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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

ای  خامنه" سخن قطعی و پايانی"
 بر سر مذاکرات برجام و

 اختالفات فراتر از برجام 

 
ماه، سخنگوی کابينه روحانی   دی ١۵روز دوشنبه 

سازی  اعالم کرد که جمهوری اسالمی روند غنی
ای  درصدی  را در تأسيسات هسته ٢٠اورانيوم  

 . فردو آغاز کرده است

با اين اقدام، جمهوری اسالمی عالوه بر کنار 
نهادن تعدادی از تعهدات برجامی خود از 
ارديبهشت تا آبان ماه، يکی ديگر از تعهدات مهم 

سازی  ماه کنار گذاشت و غنی خود را در دی
اين اقدام .  درصدی را عملی کرد ٢٠اورانيوم 

های گاه شديدی را از  جمهوری اسالمی واکنش
های عضو برجام و خارج از آن  سوی دولت

 . برانگيخت

های بريتانيا، فرانسه و آلمان روز  دولت
دی با انتشار بيانيه مشترکی اعالم  ١٧چهارشنبه 

اقدام جمهوری اسالمی نقض آشکار :  کردند
ها  آن.  ای بر اساس برجام است تعهدات هسته

درصدی  ٢٠سازی  خواستار توقف فوری غنی
 .اورانيوم شدند

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز با صدور 
اقدام جمهوری اسالمی در :   ای اعالم کرد بيانيه
درصدی در فردو،  ٢٠سازی اورانيوم  غنی

خواهی  تالشی آشکار در راستای تشديد کمپين باج
 . ای اين کشور است هسته

که اعالم  وزارت امور خارجه روسيه، ضمن اين
"کرد  ٢٠سازی اورانيوم تا  ازسرگيری غنی: 

شده در برنامه  های ثبت درصد انحراف از توافق
وفصل برنامه  جامع اقدام مشترک برای حل

اين نکته را نيز ."  است)  برجام(ای ايران  هسته
علت اصلی اين انحرافات نقض فاحش "افزود که 

متحده  المللی توسط اياالت سيستماتيک تعهدات بين
 ."است

سخنگوی وزارت امور خارجه چين نيز بدون 
که موضع مشخصی بر سر اين مسئله اتخاذ  اين

کند از آمريکا خواست به برجام بازگردد و از 
داری  ها خواست آرامش و خويشتن همه طرف

، کارگران  ٩٩ماه  صبح روز شنبه سيزدهم دی
گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در اقدامی متحدانه 
تعدادی از مديران ارشد مجموعه را به خاطر 
اقدامات ضد کارگری و دست داشتن در چپاول و 

. های مافيای فوالد از شرکت بيرون کردند دزدی

تر در تجمعات اعتراضی و  کارگران فوالد پيش
مکرر خود  نسبت به انتصاب اين مديران، به 

 .مديرعامل شرکت هشدار داده بودند

با اين اقدام شجاعانه کارگران، بار ديگر پای 

ی هوای بسياری از شهرهای  سابقه آلودگی بی
بزرگ کشور در روزهای اخير نه تنها يک 
معضل بزرگ برای ساکنان آن شهرها و 

شان به ارمغان آورده و زندگی   نشينان حاشيه
تاثير قرار داده است، بلکه  ها را تحت روزمره آن

ها نيز برای مردم بوجود آمد که چرا به  اين سوال
های کرونايی، هوای کشور  رغم محدوديت

ويژه هوای شهرهای بزرگ تا اين حد آلوده  به
چرا ايران تنها کشوری در جهان است !!  هستند؟

که آلودگی هوا در شرايط پاندمی کرونا در آن 
سواالتی اعتراضی که !!  افزايش يافته است؟

۶درصفحه  ٧درصفحه    

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٣شماره  ٩٩دی  ٢٢ –سال  چهل و دوم 

 اخراج مديران و ادامه مبارزه در فوالد

، مراسم اولين ١٣٩٩ديماه  ١٨روز پنجشبه 
سالگرد جان باختگان هواپيمای مسافربری 

کی يف به شماره پرواز   –تهران  ٧٣٧بويينک 
توسط خانواده های جان باختگان اين فاجعه  ٧۵٢

. در محل سقوط هواپيمای اوکراينی برگزار شد

ديماه  ١٨هواپيمايی که صبح روز چهارشنبه 
دقيقه  ١٢و  ۶ساعت )  ٢٠٢٠ژانويه  ٨(١٣٩٨

صبح به وقت تهران از باند فرودگاه بين المللی 
خمينی به پرواز درآمد، اما دقايقی بعد با اصابت 

دو موشک پدافند هوايی سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی در آسمان تهران سرنگون شد و کليه 

 .سرنشين آن جان باختند ١٧۶

کی يف،   –سرنگونی هواپيمای مسافربری تهران 
آنچنان دردناک و فاجعه بار بود که مقامات 
جمهوری اسالمی از همان دقايق اوليه برای 
مخفی نگه داشتن دليل سرنگونی هواپيمای 
اوکراينی به پنهان کاری، جعل اخبار و دروغ 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

های متعدد  مقامات جمهوری اسالمی را به واکنش
اعتراضات .  های مکرر واداشت گويی و تناقض

های مجازی به راه افتادن کمپين  حتا در شبکه
منجر گرديد و يکی از فعاالن " مازوت نسوزانيد"

محيط زيست در کانال تلگرامی خود در رابطه با 
"آلودگی هوا نوشت کرونا نبود، تلفات امسال : 

هزار ايرانی  ٢٠٠آلودگی هوا در ايران به 
 ".رسيد می

در روزهای گذشته و هنگامی که شاخص کيفيت 
 ١۵٣در تهران به )  Air quality index(هوا 

 خامنه ای دستور

 قتل عام  توده های 

 مردم ايران  

 را صادر کرد
 گزارشی از تجمع اعتراضی عليه 

 رژيم جمهوری اسالمی در آمستردام هلند

 اين جنايت مشمول مرور زمان نخواهد شد

 جمهوری اسالمی دشمن مردم، 

 دشمن طبيعت، دشمن زندگی



 ٢ ٩٠٣شماره   ٩٩دی    ٢٢    2

١از صفحه   

ای بر سر مذاکرات برجام  خامنه" سخن قطعی و پايانی"
 و اختالفات فراتر از برجام

 شناخته شود

 

کميته 
را در هر کارخانه و کارگاه ايجاد کنيم

 .خود را حفظ کنند

ژاپن هم که عضو برجام نيست، اعالم موضع 
اين اقدام نقض :  کرد و سخنگوی دولت ژاپن گفت

 .ای خواهد بود توافق هسته

ها بعيد است،  گيری رغم تمام اين موضع به 
های عضو يا خارج از برجام بخواهند اقدام  دولت

خاصی در مورد نقض تعهدات برجامی جمهوری 
. اسالمی انجام دهند، يا چنين سياستی داشته باشند

های مشابهی به اقدامات  درگذشته نيز واکنش
جمهوری اسالمی، الاقل از جانب اتحاديه اروپا 

. صورت گرفت و در همين محدوده باقی ماند

های علنی طرفين بر سر  گيری بنابراين موضع
مسائل مورد اختالف را نبايد جدی گرفت، بلکه 
بايد ديد که هريک در عمل چه سياستی را پيش 

توان  برد و هدف از آن چيست؟ حتی می می
های اوليه  تصور کرد که در صورت عدم توافق

ها،  ها و يا الاقل بخشی از آن برای رفع تحريم
جمهوری اسالمی برای اعمال فشار در مذاکرات 
ً از اجرای پروتکل الحاقی  و کسب امتياز، موقتا
نيز سرباز زند و اجرای آن را منوط به پذيرش 

بازهم اتفاق خاصی رخ .  های خود کند خواست
نخواهد داد، چراکه در اين مورد نيزسياست 
طرفين نزاع حل مسئله از طريق ديپلماسی، 

 . مذاکره و بده و بستان است

درواقع هدف جمهوری اسالمی از اين اقدامات  
داند که  جمهوری اسالمی می.  پوشيده نيست

آمريکا به برجام بازخواهد گشت وبر خالف 
خواهد با مذاکره و ديپلماسی سياست  ترامپ می

کوشد با دست  بنابراين می.  خود را پيش ببرد
پرتری بر سر ميز مذاکره بنشيند و برای 
بازگرداندن هريک از تعهدات نقض شده، 

چون اکنون ديگر مسئله صرفاً .  امتيازاتی بگيرد
تر بر   ها نيست، بلکه کشمکشی طوالنی رفع تحريم

های بالستيک و مداخالت جمهوری  سر موشک
 . اسالمی در کشورهای ديگر نيز درراه است

چند روز پيش، مشاور منتخب امنيت ملی آمريکا 
که ايران به  درصورتی:  در دولت جو بايدن، گفت

ای عمل کند،  تعهدات خود در برنامه هسته
طور که بايدن گفته است آمريکا به اين  همان

توافق بازخواهد گشت، اما اين بازگشت بايد 
آمريکا :  وی افزود.سرآغاز مذاکراتی ديگر باشد

های بالستيک ايران  کند برنامه موشک فکر می
عنوان بخشی از مذاکرات بعدی روی ميز  بايد به

 .باشد

تواند فراتر  وگوها می ما همچنين معتقديم که گفت
باشد  ۵+١عضو دائمی شورای امنيت يعنی  ۵از 

ای را نيز درگير کند؛ و  و سپس بازيگران منطقه
توانيم درنهايت  تر، می اينکه در آن مذاکره گسترده

های  هايی برای فناوری موشک محدوديت
بالستيک ايران ايجاد کنيم و اين همان چيزی است 

خواهيم از طريق ديپلماسی دنبال کنيم،  که می
ای و هم مجموعه  امری که هم شامل پرونده هسته

