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 بايکوت پيروز شد
 

ھای متعدد سران جمھوری اس�می برای  ت�ش
. مقابله با موج سنگين بايکوت به شکست انجاميد
مردم ايران روز جمعه سوم اسفند ماه با بايکوت 
گسترده مضحکه انتخاباتی رژيم، ضربه ديگری 
بر پيکر پوسيده و در حال زوال رژيم ستمگر 

 .حاکم بر ايران وارد آوردند
معموD در خيمه شب بازی ھای انتخاباتی پيشين 
مجلس ارتجاع، در آخر شب رای گيری تعداد و 

شد،اين بار اما  درصد شرکت کنندگان اع�م می
مانده بودند که چگونه اين شکست را رفع و 

پس از دو روز سکوت کامل عصر .  رجوع کنند
يک شنبه  وزير کشورجمھوری اس�می اع�م 

/  ۵کرد   درصد از واجدين شرايط در ۴٢ 
بر ھمگان آشکار است .  انتخابات شرکت کردند

 .   که اين يک آمار جعلی است
ھای رسمی و نيمه رسمی دولتی پيش  نظر سنجی 

اصط�ح انتخابات، حاکی بود  از برگزاری اين به
 درصد ٢۵که حداکثر تعداد شرکت کنندگان از 

 . تجاوز نخواھد کرد
 ٧٠اکنون نيز واقعيت اين است که متجاوز از 
در .  درصد مردم به جنبش بايکوت پيوستند

شھرھای بزرگ ايران، آمار شرکت کنندگان حتی 
فرماندار اصفھان اع�م .   درصد نيز نرسيد٢٠به 

 درصد از حائزين حق رای شرکت ٢٠کرد  
در حالی که وزير کشور اع�م کرد در .  اند کرده

 ميليون و ٢مشارکت مردم "استان تھران ميزان 
/ ٢ نفر بود که مساوی با  ٧۶٣ ھزار و ۵٣٩  
اين درصد با درنظرگرفتن ."    درصد است٢۶

 درصد ١۴آمار ارائه شده از کانديداھا حداکثر 
در برخی مناطق نظيرکردستان تحريم .  است

در سراسر ايران، .  تر از ديگر مناطق بود گسترده
کسانی که در اين خيمه شب بازی رژيم شرکت 
کردند، عموما جيره خواران و مزدوران 

ھا  و گروھی  ھای آن جمھوری اس�می و خانواده
 .از مردم سنتی نا آگاه مذھبی بودند

چرا که مردم .  اين بايکوت دور از انتظار نبود 
ايران  پيشاپيش در آبان ماه با روی آوری به 

مقامات و نھاد ھای حکومتی تعداد قربانيان 
يکشنبه (ويروس کرونا را تا اين لحظه 

موارد .   نفر اع�م کرده اند٨)  ٩٨چھاراسفند 
 نفر اع�م ٧٨۵مشکوک مبت� به اين ويروس 

 مورد آزمايش مربوط به کرونا ٢٧شده که در 
اما اين ھنوز تمام واقعيت .  مثبت بوده است

جمھوری اس�می دراين مورد نيز مانند .  نيست
ھا مورد ديگر و مانند ھميشه دروغ می گويد و   ده

واقعيت ھا را .  تمام واقعيت را به مردم نمی گويد

  ساعت شکنجه و بازجويی برای اعتراف گيری١٢٠٠
 

. آنچه در تيتر اين نوشتار خوانديد، شرح حال زندانيان شکنجه شده در زندان ھای فاشيسم ھيتلری نيست
شرح حال زنان و مردان گرفتار در اتاق ھای گاز و کوره ھای آتش سوزی اردوگاه ھای آشويتس آلمان 

رنج ھای فراموش نشدنی بازداشت شدگان محبوس در زندان ھای مخوف گونتاناموی .  نازی ھم نيست
شرح حال دردھا، ناله ھا و بغض ھای پرپر شده در سينه ھزاران زندانی سياسی سال .  آمريکا ھم نيست
سال ھايی از مخوف ترين دوره ھای زندان ھای جمھوری اس�می  که .   ھم نيست۶٠ھای نخست دھه 

بسياری از دستگيرشدگان آن سال ھا، زير فشار و بازجويی و شکنجه برای اعتراف گيری، تخليه 

۴درصفحه   

۶درصفحه   ۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵٩شماره    ٩٨ اسفند ۵ –سال  چھل و يکم 

 تر از ويروس کرونا خطرناک

ماه، نيروھای نظامی جمھوری   بھمن٢٧يکشنبه 
اس�می در سه نقطه مرزی نوسود در استان 
کرمانشاه و مريوان و پيرانشھر به سوی کولبران 
تيراندازی کردند که موجب زخمی شدن تعدادی 

 .ھا و کشته شدن دو کولبر شد از آن
ی کاوه کرمانشاھی سخنگوی شبکه حقوق  گفته به

بشر کردستان، بيش از صد کولبر بدون ھمراه 
از توابع "  سونی لی که"داشتن بار از نطقه مرزی 

نوسود در حال عبور بودند که نيروھای نظامی 
در .  ھا شليک کردند جمھوری اس�می به سوی آن

. ھا کولبر زخمی شدند نتيجه اين تيراندازی ده
احمد صحرايی يکی از اين کولبران بود که با 
کمک کولبران ديگر به بيمارستان قدس پاوه 

. منتقل شد اما به دليل شدت جراحات جان باخت
شاھد اداک از ديگر مجروحان جنايت نيروھای 
نظامی نيز يک روز بعد در بيمارستانی در 

در منطقه .  کرمانشاه جان خود را از دست داد
مرزی مريوان، پيرانشھر و ماکو نيز در مجموع 

 نفر در پی تيراندازی نيروھای نظامی ٣
 .جمھوری اس�می مجروح شدند

در پی جنايت جمھوری اس�می، مردم نوسود در 
برابر درمانگاه اين شھر تجمع کرده و عليه 
نيروھای نظامی جمھوری اس�می و قات�ن 
کولبران شعار دادند که به درگيری با نيروھای 

چنين با تجمع در برابر  ھا ھم انتظامی انجاميد، آن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

کتمان و از چشم مردم پنھان می کند، ازاط�ع 
ھم .  رسانی پرھيز می کند و ازآن وحشت دارد

اکنون ع�وه بر قم و اراک، درچندين شھر ديگر 
ازجمله؛ تھران،شھرری، کرج، قزوين، رشت، 
ياسوج، اردبيل، کرمانشاه، مشھد، سبزوار، 
نوشھر، ساوه، بابل، مسجد سليمان و برخی 
شھرھای ديگر نيز ع�ئم و نشانه ھای اين 

ھم تعداد مبت�يان وھم .  ويروس گزارش شده است

 ای امن غير از نانی و گوشه خواستم به مگر چه می

 مشترک نيروھای چپ و کمونيست  اط�عيه
 

 بزرگ مردم به نمايش" نه"در مورد 
  انتخاباتی رژيم اسFمی ايران

پيام کميته خارج کشور 
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 به مناسبت فرارسيدن
له  بھمن، روز کومه٢۶    
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١از صفحه   

 بايکوت پيروز شد

قيام، يک ھفته درگيری با مزدوران مسلح رژيم 
 شھر و متجاوز از  ١٠٠ استان، بيش از ٢٢در 
 نقطه، صدھا کشنه و مصدوم و حدود ده ٧٠٠

ھزار بازداشتی، آشکارا نشان دادند که انتخاب 
قطعی خود را کرده و خواھان برافتادن جمھوری 

روشن بود مردمی که به قيام .  اس�می ھستند
آورند ديگر حتا با زور اسلحه در خيمه  روی می

 . کنند شب بازی انتخاباتی رژيم شرکت نمی
جمھوری اس�می نيز آگاه بود که اکثريت بسيار 

را بايکوت "  انتخابات"باDی مردم ايران اين 
ھای تبليغاتی رسمی و  نظرسنجی دستگاه.  کنند می
داده بود که   رسمی رژيم از مدتی پيش نشان  نيمه

مردم در ھرکجا که از .  بايکوت گسترده است
سوی خبرنگاران داخلی و خارجی مورد سئوال 
ھا  قرارمی گرفتند، آشکارا يک پاسخ منفی به آن

 .دادند می
رژيم اما بر اين پندار بود که با به خدمت گرفتن  

تمام امکانات مالی، تبليغاتی و مذھبی خود قادر 
در اين مدت تمام .  است اين موج را برگرداند

ھای  سران سياسی، نظامی و مذھبی به شيوه
مختلف از مردم خواستند که در اين به اصط�ح 

ای که وخامت  خامنه.  انتخابات شرکت کنند
اوضاع را دريافته بود، دو بار با عجز و Dبه  از 

 .مردم خواست که پای صندوق رای بروند
داند توده ھای وسيع مردم ايران  او که بخوبی می

به خاطر جنايات بی انتھايش از وی نفرت دارند، 
 بھمن ت�ش کرد با برانگيختن احساسات ١۶روز 

 :  او گفت. ناسيوناليستی نظر مردم را تغيير دھد
ممکن است کسی از بنده خوشش نيايد اما اگر "  

ايران را دوست دارد، بايد پای صندوق رأی 
"بيايد ] ھم[اگر کسی انگيزۀ دينی و انق�بی ." 

