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 تظاھرات سرا سری 
پاسخی قھرمانانه و کوبنده به 

 گيری رژيم باج
 

. موج تظاھرات سراسر ايران را فراگرفته است
ھای ستمديده مردم ايران تقريباً در تمام  توده

شھرھای کشور از آذربايجان تا کردستان، از 
خوزستان و شيراز تا گي4ن و مازندران، از 
تھران تا اصفھان و يزد از بلوچستان تا خراسان، 

 . اند به تظاھرات خيابانی روی آورده
ھای نيروی سرکوب  رژيم سرکوب و کشتار، گله

مزدوران .  را به مقابله با مردم گسيل کرده است
دفاع را مورد ضرب و شتم  مسلح رژيم، مردم بی

آور شليک کردند،  گاز اشک.  قراردادند
پاش را به کار گرفتند و در برخی  ھای آب ماشين

سوی مردم آتش  ھای جنگی به شھرھا با گلوله

 -حسن حيدری شاعرمعترض، فعال سياسی
فرھنگی عرب اھل شھرستان اھواز، روزيکشنبه 

 دربيمارستان شفا ٩٨ آبان ١٩
اين شاعرجوان که عمدتاً به .دراھوازدرگذشت

زبان عربی اشعارانتقادی می سرود وبارھا مورد 
بازخواست و بازجوئی قرارگرفته بود، 

 توسط مأموران وزارت ٩٧روزبيست مرداد
 شھريور ٢۶اط4عات دراھواز بازداشت و در

 ميليون تومانی ۵٠٠ھمان سال با سپردن وثيقه 
 .اززندان شيبان اھواز آزاد شد

بسياری ازشھروندان خوزستانی مرگ اين 
 سال سن داشت ٢٩شاعرجوان را که فقط 

 
 با سازماندھی اعتصاب عمومی به ياری جوانان

  و توده ھای قيام کننده برخيزيم
 

 
 گرانی بنزين را به آتشی بر خرمن جمھوری اس�می تبديل کنيم
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 اط�عيه مشترک 
 درباره دستگيری حميد نوری در سوئد و 

 اھميت آن برای جنبش دادخواھی

  ٨درصفحه 

  ١٠درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴٧شماره    ٩٨ آبان ٢٧ –سال  چھل و يکم 

۵درصفحه   

 جرقّه ای برانبارباروت

شنبه  حسن روحانی رئيس جمھوری اس4می سه
 آبان در جلسه شورای اداری استان کرمان،  ٢١

با بيان ناتوانی جمھوری اس4می در فروش نفت، 
"  گفت تواند چه  دولت با اين پولی که دارد می: 

ھا را بدھد و يا به اقشار نيازمند  کار کند؟ حقوق
برسد و يا اينکه دارو و کاeی اساسی وارد کند؟ 

گويند دولت اين کار را بکند و يا چرا  که می اين

جمھوری اس�می، غوطه ور 
 در گرداب دزدی و فساد

 
دزدی، اخت4س، رانت خواری و گسترش بی حد 
و حصر فسادھای دولتی و حکومتی، تنھا مختص 

در جھان سرمايه .  به جمھوری اس4می نيست
داری، اغلب دولت ھا کم و بيش به دزدی و فساد 

اين پديده اما، در تمامی نظام ھای .  آلوده ھستند
استبدادی و خودکامه که فاقد ھر گونه نھادھای 
دمکراتيک و کنترل کننده ھستند، به امری غير 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١١درصفحه   

بازداشت يکی از عوامل 
  در سوئد۶٧کشتار سال 

اعتراف روحانی به اف�س و 
 ورشکستگی جمھوری اس�می
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گشودند، تا مردمی را که به مبارزه علنی 
مزدوران رژيم در .  اند، مرعوب سازند برخاسته

گری، در برخی شھرھا حتی  جريان اين وحشی
ھايی را که مردم در اعتراض به گرانی  ماشين

ھا پارک کرده بودند، تخريب  بنزين وسط خيابان
ھای  تاکنون متجاوز از دھھا  تن با گلوله.  کرند

مزدوران در سيرجان، بھبھان، مريوان، 
ھا  باخته و ده جوانرود، سنندج، شيراز، کرج، جان

مقامات .  اند شده ھا گسيل تن زخمی و به بيمارستان
رژيم يکی پس از ديگری به تھديد مردم متوسل 

جلسه اضطراری شورای عالی ھماھنگی .  اند شده
سران و مقامات رژيم برگزار شد و از ھمه 

ھا و نھادھای کشور خواست مقاومت  دستگاه
مردم را در ھم شکنند و برای اجرای موفق 

 .افزايش بھای بنزين، ھمکاری کنند
معاون رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور در 
اين جلسه تأکيد کرد که قوه قضائيه برای اجرای 

 .طور کامل ھمکاری خواھد کرد اين طرح به
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمھوری 
اس4می، معترضان به افزايش قيمت بنزين را 

ھا   خواند و تھديد کرد که با آن»اخ4لگر«
 . خواھد شد»برخورد جدی«

وی اراجيف ھميشگی سران رژيم را تکرار کرد 
 خارج از «و مبارزات مردم ايران را  به 

 . منسوب کرد »کشور
الدين آشنا، معاون پيشين وزارت اط4عات  حسام

طلبان  فرصت«:  و مشاور کنونی روحانی نوشت
داخلی و خارجی اشتباه راھبردی ديگری مرتکب 

سفارت .  ايران نه عراق است و نه لبنان.  شدند
ما ايرانيان .  ھاست که بسته است سال آمريکا ھم 

ھای مزدور برای ما   داد رسانه اجازه نخواھيم
شب دراز است و قلندر .  تعيين تکليف کنند

 .»بيدار
ای، سردسته دزدان و اوباشان حاکم بر  خامنه

ھای ستمديده مردم ايران را که به  ايران، توده
ناميد و از "  اشرار"اند،  تظاھرات روی آورده

به "  خواست "  مسئولين حفظ امنيت کشور"
 " وظايفشان عمل کنند

ھای روز جمعه  اما مردمی که از نخستين ساعت
ای علنی و مستقيم با رژيم حاکم   به مبارزه

اند، وقعی به اين اراجيف نگذاشتند و  برخاسته

ھای رژيم،  قھرمانانه در مقابل تمام سرکوبگری
مردم مبارز در پاسخ به .  اند مقاومت کرده

ھا سنگربندی کردند  اوباشان سرکوبگر در خيابان
ھا، تعدادی از مراکز  و در جريان درگيری

سرکوب و ستم، مراکز بسيج، و تربيت آخوند، 
ھای  ھای پليس مزدور و پمپ ھا، ماشين بانک

خشم مردمی که از .  بنزين به آتش کشيده شدند
ھای بيکران جمھوری اس4می جانشان به لب  ستم

ھا پيش، ھمچون يک انبار  رسيده است، از مدت
که خبر افزايش  ھمين.  باروت آماده انفجار بود

ای شد که به  بھای بنزين انتشار يافت، جرقه
 . انفجار اين خشم انجاميد

ھای  جمھوری اس4می ھمانند دزدی که در نيمه
ھا را  که مردم در خوابند، خانه آن شب ھنگامی

شب،   پنجشنبه٢۴کند، در ساعت  خالی می
بردند،  که مردم ايران در خواب به سر می درحالی

بار  با اع4م ناگھانی افزايش بھای بنزين، يک
مانده جيب مردمی که  ديگر برای خالی کردن ته

. برند، اقدام کرد زيرخط فقر به سر می
که ھرگونه فرصت واکنش  حال برای آن درعين

جا  از مردم را سلب کند، روز جمعه را که ھمه
تعطيل و مردم در محل کار و زندگی تجمعی 
نداشته باشند، لحظه مناسب برای اع4م خبر 

اما تصور .  افزايش بھای بنزين انتخاب کرد
کرد که از ھمان لحظه اع4م خبر گرانی  نمی

بنزين، اعتراض و تظاھرات و به آتش کشيدن 
تحمل اين زورگويی و .  ھای بنزين آغاز شود پمپ
خواھی دولت برای مردم ايران که بيش از  باج
کنند،   درصد آنھا زيرخط فقر زندگی می٨٠

 .     ناممکن بود
بھای بنزين آزاد سه برابر شده بود و بھای بنزين 

اين .  يافته بود  تومان افزايش١۵٠٠ای به  سھميه
افزايش سه برابری بھای بنزين، در شرايطی که 
گرانی روزافزون کاeھا و خدمات و افزايش 

درپی نرخ تورم، زندگی اکثريت بسيار بزرگ  پی
 . مردم ايران را تباه کرده است، تحمل ناپذير بود
 ٩٨گزارش مرکز آمار از تورم، تا شھريور 

دھد، که حتی بر طبق آمار ق4بی منابع  نشان می
ھا  رسمی، در طول يک سال، نرخ گروه خوراکی

ھا، نسبت به سال قبل در ھمين ماه،  و آشاميدنی
ای که  گونه به. " درصدی يافته است٧١.٩رشدی 

 درصد، نان و ۵٩.٧ھا  به ترتيب برای خوراکی
 درصد، گوشت قرمز و سفيد و ٢٨.٩غ4ت 
 درصد، گوشت قرمز و ٧٧ھا  ھای آن فرآورده

ھا و صدف   درصد، ماھی٧۶.۴گوشت ماکيان 
 ۴۵.٢مرغ   درصد، شير، پنير و تخم٨١.٣داران 

 درصد، ميوه ۴۵.۶ھا  ھا و چربی درصد، روغن
 ٧۵.٧ درصد، سبزيجات ٨٢.۵و خشکبار 

درصد، شکر، مربا، عسل، شک4ت و شيرينی 
 درصد، چای، قھوه، کاکائو، نوشابه و ۴٨.٩

بندی   درصد و محصوeت طبقه۵٨.١ميوه  آب
 درصد رشد را شاھد ٩٧نشده در جای ديگر 

 ."بوديم
دروغ  نرخ تورم   به مرکز آمار ايران درحالی

درصد ٤٢ساeنه برای خانوارھای کشور را 
 درصد ۶٠اع4م کرده است که اين نرخ تورم از 

آنچه بيش از ھر چيز مدام .  نيز فراتر است
يافته، کاeھا و خدمات موردنياز روزمره  افزايش

 .  کارگران و زحمتکشان بوده است
جمھوری اس4می که درنتيجه دزدی و غارت 

ھای کشور توسط  مقامات دولتی و  ثروت
ھای ھنگفت نيروھای مسلح  داران، ھزينه سرمايه

ھای  ھای جاسوسی و امنيتی، ھزينه و دستگاه
ھای  ھای انگل و مفت خور مذھبی، ھزينه دستگاه

اس4ميستی و کمک به  طلبی پان ک4ن توسعه
گرای شيعه در منطقه، با  ھای اس4م گروه

ورشکستگی مالی رو به رو شده است، ت4ش 
رشته کاeھای  کند با افزايش بھای بنزين و يک می

ديگر، بار اين ورشکستگی را بازھم بر دوش 
ھای کارگر و زحمتکش قرار دھد و کمبود  توده

. ھای خود را از اين طريق، جبران کند ھزينه
حسن روحانی چند روز پيش در کرمان اع4م 
کرده بود، بودجه سال آينده دستگاه دولتی با يک 

.  ھزار ميليارد تومانی مواجه است٣٠٠کسری 
 تا ۶٠بنابراين، افزايش بھای بنزين رقمی معادل 

کند تا   ھزار ميليارد تومان عايد دولت می٧٠
ھای دستگاه انگل دولت دينی را  بخشی از ھزينه

اما فقط از اين طريق نيست که رژيم .  تأمين کند
کند و جيب مردم را  بری می دزد و غارتگر، جيب

تواند  بلکه افزايش بھای بنزين می.  کند خالی می
از .  نرخ تورم کنونی را به چند برابر افزايش دھد

ھای مردم در سراسر  ھمين روست که عموم توده
ھا ريخته و مصممانِه به نبرد خود  ايران به خيابان

ای است که تا به امروز  اين مبارزه.  دھند ادامه می
 . با موفقيت ادامه يافته است

ھای  انداز تداوم اين مبارزه ميان توده اما چشم
وسيع مردم ايران با رژيم ارتجاعی ستمگر حاکم 

گونه که اشاره شد، نفع مشترک  چيست؟ ھمان
اکثريت بزرگ مردم ايران بر سر اين مسئله، آن 

