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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

  ۶درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

دولت آمريکا، جمھوری 
 "مکانيسم ماشه" اس�می و

 
سفر دوروزه رافائل گروسی مديرکل آژانس 

چھارم و پنجم شھريور (المللی انرژی اتمی بين
و گفتگوھای وی با حسن روحانی، ظريف )  ٩٩

اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی  و علی
جمھوری اسCمی و سرانجام صدور يک بيانيه 
مشترک با محوريت پذيرش جمھوری اسCمی 
برای دسترسی بازرسان آژانس به دو سايت 

ای در اطراف آباده و تھران ، صفحه  ھسته
ديگری را در ماجرای طوNنی اختCفات ايران و 

گروسی پس از بازگشت از اين .  آمريکا گشود
سفر اعCم کرد زمان بازديد از دو پايگاه انرژی 

ای  جمھوری اسCمی و انجام اقدامات  ھسته
گرچه تاريخ ورود .  راستی آزمايی نزديک است

ای ھنوز علنی  بازرسان به اين دو مرکز ھسته
نشده است و در بيانيه مشترک قيدشده جمھوری 
اسCمی داوطلبانه پذيرفته است آژانس از دو 
مکان موردنظر خود بازرسی به عمل آورد، اما 

نشينی جمھوری  تمام شواھد ناشی از يک عقب
ھا از آن  اسCمی و پذيرش خواستی است که ماه

نشينی  ھای اين سفر و عقب زمينه.  سرباز زده بود
ھای قبلی  گيری جمھوری اسCمی، در موضع

آژانس و کشورھای اروپايی عضو برجام 
شده بود و مکانيسم ماشه به آن صورت  فراھم

 .نھايی بخشيد
المللی انرژی اتمی   آژانس بين٩٨سيزده اسفند 

اعCم کرده بود؛ ايران اجازه دسترسی به دو 
نشده را به بازرسان آژانس  ای اعCم سايت ھسته

نداده و در مقابل انجام وظايف اين سازمان 
جمھوری اسCمی . کند تراشی و کارشکنی می مانع

فشار  پس از خروج آمريکا از برجام، برای تحت
قرار دادن کشورھای اروپائی عضو برجام، طی 

 روزه تعھدات ۶٠پنج مرحله با فواصل 
اين اقدامات اما .  برجامی خود را کاھش داد

ھر بار با ھشدارھايی از جانب اين کشورھا
و آژانس )   انگليس، فرانسه و آلمان(  
در چند .  المللی انرژی اتمی روبرو شد بين

گزارش اخير آژانس، ترديدھا و انتقاداتی در 

 کريه اکنون صفتی ابتر است
 چرا که به تنھايی گويای خون تشنگی نيست

 تحميق و گران جانی را اِفاده نمی کند
 نه مفت خوارگی را
 نه خود بارگی را

 " شاملو"               
، حسن ١٣٩٩ شھريور ۵روز چھارشنبه 

روحانی در حاشيه جلسه ھيئت دولت در مورد 

فتاح، رئيس بنياد مستضعفان دستش را برای کاخ 
برسر مردم زحمتکش .  نشينان باN برده بود

 !روستای ابوالفضل اھوازفرود آورد
مصاحبه يکی دو ھفته پيش فتاح رئيس بنياد 
مستضعفان با تلويزيون که اظھار داشت امCک، 
کاخ ھا و ساختمانھايی که در تصرف اشخاص 
وابسته به نظام و نھاد ھای دولتی است بايد پس 
گرفته شود و در راستای اھداف مستضعفان 
سرمايه گذاری شود، از افراد و رجال دولتی اسم 

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨۵شماره    ٩٩  شھريور ١٠ –سال  چھل و دوم 

 کارگران و توده ھای زحمتکش 
 در حرف نيز جايی در جمھوری اس�می ندارند

 صkkkبkkkح، ۴جkkkمkkkعkkkه سkkkاعkkkت 
شاھدشھkر شkھkريkار شkاھkد قkتkل 
وحشيانه دو جوان توسkط پkلkيkس 

عليرضkا .  جمھوری اسCمی بود
 سkالkه و ٢۵جعفرلو دانشkجkوی 

صاحب مغازه پCستيک فروشی 
 ٢٧به ھمراه عليرضا گودرزی 

ساله برقکار، سوار بkر مkوتkور 
در حkkال بkkازگشkkت از مkkکkkانkkی 

متعلق به عليرضا جعفرلو بودند 
که عليرضا گkودرزی کkارھkای 
مربوط به برقکاری و تاسيسkات 

جkkkا را انkkkجkkkام داده بkkkود،  آن
بkkkازگشkkkت بkkkه خkkkانkkkه پkkkس از 

 .ھا کار ساعت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 ساله دوران ٧رشد اقتصادی، موفقيت کارنامه 
" افتخارآميز"رياست جمھوری خود، مقابله 

پروژه "دولت با ويروس مرگبار کرونا، افتتاح 
آنھم در اين شرايط بحران "  ھای عظيم و بزرگ

روحانی .  کرونايی، گزافه گويی ھای بسيار کرد
با سرھم کردن يک مشت دروغ و Nف زنی ھای 
خيالپردازانه، شرايط اقتصادی به شدت فرو 

در راه بازگشت به منزل برای 
استراحت، ماموران پاسگاه 

ھا  انتظامی ابوطالب جلوی آن
را گرفته و طلب گواھينامه 

کنند، اما گواھينامه ھمراه  می
ماموران .  عليرضا جعفرلو نبود

خواھند موتور را توقيف  می
کنند اما آن دو، تن به مصادره 

 نبايد سکوت کرد

گزارش از آکسيون و گردھمايی 
 ۶٠در يادمان جانفشانان  دھه 

  اوت ٢٩ -درآمستردام و کپنھاک

 !! دستی که با= رفته بايد برسر يکی فرود بيايد
 داخل کشور -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 ھا معتاد، راه حلی جز يک انق�ب اجتماعی ندارد ميليون
 

در ھفته گذشته پليس جمھوری اسCمی و موسسات مرتبط با مواد مخدر به مناسبت ھفته دولت، 
ھای خود را در مورد  ھای حکومت داشتند تا ظاھراً گزارشی از فعاليت ھای متعددی با رسانه مصاحبه

ھا بيش از ھرچيز ابعاد فاجعه بار اعتياد  اين گزارش.  مبارزه با مواد مخدر به اطCع مردم ايران برسانند
آمار و .  ھا تن از مردم ايران به مواد مخدر و بازار پر رونق خريد و فروش آن را برمC کرد ميليون

ارقامی که پليس از حجم کشف مواد مخدر و دستگيری تعداد قاچاقچيان و توزيع کنندگان مواد مخدر،  
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١از صفحه   

 "مکانيسم ماشه" دولت آمريکا، جمھوری اس�می و

٧درصفحه   

اين .  ای رژيم مطرح شد مورد برنامه ھسته
اضافه نماينده عالی اتحاديه  سه کشور به

اروپا در سياست خارجی، کاھش تعھدات 
برجامی جمھوری اسCمی را ھشدار داده و 

در .  خواھان اجرای کامل تعھدات رژيم شدند
المللی  آغاز اجCس شورای حکام آژانس بين

اتمی، رافائل گروسی از دو مرکز مشکوک 
اين .  ای در ايران سخن گفت ھای ھسته فعاليت

نشست، قطعنامه پيشنھادی سه کشور فوق 
عليه نقض تعھدات ذيل برجام را تأييد کرد و 
از جمھوری اسCمی خواسته شد بدون فوت 
وقت زمينه دسترسی بازرسان آژانس به دو 

اين .  نشده را فراھم سازد ای اعCم سايت ھسته
فشارھا در ادامه خود با تCش دولت آمريکا 

ھای تسليحاتی شورای  برای تمديد تحريم
 .امنيت وارد مرحله جديدی شد

ھای تسليحاتی شورای امنيت عليه  تحريم
 آغازشده ٨۶جمھوری اسCمی که از سال 

رسد و  به پايان می)  ٩٩( مھر سال جاری٢٧
تواند سCح و  ازآن جمھوری اسCمی می پس

تجھيزات جنگی  خريداری و وارد و يا 
دولت امپرياليستی آمريکا تCش .صادر کند

ھا، ارتجاع  کرد از طريق تمديد اين تحريم
قطعنامه .  فشار قرار دھد اسCمی را تحت

پيشنھادی دولت آمريکا برای تمديد تحريم 
تسليحاتی جمھوری اسCمی در شورای 

آمريکا (جزدو رأی موافق. امنيت رأی نياورد
و دو رأی مخالف)  و جمھوری دومينيکن

بقيه اعضای اين شورای )  روسيه و چين(  
تنھا چند روز بعد .  نفره، رأی ممتنع دادند١۵

از ارائه اين قطعنامه که از قبل معلوم بود 
رأی نخواھد آورد، دولت آمريکا دست به 

مايک پامپئو وزير خارجه .  برد"  ماشه"
 ٢١برابر يا (٩٩ مرداد ٣٠آمريکا، روز 

ای   نامه با ارائه نامه يا شکايت)  ٢٠٢٠اوت 
ای شورای امنيت عليه  به رئيس دوره

جمھوری اسCمی و نقض تعھدات برجام، 
درخواست نمود مکانيسم ماشه فعال شود و 

 روزه بازگشت ٣٠بعد ھم اعCم کرد روند 
ھا عليه جمھوری اسCمی  خودکار تحريم
 .آغازشده است

چين و روسيه در مخالفت با اين اقدام، 
تصريح کردند که آن را نبايد روند بازگشت 

ھای شورای امنيت عليه ايران تلقی  تحريم
وزرای خارجه کشورھای اروپائی .  کرد

عضو برجام نيز در بيانيه مشترکی مورخ 
 اقدام آمريکا را مغاير ٩٩ خرداد ٣٠

ھای خود برای حفظ توافق برجام  تCش
دانسته و اعCم کردند از اقدام آمريکا برای 

-اسنپ بک(  ھا سازی خودکار تحريم فعال
snapback   ( مکانيسم ماشه"که "

اين .  شده است، حمايت نخواھند کرد خوانده
حال اقدامات جمھوری  سه کشور درعين

ای را مغاير  اسCمی درزمينٔه مسائل ھسته
تعھدات برجام دانسته و ضمن ابراز نگرانی 
نسبت به آن، از جمھوری اسCمی خواستند 

طور کامل اجرا کند و با   تعھدات برجام را به
آژانس انرژی اتمی ھمکاری کامل داشته 

جوزف بورل مسئول سياست خارجی .  باشد
اتحاديه اروپا نيز در برابر تCش آمريکا 

سازی مکانيسم ماشه، واکنش منفی  برای فعال
نشان داد و يادآور شد دولت آمريکا از توافق 

