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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

 تحريم ھای ثانوی،
  تاثيرات و عواقب آن 

 
 آبان دونالد ترامپ، رئيس جمھور ١١روز جمعه 

آمريکا با صدور بيانيه ای اع(م کرد، از روز 
تمام تحريم ھای نفتی )   نوامبر۵( آبان ١۴دوشنبه 

و بانکی ايران را که لغو کرده بود، باز می 
ترامپ با بيان اينکه تحريم ھای ثانوی، .  گرداند

غذا، دارو، محصو=ت کشاورزی و نيازمندی 
را شامل نمی شود، به "  انسان دوستانه"ھای 

صراحت تاکيد کرد اين تحريم ھا سخت ترين 
نظام تحريمی است که تاکنون دولت آمريکا عليه 

تحريم ھايی .  جمھوری اس(می وضع کرده است
که به گفته ترامپ و ديگر مقامات دولت آمريکا، 
بر کاھش درآمد و دريافت ھای ارزی جمھوری 
اس(می از طريق قطع يا کاھش فروش نفت خام 

 . ايران متمرکز شده است
 ۵+١پس از توافق ھسته ای ايران با کشورھای 

و پيامد آن لغو قطعنامه ھای تحريمی سازمان ملل 
و لغو نسبی تحريم ھای ھسته ای آمريکا عليه 

، موجی از ٢٠١۵جمھوری اس(می در سال 
کارتل ھای نفتی و شرکت ھای بزرگ صنعتی 

شوق و .  جھت سرمايه گذاری راھی ايران شدند
ذوق کنسرسيوم ھای نفتی و صنعتی که با ھدف 
سرمايه گذاری در بخش ھای ھواپيمايی، 
خودروسازی، صنايع پتروشيمی و ديگر حوزه 
ھای نفتی راھی ايران شده بودند، با روی کار 
آمدن ترامپ و اع(م تصميم او بر خروج آمريکا 
. از توافق ھسته ای به تدريج رو به سردی رفت

اع(م خروج رسمی آمريکا از برجام  در تاريخ 
 و به دنبال آن بازگشت تحريم ٩٧ ارديبھشت ١٨

ھای اوليه، اوضاع سرمايه گذاری خارجی در 
از آن پس شرکت ھای .  ايران باز ھم خرابتر شد

خارجی نه تنھا تمايلی برای سرمايه گذاری در 
ايران نشان ندادند، بلکه کارتل ھای بزرگ 
اروپايی ھمانند توتال فرانسه که قراردادھای چند 
ميليارد د=ری با جمھوری اس(می بسته بودند 
نيز، برای پرھيز از مواجه شدن با تحريم ھای 
بانکی آمريکا قرارداد ھای خود را فسخ و يکی 

 .  پس از ديگری از ايران خارج شدند

 دادگاه کيفری دو اراک به رياست ١٠۶شعبه 
 تن از کارگران مبارز و ١۵قاضی اکبر رضوی 

اخ(ل در نظم عمومی "پيشرو ھپکو را به اتھام 
از طريق شرکت در اجتماعات و تظاھرات 
غيرقانونی، ھدايت تجمعات، چاپ و نشر بنرھای 
اعتراضی، تحريک و تشويق کارگران به شرکت 
در تجمعات و تظاھرات غيرقانونی، تحريک به 
اغتشاش، سخنرانی ، انتشار صوت و عکس و 
پيام، تحريک کارگران به اغتشاش در فضای 

ھا، محاکمه  و اتھامات ديگری مانند اين"  مجازی
 ٧۴ ماه تا يک سال حبس و ۶و ھر يک را به 

احکام ظالمانه حبس و .  ضربه ش(ق محکوم کرد
ش(ق برای کارگرانی صادر شده است که در 
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای خود و 
ب(تکليفی وضعيت شرکت ھپکو دست به 

 رژيم ترور و کشتار
 
تبار با  ھفته گذشته، يک مقام با=ی امنيتی دانمارک در کنفرانسی مطبوعاتی از دستگيری فردی ايرانی 

بنا به .  در داخل دانمارک خبر داد"  يک طرح ترور"تابعيت نروژی به اتھام ت(ش برای اجرای 
جايی که اين فرد در ھماھنگی و ھمکاری با  ھای امنيتی کشورھای اسکانديناوی، از آن گزارشات سازمان

وزارت اط(عات ايران در صدد اجرای اين طرح ترور بوده است، ب(فاصله وزارت خارجه دانمارک، 
 .سفير ايران در دانمارک را احضار کرد و ساعاتی بعد نيز سفير خود را از ايران فراخواند

پيمانان دانمارک، از جمله اتحاديه اروپا برای اعمال  چنين اع(م کرد در حال مذاکره با ھم وی ھم
در اين ميان، وزيران خارجه چند کشور ديگر اروپايی و نيز اتحاديه . ھای احتمالی عليه ايران است تحريم

 .اند اروپا، اين اقدام را محکوم کرده
چند ماه پيش، نيز چند ايرانی ديگر، از جمله يک ديپلمات ايران در سفارت اتريش، به اتھام ت(ش برای    ٨درصفحه 

٣درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩۶شماره    ٩٧ آبان ١۴ –سال  چھلم 

 شود جنبش طبقاتی کارگران مرعوب دادگاه و زندان نمی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

آنچه بايد از تحو@ت 
 سياسی برزيل آموخت

ضوابط مالی ناظر بر تھيه و تدوين "ھفته گذشته، 
ھای  که از پيوست"  ١٣٩٨=يحه بودجه سال 

 مصوب ھيات وزيران ٩٨ی بودجه  بخشنامه
ھای حکومتی تحت  است، در برخی از رسانه

افزايش حقوق کارمندان برای سال آينده "عنوان 
انتشار يافت و "  بينی شد  درصدی پيش٢٠

. انعکاس زيادی يافت که ھنوز ھم ادامه دارد
نارضايتی گسترده .  علت آن نيز روشن است

کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و 
ديگر زحمتکشان جامعه به حقوق و دستمزدھای 

 درصدی آن برای سال ٢٠پايين که افزايش فقط 
تواند زمينه انفجار نارضايتی را فراھم  آينده، می

ھای  ھم در شرايطی که قدرت خريد توده آن.  سازد

 ضرورت مبارزه سراسری برای افزايش دستمزد و حقوق



 ٢ ٧٩۶ شماره  ٩٧  آبان ١۴      ٢

١از صفحه   

 تحريم ھای ثانوی، تاثيرات و عواقب آن 
به رغم اينکه دونالد ترامپ در زمان خروج از 

 را به عنوان ٢٠١٨ نوامبر ۴برجام، تاريخ 
شروع تحريم ھای نفتی و بانکی اع(م کرد، اما 
کاھش صادرات نفت ايران از چند ماه پيش 

خروج ترامپ از توافق ھسته ای و .  شروع شد
تھديدھای پياپی او در اع(م مجازات شرکت 
ھايی که بخواھند با جمھوری اس(می روابط 
بانکی و سرمايه گذاری داشته باشند، آنچنان 
موثر واقع شد که حتا پيش از زمان مقرر تحريم 
ھای نفتی، تعدادی از کشورھا از جمله ھند و 
چين خريد نفت خود از ايران را کاھش دادند و 
کشورھايی نظير ژاپن نيز خريد نفت از 

تا .  جمھوری اس(می را به طور کامل قطع کردند
جاييکه به گزارش خبرگزاری رويترز صادرات 

 ميليون ٢/  ۵نفت خام ايران که در ماه آپريل 
 ١/  ١بشکه در روز بود، در ھفته اول اکتبر به 

اين مقدار حتا .  ميليون بشکه در روز کاھش يافت
تا پايان اکتبر به کمتر از يک ميليون بشکه در 

 ) ٢٠١٨ اکتبر ٩رويترز. (روز رسيد
با اين ھمه و به رغم اينکه طی يک سال گذشته 
بسياری از شرکت ھای بزرگ سرمايه گذاری و 
موسسات مالی قراردادھای خود با جمھوری 
اس(می را فسخ و از ايران خارج شده اند و 
صادرات نفت ايران نيز تا پيش از رسيدن به 
زمان تحريم ھای نفتی و بانکی به کمتر از يک 
ميليون بشکه در روز سقوط کرده است، طی 

عقب نشينی "روزھای گذشته حسن روحانی از 
، بھرام قاسمی، سخنگوی دولت از "آمريکا

در پيشبرد سياست ھای تحريمی " ناکامی آمريکا"
 .سخن گفته اند" افول آمريکا"و خامنه ای نيز از 

در واقع به نظر می رسد جمھوری اس(می 
ھرچه در گرداب بحران ھای اقتصادی غوطه 
ور می شود، ھرچه نظام در مواجھه با نابسامانی 
ھای اجتماعی ناتوان تر و مفلوک تر شده است، 
به ھمان اندازه حاکمان مرتجع اس(می به سياست 

و کتمان بن بست نظام روی آورده "  اميددرمانی"
 .اند

بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس(می ھم 
اکنون در گرداب بحران ھای ژرف و ناع(ج 

بانک ھا ورشکسته، اقتصاد .  دست و پا می زند
فروپاشيده و وضعيت مالی رژيم به شدت رو به 

اين ھمه در شرايطی است که .  وخامت است
. ھنوز تحريم ھای مرحله دوم شروع نشده اند

پوشيده نيست که با شروع تحريم ھای مرحله دوم 
که عمدتا بر صدور نفت، صنايع پتروشيمی، 
بيمه، کشتيرانی، ھواپيمايی و مھمتر از ھمه بر 

