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 توسط دولت جمھوری اس�می

 
جمھوری اس!می يک دولت مذھبی فاشيست و 

دولتی که ھم چون مذھب، از .  نژادپرست است
ترين و  ابزار نژادپرستی نيز در کثيف

ترين اشکال خود برای سرپوش نھادن بر  افراطی
ھای  اش در عرصه ھای نتايج مخرب سياست

گوناگون زندگی اجتماعی و سرکوب و تفرقه در 
. کند ھای زحمتکش جامعه استفاده می ميان توده

سياست جمھوری اس!می در قبال مھاجران افغان 
بويژه کارگران زحمتکش افغان که توسط طبقه 

شوند، يک  دار ايران شديداً استثمار می سرمايه
ھای نژادپرستانه است که در  نمونه از اين سياست

بار آن  روزھای گذشته شاھد يک نمونه فاجعه
يعنی به آب انداختن و غرق کردن کارگران 

 .مھاجر افغان بوديم
 کارگر مھاجر افغان ۵٧ ارديبھشت،  ١١شنبه  پنج

ھا زير ھجده سال سن داشتند،  که تعدادی از آن
(دھانه ذوالفقار"در منطقه مرزی  نزديک " 
که به مرز ترکمنستان نيز )   شھرستان تربت جام

چيان انسان از  نزديک است، با کمک قاچاق
گذشته و وارد خاک ايران "  ھريرود"رودخانه 

شوند، اما از سوی نيروھای نظامی جمھوری  می
دستگير "  آباد صالح"اس!می مستقر در پاسگاه 

تا ظھر جمعه نيروھای .  شوند شده و زندانی می
نظامی ايران کارگران مھاجر افغان را مورد 
ضرب و شتم قرارداده و حتا تعدادی را مجبور به 

 .لخت شدن کردند
 ارديبھشت، برابر با اول ماه ١٢بعدازظھر جمعه 

مه روز جھانی کارگر، نيروھای نظامی 
جمھوری اس!می کارگران مھاجر افغان را به 

در .  برند می"  ھريرود"کنار رودخانه مرزی 
اطراف اين رودخانه در ھر دو سوی مرز 

در آن طرف مرز قريه .  ھايی وجود دارد آبادی
ھای مقيم اين آبادی  بوده و افغان"  ديگلی) "آبادی(

بينند که ماموران  که شنا بلد بودند وقتی می
خواھند مھاجران  نظامی جمھوری اس!می می

افغان را به رودخانه بياندازند با سروصدا از 

سنگ  با مشعل بزرگی که در معادن زغال  
کرمان روشن شد و اعتصاب و اعتراض خيابانی 

 کارگر معدن، جنبش کارگری به ٣۵٠٠
اعتصاب ھمزمان و .  شده است جلوصحنه رانده

سنگ زرند و  ی کارگران معادن زغال متحدانه
ھم  پيمايی معدن کاران، آن کوھبنان و راور و راه

ی کرونا بر  در شرايطی که تنيده شدن تار و پيله
دست و پای کارگران، مسائل و معض!ت 

الشعاع قرار داده است، بار  کارگری را تحت

اع!ميه شورای ھمکاری 
 نيروھای چپ و کمونيست

 
 اعدام ابزار

 ارعاب جامعه است، عليه 
 !حکومت اعدام بايستيم

  ۶درصفحه 
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 حکومت شورائی
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گزارش ساmنه گزارشگران بدون مرز که ھمه ساله  
ً ھم   ارديبھشت،  روز آزادی  ١٣ زمان با      تقريبا

يابد، حاکی است که از ميان      مطبوعات انتشار می 
اند،    بندی شده    کشوری که در اين گزارش رتبه ١٨٠ 

 را به  ١٧٣ ھا، جايگاه    ايران در جدول آزادی رسانه 
 . خود اختصاص داده است 

ً در   اين جايگاه در واقعيت بدان معناست که اساسا
ايران چيزی به نام آزادی رسانه ھا وجود ندارد که  

ھا فقط    از آزادی رسانه .  ھا صحبت شود     از نقض آن 
توان حرف زد که در آنجا    در جائی و تا جائی می 

اند، اين    ھای سياسی به رسميت شناخته شده   آزادی 
آزادی  :  توان گفت   ھا وجود دارند و آنگاه می   آزادی 

ھا به عنوان جزئی از اين    مطبوعات و رسانه 
مث!ً  .  ھا در اين يا آن مورد نقض شده است   آزادی 

شود فرانسه و    وقتی که در ھمين گزارش گفته می 
 قرار  ٣۵  و  ٣۴     بريتانيا در اين جدول درجايگاه 

 جدول را  ۴۵ دارند، يا اياmت متحده آمريکا، رتبه  
ھا به     رسانه   کسب کرده است، مفھوم است که آزادی 

ای که    ھای سياسی در محدوده   عنوان جزئی از آزادی 
پذيرد، نقض    دمکراسی پارلمانی بورژوائی آن را می 

 ھا که   ھای سری دولت   اخبار و گزارش .  شده است 
ھا دست يافته اجازه  انتشار نيافته يا     خبرنگاران به آن 

 تعقيب، ھا مورد   خبرنگاران انتشار دھنده آن 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 مشعل مبارزه،
 سنگ برافروخته شد  اين بار در معادن زغال

 آزادی مطبوعات ھم در ايران،
  نيازمند استقرار حکومت شورائی است

 بازگشايی مساجد، قطعه ای ديگر از
  پازل دولت در کشتار مردم

 
با در نظر گرفتن ھمان آمار ھای جعلی و دروغين دولت، ھنوزھم  به طور روزانه ده ھا نفر در ايران بر اثر  

با  .   نفر ديگر ھم به آن مبت! می شوند ١۵٠٠ بيماری ويروس کرونا جان می بازند و به طور متوسط روزانه  
اين ھمه و در وضعيتی که به گفته عليرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه کرونا در تھران و نيز با توجه به اعتراف  

،  ٩٩  ارديبھشت  ٢٠ معاون وزارت بھداشت که ھيچ نقطه ای از ايران در وضعيت عادی نيست، روز جمعه،  
 .  شھر به روی نمازگزاران باز شد ١٨٠ مساجد  

روحانی در سخنرانی  .   ارديبھشت، توسط حسن روحانی اع!م شد ١۴ البته خبر بازگشايی مساجد روز يکشنبه  
از جمله تصميمات جديد،  .  روز يکشنبه خود در ستاد مقابله با ويروس کرونا از تصميمات جديد دولت خبر داد 

" سفيد " شھرستانی بود که به تعبير دولت، وضعيت  ١٣٢  ارديبھشت در  ١۵ باز گشايی مساجد از روز دوشنبه  
: ع!وه بر اين، پايگاه اط!ع رسانی دولت نيز به نقل از حسن روحانی در توييتر نوشت .  دارند "  کم خطر "يا  
نگران اجرای  ... ارديبھشت مدارس با رعايت پروتکل ھا باز گشايی شود ٢٠ قرار شد در مناطق کم خطر، از  "

 ارديبھشت تغيير کند و تا قبل از آن باز ھم مطالعه شود؛ نبايد ھيچ نگرانی  ٢٧ پروتکل ھا بودم؛ قرار شد به  
 . ھم خبر داد "قرمز "و برخی صنوف حتا در مناطق  " یمراکز ورزش "او ھمچنين از بازگشايی  ". ايجاد شود 

ھمه اين تصميمات مرگبار دولت، پس از آن گرفته شد که کيانوش جھانپور، سخنگوی وزارت بھداشت در  
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خواھند که اجازه بدھند  ماموران نظامی ايران می
ھا کمک کنند و مھاجران را به اين طرف  تا به آن

مرز بياورند چرا که در اثر شدت جريان و عمق 
اما .  آب، مھاجران اسير شده غرق خواھند شد
ھا  ماموران نظامی جمھوری اس!می به سوی آن

ھا را مجبور به بازگشت به  شليک کرده و آن
نيروھای نظامی جمھوری .  کنند آبادی خود می

اس!می سپس کارگران مھاجر اسير شده را به 
کنند  منتقل می"  ديگلی"ای دورتر از آبادی  منطقه

. جا جريان آب شدت بيشتری داشته است که در آن
ابتدا تعدادی از کارگران را به رودخانه 

اندازند و به سوی کارگران ديگری که از  می
پريدن به رودخانه امتناع کرده بودند شليک 

ھا نيز مجبور به رفتن به داخل  کنند که آن می
 .شوند رودخانه می

هللا پدرام از نمايندگان وmيت  ی حبيب گفته به
ھرات در پارلمان افغانستان و يکی از اعضای 
 ۵٧ھيات تحقيق دولت افغانستان، از مجموع 
 ١٢کارگر افغان که به رودخانه انداخته شدند تنھا 

ھا   تن از آن۴۵نفر توانستند خود را نجات دھند و 
شورای وmيتی ھرات نيز تعداد .  اند غرق شده

 نفر اع!م کرده ١٢جان بدربردگان اين فاجعه را 
 ١٨در ميان جان باختگان کودکان زير .  است
 .نيز ھستند)  ساله١۶ و ١۴، ١٢(سال 
 ١٨ی مقامات افغانستان تاکنون جسد  گفته به

