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 ! متحد شويد
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  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 ضرورت فراتر رفتن از تظاھرات
 

امواج توفانی که آغازشده است، يکی پس از 
در يک دوران انق+بی، .  رسد ديگری فرامی

کند و ھر موج جديد  وار حرکت می جنبش موج
تر از موج پيشين رخ  قدرتمندتر و راديکال

البته نه با اين نگرش ساده که گويا .  دھد می
چيز در يک خط صاف ، مستقيم و بی انحناء  ھمه

تر ميان دو  رود، بلکه امواج کوتاه پيش می به
ھای موقتی، ذاتی تمام روند  نشينی بلند و عقب موج

پيش،  وار به در جريان اين حرکت موج.  اند تحول
فقط جنبش از رشد کمی، بلکه کيفی نيز  نه

ای که به مبارزه روی  توده.  گردد برخوردار می
اندوزد  شود، تجربه می تر می آورده است مدام آگاه

دھی،  و توام با آن، اشکال مبارزه، سازمان
 .دھد شعارھا و مطالبات خود را ارتقاء می

فرارسيدن موج دوم جنبش در مردادماه بار ديگر 
بر اين حقيقت مھر تائيد زد که جنبش کنونی 

ھای  ھای مردم ايران محدود به چھارچوب توده
قانونی نيست، بلکه جنبشی انق+بی برای 

 . دگرگونی تمام نظم موجود است
مبارزات مردادماه، اين بار با تظاھرات گسترده  
کارگران و زحمتکشان شھرک صنعتی شاھپور 

 مرداد با شعارھای مرگ برگرانی، ٩جديد در 
پذيرد  ميرد ذلت نمی مرگ بر بيکاری، کارگر می

سرعت به کرج،  در اصفھان آغاز گرديد و به
قزوين، قرچک، شيراز، رشت ،تھران، ساری، 
مشھد، کرمانشاه، زنجان ، اھواز و برخی 

در اين دور از .  شھرھای ديگر، گسترش يافت
ای که طی   گسترده مبارزات، ع+وه بر تظاھرات

چند روز در اصفھان در جريان بود، گوھردشت 
ھای مھم مبارزه بود که  کرج نيز يکی از کانون

در جريان درگيری مردم مبارز با نيروھای 
تن به دست پليس به قتل  مزدور حکومت، يک

ای برقرار  نشده نظامی اع+م رسيد و حکومت
ھا تظاھرات  در اغلب شھرھايی که در آن.  گرديد

برگزار شد، پليس ضد شورش وحشيانه با مردم 
آور و  معترض برخورد کرد و از گاز اشک

. ای استفاده نمود ھای پ+ستيکی و ساچمه گلوله
گری  ھای مردم، قھرمانانه در برابر وحشی توده

نيروھای سرکوب مقاومت کردند، با آتش زدن 
ھا و پرتاب سنگ، با پليس  [ستيک در خيابان

ضد شورش و بسيجيان درگير شدند و در برخی 
موارد وسايل نقليه مزدوران رژيم را به آتش 

در جريان تظاھرات شھرھای مختلف، .  کشيدند
آمار دقيقی از .  ھا تن از مردم دستگير شدند صد

 . ھا در دست نيست دستگيرشدگان و سرنوشت آن
شعارھايی که در اين موج تظاھرات عموميت 
داشت، مرگ برگرانی، مرگ بر بيکاری، مرگ 

طلب اصولگرا، ديِگه تمومه  بر ديکتاتور، اص+ح

 تير و استيضاح ١٧در جلسه روز چھارشنبه 
علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

 رای مخالف و ١١١ رای موافق، ١٢٩مجلس با 
 رای، وی را از ٢۴٣ رای ممتنع از مجموع ٣

ربيعی که در جريان دو .  وزارت کار برکنار کرد
استيضاح قبلی از چنگ رقبا گريخته و در 

 يعنی حدود دو ماه بعد از ٩۶استيضاح اسفندماه 
ای، تنھا با اخت+ف يک رای در ھای تودهخيزش

مقام خود ابقاء شده بود، اين بار اما که 

سخنان روحانی بازتاب 
 وضعيت جمھوری اس%می

 
سرانجام روحانی پس از غيبتی طو[نی دوشنبه 

ای فرمايشی تحت   مرداد، در مصاحبه١۵شب 
وی در اين .  ظاھر شد"  گفتگو با مردم"عنوان 

رفت، حرفی  مصاحبه، طبق انتظاری که می
برای گفتن نداشت يا حداقل حرفی که پاسخی 

کاری برای  باشد بر سؤا[ت متعدد يا دارای راه
او در اين .  مشک+ت متعدد پيشاروی مردم

  ۵درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨۵شماره    ٩٧ مرداد ٢٢ –سال  چھلم 

 از برکناری وزير کار تا به زير کشيدن تمام نظم موجود

 "اص%ح طلبان"ھراس افکنی، س%ح جديد 
 در مقابله با انق%ب توده ھا

 
يک انق+ب اجتماعی که به فوريت برای .  جامعه و توده ھای مردم ايران در تب و تاب يک انق+ب اند

آنان، آسايش و رفاه، بھداشت و درمان رايگان، تامين انواع بيمه ھای اجتماعی، تھيه امکانات يک زندگی 
مناسب، جدايی کامل دين و دولت، ايجاد امنيت و تامين آزادی ھای فردی و اجتماعی از جمله آزادی 
کامل فکر، عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، تشکل و فعاليت احزاب و سازمان 

 . ھای سياسی، اتحاديه ھای کارگری، شوراھا و تشکل ھای صنفی و دمکراتيک را به ارمغان آورد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ) اقليت(رئوس برنامه فوری سازمان فدائيان 
 برای سرنگونی جمھوری اس%می و

 برقراری حکومت شورائی

 کوه لرزيد و غّريد و 
 سر آخر موش زاييد

 
ی  مرداد، ھيات دولت در جلسه١۴روز يکشنبه 

. خود، بسته جديد اقتصادی را تصويب کرد
ای که گويا قرار بود مشک+ت اقتصادی را بسته

تمام بلندگوھای .  حل و ارزش لایر را تثبيت کند
تبليغاتی رژيم ھم ب+فاصله شروع به کار کرده و 
از اھميت اين بسته و تاثير آن در بازار سخن 

اين که د[ر در بازار سياه مشتری ندارد، .  گفتند
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١از صفحه   

 ضرورت فراتر رفتن از تظاھرات
حمايت، ايرانی !  حمايت!  ماجرا، ايرانی باغيرت

داد بزن، حقتو فرياد بزن، توپ، تانک فشفشه، 
آخوند بايد گم بشه، سوريه را رھا کن فکری به 
حال ما کن، سکوت ھر ايرانی خيانت است به 
ايران، گرانی، تورم، ب+ی جان مردم، مرگ بر 

 .ای، مرگ بر روحانی، بود خامنه
رغم قھرمانی، فداکاری و ازخودگذشتگی  به

مردمی که در تظاھرات مردادماه مشارکت 
داشتند، شعارھای راديکال سر دادند و قھرمانانه 
در برابر نيروھای سرکوبگر مزدور ايستادند، 
بايد گفت اين جنبش ھنوز در مراحل اوليه خود 

. قرار دارد و طبيعتاً نقاط ضعف متعددی دارد
اين جنبش، بايد مراحل ديگری را طی کند، نقاط 
ضعف خود را برطرف نمايد و اعت+ يابد تا 

ھنوز بخش .  بتواند به ھدف اصلی خود دست يابد
ھای کارگر و زحمتکش به اين  بزرگی از توده
عنوان  اند، ھنوز طبقه کارگر به جنبش نپيوسته

يک طبقه متشکل و مستقل وارد اين جنبش نشده 
تر  است و ھنوز اين جنبش به  آن اشکال عالی

ھای کارگر و  مبارزه که بتواند عموم توده
زحمتکش را در سراسر ايران در برگيرد و رژيم 
و نيروھای سرکوب آن را فلج کند، نظير 
اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی، ارتقاء 

ديگر، اگر مسئله را صرفاً  عبارت به.  نيافته است
از زاويه رشد جنبش بررسی کنيم و فاکتورھای 
ديگر را در ارزيابی اوضاع سياسی کنار 
بگذاريم، برخ+ف تصور برخی که انتظار ضربه 
قطعی جنبش را در ھمين لحظه دارند، بايد گفت، 
ھنوز در نخستين مراحل جنبشی قرار داريم که 

درک اين مسئله .  ھدف آن نفی نظم موجود است
رو حائز اھميت است که بتوان سير تحول  ازآن

جنبش را با طرح شعارھای درست، اشکال 
مبارزاتی منطبق با سطح کنونی توان مبارزاتی 

ھای سازمانی منطبق با درجه  مردم و شکل
ويژه  بايد به   به.  پيشرفت مبارزه، تسريع نمود

نقاط ضعف اين جنبش پرداخت و برای برطرف 
 . ھا ت+ش نمود کردن آن

ضعف جنبش کنونی در اين است  ترين نقطه مھم
ھای  که در اين مرحله اساساً متکی به شبکه

توانند  ھای اجتماعی البته می شبکه.  اجتماعی است
دھی  کمک مؤثری به پيشبرد مبارزه و سازمان

توانند ابزار مؤثری  اوليه بکنند، اما قطعاً نمی
دھی جنبشی باشند که ھدف آن  برای سازمان

برپائی يک انق+ب، سرنگونی رژيم حاکم و نظم 
توانند  از برخی جھات حتی می.  موجود است

