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حقير کسانی ھستند که زنان 
 کنند خواه را سرکوب می آزادی

 
 !ما زنان حقير نيستيم

 .فريب خورده ھم نيستيم
حقير و فريب خورده آن نيست که خواھان اختيار 

 !بر پوشش خود است
 !حقير آنيست که سرکوب ميکند

 
ست که زنان  ھايی شمار پاسخ اين تنھا يکی از بی

ھای اجتماعی و  در شبکه)  خواه و مردان آزادی(
ی  ای منتشر کردند که مبارزه در پاسخ به خامنه

البته .  خوانده بود"کوچک و حقير"ھا را  آن
ای در سخنان خود خزعبGت ديگری نيز  خامنه

. گفتن ندارند بر زبان آورد که حتا ارزش پاسخ 
اما آن چه که در سخنان وی، سخنان منصوبان به 

کرد دستگاه قضايی  وی در نمازھای جمعه، عمل
و پليس اھميت داشته و مشھود است، ھمانا 

شان از مبارزه زنان برای برابری  ترس
جمھوری اسGمی در روزھای اخير .  ست جنسيتی

زده  نشان داد که تا چه حد از اين مساله وحشت
 .است

زمان با روز جھانی زن از  ای که ھم سخنان خامنه
سوی وبسايت وی انتشار يافت، در واقع صدور 
فرمان آتش به سمت زنانی بود که برای خواست 
خود به خيابان آمده بودند، از دختران خيابان 

"وی گفت.  انقGب تا دختران ھشت مارس کار : 
حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام 
شرعی است، نبايد به صورت آشکار انجام شود، 
زيرا شارع اسGمی بر حکومت تکليف کرده مانع 

چنين با تاکيد بر  وی ھم".  انجام حرام علنی شود
داری، عدالت جنسيتی را  ی زنان در خانه وظيفه

آنان "  حرمت و شخصيت"و "  زنان"خيانت به 
 !!!دانست

برای ھمين بود که برای مقابله با زنانی که به 
آميز تGش داشتند تا نابرابری  صورت مسالمت

جنسيتی در جامعه اسGمی و بويژه نابرابری در 
شرايط کاری و دستمزدھا را در برابر وزارت 

موج ديگری از احضار و بازداشت کارگران 
طبقه .  پيشرو و فعاaن اعتصاب آغاز شده است

حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن که از 
ست، قھرو  پاشی درون در حال گسيختگی و از ھم

. سرکوب عليه کارگران را تشديد کرده است
اعتصابات و اعتراضات فزاينده و 

ی کارگری خواب را از چشم  يابنده گسترش
در پی ھر اعتصاب و .  داران ربوده است سرمايه

تجمعی، دستگاه قضايی و امنيتی، به اشاره و 
شوند  خواست سرمايه، به فوريت وارد ميدان می

 .کشند و به روی کارگران شمشير می
تپه که به يکی از  در کشت و صنعت نيشکر ھفت

ھای اصلی و مھم مبارزات کارگری و  کانون
ی پيگير طبقه کارگر تبديل شده  سمبلی از مبارزه

است، احضار و تھديد و ارعاب کارگران تشديد 

 نام و ياد رفقای جانفشان فدائی، 
 ھمواره زنده و جاويد خواھد ماند

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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" برخی موارد اخت�ف"
آورد سفر وزير امور  دست

 خارجه فرانسه به ايران 
 
پس از بازگشت سفر به "  ژان ايو لودريان"

برخی "تھران، درباره نتيجه ديدارش گفت، 
موارد "اين ."  موارد اختGف وجود دارد

گونه که در بيانيه وزارت امور  ، آن"اختGف
ھای  خارجه فرانسه آمده است، برنامه موشک
ھا به  بالستيک ايران و انتقال اين موشک

ھا در  هللا لبنان و حوثی چون حزب ھايی ھم گروه
يمن است که از نظر فرانسه، آلمان و انگليس، 

ثباتی منطقه   و عامل بی٢٢٣١مغاير قطعنامه 
ای که جمھوری اسGمی،  برنامه.  غرب آسياست

خواند و مدعی است قطعنامه  آن را دفاعی می
شورای امنيت سازمان ملل تنھا شامل 

ای  ھای دارای توان حمل کGھک ھسته موشک
 . گردد می

وحشت از امواج خروشان 
 !ھا دريای توده

 
اکنون کمتر کسی حتا در مجموعه ھيات حاکمه 
ايران ھست که بر اوضاع وخامت بار و 
تGطمات درونی جمھوری اسGمی اذعان نداشته 

اين شرايط، به ويژه بعد از خيزش انقGبی .  باشد
جوانان سلحشور و توده ھای ستمديده در ديماه 

وضعيت .   به طور فزاينده ای شدت يافت٩۶
موجود که برآمد يک بحران انقGبی در جامعه 
است، طی ھفته ھا و روزھای اخير به طرز 
آشکارتری در بيان مواضع جناح ھای درون 
. ھيئت حاکمه و دستگاه دولتی بازتاب داشته است
شرايط ويژه ای که به روشنی روند از ھم 
گسيختگی درونی ھيئت حاکمه ايران را بازتاب 

 . می دھد
سخنان اخير حسن روحانی از جمله تازه ترين 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

در پی اعتصاب و تجمع کارگران .  شده است
نيشکر ھفت تپه و به دنبال شکايت کارفرما روز 

مطابق احضاريه "  پليس امنيت شوش" اسفند ١٣
 تن از ۵ دادياری دادگستری شوش ٣شعبه 

ھای  نمايندگان کارگران و فعاaن اعتصاب به نام
اسماعيل بخشی، رمضان عليپور، کرامت پام، 
رحيم بُساق و ثامر سواری را به دادگاه احضار 

نيز ده تن از )   اسفند١۶(چند روز بعد .  کرد
تپه  ، به پاسگاه ھفت٩۵کارگران بازنشسته سال 

پيش از اين نيز عGوه بر .  احضار شدند
ھا  احضارھای مکرر و محاکمه فعاaن سنديکا، ده

تپه به دادگاه احضار شده  تن از کارگران ھفت
 .بودند

فوaد اھواز نيز به صحنه ديگر اعمال قوه قھريه 

 تشديد پيگردھای قضايی و اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران

  ٧درصفحه 

 يک گزارش کوتاه 
 کارگری از ايران

  ٧درصفحه 
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١از صفحه   
 حقير کسانی ھستند که

 کنند خواه را سرکوب می  زنان آزادی
ھمه نيرو با لباس شخصی يا  کار فرياد بزنند، آن

ھا،  درتمام کوچه.  با لباس پليس مستقر کرده بودند
ھای عابر پياده اطراف ساختمان  بر روی پل

وزارت کار، ھمه جا از نيروھای سرکوبگر 
ای که يکی از زنان حاضر در  گونه پرشده بود، به

"صحنه در توئيتر نوشت اين ميزان از فضای : 
امنيتی باورکردنی نيست، حتا اجازه چند لحظه 

 ". مارس در ايران٨اين است . دھند ايستادن نمی
ی منصوب  فردای آن روز نيز امامان جمعه

به زنان "  واسGما"ای در ھمه جا با فرياد  خامنه
الھدی  علم.  ھا حمله کردند ايران و حقوق مسلم آن

: " دختران خيابان انقGب را مزدور خواند و گفت
اگر حجاب از زنان ما گرفته شود جامعه ھويت 

 ".  دينی خود را از دست می دھد
خواھند قانون خدا را زير  می: "احمد خاتمی گفت

انقGب ما برای احيای دين خدا بوده .  سؤال ببرند
کنيم به کوری  ما احکام دين را اجرا می.  است

کاظم صديقی ھم از ".  خواھد چشم ھرکس که نمی
حجابی سخن گفت و اين  ای از بی ناراحتی خامنه
 .حجابی نخواھيم رفت که زير بار بی

در اين ميان دستگاه سرکوب رژيم نيز در 
خود به ميدان آمده و با "  رھبر"ھمراھی با 

خشونت تمام زنان ھشت مارس را سرکوب 
 نفر ٨٠براساس اخبار منتشره بيش از .  کردند

 نفرشان مرد بودند که تا ٢۵دستگير شدند که 
چنان در  زمان انتشار اين مقاله تعداد زيادی ھم

زندان بوده و به اقدام عليه امنيت ملی متھم 
 .اند شده

از دختران خيابان انقGب نيز تاکنون به اعتراف 
اند که تعدادی   نفر دستگير شده٣۵مقامات دولتی 

ھا نيز به  يکی از آن.  چنان در زندان ھستند ھم
ھای جمھوری اسGمی به  تازگی از سوی بيدادگاه

که  آور آن تھوع.   سال زندان محکوم شده است٢
جنايتکار تھران ناراحت نيز شده که "  دادستان"

 ماه از اين حکم تعليقی است و گفت که ٢١چرا 
 سال زندان نرگس ٢ ماه از حکم ٢١به تعليق 

!!! کند حسينی، دختر خيابان انقGب اعتراض می
 ٣١٢٠در آن جلسه از توقيف "  دادستان"ھمين 

 که ھم در طول دو ماه خبر داد دستگاه اتومبيل آن
 آن کشف حجاب در  ھای ترين علت يکی از مھم