تواند از  شده و ديگر نمی برجام خارج
نامه، استفاده  سازوکار مندرج در اين توافق

 .کند
ھا، مايک پامپئو وزير  رغم اين مخالفت علی

خارجه آمريکا اعCم کرد، دولت آمريکا 
روند فعال کردن مکانيسم ماشه را آغاز 

او گفت ازآنجاکه شورای امنيت .  نموده است
نتوانسته مأموريت خود را برای حفظ صلح 

المللی انجام دھد و ايران را در  و امنيت بين
ھا از  مقابل اعمالش پاسخگو کند، اين تحريم

 شھريور ٣٠ سپتامبر برابر با ٢٠
وزارت خارجه آمريکا نيز با .  گردد بازمی

ای ضمن انتقاد از شورای  انتشار بيانيه
امنيت، اظھار کرد اين شورا به جمھوری 
اسCمی اجازه داده خود را بيشتر تسليح کند 

 .ثباتی و ويرانی در منطقه دامن بزند و به بی
که از  رغم آن دولت آمريکا مدعی است به 

عنوان يک عضو  شده اما به برجام خارج
کننده برجام،   شورای امنيت و مشارکت

تواند خواھان فعال شدن مکانيسم ماشه  می
که ھريک  گويد چنان دولت آمريکا می.  شود

ای را  از اعضای شورای امنيت قطعنامه
ھا ارائه دھد، با آن  برای ادامه رفع تحريم

مخالفت و آن را وتو خواھد کرد و چنانچه 
ھا  ای ارائه و تصويب نشود، تحريم قطعنامه

در مفاد توافق .  شود عليه ايران احيا می
) اسنپ بک(برجام مکانيسم حل اختCف 
. شده است بينی موسوم به مکانيسم ماشه پيش

چنين مکانيسمی اين اختيار را به اعضای 
دھد تا  دائمی شورای امنيت سازمان ملل می

 ماھه و با استفاده از حق ٢در بازه زمانی 
ھای پيشين را که بر  وتو، تمامی قطعنامه

 به ٢٢٣١اساس توافق برجام و قطعنامه
. اند مجدداً فعال سازند حالت تعليق درآمده

ھا  ماجرا اين است که بازگشت تحريم
شود و قابل وتو ھم  گيری نمی رأی
ھا  گيری برای ادامه تعليق تحريم رأی.نيست

تواند آن را وتو  شود که آمريکا می انجام می
ای  از  نامه يا ابCغيه اکنون شکايت ھم.  کند

طرف آمريکا به رئيس شورای امنيت تحويل 
او موظف است ظرف حداکثر .  شده است داده

ای با  نويس قطعنامه  روز پيش٣٠مدت 
را به "  ھای ايران ادامه لغو تحريم"موضوع

يک از اعضای  اگر ھيچ.  رأی بگذارد

ای را  نويس چنين قطعنامه شورای امنيت پيش
ارائه نکرد، وظيفه رئيس شوراست که خود 

زمانی  البته اين.  ای ارائه دھد چنين قطعنامه
نامه برجام  است که شاکی، خود عضو توافق

دولت امپرياليستی آمريکا با پيش .  باشد
کشيدن اين موضوع و تفسير خود از نحوه 
رسيدگی به حل اختCف، قصد دارد پس از 

ای آن را وتو کند و مانع  ارائه چنين قطعنامه
ھا شود و بدين ترتيب تمام  ادامه لغو تحريم

ھای شورای امنيت که با  ھا و تحريم قطعنامه
صورت خودکار  اند به توافق برجام لغو شده

احيا و به ھمان شکلی که قبل از برجام 
رغم موضع  به.  شده، اعمال شود اعمال می

چين و روسيه و کشورھای اروپائی عضو 
رغم مخالفت  برجام در نفی اين اقدام و به

تعدادی از اعضای شورای امنيت و تشتت 
آراء آن و اينکه رئيس شورای امنيت اعCم 

ای ندارد،  کرده تصميم به ارائه چنين قطعنامه
اما ارتجاع اسCمی از اين موضوع احساس 

ارتجاع امپرياليستی .  خطر نموده است
آمريکا با اين بھانه که چون شورای امنيت 

ای تصويب ننموده است، مکانيسم  قطعنامه
ھا در دستور  ماشه را برای بازگشت تحريم

کار خويش قرار داده و ارتجاع اسCمی حاکم 
فشار قرار داده  بر ايران و حاميان آن را تحت

 .است
درست در لحظاتی که ترامپ و پامپئو وزير 

ازپيش فشار عليه  خارجه وی تشديد بيش
جمھوری اسCمی را در دستور کار خود 

اند، مديرکل  قرار داده و دست به ماشه برده
المللی انرژی اتمی راھی تھران  آژانس بين

رافائل گروسی مديرکل آژانس با اسنادی .  شد
در اختيار آژانس قرار )   نتانياھو(که اسرائيل

داده بود و جمھوری اسCمی آن را جعلی و 
فاقد اعتبار خوانده و بارھا گفته بود که اين 

کند،  گونه تعھدی برايش ايجاد نمی اسناد ھيچ
جمھوری .  سروصدا وارد تھران شد بی

اسCمی نيز از روی اجبار و ترس از 
تر شدن اوضاع و فعال شدن مکانيسم  وخيم

ماشه، بخصوص در شرايطی که فاصله 
بيند ھای تسليحاتی نمی چندانی تا لغو تحريم

 ٢٧ھای تسليحاتی شورای امنيت  تحريم(  
 سال به پايان ١٣مھرماه سال جاری پس از 

ای  به بازرسی از دو سايت ھسته)  رسد می
 .نشده خود تن داد اعCم

ھای حقوقی بر سر مکانيسم  که بحث درحالی
عنوان يک  ماشه و اختيارات دولت آمريکا به

شده از برجام  عضو شورای امنيت خارج
ادامه دارد، اما اين واقعيت برکسی پوشيده 
نيست که دولت آمريکا در مقابله با دولت 

ھای  ارتجاعی جمھوری اسCمی و سياست
خارجی آن از ابزارھای گوناگونی استفاده 

. ھا است کند که مکانيسم ماشه يکی از آن می
ھای دولت  جوئی ھا و بھانه گيری موضع

امپرياليستی آمريکا اما به نحوه برخورد آن 
به ماجرای برجام و مکانيسم ماشه خCصه 
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٩درصفحه   

١از صفحه   

زحمتکشانی که به طور واقعی با شرايط مرگبار 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران دست به 

 .گريبانند، بسيار حيرت آور بود
در چھار ماھه "ادعای روحانی مبنی بر اينکه 

اول امسال، علی رغم کرونا و مشکCت، تقريبا 
بوده است، در "  در توليدات ھمه جا توليد بيشتر

مرغ "زمره دروغ ھايی است که با شنيدن آن، 
روحانی در شرايطی ".  پخته ھم زنده خواھد شد

کشور در چھار "  رشد توليدات"از شکوفايی و 
" ھمه جای دنيا"، نسبت به ١٣٩٩ماھه اول سال 

تورمی   –سخن گفت، که با تعميق شرايط رکود 
حاکم بر اقتصاد ايران، ھم اينک در بسياری از 
کارخانه ھا و مراکز اقتصادی کشور، ميزان 
توليد به يک سوم ظرفيت واقعی کاھش يافته و 

 سال گذشته ٧رشد توليد ناخالص داخلی در مدت 
در اين مدت، اگر .  با نرخ منفی ھمراه بوده است

سال ھايی ھم از رشد اقتصادی سخن به ميان آمده 
است، علت آن، نه ناشی از رشد توليد در کليت 
آن، بلکه به دليل افزايش توليد و بھای نفت و 

اين واقعيت را به .  درآمد حاصل از آن بوده است
وضوح می توان از طريق آمار صندوق بين 
المللی پول و بانک جھانی که آمارشان مبتنی بر 
آمار بانک مرکزی جمھوری اسCمی است، در 

 ٩۵طول سال ھای گذشته از جمله در سال ھای 
 که سيل دNرھای نفتی به درآمد جمھوری ٩۶و 

 .اسCمی سرازير شد، ديد
بر اساس آمارھای صندوق بين المللی پول، رشد 

(١٣٩٢توليد داخلی ايران در سال  سال روی  
 ٣، ١٣٩٣درصد،   –  ١ /  ٨، )کار آمدن روحانی

 ۶ /  ۴، ١٣٩۵درصد،   –  ١ /  ٨، ١٣٩۴درصد، 
  –  ۴ /  ٧، ١٣٩٧ درصد، ٣ /  ٧، ١٣٩۶درصد، 

/  ٢، ١٣٩٨درصد و سال  درصد بوده    –  ٨ 
 ساله ٧اگر متوسط اين ارقام در دوره .  است

زمامداری روحانی در نظر گرفته شود، به رغم 
افزايش درآمد نفت و نرخ مثبت رشد توليد 

، نرخ ٩۶ و ٩۵ناخالص داخلی در سال ھای 
رشد در بقيه اين سال ھا منفی بوده و توليد در ھر 
سال به جای رشد، به طور متوسط حدود نيم 

منطبق با آن، ارزش .  درصد عقب رفته است
عCوه .  توليد ناخاص داخلی نيز کاھش يافته است

بر آمارھای فوق، خبرگزاری فارس ھم، در رد 
ادعای روحانی که سال ھای زمامداری خود را 

اعCم کرد، در دوم "  دوره گشايش و پيشرفت"
طبق قانون برنامه پنجم و :   نوشت١٣٩٩تير ماه 

 درصد رشد اقتصادی ٨ششم توسعه، ميانگين 
برنامه ريزی شده است، در حالی که متوسط آن 

. بوده است"  نزديک به صفر "٩٨ تا ٩١از سال 
خبرگزاری فارس ھمچنين به نقل از مرکز آمار 

 را با ٩٨ايران، رشد اقتصادی کشور در سال 
 . درصد اعCم کرده است٧احتساب نفت منفی 

روشن است با چنين تصويری از اقتصاد 
گسيخته، وضعيت جمھوری اسCمی در سال  ازھم

شنيدن اين ادعاھای پوچ، آنھم با لحنی 
تمسخرآميز، برای توده ھای مردمی که در ايران 
زندگی می کنند، خانواده ھايی که شاھد مرگ و 
مير عزيزان شان در پياده رو و کف خيابان ھا 
بوده اند، آن دسته از بيمارانی که در راھرو 
بيمارستان ھا خوابيدند، ميليون ھا مردمی که ھر 
روزه از نبود ماسک و تھيه آن به قيمت گزاف 
در بازار آزاد گله مند ھستند، انبوه بيمارانی که 
از خريد آمپول ھای بسيار گرانقيمت آه و فغان 
شان بلند شده است، توده ھای مردمی که به رغم 

 ماه از شيوع ويروس کرونا، ھمچنان به ۶گذشت 
صورت روزانه با آمارھای سه رقمی جان می 
بازند، توھينی آشکار نسبت به شعور مردم ايران 

