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راھی برای نجات مردم  لبنان 
 جز تغيير نظم حاکم نيست

 
 مرداد انفجاری ھولناک در ١۴روز سه شنبه  

بيروت رخ داد که نه فقط تاسيسات بندری بلکه 
بخش بزرگی از پايتخت را ويران و  تعداد زيادی 

ھا و مراکز مسکونی را با خاک  از ساختمان
در نتيجه اين  انفجار ، متجاوز از .  يکسان کرد

 تن از مردم لبنان جان خود را از دست ٢٢٠
 تن مصدوم و معلول شدند و بيش ۶٠٠٠دادند، 

چنانچه .  از دويست ھزار تن بی خانمان شدند
ھای بورژوائی  رسم معمول طبقه حاکم در نظام
ھای طبقه حاکم  است، در چنين مواردی جناح

کوشند گروه ھای رقيب يا عناصری  ھريک می
از دستگاه اداری را مقصر اعQم کنند، کميسيون 
ھائی تشکيل ميشود تا مسئله را تحقيق و علت را 
مشخص سازد و خطا کاران را که عموماً 
عناصر رده ھای دوم و سوم دستگاه دولتی اند به 

در اين مورد نيزماجرا به .  مردم معرفی کنند
اعQم شد که نخست بايد .  ھمين شکل پيش رفت

ديد علت حادثه چه بوده است؟ آيا کم کاری و 
خطای اين يا آن فرد يا نھاد است، آيا  اقدامی 
تروريستی بوده، يا عامل خارجی در آن نقش 
داشته است؟ برای فرونشاندن خشم و نارضايتی 
مردم، چند نفری ھم از مديران بندر بازداشت 

اما تمام اين قضيه ظاھر سازی است برای .  شدند
علت، کامQً مشخص .  مخفی ساختن علت واقعی

ای به اين بزرگی در  وقتی که حادثه.  است
دھد، ورشکستگی کل  طبقه حاکم  کشوری رخ می

و فرسودگی و از ھم گسيختگی نظم مستقررا 
دھد و نه صرفاً کوتاھی اين يا آن فرد و  نشان می

. نھاد ، اين يا آن گروه، اين يا آن عامل خارجی
دقيقاً  با ھمين درک صحيح است، که در پی اين 

بار، خشم مردم لبنان عليه کل طبقه  حادثه فاجعه
مردم لبنان .  حاکم و تمام نظم موجود، منفجر شد

با تظاھرات و حمله به مراکزسياسی و اقتصادی، 
خواھان استعفای تمام سران و مقامات دولتی،  
اعضای کابينه ، مجلس،  رئيس جمھوری و 
برافتادن  نظمی شدند که حادثه انفجار تنھا يکی 
از فجايعی است که در اين کشور به بار آورده 

 . است

. تپه از دو ماه تجاوز کرد اعتصاب کارگران ھفت
 مرداد ٢۶تپه روز يکشنبه  کارگران مبارز ھفت

  شصت و سومين روز اعتصاب را نيز با ٩٩
تجمع در مقابل فرمانداری شوش پشت سر 
گذاشتند و پيگيرانه خواھان تحقق مطالبات خويش 

ھای کارگران  ھمه، ھنوز خواست بااين.  شدند
سخنان يوسف بھمنی .  تپه عملی نشده است ھفت

يکی از نمايندگان و اعضای گروه کارگران 
مذاکره کننده با نمايندگان مجلس و ھمچنين 

ھای وی در تجمع کارگران در روز شنبه  صحبت
 مرداد مقابل فرمانداری شوش و رويدادھای ٢۵

دھنده اين واقعيت است که  کناری آن، نشان
دشمنان رنگارنگ کارگران ھفت تپه برای درھم 

 

 معناست مبارزه با فساد در جمھوری اس*می بی
 

بنياد "و مسئول کنونی "  کميته امداد"نژاد، مسئول سابق  پرويز فتاح وزير نيرو در کابينه احمدی
شبکه يک صداوسيمای جمھوری اسQمی در روز يکشنبه "  نگاه يک"با حضور در برنامه "  مستضعفان

ھا صدھا ميليارد تومان  ھای متعلق به بنياد سخن گفت که ھر کدام از آن ھا و ساختمان  مرداد، از زمين١٩
ھا در  ارزش دارد، اما در اختيار نھادھا و مقامات سابق و کنونی جمھوری اسQمی است و برخی از آن

"او گفت.  کنند برابر واگذاری آن به بنياد مقاومت می کوتاه نخواھيم آمد مگر بنده از بنياد مستضعفان : 
 ". استزيرا اين اموال متعلق به مستضعفانبروم 

ھا در اين برنامه نام برده شده بود، به فتاح پاسخ داده  يک روز پس از آن، اغلب نھادھا و افرادی که از آن
ھا بخشيده، اما  به آن"  خمينی"و يا "  ای خامنه"برخی گفتند اين اموال را .  خبری متھم کردند و او را به بی

که در بسياری  جالب آن!!!  ای و خمينی چگونه صاحب اين اموال شده بودند مشخص نيست که خامنه اين
، پرويز فتاح مدعی شد که آن اموال به بنياد برگشت داده شده است، از جمله زمينی "افشاگری"از موارد 

که صدھا ميليارد تومان ارزش داشت و مجانی به حداد عادل رئيس اسبق مجلس اسQمی برای ايجاد يک 
فتاح نيز معلوم نشد که چرا اساسا اين زمين "  افشاگری"در !!!  داده شده بود"  غير انتفاعی"مدرسه 

 !!!مجانی به حداد عادل رسيده بود

  ٨درصفحه 

۵درصفحه   ۶درصفحه   

٣درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٣شماره    ٩٩  مرداد ٢٧ –سال  چھل و دوم 

 تپه درحال گذار از يک تند پيچ  ھفت

اين روزھا، خبر اعتصاب غذا و تحصن تعدادی 
از زندانيان سياسی در اعتراض به شيوع کوويد 

 در زندان و بی توجھی مسئوsن زندان در ١٩
مواجھه با اين ويروس مرگبار، نگرانی ھای 
زيادی را در ميان جامعه و خانواده ھای زندانيان 

دفاع از زندانيان .  سياسی ايجاد کرده است
سياسی، حمايت از خواست ھا و مطالبات بر حق 
آنان و مھمتر از ھمه، دفاع از خواست آزادی 

زندانی سياسی "زندانيان سياسی با شعار محوری 
، از جمله اقدامات عاجل مبارزات "آزاد بايد گردد

کنونی توده ھای مردم ايران است که می تواند 

حلقه اتصال و پيوند مطالبات دمکراتيک جاری 
در متن جامعه با مبارزات و اعتصابات رو به 

 .گسترش کارگری در سطحی کQن باشد
در کنار مجموعه مطالبات زندانيان اعتصابی، 
خواست آزادی زندانيان سياسی نيز يکی از 

اين خواست بر حق، به .  مطالبات آنان است
روشنی در نامه نسرين ستوده، وکيل دادگستری 

نسرين .  و فعال حقوق بشر بازتاب يافته است
ستوده که ھم اينک در بند زنان اوين محکوميت 

 سال قطعی خود را طی می کند، روز دوشنبه ١٢

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 اعتصاب غذای زندانيان سياسی
  با خواست آزادی زندانيان 

      پيش به سوی سازماندھی 
    کميته ھای اعتصاب



 ٢ ٨٨٣ شماره  ٩٩  مرداد ٢٧    ٢

  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 راھی برای نجات مردم  لبنان جز تغيير نظم حاکم نيست

اجتماعی و سياسی   -فجايعی  که نظم اقتصادی
ھای کارگر و زحمتکش  حاکم بر لبنان برای توده

به بار آورده است، از حدود يک سال پيش به 
اعتصابات و تظاھراتی انجاميد که بدون تغييراتی 
sاقل در ساختار سياسی پايانی بر آن متصور 

 . نخواھد بود
از مدتھا پيش از آغاز اين مبارزات، آشکار بود  

که اوضاع اقتصادی در لبنان رو به وخامت 
گذاشته است و مدام بر حجم بدھی خارجی اين 

. شود ھای مردم افزوده می کشور و فشار بر توده
در نتيجه وخامت اوضاع اقتصادی و فساد طبقه 

ھا و خدمات شھری رو به  حاکم ، زير ساخت
اعتراضاتی که بر سر قطع .  ويرانی گذاشته بود

ھا، نبود  ھا در خيابان مکرر برق، انباشت زباله
آب آشاميدنی و نابسامانی سيستم بھداشتی رخ 

با اين وجود، .  داد، بيانگر وخامت اوضاع بود
ھای مالی عربستان سعودی و گرفتن وام  کمک

ھای جديد که البته سريعاً به جيب طبقه حاکم دزد 
شد، مانع از فرو پاشی اقتصاد  و فاسد سرازير می

 حجم ٢٠١٩از ھمين روست که تا سال .  شده بود
 ميليارد دsر رسيد که ٨٠اين بدھی دولت به 

 درصد توليد ناخالص داخلی لبنان ١۵٠معادل 
در اين مقطع است که ورشکستگی مالی .  بود

 .  شود دولت برمQ می
گرای  ھای فرقه دار حاکم و گروه طبقه سرمايه  

ھا با استثمار و دزدی، کشور و  مذھبی که سال
مردم را چاپيده بودند، ديگر قادر به باز پرداخت 

ھای گشادشان سرازير شده  ھائی که به جيب وام
يافت و بانک  ارزش پول کاھش می.  بود، نبودند