) سوئيفت(نقل و انتقا=ت پولی ميان بانک ھا 
متمرکز است، شرايط اقتصادی و مالی جمھوری 
اس(می بسيار وخيمتر از آنچه اکنون است، 

" سوئيفت"در واقع، با تحريم .  خواھد شد
جمھوری اس(می حتا اگر ميزانی از نفت خود را 
به فروش برساند، باز ھم به آسانی قادر به 
دريافت ارز حاصل از فروش نفت خود نخواھد 

 .  بود
با اين ھمه و به رغم شرايط شکننده ای که 
جمھوری اس(می اکنون در آن قرار دارد، اين 
اما بدان معنا نيست که تمام راه ھا به روی 

دولت .  حاکمان مرتجع اس(می بسته شده باشد
ايران دست کم طی ماه ھای گذشته، مقدار قابل 

دور .  توجه ای ارز و پول پس انداز کرده است
زدن تحريم ھا و فروش نفت به قيمت ارزان، 
ذخيره سازی ميليون ھا بشکه نفت در بنادر چين 
برای روز مبادا، فروش نفت از طريق کشتی 
ھای بزرگ نفتی سرگردان در آب ھای بين 

که با رادار "  کشتی ارواح"المللی، موسوم به 
خاموش حرکت می کنند تا مشتری ھای مورد 
نظر خود را پيدا کنند، از جمله ابزارھای 
. جمھوری اس(می در دور زدن تحريم ھا ھستند

ھرچند به گفته ظريف وزير امور خارجه ايران، 
ترکيه و   -با دستگيری رضا ضراب تاجر ايرانی

ھاکان آتي( از مديران سابق ھالک بانک ترکيه 
" ھمه چشم ھای دور زدن تحريم ھا"در آمريکا 

کور شده اند، باز ھم جمھوری اس(می راه ھايی 
 . برای دور زدن تحريم ھا خواھد داشت

ع(وه بر ابزارھای فوق که بدان اشاره شد، 
ھيئت حاکمه ايران ھنوز به اتحاديه اروپا، چين و 

روزنه ھای اميدی که ھر .  روسيه دل بسته است
چند واقع بينانه نيستند، اما برای رژيمی که در 
منج(ب بحران ھای متعدد دست و پا می زند، 
. دست کم مفری برای مانور رژيم خواھد بود

کشورھای چين و روسيه که دولت ايران به آنان 
دل بسته بود، از ھم اکنون سفره خود را از 

چين ع(وه بر .  جمھوری اس(می جدا کرده اند
کاھش صادرات نفت، سيستم بانکی خود با 

روسيه .  جمھوری اس(می را نيز قطع کرده است
برای جبران کاھش صادرات نفت ايران، بر 

مضافاً اينکه، ھيچ .  صادرات خود افزوده است
کدام از پروژه ھای اقتصادی و مالی اتحاديه 
اروپا برای دور زدن تحريم ھای نفتی و بانکی 

اتحاديه .  آمريکا تاکنون راه به جايی نبرده اند
اروپا حتا از پيدا کردن کشوری برای دفتر کانال 
. ارتباطات بانکی خود با ايران باز مانده است

روزنامه فايننشيال تايمز به نقل از ديپلمات ھای 
اروپايی نوشته است، ھيچ کشوری از اتحاديه 
اروپا متمايل نيست ميزبان دفتر کانال يا ساز و 
کار اين اتحاديه برای تباد=ت مالی با جمھوری 
اس(می با ھدف دور زدن تحريم ھای آمريکا 

ع(وه بر اين، اتحاديه اروپا برقراری کامل .  باشد
مناسبات بانکی و تجاری با ايران را نيز منوط به 
پذيرش جمھوری اس(می به شرايط کار گروه 

از جمله قوانين )  FATF(اقدامات ويژه مالی 
مربوط به مبارزه با پولشويی و تامين مالی 

لوايحی که تاکنون با .  تروريسم کرده است
مخالفت شورای نگھبان روبرو شده و فع(ً چشم 

 .اندازی ھم برای تصويب آن ھا متصور نيست
ھمه شرايط موجود، نشان از وضعيت وخامت 
باری دارد که جمھوری اس(می ھم اکنون در آن 

وضعيتی که با شروع تحريم ھای .  گرفتار است
نفتی و بانکی به طور فزاينده ای تشديد و بحرانی 

اينکه حسن روحانی در آخرين .  تر خواھد شد
"جلسه ھيات دولت گفت جمھوری اس(می از : 

، "تحريم ھای آمريکايی ھيچ واھمه ای ندارد
با اين ھمه، او حق دارد .  گزافه ای بيش نيست

چرا که طی چھار دھه گذشته، .  چنين حرفی بزند

حاکمان اس(می با دزدی و چپاول د=رھای نفتی 
که تماما حاصل کار و ت(ش شبانه روزی 
کارگران ايران بوده است، جيب ھای خود را پر 

مسئو=ن و جيره خواران حکومتی که .  کرده اند
بر کشتی دريای ثروت ايران سوارند، سال از پی 
سال پروارتر شده و با ناز و نعمت بيشتری 
زندگی کرده اند، در عوض توده ھای مردم ايران 

د=رھای نفتی و .  مدام فقير و فقيرتر شده اند
سرمايه ھای عظيم کشور در ھيچکدام از 

ھای جمھوری اس(می، برای بھتر شدن  کابينه
شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان، برای 
ايجاد رفاه توده ھا، بھداشت و درمان و  بھتر 
شدن وضعيت آموزشی فرزندان کارگران 

 . وزحمتکشان ھزينه نشده است
در شرايطی که دانش آموزان ايران در بيغوله 
ھايی به نام مدرسه درس می خوانند، د=رھای 
نفتی ايران برای مدرسه و ابنيه سازی در 

در شرايطی .  کشورھای اس(می ھزينه شده اند
 درصد جمعيت ايران زير خط فقر زندگی ٨٠که 

می کنند، ھرساله ميلياردھا د=ر درآمد حاصل از 
فروش نفت برای توسعه طلبی و سياست ھای پان 
اس(ميستی جمھوری اس(می در سوريه و 
عراق، يمن و لبنان و بعضا در کشورھای 

در دوران .  دوردست آفريقايی ھزينه می شوند
 ميليارد د=ر از فروش نفت ٧٠٠احمدی نژاد که 

عايد جمھوری اس(می شد، کمترين سودی از اين 
درآمد ھنگفت برای بھتر شدن وضعيت معيشتی، 
بھداشت و درمان و شرايط زندگی کارگران و 

مردم ايران چه .  توده ھای مردم ايران ھزينه نشد
در دوره تحريم ھای گذشته و چه در دوره کسب 
صدھا ميليارد د=ر درآمد حاصل از فروش نفت، 

در عوض دستگاه .  ھمواره فقير و فقيرتر شده اند
بوروکراتيک دولتی، ارگان ھای نظامی، 
نيروھای امنيتی، اط(عاتی و نھادھای 
سرکوبگر، حتا در شرايط تحريم نيز از افزايش 

بودجه ھايی که .  ک(ن بودجه برخوردار شده اند
عم( برای با= بردن توان و قدرت سازماندھی 
اين نھادھا برای سرکوب بيشتر توده ھا معترض 

 . جامعه ھزينه شده اند
حسن روحانی حق دارد با سيلی صورتش را 

جمھوری اس(می از :  سرخ نگه دارد و بگويد
او .  تحريم ھای آمريکايی ھيچ واھمه ای ندارد

خوب می داند و بايد ھم بداند که جمھوری 
اس(می خود يکی از عوامل اصلی ايجاد تحريم 
. ھا و مسبب بروز ھمه بدبختی ھای جامعه است

بدبختی و ف(کت ھايی که طی چھار دھه بر توده 
لذا، کارگران .  ھای مردم ايران تحميل شده است

و توده ھای زحمتکش مردم ايران بايد بدانند، تا 
زمانی که جمھوری اس(می برقرار است، تا 
زمانی که دولت مذھبی بر تمام شئونات زندگی 
آنان حاکم است، رھايی از اين وضعيت ف(کت 

رھايی کارگران و توده .  بار موجود محال است
ھای زحمتکش از شرايط نابسامان موجود، تنھا و 
تنھا در گرو سرنگونی انق(بی جمھوری اس(می 
و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

بنابر اين، با توجه به بحران .  زحمتکشان است
ھای متعدد و با توجه به اعت(ی انق(بی موجود 
در جامعه جا دارد تا شرايط تحريم را به فرصتی 
مغتنم برای سرنگونی انق(بی جمھوری اس(می 

 .تبديل کنيم
 
 
. 
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کنيم  جان فدا می  –کنيم زندگی  زير بار ستم نمی"
 است ۵٧که يادآور روزھای قيام "  در ره آزادگی

شد،  ھا مطرح می ای آن سال و در تظاھرات توده
 توسط کارگران ھپکو و در ٩۵در سال 

ھپکو در .  ھا سر داده شد اعتراضات خيابانی آن
اعتراضات دو سال اخير خود و در مخالفت با 

ھای آن و زير سوال بردن دولت  دولت و سياست
مذھبی و سياست خارجی آن، ھمتايی نداشته 

واسطه عليه  ھپکو در مبارزه آشکار و بی.  است
ھا، پيشتاز جنبش کارگری  دولت، در اين سال