نمونه آن .  خطرناک و ضربه زننده نيز باشند
ونشانی است که صادر  نام ھای بی فراخوان

يا شعارھايی  .  گردند دست می به شوند و دست می
که با پيشرفت جنبش در لحظه کنونی ھمخوانی 

 .اند ندارند، يا در خدمت انشقاق و پراکندگی
ای که در برابر اين جنبش  پس، نخستين وظيفه

قرار دارد، تبديل رابطه مجازی به يک رابطه 
ھای اعتراضی،  اکنون جنبش.  مادی و عينی است

در مح+ت و شھرھا شکل .  اند عمومی و محلی
دھی اين جنبش،  گيرند، بنابراين شکل سازمان می

مردم يک محله يا .  شوراھای مح+ت است
. شناسند تر يکديگر را می شھرھای کوچک

کاره است، موضع و رابطه  دانند ھرکسی چه می
او با رژيم چيست، آمادگی برای مبارزه در چه 

بنابراين کار دشواری نيست که .  حد است و غيره

تر جنبش، در ھر  تر و آگاه با ابتکار بخش فعال
ويژه جوانان که بخش  ای، مردم محل، به محله
اند و افراد مورد اعتماد مردم،  تر مبارزه فعال

تشکيل اين .  شوراھای مح+ت را تشکيل دھند
شوراھا کمک بسيار مؤثری به پيشبرد مبارزه 

که تشکيل شوند، قادرند  اين شوراھا وقتی.  است
با .  گيرند ابتکار عمل را در مبارزه به دست

کند،  شوراھای مح+ت ديگر ارتباط برقرار می
ھدايت و رھبری .  کنند فراخوان مبارزه را صادر 

گيرند و اجازه ندھد در  اين مبارزه را در دست
جريان مبارزه، عناصر پليس مخفی رژيم در 

يا از سوی .رھبری و ھدايت تظاھرات نفوذ کنند
برخی افراد يا پليس مخفی، شعارھای انحرافی 

وفتق امور  شوراھای مح+ت رتق.  سر داده شود
روزمره مردم مح+ت و شھر را در دست خود 

برای پيشبرد مبارزه از مردم محل .  گيرند می
که شوراھای مح+ت  وقتی.  کمک بگيرند

دھند که  ھا ديگر اجازه نمی شده باشند، آن تشکيل
شوراھای .  ونشان صادر شوند نام ھای بی فراخوان

توانند اط+عيه صادر  مح+ت خودشان می
مردم را به مبارزه دعوت کنند، شعار .  کنند می

تعيين کنند، برای حفاظت از تظاھرات گاردھای 
دھی نمايند، مزدوران و  ويژه سازمان

ھا  سرکوبگران  رژيم را شناسايی کنند،  به آن
در مراحل .  ھا را تھديد کنند اخطار دھند، آن

تر مبارزه، تدارک نظامی ببينند و  پيشرفته
ھای مقاومت مح+ت را برای مقابله با  کميته

 . نيروھای سرکوب تشکيل دھند
 باشد،  شده ھايی تشکيل که يک چنين کميته وقتی

توان يکی ديگر از نقاط ضعف جنبش را  می
در تعدادی از تظاھرات مردادماه .  برطرف کرد

داد ديگران آن را  ھرکسی که شعاری  را سر می
تنھا به  برخی از اين شعارھا نه.  کردند تکرار می

نفع جنبش نيست ، بلکه باعث تضعيف و ضربه 
يک نمونه آن نقش خرابکارانه .  به جنبش است

گروھی بود که در برخی از موارد شعارھای 
يک چنين شعارھايی ھم .  طلبی سر دادند سلطنت

دھد  بھانه به دست رژيم برای سرکوب شديدتر می
تری از  که مانع از پيوستن بخش وسيع و ھم اين

رو حتی  ازاين.  گردد ھای مردم به جنبش می توده
تواند  توان گفت که سردادن اين شعارھا می می

اط+عاتی -ھای امنيتی ھای دستگاه يکی از تاکتيک
خود رژيم برای ايجاد  شکاف در ميان مردم 

اگر ھم فرض کنيم که رژيم نقشی در .  باشد
سردادن اين شعارھا ندارد، کسانی که در رؤيای 

اند، بايد بدانند مردمی که تجربه  بازگشت سلطنت
بار رژيم سلطنتی و جمھوری اس+می  فاجعه

رادارند، ديگر اجازه نخواھند داد که يک رژيم 
وسطايی جای جمھوری اس+می  استبدادی قرون

وسطايی برای  سلطنت، اين نھاد قرون.  را بگيرد
در ايران سرنوشت .  ھميشه در ايران مرده است

جنبش ھرچه باشد، و ھر اتفاقی که رخ دھد، 
جايی برای بازگشت سلطنت وجود نخواھد 

ھايی که به  بنابراين يکی از وظائف توده.  داشت
اند اين است که مانع تکرار  مبارزه برخاسته

. گران گردند افکنانه اخ+ل شعارھای تفرقه
پيش به پا  ھای مردم ايران برای حرکت به توده

کارگران و .  اند و نه بازگشت به گذشته خاسته
زحمتکشانی که به نبرد برای سرنگونی 

اند، اين بار قدرت  جمھوری اس+می برخاسته

سياسی را به ھيچ فرد و گروه، حزب و سازمان 
سياسی، چپ باشد يا راست نخواھند سپرد، بلکه 
از طريق شوراھايی که در جريان انق+ب شکل 

گيرند، زمان آن که فرابرسد، خودشان  می
دارند و مستقيما اعمال  حکومت شورايی برپامی

 . حاکميت خواھند کرد
خوبی پيشرفت کند،  بايد اين  که جنبش به برای اين

ومرج در طرح شعارھا از بين برود و  ھرج
ھا شعارھای عمومی توده مردم مطرح  جای آن به

.شوند شعار مرگ بر ديکتاتور، يا شعار عليه . 
سران رژيم ، شعار عليه گرانی ، بيکاری و فقر، 

ھای زحمتکش و مبارز مردم  متعلق به عموم توده
نان آزادی يکی ديگر از -شعار کار.  است

شعارھای عمومی مردمی است که به مبارزه 
ھا تن از جوانان و کارگران  ميليون.  اند برخاسته
مردم از گرانی،  .  خواھند ھا کار می آن.  بيکارند

فقر و گرسنگی به تنگ آمده و خواھان تأمين 
ھا و  آزادی.  خواھند ھا نان می معيشت ھستند، آن

ھا  ھای وسيع مردم از آن حقوق دمکراتيک توده
. اند سلب شده است، زنان در معرض تبعيض

مردم از ديکتاتوری و استبداد بيزارند، آزادی 
آزادی شعار متشکل   –نان -شعار کار.  خواھند می

ھا تن را به  تواند ميليون کننده عمومی است و می
 . ساز بکشاند ای سرنوشت مبارزه

ای که بايد بر آن تأکيد نمود اين است  آخرين نکته
که راھپيمايی و تظاھرات خيابانی گرچه يکی از 
اشکال مھم مبارزه عليه جمھوری اس+می است، 
اما اين شکل از مبارزه ھر آنچه ھم که قدرتمند 
باشد به تنھائی قادر به سرنگونی يک رژيم 

بايد به اشکال .  رحم نيست سرتاپا مسلح و بی
يکی .  تری از مبارزه روی آورد تر و عالی متنوع

ترين اين اشکال مبارزه، اعتصابات  از مھم
ھرچه جنبش .  عمومی و سرا سری سياسی است

سير خود به .شود، تر می ای تر و توده گسترده
خودی مبارزه در يک دوران انق+بی به چنين 

توان به  اما می.  ھايی منجر خواھد شد اعتصاب
نيروی محرکه جنبش .  ھا ياری رساند تسريع آن

ای، کارگران و  اعتراضی و تظاھرات توده
يکی از .  ھا ھستند زحمتکشان و فرزندان آن

ھا در محل کار وزندگی و در جريان  وظائف آن
تظاھرات، فراخواندن کارگران، معلمان ، 

نگاران، کارمندان ادارات و  پرستاران، روزنامه
ھای اعتصاب و  ديگر مؤسسات به ايجاد کميته
 . برپائی اعتصابات عمومی است

تا اين مرحله فرابرسد، بايد از راھپيمايی و 
ای و  تظاھرات حداکثر استفاده را برای بسيج توده

. فرسوده کردن نيروھای سرکوب دشمن کرد
که نيروھای سرکوب رژيم به يک  وقتی

برند، نبايد فقط  راھپيمايی و تظاھرات يورش می
در يک نقطه با مزدوران رژيم درگير شد و يا 
سنگربندی کرد، بايد تظاھرات را به نقاط مختلف 

ھای مختلف را  شھر کشاند، مح+ت و خيابان
توان نيروی  بدين طريق ھم می.  سنگربندی کرد

سرکوب را پراکنده و فرسوده کرد و ھم تداوم 
تر  تظاھرات و ارتقای آن را به اشکال عالی

 .  تضمين کرد
ای شود  ای توده که جنبش انق+بی به درجه ھنگامی

و ارتقاء يابد که اعتصاب عمومی سياسی برپا 
آوری به قيام  گردد، آنگاه تمام شرايط برای روی

شده  مسلحانه و سرنگونی جمھوری اس+می فراھم
 . است
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۵درصفحه   

١از صفحه  وی در سرکوب و قلع و قمع شوراھای .  داشت 
کارگری، اخراج، دستگيری، بازداشت و شکنجه 
کارگران پيشرو و نيز ايجاد شوراھای اس+می 

