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 رقابت بر سر نشستن 
 العموم بر صندلی مدعی

 
ھفته گذشته اسحاق جھانگيری، معاون اول رئيس 

مدعی "  ھمايش روز صادرات"جمھوری، در 
"شد من تا اين لحظه اجازه برکناری منشی : 

ام، پس از من انتظار نداشته باشيد  خودم را نداشته
وی پيش از اين ."  که وکيل و وزير را تغيير دھم

گفته بود که گويا قدرت "  مديران آويزانی"ھم از 
ھر چند اين بار ھم اين .  نداشت تغييرشان دھد

وی فردای ھمان .  استعفا نداد"  اختيار بی"معاون 
اش، يعنی روحانی ديداری کرد که  روز با رئيس

تفاھم و دوستی و صميميت طرفين پايان "با 
و با رفع شايعات مبنی بر استعفای "  يافت

جھانگيری، بر پست خود باقی ماند و به دريافت 
ھا تومان از جيب مردم در ازای  ماھيانه ميليون

 .خود ادامه داد" کاری بی"
" کار بی"کابينه ھميشه ھم "  کار بی"اما اين وزير 
 بسيار ٩۶وی در کارزار انتخاباتی .  نبوده است

ھم کوشا و فعال بود و برای کشاندن مردم به پای 
صندوق رأی به نفع روحانی، تا جايی پيش رفت 

اگر ما پيروز بشويم، :  داد فريبانه، وعده  که عوام
ديگر ھيچکس در ايران سر گرسنه زمين نخواھد 

 خوابی ديگر نخواھد بود،  گذاشت، ھيچ کارتن
 !ھيچ کودک کاری نخواھيم داشت

تر از دو سال گذشته، محدوده  اگر در فاصله کم

اسحاق جھانگيری معاون اول رئيس جمھور 
در کنفرانس منطقه آسيا و )  حسن روحانی(

اقيانوسيه روز اول آبان، سخنانی در مورد 
ھای بازنشستگی بيان کرد  بازنشستگان و صندوق

انداز به نسبت روشنی از حد و حدود  و چشم
ھای کابينه در مورد  وظايف و مسئوليت

وی در اين .  بازنشستگان را به تصوير کشيد
نقش خانواده، اجتماع و "کنفرانس که با عنوان 

برگزار شد، "  دولت در جوامع رو به سالمندی
ھای پوچ و کلی و  ضمن بيان يک رشته حرف

که  تعريف خشک و خالی از سالمندان از قبيل اين
دوره سالمندی دوره کمال انسان است و بلندای "

دوران "، "زندگی ھر انسانی در آن نھفته است

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩۵شماره    ٩٧ آبان ٧ –سال  چھلم 

 تشديد سرکوب و تکرار 
 راه به جايی نخواھد برد" قتل ھای زنجيره ای"

 کليد حل بحران اقتصادی در دستان طبقه کارگر است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

فرشيد "مھر، جنازه ٢۵عصر روز چھارشنبه 
به رغم اينکه .  در خيابان باغ فيض پيدا شد"  ھکی

 مھر در داخل يک ٢۵جنازه فرشيد ھکی روز 
ماشين سوخته در نزديکی منزل اش پيدا شد، اما 
رسانه ھای حکومتی تا چند روز از کنار اين 

 . فاجعه با سکوت و عدم اطgع رسانی گذشتند
فرشيد ھکی، اقتصاددان، وکيل دادگستری و 

. بود"  بررسی ھای اقتصادی"مشاور علمی مجله 
و عضو "  حقوق بشر"او دانش آموخته رشته 

بود که در "  صدای پای آب"کمپين محيط زيستی 
ديگر عرصه ھای اجتماعی از جمله کمک به 
کودکان کار نيز فعاليت داشت و به ھمين منظور 

را در حمايت از "  پيشتازان توسعه"موسسه 
او طی سال ھای .  کودکان کار تاسيس کرده بود

گذشته پيگير گرفتن مجوزی برای تاسيس حزب 

 اعتنايی دولت واکنش بازنشستگان در قبال بی

 دادستان تھران ھم به 
عمق پوسيدگی نظم حاکم 

 اعتراف کرد
 

بحران چنان عميق و گسترده است که ھريک از 
سران و مقامات جمھوری اسgمی دھان باز 

بست نظم  کنند، ناگزيرند، به ورشکستگی و بن می
ھای  داری حاکم بر ايران و سياست سرمايه

 .جمھوری اسgمی اعتراف کنند
 ٢٨آبادی دادستان تھران روز  جعفری دولت 

ھا و  مھرماه، نشستی با مديران مسئول سايت
ھای اقتصادی برگزار کرد، تا وخامت  روزنامه

ھا را  ھا يادآوری کند و وظيفه آن اوضاع را به آن
 .در اوضاع بحرانی کنونی تعيين نمايد
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 العموم رقابت بر سر نشستن بر صندلی مدعی

اختيارات و سيستم اداری و سياسی جمھوری 
اسgمی تغييری نيافته، فاصله اين دو مدعا را 

 توان توضيح داد؟ چگونه می
ھای جمھوری و پارلمانی  نخست، در تمام نظام

داری، دادن وعده و وعيد در  کشورھای سرمايه
ھنگام انتخابات و فراموشی آن وعده و وعيدھا 
پس از پيروزی در انتخابات و پيگيری 

امری که .  ھای پيشين، امری رايج است سياست
رو، ھمواره درصد   آگاھند و از ھمين مردم به آن

بسيار زيادی از مردم را از شرکت در انتخابات 
چه در کشورھای ديگر، به  اما آن.  دارد بازمی

ھای معينی دارد، در  علل معين، محدوده
وقاحتی  افق بی جمھوری اسgمی، در مرزھای بی

وگرنه چه کسی در .  شناسد حد و مرزی نمی
کشوری که اقتصادش در حال فروپاشی و 

کند وعده دھد طی  ورشکستگی است، جرأت می
را "  خانمانی و فقر گرسنگی و بی" سال آينده، ۴

از جامعه برخواھد چيد؟ چه کسی به خود اجازه 
 سال قبل دولتی که ۴دھد، با توجه به کارنامه  می

حاصلی جز تورم و محروميت و دستمزدھای 
بخور و نمير و تعطيلی روزافزون واحدھای 
توليدی و افزايش بيکاری در پی نداشته است، 

 فرجامی بدھد؟ ھای بی چنين وعده
دوم، جھانگيری اولين و تنھا فردی در کابينه 

کوشد از فجايع کنونی مستولی بر  نيست که می
ھای کارگر و زحمتکش  زندگی و معيشت توده

سال "  انتخاباتی"اگر ھنگامه .  جامعه دست شويد
، سران رژيم را به ريخت و پاش وعده ٩۶

ھای عميق ديگری  داشت، امروزه بحران وامی
آنان را واداشته تا از زير بار مسئوليت شانه 

 .خالی کنند
روبنای سياسی ايران از ھمان ھنگام انتصاب 

وزير از سوی خمينی،  بازرگان به عنوان نخست
. گاه عاری از تضاد و بحران نبوده است ھيچ

ای، گرايشی را از  ھايی که در ھر دوره بحران
" اپوزيسيون"مدار قدرت خارج کرده و به صف 

رسمی درون يا بيرون حکومتی رانده و گرايشی 
ديگر را به مسندھای وزارت و وکالت رسانده 

با بيرون راندن گرايش به اصطgح ليبرال، .  است
و با مرگ خمينی، تضادھای ميان سران سياسی 

نظامی رژيم، با ايجاد دو اردوگاه عمده جلوه   –
دو اردوگاھی، که به رغم .  بيرونی يافت

و "  گرا اصول"ھايش، امروزه به دو نام  طيف
 .اند شناخته شده" طلب اصgح"

ليکن تضاد و بحران سياسی کنونی ميان 
حتا .  سردمداران رژيم از قماش ديگری است

ھای نارضايتی عميق در  ، نشانه٩۶پيش از دی 
جامعه چندان آشکار شده بود که راه انکار را 

ای را  بسته و بسياری از سران رژيم، حتا خامنه
به تکاپو انداخته بود تا حداقل در حرف به 

تر، به معضgت  معضgت مردم، و از ھمه مھم
اعتراضات دی ماه، .  اقتصادی مردم اشاره کنند

ھا را از نظر توافق بر سر سرکوب  ھرچند آن
داستان کرد، اما  زبان و ھم ھای معترض، ھم توده

ھای حاکم را ھم وارد مرحله ديگری  بحران جناح
از ھنگام شکست جو رکود سياسی در ميان .  کرد
ھا به اين  ھای مردم و ورود فعاyنه آن توده

ھا و  عرصه، از سويی رقابت بر سر تصدی پست
ھای دولتی را چندان تشديد کرده است که حتا  مقام

شايعه احتمال وقوع کودتا يا تgش برخی نھادھا 
ھا انداخته  برای برکناری کابينه را بر سر زبان

کافی است اشاره شود که کابينه دوم .  است
روحانی، رکورددار استيضاح وزيران از سوی 
مجلس ارتجاع است و شايعه استيضاح روحانی 

 .ھا بود نيز بر سر زبان
از سويی ديگر، تبری جستن سران رژيم از زير 

اند، ويژگی ديگر  بار افتضاحی که به بار آورده
بحرانی است که شايد به جز در اوايل دوران پس 

بحرانی که تمامی .  سابقه بوده است از انقgب، بی
ای گرفته تا روحانی و  سران رژيم، از خامنه