از آب گرفته "  ھريرود"کارگر افغان از رودخانه 
ھای  ھا در آب  تن از آن۵شده که اجساد 

. ترکمنستان از آب بيرون کشيده شده است
ی عبدالغنی نوری فرماندار گلران در  گفته به

وmيت ھرات، آثار باقی مانده بر اجساد کارگران 
ھا را قبل از به  افغان حاکی از آن است که آن

. رودخانه انداختن کتک زده و شکنجه کرده بودند
بدر بردگان، نيروھای نظامی ايران  ی جان گفته به
ھا را با کابل و سيم برق مورد شکنجه قرار  آن
کارانه  نيروھای  اگرچه برخورد جنايت.  اند داده

نظامی جمھوری اس!می با مھاجران افغان 
مسبوق به سابقه است، اما ابعاد اين فاجعه و 

ھای اجتماعی و  انتشار وسيع آن در شبکه
جمھور  ھای خبری و در ميان مردم، رئيس رسانه

افغانستان را مجبور کرد تا ھياتی از مقامات 
باmی دولت افغانستان به سرپرستی محمد حميد 
طھماسبی برای رسيدگی به اين موضوع تعيين 

صديق صديقی سخنگوی اشرف غنی .  کند
جمھور افغانستان نيز در توئيتر خود  رئيس
"نوشت اين اعمال وحشيانه، غيرانسانی و : 

جنايتکارانه است و وزارت خارجه افغانستان آن 
 ".را دنبال خواھد کرد

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز با 
ای از دولت، وزارت خارجه،  صدور اط!عيه

کميسر عالی حقوق بشر و کميسر عالی پناھندگان 
سازمان ملل متحد خواست تا با تشکيل ھياتی 

ھای افغانستان و ايران و  مشترک از سوی دولت
نھادھای حقوق بشری سازمان ملل متحد، تحقيقی 
ھمه جانبه و دقيق در رابطه با اين فاجعه صورت 
گرفته و ضمن شناسايی عام!ن اين جنايت، 
جبران خسارت و اجرای عدالت، از تکرار چنين 

نمايندگی .  باری جلوگيری شود وقايع فاجعه
اتحاديه اروپا در افغانستان نيز خواستار تحقيقات 
ھمه جانبه در رابطه با اين فاجعه شده و اع!م 

کرد که انتظار دارد تحقيقات با شفافيت کامل 
 .انجام شود

چنين منجر به اعتراضات متعددی  اين فاجعه ھم
در منطقه کھسان . در افغانستان از سوی مردم شد

ھا تن با  در مسير اس!م قلعه در وmيت ھرات ده
مسدود کردن جاده يک کاميون با پ!ک ايران را 

يکی از شرکت کنندگان در اين .  به آتش کشيدند
"اعتراض گفت از اين به بعد ھيچ کاميون : 

ھرات   –ايرانی اجازه عبور از مسير اس!م قلعه 
را ندارد و در صورت مشاھده راننده ايرانی را 

 ".خواھيم کشت
شنبه يک گردھمايی اعتراضی نيز در  روز سه

برابر دفتر والی وmيت ھرات برگزار شد و 
کنندگان در اين اعتراض خواستار  شرکت

ھا اع!م  آن.  رسيدگی جدی به اين فاجعه شدند
کردند که در صورت عدم رسيدگی به اين فاجعه، 
کنسولگری جمھوری اس!می در ھرات را 

نجمه حيدری يکی از .  خواھند بست
اين اولين : "کنندگان در اين اعتراض گفت شرکت

بار نيست که حکومت ايران با شھروندان 
افغانستان برخورد غيرانسانی می کند و پيش از 

در ".  اين بارھا چنين رويدادھايی رخ داده است
کابل و در برابر سفارت جمھوری اس!می در 
افغانستان نيز تظاھرکنندگان افغان دست به تجمع 

در اين اعتراض دو تن از معترضان با .  زدند
ھايی به رنگ خون در برابر اين  پوشيدن لباس

 .سفارتخانه دراز کشيدند
طور که معترضان در اعتراضات خود بر  ھمان

آن تاکيد کردند، اين اولين بار نيست که مھاجران 
افغان از سوی نيروھای نظامی ايران مورد آزار 

بارھا فيلم، تصاوير و يا رواياتی .  گيرند قرار می
از برخورد وحشيانه نيروھای نظامی جمھوری 
اس!می با کارگران و مھاجران افغان منتشر شده 

زدن مھاجران   فيلمی از کتک٩٧در پاييز .  است
افغان توسط نيروھای نظامی ايران منتشر شده 

آيد برای تمامی  بود، وقايعی که به نظر می
مھاجران افغان که بدست نيروھای نظامی ايران 

سال گذشته نيز .  افتد شوند اتفاق می دستگير می
شليک ماموران نظامی جمھوری اس!می به 
تعدادی از مھاجران افغان در منطقه مرزی منجر 
 .به کشته شدن حداقل دو کارگر مھاجر شده بود

سفيد "ھای  منتشره در رابطه با اردوگاه  گزارش
واقع در شھرستان فريمان در استان "  سنگ
، نمونه بارز جنايت "خراسان رضوی"

. يافته حکومتی عليه مھاجران افغان است سازمان
چنان زياد است  ھای بد آن از اين اردوگاه گزارش
پس از انتشار "  فرارو"که رسانه اينترنتی 
وشتم و مرگ يک کارگر افغان  اخباری از ضرب

کشتار دسته " با رد ٩۴در اين اردوگاه در مرداد 
 و ٧٣ھای   ھا در اين اردوگاه در سال جمعی افغان

"نوشته بود"  ٧٧ تواند  رد چنينی اتھاماتی نمی: 
. گذرد ببندد مان را بر آنچه در سفيدسنگ می چشم

شان به سفيدسنگ  وقتی تقريبا ھمه کسانی که پای
باز شده، از دانشجو و طلبه گرفته تا کارگر و زن 

گويند و آن، شدت عمل  يک چيز می...  دار و خانه
بيش از اندازه و توھين و تحقيرھای نابجا است، 
لزوم توجه و رسيدگی به وضعيت اين اردوگاه و 

اما چه ".  شود ھای مشابه برجسته می اردوگاه
 .کند رد می" فرارو"اتھاماتی را 

اخبار متعددی از مرگ "  سفيد سنگ"از اردوگاه 
وشتم، نبود امکانات  ھا در اثر ضرب افغان

بھداشتی و حتا تجاوز به کودکان و زنان منتشر 
ترين وقايع به شورش زندانيان  اما مھم.  شده است

 در اين اردوگاه ٧٧ و ٧٣ھای  افغان در سال
عام زندانيان شد،  گردد که منجر به قتل برمی
عامی که جمھوری اس!می ھمواره آن را  قتل

طور که ديگر کشتارھا  تکذيب کرده است، ھمان
درجريان اين کشتار تعداد !!!کند را تکذيب می

بسيار زيادی از شورشيان توسط نيروھای 
سرکوب جمھوری اس!می سرکوب و به قتل 

دولت افغانستان نيز به دليل نفوذ .  رسيدند
جريانات سياسی دست پرورده جمھوری اس!می 

تر خاستگاه طبقاتی دولت مستقر، نه  و از آن مھم
در اين موارد و نه در موارد ديگر ھرگز از 

 مھاجر در ايران دفاع  حقوق کارگران افغان
نکرده است و اتفاقا ھمين مساله يکی از دmيل 

پروايی نيروھای نظامی جمھوری اس!می در  بی
. محابای کارگران مھاجر افغان بوده است قتل بی
شان  گونه است که کارگران مھاجر افغان جان اين

کم "داری  چون مزدشان در جامعه سرمايه نيز ھم
دھد تا  شده و ھر کسی به خود اجازه می"  ارزش
 !!!ھا را به راحتی بگيرد آن" جان"
ترتيب و بدون ھيچ ترديدی جمھوری  بدين

اس!می متھم اول و عامل اصلی قتل کارگران 
. ھاست مھاجر افغان و به رودخانه انداختن آن

ھاست که با تبليغات  جمھوری اس!می سال
نژادپرستانه و ضد افغان سعی کرده است تا 
بسياری از مشک!ت داخلی را به گردن مھاجران 

نتايج اين سياست .  و کارگران افغان بياندازد
ھايی از جامعه که  نژادپرستانه حتا در رفتار بخش

مانده ھستند، قابل مشاھده  از نظر فکری عقب
آتش زدن منازل مھاجران افغان در .  است

قزوين و شھر يزد در "  آباد نظام"روستای 
ھای برجسته اين  ھای گذشته از جمله نمونه سال

رفتاری که بدون ترديد در پشت آن .  رفتار ھستند
از .  تحريکات عوامل حکومتی بوده است

ھای گذشته اسکان و حتا عبور و مرور  سال
ھای ساکن در ايران در بسياری از  افغان
ھای کشور ممنوع شده است، براساس اين  استان