 .ھا، راسامداخله ومشارکت فعال داشتدرکارخانه
ھای دور به کنار، کارنامه علی ربيعی در گذشته

ای که وزير کار بوده است به قدر ھمين دوره
کافی مورد پسندسرمايه و ارتجاع حاکم  وبر ضد 

ھا و لوايح ضد وی طرح.  کارگران بوده است
کارگری مھمی را به مجلس ارتجاع ارائه کرده و 
ھمين مرتجعينی که امروز با ربيعی وارد نزاع 

ھا و لوايح را به تصويب اند، اين طرحشده
ربيعی .  اند  که به مرحله اجرا درآمدهرسانده
ھای قبلی عليه طبقه کارگر از جمله يورش يورش

ناتمام عليه قانون کار را تکميل کرد و لوايح 
ھای قبلی مسکوت ديگری را نيز که از دوره

. مانده بودند، به مجلس برد و به تصويب رساند
که در "  اص+ح قانون کار"[يحه فوق ارتجاعی 

ھای دوره رياست جمھوری آخرين ماه
نژاد مطرح شد اما به دليل مخالفت شديد و احمدی

گسترده کارگران از دستور کار خارج شده بود، 
در دوره روحانی و توسط شخص ربيعی دوباره 
به مجلس رفت تا ھر گونه محدوديت و مانع و بند 
و ماده قانونی برای تحميل استثمار حداکثری و 
بی حقوقی مطلق بر کارگران و سودرسانی بيشتر 

داران، از سر راه استثمارگران به سرمايه
 .برداشته شود

(کاج"نمونه ديگر طرح  کارآفرينی و اشتغال " 
اين طرح که ھدف آن در .  است)  برای جوانان

اساس تامين نيروی کار مفت و مجانی برای 
داران و بيگاری کشيدن از سرمايه

آموختگان دانشگاھی است، در واقع نسخه دانش
است "  استاد شاگردی"  ديگری از طرح ارتجاعی

اما اين .  نژاد عنوان گرديدکه در دوره احمدی
طرح نيزکه به علت مخالفت و اعتراض شديد و 

ھای کارگری و گسترده کارگران، تشکل
ھای سياسی مدافع منافع طبقه کارگر از سازمان

دستور کار کابينه احمدی نژاد خارج شده بود، در 
دوره روحانی و توسط ھمين علی ربيعی دوباره 
ازبايگانی خارج و به مجلس ارتجاع ارائه شد که 

 به تصويب رسيد و به مرحله اجرا ٩۵سال 
 .درآمد

کارنامه سياه و سراسر ننگين علی ربيعی در 
ھای وسيع، تحميل ھا و بيکارسازیزمينه اخراج

مقررات شبه بردگی بر کارگران، جاسوسی و 
خبرچينی و خرابکاری عليه کارگران پيشرو، 

ھای کارگری از طريق اوباشانی فعا[ن و تشکل
چون محجوب در خانه کارگر، احضارھا، 

ھای جزايی، حبس و زندان و ش+ق و دادگاه
. شکنجه کارگران، بر ھمگان آشکار است

عملکرد ربيعی به عنوان يک مھره مھم ومؤثر 
دار حاکم و رژيم در زمينه خدمت به طبقه سرمايه

سياسی پاسدار منافع اين طبقه نيازی به توضيح 
اما اگر که رژيم و مجلس آن امروز .  ندارد

ترين و شوند عذر يکی از مھممجبور می
ھای نظام را بخواھند و او را از ترين مھرهمطيع

وزارت خلع کنند، اين فقط گويای اين واقعيت 
است که تضادھا و اخت+فات تا چه حد غيرقابل 

تر از آن بيان اين واقعيت کنترلی تشديد شده و مھم
است که نارضايتی و فشار از پايين، اعتراضات 
پی در پی کارگران، زحمتکشان و عموم 
تھيدستان شھری و روستايی، چه ترس و وحشت 

. ھا پديد آورده استمرگباری را در ميان با[يی

ای با تر و جنبش تودهنارضايتی در پايين گسترده
اعت+ء بيشتری روبرو گردد و انق+ب و قيام 

تر شود، اين پديده نيز نمود بيشتری پيدا نزديک
برکناری وزير که سھل است قرعه .  کندمی
جمھور يا کل کابينه بيافتد و تواند به نام رئيسمی

فراتر از آن به زندان و اعدام افراد امين و مورد 
وگرنه ھمه .  اعتماد رژيم ھم بيانجامد

ھای حکومتی چه در مجلس ارتجاع و دارودسته
استثنا جملگی سرگرم ارتشاء چه در کابينه که بی

و دزدی و اخت+س و ک+ھبرداری ھستند، اين را 
ھا يا از دانند که علی ربيعی فقط يکی از مھرهمی
ھای مھمی است که در زمينه مسائل  مھرهشاه

ھا و شوراھای امنيتی بويژه در سرکوب تشکل
کارگری، کشتار کارگران آگاه و کمونيست و 

ھای کارگری، تثبيت موقعيت رژيم در محيط
خدمات منحصر به فردی به جمھوری اس+می 

 .رسانده است
دانند که علی ربيعی در جمھوری اس+می ھمه می

وی .  ھای کليدی و مھمی برعھده داشته استپست
در دوران به اصط+ح سازندگی در زمان تصدی 

 معاون وزارت اط+عات ٧۴ری شھری تا سال 
ھايی چون  نيز در پست٨۴ تا سال ٧۴از .  بود

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اط+عات، 
ھای عضو سپاه و مسئول اط+عات سپاه در استان

شمال کشور، مديرکل اط+عات آذربايجان 
ھای شرقی، عضو شورای فرماندھی پايگاه

تھران و قرارگاه حمزه وسيدالشھدا، رئيس 
دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، مسئول 

خدمات ...  اجرايی شورای عالی امنيت ملی و
شايان توجھی به رژيم جمھوری اس+می و تحکيم 

 .موقعيت آن نموده است
در شناسايی "  عباد"علی ربيعی با نام مستعار 

کارگران پيشرو و کمونيست، بازجويی و شکنجه 
مخالفين جمھوری اس+می نقش مھمی ايفا کرده 

او کسی است که قبل از بازجويی و شکنجه .  است
" افتخار"و "  اجر"گرفت تا می"  وضو"زندانيان 

ھای چنان که ھمپالگی.  بيشتری نصيب خود سازد
اند در برخورد با مخالفان رژيم وی نيز گفته

علی .  رحم بوده استالعاده خشن و بیفوق
ف+حيان وزير اط+عات سابق رژيم که از آمران 

ای است، در کتاب خاطرات خود ھای زنجيرهقتل
" استاد عمليات روانی"از علی ربيعی به عنوان 

يک پُست کليدی در "را "  عماد"ياد کرده و پُست 
افراط  در سرکوب و .  داندمی"  امنيت کشور

رحمی و اعمال خشونت و شکنجه عليه بی
ھا و ديگر مخالفان رژيم به حدی است کمونيست

از عناصر افراطی و "  هللا حسينيانروح"که 
عنصر اجرايی مرکزی   –"  سعيد امامی"ياران 

نيز از افراط علی ربيعی   –ای ھای زنجيرهقتل
در اعمال خشونت عليه مخالفان نظام سخن گفته 

 .است
ھا علی ربيعی عضو حزب ع+وه بر اين

، عضو )شاخه کارگری حزب(جمھوری اس+می 
موسس و شورای مرکزی خانه کارگر، مدير 
مسئول و سردبير روزنامه کار و کارگر و از 
جمله نخستين کسانی است که يورش وحشيانه به 
خانه کارگر در خيابان ابوريحان را که در آغاز 
محل تجمع کارگران کمونيست و پيشرو بود، 
سازماندھی نمود و خود شخصا در آن شرکت 

تر و ھای اقتصادی و اجتماعی بسيار عميقبحران
پذيری کل تر، آسيبشرايط سياسی جامعه بحرانی

ھای درون ھا و اخت+فنظام بيشتر و کشمکش
حکومتی حادتر شده است، نتوانست از چنگ 

اش بگريزد و مجبور شد زمين بازی را به رقيبان
فرد ديگری واگذار کند که سھم رقيب را از 

 .قدرت و مکنت ومنفعت اقتصادی و سياسی بدھد
ھای مرتجعين مجلس اعم از موافقين يا بحث

ھا مخالفين استيضاح ربيعی، ماھيت اين اخت+ف
خوبی کند و بهھا را به روشنی بيان میو کشمکش
دھد که دعوا بر سر چيست؛ سوء نشان می

ھای بزرگ استفاده از موقعيت شغلی، تخلف
خواری، گری، رانتبازی، [بیاقتصادی، فاميل

ھای عمومی، غارت و سلطه بر اموال و دارايی
ترين خواری کمچپاول و دزدی و رشوه

ست که موافقان و مخالفان استيضاح اتھاماتی
ربيعی عليه يکديگر مطرح کردند و پته ھم را 

ھايی انتشار يافت که ليست.  روی آب ريختند
 ۴١٧حاکی از تخلفات گوناگون ربيعی در 

شرکت زير مجموعه سازمان تامين اجتماعی و 
 شرکت زير مجموعه سازمان بازنشستگی ١٨٧
در جريان اين نزاع خانوادگی و جدال بر .  است

ترين سر منافع و موقعيت، فاش شد که بزرگ
ترين ھای توليد دارو و بزرگمجموعه

 درصد سھام ۶۶ونقل و نيز ھای حملشرکت
 درصد سھام ستاره ۴٩پتروشيمی جم، 

 درصد سھام نفت پاسارگاد، در ٩۵ فارس و خليج
ای بوده که ربيعی در راس آن خانهاختيار وزارت

