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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 ای ت�ش عبث خامنه
 بست  برای انکار بن

 
ورشکستگی سياسی رژيم جمھوری اس�می و 

اجتماعی و سياسی -بستی که تمام نظم اقتصادی بن
موجود را فراگرفته است، چنان عريان و آشکار 
است که ھيچ ت�شی از جانب پاسداران نظم 

. تواند بر آن پرده ابھام بيفکند موجود نمی
ھای عينی، چنان عريان و نيرومندند که  واقعيت

ای را برای انکار  ت�ش مرتجعينی امثال خامنه
 .اند ھای رژيم، نقش بر آب کرده بست بن

ای مرداد ماه در چندين  در پی تظاھرات توده
شھر ايران عليه جمھوری اس�می و شعارھای 

ای، مرگ بر ديکتاتور، مرگ  مرگ بر خامنه
ای رھبر  برگرانی، بيکاری و فقر، علی خامنه

 ٢٢ارتجاع حاکم بر ايران، روز دوشنبه 
خواران  مردادماه در جمع گروھی از جيره

حکومت ظاھر شد، تا چنين وانمود کند که گويا 
چيز روال عادی  ھيچ اتفاق جديدی رخ نداده، ھمه

بستی  جمھوری اس�می با بن.  کند خود را طی می
مواجه نيست، اگر ھم مشکلی وجود دارد، مشکل 
مديريتی است که به کابينه روحانی و افراد آن 

حل  شود و راه سادگی برطرف می گردد، به برمی
فساد، تمام ارکان نظم موجود، . ھم موجود است آن

ھا و نھادھای دولتی را فرانگرفته، اگر  ارگان
مردم .  فسادی ھم ھست، موردی و ناچيز است

اند، اگر  عليه نظم ستمگرانه حاکم قيام نکرده
اعتراضی ھست، آن نيز، نتيجه تحريکات 

 .آمريکا، صھيونيسم و عربستان است
بستی  در کشور ھيچ بن:"  ای ادعا کرد خامنه

شده  وجود ندارد زيرا مشک�ت کشور شناخته
ھای  حل ھا نيز راه است و برای ھمه آن

ای وجود دارد و فقط بايد مسئو]ن  شده شناخته
 ." کمر ھمت ببندند

خوانی  کند که با روضه ای تصور می خامنه
بار جامعه  ھای عينی و فاجعه تواند واقعيت می

ھا انسان را تحت تاثير  ايران را که زندگی ميليون
 .قرار داده است، انکار کند

به موازات رشد اعتراضات توده ای، بر تعداد 
دليل آن .  شودزندانيان سياسی نيز مدام افزوده می

نيز روشن است، حکومت اس�می پاسخی جز 
ھا ندارد و ھا و اعتراضات آنسرکوب به خواست

زندان به عنوان يکی از ابزارھای سرکوب نقش 
 .مھمی در اجرای اين سياست دارد

ماه و براساس اعتراف در جريان اعتراضات دی
چنين ھم.   نفر دستگير شدند۵٠٠٠مقامات دولتی 

آموز ھا دانش نفر آن٢ نفر که ٢٢شود گفته می
بودند در جريان اين اعتراضات به ضرب گلوله 

 زمينه ھای کشتار 
 زندانيان سياسی

 ۶٧ در تابستان 
  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٨۶شماره    ٩٧ مرداد ٢٩ –سال  چھلم 

 ضرورت و اھميت شعار 
 ی کنونیدر لحظه" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"

 دستمزدھای ناچيز و دو راه پيش پای طبقه کارگر 
 

ی ناچيز بودن رئيس انجمن صنفی کارگران چادرملو، در زمينه"  اکبر عليپور"ايلنا به نقل از 
"نويسددستمزدھای کارگری و ضرورت افزايش آن می اگر حداقل دستمزد را مبنا قرار دھم، فکر : 

ی يک ھفته زندگی يک خانوار سه نفره کفاف بدھد و کارگران متخصص که مثل اندازهکنم حتا بهنمی
ھای حداقلی توانند با دستمزدشان ھزينهکارگران چادرملو بيش از حداقل مزد عايدی دارند، باز ھم نمی

 ".زندگی را تامين کنند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

۴درصفحه   

با آن که سران رژيم در ھر فرصتی بر لزوم 
با يکديگر برای گذار از "  اتحاد و ھمدلی"
تر  کنند، اما کم تأکيد می"   شرايط کنونی"

ای جديدی برای رويارويی  ست که عرصه روزی
ھای اخير، نامه  يکی از نمونه.  با يکديگر نگشايند

صادق آملی ]ريجانی، رئيس قوه قضاييه به 
 .ای به وی است ای و پاسخ خامنه خامنه

ای درخواست  ]ريجانی، در اين نامه، از خامنه
برای "  جنگ اقتصادی کنونی"کند تا نظر به  می

گران و مفسدان  اخ�ل"با "  برخورد قاطع"
ھای ضربتی را  اقتصادی اجازه تشکيل دادگاه

ھا، که قرار است در  احکام اين دادگاه.  صادر کند
مدتی کوتاه صادر شوند، قابل اعتراض و تجديد 

 "آی دزد، آی دزد"باند مافيايی حاکم و فرياد 
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١از صفحه   

 بست ای برای انکار بن ت�ش عبث خامنه

۵درصفحه   

. جمھوری اس�می چھل سال در ايران حاکم است
اند و  ھای رژيم يکی پس از ديگری آمده کابينه
ھای متعددی که اين رژيم به  اما بحران.  اند رفته

بار آورده است، ھمچنان ع�ج ناپذير باقی مانده 
بحران مزمن .  اند خود گرفته تری به و دامنه وسيع

تورمی که حتی مورد اذعان تمام -رکود
تنھا اندکی  ھای خود رژيم است، نه اقتصاددان

اگر .  تر شده است بھبود نيافته، بلکه مدام ژرف
ھای اقتصادی رژيم در طول اين  تمام سياست

حلی بر اين  چھل سال به شکست انجاميده و راه
بحران يافت نشده است، چه معنای ديگری جز 

فقط طبقه حاکم،  تواند داشته باشد، که نه اين می
اجتماعی موجود در –بلکه تمام نظم اقتصادی 

 بست قرار دارد؟  بن
بستی وجود  در کشور ھيچ بن"ای  به ادعای خامنه

ھای عينی آشکارا نشان داده  اما واقعيت"  ندارد
ھای ]ينحل و  بار بحران است که عواقب فاجعه

ھا  ھای شکست خورده رژيم، زندگی ده سياست
.  ميليون کارگر و زحمتکش را تباه کرده است

 ٨٠بيش از .  متجاوز از ده ميليون انسان بيکارند
. درصد جمعيت کشور زيرخط فقر قرار دارند

ھا انسان در گرسنگی مداوم به سر  ميليون
تکدی گری به امری رايج در سراسر .  برند می

مردم برای نجات از .  شده است کشور تبديل
گرسنگی، اعضای بدن و کودکان خردسال خود 

 ميليون تن از مردم ايران ١٥.  فروشند را می
 ميليون کودک از فرط بدبختی و ٣.  اند نشين حاشيه

 تا ٥/٣اند،  شده فقر به کودکان کار و خيابان تبديل
 ميليون تن از مردم ايران به مواد مخدر ٥

ای وسعت يافته که  فروشی به درجه معتادند، تن
ھمه فاجعه  آيا اين.  سابقه بوده است تاکنون بی

تواند معنای ديگری جز ورشکستگی  اجتماعی می
بست طبقه حاکم را داشته باشد؟   يک نظام  و بن

بست نظمی  تواند بن فقط يک شار]تان سياسی می
را که سرتاپای آن در بحران و منج�ب فرورفته 

 . است، انکار کند
کند که جمھوری اس�می  سمبل ارتجاع، ادعا می

ادعائی .  حل دارد برای ھمه مشک�ت راه
مگر چھل سال .  بست تر از انکار بن مضحک

ادعائی "  شده ھای شناخته حل راه"کافی نبود تا اين 
".  مسئو]ن کمر ھمت ببندند"  عملی گردند و 

کند که گويا تمام  ای چنين وانمود می خامنه
ھم در ھمين  مشک�ت رژيم در دوره روحانی، آن

ناشی از خطای "  چند روز اخير پديد آمده، 
است و کل مشک�ت در گران شدن "  برخی افراد

گويا اين مشک�ت در .  شود بھای ارز خ�صه می
نژاد، خاتمی ، رفسنجانی و دوره  دوره احمدی

رياست جمھوری خودش و قبل از او وجود 
 !نداشته اند

ھا و مصائب اجتماعی  ترديد تمام بحران بی 
موجود از آنجائی که جمھوری اس�می در 

ھا پيدا  حلی بر ای آن ھای گذشته نتوانست راه سال
کند، در دوره زمامداری روحانی به اوج خود 

بست در عرصه ھای  بحران و بن.  اند رسيده
مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی، ھمواره 
جزئی جدائی ناپذير از موجوديت جمھوری 

بست و ورشکستگی  اين بن.  اس�می بوده است

اکنون چنان عيان و آشکار شده  است که حتی 
ھای رژيم ھم به اين  برخی افراد از درون جناح

ای در اين سخنرانی  بست اذعان دارند و خامنه بن
"گويد ھاست که می خطاب به آن ھرکسی که : 