 ." ای بشود ای از مسائل منطقه گسترده

ای در دست  ها برگ برنده که تحريم رغم اين به
طرف آمريکائی است، اما با توجه به موقعيت 

شده دولت آمريکا در سطح داخلی و  تضعيف
المللی، بعيد است که بتواند اين سياست را آن  بين

اتی  گونه که گفته شد، پيش ببرد و حتی مذاکر
گرچه .  فراتراز اعضای برجام را سازمان دهد

مقامات جمهوری اسالمی ازجمله سخنگوی 
های  متعددی در رد  گيری وزارت خارجه موضع

اظهارنظرهای مشاور منتخب امنيت ملی در 
ای بود که به  کابينه بايدن داشتند، اما اين خامنه

جمهوری "  قطعی و پايانی"  گفته خودش موضع 
 .  اسالمی را اعالم کرد

ای در يک سخنرانی  ماه، خامنه دی ١٩روز 
"  تلويزيونی گفت يکی از مسائل پرتکرار در : 

چالش بين جمهوری اسالمی و جبهه استکبار به 
سرکردگی آمريکا يکی مسئله تحريم است، يکی 

ای ايران است يکی هم توان دفاعی  حضور منطقه
ها را دائم  اين.  ايران و قدرت موشکی ايران

طرف هم  زنند و اين گويند و يک نقی می می
البته مسئولين داخلی ما جواب .  دهد جوابی می

هم اينکه .  اند استکبار را در هر سه مسئله داده
ها را داده ولی من  شعارهای مردمی ما جواب آن

 ."کنم سخن قطعی و پايانی را عرض می

گسيخته اقتصادی و مالی واقعيتی  اوضاع ازهم
شدت رژيم را در مخمصه قرار داده  است که به

ای قبل از هر چيز بر نياز  بنابراين خامنه.  است
ها  فوری جمهوری اسالمی به برافتادن تحريم

"  تأکيد کرد و گفت ها، جبهه  درباره تحريم:  
غرب موظف هستند اين حرکت خباثت آميز را 

اين .  خاتمه دهند يعنی تحريم را فوراً متوقف کنند
." ها را بردارند بايد همه تحريم.  هاست وظيفه آن

ها به  داند برافتادن تحريم اما وی از آنجائی که می
سادگی ممکن نيست، در همين محدوده کلی حرف 

زند و چگونگی پيشرفت کار و جزئيات آن را  می
اين .  کند به مجريان پيشبرد اين سياست واگذار می

ها تعهدات خود را  چنانچه آن:"گويد را هم می
از ابتدای برجام هم .  گرديم انجام دهند ما هم برمی

گفتم کارهای ما و تعهدات ما بايد متناظر با 
از ابتدا که انجام نگرفت ولی .  ها باشد اقدامات آن

 ." حاال بايد بشود

ای  ای در مورد مذاکره بر سر مسائل منطقه خامنه
و دخالت در کشورهای ديگر، موضع هميشگی 
جمهوری اسالمی را تکرار کرد و صريحاً اعالم 

او .  پذيرد نشينی از اين مسئله را نمی کرد، عقب
 :    گفت

ای ما، نظام ما موظف  درباره حضور منطقه"
است طوری رفتار کند که دوستانش در منطقه 

حضور ما .  اين وظيفه ماست.  تقويت شود
نبايد کاری کنيم .  معنای تقويت دوستانمان است به

وفاداران به جمهوری اسالمی در منطقه تضعيف 
ای قطعی است و وجود  حضور منطقه....  شوند

 ." خواهد داشت

ترين اختالف که در حقيقت  بنابراين، اساسی
ای و  سرمنشاء اختالفات ديگر از جمله هسته

موشکی است، الينحل به جای خود باقی خواهد 
کند که  ای بار ديگر تاکيد می خامنه.  ماند می

طلبی پان اسالميستی و سازماندهی و  توسعه
گرا جزئی از  حمايت از جريانات تروريست اسالم

 .   موجوديت جمهوری اسالمی ايران است

که  رغم اين در مورد مسائل موشکی نيز به
ای در وصف قدرت نظامی رژيم بسيار  خامنه

ای  گفت، اما موضع قاطعی همانند مسائل منطقه
نداشت و نگفت بر سر اختالفات موشکی  بحث و 

و توافقی نخواهيم داشت، بلکه جای   مذاکره
مذاکره، توافق و احتماالً برخی امتيازات و 

ها را باز گذاشت و به همين حد اکتفا  نشينی عقب
 :کرد که بگويد

امروز قدرت دفاعی ما طوری است که دشمنان " 
های ايران را  ما در محاسبات ناگزيرند توانايی

دفاع  ما نبايد کشور را بی.  حساب بياورند به
نبايد کاری کنيم دشمن جرئت کند و .  بگذاريم

 ."مانتوانيم کاری در مقابل او انجام دهيم

سخن "عنوان  ای در اين سخنرانی به آنچه خامنه
مطرح کرد، چهارچوب سياستی "قطعی و پايانی

است که وی برای دستگاه اجرائی رژيم  در 
 .  مذاکرات برجام تعيين کرده است

 

 کمک های مالی
 

 

 سوئيس

 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی

 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

کرون٢٠٠   )دسامبر(خروش 
  

 

 کانادا

 

 گرامی باد پنجاهمين سالگرد 

 يورو ١۶٠ جماسه تاريخ ساز سياهکل

  

 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   
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۴درصفحه   

١از صفحه   

زمانی آن با  خيابانی کارگران فوالد و هم
مبارزات و اعتراضات خيابانی کارگران 

های  تپه، توأم با شعارها و شعارنوشته هفت
داری که  راديکال ، انقالبی  و ضد سرمايه

برد،  موجوديت تمام نظم موجود را زير سؤال می
وحشت و رعشه مرگ سرتاپای دولت و عوامل 

 .آن در استان خوزستان را فراگرفت

اعتراضات کارگران منجر به برکناری قطعی 
درصد  ۶٩حدود .  دار خصوصی شد  سرمايه

بانک ملی .  سهام شرکت به بانک ملی واگذار شد
کارگران فوالد .مديران جديدی را منصوب کرد

خواهان خلع يد از بانک ملی  و واگذاری آن به 
دولت گرچه وانمود کرد به .  دولت بودند

های کارگران رسيدگی خواهد کرد، اما با  خواست
هجوم به تجمع کارگران و يورش شبانه به منازل 

تن از  ۴٢، ٩٧آذر ٢٧الی  ٢۵ها در فاصله  آن
کارگران مبارز و پيشرو فوالد را بازداشت و 
روانه زندان مرکزی اهواز کرد که تعدادی از 

های رنگارنگ  وعده.  ها چند هفته زندانی بودند آن
بعدی در مورد احيای شرکت و رونق توليد و 

يک سال ديگر .کدام عملی نشد امثال آن نيز هيچ
 .بدين گونه سپری شد

نادرجعفريوسفی جای  ٩٨از يازده آبان 
اين سومين تغيير .  مديرعامل قبلی را گرفت

تغييراتی که .   مديريت در ظرف يک سال بود
ای معدود از بستگان و آشنايان  جز برای عده

های بااليی دست  ها و حقوق مديريت که به پست
يافتند، منشأ هيچ تغيير و بهبودی به سود 

غفوری و (  های قبلی مديرعامل.  کارگران نشد
رشته اقدامات نمايشی و  تنها به يک)  پهلوانی

ای دست زدند و  اندازی هياهوی رسانه راه
ی بندوبست با مقامات دولتی  حال در سايه درعين

های مهم اقتصادی و  و حمايت دولت، به موقعيت
های  بنابراين توليد در بخش.  مالی دست يافتند

ازپيش  فقط رونق نيافت بلکه بيش مختلف فوالد نه
درصد کل  ١٠روند نزولی پيمود و به حدود 

 .ظرفيت اسمی شرکت رسيد

يوسفی مديرعامل جديد گروه ملی فوالد و گروه 
مديريتی وی نيز عمالً راه مديريت قبلی را پيموده 

فقط گامی در راستای  و طی يک  سال گذشته  نه
بهبود وضعيت گروه ملی فوالد و کارگران آن 
برنداشته، بلکه فشار عليه کارگران را تشديد 
نموده و به قول کارگران فوالد، با مافيايی که 
برای خودش درست کرده و تصميمات غلط، 

يوسفی درهمان .  تر کرده است اوضاع را خراب
آغاز وعده داد توليدات گروه ملی را در سال 

 ٨٠درصد و در سال دوم به  ۵٠نخست به 

دار ديگری بنام عبدالرضا موسوی که  سرمايه
سابقه فعاليت در سپاه و دستگاه امنيتی آن داشت 

های موسوی درزمينٔه  وعده.  واگذار کرد
اندازی خطوط توليد و ساماندهی شرکت نيز  راه

موسوی نيز که ظاهراً دربند و .روی کاغذ ماند
بست با بانک ملی درزمينٔه تأمين اعتبار به 

. مشکل برخورده بود، چند ماه بيشتر دوام نياورد

شرکت به حالت .  شد دستمزد و مزايا پرداخت نمی
اعتراضات کارگران  روبه .   تعطيل درآمده بود 

با تشديد مبارزات کارگران و .  گسترش بود
گسترش اعتراض به خيابان و مقابل استانداری 

بحث واگذاری  ٩٧خوزستان، از ارديبهشت 
بعدازآن .  دوباره شرکت به بانک ملی مطرح شد

گران برای  های حکومت ها و تالش نيز بحث
منظور تأمين  تأمين اعتبار و سرمايه در گردش به

اندازی توليد، همواره با  مواد اوليه و راه
شده  سوءاستفاده مالی همراه بوده و اقدامات انجام

نيز جز در حد مسکن ضعيف موقتی، اثر ديگری 
. شد بحران در فوالد مدام تشديد .  نداشته است

