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 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 
 ای و ماجرای پنبه دانه گونه خامنه بيانيه وصيت

 
ای رھبر حکومت اس�می در چھلمين  علی خامنه

ای با عنوان  سال حاکميت ارتجاع اس�می، بيانيه
در اين بيانيه، .  انتشار داد"  گام دوم انق�ب"

ھای عظيمی که  ای ضمن ادعای پيشرفت خامنه
در زندگی مردم تحت حاکميت جمھوری اس�می 

. کند پديد آمده است، بر ادامه راه تاکنونی تاکيد می
" ھای خيره کننده پيشرفت"که از  وی در عين آن

 دھه گذشته ۴و دستاوردھای "  آور شگفت"و 
کند، برای حفظ اين  تعريف و تمجيد می

جھاد "دستاوردھا و ادامه راه طی شده، از 
ياد "  بزرگ برای ساختن ايران اس�می بزرگ

ھای مورد نظر خود را  ھا و توصيه کند و راه می
رھبر حکومت اس�می در تمام .  دھد نيز ارائه می

متن بيانيه مطّول خود، نسبت به وضعيت واقعی 
ھای کارگر و زحمتکش، مطلقا ساکت  زندگی توده

بار  حتا يک.  کند ای به آن نمی است و ھيچ اشاره
ھای جاری و تنگناھا  ھم که شده حرفی از واقعيت

ھای گوناگون اقتصادی و اجتماعی که  و گرفتاری
بر سر اکثريت مردم زحمتکش ايران آوار شده، 

زند و نه فقط اين، بلکه چنان تصويری از  نمی
دھد که تو گويی مردم ايران  اوضاع بدست می

بعد از چھل سال، از بھترين شرايط اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی برخوردار ھستند ، اوضاع 

بخش است و  ھا از جميع جھات رضايت آن
. کارگران و زحمتکشان در رفاه و آسايش کامل

ھای متعدد جمھوری اس�می  نه حرفی از بحران
در عرصه داخلی و خارجی است، نه بحثی از 

بست و ناتوانی حاکميت در برون رفت از آن،  بن
نه صحبتی از گرانی و بحران رکود تورمی و 

ھا ميليون را به سياھی  ھايی که زندگی ده دشواری
و تباھی کشانده است و نه از تراکم 

ھای شديد که در اعتصابات کارگری و  نارضايتی
 !کنند اعتراضات خيابانی سرباز می

ای که رھبر حکومت اس�می و  از خامنه
ست که آحاد جامعه را به ف�کت و بدبختی  نظامی

بار   انداخته و نقش مھمی دروضعيت وخامت
کنونی داشته است البته جز اين انتظار ديگری 

او مانند تمام ديکتاتورھای جھان، در .  نبايد داشت
 بھمن، نشان داد که ٢٢بيانيه خود به مناسبت 

برای حفظ نظمی که خود در راس آن است، 
داران و  برای تامين و حفظ منافع سرمايه

مرتجعين و مشتی دزد و انگل و برای آرام و 
عادی جلوه دادن اوضاعی که نه آرام است و نه 

گونه دروغ و فريب و نيرنگی  عادی، از ھيچ
 .فروگذار نيست

ھا و  برخورد به تک تک موضوعات، دروغ
ادعاھای رھبر حکومت اس�می از حوصله اين 

ماه  در ورشو   بھمن٢۵ و ٢۴ در روزھای » ترويج صلح و امنيت در خاورميانه «اج�س موسوم به 
 .پايتخت لھستان برگزار شد

دولت آمريکا که ابتکار برپائی اين اج�س را در دست داشت، باfترين مقامات سياسی خود را پس از 
ع�وه بر وزير خارجه آمريکا، معاون ترامپ و مشاور ارشد وی، .  ترامپ به اين اج�س گسيل داشت

در سطوح    کشور ، نمايندگانی۶٠گفته شد که بيش از .  جرد کوشنر، نيز در اين اج�س شرکت کردند
 .اند مختلف به اين اج�س فرستاده

ما «:وزير خارجه آمريکا يک روز پيش از برگزاری اج�س، ھدف از برپائی آن را چنين توضيح داد
ھای مقابله با آن و درباره تعامل بين  درباره نقشه صلح خاورميانه و تھديدات ناشی از تروريسم و راه

. شصت کشور و چھار وزير خارجه شرکت خواھند کرد  .کشورھا در آن منطقه صحبت خواھيم کرد
ھا مناقشه در خاورميانه  ائت�ف جھانی خواھد بود که اميدواريم به اھداف مھمش که برطرف کردن سال

 ».است، برسد
اين ادعای مقامات آمريکائی که گويا ھدف از اين اج�س، ت�شی برای صلح و امنيت خاورميانه و مقابله 

چراکه دولت آمريکا ھمواره يکی از عوامل مھم در .  با تروريسم بود به تمام معنی موھوم و مسخره است
امپرياليسم آمريکا ھمواره يک عامل .  برند ھا رنج می ايجاد فجايعی بوده است که مردم خاورميانه از آن
اگر فقط .  ثباتی بوده است گرائی و تروريسم، جنگ و بی مؤثر در تقويت ارتجاع منطقه خاورميانه، اس�م

 عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان و
  زمينه ھای شکل گيری آن

 
(١٣٩٧ بھمن ماه ٢۴عصر روز چھارشنبه  يک اتوبوس نيروی ھای مرزبانی سپاه در )   فوريه١٣ 

 نفر از نيروھای سپاه ٢٧سيستان و بلوچستان ھدف يک حمله انتحاری قرار گرفت و در آن دست کم 
از ھمان ابتدای انتشار خبر اين عمليات انتحاری، آمارھای .  پاسداران کشته و تعدادی نيز زخمی شدند

خبرگزاری ايلنا به نقل از منابع غير رسمی تعداد کشته .  متفاوتی در مورد تعداد تلفات آن گزارش شد
 ١٠ کشته و ٣٠خبرگزاری فارس اع�م کرد، اين انفجار دستکم .   نفر اع�م کرد۴١ تا ٢٧شدگان را بين 

در اين حمله انتحاری : "قرارگاه قدس سپاه پاسداران نيز در بيانيه ای نوشت. مجروح برجای گذاشته است

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١١شماره    ٩٧ بھمن  ٢٩ –سال  چھلم 

 ھای بورژوائی جمھوری اس;می اج;س ورشو و اپوزيسيون

 دستگاھی ستمگر و پاسدار جمھوری اس;می 
 

گذرد، چھارمين جلسه به اصط�ح محاکمه  ماه از بازداشت مجدد اسماعيل بخشی و سپيده قليان می يک
 بھمن آغاز شده بود، چھارشنبه گذشته ١٠ھشت فعال محيط زيست نيز که پس از يک سال بازداشت از 

دو نمونه روشن از روش و نقش دستگاه قضايی جمھوری .   بھمن به صورت غيرعلنی برگزار شد٢۴
 .اس�می به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب طبقه حاکم

محاکمه ھشت فعال محيط زيست در شرايطی آغاز شد که زندانيان محيط زيستی يک سال در بازداشت 
ھای جسمی و روحی قرار داشتند و براساس اع�م نيلوفر بيانی يکی از  اط�عات سپاه و در زير شکنجه
اند،  ھا در زير شکنجه مجبور به اعترافات ساختگی شده ، آن"دادگاه"زندانيان محيط زيستی در جلسه 

ھا نيز غيرعلنی اع�م شده  دادگاه آن.  موضوعی که البته برای افکار عمومی کام� روشن و آشکار است
اصط�ح وک�ی زندانيان محيط زيست، کسانی ھستند که  به.  و زندانيان از حق داشتن وکيل محروم ھستند

گر  در ليست مورد تاييد رئيس قوه قضاييه قرار داشته و ھمگی پيش از وکالت خود نقش بازجو و شکنجه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   