در اين ميان وزير کشور ھم از .  ماشين بوده است
به موضوع "  شورای اجتماعی کشور"وارد شدن 

که ھدف مقدس شورا اين  حجاب خبر داد و اين
چنان بر زنان  است که حجاب اجباری را ھم

 .ايران تحميل کند
دھند که بر ميزان  ی اين وقايع نشان می ھمه

اعتراض به نابرابری جنسيتی و يکی از نمادھای 
رغم شدت عمل  آن يعنی حجاب اجباری به

 .شود مقامات جمھوری اسGمی مدام افزوده می
برای ھمين است که جمھوری اسGمی از اين 

زده شده و مانند  موضوع تا اين حد وحشت
ھا حتا با ھر چيزکوچکی فرياد  ديوانه

رقص چند دختر .  شود ی آن بلند می"وااسGما"
را دھن کجی به اسGم "  برج ميGد"کودک در 
" دادستان"کل کشور از "  دادستان"دانسته و 
خواھد تا با مجرمان با قاطعيت  تھران می

برخورد کند، چرا که دست ستون پنجم دشمن در 
و يا !!!  رقص و شادی چند دختر کودک پيداست

برداری دختر ھشت ساله،  که از نمايش وزنه اين

کند، تا گريه  ھم با حجاب جلوگيری می آن
ی دخترک ھمه دنيا را به تعجب  معصومانه

 !!!وادارد
، "نظام مقدس"آن وقت ھمين نظام، ھمين 
با "  فروشی تن"دختران کم سن و سال را وادار به 

ست از نظامی که  کند و البته طبيعی نام صيغه می
برای آن روز زن، روز تولد فاطمه است نه 

ای که به عقد مردی  دختر ده ساله.  ھشت مارس
 بار باردار شد ۵ ساله درآمد و در ھشت سال ٢۵

 سالگی در اثر بارداری و برقراری ١٨و در 
روابط جنسی از ده سالگی، جان خود را از دست 

امروز علم پزشکی ثابت کرده است که حتا .  داد
يک بار حاملگی در سنين کودکی چه عواقب 

طور که  خطرناکی برای کودکان مادر دارد، ھمان
ھای احتمالی و  در مورد فاطمه نيز يکی از علت

ی جوانی،  حتا قريب به يقين مرگ او در آستانه
 .بدنيا آوردن آخرين فرزندش بوده است

ھا در ايران، ازدواج   درصد ازدواج٢۴ھم اکنون 
 ھزار دختر کودک داريم که ١۵کودکان است و 

براساس ).  اند يا گرفته(اند  طGق داده شده
انجمن حمايت از حقوق "پژوھشی که توسط 

صورت "  خانه روی آب"تحت عنوان "  کودکان
ھای سوء استفاده جنسی  گرفته، صيغه يکی از راه

 .مردان ثروتمند از دختران کودک است
رئيس "  مھر فرخ"ھمين چند ھفته پيش بود که 

اتحاديه ھتلداران خواستار تسھيل امکان استفاده 
ازدواج "از ھتل برای کسانی شد که تحت عنوان 

ی يک آخوند و ُمھر مسجد  با برگه"  انقطاعی
آيند، او گرفتن  ھا می برای گرفتن اتاق به ھتل

ھا را کاری زائد دانسته که  برگه از دفترخانه
ھای خارجی از دست  شود مشتری باعث می

ھای غير  داران خارج شده و به اقامتگاه ھتل
ھا برای جلب مشتری  رسمی بروند، چرا که ھتل
ھايی را به مشتريان  بايد بتوانند چنين سرويس

 !!!خود بويژه مشتريان خارجی بدھند
زنان و دختران جامعه را به فقر محکوم کرده و 

ھا از جمله و بويژه دختران کودک را  آن وقت آن
بازاری که يک .  کشانند به بازار بردگی جنسی می

آخوند کليددار آن است و با خواندن يک جمله به 
" حGل شرعی"زبان عربی، تجاوز جنسی را 

 .کند، و اين است جمھوری اسGمی می
آن وقت اگر زنان برای فرياد زدن عليه اين ھمه 

 به اين شکل سرکوب و آيند، ظلم به خيابان می
حکومت اسGمی حکومتی ضد .  شوند تھديد می

زن است، اما نکته مھم اين است که زنان چگونه 
بايد مبارزه خود عليه نابرابری جنسيتی را  می

 !پيش ببرند؟
در اين شکی نيست که اعتGی اخير مبارزات 

ست، بحرانی  زنان متاثر از بحران انقGبی کنونی
ھا بحران اقتصادی، سياسی و  که بر بستر سال

ھای  اجتماعی و ناتوانی رژيم در مقابله با بحران
ی آن از سويی رژيم  فوق شکل گرفته و در نتيجه

گسيختگی شده و ازسوی  تا حدودی دچار از ھم
ھای  ھا و مشارکت گروه ديگر بر اعتراضات توده

ھا در اين اعتراضات انجاميده  بيشتری از آن
روست که برخGف دوران رکود،  از ھمين.  است

با دستگيری گروھی از زنان، صدای اعتراض 
زنان خاموش نشده بلکه تعداد ديگری از زنان به 

 .پيوندند صفوف مبارزه می

اين واقعيتی است آشکار که جمھوری اسGمی 
يک رژيم فوق ارتجاعی است و ھرگز با خواست 
خود قدمی در راستای حقوق زنان برنخواھد 

جمھوری اسGمی در برخورد با .  داشت
اعتراضات زنان، کارگران، معلمان، دانشجويان 

ھای اجتماعی نشان داده است که  و ديگر گروه
ھای مردم  اساسا گوشی برای شنيدن خواست

ندارد و مردم تنھا با اعتراضات و مبارزات خود 
 .ھای خود را تحقق بخشند توانند خواست می

ی  ست که برای گسترش دامنه بنابراين بديھی
مبارزه عليه نابرابری جنسيتی، وارد شدن ھر چه 

ترين  ی مبارزه مھم بيشتر زنان به عرصه
ھای  موضوع است و در اين راه يکی از قدم

يابی زنان  سازمان.  يابی زنان است اساسی سازمان
ھای ھر چه  شود تا امکان ورود گروه باعث می

شان به زنانی که  بيشتری از زنان و پيوستن
اکنون پرچم مبارزه برای برابری جنسيتی را  ھم

 .تر شود اند فراھم برافراشته
يابی نيز متناسب با شرايط و  شکل سازمان

که  موقعيت ھمواره متفاوت است، بويژه آن
گيری از فضای مجازی برای سازماندھی  بھره

ھا و  اعتراضات و گفتگو بر سر خواست
معضGت زنان و حتا چگونگی سازمان يافتن به 

تواند کمک موثری به  عنوان ابزاری جديد می
گيری از  ھر چند که بھره.  خواه بکند زنان آزادی

تواند با مشکGتی نيز ھمراه  فضای مجازی می
ھای اخير از  ی سال باشد، ولی با اين وجود تجربه

جمله اعتراضات معلمان و حتا اعتراضات 
توان از اين  کارگری نشان داده است که می

 .خوبی بھره برد ای به امکان در محدوده
توان از  با سازماندھی مبارزات است که می

دختران خيابان انقGب که روزی در يک گوشه 
ی ديگری از شھر اما با  شھر و روزی در گوشه

شھامتی در خور ستايش حجاب اجباری را به 
 ساخت که رژيم را در  کشند، قدرتی چالش می

 .سرکوب دختران خيابان انقGب ناتوان سازد
تداوم حرکت دختران خيابان انقGب بستگی به 
چگونگی تداوم آن دارد و چگونگی آن بدون 

ی آن معنای خود را از دست  گسترش دامنه
در جا زدن و در يک نقطه ماندن يک .  دھد می

شکل از حرکت اعتراضی ھمواره تھديدی برای 
ی آن شکل از اعتراض است و آن را از  ادامه

گسترش اين حرکت، سازماندھی .  اندازد نفس می
مبارزه دختران خيابان انقGب و به ميدان کشاندن 

ھای بيشتری از زنان و مردان است که  توده
تواند راه را برای گسترش مبارزه و در نھايت  می

 .پيروزی بر جمھوری اسGمی ھموار سازد
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 .شان ادامه خواھد يافت خيابان، تا تحقق مطالبات
احضار و بازداشت و تعقيب قضايی کارگران 

کارگران در جمھوری .  ای نيست البته چيز تازه
. اسGمی ھمواره مورد پيگرد و سرکوب بوده اند

جمھوری  اما از زمانی که روحانی به رياست
به )  جزايی(ھای عمومی  رسيد و پای دادگاه

عرصه اختGفات ميان کارگر و کارفرما باز شد، 
. گرانه نيز تشديد گرديد گونه اقدامات سرکوب اين

توان گفت که صدھا کارگر به جرم  به جرات می
اعتصاب اخراج و صدھا تن ديگر احضار و 

ھای اسGمی به حبس  بازداشت شده و يا در دادگاه
در .  اند و جريمه نقدی و حتا شGق محکوم شده

آھن  اعتصابات شکوھمند کارگران معدن سنگ
 کارگر به دادگاه احضار ٣٠)  ٩٢سال (چادرملو 
 سال حبس ۵ تن از آنان ھر يک به ۵شدند که 

