
سياسی مستقل و انقالبی تودهھا بود .با آن که طی
اين ساليان به جز رگهھای ضعيف و پراکنده چپ
در ميان جنبشھای اجتماعی ،تنھا نيروی پايدار
در برابر آنان طبقه کارگر بود که ھمچنان به
مبارزات صنفی و روزمره خود ادامه میداد ،اما
مبارزات اين طبقه ھنوز به آن سطح ارتقا نيافته
بود که با اقدام سياسی مستقل خود اين آرايش را
بر ھم زند و بر رکود و انفعال سياسی غلبه کند.
با وجود اين ،از آخرين ماهھای سال  ٩۵و اوايل
سال  ٩۶اولين نشانهھای دوران گذار از رکود و
بیتفاوتی سياسی در مبارزات و اعتراضات
کارگران و زحمتکشان بارز گرديد .طی اين
ماهھا نه تنھا مبارزات کارگران از رشد و
اعتالی کمسابقهای برخوردار بود ،بلکه در
مواردی کارگران از طرح مطالبات روزمره و
اقتصادی فراتر رفتند و به طرح شعارھای
مستقيم سياسی پرداختند .يکی از نمونهھای بارز،
مبارزات کارگران ھپکو در دی و بھمن سال ٩۵
بود که  ٣٠روز ادامه يافت .کارگران ھپکو ،در
اعتراض به دستمزدھای معوقه و ديگر مطالبات
خود و نيز اعتراض به خصوصیسازی ،به
اشکال مختلفی از مبارزه ،اعتصاب ،اشغال
کارخانه ،راھپيمايی ،تظاھرات ،تجمعات
اعتراضی ،برپائی چادر در خيابانھا روی
آوردند .مبارزات آنان تا جايی پيش رفت که با
طرح شعارھايی چون "زير بار ستم نمیکنيم
زندگی ،جان فدا میکنيم در ره آزادگی"" ،يه
اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه" ،شکل
سياسی آشکار و مستقيم به خود گرفت.
از ديگر نشانهھا ،توسل معلمان و بازنشستگان به
اعتصاب و تجمع و طرح مطالبات ھمراه با
شعارھا و خواستهھای سياسی بود .مانند قطعنامه
گردھمايی اعتراضی بازنشستگان در اسفند ٩۵
با خواستهھای "آزادی زندانی سياسی"" ،حق
تشکل" و شعارھايی چون "معلم ،کارگر،
پرستار ،بازنشسته ،اتحاد اتحاد" .مبارزاتی که
ادامه يافتند و موجوديت خود به عنوان يک
جنبش را حفظ کردند .تغييرات در ساير
عرصهھای مبارزاتی تودهھا نظير اعتراضات
محيط زيستی نيز مشھود بود.
در اين ميان ،گروه ديگری نيز به اعتراضھای
خيابانی پيوستند و آن ،مالباختگان مؤسسات
اعتباری و مالی بودند .آنان ،که بسياریشان
سپردهگذاران کوچک بودند ،به اعتبار چھرهھا و
ارگانھای جمھوری اسالمی و به اميد دريافت
سودی برای زدن به زخم زندگی اقدام به
سپردهگذاری در مؤسسات اعتباری و مالی
دارای مجوز از بانک مرکزی کرده بودند ،اما با
انحالل و ورشکستگی اين مؤسسات نه تنھا
سودی دريافت نکردند ،بلکه اندک پسانداز خود