ايم، يا جاھل است  بست رسيده اع�م کند، ما به بن
ای انکار بکند  خامنه."  و يا حرف او خائنانه است

که  وقتی.  يا نکند، واقعيت به جای خود باقی است
حلی برای   سال ھيچ راه٤٠رژيمی طی 

ھای اقتصادی و اجتماعی  نداشته،  بحران
ھا به شکست  ھايش در تمام عرصه سياست

تر شده است، ھيچ  انجاميده و اوضاع مدام وخيم
 .بست ندارد معنائی جز بن

بست و ورشکستگی رژيم،  نشانه ديگری از بن
. فساد فراگير سرتاپای  دستگاه دولتی است

کند  ای اما اين فساد فراگير را نيز انکار می خامنه
"گويد و می ای  گونه برخی در خصوص فساد به: 

کنند که گويا ھمه نظام فاسد است و  صحبت می
که  کنند درحالی ادعای فساد سيستمی و فراگير می

گونه نيست و ما در کشور، مديران پاکدست و  اين
مؤمن فراوانی داريم و اينگونه سخن گفتن، ظلم 

نمی .  به اين افراد و ظلم به نظام اس�می است
توان فساد در برخی دستگاھھا و يا در ميان 

 ."برخی افراد را به کل کشور تعميم داد
ای، در جمھوری اس�می  برخ�ف ادعای خامنه

ھيچ ارگان و نھاد و مدير دستگاه دولتی را 
تمام .   توان يافت که از اين فساد برکنار باشد نمی

ھا، نھادھا و مقامات دستگاه دولتی بدون  ارگان
. اند خواری استثناء غرق در فساد، دزدی و رشوه

تری به  ای که باگذشت ھرروز ابعاد وسيع پديده
ھای  فساد و دزدی و سوءاستفاده.  خود گرفته است

ھای درون  تريليونی که امروز درنتيجه کشمکش
ھا برم�  باندھای طبقه حاکم، گاه مواردی از آن

رسوايی .  گردد، ذاتی جمھوری اس�می است می
ای ست که ھفته پيش در  اين فساد اکنون به درجه

جريان استيضاح ربيعی ھر فرد، گروه و باندی، 
. ھای ک�ن ديگری را برم� کرد ھا و رشوه دزدی

ھمين چند روز پيش بود که دادستان جمھوری 
اس�می از دستگيری و مشارکت مديران سطح 

قبل از آن ھم سوء .  با]ی دستگاه اجرائی خبر داد
استفاده ھای مالی برادران رئيس جمھوری 

در کابينه .  اس�می و معاون او برم� شده بود
مدتی .  احمدی نژاد ھم وضع بر ھمين منوال بود

پيش بود که رئيس دستگاه قضائی خبر برکناری 
. گير را اع�م نمود تعدادی از قضات دزد و رشوه
ھای بانکی تريليونی  اما چيزی نگذشت که حساب

خود وی و فساد مالی برادران ]ريجانی برم� 
زمان با آن، فرمانده کل پليس جمھوری  ھم.  گرديد

. ھای ک�ن برکنار شد اس�می در رابطه با دزدی
ھنوز چند روزی از انتشار خبر دستگيری 
تعدادی از فرماندھان ارتشی و سپاھی به ھمراه 
مقامات پيشين شھرداری تھران نگذشته است که 

ھا تن  دستگاه قضائی رژيم، خبر از بازداشت ده
ھا فقط مواردی  البته اين.  دھد از مديران دولتی می

ھا و فساد مقامات و  بسيار محدود از دزدی
فساد، .  ھای دولتی است که برم� شده است ارگان

ھای با]ی  خواری گرچه در رده دزدی و رشوه
دستگاه دولتی ابعاد ميلياردی و تريليونی دارد، 

ناپذير از  اما از آنجائی که فساد، جزئی جدائی
مجموعه سيستم است، در سطوح پائين تر برخی 
مؤسسات و نھادھای دستگاه دولتی نيز گسترده 

که جز با دادن رشوه، کار مردم در  نحوی است، به
در نظام دينی .  رود بسياری از ادارات پيش نمی

غرق در فساد، سران دستگاه روحانيت و 
ھای دزد  ترين مھره ھا در زمره فاسد وابستگان آن

کافی است حق و .  اند خوار حکومت و رشوه
جمعه با توجيھات  حساب ف�ن آخوند و امام

اس�می پرداخت شود تا ھرکسی حتی بتواند به 
مقامات موردنظر در يک شھر و منطقه دست 

در .  يابد و يا نماينده مجلس ارتجاع اس�می شود
ھا فرمانروای  مواردی از نمونه آستان قدس، آن

سردسته اين .   مالی ھستند ترين امپراتوری بزرگ
ای است که بر  دزدان فاسد نيز شخص خامنه

ھای ک�ن او لباس شرعی  ھا و دزدی رشوه
او ھرسال ميلياردھا تومان .  پوشانده شده است

رشوه اس�می تحت عنوان حق امام از 
. کند داران و ثروتمندان دريافت می سرمايه

المللی اع�م  ھای بين گونه که خبرگزاری آن
اند، دارائی او اکنون متجاوز از صد ميليارد  کرده

 .      د]ر است
  انکار که در نظام اين واقعيتی است غيرقابل

جا فساد وجود دارد، اما کمتر  داری، ھمه سرمايه
توان يافت که فساد  کشوری را در جھان می
که در جمھوری  اين.  دولتی آن به پايه ايران برسد

اس�می فساد فراگير است و کل سيستم را در 
در کشوری که .  برگرفته، بدون دليل نيست

ديکتاتوری عريان و اختناق حاکم است، بايد فساد 
در کشوری که استبداد فردی حاکم .  فراگير باشد

است  و کسی حق مداخله و بازخواست از 
ھا و نھادھای تحت امر او را  ای و ارگان خامنه

. ندارند، بايد فساد تمام سيستم را فراگرفته باشد
در کشوری که دولت دينی حاکم است و اين 

گيری و دزدی تحت  دولت خود مشوق رشوه
ھای اس�می است، بايد فساد در تمام  پوشش

در کشوری که آزادی وجود .   سيستم حاکم باشد
ندارد و ھيچ کنترلی از سوی توده مردم و 

ھا ميليارد درآمد بادآورده  مطبوعات آزاد بر ده
. نفتی وجود ندارد بايد فساد عميق و گسترده باشد

در کشوری که مقامات دستگاه دولتی ھمگی جزء 
باندھا و تعدادی محفل خانوادگی ھستند، دزدی و 

 .گير بايد وجود داشته باشد فساد ھمه
ھای مردمی که از ابعاد گسترده  که توده درحالی

ھا عليه  اند، در خيابان شده فساد دستگاه دولتی آگاه 
ھای سران و مقامات دولتی  فساد مالی و دزدی

کنند و شعار سرمی دھند، علی  تظاھرات برپا می
شرمانه فساد در کل سيستم حاکم را   ای بی خامنه

اما فساد فراگير در تمام ارکان .  کند انکار می
. جمھوری اس�می، فقط نشانه بن بست نيست

نشانه پوسيدگی و گنديدگی نظام، فروپاشی و 
گسترش روزافزون دامنه .  سرنگونی آن است

دھد که اين رژيم  ای نشان می مبارزات توده
پوسيده و فاسد در آستانه سرنگونی قرار 

ای اما اين مبارزات را نيز که  خامنه.  است گرفته
کند و  از اعماق جامعه جوشيده است انکار می

منشاء آن را به ورای مرزھای کشور نسبت 
 . دھد می

ھای ارتجاعی در آستانه  که رژيم ھنگامی
گيرند، مرتجعين حاکم ت�ش  سرنگونی قرار می
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١از صفحه  جسد مجيد ابراھيمی )  اصفھان(در شاھپور جديد  
 ساله که به عنوان طراح صنعتی در ٢۶جوان 

کرد چند روز بعد از اين شھرک کار می
او مدير يک .  اعتراضات در کنار جاده پيدا شد

گروه تلگرامی در زمينه آموزش فنی بود که 
در اين شھرک پس از پايان .   عضو داشت٢۵٠٠

اعتراضات، ماموران سرکوب رژيم با 
ھايی که تھيه کرده بودند، گيری از فيلمبھره

 .بسياری را دستگير کردند
ھای ھايی نيز از دستگيرشدگان اخير در شبکهفيلم

اجتماعی منتشر شده است، از جمله چند دختر و 
پسر جوان و نوجوان که نام و محل دستگيری 

ھای ھوشمند به اط�ع خود را از طريق تلفن
 .رسانندديگران می

ھای اجتماعی تاثير ھا در شبکهاقدام آن
در واقع يکی از موضوعات .  ای داشتالعادهفوق

بسيار مھم در ارتباط با دستگيرشدگان 
واقعيت اين .  ھاسترسانی در مورد آناط�ع

 و به دليل ٨٨است که در جريان حوادث سال 
و موقعيت و سياست اين "  طلباناص�ح"حضور 

جريان در آن مقطع و بويژه ابزاری که در اختيار 
ھا گزارشات بيشتری داشتند، از وضعيت زندان

اما امروز متاسفانه از وضعيت .  شدمنتشر می
 .شودزندانيان سياسی اخبار محدودی منتشر می

ای آشکار گونهسی فارسی که بهبیبرای مثال بی
از جريان فاسد و افشاشده در نزد مردم ايران 

