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حسن روحانی و شکست 
 ھای جمھوری اس�می سياست

 
سخنان روحانی در جمع مديران وزرات 

در روز "  آوری اط-عات ارتباطات و فن"
ماه، به جنجالی در درون  دوشنبه اول بھمن

حاکميت تبديل شد و حتا پای آخوندھای حوزه 
اما روحانی چه .  علميه قم را نيز به ميان کشيد

گفت؟ چرا بار ديگر سخنانی بر زبان آورد که به 
اين جنجال منتھی شد؟ و آيا سخنان روز دوشنبه 
روحانی تحوGتی را در درون حاکميت نشان 

اين سخنان بر بستر چه شرايطی در !  دھد؟ می
درون و خارج حاکميت در جمع مديران دولتی 

 !مطرح شد؟
دو بخش از سخنان روحانی مورد توجه بسياری 

اولين مورد سخنان او در رابطه با .  قرار گرفت
که از احاطه  فضای مجازی بود، او ضمن اين

دولت بر فضای مجازی حمايت کرد، به 
ثمر دانست وی  فيلترينگ انتقاد کرد و آن را بی

"گفت کنند اختياراتی از آسمان  برخی فکر می: 
خواھند  ھا ھر فرمانی که می دارند تا بر زمينی

توان با خواست عمومی مردم  نمی...  صادر کنند
مبارزه کرد و اين کار نه شدنی و نه مشروع و 

کارآيی  وی در انتقاد از عدم".  قانونی خواھد بود
"فيلترينگ گفت بايد قبول کنيم که : 

فکر کرديم اگر بگوييم استفاده از    کرديم   اشتباه
ف-ن امکان ممنوع بوده و فيلتر است ھمه به آن 

ديديم که پس از فيلتر ھر امکانی، .  کنند گوش می
فيلترشکن آن ايجاد شد و ھر چه ت-ش کرديم به 

وی ".  ھای جديد ارايه شد طور روزانه فيلترشکن
علت رجوع مردم به فضای مجازی را چنين  ھم

"نبود رسانه آزاد در کشور دانست و گفت ما : 
 ".فقط رسانه دولتی داريم

بخش ديگر سخنان روحانی که بويژه آخوندھای 
حوزه علميه را به موضعگيری کشاند مساله 

"وی گفت.  حجاب اجباری بود متأسفانه در : 
کنيم در  مسأله حجاب، اول از زن شروع می

حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه ھرز دور 
رويم و بخاطر حجاب دختران  کند، اما ما می می

ھمه آنچه درباره ...  .کنيم و زنان را دستگير می

به ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان

 مناسبت چھل و ھشتمين سالگرد 

نبرد حماسی سياھکل و   

   گذاری سازمان بنيان

 "من ھم شکنجه شده ام"
 

نامه سرگشاده اسماعيل بخشی فقط يک افشاگری 
عليه شکنجه ھايی که بر جسم و جان او وارد 

او با اين اقدام شجاعانه ھم اينک به .  شد، نبود
صدای بلند تمامی شکنجه شدگان جامعه تبديل 

شکنجه شدگانی که در حاکميت .  شده است
ستمگرانه جمھوری اس-می داغ و درفش را 
تجربه کردند، زير ضربات سنگين ش-ق و 
شکنجه در سکوت و بی خبری جان باختند و 
اغلب کسی ھم ندانست در آن روزھای شکنجه و 

اسماعيل بخشی اما برگ .  بيداد چه بر آنان رفت
او با اين اقدام دليرانه خود خون .  زرينی گشود

تازه ای در شريان جامعه و روند مبارزاتی 
اقدام .  کارگران و توده ھای زحمتکش ايران دميد

اسماعيل بخشی آنچنان موثر و کارساز بود که 
در اندک زمانی خشم و سراسيمگی مرتجعين 

طراحی "ساختن مستند .  اس-می را برانگيخت
و پخش آن از سيمای جمھوری اس-می "  سوخته

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   
٨درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٠٨شماره    ٩٧ بھمن  ٨ –سال  چھلم 

نمايش رسوای رژيم و وزارت اط-عات آن و 
طراحی " تحت عنوان  ای طرح از پيش سوخته

 ٢ کانال ٢٠:  ٣٠ دی از برنامه ٢٩که "  سوخته
صداوسيمای جمھوری اس-می پخش شد، بار 
ديگر چھره پليد رژيم کشتار و شکنجه را که عليه 
مبارزين و مخالفين و برای بقاء خود به ھر 

پوشيده نيست .  زند، بر م- کرد جنايتی دست می
که گسترش روزافزون اعتصابات و اعتراضات 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 برافراشته باد پرچم انق�ب کارگری، حول شعار 
 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار 

 ؟يا طرح سوخته" طراحی سوخته"

خورشيد می درخشد 
 در سياھکل

اعتراف سفير پيشين به 
 تروريسم جمھوری اس�می

 
علی ماجدی، که تا دو ماه پيش سفير ايران در 

ای با خبرگزاری دولتی  آلمان بود، در مصاحبه
ايسنا، در پاسخ به سؤالی درباره اقدام دانمارک، 

ھای ايرانی و  ھلند و آلبانی به اخراج ديپلمات
دستگيری يک ديپلمات ايرانی در آلمان، پيرامون 

"گويد اقدامات تروريستی می ھا در  اروپايی: 
اند اسنادی  مورد ادعاھايی که مطرح کرده

توانيم آن را به راحتی رد  اند که ما نمی آورده
توانند اين اسناد را به  ھا نيز نمی گرچه آن.  کنيم

"و ادامه داده است."  راحتی اثبات کنند ما در : 
عمليات "داخل کشور با موضوعی ھمچون 

توانيم منکر  مواجه ھستيم، آيا می"  خودسرانه
ای از اين  شويم که در خارج از کشور نيز نمونه

 "اتفاقات رخ نمی دھد؟
ھا  جايی که به قول خود وی، اسناد اروپايی از آن

در مورد اقدامات تروريستی مأموران رسمی 
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١از صفحه   

 ھای جمھوری اس�می حسن روحانی و شکست سياست

حجاب در قرآن آمده برای حمايت از زن است 
ای رفتار شده که انگار بايد چماقی بر  اما به گونه

خاطر آن است که مساله  سر زن باشد و اين به
 ".حجاب را درست در جامعه تبيين نکرديم

حسين شريعتمداری در سرمقاله روزنامه کيھان 
در روز سه شنبه از جمله کسانی بود که به 
سخنان روحانی شديدا حمله کرد و او را متاثر از 

او در اين سرمقاله .  ھای آمريکايی دانست انديشه
اينجا که واتيکان !  آقای روحانی"که عنوان 

"را دارد، نوشت"  نيست اين ديدگاه از نسخه : 
تر است و  واتيکانيسم نيز به مراتب خطرناک

مفھوم آن دقيقا اين است که جوانان و نوجوانان و 
ھمه مردم را در وادی پر مخاطره فضای مجازی 
به حال خود رھا کنيم و فقط خوب و بد را به آنان 

که برای پيشگيری از  آن بی!  معرفی کنيم
ھای جدی و خطرناک اين فضا کمترين  آسيب

 ". مسئوليتی داشته باشيم
وابسته به سپاه پاسداران اما "  تسنيم"خبرگزاری 

با انتشار يک نامه که ُمھر خيلی محرمانه را بر 
. خود دارد، سخنان روحانی را به نقد کشيد

خواست  خبرگزاری تسنيم با انتشار اين نامه می
بگويد که روحانی در حالی اين سخنان را در 

آورد که در  ھا بر زبان می جمع مديران و رسانه
 .کند خفا از فيلترينگ دفاع می

ای با  براساس اين سند، حسن روحانی در نامه
 ٩۶ماه   دی٢۵به تاريخ "  خيلی محرمانه"ُمھر 

خطاب به آذری جھرمی وزير ارتباطات و 
فناوری، با اشاره به تاثير فضای مجازی در 

ماه، خواستار مقابله با  ای دی اعتراضات توده
ھا، کنترل فضای مجازی و تقويت  فيلترشکن

شود که تحت سلطه دولت ھستند تا  ھايی می شبکه
در ھمين راستا بود .  جايگزينی برای تلگرام باشند

ھا و ادارات دولتی که تحت  که برای نمونه بانک
کنترل کابينه روحانی ھستند، مشتريان، ارباب 
رجوع و حتا کارمندان خود را مجبور به 

رسان به اصط-ح  ھای پيام عضويت در شبکه
 .اما تحت کنترل دولت کرده بودند" خصوصی"

در واکنش به سخنان روحانی در رابطه با 
حجاب، سبحانی يکی از آخوندھای حوزه علميه 

را در سلسله مراتب "  مرجع تقليد"که عنوان 
حجاب : "آخوندھا دارد در پاسخ به روحانی گفت

 درصد با ۵٠شود،  تنھا با نصيحت درست نمی
 درصد ديگر اجرا ۵٠نصيحت است، اما 

آخوند مکارم شيرازی نيز با بيان ".  خواھد می
مساله حجاب جزء مسائل ضروری "که  اين
"، گفت"است رئيس جمھوری که قسم خورده : 

ھای اس-می را حفظ کند، بايد به قسم  است ارزش
 ".خود پايبند باشد

به روحانی، "  اصولگرايان"اما جدا از حم-ت 
عنوان  موضوع مھم ديگر آن است که روحانی به

رئيس جمھوری اس-می و کسی که نقش پُر 
ھا و  رنگی در فيلترينگ، سانسور و ھمه سرکوب

فشارھای امنيتی دارد، کسی که وزارت اط-عات 
ھای  ترين ارگان تحت نظر او يکی از مھم

سرکوب رژيم است، کسی که وزارت ارشاد او 
ای حرف  گونه اداره سانسور است و غيره، به

زند که گويا نقش اپوزيسيون حاکميت کنونی  می

زند که در جريان  ھايی را می او حرف!!  را دارد
جمھوری و برای  به اصط-ح انتخابات رياست