 .بوده است
تواند اين واقعيت را انکار کند که  کسی نمی

اعتراضات و اعتصابات کارگری در طی دو سه 
سال اخير پيوسته در حال رشد و گسترش بوده 

 که دست کم ٩۶ماه  ای دی خيزش توده.  است
 روز تمام زمين ١٠ شھر را در بر گرفت و ١٠٠

زير پای مرتجعين و طبقه حاکم را به لرزه 
انداخت، جامعه را وارد يک فاز اعت(ی انق(بی 

رژيم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم .  ساخته است
بستی مرگبار گرفتار آمده  که در بحران و بن

تواند خود را از  خواھد و نه می است، نه می
ھای کارگران  بست و بحران برھاند و خواست بن

ھای زحمتکش مردم را برآورده  و عموم توده
از اين رو بيش از پيش به حربه سرکوب .  سازد

اما به رغم اين .  عريان و خشن روی آورده است
ھا  ای در استان موضوع، توام با اعتراضات توده

و شھرھای مختلف که با فراز و فرودھای معينی 
تا به امروز ادامه يافته، اعتراضات و اعتصابات 
کارگری چه به لحاظ کمی و چه از نظر کيفی 

سطح .  ای را طی نموده است مسير رشد يابنده
يابی کارگران به نحو محسوسی  آگاھی و تشکل

اتحاد و ھمبستگی در صفوف .  ارتقاء يافته است
ھمکاری .  کارگران بيش از پيش تقويت شده است

ھای  ھا و فعا=ن کارگری در رشته ميان تشکل
. مختلف توليدی و خدماتی نيز افزايش يافته است

شوراھای ھماھنگی متعددی در ميان واحدھای 
مختلف يک رشته شکل گرفته و در حال 

اعتصابات فراواحدی، اعتصاب .  گيری است شکل
ھای سراسری  ھای مختلف و اعتصاب در رشته

روز به روز کميت .  در حال افزايش است
بيشتری از کارگران به مبارزه علنی و مستقيم 

ھا روی آورده و  ن داران و دولت آ عليه سرمايه
تر  خصلت سياسی مبارزات کارگری پر رنگ

جنبش کارگری در تدارک اعمال .  شده است
کنترل و نظارت بر توليد و توزيع و آماده شدن 

ھا و فراتر از آن  برای اداره امور کارخانه
استقرارشوراھا و اداره تمام امور جامعه و انجام 

است که تعميق مبارزه طبقاتی آن را بر  وظايفی
 .دوش اين طبقه خواھد گذاشت
ست که سرکوب  درست در چنين شرايطی

کارگران تشديد شده است، در شرايطی که جنبش 
اعتراضی معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، 
کشاورزان، تھيدستان شھر و روستا و در راس 
ھمه جنبش طبقاتی کارگران به مرحله 

 .اند تری پا نھاده پيشرفته
سازی عليه  تشديد اقدامات سرکوبگرانه و پرونده

کارگران، صرفا به کارگران شرکت واحد و 
ھا و يا کارگران آگاه و مبارز  فعا=ن سنديکای آن
حدود دو ماه بعد از .  شود ھپکو خ(صه نمی

، در يک يورش شبانه ٩۶ماه  ای دی خيزش توده
 فعال اعتصاب فو=د ١٠مزدوران حکومت، 

 دادگاه انق(ب وی را محاکمه ١۴دستگير و شعبه 
و به يک سال حبس تعليقی در سه سال محکوم 

 .کرد
اگرچه در تمام طول چھل سال حاکميت ارتجاع 
اس(می، بازداشت و حبس کارگران آگاه و اعمال 
قھر و سرکوب آشکار عليه طبقه کارگر بويژه 

گاه متوقف نشده و ھمواره  بخش پيشرو آن ھيچ
ھای اصلی و ثابت برخورد طبقه  يکی از روش

حاکم با کارگران بوده است، اما اقدامات 
سرکوبگرانه دستگاه قضايی و امنيتی رژيم در 

العاده گسترش يافته و  دوره حسن روحانی فوق
ھمپای گسترش اعتراضات و .  تشديد شده است

اعتصابات کارگری در دو سه سال اخير، 
سرکوب و بگير و ببند کارگران پيشرو و فعا=ن 

. ھای مستقل کارگری نيز افزايش يافته است تشکل
ھر جا کارگران تشکل مستقلی را سازمان داده و 

اند يا با اتحاد و  پيگير مطالبات خود شده
اند  ای متشکل دست زده ھمبستگی خود، به مبارزه
ھا گاه  داران و دولت آن و در مصاف با سرمايه

اند،  ھا تحميل کرده ھايی را نيز بر آن نشينی عقب
جا دولت سرکوبگر حاکم نيز با خشونت و  ھمان
رحمی بيشتری وارد عمل شده تا ضمن  بی

جويی از کارگران آگاه و سازمانده و وادار  انتقام
ساختن آنان به دست کشيدن از تشکل و مبارزه 
متشکل، عموم کارگران را نيز مرعوب سازد و 

. يابی و مبارزه متشکل باز دارد ھا را از تشکل آن
فراموش نکنيم که سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، نخستين تشکل 

ھای  کارگری مستقلی است که پس از سرکوب
خونين دھه شصت توسط کارگران آگاه و پيشرو 

 اع(م موجوديت نمود و ٨۴اين شرکت در سال 
ھايی که عليه اين  رغم تمام فشارھا و سرکوب به

شود، تا به  سنديکا و فعا=ن آن اعمال شده و می
امروز به فعاليت خود ادامه داده و نقش بسيار 

يابی کارگران و پيشرفت جنبش  مھمی در تشکل
 .کارگری ايفا نموده است

سنديکای کارگران شرکت واحد ھمواره خاری 
پس از .  در چشم مرتجعين حاکم بوده است

ھای دولت و عمال آن برای  شکست ت(ش
ممانعت از بازگشايی آن، با توسل به قھر و 
سرکوب و بازداشت و آزار مداوم فعا=ن سنديکا 

ھا،  ھای طو=نی مدت برای آن و بريدن حبس
سعی کرد اين سنديکا و فعا=ن آن را قلع و قمع 

سازی عليه  تشديد فشار و سرکوب و پرونده.  کند
فعا=ن اين سنديکا ازجمله رضاشھابی، 

 سال و سه ماه ۵محکوميت ابراھيم مددی به 
حبس و تاييد آن در دادگاه تجديدنظر، محکوميت 

 سال حبس تعزيری، اخراج ۵داود رضوی به 
فعا=ن سنديکا و اعمال فشارھای گوناگون 

ھا، بدگويی  اقتصادی، قضايی وامنيتی عليه آن
نام سنديکا و با=خره پروژه  عليه فعا=ن خوش

سنديکاسازی دستگاه اط(عاتی رژيم ھمه و ھمه 
 .در ھمين راستا بوده است

ترين و  کارگران مبارز ھپکو نيز در زمره آگاه
پيشروترين کارگران ھستند و تاکنون بارھا و 
بارھا دست به اعتصابات يکپارچه و تظاھرات 

از ياد نبريم که شعار .  اند خيابانی پرشکوه زده

اعتصاب و تجمع و راھپيمايی زده و خواھان 
ھا و ضمانت شغلی خود  رسيدگی به خواست

 کارگری که مشمول اين احکام ١۵.  اند شده
 –  ١:  اند عبارتند از و بيدادگری شده)  تعليقی(

حميدرضا   –  ٣بھروز حسنوند   –  ٢مجيد لطيفی 
 –  ۵اميرھوشنگ پورفرزانگان   –  ۴احمدی 

 –  ٧ھادی فاضلی   –  ۶مرتضی عزيزی 
مجيد   –  ٩فريد کودانی   –  ٨ابوالفضل کريمی 

 -١٢ياسر قلی   -١١پور  امير فتاح  –  ١٠يحيائی 
علی   –  ١۴مھدی عابدی    -  ١٣امير فريد افشار 

 .بھروز =شجردی – ١۵ملکی 
حکم تعليقی اين کارگران به معنای آن است که از 

 سال اگر مرتکب ۵لحظه صدور حکم به مدت 
اقداماتی شوند که به عنوان اتھام و جرم در 

ھا قيد شده است، احکام صادره نيز  پرونده آن
 .شود قطعيت يافته و به مرحله اجرا گذاشته می

زمان با اع(م حکم زندان و ش(ق کارگران  ھم
 دادگاه تجديد نظر انق(ب تھران، ٣۶ھپکو، شعبه 

 سال و سه ماه ابراھيم ۵نھم آبان ماه حکم زندان 
مددی نايب رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را تاييد 
کرد و پرونده وی برای اجرای حکم به شعبه 

دادگاه تجديدنظر داود .  اجرای احکام ارسال شد
رضوی عضو ديگر ھيات مديره سنديکای 
کارگران شرکت واحد نيز که قرار بود ھمان 
روز برگزار شود، به علت عدم حضور قاضی 

پيش از اين نيز دو بار ديگر دادگاه .  برگزار نشد
تجديدنظر داود رضوی برگزار شده اما منجر به 

 .صدور حکم نشده بود
 ارديبھشت سال ٩=زم به ذکر است که در تاريخ 

 و درست در آستانه اول ماه مه روز جھانی ٩۴
کارگر، ماموران سرکوبگر اط(عات با ھجوم 

زمان به منازل اين دو فعال سنديکايی  شبانه و ھم
، اين دو کارگر را  ھا و تفتيش محل زندگی آن

