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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
 اط�عيه ھای سازمان

۵درصفحه   

 بيداری کارگران و
  ھراس ارتجاع

 
اعتراضات و .  طبقه کارگر بيدار شده است

مبارزات کارگری سراسر ايران را فراگرفته 
باگذشت ھرروز دامنه اعتراضات وسعت .  است
در بطن اين مبارزه، .  يابد گيرد و گسترش می می

سرعت آگاه شده و خود را متشکل  کارگران  به
ھا و شعارھای کارگران به نحو  خواست.  کنند می

. روزافزونی خصلت سياسی به خود گرفته است
ھمه بدان معناست که طبقه کارگر مراحل  اين

. کند درپی طی می خودآگاھی طبقاتی را پی
گاه در تاريخ جنبش کارگری ايران، جنبشی  ھيچ

گاه جوشش  ھيچ.  در اين وسعت وجود نداشته است
درونی جنبش کارگری به چنين ابعادی نرسيده 

دار و  بنابراين، روشن است که طبقه سرمايه.  بود
تمام مرتجعين حاکم بر ايران بايد از اين رشد و 
اعتJی جنبش کارگری، به ھراسی مرگبار 

 . گرفتارشده باشند
عنوان نماينده و  ای،به اظھارات اخير خامنه

سخنگوی شاخص تمام مرتجعين حاکم بر ايران، 
پرده از رعب و ھراسی که رشد جنبش کارگری 
در دل ارتجاع طبقاتی و مذھبی افکنده است، 

ھای اخير  خوانی وی دريکی از روضه.  برداشت
 :خود که در ھفته اخير متن آن انتشار يافت،گفت

ھا، خطاب به  بنده بارھا اين را در سخنرانی"  
ام که ضدانقJب کشور  کارگران عزيزمان گفته

از اّول چشمش به کارگرھا بود بلکه بتواند 
ی کارگری را به نحوی عليه جمھوری  جامعه

اسJمی تحريک کند؛ از روز اّول يعنی از ھمان 
روز پيروزی انقJب، اين حالت وجود 

يکی از کارھای اساسِی دشمنان ما اين ......داشت
ھای ما، در  است که شايد بتوانند در کارخانه

ھای کارگری ما، بخصوص  مجموعه
ای از  ھای بزرگ، يک رکودی، لنگی مجموعه

به [سوی کارگران به وجود بياورند؛ کارگرھا را 
 ."وادار کنند] اين کار

ای با اين اظھارنظر، خود اذعان دارد که  خامنه
جمھوری اسJمی و سران آن، ھمواره نگران 
رشد مبارزات طبقه کارگر ايران بوده و ھمواره 
تمام تJش خود را برای مقابله با جنبش طبقه 

توانست  جز اين نيز نمی.  اند کارگر به کار گرفته
باشد، چراکه اساساً رژيم ضدانقJبی و ارتجاعی 

  ٨درصفحه 
 اند کارگران وارد خيابان شده

٣درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۶۴شماره    ٩۶ اسفند ١۴ –سال سی و نھم 

 روز جھانیِ 

 ای  زِن ديگرگونه

  رقم زنيم

 زندانی سياسی
  آزاد بايد گردد

 
روزانه برتعداد زندانيان سياسی از ميان 

ھای  کارگران، زنان، روشنفکران، جوانان، اقليت
ھای  نگاران، فعالين شبکه ملی و مذھبی، روزنامه

ھای غيردولتی و  اجتماعی، فعالين تشکل
افزايش زندانيان .  شود دانشجويان افزوده می

ای مستقيم با بحران انقJبی حاکم  سياسی رابطه
در آستانه بھار، ھمراه با .  بر جامعه دارد

زندانی "ھای زندانيان سياسی و با شعار خانواده
، ضمن حمايت "سياسی آزاد بايد گردد

ھا و مبارزات زندانيان سياسی، به  ازخواست
 .استقبال سال نو برويم

 سال حاکميت جمھوری اسJمی، ٣٩در طول 
ھا نقش بسيار مھمی در تحکيم  بدون ترديد زندان

رژيمی که .  اند و حفظ مناسبات موجود داشته
ترين ابزارش برای بقا سرکوب است، از  مھم

عنوان ابزاری برای قتل، شکنجه، به بند  زندان به
کشيدن و در نھايت ايجاد ترس ودلھره در ميان 

. نزديک به چھار ماه از زلزله کرمانشاه می گذرد
 آبان ٢١ ريشتری که در تاريخ ٧ /  ٣زلزله ای 

با .   در مناطق غربی کشور رخ داد١٣٩۶ماه 
وقوع زلزله و عدم امداد رسانی lزم دولت به 
مردمی که زير آوار سنگين زلزله گرفتار بودند، 

 نفر کشته و ھزاران تن ديگر بی ۵٠٠حدود 
شھرھای سرپل ذھاب، کرند، قصر .  سرپناه شدند

شيرين و روستاھای نواحی اين شھرھا از جمله 
مناطقی بودند که بيشترين تلفات جانی و ويرانی 

 . حاصل از زلزله را متحمل شدند
با گذشت چندين ماه از وقوع زلزله، ھنوز 
بسياری از مردمان زلزله زده خصوصا ساکنين 
نواحی روستايی در شرايط بسيار اسفبار و بی 
بھره از حداقل امکانات lزم گرمايی و بھداشتی 

در بھمن ماه گذشته، .  در چادر بسر می برند
تعدادی از کودکان به دليل سرما و فقدان امکانات 
گرمايی lزم جان باختند، تعدادی از سر 
استيصال خودُکشی کردند و شرايط زندگی برای 
مردم بی پناه و بی خانمان اين منطقه، روز از 

 . پس روز وخيم تر شده است
 ھزار نفر از ٢با گذشت چھار ماه که بيش از 

زلزله زدگان کماکان در چادر زندگی می کردند، 
بارندگی و جاری شدن سيل در روزھای پايانی 
بھمن ماه مزيد بر علت شد، تا رنجی افزونتر از 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 در رنجی می زيند 
 که آز آن شان نيست

٧درصفحه   

تجمع  گزارش کوتاھی از
 کارگران فوAد خوزستان

  ٢درصفحه 
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١از صفحه   

 بيداری کارگران و
 ھراس ارتجاع

جمھوری اسJمی و سران مرتجع آن، از ھمان 
ای جز اين نداشتند که با درھم  آغاز وظيفه

ويژه، طبقه کارگر ايران را  شکستن انقJب، به
سرکوب کنند که ھمواره خطری جدی برای بقای 

 . داری ست نظم سرمايه
ناپذير جمھوری اسJمی با طبقه  اين دشمنی آشتی

نخست .  گيرد کارگر از دو منبع سرچشمه می
 جمھوری اسJمی  ترين وظيفه اينکه اساسی

عنوان دولت پاسدار نظم موجود و منافع  به
داران، سرکوب و به بند کشيدن کارگران  سرمايه

بنابراين از ھمان نخستين روزبه قدرت .  است
ترين وظيفه خود را  رسيدن در ايران، اصلی

. سرکوب و مھار اعتراضات کارگری قرارداد
در اينجا مجال نيست که به صدھا نمونه از 

ھا اشاره  اقدامات ضد کارگری رژيم در آن سال
فقط کارگران را  ھا نه در طول تمام اين سال.  شود

ترين حقوق محروم کرد تا  از ابتدايی
ھا را استثمار کنند،  دغدغه آن داران بی سرمايه

بلکه اعتراضات کارگران را با گسيل نيروی 
در طول اين چھار .  سرکوب در ھم شکست

ای که از استقرار جمھوری اسJمی در ايران  دھه
ھا  گذرد، ھزاران کارگر دستگير و در زندان می

صدھا تن از پيشروترين و .  به بند کشيده شدند
 . ترين کارگران نيز اعدام شدند آگاه

داران در  که دولت پاسدار منافع سرمايه دوم اين
ايران، يک دولت دينی است که روحانيت 

ای نيز در  عنوان يک کاست، منافع و نقش ويژه به
در سراسر تاريخ بشری از ھنگام .  آن دارد

پيدايش جامعه طبقاتی، وظيفه دستگاه روحانيت 
داری از نظم ستمگرانه و طبقات  تقديس و جانب

ستمگر و استثمارگر از طريق تبليغ و ترويج 
ھای  خرافات دينی و تحميق معنوی توده

در ايران ھم .  زحمتکش و ستمديده  بوده است
اين ستيز و .  وضع بر ھمين منوال بوده است

دشمنی دستگاه روحانيت با طبقات تحت ستم، 
داری با طبقه کارگر، به  ويژه در جامعه سرمايه به

چراکه طبقه کارگر .  نھايت خود رسيده است
برای نخستين بار در تاريخ بشريت، برانداختن 
تمام نھادھای طبقاتی، ازجمله دستگاه انگل 

ھا  اش فريب و تحميق توده روحانيت را که وظيفه
 . است،ھدف خود قرار داده است

ای بسی  اما نگرانی و ھراس امروز امثال خامنه
فراتر از گذشته و حتی اعتJی جنبش کارگری 