مرکزی در ظاھر برای ثابت نگھداشتن نرخ 
برابری ليره با دsر، شروع به قرض گرفتن از 

ای باsتر از نرخ  ھای تجاری با نرخ بھره بانک
در اين .  بازار کرد تا بتواند بدھی خود را بپردازد

ميان، سودھای ھنگفتی نصيب صاحبان ميلياردر 
ھای لبنان شد، اما بھبودی در وضعيت  بانک

ھا  اقتصادی رخ نداد، برعکس بر حجم بدھی
 کمبود ارز منجر به ٢٠١٩در اکتبر .   افزوده شد

طبقه حاکم تQش . سقوط بيشتر ارزش ليره  گرديد
نمود برای جبران ورشکستگی خود فشار 
بيشتری را بر دوش توده ھای زحمتکش قرار 

در اواسط اکتبر، حکومت ماليات ھای .  دھد
جديدی بر دخانيات، بنزين و خدمات تلفنی از 

خشم مردم منفجر شد .  جمله واتس آپ وضع کرد
و اعتراضات ميليونی عليه فشار اقتصادی، 

ای، سراسر  بيکاری ، فقر و نظام سياسی فرقه
زير فشار اين مبارزه،  .  کشور را فراگرفت

دولت لبنان  مجبور به عقب نشينی شد، نتوانست 
گيری را عملی کند و با ادامه مبارزه،  اين باج

اما ديگر پايانی .  کابينه سعد حريری سقوط کرد
 .جنبش اوج گرفت. بر اين مبارزه نبود

 ١٩در بحبوحه اين مبارزه بود که بيماری کويد 
. فرا رسيد و مبارزه را موقتاً متوقف ساخت
شيوع کرونا، اما بحران اقتصادی لبنان را عميق 

ھای رقيب باs گرفت و  اختQفات گروه.  تر کرد
پس از کشمکشی چند ماھه، سرانجام کابينه 
ظاھراً تکنوکرات حسان دياب، اما در واقع 

گرای حزب هللا و امل و  متشکل از دو گروه اسQم
حزب مسيحی مارونی ميشل عون بر سرکار آمد، 

از اين کابينه نيز .  که با مخالفت مردم مواجه شد
نه تنھا بھبودی در اوضاع .  ای ساخته نبود معجزه

تر  رخ نداد بلکه اوضاع  از جميع جھات وخيم
ارزش ليره به شدت سقوط کرد به نحوی که .  شد

درصد ارزش ٨٠در طول ده ماه تا اول ژوئيه 
ورشکستگی مالی  دولت به .  خود را از دست داد

ای رسيد که در ماه مارس، دولت ديگر  درجه
/  ٢قادر نبود   ميليارد دsر قرضه خارجی را ١ 

 ميلياردی ١٠کابينه جديد تقاضای وام .  بپردازد
المللی را کرد، اما با اعطای اين  از صندوق بين

ظاھراً عدم اجرای برنامه .  وام موافقت نشد
اصQحات مورد نظر صندوق دليل رد اين تقاضا 
اعQم شد، اما دsيل سياسی نيز پشت آن قرار 

 ميليارد دsر افزايش ٨۵حجم بدھی  به .  داشت
با اين وخامت اوضاع اقتصادی، ارزش .  يافت

. پول باز ھم کاھش يافت و قيمت ھا دو برابر شد
تعداد زيادی .  سطح زندگی مردم شديدا تنزل کرد

از کارگران اخراج يا بدون حقوق به مرخصی 
.   درصد رسد٣٠نرخ بيکاری به  .  فرستاده شدند

بانک جھانی قبQً پيش بينی کرده بود که اگر اقدام 
فوری صورت نگيرد، مردمی که زير خط فقر 

 درصد افزايش ۵٠ در صد به ٣٠قرار دارند، از 
. بينی تحقق يافته بود اکنون اين پيش.  خواھد يافت

فقر و گرسنگی گسترش يافت و به درجه غير 
بنابراين فشار اقتصادی بر .  قابل تحملی رسيد

مردم به حدی افزايش يافت که از ماه آوريل سال 
جاری، تظاھرات از سر گرفته شد و به رغم 

 تن از ۶٠٠سرکوب شديدکه به مصدوم شدن 
 . مردم انجاميد، مبارزه ادامه يافت

در بطن اين شرايط است که انفجار در بندر 
اکنون ديگر اقتصاد به کلی .  دھد  بيروت رخ می

بانک جھانی پيش از وقوع .  از ھم پاشيده است
بينی کرده بود که اقتصاد لبنان  اين انفجار، پيش

/  ٩ رکودی ٢٠٢٠در سال    درصدی را ١٠ 
شود توليد  اکنون پيش بينی می.  تجربه خواھد کرد

 درصدی ٢۵ تا ٢٠خالص ملی لبنان با کاھش 
اگر در نظر گرفته شود که انفجار .  روبرو شود

بندر بيروت نه فقط يکی ديگر از منابع دولتی را 
فعQً قطع کرده است، بلکه با توجه به اين که 
لبنان حتی برای تامين نيازھای اوليه غذائی به 
خارج وابسته است، اين واردات نيز قطع شده 

. شود است، وخامت اوضاع به خوبی ديده می
 درصد نيازھای غذايی خود ٨٠لبنان نزديک به 

انفجار .  کند از جمله گندم  را از خارج وارد می
 ميليارد دsر خسارت به بار آوره ١۵ھمچنين 

بنابراين از جنبه اقتصادی روشن است که .   است
ھای  طبقه حاکم ديگر نمی تواند حتی با گرفتن وام

 .  جديد، وضع موجود را بھبود بخشد
اوضاع اقتصادی در لبنان به آن مرحله از 
وخامت و از ھم گسيختگی رسيده که به سادگی 

بنابراين يک .  قابل بھبود و اصQح نيست
کند که مردم کشور  دگرگونی اساسی را طلب می

 . را از فقر، گرسنگی و بيکاری نجات دھد
ورشکستگی نظام سياسی طبقه حاکم نيز دليل 

رژيم .  ديگری بر نياز به تغييرات اساسی است
سياسی حاکم بر اين کشور که در آن تقسيم قدرت 

ھای مذھبی صورت گرفته،  گرائی بر مبنای فرقه
ھای کشور، فQکت و  نه فقط با غارت ثروت

بدھکار کردن مردم، لبنان را به ورطه 
ورشکستگی سوق داده،  بلکه بنا به خصلت ضد 
دمکراتيک خود شديداً مورد نفرت عموم 

ھای مردم با ھر باور مذھبی است که ديگر  توده
نمی تواند ادامه حيات داشته باشد و بايد به 

 .خواست مردم لبنان بر افتد
زير فشار مبارزات مردم برای استعفای مقامات  

دستگاه دولتی  در پی اين انفجاربود که نخست، 
گروھی از وزرا و نمايندگان به اصطQح پارلمان 

ھا، استعفا دادند و در پی آن دياب، نخست  فرقه
وزيری که در پی حريری با ادعای بھبود اوضاع 
از بھمن ماه کابينه جديدی تشکيل داد و جز 
وخامت اوضاع کاری نکرد و البته نمی توانست 

وی در جريان .   بکند، ناگزير به استعفا شد
"استعفايش گفت ساختار فساد در لبنان بزرگتر : 
طبقه سياسی، سپرده ھای مردم را . از دولت است

ھدر دادند و کشور را زير بار سنگين بدھی 
سيستم فساد  عميقاً در تمام کارکردھای .  بردند

موارد فساد در سيستم اداری و .  دولت ريشه دارد
ام که فساد  من پی برده.  اند سياسی گسترده

تر از دولت است و دولت با اين دارودسته  بزرگ
حاکم فلج است ونمی تواند با آن مواجه شود و يا 

 ."از شر آن خQص شود
گرچه گروھی از نمايندگان مجلس و ابسته به  

گرا و مسيحی و نيز رئيس  ای اسQم گروھای فرقه
جمھوری تا کنون مقاومت کرده و حاضر به 
استعفا نشده اند، اما مردم مصمم اند آنھا را 

ای را که در آن  برکنار کنند و نظم سياسی فرقه
ھای مذھبی  کشور ميان چند گروه وابسته به فرقه

مسيحی، شيعه و سنی تقسيم شده و ھمراه با آن 
طبقه حاکم فاسدی که ثروت ھای ھنگفتی اندوخته 
اما مردم را به فقر، بيکاری و گرسنگی محکوم 

اين ساختار سياسی که .  کرده است، براندازند
ھای دزد و فاسد  پيشاپيش قدرت را ميان گروه

وابسته به فرقه ھای مذھبی تقسيم کرده است ، 
ھای وابسته به  رياست جمھوری سھم گروه

ھای  ھای مسيحی، نخست وزيری سھم  گروه فرقه
وابسته به فرقه سنی و رياست مجلس سھم گروه 
ھای فرقه شيعه تعيين شده است که ھمه آنھا نيز 

المللی ھستند،  ای يا بين ھای منطقه وابسته به قدرت
 . ديگر نمی تواند ادامه حيات داشنه باشد

بنا براين لبنان راه ديگری برای نجات از 
ای که با آن مواجه است جز يک دگرگونی  فاجعه

اين واقعيت را نه فقط مبارزات .  راديکال ندارد
نزديک به يک سال گذشته، بلکه ورشکستگی 
سياسی طبقه حاکم و خشم و اعتراض مردم پس 

 .  دھد  از انفجار بندر بيروت به وضوح نشان می
. تواند پيش برود اما اين تغيير در لبنان تا کجا می

آنچه که از ھم اکنون روشن است، سيستم سياسی 
حاکم بر لبنان بيش از آن پوسيده است که بتواند 