 زندان اوين منتقل کردند ٢٠٩بازداشت و به بند 
 روز با قرار کفالت صد ميليونی ٢٠که پس از 
 دادگاه ٢۶اما زمستان ھمان سال شعبه . آزاد شدند

 ۵انق(ب، اين کارگران را محاکمه، مددی را به 
 سال حبس ۵سال و سه ماه و رضوی را به 

 .محکوم کرد
ابراھيم مددی و داود رضوی ھر دو از اعضای 
بسيار فعال و موثر بازگشايی سنديکای کارگران 

 ھستند و بيش از يک ٨۴شرکت واحد در سال 
دھه است که پيوسته مورد تعقيب و پيگرد و آزار 

ابراھيم .  دستگاه قضايی و اط(عاتی قرار دارند
مددی در جريان اعتصابات بزرگ کارگران 

ھای   به جرم فعاليت٨۴شرکت واحد در سال 
 بازداشت و به سه  ٨٩کارگری و سنديکايی سال 

 ماه حبس محکوم شد که تمام اين مدت ۶سال و 
را بدون حتا يک روز مرخصی در زندان سپری 

وی .   از زندان آزاد شد٩١کرد و فروردين سال 
يکی از اعضای فعال سنديکای کارگران شرکت 
واحد است که در جريان حمله اراذل و اوباش به 

، مورد ضرب و ٨۴دفتر سنديکا در خرداد سال 
شتم چاقوکشان و اوباشان وابسته به شوراھای 

 .اس(می کار و خانه کارگر قرار گرفت
 ٨۴داود رضوی نيز پس از اعتصابات سال 

 شود جنبش طبقاتی کارگران مرعوب دادگاه و زندان نمی
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ھای اخير به يک  کارد به استخوان رسيده در ماه
 .است سوم کاھش پيدا کرده 

ضوابط مالی ناظر بر تنظيم بودجه سال "در 
ھای  دستگاه"خطاب به "   کل کشور١٣٩٨

"آمده است"  اجرايی ملی و استانی ضريب : 
(ريالی افزايش حقوق را به طور متوسط بيست 

رقم قطعی ضريب به .  درصد لحاظ نمايند)  ٢٠
افزايش .  تصويب ھيأت وزيران خواھد رسيد

حقوق و دستمزد مشمولين قانون کار و 
. درصد تعيين می گردد)  ٢٠(ھا بيست  مستمری

رقم قطعی افزايش به تصويب شورای عالی کار 
 ".خواھد رسيد

اگرچه تصويب نھايی افزايش حقوق به تصويب 
ھيات وزيران و افزايش دستمزد مشمولين قانون 
کار به تصويب شورای عالی کار موکول شده، 

دانند که دولت جمھوری  خوبی می اما ھمه به
ی اصلی  گيرنده ھا تصميم اس(می در تمام اين سال

البته گاھی نيز برای آن که صحنه را .  بوده است
فريبی مھيج کنند، در مجلس و يا  برای عوام

زنی زده و با  شورای عالی کار دست به چانه
کنند  سعی می"  پُر آب و تاب"ھايی  سخنرانی

در مجلس "  نمايندگان ق(بی مردم و کارگران"
اس(می و شورای عالی کار، خود را مدافع منافع 
معلمان، بازنشستگان، کارگران و ديگر 

و باز برای (زحمتکشان جامعه نشان داده 
آن ھم   –و در نھايت چند درصدی )  فريبی عوام

 دليل ترس از شورش  در بھترين حالت و به
به حقوق و   –ھای جان به لب رسيده  توده

اع(م "  ھيات وزيران"چه  دستمزدھا بيشتر از آن
ست که  اين تمام ماجرايی.  کرده اضافه کنند

 .ھا شاھد آن بوديم ھمگی در طول اين سال
 مصوب ٩٨در واقع در پيوست بخشنامه بودجه 

ضوبط مالی ناظر بر تھيه و تدوين "کابينه، يعنی 
، جمھوری اس(می "١٣٩٨=يحه بودجه سال 

موضع اصلی خود را در رابطه با افزايش حقوق 
و دستمزد مشخص کرده است و اين يعنی 

کجی آشکار به خواست کارگران، معلمان،  دھن
بازنشستگان، پرستاران و تمامی زحمتکشان 
جامعه برای افزايش حقوق و دستمزد و حق 

حق .  داشتن يک زندگی انسانی و شرافتمندانه
شان، داشتن مسکن، حق بھداشت  تحصيل فرزندان

و درمان، و بسياری ديگر از حقوق مسلم 
ھا، حقوق و دستمزدھايی که امروز حتا  انسان

 .کنند نيازھای خوراکی يک خانواده را تامين نمی
ھا  سياست جمھوری اس(می در تمام اين سال

برای جلوگيری از اعتصاب و تجمعات کارگران 
و زحمتکشان جامعه در اعتراض به دستمزد و 

گاھی حتا .  کشی بوده است ھای ناچيز، وقت حقوق
ميزان افزايش اسمی دستمزدھای کارگران به 

بين اعضای شورای عالی " اخت(ف نظر"ی  بھانه
کار به آخرين روزھای سال کشيده شده است، اما 

ھا فقط نمايش  واقعيت ماجرا اين است که اين
نمايشی .  طبقه حاکم و دستگاه سياسی حاکم است

برای ساکت و در انتظار نگاه داشتن کارگران و 
ی واقعی  فريبی و پوشاندن چھره برای عوام

رغم  ی واقعی حکومتی که به دستگاه حاکم، چھره
تمام تضادھای درونی در يک چيز اشتراک دارند 

 . و آن دشمنی با کارگران و زحمتکشان

در اين حکومت افرادی با پوشش نماينده مردم  و 
يا کارگران در ابتدا و در ظاھر به شدت و با 

کنند، اما  حرارت زياد با نظر کابينه مخالفت می
 درصد افزايش بيش از نظر  ٣ تا  ٢در نھايت با 

شان را پای توافقنامه  نمايندگان کابينه، امضای
خواستيم نشد،  چه می آن"کنند که  زده و ادعا می

ھای ما بود که باعث شد  زنی اما حضور و چانه
". چند درصد بيشتر به دستمزدھا افزوده شود

" کارگری"سخنان اخير علی خدايی از نمايندگان 
 آبان ٩شورای عالی کار يک نمونه است که 
" ايلنا"گستاخانه به خبرنگار خبرگزاری 

"گويد می پس از چند سال ما توانستيم در سال : 
 درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت ١٣جاری 

او در حالی ".  به ھزينه معيشت را جبران کنيم
کند که حداقل  ای می چنين ادعای بيشرمانه
 درصد افزايش ١٩/  ۵دستمزد کارگران تنھا 

 درصد ١٠/  ۴يافت و دستمزد ساير کارگران 
افزايش يافت و اين افزايش اسمی دستمزدھا حتا 

ھای  تشکل.  نتوانست تورم سال قبل را جبران کند
چون سنديکای کارگران  واقعی کارگری ھم

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و 
تپه ھمان زمان  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 ميليون ۵خواستار افزايش حداقل دستمزد به 
تومان بودند، مبلغی که حتا امروز جوابگوی 

و .  نيازھای يک خانواده کارگری نيست
که در حالی حداقل دستمزد برای  تر آن شرمانه بی

 درصد افزايش يافت که ٢٠ کمتر از ٩٧سال 
تورم تنھا در نيمه اول سال چندين برابر از آن 

ھای کار فقيرتر از ھميشه  پيشی گرفت و توده
تر از  شان خالی ھای گذرانند و سفره روزگار می

 !! گذشته
ھای دروغين در مورد  نمونه واضح ديگر وعده

جاری است  افزايش حقوق و دستمزد برای سال
کشی و در  که تنھا ھدف ھيات حاکمه از آن وقت

جمشيد انصاری .  ھاست داشتن توده انتظار نگاه
معاون روحانی و رئيس سازمان امور اداری و 

"گويد  آبان می٩استخدامی، روز  بررسی : 
افزايش حقوق کارمندان به کميسيون اجتماعی 
دولت ارجاع شده و اين کميسيون در حال بررسی 

 بعد از اع(م نتيجه از .اين موضوع است
کميسيون اجتماعی اين موضوع به ھيات دولت 

گيری نھايی   شود و در آنجا تصميم   ارجاع می
 ".انجام خواھد شد

.  ماه و نيم به پايان سال مانده است۴ھم اکنون 
ھاست که در اثر افزايش تورم، کارگران و  ماه

ترين  زحمتکشان حتا قادر به تامين ضروری
. ھا نيستند نيازھای خود با اين دستمزدھا و حقوق

شود که  حا= معاون روحانی تازه مدعی می
کی !!  موضوع به کميسيون اجتماعی رفته است

چرا که يک ماه !!  حتما سال آينده!!  گردد؟ بر می
 از سوی کابينه برای ٩٨ديگر بايد بودجه سال 

بررسی نھايی و تصويب به مجلس اس(می ارائه 
 .شود

عالی کار برای ترميم  نمونه ديگر جلسه شورای
 ٧ھم اکنون .   است٩٧دستمزد کارگران در سال 

" کميته دستمزد شورای عالی کار"ھفته از جلسه 
. گذرد، اما از ادامه آن ھيچ خبری نيست می

ای که ادعا شده بود ھمه اعضای حاضر در  جلسه

 ھزار تومانی دستمزد کارگران ٨٠٠آن با ترميم 
!! چرا اين جلسات ادامه نيافت؟.  اند موافقت کرده

ھم در شرايطی که کمتر از دو ماه ديگر  آن
جلسات شورای عالی کار برای دستمزد سال آينده 