 کليد خورد، حضور ٨٩طرح که از سال 
طور کل   استان به١۵ھای مقيم ايران در  افغان

ھا در   استان ديگر حضور آن١٢ممنوع و در 
در .  برخی شھرھا و مناطق ممنوع اع!م گرديد

 مقيم استان، حتا   ھزار افغان٣٠استان مازندران 
ھا که به صورت قانونی با زنان ايرانی  آن

ھای سيستان و  ازدواج کرده بودند، به استان
. بلوچستان، خراسان جنوبی و سمنان منتقل شدند

ھا  ھا به پارک در برخی از شھرھا از ورود افغان
جلوگيری شد که نمونه آن ممنوعيت ورود 

در روز "  صفه"ھا به پارک جنگلی  افغان
 . بدر در اصفھان بود سيزده

يک نمونه قابل توجه و مھم که بايد بر آن تاکيد 
خانه "کرد، شعار تشکل دولتی و ضد کارگری 

 بود، ٩۴در روز جھانی کارگر در سال "  کارگر
زمانی که يکی از اعضای مھم اين تشکل دولتی 
علی ربيعی در کابينه حسن روحانی به پست 

رسيده "  تعاون، کار و امور اجتماعی"وزارت 
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 اع�ميه شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست

 

 !اعدام ابزار ارعاب جامعه است، عليه حکومت اعدام بايستيم
 

جمھوری اس!می حاکميت ارتجاعی و ضد انق!بی اش را با اعدام مخالفين سياسی آغاز کرد و طی بيش 
ماه ھای بعد از صحرائی از اعدام ھای .  از چھار دھه، اعدام يک ابزار کليدی سرکوب جامعه بوده است

 در کردستان و ترکمن صحرا تا اعدام گسترده زندانيان سياسی در مقاطع مختلف دھه شصت، ٥٧انق!ب 
 تظاھرات ھا و اعتراضات توده ای، ھمه يک  دراز اعدام ھای در م� عام زندانيان عادی تا قتل عام

 !بقای حکومت با اتکا به سرکوب و گسترش ارعاب در جامعه: ھدف را دنبال کرده اند
 

توسط تنھا تفاوت قتل توسط دولت با قتل توسط افراد اين است که قتل .  اعدام يک قتل عمد دولتی است
ممکن است خواسته يا ناخواسته رخ دھد، اما دولت عامدانه و آگاھانه اعدام می کند، با نقشه قبلی و فرد 

" اجرای عدالت"کشد، برای آن دادگاه و قاضی و ج!د دارد، و بدتر؛ آنرا بنام  طی مراسمی شنيع می
حکومت و نظامی که راه حل دردھای اجتماعی را ج!د و اعدام می داند، حتی بعنوان .  جاری می کند

" مقابله با جرم"قربانيان اعدام، برخ!ف ادعای .  يک نظم بورژوائی پوسيده تر از اس!ف خويش است
اعدام يک جنايت .  دولتھا، اساساً مردمی ھستند که سلطه سياسی و فرھنگی قدرت حاکمه تن نمی دھند

سازمانيافته دولتی برای خط زدن صورت مسئله معض!ت اجتماعی است که مسبب آن نظم و مناسبات 
 .اقتصادی کنونی است

 
اعدام ھای اخير در شھرھای مختلف ايران بويژه در وحشت از ت!طمات سياسی و اعتراضات توده ای و 
کارگری است و در عين حال پاسخی به شورش زندانيان در زندان ھای ايران است که بين مرگ در اثر 

ج!د برای اجرای سريع احکام "  رئيسی"دستور .  کرونا و شليک زندانبانان، دومی را انتخاب کردند
اعدام صادر شده، ت!شی برای نشان دادن دندان تيز و قدرت سرکوب نظام اس!می به جامعه ای است که 

اعدام ھای اخير يک سياست پيشگيرانه .  از ھم اکنون اعتراض و اعتصاب در آن مجددا آغاز شده است
در اين ميان سياست .  برای جلوگيری از تکرار خيزش ھای آبانماه است که بسرعت اوج می گيرد

جمھوری اس!می اين است که خانواده ھای مقتولين را وسيله و شريک اجرای اعدام و اھداف ارتجاعی 
با اعدام، ھيچ زندگی از دست رفته ای برنمی گردد، با اعدام ھيچ درد فقدانی .  و جنايتکارانه خود کند

خون در مقابل "التيام نمی يابد، با اعدام تنھا چرخ ھای ماشين جنايت روغنکاری و سنت قرون وسطائی 
اعدام ارتکاب قتل مجدد و قانونی و دامن زدن به روحيه انتقامجوئی در جامعه .  مرمت می شود"  خون
ھر جامعه ای که به آزادی با ھر روايتی فکر ميکند، بايد آگاھانه از آن عبور کند و وظيفه خود را .  است

درھم کوبيدن ريشه ھای اقتصادی و اجتماعی جنايت و قتل و شانس دادن به افراد برای بازگشت به يک 
 . زندگی مفيد قرار دھد

 
شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست، خانواده ھای قربانيان، آزاديخواھان و بويژه طبقه کارگر و 
. اردوی چپ جامعه را به تقابل آگاھانه با اھداف ارتجاعی حکومت اس!می و سياست اعدام فرامی خواند

ما از ت!ش ھای مردم آزاديخواھی که .  خانواده ھای قربانيان نبايد وسيله جنايت و اھداف حکومتی شوند
ت!ش دارند مانع ھر اعدامی شوند قدردانی می کنيم و در عين حال بر ضرورت يک اقدام گسترده و 

ما اھداف .  اجتماعی عليه سياست حکومت اس!می و اھداف ارتجاعی و ضد کارگريش تاکيد داريم
جمھوری اس!می و اين قتل ھای حکومتی را قويا محکوم می کنيم و از مردم آزاديخواه ايران در داخل و 
خارج کشور می خواھيم ھمصدا با ما و با ابتکارات مختلف در مقابل سياست ھا و اھداف ارتجاعی 

ما خواھان آزادی فوری زندانيان سياسی، توقف و لغو احکام .  جمھوری اس!می سد محکمی ايجاد کنند
اعدام بايد ممنوع و ملغی !  نه به اعدام.  اعدام و آزادی زندانيان عادی در شرايط بحران کرونا ھستيم

 ! حق حيات يک حق پايه ای انسان ھاست و ھيچ دولت و قدرت و آتوريته ای حق سلب آنرا ندارد! شود
 

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

 
 ١٣٩٩ ارديبھشت ١٧ - ٢٠٢٠ مه ٦

 
حکمتيست، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا

 .، ھسته اقليت)اقليت ( راه کارگر، سازمان فدائيان 

در راھپيمايی و تجمع اين روز در تھران، .  بود
" خانه کارگر"ھا و پ!کاردھايی از سوی  تراکت

: ھا نوشته شده بودند تھيه شده بود که بر روی آن
و بدين "  افغانی را رھا کن  –کارفرما حيا کن "

ترتيب دولت جمھوری اس!می ت!ش کرد اين 
آن ھم   -تفکر نژادپرستانه را به ميان کارگران 

در روز ھمبستگی و اتحاد کارگران سراسر 
ببرد که عامل بيکاری کارگران ايران   -جھان 

 !!!کارگران زحمتکش و ت!شگر افغان ھستند
سخنان عراقچی معاون وزير خارجه يکی از 
آشکارترين اظھار نظرھای نژادپرستانه و ضد 

ھای اخير  افغان مقامات جمھوری اس!می در سال
خوبی تفکر طبقه حاکم را عيان  بوده است که به

 ارديبھشت سال گذشته در ١٨وی .  سازد می
برنامه ويژه خبری شبکه دوم سيمای جمھوری 

 ۴٠٠ھزينه تحصيل بيش از "اس!می با اشاره به 
 ٢٣آموز افغان در مدارس و بيش از  ھزار دانش

و "  ھای ايران ھزار دانشجوی افغان در دانشگاه
ھای شاغل در ايران برای  افغان"که  بيان اين
، "فرستند ھای خود در افغانستان پول می خانواده
ھای جديد آمريکا، ممکن  خاطر تحريم گفت به

است دولت ايران مھاجران افغان را از کشور 
بحران را در : "وی با وقاحت گفت!!!  بيرون کند

ھا ايجاد کردند نه ما و  افغانستان آمريکايی
اش را بپردازند نه  ھای خودشان بايد ھزينه

 ".ايران
اما ھمين حکومت که اين ھمه تبليغات 

کند و بسياری از مشک!ت جامعه  نژادپرستانه می
ھای کارگر و زحمتکش  را به گردن افغان

اندازد، در سوء استفاده از فقر و تنگدستی  می
شرمی را حتا نسبت  کارگران افغان وقاحت و بی

از .  ھای جھان از حد گذرانده است به ديگر دولت
بری از  دار با بھره سويی طبقه حاکم سرمايه

کارگران افغان که مجبورند به دليل موانع 
که توسط ھمين طبقه تصويب شده، "  قانونی"

تر و بدون  ترين کارھا را با مزدھای پايين سخت
" قانون کار"داشتن بيمه و ساير حقوقی که در 