اعضای کابينه و نمايندگان مجلس ارتجاع را 
بر صندلی "  اپوزيسيون"واداشته در نقش 

العموم نشسته و انگشت اتھام را به سوی  مدعی
 .يکديگر نشانه روند

اکنون به جز غرغرھای سابق اعضای کابينه و 
دولت "و "  دولت در سايه"طلبان، درباره  اصgح
نشينان نيز درآمده و از  ، صدای مجلس"با تفنگ

گيری در مورد قوانين شکايت  تعدد مراکز تصميم
و "  دو شورای نگھبان"يکی از وجود .  کند می
ھيات عالی نظارت بر «ورود ھياتی موسوم به "

در روند "  ھای کلی نظام اجرای سياست
آن ديگری غر .   کند گذاری شکايت می قانون
موازات مجلس، سه شورای عالی "زند که به  می
) انقgب فرھنگی و امنيت ملی و فضای مجازی(

کنند؛ با اين تفاوت که شورای  گذاری می گاه قانون
عالی امنيت ملی در قانون اساسی تعريف شده و 

به اين ترتيب ھمه تgش دارند تا ".  آن دو نه
تقصير را به گردن فرد و ارگان و نھادی ديگر 

 .جلوه دھند" گناه بی"بياندازند و خود را 
دولت جمھوری  اسgمی در شرايط کنونی با 

ھای متعدد داخلی و خارجی دست و پنجه  بحران
طلبانه  ھای توسعه پيشبرد سياست.  نرم کند

ھای بسياری ھمراه شده  اش با دشواری ای منطقه
ھا  المللی به اين سياست است، اعتراضات بين

ھای موشکی افزايش يافته است؛  ھمراه با برنامه
ھای آمريکا بر معضgت پيشين  بازگشت تحريم

اقتصادی کشور افزوده است و تمام 
ھای رژيم در آستان کشورھای  گی دريوزه

ھا، نتيجه  اروپايی برای رفع يا تخفيف تحريم
برنامگی رژيم  چندانی به بار نياورده است؛ بی

 امکانات خود، صدای  حتا برای پاسخ در محدوده
اقتصاددانان و کارشناسان طرفدار حفظ نظام 

اقتصادی و سياسی کنونی را درآورده است؛ 
استمرار مبارزات مردم به رغم انکارھای سران 

و انتساب "  بحران"جمھوری اسgمی در وجود 
مردم و وعده "  تصورات و توھمات"آن به 
ھای پر از ارز، و انبارھای لبريز از  صندوق

 .کاyھای اساسی
اين مجموعه شرايط، رژيم را دچار نوعی تشتت 

روحانی در برابر .  و از ھم پاشيدگی کرده است
بازی و تغيير  فشارھای جناح مقابل به صندلی

مجلس و  .  سمت وزيران در کابينه مشغول است
بازی با  ھای متعدد موازی آن، در حال توپ ارگان

عدم "ای برای اثبات  خامنه.  لوايح و قوانين ھستند
لپ و گھی  گھی لپ"در خواب "  بست وجود بن

 ۵٠کند و برای  نشخوار می"  دانه پنبه دانه دانه
"کند ريزی می سال آينده برنامه " بست انکار بن. 

داران رژيم نيز به آن  که حتا خود سران و سرمايه
ھا  باور ندارند، چرا که با افزودن بر دامنه دزدی

ھا برای بستن بار خود، يا راه فرار را  و چپاول
اند در اولين فرصت  اند و يا آماده در پيش گرفته

 .فرار کنند
ھای رژيم  ای، اگر ساير ارگان در چنين ميانه
گويی به مطالبات مردم ھستند، و  درمانده از پاسخ

و "  اختيار بی"اعضای کابينه و مجلس 
ھای  اند، اما ارگان شده"  کار بی"و "  مسئوليت بی"

پليسی در کنار قوه قضاييه ھمچنان ثابت   –امنيتی 
قدم و پرکار در انجام وظايف خود، سرگرم 

ھای درازمدت،  دستگيری و صدور احکام حبس
تھديد به اعدام و اجرای احکام اعدام، ربودن و 
قتل پنھانی مخالفان و حتا اقدام به ترور در داخل 

 .و خارج از کشور ھستند
ھای رژيم ديگر  اما گويا در اين زمينه ھم سياست

ھای مردم به  چرا که شاھديم توده.  گو نيستند پاسخ
ھای پوچ و مصون در برابر  جان آمده از عده

روحانی و "  تدبير و اميد" کابينه بی"  اميددرمانی"
ھای سياسی جمھوری اسgمی،   جناحتمام سران و 

شويند و  مبارزه و اعتراض  دست نمیچنان از  ھم
ھر روز طيفی ديگر به اين موج اعتراضی 

پيوندند؛ شاھديم مھلتی که کارگران و  می
ھا  زحمتکشان به سران رژيم برای تحقق وعده

شود و باز به  تر می تر و کوتاه دھند، کوتاه می
گردند و به اعتصاب و تجمع و  ھا بازمی خيابان

شاھديم که اعتراضات ھر .  پردازند تظاھرات می
 . شوند تر می بار راديکال

اکنون ديگر راه بازگشتی وجود ندارد نه برای 
ھا  مردمی که برای کسب مطالبات خود به خيابان

 سال فرصتی ۴٠اند نه برای رژيمی که در  آمده
که داشت، جز فقر و محروميت، سرکوب و 

ھای اجتماعی حاصلی  خفقان، تباھی و آسيب
 . نداشت

 رژيم جمھوری اس�می را

 بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
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توسل به شيوه ھای عريان سرکوب، از جمله 
کشتن بيش از ده تن از دستگيرشدگان اعتراضات 
ديماه در زير شکنجه و بازجويی، و پس از آن 
دستگيری گسترده فعاyن اجتماعی و بعضا 
رويکرد نيروھای امنيتی رژيم به ترور مخالفين 
و منتقدين نظام در طی ماه ھای گذشته، شکل 

نحوه قتل فرشيد .  آشکارتری به خود گرفته است
ھکی، واکنش سراسيمه خبرگزاری ھای وابسته 
به سپاه، تناقض گويی و فضا سازی امنيتی آنان 
در به سکوت کشاندن اعضای خانواده قربانی و 
نيز مسکوت گذاشتن پرونده به لحاظ امنيتی 
مشابھت زيادی با پرونده قتل مريم فرجی در 

 .تيرماه گذشته دارد
مريم فرجی، دانشجوی مديريت بين الملل، از 

 بود که پس از ٩۶جمله دستگيرشدگان ديماه 
 فروردين سال جاری ١٩آزادی از زندان، در 

دادگاه بدوی او را به سه سال حبس تعزيری و دو 
. سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم کرد
طبق اظھارات وکيل مريم فرجی، او روز 

 به قيد وثيقه از زندان آزاد ٩٧ تيرماه ٢١پنجشنبه 
شد و ھمان روز بعد از بيرون رفتن از خانه 

در حالی که .  مفقود و ديگر اثری از او پيدا نشد
ھمه شواھد گويای بازداشت او توسط نيروھای 
امنيتی بود، نام او اما، در فھرست بازداشتی ھای 
سپاه، وزارت اطgعات و يا ھيچ زندان ديگری 

 روز، جنازه ٨تا اينکه پس از گذشت .  نبود
سوخته مريم فرجی در درون ماشين شخصی 

 . خودش پيدا شد
ربودن ھاشم خواستار و انتقال مخفيانه او به 
بيمارستان روانی ابن سينای مشھد، نمونه ديگری 
از رويکرد جمھوری اسgمی به شيوه ھای ترور 
و اعمال فشار فزاينده بر فعاyن اجتماعی برای 

ھاشم .  ايجاد رعب و وحشت در جامعه است
خواستار روز سه شنبه اول مھر، توسط نيروھای 
وزارت اطgعات ربوده شد و در پی چند روز 
بی خبری از سرنوشت او و در شرايطی که 
ھمسرش از ربوده شدن ھاشم توسط نيروھای 
امنيتی اطgع رسانی می کرد، وزارت اطgعات 
از بستری کردن او در بخش روانی بيمارستان 

اقدام ماموران امنيتی .  ابن سينای مشھد خبر داد
اطgعات سپاه  در ربودن و انتقال مخفيانه او به 
بخش روانی بيمارستان مشھد در شرايطی 
صورت گرفته است که طبق ادعای صريح 
ھمسر ھاشم خواستار، او در سgمت کامل 
جسمانی و روانی قرار داشته و دارد و بھترين 
گواه اين موضوع نيز دفترچه بيمه ايشان است که 
در آن ھيچ سابقه منفی از وی در اين زمينه وجود 

 .ندارد
ھاشم خواستار، معلم بازنشسته از جمله فعاyن  

پرسابقه و شناخته شده معلمان است که عgوه بر 
فعاليت ھای صنفی و دفاع از حقوق معلم، به 
طور علنی چه در نوشته و چه در سخنرانی 
ھايش مردم را به اعتراض عمومی و قيام عليه 
حکومت جمھوری اسgمی ترغيب می کرده 

او در يکی از نوشته ھايش، حتا خمينی و .  است
شايد اگر .  خامنه ای را با ھيتلر مقايسه کرده است

اطgع رسانی سريع و به موقع ھمسر ھاشم 
خواستار و کانون ھای صنفی معلمان نبود، چه 

اين قتل ھا با سناريوی ...برخوردی با آن ھا بکند
خارجی برای ضربه زدن به نظام جمھوری 

