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ھای  وگوی روحانی با تعدادی از رسانه گفت
 دی به ٢٨داخلی و خارجی در روز سه شنبه 

، بيش "برجام"ی گذشت يک سال از اجرای  بھانه
از ھر چيز، اعتراف به اين موضوع  بود که 

 حلی برای معض<ت  جمھوری اس<می راه
او به .  اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه ندارد

رغم تمام ادعاھايی که در موارد متعددی داشت، 
ناآگاھانه به ناتوانی نظام سياسی و اقتصادی حاکم 

ست که  نيز اعتراف نمود و اين ھمان چيزی
 .سازمان ما ھمواره بر آن تاکيد داشته است
داری و  برای درک فجايعی که مناسبات سرمايه

اند نه عينک  دولت دينی در ايران به بار آورده
تنھا اعتراف .  Oزم است و نه ھيچ ابزار ديگری

اگرچه   – ميليون حاشيه نشين ١١وی به وجود 
و در حالی که   -رقم واقعی بيش از اين ھاست 

رود تا سی و ھشتمين  جمھوری اس<می می
سالگرد استقرار خود را جشن بگيرد، برای 

 .ست کارنامه مردودی جمھوری اس<می کافی
حال به اين اعتراف، اين موارد را نيز اضافه 

 ١٠کنيم که در ايران به طور واقعی بيش از 
ميليون نفر بيکار ھستند، بيش از نيمی از جمعيت 

کنند، اکثريت بزرگی از  زير خط فقر زندگی می
ترين گروه  طبقه کارگر ايران به عنوان بزرگ

کنند،  اجتماعی زير خط فقر زندگی می
شان به رغم اضافه کاری حتا  دستمزدھای

شان نبوده و  گوی نيمی از نيازھای واقعی پاسخ
ايران .  اند سال به سال  کارگران فقيرتر شده

. بيشترين معتادين به مواد مخدر را در جھان دارد
به نسبت (چنين باOترين تعداد زندانيان و اعدام  ھم

تن .  در جھان نيز متعلق به ايران است)  جمعيت
فروشی حتا در ميان نوجوانان نيز به امری عادی 
تبديل شده در حالی که در بسياری از کشورھای 
جھان نه تنھا اين امر ممنوع بوده بلکه خريداران 
سکس با نوجوانان با مجازات سنگينی روبرو 
ھستند حتا اگر اين کار را در کشور ثالثی انجام 

به ھر کجا و ھر موضوعی که .  داده باشند
انگشت بگذاريم ايران جزء بدترين کشورھای 

ھای سياسی، آزادی انديشه،  جھان است، از آزادی
آزادی ارتباطات، ھيچ مورد مثبتی در کارنامه 

سخنان روحانی .  شود جمھوری اس<می پيدا نمی

وششمين  به مناسبت چھل) اقليت(بيانيه سازمان فداييان  
 گذاری سازمان سالگرد سياھکل و بنيان

 برای برپائی يک انق�ب اجتماعی و 
 حکومت شورايی ت�ش کنيم

 رفسنجانی و طبقه کارگر ايران اکبر ھاشمی
 

 دی به درک ١٩اکبر رفسنجانی يکی از مرتجعين بنام و از نخستين ياران خمينی ج<د، روز يکشنبه 
گذاری رژيم ارتجاعی و استبدادی  ست که در پايه ھای منفوری رفسنجانی يکی از چھره.  واصل شد

او در تمام جنايات و کشتارھای رژيم دست داشت .  جمھوری اس<می و تحکيم آن نقش بسيار مھمی داشت
ھای زيادی که توسط يک  رغم ت<ش به.  گيرندگان اصلی آن بود ريزان و تصميم و يکی از برنامه

گيرد تا اين چھرۀ  بندی بورژوائی در داخل و خارج کشور به ياری مديای امپرياليستی صورت می گروه
پليد و شارOتان را تزکيه و تطھير  کند، اما کارنامه رفسنجانی جنايتکار چنان سياه است که با آب ھيچ 

ھای مردم ايران جز به عنوان يک ج<د و مرتجع ستمگر و ھمدست  ای زدودنی نيست و توده رودخانه
ھای مردم ايران  اين چھرۀ واقعی رفسنجانی در نزد عموم توده.  آشام، از وی ياد نخواھند کرد خمينی خون

ھای وی را بطور  گزاری در اين نوشته سعی خواھيم کرد نقش و عملکرد رفسنجانی و نتايج سياست.  است
 .تر در زمينۀ مسائل کارگری و در تشديد استثمار طبقه کارگر مورد بررسی قرار دھيم خاص

ھای اقتصادی موسوم به نئوليبرال و اجرای برنامه انحصارات مالی جھانی، در  پوشيده نيست که سياست
  ھايی که توسط بانک جھانی و صندوق سياست.  دورۀ رفسنجانی در دستور کار رژيم قرار گرفت

بار برای کارگران و زحمتکشان  المللی پول ديکته شد و ھرجا که اجرا شده بود، نتايجی بس وخامت بين

 قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل و پاسخ اسرائيل

بدون حضور نمايندگان "  کنفرانس صلح پاريس"
 ٧٠اسرائيل و فلسطين، با شرکت نمايندگانی از 

 بدون ٢٠١٧ ژانويه ١۵کشور جھان روز 
پيام .  ی مشخصی به کار خود پايان داد نتيجه

اصلی اين کنفرانس، درخواست از دو کشور 
اسرائيل و فلسطين، جھت ازسرگيری مذاکرات 

 .بود" راه حل دو دولت"و " روند صلح"
 ٢٣چند ھفته پيش از برگزاری اين کنفرانس، در 

 ١۴ شورای امنيت سازمان ملل با ٢٠١۶دسامبر 
 ٢٣٣۴رأی موافق و رأی ممتنع آمريکا، قطعنامه 

اين قطعنامه .  را به تصويب رسانده بود
ھای  ھای اسرائيل در سرزمين سازی شھرک

فاقد "اشغالی کرانه باختری و شرق اورشليم را 
دانسته و خواستار توقف "  اعتبار حقوقی

چنين  ھم.  سازی در مناطق اشغالی شده بود شھرک
خشونت عليه "از طرفين خواسته شده بود، از 

و نيز "  اقدامات تروريستی"، "غيرنظاميان
خودداری کنند و برای "  سازی تحريک و ويران"

 .برقراری صلح به پای ميز مذاکره بازگردند
 اين اولين باری بود که آمريکا از ١٩٧٩از سال 

ھای ضد سياست  حق وتوی خود عليه قطعنامه
جان کری، .  سازی اسرائيل استفاده نکرد شھرک

در دفاع از رأی ممتنع آمريکا درباره قطعنامه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 در ِگل فرو نشسته

ماه نيز چيزی جز بيان ھمين فضاحت   دی٢٨در 
 .و ورشکستگی نبود

 ٧او در اين مصاحبه از رشد اقتصادی باOی 
 ھزار نفر در طول يک ٧٠٠درصد و اشتغال 

که حتا طرفداران وی  جدا از اين.  سال سخن گفت
که  نيز به اين آمارھا اعتقادی ندارند، و جدا از اين
ی  حتا براساس آمارھای دولتی در کل دوره

روحانی چيزی کمتر از يک ميليون به جمعيت 
که براساس  شاغل اضافه شده و باز جدا از اين
 درصد ١٢آمارھای دولتی نرخ بيکاری به باOی 

گر  ای در سخنان وی بود که بيان رسيده، اما نکته
ناتوانی جمھوری اس<می در کاھش معضل 

 ھزار ٧٠٠وی گفت در سالی که .  بيکاری است
 ھزار نفر به جمعيت ۵٠٠شغل ايجاد شده، 

يعنی حتا اگر آمارھای .  بيکاران افزوده شده است
جعلی روحانی را نيز بپذيريم، باز بيکاری نه تنھا 
کاھش نيافته که افزايش يافته است و البته که 

حلی نيز  ی سخنان خود راه روحانی در ادامه
برای اين معضل ارائه نداد، چرا که اساسا نظام 

داری در ايران به چنان بحران عميق  سرمايه
تورمی گرفتار شده که راھی برای برون   –رکود 

 .رفت از آن ندارد
، جمھوری "برجام"واقعيت اين است که در پناه 

اس<می توانست با فروش بيشتر نفت و 
محصوOت جانبی آن به درآمدھای بيشتری دست 

چنين جمھوری اس<می پس از برجام  ھم.  يابد
ت<ش زيادی برای توسعه خودروسازی در ايران 
کرده است، اما در ديگر صنايع واقعيت اين است 
که رکود کاملی حاکم است و رشد اقتصادی مد 
نظر روحانی در واقع ھمان رشد درآمدھای نفتی 

يعنی .  و مشتقات آن درصنايع پتروشيمی است
اگر افزايش درآمدھای نفتی و محصوOت جانبی 

 آغاز شد، در نظر نگيريم، ٩٣آن را که از سال 
 ٩۵ و حتا ٩۴، ٩٣ھای  رشد اقتصادی در سال

حتا نيلی مشاور اقتصادی .  نيز منفی بوده است
ای با روزنامه شرق، با تاييد  روحانی در مصاحبه

