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استمرار " معامله قرن
ھای پيشين آمريکا و  دسيسه

 اسرائيل عليه مردم فلسطين
 

 ژانويه دونالد ترامپ، رئيس ٢٨شنبه  روز سه
موعود خود را به "  طرح صلح"جمھور آمريکا، 

طرحی که وعده داده شده بود .  جھانيان ارائه کرد
به مناقشه ميان اسرائيل و فلطسين پايان خواھد 
بخشيد و صلح را در خاورميانه برقرار خواھد 

 .کرد
ھا پيش ترامپ جنجال و ھياھوی فراوانی  از مدت

پيرامون طرح صلح خود به راه انداخته بود و 
ناميده بود، اما بررسی "  معامله قرن"حتا آن را 

دھد  ای نشان می  صفحه١٨١جزئيات اين سند 
، نه تنھا قرار نيست صلحی به "معامله قرن"

ايست بزرگ از سوی  ارمغان آورد، بلکه ھديه
آمريکا به رژيم اشغالگر اسرائيل و استمرار 

. ھا ھای پيشين آمريکا در مورد فلسطينی سياست
شرمی  رفت، اما بی گرچه انتظار ديگری نيز نمی

مھندسان اين طرح تا جايی است که بسياری 
ناچار شدند، القاب ديگری نيز حواله آن کنند، از 

از سوی محمود عباس، رئيس "  سيلی قرن"جمله 
از "  شوخی قرن"تشکيUت خودگردان فلسطين، 

بيUخ "سوی روزنامه اسرائيلی ھارتس، و 
سند ديپلماتيک "به مردم فلسطين و "  بزرگ

 .از سوی روزنامه گاردين" غيرجدی
اين طرح در روزھايی ارائه شد که جريان 

" سوءاستفاده از قدرت"استيضاح ترامپ به اتھام 

،  قيام مسلحانه ۵٧به رغم شکست انقUب سال 
 بھمن و سرنگونی رژيم سلطنتی ھمواره به ٢٢

ھای  آفرينی ترين حماسه عنوان يکی از برجسته
ديده و زحمتکش مردم  تاريخی توده ھای ستم

ايران عليه ستمگران، در تاريخ مبارزاتی 
قيام .  کارگران و زحمتکشان، جاودان خواھد ماند

ھای   بھمن ماه نشان داد که توده٢٢مسلحانه 
ستمديده مردم از چنان قدرت و توانائی 
برخوردارند که چنانچه اراده کنند، قادرند طی 

  ۶درصفحه 

١٠درصفحه   
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برگزاری اکسيون حمايتی 
 و اعتراضی در ونکوور

نبرد خونين گ8دياتورھای 
 کوچک محله ھرندی

 حسن روحانی، در قامت يک دلقک تمام عيار
 

 ساله جمھوری اسUمی، ھمه کسانی که به اندازه  سر سوزنی از انصاف و ۴٠با نگاھی گذرا به عمر 
آگاھی برخوردار باشند، از مدت ھا پيش فھميده اند که مسئوcن جمھوری اسUمی در عرصه دروغگويی 

ھرچه دايره مسئوليت عناصرحکومتی وسيعتر .  استثنايی ھم وجود ندارد.  پيشگام ھمگان در جھان ھستند
اين روند از زمان .  باشد، به ھمان نسبت، ابعاد و ميزان دورغگويی آنان نيز بزرگ و بزرگتر است

خمينی که معمار و پايه گذار اصلی حکومت اسUمی بود، شروع شد و به تدريج تمام تار و پود نظام را 
وقتی خامنه ای بعد از خمينی در راس نظام جمھوری اسUمی نشست، روند دروغگويی و .  فرا گرفت

شارcتانيزم در ميان مسئوcن جمھوری اسUمی آنچنان شتاب گرفت که توسل به دروغ و رياکاری يکی 
اين ويژگی، در کمتر زمانی، ابتدا در راس .  از خصيصه ھای ذاتی و cينفک نظام جمھوری اسUمی شد

 . ھرم قدرت و پس از آن بدون استثنا در ھمه ابعاد و ارکان نظام نھادينه شد
شخص خامنه ای در اين عرصه تا بدان جا پيش رفت که در کوتاه مدتی به عنوان مظھر رياکاری و 

به تدريج رقابت دروغگويی در ميان روسای دستگاه ھای .  دروغگويی در جمھوری اسUمی شناخته شد
قضايی، اجرايی، قانونگذاری و ديگر مسئوcن نھادھای نظامی و اقتصادی آن چنان شدت گرفت که 
ھمگان نه تنھا از ابزار دروغگويی برای حذف رقبای جناحی خود در دايره قدرت سود بردند، بلکه از 

احکام ظالمانه دستگاه قضايی جمھوری اسUمی 
عليه کارگران و مدافعان طبقه کارگر در 

تپه و روز جھانی کارگر برای  ھای ھفت پرونده
اين دستگاه جUد "  ی اجرای احکام دايره"اجرا به 

زمان با ارسال اين احکام  ھم.  و ظالم فرستاده شد
برای اجرا، دستگاه قضايی احکام ديگری عليه 
معلمان مبارز و منتقد نظام آموزشی جمھوری 

ھفت معلم که از اعضای .  اسUمی صادر کرد

کانون صنفی معلمان خراسان شمالی ھستند در 
 سال زندان و ضربات ۴١مجموع به بيش از 
اند، احکامی که عينا در  شUق محکوم شده

 .اصطUح تجديد نظر نيز تاييد شدند ھای به دادگاه
در روزھای گذشته جعفر ابراھيمی از اعضای 
کانون صنفی معلمان تھران و بازرس شورای 

ھای صنفی معلمان ايران نيز که  ھماھنگی تشکل

 با احکام ظالمانه دستگاه قضايی  بايد به مبارزه برخاست

 چھل و نھمين سالگرد
  حماسه سياھکل خجسته باد

 ٩٨داخل کشور بھمن   -) اقليت(فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 

 



 ٢ ٨۵٧ شماره  ٩٨  بھمن ١۴    ٢
١از صفحه   

 ھای پيشين آمريکا و اسرائيل عليه مردم فلسطين استمرار دسيسه" معامله قرن

٣درصفحه   

در سنای آمريکا جاری بود و ھمان روز نيز 
دادستان کل اسرائيل در دادگاھی ادعانامه خود 

و "  فساد و ارتشا"عليه نتانياھو به اتھام 
را رسماً اعUم "  دار کردن اعتماد عمومی خدشه"

گويند، ھدف اصلی  رو، بسياری می از اين.  کرد
از ارائه طرح در اين زمان، انحراف افکار 

ھا بوده  عمومی داخلی دو کشور از اين رسوايی
" طرح صلح"تر از زماِن رونمايی  اما مھم.  است

 .ترامپ، محتوای آن است
اند اين طرح،  پردازندگان اين سند در حالی مدعی

ھاست،  بين اسرائيل و فلسطينی"  انداز صلح چشم"
ھای يک سوی اين منازعه،  که تمامی خواست

اند، اما تقريبا  يعنی دولت اسرائيل، را تأمين کرده
ھا  ھای طرف مقابل، يعنی فلسطينی تمامی خواست
 .اند را ناديده گرفته

المقدس به عنوان پايتخت  در اين طرح، بيت
اسرائيل به رسميت شناخته شده "  ناپذير تقسيم"

، واقع "ابوديس"در برابر، روستايی به نام .  است
در پشت ديوارھای شرقی و شمالی اورشليم، که 
طی انتفاضه دوم توسط اسرائيل کشيده شدند، 

در مورد .  پايتخت فلسطين خواھد بود
ھايی  ھای اشغالی توسط اسرائيل، بخش سرزمين

ھای  از کرانه غربی، به اضافه دره اردن، شھرک
ھای  ھای اشغالی و بلندی نشين در سرزمين يھودی

در برابر، .  جوcن به اسرائيل ضميمه خواھند شد
ای که در اين طرح آمده است، فلسطين  در نقشه
 کيلومتر مرز نوار غزه و مصر مرز ١٢به جز 

مشترک ديگری با کشوری به جز اسرائيل ندارند 
و کشور آينده فلسطين، عمU محصور در 

جوامع "يا به گفته اين طرح، .  اسرائيل خواھد بود
ھا  ھا، تونل که از طريق پل"  محصور در اسرائيل

ھای تحت کنترل اسرائيل به يکديگر  و جاده
در ھمين منطقه مفروض .  شوند متصل می

مشخص "  منطقه استراتژيک"فلسطينی نيز پنج 
ھا  ھای نظامی اسرائيل در آن شده است که پايگاه

چنين تمام مرزھا، فضای ھوايی و  ھم.  مستقرند
راه دسترسی به دريا تحت کنترل اسرائيل قرار 

 .دارد
ھا به  بزرگ، فلسطينی"  ھديه"در برابر اين 

کنند که "  ثابت"شرطی که در يک بازه زمانی 
دارند اجازه خواھند يافت، کشور مستقل "  لياقت"

شروط نيز .  خود را در دل اسرائيل تشکيل دھند
آن ھستند که اسرائيل را به عنوان کشوری 
يھودی به رسميت بشناسند، نوار غزه را خلع 

و حمايت از قربانيان "  تروريستم"سUح کنند، از 
گرچه با .  نيروھای امنيتی اسرائيل دست بکشند

ھا و اما و اگرھا، بسياری  گيری وجود تمام سخت
گرايان اسرائيلی، از ھم اکنون تشکيل  از راست

" توھين به مقدسات"يک کشور فلسطينی را 
اند اجازه چنين کاری را نخواھند  اند و گفته خوانده

 .داد
 نيز اجازه ١٩۴٨آوارگان فلسطينی پس از جنگ 

ھايشان را نخواھند داشت، اما  بازگشت به خانه
توانند ساکن مناطق فلسطينی شوند، در  می

کشورھای ميزبان جذب شوند يا از ديگر 
ھای  عرب.  کشورھای منطقه اجازه اقامت بگيرند

توانند شھروند اسرائيل باقی  المقدس می ساکن بيت
چنين  ھم.  بمانند يا تبعه دولت جديد فلسطينی شوند

توانند ساکن دائمی اسرائيل شوند بی آن که  می

البته .  شھروند ھيچ يک از اين دو کشور شوند
ھا کمک خواھد  چند ميليون دcر نيز به فلسطينی

 .بخشند" رونق"شد تا به اقتصاد خود 
اسرائيل گام "ترامپ در اين مراسم مدعی شد، 

نتانياھو، ."  دارد بزرگی به سوی صلح برمی
وزير اسرائيل نيز که از شادمانی سر از پا  نخست
ھا در  شناخت، با آن که طبق نظرسنجی نمی

اسرائيل اقليت کوچکی از مردم اين کشور 
طرفدار الحاق مناطق اشغالی فلسطينی ھستند، 
بUفاصله اعUم کرد اين طرح را روز يکشنبه به 

اما .  خواھد گذاشت)  پارلمان اسرائيل(رأی کنست 
! گويا، در اين ميان سوءتفاھمی پيش آمده بود

زيرا فردای آن روز، يعنی روز چھارشنبه، جرد 
) پردازان اين طرح داماد ترامپ و از ايده(کوشنر 

فرستاده آمريکا در منطقه (بUت  و جيسون گرين
و نماينده ويژه رئيس جمھوری در مذاکرات 

ھا اعUم کردند، پيش از  در رسانه")  صلح"
تشکيل يک کميته مشترک، پيش از انتخابات 
اسرائيل و تشکيل دولت جديد، اين طرح اجرايی 

با وجود اين، در خبرھای بعدی آمده .  نخواھد شد
است که گويا تصويب کابينه کافی است و نتانياھو 
در نظر دارد اين طرح را روز يکشنبه به رأی 

" سازی حداقل ضميمه"اش بگذارد و با  کابينه
ھای اشغالی   درصد سرزمين٣٠سمبليک، يعنی 

کرانه غربی، شانس برد خود در انتخابات بعدی 
 .را افزايش دھد

با اعUم جزئيات اين طرح، حتا پيش از سخنرانی 
ترامپ و نتانياھو در کاخ سفيد، تظاھرات و 

ھا در کرانه غربی و غزه  اعتراضات فلسطينی
زيرا .  رفت واکنشی که انتظار آن می.  شعله کشيد