ھای پس از به قدرت رسيدن  در نخستين سال
اکنون جمھوری اسJمی .  جمھوری اسJمی است

. ھای ژرف مواجه است  ای از بحران با مجموعه
ھا و  ھا، تشديد تضادھا، شکست ادامه اين بحران

عبور طبقه حاکم، به يک  ھای غيرقابل بست بن
دوران نوينی در .  بحران سياسی انجاميده است

ھای مردم ايران برای  زندگی سياسی توده
آوری به انقJب و سرنگونی نظم موجود  روی

در يک چنين شرايطی است که .  فرارسيده است
طبقه کارگر ايران، به مصاف مستقيم و 
رودرروی با رژيم ارتجاعی جمھوری اسJمی 

 . برخاسته است
رغم تمام موانع، بی حقوقی  طبقه کارگر ايران به

ھای رژيم در طول چھار دھه، به رشد  و سرکوب
و تکامل خود ادامه داده و تجارب فراوانی 

کارگران امروز،  ديگر کارگران .  اندوخته است
ھا تازه از  چھل سال پيش نيستند که اکثريت آن

روستاھا روانه شھرھا شده بودند و ھنوز اسير 
ويژه در طول  کارگران به.  خرافات مذھبی بودند

وقفه  يک دھه اخير،  در جريان مبارزات بی
خود، به نحو روزافزونی آگاه شده و خود را 

اين مبارزات، اکنون به .  اند متشکل ساخته
ای رسيده است که در ھرروز  و در ھر  مرحله

ھفته چندين اعتصاب، تجمع و تظاھرات کارگری 
در طول يک سال اخير، صدھا .  دھد رخ می

مورد از اعتراضات کارگری در اشکال متعدد به 
صدھا ھزار کارگر در اين .  وقوع پيوسته است

ھمبستگی طبقاتی .  اند اعتراضات شرکت کرده
. يافته است وسيعاً در صفوف کارگران افزايش

مطالبات کارگران ديگر محدود به پرداخت 
در اغلب اعتراضات .  دستمزدھای معوقه نيست

کارگری، سران و مقامات رژيم موردحمله قرار 
کارگران، .  شوند گيرند و به محاکمه کشيده می می

آشکارا فسادی را که سرتاپای دستگاه دولتی و 
مقامات آن را فراگرفته است، به باد انتقاد 

ھا  تمام اين واقعيت.  کنند گيرند و محکوم می می
گونه  فقط ھيچ دھند که کارگران ايران نه نشان می

ی  ھا توھمی به بھبود وضع موجود  و جناح
خواھند نظم  سياسی آن ندارند، بلکه بالعکس، نمی

ھای طبقه کارگر در  توده.  موجود را تحمل کنند
 و  سراسر ايران به نبرد عليه جمھوری اسJمی

 .اند برخاسته نظم حاکم 
طبقه کارگر، پيشتازی خود را در مبارزه به 
ھمگان نشان داده و پيگير و استوار به اين 

جز طبقه کارگر  در ايران به.  دھد مبارزه ادامه می
ھيچ قشر و گروه اجتماعی ديگری رسالت و 
قدرت برپائی انقJب و سرنگونی جمھوری 

از ھمين روست که اکنون .  اسJمی را ندارد
ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران،  عموم توده

اعتماد خود را برای تحقق  متحد پيگير و قابل
شعار .  اند ھايشان در طبقه کارگر يافته خواست

ھای  اتحاد با طبقه کارگر در تجمعات و راھپيمايی
 . شود متعدد سر داده می

طبقه کارگر که اکثريت جمعيت ايران را تشکيل 
اش  دھد، با نقشی که در توليد دارد، پيگيری می

در مبارزه که برخاسته از اين واقعيت است که 
ھای  ھيچ نفعی در حفظ نظم موجود ندارد و سJح

قدرتمندی که برای مبارزه و سرنگونی نظم 
موجود در اختيار دارد، ازجمله اعتصابات 
عمومی اقتصادی و سياسی، برپائی تظاھرات 

ای و قيام مسلحانه ، قادر است جمھوری  توده
اسJمی را سرنگون کند و طبقه حاکم را 

اين بدان معناست که جامعه ايران .  براندازد
. رود سوی يک انقJب کارگری پيش می به

خواھد طبقه حاکم را سرنگون و  انقJبی که می
جای آن، دولت شورايی  دولت آن را براندازد و به

را که ابزار اقتدار و فرمانروائی سياسی طبقه 
خواھد تمام نظم  می.  کارگر است، مستقر سازد

جای  اجتماعی موجود را براندازد و به  -اقتصادی
 . آن نظمی سوسياليستی را برپا دارد

ای و تمام ارتجاع  پس روشن است که چرا خامنه
ای در اين  خامنه.  بايد نگران و در ھراس باشند

ھراس، نابودی جمھوری اسJمی و نظم 
وانصار خود  بيند و به اعوان داری را می سرمايه

اند،  دھد که کارگران به پا خاسته ھشدار می
دليل نيست که وی بار ديگر  بی.  جوئی کنيد چاره

اعتJی جنبش کارگری را در دوره قبل از سال 
کند که  آورد ، اما ابلھانه ادعا می  به ياد می٦٠

کسانی خارج از جنبش کارگری،  کارگران را 
ھمه مبارزات روزمره  کنند و گويا اين تحريک می

. داده است کارگران با تحريک بيرونی رخ
شوند و نه نيازی به  کارگران نه تحريک می

اين .  اين زبان ارتجاع است.  تحريک شدن دارند
ارتجاع .  سرائی دشمنان طبقه کارگر است ياوه

. زند طبقاتی و مذھبی خود را به نفھمی می
تواند اذعان کند که اين شرايط کار وزندگی  نمی

طبقه کارگر است که محرک مبارزه کارگران 
ھا به  آوری آن داری و روی عليه نظم سرمايه

بخش خود  اين مبارزه فقط نجات.  سوسياليسم است
بخش عموم  طبقه کارگر نيست، بلکه نجات

ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران از تمام  توده
فجايعی است که جمھوری اسJمی و نظم 

چندان نيز به طول .  اند داری به بار آورده سرمايه
نخواھد انجاميد که اين رژيم ستمگر به دست 

 .ساز ايران سرنگون گردد توانای طبقه تاريخ

 خ�صه ای از
 اط�عيه ھای سازمان

 
ھجوم شبانه به منازل کارگران صنايع فوAد و   "  

بازداشت بيش ازده کارگررا شديدا محکوم می  
عنوان اطJعيه ای است که سازمان  "  کنيم 

 به مناسبت بازداشت کارگران  ٩۶ دريازده اسفند  
دراين اطJعيه  .صنايع فوlد اھواز انتشار داد 

در نھمين روز اعتصاب  "  چنين می خوانيم 
متحدانه ، تجمعات پرشوردرمقابل استانداری  
خوزستان و راه پيمائی کارگران گروه ملی صنايع  
فوlد درسطح شھر اھواز، نيروھای انتظامی و  
سرکوب، شبانه به منازل تعداد زيادی ازکارگران  
يورش بردند و بيش ازده تن ازکارگران معترض  
را بازداشت نموده و به زندان مرکزی اھواز  

حمله وحشيانه به کارگران و  .  منتقل کردند 
بازداشت آن ھا درشب گذشه، درحالی صورت  
می گيرد که بيش ازچھارھزار کارگر گروه ملی  
صنعتی فوlد اھواز بيش از سه ماه دستمزد معوقه  
دارند و درعين حال حق سنوات و عيدی و پاداش  

پس از  .  ھا نيز پرداخت نشده است    پايان سال آن 
ھشت روز اعتصاب و تجمع ، دوروز پيش فقط  
دستمزد آذر ماه کارگران به آن ھا پرداخت  

درادامه اطJعيه ضمن اشاره به شعارھای   ."شد 
گوناگونی که توسط  کارگران سرداده شد چنين   

 : آمده است 
دستگاه حکومتی ازبيم گسترش اعتصاب و راه  
پيمائی کارگران صنايع فوlداھوازبه سايرواحد  
ھای توليدی و خدماتی استان خوزستان، طبق  
معمول به قھروسرکوب کارگران متوسل  

عJوه بربازداشت بيش ازده کارگر اعتصابی  .شد 
گرد و    توسط نيروھای امنيتی و اطJعاتی، پی 

تعقيب و پرونده سازی برای بسياری  
 .ديگرازکارگران را نيز آغاز کرده است 

بازداشت کارگران گروه  )  اقليت (سازمان فدائيان 
گرد و پرونده سازی    ملی فوlد اھواز، تعقيب و پی 

عليه آن ھا  را قويا محکوم ميکند و خواستار  
قيدوشرط بازداشت شدگان    آزادی فوری و بی 

 .است 
ازمبارزات  وخواست ھای  )  اقليت (سازمان فدائيان 

کارگران گروه ملی صنايع فوlد اھواز حمايت  
 را به می کند وسايرکارگران استان خوزستان 

 .حمايت ازاين کارگران فرا می خواند
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ست از وضعيت فرودست  حجاب اجباری، نمادی