را نيز از دست دادند .از اينرو به تجمع در
برابر مؤسسات مالی و بانک مرکزی روی
آوردند ،گرچه جز وعده و وعيد نصيبشان نشد.
در نتيجه ،روز به روز تجمعاتشان گستردهتر و
شعارھایشان راديکالتر گشت.
اين تحوالت در مبارزات کارگران و زحمتکشان
با پايان شيفتگی بخشی از خردهبورژوازی نسبت
به "اصالحطلبان" ھمراه گشت .چرا که تشديد
بحران اقتصادی و شکست سياستھای اقتصادی
طبقه حاکم ،بر شرايط مادی و معيشتی گروهھايی
از اقشار خردهبورژوازی نيز تأثيرات منفی بر
جای گذاشته بود .ھمچنين ،شيشه توھمات بخشی
از خرده بورژوازی مدرن مبنی بر امکان
دستيابی به آزادیھايی محدود در چارچوب
جمھوری اسالمی ،در دوره  ۴ساله اول رياست
جمھوری روحانی در برخورد با واقعيت سخت
اصالحناپذيری رژيم خرد شد .شکست
سياستھای "اصالحطلبان" در عرصهھای
اقتصادی و سياسی منجر به فروريزی بخشی از
پايگاه اجتماعی رژيم گرديد .در اين ميان،
گروھی به صف مخالفان پيوستند و گروه ديگری
به جريان منفعل طرفدار رژيم تبديل شدند.
ھمھنگامی اين دو ،يعنی تحول در روحيه
مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و تالشی توھم
بخشی از پايگاه اجتماعی رژيم ،موجب گرديد
توازن قوای طبقاتی و سياسی جامعه که تا آن
زمان به زيان جنبش انقالبی بود ،درھم ريزد.
يکی ديگر از بسترھای زمينهساز اوجگيری و
گسترش مبارزات کارگران و تودهھا ،تعميق و
تشديد تضادھای جناحھای حاکم بود .از پيش از
نمايش انتخاباتی تا دوران مناظرات ،عرصهای
نبود که از افشاگری کانديداھای طيفھای
رنگارنگ حاکميت و ھواداران آنان عليه يکديگر
در امان بماند .از سخنرانی و انتشار گزارشات
متعدد درباره فقر گسترده و فراگير در دوران
اول رياست جمھوری روحانی گرفته تا
افشاگریھای امنيتی ،فساد نھادينه ،رو کردن
پروندهھای رانتخواری ،اختالس و چپاول عليه
يکديگر .مشاجرات کانديداھا تا جايی باال گرفت
که يکی از کانديداھا نظام را به " ٩۶درصد
محروم" و " ۴درصد زالوصفت" تقسيم کرد.
روحانی نيز ،رئيسی ،کانديدای مطلوب خامنهای
را فردی خواند که در "طول  ٣٨سال فقط زندان
و اعدام بلد" بوده است و يکی از
"اصالحطلبان" ،به او لقب "آيتﷲ قتلعام" را
عطا نمود .و اين ھمه به رغم ھشدار خامنهای
مبنی بر عدم تحريک "گسلھا"ی اجتماعی و
تھديد به "سيلی سخت" به کسانی که "خالف
امنيت کشور" حرکت میکنند.
اين کشاکشھا پس از پايان "انتخابات" نيز نه تنھا
ادامه يافتند بلکه روز به روز باال گرفتند.
چنانچه خامنهای در خرداد ،روحانی را با
بنیصدر مقايسه کرد و نيروھای وابسته به او در
روز حکومتی قدس شعار دادند" :روحانی –
بنیصدر پيوندتان مبارک" .روحانی نيز به سپاه
پاسداران تحت نظر خامنهای حمله کرد و آن را
"دولت با تفنگ" خواند .نزاعی که دامنه آن به
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تقابل سران سه قوه گسترش يافت.
جدالھايی بر سر پيشبرد دو تاکتيک برای
استمرار نظام دينی سرمايهداری جمھوری
اسالمی .تاکتيکی که بقای رژيم را به سياست
پاناسالميستی در منطقه گره زده است و تاکتيک
ديگری که ماندگاری رژيم را در کاھش تشنج در
روابط بينالمللی ،به ويژه با کشورھای منطقه و
جذب سرمايهگذاریھای خارجی میبيند.
خامنهای و جناح وی ،به رغم تيرگی روابط با
بسياری از کشورھای منطقه ،درگيری در جنگ
سوريه و يمن ،تھديدھای نظامی برخی کشورھای
منطقه و نيز صرف ميلياردھا دالر در اجرای اين
سياستھا و مخالفت گسترده تودهھای مردم با
سياست خارجی رژيم ،ھمچنان بر اجرای سياست
خارجی ھژمونیطلبانه خود در منطقه پای
میفشرند .از آن سو ،روحانی که با شعار رفع
تحريمھای ھستهای و در پی آن بھبود وضعيت
اقتصادی به صندلی رياست جمھوری تکيه زده
بود ،ھمراه با "اصالحطلبان" ،بر نفت ايران نيز
چوب حراج زدند و قراردادھای نفتی را به سود
تراستھای بينالمللی به دوران پادشاھان قاجار
بازگرداندند .برجام نيز که قرار بود بيکاری را
کاھش دھد و مايه بھبود اقتصادی شود ،نتيجهای
در پی نداشت جز افزايش آمار بيکاران ،رانده
شدن خانوارھای بيشتری به زير خط فقر.
گو آن که جذب سرمايهھای خارجی ،به شرط
تحقق ،به چند رشته از جمله نفت و پتروشيمی
محدود مانده و گرھی از معضل بيکاری گسترده
نمیگشود و نخواھد گشود .گذشته از آن ،ھمچون
ساليان پيش ،مجموع درآمد نفتی به جيب
سرمايهداران و مقامات دولتی و دستگاهھای
سرکوب و تحميق مذھبی سرازير میشد )و
میشود( و تنھا عقبماندگی اقتصادی ،فقر
فراگير و گرسنگی و بيکاری سھم تودهھای
کارگر و زحمتکش میبود )و خواھد بود(.
چنانچه با وجود درآمدھای ھنگفت نفتی در
تمامی سالھای قدرتگيری جمھوری اسالمی،
شکاف طبقاتی سال به سال ژرفتر گشته است.
ناگفته پيداست که با توجه به بحران اقتصادی
شدتيابنده ،گسترش ناھنجاریھای اجتماعی،
تخريب محيط زيست ،بيکاری و فقر و مرگ و
مير و بيماریھای ناشی از آنھا ،از يک سو ،و
ناتوانی رژيم از پاسخگويی به اين معضالت حتا
پيش از آغاز سال  ،٩۶احتمال بروز ناآرامیھای
اجتماعی میرفت .از ھمين رو بود که خامنهای
در سخنرانی نوروز سال پيش به "مشکالت
اقتصادی و معيشتی مردم" و آسيبھای اجتماعی
که "عمدتا منشأ اقتصادی دارند" اعتراف کرد.
از آن گذشته سران امنيتی و پليسی رژيم از ھمان
روزھای نخستين سال پيش درباره امکان بروز
"فتنهای" جديد و لزوم مقابله با آن ھشدار
میدادند .برخی از "اصالحطلبان" نيز پس از
"انتخابات" به گزارشھا درباره بیرونقی
صندوقھای رأی در محالت کارگرنشين و
تھيدستان اشاره کردند.
باری ،ماهھا اعتراضات خيابانی تودهھای
زحمتکش ،اعتصابات و راهپيمايی و اعتراض
کارگران مؤسسات توليدی گوناگون ،راديکاليسم
رشديابنده اين مبارزات و اعتراضات ،مبارزات
طبقاتی حادتر گشته و بروز يک بحران سياسی
درصفحه ۶
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سال  ،٩۶سال خشم و اعتراض
عينيت میيافت .در اين فضای آکنده از خشم و
انزجار تودهھای به جان آمده بود که جرقهای اين
خرمن را به آتش کشيد .در روزھای اوليه دی ماه
در پی ستوه مردم از گرانی ،فرياد "مرگ بر
گرانی" در خيابانھای مشھد طنين افکند .از
آنجايی که در جامعهای استبدادزده ،خواستهھای
اقتصادی پيوند ناگسستنی با خواستهھای سياسی
دارند ،تالش برای دستيابی به ھر خواستهای به
مقابله با تماميت رژيم ارتجاعی میانجامد .پس،
شعار بالواسطه بعدی" ،مرگ بر روحانی" بود.
اين اعتراض خودجوش در مشھد با سرعتی
باورناکردنی به سراسر ايران گسترش يافت .در
صد شھر و شھرستان ،تھيدستان به خيابانھا
آمدند .اعتراضاتشان از مطالبات اقتصادی
گذشت و به "مرگ بر" سران رژيم و حتا "مرگ
بر خامنهای" ارتقا يافت .ويژگی ديگر جنبش،
گذار تودهھا از "مبارزه قانونی" و دنبالهروی از
اصالحطلبان بود که در اين شعار تبلور يافت:
"اصالحطلب ،اصولگرا ،ديگه تمومه ماجرا".
آنان با اين شعار اعالم کردند که ديگر نه به
دنبالهروی از "اصالحطلبان" و با توھم به
"قانونگرايی" بلکه با مطالبات واقعی خود و به
اتکای نيروی خود به ميدان مبارزه گام
گذاشتهاند .پيوند ميان مبارزهی اقتصادی،
معيشتی و سياسی و قشرھای درگير در
اعتراضات را میتوان در شعاری که مھر خود
را بر اين جنبش زد ،بازشناخت؛ يعنی شعار
"کار ،نان ،آزادی".
سران رژيم سرآسيمه خواستار سرکوب
"اغتشاشگران" و "ساختارشکنان" شدند.
"اصالحطلبان" که تا پيش از اين ،آرای
"انتخابات" رياست جمھوری در ارديبھشت ماه
را به رخ جناح مقابل و مخالفان رژيم میکشيدند،
بیآبروتر و بلندتر از جناح مقابل شدند .نيروھای
سرکوب رژيم به معترضان يورش بردند.
اعتراضات ،اشکال تعرضی به خود گرفت .در
شھرھای مختلف به مراکز دولتی ،نظامی و
بانکھا و ھمچنين مساجد و خانهھای آخوندھا به
عنوان نمادھای قدرت سياسی ،اقتصادی و مذھبی
حمله شد .عکسھا ،بنرھا و حتا پرچم جمھوری
اسالمی پايين آورده شده و به آتش کشيده شدند.
در يورشھای وحشيانه نيروھای سرکوب ،دست
کم  ٣٠نفر کشته شدند و بيش از  ۵ھزار نفر
دستگير شدند.
سرانجام اعتراضات سراسری ھم به علت
سرکوب ،ھم به علت خصلت خودجوش خود
فروکش کردند .اما اعتراضات در مقياسھای
کوچکتر و در عرصهھای ديگر ادامه يافتند.
يکی از اين عرصهھا ،مبارزه زنان با حجاب
اجباری بود که به "دختران خيابان انقالب" شھره
گشتند .اعتراض زنان به حجاب اجباری که چند
ھفته پس از قيام بھمن آغاز شده بود ،پس از
سرکوبھای وحشيانه در ھمان اوايل دھه شصت
به مقاومت بدل گشته بود .اما با اعتراضات
سراسری ،زنان يک بار ديگر فعاالنه در
خيابانھا به مبارزهای علنی با نقض حق خود در
انتخاب آزادانه پوشش دست يازيدند و در اين
مبارزه ھمگانی و سراسری جايگاه شايستهای را