حال با گذشت دو دھه ."   اسgمی انجام گرفته اند
، "قتل ھای زنجيره ای"از وقوع جنايت بار 

خبرگزاری ھای امنيتی جمھوری اسgمی ھمان 
سخنان خامنه ای را در مورد قتل فرشيد ھکی 

 .بلغور می کنند
سراسيمگی رئيس پليس تھران و پيامد آمد آن، 
واکنش ھای شتاب زده خبرگزاری ھای امنيتی 
جمھوری اسgمی در جعل اخبار و نيز تناقض 
گويی آنان در خبرسازی، ھمه و ھمه بيانگر اين 
واقعيت است که فرشيد ھکی به قتل رسيده و 
سپس قاتgن جسد او را در داخل ماشين گذاشته و 

انجام چنين اقدام جنايتکارانه ای که .  آتش زده اند
قاتgن فرصت کافی برای اجرای آن داشته اند، 
. يادآور قتل نويسندگان ايران در دھه ھفتاد است
ترورھايی که توسط تيم اطgعاتی سعيد امامی، 
معاون امنيتی وزارت اطgعات در زمان وزارت 
فgحيان در دوره رفسنجانی و وزارت دری نجف 
آبادی در دوره رياست جمھوری خاتمی عملياتی 

سعيد امانی، بعد از دستگيری در مورد .  شدند
فgحيان با وجود : "آمران فقھی اين ترورھا گفت

آنکه خود حاکم شرع بود، اما معموy در موارد 
حساس، احکام حذف محاربان را شخصا صادر 

او اين احکام را از آيت هللا خوشوقت، .  نمی کرد
آيت هللا مصباح يزدی، آيت هللا خزعلی، آيت آ� 
جنتی و گاھی ھم از محسنی اژه ای دريافت می 

 ." کرد
قتل ھايی که با سر به نيست کردن تعدادی 
ازشاعران و نويسندگان ازجمله سعيدی 
سيرجانی، برازنده، ميرعgئی، تفضلی، پيروز 
دوانی و حسين زالزاده شروع و با توطئه ناکام 
وزارت اطgعات در به دره انداختن اتوبوس 
نويسندگان در راه سفر به ارمنستان دنبال شد و 
سرانجام با برمg شدن ترور محمد مختاری، 
محمد جعفر پوينده، پرستو و داريوش فروھر به 
صورت بحرانی بر گلوی نظام چنگ انداخت و تا 
سال ھا جمھوری اسgمی را با يک بحران ژرف 

قتل ھايی که پس از آشکار .  حکومتی مواجه کرد
شدن عوامل اجرايی آن، محمد خاتمی بدون 
کمترين اشاره ای به آمران و فتوا دھندگان آن که 
تماما در حاشيه امن رھبری نظام جمھوری 
اسgمی بودند، وقوع آن قتل ھای فجيع را صرفا 
 . به وزارت اطgعات جمھوری اسgمی نسبت داد

از آن سال ھا تا به امروز، اگرچه جمھوری 
اسgمی ھمواره بر سياست سرکوب، دستگيری، 
زندان، شکنجه و کشتار توده ھای بی دفاع پای 
فشرده است، اما در برخورد با مخالفين نظام 
دست کم در ظاھر امر به شيوه قتل ھای زنجيره 

با خيزش .  ای دھه ھفتاد ديگر عمل نمی کرد
سلحشورانه جوانان و توده ھای ستمديده ايران در 

 که اعتراضات وسيع و ھمه جانبه توده ٩۶ديماه 
ای در ابعادی کم سابقه بخش وسيعی از شھرھای 
ايران را فرا گرفت، به نظر می رسد ھيات 
حاکمه ايران برای ايجاد رعب و وحشت در 
جامعه و مرعوب کردن فعالين اجتماعی مجددا به 
ھمه شيوه ھای سرکوب از جمله ترور و حذف 

اجتماعی روی آورده   –فيزيکی فعالين سياسی 
 . است

بود که با مخالفت وزارت "  پيشتازان عدالت"
فرشيد ھکی، نويسنده کتاب .  کشور مواجه شد

اقتصاد "و "  حقوق بشر برای ھمه"ھايی چون 
در پنجمين دوره انتخابات "  سياسی حقوق بشر

شورای اسgمی شھر تھران نيز کانديدای ليست 
 . بود" پيشتازان عدالت"ائتgفی 

خبر مرگ فرشيد ھکی از زمانی رسانه ای شد 
که عبدالرضا داوری، مدير مسئول مجله 

و مشاور رسانه ای "  بررسی ھای اقتصادی"
" قتل"محمود احمدی نژاد، اين خبر را با عنوان 

 مھر در ٢٩داوری، روز يکشنبه .  توئيت کرد
"توئيتر خود نوشت دکتر فرشيد ھکی در : 

نزديکی منزلشان مورد حمله افراد ناشناس قرار 
گرفته و پس از وارد شدن تعداد زيادی ضربات 

داوری طی ".  چاقو، جسد ايشان را سوزانده اند
: يادداشت ديگری خطاب به دادستان نوشت

ھکی به طرز فجيعی به قتل رسيده و پس از قتل "
 ."جسد وی را ُمثله و به آتش کشيده اند

با توئيت و يادداشت عبدالرضا داوری، ماموران  
امنيتی و رسانه ھای حکومتی به يکباره وارد 
ميدان خبر رسانی به شيوه ھای معمول خود 

رئيس پليس تھران با اتکای جعلی به نظر .  شدند
فرشيد "  خود سوزی"سازمان پزشکی قانونی، از 

پزشکی قانونی اما بی درنگ خبر .  ھکی خبر داد
را تکذيب و اعgم کرد، سازمان پزشکی قانونی 
ھنوز در حال بررسی موضوع است و تاکنون 

آفتاب نيوز، .  نظری در اين باره نداده است
خبرگزاری پليس و خبرگزاری تسنيم وابسته به 
سپاه پاسداران نيز با ھدف جا انداختن موضوع 

بنابر اظھارات : "فرشيد ھکی نوشتند"  خودکشی"
اعضای خانواده متوفی، وی بارھا از وضعيت 
موجود در زندگی و مشکgت مالی و خانوادگی 
اعgم نارضايتی کرده و بارھا از تصميم خود 
." مبنی بر پايان دادن به زندگی خود خبر داده بود

در ميان جوسازی ھای خبرگزاری ھای امنيتی 
متخصص سياسی "که از فرشيد ھکی به عنوان 

ياد می کردند، خبرگزاری "  جريان ھای انحرافی
ميزان وابسته به قوه قضائيه اما، موضوع اعgم 

را تکذيب و به نقل از پزشکی " خودسوزی"نظر 
قانونی اعgم کرد، ھنوز پرونده در حال بررسی 

ھر نوع نتيجه و علت "است و سازمان پزشکی 
 . را به قاضی پرونده اعgم می کند" فوت

خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران، حتا 
از جعل اخبار ھم فراتر رفت و برای جا انداختن 

فرشيد ھکی نوشت، او نه "  خودُکشی"موضوع 
شخص معروفی در جامعه بود و نه عنصری مھم 
در اپوزيسيون نظام اسgمی، پس به چه دليل 
. جمھوری اسgمی بايد او را به قتل می رساند
اين موضع گيری تسنيم درست ھمانند موضع 
گيری خامنه ای در ھنگامه برمg شدن قتل ھای 

در آن .   بود١٣٧٧زنجيره ای در پائيز سال 
زمان ھم، پس از رسانه ای شدن ماجرای ترور 
تعدادی از نويسندگان به دست عوامل اطgعاتی 
جمھوری اسgمی، از جمله بازتاب وسيع قتل 
فجيع فروھرھا، محمد مختاری و محمد جعفر 
پوينده در عرصه داخلی و بين المللی، خامنه ای 
در اولين موضع گيری شتاب زده خود اعgم 

محمد مختاری و پوينده نويسندگان شناخته : "کرد
شده ای نبودند که جمھوری اسgمی بخواھد 

 راه به جايی نخواھد برد" قتل ھای زنجيره ای"تشديد سرکوب و تکرار 



 ۴ ٧٩۵ شماره  ٩٧  آبان ٧      ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

واکنش بازنشستگان در 
 اعتنايی دولت قبال بی

که بايد به  و اين"  سالمندی و فرزانگی يکی است
، از "توجه شود"سالمندان "  منزلت و حرمت"

ھای بازنشستگی به عنوان يک  صندوق
که  جھانگيری با ذکر اين.  ياد کرد"  ابرچالش"
ھای   درصد منابع مورد نياز صندوق٨٠بيش از "

ھای صندوق   درصد ھزينه١٠٠بازنشستگی و 
بازنشستگی نيروھای مسلح را دولت تامين 

ھا را  تلويحا ورشکستگی اين صندوق"  کند می
ھای  که در سال چنين با ذکر اين وی ھم. اعgم کرد

آينده با انباشت بيشتری از نيروی انسانی سالمند 
ريزی برای  روبرو ھستيم، از ضرورت برنامه

ای ھم برای اين  حل ويژه آن صحبت کرد و راه
معضل ارائه داد که در ادامه به آن خواھيم 