آمده انجام دھند، بين کارگران ايرانی و افغان 
رقابت ايجاد کرده و از اين طريق حداکثر بھره 
را ھم از کارگران افغان و ھم از کارگران ايرانی 

از سوی ديگر دولت جمھوری اس!می .  برند می
گيری از ھمان موانع قانونی و فقر  باز با بھره

ھا را اجير کرده  تحميل شده به کارگران افغان، آن
" فاطميه"طور مثال با سازماندھی در لشکر  و به
برای پيشبرد )  مزدور(ھا به عنوان سرباز  از آن
 .برد ای خود بھره می ھا و مطامع منطقه سياست

کارگران و زحمتکشان ايران و افغانستان نه تنھا 
دشمن يکديگر نيستند، بلکه متحد واقعی يکديگر 
در برابر دشمن مشترکی به نام جمھوری اس!می 
ھستند، حکومتی که مسبب تمام اين فجايع است، 
از کشتار کارگران و جوانان در قيام آبان که 

ھا اتفاقا افغان بودند، تا به رودخانه  تعدادی از آن
 .ھا عام آن انداختن کارگران افغان و قتل

 
 
 
 
 
 
 

کشتار فجيع کارگران مھاجر افغان 
 توسط دولت جمھوری اس�می
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  ۵درصفحه 

 مشعل مبارزه،
 سنگ برافروخته شد  اين بار در معادن زغال

بودن جنبش پويای طبقه کارگر را  ديگر زنده
ای که بنا  به موقعيت طبقاتی  طبقه.  نشان داد

ی آن عليه  و جايگاھش در توليد، مبارزه
. ناپذير است دار امری اجتناب طبقه سرمايه

سنگ در شيپور اعتصاب دميد و ندا  زغال
 .بردار نيست سر داد؛ مبارزه طبقاتی تعطيل

گيری  به دنبال پخش خبر مربوط به تصميم
به "  سنگ کرمان شرکت زغال"مديريت 

سنگ زرند و کوھبنان  واگذاری معادن زغال
و راور کرمان به بخش خصوصی، روز 

 کارگر ٣۵٠٠، ٩٩دوشنبه اول ارديبھشت 
طور ھمزمان و يکپارچه دست  اين معادن به

کارگران اين معادن با .  به اعتصاب زدند
ھا و  پيمايی و حمل شعارنوشته تجمع و راه
ما کارگران "  ھای بزرگی مانند  پارچه نوشته
سنگ کرمان در خصوص  معادن ذغال

واگذاری به بخش خصوصی معترضيم و 
" و "  باشيم خواھان احقاق حقوق خود می

سازی معادن يعنی مرگ کارگران  خصوصی
، مخالفت شديد خود را با "سنگ ذغال

واگذاری اين معادن به بخش خصوصی 
 .اع!م نمودند

سازی  ذکر است که سياست خصوصی شايان
معادن، از روز اول با اعتراض و مخالفت 
. کارگران معدن روبرو بوده است
اعتراضات گسترده کارگران معدن در دھه 
ھشتاد و مخالفت شديد آنان با واگذاری معادن 
به بخش خصوصی، سبب شد که معادن 

 زيرپوشش ٨٩سنگ کرمان در سال  زغال
شرکت معادن .  وزارت صمت درآيد

 برای تھاتر ٩٢سنگ کرمان در سال  زغال
صندوق بازنشستگان "  ھای دولت به  بدھی
دولت جمھوری .  واگذار گرديد"  فوmد

ی  مانده اس!می که پيگيرانه  واگذاری ته
ھا را  ھا و مؤسسات دولتی و حراج آن شرکت

دنبال نموده است، تصميم دارد اين شرکت را 
ظاھراً .  واگذار کند"  ھلدينگ داmھو"به 

 ۴۵تصميم براين است که  در مرحله اول 
درصد سھام اين شرکت در بازار بورس 

 .عرضه شود
اين تصميم مخالفت شديد ھزاران کارگر  

سنگ کرمان را در پی داشته  معادن زغال

سنگ کرمان  کارگران معادن زغال.  است
سازی اين  افزون بر مخالفت با خصوصی

اين .  ھای ديگری نيز دارند معادن، خواست
 سال سابقه ٢٠ تا ١۵که  رغم آن کارگران به

ساله  کاردارند اما با قراردادھای موقت و يک
رغم کار سخت و خطرناک  کنند و به کار می
کندن در اعماق زمين، تنھا دو ميليون  و جان
. گيرند صد ھزار توان مزد می و ھفت
سنگ کرمان  رو کارگران معادن زغال ازاين

خواھان انعقاد قراردادھای دائمی و افزايش 
بندی  اجرای کامل طرح طبقه.  دستمزد ھستند

، )٩٢ و ٧مواد (  مشاغل، اجرای قانون کار
اعمال ضريب شغلی بازنشستگی در مشاغل 

آور و ھمچنين ضمانت شغلی  سخت و زيان
 .ھای ديگر کارگران است از خواست

به دنبال اين اعتصاب و تجمع، مقامات 
 ١٠استانی به کارگران وعده دادند ظرف 

. ھای کارگران رسيدگی شود روز به خواست
روز شنبه ششم ارديبھشت، مديران شرکت، 
نماينده کرمان و راور در مجلس و برخی 
مقامات استانی در رابطه با اين اعتصاب و 
. در غياب کارگران، جلساتی برگزار کردند
در فاصله اعتصاب اول ارديبھشت تا 

رغم   ارديبھشت، علی١۵اعتصاب بعدی در 
ھای کارگران،  ی رسيدگی به خواست وعده
فقط ھيچ اقدامی در راستای پذيرش و  اما نه

ھای کارگران انجام نشد، بلکه  تحقق خواست
صندوق بازنشستگان "روابط عمومی 

، بر واگذاری سھام شرکت معادن "فوmد
سنگ کرمان در بازار بورس تأکيد  زغال
محمدرضا پور ابراھيمی نماينده کرمان .  کرد

و راور در مجلس در ھماھنگی با وزارت 
و "  اخ!ل"اط!عات خواھان جلوگيری از

شرکت شد و اعتصاب "  توقف فعاليت"
وی پس .  خواند"  شاد کن دشمن"کارگران را 

از نشست با حسين حميديان مديرعامل 
داmھو و مديران صندوق بازنشستگان فوmد 
در محل دفتر خود، از قطعی بودن واگذاری 

سنگ کرمان به  سھام شرکت معادن زغال
سامان مرتاض .  شرکت داmھو سخن گفت

سنگ کرمان  مديرعامل شرکت معادن زغال
ی  نيز ادعا کرد واگذاری معادن زيرمجموعه

صندوق بازنشستگان فوmد به ھلدينگ 
 .ھاست منظور پيشرفت اين شرکت داmھو به

توجھی به   روزه و بی١٠پس از پايان مھلت 
ھای معدن کاران، کارگران نيز از  خواست

 ارديبھشت، بار ديگر متحد ١۵روز دوشنبه 
و يکپارچه دست از کار کشيدند و با تجمع 

سنگ  در مقابل دفتر شرکت معادن زغال
ھای  کرمان، خواستار رسيدگی به خواست

: دادند کارگران شعار می.  خود شدند
و خطاب به "  خوايم خصوصی نمی"

: گفتند مديرعامل شرکت می
کارگران معترض معادن .  گو گو،دروغ دروغ
گيری مطالبات خود  ی پی سنگ درادامه زغال

در چھارمين روز اعتصاب و تجمع خود 
سنگ کرمان،  درمقابل شرکت معادن زغال

 .دفتر اين شرکت را به اشغال خود درآوردند
 ارديبھشت از ١۶نيروی انتظامی از روز  

ترس گسترش اعتراضات و برای ممانعت 
از پيوستن ساير کارگران به کارگران 

کننده در مقابل دفتر شرکت،  اعتصابی تجمع
ھای ورودی به اين محل را  ھا و راه تمام جاده

رغم اين اقدامات و  علی.  مسدود کردند
ھای دروغين مقامات دولتی، اعتصاب  وعده

سنگ کوھبنان ، راور  کارگران معادن زغال
و زرند کرمان تا چند روز بعد نيز ادامه 
يافت و مخالفت کارگران باسياست دولت 

 .برای واگذاری اين معادن ادامه دارد
شواھد و فاکتورھای متعددی از کاھش قيمت 
و فروش نفت و منبع درآمد دولت گرفته تا 

سابقه مالی و کسری فاحش  ورشکستگی کم
بودجه، رژيم سياسی حاکم را بر آن داشته 
است برای تأمين مالی و جبران کسر بودجه، 

ھا و مؤسسات توليدی و  آن بخش از شرکت
مانده در دست دولت و  اقتصادی ھنوز باقی

تر از  تر و شديد ھای اجتماعی را وسيع ثروت
. گذشته به بخش خصوصی واگذار کند

سازی طی بيش از  اجرای سياست خصوصی
دو دھه، صدھا ھزار کارگر را از کار بيکار 
نموده و آينده شغلی صدھا ھزار کارگر ديگر 



