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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 

سخنان وزير اطالعات، جلوه ای 
 از تعميق بحران درونی رژيم

 
محمود علوی، وزير اطالعات جمهوری 

، با ١٣٩٩بهمن  ٢٠اسالمی، شامگاه دوشنبه 
حضور در برنامه گفتگوی ويژه خبری شبکه دو 
صدا و سيما در مورد مسائل مختلف از جمله 
پرونده هسته ای ايران و ترور محسن فخری زاده 
سخنانی گفت که با واکنش تند نهادهای امنيتی و 
رسانه های داخلی وابسته به سپاه و نيز 

 . خبرگزاری های جهانی مواجه شد

محمود علوی، در باره پرونده هسته ای ايران 
"گفت صنعت هسته ای ما صنعت صلح آميز : 

است، مقام معظم رهبری صراحتا در فتوايشان 
توليد سالح هسته ای خالف شرع است : "گفته اند

و جمهوری اسالمی سراغ آن نمی رود و آن را 
حرام می داند؛ اما اگر يک گربه را گوشه ای 
گير بياورند ممکن است رفتاری بکند که گربه ای 

اگر .  که آزاد است آن رفتار را انجام نمی دهد
ايران را به آن سمت ُهل بدهند، آنوقت تقصير 
ايران نيست، بلکه تقصير آنهايی است که ُهل 
دادند که در شرايط عادی ايران چنين نيت و 

 ".چنين برنامه ای ندارد

وزير اطالعات جمهوری اسالمی، همچنين در 
"مورد ترور محسن فخری زاده گفته است بعد : 

از دوساعت از شهادت شهيد فخری زاده شروع 
شعار دادن؛ بدون ]  اطالعات[کردند عليه وزارت 

اينکه بدانن وزارت در اين ماجرا چه نقشی را 
اما روز بعدش متوقف شد، چون .  ايفا کرده است

ماه قبل گفته است  ٢فهميدند که وزارت اطالعات 
در اين نقاط دشمن دارد کار جمع آوری انجام می 

روز قبلش گفته است که دشمن برنامه  ۵.  دهد
فقط .  ترور شهيد فخری زاده را در اين نقطه دارد

زمان معلوم نبود؛ حاال ديديم در بعضی از توئيت 
ها گفته اند که وزارت اطالعات که زمان و مکان 
را گفته چرا جلوگيری نکرده؟ ما کی زمان را 

عمليات [گفتيم؟ گفتيم در اين مکان می خوان 
دمحم علوی، در ادامه با تاکيد بر ]".  انجام دهند

عضويت فخری زاده در نيروهای مسلح گفته 
"است چون شهيد فخری زاده جزو نيروهای : 

بود، آن فردی هم که اولين ]  سپاه پاسداران[مسلح 
تدارکات را تهيه کرده بود برای ترور، جزو 

بود و ما نمی توانستيم در ]  سپاه[نيروهای مسلح 
نيروهای مسلح کار اطالعاتی انجام بديم، از آن 
ها نفر خواستيم که بيايند بنشينند روی قضيه کار 
کنيم، که متاسفانه قبل از اينکه نماينده ای معرفی 
کنند و ما کار کنيم روی قضيه، اين اتفاق با کمال 

 ". تاسف افتاد

سخنان افشاگرانه وزير اطالعات در باره پرونده 

بهمن ، چهل و دومين  ٢٢حسن روحانی در روز 
سال سرنگونی ارتجاع شاهنشاهی و جايگزينی 
ارتجاع اسالمی، بار ديگر به تعريف و تمجيد از 

های هميشگی خويش را  خودپرداخت و دروغ
درزمينٔه رشد اقتصادی و بهبود وضعيت معيشتی 

روحانی شارالتان .   و اقتصادی مردم تکرار کرد
سال زمامداری خود بارها از  ٨که در طول 

های عمومی آشکارا دروغ گفته، مصائب و  رسانه
مشکالت متعدد مردم را انکار کرده و بر 

سلطه ايدئولوژيک بر اذهان طبقه يا طبقات تحت 
ستم، برای انقياد فکری، همواره يکی از اهداف 
طبقه حاکم در جوامع طبقاتی در خدمت حفظ نظم 

داری نيز طبقه  در نظام سرمايه.  مستقر بوده است
های  حاکم کوشيده است با توسل به اشکال و روش

های کارگر و زحمتکش را تحت  مختلف، توده
هنر و .  انقياد و اسارت ايدئولوژيک خود درآورد

های مهم اين  يکی از عرصه اشکال مختلف آن، 
به ويژه، .  تأثيرگذاری ايدئولوژيک بوده است

مؤثرترين ابزارها که در شرايط کنونی تأثير 
هائی  ها و سريال ای دارد، فيلم ای گسترده توده

شوند و  ای توليد می است که به شکل گسترده

۴درصفحه   

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٨شماره  ٩٩بهمن   ٢٧ –سال  چهل و دوم 

 گوئی روحانی در آغاز يک پايان وارونه

از مرکز آمار، نشر  ٢٠٢٠بنا به گزارش ساالنه 
 ١١(  و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

يکی از نهادهای حقوق )  ٩٩آذر  ٣٠تا  ٩٨دی 
نفر به دليل  ١۴٢۶بشری، در سال گذشته ميالدی 

در . "اند های مدنی يا سياسی بازداشت شده فعاليت
مورد بازداشت،  ۴٧اين رابطه، اصناف 

 ٧٧مورد، اقليت مذهبی  ٢٨۶های قومی  اقليت

مورد، حوزه کودکان  ٩٢٨مورد، انديشه و بيان 
مورد، حوزه فرهنگی  ۶مورد، دانشجويان  ٢٠

مورد را شامل  ٣٠مورد، و کارگران  ٢٧
 ."شود می

های  در پی انتشار اين گزارش، اخبار و گزارش
متعدد ديگری درباره افزايش روزافزون موج 

ها و احضارها و صدور احکام سنگين  بازداشت
 ٩برای نمونه، در .  های درج شدند در رسانه

تن از فعاالن کرد گزارش  ٧۶بهمن از دستگيری 
تن  ١٠٧بهمن، به  ١۶داده شد، اما اين رقم در 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

شمار آنان نمک پاشيده است، اين بار  های بی زخم
کار  نيز با وقاحت و دريدگی يک آخوند جنايت

شيفته نو ليبراليسم اقتصادی و کارگزار سرمايه، 
کارانه خود دفاع  از عملکرد ارتجاعی و جنايت

کرد و چنان تصويری از اوضاع به دست داد که 
تر اروپايی نيز به گرد آن  کشورهای پيشرفته

 .رسند نمی

حسن روحانی از بهبود  وضع کشاورزی سخن 

 ها جمهوری اسالمی جمهوری فاجعه

 کودک تنها در يک بيمارستان ١٠١مرگ 

عالوه بر منافع مادی کالنی که عايد 
کنند، نقش مهمی در انقياد  داران می سرمايه

های  اما در رژيم.  نمايند ها ايفا می معنوی توده
های  داری که آزادی فاشيستی و استبدادی سرمايه

شود، طبقه حاکم  به  سياسی از مردم سلب می
تری شکل، اين هدف خود را  ترين و خشن عريان

ويژه  های هنری، به کند و حتی فعاليت عملی می
سازی را به جزئی از دستگاه  سينما و فيلم

 .  نمايد اطالعاتی و سرکوب خود تبديل می

از همين رو است که وزير دستگاه شکنجه ، 
کشتار و جاسوسی جمهوری اسالمی، موسوم به 

 گيری سرکوب بر اثر هراس از حوادث آينده شدت

 انحطاط فيلم و سينما در دست مزدوران و 

 های شکنجه، کشتار و سانسور همکاران ارگان
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١از صفحه   

 سخنان وزير اطالعات، جلوه ای از تعميق بحران درونی رژيم

٧درصفحه   

هسته ای ايران و ترور محسن فخری زاد، اگر 
چه با واکنش های تند و تيز رسانه های داخلی و 
خارجی مواجه شد، اما نظر به اينکه کدام بخش 
از سخنان او برای نهادها و رسانه های خبری 
دارای اهميت بيشتری بود، هرکدام نسبت به 
قسمت های معينی از سخنان وزير اطالعات 

آمريکا، اسرائيل، اتحاديه .  واکنش نشان دادند
اروپا و کليه رسانه ای خارجی، فقط روی آن 
بخش از سخنان محمود علوی واکنش های تند 
نشان دادند که او تلويحا اعالم کرد، جمهوری 

توليد سالح "اسالمی در صورت لزوم به سمت 
 . پيش خواهد رفت" هسته ای

در داخل ايران نيز، خبرگزاری های وابسته به 
سپاه پاسداران و تعداد ديگری از سايت های 
متعلق به اصولگرايان رژيم، در مواضعی 
نزديک به هم، سخنان وزير اطالعات در مورد 

را در راستای ادعاهای "  ساخت بمب اتمی"
اسرائيل و آمريکا قلمداد کرده و اظهارات او را 