ندارد، اما، ميھن عزيز را دوست دارد Dزم است 
 ."به پای صندوق ھای رأی بيايد

توانست تاثيرگذار باشد و  او بر ھر آنچه که می
پس از .   نظر مردم را تغيير دھد، انگشت گذاشت

مسئله امنيت را پيش "  ميھن عزيز"توسل به  
"  و گفت.  کشيد در انتخابات موضوع آبروی : 

وی "  نظام و امنيت کشور در ميان است 
حضور ھمگانی مردم در پای صندوق ھای "

را ضامن امنيت کشور و مھم تر از حتا "  رأی
توان تسليحاتی و نظامی جمھوری اس�می در 

در قضاوت :  عرصۀ بين المللی خواند و افزود 
ناظران بين المللی حضور مردم در انتخابات 

 .تاثيرگذار است
ی حرف زد "  آبروی نظام"وی با پر روئی از 

. که رسواترين نظام در عرصه جھانی است

نظامی که سه ماه پيش صدھا تن از مردم ايران 
ھا به گلوله بست، نظامی که  را در خيابان

ھواپيمای مسافربری را سرنگون کرد و به مردم 
دروغ گفت، نظامی که در طول تمام دوران 

ھا ھزار تن از مردم ايران را به   اش ده موجوديت
جرم باورھای سياسی به جوخه اعذام سپرده 

ھا به بند کشيد و  است، صدھا ھزار تن را سال
.  چندين ھزار زندانی را قتل عام کرد۶٧سال 

ھای قرون  ترين شکنجه نظامی که وحشيانه
ھا عليه مخالفان اعمال  وسطائی را در زندان

ھا را اعدام  ھا علنا انسان کند و در خيان می
تر از  کند، نظامی که زنان را در مرتبتی پائين می

مرد قرار داده و تبعيض و نابرابری جنسی، ملی، 
نظامی که .  قومی و مذھبی از افتخارات آن است

ترين ديکتاتوری و اختناق را در ايران  عريان
ھا تن از مردم ايران را  حاکم کرده است و ميليون

. به فقر، بيکاری و گرسنگی محکوم کرده است
اين نظام در داخل و خارج ايران به تمام معنا 

مردم ايران خواھان .  رسوا و بی آبرو ست
بنابراين .  سرنگونی اين نظام بی آبرو ھستند
ای به چشم  پرواضح است که مردم ايران به خامنه

يک شارDتان نگاه کنند و حرف ھای او عزم و 
اراده مردم را به سرنگونی نظام بی آبرو تقويت 

 .تر شود کند و جنبش بايکوت گسترده
 بھمن کوشيد از زاويه ٢٩وی بار ديگر در 

تاثيرگذاری بر مردمی که دارای باورھای مذھبی 
او ضمن اين که ت�ش نمود .   ھستند وارد شود

تمايل مردم را به بايکوت که از واقعيت ھای 
عينی جامعه ايران و بحران سياسی ژرف کنونی 
برخاسته، نتيجه تبليغات دولت آمريکا معرفی کند 

خواھند بين نظام  می"و گفت آمريکائی ھا 
به ترفندھای "  اس�می و بين مردم فاصله بيندازند

مذھبی برای فريب مردم متوسل شد و رفتن پای 
: وی افزود.  صندوق را وظيفه شرعی اع�م کرد

ی ملی و  صرفا يک وظيفه"شرکت در انتخابات 
اما مردم باز ".   شرعی است انق�بی نيست؛ وظيفه

 . ھم به اين اراجيف توجھی نشان ندادند
ای، حسن روحانی نيز يکی از  ع�وه بر خامنه

وظايف خود را در روزھای اخير تبليغ حول اين 
مسئله قرار داده بود و ھر روز به مناسبتی مردم 
را دعوت به شرکت در خيمه شب بازی انتخاباتی 

تمام سران و مقامات سياسی و نظامی .  رژيم کرد
رژيم ھم در اين مدت کارشان شده بود دعوت به 
انتخابات و سرانجام آخوندھای مرتجعی امثال  

ھمدانی، سبحانی و علوی  شيرازی، نوری مکارم
گرگانی وارد صحنه شدند تا شايد بر نظر مردمی 

. که دارای باورھای مذھبی ھستند، تاثير بگذارند
اما تمام اين اقدامات به اضافه ت�ش تمام شبکه 
تبليغاتی رژيم نتوانست کاری از پيش ببرد و 

خواست نرسيد و شکست  رژيم به نتيجه ای که می
 . خورد

واقعيت اين است که اين شرايط سياسی مشخص 
جامعه ايران است که توده مردم را وادار به 
بايکوت انتخاباتی رژيم کرد و ھمين شرايط 
سياسی است که تمام ت�ش رژيم را نقش بر آب 

 .ساخت
ای به نام انتخابات و  گرچه در ايران ھرگز پديده

نھادھای انتخابی به معنای واقعی کلمه وجود 
نداشته و آنچه که موجوديت داشته کاريکاتوری 
از نھادھای نمايندگی صرفا برای رقابت ميان 

بری از  ھای طبقه حاکم به منظور سھم فراکسيون
قدرت سياسی و اقتصادی بوده است، با اين وجود 
مادام که رکود سياسی در زندگی سياسی مردم 

ھائی از مردم در  ايران حاکم بود، بخش
کردند و به  ھای رژيم شرکت می بازی شب خيمه

قشر .   دادند اين يا آن جناح طبقه حاکم رای می
ميانی موسوم به خرده بورژوازی از زاويه منافع 
طبقاتی خود، گروھی از ترس رژيم استبدادی و 
ھا  اين که مشک�تی بر سر راه کار و زندگی آن

ايجاد نشود و باDخره گروه ديگری از ميان توده 
ھای  ھای جناح مردم نا آگاه که اسير وعده

اصط�ح انتخابات  شدند، در اين به حکومتی می
ھا  البته در طول تمام اين سال.  کردند شرکت می

ھای رسمی وق�بی دولتی  حتی بر طبق آمار
 درصد مردم در انتخابات ۴٠ھمواره بيش از 

اما اين که .  کرند فرمايشی رژيم شرکت نمی
ھا در مقياسی بسيار گسترده به بايکوت روی  توده

آورند، به عنوان يک اصل کلی در تمام 
کشورھای جھان ھنگامی ممکن است که بحران 
سياسی بسيار ژرفی در جامعه شکل گرفته باشد 
. و جامعه در موقعيت انق�بی قرار گرفته باشد

ھای مردم ايران نيز از  بايکوت گسترده توده
اين دقيقا شرايطی است .  کند ھمين اصل تبعيت می

که نھادھای نظم مستقر ھرگونه اعتبار خود را 
ھا از دست داده و مردم برای  در ميان توده
ھا و استقرار نھادھای نوين اقدام  برانداختن آن

البته بايکوت ھر آنچه ھم که گسترده .  کنند می
دھد، اما به  باشد فی نفسه چيزی را تغيير نمی

ھای مردم آماده  دھد که توده وضوح نشان می
تری برای  آوری به اشکال مبارزه عالی روی

ماه، به وضوح  قيام آبان.  اند سرنگونی نظم حاکم
ھای مردم ايران  اين واقعيت را نشان داد که توده

سرنگونی جمھوری :  اند انتخاب خود را کرده
بايکوت .  ھای آن اس�می با تمام نھادھا و ارگان

مضحکه انتخاباتی رژيم نيز تاييدی بر ھمين 
 .  واقعيت بود

 

 :خوانندگان گرامی نشريه کار
 در تاريخ ) ٨۶٠( شماره بعدی نشريه کار 

 . منتشر می شود٩٨ اسفند ١٩
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۶درصفحه   

١از صفحه   
مدير کل  امور "  داروخانه ھا توزيع شده است و 
تا دلتان بخواھد " (  تجھيزات و ملزومات پزشکی

ازاين مدير کل ھای مفت خور و ھيچکاره 
نيز ھمان روز اع�م )  درجمھوری اس�می ھست

 ١۵کرد  روزانه يک و نيم ميليون ماسک در 
واحد، توليد می شود وع�وه بر آن محمد رضا 
قدير رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان قم که 
قب� وجود دوبيمار مبت� به کرونا را درقم تکذيب 

ماسک کافی دربازار قم و "کرده بود نيزگفته بود 
نيز انبار ھای دپو موجود است و جای ھيچ 
نگرانی نيست و تجھيزات درمانی به ميزان کافی 
در دسترس است، اما دراين جا ھم مردم با دروغ 
ھا، نقائص  و کمبود ھای بزرگ ديگری مواجه 