 مديون افزايش بھا ٩۵که رشد اقتصادی سال  اين
و ميزان فروش نفت بوده است، تاييد کرد که با 

توان رشد اقتصادی را  ساختار اقتصادی فعلی نمی
 .ادامه داد

در صنعت خودروسازی نيز ايران در شرايط 
تواند در قامت يک صادرکننده  فعلی ھرگز نمی

نھايت سقف رشد اين صنعت، تامين .  مھم درآيد
بخش مھمی از بازار داخلی و صادراتی محدود 

چون عراق است که آن  به برخی از کشورھا ھم
نيز با وجود رقبايی ھم چون ترکيه بسيار مشکل 

واقعيت اين است که بسياری از .  آيد نظر می به
داری  ی جھان سرمايه نيافته کشورھای حتا توسعه
تری از ايران در اين زمينه  شرايط بسيار مناسب

 .دارند
واقعيت مھم اقتصادی در ايران اين است که 

مند شدن بخش کوچکی از جامعه،  رغم ثروت به

به دليل گسترش فقر، اکثريت بزرگی از جامعه، 
ترين نيازھای خود  تنھا به فکر تامين ضروری

ھستند، به عبارت ديگر بازار مصرف در ايران 
جا که  صنايع ايران نيز از آن.  کوچک شده است

 و  عموما برای مصرف بازار داخلی شکل گرفته
ھا قدرت رقابت در بازار جھانی  اساسا اغلب آن

را ندارند، عم< با بازاری روبرو ھستند که 
ھای  در اين ميان گروه.  شود تر می ھرآينه کوچک

داران و  چون سرمايه مرفه جامعه ھم
بورژوازی مرفه نيز گرايش به مصرف  خرده

تر  تر و البته بسيار گران کاOھای با کيفيت
ھمين موضوع است که باعث .  خارجی دارند

ھای  تعطيلی و ورشکستگی بسياری از کارخانه
. ھا شده است خانگی و مانند آن کننده لوازم توليد

توانند  ھايی از صنايع در اين شرايط می تنھا بخش
دوام بياورند که يا به بازارھای صادراتی راه 

ھای دولتی و  دارند، و يا مورد نياز بخش
ھای عمرانی آن ھستند که اين دو بازار نيز  طرح

روست که  از ھمين.  به شدت محدود ھستند
  براساس آمارھای دولتی نسبت اشتغال در بخش
خدمات نسبت به صنعت و کشاورزی ھمواره رو 

ھايی ميزان اشتغال  به باO بوده و حتا در دوره
مطلق در بخش صنعت و کشاورزی با کاھش 

ھم اکنون بخش خدمات به .  روبرو بوده است
 درصد از کل اشتغال را به خود ۴٩/  ١تنھايی 

 .  اختصاص داده است
ھای حسن روحانی  نرخ تورم نيز از ديگر بازی

واقعيت اين است که کاھش نرخ تورم .  است
ی رکود عميق اقتصادی است اما ھمين نرخ  نتيجه

ھايی که از بازار داخلی برخوردار  تورم در بخش
ھستند مانند مواد غذايی و بھداشت و درمان 

براساس آخرين آمار بانک .  باشد چنان باO می ھم
مرکزی بھای مواد غذايی و آشاميدنی در آذرماه 

 درصد و ٩سال جاری نسبت به سال گذشته 
 درصد افزايش داشته ١٧ھزينه درمان و بھداشت 

ھا افزايشی بيش از اين ميزان  البته واقعيت.  است
برای نمونه بھای برنج، گوشت .  دھند را نشان می

و ميوه در طول يکسال گذشته افزايش )  مرغ(
 درصد افزايش ۴۵زيادی داشته است، برنج تا 

قيمت داشته است، قيمت گوشت مرغ در تابستان 
در مورد مسکن نيز .   تومان رسيد٨٠٠٠حتا به 

اگرچه بھای خريد خانه افزايش چندانی نداشته و 
ھايی با کاھش روبرو بوده، اما  حتا در بخش

چنان ادامه  ھا به سير صعودی خود ھم اجاره
 .دھند می

آور نقدينگی  به اين معض<ت بايد افزايش سرسام
را نيز اضافه کرد که به دليل رکود سنگين 
اقتصادی ھنوز آثار وخيم اقتصادی از جمله 

در واقع .  تاثيرش بر نرخ تورم آشکار نشده است
اگر درآمدھای نفتی را از دولت بگيريد، ديگر 

چون کشتی  اقتصادی که ھم.  ماند چيزی باقی نمی
شکسته در ِگل فرو نشسته و ھيچ راه گريزی 

 . ندارد
چنين در بخش ديگری از سخنان خود  روحانی ھم

و در پاسخ به سوالی، با وقاحت تمام از تاثيرات 
نشينان  بر معيشت فقرا و حاشيه"  برجام"مثبت 

او در اين بخش ديگر خود را .  گويد سخن می
او وقتی از عينک زدن .  زند کام< به حماقت می
گويد، دقيقا اين  ھا سخن می برای ديدن واقعيت

. ھمان عنيکی است که خود او به آن احتياج دارد
ھا وضعيت  کيست که نداند در طول اين سال

معيشتی اکثريت بزرگ جامعه از جمله حاشيه 

نشينان بدتر شده است، حتا آمارھای دولتی که 
ی مواد  ھمگی حاکی از کاھش مصرف سرانه

غذايی از گوشت گرفته تا لبنيات و حتا نان دارند، 
ھای کارگران،  گر اين ھستند که سفره بيان

تر  زحمتکشان و بيکاران روز به روز کوچک
 .شده است

دستمزدھای کارگران يک نمونه ديگر است که 
ھای روحانی نه تنھا در طول اين  برخ<ف وعده

ھای يک  ی دستمزدھا با ھزينه ھا فاصله سال
ی کارگری کاھش نيافت که برعکس حتا  خانواده

ی  ھای گوناگون کابينه تراشی اين شکاف با مانع
تر نيز  روحانی برای افزايش دستمزدھا، عميق

 .شد
در يک ک<م سخن گفتن از دستاوردھای 
اقتصادی توسط روحانی، سخنی گزاف و بيھوده 

ھای اقتصادی دولت  ی تمامی سياست نتيجه.  است
ھايی که وی رياست کابينه را  در طول سال

 –برعھده داشت، چيزی جز تداوم بحران رکود 
حل .  تر شدن آن نبود تورمی و حتا عميق

معض<ت تودرتوی اقتصاد ايران، نيازمند 
ی ھيچ  ست که از عھده چنان اقدامات راديکالی آن

ھای بورژوازی داخل و يا خارج  کدام از جناح
 .آيد حکومت برنمی

کدام  ھای سياسی و اجتماعی نيز ھيچ در عرصه
ھای روحانی تحقق نيافت و او در اين  از وعده

مصاحبه به ناتوانی خود در اين مساله اعتراف 
ھای  وی که پيش از انتخابات وعده.  کند می

ھای سياسی، حقوق  گوناگونی در مورد آزادی
ھای ملی و مذھبی و غيره داده بود،  زنان، اقليت

در مصاحبه خود و در پاسخ به سوالی در رابطه 
ھای وضع شده برای خاتمی که  با رفع محدوديت

طلبان  توان آن را کمترين خواست اص<ح می
ھا با  حامی خود وی دانست و اين تازه فرسنگ

ھای او به مردم ايران فاصله دارد، به  وعده
ناتوانی خود اشاره کرده و بر ضرورت اجماع 

گونه مسائل انگشت گذاشت و اين  نظام در اين
جمھور  ھای من به عنوان رئيس ی قول يعنی ھمه

را شما به ھيچ بگيريد، چرا که ھيچ ظرفيتی 
ھای حقوقی،  ھای سياسی و برابری برای آزادی

داری  ھای سرمايه حتا در حد آنچه که در نظام
عرف است، در جمھوری اس<می که بقای آن به 
يک ديکتاتوری عريان و خشن بند است، وجود 

 .ندارد
داری حاکم  جمھوری اس<می و نظام سرمايه

ھای کارگران و  عامل تمامی مصائب و بدبختی
خواھد با  زحمتکشان است، روحانی می

گويی و رياکاری مردم را بفريبد؛  دروغ
ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه  واقعيت

او .  را يا واژگونه جلوه دھد و يا استتار کند
خواھد مردمی را که از جمھوری اس<می  می

نااميد بوده و ناراضی ھستند، با دامن زدن به 
ھای رای بکشاند  توھم، بار ديگر به پای صندوق

اما .  تا تضمينی باشد برای بقای جمھوری اس<می
تنھا راه واقعی برای کارگران و زحمتکشان، 
پايان دادن به اين دوران سياه، سرنگونی 

ست که  داری جمھوری اس<می و نظام سرمايه
 .باشد جمھوری اس<می پاسدار آن می
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 به مناسبت ) اقليت(                         بيانيه سازمان فداييان 
 گذاری سازمان وششمين سالگرد سياھکل و بنيان                  چھل