 . است
ادعای مضحک روحانی، مبنی بر درمان مجانی 
مبتCيان ويروس کرونا، مجانی بودن ماسک و 
ديگر ياوه ھای تکراری او، دست کم برای انبوه 
کارگرانی که به دليل عدم دستيابی به ماسک در 
کارخانه ھا و مراکز توليدی درکنار ھم کار می 
کنند، توده ھايی که در مسيرھای پُر رفت و آمد 
شھری بدون پوشش ماسک به صورت فشرده در 
مترو و اتوبوس کنار ھم  نشسته اند، برای 
ھزاران پزشک و کادر درمانی بيمارستان ھا که 
به دليل کمبود ابتدايی ترين امکانات پوششی و 

 ماه گذشته به ويروس کرونا مبتC ۶بھداشتی طی 
و يا جان خود را از دست داده اند و باNخره 
برای پرستارانی که شبانه روز کار می کنند، اما 
از دريافت حقوق ماھانه شان باز مانده اند، چيزی 
جز بر انگيزاننده آتش خشم و نفرت آنان نسبت به 

 . دولت جمھوری اسCمی نخواھد بود
در "ادعای مسخره حسن روحانی مبنی بر اينکه 

کشورمان، شرکت ھای دانش بنيان و بنگاه ھای 
توليدی يک روز ھم تعطيل نبودند و خيلی سريع 

، برای آن چند "توانستند مشکCت را حل کنند
ھزار نفری که ھر روزه با ابتC به ويروس 
کرونا با کابوس مرگ مواجه اند، برای آنانی که 
برای گرفتن جنازه کشته شدگان ويروس کرونا 
از بيمارستان ھا، پول پرداخت می کنند، برای 
بازماندگان ده ھا ھزار نفر از مردم ايران که با 

 ماه ۶طی "  قرنطينه بی قرنطينه"پيشبرد سياست 
گذشته کشتار شدند و ده ھا ميليون نفر ديگری که 

، کماکان در "ايمنی جمعی"با اجرای سياست 
 در انتظار مرگ ١٩صف ابتC به ويروس کوويد 

محتوم ناشی از ابتC به اين ويروس مرگبار 
نشسته اند ، ھمانا پاشيدن نمک بر زخم ناسور 

 .کارگران و توده ھای محروم مردم ايران است
ياوه گويی ھای فخر فروشانه روحانی مبنی بر 
عملکرد خوب دولت در مقابله با ويروس کرونا، 

او در .  تنھا افاضات او در جلسه ھيئت دولت نبود
پروژه "باره رشد توليدات کشاورزی، راه اندازی 

صنعتی، آنچنان مھمCتی "  ھای عظيم و بزرگ
را به ھم بافت که برای عموم توده ھای مردم 
ايران و به طور اخص برای کارگران و 

 ٧ريخته جمھوری اسCمی را عادی، کارنامه 
ساله دولت را قابل قبول و شرايط کشور را به 

 . دور از ھر گونه بحران توصيف کرد
او با کتمان تعميق بحران ھای سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی حاکم بر جمھوری اسCمی و 
انکارکردن فقر و فCکت کارگران و توده ھای 

ابتدای امسال "زحمتکش ايران، با بيان اينکه از 
، عملکرد " افتتاح بزرگ داشته ايم٢١تا کنون 

مايه افتخار "کابينه خود  را در شرايط کرونايی، 
 . دانست" دولت دوازدھم

حسن روحانی، تا آنجا که در توان داشت از 
موفقيت دوران رياست جمھوری خود سخن 
گفت، اما کمترين اشاره ای به بيکاری، تورم و 
گرانی افسار گسيخته، تشديد مرگ و مير ناشی 
از ويروس کرونا، فقر و فCکت حاکم بر زندگی 
کارگران و توده ھای مردم ايران و انبوه 
مشکCت Nينحلی که بر گلوی کارگران و توده 
. ھای خشمگين ايران چنگ انداخته است، نکرد

او از شروع تا پايان سخنرانی طوNنی خود، در 
مورد وضعيت طاقت فرسای زندگی توده ھای 

او .  مردم ايران فقط به يک جمله کوتاه بسنده کرد
"گفت قبول داريم که مردم در زندگی شان : 

روحانی، با سرپوش گذاشتن .  می کشند"  سختی
بر نارضايتی عمومی مردم ايران و خيزش ھای 

، که يکسره ٩٨ و آبان ٩۶انقCبی آنان در دی ماه 
مرگ بر جمھوری "در خيابان ھا با شعار 

، سرنگونی اين نظام فاسد و تبھکار را "اسCمی
و "  مقاومت ملت"فرياد زدند، به دروغ از 

" برابر قدرت ھای بزرگ"آنان در "  ايستادگی"
 . ستايش کرد

به رغم اين ھمه NطائCتی که حسن روحانی 
 ساله ٧برای سرپوش گذاشتن بر شکست دوران 

رياست جمھوری خود سر ھم بندی کرد، اما 
کيست که نداند، بيان اينگونه سخنان با ھدف 

برای کارگران و انبوه توده ھای "  اميد درمانی"
مردم ايران که بطور روزانه در گرداب مشکCت 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی دست و پا می 
زنند، سخنانی ياوه، نفرت انگيز و حتا مايه 

 . تمسخر او در نزد توده ھاست
روحانی در باره نحوه مقابله دولت جمھوری 
اسCمی با ويروس کرونا و مقايسه آن با ديگر 

"کشورھای جھان گفت در حالی که کشورھای : 
بزرگ دنيا در مقابله با کرونا در زمينه تامين 
تخت ھای بيمارستانی، تجھيزات درمان، 
بھداشتی و دارو با مشکCت زيادی مواجه شدند، 
در مدت زمانی که ما با ھمه گيری کرونا درگير 
شديم، ھيچ گاه پيش نيامد که در تامين تخت ھای 
بيمارستانی و مراقبت ھای ويژه دچار مشکل 

فراتر از اين ادعا، روحانی در مورد ".  شويم
درمان کرونا نيز مدعی شد، در "  مجانی بودن"

دنيا نمی توانيد جايی را پيدا کنيد که درمان کرونا 
مقابله با کرونا در ايران مجانی "مجانی باشد، اما 

 ". است

 کارگران و توده ھای زحمتکش در حرف نيز جايی در جمھوری اس�می ندارند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 !! دستی که با= رفته بايد برسر يکی فرود بيايد
 داخل کشور -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

دھان به  .  اين خبر بازتاب گسترده ای داشت .  برد 
دھان و از طريق رسانه ھا نقل می شد، بعضی  
عليرغم اينکه درشگفت بودند از اين ھمه دزدی و  
حيف و ميل اموال و سرمايه ھای ملی  با نفرت می  

اينھا آمده اند که دزدی وغارت کنند، کار  «:گفتند  
امروزشان نيست، اين ھمه اختCس دزدی مگه کمه،  
اين ھم اضافه به فھرست دزديھای نجومی بانک ھا،  

ھنوزافکار  »...کوه خواری ھا، زمين خواری ھا و 
عمومی در بھت بود که با دخالت مصلحت آميز  
خامنه ای در حمايت از حداد عادل که زمين دويست  
ميليارد تومانی را مالک شده، خبراينبار موجب  
ريشخند مردم و رسوائی رژيم و سرافکندگی فتاح  

فتاح که مانند کليه عناصر رژيم خمير مايه  .  گرديد 
اش سرشته از فرصت طلبی و پرروئی است، گفت  

ناقص غير دقيق واجحاف  « و »اشتباه «سخنانش  
برای جبران رسوائی خود قضيه کاخ ھا  .  »بوده 

وامCک مرغوب دربھترين نقاط تھران را جا  
گذاشت، خانه ھای اھالی روستای ابوالفضل  
درحومه اھواز را ھدف قرارداد وتصميم داردخانه  
ھای اين روستا را برسرخانواده ھای کشاورزان و  

 .زحمتکشان اين منطقه خراب کند 
ديروزروستای غيزانيه امروزروستای ابوالفضل،  

انتشارخبر تخريب وتخليه روستای  .....!  وفردا 
ابوالفضل وخبردرگيری اھالی اين روستابا نيروھای  
نظامی وانتظامی رژيم ابعاد وسيعی دررسانه ھای  

دراين درگيری که در  .عمومی داخل وخارج داشت 
بعداز ظھرچھارشنبه پنجم شھريور اتفاق افتاد تعداد  

ازاھالی روستای ابوالفضل مورد  ھدف    زيادی 
انتظامی قرار    -تيرھای ساچمه ای نيروھای نظامی  

 .                                                                                                                     گرفتند وزخمی شدند 
روستای ابوالفضل در حد فاصل بين شھرک  
زردشت و پدافند کيانشھر اھواز قرار دارد و به  

 متر و تا  اھواز  ۵٠٠ لحاظ فاصله تا پل کيانشھر  
ماجرا برمی گردد به  .   کيلومتر فاصله دارد ٢ حدود  

مالکيت اھالی روستا وخانه ھايی که دران سکونت  
دارند ، با بنياد مستضعفان که می خواھد به  

 خانواری را  ٣٠٠ زور،خانه ھای يک روستای  
برسر اھالی روستائيان خراب کند ، چون ادعای  

اھالی  .مالکيت زمينھا ی اطراف وروستا را دارد 
ھا در    گويند زمان حضور آن   روستای ابوالفضل می 

گردد و اکنون    اين مکان به پيش از انقCب باز می 
ھا در اين مکان می گذرد،    چند دھه از سکونت آن 

بنياد مستضعفان حاN يادش آمده و با ادعای تملک و  
حق مالکيت اراضی اين منطقه، اھالی آن را مجبور  

 .ھای خود می کند   به تخليه  وترک خانه 
سئوال ھای زيادی پيش می آيد؛ اگربنياد مستضعفان  
ادعای مالکيت منطقه را داشته چطور وچراگذاشت  
روستائيان منطقه آنجا ساکن شوند وخانه وکاشانه  
بسازند؟ بعدازچھل سال تازه يادش آمده که اين زمين  
ھا مال بنياد است؟ مگردرزمانيکه دراين مناطق که  
بخشی از محل زيست مردم بومی بوده ودرآن  
زندگی می کردند ، بنيادی وجود داشته؟ چگونه بنياد  
مستضعفان در نھايت بی تدبيری وسياست تبعيض  
آميزوغير عادNنه خود حاضراست کاخ ھای  

،وامCک بنياد را به افراد ونھاد  ...مرمر،نياوران و 
ھای دولتی واگذار می کند ونمی تواند ازآنان پس  
بگيرد، اما درنھايت بيشرمی حاضراست با لودر  