 ٢ ٨١١ شماره  ٩٧  بھمن ٢٩      ٢

١از صفحه   

 ای و ماجرای پنبه دانه گونه خامنه بيانيه وصيت

اکثريت مردم زحمتکش .  نوشته کوتاه خارج است
 سال حاکميت ننگين ارتجاع اس�می، ۴٠که طی 

روزی سوق داده  به ف�کت و تنگدستی و سيه
اند و در زير شديدترين فشارھا و تنگناھای  شده

برند،مرتجعين  اقتصادی و معيشتی به سر می
اگر .  شناسند کار را می حاکم و آخوندھای فريب

که به فرض پيش از اين کسانی ازماھيت دستگاه 
گری و  روحانيت بی اط�ع بودند وبا خدعه

وقاحت آخوندھای فريبکار و شارfتان کام� آشنا 
ھا را بخوبی  نبودند، در طول اين چھل سال آن

ھای صد تا  اند و پشيزی برای اين حرف شناخته
 .يک غاز ارزش قائل نيستند

ای از  درست در ھمين شرايطی که خامنه
آور صحبت  کننده و شگفت ھای خيره پيشرفت

ھا ميليون تن از کارگران و زحمتکشان  کند، ده می
 –بحران رکود .  برند سر می در فقر و گرسنگی به

 سال حاکميت ارتجاع اس�می ۴٠تورمی طی 
افزايش مداوم نرخ تورم .  تر شده است مدام عميق

و گرانی پيوسته از قدرت خريد کارگران و عموم 
با .  بگيران کاسته است کارکنان و حقوق

ھا را   درصد ھزينه٢۵دستمزدھای کارگری حتا 
 ۶ ميليون و ۵که با  در حالی.  توان تامين کرد نمی

توان تمام  ميليون تومان درآمد ماھانه نمی
ھا  ھای زندگی را پوشش داد، درآمد ميليون ھزينه

 ھزار تومان تجاوز ۵٠٠کارگر و زحمتکش از 
اکثريت قريب به اتفاق کارگران، .  کند نمی

معلمان، بازنشستگان و عموم زحمتکشان زير 
کنند و حتا برای تامين خورد  خط فقر زندگی می

و خوراک روزانه با مشک�ت جدی روبرو 
 ميليون نفر بيکاراند و ھيچ ١٠دست کم .  ھستند

انبوه زيادی از جوانان و .  ممر درآمدی ندارند
. التحصي�ن دانشگاھی فاقد شغل و بيکارند فارغ
ای در بيانيه خود، در مورد جوانان و  خامنه

دانشجويان  دانشگاه زياد حرف زد، اما يک کلمه 
اند، نگفت اکثريت  نگفت چند درصد جوانان شاغل

دانشجويان پس از اتمام تحصيل، بيکار و 
انداز و  گونه چشم شوند و ھيچ سرگردان می

ھا وجود  تضمينی برای اشتغال و آينده شغلی آن
نگفت نرخ بيکاری در پاييز سال جاری .  ندارد

 درصد، در مورد ٢٧در مورد جوانان 
 درصد و ۴٠التحصي�ن دانشگاھی بيش از  فارغ

 . درصد بوده است۶٨برای زنان 
ای به سبک و سياق خمينی که جنگ را  خامنه

نعمت الھی و مايه خير و برکت خواند، از 
ھا سخن گفت، اما  تحريم"  منشاء برکات بزرگ"

ھايی برای  ھا چه فجايع و بدبختی نگفت اين تحريم
ھا تا  مردم به بار آورده است، نگفت اين تحريم

چه حدی بر ابعاد رکود افزوده است، نگفت در 
ھا و  ھمين يک سال اخير چه تعداد از کارگاه

مراکز توليدی به کلی تعطيل شده و چند تن از 
کارگران و شاغ�ن اين واحدھا، شغل خود را از 

 .اند دست داده و به صف بيکاران ملحق شده
طراز خود  ای به سبک ديکتاتور جانی ھم خامنه

" کننده خيره"ھای  محمدرضا شاه از پيشرفت
صحبت کرد، اما نگفت چند ميليون کودک به 
خاطر فقر و نداری از تحصيل بازمانده و به 
عنوان کودکان کار و خيابانی آواره و سرگردان 

 سال ١٣اند، نگفت سن تن فروشی به  و پرپر شده
فروش   درصد زنان تن٣۵رسيده، نگفت 

 ١۶ھا به  نشين اند، نگفت جمعيت حاشيه متاھل
ترين امکانات زيستی  ميليون رسيده که از ابتدايی

از قول )  ٩۶/  ۴/  ٣(ايلنا .  اند و بھداشتی محروم
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار رسمی 

 ميليون ٢کنندگان مستمر مواد مخدر را  مصرف
/ ۴(روز بعد از آن .   ھزار نفر اع�م کرد٨٠٨و 
نوشت تعداد معتادان "  ايران"روزنامه )  ٩۶/  ۴

ای  خامنه.   سال قبل دو برابر شده است۵نسبت به 
" آور شگفت"و "  کننده ھای خيره پيشرفت"از اين 

بار  که پيرامون وضعيت اسف چنان.  ھيچ نگفت
کشاورزی و حضور ھر روزه کشاورزان 

ھا،  ھا و جاده معترض و خانه خراب در خيابان
رويه از ذخاير آبی،  مساله آب و استفاده بی

ھا و مراتع و  آلودگی ھوا، نابودی جنگل
ھا و کل محيط زيست نيز  ھا، رودخانه درياچه

در عوض او اما از فساد و دزدی در !  ھيچ نگفت
ای در بيانيه  خامنه.  دستگاه حکومتی دفاع کرد

نسبت فساد در ميان کارگزاران "خود نوشت 
حکومت جمھوری اس�می در مقايسه با بسياری 

تر است و به حمدهللا  از کشورھای ديگر بسی کم
ماموران اين نظام غالبا س�مت خود را نگاه 

شود  اين ادعا در شرايطی مطرح می".  اند داشته
که فساد و دزدی سرتاپای حکومت را فرا گرفته 

اخت�س و دزدی و ک�ھبرداری توسط .  است
مشتی دزد و غارتگر که يا خود جزو مقامات 

ھا به اتفاق،  اند يا در ھمدستی با آن حکومتی
ھای اجتماعی  سرگرم غارت و چپاول ثروت

انکار .  ھستند، به امری روزمره تبديل شده است
اخت�س و فساد و دزدی يا حتا ناچيز شمردن و 

اھميت وانمود کردن آن، آن ھم زمانی که بوی  بی
گند آزاردھنده آن، شامه جامعه را پر کرده و 
ابعاد وسيع و گسترده آن، آبرويی برای نظام باقی 

تواند جاری  نگذاشته است، تنھا بر زبانی کسی می
شود که خود دزد و فاسد و حامی دزدان و 

 .مفسدين است
ای درست در آستانه پايان عمر ننگين  علی خامنه
اش و در آستانه برچيده شدن نکبتی  خود و رژيم

وار بر سرنوشت مردم حاکم شده   دھه بختک۴که 
ھای پوچ و بيھوده  است، نه فقط از تکرار حرف

 ساله جمھوری اس�می ۴٠درباره دستاوردھای 
که کفگير رژيم  رغم آن شود، بلکه علی خسته نمی

ھا کام� به ته ديگ خورده و طشت  در ھمه زمينه
ھای ھمه جانبه  ھا و رسوايی افتضاحات و شکست

، "جھاد بزرگ"آن از بام افتاده است، در باب 
تمدن "و "  برای ساختن ايران اس�می بزرگ"

بافی  گويی و خيال ھم بيھوده"  نوين اس�می
 .کند می

نيم قرن پيش محمدرضا شاه با جار زدن تمدن 
بزرگ شاھنشاھی سعی کرد نکبت و فقر و 

حقوقی مردم را در زير غوغای  بدبختی و بی
تمدن بزرگ شاھنشاھی پنھان کند و تضمينی 
برای بقاء ديکتاتوری شاھنشاھی جستجو کند، 