که در پرتو وضعيت نابسامان گروه ملی  درحالی
فوالد، افراد وابسته به باندهای حکومتی و 
مافيايی هريک سرگرم غارت و چپاول و 

های خويش  سوءاستفاده مالی و پر کردن جيب
بودند، وضعيت مزد و مزايای کارگران مدام 

شد و چند  تر و آينده شغلی تيره و تارتر  وخيم
 .قدمی اخراج قرار گرفتند هزار کارگر در يک

ها و  ها و ادامه بالتکليفی زمينه با اين پيش
هاست که فوالد وارد اعتصابات و  کشمکش

با .  شود می ٩٧اعتراضات مکرر در سال 
روزه و اعتراضات  ٣٧اعتصاب يکپارچه و 

خيابانی و درخشان کارگران و شعارها و 
های پرشور نمايندگان کارگران فوالد  رانی سخن

، مبارزات شورانگيز کارگران ٩٧در پاييز سال 
فقط با  فوالد نه.  فوالد آشکارا وارد فاز جديدی شد

های اخص کارگری از نمونه  شعارها و خواست
ما "  ، "کنيم ريشه ظلمو می  -ما کارگران آهنيم"  

، "جنگيم کارگران فوالد عليه ظلم و بيداد می
فوالد، "و"   فريب مرگ براين دولت مردم"

 -ميريم  ايستيم، می می"  ، "تپه اتحاد اتحاد هفت

وارد ميدان مبارزه شد، "  گيريم حق مو نو می
نيستن   -نه حاکم نه دولت"  بلکه باشعارهايی نظير

، "بالی جان مردم  -، گرانی، تورم"به فکر ملت
که مور "  کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد

استقبال ساير اقشار زحمتکش قرار گرفت، 
بار ديگر جايگاه يگانه  و بی جايگزين طبقه  يک

کارگر در يک مبارزه عمومی عليه رژيم حاکم و 
در اعتصاب و .  تمام نظم موجود را نشان داد

کارگران فوالد از زبان  ٩٧مبارزه خيابانی پاييز 
صراحت اعالم کردند  يکی از نمايندگان خود به

ترسند، چيزی برای از دست دادن  از مرگ نمی
ندارند وبر ادامه مبارزه  تا نابودی مافيايی که بر 

با .  فوالد اهواز چنگ انداخته است، تأکيد نمودند
اعتصاب بزرگ و يکپارچه و تظاهرات پرشور 

معضالت و مشکالت گروه ملی صنعتی فوالد 
فوالدی که پس از .  ها کشيده شد اهواز به رسانه

،  ٩٧مبارزات شورانگيز کارگران در سال 
های گوناگون، بيش از  ها و وعده بازور و ترفند
شده بود، دوباره روی  صحنه رانده دو سال به پس

صحنه آمد و فرياد برآورد که مبارزه در اين 
 .مجتمع بزرگ صنعتی ادامه دارد

روزه و  ٣٧بيش از دو سال از اعتصاب 
تظاهرات خيابانی مستمر و روزانه کارگران 

. گذشته است ٩٧فوالد اهواز در پاييز سال 

دست شدن مالکيت اين مجتمع و  به رغم دست به
فقط  تعويض و جابجايی چندباره مديريت، اما نه

گونه بهبودی در وضعيت کارگران فوالد  هيچ
اهواز حاصل نشده بلکه فشارهای گوناگون عليه 
کارگران تشديد شده ، ادامه کاری فوالد اهواز و 

ای از ابهام  آينده شغلی کارگران همچنان در هاله
 .فرورفته است

ها و صدها کارخانه و  فوالد اهواز مانند ده
مؤسسه ديگر درروند اجرای سياست 

ها و مشکالت  سازی دچار گرفتاری خصوصی
فوالد اهواز .  ای شده است پيچيده متعدد و درهم

بيش از يک دهه است از عواقب 
بيمار يک برد و چون  سازی رنج می خصوصی

 در

تن رنجور اين بيمار .  بستر بيماری رهاشده است
گاه تا مرحله احتضار پيش رفته است و اکنون به 

رسد جز با يک جراحی بتوان بيمار را  نظر نمی
 .معالجه کرد

شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ايران از معدود 
توليدکنندگان بزرگ محصوالت نوردی با 

هزار تن  ۴٣۵ميليون و  ظرفيت ساالنه يک
هزار تن شمش  ۴٣٠های فوالدی و  فرآورده

هزار کارگر و نيروی کار  ٣فوالدی و بيش از 
به شرکت توسعه  ٨٨متخصص، در سال 

مه آفريد (گذاری امير منصور آريا  سرمايه
اما چيزی نگذشت که .  واگذار شد)  خسروی

هزارميلياردی وی رو شد و با  ٣پرونده اختالس 
اداره اين مجموعه به  ٩٠دستگيری وی، در سال 

. دادستانی و مديران منصوب آن واگذار گرديد

سرعت  های موجود به ها و نابسامانی نارسايی
تأثيرات مخرب خود را بر زندگی کارگران فوالد 

ثبات شرکت،  وضعيت بی.  برجای گذاشت
برنامگی، تعويق پرداخت دستمزدها، اختالل  بی

در توليد و ادامه کاری، ناامنی شغلی و اضطراب 
روز  اوضاع روزبه.  را درميان کارگران دامن زد

، گروه  ٩۵تر شد تا اينکه در بهمن سال  وخيم
ً به بانک ملی واگذار شد . ملی فوالد اهواز رسما

بانک ملی وعده داد مطالبات معوقه کارگران را 
های اقتصادی شرکت را رونق  پرداخت و فعاليت

های متعاقب آن  اما اين جابجايی و وعده.  بخشد
انداز  نيز تغييری در وضعيت کارگران و چشم

ماه بعد،  ٩حدود .  ادامه کاری شرکت ايجاد نکرد
، بانک ملی، فوالد اهواز را به ٩۶آبان  ٣٠
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اما توليد .  درصد ظرفيت اسمی خواهد رساند 
درصد ظرفيت اسمی  ٢٠درحال حاضر زير 

تأمين مواد خام و اوليه برای ادامه توليد، .  است
های کارگران و از  همواره يکی از خواست

ملزومات اوليه گردش چرخ کارخانه فوالد بوده 
گفت وزارت صمت  ٩٩يوسفی در مرداد .  است

قول داده است به فوالد اهواز کمک کند و ماهيانه 
از )  ماده اوليه(  هزار تن سهميه آهن اسفنجی ٢٠

افزون براين ميثم .  گل گهر به فوالد داده شود
زالی دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور 
پس از سفر به خوزستان و بازديد از گروه ملی 

با تمام توان، رفع :  صنعتی فوالد ايران گفت
مشکالت گروه ملی صنعتی فوالد در دستور کار 
قرارگرفته است تا عالوه بر حفظ اشتغال موجود، 

وی گفت .  در اين شرکت محقق شود جهش توليد
های اقتصادی و تداوم  منظور توسعه فعاليت به

توليد باکيفيت در گروه ملی،وزارت صمت تالش 
خواهد کرد تا تأمين مواد اوليه موردنياز خطوط 

 )٩٩آبان  ١۴ايلنا (.توليد اين کارخانه محقق شود

ها، بخش عمده مواد اوليه،  رغم اين وعده اما علی
قراضه و ضايعات بخش ذوب است که ظرف  آهن

کارگران .شده است آوری دو سه سال گذشته جمع
اند با پايان يافتن اين مواد  فوالد مکرر هشدار داده

قراضه، و عدم تأمين مواد اوليه توليد  و آهن
 .طور کامل متوقف خواهد شد به

در توليد پديد نيامد بلکه  جهشیتنها  بنابراين نه
حتی يک رونق نسبی در توليدات فوالد اهواز نيز 
به وجود نيامد و بالتکليفی فوالد و خطر تعطيلی 

دو سال پس از .  آن کماکان يک خطر جدی است
اعتصاب بزرگ و تظاهرات باشکوه خيابانی 
ً  در  کارگران فوالد ، وضعيت گروه ملی تقريبا

ضمن اينکه در .  همان موقعيت دو سال پيش است
اين دو سال از چند جهت فشار عليه کارگران 
تشديد شده و اوضاع به زيان آنان رقم خورده 

باندبازی مديريت، مهره چينی و سپردن .است
های مهم با حقوق باال به عناصر ضد کارگر  پست

ً فاسد، اختصاص مبالغ کالنی  و ناکارآمد و بعضا
تحت عنوان حق فنی و پاداش و غيره به اين 

ً هفته ای يک روز در محل  مديران که بعضا
مديران "ها  کنند و کارگران به آن حضور پيدا می

گويند، حذف برخی مزايای  می"  پروازی
کارگران يا پرداخت ناقص آن، تعويق دستمزدها 
فشارهای اقتصادی و روانی عليه کارگران را 

يک سال پس از مديريت .  تشديد نموده است
گونه نوسازی و  تنها هيچ يوسفی و گروه وی، نه

بازسازی صورت نگرفته بلکه در اثر استهالک 
ازپيش تجهيزات، ناايمنی محيط کار و خطر  بيش

دريک سال اخير .  جانی بسی افزايش يافت است
ترين توجه و مراقبتی  و شيوع بيماری کرونا، کم

برای جلوگيری يا مقابله با کرونا در فوالد اهواز 
حتی به کارگرانی که عالئم اوليه .  نشده است انجام

بيماری کرونا داشتند يا مشکوک به بيماری 
. کرونا بودند، مرخصی استعالجی داده نشد

ترين اثری از بازرسی محيط کار، کنترل  کم
های بهداشتی، الکل، ژل، ماسک  اجرای پروتکل