دولت آمريکا در روز ارائه طرح، به 
ھای حاضر در اسرائيل، ھشدار داده  آمريکايی

ھا ھم ھراسناک، نيروھای نظامی و  اسرائيلی.  بود
 .امنيتی خود را در مناطق اشغالی تقويت کردند

محمود عباس، رئيس تشکيUت خودگردان 
شنبه شب  فلسطين و حماس در اقدامی نادر سه

ای تشکيل دادند تا درباره اين طرح مذاکره  جلسه
سيلی "عباس، پيش از آن اين طرح را .  کنند
ای خواند که بايد به "دسيسه"و "  قرن

شنبه  او روز سه.  تاريخ سپرده شود"  دانی زباله"
اعUم کرد طرفدار مذاکرات بر اساس 

ھای سازمان ملل است، اما نه تحت  قطعنامه
پيش از آن نيز دولت .  رھبری اياcت متحده

خودگردان فلسطين در پی به رسميت شناختن 
المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل در سال  بيت

 از سوی آمريکا، دولت اياcت متحده را ٢٠١٧
چنين تھديد کرد که  عباس ھم.  تحريم کرده بود

ارتباطات امنيتی با اسرائيل و آمريکا را قطع 
 .خواھد کرد

ھای متفاوتی از خود  کشورھای منطقه، واکنش
سفير امارات متحده عربی، که در .  نشان دادند

جلسه رونمايی از طرح نيز حضور داشت، 
شروع مھمی برای بازگشت به "بUفاصله آن را 

مصر آن را به صراحت رد .  خواند"  مذاکرات
نکرد، اما محتاطانه، خواست اسرائيل و فلسطين 

با دقت مطالعه کنند تا مذاکرات "اين طرح را 
عربستان سعودی از ايده ."  دوباره آغاز شود

فلسطين   –ترامپ برای حل منازعه اسرائيل 
تمامی موارد "حمايت کرد ولی تأکيد کرد که 

به نحوی حل "  مذاکره"بايد با "  مورد اختUف
شود که موجب پيشرفت فرآيند صلح و رعايت 

وزير امور .   حقوق مشروع مردم فلسطين شود
خارجه اردن و قطر نيز ضمن استقبال از 

برای استقرار صلح، اعUم کردند، تنھا "  تUش"
راه برقراری صلح در خاورميانه تشکيل يک 

 ١٩۶٧کشور مستقل فلسطينی بر اساس مرزھای 
المقدس شرقی به عنوان  شناختن بيت و به رسميت

 . پايتخت فلسطين است
ھای مختلف در سطح  يکی از دcيل، واکنش

منطقه نسبت به طرح ترامپ، افزايش 
ھای اقتصادی و سياسی اکثر کشورھای  وابستگی

مرتجع عربی منطقه به آمريکاست که آنان را در 
اش، اسرائيل، به  ای مقابله با آمريکا و متحد منطقه

برای نمونه عربستان سعودی .  دارد احتياط وامی
ای با جمھوری اسUمی، در  در رقابت منطقه

ساليان اخير به آمريکا و اسرائيل ھر چه 
برخی کشورھای ديگر مانند .  تر شده است نزديک

کنندگان  ترين دريافت اردن و مصر از بزرگ
برای نمونه، مصر .  ھای مالی آمريکا ھستند کمک

/  ۶، ساcنه ١٩٧٩از سال   ميليارد دcر از ١ 
کند که حجم زيادی از آن  آمريکا دريافت می

 .شود اش می ھای نظامی صرف ھزينه
 ٢٢متشکل از (با وجود اين، اتحاديه عرب، 

پس از جلسه روز )   عضو ناظر۴عضو اصلی و 
شنبه خود که به درخواست محمود عباس تشکيل 

" معامله قرن"«:  ای اعUم کرد شده بود، در بيانيه
کند و معتقد است که  اسرائيل را رد می  –آمريکا 

ھای مردم فلسطين را  حداقل حقوق و خواسته
نقض حقوق مشروع « و آن را »کند برآورده نمی

ھا و انکار ادامه اشغال فلسطين از سال  فلسطينی
ناگفته نماند که علت رأی مثبت .   خواند»١٩۶٧

سران برخی کشورھا به اين بيانيه، به رغم 
مواضع پيشين، ھراس از افکار عمومی مردم 
کشور خود است که برخUف قدرتمداران حاکم، 

 .چنان پشتيبان حقوق مردم فلسطين ھستند ھم
دو دولت، جمھوری اسUمی ايران و اردوغان، 
از جمله کشورھايی بودند که به سرعت مخالفت 

دو .  شديد خود با اين طرح را ابراز کردند
طلبانه و  ھای توسعه کشوری که با سياست

گرايانه خود در منطقه و برانگيختن ھراس  مداخله
کشورھای عربی، با حمايت از نيروھای 

گرای ارتجاعی منطقه و حتا تشکيل و  اسUم
تسليح آنان، خود، از عواملی ھستند که موجب 
نزديکی کشورھای مرتجع عربی به اسرائيل و 

ھای  اقدامات تروريستی اين گروه.  اند آمريکا گشته
ای به دست  گرا، نيز به نوبه خود، بھانه اسUم

دھد تا با معرفی مردم  آمريکا و اسرائيل می
اقدامات "  تروريست"فلسطين به عنوان 

گرانه خود عليه فلسطينيان را نزد افکار  سرکوب
ی تلخ دوران  اين مضحکه.  عمومی توجيه کنند

گرا در سطح  رشد نيروھای راست افراطی واپس
جھان و نيروھای مرتجع اسUمی در منطقه است 

ھا را به آرمان  ترين ضربه که دو کشوری که بيش
تر از ھمه، سنگ حقوق   زنند، بيش فلسطينيان می

 .زنند فلسطينيان را به سينه می
در اروپا، انگليس از اين طرح استقبال کرد، 
ساير کشورھا، از جمله آلمان و فرانسه و اتحاديه 
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 کمک ھای مالی
 

 سوئيس
 

  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
  فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  حميد اشرف
  فرانک۵٠  چی محمد کاسه
  فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی

  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
  کرون٢٠٠  )فوريه(خروش 

 
 آلمان

 
 گرامی باد ياد و

 انديشه پيشتازان جنبش  
  يورو۵٠ نوين کمونيستی سياھکل

    
     

 
 سوئد

 
 کارگر زندانی،

  کرون٢٠٠ زندانی سياسی آزاد بايد گردد 
 

 .کرد را تقويت می
گاه  آمريکا، ھيچ"  ھای صلح گری ميانجی"در 

طرح .  اند ھا حقوق واقعی و برابر نداشته فلسطينی
کنونی ترامپ نيز از ھمين اصولی سربرآورده 

ھای گذشته بر سياست آمريکا و غرب  که در دھه
در مورد فلسطينی حاکم بوده است، يعنی انکار 

ھا و فرودستی آنان نسبت  حقوق بنيادين فلسطينی
به يھوديان اسرائيل؛ يعنی استمرار سرکوب و 

ھا؛ يعنی زندان و شکنجه،  تبعيض عليه فلسطينی
ھا؛ يعنی مصادره  قتل و کشتار فلسطينی

شان؛ يعنی  شان و استمرار آوارگی ھا سرزمين
 .ترين شرايط معيشتی زندگی در شاق

ی  پرده در واقع طرح ترامپ بازگوی بی
ھای تاکنونی غرب و آمريکا در مورد  سياست

حقوق فلسطينيان است؛ آخرين نسخه واقعيت 
جاری؛ واقعيتی ساخته اسرائيل به پشتيبانی 
اقتصادی و سياسی اياcت متحده و 

رمق و بدون پيامد برخی  ھای بی محکوميت
بيھوده .  المللی و کشورھای غربی نھادھای بين

ھا به حضور مدافعان  نيست که در اکثر رسانه
سازی و الحاق  سرسخت و حاميان مالی شھرک

شنبه  ھای اشغالی در مراسم روز سه سرزمين
به نوشته يکی از اعضای تيم .  شود اشاره نمی

": واشنگتن پست"کننده فلسطينی در  مذاکره
اياcت متحده يک بار ديگر ثابت کرد که خود "

 ..."بخشی از مشکل است
ای و غربی  ھای منطقه بسياری از رھبران دولت
کنند که بر سر ميز  فلسطينيان را تشويق می

گويند، مذاکره بر سر چه؟  اما نمی.  مذاکره بيايند
بر سر طرحی که ھيچ يک از حقوق و 

شناسد؟  بيايند  ھای آنان را به رسميت نمی خواسته
تا سند قيموميت خود زير سايه دولت مذھبی 

گر اسرائيل را امضا کنند؟  ارتجاعی و اشغال
اعتراف "  معامله قرن"ترامپ در مراسم ارائه 

خطر کشور فلسطين برای "کرد که اين طرح 
تر از اين؟ اين  روشن."  برد اسرائيل را بين می

طرح در واقع، پيشنھاد دو کشوری مورد نظر 
ست محصور  ھا نيست، بلکه سرزمينی فلسطينی

امنيتی،   –در کشوری ديگر، تحت کنترل نظامی 
گر، حال با يک  اقتصادی و سياسی رژيمی اشغال

"تر خودگردانی وسيع مورد "  کشور فلسطينی. 
راه "ھا از  اشاره در اين طرح، از درک فلسطينی

اگر با .  بسيار دور است"  حل دو کشور مستقل
ھای  وجود گذشت ساليان بسيار، با وجود قطعنامه

ھای  ھا و حمايت سازمان ملل، با وجود محکوميت
ھای غربی و حتا کشورھای منطقه،  کاغذی دولت

" دو کشوری"ھا ھنوز گامی به راه حل  فلسطينی
گيری  اند، در زمانه رشد و قدرت نزديک نشده

راست افراطی در سراسر جھان، اميد به تحقق 
سوتر است، اگر قرار باشد  ھا کم اين خواسته

گری و موضع سران  چنان به ميانجی ھم

اروپا، ھر يک به زبان خود، بر تعھد خود در 
ھای  و قطعنامه"  دو کشور مستقل"قبال راه حل 

. سازمان ملل و توافق دو طرف تأکيد کردند
سرگئی cوروف وزير خارجه روسيه، پيشنھاد 
کرد نمايندگان روسيه، سازمان ملل متحد، اتحاديه 
 . اروپا، و اياcت متحده اين طرح را ارزيابی کنند
: آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل گفت

ھا و  است به فلسطينی"  متعھد"سازمان ملل 
بر اساس مرزھای "ھا برای حل مناقشه  اسرائيلی
الملل نيز اين  سازمان عفو بين."   کمک کند١٩۶٧

قوانين "طرح را شامل پيشنھاداتی اعUم کرد که 
باعث ترغيب "و "  کند المللی را نقض می بين

 .شود می" اسرائيل برای غارت حقوق فلسطينيان
ھا در تنظيم  بسياری به عدم حضور فلسطينی

طرح انتقاد کردند؛ گويا در مذاکرات و قرار و 
ھا حضور داشتند،  مدارھای پيشين که فلسطينی

اگر نخواھيم .  شان شده بود امتيازات زيادی نصيب
توان به  به تاريخ صد ساله گذشته بازگرديم، می

 رجوع کرد که اسرائيل رسماً ١٩٨٠سال 
اورشليم شرقی را به خود ملحق کرد و با آن که 

المللی انگشت اتھام به سوی  برخی جوامع بين
اش کردند، اما حمايت  اسرائيل گرفتند و محکوم
چنان موقعيت اسرائيل  مالی و نظامی آمريکا ھم

، طبق قرارداد ١٩٩٣در سال .  کرد را تقويت می
ھا در  اسلو خودمختاری محدودی به فلسطينی

نواحی جدا از ھم بخشيده شد، اما در اين قرارداد 
ھای اشغالی يا حداقل توقف  بازگرداندن سرزمين

اولين طرح ايجاد .  سازی خواسته نشد شھرک
کشور مستقل فلسطين در زمان کلينتون در سال 

در اين قرارداد گفته شد، بخش .   ارائه شد٢٠٠٠
ھای اسرائيلی به اضافه تمام  زيادی از شھرک

المقدس شرقی به  نشين در بيت ھای يھودی شھرک
دولت فلسطينی .  دولت اسرائيل ضميمه خواھد شد

