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 جنگ يا مذاکره دو سياست 
 در خدمت بورژوازی حاکم

 
 ١۵٠٠، از اعزام ٩٨ خرداد ٣دونالد ترامپ، در 

پيش از آن نيز، .  نيروی نظامی به منطقه خبر داد
افکن  ايا7ت متحده دو ناو و تعدادی ھواپيمای بمب

بھانه اعزام .  و موشک، راھی منطقه کرده بود
 نفتکش در ۴اين نيروی نظامی در پی حمله به 

بندر فجيره، حمله به تأسيسات نفتی عربستان و 
اصابت موشک به منطقه سبز واقع در بغداد، 

تقويت نيروھا در برابر تھديد مداوم نيروھای "
" ايرانی از جمله سپاه پاسداران و وابستگانش

با آن که عامل يا عاملين اصلی .  اعNم شده است
حمNت اخير ھنوز رسما اعNم نشده اند، اما 
مقامات مختلف نظامی و امنيتی ايا7ت متحده و 
برخی کشورھا، انگشت اتھام را به سوی 

به اين ترتيب به .  اند جمھوری اسNمی نشانه رفته
ھای بين رژيم جمھوری اسNمی  آيد تنش نظر می

 .و دولت آمريکا در حال افزايش است
سو و ترامپ و  با آن که سران رژيم از يک

مقامات سياسی ايا7ت متحده از سوی ديگر، 
اند که خواھان جنگ نيستند، اما در  مدعی

 در مورد  روزھای اخير، بازار رجزخوانی
آمادگی برای ھر گونه اقدام نظامی 

ايا7ت .  از ھر دو سو داغ است"  جويانه تNفی"
کند که در صورت ھر اقدامی  متحده تھديد می

از سوی جمھوری اسNمی، "  منافع آمريکا"عليه 
خواھد کرد و مقامات رژيم از "  ايران را نابود"

و "  شکست"جمله سران نظامی آن، وعده 
گذشته .  دھند به آمريکا می"  کننده پاسخی پشيمان"

ھای دو کشور و  از ادعاھای رسمی حکومت
ھای دوجانبه و تحرکات  سرانجام اين رجزخوانی

نظامی، در ھر دو کشور نيروھايی ھستند که بر 
کم برخورد نظامی ھر چند  طبل جنگ يا دست

 .کوبند محدود، می
جنگ نخواھد "ای مدعی است  در ايران، خامنه

، با وجود اين، با "شد، مذاکره ھم نخواھيم کرد
نابودی اسرائيل و تمدن "ھايی چون  7ف

ھا و پيشگيری  کمکی به کاھش تنش"  آمريکايی
مقامات تحت .  کند از احتمال برخورد نظامی نمی

امر او، به ويژه سران نيروھای نظامی مانند سپاه 
و ارتش، 7ف و گزاف ھای وی را تکرار 

کنترل کامل بر خليج "و "  آمادگی"کنند و از  می
فرستادن ناوھای آمريکايی به قعر "و "  فارس
ھای  به رغم اين جدال.  گويند سخن می"  دريا

ھا حاکی است که رژيم در  لفظی، برخی گزارش
خفا در حال مذاکره است و کشورھای چندی نيز 

امری که .  کنند رسان را ايفا می نقش واسطه و پيام
ھای قبلی در مورد رژيم  با توجه به تجربه

ای که در طوفانی ازمخالفت  توطئه
اعتمادی مطلق کارگران به  و بی

 گران خنثی شد توطئه

 داری نام دارد ای که اقتصاد سرمايه ويرانه
 

" طلبان اصNح"و "  اصولگرايان"چنان بحران عميقی فرو رفته است که  داری ايران در آن اقتصاد سرمايه
تورمی   –زبان شده و ھمگی از شکست کابينه روحانی در کنترل بحران اقتصادی رکود  با يکديگر ھم

شان از تعميق  ترين تيترھای ھای منتشره در نظام اسNمی ھر روز در مھم روزنامه.  گويند سخن می
ھای اقتصادی دولت، گسترش فقر و بيکاری، افزايش فاصله طبقاتی و تعطيلی  بحران، شکست سياست
اقتصاد "ھايی که مانند  حل دھند، راه ارائه می"  جديدی"رانند و ھر روز راه حل  کارخانجات سخن می

شود  که حتا برای مزاح نيز نمی"  ھايی حل راه"اند،   بنا شدهھيچمعنای واقعی کلمه بر  ای به خامنه"  مقاومتی
 .ھا گذاشت بر آن" حل راه"نام 

اما ناگفته پيداست که اين شکست، نه شکست کابينه روحانی، بلکه شکست جمھوری اسNمی است و 
اين شکست، شکست .  ای قرار دارد ست که در راس آن خامنه کابينه روحانی تنھا بخشی از حکومتی

 سال حاکميت آنھا، فقر، جنگ، جنايت، تبعيض و فساد بوده ۴٠ست که حاصل  ھای حکومتی تمامی جناح

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٣شماره    ٩٨  خرداد  ۶ –سال  چھل و يکم 

جانبه رژيم ارتجاعی جمھوری   ھمه رغم تNش به
اسNمی برای کنترل و مھار جنبش اعتراضی 
کارگران و زحمتکشان عليه نظم موجود، توقفی 

کمتر روزی بدون .  در ادامه مبارزات نيست
اعتصابات ، تظاھرات و تجمعات اعتراضی در 

در شرايطی که جامعه ايران با .  گذرد ايران می
ھای مردم  يک بحران سياسی مواجه است، توده

اند که  ھا پيش آشکارا نشان داده ايران از مدت
خواھند وضع موجود را تحمل کنند،  ديگر نمی

تواند به شيوه گذشته حکومت  طبقه حاکم نيز نمی
کند، روشن است که ھر تNش جمھوری اسNمی 
برای مھار مبارزات کارگران و زحمتکشان، به 

ھای طبقه  تمام سياست.  انجاميد شکست خواھد 
ھای آن به شکست انجاميده و در  حاکم و جناح

اعتبار  ھای مردم ايران رسوا و بی ميان توده
ھای متعددی تمام ارکان رژيم را  بحران.  اند شده

فساد درونی دستگاه دولتی ديگر .  فراگرفته است
که طبقه حاکم در  درحالی.  بر کسی پوشيده نيست

ای گرفتارشده است، تشديد  بست ھمه جانبه بن
 آمريکا و  منازعه جمھوری اسNمی با دولت

ھای اقتصادی بر وخامت بحرانی که  تحريم
جمھوری اسNمی با آن مواجه است، افزوده 

داند  در يک چنين شرايطی، رژيم که می.  است
تواند  بر خرافات اسNمی نمی ديگر با تکيه

داری از  ھای مردم را فريب دھد و به جانب توده
خود وادارد، بر اين پندار خام بود که با دستاويز 

تواند با  قرار دادن تشديد اين مخاصمات، می
  برانگيختن احساسات ناسيوناليستی در ميان توده

ھا از معضNت داخلی  ناآگاه و انحراف توجه آن
به خارج از مرزھا، بر بحران موجود غلبه کند و 

ای از اين تاکتيک  اما نتيجه.  خود را نجات دھد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

آزادی عقيده و بيان، حقی که 
جمھوری اسGمی آن را به بند 

 کشيده است
 

، رضا خندان مھابادی، ٩٨ ارديبھشت ٢۴روز 
بکتاش آبتين و کيوان پاژن، سه تن از اعضای 

 دادگاه ٢٨کانون نويسندگان ايران با رای شعبه 
انقNب به رياست قاضی محمد مقيسه ھر کدام به 

يک سال .   سال حبس تعزيری محکوم شدند۶
و  پنج سال برای "  تبليغ عليه نظام"برای اتھام 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت "اتھام 
 ". کشور

 توقفی بر ادامه مبارزات نيست
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١از صفحه   

 جنگ يا مذاکره دو سياست در خدمت بورژوازی حاکم

جمھوری اسNمی و وقوف سران آن به توان 
نظامی ايران در برابر آمريکا بعيد به   –اقتصادی 
طلبان پشت  در برابر، اصNح.  رسد نظر نمی

اند و با طرح دوراھی  روحانی به صف شده
خواھان مذاکره با آمريکا "  جنگ يا مذاکره"

، فرضی يا "دوراھی"با آن که اين .  ھستند
ھای رژيم  واقعی، بر اختNفات درونی جناح

افزوده است، اما، مانند تمامی اختNفات پيشين، 
کنند و آن حفظ  ھر دو ھدف واحدی را دنبال می

 .نظام جمھوری اسNمی است
بورژوايی رژيم، نيز "  اپوزيسيون"در اين ميان، 

در اين معرکه ھر يک سمت و سويی را گرفته و 
" مذاکره"يا "  جنگ"بنا به منافع خود از رويکرد 

نگاری، ديدار با  ای با نامه عده.   کنند پشتيبانی می
گری با   سران سياسی آمريکايی يا از طريق 7بی
کوشند  سياستمداران و نھادھای آمريکايی می

آمريکا را به جنگ يا حمله نظامی به ايران 
در ميان اين طيف گرايشات .  تشويق کنند

 –شوند از نيروھای بورژوا  گوناگونی يافت می
و "  طلبان دمکراسی"ناسيوناليست گرفته تا 