 ميليون لایر جريمه ٣٠تعليقی، ضربات شGق و 
 ٩٣ھای سال  در اعتصاب.  نقدی محکوم شدند

آھن بافق، حکم بازداشت  کارگران معدن سنگ
 تن از ٩ کارگر صادر شد و محاکمه ١٨

در .   به درازا کشيد٩۵کارگران تا اوايل سال 
ماه  دی(اعتصابات کارگران پتروشيمی رازی 

 تن از کارگران ٨بعد از شکايت کارفرما، )  ٩٢
به دادگاه احضار شدند و دادگاه عمومی ماھشھر 

، چھار تن از کارگران را به ٩٣در شھريور سال 
 ماه حبس و ۶ھر يک به "  اخGل در نظم"اتھام 
در اعتصاب .   ضربه شGق محکوم ساخت۵٠

 ١٧دره،   کارگران معدن طGی آق٩٣سال 
کارگر به دادگاه احضار و محاکمه شدند که 

 ١٠٠ تا ٣٠عGوه بر جريمه نقدی، ھر يک به 
ضربه شGق محکوم شدند که اين حکم در 

ھمين عنصر .   به اجرا درآمد٩۴ارديبھشت سال 
رذل و مزدوری که در مقام رئيس دادگستری 
خوزستان قرار گرفته و رسما کارگران فوaد 

کند، سال  اھواز را به سرکوب بيشتر تھديد می
 نيز در پی گسترش اعتصابات کارگران در ٩۴

ھای منطقه ماھشھر، با صدور يک  پتروشيمی
بخشنامه تھديدآميز، ھرگونه اعتراض و اعتصاب 

 .ھا را ممنوع اعGم کرد در پتروشيمی
اما طبقه کارگر به رغم تمام اين تھديدھا، 

گرانه، ميدان  ھا و اقدامات سرکوب گری وحشی
مبارزه را خالی نکرده است و نه فقط ميدان 
مبارزه را ترک نکرده است، بلکه بيش از پيش 

ی تا به آخر انقGبی، استوار  به عنوان يگانه طبقه
قدم   باک در مبارزه عليه نظم موجود، پيش و بی

ترين  که سخت طبقه حاکم در حالی.  بوده است
ترين دستمزدھا  شرايط سياسی و معيشتی و نازل

حال  را بر کارگران تحميل نموده است، در عين
ھر اعتراض و اعتصاب را با قھر و سرکوب 

داری و فئودالی  ھای دوره برده عريان و مجازات
طبقه کارگر اما ھمواره در برابر .  دھد پاسخ می

اين تعرضات مقاومت نموده و برای بھبود 
شرايط کار و زندگی و رھايی از وضع موجود، 
. يک لحظه از مبارزه دست برنداشته است
اعتراضات و اعتصابات گسترده در سرتاسر 

دھد که کارگران ديگر  کشور نشان می
ھا تحميل  چه را که به زور بر آن خواھند آن  نمی

کارگران خواھان تغيير و .  شده، تحمل کنند
دگرگونی وضع موجوداند و اين خواست را 
مکرر در اعتراضات، اعتصابات، تجمعات، 

در پی .  عليه کارگران تبديل شده است
ھای باشکوه و  اعتصابات، تجمعات و راھپيمايی

مستمر کارگران گروه ملی صنعتی فوaد و در 
، )يازده اسفند(نھمين روز اعتصاب کارگران 

نيروھای سرکوب، شبانه به منازل کارگران 
 فعال اعتصاب و کارگر پيشرو ٩يورش بردند و 

ھای فرھاد اکبريان، مرتضی اکبريان، ميثم  به نام
پور، حسين نيسی، باقر  قنواتی، امين مؤمن علی

زاده، ھادی عفراوی و مھدی  دلفی، تقی حسن
عGوه بر اين، .  زاده را بازداشت کردند عادل

ھای  سازی دستگاه قضايی و امنيتی، پرونده
ای را برای شمار زيادی از کارگران  گسترده

درست روز بعد از .  فوaد اھواز آغاز کرده است
رئيس کل "  فرھاد افشارنيا"اين تھاجم شبانه، 

دادگستری خوزستان، کارگران فوaد اھواز را 
او گفت .  رسما به سرکوب بيشتر تھديد کرد

اعتصاب و تجمع و شعاردادن سبب بروز 
". مشکGت بيشتری برای کارگران خواھد شد"

وی تصريح کرد که بازداشت کارگران فوaد به 
رئيس کل .  دستور دادستانی صورت گرفته است
صبر ما "که  دادگستری خوزستان، با ذکر اين

ھای  و تھديد کارگران به بازداشت"  اندازه دارد
تر و محاکمه آنان، سعی کرد فعاaن و  گسترده
 .دھندگان اعتصاب را مرعوب سازد سازمان

در شرکت واحد نيز وضعيت بر ھمين منوال 
پيگردھای قضايی و امنيتی، احضار و .  است

محاکمه اعضا و فعاaن سنديکای کارگران 
رضا .  اتوبوسرانی تھران و حومه ادامه دارد
که  رغم آن شھابی عضو ھيات مديره سنديکا، به

چنان  اش به اتمام رسيده، اما ھم دوران محکوميت
در زندان است و تحت فشارھای جسمی و روانی 

ھای اسGمی برای ابراھيم  دادگاه.  قرار دارد
مددی و داود رضوی دوعضو ديگر ھيأت مديره 

 . اند سنديکا، احکام جديدی صادر کرده
سرکوب و ارعاب کارگران به موارد فوق 

ھر جا کارگرنارضايتی و .  شود خGصه نمی
دھد،  اعتراض خود از وضع موجود را نشان می

زند تا حق  ھر جا دست به اعتصاب و مبارزه می
جا دستگاه  خود را از کارفرما و دولت بگيرد، آن

ترين ابزار سرکوب  ھا که مھم قضايی و زندان
شتابند تا  داران می اند، به ياری سرمايه کارگران

نظم و مناسبات استثمارگرانه  موجود حفظ شود 
 .وبھره کشی وحشيانه کارگران ادامه يابد

تپه، نه در فوaد اھواز، نه در  اما نه در ھفت
شرکت واحد و نه در ھيچ جای ديگری، اين 

ھا، احضارھا و تھديدھا نتوانسته و  بازداشت
تواند مانع اعتراضات کارگری و گسترش آن  نمی
در .  تپه ادامه دارد اعتصابات در ھفت.  شود

رغم تمام فشارھا و تھديدھا،  شرکت واحد نيز به
سنديکای کارگران به مبارزه مستمر، از جمله 

در .  اعتراضات پيگيرانه خيابانی ادامه داده است
فوaد اھواز نيز روز بعد از يورش شبانه دستگاه 

 کارگر، کارگران در ٩سرکوب و بازداشت 
تر  تجمعات پرشورتر و با شعارھای راديکال

کارگران فوaد .  اند مطالبات خود را پيگيری کرده
اھواز ضمن حمايت از رفقای بازداشت شده 
خود، خواستار آزادی کارگران زندانی شدند و با 

" گيريم مونو می حق  –ميريم  ايستيم می می"شعار 
ھا به  نشان دادند که اعتراض ، تجمع و ورود آن

 ھای مالی کمک تشديد پيگردھای قضايی و اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران
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ھا و در شعارھا و اقدامات خود نيز  راھپيمايی
 .اند بروز داده

اين واقعيتی انکارناپذير است که جنبش طبقاتی 
ای از رشد و پيشرفت  کارگران به چنان مرحله

خود رسيده است که قائم به اين يا آن فرد و فعال 
با احضار و بازداشت ھر فعال .  کارگری نيست

اند تا جای او  اعتصاب، چندين کارگر ديگر آماده
پوشيده نيست که ھراس .  کنند را پُر کنند و پُر می

ھای حاد اقتصادی  اصلی رژيم حاکم که با بحران
و سياسی شديدی دست به گريبان است و در 

زند، از طبقه  بست و سردرگمی دست و پا می بن
کارگر و اعتGء بيشتر جنبش طبقاتی کارگران 

موج جديد احضار و بازداشت و سرکوب .  است
اگر .  کارگران پيشرو را بايد در ھمين رابطه ديد

زمانی که ھنوز شرايط نسبتا آرامی بر جامعه 
حاکم بود، احضار، بازداشت، شGق ، زندان و 

ھای دستگاه قضايی و  سازی پيگرد و پرونده
امنيتی نتوانست کاری انجام دھد و جلوی رشد 
مبارزات طبقه کارگر را بگيرد، مثل روز روشن 
است امروز که جامعه وارد يک بحران انقGبی 

ھا ولو  شده است، اين احضارھا و بازداشت
تر از اين ھم که باشد، قادر نيست جلوی  گسترده

مبارزات طبقه کارگر و اراده آن برای تغيير 
برعکس، ھر اقدام .  وضع موجود را سد کند

گرانه، اموج اعتراض را گسترده تر  سرکوب
ای که  سازد و پرچم مبارزه در دست طبقه می

دارد،  پيشاپيش تمام زحمتکشان گام بر می
 .تر خواھد شد برافراشته
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وحشت از امواج خروشان 
 !ھا دريای توده

روحانی با توجه به انتقادھا و .  نمونه آن است
فشارھای عديده ای که از طرف جناح رقيب و 
بعضا حتا نيروھای معتدل و اصGح طلب مواجه 