 !!بايد آغاز شود) ٩٨(
وقتی محمد شريعتمداری وزير جديد در نشست 

ھا  از زيرمجموعه"گويد  خبری با خبرنگاران می
، تنھا "ام  روزه شده١٠٠خواستار ارائه برنامه 
ھای شش  آيد، ھمان وعده چيزی که به يادمان می

 ١٠٠ھای  سال پيش روحانی در مورد برنامه
روزه برای بھبود اوضاع  است که بعد از شش 
سال نه تنھا عملی نشد که روز از پی روز بدتر و 

کشد تا اين  حتما شش سال ھم طول می. تر شد سياه
 روزه به جناب وزير ارائه شود ١٠٠ھای  برنامه
ھا را  کشد تا جناب وزير آن ھا طول می و سال

 !!بررسی کند
بيمه بيکاری ما "گويد  وقتی وزير وقيحانه می

اش از نظر وی اين  و تنھا اشکال"  خوب است
افزا بودن  به جای اشتغال"است که 

شود که اين وزير  معلوم می"  زاست بيکاری
کاری برای .  سرمايه تا چه حد ضد کارگر است

 ميليون بيکار نيست و ھر روز بر ١٠بيش از 
جمعيت بيکارانی که از ھرگونه خدمات دولتی 
مانند مستمری بيکاری محروم ھستند افزوده 

تنھا اشکال بيمه "گويد  وقت وزير می شود، آن می
و اين يعنی "  زاست بيکاری اين است که بيکاری

اين که از نظر وزير ھمين مستمری ناچيز و 
 .بسيار کوتاه مدت بيکاری ھم زيادی است

توان از ھيات حاکمه  بنابراين چه انتظاری می
 !تر از آن چرا بايد به انتظار نشست؟ داشت و مھم

وقتی در بخشنامه بودجه افزايش حقوق و دستمزد 
 درصد در نظر گرفته ٢٠ تنھا ٩٨برای سال 

شده، ديگر ھمه چيز مشخص است و ھيچ نمايشی 
 .ھا را فريب دھد تواند توده نمی

ديگر ھيچ دليل و توجيھی برای در انتظار نشستن 
اين سياست حکومت است تا با .  وجود ندارد

ھای گوناگون مردم را به بازی بگيرد و  روش
اما اگر برای جمھوری .  امروز را به فردا برساند

اس(می راه ديگری وجود ندارد و اگر جمھوری 
اس(می در بات(ق بحران اقتصادی، سياسی و 

بست رسيده است، برای کارگران  اجتماعی به بن
و زحمتکشان يک راه وجود دارد و تنھا يک فردا 

 .قابل تصور است
ھای اخير رانندگان کاميون در اعتراض به  در ماه

وضعيت معيشتی خود بارھا دست به اعتصاب 
ھای  معلمان نيز يکی از خواست.  سراسری زدند

 و ٢٢شان در روزھای  مھم اعتصاب سراسری
بازنشستگان نيز .   مھرماه افزايش حقوق بود٢٣

بارھا به ھمين دليل دست به تجمع اعتراضی 
اما در اين ميان اعتصابات و اعتراضات .  اند زده

کارگری با خواست افزايش دستمزد ناچيز است و 
ست که کارگران ايران به شدت از  اين در حالی

وضعيت دستمزدھا ناراضی بوده و بيش از ھمه 
شکی نيست .  کنند فقر و گرسنگی را احساس می

که عوامل متعددی در اين موضوع دخيل ھستند 
از جمله تشديد رکود و ترس از اخراج و 

ای برای افزايش دستمزد  بيکاری، اما تا مبارزه
صورت نگيرد، دستمزدھا نيز ھرگز افزايش 

 . نخواھند يافت
واقعيت اين است که مساله افزايش دستمزد و 

درد مشترک .  حقوق يک درد مشترک است

 ضرورت مبارزه سراسری برای افزايش دستمزد و حقوق



 ۵ ٧٩۶ شماره  ٩٧  آبان ١۴      ۵

١از صفحه   

 رژيم ترور و کشتار
گذاری در گردھمايی مجاھدين در پاريس  بمب

ای که به فراخواندن سفير  واقعه.  دستگير شدند
ھای بانکی  فرانسه از ايران و بسته شدن حساب

وزارت اط(عات جمھوری اس(می در فرانسه 
چنين سال گذشته در پی اقدامات  ھم.  انجاميد

تروريستی ديگر در ھلند، دو ديپلمات ايرانی 
 .اخراج شدند

ھای  با توجه به آن که در ساليان گذشته، دولت
اروپايی ھمواره با اغماض به عمليات تروريستی 
جمھوری اس(می در کشورھای خود برخورد 

ھا را دستگير يا  اند و حداکثر مجريان قتل کرده
اند، اقدامات ديپلماتيک اخير سران  محاکمه کرده

ھای ايرانی از  کشورھای اروپايی عليه ديپلمات
 –افزايش اقدامات تروريستی نھادھای سياسی 
ھا،  امنيتی  داخل کشور و مراکز اجرای طرح

ھای تروريستی يا ھمان  يعنی =نه
ھای رژيم در خارج از کشور نشأت  خانه سفارت

 .گيرد می
جمھوری اس(می به روش ھميشگی اتھامات را 

بھرام قاسمی، سخنگوی وزارت .  رد کرده است
دشمنان روابط خوب "خارجه ايران، ادعا کرد 

شرايط خاص و خطير "در "  ايران و اروپا
با طرح چنين ادعاھايی در پی "  کنونی
چنان که در رابطه با ت(ش برای .  اند چينی دسيسه
گذاری در پاريس، وزارت خارجه ايران  بمب

نقش وزارت اط(عات را تکذيب کرده و گفته 
سعی دارند روابط بين "  دشمنان برجام"بود 

ايران و اروپا را با طرح چنين ادعاھايی بر ھم 
ھا در ھلند ھم در سکوت  اخراج ديپلمات.  زنند

 .خبری انجام شد
توسل به سياست ترور و قتل نيروھای انق(بی و 
فعا=ن سياسی و روشنفکران، قدمتی به درازای 
عمر جمھوری اس(می دارد، و سران رژيم از 
ھمان آغاز آن را به يکی از اجزای جدايی ناپذير 

خمينی و اعوان و .  سياست خود بدل کردند
ھای دروغين و با تکيه  انصارش که به مدد وعده

ھای ناآگاه به قدرت رسيده بودند،  به توھمات توده
گيری، با معضل تثبيت و  از ھمان فردای قدرت

ھای قدرت خود دست و پنجه نرم  تحکيم پايه
رو، سرکوب را در دستور کار  از اين.  کردند می

قرار دادند و ترور را نيز به عنوان يکی از 
ابزار اين سياست تقدس بخشيدند و در داخل و 

 .خارج از کشور در خدمت گرفتند
ھای اوليه پس از قيام که رژيم  ھا و سال در ماه

ھنوز توان و شھامت رويارويی و سرکوب 
آشکار نيروھای انق(بی، فعالين کارگری و 

ربايی و  خواھان را نداشت، به آدم سياسی و آزادی
. قتل روی آورد تا مخالفين را از سر راه بردارد

ھای  سازمان چريک"ونداد ايمانی از ھواداران 
، و جھانگير قلعه مياندواب، "فدايی خلق ايران

فشانان  کارگر کمونيست، تنھا دو تن از جان
. شمار ترورھای رژيم در داخل کشور ھستند بی

ھای  اما اين سياست از ھمان آغاز در محدوده
. مرزی باقی نماند و به فرای مرزھا بسط يافت

ترورھايی که ابتدا مقامات و فرماندھان نظامی 
 .رژيم پيشين را نشانه رفته بودند
، رژيم ديگر ۶٠در داخل کشور، پس از خرداد 

نيازی به کاربرد گسترده اين سياست نداشت، 
زيرا دستگيری، حبس، شکنجه و اعدام به 
سياست آشکار رژيم در سرکوب نيروھای 

ھای آن روزگار  انق(بی بدل گشته بود و روزنامه
سرشار بود از اسامی و تصاوير دستگيرشدگان و 

رحمانه،  در پی آغاز سرکوب بی.  شدگان اعدام
ھای سياسی و  کادرھا و فعا=ن سازمان

خواھان،روشنفکران  و مخالفان، ناچار به  آزادی
ترک کشور و پناه جستن در کشورھای ديگر 

در نتيجه، نام اين جان به دربردگان نيز به .  شدند
امنيتی رژيم افزوده   –ليست ترور سران سياسی 

 . شد
 و قتل عام زندانيان ۶٧پس از تابستان سال 

ھا و  سياسی، و در پی تبعيد اجباری سازمان
نيروھای انق(بی، سياست بگيروببندھا و 

ای از سرکوب  ھای افسارگسيخته ، دوره اعدام
جنگ ارتجاعی .  نيروھای انق(بی سپری شد

ايران و عراق نيز پايان يافته بود و در ت(ش 
تر از خود، در سطح  برای ارائه تصويری مقبول

گام "  سازندگی"المللی، رژيم به دوران  بين
رژيم به ھيچ "  سازندگی"اما دوران .  گذاشت

عنوان به معنای پايان يافتن ترورھای سياسی 
خواه در داخل يا خارج از کشور نبود، چرا که 
برای حاکميت استبداد دينی ايران، حفظ ثبات 

پس، .  نسبی در گروی حذف مخالفان سياسی بود
ھای پايانی دھه شصت، بار ديگر،  ھمان سال