رژيم "ی  آنان چنان شيفته".  خواھان جمھوری"
در ايران ھستند که اصو7 ماھيت "  چنج

افروزی و  امپرياليستی و اھداف آمريکا از جنگ
شان اھميتی ندارد و حتا چشم  تجاوز نظامی برای

از طريق "  صدور دمکراسی آمريکايی"بر نتايج 
ھای اخير در  جنگ و اشغال نظامی در سال

. بندند کشورھايی مانند عراق و افغانستان می
 به  ھای مردم فاجعه نتايجی که گرچه برای توده

بار خواھد آورد، اما آنان را بر مسند قدرت 
" ھا طالبانی"آنان خود را در ھيبت .  خواھد نشاند

ديگری تصور "  ھای چلبی"و "  ھا کرزای"و 
کنند که با تکيه بر آمريکا، حکومتی فاسد،  می

ھای کنونی  گر ھمچون حکومت تبھکار و سرکوب
کنند و  عراق و افغانستان و اقليم کردستان برپا می
ناگفته .  به قدرت و ثروت دست خواھند يافت

پيداست که آنان ھدف اصلی خود را پوشيده 
دفاع " "دمکراسی"دارند و آن را در زرورق  می

پيچند، و  می"  حق ملی"و "  از حقوق بشر
ترين  شرمانه از کنار حمايت آمريکا از مرتجع بی

 .گذرند ھای منطقه می ترين رژيم گرانه و سرکوب
راست، در "  اپوزيسيون"بخشی ديگر از اين 

داخل و خارج از ايران، با وقوف کامل به اھداف 
مذاکره ميان دولت ترامپ و سران جمھوری 
اسNمی مبنی بر رد و بدل امتيازات و کسب 

ھای  توافقاتی در زمينه تنظيم روابط و سياست
گرايانه اين دو دولت، و  طلبانه و مداخله توسعه

ھای مردم،  ربطی اھداف مذاکره به منافع توده بی
پرھيز از جنگ و رفتن پای ميز مذاکره را تبليغ 

ھای مردم از  آنان نفرت و بيزاری توده.  کنند می
ھايش را  رژيم جمھوری اسNمی و تمامی جناح

نامند و ھراسناک از  می"  فاجعه ملی نااميدی"
کوشند سران  سرنگونی جمھوری اسNمی، می
" بر سر عقل"رژيم را با اندرزھای خيرخواھانه 

آورند تا شايد پيش از آن که دير شود به مذاکره 
ھايی ھم با  ھرچند در اين طيف گروه.  تن دھد
و "  آميز ھای مسالمت سرنگونی از راه"داعيه 

کارھايی از اين قبيل  يا راه"  برگزاری رفراندوم"
و "  احساسات ناسيوناليستی"شوند که  يافت می

با "شود که  شان مانع از آن نمی "پرستانه ميھن"
ی  ، خود را آماده"چشمی خندان و چشمی گريان

پر کردن خNء قدرت در صورت احتمال بروز 
 .جنگ و سرنگونی جمھوری اسNمی نسازند

ھای بورژوايی به رغم تمام  "اپوزيسيون"اين 
اختNفات و رويکردھای متفاوت درباره جنگ يا 

اند و آن لزوم  القول مذاکره، در يک نکته متفق
اجتناب از سرنگونی انقNبی رژيم جمھوری 

ھای کارگر و زحمتکش  اسNمی به دست توده
دانند در صورت وقوع  چرا که به خوبی می.  است

انقNبی اجتماعی نه تنھا رژيم جمھوری اسNمی، 
داری نيز  برخواھد افتاد و  بلکه سيستم سرمايه

 .دست آنان از قدرت و ثروت کوتاه خواھد گشت
مسلم است به جز اين دو گروه مستقيماً 

ھای ديگری نيز  جو، طيف طللب و مذاکره جنگ
به ساير "  چپ"وجود دارند که تحت عنوان 

ھای  بازيگران اين عرصه پيوسته و با توجيه
نوک تيز "، "ستيزی امپرياليسم"گوناگون از قبيل 

ھمبستگی ملی عليه سياست ھای تنش "يا "  حمله
به ورطه دفاع "   افروزانه افزا و تشنج زای جنگ

 .اند از جمھوری اسNمی غلتيده
ای که بازيگران اصلی آن منافع خاص  منازعه

کنند و اين سياھی لشگر به  خود را تعقيب می
دنبال تکه استخوانی در صورت پيروزی جناح 

در يک سوی اين منازعه .  مطلوب خود
امپرياليسم آمريکا قرار دارد که در پی تثبيت 
ھژمونی بر منطقه است و جھت تأمين و تضمين 
منافع اقتصادی و سياسی خود از ھيچ اقدامی حتا 

در صورت لزوم، جنگ و رويارويی نظامی ھم 
کند؛ در سوی ديگر، يک رژيم  دريغ نمی

داری که به رغم ناتوانی در  ارتجاعی سرمايه
چنان بر پيگيری  مقابله نظامی مستقيم، ھم

طلبانه خود اصرار دارد، به  ھای توسعه سياست
ويژه در دورانی که اعتراضات و نارضايتی 

ھای کارگر و زحمتکش اعتN يافته و خطر  توده
رژيمی که .  کند سرنگونی انقNبی تھديدش می

رغم  وقوف به عواقب بروز جنگ، اما، از  به
نعمتی "ی آن ابايی ندارد و آن را  گسترش سايه

و فرصتی مغتنم برای سرکوب ھر چه "  الھی
 .کند تر اين اعتراضات تلقی می بيش

ھر چه ھست، مسلم است که منازعه و اختNف 
اين دو نيروی ارتجاعی نه تنھا ھيچ ربطی به 
منافع توده مردم ايران ندارد، بلکه ھمواره آنان 

ھای  ھا يا درگيری ھستند که عواقب ھولناک جنگ
نظامی را با جان و مال و ھزينه آن را با حاصل 

دستاورد تجاوز نظامی .  پردازند دسترنج خود می
آمريکا به عراق، تاکنون به جز ويرانی 

ھا نفر، يک ميليون  ھا و آوارگی ميليون زيرساخت
با وجود اين، .  کشته و صدھا ھزار معلول است

ھنوز نه آسايش و امنيت به اين کشور بازگشته و 
 .نه رفاه و آزادی مردم تأمين شده است

روست که در شرايط کنونی، تشديد  از اين
مبارزات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان و 
سرنگونی رژيم جمھوری اسNمی از ھر زمان 

چرا .  تر گشته است تر و ضروری ديگری مبرم
که تنھا يک انقNب اجتماعی است که مردم را از 

رھاند  ھراس جنگ و فقر و فNکت و سرکوب می
و سدی محکم در برابر اقدامات تجاوزکارانه 
امپرياليسم آمريکا و ھر کشور مرتجع ديگری 

 . دارد برپا می
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۴درصفحه   

١از صفحه   

ديگری در زمينه سرعت تھيه ويزا و ھزينه 
مسافرت به فرانسه و امثال آن که بطور آگاھانه 

 يا با جيره و مواجب حکومتی  توسط مزدوران بی
اطNعی و  و ھمراھی عناصر ديگری از روی بی

ھای اجتماعی و مجازی بر آن  ناآگاھی در شبکه
وضوح گويای يک توطئه   دامن زده شد، به

سازمان يافته عليه سنديکای کارگران شرکت 
 .واحد و فعا7ن آن بود

خبرگزاری فارس در حالی يک خبر دروغ و 
اصطNح ھمکاری رضا شھابی  جعلی پيرامون به

در زمان بازجويی انتشار داد که رضا شھابی در 
دوره بازداشت چند روزه خود اصN بازجويی 

ماجرای تھيه ويزا و بليط و امثال آن .  نشده بود
ھا قبل انجام شده بود و ھزينه مسافرت  نيز از ماه

دانند که در چنين  دانستند و می نيز ھمگان می
مواردی سنديکای دعوت کننده و ميزبان، ھزينه 

شدگان را تقبل  رفت و برگشت و اقامت دعوت
 .کند و اين نيز نکته تازه و يا نامشخصی نبود می

سنديکای کارگران شرکت واحد البته بNفاصله 
تNش رذيNنه خبرگزاری امنيتی فارس و توطئه 

امنيتی   –دستگاه اطNعاتی "  نمای نخ"جديد اما 
رژيم برای تخريب سنديکا و فعا7ن آن را افشا و 
. محکوم و از رضا شھابی دفاع و حمايت کرد

ھای ناچسب فارس و عمال ريز و درشت  وصله
ھای  امنيتی رژيم در شبکه  –دستگاه اطNعاتی 

مجازی برای تخريب سنديکا و رضا شھابی چنان 
پايه و اساس و جعلی بود که با ھزار من  بی

سريش نه به سنديکای کارگران شرکت واحد 
موضوع !  چسبيد و نه به فعال آن رضا شھابی می

 .ايستد خود از حرکت باز نمی
ابتکار عمل سنديکای کارگران شرکت واحد،  

شناسی سياسی و جسارت فعا7ن اين  موقعيت
سنديکا در جريان تدارک و برگزاری اول ماه 

ھای حکومتی برای حذف  مه، نشان داد که پروژه
و ايزوله ساختن سنديکای کارگران شرکت واحد 
و فعا7ن آن تماما با شکست و ناکامی روبرو شده 

امنيتی رژيم که حتا   –دستگاه اطNعاتی .  است
ھای مستقل  يک لحظه از توطئه عليه تشکل