زنان ايران، و شوريدن بر آن، شوريدن بر 
رو  از ھمين.  رژيم ھم وقوف دارد.  ست فرودستی

ھراسان و ددمنشانه به مصاف زنان معترض 
داند مبارزه زنان، در ادامه،  چرا که می.  رود می

از مبارزه با حجاب اجباری درخواھد گذشت و به 
آگاه است اين .  گسترد ھای ديگر می گستره

ست ناگسستنی از مبارزات  ای مبارزه، پاره
کارگران و زحمتکشان برای رھايی از نکبت 

 . داری جمھوری اسJمی و رھايی از نظام سرمايه
دليل نيست که روز جھانی زن، در ابتدا، روز  بی

اين روز از دل .  جھانی زنان کارگر نام داشت
مبارزه زنان کارگر برای کاھش ساعات روزانه 

. کار و برای کسب حق رأی پديدار گشت
ھا و  گذاران اين روز، سوسياليست پايه

ھايی بودند، مدافع زنان کارگر، برابری  کمونيست
ھای  کامل زنان با مردان در تمامی عرصه

رزم زنان و  اقتصادی، اجتماعی و سياسی، ھم
باورمند به لزوم پيوند ميان مبارزات زنان و 

آنان بودند که روز جھانی زن را در .  کارگران
رويدادھای .  سراسر جھان برقرار و پايدار کردند

دی ماه، از اعتراضات سراسری تا اعتراضات 
زنان، تأييد ديگری بود بر اين تجربه که در 

ی اقيانوسی از ستم و نابرابری، ھيچ  ميانه
  اش دست تواند به حقوق ای به تنھايی نمی جزيره

 .يابد
 در پيش ديگریپس اکنون که روز جھانی زن 

است، زنان و مردان کارگر و زحمتکش، زنان و 
مردان کمونيست و  چپ، زنان و مردان 

خواه دست به دست ھم دھيم  طلب و آزادی  برابری
ھا  و در روز جھانی زن پيشارو بار ديگر، خيابان

را به تصرف خود درآوريم و روز زن 
 . را رقم زنيمای ديگرگونه

روز جھانی زن بر تمامی کوشندگان رھائی زن 
 و برابری زن و مرد، گرامی باد

"گفتند می.  دادند فراوانی می لشگر ما  سياھی: 
شويد تا ما به نان و نوايی برسيم، سھم شما ھم 

لشگر شدند و  برخی، سياھی."  شود فراموش نمی
صبر کنيد و مدارا تا تکه "گفتند  می. سھمی نبردند

استخوانی از دھان اين درندگان برباييم و به شما 
زمان گذشت .  بودند کسانی که باور کردند."  دھيم

رأی حاکمان  و جز زنانی معدود از تبار و ھم
ستيز، توده زنان نصيبی که نبردند، ھيچ،  زن

قانون پشت قانون و فرمان پشت فرمان صادر شد 
مدعی شدند .  تا ھمان اندک بقايا ھم ربوده شود

اسJم با حقوق زنان سازگاری دارد و معجون 
. را ساختند"  نيسم اسJمی فمی"مضحک 

، ھمان ھمدستان "طلب اصJح"انديشان  تاريک
ديروزين خمينی در برپايی جمھوری اسJمی، 

ھای مردم با خود، خود را  برای زدودن مرز توده
بی آن که درد مشترکی .  صدای توده زنان ناميدند

غدارانی، نيز، داخلی و .  با آنان داشته باشند
: چرا که ھدف يکی بود.  شان خارجی، جارچی

ی طبقاتی   و سامانه حفظ جمھوری اسJمی
کليدھا : "کسانی آمدند و مدعی شدند.  شان مطلوب

به زودی روشن شد که ."  را ما در دست داريم
 .آنان کليددارند، اما کليددار دوزخ

در .  ھرچند، اين راه دراز به بيھودگی نگذشت
کارھا  اين راه، ادعاھا، محک زده شدند؛ راه

ھايی  تجربه.  ھا اندوخته شدند آزمون شدند؛ تجربه
در اين راه، پرده فريب و .  اند که امروز توشه راه

توھم از ھم دريده شد و زنان دريافتند با ھمه 
ھا، چنگ زدن به ھر خس و  ھا و مشقت دشواری

ی  گشا نيست؛ دريافتند خود، چشمه خاشاکی، راه
اند؛ دريافتند  جوشان نيروی تغيير و دگرگونی

ست؛  گری در سپھر عمومی توانمندی در کنش
شان با مبارزات عمومی و  دريافتند پيوند مبارزه

گرداند و پيروزی  شان را بازمی سراسری، حقوق
 برای جدايی کامل دين  مبارزه.  سازد را ميسر می

 .ستيز برای سرنگونی رژيم دينی زن. از دولت

 روز جھانیِ 
 ای  زِن ديگرگونه
  رقم زنيم

 
 در پيش ای ديگرگونه و ديگرروز جھانی زِن 

 در ديگرگونه، چرا که سالی گذشت و ديگر.  است
پِس اعتراضات سراسری اخير محرومان و 

يابنده  در کوراِن مبارزات اوج.  تھيدستان
ھا فراتر  اعتراضاتی که پا از ممنوعه.  کارگری

ھا، از  گذاشتند و زنان، در عبور از اين ممنوعه
 .ھستند. پيشگامان بودند

پيوندگاه خواھندگان "  دختران خيابان انقJب"
با .  اند و برابری جنسيتی"  کار، نان، آزادی"

چرا که .  دريافت جوشش جامعه و رويدادھای آتی
ھا، بر  پس، در خيابان.  اند خود از اين خواھندگان

ھا شدند، حجاب اجباری را بر سر چوبی  بلندی
. کرده و بر نبود برابری و آزادی اعتراض کردند

. فشاری آنھا بر حق انتخاب آزادانه پوشش، پای
تر ھم در برابر حجاب  ھرچند  بسياری، پيش

حاکمان مقاومت کرده و به "  مطلوب"اجباری 
سخره گرفته بودندش، اما اين بار، دختران 

اند  گرانی پذير نيستند، بلکه کنش انقJب، کنش
ھراس از  ھا و فضاھای عمومی، بی مدعی خيابان

واويJ "واکنش خشن و ددمنشانه گزمکان و فرياد 
 . مرتجعان" اسJم

گرچه دختران خيابان انقJب، چند ده تن بيش 
شان ھمدلی و توافق توده زنان  نيستند، اما پشتوانه

زنان و .  ی زنان انقJب داستانی ھم.  و مردان است
مردان کارگر و زحمتکش، کمونيست و چپ، 

به ھمين دليل نيز تن .  طلب خواه و برابری آزادی
اند، با وجود فروکش موج اوليه  به خطر داده

دختران انقJب، .  اعتراضات سراسری
 به ۵٧ اسفند ١٧اند که  دھندگان راه زنانی ادامه

ھا آمدند و بر فرمان حجاب اجباری خمينی  خيابان
شورشی که حتا برای اندک مدتی، .  شوريدند

 . راند گرايان نورسيده را عقب اسJم
اما امروز، زنان ايران، از ھمان حجاب اجباری 

اند تا بر  خمينی و ھمدستانش، خنجری ساخته
. شان فرود آورند  پھلوی رژيم ساخته و پرداخته
ای نيست که بر  حجاب اجباری، آن تکه پارچه

ست از  اين حجاب نمادی.  زنان تحميل شده است
ھای اخير  ھای تحميلی دھه ھا و ستم تمامی تبعيض

مداران حاکم به  بر زنان؛ نمادی از تمايل دين
ھای اجتماعی و  بيرون راندن زنان از عرصه

زمان نياز طبقه حاکم به نيروی کار ارزان  ھم
ی زنان کرده  ای که بيکاری را بھره زنان؛ دوگانه

" جنس دوم"است و بيگاری را؛ نمادی از ُمھِر 
بر زنان به مدد قوانين شرعی؛ نمادی از توليد و 
بازتوليد مردساlری؛ نمادی از تحميل نقش 
ھمسری و مادری به زنان بدون برابری با 
شوھران، يا حق مادری بر فرزندان؛ نمادی از 

 .سلب حقوق نيمی از جامعه
ای  ی شصت، وقفه با سرکوب خونين اوايل دھه
گی، جبِر پس  تجربه پديد آمد و گسست آگاھی و بی

در اين مسير .  راه درازی طی شد.  از آن بود
کارانی که تمامی ھّم خود را به کار  بودند فريب

بستند تا زنان را به دريوزگی به درگاه 
ھای  وعده.  کاران ببرند گران و ستم تبعيض
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 زندانی سياسی
  آزاد بايد گردد

برد و اين را تاريخ معاصر ايران  ھا بھره می توده
 .گواه است

، ۵٧ھا در سال  در حالی که با قيام پرشکوه توده
ھزاران زندانيان سياسی از بند رھا شدند، اما 

ھا بارديگر از زندانيان   ديری نپاييد که زندان
اين موضوع بويژه ريشه در .  سياسی لبريز شدند