سنج ورودی و خروجی برای کنترل درجه  و تب
چندين کارگر به .  حرارت بدن وجود نداشت

کرونا مبتال شدند که مديران سعی کردند آن را 
که کارگران در  وقتی ٩٨اسفند .  الپوشانی کنند

توجهی  تدارک اعتصاب بودند تا نسبت به بی
انگاری  مديريت به جان وزندگی کارگران و سهل

درزمينٔه تأمين لوازم بهداشتی اعتراض کنند، 
مديريت کارخانه که از تصميم کارگران باخبر 

اسفند و در شيفت شبانه شرکت  ١٩شده بود روز 
 .را تا اطالع ثانوی تعطيل اعالم کرد

کارگران فوالد در اعتراض به مديريت و 
اقدامات آن بارها دست به اعتراض و اعتصاب 

هايی اقدامات ضد کارگری  و با صدور بيانيه  زده
در )    ٩٩(تابستان سال جاری.  اند آن را افشا کرده

اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزد و 
، عدم تأمين مواد "مديران پروازی"انتصاب 

ای از  اوليه دست به اعتصاب و تجمع زدند و پاره
های مديريت را افشا و  بازی ها و پارتی بندوبست

کارگران فوالد به يوسفی.  برمال ساختند
و دمحمی معاون وی هشدار دادند از )  مديرعامل(  

باندبازی ويار گيری و دامن زدن به افکار و 
تحرکات ضد کارگری توسط عوامل خود 

 .بردارند دست

. ای کارگران نيز افزايش يافته است مشکالت بيمه

که ماهيانه درصدی از حقوق  اکنون درحالی هم
شود، اما اين  کارگران بابت بيمه تکميلی کسر می

موضوع هيچ تأثيری در بهبود وضعيت بيمه 
ها  تعداد اندکی از کلينيک.  کارگران نداشته است

های طرف  ها با بيمه ها و داروخانه و بيمارستان
کار ديگری که .  کنند قرارداد شرکت همکاری می

يوسفی و گروه مديريتی وی انجام داده، ممانعت 
از استخدام فرزندان کارگران و پرسنل 

که اين  رغم اين به.  کش فوالد بوده است زحمت
اند اما  افراد نمره قبولی استخدام را کسب کرده

مديريت شرکت در عوض به .  اند استخدام نشده
استخدام افراد جديدی از نزديکان و آشنايان و  

های تازه  های خود و  همچنين استخدام نورچشمی
زده  دست"  فرزندان مدافعان حرم"  با عنوان 

از اقدامات ضد کارگری ديگر مديريت .است
بندی کردن شورای  جديد، تالش برای سرهم

درجه آگاهی به نسبت .  اسالمی در فوالد است
های تاکنونی  باالی کارگران فوالد، تمام تالش

رژيم برای ايجاد اين نهاد ضد کارگری را خنثی 
مديريت شرکت .  و باشکست روبرو ساخته است

رغم  رغم ميل و رضايت کارگران و به علی
ها،  تصميم دارد با کمک تعدادی  مخالفت شديد آن

نهاد  فرمان خود، يک به از عناصر وابسته و گوش
جاسوسی را در اين کارخانه برپا کند و خبرچينی 

 .و کنترل کارگران را سازمان دهد

دريک کالم دوسال بعد از اعتصاب بزرگ و 
اعتراضات خيابانی کارگران فوالد، وضعيت 
کارگران نه تنها بهبود نيافته بلکه دربسياری 

تر شده ، بيش از پيش به زيان  موارد اوضاع بد
انداز ادامه کاری  کارگران رقم خورده و چشم

 .فوالد نيز همچنان تيره و تار است

ها  يک از اين اقدامات و تالش وجود هيچ بااين
. اند مانع اعتراض کارگران فوالد شوند نتوانسته

کارگران فوالد در تجمعات و نيز با انتشار بيانيه، 
های مديريت جديد  ضمن مخالفت باسياست

کارگران .اند خواهان تحقق مطالبات خود شده
ضمن اشاره به  ٩٩فوالد در بيانيه مورخ ده آذر 

سوء مديريت و سوء تدبير و "  يک سال 
" ،"  مدير پروازی يوسفی"برنامگی  بی

های حساس و مهم توسط  اختصاص برخی جايگاه
يوسفی به افراد غير کارآمد غيربومی همچون 
دمحمی ،رکابی ،جنتی که طی يک سال با اعمال و 
افعال ضد کارگری همراه بوده  و عدم شايستگی 
گزينی و ارتقاء افراد فاسدی چون خطيبی و نادی 

ساله مديريت را افشا نموده و  کارنامه يک"  زاده
اند؛ پرداخت تعطيل  خواهان مطالبات زير شده

کاری  ايام کرونا، پرداخت حق فنی به همه 
بندی مشاغل و  کارگران، اجرای طرح طبقه

وهوا،  افزايش حق فنی ، پرداخت حق بدی آب
پرداخت به موقع دستمزد، شفافيت سازی در 

کار و پاداش،  استخدام، رفع تبعيض در اضافه
تأمين مواد اوليه، بيمه کارآمد ، افزايش دستمزد و 

 .کار اضافه

اقدام جسورانه کارگران فوالد در روز شنبه 
ماه و بيرون راندن تعدادی از مديران  سيزدهم دی

ارشد و دزد و ضد کارگر از شرکت، نشان داد 
که مبارزه کارگران فوالد گرچه نه در شکل 
اعتراض گسترده خيابانی، اما در اشکال ديگری 

 .ادامه دارد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 جمهوری اسالمی دشمن مردم،

 دشمن طبيعت، دشمن زندگی 

 ١٣رسيد، استاندار تهران وادار شد تا در روز 

ماه از هيات وزيران خواستار تعطيلی دو  دی
روزه تهران شود، خواستی که مورد توجه 
مقامات جمهوری اسالمی قرار نگرفت و 

. رحمانی وزير کشور به صراحت آن را رد کرد

بعد از آن نيز در حالی که آلودگی هوا روز به 
روز بدتر شد، جمهوری اسالمی برای خواباندن 
صداهای اعتراض مردم و کم اهميت جلوه دادن 
معضل آلودگی هوا شاخص کيفيت هوا در تهران 

اعالم کرد که به مفهوم ناسالم بودن هوا  ١۴٨را 
ست که  اين در حالی.  های خاص است برای گروه

مجيد فراهانی عضو شورای شهر تهران روز 
ماه شاخص کيفيت هوای تهران  دی ١۵دوشنبه 

امروز و فردا : "اعالم کرده و گفته بود ١۵٢را 
و شرايط بسيار  ١۶٠احتمال رسيدن آن به باالی 

الزم به توضيح است که ".  خطرناک وجود دارد
و باالتر برسد،  ١۵١اگر شاخص کيفيت هوا به 

هوا برای همگان ناسالم است و بنابراين نه فقط 
سالمندان و نه فقط بيماران خاص و کودکان، 

های سالم نيز نبايد از خانه بيرون  بلکه انسان
بيايند و برای همين بود که درخواست تعطيلی 

اما جمهوری .  تهران مطرح شده بود
ها و  داران که حاضر به تعطيلی کارخانه سرمايه

داران نيست و در رابطه با  کم شدن سود سرمايه
ی وزير  شيوع کرونا نيز آن را نشان داد، به گفته

با "کشور تصميم گرفت معضل آلودگی هوا را 
حل کند، يعنی با قربانی کردن "  کمترين هزينه

 .کارگران و زحمتکشان

چون  هم اکنون نه فقط مردم شهرهای بزرگ هم
تهران، تبريز، اصفهان و اهواز با اين مشکل 

کنند، بلکه بسياری  بزرگ دست و پنجه نرم می
از ديگر شهرها از جمله قريب به اتفاق شهرهای 

ويژه ورامين، شهريار و پاکدشت  تهران به  استان
طوری که به  به.  نيز با اين معضل روبرو هستند

اعتراف سازمان هواشناسی هوای اين شهرها 
. های سنی ناسالم شده بود نيز برای تمامی گروه

به واقع جمهوری اسالمی کار را به جايی کشانده 
که ديگر حتا هوايی برای نفس کشيدن مردم باقی 

 .نمانده است

ی دمحمصادق حسنوند رئيس مرکز تحقيقات  گفته به
آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در 

هزار نفر براثر پيامدهای  ۴٠ايران ساالنه 
دهند  آلودگی هوا جان خود را از دست می

چنين آلودگی هوا در  هم).  خبرگزاری ايرنا(
شرايط اپيدمی کرونا، باعث مرگ بيشتر بيماران 

توان نتيجه  بنابراين می.  کرونايی گرديده است
از  ٩٩گرفت که قربانيان آلودگی هوا در سال 

 . هزار نفر نيز به مراتب فراتر خواهد رفت ۴٠

فرمانده عمليات مقابله با کرونا "عليرضا زالی 
ضمن تاييد اين موضوع در نشست هفته "  تهران

: گذشته کميته اضطرار آلودگی هوای استان گفت

از طرفی ماندگاری ويروس کرونا در شرايط "
يابد، از  وارونگی و آلودگی هوا افزايش می

طرف ديگر به خاطر آسيب سيستم تنفسی بر اثر 
تر  آلودگی، فرد در برابر ويروس ضعيف

 ".شود می

عباس شاهسونی رئيس گروه سالمت هوا و 

تغيير اقليم وزارت بهداشت نيز از پژوهشی در 
گر رابطه مستقيم  داخل کشور خبر داد که نشان

افزايش غلظت ذرات معلق در هوا و موارد فوت 
براساس اين .  کند براثر ابتال به کرونا را اثبات می

هزار نفری که  ١٢پژوهش اگر هوا آلوده نبود از 
در فاصله اول آذر تا هفته گذشته براساس 