اما چه شده که روحانی !!  زد جلب آرای مردم می
بار ديگر به آن شعارھا احساس نياز پيدا کرده 

 !است؟
علت اين مساله را بايد در بحران طبقه حاکم، 
بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی حاکم بر 

ھای جمھوری  جامعه و باGخره شکست سياست
. ھا ارزيابی کرد اس-می برای مقابله با اين بحران

ھای جمھوری اس-می به قدری غرق در  سياست
گسيختگی رسيده که حتا  شکست و ازھم 

دار را نيز  ھای مھمی از طبقه سرمايه بخش
اسدهللا عسگراوGدی از .  ناراضی کرده است

داران معروف، با نقد عملکرد حکومت و  سرمايه
گويد چندين ماه ھست که  ھا می کاری از جمله ندانم

داران  ھيچ صادراتی نداشته، وی از گله سرمايه
توانند به کار ادامه  چون او نمی دھد که ھم خبر می

 !!!دھند
اجتماعی که متاثر از بحران   –اما بحران سياسی 

باشد، از اين ھم  اقتصادی و گسترش فقر می
نارضايتی و اعتراضات .  تر است بسيار عميق

ای در حدی است که بارھا مقامات دولتی و  توده
ھا از امکان بروز انفجار نارضايتی  رسانه
ماه  تر از دی ای در سطحی بسيار گسترده توده

 .اند سال گذشته صحبت کرده و ھشدار داده
ھای  در اين شرايط بحرانی، عدم کارآيی سياست

ھا و گاه  حاکميت، دوگانگی در پيشبرد سياست
شود تا  حتا اخ-ل در کار يکديگر باعث می

تضادھای درونی حاکميت در اشکال گوناگونی 
برای نمونه روحانی در اين سخنان .  تشديد شوند

. گذارد انگشت می"  تلگرام"بر شکست فيلتر شدن 
ماه  بعد از اعتراضات دی"  تلگرام"اگرچه فيلتر 

سياست کل حاکميت بوده، ولی روحانی سعی 
کند تا شکست اين سياست را به گردن جناح  می

فردای آن روز اما .  ھا بياندازد مقابل و نادانی آن
روحانی بر روی يک اخت-ف واقعی انگشت 

او در جلسه ھيات دولت بدون آن که به .  گذارد می
مجمع "  قانع کردن"عدم موفقيت ظريف در 

تشخيص مصلحت به پذيرش و تصويب لوايح 
الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان 
يافته فراملی معروف به کنوانسيون پالرمو و 

  CFT مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم
اشاره کند، از ھمراھی و ھمکاری کابينه و 
مجلس در تصويب اين لوايح صحبت کرده و 
اظھار اميدواری کرد که بزودی اين لوايح به 
تصويب نھايی در مجمع تشخيص مصلحت 

اين يک مساله واقعی و مھم برای جناح !!  برسند
روحانی است که حتا منجر به ارسال نامه از 

ای که  ای شد، نامه  وزير کابينه به خامنه٧سوی 
براساس برخی اخبار، وزرای امضاکننده تھديد 
به استعفا در صورت عدم تصويب اين لوايح 

زاده  اند و فرمانده ھوافضای سپاه علی حاجی کرده
"در پاسخ به اين نامه بود که گفت مسئولی که : 

گذارد و  امروز برای مسئوGن رده باG شرط می
گويد بايد ف-ن کار انجام شود واG چنان و  می

شود، او خودش عرضه انجام کار را  چنان می
و اين تنھا يک ".  ندارد و بايد کنار گذاشته شود

 .نمونه از بحران واقعی در درون حاکميت است
وضعيت .  يک نمونه ديگر است"  برجام"شکست 

ست که حتا  جمھوری اس-می به قدری بحرانی
بعد از خروج آمريکا از برجام و برقراری 

که  ھای نفتی و بانکی در حالی دوباره تحريم
اگر آمريکا برجام را "ای بارھا گفته بود  خامنه

، ھنوز در برجام "زنيم پاره کند، ما آن را آتش می
تنھا دليل آن نيز ضعف و وحشت .  مانده است

جمھوری اس-می از نتايج خروج از برجام و 
 .الملی است تشديد فشارھای بين
ھای جمھوری اس-می در  شکست سياست

ھايی که از نظر مالی  رغم تمام ھزينه سوريه، به
و سياسی برای جمھوری اس-می داشت يک 

قدر ناتوان  جمھوری اس-می آن.  نمونه ديگر است
ھای اسرائيل چشم بسته  است که بر روی بمباران

و تنھا به شعار دادن و وعده پاسخگويی در آينده 
ھايی که با بمباران  کند، شعارھا و وعده بسنده می

مجدد مواضع و انبارھای اسلحه جمھوری 
اس-می در سوريه، از سوی اسرائيل پاسخ داده 

سرگئی ريابکوف معاون وزير خارج .  شوند می
روسيه نيز در روزھای گذشته با نفی اين سخن 
که ايران و روسيه در سوريه متحد يکديگر 
ھستند، از تعھد روسيه برای دفاع از امنيت 

براساس گفته رئيس .  اسرائيل سخن گفت
کميسيون امنيت ملی مجلس اس-می، روسيه 

 را ھنگام حمله اسرائيل از کار ٣٠٠سامانه اس 
امروز کام- مشخص است که از نظر .  اندازد می

روسيه، نقش جمھوری اس-می در سوريه به 
پايان رسيده و زمان خروج ايران از سوريه 

ھای اخير نظامی بين  اخبار درگيری.  است
نيروھای طرفدار روسيه در ارتش بشار اسد با 
نيروھای طرفدار جمھوری اس-می يک نمونه 

مقامات جمھوری .  روشن از اين موضوع است
بری جمھوری  چنين بارھا از عدم سھم اس-می ھم

اس-می از منافع اقتصادی در جنگ سوريه 
در عراق ھم اوضاع بر ھمين .  اند صحبت کرده

منوال است و ھم اکنون حتا صادرات عربستان 
سعودی به عراق از جمھوری اس-می پيشی 

 .گرفته است
گويد،  چه که امروز حسن روحانی می بنابر اين آن

نه برخاسته از نيازھای انتخاباتی، بلکه نتيجه 
ھايی که   است، شکست شکست جمھوری اس-می

تر کرده و آن  ھای لرزان حکومت را لرزان پايه
 .سازند تر می را به سقوط نزديک
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 به مناسبت چھل و ھشتمين سالگرد ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان      
   گذاری سازمان نبرد حماسی سياھکل و بنيان                    

 
 

 برافراشته باد پرچم انق�ب کارگری، حول شعار          
 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار                

 
 !روشنفکران انق�بی! کارگران و زحمتکشان

 
شرايط امروز .  داريم که جامعه ايران آبستن تحوGتی انق-بی است  بھمن، چھل و ھشتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل را امسال در شرايطی پاس می١٩

ھتزاز ھايی است که رفقای قھرمان ما پرچم سرخ دفاع از آزادی و سوسياليسم و مبارزه عليه ستم و استثمار را به ا جامعه ايران بسی متفاوت از سال
 .ناپذير را عليه رژيم سلطنتی شاه آغاز کردند درآورند و نبردی آشتی

 
ه بود، اين مبارزه در شرايطی آغاز گرديد که رژيم ديکتاتوری شاه، ترس و ھراس را بر جامعه حاکم ساخته بود، رکود سياسی سنگينی جامعه را فراگرفت

نبرد سياھکل .  رژيم شاه بر سکوت قبرستانی حاکم، جزيره ثبات و آرامش نام نھاده بود.  عملی و ياس شده بودند ھا و محافل چپ و مارکسيست دچار بی گروه
ھای سياھکل درنبرد با ارتش  رفقای قھرمان ما در جنگل.  توان و بايد عليه ستمگران مبارزه کرد و جنگيد تحت ھر شرايطی می.  اما يک پيام روشن داشت

ھزاران تن  از .  مبارزات سازمان در شھرھا گسترش يافت.  سکوت و آرامش در ھم شکست.  ھا به سراسر ايران رسيد دشمن از پای درآمدند، اما پيام آن
رژيم استبدادی به سرکوب و کشتار گسترده روی .  داری از سازمان و مبارزات آن برخاستند ترين کارگران و روشنفکران انق-بی به جانب پيشروترين و آگاه

ما مبارزه ھا به بند کشيد، ا صدھا تن از رفقای ما را به جوخه اعدام سپرد يا در نبردھای خيابانی به قتل رساند، ھزاران تن از فدائيان را در زندان.  آورد
 بھمن، رژيم سلطنتی را سرنگون کردند ٢٢ در ابعادی ميليونی به انق-ب روی آوردند و با قيام مسلحانه ۵٧ھای وسيع مردم در سال  که توده ادامه يافت تا اين
 . و به گور سپردند

       
رغم نقش انکارناپذير   سالی که به سرنگونی رژيم شاه انجاميد و به٧رغم تمام مبارزات پيگير سازمان،  فداکاری و قھرمانی رفقای ما در طول  اما به

عنوان يک طبقه مستقل در اين انق-ب شرکت نکرد و نتوانست   بھمن، از آنجائی که طبقه کارگر به٢٢سازمان در برافروختن و مشارکت در قيام مسلحانه 
ازمان ما نيز ھا ديکتاتوری و اختناق در چنگال ناآگاھی و خرافات مذھبی اسير بودند و س ھای وسيع مردم درنتيجه سال رھبری انق-ب را به دست گيرد، توده

 دست ھای مرتجعين را برای در ھم شکستن انق-ب خنثی کند، قدرت در شده بود که بتواند ت-ش ھا و کشتارھای رژيم بيش از آن تضعيف درنتيجه سرکوب
رغم ت-ش ارتجاع،  قيام  ھمه، به بااين.  يک بلوک ارتجاعی متشکل از بورژوازی و دارو دسته وابسته به دستگاه فريب و نيرنگ روحانيت قرار گرفت