کارگری و فعا7ن آن غافل نبوده است، وقتی که 
ديد اخراج و احضار و تھديد و شکنجه و زندان و 

ھای طو7نی مدت و پروژه سنديکاسازی  حبس
جايی نرسيده است، توطئه ديگری را  قNبی به

بافی خبرگزاری فارس در  دروغ.  طراحی کرد
ھای متعاقب  مورد آزادی رضا شھابی و جنجال

آن پيرامون سفر به فرانسه برای شرکت در پنجاه 
و دومين کنگره کنفدراسيون عمومی کار فرانسه 

توسط )  Dijon(در شھر ديژون )  ت.  ژ.  ث(
عمال و نزديکان رژيم و ديگرانی که آگاھانه يا 
ناآگاھانه به آن پيوستند، بخوبی نشان داد که 

ھای مستقل کارگری  تھاجم بزرگی که عليه تشکل
با پروژه سنديکاسازی جعلی کليد خورد، پايان 

 .نيافته است
دانند که در جريان برگزاری مراسم اول  ھمه می
در مقابل مجلس که )  ٩٨ ارديبھشت ١١(ماه مه 

مورد يورش وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم 
کنندگان در اين  ھا تن از شرکت قرار گرفت، ده

 ۵مراسم از جمله رضا شھابی، حسن سعيدی و 
عضو ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد 

 ١٧روز .  بازداشت و روانه زندان شدند
 ٢٠٠ارديبھشت رضا شھابی با قرار کفالت 

طور موقت از زندان آزاد شد  ميليون تومانی به
که خبر آن نيز در کانال تلگرام سنديکا درج 

ھمان روز تعداد ديگری از .  گرديد
شدگان نيز به ھمين شکل يعنی با قرار  بازداشت

اما خبرگزاری فارس .  کفالت موقتا آزاد شدند
با )  وابسته به دستگاه امنيتی و سپاه پاسداران(

سوءاستفاده از خبر آزادی رضا شھابی پروژه 
ھای دستگاه  ھا و توطئه ديگری از مجموعه پروژه

امنيتی رژيم عليه سنديکای کارگران   –اطNعاتی 
شرکت واحد و برای تخريب فعا7ن آن را کليد 

خبرگزاری فارس با درج يک خبر دروغ .  زد
بدليل نوعی "که رضا شھابی  مبنی بر اين

ھمکاری در زمان بازجويی از زندان آزاد شده 
ای آتش يک جنگ روانی  به نحو رذيNنه"  است

عليه اين سنديکا و زمينه بدگويی و بھتان و 
تخريب رضا شھابی و سنديکای کارگران شرکت 

رضا شھابی سه روز پس .  واحد را فراھم ساخت
 ارديبھشت بنابه ٢٠از آزادی از زندان، روز 

ت از سنديکای .  ژ.  دعوتی که سنديکا ث
عمل آورده بود که  کارگران  شرکت واحد به

 و دومين کنگره  ای برای شرکت در پنجاه نماينده
سنديکای .  اين سنديکا اعزام کند،عازم فرانسه شد

کارگران  شرکت واحد از قبل درمورد اعزام 
گيری  رضا شھابی به عنوان نماينده خود تصميم

تشکيک در مورد چرايی و چگونگی .  کرده بود
ھای  آزادی رضا شھابی از زندان با پرسش

امنيتی رژيم   –موج جديدی که دستگاه اطNعاتی 
از طريق خبرگزاری فارس عليه رضا شھابی و 
سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه به راه انداخت، 
گويای اين واقعيت است که پروژه تخريب 
کارگران پيشرو و فعا7ن سنديکايی برای 

ھا و به حاشيه راندن  اعتبار ساختن و حذف آن بی
 .چنان ادامه دارد ھای مستقل کارگری ھم تشکل

پای رشد و گسترش  ست که ھم اين واقعيتی
اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر و رشد و 

يابی درصفوف  ارتقاء آگاھی سياسی و سازمان
کارگران بويژه روند رو به اعتNء جنبش طبقه 

 به بعد، طبقه حاکم و رژيم ٩۶کارگر از دی ماه 
سياسی آن نيز با خشونت بيشتری به مقابله با 
کارگران پرداخته و بيش از پيش بر اقدامات 

گرانه خود افزوده و در اين مقابله و  سرکوب
ھای  روش رويارويی با جنبش طبقه کارگر، به

ابراز .  تر و جديدتری نيز متوسل شده است پيچيده
تپه و  وجود طبقه کارگر در فو7د و ھپکو و ھفت

ونقل و واحدھای  آھن و حمل شرکت واحد و راه
ديگر تا بدان جا پيش رفت که طبقه کارگر در 
جايگاه يک مدعی جدی معترض نظم موجود و 
رھبر تمام زحمتکشان جامعه برای ايجاد نظمی 

احضار و اخراج، .  نوين ظاھر شده است
ھای طو7نی مدت کارگران پيشرو و فعا7ن  حبس

سنديکايی، پروژه سنديکاسازی قNبی و توطئه 
عليه سنديکاھای مستقل کارگری برای به حاشيه 

ھا و عقب راندن جنبش طبقه  راندن اين تشکل
ھای شديد جسمی و  کارگر کافی نبود، شکنجه

ھای اجباری  گيری روحی تشديد شد و اعتراف
! زير شکنجه از نوع انگيزاسيون به راه افتاد

ماجرا در تدارک جشن پيروزی برآمد تا "  فاتح"
ھا، جام پيروزی را  گری بر متن اين وحشی

ای که طبقه  درست در لحظه.  7جرعه سرکشد
حاکم بر اين خيال بود که با احضار و بازداشت و 

تپه و ھپکو و  ھا کارگر فو7د و ھفت محاکمه ده
ھای وحشيانه عليه اسماعيل بخشی  اعمال شکنجه

 سال ۵و علی نجاتی و سپيده قليان و تاييد احکام 
زندان برای برخی اعضای ھيات مديره سنديکای 
کارگران شرکت واحد، جنبش طبقه کارگر را 
خاموش و از صحنه خارج ساخته است، پرچم 
اول ماه مه در تھران به اھتزاز درآمد و جام 

را از دست طبقه حاکم بر زمين "  پيروزی"
در )  ٩٨ ارديبھشت ١١(مراسم اول ماه مه .  افکند

مقابل مجلس که به ابتکار سنديکای کارگران 
شرکت واحد و با فراخوان اين سنديکا برگزار 

ھايی  شد، عNوه بر کارگران، مورد استقبال گروه
از دانشجويان، زنان، معلمان، نويسندگان و 

اول ماه مه نه .  نگاران نيز قرار گرفت روزنامه
فقط حضور سياسی فعال طبقه کارگر را دوباره 
با صدای بلند اعNم کرد و کل فضای سياسی 
جامعه را به تسخير خود درآورد، بلکه اتحاد 
مبارزاتی ديگری متشکل از کارگران و 

اول ماه مه نشان داد .  زحمتکشان را نيز رقم زد
رغم تشديد سياست سرکوب و احضار و  که علی

شکنجه و حبس کارگران پيشرو و فعا7ن 
سنديکايی، جنبش طبقه کارگر در مسير بالندگی 

اعتمادی مطلق  ای که در طوفانی ازمخالفت و بی توطئه
 گران خنثی شد کارگران به توطئه



 ۴ ٨٢٣ شماره  ٩٨  خرداد  ۶      ۴

٣از صفحه   

 اعتمادی مطلق  ای که در طوفانی ازمخالفت و بی توطئه
 گران خنثی شد کارگران به توطئه

بسيار ساده بود، تمام اعضای بازداشتی سنديکای 
کارگران شرکت واحد در مراسم اول ماه مه به 

به .  جز حسن سعيدی، ھمه با قيد کفالت آزاد شدند
  ھا نيز ھيچ جرمی مرتکب نشده  نفر که آن٧جز 

بودند و فورا بايد آزاد شوند ، ساير بازداشت 
. اند شدگان اول ماه مه نيز به ھمين شکل آزاد شده

ھيچ چيز، مطلقا ھيچ چيزی برای ايجاد شائبه و 
سازی سنديکای کارگران شرکت واحد و  آلوده

رضا شھابی عضو فعال اين سنديکا وجود نداشته 
گرانه و  ھای سرکوب اما وقتی که تNش!  است
ھای پيشين دستگاه حکومتی عليه سنديکا و  توطئه

برای تخريب و ايزوله کردن سنديکا و فعا7ن 
ای از محبوبيت و دامنه نفوذ و  آن، نه تنھا ذره

فعاليت اين سنديکا و فعا7ن آن نکاست، بماند، که 
با برافراشتن پرچم اول ماه مه، راکتی را که بر 
بدنه آن حضور موثر طبقه کارگر در عرصه 
سياسی جامعه و اتحاد کارگران و زحمتکشان 
نقش بسته بود، بر پيکر رژيم سياسی حاکم شليک 
کرد و زخم عميقی بر قلب دشمنان طبقه کارگر 

امنيتی رژيم به   –وارد ساخت، دستگاه اطNعاتی 
توطئه جديدی عليه سنديکا متوسل شد که برای 

ھای پوچ و  و بھانه"  د7يل"اجرای آن اما به چنان 
معنايی توسل جست که کبريت توطئه پيش از  بی
ای ولو کم سو شود، در  که بخواھد منشاء شعله آن