اند  آمارهای رسمی از بيماری کرونا درگذشته
 .ماندند نفر زنده می ١٨٠٠حدود 

مرگ و مير زودرس اما تنها معضل آلودگی هوا 
ی حسين شهيدزاده مديرعامل  گفته به.  نيست

طبق گزارش بانک : "شرکت کيفيت هوای تهران
خسارات ناشی از آلودگی  ٢٠١٨جهانی در سال 

 ۶٠٠هوا تنها در تهران ساالنه دو ميليارد و 

 ٧ميليون دالر برآورد شده بود، يعنی روزانه 
توانست با  خساراتی که می".  ميليون دالر

ها و غيره که  چون نوسازی پااليشگاه اقداماتی هم
هزينه چندان بيشتری نداشت از آن جلوگيری 

 .کرد

مقامات جمهوری اسالمی اگرچه ابتدا سعی 
کردند تا برای انحراف افکار عمومی بار ديگر 
تقصير آلودگی هوا را به گردن مردم انداخته و 

چون وزير نفت آن را به استفاده بيشتر از گاز  هم
کدام از اين توجيهات  اما هيچ.  خانگی ربط دهند

توانست توضيح دهد که چرا ايران  مضحک نمی
در جهان است که در شرايطی که   تنها کشوری

جهان با پاندمی کرونا روبروست به اين مساله 
به همين دليل نيز جسته و !!  دچار شده است؟

گريخته مجبور به اعتراف شدند که استفاده از 
ها و برخی از  در نيروگاه)  نفت سياه(مازوت 

ها منجر به  گری چون ريخته ديگر صنايع هم
 .افزايش آلودگی هوا گرديده است

در اين مرحله مقامات جمهوری اسالمی سعی 
کردند تا اين بار تقصير را به گردن دشمن 

چون رئيس سازمان محيط  خارجی انداخته و هم
ها مازوت را  به دليل تحريم"زيست مدعی شدند 

توان صادر کرد و مجبور به استفاده در داخل  نمی
همگان .  اما اين نيز دروغی بيش نبود".  هستيم

دانستند که فروش نفت خام با تحريم  می
روبروست و همين االن هم جمهوری اسالمی 

کند  بنزين و ديگر محصوالت نفتی را صادر می
که يکی از کشورهايی که بنزين توليد شده در 

شود سوريه  های ايران به آن صادر می پااليشگاه
 .است

در واقع علت اصلی صادر نشدن مازوت نه 
نفت (مازوت .  ها بلکه نداشتن خريدار است تحريم
های فسيلی است که گوگرد  يکی از سوخت)  کوره

هايی که به محيط  بااليی دارد و به دليل آسيب
زند استفاده از آن شديدا در حال کاهش  زيست می

است و حتا برخی از کشورها استفاده از آن را 
المللی  برای نمونه سازمان بين.  اند ممنوع کرده
استفاده از مازوت برای  IMOدريانوردی 

المللی را ممنوع کرده  های بين ها در آب کشتی
اما جدا از اين مساله، کيفيت مازوت .  است

های کشور به دليل باال بودن  توليدی پااليشگاه
 .گوگرد آن، يک دليل ديگر نبود خريدار است

های توليد شده ايران  ميزان گوگرد در مازوت
ها برابر استاندارد جهانی است و از همين رو  ده

ی  به گفته.  شود خريداری نيز برای آن پيدا نمی
دی  ١۴(کالنتری رئيس سازمان محيط زيست 

"روزنامه همدلی براساس گزارش معاونت ) 
محيط زيست انسانی مقدار سولفور موجود در 

 ppmها در بيشتر موارد باالی هزار  گازوئيل

 ppm بوده است در حالی که استاندارد آن پنجاه

مازوت ما باالی .  است و مازوت خيلی بدتر است
) گوگرد(سولفور  ppmهزار  ٣٠هزار يا حتا ٢٠

 "!!!دارند

های  پااليشگاه.  اما اين هنوز پايان ماجرا نيست
آوری پايين و دوم قديمی  ايران به دو دليل يک فن

ها که براساس برآورد مرکز  بودن پااليشگاه
 ٧های مجلس از ده پااليشگاه ايران  پژوهش

پااليشگاه اساسا عمر مفيدشان به پايان رسيده، 
ها از نفت خام بسيار باال  ميزان توليد مازوت آن

های  برای نمونه در حالی که پااليشگاه.  است
را به مازوت   درصد نفت خام ۴/  ۵امارات تنها 

های ايران به نوشته  کنند، پااليشگاه تبديل می
درصد از  ٣٠روزنامه خراسان به طور متوسط 
در برخی .  کنند نفت خام را تبديل به مازوت می

چون پااليشگاه آبادان و  ها هم از پااليشگاه
به !!!  رسد درصد می ۴٠کرمانشاه اين نسبت به 

های  عبارت ديگر با توجه به وضعيت پااليشگاه
ايران اگر نفت خام به فروش رود و به جای آن 
بنزين وارد شود از لحاظ اقتصادی بهتر است 

درصد نفت خام عمال نه تنها ارزش  ٣٠چرا که 
دهد، بلکه به يک معضل  خود را از دست می

ی رئيس  گفته به.  شود محيطی تبديل می زيست
ای است که  سازمان محيط زيست شرايط به گونه

کسی حتا رايگان نيز مازوت را از ايران 
که بهای مازوت در هر  جدا از آن!!!  خرد نمی

 ۵٠دالر و نفت خام هر بشکه به باالی  ٣بشکه 

 !!!دالر رسيده است

ی زنگنه وزير نفت و  به همين دليل به گفته
کالنتری رئيس سازمان محيط زيست و معاون 

ای  انبارها از مازوت پر شده و چاره"روحانی 
ها و صنايع  جز استفاده از مازوت در نيروگاه

چرا که اگر بنزين توليد نشود ...  وجود ندارد
". شود کشور با معضل ديگری روبرو می

وگو با روزنامه همدلی به  کالنتری در همان گفت
دی حتا استفاده از مازوت را يک  ١۴تاريخ 

تر به  به عبارت روشن.  موضوع امنيتی ناميد
دليل پر شدن انبارها از مازوت، جمهوری 
اسالمی از ريه مردم برای انبار کردن مازوت 

 !!!کند ها استفاده می توليدی پااليشگاه

تنها "به اعتراف مديرکل شرکت برق حرارتی 
ها از  درصد سوخت مورد نياز نيروگاه ۴٠

درصد ديگر از  ۶٠خوراک گاز تامين و برای 
، اين در "شود گازوييل و مازوت استفاده می

های گذشته خوراک گاز سهم  ست که در سال حالی
. ها را داشت بسيار بيشتری از سوخت نيروگاه

که استفاده از مازوت و  ٢٠١٩حتا در سال 
های قبل از  ها نسبت به سال گازوئيل در نيروگاه

درصد سوخت  ۶٣آن به شدت افزايش يافته بود، 
عالوه بر .  شد های برق از گاز تامين می نيروگاه

اين گوگرد باالی مازوت مصرفی در 
ها در  های برق، باعث تخريب لوله نيروگاه
شدن تجهيزات نيروگاهی و  ها و مستهلک  نيروگاه

شود که اين نيز خود  ها می کاهش عمر مفيد آن
هايی که  هم نيروگاه معضل ديگری است، آن

ها به دليل عدم نوسازی و غيره با  بسياری از آن
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۵از صفحه   

جمهوری اسالمی دشمن مردم، 
 دشمن طبيعت، دشمن زندگی

راندمان پايينی مشغول کار هستند، از جمله 
نيروگاه ری که ميزان واقعی توليد برق به 

 .نصف ظرفيت اسمی آن رسيده است

ها در  البته استفاده از تمامی ظرفيت پااليشگاه
تنها به دليل نيازهای "  تصفيه نفت خام"

چنين  جمهوری اسالمی هم.  داخلی نيست
برای نيازهای ارزی خود بنزين، برق و گاز 

کند و بدين ترتيب مازوت باز  را صادر می
کند و چيزی  هم بيشتری توليد و مصرف می

اش مهم نيست محيط زيست، آلودگی  که برای
 . هوا و جان مردم است

(پروژه جهانی کربن"براساس برآورد   "

The Global Carbon Project (GCP 

ای  ايران ششمين توليدکننده گازهای گلخانه
در جهان بعد از چين، آمريکا، هند، روسيه و 

 ٢٠١٨سال (بوده است  ٢٠١٩ژاپن در سال 

اگر به حجم اقتصاد ايران و ).  هفتمين کشور
شويم  جمعيت کشور نگاهی شود، متوجه می

که ايران نسبت به جمعيت و حجم اقتصاد 
ای را  خود در واقع بيشترين گازهای گلخانه

هم  کند، غيرقابل مقايسه با آلمان آن توليد می
با جمعيتی حدودا مشابه اما با اقتصادی 

های  گازهايی که سوخت.  چندين برابر ايران
چون مازوت نقش مهمی در توليد  فسيلی هم

ها توسط  آن دارند، گازهايی که توليد آن
اش گرم شدن کره  ها يکی از نتايج انسان

ها و کويرهاست و  زمين و افزايش بيابان
ايران به دليل طبيعت و موقعيت 

ست که  اش يکی از کشورهايی جغرافيايی
با !!!  بيند بيشترين آسيب را از اين مساله می

اين شرايط و استفاده بيشتر از مازوت و 
ها برابر  هم با ميزان گوگرد ده گازوئيل آن

 ٢٠٢٠ست که در سال  استاندارد، طبيعی

ای در ايران افزايش  انتشار گازهای گلخانه
 .يافته باشد

اما چرا جمهوری اسالمی به عنوان يک 
داری، حتا در حد همين  دولت سرمايه

تواند با معضل  داری نمی های سرمايه دولت
جمهوری اسالمی !  آلودگی هوا مقابله کند؟

جمهوری غارتگران، دزدان و فاسدان است، 
هايش مردم ايران را  حکومتی که با سياست

واقعيت .  آور محکوم کرده است به فقری رنج
ها و ديگر  ها، نيروگاه اين است که پااليشگاه