از داشتن قدرت نظامی محروم شد و توافق شد 
ھای  تنھا در صورت رضايت اسرائيل، پايگاه
المللی  نظامی اسرائيل برچيده شده و نيروھای بين

 .نشينی خواھند يافت در دره اردن اجازه عقب
گسستی از "  معامله قرن"گويند،  برخی می

گری ميان  ھای پيشين آمريکا در ميانجی سياست
 اين  اما در واقعيت.  اسرائيل و فلسطينيان است

ھای پيشين آمريکا و نقش  طرح ريشه در سياست
. آمريکا در مذاکرات صلح دارد"  گری ميانجی"

گذاران  ھايی که با ھمدستی قانون ھمان سياست
ھای  خواه و دمکرات، cبی آمريکايی، جمھوری

دار، ساليان سال است  يھوديان ثروتمند و سرمايه
در .  اند ھا نقش داشته که در ساخت و پرداخت آن

ھای اخير که اسرائيل به تدريج کرانه غربی  دھه
 ھزار ۶٠٠را به تصرف درآورد و بيش از 

نشين را در مناطق اشغالی جای داد، اين  شھرک
آمريکا بود که با پشتيبانی ديپلماتيک، وتوھايش 
در شورای امنيت سازمان ملل، فشار به 

المللی و نھادھای تحقيقی برای عدم  ھای بين دادگاه
ھای تسليحاتی و  پيگيری جنايات اسرائيل، کمک

ميلياردھا دcر کمک مالی ساليانه، دولت اسرائيل 

 

استمرار " معامله قرن
ھای پيشين آمريکا و  دسيسه

 اسرائيل عليه مردم فلسطين

 :خوانندگان گرامی نشريه کار
 در تاريخ ) ٨۵٨( شماره بعدی نشريه کار 

 . منتشر می شود٩٨ بھمن ٢٨

داری غرب و کشورھای  کشورھای سرمايه
ھای سازمان ملل دل  ارتجاعی منطقه و قطعنامه

راه حل اين معضل تنھا و تنھا استمرار و .  بست
مبارزاتی که بعد .  ھاست تشديد مبارزات فلسطينی

چنان مصممانه ادامه  ھا ھم ھا و گذشت نسل از دھه
ھمراه با اين مبارزه ، اما، cزم است .  دارد

حمايت طبقه کارگر و نيروھای چپ و مترقی و 
خواه جھانی، به ويژه در خود اسرائيل،  صلح

ھا برای جلب اين حمايت،  يکی از گام.  جلب شود
گرا در ميان صفوف  طرد نيروھای مرتجع اسUم

چرا که اين نيروھا چھره .  ھاست فلسطينی
ھای مردم فلسطين را  مبارزات قھرمانانه توده

ھای مردم تخم نفاق  کنند، ميان توده مخدوش می
پراکنند و آلت دست اسرائيل و آمريکا و ساير  می

ھای امپرياليست جھانی و کشورھای مرتجع  دولت
افکنی در ميان مدافعان بالقوه  منطقه برای ھراس

 . ھای فلسطينی است جنبش توده
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  ۵درصفحه 

 

 ، نقش مھم ۵٧درس بزرگ انق8ب 
 اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی

يک روز تمام قدرت مسلح طبقه حاکم  را در ھم 
بکوبند و يک نظم ارتجاعی را به گورستان 

البنه اين قيام مسلحانه يک شبه .  تاريخ بسپارند
پديد نيامد، بلکه نتيجه منطقی و تکامل يافته 
اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در روند 

اجتماعی و   -انقUبی بود که نيازھای اقتصادی
. سياسی جامعه ايران آن را فراخوانده بود

ھا به عنوان لکوموتيو  ھا که مارکس از آن انقUب
به رغم مقاومتی .  اند برد، جبر تاريخ  می تاريخ نام

که طبقات ارتجاعی در طول تاريخ در برابر نياز 
اجتماعی و تاريخی بشريت به تحول و مقابله با 

اند، اما ھمواره اين  انقUب ھا از خود نشان داده
ھا مجددا رخ داده، پيروز از کار درآمده   انقUب

 .اند و تاريخ بشريت را به پيش سوق داده
پس از به قدرت رسيدن ارتجاع طبقاتی و مذھبی 

 که در اين ۵٧در ايران و شکست انقUب سال 
ای کوتاه  نوشته به برخی ازعلل آن نيز اشاره

خواھد شد، تمام مرتجعين داخلی و خارجی، 
ھا را در  ھا تUش نمودند که عصر انقUب سال

ايران پايان يافته اعUم کنند و سلطه خود را ابدی 
تر از آن بودند که  ھا حقير اما آن.  جلوه دھند

بتوانند مانع عملکرد قوانين جبری حاکم بر تکامل 
تاريخ و تحول اجتماعی گردند که آفريننده انقUب 

از ھمين روست که اکنون بار ديگردر .  ھا ھستند
برابر ھمگان، در جامعه ايران تحوcتی در 
جريان است که بشارت دھنده فرارسيدن يک 

در چنين شرايطی ضروری است .  اند انقUب نوين
ھا و تجارب انقUب گذشته به  که مھم ترين درس

کار گرفته شوند، تا بار ديگر مرتجعين نتوانند 
ھای کارگر و  ثمره مبارزه، تUش و قھرمانی توده

زحمتکش را نابود کنند و انقUب به فرجام 
 .  پيروزمندش برسد

 مھمی که انقUب گذشته آموخت و امروز  مسئله
به ويژه بايد بر آن تاکيد نمود،  نقشی است که 
اشکال مبارزه و سازماندھی طبقه کارگر در 

اگر .  کنند روند تحول و پيشرفت انقUب ايفا می
 را دنبال کنيم، ۵٠جريان مبارزات نيمه دوم دھه 

 مبارزات منفردی به ۵۶می دانيم که از سال 
ای در برخی شھرھا از جمله  شکل تظاھرات توده

 ١٧اين مبارزات در .  قم، تبريز و يزد رخ داد
شھريور ماه با کشتار مردم توسط رژيم شاه، 
وارد مرحله جديدی شد و اعتUی نوينی در 

 ٢٠٠ شھريور حدود ١٨در .  مبارزات پديد آمد
تن از کارگران پاcيشگاه نفت تھران به اعتصاب 

ھای خود برای  متوسل شدند و به ھمراه خانواده
تحقق مطالبات رفاھی شان در مقابل پاcيشگاه 

اين اعتصاب که .  تجمع شبانه روزی برپا کردند
تدارک آن از دو ماه قبل ديده شده بود، در شرايط 

ای شد بر اعتصابات بعدی که تمام  جديد، مقدمه
پس از اين .  کارگران نفت در آن مشارکت داشتند

 شھريورماه تعدادی از ٢٠اعتصاب، در تاريخ 
ھای تبريز، اصفھان و آبادان نيز  پرسنل پاcيشگاه

برای تحقق مطالبات رفاھی خود به اعتصاب 
ھنوز تعداد کارگرانی که به .  متوسل شدند

اعتصاب روی آورده بودند محدود بود و توليد 

پس از شھريورماه، اشکال .  متوقف نشده بود
ای اعتUی بيشتری يافتند و  مختلف مبارزات توده

با اين وجود، اين مبارزات از .  فراگيرتر شدند
ھائی که بيشتر  ھا و تجمع محدوده راھپيمائی

ھای ملی ومذھبی سازمانده آن بودند،  گروه
اعتصابات و تظاھرات دانشجوئی و 

آموزی، اعتصابات منفرد کارگری ،عمدتا  دانش
حول مطالبات رفاھی، فراتر نرفته بود و دامنه 

ھا در اين  حضور کارگران و اشکال مبارزاتی آن
 . اعتراضات محدود بود

از نيمه دوم مھرماه، اعتصابات کارگران نفت 
تر و گسترده تر شد و نخستين اعتصاب  ھماھنگ

سياسی سراسری که در آن عUوه بر کارگران 
ھای ديگر،  نفت، تعدادی از کارگران کارخانه

ھا، مراکز بھداشتی و دولتی در  کارمندان بانک
آن مشارکت داشتند، با خواست برچيدن حکومت 
نظامی، آزادی زندانيان سياسی و تعطيل ساواک 

اين موج اعتصابات در نيمه اول آبان .  برپا گرديد
کارگران صنعت نفت با .  ماه به اوج خود رسيد

ھای اعتصاب و برپائی اعثصاب در  ايجاد کميته
ھای نفتی، توليد  ھا و ميدان ترين پاcيشگاه  مھم

نفت را عمU متوقف ساختند و اولين ضربه کاری 
اين اعتصاب .  را بر رژيم شاه وارد آوردند

گيری  محرکی شد برای رشد جنبش، شکل
اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی، تلفيق اين 

رژيم شاه .  دو شکل اعتصاب  در سراسر ايران
برای مقابله با موج گسترده اعتصابات، به ويژه 
اعتصاب سياسی کارگران نفت، يک کابينه 
. نظامی به رياست ازھاری بر سر کار آورد

کابينه نظامی سرکوب شديدی را در دستور کار 
تعداد زيادی دستگير و گروھی از .  قرار داد

. رھبران اعتصابات کارگری مخفی شدند
کارگران .  اعتصابات به مدت يک ماه متوقف شد

نفت با سرنيزه مجبور به کار شدند و توليد نفت 
اما در شرايطی که .  به روال پيشين بازگشت

انقUب آغاز شده بود، رژيم نمی توانست صرفا با 
سرنيزه برای مدتی طوcنی کارگران را به کار 
. وادارد و مانع از برپائی اعتصابات جديد شود

کارگران نفت در اين فاصله سازماندھی خود را 
ھای اعتصاب دامنه ھماھنگی  کميته.  تقويت کردند

و ارتباطات خود را وسعت دادند و بار ديگر 
. آوردند تر به اعتصاب روی تر و مصمم منسجم

ھا   آذر ماه کارگران نفت در تمام پاcيشگاه٢٣در 
و ميدان ھای نفتی با مطالباتی عمدتا سياسی به 
اعتصاب سياسی عمومی روی آوردند و کميته 

ھا  ھای اعتصاب کنترل توليد را در تمام پاcيشگاه
توليد نفت به .  ھای نفتی در دست گرفتند و ميدان

يک باره از شش ميليون به يک ميليون کاھش 
اين اعتصاب، .  يافت و اندکی بعد به صفر رسيد

. ای به رژيم شاه  وارد آورد ضربه خردکننده
رژيم نه فقط از نظر مالی به کلی فلج شد، بلکه 
تمام اقتصاد و واحدھای توليدی و خدماتی در 

ضربه سياسی اين .  تری فرورفتند بحران عميق
. تر از ضربه اقتصادی آن  بود اعتصاب، سنگين

تری برای برپائی  اين اعتصاب ميدان وسيع

ھا و موسسات دولتی  اعتصابات در ديگر کارخانه
ھا و تظاھرات توده ای  و غير دولتی، راھپيمائی

در واقع اعتصاب سياسی عمومی .  فراھم ساخت
کارگران نفت بود که به اعتصاب سراسری 
سياسی در ايران شکل داد و بزرگترين ضربه را 
. پيش از قيام مسلحانه به رژيم سلطنتی وارد آورد

با برپائی مجدد اعتصاب سياسی کارگران نفت، 
اعتصابات که مدتی فروکش کرده بودند، دوباره 

اعتصاب مراکز درمانی ، اعتصاب .  احياء شدند
بزرگ کارگران کارخانه بافندگی بھشھر، 

سازی تبريز،  اعتصاب کارگران ماشين
خودروسازی تھران و تأسيسات آب و ماشين 

ھا ھزار کارگر معادن  سازی اھواز، اعتصاب ده
ھای برق  مس و ذغال سنگ کرمان، نيروگاه

ھائی از  ھا نمونه واغلب موسسات دولتی و بانک
اين اعتصابات بودند که در برپائی اعتصاب 

اعتصاب .  سرتاسری سياسی مشارکت داشتند
سياسی سرتاسری تزلزل و ترديد در ميان 
نيروھای طرفدار رژيم شاه، از جمله نيروھای 
مسلح آن را نيز افزايش داد و از ھمين جاست که 

ھای پائين نيروھای مسلح  حتا گروھی از رده
قدرت واقعی اکنون در .  پيوندند رژيم به مردم می