 .شدند
که ماسک ھائی که در دارو خانه ھا   نخست اين

توزيع شده بود، غالباً فاقد کيفيت Dزم و فيلتر 
دوم بجای اينکه اين ماسک ھا بطور .  بودند

رايگان دراختيار مردم قرارگيرد، بابت آن 
ايسنا دراين مورد .  مبالغی از مردم اخاذی شد

ماسک ھای معمولی و فيلتردار را با "  نوشت 
 ھزار تومان ٣٠ تا ١٠٠٠نرخ ھای مختلف از 

عرضه می کنند و حتی در برخی سايت ھا 
 ھزار ١٠٠ماسک را با قيمت باDيی ھمچون 

ازھمه اين ھا گذشته با .  "تومان عرضه کرده اند
ايجاد صف ھای طوDنی دربرابر دارو خانه ھا 
که بسياری از آن ھا درھمان ساعات اوليه با 
نصب کاغذی که روی آن نوشته شده بود 

" ماسک موجودنيست"يا "  ماسک تمام شد"
مشخص شد که ادعای توزيع ماسک به اندازه 

"  کافی به کلی دروغ بوده است مدير کل امور . 
به مردم اطمينان "  تجھيزات و ملزومات پزشکی

داده بود که روزانه يک و نيم ميليون ماسک 
اما او نگفته بود که حتی اگر چنين . توليد می شود

 ميليونی ٨٠باشد، تھيه ماسک برای يک جمعيت 
ست که     روز طول می کشد و بديھی۵٠بيش از 

ويروس کرونا منتظر نمی ماند  و درظرف اين 
 روز خسارات جانی خود را به بارآورده و به ۵٠

 .بار خواھد آورد 
وضعيت تھيه و توزيع ھمين يک قلم، يعنی ساده 
ترين و کم ھزينه ترين وسيله مقدماتی که می 
تواند ازابت�ء به ويروس کرونا و تلفات آن 
بکاھد، نشان می دھد که جمھوری اس�می تا چه 

توجه و   اندازه نسبت به جان و زندگی مردم بی
 .مباDت بوده است بی

(  ٢٠١٩ويروس کرونا دراواخر دسامبر  اوائل  
چين شيوع پيدا "  ووھان"  در شھر  )  ٩٨دی ماه 

کرد و به تدريج به برخی ديگر از شھرھای چين 
جمھوری .  و کشورھای ديگر نيز سرايت کرد

اس�می دوماه فرصت داشت تا تدابير گوناگونی 
ازجمله تدابير  پزشکی و بھداشتی Dزم برای 

چنانکه .  جلوگيری ازانتقال اين ويروس انجام دھد
بسياری از کشورھای ديگر نيز ھمين کار را 

اما رژيم جمھوری اس�می ھيچ .  انجام دادند
 ٣٠درتاريخ .  کاری دراين زمينه انجام نداد

(٢٠٢٠ژانويه  ) ٩٨برابر با چھار بھمن    

. پشيزی برای اين حرف ھا ارزش قائل نيستند
شرکت شھرسالم شھرداری "چوبينه مدير عامل 

برای ما "ادعا می کند جان يک نفر ھم "  تھران
. و بايد درقبال حوادث حساس باشيم"  ارزش دارد

اگر .  اما اين ھم دروغ ديگری بيش نيست
طور بود پس از اع�م شيوع ويروس کرونا   اين

درچين، ب� فاصله بايد تمھيدات Dزم بھداشتی و 
پزشکی در دستور کار قرار می گرفت و اقدامات 

زمانی که .  پيشگيرانه Dزم انجام می شد که نشد
ساير کشورھا شھروندان خودرا از چين فرا می 
خواندند و آن ھا را درقرنطينه قرار می دادند، 
جمھوری اس�می حتی پروازھای خود را به چين 
قطع نکرد و حتی بعد از اع�م خبر فوت دونفر 

درھمين بازه .  در قم، اين پروازھا ادامه داشت
زمانی، ده ھا تن از اھالی چين که درايران 
ھستند، به مناسبت سال نوچينی، به چين سفر 

 . کردند و دوباره به ايران برگشتند
مباDتی ھا و بی مسئوليتی ھای رژيم   بی

کار و تاريک انديش جمھوری اس�می   جنايت
. درقبال مردم ايران بسيار فراتر ازاين ھاست
جمھوری اس�می ھيچگاه با مردم ايران 

وقت درفکر آن   ويژه اينکه ھيچ  روراست نبوده به
چه زمانی که بنيان گذار آن  .  ھا نبوده است

ی اب و برق و اتوبوس و مسکن مجانی می   وعده
داد و از آزادی سخن می گفت و چه امروز که 
صدای شکستن استخوان ھای مردم در زير 
بارگرانی ھا به گوش می رسد و خون ھزاران 
تن از مارکسيست ھا و انق�يون را بر زمين 

کار و سراپا   مردم ايران رژيم جنايت.  ريخته اند
فاسد و دروغگوی جمھوری اس�می را خيلی 

نفرت و انزجار مردم ازاين .  خوب شناخته اند
کار و جنايت پيشه بسيار عميق و    رژيم فريب

گسترده است و لذا کسی حرف ھای مقامات و 
. مسئولين رژيم را باور و به آن اعتماد نمی کند

 را مرتکب نشده بود، ٩٨حتی اگر قتل عام آبان 
حتی اگر حادثه شليک موشک سپاه به  ھواپيمای 
اوکراينی و کشتن تمام سرنشينان آن و دروغ 
بافی ھای رژيم دراين زمينه ھم وجود نداشت، 
بازھم رژيم حاکم يک رژيم ضد مردمی، فاسد، 

پيشه تمام   دروغگو، رياکار و يک رژيم جنايت
ی    ھرجا جان و زندگی مردم طعمه.  عيار بود

سيل و طوفان و خشکسالی و برف و زلزله و 
بار ويروس کرونا شد، مردم نيز بی مباDتی   اين

ھا و بی مسئوليتی ھای رژيم را بھتر ازنزديک 
در بی مباDتی و بی مسئوليتی رژيم .  ديدند

جمھوری اس�می درقبال توده ھای مردم کشور 
ھمين بس که حتی از تھيه ماسک ھای بھداشتی و 
توزيع رايگان و برنامه ريزی شده آن درميان 

 .مردم نيز خود داری کرد
مديرکل دارو و "  حسين مھرعليان  که غ�م  درحالی

روز دوم "  مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
اسفند اع�م کرد ماسک به اندازه کافی در 

ست   تعداد فوت شدگان، بسيار فراتر از رقم ھائی
. که مقامات و نھادھای دولتی بيان می کنند 
دراثر بی مباDتی ھای آشکار رژيم، آمار تعداد 
مبت�يان و فوت شدگان روز به روز نيز درحال 

 .افزايش است
جمھوری اس�می ازھمان آغاز ماجرا، پنھان 
کاری کرد و دروغ تحويل مردم داد و تا ھمين 

روزھا .  لحظه نيز به ھمان شيوه ادامه داده است
قبل از اع�م ابت�ء دونفر درقم به ويروس کرونا، 

 بھمن، چند نفر دراثر ابت�ء به ٢٢حتی قبل از 
اين ويروس فوت کردند ازجمله دو نفر 
درآذربايجان و يک نفر در تھران که دولت 

رژيم ت�ش کرد .  کلی سکوت کرد  دربرابر آن به
وقتی .  کلی مخفی  نگاه دارد  اين گونه خبرھا را به

که خبر آن وسيعاً در رسانه ھا و شبکه ھای 
مجازی انتشار يافت، باز ھم مقامات دولتی يا آن 

زمانی که .  را تکذيب کردند و يا ازکنارآن گذشتند
 بھمن اع�م شد دوتن در قم به اين ٣٠ظھر روز 

ويروس مبت�شده اند ، ب� فاصله عصر ھمان 
اين .  روز اع�م شد اين دوتن فوت کرده اند

ست که فرد مبت� به ويروس کرونا فوراً   درحالی
و يا ظرف يک نصفه روز فوت نمی کند بلکه 
اگر ھيچگونه تمھيداتی برای نجات بيمار صورت 

که در جمھوری س�می صورت (نگرفته باشد
بيمار حدود يک ھفته بعد ازابت�ی )  نگرفته است

ويروس کرونا می تواند .  به ويروس فوت می کند
به .  صورت نھفته در بدن بماند  به مدت دوھفته، به

عبارت ديگر ويروس کرونا حد اقل يک تا دو 
ھفته قبل از گرفتن جان اين دونفر درقم، دراين 

وجود داشته و )  واحتماDً در شھرھای ديگر(شھر
 بھمن، بلکه حداقل يک ٣٠اين دو قربانی نه در 

تا دو ھفته قبل ازآن به اين ويروس مبت� شده 
اما جمھوری اس�می اين موضوع را از .  بودند