صنايع ايران يا قديمی و از کار افتاده هستند 
سال قبل بهره  ۴٠تا  ٣٠و يا از تکنولوژی 

گذاری در اين  علت آن عدم سرمايه.  گيرند می
جمهوری اسالمی ترجيح .  هاست زمينه

آورد  هايی را که بدست می دهد تا پول می
های عريض و  خرج سپاه پاسداران، دستگاه

هللا  چون حزب نظاميان هم طويل مذهبی و شبه
لبنان و غيره بکند تا خرج نوسازی 

چرا که برای .  ها ها و نيروگاه پااليشگاه
جمهوری اسالمی هيچ چيز باالتر از حفظ 

اش اهميت ندارد و بر اين گمان  موجوديت
تواند تا ابد با تکيه بر سرنيزه بر  است که می

کارگران و زحمتکشان ايران حکومت کند و 
برای همين نه واکسيناسيون همگانی، رايگان 

واکسنی که به تاييد سازمان (و مطمئن 
برايش مهم است ) بهداشت جهانی رسيده باشد

شوند  ها زمانی مهم می اين.  و نه آلودگی هوا
که مردم بپا خيزند و جمهوری اسالمی خود 

 .را در محاصره مردم به پا خاسته ببيند

به عبارت ديگر آلودگی هوا و مرگ و مير 
زودرس و ديگر نتايج آن برای مردم و 

برابر با فراخوان کميته حمايت از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران در 
هلند و همچنين فراخوان حمايت فعالين 

در هلند، روز )  اقليت(سازمان فدائيان 
در ميدان دام    ٢٠٢١ژانويه  ٩   شنبه

آمستردام تجمع اعتراضی عليه رژيم 
فعالين  .جمهوری اسالمی برگزار شد

سازمان در اين تجمع اعتراضی به مناسبت 
و عليه احکام اعدام    ١٣٩۶   خيزش ديماه

های  و اعدام ١٣٩۶بازداشت شدگان ديماه 
اين  .اخير زندانيان سياسی شرکت داشتند

تجمع در شرايط وجود ويروس کرونا و 
های ايجاد شده از سوی  رغم محدوديت علی

پخش موزيک و ترانه .  دولت انجام شد

کشور و محيط زيست و طبيعت ، يکی ديگر 
های جنايتکارانه جمهوری  از نتايج سياست

اسالمی است، حکومتی که در جنايت و فساد 
های حال حاضر جهان با  ی حکومت از همه

فاصله زياد پيشی گرفته است و برای پايان 
دادن به تمامی اين مصائب راهی جز 
سرنگونی اين حکومت جبار برای کارگران 

سرنگونی .  و زحمتکشان ايران وجود ندارد
داری جمهوری اسالمی و  دولت سرمايه

برپايی حکومت شورايی کارگران و 
زحمتکشان، تنها راه رهايی از شر 

ست که حکومت اسالمی برای مردم  مصائبی
 .ايران به بار آورده است

های  سرود و خواندن بيانيه کميته به زبان
فارسی، هلندی و انگليسی و همچنين 

سرنگون رژيم "  سردادن شعارهای 
، "سرمايه داری جمهوری اسالمی 

و ديگر "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
شعارهای انقالبی و در پی آن، سخنرانی 
يکی از پناهندگان  واز شاهدان  خيزش 

های ديگری از برنامه اين  ديماه، بخش
 .تجمع بودند

 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حکومت شورائی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی 

 هلند –) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 گزارشی از تجمع اعتراضی عليه

 رژيم جمهوری اسالمی در آمستردام هلند 

 زنده باد سوسياليسم 
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ورود واکسن : "خامنه ای رهبر جنايتکار جمهوری اسالمی در يک سخنرانی زنده تلويزيونی اعالم کرد)  ٩٩ديماه  ١٩جمعه (صبح امروز 
ای، سخنگوی هالل احمر جمهوری  ساعاتی بعد از اين موضع گيری شيادانه خامنه.  ممنوع است]  به ايران[آمريکايی و انگليسی کرونا 

 ". منتفی است"هزار دوز واکسن فايزر، که چند انجمن خيريه به دنبال تهيه آن بودند،  ١۵٠واردات :  اسالمی نيز گفت

 

او از همان بدو .  سخنان امروز خامنه ای، که آشکارا به معنی سالخی کردن کارگران و زحمتکشان ايران است، هرگز سخنان جديدی نبود
به ايران، با به هيچ گرفتن خطرات مرگبار اين ويروس، توده های مردم ايران را دست بسته به کشتارگاه ويروس کرونا  ١٩ورود کوويد 

 . فرستاد

 

، در يک سخنرانی عمومی بدون نام بردن از ويروس کرونا گفت، اين ويروس ٩٨اسفند  ۴رهبر آدمکش جمهوری اسالمی، نخستين بار در 
 ١٣روز بعد، در  ٩او .  بود که مخالفان جمهوری اسالمی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی را زير سئوال ببرند"  بهانه خوبی"

خامنه .  فرا خواند"  دعا"و توده های مردم ايران را برای مقابله با آن به "  آنچنان بزرگ نيست"خواند که "  باليی"اسفند نيز شيوع کرونا را 
گفته شده که : "ای سپس در سخنرانی نوروزی اش، آمريکا را به توليد ويروس کرونا متهم کرد و بدون ارائه کمترين دليل و مستندی گفت

 ".يک بخش با استفاده از آشنايی ژنتيک ايرانی به خصوص برای ايران درست شده است

 

ماه گذشته مدام با تکرار چنين اراجيف و هذيان گويی های بدون هزينه، توده های مردم ايران را  ١١رهبر جنايتکار جمهوری اسالمی، طی 
هزار  ۵۵توده های کارگر و مردم زحمتکشی که بر اساس همان آمارهای رسمی دولتی تا کنون بيش از .  فرستاده است ١٩به قتلگاه کوويد 

آماری که طبق نظر پاره ای از مسئوالن وزارت بهداشت جمهوری اسالمی دو ونيم تا سه برابر آمار رسمی يعنی حدود .  نفر جان باخته اند
برابر يعنی بيش از  ۴هزار نفر و بر اساس گفته های رئيس سازمان نظام پزشکی ايران و سازمان بهداشت جهانی دست کم به ميزان  ١۵٠
. با اين همه، سخنان امروز خامنه ای به مراتب فراتر از روند کشتارهای پيشين بود.  هزار نفر در قتلگاه پاندمی کرونا کشتار شده اند ٢٠٠

به ايران که تنها واکسن های تاييد شده از طرف سازمان بهداشت جهانی )  فايزر و آکسفورد(ممنوع کردن ورود واکسن آمريکايی و انگليسی 
فرمانی .  هستند، بی هيچ ترديدی به معنی صدور فرمان مستقيم و عامدانه کشتار ده ها و صدها هزار نفر ديگر از مردم بی دفاع ايران است

همان توده های مردمی که اين روزها بی .  که به سرعت موجی از خشم و نفرت و انزجار را در ميان توده های مردم ايران ايجاد کرده است
 .صبرانه منتظر ورود واکسن کرونا به ايران بودند که ناگهان همه اميد شان به يأس تبديل شد

 

فراموش نکنيم خامنه ای در شرايطی فرمان قتل عام مردم ايران را صادر کرده است که در هفته های گذشته عموم دولت های جهان روند 
در ايران اما خامنه ای و دولت جمهوری اسالمی به جای .  را برای شهروندان خود آغاز کرده اند ١٩واکسيناسيون رايگان و همگانی کوويد 

خريد واکسن های معتبر و مورد تأييد سازمان بهداشت جهانی و شروع واکسيناسيون رايگان و همگانی، در اقدامی جنايتکارانه ورود واکسن 
 . های مورد تأييد سازمان بهداشت جهانی را ممنوع کردند

 

پوشيده نيست، چنين فرمانی اگر با سکوت بگذرد، اگر با اعتراضات وسيع توده های مردم ايران مواجه نشود، اگر کارگران و زحمتکشان 
ايران در عرصه سراسری عليه اين فرمان کشتار جمعی بپا نخيزند، بدون شک خامنه ای و دولت جمهوری اسالمی با وقاحت و دست و دل 

 . بازی بيشتری در مسير کشتار مردم ايران حرکت خواهند کرد

 

سازمان فدائيان اقليت، انزجار شديد خود را نسبت به اين فرمان اعالم می دارد وضمن محکوم نمودن شديد آن، همراه با ديگر سازمان های 
انقالبی در کنار کارگران و توده های زحمتکش مردم ايران عليه اين فرمان مرگبار خامنه ای و تمام نظمی که اين جالد در رأس آن قرار 

 . گرفته  مبارزه خواهد کرد

 

سازمان فدائيان اقليت واکسيناسيون رايگان، فوری، همگانی و مورد تأييد سازمان بهداشت جهانی را حق مسلم همه مردم و ساکنين ايران می 
 داند و بر اين باور است که اين مطالبه بر حق و همگانی فقط و فقط  بر بستر مبارزه عمومی کارگران و توده های مردم ايران متحقق خواهد

 . شد
 

 بر قرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩ديماه  ١٩

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

 خامنه ای دستور قتل عام                   

 توده های مردم ايران را صادر کرد             
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٩درصفحه   

سخنگوی وزارت راه و ".  روانی است
شهرسازی نيز در همان روز سقوط هواپيما، 
شايعه اصابت موشک را با قاطعيت رد کرد 