 .پرداخت
ھای بازنشستگی  طرح ورشکستگی صندوق

ھای دولتی موضوع  توسط مقامات و رسانه
چند ماه پيش رسول خضری عضو .  جديدی نيست

 صندوق ١٨: "کميسيون اجتماعی مجلس گفته بود
".  صندوق بازنشستگی ورشکسته ھستند٢٠از 

جای  ھای بازنشستگی به وی پيشنھاد کرد صندوق
داری که سودی ندارد،  داری و کارخانه بنگاه
 .گذاری کنند شان را در بورس سرمايه ھای پول

ھای حکومتی به منظور توجيه  مقامات و رسانه
توجھی دولت نسبت  سرگردانی بازنشستگان و بی

ھا، پی در پی از ورشکستگی  به سرنوشت آن
دھند اما  ھای بازنشستگی خبر می صندوق

ھا چه آمده  گويند بر سر سرمايه اين صندوق نمی
ھا و  بحث مفصل در مورد اين صندوق!  است

ھا نوشته مجزای ديگری را  سرنوشت آن
طلبد، اما در درجه اول بايد ديد اداره امور اين  می

ھمه .  ھا در دست چه کسانی بوده است صندوق
ھا و  دانند که مقامات حکومتی و بستگان آن می

ھا، در راس اين  مفتخورھای ديگری از قماش آن
ھا را مديريت  ھا قرار داشته و آن صندوق

ھا،  سازی ھمان کسانی که با حساب.  اند کرده می
ھای نجومی، و تحت عناوين  ھا و پاداش حقوق

ھا را غارت کرده و  مختلف سرمايه اين صندوق
اوy صندوق بازنشستگی .  اند به يغما برده

کشوری ھمين دو سال پيش چند پتروشيمی را 
اين صندوق در چندين پتروشيمی از جمله .  خريد

آوران، آبادان، اميرکبير،  پتروشيمی خارک، فن
چنين در  جم، ايgم، شميران، باختر، برزويه و ھم

نفت و گاز مانند پاyيش نفت اصفھان، نفت 
پاسارگاد، پشم و شيشه ايران، پاyيش نفت آناھيتا 

ھا شرکت دارويی، غذايی، سيمان، کاشی،  و ده
معدن، حمل و نقل ھوايی، نيروگاه، ناوگان 

گذاری نموده که  نفتکش و امثال آن سرمايه
ثانيا اگر با .  توانستند زيان ده بوده باشند نمی

ھا و تقلبات گردانندگان آن  ھا و دزدی سازی حساب
طور واقعی زيان  ھا، بدھکار شده باشند، يا حتا به

ی  کرده باشند، باز ھم مسئوليت آن برعھده
ھاست که ھمگی بدون  کنندگان اين شرکت اداره

استثناء از عناصر حکومتی و مشتی دزد و 
اعضای ھيات مديره و ھيات امنای .  غارتگرند

ھا در زدوبند با دولت، ميلياردھا  اين صندوق
 yتومان از پول و ثروت بازنشستگان را با

دولت نيز ميلياردھا تومان از حساب .  اند کشيده

ھا بدھکار است و  ھا برداشته و به آن اين صندوق
اند که  ھا آورده چنان بgيی بر سر اين صندوق

ھا  حقوق بازنشستگانی را که وضعيت معيشتی آن
کنند،  بسيار وخيم است و زير خط فقر زندگی می

 .توانند تامين کنند نمی
 ميليون بازنشسته داريم ۶در حال حاضر بيش از 

 ۶۵.  کنند ھا زير خط فقر زندگی می که ھمه آن
درصد از کارگران بازنشسته و مستمری بگير 

 درصد ٨٢بيش از .  گيرند حداقل حقوق را می
تر  بگيران صندوق بازنشستگی کشوری کم حقوق
 ھزار نفر ٢٠٠ميليون تومان و متجاوز از  ٢از 

 ھزار تومان ٣۵٠ھا کمتر از يک ميليون و  از آن
 ھزار نفر کمتر از يک ميليون تومان دريافت ٢و 
بزرگترين گروه ).  ٩۶ بھمن ٢۴شرق (کنند  می

بازنشستگان کشوری را معلمان و فرھنگيان 
اين گروه که جمعيتی .  دھند بازنشسته تشکيل می

 ھزار تن ھستند برای افزايش حقوق ٧٩٩بالغ بر 
و تحقق ساير مطالبات خود تاکنون بارھا دست به 
اعتراض زده  وھر ساله چندين تجمع بزرگ و 

در اين تجمعات که در .  اند سرتاسری بر پا کرده
مقابل مجلس يا سازمان برنامه و بودجه يا ديگر 

 تا ٢نھادھای حکومتی برگزار شده، گاه بيش از 
 ھزار نفر از بازنشستگان فرھنگی از ٣

ھای مختلف کشور حضور داشته و  استان
تيرماه .  اند خواستار رسيدگی به مطالبات خود شده

 تير ٢٢امسال نيز در پی فراخوانی که در تاريخ 
برای تجمع "  گروه اتحاد بازنشستگان"از سوی 

 تير انتشار يافت، گروه بزرگی از ٣١در 
بازنشستگان در اين روز در مقابل مجلس دست 
به تجمع زدند و بار ديگر خواھان افزايش حقوق، 

ترازسازی حقوق ودريافتی بازنشستگان ، بيمه  ھم
جامع و فراگير، اجرای قانون مديريت خدمات 

ھای  کشوری، نظارت مستقيم بر صندوق
بازنشستگی توسط نمايندگان منتخب 

موقع حقوق و پاداش  بازنشستگان، پرداخت به
خدمت، آزادی معلمان دربند، آزادی تشکل و 

اما کسی به .  ھای خود شدند تجمع و ساير خواست
ھای اين زحمتکشان توجه و رسيدگی  خواست
بيستم شھريور بار ديگر در مقابل سازمان .  نکرد

برنامه و بودجه در تھران دست به تجمع زدند و 
زمان در چندين شھر و استان ديگر نيز  ھم

نيروھای .  اجتماعات اعتراضی بر پا کردند
سرکوب رژيم برای خاموش ساختن فرياد 

رحمی و  اعتراض بازنشستگان، در کمال بی
کنندگان را  ای صفوف اعتراض طرز وحشيانه به

مورد يورش قرار دادند و به ضرب و شتم 
کنندگان را  سالمندان پرداختند و يکی از اعتراض

که با ويلچر در تجمع شرکت کرده بود، نقش بر 
مزدوران سرکوبگر با ارعاب و .  زمين ساختند

گری سعی کردند فرياد  اعمال خشونت و وحشی
ای داد ای داد، فرياد "سالمندانی را که با شعار 

 ميليون حقوق ما ۵خط فقر "و "  از اين ھمه بيداد
خواھان بھبود شرايط معيشتی خود "   ميليون٢

اما ددمنشی رژيم و .  شده بودند در گلو خفه کنند
نيروھای سرکوب آن نتوانست فرياد اعتراض 

تر و  ھای آگاه بخش.  بازنشستگان را خاموش سازد
گروه اتحاد "پيشروتر بازنشستگان و 

ھای خود برای اتحاد تمام  بر تgش"  بازنشستگان
لشکری، کشوری و تامين (بازنشستگان 

و سازماندھی اعتراض جمعی )  اجتماعی
 .افزودند

با "  اتحاد سراسری بازنشستگان ايران" مھر ١۴
ای، با ھدف پايان پراکندگی در  صدور اطgعيه

ميان بازنشستگان و ايجاد صف واحد، اعgم 
 مھر بازنشستگان برای ٢۴.  موجوديت کرد

چندمين بار در سال جاری دست به تجمع 
ھای  اما ھيچ يک از خواست.  سراسری زدند

بازنشستگان تاکنون محقق نشده است و تمام 
ھا برای رسيدن به  شواھد حاکی از آن است که آن

 .ھای خود به مبارزه ادامه خواھند داد خواست
اعتراضات و تجمعات بازنشستگان فقط به 
بازنشستگان کشوری و فرھنگی خgصه نشده 

بازنشستگان تامين اجتماعی و ساير .  است
. اند بازنشستگان نيز بارھا دست به اعتراض زده

بازنشستگان فوyد کشور تاکنون چندين بار 
بازنشستگان .  اند تجمعات سراسری بر پا کرده

تپه و بسياری از موسسات ديگر  کيان تاير، ھفت
. اند تاکنون بارھا و بارھا دست به اعتراض زده

 نيز گروه زيادی از ٩٧روز پنجم آبان 
ھا يک تجمع سراسری در  بازنشستگان بانک
 .تھران بر پا کردند

با اين ھمه رژيم ارتجاعی جمھوری اسgمی 
ھای بازنشستگان  تاکنون به ھيچيک از خواست

رسيدگی نکرده و کمترين اقدامی برای افزايش 
کابينه .  ھا انجام نداده است حقوق و دريافتی آن

روحانی نيز با اين بھانه که پول نيست و بودجه 
ھای خود شانه خالی کرده  نيست، از مسئوليت

ھا و صدھا ميليارد  که ھر ساله ده در حالی.  است
تومان صرف نيروھای نظامی و تسليحات و سپاه 

هللا  ھای ھنگفتی در چاه ويل حزب شود و پول می
ھا و  ريزد و ده لبنان، سوريه، يمن و عراق می

ھای  حوزه"صدھا ميليارد تومان ديگر را صرف 
نھادھا و موسسات تبليغات مذھبی و "  علميه

دستگاه روحانيت و اربعين و زائرين کربg و 
ھزار و يک ابزار و وسيله تحميق معنوی مردم 