ھای سياسی، به  ای شدن برخی از سازمان توده
ھای چپ و انقJبی داشت که نقش  ويژه تشکل

. کردند مھمی در تحوlت آن روز جامعه ايفا می
دانست که در صورت  جمھوری اسJمی می

ی واقعی آن،  ی اين روند و افشای چھره ادامه
ھايی که آن را بر سر  ھا، توده بزودی توسط توده

بنابر اين .  قدرت آورده بودند، سرنگون خواھد شد
جا که توان داشت، به سرکوب  از ھمان ابتدا تا آن

از کردستان تا .  و کشتار مخالفان دست زد
از .  صحرا، از خوزستان تا بلوچستان ترکمن

انحJل شوراھای کارگری و اخراج و به بند 
ھا و  کشيدن کارگران پيشرو تا يورش به دانشگاه

 .ھای سياسی دفاتر سازمان
سياستی که بويژه پس از آغاز جنگ ايران و 

ترين  در واقع مھم.  عراق شتاب بيشتری يافت
ھدف جمھوری اسJمی از آغاز جنگ، تحکيم 
موقعيت خود در داخل و سرکوب مخالفان بود، 

برکت "برای ھمين ھم بود که خمينی جنگ را 
ھا  از ھمان زمان است که زندان.  ناميد"  الھی

بويژه زندان اوين روزانه شاھد ورود زندانيان 
سياسی جديدی از ميان ھواداران و فعالين 

دستگيری .  ھای سياسی چپ و انقJبی است گروه
ھا به حدی در جامعه بازتاب  و شکنجه در زندان
 جمھوری اسJمی مجبور ۵٩يافت که ھمان سال 

شد به صورت ظاھری ھياتی را مامور رسيدگی 
ھا کند، ھياتی که البته فقط  به وضعيت زندان

برای خواباندن سروصداھا تشکيل شده و قرار 
 .نبود کاری صورت دھد

 اما ھجوم سراسری به ۶٠با پايان خرداد سال 
ای پيش پا افتاده آغاز شد،  مخالفان سياسی با بھانه

ھجومی که پيش از آن تدارک ديده شده بود و دو 
ماه قبل ازآن سازمان ما با انتشار اسنادی آن را 

به يکباره و با ھجوم سراسری .  افشا کرده بود
 . ھا ھزار نفر دستگير شدند ده

. اين ھجوم اما برای شکست قطعی انقJب بود
ی اول حاکميت خود که  جمھوری اسJمی در دھه

 ھزار ١٠٠ طول کشيد، بيش از ۶٧تا تابستان 
ھا  نفر را به بند کشيد و ھزاران نفر را در زندان

ھا ھمه بخشی از جناياتی بود  و اين.  به قتل رساند
که جمھوری اسJمی برای تثبيت حاکميت خود و 

ھا و نيروھای کمونيست و انقJبی  سرکوبی توده
 .صورت داد

 و با کشتار ھزاران ۶٧اگرچه تا پايان سال 
ھا تا حدود زيادی از  زندانی سياسی، زندان

زندانيان سياسی خالی شدند، اما ديری نپاييد که 
ھر .  زندانيان سياسی جديدی پای به زندان نھادند

ای ھمراه بود با سرکوب و  اعتراض توده
دستگيری معترضان و دراين ميان زندان به 
عنوان بخشی از دستگاه سرکوب جايگاه خود را 

اما ھنوز و به دليل شکست انقJب و .  داشت
رکود نسبی حاکم بر جامعه، و به رغم نارضايتی 

 .ای، تعداد زندانيان سياسی محدود بود عميق توده
ای و بحران  به موازات رشد اعتراضات توده

حاکم بر جامعه، بر تعداد زندانيان سياسی افزوده 
ای  شد، بويژه در جريان و پس ازاعتراضات توده

پيش از آن ترکيب زندانيان سياسی .   ٨٨سال 
عموما از ميان دانشجويان، روشنفکران، 

اما در .  ھای ملی و مذھبی و کارگران بود اقليت
، تعداد زيادی از ٨٨ای سال  پی اعتراضات توده

ھا به شدت  جوانان دستگير شدند که در زندان
مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند، از جمله در 

 زندانی ۵زندان کھريزک که به کشته شدن حداقل 
چنين بر تعداد زندانيان سياسی زن  ھم.  منجر شد

نيز به دليل نقشی که در اعتراضات داشتند 
افزوده شد، نقشی که به ويژه متاثر از تشديد 

ی تبعيض جنسيتی در دوران  منزجرکننده
 .حاکميت جمھوری اسJمی بود
و "  زندانی سياسی"از آن سال به بعد مساله 

ای به خود  ابعاد توده"  آزادی زندانيان سياسی"
ھای اجتماعی در آگاه  گرفت که البته نقش شبکه

اين روند .  ھا به اين مساله مھم بود کردن توده
ھای اخير و اعتراضات  ادامه پيدا کرد تا ماه

ی مقامات حکومتی  اعتراضاتی که به گفته.  ماه دی
 نفر ۴٣٨ نفر دستگير شدند و ازاين ميان ۵٠٠٠

 نفر در اختيار ۵۵ھا منتقل شدند و  به زندان
در ادامه .  وزارت اطJعات روحانی قرار گرفتند

 نفر در ٣٠٠نيز شاھد بازداشت حداقل 
دختران .  ھای خيابان پاسداران بوديم درگيری

خيابان انقJب نيز گروه ديگری از زندانيان 
 .سياسی شدند

طور که  افزايش شمار زندانيان سياسی، ھمان
ای تر  مشخص است، ارتباط مستقيمی با توده

ست که با توجه به  شدن اعتراضات دارد و طبيعی
بحران انقJبی حاکم مدام بر شمار زندانيان 

 .سياسی افزوده شود
ی تJش  ، و در نتيجه۵٠ی  اگر در اوايل دھه

رژيم شاه برای سرکوب و از ھم پاشيدن 
ھای کمونيست و انقJبی، زندانيان  سازمان

ھای سياسی  سياسی از فعالين و ھواداران گروه
بودند، در اواخر عمر حکومت سلطنتی و 

زمان با رشد بحران سياسی و تبديل آن به يک  ھم
بحران انقJبی بر تعداد زندانيان سياسی که به 

ای دستگير  دليل شرکت در اعتراضات توده
ھمين حکايت را امروز .  شدند افزوده گرديد می

ی اول حاکميت جمھوری  اگر در دھه.  ھم داريم
ھا از ھواداران و فعالين  اسJمی، زندان

ھای  ھا و به منظور سرکوب سازمان سازمان
ھا پُر شد، اکنون و با  مخالف بويژه کمونيست

گسترش بحران و تبديل آن به يک بحران انقJبی 
شاھد حضور مردان و زنانی ھستيم که بدون 

ھا و به دليل شرکت مستقيم  وابستگی به سازمان
 .شوند در اعتراضات مختلف دستگير می

صدور احکام سنگين عليه دستگيرشدگان اخير، 
ھا، تھديد به اعدام سريع  شکنجه و قتل در زندان

ھای خيابان  برخی از دستگيرشدگان درگيری
پاسداران، تھديد دختران خيابان انقJب به صدور 
احکامی از يک تا ده سال زندان، ھمه نشان 

دھند که تا چه حد زندان به عنوان بخشی از  می
دستگاه سرکوب برای جمھوری اسJمی اھميت 

 سال زندان برای يک ۵صدور حکم .  دارد
 ساله مJيری از سوی دادگاه ھمدان ١۵نوجوان 

نشان ازعمق کينه و ترس جمھوری اسJمی 
 .دارد

دقيقا به ھمين دليل است که حمايت از زندانيان 
" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"سياسی با شعار 
اگر زندان ابزاری برای .  کند اھميت پيدا می

سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم 
زندانی سياسی آزاد بايد "است، با تبديل شعار 

به يکی از شعارھای اصلی در "  گردد
اعتراضات و تجمعات، اين ابزار را به ضد آن 

با حمايت از زندانيان سياسی، .  تبديل کنيم
طور که  مقاومت در زندان را تقويت کنيم، ھمان

ھای  مقاومت زندانيان سياسی در زندان در سال
ھای   به کابوس حاکمان در رژيم۶٠ و ۵٠

 .سلطنتی و جمھوری اسJمی تبديل شده بود
در آستانه بھار به حمايت از زندانيان سياسی و 

 . ھا شويم شان برخاسته و صدای آن ھای خانواده
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١از صفحه   

 در رنجی می زيند که آز آن شان نيست

تالمات ويرانگر زلزله بر سر توده ھای محروم 
با جاری شدن سيل، معابر .  اين منطقه آوار گردد

و چادرھا دچار آبگرفتگی شدند، مدارس يا ھمان 
کانکس ھايی که به عنوان مدرسه استفاده می 

توفان و سيل و آبگرفتگی .  شدند، تعطيل گشتند
چادرھا سبب شد، تا ھمان حداقل امکانات زندگی 
زلزله زدگان نيز تخريب و شرايط برای آنان 

در تمام اين مدت .  بازھم  وخيم تر از پيش گردد
مسئوlن دولتی و حکومتی، فقط نظاره گر مرگ 