هواپيما در "و گفت، اگر اين طور بود، 
ساعاتی بعد، وزير ".  آسمان منفجر نمی شد

راه و شهرسازی کابينه حسن روحانی که 
سازمان هواپيمايی کشور بخشی از زير 
مجموعه اين وزارت خانه است و از اين 
نظر، وزير راه می بايست زودتر از هر 
کسی از سقوط و علت سقوط هواپيما خبر 
داشته باشد، در کمال وقاحت دليل سقوط 

حسام .  اعالم کرد"  نقص فنی"هواپيما را 
الدين آشنا عنصر باالی امنيتی و مشاور 
فرهنگی حسن روحانی نيز برای کتمان 
حقيقت به خبرنگاران و رسانه های فارسی 
زبان خارج از ايران طی پيام های تهديدآميز 

به کارگزاران !  هشدار: "هشدار داد و نوشت
ايرانی تبار رسانه های فارسی زبان هشدار 
داده می شود از مشارکت در جنگ روانی 
مربوط به هواپيمای اوکراينی و همکاری با 

 ".ايران ستيزان خودداری کنند

دی، علی  ١٩يک روز بعد، يعنی روز 
ربيعی سخنگوی کابينه روحانی هم با بی 
شرمی تمام تشکيک در نقض فنی هواپيما را 

روش کامال حساب شده و شناخته شده "يک 
در : "دانسته و اعالم کرد" در عمليات روانی

آينده که مشخص شد اين ادعای دروغ عاری 
از حقيقت است هيچ کس مسئوليت اين دروغ 

". بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت

سخنگوی دولت، سپس از اين هم فراتر رفت 
و با وقاحت تمام همه کسانی که روايت 
جعلی حکومت را باور نداشتند به همسويی با 

"آمريکا متهم کرد و گفت سيستم عمليات : 
روانی دولت آمريکا و همراهان آگاه و ناآگاه 
آن ها با اين دروغ پردازی ها بر زخم 

 ". جانکاه خانواده های داغدار نمک می پاشند

دروغ پردازی ها، پنهان کاری ها و انتشار 
اخبار جعلی مسئوالن حکومتی و افراد به 

وابسته به "  کارشناسان نظامی"ظاهر 
طی سه .  جمهوری اسالمی را پايانی نبود

روز، از در و ديوار حاکميت دروغ پشت 
رسانه های کشور از .  دروغ می باريد

گزارش های جعلی  و اخبارکذب پُر شده 
دی، يعنی در سومين روز  ٢٠روز .  بودند

حادثه، شبکه دوم سيمای جمهوری اسالمی 
کارشناس امور "به حمزه پارياب به عنوان 

فرصت داد تا يک مشت چرنديات "  دفاعی
اين به .  خود را در اذهان عمومی تزريق کند

، با زبانی "کارشناس امور دفاعی"اصطالح 
به ظاهر نصيحت گونه اما در مقام تهديد به 

"کاربران گفت کاربران شبکه های : 
اجتماعی در باره اين سانحه، وارد بازی 
رسانه ای کثيف و عمليات روانی آمريکايی 

اين کاربران خود را جای ...  ها نشوند
خانواده هايی بگذارند که عزيزان خود را در 
اين سانحه از دست داده اند و شايعات و 
اطالعات نادرست، بيش از پيش آن ها را 

چه دنيای وارونه !  عجبا".  داغدار می کند
دريغا که بی شرمی را حد و مرزی .  ايست
مشتی قاتل و جنايتکار و آدمکش که .  نيست

با شليک دو موشک، هواپيمای مسافربری 
سرنشين ساقط کرده  ١٧۶اوکراينی را با 

اند، اکنون در مقام همدلی و همدردی با 
 .خانوده های داغدار بر آمده اند

همه اين دروغ پردازی ها و انتشار اخبار 
جعلی در شرايطی تکرار می شدند که از 
همان روز اول حادثه، دولت های کانادا و 
آمريکا با انتشار اسنادی بر ساقط شدن 
هواپيما توسط شليک پدافند هوايی سپاه 

عالوه بر مستندات .  پاسداران تاکيد داشتند
اين دو دولت و خبرگزاری های معتبر 
جهان، يک روز پس از سرنگونی هواپيما، 
ويدئويی در شبکه های خبری و اينترنتی 
منتشر شد که به وضوح شليک يک موشک 
زمين به هوا و اصابت و انفجار آن به 

ويدئويی .  هواپيمای اوکراينی را نشان می داد
که از همان ابتدای انتشار، صحت و تعيين 
مکان شليک آن در نزديکی فرودگاه بين 
المللی تهران مورد تاييد دولت های غربی و 

. خبرگزاری های معتبر جهان قرار گرفت

عالوه بر اين ويدئو، فيلم ويدئويی کوتاه 
ديگری هم در رسانه های خبری و شبکه 
های اجتماعی به گردش درآمد که شليک دو 

ثانيه به هواپيمای  ٢۵موشک با فاصله  
 .کی يف را نشان می داد –مسافربری تهران 

به رغم تمامی شواهد موجود که سرنگونی 
هواپيما را با شليک دو موشک پدافند سپاه 
پاسداران تاييد می کرد و به رغم تصاوير 
منتشر شده در فضای مجازی که بقايای يک 
موشک روسی را در کنار الشه هواپيمای 
سرنگون شده نشان می داد، بنگاه های دروغ 
پراکنی جمهوری اسالمی باز هم از کار 

رسانه های امنيتی جمهوری .  نايستادند
اسالمی در روندی شيادانه برای جلب افکار 
عمومی به اظهار نظر بی نام و نشان 

هواپيمايی "  منابع آگاه"و "  کارشناسان"
استناد می کردند تا کماکان علت سقوط 
هواپيما را به دليل نقص فنی در اذهان مردم 

دی،  ١٩برای نمونه، در .  جا بيندازند
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران، 

يک منبع امنيتی کانادايی که نامش "از زبان 
ارزيابی و برآورد اوليه : "نوشت"  فاش نشده

سرويس های اطالعاتی غربی نشان می دهد 
هواپيمای مسافربری اوکراينی که در ايران 
سقوط کرده است، با موشک سرنگون 

بوده "  بلکه با يک نقص فنی روبرو...  نشده

دی، خبرگزاری تسنيم  ٢٠روز .   است
آنالين وابسته به سپاه پاسداران نيز به نقل از 

" منبع آگاه در فرودگاه امام خمينی"يک 

"نوشت هواپيما نقص فنی داشت، مهندس : 
ايرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را 
نداده بود، اما مهندس اوکراين ايرالين 

و اعالم کرده که مشکلی برای ] بوده[مخالف 
 ".  پرواز نيست و پرواز می کنيم

روند دروغ پردازی و جنگ روانی مجموعه 
دستگاه های تبليغاتی جمهوی اسالمی، به 
ويژه رسانه های امنيتی وابسته به سپاه 

پس از سه .  پاسداران تا سه روز ادامه يافت
روز سکوت و پنهان کاری و تکرار مداوم 
اخبار کذب، سرانجام زير فشار افکار 
عمومی و در پی اسناد متقنی که از همان 
روز نخست توسط خبرگزاری های معتبر 
جهان و دولت های کانادا و آمريکا منتشر 
شده بود، هيئت حاکمه ايران بر سقوط 
هواپيمای اوکراينی توسط شليک موشک 

در بامداد .  سپاه پاسداران صحه گذاشت
صبح روز  ٧چهارمين روز حادثه، ساعت 

دی، ستاد کل نيروهای مسلح  ٢١شنبه 
جمهوری اسالمی با صدور يک اطالعيه 
رسمی اعالم کرد، هواپيمای اوکراينی به 

مرکز حساس نظامی "دليل نزديکی به يک 
يک خطای انسانی و به صورت "با "  سپاه

هدف پدافند هوايی سپاه پاسداران "  غير عمد
 . قرار گرفت

ساعاتی بعد، حاجی زاده، مسئول هوا فضای 
جمهوری اسالمی نيز در يک نشست خبری 
با رسانه های داخلی ضمن اعتراف به اينکه 
از همان صبح روز حادثه از علت سقوط 

، در مورد چگونگی اين هواپيما با خبر بوده
جنايت، تمام ماجرا را به خطای يک اُپراتور 

"منتسب کرد و گفت خطای يک اُپراتور : 
به دليل اطالعات ...  دليل اين فاجعه بود

اين "  غلطی که به اين بنده خدا داده بودند
 .اتفاق رخ داد

اکنون با گذشت يک سال از  وقوع اين 
فاجعه دردناک، يک سالی که لحظه لحظه آن 
با خوِن دل خوردن خانواده های داغدار 
گذشت، سالی که که خانواده های جان 

کی   –باختگان هواپيمای مسافربری تهران 
يف،  به اميد شناسايی و مجازات آمران و 
عامالن اين فاجعه مرگبار درانتظار 
دادخواهی بوده اند، سپاه پاسداران يک روز 
پيش از نخستين سالروز سرنگونی هواپيمای 
اوکراينی با انتشار بيانيه ای از خود سلب 
مسئوليت کرده و مسئوليت هدف قرار دادن 

سپاه .  هواپيما را بر عهده آمريکا قرارداد
پاسداران در بيانيه خود سرنشينان جان باخته 

اعالم کرده و "  شهيد"هواپيمای اوکراينی را 
"نوشته است اين اتفاق تلخ که در پی : 

ماجراجويی های ضد انسانی و اقدامات 
تروريستی آمريکا در منطقه به وقوع 

قلب های مردم شهيد پرور ايران را ...پيوست

١٠از صفحه   

 اين جنايت مشمول مرور زمان نخواهد شد
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 ".جريحه دار و اندوهگين کرد