المللی به  دوام آورد و به دsيل داخلی و بين
اما اين که  رژيم .  احتمال زياد تغيير خواھد کرد

سياسی آينده لبنان تا چه حد دمکراتيک خواھد 
بود و بازتاب اراده تودھای کارگر و زحمتکش ، 

ھای  ای و ايجاد ارگان وابسته به ابتکار عمل توده
ای در جريان مبارزه است که ھم  اقتدار توده

ھای  اکنون ادامه دارد، تا بتواند جبران کمبود
واقعيت اين است که جنبش توده .  جنبش را بکند

ھای مردم لبنان به رغم مقاومت و ايستادگی 
. برد قھرمانانه مردم، از کمبودھای جدی رنج می

در لبنان، طبقه کارگر به صورت يک طبقه، 
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تپه يعنی خلع يد از اميد اسد بيگی   کارگران ھفت
سازی کشت و صنعت نيشکر  و لغو خصوصی

گونه  تپه اما ھيچ تصميمی گرفته نشد و ھيچ ھفت
وعده يا قولی حتی روی کاغذ به کارگران داده 

سازی که  صالح، رئيس سازمان خصوصی.نشد
در اين جلسه حضور داشت با طرح اين موضوع 
که در اين زمينه فاقد اختيار است حتی از ورود 
به اين بحث طفره رفت و نمايندگان مجلس نيز 

سادگی از کنار موضوع رد شدند و حداکثر  به
که  از وی خواستند نظر خود را ظرف يک  اين

 .ھفته اعQم کند
ترين  فقط مھم شود نه که مشاھده می چنان

ھای کارگران يعنی بازگشت به کار  خواست
کارگران اخراجی و خلع يد از اسد بيگی و بخش 
خصوصی، روی ھوا مانده است، بلکه برای 

ھا نيز،  انجام اقدام عملی در مورد ساير خواست
از اين يک ھفته .  شده است يک ھفته مھلت تعيين
يک از  شده اما ھنوز ھيچ چھار روز آن سپری

 .ھا عملی نشده است آن
تمامی شواھد حاکی از آن است که ورود 

نظر از  تپه، صرف نمايندگان مجلس به مسئله ھفت
ھای جناحی، در امتداد ھمان  ھا و اختQف بازی

سياست سرگردانی، اتQف وقت، فرصت سوزی 
و خسته کردن کارگران در گفتگوھای تکراری و 

فقط   ھا نه ھا و دولتی مجلسی.  فرسايشی است
ھای اصلی و مھم  آگاھانه از طرح خواست

ويژه برچيده شدن بساط  کارگران به
تپه     سازی از کشت و صنعت ھفت خصوصی
کنند  روند، بلکه آشکارا سعی می طفره می

تپه مبنی بر لغو  خواست کارگران ھفت
تمام .  سازی اين شرکت را تحريف کنند خصوصی

ھای نوشتاری و تصويری دولتی نيز  رسانه
ھای  تمام بحث.ھا ھستند رسان ھمين تQش ياری

، "سازی واقعی خصوصی"مطرح شده پيرامون 
، واگذاری شرکت "دولتی خصوصی نيمه نيمه"

و "  معتبر"ھای  ھا و نھاد تپه به ارگان نيشکر ھفت
بجای اسد "  اھليت دار"دار جستجوی يک سرمايه

 . ، گويای ھمين واقعيت است" اھليت"بيگی فاقد
جمعه اھواز و يک آخوندک  اعزام موسوی امام

تازه به دوران رسيده به تجمع کارگران برای 
تپه نيز  ھای کارگران ھفت تحريف و تقليل خواست

البته .  ھاست نمونه ديگری از ھمين تQش
تپه پاسخ اين  کارگران آگاه و ھوشيار ھفت

ھا فھماندند که کارگر  مرتجعين را دادند و به آن
ھاست به اين حد و اندازه آگاھی و  تپه سال ھفت

تجربه کسب نموده است که فريب اين قماش 
جمعه  اما امام.  خور را نخورد مرتجعين مفت

 مرداد در پنجاھمين روز ١٨اھواز روز شنبه 
تپه حاضر شد و  اعتصاب در جمع کارگران ھفت

که مانند پرونده سازان دستگاه  نظر از اين صرف
اطQعاتی رژيم تQش کرد اعتصاب کارگران 

با نمايندگان کارگران که روز چھارشنبه قبل از 
گونه نتيجه عملی در  آن برگزارشده بود، ھيچ

ھای  ھا و وعده رشته حرف برنداشت و جز يک
کلی، پاسخ مشخصی به مطالبات مشخص 

در جلسه اخير اما .  کارگران داده نشده بود
نمايندگان مجلس دراين کميسيون در مورد برخی 
از مطالبات کارگران تصميماتی به شرح زير 

 :گرفتند
افتاده  ھای عقب قرار شد؛ دو ماه از حقوق

ظرف يک ھفته )  ارديبھشت و خرداد(کارگران 
به کارگران )   مرداد٢٩تا روز چھارشنبه (  

ضمانت اجرای اين مسئله به عھده .  پرداخت شود
. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد

ھای بيمه در ظرف يک ھفته  مدت اعتبار دفترچه
بازگشت به کار کارگران .  تا پايان سال تمديد شود

اخراجی نيز بر عھده استاندار خوزستان گذاشته 
ظاھراً قرار شده استاندار خوزستان ظرف .  شد

يک ھفته، بازگشت به کار پرسنل اخراجی را 
اما در مورد خلع يد از اسد بيگی .وفصل کند حل

فاسد و دزد و بخش خصوصی، ھيچ تصميمی 
 .حتی روی کاغذ نيز گرفته نشد

ھای کميسيون اصل نود  آنچه در مورد وعده
توان گفت اين است ؛ نخست اينکه کارگران  می

افتاده  ھای عقب خواھان پرداخت تمام حقوق
که اين تصميم کميسيون روی  به فرض آن.  ھستند

کاغذ نماند و حقوق ارديبھشت و خرداد تا 
روزھای پايانی مرداد پرداخت شود، ھنوز 
تکليف حقوق تير و مرداد کارگران ناروشن مانده 

وفصل موضوع مھم بازگشت  دوم اينکه حل.  است
به کار کارگران اخراجی، به استاندار خوزستان 

گير اسد بيگی  دستان رشوه يکی از حاميان و ھم
تپه و از دشمنان اصلی کارگران  کارفرمای ھفت

کميسيون اصل نود .  شده است تپه سپرده ھفت
مجلس در اين مورد حتی يک وعده توخالی و 
کاغذی ھم به کارگران نداد بلکه کل ماجرا را به 
دست يکی از دشمنان سرسخت و درجه اول 

تپه و ازجمله کارگران اخراجی  کارگران ھفت
در ".  دنبه را به دست گرگ سپرد"واگذار نمود و

ھای بيمه نيز بايد ديد در  مورد تمديد دفترچه
يک ھفته آيا سازمان تأمين اجتماعی  عرض اين
 کند يا نه؟ اقدامی می

ترين خواست يا خواست محوری  در مورد مھم

ھای گوناگون و پيچيده  شکستن اعتصاب از روش
ھا برای  ھا و دسيسه تQش.  کنند ای استفاده می

ايجاد نفاق و دودستگی درميان کارگران دوچندان 
ماجرای تعيين تکليف با شرکت کشت .  شده است

تپه  و موقعيت کارگران در    و صنعت نيشکر ھفت
 .اين رابطه نيز وارد مرحله حساسی شده است

دار و کارفرمای اصلی شرکت نيشکر  سھام
تپه و حاميان دولتی او نخست براين تصور  ھفت

توجھی مطلق و  بودند که بابی اعتنايی و بی
آگاھانه و عامدانه به اين اعتصاب بزرگ و 
مطالبات کارگران، سرانجام کارگران نيز خسته 

شوند، دست از اعتصاب و پيگيری  و فرسوده می
. شوند دارند و راھی خانه می مطالبات خود برمی

تپه با تداوم  کوش ھفت اما کارگران مبارز و سخت
پيمايی روزانه خيابانی،  اعتصاب و تجمع و راه

ترين روزھای تير و مرداد در گرمای  در گرم
فرسای تابستان خوزستان، اين توطئه شوم  طاقت

. برای درھم شکستن اعتصاب را خنثی کردند
توطئه ايجاد نفاق و دودستگی در ميان کارگران 
نيز با ھوشياری کارگران پيشرو و تأکيد مداوم بر 

انديشی و خرد و تصميم جمعی، تا اين لحظه با  ھم
بازداشت و تھديد چند .  شکست روبرو شده است

تن از نمايندگان کارگران برای مرعوب ساختن 
کارگران  نيز نتوانست مانع ادامه اعتصاب و 

ھای طبقه حاکم برای  تمام تاکتيک.  مبارزه شود
مقابله با کارگران و شکست اعتصاب، در پرتو 
اتحاد و ھمبستگی و استمرار مبارزه کارگران 

چينی  ھرچند دسيسه.  تپه يکسره خنثی شد ھفت
برای ايجاد نفاق و دودستگی و ارعاب و تھديد 

تر و شديدتر از  در اشکال گوناگون و حتی پيچيده
ھا  يک از اين گذشته ادامه دارد، اما ھيچ

توانست کارگران گرسنه، آگاه و مبارز  نمی
تپه را از اعتصاب بازدارد و از کف خيابان  ھفت