 
     برای برپائی يک انق�ب اجتماعی و حکومت شورايی ت�ش کنيم

 
 !کارگران و زحمتکشان، روشنفکران انق�بی

 يادآور روزی است که رفقای قھرمان ما، در سياھکل به نبردی حماسی عليه رژيم ستمگر شاه، برخاستند و سازمانی را بنيان گذاشتند که ١٣۴٩ بھمن ١٩
 .نسلی از انق<بيون کمونيست را در صفوف خود پرورش داد و تأثيرات مھمی در مبارزه انق<بی و جنبش کمونيستی ايران برجای نھاد

راری رژيم بار حزب توده و برق رو برجسته بود که مبارزه سازمان ما در شرايطی آغاز گرديد که پس از شکست خفت ويژه ازآن اين نقش مھم و تأثيرگذار به
، کرد، روحيه ياس و انفعال بر جنبش حاکم شده بود رحمانه سرکوب می ترين تجلی اعتراض و مبارزه را بی ديکتاتوری عريان محمدرضا شاه که کوچک

انداز   بود و چشمگرفته بود، به شکست انجاميده عملی انجام ھايی که برای غلبه بر انفعال و بی بردند، ت<ش سازمانی به سر می ھا در پراکندگی و بی کمونيست
 .روشنی در مبارزه وجود نداشت

ھای نوين و  اجتماعی جامعه ايران، اتخاذ تاکتيک  –گذاران سازمان ما با ارائه تحليلی جديد از ساختار اقتصادی  در يک چنين شرايطی است که بنيان
ارزه انداز نوينی را در مب سازمانی را درھم شکستند و چشم عملی و بی بست بی آوری به عمل مسلحانه در سياھکل و تداوم آن در شھرھا، اين بن روی

 .گشودند
با دشمن ای خطاھا، اشکاOت و انحرافات نظری و عملی، اما اين ابتکار، پيشگامی و پيگيری در مبارزه، دريکی از دشوارترين شرايط نبرد  رغم پاره به

درنتيجه ھمين .  ترين صفحات مبارزات در جنبش کمونيستی ايران است راستی يکی از درخشان چنان تأثير بزرگی در ايران برجای نھاد که به طبقاتی، آن
 ضربات رغم کشتار صدھا تن از رفقای قھرمان ما توسط دستگاه سرکوب رژيم شاه، به بند کشيدن چند ھزار فدايی و مبارزه و تأثيرات مھم آن بود که به

 انکاری در برافروختن کمرشکنی که سازمان را از وجود رھبران برجسته خود محروم ساخت، اما اين سازمان استوار و پابرجا ماند و نقش غيرقابل
آميز قدرت به  المللی را برای انتقال مسالمت وپاخت ارتجاع داخلی و بين قيامی که ساخت.   ايفا نمود۵٧ھای قيام مسلحانه و سرنگونی رژيم شاه در سال  شعله

اوجود ھای ستمديده اين امکان را دارد که Oاقل به مدت دو سال ب ھای کارگر و زحمتکش و عموم توده دارو دسته طرفداران خمينی برھم زد و به توده
 .ای از آزادی و ابتکار عمل برخوردار گردند ھای رژيم جديد، در محدوده سرکوبگری
شدن سازمان به يک جريان کمونيست پرقدرت بود که در تمام مراکز   سال مبارزه عليه رژيم سلطنتی و مشارکت فعال در مبارزه و قيام، تبديل٧دست آورد 

قدرت .  ھای تحت ستم و دھقانان فقير و زحمتکش، حضور، نفوذ و اعتبار سياسی داشت کارگری، در ميان دانشجويان، زنان، سربازان، روشنفکران، مليت
 .توانست در تھران تظاھرات چند صدھزارنفره برگزار کند بسيج سازمان در آن حد بود که می

ياسی ھای خلق کرد و ترکمن، چنان توازن س ھای ديگری ازجمله مجاھدين خلق آن دوران، و نيز جنبش باوجود يک چنين سازمان قدرتمند و البته سازمان
ھا ھزار تن از مردم ايران را سازمان دھد، بلکه بالعکس، با   و کشتار ده۶٠توانست، تعرضی ھمچون دھه  سادگی نمی گرفته بود که ارتجاع حاکم به شکل

 .ھای زحمتکش از رژيم و پی بردن به ماھيت ارتجاعی آن، حتی امکان سرنگونی ارتجاع حاکم وجود داشت توجه به رويگردانی روزافزون توده
طلب و  گروھی از افراد فرصت.  شود ترين ضربه به سازمان و جنبش انق<بی مردم ايران از درون سازمان ما وارد می تحت چنين شرايطی است که بزرگ

 به درون سازمان نفوذ کرده بودند و پس از سرنگونی رژيم شاه با باندبازی توانستند اکثريت کميته مرکزی را به دست ۵۵خائن که پس از ضربات سال 
 . ھای طبقاتی سازمان پشت پا زدند آورند، به تمام اھداف و آرمان

در ظاھر ادعای مبارزه با اشتباھات و انحرافات نظری و عملی .  اينان، خيانت خود را با زير سؤال بردن گذشته انق<بی و مبارزاتی سازمان آغاز کردند
ھا مبارزه با ارتجاع  آن.  ھای کمونيستی و کارگری سازمان است ھا نفی تمام مبارزات، اھداف و آرمان زودی روشن شد که ھدف آن سازمان را داشتند، اما به
ھا مبارزه مسلحانه سازمان را  آن.  جای آن قرار دھند ھای ديکتاتوری و سرکوب رد کردند تا سازش با ارتجاع حاکم را به ترين دوره را دريکی از وحشتناک

و ھرگونه مبارزه رو که با اشتباھات و انحرافات آن برخورد کنند، بلکه با اين ھدف که پرچم سفيد تسليم را در برابر ارتجاع بلند کنند  نفی کردند، نه ازآن
ھا و  طلبی لنينيسم در برابر تجديدنظر  –موجوديت سازمان ما با دفاع از مارکسيسم .  انق<بی برای سرنگونی رژيم  ارتجاعی حاکم را نفی و انکار نمايند

کاران اکثريتی، اين مواضع سوسياليستی راديکال سازمان را نفی  خيانت.  طلب توده بنيان گذاشته شد رو مرزبندی قاطع با حزب فرصت طلبی و ازاين فرصت
 .کردند، تا به دامان حزب ضد سوسياليستی توده پناه ببرند

ھای  لنينيسم و پايبندی به تمام اھداف و آرمان  –طلبان ايستاد، از سوسياليسم ، مارکسيسم  ، در برابر اين فرصت"فداييان اقليت"جناح انق<بی سازمان، 
جناح انق<بی سازمان، اشتباھات و انحرافات نظری و عملی گذشته سازمان را نفی کرد، اما از مبارزات .  خواھانه و سوسياليستی سازمان دفاع کرد آزادی

جناح انق<بی سازمان، بر ادامه سنت مبارزه پيگير فداييان عليه طبقه ضدانق<بی حاکم .  قھرمانانه و پيگيرانه گذشته سازمان عليه رژيم ستمگر شاه دفاع کرد
لذا، جدايی ميان دو جريان اساساً متفاوت .  اصرار ورزيد و بر سرنگونی رژيم فوق ارتجاعی جمھوری اس<می و برقراری حکومت کارگری تأکيد نمود

کار، ضربه خود را به سازمان  خيانت"  اکثريت"اما .   انجاميد۵٩ناگزير بود و به انشعاب در خردادماه سال "  اکثريت"و ضدانق<بی)  فدائيان اقليت(انق<بی
سوی ارتجاع و ھمکاری با آن، فقط ضربه به سازمان و تضعيف آن نبود، بلکه توازن سياسی جامعه ايران را به نفع رژيم  به"  اکثريت"چرخش .  زده بود

وجود داشته و دارد، تنھا در اين نيست که به گذشته انق<بی سازمان پشت کرد و به ھمراه حزب "  اکثريت"نفرت و انزجاری که نسبت به جريان .  تغيير داد
ژيم امکان داد  با رژيم ارتجاعی متحد شد و در سرکوب و کشتار نقش داشت، بلکه با تغييری که در موازنه سياسی به نفع ارتجاع حاکم ايجاد نمود، به ر توده

ژيم ديکتاتوری تر از ر ھا ھزار تن از مردم ايران، رژيمی ھولناک کاره سازمان دھد، و با کشتار ده که باقدرت بيشتری تعرض گسترده خود را به انق<ب نيمه
ھای فدائی خلق ايران،  تا پيش از انشعاب در سازمان چريک.  جا خ<صه نشد به ھمين"  اکثريت"نقش ويرانگر و ضدانق<بی جريان .  شاه بر ايران حاکم سازد

 کنند، کوشيدند مبارزات خود را به نحوی با سازمان ھماھنگ ھای مخالف رژيم، مجاھدين خلق ھمواره می به دليل قدرت برتر سازمان ما در ميان سازمان
 ساخت که يافته قدرتمند بود، فراھم انشعاب بزرگ در سازمان و تضعيف جناح انق<بی، اين امکان را برای سازمان مجاھدين خلق نيز که يک جريان سازمان