تواند تضمينی بر  ای است که می نيروی محرکه
اگر اين جنبش بتواند .  آميز آن باشد ادامه موفقيت

ترديد ابتکار عمل  در چند روز آينده ادامه يابد، بی
. کلی از دست ارتجاع حاکم خارج خواھد شد به

ای است که با  گونه چراکه شرايط جامعه ايران به
تری به ميدان  ھای وسيع ادامه اين مبارزه، توده

يابی در  خواھند آمد و اشکال مبارزه و سازمان
کند و ارتقاء خواھد  ھای مردم رشد می ميان توده

ھا پيش وارد يک  جامعه ايران از مدت.  يافت
دوران پرت4طم سياسی، يک دوران انق4بی، شده 

ھای متمادی،  ھای مردمی که سال توده.  است
فشارھای اقتصادی و سياسی طبقه حاکم را تحمل 

خواھند وضع موجود ادامه  اند، ديگر نمی کرده

  ١٠درصفحه 

گيری  تظاھرات سرا سری پاسخی قھرمانانه و کوبنده به باج
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صرف .طورجدی به خطر افکنده است  به
نظر ازاين که استان خوزستان  درزمينه 
احداث جاده و از لحاظ خدمات و حمل و نقل 
شھری و عمرانی نيز از کمبود ھای بزرگی 

 .دررنج است
افزون براين ھامعضل بزرگ بيکاری ونرخ 

نرخ بيکاری .  باeی آن درميان جوانان است
دراستان خوزستان ازنرخ متوسط کشوری 

اميد حاجتی رئيس سازمان .  باeتراست
مديريت و برنامه ريزی خوزستان می گويد 

رتبه بيکاری استان خوزستان دربين استان "
 رسيده ٢ به رتبه ١٩ھای کشور ازرتبه 

 ٩۶خوزستان درسال "وی می گويد ".  است
رتبه سوم بيکاری درکشور راداشت درسال 

 رتبه دوم شد و اگر به ھمين منوال ٩٧
وی ".  کند  بگذرد رتبه اول را کسب می

ھمچنين اعتراف کرد که شمارخودکشی ھا 
درشھرھايی که آماربيکاری باeتراست، 
بيشتر است و اضافه نمود درحال حاضر نيز 
صدھا ھزار نفر درخوزستان بيکارند که 

 .ھيچگونه ممر درآمدی  ندارند
اوضاع اقتصادی و معيشتی مردم خوزستان  
بدان حد وخيم و فشارسياسی به حدی زياد 
است که مردم اين استان درفقر ومحروميت 

فقر و ف4کت و .  کشنده ای دست وپا می زنند
بيکاری چنان عميق وگسترده است که 
درسال ھای اخير بسياری ازمردم خوزستان 
زرخيز آرميده بر ذخائر و ثروت ھای 
ھنگفت نفت وگاز، مجبوربه مھاجرت شده 

گرانه و   اعمال سياست ھای سرکوب.اند
تبعيض آميزرژيم جمھوری اس4می، کمبود 
ھا و نارسائی ھای فاحش و متعدد، 
نارضايتی مردم خشمگين شھرھای 

. خوزستان را بيش ازپيش افزايش داده است
انباشت و افزايش مداوم نارضايتی ھا و 
تراکم فزاينده اين خشم و نارضايتی چون 
انبار باروتی می توانست با ھرجرقه ای به 

سياسی عرب  بازداشت و زندانی وبسياری 
کوت .  ازآن ھا به جوخه مرگ سپرده شده اند

عبدهللا، شادگان، اھواز و سايرشھرھای 
خوزستان، تا کنون بارھا و بارھا به تجمع و 

پيمايی دست زده و نسبت به وضعيت   راه
ف4کت باری که جمھوری اس4می برمردم 
اين استان تحميل نموده، اعتراض کرده 

ھا و فشارھای   ھا، اجحاف  اما تبعيض.اند
گوناگون عليه مردم عرب بيش ازپيش تشديد 
و حقوق سياسی و فردی آحاد مردم 
خوزستان به شکل سيستماتيک و گسترده 

 .وخشنی نقض شده است
مردم کوت عبدهللا مانند بسياری ازمناطق 

نشين خوزستان از امکانات ابتدائی،   عرب
خدمات اجتماعی و بھداشتی و حتی ازآب 
آشاميدنی سالم محروم ھستند و درفقر و 

اکثر جوانان بيکارند .  ف4کت زندگی می کنند
. و ازفقر وبيکاری و تبعيض به ستوه آمده اند

دربسياری ازشھرھا و روستاھای خوزستانی 
که روی دريائی ازثروت خوابيده است، 
ھنوزآب شرب سالم و لوله کشی وجود 

آن جا که آب لوله کشی ھست،آب .ندارد
شور، تيره و کيفيت آن بسيار پايين 

وضعيت آب آشاميدنی درخوزستان تا .است
ست که مديرکل   بدان درجه بد و بحرانی

مديريت بحران استان خوزستان گفت 
درحال حاضر آب شرب استان دروضعيت "

اب شرب استان حتی به "  ھشدارقراردارد
اعتراف مقامات حکومتی س4متی مردم را 

 .به خطر انداخته است
وضعيت برق و برخورداری مردم ازوسايل 

مردم .خنک کننده، از آب ھم بدتراست
خوزستان که درفصل تابستان درگرمای 
طاقت فرسا بايستی کار وزندگی کنند، با نبود 

به اين .  برق يا قطع مکررآن روبرو ھستند
ھا بايد ريزگردھا، گرد وخاک، آلودگی 
ھوا،آب و محيط زيست را نيز اضافه کرد 
که س4متی مردم استان خوزستان را 

مشکوک خوانده و ب4فاصله بعدازاع4م 
خبرمرگ وی دست به اعتراض خيابانی 

دراھواز، کوت عبدهللا، شادگان و .  زدند
برخی ديگرازشھرھای خوزستان ھزاران تن 
ازمردم به جان آمده، راھِی خيابان شدند و با 
آتش زدن eستيک و ايجاد راه بندان و حتی 
سنگربندی خيابانی، عليه رژيمی که در 
ربودن و کشتن بی سروصدای شاعران و 
نويسندگان و مرگ ھای صحنه سازی شده 

طور گسترده   سابقه طوeنی داشته است، به
دربرخی ازاين .  دست به اعتراض زدند

تجمعات واعتراضات خيابانی که سه شبانه 
روزادامه داشت، مردم شعارھائی عليه رژيم 

جنازه حسن حيدری شاعر جوان .  سردادند
 آبان درمحاصره نيروھای ٢٠عرب روز

سپاری   خاک .  سرکوب به خاک سپرده شد
عجوeنه و بدون کالبد شکافی و کشف علل 
مرگ شاعر، شک و ظّن مردم خوزستان را 

بيست آبان، دومين روز .  تشديد و تقويت کرد
اعتراض خيابانی، مردم اھواز پرچم 
جمھوری اس4می را پايين 

اعتراضات خيابانی دربرخی .کشيدند
ازشھرھا ازجمله شھرستان شادگان با طرح 
خواست ھای مشخص واعتراض نسبت به 
کمبود خدمات شھری مانند آب آشاميدنی 

نيروھای سرکوب با ھجوم .  درھم آميخت
وحشيانه به صفوف اعتراض کنندگان و نيز 

سپاری، ده ھا تن را بازداشت   درمراسم خاک
 .و به مکان نامعلومی منتقل کردند

اين نخستين بارنيست که مردم اھواز 
وديگرشھرھای خوزستان بطورگسترده 

پيمائی و سنگربندی   دست به اعتراض و راه
خيابانی می زنند ورژيم حاکم نيز باسرکوب 
و سرنيزه و بازداشت ھای گسترده به ان 

اعتراضات مکرر مردم .  پاسخ می دھد
خوزستان ھربار با خشونت پاسخ داده شده 

ارتجاع حاکم حتی به روی اعتراض .است
کنندگان آتش گشوده و خون آن ھا رابرزمين 

تا کنون صدھا تن ازفعاeن .  ريخته است

 جرقّه ای برانبارباروت
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٣از صفحه   

 جرقّه ای برانبارباروت

مرگ شاعرجوان عرب، .  انفجار کشيده شود
فقط يک جرقه بود و اگر آن نبود، بی ترديد 
جرقه ای ديگر ازجای ديگربرای منفجرشدن 
اين انبار باروت پيدا می شد و مبارزات 
مردم خوزستان  برای يک يا چند خواست 
معيشتی و رفاھی، به يک مبارزه سياسی 
تمام عيار عليه تمام  نظم موجود  تبديل می 

 .شد
اعتراضات و سنگر بندی ھای خيابانی مردم 
اھواز و سايرشھرھای خوزستان دراعتراض 
به مرگ مشکوک حسن حيدری شاعر جوان 
عرب ودراعتراض به کمبود ھای متعدد 
زيستی و معيشتی اما ھنوز به پايان نرسيده 
بود که دولت با اع4م خبر سه برابرشدن 
قيمت بنزين، برانبار باروت نارضايتی توده 

با اع4م .  ای درمقياس سراسری کبريت کشيد
اين خبر، مردم خوزستان و مقدم برھمه 
مردم اھواز که ھنوز خيابان ھارا بطورکامل 
ترک نکرده بودند واکنش اعتراضی نشان 
دادند و ازھمان لحظات اوليه اع4م 

 ٢۴خبرودقايق نخستين شروع روزجمعه 
آبان، تجمعات اعتراضی خود را اين بار 

اين .  درمخالفت با گرانی بنزين آغاز کردند
اعتراضات به سرعت به سايرشھرھای 
استان ازجمله اميديه، بھبھان و ماھشھر و 

شھر، آبادان و   درمرحله بعدی خرم
ديگرشھرھای خوزستان و ساير شھر ھا و 

تااين لحظه .  استان ھای کشور تسّری يافت
مردم مبارز و )  ٩٨ آبان ٢۶يکشنبه (

 شھر دراعتراض  به ۵٠زحمتکش دربيش از
سياست دولت درزمينه افزايش سه برابری  
قيمت بنزين، وارد خيابان شده و دست به 

گر رژيم   نيروھای سرکوب.  اعتراض زده اند
ھمه جا سعی کرده اند رعب وھراس ايجاد 
کنند و با توسل به قھر وخشونت، اعتراض 

دربرخی ازشھرھا .  کنندگان راعقب برانند
ع4وه بر شليک گازاشک آور، به روی 

براثر اين .  مردم تيراندازی کرده اند
. تيراندازی ھا تا کنون دھھا تن کشته شده اند

درسيرجان يکی ازاعتراض کنندگان با گلوله 
بنا به .  ھای مزدوران کشته شده است

خبرھای انتشاريافته درشبکه ھای مجازی، تا 
 ٢ نفر درمريوان، ٣ نفر در بھبھان، ۴کنون 

نفر درجوانرود، يک نفردرشيراز، يک 
شھر   نفردرگلشھرکرج و يک نفردرخرم

دراثرتيراندازی مزدوران مسلح و 
گررژيم کشته ، تعداد زيادی مجروح   سرکوب

آمار کشته .ببيش ازھزارتن بازداشت  شده اند
شدگان و زخمی ھا  و بازداشتی ھا درحال 

 .افزايش است
ھا، اعتراضات توده ای   رغم اين سرکوب  به 

چندين بانک و پمپ بنزين ، چند .  ادامه دارد
خودرو، يک اتوبوس نيروی انتظامی ، يک 
پايگاه بسيج، يک فرمانداری وک4نتری نيز 

درتبريز نيروھای .  به آتش کشيده شده اند
دراھواز مردم .  سرکوب بامردم درگير شدند

مبارز، نيروھای سرکوب را عقب 
مرگ برديکتاتور، مرگ برخامنه ای، .راندند

مرگ برروحانی، ديکتاتور حيا کن مملکت 
را رھا کن، روحانی حيا کن مملکت را 

که برادرم کشت،   کشم آن  کشم می  رھاکن، می
نترسيد نترسيد ماھمه با ھم ھستيم و ذلت نمی 
پذيريم حق مونو می گيريم ، ازجمله شعار 
ھای مردم  ناراضی و اعتراض کننده بوده 