اعتمادی مطلق کارگران  طوفان ناباوری و بی
گران و اعتماد شايسته به سنديکا  نسبت به توطئه

 .و فعا7ن آن خاموش شد
کارنامه سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه و فعا7ن اين سنديکا 

 سالی که از اعNم بازگشايی يا ١۴در ظرف 
گذرد، بر ھمگان روشن  فعاليت مجدد آن می

ای که  نظر از لکه ننگ و ضربه صرف.  است
منصور اسانلو پس از اخراج بر پيکر اين سنديکا 

توان نقطه تاريکی در  جا نمی وارد ساخت، تا اين
سنديکای کارگران .  پرونده اين سنديکا پيدا کرد

 مورد بازداشتی يا ۴٠٠بيش از "شرکت واحد، 
که ازجمله می توان به ھشت "  زندانی داشته است

سال و شش ماه محکوميت زندان در دو مرحله 
 ۵برای ابراھيم مددی عضو ھيات مديره سنديکا 

سال زندان داودرضوی وبازداشت ھای مکرر 
 ١۴در تمام طول اين .  سال ھای اخيراشاره نمود

سال بازداشت و احضار و تعقيب و پيگرد فعا7ن 
 ۶رضا شھابی بيش از .  سنديکا ادامه داشته است

سال زندان در بدترين شرايط ممکن را پشت سر 
 سال است که به خاطر ١٠گذاشته و بيش از 

ھای کارگری و سنديکايی از کار اخراج  فعاليت
ھای زيادی را متحمل شده است و  شده و ھزينه

رغم تمام اين فشارھا در کنار کارگران ايستاده  به
ھا و کارنامه روشن و  ھمين ايستادگی.  است

فعاليت در امر دفاع از حقوق کارگران است که 
رضا شھابی را محبوب کارگران شرکت واحد و 

نتايج ھمين .  سنديکای اين شرکت ساخته است
ايستادگی و سابقه مبارزاتی و عملکرد روشن 
است که سنديکای کارگران شرکت واحد او را به 
عنوان نماينده خود انتخاب نموده و به دعوت 

) ت.  ژ.  ث(کنفدراسيون عمومی کار فرانسه 
ودومين کنگره فدرال  برای شرکت در پنجاه

 ماه مه در شھر ديژون ١٧ تا ١٣سنديکا که از 

فرانسه برگزار شد، اعزام نمود و با7خره کسی 
تواند اين واقعيت را انکار کند که ھمين سابقه  نمی

فعاليت و نفوذ و محبوبيت اوست که سبب شده 
امنيتی رژيم   –قرعه توطئه در دستگاه اطNعاتی 

 !به نام وی بيافتد
رضا شھابی با حضور در پنجاه و دومين کنگره 

ت، از وضعيت ايران .  ژ.  سنديکای کارگری ث
ھای کارگری و  و گسترش اعتراضات و اعتصاب

او .  پای آن تشديد سياست سرکوب سخن گفت ھم
ھا تن از کارگران،  از بازداشت و زندان ده

دانشجويان، معلمان و زنان در يورش وحشيانه 
آميز اول ماه  نيروھای سرکوب به مراسم مسالمت

مه کارگران در تھران صحبت نمود و برای جلب 
کنندگان در کنگره از جنبش  حمايت شرکت

رضا شھابی در .  کارگری ايران تNش نمود
ھا، گفتگوھا و ديدارھای جانبی که با  سخنرانی

و )  او.  اف.  اس(سنديکای معلمان فرانسه 
مسئو7ن سنديکای سوليدر و نيز نمايندگان 
سنديکايی از کشورھای برزيل، ھند، بنگNدش، 
نيجريه، شيلی، اسپانيا و غيره داشت، 
برخوردھای خشن نيروھای سرکوب جمھوری 

ھای گسترده کارگران و  اسNمی و بازداشت
معلمان و ديگر زحمتکشان را افشا کرد، بر 

ھای فيمابين و نيز بر ھمبستگی و  ھمکاری
ضرورت پشتيبانی سنديکاھای کارگری از جنبش 

به کوشش و پيشنھاد .  کارگری ايران تاکيد ورزيد
. ث.  ژ.  رضا شھابی کنگره سنديکای کارگری ث

ھا تشکل کارگری  بيانيه مشترکی را با امضا ده
از آمريکای 7تين، اروپا، آمريکا، آفريقا، 

از (جنوبی، بنگNدش، ژاپن و خاورميانه  کره
و )  جمله عراق، مصر، مراکش، فلسطين و لبنان

ھا تن از مسئو7ن و نمايندگان  چنين امضاء ده ھم
ت و نمايندگان .  ژ.  ھای مختلف سنديکای ث بخش
ھای گوناگون اين سنديکا که در کنگره  شعبه

بيانيه ضمن .  حضور داشتند به تصويب رساند
ھای اول ماه  ھا و بازداشت اعتراض به دستگيری

چنين بازداشت اسماعيل بخشی و سپيده  مه و ھم
قليان و محکوم ساختن آن، خواھان آزادی فوری 

قيدوشرط زندانيان شده و از فعاليت  و بی
 .سنديکايی آزاد در ايران حمايت نموده است

ھا را بايد در زمره  روشن است که اين تNش
دستاوردھای جنبش کارگری ايران به شمار آورد 
که ثمره فعاليت سنديکای کارگران شرکت واحد 

ھای  مجموعه فعاليت.  و فعا7ن اين سنديکاست
سنديکای کارگران شرکت واحد و از جمله ھمين 

المللی سنديکاست که خشم و کينه  ھای بين فعاليت
امنيتی آن را   –طبقه حاکم و دستگاه اطNعاتی 

جويی برانگيخته و عليه اين سنديکا و  برای انتقام
کند تا اين سنديکا  چينی می فعا7ن آن دائما توطئه

و فعا7ن آن را منزوی و محدود سازد و راه 
 .فعاليت آن را بکلی مسدود کند

ھا، سنديکای  رغم تمام اين فشارھا و توطئه به
کارگران شرکت واحد و فعا7ن اين سنديکا تا اين 

اند و به  چنان در کنار کارگران ايستاده لحظه ھم
گرانه در  ھای مبارزاتی و سنديکايی و آگاه فعاليت

راستای تامين منافع کارگران شرکت واحد و کل 
بنابر اين کسی .  اند کارگران ايران ادامه داده

به   -و خبرگزاری فارس ھم نتوانست   -تواند  نمی

سنديکای کارگران شرکت واحد و عضو فعال آن 
مادام که .  رضا شھابی وصله ناجوری بچسباند

وضع بر ھمين منوال باشد، اين سنديکا و فعا7ن 
آن مورد اعتماد و حمايت نه فقط کارگران شرکت 
واحد، بلکه مورد اعتماد و حمايت عموم 
کارگران و مدافعان حقوق طبقه کارگر خواھند 

ھای شوم و رنگارنگ  بود و در برابر توطئه
امنيتی رژيم عليه اين سنديکا   –دستگاه اطNعاتی 

و برای تخريب فعا7ن آن خواھند ايستاد و آن را 
که با دفاع و حمايت  چنان.  خنثی خواھند کرد

جدی از سنديکای شرکت واحد، پروژه 
سنديکاسازی جعلی و دولتی در اين شرکت را با 

 .شکست و ناکامی روبرو ساختند
ای است ھر آينه کسی  با اين ھمه، پندار بيھوده

تصور کند که رژيم و دستگاه اطNعاتی و امنيتی 
ھای شکست  آن پس از اين افتضاحات و پروژه

. دارند خورده، دست از توطئه و افترازنی برمی
دستگاه امنيتی زمانی که نتوانست سنديکا و 
فعا7ن سنديکايی را تطميع کند و بخرد و از نفوذ 
در سنديکای مستقل کارگری مايوس شد و حتا با 
تکيه بر برخی عوامل و عناصر نزديک خود، 
نتوانست کنترل اين سنديکا را بدست گيرد و 
با7خره زمانی که اخراج و زندان و شکنجه 
کارگران پيشرو و فعا7ن سنديکايی نيز برای به 

اثر ماند،  حاشيه راندن سنديکا و فعا7ن آن بی
اما نبايد .  تخريب سنديکا و فعا7ن آن را پيشه کرد

 –فراموش کرد که تNش دستگاه اطNعاتی 
امنيتی رژيم محدود به تخريب شخص رضا 
شھابی و توطئه عليه سنديکای کارگران شرکت 

امنيتی رژيم از   -دستگاه اطNعاتی.  واحد نيست
کانال تھمت و بھتان و افترا و تخريب رضا 
شھابی و توطئه عليه سنديکای کارگران شرکت 
واحد، در واقع کل جنبش طبقه کارگر را نشانه 

تفاوتی دربرابر  بنابراين سکوت و بی.  رفته است
ھا ،فقط ھمراھی با رژيم برای بدنام  اين توطئه

کردن سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
فعا7ن آن نيست، بلکه عمN ھمسوئی با 

گران و دشمنان طبقه کارگربرای مقابله با  توطئه
 .جنبش اين طبقه است

چه که طبقه حاکم و رژيم سياسی آن را سخت  آن
به ھراس افکنده است جنبش طبقاتی کارگران 
است که پيوسته در حال پيشرفت و 

رود تا در راس جنبش  ست و می يابی صيقل
انقNبی نقش و رسالت تاريخی خود را در 
سرنگونی نظم موجود و استقرار يک نظم جديد 