قيام مسلحانه .  ھای کارگر و زحمتکش برھم زده بود آميز قدرت و به خانه فرستادن توده داده بود که محاسبات مرتجعين را برای انتقال مسالمت ای رخ مسلحانه
دارند و به ھای ابتکار انق-بی خود، شوراھا را برپا  سرعت آگاه شوند، ارگان ھای کارگر و زحمتکش به اين امکان را فراھم ساخت که بخش بزرگی از توده

داری از سازمان ما برخاستند  صدھا ھزار تن از کارگران و زحمتکشان در سراسر ايران به جانب.  قدرت رسيده،  برخيزند مخالفت و نبرد با ارتجاع تازه به
رغم خيانت جريان موسوم به اکثريت که به ھمراه حزب  به.  دھی و آگاھی کارگران و زحمتکشان ايفا کند و سازمان توانست نقش مھمی در سازمان

 را در خواھانه سازمان ھای سوسياليستی و آزادی داری  از ارتجاع حاکم برخاست،  جناح اقليت سازمان پرچم اھداف و آرمان پيشه توده به جانب خيانت
دو سال کشمکش و نبرد ميان انق-ب و ضدانق-ب .   ھای زحمتکش دفاع کرد و به مبارزه عليه رژيم ادامه داد از منافع طبقه کارگر و توده.  اھتزاز نگھداشت

ھای  انھا ھزار تن از اعضاء و فعاGن سازم ادامه يافت تا سرانجام رژيم ضدانق-بی و ارتجاعی  توانست با يورش گسترده  و کشتار و ببند کشيدن ده
در جريان اين يورش سرکوبگرانه رژيم، صدھا تن از رفقای سازمان ما، فدائيان .   مردم ايران را نابود کند آوردھای  انق-بی توده سياسی، آخرين بقايای دست

توانست سازمان ما را از ت-ش  گری رژيم ھرگز نمی اما اين وحشی.  اقليت به جوخه اعدام سپرده شدند و چندين ھزار تن  در سراسر ايران به بند کشيده شدند
 .و مبارزه برای تحقق اھداف کمونيستی سازمان بازدارد

 
جمھوری اس-می رسالتی برای حل تضادھای .  ھای مردم ايران را نداشت ای جز سرکوب انق-ب و به بند کشيدن مجدد توده جمھوری اس-می اما ھيچ وظيفه

لذا تضادھای اين نظم  .  داری حاکم بر ايران نبود ھای نظم سرمايه يک از معض-ت و بحران قادر به حل ھيچ.  اجتماعی که به انق-ب انجاميده بود، نداشت
اين بحران عواقب اجتماعی وخيمی .  تر شد ھای کارگر و زحمتکش وخيم تر و شرايط زندگی توده بحران اقتصادی باگذشت ھرسال عميق.  پيوسته تشديد شدند

ھا  سال، کارگران و زحمتکشان فقيرتر شدند و سطح معيشت آن به سال.  سال بر تعداد بيکاران افزوده شد به سال.  ھای زحمتکش مردم به بار آورد برای توده
فروشی، رشد انواع و اقسام مصائب اجتماعی، گوشه ديگری   رشد و گسترش کودکان کار، افزايش روزافزون معتادان به مواد مخدر، گسترش تن.  تنزل کرد

ھا ت-ش نمود با  رژيم در اين سال.  بنابراين، آنچه که جمھوری اس-می به بار آورد، فاجعه اجتماعی بود.  ھای رژيم بود از عواقب اين بحران و سياست
ھا نيز به شکست  اما تمام اين ت-ش.  طلبانه، اوضاع را تحت کنترل درآورد ھای پوچ اص-ح ھای فريبکارانه، ازجمله وعده سرکوب و گاه با توسل به تاکتيک

ھای رژيم بر عموم  شکست سياست.  عبور مواجه است ھای غيرقابل بست ھای ژرف و Gينحل و بن ای از بحران اکنون ديگر رژيم با مجموعه.  قطعی انجاميد
و فساد مالی .  اندازی برای بھبود اوضاع در چھارچوب نظم موجود ندارند ھای زحمتکش مردم عيان شده و کارگران و زحمتکشان، ديگر ھيچ چشم توده

اند، مبارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر ايران  درنتيجه تشديد تضادھايی که به نقطه انفجار رسيده.  پوسيدگی درونی رژيم به نھايت خود رسيده است
 ناپذير اقتصادی و رشد تضادھا و مبارزات، بحران سياسی است که دوران جديدی را   پی آمد بحران ع-ج.  وارد مرحله جديدی از رشد و اعت- شده است

 .  در زندگی سياسی و مبارزاتی مردم ايران گشوده شده است
 

ک ھا برای برانداختن رژيم، فرارسيدن ي ماه سال گذشته در متجاوز از صد شھر و ت-ش آن ھای زحمتکش و تھيدست در دی ھای توده تظاھرات و شورش
ھای ناراضی از وضع  مبارزات يک سال گذشته کارگران و زحمتکشان، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان و عموم توده.  دوران انق-بی را آشکار کرد

مبارزات طبقه کارگر ايران .  يک سال، مبارزات طبقه کارگر ايران بوده است ترين مبارزات در اين برجسته.  وضوح اين حقيقت را نشان داده است موجود به
سال  به ھای مستقل کارگری، مرحله نوينی از رشد خودآگاھی طبقاتی کارگران را آشکار ساخت و سال  ، با ت-ش برای ايجاد تشکل٨٠که از اواسط دھه 

در جريان اين مبارزات، کارگران به نحو روزافزونی آگاھی طبقاتی .  گسترش و اعت- يافت، در يک سال اخير در صدھا مورد در اشکال مختلف رخ داد
تپه و فوGد اھواز  ای کارگران نيشکر ھفت نقطه اوج اين مبارزات،  اعتصابات و تظاھرات چندھفته.  کسب نمودند و ھمبستگی در صفوف کارگران رشد کرد
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بود که با طرح مطالبات اقتصادی و سياسی و سردادن 
داری، در قامت  شعار عليه حکومت و نظم سرمايه

ای و انق-بی  ای که پيشوا و رھبر جنبش توده طبقه
تپه با برپائی  کارگران نيشکر ھفت.  است، ظاھر شدند

يک شورا، شعار نان، کار، آزادی، اداره شورايی را 
ھای کارگر و  اين شعار سريعاً در ميان توده.  سر دادند

پس در اغلب  زحمتکش مقبوليت يافت و ازآن
ای به يکی از شعارھای محوری  اعتراضات توده

ماه سال گذشته  اگر در اعتراضات دی.  تبديل گرديد
ھای زحمتکش و تھيدست، مرگ بر  شعار توده

ديکتاتور، مرگ بر جمھوری اس-می،  مرگ بر 
ای و ديگران سران رژيم بود، اکنون کارگران،  خامنه

شوراھا و حکومت شورايی را بديل جمھوری اس-می 
، کارگران ٥٧اگر در جريان انق-ب .  اند قرار داده

شکل و فاقد ھويت طبقاتی در انق-ب  چون يک توده بی
عنوان يک  شرکت کردند، اکنون اما کارگران ، به
اگر در .  اند طبقه با استق-ل طبقاتی قد برافراشته

 شعار بورژوائی ٥٧انق-ب عموم خلقی سال  
استق-ل، آزادی، جمھوری اس-می توانست به شعار 
 -عمومی تبديل شود، اکنون اما کارگران شعار نان

آزادی، اداره شورايی را به يک شعار ھمگانی   -کار
اين شعار بيان ديگری از ھمان شعار .  اند تبديل کرده

حکومت شورايی است که   –آزادی   -نان   -کار
ای از  عنوان فشرده ھا پيش به سازمان ما از سال

ھای کارگر و زحمتکش  ترين مطالبات توده فوری
 .تواند خواست کار، نان و آزادی را عملی کند فقط حکومت شورايی که يک حکومت کارگری است می. مطرح کرده است

ت-ش اين رژيم برای سرکوب .  ای مواجه شده است که راديکال و پيگير به مبارزه برای برانداختن نظم موجود به پا خاسته است جمھوری اس-می اکنون با طبقه
رغم   گونه که تجربه نشان داده است، به بالعکس ھمان.  سازی و زندان ، قطعاً ثمری برای طبقه حاکم نخواھد داشت کارگران،  بازداشت، شکنجه،  پرونده

سادگی قادر  دھد که جمھوری اس-می به تمام شواھد عينی موجود نشان می.   وقفه ادامه يافته است بازداشت و محکوميت کارگران به حبس و ش-ق، مبارزات بی
قادر نيست تضادھای سر به فلک کشيده نظم موجود را حل کند، قادر نيست مانع از اعت-ی روزافزون مبارزات .  ھای Gينحل موجود غلبه کند نيست، بر بحران

 . تمام شرايط عينی برای سرنگونی اين رژيم ارتجاعی فراھم است. آوری کارگران و زحمتکشان،  به انق-ب گردد ای و روی توده
شتر اين طبقه  در اين شرايط وظيفه سازمان ما و تمام نيروھای کمونيست و انق-بی، ت-ش برای ارتقاء سطح مبارزه طبقاتی کارگران، تشکل و آگاھی  ھرچه بي

سوی برپائی  ھا و ابزارھای سرکوب خود برای فرونشاندن جنبشی که به ترديدی نيست که رژيم ارتجاعی سرکوبگر از تمام تاکتيک. و اعت-ی جنبش انق-بی است
بايد .   خواھند نظم موجود را تحمل کنند، به شکست خواھد انجاميد ھا در شرايطی که مردم ديگر نمی اما اين ت-ش. يک انق-ب درحرکت است، استفاده خواھد کرد
در .  ندتر از طريق برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی به يک مبارزه سرتاسری عليه رژيم تبديل شو ت-ش نمود که مبارزات پراکنده، ھرچه سريع