 .راھی خانه کند و نتوانست
توجھی و مستأصل  اعتنايی و بی وقتی تاکتيک بی

نمودن کارگران با شکست روبرو شد، تازه 
بعدازآن بود که مجلس وارد ماجرا شد و ھمزمان 

ھا برای شيره ماليدن بر  پای آخوندھا و آخوندک
 .تپه به تجمع کارگران باز شد سرکارگران ھفت

در جلسه کمسيون اصل نود مجلس که در 
خصوص بررسی مشکQت کشت و صنعت 

 با ٩٩ مرداد ٢٢تپه روز  چھارشنبه  نيشکر ھفت
تپه برگزار شد،  حضور نمايندگان کارگران ھفت

تپه بار ديگر پيرامون  نمايندگان کارگران ھفت
مشکQت اين شرکت سخن گفتند و به طرح 

جلسه ھفته قبل کميسيون .  مطالبات خود پرداختند

 تپه درحال گذار از يک تند پيچ  ھفت
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 تپه درحال گذار از يک تند پيچ  ھفت

تپه، نمايندگان کارگران و فعاsن اعتصاب  ھفت
را به نحوی به خارج کشور منتسب و فضا را 
امنيتی و  سرکوب و اخراج کارگران  را توجيه 
کند، وقيحانه از کارگران خواست بگويند برای 

کار !  دھند جمھوری اسQمی جان خود را می
شکنی به  ھای دندان گران اما در ھردو مورد پاسخ

اين مرتجع مزدور حامی اسد بيگی و نوکر 
داران  دادند و طرف دمش را گذاشت sی  سرمايه

 !پايش  و فرار را برقرار ترجيح داد
ھای کارگران ازجمله لغو  که خواست باوجود آن
تپه و  سازی شرکت نيشکر ھفت خصوصی

بازگرداندن اداره آن به دولت زير نظارت خود 
ابھام است و  کارگران مثل روز روشن و بی

تپه و نمايندگانشان صدھا بار اين  کارگران ھفت
اند، اما بازھم دوستان و  خواست را تکرار نموده

حاميان اسد بيگی و حافظان منافع طبقه 
دار حاکم، باکم و زياد کردن کلمات و  سرمايه

عبارات  از تQش برای تحريف و تقليل و 
درنھايت حذف اين خواست دست 

اسماعيل بخشی کارگر مبارز و .دارند برنمی
تپه که بازگشت به کار وی يکی از  اخراجی ھفت

 در ٩٩ مرداد ١٨ھای کارگران است، خواست
شدن اين "  شيرفھم"صفحه اينستا گرام خود برای 

کارگران در دور جديد "  حضرات نوشت
 بخش خصوصی »خلع يد«ی  اعتصابات مطالبه

ترين شعار و مطالبه خود  عنوان اصلی را به
مطرح کرده و دو ماه است در اين گرمای 

فرسای تير و مرداد خوزستان، وضعيت  جان
شان با تمام  کرونا و اوضاع بسيار بد اقتصادی

وجود دست در دست و دوشادوش ھمديگر، 
آميز از جان مايه  متحدانه، آگاھانه و مسالمت

خلع يد بخش (شان اند تا اين خواسته گذاشته
خلع يدی که کارگران .  محقق گردد)  خصوصی

زنند به معنی کوتاه شدن  تپه امروز فرياد می ھفت
خصوصی و   بخش خصوصی و نيمه»ھر«دست 

تپه است نه اينکه اين  حقيقی و حقوقی از ھفت
کارفرما برود ديگری بيايد از اساس با ھرگونه 

خصوصی و مالکيت ديگری در  خصوصی و نيمه
اند و دو ماه اين خواسته را  اين شرکت مخالف

کف خيابان جلوی فرمانداری شھرستان شوش 
 ."اند فرياد زده و به گوش ھمگان رسانيده

تپه  بنابراين روشن است که کارگران ھفت 
خواھان خلع يد از بخش خصوصی ھستند و با 
ھرگونه خلط مبحث در اين زمينه از نمونه 

، "معتبر"ھای  واگذاری به نھادھا و ارگان
، خلع يد از اسد بيگی و "واقعی"سازی خصوصی

دار ديگر،  واگذاری به يک يا چند سرمايه

کمی تا قسمتی "دولتی،  خصوصی نيمه نيمه
دندان گنديده و .  اند ھا مخالف و امثال اين"  دولتی

تپه بايد از ريشه  سازی را از ھفت لق خصوصی
سازی  سرطان خصوصی.  کشيد و دور انداخت

اين حرف کارگران !کن شود تپه ريشه بايد از ھفت
 .است

تپه دست در دست ھم  ھمه دشمنان کارگران ھفت
اند خواست صريح و روشن  نھاده و تصميم گرفته

کارگران را ناديده بگيرند يا آن را تحريف کنند و 
ای  تپه را از چاله در بھترين حالت، کارگران ھفت

اند درآورند و در چاه  که در آن گرفتارشده
بسياری نيز برای بعد از اسد بيگی .  بيندازند
. اند تا جای او را پر کنند ھای گشاد دوخته کيسه

در اين ميان اين نيز محتمل است که جناح ابراھيم 
رئيسی و سپاه پاسداران بخواھند از بحرانی که 

آلود  تپه ايجاد کرده و از آب گل اسد بيگی در ھفت
تپه را به سود  به سود خود ماھی بگيرند و ھفت

تپه  اما کارگران ھفت.  خويش مصادره کنند
ھوشيار و بيدارند و اجازه چنين کاری را 

 .نخواھند داد
توجه اين است که در ھمين شرايطی که  نکته قابل

مجلس و قوه قضايی پز حمايت از کارگران 
سازی برای  اند، دادگاه شوش پس از پرونده گرفته

تپه، او  محمدرضا دبيريان يکی از کارگران ھفت
.  ضربه شQق محکوم نموده است٢٢٢را به 

جالب اينجاست که شاکی اين پرونده، بھمنی 
رئيس پليس اطQعات و امنيت شوش است که 

حال بازجوی اين پرونده نيز بوده  خود وی درعين
که محمد  عQوه براين، چند وز بعد از آن.است

تپه در دادگاه اسد  خنيفر کارگر اخراجی ھفت
بيگی شرکت و سخنانی ايراد نمود، منزل پدری 

 ١٨وی در شھر شوش موردحمله قرار گرفت و 
گلوله به آن شليک شد و منزل يوسف بھمنی از 

. تپه نيز به آتش کشيده شد نمايندگان کارگران ھفت
 تن از نمايندگان کارگران ۴پيش از آن نيز 

ھا   اين نمونه.  بازداشت و روانه زندان شده بودند 
کشی عليه اسماعيل بخشی و زخمی  يادآور قمه

دار اسد بيگی است  نمودن او توسط عوامل نقاب
 . اند تپه  آن را ازياد نبرده که کارگران ھفت

عQوه براين خرابکاری و دسيسه چينی عليه 
نمايندگان کارگران ھفت تپه و اعتصاب، بسی 

بھوش باشيم که در گيرودار .  فزونی يافته است
اين تھاجمات و ھمزمان با جلسات کميسيون اصل 
نود مجلس با نمايندگان کارگران و کش دادن اين 

ھای خرابکارانه  جلسات و ھدر دادن وقت، تQش
افکنانه عوامل کارفرما و حاميان دولتی  و نفاق

ھا  اين خرابکاری.  او، اتحاد ما را از ھم نگسلد
در .  يافته است شدت افزايش در يک ھفته اخير به

ھمه حال بايد اتحاد خود را حفظ کنيم و تمام 
ھای خرابکارانه برای ايجاد نفاق و به  کوشش

شکست کشاندن اعتصاب و بدنام کردن نمايندگان 
ازياد نبريم که .  مورد اعتماد خود را رسوا کنيم

مجلس، کابينه، دستگاه قضايی، سپاه و بسيج و 
ھای يک  ارتش و امثال آن، جملگی اجزاء و اندام

دولت ارگان سيادت .  پيکرند که نام آن دولت است
رغم  به.  طبقه حاکم و پاسدار منافع اين طبقه است

ھرگونه اختQفی که اجزای دولت باھم داشته 
باشند، اما ھمگی سر در يک آخور دارند و 

ھا حراست از منافع طبقه  وظيفه اصلی آن
نيازی به گفتن نيست که .  دار حاکم است سرمايه

ھای حکومتی و  ھای جناح تضادھا و اختQف
اندازی بر منابع  کشمکش و رقابت برای چنگ

اقتصادی و سھم بيشتر از قدرت، ممکن است گاه 
طور  اين يا آن فرد، اين يا آن بخش و جناح را به

اين اما ربطی به .  موقت با کارگران ھمسو کند
کارگران و منافع آن ھا ندارد و فقط برای 

برداری از شرايط در راستای تأمين منافع  بھره
 .خودشان است نه بيشتر

تپه در ھمه حال بايد روی نيروی  کارگران ھفت
کشان  خودشان و حمايت ساير کارگران و زحمت

تپه را  ھمه نبايد کارگران ھفت بااين.  حساب کنند
ھای کارگران  از مبارزات و خواست.  تنھا گذاشت

تپه مجدانه و به ھر شکل ممکن بايد حمايت  ھفت
برخی فعالين از تشکQت بازنشستگان و .  کرد

تپه  فرھنگيان به نشان حمايت از کارگران ھفت
در تجمعات اين کارگران حضور يافته و با در 
دست داشتن بنرھای حمايتی، ھمبستگی خود را با 

سنديکای .  اند تپه اعQم داشته کارگران ھفت
رانی تھران و  کارگران شرکت واحد اتوبوس

حومه، سنديکای کارگران نيشکر 
تپه،کارگران فوsد، کارگران ھپکو،  ھفت
ھايی از فعاsن کارگری از شھرھای  جمع