 اسفند در نشست ھيات ١۶است، روز چھارشنبه 
"دولت گفت ضربه به دولت ضربه به نظام : 

است، بعضی ھا فکر می کنند که اگر دولت 
تضعيف شود، نھادھای ديگر تقويت می شوند، 
اينطور نيست؛ ما امروز در يک کشتی نشسته ايم 
و اگر بخشی از کشتی تخريب شود، ھمه کشتی با 

 ".ھم غرق می شويم
آنچه را که حسن روحانی در ھفته گذشته مطرح 
کرد، پيش از اين عناصر شاخص ھر دو جناح 
نظير محسن رضايی، احمد توکلی و سعيد 

" فروپاشی"و "  سقوط"حجاريان با تعبير روند 
بحرانی که بھزاد نبوی .  نظام ھشدار داده بودند

نيز طی يک مصاحبه با روزنامه اعتماد خطاب 
ھمه ميانه روھا و اعتدالگرايان اعم از "به 

ھشدار داده "  اصولگرا، مستقل و اصGح طلب
حل مشکGت موجود بسيار با اھميت "است که 

و اگر چنين "  تر از منافع گروھی و جناحی است
احتمال تکرار ناآرامی ھای "نشود بايد منتظر 

 . باشيم" اخير
بحران و ازھم گسيختگی درونی جمھوری 
اسGمی اما، بسيار فراتر از اظھارنظرھای فوق 

ھمزمان با سخنان حسن روحانی، سايت .  است
بی "نيز با تعابير بحران "  بھار"و "  رويداد"ھای 

و "  نشنيدن صدای اعتراضات مردم"، "اعتمادی
ظرفيتی برای ھزينه کرد در "اينکه نظام ديگر 

اختGف و تفرقه و تنش ھايی سياسی و اجتماعی 
، تلويحا روند فروپاشی جمھوری اسGمی "ندارد

سايت الف متعلق به احمد .  را ھشدار داده اند
نيز به   -از نيروھای شاخص اصولگرايان-توکلی 

نوعی تشديد تGطمات درونی نظام را بازتاب 
اين سايت در مورد بحران حاکم بر .  داده است

ناھم خوانی شديد :  جمھوری اسGمی نوشته است
بين مسيرھای نظام مديريت کشور و مردم موجب 

اعتراضات ديماه نمونه .  نگرانی شديد است
روشن تولد جريانی در بين مردم بود که ديگر 
عGقه ای به مGحظه اختGف مشی معين بين دو 

اعتراضات آينده به .  جريان اصلی قدرت ندارند
احتمال زياد در مسير خشونت بيش از پيش و 

  ".بدون کمترين مديريت پيش خواھد رفت
سخنان ھشدارگونه حسن روحانی، ابراز نگرانی 
شخصيت ھا و سايت ھای مشخص حکومتی از 
وضعيت موجود، جملگی بيانگر روند فروپاشی 
. و شکاف عميق در درون طبقه حاکم است
بحرانی که از ديرباز در تار و پود نظام ريشه 
داشت و اکنون با توجه به خيزش انقGبی جوانان 
و توده ھای زحمتکش در ديماه گذشته و نيز به 
تاسی از اعتصابات روز افزون کارگران و 
اعتراضات پراکنده توده ای در شھرھای مختلف 
به صورت يک بحران انقGبی سر باز کرده و 

عمG جمھوری اسGمی را در معرض از ھم 
 . گسيختگی درونی قرار داده است

سخنان حسن روحانی، خصوصا آن بخش از 
سخنان وی که خود را سخنگوی بGفصل نظام و 

"مردم معرفی می کند و می گويد اگر بناست : 
کسی از طرف ملت سخنگو باشد، اين رئيس 
جمھور است که منتخب مردم بوده و می تواند 
بھترين سخنگو از طرف مردم، مطالبات و 

، اگرچه در نگاه اول بيانگر "خواست مردم باشد
تعميق شکاف در جمھوری اسGمی است، اما در 
. ھمان حال بيان يک ھشدار جدی نيز است
ھشداری به کل ھيات حاکمه ايران، البته نه فقط 
به نيروھای منتقد ھيات دولت، بلکه به ھمه جناح 
ھای درون طبقه حاکم از اصولگرا گرفته تا 
نيروھای به اصطGح معتدل و اصGح طلب نيز 

يک ھشدار جدی نسبت به از ھم .  ھست
گسيختگی درونی رژيم و ناتوانی نظام در 
پاسخگويی به انبوه مطالبات تلمبار شده کارگران 
و توده ھای فقر زده که اکنون به صورت خشمی 
. انفجارگونه در زير پوست جامعه جاری است
خشمی نھادينه شده که نمايی از آن، طی 
اعتراضات خيابانی جوانان و توده ھای وسيع 

 آشکار شد و اکنون به رغم ٩۶مردم در ديماه 
فروکش کردن فاز نخست آن اعتراضات علنی و 
خيابانی، ھر آن ممکن است با شدت و حدت 

يک نارضايتی عمومی و .  بيشتری سر باز کند
خشمی انفجارگونه که محمد خاتمی رئيس جمھور 

حکومتی نيز با "  اصGح طلبان"پيشين و رھبر 
يک نوع نارضايتی عميق در "تاکيد بر وجود 

نسبت به شعله ور شدن دوباره آن ابراز "   کشور
 .نگرانی کرده است

وضعيتی که اکنون جمھوری اسGمی در آن دست 
و پا می زند، ديگر چيزی نيست که فقط سازمان 
ھای کمونيست، عناصر آگاه جامعه و نيروھای 

آنچه را .  مبارز و انقGبی بر آن تأکيد داشته باشند
که سازمان ما به عنوان يک سازمان کمونيست 
طی ساليان متمادی بر آن تأکيد داشت و در ھر 
برھه زمانی با تحليل مشخص و متکی بر فاکت 
ھای معين ھمان دوره بر ماھيت ضد مردمی و 
اصGح ناپذير بودن نظام جمھوری اسGمی پای 
می فشرد، اکنون نه فقط برای توده ھای ميليونی، 
که برای بسياری از نيروھای ظاھراً اصGح 

آنچه .  طلب درون حاکميت نيز مشخص شده است
نارضايتی عميق "را که محمد خاتمی با عنوان 

بر آن تاکيد دارد، ريشه در چھار دھه "  در کشور
سرکوب، چھار دھه تحميل بی حقوقی، چھار دھه 
تحميل فقر و فGکت بر توده ھا و عدم پاسخگويی 
بر انبوه مطالبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

يک نارضايتی ھمگانی که سبب .  آنان است
جدايی عموم توده ھا از ھيات حاکمه و به طور 
اخص گسست معنادار نيروھای جوان و 

و "  اصGح طلبی"تحصيلکرده از جريان 
حکومتی ست که در اعتراضات "  اصGح طلبان"

خيابانی ديماه گذشته به صورت ھمگانی در 
گسستی که بيش از ھمه برای .  جامعه تبلور يافت

حکومتی سنگين و آزار دھنده "  اصGح طلبان"
 .بوده است

اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که جمھوری 

اسGمی با شکل گيری يک جريان رياکار موسوم 
حکومتی، دست کم طی دو "  اصGح طلبان"به 

دھه توانست استمرار خود را در ميان بخش 
وسيعی از aيه ھای مرفه خرده بوژوازی و توده 

در واقع .  ھای ناآگاه جامعه مشروعيت بخشد
درون حاکميت، دست کم "  اصGح طلبی"جريان 

طی بيست سال گذشته به يکی از ابزارھای 
سازمان .  اصلی بقای جمھوری اسGمی تبديل شد

ما، از جمله اولين سازمان ھای کمونيستی بود که 
" اصGح طلبان"از ھمان آغاز شکل گيری 

حکومتی، پيگيرانه در افشای ماھيت دروغين 
با نوشتن ده ھا مقاله در نشريه . آنان ھمت گماشت

کار و ده ھا مصاحبه راديو، تلويزيونی نقش 
حکومتی را در ايجاد "  اصGح طلبان"مخرب 

توھم و استمرار بخشيدن به حاکميت استبدادی 
در ادامه .  جمھوری اسGمی تشريح و بازگو کرد

ھمين تGش ھای پيگيرانه بود که سازمان فدائيان 
در گزارش سياسی ارائه شده به کنفرانس )  اقليت(

چھاردھم سازمان، طی تحليلی جامع و روشن 
"اعGم کرد جناح موسوم به اصGح طلب : 

جمھوری اسGمی، پايه اصلی طبقاتی حفظ نظم 
اين .  سرمايه داری و جمھوری اسGمی است

جريان، با تکيه بر نفوذ گسترده خود در ميان 
توانسته است يک توازن ...  قشر خرده بورژوازی

طبقاتی و سياسی به نفع جمھوری اسGمی و حفظ 
درھم شکستن اين توازن برای . بقای آن شکل دھد

سرنگونی جمھوری اسGمی و برپايی يک انقGب 
 )١".(اجتماعی ضروری است

خيزش انقGبی توده ھای ستمديده ايران در ديماه 
 -اصGح طلب، اصولگرا" با طرح شعار ٩۶

عمG به اين سطله بيست ساله "  ديگه تموم ماجرا
ھيئت حاکمه .  حکومتی پايان داد"  اصGح طلبان"