قرار داشته و با استفاده ازموقعيت شغلی خود تا 
فاش شد که .  توانسته سوءاستفاده نموده است

دارودسته ربيعی تحت نام و پوشش بيمه و 
" داری و کارھای ک+ن اقتصادیبنگاه"تعاونی به 

مشغول بوده و در صندوق بازنشستگان نيز 
تمام .  تخلفات بزرگ اقتصادی داشته است

ھای مجلس ارتجاع ماجرای استيضاح و بحث
ھا، حول پول و  جناحھا و سوءاستفادهحول دزدی

ثروت، قدرت، موقعيت و منافع اقتصادی دور 
ھا چنان با[ گرفت که نزاع بر سر اين.  زدمی

ھای لومپنی و طرفين دعوا ع+وه بر فحش
عليه يکديگر، به "  کلمات رکيک"استفاده از 

درگيری فيزيکی نيز متوسل شدند به نحوی که 
گری شد [ريجانی رئيس مجلس مجبور به ميانجی

ھايی و از طرفين انتقاد کرد که چرا حرف
 "!کندفضای کشور را ملتھب می"زنند که می

ربيعی از وزارت کار برکنار شد و اين بھايی بود 
که شخص وی و کل کابينه روحانی در جريان 

ھای سياسی، ھا و بخاطر تشديد بحرانرقابت
اقتصادی و اجتماعی بويژه بر متن تحو[ت 

ھای معترض و ناراضی سياسی جامعه که توده
اند، برای برھم زدن تمام نظم موجود بپا خاسته

ھای استبدادی و رژيم.  پرداختبايد می
که که و يا به خيال آنديکتاتوری عريان، برای آن

ھا را آميز آنبه مردم بگويند فريادھای اعتراض
شان جويی معض+تاند و در فکر چارهشنيده

اند تحت شرايط معينی حتا ھستند، ھمواره آماده
در .  عناصر نورچشمی خود را نيز قربانی کنند

. دوران رژيم سلطنتی ما با اين پديده روبرو بوديم
در دوره جمھوری اس+می نيز قطعا از اين 

ھر قدر اعتراض و .  موارد خواھيم داشت

 از برکناری وزير کار تا به زير کشيدن تمام نظم موجود
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ترين شکل دمک�راس�ی اس�ت، اع�م�ال  در حکومت شورائی که عالی  -١
ھا از طريق شوراھايی که به مثابه نھادھای مقن�ن�ه  حاکميت مستقيم توده

س�ي�س�ت�م ان�ت�ص�اب�ی .  کنند، برقرار خواھ�د ش�د و مجريه ھر دو عمل می
مقامات برخواھد افتاد و کليه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی، ب�ل�ک�ه 
ھر لحظه که اکثريت انتخاب کنندگان، اراده کردند، قابل عزل خواھ�ن�د 

حداکثر حقوق مقامات از متوسط دستمزد يک کارگر ماھر ب�ا[ت�ر . بود
گ�ردد  در حکومت شورائی، نظام وظيفه اجباری ملغی می.  نخواھد بود

ت�ري�ن  ع�ال�ی.  و تسليح عمومی تحت اتوريته شوراھا ح�اک�م خ�واھ�د ش�د
ارگان حکومتی دولت شورائی، کنگره سراسری شوراھای نم�اي�ن�دگ�ان 

 .کارگران و زحمتکشان شھر و روستا خواھد بود
در حکومت شورايی دين و دولت به طور کامل از يک�دي�گ�ر ج�دا   –  ٢

ھرگونه امتياز برای يک مذھب خ�اص و ان�ح�ص�ار م�ذھ�ب .  شوند می
ھرگونه ک�م�ک�ی از ب�ودج�ه دول�ت ب�ه ن�ھ�ادھ�ای . گردد رسمی ملغا می

ھا مطلقاً غيرمذھ�ب�ی  مدارس و آموزشگاه.  شود مذھبی مطلقاً ممنوع می
 .خواھندبود

ت�ري�ن  برابری کليه اتباع کشور، برخورداری مردم ايران از ک�ام�ل - ٣
ھای سياسی، آزادی کامل و بی قيد و شرط فکر و عقيده و نشر،  آزادی

لغو و مم�ن�وع�ي�ت ھ�رگ�ون�ه س�انس�ور، آزادی م�ط�ب�وع�ات، اج�ت�م�اع، 
ھ�ای  تظاھرات و اعتصاب، آزادی تشکيل و فعالي�ت اح�زاب، ات�ح�ادي�ه

 .ھای صنفی و دمکراتيک کارگری، شوراھا و کليه تشکل
 ل�غ�و ت�م�ام ق�وان�ي�ن و –لغو ھرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسي�ت   -۴

آميز عليه زنان، برخ�ورداری زن�ان از ح�ق�وق ک�ام�ل  مقررات تبعيض
ب�رخ�ورداری زن�ان از ح�ق�وق و .  اجتماعی و سياسی برابر با م�ردان

ل�غ�و ح�ج�اب .  مزايای کام�ل ب�راب�ر ب�ا م�ردان در ازای ک�ار مس�اوی
 .اجباری

ھ�ای س�اک�ن اي�ران از  برخورداری مليت  -لغو ستم و تبعيض ملی   -  ۵
. ای ای و اداره امور توسط شوراھای م�ن�ط�ق�ه خودمختاری وسيع منطقه

شون�د ک�ه آزادان�ه  ھای ساکن ايران از اين حق برخوردار می تمام مليت
به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند و در م�ح�ل ک�ار، م�ج�ام�ع و 

 .مؤسسات عمومی، نھادھای دولتی و غيره از آن استفاده نمايند
برقراری يک سيستم تأمين اجتماعی جامع و کامل به نفع کارگران   -  ۶

و زحمتکشان به نحوی که ھرکس از گھواره تا گور از مزايای سيست�م 
 .تأمين اجتماعی برخوردار باشد

آم�وزش ع�ال�ی .  آموزش رايگان و اجباری تا پ�اي�ان دوره م�ت�وس�ط�ه  -
 .رايگان

م�ادام ک�ه ھ�م�ه م�ردم ص�اح�ب .  تأمين مسکن برای تمام زحمتکش�ان  -
ھا متناسب با سطح دستمزد کارگران تعيين و ب�ه  اند، اجاره مسکن نشده

ھ�ای مس�ک�ن از ط�ري�ق  مرحله اجرا درخواھد آمد و بخشی از ھ�زي�ن�ه
 .گردد يارانه دولتی تأمين می

ح�ک�وم�ت ش�ورائ�ی م�وظ�ف ب�ه اش�ت�غ�ال .  ايجاد کار برای ب�ي�ک�اران  -
مادام ک�ه ب�ي�ک�اری ھ�ن�وز وج�ود دارد، پ�رداخ�ت ح�ق .  بيکاران است

 .ھا و تأمين معيشت بيکاران بيکاری متناسب با تأمين سطح ھزينه
لغو تمام قراردادھای موقت و اش�ت�غ�ال رس�م�ی ک�ارگ�ران و ت�م�ام   -  ٧

 .کارمندان مؤسسات
ھ�ا و ت�أم�ي�ن  تعيين حداقل دستمزد کارگران متناسب با س�ط�ح ھ�زي�ن�ه  -

 . نفره کارگری و بيمه اجتماعی کامل کارگران۴معيشت يک خانواده 
 ساعت کار و دو روز ت�ع�ط�ي�ل پ�ی در پ�ی در ھ�ف�ت�ه و ي�ک م�اه ۴٠

 .مرخصی سا[نه با پرداخت حقوق کامل
تقليل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنايع و ديگر موسسات�ی   -

 ساعت کار در ۶که با شرايط دشوار و مخاطره آميز روبرو ھستند به 
ممنوعيت استخدام کودکان در س�ن�ي�ن .   ساعت کار در ھفته٣٠روز و 

 . سال١٨تحصيل زير 
 س�ال ٢۵ س�ال س�ن ي�ا ۵۵شرايط بازنشستگی برای مردان حداکثر   -

 سال سابق�ه ک�ار خ�واھ�د ٢٠ سال يا ۵٠سابقه کار، برای زنان حداکثر 
ھايی که با شرايط دشوار، م�خ�اط�ره آم�ي�ز و زي�ان آور  در رشته.  بود

 س�ال ٢٠ س�ال س�ن ي�ا ۴۵روبرو ھستند، شرط بازنشستگی حداک�ث�ر 
 .سابقه کار خواھد بود

برخورداری نمايندگان منتخب ک�ارگ�ران ک�ارخ�ان�ه از ح�ق تص�م�ي�م   -
 .گيری در مورد اخراج و نظارت بر استخدام

ھ�ا و م�ج�ام�ع  تدوين قانون کار با مشارکت، نظارت و تصويب تش�ک�ل
تنظيم مقررات و آئين نامه داخل�ی ک�ل�ي�ه م�راک�ز ت�ول�ي�دی ب�ا .  کارگری

 .نظارت و تصويب نمايندگان کارگران
ھ�ا و ک�ل�ي�ه  ھای دھقانان زحمتکش به دول�ت، ب�ان�ک لغو کليه بدھی  -٨

 .مؤسسات مالی، سرمايه داران، م+کين و رباخواران
پرداخت وام بدون بھره به دھقانان زحمتکش و تأمين ھ�رگ�ون�ه ک�م�ک 