وبلدوذر وبا حمايت نيروھای نظامی سرکوبگر يک  
 خانواری که با زحمت زياد وطی  ٣٠٠ روستا ی  

سالھای طوNنی توانستند در يک گوشه ای ازاين  
خاک که سھم خودشان است آلونک وسرپناھی  

؟اين منطق شايسته  .بسازند،روی سرشان خراب کند 
يک حکومت ضدمردمی است ونمی توان نام  

تاکنون شاھد انواع بيعدالتی،  .  ديگری بر آن گذاشت 
ھای ملی بدست    دزدی، چپاول وغارت سرمايه 

سرمايه داران ورژيم حامی آنھا بوده ايم،شاھد کوه  
خواری،کوھپايه خواری ،دريا فروشی وخاک  
فروشی بوده ايم ،خبردزديھای ميلياردی را يکی پس  
از ديگری شنيده ايم؟ اما اين ديگر غير قابل  
باوراست که شاھد باشيم که حکومت سرمايه داران  

  ٣٠٠ بخاطرسود تصميم بگيرد يک روستای  
 نفردرآن سکونت دارند  ١۵٠٠ خانواری که حداقل  
 ؟ .خراب و ويران کند 
گويند روستای ابوالفضل در حريم    منابع محلی می 

شھر واقع شده است و شايد قيمت پيداكردن اراضی،  
ھای قانونی بر    ای باشد كه باعث شده كشمكش   انگيزه 

اين گونه موارد را دراين چند  .سر آن شكل بگيرد 
دھه درشھرھای بزرگ ومتوسط زياد شاھد بوده ايم  
که چگونه مالکينی که زمينی در حاشيه شھر دارند  
با باندھای واسطه وساخت وسازويکی  
دونفرازکارکنان عمدتا شھرداری و ادارات ذينفع  
وارد يک تبانی ومعامله می شوند، وظرف مدت  
يکی دوسال چه سرمايه ھنگفتی به جيب ميزنند؟ اين  
باندھا اجحاف ودزدی وزدبند فراوان انجام می  
دھند، سرانجام افراد بی مسکن باھزينه پولی زيادی  
صاحب يک خانه ارزان قيمت درمناطق کم رونق  

اما بنياد مستضعفان از نظر انسان خواھی  .!می شوند 
وکمک به مردم بی مسکن چند بار از دNNن وزمين  
خواران وواسطه ھا بيشرم تروپست تر است،می  
خواھد يک روستا را ويران ک وسيصدخانوار را به  
افراد بی خانمان تبديل کند وتازه شھرت تقلب ھم  

با تجربه حاصل از باند بازی  .!  برای خود بخرد 
 -رايج درجامعه، فوری به ذھن افراد ميرسد شايد 

دست عوامل زمين خواروباند ھای سود  
 ؟ .جودرکارباشد 

 شھريور ،رسانه ھا تصاويری از  ۵ روز چھارشنبه  
درگيری نيروھای امنيتی با اھالی روستای ابوالفضل  
برای اجرای حکم تخليه و تخريب منازل روستاييان  

ای    ھای ساچمه   با استفاده از گاز اشک آور و گلوله 
اھالی روستا برای جلوگيری از  .  منتشر کردند 

تخريب خانه ھای خود به مقابله با نيروھای دولتی  
پرداختند، نيروھای دولتی درھيئت جمعی با  
تجھيزات کامل سرکوب ودستگاه ھای تخريب لودر  
وبلدوزر سعی داشتند  وارد روستا شوند واقدام به  
تخريب خانه ھای روستائيانی کنند که بيش از چھل  

فيلم ھای  .  سال است در اين منطقه سکونت دارند 
کوتاه منتشر شده نشان می دھد که ده ھا نفراز  
روستائيان مورد اصابت گلوله ھای ساچمه ای  
. نيروھای نظامی رژيم قرار گرفته وزخمی شده اند 

محسن دالوند فرماندۀ نيروی  انتظامی رژيم  
دراھواز، اخبار منتشرشده در خصوص تيراندازی  
مأموران به روی ساکنين اين روستا را تکذيب کرد  

طلب و سودجو با    برخی افراد فرصت «:  و گفت 
دار کردن احساسات و امنيت مردم و    ھدف جريحه 

تشويش اذھان عمومی، اقدام به انتشار تصاوير  
دالوند فرمانده نيروی انتظامی  .».اند   ساختگی کرده 

مانند ھمه نيروھای تعليم ديده رژيم روستائيان را  
توسط نيروھای خود ھدف تير قرار داده بعد خواھان  
دستگيری افراد روستائی توسط پليس فتاح شده که  
.! اخبار را با امکانات محدود خود انتشار داده اند 

بيش از اين نمی توان انتظار ازنيروی  
سرکوبگررژيمی داشت که تا کنون ده ھا وکيل  
دادخواه را در دفاع ازمتھمان ومحکومينی که  
جرمی مرتکب نشده اند، دادگاه ھای رژيم به زندان  
انداخته ومجرمان اصلی را رھا کرده است؟ تا رژيم  
فاسد سرمايه داری جمھوری اسCمی حاکم بر  
جامعه است ،توده ھای زحمتکش شھری وروستائی   
ھرگزرنگ عدالت و رفاه وآسايش را نخواھند  

عCوه بر فقر ومحروميت عمومی حاکم بر  .ديد 
جامعه ھر روز شاھد رخداد ھای اجتماعی درگوشه  
وکنار خواھيم بود که ناشی ازعملکرد ضد انسانی  
. رژيم موجود وماھيت ذاتی آن خواھد بود 

خانوارھای روستائی ابوالفضل فقط با اتکاء به  
نيروی خود وحمايت نھادھا ی حافظ حقوق انسانی  
وحمايت نيروھای پيشرو سياسی است که می توانند  

ھايی که    رژيم را وادار به عقب نشينی کنند ودر خانه 
با دشواری ساخته اند، به زندگی سخت خود ادامه  

توده ھای اجتماعی برای رھائی از ستم  .  بدھند 
سرمايه داری موجود راھی ندارند بجز اينکه دريک  
پيوستگی عمومی اجتماعی با کارگران و ساير  
زحمتکشان ھمراه شوند و درمسير برپايی اعتصاب  

برای رھائی  .  عمومی سراسری گام نھند 
ازفقر،بيکاری،تبعيض وبيعدالتی حاکم بايد متحد بود  

درد ھمه ما ما کارگران و  .  ومتحد عمل کرد 
ما در يک اتحاد  .  کشان مشترک است   زحمت 

مشترک درحمايت از کارگران اعتصابی ودر يک  
اعتصاب عمومی سياسی  و سر انجام قيام مسلحانه  
است که بر مسبب و عامل اصلی اين درد مشترک  
يعنی رژيم سرمايه داری جمھوری اسCمی فائق  

ھرچه گسترده باد اتحاد عمومی توده  .  خواھيم شد 
 .ھای کارگر وزحمتکش عليه جمھوری اسCمی 
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 تيراندازی به روی مردم زحمتکش
  روستای ابوالفضل

  واقع در دو کيلومتری اھواز



 ۵ ٨٨۵ شماره  ٩٩ شھريور ١٠     ۵

  ٩درصفحه 

١از صفحه   

 ھا معتاد، راه حلی جز يک انق�ب اجتماعی ندارد ميليون

تنھا در طول سه ھفته مردادماه ارائه داد، حيرت 
 . آور بود

الملل ستاد  معاون مقابله با عرضه و امور بين
 تن ٣٢مبارزه با موادمخدر از کشف بيش از 

موادمخدر در کشور در بازه زمانی يازدھم تا 
"بيست و چھارم مرداد ماه خبر داد و گفت در : 

 متھم در ارتباط با ٢۵۵ھزار و ١٣دو ھفته اخير 
ھای  جرايم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح

جمع آوری و ساماندھی معتادان متجاھر در 
 ٨٣٨٨از اين تعداد .  اند سطح کشور دستگير شده

 ۴٧٠٢نفر به اتھام قاچاق و توزيع مواد مخدر و 
 ."نفر معتاد متجاھر دستگير شدند

 تن ١٨وی پيش از اين از کشف بيش از 
موادمخدر در فاصله چھارم تا دھم مرداد ماه و 

 متھم در ١١٠ ھزار و ۵دستگيری مجموعاً 
ارتباط با جرايم مواد مخدر خبر داده بود که از 

 نفر به اتھام قاچاق و ۴٣٣ ھزار و ٣اين تعداد 
 نفر معتاد ۶٠١توزيع مواد مخدر و ھزار و 

يعنی فقط در طول سه ھفته در .  اند متجاھر بوده
 ھزار کيلو مواد مخدر کشف شده ۵٠مرداد ماه، 

  قاچاقچی و توزيع کننده مواد مخدر ١٣۴٩٨و 
 .اند دستگير شده

اعCم اين آمار بر خCف ھدف رژيم، نه  
آوری برای پليس است و نه رژيم جمھوری  دست

اسCمی، بلکه آماری از رسوائی و ورشکستگی 
اگر بر طبق ھمين آمار، .  يک نظم پوسيده است

پليس جمھوری اسCمی در ھر سال به طور 
 ھزار کيلو مواد مخدر ٧٠٠ تا ۶٠٠متوسط 
کند، قاعدتاً بايد چندين ميليون کيلو مواد  کشف می

مخدر در ايران توليد يا وارد شده باشد و توزيع 
. گردد يا از ايران به کشورھای ديگر صادر شود

تواند بخش کوچکی  چرا که کشفيات پليس فقط می
 .  از آن باشد

اما سئوالی که با اين ارقام و آمار بCفاصله در 
گيرد، اين است که آيا  برابر مردم ايران قرار می

-ممکن است در يک نظام ديکتاتوری پليسی
امنيتی که  حتی زندگی روزمره مردم تحت 
کنترل پليس و نھادھای امنيتی است و تمام 
مرزھای کشور تحت کنترل شديد پليس و سپاه 
پاسداران است، اين حجم کCن مواد مخدر  شامل 
ترياک، ھروئين، مرفين،  حشيش، گراس و 
شيشه و ساير مواد، بتواند بدون نقش خود رژيم 

ھای آن در داخل توليد يا از مرزھا  و ارگان
بگذرد و وارد کشور شده و توزيع شود؟ روشن 

در واقع .  است که مطلقاً چنين چيزی ممکن نيست
آنچه را که پليس تحت عنوان قاچاقچی و توزيع 

ھای  ترين رده کننده دستگير کرده است، پائين
ھای توزيع مواد مخدراند که اغلب از ميان  شبکه

خود اين معتادن ھستند که برای گذران زندگی 
 .اند شان، تبديل به توزيع کنندگان دست آخرشده

ممکن نيست که در يک کشور، تعداد قاچاقچيان  
مواد مخدر آنقدر زياد باشد که تنھا در طول سه 