ايران آن بخش از مشروعيتی را که از قَبِل 
برای خود کسب کرده "  اصGح طلبی"جريان 

اعتراضات وسيع .  بود، به يکباره از دست داد
توده ای در ديماه گذشته نقطه عطفی در مبارزات 
. مردم ايران عليه جمھوری اسGمی بود
اعتصابات گسترده کارگری، اعتراضات علنی 
زنان عليه حجاب اجباری، تجمعات مکرر 
معلمان، بازنشستگان و مالباختگان در يک سال 
گذشته و مھمتر از ھمه خيزش انقGبی توده ھای 
مردم ايران در ديماه عمG در مسير تغيير توازن 
قوا به نفع طبقه کار و توده ھای زحمتکش پيش 

وضعيت موجود سبب شد تا .  رفته است
ھائی که از دير باز بر جامعه حاکم بود،  بحران

از آنجاييکه .  تبديل به يک بحران انقGبی شود
برون رفت از ھر بحران انقGبی راه کارھای 
انقGبی را طلب می کند، اين بحران تاثيرات 

در يک .  مستقيم خود را در دو سو گذاشته است
سو، کارگران، زنان، معلمان، روشنفکران و 
ديگر نيروھای کنشگر درون جامعه عمG وارد 
فاز نوينی از اعتصاب، اعتراض و مبارزه عليه 

در سوی ديگر، .  جمھوری اسGمی شده اند
گستردگی اعتراضات کنونی و اتخاذ تاکتيک ھای 
مختلف مبارزاتی توسط کارگران و توده ھای 
معترض، سبب تعميق بحران در باaيی ھا و در 
نتيجه موجب آشکار شدن از ھم گسيختگی درونی 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۵ ٧۶۵ شماره  ٩۶ اسفند ٢١     ۵

۴از صفحه  ١از صفحه    

 آورد سفر  دست" برخی موارد اخت�ف"
 وزير امور خارجه فرانسه به ايران 

به عGوه، در بيانيه وزارت امور خارجه 
به رسميت شناختن "فرانسه، تحت عنوان 

بر نکته "  حاکميت کشورھا از سوی ايران
اساسی انگشت گذاشته شده  از لزوم پايان 
بخشيدن به دخالت ايران در امور داخلی 

 . کشورھای منطقه ياد شده است
ابتدا در مورد برنامه موشکی جمھوری اسGمی 

يابی به توافق  بايد گفت که از ھمان زمان دست
. برجام از جمله موضوعات مورد مناقشه بود

شرايطی که در .  توافقی برآمده از شرايطی معين
آن، دولت باراک اوباما که محصول بحران 

ھای  ، شکست سياست٢٠٠٧اقتصادی سال 
گری آمريکا، به ويژه در منطقه  نظامی

خواھی رقبای اروپايی و  خاورميانه و سھم
ھای امپرياليستی روسيه و چين بود،  دولت

سياست خارجی خود را بر توسعه ھمکاری با 
کشورھايی که .  کشورھای اروپايی استوار کرد

سازی روابط بودند  ھا و عادی مشتاق رفع تحريم
تا مبادaت تجاری و اقتصادی خود با ايران را 

اوباما، نيز، که در نظر داشت، در .  از سر گيرند
اتحاد با کشورھای اروپايی، موقعيت امپرياليسم 
آمريکا را به عنوان امپرياليسم برتر حفظ و 
بلوک قدرتمندی در برابر رقبای چينی و روسی 

ای  ايجاد کند، به توافقی محدود به برنامه ھسته
ايران رضايت داد، بی آن که مسئله اصلی مورد 

ی جمھوری  طلبانه منازعه، يعنی سياست توسعه
از سوی .  اسGمی در منطقه حل و فصل شود

ای نداشت جز  ديگر، جمھوری اسGمی نيز چاره
زيرا، .  رسيدن به يک توافق با کشورھای غربی

ھای اقتصادی غرب بر بحران عميق  تحريم
اقتصادی افزوده بود و روحانی، ھم دقيقاً با ھمين 
رسالت، يعنی رسيدن به يک توافق با غرب، رفع 

ھای خارجی به  ھا و در نتيجه جذب سرمايه تحريم
 .رياست جمھوری رسيد

در آن ھنگام، برخی از کشورھای منطقه از 
جمله، عربستان، ناخشنودانه، به صورت 

ای حمايت کردند، اما  مشروط از توافق ھسته
اسرائيل، خشمگينانه از آن انتقاد کرد و حتا تھديد 
کرده بود، ممکن است خود دست به اقدام نظامی 

 .بزند
اما با روی کار آمدن ترامپ، شرايط، از جمله 
. سياست خارجی آمريکا با تغييراتی روبرو شد
ترامپ که با پشتيبانی aبی نيرومند يھوديان 

ترين گرايشات طبقه حاکم آمريکا  آمريکا و راست
بر سر کار آمد، حتا در کارزار انتخاباتی خود، 

اعGم کرده و وعده "  توافقی بد"توافق برجام را 
کند، زيرا مسايل اصلی "  پاره"داده بود آن را 

 موشکی و  مورد منازعه از جمله برنامه
طلبانه جمھوری  ھای خارجی توسعه سياست

 .اسGمی در منطقه را مسکوت گذاشته است
طبق شروط مصوبه در کنگره آمريکا جھت 

ھا، رئيس جمھور آمريکا  ی تعليق تحريم ادامه
بندی جمھوری  بايستی در فواصل معينی، پای

اسGمی به مفاد اين توافق، را در برابر کنگره 
در آخرين بار، يعنی در ماه ژانويه، .  تأييد کند

 ١٢٠ھا را برای  ترامپ با آن که تعليق تحريم
روز ديگر تأييد کرد، اما اعGم کرد اين آخرين 
بار است، مگر تغييراتی در برجام انجام گيرد، 

ھای   برنامه از جمله، دائمی شدن محدوديت
ای ايران و آغاز مذاکره درباره برنامه  ھسته

 .موشکی ايران
مقامات جمھوری اسGمی، برای مقابله با 

ھای  استراتژی جديد آمريکا، به جز رجزخوانی
در .  آميزی زدند تند، دست به حرکات تحريک

ھای مورد حمايت ايران در  اوايل آبان ماه، حوثی
يمن، به سوی فرودگاھی در حومه رياض، 

مقامات عربستان اعGم .  موشک پرتاب کردند
ھای دوربردی است  کردند اين از جمله موشک

ھا قرار داده و آن  که رژيم ايران در اختيار حوثی
عليه عربستان "  تعرض مستقيم نظامی"را 

در فوريه نيز، اسرائيل از ساقط کردن .  خواندند
يک پھپاد ايرانی بر فراز خاک اسرائيل خبر داد 
و اعGم کرد، ارتش اسرائيل در يک حمله 
ھوايی، مرکز کنترل و ھدايت پھپاد ايران در 

آخرين مورد نيز .  سوريه را نابود کرده است
در مراسم "  قدر"رونمايی از موشک بالستيک 
 .سی و نھمين سالگرد قيام بود

در اين ميان، کشورھای اروپايی، به رغم منافع 
ھای نفتی، گاز،  گذاری کGنی که از سرمايه

سازی و صدور کاa در ايران  پتروشيمی، ماشين
رفت در برابر  گونه که انتظار می دارند، ھمان
ھای آمريکا و تھديدات وی سرانجام  درخواست
 .تسليم شدند

وزير امور خارجه فرانسه، که نماينده دو کشور 
ديگر اروپايی، يعنی بريتانيا و آلمان نيز ھست، 

ھای  گزارش:  در ديدار خود با مقامات ايران گفت
بندی  دھنده پای المللی انرژی اتمی نشان آژانس بين

کامل ايران به تعھدات خود است و فرانسه تمام 
تGش خود را در راستای پابرجا ماندن برجام 

اما پيش از سفر اعGم کرده .  انجام خواھد داد
ھا  بود، در صورت عدم احترام ايران به نگرانی

ھای جديدی  درباره برنامه موشکی، با تحريم
 .روبرو خواھد شد

حسن روحانی، در برابر، گفت ايران ھرگز 
طرف نخست نقض کننده برجام نخواھد بود اما 
برای تمامی احتمال ھا آماده است و تھديد کرد، 

شود ھمگان  ای باعث می فروپاشی توافق ھسته
: از نظر محمدجواد ظريف.  احساس پشيمانی کنند

كشورھای اروپايی برای حفظ آمريكا در برجام، "
ترين پاسخ  و شايد صريح."  اند دچار افراط شده

جمھوری اسGمی را شمخانی، دبير شورای عالی 
ای داد که برخGف  امنيت ملی و نماينده خامنه

معمول، با لباس نظامی به ديدار وزير امور 
 .خارجه فرانسه رفت

ای  از ھمان ھنگام مناقشات به ظاھر ھسته

جمھوری اسGمی و غرب، ما ھمواره تأکيد 
ايم که اختGفات اين دو نيروی ارتجاعی،  کرده

طلبانه دو  برخورد اھداف تجاوزکارانه و توسعه
رو، اين  از اين.  نيروی ارتجاعی در منطقه است