از آن خود کردند .بيش از  ٣٠نفر دستگير شدند.
در ھفتهھای بعد ،مالباختگان ھمچنان به تجمعات
خود ادامه دادند .بازنشستگان به خيابانھا
بازگشتند .يکی از گرايشات دراويش به نام
دروايش گنابادی ،به اعتراض عليه دستگيری و
تھديد قطب برآمدند و در شبی خونين ،بيش از
ت تا
 ۵٠٠از آنان دستگير شدند .دگرديسی مبارزا ِ
پيش از اين محدود و مسالمتآميز به مبارزاتی
گستردهتر و راديکالتر ،يکی از تأثيرات
اعتراضات سراسری دی ماه بود .تأثير ديگر آن،
تعميق شکاف و کشاکش در ميان جناحھای ھيئت
حاکمه بود .به گونهای که بسياری ژست
"اپوزيسيون" به خود گرفته و انگشت اتھام را به
سوی ديگری نشانه رفتند.
پس از اعتراضات سراسری ،در ماهھای گذشته
روزی بدون چندين اعتراض و اعتصاب
کارگری نگذشت .به جز اعتراضات گوشه و
کنار کشور ،اعتصاب و راهپيمايیھای کارگران
گروه ملی صنعتی فوالد ايران ،اعتصاب
کارگران نيشکر ھفتتپه صنايع فوالد و
اعتراضات کارگران شرکت واحد از اعتراضات
برجسته بودند .ابتکار آنان در طرح شعارھای
ساختارشکنانه با استفاده از گفتمان متناقض سران
رژيم بینظير بود؛ شعارھايی ھمچون "مرگ بر
کارگر ،درود بر ستمگر"" ،حقوق به ما نمیدن،
مرگ بر آمريکا".
حتا کشاورزان نيز به ميانه ميدان مبارزه آمدهاند
و در خيابانھای اصفھان راهپيمايی چند ھزار
نفره کردند .آنان در حرکتی راديکال ،در نماز
جمعه ،به امام جمعه پشت کردند و شعار دادند:
"پشت به دشمن ،رو به ميھن".
ناگفته پيداست با توجه به رويدادھای سال گذشته،
سال پيش رو آبستن حوادث تازهای است .زيرا
اعتراضات سال گذشته ،علل عينی مشخص
داشتند و آن ھمانا وخامت وضعيت معيشتی و
مادی ،معضالت اجتماعی و ديکتاتوری سياسی
است و انباشت مطالبات تودهھا بود که نه تنھا
طی  ۴٠سال گذشته پاسخی نيافتهاند ،بلکه روز
به روز متراکمتر گشتهاند .رژيم نيز در اين مدت
ثابت کرده است نه تنھا راهکاری برای کاھش اين
معضالت ندارد ،بلکه سال به سال بر آنھا
میافزايد و با ايجاد مشکالت ديگری نظير
تخريب محيط زيست و کمآبی ناشی از سوء
مديريت زندگی را بر تودهھا دشوارتر میکند.
روشن است که اين وضعيت نمیتواند دوام آورد.
از اينرو ،ھمگان اذعان دارند اين مبارزه ،اولين
موج جنبشی بوده است که در راه است .رجوع به
انقالب  ۵٧نيز داللت بر ھمين موضوع دارد.
انقالب سال  ،۵٧برآمد اعتراضات پراکنده و
محدود سال  ۵۶بود .در اين تجربه شاھد بوديم
که پيشروی و عقبنشينی جنبش ،موجوار بود و
فرونشستن ھر موجی ،موجی بلندتر و قدرتمند را
به دنبال داشت.
اين چشمانداز سران رژيم و کارشناسان
بورژوايی را واداشته در صدد چارهجويی برآيند.
از طرح رفراندوم گرفته تا بررسی امکان
قدرتيابی کنشگران ديگر عرصه سياسی در
صورت ناگزيریی تن دادن به سرنگونی رژيم.

جنبش کارگری در سال
 ،٩۶ويژگیھا و ارزيابی
بدين ترتيب شعارھا و اعتراضات کارگری را با
شعارھا و اعتراضات خيابانی تودهای پيوند زدند.
اما موضوع بسيار مھم ديگری که در سال ٩۶
در جنبش کارگری رخ داد و مثل توپ صدا کرد،
حضور زنان کارگر در عرصه مبارزه علنی
بود .در ھفتتپه عالوه بر حضور ھمسران
کارگران مرد و ساير اعضای خانوادهھا در
اعتراضات خيابانی ،کارگران زن نيز در
تجمعات و اعتصابات ھفتتپه نقش فعالتری ايفا
کردند .وقتی که يک کارگر زن باالی سکويی
ظاھر شد که اسماعيل بخشی نماينده کارگران از
ھمان سکو ،با کارگران سخن میگفت ،وقتی که
اين کارگر زن با سخنان خود  ۵٠٠کارگر
حاضر در محل را به ادامه مبارزه تا پيروزی
ترغيب و تشويق میکرد ،او در واقع با اين کار
خود ،فرا رسيدن مرحله پيشرفتهتری از جنبش
کارگری را نويد می داد .مرحلهای که کارگران
مستقل از جنسيتشان دست در دست ھم و
بهعنوان يک طبقه ،به مصاف طبقه سرمايهدار
برمیخيزند.
سخن آخر اينکه جنبش طبقاتی کارگران ،صرف
نظر از نقص و کمبودھايش که بحث ديگری را
می طلبد ،در سال  ٩۶گامھای بسيار مھمی به
پيش برداشت و وارد مرحله اعتال يافتهتری شد.
تمام مختصات و ويژگیھايی که فوقا به آن اشاره
شد ،اين را تاييد میکند .با اين اندوخته و با اين
سابقه ،شکی نيست که سال  ،٩٧جنبش بالنده
طبقه کارگر رشد و اعتالی بيشتری خواھد يافت.