 .شورايی و کارگری ايفا کند
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 آزادی عقيده و بيان، 
 حقی که جمھوری اسGمی آن را به بند کشيده است

يک روز بعد از ابNغ محکوميت آنان، کانون 
" نويسندگان ايران با صدور بيانيه ای نوشت  :

اين فقط محاکمه و محکوميت سه نويسنده نيست، 
. تنھا محاکمه کانون نويسندگان ايران نيست
محکوميت ھمه نويسندگان و کسانی است که می 

 برخوردار حق آزادی بيانخواھند از 
 )تاکيد از ماست." (باشند

د7يل و "کانون نويسندگان ايران ھمچنين 
در باره اين اتھامات را "  مستندات دادگاه

" نامربوط تر و سست بنيان تر از خود اتھامات"
به سه نويسنده :  دانسته و در اين باره نوشت

 سال حکم زندان داده اند که چرا ١٨مجموعا 
عضو کانون نويسندگان ايران شده ايد؛ چرا 
نشريه داخلی يک تشکل فرھنگی را منتشر 

 ساله ۵٠کرديد؛ چرا اسناد و مدارک فعاليت ھای 
ی کانون را در کتابی گرد آورده ايد؛ چرا بر 
مزار احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوينده 
رفته ايد؛ چرا پای بيانيه ھای دفاع از آزادی بيان 
نويسندگان و ھنرمندان و مخالف با اعدام و 

 ."سانسور امضا گذاشته ايد
بيان ھمين مختصر از بيانيه کانون نويسندگان 
ايران به روشنی نشان می دھد که جمھوری 
اسNمی در تمامی دوران حاکميت ننگين خود با 
به اسارت گرفتن حق آزادی بيان تنھا به عنوان 
يکی از ده ھا مورد ناديده گرفتن حق و حقوق 
مسلم توده ھای مردم ايران، چه شرايط 
. وحشتناکی را به جامعه تحميل کرده است
پوشيده نيست صدور چنين احکامی که ھفته 
گذشته توسط بيدادگاه قضايی جمھوری اسNمی 
برای سه تن از اعضای کانون نويسندگان ايران 
صادر شد، تنھا گوشه ای از عملکرد ظالمانه و 

ھای متمادی  جابرانه اين رژيم ارتجاعی طی دھه
رژيمی که اين روزھا با گسترش سرکوب .  است

و پراکندن جو ارعاب و وحشت در جامعه سعی 
دارد تا نه تنھا کانون نويسندگان ايران، بلکه 
عموم توده ھای مردم ايران را منکوب و 

 . مبارزات رو به رشد آنان را متوقف سازد
اينکه شاکی پرونده اين سه نويسنده، وزارت 

اينکه .  اطNعات جمھوری اسNمی بوده است
 باز شد، ولی ١٣٩۴پرونده آن ھا در ارديبھشت 

احکام محکوميت آنان درست در اين برھه 
زمانی به آنان ابNغ گرديد، دقيقا بيانگر وضعيت 
بحرانی و شرايط شکننده ای است که جمھوری 

مجموعه .  اسNمی در آن دست و پا می زند
بحران ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی که ھم 
اينک از ھر طرف رژيم را در چنبره خود گرفته 

وضعيتی که با گذشت ھر روز و در پی .  اند
روند رو به رشد مبارزات علنی کارگران، 
معلمان، نويسندگان، دانشجويان، زنان و ديگر 
7يه ھای اجتماعی شرايط برای طبقه حاکم و 
نظام سياسی پاسدار آن، بازھم وخيم تر خواھد 

دستگيری کارگران نيشکر ھفت تپه، حمله .  شد
به اجتماعات دانشجويی، اعمال فشار به معلمان، 
محکوميت نويسندگان و صدور فرامين ظالمانه 
در پايمال کردن ابتدايی ترين حق و حقوق زنان 
که اين روزھا به طرز آشکاری در جامعه شدت 
گرفته است، تماما نشانگر ھمان وضعيت بحرانی 

است که جمھوری اسNمی در آن دست و پا می 
تشديد اقدامات سرکوبگرانه جمھوری .  زند

اسNمی، جدای از شرايط وخامت باری که ھيئت 
حاکمه ايران در آن دست و پا می زند، جدای از 
ماھيت ارتجاعی و خصلت سرکوبگرانه اين 
رژيم، در تمامی اين سال ھا ارتباط تنگاتنگی نيز 
با مقوله برخورداری از حق آزادی بيان و به بند 
کشيده شدن آن توسط جمھوری اسNمی در جامعه 

 . دارد
حقی که ھيئت حاکمه ايران ھرگز آن را بر نتابيد 
و در تمامی دوران حيات ننگين خود به بی 
رحمانه ترين شکل ممکن  عموم توده ھای مردم 
. ايران را از داشتن اين حق محروم کرده است
در اين ميان، روشن است که کانون نويسندگان 
ايران به دليل تاکيدی که در دفاع بی قيد و شرط  
از آزادی بيان و انديشه داشته و دارد، از بدو 
تاسيس تا به امروز، ھمواره در تير رس خشم و 
غضب نيروھای امنيتی و دستگاه قضايی در ھر 
. دو رژيم  پادشاھی و ارتجاع اسNمی بوده است

و کشتار نويسندگان "  قتل ھای زنجيره ای"وقوع 
 از جمله ھزينه ھای ٧٠در سال ھای ميانی دھه 

سنگينی بوده است که کانون نويسندگان ايران تا 
کنون در دفاع از حق آزادی بيان و انديشه 

طبيعی است که برخورداری از .  پرداخته است
حق آزادی بيان و عقيده، تنھا مختص به 
نويسندگان، روزنامه نگاران، شاعران و 

بی ھيچ ترديدی .  روشنفکران نبوده و نخواھد بود
کارگران و زحمتکشان جامعه از جمله نيروھايی 
ھستند که بيش از ھمه گروه ھای اجتماعی  در 
فقدان آزادی بيان و عقيده متضرر و با تحقق آن 
در جامعه بيش از ھمه از مزايای آن منتفع 

نگاھی به زندگی مبارزاتی .  خواھند بود
. کارگران، مھر تاييدی بر اين حقيقت مسلم است
کارگرانی که دستگير، زندانی و شکنجه می 

" جرم"شوند، مگر غير از اين است که صرفا به 
بيان خواست ھا و مطالبات شان بازداشت و 

اگر آنان از آزادی بيان .  سرکوب می شوند
برخوردار بودند، آيا باز ھم به دليل اينکه 
گرسنگی خود را فرياد می زنند، دستمزد ھای 
معوقه خود را طلب می کنند و در ھر اجتماعی 
بر ايجاد تشکل ھای صنفی و طبقاتی خود پای 

سياسی برخوردار  می فشارند، اگر از آزادی 
بودند؛ آيا بازھم اين چنين بيرحمانه سرکوب، 
شکنجه و گرفتار زندان و بند می شدند؛ اسماعيل 
بخشی، سپيده قليان، علی نجاتی، رضا شھابی و 
ھمه آن کارگران ديگری که تا کنون بارھا اسير 
زندان و بند شده اند، شکنجه ديده اند و انواع 
فشارھای روحی و جسمی را متحمل شده اند، 
اگر اندکی از حق آزادی بيان برخوردار بودند، 

تبليغ "آيا باز ھم اين چنين بی رحمانه با اتھامات 
مواجه "  اقدام عليه امنيت کشور"و "  عليه نظام
اگر معلمان از حق آزادی بيان .  می شدند

برخوردار بودند، اکنون سرنوشت شان اينگونه 
بود؛ آن دسته از معلمانی که در مدرسه دست به 
تحصن می زنند تا نابرابری حقوقی خود را فرياد 
زنند، فرھنگيانی که در جلوی اماکن دولتی 
اجتماع می کنند تا وضعيت وخامت بار معيشتی 

ھای سياسی   خود را بيان کنند، اگر از آزادی
اجتماع و "برخوردار بودند، آيا باز ھم به اتھام 
بازداشت "  تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور

و راھی زندان و بند می شدند؛ محمود بھشتی 
لنگرودی، اسماعيل عبدی، رسول بداغی، علی 
اکبر باغانی، محمد حبيبی و ده ھا معلم ديگری 

" اتھام تجمع و تبانی عليه نظام"که تا کنون به 
اسير زندان و بند شده اند، آيا غير از اين است که 
فقط پيگير خواست ھا و مطالبات معلمان بوده 
اند؛ اگر آزادی بيان و عقيده در جامعه ما اين 
چنين به بند کشيده نشده بود، آيا بازھم اين دسته 
از معلمان با چنين اتھاماتی مواجه می شدند؛ 

چه؟ آنان به کدامين "  خيابان انقNب"دختران 
جرم ناکرده محاکمه و به حبس و زندان افتاده اند؛ 
آيا غير از اين است که آنان با بر چوب کردن 
روسری ھايشان، در ساده ترين شکل ممکن يک 
حرکت اعتراضی، تNش کرده اند تا خواست 
رھايی از حجاب اجباری را فرياد زنند؛ اگر 
زنان در چنگال تبعيض و استبداد گرفتار نبودند 
و از حق آزادی بيان در بازگويی مطالبات شان 
برخوردار بودند، کدامين دستی جرئت می کرد تا 