 .است
گره خوردن تجمعات و تظاھرات توده ھای 
زحمتکش مردم خوزستان دراعتراض به 
مرگ مشکوک حسن حيدری شاعر جوان 
عرب، با اعتراضات سراسری که اع4م 
خبرافزايش قيمت بنزين آن را شعله 

بار ديگر نشان داد که   ورساخت، يک
ھای ضدمردمی دولت ارتجاعی   سياست

جمھوری اس4می، ھيچ بخشی ازمردم 
تمام .  زحمتکش رابی نصيب نگذاشته است

داد و ھنوزادامه   چه دريک ھفته اخير رخ  آن
دارد، بوضوح نشان داد که تمام مليت ھای 
ساکن ايران و عموم کارگران، زحمتکشان، 

دستان   جوانان، زنان، بيکاران و آحاد تھی
تر و   فقرزده ای که برای ورود متشکل

گسترده تر به عرصه مبارزه سياسی و 
رودرروئی با کل نظم موجود لحظه شماری 

 .می کنند، دشمن واحدی دارند
اقدامات )  اقليت(سازمان فدائيان

گرانه رژيم عليه اعتراض کنندگان   سرکوب
را قوياً محکوم می کند وخواھان ازادی 
فوری وبی قيد و شرط ھمه بازداشت شدگان 

 .است
گره خوردن مبارزات مردم خوزستان با 
مردم سراسر کشور نه فقط اين واقعيت را 

نشان داد که ھمه کارگران و زحمتکشان و 
مليت ھای تحت ستم ايران دشمن واحدی 
دارند، بلکه درعين حال اين واقعيت را نيز 
نشان داد که برای رسيدن به خواست ھا و 
اھداف خويش، قبل ازھرچيز بايد تکليف 
خودرا با ارتجاع اس4می حاکم و نظم موجود 

 .سره سازند يک
يگانه پاسخ ارتجاع حاکم درقبال اعتراضات 

که پيش ازاين نيزشاھد بوده   توده ای، چنان
اما .ايم، سرکوب و ددمنشی بيشتراست

جمھوری اس4می بعيد است بتواند باتشديد 
سرکوب وبگير و ببند، جنبش اعتراضی توده 

باآغاز دورجديد .  ھای مردم را خاموش کند
اعتراضات خيابانی مردم زحمتکش شھرھای 
مختلف و رشد سريع آن، روند اوج يابنده 

. جنبش اعتراضی توده ای کليد خورده است
غم زيگزاگ ھای جنبش اعتراضی توده   ر  به

، اکنون اما اين جنبش ٩۶ای پس ازديماه 
. آشکارا درمسيرصعودی گام نھاده است

برای ارتقاءسطح مبارزات کنونی و 
ثمربخشی بيشتر و بھترآن، طبقه کارگر بايد 
به ياری اين جنبش برخاسته و درمقياس 

با اعتصابات .  سراسری وارد صحنه شود
اقتصادی و سياسی سراسری، ضعف اساسی 
جنبش اعتراضی توده ای درلحظه  حاضررا 
جبران و راه  اعتصاب عمومی سياسی را 

نبايد از ياد برد که رژيم ارتجاعی .  ھموارکند
جمھوری اس4می را بايد با يک اعتصاب 
عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت و 
برويرانه ھای آن حکومت شورائی کارگران 

 .و زحمتکشان را بنا کرد

 زنده باد سوسياليسم 
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      گرانی بنزين را به آتشی بر خرمن 
         جمھوری اس�می تبديل کنيم

 
 
 
 

در پی اين .   مھر، در حرکتی چراغ خاموش و بدون اط4ع قبلی اقدام به افزايش قيمت بنزين کرد٢٣دولت جمھوری اس4می شامگاه پنج شنبه 
 ٣٠٠٠ تومان و قيمت آزاد آن با افزايش سه برابری به ١۵٠٠ در صد افزايش قيمت، به ۵٠اقدام ناگھانی دولت، بنزين سھميه بندی شده با 

اين افزايش قيمت ناگھانی پس از آن صورت گرفت که حسن روحانی در سخنرانی روز سه شنبه خود در يزد از شرايط  .  تومان در ليتر رسيد
حال با گذشت سه روز از آن سخنرانی معنا دار حسن .  خواند"  غير طبيعی"وخامت بار اقتصادی دولت سخن گفت و وضعيت کشور را 

روحانی، دولت برای جبران کسری چند صد ھزار ميلياردی بودجه، قيمت بنزين را سه برابر افزايش داده و در ھمان حال با بی شرمی تمام 
خانوارھای کم درآمدی که به گفته حسن .  ميليون خانوار کم درآمد  خواھد رفت٢٠ تا ١٨اع4م کرده است که اين افزايش قيمت، تماماً به جيب 

 .  ميليونی کشور را در بر می گيرد٨۴ ميليون نفر از جمعيت ۶٠روحانی، جمعا  
يک روز پس از سه برابرشدن قيمت بنزين، ھمان مردم ضعيف و کم درآمد، ھمان مردم فقير و کم بضاعت مورد نظر حسن روحانی در 

کارگران و توده ھای .   واکنش به گرانی بنزين در شھرھای مختلف کشور به تجمعات اعتراضی عليه اين تصميم دولت روی آورده اند
زحمتکشی که سال ھاست با اينگونه ترفندھای فريبکارانه دولت و ديگر مقامات جمھوری اس4می به خوبی آشنا ھستند ، ديگر کمترين 

 . اعتمادی به اينگونه وعده ھای پوشالی و دروغين آنان ندارند
خبرھای منتشره حاکی از آن است که از نخستين ساعات روز جمعه، توده ھای مستأصل از بار گرانی و تورم، به شکل ھای مختلف به 

بيشترين اعتراضات و تجمعات توده ای  در شھرھای غربی ايران و استان .  اعتراضات خيابانی عليه جمھوری اس4می دست زده اند
اعتراضاتی که محور شعارھای آنان عليه حرکت رياکارانه دولت .  خوزستان در شھرھای اھواز، ماھشھر، اميديه و بھبھان شکل گرفته است

در تجمعات امروز مردم بھبھان، توده ھای معترض در واکنش به سخنان حسن روحانی که گفته بود، پول حاصل از .  متمرکز بوده است
در اھواز معترضين در شعارھای خود ". بنزين گرانتر شده، فقير فقيرتر شده: "می رود، شعار می دادند" مردم ضعيف"گرانی بنزين به جيب 

گزارش ھا حاکی از آن است که جمعی از توده ھای معترض در جنوب .  شده اند"  خاموش کردن خودروھا و عدم خريد بنزين"خواستار 
در (  و جاده اھواز به مسجد سليمان )  جاده ای که بھبھان را به شھرھای اھواز و ماھشھر متصل می کند(کشور، جاده اميديه به آغاجاری 

 .را مسدود کرده اند) شيبان
در شھر گچساران واقع در استان کھگيلويه و بوير احمد، و شھرسيرجان دراستان کرمان نيز مردم جان به لب رسيده، دست به تجمعات 

و يا "  روحانی حيا کن، مملکت را رھا کن"ويدئوھايی که از مشھد منتشر شده اند، که معترضان شعارھايی نظير .  اعتراضی زده اند
 .توده ھايی که مستقيما عليه روحانی و خامنه ای شعار می دھند. سرداده اند" ديکتاتور حيا کن، مملکت را رھا کن"

واکنش توده ھای جان به لب رسيده در نخستين روز پس از اع4م گرانی قيمت بنزين، نشانگر اين واقعيت است که آنان ھيچ اعتمادی به نظام 
آنان به خوبی می دانند که فساد و تباھی سر تا پای حاکميت را  فرا گرفته و مسئوeن جمھوری اس4می از خامنه .  حاکم ومسئوeن آن ندارند

 ای تا روحانی، از ابراھيم رئيسی تا برادران eريجانی، از شورای نگھبان تا نمايندگان مجلس ارتجاع، از سپاه تا ديگر نھادھای زير مجموعه
طی چھل سال ثروت ھای مملکت را غارت کرده اند و اکنون از آنجايی که ديگر .  خامنه ای، جملگی در اخت4س و دزدی و فساد غوطه ورند

کرده "  کم بضاعت"و "  ضعيف"چيزی برای چپاول و غارت ندارند، برای پر کردن خزانه خالی دولت، آشکارا دست در جيب ھمان مردم 
در عوض توده ھای جان به لب رسيده مردم ايران نيز آنگونه که امروز نشان داده اند، مصمم ھستند برای ھميشه دستان اينگونه حاکمان .   اند

آنان نشان داده اند که اين بار مصمم ھستند تا گرانی بنزين را ھمانند آتشی بر خرمن نظام جمھوری اس4می  شعله .  دزد و فاسد را قطع کنند
 .ور سازند

اقدام فريبکارانه دولت در گرانی بنزين را قوياً محکوم کرده و حمايت ھمه جانبه خود را از اعتراضات  توده ھای )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .زحمتکش کشور اع4م می دارد

، گسترش اعتراضات توده ای را يگانه راه عقب نشينی دولت از اين دزدی آشکار می داند و از اين رو، کارگران، )اقليت(سازمان فدائيان 
جوانان، دانشجويان، معلمان، زنان و عموم توده ھای زحمتکش را فرا می خواند تا متحد و يکپارچه عليه سياست ھای دولت و تمام نظم 

 .پاخيزند موجود به
 

 بر قرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می
 زنده باد سوسياليزم -زنده باد آزادی

 نابود باد نظام سرمايه داری
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٨ آبان ٢۴
 

 حکومت شورايی -آزادی -نان  -کار



 ۶ ٨۴٧ شماره  ٩٨  آبان ٢٧    ۶
١از صفحه   

٩درصفحه   

 اعتراف روحانی به اف�س و ورشکستگی جمھوری اس�می

مايه فطير است و بدون پول  آن کار را نکرد، بی
توانيم ماليات  ما چقدر می...  توان کاری کرد نمی

بينی    بگيريم، باeترين مالياتی که برای سال آينده پيش 
  ٣٠٠  ھزار ميليارد تومان است و ما  ١۵٠ شود    می 

  ٢٠ ھزار ميليارد تومان ديگر را از کجا بياوريم؟  
ھزار ميليارد تومان درآمد از گمرکات داريم که  
ممکن است سال آينده مقداری بيشتر و يا کمتر شود  
و يکسری درآمدھای متفرقه داريم، اما درآمد اصلی  

او با اين  ".  کند، پول نفت است   که کشور را اداره می 
سخن رسما به اف4س و ورشکستگی جمھوری  

اعتراف روحانی اثبات  .  اس4می اعتراف کرد 
ھای سازمان ما در رابطه با بحران مالی و    تحليل 

ناتوانی جمھوری اس4می در برون رفت از اين  
  ٨۴٣ از جمله در نشريه کار شماره  .  بحران است 

جمھوری اس4می نه راه حلی برای  "نوشته بوديم که  
تورمی دارد و نه توان    –بحران اقتصادی رکود  

 ". انجام يک رفرم اقتصادی و کاھش شدت بحران 
 تغييراتی را  ٨١٣ چنين در نشريه کار شماره    ما ھم 

شورای  " در  ٩٨ که تحت عنوان اص4حيه بودجه  
به تصويب  "  عالی ھماھنگی اقتصادی سران قوا 

رسيده بود، تحليل کرده و اين موضوع را آشکار  
کرده بوديم که تنھا ھدف اين تغييرات که با دور زدن  

صورت گرفته، جبران بخشی از  "  مجلس اس4می "
ھای    ھای دستگاه   کسری بودجه و تامين ھزينه 

سرکوب، مذھبی و بوروکراسی جمھوری اس4می  
در سرفصلی با  "  ٩٨ اص4حات بودجه  "در  .  است 

اص4ح نظام يارانه  "از  "  درآمدزايی پايدار "عنوان  
و اص4ح يارانه  )  بنزين، گازوئيل و برق (انرژی  

ھای درآمدزايی پايدار    به عنوان راه "  کاeھای اساسی 
اولين قدم در اين راه نيز افزايش  .  نام برده شده بود 

ھايی    در دومين قدم يارانه نقدی بخش .  بھای نان بود 
بگيران قطع و از ماه گذشته اجرايی گرديد    از يارانه 

و باeخره افزايش بھای بنزين سومين قدم است که  
چرا که با  .  چنان ادامه يابد   ھا ھم   تواند اين قدم   البته می 