 را به نفع رژيم برھم کلی توازن قوا موقع، تروريستی و ب<نکيستی را آغاز کند که به کننده در مقابل رژيم بداند و مبارزه مسلحانه بی خود را تنھا جريان تعيين
 .زد
ھای کمونيستی طبقه کارگر را  شده، پرچم اھداف و آرمان شناخته"  فدائيان اقليت"عنوان   رغم تمام اين شرايط، جناح انق<بی سازمان که اکنون به به 

دھی  اين در حالی بود که حتی يک سال ھم فرصت نداشت که خود را تجديد سازمان.  برافراشته نگاه داشت و به مبارزه انق<بی عليه نظم موجود ادامه داد
در جريان .  ناپذير کمونيستی فدائيان را ادامه داد ازآن، قھرمانانه ايستاد، راه و روش مبارزه تزلزل ھای پس  و سال۶٠در جريان يورش ارتجاع در سال .  کند

وسطايی  ھای قرون گاه ھا در شکنجه چندين ھزار تن سال.  اين ايستادگی و نبرد، صدھا تن از فدائيان اقليت توسط رژيم جنايتکار جمھوری اس<می کشتار شدند
ھای استبدادی ايستاد و  ترين و ھارترين رژيم چنين قھرمانانه در برابر يکی از مخوف اين افتخار بزرگی برای سازمان ما است که اين.  به اسارت گرفته شدند
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خواھانه و سوسياليستی طبقه  ھای آزادی فشانی رفقای ما درراه آرمان جان.  ھای ستمديده دفاع کرد از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان و عموم توده
 . ھای ايران است ھای رژيم ددمنش جمھوری اس<می، افتخاری برای ھمه کمونيست گاه کارگر، مقاومت و پايداری رفقای ما در شکنجه

ھای چند دھه  يبرغم تمام فراز و نش ھای طبقه حاکم بر ايران و رژيم ارتجاعی پاسدار منافع آن، سازمان ما ھمچنان پايدار ماند و به گری باوجود تمام وحشی
 .گذشته به مبارزات خود ادامه داد

 
 !روشنفکران انق�بی! کارگران و زحمتکشان

وضوح در برنامه،  ھای بزرگی برای جنبش کمونيستی ايران داشت که انعکاس آن را به  بھمن و سرانجام شکست انق<ب، درس٢٢ و قيام ١٣۵٧انق<ب سال 
آوری طبقه کارگر و  توانند مانع از روی ھا نمی ترين ديکتاتوری تجربه آشکارا نشان داد که حتی عريان.  توان يافت ھای سازمان ما می روش و تاکتيک

 .ھای زحمتکش مردم به انق<ب عليه طبقه حاکم ستمگر شوند توده
ھای مبارزاتی اساسی طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم، اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی، تظاھرات   نشان داد، روش و شيوه۵٧انق<ب سال 

ھای زحمتکش شھر و روستا، شکل  چنين نشان داد که طبقه کارگر و توده  ھم۵٧انق<ب سال .  ای، اعتصاب سراسری سياسی و قيام مسلحانه است توده
توانند شکل بگيرند و ادامه حيات يابند که  اين شوراھا ھنگامی می.  ای برای اعمال حاکميت و سيادت سياسی خواھند داشت که شوراھاست سازمانی ويژه

 .شکسته شوند ای جدا از مردم و بوروکراسی مافوق مردم، درھم دستگاه دولتی طبقه حاکم و اساس آن نيروھای مسلح حرفه
ھای زحمتکش مردم، مادام که رھبری انق<ب در دست  رغم تمام فداکاری و ازخودگذشتگی توده وضوح نشان داد که به  بار ديگر به۵٧شکست انق<ب سال 

زادی سياسی توانند از آ ھای زحمتکش را نابود خواھد کرد و مردم ايران حتی نمی طبقه کارگر نباشد، ارتجاع، ثمره تمام ت<ش ، فداکاری و قھرمانی توده
بنابراين، ھر تحول جدی در ايران نياز به رھبری طبقه کارگر و انق<ب کارگری خواھد .  ھا و اھدافی فراتر از آن برخوردار باشند، تا چه رسد به خواست

 .، بلکه تمام تجربه دوران پس از انق<ب مشروطيت نيز اين حقيقت را کام<ً اثبات کرده و نشان داده است۵٧فقط تجربه شکست انق<ب  نه . داشت
دفاع اکيد از استق<ل طبقاتی کارگران، ضرورت برپايی .  ھا عمل کرده است سازمان فدائيان اقليت، اين تجارب ارزشمند را ھمواره پاس داشته و بر طبق آن

ب ھای زحمتکش برای برپايی يک اعتصا دھی طبقه کارگر و توده انق<ب اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورايی و سوسياليسم، ت<ش برای سازمان
 .ھای سازمان ما بوده است دار و رژيم جمھوری اس<می، ھمواره در سرلوحه فعاليت قصد سرنگونی طبقه سرمايه سراسری سياسی و قيام مسلحانه به

برای گذاران سوسياليسم علمی  ھای بزرگ انسانی بنيان عنوان يک سازمان کمونيست، ھمواره ت<ش کرده است، از خلوص انق<بی انديشه سازمان ما، به
بر ھمين اساس، .  ھيچ آلترناتيو ديگری جز سوسياليسم وجود ندارد.  ھا را در ميان طبقه کارگر تبليغ و ترويج کند رھايی تمام بشريت ستمديده دفاع کند و آن

جريان خود، موج فرار از جبھه سوسياليسم در مقياس جھانی به پديده مد روز تبديل شد، استوار ايستاد و به شعار خ<ف  سازمان ما حتی چندين سال پيش که
ھای سوسياليستی کارل مارکس، بديلی برای  مشی امروز ديگر بر ھمگان آشکارشده که جز يک نظم سوسياليستی و انديشه درستی اين خط.  پايبند ماند

 .در ايران واقعيت اوضاع بيش از تمام جھان آشکار است. بست وجود ندارد داری منحط و در حال زوال و بن سرمايه
 

 !روشنفکران انق�بی! کارگران و زحمتکشان
بحران اقتصادی ع<ج ناپذير، .  داری حاکم بر ايران از جھات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی با ورشکستگی تام و تمام روبروست نظم سرمايه

داری در انواع و اقسام مصائب و  عواقب اجتماعی وخيم نظم ورشکسته سرمايه.  ھا انسان را به بيکاری، فقر و گرسنگی محکوم کرده است ميليون
ھای متعددی به  فقر و بيکاری، نابسامانی.  شده است ترين کشور معتادان به مواد مخدر تبديل ايران به بزرگ.  جا آشکار است ھای اجتماعی، در ھمه بيماری

 .بار آورده است
زوال و گنديدگی اين رژيم در فساد مالی و دزدی که سرتاپای آن را فراگرفته .  ھای درونی و بيرونی است رژيم ورشکسته جمھوری اس<می غرق در بحران

 .وضوح بر ھمگان آشکار است به
 و ھای سياسی در رنج ترين حقوق انسانی و آزادی ھای وسيع مردم ايران ھمچنان زير فشارھای خردکننده سياسی، سرکوب و محروميت از ابتدايی توده

 .طلبی، پوچ بودن خود را مکرر بر ھمگان آشکار کرده است ھای ق<بی و فريبکارانه اص<ح وعده. برند عذاب به سر می
تنھا .  نيستآوری به انق<ب برای دگرگونی تمام نظم موجود ممکن  بار، جز روی تمام اين حقايق بيانگر اين واقعيت است که راه نجات از اين وضعيت فاجعه 

تنھا يک انق<ب .  ھای وسيع کارگر و زحمتکش را از فقر، ف<کت، بيکاری و انواع و اقسام مصائب اجتماعی نجات دھد تواند توده يک انق<ب اجتماعی می
ق سازد، به ھا را به مردم بازگرداند، حقوق دمکراتيک مردم را محق ھای مردم را از اسارت استبداد و بی حقوقی نجات دھد، آزادی تواند توده اجتماعی می

تواند نظمی سوسياليستی را مستقر  تنھا يک انق<ب اجتماعی می.  ھا زن را از اسارت نجات دھد تبعيض و نابرابری جنسيتی، ملی، مذھبی پايان بخشد، ميليون
 .ھای آزاد و برابر را برپا دارد ای متشکل از انسان سازد و به استثمار و ستم طبقه کارگر پايان بخشد و جامعه

خواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر ايران و  ھای آزادی در چھل و ششمين سالگرد نبرد سياھکل، پيگيرانه از اھداف و آرمان)  اقليت(سازمان فدائيان 
 ادامه گذاران سازمان دفاع خواھد کرد و به مبارزه برای برپايی يک انق<ب اجتماعی کارگری، استقرار يک حکومت شورايی و برقراری سوسياليسم بينان

 .خواھد داد
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 باد سوسياليسم زنده –داری  نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۵ماه  نيمه اول بھمن

 حکومت شواريی -آزادی -نان -کار
  
 
 

 به مناسبت ) اقليت(    بيانيه سازمان فداييان 
 گذاری سازمان وششمين سالگرد سياھکل و بنيان   چھل

