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بحران در روابط خارجی جمھوری 
 شود اس�می تشديد می

 
اخت"فات و تضادھای بين دولت جمھوری 

ای آن  اس"می با دولت آمريکا و متحدان منطقه
در پی سفر وزير خارجه آمريکا به منطقه و 
اع"م برگزاری اج"سی در لھستان با محوريت 

 فوريه بار ١۴ و ١٣موضوع ايران در روزھای 
ھای درگير ھر بار  ديگر افزايش يافت، و طرف

 .به تندی يکديگر را مورد خطاب قرار دادند
به گفته مايک پومپئو تعدادی از کشورھای 
آسيايی، آفريقايی و اروپايی در اين اج"س 

کنند و ھدف از برگزاری اين اج"س  شرکت می
در "  ثبات کننده ايران بی"خنثا کردن نقش 

به گفته وی آينده حکومت بشار .  خاورميانه است
اسد نيز بخشی از مذاکرات اين اج"س خواھد 

ای خود از  مايک پومپئو در سفر خاورميانه.  بود
کشورھای اردن، مصر، بحرين، عربستان، 
امارات متحده عربی، قطر، عراق، عمان و 

او در عراق ضمن ديدار با .  کويت ديدار کرد
مقامات دولت مرکزی، در اربيل نيز با مقامات 

وی پس از .  اقليم کردستان مذاکراتی انجام داد
"بازگشت از عراق گفت در اھميت نبرد عليه : 

داعش و مقابله با ايران بين ما درک مشترکی 
او در دانشگاه آمريکايی قاھره نيز ".  وجود دارد

بخش عمده سخنان خود را به اھميت مقابله با 
گسترش نفوذ جمھوری اس"می در منطقه 

 .اختصاص داد
 آذر در ٢۵شنبه  مايک پنس معاون ترامپ نيز سه

جمع سفرای آمريکا در کشورھای جھان، با 
ھای ترامپ و انتقاد به عملکرد  حمايت از سياست

دولت اوباما در عدم حمايت از اعتراضات سال 

نامه سرگشاده و شجاعانه اسماعيل بخشی به 
وزير اط"عات که در آن با صدای بلند اع"م 
کرد که در روزھای بازداشت اش توسط 

" سرحد مرگ"تا "  سربازان گمنام امام زمان"
شکنجه شده است، ھمانند آبی که در خوابگه 
مورچگان ريخته باشند مسئوeن جمھوری 

بازتاب سياسی و .  اس"می را سراسيمه کرد
اجتماعی اين نامه که در آن اسماعيل بخشی با 

حکم شکنجه يک بازداشتی "طرح اين پرسش که 

 "احکام نورانی الھی"آورد  تباھی و نقص عضو، تنھا ره
 

 دی، رئيس پليس آگاھی خبر داد، در ٢۶، در  ھای کشور در ھمايش مبارزه با سرقت پليس آگاھی استان
 ميزان سرقت افزايش پيدا کرده است و با اعتراف به شکست گفت، با ٩٧ ماه نخست سال ۶ و ٩۶سال 

جانشين فرمانده ناجا، نيز در اين .  ھايی که اجرا کرديم نتوانستيم ميزان سرقت را کاھش دھيم تمام طرح
ھا در اين فاصله زمانی مشک"تی مانند افزايش بيکاری، توسعه  ھمايش اعتراف کرد، علت افزايش سرقت

ای در کشور وجود دارد که   ھزار سارق حرفه٢٠٠به گفته وی، حدود .  ھا و اعتياد است نشين حاشيه
 ."البته تعداد سارقان اولی نيز با وجود مشک"ت اقتصادی افزايش يافته است"

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ايران، در ھمين ھمايش، گفت، بعد از جرايم مربوط به مواد مخدر، 
ھا و فقر و  اين مقام رژيم نيز، بيکاری و تعطيلی کارخانه.  ترين آمار جرايم را داراست سرقت بيش

 .وضعيت بد معيشتی مردم را از عوامل مھم گسترش سرقت اع"م کرد
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 حکومت شورائی

 ٨٠٧شماره    ٩٧ بھمن  ١ –سال  چھلم 

 ابعاد شکنجه در جمھوری اس�می از تکذيب تا واقعيت

با گسترش روزافزون دامنه فقر در ايران، 
سوءتغذيه کودکان و عواقب ناشی از آن به يک 

اين مسئله در برخی .  شده است مسئله جدی تبديل
ھای کھگيلويه و بويراحمد،  مناطق  نظير استان

سيستان و بلوچستان، ھرمزگان، کرمان، و 
. تری به خود گرفته است خوزستان، ابعاد وسيع

وزنی، عدم رشد و تکامل مغزی،  قدی و کم کوتاه
ھای ذھنی، از  کاھش بھره ھوشی و توانمندی

 . اند عواقب اين سوءتغذيه
چه تعداد از کودکان در سراسر ايران دچار 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 :اط"عيه سازمان
 " طراحی سوخته"مستند     

  سند ديگری از
 وجود شکنجه در زندان است 

ای ھای ناگزير توده تعميق شکاف طبقاتی و شورش  

 رود ستمی که بر کودکان بلوچ می
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١از صفحه   

 بحران در روابط خارجی جمھوری اس�می
 شود   تشديد می

" در ايران، گفت٨٨ اياeت متحده در برابر : 
طلبی در  جمھوری اس"می که دنبال تماميت

ثباتی را ترويج  خاورميانه است،  ترور و بی
وی خطاب به سفرای "  کند، خواھد ايستاد می

"آمريکا گفت اين پيام را به ھمه منتقل کنيد که : 
 ".آمريکا به مسند قدرت بازگشته است

افزايش تھديدھای لفظی و حتا فراتر از آن بين 
ی مھم  ھای ايران و اسرائيل نيز يک جنبه دولت

وزير  نتانياھو نخست.  ديگر از اين تحوeت است
اسرائيل ضمن تاييد حمله اسرائيل به انبارھای 
س"ح ايران در فرودگاه دمشق برای نخستين بار 
از انجام صدھا حمله به اھدافی متعلق به ايران و 

پيش ازاين .  هللا لبنان در سوريه خبر داد حزب
گاه رسما اين حم"ت را تاييد و يا  اسرائيل ھيچ
چنين دولت ايران را  وی ھم.  کرد تکذيب نمی

اش را از  ھای تھديد کرد که تا تمام نيروھا و س"ح
سوريه بيرون نبرد اين حم"ت ادامه خواھند 

از سوی ديگر جعفری فرمانده سپاه نيز در .  يافت
به حمله با "  تھديد"پاسخ به نتانياھو، اسرائيل را 

بدانيد اگر : "وی گفت.  ھای نقطه زن کرد موشک
برابر برخی اقدامات مذبوحانه شما صبر پيشه 

اما ".  کنيم، حکمتی بزرگ در آن نھفته است می
وی توضيح نداد که اين حکمت بزرگ چيست، تا 
سرپوشی باشد بر ناتوانی دولت ايران برای 
جنگ علنی و گسترده با اسرائيل و ترس از 
درگيری مستقيم با اسرائيل که کنترل دامنه جنگ 

گاه از دست جمھوری اس"می خارج خواھد  را آن
 .ساخت

داند که در  جمھوری اس"می اين را بخوبی می
شرايط امروزی خود به دeيل بسياری قادر به 
جنگ گسترده نه با اسرائيل است و نه با آمريکا 
و نه حتا با ديگر کشورھای منطقه، اين را 

ما بدنبال "ظريف نيز اعتراف کرد وقتی که گفت 
 ".درگيری با آمريکا نيستيم

حال جمھوری اس"می نه قادر است و  اما در عين
طلبانه خود در  ھای توسعه نه حاضر تا از سياست

کند  منطقه دست بردارد، برای ھمين ھم سعی می
ھای  عموما با سياست چراغ خاموش و با نام

که حضور مستقيم خود را به طور  ديگر بدون آن
برای .  رسمی تاييد کند، اين سياست را پيش ببرد

، در يمن "هللا حزب"نمونه در لبنان توسط 
ھای شبه نظامی متعدد  ھا، در عراق گروه حوثی
دست باe را دارند، در "  حشد الشعبی"که در 

و "  جھاد اس"می"ھايی از نوع  فلسطين گروه
 .چنين در سوريه با نفوذ در دولت بشار اسد ھم

ای که وجود دارد اين است که دامنه اين  اما نکته
چنان  سياست به اصط"ح با چراغ خاموش آن

گسترده و فراگير شده که ديگر قابل تحمل برای 
ھايی که در مقابل جمھوری اس"می قرار  دولت

گيری دولتی در  برای نمونه شکل.  دارند نيست
عربستان که شديدا در برابر جمھوری اس"می 

 .ھاست موضع دارد نتيجه تحوeت ھمين سال
واقعيت اين است که حمله آمريکا به عراق و 

سرنگونی دولت صدام حسين، بھترين شرايط و 
ای  ھای منطقه طلبی امکان را برای گسترش جاه

جمھوری اس"می فراھم ساخت، اما گسترش و 
ای جمھوری اس"می به  ھای منطقه طلبی تداوم جاه

چون بحرين و يمن در طول  کشورھای ديگر ھم
ای  گونه ھا، از طرف ديگر شرايط را به اين سال

 آمريکا بتواند به راحتی صفی  مھيا کرد تا دولت
 را در برابر جمھوری  از کشورھای منطقه

اس"می شکل دھد که امروز به کمتر از عقب 
راندن ايران تا مرزھای داخلی به چيز ديگری 

تغييرات در کابينه ترامپ از جمله .  راضی نيستند
پست مشاور امنيت ملی که در اختيار جان 
بولتون قرار گرفت و وزارت خارجه آمريکا و 
اخيرا وزارت دفاع نيز در ھمين راستا صورت 
گرفت تا تيمی در دولت آمريکا مشغول به کار 
شود که فشار بيشتر بر جمھوری اس"می را 