کامال مغاير با منافع "، "فی نفسه بسيار غلط"
تقويت اهرم فشار طرف غربی "و موجب "  ملی

می تواند تبعات جدی "دانسته که "  در مذاکرات
 ".برای کشور داشته باشد

با اين همه و به رغم همه واکنش های تند و تيزی 
که رسانه های داخلی و بين المللی به اين بخش 
از سخنان وزير اطالعات نشان دادند، به طور 
واقعی، اظهارات او در مورد توليد بمب هسته ای 

مشابه چنين اظهار نظرهايی .  سخنان تازه ای نبود
را حسين شريعتمداری، نماينده خامنه ای در 

علی .  روزنامه کيهان بارها تکرار کرده است
اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران 
نيز پيش از وزير اطالعات گفته بود، در حال 
حاضر پيشرفت هسته ای ايران به حدی است که 

همه آستانه های قدرت هسته "جمهوری اسالمی 
قادر به طراحی و توليد "و "  ای را در دست دارد

، اما هيچ گاه آب از آب تکان نخورد و "آن است
هيچ نهاد و ارگانی هم نسبت به سخنانی اين 
چنينی هرگز واکنش نشان نداد و آن را مغاير 

 .منافع ملی ندانست

اما آنچه در خبرگزاری های خارجی اصال 
بازتاب نيافت و در رسانه های داخلی نيز اهميت 
الزم به آن داده نشد، همانا اظهارات محمود 

 -علوی در باره نحوه ترور محسن فخری زاده 

پوشيده .  بود  -پدر هسته ای جمهوری اسالمی
نيست طرح تلويحی اتهام دست داشتن يک نهاد 
مسلح وابسته به خامنه ای در ترور محسن فخری 
زاده و بيان آن در صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی از طرف وزير اطالعاتی که مورد وثوق 
و اعتماد شخص خامنه ای هم است، امر کوچکی 

. نيست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت

وقوع چنين اتفاقی را بايد به منزله تعميق بحران 
درونی ميان دو نهاد امنيتی رژيم ديد که اکنون به 
صورت علنی تا حد مطرح شدن در سيمای 

 .  جمهوری اسالمی  بازتاب يافته است

به اين )  وابسته به سپاه(واکنش خبرگزاری تسنيم 
بخش از سخنان وزير اطالعات، خود گويای 
تعميق بحران کنونی در ميان اين دو نهاد 

. اطالعاتی و امنيتی جمهوری اسالمی است

خبرگزاری تسنيم در يادداشتی نسبت به ادعای 
وزير اطالعات مبنی بر اينکه عامل اوليه برنامه 
ريزی ترور محسن فخری زاده، عضو نيروهای 

ما نمی توانستيم "بوده و )  سپاه پاسداران(مسلح 
، در "در نيروهای مسلح کار اطالعاتی انجام بديم

"واکنشی تند نوشته است طرح چنين مدعاهای : 
قابل مناقشه ميان بخشی که امکان داوری و ورود 
به جزئيات محرمانه در باره آن ها برای 
مخاطبان ممکن نيست و اصال با اصول امنيتی 
نمی خواند، چه نسبتی با تدبير و دقيقا چه فايده 

در "تسنيم در ادامه با بيان اينکه، ".  ای دارد؟
زمانی که جهت گيری محکوميت به سمت خارج 
و دشمن اصلی است، کشاندن مناقشه به بخش 

تسنيم ".  های مختلف در داخل چه سودی دارد؟
در ادامه وزير اطالعات را متهم کرده است که 
قصد دارد وزارت اطالعات را از تقصيرات 

دستگاه های مختلف را برای "مبرا و همزمان 
اثبات زير مجموعه خودش بی سر و سامان نشان 

 ".دهد

واکنش خبرگزاری تسنيم نسبت به ادعای محمود 
علوی و انداختن توپ به زمين وزارت اطالعات 
را نبايد صرفا در حد پاسخگويی به سخنان وزير 

جدال کنونی ميان اين دو نهاد .  اطالعات ديد
امنيتی سرکوبگر ريشه در جنگ قدرت و موازی 
کاری ميان اين دو نهاد اطالعاتی جمهوری 

دو نهاد امنيتی موازی که اولی، .   اسالمی دارد
حداقل در ظاهر بايد به کابينه و رياست جمهوری 
پاسخگو باشد و دومی که زير مجموعه ای از 
نهادهای امنيتی وابسته به ولی فقيه است، بجز 
خامنه ای در مقابل هيچ کس و هيچ نهادی 

جدال درونی اين دو نهاد امنيتی، .  پاسخگو نيست
اگرچه در دوره های پيش از اين نيز کم و بيش 
بازتاب رسانه ای يافته بودند، اما اينبار به تاسی 
از شرايط جامعه و شدت يافتن بحران های 
درونی هيئت حاکمه شکل حادتری به خود گرفته 

 .است

پيش از اين، نمونه هايی از جنگ قدرت ميان اين 
دو نهاد امنيتی را دست کم در دو پرونده مربوط 
به ترور دانشمندان هسته ای در فاصله سال های 

، و نيز بازداشت گروهی تعدادی از ٩٠تا  ٨٨
. شاهد بوده ايم ٩۶فعالين محيط زيست در ديماه 

در نمونه اول، مسئوليت پيگيری پرونده ترور 
دانشمندان هسته ای از جمله انفجار مالرد به 

اطالعات سپاه، .  عهده وزارت اطالعات بود
انفجار مالرد را که در آن ده ها تن از افراد فعال 
هسته ای ايران کشته شدند، حادثه ای اتفاقی 
اعالم کرد، اما وزارت اطالعات با پيگيری 
پرونده، در جستجوی کسانی بود که ترور و 

در ارتباط با .  انفجار مالرد را انجام داده بودند

نفر توسط وزارت  ٢٠٠اين پرونده، حدود 
تن از آنان  ١٣اطالعات وقت بازداشت شدند که 

از جمله مازيار ابراهيمی پس از هفته ها شکنجه 
 ٩١که سال "  کلوپ ترور"با حضور در مستند 

از سيمای جمهوری اسالمی پخش شد، به ترور 
دانشمندان هسته ای و دست داشتن در انفجار 

 . مالرد اعتراف کردند

در کشاکش جدال درونی و جنگ قدرت ميان اين 
دو نهاد امنيتی، سرانجام بررسی پرونده از دست 
وزارت اطالعات خارج و به اطالعات سپاه 

با ورود اطالعات سپاه و شروع .  واگذار شد
مجدد بازجويی از مازيا ابراهيمی و ديگر متهمان 
ترور دانشمندان هسته ای، جعلی بودن اعترافات 

با آشکار .  متهمان برای اطالعات سپاه روشن شد
شدن اعترافات ساختگی بازداشت شدگان، به 

. يکباره ماجرا به نفع متهمان ترور خاتمه يافت

در پی پيروزی اطالعات سپاه بر وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی همه متهمانی که با 

به دست داشتن در "  کلوپ ترور"حضور مستند 
ترور دانشمندان هسته ای و انفجار مالرد 
اعتراف کرده بودند به تدريج و بدون سر و صدا 

مازيار ابراهيمی که تا پای .  از زندان آزاد شدند
اعدام هم رفته بود، از جمله متهمان آزاد شده اين 
پرونده است که سر انجام در پی خروج از ايران 
پرده از اين ماجرای ساختگی و جعلی نمايش 

 . برداشت" کلوپ ترور"

در پرونده بازداشت فعاالن محيط زيست هم کم و 
بيش همان ماجرای ترور دانشمندان هسته ای 

با اين تفاوت که اين بار دستگيری ها .  تکرار شد
و پرونده سازی اتهامات جاسوسی از همان ابتدا 

وزارت .  توسط اطالعات سپاه صورت گرفت
اطالعات و عيسی کالنتری، رئيس سازمان 
محيط زيست ايران با طرح بی گناهی و عدم 
قبول اتهام جاسوسی بازداشت شدگان محيط 
زيست، سعی کردند به پرونده ورود کنند، اما با 
دخالت قوه قضائيه راه به جايی نبردند و بررسی 
پرونده عمال در انحصار اطالعات سپاه باقی 

در اين پرونده، کاووس سيد امامی، فعال .  ماند
محيط زيست و استاد جامعه شناسی زير 
بازجويی و شکنجه جان باخت و پيگيری های 
خانواده او برای داد خواهی نيز راه به جايی 

دستگاه قضايی و اطالعات سپاه با اعالم .  نبرد
خودُکشی، پرونده را مختومه اعالم کردند و 
وزارت اطالعات نيز با پذيرش شکست در مقابل 
رقيب اطالعاتی و نهاد امنيتی موازی با خود، 

  .سر در الک سکوت فرو برد

اکنون اما با ترور محسن فخری زاده، وزير 
اطالعات فرصت را غنيمت شمرده تا با متهم 
کردن اطالعات سپاه در عدم همکاری برای 