کند، طلبان حکومتی حمايت میيعنی اص�ح
اغلب اخبار تعداد محدودی از زندانيان سياسی را 
که شناخته شده بوده و يا درنزد اين رسانه 

 .کندمحبوب ھستند، منتشر می
طور که مقامات حکومتی نيز اعتراف ھمان

، در اعتراضات )ماهبعد از حوادث دی(کردند 
ھای محروم اخير اغلب دستگيرشدگان از گروه

جامعه از جمله فرزندان کارگران و جوانان 
شان نه به کسانی که صدای.  بيکار ھستند

کند و نه به ھای حکومتی راھی پيدا میرسانه
طور شايد گاھی خبری به.  ھای امپرياليستیرسانه

ھا منتشر شود،َ اما از سرنوشت کلی از دستگيری
. گرددھا کمتر اخباری منتشر میو ھويت آن

بنابراين يکی از مسائل مھم در اين شرايط 
رسانی از وضعيت زندانيان سياسی است اط�ع
ھای بايد از تمامی ابزارھا از جمله شبکهکه می

رسانی در اين موارد بھره اجتماعی برای اط�ع
 .جست

تر اما حمايت از زندانيان سياسی با موضوع مھم
. باشدمی"  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"شعار 

اگر زندان ابزار سرکوب است، و اگر به موازات 
ای، برای جمھوری گسترش اعتراضات توده
تری برای سرکوب و اس�می زندان به ابزار مھم

شود؛ ايجاد وحشت در ميان معترضان تبديل می
با حمايت از زندانيان سياسی، و با تبديل شعار 

به يکی از "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
ای اين ابزار را شعارھای اصلی اعتراضات توده

با حمايت از زندانيان .  به ضد آن تبديل کنيم
ھای سياسی، با حمايت از مقاومت و خواست
ھای زندانيان سياسی، با حمايت از خانواده

زندانيان سياسی و با خواست آزادی فوری و 
ھا را نيز به قيد و شرط زندانيان سياسی، زندانبی

ای مبارزه.  پايگاه و دليلی برای مبارزه تبديل کنيم
ھا و آزادی تمامی که تا باز شدن درب زندان

 .زندانيان سياسی ادامه خواھد داشت
 
  
 

آور و باتوم به ماموران سرکوب با گاز اشک
کارگران، رضا ريحانی و خالد خسرجی فرزندان 

 ساله دو تن از کارگران که در ١٨ و ١٧
تظاھرات حضور داشتند، دستگير شدند اما با 

چنان خبری از گذشت بيش ا ز دو ماه ھم
 .ھا در دست نيستسرنوشت آن

ماه، بلکه پس از نه تنھا در جريا اعتراضات دی
ی گفتهبه.  آن نيز دستگيری دانشجويان ادامه يافت

پروانه سلحشوری يکی از نمايندگان مجلس 
ماه و پس از  دانشجو در حوادث دی١۵٠اس�می 

 نفر از ٩٠آن بازداشت شدند که دستگيری حدود 
ی روحانی ھا توسط وزارت اط�عات کابينهآن

در پی صدور احکام سنگين و تداوم .  بوده است
 ۶٨ تيرماه نيز ٣١دستگيری دانشجويان، در 

تشکل دانشجويی در اعتراض به دستگيری 
دانشجويان و صدور احکام سنگين عليه آنان 

ی اين در اط�عيه.  ای منتشر ساختنداط�عيه
"ھای دانشجويی آمده استتشکل تعداد : 

ھای مختلف  ھا از طيف دانشجويان زير تيغ دادگاه
ھای مختلف در  فکری و سياسی و به بھانه

قدر زياد است که از شمارش  سراسر کشور آن
ماه  در جريان اعتراضات دی".خارج شده

چون ھايی ھمتعدادی از دانشجويان از دانشگاه
تھران، ع�مه طباطبايی، بھشتی، دانشگاه ھنر 

تربيت معلم (تھران، دانشگاه مدنی آذربايجان 
دستگير شده بودند و ھيچ خبری از تعداد )  سابق

 .واقعی دانشجويان زندانی در دست نيست
برخورد حکومت اس�می در اعتراضات 

اگرچه از تعداد .  مردادماه نيز به مانند گذشته بود
دستگيرشدگان اين دوره از اعتراضات از سوی 
مقامات حکومتی تاکنون خبری منتشر نشده، اما 
براساس اخباری که جسته و گريخته در 

ھای اجتماعی انتشار يافته، تعداد زيادی نيز شبکه
در اين دور از اعتراضات که از جمله شھرھای 

، اشتھارد، اصفھان )گوھردشت(تھران، کرج 
شھر، ، شاھين)شھرک صنعتی شاھپور جديد(

آباد، قھدريجان، اھواز، کازرون، شيراز، نجف
رشت، زنجان، ساری، قرچک، ھمدان، قزوين، 
کرمانشاه، اراک، اروميه و قم را فرا گرفت 

تنھا براساس يکی از خبرھای .  انددستگير شده
 زن و دختر جوان و نوجوان ۵٠منتشره، بيش از 

اند، به که در اعتراضات اخير تھران دستگير شده
ی به گفته.  اندزندان قرچک ورامين انتقال يافته

دادستان قرچک تعدادی از افراد به دليل شرکت 
در اعتراضات و شعارنويسی در اين شھر 

مقامات حکومتی ھم چنين از .  انددستگير شده
دستگيری تعدادی از معترضان در گوھردشت و 

يکی از اين دستگيرشدگان .  انداشتھارد خبر داده
نادر افشاری است که پيش از اين در اعتراضات 

 .ماه دستگير شده بوددی
جدا از کشته شدن رضا اوتادی در اعتراضات 
گوھردشت، براساس برخی از اخبار منتشره دو 
نفر از دستگيرشدگان در اعتراضات اخير نيز در 

يک نفر در قزلحصار و يک نفر در (زندان 
و در زير شکنجه جان خود را از دست )  فشافويه

اند که متاسفانه ھنوز اخبار بيشتر و موثقی داده
 .در اين زمينه انتشار نيافته است

غ�محسين .  مزدوران سرکوبگر رژيم کشته شدند
زاده، محد هللا شفيعی، حسين شفيعشھاب، نعمت

هللا ابراھيمی و احمد حيدری در قھدريجان، نعمت
اللھی صالحی، اصغر ھارون رشيدی، شھاب امان

در خمينی شھر، محمد چوباک، محسن ويرايشی، 
حسين رشنو، حمزه لشنی، احسان خيری و مھدی 
کھزادی در درود، محسن عادلی در دزفول، 
آرش خدری و امين رمضانی در مسجد سليمان، 
حسن ترکاشوند در کرج از جمله کشته شدگان 

 .اين اعتراضات بودند
از ميان دستگيرشدگان نيز تعدادی در اثر شکنجه 

. ھا از دست دادندجان خود را در بازداشتگاه
سارو قھرمانی، کيانوش زندی و مريم جعفرپور 

الدين در سنندج، وحيد حيدری و شھاب
زاده در اراک، سينا قنبری در زندان ابطحی

 .اوين
ھم چنين جسد آريا روزبھی بابادی که در 

ماه در  دی١٩ماه مفقود شده بود، تظاھرات دی
علی پو]دی جوان چالوسی .  رود کارون پيدا شد

 دی ماه از سوی نيروی انتظامی ٢٢نيز که روز 
ی وی دستگير شده بود، يک روز بعد به خانواده

. اع�م شد تا برای تحويل جنازه وی مراجعه کنند
طالب بساطی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه 

ماه به اتھام ارتباط با اي�م نيز که در اواخر بھمن
حزب دمکرات کردستان دستگير شده بود، ھشت 
روز بعد در زير شکنجه جان خود را از دست 

محمد راجی از دراويش گنابادی نيز که در .  داد
اعتراضات خيابان پاسداران دستگير شده بود، 

 .زير شکنجه کشته شد
ماه مريم فرجی يکی ديگر از بازداشت شدگان دی

. ماه به شکل مشکوکی کشته شدبود که در تير
گويی ماموران حکومتی در مورد اين قتل تناقض

ھا ھمه به سوی قدر ناشيانه بود که نگاهآن
باندھای سياه رژيم جلب شد و در اذھان عمومی 

ھای کمترين ترديدی در مورد نقش دستگاه
 .سرکوب رژيم باقی نگذاشت

چنين بر تعداد زندانيان سياسی ماه ھمبعد از دی
ھای اجتماعی و  يا که به دليل فعاليت در شبکه

چون ای ھمشرکت در اعتراضات متعدد توده
اعتراضات مردم کازرون در اواخر ارديبھشت 

در .  شوند به شدت افزوده شده استدستگير می
ھای اخير روزانه اخباری از دستگيرشدن ماه

ھای متعدد از جمله فعاليت فعالين سياسی به اتھام
 .شودھای اجتماعی منتشر میدر شبکه

 دختر در ۴١دستگيری معترضان به تجاوز به 
در جريان .  ی ديگر استايرانشھر يک نمونه

اعتراض جوانان بلوچ به اين فاجعه، رژيم 
اس�می به جای عذرخواھی و برخورد با عام�ن 
فاجعه، وحشيانه تعدادی از معترضان را دستگير 

ھا را وادار به و با اعمال شکنجه برخی از آن
از جمله دستگيرشدگان نوجوان .   کردمصاحبه