ھا دستگير   تن از اين قاچاقچی١٣۵٠٠ھفته 
ھای اصلی مواد مخدر بی ترديد  قاچاقچی.  شوند

ھای نظامی،  در درون خود حکومت و ارگان
پليسی و امنيتی آن ھستند و ھرگز دستگير ھم 

اين حقيقتی است چنان رسوا که حتی .  شوند نمی
برادران "نژاد از آنھا تحت عنوان  احمدی

ھرگز ممکن .  برد  نام می"  قاچاقچی خودمان
نيست حجم ميليونی مواد مخدر بدون اطCع و 
آگاھی  پليس و سپاه پاسداران که مرزھای 
زمينی، دريائی و ھوائی کشور دست آنھاست، به 
ايران وارد و يا از ايران به کشورھای ديگر 

محال است حجم کCنی از مواد .  صادر شود
مخدر بتواند بدون اطCع و آگاھی پليس و 
نھادھای امنيتی رژيم در داخل توليد و توزيع 

ھای باندھای مافيائی مواد  بنابراين سردسته.  شود
در عين حال در .  اند مخدر در درون خود رژيم

رژيمی که سرتاپای آن در فساد است، باNترين 
ھای نظامی، امنيتی و  مقامات در پليس، ارگان

ھای  سياسی  می توانند به سادگی از طريق رشوه
ترين باندھای قاچاق  کCن، عامل و حامی بزرگ

 . مواد مخدر باشند
جمھوری اسCمی اساساً نه فقط نفع مادی و 
اقتصادی در مصرف مواد مخدر، خريد و فروش 
و حتی صادرات آن به کشورھای ديگر دارد، 

روشن است، ھرچه .  بلکه نفع سياسی نيز دارد
تعداد معتادان در ايران بيشتر باشد، مخالفان 

ھرچه مردم برای فراموش .  سياسی رژيم کمتراند
کردن بدبختی و مصائب بی شمارخود به دنيای 
بی خيالی نعشه مواد مخدر پناه ببرند، کمتر در 

ھای بدبختی خود و فجايع نظم  پی سياست و ريشه
بنابراين جمھوری اسCمی از اين که .  اند حاکم

شود نه  مدام بر تعداد معتادان در ايران افزوده می
 . برد تنھا نگران نيست، بلکه از آن نفع نيز می

رژيم جمھوری اسCمی تا کنون ھيچگاه  آمار 
واقعی معتادان به مواد مخدر را انتشار نداده 

اين آمار جزء اسرار امنيتی رژيم ارتجاعی .  است
ھرگاه که صحبت از تعداد .  حاکم بر ايران است

 ٢شود که اکنون  معتادان شده است، ادعا می
 ھزار معتاد مصرف کننده مستمر ٨٠٠ميليون و 

 ھزار معتاد مصرف کننده ٨٠٠و يک ميليون و 
در واقعيت اما کسی .  تفننی در کشور وجود دارد

ھای سيستان و  که اندکی شناخت فقط از استان
داند  بلوچستان، کرمان و خراسان داشته باشد، می
بی .  که اين آمار تا چه حد جعلی و ساختگی است

ترديد آمار معتادان مواد مخدر، با توجه به 
افزايش روزافزون بيکاری در ميان جوانان و 

آموزان،  رقمی  حتی رواج اعتياد در ميان دانش
 . دو تا سه برابر اين آمار است

مديرکل پيشگيری و درمان اعتياد سازمان 
 تير ماه امسال در گفتگو با ۵بھزيستی کشور در 

ميانگين مصرف مواد :"  خبرگزاری مھر گفت
 سال است که متأسفانه سن ٢۴مخدر در کشور 

ھای گذشته کاھش داشته  اعتياد نسبت به سال
وی در عين حال در مورد شيوع اعتياد در "  است

"  ميان کارگران، افزود  ميليون ٣نزديک به : 
مصرف کننده مستمر مواد در جامعه کار و توليد 

بنابراين از ھمين آمار نيز ."  کشور وجود دارد
ھای  روشن است که تعداد کل مصرف کننده

مستمر مواد در سراسرکشور بايد رقمی بسيار 
 ھزار نفری باشد که ٨٠٠ ميليون ٢فراتر از 

کند  وقتی که پليس اعCم می.  شود ھمواره گفته می
 ھزار کيلو مواد مخدر ۵٠در طول سه ھفته 

کشف کرده است، در واقع گستردگی خريد و 
فروش و مصرف مواد مخدر را در ايران نشان 

اين گستردگی اعتياد به مواد مخدر، در .  دھد می
آيندگی در  ھمان حال گستردگی فقر، بيکاری و بی

ھا بيکار  ميليون.  دھد ميان مردم ايران را نشان می
و گرسته، جوانانی که آينده اميد بخشی در برابر 

بينند و  توده زحمتکشی که با تمام تCش  خود نمی
و جان کندن، راه خCصی از فجايع نظم حاکم 

برند تا برای  بيند، به سوی مواد مخدر پناه می نمی
 .يک لحظه، بدبختی ھای خود را فراموش کنند

اجتماعی و سياسی حاکم بر -اين نظم اقتصادی 
ايران است که مردم را به سوی مصرف مواد 

بنابراين، نه تنھا راھی .  مخدر سوق داده است
برای عCج اين معتادان در چارچوب نظم موجود 

. شود  نيست، بلکه مدام بر تعداد آنھا افزوده می
در ھمين تھران ، در ھرماه، پليس از دستگيری 
صدھا و ھزاران معتاد به اصطCح متجاھر خبر 

. دھد و به کمپ ھای مرگ فرستاده می شوند می
 ھزار نفر ٢٠ تا ١۵اعCم شده است که تعداد آنھا 

دھند به زودی ده  است و پی در پی وعده می
اما .  ھا نيز جمع خواھد شد درصد باقيمانده آن
چرا که .  کنند، تمام شدنی نيست ھرچه دستگير می

 . شود مدام بر تعداد آنھا افزوده می
جمھوری اسCمی که خود مسبب اين فاجعه 

کند که با  بزرگ در ايران است، البته ادعا می
کند و با ھمين ادعا نيز  مواد مخدر مبارزه می

ھا ھزار  صدھا تن را به جوخه اعدام سپرده و ده
ھای ظاھراً ترک اعتياد،  معتاد بدبخت را در کمپ

اما اين ادعا نه واقعی است و .  به بند کشيده است
نه کمترين تاثيری حتی بر کاھش تعداد معتادان 

 . داشته است
اکنون خودشان ھم مستقيم و غير مستقيم عنوان 

کنند که راھی برای عCج اين مصيبت  می
مديرکل فرھنگی و پيشگيری .  اجتماعی ندارند

زمانی تصور از :  گويد مبارزه با مواد مخدر می
اما .  مبارزه با مواد مخدر، ريشه کنی اعتياد بود 

واقعيت اين است که به دليل پيچيدگی ھای اعتياد 
و قدمت حضور آن در ميان اقشار مختلف مردم، 

به ھمين دليل، .  دنيا ھم نتوانست آن را ريشه کند
سياست کنونی، کنترل و محدود کردن و پايين 
آوردن آثار اجتماعی و فردی و خانوادگی اعتياد 

 .است
کنی  نخست اين که ادعای ناممکن بودن ريشه 

ھمين کشور چين که امروز به .  اعتياد پوچ است
يک قدرت اقتصادی بزرگ جھان تبديل شده 
است، تا پايان جنگ جھانی دوم ، کشوری بود با 

اما انقCب در اين .  يک ملت معتاد به مواد مخدر
کشور، با سياستی در خدمت مردم، اعتياد را 

در ايران اما از آنجائی که انقCب .  ريشه کن کرد
ھای قرون  توسط ارتجاع سرکوب شد و پس مانده

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
  قيام مسلحانه برانداخت
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  ۶٠گزارش از آکسيون و گردھمايی در يادمان جانفشانان  دھه 
 تجمع و تظاھرات نيروھای کمونيست  - اوت ٢٩در آمستردام و کپنھاک در 

 مقابل کنسولگری ايران در ھامبورگ

گردھمايی در آمستردام در 
يادمان جانباختگان قتل 

 ۶٧عام تابستان 
 

 شھريور در ٨ اوت برابر با ٢٩روز شنبه 

ھلند، مراسمی در يادمان -ميدان دام آمستردام
جانباختگان قتل عام زندانيان سياسی در 

 با شرکت شمار زيادی از ۶٧تابستان 
حضور زنان .  ايرانيان مقيم ھلند برگزار شد

چپ و کمونيست ايرانی در اين برنامه 
اين برنامه از سوی کميته .  چشمگير بود

حمايت از مبارزات کارگران و زحمتکشان 
 .و زحمتکشان ايران تدارک ديده شده بود

 
پ7کاردھ6ا و    درخور صحنه، وجود   آرايش

متون اط7عاتی درمورد ش6راي6ط ک6ارگ6ران، 
زن66ان و اوض66اع س66ي66اس66ی اي66ران ب66ه زب66ان 

سخن6ران6ی ت6اث6ي6رگ6ذار دو ت6ن از    انگليسی،
 و از ج6ان ۶٠زنان زندان6ی س6ي6اس6ی دھ6ه 

بدربردگان کشتارھای اي6ن دھ6ه خ6ون6ي6ن ب6ه 

زبان ھلندی و اجرای موسيقی زن6ده م6وج6ب 
جلب توجه عابرين و رھ6گ6ذران اي6ن م6ي6دان 

 ف6ع6اAن .شلوغ و پ6ررف6ت و آم6د ش6ھ6ر ش6د
ن6ي6ز در ت6دارک و )  اق6ل6ي6ت( سازمان فدائ6ي6ان

 .برگزاری اين مراسم حضور داشتند
اين سی و دومين سالی است که نيروھای  

 

گزارش اکسيون يادمان  
 به ۶٠گان دھٔه  باخته جان

ويژه قتل عام زندانيان 
  ۶٧سياسی در تابستان 
 در کپنھاک

 
، با ) اوت٢٩(روز شنبه ھشتم شھريور 

فراخوان نيروھای چپ و کمونيست در شھر 
ھای حمايتی تعدادی  کپنھاک و فراخوان

ھای چپ و کمونيست از جمله  سازمان از
دانمارک،   -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 بعدازظھر آکسيونی در ١۵  -١۴از ساعت 
در شھر کپنھاک برگزار   Kultorvet ميدان
 .شد

ھای چپ و  ده ھا تن از فعالين سازمان
کمونيست و فعالين منفرد،  با حضور خود 
در يک اکسيون اعتراضی ايستاده در 
محکوميت جمھوری اس7می نسبت به کشتار 
زندانيان سياسی برابر فراخوان فعالين چپ 
و کمونيست و فعالين سازمان فدائيان 