تر مخالفان سياسی در داخل و  ترور گسترده
ترورھايی که .  خارج در دستور کار قرار گرفت

" ای ھای زنجيره قتل"ی موسوم به   در پرونده
در اين دوره،  .  انعکاس وسيعی در داخل يافتند

ھای غربی به برقراری روابط  اشتياق دولت
پوشی از  اقتصادی با ايران و چشم  –تجاری 

اقدامات تروريستی عوامل رژيم در 
تر اقدامات  شان، به گسترش بيش کشورھای

تنھا .  تروريستی رژيم در خارج از کشور انجاميد
 ترور موفق ۴٠٠ سال اول دھه ھفتاد، ۶در 

انجام گرفت؛ به ويژه در کردستان عراق و عليه 
مخالفان سياسی کرد و بدون ھيچ عواقب قضايی، 

رو که در کشورھای اروپايی به وقوع  يا از آن
ھای اروپايی  رو که دولت نپيوسته بودند يا از آن

در صورت اجبار، تنھا به محاکمه قات(ن دست 
چندم اکتفا کرده و پای مقامات رژيم را به ميان 

دادگاه "برپايی دادگاه موسوم به .  نکشيدند
، از جمله ٧٢در برلين در سال "  ميکونوس

موارد نادری بود که به جز صدور حکم 
 فعال سياسی ايرانی، ۴محکوميت برای قات(ن 

پای مسئولين وقت رژيم يعنی ھاشمی رفسنجانی، 
رئيس جمھور، علی ف(حيان، وزير اط(عات، 
علی اکبر و=يتی، وزير امور خارجه و علی 

ای، رھبر جمھوری اس(می را نيز به ميان  خامنه
 . کشيد

اين بار نيز، به رغم اقدامات ديپلماتيک انجام شده 
گذاری در پاريس،  در پی کشف طرح بمب

ای  مکرون، رئيس جمھور فرانسه، در مصاحبه
"مدعی شد ھای متفاوتی  در ايران گاه گروه: 

پس .  وجود دارند که با ھم نيز در تنش ھستند
برای [توانم امروز بگويم که دستور  نمی
از ]   ژوئن پاريس٣٠گذاری در نشست  بمب

ھای ارشد يا مث(ً ف(ن سرويس  طرف مقام
در حالی که ."  اط(عاتی ايران صادر شده است

ای  وزارت امور خارجه فرانسه قب(ً در بيانيه
"اع(م کرده بود وزارت اط(عات ايران در : 

 ." پرده توطئه ژوئن قرار دارد پشت
تئوری که در داخل و خارج بسياری بر آن 

دمند تا با انتساب ترور به بخشی از حکومت  می
، جناحی ديگر را از اتھام "تندرو"موسوم به 

رو  سران کشورھای اروپايی، از آن.  مبری کنند
" جدی گرفتن"که به رغم محکوم کردن و 

، در "مخاطرات امنيتی"اقدامات تروريستی و 
اند تا برجام را حفظ کنند و به روابط  ت(ش

. اقتصادی خود با جمھوری اس(می ادامه دھند
برای حفظ کليت رژيم در برابر "  طلبان اص(ح"

گو آن که مسئولين اصلی و مستقيم .  گزند اتھامات
طلبان و  ترورھای دھه ھفتاد، ھمين اص(ح

چون  اعتداليون کنونی ھستند که برخی از آنان ھم
زمان رفسنجانی، اکنون نيز پست و مقامی در 

دھند سابقه  اختيار دارند و ترجيح می
 .شان به فراموشی سپرده شود تروريستی

اين ت(ش بيھوده است، زيرا اتھامات کنونی 
سران کشورھای اروپايی مستقيما متوجه وزارت 

ھای  اط(عات است، وزارتی که يکی از دستگاه
گذشته از .  کابينه روحانی و تحت نظر وی است

 دبير شورای ٨۴ تا ۶٨آن، روحانی خود از سال 
ای در   نماينده خامنه٩٢عالی امنيت ملی و نيز تا 

اين شورا بوده و از آن پس به عنوان رئيس 
شورايی که از .  جمھور، رئيس اين شوراست

امنيتی   –ھای دفاعی  تعيين سياست"وظايف آن 
ھای کلی تعيين شده از  کشور در محدوده سياست

گيری از امکانات مادی و  بھره"و "  سوی رھبر
معنوی کشور برای مقابله با تھديدھای داخلی و 

ترديدی نيست که از نظر رژيم، .  است"  خارجی
ھای سياسی نيروھای اپوزيسيون انق(بی و  فعاليت

" تھديدھای"فعا=ن سياسی مخالف در زمره 
داخلی و خارجی است که اين شورا بايستی برای 

گيری از امکانات  بھره"ھا با  با آن"  مقابله"
گذاری کند و ترور  سياست"  معنوی و مادی
 .ھای رژيم بوده است"سياست"ھمواره يکی از 

پايه مدافعان رژيم، گذشته  در برابر ادعاھای بی
ھا و تھديدات سران نظامی رژيم،  از رجزخوانی

ست به سراغ يکی از اعضای کابينه  کافی
روحانی برويم که نه تنھا به ترورھای رژيم در 

کند، بلکه به آن نيز  خارج از کشور اعتراف می
سيد محمود علوی، وزير اط(عات کابينه .  بالد می

 با اشاره به اقدامات ٩٣روحانی، در سال 
ماموران اين وزارتخانه در خارج از کشور، گفته 

ھای مخالف جمھوری اس(می  بود برخی چھره
 ."ھدف تير غيب قرار گرفتند"در پاکستان 

در .  رود سياستی که موازی در ايران نيز پيش می
ھای موفق و ناموفق  ھای اخير، به جز طرح ماه

ترور در خارج از کشور، شاھد چندين پرونده 
. ايم ربايی در داخل کشور نيز بوده ترور يا آدم

اقدامات تروريستی اخير جمھوری اس(می نشان 
دھند، تروريسم دولتی جمھوری اس(می به  می

گاه از  رغم تنگناھای داخلی و خارجی، ھيچ
تر،  به عبارت دقيق.  حرکت باز نمانده است

درست در چنين تنگناھايی که ثبات و استمرار 
شود، سران جمھوری  رژيم با مخاطره روبرو می

اس(می به تمامی وسايل سرکوب از جمله ترور 
شوند تا شايد با قتل مخالفان سياسی  متوسل می

پراکنی چندی ديگر به حيات ننگين  خود و وحشت
اگر پيش از اين، انکارھا و .  خود ادامه دھند

ھای سران يا فرافکنی بار مسئوليت،  تکذيب
ھای مردم  فريفت، امروزه توده معدودی را می

ايران در ھر جنايت و تروری دست تمامی سران 
ھايی که تمامی  دست.  بينند و مقامات رژيم را می

ی  ھا به خون آلوده است، ھرچند ابعاد و گستره آن
واقعی ترورھای داخلی و خارجی رژيم تنھا با 

 . سرنگونی اين رژيم آشکار خواھند شد
 



 ۶ ٧٩۶ شماره  ٩٧  آبان ١۴      ۶
٨از صفحه   

 آنچه بايد از تحو@ت سياسی برزيل آموخت

٧درصفحه   

ترين کشورھای  اين بحران سياسی در پيشرفته
داری و چرخش به راست روزافزون، در  سرمايه

در اروپا نيز .  المللی است اوضاع سياسی بين
دمکرات که  اصط(ح سوسيال فقط احزاب به نه

ھا متحد احزاب جناح راست، در قدرت  سال
بودند، يکی پس از ديگری از صحنه سياسی محو 

شوند  اھميت می ای و بی شوند يا چنان حاشيه می
که ديگر نقشی در تعيين سياست ندارند، بلکه 
احزاب سنتی جناح راست ھم وضعيت مشابھی 

جمھور کنونی  به قدرت رسيدن رئيس.  اند پيداکرده
سادگی بر احزاب سنتی جناح چپ و  فرانسه که به

در .  راست غلبه کرد، يک نمونه برجسته آن بود
اعتباری احزاب و  ای شدن و بی مقابل حاشيه

ھای چپ و راست بورژوائی سنتی، که  سازمان
بازتاب بحران نظام پارلمانی نيز ھست، احزاب 

سرعت در حال رشدند که  ھايی به و سازمان
تماي(ت آشکارا ضد کارگری، نژادپرستانه و 

رشد و به قدرت رسيدن .  حتی فاشيستی دارند
ھا در مجارستان، اتريش، ايتاليا با  برخی از آن

اکنون  تماي(ت خارجی ستيز و نژادپرستانه ھم
. اند ھای راست افراطی خود را تشکيل داده کابينه

در برخی از کشورھای ديگر از نمونه سوئد و 
 .سرعت در حال رشدند ھا به آلمان اين سازمان

آنچه که در ھفته گذشته در برزيل رخ داد، نمونه 
ديگری از قدرت گيری روزافزون جناح راست 

ترين کشور  افراطی و نئوفاشيست در بزرگ
البته چرخش به راست در .  آمريکای =تين است

ھا پيش آغازشده بود و  آمريکای =تين از مدت
ھای موسوم به چپ مرکز در آرژانتين و  کابينه

تفاوت در اين است که اين .  شيلی برکنار شدند
فقط عليه طبقه  تر راست افراطی، نه نوع تعرضی

گری،  کارگر، بلکه با تماي(ت شديداً نظامی
ستيز  سرکوبگرانه، نژادپرستانه، فاشيستی و زن