گسترش وسائل ح�م�ل و .  تکنولوژيک، ماشين آ[ت، کود، بذر و غيره
اي�ج�اد .  ھای آبياری، آبرسانی و برق سراسری در روست�اھ�ا نقل، شبکه

و توسعه مراکز بھداشتی، درمانی و فرھنگی در جھ�ت رف�اه س�اک�ن�ي�ن 
 .روستاھا

ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات متعلق به سرمايه داران بزرگ،   -٩
ھا و ادغام  ملی کردن بانک.  انحصارات امپرياليستی و نھادھای مذھبی

ملی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات حم�ل .  ھا در يک بانک واحد آن
ملی کردن تجارت خارجی و توزيع برنام�ه ري�زی ش�ده .  و نقل بزرگ

 .ھا کا[ھا از طريق تعاونی
ھ�ا و ت�م�ام م�ن�اب�ع ط�ب�ي�ع�ی و  ملی کردن کليه اراضی، مراتع، ج�ن�گ�ل

مصادره فوری کليه اراضی، ام+ک، ابزار و وسايل تولي�د .  زيرزمينی
داران بزرگ، موقوفات، ب�ن�ي�ادھ�ای م�ت�ع�دد م�ذھ�ب�ی و  م+کين و زمين
ھ�ا و  ھا به دھقانان متشکل ش�ده در ش�وراھ�ا، ت�ع�اون�ی انتقال فوری آن

 .ھای دھقانی اتحاديه
لغو ماليات غيرمستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر ث�روت، درآم�د 

 .و ارث
لغو اسرار بازرگانی و برقراری کنترل شوراھای کارگری بر توليد و 

 .توزيع
لغو ديپلماسی سری و آگ�اھ�ی ع�م�وم م�ردم از ت�م�ام م�ن�اس�ب�ات،   -١٠

ل�غ�و ت�م�ام .  ھا با دول ديگ�ر مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادھا و پيمان
 .بار قراردادھای اسارت
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٣از صفحه   

١از صفحه   

 سخنان روحانی بازتاب وضعيت جمھوری اس%می

ی طو[نی بار ديگر استعداد درخشان  مصاحبه
سران جمھوری اس+می در دروغگويی، 

ھا و گريز از پاسخگويی و  نمايی  واقعيت وارونه
 .پذيری را نشان داد مسئوليت

اگر وی پيش از اين، تمام معض+ت اقتصادی را 
داد، اين  ھای پيشين نسبت می به دولت يا دولت

بار نشسته در ماشين زمان، بدون اشاره مشخص 
ھا را به دوران  از آن"  برخی"به اين مشک+ت، 

ھرچند توضيح نداد، .  پيش از انق+ب نسبت داد
" برخی از مشک+ت" سال برای حل ۴٠چرا 

کافی نبوده و حتا در اين مدت، روز به روز 
وی البته مردم .  اند تر شده شديدتر و گسترده

نصيب نگذاشت و  معترض در دی ماه را نيز بی
ھا و به  خارجی"مدعی شد اين اعتراضات به 

توانند با  ھا پيام دادند که می خصوص آمريکايی
" تر مشک+ت اقتصادی و اجتماعی فشار بيش

ماند علت   چه ناگفته می آن.  تر کنند ايران را بيش
است؛ يعنی گرانی، فقر، چپاول، "  اعتراضات"

چه ناديده  آن.  ھا معضل ديگر بيکاری، فساد و ده
. شود، اعتراضات پيش از آن است گرفته می

ھا پيش به  اعتراضات و اعتصاباتی که از ماه
ويژه از سوی کارگران، معلمان و بازنشستگان 

 .شدت گرفته بودند
ھمکاری مردم با "وی وقيحانه در حالی از 

گويد  پس از اعتراضات دی ماه سخن می"  دولت
که اعتراضات کارگری و مردمی، پس از آن 

 مرداد، در چندين ٩چنان ادامه داشته و از  ھم، ھم
شھر از جمله اصفھان، گوھردشت، شيراز، 
رشت، تھران، قزوين، زنجان، اھواز و چندين 
شھر ديگر، باز مردم به خيابان آمده و عليه رژيم 

اعتراضاتی که بار .  دادند و سران آن شعار می
ھای پليس و بسيجی و  ديگر به مدد گسيل گله

" مھار"سپاھی رژيم سرکوب يا به ک+م روحانی 
 .شدند

، "از ھمکاری مردم با دولت"يا شايد منظور وی 
ھای رقيب در جمھوری اس+می  نزديکی جناح
گانه و نيروھای انتظامی و نظامی  در قوای سه

. صدايی آنان در سرکوب مردم است رژيم و ھم
ماه عسلی که چندان به دراز نکشيد، چرا که 
استمرار اعتراضات آنان را سرآسيمه واداشته 
است بيش از گذشته انگشت اتھام به سوی 

را مسئول "  ديگری"يکديگر دراز کنند و 
 .مصايب کنونی جامعه معرفی کنند

وی با اشاره به بخشی از مشک+ت مردم از جمله 
مشک+تی "، "مشک+ت آبی به دليل خشکسالی"

مشک+تی نظير "ھا  و در کنار آن"  در تأمين برق
، علت رويدادھای "محيط زيست و مسايل ارزی

در ميان مردم "  احساس نگرانی"اخير را به يک 
ھای  دھد و منکر واقعيت زندگی توده تقليل می

 ٢٠٠شود که تورم  کارگر و زحمتکشی می
درصدی برخی از کا[ھا، آنان را به قعر فقر 

بيھوده نيست .  تری پرتاب کرده است ھولناک
"کاربری در توئيتر نوشته ما از جناب آقای : 

روحانی بخاطر مشک+تی که توھم داشتيم که 
. خوايم ھست و ديشب فھميديم که نيست عذر می

 ."ھمه چی خوب و آرومه
اين مصاحبه بار ديگر نشان داد روحانی حاضر 

ترين مسئوليتی در قبال وضعيت  نيست کوچک
او تمامی تقصيرھا را به .  فعلی بر عھده گيرد

دی ماه و خروج آمريکا "  گران اغتشاش"گردن 
، ٩۵اندازد، اما در اسفند  ھا می از برجام و تحريم

يعنی پس از امضای برجام، جمعی از 
ای خطاب به وی از  اقتصاددانان رژيم در نامه

اقتصادی گفته بودند "  وضعيت بسيار خطرناک"
وی دانسته "  ھای دولت نتيجه سياست"و آن را 

(بودند در ).   اقتصاددان به روحانی۴٠نامه . 
 ٣٨ مرداد نيز بار ديگر ١۵ھمان روز 

 علت را برای مشک+ت ٢٩اقتصاددان ديگر، 
 . اقتصادی برشمردند

ھای  ھرچند ھيچ يک از اين اقتصاددانان به ريشه
بحرانی که در .  اند بحران اقتصادی نزديک نشده

داری حاکم بر ايران ريشه دارد و  نظام سرمايه
ھای متعدد رژيم آن را  ھای مخرب کابينه سياست

 .اند تعميق بخشيده
اش با اغتشاش مرز  روحانی در سخنرانی

خوار و  داران و سران رانت سرمايه"با "  مردم"
، بار ديگر بر سر "فاسد رژيم و ابستگان آنان

ما به مردم گفتيم ھر چه "گذارد که  مردم منت می
دھيم، با  خواھيد وارد کنيد، به شما ارز می می

ای  اما عده.   تومانی۴٢٠٠يک قيمت مناسب 
که "  مردم"اين ."  آمدند و سوءاستفاده کردند
ھاست رنگ گوشت  ھستند؟ مردمی که گاھی ماه

اند يا تاجران و مقامات دولتی  در سفره خود نديده
 چه پس از افشای  و وابستگان به آنان؟ چنان

 و نھاد  خانه بخشی از فسادھا معلوم شد وزارت
نصيب   نبوده است که از اين خوان يغما بی دولتی

 . مانده باشد
کند در آينده قرار  وی در اين مصاحبه اع+م می

است ارز دولتی تنھا به واردات کا[ھای اساسی 
ھمه چيز "مردم اختصاص داده شود؛ قرار است 

فساد با "، با "را شفاف در اختيار مردم بگذاريم
ادعای مبارزه با فساد ".  کنيم شفافيت مبارزه می

در سيستمی سراپا فاسد و توسط فاسدان، بيش از 
. آن مضحک است که نزد مردم خريداری بيابد

در ھمين پرونده اخير فساد ارزی، بانک مرکزی 
 و نيم ميليارد د[ر از ٢در ليست خود تنھا 

ارزبگيران را مشخص کرده است و در اين ميان 
 ميليارد د[ر به ھمراه ارزھا و ٩گيرندگان 

تر  روحانی برای اطمينان بيش.  اند کا[ھا گم شده
کند، برای جلوگيری از خروج کا[ و  اع+م می

سوخت و ارز، سپاه از مرزھای جنوب و شرق و 
يعنی ھمان نيروی معروف .  کند غرب حفاظت می

که روزی نيست يک يا "  برادران قاچاقچی"به 
ای را که برای  بر فقرزده چند کولبر و سوخت

اند، به  ای نان به اين کار روی آورده کسب لقمه
 .گلوله نبندند

سخنان روحانی در اين مصاحبه بازتاب وضعيت 
بست  رژيمی که به بن.  جمھوری اس+می است

ھای کارگر و زحمتکش به  رسيده است، توده
اند و حرفی برای گفتن  اش برخاسته رويارويی

او به .  ندارد جز تھديد و ت+ش برای ارعاب
"دھد ھايش دلگرمی می پالکی ھم نظام ما از : 

گانه کام+ در  قوای سه.  تر است ھميشه مستحکم
. نيروھای مسلح ما متحد ھستند.  کنار ھم ھستيم

رھبری مسئوليت سنگينی دارد و به استحکام 
ما ھيچ .  دھد دارد نظارت خود را انجام می

اما ."  ای نسبت به آينده نبايد داشته باشيم دغدغه
ھا ثابت کرده است  ھا و سقوط رژيم تجربه انق+ب

در برابر امواج سھمگين مبارزات کارگران و 
زحمتکشان، اين قوای پوشالی از ھم خواھد پاشيد 

شان ناگزير  کار رژيم و وابستگان و سران جنايت
"به گريزند ای که آنان را واداشته بر "دغدغه. 