در دانمارک، سی و دومين يادمان )  اقليت(

 ۶٧ويژه تابستان   به۶٠گان دھٔه  باخته جان
 .برگزار کرديد

با شرکت )  اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
فعال خود در اين مراسم با پ7کادھا و شعار 

 .نوشته در اين مراسم فعال بودند
 

 زندانی سياسی آزاد بايد گردد
 نابود باد نظام سرمايه داری جمھوری اس,می

 زنده باد سوسياليسم
 دانمارک –) اقليت ( فعالين سازمان فدائيان 

ايرانی چپ و کمونيست مقيم ھلند به ياد رفقا 
 کشته شده ۶٧و ھمرزمانشان که در تابستان 

و در گورھای بی نام و نشان دفن شده اند، 
گرد ھم می آيند و جنايات رژيم جمھوری را 
. در بين افکار عمومی ھلند افشا می کنند

 ، سی و دو سال پيش در چنين ۶٧تابستان 
روزھايی گروھی از نيروھای چپ و 
کونيست از جمله فعالين سازمان ما  پس 
ازاط7ع از اولين اعدامھا، دفتر عفو بين 
الملل در آمستردام را اشغال کردند و از اين 

سازمان بين المللی خواستار جلوگيری و 
اين آکسيون  .  محکوميت اين جنايات شدند

 ساعت به طول انجاميد و بيش از سی ٢۴
تن، شب را در دفتر عفو بين الملل گذارندند 
تا اين که دفتر مرکزی عفو بين الملل در 
لندن بر اساس اط7عات دريافتی از 
معترضين در آمستردام نامه ای اعتراضی 
خطاب به مقامات وقت ايران از جمله 

ھمان نامه ای .  موسوی نخست وزير نوشت
الملل  که اين روزھا از آرشيو عفو بين

بيرون کشيده شده و در شبکه ھای 
 .اجتماعی به اشتراک گذارده می شود 
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٢از صفحه   

 ٢٠٢٠ آگوست ٢۵در تاريخ سه شنبه 
 بمدت دو ساعت ١٢رأس ساعت 

تظاھراتی توسط نيروھای کمونيست مقابل 
کنسولگری ايران در ھامبورگ به حمايت 
از کارگران ايران که در ابعاد وسيع و بی 
سابقه عليه رژيم جمھوری اسCمی دست به 
اعتصاب زده اند و جھت تحقق مطالبات 

 .خويش پافشاری می کنند، برگزار شد
 :فراخوان دھندگان تظاھرات

 اقليت –فعالين سازمان فدائيان 
شورای فعالين سوسياليست و آزاديخواه 

 ھامبورگ
 حوزه ھامبورگ –حزب کمونيست ايران 

اين برخوردھا جزئی از يک .  شود نمی
تری است که طبقه  سياست عمومی

دار آمريکا آن را در دستور کار  سرمايه
ويژه  دولت قرار داده و دارو دسته ترامپ به

. اند ھا آن را تبيين کرده ترھا و نئوکان راست
خوبی  برکسی پوشيده نيست که آمريکا به

دانست که قطعنامه پيشنھادی آن در مورد  می
ادامه تحريم تسليحاتی جمھوری اسCمی در 

ترامپ و .  آورد شورای امنيت رأی نمی
برخی ديگر از مقامات دولتی آمريکا، خود 
نيز به اين موضوع اشاره و اعتراف 

دولت آمريکا آگاھانه  از اين .  اند کرده
به شکست در درون شورای  تاکتيک محکوم

کرد که در  امنيت، ھدف ديگری را دنبال می
اما اين ھنوز .  مکانيسم ماشه تبلوريافته است

آمريکا با اين تاکتيک .  تمام ماجرا نيست
خواھد به مردم اين کشور نشان  درواقع می

المللی از نوع سازمان  دھد که نھادھای بين
. ملل و شورای امنيت آن، کارايی ندارند

نيکی ھيلی که قبCً نماينده دولت ترامپ در 
سازمان ملل بود در مورد نقش و جايگاه اين 

سازمان ملل جايی برای "  سازمان گفته بود
ديکتاتورھا، قاتCن و سارقان است که 

کنند و دست خود را دراز  آمريکا را تقبيح می
ھا را  ھای آن خواھند قبض کنند و می می

که منبع تأمين  ذکر اين قابل".  پرداخت کنيم
بودجه سازمان ملل متحد، حق عضويت 

اما بسياری از کشورھای عضو سھم .است
 کشور ۵٧(  ھا کشور پردازند و ده اندکی می

. کنند پولی پرداخت نمی)    کشور١٩٣از 
ھای خود را تنھا در سال  آمريکا پرداخت

 ميليون دNر ٢٨۵ مبلغ ٢٠١٩-٢٠١٨مالی 
ترين  ھمه ھنوز بزرگ کاھش داد، بااين

سھم .  کننده بودجه اين سازمان است تأمين
پرداختی آمريکا از دو برابر سھم ژاپن 

ی سھم چھار  بيشتر و تقريباً معادل مجموعه
. کشور چين، آلمان، انگليس و فرانسه است

خواھد از  ترامپ پنھان نکرده است که می
ھای  ھا و پيمان ھا، نھاد شر اين تيپ ھزينه

دست و پاگير که ديگر نقش و اھميت سابق 
خود را  برای تأمين ھژمونی جھانی آمريکا 

نامه  فقط  توافق.  اند رھا شود داده ازدست
نيست که )  برنامه جامع اقدام مشترک(  برجام

دولت آمريکا .  شده است ترامپ از آن خارج
در دوره رياست جمھوری ترامپ از پيمان 

، پيمان آب )نفتا(تجارت آزاد آمريکای شمالی
و ھوايی پاريس، شورای عالی حقوق بشر، 

ھای ميان برد  يونسکو، پيمان منع موشک

 تجمع و تظاھرات نيروھای کمونيست
  مقابل کنسولگری ايران در ھامبورگ

 دولت آمريکا، 
 جمھوری اس�می و

 "مکانيسم ماشه" 

ھای باز و سازمان  نامه آسمان ای، پيمان ھسته
ھای  شده و ھزينه بھداشت جھانی نيز خارج

خود در پيمان ناتو و سازمان ملل را کاھش 
عملکرد دولت آمريکا و .  داده است

ھای کنونی آن نيز گويای  اين  گيری موضع
تواند  فقط می واقعيت است که ترامپ نه

سازمان ملل و شورای امنيت آن را دور بزند 
تواند حتی خروج کامل از اين نھاد  بلکه می

 .را نيز درسرداشته باشد
پوشيده نيست که سرکردگی امپرياليسم 

داری و تمھيدات آن  آمريکا برجھان سرمايه
ھا،  پيمان"  اردوگاه سوسياليسم"  در مقابله با 

ھای گوناگونی را  نھادھا و صرف ھزينه
اردوگاه "فروپاشی .  ساخت ضروری می

افول ھژمونی امپرياليسم آمريکا "  سوسياليسم
ھای جديد در عرصه  بندی گيری قطب و شکل

ھا و نھادھا را  جھانی، بسياری از اين پيمان
از معنا تھی ساخته و دولت آمريکا را از 
اختصاص ھزينه به شکل سابق به برخی از 

توانند   ھا که ديگر نمی ھا و نھاد اين پيمان
نقش و جايگاه گذشته خود را داشته باشند و 

ترامپ ترجيح .  نياز ساخته است ندارند، بی
گونه  ھای ھنگفتی را که اين دھد که پول می

شده، صرف بحران داخلی،   می ھزينه
ھای اقتصادی کند تا  ھا و زخم نارسايی
حال در بزنگاه انتخابات رياست  درعين

. جمھوری، رأی بيشتری نيز جمع آوری کند
ھا، ترامپ ھم درزمينٔه مسائل  با اين سياست

داخلی و ھم در عرصه سياست خارجی و 
مقابله با جمھوری اسCمی برای خود کسب 

مکانيسم ماشه نيز قرار است .  کند اعتبار می
جا يک  چنين نقشی ايفا کند و تا ھمين

نشينی را بر ارتجاع اسCمی تحميل  عقب

دولت آمريکا ماشه را بچکاند يا .  کرده است
نه، در اين واقعيت که رژيم جمھوری 

ھای بعد از خروج  اسCمی ازھارت و پورت
آمريکا از برجام عقب نشسته است، تغييری 

اين البته مانع از آن نيست که .  کند ايجاد نمی
به تھديدات غيررسمی اما توخالی متوسل 

خروج "  طرح دوفوريتی  که با عنوان.  نشود
سازی  خودکار از برجام در صورت فعال

در دستور کار مجلس "  مکانيسم ماشه
قرارگرفته ازجمله ھمين تھديدات توخالی 

شده که در  در مجلس چنين عنوان.  است
ھای شورای  صورت بازگشت قطعنامه

امنيت، جمھوری اسCمی ظرف سه روز، 
. سازد خروج قطعی از برجام را عملی می

اين ضد حمله مجلس ارتجاع حتی يک 
تاکتيک بازدارنده نيست و فقط توپ توخالی 

مادام که رژيم .  مناقشه البته ادامه دارد.  است
سرمايه داری و ارتجاع اسCمی بر سرکار 

ھای خارجی تاکنون خود  باشد و به سياست
ادامه دھد، اختCف و منازعه با ارتجاع 

ای نيز ادامه  امپرياليستی و ارتجاع منطقه
 .خواھد داشت

 

۶از صفحه   
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 مرداد به جرم ١٧او که کولبر بود .  رژيم است
توسط ماموران مرزبانی )  مواد سوختی(کولبری 

بخش جالق شھرستان سراوان "  مک سوخته"
ھا جان  دستگير و در زير باران مشت و لگد آن

 شھريور نيز ٢يکشنبه .  خود را از دست داد
اسماعيل گرگيج که با خودرو گازوئيل حمل 

زابل تحت تعقيب   –کرد، در محور زاھدان  می
نيروھای مسلح رژيم قرار گرفت و در اثر 

 .واژگون شدن خودرو جان خود را از دست داد
رضا طرفی جوان اھوازی يکی ديگر از 
 ٨قربانيان خشونت نيروھای مسلح است که روز 

تير با شليک ماموران ايست بازرسی به 
 روز قبل، ٣.  اش جان خود را از دست داد ماشين

 ساله و پدر دو دختر، ٣٠ تير، محمد سواری ۵
 کيلومتری ھويزه ٢۵ساکن شھر مرزی رفيع در 

ھنگام انتقال چند گوسفند )  مرز ايران و عراق(
توسط ماموران انتظامی مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و يک روز بعد در بيمارستان جان خود را 

ای که بر روی دريايی از  در منطقه.  از دست داد
اش بيکار و فقير ھستند  نفت قرار دارد اما جوانان

و برای امرار معاش گوسفند به آن طرف مرز 
 ساله ١۵ تيرماه نيز يک نوجوان ١۶!!!  برند می