ا برای ھای طبقه حاکم ر توان تاکتيک چنين شرايطی است که نقش رھبری طبقه کارگر که نيروی اصلی برپائی اين اعتصابات است، قطعيت خواھد يافت و می
ھای درون طبقه حاکم نيز  که مبارزه کارگران و زحمتکشان به اين مرحله ارتقاء يافت، شکاف وقتی.   مقابله با انق-ب کارگری خنثی کرد و به شکست کشاند

آوری به قيام مسلحانه و سرنگونی طبقه  دستگاه دولتی شکاف بر خواھد داشت، نيروی سرکوب متزلزل خواھد شد و تمام شرايط برای روی.  تر خواھد شد عميق
 .  حاکم فراھم خواھد شد

خواھانه و سوسياليستی  ھای واGی آزادی  سال گذشته عليه رژيم ستمگر جمھوری اس-می مبارزه کرده و از اھداف و آرمان٤٠سازمان ما که ھمواره در طول 
ه خواھد تر از ھر زمان ديگر برای سرنگونی جمھوری اس-می و برپائی يک انق-ب اجتماعی کارگری، ت-ش و مبارز طبقه کارگر دفاع کرده است، پيگيرانه

 . کرد
دی و سوسياليسم آفرينان سياھکل و صدھا رفيق فدائی را که درراه مبارزه برای آزا گذاری سازمان، بار ديگر نام و ياد حماسه در چھل و ھشتمين سالگرد بنيان

 .کنيم ھای سوسياليستی و کارگری سازمان تأکيد می داريم و بر اھداف و آرمان جان فشاندند، گرامی می
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 ١٣٩٧نيمه اول بھمن
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 

   گذاری سازمان به مناسبت چھل و ھشتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل و بنيان) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان
 

 برافراشته باد پرچم انق�ب کارگری، حول شعار          
 حکومت شورايی -آزادی -نان -کار                
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 "طراحی سوخته"
 ؟ يا طرح سوخته

خيابانی کارگران، بويژه اعتصابات و 
اعتراضات خيابانی و باشکوه کارگران فوGد 

تپه، رژيم را به شدت نگران ساخته  و ھفت
ھای طبقه  روی ارتجاع حاکم که از پيش. است

کارگر و طرح شعارھا و مطالباتی که مورد 
استقبال و پذيرش عموم زحمتکشان قرار 

شدت وحشت کرده است، تصور  گرفت، به
کند با دستگيری وارعاب و شکنجه  می

تپه وپرونده سازی  کارگران فوGد و ھفت
تواند مبارزه کارگران در اين  عليه آن ھا می

دو کانون پر تپش جنبش کارگری را خاموش 
 روز مداوم ٢۵وزارت اط-عات .  کند

اسماعيل بخشی نماينده شورای مستقل 
" تا سرحد مرگ"تپه را  کارگران ھفت

ھای مکرر و  شکنجه کرد و پس از بازجويی
ارزش، وی  ھای اجباری و بی گيری اعتراف

کرد توانسته   را آزاد نمود و چنين تصور می
است اسماعيل بخشی را از صحنه خارج و 
يا دست کم وی را منزوی و به سکوت وادار 

محاسبات .  اما اين توطئه کارساز نشد.  کند
. وزارت اط-عات اشتباه از کار درآمد
اسماعيل بخشی با انتشار نامه سرگشاده، 

ھای وحشيانه در زندان را فاش  شکنجه
ساخت و وزير اط-عات و کل رژيم را به 

اسماعيل بخشی از صحنه .  چالش کشيد
خارج نشد که ھيچ، بلکه جبھه ديگری را 
عليه رژيم کشتار و سرکوب گشود و ارتجاع 

رژيم .  حاکم را شديدا به مخمصه انداخت
جمھوری اس-می و وزارت اط-عات آن 
برای رھايی از اين مخمصه، سناريويی را 

طراحی "که از قبل طراحی شده بود و 
 .نام داشت از تلويزيون پخش کرد" سوخته

صداوسيمای جمھوری اس-می با پخش 
بندی شده وزارت  ويدئوی رسوای سرھم

اط-عات و نام بردن از برخی احزاب و 
ھای اپوزيسيون، ھمراه با نمايش  سازمان

ھای  ھای تلويزيون ھايی از برنامه تکه
امپرياليستی فارسی زبان و مونتاژ   –بورژوا 

ناشيانه سخنان علی نجاتی، اسماعيل بخشی 
ھا و  و سپيده قليان در جريان بازجويی

چنين با انتشار  ھای اجباری، ھم گيری اعتراف
ھم بافتن مشتی اط-عات  يک کروکی و به

در "  خانه تيمی"غلط و ناچسب و کشف 
تھران و غيره، ت-ش کرد اين فعاGن و 
مبارزات کارگران را به اسرائيل و ترامپ و 

نمايش .  وصل کند"  بيگانگان"آمريکا و 
تصنّعی و بسيار مضحکی که سناريوسازان 
وزارت اط-عات آن را به صحنه بردند، 
چنان مفتضح و رسوا و مسخره بود که ھر 

ای به فوريت به اھداف پليد  بيننده
که پيش از اين " مستندسازان"گران و  شکنجه
و امثال آن را به روی "  ھويت"برنامه 

 .صحنه برده بودند، پی بُرد
وزارت اط-عات رژيم با ھدف تخريب 
روحيه، ترور شخصيت، ھتک حرمت و 
تحقير بازداشت شدگان شکنجه شده، به 

بافی و "  سناريو"، "  مستندسازی"
ارتجاع حاکم و .  سازی پرداخت پرونده

وزارت اط-عات آن بر اين خيال بود که با 
ھای ناچسب،  بھتان و افترا و برچسب

تواند افکار عمومی را مث- مجاب يا در  می
واقع اغوا کند و معترضان و مخالفان، بويژه 
کارگرانی را که پرچم شوراھا را برافراشته 

 کارگری حاکميت کنونی را ارائه  و بديل
اما اين طرح نيز با شکست .  اند، بترساند داده

وزارت اط-عات به قماری .  روبرو شد
. دست زد که باخت آن از پيش معلوم بود

خواست موضوع  که می"  طراحی سوخته"
شکنجه بازداشت شدگان را توجيه يا آن را 
لوث کند و موج اعتراض و مخالفتی را که 
در پی نامه افشاگرانه و شجاعانه اسماعيل 
بخشی براه افتاده بود، بخواباند، خود به 
موضوع ديگری برای اعتراض و تشديد 

چه که  حّجتی شد بر آن.   اعتراض تبديل شد
آفتاب آمد دليل .  بخشی آن را افشا کرده بود

برحقانيت ومحبوبيت بخشی و نجاتی !  آفتاب
و سايرشکنجه شدگان افزوده شد و چنين بود 

! به ضد خود تبديل شد"  طراحی سوخته"که 
گيری غالبا با فشار  که اعتراف و مگر نه اين

و تھديد و شکنجه ھمراه است؟ و مگر نه 
که کسی را وادار ساختن و مجبور کردن  اين

که چيزی را بگويد يا بنويسد که خود  به اين
 خواھد، اص- نوعی شکنجه است؟ نمی

گيری وزارت اط-عات  شکنجه و اعتراف
که در قرون وسطی و سلطه ارتجاع مذھبی 

ھايی از اروپا رواج داشت و رژيم  در بخش
جمھوری اس-می را بايد وارث شايسته آن 
ناميد، نفرت عمومی عليه مرتجعين حاکم را 

ھا و  سوای سازمان.  بيش از پيش دامن زد
احزاب کمونيست و انق-بی که شکنجه 
اسماعيل بخشی، علی نجاتی، سپيده قليان و 

گيری و  ساير بازداشت شدگان و اعتراف
سناريوی وزارت اط-عات را محکوم 
کردند، سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای 

تپه، کانون نويسندگان  کارگران نيشکر ھفت
ھای مختلف بازنشستگان،  ايران، گروه

ھای ديگری از  معلمان، دانشجويان و گروه
کارگران و زحمتکشان نيز اين نمايش 

حال استيصال  ساختگی و ناشيانه که در عين
داد،  و درماندگی رژيم شکنجه، را نمايش می

محکوم کردند و انزجار و نفرت خود را از 
سازندگان و اجراکنندگان اين سناريو اع-م و 
از اسماعيل بخشی، علی نجاتی و سپيده قليان 

معلمان و بازنشستگان در .  حمايت کردند
اعتراضات مکرر خيابانی با شعارھايی 

" توپ تانک شکنجه، ديگر اثر ندارد"چون، 
ذھنيت "  مستند، شکنجه، ديگر اثر ندارد"و 

عمومی جامعه را نسبت به اين ترفند رژيم و 
 .وزارت اط-عات آن بازتاب دادند

خواست  جمھوری اس-می با اين نمايش می
خواست به کارگران و  می.  نمايی کند قدرت

زحمتکشان بگويد، ھر کسی که جرات کند با 
آن در بيافتد، به سرعت سرکوب و به اشکال 

. شود مختلفی از صحنه خارج و نابود می
خواست از اسماعيل بخشی، از  رژيم می

تپه و از کل طبقه کارگر و  کارگران ھفت
ای که از اين ناحيه بر آن وارد شده  ضربه

بود انتقام بگيرد و قدر قدرتی خود را به 
اما اين ترفندھا و .  نمايش بگذارد

که نشانه  نما بيش از آن ھای نخ سازی نمايش
گر  قدرت و اتوريته رژيم باشد،درواقع  بيان

 .ناتوانی و استيصال آن است
ارتجاع حاکم شاي�د ھ�ن�وز در ح�ال و ھ�وای 

. س�ازی اس�ت" ھوي�ت" دھه شصت و ھفتاد و 
دس�ت پ�خ�ت "  ھ�وي�ت" مجموعه تل�وي�زي�ون�ی 