. ھای کارگر و زحمتکش مردم بود دست توده
مطبوعات از چنگال سانسور و حکومت نظامی 

ھا باز شدند و دانشجويان  دانشگاه.  رھائی يافتند
پرسنل .  فعاليت متشکل خود را از سرگرفتند

ھای اعتصاب و  ادارات دولتی نيز تابع کميته
ھماھنگی شدند، به نحوی که ديگر حتا اجازه 

توام با .  دادند ھا نمی ورود وزرا را به وزارتخانه
اين اعتصاب سياسی سرتاسری،  تظاھرات و 

ای نيز وسعت بيشتری به  راھپيمائی ھای توده
خود گرفتند، کارآئی اين اشکال مبارزه افزايش 

ھای خيابانی در تھران به  يافت و سنگربندی
اعتصاب .  ای روزمره تبديل گرديد پديده

ای، تمام  سرتاسری سياسی و تظاھرات توده
شرايط عينی و ذھنی cزم  را برای برپائی  قيام 
مسلحانه به عنوان يکی ديگر از اشکال مبارزه 

 . مختص طبقه کارگر پديد آوردند
بدون اعتصاب سياسی سرتاسری که نقش اصلی 
را در برپائی آن کارگران برعھده داشتند وعموم 

ھای کارگر و زحمتکش را به عرصه  توده
ھای  مبارزه فعال کشاند، ممکن نبود که توده

مردم، صرفا با  راھپيمائی و تظاھرات بتوانند 
رژيم سلطنتی را از پای درآورند و زمينه برای 

. ھا به قيام مسلحانه فراھم شود روی آوری توده
ھا ی انقUب پيشين  ترين درس اين يکی از مھم

در حالی که در دو .  برای شرايط کنونی است
سال اخير، اعتصابات کارگری فراوانی رخ داده 
است، تجمعات و تظاھرات ھای متعددی برپا شده 

ھای زحمتکش و  است، حتا شاھد روی آوری توده
ايم، آنچه که  تھيدست در آبان ماه به قيام بوده

کمبود آن محسوس است و ھمين امر به رژيم 
امکان داده با بيرحمی اين جنبش ھا را سرکوب 
کند، غيبت اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی 
کارگری به ويژه اعتصابات سرتاسری سياسی 

اين ضعف بزرگ جنبش، در شرايطی که .  است
بحران سياسی عميقی در جامعه ايران شکل 
گرفته و شرايط عينی برپائی انقUب فراھم است، 

لذا در .  وقوع انقUب را به تاخير انداخته است
ای مبرم تر از تUش بخش  لحظه کنونی، وظيفه
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۴از صفحه   

 ، نقش مھم ۵٧درس بزرگ انق8ب 
 اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی

ھای  پيشرو و آگاه طبقه کارگر برای ايجاد کميته
مخفی اعتصاب با ھدف برپائی اعتصابات 
عمومی اقتصادی و سياسی کارگری وجود 

تر شود، خطراتی  ھرچه اين تاخير طوcنی.  ندارد
 .  کنند، افزايش خواھد يافت که جنبش را تھديد می

اما اھميت اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی 
به عنوان اشکالی از مبارزه مختص کارگری، 
صرفا از زاويه نقشی که در روند انقUب و 
سرنگونی رژيم ايفا می کنند، نيست، بلکه از اين 

اند که شرايط را برای  جنبه نيز حائز اھميت
کسب ھژمونی و رھبری طبقه کارگر بر جنبش 

در ھمان حال، در شرايطی که .  آورند فراھم می
کارگران از تشکل ھای پايدار طبقاتی خود 

توانند در جريان برپائی اين  محروم اند، می
اعتصابات، در آن شکل ھای سازمانی متشکل 

چرا .  اند شوند که ابزارھای کسب قدرت سياسی
که اعتصاب سرتاسری از طريق برپائی 

شکل .  تواند پديدار گردد ھای اعتصاب می کميته
ھا نه فقط شرايط را برای  گيری اين کميته

برقراری کنترل توليد و توزيع فراھم می آورد، 
ھای اعتصاب است که  بلکه از درون ھمين کميته

در واقع، شورا شکل .  گيرند شوراھا شکل می
شوراھا .  اند ھای اعتصاب ارتقاء يافته کميته

ای به عنوان  ھنگامی می توانند در ابعادی توده
ھای اعمال حاکميت  ار گان ھای قيام و ارگان

سياسی شکل بگيرند که اعتصابات سياسی در 
 .مقياس سراسری شکل گرفته باشند

تواند مطرح شود اين  اما سئوالی که در اينجا می
است که با توجه به تمام اھميتی که سازمان ما با 
توجه به تجارب انقUب گذشته برای اعتصابات 
سياسی قائل است، چرا به رغم نقش مھم و تعيين 

ای که کارگران با برپائی اعتصابات سياسی  کننده
 و سرنگونی رژيم سلطنتی ۵٧در انقUب 

برعھده داشتند، اين انقUب به شکست انجاميد؟ 
مسئله اساسی ھر انقUب، کسب :  پاسخ اين است

اين که قدرت سياسی در .  قدرت سياسی است
دست کدام طبقه قرار گيرد، سرنوشت يک 

در ھر انقUبی، چنانچه .  کند انقUب را تعيين می
طبقه انقUبی نتواند قدرت را به دست گيرد، 
. انقUب، سرنوشتی جز شکست نخواھد داشت

 به رغم تمام نقشی که با ۵٧طبقه کارگر در سال 
اشکال مبارزاتی و سازماندھی خود در 
سرنگونی رژيم سلطنتی برعھده گرفت، به اين 
علت قدرت سياسی را در دست نگرفت و اجازه 
داد که ارتجاع طبقاتی و مذھبی قدرت را در 
دست گيرند که از ھمان آغاز به عنوان يک طبقه 
با صف و سياست مستقل طبقاتی وارد انقUب 

شکل و فاقد  نشد، بلکه به عنوان يک توده بی
ھويت طبقاتی وارد جنبشی ھمگانی و عموم 

خلقی شد که رھبری آن در دست بورژوازی 
بنابراين به جای رھبری .  اپوزيسيون قرار داشت

جنبش، دنباله رو بورژوازی ومرتجعين دستگاه 
از اين زاويه، شکست، سرنوشت .  مذھبی شد

حال سئوال اين است که .   بود۵٧محتوم  انقUب 
چرا طبقه کارگرنتوانست با استقUل طبقاتی وارد 
اين انقUب شود؟ به اين علت که فاقد تشکل 

مانع ھم فقط .  طبقاتی مستقل و آگاھی طبقاتی بود
رژيم شاه نبود که با برپائی يک رژيم ديکتاتوری 
عريان، استبداد و اختناق، مانع از تشکل و آگاھی 
کارگران شده بود و عموم توده ھای مردم را در 

بود، يا بورژوازی  انقياد و نا آگاھی نگھداشته
اپوزيسيون و دستگاه مذھبی، پيشاپيش خود را 
سازماندھی کرده بودند و از حمايت بورژوازی 

المللی نيز برخوردار بودند، عامل مھم  بين
تغييراتی بود که پس از رفرم ارضی در ترکيب 

به استثنای صنعت نفت .  طبقه کارگر رخ داده بود
ھا، عموم  ھای سنتی نظير نساجی و برخی رشته

کارگران موسسات توليدی و خدماتی ايران در آن 
مقطع روستائيانی بودند که در طول يک دھه 
گذشته به شغل کارگری روی آورده بودند و نه 
تنھا ھنوز خصائل و فرھنگ پرولتری را کسب 
نکرده بودند، بلکه عميقا در چنگال خرافات 

بنابراين، تعجبی .  مذھبی و نا آگاھی اسير بودند
نداشت که cاقل پيش از سرنگونی رژيم شاه 

ھا از روی نا آگاھی و زود باوری  اکثريت آن
ناشی از ھمين نا آگاھی و خرافات به شيادی مثل 

بنابراين، .  خمينی اعتماد کنند و دنباله رو او شوند
اکثريت بزرگ کارگران در سطح تجربه و آگاھی 
کارگران نفت قرار نداشتند و تازه در ترکيب خود 

گرچه .  کارگران نفت نيز تغييراتی رخ داده بود
محدود، نسبت به اکثريت کارگران از سطح 

بنابراين روشن .  پائينی از آگاھی برخوردار بودند
است که چرا به رغم نقش بزرگی که کارگران و 

ھا در روند سرنگونی رژيم  اشکال مبارزاتی آن
سلطنتی ايفا نمودند، طبقه کارگر قدرت را در 

تازه دو سال پس از قيام بود که در .  دست نگرفت
نتيجه مبارزات و ارتقای سطح آگاھی کارگران 

شد گفت که اکثريت کارگران ديگر توھمی به  می
اما فرصت از دست رفته بود و .  رژيم ندارند

ارتجاع موقعيت خود را مستحکم کرده بود و 
ضربه نھائی خود را به طبقه کارگر و 

.  وارد آورد۶٠ھای کارگری در سال  سازمان
 سال که آگاھی و ۴٠حاc پس از گذشت 

ھمبستگی طبقه کارگر به ميزان قابل مUحظه ای 
افزايش يافته، بار ديگر اين فرصت فراھم شده 
است که کارگران  تجارب گذشته خود را 

انقUب يک خدمت گيرند و برای برپائی  به
 .اجتماعی کارگری و پيروزی آن تUش کنند

برگزاری اکسيون حمايتی 
 و اعتراضی در ونکوور

 
 ٣ تا ٢ ژانويه از ساعت ٢۵در تاريخ شنبه 

بعدازظھر يک اکسيون اعتراضی و حمايتی در 
فراخوان اين .  مرکز شھر ونکوور برگزار گرديد

اکسيون که از طرف کارزار دفاع از مبارزات 
ونکوور انتشار يافته بود، در   -مردم ايران 

اعتراض به کشتار مردم معترض و بی 
آبانماه، محکوميت و اعتراض به جنايت  دفاع

آشکار جمھوری اسUمی نسبت به سرنگون 
نمودن ھواپيمای مسافربری اوکراين و نيز افشای 

طلبانه ھر دو کشور ايران و  ھای جنگ سياست
آمريکا، ھمچنين در دفاع از مبارزات کارگران و 

ھمچنين چند  در اين اکسيون.  زحمتکشان بود
سخنران شرکت داشتند که مطالبی در محکوميت 
و افشای جنايات رژيم جمھوری اسUمی 

داشته و بر سرنگونی جمھوری اسUمی با  ابراز
ھای فريبکار و جنايتکارش و بر پايی  تمامی جناح

در  .يک انقUب اجتماعی در ايران پای فشردند
اين اکسيون شرکت کنندگان با حمل پوستر، 

ھای حمايتی از مبارزات مردم بستوه آمده  تراکت
ھايی از قربانيان ھواپيمای  در ايران ،عکس

ھای انگليسی و  شعارھايی به زبان   اوکراين،
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه :  فارسی نظير

انقUب  نه رفراندوم نه اصUح، اعتصاب   -رھبر 
 -پيش بسوی اعتصاب عمومی و سراسری   –

سرنگون باد رژيم جمھوری اسUمی و نيز با سر 
دادن شعارھايی در دفاع از مبارزات کارگران و 
زحمتکشان در ايران، خواھان آزادی بی قيد و 

ھای رژيم  شرط ھمه زندانيان سياسی از زندان
 .ننگ و نفرت اسUمی شدند

فعالين سازمان در ونکوور، در ھمکاری و 
ھمياری با ديگر نيروھای چپ و انقUبی در 

 .شھر، نقش فعالی در اين اکسيون داشتند
 

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 سرنگون باد رژيم جمھوری اس8می

 برقرار باد حکومت شورائی
 کانادا –ونکوور) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 ٢٠٢٠ژانويه  ٢٧
 

 

 زنده باد سوسياليسم 
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حسن روحانی، در قامت 
 يک دلقک تمام عيار

١از صفحه   

آن به شکل بی سابقه ای جھت فريب مردم و کتمان  
حقيقت از ديد عموم توده ھای مردم ايران بھره  

 . گرفتند 
تا قبل از روی کار آمدن حسن روحانی، از احمدی  
نژاد به عنوان چھره شاخص شارcتانيزم و ياوه  

با  .  گويی در ميان مسئوcن جمھوری ياد می شد 
قرار گرفتن روحانی در جايگاه رياست جمھوری،  