ھا، چاه ويل بحران مالی و اف4س    کدام از اين قدم   ھيچ 
. و درماندگی جمھوری اس4می پُر نخواھد شد 

جا صحبت از    طور که روحانی گفت اين   ھمان 
از  (ای معادل دو سوم کل بودجه است    کسری بودجه 

 ھزار  ٣٠٠  ھزار ميليارد تومان، تامين حدود  ۴۵٠ 
نکته مھم ديگر  ).  ميليارد تومان منبع مشخصی ندارد 

اين است که تمام اص4حات مد نظری که در  
ای جز    آمده بود، نتيجه "  درآمدزايی پايدار "سرفصل  

رشکستگی مالی دولت بر دوش  و تحميل بار  
 .کارگران و زحمتکشان نخواھد داشت 

طور خ4صه و اجمال با دو مساله مھم    بنابراين به 
که بحران مالی بسيار فراتر    اول اين .  روبرو ھستيم 

ھا دولت بتواند حتا خود    از آن است که با اين سياست 
را از اف4س و ورشکستگی نجات دھد تا چه رسد به  

که بتواند تحرکی اقتصادی ايجاد کرده و با تشديد    اين 
. تورمی مقابله کند   –و تعميق بحران اقتصادی رکود  

ھای    نکته دوم اين است که ھمان به اصط4ح سياست 
اش گسترش فقر و    اقتصادی دولت نيز تنھا نتيجه 

طور که    افزايش فاصله طبقاتی خواھد بود، ھمان 
ای جز اين    ھای حاکميت نتيجه   تاکنون نيز سياست 

 .نداشته است 
 . پردازيم   در ادامه به تبيين اين دو موضوع می 

ھا، تامين    ھای ک4نی به بانک   دولت ھم اکنون بدھی 
تنھا بدھی دولت  .  اجتماعی، پيمانکاران و غيره دارد 

 براساس آخرين  ٩٧ ھا در پايان سال    به بانک 

گزارشات رسمی که در تيرماه سال جاری انتشار  
 درصد نسبت به سال  ٢٨ /  ۶ يافته، با رشدی معادل  

 ھزار ميليارد تومان رسيده بود که  ٣٣٢  به  ٩۶ 
ست با توجه به بحران مالی دولت در    بديھی 

ھا شتاب بيشتری    جاری، بدھی دولت به بانک   سال 
ھا نيز    ست که عموم بانک   اين در حالی .  گرفته باشد 

اند و دولت برای نجات سيستم بانکی    ورشکست شده 
دست به اتخاذ تصميماتی زده است که با توجه به  

 . کند   شرايط اقتصادی اوضاع را بدتر نيز می 
مصوبه بانک مرکزی برای ادغام چھار بانک  
نظامی در بانک سپه يک نمونه از اين تصميمات  

ھايی که ھر کدام با ضررھای انباشته    است، بانک 
ھايی ورشکسته    ھا ھزار ميليارد تومانی بانک   ده 

ھا    ھستند و در صورت اع4م ورشکستگی، ميليون 
. ھا خواھند ريخت   ھا به خيابان   گذار اين بانک   سپرده 

جای اع4م ورشکستگی اين    به ھمين منظور به 
ھا که از نظر ذھنی نيز با توجه به نظامی    بانک 

تری در    تواند تاثيرات گسترده   ھا می   بودن اين بانک 
ھا در    سطح جامعه داشته باشد، دولت با ادغام آن 

ھا را به    ھای اين بانک    سپه در عمل بدھی   بانک 
کند    بانک سپه به عنوان يک بانک دولتی منتقل می 

 ھزار ميليارد تومانی  ١٧٠ که بار مالی بيش از  
برای دولت خواھد داشت و به ھمين دليل تاثيرات  
مخرب زيادی در افزايش نرخ تورم و رکود خواھد  

ھای جمھوری    براساس گزارشات رسانه .  گذاشت 
 ھزار ميليارد تومان،  ۶٣ اس4می، بانک قوامين  

 ھزار ميليارد تومان، بانک  ۵٢ بانک مھر اقتصاد  
 ھزار ميليارد تومان، بانک حکمت  ٣٧ انصار  
 ھزار ميليارد تومان و موسسه اعتباری  ۴ ايرانيان  

.  ھزار ميليارد تومان ضرر انباشته دارند ٢٠ کوثر  
اeجل    که ضرب   رغم اين   که به   نکته مھم ديگر اين 

ھا در بانک سپه در    چھار ماھه برای ادغام اين بانک 
تيرماه سال جاری به پايان رسيده، اما ھنوز اين اقدام  
شکل عملی به خود نگرفته است و البته علت اين  

چنان به اف4س    دولت آن .  مساله نيز روشن است 
چنان بحرانی است که    افتاده و شرايط اقتصادی آن 

اجرای تصميماتی اين چنينی ديگر در توان دولت  
بنابراين از سويی اتخاذ اين تصميم و از  .  نيست 

گر چيزی    سوی ديگر عدم توان در اجرای آن بيان 
 .جز ناتوانی محض دولت نيست 

 ھزار ميليارد تومانی دولت به سازمان  ٢۵٠ بدھی  
تامين اجتماعی يک نمونه ديگر است که سال به  

ھمين مساله نيز  .  شود   سال بر ميزان آن افزوده می 
ای شده تا سازمان تامين اجتماعی ھم از خدمات    بھانه 
ای به کارگران و بازنشستگان بکاھد و ھم    بيمه 

چکانی افزايش دھد،    مستمری بازنشستگان را قطره 
به نحوی که ھم اکنون خط فقر چند برابر مستمری  

مستمری اکثريت بسيار بزرگ  .  بازنشستگان است 
  ٢ بازنشستگان تامين اجتماعی در حالی حدود  

) ھزينه يک خانوار (ميليون تومان است که خط فقر  
کميته دستمزد شوراھای  "براساس محاسبات  

 ميليون تومان  ٨ در شھريور ماه از  "  اس4می کار 
بدھی دولت به سازمان تامين  !!!  نيز گذشت 

اجتماعی يک شکل ديگر از دست کردن در جيب  
ھای سرکوب،    کارگران برای تامين نيازھای دستگاه 

مذھبی و بوروکراسی برای بقای جمھوری اس4می  
است که حتا اين سازمان را با خطر ورشکستگی  

اش از    سازمانی که اگرچه منابع .  روبرو ساخته است 
پول کارگران است اما کارگران ھيچ دخالتی در  

اداره آن ندارند و مديران فاسد دولتی در اين سازمان  
ھای دولتی مشغول چپاول اموال    به مانند ديگر ارگان 

 .کارگران ھستند 
 سال  ۴ .  پيمانکاران ديگر طلبکاران دولت ھستند 

پيش آخوندی وزير سابق راه و شھرسازی ميزان  
 ھزار ميليارد  ٣٣٠ بدھی دولت به پيمانکاران را  

کدام از    رقمی که ھرگز ھيچ .  تومان اع4م کرده بود 
چه که    آن !!!  ديگر مقامات دولتی از آن سخن نگفتند 

مشخص است اين است که بدھی دولت به  
ويژه از سال    ھای اخير به   پيمانکاران در طول سال 

جای پرداخت طلب     شتاب گرفته است و دولت به ٩٧ 
با  )  قرضه (ھا اوراق مشارکت    پيمانکاران به آن 

سررسيد يک ساله و غيره داده است که برخی از  
ھايی    پيمانکاران نيز با فروش اين اوراق به رقم 

عدم پرداخت دستمزد  .  اند   تر دست زده   خيلی پايين 
ھای پيمانی، جدا از طمع    کارگران در پروژه 

اش عدم پرداخت طلب    پيمانکاران، يکی از دeيل 
از ديگر نتايج عدم  .  ھا از سوی دولت است   آن 

پرداخت طلب پيمانکاران، بيکاری کارگران،  
 .ھا و تشديد رکود است   خوابيدن پروژه 

نيز در  )  قرضه (سھم فروش اوراق مشارکت  
ھای اخير در بودجه ساeنه رو به افزايش بوده    سال 
 ميزان فروش  ٩٨ برای نمونه در بودجه سال  .  است 

  ١۴ اوراق مشارکت نسبت به سال پيش از آن،  
ست که در    درصد افزايش داشت و اين در حالی 

اص4حيه بودجه فروش باز ھم بيشتر اوراق  
  ٩۶ در بھمن  .  بينی شده است   پيش )  قرضه (مشارکت  

: نزديک به دو سال قبل محمدرضا باھنر گفته بود 
يک زمان ما نفت می فروختيم و دولت خرج می  "

(٩٣  و  ٩٢ از سال  .  کرد  دولت  )  ھا   با تشديد تحريم  
شروع به فروش اوراق مشارکت کرد اما متاسفانه  

 ما اوراق مشارکت را برای حقوق  ٩۵ در سال  
فروشيم که    کارمندھا فروختيم و امسال اوراق می 

اين اگر کنترل  .  ھا را بدھيم   اوراق مشارکت قبلی 
 سال ديگر بدھی ما در اوراق  ٧  الی  ٨ نشود  

وی  ".  شود   مشارکت از کل بودجه دولت بيشتر می 
ھای    خدا کند که تق و توق بانک : "در ادامه گفته بود 

ھا    اصلی در نيايد چرا که تراز برخی از اين بانک 
حال از آن زمان دو سال گذشته و  ".  قرمز است 

چنان وخيم شده که ديگر کار    شرايط مالی دولت آن 
 سال نيز نخواھد کشيد و دولت ديگر قادر  ٨  يا  ٧ به  

ھای خود بابت فروش اوراق    به بازپرداخت بدھی 
 .مشارکت نيست 

البته در رابطه با فروش اوراق مشارکت، دولت با  
مشکل جديدی نيز روبرو شده است و آن عدم  
اطمينان خريداران و کاھش گرايش به خريد اوراق  

 با روندی شتابنده شاھديم  ٩۶ از سال  .  مشارکت است 
شان به    ھای   که پولداران بيشتر گرايش به انتقال پول 

که مث4 اوراق    اند تا اين   خارج از کشور پيدا کرده 
مشارکت بخرند و اين را در گزارشات رسمی نيز  
شاھديم که بارھا اوراق مشارکت به طور کامل به  

افزايش خريد خانه در ترکيه و  .  فروش نرفته است 
کشورھای ديگر يک نمونه از اين ھمين واقعيت  
است که گرايش پولداران کشور به دeيل سياسی  و  

شان به خارج از کشور    ھای   اقتصادی به انتقال پول 
يکی ديگر از منابع دولت در  .  دھد   را نشان می 

ھای    ھای اخير برای تامين بودجه دستگاه   سال 
نظامی، مذھبی و بوروکراسی فروش اموال دولتی  

رسد و به قول    بود که اين نيز دارد به آخر می 
در  ".  گير به ته ديگ خورده است   کف "معروف  

ھا نه فقط به دليل تامين بودجه بلکه به    طول اين سال 



 ٧ ٨۴٧ شماره  ٩٨  آبان ٢٧    ٧

١از صفحه   

  ٨درصفحه 

نمونه اش نظام ھای .  قابل کنترل تبديل شده است
مذھبی و قبيله ای حاکم بر کشورھای منطقه 
خاورميانه است که تمام آن ھا در دزدی و فسادی 

نمونه اش حکومت .  غير قابل کنترل غوطه ورند
ھای ارتجاعی حاکم بر عراق و لبنان است که 

ھا   اين روزھا جوانان و توده ھای زحمتکش آن
در گستره ای وسيع و عمومی عليه حاکمان دزد 

 .و غارتگر و فاسد به شورش و قيام برخاسته اند
با اين ھمه، به جرأت می توان گفت که نظام 
جمھوری اس4می ھم به لحاظ  ابعاد فساد و ھم به 
لحاظ ميزان گستردگی آن در راس تمام نظام ھای 

. ارتجاعی موجود در منطقه و کل جھان است
مطابق برآورد سازمان شفافيت بين المللی از 

، جمھوری ٢٠١۴شاخص تلقی از فساد در سال 
 يکی از فاسدترين آن ھا در ١٣۶اس4می در مقام 

 .  کشور جھان است١٧۴ميان 
طی دھه ھای گذشته دامنه فساد در نظام 
جمھوری اس4می و نھادھای آن به حدی گسترش 