وزارت اط-عات و به کوشش جناي�ت�ک�اران�ی 
چون سعيد امامی، حسين ش�ري�ع�ت�م�داری در 

 از صداوسيمای جم�ھ�وری اس�-م�ی ٧۵سال 
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 ؟يا طرح سوخته" طراحی سوخته"

س��ن��اري��وی ت��خ��ري��ب "  ھ��وي��ت. " پ��خ��ش ش��د
روش���ن���ف���ک���ران و ن���ويس���ن���دگ���ان ب���ود ک���ه 

گ��ران وزارت اط��-ع��ات رژي��م ب��ا  ش��ک��ن��ج��ه
گيری از چ�ن�د ت�ن از روش�ن�ف�ک�ران  اعتراف

ھا به بيگانگ�ان ب�ه  زندانی و منتسب کردن آن
مستن�د ت�ھ�اج�م " مرحله اجرا درآورد و آن را 

 .ناميد" فرھنگی
اگرچه ماھيت آن سناريوی وزارت اط-عات 
نيز به زودی ف�اش ش�د، ام�ا ش�راي�ط ام�روز 
جامعه، غير قابل مقايسه با آن دوران است و 

اگر در .  مطلقا پذيرای چنين ترفندھايی نيست
يابی و مستندسازی وزارت "ھويت"آن مقطع 

اط-عات مشمول قشری از روش�ن�ف�ک�ران و 
شد و در بھت�ري�ن ح�ال�ت ش�اي�د  نويسندگان می

توانست بخش بسيار محدودی از عن�اص�ر  می
ناآگاه جامعه را موقتا فريب دھد يا مجاب کند 

ھای اغواگرانه ارتجاع حاک�م را ت�ا  و کوشش
حد محدودی محقق سازد، امروز ام�ا ط�رف 
حساب رژيم فقط روشنفکران و ن�ويس�ن�دگ�ان 

امروز کس�ان�ی ک�ه ب�اي�د اغ�وا .  جامعه نيستند
شدند يا فريب اي�ن س�ن�اري�و را ب�خ�ورن�د،  می

کارگران، .  اند خود وسط صحنه آمده و مدعی
م��ع��ل��م��ان، زن��ان، دانش��ج��وي��ان، ب��ي��ک��اران و 
تھيدست�ان و ع�م�وم زح�م�ت�ک�ش�ان ب�ه م�ي�دان 

از اي�ن رو ش�ک�ن�ج�ه .  ان�د مبارزه پ�ا گ�ذاش�ت�ه
گ�ي�ری و  کارگران و زحمتکش�ان و اع�ت�راف

سوءاستفاده از آن عليه خود کارگران به کل�ی 
م�ع�ن�اس�ت و ک�ارس�از ن�ي�س�ت و ن�ه ف�ق�ط  ب�ی

کارساز نيست، بلکه کام- به ضد خود تبدي�ل 
با اين ت�رف�ن�دھ�ا و .  شود و تبديل شده است می

توان اعتبار و محبوبيت طب�ق�ه  ھا نه می نمايش
کارگر و فعاGن و پ�ي�ش�روان اي�ن ط�ب�ق�ه را 

ھ�ا و  ت�وان ف�ع�ال�ي�ت دار نمود و ن�ه م�ی خدشه
مبارزات طبقه کارگر را تخطئه کرد و يا در 
برابر آن سد و مانع غيرقابل ع�ب�وری اي�ج�اد 

اعتصابات و اعتراضات ک�ارگ�ری در .  نمود
آھن و ھ�پ�ک�و، ب�رق و  تپه و راه فوGد و ھفت

م��خ��اب��رات و ص��دھ��ا واح��د دي��گ��ر و ن��ي��ز 
اعتصابات و اجتماع�ات خ�ي�اب�ان�ی م�ع�ل�م�ان، 
بازنشستگان، پرستاران، دانشجويان و ام�ث�ال 

ت�وان ب�ا ھ�زار م�ن س�ري�ش و  آن را نيز نمی
ھای ولو صدبار " مستدسازی" ھا سناريو و  ده

تر از اين طرح از پيش سوخته، ت�وط�ئ�ه  قوی
بيگانگان جا زد و آن را به آمريکا و اسرائيل 

ک�ه ب�ا  ت�ر اي�ن ھا م�ھ�م از ھمه اين. منتسب کرد
ت�وان  ھ�ا ن�م�ی اين ت�رف�ن�دھ�ا و س�ن�اري�وس�ازی

صورت مساله را پاک نمود و اعت�ص�اب�ات و 
اعتراضات خيابانی کارگران و ان�گ�ي�زه اي�ن 

 .اعتراضات را محو کرد
از "  طراحی سوخته"يک روز پس از پخش 

تلويزيون، برای جلوگيری از افشاگری 
 دی ٣٠شدگان، سپيده قليان در تاريخ  شکنجه

ھمراه با برادرش بازداشت و روانه زندان 

حوالی نيمه شب يکم بھمن، تعداد زيادی .  شد
ماشين پاترول حامل نيروھای مسلح به منزل 
اسماعيل بخشی يورش بردند و او را با خود 

اسماعيل بخشی و سپيده قليان .  بردند
خواستار برگزاری دادگاه و دادرسی علنی و 

پس از بازداشت مجدد اين دو، .  اند شفاف شده
ھا منشتر نشده و جز يک  ھيچ خبری از آن
ای که آن ھم کسی حق  م-قات چند دقيقه

ھا  حرف زدن نداشته است، ھيچ خبری از آن
به گفته فرزانه زي-نی وکيل اسماعيل .  نيست

بخشی، به دستور مستقيم رياست دادگستری 
و دادستان دادسرای شھر شوش، از ورود 
اعضای خانواده بخشی به دادگستری به 
منظور پيگيری وضعيت اسماعيل بخشی 

وضعيت جسمانی .ممانعت به عمل آمده است
کارگرمبارزعلی نجاتی نيزدرزندان به 

رغم نياز   به.وخامت بيشتری گرائيده است
حياتی و مبرم وی به مراجعه به پزشک و 
درمان و معالجه درخارج اززندان، دادستان 
انديمشک به عمد وبرای آزاربيشتروی، مانع 

 .اين کارشده است
روشن است که بايد تمام ترفندھای رژيم 
برای مقابله با جنبش کارگری و برای ايزوله 
کردن و از صحنه خارج کردن کارگران آگاه 

بايد از اسماعيل .  و پيشرو را خنثا کرد
بخشی، علی نجاتی اعضای ھيات مديره 

چنين  تپه و ھم سنديکای کارگران نيشکر ھفت
نگار مبارز و خانواده  سپيده قليان روزنامه

تپه وساير  کارگران ھفت.  ھا حمايت کرد آن
کارگران، معلمان و ديگر زحمتکشان بايد به 

جمعی به ديدار  صورت گروھی و دسته
ھا  خانواده بازداشت شدگان بروند، از آن

ھا را تنھا نگذارند و ياری  دلجويی کنند، آن

شان باشند و  رسان نيازھای معنوی و مادی
ازخواست کارگران آگاه ھفت تپه ازجمله 
آزادی بيان و منع شکنجه که خواست عموم 
. ستمديدگان است،حراست و پاسداری کنند
در عين حال بويژه در شرايط کنونی بسيار 
مھم است که بر اين نکته تاکيد شود که ھر 
انسانی، کارگر يا غيرکارگر، مستقل از 
کاری که به آن مشغول است، حق دارد و 

ای  مختار است ھر گونه فکر و مرام و عقيده
داشته باشد، به ھر حزب، سازمان و تشکلی 

کارگران .  گرايش داشته باشد يا نداشته باشد
بايد از اين حق برخوردار باشند که 

ھای مستقل خودشان را سازمان دھند،  تشکل
ھای کارگری  ھای خود و تشکل ای با ھم طبقه

مشابه در ساير کشورھا، ابراز ھمبستگی 
 .کنند و پيوند و ارتباط داشته باشند

که در حال حاضر احتمال  نکته مھم ديگر اين
و خطر شکنجه بيشتر اسماعيل بخشی، علی 
نجاتی و سپيده قليان را بطور جدی تھديد 

ھا،  بافی احتمال دروغ.  کند می
ھا و "مستندسازی"ھا،  ھا، بُھتان سازی پرونده

منتفی "  طراحی سوخته"سناريوھای مشابه 
در جمھوری اس-می بھتان و افترا و .  نيست

شکنجه عليه مخالفين و منتقدين نظام به 
گيری، کنارزدن و  منظور اقرار و اعتراف

ھا، نه فقط مجاز، بلکه عين  حذف فيزيکی آن
جمھوری اس-می در .  مصلحت نظام است

تمام دوران حيات ننگين خود از دوره خمينی 
ج-د تاکنون، حتا يک لحظه از کاربست اين 

ھای شنيع و ضد انسانی خودداری  شيوه
ی ما مدافعان   وظيفه انق-بی ھمه.  نکرده است

منافع طبقه کارگرومبارزان راه آزادی و 
سوسياليسم است که خواستار آزادی فوری و 

درنگ اسماعيل بخشی، علی نجاتی، سپيده  بی
شدگان و زندانيان  قليان و ساير شکنجه

کارگر زندانی زندانی  سياسی  .  سياسی شويم
 !آزا دبايد گردد
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" به راحتی رد"توان  رژيم در اروپا را نمی
" عمليات خودسر"کرد، وی اين اقدامات را 

عمليات "يکی از نيروھای اين .  خواند می
از مقامات ديپلماتيک سفارت ايران "  خودسر

در وين به نام اسدهللا اسدی بوده است که در 
رسوايی اخير افشای اقدامات تروريستی 
جمھوری اس-می در اروپا در آلمان دستگير 