شخص حسن  .  فضای جديدی در اين عرصه باز شد 
روحانی، عUوه بر داشتن ظرفيت شارcتانيزم  
ھمطراز با احمدی نژاد، به دليل اينکه از ويژگی  
آخوند بودن ھم برخوردار بود، به سرعت پله ھای  
دروغگويی را يکی پس از ديگری طی کرد و در  

 .کوتا مدتی روی دست احمدی نژاد بلند شد 
ياوه گويی ھای بی محابای حسن روحانی،  
خصوصا در دوره دوم رياست جمھوری او، آنچنان  
مشمئز کننده بود که ديگر از حد دروغ و رياکاری  
ھای معمولی فراتر رفته و او با گذشت ھر روز نه  
فقط به عنوان يک دروغگوی حرفه ای، بلکه در  
قامت يک دلقک تمام عيار در نزد توده ھای مردم  

نمونه آشکار اين وضعيت، سخنان  .  ايران ظاھر شد 
حسن روحانی در ھمايش استانداران و فرمانداران  
سراسر کشور در ششم بھمن بود، که او با سرھم  
کردن يک رشته دروغ ھای ھميشگی، پرده ھای  
جديدی از شارcتانيزم بی نظير خود را به نمايش  

 . گذاشت 
آخوند روحانی در سخنان روز دوشنبه خود به رغم  
پذيرش شرايط وخيم اقتصادی حاکم بر جمھوری  

ما در شديدترين و سخت ترين  : "اسUمی ابتدا گفت 
فشارھای اقتصادی و سياسی و تبليغاتی قرار گرفته  

اما بی درنگ برای اينکه راه ھرگونه بھره  ".  ايم 
برداری دشمن و جناح رقيب را از اين سخنان خود  
ببندد، به ناگھان با ياد فتوحات نداشته کابينه خود  
افتاد و در مورد رشد اقتصادی کشور به ياوه گويی  

"پرداخت و گفت  امسال البته بدون نفت، رشد  : 
ھمانطور که  .  اقتصادی ما انشاهللا منفی نخواھد بود 

".  ماھه اول، رشد اقتصادی ما مثبت بوده است ۶ در  
حسن روحانی از آنجا که خود پيش از ھمه به نتايج  
اينگونه ياوه سرايی ھای خود واقف است، بی  
درنگ برای  تعديل و ماله کشی اين دروغ بافی  

"آشکار خود گفت  نمی خواھم بگويم شرايط  : 
 ".مطلوب است، شرايط ما مطلوب نيست 

آخوند روحانی، در شرايطی از رشد اقتصادی مثبت  
سخن گفته است، که اکنون ورشکستگی کامل نظام  
از جميع جھات خصوصا در زمينه مالی و اقتصادی  
حتا برای عقب مانده ترين افراد جامعه نيز روشن  

حال در وضعيتی که بيکاری تمام جامعه را  .  است 
 ميليون  ١٠ فرا گرفته و آمار بيکاران کشور از مرز  

نفر ھم گذشته است، معلوم نيست حسن روحانی با  
  ٩٨ چه وقاحتی از رشد اقتصادی مثبت در سال  

در اوضاع و احوالی که ميزان  .  سخن گفته است 
توليد در بسياری از مراکز توليدی کوچک و بزرگ  
کشور نيمه فعال ھستند و يا بعضا به طور کامل  
متوقف شده اند، در شرايطی که  مدام شاھد کوچکتر  
شدن سفره کارگران و زحمتکشان ھستيم، در  
وضعيتی که ھمان مزد بخور و نمير کارگران با  
ديرکرد چند ماه و حتا يک سال به آنان پرداخت می  
شود و بانک جھانی و صندوق بين المللی پول از  

 درصد اقتصاد ايران در پايان  ٨  تا  ۶ رشد منفی  

امسال و سال آينده خبر می دھند، معلوم نيست حسن  
روحانی با چه ميزان از شارcتانيزم و با توسل به  

ھای خود می خواھد اقتصاد ورشکسته  "  انشاهللا "
. کشور را به رشد مثبت در پايان سال جاری برساند 

تورمی حاکم بر    –در وضعيتی که بحران رکود  
اقتصاد بيمار کشور مدام تشديد می شود و با توجه  
به اينکه حسن روحانی در سفر چند وقت پيش خود  
به استان کرمان اعتراف کرد که دولت او با کسری  

 ھزار ميليارد تومانی در سال آينده مواجه  ٣٠٠ 
است، اکنون معلوم نيست چرا و چگونه او از رشد  

.  سخن می گويد ٩٨ مثبت اقتصادی در پايان سال  
تکرار دروغی به اين روشنی، ديگر فقط يک دروغ  
گويی آشکار و شارcتانيزم نيست، بلکه يک شعبده  
بازی متقلبانه است که فقط از دلقکی ھمچون آخوند  

 . روحانی بر می آيد 
حسن روحانی البته فقط به اعUم رشد اقتصادی  

او در فرازی ديگر از سخنان  .  کشور بسنده نکرد 
جمھوری، رئيس جمھور  "خود با بيان اينکه ھمانند  

اما  : "در قانون اساسی ما ھست، گفت "  و جمھوريت 
می ترسم يک روزی اين کلمه جمھوری ھم جرم  

 ".شود 
او در اينجا نيز با توسل به واژگان روی کاغد مانده  

جمھوری، رئيس جمھور  "در قانون اساسی ھمانند  
نظام، با چھره ای فريبکارانه سعی  "  و جمھوريت 

کرده است نشان دھد که جمھوری اسUمی طی چھل  
سال گذشته يک نظام دمکراتيک بوده و ھمگان از  
آزادی ھای سياسی و حقوق دموکراتيک برخوردار  
بوده اند، اما اکنون با اقدام شورای نگھبان منتخب  

و  "  برجام "خامنه ای در حذف نمايندگان طرفدار  
نظام به خطر افتاده  "  جمھوريت "،  "دولت "حامی  
پوشيده نيست، آنچه را که حسن روحانی به  .  است 

از آن نام برده است،  "  جمھوريت نظام "عنوان  
اين  .  چيزی نيست که اکنون به خطر افتاده باشد 

خطر، از ھمان روزھای قبل از سقوط رژيم  
از  .  سلطنتی بر سر توده ھای مردم ايران آوار شد 

"ھمان زمانی که خمينی اعUم کرد  جمھوری  : 
،  "اسUمی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر 

نيز يک سره در  "  جمھوری "و  "  جمھور "کلمه  
" اسUم "چرا که واژه  .  درون واژه اسUمی دفن شد 

يک  "  جمھوريت "و  "  جمھوری "با  "  اسUمی "و  
سيستم حکومتی آنچنان در ستيز و تضاد است، که  
اين دو واژه را ھرگز نمی توان به سازش و  

 .ھمزيستی با ھم کشانيد 
جمھوری اسUمی به عنوان يک دولت دينی، در  
تمام عرصه ھای سياسی و اجتماعی با آزادی و  

" جمھوريت "برابری حقوق و در يک کUم با کلمه  
نمونه اش  .  در ستيز و تعارض داتی قرار دارد 

بودن روسای  "  بی اختيار "سرنوشت محتوم و  
وقتی محمد خاتمی،  .  جمھوری در ايران است 

نزديک به دو دھه پيش از مقام و جايگاه رياست  
نظام نام  "  تدارکاتچی "جمھوری خود به عنوان فرد  

،  ٩٨ برد، وقتی حسن روحانی در ششم شھريور  
از کسی  :دانست و گفت "  بی اختيار "خود را فردی  

و مھمتر  "  که اختياراتی ندارد چه انتظاری داريد 
: اينکه او در ھمان روز با صدای بلند اعUم کرد 

ھرکسی که بخواھد رئيس جمھور باشد، ناموفق  
، در واقع او با زبان بی  "است و به جايی نمی رسد 

زبانی به اين حقيقت مسلم اعتراف کرد که در نظام  
نه اکنون جرم  "  جمھوری "اسUمی بر زبان آوردن  

از  "  جمھوريت "است، که اعتبار و مفھوم کلمه  
ھمان آغاز شکل گيری نظام منفور و ارتجاعی  
جمھوری اسUمی به بی رحمانه ترين شکل ممکن  

 . ذبح شد " اسUمی "زير پای واژه  

با اين ھمه و به رغم وقوف حسن روحانی از ھمه  
اين حقايق، اکنون، فقط شارcتان ھايی از جنس او  
می توانند مدعی باشند که طی چھار دھه نظام  

پيش رفته و تنھا اکنون با  "  جمھوريت "اسUمی با  
مواجه  "  جمھوريت "و "  جمھور "خطر اضمحUل  

خطری که اکنون او را آن چنان بيمناک  .  شده است 
کرده است که نگران روزی است که بکارگير کلمه  

 . تلقی شود " جرم "در ايران  " جمھوری "
حسن روحانی البته جدای از سخنان پيشين خود که  

و  "  بی اختيار است "گفته بود رئيس جمھور فردی  
" انتظاری "کسی که اختياراتی ندارد، نبايد  "از  

داشت، در ھمين سخنان اخير خود نيز به نوعی بر  
بی اختياری رئيس جمھور و تشديد کشمکش ھا و  

او با  .  تضادھای درونی نظام انگشت گذاشته است 
توجه به بUتکليفی چند ساله لوايح مربوط به  
پولشويی و مبارزه با تامين مالی گروه ھای  

"تروريستی گفت  نمی شود يک قانون و مقرراتی  : 
که دولت آن را تصويب کرده و به عنوان cيحه داده  
به مجلس و مجلس به عنوان نماينده ملت آن را  
تصويب کرده، بين زمين و آسمان بماند و روابط ما  

مگر چنين چيزی می شود  .  با دنيا دچار مشکل شود 
و مگر می شود روابط بانکی ايران با دنيا قطع شود  

چه کسی در اين کشور تصميم می  .  و بھم بريزد 
اين ھا بايد پاسخگو باشند و نمی شود با  ...  گيرد؟ 

شعار و چھار تا حرف در فضای مجازی يا حقيقی  
و يا در اين رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زير پا  

 ". گذاشت 
حسن روحانی با بيان ھمين جمUت، يکبار ديگر به  

و بر روی کاغد  "  جمھوری "بی خاصيتی کلمه  
نظام اعتراف کرده  "  جمھوريت "ماندن چھل ساله  

او در ادامه سخنان خود، با اعتراف به شرايط  .  است 
بحرانی و انزوای شديد مالی و سياسی جمھوری  
اسUمی در عرصه بين المللی، ابتدا لبه تيز حمUت  

ھمه بايد بايستيم  : "خود را متوجه ترامپ کرد و گفت 
اينھا می خواھند  ...و نبايد بگذاريم ترامپ موفق شود 

به دنيا بگويند که ايران يک جزيره تنھا و منزوی  
است و می خواھند دور ايران را ديوار ھميشگی  

او در ادامه  ".  بکشند و ما نبايد بگذاريم اين کار بشود 
ھر جا و ھر فردی به ناروا و غلط ما  : "با بيان اينکه 

را از دنيا، منطقه، دنيای اسUم و دوستان ما جدا می  
ما بايد مسئوليت پذير و  .  کند، بايد فردا پاسخگو باشد 

، نشان داد که طرف واقعی سخنان او  "پاسخگوباشيم 
روحانی نشان داد  .  نه ترامپ که جناح رقيب است 

پيش از آنکه تھاجم او متوجه سياست ھای ترامپ  
باشد، حمله او متوجه کسانی است که در پيشبرد  
لوايح دولت در مورد پولشويی و تامين مالی  
تروريسم مانع تراشی کرده و با اينگونه اعمال خود  
عمU راه را برای پيروزی ترامپ در منزوی کردن  

 .جمھوری اسUمی ھموار کرده اند 
مضحک ترين سخنان روحانی که او را بيش از  
ھميشه در قامت يک دلقک سياسی کشانده است،  
سخنان پايانی او در جمع استانداران و فرمانداران  

او به رغم اينکه چندين بار و به طور  .  کشور بود 
نظام حرف  "  جمھوريت "آشکار از به محاق رفتن  

زده است، اما در ھمان حال با وقاحت و بيشرمی  
تمام ھمچنان نيروھای ھوادار خود و ديگران را به  

و  "  جمھوری "اعتماد و باور داشتن به   
اين رفتار حسن  .  نظام تشويق می کند "  جمھوريت "