 .ھدايت کند
ھای اخير نيز گواه  تمام تحوeت روزھا و ھفته

ھای  برقراری مجدد تحريم.  ھمين مساله ھستند
اقتصادی عليه ايران تنھا يک شکل از افزايش 
فشار بر جمھوری اس"می است و دولت آمريکا 

ای خود اکنون بدنبال  ھمراه با متحدان منطقه
و ھم از نظر (تشديد اين فشارھا از نظر سياسی 

بر روی جمھوری اس"می ھستند تا آن )  اقتصادی
حتا دولت عراق نيز به .  را کام" به عقب برانند

ای و جھانی تا حدودی مجبور  دليل شرايط منطقه
کاھش روابط .  به ھمراھی با آمريکا شده است

ويژه واردات کاe از ايران، اخراج  اقتصادی به
کارگران ايرانی و جدا از آن روابط حسنه دولت 
اقليم کردستان با آمريکا بيانگر اين است که 
جمھوری اس"می اکنون تنھاتر از گذشته بايد در 

ای متحد او  ھای منطقه برابر آمريکا و دولت
 .بايستد

اما آيا جمھوری اس"می در برابر اين فشارھا تن 
ھا  نشينی از مواضعی که پس از سال به عقب

ھای بسيار کرده  بدست آورده و برای آن ھزينه
 است، خواھد داد؟

ھای  نشينی اگرچه جمھوری اس"می برای عقب
آمادگی دارد و   –آن ھم بدون سروصدا   –محدود 

ھا را در شرايطی که  نشينی بارھا نيز اين عقب
طور که  گريزی از آن نبوده انجام داده، اما ھمان

در باe آمد، جمھوری اس"می به دeيل بسيار نه 
نشينی کلی از  حاضر است و نه قادر به عقب

موضوعی که بنياد سياست خارجی آن را تشکيل 
از تاثير ساختار ايدئولوژيک دولت و .  دھد می

تلفيق مذھب وسياست گرفته تا بحران ھمه جانبه 
شوند  داخلی، از جمله عواملی ھستند که باعث می

تا جمھوری اس"می بر ادامه سياست خود 
برای مثال بحران داخلی يک .  اصرار بورزد
جمھوری اس"می در تمام اين .  عامل مھم است

دشمن "ھا تمامی معض"ت اقتصادی را به  سال
دشمن "در واقع وجود .  نسبت داده است"  خارجی
ای برای پوشش در  ھمواره بھانه"  خارجی

ناتوانی جمھوری اس"می برای مقابله با گسترش 
بحران اقتصادی بوده و باز به ھمين بھانه در 

ھای برحق  جامعه جو امنيتی ايجاد کرده، خواست
ھا را  پاسخ گذاشته و اعتراضات آن ھا را بی توده

جمھوری اس"می اگر .  سرکوب کرده است
ھا از شعارھای خود در اين  بخواھد پس از سال

ھا  نشينی کند، ديگر پاسخی به توده رابطه عقب
تواند به گسترش موجی  ندارد و ھمين مساله می

انق"بی و ويرانگر منجر شود که جمھوری 
بويژه در .  اس"می را به گورستان تاريخ بسپارد

شرايط کنونی که بحران اقتصادی و تورم 
افسارگسيخته اکثريت بسيار بزرگی از جامعه را 

 .به فقری کشنده سوق داده است
انداز ممکن در شرايط کنونی،  بنابراين تنھا چشم

گسترش تضاد بين جمھوری اس"می با دولت 
واقعيت اين .  ای آن است آمريکا و متحدان منطقه

است که تضاد و تخاصم بين ايران و آمريکا و 
ھای متحد او در منطقه بويژه اسرائيل و  دولت

ھای  نشينی عربستان به حدی رسيده که ديگر عقب
تواند اين  جزيی کارساز نخواھند بود و نمی

که وزير خارجه  اين.  ھای حاد را فرونشاند تنش
آمريکا در عراق به مقامات عراقی در مورد 
حمله اسرائيل به نيروھای شبه نظامی طرفدار 

دھد و  حکومت ايران در خاک عراق ھشدار می
تواند مانع انجام اين  ديگر آمريکا نمی"گويد  می

و يا ھشدار "  کار از سوی اسرائيل شود
(انديشکده مطالعات امنيتی اسرائيل" که عموما " 

ھای بازنشسته ارتش اسرائيل تشکيل  از ژنرال
ھای دولت  در مورد گسترش دامنه درگيری)  شده

اسرائيل با جمھوری اس"می و امکان حمله 
ھايی در خاک ايران در سال  اسرائيل به مکان

 .ھای اين واقعيت ھستند  از جمله فاکت٢٠١٩
اين گسترش تضاد خواه ناخواه بر تيره شدن 
روابط بين اروپا و ايران نيز تاثير خواھد 

محکوميت شديد آزمايش موشکی ايران .  گذاشت
ھای به  از سوی فرانسه، حم"ت روزنامه

طلب جمھوری اس"می به  اصط"ح اص"ح
" برجام"بست کامل  عملی اروپا در برابر بن بی

ھای اين موضوع ھستند که از ھم اکنون  از نشانه
 .اند بروز کرده

مساله مھم ديگرترس کشورھای امپرياليستی از 
واقعيت .  گيری طبقه کارگر در ايران است قدرت

ھای اخير در ايران، و  اين است که تحوeت ماه
ھا،  ھای توده تر شدن مبارزات و خواست راديکال

نان کار آزادی "  بويژه طبقه کارگر که شعار
و فراگيرشدن اين شعار در جامعه " اداره شورايی

ھا و  از جمله تجليات آن است، امپرياليست
. داران داخلی را بشدت نگران کرده است سرمايه

ھا امروز نگران از برقراری  امپرياليست
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان در 
ايران ھستند و از ھمين رو و به دليل ناتوانی 
جمھوری اس"می در مقابله با گسترش بحران و 
در نتيجه عدم ثبات سياسی و امکان سرنگونی آن 

ای، از ھم اکنون اين پنجره را  با يک انق"ب توده
اند که در صورت سرنگونی  نيز باز کرده

جمھوری اس"می چه آلترناتيوی را برای ايران 
وپا کنند و چه مقدمات و ابزارھايی برای  دست

 .اين آلترناتيوسازی امپرياليستی eزم است

 زنده باد سوسياليسم 
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 سند ديگری از" طراحی سوخته"    مستند 
           وجود شکنجه در زندان است

 
 
 

گيری از برخی به اصط"ح  منتشر ساخت و با بھره" طراحی سوخته"شنبه شب تلويزيون جمھوری اس"می به اصط"ح مستندی تحت عنوان 
اعترافات زندانيان سياسی از جمله اسماعيل بخشی، علی نجاتی و سپيده قليان، ت"ش کرد تا مبارزات کارگران کارد به استخوان رسيده را به 

 .اخت"فات دولت آمريکا با جمھوری اس"می ربط دھد
 .ھاست پخش اين برنامه از تلويزيون جمھوری اس"می خود سند رسوايی جمھوری اس"می و وجود شکنجه در زندان

چه را که  و در واقع آن -گيری از ابزار شکنجه و گرفتن به اصط"ح اعترافات از زندانيان سياسی   سال است که با بھره۴٠جمھوری اس"می 
تاثير  ھا، افکار عمومی جامعه را تحت سازی واقعيت سعی دارد تا با وارونه  -کنند  بازجويان به زندانيان شکنجه شده ديکته می

 .ھای خود قرار دھد دروغپردازی
 .اما مردم ايران، کارگران و زحمتکشان، به خوبی از اين حيله جمھوری اس"می آگاه ھستند

چون اسماعيل بخشی در نزد کارگران و زحمتکشان نکاسته و نخواھد کاست، بلکه بر  پخش اين اعترافات نه تنھا از محبوبيت کارگرانی ھم
 .ھا در نزد مردم خواھد افزود محبوبيت آن

امروز مردم ايران، کارگران و زحمتکشان، بيش از روزھای گذشته به اھميت افشاگری اسماعيل بخشی از شکنجه در زندان و شجاعت و از 
 .اند خودگذشتگی او پی برده

نشين خواھد کرد، با افشاگری او به دست و پا  سازی برای اسماعيل بخشی او را برای ھميشه خانه کرد با پرونده جمھوری اس"می که فکر می
از کشتن سينا قنبری در زندان اوين تا .  گويند ھا می صدا شده و از شکنجه در زندان امروز ھزاران نفر با اسماعيل بخشی ھم.  افتاده است

 تا ۶٠از زندانيان سياسی دھه ".  غلط کردم"کردند تا بگويند  ھا را مجبور می معلمانی که به جرم حق خواھی دستگير و در بازداشتگاه آن
ھاست که رژيم را وادار به واکنش و پخش  اين موج حمايت از اسماعيل بخشی و افشای شکنجه در زندان.  ھای بعد زندانيان سياسی سال
اين موج حمايت از اسماعيل بخشی و سپيده قليان است که پس از پخش به اصط"ح مستند .  کرده است"  طراحی سوخته"خزعب"تی چون 

ی او و ساير  بار با برادرش دستگير کرده، تا با شکنجه ، رژيم را بر آن داشت تا ب"فاصله بار ديگر سپيده قليان را اين"طراحی سوخته"
 !!!ديگری بسازد" مستند"اش  ھمفکران

 
 !مردم آگاه و مبارز ايران! کارگران و زحمتکشان

 
 سال بر سر مردم ايران آورده، چيزی ۴٠چه را که جمھوری اس"می در طول اين  آن.  تشت رسوايی جمھوری اس"می از بام افتاده است

 .ھای سخيف پوشاند نيست که بتوان با اين برنامه
 !! ست که امروز نداند؟ ھا و ماھيت جمھوری اس"می بر ھمگان آشکار است و اين را چه کسی واقعيت
کس که طعم  ھای شھرھا، آن مردم سوخته در فقر تا کودکان کار، از کارگران تا دھقانان، از معلمان تا پرستاران و خ"صه ھر آن از حاشيه