، دست "پدر هسته ای ايران"پيشگيری از ترور 
کم يک پيروزی موقت را برای خود و وزارت 

وزير اطالعاتی که عالوه .  اطالعات  رقم بزند

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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١از صفحه  ای، بعيد است کسی درميان  خمينی جالد و خامنه 
طراز و تا بدين حد مورد نفرت  ها باروحانی هم آن

بعدازآن دو جانی بزرگ، روحانی .  مردم باشد
دلقک و شارالتان، رتبه اول را به خود 

نفرت از او درميان .  اختصاص داده است
دار است  های مردم بسيار عميق و ريشه توده

که کارگران ايران ازجمله کارگران  نحوی به
تپه، کارگران  سنگ، کارگران هفت معدن زغال

هپکو، کارگران فوالد، کارگران پتروشيمی و 
بسياری ديگر از کارگران ايران در اعتراضات 

. اند خويش بارها شعار مرگ بر روحانی سر داده

اين شعار درميان ساير اقشار جامعه ازجمله 
کشاورزان، دانشجويان بازنشستگان و مالباختگان 

نفرت از روحانی چنان عميق .  شده است نيز شنيده
های  و گسترده است که اکنون حتی خودی

های  ها و رقابت حکومتی نيز در جريان کشمکش
بهمن که روحانی  ٢٢خويش، درهمان روز 

سرگرم تعريف و تمجيد از خود بود، شعار مرگ 
 .بر روحانی سر دادند

واقعيت اين است که نفرت و انزجار کارگران و 
های مردم بسيار فراتر از نفرت از شخص  توده

های مردم ايران در  توده.  حسن روحانی است
و اعتراضات  ٩٨و قيام آبان  ٩۶ماه  خيزش دی

فقط  اند، نه گسترده خيابانی ديگربارها نشان داده
ای و امثال اين مرتجعين،  از روحانی و خامنه

بلکه از کل نظم حاکم متنفرند و برای به زير 
کشيدن تمام نظم موجود، بارها وارد خيابان شده 

 .اند زده و به اقدام عملی و انقالبی دست

حسن روحانی در همين نطق خود البته درصدد 
های انتخاباتی حفظ نظام برآمد و  چينی بازی زمينه

مردم را به شرکت گسترده در انتخابات رياست 
)   ١۴٠٠(جمهوری رژيم در خرداد سال آينده 

روحانی و کل جناح وی براين پندارند .  فراخواند
که با آرايش و پيرايش خويش در مقابل دار و 

ی  رئيسی، بساط برچيده شده  –ای  دسته خامنه
انتخاب ميان بد و بدتر را پهن کنند و اقشاری از 
مردم را به دام اندازند و ماجرايی را تکرار کنند 

هاست در شعار بسيار  های مردم مدت که توده
گرا، ديگه  طلب، اصول اصالح"  شفاف خويش
. اند ، پايان آن را اعالم کرده"  تمومه ماجرا

داند که موضوع فقط شخص  هرکس اين را می
روحانی نيست که با رفتن او و آمدن فرد ديگری 

ای که  هر مهره.   کارها درست و ماجرا تمام شود
بر سرکار آمده، بحران را تشديد نموده، وضعيت 

تر،  تر ساخته و از همه مهم اقتصادی را وخيم
فشار گرانی کمرشکن و تورم افسارگسيخته 

. های مردم بيشتر و بيشتر شده است بردوش توده

ها، چيزی جز تشديد  های حل بحران عاقبت وعده
کارنامه روحانی .  ها نبوده است و تعميق بحران

سال البته جز ناکامی و شکست و جز  ٨پس از 
کفگير به .  تشديد و تعميق بحران نبوده است

اين شکست اما فقط شکست .  ديگ خورده است ته
روحانی و دارو دسته وی نيست، شکست رژيم 

پايان .  و تمام نظم موجوداست  جمهوری اسالمی
های رژيم و  کار روحانی، پايان کار همه مهره
 . پايان حاکميت ارتجاع اسالمی است

ای و بيگانگی اين اظهارنظرها با  دلقک خامنه
طور واقعی در جامعه جاری است  اوضاعی که به

و مردم هرروز آن را با گوشت و پوست خود 
کنند چنان فاحش و آشکار است که انسان  لمس می

 !همه وقاحت چه بگويد ماند در برابر اين می

ها را گفت اما هيچ  روحانی همه اين دروغ
ای به قيمت مايحتاج عمومی نکرد، نگفت  اشاره

که بهای يک ليتر روغن مايع خوراکی که قبل از 
تومان بوده اکنون به باالی  ۴۶٠٠زمامداری وی 

تومان رسيده، يک کيلو روغن جامد از  ٣٢٠٠٠
تومان، يک کيلو مرغ  ١٨٠٠٠تومان به  ۴٩٠٠

هزارتومان،  ۴٣هزارتومان به  ۶از حدود 
تومان و  ١۵٠٠٠٠به باالی  ٢٩۵٠٠گوشت از 

تومان  ٣٠٠٠تومان به  ٧٠٠يک ليتر بنزين از 
 ٣۵٠٠روحانی نگفت نرخ دالر از .  رسيده است

. تومان رسيده است ٢۴٠٠٠تومان به باالی 

نگفت که .  روحانی در اين موارد هيچ نگفت
ارزش پول تا کجا سقوط کرده و قدرت خريد 

 .يافته است مردم تا چه اندازه کاهش

فقط در اين موارد هيچ نگفت و کامالً  روحانی نه
ای که  سکوت کرد، بلکه او در مورد کارنامه

همه چپاول و  عميقاً به فساد آميخته است و از اين
دزدی در دستگاه حاکِم که کوس رسوايی آن در 

نه از .  جا پيچيده است لب از لب نگشود همه
برادر دزدش حسين فريدون سخن گفت، نه از 

های جهانگيری و نعمت  ها و دزدی برداری کاله
حسن روحانی .  زاده و ساير وزرايش حرفی زد

برداری رسمی دولتی در قمارخانه  در مورد کاله
بورس و دستبرد آشکار به جيب اقشاری از مردم 

 .نيز هيچ نگفت

روحانی وعده داده بود چهره فقر را از کشور 
او قرار .  را به ارمغان آورد"  عدالت"بزدايد و 

هايی که در  بود سطح زندگی ده ميليون از خانواده
ترين سطح زندگی هستند، به سطح  پايين

وی در سال .  برساند"  شده استانداردهای تعريف"
گفته بود زندگی مردم را به چنان سطحی از  ٩۶

رساند که کسی دنبال مبلغ ناچيز يارانه  رفاه می
متوسط معيشت اين ده  ٩٩نرود و در پايان سال 

برابر وضع موجود  ۵ميليون را حداقل به ميزان 
 .ارتقا خواهد داد

، مردم ٩٩های پايانی سال  اکنون در ماه
توانند چندوچون اين ادعاها را  روشنی می به

روحانی .  بسنجند و در مورد آن قضاوت کنند
او وعده .  دست به مردم داد های زيادی ازاين وعده

داده بود شرايط اقتصادی بهتر شود و در همين 
در برابر ملت ايران :"نطق اخيرش گفت
 "!های خود عمل کرديم سرافرازيم که به وعده

های بزرگ و  گرچه روحانی از تکرار دروغ
مقدار خسته  های پوچ و بی واگويی حرف

های مردم که کارنامه  شود، اما توده نمی
فقط  اند، نه ساله وی را ديده و تجربه نموده هشت

ها و اظهارنظرهای شخص  در مورد اين دروغ
اند، بلکه  حسن روحانی قضاوت خود را کرده

همين قضاوت را نيز به  تمام حاکميت و نظم 
 .اند موجود تعميم داده

سران حکومت بدون استثنا همگی مورد نفرت و 
بعد از .  های مردم ايران هستند انزجار شديد توده

گفت، اما نگفت اين کشاورزانی که هرروز در 
شهرهای مختلف استان اصفهان و يزد و ساير 

زنند و حتی عليه  ها دست به تجمع می استان
دهند برای چيست؟ او از  شخص وی شعار می

خودکفائی در بخش کشاورزی سخن گفت اما 
کلم و کاهو از امارات و فلفل از آفريقا  نگفت گل

او نگفت چند صد تن گندم، .  واردشده است
جو،حبوبات، برنج، ذرت، دانه سويا، توتون، 
تنباکو،روغن نباتی، مرغ، گوشت قرمز، ميوه، 
قند، چای، شکر و ساير مواد غذايی از ترکيه، 
هند، امارات متحده عربی، برزيل، 
پاکستان،روسيه، آلمان ، هلند و انگلستان 
واردشده است؟ او فراموش کرد بگويد واردات 

که ويروس و بيماری کرونا،  ٩٩در همين سال 
مبادالت تجاری را محدود نموده، دو و نيم درصد 