که بولسونارو بدون اتکا به حمايت  اين.  است
احزاب بورژوائی سنتی توانست به قدرت برسد، 
نتيجه ھمان تحو=ت اوضاع سياسی جھان است با 

او پرونده سياھی .  معض(ت کنونی و ويژه برزيل
ھا به نفع دو دھه ديکتاتوری  گيری از موضع

ھای  نظاميان و دفاع از کشتن اعضای سازمان
پوستان برزيل و  چپ،  تحقير و توھين رنگين

گيری عليه  ھای ساکن برزيل،  موضع عموم اقليت
سازی تاريخی  گرايان و ادعای پاک جنس زنان، ھم

او پنھان نکرده .  چپ را در کارنامه خود دارد
ھای سرکوب و کشتار دفاع  است که از روش

. کند برابری زن و مرد را نفی می.  کند می
نژادپرست است و مخالفان خود را به زندان و 

 . کند تبعيد تھديد می
ھمه، اين افسر سابق ارتش و نماينده جناح  بااين

 اکتبر ٢٨راست افراطی بورژوازی برزيل ، در 
 درصد آراء بر نماينده حزب ٥٥/  ٢با کسب

/٨کارگر برزيل با کسب   درصد آراء غلبه ٤٤ 
به قدرت رسيدن وی محصول .  کرد و پيروز شد

 برزيل را ٢٠١٤بحرانی است که از سال 
 .فراگرفت

اوضاع اقتصادی برزيل از دوره دوم رياست 
جمھوری ديلما روسوف نماينده حزب کارگران 
درنتيجه بحران اقتصادی جھان رو به وخامت 

 سال ماندن بر سر ١٤گذاشت و اين حزب پس از 
 .قدرت با بحرانی جدی مواجه شد

ھای  حزب کارگر برزيل متشکل از گرايش 
مختلف چپ و سوسياليست و حتی ليبرال که از 

ھای کارگری تحت رھبری،  حمايت اتحاديه
لوئيس ايناسيو لو= داسيلوا برخوردار بود، 

سياست .   به قدرت برسد٢٠٠٢توانست در سال 
رغم ترکيب طبقاتی عمدتاً کارگری  اين حزب به

آن و ادعاھای سوسياليستی، دگرگونی نظم 
داری نبود، بلکه در جناح چپ  سرمايه
بنابراين در .  دمکراسی جای گرفت سوسيال

عرصه اقتصادی ھمان سياست نئوليبرال حاکم را 
شده آن پيش برد و با توجه به  اما به شکل تعديل

رونقی که اقتصاد برزيل با آن مواجه شد، 
ھای اجتماعی را به نفع  رشته رفرم توانست يک

. کارگران و زحمتکشان به مرحله اجرا درآورد
ھا برخ(ف ادعای حزب کارگر و  اما اين رفورم

مبلغين رفرميست ايرانی آن، که حزب کارگر را 
کردند، نه  الگويی برای ايران نيز معرفی می

. شد سوسياليسم بود و نه به سوسياليسم منجر می
ويژه در کشورھای  تجربه در سراسر جھان به

. اروپائی اين واقعيت را مکرر نشان داده بود
که در اواخر دوران روسوف بحران  ھنگامی

اقتصادی فرارسيد، دوران رفورم اجتماعی نيز 
 .به پايان رسيد

با وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و بنيه  
مالی دولت، ديلما روسوف سياست رياضت را 

اما  اوضاع اقتصادی .  در دستور کار قرارداد
ھای کارگر  شرايط معيشتی توده.  بھبود نيافت

. ويژه با رشد تورم ، رو به وخامت گذاشت به
بيکاری گسترش يافت، فساد اداری و دولتی به 
اعتراضات وسيع انجاميد که سرانجام آن 
محکوميت لو= به حبس و برکناری روسوف 

ای که نيروی محرکه آن  تظاھرات توده.  بود
بورژوازی برزيل بود، تحت رھبری  خرده

 عليه ٢٠١٦ و ٢٠١٥احزاب جناح راست در 
شکست حزب کارگر . حزب کارگر گسترش يافت

در انتخابات پارلمانی و سپس شوراھای شھر و 
داد که چرخش به راست  شھرداران، نشان می

آغازشده و بورژوازی ديگر نيازی به حزب 
. روسوف استيضاح و برکنار شد.  کارگر ندارد

کار برزيل اداره  ميشل تمر از جناح محافظه
در طول دوره .  کشور را بر عھده گرفت

زمامداری وی نيز سياست رياضت و يورش به 
حقوق اجتماعی کارگران و زحمتکشان، با شدت 

اوضاع برزيل اما بيش از .  بيشتری ادامه يافت
. تر شد ھر زمان ديگر بحرانی  و رکود عميق
بيکاری .  سطح معيشت کارگران شديداً تنزل يافت

ای به خود گرفت و جرم و  و فقر ابعاد گسترده
جنايت و کشتار باندھای تبھکار، به مقياس 

بر طبق آمار يک منبع .  ای رشد کرد سابقه بی
 حدود ٢٠١٧مستقل تحقيقاتی برزيل، در سال 

.  ھزار نفر در اين کشور به قتل رسيدند٦٤
 ٥بيش از .   نفر ١٧٥طور متوسط، روزی  به

 نفر، توسط پليس ١٤ھزار نفر با متوسط روزانه 
داد که احزاب  اين اوضاع نشان می.  کشته شدند

راست و چپ سنتی بورژوائی برای حل 

. اند بست رسيده اند و به بن معض(ت ناتوان
که ھر کشوری به اين مرحله از بحران و  وقتی
يا طبقه .  ماند رسد، دو راه باقی می بست می بن

بست و غلبه بر  کارگر برای درھم شکستن بن
آورد،  ھا و حل تضادھا به انق(ب روی می بحران

بر نيروھای مسلح و  يا بورژوازی با تکيه
بوروکراسی و توسل به مشت آھنين به مصاف 

طبقه کارگر برزيل .  خيزد بست و بحران برمی بن
گرايی و پارلمانتاريسم  که ھنوز تحت تأثير قانون

آوری  حزب کارگر قرار دارد، آمادگی برای روی
اما بورژوازی بديل حاضر .  به انق(ب را نداشت

در اين مقطع .  و آماده خود را به صحنه فرستاد
است که يک افسر بازنشسته  ارتش، به نام  
بولسونارو که چند دوره ھم نمايندگی مجلس را 

بر عھده داشت، با شعارھای ١٩٩١از 
فريبانه ايجاد امنيت با مشت آھنين، برقراری  عوام

ھای مسيحيت،  نظم و قانون، تأکيد بر ارزش
مبارزه با فساد اداری و برکناری سياستمداران 
. فاسد و بھبود اوضاع اقتصادی وارد صحنه شد

ھا در وھله نخست بيان  گيری اين موضع
بورژوازی و ثروتمندان  ھای خرده خواست

مرعوب برزيل بود که نيروی اصلی حامی او را 
ھا خواھان برقراری نظم و امنيت  آن.  داند تشکيل 

او .  و برافتادن خطر سرخ با مشت آھنين ھستند
ھايی را که درنتيجه بحران  ھمچنين بخشی از توده

سوی  اند، به در چنگال فقر و بيکاری گرفتارشده
خود جلب کرد و ع(وه بر اين، طرفداران 
احزاب دست راستی، ارتش، پليس، بوروکراسی، 

ھای سرکوب و تحميق  کليسا و تمام ارگان
او در عرصه .  بورژوازی از وی حمايت کردند

المللی نيز از حمايت امپرياليسم آمريکا و  بين
ھای دست راستی آمريکای =تين برخوردار  رژيم
جمھوری بود که در يک  ترامپ اولين رئيس.  شد

گفتگوی تلفنی پيروزی وی را تبريک گفت و 
ھای اقتصادی،  قول ھمکاری در تمام زمينه

پيروزی راست افراطی .  نظامی را به وی داد
 و وخيمی  نئوفاشيست برزيل البته نتايج مخرب

در پی خواھد داشت، اما اين نتايج محدود به اين 
ترين کشور  کشور نخواھد ماند، بلکه بزرگ

آمريکای =تين که ھشتمين قدرت اقتصادی جھان 
است، تأثير ويرانگر و مخربی بر ديگر کشورھا 
در آمريکای =تين نيز خواھد داشت و راست 

 . افراطی را تقويت خواھد کرد
گونه که از شواھد پيداست قرار است در  آن

ای را که اعضای آن از ميان  ژانويه کابينه
ھای بورژوازی و حتی  ترين گرايش راست

شان  نظاميانی که امثال خود او صرفاً لباس نظامی
با اين تحو=ت .  اند، تشکيل دھد را تغيير داده

سياسی، طبقه کارگر برزيل عجالتاً شکست 
شکستی که از ھمان آغاز به قدرت .  خورد

بينی بود و پس  رسيدن حزب کارگر نيز قابل پيش
از برکناری روسوف و انتخابات اخير قطعيت 
يافت، اما اين شکست، شکستی در يک نبرد 

ساز که روحيه رزمندگی را از بين ببرد  سرنوشت
گسيختگی در صفوف  سازمانی و ازھم و بی

بنابراين مبارزه .  کارگران را موجب گردد، نبود
. تری در پيش است پايان نيافته و نبردھای جدی

ای جز اين ندارد که آخرين  بولسونارو وظيفه
ھای  ھای حقوق اجتماعی دوره رفورم مانده ته