 ۵ ٨۶٩ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٢    ۵

۴از صفحه   

 سنگ برافروخته شد مشعل مبارزه، اين بار در معادن زغال

شتاب و اصرار .  را به مخاطره افکنده است
ھا و چوب حراج زدن  بيشتر براين واگذاری

ھای اجتماعی، ترديدی باقی  بر ثروت
سادگی از تصميم خود  گذارد که دولت به نمی

سنگ  برای واگذاری شرکت معادن زغال
گردد و مصمم است معادن  کرمان برنمی

سنگ کوھبنان، راور و زرند کرمان  زغال
ھا معدن ديگر از معدن ط!  را نيز مانند ده

آھن، به  سنگ و سنگ گرفته تا مس و زغال
. داران بخش خصوصی واگذار نمايد سرمايه

بنابراين کارگران اين معادن بايد ھوشياری 
ھای دروغين  خود را حفظ کنند و فريب وعده

مديران و مقامات دولتی را نخورند و اين 
نکته مھم را ازياد نبرند که تنھا با اعتصاب 
و استمرار مبارزه متشکل و يکپارچه است 

توان دولت را از اجرای اين تصميم  که می
 .بازداشت

 کارگر معادن ٣۵٠٠اعتصاب يکپارچه 
سنگ کوھبنان ، راور و زرند، گويای  زغال

اين واقعيت است که کارگران آگاه و پيشرو 
سنگ قادرند اعتصابات بزرگ  معادن زغال

سابقه .  فراتر از يک معدن را سازمان دھند
مبارزاتی و اعتصابات کارگری در معادن 
ايران نيز بسيار درخشان و مايه مباھات 

پرونده اعتصابات .  طبقه کارگر است
کارگران معدن، پرونده بسيار قطوری است 
که صفحات آن با اعتصابات بزرگی چون 
اعتصابات مکرر و پرشور کارگران معدن 

آباد، اعتصابات  مس سرچشمه و خاتون
 کارگر معدن ٢٠٠٠مکرر و يکپارچه 

 کارگر معدن ۵٠٠٠آھن چادرملو ،  سنگ
ھا ھزار کارگر معادن  آھن بافق و ده سنگ
سنگ و ط! و ديگر معادن آذين بسته  زغال
سنگ از طبس  کارگران معادن زغال.  است

گرفته تا کرمان و سمنان و گلستان، بارھا و 
بارھا برای بھبود شرايط کار، برای افزايش 
دستمزد و قرارداد دائمی و تضمين شغلی و 
ھمچنين در اعتراض به سياست 

سازی، دست به اعتصاب و تجمع  خصوصی
ازياد نبريم که پنج سال .  اند پيمايی زده و راه

 ھزاران کارگر شش ٩۴ماه  پيش در دی
سنگ کوھبنان در استان کرمان معدن زغال

ازجمله معادن ھشونی، ھمکار، پابدانای (  

) جنوبی، معدن اصلی و معدن چشمه پودنه
طور يکپارچه دست به اعتصاب زدند و  به

ھمزمان از رفتن به داخل تونل معدن 
افزون براين، درست ھمان .  خودداری کردند

سنگ کوھبنان وارد  روزی که معادن زغال
سنگ  اعتصاب شدند، کارگران معادن زغال

شمال شھر شاھرود يعنی کارگران معدن 
و کارگران معدن "  ملچ آرام"سنگ  زغال
زمستان يورت در استان ”سنگ  زغال

سنگ  گلستان و ھمچنين کارگران معدن زغال
واقع در منطقه طزره استان (البرز شرقی 

نيز وارد اعتصاب شدند و دست به )  سمنان
تجمع زدند و بدين ترتيب اعتصابات و 

 معدن ٩اعتراضات ھماھنگ و ھمزمان در 
سنگ واقع در سه استان کشور شکل  زغال
 .گرفت

بنابراين برمبنای اين تجارب عينی و عملی، 
سنگ  کارگران پيشرو و آگاه معادن زغال
دھی  کرمان از استعداد و توانايی سازمان
سنگ  اعتصاب در چندين معدن زغال

توانند با ايجاد ارتباط  برخوردار ھستند و می
سنگ  با کارگران آگاه در ساير معادن زغال

و ايجاد کميته يا شورای ھماھنگی متشکل از 
سنگ،  کارگران پيشرو معادن زغال

اعتراضات و اعتصابات بزرگ حول 
ھای مشترک و ھمزمان در چندين  خواست

ع!وه .  سنگ را سازمان دھند معدن زغال
سنگ کرمان با  براين کارگران معادن زغال

اعزام پيک به ساير معادن و يا از طرق 
ھای مجازی،  ديگر مث!ً از طريق شبکه

توانند در راستای جلب حمايت ساير  می
معدنچيان ت!ش کنند، صفوف معدن کاران 

تر سازند و امکان  تر و متشکل را متمرکز
داران و  پيروزی خود در مقابله با سرمايه

کارگران معادن .  دولت آنان را افزايش دھند
اند،  ی خود محروم که از تشکل مستقل ويژه

 کارگران آگاه و پيشرو معادن  در پرتو ت!ش
سنگ و ھماھنگی با کارگران آگاه و  زغال

ھای تشکل  توانند نطفه پيشرو ساير معادن می
 .ريزی کنند مستقل کارگران معدن را پايه

ھای تقويت مبارزه  يکی ديگر از راه 
ھا و کشاندن  کارگران معدن، بسيج خانواده
ھا و  درس.  آنان به عرصه مبارزه است

تجارب جنبش کارگری، ازجمله تجربه 
مبارزات کارگران معادن از نمونه معدن 

آھن  آباد و معدن سنگ مس سرچشمه و خاتون
بافق و نيز تجربه مبارزات کارگران فوmد و 

تپه، حاوی اين آموزش است که ورود  ھفت
ھا به عرصه مبارزه علنی، مبارزه  خانواده

کند و در ادامه  کارگران را تقويت می
تواند حمايت ساير اقشار زحمتکش  می

 .شھری را نيز در پی داشته باشد
ھای مختلف، ھنگام  کارگران شاغل در بخش

رسان ھم  اعتراض و اعتصاب بايد ياری
سنگ  نبايد کارگران معادن زغال.  باشند

در تحت چنين .  کرمان را تنھا گذاشت
ويژه  ھای مستقل کارگری به شرايطی تشکل

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
شکر  تھران و حومه و سنديکای کارگران نی

توانند و بايد به ياری رفقای  تپه می ھفت
اين، جزو .  کارگر خود در معادن برخيزند

ھای مستقل کارگری  وظايف طبقاتی تشکل
ھای خود به نحو  ای طبقه است که از ھم

ھا و  تری به دفاع برخيزند، از خواست فعال
اعتراضات کارگران معدن حمايت کنند و به 

توانند آنان را ياری کنند و  ھر شکلی که می
در جھت تعميق ھمبستگی کارگری و تقويت 

 .پيکار کارگران معادن گام بردارند
 ٣۵٠٠ھمه، اعتصابات يکپارچه  بااين 

سنگ کرمان و اعتراض  کارگر معادن زغال
سازی دولت را،  نسبت به سياست خصوصی

نظر از نتيجه نھائی آن  جا و صرف تا ھمين
بايد يک پيروزی برای جنبش کارگری 

ی مشعلی  ترين نتيجه حساب آورد چراکه کم به
سنگ کرمان برافروخت اين است  که زغال

که در فضای منجمد کرونائی، ترک بزرگی 
 .ايجاد کرد
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 ۶ ٨۶٩ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٢    ۶
١از صفحه   

 بازگشايی مساجد، قطعه ای ديگر از پازل دولت در کشتار مردم
 ارديبھشت، تعداد کشته  ١۴ ھمان جلسه روز يکشنبه  

 نفر و  ۴٧ شدگان ويروس کرونا در ايران را  
. مبت!يان را نيز کمتر از ھزار نفر اع!م کرد 
مبت!يان و کشته شدگان کرونايی که تا آن روز  
کمترين تلفات رسمی اع!م شده توسط وزارت  

اين تعداد از مبت!يان و جان باختگان  .  بھداشت بود 
روز يکشنبه، آنچنان موجب رضايت خاطرحسن  
روحانی و ديگر اعضای ستاد به اصط!ح مقابله با  
ويروس کرونا قرار گرفت، که او و ديگر اعضای  
ستاد مبارزه با کرونا، بدون توجه به امر س!مت،  
بھداشت و جان توده ھای مردم ايران در تصميماتی  
که از پيش گرفته شده بود، وضعيت جامعه را  

 شھرستان  ١٣٢ و شرايط را دست کم در  "  عادی "
. اع!م کردند "  سفيد "برای بازگشايی مساجد  

شھرھايی که تعداد آن ھا در نخستين جمعه  
 شھرستان  ١٨٠ بازگشايی مساجد افزايش يافت و به  

 .  رسيد 
ادامه آمار سازی ھای جعلی، تصميمات جديد دولت  
در بازگشايی مساجد و مراکز توليدی، اع!م  

جلوه دادن وضعيت  "  کم خطر "و  "  سفيد "وضعيت  
فاجعه بار ناشی از بيماری کرونا، جملگی در  
شرايطی صورت گرفته است که يک روز بعد از  
سخنان حسن روحانی در عادی جلوه دادن شرايط  
بحران کرونايی کشور، معاون وزير بھداشت اع!م  