پذيرد، مگر با حل و فصل اين  مناقشه پايان نمی
رسد، زيرا در  امری که بعيد به نظر می.  اختGف

برابر منافع امپرياليسم غرب، به ويژه آمريکا، 
ھای   جمھوری اسGمی، نيز، با وجود بحران

متعدد رويارويش، بقايش را به تداوم سياست 
اش پيوند زده است و در اين راه از  ماجراجويانه

صرف مخارج ھنگفتی که حاصل دسترنج 
ھای کارگر و زحمتکش ايران است، دريغ  توده
 .ورزد نمی

باری، وزير امور خارجه فرانسه، با دستاورد 
. به کشور خود بازگشت"  برخی موارد اختGف"
که پيش از سفر نيز "  برخی موارد اختGف"

شايد نيازی به تأکيد مجدد نباشد که .  روشن بودند
فشاری سران جمھوری  بار پای پيامدھای فاجعه

ھای  اسGمی بر سياست خارجی تاکنونی، بر توده
کارگر و زحمتکشی تحميل خواھد شد که در 
اعتصابات و اعتراضات خود بارھا و بارھا 

 .اند ھا اعGم کرده شان را با آن مخالفت
 

 .  ھيئت حاکمه ايران شده است
وضعيت کلی جامعه، فقر و فGکت حاکم بر 
زندگی کارگران و توده ھای زحمتکش مردم، و 
روی آوری آنان به مبارزات علنی و رو در رو 
با رژيم، بيش از ھر زمان ديگری ھيات حاکمه 
. ايران را به وحشت و سراسيمگی کشانده است
سرنشينان کشتی جمھوری اسGمی که تا بيش از 
اين بر دريای نسبتاً آرام توده ھا شناور بودند، 
اکنون با وحشت به امواج خروشان و سھمگين 

ھرچند خامنه ای .  دريای توده ھا می نگرند
ی مستبد و خودرأی کشتی ترک برداشته "ناخدا"

جمھوری اسGمی ھمچنان چشم و گوش خود را 
بر واقعيات موجود بسته و مبارزات کارگران و 

حسن روحانی .  می خواند"  حقير"زنان ايران را 
اما، با توجه به روند از ھم گسيختگی درونی 
نظام و پيامد آن غرق شدن کشتی جمھوری 
اسGمی در دريای متGطم توده ھا سراسيمه به 

"ھمگان ھشدار داده است ما امروز در يک : 
کشتی نشسته ايم و اگر بخشی از کشتی تخريب 

 ". شود، ھمه کشتی با ھم غرق می شويم
گزارش سياسی کميته اجرايی سازمان به ):  ١)

که به )  اقليت(کنفرانس چھاردھم سازمان فدائيان 
. تصويب اعضای شرکت کننده در کنفرانس رسيد
اين گزارش به عنوان يک سند سازمانی در 

 ٩۴ نيمه دوم مھرماه ٧٠٣نشريه کار شماره 
 .درج شده است

 

وحشت از امواج خروشان 
 !ھا دريای توده

 زنده باد سوسياليسم 
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٨از صفحه   

گذاری شد که رژيم  سازمان ما در شرايطی بنيان
سلطنتی شاه، با توسل به ديکتاتوری عريان، 
جزيره ثبات و آرامش طبقه حاکم در ايران را 

سکوت و سکون سياسی مرگباری بر . زد جار می
اعتمادی سياسی پس از  بی.  جامعه ايران حاکم بود

پيشه توده و ديگر  بار حزب خيانت شکست خفت
احزاب اپوزيسيون  و ترس و وحشتی که رژيم 
پليسی شاه و سازمان امنيتی ساواک آن، ايجاد 

ھای  آوری توده کرده بود، مانعی جدی  برای روی
مردم به مبارزه مستقيم سياسی عليه نظم 

در چنين جو سياسی که ترس و .  ارتجاعی بودند
سکون سياسی حاکم شده بود، رفقای  ما با نبردی 
قھرمانانه در سياھکل، پرچم کمونيستی سازمان 
را به نام آزادی و سوسياليسم ، به اھتزاز 

اين قھرمانان پيشگام مبارزه درراه .  درآوردند
آزادی و سوسياليسم، در اين نبرد نابرابر از پای 

اکبر  درآمدند و پانزده کمونيست دلير، علی
فراھانی،جليل انفرادی،  محمدرحيم  صفائی

ھادی  عراقی، محمد سمائی، اسماعيل معينی
قندچی،ھوشنگ نيری،  فاضلی، محمدعلی محدث

پور،اسکندر  دليل صفائی، غفور حسن ناصر سيف
بھزادی، مھدی اسحاقی،  رحيمی، عباس دانش

خدا لنگرودی، به  الدين مشيدی،ھادی بنده شجاع
اما راه .  دست جGدان رژيم شاه به قتل رسيدند

. گشوده شد و سکوت و سکون در ھم شکست
مبارزه مسلحانه عليه رژيم اختناق و سرکوب  

رژيم ديکتاتوری عريان تمام .  گسترش يافت
دستگاه پليسی و امنيتی خود را به کار گرفت تا 

در طول .  ای را که آغازشده بود، نابود کند مبارزه
ھای  ھا تن از اعضای سازمان چريک  ده٥٠سال 

فدائی خلق در درگيری با مزدوران رژيم 
ھای  استبدادی شاه جان فدا کردند يا پس از شکنجه

ھای فرمايشی به اعدام  وحشيانه ساواک در دادگاه
در .  ھای تيرباران سپرده شدند محکوم و به جوخه

ترين  اين سال، سازمان ما تعدادی از برجسته
گذاران خود ازجمله رفقا احمدزاده، پويان،  بنيان

رفقائی که .  اسکندر صادقی نژاد را از دست داد
ھای رژيم را به تريبونی  دستگيرشدند، دادگاه

خواھانه  ھای آزادی برای دفاع از اھداف و آرمان
و سوسياليستی و محکوم کردن رژيم ارتجاعی 
. شاه تبديل کردند و با سری برافراشته اعدام شدند

ای که  ضربات سنگين بود، اما توقفی در مبارزه
ترس .  جامعه ايران نيازمند آن بود، وجود نداشت

و وحشت فروريخته بود و اعتماد سياسی به يک 
اعتمادی گذشته را  سازمان کمونيست، جای بی

گروه زنان و مردان کمونيست به  گروه. گرفته بود
سازمان پيوستند و در مدتی کوتاه آن را به يک 

ناپذير مدافع آزادی و  سازمان قدرتمند شکست
جنبش دانشجوئی تحت .  سوسياليسم تبديل کردند

تأثير اين مبارزات اعتGی نوينی يافت، در پی آن 
. روز افزايش يافت مبارزات کارگران روزبه

ھا، شکنجه ،  ساواک رژيم شاه بر دامنه دستگيری
برای انتقام از مبارزات .  اعدام و کشتار افزود

ھا دوران  سازمان، گروه رفقا جزنی را که سال
جمعی در  محکوميت را سپری کرده بودند، دسته

 و ٥٤ھای  ھای اوين به قتل رساند و در سال تپه
ھا  ده.   ضربات سنگينی به سازمان وارد آورد٥٥

تن از اعضا و رھبران برجسته سازمان، ازجمله 
رفيق حميد اشرف درنبرد با مزدوران ساواک 

اما نه توقفی در مبارزه سازمان بود .  جان باختند
ھای وسيع  و نه در مبارزات اعتG يابنده توده

مردم ايران که سرانجام به انقGب و سرنگونی 
 بھمن ٢٢ و ٢١رژيم سلطنتی در قيام مسلحانه 

 .  انجاميد١٣٥٧
رغم تمام  ھای فدائی خلق ايران به سازمان چريک

ھا، کشتار و وحشيگری رژيم شاه ، در  سرکوب
ھای کارگر و زحمتکش جای گرفت و  قلب توده

اقبالی که در .  از مبارزه سرافراز بيرون آمد
ازآن، کارگران و زحمتکشان،  جريان قيام و پس

زنان و دانشجويان به سازمان نشان دادند، نتيجه 
ناپذير سازمان با رژيم  مبارزات پيگير و آشتی

در دوران رژيم شاه حدود .  ستمگر سلطنتی بود 
 تن از رفقای قھرمان سازمان ما درراه ٤٠٠

ھای طبقاتی کارگران، جان باختند  اھداف و آرمان
ھای وحشيانه  و چند ھزار تن پس از شکنجه

 . ساواک به بند کشيده شدند
ھای مردم ايران در  رغم تمام فداکاری توده به

جريان انقGب و سرنگونی رژيم شاه، متأسفانه 
انقGب نتوانست به ھدف خود برسد، قدرت 
سياسی دوباره به دست ارتجاع افتاد و انقGب به 

روشن بود که اين بار وظيفه .  شکست انجاميد
ھای ايران را رژيم  سرکوب و کشتار کمونيست

 .جمھوری اسGمی بر عھده خواھد گرفت
اش سرکوب  جمھوری اسGمی که يگانه وظيفه
ھای کارگر و  انقGب و به بند کشيدن مجدد توده

توانست وجود جنبش  زحمتکش بود، نمی
کمونيستی و يک سازمان قدرتمند کمونيست 
مدافع منافع طبقه کارگر ايران و حقوق و 