با آن که ماجدی، .  و به بلژيک مسترد شد
را ديده، اما اط-عات وی "  ھا اسناد اروپايی"

در مورد پرونده اسدی به اندازه خبرنگار 
وی در برابر پرسش ديگر .  ايسنا است

خبرنگار ايسنا درباره پرونده اين ديپلمات 
"دھد پاسخ می من نيز در مورد اين : 

 "!دانيد دانم که شما می موضوع ھمان قدر می
اين مصاحبه، خشم بسياری از سران رژيم 
را برانگيخت، زيرا يکی از مقامات بلندپايه 

 ، ًGعم-ً "ديپلماتيک ايران در اروپا، او "
ثانياً، يکی از .  پذيرد اتھامات اروپا را می

نيروھای "مقامات ديپلماتيک را در زمره 
اين اعترافات، .  کند معرفی می"  خودسر

وزارت امور خارجه را نيز در تنگنا قرار 
در .  ای صادر کرد داد و به ناچار اط-عيه

ھای ماجدی  اط-عيه اين وزارتخانه، گفته
يک نگرانی عمومی "و "  نظرات شخصی"

عمليات "تفسير شده و "  از برخی احتماGت
ھای معاند در خارج  گروھک"به "  خودسر

ای  نسبت داده شده که به گونه"  از کشور
." به پای ايران نوشته شوند"اند که  انجام شده

در حالی که ماجدی در بخش ديگری از 
مصاحبه به روشنی به عوامل داخلی 

کند که  و به نيروھايی اشاره می"  خودسر"
ھا  اروپايی"  با دو، سه عمل اشتباه، اعتماد"

پس، مسلماً .   برند به ايران را از بين می
برخ-ف اط-عيه وزارت امور خارجه 

ھای معاند در  گروھک"تواند  منظور وی نمی
 .باشد" خارج از کشور

ھدف اصلی ماجدی در اين مصاحبه تأکيد بر 
. المللی با اروپاست روابط بين"  بھبود"لزوم 

" حس اعتماد و امنيت"کوشد  او می
ھای اروپايی نسبت به جمھوری  دولت

حتا در رابطه با .  اس-می را برانگيزد
ايم که  ما ھميشه نشان داده: "پرسد آمريکا می

. کنيم شويم مذاکره می وقتی دچار اجبار می
خورد  او تأسف می"  گونه باشد؟ چرا بايد اين

حذف يک قدرت "چرا ايران درصدد 
قدرت "است، در حالی که اين "  ھژمونی
 ."شدنی نيست حذف

در راستای ھمين ھدف است که وی عمليات 
عمليات "تروريستی جمھوری اس-می را 

کوشد چنين بنمايد که  نامد و می می"  خودسر
بدون اط-ع مقامات "  خودسر"نيروھای 

. اند باGی امنيتی دست به چنين اقداماتی زده

در ايران "  کسانی"پذيرد،  او حداکثر می
"وجود دارند که معتقدند با انجام برخی از : 

توان منافع  ھا می ھا و يا خودسری عمليات
ھا اندرز  و به آن"  ملی کشور را تامين کرد

"دھد می تصور آنھا اشتباه است و اقدامات : 
ھا نه در راستای افزايش قدرت ايران بلکه  آن

 ".ضد قدرت است
از جمله ابداعات سران "  نيروھای خودسر"

ماجدی به عنوانی .  جمھوری اس-می است
کار، با توجه به نياز ايران به  ديپلماتی کھنه

ايجاد سازوکاری مالی از سوی اروپا برای 
ھای آمريکا و ت-ش اروپا  کاھش فشار تحريم

برای حفظ توافقنامه برجام، به چرندياتی 
گردد تا  متوسل می"  نيروھای خودسر"چون 

بگويد، در درجه اول، ھيئت حاکمه ايران به 
" کسانی"وجه تروريست نيست، حداکثر  ھيچ

کنند،  می"  به اشتباه تصور"وجود دارند، که 
قدرت ايران را افزايش "با چنين اقداماتی 

در درجه دوم، نيز اگر چنين ."  دھند می
اند،  به فرد يا جناح يا نھادی متصل"  کسانی"

 .ربطی به دولت روحانی ندارند
ادعاھايی رو به سران کشورھای غربی، 

دانند  چرا که مردم ايران به خوبی می
ای ساخته و  افسانه"  نيروھای خودسر"

"پرداخته سران رژيم است نيروھای . 
ھمواره بخشی از نيروھای "  خودسر

اند، حتا پيش از پيروزی  سرکوب رژيم بوده
يک "  هللا حزب"ھای  لومپن.  ۵٧قيام بھمن 

بودند که "  نيروھای خودسر"نمونه از اين 
توسط برخی از سران بعدی رژيم 
سازماندھی شدند تا با حمله به نيروھای 
انق-بی و فرياد و فحاشی و ضرب و شتم، 
مانع برگزاری تظاھرات و مراسم و 

اوباشی که رژيم، .  ھای آنان شوند روشنگری
ناميده و ھر گونه ارتباط با "  امت اس-می"

پس از تکيه بر مسند .  شد آنان را منکر می
چنان در کنار  قدرت نيز، سران رژيم ھم

تأسيس و بازسازی نيروھای سرکوب رسمی 
جات ادامه  به سازماندھی و ايجاد اين دسته

، "بسيج مردمی"جاتی چون  دسته.  دادند
که "  ھا شخصی لباس"و "  هللا انصار حزب"

راھبران و سازماندھندگان آنان نزد مردم 
 .اند ايران به خوبی شناخته شده

ھدف نيز آن بود که اين نيروھا، فرای 
ھای قانونی به سرکوب بپردازند و  محدوديت

شان، سران رژيم  در صورت افشای جنايات
 .بتوانند از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند

به "  عمليات خودسر"ی  بعدھا، افسانه
ھا و نھادھای حکومتی و دولتی  خانه وزارت

ھای  بسط يافت، از جمله در پرونده قتل
پس از افشای نقش مأموران .  ای زنجيره

ای، و  ھای زنجيره وزارت اط-عات در قتل

نيروھای "ی پس از آن، به ناگاه  رسوايی
" کشف"در وزارت اط-عات "  خودسری

"شدند که برخی از "  نيروھای خودسری. 
ھا  آنھا، پيش از آن که پای آمرين اصلی قتل

به ميان کشيده شود، به قتل رسانده شدند و 
نمونه ديگر .  اسرار را با خود به گور بردند

، "نيروھای خودسر"از اين 
ھايی ھستند که ھمواره در  شخصی لباس
ھای سرکوب اعتراضات مردمی در  صحنه

گر، مجھز به  کنار نيروھای رسمی سرکوب
ھای سرد و گرم به  باتوم و چماق و س-ح
در چھل سال .  افتند جان مردم معترض می

در "  نيروھای خودسر"گذشته، ھمواره اين 
اند،  صورت نياز، در صحنه ظاھر شده

برده و پس  ھا و مصالح نظام را پيش  سياست
ھيچ مقام و ارگانی .  اند از رسوايی ناپديد شده

ھا و  گری پاسخگوی وحشی
يک از آنان  شان نبوده، ھيچ ھای خويی درنده

دستگير نشده و ھيچ کسی به پای ميز 
محاکمه کشانده نشده است؛ چه بسا اوقات که 

 .اند تشويق شده و پاداش نيز گرفته
کوشند با انتساب اقدامات  آنانی که می

، "نيروھای خودسر"تروريستی اخير به 
ای جلوه دھند که نقشی در  روحانی را چھره

گويند که ھنگام ترور  اين ماجرا ندارد، نمی
فعاGن سياسی در خارج و داخل کشور در 

ھای پيش، از جمله در ماجرای  سال
ای، دبير  ھای زنجيره ميکونوس و قتل

 .شورای عالی سياست امنيت ملی بوده است
ھا درباره سياست  ترين تصميم نھادی که مھم

خارجی و امور دفاعی و امنيتی کشور را 
ای و با مشارکت و توافق  تحت نظر خامنه

رتبه  رئيس جمھور و ساير مقامات عالی
. کند سياسی، نظامی و امنيتی اتخاذ می

ھا با توافق ھمگان  بنابراين تمامی اين سياست
است و ھيچ جناح، ارگان و نھادی جرأت 

ھا سرپيچد، چه رسد  کند از اين سياست نمی
امنيتی و اط-عاتی و "  نيروھای خودسر"به 

به ويژه در زمانی که مقامات .  ديپلماتيک
زنی با اروپا بر سر يافتن  سياسی در پی چانه

نکته .  ھايی برای کاھش اين فشارند مکانيسم
ای حقيقت در  ديگر آن است که اگر ذره

با ھدف تيرگی "  عمليات خودسر"افسانه 
داشت، مسلما  روابط ايران و اروپا وجود می

واکنش دولت روحانی و سران سياسی رژيم 
" نيروھای خودسر"توانست دفاع از اين  نمی
 .باشد
" نيروھای خودسر"و "  عمليات خودسر"

اسم رمزيست برای فرار سران جمھوری 
اس-می از پاسخگويی در برابر جناياتشان 

اگر اين .  در داخل و خارج  از کشور
چرنديات نزد مردم ايران خريداری ندارد، 

ھای اروپايی برای استمرار روابط  اما دولت
پس، به اين طناب .  خود بدان نيازمندند

آويزند تا اين روابط را نزد افکار  پوسيده می

 اعتراف سفير پيشين به تروريسم جمھوری اس�می
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 خورشيد می درخشد در سياھکل
 
 !کارگران و زحمتکشان 
 

 با آغاز ۴٩ بھمن سال ١٩سازمان ما که در .  نوزده بھمن سالگرد حماسه سياھکل است
 سال مبارزه بی امان خود ۴٨مبارزه مسلحانه درجنگل ھای سياھکل اع-م موجوديت کرد، 