حقوقی  امروز که فقر و ف�کت و بدبختی و بی
بسيار فراتر از آن دوران است، رھبر حکومت 

تواند اين  اس�می بر اين پندار است که می
شمار  ھا و مصائب گوناگون و بی واقعيت

اجتماعی را زير پرده تمدن بزرگ اس�می پنھان 
کند و راھی برای ابقاء نظم کھنه و ارتجاعی 

دھنده اين  حاکم پيدا کند و اين دست کم نشان
واقعيت است که ديکتاتورھای خام خيال ھمه از 

بايداضافه کرد که توده ھای مردم .  اند يک جنس
ھا و ديکتاتورھا،   نيز دربرخورد به اين روش
که   کنند و چنان  شيوه ھای يکسانی اتخاذ می
ھای شخص اول آنرا   ارتجاع شاھنشاھی و خيال

به گورسپردند، ارتجاع اس�می ھمراه با 
بافی ھای رھبرآن رانيز به   خيال

 .گورخواھندسپرد
بگذار رھبر شارfتان حکومت اس�می دروغ 

بگذار فقر و .  بگويد و به خدغه  نيرنگ ادامه دھد
ھای  پيشرفت"ھای مردم را  ف�کت و بدبختی توده

شرمانه  بخواند و بی"  آور شگفت"و "  خيره کننده
بگذار در .  از آن اظھار شعف و شادی کند

تمدن "اطراف ادامه حيات ارتجاع حاکم و 
بافی کند، مردم ايران اما  وراجی و خيال"  اس�می

ھا را نخواھند خورد و  ھا و خدعه فريب اين دروغ
ای تعبير  ھای شيرين خامنه نخواھند گذاشت خواب

کارگران، معلمان، بازنشستگان و عموم .  شود
کارگران .  اند زحمتکشان و تھيدستان به پا خاسته

ای و تماميت رژيم  و زحمتکشان از خامنه
آنان .  ارتجاعی حاکم خسته شده و از آن متنفرند

اند تمام  مصمم.  اند خواھان تغيير و تحول بنيادی
مرتجعين و ستمگران و استثمارگران را از سر 

 ساله ۴٠راه خود بردارند، شيشه عمر اين بختک 
را بر زمين بکوبند، خورد کنند و اداره امور 

 .کشور را خود در دست گيرند
گونه  ھای وصيت ھا و توصيه ادعاھا، خدعه

ھای  ای قدرت فريب ھيچ بخشی از توده خامنه
ای  مردم وقتی که سخنان خامنه.  مردم را ندارد

ايران اس�می "و "  تمدن نوين اس�می"در مورد 
خوانند  شنوند يا می و امثال آن را می"  بزرگ

شان متبادر  المثل در ذھن ب�فاصله اين ضرب
شتر در خواب بيند پنبه دانه، گھی لُپ "شود؛  می

 "!لُپ خورد گه دانه دانه
 

رژيم جمھوری اس;می را بايد با يک 

 اعتصاب عمومی سياسی و

 قيام مسلحانه برانداخت



 ٣ ٨١١ شماره  ٩٧  بھمن ٢٩      ٣

١از صفحه   
ھا در ايران و  منافع اقتصادی و سياسی آن

کند که در ايران ھمواره  خاورميانه ايجاب می
. ھای بورژوائی استبدادی بر سرکار باشد دولت

فقط امثال .  اکنون ھم وضع بر ھمين منوال است
روسيه، چين و اروپا نيستند که علناً از جمھوری 
اس�می و برجای ماندن اين رژيم فوق ارتجاعی 

گونه که مکرر در نشريه  ھمان.  کنند حمايت می
رغم  شده است، آمريکا نيز به کار توضيح داده

تمام اخت�فاتی که با جمھوری اس�می داشته و 
. دارد، ھرگز خواھان برافتادن آن نبوده و نيست

خواھد  آنچه دولت آمريکا از جمھوری اس�می می
گرا  ھای اس�م دھی گروه اين است که از سازمان

ثبات کردن  ھای طرفدار آمريکا و بی عليه رژيم
ھا دست بردارد، ادعای نابودی اسرائيل را  آن

طلبی اس�می را کنار بگذارد  کنار بگذارد، توسعه
در .  ھای آمريکا در منطقه تمکين کند و به سياست

ھمين اج�س ورشو بازھم معاون ترامپ بر اين 
خواھد اين  نکته تأکيد کرد که آنچه آمريکا می

ای  است که جمھوری اس�می  از سياست منطقه
ھای تروريست اس�می دست  و حمايت از گروه

تا زمانی که جمھوری   :"او نتيجه گرفت.  بردارد
خواھيم  اس�می رفتارش را تغيير ندھد، ما می

 ."فشار بر اين رژيم را ادامه بدھيم
بنابراين روشن است که آمريکا از جمھوری 
اس�می چيزی جز تغيير رفتار در سياست 

خواھد و فشار اقتصادی و سياسی ھم  خارجی نمی
برای اين تغيير رفتار است و نه چيزی فراتر از 

 . آن
اين فقط کارگران و زحمتکشان ايران ھستند که با 

ھای جمھوری اس�می و کليت طبقه  تمام سياست
بر قدرت خود برای  اند و با تکيه حاکم مخالف
اين کارگران، .  کنند ھا مبارزه می برانداختن آن

معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجويان و 
ھای  روشنفکران انق�بی ، بيکاران و عموم توده

ای پيگير را برای تحقق  ستمديده ھستند که مبارزه
شعار کار، نان، آزادی و برپائی يک حکومت 

ھای  اين توده.  اند شورايی را سازمان داده
ساز عليه  ای سرنوشت زحمتکش که به مبارزه

جمھوری اس�می و تمام نظم ارتجاعی موجود 
 ۵٧خورده سال  اند، از انق�ب شکست برخاسته

ديگر ھمان توده ناآگاه .  اند تجارب فراوانی آموخته
ھای   نيستند که قدرت۵٧و نامتشکل سال 

ھا ک�ه  سادگی بتوانند سر آن امپرياليست به
. ھا آلترناتيو سازی کنند بگذارند و برای آن

ھای رنگارنگ بورژوائی که  بنابراين، گروه
کنند و  رقصی می برای امپرياليسم آمريکا خوش

کوشد خود را بھتر از ديگری مطلوب  ھر يک می
fآمريکا معرفی کند، بايد مطمئن باشند که او- 

عنوان يک ابزار برای  ھا صرفاً به آمريکا از آن
در    -گيرد و ثانياً  پيشبرد سياست خود بھره می

ھای کارگر و زحمتکش جايی  مبارزات توده
اکنون  ای که از ھم مبارزه.  ھا وجود ندارد برای آن

در پيشاپيش آن طبقه کارگر ايران قرارگرفته 
ھای جھانی از  که کدام قدرت است، مستقل از اين

کنند و کداميک  جمھوری اس�می حمايت می
مخالف آن ھستند، به رشد و اعت�ی خود ادامه 

ھای کارگر و  فقط باقدرت توده.  خواھد داد
زحمتکش است که اين رژيم ارتجاعی سرنگون 
خواھد شد و با استقرار يک حکومت شورايی 

ھای مردم ايران بر  کارگری است که توده
توانند  شوند و می سرنوشت خويش حاکم می

 . مطالبات و اھداف خود را عملی کنند
 

ھمين روست که معاون ترامپ در سخنرانی خود 
"در دومين روز اين اج�س گفت زمان آن : 

رسيده که کشورھای اروپايی از برجام خارج 
وی البته ت�ش نمود که ھمراھی ."  شوند

اروپائيان را با آمريکا به نام حمايت از مردم 
، ١٣٨٨در سال :"  ايران توجيه کند و افزود

جھان فرصت حمايت از مردم ايران و صلح 
جھانی را از دست داد اما نبايد اين بار فرصت 

جھان بايد اين بار به کمک مردم .  سوزی شود
اقتصاد جمھوری اس�می ايران .  ايران بيايد