روحانی ديگر دروغ گويی و شارcتانيزم نيست،  
بلکه ظاھرشدن در قامت يک دلقک سياسی تمام  

 .تعيار اس 
 



 ٧ ٨۵٧ شماره  ٩٨  بھمن ١۴    ٧

١از صفحه   

دستگير شده بود، به طور موقت از زندان آزاد 
شد تا در وقت ديگری برای او نيز مانند معلمان 
خراسان شمالی که مدتی پس از دستگيری به 
طور موقت و با قيد وثيقه آزاد شده بودند، دستگاه 
. قضايی رژيم حکم ظالمانه ديگری صادر کند 

دادگاه سه جوان مدافع طبقه کارگر    دومين جلسه بی 
فريد لطف آبادی، ھيراد پيربداغی و رھام يگانه نيز  

  ١٢ ھا در روز    آن .  در روزھای گذشته برگزار شد 
مرداد در جريان تجمع حاميان متھمان پرونده  

دادگاه اسماعيل    تپه، در روز برگزاری بی   ھفت 
بخشی و ديگر دستگيرشدگان در مقابل دادسرای  

 . دستگير شده بودند " انقUب "
دادگاه معلم مريوانی اسکندر لطفی    ششمين جلسه بی 

 جزايی  ١٠۴ نيز در روزھای گذشته در شعبه  
از نکات قابل توجه اين جلسه،  .  سنندج برگزار شد 
چنين تعدادی     معلم مريوانی و ھم ۵٠ حضور بيش از  

از معلمان سنندجی و ديگر فعاcن اجتماعی در  
به بھانه گنجايش  "  قاضی دادگاه "جلسه دادگاه بود که  
 نفر امکان حضور در جلسه  ٣٠ محدود سالن تنھا به  

دادگاه تا پايان جلسه،    را داد و سايرين در بيرون بی 
 .در حمايت از ھمکار خود به انتظار نشستند 

در احکام صادره توسطدادگاه تجديد نظر که در  
روزھای گذشته به دايره اجرای احکام فرستاده شده،  
حسن سعيدی از کارگران اخراجی شرکت واحد و  
عضو سنديکای اين شرکت به جرم شرکت در  

 سال زندان محکوم  ۵ چنان به    مراسم اول ماه مه ھم 
مقدم از ديگر    چنين رسول طالب   ھم .  شده است 

اعضای سنديکا نيز به دو سال زندان، دو سال تبعيد،  
 ضربه شUق و دو سال منع فعاليت در  ٧۴ 

 .ھای اجتماعی محکوم گرديده است   عرصه 
از ديگر احکامی که به دايره اجرای احکام ارسال  
شده، احکام عاطفه رنگريز و مرضيه اميری است  

. اند    سال زندان قطعی محکوم شده ۵ ھا نيز به    که آن 
حکم زندان ندا ناجی از ديگر بازداشت شدگان روز  

برد    چنان در زندان بسر می   جھانی کارگر نيز که ھم 
دادگاه    او در بی .  نظر قرار دارد   در مرحله تجديد 

.  سال و نيم زندان محکوم شده است ۵ اوليه به  
نسرين جوادی از ديگر بازداشت شدگان روز  

 سال زندان  ٧ جھانی کارگر است که حکم ظالمانه  
 .برای او صادر شده بود 

کارگران و مدافعان طبقه کارگر که در جريان  
اند يعنی    تپه بازداشت و يا محاکمه شده   پرونده ھفت 

اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، ساناز اللھياری، سپيده  
فرد و امير    قليان، عسل محمدی، اميرحسين محمدی 

دادگاه  "اميرقلی نيز براساس احکام ظالمانه  
. اند    سال زندان قطعی محکوم شده ۵ به  "  تجديدنظر 

  ٧ ھا به    براساس احکام دادگاه اوليه ھر کدام از آن 
باcترين حکم زندان از مجموع  (سال زندان قطعی  

 .محکوم شده بودند ) ھا   احکام صادره عليه آن 
صدور احکام ظالمانه دستگاه قضايی جمھوری  

. شود   اسUمی البته به اين موارد محدود نمی 
ھای اجتماعی ھستند    دانشجويان مبارز از ديگر گروه 

که پس از دستگيری با احکام سنگين زندان روبرو  
چنين عليه دستگيرشدگان اعتراضات    ھم .  ھستند 
ای نيز احکام سنگين زندان توسط اين دستگاه    توده 

ھم اکنون بسياری از  .  جنايتکار صادر شده است 
زنان و مردان مبارز، معترض به نظم اجتماعی و يا  

اقتصادی موجود با احکام ظالمانه    –نظم سياسی  
 .برند   دستگاه قضايی در زندان بسر می 

ست که    صدور اين احکام قضايی در شرايطی 
ھنگام انتصاب رئيسی جUد به رياست دستگاه    به 

ھای    قضايی ھياھوی تبليغاتی توسط دستگاه 
ای رژيم در راستای تعريف و    خوار رسانه   جيره 

اش به    رئيسی جUد که دست .  تمجيد از او به راه افتاد 
 آلوده است، به  ۶٠ خون ھزاران زندانی سياسی دھه  

دار عدالت قضايی شد و بويژه    يکباره پرچم 
طلبان حکومتی از محمود صادقی گرفته تا    اصUح 

چنان    فضا آن .  ديگران در اين ميان نقش ايفا کردند 
ای خطاب به     زندانيان سياسی در نامه ٣ شده بود که  

ی رئيسی در مورد حذف    رئيسی با تاکيد بر گفته 
نگاه امنيتی و قضايی به اعتراضات کارگری و  

 !!صنفی، خواستار عمل به اين وعده شده بودند 
اما وقايع سه ماه اخير و جنايات دستگاه قضايی و  

ھای    نقش اين دستگاه در سرکوب اعتراضات توده 
چه را که ما    جان به لب آمده جامعه، ثابت کرد آن 

صدور احکام  .  ھمواره بر آن تاکيد کرده بوديم 
قضايی جديد عليه کارگران، معلمان و دانشجويان  

ست از اين موضوع و نقش و    نيز سند ديگری 
اھميت دستگاه قضايی و به عبارت ديگر وظيفه اين  

 .دستگاه در حفظ جمھوری اسUمی 
رژيم جمھوری اسUمی يک حکومت جنايتکار و  

نظمی که نتيجه آن بر  .  پاسدار نظم موجود است 
اقليتی بسيار کوچک و  .  ھمگان آشکار است 

اند،    دار که بر قدرت سياسی چنگ انداخته   سرمايه 
شوند اما در برابر    روز به روز ثروتمندتر می 

با  .  اکثريت بسيار بزرگ جامعه روز به روز فقيرتر 
گسترش فقر و افزايش فاصله بين دستمزد و حقوق  

 درصد جامعه  ٨٠ با معاش يک خانواده ھم اکنون  
وضعيت  .  کنند   طور واقعی زير خط فقر زندگی می   به 

مدارس و آموزش و پرورش، بھداشت و درمان  
. اند   ھمگی مرزھای فاجعه را پشت سر نھاده 

ھا انسان فاقد مسکن مناسب ھستند و براساس    ميليون 
وزارت راه و شھرسازی در سال  (آمارھای دولتی  

از ھر چھار نفر يک نفر در حاشيه شھرھا  )  ٩۶ 
اعتياد، تن فروشی، کودکان کار در  .  کند   زندگی می 

ھايی که حتا برای    چه خانواده .  کند   جامعه بيداد می 
آن وقت صدای ھر  .  اند   خريد يک قرص نان درمانده 

گونه اعتراض آنان نيز با سرکوب وحشيانه  
نيروھای نظامی و امنيتی با ھمکاری ھمين دستگاه  

 .شود   قضايی روبرو می 
با آمدن رئيسی  "  عدالت قضايی "شرم سخن گفتن از  

جUد، بر کسانی که آن جار و جنجال را براه  
. شان خواھد ماند   انداختند تا ابد بر پيشانی 

ای ھستند تا    دروغگويانی که ھر بار به دنبال بھانه 
رژيم و يا بخشی از آن را تطھير کرده و بدين وسيله  

 . دو روزی بر عمر اين رژيم جنايتکار بيافزايند 
ھای قھرمان و مبارز ايران در    اين را نه تنھا توده 
خوبی درک کردند بلکه حتا    قيام آبان ماه به 

ھای جامعه نيز که درگير    ترين بخش   مانده   عقب 
اين را حتا بخشی  .  اند   توھمات مذھبی ھستند فھميده 

از آن گروه از ھنرمندان نان به نرخ روز خور که تا  
، در  "نشستند   بر سر سفره خونين می "ديروز  
ھای حکومتی شرکت کرده و با حسن    نمايش 

 .اند   کردند، نيز فھميده   روحانی افطار می 
اما عجيب است که چگونه بخشی از اعضای کانون  

در  !!  اند؟   صنفی معلمان ھنوز اين را نفھميده 
شواری  "روزھای گذشته در کانال  تلگرامی  

گزارشی  "  ھای صنفی معلمان ايران   ھماھنگی تشکل 

از ديدار برخی از اعضای اين شورا با رئيس  
مجلس اسUمی و تعدادی از نمايندگان مجلس منتشر  

گزارشی که در واقع خاک پاشيدن بر  .  شده است 
ست که    چشم معلمان و کارگران زندانی و  مردمی 

 .اند   شان را از دست داده   ماه عزيزان   در قيام آبان 
به راستی اين تعداد بسيار محدود از معلمان از اين  
ھمه ديدار با نمايندگان مجلس که حتا عرضه تاييد  

اند که    صUحيت خود را نيز ندارند، چه بدست آورده 
باز با افتخار از اين ديدار در صفحه تلگرامی خود  

کدام خواست معلمان،  !!  نويسند؟   کنند و می   ياد می 
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه در اين کشور با  

 !!مذاکره و نه با مبارزه تحقق يافته است؟ 
توان به مذاکره با مقاماتی تن داد که    چگونه می 

معلمان را به جرم دفاع از حق معيشت و دفاع از  
!! کنند؟   آموزش رايگان به زندان و شUق محکوم می 

اگر تا ديروز اين گونه مذاکرات قابل تحمل بود،  
امروز ديگر اين مذاکرات قابل تحمل نبوده و ھيچ  

در حالی که رژيم برای  .  توجيھی برای آن نيست 
ھفت معلم و عضو اين کانون در خراسان شمالی  

کند و جعفر    احکام ظالمانه آن چنانی صادر می 
کشد، زمانی که رژيم دست به    ابراھيمی را به بند می 

کشتار وحشيانه مردم در جريان قيام آبان ماه  
دھند که در    زند، چگونه کسانی به خود اجازه می   می 

ای جز حفظ اين نظم    کنار جنايتکارانی که وظيفه 
ھا با سری خيمده تقاضای    ندارند بنشينند و از آن 
 !!!شان را بکنند؟   افزايش چندرغاز حقوق 

فاصله حقوق و دستمزد امروز با اين مذاکرات پر  
اين را  .  نشده و برعکس سال به سال بيشتر شده است 

گويد و در مورد کسی که اين    تجربه ساليان به ما می 
توان گفت و    تجربه را ناديده بگيرد تنھا يک چيز می 

آن اين است که اين کار عمدا و آگاھانه صورت  
 .گيرد   می 

ای    اگر رژيم جمھوری اسUمی چنين احکام ظالمانه 
را عليه کارگران، معلمان و مدافعان طبقه کارگر  

کند برای اين است که رژيم بيش از پيش    صادر می 
. نگران بقای خود و گسترش مبارزات مردم است 

اگر دستگاه قضايی رژيم پس از مدتی کوتاه تبليغات  
زند    پروا دست به جنايت می   فريبانه اين گونه بی   عوام 

برای اين است که رژيم اسUمی بيش از ھميشه  
. متزلزل شده و در خطر سرنگونی قرار دارد 

برد که با صدور اين    جمھوری اسUمی گمان می 
ھای    احکام عليه پيشروان و سازماندھندگان جنبش 

ھا    تواند خللی در گسترش مبارزات آن   اجتماعی می 
امروز  .  بوجود آورد اما آن زمان ديگر گذشته است 

 ماه پيش از آن قابل مقايسه  ۴ شرايط جامعه حتا با  
 .نيست 

مطالبات جامعه به کف خيابان رسيده است،  
مطالباتی که جز با سرنگونی جمھوری اسUمی قابل  