و  "  سفيد "ھيچ نقطه ای از ايران در وضعيت  :  کرد 
 استان کشور  ١۵ او ھمچنين اوضاع  .  نيست "  عادی "

و شديداً بحرانی  "  قرمز "از جمله خوزستان را  
استان ھايی که به گفته مسئوmن بھداشتی  .  اع!م کرد 

تعداد مبت!يان و جان باختگان ويروس کرونا در آن  
 . ھا ھمچنان روندی صعودی و رو به افزايش دارند 

 ارديبھشت،  ١٨ خبرگزاری ايسنا نيز، روز پنجشنبه  
: به نقل از رئيس بيمارستان رازی اھواز نوشت 

 مراجعه کننده داشته باشيم  ١٠٠ اگر در اورژانس  "
بايد نيمی از آن ھا بستری شوند؛ يعنی وضع به  
قدری خراب است که از ھر دو مراجعه کننده به  
". بيمارستان رازی، بايد يک نفر بستری شود 
عليرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در  

 ارديبھشت اع!م کرد، ھيچ  ١٧ تھران نيز روز  
تغييری در شرايط اين شھر بوجود نيامده و از گروه  
ھای پر خطر خواست از حضور در سطح شھر  

زالی، ھمچنين از لزوم بازنگری در  .  اجتناب کنند 
پروتکل ھای بھداشتی برخی مشاغل خبر داد و  

به نظر می رسد پروتکل ھايی که برای اين  : "گفت 
مراکز صادر شده در تناسب با شرايط جمعيت  

 ".حاضر در آن ھا نيست 
ع!وه بر موارد ياد شده، محمد رضا ظفرقندی،  
رئيس سازمان نظام پزشکی ايران نيز روز شنبه  

 ارديبھشت، در گفتگو با روزنامه شرق گفته  ٢٠ 
است، پس از رفع محدوديت ھا در پايان فروردين  

نتايج آن را داريم می بينيم که  "در شھر تھران اکنون  
تعداد مبت!يان رو به افزايش است و آمار آن در  

 ". تھران چند برابر شده است 
در کنار اين مجموعه از اظھار نظرھايی که  
ھمچنان بر وضعيت بحرانی کرونا در ايران تاکيد  
دارند، آمارھای رسمی کيانوش جھانپور، سخنگوی  
وزارت بھداشت نيز گويای اين امر است، که در  
روزھای بعد از اع!م تصميم دولت در بازگشايی  
مساجد آمار مبت!يان و کشته شدگان  ويروس کرونا  

 .در ايران افزايش يافته است 
تصميمات جديد دولت و اقدامات تاکنونی آن در  

مقابله با ويروس کرونا، تماما بيانگر اين واقعيت  
است که دولت جمھوری اس!می از آغاز تا به  
امروز، اجرای يک سياست معين و از پيش تعيين  

سياستی که بر مبنای  .  شده ای را دنبال کرده است 
  ٧٠ گله ای در مبت! کردن تدريجی  "  ايمن سازی "

درصد جمعيت کشور به ويروس کرونا سازماندھی  
پيشبرد اين سياست جنايتکارانه که از  .  شده است 

ھمان روزھای نخست ورود کرونا به قم، با شعار  
آغاز شد، طی سه ماه گذشته،  "  قرنطينه بی قرنطينه "

کشتاری تدريجی، ادامه دار و فاجعه ای بس ھولناک  
 . را بر سر توده ھای مردم ايران آوار کرده است 

در واقع، ھيئت حاکمه ايران از ھمان ابتدای امر که  
از ورود ويروس کرونا به کشور باخبر شد، بجای  
برخورد شفاف، اط!ع رسانی سريع، قرنطينه  
کردن مناطق آلوده و به دنبال آن رديابی دقيق افراد  
مبت! به ويروس کرونا جھت مھار و کنترل ضربتی  
اين ويروس در ھمان نقطه آغازين شيوع، به  پنھان  

در ادامه اين پنھانکاری آشکار با  .  کاری روی آورد 
سھل انگاری و عدم قبول مسئوليت، عم! راه انتقال  

 . عمومی کرونا به سراسر کشور را ھموار کرد 
در مقابل اينگونه اقدامات جنايتکارانه جمھوری  
اس!می و بسياری از دولت ھای ديگر که دست کم  
در روزھای اوليه شيوع ويروس کرونا، جملگی  
عملکردی مشابه ھم داشته اند، دولت ھای نظير  
چين، کره جنوبی، ژاپن و ويتنام قرار دارند که با  
اقدامات سريع و ضربتی در قرنطينه کردن مناطق  

در اين ميان  .  آلوده قادر به مھار ويروس کرونا شدند 
اما، دولت ويتنام با عملکردی بسيار مطلوب جھت  
مھار کرونا، اکنون بر تارک ھمه کشورھای جھان  

 ميليون  ٩۶ کشوری غير ثروتمند، با  .   نشسته است 
جمعيت و داشتن بيش از ھزار کيلومتر مرز  
. مشترک با کشور چين آلوده به ويروس کرونا 
کشوری با اقتصادی ضعيف و موقعيتی نه چندان  
مطلوب می بايست به مقابله با ويروس مرگبار  

دولت ويتنام، به محض باخبر  .  کرونا بر می خاست 
شدن از شيوع ويروس کرونا در چين، از ھمان  

با برخوردی قاطع  )  اوايل بھمن (آواخر ماه ژانويه  
نسبت به رعايت قرنطينه و دنبال کردن انسجام  
اجتماعی، به طرز شگفت آوری از پيامدھای  

.  بدور ماند ١٩ مرگبار و تراژيک ويروس کوويد  
دولت ويتنام، بجای انجام آزمايش ھای گسترده  
کرونا روی افراد، که اقدام اصلی کشور نسبتا  
ثروتمندی ھمانند کره جنوبی بود، سياست اصلی  
خود را بر جداسازی و قرنطينه کردن افراد مبت! و  
ردگيری تماس ھای رده دوم و رده سوم اين افراد  

 در ويتنام، بر عکس جمھوری اس!می،  .گذاشت 
مقامات اين کشور به محض با خبر شدن از شيوع  
ويروس کرونا در چين، فورا کميته ملی ھشداردھی  

در اولين گام از اجرای اين برنامه  .  را ايجاد کردند 
بسته و  )  بھمن ماه (ملی، مدارس ويتنام از ماه ژانويه 

، قرنطينه عمومی در  )دھه سوم اسفند ( مارس ١۶ 
با انجام اينگونه اقدامات  .  تمام اين کشور آغاز شد 

سريع و ضربتی، دولت ويتنام در کوتاه ترين زمان  
 و تنھا با  بدون بر جای گذاشتن حتا يک کشته ممکن  
 فرد مبت! که آن ھا نيز تا نيمه فروردين  ٢٨٨ داشتن  

جملگی درمان شدند، به طرز شگفت آوری موفق به  
تا جاييکه،  .  مھار و کنترل ويروس مرگبار کرونا شد 

نماينده سازمان جھانی بھداشت در ويتنام معتقد است  
واکنش سريع دولت اين کشور به بحران کرونا،  "که  

اولين تحقيقات  .  مھمترين عامل موفقيت بوده است 

کشور در رابطه با ارزيابی از خطرات، اوايل ماه  
ژانويه، ب!فاصله پس از دريافت اخبار مربوط به  

 ".موارد بيماری در چين انجام شد 
در مقابل دولت ويتنام، با چنين تجربه ای گران بھا  
در مھار ويروس کرونا، دولت جنايتکار جمھوری  
اس!می قرار دارد که از ھمان آغاز با پنھانکاری،  
دروغگويی، آماردھی جعلی و پيشبرد سياست  

عم! کشتار بی محابای مردم  "  قرنطينه بی قرنطينه "
دولتی که با پيشبرد سياست ايمن  .  را پيشه کرده است 

سازی گله ای، به طور روزانه جان و ھستی مردم  
سياستی مرگبار که  .  را به حراج مرگ گذاشته است 

پيشبرد آن با ھمه فجايع، آmم و تبعات ويرانگری که  
تا کنون بر جای گذاشته است، ھمچنان توسط دولت  

 . ايران دنبال می شود 
پوشيده نيست که تبعات پيشبرد سياست تدريجی  

يا ھمان ايمنی انبوه مورد نظر  "  ايمن سازی گله ای "
دولت جمھوری اس!می، صرفا در افزايش روزانه  
آمار مبت!يان و تعداد جانباختگان ويروس کرونا  

طی ھمين سه ماه  .  خ!صه نشده و نخواھد شد 
گذشته، در پی پيشبرد اين سياست جنايتکارانه دولت  
جمھوری اس!می، تا کنون کارگران و عموم توده  
ھای زحمتکش مردم ايران به اندازه کافی با فجايع  