را از بلندای سکوی "  دختران خيابان انقNب"
ميدان انقNب به پايين پرتاب کند؛ عربده کشی گله 
ھای حزب اللھی، ھياھوی آخوندھای مرتجع و 
پرونده سازی قضايی دادستان دادُکش نطنز عليه 

را طی روزھای گذشته چگونه می "  نگار معظم"
توان توصيف کرد؛ بی رحمی آوار شده بر اين 
زن ھنرمند شيرازی را با کدامين ترازوی 

پوشيده نيست در حاکميت .  دادخواھی بايد سنجيد
ارتجاعی و سرکوبگرانه جمھوری اسNمی، اگر 

داشت، آيا  اندکی آزادی بيان و انديشه وجود می
نگار "بازھم چنين ھجمه ای ويرانگر بر سر 

" جرم"آوار می شد؛ آنھم فقط و فقط به "  معظم
آواز خوانی در جمع گروه گردشگرانی که به 

 . روستای ابيانه نطنز سفر کرده بودند
محمد مختاری، جعفر پوينده و ديگر نويسندگانی  

که توسط نيروھای اطNعاتی و آدمکش جمھوری 
به "  قتل ھای زنجيره ای"اسNمی در پروژه 
شان چه بود؟  آيا غير "  جرم"مسلخ کشيده شدند، 

از اين بود که آنان پيگيرانه و در ھر شرايطی بر 
آزادی بی قيد و شرط  عقيده و بيان تاکيد داشتند و 
برخورداری از اين حق را نه فقط برای خود و 
کانون نويسندگان ايران، که برای عموم توده ھای 
مردم ايران و جھان آنھم با صدای بلند فرياد می 

ھمين صدای بلند و مستمر آنان در دفاع بی .  زدند
قيد و شرط از آزادی عقيده و بيان بوده است که 
اکنون موجی از حمايت ھای داخلی و بين المللی 
را در محکوميت احکام صادره برای رضا 
خندان مھابادی، بکتاش آبتين و کيوان پاژن رقم 

 .زده است
بيانيه انجمن جھانی قلم، انجمن قلم آمريکا، بيانيه 
جمعی از نويسندگان افغانستان و نامه سرگشاده 

 تن از نويسندگان، شاعران، منتقدان و ٩٠٠حدود 
" اعتراض صريح"روزنامه نگاران ايرانی که 

رويه ھای نامنصفانه دستگاه "خود را نسبت به 
قضايی و برخوردھای امنيتی با اھل قلم و 

ابراز کرده اند و خواھان لغو احکام "  نويسندگان
عليه سه عضو کانون "  ناروا و آزادی ُکش"

نويسندگان ايران شده اند، تنھا گوشه ای از 
واکنش ھای داخلی و جھانی صورت گرفته در 
دفاع از اين سه نويسنده و به طريق اولی 
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کارگران و زحمتکشان در .  نيز نگرفت
اعتراضات خيابانی خود، با شعار دشمن ما 

ھا  آن.  ای به رژيم دادند جاست، پاسخ کوبنده ھمين
ھا  اند که وظيفه فوری و مقدم آن پی برده

برانداختن طبقه حاکم بر ايران است که در طول 
چھل سال گذشته جز فاجعه و بدبختی ارمغانی 

ھای زحمتکش مردم ايران نداشته  برای توده
جمھوری اسNمی که دريافته اين تNشش .  است

نيز به شکست انجاميده است، باھدف مرعوب 
ويژه از اوايل  ساختن کارگران و زحمتکشان به

سال جاری، بر دامنه و ابعاد سرکوب عليه 
کارگران، معلمان، دانشجويان، نويسندگان و 

در اول ماه مه و روز معلم با .  ھنرمندان افزود
يورش به تجمعات اعتراضی کارگران و معلمان، 

 ١٩در پی اعتصاب .  تعدادی را بازداشت کرد
تپه در اعتراض  ارديبھشت کارگران نيشکر ھفت

به تحقق نيافتن مطالبات خود و نقش ارتجاعی 
 تن از ٢٠تشکل دولتی شورای اسNمی، حدود 

کارگران  توسط پليس اطNعات و امنيت 
از اوايل سال .  بازداشت و روانه زندان شدند

ھا تن از کارگران، معلمان،  جاری تاکنون، ده
گروھی از .  اند شده دانشجويان وزنان  بازداشت

ھای سنگين فعNً  شدگان با سپردن وثيقه بازداشت
اند، اما تعدادی ھمچنان در زندان به سر  آزادشده

دستگاه قضائی رژيم تاکنون برای .  برند می
تعدادی از کارگران و نويسندگان احکام حبس 

 . صادر کرده است
توانست  گری و سرکوب نيز نمی اما اين وحشی

کارگران و زحمتکشان را از ادامه مبارزه 
 ٣١در ھفته گذشته، تنھا در يک روز، .  بازدارد

زمان چندين اعتصاب، تجمع و  ارديبھشت،  ھم
کارگران .  تظاھرات در سراسر ايران برپا گرديد

صنايع آذرآب، در اعتراض به پرداخت نشدن سه 
ماه دستمزد به اعتصاب و تظاھرات خيابانی 

اقدام مبارزاتی کارگران اين واحد .  روی آوردند
صنعتی که سوابق درخشانی از مبارزه در 

ھای گذشته دارند، رژيم را چنان ھراسناک  سال
فوريت  کرد که فرماندار اراک دستور داد به

ھای معوقه اسفند پرداخت شود و قول داد  دستمزد
ماه نيز   ساعت دستمزد فروردين٢٤که ظرف 

 . پرداخت خواھد شد
در ھمين روز، کارگران پا7يشگاه بيدبلند بھبھان 

ھا به اخراج  آن.  به اعتصاب و تجمع روی آوردند
شان اعتراض  و نا اطمينانی نسبت به آينده شغلی

کردند و خواستار روشن شدن وضعيت استخدامی 
 .  خود شدند

کارگران شرکت مترو نيز در برابر ساختمان اين 
شرکت، تجمع اعتراضی برپا کردند و به تنزل 
وضعيت استخدامی خود از رسمی به پيمانی 

 . اعتراض کردند
جمعی از کارگران شھرداری منطقه سه تبريز 
در اعتراض به عدم تبديل قراردادھای موقت و 
نداشتن بيمه، در مقابل ساختمان مرکزی 

 .شھرداری تجمع برپا کردند
کارگران  سازمان پسماند شھرداری کرج نيز 
نسبت به عملکرد پيمانکاران و ناظرين تجمع 

 اعتراضی ديگری برپا کردند
 ارديبھشت فرھنگيان بازنشسته ٣١ھمچنين روز 

وپرورش تجمع کردند و  در مقابل وزارت آموزش

به عدم پرداخت پاداش سال گذشته اعتراض 
"دادند ھا شعار سر آن.  کردند ايم،  ما ھمه ھمبسته: 

ھا  پاداش ما رياليه، ھزينه"، "ايم ھا خسته از وعده
، "پاداش فرھنگيان پرداخت بايد گردد"  ، "د7ريه

 " يه اختNس کم بشه ،پاداش ما حل ميشه
کارمندان و پرستاراِن بيمارستاِن خمينی کرج نيز 
در ھمين روز، يک تجمع اعتراضی در مقابل 
اين بيمارستان برپا کردند و خواستار تحقق 
مطالبات خود ، ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد 

 در اين تجمع اعتراضی . معوقه خود شدند
نه استاندار :  دادند کارمندان و پرستاران شعار می
 . نه شھردار، نيستن به فکر درمان

عNوه بر اين، در ھمين روز تجمعات اعتراضی 
ازجمله صبح روز .  ديگری نيز بر پاگرديد

ارديبھشت،جمعی از جنگلبانان شمال ٣١شنبه سه
در اعتراض به نداشتن امنيت شغلی به دنبال 
تغيير پيمانکار در مقابل فرمانداری شھرستان 

 .نور تجمع کردند
گذاران کاسپين نيز در ادامه اعتراضات  سپرده

خود در مقابل دفتر رياست جمھوری تجمع کردند 
 .و شعار سر دادند

بر  يک روز بعد نيز بار ديگر کارگران فصلی نی
تپه به پرداخت نشدن دستمزد  شرکت نيشکر ھفت

کارفرما به .  ماه اعتراض کردند کامل فروردين
بھانه به حداقل رسيدن ميزان کارکرد ھر يک از 

ماه ، که  نتيجه  کارگران فصلی در فروردين
بارندگی و سيNب بود، از پرداخت کامل دستمزد 

 . کارگران خودداری کرده است
تعدادی از کارگران و کارکنان صنعت نفت 
ماھشھر نيز در ھمين روز در اعتراض به 

سازی خدمات درمانی شرکت نفت  خصوصی
 .تجمع اعتراضی برپا کردند

به گفته معترضان، وزارت نفت قبل از انتخابات "
طور رسمی اعNم کرده بود  رياست جمھوری به

سازی بھداشت و  ای برای خصوصی که برنامه
درمان صنعت نفت ندارد، اما امسال اين 

سازی در ماھشھر آغاز شد و کارگران  خصوصی
بايد برای معاينات کاری مبالغ زيادی را خود 

ھا افزودند بدون داشتن برگه  آن.  پرداخت کنند
ھا و تمديد قراردادھايشان  معاينه از استخدام آن