آنان غافلند که مبارزات و راديکاليسم رشديابنده
کارگران طی سالھای اخير ،زمينهساز
اعتراضات سراسری دی ماه بود .مبارزاتی که
خود زمينهساز اعتراضات اجتماعی بعدی شد و
در ھمين چرخه است که مبارزات راديکالتر
کارگران پس از دی ماه ،بستر مناسب
اعتراضات بعدی را فراھم خواھد ساخت.
ھمچنين از درک اين نکته عاجزند که در فاصله
اين  ۴٠سال ،ھم صفبندیھای طبقاتی ،امروزه
نسبت به سال  ۵٧مرزھای شفاف و روشنی به
خود گرفتهاند و ھم آگاھی طبقاتی طبقه کارگر
کنونی با کارگران سال  ۵٧فرسنگھا فاصله
دارد .اين بار ،اگر دوران انقالبی فرا رسد و
شوراھای کارگران و زحمتکشان از دل انقالب،
بار ديگر ھستی بيابند ،نيرويی نمیتواند آنھا را
در ھم شکند .اين شوراھا خواھند رفت تا
جمھوری اسالمی را بروبند و نظام سرمايهداری
را به ھمراه آن.
سال  ٩۶برای رژيم ،گرچه با کشاندن بسياری از
تودهھای مردم به پای صندوقھای رأی آغاز شد،
اما با ھشتگ "براندازم" و شعار "کار ،نان،
آزادی" به پايان رسيد .اگر بتوان سال  ٩۶را
سال خشم و اعتراض دانست ،بھار ،٩٧
نويدبخش اميد است.
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سياست خارجی جمھوری اسالمی ،تنش ھا و پيامدھای آن
اندک زمانی پس از توافق "برجام" ،به مداخالت و
اقدامات نظامی خود در کشورھای بحران زده
منطقه شدت بخشيد .سياست تھاجمی جمھوری
اسالمی ،که در بازه زمانی مذاکرات ھسته ای و حتا
در ماه ھای اوليه پس از توافق "برجام" اندکی تعديل
يافته بود ،از اواسط سال  ٩۵دوباره شدت گرفت و
در سال  ٩۶با تشديد تحرکات نظامی و اقدامات
توسعه طلبانه در سوريه ،يمن و عراق ابعاد
وسيعتری به خود گرفت.
ارسال بيشتر تجھيزات نظامی و اعزام جوانان
افغانی و پاکستانی در قالب گردان ھای زينبيه و
فاطميون به سوريه نخستين جلوه ھای اين سياست
تھاجمی بود .سياستی که با سازماندھی بسيج شبه
نظاميان شيعه جيش الشعبی در عراق و ارسال
موشک ھای دوربرد به حوثی ھای يمن شکل
آشکارتری به خود گرفت .پيشبرد اين سياست ،با
تاسيس يک پايگاه دائم نظامی در سوريه و ھمچنين
ارسال و تامين ھواپيماھای شناسايی بدون سرنشين
)پھپاد( برای بشار اسد ،شدت بيشتری يافت .اين
حجم از مداخالت نظامی و اقدامات توسعه طلبانه
جمھوری اسالمی در سطح منطقه ،جملگی بيانگر
تھاجمی تر شدن سياست خارجی ايران در سال
گذشته بوده است .سياستی که حاصل آن برای
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران ،ويرانی،
فقر ،فالکت و خالی تر شدن روز افزون سفره
ھاشان ،بوده است.
اقدامات تجاوزکارانه و مداخله گرانه جمھوری
اسالمی که طی سال گذشته شدت بيشتری يافت،
امری نيست که صرفا به سال ھای اخير محدود شده
باشد .پيشبرد اين سياست خارجی ويرانگر ،که تماما
ريشه در استراتژی توسعه طلبانه و پان اسالميستی
ھيات حاکمه ايران دارد ،از ھمان آغاز شکل گيری
جمھوری اسالمی ،تحت پوشش صدور انقالب
توسط خمينی کليد خود و تا به امروز نيز بی وقفه
ادامه يافته است .اجرای اين سياست توسعه طلبانه
که منابع مالی آن تماما از دسترنج کارگران و توده
ھای زحمتکش ايران تامين می شود ،تاکنون ھزينه
ھای بسيار گزافی را برای توده ھای زحمتکش
جامعه ما رقم زده است .با وجود اينکه پيشبرد اين
سياست ارتجاعی و توسعه طلبانه برای توده ھای
مردم ايران بجز فقر و گرسنگی و تھی تر شدن
سفره شان چيز ديگری به ھمراه نداشته است ،با اين
ھمه ،از آنجا که جمھوری اسالمی بنيان ھای
حکومتی و موجوديت ايدئولوژيک خود را به اين
سياست پان اسالميستی گره زده است ،ھيات حاکمه
ايران باز ھم با صرف ھزينه ھای ميلياردی در اين
عرصه گام بر می دارد و فقر و فالکت بيشتری را
به کارگران و زحمتکشان ايران تحميل می کند.
اين سياست تاکنونی جمھوری اسالمی  ،عالوه بر
گسترش جنگ و ناامنی در منطقه و فقر و فالکتی
که بر توده ھا تحميل کرده است ،خود ھيات حاکمه
ايران را نيز با چالش ھای مداوم و تشديد بحران با
آمريکا ،اتحاديه اروپا و کشورھای منطقه خصوصا
عربستان مواجه کرده است.
انجام آزمايش ھای پی در پی موشک ھای دوربرد
بالستيک  ،در نقاط مختلف کشور و نيز تامين و
ارسال موشک ھای دوربرد برای حوثی ھای يمن و
پرتاپ چندين باره موشک به خاک عربستان توسط
حوثی ھای يمن که بر اساس نظريه کارشناسان
سازمان ملل ،دولت ايران تامين کننده اين موشک

ھاست ،از جمله مھمترين اقدامات چالش برانگيز
جمھوری اسالمی طی سال گذشته بوده است.
پوشيده نيست که ،مسئله اقدامات توسعه طلبانه
جمھوری اسالمی در سوريه و ديگر کشورھای
منطقه ،فقط يک چالش برون مرزی برای ھيات
حاکمه ايران نيست .پيشبرد اين سياست ،اکنون
فراتر از يک تقابل خارجی ،به چالشی داخلی و رو
به رشد ميان توده ھای تھيدست مردم ايران عليه
جمھوری اسالمی تبديل شده است .وقتی ھرساله
ميلياردھا دالر حاصل دسترنج کارگران و
زحمتکشان ايران که بايد صرف امکانات آموزشی،
رفاھی ،بھداشت ،درمان ،افزايش دستمزد و بھبود
شرايط معيشتی آنان گردد ،عموما در سوريه ،يمن و
عراق به تاراج می رود ،توده ھای مردم ايران بايد
نسبت به اين وضعيت معترض باشند ،که صد البته
معترض ھم ھستند .کارگران و زحمتکشان ايران،
اکنون در تجمعات و راھپيمايی ھای اعتراضی خود
با سردادن شعار "سوريه را رھا کن ،فکری به حال
ماکن" خواھان پايان دادن به وضعيت موجود اند.
جمھوری اسالمی که انتظار داشت با توافق ھسته
ای "برجام" راه ورود سرمايه گذاری ھای خارجی
به ايران ھموارگردد ،نه تنھا به اين مھم دست
نيافت ،بلکه اکنون با خطر از ھم پاشيدن اين توافق
ھم مواجه است .دونالد ترامپ ،پس از سه نوبت
تاييد اجرای "برجام" ،اکنون اعالم کرده است که در
نوبت بعد آن را تاييد نخواھد کرد .رئيس جمھور
آمريکا ،با تاکيد بر اصالح بندھايی از توافق ھسته
ای از جمله بند مربوط به وضعيت موشک ھای
بالستيک ايران ،اصرار دارد که اگر اصالحات
مورد نظر او در "برجام" صورت نگيرد ،آمريکا
از توافق ھسته ای خارج خواھد شد.
زمان دور بعدی تاييد "برجام" توسط دولت آمريکا،
 ٢٢ارديبھشت است .اتحاديه اروپا با ھدف تشويق و
تطميع دونالد ترامپ برای ماندن در "برجام"،
پيشاپيش خواھان وضع تحريم ھای جديدی عليه
جمھوری اسالمی شده است .فرانسه ،بريتانيا و
آلمان با توجه به "برنامه موشکی بالستيک ايران و
نقش اين کشور در جنگ سوريه" پيش از رسيدن
موعد فوق ،پيشنھاد وضع تحريم ھای جديد عليه
ھيات حاکمه ايران را داده اند .پيشنھادی که قرار
است در نشست ماه آينده وزيران امور خارجه
اتحاديه اروپا نھايی شود.
پيش از اين نيز ،دولت آمريکا تحريم ھای جديدی را
در ارتباط با مسئله نقض حقوق بشر و نقض
قطعنامه  ٢٢٣١شورای امنيت در مورد فعاليت
موشک ھای بالستيک جمھوری اسالمی عليه افراد
حقيقی و حقوقی از جمله سپاه قدس و فرماندھان
سپاه پاسداران وضع کرده بود .ھمه اين تحريم ھای
تاکنونی در وضعيتی صورت گرفته اند که ھنوز
توافق "برجام" به قوت خود باقی است و آمريکا نيز
دست کم تا اين لحظه بدان پايبند مانده است ،تا چه
رسد به روزی که آمريکا از توافق "برجام" خارج
و اين توافق از ھم گسيخته شود .جمھوری اسالمی،
با وجود توافق "برجام" و به رغم اينکه با افزايش
فروش نفت قادر شد بخش بزرگی از ھزينه ھای
سيستم بوروکراتيک دولتی را تامين و ارگان ھای
امنيتی و نظامی خود را پروارتر کند ،اما ھمچنان با
تشديد بحران ھای سياسی ،اجتماعی و يک سيستم
اقتصادی کامال فروپاشيده مواجه است .مسلم است
که با خروج آمريکا از توافق "برجام" واز ھم
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گسيختن اين توافق ،شرايط برای ھيات حاکمه ايران
بازھم دشوارترخواھد شد.
تغيير و تحوالت يک ماھه اخير در درون کابينه
دونالد ترامپ ،از جمله برکناری "رکس تيلرسون"،
وزير امور خارجه آمريکا و انتخاب "مايک پمپئو"،
رئيس سازمان اطالعات مرکزی آمريکا )سی آی
اِی( به جای او و ھمچنين انتخاب "جان بولتون"،
سفير اسبق آمريکا در سازمان ملل در پ ُست مشاور
امنيت ملی کاخ سفيد ،که ھر دو از مخالفين
سرسخت توافق ھسته ای با ايران ھستند ،به اندازه
کافی گويای وضعيت پر ابھام توافق "برجام" در ماه
آينده است .شرايطی که با خروج دولت ترامپ از
توافق ھسته ای و نيز موضع سرسختانه عربستان
سعودی و اتحاديه اروپا در پی تکرار موشک پرانی
ھای حوثی ھای يمن به شھرھای عربستان ،شرايط
چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی
مسلما برای جمھوری اسالمی بسيار سخت تر از
وضعيت کنونی خواھد شد.
پوشيده نيست ،پيشبرد سياست توسعه طلبانه و پان
اسالميستی جمھوری اسالمی طی چھار دھه گذشته،
امری نبوده که پيامدھای ويرانگر آن صرفا در
محدوده تحريم ھا و تنش ھای بين المللی باقی مانده
باشد .ھمانگونه که سازمان ما ،به کرات در نشريه
کار و ديگر ارگان ھای تبليغاتی خود تاکيد کرده
است ،پيشبرد اين سياست ارتجاعی ريشه در
استراتژی توسعه طلبانه و پان اسالميستی جمھوری
اسالمی دارد و طبيعتا تا زمانی که اين رژيم
استمرار داشته باشد ،پايانی بر آن نخواھد بود .ما،
ھمواره در نشريه کار تکرار کرده ايم ،اثرات
مخرب اين سياست ،قبل از ھر چيز زندگی توده
ھای مردم ايران را به تباھی کشانده است .سازمان
فدائيان )اقليت( در تمامی اين سال ھا ،ھمواره و در
ھر فرصتی که برايش مقدور شد با صدايی رسا
اعالم کرده است ،کارگران و توده ھای زحمتکش
ايران نخستين کسانی ھستند که بار اينگونه اقدامات
توسعه طلبانه و تجاوزکارانه جمھوری اسالمی را
بر دوش کشيده اند و بی وقفه زير سنگينی آن له شده
اند.
اکنون با گذشت زمان اين واقعيت بر توده ھای مردم
ايران نيز آشکار شده است.آنان به روشنی دريافته
اند ،تا زمانی که جمھوری اسالمی استمرار داشته
باشد ،پايانی بر تنش ھای موجود نخواھد بود و
زندگی توده ھای مردم ھمواره در ناآرامی و ناامنی
خواھد گذشت .کارگران و توده ھای ستمديده ايران
با خيزش انقالبی خود در ديماه  ٩۶آشکارا نشان
دادند برای برون رفت از وضعيت موجود ،برای
رسيدن به امنيت و آسايش و پايان دادن به فقر و
فالکتی که حاکمان اسالمی طی چھار دھه بر آنان
تحميل کرده اند ،راھی بجز برپايی يک انقالب
اجتماعی و سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی
برايشان باقی نمانده است .کارگران و توده ھای
زحمت کش ايران که اکنون خود به سرنگونی
انقالبی جمھوری اسالمی باورمند شده اند ،بايد به
اين نکته نيز توجه کنند که راه رسيدن به آسايش و
امنيت ،راه حصول به صلح و آرامش ،راه رسيدن
به آزادی ،برابری ،رفاه اجتماعی و رھايی کامل از
ھرگونه ستم و تبعيض جنسيتی نه فقط در سرنگونی
جمھوری اسالمی ،بلکه در گرو استقرار حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان و برانداختن سيستم
سرمايه داری حاکم بر جامعه مقدور و ممکن می
گردد.