 
   برای برپائی يک انق�ب اجتماعی و حکومت شورايی ت�ش کنيم



 ۵ ٧٣۴ شماره  ٩۵نيمه اول بھمن     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 رفسنجانی و طبقه کارگر ايران اکبر ھاشمی
و او بود که ضرورت    -ھای اصلی آن بود پايه

اش را به خمينی تفھيم و جواز آن را در  تشکيل
برای مقابله با شوراھای )  ١(  – گرفت ۵٧اسفند 

ھا  ھای اس<می را در کارخانه کارگری، انجمن
تاسيس کرد و خانه کارگر که شاخه به اصط<ح 
کارگری اين حزب بود، وظيفه ھدايت اين 

پاشاندن شوراھای کارگری و  و از ھم"  ھا انجمن"
به مدد .  ايجاد شوراھای اس<می را برعھده گرفت

خانه کارگر که ابزار سرکوب و جاسوسی رژيم 
در ميان کارگران و رفسنجانی حامی اصلی آن 
بود، تعرض به شوراھا در مقياس سراسری آغاز 

چنين سنديکاھايی که  شوراھای کارگری و ھم.  شد
در جريان انق<ب و بعد از قيام در صنوف ايجاد 

بار ارتجاع  شده بود، مورد يورش گسترده و خون
کارگران پيشرو، اعضاء و .  حاکم قرار گرفت

فعاOن شورا در ابعادی گسترده بازداشت، اخراج 
از  شوراھای کارگری پس.  و روانه زندان شدند

 ماه مبارزه و مقاومت، سرانجام به ٣٠حدود 
زور سرنيزه و به ياری حزب جمھوری اس<می 
و تشکي<ت به اصط<ح کارگری آن خانه 

کف .  کارگر، به طرز خونينی سرکوب شدند
ھا از خون کارگران رنگين و شوراھا  کارخانه

ھا کارگر کمونيست و انق<بی  ده.  برچيده شدند
صدھا تن ديگر دستگير و .  ترور و اعدام شدند
ھا ھزار نفر از کار اخراج  روانه زندان و ده

ست که نداند يک پای  تر کارگری امروز کم.  شدند
ھا و نيز  گيرنده تمام اين جنايت اصلی و تصميم

عام زندانيان سياسی  کشتارھای دھه شصت و قتل
، اکبر ھاشمی رفسنجانی بوده ۶٧در تابستان 

ای، ترور نويسندگان،  ھای زنجيره درقتل.  است
جا  ترور مخالفان رژم در خارج از کشور، ھمه

انتشار اسناد .  سر نخ در دست رفسنجانی است
ھا و ترورھا، بر دخالت مستقيم  برخی از اين قتل

 .شخص رفسنجانی صحه گذاشته است
وقمع شوراھا و ساير  پوشيده نيست که قلع

ھای کارگری، سر به نيست کردن کارگران  تشکل
ھا و  کمونيست و پيشرو و کشتار وسيع کمونيست

ناپذيری بر جنبش بالنده  انق<بيون، ضربات جبران
يابی طبقه کارگر  طبقاتی کارگران و تشکل

برجای گذاشت و نه فقط اين، بلکه روند تحوOت 
 .جامعه را به کلی دگرگون ساخت

مھره  نقش مخرب رفسنجانی به عنوان يک شاه
ھای ک<ن  گيرنده و تاثيرگذار در سياست تصميم

ھا  گرانه رژيم، به اين ضدکارگری و سرکوب
رفسنجانی با گماشتن سه تن از .  شود خ<صه نمی

ھای خود در راس تشکي<ت خانه کارگر به  نوچه
وزير کار فعلی، )  عباد(ھای علی ربيعی  نام

عنصر درجه اول امنيتی که در سرکوب 
شوراھای کارگری مستقيما حضور داشت ، 
حسين کمالی، مشاور اجتماعی رفسنجانی در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام که در دوره 

 سال ۴ سال و در دوره خاتمی ٨رفسنجانی 
وزيرکار بود و عليرضا محجوب دبيرکل دائمی 
خانه کارگر، به تشکي<ت خانه کارگر به مثابه 
ابزاری برای سرکوب سازمان يافته و 

اين .  تر طبقه کارگر پروبال داد درازمدت
ھا و  تشکي<ت جاسوسی در اساس با حمايت

ھای  ھای گوناگون رفسنجانی، از جمله پول کمک
ھنگفتی که از جيب کارگران به آن اختصاص داد 

ھای  بدون حمايت.  پا گرفت و قوام يافت
ھای او از محل  رفسنجانی و بذل و بخشش

ای  ای که خامنه قانون اساسی، سرانجام در اب<غيه
بدين .   صادر کرد، رسميت يافت٨۴خرداد سال 

ای اساسی و پر  ترتيب رفسنجانی به عنوان مھره
نفوذ در دستگاه حکومتی و رويکردھا و 

ھای اقتصادی در آن دوره، از جمله  سياست
حراج صنايع و موسسات بزرگ دولتی نقش 

بيھوده نيست که سازمان .  درجه اول داشت
ای که به مناسبت  سازی در اط<عيه خصوصی

مرگ رفسنجانی صادر کرد، از او به عنوان 
بديل جمھوری اس<می  ھای بی يکی از ستون"

ياد کرد که به "  گير حضور بخش خصوصی پی
 قانون ۴۴ھای کلی اصل  سياست"ھمين نشان 

در مجمع تشخيص مصلحت نظام به "  اساسی
 .رياست وی، تصويب و به اجرا گذاشته شد

ھا،  سازی واسطه اين خصوصی پيامدھای بی
تعطيل و توقف بسياری از واحدھا و اخراج و 

! سازی صدھا ھزار کارگر بود بيکار
ھای گسترده، ناامنی شغلی، قرار  بيکارسازی

دادن کارگران شاغل بر لبه تيز اخراج، ايجاد و 
ھا  تشديد رقابت ميان کارگران شاغل و ميليون

کارگری که ھيچ گونه کار و درآمدی ندارند، 
 .ھا ھمه در دورۀ رفسنجانی تشديد شد اين

حقوقی بر کارگر، زيرپا  از سوی ديگر تحميل بی
ھای  ای کار و يورش گذاشتن اصول و حقوق پايه

 ربيعی  اوليه عليه قانون کار که امروز علی
دست و نوچۀ رفسنجانی کمر به س<خی کامل  ھم

. آن بسته است، در دورۀ رفسنجانی آغاز شد
دارانی بود که  رفسنجانی يار و ياور ھمان سرمايه

  دست"که اين قانون  مدام از قانون کار و اين
. کردند پيش او شکايت می"  کارفرما را بسته است

داری رفسنجانی  در يک جمله حاصل دوران زمام
از جنگ در زمينه اقتصادی، جز  ھای پس در سال

تشديد فقر و گرسنگی، جز گسترش اخراج و 
 .بيکاری و جز تشديد استثمار طبقه کارگر نبود

اما اين ھنوز بيان تمام نقش و اقدامات رفسنجانی 
رفسنجانی به نسبتی که .  عليه طبقه کارگر نيست

ھای اقتصادی، به مرتجعين و  از طريق سياست
استثمارگران خدمت کرد و بر فقر و استثمار 
طبقه کارگر افزود، به ھمان نسبت و حتا بيش از 

ھای خونين، به  آن، از طريق سازماندھی سرکوب
ھای  ای طبقه استثمارگران و مرتجعين و کل ھم

خود خدمت کرد و به کارگران و جنبش کارگری 
 .و طبقه کارگر آسيب رساند

ريزان و  رفسنجانی يکی از برنامه
گيرندگان اصلی سرکوب شوراھای  تصميم

.  است۶٠ و ۵٩، ۵٨ھای  کارگری در سال
شوراھای کارگری که به ابتکار کارگران در 

ھا ھزار کارگر  صدھا کارخانه بوجود آمده و ده
جا که  از آن.  را در خود متشکل ساخته بودند

شوراھا محبوب کارگران و در حال گسترش و 
بالندگی و در ميان توده کارگران عميقا نفوذ يافته 

توانست شوراھا را نفی کند، لذا  بودند و رژيم نمی
از اين .  سعی کرد آن ھا را از محتوا خالی سازد

رو ھمراه با سرکوب و تھاجم به شوراھا، 
ساختن  شوراھای کارگری از   تھی سياست

محتوای انق<بی و ايجاد شوراھای فرمايشی و 
حزب جمھوری .  اس<می را درپيش گرفت

گذاران و  اس<می که رفسجانی يکی از بنيان

ھای اقتصادی  اجرای سياست.  بار آورده بود به
نئوليبرال که جوھر اصلی آن يورش به سطح 

حقوقی  معيشت کارگران و تشديد استثمار و بی
طبقه کارگر است، در دورۀ رفسنجانی کليد 

ھا که  حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت.  خورد
اجزاء اين سياست است، چنان موجی از تورم و 
گرانی را درپی داشت که توده کارگران و 
زحمتکشان را به فقر شديد و گرسنگی و 