رشد داشته و بيشترين رشد  ٩٨نسبت به سال 
ترين محصول  واردات نيز مربوط گندم مهم

 !کشاورزی بوده است

بافی  حسن روحانی که در شارالتانيزم و دروغ
ای است،  جزء اساتيد مسلم مسلمين دربار خامنه

رشد منفی را مثبت، کاهش رشد را افزايش، 
افزايش تورم را کاهش، گسترش بيکاری و 

خواند  افزايش تعداد بيکاران را ايجاد اشتغال می
و از معجزه بخش خصوصی و تحول بزرگ در 

. گويد شکر و برنج و بنزين و غيره سخن می

سازی چه  معجزه بخش خصوصی و خصوصی
بوده است؟ جز اين است که صدها واحد توليدی 

شده و صدها  و اقتصادی از گردونه توليد خارج
وميل و به  هزار ميليارد از ثروت جامعه حيف

جيب مشتی دزد و غارتگر ريخته شده است؟ جز 
ها هزار کارگر کار خويش را  اين بوده که ده

اند و صدها هزار کارگر ديگر  داده ازدست
گونه ضمانت شغلی ندارند و به کار در  هيچ

 اند؟ شده داری سوق داده شرايط شبه برده

در شکر و برنج و بنزين کدام تحول بزرگ 
داده است؟آيا جز اين است که سلطه سلطان  رخ

غارتگر شکر بر بازار و واردات اين کاال، توليد 
تپه خوابانده است و قيمت برنج  شکر را در هفت

در مقايسه با دوره قبل از روحانی نزديک به 
 يافته است؟ شش برابر افزايش

کشی و تأمين آب آشاميدنی  حسن روحانی از لوله
های بلوچ  و برق سخن گفت،او اما از دختربچه

هايی که آب باران  که آب آشاميدنی را از گودال
کنند و چند تن از آنان با  در آن جمع شده تأمين می

ها جان خود را  سقوط در همين گودال
نگفت که زندگی .  اند، چيزی نگفت داده ازدست

مردم اهواز و روستاهای خوزستان از پی باران 
نگفت که چرا و .  رود در لجن فاضالب فرو می

های مردم خوزستان و برخی  چند بار برق خانه
شده  ها در فصل سرما و گرما قطع ديگر از استان

 !است

گاه مردم  روحانی در نطق خود ادعا کرد که هيچ
های  پس اين صف!  برای مواد غذايی صف نبستند

طوالنی و مکرر در همين سال جاری برای 
مرغ و گوشت و امثال آن چه  روغن و مرغ و تخم

 بوده؟ آيا اين کاالها مواد غذايی نيستند؟

های  گوئی ها و  وارونه گوئی ها و ياوه دروغ 

 گوئی روحانی در آغاز يک پايان وارونه

 زنده باد سوسياليسم 



 ۴ ٩٠٨شماره   ٩٩بهمن  ٢٧    4

١از صفحه   

٧درصفحه   

 گيری سرکوب بر اثر هراس از حوادث آينده شدت

های حقوق  طبق گزارش سازمان.  رسيد
ميالدی بيش از  ٢٠٢٠بشری کرد در سال 

" جرايم امنيتی"تن از فعاالن کرد به  ۵٠٠

نفر  ١۵٩از اين تعداد حداقل . اند دستگير شده
سال محکوم  ١٧هايی از يک ماه تا  به حبس
. اند نفر نيز حکم اعدام گرفته ۴شده و 

تا  ٩٨دی  ١١از (  ٢٠٢٠گزارش ساالنه 
نشين نيز از  در مناطق بلوچ)  ٩٩دی  ١١

درصدی موارد نقض حقوق  ۴۶افزايش 
ها  در کنار اين بازداشت.  دهند بشر خبر می

به .  خورد تشديد روند اعدام نيز به  چشم می
نفری که در تا پايان آذر ماه اعدام  ٢٣۶جز 

نفر ديگر در  ٢۶شده بودند، در دی ماه 
از اين تعداد، بنا .  اند سراسر ايران اعدام شده

بهمن يک سازمان حقوق  ٧به گزارش 
فعال  ١٩کم  هفته اخير دست ۵در "بشری، 

های مرکزی مشهد و زاهدان  بلوچ در زندان
 ."اند اعدام شده

اين آمار در حالی است که از سويی، 
نيروهای امنيتی با تهديد و فشار بر خانواده 

شدگان، بسياری از آنان را از  بازداشت
از سوی ديگر، .  کنند خبررسانی منع می
شدگان به قيد وثيقه آزاد  برخی از بازداشت

شوند و به احتمال فراوان از ليست  می
همچنين به .  شوند حذف می"  ها بازداشتی"

بيش از "تأييد اين نهادهای حقوق بشری، 
درصد اعدام های صورت گرفته در  ٧۵

ايران توسط دولت يا نهاد قضايی اطالع 
شوند که نهادهای حقوق بشری  رسانی نمی

” مخفيانه“اصطالحا آن را اعدام 

شود  رو، تخمين زده می از اين"  .خوانند می
های مخفی در  شدگان و اعدام شمار بازداشت

 .ايران باالتر از اين آمارهاست

واقعيت آن است که افزايش ميزان 
ها و احضارها، صدور احکام  بازداشت

ها، حتا موجب نگرانی و  سنگين و اعدام
های حقوق بشری جهانی  اعتراض سازمان

"نيز شده است گزارشگر "  جاويد رحمان. 
ويژه سازمان ملل در حقوق بشر در ايران، 

آذر گردآوری کرده و  ١٣در گزارشی که تا 
برای ارائه به اجالس شورای حقوق بشر 

مارس  ١٩  –فوريه  ٢٢(سازمان ملل 
" نگرانی عميق"منتشر کرده است، )  ٢٠٢١

خود را درباره تعداد زياد احکام مرگ و 
که "  هايی عمل"اعدام از جمله برای 

شوند،  محسوب نمی"  ترين جرائم  سنگين"
 . ابراز کرده است

بايد "  ترين جرايم سنگين"حتا در مورد 
خاطرنشان شود که بستن اتهاماتی از جمله 

برای صدور احکام "  مواد مخدر"، "قتل"
های متداولی است که رژيم  اعدام از روش

ها متوسل  جمهوری اسالمی مکرراً به آن
اعدام نويد افکاری .  ها زيادند نمونه.  شود می

که در اصل به جرم شرکت در اعتراضات 
آبان ماه دستگير شده بود، اما با بستن اتهام 

. رژيم کوشيد اعدام وی را توجيه کند"  قتل"

 ٣يا نمونه اخير ديگر، .  هر چند موفق نشد
زندانی عرب در خوزستان هستند که به اتهام 

شرکت در يک حمله مسلحانه در ارديبهشت "
بهمن  ۴اند و از  به اعدام محکوم شده"  ٩٨

در اعتراض به ممنوعيت مالقات و شرايط 
های خود را  خود در زندان شيبان اهواز لب

برند و  دوخته و در اعتصاب غذا به سر می
ها به  هر روز احتمال اجرای حکم اعدام آن

 .شود اين اتهام بيشتر می

های مورد تأکيد اين گزارش،  يکی ازنمونه
ها  اعتراضات آبان ماه، تعداد باالی دستگيری

هزار نفر بنا به گفته يکی از  ٧نزديک به (
حمله به منازل، "و )  نمايندگان مجلس

های کار در  ها، مدارس و محل بيمارستان
روزهای پس از اعتراضات و دستگيری 

" کنندگان احتمالی، از جمله کودکان تظاهرات

چنين در گزارش خود  جاويد رحمان هم. است
ها  در اثر مشکالت  از افزايش نارضايتی

مجرمان، سرکوب   –معيشتی، اعدام کودک 
های دينی و ملی، بازداشت  اقليت

ها، فعاالن مدنی و کارگری،  دوتابعيتی
گرايان، تبعيض  سرکوب و شکنجه دگرجنس

عليه زنان، نقض آزادی بيان و حق 
آميز، صدور  برگزاری تجمعات مسالمت

احکام بدون پايه و اساس و تنها بر اساس 
اعترافات اجباری و محروميت از دادرسی 

 .عادالنه ياد کرده است

چنان که از گزارش گزارشگر ويژه سازمان 
های نهادهای حقوق بشری  ملل و گزارش

 –های اطالعاتی  آيد، دستگاه ايرانی برمی

امنيتی رژيم در سال گذشته ميالدی و 
های پس از آن تاکنون،  چنين در هفته هم

 –های گوناگون اجتماعی  فعاالن حيطه

: اند سياسی را هدف سرکوب خود قرار داده

فعاالن کارگری، مدافعان محيط زيست، 
نگاران، دانشجويان،  نويسندگان، روزنامه

زنان، زندانيان سياسی سابق، فعاالن 
های ملی و دينی  های اجتماعی، اقليت رسانه

مذهبی، وکال و حتا افراد فاقد پيشينه   –
 .فعاليت سياسی يا مدنی را

ها  ها به وضعيت زندان در تمامی اين گزارش
کمبود فضای کافی در :  نيز اشاره شده است

ها، عدم وجود امکانات بهداشتی و  زندان
ها، عدم رعايت تفکيک  درمانی در زندان

های  زندانيان بر اساس جرائم، محروميت
مختلف از جمله محروميت از دسترسی به 
امکانات درمانی خارج از زندان، بالتکليفی 