خواھانه، دمکراتيک و رفاھی  مطالبات آزادی
لذا از .  ھای وسيع مردم ايران را تحمل کند توده

ھمان نخستين روزھای به قدرت رسيدن ، 
سرکوب و اعدام فدائيان را در دستور کار 

دستگيری و اعدام  فدائيان از .  قرارداد
ماه ، يعنی کمتر از دو ماه پس از  فروردين

ھا  سرنگونی رژيم شاه آغاز شد و تا پايان سال ده
صحرا و  تن از رفقای ما در کردستان، ترکمن

ديگر مناطق و شھرھای ايران، به خاطر دفاع از 
ھای زحمتکش مردم، با  حقوق و مطالبات توده

گلوله پاسداران مزدور به قتل رسيدند و يا به 
جمھوری اسGمی .  جوخه اعدام سپرده شدند

عنوان دشمن وحشی کارگران و زحمتکشان،  به
چھار تن از رھبران جنبش شورايی خلق ترکمن،  
توماج، جرجانی، واحدی، مختوم را ربود و به 

 .قتل رساند
ھای فدائی خلق  با انشعاب در سازمان چريک 

ايران و پيوستن جناح خائن اکثريت به اردوی 
ضدانقGب و حمايت از ارتجاع حاکم، رژيم 
ارتجاعی جمھوری اسGمی حمGت خود را به 

ھا و اھداف  جناح اقليت سازمان که از آرمان
خواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر دفاع  آزادی
ھا تن ديگر را به قتل  کرد، تشديد نمود و ده می

"رساند دھنده اھداف و  عنوان ادامه به"  اقليت. 
ھای سوسياليستی سازمان و دشمن پيگير  آرمان

. ارتجاع حاکم،  پيگيرانه به مبارزه ادامه داد

توانست سازمان را  گری رژيم ھرگز نمی وحشی
ھايش  از مبارزه به خاطر اھداف و آرمان

تر و  مبارزه با ارتجاعی که وحشی.  بازدارد
با يورش .   تر از رژيم شاه بود ادامه يافت رحم بی

ماه سال  گسترده ضدانقGب حاکم در ارديبھشت
شدگان رفيق   که در ميان نخستين گروه اعدام٦٠

سعيد سلطانپور عضو ھيئت نويسندگان نشريه 
کار قرار داشت، تا پايان اين سال، صدھا تن از 
اعضاء، ھواداران و رھبران سازمان به دست 

ھزاران تن نيز به زندان .  جGدان به قتل رسيدند
رژيم جمھوری اسGمی در شکنجه .  محکوم شدند

و کشتار، گوی سبقت را از رژيم محمدرضا شاه 
وسطايی  ھای قرون اما رفقای ما در زندان.  ربود

ھای وحشيانه جGدان اسGمی،  و زير شکنجه
ھای  قھرمانانه ايستادند و از اھداف و آرمان

کارگری سازمان، از مبارزه برای آزادی و 
 و کشتار ٦٧تا سال .   سوسياليسم  دفاع کردند

جمعی زندانيان سياسی، aاقل ھزار تن از  دسته
اعضاء و ھواداران سازمان درراه مبارزه برای 

رفقا .  آزادی و سوسياليسم جان باختند
مژده  ، يدهللا گل)ھادی(احمدغGميان لنگرودی

، سيامک )کاظم(، محمدرضا بھکيش )نظام(
،منصور اسکندری تربقان،)اسکندر(اسديان 

، محسن مديرشانه چی،  زھرا بھکيش )مھران(
، اعضاء و )نسترن(، نفيسه ناصری )اشرف(

مشاوران کميته مرکزی سازمان در اين دوره 
. جان خود را به خاطر اھداف سازمان فدا کردند

ھای رژيم  نه  گری يک از وحشی اما ھيچ
توانست خللی در مبارزه سازمان ما ايجاد کند  می

ھای کارگر و زحمتکش، زنان و تمام  و نه توده
 .ستمديدگان را از مبارزه بازدارد

رفقای ما از ھمان آغاز با مبارزه پيگير،  
ايستادگی و مقاومت در برابر دشمن، در 

وسطايی ساواک  ھای قرون ھا، تحت شکنجه زندان
رژيم شاه و جمھوری اسGمی و به ھنگام 
تيرباران، نمونه کاملی از پايبندی به اھداف و 

. ھای بزرگ کارگران را به نمايش گذاشتند آرمان
ھا مظھر پيگيرترين  نشان دادند که کمونيست

اين ايستادگی .  اند مبارزان راه آزادی و سوسياليسم
در مقابل ارتجاع طبقاتی، سلطنتی و اسGمی، 
برگ زرينی در مبارزه افتخارآفرين 

ھيچ ارتجاعی قادر .  ھای ايران است کمونيست
ھای  نبوده و نخواھد بود تGش و مبارزه توده

کارگر و زحمتکش و سازمان فدائيان اقليت را 
. برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم سد کند

دار  ھای طبقه حاکم سرمايه رغم تمام وحشيگری به
اش، آنچه  بر ايران و استبداد و سرکوب اسGمی

اکنون در سراسر ايران شاھد آن ھستيم،  را که ھم
ای برای آزادی و سوسياليسم است که  مبارزه

ھدف سازمان ما از ھمان آغاز بوده است و 
امروز در شعارھای کارگران و زحمتکشان و 

نه رژيم .  شود تمام ستمديدگان بازتاب آن، ديده می
يک نتوانسته و  شاه و نه جمھوری اسGمی، ھيچ

توانند، مبارزه برای آزادی و سوسياليسم را  نمی
 اسفند، روز ٢٥سازمان ما در .  متوقف سازند

جانفشانان فدائی،  بارديگر با ادای احترام به 
تمامی فدائيانی که  در راه آزادی و سوسياليسم 
جان فدا کردند، پيگيرتر از ھميشه با مبارزه 
برای برپائی يک انقGب اجتماعی کارگری، 
استقرار يک نظم شورايی سوسياليستی راه  و 

باختگان قھرمان سازمان را که ھمانا  اھداف جان
ھای واaی طبقه کارگر  اھداف و آرمان
 .است،ادامه خواھد داد

 

 نام و ياد رفقای جانفشان فدائی، 
 ھمواره زنده و جاويد خواھد ماند
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يورش وحشيانه به زنان آزاديخواه و  برابری "  
ست   عنوان اطGعيه ای"  طلب را محکوم می کنيم

 اسفند  ١٧درتاريخ )  اقليت(که سازمان فدائيان
 "دراين اطGعيه گفته می شود. انتشار داد٩۶

امروز ھشتم مارس روز جھانی زن، شماری 
اززنان و مردان آزادی خواه وبرابری طلب 
دراعتراض به تبعيض جنسيتی و قوانين 
ارتجاعی و زن ستيزجمھوری اسGمی دربرابر 

مرتجعين حاکم .  وزارت کار دست به تجمع زدند
که از تجمع اعتراضی زنان باخبرشده بودند، 
. محل تجمع را به اشغال خود درآورده بودند

رغم حضورگسترده نيروھای انتظامی و لباس   به
نه به "شخصی ھا، زنان که  شعارھائی چون 

را "  نه به قوانين تبعيض آميز"  ، "تبعيض
دردست داشتند، سرود خوانان به اعتراض خود 

اما اين اعتراض مسالمت آميز مورد .  ادامه دادند
يورش وحشيانه و ضرب وشتم نيروھای 

تعدادزيادی از .  سرکوبگررژيم قرار گرفت
اعتراض کنندگان بازداشت و به پليس امنيت 

درادامه ."  کGنتری گيشا و وزرا منتقل شدند
اطGعيه ضمن اشاره به ماھيت زن ستيز 
جمھوری اسGمی و پاسداری آن از تبعيض و 

درنظامی که "  نابرابری جنسيتی چنين آمده است
رھبرآن مکرر وعلنی گفته است و ھمين امروز 
ھم تکرارکردکه زنان aزم نيست ونبايد درتمام 
عرصه ھائی که مردان فعاليت دارند، حضور 
داشته باشند، که زن بيش از يک وسيله برای 

ترين   مرد نيست ومھم"  مايه آرامش"توليد بچه و 
، روشن است زنانی "ست  ھمسرداری"وظيفه اش 

شان بلند است، زنانی که   را که فرياد اعتراض
عليه اين اراجيف وعليه حجاب اجباری و تبعيض 

پا خاسته اند و خواھان نابودی تمام   جنسيتی به
دستگاه حاکم وقوانين نکبت بارو زن ستيز آن 
ھستند، برنمی تابد وعليه آنان  به قھر وسرکوب 

 .متوسل می شود
جمھوری اسGمی مطمئن باشد که با اين يورش 
ھا وبازداشت وزندان نمی تواند خللی دراراده 
زنان آگاه برای نابودی نابرابری و ستم و تبعيض 

ھيچ درجه ای ازقھروسرکوب وزندان، .ايجاد کند
نمی تواند مسير روبه رشد جنبش ھای اعتراضی 

درادامه اطGعيه،سازمان، ."را مسدودسازد
يورش وحشيانه به تجمع کنندگان ھشت مارس را 
قوياً محکوم نموده و خواھان آزادی فوری وبی 
قيد و شرط بازداشت شدگان شده ودرپايان چنين 