کردستان، کميته ھماھنگی، کميته پيگيری، چند 
تشکل فعاsن کارگری، گروه اتحاد بازنشستگان 

ھای بازنشستگان، کانون صنفی  و ساير تشکل
 تشکل صنفی ديگر ١٠معلمان تھران و بيش از 

 ٢٠ھای مختلف کشور و بيش از  معلمان از استان
تشکل صنفی و نشريه دانشجويی با صدور بيانيه 

ھايشان  تپه  و خواست مشترکی از کارگران ھفت
 .اند پشتيبانی نموده

العاده مھم است اين است  آنچه در لحظه فعلی فوق
تپه اتحاد و استقQل خودشان را  که کارگران ھفت
اند، اجازه ندھند  که تاکنون بوده حفظ کنند و چنان

ھا و افراد حکومتی اعم از فQن آخوند و  جناح
جمعه يا نماينده مجلس و مقام دولتی و عوامل  امام
ھا و مزدوران کارفرما بر اعتصاب سوار  اين

گونه توھمی نسبت به مجلس و  شوند و بی ھيچ
قوه قضايی و امثال آن، مطالبات خويش را 
پيگيری و از تند پيچی که بر سر راھشان قرار 

تنھا اتحاد و .  سQمت عبور کنند شده به داده
ھا و  استمرار مبارزه متشکل و مستقل از جناح

 .ھای حکومتی است که ضامن پيروزی است نھاد
تپه درحال گذار از يک گردنه و تند پيچ  ھفت
بھوش باشيم و با حفظ اتحاد و تقويت و .است

سQمت از آن گذر  تحکيم ھمبستگی کارگری، به
 .کنيم
  
 



 ۵ ٨٨٣ شماره  ٩٩  مرداد ٢٧    ۵

٢از صفحه   
 

      پيش به سوی سازماندھی 
        کميته ھای اعتصاب

 
 
 
 

طی ھفته ھای اخير موجی از اعتصابات کارگری، بخش وسيعی از مراکز اقتصادی، صنعتی و توليدی  
اعتصاب متحدانه کارگران بخش ھای گسترده ای از مناطق نفت و گاز و  .  کشور را فرا گرفته است 

پتروشيمی چھار استان جنوبی کشور، که در اعتراض به قراردادھای پيمانی وعدم پرداخت حقوق و مزايای  
خود به طور ھمزمان دست به اعتصاب زده اند، نمونه آشکاری از انفجار و سرريز شدن نارضايتی عميق  

وضعيت نابسامان و فQکت باری که طبقه سرمايه دار حاکم و  .  توده ھای کارگر از وضعيت موجود است 
 .نظام سياسی پاسدار منافع آن به عموم کارگران ايران تحميل کرده اند 

 مرداد، در پنجاھمين روز اعتصاب کارگران مبارز ھفت تپه به طور ھمزمان در  ١١ اين اعتصابات که روز  
چند پاsيشگاه نفت و گاز و پتروشيمی جنوب آغاز شد، در روزھای بعد گسترش بيشتری يافت و نيروگاه  

در ادامه اعتصاب، عQوه بر  .  ھای برق و بخش ھای ديگری از مناطق اقتصادی کشور را نيز فرا گرفت 
پاsيشگاه ھای آبادان، کنگان، پارسيان، پارس جنوبی، ماھشھر، جفير اھواز، قشم و پاsيشگاه اصفھان،  
کارگران پتروشيمی ھای sمرد، رازی، پتروپاsيش کنگان، پارس جنوبی، عسلويه و پتروشيمی بوعلی نيز  

 . به اعتصاب پيوستند 
ھمزمان با اعتصاب مراکز اقتصادی فوق و واحدھای توليدی ھپکو و ھفت تپه که از قبل در اعتصاب بودند،  
کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی مشھد، نيروگاه حرارتی و گازی تبريز، نيروگاه برق بيد خون عسلويه،   
نيروگاه برق پارس جنوبی، سيکل ترکيبی اروميه، نيروگاه برق رود شور تھران و چند واحد صنعتی و  

 . اقتصادی ديگر ھم به مجموعه واحدھای اعتصابی پيوستند 
 درجه  ۵٠ کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی جنوب کشور، که در گرمای طاقت فرسای بعضا تا باsی  

کار می کنند، در اعتراض به سختی شرايط کار و قراردادھای پيمانی، نبود امکانات ايمنی و رفاھی و  
پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزايای شان دست به اعتصابی متحدانه زده و اعQم کرده اند، تا رسيدن به  

 . خواست ھا و مطالبات شان به سر کار باز نخواھند گشت 
شرايط سخت و طاقت فرسايی را که کارگران اين مجموعه از مراکز توليدی و اقتصادی در حال اعتصاب  

اعتصابات فوق، به رغم ھمه شکوه و  .  در آن بسر می برند، شرايط نابسامان عموم کارگران ايران است 
عظمتی که آفريده اند، به رغم شوق و اميدی که در دل عموم کارگران و توده ھای زحمتکش ايران ايجاد  

 سال گذشته را رقم زده اند، با اين ھمه اگر ابعاد  ۴١ کرده اند، به رغم اينکه يکی از پر افتخارترين اعتصابات  
سراسری پيدا نکنند، اگر کارگران اين مناطق اعتصابی در ارتباطی تنگاتنگ با کارگران ديگر مراکز  
توليدی، اقتصادی و صنعتی قرار نگيرند، اگر طبقه کارگر ايران نتوانند درد مشترک خود را به صورت يک  
طبقه فرياد کند، اين اعتصابات دير يا زود چه با تحقق بخش ھای کوچکی از خواست ھای شان از جمله  

 . پرداخت حقوق و مزايای معوقه و چه در بدترين حالت بدون تحقق مطالبات شان، خاتمه خواھد يافت 
 !رفقای کارگر، کارگران پيشرو و مبارز 

آنچه اکنون می تواند ياری رسان کارگران اعتصابی اين مراکز اقتصادی باشد، آنچه اکنون می تواند تداوم و  
گسترش اين اعتصابات را به طور نسبی تضمين کند و درد مشترک کارگران را به فريادی رسا بر سر طبقه  
حاکم و نظام سياسی پاسدار منافع آن بکوبد، سازماندھی کميته ھای اعتصاب و ايجاد پيوند و ھماھنگی ميان  

ھا    تشکيل کميته ھای اعتصاب و ايجاد کميته يا شورای ھماھنگی متشکل ازاين کميته .  ھا است   اين کميته 
اعتصابات شوق برانگيز کارگران در  .  ضروت تداوم اعتصابات کارگری برای رسيدن پيروزی است 

واحدھای مختلف اقتصادی، که اين روزھا حاکمان سرمايه را به ھراس افکنده است، در صورت پراکندگی و  
 . عدم ارتباط تنگاتنگ با واحدھای ديگر، به شدت آسيب پذيرند 

شکل گيری کميته ھای اعتصاب با حضور کارگران پيشرو در ھر واحد توليدی و صنعتی و ارتباط و  
. بََرد   ھماھنگی ميان واحدھای مختلف، اعتصابات کارگری را از آن چه که اکنون ھست، گامی فراتر می 

روشن است که شکل سازماندھی کميته ھای اعتصاب، علنی، نيمه علنی يا مخفی بودن آن در واحدھای  
 .مختلف اقتصادی، بر بستر تجارب عينی و مبارزاتی  خود کارگران خواھد بود 

بی ترديد، کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، با تجارب ارزنده ای که از گذشته تا به امروز دارند، می توانند  
حضور نمايندگان منتخب کميته ھای  .  راھگشای عملی تحقق کميته ھای اعتصاب و ھماھنگی نيز باشند 

اعتصاب ھر واحد اقتصادی، در کميته ھماھنگی اعتصاب، نيازاعتصاب فراواحدی و تضمينی  برای ادامه  
ای و ايجاد ھماھنگی بيشترميان کارگران صنايع و    باگسترش اعتصابات فراکارخانه .  کاری اعتصاب است 

 .شود   بخش ھای مختلف است که مسير سازماندھی اعتصابات سراسری کارگری نيز ھموار می 
 

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران ايران
 پيش به سوی سازماندھی کميته ھای اعتصاب و ھماھنگی

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس*می 
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٩ مرداد ٢۵

حکومت شورايی –کار، نان، آزادی    

راھی برای نجات مردم  لبنان 
 جز تغيير نظم حاکم نيست

يک حزب انقQبی رھبری مبارزه .  متشکل نيست
ھای وسيع زحمتکشی که  توده.  را در دست ندارد

اند، در  در ميدان مبارزه اند، فاقد رھبری انقQبی
ھای  چنين شرايطی، طبقه حاکم داخلی و قدرت

جھانی تQش خواھند کرد ابتکار عمل را از دست 
ايم از ھم اکنون  ھمانگونه که ديده.  مردم درآورند

ھای  دولت فرانسه با پشتيبانی برخی قدرت
ای يک چنين تQشی را آغاز  امپرياليست و منطقه
ھائی از بورژوازی که مورد  کرده و sاقل جناح

ھای  اند، برای نجات خود به حمايت نفرت مردم
. اند المللی از جمله از جانب فرانسه اميد بسته بين

اجتماعی و   -وقتی که مسئله به تحوsت اقتصادی
بھبود شرايط مادی و رفاه مردم بسط  پيدا 

. گردد کند، دشواری کار بيشتر آشکار می می
اجتماعی   -بورژوازی برای نجات تظم اقتصادی

می تواند دمکراتيک تر شدن نظام سياسی و حتی 
تغيير شکل رژيم سياسی را بپذيرد، اما در 