 ساله محمد طيب بزرگزاده است که به دليل ١۶
انتشار اخبار بازداشت برادرش عبدهللا بزرگزاده 

 .بازداشت شد
گروه ملی (در جريان تظاھرات کارگران فو]د 

 خرداد در ٢١در روز )  صنعتی فو]د اھواز
برابر ساختمان استانداری و پس از حمله 

 ضرورت و اھميت شعار 
 ی کنونیدر لحظه" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 دستمزدھای ناچيز و دو راه پيش پای طبقه کارگر 

ھاست ست که کل کارگران مدتاين در حالی
در مصرف خوراک و پوشاک و ديگر 

جويی نيازھای زندگی به شدت صرفه
تری کيفيتتر و بیکنند، کا]ھای ارزانمی

کنند، برخی اق�م خوراکی را را مصرف می
اند و تفريح و از سفره خود حذف کرده

مسافرت و امثال آن را اگر نگوييم به کلی 
اند، اما به حداقل ممکن کنار گذاشته

توانند اما با اين وجود باز ھم نمی.  اندرسانده
شان را ھایحداقل نيازھای خود و خانواده

شد، اکثريت پيش از اين گفته می.  تامين کنند
اند، کارگران ايران به زير خط فقر رانده شده

امروز اما وضعيت معيشتی کارگران چنان 
ھای ضروری چنان وخيم و تامين ھزينه

دشوار شده است که رانده شدن به زندگی در 
زير خط فقر، ھنوز تمام واقعيت تلخ 

. کندوضعيت کارگران را بيان نمی
ست که وضعيت شوربختانه اين واقعيتی

معيشتی کارگران نه فقط زير خط فقر و چند 
ھا به برابر زير خط فقر، که اکثريت قاطع آن

تر از خط گرسنگی و به مرز استيصال پايين
و درماندگی و مرگ تدريجی سوق داده 

که ايلنا نيز از قول ھمان کارگر چنان.  اندشده
"نويسدچادرملو می ھمين ا]ن اکثريت : 

قريب به اتفاق جامعه کارگری ايران در مرز 
 ".استيصال است

اوضاع تا بدان درجه وخيم و پس رفتن 
وضعيت معيشتی و دستمزدھای کارگری 
چنان آشکار است که حتا ايلنا، خبرگزاری 

ھايی از واقعيت را بيان حکومتی نيز گوشه
دستمزدھا در سال "  نويسدکند و میمی

 درصد ارزش خود را از دست ٧٢جاری تا 
که اين ھنوز بيان تمام واقعيت "  اندداده

 که حداقل دستمزدھای ٩۶سال .  نيست
کارگری برای سال جاری يک ميليون و 

 ھزار تومان يعنی حدود يک پنجم خط ١١١
فقر تعيين شد، دستمزدھای واقعی تا حد 
زيادی کاھش يافت، اما اين روند در ادامه 
خود به کاھش فاحش دستمزدھای واقعی 

حدود يک سال قبل يعنی در .  منجر شده است
، ھر يک د]ر آمريکايی برابر ٩۶مرداد 
 ٩٣٠( تومان و حداقل دستمزد کارگر ٣٧٠٠

مرداد .   د]ر بود٢۵١معادل )  ھزار تومان
 ھزار تومان و ١٠امسال قيمت يک د]ر به 

 ٢/  ٧بيشتر رسيد و برای تھيه يک د]ر بايد 
برابر رقم قبلی پرداخت و حداقل دستمزد 

 د]ر ١١١کارگری نيز تنھا معادل 
/ ٧به عبارت ديگر ارزش لایر !  آمريکاست

 برابر کاھش و به ھمين نسبت ارزش ٢
دستمزد و قدرت خريد طبقه کارگر تنزل 

 .يافته است
ع�وه بر نوسانات قيمت د]ر و ساير 
ارزھای خارجی و کاھش ارزش لایر که 
مستقيم و غيرمستقيم تمام زندگی طبقه کارگر 
را تحت تاثير قرار داده است، افزايش 

ھا نيز ھستی و معيشت اين آور قيمتسرسام
ھای کارگری را به طبقه و تمام خانواده

ھيچ زمان کارگران تا اين . "تاراج برده است
ميزان در مرز گرسنگی مطلق قرار 

 ).٩٧ مرداد ٢٣ايلنا " (اندنگرفته
فقر و نداری و گرسنگی زندگی تمام 

ھا را در کارگران شاغل و خانوده آن
وقتی .  نورديده و با آن درھم تنيده شده است

که وضعيت زندگی کارگران شاغل اين 
ھا بيکار که فاقد باشد، ديگر اوضاع ميليون

ھرگونه درآمدی ھستند و از کارواشتغال و 
اند، حتا ھمان دستمزدھای اندک نيز محروم

 ۶٠در حال حاضر دست کم .  روشن است
ميليون انسان به شمول کارگران شاغل و 

ھا در زير خط فقر بيکاران و خانواده آن
زندگی و با گرسنگی دست و پنجه نرم 

کنند و سونامی فقر ھر روز شمار می
 !کشدبيشتری را به کام خود می

دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار طبقه سرمايه
منافع اين طبقه، چھل سال است سرنوشت 

ھای زحمتکش را در کارگران و عموم توده
چنگ خود گرفته و انواع ف�کت و بدبختی 
را بر طبقه کارگر و کل جامعه تحميل کرده 

حقوقی و سرکوب استثمار و بی.  است
ارتجاع .  حداکثری را به اجرا درآورده است

حاکم طبقه کارگر را وادار ساخته نيروی 
ترين بھاء ممکن در کار خود را به نازل

جمھوری .  داران قرار دھداختيار سرمايه
اس�می نه فقط تمام توش و توان خود را 

سازی سود و سرمايه برای افزون
استثمارگران بکار برده و طبقه کارگر را به 

چنين شرايطی فقر مطلق رانده است، بلکه ھم
را مھيا ساخته که دستمزدھای پرداختی، حتا 

. تر از ارزش نيروی کار کارگران استپايين
طی چھار دھه حاکميت جمھوری اس�می 
وضعيت معيشتی کارگران ُمدام بد و بدتر 
شده و اکنون به جايی رسيده است که 
کارگران حتا قادر به تامين نيازھای اوليه 

داری جمھوری رژيم سرمايه.  خود نيستند
اس�می و شورای عالی کار آن ، با تعيين 
دستمزدھای زير خط فقر و افزايش اسمی و 

تر از نرخ تورم، مسبب اصلی اين بسيار کم
فقر و ف�کت بوده ومدام آن را تشديد 

ھا و فريبیھا، عوامرغم نيرنگبه.  اندکرده
ھای توخالی وزير کار و شورای عالی وعده

ھای حکومتی از قماش خانه کار آن و تشکل
ترديد   کارگر و شوراھای اس�می کار که بی

در دوره بعد از علی ربيعی نيز ادامه خواھد 
يافت، و به رغم توھماتی که اين يا آن فرد و 
گروه بورژوايی ممکن است پيرامون بھبود 
وضعيت دستمزدھا داشته باشد، اما در 
وضعيت دستمزدھای کارگری بھبودی 

که تجربه چھل چنان.  اساسی رخ نخواھد داد
سال گذشته نيز اين را ثابت کرده است، ولو 

که دستمزدھای اسمی اندکی اضافه شود، آن
دستمزدھای واقعی ھمواره گرايش نزولی 

 .داشته و خواھد داشت
گرچه طبقه کارگر برای افزايش دستمزد به  

با]ی خط فقر تاکنون نيز مبارزات مھمی را 
سازمان داده و بعد از اين نيز تا نظام 

داری حاکم است، به اين مبارزه ادامه سرمايه
کس و مقدم بر ھمه ھيچ خواھد داد، اما ھيچ

کارگر آگاھی نبايد اين نکته را فراموش کند 
که تا اين رژيم و نظم موجود پابرجاست، 

گونه بھبود اساسی در وضعيت معيشتی ھيچ
کارگران و دستمزدھا رخ نخواھد داد و 
اوضاع بر ھمين منوال بوده و حتا بدتر نيز 

تمامی شواھد حاکی از آن است .  خواھد شد
ھای کارگری که معيشت کارگران و خانواده

تر شده و به سرعت در روز به روز وخيم
روند روزافزون رشد .  حال سقوط است

مھار ارزش ھا و نرخ تورم، کاھش بیقيمت
لایر و دستمزدھای ناچيز کارگری، کاھش 
دستمزدھای واقعی و تنزل فاحش قدرت 

معض�ت .  چنان ادامه داردخريد کارگران ھم
اقتصادی و معيشتی تاب و توان و مرزھای 
تحمل کارگران و ھمه خطوط قرمز را پشت 

فقر و نداری و گرسنگی .  سر گذاشته است
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 ای ت�ش عبث خامنه
 بست  برای انکار بن

کنند اعتراضات و مبارزات مردم را  می
رژيم .  ھای کشورھای خارجی معرفی کنند دسيسه

شاه در آستانه سرنگونی ت�ش نمود اعتراضات 
ميليونی مردم را به شوروی آن زمان، برخی 

ھای نفتی نسبت  کشورھای منطقه و حتی شرکت
کند مبارزات  ای ت�ش می امروز ھم خامنه.  دھد

مردمی را که جانشان از فجايع نظم حاکم به تنگ 
آمده، نتيجه تحريکات آمريکا، رژيم اسرائيل و 