 .روزی کشاند سيه
" سازندگی"اکبر رفسنجانی تحت عناوينی چون 

داران خارجی و داخلی برای  با دعوت از سرمايه
گذاری، نه فقط از جيب کارگران  سرمايه
و ھای مالی و ارزی و امتيازات فراوان کمک

ھا قرار داد و  ديگری در اختيار آنکارفرمايان  
ھای مالياتی ساخت، بلکه  مشمول معافيت

حال تمام ت<ش خود را برای تامين نيروی  درعين
رفسنجانی خدمات .  کار مفت و ارزان بکار بست

جا کشاند که حتا  خود به استثمارگران را به آن
ھای خارجی دچار  که سرمايه  متعھد شد چنان

آسيب گردند، غرامت آن را بپردازد، البته روشن 
 .است که بازھم از جيب کارگران

سازی و واگذاری موسسات و  خصوصی
ھای دولتی به بخش خصوصی نيزکه يکی  بنگاه

ديگر از اجزاء سياست اقتصادی نئوليبرال است، 
کاستن از بار مالی .  در دورۀ رفسنجانی آغاز شد

و مديريتی دولت، حذف يا کاھش خدمات و 
ھای دولت در قبال بھداشت و درمان و  مسئوليت

چه که  اجتماعی يا آن آموزش و تامين
دولت نام گرفته است، جزء مھم "  سازی کوچک"

ھای اقتصادی نئوليبرال است  ديگری از سياست
که در اتخاذ تصميم و اجرای آن، شخص 
رفسنجانی نقش مھم و منحصر به فردی داشته 

در دورۀ رفسنجانی بود که نه فقط واگذاری .  است
صنايع و موسسات کوچک و متوسط دولتی به 
بخش خصوصی آغاز شد، بلکه زمينه واگذاری 

 ۴۴ھا، بيمه و صنايع بزرگی که اصل  بانک
قانون اساسی ظاھرا مانع ورود بخش خصوصی 

ھا نيز به  به آن بود، فراھم گرديد و اين بخش
بًخس به افراد و باندھای حکومتی واگذار  ثًًمن

 .گرديد
کرد که   قانون اساسی تصريح می۴۴اصل 

بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع "
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، 

ھای  بانکداری، بيمه، تامين نيرو، سدھا و شبکه
رسانی، راديو و تلويزيون، پست و  بزرگآ آب

آھن و  تلگراف و تلفن، ھواپيمايی، کشتيرانی، راه
ھا است که به صورت مالکيت عمومی  مانند اين

 ".و در اختيار دولت است
ھای  بندی ھا ھنوز تمام باندھا و دسته در آن سال

ھا يکدست  حکومتی در زمينه واگذاری اين بخش
رفسنجانی جزو اولين کسانی بود که .  نبودند

سازی بخش خصوصی در اقتصاد و  توانمند"
ھماھنگ شدن با قواعد تجارت "و "  حمايت از آن

را به ميان کشيد و در ھمين رابطه "  جھانی
اين اصل شد و تغيير "  بازخوانی جديد"خواھان 

بدنبال آن، بسياری از صنايع .  آن را استارت زد 
ھای دولتی مشمول اين بند نيز به بخش  و بنگاه

 ۴۴تجديدنظر در اصل .  خصوصی واگذار شد



 ۶ ٧٣۴ شماره  ٩۵نيمه اول بھمن     ۶
۵از صفحه   

 رفسنجانی و اکبر ھاشمی
  طبقه کارگر ايران

مبارزات دOورانه کارگران .  يافته است
ھا برای مطالبه مسکن  واحد و سنديکای آن شرکت

تراشی و  در طی چند سال اخير، پيوسته با مانع
خرابکاری اين تشکي<ت ضدکارگری روبرو 

 .بوده است
تر کارگری است که به ماھيت کثيف،  کم

گر و ارتجاعی خانه کارگر و شوراھای  سرکوب
اس<می که اکبر رفسنجانی نقش مھمی در ايجاد و 

ھا  اين تشکل.  بقاء آن داشته است، پی نبرده باشد
در تمام دوران حيات خود ابزاری در دست 
ارتجاع حاکم برای سرکوب کارگران و 

روست که  از ھمين.  اند ھای کارگری بوده خواست
اين تشکل ھای ارتجاعی و حامی اصلی آن 
رفسنجانی ھمواره مورد نفرت و انزجار عميق 

اند و با توجه ھمين نقش و عملکرد  کارگران بوده
خانه کارگر و ارباب و حامی اصلی آن 
رفسنجانی بود که کارگران مراسم تبليغات 

 خانه کارگر ٨۴سال .  انتخاباتی وی را برھم زدند
مراسمی را در ورزشگاه آزادی ظاھرا به 
مناسبت روز کارگر، اما در واقع برای تبليغات 
. انتخاباتی و سخنرانی رفسنجانی تدارک ديده بود

در اين مراسم کارگران ضمن پايين کشيدن 
ھای رفسنجانی و  تابلوھا و پاره کردن عکس

سردادن شعارھائی عليه خانه کارگر،عليه 
شوراھای اس<می، عليه رفسنجانی و عليه 

 سران خانه  داران، نقشه محجوب و ديگر سرمايه
کارگر را نقش بر آب و به ضد خودش تبديل 

کارگران با اع<م انزجار خود، تو دھنی .  کردند
محکمی به رفسنجانی و تشکي<ت مورد حمايت 

خانه کارگر باسراسيمگی دم و دستگاه .  وی زدند
رفسنجانی جنايتکار نيز به .  خود را جمع کرد

نظر نمود  ودمش را  ناچار از سخنرانی صرف
گذاشت روی کولش وبه سرعت صحنه را ترک 

 .کرد
اکبرھاشمی رفسنجانی اگرچه فرصت نيافت 

ظاھر شود اما درتمام "  شاه اکبر"  درنقش 
بيدادگريھا، کشتار ھا و ستمگری ھای رژيم 
مشارکت فعال داشت و يک پای اصلی رژيم 

وضعيت .  ريز حاکم بوده است  استبدادی و خون
اقتصادی و معيشتی وخامت باری که امروز 
برکارگران ايران تحميل شده، قراردادھای موقت 
وسفيد امضا، دستمزدھای زيرخط فقروپرداخت 
نشده، ناامنی شغلی، يورش دائمی به حق و حقوق 
کارگر و تحميل شرايط شبه بردگی برکارگران 
ايران، اگرچه دراساس زائيده نظام سرمايه 

ست اما رفسنجانی يکی از عناصر   داری
مھم،کليدی و تأثيرگذار درتحميل اين شرايط و 
درتشديد استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر بوده 

که  اکبر ھاشمی رفسنجانی ع<وه بر اين.  است
دار و يک دزد و  خود يک تاجر و سرمايه

غارتگر دسترنج کارگران مانند ھر استثمارگر 
ديگری مورد نفرت طبقاتی کارگران است، به 

کرد ننگين و ستمگرانه و کارنامه  خاطر عمل
بارش، مورد نفرت طبقه  سراسر سياه و جنايت

کارگر و عموم زحمتکشان بوده است و تا ابد 
 آآ.خواھد بود
 :زير نويس

 سال بعد در نامه به ٩اکبرھاشمی رفسنجانی -)١(
که جمھوری اس<می  خمينی و با اشاره به اين

را سرکوب و "  ضدانق<ب"و "  ھا گروھک"
را تثبيت کرده است، موافقت خمينی "  نظام"

برای انح<ل حزب جمھوری اس<می را بدست 
 .آورد 

 

ھايی که دستش در ھزينه کردن آن باز بود،  رانت
. توانست دوام يابد اين تشکي<ت ضدکارگری نمی

ست  تشکي<ت خانه کارگر يک تشکي<ت دولتی
ھای طبقه  که اساسا برای پيشبرد سياست

ھا  دار حاکم و دولت اين طبقه، در کارخانه سرمايه
خانه .  و مراکز توليدی و خدماتی بوجود آمد

ست که کارش   کارگر يک تشکي<ت خبرچينی
شناسايی کارگران آگاه و پيشرو، خرابکاری در 
اعتصابات و انحراف مبارزات کارگران، 

اين .  يابی کارگران است ممانعت از تشکل
جا در ھمکاری با  تشکي<ت ضدکارگری، ھمه

حراست، مديريت و کارفرما عليه کارگران عمل 
کرده و در ھمه حال از طرف رفسنجانی حمايت 

تشکي<ت خانه کارگر در ضديت با .  شده است
کارگران بويژه در ضديت با کارگران پيشرو و 

ھا حتا از نيروھای  آگاه و شناسايی و لو دادن آن
ھا پيشی گرفته و در  شخصی امنيتی و لباس

دار  مواردی علنا و رسما نقش مزدور و چماق
 .کارفرما و دولت را ايفا کرده است

ذکرتنھا يک نمونه، ماھيت کثيف اين تشکي<ت  
. سياه و ضدکارگری را بھتر آشکار می سازد
اند  جنبش کارگری و کارگران ايران از ياد نبرده

 وقتی که چند تن از ٨۴/  ٢/  ١٩که در تاريخ 
واحد  اعضای سنديکای کارگران شرکت

رانی تھران و حومه، در دفتر اين سنديکا  اتوبوس
آباد  در حسينيه خبازان واقع در ميدان حسن