فروريخته است و مردم ايران در خيابان معترض 
 .اين ھم يک ادعای موھوم ديگر." ھستند

که اين اج�س در جريان بود، برخی  اما درحالی
ھای متحد امپرياليسم آمريکا امثال  از گروه

ھا در  طلب مجاھدين خلق و گروھی از سلطنت
مقابل محل اج�س گرد آمدند و سخنرانی برپا 
کردند تا تأييدی بر ادعاھای دروغين آمريکا در 

ھا با ستايش و تمجيد  آن.  دفاع از مردم ايران باشد
ھای ترامپ خواستند که دولت آمريکا  از سياست

برای نجات مردم ايران از شر جمھوری اس�می 
البته فقط اين دو گروه نيستند، بلکه .  اقدام کند

اصط�ح جمھوری خواھان،  طيف وسيعی از به
ھای ساکن ايران،  ھای برخی مليت ناسيوناليست

گرای سنی مذھب و  ھای اس�م گروه
طلب فرشگردی ھستند   ھای سلطنت نئوفاشيست
کوشند به اين توھم پراکنی در ميان  که اوfً می

مردم ايران دامن بزنند که گويا امپرياليسم آمريکا 
خواھان آزادی و نجات مردم ايران از شر فجايع 
جمھوری اس�می است و ثانياً بر اين پندارند که 
گويا اوضاع ھمچون چھل سال پيش است که 

گونه  سادگی ھمان ھای امپرياليست بتوانند به قدرت
که ارتجاع اس�می را در ايران به قدرت 

عنوان آلترناتيو خودشان به  ھا را به رساندند، آن
 . مردم ايران تحميل کنند

ھای ارتجاعی نوکر  برخ�ف ادعای اين گروه
ھيچ قدرت :  امپرياليسم آمريکا، بايد گفت

امپرياليستی در جھان وجود ندارد که از آزادی و 
ھا فقط در پی  آن.  رھايی مردم ايران دفاع کند

اين .  منافع اقتصادی و سياسی خودشان ھستند
ھای کارگر و  منافع، ھمواره با منافع توده

. زحمتکش مردم ايران در تضاد قرار داشته است
ھای امپرياليست ھمواره اسارت مردم  ھدف قدرت

ايران و برقراری يک رژيم استبدادی و 
از زمانی که .  سرکوبگر در ايران بوده است

ھا رضاخان را بر سرکار آورند، تا  انگليسی
 مرداد، ٢٨که انگليس و آمريکا با کودتای  وقتی

محمدرضا شاه را مجدداً بر تخت سلطنت نشاندند 
و سپس در ماجرای به قدرت رساندن جمھوری 

وضوح نشان  جا به اس�می، اين حقيقت را ھمه
کس فراموش نخواھد کرد که درست  ھيچ.  اند داده

در شرايطی که مردم ايران برای رھايی خود از 
 به انق�ب ۵٧چنگال رژيم استبدادی شاه در سال 

ھای امپرياليست جھان و در  آوردند، قدرت روی
ھا ھمين آمريکا در کنفرانس گوادلوپ  رأس آن

تصميم گرفتند که برای سرکوب انق�ب و به بند 
کشيدن مجدد مردم ايران، قدرت سياسی به دار و 
دسته مرتجع و سرکوبگر منتقل گردد و تمام 

چراکه .  ت�ش خود را برای تحقق آن به کار بستند

ترين اقدامات دولت آمريکا در دو، سه دھه  به مھم
اخير در اين منطقه نظر افکنيم، بر کسی پوشيده 
نيست که دولت آمريکا خود از طريق ايجاد و 

گرای منطقه از  ھای اس�م ھا و دولت تقويت گروه
نمونه طالبان، القاعده و جمھوری اس�می ايران، 
نخست با استراتژی کمربند سبز و سپس تجاوز و 
لشکرکشی نظامی به افغانستان و عراق، به 

گرای عراقی و  ھای اس�م قدرت رساندن گروه
افغانی، تقويت جمھوری اس�می ايران و بعدازآن 

گرای اخوان المسلمين  ھای اس�م حمايت از گروه
در بھار عربی، حمايت از دولت متجاوز و 
سرکوبگر اسرائيل در مقابل مردم ستمديده 

سازی منطقه  فلسطين، نقش مھمی را در ويران
ھای  ھا و تقويت گروه خاورميانه، جنگ

چنين .  گرای تروريست بر عھده داشته است اس�م
دولتی اکنون اين ادعای موھوم را دارد  که 

خواھد از طريق اين اج�س برای برقراری  می
واقعيت .  کند صلح و امنيت در خاورميانه ت�ش 

اما اين است که اين اج�س نه برای برقراری 
ای  صلح و امنيت در خاورميانه بلکه اساساً وسيله

در خدمت سياست آمريکا بر سر منازعه با 
قب�ً وزير خارجه .  جمھوری اس�می ايران بود

آمريکا نيز گفته بود که يکی از اھداف مھم 
ھای مقابله با  برگزاری نشست، بررسی راه

اقدامات ايران در منطقه خاورميانه، اعم از 
ھای تھران در کشورھای  برنامه موشکی، دخالت

لذا .  عرب و تأمين مالی تروريسم در جھان است
جمھوری آمريکا در  سخنرانی معاون رئيس

وی .  اج�س، تماماً بر اين مسئله متمرکز بود
ھايی  جمھوری اس�می حامی تروريست"  :گفت

جمھوری .  است  هللا لبنان و حماس چون حزب
اس�می علنی و آزادانه يک ھولوکاست ديگر را 

در سوريه نيروھای ايرانی .  خواھد راه بيندازد می
در لبنان يک .  رژيم اسد را روی کار نگاه داشتند

هللا  زرادخانه موشکی توسط ايران برای حزب
در يمن و عراق شورشيان از کمک .  ساخته شد

جمھوری اس�می يکی از   .ايران برخوردارند
ترين تھديدھای خاورميانه جمھوری  بزرگ

ظاھراً کسی ھم مخالف ."  اس�می ايران است
نبود که جمھوری اس�می ايران يک تھديد امنيتی 

ھای مقابله با آن در ميان  است، گرچه بر سر راه
وزير خارجه آمريکا   .ھا اخت�ف وجود داشت آن

در آن اتاق و در اين دو « :پس از اج�س گفت
ھا شد، حتی يک نفر  روز و وقتی بحث از تھديد

ھمه .  پيدا نشد که در دفاع از ايران چيزی بگويد
نظرھا که در ميان است،  و حتی با برخی اخت�ف

 اين  ».يک مورد خاص اجماع کامل داشتند در اين
يکی از اھداف مھم دولت آمريکا از اين اج�س 

 .بود
دولت آمريکا در اين اج�س به يکی از اھداف  

اصلی خود که ھمانا انفراد سياسی بيشتر 
تواند با  يافت و می جمھوری اس�می است، دست

بر آن فشارھای سياسی و اقتصادی خود را  تکيه
اما يکی ديگر از اھداف دولت .  افزايش دھد

نمائی  آمريکا از برپائی اين اج�س، نوعی قدرت
در برابر اتحاديه اروپا و تشديد فشار به 

ھای امپرياليست اروپائی برای تبعيت از  قدرت
از .  سياست آمريکا در قبال جمھوری اس�می بود

 ھای بورژوائی جمھوری اس;می اج;س ورشو و اپوزيسيون



 ۴ ٨١١ شماره  ٩٧  بھمن ٢٩      ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

عمليات انتحاری در 
 سيستان و بلوچستان و

  زمينه ھای شکل گيری آن

که با استفاده از يک دستگاه خودرو مملو از 
مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل 
يکی از يگان ھای قرارگاه قدس نيروی 