 ١٣فروردين  ٩٧شماره ٧۶٧
از صفحه ١٠

اقتصاد ايران در سالی که گذشت
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در تشريح
نتايج بودجه سال  ٩۶در آذرماه سال  ٩۵گفته
بود" :سال  ٩۶رشد اقتصادی  ٧ /٧درصدی،
رشد سرمايه گذاری  ١٢ /٣درصدی ،نرخ تورم
 ٧ /۶درصدی و رشد نقدينگی  ١٩درصدی
پيشبينی شده است" .سعيد ليالز بهاصطالح
اقتصاددانی که در چاکری نظام حاکم شھره است
نيز گفته بود" :در سال  ٩۶حداقل  ۵و حداکثر ٧
درصد رشد اقتصادی خواھيم داشت" ،ھمچنين
مسعود نيلی مشاور ويژه اقتصادی حسن روحانی
مدعی شده بود که "از سال  ٩۶به بعد ضمن
افزايش درآمد کشور ،شاھد رشد خوبی خواھيم
بود که می تواند مساله اشتغال را حل کند".
اما در روزھای گذشته آمارھايی از سوی بانک
مرکزی منتشر شد که بيانگر رشد يک درصدی
اقتصاد در  ٩ماھه سال  ٩۶نسبت به  ٩ماھه سال
 ٩۵بوده است )خبرگزاری فارس سوم فروردين
 .(٩٧ھمچنين تشکيل سرمايه ثابت  ١ /۴درصد
رشد داشته است )ھمان رشد سرمايهگذاری که
نوبخت  ١٢ /٣درصد اعالم کرده بود( .نرخ
تورم از سوی بانک مرکزی  ٩ /۶درصد اعالم
شد ،اما کيست که آن را باور کند ،وقتی در طول
يک سال بھای دالر نسبت به ﷼  ٣٠درصد
افزايش يافت؟!! نقدينگی نيز براساس آمارھای
دولتی حدود ٣٠درصد افزايش داشته است .در
يک جمله حتا آمارھای اقتصادی دولتی با وعدهھا
و پيشبينیھای مقامات دولتی و اقتصاددانان
جيرهخوارشان ،فاصلهھای بسيار دارند.
اما در رابطه با رشد اقتصادی سه نکته مھم
وجود دارد که بايد به بيان آن بپردازيم .اول
اينکه نفت در آمارھای مربوط به رشد اقتصادی
که مقامات دولتی ارائه میدھند ،نقش مھمی
دارد ،ھمانطور که رشد اقتصادی ادعايی سال
 ٩۵بويژه متاثر از افزايش فروش نفت و
محصوالت جانبی آن بود.
دومين مساله رشد سرسامآور بخش خدمات در
ايران است .در بخشی از کشورھای پيشرفتهی
سرمايهداری رشد بخش خدمات و نيروی شاغل
در آن نسبت به صنايع و کشاورزی به دليل انتقال
کارخانهھا و صنايع از اين کشورھا به
کشورھايیست که نيروی کار در آن ارزان است.
طبيعیست که در اين شرايط از عدد مطلق
نيروی کار در بخش صنايع و حتا کشاورزی )با
توجه به افزايش نقش ماشينھای کشاورزی و
غيره( در اين کشورھا کاسته شود .اما در ايران
کاھش مطلق شاغلين در بخش کشاورزی و
افزايش مداوم سھم بخش خدمات در توليد
ناخالص و تعداد شاغلين نتيجهی تضادھای سيستم
حاکم است که بوروکراسی و شاغلين در
بخشھای نظامی را به مرز انفجار رسانده و ھم
سوداگری و داللی را تقويت کرده است .ھم
اکنون بيش از  ۵٠درصد نيروی شاغل در ايران
در بخش خدمات ھستند .ھم چنين سھم خدمات در
توليد ناخالص داخلی به تنھايی برابر با ديگر
بخشھای اقتصاد است .بزرگی بخش خدمات در
ايران در واقع نتيجهی بيماری ساختاری نظام
سرمايهداری در ايران است که بهنوبهی خود بر
تداوم بحران اقتصادی اثرگذار میباشد.