روشن است  .  مرگبار ويروس کرونا مواجه شده اند 
که ادامه اين وضعيت و به درازا کشيدن زمان مھار  
ويروس کرونا در ايران که فع! ھيچ چشم اندازی  
  mھم برای مھار آن متصور نيست، ع!وه بر با
رفتن روزانه آمار مبت!يان و جان باختگان، موجب  
افزايش ھرچه بيشتر بيکاری، گسترش فقر و بی  
خانمانی، از بين رفتن س!مت روانی جامعه،  
افزايش خشونت ھای خانگی، باmرفتن آمار  
ناھنجاری ھای اجتماعی و تشديد وضعيت  ف!کت  
بار معيشتی توده ھای کارگر و زحمتکش نيز خواھد  

 سال با سرکوب و زندان  ۴١ توده ھايی که طی  .  شد 
و کشتارھای جمھوری اس!می مواجه بوده و اکنون  

وضعيتی  .  نيز گرفتار ويروس مرگبار کرونا شده اند 
که با اعمال سياست ايمن سازی گله ای دولت دست  

 . کم تا ماه ھای طوmنی ادامه خواھد داشت 
چرا که، طبق گفته حسين عرفانی، رئيس اداره  
مبارزه با بيماری ھای واگير وزار بھداشت، تا کنون  

کمتر از نيم درصد جمعيت ايران به کرونا مبت!  "
شده اند، اين در حالی است که برای ايمنی گله ای يا  

  ٧۵  تا  ٧٠ ايمنی انبوه که برخی مطرح می کنند بايد  
در چنين وضعيتی،  ".  درصد جمعيت گرفته باشند 

ھنوز با ايمنی گله ای يا ايمنی انبوه  "روشن است که  
بنابر اين، اينکه عده ای  .  در ايران خيلی فاصله داريم 

از مردم فکر کنند ايمنی پيدا کرده اند و می توانيم  
 ".وارد شرايط عادی زندگی شويم، درست نيست 

در واقع، ھنوز در آغاز راه ھستيم و با تصميمات  
جديد دولت جمھوری اس!می در باز گشايی مساجد  
و ديگر اماکن عمومی، فع! قطعه ديگری از پازل  

ھيئت حاکمه ايران  "  ايمن سازی گله ای "سياست  
برای کشتار عمومی مردم در کنار قطعات ديگر اين  

روشن است تا تکميل اين  .  پازل گذاشته شده است 
 درصدی جمعيت  ٧٠ پازل مرگبار و مبت! شدن  

ايران به ويروس کشنده کرونا، زمان درازی در  
پوشيده نيست، تحميل چنين وضعيت  .   پيش است 

مرگبار و غير قابل تحملی به کارگران و توده ھای  
زحمتکش ايران، نمی تواند با سکوت، عدم  
اعتراض و قامت شکستن مردم در زير چنين آوار  

 . سنگين و مھلکی ادامه پيدا کند 
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اند و يا وابسته به يکی    تحت کنترل دولت استبدادی 
. ھای نظامی و امنيتی آن   ھا و حتی ارگان   از جناح 
ھا را در    ھا و مج!ت که اغلب آن   ماند روزنامه   می 

در واقعيت اما  .  دھند   ظاھر، افراد مستقل انتشار می 
ً وابسته به يکی از   اين نشريات نيز يا مستقيما

اند يا مورد حمايت آنھا قرار    ھای حکومت   جناح 
دانيم، از آنجائی که    در ضمن اين را نيز می .  دارند 

ھای موجود در    مردم ايران ھيچ اعتمادی به رسانه 
ھا چنان پائين    جمھوری اس!می ندارند، تيراژ آن 

شان حتی جوابگوی ھزينه چاپ    است که درآمد 
بنابراين از نظر مالی نيز کام!ً وابسته به  .  نيست 

ھا نيز    اما اگر اين وابستگی .  دستگاه استبدادی ھستند 
ای که بخواھد در ايران    نبود، ھر روزنامه و مجله 

انتشار يابد، از ھمان آغاز بايد بپذيرد که وابسته به  
 چرا ؟  . دستگاه استبداد و پيشبرنده سياست آن ھست 

با نظری به قانون مطبوعات رژيم، اين حقيقت کام!ً  
 .    آشکار است 

برای اين که کسی بتواند در ايران، اجازه انتشار  
يک نشريه را از وزارتخانه سانسور موسوم به  
ارشاد اس!می  کسب کند ، از ھمان آغاز بايد  

 دھد که با دستگاه استبدادی و سانسور   تضمين 
قبل از ھرچيز آنچه که  .  ھيچگونه مخالفتی ندارد 

تقاضا کنندگان اين نشريات بايد بپذيرند، پايبندی و  
يعنی التزام عملی  .  التزام عملی به قانون اساسی است 

 . به نظام وmيت مطلقه فقيه 
قانون مطبوعات رژيم ديکتاتوری عريان، مشخص  

 می پردازد و اين وظيفه را برعھده    تر به آن 
گذارد که برای پيشبرد اھداف قانون    ھا می   روزنامه 

تصريح شده است  .  اساسی رژيم استبدادی ت!ش کنند 
نوشته  "  مطلب عليه اصول قانون اساسی "که نبايد  

فرھنگ اصيل اس!می و  "  شود رسانه بايد  
را ترويج و تبليغ  "  فضائل اخ!قی اس!می    گسترش 
 . کند 
انگيز و قرار    برای نفی مرزبنديھای کاذب و تفرقه "  

ت!ش  "  ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر 
به زبان صريح تر اگر رژيم ديکتاتوری با  .  کند 

کند، مبارزه طبقاتی را    سرکوب قھری ت!ش می 
مھار کند، وظيفه رسانه، انکار واقعيت وجود طبقات  

تحريص و    -"ھچنين نبايد .  و مبارزه طبقاتی است 
تشويق افراد و گروھھا به ارتکاب اعمالی عليه  
امنيت، حيثيت و منافع جمھوری اس!می ايران در  

 .بکند ." داخل يا خارج 
نشر مطالب الحادی و مخالف  "  اين نشريه بايد از  

موازين اس!می و ترويج مطالبی که به اساس  
 .پرھيز کند ." جمھوری اس!می لطمه وارد کند 

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات  "  البته  
سازنده، پيشنھادھا، توضيحات مردم و مسئولين را با  

به     درج و  رعايت موازين اس!می و مصالح جامعه 
 "اط!ع عموم برسانند 

اسناد و دستورھا و مسائل محرمانه، اسرار  "  نبايد 
نيروھای مسلح جمھوری اس!می، نقشه و  

مذاکرات غير علنی    استحکامات نظامی، انتشار 
مجلس شورای اس!می و محاکم غير علنی  
دادگستری و تحقيقات مراجع قضايی بدون مجوز  

نياز به توضيح  ."  را فاش کنند و انتشار دھند "  قانونی 
نيست که تحت حاکميت رژيم استبدادی ھمه چيز  

 .محرمانه است 
اھانت به دين مبين اس!م و مقدسات آن و ھمچنين  "

" اھانت به مقام معظم رھبری و مراجع مسلم تقليد 

 .ھم نبايد وجود داشته باشد 
نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروھھای  "  

به  )  داخلی و خارجی  (منحرف و مخالف اس!م  
 .نيز ممنوع است " باشد   نحوی که تبليغ از آنھا 
اعضاء و ھواداران گروھھای  "  و ک!م آخر اين که  

ضد انق!ب و يا گروھھای غيرقانونی و محکومين  
دادگاھھای انق!ب اس!می که به جرم اعمال ضد  

عليه امنيت داخلی و خارجی محکوميت    انق!بی و يا 
اند و ھمچنين کسانی که عليه نظام جمھوری    يافته 

کنند حق    اس!می ايران فعاليت و يا تبليغ می 
فعاليت مطبوعاتی و قبول سمت در    ھيچگونه 

به عبارت صريح تر ھيچ  ."  نشريات را ندارند 
مخالفی حق ھيچ گونه فعاليت مطبوعاتی نمی تواند  

 .داشته باشد 
با اين توضيحات پوشيده نيست که چرا مطبوعات  

توانند موجوديت داشته باشند    در ايران به شرطی می 
ھای    که مدافع نظم استبدادی حاکم و پيشبرنده سياست 

آن باشند و اگر کوچکترين تخطی از مقررات تعيين  
شده توسط اداره سانسور صورت گيرد، چنانچه به  
فوريت اين نشريه تعطيل نشود، کمترينش اين است  
که سرو کار نويسنده ، گزارشگر يا صاحب امتياز  

ھا نمونه از تعطيل      ده .  آن با دادگاه و زندان باشد 
ھای طبقه    روزنامه ھائی که حتی وابسته به جناح 

اما،  .  ايم   ھا را نيز شاھد بوده     حاکم بوده و بازداشت 
جمھوری اس!می فقط رعايت ضوابط نظم استبدادی  

خواھد،    سانسور را از روزنامه نگاران داخلی نمی 
کند خبرنگاران خارجی را ھم با    بلکه حتی ت!ش می 

توسل به رشوه يا تھديدھای مختلف از جمله حتی  
ھای خود قرار    تھديد به مرگ در خدمت سياست 

ايم و    ھای آن را در گذشته نيز ديده   نمونه .  دھد 
ترين نمونه آن خبرنگار شبکه اول آلمان است    تازه 