جمعی کشته و "  زمينی سپاه صورت پذيرفت
قرارگاه قدس .  تعدادی نيز زخمی شدند

ھمچنين در مورد سرنشينان اين اتوبوس 
اع�م کرد، اين افراد نيروھايی بودند که پس 
از اتمام ماموريت مرزبانی از منطقه در 

زاھدان ھدف حمله انتحاری   -جاده خاش
 ..قرار گرفتند

گروه جيش العدل اما ساعاتی پس از اين 
عمليات انتحاری با صدور بيانيه ای 
مسئوليت اين حمله را پذيرفت و اع�م کرد 

 سرنشين اين اتوبوس کشته شده ۴٠که تمام 
جيش العدل که تاکنون به کرات با .  اند

نيروھای سپاه و مرزبانان جمھوری اس�می 
در سيستان و بلوچستان درگيری داشته و 
طی عمليات ھای گوناگون ھربار تعدادی از 
آن ھا را گروگان گرفته و يا به قتل رسانده 
است، از جمله گروه ھای مسلح و مرتجع 
اس�می در سيستان و بلوچستان است که 

در " اھل سنت"خلق بلوچ و " مدافع"خود را 
 .اين استان می داند

حمله انتحاری روز چھارشنبه، بدون شک 
يکی از مرگبارترين عملياتی بود که در سال 
ھای اخير عليه يگان قدس سپاه پاسداران و 
ديگر نھادھای جمھوری اس�می صورت 

 خرداد ١۴پيش از اين در تاريخ . گرفته است
 در دو حمله ھمزمانی که توسط تعدادی ٩۶

از نيروھای مسلح داعش به صحن علنی 
مجلس و حرم خمينی به وقوع پيوست، 
ضربه سھمگينی به اقتدار سياسی و امنيتی 

پس از آن، حمله .  جمھوری اس�می وارد شد
مسلحانه دو موتور سوار به رژه نيروھای 

 شھريور ٣١نظامی در اھواز که روز شنبه 
١٣٩٧) صورت گرفت، از )   سپتامبر٢٢ 

جمله عملياتی بود که بخش ھای امنيتی نظام 
حمله ای که طبق .  را به سراسيمگی کشاند

 ٢۵گزارش ھای رسمی و غير رسمی 
 پاسدار در ١٢نظامی و غير نظامی از جمله 

.  نفر ھم زخمی شدند۶٠آن کشته و بيش از 
با اين ھمه و به رغم وقوع عملياتی از اين 
دست که در گوشه و کنار ايران اتفاق می 
افتند، بيشترين عمليات مسلحانه، انتحاری و 
گروگان گيری طی سال ھای اخير در منطقه 
سيستان و بلوچستان توسط گروه ھای مسلح 

 . اس�می صورت گرفته است

در ميان موجی از عمليات ريز و درشت 
جيش "مسلحانه که در دو سال گذشته توسط 

عليه پاسداران و نيروی انتظامی "  العدل
جمھوری اس�می در منطقه سيستان و 
بلوچستان صورت گرفته است، عمليات 
گروگانگيری مرزبانان رژيم در ميرجاوه و 

 بھمن ماه جاری ١٣نيز حمله انتحاری روز 
دو نمونه برجسته ای ھستند که تمامی 
تبليغات امنيتی رژيم را نقش بر آب کرده و 
به نحو آشکاری روشن ساخت که بر خ�ف 
ھمه جار و جنجال ھايی که مسئوfن سياسی 
و نظامی جمھوری اس�می از وجود 

در تمام "  کامل"نظام و بودن امنيت "  اقتدار"
سطوح کشور به راه انداخته اند، اين رژيم تا 

از ده .  چه حد در فقدان امنيت بسر می برد
ھا عملياتی که طی ماه ھای گذشته در نقاط 
مختلف سيستان و بلوچستان  انجام شده که 
بگذريم، دست کم دو عمليات، يکی عمليات 

 مرزبان ٣ پاسدار و ۴گروگانگيری 
جمھوری اس�می در قرارگاه ميرجاوه در 

 که ھمگی ١٣٩٧ مھرماه ٢۴سحرگاه 
مرزبانان در خواب بوده و بدون کمترين 

جيش "درگيری نظامی توسط  نيروھای
به گروگان گرفته شدند و نيز حمله "  العدل

به اتوبوس "  جيش العدل"انتحاری اخير 
 نفر از افراد يگان ھای قرارگاه ۴٠حامل 

قدس نيروی زمينی سپاه پاسداران، از جمله 
عمليات ھايی بوده اند که در کمترين حالت، 
رسوايی امنيتی را برای جمھوری اس�می 
. در منطقه سيستان و بلوچستان رقم زده اند
مضافا اينکه انجام اين دو عمليات به نوعی 

در "  جيش العدل"بازگو کننده نفوذ اط�عاتی 
 .ميان نيروھای قدس سپاه پاسداران است

انجام اينگونه اقدامات مسلحانه و انتحاری در 
دو سال گذشته از جمله عمليات متداول 

و ديگر گروه ھای مسلح "  جيش العدل"
اس�می در منطقه سيستان و بلوچستان بوده 

حم�تی که بر بستر اعمال سياست ھای .  اند
تبعيض آميز و تحميل شرايط غير قابل تحمل 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی طبقه حاکم بر 
توده ھای محروم سيستان و بلوچستان شکل 
گرفت، روز بروز رشد بيشتری يافت و 
اکنون با توجه به تشديد سرکوب و فقر و 
ف�کت غير قابل تصوری که بر توده ھای 
اين منطقه حاکم است، شرايط بھتری برای 

جيش "گروه ھای مرتجع اس�می ھمچون 
فراھم کرده تا از ميان جوانان بيکار، "  العدل

محروم  و سرخورده اين منطقه افراد 
بيشتری را عضوگيری و برای عمليات 

نيروھای واپسگرايی که .  انتحاری آماده کند
بر بستر سرکوب و نارضايتی عمومی از 
جمھوری اس�می، منافع توده ھای محروم و 
ستمديده سيستان و بلوچستان را وجه 
المصالحه اھداف ارتجاعی، ناسيوناليسم 
.  مذھبی و قرون وسطايی خود کرده اند
نيروھای عقب مانده و واپسگرايی که به 
لحاظ سياسی و باورھای ارتجاعی از جنس 
القاعده، طالبان و جمھوری اس�می ھستند و 
حتا در مواردی از سران فاسد و تبھکار 

 .جمھوری اس�می ھم مرتجع ترند
آنچه اکنون در سيستان بلوچستان در شرف 
تکوين است، کمترين سازگاری با منافع 
کارگران و توده ھای زحمتکش اين منطقه 

توده ھای محروم سيستان و بلوچستان .  ندارد
نخست بايد بر زمينه ھای شکل گيری 
اينگونه جريانات ارتجاعی و واپسگرايانه در 
منطقه آگاه باشند و بدانند که درگيری 

با جمھوری "  جيش العدل"نيروھايی ھمچون 
اس�می تعارض ميان دو ارتجاع مذھبی 

تعارضی که نه تنھا ھيچ ارتباطی با .  است
منافع زحمتکشان اين منطقه مرزی ندارد، 
بلکه بيشترين صدمات و فشارھا را نصيب 
ھمان توده ھای محروم و فقر زده سيستان و 

 . بلوچستان خواھد ساخت
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 عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان و
  زمينه ھای شکل گيری آن

 سال عملکرد ۴٠ترديدی نيست که 
سرکوبگرانه و تبعيض آميز جمھوری 
اس�می عامل اصلی شکل گيری وضعيت 

در واقع اين .  موجود در اين منطقه است
حاکمان اس�می بوده اند که با سرکوب و 
اعمال تبعيضات مداوم سياسی، اقتصادی و 
مذھبی، زمينه ھای مادی شکل گيری و رشد 