در کنار اطالعيه سپاه پاسداران، غالم عباس 
تُرکی، دادستان نظامی تهران هم با بيان 

سازمان قضايی "  تحقيق گسترده"اينکه 
بر نقش خطای انسانی در "نيروهای مسلح 

"، گفت"بروز اين سانحه داللت دارد چند : 
نفر از جهت بی احتياطی و بی مباالتی و 

متهم شده "  عدم رعايت نظامات و مقررات
اند که تنها يکی ازآنان در بازداشت به سر 

پيش ".  می برد و بقيه با وثيقه آزاد هستند
ازسخنان دادستان نظامی تهران و اطالعيه 
سپاه پاسداران، حسن روحانی نيز در آستانه 
سالروز ساقط شدن هواپيمای اوکراينی طی 
سخنانی فرمايشی در جلسه هيئت دولت 

مسببين اين حادثه بايد در يک دادگاه : "گفت
عادالنه محاکمه شوند و دولت بر اين 
موضوع اصرار دارد و قوه قضائيه هم حتما 

دولت ايران هم ".  اين کار را انجام می دهد
چنين چند روز پيشتر از اين سخنان روحانی 

هزار دالر يا  ١۵٠مبلغ "اعالم کرده بود، 
را به عنوان غرامت به "  معدل يورويی آن

خانواده ها و بازماندگان هر يک از جان 
باختگان هواپيمای اوکراينی پرداخت می 

 .کند

سخنان فريبکارانه حسن روحانی، بيانيه 
وقيحانه سپاه پاسداران، موضوع پرداخت 
غرامت و سخنان دادستان نظامی تهران در 
شرايطی انتشار يافته اند، که خانواده های 
قربانيان سرنگونی هواپيمای مسافربری 

کی يف بارها گفته اند که قبل از هر   -تهران
چيز، به دنبال معرفی آمران و عامالن 

آن .  شليک به هواپيما و مجازات آن ها هستند
ها، تا کنون طی تجمعات و گردهمايی های 
مختلف خود پيگيرانه بر امر دادخواهی و 
مجازات آمران و عامالن اين جنايت هولناک 

برای نمونه، روز دوشنبه .  تاکيد داشته اند
، جمعی از خانواده های ٩٩آذر ماه  ٢۴

قربانيان اين فاجعه دلخراش با حضور در 
دادسرای نظامی تهران، با صدای بلند نسبت 
به روند رسيدگی به پرونده شکايت خود 

اگرچه خبرگزاری ها و .  اعتراض کردند
رسانه های ايران از کنار اين تجمع و جلسه 
خانواده ها با مقامات دادسرای نظامی تهران 
به سکوت گذشتند، اما ويدئويی از سخنان 
پدر مريم ملک، يکی از قربانيان سرنگونی 
هواپيما در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
او در اين جلسه در مقابل رئيس دادسرای 

: نظامی ايستاده و خشمگينانه فرياد می زند

چطور يک مشت آدم جنايتکار ممکن است "
در تحقيقات شرکت داشته باشند؟ چاقو 
چطور دسته خود را می بَُرد؟ چرا فرمانده 
هوا فضای سپاه يا جنايتکاری که به عنوان 
وزير امور خارجه است، از کار برکنار 

 ؟ "نشدند

عالوه بر جلسه دادسرای تهران، در 
گردهمايی خانواده های قربانيان اين جنايت 

، ٩٩دی ماه  ١٨بزرگ که روز پنجشنبه 
در محل سقوط هواپيما برگزار شد، پدر 

: يکی از جان باختگان طی سخنانی گفت

سال گذشته در همين .  سال عزيزان ماست"
موقع، آخرين قدم هايشان را روی کره 

ما آمده ايم که قدمگاه .  خاکِی زمين گذاشتند
آمده ايم جنايتی را .  آنان را ُگل باران کنيم

که عليه بچه های ما، عليه خانواده های ما 
ننگ بر همه .  اتفاق افتاده محکوم کنيم

آنهايی که اين انسان های مظلوم، بی گناه و 
بی دفاع را به اون شکل از هوا به زمين 

. با نقشه عامدانه جنايت کردند.  انداختند

آنچه در اين ".  مرگ بر جنايتکاران
گردهمايی پُر رنگ بود همانا خواست 
دادخواهی و مجازات آمران و عامالن اين 
جنايت درناک بود که با تکرار شعار 

 .خاتمه يافت" دادخواهی"

پوشيده نيست دادخواهی مورد نظر خانواده 
های داغدار هواپيمای سرنگون شده 
اوکراينی، هرگز نمی تواند در حد 

اُپراتور "دستگيری يا مجازات يک 
که فقط مطيع چشم و گوش بسته "  بيچاره

دستورات برنامه ريزان اين جنايت بوده 
با توجه به خواست .  است، محدود گردد

خانواده های جان باختگان اين جنايت 
هولناک و با توجه به ادعای مقامات 
کانادايی و اوکراينی که بر وجود مدارکی 
دال بر سرنگونی عامدانه هواپيمای 
مسافربری اوکراينی تاکيد دارند، به نظر 
می آيد مجموعه هيئت حاکمه ايران از 
خامنه ای گرفته تا حسن روحانی، از 
فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران گرفته تا 
ديگر مقامات ارشد نظامی، سياسی رژيم 
در نقشه ِکشی و سازماندهی اين فاجعه 

در واقع، همه .  دردناک دست داشته اند
نهادها و کسانی که در اين جنايت بزرگ 
نقش داشته اند، بايد محاکمه و مجازات 

شوند، نه صرفا يک اُپراتور بيچاره که 
اکنون در بازداشت نيروهای امنيتی بسر می 

به گفته حامد اسماعيليون، سخنگوی .  برد
خانواده کشته شدگان هواپيمای اوکراينی، 

واقعيت را می دانست "حتی آن رسانه ای که 
با سکوت "، يا رسانه ای که "و کتمان کرد

کرد، يا آن "  خود، جنايتکاران را همراهی
دسته از رسانه هايی که در روزهای دروغ 
پردازی و جعل خبر، به گونه ای بی شرمانه 

سمفونی   -در انتشار اخبار کذب با اُرکستر 
آزار دهنده و بد آواز جمهوری اسالمی هم 

جرم شان کمتر از "صدا شدند، جملگی 
اين رژيم نيست و همه صاحبان "  مسئوالن

اين رسانه ها به ميزان سهمی که در پنهان 
کاری اين جنايت هولناک داشته اند، بايد 

 .پاسخگو باشند

در چنين گستره ای از دادخواهی مورد نظر 
خانواده های جان باختگان هواپيمای 
اوکراينی، ديگر جايی برای سخنان عوام 

حسن روحانی .  فريبانه حسن روحانی نيست
و اعضای کابينه او، هرگز نمی توانند با اين 
دروغ ها و سخنان  فريبکارانه، خود را 
تبرئه کنند و با ادعای مضحک محاکمه 

" مسببين اين حادثه در يک دادگاه عادالنه"

روحانی به عنوان کسی .  خود را نجات دهند
، "شورای امنيت ملی کشور"که رياست 

يعنی باالترين نهاد امنيتی جمهوری اسالمی 
را عهده دار است، به عنوان رئيس دولتی که 
سازمان هواپيمايی کشور بخشی از زير 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی کابينه 
اوست، به عنوان رئيس کابينه ای که مسئول 
سازمان هواپيمايی کشور مستقيما از طرف 
وزير راه کابينه او برگزيده می شود، مسلما 
خود و وزير مربوطه اش، جزو اولين کسانی 
هستند که از سرنگونی هواپيما و علت سقوط 

از اين رو، حسن روحانی .  آن باخبر بوده اند
و کابينه اش دست کم به دليل سه روز 
سکوت، سه روز کتمان حقيقت و سه روز 
همصدا شدن با دروغ پردازی های 
آزاردهنده مجموعه هيئت حاکمه ايران، در 
دايره نخست آمران و عامالن اين جنايت 
هولناک قرار دارند که خود نيز به همراه 
ديگر آمران و عامالن اصلی اين جنايت بايد 

 . محاکمه و مجازات شوند

٨از صفحه   

 اين جنايت مشمول مرور زمان نخواهد شد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

طی سه .  پردازی های آزاردهنده روی آوردند
روز، تمام مسئوالن نظام از سپاه و دولت و 
خامنه ای گرفته تا کليه روزنامه ها و دستگاه 
های تبليغاتی رژيم در يک هماهنگی کامل بر 
طبل اخبار جعلی کوبيدند بدان اميد که بتوانند 
نقص فنی هواپيما را به عنوان علت سقوط در 

مجموعه هيئت حاکمه .  اذهان عمومی حقنه کنند
و "  فنی"طی سه روز متوالی با ادبياتی به ظاهر 

اما تماما دروغ  و جعل و فريب، "  تخصصی"
سقوط هواپيما بر اثر نقص "همه کسانی را که 

" خط نفاق"را باور نداشتند، به همسويی با "  فنی

 .متهم کردند" جنگ روانی آمريکا"و 

برای نمونه، در همان روز سرنگونی هواپيما، 

١٠ 
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سخنگوی ارشد نيروهای "ابوالفضل شکارچی 
دانستن اين نظريه که "  مضحک"با "  مسلح

" هواپيمای اوکراينی مورد اصابت قرار گرفته"

"  به همگان اطمينان داد شايعاتی که در : 
خصوص اين هواپيما مطرح می کنند کامال 
دروغ محض است و هيچ کارشناس نظامی و 

اين ".  سياسی اين موضوع را تاييد نمی کند
سرتيپ سپاه پاسداران جمهوری اسالمی سپس با 
توسل به ادبيات خامنه ای به ديگران از جمله 

قطعا اين : "  خانواده های جان باختگان هشدار داد
موضوع توسط خط نفاق به نفع آمريکايی ها 
دنبال می شود و توطئه ای ديگر در حوزه جنگ 

 اين جنايت مشمول مرور زمان نخواهد شد

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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