، و موارد  به رغم دوران طوالنی بازداشت
 .متعدد ديگر

های  يکی ديگر از مواردی که نگرانی

شديدی را برانگيخته است، شيوع کرونا در 
های مختلف و ابتالی برخی زندانيان و  زندان

عدم وجود امکانات پيشگيرانه از جمله 
ماسک و دستکش و وسايل شوينده و ضد 

عواملی که .  کننده کافی است عفونی
های سرکوب رژيم از جمله نهادهای  دستگاه
اطالعاتی و قوه قضاييه رژيم را از  –امنيتی 

کم تعليق  صدور احکام سنگين زندان يا دست
يا تأخير در اجرای احکام، به ويژه در مورد 

عقيدتی بازنداشته و با   –زندانيان سياسی 
توان حدس زد  توجه به ماهيت اين رژيم می

که از اين حربه نيز عامدانه برای حذف 
چرا که بسياری .  کند فيزيکی آنان استفاده می

گر که بنا به  از مفسدان اقتصادی و اختالس
اند، به  اختالفات جناحی به زندان افکنده شده

مصطلح به "  زندان"جز برخورداری از 
از امکانات بسياری از جمله "  الکچری"

 .مندند های مداوم و طوالنی بهره مرخصی

چون تمامی ساليان برقراری  شکنجه نيز هم
ها رواج  حکومت جمهوری اسالمی در زندان

های اجباری،  دارد، برای گرفتن اعتراف
برای ارعاب و برای درهم شکستن روحيه 

هرچند، در مواقعی چندان .  مقاومت زندانيان
کند که به  گسيخته رفتار می در اين امر عنان

يکی از موارد .  انجامد مرگ زندانی می
اخير، مهرداد طالشی، جوان اهل ديواندره 
کردستان است که در دوران بازداشت و زير 

پيکر اين جوان که در .  شکنجه جان باخت
نيمه بهمن، در متروی تهران به اتهام همراه 

بازداشت شده بود، دو "  مواد مخدر"داشتن 
. روز بعد به خانواده وی تحويل داده شد

ای که او را جوانی ورزشکار معرفی  خانواده
کشيده  حتا سيگار و قليان هم نمی"کنند که  می

پس از قتل وی زير شکنجه، نيروی ."  است
انتظامی به رغم وجود آثار شکنجه، علت 

 !اعالم کرده است" ايست قلبی"مرگ وی را 

با آن که جمهوری اسالمی در تمامی دوران 
حاکميت خود همواره از دستگيری و شکنجه 
و اعدام برای استمرار اين دوران هولناک 
بهره گرفته است، اما بنا به وضعيت جامعه 
دامنه سرکوب، شدت سرکوب و نيروهای 

در .  معترض مورد هدف متغير بوده است
دورانی، مثالً در دهه شصت که رژيم خطر 

های سياسی و هواداران  عمده را در سازمان
ديد که استقرار رژيم را  و کادرهای آنان می

به مخاطره افکنده بودند، نوک تيز حمله خود 
خويی  را متوجه اين نيروها کرد و با درنده

نظيری به قلع و قمع و دستگيری و  کم
هرچند از .  ها روی آورد شکنجه و اعدام آن

ها نيز  سرکوب زنان و فعالين ساير عرصه
های بعد نيز بسته به  در دهه.  کرد دريغ نمی

ای، نيروهای  رشد اعتراضات در هر حوزه
اطالعاتی رسمی و غيررسمی و   –امنيتی 
ً به سرکوب فعاالن  دستگاه های پليسی عمدتا

پرداختند، هرچند نه به شدت  آن حوزه می
اما به محض گسترش .  سرکوب دهه شصت
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۵از صفحه   

 انحطاط فيلم و سينما در دست مزدوران و 

 های شکنجه، کشتار و سانسور همکاران ارگان

 ٢٠ وزارت اطالعات در گفتگوی تلويزيونی 

بهمن به نقش وزارتخانه متبوعش در خدمت به 
رژيم استبدادی حاکم بر ايران به اين نکته اشاره 
کرد که يکی ديگر از خدماتش، ساخت فيلم و 
سريال برای تحقق اهداف اين وزارتخانه بوده 

وزارت اطالعات را وارد کار : "  او گفت.   است
ساخت فيلم و سريال کرديم تا افزون بر آموزش 
عمومی و صيانت در برابر جاسوسی، اهداف 

های روباه، ماجرای  فيلم.  اطالعاتی را محقق کنيم
نيمروز، سيانور، امکان مينا، روز صفر، شبی 

های پازل، تعبير وارونه  که ماه کامل شد و سريال
يک رؤيا، سارق روح و خانه امن؛ محصول اين 

 ."رويکرد بود

هر .  وی البته حرف جديدی در اين مورد نداشت 
ها  دانست ، فيلم آدمی باکمی آگاهی از قبل نيز می

ها اشاره کرد،  هائی که وی به آن و سريال
وپرداخته دستگاه اطالعاتی رژيم هستند  ساخته

، سرکوب مخالفين، وارونه  دروغ  برای اشاعه
جلوه دادن حقايق، تحميق افراد ناآگاه و دفاع از 

اما برخالف ادعای وی نه ساخت فيلم و .  استبداد
سريال، کار جديد وزارت اطالعات است و 

شود و نه مختص  محدود به موارد نامبرده می
ها و  وزارت اطالعات رژيم، بلکه ديگر ارگان

نهادهای اطالعاتی و سرکوبگر از نمونه سپاه 
های سانسور،  ها و سازمان پاسداران و نيز ارگان

تبليغاتی و مذهبی نيز در ساخت و پرداخت چنين 
 . اند  هائی سهيم ها و سريال فيلم

عنوان يک دولت دينی در  جمهوری اسالمی به
ناپذير  اساس با هنر در هر شکل آن دشمنی آشتی

چراکه با آزادی انسان، استقالل .  داشته و دارد
هنرمند، خالقيت و آفرينش هنری در خدمت 

شناسانه مردم، شادی ،  ارضای نيازهای زيبائی
لذت معنوی، و نقش هنر در ارتقای آگاهی 

کند  تفاوتی هم نمی.  ها  در ستيز قرار دارد انسان
که اين هنر در شکل موسيقی باشد يا رقص،  

سازی، ادبيات باشد يا   نقاشی، باشد يا مجسمه
 .تئاتر و سينما

اين رژيم که بنيادش بر سرکوب، اختناق، تفتيش  
عقايد و تحميق معنوی مردم از طريق خرافات 
مذهبی، دروغ و فريب قرارگرفته است،  از 

اشکال   همان آغاز موجوديتش در ايران ، برخی
کلی ممنوع و جلو رشد  خالقيت هنری را به

برخی ديگر را  با اعمال سانسورشديد ، زندان، 
ترور و اعدام نويسندگان و هنرمندان گرفت و 

.  کوشيد رشد و تکامل اين اشکال هنری را سد کند

های فاشيست و  با اين وجود، همانند تمام رژيم
استبدادی تالش نمود، سينما و تلويزيون را در 
خدمت اهداف و مقاصد ارتجاعی خود به کار 

های  گيرد و با ساختن فيلم و سريال به تحميق توده
 . مردم بپردازد

های موجوديت اين رژيم،   در نخستين سال
های ايران و  که جنگ ارتجاعی دولت هنگامی

های  عراق در جريان بود، کوشيد با ساختن فيلم
مرتبط با جنگ، احساسات ناسيوناليستی، 
شوونيستی و مذهبی را برانگيزد و در خدمت 

طلبانه  افروزانه و توسعه اهداف ارتجاعی جنگ
اين وظيفه را مرکز فرهنگی .  خود به کار گيرد

روايت فتح .   سپاه پاسداران بر عهده گرفت
ـ "  افق"  و"  پرواز در شب"مرتضی آوينی، 

ـ ساموئل خاکيچيان، " ها عقاب"پور  رسول مالقلی
" عروسی خوبان"کيا،  ـ ابراهيم حاتمی"  مهاجر"

با .  ها بودند ـ محسن مخملباف از اين نمونه فيلم
که ديگر باورهای  ويژه از هنگامی پايان جنگ، به

مذهبی نيز برای فريب و تحميق معنوی مردم 
کارساز نبود، رژيم تالش نمود با در انحصار 
داشتن تلويزيون، سينما را نيزکامالً به انحصار 

ای برای پيشبرد  خود درآورد و آن را به وسيله
در اين .  اهداف و مقاصد ارتجاعی خود تبديل کند

مقطع، تالش دستگاه سانسور موسوم به وزارت 
سازان و بازيگران   ارشاد برای مقابله با فيلم

های  مترقی و باتجربه موج جديدی که در سال
گرفته بودند و تفکرات  پايانی رژيم گذشته شکل