کند، اما زمانی که نوبت کارگران و معلمان و  می
پرستاران و بازنشستگان و مردم زحمتکش 

رژيم ارتجاعی و ستمگر !  رسد، پول نيست می
جمھوری اسgمی حتا حاضر نيست چند درصد 
اين مبالغ را صرف بازنشستگان کند و به 

 سال ٣٠ھای اين بخش از زحمتکشان که  خواست
که در  اند به اميد آن کار کرده و زحمت کشيده

روزھای سالمندی از رفاه و آرامش برخوردار 
باشند و دغدغه نان و معيشت نداشته باشند، 

 .رسيدگی کند
کابينه روحانی و معاون اول وی اسحاق 

ھای مکرر در مورد  رغم لفاظی جھانگيری، به
سالمندان و بازنشستگان در "  منزلت و حرمت"

را فقط با اعزام "  منزل و حرمت"عمل اما اين 
نيروھای سرکوب و لت و پار کردن بازنشستگان 

جھانگيری در نطق خود در کنفرانس .نشان نداد
منطقه آسيا و اقيانوسيه مشخص کرد سوای 

ھايی نظير افزايش سن بازنشستگی، برای  راه
يک راه حل بکر و تازه که در جمھوری اسgمی 

ريزی نموده و تدارک  جواب داده است نيز برنامه
جھانگيری با اشاره به مساله مدرسه .  ديده است

مسائلی مانند مدرسه : "سازی توسط خيّرين گفت
سازی و بھداشت و درمان و ازدواج از 

ھايی  انسانموضوعات اوليه جامعه ايرانی است، 
 آمدند  و بخش صحنه با نھادھای دولتی به شريف

، بايد از اين مسئوليت را بر دوش گرفتندعظيمی 
ھا، صداوسيما،  موضوع سالمندی توسط رسانه

 خيّريننظرات تبيين شود تا  ھا و صاحب شخصيت
ھای دلسوز بر نيازھای اين مساله تمرکز  و انسان

(کنند [٩٧اقتصاد نيوز اول آبان "  تاکيد از ) 



 ۵ ٧٩۵ شماره  ٩٧  آبان ٧      ۵

۴از صفحه  ٣درصفحه    

 واکنش بازنشستگان در 
 اعتنايی دولت قبال بی

 ].ماست
بدين ترتيب سالمندان و بازنشستگان بايد از 

ھای آن قطع اميد کنند و در  دولت و مسئوليت
ھای  انسان"و "  خيرين"عوض منتظر بمانند تا 

طور که در موضوعاتی چون  ھمان"  دلسوز
سازی، بھداشت و درمان و ازدواج به  مدرسه
ھا را  بخش عظيمی از مسئوليتاند و   آمدهصحنه

، وارد صحنه شوند و معضgت اند برعھده گرفته
و مشکgت بازنشستگان را حل و فصل کنند و 

 .ھا را از زندگی زير خط فقر نجات دھند آن
حقيقتا که پاسخ اين اھانت آشکار مقامات درجه 

ھا از مسئوليت را جز با  اول دولتی و فرار آن
توان  ناپذير نمی ای بيرحمانه و آشتی تشديد مبارزه

رحمانه عليه اين دزدان و  مبارزه بی.  داد
غارتگران وقيح و براندازی تمام نظمی که به 
اين عناصر رذل و پُررو پر و بال و امکان داده 

مgحظه جمعيت چند  است چنين وقيح و بی
گيری دعوت  ميليونی بازنشستگان را به صدقه

ھا خنجر زھرآگين فرود  کنند و بر قلوب آن 
 .آورند

چھل سال حاکميت ارتجاع اسgمی، چھل سال 
تجربه حاکميت دزدان و غارتگران و 
استثمارگران، به تمام کارگران و زحمتکشان و 

ھای مردم ايران ثابت کرده است که اين  آحاد توده
ھای مردم از کارگر و معلم و  رژيم با خواست

آموز و دانشجو و نويسنده  پرستار گرفته تا دانش
وضعيت .  و بازنشسته به کلی بيگانه است

ھای زحمتکش و  معيشتی و اقتصادی تمام گروه
بزرگ اجتماعی مدام بد و بدتر شده است و ادامه 

تر شدن  حيات اين رژيم معنای ديگری جز وخيم
 .اوضاع نخواھد داشت

جمعيت چند ميليونی بازنشستگان مانند  
کارگران، معلمان و ساير زحمتکشان راه ديگری 

که اتحاد ميان خود را تقويت و  ندارند جز آن
مستحکم سازند و مبارزه عليه رژيم و 
. تغييرودگرگونی وضع موجود را تشديد کنند

ھای اتحاد و ھمبستگی با  بازنشستگان بايد راه
شاغلين بويژه کارگران و معلمان را پيدا کنند، 

ھا را جلب کنند و خود نيز حامی  حمايت فعال آن
ھا باشند و جنبش  فعال مبارزات و اعتصابات آن
تنھا با گسترش .  اعتصابی را تقويت کنند

اعتراضات و اعتصابات سراسری، تقويت بيش 
از پيش جنبش اعتصابی و نھايتا قيام مسلحانه 

توان برای نبردی که دست کم  ست که می ای توده
 آغاز شده، پايان خوش و درخوری ٩۶ماه  از دی

 .را رقم زد
داری جمھوری  تنھا با سرنگونی رژيم سرمايه

ست که  اسgمی و استقرار يک حکومت شورايی
بار کنونی و تمام  توان به وضعيت مشقت می

ھا و مصائبی که رژيم حاکم به بار  نابسامانی
آورده است نقطه پايان گذاشت،چرا که يکی از 
اھداف و اقدامات فوری حکومت شورايی 
برقراری يک نظام تامين اجتماعی کامل و 
ھمگانی از لحظه تولد تا مرگ است تا عموم 

دغدغه، از يک زندگی انسانی و  مردم بتوانند بی
 .مرفه برخوردار باشند

 

بسا اکنون جنازه سوخته او نيز در درون ماشين 
 .اش پيدا شده بود

افساد فی "تشديد سرکوب، صدور احکام 
برای چھار تن از فعاyن محيط زيست، "  اyرض

دستگيری ھای گسترده فعاyن اجتماعی در 
اھواز، کردستان، سيستان و بلوچستان و ايجاد 
جو پليسی در شھرھای مختلف ايران، آشکارا 
گويای شرايط بھم ريخته جامعه و نگرانی ھيات 
حاکمه ايران از وضعيت نابسامان نظام در تمام 

ھراس مقامات جمھوری .  عرصه ھا است
اسgمی از وقوع اعتراضات ھمگانی و 
اعتصابات عمومی، آنچنان آشکار است که با 

اميد "ھيچگونه سخنان شيرين خامنه ای و تزريق 
حسن روحانی بر پيکر جامعه نمی توان "  درمانی

خصوصا با شروع تحريم ھای .  نقاب بر آن کشيد
 آبان شروع می شود، اوضاع بھم ١٣نفتی که از 

ريخته و وخيم ھيات حاکمه ايران از آنچه اکنون 
ھشدار .  ھست، باز ھم خراب و خرابتر خواھد شد

دادستان تھران از وضعيت بحرانی کشور، 
ھشدارھای پياپی جھانگيری، معاون اول 
روحانی، تعدادی از نمايندگان مجلس و مھمتر از 
ھمه، ھشدار نيروی انتظامی به مسئوyن طراز 
اول حکومتی در باره وضعيت کنونی و 
نارضايتی عمومی توده ھای فقر زده مردم 
ايران، جملگی نشانه ھراس آنان از شکل گيری 
اعتصابات عمومی کارگران واعتراضات 

کارگران و .  ھمگامی توده ھای فقر زده است
توده ھای ستمديده ای که در سايه چھل سال 
ارتجاع اسgمی، در پی چھل سال ترور و 
سرکوب، جانشان به لب رسيده و ديگر چيزی 
جز زنجيرھای اسارت و بندگی، برای از دست 

 .دادن ندارند،
گسترش مبارزه، حضور فعال توده ھا و فعالين 
اجتماعی در مبارزه عليه جمھوری اسgمی، 
ھمگانی شدن اعتصابات کارگری و سرتاسری 
شدن اعتراضات توده ای، تنھا راه عقب راندن 
. ھيات حاکمه ايران از سرکوب و ترور است
تشديد سرکوب و توسل به ترور، آنھم در اين 
بازه زمانی که توده ھای مردم ايران به ميدان 
مبارزه ورود کرده اند، نه نشانه قدرت حاکميت 
که دقيقا نشانه ترس و زبونی جمھوری اسgمی 
. از قدرت توده ھای متحد و بھم پيوسته است
قدرتی که در عمل به نيروھای سرکوبگر نظام و 
سازمان دھندگان سرکوب و ترور نشان خواھد 
داد که جمھوری اسgمی با تشديد سرکوب و 

راه به جايی "  قتل ھای زنجيره ای"توسل به 
 .نخواھد برد

 

احکام ارتجاعی دستگاه قضائی عليه کارگران  "
عنوان اطgعيه ای  "  کنيم   مبارز ھپکو را محکوم می 
در  .   آبانماه انتشار داد ٦ است که سازمان در تاريخ  

 :بخش ھائی از اين اطgعيه آمده است 
ھای عميق در آستانه    جمھوری اسgمی که با بحران 

سرنگونی قرار گرفته، برای حفظ موجويت ننگين  
ھای زحمتکش    خود، اقدامات سرکوبگرانه عليه توده 