نشينی نخواھد  عرصه اقتصادی به سادگی عقب
در عين حال روشن است که راھی ھم برای .  کرد

. نجات مردم از فقر، گرسنگی و بيکاری ندارد
برنامه اقتصادی بورژوازی برای غلبه بر بحران 
اقتصادی چيزی جز ادامه ھمان نئوليبراليسم 

المللی  اقتصادی و برنامه ديکته شده صندوق بين
ھای کارگر و زحمتکش  برای تشديد فشار به توده

بنابراين فقط مبارزه کارگران و .   نخواھد بود
ھا برای ايجاد  زحمتکشان لبنانی و ابتکار عمل آن

ای است که نشان خواھد داد  ھای اقتدار توده ارگان
تواند پيشروی و موفقيت داشته  جنبش تا کجا می

اما تحوsت سياسی آتی لبنان در ھر جھتی .  باشد
که پيش رود، يک نکته از ھم اکنون مسجل 

اين تحوsت، تغييراتی را در مورد نقش و .  است 
ای مذھبی به ويژه  ھای فرقه موقعيت گروه

گرای شيعه نظير حزب هللا و امل  ھای اسQم گروه
ھا را به شدت  به بار خواھد آورد و موقعيت آن

حتی امکان خلع سQح .   تضعيف خواھد کرد
هللا وابسته به رژيم حاکم بر ايران، افزايش  حزب

چرا که ممکن نيست بتوان ساختار .  خواھد يافت
ای را تغيير داد، اما در عين حال يک گروه  فرقه
آمد تضعيف  پی.  گرای مسلح را آزاد گذاشت اسQم
گرايان  گرای مذھبی به ويژه اسQم ھای فرقه گروه

ای  ھای منطقه شيعه، تغييراتی در موقعيت قدرت
خواھد بود و نقش جمھوری اسQمی ايران در 

چرا که مردم .  لبنان شديداً کاھش خواھد يافت
ای  ھا و ساختار سياسی فرقه لبنان فقط با فرقه

حاکم مخالف نيستند، بلکه با جمھوری اسQمی 
ھا را  ايران نيز مخالفت جدی دارند که کشور آن
از .  به عرصه تاخت و تاز خود تبديل کرده است

ھمين روست که در لبنان نيز ھمانند عراق يکی 
از شعارھای مردم عليه جمھوری اسQمی ايران 
است که خواستار کوتاه شدن دست آن از مداخله 

 . در امور کشور خود ھستند
در ھر حال، از زاويه منافع کارگران و 
زحمتکشان لبنانی، راھی برای نجات آنھا جز 

 . تغييرات عميق و انقQبی در اين کشور نيست
 
 
 



 ۶ ٨٨٣ شماره  ٩٩  مرداد ٢٧    ۶
١از صفحه   

 معناست مبارزه با فساد در جمھوری اس*می بی

مبارزه خود با "و "  ضد فساد"او از اقدامات 
بردای کرد که بنياد  در حالی پرده"  فساد

ھای برجسته فساد و  مستضعفان يکی از نمونه
دزدی در ايران است، بنيادی به نام مستضعفان 

ھايی را بر    واقع نمونه او در .  اما به کام دولتمندان
زبان آورد تا اصل موضوع يعنی ابعاد فساد در بنياد  
تحت نظر خود را به حاشيه برد، بنيادی که در اقصا  
نقاط کشور صاحب ملک و زمين است، مالک  

 شرکت است که بيش  ١٣٠ و   "  سينا "اصلی بانک  
ی وی    ھا در بورس ھستند و به گفته    تای آن ۵٠ از  

  ٣۶  ميليون دsر صادرات و  ۶٠٠  تا  ۵٠٠ ساsنه  
 . ھزار ميليارد تومان فروش دارد 

  sمستضعف "اما ابتدا از اين شروع کنيم که اصو"  ،
از منظر مقامات حکومت اسQمی به چه کسانی  

 !شود؟   اطQق می 
ای در سخنان خود در ديداری به مناسبت    خامنه 

 آذرماه سال گذشته  ۶ در تاريخ  "  روز بسيج "
روشنی توضيح داد که منظور جمھوری اسQمی    به 
چيست و چه کسانی از نظر او و  "  مستضعف "از  

شوند و به بيان    محسوب می "  مستضعف "حکومت  
متعلق به کدام  "  بنياد مستضعفان "ديگر  

 !!!است " مستعضف "
"  وی گفته بود  . کنند   مستضعفين را بد معنا می : 

 -مستضعفين را به افراد فرودست يا حاs اخيراً  
پذير    اقشار آسيب   -يعنی اين چند سال اخير باب شده  

قرآن  !  پذيران، نه   يعنی آسيب .  کنند   معنا می 
…گويد   قرآن می .  داند   مستضعف را اين نمی 

ی عالم    مستضعفين يعنی ائّمه و پيشوايان بالقوه 
کسانی که  .  بشريت، اين معنای مستضعفين است 

ی موجودی زمين خواھند بود،    وارثان زمين و ھمه 
مستضعف يعنی آن  .  بسيج مستضعفين اين است 

کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم است، بالقوه  
 بالقوه امام و پيشوای عالم    هللا در زمين است،   خليفه 

 ".بشريت است 
ای، مستضعف خود او و    بنابراين از نظر خامنه 

!! تمامی عوامل و نوکران و چاکران دربارش ھستند 
ھا که    بنابراين روشن است که چرا در تمام اين سال 

گذرد، اين بنياد به    می "  بنياد مستضعفان "از تشکيل  
مرکزی برای فساد و دزدی و پُر کردن جيب ھمين  
مقامات حکومتی و تاراج اموال عمومی تبديل شده  

 .است 
حکومتی در  "  طلبان   اصQح "عباس عبدی از  

  ٢١ روز سه شنبه  "  ابتکارآنQين "يادداشتی در  
بسياری از  : "مرداد در نقد سخنان پرويز فتاح نوشت 

اقدامات ضد فساد بيش از آنکه يک اقدام اساسی  
باشد، يک نمايش سطحی است؛ نمايشی که برای  

توان    می .  شود   سر کار گذاشتن مردم طراحی می 
دارترين    آخرين و خنده .  سناريوی آن را حدس زد 

ھا سخنان رييس بنياد مستضعفان است که متولی    آن 
نقشی که به سرعت تھی بودن  .  ايفای چنين نقشی بود 

ای از ابعاد فساد در    وی با بيان گوشه ".  آن لو رفت 
بنياد مستضعفان از آغاز تا امروز به يادداشت خود  

"گونه پايان داد   اين  خوب است به اين پرسش ھم  : 
الجزاير    مجمع شود در اين    پاسخ دھيد که چگونه می 

 يک جزيره کوچک سالم و ضد فساد سر  فساد 
 ".برآورد؟ 

چنان گسترده و    ابعاد فساد در حکومت اسQمی آن 
چنان آشکار است که حتا عباس عبدی که خود از    آن 

دوران جوانی تا امروز مستقيم و غيرمستقيم در  

گيری و ادامه بقای جمھوری اسQمی نقش ايفا    شکل 
الجزاير    مجمع "کرده است، جمھوری اسQمی را به  

نويسد در اين جمھوری حتا    تشبيه کرده و می "  فساد 
تواند وجود    يک جزيره کوچک سالم و ضد فساد نمی 

 .داشته باشد 
تواند    نمی "  الجزاير فساد   مجمع "بنابراين وقتی در اين  

 است به عنوان  زير نظر ديکتاتور حاکم بنيادی که  
يک جزيره سالم عمل کند، ھدف فتاح نه تنھا افشای  

نمايشی  "اش    فساد و مبارزه با آن نبود، بلکه ھدف 
گويد    وقتی وی می ".  برای سرکار گذاشتن مردم بود 

ای و قوه قضاييه    اقدامات او مورد حمايت خامنه 
کند که    ای و رئيسی تمجيد می   است و وقتی از خامنه 

ھر دو از دزدان اصلی ھستند، ھدف او از اين  
تر    اصطQح چھره ضد فساد گرفتن آشکار   به 
بنياد  "ای با فساد در    در واقع اساسا مبارزه .  شود   می 

ای    وجود ندارد تا رئيس دزدان خامنه "  مستضعفان 
بخواھد از آن حمايت کند، آن چه ھست تنھا نيرنگ  

 .و ريا است 
اين که مقامات جمھوری اسQمی از جمله رئيس  
بنياد مستضعفان، بنياد دزدان و غارتگران اموال  

ی ضد    عمومی، اين روزھا يکی بعد از ديگری قيافه 
ی آن    گيرند که يک نمونه برجسته     فساد به خود می 

رئيسی رئيس جنايتکار قوه قضاييه است، يک دليل  
مشخص دارد و آن نارضايتی عميق مردم از  

اين که  .  حکومت فاسد جمھوری اسQمی است 
کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان  

دھند    جامعه در اعتراضات خيابانی خود شعار می 
گر      بيان "  يه اختQس کم بشه، مشکل ما حل ميشه "

ھا از حکومت    تاثير فساد در نارضايتی عميق توده 
 .است 

محاکمه نمايشی طبری از مقامات سابق قوه قضاييه  
يک نمونه واضح از مبارزه ظاھری با فساد در  

ھای    طبری که از نوچه .  جمھوری اسQمی است 
صادق sريجانی رئيس سابق قوه قضاييه بود به  