چشم مردم پنھان کرده بود و مانند ماجرای سقوط 
ھواپيمای مسافری اوکراين، نه فقط واقعيت را به 
مردم نگفته بود بلکه مستقيم توی چشم مردم نگاه 

 .کرده و به آن ھا دروغ گفته بود
وزير بھداشت و ديگرمقامات و مسئولين دولتی 
پيوسته تکرار می کنند اگر ابت�ء به ويروس 

آن را اع�م خواھند "  صادقانه"کرونا اثبات شود 
اما مردم دروغ ھای اين مقامات و مسئولين .  نمود

اسحاق جھانگيری معاون اول .  را باور نمی کنند
رئيس جمھور روز سوم اسفند اع�م کرد دولت 
تمام توان خود را برای مھار کردن کرونا بسيج 

به مديريت و "  کرده و از مردم خواست
اما ".  مندی پزشکی کشور اعتماد داشته باشند  توان

کلی از نظام حاکم   توده مردم که اعتمادشان به
ی به   اين بی اعتمادی درحادثه.  سلب شده است

موشک بستن ھواپيمای مسافری اوکراين ، پنھان 
ساختن موضوع از چشم مردم و دروغ ھائی که 
مقامات حکومتی در توجيه جنايت خويش تحويل 

ازاين رو مطلقاً .  مردم دادند به اوج خود رسيد

 تر از ويروس کرونا خطرناک

 رژيم جمھوری اسFمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

  ساعت شکنجه و بازجويی برای اعتراف گيری١٢٠٠

اط�عاتی و پرونده سازی ھای ساختگی جان 
شکنجه شدگانی که در گورھای بی نام و .  سپردند

نشان دفن شان شدند و اکنون با گذشت چھار دھه 
ھنوز ھم کمترين نشانی از محل دفن و گور آنان 

 . نيست 
 ساعت شکنجه و بازجويی برای اعتراف ١٢٠٠

گيری، گوشه ای از شرح حال نيلوفر بيانی از 
متھمان رديف دوم پرونده زندانيان محيط زيستی 
است که دو سال پيش توسط نيروھای اط�عات 
سپاه دستگير و ھفته قبل احکام محکوميت قطعی 
او و ھفت متھم ديگر پرونده محيط زيستی به آنان 

 ) ١.(اب�غ شد
نيلوفر بيانی در شرح و حال دوران بازجويی 
خود که در اواسط بھمن ماه امسال تنظيم شده و 

 بھمن در پاره ای از سايت ھا ٢٩روز سه شنبه 
و شبکه ھای اينترنتی منتشر شد، نوشته است، 
ماموران اط�عاتی جمھوری اس�می در جريان 

بازجويی "بازجويی ھای طاقت فرسا، از جمله 
ھای ايستاده يا در حال چرخيدن با چشمبند يا در 

توھين به خود و "و با "  حال بشين و پاشو
تقليد صدای "  ، او را تحت فشار به "خانواده

او ھمچنين با .  وادار ساخته اند"  حيوانات وحشی
با باD زدن آستين، او "  اشاره به اينکه بازجويان 

را به تزريق آمپول فلج کننده و آمپول ھوا تھديد 
 ١٢٠٠دستکم "نوشته است، در طول "  کرده اند

 ماه سلول انفرادی ٨تحمل "و "  ساعت بازجويی
و در انزوای کامل و بازجويی ھای طوDنی به 

، ماموران " ساعت در روز و شب١٢ تا ٩مدت 
شديدترين شکنجه ھای "امنيتی او را در معرض 

روحی و روانی، تھديد به شکنجه فيزيکی و 
 .  نيز قرار داده اند" تھديدھای جنسی

نيلوفر بيانی در قسمت  ديگری از شرح و حال 
دوران بازجويی ھای وحشت آور خود نوشته 
است، بازجويان با نشان دادن عکس جسد کاووس 

عاقبت خودت و : "سيد امامی  به او ھشدار دادند
تمام ھمکاران و اعضای خانواده ات نيز ھمين 
است، مگر آنکه ھر آنچه ما می خواھيم 

 )٢". (بنويسی
 از ١٣٩٧ دی ماه ٢۶او ھمچنين در نامه ای که 

الف   –  ٢رئيس بند "  حسينی"درون زندان به 
نوشته بود، به نقش يک بازجوی آخوند اشاره 
کرده که خود را نماينده حسين طائب، رئيس 

ادعا می "سازمان اط�عات سپاه می دانسته و 
 Dکرد دارای مجوز مخصوص از مقامات با

جھت شکنجه او با صدور حکم تعزير ...)  طائب(
 ".می باشد) ش�ق(

خود که "  آخرين دفاع"نيلوفر بيانی در متن 
 تنظيم شده از ھراس دائمی خود ١٣٩٨شھريور 

در امکان عملی شدن تھديدھای جنسی 
"سربازجوی پرونده چنين نوشته است ويدئوھا : 

گواھند که بازجوی اصلی من با اسم مستعار 
حميد رضايی، که ھنوز نام او رعشه بر تن من 

به دليل .  می آورد، چه رفتاری با من داشته است
رفتارھای بی شرمانه اش ھر بار که بازجويی به 
درازا می کشيد و تا بعد از تاريکی ادامه داشت، 
وحشت از تعرض جدی وجودم را می 

ترس من در مورد اينکه اگر ھر آنچه ...لرزاند
می خواست ننويسم دست به تعرض وخشونت 

حضور توجيه ...  جنسی بزند را تشديد می کرد

نشده و غير منتظره او در مکان ھايی مثل راھرو 
تاريک و حياط بازداشتگاه و رفتار چندش آورش 
باعث می شد در ھيچ جا احساس امنيت نکنم و 
اضطراب غير قابل تحمل من به اين دليل ھيچ 

تھديد به بازداشت و شکنجه ". "وقت قطع نمی شد
تھديد به حبس در سلول "، " ساله٧٠پدرو مادر 
تھديد به شکنجه فيزيکی با نشان "، "يک متری

ساعت "و "  دادن عکس و توصيف وسايل شکنجه
ھا توصيف جزئيات زجر و درد شکنجه ھا و 
انتقال جزئيات حس لحظه اعدام و تحت فشار 

او، "  گذاشتن زندانی با ادعای اعدام ھمکاران
گوشه ھای ديگری از رفتارھای وحشيانه  
بازجويان مورد اشاره نيلوفر بيانی در دفاعيات 

 . دادگاھی او ھستند
 ساعت بازجويی و ١٢٠٠شرح حال دردناک 

 ماھه دوران بازداشت نيلوفر ٢٢شکنجه ھای 
بيانی بر اساس مجموعه ای از نامه ھای او برای 

الف   –  ٢رئيس بند "  حسينی"دادخواھی به  
، خامنه ای )٩٧ دی ٢۶تاريخ (بازداشتگاه سپاه 

و )  ٩٧ بھمن ٢٢تاريخ (رھبر جمھوری اس�می 
 ٩٨نيز متن دفاعيات او که پيشتر در شھريور 

مکاتباتی بی .  منتشر شده بود، تنظيم شده است
در کمال ناباوری ھر بار : "حاصل که به گفته او

پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولين 
مربوطه با مضاعف شدن فشارھا روبرو شده و 
تھديدھا و شکنجه ھا فزونی می يافت و مکررا به 

کاری نکن که لج سيستم را ...من يادآور می شدند
درست ھمانند شکايات بی پاسخ ".  درآوری

شکنجه شدگانی نظير اسماعيل بخشی و سپيده 
قُليان که بعد از آزادی موقت با رسانه ای کردن 
شرح و حال دوران بازجويی و شکنجه ھای رنج 
آورشان، از وزير اط�عات و ماموران امنيتی 
جمھوری اس�می شکايت کردند، اما نه تنھا ھيچ 
توجھی به شکايات آنان نشد، بلکه از طرف ھمان 
وزير اط�عات عليه اسماعيل بخشی و سپيده 

 .قُليان پرونده ھايی با اتھات جديد ھم گشوده شد
آنچه در شرح حال نيلوفر بيانی آمده است، تنھا 
سطوری از شرايط مرگبار حاکم بر زندان ھای 

روايتی دردناک و تکان .  جمھوری اس�می است
دھنده که در شرايط موجود با اتکا به گستردگی 
امکانات خبر رسانی، تنھا گوشه ھايی از آن به 

با اين ھمه، .  بيرون از زندان درز کرده است
نيلوفر بيانی، نه اولين کسی است که به چنين 
سرنوشتی رنج آور گرفتار  شده است و نه آخرين 
کسی خواھد بود که مھميز انفرادی و ش�ق و 
. شکنجه بر جسم و جانش فرود آمده است
جمھوری اس�می از ھمان روزھای نخست بر 
بنيان سرکوب و زندان و شکنجه شکل گرفت و 
با توجه به ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه آن تا 
آخرين روزھای ماندگاری خود نيز از شکنجه و 