چپاول و دزدی و خروج حاصل دسترنج مردم از 
 .کشور بيافزايند
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استيضاح علی ربيعی و در نھايت جايگزينی 
وزير کار، اما ھيچ کارگری را نسبت به 

که گويا جمھوری اس+می درصدد اص+ح اين
و تغيير و بھبود شرايط به سود مردم است، 

چه کسی است که نداند .  متوھم نخواھد کرد
خانه از پای بست ويران است و دستکاری و 

مشکلی را حل نخواھد "  نقش ايوان"ترميم 
 کرد؟

ای در وزير کار، قربانی شرايط سياسی جامعه
التھابی که در .  حال التھاب و دگرگونی است

، امکان بروز يافت ٩۶ماه ای دیخيزش توده
و با اعتصابات مکرر کارگران و اعتراضات 

ای در شھرھای مختلف، تا به پيوسته توده
جنبش اعتراضی .  امروز ادامه يافته است

رود تا نه ای در تداوم و تکامل خود، میتوده
کار بنام، فقط اين يا آن مھره مھم و جنايت

بلکه کل رژيم جنايتکاران را از سر راه خود 
اين کام+ درست است که از .  بردارد

استيضاح و برکناری وزير کار تا به زير 
کشيده شدن تمام نظم موجود فاصله درازی 
ھست، اما اين فاصله با شتاب غيرقابل 

جانشين علی .  تصوری در حال طی شدن است
ای و کل ربيعی، کابينه روحانی، شخص خامنه

دستگاه حکومتی بدانند و آگاه باشند که 
کارگران و زحمتکشان ايران به کمتر از 
تعيين تکليف قطعی و نھايی با کل نظام حاکم 

 .و به گور سپردن آن رضايت نخواھند داد

از برکناری وزير کار تا به 
 زير کشيدن تمام نظم موجود



 ۶ ٧٨۵ شماره  ٩٧ مرداد ٢٢      ۶
١از صفحه   

 کوه لرزيد و غّريد و سر آخر موش زاييد

اين که دارندگان د[رھای خانگی به بازار ھجوم 
ھر روز و .  آورده تا د[رھای شان را بفروشند

ھر ساعت خبری در مورد موفقيت بسته جديد 
 .اقتصادی و کاھش ارزش د[ر و ط+

اما تنھا چند روز کافی بود تا بار ديگر د[ر به 
 ھزار تومان برسد و بھای سکه نيز تا ١١مرز 

بدين .  چھار ميليون و سيصد ھزار تومان با[ رود
ترتيب تمام تبليغات رژيم از موفقيت بسته 
اقتصادی به سنگ سخت برخورد و کوه موش 

 .زاييد
اينجا بود که بار ديگر رقبای روحانی از جمله 

ی وی را امامان جمعه، شخص روحانی و کابينه
مقصر وضعيت اقتصادی اع+م کردند و از سوی 
ديگر حاميان وی از جمله زيباک+م به صدا 

ی مشک+ت اقتصادی درآمده و گفتند که ھمه
اين !!  کشور به خاطر سياست خارجی است

ی دانش حاميان و رقبای روحانی در رابطه ھمه
الھدی امام علم.  با علت معض+ت اقتصادی بود

ای در نماز جمعه جمعه مشھد و نماينده خامنه
 تومان بود مذاکره کرديد شد ٣٠٠٠د[ر : "گفت

". خواھيد مذاکره کنيد؟ تومان باز می١٠٠٠٠
ھا وقتی تمام مشک+ت اقتصادی کشور که دھه

پابرجاست، به مذاکره با آمريکا ختم شود، 
ھای توان از سياستبراستی چه انتظاری می

اقتصادی حاکميت برای نه حل، بلکه حتا تخفيف 
 !!تورمی داشت؟ –بحران اقتصادی رکود 

اع+م د[ر !  اما بسته اقتصادی جديد چيست؟
 قلم کا[ به نام کا[ھای ٢۵ تومانی برای ۴٢٠٠

اساسی که قرار است تا ارديبھشت سال آينده 
تغييری نکند و آزاد شدن خريد و فروش ارزھای 
خارجی برای واردات ساير کا[ھا و ارز 

بھای د[ر در اين بازار نيز توافقی .  مسافرتی
قيمت "  عرضه و تقاضا"باشد  و قرار است می

 !!ارزھای خارجی را تعيين کند
حال جدا از ھياھوی حاکميت بايد ديد به طور 
واقعی تاثير بسته اقتصادی جديد چيست و چه 

 نتايجی به بار خواھد آورد؟
تا پيش از .  ابتدا از کا[ھای اساسی شروع کنيم

 تومانی وارد ٣۵٠٠اين کا[ھای اساسی با د[ر 
د[ر ( تومانی ۴٢٠٠وقتی که د[ر .  شدندمی

مطرح شد، قرار بر اين گرديد تا )  جھانگيری
برای جلوگيری از گران شدن کا[ھای اساسی، 
به واردات اين نوع کا[ھا يارانه تعلق بگيرند و 
به عبارت ديگر واردات کا[ھای اساسی ھمان 

در بسته .   تومان به ازای يک د[ر باشد٣۵٠٠
بدين ترتيب .  جديد اما از اين يارانه خبری نيست

 درصد فقط بابت ٢٠بر بھای کا[ھای اساسی 
 ٢٠شود و اين تر شدن بھای د[ر افزوده میگران

درصد رقم کمی برای کارگران و زحمتکشان 
ھا به جيب راست از جيب آننيست، رقمی که يک

 .شوددولت سرازير می
. شود درصد ختم نمی٢٠اما مشکل فقط به اين 

برای نمونه عزيزاللھی رئيس اتحاديه سراسری 
دامداران کشور در گفتگو با خبرگزار مھر از 
بيش از دو برابر شدن ھزينه توليد گوشت در 

قيمت يونجه سال قبل "وی گفت .  ايران خبر داد
 تومان ١۵٠٠ تومان بوده و امسال به ٧۵٠

 ١١٠٠ تومان به ۵٠٠رسيده، قيمت سبوس از 

 ۵٠٠ تومان به ٢٠٠تومان و نرخ کاه از کيلويی 
به عبارت ديگر تورم بيش ".  تومان رسيده است

ی تشديد  درصدی در غذای دام که نتيجه١٠٠از 
تورمی است، عامل مھم   –بحران اقتصادی رکود 

ديگری در افزايش بھای کا[ھای ضروری 
 .ھا خواھد بودتوده

توان نتيجه گرفت که افزايش بھای بدين ترتيب می
کا[ھای اساسی با توجه به افزايش بھای د[ر و 
تورم افسارگسيخته کنونی، برای کارگران و 

 درصد نيز بيشتر خواھد بود ٢٠زحمتکشان از 
ھا که تاثير بسيار مخربی بر وضعيت معيشتی آن

که کا[ھای اساسی البته بسته به اين.  خواھد داشت
ی واردات تا رسيدن به چه مسيری را از مرحله

توان ی نھايی طی کنند، میکنندهدست مصرف
اين انتظار را ھم داشت که بسياری از اين کا[ھا 
در نھايت در سيستم فاسد و ناکارآی حاکم حتا تا 

 درصد افزايش قيمت پيدا کنند، بويژه با ١٠٠
توجه به اين که بھای د[ر برای واردات ساير 

ای و مواد اوليه کا[ھا از جمله کا[ھای واسطه
دو برابر و نيم کا[ھای اساسی  و در واقع بيش 

 تومانی است که ٣۵٠٠از سه برابر بھای د[ر  
ای پيش از اين به مواد اوليه و کا[ھای واسطه

 .گرفتکارخانجات تعلق می
واقعيت اين است که صنايع ايران از نظر 

ای، و مواد اوليه آ[ت، کا[ھای واسطهماشين
تنھا در برخی از .  عموما به خارج وابسته ھستند

ھای توليد کارگاھی اين وابستگی کمتر به رشته
آيد اما در صنايع ديگر اين وابستگی چشم می

حال اين صنايع بايد با ارز آزاد مواد .  شديد است
مورد نياز خود را تامين کنند و با توجه به آغاز 

 تحميل ای که تحريمھای اضافهھا و ھزينهتحريم
کند، بھای کا[ھای توليد داخل نيز به شدت می

وزير ی شريعتمداری گفتهبه.  يابدافزايش می
  درصد از واردات ٨٢"صنعت، معدن و تجارت 

کشور کا[ھای سرمايه ای، مواد اوليه و واسطه 
 درصد از واردات کا[ھای ١٨ای است و تنھا 

مصرفی است که بخشی از آن را محصو[تی 
مانند ذرت، کنجاله سويا و روغن خام وارداتی 

بنابر اين با بسته جديد اقتصادی .  “دھد تشکيل می
اما تاثير جانبی .  يابدتورم شديدا افزايش می