عمومی  حضور داشتند و برگزاری نخستين مجمع
ديدند، مشتی اوباش و  اين سنديکا را تدارک می

اکبر  دار مرکب از حسن صادقی و علی چماق
عيوضی از اعضای موثر شوراھای اس<می و 
خانه کارگر ھمراه با تعداد زياد ديگری از 
اعضای شورای اس<می با چوب و چماق و چاقو 

مخ به دفتر سنديکا يورش  به شيوه شعبان بی
بردند و با شکستن در و پنجره، اعضای سنديکا 

مديره  رئيس وقت ھيات از جمله رئيس و نائب
واحد را به شدت  سنديکای کارگران شرکت

اموال سنديکا را غارت کردند و .  مصدوم ساختند
تشکي<ت خانه کارگرو شورای .  يا ازبين بردند

دستی با  اس<می در يک ھمکاری نزديک و ھم
واحد به اين اقدام  حراست و مديريت شرکت

محجوب دبيرکل خانه .  جنايتکارانه دست زد
کارگر که پشت اين حرکت و حامی آن بود در 

خواھند در ايران بمانند  ھمان مقطع گفت، اگر می
محجوب خطاب به .  بايد دست از سنديکا بردارند

: کرد گفت خبرنگاری که با او صحبت می
بنويسيد از اين به بعد خود خانه کارگر رسما 

 .کند برخورد می
ھمين تشکي<ت ضدکارگری در اعتصابات سال 

واحد نيز در يک ھمکاری و   کارگران شرکت٨۴
دست  ھماھنگی تنگاتنگ با نيروھای امنيتی و ھم

حراست و مديريت، در مقياس وسيعی در 
شناسايی و دستگيری کارگران پيشرو و فعاOن 
اعتصاب دست داشت و متجاوز از ھزار نفر را 

صدھا .  از ھمان محل اعتصاب روانه زندان کرد
واحد نيز با مشاوره و  کارگر ديگر در شرکت

راھنمايی ھمين تشکل جاسوسی، توسط مديريت 
 . اخراج شدند

اين نقش خرابکارانه و ضدکارگری شوراھای 
اس<می و خانه کارگر تا ھمين امروز ھم ادامه 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

ای با   دی ماه سازمان اط<عيه٣٠در تاريخ 
. انتشار داد"  مسئول اين فاجعه کيست؟"  عنوان

سوزی  آتش:  در اين اط<عيه از جمله آمده است
بر طبق .  در ساختمان پ<سکو، فاجعه ببار آورد

 تن از ٥٠ تا ٣٠ھای موجود، بين  گزارش
نشانی در حين نجات مردم و  کارگران فداکار آتش

عمليات اطفای حريق، زير آوار ماندند و جان 
 تن نيز مصدوم ٧٠تعداد.  خود را از دست دادند

 . شده است شدند که حال برخی وخيم اع<م
مقامات دولتی که از خشم مردم در پی اين فاجعه 
در ھراسند، تا پايان روز از اع<م آمار تعداد 

شدگان خودداری کردند، تا با آوردن  کشته
نيروھای مسلح و کنترل اوضاع، تدريجاً خبر 

 . باختگان را اع<م کنند جان
علت اين حريق که به مرگ اين کارگران انجاميد 
چيست و چه کسی مسئول آن است؟ علت اين 
حادثه نيز ھمچون تمام موارد ديگری که روزمره 

انجامد، عدم  شاھد آن ھستيم و به قتل کارگران می
مالکان و .  رعايت موازين ايمنی  است

ھا و درنتيجه  داران برای کاھش ھزينه سرمايه
افزايش سود و ثروت خود، تا جايی که بتوانند، 

سازی را با حمايت رژيم  ھای ايمن ھزينه
رو  از ھمين.  دھند جمھوری اس<می کاھش می

است که در ايران حوادث ناشی از ناايمنی محيط 
سوزی  ساختمان پ<سکو  دليل آتش.  کار باO است

نشانی  که در اينجا نيز به کشتار کارگران آتش
 . انجاميد، مسئله عدم رعايت موازين ايمنی است

: رئيس کميته عمران شورای شھر تھران گفت
نشانی و بازرسی بارھا به ناايمن  سازمان آتش

بودن ساختمان پ<سکو ھمچون ساختمان 
ع<ءالدين به مالک تذکر دادده بودند،  اما شاھد 

ای در پی نداشته  ھستيم که اين تذکرات نتيجه
اين ديگر اوج رسوايی برای رژيم .  است

جمھوری اس<می و شورای شھر ق<بی آن است 
. کند که مسئول اين فجايع کيست و آشکار می

اعتراف "  رئيس کميته عمران شورای شھر"
کند در ساختمانی که ھرروز ھزاران تن از  می

وآمد دارند، ھرلحظه امکان  مردم به آنجا رفت
بروز فاجعه و کشتار مردم وجود دارد، اما توجيه 
رسواتر اين است که به مالک تذکر داده شد، اما 

 .ای نداشته است تذکرات نتيجه
در "  حسن روحانی به وزير کشور دستور داد

علل حادثه و مسئوليت حادثه بررسی  اسرع وقت،
اما علت حادثه پيشاپيش ."  و گزارش شود

مشخص بود، وزير کشور و شھرداری تحت 
رئيس کميته "مسئوليت وی حتی بنا به اعتراف 

از آن آگاه بودند و "  عمران شورای شھر تھران
دانستند که حادثه در حال رخ دادن است، فقط  می

دھد  و چه  ای رخ  اين مانده بود که در چه لحظه
 . شوند تعداد کشته 

بنابراين روشن است که مسئول اين فاجعه رژيم 
جمھوری اس<می و مقامات آن ھستند که از منافع 

کنند و اجازه  داران دفاع می مالکين و سرمايه
گيرند و به  سازی را ناديده ھا ايمن دھند که آن می

بھای کشتار کارگران و ديگر اقشار مردم، سود 
 .  و ثروت خود را افزايش دھند

بار جان  فاجعه اسف)  اقليت(  سازمان فدائيان
ھای اين  نشانی را به خانواده باختن کارگران آتش
ھا  گويد و خود را در غم آن عزيزان تسليت می

 .   داند سھيم می
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 قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل و پاسخ اسرائيل
ھا و آوارگی  به اشغال خانه و کاشانه فلسطينی

. شود صدھا ھزار فلسطينی محدود نمی
. اند ترين حقوق خود محروم ھا از ابتدايی فلسطينی

. ھا قرار دارند تحت شديدترين سرکوب
ناچيزترين مقاومت برای دفاع از خود، 

ای  ترين بھانه شود، به کم ناميده می"  تروريسم"
ھا و  گيرند، در خيابان مورد حمله قرار می

شوند، دستگير و  ھای نگھبانی کشته می پست
ھا در  به جز آن، فلسطينی.  شوند شکنجه می

بدترين شرايط معيشتی قرار دارند، محروميت از 
بسياری از امکانات ابتدايی نظير آب و برق و 

ھای مناسب، تحصيل و کار، امکانات  خانه
بھداشتی و درمانی ھمه و ھمه از نتايج 

. ھای ضد بشری دولت اسرائيل است سياست
ھا علنی و آشکارند، نه  جناياتی که بسياری از آن

 .پنھان و در خفا
از آن گذشته اسرائيل در ھمدستی با امپرياليسم 
آمريکا برای تقويت امنيت خود به تقويت و ايجاد 

گرای ارتجاعی در منطقه روی  جريانات اس<م
ھای  سياستی که با پشتيبانی و دخالت.  آورد
ھای اس<می از جمله جمھوری اس<می،  دولت

امروزه منطقه خاورميانه را به کانون جنگ و 
سياستی که شايد در کوتاه .  ناامنی بدل کرده است

ھای تجاوزکارانه  مدت بتواند در خدمت سياست
دولت اسرائيل و پشتيبانان امپرياليستی 

اش درآيد و سکوت و ھمدستی ساير  المللی بين
کشورھای حامی اسرائيل را نزد افکار عمومی 
توجيه کند، اما در دراز مدت، تنھا تشکيل دو 

تواند امنيت شھروندان  کشور مستقل فلسطين می
ھای   را تضمين کند، نه وقفه  و فلسطينی اسرائيلی

. ھا نظامی ھا و درگيری کوتاه در فاصله جنگ
ھا نيز قتل و سرکوب  گرچه در اين وقفه

 . ھا ادامه دارد فلسطينی
، تشکي<ت ٢٠١۴در روزھای پايانی سال "

ای را به  نويس قطعنامه خودگران فلسطين، پيش
شورای امنيت سازمان ملل ارائه کرد که در 

بايستی طی يک  صورت تصويب و اجرا می
، بر ٢٠١٧پروسه مذاکره يک ساله، تا پايان سال 

کشور فلسطين    ،١٩۶٧اساس مرزھای سال 
(.تشکيل شود ، ۶٨۵نقل از نشريه کار شماره " 