ويژه کارگران را تشديد کرده    و ستمديده ايران، به 
 .است 

 تن از کارگران مبارز  ١٥ دادگاه کيفری اراک  
شرکت ھپکو را که در خرداد ماه امسال در  
اعتراض به تعويق چندين ماه دستمزد و نامشخص  
بودن وضعيت شرکت، تجمع برپا کرده بودند، به  

اخgل در نظم عمومی از طريق شرکت در  ”اتھام  
تبليغ عليه  "و  "  تجمعات و تظاھرات غير قانونی 

 ضربه  ٧٤ ، ھريک به يک سال حبس و  "نظام 
 ماه حبس  ٦  سال و  ٢٤ شgق تعزيری، در مجموع  

اما گويا  .   ضربه شgق محکوم کرده است ١١١٠ و  
معوق  "از آنجائی که اين اعتراض کارگران به  

ماندن دستمزدھا، تحت تأثير اوضاع و احوال به  
وجود آمده در خصوص شرکت، تعديل نيرو و عدم  

اجرای حکم  "  کارکرد و واگذاری شرکت بوده است 
 . سال به حالت تعليق درآمده است ٥ به مدت  

رژيم  .  کارگران در بی حقوقی محض قراردارند 
ارتجاعی جمھوری اسgمی حق تشکل و اعتراض  

در شرايطی که  .  را از کارگران سلب کرده است 
يابد و    ساعت به ساعت بھای کاyھا افزايش می 

دستمزد واقعی کارگران در چند ماه اخير به يک  
داران حتی پرداخت    سوم تنزل يافته است، سرمايه 
ھای واھی و تھديد    دستمزد کارگران را به بھانه 

کنند     و اخراج کارگران پرداخت نمی   تعطيل کارخانه 
کم نيستند کارگرانی  .  اندازند   و مکرر به تعويق می 

تنھا  .   دستمزد آنھا پرداخت نشده است   که چندين ماه 
راھی که برای کارگران باقی مانده است مبارزه و  
اعتراض برای وادار کردن دولت و سرمايه داران  

جمھوری اسgمی که  .   به پرداخت معوقات است 
داری حاکم بر ايران    پاسدار نظم ستمگرانه سرمايه 

است پاسخ مطالبات برحق کارگران را با سرکوب  
پليس ضد شورش را به جان کارگران  .   دھد   می 

ھای اين رژيم      مياندازد، کارگران را دستگير و دادگاه 
 .ارتجاعی، آنھا را به حبس و شgق محکوم می کنند 

اما تمام اقدامات سرکوبگرانه و تاکتيک ھای  
داران،    مرعوب کننده و تھديدآميز رژيم و سرمايه 

قادر نبوده و نخواھد بود، کارگرانی را که برای  
اند، از مبارزه    تحقق مطالبات خود به پا خاسته 

ھا و    برعکس، با اين سرکوب .  بازدارد 
ھای رژيم، کارگران ايران به نحو    گری   وحشی 

برند که برای نجات    می   روزافزونی به اين حقيقت پی 
از شر تمام فجايع نظم موجود، فقر و گرسنگی،  

حقوقی و سرکوب، بايد تمام    بيکاری، استثمار، بی 
قدرت سياسی را خود  .  نظم حاکم را دگرگون کنند 
ای سوسياليستی را برپا    در دست بگيرند و جامعه 

 . دارند 
احکام ارتجاعی و ضد  )  اقليت (سازمان فدائيان 

انسانی دادگاه کيفری اراک را عليه کارگران مبارز  
کند و عموم کارگران را به تشديد    ھپکو محکوم می 

داری حاکم فرا    مبارزه برای سرنگونی نظم سرمايه 
 .می خواند 

 تشديد سرکوب و تکرار
 "قتل ھای زنجيره ای "

  راه  به جايی نخواھد برد

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان
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 دادستان تھران ھم به 
 عمق پوسيدگی نظم حاکم اعتراف کرد

ھايی  ھا و بحران او نخست، فھرستی از نابسامانی
که نظم حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار آن 

"  اند ارائه داد و گفت به بار آورده بيکاری، : 
سالی،  مشکgت مرتبط با کمبود آب و خشک

معيشت مردم، فقر و نابرابری، ناکارآمدی 
ھای اقتصادی، فساد، نگرانی صاحبان  سازمان

وکار، مشکgت  مشاغل نسبت به آينده کسب
ساختاری در حوزه اقتصاد، کاھش اعتماد مردم 

گذاری،  خصوص در حوزه سرمايه به مسؤولين به
وکار، تورم، رکود، بودجه  نرخ ارز، موانع کسب

بدھی دولت  ساليانه دولت، وضعيت نظام بانکی، 
ھای دولتی، مشکgت  ھا و دستگاه به بانک

نشينی،  ای، حاشيه ونقل شھری و جاده حمل
فروشی،  نقدينگی، عرضه کاy، گران

گذاری، قاچاق کاy، ارز و سوخت، قيمت  سرمايه
انرژی و تجارت مرتبط با گردشگری و مناطق 

اند که بر حوزه "آزاد ازجمله مشکgت چندبعدی
او سپس خطاب به .  گذارند اقتصاد تأثير می

ھايی که تحت رژيم استبدادی حاکم، وابسته  رسانه
اند و ھمواره وظيفه و  به اين يا آن جناح رژيم

اجتماعی   -عملکردشان دفاع از نظم اقتصادی
"  حاکم بر ايران بوده است گفت ھا نبايد  رسانه: 

کارآمدی نظام اسgمی را بدون دليل زير سؤال 
ھا را  مردم را به آينده نااميد کرده و آن ببرند، 

 ."اعتماد کنند نسبت به مسؤولين بی
گويا تمام آنچه خود وی در فھرست باy فقط  
ھای رسوايی و  عنوان بخشی از فا کت به

دھد، دyيل  ورشکستگی نظم موجود ارائه می
اعتباری جمھوری  کافی برای ناکارآمدی و بی

اسgمی و نظم موجود نيست و گويا ھنوز 
ھای  توان مردمی را که زير بار ستمگری می
انتھای نظم موجود قرار دارند و عليه اين نظم  بی

به پا خاسته و عليه تمام سران و مقامات آن شعار 
خوار دولتی،  ھای جيره دھند، از طريق رسانه می

 . اميدوار ساخت
دادستان تھران سپس کوشيد که بحران و 

گسيختگی اوضاع اقتصادی را که نتيجه  ازھم
داری ايران و سياست اقتصادی  جبری سرمايه
ای  مانده ويژه در کشورھای عقب نئوليبرال به

نظير ايران است، صرفاً به عملکرد کابينه 
 . روحانی و نه کل نظام نسبت دھد

گرچه روحانی از ھمان آغاز پنھان نکرده بود که 
ھارترين مدافع سياست اقتصادی نئوليبرال است 
و پيگيرتر از تمام پيشينيان خود آن را ادامه 
خواھد داد، اما تمام آنچه را که دادستان رژيم به 

ھا  آن.  اند شبه پديد نيامده ھا اشاره دارد، يک آن
ويژه  داری ايران و به محصول نظم سرمايه

. اند سياست اقتصادی رژيم از دوران رفسنجانی
سياستی که بر پايه اين ادعای پوچ و ضد انسانی 
رفسنجانی و روسای جمھوری بعدی قرار گرفت 
که گويا ھرچه ثروتمندان ثروتمندتر شوند، ھرچه 

ھا انباشت شود ،  ھای بيشتری در دست آن  سرمايه
ھرچه استثمار کارگران تشديد شود و حتی حقوق 

ھای موجود،  ھا بيشتر پايمال شود، بحران اوليه آن
 .شوند تر حل می سريع
خوار  پردازان و نشريات اقتصادی جيره نظريه

ھا پيش، ھمواره اصرار داشتند که  رژيم، از سال
دولت برای عgج اوضاع نابسامان اقتصادی و 

نرخی  تر ارز را تک مالی خود، بايد ھرچه سريع
نرخی شدن ارز به معنای کاھش  اين تک.  کند

ارزش لایر و افزايش بھای کاyھا بود و مکرر 
اجرای آن از ھمان دوران رفسنجانی به شکست 

سرانجام کابينه روحانی در .  انجاميده بود 
نرخی کرد و نرخ ارز  ماه ارز را تک فروردين
نتيجه آن شد که در .   تومان اعgم گرديد٤٢٠٠

گسيختگی اقتصادی،  شرايط بحران و ازھم
داران  آور نقدينگی در دست سرمايه انباشت حيرت

زمان بحران سياسی و تحريم،  و ثروتمندان و ھم
شدت سقوط کرد و بھای دyر تا  ارزش پول به

پی آمد آن نيز سير .  ھزار تومان افزايش يافت١٩
اکنون   بھای کاyھا بود که ھم سابقه صعودی بی

نرخی  بنابراين اين بار ھم تک.  نيز ادامه دارد
تنھا مشکلی از مشکgت اقتصادی  کردن ارز نه

ھا را تشديد  عgج ناپذير را حل نکرد، بلکه آن
نمود و نتيجه آن نيز تشديد فقر در ميان کارگران 

 .و زحمتکشان بود
دادستان رژيم ادعا کرد که عدم توجه به اقدامات 
پيشگيرانه، عدم انجام وظايف ذاتی و يا عدم 

ھای دولتی باعث و بانی از ھم  نظارت دستگاه
در واقعيت اما علت، .  گسيختگی اوضاع گرديد