 .کشورھای عرب منطقه معرفی کند
به اعتراف وزير کشور رژيم، مردم ايران در  

ماه سال گذشته در بيش از صد شھر عليه  دی
ھای ارتجاعی رژيم به تظاھرات روی  سياست
ھا عليه ديکتاتوری، فقر، بيکاری،  آن.  آوردند

ای اين  گرانی شعار سر دادند، اکنون اما خامنه
"  کند نماد ارتجاع، ادعا می ھا،  آمريکائی: 

ھا برای ايجاد ناامنی در  ھا و سعودی صھيونيست
ماه گذشته، چند سال فعاليت کرده بودند اما  دی

ملت با ھوشياری تحسين برانگيز، به ميدان آمد و 
." " زمينه سازی ھای چند ساله آنھا را به باد داد

 دل بستند و برخی ٩٧دشمنان سپس به سال 
 ماه ديگر خبرھايی از ۶مقامات امريکا گفتند 

ايران خواھيد شنيد، منظور آنھا ھمين حوادث 
مرداد بود که با وجود ھزينه ھای فراوان مالی و 

." سياسی دشمنان اينگونه محدود از آب درآمد
اين اراجيف بيان درماندگی، ترس و استيصال 

تواند جز اين بگويد؟ آيا  او چه می.  ای است خامنه
ھا تن از  انتظار است که او بگويد ميليون

کارگران و زحمتکشان، زنان و تمام ستمديدگان 
ايران عليه گند و کثافتی که حاکميت هللا و اس�م 
ناب محمدی در ايران به بار آورده است، قيام 

آيا انتظار ھست که بگويد کارگران و !  اند کرده
زحمتکشان به قيام عليه رژيم پاسدار منافع 

داران، دزدان و چپاولگران روی  سرمايه
آيا انتظار است که اين آدم رسوايی که !  اند آورده

ای را در سراسر  ھرروز شعار مرگ بر خامنه
شنود، بگويد مردم ايران برای  ايران می

سرنگونی رژيم جمھوری اس�می به پا 
او از فرط استيصال، به تحقير مردم !  اند خاسته

ھا را عامل و  شود و آن ايران متوسل می
نشانده امپرياليسم آمريکا، رژيم صھيونيستی  دست

اما .  نامد اسرائيل و رژيم ارتجاعی عربستان می
ای ھنوز نفھميده است که يک دوران  گويا خامنه

ھای مردم ايران  انق�بی در زندگی سياسی توده
فرارسيده و دوران سلطه ننگين جمھوری 

او ھنوز نفھميده .  اس�می به پايان رسيده است
داده تنھا  است، مبارزاتی که در اين چند ماه رخ

ھای جنبشی نيرومند است که بساط  نخستين گام
جمھوری اس�می را از ايران جاروب خواھد 

ھای مردم  چيزی نخواھد گذشت که توده.  کرد
ای  ھا و اراجيف علی خامنه ايران پاسخ اين توھين

تر خود بدھند و او و  را با مبارزات گسترده
دانی پرتاب کنند که  رژيمش را به ھمان زباله

 . رژيم سلطنتی شاه

ای رسيده است در ميان کارگران به چنان مرحله
که عم� دو راه بيشتر در مقابل کارگران باقی 

يا تن سپردن به وضع موجود و .  نمانده است
تر و مردن تدريجی از فقر و نداری ف�کت افزون

و گرسنگی، يا تشديد و گسترش مبارزه برای 
آری !  نمردن از گرسنگی و تغيير وضع موجود

دو راه بيشتر وجود ندارد، يا تميکن به وضع 
بختی و تباھی و انقياد و بار موجود و نگونف�کت

بندگی، يا اعتصاب و مبارزه و شورش و قيام 
راه سومی !  برای کار و نان و آزادی و رھايی

 .وجود ندارد
کارگران آگاه و پيشرو درشرايط حساس کنونی 
ع�وه بر وظايف ھميشگی ازجمله سازماندھی 
اعتصاب و مبارزه برای مطالبات روزمره و 
افزايش دستمزد به با]ی خط فقر، وظايف بسيار 

شرايط متحول .  مھم ديگری را نيز برعھده دارند
سياسی جامعه، موقعيت کنونی جنبش کارگری و 

کند که کميته   جنبش اعتراضی توده ای،ايجاب می
ھای کارخانه و کميته ھای اعتصاب را درتمام 
کارخانه ھا و واحدھای توليدی و خدماتی ايجاد 

ازپيوند اين کميته ھای مجزا درواحدھای .کنيم
مختلف، کميته ھا و شوراھای ھماھنگی 
درھررشته توليدی و خدماتی را ايجاد کنيم ، 
اعتصابات رشته ای و فراکارخانه ای را سازمان 
دھيم و در راه برپائی اعتصابات سرتاسری و 

کارگران .اعتصاب عمومی سياسی پيشگام شويم
اگاه و پيشرو درتمام رشته ھا از پتروشيمی و 
معدن و صنايع خودروسازی گرفته تا نفت و برق 
و مخابرات و راه آھن و حمل و نقل، ازھم اکنون 
بايستی اين آمادگی رادرخود ايجاد کنند که 
باتشکيل شوراھای کارگری، اداره امور تمام 
کارخانه ھا و واحدھای توليدی و خدماتی را 

 .دردست گيرند

تامين نيازھای زندگی ولو در حداقل آن و گذران 
ھای کارگری زندگی برای کارگران و خانواده

چنان حاد و مشکل و خطر اعتراضات و 
تر کارگران و ھای گستردهھا و شورشخيزش

بيکاران و زحمتکشان و عموم گرسنگان چنان 
ھای نزديک شده است که برخی مقامات و رسانه

رسمی حکومتی نيز آن را بازتاب و ھشدار 
 .دھندمی

 کارگران، ٩۶ماه وار دیخيزش اعتراضی بھمن
زحمتکشان، بيکاران و تھيدستان شھری و 
روستايی، موج اعتراضی پرخروش مردادماه که 

ی ساحل ناآرام و بنای بر شن بر پا شده
استثمارگران و ستمگران و تاريک انديشان را به 
لرزه انداخت، نويدبخش فرا رسيدن امواج 

ھای "ابرچالش"تر و اعتراضی بلندتر و توفنده
جديدی است که تمام نظم موجود را به مصاف 

اين آن روندی است که طبقه کارگربه .  طلبدمی
عنوان نيروی محرکه اصلی، بايد درجايگاه 

تنھا با حضور متشکل و .  راھبر آن ظاھرشود
توان نظم يافته طبقه کارگر است که میسازمان

موجود را به زير کشيد، تمام دستگاه دولتی را 
داغان کرد و ظلم و ستم و استبداد چھل ساله را 

 .برای ھميشه به گور سپرد
گاه است که بااستقرارحکومت   گاه و فقط آن  آن

شورائی، کارگران و زحمتکشان اداره تمام 
امورجامعه را خود دردست می گيرند و 

 .برسرنوشت خود حاکم می شوند
گاه است ک طبقه کارگر با انجام گاه و فقط آنآن

بيدرنگ يک رشته اقدامات انق�بی، کار و نان و 
آزادی و رفاه اجتماعی آحاد زحمتکشان را تامين 

کند، راه را بر نابودی ھرگونه استثمار و می
گشايد و اراده خود برای الغاء نظام کشی میبھره

 .گذاردمزدی را به نمايش می
 

 دستمزدھای ناچيز و دو راه پيش پای طبقه کارگر 
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نظر نخواھند بود، مگر در موارد صدور حکم 
.  روزه تعيين شده است١٠اعدام که مھلتی 

ای، نيز به سرعت در دو جمله با اين  خامنه
 .کند درخواست موافقت می

جاست که درباره نويسنده نامه، يعنی  مضحک اين
]ريجانی، افشاگری کم نبوده است و اگر روزی 

ی اعمال وی رسيدگی شود،  قرار باشد به کارنامه
چنان پرونده وی در اخت�س و دزدی و فساد 
مالی سنگين است، که بعيد است روی ميز ھيچ 

ھای  ای و ارگان ی خامنه درباره.  دادگاھی بگنجد
 تحت اداره و نظارت  حاکميتی و غير حاکميتی

وی، نيز ھم پرونده فساد بسيار است و ھم حرف 
کس جرأت ندارد به خود  ھرچند ھيچ.  و حديث

 .ای بکند وی اشاره
مبارزه "نيازی نيست گفته شود، ژست و ادعای 

بيش از آن رسواست که مردم را بفريبد، "  با فساد
به ويژه از سوی يکی از سرکردگان دزدان و 

 ۴٠باند مافيايی حاکم، آن ھم پس از "  پدرخوانده"
پس ھدف .  سال دزدی و غارت اعضای اين باند

" آی دزد، آی دزد"اين دزدان چيست که فرياد 
 اند؟ سر داده

پاسخ را بايد در سخنان يکی ديگر از سرکردگان 
روحانی، چند روز بعد، در جلسه .  اين باند يافت

بايد "ھيئت دولت، پس از تأکيد مجدد بر اين که 
گانه، نيروھای مسلح،  در کنار ھم باشيم؛ قوای سه

" برخورد با فساد"ملتمسانه گفت، "   مردم عزيز
" حيثيت و آبروی مردم"نبايد طوری باشد که 

حيثيت و "ھستند که "  مردم"اين کدام .  برود
شان در خطر است؟  کارگران و " آبروی

ھا زندگی  ھا و آلونک زحمتکشانی که در زاغه
کنند و از پس تأمين نان خشک و خالی خود  می

ھای  آيند، يا مديران دولتی با حقوق نيز برنمی
گران و مفسدان  داران و اخ�ل نجومی و سرمايه

اقتصادی که با استثمار نيروی کار و دزدی و 
چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان به 

 اند؟ ھای نجومی دست يافته ثروت
بايد مردم بدانند "گويد،  او در ھمين نشست می

اما مردمی که ."  آينده بدی در انتظار آنھا نيست
دھد، بيش  ای خوب را می ھا نويد آينده وی به آن

اند که  از آن به منافع خود و وضعيت رژيم آگاه
ھمين چند ماه .  ھای پوچ را بخورند گول اين وعده

، ٩۶ھای پايانی سال  پيش بود که اع�م شد در ماه
 ميليارد د]ر ارز از ايران ٣٠رقمی برابر با 
ھرچند مسلما مبلغ واقعی ارز .  خارج شده است

خارج شده از کشور،  بيش از اين است و در اين 
"چند ماه نيز بر آن افزوده شده است " مردم. 