اما سومين نکته اين است که رشد اقتصادی تا
زمانی که تاثيری در بيکاری و کاھش فقر نداشته
باشد اساسا بیمعناست ،نه فقط برای کارگران و
زحمتکشان که نصيبی از آن نمیبرند ،بلکه
اساسا در رابطه با مفھوم و شکل کالسيک بحران
اقتصادی در جوامع سرمايهداری و گذار به
دورهی رونق اقتصادی .گذار از بحران اقتصادی
به تجديد فعاليت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی
با کاھش بيکاری و فقر معنا میيابد که در
دورهی بحران به اوج خود میرسد .تنھا در اين
صورت است که با افزايش نيروی شاغل ،قدرت
خريد مردم و سطح رفاه )که گاه با افزايش
خدمات عمومی دولت ھمراه است( ،١رونق
اقتصادی در جوامع سرمايهداری معنا میيابد .و
اين چيزیست که در ايران وجود ندارد.
اگر جمھوری اسالمی مدعیست در سال ٩۵
بيش از  ١٢درصد رشد اقتصادی داشته ،پس
چرا اين رشد اقتصادی تاثيری در کاھش
بيکاری ،فقر و افزايش خدمات عمومی دولت به
ھمراه نداشته است؟!! چرا آزادسازی دهھا
ميليارد دالر پول نفت پس از رفع تحريمھا
نتوانست تاثيری در بھتر شدن وضعيت معيشتی
مردم تاثير داشته باشد؟!
دليل آن روشن است .دولت سرمايهداری حاکم با
اتخاذ سياستھای نئوليبرالی تنھا به شکاف
طبقاتی دامن زده و در نھايت تمام دالرھايی که با
فروش نفت حاصل شده ،از طريق دولت و با
ابزار "بودجه" در جريان چرخش پول به جيب
گروه کوچکی از سرمايهداران سرازير شده
است.
اگر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخيص
مصلحت در گفتگوی تلويزيونی میگويد ھم
اکنون  ٢درصد خانوارھای کشور مالک ٨٠
درصد سپردهھای بانکی ھستند ،نتيجهی ھمين
برنامهھای اقتصادی دولت جمھوری اسالمی
است .اين به آن معناست که تنھا سپردهھای بانکی
 ٢درصد از خانوارھای کشور به قيمت دالر
بازار حدود  ٢۴٠ميليارد دالر است!!! )به
گزارش ايسنا در تاريخ  ٨مھر ،حجم سپردهھا در
بانکھای غيردولتی  ١٣٣٢بيليون تومان بود که
با حساب افزايش اين رقم تا پايان سال و حجم
نقدينگی اين رقم ھم اکنون بايد حداقل ١۵٠٠
بيليون تومان باشد(.
به اين میگويند فاصلهی طبقاتی وحشتناک که
نظيرش را جز در ايران و در زير چکمهھای
خونين نظام اسالمی شايد در ھيچ جای دنيا
امروز نتوان ديد .سياستھايی چون کاھش واقعی
دستمزدھای کارگری که میتوان آن را به خوبی
از کاھش سھم دستمزد در ھزينه توليد ديد،
گسترش قراردادھای پيمانی و موقت و باز
گذاشتن دست شرکتھای پيمانی در استثمار
وحشيانهی کارگران ،حذف يارانهھا تحت عنوان
مضحک ھدفمندسازی يارانهھا ،خصوصیسازی
آموزش و پرورش و بھداشت و درمان با بھانهی
مشارکت مردم و در نھايت به صفر رسيدن
خدمات رفاھی دولت ،نتيجهاش وضعيتیست که
امروز ھمه شاھد آن ھستيم.
کابينه روحانی ھر سال از اين که يارانهی نقدی
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بايد میداد صدایاش بلند بود و اين که يارانه
نقدی بار زيادی را به بودجه تحميل میکند،
موضوعی که ما ھمواره به عنوان يک دروغ
بزرگ بر آن تاکيد میکرديم .اما امسال و در
جريان تصويب بودجه روشن شد که ھدفمندسازی
يارانهھا نه تنھا باری را بر دوش بودجه نيانداخته
بلکه از بابت آن کلی پول نصيب دولت میشود.
دولت در برابر پرداخت  ٣٧ھزار ميليارد تومان
يارانه نقدی از محل طرح ھدفمندسازی يارانهھا،
در سال  ٩۶حدود  ١٠٠ھزار ميليارد تومان
درآمد داشته است!!!
در دوران جنگ دولت مجبور شد برای آرام نگه
داشتن مردم ،برخی از کاالھای ضروری را با
قيمت پايين به دست مردم برساند .بعد از جنگ و
در دوران رياست جمھوری رفسنجانی تعداد
کاالھای يارانهای کمتر شد اما ھنوز ھزينهای را
برای دولت داشت .در طول سالھا کابينهھای
گوناگون با بھانهھای گوناگون مدام از اين
ھزينهھا به ضرر مردم کاستند ،تا آن که
احمدینژاد آخرين لگد را به آن زد و با جعل
واقعيت و بيان اين که "میخواھيم يارانهھا را
مساوی و به عدالت بين مردم تقسيم کنيم"،
ليبراليزه کردن قيمت آب ،برق ،گاز ،بنزين ،نان
و غيره را با شتابی باال استارت زد .نتيجه اين
سياست اين شد که گروهھايی از مردم حتا در
خريد نان نيز با مشکل روبرو شدند .براساس
آمارھا ميزان مصرف نان در سالھای اخير به
شدت کاھش يافته است و اين در حالیست که با
گسترش فقر تنھا چيزی که برای پُر کردن
شکمھای گرسنه مانده بود ،ھمان نان بود.
در مورد آموزش و پرورش و درمان و غيره نيز
که ھمه چيز عيان است .برای نمونه تنھا در
بودجه سال  ٩۶مقرر شده بود که دولت ٢٠
درصد از مدارس را به بخش خصوصی واگذار
کند .و ھمهی اين ھا به بھانهی کاھش تصدیگری
دولت!! و چه بھانهی جالبی!!
دولت جمھوری اسالمی خود را به حماقت
میزند!! آموزش و پرورش ،درمان و بھداشت،
تامين اجتماعی نه بازاری برای کسب سود ،بلکه
حق است .يک حق ،مانند حق آموزش رايگان.
حقوق ھر فرد از آحاد جامعه است که از چنين
خدماتی برخوردار باشد و اين وظيفهی دولت
است که اين حق را تضمين و برآورده سازد!
حتا شھاب نادری نماينده "مجلس اسالمی" در
جلسه علنی مجلس اعتراف میکند که "٨٠
درصد مردم زير خط فقر ھستند" .اين مردم آن
وقت چگونه میتوانند از اين حقوق مسلم خود در
اين کشور برخوردار باشند؟! وزير کشور
روحانی از بيکاری  ۶٠درصدی در برخی از
شھرھای ايران خبر میدھد و يحيی آل اسحاق
وزير اسبق و از اعضای اتاق بازرگانی میگويد:
بيش از  ٧٠درصد واحدھای کوچک و متوسط
تعطيل بوده يا با ظرفيت  ٣٠درصدی مشغول به
کارھستند.
اين وضعيت واقعی اقتصاد ايران است و اگر
سران اصلی حکومت ھمچون خامنهای و
روحانی آن را انکار میکنند ،يک چيز میتوان
از آن استنباط کرد و آن که حکومت گوشی برای
شنيدن خواستھای تودهھا ندارد و تنھا راه برای
کارگران و زحمتکشان سرنگونی حکومت ،و به
دست گرفتن قدرت سياسی از طريق ايجاد
درصفحه ٩
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٩٩