در شھرک اميديه خوزستان بر اثر تيراندازی 
نيروھای انتظامی از ناحيه سر مورد اصابت 

 .گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد
 ساله در مرز ٢٢ھادی خدری کولبر 

 مرداد ٢٣شھرستان بانه روز "  ژال نگه ھه"
پيش از .  توسط نيروھای مسلح رژيم به قتل رسيد

 مرداد نيروھای مسلح رژيم ٩ شنبه ۵آن در روز 
در منطقه مرزی نوسود استان کرمانشاه وزير 

از توابع "  حشمر"محمدی کولبر اھل روستای 
. شھرستان ثCث باباجانی را به قتل رسانده بودند

 مرداد نيز نيروھای ١٠يک روز بعد، جمعه 
مسلح رژيم با شليک به سمت گروھی از 
کولبران، رضا پوراسماعيل کولبر اھل روستای 

از توابع چالدران در استان آذربايجان "  خضرلو"
 .غربی را به قتل رساندند

رحمانه  ھايی از خشونت و قتل بی ھا تنھا نمونه اين
جوانان و نوجوانان توسط نيروھای مسلح رژيم 
است، قاتCنی که برای جنايات سبعانه خود 
پاسخگو نيستند و در مواردی حتا ترفيع مقام نيز 

البته خشونت نيروھای مسلح رژيم !!!  گيرند می
تری دارد، خشونت عليه زنان  دامنه بسيار وسيع

به اتھام بدحجابی، خشونت عليه دستفروشان و 
تفاوتی عملی  غيره که در اغلب موارد ما شاھد بی

گر بودن مردمی ھستيم که اين ظلم را  و نظاره
به جز مواردی در .  کنند بينند ولی سکوت می می

کردستان و در اعتراض به کشتارکولبران در 
ای، تنھا واکنش جانانه مردم در برابر  محدوده

 در ٨٨ماه سال  خشونت حکومتی به دوم دی
گردد و اعتراض مردم مبارز  سيرجان برمی

سيرجان به اجرای حکم اعدام در مCءعام که در 

 تن از معترضان و ٢نھايت منجر به کشته شدن 
 . نفر گرديد٨٠زخمی شدن 
که در ايران شاھد سکوت در برابر  اما در حالی

اين ھمه خشونت و جنايت ھستيم، درست در 
نقطه ديگری از جھان، يک قتل به جنبشی عظيم 

در پی قتل جورج فلويد توسط پليس .  تبديل گرديد
 ۵( ماه مه ٢۵فاشيست و نژادپرست آمريکا در 

جنبشی در آمريکا آغاز شد که بسياری از )  خرداد
ھای آن کشور را فرا گرفت و  شھرھا و ايالت

ترين موضوع در فضای  ھا به مھم برای ھفته
سياسی آمريکا تبديل شد، آن ھم در شرايطی که 

ھای راست نژادپرست در کشورھای  گروه
در حال   -بويژه آمريکا   –داری  پيشرفته سرمايه

جنبشی عليه نژادپرستی و .  نيرو گرفتن بودند
جان سياھان مھم "خشونت با شعارھايی ھم چون 

يک شعار عليه "  توانم نفس بکشم نمی"و "  است
نژادپرستی و يک شعار عليه خشونت پليس که 
تاثيرات  ماندگاری بر فضای سياسی آمريکا از 

اين جنبش حتا منجر به راه .  خود برجای گذاشت
افتادن اعتراضاتی در ديگر کشورھا عليه 

 .خشونت و نژادپرستی گرديد
تاثير ھمين اعتراضات بود که تيراندازی پليس 

پوست، به   ساله سياه٢٩آمريکا به يک جوان 
اعتراضات مجدد عليه خشونت پليس و 

 شھريور در کنوشا ٢يکشنبه .  نژادپرستی انجاميد
شھری در ايالت ويسکانسين، جيکوب بليک 

پوست در حالی که به سمت   ساله سياه٢٩جوان 
رفت از پشت ھدف شليک يک  خودرو خود می

 ٧پليس جنايتکار .  پليس سفيدپوست قرار گرفت
گلوله به سمت او شليک کرد و اين ھمه در حالی 
بود که سه فرزند جيکوب در داخل خودرو شاھد 

ھايی که به  گلوله.  در خون غلطيدن پدرشان بودند
گفته پزشکان جيکوب را در ادامه زندگی مجبور 

 .اند به نشستن بر صندلی چرخدار کرده
اين واقعه کافی بود تا بار ديگر مردم آمريکا به 
خيابان بريزند و اعتراضات سرتاسر ايالت 
ويسکانسين را فرا بگيرد، اعتراضاتی که تاکنون 

 ١٧ تن توسط يک نوجوان ٢منجر به کشته شدن 
ساله نژادپرست سفيد پوست و زخمی شدن يک 

 .تن ديگر به دست پليس شده است
در ادامه نيز روز جمعه ھفتم شھريور صدھا 
ھزار تن از مردم آمريکا در واشينگتن پايتخت 
آمريکا عليه نژادپرستی و خشونت دست به تجمع 

اين تجمع در سالروز تجمع تاريخی سياھان .  زدند
.  برگزار شد١٩۶٣ آگوست سال ٢٨آمريکا در 

در آن تجمع نيز صدھا ھزار نفر شرکت کرده 
بودند و مارتين لوترکينگ مشھورترين سخنرانی 

من "خود را در آن روز انجام داد که بارھا جمله 
. را در سخنان خود تکرار کرد"  ھم رويايی دارم

 ھزار نفر دست در ٢۵٠در تجمع روز جمعه 
 ٣دست يکديگر زنجيره انسانی به طول بيش از 

کيلومتر در حد فاصل بنای يادبود آبراھام لينکلن 
ترتيب رکورد  و ستون يادبود ايجاد کردند و بدين

جديدی در بزرگی تجمعات اعتراضی در آمريکا 
در اين تجمع خواھر .  از خود برجای گذاشتند

جورج فلويد و پدر جيکوب بليک از جمله 

زانويت را از روی "سخنرانان مراسم بودند و
يکی از شعارھای اصلی "  گلويم بردار

شعاری که به خشونت پليس .  تظاھرکنندگان بود
در جريان قتل جورج فلويد در مينياپوليس اشاره 

 .داشت
يکی از نکات قابل ذکر در اعتراضات روزھای 
اخير مردم آمريکا، ھمراھی ورزشکاران مطرح 
کشور با معترضان و دست زدن به اعتصاب 
است که واکنش مضحک ترامپ و پاسخ قاطع 

پيش از اين .  ورزشکاران را به ھمراه آورد
ورزشکاران چند رشته اعتراضاتی در اشکال 

اند،  گوناگون به نژادپرستی و خشونت پليس داشته
اما ھرگز به چنين اعتصابی منجر نشده بود، 

ھای بسکتبال زنان و  اعتصابی که به تعطيلی ليگ
نائومی اوساکا .  بال و فوتبال انجاميد مردان، بيس

دورگه ژاپنی و ( ساله زن آمريکايی ٢٢تنيسور 
باز  و نفر دوم حال حاضر زنان تنيس)  پوست سياه

جھان نيز در اعتراض به ادامه نژادپرستی و 
خشونت پليس از حضور در مسابقه نيمه نھايی 

خودداری کرد )  در ايالت اوھايو(تنيس سينسيناتی 
 ". تر از مسابقه وجود دارند چيزھايی مھم"و گفت 

اين ھمراھی با معترضان و اعتراض به خشونت 
ست که در  و نژادپرستی در آمريکا در حالی

ايران بسياری از ورزشکاران و ھنرمندان نه تنھا 
کنند بلکه  در برابر چنين جناياتی سکوت می

قول زنده ياد علی اشرف درويشيان بر سر  به
ايم که چند تن  از ياد نبرده.  نشينند سفره خون می

اصطCح ھنرپيشه  ی به  از اين زنان خودفروخته
چند وقت پيش حتا از صدور حکم اعدام 

در .  ماه وقيحانه حمايت کردند معترضان قيام آبان
ھای  کنار اين خودفروختگان البته بايد از رسانه

 .جمھوری اسCمی نيز ياد کرد
اگر در آمريکا که دموکراسی پارلمانی 

داری سيستم سياسی آن را شکل داده و  سرمايه
ای اخبار و وقايع را  ھا در محدوده روزنامه

ھا در ھمين حد  دھند، در ايران رسانه بازتاب می
کنند و در برابر تمامی اين  نيز نقشی ايفا نمی
 .کنند جنايات سکوت می
ھا اخبار اعتراضات چند ماه  در آمريکا رسانه

در آمريکا ھم چنين .  اخير را پوشش دادند
ھای ديگر کشورھا حضور  ھا و خبرگزاری رسانه

شان  ھای توانند بر آنتن دارند و اخبار را می
ھای  بفرستند، در ايران اما اين تنھا شبکه

ای از سد  اجتماعی ھستند که قادرند در محدوده
سانسور عبور کنند و برخی وقايع را آن طور که 

 . ھست بازتاب دھند
که حتا وضعيت در اسرائيل که دولتی  جالب آن

صھيونيست و نژادپرست بر آن حاکم است به 
برای نمونه مردم .  مراتب بھتر از ايران است

" اياد الحCق"اسرائيل در اعتراض به کشته شدن 
 ساله فلسطينی که به اوتيسم مبتC بود ٣٢جوان 

. آويو دست به تظاھرات زدند توسط پليس، در تل
در اين تظاھرات که ھزاران اسرائيلی شرکت 

عدالت برای "کرده بودند پCکاردھايی با عنوان 
خشونت پليس برای ھمه خطرناک "و "  اياد

 نبايد سکوت کرد
١٠از صفحه   
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اعتراضات در اسرائيل به .  کردند حمل می"  است
حدی باN گرفت که نتانياھو يکی از 

وزيران تاريخ اسرائيل را  ترين نخست راستی دست
اين يک : "  او گفت.  گيری کرد مجبور به موضع

بايد تحقيقات Nزم در اين زمينه ...  فاجعه است
من، تمام دولت و مردم اسرائيل از .  انجام بگيرد

 ".مرگ الحCق بسيار متاسف ھستيم
خشونت سبعانه نيروھای مسلح جمھوری اسCمی 

جمھوری .  ھا البته دNيل روشنی دارد عليه توده
ھا روبروست،  اسCمی با نارضايتی عميق توده

نارضايتی عميقی که ھر آن ممکن است به 
طوفانی تبديل گشته و بساط جمھوری اسCمی را 

جمھوری اسCمی اما با توجه به .  در ھم بريزد
عمق بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

ھا تنھا يک  موجود، برای مقابله با نارضايتی توده
ھاست و  شناسد و آن سرکوب نارضايتی راه می
ھای ناراضی متکی  ست که سرکوب توده طبيعی

به نيروھای مزدور مسلح جمھوری اسCمی است 
برای .  که نيروی انتظامی بخش مھمی از آن است