مورد نظر روحانی، ھمان دزدان و غارتگرانی 
شان خورده  ھستند که بوی احتضار رژيم به مشام

ھا از کشتی در ھم شکسته رژيم در  و مانند موش
 .حال گريزند

پس از آن "  فساد"اين کمدی مضحک مبارزه با 
رود که دولت سخاوتمندانه  به روی صحنه می

ارزھای بانک مرکزی را به قيمت دولتی بين 
ھای  داران و سران و مسئو]ن و دستگاه سرمايه

آن ھم در شرايطی که، .  دولتی ريخت و پاش کرد
ھا و  ھا به دزدی پيش از آن ھم، مردم در خيابان

 .کردند ھا اعتراض می گری غارت

ھای رژيم تنھا بر سر  اما اخت�ف و رقابت جناح
يکی ديگر .  تر از اين خوان يغما نيست سھم بيش

ھای ميان اعضای باند مافيايی  از علل جدال
. ھای قدرت سياسی است حاکم، تسلط بر اھرم

جدالی که از ھمان روزھای اوليه تشکيل 
رسيدگان پای  جمھوری اس�می در ميان به قدرت

چنان ادامه دارد و مدام  گرفت و تا به امروز ھم
 .نيز بر دامنه و عمق آن افزوده شده است

ھای رقيب عليه يکديگر  ھای جناح بنا به افشاگری
در ساليان متمادی، مقام و مسئولی در ھر دو 
جناح جمھوری اس�می نيست که دستی در دزدی 
و اخت�س نداشته باشد، يا به شکل دريافت 

مندی از  خواری و بھره ھای نجومی يا رانت حقوق
ی  اگر قوه قضاييه.  امتيازات ويژه مالی و بانکی

گرا، پيش از اين نيز با  تحت سلطه جناح اصول
اش از ابزار ]زم برای مھار قوه  توجه به جايگاه

مجريه و مقننه برخوردار بود، از اين پس، با 
تری در برابر اين دو قوه ظاھر  قدرت بيش

قوه قضاييه با تکيه بر اين قدرت، نه تنھا .  شود می
تواند معاونين و مديران و مسئو]ن، بلکه حتا  می

وزرای کابينه و چه بسا خود روحانی را به اتھام 
تحت پيگرد قرار "  گر و مفسد اقتصادی اخ�ل"

گرايان با اذن رھبر  به اين ترتيب، اصول.  دھد
اند ھم در عزل و  جمھوری اس�می قادر شده

نصب وزرا و معاونين و مسئو]ن دخالت کنند و 
 .ھای اقتصادی دولت تأثير بگذارند ھم بر برنامه

با توجه به ھمين شرايط است که روحانی عجز و 
اگر تنش و اخت�ف و نااميدی "کند که   می ]به

شود و مشک�ت افزايش  بيشتر شد، وضع بدتر می
" .بايد ھمديگر را ياری و کمک کنيم.  يابد می

درخواستی بيھوده، زيرا اگر تا پيش از اين، 
اند بر اخت�فات  گاه نتوانسته ھای رژيم ھيچ جناح

درونی خود فايق آيند، بحران سياسی کنونی و 
رشد  اعتصابات و اعتراضات کارگران و 

 .زحمتکشان بر اين اخت�فات خواھد افزود
اعتراضات و اعتصاباتی که از د]يل اصلی به 

" مبارزه با فساد"صحنه بردن نمايش مسخره 
اعتراض مردمی که از فقر و بيکاری به .  است

اند و شاھدند که در برابر محروميت از  تنگ آمده
ترين نيازھای زندگی، معدودی با قبضه  اوليه

شان  مقامات حکومتی و اخت�س و غارت دسترنج
شاھدند .  کنند در رفاه و آسايش زندگی می

کنند و با  شان درس و تحصيل را رھا می فرزندان

ھای  گردی، دستفروشی، کار در کارگاه زباله
ھا اندک درآمد خود را  پزخانه زيرزمينی و کوره
ھا، در  زنند، در برابر، آقازاده به زخم خانواده می

ھای  کنند و ماشين خارج از کشور تحصيل می
شان  ھای خود را به رخ لوکس و وي�ھا و کاخ

ھا فرياد  از اين بيداد بود که در خيابان.  کشند می
"زنند می يه اخت�س کم بشه، مشکل ما حل : 
 ".شه می

اين نمايش مضحک مسلما نياز به چند قربانی ھم 
رژيم در شرايطی که بحران انق�بی .  دارد

دامانش را گرفته، از فدا کردن چند مھره ابايی 
ھا، اما، به  بزرگی و کوچکی اين مھره.  ندارد

 .دامنه مبارزات مردم بستگی دارد
ھای اخير و پس از اعتراضات مردمی،  در ماه

اند، با انحراف افکار  ھر دو جناح کوشيده
عمومی، علت واقعی بحران اقتصادی را پنھان 

اند بحران  طلبان کوشيده روحانی و اص�ح.  کنند
اقتصادی کنونی را به علل خارجی از جمله 
خارج شدن آمريکا از برجام حواله دھند، در 

گرا ت�ش کرده است، آن را  برابر، جناح اصول
مديران "دولت، "  ھای غلط اقتصادی سياست"به 

. در کابينه نسبت دھد"  فساد و اخت�س"و "  نا]يق
 اصلی بحران  علت"  فساد"روست که  از اين

شود که  شود و تظاھر می اقتصادی جا زده می
قرار است ھم بحران اقتصادی "  مبارزه با فساد"

 .را کاھش دھد و ھم به خواسته مردم پاسخ دھد
مردم به خوبی و .  ھا ثمری ندارد گرچه اين ت�ش

دانند که سقوط  بنا به تجربه زندگی خود می
تر از  شرايط معيشت آنان به قعر فقر، بسيار پيش

. ھای قبلی آغاز شده بود تحريم آمريکا در کابينه
اند،  کارگران و زحمتکشان بارھا و بارھا گفته

برجام، اگر ثمراتی داشت، اين ثمرات نصيب 
ھای  گر شد، نه توده دار و چپاول معدودی سرمايه
دانند که دشمنان در خانه  آنان می.  زحمتکش مردم

دشمنانی که در ھمدستی کامل در .  اند کمين کرده
داری   سال گذشته، با پاسداری از نظام سرمايه۴٠

ھای اقتصادی  داران و با اجرای سياست و سرمايه
آنان .  نئوليبرال پيوسته بر وخامت اوضاع افزودند

اند که حل معض�ت  اکنون به يقين دريافته
اقتصادی و اجتماعی کنونی نه تنھا در توان 
حاکمان کنونی نيست، بلکه تنھا با سرنگونی 

ھای کارگر و  توده.  رژيم سياسی حاکم ميسر است
" آينده بدی"زحمتکش، درست برای اجتناب از 

که با استمرار جمھوری اس�می در انتظارشان 
اند و ھمراه با طرح  است، امروز به پا خاسته

مرگ "مطالبات اقتصادی و سياسی خود، فرياد 
 . دھند سر می" بر ديکتاتور

"آی دزد، آی دزد"باند مافيايی حاکم و فرياد   
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٨از صفحه   

برايش فراھم ک�رد، س�رک�وب ع�ري�ان ت�وده ھ�ا و 
سازمان ھای مبارز و انق�بی را ک�ه از پ�ي�ش در 
دستور کار خود داشت، در ابع�ادی س�راس�ری ب�ه 

 . مرحله اجرا درآورد
، صدھ�ا ھ�زار ۶٢ تا پايان سال ۶٠ خرداد ٣٠از 

نفر دستگير، ھ�زاران ن�ف�ر اع�دام و ده ھ�ا ھ�زار 
مبارز و آزاديخواه ديگر به زندان و حبس محکوم 

در پی سرکوب خون�ي�ن س�ال ھ�ای ن�خ�س�ت .  شدند
، اگرچه جمھوری اس�می گ�ري�ب�ان خ�ود ۶٠دھه 

را از وجود سازمان ھای مترقی، انق�بی، چپ و 
کمونيست و نقش آفرينی آن�ان در س�ازم�ان�دھ�ی و 
بسيج توده ھا رھا ساخت، اما، ذره ای از دشم�ن�ی 
طبقه حاکم با مطالبات توده ھا و نيز تض�اد م�ن�اف�ع 