" جيش العدل"گروه ھای مرتجعی از قبيل 
پوشيده نيست در دوران .  را فراھم کرده اند

حاکميت ارتجاع اس�می به رغم اينکه 
تمامی توده ھای مردم ايران به طور 
وحشيانه سرکوب و از ابتدايی ترين حقوق 
دمکراتيک و آزادی ھای فردی و اجتماعی 
 ۴٠خود محروم بوده اند، اما ستمی که طی 

سال گذشته بر مردم سيستان و بلوچستان 
رفته، فقر و ف�کتی را که آنان در اين سال 
ھا تجربه کرده اند، بسيار فزونتر از مناطق 

جوانان و کودکان اين .  ديگر بوده است
استان از حداقل امکانات شغلی، رفاھی، 

در .  بھداشتی، درمانی و آموزشی محرومند
اين منطقه ده ھا ھزار انسان زندگی می کنند 
که اساسا شناسنامه ندارند تا فرضا بتوانند 
. حتی از ھمان يارانه ناچيز استفاده کنند
امکانات آموزشی در اين استان آن چنان 
محدود است که اگر ک�سی ھم در مناطق 
روستايی داير شود، در کپَرھا و وسط بيابان 

وضعيت مدارس آنچنان اسفبار است .  است
که به گفته مديرکل نوسازی مدارس اين 

 مدرسه خشت و ِگلی در ٧٠٨"استان، 
 ". سيستان و بلوچستان وجود دارد

بر کسی پوشيده نيست که مردم سيستان و 
بلوچستان اکنون در فقر و تبعيضی بی نظير 

توده ھای محروم اين .  دست و پا می زنند
اھل "استان به دليل داشتن اعتقادات مذھبی 

ھمواره با اعمال شديدترين تبعيضات "  سنت
. سياسی، اقتصادی و مذھبی مواجه بوده اند
درصد بيکاری در اين استان سرآمد ديگر 

جوانان بيکار اين منطقه .  مناطق کشور است
برای امرار معاش و تداوم زندگی بعضا يا 
به قاچاق مواد مخدر کشيده می شوند و يا در 

بنزين و "  قاچاق"ساده ترين حالت به 
گازوئيل جھت انتقال به آن سوی مرز روی 

شيوه ای از امرار معاش که .  آورده اند
اکنون به راه کار متداول اغلب جوانان بيکار 
و انبوه مردم فقر زده سيستان و بلوچستان 

راه کاری پرخطر که اغلب .  تبديل شده است
با تعقيب و گريز سرکوبگران جمھوری 
اس�می مواجه بوده و ھر از چند گاھی خبر 
کشته شدن آنان توسط شليک نيروی ھای 
پليس جمھوری اس�می در رسانه ھا منتشر 

 . می شود
با اين ھمه و در چنين وضعيتی اسفبار که بر 

سيستان و بلوچستان حاکم است، خامنه ای، 
رھبر شارfتان جمھوری اس�می از 

در "  ثروت"و "  خدمت"جابجايی يکسان 
او که .  تمام استان ھای کشور سخن می گويد

انگار از کره مريخ به زمين آمده و بر تخت 
رھبری نشسته است، به مناسبت چھلمين 
سالگرد جمھوری اس�می با وقاحتی بی 

جمھوری اس�می در شمار :  نظير اع�م کرد
در جابجايی موفق ترين حاکميت ھای جھان 

خدمت و ثروت از مرکز به ھمه جای کشور، 
و از مناطق مرفه نشين شھرھا به مناطق 

آمار بزرگ راه .  آن بوده استپائين دست 
سازی و خانه سازی و ايجاد مراکز صنعتی 
و اص�ح امور کشاورزی و رساندن برق و 
آب و مراکز درمانی و واحدھای دانشگاھی 
و سد ونيروگاه و امثال آن به دورترين 
". مناطق کشور حقيقتا افتخارآفرين است

البته از خامنه ای که خود ). تاکيد از ما است(
مسبب ھمه تبعيضات و فقر و ف�کت حاکم 
. بر جامعه است، انتظاری غير از اين نيست
اين رھبر شارfتان حتا اگر اينگونه دروغ 
بافی ھا را جھت تطھير خود و روحيه دادن 
به عناصر درون نظام گفته باشد، fاقل آن 
پاسدارانی که برای تحقق منويات 
سرکوبگرانه خامنه ای مردم سيستان و 
بلوچستان را به گلوله می بندند، اکنون ديگر 
بايد فھميده باشند که رھبرشان تا چه حد 

لذا، .  شارfتان، دروغ گو و fف زن است
وقتی در دو طرف اين نزاع موجود که 
اکنون در سيستان و بلوچستان جاری است، 
در يک طرف آن شارfتان وقيحی ھمچون 
خامنه ای و نظام ارتجاعی حاکم بر ايران 
قرار دارد و در طرف ديگر آن نوع ديگری 

" جيش العدل"از ارتجاع اس�می ھمانند 

صف آرايی کرده اند، نتيجه اين نزاع 
ارتجاعی برای توده ھای محروم و فقر زده 
منطقه سيستان و بلوچستان از پيش روشن 

و نيروھای مشابه آن که " جيش العدل. "است
به لحاظ مالی و تسليحاتی از عربستان و 
ديگر کشورھای سنی مذھب منطقه تامين می 
شوند، ھرگز به فکر تامين رفاه، امنيت و 
آسايش مردم محروم سيستان و بلوچستان 

جرياناتی از اين دست در بھترين .  نيستند
حالت سرنوشتی مشابه دوران حاکميت 
القاعده و طالبان در افعانستان را برای 
کارگران و توده ھای زحمتکش اين منطقه 

بنابر اين در چنين .  در سر می پرورانند
وضعيتی که بر کشور حاکم است، در 
شرايطی که کارگران و ديگر fيه ھای 
زحمتکش مردم ايران برای سرنگونی 
انق�بی جمھوری اس�می به تحرک و جنب 
و جوش در آمده اند، راه رھايی و نجات 
جوانان و توده ھای فقر زده سيستان و 
بلوچستان نه در ھمراھی با گروه ھای 

" جيش العدل"واپسگرا و مرتجعينی ھمچون 
که در ھمگامی و ھمسو شدن آنان با 
مبارزات عمومی کارگران و توده ھای 

مبارزاتی که از ديماه .  زحمتکش ايران است
مبارزاتی .   وارد مرحله نوينی شده است٩۶

مرگ بر "که با بيان شعارھايی ھمانند، 
و "  مرگ بر ديکتاتور"، "جمھوری اس�می

ديگه تموم   -اص�ح طلب، اصولگرا"
در مسير نفی کليت نظام جمھوری "   ماجرا

اس�می قرار گرفت و پس از آن با تبيين 
" اداره شورايی  -نان، کار، آزادی"شعار 

بديل جمھوری اس�می را نيز پيش پای 
شعاری که بيان ديگری از .  ھمگان قرار داد

حکومت   –کار، نان، آزادی "شعار 
شعاری که رھايی تمامی .  است"  شورايی

کارگران و زحمتکشان ايران از جمله توده 
ھای محروم و فقر زده سيستان و بلوچستان 

 .در گرو تحقق آن است
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٧درصفحه   

از شکنجه و انعکاس وسيع آن در سطح 
توانست ھمراھی بيشتر کارگران  جامعه، می

و زحمتکشان و وجدان آگاه جامعه را بدنبال 
آورده و بيش از پيش به ضرر رژيم تبديل 

ھا،  که با بازداشت مجدد آن دوم اين.  شود
رژيم بدنبال آن است تا با گرفتن اعترافات 
ساختگی مجددی، آن ھم در زير شکنجه و 
در نبود وکيل انتخابی، پرونده سنگينی برای 

ھا فراھم  صدور حکم زندان طوfنی مدت آن
 .  سازد
صد البته که اين موارد چيز جديدی در  

ھای  در تمام سال.  دستگاه قضايی رژيم نيست
حاکميت جمھوری اس�می، ما شاھد 
تشکي�تی تحت عنوان قوه قضاييه بوديم که 
نقش مھمی در سرکوب، حفظ و حتا در 