يافته است که از سال ھا پيش صدای اعتراض  
با .  برخی مسئوeن آن از ھر سو بلند شده است

اين تفاوت که ھر نھاد و دستگاھی با تکرار شعار 
، ديگران را به "کی بود کی بود، من نبودم"

نمونه اش ابراھيم .  دزدی و فساد متھم می کند
کسی که به مدت سی سال معاون .  رئيسی است

اول دستگاه قضا بود اما ھرگز صدايی از او 
جھت مقابله با دزدی و فساد حاکم بر جمھوری 

اکنون اما، پس از نشستن بر .  اس4می بر نيامد
صندلی رياست دستگاه قضايی کشور، با ادعای 
برخورد با مفاسد اقتصادی، پرچم مبارزه با فساد 

او طی ماه ھای گذشته .  را در دست گرفته است
با اھدافی تبليغاتی، اقدام به دستگيری و محاکمه 
تعدادی از مديران دولتی از جمله حسين فريدون 

از طرف ديگر، .  برادر حسن روحانی کرده است
حسن روحانی نيز در واکنش به اينگونه اقدامات 
دستگاه قضايی، ابراھيم رئيسی را به برخورد 
جناحی، سياسی و تبليغاتی در مورد مبارزه با 

روحانی که به خوبی آگاه .  فساد متھم کرده است
است دزدی و فساد بيش از ھر جايی در درون 
سيستم قضايی و ديگر نھادھای زير مجموعه 
خامنه ای ريشه دوانده اند، در سخنرانی ھای 
اخير خود در يزد و کرمان با انداختن توپ در 

با "زمين حريف فرياد کشيده، وقتی قوه قضائيه 
" فسادھای ميليونی و ميلياردی برخورد می کند

ھيچ "  فسادھای ميليارد دeری"چرا در خصوص 
سرنوشت "چرا در مورد .  توضيحی نمی دھد

پول ھای بزرگی که از جيب بيت المال رفته 
روحانی سپس با ".  ھيچ اشاره ای نمی کند"  است

زير سئوال بردن عملکرد رئيسی و دستگاه 
با به دادگاه بردن چند نفر و "قضايی اع4م کرد، 

". سر و صدا کردن که سر مردم ک4ه نمی رود
او ھمچنين با اشاره به پرونده بابک زنجانی 

ھنوز برای ما روشن نيست آن آقايی که دو :  گفت
پول را خورد و ]  دeر[ ميليون ٧٠٠ميليارد و 

حکم اعدام ھم برای او صادر شد، اين پول کجا 
 رفت؟ 

در دعوای ميان دستگاه ھای اجرايی و قضايی 

جمھوری اس4می، دستگاه قانون گذاری نظام ھم 
که بيشتر نمايندگان آن دستشان به صورت آشکار 
و نھان به دزدی و فساد آلوده است، يا منفعل بر 
صندلی ھای خود نشسته اند و به دوره ھای بعدی 
ورود به مجلس می انديشند و يا در معدود 

مواردی آن دسته از نمايندگانی که اميد چندانی به  
دوره ھای بعدی ندارند، ھر چند وقت يکبار در 
نطق ھای پيش از دستور خود با يک سری کلی 
گويی عليه گسترش دزدی و فساد  در جمھوری 

اين دسته از نمايندگان، .  اس4می سخن می گويند
بسته به موقعيت و شرايط زمانی و اينکه سر در 
آبشخور کدام يک از جناح ھای حکومتی داشته 
باشند، معموe با افشا گری ھای خود پرده از 
برخی دزدی ھا و فساد ھای افراد متعلق به اين 

نمايندگانی ھمانند .  جناح يا آن جناح بر می دارند
ھدايت هللا خادمی، نماينده ايذه که در مرداد ماه 
سال گذشته طی نطقی در مجلس ارتجاع اس4می، 

دولت ھای مختلف "  حيات خلوت"اين مجلس را 
جمھوری اس4می دانست و با اشاره به اينکه 

 خانواده سرنوشت ٢٠٠چھل سال است که "
و در اين مدت مردم "  کشور را به گروگان گرفته

کرده اند، راه برون رفت از "  بدبخت"را 
از دزدی "  پرده برداری"معض4ت اقتصادی را 

 .و فساد و اخت4س اع4م کرد
خ4صه اينکه طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار 
منافع آن به رغم اينکه جملگی در غارت و 
چپاول سرمايه ھای عظيم مملکت شريک جرم 
ھستند و ھر کدام بخشی از مجموعه درآمدھای 
حاصل از دسترنج کارگران و زحمتکشان کشور 
را به جيب زده اند، در سھم بری بيشتر و بعضا 
کوتاه کردن دست رقيب از اين خوان نعمت مدام 

در اين ميان .  با ھم به جنگ و جدال بر خاسته اند
اما، آنچه بيش از ھمه به گوش می رسد، صدای 
شکستن استخوان ھای توده ھای محروم و 
سرکوب شده ايران است که زير چرخ دنده ھای 
سنگين ماشين فساد و دزدی حاکم بر جمھوری 

فسادی که به لحاظ .  اس4می به گوش می رسد
گستردگی از مدت ھا پيش زنگ خطر آن برای 

تھديدی .  جمھوری اس4می به صدا درآمده است
که احمد توکلی، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از سال ھای گذشته به دفعات بر آن تاکيد 

احمد توکلی، پيش از اين در چندين .  کرده است
تھديدی "  فساد"نوبت با طرح اين موضوع که 

برای بقای جمھوری اس4می است به مسئوeن 
نه کودتای :  درجه اول نظام ھشدار داده است که

نظامی، نه تجاوز نظامی و نه انق4ب مخملی ھيچ 
کدام نمی تواند ضربه ای به جمھوری اس4می 
وارد کند اما فساد، جمھوری اس4می را تھديد می 

 ".  کند
تھديد و ھشداری که اين روزھا حسن روحانی 
نيز طی سخنان خود در شھر يزد به زبانی ديگر 

روحانی با اشاره به .  بر آن صحه گذاشته است
عملکرد يکطرفه دستگاه قضايی که طی چند ماه 
گذشته لبه تيز مبارزه ادعايی آن با فساد حکومتی 
عمدتا روی دزدی و اخت4س افراد نزديک به 
کابينه روحانی متمرکز شده است، رويه فوق را 

در درون "  شکاف و دو دستگی"باعث ايجاد 

حاکميت تلقی کرده و از اين بابت به ابراھيم 
رئيسی و مجموعه دستگاه قضايی ھشدار داده 

روحانی با طرح اين موضوع که در برھه .  است
حساس کنونی که بيش از ھميشه به وحدت و 
يگانگی احتياج داريم، اينگونه عملکرد يک طرفه 
دستگاه قضايی در مبارزه با دزدی و فساد را 
زنگ خطری برای کل حاکميت جمھوری 
اس4می به حساب آورده و خطاب به مسئوeن قوه 

دادستان ھا و قضات شريف :  قضائيه گفته است
ما نترسند و به اين جناح يا آن جناح توجه نکنند و 
با اين پرونده ھا با صراحت و روشنی برخورد 

سخنانی که ب4فاصله با واکنش تند ابراھيم ".  کنند
رئيسی و غ4م حسين اسماعيلی، سخنگوی قوه 

 .قضائيه مواجه شد
پوشيده نيست دعواھای اين چنينی ميان دستگاه 
ھای مختلف جمھوری اس4می امر امروز و 

تا بوده چنين بوده و  بعد از اين نيز . ديروز نيست
خصوصا با گسترش مبارزات توده .  خواھد بود

ای و خالی شدن خزانه دولت و نظام از پول ھای 
باد آورده، اين درگيری ھا نيز در اشکال حادتری 

از آنجا که کل سيستم قضايی .  بروز خواھند کرد
جمھوری اس4می از صدر تا پايين مستقيم و غير 
مستقيم منصوب شخص خامنه ای است، انتظار 
اينکه دستگاه فوق به فساد و دزدی ھای ک4ن در 
درون خودش ورود کند، امری ذھنی و خيالی 
است تا چه رسد به اينکه بخواھد به بھانه مبارزه 
با فساد به حاشيه امن و آھنين دستگاه ھای تحت 

. نمونه ھا فراوانند.  امر خامنه ای ورود کند
پرونده اخت4س ھای ک4ن قاليباف در دوره ای 
که شھردار تھران بود کجا رفت؟ پرونده فساد 
اکبر طبری که طی دو دھه نقش اساسی در امور 

 به ٩٨مالی قوه قضائيه داشته است و در تير ماه 
اتھام رشوه بازداشت شد، اکنون کجاست؟ اکبر 
طبری ع4وه بر اينکه در دوره رياست 
شاھرودی بر قوه قضائيه، از عناصر کليدی و 
پشت پرده اين دستگاه بود، در  دوران رياست 
صادق آملی eريجانی نيز، مدير کل امور مالی 
قوه قضائيه و معاون اجرايی حوزه رياست اين 

. دستگاه عريض و طويل را بر عھده داشته است
حوزه ای بسيار گسترده، بوروکراتيک و فاقد 
ھرگونه سيستم کنترل شونده که ھر روزه 
ھزاران ميليارد تومان پول، اموال مصادره ای و 

پرونده ای که .  وثيقه ای در آن گردش داشته است
پس از چند روز سر و صدا به حاشيه امن دستگاه 

 . قضايی رفته است
با چنين عملکردی از سيستم قضايی جمھوری 
اس4می، ديگر بر کسی پوشيده نيست که مجموعه 
دستگاه قضايی، فاسدترين نھاد موجود در کل اين 

از آنجا که حسن .  نظام جمھوری اس4می است
روحانی خود به پرونده ھای ک4ن دزدی و 
اخت4س در جمھوری اس4می واقف است و بھتر 
از ھر کسی می داند که بزرگترين فسادھای 
حکومتی در بيت رھبری و نھادھای تحت امر او 
eنه کرده اند، اينروزھا با تھديد به افشاگری به 
شيوه احمدی نژاد و تکرار جمله  بگم بگم، در 
صدد است تا آنجا که ممکن است برای خود و 

 . اش  نيز يک حاشيه امن ايجاد کند طرفداران
 ميليون ٩۴٧اينکه حسن روحانی، از پرونده 

دeری رونمايی می کند، اينکه از نھادھايی 
 ميليون دeر ٧٠٠حرف می زند که بيش از 

 جمھوری اس�می، غوطه ور در گرداب دزدی و فساد
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گرفته اند و ھرگز توضيح نمی دھند اين پول ھا 
کجا رفته است؟ اينکه از گم شدن ميلياردھا دeر 
در دولت احمدی نژاد حرف می زند و می گويد، 

چه شده است و "  معلوم نيست که اين پول ھا"
اينکه در نھايت با زبان تھديد اع4م کرده است، 

اين پول ھايی که من امروز اع4م کرده ام بايد "
برای مردم توضيح داده شود وگرنه مورد به 
مورد در استان ھای مختلف اين ھا را اع4م می 

، جدای از بازداشت ھا و تنگناھای قضايی "کنم
که در ماه ھای گذشته برای او و مديران دولتی 
ايجاد شده است، او بيش از ھر چيز نگران غرق 

. شدن کشتی سوراخ شده جمھوری اس4می است
کشتی ترک برداشته ای که بيش از ھر زمان 

. ديگری در گرداب دزدی و فساد غوطه ور است
وگرنه کيست که نداند، رقم ھای گم شده ای که او 
از آن ھا نام می برد، در مقايسه با دزدی ھا، 
اخت4س ھا و فسادھای چند ھزار ميلياردی که 
پيش ازاين  برم4 شده اند و فسادھای بزرگتری 
که در زمانی نه چندان دور برم4 خواھند شد، پر 

 .کاھی بيش نيستند
اکنون نه فقط کارگران و زحمتکشان که ھمه آحاد 
جامعه با تکيه بر تجارب ملموس خود در محيط 
کار و زندگی بر اين امر واقفند که کل نظام 
جمھوری اس4می غرق در دزدی و فساد و 
اخت4س است، بلکه  به خوبی دريافته اند که اگر 
در دھه ھای گذشته فقط مسئوeن رده باeی 
حکومتی و نھادھای اجرايی در غارت و چپاول 
سرمايه ھای مملکت سھم می بردند، اکنون به 
جرأت  می توان گفت، که تمامی افراد وابسته به 
اين نظام ارتجاعی و تبھکار، از باeترين رده 
ھای مسئولين گرفته تا پائين ترين سطوح آن، 
جملگی در رانت خواری و رشوه و فساد غوطه 