شعار انقUب در فضای جامعه  .  تحقق نخواھند بود 
"چون   شعارھايی ھم .  طنين افکنده است  جمھوری  : 

اون که ميگه رفراندوم،  "و  "  اسUمی نابود بايد گردد 
 ".دروغ ميگه به مردم 

راه مبارزه با احکام ظالمانه عليه کارگران و معلمان  
و دانشجويان، راه مبارزه برای افزايش دستمزد و  

ھا،    ھای برحق توده   حقوق و ديگر خواست 
اعتصابات عمومی و ھمگانی و مبارزه راديکال  

اين تنھا راه در شرايط کنونی است و ھر گونه  .  است 
راه ديگر چيزی جز سراب و دروغ برای فريب  

اين را تجربه ساليان مبارزه با  .  ھا نيست   توده 
 .گويد   جمھوری اسUمی به ما می 

 
 
 
 
 

 با احکام ظالمانه دستگاه قضايی  بايد به مبارزه برخاست



 ٨ ٨۵٧ شماره  ٩٨  بھمن ١۴    ٨

انبوه معتادان دراين اماکن جمع می شوند، .  اند
کنند و   مواد مخدر و مشروبات الکلی استعمال می

ازجمله شيشه و (آزادانه به خريد و فروش مواد 
 تا ٨کودکان معتاد .  پردازند  می)  ساز  کراک دست

 سال نيز زير دست و پای بزرگ ساcن می ١٣
کشند، مواد مخدر   لولند، به سبک آن ھا سيگار می

خريد و فروش و مصرف می کنند ، مشروبات 
الکلی می نوشند و بسياری از آن ھا شب را 
درھمين خرابه ھا و اماکنی مشابه آن سر می کنند 

 .و مورد تجاوز قرار می گيرند
اما اين ھنوز تمام ماجرا وجنايتی که درحق 
کودکان اعمال می شود و تمام ابعاد مصائبی که 
بيکاران و فقير ترين cيه ھای اجتماعی با آن 

ھرندی اگرچه از ساير .  دست به گريبانند نيست
محله ھائی که انبوه معتادان را درخود جای می 

تر است اما اين ھنوز تمام ويژگی اين   نام  دھند به
درمحله ھرندی با قمار .  کند  محله را توصيف نمی

و شرط بندی روی کودکان معتادی که آن ھا را 
مانند خروس جنگی به جان ھم می اندازند، نوع 
جديد و بديعی از کودک آزاری و جنايت درحق 

معتادان  به .  کودکان به اجرا گذاشته می شود
تماشای جنگ خونين کودکان می نشينند تا ھم 
نوعی سرگرمی برای خود ايجاد کرده باشند 
ومھم تر از آن، ھم شانس خود را برای بدست 

 .آوردن پولی که باآن مواد تھيه کنند، بيازمايند
دو کودکی که خود نيز معتادند، پيش از آغاز 
جنگ تن به تن، با مصرف مواد مخدر و 
مشروب الکلی حسابی شارژ می شوند و پس از 
ورود به گود مبارزه ای خونين و ضد انسانی، 
نخست دور گود می چرخند، عليه ھم رجز می 
خوانند و از پی آن با مشت و لگد به جان ھم می 

آنان که روی بُرد و باخت و نتيجه اين .  افتند
جنگ شرط بندی کرده اند، ھرگروه يکی از 
طرفين اين جنگ تن به تن را تشويق و ترغيب 

بساط خريد و فروش و رد و بدل مواد .  می کنند
ديگرانی که گرداگرد اين .  وقفه ادامه دارد  بی

گUدياتورھای کوچک بی سپر و سرنيزه را 
گرفته اند و بساط تزريق و دود و امثال آن را 
داير کرده اند نيز، به تماشای صحنه نبرد 
گUدياتورھا می نشينند و به سبک و سياق خويش 

بخش .  جنگجويان کوچک اندام را تشويق می کنند
ھائی نيز که به حاشيه ديوارھا خزيده اند، خماريا 
نشئه، چرت می زنند و درعوالم ديگری  سيرو 

 . سياحت می کنند
درميان گود اما جدال خونين گUدياتورھای 

ھريک از دوکودکی که .  کوچک ادامه دارد
ساcن آن ھا را به ميدان جنگ فرستاده   بزرگ

اند، تمام توان خود برای پيروزی دراين نبرد را 
ھريک از اين دو قربانی به .  کار می بندد  به

پيروزی خود و مبلغ ناچيزی می انديشد که 
مبلغی که .  درصورت پيروزی، کسب می کند

مورد )   شيشه يا کراک(قرار است با آن، مواد
مصرف يک وعده خود ، پدريا مادر معتاد خود 

مشت و لگد و جنگ بيرحمانه دو .  را تأمين کند
کودکی که به حد دوحيوان تنّزل داده شده اند، 
مادام که يکی ازطرفين کامUً لت و پار نشده باشد 

خون  از سر و روی گUدياتور .  ادامه می يابد
وقتی که يکی از .  ھای کوچک جاری می شود

دوقربانی چون نعش، نقش زمين و مغلوب شد، 
بازی .  قمار کنندگان پول ھا را رد و بدل می کنند

به پايان می رسد تا دوباره  با دو کود ک ديگر 
پدر معتادی که فرزند معتادش نقش .  آغاز شود

زمين شده و قمار و شرط بندی را باخته است، 
طرف .  فرزند خود را مورد شماتت قرار می دھد

 ھزارتومان شرط بندی را  ٣٠، مبلغ  ديگر و برنده
آن ھم زمانی که قيمت يک   -از بازنده می گيرد

اما   - ھزارتومان رسيده است١٠٠کيلو گوشت به 
پول ناچيزی را که بايد به کودک پيروزشده اين 

پردازد، باc می کشد و اين کودک   جنگ به
ماند که پول مواد مصرفی خود يا والدين   می

 .خويش را چگونه تأمين کند
بايد تا شب نشده برای خودم و بابام شيشه جور "

امشب مھمون داريم، از اين مسابقه که نشد .  کنم
شرف سھمم رو باc  بی.  چيز زيادی دربيارم

گه سھمت ھمون مشروب و  به من می.  کشيد
رسم؛  حسابش رو می. مواده که باھاش حال کردی

 ."صبر کن
درمحله ھرندی تھران، شرط بندی روی 
گUدياتور ھای بی رمق و معتاد، شرکت کودکان 

سابقه گاه با خواست وتشويق   دراين قمار بی
پدرانی که خود نيز معتادند ، تبديل شده به 

. ی تھيه پول برای تأمين مواد و ارتزاق  وسيله
کتک کاری و کتک خوری کودکان و جنگ تن 
به تنی که تماشاچيان آن نيز ازجنس خود 
جنگجويان و ھمه قربانی يک نظم ضد انسانی 
ھستند، تبديل به کار وشغل کودکان معتاد و 
گرسنه ای شده که ھدايت آن را البته بزرگ 

 .ساcن برعھده دارند
آنان که اين ميادين جنگ و گود ھا و محل ورود 
و خروج آن را اداره و کنترل می کنند و به 
فراوانی به توزيع مواد مخدر می پردازند و بساط 
شرط بندی را راست و ريس و سازماندھی و 

ھا را شناسائی و ھدايت می کنند، "  بچه جنگی"
که از   دولت نيز علی رغم اين.  ھمگی درامانند

وجود اين مراکز اطUع کامل و دقيق دارد اما 
نيروی انتظامی .  ھيچ اقدام جدی انجام نمی دھد

البته گاه بساط اين قمار و شرط بندی را تعطيل 
می کند، اما يکی دوروز بيشتر طول نمی کشد که 
نبرد گUدياتور ھای کوچک اندام  از سر گرفته 

کودکان و مردم فقير و بيکار ومعتاد و .  می شود
آواره و کارتن خواب، به زندگی شبه حيوانی 
ادامه می دھند، شب و روز چون کرم درميان ھم 
می لولند، درفقر و گرسنگی دائمی به سر می 
برند، برای تأمين پول به ھرکاری دست می 
زنند، خود و فرزندانشان به نکبت و بدبختی 
بيشتردچار می شوند، خصوصيات انسانی خود 
را اندک اندک از دست می دھند و فرازھای 
باورنکردنی از بھيميت را به منصه ظھور می 

 .رسانند
به اعتراف رسانه ھای حکومتی، اعتياد  
طورکلی، اعتياد در محله ھرندی تھران و   به

 ١۵طور خاص درميان کودکان زير   اعتياد به
. خود گرفته است  به"  ناکی  ھول"سال ابعاد تازه و 

عUوه بر افزايش شمار معتادان در ميان 
ساcن، ميليون ھا   نوجوانان، جوانان و بزرگ

کودک کار و خيابانی، کارتن خواب ھا،  کودکان 

بازمانده از تحصيل درخانواده ھای فقرزده ای که 
نان آوری ندارند و ياسرپرست خانواده بيکار 
. است، به اعتياد به مواد مخدر مبتU شده اند

کودکان و آينده سازانی که بايد به درس و 
تحصيل مشغول می شدند، ازدرس و تحصيل و 
مدرسه بازمانده اند، به کار درکارگاه ھا، دست 

ھا و زباله گردی   فروشی درمعابر و چھارراه
روی آورده اند و فاجعه بارتر از آن اسير اعتياد 

کودک آزاری  و جنايت .  به مواد مخدر شده اند
عليه کودکان درجمھوری اسUمی به اين ھا 

به خوابيدن آن ھا درکف .  خUصه نمی شود
خيابان ھای ناامن و بيغوله ھا و تجاوز به آن ھا 
و حتی به ھل دادن و انداختن آن ھا به دامان 

. شود  اعتياد و فروش مواد مخدر خUصه نمی
درجمھوری اسUمی کودکان را مانند دو خروس 
جنگی و دوسگ به جان ھم می اندازند که 

ازکودکان برای قمار وشرط .  يکديگر را بدرند
بندی استفاده می کنند، کودکان معتادی را که 
برای تأمين مواد و ارتزاق به پول نياز دارند، 
درازاء چندرغازی که تازه معلوم نيست به آن ھا 
بدھند، مانند گUدياتور ھای رم باستان به جان ھم 
می اندازند و از لت و پار شدن اين غنچه ھای 

اقدام  وحشيانه .  ی پرپرشده لذت می برند  نشکفته
ای که حتی اگر به دو خروس يا دو سگ ھم 
خUصه می شد، چيزی از وحشی گری و بھيميت 
آن نمی کاست، درمحله ھرندی تھران به امری 

 .عادی تبديل شده است
دولت ارتجاعی جمھوری اسUمی بيکاری 
ميليونی فزاينده، فقرکشنده، اعتياد خانمان 
برانداز، فحشا و تن فروشی و ده ھا مصيبت 
اجتماعی ديگر را درابعادی بسيار گسترده که 
ھرگز درايران سابقه نداشته برمردم ايران تحميل 

جمھوری اسUمی که ھرساله .  نموده است
ميلياردھادcر و ھزاران ميليارد تومان را در راه 
ماجراجوئی ھای سياسی و نظامی و اھداف پان 
اسUميستی خود در سوريه و عراق و لبنان و 
يمن و جاھای ديگر صرف حزب هللا و گروه 
ھای اسUم گرای شيعی و يا صرف سپاه وبسيج و 
ارگان ھای سرکوب خود می کند يا به حلقوم 
مشتی انگل دزد و فاسد در دستگاه روحانيت می 
ريزد، اما حاضر نيست برای نجات اين کودکان، 

جمھوری اسUمی نمی .کاری مؤثر انجام دھد 
طورريشه   خواھد و قادرنيست با معضل اعتياد به
ی ننگ و   ای برخورد کند و اين لکه سياه مايه

شرم بشريت مترقی که زندگی ميليون ھا تن 
گی و تباھی کشانده است    ازمردم ايران  را به تيره

برعکس تحت .  از صفحه جامعه پاک کند
حاکميت رژيم جمھوری اسUمی پديده اعتياد  
کودکان و عوارض ناشی ازآن روز به روز 
فراگير تر شده ، شمار معتادان ازھمه سن و سال 

 .ازجمله درميان کودکان افزايش يافته است 

 نبرد خونين گ8دياتورھای کوچک محله ھرندی

١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ٨۵٧ شماره  ٩٨  بھمن ١۴    ٩