از صفحه ٨

اقتصاد ايران در
سالی که گذشت
شوراھاست.
حاصل چندين دھه حکومت اسالمی وضعيت
کنونی اقتصاد است که به گفتهی رئيس بانک
مرکزی ،تمام بانکھا به طور واقعی ورشکسته
ھستند )روزنامه شھروند ارديبھشت  .(٩۴سرانه
توليد ناخالص داخلی براساس آمارھای دولتی به
 ٧٠درصد درآمد سرانه در سال  ۵۵سقوط کرده
است .بسياری از زمينھای کشاورزی نابود شده
و مردم آواره از روستا )و يا فقرای شھری( به
حاشيه شھرھا پناه آوردهاند به طوری که ھم
اکنون  ٢۵درصد جمعيت کشور حاشيه نشين
ھستند )وزير راه و شھرسازی – خبرگزاری
مھر  ١۵تير .(٩۶
حکومت اسالمی در طول اين سالھا کابينهھای
متعددی با شعارھای متفاوت بر سر کارآورده اما
نتيجهی کار ھمهی آنھا يک چيز بوده است :بدتر
شدن وضعيت معيشتی مردم ،افزايش بيکاری،
افزايش فاصله طبقاتی و تعميق بحران اقتصادی.
برای رھايی از فقر و بيکاری ،برای يک آينده
روشن بويژه برای کودکان و نوجوانان که از
تمامی حقوق انسانی خود برخوردار باشند ،تنھا
راه نه فقط سرنگونی جمھوری اسالمی که پايان
بخشيدن به مناسبات سرمايهداری نيز ھست .تنھا
راه پايان بخشيدن به مناسبات ستمگرانه و استثمار
وحشيانهایست که منجر به چنين فاصلهی
وحشتناک طبقاتی شده است .بدون اين اقدامات
اساسی ھرگز کارگران و زحمتکشان به اھداف
خود نخواھند رسيد.
پینوشت:
 – ١با حاکم شدن اقتصاد سياسی "نئوليبرال"
بويژه از دوران ريگانيسم – تاچريسم در
کشورھای امپرياليستی" ،اقتصاد کينزی" که به
منظور ايجاد تعادل در بازار و باالبردن تقاضا،
دخالت دولت در اقتصاد و اتخاذ سياستھای
رفاھی را مطرح میکرد ،به کناری گذاشته شد.
از جمله نتايج اقتصاد سياسی "نئوليبرالی"،
گسترش جنگھای منطقهای و رقابت تسليحاتی
بوده است .اقتصاد سياسی "نئوليبرال" اگرچه
برپايهی عدم دخالت دولت در اقتصاد قرار داشت
و آن را توصيه میکرد ،اما با بروز بحران
اقتصادی  ،٢٠٠٧دولتھای امپرياليستی برای
نجات شرکتھا و بانکھای بزرگ از
ورشکستگی و فروريختن اقتصاد سرمايهداری،
به کمک شرکتھا و بانکھا شتافته و اين اصل
اساسی اقتصاد سياسی "نئوليبرال" را زير پا
گذاشتند.
در حقيقت امر نيز اقتصاد جھان سرمايهداری به
مرحلهای از انحطاط رسيده است که ديگر از
دوران رونق اقتصادی که تا پيش از دھهی ٧٠
قرن بيستم وجود داشت نمیتوان سخن گفت .ھم
اکنون نيز که گروھی از اقتصاددانان جھان
سرمايهداری از پايان بحران  ٢٠٠٧سخن
میگويند ،ھيچکدام از کشورھای امپرياليستی
وارد دورهی رونق نشده و رشد اقتصادی آنھا،
اوال محدود و دوما تقريبا بدون اثرگذاری بر
قدرت خريد مردم است و اين را موسسات رسمی
اين کشورھا که آمارھای اقتصادی را تحليل و
ارائه میدھند به آن اذعان دارند.

خالصه ای از اطالعيه ھای سازمان
" بازداشت کارگران نيشکر ھفتتپه را شديداً محکوم میکنيم" عنوان اطالعيه ای است که سازمان
در  ١٢فروردين ماه  ١٣٩٧اتشار داد .در اين اطالعيه با استناد به گزارش سنديکای کارگران شرکت
نيشکر ھفت تپه آمده است
در چند روز گذشته نزديک به بيست تن از کارگران به دادگاه شوش احضار شده و دادستان روز ١١
فروردين حکم بازداشت اين کارگران را صادر کرده است.
اين سرکوبگری ،پاسخ رژيم و سرمايهداران به کارگرانی است که سه ماه دستمزد و پاداش سال ٩٦
آنھا پرداختنشده و وعده تحقق مطالبات آنھا به بعد از عيد موکول شده بود .اما اين وعده نيز تحقق
نيافت و کارگرانی که خود و خانوادهھايشان با فقر کمرشکن و گرسنگی زندگی میکنند ،به اعتراض و
راھپيمايی متوسل شدند.
اکنون مدتھاست که کارگران نيشکر ھفتتپه درگير معضل به تعويق افتادن مداوم دستمزد و ديگر
مطالبات خود ھستند .بهرغم اينکه شرکت نيشکر ھفتتپه ھرسال ميلياردھا سود به جيب میزند ،اما
سؤال اين است که چرا دستمزد کارگران مرتب پرداخت نمیشود و ھمواره چندين ماه به تعويق
میافتد .پاسخ اين است که سرمايهداران با سپردن دستمزدھای معوقه کارگران در بانکھا يا
سرمايهگذاری آن در توليد ،سود بيشتری عايد خود میکنند .سرمايهداران و دولت آنھا ،کارگرانی را
که به اين اقدام ارتجاعی اعتراض میکنند ،بازداشت میکنند و به تھديد اخراج و تعطيل کارخانه
متوسل میشوند.
جمھوری اسالمی که بهخوبی میداند سال جديد ،سال مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان برای
برانداختن اين رژيم ستمگر است ،در اين پندار بسر میبرد که با بازداشت و به زندان انداختن
کارگران نيشکر ھفتتپه در نخستين روزھای سال جديد و البته ھمزمان ،سرکوب وحشيانه و بازداشت
مردم خوزستان که در اعتراض به سياست شونيستی رژيم به تظاھرات روی آوردهاند ،میتواند با
ايجاد رعب و ھراس ،اين مبارزات را مھار کند .اما دوران اين خوابوخيال رژيم به پايان رسيده
است .کارد به استخوان رسيده و ھيچ سرکوب و وحشیگری نمیتواند اين مبارزات را مھار کند.
اطالعيه سپس خطاب به کارگران مبارز نيشکر ھفت تپه میافزايد:
کارگران مبارز نيشکر ھفتتپه!
متحد و يکپارچه دست از کار بکشيد و خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتشده شويد .تھديد
سرمايهداران را برای تعطيل مجتمع با عمل متقابل اشغال کارخانه و برقراری کنترل کارگری پاسخ
دھيد!
سازمان فدائيان)اقليت( اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اسالمی را عليه کارگران شرکت نيشکر
ھفتتپه شديداً محکوم میکند و خواستار آزادی فوری و بیقيدوشرط کارگران بازداشتشده و پرداخت
فوری تمام مطالبات کارگران نيشکر ھفتتپه است.
"حداقل دستمزد ،يکپنجم خط فقر" عنوان اطالعيه ديگری است که سازمان در تاريخ  ٢٨اسفند ماه
 ١٣٩٦انتشار داد.
اطالعيه میگويد:
سرانجام به روال سالھای گذشته نمايش مضحک نمايندگان سرمايهداران ،دولت سرمايهداران و
عوامل سرمايهداران در شورای عالی کار بر سر چانهزنی برای افزايش اسمی دستمزد ،يک روز
مانده به آغاز سال جديد ،به پايان رسيد .با توجه به رشد و اعتالی جنبش کارگری ،عوامل و
کارگزاران سرمايهداران از تشکلھای ضد کارگری دولتی ،صحنهگردان اين نمايش بودند ،تا چنين
وانمود کنند که گويا برای دفاع از منافع کارگران ،اين بار زير بار پيشنھادھای نمايندگان سرمايهداران
و دولت نمیروند و خواستار افزايش  ٢٩درصد حداقل دستمزد و افزايش  ١۶درصد به ساير سطوح
دستمزد ھستند .اما اگر ھمين پيشنھاد آنھا نيز عملی میشد ،ھيچ مشکلی را از ميليونھا کارگری که
زير خط فقر به سر میبرند ،حل نمیکرد .چرا که حداقل دستمزد کنونی  ٩٣٠ھزار تومان ،يکپنجم
آن مبلغی است که به عنوان خط فقر تعيين شده است.....
گرچه پيشاپيش روشن بود ،که سياست شورای عالی کار ،نه اتخاذ تصميمی در مورد دستمزد ،برای
بھبود وضعيت معيشتی کارگران ،بلکه دفاع از منافع سرمايهداران برای کسب سود بيشتر است،
اکنون اما با اعالم رسمی افزايش اسمی دستمزد ،آشکار است که روال کار گذشته شورای عالی کار
ھمچنان ادامه يافته و حداقل دستمزد از  ٩٣٠ھزار تومان کنونی به يک ميليون و  ١١۴ھزار تومان
افزايشيافته است .افزايش ديگر سطوح دستمزد نيز که در گزارشھای پيشين  ١٢درصد اعالم شده
بود ،به فروردين ماه موکول شد .اين افزايش ناچيز دستمزد اسمی کارگران ،نه فقط حتی يک مشکل
کوچک معيشتی کارگران را حل نخواھد کرد ،بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و مالی رژيم
که از ھم اکنون يکی از شواھد آن را در افزايش افسارگسيخته بھای دالر و توأم با آن کاھش ارزش
پول کشور و در نتيجه ،افزايش روزافزون بھای کاالھا و خدمات مورد نياز روزمره کارگران و
زحمتکشان شاھد ھستيم ،اين بهاصطالح افزايش  ٩/١٨درصدی دستمزد در سال  ٩٧حتی جبران
افزايش بھای کاالھا و ھزينهھای زندگی کارگران را نخواھد کرد .بنابراين ،نه تنھا بھبودی در
وضعيت معيشتی کارگران رخ نخواھد داد ،بلکه آنھا به روال سالھای گذشته فقيرتر میشوند......
اکنون با توجه به بحران سياسی که رژيم ارتجاعی ضد کارگری گرفتار آن است ،زمان آن فرا رسيده
است که کارگران به مبارزهای سراسری برای تحقق مطالبات خود روی آورند .مسئله افزايش دستمزد
به باالی خط فقر ،آن مطالبهای است که میتواند به مشارکت عموم کارگران در اين مبارزه سرا سری
بيانجامد.
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برای ارتباط با ـز ن ـان )ا56ـ( نامYهھای