 .  ورند
در نظامی با چنين ابعادی از فساد و دزدی و 
غارتگری، مبارزه با فساد آنگونه که ابراھيم 
رئيسی علم و کتل آن را بلند کرده است، و يا 
آنگونه که حسن روحانی در ھشدار به قوه 

ھمه ما بايد با شفافيت "قضائيه نھيب می زند که 
و عزمی راسخ با فساد در اين جامعه مبارزه 

نظامی که اين .  ، سخن ياوه ای بيش نيست"کنيم
چنين در گرداب دزدی و فساد غوطه ور است، 
مبارزه برای برچيدن ريشه ھای اين فساد نھادينه 
شده جز با سرنگونی طبقه حاکم و بر چيدن نظم 

 . موجود امکان پذير نيست
 

 مشترکاط�عيه 
 در پشتيانی از اعتراضات مردم به افزايش قيمت بنزين

 
 نوامبر، مردم معترض در شھرھای تھران، سيرجان، ١٦ آبان برابر با ٢٤از بعدازظھر روز جمعه 

بندرعباس، اھواز، کرج، ماھشھر، بھبھان، خرمشھر، اصفھان، مشھد، آغاجاری، زاھدان، اميديه، 
به خيابان ھا آمدند و به ...  سنندج، شيراز، قم، انديشمک،تبريز،ساوه،بوشھر،گچساران،بروجن و 

مردم معترض در اين تجمعات و تظاھرات اعتراضی . افزايش سرسام آور بھای بنزين اعتراض کردند
، "روحانی حيا کن مملکت را رھا کن"، "بنزين گرانتر شده، فقير فقيرتر شده: "با شعارھايی از قبيل

خشم و ...  و ".  ذلت نمی پذيريم، حق خود را می گيريم"، "ديکتاتور حيا کن مملکت را رھا کن"
بر اساس گزارش .  انزجار خود از اين تعرض آشکار به نان و سفره و سطح معيشت شان ابراز داشتند

اند و در  ھا مردم معترض جاده اميديه به آغاجاری و جاده اھواز به مسجد سليمان را مسدود کرده
 .تظاھرات مردم سيرجان يک نفر در اثر تيراندازی نيروھای انتظامی جان خود را از دست داده است

افرايش سرسام آور قيمت بنزين به دنبال توافق سران سه قوه  رژيم جمھوری اس4می در يک اقدام 
مشترک و ھماھنگ برای جبران کسری بودجه دولت و تأمين ھزينه نيروھای سرکوبگرش صورت 

 تومان و بنزين غير ١۵٠٠ به ١٠٠٠گرفته که بر اساس اين تصميم ھر ليتر بنزين سھميه ای از 
 .  تومان يعنی سه برابر افزايش پيدا کرد٣٠٠٠ به ١٠٠٠سھميه ای از 

اعتراضات گسترده توده ھای مردم در شھرھای مختلف سران رژيم را سراسيمه کرده و ھر يک به 
دولت فريبکارانه افزايش قيمت بنزين را کمک به بھبود .  نوعی به توجيه اين تصميم خود برآمده اند

با توجه به اينکه افزايش : "ھيئت رئيسه مجلس اس4می اع4م کرده.  زندگی مردم محروم نام می برد
 رسانی قبلی صورت گرفته جمعی از نمايندگان درخواست  قيمت بنزين به يکباره و بدون اط4ع

حسن ".  برگزاری جلسه غيرعلنی برای بررسی موضوع افزايش قيمت بنزين را مطرح کرده اند
 ھزار تومان برای ھر ليتر نيز ۵پيشنھادی برای افزايش قيمت بنزين تا "روحانی، اظھار داشته که 

: مجمع تشخيص مصلحت طی اط4عيه ای اع4م کرده است که".  بوده که او با آن مخالفت کرده است
رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ھيچ مصاحبه، سخنرانی يا پيامی در تاييد يا حمايت از "

 ".افزايش نرخ بنزين در روزھای اخير نداشته است
توده ھای مردم محروم و ستمديده که اين عوامفريبی ھای سران رژيم را بارھا تجربه کرده اند برای 

آنھا به خوبی می دانند که افزايش قيمت .  اين توجيھات وعده ھای سران رژيم ارزشی قائل نيستند
بنزين ب4فاصله افزايش قيمت حمل و نقل را به دنبال خواھد داشت و اکثريت مردم ايران را که زير 

بخشی از ميليونھا خودروی که در .  خط فقر زندگی می کنند بيش از پيش تحت فشار قرار خواھد داد
حال تردد ھستند، وسيله تامين معاش خانواده صاحبانشان ھستند و افزايش سرسام آور قيمت بنزين 

 .چرخ زندگی بخش وسيعی از اين خانواده ھا را دشوارتر خواھد کرد
ما  اين تعرض افسار گسيخته رژيم فاسد جمھوری اس4می به سطح زندگی و معيشت مردم را محکوم 
می کنيم و از اعتراضات و مبارزات برحق توده ھای مردم که در واقع تعرض متقابل آنھا به اين 

تداوم اين اعتراضات توده ای  می تواند دولت .  تصميم وقيحانه سران رژيم است پشتيانی می کنيم
سراسيمگی و توجيه تراشی سران قوه ھا نشان از ترس و .  روحانی را به عقب نشينی وادار کند

جامعه ايران در وضعيتی انفجاری قرار .  وحشت آنھا از گسترش اعتراضات توده ھای مردم است
دارد و ھمانگونه در ھمين دوره اخير در نقاط ديگر جھان شاھد بوده ايم اين نوع اعتراضات می تواند 

. به خيزش ھای بزرگتری تبديل شود که کل حاکميت اين رژيم ھای فاسد و ضدمردمی را نشانه رود
کارگران که دستمزدھای چند مرتبه زير خط فقر دريافت می کنند و يا بيکار ھستند، مردمی که بيش 

 درصد آنان زير خط فقر بسر می بردند، معلمان و بازنشستگانی که از فقر رنج می برند، ديگر ۶٠از 
مردم نبايد بگذارند که اين رژيم جنايتکار ھزينه سنگين سرپا نگاه .  چاره ای به جز اعتراض ندارند

داشتن دستگاه فاسد دولتی و ارگان ھای سرکوب و مداخله گری ھای نظامی در کشورھای منطقه را 
برای به عقب نشاندن رژيم از اين تعرض آشکار راھی جز گسترش و .  به سفره خالی آنھا تحميل نمايد

تعرض رژيم به زندگی و معيشت کارگران و مردم محروم و . سراسری کردن اعتراضات وجود ندارد
انعکاس پژواک اين صداھای .  آزاده ايران را با تداوم مبارزه و اتحاد و ھمبستگی می توان پاسخ داد

حق طلبانه، ھزينه اين نوع تعرضات وقيحانه به نان و سفره مردم را برای رژيم باeتر می برد و 
 .دستيابی به زندگی ای بھتر را برای مردم محروم ممکن و مقدور می سازد

 
 ھر چه گسترده تر باد خيزش ھای حق طلبانه مردم محروم و ستمديده

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠١٩ نوامبر ١٦
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جمھوری اس�می، غوطه ور 
 در گرداب دزدی و فساد

 پيش به سوی

 تشکيل حزب 

 طبقه کارگر 
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٩ 

 اط�عيه مشترک 
 درباره دستگيری حميد نوری در سوئد و

   اھميت آن برای جنبش دادخواھی
 

 در زندان ۶٧حميد نوری يکی از عاملين شناخته شده کشتار ھزاران زندانی سياسی در تابستان 
او با نام مستعار عباسی و با سمت داديار در زندان گوھردشت در کنار جنايتکارانی .  گوھردشت بود

بيشترين .  جزو ھيأت مرگ بود)  رئيس فعلی قوه قضائيه جمھوری اس4می(  چون ابراھيم رئيسی 
  .اعدامھای ھولناک، در اين زندان و نيز زندان اوين صورت گرفته است

حميد نوری بعد از اتمام اين نسل کشی نيز به ھمکاری خود با اسامی مستعار گوناگون با وزارت 
اط4عات و قوه قضائيه ادامه داده است و بعد از مدتی ھمچون بسياری از سرداران سپاه و ايادی 

   .اط4عاتی و حکومتی وارد تجارت و غارت شده و ثروت ھنگفتی به جيب زده است
او زمانيکه ھفته گذشته قصد داشت وارد سوئد شود با شکايت پاره ای از قربانيان و جان بدربرده گان 

دادستان اين شھر به شاکيان .  دھه خونين شصت و به دستور دادستان، در فرودگاه استکھلم دستگير شد
  .يکماه فرصت داده که اسناد و مدارک خود را ارايه کنند و تا آنزمان او در بازداشت موقت خواھد بود

حميد نوری يک آدمکش جانی خيابانی نيست .  بازداشت اين فرد موفقيتی برای جنبش دادخواھی است
او يکی از عاملين کشتار .  دستگير و محاکمه می شود   که به اتھام قتل ده ھا نفر در کوچه و خيابان

. کسی که به بسياری از اسرار سر به ُمھر آن جنايت ھولناک آگاھی دارد.   است۶٧خونين تابستان 
 و پاسخی بر سئواeت ۶٧محاکمه او در يک دادگاه علنی در واقع پرتوی بر تاريکخانه کشتار تابستان 

وقوف به اينکه قتل عام زندانيان در چه .  بی جواب تاکنونی خانواده ھای آن عزيزان جانفشان است
پروسه ای سازماندھی شد؟ به غير از خمينی، چه مقامات ديگری در اين تصميم ھولناک نقش داشته 

، کشتارشدند؟ پيکرھايشان در کدامين گورستان ھای بی نام و ۶٧اند؟ چه تعداد از زندانيان در تابستان 
نشان دفن شده اند؟ از جمله مواردی ھستند که جنبش دادخواھی ايران طی تمامی اين سال ھا به دنبال 

 .پاسخی بر اين پرسش ھا بوده است
جنبش دادخواھی عليه جنايات سيستماتيک جمھوری اس4می در تمام طول حاکميت اين رژيم فاشيستی  

در تمام .  اين جنبش نه با دستگيری حميد نوری آغاز شده و نه با آن پايان می گيرد.  تداوم داشته است
دھه ھای گذشته، مادران خاوران و خانواده ھای زندانيان سياسی و جانباختگان در داخل کشور و انبوه 
جان بدربردگان، زندانيان سياسی سابق، انجمن ھا و کميته ھای دفاع از زندانيان سياسی و مبارزه با 

نقش مؤثری در ...  اعدام و شکنجه، دادگاه نمادين ايران تريبونال و ھمايش ھای گفتگوھای زندان و 
حفظ و تداوم جنبش دادخواھی و روشنگری درباره ابعاد گوناگون آن جنايات بويژه در سال ھای 

  . داشته اند۶٧ و تابستان ۶٠نخست دھه 
ھنوز مشخص نيست که دادگستری سوئد حاضر خواھد بود اين جنايتکار را محاکمه و به حبس طويل 
المدت محکوم کند و يا ھمچون بسياری دولتھای غربی، در راستای منافع سياسی، امنيتی و اقتصادی 
خود، حاضر خواھند بود اقدامات جنايتکارانه عوامل رژيم ايران در داخل و اقدامات تروريستی آن در 
خارج را ناديده بگيرند و آنھا را به ايران پس بفرستند و يا با برخی شھروندان زندانی خويش در ايران 

کاظم دارابی در آلمان، فراری دادن آخوند    آزاد کردن انيس نقاش در فرانسه،.  معاوضه کنند
از بيمارستانی در ھانوفر آلمان، عدم پيگيری عوامل اصلی )  رئيس سابق قوه قضائيه(  شاھرودی 

فاجعه تروريستی رستوران ميکونوس در برلين و نيز فراری دادن عاميل ترور عبدالرحمان قاسملو و 
يارانش در وين اتريش، ھمه و ھمه نشان ميدھند که دول سرمايه داری چه ظرفيت مشمئزکننده ای 

تنھا درگير کردن افکار عمومی اين کشورھا و نھادھای .  برای معامله با جمھوری اس4می ايران دارند
آزاديخواه در دفاع از ابتدايی ترين موازين حقوق بشر و گسترش دامنه جنبش دادخواھی ميتواند آنھا 