، ضمن )اقليت(سازمان فدائيان "  آمده است
گرامی داشت ھشت مارس روزجھانی زن، 
ازبرابری کامل زن ومرد درتمام عرصه ھای 

 ."اقتصادی سياسی و اجتماعی دفاع می کند

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 يک گزارش کوتاه کارگری از ايران
 

مرگ بر ستمگر،شعار امروز يک شنبه بيستم اسفند نود   -درود بر کارگر  -اعتراضات کارگری اھواز 
اين .  و شش بيستمين روز از اعتراض خيابانی و اعتصاب کارگران  گروه ملی فوaد اھواز است 

کارگران در تعدادی وسيعتر از گذشته وبا صفوفی فشرده در تداوم مبارزات روزھا ی گذشته خود مقابل 
در حاليکه شعار ھای حساسيت بر انگيز و نسبتا تھاجمی و .  استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند 

ھشدار دھنده ای می دادند  در شکل جمعی در مسير بلوار به طرف کيان پارس حرکت کردند و کمتر از 
حقوقمون می   - می ايستيم می ميريم «و شعار می دادند .  يک ساعت در وسط خيابان توقف نمودند 

در ھمين دقايق يکی از کارگران با قصد ظاھرا افشاگری می خواست صحبت کند که با مخالفت »گيريم
اشاره به (کارگران می گفتند که فرد مزبور از ما نيست واز خودشان است .  کارگران روبرو شد

می گفتند قصدش از اين کار تشتت و پراکندگی در ميان کارگران است )  کارفرما و عوامل رژيم داشتند 
يکپارچگی صفوف جمعی کارگران و شعارھای نسبتا مGيم انتخاب آگاھانه اين کارگران برای تداوم 

 .مبارزه آنان است که طوaنی شده چندين جھت دارد
در خواست حقوق معوقه و دستمزد سه  ماھه انان ، وقتی با تعطيلی بGتکليف بودن صنعت ، سابقه کار 

پوشيده ماندن کارفرما از چشم .طوaنی کارگران که با قرار دادھای موقت وچندروزه  تجديد می شود 
تعدادی از کارگران می گويند که  کارخانه به فردی به نام موسوی فروخته شده و بعضی (کارگران 

يا اينکه می گويند ، سھميه )ديگر آز کارگران می گويند که  کارفرما و صاحب فوaد بانگ ملی است 
توليد فوaد اھواز به جای ديگر و صنعت فوaد ديگری داده شده   و ده ھا درد ديگری که اين کارگران 
از منظر اجتماعی دارند  پايان سال واصطGحا    شب عيد و دست خالی بودن اين کارگران در مقابل 

حقوق ھای يک ميليونی فقط کفاف دو .ھا نيازھای انان بخشی ديگر از مصيبت اين کارگران است  بچه
ھفته ھزينه ی يک خانواده را تأمين می کند ، اگر سه ماه حقوق نگرفته باشی يعنی اينکه نيمی از سال 

تازه متوجه مشکل کارگران صنايع فوaد .  بی پول وگرسنه گذران کرده اند ،دردناک تحقير آميز است 
 .اھوازيا کارگران صنايع ديگر می شويم

.  سرنوشت اغلب کارگران با صنايع و مراکز  کارگری گره خورده که عموما ورشکسته ھستند  
مديران کارفرمايان ، صاحبان صنايع و مراکز توليدی اغلب از نور چشمی ھای رژيم  واعوان  انصار 

آنان خيلی بھتر از .  حکومتی ھا ھستند که با حکومتگران شريک و دستشان  در يک کاسه است 
ای از آن صنعت فوaد  نمونه.  گيری ھای پشت پرده اطGع دارند کارگران از اوضاع اقتصادی و تصميم

است که با خريد  وفروش ودست بدست شدن در حاکميت دaلی وفا سد به قصد سودھای ھنگفت دچار 
رژيم سرمايه داری و ضد کارگری جمھوری اسGمی با سياست ھای بغايت .  چنين سرنوشتی شده است

ضد مردمی و سودجويانه خود در آين دو  سه دھه ،محيط ھای کارخانه ھا را ، صنايع و مراکز توليدی 
را به جوaنگاه يک مبارزه  ناعادaنه ميآن  کارگران  زحمتکش و بدون حامی از يک طرف  و 

 ! عرصه داد و  بيداد. کارفرمايان نورچشمی  ھای خود از طرف ديگر تبديل کرده است
ھمزمان با  تجمع اعتراضی کارگران فوaد مقابل استانداری ، بازنشستگان  صنايع فوaد اھواز در 

ھر کدام  از اين کارگران .   غربی کيانپارس مقابل محل صندوق بازنشستگی تجمع داشتند ١٢خيابان 
بيش از سی سال سابقه کار در اين صنعت را داشته که با تحمل گرمای جنوب گرمای مضاعف فضای  
کارخانه ، ماھانه  چندرغاز ی از حقوق خود را در اين صندوق  واريز نموده، برای پاسخگويی به 
. سالھا ی پيری وناتوانی برای اينکه در اين دنيای وارونه دست نياز به طرف اين وان دراز نکنند 

امروز جلو چشم اين کارگران ، پولھای صندوق بوسيله  .  خودشان رفاه و امنيت خود را  تامين کنند
 صندوق خالی کردين ما را بيچاره «بازنشستگان با شعار .  رژيم وعوامل غارتگرآن به يغما رفته است 

 . به اعتراض پرداختند»کردين 
امروز  ھمزمان جمعی از کارگران نيروھای سپتيک آب وفاضGب اھواز نسبت به پرداخت نشدن سه 
. ماه حقوق عقب افتاده وعيدی خود، پيش از ظھر مقابل درب اين شرکت در کيانپارس تجمع داشتند
 aنی تبديل به کاaعرصه داد و بيداد و مبارزه ميان کارگرانی که توش  و توان خود را طی سالھای طو
.  و توليد  برای سرمايه داران و کارفرمايان  و صاحبان صنايع کردند ، محدود به اھواز نمی شود
کارگران نيشکر ھفت تپه کمی آن طرف تر در شمال غربی اھواز با سابقه بيش از پنجاه  سال فعاليت 

عرصه داد وبيداد و کمکش سياسی .   کارگر دچار ھمين سرنوشت گرديده اند  ۵٠٠٠وتوليد و دارای 
نتيجه سياست ھای ضدکارگری  رژيم   .  طبقاتی امروز در ھمه نقاط کشور در غليان وجوشش می باشد 

طبقه کارگر  از برزخ . در بيش از سی سال گذشته حاa به ثمر نشسته ، تا کنون بھشت  رژيم بوده است 
حرکت ھای .  بيرون خواھد آمد ، جھنم را برای صاحبان سرمايه و حکومتگران  رقم خواھد زد

اعتراضی مGيم ومداراگرايانه پراکنده طبقه کارگر  می رود تا در آينده نزديک به حرکت ھای 
 تبديل شود اعتراضی  عمومی و قھری

 .  
 ھرچه گسترده تر باد مبارزه طبقه کارگر و جنبش اجتماعی 

 پيش به سوی سازماندھی انق�بی و پراتيک اجتماعی 
 حکومت شورايی  -کار ،نان، ازادی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد انق�ب 
 داخل کشور-)اقليت(فعالين سازمان فدائيان

٢٠/١٢/٩۶ 
 



 ٧۶۵ شماره  ٩۶ اسفند ٢١     ٨

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

۶درصفحه   

داری تا به امروز،  از دوران پيدايش نظام سرمايه
تاريخ بشر مشحون است از مبارزات  قھرمانانه 

ھای زحمتکش و   طبقه کارگر و عموم توده
در طول اين .  ستمديده  برای آزادی و سوسياليسم

ھا انسان درراه مبارزه برای تحقق  ھا ميليون سال
ھای بزرگ انسانی، به دست  اين اھداف و آرمان

ھای امپرياليست،  طبقه حاکم ستمگر و قدرت
عام شدند، اما اين مبارزه ھرگز متوقف نشده  قتل
تاريخ جامعه ايران نيز از دوران انقGب .   است

مشروطيت تا به امروز گواه روشنی بر اين 
گری و کشتارھای  رغم  وحشی حقيقت است که به

وحشيانه طبقه حاکم که در دوران محمدرضا شاه 
پھلوی و جمھوری اسGمی به اوج خود رسيد، 

وخيزھايش، ھمواره ادامه  اين مبارزه با تمام افت
رغم کشتار ھزاران  انسان  يافته تا جايی که به

توسط رژيم ددمنش جمھوری اسGمی، اين 
مبارزه، امروز  بار ديگر در برابر چشمان 

 . ھمگان، در سراسر ايران اعتG يافته است
رفقای ما، در دوران ھر دو رژيم ديکتاتوری 

عنوان  سلطنتی  و جمھوری اسGمی، به
کمونيست، پيشروترين و فداکارترين  اين 

 . اند مبارزان راه آزادی و سوسياليسم بوده

٨ 

ھای  نام]ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش±م±اره حس±اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ±م±راه 

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

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطGع  عGقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ±ن "  ديدگ±اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    
)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   

وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   
)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطGع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطGع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 نام و ياد رفقای جانفشان فدائی، 
 ھمواره زنده و جاويد خواھد ماند