 .اش آگاه است فقر و ظلم را در اين نظام چشيده، بر واقعيت و ماھيت جمھوری اس"می و شگردھای کثيف
تمامی زندانيان از لحظه .  ھا، خواستار لغو شکنجه در تمامی اشکال آن است ضمن محکوم کردن اين دروغپردازی)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .دستگيری بايد از حق داشتن وکيل مورد نظر خود برخوردار باشند
چنان  ست که در اين رابطه دستگير و ھم سازی عليه نمايندگان کارگران و ديگر کسانی خواستار پايان دادن به پرونده)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .در زندان ھستند
خواھد تا مبارزه برای آزادی زندانيان  قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی است و از مردم ايران می خواستار آزادی بی) اقليت(سازمان فدائيان 

 .سياسی را گسترش دھند
 

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

داری نابود باد نظام سرمايه  

باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده  

١٣٩٧ماه   دی٣٠  

)اقليت(سازمان فدائيان   
 

 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 



 ۴ ٨٠٧ شماره  ٩٧  بھمن ١      ۴

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 ابعاد شکنجه در جمھوری اس�می از تکذيب تا واقعيت

" چيست؟ آيا رواست؟ اگر رواست به چه ميزان؟
و بدين وسيله باeترين مقام اط"عاتی ارتجاع 
اس"می را برای پاسخگويی به مناظره تلويزيونی 
دعوت کرد، آنچنان گسترده، عميق و تاثيرگذار 
بود که مسئوeن قضايی، امنيتی و اط"عاتی 
طبقه حاکم يکی پس از ديگری به صف شدند و 
در نمايشی ھماھنگ اِعمال ھرگونه شکنجه بر 

اع"م "  شايعه"اسماعيل بخشی را تکذيب و
 . کردند

شکنجه گران جمھوری اس"می وقاحت را تا 
" تا سر حد مرگ"بدانجا رساندند که شکنجه ھای 

چند "اسماعيل بخشی را در حد درگيری با 
زندان خ"صه کردند و وقيحانه تر اينکه "  مامور

محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی با 
تکيه بر گزارش محمود علوی، وزير اط"عات و 
سردسته شکنجه گران که از اساس منکر ھرگونه 
شکنجه بر اسماعيل بخشی شده بود، موضوع 
شکايت از اين کارگر آگاه و مبارز را حق نظام 

محمود واعظی که از پيشينه امنيتی نيز .  دانست
 ديماه در حاشيه ھيات ١٩برخوردار است روز 

"دولت و در جمع خبرنگاران گفت وزارت : 
اط"عات گزارش داد که موضوع شکنجه آقای 
بخشی صحت نداشته و حق برای وزارت 
اط"عات و نظام ھست که از اين شخص شکايت 

 ". کند
 که نامه سرگشاده ١٣٩٧ ديماه ١۴از روز 

اسماعيل بخشی در جامعه بازتاب عمومی يافت تا 
به امروز، قريب به اتفاق مسئوeن جنايتکار 
جمھوری اس"می نه فقط منکر ھرگونه اعمال 
شکنجه بر اسماعيل بخشی شده اند، بلکه فراتر از 
اين وجود ھرگونه شکنجه در زندان ھای 
جمھوری اس"می را نيز از اساس منکر شده و 
انتشار ھرگونه خبری در باره وجود کشتار و 

و "  شايعه"شکنجه در زندان  ھای ايران را 
. اس"م اع"م کرده اند"  دشمنان"توطئه سياسی 

در صفی که آدمکشان جمھوری اس"می به خط 
شده اند، منتظری دادستان کل کشور و محمد 

از جمله "  فراکسيون اميد"رضا تابش نايب رئيس
آخرين کسانی بوده اند که نه تنھا ھرگونه اعمال 
شکنجه بر اسماعيل بخشی را تکذيب، بلکه با 
پرونده سازی و اقامه دعوی عليه اين کارگر آگاه 
و مبارز سعی کرده اند با باe بردن ھزينه ھای 
حرکت شجاعانه اسماعيل بخشی دست کم راه 
 . تکرار مجدد چنين اقداماتی را در جامعه ببندند

 ديماه با رد ٢۴دادستان کل کشور روز دوشنبه 
متاسفانه اين : "شکنجه اسماعيل بخشی اع"م کرد

ھا برای برداشتی که با اھداف سياسی خودشان 
داشتند شايعه پراکنی کردند و اين فرد نيز يک 
فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ 
ارتباطاتی که به بعضی از جاھا داشته و به لحاظ 
جرايمی که مرتکب شده است چه بسا برای 
پوشش دادن به ان جرائم، مسئله شکنجه را 

تابش نايب رئيس فراکسيون ".  مطرح کرده است
به اصط"ح اميد اص"ح طلبان مجلس ارتجاع 
نيز شکنجه شدن اسماعيل بخشی را تکذيب کرده 

آقای بخشی که دستش باز "و گفته است، بين 
دو ماموری که او را از شوش به "و "  بوده
رخ داده "  زد و خوردی"منتقل می کردند "  اھواز
مصدوميت ھم ظاھرا نشات گرفته از اين زد "و 

 ."و خورد است
جالب اينجاست که دست اندرکاران کشتار و 
شکنجه جملگی به ھمان گزارش کذايی وزير 

وزيری .  اط"عات کابينه روحانی استناد می کنند
" سربازان گمنام امام زمان"که خود سر دسته 

. يعنی ھمان شکنجه گران جمھوری اس"می است
کسی که بازجويان و شکنجه گران نظام زير نظر 
او و ديگر مسئوeت امنيتی کار می کنند و وظيفه 
شان نيز ھمانا بازداشت، آزار و اذيت، شکنجه و 
کشتار کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان و 

بازجويان و .  ديگر آحاد توده ھای مردم است
 دھه ۴که طی "  سربازان گمنام امام زمانی"

ھمواره طبق دستور باeيی ھا عمل کرده اند و در 
ھر ماجرايی که بحث شکنجه، قتل و کشتار 
زندانيان به بحث روز جامعه تبديل شده است، به 
يکباره مجموعه مسئوeن قضايی، امنيتی، 
اط"عاتی، روزنامه ھای جيره خوار حکومتی و 
تمام عمله و اکره شان در نھادھای اجرايی و 
قانون گذاری با وقاحت تمام در مقام تکذيب بر 

البته در اين مورد بخصوص برای .  آمده اند
ظاھر سازی ھم که شده، ابتدا قاضی القضات 

شکنجه داد، "  شايعه"نظام، حکم به بررسی 
ھيات بررسی "رئيس جمھور ھم دستور اعزام 

به منطقه صادر کرد، وزير اط"عات "  شکنجه
به پرونده را "  رسيدگی"نيز زودتر از ھمه قول 

در عمل اما ھنوز جوھر حکم اين به .  داد
اصط"ح قاضی القضات خشک نشده، اب"غيه 

از کاخ رياست جمھوری " ھيات بررسی شکنجه"
بيرون نرفته و ھنوز ساعاتی نيز از قول 

وزير اط"عات  به موضوع شکنجه "  بررسی"
نگذشته بود که زودتر از ھمه شخص وزير 
اط"عات جمھوری اس"می که خود مسئول و 
متھم اصلی درشکنجه اسماعيل بخشی است، 
موضوع را تکذيب و بقيه ھم به دنبال او به صف 

سربازان گمنام امام "شدند تا مصونيت آھنين 
دو چندان شود و آنان بتوانند بعد از اين "  زمان

نيز بدون ھيچ دغدغه و نگرانی وظايف خود 
يعنی شکنجه و کشتار زندانيان را به نحو 

 . انجام دھند" احسن"
وظايفی که از لحظه دستگيری با ضرب و شتم 
فرد بازداشت شده آغاز می شود، با بازجويی و 
شکنجه  تا حد مرگ دنبال می گردد و در نھايت 
با اعتراف گيری ھای دروغين و پرونده سازی 
ھای کذايی، زندانی را روانه بيدادگاه ھای 

چه بسا که اين .  جمھوری اس"می می کنند
، به راحتی آب "  سربازان گمنام امام زمان"

خوردن زندانی را زير شکنجه به قتل رسانده و 
پيکر بی جان او را نيز تحت عنوان خودُکشی به 

اين شيوه کار آدمکشان .  خانواده تحويل می دھند
.  سال گذشته بوده است۴٠جمھوری اس"می در 

چرا که طبقه حاکم و تمامی دستگاه ھای قضايی، 
امنيتی و نھادھای اط"عاتی پاسدار اين نظام به 
خوبی بر اين امر واقف اند که جمھوری اس"می 
بدون سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار مخالفين 
 . خود، حتا يک روز ھم قادر به ادامه حيات نيست

 موضوع شکنجه ھای ويرانگر ۶١وقتی در سال 
بازجويان در زندان ھای جمھوری اس"می توسط 
خانواده ھا به بيرون از زندان درز پيدا کرد، 
وقتی صدھا مبارز و کمونيست انق"بی زير 

شکنجه ھای ويرانگر آدمکشان جمھوری اس"می 
در سکوت و تنھايی جان باختند، وقتی ھزاران 
زندانی سياسی پس از ماه ھا بی خبری با پاھای 
زخمی و متورم، با گونه ھايی نحيف و استخوانی 
و بعضا با چھره ھايی غير قابل تشخيص با 
تصاوير قبل از دستگيری شان در پشت شيشه 
ھای م"قات قرار گرفتند، تازه آنزمان بود که 

ھا به عمق شکنجه در زندان ھای  خانواده
 . جمھوری اس"می واقف شدند

در آن روزگاران بی خبری، در آن روزگاران 
شکنجه و داغ و درفش، در آن دوران تک 
صدايی جمھوری اس"می که تبليغات صدا و سيما 
و مسئوeن قضايی رژيم راه را بر ھر صدايی 
غير از روايت رسمی طبقه حاکم بسته بودند، 
يک سال گذشت تا بغض در گلو مانده خانواده 
ھای زندانيان جان باخته در زير ش"ق و شکنجه 
از پشت ديوارھای زندان به درون جامعه رخنه 