 ۴تدريجی توده ھای بی خانمانی بوده اند که از 
ماه پيش به اين طرف، زير فJکت زلزله و 

 . ويرانی حاصل از آن دست و پا می زنند
اينھمه فJکت و بی خانمانی از جمله عدم تامين 
کانکس برای اسکان زلزله زدگان، در شرايطی 
به توده ھای زلزله زده کرمانشاه تحميل شده 
است، که بر اساس داده ھای روزنامه آفتاب يزد، 

 ھزار نفری ٢تامين ھزينه کانکس برای اسکان 
 ۶که تاکنون در چادر زندگی می کرده اند، فقط 

روزنامه .   ميليون تومان است۶٠٠ميليارد و 
 با تيتر بزرگ ٩۶ اسفند ٩آفتاب يزد در مورخه 

 ميليارد تومان پيدا نمی ۶در اين مملکت :  نوشت
 شود؟ 

ھمزمان با طرح پرسش فوق، اين روزنامه 
ھمچنين با زدن يک تيتر فرعی ديگر از مصوبه 
اخير ھيئت دولت در اختصاص دادن کمک مالی 

 ميليارد تومانی به موسسه مطبوعاتی ايران ۵
 .خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل. خبر داد

وضعيت فJکت بار توده ھای ستمديده ايران علی 
العموم و زندگی سراسر رنج و مشقت بار زلزله 
زدگان مناطق غربی کشور علی الخصوص، 
امری نيست که از چشم ھيئت حاکمه ايران 

 ماھی که از وقوع زلزله می ۴طی .  پوشيده باشد
گذرد، بويژه بعد از جاری شدن سيل و آب 
گرفتگی چادرھای مسکونی که تا کمر در آب 
فرو رفته اند، بسياری از روزنامه ھا و 
خبرگزاری ھای رسمی کشور نسبت به فاجعه 
ای که اکنون زلزله زدگان با آن مواجه ھستند، 

اين ھمه بی توجھی و عدم .  واکنش نشان داده اند
 ميليارد تومان برای سرپناه دادن به ۶اختصاص 

 ھزار نفری که زمستان سرد و سنگين ٢
کرمانشاه را بدون کانکس در چادرھا بسر برده 
اند، در شرايطی است که جمھوری اسJمی ھر 
ساله ميلياردھا دlر برای توسعه طلبی و پيشبرد 
سياست ھای تجاوزکارانه و پان اسJميستی خود 

ھزينه ھايی که تماما از .  در منطقه ھزينه می کند
معيشت و امکانات اوليه زندگی زلزله زدگان و 
توده ھای زحمتکش ايران چپاول می شود تا در 

 . سوريه و يمن مصرف گردند
در مورد تامين بودجه پنھانی و صرف ھزينه 
ھای ميلياردی جمھوری اسJمی در سوريه 

قابل .  تاکنون آمارھای متفاوتی منتشر شده است
اتکاترين رقمی که می توان به آن استناد کرد، 
برآورد دفتر نماينده سازمان ملل، استفان دی 

سخنگوی اين .  ميستورا در امور سوريه است
دفتر بر طبق برآورد سازمان ملل اعJم کرده 
است که، جمھوری اسJمی به طور متوسط 

 ھزار ميليارد ٢٢معادل " ( ميليارد دlر۶سالی "
در سوريه ھزينه )  تومان با نرخ بانک مرکزی

 ھزار ميليارد ٢٣اين رقم، حدودا معادل .  می کند
 ٩٧تومانی است که ھيئت دولت در بودجه سال 

. برای پرداخت يارانه نقدی لحاظ کرده است
 ٣٠رقمی که بعدا در کميسيون تحقيق مجلس به 

 .ھزار ميليارد تومان تغيير يافت
 ھزار ميليارد تومانی ٢٢حال ھزينه ساlنه 

جمھوری اسJمی در سوريه را مقايسه کنيد با 
 ميليون تومانی که جھت ۶٠٠ ميليارد و ۶رقم 

 ھزار نفر از زلزله زدگان ٢تامين کانکس برای 
مردمان بی سرپناھی که در .  کرمانشاه lزم بود

سرمای نفس گير زمستان غرب کشور، طی 
چھار ماه گذشته بدون داشتن کمترين امکانات در 
چادر زندگی کرده اند و اکنون نيز در اوج 
استيصال و درماندگی اسير سيJب و آبگرفتگی 

زلزله زدگانی که مدام بر رنج شان .  شده اند
افزوده می شود و صد البته فرياد اعتراض شان 

بيھوده نبود که توده ھای .  ھم به جايی نمی رسد
 به ٩۶مردم ايران در خيزش انقJبی ديماه 

سوريه را رھا کن، "درستی با سر دادن شعار 
، عليه سياست مداخله گرانه "فکری بحال ما کن

 . جمھوری اسJمی در منطقه اعتراض کردند
آنچه کارگران و توده ھای زحمتکش ايران طی 
چھل سال گذشته با آن مواجه بوده اند و اکنون 
مردم زلزله زده کرمانشاه با گوشت و پوست خود 
آنرا لمس کرده اند، تنھا بی توجھی محض و 
اھمال جمھوری اسJمی در ھنگام وقوع مشقات 
و آسيب ھای طبيعی از جمله سيل و زلزله نبوده 

طی اين مدت، عملکرد ھيئت حاکمه ايران .  است
فی نفسه فاجعه بارتر از ھر سيJب و زلزله ای 

 .بر سر توده ھای مردم آوار شده است
کارگران و توده ھای ستمديده مردم ايران اکنون 
بخوبی دريافته اند که زلزله واقعی ھمانا خود 
جمھوری اسJمی است که به صورت اختاپوسی 
ھزار سر بر آنان آوار شده است، زندگی را بر 
کارگران و توده ھای زحمتکش تباه، ادامه 
معيشت را برای شان دشوار کرده و آزادی ھای 
فردی و اجتماعی آنان را در چنبره  سرکوب، بی 

. عدالتی و کشتارھای بی رحمانه خود گرفته است
رژيمی که توسعه طلبی، نظامی گری، ايجاد 
ناامنی در منطقه و گسترش سياست پان 
اسJميستی شيعه گری خود را در صدر برنامه 

. ھا و سياست گذاری ھايش قرار داده است
حاکميتی که با صرف ھزينه ھای کJن و 
اختصاص بودجه ھای پنھانی در سوريه، عراق، 
يمن، لبنان و حتا صرف ھزينه در کشورھای 
دور افتاده آفريقايی، کارگران و توده ھای مردم 

نظامی .  ايران را در فقر و فJکت نگه داشته است
که از يک سو، حاصل کار و تJش کارگران و 
توده ھای زحمتکش را جھت نفوذ و رشد ارتجاع 
اسJمی در منطقه ھزينه می کند و در ھمان حال 
کارگرانی را که برای دريافت ماه ھا حقوق 
معوقه شان دست به تحصن و اعتراض می زنند، 

" اخJل در نظم و امنيت کشور"به اتھام 
سرکوب، بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار 

 . می دھد
رژيمی که برای تامين نيازھای اوليه و ضروری 
زلزله زدگان خساست می کند، مدام از خالی 
بودن خزانه دولت ناله سر می دھد و در ھمان 

حال، با صرف ھزينه ھای کJن به ساختن پايگاه 
اين است ).  ١.(نظامی در سوريه مشغول است

ماھيت سرکوبگرانه و به غايت ارتجاعی 
اين است چھره ضد .  جمھوری اسJمی ايران

مردمی نظامی که توده ھای مردم خود را در فقر 
و فJکت نگه می دارد و در ھمان حال، حاصل 
کار و دسترنج آنان را صرف جاه طلبی ھای 

 .خود در منطقه می کند
طی ماه ھای گذشته، رنجی که بر زلزله زدگان 
کرمانشاه رفته است و اين روزھا با جاری شدن 
توفان و سيل در شھرھای قصر شيرين و سرپل 
ذھاب فاجعه بارتر ھم گشته است، رنجی نيست 
که از آن زلزله زدگان و توده ھای مردم ايران 

ايران کشوری غنی با گستره ای سرشار از .  باشد
توده .  ثروت و منابع زير زمينی گران بھاست

ھای زحمتکش ايران با برخورداری از چنين 
ثروت عظيمی که در کشور ما موجود است، حق 
دارند در رفاه و آسايش کامل زندگی کنند، حق 
دارند از تمام نابسامانی ھای که جمھوری 
اسJمی بر آنان تحميل کرده است، رھا شوند، 
حق دارند بدور از ھرگونه ستم و سرکوب، بدور 
از ھرگونه تبعيض و نابرابری، بدور از ھر گونه 
فقر و مشقت زندگی کنند، حق دارند از آزادی بی 
قيد و شرط بيان، عقيده و اجتماعات برخوردار 

در حاکميت ننگين جمھوری اسJمی اما، .  باشند
ھمه اين حق و حقوق اوليه از آنان سلب شده 