وزارت آموزش و پرورش ھر ازچند گاه 
درمورد شناسائی کودکان بازمانده از تحصيل و 
بازگرداندن آن ھا به چرخه تحصيل cف می 
زند، سازمان بھزيستی و وزارت بھداشت از داير 
نمودن مراکز ترک اعتياد و نگھداری و مراقبت 
از کودکان در بيمارستان ھا زياده گوئی می کنند، 
نيروی انتظامی ازجمع آوری کودکان کار و 
خيابانی و کودکان معتاد دم می زند، اما ھرسال 
برتعداد کودکان کار و خيابانی، کودکان بازمانده 

 . ازتحصيل و کودکان معتاد افزوده شده است
چھل و يک سال حاکميت جمھوری اسUمی، 
جامعه ايران را از ھمه جھت به معنای واقعی 

جمھوری اسUمی جز .  کلمه به قھقرا برده است
نکبت و بد بختی، جزبيکاری و بی آيندگی و 
جزفقر و فUکت و گرسنگی و کشتار و زندان، 

کش   ھيچ ثمر ديگری برای  توده ھای زحمت
اين رژيم، ھزاران تن .  مردم ايران نداشته است

ازکارگران، دانشجويان، معلمان، نويسندگان و 
روشنفکران انقUبی و بھترين فرزندان کشور را 
به جوخه ھای مرگ سپرده يا در معابرعمومی و 
اعتراضات خيابانی به گلوله بسته، يا در زندان 

رژيم سرمايه داری که در .  ھا به بند کشيده است
نکبت بارترين شکل حاکميت آن، ميليون ھا 

 سال و ١۵کودک و نوجوان و جوانان کمتر از 
باcتر از آن  را به ورطه فقر و بيکاری و به 

گر   مشتی دزد و غارت.  دامان اعتياد رانده است
وطبقه ای به کلی فاسد که جامعه را به تباھی 
کشانده اند، خود را برھشتاد ميليون مردم ايران 
تحميل نموده و ھرخواست و اعتراضی را با 

 . سرکوب و سرنيزه پاسخ داده اند
پروسه فساد و گنديدگی نظم حاکم اما کامل شده 
. وعمر اين حکومت پوسيده به پايان رسيده است

ی  کثافات و لجنی که رژيم   بوی گند و زننده
سرمايه داری حاکم برايران به ھمه سو پراکنده 
. است، شاّمه جامعه را به شدت آزرده است

جنايات بی شمار ارتجاع حاکم ازجمله جنايات آن 
درحق کودکان، بسيار دھشتناک و غير قابل باور 

بسيار بعيد است نمونه آن حتی درفقير .  است
. ترين کشور ھای سرمايه داری جھان پيداشود

فراگيری اعتياد و گسترش روزافزون آن و پديده 
کودکان معتاد و لجن زاربزرگی که جمھوری 
اسUمی ميليون ھا کودک را به درون آن پرتاب 
کرده است، به روشنی پوسيدگی و گنديدگی تام و 
تمام سرمايه داری حاکم برايران را نشان می دھد 

 .و ضرورت براندازی آن رايادآوری می کند
نظام فاسد و گنديده حاکم را بی معطلی بايد 

جمھوری اسUمی وکثافات آن را .  برانداخت
دراعماق زمين و زير خروارھا خاک بايد مدفون 

اداره کشور و تمام امور جامعه بايستی .  کرد
دست شوراھای کارگران و زحمتکشان و   در

عموم تھيدستان قرارگيرد تا سرنوشت خود را 
دردست گيرند ، فقر و بيکاری و اعتياد را ريشه 
کن سازند، زمينه شکوفائی استعدادھا را فراھم 
آورند تا رايحه خوش شکوفائی غنچه ھا و 

ھای رنگارنگ، سراسر جامعه را پُر کند و   گل
 .بنشاند" مردم بی لبخند"لبخند برلبان اين 

  
 
 
  
 
 

                                                                                                                                   

 چھل و نھمين سالگرد حماسه سياھکل خجسته باد 
 
 بھمن، روزنبرد حماسی سياھکل، سازمان ما چھل و نھمين سال حيات سياسی پر ١٩با فرا رسيدن  

 سال پيش رفقای قھرمان ما، با آگاھی و جسارت کمونيستی ، ۴٩.  گذارد  افتخار خود را پشت سر می
حماسه سياھکل را آفريدند، جزيره ثبات و آرامش رژيم سلطنتی را برھم زدند و مرحله نوينی را 

باکانه خود، فضای يأس و   حماسه آفرينان سياھکل با اقدام شجاعانه و بی.  درجنبش کمونيستی بنا نھادند
رکود سياسی حاکم برجامعه را درھم شکستند، جان خود را در راه آرمان ھای کارگری و سوسياليستی 

 .فدا کردند و نام خويش رابرای ھميشه جاودان ساختند
 

 کارگران ، زحمتکشان و مدافعان ازادی و سوسياليسم
چھل و نھمين سالگرد  نبرد حماسی سياھکل را در شرايطی  پاس می داريم  که رژيم جمھوری اسUمی  

 سال حاکميت ۴١اين رژيم  در تداوم .  با بحران ھای  عميق اقتصادی و سياسی  دست به گريبان است
ننگين خود، بار ديگر به دستگيری ، شکنجه و اعدام  مخالفان سياسی، فعالين جنبش کارگری و فعالين 

طبقه ارتجاعی حاکم، ناتوان از حل بحران .  ساير جنبش ھای اجتماعی ابعاد گسترده ای بخشيده است
ھای موجود، ايجاد رعب و وحشت و توسل به سرکوب و اختناق بيشتر را يگانه راه حفظ حکومت 
خويش و تداوم  نظام ستمگرانه سرمايه داری می داند و گمان می کند با سرکوب وکشتار و ايجاد ترور 

 .و  وحشت می تواند  خود را ازخطر سرنگونی برھاند وحاکميت خويش را ابدی سازد
 

 کارگران و زحمتکشان
. کشان انداخته است  رژيم جمھوری اسUمی تمام بار بحران اقتصادی را بردوش کارگران و زحمت

ميليونھا کارگر بيکار حتی از يافتن کاری .  امروز طبقه کارگر ايران با فقر مطلق دست به گريبان است
وخامت شرايط زندگی کارگران .  که بتوانند از طريق ان دستمزد ناچيزی بدست اورند محرومند

شرايط سياسی و .  وسايرتوده ھای زحمتکش،  تنھا محدود به وضعيت معيشتی و اقتصادی انھا نيست
کش و تھيدست جامعه از اين ھم   زندگی معنوی کارگران، معلمان،زنان، دانشجويان و ديگر اقشار زحمت

وخيم تر است چرا که آن ھا از ھر گونه حقوق وازاديھای سياسی و اجتماعی و مدنی محرومند و در بی 
تنگناھای سياسی و معيشتی روز به روز افزايش يافته و مجموعه شرايط .  حقوقی مطلق به سر می برند

کشان به معنای واقعی غيرقابل   زندگی و فشارھای اقتصادی و سياسی، برای کارگران و عموم زحمت
آنان خواھان تغيير و دگرگونی وضع موجود ھستند وبرای آن دراشکال گوناگون دست .  تحمل شده است
 .ويژه درشکل تظاھرات و راه پيمائی به اعتراض برخاسته اند و دست به قيام زده اند به مبارزه زده به

 
 کارگران و زحمتکشان

دربرابر اعتراضات خيابانی و خيزش ھای توده ای، رژيم ارتجاعی حاکم به يگانه حربه ھميشگی خود 
 معترض ١۵٠٠ارتجاع حاکم در قيام آبان .  گری  متوسل شده است  يعنی سرکوب و زندان و وحشی

اما اعتراضات توده ای و .  خيابانی را به قتل رساند و نزديک به ده ھزار نفر را دستگير و زندانی کرد
گری   اعتراضات گسترده  دانشجوئی درچندين شھر در دی ماه، نشان داد که با سرکوب و کشتارو وحشی

مردم ديگر نمی خواھند شرايط موجود را .  نمی توان جلو اعتراضات گسترش يابنده توده ای را گرفت
برای رھائی از .  تحمل کنند ونشان دادند که برای آزادی و رھائی، حاضرند ازجان خود نيز بگذرند

کشان   وضع موجود ھيچ راه ديگری جز تشديد مبارزه و به ميدان آمدن گسترده کارگران وديگر زحمت
با گسترش اعتصابات کارگری، پيوستن معلمان، پرستاران وساير زحمتکشان به اعتصاب .  وجود ندارد

تنھا اعتصاب عمومی .  و سازماندھی اعتصابات سراسری،  بايد نيروی سرکوب رژيم  را فلج کرد
ست که می تواند حاکميت سرمايه داران را در مقياس سراسری به چاش بکشد و زمينه را برای   سياسی

تنھا راه نجات از شّرفجايعی که رژيم جمھوری اسUمی به بار اورده است  .  قيام مسلحانه فراھم سازد
تجربه مبارزات در دوران رژيم سلطنتی شاه نشان .  تشديد مبارزه و براندازی تمام  نظم موجود  است

داده  که مؤثرترين وقطعی ترين راه مبارزه برای سرنگونی رژيم، توسل به اعتصاب عمومی سياسی و 
 .قيام مسلحانه است 

 
 کارگران و زحمتکشان

 بھمن ، چھل و نھمين سالگرد ١٩داخل کشور، روز   -)اقليت(ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
حماسه سياھکل را  در کنار شما کارگران و زحمتکشان  و روشنفکران انقUبی جشن می گيريم و اين 

 .روز بزرگ رابه عموم مردم زحمتکش ايران تبريک می گوييم
داخل کشور درتمام مراحل براندازی نظم موجود، ايجاد   -)  اقليت(ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 

 .يک حکومت شورائی و کارگری و استقرار سوسياليسم درکنار شما و ھمدوش شما خواھيم بود
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس8می 
 زنده باد سوسياليسم -زنده  باد آزادی 

 حکومت شورايی   -کار  نان  ازادی 
 

 داخل کشور -) اقليت(فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
 ٩٨بھمن  
 

نبرد خونين گ8دياتورھای 
 کوچک محله ھرندی

٨از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس8می 

٨درصفحه   

واقع در جنوب تھران، پايتخت "  ھرندی"محله  
که خيابان "  ام القرای اسUم"جمھوری اسUمی 

شوش، عليزاده و خيابان محمدی ازجمله خيابان 
ھا و معابر اصلی آن است، به مرکز جنايت 
جديدی عليه کودکان و نوجوانان کم سن و سال 

روزنامه ھمشھری گزارش .  تبديل شده است
دردناکی از وضعيت کودکان معتاد دراين منطقه 
" به چاپ رسانده است که ايسنا از آن به عنوان 

برده   نام"  دھنده از يک قمار جديد  روايت تکان
مطالعه اين گزارش که مو برتن ھرکس که .  است

کند، گوشه   بوئی از انسانيت برده باشد راست می
کران و ھولناکی   ھای بی  ديگری از ابعاد جنايت

که رژيم جمھوری اسUمی عليه کودکان مرتکب 
شماری را که   دھد و مصائب بی  شده را نشان می

١٠ 
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 .  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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بار   نظام گنديده سرمايه داری حاکم برايران  به
 .آورده است برمU می سازد

در فرعی ھای ھرسه خيابان اصلی محله ھرندی، 
اغلب خانه ھا فرسوده و توسری خورده اند که 
فقير ترين و فرودست ترين cيه ھای اجتماعی را 

عابرين اين معابر نيز .  درخود جای داده اند
با کيسه "  اغلب ظاھری ژوليده و کثيف دارند"

شان را داخل آن   سياھی بردوش که ھمه زندگی
جابجا خانه ھايی ديده می شود که .  ريخته اند

ساختمان ھای .  کند  ھا زندگی نمی  ديگر کسی درآن
بوستان ھا و پUک ھای "مخروبه، گودال ھا،

به محل تجمع معتادان، کارتن خواب "  متروکه
ھا، بی خانمان ھا، فروشندگان و خريداران مواد 
مخدر و ديگر cيه ھای وازده جامعه تبديل شده 

 نبرد خونين گ8دياتورھای کوچک محله ھرندی

 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 
 عمودیپوcريزاسيون 
 

 :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 