 . کشتار دست بر نخواھد داشت
طی بيش از چھل سال نام جمھوری اس�می با 
زندان و شکنجه و ش�ق و کشتار در آميخته 

چھار دھه است که از زندان ھای جمھوری .  است
چھار .  اس�می صدای بند و سلسله و دار می آيد

دھه است که با دستگيری ھر مخالف جمھوری 
اس�می و کشيده شدن پای دستگير شدگان به 
زندان و سلول ھای انفرادی، آوای خوف آور 

دريچه پشت دريچه، شکنجه پشت شکنجه، نقاب "

از در و ديوار زندان ھای اوين و "  پشت نقاب
گوھر دشت و قزلحصار، در تمامی بازداشتگاه 
ھای کوچک و بزرگ و ھمه زندان ھای بی نام و 

 .نشان جمھوری اس�می به گوش می رسد
آنچه بر نيلوفر بيانی رفته است، تنھا شرح حال 

شرح حال ھزاران زندانی ديگری است .  او نيست
که از آغاز تا به امروز ھمانند او و صد البته در 

، با شدتی بسيار مخوف ۶٠سال ھای نخست دھه 
تر ماه ھای طوDنی مدت بازجويی، انفرادی و 
شکنجه ھای مرگ آور زندان ھای جمھوری 

سرنوشتی که ھم .  اس�می را تجربه کرده اند
اکنون بسياری از دستگيرشدگان قيام آبان ماه نيز 

زنان و مردانی که برای .  با آن مواجه ھستند
پرونده سازی و اعتراف گيری ھای ساختگی 
توسط بازجويان حيوان صفت جمھوری اس�می 

جوانان دستگير .  تحت فشار و شکنجه قرار دارند
شده ای که کمترين صدايی از تظلم و دادخواھی 
. آنان از درون زندان ھا به گوش نمی رسد
بازداشت شدگانی که بعضا زير ش�ق و شکنجه 
جان می بازند و ھر از گاھی خبر انتقال جنازه 
يکی از آنان به بيرون از زندان به گوش می 

 .رسد
انتشار شرح حال نيلوفر بيانی که تنھا سطوری 
از کتاب قطور شکنجه ھای مرگ آور رايج در 
زندان ھای جمھوری اس�می است، با واکنش 
سريع و گسترده کاربران شبکه ھای اجتماعی و 
تعدادی از فعاDن و چھره ھای سياسی داخل 

کاظم حسينی وکيل سپيده کاشانی .  ايران منجر شد
يکی ديگر از متھمان پرونده محيط زيستی، روز 

 بھمن، تنھا به فاصله يک روز بعد ٣٠چھارشنبه 
از انتشار نامه ھای نيلوفر بيانی، در گفتگو با 
پايگاه خبری انصاف نيوز در تھران تائيد کرد 

رفتارھايی مشابه،  با موکل او نيز صورت "که، 
موضوع  نامه ھای تکان دھنده ".  گرفته است

نيلوفر بيانی حتا به جلسه ھيات دولت ھم کشيده 
به گزارش خبرگزاری ايلنا، جھانگيری .  شد

نامه منتشر "معاون اول روحانی در پاسخ به 
"  نيلوفر بيانی گفت"  شده نامه را نديدم و در : 

روز يکشنبه حتما ]  اما[جريان موضوع نيستم، 
و اگر Dزم باشد در ...در دولت مطرح می کنم

دولت افرادی را مامور می کنيم تا با رئيس قوه 
 ".  قضائيه گفتگو کنند

ادعايی بی حاصل و دروغين که  مشابه آن چند 
ماه پيش، پس از بازتاب گسترده خاطرات تکان 
دھنده مازيار ابراھيمی نيز تکرار شد، اما آب از 

مازيار ابراھيمی از جمله .  آب تکان نخورد
متھمان پرونده ترور دانشمندان ھسته ای ايران 

 به مدت ١٣٩١بود که بعد از دستگيری در سال 
چندين ماه توسط بازجويان وزارت اط�عات 
تحت شديدترين شکنجه ھای روحی و جسمی 

او و ديگر متھمان پرونده ترور .  قرار گرفت
دانشمندان ھسته ای بعد از دوسال زندان و تحمل 
انواع شکنجه ھای مرگ آور به طرز معجزه 

مازيار .  آسايی از اتھامات تبرئه و آزاد شدند
 سال بعد از آزادی از ايران خارج ۵ابراھيمی 

، با بازگويی شکنجه ھای ٩٨شد و در مرداد 
وحشتناک دروان بازجويی خود، ت�طمی در 
درون دستگاه ھای امنيتی و قضايی جمھوری 

در ھمان زمان، علی ربيعی .  اس�می ايجاد کرد
بنای دولت آن : "سخنگوی امنيتی دولت ادعا کرد

است که در دستگاه ھای زير مجموعه اش چنين 
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 ساعت شکنجه و ١٢٠٠
 بازجويی برای اعتراف گيری

وقتی کار غير ...اتفاقی رخ ندھد و تکرار نشود
کارشناسی در خصوص چنين پرونده ھايی 
صورت می گيرد، چنين تبعاتی را ھم شاھد 

و اکنون با گذشت شش ماه از ".  خواھيم بود
سخنان ربيعی، شاھد روايت شکنجه ھای نيلوفر 

 .بيانی ھستيم
دادستانی تھران که خود و مجموعه نھاد تحت 
امرش ھمواره يکی از آمران اصلی آزار و اذيت 
و شکنجه زندانيان است، با صدور بيانيه ای 
اساسا منکر ھرگونه شکنجه در زندان ھای 
جمھوری اس�می  شده و نامه ھای منتشر شده از 

عليه "  عمليات رسانه ای"طرف نيلوفر بيانی را 
: در بيانيه دادستانی آمده است.  رژيم خوانده است

انتشار عمومی اين ادعاھا پس از گذشت حدود "
دو سال از بازداشت متھمه در آستانه انتخابات و 
ب�فاصله پس از اع�م قطعيت حکم محکومين 
اين پرونده و عمليات رسانه ای پرحجم از سوی 
رسانه ھای معاند و متاسفانه ھمراھی برخی 
افراد داخلی در تکرار اين اتھام افکنی ھا و اينکه 
خانم بيانی از ھرگونه ادای توضيح و استدDل در 
اين زمينه استنکاف می نمايد، نشان از يک اقدام 

 ".برنامه ريزی شده دارد
موضوع شکنجه ھای مداوم در زندان ھای ايران 
که با افشاگری شجاعانه اسماعيل بخشی و سپيده 

 دريچه ای از شھامت و اميد رقُليان از داخل کشو
اين .  را به سوی زندانيان شکنجه شده گشود

دريچه تھور و اميد و پايداری، با انتشار شرح 
شکنجه ھای مرگ آور مازيار ابراھيمی در 
تابستان گذشته شرايط را برای دستگاه قضايی 
قصاب و آدمکش جمھوری اس�می دشوارتر 

اکنون، با انتشار شجاعانه نامه ھای نيلوفر .  کرد
 ساعت بازجويی و ١٢٠٠بيانی و شرح حال 

شکنجه برای اعتراف گيری ھای دروغين از او، 
دريچه ھای بزرگتری از اميد و شھامت و 
پايداری را به سوی زندانيان، خانواده ھای آنان 

 .و کل جامعه گشوده است
در چنين وضعيتی که جمھوری اس�می از ھر 
سو با ورشکستگی کامل سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی مواجه است، سازمان عفو بين الملل نيز 
به تبعيت از شرايط موجود در تازه ترين گزارش 

(٢٠٢٠ فوريه ١٨خود که روز سه شنبه   ٢٩ 
 به عنوان ٢٠١٩منتشر شد، از سال )  ٩٨بھمن 

سال تداوم تشديد و سرکوب در ايران نام برده 
نيروھای امنيتی از قوه قھريه "  سالی که .  است

مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، 
صدھا نفر را کشته و ھزاران معترض را به 
شکل خودسرانه و بدون موازين قانونی بازداشت 

 ".کردند
حال در چنين فضايی از ورشکستگی کامل 
جمھوری اس�می در عرصه ھای  داخلی و بين 
المللی و در پی افشاگری ھای شجاعانه زندانيان 
از درون زندان ھای جمھوری اس�می که 
فرصتی مغتنم برای عموم  توده ھای مردم ايران 
و خانواده ھای بازداشت شدگان ايجاد شده است، 
جا دارد در گستره ای وسيعتر عليه شکنجه و 

به اعتراضی عمومی برای .  اعدام بپا خيزيم
نجات جان بازداشت شدگان قيام آبان ماه، برای 
آزادی بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی و 
پايان دادن به چھار دھه شکنجه و سرکوب و 
 . اعدام در زندان ھای جمھوری اس�می بپا خيزيم