ھای دھه اول حاکميت جمھوری اس�می  سال
 .ھای حکومت داشته است در تحکيم پايه

دستگيری و اعدام رفيق فدايی سعيد 
سلطانپور ھنرمند، نويسنده و شاعر بزرگ 
کارگران و زحمتکشان و دبير کانون 

ھا ھزار  نويسندگان ايران، يک نمونه از ده
 ٢٧رفيق سعيد سلطانپور .  نمونه است

اش   در شب عروسی۶٠فروردين سال 
 خرداد و در حالی که تمام  ٣١دستگير و 

ھای انفرادی بود،  مدت بازداشت را در سلول
بدون وکيل، و ديگر حقوق ابتدايی يک 
زندانی به دست ج�دان جمھوری اس�می 

آن ھم در شرايطی که بسياری از !  اعدام شد
نويسندگان و ھنرمندان ايران و جھان پس از 
 . دستگيری وی خواستار آزادی او شده بودند

دادگاه صحرايی رفقای فدايی توماج، مختوم، 
ھا در کمتر از  واحدی و جرجانی و اعدام آن

 بھمن ٢٩ ساعت پس از دستگيری در ٢۴
ھا  در آن سال.   يک نمونه ديگر است۵٨

بسياری از زندانيان سياسی تنھا چند روز 
ھای اعدام سپرده  پس از دستگيری به جوخه

بسياری از رفقای ما از لحظه .  شدند
ھای انفرادی  دستگيری تا اعدام تنھا در سلول

و در زير شکنجه بودند و تنھا زمانی که 
ھا  ج�دان رژيم دريافتند که اط�عاتی از آن

ھای  ھا را به جوخه آورند، آن بدست نمی
اعدام سپردند، رفيق منصور اسکندری يک 

در کردستان بسياری از رفقای .  نمونه است
ھای چند  ما به ھمين شکل و در دادگاه

زاده، احسن  ای اعدام شدند، يوسف کشی دقيقه
ناھيد، شھريار ناھيد، ھرمز گرجی بيانی، 
شھ� و نسرين کعبی تنھا چند تن از دليران و 
فداييانی بودند که توسط دستگاه قضايی 
جنايتکار جمھوری اس�می به ھمين شيوه 

ھا در  بسياری نيز در آن سال.  اعدام شدند
. زير شکنجه به خيل جانفشاندگان پيوستند
رفيق توکل اسديان يک نمونه است که 

ج�دان رژيم پس از قتل او جسدش را به 
 .آتش کشيدند

ترين نمونه اما بدون ترديد کشتار  برجسته 
 است ۶٧ھزاران زندانی سياسی در تابستان 

ھايی  شان در دادگاه که تنھا به خاطر اعتقادات
کشيد  که حداکثر سه تا چھار دقيقه طول می

زندانيان .  به اعدام محکوم و کشتار شدند
 اعدام شدند نه تنھا  ۶٧سياسی که در تابستان 

از حق داشتن وکيل محروم بودند، نه تنھا 
کيفرخواستی وجود نداشت، بلکه حتا در 
زمان حضور در دادگاه از اين که محاکمه 

ھا که به  آن.  شوند نيز آگاھی نداشتند می
دfيلی در ھمان سيستم ظالمانه جمھوری 
اس�می به چند سال زندان محکوم شده و 

شان بسر آمده  برخی حتا دوران محکوميت
 تنھا به دليل عقايدشان به ۶٧بود، در تابستان 
 .دار آويخته شدند

امروز ھم با ھمان دستگاه قضايی روبرو 
ھستيم، چيزی در جمھوری اس�می تغيير 

ھا صورت  نکرده، اگر ھم تغييری در روش
گرفته و جمھوری اس�می در مواقعی 

 –يعنی تنھا در شکل   –مجبور شد در ظاھر 
ھا ايجاد کند، به دليل  تغييراتی در روش

شرايط جامعه و تغييراتی است که در جامعه 
مث� اگر .  و حتا جھان صورت گرفته است

 و در زمانی که جنگ ۶٠ھای دھه  در سال
ايران و عراق جريان داشت و وسايل ارتباط 
جمعی به شکل امروزی آن نبود، بسياری از 

خبری محض جامعه صورت  جنايات در بی
گرفت اما امروز ديگر جمھوری اس�می  می
تواند بسياری از اين اخبار و جنايات را  نمی

برای ھمين .  از چشمان مردم پنھان نگاه دارد
کند اما اھداف  ھا تغييراتی ايجاد می در روش

 تغييری  و ماھيت دستگاه قضايی نه تنھا ھيچ
توان گفت دستگاه  نکرده، بلکه حتا می
ھا تجربه امروز با  قضايی پس از سال

تر وظايف خود را برای حفظ جمھوری  ھدف
 .برد اس�می پيش می

برای نمونه وقتی که قتل محمد مختاری، 
محمدجعفر پوينده، داريوش فروھر و پروانه 

 در جامعه ٧٧اسکندری در آذرماه سال 
انعکاس زيادی يافت و رژيم با انداختن 
تقصير به گردن عناصر درجه سوم و در 

ای  گيرنده، محاکمه واقع اجرايی و نه تصميم
نمايشی برای دستگيرشدگان ترتيب داد، 
ناصر زرافشان وکيل مبارز از سوی 

ھای مختاری و پوينده به عنوان وکيل  خانواده
ناصر زرافشان تمام ت�ش .  ھا انتخاب شد آن

اش  خود را به عنوان وکيل و کسی که وظيفه
ھا و  روشنی بخشيدن به حقيقت اين قتل

ھا  مشخص ساختن آمران و عام�ن اين قتل
ھای  ھايی که به قتل بود انجام داد، قتل

اما نتيجه ت�ش .  ای معروف شدند زنجيره
 سال ۵ناصر زرافشان صدور محکوميت 

ای  ھم با پرونده زندان برای او بود، آن
داشتن "ناصر زرافشان به جرم  .  ساختگی

 سال ۵به "!!  اسلحه و مشروبات الکلی
 سال ودر ۵او پس از .  زندان محکوم شد

حالی که ھمه عوامل وزارت اط�عات که 
در اين جنايت دست داشتند از زندان آزاد 

ناصر !!  شده بودند، از زندان آزاد گرديد
زرافشان اما تنھا وکيلی نيست که به اين 

عموم وک�يی که در اين .  سرنوشت دچار شد
ھا ت�ش داشته و دارند تا از حق و  سال

حقوق زندانيان سياسی و کارگران مبارز 
 و در  دفاع کنند به ھمين سرنوشت دچار شده

نسرين ستوده .  آينده نيز دچار خواھند شد
ست که ھم  يکی از ھمين وک�ی شجاعی

. برد اکنون به دfيل واھی در زندان بسر می
 �عبدالفتاح سلطانی يکی ديگر از اين وک

محمد نجفی يکی ديگر از اين .  بوده و ھست
وک�ست که به دليل پيگيری پرونده قتل 
وحيد حيدری از جوانانی که در اعتراضات 

ماه سال گذشته در اراک  دستگير و در  دی
اثر شکنجه در زندان درگذشته بود، دستگير 

 . شد
احضار فرزانه زي�بی وکيل اسماعيل بخشی 
به دادگاه تحت عنوان مطلع يک نمونه ديگر 

فشار قرار دادن  برای ترساندن و تحت
ھم وکيلی که به دليل موانعی که  آن.  وک�ست

بر سر فعاليت وک� ايجاد شده، عم� ھيچ 
تواند از موکل خود بکند، جز  دفاعی نمی

 .رسانی مقداری اط�ع
دستگاه قضايی جمھوری اس�می به عنوان 
بخش مھمی از دستگاه سرکوب جمھوری 
اس�می وظيفه دارد تا زندانيان سياسی از 
کارگر و معلم تا جوانان، زنان و 