عموم .  افزايش تورم، تشديد رکود اقتصادی است
که تا چه حد نيازھای ضروری صنايع بسته به اين

کنند، به دليل کاھش قدرت ھا را توليد میتوده
خريد مردم با مشکل فروش کا[ و در نھايت با 
خطر تعطيلی يا حداقل کاھش توليد روبرو 

شوند که تاثير مستقيمی در افزايش بيکاری می
 .نيز خواھد داشت

در واقع سقوط ارزش لایر تا جايی که قيمت د[ر 
شود و در در مدتی کمتر از يکسال سه برابر می

حالی که انتظار واقعی اين است که سقوط ارزش 
چنان ادامه ياد، قربانی بزرگ آن لایر ھم

کارگران و زحمتکشان خواھند بود که قدرت 
يابد، به نحوی که ھا به شدت کاھش میخريد آن

ھا به زير خط فقر سقوط توان گفت عموم آنمی
چون مسکن ھايی ھمخواھند کرد حتا اگر ھزينه

نگاھی به ميزان متوسط .  نيز نداشته باشند
دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان 

وضوح و ديگر زحمتکشان جامعه اين مساله را به
کار نيز حتا بسياری از کسبه خرده.  دھدنشان می

به ھمين دليل يا ورشکست شده و يا درآمدشان 
ی وحيد گفتهبه.  بسيار کمتر از خط فقر خواھد بود

: شقاقی شھری از اقتصاددانان جمھوری اس+می
 ٨٠٠٠زمانی که د[ر در اقتصاد ما با[ی "

گذاری شده و از طرفی ميانگين تومان نرخ
ھا دو ميليون تومان است، در چنين حقوق

کند که باعث شرايطی قدرت خريد کاھش پيدا می
شود خريد کا[ھا پايين آمده  در نتيجه بازار می

دچار رکود شود و بسياری از توليدکنندگان قدرت 
خريد تجھيزات  يا پرداخت ھزينه استھ+ک توليد 

 ".را نخواھند داشت
از ھم اکنون بسياری از کا[ھا و خدمات 

جدا .  شان دو تا سه برابر افزايش يافته استقيمت
از لوازم خانگی که افزايش بھای آنھا عم+ منجر 
به تعطيلی و بيکاری فروشندگان اين کا[ھا شده 
است، افزايش دو تا سه برابری بھای بليط ھواپيما 

 . يک نمونه ديگر آن در روزھای اخير است
در يک ک+م در حالی که قدرت خريد لایر به 
شدت کاھش يافته و از جمله بھای ارزھای 
خارجی در برابر لایر حدودا سه برابر شده است، 
عدم افزايش دستمزد و حقوق کارگران، 
بازنشستگان، معلمان و ديگر زحمتکشان جامعه 

ھای ای جز افزايش فقر، رانده شدن گروهنتيجه
باز ھم بيشتری از اقشار متوسط جامعه به زير 
خط فقر و در نتيجه تشديد رکود اقتصادی و به 

. ھمراه نخواھد داشتدنبال آن افزايش بيکاری به
ھا نشان داده که روحانی نيز در طول اين سال

ی در لحظه.  خيال افزايش دستمزدھا را ندارد
کنونی برای اين که قدرت خريد کارگران حداقل 
به سال گذشته برگردد، دستمزدھا نيز بايد حداقل 

 . دو برابر شوند
ی روحانی با آزاد کردن قيمت اگرچه دارودسته

به يکی از آرزوھای )  ارزھای خارجی(د[ر 
ی خود رسيد، اما اين اتفاق از نظر سياسی ديرينه

و اقتصادی در بدترين شرايط برای جمھوری 
ای که بسته جديد اقتصادی، بسته.  اس+می افتاد

بدون در نظر گرفتن منافع اکثريت بزرگ جامعه 
ھا تھيه شده، جدا از شکست و و به ضرر آن

اش در مقابله با کاھش ارزش لایر، به ناتوانی
بحران اقتصادی و در نتيجه به بحران سياسی و 

ھای بيشتری را اجتماعی کنونی دامن زده و توده
ھا و برای سرنگونی جمھوری اس+می به خيابان

 . اعتصاب خواھد کشاند



 ٧ ٧٨۵ شماره  ٩٧ مرداد ٢٢      ٧

٨از صفحه   

 -اص+ح طلب، اصولگرا"شود، ھرچه شعار 
وسعت و دامنه بيشتری به "  ديگه تمومه ماجرا

خود می گيرد، خاتمی ھم با توسل به س+ح 
ھراس افکنی بيش از پيش به مقابله با انق+ب 

 . توده ھا برخاسته است
محمد خاتمی در ديداری که ھفته پيش با نمايندگان 
ادوار مجلس شورای اس+می داشت ضمن تاکيد 

اص+ح طلبان به لحاظ اعتقادی و "بر اينکه 
تحليلی، خود را در کنار جمھوری اس+می و 

 ، خطاب به توده ھای معترض"مدافع آن می دانند
مطمئن باشيد با دامن زدن به اعتراضات "  :گفت

و تضعيف حکومت، ھرج و مرج ايجاد خواھد 
شد و از دل آن ديکتاتوری گسترده ضدمردمی 
بيرون خواھد آمد که ممکن است به تجزيه کشور 

اين طور نيست که با ايجاد ھرج و مرج .  بيانجامد
به اميد رفتن جمھوری اس+می ھمه مشک+ت حل 

 ".شود
خاتمی، اين رئيس جمھور به ظاھر اص+ح طلب 

 ٨نظام اس+می، ھمان کسی که در پايان دوران 
" تدارکاتچی"ساله رياست جمھوری اش، خود را 

نظام خواند، اکنون با وقاحتی مشمئز کننده مردم 
معترض و جان به لب رسيده را به صبر و 

. فرا می خواند"  اص+ح نظام"انتظار در مسير 
او و ھمفکرانش که در ديماه گذشته به صورت 
علنی و تمام قد در مقابل توده ھای معترض صف 
آرايی کردند و ھمصدا با خامنه ای خواھان 
سرکوب مردم شدند، متوھمانه بر اين خيال باطل 
ھستند که ھنوز در ميان توده ھای سرکوب شده 
جايی دارند و با اين گونه موعظه ھا می توانند 
آنان را به حمايت از نظام استبدادی و  فاسد 

غافل از اينکه در .  جمھوری اس+می بکشانند
وضعيت موجود، در شرايطی که جامعه در تب و 
تاب يک انق+ب اجتناعی است و کارگران و 
زحمتکشان برای سرگونی انق+بی جمھوری 
اس+می خيز برداشته اند، خاتمی و يا ھر کس 
ديگری که بخواھد از جمھوری اس+می حمايت 
کند و يا در مسير بقاء اين نظام منفور ت+ش 

نه تنھا .  نمايد، مطمئنا در ميان مردم جايی ندارد
جايی ندارد، بلکه توده ھا اين مرتجعين را دشمن 

 . خود می دانند
محمد خاتمی در فراز ديگری از سخنان خود به 
خوبی نشان داده است که چگونه در مقابل مردم 
ايستاده و نظام را به سرکوب آنان ترغيب می 

او با اعتماد و اعتقادی راسخ به توانمندی .  کند
ارگان ھای سرکوب و امنيتی جمھوری اس+می، 

دشمن دانسته و "  جنگ روانی"فروپاشی نظام را 
"می گويد يکی از القائات خطرناک، اين است : 

که نظام جمھوری اس+می در حال فروپاشی 
اين يک جنگ روانی است و نظام فرو .  است
ع%وه بر ابزارھای مختلفی که پاشد، زيرا  نمی

ھای   ھمچنان در ميان بخشبرای حفظ خود دارد،
مطالبه .  قابل توجھی از جامعه پايگاه دارد

ھای بسيار بزرگتری از جامعه نيز ھمچنان  بخش
انق+ب، شورش و فروپاشی نيست، بلکه زندگی 
امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن 
است اعتقادی به جمھوری اس+می ھم نداشته 

باشند، اما خواھان آرامش و امنيت و 
 ."برخورداری ھستند

اينکه توده ھا معترض و ستمديده خواھان آرامش 
آسايش و رفاه، و امنيت ھستند و برخورداری از 

بھداشت و درمان رايگان، تامين بيمه ھای 
اجتماعی، تامين امکانات يک زندگی مناسب، 
آزادی بيان و عقيده، حق تشکل و فعاليت احزاب 
و سازمان ھای سياسی را حق مسلم خود می 

اما، ھمه .  ، سخنی کام+ درست و بجاستدانند
اين مطالبات که فقط بخش کوچکی از خواست 
ھای انق+بی کارگران و زحمتکشان است، ھرگز 

. با بودن جمھوری اس+می متحقق نخواھد شد
آنھم با ماندگاری يک "  آرامش و امنيت"تحقق 

رژيم ارتجاعی که طی چھار دھه، توده ھا را 
سرکوب کرده و جامعه را به قھقرا برده است، 

اگر چنين چيزی شدنی .  ھرگز امکان پذير نيست
بود، دست کم گوشه ای از اين آرامش و امنيت 

 .    دھه تحقق می يافت۴می بايست در اين 
 سال گذشته، ۴٠توده ھای زحمتکش ايران، طی  

ھای جمھوری اس+می را  انواع رنگارنگ کابينه
آنان ھرگز سال ھای سرکوب و .  تجربه کرده اند