   .را از چنين معامله ھايی باز دارد و يا در برابر سازش انھا مانع ايجاد کند
آنچه مھم است اين است که جنبش دادخواھی از اين فرصت استفاده کند تا مجددا نوری بر آن جنايات 

بگذار از اين پس، ھيچ مقام جنايتکار و غارتگر رژيم اس4می جرئت نکند با خيال .  ھولناک بتاباند
ھيچ نقطه ای از کره زمين نبايد برای اين جانيان بدل به بھشت امن .  راحت گشت و گذار و سفر کند

و نه ميخواھد ھمچون    اين جنبش در جستجوی حقيقت و دادخواھی، نه قصد انتقام گيری دارد.  شود
   .جنايتکاران حاکم، دور باطلی از چرخه خشونت و شکنجه و اعدام را بازتوليد کند

جنبشی که ما از ان دفاع می کنيم قاطعانه با ھر نوع شکنجه و اعدام و نقض حقوق بشر مرزبندی 
بنابراين ھمچون مادران خاوران و انبوه قربانيان .  دارد و خود را عميقا به موازين انسانی پايبند ميداند

با "!  نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم "ماشين انسان کشی جمھوری اس4می ندا سر ميدھيم که 
اعتقاد محکم به اين موازين شناخته شده و مدرن و راديکال است که ما اع4م می کنيم ھيچگاه به زبان 

  !جانيان سخن نخواھيم گفت
 

 ھر چه گسترده تر باد جنبش دادخواھی
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠١٩نوامبر  ١۵
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اعتراف روحانی به اف�س و 
 ورشکستگی جمھوری اس�می

دليل فساد حاکم، بسياری از اموال تحت کنترل دولت  
به افراد و يا نھادھايی به قيمتی بسيار ناچيز فروخته  
شده و به بيان ديگر اين اموال توسط عوامل و  

به نحوی که  .  خواران دولتی غارت شده است   جيره 
" آستان قدس "،  "ستاد اجرايی فرمان امام "ھم اکنون  

از جمله به  "  اeنبيا   قرارگاه سازندگی خاتم "و  
 .اند   ھای کشور تبديل شده   ترين کارتل   بزرگ 

 چرا بھای بنزين    فھميم   با اين توضيحات است که می 
يک شبه سه برابر شد و اين که اگر کارگران و  
زحمتکشان با اين سياست رژيم مقابله نکنند، رژيم  

چرا که  .  ھای بيشتری را نيز خواھد برداشت   قدم 
طور که حسن روحانی گفت    جمھوری اس4می ھمان 

اش    ورشکسته است و برای تامين برخی از نيازھای 
برای بقا، مانند ھميشه دست در جيب کارگران و  

ھا را به فقر ھر چه بيشتر    زحمتکشان کرده و آن 
بنابر گفته بيژن زنگنه دولت از  .  محکوم خواھد نمود 

 ھزار ميليارد تومان بدست  ٣١ افزايش بھای بنزين  
اگرچه دولت گفته است که اين رقم را  .  خواھد آورد 

دانند    بين مردم توضيح خواھد کرد ولی ھمگان می 
که رژيم اين کار را نخواھد کرد و اگر تا مقطعی  
اين کار را در سطح محدودی انجام دھد، اين  

ھای دولتی نيز سرنوشتی جز ھمان يارانه    يارانه 
نقدی نخواھند داشت که پس از گذشت ده سال قدرت  

 ھزار تومان يارانه نقدی به يک دھم  ۴۵ خريد  
اما در عوض بار تورمی افزايش  .  کاھش يافته است 

ھای محقر کارگران و    بھای بنزين به سرعت سفره 
جالب  .  تر خواھد کرد   زحمتکشان را باز کوچک 

که حسين ميرزايی سخنگوی ستاد اجرايی تبصره    آن 
  ١٨  بودجه گفته است که کمک معيشتی به  ١۴ قانون  

ميليون خانوار بابت گران شدن بنزين به صورت  
وی گفت کارت سرپرستان  !!  نقدی نخواھد بود 
توانند     می صرفا شود و اين افراد    خانوار شارژ می 

ھای بزرگ برای خريد از اين کارت    در فروشگاه 
ھای بسياری    حال بايد پرسيد، خانواده !!!  استفاده کنند 

کنند و يا در    در روستاھای دورافتاده زندگی می 
ھای بزرگ را ندارند،    شھرھايی که اين فروشگاه 

 !!!ھا استفاده کنند؟؟   ھا چگونه بايد از اين کارت   آن 
اگر حسن روحانی به اف4س و ورشکستگی  

کند به اين دليل است    جمھوری اس4می اعتراف می 
چنان    که ورشکستگی و اف4س جمھوری اس4می آن 

عيان شده است که ديگر راھی جز اعتراف برای  
افزايش سه برابری بھای  .  اين دژخيمان نمانده است 

طور    دھد که مانند ھميشه و ھمان   بنزين نيز نشان می 
که ما بارھا نوشتيم و ھشدار داديم رژيم ھر جا که  
درمانده دست در جيب کارگران و زحمتکشان  

. کند   ھا را به فقر بيشتر محکوم می   خواھد کرد و آن 
ھا گذاشت که سال به    بايد نقطه پايانی بر اين رنج 

ھای    سياست .  شود   سال بر ابعاد آن افزوده می 
جمھوری اس4می منجر به اين شده است که گروھی  

 چيز شوند اما در عوض    بسيار کوچک صاحب ھمه 
. کارگران و زحمتکشان به قھقرای فقر پرتاب شوند 

انق4ب و برپايی حکومت شورايی کارگران و  
خوبی    ھمگان به .  زحمتکشان تنھا راه نجات است 

دانند که انق4ب يک عمل جراحی دردناک است    می 
 .ھا لبخند خواھد زد   اما پس از آن بھار به توده 
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. اند يابد و برای دگرگونی آن به پا خاسته
ھای آن در  ھای طبقه حاکم و ھمه جناح سياست

واقعيت .  ھا به شکست انجاميده است تمام عرصه
ھای زحمتکش مردم،  ھا برای توده اين شکست

بحران ع4ج .  کام4ً عيان و آشکارشده است
اين .  تر شده است ناپذير اقتصادی پيوسته ژرف

بحران عواقب بسيار وخيمی برای کارگران و 
متجاوز از ده .  زحمتکشان به بار آورده است

سابقه،  ميليون بيکار، تورم افسارگسيخته، فقر بی
ھا  فروشی، کودکان کار و ده ھا معتاد، تن ميليون

ھای اجتماعی را  معضل اجتماعی ديگر، بحران
در عرصه سياسی، استبداد .  به اوج رسانده است

مذھبی و ديکتاتوری عريان طبقه حاکم، عموم 
فساد .  مردم را به مقابله با رژيم سوق داده است

جانبه درون طبقه حاکم و دستگاه دولتی،  ھمه
. ازنظر اخ4قی نيز رژيم را رسوا ساخته است

ھای مردم  اقتدار سياسی رژيم در ميان توده
ماحصل اين وضعيت،  تشديد .  شکسته است درھم

ھا به مبارزات علنی و  آوری توده تضادھا، روی
مستقيم، تشديد مبارزه طبقاتی و عمومی، 

ھايی   ھا و شورش اعتصابات، تظاھرات، تجمع
. ايم است که در طول دو سال گذشته شاھد آن بوده

در اين فاصله، ھمراه با اعت4ی مبارزات و 
تر  آگاھی روزافزون مردم، بحران سياسی عميق

ای سرتا سری  شده و تمام شرايط برای مبارزه
بنا به دeيل فوق، چنانچه .  شده است فراھم

تظاھرات کنونی بتواند ھمچنان ادامه يابد، 
انداز رشد و ارتقای آن به تظاھرات ميليونی  چشم

گيری يک اعتصاب عمومی سياسی  و شکل
ھا و شوراھا  سرتاسری، ھمراه با تشکيل کميته

اما به .  ھا وجود دارد در مح4ت و کارخانه
فرض، اگر اين جنبش در لحظه کنونی ھم نتواند 

جا، يک  از اين مرحله فراتر رود، تا ھمين
پيروزی بزرگ برای مردمی است که در مقابل 

خواھی يک رژيم ستمگر، دزد و  زورگويی و باج
بر، قد برافراشتند، قھرمانانه جنگيدند و راه  جيب

 . تر آتی ھموارتر کردند را بر مبارزات عالی
 

تظاھرات سرا سری پاسخی 
قھرمانانه و کوبنده به 

 گيری رژيم باج

 با سازماندھی اعتصاب عمومی به ياری 
 جوانان و توده ھای قيام کننده برخيزيم

 
 

مرگ بر جمھوری اس4می، مرگ بر ستمگران، مرگ بر دزدان و غارتگران حاکم بر ايران و مرگ 
خواندن جوانان و توده ھای معترض و بپاخاسته فرمان سرکوب و کشتار "  اشرار"بر خامنه ای که با 
جوانان و توده ھای سلحشوری که با سه برابر شدن قيمت بنزين به اعتراضات .  آنان را صادر کرد

مرگ بر .  وسيع خيابانی عليه دزدان و آدمکشان و جنايتکاران حاکم بر ايران  بپا خاسته اند
جنايتکاران و آدمکشانی که ھمانند اشرار و دزدان سر گردنه، چھل سال شرارت کرده اند، چھل سال 
مردم را کشتار کرده اند، چھل سال سرمايه ھای مملکت را غارت کرده اند، چھل سال جامعه را به 
قھقرا برده اند، چھل سال فقر و ف4کت روز افزون را بر عموم توده ھای مردم ايران تحميل کرده اند 
و اکنون رھبر ھمين دزدان و آدمکشان سر گردنه که با اعتراضات وسيع خيابانی و قيام جوانان و 
توده ھای جان به لب رسيده مواجه شده است، با وقاحت و بی شرمی تمام اين مردم بپاخاسته را 

مردم سلحشوری که از اينھمه سرکوب و کشتار، اينھمه غارت و چپاول، .  خوانده است"  اشرار"
اينھمه دزدی و اخت4س حاکمان اس4می به ستوه آمده اند و اکنون ديگر حاضر به تحمل وضعيت 

 .موجود نيستند
جوانان و توده ھای زحمتکشی که گرانی بنزين جرقه ای بر خشم و انزجار چھل ساله آنان از نظام 

خشمی که از نخستين ساعات گران شدن بنزين در اغلب شھرھای ايران شعله .  جمھوری اس4می شد
کشيد و طی سه روز در اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراضات وسيع توده ای گرفته تا راه بندان و 
بستن جاده ھا، از قيام و سنگر بندی گرفته تا جنگ و گريز خيابانی، از به آتش کشيدن مراکز 
سرکوب و ستم گرفته تا حمله به بانک ھا و کانون ھای خرافات دينی، جملگی  کابوسی برای خامنه 

 . ای و ديگر آدمکشان جمھوری اس4می شده اند
فرمان خامنه ای ھمراه با تاکيدات وزير کشور جمھوری اس4می در سرکوب و کشتار مردم بپا 
خاسته، تماما ناشی از ھمين شعله ھای بلند خشم و انزجار جوانان و توده ھای قيام کننده ای است که 

 . طی سه روز گذشته بر جان و خرمن جمھوری اس4می شعله ور شده است
کشتار ده ھا تن و زخمی شدن صدھا تن ديگر از اعتراض  کنندگان ھمراه با دستگيری تعداد 
بيشماری از توده ھای بپا خاسته و بر پايی حکومت نظامی اع4م نشده در شھرھای بزرگ، جملگی 
بيانگر اين واقعيت است که ھيات حاکمه ايران با وسعت بخشيدن به کشتار و گسترش دستگيری ھای 
خيابانی، اينبار نيز تصميم گرفته است تا خيزش انق4بی روزھای اخير را به شدت سرکوب و 

اگرچه، با توجه به عمق و .   ھم کاسه کند٩۶سرنوشت آن را با سرنوشت خيزش انق4بی دی ماه 
وسعت مبارزات کنونی و با توجه به گستردگی آن بويژه در شھرھای بزرگ ايران، به نظر می آيد 