گذشت يک سال eزم بود تا فرياد زندانيانی .  کرد
که زير شکنجه ھای مرگبار آدمکشان جمھوری 
اس"می دست و پا می زدند، در جامعه و در 

يک سال زمان eزم .  محافل بين المللی شنيده شود
بود، تا فرياد ھزاران جان شيفته ای که ضربات 
مداوم ش"ق و کابل بر کف پاھا و پشت شان، 
زندگی را بر آنان تيره و تار کرده بود، در بيرون 

يک سال زمان eزم .  از زندان پژواک پيداکند
بود، تا ناله ھای بی شمار زندانيانی که زير 
شکنجه ای به نام قپانی کتف ھای شان از 
استخوان بيرون زده بود، سينه به سينه نقل شود و 

در آن روزگاران سکوت .  در جامعه بازتاب يابد
و بی خبری، خانواده ھای زندانيان با ايثار و 
فداکاری، با ماندن در کنار عزيزانشان و با خطر 
کردن بسيار توانستند صدای شکنجه شدگان را 

آنچنان پژواکی .  در جای جای جامعه بازتاب دھند
 .که خمينی ج"د را به واکنش وا داشت

و "  ھيات تحقيق و بررسی شايعه شکنجه"تشکيل 
اعزام آن به زندان اوين نخستين واکنش خمينی 
در مقابل پژواک صدای شکنجه شدگان در زندان 

نتيجه اما از پيش .  ھای جمھوری اس"می بود
خروجی حکم خمينی نمی .  روشن و معلوم

توانست غير از آن باشد که او دستور بررسی آن 
ھيات تحقيق .  شکنجه"  شايعه"را داده بود، يعنی 

مورد نظر خمينی نيز که ھادی خامنه ای، برادر 
علی خامنه ای شناخته شده ترين فرد آن بود، 
وجود شکنجه در زندان ھای جمھوری اس"می 
را تکذيب و آنرا طبق نظر دلخواه خمينی تحت 

 . اع"م کرد" شايعه"عنوان 
ھيات ھای "از آن زمان تا به امروز، نتيجه تمام 

که توسط خود ھيات حاکمه ايران جھت "  تحقيقی
بررسی شکنجه در زندان ھای جمھوری اس"می 
گسيل شده اند، ھمواره به روال ھمان سنت 
خمينی ج"د بوده و خروجی اينگونه ھيات ھای 
کذايی نيز به ھمان نتيجه از پيش تعيين شده يعنی 

آخرين نمونه .  منتھی شده است"  شايعه شکنجه"
اش دستور حسن روحانی برای تحقيق و تفحص 

.  بود٩۶در باره تعدادی از دستگيرشدگان ديماه 
زندانيانی که تنھا چند روز پس از دستگيری، 
جنازه آنان را به خانواده ھا تحويل دادند و 

" خودُکشی"وقيحانه اع"م کردند که در زندان 
اين بار اما خبر جان باختن بازداشت .  کرده اند

شدگان زير شکنجه به يمن گستردگی شبکه 
. ھای اجتماعی به سرعت در جامعه پيچيد
طبل رسوايی نظام چنان به صدا درآمد که 
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 رود ستمی که بر کودکان بلوچ می

سوءتغذيه ھستند؟ ھمچون بسياری از موارد 
توان آماری که eاقل کمی به حقيقت  ديگر، نمی

ويژه در مواردی که  به.  نزديک باشد، يافت
جمھوری اس"می انتشار آمار صحيح را ممنوع 

اگر کسی توانست آمار واقعی .  اع"م کرده است
فروشان، کودکان کار، بيکاران، حتی  معتادان، تن

نرخ رشد تورم را از منابع رسمی به دست 
آورد، آمار تعداد کودکانی را که در سراسر 

برند نيز، به دست  ايران از سوءتغذيه رنج می
 ٨٠٠توان آماری از  بنابراين می!  خواھد آورد
ھای رژيم يا از   ھزار را در رسانه١۶٠ھزار تا 

 .  قول مقامات و مسئوeن نھادھای دولتی يافت
ماه سال گذشته سايت تابناک به نقل از  بھمن

: " روزنامه ھمشھری در مورد اين مسئله نوشت
 ھزار کودک زير پنج سال ايرانی از  ٨٠٠حدود 
برآوردھا حاکی از آن .  برند تغذيه رنج می سوء

است که نيمی از اين تعداد براثر عواملی ھمچون 
اند و  تغذيه بيماری و فقر فرھنگی درگير سوء

نيمی ديگر از اين کودکان زير پنج سال فقط به 
تغذيه و رشد ناکافی مغزی  اين دليل دچار سوء
. اند ھای تھيدست به دنيا آمده ھستند که در خانواده

به گفته متخصصان کودک در يک کلمه اگر 
ماندگی و رشد ناکامل مغزی  بخواھيم علت عقب

توانيم به  را در کودکان در نظر بگيريم، می
اين در حالی است که در ."   کنيم سوءتغذيه اشاره

مھرماه ھمان سال رئيس کميته امداد، کودکان 
.  ھزار اع"م کرده بود٩٠گرفتار سوءتغذيه را 

يک سال بعد، يعنی در مھرماه امسال، اما 
مديرکل بھداشت، درمان و امور بيمه ھمين کميته 

 ھزار کودک دچار ١۶٠امداد، اع"م کرد
تمام اين آمار با .  اند شده سوءتغذيه، شناسايی

 ھزاری، جعلی و ۴٠٠ تا ١٠٠اخت"فات 
آمار قطعاً با توجه به ابعاد .  غيرواقعی است

گسترده فقر در ھمين چند سال دوران زمامداری 
روحانی، بايد ابعاد ميليونی داشته باشد و رژيم 

نمونه استان .  در پی پنھان ساختن واقعيت است
سيستان و بلوچستان که در ھفته گذشته آماری از 
کودکان دچار سوءتغذيه در اين استان انتشار 

 .دھد وضوح اين حقيقت را نشان می يافت، به

 چھارشنبه گذشته خبرگزاری ايسنا به نقل از 
مدير برنامه بھبود تغذيه جامعه وزارت بھداشت 

 ١٢در استان سيستان و بلوچستان «خبر داد که 
: وی افزود.  »ھزار کودک دچار سوءتغذيه ھستند

ترين حوزه جغرافيايی کشور ازلحاظ  محروم
سوءتغذيه، فقر آھن و کوتاھی قد، مربوط به شش 
شھرستان دلگان، فنوج، ايرانشھر، نيک شھر، 

اين آمار در حالی انتشار . قصر قند و سرباز است
ماه امسال، رئيس  يابد که در ارديبھشت می

 ٢٠حدود :  دانشگاه علوم پزشکی زاھدان گفت
درصد از کودکان سيستان و بلوچستان به 

اگر .  درجاتی از سوءتغذيه مبت" ھستند
درصد را ھم مبنا قرار دھيم، با توجه به ٢٠ھمين

 سال در اين استان که بيش از ۶تعداد کودکان تا 
 ھزار ٨٠ تا ٧٠ ھزار است، به رقمی حدود ٣۵٠

کودک گرفتار سوءتغذيه خواھيم رسيد که به 
شود  در حالی ادعا می.   تر است واقعيت نزديک

 ١٢که کودکان دچار سوءتغذيه در اين استان 
ھزار است که چندی پيش يارمحمدی، نماينده 

وگو با  زاھدان در مجلس ارتجاع اس"می در گفت
 درصد مردم استان ٧۵"  خبرنگار ايلنا گفت 

. سيستان و بلوچستان فقر امنيت غذايی دارند
مردم روستاھای اين استان آب سالم برای خوردن 
ندارند، نان ندارند و به لحاظ معيشت از ھر نظر 

از .  که فکر کنيد در شرايط نامطلوبی قرار دارند
ھر بيماری که فکر کنيد، در اين استان ھست و 

حتی در خود شھر .  اين غيرقابل کتمان است
 ھزار نفر آب سالم ٣۵٠بر  زاھدان نيز بالغ

کشی ندارند و در خيلی از نقاط خود شھر نيز  لوله
 ."شود رسانی می با تانکر آب

محمدرضا بادامچی عضو کميسيون اجتماعی 
نشينان  مجلس نيز از وضعيت اسفناک حاشيه

گويد  و نرخ  استان سيستان و بلوچستان سخن می
 درصد ۵٠بيکاری در جنوب بلوچستان را 

توان باور داشت  حال چگونه می.  کند برآورد می
 درصد مردم با گرسنگی و فقر ٧۵در استانی که 
کنند، مادرانی که از تغذيه و بھداشت  زندگی می

 درصد زنان e۴۴زم برخوردار نيستند، بيش از 
رو ھستند و   روبه»فقر آھن«باردار اين استان با 

تعداد زيادی از مادران در جريان زايمان جان 
دھند، تعداد کودکانی که از  خود را از دست می
.  ھزار نفر باشد١٢برند،  سوءتغذيه رنج می

ھا ھزار  سوءتغذيه کودکان اين استان که قطعاً ده
ھا در بخش بلوچستان قرار  خواھد بود و اغلب آن

دارند، جزئی از وضعيت وخيمی است که تمام 
ای که تحت  منطقه.  اند مردم اين استان با آن مواجه

حاکميت رژيم جمھوری اس"می يکی از 
. ترين مناطق ايران است مانده ترين و عقب محروم

که  درحالی.  بيش از نيمی از جمعيت آن بيکارند
کشاورزی در بخش وسيعی از اين منطقه 

رفته و تعداد زيادی از روستاھا تخليه و  ازميان
اند، ھيچ جايگزينی برای اشتغال اين  شده ويران

. مردم در شھرھای استان ايجاد نشده است
بنابراين جای تعجب نيست که بخش بزرگی از 

نشين شده باشند،  مردم اين منطقه، حاشيه
ترين فقر در اين منطقه وجود داشته باشد  گسترده

 . و کودکان آنھا دچار سوء تغذيه باشند
خبرگزاری دولتی ايرنا در شھريورماه امسال از 

ھای امنيتی، انتظامی  قول رئيس اداره پيشگيری
:" دادگستری سيستان و بلوچستان گزارش کرد