ها با ديدگاه رسمی رژيم همخوانی نداشت،  آن
چراکه آثار سينمائی اين .  کرد کفايت نمی

رغم فشار و سانسور رژيم  سازان، به فيلم
مانده  ديکتاتوری شاه، مبارزه با خرافات برجای

های گذشته، از جمله خرافات مذهبی،  از دوره
ای موارد دفاع  مبارزه با استبداد و حتی در پاره

تهديد و تطميع  اين هنرمندان .  انقالبيون چپ بود
ها به همکاری با جمهوری  برای واداشتن آن

بنابراين، وزارت .  اسالمی، نتيجه نداده بود
اطالعات، سپاه پاسداران و ديگر مؤسسات 

سازان و  تبليغاتی رژيم تالش نمودند فيلم
کارگردانان و بازيگرانی را از ميان اعضای 

ها تربيت کنند و مبالغ بسيار  وابسته به اين ارگان
ها   های آن ها و سريال کالنی نيز به توليد فيلم

 .  اختصاص داده شد

های  سازان وابسته به دستگاه گروه کثيری از فيلم
اطالعاتی، جاسوسی و تبليغاتی رژيم از نمونه 

کيا، ابوالقاسم طالبی، مرتضی  ابراهيم حاتمی
اصفهانی، محسن تنابنده،  دمحم پيرهادی،مسعود ده 
نمکی، مجيد مجيدی، دمحمحسين مهدويان،  بهروز 
شعيبی، مهدی جعفری،  مسعود احمديان،  سيد 
محمود رضوی، بهروز افخمی ، کمال تبريزی، 
منوچهر دمحمی ، شهريار بحرانی، جواد 

هللا  الدين، روح نوروزبيگی، دمحمرضا شرف
شمقدری ، کريم آتشی ، حسن نجاريان، داود 
رسوليان ، مجتبی فرآورده،  فرهاد توحيدی، 
سعيد ملکان، بهرام توکلی، نرگس آبيار، 
دمحمحسين قاسمی، ابراهيم شيبانی، فريدون 
جيرانی، احمد معظمی، حسين تراب نژاد، 
خشايار الوند، اميرحسين قاسمی، حامد 
کالهداری، مجتبی فراورده، سيروس مقدم، شکل 

ها را  های سينمائی و سريال گرفتند و کنترل فيلم
بنابراين فقط تا اواخر دهه هفتاد .  در دست گرفتند

های نسل پيشين  شد هنوز بقايائی از فيلم می
 .سازان مترقی را يافت فيلم

ً در کنار وزارت اطالعات و در جريان   تدريجا
عنوان  های جناحی،  سپاه پاسداران نيز به رقابت

تر از وزارت  يک توليدکننده و حتی بزرگ
شده خودش وارد  سازان تربيت اطالعات با فيلم

ای اوج وابسته  سازمان هنری رسانه.  صحنه شد
در کنار سازمان اوج و .  به سپاه تأسيس شد

سيمای مهر وابسته به وزارت اطالعات، سازمان 

هـنری   توسعه سينمايی سوره، وابسته به حوزه
سازمان تبليغات اسالمی،  بنياد سينمايی فارابی 
وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مؤسسه تصوير شهر وابسته به سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران، فعاليت خود را 

های موردنظر رژيم  درزمينٔه توليد فيلم و سريال
 . استبدادی بسط دادند

ازپيش  زير فشار وزارت  سازان مستقل، بيش فيلم
های وابسته  ارشاد و بازاری که به انحصار ارگان

تنها امکان  به رژيم در آمده بود، قرار گرفتند و نه
ها سلب شد، حتی بسياری از  سازی از آن فيلم
ها با تمام سانسوری که بر  شده آن های ساخته فيلم
ها اعمال شد، امکان پخش نيافتند و گاه  آن

ها به زندان  های آن سروکار برخی توليدکننده
 . کشيد

هنری کامالً در دست   اکنون ديگر اين رشته
های سرکوب و تحميق رژيم  به اوج  ارگان

انحطاط خود رسيده است و کسانی که در تهيه 
ويژه  ها مشارکت دارند، به ها و سريال اين فيلم

ها و اغلب بازيگران،   نامه نويسان، کارگردان فيلم
نه هنرمند و هنرپيشه، بلکه مزدوران و 

بگيران وزارت اطالعات، سپاه پاسداران،  حقوق
سازمان تبليغات اسالمی، وزارت ارشاد و ديگر 

های توليد و پخشی هستند که در ازای  سازمان
های شکنجه،  انجام بخشی از وظايف دستگاه

کشتار، جاسوسی و تحميق مردم، هريک  مبالغ 
 .کنند کالن صدها ميليونی دريافت می

اگر وظيفه بخش بازجوئی وزارت اطالعات و 
. سپاه پاسداران، شکنجه و اعتراف گيری است

اگر وظيفه بخش خبرچينی و جاسوسی 
. های اطالعاتی، شکار مخالفين رژيم است دستگاه

اگر وظيفه بخش آدم کشی دستگاه اطالعاتی، 
اگر وظيفه .  گذاری است ترور مخالفين و بمب

های مافيائی مواد  بخش ديگر آن همکاری با شبکه
مخدر و قاچاق است، وظيفه يک بخش از همين 

،  های جاسوسی و اطالعاتی، اشاعه دروغ دستگاه
ها،  تبليغ عليه مخالفان  وارونه جلوه دادن واقعيت

رژيم و تحميق مردم برای دفاع از رژيم 
سازان  ای است که فيلم اين وظيفه.  استبدادی است

های اطالعاتی رژيم  وابسته به ارگان
اينان چيز ديگری جز مزدوران .  اند گرفته برعهده

يکی از اجزاء دستگاه اطالعاتی، جاسوسی، 
 . شکنجه و کشتار نيستند

های  اما کسانی که در تهيه فيلم و سريال با ارگان
کنند، بايد بدانند که  اطالعاتی رژيم همکاری می

اين رژيم ضد .جمهوری اسالمی رفتنی است
های سرکوب و  انسانی به زودی با تمام دستگاه

دانی تاريخ سپرده خواهد شد و  اش به زباله تحميق
بگير  تمام کسانی که همکار، همدست و حقوق

اند، بايد پاسخگوی  های آدم کش رژيم بوده ارگان
کشی رژيم  های آدم اين همکاری خود با ارگان

 .  باشند
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جمهوری اسالمی در يک سال اخير که 
چنان مردم ايران درگير آن هستند،  هم

چگونگی مواجهه حکومت با شيوع ويروس 
کروناست به نحوی که مردم ايران 

ترين قربانی شيوع ويروس کرونا در  بزرگ
رود تا تعداد قربانيان اين  اند و می جهان شده

ها حتا از تعداد  بيماری به دليل همين سياست
ساله نيز فراتر رود و يا  قربانيان جنگ هشت

 .شايد تاکنون فراتر نيز رفته باشد
گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا به تاريخ  به

بهمن، در ميزگردی که سازمان  ٢١شنبه  سه
بررسی خيز "نظام پزشکی مشهد با عنوان 

های جديدی از  مجدد کرونا و ظهور سويه
برگزار کرد، غالمرضا "  اين ويروس

" اکبر"بيمارستان  ICUخادمی رئيس بخش 
"مشهد گفت آمار بستری کودکان از اسفند : 

ماه سال گذشته تاکنون در بيمارستان اکبر 
 ١١٧٩که مرکز کرونايی استان است،  

کودک است که از بين کودکان بستری شده 
اعالم فوت ".  نفر فوت کردند ١٠١تاکنون 

کودک بر اثر کرونا تنها در يک  ١٠١
ی وی مرکز  اگرچه به گفته(بيمارستان 

ای  ، انعکاس گسترده)کرونايی استان است
های داخل و خارج کشور يافت و  در رسانه

های  از زبان يکی از روسای بيمارستان
ای که شيوع   کشور ابعاد جديدی از فاجعه

های جمهوری اسالمی در  کرونا و سياست
 .اين رابطه آفريد، برمال گرديد

که به ابعاد اين فاجعه و اهميت  برای اين
آمار تعداد جان باختگان کودک در 
بيمارستان اکبر مشهد بيشتر پی ببريم، اين 

کنيم تا  آمار را با يک کشور ديگر مقايسه می
 .تر شود موضوع ملموس

ميليون جمعيت،  ١٧در کشور هلند با 
براساس آمار رسمی تاکنون کمی کمتر از 

. اند هزار نفر قربانی ويروس کرونا شده ١۵
اين آمار رسمی در مورد ايران هم اکنون به 

اين را هم .  هزار نفر رسيده است ۵٨باالی 
ميليون  ٨٢در نظر بگيريم که جمعيت ايران 

 ۶و جمعيت استان خراسان رضوی حدود 
 .ميليون و پانصد هزار نفر است

براساس آمار رسمی دولت هلند از ابتدای 
پاندمی کرونا تاکنون تنها يک کودک بين 

سال در اثر کرونا درگذشته  ۴صفر تا 
هزار نفر تنها يک  ١۵يعنی از ميان .  است
نوجوان و جوان  ٢در طول اين مدت .  نفر
ساله  ٢۴تا  ٢٠جوان  ٢ساله و  ١٩تا  ١۵