ھای جناحی رئيس کنونی و    دليل دعواھا و رقابت 
سابق قوه قضاييه به اين وضعيت افتاده است، وگرنه  
چگونه ممکن است که رئيس کنونی قوه قضاييه که  
خود ده سال معاون اول قوه قضاييه بود، پيش از  
رسيدن به مقام رياست قوه قضاييه از اين موضوع  

تر اين است که تمام    نکته مھم .  خبر بوده باشد   بی 
مردم ايران از ميزان و عمق فساد در قوه قضاييه  
باخبر ھستند، آن وقت چگونه ممکن است رئيسی از  
اين ھمه فساد خبر نداشته و تنھا مورد فساد در اين  

 !! دستگاه به طبری نوچه رقيب او ربط داشته باشد؟ 
 ميليارد تومانی قاليباف شھردار وقت  ۶۵ رشوه  

تھران و رئيس فعلی مجلس يازدھم به ابوالفضل  
موسوی نائب رئيس کميسيون عمران مجلس دھم،  
کميسيونی که وظيفه بررسی طرح تحقيق و تفحص  
از شھرداری تھران را برعھده داشت، يک نمونه  
ديگر از فساد در حکومت اسQمی است که در اثر  

ھای جناحی و حتا شخصی که نتيجه      درگيری 
ای است که جمھوری    جانبه   ی بحران ھمه   واسطه   بی 

ھای    اسQمی را فرا گرفته، اخبار آن در رسانه 
جالب آن که  .  جمھوری اسQمی منعکس شده است 

شورای شھر  "ی محمود ميرلوحی عضو    گفته   به 
پرونده واگذاری امQک نجومی مربوط به  "  تھران 

در قوه    گری قاليباف در شھرداری،    زمان تصدی 
سر به نيست شده است،  "  فسادستيز "ی    قضاييه 
ی وی ابعادش بسيار فراتر از    ای که به گفته   پرونده 

آن گاه در ھمين  .  شد   آن است که در ابتدا فکر می 
حکومت، قاليبافی که متھم به فساد است به مقامی  

 !!!رسد   باsتر يعنی رياست مجلس اسQمی می 
واقعيت اين است که ابعاد و گستردگی فساد در  
دستگاه حاکمه ايران ارتباط مستقيمی با ساختار  

از يک سو  .  اقتصادی و سياسی مشخص ايران دارد 
داری ايران متکی به درآمدھای نفتی    اقتصاد سرمايه 

اين درآمدھا و نقشی  .  است که در اختيار دولت است 
کند، بستر    که در نتيجه آن دولت در اقتصاد پيدا می 

مادی فساد در ميان مقامات دولتی را در اشکال  
در اين  .  سازد   و غيرقانونی مھيا می "  قانونی "

ساختار، رانت نفتی از طرق گوناگون، آشکار و  
دار حاکم  و مقامات دولتی    پنھان، به طبقه سرمايه 

 .رسد   می 
از سوی ديگر ساختار سياسی کشور نيز در خدمت  

در کشوری که آزادی بيان  .  خواری است   ھمين رانت 
فقيه بر آن حاکم    وجود ندارد و ديکتاتوری به نام ولی 
ھا و    ترين شرکت   است که خود صاحب بزرگ 

ست که راه نيز    ھای کشور است، طبيعی   ھلدينگ 
برای فراگير شدن فساد و تبديل دولت با تمامی  

" الجزاير فساد   مجمع "نھادھای زيرنظر آن به  
يک نمونه کوچک آن به زندان  .  براحتی باز شود 

نگاری است که    افتادن ياشار سلطانی روزنامه 
" امQک نجومی "واگذاری در واقع مفت و مجانی  

 . در شھرداری را افشا کرده بود 
ای نشان    تنھا نگاھی به امپراتوری مالی خامنه 

دھد که اساسا طرح اين مساله که جمھوری    می 
اسQمی خيال مبارزه با فساد را دارد تا چه حد  

امپراتوری مالی ديکتاتور حاکم که در  .  مسخره است 
راس حکومت قرار دارد و خود را صاحب ھمه  

داند و اين قدرت را دارد که تنھا    چيز و ھمه کس می 
جالب  .  ھای خود بيافزايد   با يک دستور بر ثروت 

که حتا در ظاھر نيز ھيچ نھاد دولتی اجازه    آن 
!!! رسيدگی به عملکرد مالی امپراتوری او را ندارد 

که البته اگر ھم داشت ھيچ تغييری در اصل ماجرا  
ھا ھزار ميليارد    معلوم نيست سود ده !!  شد   ايجاد نمی 

ستاد  "تومانی حاصله از اين امپراتوری که از  
تا بنياد مستضعفان و آستان  "  اجرايی فرمان امام 

قدس و ديگر نھادھای اقتصادی و مذھبی زير نظر  
رود و    گيرد، در جيب چه کسانی می   او را در برمی 

امپراتوری مالی مرکب از  !  شود؟   چگونه خرج می 
ھايی که در واقع متعلق به عموم    ھا و بنگاه   شرکت 

ھا را باs    ی آن   ای ھمه   مردم ايران ھستند و خامنه 
بنابراين نه عزمی در جمھوری اسQمی  .  کشيده است 

برای مبارزه با فساد وجود دارد و نه اصوs مبارزه  
تواند معنا داشته    با فساد در جمھوری اسQمی می 

 .باشد 
از سوی ديگر فسادی که تاروپود دستگاه حاکم را  
در برگرفته است با تشديد بحران اقتصادی، سياسی  

ھای    يابد بلکه زمينه   و اجتماعی، نه تنھا کاھش نمی 
گردد و به    مادی برای گسترش ابعاد آن نيز فراھم می 

ھمين دليل است که با تشديد بحران، شاھد افزايش  
اگر تا ديروز ھمه جا  .  مداوم ابعاد فساد نيز ھستيم 

صحبت از يک بابک زنجانی بود، امروز شاھديم  
ھا بابک زنجانی است که    که صحبت از ده 

تپه با باs کشيدن يک ميليارد و    مديرعامل ھفت 
 .پانصد ميليون دsر ارز دولتی يک نمونه آن است 

تنھا با سرنگونی جمھوری اسQمی و برقراری  
حکومت شورايی، حکومتی که تمامی امتيازات  

توان بر فساد    کند، می   مقامات دولتی را لغو می 
 .نھادينه شده در ايران نقطه پايانی گذاشت 

 



 ٧ ٨٨٣ شماره  ٩٩  مرداد ٢٧    ٧

اخبار اعتصاب و تحصن اين تعداد از زندانيان 
سياسی در شرايطی بازتاب يافته است که پيشتر 
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، زينب جQليان، 
زندانی کرد محکوم به حبس ابد و سھيQ حجاب، 
وکيل دادگستری محبوس در زندان قرچک 
ورامين نيز در اعتراض به شرايط بد زندان و با 
خواست انتقال به زندان ھای اوين و اروميه اقدام 

 .به اعتصاب غدا کرده بودند
آنچه از اعمال فشار و سرکوب و شکنجه در 
زندان ھای جمھوری اسQمی می گذرد، مختص 

زندان ھای جمھوری .  به امروز و ديروز نيست
اسQمی از آغاز تا به امروز، به طور مستمر با 
ارعاب و سرکوب و بی حقوقی کامل زندانيان 
سياسی ھمراه بوده و صد البته اين سرکوب و بی 
حقوقی حاکم بر زندانی ھای رژيم، با شيوع 
. ويروس کرونا در زندان ھا، تشديد ھم شده است

 در زندان ھا و نبود ١٩با گسترش بيماری کوويد 
حداقل ھای امکانات بھداشتی و حفاظتی، شرايط 
حبس برای زندانيان سياسی به مراتب سخت تر 

شرايطی که نسرين ستوده اعتصاب .  شده است
خود را با دادخواھی پايان يافتن به "  نامحدود"

حاکم بر زندان ھای کشور " بی حقوقی ھای"ھمه 
 . اعQم کرده است

اين شرايط سخت و بی حقوقی محض زندانيان 
سياسی، در قسمتی از نامه اعتراضی نسرين 
ستوده، وکيل دادگستری محبوس در زندان اوين 

"چنين آمده است شرايط زندانيان سياسی چنان : 
سخت و دشوار شده است که ادامه حبس با اين 

پرونده .  شرايط ظالمانه غير ممکن شده است
محکومان سياسی با اتھام ھای غير قابل باور 
جاسوسی، افساد فی اsرض، اقدام عليه امنيت 
کشور، فساد و فحشا و تشکيل گروه غير قانونی 
کانال تلگرامی که می تواند تا ده سال حبس و يا 
. حکم اعدام به ھمراه داشته باشد، تشکيل می شود
بسياری از متھمان، از بدو تشکيل پرونده تا پايان 
صدور حکم، از داشتن وکيل مستقل يا ارتباط 
. آزادانه با وکيل خود محروم باقی می مانند
قضات دادگاه انقQب، بی پروا و مکرر به 
متھمان سياسی اظھار می دارند، که صرفا بر 
پايه گزارش نھادھای اطQعاتی و امنيتی حکم 
صادر می کنند و بازجو در بدو دستگيری 
متھمان، پيشاپيش حکم قضايی را به آنان می 

وکQيی که مورد غضب قضات دادگاه .  گويد
. انقQب قرار می گيرند، روانه زندان می شوند
برای متھمانی که ناباورانه با اتھام ھای سنگين 
روبرو شده اند، اشد مجازات و در مواردی نيز 
بيش از اشد مجازات حکم صادر می شود؛ سپس 
زندانی سياسی که حکم اش تحت چنين شرايطی 
ناعادsنه صادر شده است، ناباورانه به اميد راه 