در سيستان و بلوچستان نيز در شھرھای زاھدان، 
 ھزار و ۵چابھار، زابل، ايرانشھر و کنارک 

 محله ٧٧نشين با   ھکتار اراضی حاشيه٩٠٠
 ھزار نفر از جمعيت ۴۴١.  شده است شناسايی

برده   درصد جمعيت پنج شھر نام۴١استان معادل 
 ۵٠به عبارتی .  نشينی ھستند درگير معضل حاشيه
 ۴۵ درصد در زاھدان، ۴۴درصد در چابھار، 
 ٢٣ درصد در کنارک و ۴۵درصد در زابل، 
نشين ھستند که  ھا حاشيه درصد ايرانشھری

 ھزار ٢۶٠شھر زاھدان  نشين ک"ن جمعيت حاشيه
ايرنا در توصيف يکی از اين مناطق ."  نفر است

اينجا پناھگاھی است برای : "نويسد در زاھدان می
ھا و  جوانی که روزھايش در ميان زباله

! شود ھايش غرق در دود اعتياد سپری می شب
خيابانی که يک سر آن .  است'  آزادی'اينجا انتھای 

ھا و  به استانداری و سوی ديگر آن به نداشتن
انتھای خيابان آزادی .  شود کمبودھا ختم می

ای که زندگی بسياری از ساکنانش در  محله
شده  خواستن و نداشتن، رفتن و نرسيدن خ"صه

ھا محل شيطنت و  جايی که تل انبار زباله   .است
ھای  ھای کودکان است اما پشت خنده بازيگوشی

ھای معصوم اين کودکان،  از ته دل و نگاه
انگيز از فقر و محروميت  سرنوشتی تلخ و غم
ازنظر بھداشتی و درمان .   موروثی پنھان است

آيا قابل ."   اند   مردم اين منطقه در بدترين شرايط
کتمان است که کودکانی که در اين مناطق زندگی 

کنند، ھمگی دچار سوءتغذيه ھستند؟ رژيم  می
ارتجاعی جمھوری اس"می حتی نتوانسته آب 

 درصد ٧٩.  آشاميدنی اين مردم را تأمين کند
 ۴۴٠مردم استان آب آشاميدنی ندارند و از ميان 

رسانی با   روستا آب۴١٠روستا برای حدود 
 .گيرد کمک تانکر صورت می

. برند  اما کودکان بلوچ فقط از سوءتغذيه رنج نمی
سوادی و کودکان بازمانده از تحصيل  بيشترين بی

 . سراسر کشور نيز در ھمين استان است
 درصد کل کودکان بازمانده از تحصيل ۵٠حدود 

در سطح کشور، متعلق به سيستان و بلوچستان و 
 . عمدتاً منطقه بلوچستان ھستند

در آذرماه، معاون آموزش ابتدايی وزارت 
 ھزار ١۴٢ھمچنان :  وپرورش گفت آموزش
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حسن روحانی به ناچار دستور تشکيل يک 
کميته چھار نفره با حضور وزيران کشور، 
اط"عات، دادگستری و معاون حقوقی 

حوادث "رياست جمھوری را داد تا در مورد 
" ناخوشايند در بعضی از بازداشتگاه ھا

اينبار نيز کميته ای چھار .  گزارشی تھيه کنند
نفره متشکل از ھمان سرکردگان جانی و 

کميته ای .  آدمکش جمھوری اس"می بود
فرمايشی که با فروکش کردن اعتراضات 
ديماه، اعضای آن نيز با خيال آسوده به 

 . خواب زمستانی رفتند
نامه .  اينبار اما موضوع به کلی متفاوت است

سرگشاده اسماعيل بخشی و فرياد رسای او 
توسط "  تا سرحد مرگ"در اع"م اينکه 

بازجويان سفاک جمھوری اس"می شکنجه 
شده است، موضوعی نيست که رئيس قوه 
قضائيه، دادستان کل، وزير اط"عات و يا 

مورد نظر حسن "  ھيات بررسی شکنجه"
شکنجه و "  شايعه"روحانی با اع"م صرف 

پيامد آن پرونده سازی ھای امنيتی برای 
اسماعيل بخشی بتوانند آب رفته را به جوی 

دفاع ھمه جانبه مردم در شبکه .  باز گردانند
ھای اجتماعی از اسماعيل بخشی و بازشدن 

تصوير "  من ھم شکنجه شده ام"ھشتک 
 سال شکنجه و کشتار ۴٠روشنی از واقعيت 

در زندان ھای جمھوری اس"می را به 
ای که اسماعيل  ضربه.  نمايش گذاشته است

بخشی به رژيم ستمگر حاکم وارد آورد، 
آنچنان بزرگ و قابل تقدير است که اقدام 
رسوای دستگاه اط"عاتی و امنيتی جمھوری 

طراحی "  اس"می در  به اصط"ح مستند
و پخش تلويزيونی  اعترافات زير "  سوخته

شکنجه،  نيز نمی تواند رژيم را از عوافب 
دفاع از اسماعيل بخشی .  آن نجات دھد

خصوصا در اين شرايط که سرکوبگران 
امنيتی جمھوری اس"می تمام ترفندھای 
توطئه گرانه خود را عليه اين کارگر شجاع 
بکار گرفته اند ، بيش از ھر زمان ديگر 

 .ضروری است
 

اند که بيش از  کودک از تحصيل بازمانده
درصد کودکان بازمانده در سراسر کشور ٨٠

 درصد کودکان بازمانده ٧٠.  اند در اين استان
 .از تحصيل در استان نيز، دختران ھستند

امکانات آموزشی در اين استان چنان محدود 
است که اگر ک"سی ھم در مناطق روستايی 
. داير شود، در کپرھا و وسط بيابان است

 کيلومتر ٣٠متوسط فاصله مدارس روستايی 
ھای درس در  سوم از ک"س است و يک

 . شود فضاھای غيراستاندارد برگزار می
به گفته مديرکل نوسازی مدارس استان 

 مدرسه خشت و ٧٠٨  «سيستان و بلوچستان
و .  گلی در سيستان و بلوچستان وجود دارد

 ک"س درس ٩۵۴ ھزار و ١٨از مجموع 
 ک"س درس ۵٢٨ ھزار و ١٠استان، 

  سازی نيازمند تخريب، بازسازی و مقاوم
ای ھم وجود داشته   تازه اگر مدرسه».است

باشد، کودکان فقير بلوچ قادر به تأمين ھزينه 
وپرورش سيستان  مديرکل آموزش.  آن نيستند

 ھزار ٧٠٠از :  گويد و بلوچستان می
آموز مشغول به تحصيل درسيستان و  دانش

 ھزار نفر آنان نيازمند ٣٠٠بلوچستان 
 .افزار، پوشاک، کفش و تغذيه ھستند نوشت

ھا ھزار انسانی زندگی   ده در اين منطقه
کنند که اساساً شناسنامه ندارند تا فرضاً  می

بتوانند حتی از ھمين يارانه ناچيز استفاده 
. ھا نيز روشن است تکليف کودکان آن.  کنند

وضعيت بھداشت و درمان در اين استان با 
زيست  توجه به ريز گردھا و آلودگی محيط

چنان اسفناک است  که به گفته مسئوeن 
 ٧۶دانشگاه علوم پزشکی زاھدان، علت 

ھا در استان سيستان و  درصد مرگ
ھای غير واگيردار مثل  بلوچستان، بيماری

 .ھای قلبی است بيماری
  اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که در 

ھای  طول يک سال گذشته، سطح زندگی توده
زحمتکش سراسر ايران درنتيجه تورم 
افسارگسيخته، شديداً تنزل يافته و در مناطق 

تر بر تعداد کودکانی که از  مانده عقب
 .شده است برند، افزوده سوءتغذيه رنج می

بار منطقه سيستان و  مسئول وضعيت اسف

بلوچستان که مردم آن در فقر، گرسنگی، 
برند، از امکانات بھداشتی  بيکاری به سر می

و درمانی eزم برخوردار نيستند و کودکان 
برند، رژيمی  ھا از سوءتغذيه رنج می آن

ھای ارتجاعی خود،  است که باسياست
در .  ھای متعددی را به بار آورده است بحران

قلم  ھای ھنگفت، که فقط يک کشوری با ثروت
درآمد دولت از نفت و گاز در چند سال 
گذشته رقمی بيش از صد ميليارد دeر در 
سال بوده است، کودکان بلوچ و ديگر مناطق 

رژيم ھرسال .  اند ايران از سوءتغذيه در رنج
ھا ھزار ميليارد تومان ھزينه دستگاه  ده

ھرسال .  کند پليسی و امنيتی خود می  -نظامی
چندين ميليارد دeر صرف ھزينه 

ھای  ھای خود و کمک به گروه طلبی توسعه
گرا در کشورھای ديگرمی کند،  اس"م

ھای  ھرسال ميلياردھا تومان صرف ھزينه
کند، اما  خور مذھبی می دستگاه انگل و مفت

اند، از سوءتغذيه  صدھا ھزار کودک گرسنه
برند و از غذا، بھداشت، درمان و  رنج می

که  تا وقتی.  آموزش eزم برخوردار نيستند
اين رژيم بر سرکار است، ھيچ بھبودی در 

بالعکس تجربه به .  اوضاع رخ نخواھد داد
سال اوضاع  به ھمگان نشان داده است که سال

 . تر خواھد شد وخيم

ابعاد شکنجه در جمھوری اس�می 
 از تکذيب تا واقعيت

رود ستمی که بر کودکان بلوچ می  

 رژيم جمھوری اس�می را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت
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ھای  با وجود اعتراف اين مقامات رژيم به ريشه
کار  اقتصادی و اجتماعی افزايش سرقت، اما، راه

پويايی "با سرقت، "  مقابله"مقامات پليسی برای 
طرح "و "  تر قرارگاه مبارزه با سرقت بيش

و راه حل دادستان "  مبارزه قاطع با توسعه سرقت
. مانند قطع دست بود"  اجرای حدود الھی"رژيم، 