که از ترس به گروگان گرفته شدن توسط رژيم،  
 :ايران را  ترک و در مصاحبه خود افشا کرد 

وزارت امور خارجه آلمان ھشدارھايی در مورد  "  
سفر او به ايران داده بود و اين نگرانی وجود داشت  
که او به عنوان گروگان سياسی از سوی نيروھای  

 ."امنيتی ايران بازداشت شود 
وگو موقعيتی را تشريح کرده که به    اين گفت "  وی در 

او  ".  واقعا او را ترسانده بود "گفته خودش  
در يک مورد از سوی نھادھای اط!عاتی  :"گويد   می 

. رفت   ايران احضار شده بود و او بايد به ھتلی می 
 نفره از  ٨ اين خبرنگار زن در آنجا با يک گروه  

گويد    وی می .  شود   ماموران امنيتی مرد روبرو می 
آنھا ھمه چيز را  .  کردند مرا بترسانند   سعی می "

مأموران به اين خبرنگار  ".   دانستند   درباره من می 
آنھا گفتند  «.  گفته بودند که ديگر نبايد به ايران بيايد 

دانی که اينجا چه اتفاقی برای خبرنگاران    می 
افتد، ممکن است راننده کاميون يکباره از مسير    می 

 ».خود منحرف شود و تو را زير بگيرد 
درجائی که يک  .  نيازی به توضيح بيشتر نيست 

دولت دينی و ديکتاتوری عريان حاکم باشد، اساسا  
.  نمی تواند بحثی از آزادی مطبوعات در ميان باشد 
اين وضعيتی است که مردم ايران البته نه اکنون  

 . اند   بلکه از سالھا پيش با آن مواجه 
در طول يک قرن گذشته به جز لحظاتی از اين  
تاريخ که دوره انق!بات و يا بی ثباتی اوضاع  
سياسی بوده است، ھمواره وضع بر ھمين منوال  

ھا از    اين که مردم ايران در اين سال .  بوده است 
ھای سياسی و از جمله آزادی مطبوعات    آزادی 

اند، به اين علت است که طبقه    محروم بوده 
دار حاکم بر ايران از ھمان بدو تولدش در    سرمايه 

ايران يک طبقه محافظه کار و ارتجاعی از کار  
ھای زحمتکش    درآمد و از ھمان آغاز از ترس توده 

مردم و سرنگونی، برای حفظ سلطه طبقاتی خود،  
راھی جز اين نداشت که با ديکتاتوری عريان،  
سرکوب قھری و انقياد معنوی مردم  که يکی از  

ھای سياسی است بر مردم    لوازم آن، سلب آزادی 
ھای مردم    از آنجائی  که آگاھی توده .  حکومت کند 

ايران، سلطه ستمگرانه اين طبقه را به مخاطره  
افکند، پيوسته ت!ش کرده است توده مردم را در    می 

ترين و رسواترين    به خش .  نا آگاھی و انقياد نگھدارد 
شيوه سلطه، به ديکتاتوری عريان ، استقرار رژيم  

ھای سياسی از    سرکوب و اختناق و سلب آزادی 
بنابراين بی دليل نيست که  .  مردم متوسل شده است 

آمد انق!ب مشروطيت، ديکتاتوری رضا خانی    پی 
بود، آخرين ت!ش ھای بورژوازی به اصط!ح   

 مرداد و ديکتاتوری عريان  ٢٨ ليبرال، به کودتای  
رژيم محمد رضا شاه ختم شد و از درون سرنگونی  

 در شرايطی که مردم  ۵٧ رژيم شاه و انق!ب سال  
ھا در چنگال خرافات و نا آگاھی اسير    ايران سال 

 .بودند، دولت دينی سر برآورد 
دولت دينی جمھوری اس!می که در ذات خود يک   

ديکتاتوری عريان، سرکوبگر و دشمن  
ھای سرکوبگرانه مادی و    ھاست، تمام شيوه   آزادی 

نتيجه، آن  .  معنوی پيشينيان خود را به کمال رساند 
ديکتاتوری عريان و تروريستی، سرکوب عريان و  

گسيخته و اختناق، نفی آزادی و بی حقوقی    عنان 
بديھی  .  اند   است که مردم ايران اکنون با آن مواجه 

است که در اينجا نمی تواند چيزی به نام آزادی  
ای که در    مطبوعات، در ھمان محدوده 

 . ھای پارلمانی ھست، وجود داشته باشد   دمکراسی 
    دار بر     داری و طبقه سرمايه     مادام که نظم  سرمايه  

ايران حاکم باشند، مردم ايران ھرگز نه آزادی  
. سياسی خواھند داشت و نه حتی آزادی مطبوعات 
ای    اين آزادی ھنگامی به دست خواھد آمد که طبقه 

اش در وجود          برايران حاکم گردد که منافع 
تنھا، طبقه کارگر است که برای تحقق  .  ھاست   آزادی 

اش، استقرار نظم سوسياليستی به    ھدف بزرگ 
از  .  ھا نياز دارد   ترين آزادی   ترين و گسترده   وسيع 

ھمين روست که در برنامه سازمان ما نيز که از  
منافع طبقه کارگر و استقرار يک حکومت شورائی  

 :کند، تاکيد شده است   و نظمی سوسياليستی دفاع می 
حکومت شورائی بايد در ھمان اولين گام،  "  
ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم را در    آزادی 
ترين شکل آن برقرار سازد و    ترين و گسترده   کامل 

 :از اين رو موارد زير بايد اجرا گردد . تضمين نمايد 
آزادی کامل فکر و عقيده، بيان، مطبوعات،    –

اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، تشکيل و فعاليت  
ھای    ھای سياسی، اتحاديه   احزاب و سازمان 

ھای صنفی و    کارگری، شوراھا و کليه تشکل 
 .دمکراتيک 

ھای تفتيش و سانسور، جاسوسی    انح!ل تمام دستگاه 
 ."و شکنجه و ممنوعيت بی قيد و شرط اين اقدامات 

برابری حقوق کليه اتباع کشور مستقل از عقيده،  
 نژاد، جنسيت، قوميت و مليت، 

 ........و  

 آزادی مطبوعات ھم در ايران، نيازمند استقرار حکومت شورائی است
٨از صفحه   



 ٨۶٩ شماره  ٩٩  ارديبھشت  ٢٢    ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٧درصفحه   

١از صفحه   

اند، يا مقامات  محاکمه و مجازات قرار گرفته
اند و  دولتی و پليس با خبرنگاران بدرفتاری کرده

 . غيره
ھای سياسی  حال اگر در کشوری اساساً آزادی

وجود نداشته باشد، آزادی بيان و عقيده وجود 
ھا و  نداشته باشد و فراتر از آن سوای ارگان

امنيتی، يک وزارتخانه ويژه   –نھادھای پليسی 
اش  سانسور ھم وجود داشته باشد که وظيفه

ھای فرھنگی  ھای فعاليت سانسور تمام عرصه
ھاست، روشن است  يک کشور و از جمله رسانه

ھا نمی تواند  بحثی از آزادی مطبوعات و رسانه
نخست بايد اين آزادی وجود داشته .  در ميان باشد

باشد که ھرکس بتواند در ابراز عقيده خود آزاد 
باشد، بتواند آزادانه آن را انتشار دھد، تا بتوان از 

ھا  ھا صحبت کرد، وگرنه روزنامه آزادی رسانه
و رسانه ھا صرفاً ابزارھائی ھستند که طبقه 

ھای دروغ، به  حاکم برای انتشار اخبار و گزارش
گروھی افراد به نام نويسنده و خبرنگار، حقوقی 

٨ 

ھای  نام]ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
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�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 شªمªاره حسªاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھªمªراه 
ھªªای  کªªد مªªورد نªªظªªر بªªه يªªکªªی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  
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پردازد تامطالب سفارشی و دستوری برای  می
اينجا ديگر از آزادی .  دھند حکومت تھيه و انتشار

رسانه خبری نيست تا بتوان از نقض آن سخن 
نمونه برجسته آن ايران تحت حاکميت .  گفت

 . جمھوری اس!می است
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که در ايران 
يک دولت دينی استبدادی حاکم است و طبقه حاکم 

ھای سياسی  ترين حقوق و آزادی با سلب ابتدائی
مردم ايران، از طريق يک ديکتاتوری عريان و 

در اينجا، .  کند تروريستی بر مردم حکومت می
تلويزيون و راديو مستقيما ابزار دفاع از رژيم 

ھای رژيم  پردازی استبدادی، تبليغ و ترويج دروغ
افرادی که تحت عنوان .  ھای آن ھستند و سياست

خبرنگار، نويسنده و مجری برنامه ھا در اين 
گيرند که  ھا مشغول به کارند، حقوقی می رسانه

. برای تحکيم و تقويت نظم استبدادی حاکم ت!ش کنند 
ھا نيز در اين رژيم سياسی يا مستقيماً    خبرگزاری 

 آزادی مطبوعات ھم در ايران، 
 نيازمند استقرار حکومت شورائی است

 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 
 عمودیپوmريزاسيون 

 :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