مراد طاھباز، نيلوفر بيانی، ھومن جوکار، )  ١(
طاھر قديريان، سپيده کاشانی، اميرحسين خالقی، 
سام رجبی و عبدالرضا کوھپايه، متھمان پرونده 
محيط زيستی ھستند که سازمان اط�عات سپاه، 

 آنان را به اتھام ١٣٩۶در بھمن و اسفند 
وزارت اط�عات، ديگر .  جاسوسی دستگير کرد

دستگاه اط�عاتی جمھوری اس�می، که خود را 
تنھا مرجع تشخيص جرم جاسوسی می داند، اتھام 

جاسوسی عليه متھمان اين پرونده را بی پايه 
 .دانسته بود

کاووس سيد امامی، مدير موسسه حيات )  ٢(
وحش پارسيان و از فعاDن شناخته شده محيط 

، از ١٣٩۶ بھمن ۴او در .  زيست در ايران بود
سوی سازمان اط�عات سپاه دستگير و متھم به 

سيد امامی  تنھا دو ھفته پس از .  جاسوسی شد
، به ٩۶ بھمن ١٩دستگيری و بازجويی در تاريخ 

اگرچه .  طرز مشکوکی در زندان جان باخت
شواھد امر نشان از کشته شدن او در زندان 
است، اما نيروھای امنيتی و دستگاه قضايی 
جمھوری اس�می، علت مرگ او را مثل ديگر 

 .اع�م کردند" خودُکشی"مرگ ھای درون زندان 
 
 

 مشترک نيروھای چپ و کمونيست  اط�عيه
 

 بزرگ مردم به نمايش" نه"در مورد 
 انتخاباتی رژيم اسFمی ايران

 
نمايش انتخابات يازدھمين دوره مجلس رژيم اس�می در روز جمعه دوم اسفند ھمانگونه که انتظار می 

اين نمايش علی رغم تمديد چند باره مدت زمان .  رفت، با شکست مفتضحانه رژيم به پايان رسيد
و ت�ش ھای مذبوحانه ارگانھای تبليغی رژيم، علی رغم عوامفريبی ھا و التماس " انتخابات"برگزاری 

خامنه ای و ديگر سران رژيم، کمتر از يک چھارم واجدين شرايط رای دھنده در اين نمايش مسخره 
قاطع خود را به جمھوری اس�می، "  نه"رژيم شرکت کرده و بارديگر با صدائی رساتر از ھميشه، 

  .اع�م نمودند
بيش از چھل ميليون نفر از واجدين شرايط، ضمن اينکه پاسخ دندان شکنی به اين نمايش "  نه"

انتخاباتی رژيم بود در عين حال رفراندومی وسيع و با شکوه مردمی عليه رژيمی بود که با کشتار و 
بزرگ بار ديگر نشان داد که مردم در ادامه خيزش "  نه"اين .  جنايات خود را سر پا نگه داشته است

  .ھای انق�بی شان مصمم ھستند که اين رژيم را باھمه ارکان و اجزايش به زير بکشند
شکست اين مضحکه انتخاباتی در عين حال بار ديگر نشان داد که اکثريت قاطع توده ھای محروم و 
تھيدست جامعه، نه تنھا اميدی به بھتر شدن زندگی شان از طريق صندوق آرا رژيم ندارند، بلکه با اين 
رويگردانی عمومی به سوی شرايط و اوضاعی می روند که ھمه اين صندوق ھای آغشته به خون 

   .فرزندانشان را بر سر جانيان حکومتی خراب کنند
که    توده ھای ميليونی کارگران، زنان و جوانان جويای زندگی و اميد به آينده، بار ديگر نشان دادند

مدتھا است ھيچگونه اعتمادی به اين نوع نمايش ھای انتخاباتی ندارند و بجای آن مطالبات و خواسته 
چنانکه در دی .  ھای خود را با مبارزاتشان در خيابان و در محل ھای کار و زيست شان پيش می برند

   .  با عزمی انق�بی ، اين رويکرد را نشان داده اند٩٨ و آبان خونين و دی ماه سرخ ٩٦ماه 
شکست مضحکه انتخاباتی رژيم بدون ترديد يک پيروزی بزرگ برای جنبش ھای آزاديخواھانه در 

و .  ايران است و جنبش سرنگونی انق�بی رژيم جمھوری اس�می را در موقعيت بھتری قرار داده است
ھايشان قرار "  محکم کردن کمربند"بيت رھبری و نيروھای سرکوبگر را به صرافت بيشتری برای 

   .خواھد داد
جبھه مبارزه و انق�ب در ادامه اين رفراندوم    برای مقابله با ت�ش ھای مذبوحانه و ضدانق�بی رژيم،

 ، بايد بتواند با فراگير کردن و سراسری کردن اعتصابات "بايکوت"باشکوه 
کارگری و اعتراض و مبارزه توده ای، دستگاه سياسی، اقتصادی و نظامی حاکم را فلج کنند و از اين 

  .رھگذر پيروزھايش را گام بگام تثبيت نمايند
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسFمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢٠ فوريه ٢٢ -١٣٩٨اسفند  ٣
 

حکمتيست،   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران،حزب کمونيست کارگری:  امضاھا
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٣از صفحه   

 تر از ويروس کرونا خطرناک

)   WHO(سازمان بھداشت جھانی  به  
خاطرشيوع ويروس کرونا وضعيت اضطراری 

اما بازھم جمھوری اس�می بی توجه .  اع�م کرد
به زندگی و جان مردم، نه فقط اقدامی برای 
جلوگيری از انتقال ويروس کرونا به کشور انجام 
نداد، بلکه بعد از انتقال آن و ابت�ء مردم به اين 

حال آن .  ويروس کشنده نيز ھيچ اقدامی انجام نداد
که درحد رژيم ھای بورژوائی ديگر می توانست 
به فرض با اع�م وضعيت اضطراری و 
اختصاص نيرو و بودجه Dزم و کافی برای 
مقابله با اين ويروس اقدامات گوناگون پيشگيرانه 

رژيم .  ای انجام دھد که اين کار را نکرد
بار اين   جمھوری اس�می از حدود تأثيرات مرگ

ويروس اط�ع کامل داشت، اما نخست وجود آن 
را انکار کرد و به مردم دروغ گفت و بعد، 
زمانی که ديگر نمی توانست آن را انکار کند ، 
فقط به چند نمونه آن اعتراف نمود،  اما بازھم 
ھيچ اقدامی در راستای محافظت از جان عموم 
مردم انجام نداد جزاين که ازبرخی تريبون ھای 

زيارت "خواندن " توکل به خدا"خود، مردم را به 
حواله داد و ازآنان "  عاشورا و حديث کساء

 !خواست برای دفع ب� اسفند دود کنند
ست که سران رژيم جنايتکار   اين واقعيتی

جمھوری اس�می، از بيم عدم حضور مردم در 
 بھمن و ھمچنين از ٢٢مراسم نمايشی و دولتی 

ترس عدم حضور مردم درپای صندوق ھای 
رأی، خبر رسانی درمورد ويروس کرونارا 

رژيم .  بسيار محدود و مسدود کرده بودند
جنايتکار جمھوری اس�می و سران آن يکبار 
ديگر نشان دادند که ھيچگونه قرابتی با مردم 
ندارند و تنھا و تنھا درفکر ادامه حکومت خويش 

بايکوت گسترده و قاطع .  به ھرقيمت می باشند
 بھمن و انتخابات ق�بی، ٢٢مراسم نمايشی 

ست که ھيچ   تودھنی محکم توده ھای مردمی
رشته باريکی آن ھا را با رژيم حاکم پيوند نمی 

ويروس کرونا ھم اکنون به يک خطر جدی .  دھد
کسی .  برای مردم بی دفاع ايران تبديل شده است

بطور دقيق نمی داند  تا کنون چند تن از مردم 
ايران به اين ويروس مبت�شده و يا دراثر ابت�ء 

رژيم جمھوری .  به اين ويروس فوت کرده اند
اس�می که از شيوع ويروس کرونا اط�ع داشت 
و می دانست کرونا ويروسی کشنده است اما ھيچ 
اقدام پيشگيرانه ای انجام نداد، درواقع مسبب 
اصلی خسارات و تلفات انسانی ناشی ازاين 

اين، در واقع  چيز ديگری جز قتل .  ويروس است
عمد و ارتکاب آگاھانه جنايت عليه توده ھای 

کرونا اما نشان داد که .  مردم ايران نيست
تر و خطرناک تر   خطرھميشگی، خطر بزرگ

ست که   ازاين ويروس، خود جمھوری اس�می
ويروسی بس کشنده تر از ويروس کرونا بوده 

توده ھای مردم ايران نيز تنھا با تشديد .  است
کنی و نابودی اين ويروس   مبارزه برای ريشه

کشتارگرو به زير کشيدن تمام  نظم موجود است 
که می توانند خود را دربرابر انواع ديگر 

 .ويروس ھا واکسينه کنند

   پيام کميته خارج کشور
 )اقليت( سازمان فدائيان 

 
   به مناسبت فرارسيدن 

 له  بھمن، روز کومه٢۶ 
 
 
 