اند و در کل تنها سن  بر اثر کرونا جان باخته
سال بوده  ۶۵نفر از قربانيان کمتر از  ٧٢٠
تعداد کودکان جان باخته در اثر کرونا . است

تنها در يک بيمارستان در مشهد برابر است 
ساله  ۵۴تا  ۵٠با کل تعداد جان باختگان 

کل جان باختگان هلند بر ).  نفر ١٠۵(هلند 
 ١٠۵(سالگی  ۴٩اثر کرونا از صفر تا 

برابر است با تعداد کودکان جان باخته )  نفر
 !!!در اثر کرونا در بيمارستان اکبر مشهد

با اين مقايسه ساده و گويا عمق فاجعه 
حال اين را هم در نظر .  شود آشکارتر می

بگيريم که در ايران بسياری از کودکان به 
شان حتا  دليل عدم توانايی مالی والدين

شود  شان به بيمارستان نيز کشيده نمی پای
نشينان و از جمله کودکان  چون حاشيه هم(

نشين مشهد که يک سوم جمعيت مشهد  حاشيه
دهند و وضعيت اسفباری  را تشکيل می

و به همين دليل است که حتا مقامات )  دارند
اند  وزارت بهداشت نيز بارها اعتراف کرده

که آمار واقعی جان باختگان کرونا سه 
و براساس ادعای برخی از منابع (برابر 
آمار رسمی )  تر چهار تا پنج برابر مستقل
بار ديگر در آمار رئيس  نکته تاسف.  است

بيمارستان اکبر مشهد در اين  ICUبخش 
است که حدود ده درصد کودکان بستری شده 

 !!!اند در اين بيمارستان جان باخته
که دولت جمهوری اسالمی  با توجه به اين

هيچ آماری از تعداد کودکان جان باخته در 
دهد، اگر  اثر ابتال به کرونا ارائه نمی

بخواهيم تعداد کودکان جان باخته در 
بيمارستان اکبر مشهد را با توجه به جمعيت 
استان به کل کشور تعميم دهيم، به رقم 

باری در رابطه با مرگ و مير  فاجعه
کودکان در ايران به دليل ابتال به کرونا 

رسيم که در هيچ کشور دنيا وجود ندارد،  می
حتا آمريکا با حدود نيم ميليون جان باخته 

 !!!کرونايی
نگاهی به .  اما اين هنوز تمام ماجرا نيست

سال گذشته در ايران  شدگان يک تعداد فوت
ای را که  تواند ابعاد ديگری از فاجعه می

سياست جمهوری اسالمی در قبال کرونا به 
براساس گزارش .  بار آورده، آشکار سازد
 ٩٩شدگان تابستان  مرکز آمار تعداد فوت

نفر بوده است که نسبت  ١٣٠٨٧٩برابر با 
درصد افزايش نشان  ٣٨به سال گذشته 

ست که تعداد  دهد، اين در حالی می
نسبت به تابستان  ٩٨شدگان در تابستان  فوت
. درصد افزايش داشته است ٣تنها  ٩٧

نفر در تابستان  ۴٩٧٣۴براساس اين آمار 
اند، اين  فوت کرده ٩٨بيشتر از تابستان  ٩٩

ست که اگر افزايش ميزان مرگ و  در حالی
ماند  درصد باقی می ٣مير در همان حدود 

نفر بايد به تعداد فوت شدگان در  ٣٩٢۶تنها 
با يک جمع و .  شد افزوده می ٩٩تابستان 

توان نتيجه گرفت که تنها در  تفريق ساده می
نفر بر اثر  ۴۵٨٠٨احتماال   ٩٩تابستان 

. اند بيماری کرونا جان خود را از دست داده

که براساس آمار رسمی تعداد  با توجه به اين
جان باختگان در اثر بيماری کرونا در 

نفر بوده  ١۵٠٣٣برابر با  ٩٩تابستان 
توان نتيجه گرفت که آمار واقعی  است، می

برابر آمار رسمی است و  ٣کمی بيش از 
اگر تعداد جان باختگان کرونا براساس آمار 

بهمن يعنی عدد  ٢۴رسمی تا روز جمعه 
ضرب کنيم به  ٣را در همان عدد  ۵٨٨٠٩

نفر جان باخته در اثر  ١٧۶۴٢٧رقم 
رسيم که براساس ميزان  بيماری کرونا می

جمعيت باالترين رقم در جهان آن هم با 
فاصله بسيار نسبت به آمريکا با حدود نيم 

با جمعيتی چهار (ميليون جان باخته است 
 ).برابر جمعيت ايران

با اين وجود و با اين که کرونا در ايران 
نسبت به تمام کشورهای جهان قربانی 
بيشتری از مردم گرفته است بويژه در ميان 
کودکان، و در حالی که بسياری از کشورها 
در تب و تاب اجرای واکسيناسيون هستند، 
مقامات جمهوری اسالمی هنوز اقدام 
روشنی در رابطه با واکسيناسيون عمومی 

در تمام اين مدت مقامات . اند به عمل نياورده
جمهوری اسالمی به جای اقدامات روشن و 
شفاف برای واکسيناسيون همگانی، ضمن 

هايی مضحک در رابطه با  اجرای نمايش
شان را به اين  واکسن ايرانی و غيره، سعی

امر معطوف کردند که با پايين آوردن آمار 
باختگان کرونا، خواست برحق  رسمی جان

کارگران و زحمتکشان برای واکسيناسيون 
فوری، همگانی، رايگان و مطمئن را به 
حاشيه برده و از تب و تاب موضوع 

 .بکاهند
اما همين سياست جنايتکارانه و تاثيرات 
روانی حاصل از آمارهای دروغين بر 
مردم، به گسترش شيوع کرونا دامن زد، 

نحوی که حتا حسن روحانی روز شنبه  به
بهمن آغاز موج چهارم کرونا در ايران  ٢۵

را هشدار داد و مقامات وزارت بهداشت نيز 
های  از آغاز موج چهارم کرونا در استان

هم  آن.  خوزستان و هرمزگان خبر دادند
!!! بهمن ٢٢درست چند روز بعد از مراسم 

چنين در روزهای گذشته حداقل مرگ دو  هم
نفر در اثر ويروس کرونای جهش يافته از 
سوی همين مقامات وزارت بهداشت تاييد 

ی سعيد نمکی وزير بهداشت،  گفته به.  گرديد
ساله که هيچ مسافرتی هم   ٧١يک خانم 

نداشته در خيابان وحدت اسالمی تهران در 
اثر ابتال به ويروس جهش يافته کرونا جان 

اين : "خود را از دست داده است، وی گفت
دو مورد اثبات کرد که ويروس جهش يافته 

 "!!!کرونا در کشور در حال چرخش است
در واقع هشدارهای اخير و اعتراف به 

يافته کرونا در کشور  که ويروس جهش اين
دهد که  در حال چرخش است، نشان می

کنترل کرونا از دست دولت خارج شده و 
های پيشارو متاسفانه شاهد افزايش  در ماه

٨از صفحه   

 ها جمهوری اسالمی جمهوری فاجعه

 کودک تنها در يک بيمارستان ١٠١مرگ 

٧درصفحه   
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باختگان به کرونا  تعداد مبتاليان و جان
طور که حتا مقامات  خواهيم بود، همان

وزارت بهداشت نيز از خطر افزايش آمار 
 .اند در فروردين ماه سخن گفته

اين را هم نبايد از ياد ببريم که مقامات 
ای که در  جمهوری اسالمی بويژه خامنه

راس اين نظام فاسد قرار دارد، از جهتی 
. دانند نيز می"  موهبتی الهی"شيوع کرونا را 

در  ٩٨ها که از ترس تکرار قيام آبان  آن
لرزيدند، ويروس کرونا  بر خود می ٩٩سال 

را عاملی برای تاخير در مبارزات مردم 
عليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 

ای جالد به صراحت ورود  اگر خامنه.  يافتند
های آمريکايی و انگليسی را ممنوع  واکسن

ای جز تاخير در واکسيناسيون  کند نتيجه می
ای که  آورد، نتيجه همگانی را به دنبال نمی

ديگر .  گر هدف وی نيز باشد تواند روشن می
که مقامات وزارت بهداشت حتا  نکته مهم اين

وعده اجرايی شدن  ١۴٠٠تا پايان سال 
ی  گفته به.  دهند واکسيناسيون همگانی را نمی

پور سخنگوی سازمان غذا و  کيانوش جهان
ميليون واکسن  ٢دارو در مجموع تنها 

روسی خريداری شده که "  اسپوتنيک وی"
بخشی از آن به ايران داده شده و يا قرار 

های آينده تحويل شود و سهم  است تا ماه
 ١۶هم چيزی در حدود "  کوواکس"ايران از 
هزار دوز است که يک سال  ٨٠٠ميليون و 
کشد تا سهم ايران به طور کامل  طول می