را برای سرنگونی رژيم ھای ديکتاتوری شاه و جمھوری اس-می و تحقق آرمان ھای 
رغم مشک-ت،انشعابات و ضرباتی که   علی.  کارگری وسوسياليستی ادامه داده است

گذاران   در راه تحقق اھداف و آرمان ھای بنيان)  اقليت(  برسازمان تحميل شد، سازمان فدائيان
اين مبارزه حول شعار کار، .  گيرانه به مبارزه ادامه داده است  سازمان و رفقای سياھکل، پی

نان، آزادی، حکومت شورائی، برای سرنگونی رژيم ارتجاعی جمھوری اس-می،براندازی 
نظام طبقاتی سرمايه داری و تارسيدن به آزادی و سوسياليسم و استقرار جامعه ای بدون 

 .  استثمار و طبقات ادامه خواھد داشت
           

 سياھکل آغاز اين راه بود
 

حماسه ی سياھکل راه ماندگاری سر افراشتگی انسان و زبون کردن قدرت سايه خدا و 
پنجمين ارتش بزرگ جھان و چراغی برای رھايی زحمتکشان از يوغ ظلم وستِم مرتجعين و 

 .سرمايه دارانی بود که ايران را جزيره ثبات وآرامش وخوشگذرانی ھای خود می دانستند
 

حماسه آفرينان  سياھکل، مناديان آزادی و رھائی و تجسم خشم انق-بی توده ھا وکارگران به 
تنگ آمده از ستم شاھنشاھی بودند که با اقدام جسورانه و نثارخون خويش، فرا رسيدن دوران 

 .نوينی درجنبش کمونيستی ودرزندگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان را اع-م نمودند 
 

درچھل و ھشتمين سالگرد حماسه سياھکل و بنيانگذاری سازمان ، تمامی ستمديدگان،معلمان، 
بازنشستگان، پرستاران،دانشجويان،جوانان وبيکاران،عموم تھيدستان و زحمتکشان و در 

حول برنامه . رأس ھمه طبقه کارگر ايران را به تشديد مبارزه عليه نظم موجود فرامی خوانيم
، تاکتيک ھا وشعارھای انق-بی سازمان برای سرنگونی رژيِم جمھوری اس-می واستقرار 
حکومت شورائی گرد آئيم و با ايجاد کميته ھای مخفِی اعتصاب و شوراھا و کميته ھای 
ھماھنگی، اعتصابات متحد و سراسری را سازمان دھيم و خود را برای بر پايی يک 

زيرا که سر نگونی انق-بی رژيم تنھا .  اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه آماده کنيم
 . امکان پذير استکارگران و زحمتکشانبدست توانای 

 
) اقليت( ، ما فعالين و ھواداران سازمان فداييان کارگران، زحمتکشان وروشنفکران انق�بی

داشت خاطره رفقای سياھکل، چھل و ھشتمين سالگرد نبرد   ضمن گرامیداخل کشور، 
حماسی سياھکل را به ھمه کارگران و زحمتکشان و انسانھای آزاديخواه که برای آزادی و 

 .  سوسياليسم مبارزه می کنند تبريک می گوييم 
 

 گرامی باد ياد و خاطره رفقای سياھکل
 سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می ،برقرار باد حکومت شورائی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
 

 داخل کشور ) اقليت(فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
 ١٣٩٧بھمن 

٨ 

٧از صفحه   

ی  ست که به گفته بديھی.  عمومی توجيه کنند
اين اسناد را "توانند  ھا نمی ماجدی، اروپايی

زيرا، اصوG در ."  به راحتی اثبات کنند
ای، اثبات حقوقی  صورت وجود چنين اراده

ھا نيازمند دسترسی به مدارک محرمانه و   آن
. فوق محرمانه نھادھای امنيتی ايران است

چنان محکم ھستند که  اما اين اسناد آن
ھای اروپايی را وادارد، با اکراه، دست   دولت

به اقداماتی از جمله اخراج تعدادی از 
ھا، دستگيری يکی از آنان و اعمال  ديپلمات

ھا عليه دو مقام ايرانی و بخشی  برخی تحريم
 .از وزارت اط-عات بزنند

اقدامات تروريستی جمھوری اس-می در 
اروپا، حداقل برای مردم ايران، نه تازگی 

خويی  چرا که آنان درنده.  دارد و نه شگفتی
رژيم را با پوست و گوشت خود در داخل 

الملل  سازمان عفو بين.  کنند کشور لمس می
در آخرين گزارش خود سال گذشته مي-دی 

برای ايران ناميده است، چرا "  سال شرم"را 
 تن تنھا به جرم ٧٠٠٠که بنا به آمار رسمی 

طلبی طی سال گذشته دستگير شده، در  حق
ھای رژيم شکنجه شده  ھا و زندان گاه بازداشت

و در محاکم شرعی به زندان و ش-ق و 
اين آمار کارگران، .  اند اعدام محکوم شده

معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، زنان، 
نويسندگان، روشنفکران، مدافعان محيط 

نشينان، روستاييان و  زيست، بيکاران، حاشيه
ھای محرومی است که  بسياری ديگر از توده

خسته و بيزار از استثمار شديد، تورم 
ھا معضل  امان و ده روزافزون، فقر بی

اقتصادی و اجتماعی و سياسی ديگر به 
نان، کار، "اند و خواھان  اعتراض برخاسته

 . ھستند" آزادی
مردم ايران آگاھند که تمامی سران کنونی و 
پيشين رژيم مسبب اصلی جنايات و مصايبی 

ھا شده است  گير آن ھستند که امروزه گريبان
نيروھای "و "  اقدامات خودسر"و نه تنھا 

ھای   دير نيست روزی که توده".  خودسر
کارگر و زحمتکش اين رژيم را با تمامی 
نھادھای سرکوب رسمی و غير رسمی خود 

دان تاريخ پرتاب کنند و با برقراری  به زباله
حکومت شورايی، رفاه و امنيت و آسايش را 

 .بر زندگی خود حاکم سازند

اعتراف سفير پيشين به 
 تروريسم جمھوری اس�می

 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١٠از صفحه   

اعتراف گيری در زندان ھای رژيم سلطنتی شاه 
ناخن کشيدن، ضربات مرگبار ش-ق و .  پی پردند
شدن زندانيان و آويزان کردن آنان "  قپانی"کابل، 

از سقف اتاق ھای شکنجه، ضربات باطوم برقی، 
شوک الکتريکی، وصل کردن جريان برق به 
نقاط حساس بدن زندانيان، گذاشتن اتوی داغ بر 
پشت و باسن آنان برای اعتراف گيری، استعمال 
باطوم و بطری در مقعد و به کارگيری ابزار 

از جمله "  آپولو"جديد شکنجه ای مخوف به نام 
شکنجه ھای متعارف ماموران ساواک در 

 .اعتراف گيری از زندانيان بود
در ھمان ماه ھای اوليه سرنگونی رژيم سلطنتی 
و درست در زمانی که بحث شکنجه در جامعه 
انق-ب کرده ايران پژواک عمومی يافته بود، 
صادق قطب زاده، نور چشمی آن روزھای 
خمينی که مسئول صدا و سيمای جمھوری 
اس-می بود، بر صفحه تلويزيون ظاھر شد و با 
لحنی عتاب آميز به بازگو کنندگان شکنجه نھيب 

 . خاتمه دھيد" به اين شکنجه بازی ھا"زد، 
آنروز شايد کمتر کسی به عمق واکنش قطب زاده 
. و چرايی موضع او در قبال شکنجه واقف بود
يکی دو سال گذر زمان Gزم بود تا جامعه و توده 
ھای انق-ب کرده عمق واکنش تند و تيز او را در 

نماينده .  به سکوت کشاندن شکنجه شدگان دريابند
خمينی در صدا و سيمای جمھوری اس-می که از 

 با خمينی و افکار ۵٧سال ھای پيش از انق-ب 
پوسيده او آشنايی داشت، خوب می دانست 
رژيمی که خمينی و دارو دسته اش بپا کرده اند، 

او که از مقلدان خمينی .  چه خمير مايه ای دارد
بود، حتما سخنان ماکياوليستی خمينی را در سال 

 سال پيش از ١٠مرتجعی که .   شنيده بود۴٨
انق-ب  در تبيين وGيت فقيه به پيروانش می 

" گناه کبيره"آموخت، بھتان که به زعم او يک 
است، برای بی آبرو کردن فرد يا افرادی که 

به دور ]  تو بخوان از خمينی[مردم را از اس-م 
" واجب"که  اقدامی "  Gزم"می کنند، نه تنھا 

 . خواھد بود
خمينی اين سخنان سخيف و ويرانگر را در 
زمانی ديکته می کرد که ھنوز نام و آوازه ای 
نداشت، ھنوز از قدرت حکمروايی بر توده ھای 

حال تصور کنيد، .  مردم ايران مست نشده نبود
وقتی چنين ھيوGيی بر مسند قدرت نشسته باشد، 

اين .  چه ب-يی بر سر مخالفين خود خواھد آورد
ھمان رازی بود که نماينده خمينی در صدا و 
سيما از سال ھای پيش از به قدرت رسيدن 
خمينی بدان واقف بود و در آن زمان که خود نيز 
از ياران نزديک او بود، به خوبی می دانست 
ايجاد ھرگونه حساسيت و برانگيختن فضای 
مقاومت عمومی عليه زندان و شکنجه و اعتراف 
گيری برای رژيم خمينی که قرار است ھرگونه 
مخالفت و اعتراض عليه خود را با زندان و 

پاسخ دھد، مشکل ساز خواھد "  بھتان"شکنجه و 
 . بود

گذشت زمانی نه چندان دور Gزم بود تا خمينی و 
آدمُکشان او به صورت سيستماتيک مخالفين خود 
و متھمان سياسی را برای اعتراف گيری به تخت 