 رفقای گرامی حزب کمونيست ايران،
 

گذاری  له، روز بنيان  صميمانه ما را به مناسبت فرا رسيدن روز کومه شادباش.  با درودھای گرم
 .بپذيريد) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(
 

شک  ھا بی له، ت�ش و فداکاری و جانفشانی آن مبارزات بيش از چھار دھه اعضا و کادرھای کومه
 .ھای کارگر و زحمتکش کردستان داشته است طلبانه توده نقش مھمی در مبارزات حق

 
 رفقا،
 

، که نويدبخش پايان دوران رکود سياسی و ورود جامعه ايران به دوران ٩۶از اعتراضات دی ماه 
طی اين مدت، مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران فراز .  گذرد  سال می٢انق�بی بود، بيش از 

قيام آبان ماه، نقطه عطفی بود که نشان داد ادامه سلطه .  و فرودھای بسيار را پشت سر گذاشته است
در اين مدت، نيز، بورژوازی داخلی و .  رژيم جمھوری اس�می به روند سابق ميسر نيست

ھای گوناگون سرنگونی اين رژيم را به تأخير اندازد و  کاری ھا و فريب المللی کوشيده با دسيسه بين
داری حاکم  اعتراضات انق�بی کارگران و زحمتکشان را از مسير مبارزه عليه نظام سرمايه

"منحرف سازد ھای کارگر و  افکنی ميان مبارزات توده ھا و ت�ش برای نفاق سازی"آلترناتيو. 
. ھا بوده است زحمتکش کردستان و کارگران و زحمتکشان ساير نقاط ايران، از جمله اين دسيسه

مردم مبارز کردستان، اما، بارھا و بارھا نشان .  ھايی که در آينده نيز ادامه خواھند يافت دسيسه
ھا، دوشادوش کارگران و زحمتکشان سراسر ايران به  اعتنا به تمامی اين دسيسه اند که بی داده

مبارزات مشترک خود تا سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می و برپايی نظمی نوين و عاری از ھر 
 .گونه استثمار و ستم ادامه خواھند داد

 
. برد آبان ماه، در شرايط حساسی به سر میباآبا وجود اين، جامعه ايران، به ويژه پس از قيام 

ما امروز .  تر کرده است شرايطی که وظايف نيروھای کمونيست و چپ انق�بی را ھر چه سترگ
ھای عملی  مان، تاکتيک گويی به وظايف کنونی بايد حداکثر ت�ش خود را به کار بريم تا برای پاسخ

ھا ميان اين نيروھا و گسترش دامنه  رو، تحکيم ھمکاری از اين.  معين و مشخصی را در پيش گيريم
 .ھا بيش از ھر زمان ديگری، مبرم و ضروری گشته است آن
 

 .فشاريم ھا به گرمی می ما دست شما را در اين مبارزه مشترک و در راه گسترش ھمکاری
 

ھای برحق کارگران  له در راه تحقق خواست گذاری به مبارزات انق�بی کومه بار ديگر ضمن ارج
 .کنيم و زحمتکشان کرد، برای شما آرزوی موفقيت می

 

 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 
 )٢٠٢٠ فوريه ١۴ (١٣٩٨ بھمن ٢۵

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 زنده باد سوسياليسم 
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دست گرفته بودند تا نشان دھند فرھاد تنھا برای 
 .نان در اين نظم ناعادDنه جان سپرد

بعد از اين واقعه مقامات حکومتی پشت سر ھم با 
ھا اع�م ھمدردی کردند، معلوم نبود  خانواده آن

که پيش از بروز اين واقعه دردناک اين افراد کجا 
از اسحاق جھانگيری تا استاندار و !!  بودند؟

نمايندگان مجلس اس�می .  فرمانده سپاه کردستان
نيز وعده تھيه طرح سه فوريتی در مجلس 
ی  پيرامون حل مشک�ت کولبران دادند، اما ھمه

ھا مثل ھميشه پوچ و توخالی بودند،  اين وعده
. ھا ھای حکومت در طول اين سال مانند تمام وعده

ھای پوشيده از برف  در روزھای بعد کوه
کردستان قربانيان ديگری از ميان کولبران 

 بھمن اخباری از گم ١٢شنبه .  زحمتکش گرفتند
سقز منتشر " سرشيو"ھای   کولبر در کوه٢٣شدن 
اھالی روستاھای اطراف برای کمک به .  شد

 کولبر را ٢٠کولبران به کوه زدند و توانستند 
دو کولبر پيدا نشدند که بعدتر شايع .  زنده پيدا کنند

کردستان "  پنجوين"شد در يکی از روستاھای 
عراق پيدا شدند و يک کولبر ديگر به نام عثمان 

از .   ساله جان خود را از دست داد۵۵فتوحی 
ميان کولبرانی که زنده پيدا شدند حال دو تن با نام 

و امير نيز )   پسر عموی عثمان(کميل فتوحی 
 . وخيم گزارش شده بود

ھا کولبر و  واقعه اخير نيز که به زخمی شدن ده
ھا توسط نيروھای نظامی   نفر از آن٢کشته شدن 

جمھوری اس�می منتھی شد، بار ديگر نشان داد 
که ھيچ چيز برای کولبران تغيير نکرده و رژيم 

ست که سرتاپای آن را  جمھوری اس�می رژيمی
حکايت .  دروغ و فساد و جنايت فرا گرفته است

زندگی و مرگ احمد صحرايی و شاھد اداک 
چه که پس از مرگ دردناک  نشان داد که تمام آن

فرھاد و آزاد از سوی مقامات حکومتی از 
فرماندھان نظامی گرفته تا اعضای کابينه و 
نمايندگان مجلس گفته شده بود، دروغ بود و 

طور که حکايت زندگی و مرگ  ھمان.  رياکاری
فرھاد و آزاد در عمل رفته رفته فراموش شد، 
حکايت زندگی و مرگ احمد صحرايی و شاھد 
اداک نيز برای مقامات جمھوری اس�می ھيچ 

ھا محدود به  اھميتی ندارد و تنھا ت�ش آن
 .سرپوش گذاشتن به اين جنايات خواھد بود

براساس آمارھايی که شبکه حقوق بشر کردستان 
 ٩٨ دی ٩ تا ٩٧مه   دی١١گردآوری کرده از 

 کولبر در مسير کولبری ٧٩)  سال در طول يک(
. اند  کولبر نيز مجروح شده١۶۵ و  جان باخته

 نفر از کولبران جان باخته ۵٧براساس اين آمار 
با شليک نيروھای نظامی جمھوری اس�می جان 

 نفر ديگر در اثر ٢٢خود را از دست دادند و 
زدن، سقوط از ارتفاع، ريزش  چون يخ حوادثی ھم

در نتيجه تعقيب (ای  بھمن، تصادفات جاده
جا مانده از  ھای به  و انفجار مين)  نيروھای نظامی

اما تنھا در کردستان نيست .  جنگ ايران و عراق
ای  که کولبران در جريان کار و ت�ش برای لقمه

 .دھند نان جان خود را از دست می
خانه "ی حسينعلی اکبری دبير اجرايی  گفته به

سيستان و بلوچستان در اين استان نيز "  کارگر
طور متوسط روزانه يک تا دو نفر در  به

بری به  ھای استان و در جريان سوخت جاده
دھند و  کشور ھمسايه جان خود را از دست می

اين به آن معناست که در اين استان تعداد جان 
 برابر استان کردستان ۵باختگان حداقل بيش از 

اغلب قربانيان تصادفات "گويد  وی می.  است
اند که دو  ای قاچاق سوخت، کارگرانی بوده جاده

سه سال در محلی مشغول به کار بوده اما 
به دليل بيکاری ....  اند کارشان را از دست داده

وضعيت زندگی مردم بسيار سخت شده و برای 
گذران امور زندگی مجبورند به قاچاق سوخت 

به گزارش خبرگزاری ايلنا از دو ".  روی بياورند
دھه پيش و با بروز خشکسالی و کاھش کار 
کشاورزی و صيادی که موجب تشديد بيکاری 

. بری در بلوچستان رواج پيدا کرد گرديد، سوخت
ھا نفر از  به گزارش اين خبرگزاری ساDنه ده

سوختبران نيز توسط نيروھای نظامی جان خود 
در ھمين ماه آبان بود که .  دھند را از دست می

يک جوان بلوچ در حالی که تنھا دو گالن خالی 
سوخت در دست داشت در منطقه Dشار توسط 
ماموران جنايتکار جمھوری اس�می به رگبار 

 .بسته شد و جان باخت
ھای جنوبی نيز کم و بيش با ھمين  در استان

معضل روبرو ھستيم و به اتھام قاچاق جوانان 
بيکار جنوب توسط نيروھای نظامی جمھوری 
اس�می در سواحل خليج فارس و دريای عمان به 