شان با  روشنفکران را که به دليل مبارزات
شوند، با  اين رژيم سفاک دستگير می

ھای  بويژه سلول(گيری از زندان  بھره
ھای  و شکنجه، برگزاری دادگاه)  انفرادی

ھا از حق داشتن  نمايشی با محروم کردن آن
وکيل و باfخره صدور احکام زندان و اعدام 

شان به شرکت در  و مجبور ساختن
ھای سوخته با اعترافات ساختگی در  نمايش

ھم بشکند و به اين ترتيب ضمن ايجاد رعب 
ھای جامعه،  در دل پيشروترين بخش

نيروھای پيشرو و مبارزی را که دستگير 
ی مبارزه با رژيم خارج  اند، از چرخه شده
 .سازد

اند که  رژيم و دستگاه قضايی آن نشان داده
برای پيشبرد اين ھدف، ھيچ مانعی در برابر 

 ھزار امضا در حمايت ١٣٣.  بينند خود نمی
از زندانيان محيط زيستی و نامه جمعی از 
وک� در اعتراض به دستگيری مجدد بخشی، 
محکوميت ھر ساله جمھوری اس�می در 
سازمان ملل به دليل نقض حقوق بشر، 

 دستگاھی ستمگر و پاسدار جمھوری اس;می 



 ٧ ٨١١ شماره  ٩٧  بھمن ٢٩      ٧

۶از صفحه   

کدام نتوانسته و نخواھد توانست  ھيچ
جمھوری اس�می را از ھدف اصلی خود در 
سرکوب وحشيانه بخش پيشروتر جامعه 

 .بازدارد
اما اين که دستگاه قضايی رژيم ھمراه با 

ھای سرکوب جمھوری اس�می  ديگر دستگاه
چون سپاه، وزارت اط�عات و غيره در  ھم
ھای اخير بر شدت سرکوب افزوده و اين  ماه

را به طور مثال در نوع برخورد با اسماعيل 
بخشی، سپيده قليان و فعاfن محيط زيست 

ی اعت�ی  بينيم بيش از ھر چيز نتيجه می
رژيم با تشديد سرکوب .  ھاست مبارزات توده
ترين ابزاری که برای مقابله با  به عنوان مھم

ای در دست دارد،  گسترش اعتراضات توده
. ھا برخاسته است به مقابله با مبارزات توده

اما ھمين که رژيم جز سرکوب ابزار موثر 
ھا  ديگری برای مقابله با اعتراضات توده

گر ضعف و به  ندارد، از سوی ديگر بيان
 .آخر خط رسيدن رژيم است

جمھوری اس�می ھرگز با بحرانی چنين 
عميق و ھمه جانبه روبرو نبوده، بحرانی که 

شک تنھا يک پاسخ برای آن وجود دارد و  بی
انق�بی که با در ھم شکستن .  آن انق�ب است

دولت بورژوائی و استقرار يک دولت 
شورائی، مناسبات موجود را دگرگون خواھد 

اين تنھا پاسخ واقعی به بحران ھمه .  کرد
تنھا پاسخی که برای .  جانبه کنونی است

حلی واقعی  ھای ھمه جانبه کنونی راه بحران
 .و عملی دارد

 

 اط�عيه مھم تلويزيون دموکراسی شورايی
 

 !رفقا، دوستان، ھمراھان گرامی
 

 ١٣٩٧ماه   بھمن١٢ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه برابر با  برنامه
 . پخش خواھد شدkomalaTV/shoraTVبر روی شبکه تلويزيونی 

 بدين قرار komalaTV/shoraTVای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :باشد می
 

 ست ماھواره ياه

satellite yahsat 

 ١١٩۵٧: فرکانس

frequency 11957 

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت 

symbol rate 27480 

 پوFريزاسيون  عمودی

Polarization vertical 

 

ھای تلويزيون دموکراسی شورايی در روزھای ھفته بدين قرار  ساعات پخش برنامه
 :است
 

 و  روز شنبه از ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠روزھای دوشنبه، چھارشنبه و جمعه از ساعت 
  ٢٢: ٣٠ تا ٢١: ٣٠ساعت 

 
شنبه و شنبه و در  شنبه، پنج ھای دموکراسی شورايی در روزھای سه بازپخش برنامه

 :ساعات ذيل خواھد بود
 
  بامداد۵: ٣٠ بامداد تا ٣: ٣٠
  صبح١١: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١٧: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠

 :ھای دموکراسی شورايی از اين قرار است روز يکشنبه نيز باز پخش برنامه
  بامداد۴: ٣٠ الی ٣: ٣٠
  صبح١٠: ٣٠ صبح تا ٩: ٣٠
  بعدازظھر١۶: ٣٠ بعدازظھر تا ١۵: ٣٠
 

ھای تلويزيون دموکراسی شورايی بر روی  Dزم به توضيح است که پخش برنامه
 .تلويزيون ديدگاه تا پايان ماه فوريه به روال سابق ادامه خواھد داشت

 اسفند ٨ فوريه برابر با ٢٧آخرين برنامه ما بر روی تلويزيون ديدگاه چھارشنبه 
 ٩ فوريه برابر با ٢٨شنبه  پخش خواھد شد و بازپخش آن بر روی ھمين شبکه پنج

 .اسفند خواھد بود
 

 تلويزيون دموکراسی شورايی
 

 ١٣٩٧ بھمن ١٢ برابر با ٢٠١٩اول فوريه 

دستگاھی ستمگر و 
 پاسدار جمھوری اس;می 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس;می 

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

محمد حسين آقاسی تنھا وکيل .  را برعھده داشتند
انتخابی که وکالت طاھر قديريان و سام رجبی را 

که مورد تاييد رئيس  برعھده داشت، به دليل آن
قوه قضاييه نيست از شرکت در جلسات دادگاه 

گران  محروم شد و حتا فشار از سوی شکنجه
ای شد  جمھوری اس�می به سام رجبی به اندازه

که وی مجبور گرديد به صورت تلفنی وکيل 
 .انتخابی خود را عزل کند
، دادگاه غيرعلنی و !!يک سال بازداشت موقت

نداشتن حق انتخاب وکيل سه فاکتوری ھستند که 
فعاfن "  محاکمه"به روشنی غيرعادfنه بودن 
اين فاکتورھا .  کند محيط زيست را آشکار می

تنھا نمايشی برای "  دادگاه"دھند که  نشان می
پيشبرد اھداف جمھوری اس�می بوده و 
محکوميت فعاfن محيط زيست و حتا ميزان آن 

 .از قبل مشخص شده است
اسماعيل بخشی و سپيده قليان نيز که در بازداشت 

ھای جسمی و روحی  اول و در زير شکنجه
فراوان به اعترافات ساختگی تن داده بودند، بعد 

٨ 

ھای  نامQه          ))))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  

، "طراحی سوخته"از پخش به اصط�ح مستند 
 قرار  بار ديگر دستگير شده و مجددا تحت شکنجه

ھا و عدم  خبری از وضعيت آن بی.  گرفتند
ھای روشن ادامه شکنجه  دسترسی وکيل از نشانه

. اسماعيل بخشی و سپيده قليان در بازداشت است
حق داشتن وکيل انتخابی از لحظه دستگيری 

ترين حقوق يک متھم است که  يکی از بديھی
امروز در اکثريت بسيار بزرگ کشورھا به 

. شود رسميت شناخته شده و به آن عمل می
در ايران عدم حضور وکيل در مراحل 
بازجويی به دليل اعمال شکنجه از سوی 

دستگيری مجدد اسماعيل .  بازجويان است
بخشی و سپيده قليان با دو ھدف مشخص 

دانست با پخش  که رژيم می انجام شد، اول اين
آن به اصط�ح مستند، بار ديگر اسماعيل 
بخشی و سپيده قليان واکنش نشان داده و صد 

ھا ضمن افشای ابعاد جديدی  البته واکنش آن

 دستگاھی ستمگر و پاسدار جمھوری اس;می 