 .است
پوشيده نيست با استمرار جمھوری اسJمی، نه 
تنھا کمترين گشايشی در زندگی توده ھای مردم 
ايران حاصل نمی شود، نه تنھا مرھمی بر 
جراحات وارده بر جسم و جان شان گذاشته نمی 
شود، بلکه اوضاع از جميع جھات از آنچه که 

پايان دادن به .  ھست، وخيم تر ھم خواھد شد
رنجی که تمام آسيب ديدگان جامعه بدان 
گرفتارند، رنجی که از آن شان نيست اما، طی 
چھار دھه در چنبره آن دست و پا می زنند، فقط 
و فقط  با سرنگونی انقJبی جمھوری اسJمی و 
استقرار حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان 

استقرار حاکميتی شورايی که .  ميسر می شود
کارگران و توده ھای زحمتکش جامعه، حاکم بر 

 . سرنوشت خويش باشند
شبکه تلويزيون فاکس نيوز روز سه شنبه ):  ١( 

ھشتم اسفند به نقل از منابع اطJعاتی غربی 
گزارش داد که، جمھوری اسJمی ايران يک 

 مايلی شمال ٨پايگاه نظامی ھميشگی ديگر در 
اين پايگاه توسط نيروی .  دمشق برپا کرده است

قدس سپاه پاسداران ايجاد شده که می تواند از 
آنجا خاک اسرائيل را ھدف موشک ھای خود 

 .قرار دھد
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 اند کارگران وارد خيابان شده

٧درصفحه   

زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، 
کشاورزان، بيکاران و جوانان جويای کار، 

ھا، ساکنين شھرھا و  التحصيJن دانشگاه فارع
روستاھا، ھمه و ھمه، ناراضی و خواھان 

اند و اعتراض و نارضايتی خود را در  دگرگونی
اشکال متنوعی، بويژه در شکل تجمع و 

 . دارند پيمايی بيان می راه
چون و چرای اين مبارزه  دار بی کارگران پرچم

اعتصاب، تجمع و سپس تظاھرات و .  ھستند
ھا و پJکاردھايی که  راھپيمايی خيابانی با پرچم

اين کار .  خواست کارگران بر آن نقش بسته است
ھر روزه کارگران است و دارد به روال عمومی 
مبارزات کارگری در سرتاسر کشور تبديل 

روزی نيست که بدون چند اعتصاب و .  شود می
اعتراضاتی که نه .  اعتراض کارگری سپری شود

فقط از لحاظ  کمی در حال افزايش و گسترش 
است، بلکه از نظر کيفی نيز وارد مراحل 

 .شود تری می پيشرفته
ھا مورد دست  در يک ھفته اخير، کارگران در ده

تجمعات .به اعتصاب و تجمع و يا راھپيمايی زدند
پرشور کارگران گروه ملی صنعتی فوlد ايران، 
اعتراضات خيابانی کارگران شرکت 
واحد،اعتصاب و تجمع ھمزمان کارگران فوlد 
قزوين و کارگران آرمان شفق در مقابل 
استانداری تاکستان، اعتصاب و تجمع شبانه 

کننده روغن  کارگران فريکو سيرجان توليد
خوراکی و ممانعت از بارگيری روغن، تجمع 

 نفر از کارگران برق فشار قوی ٢٠٠سراسری 
 کارگر در مقابل وزارت ۴٠٠٠به نمايندگی از 

نيرو، تجمع کارگران پتروشيمی ھای 
بندرماھشھردرمقابل فرمانداری،اعتصاب 
کارگران روغن نباتی نرگس شيراز، صدرای 
بوشھر، انبار نفت اروميه، قطار شھری شيراز، 

سازی بندر ماھشھر، پتروشيمی گچساران،  لوله
پاlيشگاه گاز ايJم، فوlد اروميه، نساجی 
بروجرد، تجمع کارگران بازنشسته در مقابل 

پيمايی در  مجلس و چند اعتصاب و تجمع و راه
ست که  تپه ، از جمله اعتراضات کارگری ھفت

تک اين  تک.  خبر آن انتشار يافته است
اند که در جای خود بايد مورد  اعتراضات مھم

ترين اعتراضات   از ميان مھم. بررسی قرار گيرند
کارگری ھفته گذشته، دو نمونه ای که می تواند 
مختصات عمومی جنبش کارگری را درلحظه 

تر مورد  فعلی بھتربازتاب دھد کمی مشروح
 .دھيم بررسی قرار می

 ۵٠٠نزديک به :  گروه ملی صنعتی فوAد ايران
تن از کارگران گروه ملی فوlد اھواز به 

 کارگر گروه ملی صنعتی ۴٠٠٠نمايندگی از 
سازی، نورد  شامل کارخانه فوlد(فوlد ايران 

سازی و  کوثر، نورد تيرآھن، کارخانه لوله
از روز چھارشنبه دوم )  سازی کارخانه ماشين

اسفند ماه تجمعات اعتراضی پرشوری را در 
تجمعاتی .  برابر استانداری خوزستان آغاز کردند

ھای  که در روزھای بعد با راھپيمايی در خيابان
در اين اعتراضات .  شھر اھواز ھمراه شد

: کارگران شعارھای متنوعی سردادند مانند
موسوی "، "ظلم و ستم کافيه  –سفره ما خاليه "

استاندار "، "گروه ملی را رھا کن  –حيا کن 
اين ھمه "، "  خوايم خوايم نمی عرضه نمی بی

حسين حسين "، "عدالتی ھرگز نديده ملتی بی
چنين  کارگران ھم"  شعارشون، دزدی افتخارشون

درود بر سمتگر، مرگ بر "با دو شعار طنزآميز 
مرگ بر   –حقوق به ما نميدن "و "  کارگر
. ، رژيم مستبد حاکم را به سخره گرفتند"آمريکا

آميز، کارگران  در تمام اين اعتراضات مسالمت
. فقط خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود بودند

دستمزد آذر، دی و بھمن و ھمچنين حق سنوات، 
پاداش و عيدی پايان سال به کارگران پرداخت  

گيری و اعتراض مستمر  در اثر پی.  نشده است
. ھا پرداخت شد کارگران، تنھا حقوق آذر ماه آن

اما ھمزمان با آن نيروھای امنيتی و سرکوب، 
شبانه به منازل کارگران يورش بردند و حدود 

تن از فعاlن اعتصاب را بازداشت و به زندان  ده
دوازدھم اسفند، .  مرکزی اھواز منتقل کردند

کل دادگستری خوزستان  رئيس"  فرھاد افشارنيا"
که از تجمعات و شعارھای کارگران به شدت 
برافروخته بود، تجمعات کارگران را غيرقانونی 

تجمع کردن و شعار دادن "خواند و تھديد کرد که 
سبب بروز مشکJت بيشتری برای کارگران 

 ."خواھد شد
خواران  دستگاه سرکوب قضايی و امنيتی و جيره

رژيم، بر اين خيال باطل بودند که با اين 
توانند کارگران را  ھا و تھديدھا می دستگيری

اما تجمعات اعتراضی و .  مرعوب سازند
راھپيمايی کارگران، با شور و حرارات بيشتری، 

. اين بار با شعارھای جديدتری ادامه يافت
کارگران شجاع و آگاه صنايع فوlد اھواز در 

 اسفند و در دفاع از رفقای خود ١٢تجمعات روز 
بودند، شعار  که در شبيخون شبانه بازداشت شده

". کنيم ات می کارگر زندانی، حمايت"دادند  می
کارگران که پJکاردھای متعددی را ھمراه داشتند 

ھا نيز  و ھنگام راھپيمايی، شماری از خانواده
کردند، يکپارچه شعار  ھا را ھمراھی می آن

"کارگر زندانی آزاد بايد گردد"دادند  می دزدا ". 
ما کارگريم نون "، "کارگران زندونند  –بيرونند 

از جمله "  خوايم دوا و درمون می  –خوايم  می
شعارھای ديگر کارگران بود و باlخره با 

،  "مرگ بر موسوی"شعارھای ھشدارگونه 
نيروی انتظامی به ھوش باش، ما کارگريم نه "

ميريم، حق مونو  ايستيم می می"، "اوباش
نشان دادند که نه فقط مرعوب "!  گيريم می

گرد دستگاه سرکوب  بازداشت و تھديد و پی
ھای  شوند، بلکه ھر روز و ھر لحظه گام نمی

جديدی در مسير اعتJء مبارزه، اتحاد و تعميق و 
تکميل شناخت خود از مناسبات موجود 

اعتصاب و تجمع و راھپيمايی .  دارند می بر
کارگران صنايع فوlد اھواز به روشنی نشان داد 

تواند، در برابر جنبش پويا و  که ھيچ نيرويی نمی
تکامل يابنده طبقاتی کارگران سد و مانعی ايجاد 

بر بستر دوران انقJبی که غرش زحمتکشان .  کند
انداز  و  تھيدستان شھری در آسمان کشور طنين

شد و نخستين جرقه انقJبی، برق از چشم طبقه 
گرانه دستگاه حاکم،  حاکم پراند، ھر اقدام سرکوب