اجتماعی را مورد يورش قرار دھد و برچيند و 



 ٧ ٧٩۶ شماره  ٩٧  آبان ١۴      ٧

٣از صفحه   

۴از صفحه  ۶از صفحه    

سياست نئوليبرال و رياضت را با سرکوب و 
گری عليه طبقه کارگر به مرحله اجرا  وحشی
اما برزيل کشوری از نمونه کشورھايی .  درآورد

ھای نا  سازمان و توده با يک طبقه کارگر بی
در برزيل سطح .  متشکل و ناآگاه نيست

گرايش .  يافتگی طبقه کارگر با=ست سازمان
سوسياليستی، جريان فکری مسلط در ميان 

يافته  ھای اجتماعی سازمان جنبش.  کارگران است
و قدرتمندی از نمونه جنبش زنان، بيکاران، 
دھقانان بی زمين و دانشجويان وجود دارند و 

ای  ھای چپ و سوسياليست از پايگاه توده سازمان
تواند  بنابراين بولسونارو نمی.  برخوردارند

خواھد به شيوه فاشيستی، بدون  گونه که می آن
مقاومت کارگران و زحمتکشان سياست خود را 

ھا  پيش ببرد و به قول خودش با سرخ
طبقه کارگری که با .  حساب تاريخی کند تسويه

مبارزات و اعتصابات قدرتمند خود توانست 

 ٩٧خرداد .  اھواز دستگير و روانه زندان شدند
از پی اعتصابات و تجمعات باشکوه کارگران 

 تن از فعا=ن اعتصاب و ۶٠فو=د اھواز، 
در جريان .  کارگران پيشرو بازداشت شدند

داران،  اعتصابات سراسری رانندگان و کاميون
صدھا تن بازداشت و مورد تھديد و ارعاب قرار 

تپه  در ھفت.  گرفته و حتا تھديد به اعدام شدند
ھا کارگر پيشرو و فعال  چندين و چند بار ده

. اند اعتصاب به دادگاه احضار و بازداشت شده
 کارگر احضار و بازداشت ٧٠تنھا در يک مورد 

شدند و مورد بازجويی و تھديد قرار گرفتند، در 
بسياری ديگر از واحدھای توليدی و خدماتی نيز 

ھا کارگر پيشرو و فعال اعتصاب بازداشت و  ده
ھای رژيم مورد بازجويی و محاکمه و  در بيدادگاه

 .اند ارعاب قرار گرفته
اين اعتصابات رو به گسترش کارگری و صدای 

ھای استوار طبقه کارگر است که رژيم  گام
جنبش .  دار حاکم را به وحشت افکنده است سرمايه

طبقه کارگر استوار و پيگير در چنان راھی گام 
نھاده است که تعيين تکليف قطعی و نھايی با تمام 

جنبش .  نظم موجود از ملزومات اوليه آن است
ای از  طبقاتی کارگران امروز به چنان مرحله

رشد و پيشرفت خود رسيده است که با بازداشت 
چند ده فعال اعتصاب و کارگر پيشرو و صدور 

توان آن را مھار کرد و در  احکام زندان، نمی
برابر رشد و شکوفايی آن سدی عبورناپذير ايجاد 

تحت چنين شرايطی بايد بطور فعال و با .  نمود
تمام توان ازتشکل ھا و ازجنبش کارگری، از 
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Ha.Adeli  ۵يورو٠  
  يورو۵٠  ھاشم عادلی

   يورو۵٠ با ياد رفيق کريم ممقانی

 شود جنبش طبقاتی کارگران مرعوب دادگاه و زندان نمی

کارگران و زحمتکشان و اين درد در جمھوری 
. اعتصاب سراسری:  اس(می، يک راه حل دارد

ست که تجربه مبارزه به کارگران و  اين راه حلی
تنھا با گسترش .  زحمتکشان ثابت کرده است

ھا با يکديگر  اعتصابات و اعتراضات و پيوند آن
توان به اين  و برپايی اعتصاب سراسری می

 .شرايط غيرقابل تحمل پايان داد
اگر کاميونداران اعتصاب کنند، پس از مدتی 

معلمان و .  ناچار به پايان دادن اعتصاب ھستند
ھا به ھم  اما اگر اين موج.  طور کارگران ھم ھمين

ھا و بويژه  بپيوندند و اعتصاب مدارس، جاده
گاه ديگر اين  کارخانجات را فرا بگيرد، آن

جمھوری اس(می است که قادر نخواھد بود به 
اين شکل ادامه حکومت دھد و امروز را به فردا 

 .برساند
اگر خواھان افزايش دستمزد و حقوق ھستيم، اگر 
خواھان يک زندگی انسانی و شرافتمندانه ھستيم، 

مان ھستيم  اگر خواھان حق تحصيل برای کودکان
و بسياری از اگرھای ديگر، اعتصاب سراسری 

ترين گام در شرايط کنونی  ترين و ضروری مھم
 . است

 
 
 

ضرورت مبارزه سراسری برای 
 افزايش دستمزد و حقوق

کارگران پيشرو، از نمايندگان واقعی کارگران، 
تپه،  ازفعا=ن سنديکا در شرکت واحد و ھفت

کارگران ھپکو، فو=د اھواز و ھر بخش ديگری 
که مورد تعرض دستگاه قضايی و امنيتی رژيم 

گيرند حمايت کرد و در تحت ھيچ  قرار می
 .ھا را تنھا گذاشت شرايطی نبايد آن

در شرايطی که رژيم ارتجاعی جمھوری اس(می 
ناپذير گرفتار است، در  بست ع(ج در بحران و بن

شرايطی که جامعه در غليان و تب و تاب تغيير و 
ھای  سوزد، در شرايطی که توده دگرگونی می

زحمتکش به جان آمده ھر روز دست به اعتصاب 
زنند يا وارد تظاھرات خيابانی  و تجمع می

شوند و با=خره در شرايطی که کارگران و  می
عموم زحمتکشان و تھيدستان، تعرض به نظم 

اند نبايد به رژيم اجازه داد  موجود را آغاز کرده
که با ھدف خارج ساختن کارگران آگاه و فعا=ن 
کارگری و سنديکايی از صحنه مبارزه، عليه 

ھا دست به تعرض  کارگران و جنبش طبقاتی آن
برای .  در برابر اين تعرضات بايد ايستاد.  بزند

تر در صفوف کارگران،  ايجاد اتحادی مستحکم
اتحاد در صفوف تمام زحمتکشان ت(ش کنيم و به 
حمايت جدی و عملی از طبقه کارگر و جنبش 

بر گرد اين طبقه که .  طبقاتی اين طبقه برخيزيم
با .  ست حلقه زنيم يگانه طبقه تا به آخر انق(بی

گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری و 
قيام مسلحانه، ارتجاع حاکم وتمام نظم موجود را 
براندازيم، پرچم شوراھا و پرچم آزادی و 

 !برابری را درسراسرکشور به اھتزاز درآوريم
 
 

نظاميان را از پای درآورد، قطعاً  حکومت
تواند به نبردی قدرتمند با اين نماينده  می

اما .  گرای نئوفاشيست بورژوازی برخيزد راست
نه با حزب کارگری که حزب رفورم است، نه با 
مبارزه قانونی و پارلمانتاريستی و بازی در بساط 

چراکه پس از .  بورژوازی برای رفورم اجتماعی
داری ،عصر رفورم  بحران کنونی جھان سرمايه

اجتماعی و احزاب رفرميست حتی در ھمان 
فقط در برزيل، که در سراسر  محدوده پيشين، نه

جھان به پايان رسيده است، بلکه با يک حزب 
کمونيست انق(بی، مبارزه انق(بی برای برپائی 
يک انق(ب اجتماعی، استقرار قدرت انق(بی 

اين .  داری طبقه کارگر و سرنگونی نظم سرمايه
ھای نظم  يگانه راه مقابله با نئوفاشيسم، بحران

ھای مردم برزيل  موجود و نجات قطعی توده
 .است

 

 زنده باد سوسياليسم 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسPمی 

داری که پی آمد  بحران سياسی جھان سرمايه
 ٢٠٠٧بحران اقتصادی بزرگی است که در سال 

از آمريکا آغاز گرديد و به يک بحران اقتصادی 
جھانی تبديل شد، در مناطق و کشورھای مختلف 

از .  جھان به اشکال گوناگون بروز يافته است
ھای خارجی،  ھای داخلی گرفته تا جنگ جنگ

گرائی و تروريسم، امواج مھاجرت و  رشد اس(م
ثباتی سياسی  پناھندگی ناشی از فقر و جنگ، بی

ھای امپرياليست،  ھا، تشديد تضاد قدرت دولت
تشديد تضادھای درون بلوک امپرياليستی اتحاديه 

ھای جھانی  آوری روزافزون قدرت اروپا، روی
ھای  به ميليتاريسم و آمادگی برای درگيری

احتمالی آينده، چرخش به راست روزافزون در 
المللی، شکست و  ھای بورژوازی بين سياست

اعتباری احزاب جناح چپ و راست سنتی  بی
ويژه در کشورھای پيشرفته  بورژوازی، به

داری، ظھور و تقويت احزاب و  سرمايه
ھای راست افراطی با تماي(ت آشکارا  شخصيت

 .نژادپرستانه و فاشيستی
ظھور ترامپيسم آمريکائی يکی از عواقب بارز  

٨ 
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 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شماره حساب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 
ھای  کد مورد نظر به يکی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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 
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 :بدينوسله به اط(ع  ع(قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئن "  ديدگاه"  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  
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