ازاين، کارکنان  پيش."  شود جلوگيری می
بيمارستان صنعت نفت ماھشھر نيز در اعتراض 
به واگذاری اين بيمارستان به بخش خصوصی به 
اعتصاب روی آوردند و خواستار شدند که کمافی 

صورت  السابق بيمارستان صنعت نفت ماھشھر به
دولتی و با نظارت سازمان بھداشت و درمان 

 .صنعت نفت، باقی بماند
اين تعداد از اعتراضات کارگران و زحمتکشان 

دھد که تاکتيک  در طی دو روز، آشکارا نشان می
منظور  تشديد سرکوب، بازداشت و زندان به

ھای مردم ايران و بازداشتن  مرعوب ساختن توده
ای  ھا از مبارزه نيز، با شکست مفتضحانه آن

 . مواجه شده است
ھيچ مانعی ديگر قادر نيست کارگران و 

ترين وضعيت  زحمتکشانی را که در وخيم
روز شرايط  برند و روزبه معيشتی به سر می

ناپذيرتر شده است و در ھمان  شان تحمل زندگی
انداز و توھمی نسبت به بھبود  حال ھيچ چشم

اوضاع در محدوده نظم موجود ندارند از مبارزه 

گرچه اين مبارزات ھنوز منفردند، اما .  بازدارد
تعدد و گستردگی اين اشکال مبارزه، نشان 

دھد که از درون ھمين مبارزات است که  می
سرانجام جنبشی سرا سری عليه نظم موجود 
شکل خواھد گرفت و به انقNب و دگرگونی تمام 

 .نظم ستمگرانه حاکم بر ايران خواھد انجاميد
 

 توقفی بر ادامه مبارزات نيست

نقض آشکار آزادی "اعتراض صريح آنان به 
 . در ايران بوده است" بيان و قلم

در واقع، ھمان گونه که کانون نويسندگان ايران 
محکوميت اين سه نويسنده را فقط محاکمه آنان و 
يا محاکمه کانون نويسندگان ايران ندانسته، بلکه 
اين اقدام ظالمانه دستگاه قضايی جمھوری 
اسNمی را محکوميت ھمه نويسندگان و کسانی 
خوانده است که می خواھند از حق آزادی بيان 
برخوردار باشند، دفاع از اين سه نويسنده و ھمه 
آن ديگرانی که طی تمامی اين سال ھا به دليل 
بيان خواست ھا و مطالبات شان بازداشت، 
شکنجه و زندانی شده اند، نه فقط دفاع از آنان، 
بلکه در گستره ای وسيعتر دفاع از حق آزادی 

مطالبه و خواستی که بايد به .  بيان و انديشه است
شدت بر آن پای فشرد و برای تحقق آن پيگيرانه 

با چنين نگاھی به حق آزادی بيان و .  مبارزه کرد
انديشه است که مطالبه آن در راس برنامه 

. گنجانده شده است)  اقليت(سازمان فدائيان 
سازمان ما، به عنوان يک سازمان کمونيست که 
برای سرنگونی جمھوری اسNمی ، برقراری 
يک حکومت شورايی و استقرار سوسياليسم، 
مبارزه می کند، ھمواره بر حق آزادی بيان و 
عقيده تاکيد داشته و بر اين باور است که 
کارگران و زحمتکشان بيش از ھمه طبقات و 
گروه ھای اجتماعی از تثبيت حق آزادی بيان در 

لذا، با آگاھی بر اين امر .  جامعه سود می برند
مھم است که سازمان ما، در برنامه عمل خود با 
يادآوری اينکه جمھوری اسNمی آزادی ھای 
سياسی، حقوق دمکراتيک و مدنی مردم ايران را 
از آن ھا سلب نموده است، ھمواره بر اين امر 
تاکيد دارد که حکومت شورايی بايد در ھمان 
اولين گام، ھمه اين حقوق پايمال شده از جمله حق 

 . آزادی بيان را به مردم ايران باز گرداند
آزادی کامل "برخورداری ھمه آحاد جامعه از 

فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماع، 
تظاھرات و اعتصاب، تشکل و فعاليت احزاب و 
سازمان ھای سياسی، اتحاديه ھای کارگری، 
" شوراھا و کليه تشکل ھای صنفی و دمکراتيک

از جمله مواردی ھستند که در راس برنامه عمل 
اقداماتی که .  سازمان ما گنجانده شده است

حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان با 
سرنگونی انقNبی جمھوری اسNمی به فوريت 
بايد به آن جامه عمل بپوشاند، تا ديگر ھيچ کس 
به دليل بيان خواست ھا و مطالبات و يا حضور 

تبليغ عليه "در يک تجمع اعتراضی با اتھام 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه "و  "  نظام

مواجه نگردد و به زندان و بند "  امنيت کشور
 . محکوم نشود

 

 آزادی عقيده و بيان، 
حقی که جمھوری اسGمی آن را 

 به بند کشيده است
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٨از صفحه   

 داری نام دارد ای که اقتصاد سرمايه ويرانه

گر  ترين آمارھای اقتصادی که بيان يکی از تازه
ھای گذشته برای کارگران و  سالی بدتر از سال

باشد، گزارش اخير  ديگر زحمتکشان جامعه می
مرکز آمار ايران است که براساس اين گزارش، 

بھای (در ارديبھشت ماه "  نقطه به نقطه"تورم 
کا7ھا در ارديبھشت امسال نسبت به ارديبھشت 

.  درصد رسيده است۵٢/  ١به )  سال گذشته
براساس اين گزارش، بھای کا7ھای خوراکی، 

 ٨٢/  ۶آشاميدنی و دخانيات در اين بازه زمانی 
 ٣٩/  ٩درصد و کا7ھای غير خوراکی و خدمات 

 .اند درصد افزايش يافته
ھای آماری اين گزارش البته  تحليل و داده
ھای  ھايی ھستند که معمو7 ارگان براساس قيمت

برای نمونه در .  کنند رسمی دولتی منتشر می
 درصدی بھای قند و ٨۵حالی مرکز آمار افزايش 

شکر را گزارش داده است که به طور واقعی 
 ٩٧ ھزار تومان در ارديبھشت ٣بھای شکر از 

يا در .  به ده ھزار تومان افزايش يافته است
عرصه کارھای خدماتی، بھای تعويض روغن 

 برابر شده است، ٣ماشين نسبت به سال گذشته 
قطعات يدکی و 7ستيک نيز در چنين وضعيتی 

7ستيک پرايد توليد داخل در بازار به .  ھستند
وضعيت .   ھزار تومان رسيده است۵٠٠با7ی 

بسياری از کا7ھای ديگر چه خوراکی و چه 
 .غيرخوراکی و يا خدماتی به ھمين روال است

شايد نگاھی متفاوت به گزارش رسمی مرکز 
. تر سازد آمار اين موضوع را کمی ملموس

ست بدانيم که ھمين مرکز در گزارش  کافی
ارديبھشت ماه سال گذشته خود که گرانی بيداد 

کرد، نرخ تورم سا7نه را به شکلی مضحک  می
 ٧ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را تنھا  ٨

درصد اعNم کرده بود که بدين ترتيب با حساب 
مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تنھا طی 

 !! برابر رشد داشته است٧يکسال بيش از 
اگرچه نرخ تورم اعNم شده از سوی مرکز آمار 

تر از واقعيت تورم در  طور واقعی بسيار پايين به
ايران است، اما حتا با ھمين آمار، نرخ تورم در 
ايران بعد از ونزوئN و زيمبابوه، با7ترين نرخ 

نکته ديگر اين آمار .  تورم رسمی در جھان است
با7 بودن نرخ تورم در کا7ھای خوراکی است 
که با توجه به شرايط کنونی، بخش عمده دستمزد 

بدين .  بلعند و حقوق کارگران و زحمتکشان را می
ترتيب تورم از اين زوايه نيز فشار مضاعفی به 

اين در .  آورد کارگران و زحمتکشان وارد می
ست که دولت با وقاحت تمام دستمزد و  حالی

حقوق کارگران، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان 
 درصد افزايش داده ١٨ تا ٢۵جامعه را بين 

بنابراين حتا با آمارھای خودشان نيز .  است
  دستمزد و حقوق کمتر از نرخ تورم افزايش يافته

 . است
توان از اين گزارش  نکته مھم ديگری که می

سال  استخراج کرد اين است که در طول يک
طور متناوب شاھد شتاب بيشتر افزايش  گذشته، به

برای مثال نرخ تورم نقطه به .  ھا ھستيم قيمت
 براساس گزارش مرکز آمار ٩٧نقطه اسفند سال 

 درصد بود، در ارديبھشت ماه يعنی طی ۴٧/  ۵
چھار درصد افزايش "  تورم نقطه به نقطه"دو ماه 

گر نه فقط افزايش بھای کا7ھا، بلکه  يافت که بيان
در واقع در .  شتاب بيشتر افزايش بھای کا7ھاست

اعNم شده از سوی مرکز "  تورم نقطه به نقطه"
آمار، سرعت افزايش ماھانه بھای کا7ھا را نيز 

 .توان مشاھده کرد می
ھای  مرکز پژوھش"ھاست که  اين واقعيت

اش  را واداشت تا در آخرين گزارش"  مجلس
نسبت به عواقب اجتماعی گسترش فقر ھشدار 

 ١۶براساس اين گزارش در حالی که .  دھد
 در فقر ٩۶درصد از جمعيت کشور در سال 

 جمعيت ٩٧بردند، تا پايان سال  مطلق بسر می
به .   درصد رسيد۴٠ تا ٢٣زير خط فقر کشور به 