" اشتباه"وی قطع نکردن دست سارق را يک 
تحت عنوان "  جوسازی"دانست که از ترس 

شود و روز بعد  در ايران انجام نمی"  حقوق بشر"
، گفت "حدود الھی"نيز باز در دفاع از اجرای 

" بردار تعطيل"، "احکام نورانی اس"می"اين 
"نيستند و مجدد تأکيد کرد ما نبايد به علت : 

فشارھای دروغين حقوق بشری که با پندار غلط 
دانند، اجرای اين  خود حدود الھی را مغاير آن می

 ."حدود را تعطيل کنيم
البته اين مقام جنايتکار جمھوری اس"می عامدانه 

در "  اجرای حدود الھی"از اشاره به اين که 
 است،  جمھوری اس"می ھيچ گاه تعطيل نشده

قطع دست و پای يک سارق در .  خودداری کرد
، ٨٩، شش مورد قطع دست در سال ٨۶سال 

، سه مورد ٩١چھار مورد قطع دست در سال 
قطع دست و يک مورد قطع دست و پا در سال 

، دست کم ٩۵، دو مورد قطع دست در سال ٩۴
ھای  ، تنھا نمونه٩۶ مورد قطع دست در سال ٣

در "  اجرای احکام نورانی اس"م"کوچکی از 
اند و در مواردی نيز در م�  ھای اخير بوده سال
 .عام

، قطع ٩۶يکی از اين موارد در دی ماه سال 
زمان  آن زمان، ھم.  بود"  گوسفنددزد"دست يک 

با انتشار خبر قطع دست اين جوان، پرونده 
اخت"س صد ميليارد تومانی يکی از مديران رده 
باeی وزارت نفت و فرارش از کشور و فساد 
گسترده در شھرداری تھران به سرتيتر خبرھا 
بدل گشته و موجی از انزجار را در ميان مردم 

 .برانگيخت
در "  حدود الھی"ای از اجرای  اين تنھا گوشه

ای از طومار  گوشه.  جمھوری اس"می است
ھا و ساير  ھا، ش"ق سنگسارھا، قصاص

ھای وحشيانه اس"می در طول عمر اين  مجازات
 .رژيم دينی ارتجاعی

قابل توجه آن که سخنان دادستان کل رژيم در 
زمان شد با  مورد قطع دست سارقان، تقريبا ھم

بانکی .  خبر آغاز محاکمه مديران بانک سرمايه
اش متعلق به صندوق   درصد از سھام۴٧که  

طبق اظھارات نماينده .  باشد ذخيره فرھنگيان می
 مدير به حيف و ميل ٣٢دادستان، در اين پرونده 

 ھزار ميليارد تومان از اموال و ١۴نزديک به 
ھيئت مديره و .  اند سپرده فرھنگيان متھم شده

مديران اين بانک با زدوبند و اخذ رشوه و 
ھای فرھنگيان را بدون رعايت  اخت"س، سپرده

ھای معتبر و کافی  قوانين بانکی و گرفتن تضمين
اند که  دارانی قرار داده در اختيار افراد و سرمايه

بنا به .  ھا نيستند حاضر به بازپرداخت آن
ھای مالی اين بانک نشان  ھا، صورت گزارش
 ٩۶دھی اين بانک در شھريور  دھد که زيان می

 درصد رشد داشته است؛ ٣٨نسبت به سال قبل 
يعنی زيان انباشته اين بانک از پنج ھزار و 
ھشتصد و بيست و نه ميليارد تومان به بيش از 

 .ھشت ھزار و ھفده ميليارد تومان رسيده است

با وجود اين، مديران اين بانک مدعی ھستند که 
يکی از .  اند ھيچ خطايی مرتکب نشده

دارانی نيز که در قبال رشوه، مبالغ  سرمايه
 است، مدعی است که  ھنگفتی دريافت کرده

از اھدافش "  کارآفرينی و نون رساندن به مردم"
" خواب و خوراک و استراحتش"بوده است و 

در مورد اتھامات نيز !  تر از کارگرانش است کم
"معتقد است مگر بدھی معوقه بانکی حتی در : 

ھمين سيستم بانکی کشور و يا در سيستم قضا و 
مسلما جرم !  حقوق ھمين کشور جرم است؟

طبق بند ھشتم، .  و صد البته که حق دارد."   نيست
 قانون مجازات اس"می، سرقت زمانی ٢۶٨ماده 

"موجب حد است که مال مسروق از اموال : 
دولتی يا عمومی، وقف عام يا وقف بر جھات 

اندازی به صندوق ذخيره  پس دست"  .عامه نباشد
فرھنگيان از طريق بانک سرمايه به قطع دست 

داران  دار و ساير سرمايه اين سرمايه.  انجامد نمی
يا مديران و مقامات رژيم آزادند ميلياردی از 

يعنی از حاصل "  اموال عمومی و دولتی"
گاه،  ھر .  دسترنج کارگران و زحمتکشان بدزدند
ھای رژيم،  نيز، که بر اثر اخت"فات درونی جناح

تری افشا  ای و ھر بار با مبالغ ک"ن پرونده
شوند، اما  شود، چند مھره کوچک قربانی می می

دزدان اصلی با حاصل يغمای خود به خارج از 
روند تا با ثمره چپاول خود، در ناز و  کشور می

نعمت زندگی کنند، يا در صورت عضويت در 
يابند  تيم سياسی مناسب، مقام و منصبی ديگر می

 .دھند ھای خود ادامه می و به دزدی
مانند برای مثال در اين نمونه، فرھنگيان و  می

صندوقی که .  معلمان با صندوقی ورشکسته
ھای زير خط فقر خود را  ھا، بخشی از حقوق سال

اند تا شايد در زمان  به عنوان  ذخيره واريز کرده
پيری و بازنشستگی، اندکی از فشار معيشت بر 

بديھی است که نه .  شان کاسته شود خود و خانواده
ھای زير خط فقر خود  حق اعتراض به حقوق

انداز  دارند و نه حق اعتراض به چپاول پس
چنان که بگيروببندھای و .  ناچيزشان را

ھای اخير نيروھای سرکوب به تجمعات و  يورش
اعتراضات و اعتصابات معلمان به اثبات رسانده 

چنان که کارفرمای خصوصی شرکت .  است
تپه با اتھام تخلف ارزی چند صد  نيشکر ھفت

ميليون دeری آزاد است و کارگران معترض 
شوند و بسياری  تپه بازداشت و شکنجه می ھفت
 .ھای ديگر نمونه

ھای  در وھله نخست، با توجه به پرونده
ھای ک"ن در دستگاه پليس و قضايی  اخت"س

جمھوری اس"می در ساليان اخير، اين مقامات 
اصوe فاقد ص"حيت ھستند تا بر مسند قاضی و 

العموم تکيه زنند، چرا که خود بنا به  مدعی
ھا و  دزد ھای تاکنونی، از ک"ن افشاگری

ھای  غارتگران ميليونی و ميلياردی دسترنج توده
 .ھستندمردم 
جز "  حدود الھی"و "  احکام نورانی اس"م"دوم، 

قوانين وحشيانه و قرون وسطايی و ضد انسانی 
ھای  آوردش، مرگ ھای پيش نيست که تنھا ره سده

وحشيانه، تباھی و نقص عضو بوده است و ديگر 
 .ھيچ

ھای  تر از ھمه، ريشه ناھنجاری سوم، و مھم
اجتماعی در فقر، بيکاری و مصايبی است که 

ھای مردم تحميل  مسئوeن اين رژيم بر توده
. سرقت، ريشه در فقر اقتصادی دارد.  اند کرده

ھای  حل ای از جھان، راه تاکنون در ھيچ گوشه
اند  ھای سختگيرانه نتوانسته پليسی و مجازات

. پاسخگوی معض"ت اجتماعی فزاينده باشند
مسئوeن جمھوری اس"می يک بار در 

از رشد پديده اعتياد شاھد بودند که با "  پيشگيری"
ھای گسترده، اين پديده روز به روز  وجود اعدام
تر گشت تا جايی که ناچار به  گسترده
در صورت .  ھايی در اين زمينه شدند نشينی عقب

استمرار اين وضعيت، در زمينه کاھش يا کنترل 
سرقت نيز يک بار ديگر اين شکست را تجربه 

"اند که خود اعتراف کرده چنان.  خواھند کرد با : 
ھايی که اجرا کرديم نتوانستيم ميزان  تمام طرح

گرچه گريز و گزيری ."  سرقت را کاھش دھيم
زيرا آن گاه که نه اراده و نه توانی .  ھم ندارند

برای کاھش دامنه معض"ت اقتصادی مردم 
موجود افزايش "  کار راه"وجود دارد، تنھا 

ھای وحشيانه اس"می  بگيروببند و اعمال مجازات
 .خواھد بود

آن گاه که انسان به طور فردی در برابر پديده 
ھا نيز فردی  حل گيرد، راه فقر و بيکاری قرار می

بيکاری که کار يا ممر درآمدی .  خواھند شد
گونه حمايت و تأمين اجتماعی  يابد و از ھيچ نمی

برخوردار نيست، يا بايد از سر استيصال به 
که افزايش آمار  مرگ پناه برد؛ چنان

ھای اخير  ھای ناشی از فقر در سال خودکشی
دھد، يا بايد پيش از آن که دير شود، به  نشان می
ای نانی بر سر سفره آورد، ھرچند با  شيوه

اما، راه حل نھايی رھايی از .  ارتکاب به سرقت
ای  مبارزه.  اين مصيبت، مبارزه جمعی است

برای .  جمعی برای تغيير شرايط موجود
سرنگونی عام"ن وضعيت موجود و تحولی 

 .اساسی در سرنوشت فردی و جمعی
 

 "احکام نورانی الھی"آورد  تباھی و نقص عضو، تنھا ره

 زنده باد سوسياليسم 
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 ای ھای ناگزير توده تعميق شکاف طبقاتی و شورش

٩درصفحه   

 ".ھا آنان را به خيابان خواھد کشاند ناخرسندی
ھای اجتماعی، تعميق شکاف طبقاتی،  نابرابری