شکنجه ھايی که سال از .  ش-ق و شکنجه ببندند
پس سال ابعاد وسيعتری گرفت و ھر بار دستگاه 
قضايی و امنيتی جمھوری اس-می تحت عنوان 

. به تکذيب شکنجه در زندان پرداختند"  شايعه"
" شايعه"اکنون اما ادعاھای طبقه حاکم در مورد 

شکنجه در زندان ھای رژيم، ديگر کاربردی 
شکنجه که "  شايعه"و "  تکذيب"کشتی .  ندارد

روزگارانی بر دريای تک صدايی جمھوری 
اس-می شناور بود و از اين رو راه پژواک 
صدای شکنجه شدگان را در جامعه می بست، 

تشت رسوايی طبقه .  اکنون به ِگل نشسته است
حاکم و بازجويان آدم کش آن اگرچه از سال ھا 

 و با ٨٨جلوتر به صدا درآمده بود، اما در وقايعه 
مرگ دست کم چھار زندانی بازداشتی در 

طنين اين .  بازداشتگاه کھريزک پر صداتر شد
 با مرگ بيش از ده نفر ٩۶رسوايی در دی ماه 

از دستگيرشدگان از جمله سينا قنبری باز ھم 
" شايعه"،  ادعای ٩۶از ديماه .  بيشتر شنيده شد

کشته شدگانی که "  خودُکشی"شکنجه و اع-م 
زير بازجويی و شکنجه جان باختند، نظام را 

اکنون اما با افشاگری .  مضحکه عام و خاص کرد
اسماعيل بخشی طنين تشت رسوايی طبقه حاکم  

در "  من ھم شکنجه شده ام"با شکل گيری ھشتک 
 .ھر کوی و برزنی پژواک يافته است
دستگيری .  اسماعيل بخشی کاری کرد کارستان

مجدد او و اِعمال شکنجه ھای بيشتر بر جسم و 
جان اين کارگر مبارز که اکنون در چنگال آدم 
کشان جمھوری اس-می گرفتار است، ھزينه ھای 

بی خبری از .  سنگين اين اقدام شجاعانه اوست
سرنوشت اسماعيل بخشی و سپيده قُليان دست 
بازجويان و شکنجه گران نظام را برای اعمال 
شکنجه ھای بيشتر، بھتان ھای جنسی و پرونده 
سازی ھای توطئه گرانه برای اعتراف گيری 
عليه آنان آنچنان باز گذاشته است که سرنوشت 

با اين .  اين دو اکنون در ھاله ای از ابھام است
جمھوری .  ھمه يک چيز مثل روز روشن است

اس-می و بازجويان شکنجه گرش ھر ب-يی را 
که بر سر اسماعيل بخشی و سپيده قُليان بياوند، 
ھرگز ديگر نمی توانند آب رفته را به جوی باز 

طنين رسوايی شکنجه و مرگ در زندان .  گردانند
بردار "  شايعه"ھای جمھوری اس-می ديگر 

مادر سينا قنبری در پی يک سال سکوت، .  نيست
: اکنون با صدای بلند بانک بر کشيده است

پسرم ...  سينا دروغ است"  ادعای خودُکشی"
خودکشی نکرده، در زندان کتک خورده بود، 

گذاشتند حرف  وقتی جنازه پسرم را گرفتيم نمی
با چنين ."  بزنم ولی كاش حرف زده بودم

اوضاعی که اکنون بر جامعه حاکم است، شکنجه 
گران اسماعيل بخشی ديگر نمی توانند جار 

برکشند و شکنجه در زندان ھای جمھوری 
 .اع-م کنند" شايعه"اس-می را 

کتمان مرگ صدھا جان شيفته ای که در سال 
 زير بازجويی و شکنجه جان ۶٠ھای نخست دھه 

باختند و تاکنون ھيچ رد و نشانی ھم از تاريخ و 
محل دفن شان در دست نيست، ديگر کتمان شدنی 

ای ھم نمی "  شايعه"و "  تکذيب"با ھيچ .  نيست
.  ساله سرپوش بگذارند۴٠توانند بر اين جنايات 

برای کشتار جمعی ھزاران زندانی سياسی که در 
کمتر از دو ماه به  فرمان خمينی ج-د قتل عام 

" قيامت"و "  تابوت"شدند، چه پاسخی دارند؟ 
قزل حصار دوران حاج داود را چگونه توجيه 
خواھند کرد؟ در مقابل زندانيان محکومی که 

 ساعت بی خوابی و سر پا ايستادن ٧٢بعضا تا 
را تحمل کردند، زندانيانی که تنھا به جرم 
خنديدن، ورزش کردن، يک نخ سيگار به ھم 
دادن، تن به بيگاری در آشپزخانه زندان ندادند، 
به جرم خوردن ميوه مشترک، ساGد مشترک، 
کشيدن يک نخ سيکار مشترک، استفاده از شامپو 
و صابون مشترک و ده ھا مورد ديگراز اين 
دست، به س-به کشيده شدند، چه توجيھی را 

 سرھم بندی خواھند کرد؟
کشتار جمعی ھزاران زندانی سياسی در تابستان 

با بيان ھيچ .   ھرگز فراموش شدنی نيست۶٧
تکذيب و کتمانی ھم نمی توانيد بر آمريت دستگاه 
امنيتی و قضايی رژيم در قتل ھای زنجيره ای 

محسن روح اGمينی، محمد .  سرپوش بگذاريد
کامرانی، امير جوادی فر، رامين قھرمانی، احمد 

 ٨٨نجاتی از جمله بازداشت شدگان وقايع 
بودندکه در بازداشتگاه کھريزک زير فشار و 

رامين پوراندرجانی پزشک .  شکنجه جان باختند
وظيفه و تنھا شاھد اين بازداشتگاه را ھم تحت 

براستی .  به قتل رسانديد"  خودُکشی"عنوان 
اعمال اين ھمه فشار و شکنجه در زندان ھای 

است؟ مرگ ستار "  شايعه"جمھوری اس-می 
بھشتی در بازداشتگاه پليس فتا چی؟ آيا مرگ 
زھرا کاظمی و کاووس سيد امامی در زندان 

 است؟ " ضد انق-ب" "شايعه"اوين ھم 
در پرتو افشاگری اسماعيل بخشی و پيامد آن 

، "من ھم شکنجه شده ام"شکل گيری ھشتک 
طبل رسوايی شکنجه و کشتار در زندان ھای 
جمھوری اس-می آن چنان در ھر کوی و برزنی 
طنين انداز شده است که طبقه حاکم و نيروھای 

" شايعه"و کتمان و "  تکذيب"امنيتی اش با ھيچ 
ای ديگر نمی توانند بر اين رسوايی سرپوش 

 .بگذارند
 
 
 

 "من ھم شکنجه شده ام"
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 :بدينوسله به اط-ع  ع-قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

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

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

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

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

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

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

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

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

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

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

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط-ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط-ع ؛  سالی دو بار : توجه 

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

شيفته در زير بازجويی و شکنجه را مخفی و يا 
 . اع-م کردند" خودُکشی"

 زندانيان ۶٠آدم کشانی که در سال ھای دھه 
بسياری را با نگه داشتن در انفرادی ھای طوGنی 

و "  تابوت"و نشاندن در "  گوھر دشت"مدت 
قزل حصار به روان پريشی کشاندند، "  قيامت"

 را رقم زدند، تحت ۶٧کشتار جمعی تابستان 
نويسندگان و "   قتل ھای زنجيره ای"عنوان 

شاعران را سر به نيست کردند و تا به امروز ھم 
بر اين روال شکنجه و کشتار و سرکوب ادامه 

 . داده اند
 بھمن ٢٢ و در پی قيام شکوھمند ۵٧در سال 

وقتی رژيم سلطنتی شاه سرنگون شد، زندانيان 
سياسی و شکنجه شدگان آن رژيم فرصت يافتند تا 
از شکنجه ھايی که بر آنان رفته بود، سخن 

در آن ماه ھای اوليه بعد از سقوط رژيم .  بگويند
پھلوی که جامعه انق-ب کرده تشنه آگاھی از 
وضعيت زندان ھای شاه بود، توده ھای مردم 
ايران از طريق مصاحبه ھا، چاپ مقاGت و 
سخنرانی ھای شکنجه شدگان به عمق شکنجه و 

و پس از آن دستگيری شتابزده اسماعيل بخشی و 
سپيده قُليان، فقط نمايی از درماندگی و 
برافروختگی دستگاه امنيتی و قضايی رژيم در 

 .  واکنش به اقدام موثر اسماعيل بخشی بود
اسماعيل اکنون ديگر تنھا نيست، بی شمارانی با 

حاکمان مرتجع اينک نگران .  او ھم صدا شده اند
راھی ھستند که اين کارگر مبارز و آگاه ھفت 
تپه، پيش روی شکنجه شدگان جامعه گشوده 

شکنجه شدگانی که پيش از اين يا سکوت .  است
. کرده بودند و يا فريادشان ره به جايی نداشت
اينک اما آنان در ھمدلی و ھم آوايی با اسماعيل 

بيان اين ".  من ھم شکنجه شده ام"فرياد می زنند 
جمله و چرخش سريع آن در شبکه ھای اجتماعی 
از جمله واکنش ھای اوليه توده ھا در دفاع از 
اسماعيل بخشی و اع-م کيفرخواستی عمومی 
عليه مرتجعين و شکنجه گران حاکم بر ايران 

کيفرخواستی برای محاکمه و رسوا کردن .  است
 سال ۴٠چھره دروغين طبقه حاکم که به رغم 

سرکوب و ستمگری ھمواره ھرگونه اِعمال 
، کشتار جمعی "تکذيب"شکنجه بر زندانيان را 

و جان باختن صدھا جان "  کتمان"زندانيان را 

 "من ھم شکنجه شده ام"