با جھش تورم در سال "، "آرمان"نوشته روزنامه 
ھای نااميدکننده از نرخ رشد  بينی جاری و پيش

. رود اين آمار حادتر ھم شود اقتصادی انتظار می
ديگر نه تنھا دستمزد کارگران کفاف حتا اجاره 

دھد، بلکه اقشار مختلفی از طبقه  خانه را نمی
اند و ديگر از  متوسط ھم زير خط فقر قرار گرفته

 ".آيند پس دخل و خرج خود برنمی
دھنده اين  ھای اقتصادی نيز نشان تمام واقعيت

ھا  ھای آينده شرايط معيشتی توده است که در ماه
يکی .  تر و تورم و رکود تشديد خواھند شد سخت

ھا، ضعف و ناتوانی اقتصاد  از اين واقعيت
. ھاست داری ايران در برابر تحريم سرمايه

اقتصادی که از چای و برنج و گوشت تا خوراک 
دام و طيور و تا مواد اوليه کارخانجات و قطعات 

تنھا .  آ7ت، به کشورھای ديگر وابسته است ماشين
ھا  در صنايع خودروسازی آغاز مجدد تحريم

 درصدی خودرو طی يک ٣٢منجر به کاھش 
اقتصادی که تنھا دليل سر پا ماندن .  سال گرديد

آن تا به امروز درآمدھای نفتی و اتکای آن به 
 .نفت بوده است

ھای ھنگفت نظامی و بوروکراسی و  ھزينه
ھای مذھبی يک واقعيت ديگر اين اقتصاد  دستگاه

اقتصادی که بدليل پوسيدگی .  از ھم گسيخته است
کند در  و تضادھای متعددی که در آن عمل می

ای با آشفتگی و نابسامانی غيرقابل  ھر زمينه
تنھا ورشکستگی، غارت و .  تصوری روبروست

ھای بازنشستگی  مديريت دزد و نا7يق صندوق
 ھزار ميليارد تومان اين ٨٠باعث شده است که 

ھای بازنشستگی  ھا برای پرداخت حقوق صندوق
ھمين مساله در .   داشته باشند٩٨دست در بودجه 

مورد سازمان تامين اجتماعی نيز صادق است که 
ھم اکنون با مشکل کمبود منابع مالی روبروست 
و بار اين کمبود منابع را برای نمونه از طريق 
کاھش خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان 

حال اين را در نظر بگيريم که .  کند منتقل می
حقوق بازنشستگان بسيار ناچيز و چند برابر زير 

ھای  خط فقر است و آن وقت وضعيت صندوق
 .گونه است بازنشستگی و تامين اجتماعی اين

طور واقعی، تامين يک سوم منابع  ھم اکنون به
 به فروش ٩٨مالی منظور شده در بودجه سال 

اوراق قرضه وابسته است که با توجه به تورم 
ھا پيدا  کنونی معلوم نيست خريداری برای آن

که فروش اوراق قرضه با اين  جدا از اين.  شود
ھای آينده اساسا  شود که در سال وسعت باعث می

بدھی دولت بابت فروش اوراق قرضه از ميزان 
 !!کل بودجه فراتر رود
ھا يک معضل بزرگ ديگر  ورشکستگی بانک

ھايی که به د7يل اقتصادی  بانک.  اقتصادی است
ای رشد بادکنکی داشتند، اما با تغيير  در دوره

شرايط و تعميق بحران اقتصادی، بانگ 
ھا يکی پس از ديگری بلند شده  ورشکستگی آن

ھای  است که آخرين نمونه آن ورشکستگی بانک
ھای نظامی است که برای  وابسته به ارگان

جلوگيری از فروپاشی سيستم بانکی قرار شده 
ھا ھزار ميليارد تومان  ھا با ده است تا ھمگی آن

بدھی در بانک سپه ادغام شوند که اين خود 
. موجب افزايش نقدينگی و تورم خواھد شد

که تمامی اقتصاددانان حکومتی و  مضحک آن
مقامات کابينه و مجلس و غيره و غيره، ھمه 

بست  ھايی را ھم که برای خروج از اين بن راه
اش  ی اساسی کنند يک پايه بينی می اقتصادی پيش

و يا به بيان ديگر ھمه اميدشان به ھمين 
ھايی که  بانک.  ھای ورشکسته وصل است بانک

قادر نيستند از ورشکستگی خود جلوگيری کنند 
چه رسد به کاناليزه کردن منابع مالی برای رشد 

 !!! توليد
اين را ھم در نظر بگيريم که نرخ تورم رسمی 

 درصد عمN باعث کاھش منابع مالی ۵٠با7ی 
ھايی که نرخ بھره  شود، بانک ھا می بانک

گيرنده  گذار و نرخ بھره وام پرداخت شده به سپرده
. چيزی در حدود يک سوم نرخ تورم رسمی است
در چنين شرايطی از يک سو شاھد خروج پول 

گذاران ھستيم و از  ھا از سوی سپرده از بانک
ھا برای گرفتن  سوی ديگر ھجوم د77ن و واسطه

چرا که در بازار کنونی، خريد ھر کا7يی .  وام
تواند منفعتی برای خريدار به دنبال داشته باشد  می

 .که با گرفتن وام آن کا7 را خريداری کرده است
اين نمايی کلی از ھرج و مرج کنونی در اقتصاد 

انداز روشنی در برابر  ايران است که ھيچ چشم
اين اقتصاد برای برون رفت از .  آن قرار ندارد

چنان اقدامات راديکالی  بحران عميق کنونی به آن
نياز دارد که تنھا برعھده طبقه کارگر و حکومت 
شورايی آن است و ھيچ جريان بورژوازی در 

اقداماتی .  ايران قادر به انجام اين اقدامات نيست
چون ملی کردن کليه صنايع و موسسات متعلق به 

داران بزرگ و نھادھای مذھبی، ملی  سرمايه
ھا و  کردن تجارت خارجی، ملی کردن بانک

کردن  ھا در يک بانک واحد، ملی ادغام آن
ھای بيمه،  ونقل و شرکت موسسات بزرگ حمل

ھا و تمام  کردن کليه اراضی، مراتع، جنگل ملی
منابع طبيعی و زير زمينی، برقراری کنترل 
شوراھای کارگری بر توليد و توزيع، لغو ماليات 
غير مستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر 
ثروت، درآمد و ارث و بسياری از اقدامات ديگر 

چنين راه را برای گذار از اقتصاد  که ھم
داری به اقتصاد سوسياليستی فراھم  سرمايه

 .سازند می

رژيم جمھوری اسGمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٢٣ شماره  ٩٨  خرداد  ۶      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسGمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

ھيچ فردی در حکومت جمھوری اسNمی .  است
چه که امروز ھمگی شاھد  تواند خود را از آن نمی

 .آن ھستيم مبّرا سازد
مساله مھم اما اين است که تمامی بار ويرانی 

ھای اقتصادی  اقتصاد و نتايج مخرب سياست
حاکم بر دوش کارگران و ديگر زحمتکشان 
جامعه آوار گرديده و اين کارگران و زحمتکشان 
جامعه ھستند که تاوان بحران عميق اقتصادی را 

بحرانی که نتيجه مناسبات ظالمانه .  دھند می
مناسباتی که نتايج .  ست داری سرمايه
بارش را کارگران و زحمتکشان با تمام  وخامت

ھمين چند روز پيش بود که .  کنند وجود لمس می
 ساله وقتی فرزندش را ٣٢پدری "  جوانرود"در 

از کNس اول مدرسه ابتدايی به دليل عدم 
اخراج کردند، "  مدرسه دولتی"پرداخت شھريه 

تحت فشار فقر و تنگدستی دست به خودکشی زد، 
اما در سوی ديگر مدارسی وجود دارند که به 

) وابسته به حکومت(نوشته سايت فرارو 
فرستند  آموزان را برای اردو به پاريس می دانش

٨ 
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 ميليون تومان ھزينه اين مسافرت چند ۵٠و 
پردازند،  شان با کمال ميل می روزه را والدين

 ميليون ٣۵ای که فقط پول ثبت نام در آن  مدرسه
تومان يعنی دستمزد دو سال يک کارگر آب 

اين تنھا يک نمونه از چھره کثيف .  خورد می
يک نمونه از .  مناسبات طبقاتی حاکم است

ای که ھر روز در برابر  ھزاران ھزار نمونه
 درصد جامعه اتفاق ٩٩ی  زده چشمان حيرت

افتد، مناسباتی که در آن دزدان و فاسدان بر  می
مسند قدرت قرار دارند و پاسدار آن نظم ھستند، 
اما در عوض کارگران، نويسندگان و معلمانی که 

خروشند، به بند کشيده  بر اين نظم ظالمانه می
گذرد و در اين نظم  سال از پی سال می.  شوند می

ظالمانه، تنھا ارمغان سال جديد فقر و تنگدستی 
. بيشتر برای کارگران و زحمتکشان بوده است
ھمه شواھد نيز حاکی از آن است که سال جاری 
گوی سبقت را از ساليان گذشته ربوده و حتا از 

 . نيز به مراتب بدتر خواھد بود٩٧سال سياه 

 داری نام دارد ای که اقتصاد سرمايه ويرانه

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپو7ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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