. توده ھا با حاکميت جمھوری اس�می کاست�ه نش�د
نه تنھا کاسته نشد، بلکه با ادامه ج�ن�گ ارت�ج�اع�ی 
و تعميق بيشتر بحران ھ�ای ج�م�ھ�وری اس��م�ی، 
تضاد کارگران و زحمتکشان با جمھوری اس�می 

 . بيشتر ھم شد
 سال، ج�ن�گ ارت�ج�اع�ی ٨، پس از ۶٧در تير ماه 

ب�ا .  ميان دو رژيم ايران و عراق ب�ه پ�اي�ان رس�ي�د
ھای - پايان جنگ، زمان آن فرا رسيده بود که توده

ش�ان ح�رک�ت - ميليونی مردم، به دنبال  م�ط�ال�ب�ات
وضعيت سياسی ج�ام�ع�ه و ش�راي�ط پ�س از .  کنند

جنگ، کام� به نفع توده ھای مردم، سازمان ھای 
مبارز و ن�ي�روھ�ای س�ي�اس�ی ج�ھ�ت اع�ت�راض ب�ه 

وقوع ت��ط�م�ات . وضعيت موجود رقم خورده بود
ھ�ا نس�ب�ت ب�ه ج�م�ھ�وری - سياسی و تع�رض ت�وده

. تر شده بود- اس�می، از ھر زمان ديگری محتمل
جمھوری اس�می ديگر قادر نبود به سادگی و ب�ه 
بھانه شرايط جنگی سرکوب و کشت�ار را ھ�م�ان�ن�د 

مھمتر از ھمه، پ�اي�ان .  گذشته به جامعه تحميل کند
 ش�ورای ام�ن�ي�ت ۵٩٨جنگ و پذيرش ق�ط�ع�ن�ام�ه 

ھای شکست روانی رژي�م را  - سازمان ملل، زمينه
 . ھا دامن زده بود-در نزد توده

 تي�ر م�اه ٢٧ در ۵٩٨ی -با اع�م پذيرش قطعنامه
، سردرگمی، حقارت و نااميدی تمام نيروھ�ای ۶٧

اي��ن س��رگش��ت��گ��ی و .  رژي��م را ف��را گ��رف��ت��ه ب��ود
حقارت، طبيعتا در فضای زندان و در متن جامعه 

اوج ح�ق�ارت رژي�م، دو .  يازتاب بيش�ت�ری داش�ت
روز بعد از پذيرش قطعنام�ه ب�ه ن�م�اي�ش گ�ذاش�ت�ه 

 ت��ي�ر، خ�م��ي�ن�ی ب��ر ص�ف�ح��ه ٢٩در ش�ام��گ�اه .  ش�د
 ۵٩٨ی - او پذيرش قطعن�ام�ه.  تلويزيون ظاھر شد

شورای امنيت و پايان جنگ ھشت ساله را رس�م�ا 
 . و شخصا به اط�ع مردم ايران و جھان رسانيد

" جام زھ�ر" خمينی در آن لحظات نوشيدن -  چھره
ھای پيش از آن، - مردی که در سال.  تماشائی بود

اغلب مخالفين سياسی خود را ب�ه پ�ای اع�ت�راف�ات 
تل�وي�زي�ون�ی کش�ان�ده ب�ود، اي�ن�ک خ�ود در ھ�م�ان 

از آن اق�ت�دار .  جايگاه، در مقام اعتراف نشسته بود
غ��رورش در ھ��م .  اش خ��ب��ری ن��ب��ود- ھ��م��ي��ش��گ��ی
صدايش ديگ�ر آن ط�ن�ي�ن گ�ذش�ت�ه را .  شکسته بود

او .  رف�ت- زمان برايش به کندی پي�ش م�ی.  نداشت
شتاب داشت تا ھر چه سريعتر از جل�وی دورب�ي�ن 

لذا، در جم�تی کوتاه و فش�رده، پ�اي�ان .  کناربرود
جنگ را اع�م کرد و گفت، که پذيرش ق�ط�ع�ن�ام�ه 

ی نوشي�دن - صلح با صدام حسين برايش، به منزله
 .است" جام زھر"

حال چگونه ممک�ن ب�ود، م�رد م�ق�ت�در ج�م�ھ�وری 

چنين سرافکنده جام زھر را نوش�ي�ده - اس�می، اين
باشد، اما در فکر انتقام ن�ب�اش�د؟ ج�ام زھ�ری  ک�ه 

بايست ت�ل�خ�ی زھ�رش - خمينی سر کشيده بود، می
ح�م�ل�ه ن�ظ�ام�ی س�ازم�ان .  شد- در جايی ريخته می

مجاھدين خلق در مرزھای غ�رب کش�ور، ک�ه ب�ا 
حمايت نيروی ھوائی ارتش ص�دام در روز س�وم 

]زمی بود ک�ه -   شروع شد، ھمان بھانه۶٧مرداد 
اي�ن�ک، ش�راي�ط و زم�ان .  خمينی بدان نياز داش�ت

اش ف�را رس�ي�ده - برای بازسازی غرور ش�ک�س�ت�ه 
 . بود

، ھرچه شرايط برای رژي�م  " جام زھر" با نوشيدن 
و نيروھای حزب الھی اش سخت و دشوارتر شده 
بود، اوض�اع در ع�وض ب�رای ط�رح م�ط�ال�ب�ات 

. برحق و سرکوب شده توده ھا فراھم تر ش�ده ب�ود
جمھوری اس�می به عينه خ�ود را در م�ح�اص�ره 
غليان طرح مطالبات صنفی، اجتماعی و س�ي�اس�ی 

خ�واس�ت .  کارگران و توده ھای زحمتکش می دي�د
ھا و مطالباتی که با پ�اي�ان ج�ن�گ س�ر ب�از ک�رده 
بودند و خطرعروج اعتراضی توده ھا خ�واب را 
در چش�م�ان خ�م�ي�ن�ی و دي�گ�ر رھ�ب�ران ش�ک�س�ت 

 .خورده جمھوری اس�می آشفته کرده بود
در چني�ن ش�راي�ط وي�ژه ای ک�ه ط�رح م�ط�ال�ب�ات 
برحق توده ھا برايشان ف�راھ�م ش�ده ب�ود، ج�ام�ع�ه 
عم� از وج�ود و حض�ور ع�ي�ن�ی س�ازم�ان ھ�ای 

. سياسی مبارزه و انق�ب�ی ت�ھ�ی و ب�ی ب�ھ�ره ب�ود
رھبران جمھوری اس�می از اي�ن ل�ح�اظ خ�ط�ری 

ع�م�ده ن�ي�روي�ی .  را متوجه خود و رژيم نمی ديدند
که در آن ھنگامه جمھوری اس�م�ی را از درون 
جامعه تھديد می کرد، حضور ده ھا ھزار زندان�ی 

نس�ل�ی از ج�وان�ان .  سياسی م�ح�ک�وِم در ب�ن�د ب�ود
مبارز، پر شور و آرمان گرا ک�ه ط�ی س�ال ھ�ای 

آن��ھ��م ب��ودن در زن��دان ھ��ای م��خ��وف   -زن��دان
قد کشي�ده، ت�ج�رب�ه آم�وخ�ت�ه و   -جمھوری اس�می

 .چون فو]دی مستحکم آبديده شده بودند
حضور چنين حجمی از زندانيان س�ي�اس�ی، ت�ک�ي�ه 
گاه و نقطه اميد موثری برای ت�ح�رک اع�ت�راض�ی 

مض�اف�ا اي�ن�ک�ه در آن . توده ھا در متن جامعه بود
شرايط بحرانی که جمھوری اس�می در ت�طمات 

دس�ت و پ�ا م�ی زد، "  جام زھ�ر" روانی نوشيدن 
مطالبه آزادی زندانيان سياسی نيز می توانست ب�ه 
يک خواست عمومی خانواده ھا و ک�ل�ي�ت ج�ام�ع�ه 

مطالبه ای که با توجه به رشد روحيه .  تبديل گردد
مبارزاتی توده ھا در آن برھه زمانی، مطال�ب�ه ای 
سياسی بود و م�ی ت�وانس�ت ب�رای ھ�ي�ات ح�اک�م�ه 

 . ايران يک زنگ خطر جدی باشد
لذا، بر بستر چنين شرايط�ی ک�ه در پ�اي�ان ج�ن�گ 

 ساله برای خمينی و دارو دس�ت�ه اش ٨ارتجاعی 
پيش آمده بود، آنان سياست کشتار جمعی زنداني�ان 

خمينی و دارو دسته اش با .  سياسی را پيشه کردند
ص�دور ف�رم�ان کش�ت�ار ج�م�ع�ی ھ�زاران زن�دان��ی 
سياسی بر اي�ن ب�اور ب�ودن�د، ت�ا گ�ري�ب�ان خ�ود و 
جمھوری اس�می را برای ھميشه از تيررس آگ�اه 
ترين، ش�ري�ف ت�ري�ن و پ�رش�ورت�ري�ن ن�ي�روھ�ای 

ھ�ي�ات ح�اک�م�ه .  مبارز درون جام�ع�ه رھ�ا س�ازن�د
ايران که سياست کشتار و قلع و قمع سازمان ھای 
س��ي��اس��ی م��ب��ارز و ک��م��ون��ي��س��ت را در ت��ج��رب��ه 