ھمين است که نيروھای مزدور سپاه و انتظامی و 
ديگر نيروھای مسلح و اطCعاتی رژيم به راحتی 

که از  شوند بدون آن ھر جنايتی را مرتکب می
 .عواقب آن ھراسی داشته باشند

بنابراين تنھا يک راه برای مقابله با خشونت پليس 
ھا و  وجود دارد و آن به ميدان آمدن توده

اين ترس ھميشگی .  اعتراض به اين جنايات است
رژيم از به ميدان آمدن .  رژيم اسCمی است

ھا در ابعاد گسترده، در ابعادی ميليونی  توده
شدت ھراسان است و بدون ترديد نيروھای  به

عنوان بخشی از اين حکومت  مسلح رژيم نيز به
ای شدن  اين ھراس را در دل دارند و با توده

ھا کارگر و  اعتراضات و به ميدان آمدن ميليون
ھا نيز بروز  زحمتکش ترديد و دودلی در ميان آن
ھا دست به  کرده و در برابر موج سھمگين توده

نبايد گذاشت نيروھای مزدور .  فرار خواھند زد
مسلح رژيم به راحتی و بدون واھمه از عواقب 

گونه دست به جنايت بزنند، نبايد  کارشان اين
سکوت کرد، بايد برخاست، بايد در ھمه جا به 
ياری قربانيان خشونت پليس برخاست و پليس را 

ھا از اتحاد و ھمبستگی  دچار واھمه کرد، آن
 .اند ھا ھراسان توده

 
 

، به مراتب بدتر از سال ھای گذشته ١٣٩٩
در چنين وضعيتی، با وجود شيوع .  خواھد بود

 ميليارد دNری حاصل ٩ويروس کرونا و کاھش 
از صنعت توريسم، توقف تقريباً کامل درآمدھای 
نفتی، تعطيلی بسياری از مراکز خدماتی در ماه 
ھای اوليه سال جاری ھمراه با کسر بودجه ای که 

 ھزار ميليارد تومان پيش بينی شده است، ٢٠٠
 ماه اول سال ۴ادعای روحانی مبنی بر اينکه در 

، چرخه اقتصاد کشور با افزايش توليد در ١٣٩٩
عرصه داخلی ھمراه بوده است، حرف مفتی بيش 

 . نيست
مضافا اينکه رشد سرسام آور قيمت ھا، افت 
شتابان ارزش لایر در مقابل دNر و افزايش چند 
ميليونی تعداد بيکاران در شرايط شيوع ويروس 
کرونا، شرايط زندگی را برای کارگران و عموم 
توده ھای مردم ايران به مراتب سخت تر از سال 

بيان اين واقعيت ھا، معنای .  ھای قبل کرده است
 ماه اول ۵روشن اين حقيقت است که در طول 

سال جاری، قدرت خريد کارگران و زحمتکشان 
 درصد کاھش يافته و آنان ۴٠ايران به ميزان 

 . ھمچنان فقير و فقيرتر گشته اند
روشن است ادامه اين وضعيت، برای کارگران، 
معلمان و بازنشستگان حداقل بگير، به معنای 
 ۴مردن از گرسنگی و برای گروه ھايی که حتا 

 ميليون تومان حقوق و دستمزد می گيرند، به ۵تا 
. معنای پرتاپ شدن به اعماق فقر و نداری است

وضعيتی برده وار که زندگی توده ھای کارگر و 
زحمتکش ايران را به طور روزانه به سوی 
مرگ و گرسنگی و تباھی جسمی و روحی 

 . کشانده است
حال در چنين شرايطی، حسن روحانی با چشم 
بستن بر ھمه اين واقعيات تلخ و مرگبار تحميل 
شده بر عموم توده ھای مردم ايران، با لودگی و 

با "  افتخارآميز"لبخند و استھزا، از مقابله 
ويروس کرونا سخن گفته و درباره رشد توليد و 

، ياوه ١٣٩٩شکوفايی اقتصاد کشور در سال 
پوشيده نيست، در چنين .  سرايی کرده است

شرايطی از بھم ريختگی غير قابل انکار شرايط 
بد اقتصادی کشور، سخنان روحانی در سرپوش 
گذاشتن بر زندگی برده وار کارگران و توده ھای 
مردم ايران و بسنده کردن او به گفتن يک جمله 

" قبول داريم که مردم در زندگی شان سختی"که 
اقدامی به مراتب .  می کشند، ديگر وقاحت نيست

سخنان .  فراتر از وقاحت و شارNتانيزم است
اخير روحانی، فقط نديدن و کتمان شرايط طاقت 
فرسای زندگی کارگران و توده ھای مردم ايران 
نيست، بلکه يکسره به ُسخره گرفتن شرايط سخت 

اين بدان معناست که کارگران .  زندگی آنان است
و توده ھای زحمتکش ايران حتا در حد شعار و 
حرف نيز جايی در محاسبات نظام جمھوری 

 .  اسCمی نداشته و نخواھند داشت

وسطائی بر مردم حاکم شدند، نه فقط بحثی از 
ريشه کنی اعتياد نمی توانست در ميان باشد، 

بايستی اين اعتياد به مواد مخدر  بلکه جبراً می
مدام گسترده تر و وسيع تر گردد و ھمين اتفاق 

 .رخ داد
ھا  اما بعد، ھمانگونه که از آمار و گزارش 

آشکار است، حتی از کنترل و محدود کردن 
ادعائی مدير کل فرھنگی و پيشگيری مبارزه با 

اين واقعيت چنان .   مواد مخدر نيز خبری نيست
ھای  آشکار است که مديرکل توسعه مشارکت

ھای مردم نھاد ستاد مبارزه با  مردمی و سازمان
: گويد مواد مخدر به آن اعتراف می کند و می

در بحث مبارزه با مواد مخدر نتوانستيم از "
ھای مردم نھاد بھره مفيد ببريم يا  ظرفيت سازمان

به عبارتی به دليل اينکه مبارزه با مواد مخدر 
." ايم مردمی نشده چندان در اين راه موفق نبوده

کنند که در بھترين  ھا خودشان اذعان می دولتی
 درصد آن ھائی که تحت درمان ٢٠حالت تنھا 

مانند، اما اين ادعا  قرار گرفته در ترک باقی می
نيز ھرگز تاييد نشده است، چرا که اصل قضيه 

اجتماعی روی -ھای اقتصادی که ھمانا زمينه
. آوری به مواد مخدر باشد، از ميان نرفته است

اند، به اسم مداوا، ھزاران تن  کاری که کرده
ھائی   ازمعتادان موسوم به متجاھر را به کمپ

ھا در واقع  اين کمپ.  اند که قتلگاه آنھاست فرستاده
ھائی ھستند که در آنھا با زور کتک و  زندان

خواھند اين معتادان را وادار به ترک  شکنجه می
اعتياد کنند و کم نيستند کسانی که بی سر و صدا 

 .  ميرند ھا می در ھمين کمپ
يک نمونه آن  در ھمين تيرماه امسال رخ داد که  

در .  به حسب اتفاق، انعکاس وسيعی پيدا کرد
 ساله معتاد را ٣١ھا يک جوان  يکی از اين کمپ

. آنقدر کتک زدند و شکنجه دادند تا به قتل رسيد
فاجعه بارتر نيز اين بود که اعCم شد، 

يکی از .  گردانندگان اين کمپ دو برادر ھستند
آنھا پيش از اين به موادمخدر اعتياد داشته که 
ترک کرده و با کمک برادرش اين کمپ را داير 

ھائی که از آنھا به عنوان  ببينيد کمپ.  کرده است
کنند توسط چه  مراکز ترک اعتياد صحبت می

 . شوند کسانی ايجاد و اداره می
تمام عملکرد جمھوری اسCمی در طول چھار 
دھه گذشته نشان داده است که اين رژيم، 

ای جز اشاعه و افزايش اعتياد در ايران  وظيفه
حل اين معضل بزرگ .  نداشته و نخواھد داشت

اجتماعی و ريشه کردن اعتياد در ايران، در 
چارچوب نظم حاکم ممکن نيست، بلکه  فقط از 

 .طريق يک انقCب اجتماعی ميسر است
 
 

٣از صفحه   

 نبايد سکوت کرد

٨از صفحه   

 کارگران و توده ھای زحمتکش 
 در حرف نيز جايی

  در جمھوری اس�می ندارند

ھا معتاد، راه حلی جز  ميليون
 يک انق�ب اجتماعی ندارد

 زنده باد سوسياليسم 



 ٨٨۵ شماره  ٩٩ شھريور ١٠     ١٠

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

٨درصفحه   

١از صفحه   

در اين .  دھند موتور نداده و به راه خود ادامه می
ھنگام مامور نيروی انتظامی با درجه استواری 

عليرضا .  کند ھا شليک می رحمانه به طرف آن بی
گودرزی در پی اصابت گلوله در ھمان لحظه 

عليرضا جعفرلو .  دھد جان خود را از دست می
. شود اما از ناحيه کمر و کتف زخمی می

ماموران انتظامی به جای رساندن او به 
بيمارستان او را زير رگبار باتوم و مشت و لگد 

شاھدان، مردمی که اين حادثه را به .  گيرند می
کنند به عليرضا جعفرلو  چشم ديده بودند تCش می

کمک کنند اما ماموران نيروی انتظامی تھديد 
ھا نيز  کنند که در صورت نزديک شدن به آن می

 دقيقه پس از حادثه ۴٠.  شليک خواھند کرد
رسد اما برای عليرضا  آمبوNنس به محل می

 .جعفرلو ديگر دير شده بود

١٠ 

ھای  نامVه          ))))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 شkمkاره حسkاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھkمkراه 
ھkkای  کkkد مkkورد نkkظkkر بkkه يkkکkkی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 شھريور پيکر اين دو ٣سه روز بعد، دوشنبه 
جوان  که بدست مزدوران در خون خود غلطيده 
بودند در گلزار شاھد شھر توسط مردم به خاک 

قتل ددمنشانه عليرضا جعفرلو و .  سپرده شد
عليرضا گودرزی اولين قتل از اين گونه در 
. جمھوری اسCمی، جمھوری آدمکشان، نيست

کشانی که توسط نيروھای مسلح  شمارند زحمت بی
جمھوری اسCمی در سرتاسر اين کشور پھناور 
از بلوچستان تا خوزستان از کردستان و ايCم تا 
آذربايجان، از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال 
به راحتی و در حالی که بسيارانی تنھا به نظاره 

 .رسند اند، به قتل می نشسته
 ساله بلوچ يکی ديگر از ١٩شاکر ريگی جوان 
حد و حصر نيروھای مسلح  قربانيان خشونت بی

 نبايد سکوت کرد

 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 
 عمودیپوNريزاسيون 
 

 :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 