اقتصاد ايران در سالی که گذشت
ھمانطور که در ابتدای سال گذشته و در مقاالت
معتدد نشريه کار پيشبينی کرده بوديم بحران
اقتصادی رکود – تورمی و ھمراه با آن فقر،
بيکاری و شکاف طبقاتی در سال  ٩۶افزايش
يافت .دليل آن نيز ھمان مواردیست که ھمواره
بر آن تاکيد کردهايم و گذر زمان تحليلھا و داليل
ما را به اثبات رساند .طبقه سرمايهدار ايران که
قدرت سياسی را در دست دارد ،قادر به اتخاذ
سياستھايی نيست که الاقل به تعديل بحران
اقتصادی منجر شود .از سويی برنامهھای
اقتصادی "نئوليبراليستی" طبقه حاکم بر دامنهی
بحران افزوده و از سوی ديگر ساختار قدرت
سياسی در ايران خود به عنوان عاملی در تشديد
بيشتر بحران اقتصادی عمل میکند .عامل
ديگری نيز که در سال آينده )بيش از گذشته(
تاثيرگذار خواھد بود و بايد به عوامل پيش گفته
افزوده شود ،بحران سياسی خارجی و داخلی از
جمله ترس سرمايهداران از سرنگونی رژيم است
که به فروپاشی سيستم حاکم دامن زده و به خروج
سرمايهھای سرمايهداران به خارج از کشور
منجر خواھد شد ،به گفتهی پورابراھيمی رئيس
کميسيون اقتصادی مجلس ،در ماهھای پايانی سال
)در واقع منظور وی بعد از اعتراضات تودهای

خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.

دیماه است( بيش از  ٣٠ميليارد دالر از کشور
خارج شده است .در يک کالم چشمانداز اقتصاد
در سال  ٩٧در صورت تداوم حکومت اسالمی و
مناسبات سرمايهداری حتا بسيار بدتر از سال ٩۶
خواھد بود و بر بسيار بدتر شدن وضعيت
اقتصادی تاکيد داريم.
اما بهرغم اين واقعيتھای اقتصادی که به عينه
برای کارگران و زحمتکشان آشکار است و در
زندگی خود ،با تمام وجود ،با پوست و گوشت و
استخوان خود لمس میکنند ،دولت جمھوری
اسالمی و در راس آن کابينهی روحانی ھمواره
مدعی رشد اقتصادی بوده و حتا خامنهای در ايام
نوروز با وقاحت و بيشرمی تمام از کاھش فقر،
گسترش عدالت اقتصادی و پيشرفت اقتصادی
سخن گفت.
سخنان و ادعاھای آنھا در نزد کارگران و
زحمتکشان آن چنان رسوا و بیارزش است که
اساسا ارزش پاسخ گفتن ندارند ،اما برای آنکه
ابعاد وخامت اوضاع اقتصادی ،چشمانداز و
راهحل خروج از اين وضعيت برای کارگران و
زحمتکشان روشنتر شود ،ما ابتدا نگاھی خواھيم
داشت به مھمترين شاخصھای اقتصادی.
درصفحه ٨

سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکھای مالی خود را به شماره حساب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه
کد مورد نظر به يکی از آدرسھای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
Gironummer 2492097
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
IBAN:
NL08INGB0002492097
BIC: INGBNL2A
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org

بدينوسله به اطالع عالقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که :
برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه  ٢۴ساعته تلويزيون "ديدگاه" از اول ژوئن
 ٢٠١٧برابر با  ١١خرداد  ١٣٩۶به جای ماھواره ھاتبرد مجددا ازماھواره ياهست پخش میشود.
مشخصات ماھواره :
ماھواره ياه ست Satellite Yahsat
فرکانس Frequency ١١٧۶۶
عمودی Polarization Vertical
سيمبل ريتSymbol rate ٢٧۵٠٠
اف ای سی FEC ۵ /۶
ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی :
چھارشنبه ھا ساعت نه ونيم شب بهوقت ايران
) ساعت ده صبح بهوقت لس انجلس و ھفت عصر بهوقت اروپای مرکزی (
بازپخش اين برنامه  :روز پنجشنبه نه و نيم صبح بهوقت ايران
) ده شب پنجشنبه بهوقت لس انجلس و ھفت صبح پنجشنبه بهوقت اروپای مرکزی(
اينترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای  ،ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای
تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد .
-١بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ويز "
www.didgah.tv
www.glwiz.com
 -٢به صورت آرشيو  ،در سايت سازمان فداييان –اقليت :
http://www.fadaian-aghaliyat.org/
https://tvshora.com/
ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
توجه  :بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی جھنت اطالع ؛ سالی دو بار – در پائيز و بھار
– 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.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
/fadaianaghaliyat
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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