داری است  بحران عميق اقتصادی، نظم سرمايه
گسيختگی اقتصادی را پديد آورده  که اين ازھم

 .است
، بانک ٩۶ماھه دوم سال  در شش:  گويد وی می

 و نيم ميليارد ١٨مرکزی برای تثبيت نرخ ارز 
ای وارد بازار کرد، اما تأثيری  دyر ارز مداخله

. بايستی نتيجه ديگری داشته باشد گويا می.  نداشت
نژاد ھم ھمين  او فراموش کرد که در دوره احمدی

مراتب  اين بار اما بحران به.  ماجرا پيش آمد
تر بود و جنبش اعتراضی کارگران و  عميق

داران و  زحمتکشان باعث گرديد که سرمايه
مقامات دزد دولتی از ترس فروپاشی رژيم به 

 ٣٠بازار خريد ارز يورش آورند ورقمی حدود 
 .ميليارد دyر را به خارج از کشور منتقل کنند

 ھزار ميليارد تومان از ٢٠پرداخت حداقل  
ھا و مؤسسات ورشکسته،  خزانه دولت به بانک

ھا به   ميليارد دyر توسط بانک١٠پرداخت حداقل 
ھای تجاری که موارد زيادی از  افراد و شرکت

داری که در خوزستان  سرمايه.  آن بازنگشته است
، ٩۶ تا ٩۴شرکتی را خريداری کرده و از سال 

 ميليون دyر گرفته است و تاکنون تعھدات ٨٠٠ 
ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نيز 

 ٢۴٠دار ديگری که  سرمايه.  متواری است
ميليون دyر ارز دولتی اخذ نمود و آن را در 

التفاوت بھای ارز  بازار آزاد فروخت و با مابه
ای را در تبريز خريده  دولتی و آزاد، کارخانه

است و نيز چندين مورد ديگر از نمونه از دست 
 ھزار ميليارد تومان از وجوه ٨رفتن حداقل 

کند، نه  ھا اشاره می بانک سرمايه که وی به آن
ھای جديدی در جمھوری اسgمی ھستند و  پديده

در دوران رفسنجانی و .  نه مختص دوره روحانی
ظاھراً کسی .  خاتمی ھم وضع بر ھمين منوال بود

 ميليارد دyر ٧٠٠فراموش نکرده است که حدود 
سروصدا ناپديد  نژاد بی درآمد نفتی دوره احمدی

در واقعيت اما در آن دوره نيز ھمچون .  شد
دوران روحانی، اين ثروت ھنگفت، نيست و 

داران، مقامات  نابود نشد، بلکه به جيب سرمايه
 .ھا سرازير شد دولتی و وابستگان آن

ھا در جمھوری  اساساً يکی از وظائف کابينه 
اسgمی اين بوده است درآمد حاصل از نفت را 
که حاصل تgش و زحمت کارگران و استثمار 

بخشی از آن .  ھاست، به دو شکل مصرف کنند آن
ھای دستگاه عريض و طويل و  صرف ھزينه

ھای  شود که با توجه به سياست انگل دولتی می
طلبانه و نظامی رژيم و فساد مالی فراگير  توسعه

درون دستگاه دولت، مبالغ بسيار کgنی را 
بخش ديگر آن نيز، مستقيم از .  دربرمی گيرد

ھای کgن  ھای بgعوض، وام طريق دادن کمک
بازگشت يا غيرمستقيم از طريق  اغلب غيرقابل

ھايی که ظاھراً به نام مردم است، اما سود  پروژه
ھا به جيب  داران مجری پروژه آن را سرمايه

ھمواره چنين بوده .  گردد زنند، توزيع می می
خواه در دوران رژيم سلطنتی و خواه در .  است

 ميليارد دyری که ٧٠٠.  جمھوری اسgمی
نژاد بود،  حاصل درآمد از نفت در دوره احمدی

به ھمين شکل توزيع شد که حاy دادستان تھران 
 . کند چند نمونه آن را در دوره روحانی برمg می

جز زد و  تواند در فاصله دو سال به چه کسی می
بند با باندھای درون حکومت اسgمی، مبلغی 

ھا وام  نزديک به يک ميليارد دyر از بانک
داند که  بگيرد، بعد ھم ناپديد شود؟ چه کسی نمی

ھائی که يکی از اجزاء اصلی  سازی با خصوصی
سياست اقتصادی جمھوری اسgمی است، 
باندھای درون ھيئت حاکمه مفت و مجانی 

ھا و مؤسسات اقتصادی دولتی را به  کارخانه
تملک درآوردند، تحت عنوان بازسازی، مبالغی 

ھا را تعطيل و  ھم وام گرفتند و بعد ھم آن
ھای گزاف فروختند و  ھا را به قيمت ھای آن زمين

 ميليون ٢٤٠ميلياردھا سود به جيب زدند؟ گرفتن 
دyر ارز دولتی، فروختن آن در بازار آزاد و با 

التفاوت آن خريد يک کارخانه ، نمونه  مابه
ھای فساد دولتی و  ديگری است از شاخصه

 .داری ايران گسيختگی سرمايه ازھم
داری حاکم  اکنون در ھمه جھان نظم سرمايه 

توان يافت که  اما کمتر کشوری را می.  است
ھا ميليون کارگر و زحمتکش حتی   ده درحالی

قادر نيستند، وسايل ضروری معيشت خود را 
برند،  تأمين کنند و در فقر و گرسنگی به سر می

چنين سھل و ساده در ابعادی تريليونی،  دولت اين
 . داران سرازير کند پول به جيب سرمايه

ھائی که دادستان تھران به آن اشاره  ھمين فاکت
ھای بزرگ و  ھايی از پديده دارد و تنھا نمونه

فراگيرند، برای نشان دادن ورشکستگی و 
اجتماعی موجود و رژيم   -بست نظم اقتصادی بن

دستگاه قضائی فاسد رژيم .  پاسدار آن کافی است
تواند با دستگيری چند نفر و علنی کردن  ھم نمی
ھا و يا خرابی اوضاع را صرفاً  ھای آن پرونده

به عدم توجه به اقدامات پيشگيرانه و يا عدم "
نسبت دادن، بر عمق "  ھای دولتی نظارت دستگاه

. بست و فروپاشی رژيم سرپوش بگذارد بن
برعکس دادستان تھران ھم ھمين که دھان باز 

کند، ناگزير می شود بر اين ورشکستگی و  می
 . عمق پوسيدگی، صحه بگذارد
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ھای دولتی در مورد نرخ ارز،  گيری نتيجه تصميم
صد ھزار ميليارد تومان رانت ارزی به جيب 

البته پيش ".  صاحبان صنايع پتروشيمی رفته است
جانز "اقتصاددان دانشگاه "  استيو ھنکی"از وی 
 ٢٩٣در آمريکا، نرخ تورم مھرماه را "  ھاپکينز

 .درصد اعgم کرده بود
ھا، و انتقادات و حتا تمسخر  با رشد شتابان قيمت

آمارھای دولتی از نرخ تورم توسط مردم، 
ھای دولتی نيز مجبور شدند، در  ارگان

اميدعلی .  شان به اين مساله توجه کنند آمارھای
 مھرماه، در ٢٨پارسا رئيس مرکز آمار ايران، 
ھفته آمار و "نشست خبری به مناسبت 

در شش ماھه اخير "که  با بيان اين"  ريزی برنامه
تورم ماھانه و "و "  افزايش قيمت زيادی داشتيم

ھا  نقطه به نقطه برای نشان دادن افزايش قيمت
"، گفت"گوياتر از ديگر آمارھاست ميانگين : 

 درصد، برای ٢۶ای در شھريور  تورم نقطه
 ٧۵ درصد و ميوه و خشکبار ٣۶ھا  خوراکی

 ".درصد بوده است
ھا  از افزايش قيمت"  مرکز آمار ايران"گزارش 

.  ھاست در مھرماه، حاکی از افزايش مجدد قيمت
از "  مرکز آمار ايران"براساس گزارش مھرماه 

/ ٨ای در مھرماه  نرخ تورم، ميانگين تورم نقطه
چنين قيمت کاyھای  ھم.   درصد بوده است٣٢

خوراکی در مھرماه امسال نسبت به مھر سال قبل 
 ٢٧/  ٢ درصد و کاyھای غيرخوراکی ۴٧/  ۵

براساس اين گزارش .  اند درصد افزايش يافته
 درصد ۴۵/  ۶ درصد و گوشت ٧۵بھای ميوه 
 .اند افزايش يافته

ھای بسيار  ھا فاصله اما اين آمار ھنوز با واقعيت
برای مثال در حالی که در گزارش مرکز .  دارد

 درصد رشد ٢٧آمار کاyھای غيرخوراکی 
اند، در يک نمونه، براساس گزارش  داشته

بھای مسکن در "  راه و شھرسازی"وزارت 
 درصد افزايش ٨٣تھران نسبت به سال گذشته 

داشته و متوسط قيمت ھر متر مربع آپارتمان در 
 ھزار ٧١۵ ميليون و ۴ گانه تھران از ٢٢مناطق 

 ھزار تومان رسيده ۶٣٣ ميليون  ٨تومان به 
 .است

يا در مورد لبنيات خبرگزاری ايرنا روز دوشنبه 
ھا خبر داد  در گزارشی از افزايش روزانه قيمت

ھای اعgم شده از سوی  ھا با قيمت که قيمت و اين
که معموy مورد استناد مراکز آمارگيری   –دولت 