تر و  تر و اعتراضات شديد مقاومت مستحکم
اعتراض در .  تری در پی خواھد داشت گسترده

 .صنايع فوlد اھواز ادامه خواھد يافت
کارگران :  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه روز 
 اسفند، بيستمين روز اعتراض خيابانی و ١٢

تجمع در برابر شھرداری و شورای شھر تھران 
درپی است که  بيست روز پی.  را برگزار کردند

شماری از کارگران شرکت واحد برای پيگيری 
 تن از کارگران اين ٢٧٠خواست مسکن حدود 

شرکت، در مقابل شھرداری و شورای شھر 
تھران دست به تجمع و گاه راھپيمايی زده و 

 .اند خواستار رسيدگی به خواست خود شده
در پJکارد بزرگی که کارگران با خود حمل 

شھرداری و شورای شھر "کنند نوشته شده  می
 سال است از موعد ۵.  تھران بايد پاسخگو باشند

 و ٢تحويل مسکن کارگران عضو پروژه سپيدار 
 تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد اتوبوس ٣

اين .  خانمان ھستيم چنان بی رانی گذشته، اما ھم
تعاونی تحت کنترل مديرعامل شرکت که 

 ".باشد منصوب شھردار است می
نھم اسفند که ھجدھمين روز تجمع و اعتراض 
خيابانی کارگران شرکت واحد بود، يکی از 
کارگران که بلندگويی نيز در دست داشت خطاب 

"به شھردار و شورای شھر تھران گفت آقايان : 
ھا، واقعا خجالت  شھرداری، آقايان شورای شھری

اlن ھجده روزه اين کارگران شرکت !  بکشيد
ن، ما ھمه  شان ھم بازنشسته واحد که بعضی

ديم اجاره خونه، چرا  مان را داريم می حقوق
کس پاسخگو نيست؟  کشين؟ چراھيچ خجالت نمی

مگه شما مديرعامل شرکت واحد را انتخاب 
تونيد مديری رو که انتخاب  کنيد؟ حتا نمی نمی
ما بايد .  خجالت بکشيد.  کنيد ازش سوال کنيد می

به کی بگيم دردمونو؟ ما زير مجموعه شھرداری 
کنيد؟ چرا اين قدر  چرا ھيچ توجھی نمی.  ھستيم

شيد؟ پول ما را گرفتين، پنج ساله  تبعيض قائل می
 ساله ۴.  دادين، ندادين بايد خونه را تحويل می

نگاری کرديم، با  کنيم، نامه داريم پيگيری می
ھای شھرداری مJقات کرديم، با معاونين   نماينده

 ...."شما مJقات کرديم
کارگران شرکت واحد در حين راھپيمايی شعار 

"دادند می شورای شھر حياکن، چاره کار ما : 
با ".  شھردار حيا کن، چاره کار ما کن"، "کن

 سال از موعد تحويل مسکن به ۵که  وجود آن
گذرد و   می٣ و ٢کارگران عضو پروژه سپيدار 

رغم اعتراضات مکرر کارگران، اما ھنوز  به
ھا از  ھا داده نشده و ساخت خانه مسکنی تحويل آن

 . نيمه کاره رھا شده است٩٠سال 
 با موافقت ٨٧ماجرا از اين قرار است که سال 

شھردار تھران، دو قطعه زمين متعلق به شرکت 
 ميليارد تومان به شھرداری ٧۵واحد به مبلغ 

که با   واگذار گرديد، مشروط بر آن۴منطقه 
ريزی مديريت شرکت واحد، اين مبلغ  برنامه



 ٧ ٧۶۴ شماره  ٩۶ اسفند ١۴     ٧
۶از صفحه   

. صرف ھزينه مسکن کارگران شرکت واحد شود
مديريت شرکت تصميم گرفت از محل اين پول، 
تسھيJت بJعوض  مسکن که شھرداری مقرر 

در .  کرده بود، در اختيار کارگران قرار دھد
حال برای دريافت تسھيJت، بنابه تصميم  عين

بايستی حتما به عنوان  مديريت کليه کارگران می
نام  عضو در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت

کارگران شرکت واحد در تعاونی .  کردند می
مسکن کارگران به عنوان اعضای تعاونی در 
تعيين ھيات مديره و تصميمات آن  نقشی ندارند و 

 تن از مديران در تعيين اين ھيات، ٣٠در عوض 
تعاونی مسکن، ھنگام آغاز .  صاحب رای ھستند

، ھر متر مربع ٣ و ٢پروژه مسکن سپيدار 
 ۶۵٠ھايی که قرار بود ساخته شود را به  آپارتمان

که  در حالی.  ھزار تومان به کارگران فروخت
 ھزار تومان بوده ۴۵٠ھا در منطقه فوق  قيمت
عJوه بر اين کJھبرداری، اکنون درصدد .  است

است بيش از دو برابر مبلغ تعيين شده اوليه از 
وجه مورد قبول  کارگران بگيرد که البته به ھيچ

در ھر حال روشن است که با .  کارگران نيست
ھای  که شرکت واحد جزو شرکت توجه به اين

تابعه شھرداری تھران است، بنابراين شھرداری 
و شورای شھر در قبال مشکJت بوجود آمده 

که روز  در حالی.  برای کارگران مسئول ھستند
شنبه اعتراض خيابانی کارگران شرکت واحد 
وارد بيستمين روز خود شد، اما ھنوز ھيچ مقامی 
در شرکت واحد، يا شھرداری و شورای شھر 

. تھران به خواست کارگران رسيدگی نکرده است
البته اين نخستين بار نيست که سنديکای کارگران 
شرکت واحد، در رابطه با مسکن کارگران اين 

سنديکا با .  دھد شرکت اعتراضاتی را سازمان می
که "  يک مسکن مناسب حق مسلم ماست"شعار 

ھا  خواست عموم کارگران اين شرکت است، ده
تجمع و راھپيمايی بزرگ را سازمان داده و يا در 

ھا و  کردن چراغ اتوبوس شکل سمبليک با روشن
رانندگی با سرعت کم، اعتراضات متعددی را 

ھا و  پس از يک رشته فعاليت. برگزار نموده است
ھا، در  پيگيری مستمرکارگران و سنديکای آن

، ستاد ساماندھی مسکن ٩۴شھريور سال 
ای را به  کارکنان شھرداری تھران مصوبه
 ھزار تن ۶تصويب رساند که مطابق آن بيش از 

از رانندگان و کارگران شرکت واحد، از 
اما با .  مند گردند تسھيJت بJعوض مسکن بھره

گذشت بيش از سه سال، اين مصوبه نيز اجرايی 
 .نشده است

تجمعات و راھپيمايی بزرگ کارگران شرک 
 در برابر شھرداری و ٩۵ آذر ١۴واحد در 

شورای شھر تھران نيز که در آن صدھا تن از 
کارگران شرکت کرده بودند، مورد حمله شديد و 

ی نيروھای سرکوب قرار گرفت که  وحشيانه
تعدادی از کارگران بازداشت و شمار زيادی نيز 

اما سنديکای .  مصدوم و روانه بيمارستان شدند

کارگران اتوبوس رانی تھران و حومه که پيگير 
مطالبات کارگران اين شرکت است، برای تحقق 
اين خواست، به مبارزه ادامه داده و خواستار حل 

 .مشکل مسکن تمام کارگران اين شرکت است
در حال حاضر عJوه بر کارگران عضو پروژه 

پروژه "، کارگران عضو ٣ و ٢مسکن سپيدار 
نيز با )  پروژه شقايق(و مسکن مھر "  سھيل

برخی .  مشکJتی از ھمين دست روبرو ھستند
. ھا با مصالح نامرغوب ساخته شده است خانه

مبالغی اضافه از کارگان اخذ شده است و يا به 
. اند انحاء ديگری حقوق کارگران را تضييع کرده

 تن از کارگران ١۵٠٠ھم اکنون نزديک به 
شرکت واحد در رابطه با مطالبه مسکن درگير 

يک مسکن مناسب !  ھای نيمه کاره ھستند پروژه
حق مسلم کارگران شرکت واحد است و کسانی 

اند و بايد پاسخگو باشند،  که در اين رابطه مسئول
شھردار، شورای شھر تھران و مديرعامل 

 .باشند شرکت واحد می
اعتنايی شھردار و شورای شھر و  رغم بی به

رغم  مديرعامل شرکت به خواست کارگران و به

 کارگران وارد 
 اند خيابان شده

تجمع کارگران فوAد خوزستان گزارش کوتاھی از  

 ت��ول��ي��دی را ب��ه ن��م��اي��ش م��ی گ��ذاش��ت��ن��د، ک��ه 
نمونه ای از ع�م�ل�ک�رد رژي�م ف�اس�د ج�م�ھ�وری 
 اس��Jم��ی و م��دي��ران غ��ارت��گ��ر، س��ودج��وی اي��ن 

صنعت فوlد گروه ملی ع�م�J ف�ل�ج .  رژيم است
 ش��ده و چ��ن��دھ��زار ک��ارگ��ر ک��ه مس��ت��ق��ي��م در 
کار توليد بودند و چ�ن�دي�ن ب�راب�ر اي�ن اف�راد ک�ه 
 ن��ي��روھ��ای واس��ط��ه و ج��ن��ب��ی اي��ن ص��ن��ع��ت 