تشديد و گسترش تنگناھا و ف"کت اقتصادی، البته 
ھاست که کارگران و زحمتکشان و عموم  مدت

متجاوز از .  تھيدستان را به خيابان کشانده است
 ميليون کارگر با حداقل دستمزد يک ميليون و ١٢

صدھزار تومان که ارزش آن نسبت به سال 
تر از نصف تقليل يافته،  گذشته به نصف و کم

متوسط دستمزد يک کارگر با .  کنند زندگی می
ھايی  محاسبه تمام مزايای جانبی که در واقع تکه

از دستمزد ھستند، حدود يک ميليون و پانصد 
ھزار تومان يعنی چيزی حدود يک چھارم خط 

خانوارھای کارگری سال به سال .  فقر است
شان پيوسته سير  فقيرتر شده و سطح معيشت

سفره غذايی خانوارھای .  نزولی داشته است
. تر و محقرتر شده است کارگری پيوسته کوچک

مسافرت و تفريح و سينما و امثال آن را به کلی 
اند، با اين وجود قادر نيستند نيازھای  کنار نھاده

مرکز .  اوليه و ضروری زندگی را تامين کنند
  ٨١ دی در سايت خود اع"م کرد ١٧آمار ايران 

درصد مردم ايران در سال گذشته حتا يکبار ھم 
 درصدی که به سينما ١٩از .  اند به سينما نرفته

 درصد فقط يکبار و نزديک به ٣٠اند، حدود  رفته
کارگران با .  اند  درصد دو بار به سينما رفته٢٩

حذف کامل تفريحات و زدن از شکم خود و 
شان، زندگی را در شرايطی بسيار سخت  خانواده

تنگناھای فزاينده .  گذرانند و منتھای فقر می
ای رسيده که  معيشتی و اقتصادی به چنان مرحله
کارگران و .  تاکنون کمتر سابقه داشته است

ھای کارگری در صف مقدم ناراضيان  خانواده
اند و مدام اعتصاب و تجمع نموده و دست به  بوده

 .اند راھپيمايی و اعتراض خيابانی زده
ھا ھزار  صدھا ھزار معلم و فرھنگی و ده

بازنشسته که تقريبا ھمگی زير خط فقر زندگی 
کنند، با مشک"ت بزرگ اقتصادی و معيشتی  می

فقر و نداری و .  کنند دست و پنجه نرم می
وجه  ھای ناچيزی که به ھيچ نابرابری و حقوق

کند، نارضايتی  مخارج زندگی را تامين نمی

عميقی را در صفوف اين اقشار زحمتکش متراکم 
 .ھا را نيز راھی خيابان نموده است ساخته وآن
ھا تن ديگر بيکارند و جويای کار که نه  ميليون

گونه َممر  کنند و ھيچ فقط شغل و کاری پيدا نمی
شود، بلکه  ھا کم نمی درآمدی ندارند و از شمار آن
. ھا افزوده شده است سال بر سال به تعداد آن
ھای اقتصادی و توليد را  رکودی که تمام بخش
ھای اخير تشديد شده است،  فرا گرفته و با تحريم

ھر روز شمار بيشتری از شاغ"ن را به اين 
طبق گزارش .  کند صف چند ميليونی اضافه می
ھايی که ھيچ عضو  بانک مرکزی درصدخانواده

 به ٩۶ درصد افزايش در سال ۶شاغلی ندارند با 
 درصد خانوادھا تنھا ۵۵ درصد رسيد و در ٢٨

اين روند با شدت .  يک نفر شاغل بوده است
زندگی .   نيز ادامه يافته است٩٧بيشتری در سال 

التحصي"ن  ھا تن از جوانان و فارغ ميليون
شغلی و  دانشگاھی در زير فشار بيکاری و بی

نرخ بيکاری .  آيندگی در حال تباه شدن است بی
 درصد و ٢٧ در مورد جوانان ٩٧در پاييز سال 
 ۴٠التحصي"ن دانشگاه بيش از  در مورد فارغ

 درصد ۶٨درصد بوده، اين رقم برای زنان 
تراکم نارضايتی در ميان زنان و جوانان که .است

بخش مھمی از نيروی فعال اعتراضات 
 .اند، بسيار باe و آماده انفجار است خيابانی

ست که طی چھار دھه حاکميت   اين واقعيتی
ارتجاع اس"می، تمام کارگران و اقشار مختلف 
زحمتکشان شھر و روستا مدام فقير و فقيرتر 

دھقانان فقير و کشاورزان زحمتکش که .  اند شده
بخش ديگری از نيروی معترض خيابان را 

. اند دھند، مستاصل و خانه خراب شده تشکيل می
بخش زيادی از روستائيان به حاشيه شھرھا رانده 

آور قيمت و اجاره  در اثر افزايش سرسام.  اند شده
مسکنی و  خانمانی، بی بھای مسکن، بی

ای  سابقه نشينی به نحو وحشتناک و بی حاشيه
ايرنا به نقل از مسئولين .  افزايش يافته است

در مردادماه سال "نويسد  سازمان بھزيستی می
نشين و   ميليون جمعيت حاشيه١٩)  ٩٧(جاری 

ای در کشور وجود  حدود سه ھزار منطقه حاشيه

 ".داشته است
ھای گوناگون  گسترش فقر و بيکاری، ناھنجاری

. اجتماعی را به شدت افزايش داده است
کنند آمار  ھای دولتی اعتراف می رسانه

ھا بويژه خودکشی در ميان نوجوانان و  خودکشی
ايلنا از .   سال افزايش يافته است١٧افراد زير 

قول تندگويان معاون سازماندھی جوانان وزارت 
 ٩۶تا پايان سال "نويسد  ورزش و جوانان می

اند   نفر اقدام به خودکشی کرده٩٩٢چھار ھزار و 
اند، دست  و تعداد زنانی که دست به خودکشی زده

اين آمار اگرچه ".  کم دو برابر مردان بوده است
دقيق نيست و به ھيچ عنوان تمام موارد 

گيرد، اما نشان دھنده  ھا را در برنمی خودکشی
ھا  اين واقعيت دردناک است که تعداد خودکشی

 نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته ٩۶در سال 
که خودکشی در ميان افراد زير  تر اين و دردناک

 سال رواج بيشتری يافته و فزونی گرفته ١٧
افزون بر اين تمام شواھد و آمارھا حاکی !  است

از افزايش شمار معتادين است و شنيدن خبرھايی 
 درصد زنان تن فروش متاھل ٣۵که  مبنی بر اين

 ١۴ سال و ١۵ فروشان به زير  ھستند و سن تن
سال رسيده است، مو بر تن ھر انسانی راست 

ای را که جمھوری اس"می  کند و عمق فاجعه می
 .دھد بر سر مردم ايران آوار کرده است نشان می

گسترش کم سابقه فقر و نداری در ميان کارگران 
ھای زحمتکش مردم، البته با انباشت  و توده

ای معدود ھمراه بوده است  ثروت در دست عده
ھای بادآورده خود  که روز به روز بر ثروت

سوداندوزی حريصانه از قِبَل استثمار .  اند افزوده
ھای  ھای ک"ن، حقوق وحشيانه کارگران، دزدی

ھای ميلياردی که اخبار آن گاه  نجومی، اخت"س
شوند،  ھای رسمی رژيم نيز درج می در روزنامه

ھای  حاکی از غارت و چپاول بيرحمانه ثروت
اجتماعی توسط مشتی مرتجع و استثمارگر و 
کسانی است که خود را بر سرنوشت مردم حاکم 

 .اند کرده
ھای اقتصادی و ضد  جمھوری اس"می با سياست

مردمی خود از جمله در زمينه مسائل ارزی و 
ھای دولتی ميان  بانکی و تقسيم رانت

داران مرتبط با حکومت و ناپديد شدن  سرمايه
ميلياردھا دeر و صدھا ميليارد تومان در پستوی 

ھای  ھا و مناسبات پيچ در پيچ  و جيب حساب
گشاد مشتی دزد و دغل که يا خود از مقامات 

اند يا در تبانی و ھمدستی با اين مقامات  حکومتی
ھای اجتماعی  حد و مرز ثروت ، به غارت بی

اند، دامنه فقر و بدبختی درميان مردم  مشغول
زحمتکش را گسترده ترساخته ، حيات کارگران 
و زحمتکشان و عموم مردم کم درآمد و 

زده ايران را به بازی گرفته و آن را بطور  ف"کت
 .جدی به خطر افکنده است

حکومت دزدان و غارتگرن، ھر از گاه با 
ھا پيش از  دستگيری و زندان و اعدام يکی از آن

تر افشاء شود، سعی کرده  که نام دزدان بزرگ آن
است بر آتش خشم مردمی که از وضع موجود به 
تنگ آمده و برای تغيير آن بپا خاسته اند، آب 

ماه  بيست و پنجم دی.  بپاشد و آن را خاموش کند
چند روز پس از بازداشت فردی که رئيس پليس 

ناميد، عباس "  سلطان کاغذ"تھران وی را 
آبادی دادستان عمومی و انق"ب  جعفری دولت

تھران از تخلفات چند تن در زمينه وارد کردن 
تخلفات "او در اين مورد گفت .  کاغذ خبر داد

وی .   ميليارد تومان است١٧٠٠ھا بالغ بر  آن
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٨از صفحه   

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 

 ژانويه کميته خارج از کش�ور ١٢در روز 
اقليت، اط�"ع�ي�ه ای در   –سازمان فدائيان 

 ٩ و ٨(   حم�اي�ت از اع�ت�ص�اب دو روزه
در اي�ن .  در ھندوستان صادر ک�رد) ژانويه

اط��"ع��ي��ه ع��ل��ت اي��ن اع��ت��ص��اب ک��ه ب��ه 
ھای نئولي�ب�رال�ب�س�ت�ی دول�ت ن�ان�درا  سياست

ُمدی، صدراعظم، ھندوستان که با ح�م�اي�ت 
ھ�ای اخ�ي�ر ب�ه  کنگره اي�ن کش�ور در س�ال