فاصله بسيار دارند و نه تنھا ھيچ   -دولتی است 
ھا را  کس و ارگانی مسئوليت افزايش قيمت

ھای  گيرد، بلکه دامداران و کارخانه برعھده نمی
 .ھا نيز ناراضی ھستند لبنی حتا از اين قيمت

اما  با تشديد بحران، بيکاری نيز که يکی از نتايج 
رکود است افزايش يافته و براساس آمار اعgمی 

مرکز آمار "از سوی حسين زاده معاون اقتصادی 
 سال، ١٠ ميليون نفر جمعيت باyی ۶٧از "ايران
 ميليون جمعيت ٢٧.   ميليون غيرفعال ھستند۴٠

 ميليون ٣ ميليون شاغل و ٢۴فعال وجود دارد که 
 ميليون ٢۴از .   ھزار نفر  بيکار ھستند٣٠٠و 

 ميليون کار تمام وقت ١۴نفر شاغل نيز تنھا 
کنند و بقيه   ساعت در ھفته کار می۴۴داشته و 

) پاره وقت(يعنی ده ميليون نفر اشتغال ناقص 
 .دارند

ھای اقتصادی  ھا پيش فرجام سياست از سال
تورمی حاکم   –جمھوری اسgمی و بحران رکود 

علل آن را نيز ما بارھا در نشريه .  مشخص بود
 .کار توضيح و با ارقام متعدد اثبات کرديم

 آغاز ۵٣تورمی حاکم که از سال   –بحران رکود 
شد، با سرنگونی رژيم سلطنتی و بر سر کار 
آمدن جمھوری اسgمی، نه تنھا حل نگرديد، بلکه 

درھم .  به دyيلی متعدد بر شتاب بحران افزوده شد
آميختگی دولت و مذھب که تضاد روبنای سياسی 

مناسبات (با زيربنای اقتصادی جامعه 
ھای اقتصاد  را تشديد کرد، ويژگی)  داری سرمايه
داری ايران و نقش رانت نفتی در آن که  سرمايه

ھای مالی و  باعث رشد شديد و نامتوازن بخش
تجاری در اقتصاد گرديد، جنگ ھشت ساله و 

ھای اقتصادی جمھوری اسgمی  باyخره سياست
که به (که گاه حتا در تضاد با يکديگر بودند 

ی خود متاثر از تضادھای درونی طبقه حاکم  نوبه
ھا بوده و  و منافع گوناگون و حتا متضاد آن

 – بخشدن به بحران رکود  ھمه در شتاب)  ھستند
تا جايی که بحران اقتصادی .  تورمی نقش داشتند

به مرور زمان به تومور بدخيمی تبديل شد که 
تمامی ارگانيسم اقتصاد کشور را در بر گرفت و 
اکنون ھيچ راھی برای نجات اين بيمار رو به 

داری در ايران ھمراه  سرمايه.  مرگ وجود ندارد
بست نھايی خود  با نظام جمھوری اسgمی به بن

 .رسيده است
 درصدی حجم نقدينگی ٢۵افزايش متوسط ساyنه 

و خروج ساyنه ميلياردھا دyر از کشور و به 
 ميليارد دyر تنھا در نيمه دوم سال ٣٠طور مثال 

ھر .  بست ھستند ھای اين بن گذشته، از جمله نشانه
 وضعيتی به مراتب ٩٧ای که در سال  دو نشانه

 .بدتر از حتا سال گذشته خواھند داشت
برای نمونه در رابطه با نقدينگی، افزايش نرخ 
بھره بانکی نسبت به سال گذشته يکی از عوامل 
سرعت بخشيدن به افزايش حجم نقدينگی در سال 

کسری بودجه يکی ديگر از .  جديد خواھد بود
عوامل افزايش حجم نقدينگی است و صادقی 

از کسری بودجه کم )   مھر٢٨(نماينده مجلس 
ھای  بدھی.  ھای آينده خبر داده است سابقه در ماه

ھا تا سازمان تامين اجتماعی،  دولت از بانک
ھای آن از بانک مرکزی و يا  بويژه استقراض

بدھی .  فروش اوراق قرضه يک نمونه ديگر است
ست که محمد  دولت بابت اورق قرضه در حدی

ھای آينده  رضا باھنر ھشدار داده بود که در سال
ھای دولت بابت اوراق قرضه  بازپرداخت بدھی

. به اندازه کل رقم بودجه خواھد شد)  مشارکت(
 درصدی نقدينگی در حالی که اقتصاد ٢۵رشد 

برد، يکی از عوامل مھم در  در رکود بسر می
 .افزايش نرخ تورم است

ھای  ھا، ورشکستگی صندوق ورشکستگی بانک
ھا، سقوط  بازنشستگی، ورشکستگی شھرداری

اقشار متوسط خرده بورژوازی به زير خط فقر و 
در نتيجه کوچک شدن اقشار ميانی جامعه، 

 ٢٠ويرانی روستاھا و حاشيه نشينی بيش از 
ھا کودک کار و بازمانده از  درصد جامعه، ميليون

تحصيل، کاھش قدرت مصرف جامعه که تشديد 
رکود را به ھمراه دارد با توجه به رانده شدن 

 درصد جامعه به زير خط فقر، ھمگی ٧٠بيش از
ھای اين بحران عميق نظام  از ديگر نشانه

بحرانی که به .  داری در ايران ھستند سرمايه
 درصد ٧٠ی ميرسليم منجر به تعطيلی  گفته

ی بحران  ی راغفر از مرحله صنايع شده و به گفته
 .گذشته و در آستانه فاجعه است

راه حل بحران کنونی اما تنھا در دست طبقه 
طبقه .  انقgبی جامعه يعنی طبقه کارگر است

کارگر با کسب قدرت سياسی و برقراری 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، 

ھای سياسی و  ترين برنامه سرعت فوری به
اقتصادی خود را به اجرا درخواھد آورد که از 

ھا و ديگر  آن جمله ھستند ملی کردن کليه بانک
ھای بيمه، ملی کردن  چون شرکت مراکز مالی ھم

صنايع بزرگ، تجارت خارجی ، ملی کردن 
ھای مراکز مذھبی و  ھا و ثروت تمامی شرکت

ھايی که  کنترل کارگری بر توليد و توزيع، قدم
ھمراه با اقدامات رفاھی، سياسی و اجتماعی، 

ھايی استوار برای  شرايط را برای برداشتن گام
برقراری نظمی سوسياليستی ھموار خواھند 

 .ساخت
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 ٧٩۵ شماره  ٩٧  آبان ٧      ٨

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

٧درصفحه   

چنان نااميدکننده و بحران  وضعيت اقتصادی آن
چنان عميق شده است  تورمی آن –اقتصادی رکود 

که نه تنھا اقتصاددانان طرفدار حکومت اسgمی 
را ھراسان ساخته، بلکه مقامات حکومتی نيز 
ديگر کمتر اميدی برای گريز از بحران کنونی و 

بست نظام حاکم حتا بر  بن.  بھبود اقتصادی ندارند
ھا نيز آشکار شده است، حتا اگر  کورترين آن

: ای ھر روز باyی منبر رفته و تکرار کند خامنه
داران در  سرمايه".  بست ندارد نظام اسgمی بن"

ھای خود به خارج از کشور  حال انتقال پول
ھا و  ھستند، و بسياری از مقامات حکومتی پول
 .اند فرزندان خود را به خارج از کشور فرستاده

مصطفی ميرسليم عضو مجمع تشخيص  
مصلحت نظام، روز سه شنبه اول آبان در 

در "  ايلنا"وگو با خبرنگار خبرگزاری دولتی  گفت
رابطه با وزرای معرفی شده از سوی روحانی 
برای کسب رای اعتماد در مجلس، با بيان اين که 

ديگر مجالی برای کار "  صنعت"در وزارت "

٨ 

ھای  نامRه          ))))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 ش³م³اره حس³اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ³م³راه 

ھ³³ای  ک³³د م³³ورد ن³³ظ³³ر ب³³ه ي³³ک³³ی 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 اطgع  عgقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ³ن "  ديدگ³اه"  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 اطgع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطgع ؛  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  

"، گفت"آموزی نداريم  درصد ٧٠نزديک : 
ھا و معادن کشور تعطيل يا  ھا، کارگاه کارخانه

چنين  وگو ھم وی در اين گفت".  اند ورشکسته شده
" کننده رکود فلج"وضعيت اقتصادی کنونی را 

 .ناميد
حسين راغفر ھم از اقتصادانان طرفدار 

است که در اوايل ھفته گذشته "  حکومت اسgمی"
 ۵٠نرخ تورم در مھرماه به "که   با اعgم اين
"، گفت"درصد رسيد  ٨٠تا پايان سال تورم به : 

که  وی با بيان اين".   درصد بالغ خواھد شد٩٠تا 
ی بحران عبور کرده و  وضعيت کشور از مرحله

ی فاجعه قرار دارد، ھشدار داد که  در آستانه
او .  قحطی و شورش کشور را فرا خواھد گرفت

"گفت گيرد، راھی جز  کارگری که حقوق نمی: 
وی با بيان اين که تنھا راه ".  شورش ندارد

پيشگيری از بروز فاجعه کنترل نرخ دyر و 
"ھای اجتماعی است، گفت کاھش نابرابری در : 

 کليد حل بحران اقتصادی
  در دستان طبقه کارگر است