دادگاه تجديد نظر، آزادی .  قانونی می نشيند
مشروط، تعليق مجازات، تعويق اجرای حکم و 
قانون جديدی که تاکيد بر صدور حکم دارد نويد 
داده شده است، اما در برخوردھايی فراقانونی، 
استفاده از ھمه اين حقوق قانونی به نظر 
بازجويان موکول می شود و آخرين درھا به 

 ".روی زندانيان سياسی بسته می شود
در کنار اِعمال اينگونه بی حقوقی ھای محض بر 

زندانيان سياسی که شيوه ھميشگی سيستم قضايی 
جمھوری اسQمی از آغاز تا به امروز بوده 
است، اکنون شيوع ويروس کرونا و عدم 
برخورداری زندانيان از حداقل امکانات بھداشتی 
نظير ماسک و دستکش و مايع ضد عفونی کننده 
ھم مزيد بر علت شده و شرايط زندگی را برای 

 . آنان دشوار و دشوارتر کرده است
پاره ای از مکاتبات سازمان زندان ھای کشور با 
وزارت بھداشت جمھوری اسQمی و درز کردن 
اين نامه ھا به بيرون که در ھفته ھای گذشته 
توسط سازمان عفو بين الملل انتشار يافتند، 
تصوير روشنی از بدتر شدن شرايط زندان در 

اين نامه ھا که در .  دوران شيوع کرونا است
 تيرماه ١۵ تا ١٣٩٩ فروردين ۶فاصله روزھای 

به معاون توسعه مديريت و برنامه ريزی وزارت 
ماسک، "بھداشت نوشته شده اند، از نبود ھرگونه 

دستکش، مايع ضد عفونی کننده و تجھيزات 
در زندان ھای گله مند بوده و "  حفاظتی شخصی

نسبت به پيامدھای آن به مسئوsن بھداشتی کشور 
پيامدھای ناگواری که طبق داده .  ھشدار داده اند

ھای سازمان عفو بين الملل از مجموع زندانيان 
 ٢٠مبتQ به ويروس کرونا، تا کنون دست کم 

زندانی در زندان ھای قزلحصار، فشافويه، 
اروميه، کامياران، سقز و سپيدار اھواز جان 

واضح است که اين تعداد از مرگ و .  باخته اند
مير زندانيان، آمار واقعی نبوده و ميزان زندانيان 
جان باخته از ويروس کرونا می تواند به مراتب 

 . باsتر از تعداد فوق باشد
پوشيده نيست، شرايط مرگباری که در پيک اول 
شيوع کرونا بر زندان ھای جمھوری اسQمی 
حاکم بود، ھم اينک با اوج گيری پيک دوم کرونا 
در کشور، شرايط  حبس را برای زندانيان نسبت 

روشن .  به دوره قبل باز ھم سخت تر نموده است
است، با گسترش شيوع کرونا در استان ھای 
مختلف کشور، اين فقط توده ھای مردم ايران 
نيستند که فوج فوج به کرونا مبتQ می شوند و 

در چنين .  روزانه صدھا نفر جان می بازند
وضعيتی انبوه زندانيانی ھم که در زندان ھای 
جمھوری اسQمی بسر می برند، با خطراتی 
افزون تر از قبل در معرض ابتQ به ويروس 

 .  و مرگ و مير ناشی از آن قرار دارند١٩کوويد 
زندان ھای کشور، ھمواره انعکاسی از وضعيت 

وقتی شرايط پيشگيری، .  حاکم بر جامعه است
درمان و امکانات بھداشتی برای مردمی که در 
بيرون از زندان بسر می برند، تا به اين حد 
فاجعه بار است، معلوم است که اوضاع برای 
زندانيان و بطور اخص برای زندانيان سياسی که 
دست شان از ھمه جا کوتاه ست، تا چه حد فاجعه 

فقط کافی است به يک نمونه از .  بارتر می شود
رفتارھای دوگانه دولت جمھوری اسQمی در 
مواجھه با ويروس کرونا دقت کرد، تا به بی 
تفاونی مسئوsن حکومتی نسبت به جان و زندگی 
عموم توده ھای مردم ايران و به تبع آن به بی 
تفاوتی آنان نسبت به جان و زندگی زندانيان 

 . سياسی پی برد
در شرايطی که زندانيان در محيط ھای عمدتا 
آلوده و غير بھداشتی زندان ھا حتا از ماسک و 
دستکش و مايع ضد عفونی کننده محرومند، در 
شرايطی که توده ھای کار و زحمت، ھر روزه 
مجبورند تنگاتنگ ھم در مراکز توليدی و 
اقتصادی کار کنند، در شرايطی که با وجود پيک 

 ٣٠٠ ميليون و ١دوم کرونا، برگزاری کنکور 
ھزار نفری ديپلم گرفته ھا در دستور کار دولت 
است، حسن روحانی، خودش اما با توصيه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا از رفتن به مجلس اسQمی 

روحانی، اين عنصر شياد و .  پرھيز کرد
شارsتان، به رغم ھمه امکانات بھداشتی، 
درمانی و پزشکی که در اختيار دارد، برای در 
امان ماندن از ابتQ به ويروس کرونا حتا از رفتن 
به مجلس ارتجاع اسQمی جھت معرفی و گرفتن 
رای اعتماد برای وزير صنعت، معدن و تجارت 
مورد نظردولت پرھيز کرد، اما در ھمان حال با 

برگزاری "وقاحتی بی نظير، ھمگان را به 
حتا در مناطق قرمز "  باشکوه عزاداری محرم

 .تشويق کرده است
در چنين وضعيتی از بی تفاوتی مرگبار دولت 
جمھوری اسQمی نسبت به جان و زندگی توده 
ھای مردم ايران و به تبع آن بی تفاوتی کامل 
ھيئت حاکمه ايران نسبت به جان و زندگی 
زندانيان است که دفاع از مطالبات آنان و دفاع از 
آزادی زندانيان سياسی می بايست به خواست 
عمومی خانواده ھا و عموم توده ھای زحمتکش 

 .ايران تبديل شود
اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان سياسی که 
اين روزھا با اعتراضات سراسری بازنشستگان 
و موج وسيع اعتصابات کارگری از جمله در 
ھفت تپه، ھپکو و بخش ھای وسيعی از مراکز 
نفت و گاز و پتروشيمی استان ھای جنوبی و پاره 
ای از واحدھای اقتصادی در ديگر مناطق کشور 
ھمزمان شده است، نويد بخش فرا روئيدن شکل 
گيری اعتصابات در عرصه ھای وسيعتری 

پيوند مبارزات کارگری و مبارزات جاری .  است
عموم توده ھای مردم ايران در حمايت از 

زندانی سياسی "زندانيان اعتصابی، حول شعار 
برگرفته از ضرورت اين مرحله "  آزاد بايد گردد

از مبارزات کارگران و عموم توده ھای 
بی ترديد گسترش .  زحمتکش مردم ايران است

مبارزات کنونی و پيوستن ھرچه بيشتر ديگر 
زندانيان سياسی به گستره اعتصاب، گامی موثر 

زندانی سياسی آزاد بايد "در ھمه گير شدن شعار 
 .، خواھد بود"گردد

 

 اعتصاب غذای زندانيان سياسی
  با خواست آزادی زندانيان 

٨از صفحه   

رژيم جمھوری اس*می را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٨٣ شماره  ٩٩  مرداد ٢٧    ٨

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

٧درصفحه   

 مرداد، با انتشار نامه ای سرگشاده از شروع ٢٠
 ٢١خود در روز "  نامحدود"اعتصاب غذای 
نسرين ستوده در اعتراض به .  مرداد خبر داد

شرايط بد زندان و آزاد نکردن زندانيان سياسی 
در وضعيت بحران کرونايی موجود در مورد 

در ميانه بحران : "دليل اعتصاب خود نوشته است
کرونا که ايران و جھان را در بر گرفته است، 
شرايط زندانيان سياسی چنان سخت و دشوار 
است که ادامه حبس با اين شرايط ظالمانه غير 

با بی جواب ماندن کليه مکاتبات .  ممکن شده است
و با درخواست آزادی زندانيان سياسی، دست به 

 ". اعتصاب غذا می زنم
دو روز بعد از اعQم اعتصاب غذای نسرين 

٨ 

١از صفحه   

ھای  نامWه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���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 

ھ̈¨ای  ک̈¨د م̈¨ورد ن̈¨ظ̈¨ر ب̈¨ه ي̈¨ک̈¨ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
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 :نشانی ما برروی اينترنت
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
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 : 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
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fadaianaghaliyat.kar 
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 زندانی سياسی ديگر اوين، به نام ھای ۵ستوده، 
ھادی مھرانی، آبتين جعفريان، ياسين جمالی، 
بھنام محبوبی و محمود علی نقی که ھم اينک در 

 اوين زندانی ھستند، با اعQم اعتصاب غذا، ٨بند 
خواستار رسيدگی به وضعيت بد بھداشتی اين 

 زندانی، ھمزمان با اعQم ۵اين .  زندان شده اند
اعتصاب غذای خود، از نسرين ستوده که در 

 . بخش زنان زندان اوين است حمايت کرده اند
عQوه بر اعتصاب غذای زندانيان فوق، تعدادی 

 اوين نيز در اعتراض ٨ديگری از زندانيان بند 
به شرايط وخامت بار زندان و مثبت اعQم شدن 

 زندانی در اين بند، اقدام به ١٢تست کرونای 
 .تحصن کرده اند

 اعتصاب غذای زندانيان سياسی
 با خواست آزادی زندانيان 

 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 
 عمودیپوsريزاسيون 
 

 :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 