در اي�ن .  اجرا درمی آيد اش�اره ش�ده اس�ت
ب��ه اي��ن : " ب��خ��ش از اط��"ع��ي��ه آم��ده اس��ت

ت��رت��ي��ب ب��ار دي��گ��ر اث��ب��ات گ��ردي��د ک��ه 
ھای سرمايه داری نئول�ي�ب�رال�ي�س�ت�ی  سياست

در ھندوستان نيز ھمانند دي�گ�ر کش�ورھ�ای 
جھان، نه تنھا به پي�ش�رف�ت ج�ام�ع�ه م�ن�ج�ر 
نمی گردد، بلکه از س�وي�ی ف�ق�ر و ف�"ک�ت 
روزاف��زون ب��رای اک��ث��ري��ت ک��ارگ��ران و 
زحمتکشان و از سوی ديگر افزايش ثروت 
و مکنت اقليت اس�ت�ث�م�ارگ�ر و م�ف�ت خ�ور 

تر شدن شکاف طبقاتی  سرمايه دار و عميق
 ."را در پی خواھد داشت

ھای کارگران ک�ه در ي�ک  ھمچنين خواسته
 ماده ای تنظيم گرديده، ب�ه اي�ن ١٢ی  بيانيه

عليه گ�ران�ی، ب�ي�ک�اری، : " شرح آمده است
خص�وص��ی س��ازی و ک��ار روزم��زدی، و 
برای پوشش تمام کارگران ت�ح�ت ب�ي�م�ه ی 
اجتماعی و بازنشستگی، و اص"ح ق�وان�ي�ن 

 ".کار به نفع کارگران
در پايان اط"عيه با تکيه بر حضور وسي�ع 
ی  و فعال کارگران و زح�م�ت�ک�ش�ان، ن�ق�ط�ه

قوت اين حرکت مبارزات�ی ع�ظ�ي�م، م�ت�ح�د 
ھای گوناگون و ن�ي�ز  ساختن کارگران بخش

: اقشار مختلف زحمتکشان ذکر ش�ده اس�ت
تواند و بايس�ت�ی ال�گ�وي�ی  چنين اتحادی می" 

ی کارگر جھ�ان�ی  باشد برای مبارزات طبقه
 ."و کارگران و زحمتکشان در ايران

 

 ميليون ١۵٠منظور وارد کردن کاغذ  گفت به
اند که بخشی از اين ارزھا  دeر ارز دولتی گرفته

 ٣٠اند و در ضمن  را به قيمت بازار آزاد فروخته
اند که اين کاغذھا يا  ھزار تن کاغذ وارد کرده

 .عرضه نشده و يا به قيمت آزاد فروخته شده است
ھای آشکار و ک"ن البته به يک يا  اين قبيل دزدی

بانک مرکزی .  شود ده يا صد مورد خ"صه نمی
 شرکت ١۴٨٢در تيرماه سال جاری فھرستی از 

در اين .  دريافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد
 ميليون يورو برای واردات کاغذ ٣۴ليست 

 شرکت تخصيص داده شده بود ٢٣روزنامه، به 
ھانا " درصد آن را دو شرکت ۶۵که بيش از 

که "  صنعت ساحل پرشيا"و "  تجارت متروليت
متعلق به دو برادر است و اکنون ملقب به 

 .اند دريافت کردند شده" سلطان کاغذ"
بنابراين دزدی و اخت"س و ک"ھبرداری و 

ھای عمومی جامعه توسط مشتی  غارت ثروت
مفتخور و انگل و تبانی و ھمدستی مقامات دولتی 
با آنان که ھمگی از نزديکان واز قماش خودشان 

قدر زياد است که کشف و ظھور چنين  ھستند، آن
ھايی برای مردم به امری عادی تبديل "سلطان"

روز ديگر "  سلطان شکر"يک روز .  شده است
پس از آن "  سلطان قير"بعد "  سلطان نفت"
مردم به ".  سلطان کاغذ"و اکنون "  سلطان سکه"

نيز ياد نموده و اين "  سلطان پوشک"طنز از 
بودند "  سلطان مرغ"روزھا در انتظار دستگيری 

 .افتاد" سلطان کاغذ"که قرعه بنام 
پوشيده نيست که عموم کارگران و زحمتکشان از 

سازی و "سلطان"وضعيت موجود و نظمی که 
پروری به يکی از مختصات آن تبديل "سلطان"

شده به تنگ آمده و از آن متنفرند و نه فقط از آن 
. متنفرند بلکه خواھان سرنگونی آن ھستند

ھا تن از کارگران و عموم مردم زحمتکش  ميليون
ھا،  در زير فشار گرانی و افزايش مستمر قيمت

که قدرت خريدشان به ميزان فاحشی  در حالی

تعميق .  آيند تنزل يافته است دارند از پا درمی
ھا تن را به  رکود و رشد فزاينده بيکاری ميليون

گرسنگی دائمی سوق داده و زندگی را به معنای 
شکاف طبقاتی .  شان تلخ کرده است واقعی در کام

طبقه حاکم و .  تر شده است پيوسته عميق و عميق
خواھد و نه  رژيم سياسی پاسدار منافع آن، نه می

ھای  تواند گامی برای پايان درد و رنج توده می
مردم بردارد، بلکه روز به روز بر دامنه اين درد 

 ٢۶حسن روحانی .  و رنج و ف"کت افزوده است
دی ماه در جمع استانداران گفت؛ مردم بايد 

خودشان را "  آوری تاب"مشک"ت را تحمل و 
اما مشک"ت و فشارھای گوناگون از !  زياد کنند

آستانه تحمل مردم فراتر رفته است و ھمين، 
کارگران و عموم زحمتکشان را به اعتراض و 

ھشدارھای پی در پی .  خيابان کشانده است
ھای حکومتی نيز از ھمين  مقامات در رسانه

واقعيت و ھراس از گسترش بيشتر اعتصابات و 
آنان .  گيرد اعتراضات خيابانی سرچشمه می

اند،   را از ياد نبرده٩۶ماه  ای دی خيزش توده
اعتصابات و اعتراضات خيابانی و مکرر 

تپه و ھپکو و آذرآب و  کارگران فوeد و ھفت
اعتصابات سراسری رانندگان را فراموش 

آنان اعتصابات وتجمعات اعتراضی و .اند نکرده
. مکرر معلمان و بازنشستگان را شاھد بوده اند

بينند که ھمه کارگران  آنان به چشم خود می
اند، بازنشستگان  اند، معلمان معترض معترض
اند، پرستاران و دانشجويان و کشاورزان  معترض

و رانندگان، ھمه و ھمه نسبت به وضع موجود 
. اند  آن اند و خواھان تغيير و دگرگونی معترض

دار و جز مشتی دزد و فاسد و  جز مشتی سرمايه
گرانی که با قھر عريان و زور وشکنجه  حکومت

کنند و به قدرت  رانی می و زندان و سرکوب حکم
اند و با قھر و زور بايد قدرت سياسی را  چسبيده
اند و  شان درآورد، ھمه راھی خيابان شده از چنگ

 .بيش از اين خواھند شد
 

 ای ھای ناگزير توده تعميق شکاف طبقاتی و شورش
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٨درصفحه   

کارشناسان "ھای زيادی از  اين روزھا گروه
ھای حکومتی با  و اقتصادی و رسانه"  اجتماعی

انتشار برخی آمار و ارقام و اعتراف به وخامت 
ھای مردم،  وضعيت اقتصادی و معيشتی توده

گويند و  آشکارا از تعميق شکاف طبقاتی سخن می
ای انديشيده  دھند اگر چاره پی در پی ھشدار می

نشود، اين شکاف و تراکم نارضايتی، در 
ھای خيابانی سرباز خواھند  اعتراضات و شورش

 .کرد
اوضاع اقتصادی و اجتماعی به حدی بحرانی و 

ھای مخرب اقتصادی رژيم به قدری  تاثير سياست
ای و روحانی  بار بوده است که جز خامنه ف"کت

ھای  و تعداد بسيار معدودی در باeترين رده
حکومتی که از وضع موجود ابراز رضايت 

کنند و تحريم اقتصادی را گاه مايه پيشرفت  می
خوانند و بحران و تورم را از ريشه انکار  می
کنند و در بھترين حالت تمام مشک"ت کشور  می

اندازند، مابقی  را به گردن کشورھای خارجی می
اند و نتايج مستقيم  به اين ھشداردھندگان پيوسته
ھا  ھا تشديد شده و ده رکود توليد را که با تحريم

١٠ 

ھای  نامWه          ))))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  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط"ع  ع"قمندان 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 اط"ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط"ع ؛  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  

ھزار تن را بيکار ساخته و يا به يک قدمی سقوط 
در ورطه بيکاری سوق داده است، انکار 

سوزی و از ترس  کنند، بلکه از روی دل نمی
اعتراضات گسترده خيابانی، آن را ھشدار 

 .دھند می
در ھمين رابطه خبرگزاری دولتی ايرنا در 

ھا جامعه را به کدام  نابرابری"مطلبی با عنوان 
از چھار دھه افزايش "  دھد وضعيت سوق می

 –ھا، تورم دو رقمی، بحران رکود  مستمر قيمت
سازی قراردادھای کار، کاھش  تورمی، موقتی

امنيت شغلی، افزايش نرخ بيکاری، گران شدن 
آموزش و درمان و رانت خواری و فساد و تبانی 

گران  در دستگاه دولتی و بانکی و مالی با غارت
گويد و گرچه سعی  ھای اجتماعی سخن می ثروت
را از "  داری قواعد سرمايه"کند مناسبات و  می

نابرابری "زير ضرب خارج سازد اما به 
و افزايش "  شکاف طبقاتی و درآمدی"و "  گسترده

اگر "نويسد  کند و می ای اذعان می نارضايتی توده
به افزايش نارضايتی شھروندان توجھی نشود، 

 ای ھای ناگزير توده تعميق شکاف طبقاتی و شورش