 را فراموش نمی کنند، ۶٠کشتار عريان دھه 
" اص+ح طلبان"ھمان سال ھايی که خاتمی و 

خمينی "  دوران ط+يی"حکومتی از آن به عنوان 
 ! ياد می کنند و در حسرت بازگشت به آن ھستند

آنان، دوران ھشت ساله کابينه تکنوکرات ھاشمی 
سال ھايی که نظام .  رفسنجانی را ديده اند

جمھوری اس+می تحت ھدايت کابينه رفسنجانی 
پيشبرد سياست اقتصاد نئوليبرالی بانک جھانی و 

سياستی که .  صندوق بين المللی پول را پيشه کرد
گرانی، تورم لجام گسيخته، بيکاری و حاشيه 
نشينی را برای کارگران و توده ھای زحمتکش 

 . به ارمغان آورد
توده ھای مردم ايران دوران پر فريب 

. خاتمی را ھم تجربه کرده اند"  اص+حات"
دوران ھشت ساله ای که محمد خاتمی، رئيس 

جمھوری اس+می، "  اص+ح طلب"جمھور 
سرانجام با گفتن اينکه او در حد يک 

نظام بوده است، سبکسرانه از "  تدارکاتچی"
مسئوليت ھای خود و کابينه اش شانه خالی کرد و 
با زبان بی زبانی بر اص+ح ناپذيری نظام صحه 

 .گذاشت
احمدی نژاد و تجربه ويرانگر دو دوره رياست 

. جمھوری او ھم که ديگر نياز به توضيح ندارد
دورانی که زندگی ف+کت بار کارگران و توده 
ھای ستمديده ايران وخيم و وخيم تر شد؛ ھشت 
سالی که سطح معيشت مردم به قھقرا رفت، فقر 
و نداری، گرانی و بيکاری و تورم افسار گسيخته 

دوران ھشت ساله ای .  بر گلوی مردم تيغ کشيد
که جامعه يکسر به فساد، تباھی و ويرانی کشيده 

 . شد
 ساله رياست جمھوری حسن روحانی ۵دوران 

کابينه ای که .  نيز که معرف حضور ھمه است
. به قدرت رسيد"  تدبير و اميد"تحت عنوان دولت 

" حقوق شھروندی"رئيس جمھوری که احيای 
زنان را فرياد کشيد، چرخش ھمزمان 

سانتريفيوژھا و معيشت مردم را نھيب زد، بر 
کاھش فضای امنيتی، تامين آزادی نويسندگان، 
روزنامه نگاران و فعا[ن اجتماعی تاکيد کرد و 

تورمی حاکم   –برای برون رفت از بحران رکود 
. بر اقتصاد کشور، وعده ھای رنگارنگ داد

 سال، نه تنھا ھيچکدام از ۵اکنون اما، با گذشت 
وعده ھای توخالی حسن روحانی محقق نشده 
است، بلکه بحران اقتصادی موجود طی ھمين 

 سال آنچنان تعميق يافته که فقط در يک ۵مدت 
سال گذشته با سقوط بھمن وار ارزش لایر، د[ر 

 ھزار تومان صعود ١١ تومانی به بيش از ٣٧٠٠
 .کرده است

در واقع، آنچه کارگران، زحمتکشان و ديگر 
اقشار مختلف جامعه را به اعتراضات خيابانی 
کشانده و ضرورت يک انق+ب اجتماعی را در 
دستور کار آنان قرار داده است، وجود ھمين 

واقعياتی که خاتمی و .  واقيعات ملموس است
اص+ح طلبان حکومتی آگاھانه به انکار آن 

خاتمی و بخشی از اص+ح طلبان .  برخاسته اند
حکومتی ھنوز ھم نمی خواھند قبول کنند که نظام 

سخنان ھراس .  جمھوری اس+می رفتنی است
افکنانه خاتمی و تاکيد مجدد او بر راھکارھای 

ناشی از ھمين شرايط بحرانی و "  اص+ح نظام"
تاکيد .  فروپاشی جمھوری اس+می ايران است

حتی خود اص+حات ھم :  خاتمی مبنی بر اينکه
پذير باشد و نظام جمھوری اس+می  بايد اص+ح

ھا و  بايد بپذيرد که برخی رفتارھا و سياست
، از جمله ديگر "ساختارھايش را اص+ح کند

" افاضات اوست که ھنوز ھم در توھم 
افاضاتی که با طرح يک سری .  است"  اص+حات

شعارھای فريبنده در مسير اص+ح نظام و انتقاد 
از عملکرد کابينه روحانی، ت+ش می کند تا صف 

حکومتی را از کابينه "  اص+ح طلبان"خود و 
 آنھم اص+ح نظامی .روحانی جدا سازد

ارتجاعی، سرکوبگر و فاسد که توده ھا اکنون با 
عزمی راسخ برای برانداختن آن خيز برداشته 

 . اند
بھتر است واقعيت شکست شعارھای خاتمی و 
ياران او را از زبان علوی تبار يکی از عناصر 

علوی .  حکومتی بشنويم"  اص+ح طلبان"شاخص 
مردم : "تبار در مصاحبه با خبر آن+ين گفته است

ديگر به جناح ھای مختلف اعتماد ندارند و 
سخنان زيبای آن ھا را چندان جدی تلقی نمی 

به ويژه تصور عمومی اين است که ھمه .  کنند
 ".جناح ھا فاسدند و نمی خواھند چيزی تغيير کند

اينکه ھمه جناح ھای رژيم، ارتجاعی، فاسد و 
در واقع .  تبھکارند، کمترين ترديدی در آن نيست

ھمين تبھکاری آنان است که ھيات حاکمه ايران 
را به تکاپو واداشته تا برای حفظ نظم ارتجاعی 

وحشت .  موجود، خود را به آب و آتش بزنند
خاتمی اما، ع+وه بر خطر فروپاشی نظام، 
وحشتی فزاينده تر از بی اعتنائی و بی اعتمادی 
توده ھا نسبت به او و ديگر مدعيان دروغين 

واقعيتی ملموس که از .  است"  اص+ح طلبی"
 با خيزش سلحشورانه جوانان و توده ٩۶ديماه 

ھای زحمتکش ايران و پيامد آن ھمه گير شدن 
ديگه تموم   -اص+ح طلب، اصولگرا"شعار 

خواب محمد خاتمی و ديگر اص+ح "  ماجرا
طلبان حکومتی را آشفته کرده و آنان را ھر چه 
بيشتر به ھراس افکنی در دل توده ھای معترض 

 .  برای ممانعت از اعتراض و انق+ب کشانده است
 
 
 
 

 "اص%ح طلبان"ھراس افکنی، س%ح جديد 
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 ٧٨۵ شماره  ٩٧ مرداد ٢٢      ٨

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

٧درصفحه   

١از صفحه   

پوشيده نيست که دست يابی به چنين امکاناتی 
بدون عبور از سد جمھوری اس+می ھرگز ممکن 

کارگران و توده ھای زحمتکش ايران، .  نيست
 سال حاکميت ننگين جمھوری اس+می به ۴٠طی 

عينه دريافته اند که با بودن جمھوری اس+می 
کمترين روزنه اميدی برای رھايی از شرايط 

آنان .  وخامت بار موجود برايشان مقدور نيست
طی اين مدت به تجربه دريافته اند که جمھوری 
اس+می برای شان بجز فقر و گرسنگی، سرکوب 
و کشتار، خفقان و ناامنی، بيکاری و حاشيه 
نشينی، و سلب آزادی ھای فردی، سياسی و 

 . اجتماعی ھيچ بھره ديگری نداشته است
در چنين وضعيتی، که فساد، از ھم گسيختگی و 
بحران ھای ھمه جانبه سرتا پای جمھوری 
اس+می را فراگرفته است، و کارگران و توده 
ھای ستمديده ايران برای رھايی از وضعيت 
اسفبار موجود به انق+ب روی آورده اند، 

حکومتی و به طور اخص محمد "  اص+ح طلبان"
" ممنوع التصوير"خاتمی، رئيس جمھور اسبق و 

نظام،  با وحشتی فزاينده وارد ميدان شده اند تا 

٨ 

ھای  نامWه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :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 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : 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 اط+ع  ع+قمندان 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 اط+ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط+ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

کارگران و توده ھای جان به لب رسيده را از 
اعتراضات خيابانی و اقدام به يک انق+ب 

 . اجتماعی به ھراسانند
محمد خاتمی که از دی ماه گذشته در پی 
اعتراضات وسيع توده ای و سر دادن شعار پر 

ديگه تمومه   -اص+ح طلب، اصولگرا"معنای 
خواب از چشمانش پريده است، در ھر "  ماجرا

فرصتی که تا کنون برايش پيش آمده، با سخنرانی 
ھای پر طمطراق و ھراس افکنانه خود، 
کارگران و توده ھای معترض را به وفاداری و 

او .  حمايت از جمھوری اس+می فرا خوانده است
ھر بار با تکيه بر اوھام ذھنی خود مبنی بر اينکه 
با سقوط جمھوری اس+می ، ايران به سمت 

پيش "  تجزيه"و "  ديکتاتوری"ھرج و مرج، "
خواھد رفت، کارگران و توده ھای جان به لب 
رسيده را از مبارزه برای براندازی نظام فاسد، 
سرکوبگر و تبھکار جمھوری اس+می منع 

به نظر می رسد ھرچه جمھوری اس+می .  کند می
به فروپاشی و سقوط محتوم خود نزديکتر می 

 "اص%ح طلبان"ھراس افکنی، س%ح جديد 
 در مقابله با انق%ب توده ھا