 است، اما اين وسعت و گستردگی ٩۶ظرفيت و پتانسيل مبارزاتی کنونی بسيار فراتر از خيزش ديماه 
 به خوبی نشان داده است که اينگونه خيزش ھای ٩۶تجربه خيزش ديماه .  ھرگز به تنھايی کافی نيست

انق4بی ھر چقدر ھم گسترده باشند، ھرچقدر ھم  به درازا بکشند، بدون ھمراھی و پشتيبانی 
اعتصابات وسيع کارگری، بدون ھمگامی اعتصابات سراسری معلمان و بدون اعتصابات ھمزمان 
دانشجويی با مشک4ت اساسی مواجه بوده و ھر بار زير مھميز سرکوب و کشتار وحشيانه جمھوری 

پس eزم است ھمراه با گسترش مبارزات خيابانی، با .  اس4می تن به عقب نشينی خواھند داد
 .سازماندھی اعتصابات عمومی به ياری جوانان و توده ھای قيام کننده بشتابيم

خواندن جوانان و توده ھای بپا خاسته توسط "  اشرار"بااع4م انزجار شديد از )  اقليت(سازمان فدائيان 
خامنه ای، گسترش ھر چه بيشتر مبارزات خيابانی را تنھا پاسخ در خور به اين عنصر فاسد و 
تبھکار می داند و  فرمان خامنه ای ج4د در سرکوب و کشتار توده ھای معترض و جان به لب رسيده 

 . را قويا محکوم می کند
سرکوب و کشتار ده ھا تن از توده ھای معترض را قويا محکوم کرده و بر )  اقليت(سازمان فدائيان 

اين باور است که با سازماندھی اعتصابات سياسی عمومی می بايست تداوم خيزش انق4بی توده ھای 
 . بپا خاسته را تضمين کرد وبا قيام مسلحانه توده ای نظم موجود را برچيد

 

 بر قرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس4می
 زنده باد سوسياليزم -زنده باد آزادی

 نابود باد نظام سرمايه داری
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٨ آبان ٢۶
 

 حکومت شورايی -آزادی -نان  -کار
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که به اتھام جنايت عليه بشريت و شرکت در 
 در خارج از ايران ۶٧کشتار تابستان 

 .شود دستگير و محاکمه می
حميد نوری در حالی ھويت واقعی خود را 

کند که مھدی اص4نی يکی ديگر از  انکار می
زندانيان آن سال، در مورد نقش فعال نامبرده 

"نويسد  می۶٧ سال  در کشتار در تاريخ : 
 در زندان گوھردشت ١٣۶٧ششم شھريور 

که دومين روز چپ کشی در زندان 
گوھردشت بود، آقای حميد عباسی بانام 

ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و  شناسنامه
 نفر اول به نزد ھيئت و نه حتی ١٠گفت 
دار گارد  چون دادگاه به زندانی حکم.  دادگاه

نام .  داد که چرا بايد دوباره به دادگاه ببرند می
من و .  ھيئت را برای بار اول من آنجا شنيدم

بقيه دوستانم تصويری نداشتيم که اين چگونه 
 نفر را خود حميد عباسی ١٠.  ھيئتی است

يعنی .   نفر من بودم١٠يکی از آن .  جدا کرد
ليست ھم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو 

 ".و ما را به اتاق ھيئت مرگ برد
وقتی ھم زنده "به گفته مھدی اص4نی، 

ماندگان را از زندان گوھردشت به اوين 
آوردند، بازھم او آمد و از شماری از 

 ".ھا مجدداً بازجويی کرد، ازجمله من زندانی
بازداشت اين جنايتکار، انعکاس وسيعی در 
رسانه ھای مختلف فارسی زبان داشته و با 
استقبال به ويژه زندانيان جان به در برده و 
خانواده ھای جانباختگان، رو به رو بوده 

اين بازداشت مورد تأييد سازمان .  است
. حقوق بشری بين المللی نيزقرار گرفته است

ھای  از جمله،  گزارشگر ويژه اعدام
"فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت اين : 

سوی عدالت درباره  اولين گام مھم به
 است؛ اولين باری که ١٣۶٧ھای سال  اعدام

 در ١٣۶٧در رابطه با وقايعی که در سال 
ايران اتفاق افتاد و ھزاران زندانی در آن 

 ".شود کشته شدند، يک نفر متھم می
الملل ھم در واکنش  دبيرکل سازمان عفو بين

"به اين بازداشت گفت بازداشت يک مرد : 
ايرانی در سوئد به ظن جرائم عليه بشريت 
يک تحول تاريخی عليه مصونيت از 
مجازات در خصوص کشتار زندانيان در 

اين بازداشت .   در ايران است١٣۶٧سال 
ھمچنين تصديقی است به يک کارزار 

طوeنی بر سر حقيقت و برای برقراری 
ھای قربانيان و  عدالت به دست خانواده

 ".بازماندگان
ابعاد جنايت و کشتار جمھوری اس4می در 

  چنان ۶٧، از جمله کشتار سال ۶٠دھه 
وسيع و گسترده است که تنھا با دستگيری و 

توان تمام  محاکمه تمام آمرين و عاملين می
با اين ھمه، اين .  جوانب آن را برم4 کرد

تواند زوايايی از آن  بازداشت و محاکمه می
 . جنايت را برم4 کند

اکنون بايد ديد که ادامه اين بازداشت به کجا 
خواھد رسيد و دستگاه قضائی سوئد چگونه 

واقعيت اين است که .  برخورد خواھد کرد
ھای اروپائی در برخورد با  کارنامه دولت

جنايتکاران جمھوری اس4می منفی است و 
ھا  آن.  بين بود نبايد به اقدامات آنھا خوش

ھمواره در چھارچوب مناسبات اقتصادی و 
سياسی خود، وارد بندوبست با جمھوری 

دانيم، در جريان  چنانچه می.  اند شده اس4می
قتل دکتر قاسملو، دولت اتريش در فرار 

. قات4ن، جمھوری اس4می را ياری رساند
قاتل بختيار درنتيجه معامله و زدودند دولت 

در .  فرانسه با جمھوری اس4می آزاد شد
جريان کشتار رستوران ميکونوس، گرچه 
دادگاھی ھم برای برخی از قات4ن تشکيل و 
برخی محکوم شدند، اما بازھم در چھارچوب 

ھا و معام4ت دولت ھای  ھمان بندوبست
. اروپائی با جمھوری اس4می، آزاد شدند

حال بايد ديد که آيا دولت سوئد با توجه به 
ای که با جمھوری اس4می  مناسبات حسنه

دارد، حاضر به محاکمه اين جنايتکار خواھد 
شد؟  اگر درنتيجه فشار افکار عمومی، اين 
جنايتکار به محاکمه کشيده شود و حتی 

ھايی از اين جنايت تا جائی که به  گوشه
شود، برم4  زندان گوھردشت مربوط می

گردد، خودش يک پيروزی برای مردم ايران 
 ۶٧ھای جان باختگان کشتار سال  و خانواده

اما پيروزی واقعی روزی خواھد بود .  است
که مردم ايران جمھوری اس4می را 
سرنگون کنند و تمام آمرين و عاملين اين 

ھايی که قضات آن  کشتار را در دادگاه
منتخب خود مردم ايران خواھند بود،  به 

 .   محاکمه بکشند
 
 
 

 خ�صه اط�عيه 
کميته خارج کشورسازمان 

 )اقليت(فدائيان
 

 کميته خارج ٢٠١٩ نوامبر ١۵درتاريخ 
کشورسازمان اط4عيه ای با عنوان 

دستگيری حميد نوری، ھشداری به ديگر "
 "ديگر جای امنی وجود ندارد:  جنايتکاران
دراين اط4عيه ضمن اع4م .  صادرنمود

خبربازداشت حميد نوری، داديار سابق 
جمھوری اس4می و از عام4ن قتل عام 

 به اتھام ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
المللی از طريق جنايت عليه  نقض قوانين بين"

اين اولين باری "  ،  گفته شده"بشريت و قتل
است که يکی از قات4ن ھزاران زندانی سياسی 

اکنون تنھا  ھم.  شود به اين اتھام دستگير می
انتشار اين خبر، بار ديگر، قتل عام زندانيان 

 را در سطح وسيعی در ۶٧سياسی در تابستان 
." افکار عمومی جھان مطرح کرده است

درادامه اط4عيه، ضمن اشاره به مشارکت 
مستقيم تمامی سران و دست اندرکاران رژيم 

  و سکوت بخشی ازپايه گذاران ۶٧درکشتار 
و اعضای برجسته رژيم که ازدايره مرکزی 
قدرت رانده شده اند، به نقش تعدادی ازاين 
تبھکاران که ھنوز دررده باeی حکومتی 
درمسند قدرت ھستند می پردازد و چنين می 

. ابراھيم رئيسی، رئيس قوه قضاييه"  نويسد
 از اعضای ۶٧رئيسی نه تنھا در تابستان 

بود، "  ھيئت مرگ"گروه چھار نفره موسوم به 
بلکه ھنوز دست در دست اوباشی چون محمد 

محمد .  دھد ھای خود ادامه می مقيسه به جنايت
مقيسه، معروف به ناصريان، داديار زندان 

 و مانند حميد نوری از ۶٧گوھردشت در سال 
 ۶٧عام تابستان  عام4ن اصلی قتل

دستگيری "  اط4عيه درادامه می نويسد"است
ای  يکی از جنايتکاران رژيم در سوئد حادثه

ناگھانی نيست، بلکه ادامه رونديست که از 
باخته،  ھای زندانيان سياسی جان سوی خانواده

زندانيان سياسی جان به دربرده از 
ھای رژيم و نيروھای چپ و  گاه شکنجه

آنان ھستند .  خواه آغاز شد کمونيست و  آزادی
اند خاک   سال، اجازه نداده٣١که با گذشت 

فراموشی بر اين فاجعه بزرگ بنشيند و برای 
." اند دادخواھی از ھيچ ت4شی دريغ نکرده

برای "  درپايان اط4عيه چنين آمده است
گران و  محاکمه تمامی قات4ن و شکنجه

گران، راھی جز سرنگونی انق4بی  سرکوب
تنھا با .  جمھوری اس4می وجود ندارد

سرنگونی اين رژيم و نظم طبقاتی موجود، 
تنھا با برقراری حکومت شورايی برخاسته از 

ھايی در  مردم است که تکرار چنين جنايت
 ."آينده ناممکن خواھد گشت

  در سوئد۶٧بازداشت يکی از عوامل کشتار سال 

١٢از صفحه   

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی

  و قيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

يکی از عام4ن و مجريان کشتار زندانيان 
 در زندان گوھردشت ۶٧سياسی سال 

کرج به نام حميد نوری که در ) رجائی شھر(
 با نام مستعار حميد ۶٧جريان کشتار تابستان 

عباسی نقش داديار را بر عھده داشت، روز 
 آبان ماه در فرودگاه آرeندای سوئد ١٨

دستگيری وی از طريق .  بازداشت شد
شناسايی و پيگيری ايرج مصداقی يکی از 

حميد نوری، .  زندانيان سابق صورت گرفت
در نخستين جلسه دادگاه انکار کرد در زندان 
حضورداشته و مدعی شد که وی اشتباھاً به 

دادگاه .  جای فرد ديگری دستگيرشده است
 آبان ماه، حکم بازداشت وی را به ٢٢روز 

١٢ 

١١درصفحه   

ھای  نام_ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش±م±اره حس±اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ±م±راه 
ھ±±ای  ک±±د م±±ورد ن±±ظ±±ر ب±±ه ي±±ک±±ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ھفته تمديد کرد تا شاکی پرونده برای ۴مدت 
فراھم کردن اسناد و مدارک بيشتر در اثبات 

. اتھام، شواھد و مدارک خود را ارائه دھد
آنچه از سوابق وی آشکار است، او نخست 
عضو سپاه پاسداران در زندان اوين بود که 

اش عليه  کارانه درنتيجه اقدامات جنايت
شدگان سياسی، به مقام  زندانيان و بازداشت

دادياری تحت نظر رئيسی،ارتقاء موقعيت 
يافت و مدتی بعد به عضويت وزارت 

ظاھراً شغل علنی يا .  اط4عات درآمد
حميد .  پوششی کنونی وی وکالت بوده است

نوری، نخستين مقام جمھوری اس4می است 

  در سوئد۶٧بازداشت يکی از عوامل کشتار سال 

 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 
 عمودیپوeريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