 ۶٠س�رک�وب��گ�ری ھ��ای س�ال ھ�ای ن��خ�س�ت دھ�ه 
داشتند، اينبار نيز نجات خود را در کشتار جم�ع�ی 

کش�ت�اری ب�ی .  چندين ھزار زندانی سي�اس�ی دي�دن�د
محابا و جنون آميز که به فرمان مست�ق�ي�م خ�م�ي�ن�ی 

- ای رعد آسا برفراز زن�دان- ج�د، ھمانند صاعقه
 .و زندانيان سياسی فرود آمد

 ۶٧زمينه ھای کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

جنايت ھولناک شد؟ کشتار چن�دي�ن ھ�زار زن�دان�ی 
سياسی، آنھم در طول کمتر از دو م�اه ب�ر بس�ت�ر 
چه شرايطی صورت گرفت؟ مھمتر اي�ن�ک�ه، چ�را 
ھيات حاکمه ايران، اين چنين بی محاب�ا زن�دان�ي�ان 

 محبوس و دربند را قتل عام کرد؟ 
 س�ال از آن ج�ن�اي�ت ٣٠کشتاری ک�ه ب�ا گ�ذش�ت 

وحشتناک، ھنوز ھم خ�ان�واده ھ�ای اي�ن ع�زي�زان 
اند دردھا و ويرانی ح�اص�ل از - جانفشان نتوانسته

ش�ان - اين فاجعه را التيم بخشند و بعضا در روي�ای
کشن�د، و اي�ن - بازگشت فرزندانشان را انتظار می

 . چقدر غم انگيز است
بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس��م�ی ط�ی 

- سال حاکم�ي�ت ارت�ج�اع�ی اش، ج�ن�اي�ات ب�ی۴٠
جناي�ات�ی ک�ه ت�م�ام�ا .  شماری را مرتکب شده است

داری، دول��ت - ريش��ه در م��اھ��ي��ت ن��ظ��ام س��رم��اي��ه
مذھبی  و افکار پوسيده خمينی و دي�گ�ر رھ�ب�ران 

دش�م�ن�ی ط�ب�ق�ات�ی .  اين رژيم منفور داشت�ه و دارد
جمھوری اس�م�ی ب�ا ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان، 

خمي�ن�ی و دارو .  چيزی نيست که قابل کتمان باشد
دسته اش، از ھ�م�ان آغ�از ب�ه ق�درت رس�ي�دن ب�ا 
دستورالعمل ھای سرکوبگرانه در م�ق�اب�ل ب�دي�ھ�ی 
ترين خواست توده م�ردم ي�ع�ن�ی ب�رخ�ورداری از 
کار، نان و آزادی که برايش انق�ب ک�رده ب�ودن�د، 

ايجاد موانع شديد در مسير تح�ق�ق آزادی .  ايستادند
و حقوق دمکراتيک ت�وده ھ�ا، س�رک�وب س�ازم�ان 
ھای مترقی، چپ و کمونيست و پيام�د آن ب�ازپ�س 
گيری تمامی دستاوردھای قيام ش�ک�وھ�م�ن�د ب�ھ�م�ن 

 از جمله اقداماتی بودند که از ھمان فردای ب�ه ۵٧
قدرت رسيدن اين نظام اس��م�ی در دس�ت�ور ک�ار 

 . ھيات حاکمه جديد ايران قرار گرفت
دو س�ال ج�ن�گ و گ�ري�ز، دو س�ال تض�اد م�ن�اف�ع 
حاکميت ارتجاع با منافع کارگران و زحمتکش�ان، 
دو سال کشاکش ان�ق��ب ت�وده ھ�ا و ض�د ان�ق��ب 

 ٣٠جمھوری اس�می، سر انجام با وقوع حوادث 
 و پيامد آن س�رک�وب ع�ري�ان س�ازم�ان ۶٠خرداد 

ھای چپ، کمونيست و نيروھای مبارز و انق��ب�ی 
عم� اوضاع سياس�ی ج�ام�ع�ه ب�ه ن�ف�ع ج�م�ھ�وری 

ب�ا ش�روع ح�رک�ت ن�ظ�ام�ی .  اس�م�ی رق�م خ�ورد
، ي�ورش ۶٠ خرداد ٣٠سازمان مجاھدين خلق در 

ھار و سرکوبگرانه ارتجاع اس�می برای ب�ازپ�س 
 ب�ھ�م�ن ٢٢گيری آخرين تتمه ھای دستآورد ق�ي�ام 

س��ازم��ان ھ��ای ان��ق���ب��ی زي��ر ت��ي��غ .  ش�دت گ��رف��ت
ارتجاع اس�می يکسره قلع و قم�ع ش�دن�د، ان�ق��ب 

 به شکست قطعی رسيد، دستآوردھای ان�ق��ب ۵٧
 بھمن يکسره به محاق رف�ت، اخ�ت�ن�اق، ٢٢و قيام 

سرکوب و بی حقوقی محض بر کل جامعه تسری 
استبداد دينی و حاکميت ب�منازع جمھ�وری .  يافت

 .  اس�می در جامعه تثبيت شد
، در شراي�ط�ی ۶٠ و ماه ھای آغازين ۵٩در سال 

که توده ھا از توھم جمھوری اس��م�ی ک�ن�ده ش�ده 
بودند و تقابل جامعه و رژي�م  در ح�ال ورود ب�ه 
مرحله آنتاگونيستی بود، ورود زودرس و ناگھانی 
سازمان مجاھدين خلق ب�ه ف�از ن�ظ�ام�ی، آن�ھ�م در 
وضعيتی که ديگر س�ازم�ان ھ�ای س�ي�اس�ی ھ�ن�وز 
آمادگی مقابله ھمه جانب�ه ب�ا ارت�ج�اع اس��م�ی را 
نداشتند، اوض�اع ج�ام�ع�ه را ب�ه س�رع�ت ب�ه ن�ف�ع 

ھيات حاکمه ايران با .  جمھوری اس�می تغيير داد
استفاده از فرصتی ک�ه س�ازم�ان م�ج�اھ�دي�ن خ�ل�ق 



 ٧٨۶ شماره  ٩٧ مرداد ٢٩      ٨

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

٧درصفحه   

 س�ی ٦٧از قتل عام زندانيان سياس�ی در ت�ابس�ت�ان
زخم اين جناي�ت ھ�ول�ن�اک، .  سال سال گذشته است

آنچنان کاری و فاجعه بار بود ک�ه ب�ا گ�ذش�ت س�ه 
دھه، ھنوز ھم صدای بند و س�ل�س�ل�ه و دار از آن 

جنايتی عظيم، گس�ت�رده .  رسد- روزھا به گوش می
ال�م�ل�ل از آن ب�ه - و ويرانگر که سازمان عفو ب�ي�ن

ياد ک�رده "  جنايت عليه بشريت" درستی به عنوان 
 . است

به رغم اينک�ه کش�ت�ار ج�م�ع�ی زن�دان�ي�ان س�ي�اس�ی 
ام�ری ب�ی ب�دي�ل در ت�اري�خ ح�اک�م�ي�ت اس�ت�ب��دادی 
جمھوری اس�می است، اما اين حادث�ه را ھ�رگ�ز 

 ۶٠نبايد منفک از مجموعه کشتارھای آن در دھه 
ھ��ای ق�ت��ل ع��ام زن��دان��ي��ان - زم��ي��ن��ه.  ارزي�اب��ی ک��رد

 را، پيش از ھر چيز، ب�اي�د ٦٧سياسی در تابستان 
در ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه دولت دينی و 
رھبران جمھوری اس�می به ويژه شخص خمين�ی 

 اتفاق افتاد، ادامه کش�ت�ار ٦٧آنچه در تابستان .  ديد
خواه، چپ و ک�م�ون�ي�س�ت - نيروھای مبارز، آزادی

سياستی که از زمان .  در سال ھای پيش از آن بود
به قدرت رسيدن جمھ�وری اس��م�ی ش�روع ش�د، 

 گس�ت�رش ب�ه ک�ل ج�ام�ع�ه ۶٢ تا ۶٠در سال ھای 
 با قت�ل ع�ام چ�ن�دي�ن ھ�زار ۶٧يافت و در تابستان 

 .زندانی سياسی به اوج رسيد

٨ 

ھای  نامOه          ))))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  

 ۶٧زمينه ھای کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

 ۶٧کشتار زندانيان سياسی در مرداد و ش�ھ�ري�ور 
ھرگز يک اقدام خلق الساعه  نبود و نمی توانس�ت 

رھ��ب��ران ن��ظ��ام ، مس��ئ��و]ن زن��دان و .  ھ��م ب��اش��د
بازجوھای رژيم پ�ي�ش از آن ب�ارھ�ا اع��م ک�رده 
بودند که، اگر در شرايط بحرانی ق�رار ب�گ�ي�رن�د، 

س�ي�اس�ت�ی ج�ن�ون   . تمام زندانيان را خواھ�ن�د کش�ت
 ب�دان ع�م�ل ۶٧آميز که س�ر ان�ج�ام در ت�ابس�ت�ان 

 .کردند
به راستی چرا؟ چه عواملی زمينه ساز وقوع اي�ن 