ی وی تالش برای توليد  گفته به.  تحويل شود
در ايران و نيز "  اسپوتنيک وی"واکسن 

های هندی و  صدور مجوز برای واکسن
چينی نيز ادامه دارد، سخنانی که البته هيچ 

روشنی برای واکسيناسيون همگانی انداز  چشم
ست که برخی از  دهد، اين در حالی به مردم نمی

کشورهای جهان از چند ماه قبل برای کل 
اما ايران که به !!!  اند جمعيت خود واکسن خريده

ميليون دوز واکسن احتياج دارد و برای  ١۶۵
ميليون دوز  ١٢٠ايمنی جمعی نيز حداقل به 

 ٢٠واکسن نياز است تا هم اکنون کمتر از 
ميليون دوز واکسن توسط جمهوری اسالمی 

 !!!خريداری شده است
ختم کالم، جمهوری اسالمی همين است و تا 
زمانی که اين حکومت شياد و دزد و فاسد بر 
سر کار است نه فقط از فجايعی که مردم ايران 

ها  درگير آن هستند کم نخواهد شد، بلکه واقعيت
و گذر زمان نشان داده است که سال از پی سال 
. برای کارگران و زحمتکشان بدتر خواهد شد

تنها يک راه وجود دارد سرنگونی جمهوری 
سرنگونی .  اسالمی و برقراری حکومت شورايی

حکومت دينی و فاشيستی حاکم با اعتصاب 
راه .  ای عمومی سياسی و قيام مسلحانه توده

 .ديگری نيست
  
 

 

 

 

 

بر اعتماد حسن روحانی، مهر تاييد و حمايت 
اينکه .  خامنه ای را هم بر پيشانی خود دارد

وزير اطالعات عالوه بر برخورداری از 
اعتماد شخص روحانی،  مورد تائيد و وثوق 
خامنه ای هم هست، کمترين شکی در آن 

اينکه سازمان اطالعات سپاه يکسره .  نيست
از خامنه ای دستور می گيرد و به جز او به 
احدی هم پاسخگو نيست، باز هم کمترين 

پس چه شده که اين دو .  ترديدی در آن نيست
نهاد مورد وثوق خامنه ای اکنون تا بدين حد 

توضيح اين جدال .  در مقابل هم ايستاده اند
درونی نهاد های امنيتی، عمدتا ناشی از 
شرايط بحرانی حاکم بر نظام جمهوری 

بحرانی که اوضاع را به سمت . اسالمی است
جنگ قدرت و کشمکش های درونی ميان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات کشانده 

 . است

وقتی بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
سياسی از هر طرف بر گلوی طبقه حاکم 
چنگ انداخته اند، وقتی سياست های 
جمهوری اسالمی از هر سو با شکست 
مواجه شده است، وقتی نارضايتی عمومی 
تمام جامعه را فرا گرفته است، نخستين نشانه 
های پيشروی و تعميق وضعيت موجود، 
شدت گرفتن تضادها و کشمکش ها در درون 

بی ترديد وقتی .  نهادهای حکومتی ست
تضادها حاد می شوند، وقتی کشمکش های 
درونی باال می گيرد، آنوقت حتا گماشتگان 
اطالعاتی و امنيتی رژيم نيز در مقابل هم 

مضافا اينکه با پيدايش و شکل .  می ايستند
گيری اين وضعيت، قدرت فصل الخطاب 
بودن خامنه ای نيز کارايی خود را از دست 
داده و هر کدام از نهادهای امنيتی و ارگان 
های رژيم بی توجه به سخنان خامنه ای ساز 

 .خود را کوک خواهند کرد
 

اعتراضات فراگير، رژيم بار ديگر برای 
مهار اعتراضات، بر دامنه، شدت و سبعيت 

از جمله در پی .  افزود سرکوب می
، سپس اعتراضات ٨٨اعتراضات سال 

 .٩٨تا  ٩۶های  سال

در سال جاری نيز، به رغم شيوع کرونا از 
و هراس از ابتال به بيماری،  ٩٨اواخر سال 

های اعتراض از  بسته شدن بسياری از کانون
ها و مدارس، و در پی آن افول  جمله دانشگاه

ای، هنوز بسياری از  اعتراضات توده
کارگران، بازنشستگان، پرستاران، بيکاران، 
مدافعان محيط زيست، کشاورزان، 

زدگان نه تنها در شهرها  زدگان، زلزله سيل
بلکه حتا در روستاها در عرصه اعتراض 

روست، سران رژيم از  از اين.  حضور دارند
رود  آتش زير خاکستری که هر دم احتمال می

 .زبانه کشد، آگاهند

های دوران  ها و آمارسازی گويی دروغ
اپيدمی و تعلل رژيم در تهيه واکسن مناسب 
و استاندارد هم بر داليل بيزاری مردم از اين 
رژيم چندان افزوده است که شايد حتا پيش از 

های آتش خشم و نفرت  پايان اپيدمی، شعله
شان  مردم سرکشد و وجود ننگين آنان و رژيم

 .را به خاکستر بدل سازد

. دانند که جامعه آبستن حوادث است آنان می

خواهند و نه  واقفند در شرايطی که نه می
های گوناگون را  های عرصه توانند بحران می

. تسکين دهند، بروز اين حوادث ناگزير است

کوشند در دوران افول  روست که می از اين
اعتراضات و شهربندان، حتا افراد و فعاالن 
و محافل کوچک و پراکنده را دستگير کنند، 

بشکنند يا بر اثر  ها در هم زندانشکنجه کنند، در 
بيماری و عدم رسيدگی پزشکی به قتل برسانند و 

ها مردم مرعوب  اعدام کنند، تا شايد آنان و توده
گردند، شايد از بروز حوادث سهمگين آتی 
پيشگيری شود، يا در صورت وقوع با سهولت 

اما چنان که اعتراضات .  تری سرکوب شوند بيش
گوناگون، از جمله اعتراضات آبان ماه نشان 
دادند، جای هر يک از فعاالن دستگير شده را 

تعجبی .  کنند صدها و هزاران مبارز ديگر پر می
نيز ندارد، در شرايطی که مردم بايد بين مرگ از 
گرسنگی، مرگ بر اثر بيماری، مرگ زير 
شکنجه، مرگ در زندان، خودکشی بر اثر 
نااميدی و استيصال، يا مبارزه برای رهايی از 
نکبتی به نام جمهوری اسالمی يکی را برگزينند، 

های عبث سران جمهوری  به رغم تمام تالش
ترديد آخرين را  اسالمی و حاميان آن، بی

 .برخواهند گزيد

 

 

 

 ها جمهوری اسالمی جمهوری فاجعه

 کودک ١٠١مرگ 

 تنها در يک بيمارستان 

سخنان وزير اطالعات، جلوه ای 
 از تعميق بحران درونی رژيم

 گيری سرکوب بر اثر شدت

 هراس از حوادث آينده 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

۶درصفحه   

ی يک دولت دينی که  مثابه جمهوری اسالمی به
داری حاکم است و برای  حافظ مناسبات سرمايه

ترين  حفظ حکومت و سلطه سرمايه از فاشيستی
های  گيرد، در طول سال ها بهره می روش

حاکميت خود از همان ابتدا تا امروز فجايع 
. بيشماری برای مردم ايران به بار آورده است

های ايران  يک نمونه از اين فجايع، جنگ دولت
و عراق بود که براساس آمارهای رسمی در 
طول اين جنگ که ريشه در مطامع و 

ای دو دولت ارتجاعی ايران  های منطقه طلبی جاه
هزار نفر در طرف ايران  ٢۶٢و عراق داشت 

٨ 

  )اقليPPPت(سPPPازمان فPPPدائيان بPPPرای ارتبPPPاط بPPPا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 

 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 

 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/

fadaianaghaliyat 

/ 

 آدرس سازمان در تويتر

fadaiana/com.twitter://https 

 

 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/

fadaian.aghaliya 

t 

 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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هزار نفر در طرف عراق کشته شدند و  ١٠۵و 
جنگی .  صدها هزار نفر ديگر نيز زخمی شدند

که خسارات اقتصادی آن برای مردم ايران همان 
فقر و .  ميليارد دالر برآورد شده بود ۶٢٧زمان 

درصد جامعه را  ٩٠بيکاری که امروز بيش از 
درگير کرده است يکی ديگر از نتايج نظم حاکم 
است که گسترش وحشتناک مصائب اجتماعی 

فروشی  چون اعتياد، خودکشی و تن متعددی هم
 .ريشه در آن دارند

های  ترين سياست ترين و فاشيستی يکی از کثيف

 ها جمهوری اسالمی جمهوری فاجعه

 کودک تنها در يک بيمارستان ١٠١مرگ 

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

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