رغم تمام اين خطرات  اما به.  شوند رگبار بسته می
حال درآمد ناچيز چرا مردم اين مناطق  و درعين

به کولبری و سوختبری و مانند آن روی 
 !آورند؟ می

امروز حتا مقامات جمھوری اس�می نيز مجبور 
اند که علت اصلی اين مساله  به اعتراف شده

کشتار .  بيکاری و فقر مردم اين مناطق است
ست که  ی قاچاق در حالی کولبران به بھانه

براساس آمارھای رسمی جمھوری اس�می تنھا 
بين نيم تا يک درصد قاچاق کاD از طريق 

چيان اصلی  شود و البته قاچاق کولبری انجام می
در مورد سوختبری نيز .  در امنيت کامل ھستند

ھمين حکايت وجود دارد و سوختی که سوختبران 
کنند در واقع بخش  به آن سوی مرز منتقل می

. دھد بسيار نازلی از قاچاق سوخت را تشکيل می
ھای  چنين گزارشات متعددی در شبکه ھم

اجتماعی از نقش مسئوDن نظامی و انتظامی 
جمھوری اس�می در قاچاق سوخت و حتا 

 .گيری از سوختبران منتشر شده است باج
در اين ميان نکته قابل توجه و مھم اين است که 
به مرور زمان و با گسترش فقر و بيکاری بر 

آورند  تعداد افرادی که به کولبری روی می
چنين ترکيب کولبران نيز تغيير  افزوده شده و ھم

اگر در گذشته بيشتر کولبری توسط .  کرده است
گرفت، امروز با گسترش فقر  جوانان صورت می

و بيکاری، کودکان و زنان نيز در صف کولبران 
 ساله برای ۶۵ساله تا ١٢کولبران .  اند قرار گرفته

باری سنگين به استقبال کوه و  لقمه نانی با کوله
روزنامه ھمشھری در گزارشی .  روند برف می

نويسد که در اثر فقر به کولبری  از زنانی می
ھا مريم است که ھمراه  يکی از آن.  اند روی آورده

رود تا بتواند  با دو برادر خود به کولبری می

ھيوا دختر .  زندگی تنھا کودک خود را تامين کند
 سال پيش در ٧ست که پدرش کولبر بود،  ديگری

گويد  او می.  کوھستان جان خود را از دست داد
خواست  رفت دلم می ھر وقت پدر به کوھستان می
گفت من مرده باشم که  ھمراھش باشم، اما او می
باDخره يک روزی .  تو اين ھمه سختی بکشی

اش برای  پدر جان خود را از دست داد و دختران
. ھای زندگی مجبور به کولبری شدند تامين ھزينه

 بھمن نيز روزنامه ايران گزارشی از ١٨دوشنبه 
ھايی که به طور  بچه.  کودکان کولبر منتشر کرد
ھايی که در  اند و يا بچه کلی ترک تحصيل کرده

ھای مدرسه و  روزھای تعطيل برای تامين ھزينه
به نوشته .  کنند کمک به خانواده کولبری می

روزنامه ھمشھری ھر چند آماری به صورت 
رسمی منتشر نشده اما بررسی ميدانی روستاھای 

ھای کردستان، آذربايجان غربی و  مرزی استان
دھد که جمعيت زنان و کودکان  کرمانشاه نشان می

اند  ساکن اين مناطق که به کولبری روی آورده
علوی نماينده .  ای داشته است افزايش قابل توجه

مجلس اس�می از سنندج به خبرگزاری ايسنا 
تعداد کولبران در سطح کشور بيش از : "گويد می

رسول خضری نماينده ".   ھزار نفر است۵٠٠
مجلس اس�می از سردشت و پيرانشھر نيز تعداد 

 ھزار نفر اع�م ٧۵کولبران اين دو شھر را 
محسن بيگلری نماينده مجلس اس�می از .  کند می

ھای خود  سقز و بانه در يکی از سخنرانی
"گويد می  استان ۵حدود ھشتاد درصد جمعيت : 

مرزنشين به دليل نبود امکانات رفاھی و مالی، 
 ".کنند کولبری می
گويند، کولبری  ھا می چه که برخی برخ�ف آن

شغل نيست، کولبری تنھا راه نجات باقی مانده 
برای ادامه زندگی و نمردن از گرسنگی برای 

در اين .  آورند ست که به آن روی می مردمانی
که  جای آن ميان رژيم جمھوری اس�می به

ای برای حل اين معضل ارائه کند، به  برنامه
شعار دادن بسنده کرده و در عمل تنھا کاری که 

نتيجه .  ھاست عام آن کند به رگبار بستن و قتل می
اما روشن است، کولبری ادامه دارد چرا که فقر 
و بيکاری است و البته بايد نوشت کولبری با 
شدتی بيشتر از ديروز ادامه دارد چرا که بر فقر 
و بيکاری مردمان اين مناطق ھر دم افزوده 

 .شود می
کاری که بتوان .  داشتن کار حق ھر انسانی است

با مزد حاصل از آن زندگی يک خانوار را تامين 
ھا و ع�يق  کاری که متناسب با توانايی.  کرد

اگر ھم بيکار شد اين وظيفه دولت .  انسان باشد
است که با برقراری بيمه بيکاری، تا زمانی که 
آن فرد بيکار است به او مستمری پرداخت کند، 
مبلغی که باز بايد بتواند با آن زندگی يک خانوار 

ھا مجبور نباشد به  را تامين کرد، تا کودکان آن
جای مدرسه تن به ھر کاری از جمله کولبری 

اما جمھوری اس�می دولت دزدان و .  بدھند
داران اين چيزھا را  فاسدان، دولت سرمايه

ھا تنھا به فکر پر کردن جيب خود و  آن.  فھمد نمی
طلبانه  ھای تجاوزکارانه و توسعه پيشبرد سياست

تا جمھوری اس�می و نظام ظالمانه .  خود ھستند
داری در ايران برقرار است، فقر و  سرمايه

بيکاری نيز ھست و کولبری و حکايت زندگی 
فرھاد و آزاد خسروی و احمد صحرايی و شاھد 

 .اداک و عثمان فتوحی ادامه خواھد داشت
 

 ای امن غير از نانی و گوشه خواستم به مگر چه می

٨از صفحه   



 ٨۵٩ شماره  ٩٨  اسفند ۵    ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

ھا  پاسگاه ھنگ مرزی نوسود، شعارھايی عليه آن
 بھمن نيز شھر پاوه ٢٨روز دوشنبه .  سر دادند

در اعتراض به اين جنايت در اعتصاب کامل 
پيش از اين نيز بارھا مردم کردستان .  بسر برد

در اعتراض به جنايات رژيم عليه کولبران دست 
 .به اعتراض و اعتصاب زده بودند

 آذرماه بود که دو کودک ٢۶درست دو ماه پيش 
ھای فرھاد   ساله، با نام١٧ و ١۴کولبر، دو برادر 

ای نان در ارتفاعات  و آزاد خسروی برای لقمه
در مسير سروآباد کردستان در "  ته ته"گردنه 

ميان کوDک و برف يخ زدند و تمام آرزوھای 
جسد .  ھا پرواز کرد و رفت شان با آن کودکی

فرھاد چھار روز بعد توسط مردم منطقه که دنبال 
ای به نام  گشتند در منطقه ھا می او در ميان برف

عکس او در حالی که .  پيدا شده بود"  گناوه"
اش را مشت کرده بود تاثير زيادی در  ھای دست

 .ميان مردم از خود برجای گذاشت

٨ 

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 

ھ̄¯ای  ک̄¯د م̄¯ورد ن̄¯ظ̄¯ر ب̄¯ه ي̄¯ک̄¯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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" نی"فرھاد و آزاد خسروی از اھالی روستای 
 سالگی کار را در ۶مريوان به دليل فقر از 

قدر  ھا آن ی آن مزارع آغاز کردند، فقر در خانواده
شان، حتا  رغم گازکشی روستای گسترده بود که به

ھا اھالی ھمان  آن.  يک بخاری گازی نداشتند
فريدون (روستايی بودند که کوچر بيرکار 

برنده جايزه فيلدر که به نوبل رياضی )  درخشانی
اما خسرو .  معروف است از آن روستا آمده است

و آزاد ھرگز حتا شانس يک زندگی معمولی را 
بعد از مرگ اين دو کودک کار بود که .  نيافتند

کاربران توئيتر شعری از شيرکو بيکس شاعر 
"ُکرد را توئيت کردند مگر من از وطنم چه : 

 ".ای امن خواستم، به غير از نانی و گوشه می
کنندگان در  در مراسم خاکسپاری فرھاد، شرکت

مراسم ضمن سردادن شعارھايی عليه حکومت 
، تکه نانی را در "مرگ بر ديکتاتور"چون  ھم

 ای امن غير از نانی و گوشه خواستم به مگر چه می

 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 

 عمودیپوDريزاسيون 
 :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 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