. ب�از م�ان�ده ان�د"  ن�ان" و "  ک�ار" بودند عمJ از 
 رژي���م ف���اس���د س���رم���اي���ه داری ج���م���ھ���وری 
اسJمی که در کار مديريت توليد کليه واحدھا و 
 رش���ت���ه ھ���ای ص���ن���ع���ت���ی ن���ام���وف���ق ب���وده و 
عمJ ورشکسته و تعطيل و يا نيمه تع�ط�ي�ل ش�ده 
 ان���د، ھ���م���ه اع���ت���ب���ار و م���وق���ع���ي���ت ن���داش���ت���ه 
خود را در گ�رو گ�ردش ص�ن�اي�ع آھ�ن و ف�وlد 
 گ��ذاش��ت��ه ب��ود، ک��ه ام��روز اي��ن ص��ن��ع��ت در 

دي�گ�ر .  حال نابودی را در جلو چشم خ�ود داري�م
 م����راک����ز ت����ول����ي����دی و ک����ارخ����ان����ج����ات و 
موسسات صنعتی که کجدار و م�ري�ز ب�ه ح�ي�ات 
 خ��ود ادام��ه م��ی دھ��ن��د و در ح��ال ف��ع��ال��ي��ت 

. نيم بند ھستند، سرنوشت بھتری نخواھند داش�ت
 ک����ارگ����ران اي����ران ب����اي����د در ي����ک اق����دام 
م��ل��ی و س��راس��ری ب��ه ح��م��اي��ت از ھ��م��دي��گ��ر 

و با اعت�ص�اب س�راس�ری و ع�م�وم�ی .  برخيزند
خود و با بيرون راندن کارف�رم�اھ�ا و ص�اح�ب�ان 
 ص�ن�اي��ع و ک�ارخ��ان�ج��ات از م�ح��ي�ط ک�ار، و ب��ا 
ايجاد کميته ھای خودگردان ک�ارگ�ری در م�ح�ل 
 ک��ار، س��ر رش��ت��ه ت��ول��ي��د و گ��ردش ک��ار را 

 .بدست خود بگيرند
 
 داخل کشور) اقليت(فعاAن سازمان فدائيان

٩ /١٢ / ١٢۶  

ارعاب و تھديد ومحاکمه و زندان اعضای ھيات 
ترديد  مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، بی

ھا  مبارزه کارگران شرکت واحد و سنديکای آن
برای خواست مسکن و ساير مطالبات اين شرکت 

 .ادامه خواھد يافت
روحيه اعتراضی و ھمبستگی در ميان کارگران 

جنبش کارگری .  پيوسته در حال افزايش است
اگر در .ست   باشتاب کم سابقه ای درحال پيشروی

اردوی کار شاھد تقويت ھمبستگی و روحيه 
اعتراضی کارگران و گسترش اعتصاب و 

اعتراض و راھپيمايی ھستيم، اردوی مقابل اما  
که در ھراس از گسترش و عواقب اين 

بستی lعJج  سرمی برد، در بن  اعتراضات به
اش را  گرفتار آمده، دچار سرگيجه است و روحيه

 .تا حدی از دست داده است
واقعيت اين است که دوران انقJبی جديدی که با 

ای و اعتراضات گسترده بيکاران  ھای توده خيزش
و فقيرترين زحمتکشان شھری در سرتاسر کشور 
نمود علنی يافت، ناقوس مرگ رژيم را نيز به 

 ! صدا درآورد
 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

دوا و درم��ون   -م�ا ک��ارگ�ري��م ن�ون م�ي��خ��واي�م"
 دوازده روز از اع���ت���ص���اب و ".  م���ي���خ���واي���م

تجمع ھر روزه کارگران نورد لوله اھواز جل�و 
 ام ال����ف����س����اد " -.  اس����ت����ان����داری م����ي����گ����ذرد

اي��ن ." اھ��واز، ھ��م��ي��ن ج��اس��ت، ھ��م��ي��ن ج��اس��ت
 کارگران امروز شنبه دوازده اس�ف�ن�د ن�ود ش�ش 
مجددا جلو استانداری تجمع نمودند، در حاليک�ه 
 دي���روز در ھ���ي���ئ���ت ج���م���ع���ی و ب���ا ل���ب���اس 
کار ھمراه با پ�Jک�اردھ�ای اع�ت�راض�ی ک�ه در 
 دس���ت داش���ت���ن���د، م���ان���ع حض���ور آن���ان ب���ه 

پ�ن�ج ش�ن�ب�ه ش�ب .  محوط�ه ن�م�از ج�م�ع�ه ش�دن�د
 ت��ع��دادی از ھ��م��ک��اران آن��ان ش��ب��ان��ه در خ��ان��ه 

. ھايشان توسط نيروھای اطJعات ربوده ش�دن�د
 اي����ن ک����ارگ����ران ام����روز در ت����ج����م����ع����ی 

ک�ارگ�ر " وسيعتر از روزھای گذشته ب�ا ش�ع�ار 
 ش���ع����ار ....  و"  زن���دان���ی آزاد ب���اي���د گ���ردد

ھای صنفی و سي�اس�ی رادي�ک�ال�ت�ری در ت�داوم 
 م��ب��ارزه روزھ��ای گ��ذش��ت��ه ت��ج��م��ع اع��ت��راض��ی 

بلوار جلو استانداری و خ�ي�اب�ان .  برگزار کردند
 اص����ل����ی ک����ي����ان پ����ارس ب����رای س����اع����ت����ی 

در س�اع�ات .  بعلت تج�م�ع ک�ارگ�ران بس�ت�ه ش�د
 ن��زدي��ک ب��ه ظ��ھ��ر اي��ن ک��ارگ��ران تص��م��ي��م 
داشتند ب�ط�ور ج�م�ع�ی و ب�ا اق�دام ب�ه ي�ک راه 
 پ���ي���م���ائ���ی اع���ت���راض���ی ب���ه ط���رف دادگ���اه 

ک�ه ب�ع�ل�ت ت�ردد و ع�دم   -انقJب حرکت نمايند
 ق��اط��ع��ي��ت م��ن��ص��رف ش��دن��د و دوب��اره ج��ل��و 

پ�Jک�اردھ�ا و ن�وش�ت�ه .  استانداری تجمع نمودن�د
 ھ����ائ����ی ک����ه اي����ن ک����ارگ����ران در دس����ت 

س�ال ت�ول�ي�د م�ل�ی،ب�ا خ�ام�وش�ی گ�روه " -داشتن�د
 ، وض��ع��ي��ت اس��ف��ب��ار ک��ارخ��ان��ه ن��ورد " م��ل��ی

لوله اھواز و کارگ�ران ش�اغ�ل در اي�ن م�رک�ز 



 ٧۶۴ شماره  ٩۶ اسفند ١۴     ٨

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

۶درصفحه   

بحران اقتصادی و تضادھای درون حکومتی 
ناتوانی رژيم در پاسخگويی و .  تشديد شده است

برخورد به معضJت جامعه، بر ھمگان آشکار 
شده به نحوی که از درون نظام حاکم نيز اين 

رسد که رژيم جمھوری اسJمی  نداھا به گوش می
از سوی .  بست رسيده است به معنای واقعی به  بن

ھای مردم  ديگر وضعيت معيشتی اکثريت توده
ھای  فشار بر توده.  تر شده است مدام وخيم

العاده  ھا فوق زحمتکش و نارضايتی در ميان آن
فقر و بيکاری و تنگدستی امان .  تشديد شده است

مردم را بريده و کارد را به استخوان رسانده 
وجه  دستمزدھای کارگری به ھيچ.  است

استثمار حداکثری و .  ھا نيست پاسخگوی ھزينه
دستمزدھای ناچيزی که به موقع پرداخت 

ھای کارگر را به تنگدستی و  شود، خانواده نمی
ھا  گرسنگی و زندگی در زير خط فقر رانده و آن

بعد از خودسوزی و .  را مستاصل نموده است
تپه، بارديگر  فروش کليه در شرکت نيشکر ھفت

علی نقدی .  شاھد خودکشی در اين شرکت ھستيم
 سال سابقه کار و سه ٢۵تپه با  بر ھفت کارگر نی

فرزند که کارفرما چندين ماه دستمزد وی را 

٨ 

ھای  نامVه          ))))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 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام
aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطJع  عJقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

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

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

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

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

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

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

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

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

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطJع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطJع ؛  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  

اش برای گرفتن  نپرداخته بود، وقتی که تJش
مساعده از حسابداری در روز ھشتم اسفند 

نتيجه ماند، خود را به نھر آب پرتاب کرد و به  بی
 .زندگی خود پايان داد

شرايط حاکم و تJطمی که در اعماق جامعه 
جا و در اشکال مختلفی  جا و آن وجود دارد، اين

کارگران و .  کند از مبارزه، سر باز می

 اند کارگران وارد خيابان شده