 ).١٣٩٣دی ماه 
ای که با مخالفت آمريکا و ترغيب ساير  قطعنامه

کشورھا از سوی آمريکا به دادن رأی منفی، به 
دھد  تنھا اين يک مورد نشان می.  تصويب نرسيد

که آمريکا و اسرائيل، ھيچ يک، خواھان يافتن 
راه حل قطعی اين منازعه و دست يافتن به 

چرا که ايجاد کشور مستقل .  صلحی پايدار نيستند
فلسطين در کنار اسرائيل، پايانی خواھد بود بر 

ی  طلبانه گرانه و توسعه ھای اشغال سياست
 .اسرائيل

اما به رغم سياست ھای فوق ارتجاعی اخير 
دولت آمريکا به رھبری ترامپ، استمرار مبارزه 

دھد اين  ھا، نشان می مردم فلسطين با گذر دھه
ملت از حق خود برای تشکيل دولتی مستقل چشم 
نخواھد پوشيد و تا رسيدن به اين ھدف از تمامی 
. اشکال مبارزه و اعتراض بھره خواھد گرفت

کار درازمدت و پايدار، تسليم  بنابراين تنھا راه
اسرائيل و آمريکا و ساير نيروھای امپرياليسم در 
برابر خواست ملت فلسطين و تشکيل دولت 

در اين راه فلسطين تنھا .  مستقل فلسطين است
ھا و نيروھای  کارگران آگاه، کمونيست.  نيست

اند و  خواه جھان در کنار اين ملت مترقی و آزادی
 .ازخواست ھای برحق آن دفاع خواھندکرد

 
 

ھای  سازی در زمين تصويب رساند که به خانه
تحت مالکيت شخصی فلسطينيان جنبه قانونی 

دولت اسرائيل نيز اع<م کرده است که .  بخشد می
 خانه برای ۴٠٠٠در نظر دارد در کرانه غربی 

 ۴٣٠در حال حاضر، .  اسکان يھوديان بسازد
 ھزار تن ٢٠٠ھزار اسرائيلی در کرانه غربی و 

پس از تصويب .  کنند در شرق اورشليم زندگی می
قطعنامه شورای امنيت، دولت اسرائيل اع<م کرد 
ھزاران خانه در نواحی شرقی مجاور اورشليم 

طبق آمار موجود، تنھا در .  ساخته خواھد شد
 ٢٣، در حدود ٢٠١۴ تا ٢٠٠٩ھای  فاصله سال

نشين در کرانه غربی و  درصد بر مناطق يھودی
 . از جمله شرق اورشليم افزوده شده است

به دنبال تصويب اين قطعنامه، دولت اسرائيل، 
 کشور از جمله آمريکا را احضار ١٠سفرای 

و "  آور شرم"نتانياھو، آن را .  کرد
عدم وتوی قطعنامه توسط .  خواند"  ضداسرائيلی"

اوباما در روزھای پيش از پايان دوران 
اش، خشم و نارضايتی بسياری  جمھوری رياست

از سياستمداران رده باOی آمريکايی و ھوادار 
دونالد ترامپ، رئيس .  اسرائيل را ھم برانگيخت

جمھور جديد آمريکا، نيز در اقدامی غيرمعمول، 
پيش از انجام مراسم سوگند و آغاز رسمی دوره 

اش، خواستار وتوی اين  رياست جمھوری
قطعنامه شد و به اسرائيل اطمينان داد که از 

سفير .  سازی آن دفاع خواھد کرد  شھرک سياست
جديد آمريکا در اسرائيل، گفته است، سفارت 

آويو به اورشليم  آمريکا در اسرائيل از تل
اقدامی که .  انتقال خواھد يافت)  المقدس بيت(

. مغاير تمام مصوبات تاکنونی سازمان ملل است
گر نه تنھا بخشی از سرزمين  اين رژيم اشغال

فلسطين را به اشغال درآورده است بلکه برخ<ف 
المللی به  ھای بين تمام مصوبات و قطعنامه

ھای گوناگون به سياست تجاوز و غصب  بھانه
دھد که امروزه در مالکيت  ھايی ادامه می زمين

ی يکی  به گفته.  ھا قرار دارد خصوصی فلسطينی
ھای ان جی او در اسرائيل، تخريب  از سازمان

ھای فلسطينی در نيمه اول سال  ھا و ساختمان خانه
.  بوده است٢٠١۵ معادل کل سال ٢٠١۶

 سال ۵۵ھا بيش از  ھايی که در برخی از آن خانه
کنند، اما  ھای فلسطينی زندگی می است که خانواده

ھا را به رسميت  دولت اسرائيل مالکيت آن
يا .  کند اع<م می"  غيرقانونی"شناسد و  نمی

ی ايجاد فضای  ھا را به بھانه ھای فلسطينی زمين
تصرف "  رھا شدن از سوی مالک"سبز و 

نشين را گسترش  ھای يھودی کند و شھرک می
ی  اين پاسخ دولت اسرائيل به قطعنامه.  دھد می

پاسخی که .  شورای امنيت سازمان ملل است
اعتنايی به تمامی  نشان از پشتگرمی اسرائيل و بی

. المللی دارد ھا و قوانين بين نھادھا و قطعنامه
ھا اقداماتی عملی  واھمه از آن که اين قطعنامه بی

 .و جدی به دنبال داشته باشند
واقعيت آن است که به رغم اقدام اخير دولت 

ی سازمان ملل  آمريکا در عدم وتوی قطعنامه
گر اسرائيل،  سازی دولت اشغال عليه شھرک

دريغ اين دولت  جانبه و بی ھای ھمه حمايت
امپرياليستی و ساير نيروھای امپرياليستی از 
اسرائيل است که اين کشور را قادر ساخته در 

ھای جنايتکارانه و  ھای اخير به سياست دھه
ھا تنھا  اين سياست.  ی خود ادامه دھد تجاوزکارانه

وزير اسرائيل با  شورای امنيت، گفت، نخست
را با مشکل "  راه حل دو دولت"ھا،  سازی شھرک

 ٢٠١١پيش از اين در سال .  سازد مواجه می
ی مشابھی عليه  دولت اوباما، قطعنامه

ھای اشغالی را وتو  سازی در سرزمين شھرک
آن زمان، آمريکا آن قطعنامه را .  کرده بود

 .ناميد" مانعی بر سراه مذاکرات صلح"
با وجود عدم وتوی اين قطعنامه، سياست آمريکا 

آمريکا .  نسبت به اسرائيل تغييری نکرده است
جانبه خود از  چنان به سياست حمايت ھمه ھم

دھد، و در صدد است با  اسرائيل ادامه می
وضعيت کنونی "  روند صلح"دستاويز مذاکرات 

"را حفظ کند که يک سوی آن "  مذاکراتی. 
اند و سوی ديگر دولت  ھای تحت ستم فلسطينی

گر قدرتمند اسرائيل و ميانجی آن ھم  اشغال
امپرياليسم آمريکا که ھمواره از پشتيبانان استوار 

دليل نيست که  چنين  بی.  اسرائيل بوده است
ی تاکنون برای "روند صلح"مذاکرات 

 .ی ملموسی به بار نياورده است ھا نتيجه فلسطينی
ی اخير نشان   رأی ممتنع آمريکا درباره قطعنامه

ھای  ی سياست دھد که برای آمريکا ادامه می
تاکنونی به نفع اسرائيل دشوارتر از گذشته گشته 

در پرتوی افزايش مخالفت جھانی با دولت .  است
، اعمال  سازی گر اسرائيل، سياست شھرک اشغال

ھا و نقض تمامی  خشونت و ترور عليه فلسطينی
حقوق آنان، آمريکا با عدم وتوی اين قطعنامه دو 

از يک سو، وانمود :  کند سياست را دنبال می
سازی اسرائيل  کند آمريکا با سياست شھرک می

مخالف است، گرچه با تمام ابزار به دولت 
 ٣٨رساند، از جمله کمک  اسرائيل ياری می

ميليارد دOری نظامی در سپتامبر سال گذشته؛ از 
سوی ديگر، درصدد است نتانياھو را وادارد 

ھا به  ھای آمريکا برای کشاندن فلسطينی ت<ش
تحت نظر "  روند صلح"پای ميز مذاکرات در 

ھا را از توسل به  آمريکا را تقويت کند تا فلسطينی
المللی  المللی از جمله ديوان بين نھادھای بين

کيفری برای پيگرد جنايات اسرائيل عليه 
 .ھا بازدارد فلسطينی

ترين گرايش  ی راست نتانياھو، به عنوان نماينده
صھيونيستی اسرائيل، طی دوره رياست 
جمھوری اوباما، ھمکاری چندانی از خود نشان 

 ٢٠١۵وی در انتخابات مارس .  نداد
ھا را کناری گذاشت و آشکارا  ظاھرفريبی

مخالفت خود را با راه حل تشکيل دو کشور اع<م 
سازی را  از آن گذشته سياست شھرک.  کرد

امروزه چنان شتاب و شدتی بخشيده که 
پوشی بر آن از سوی بسياری از کشورھای  چشم

 .جھان نيز ناممکن گشته است
 ١٢ /  ٩در ژوئيه سال گذشته، نتانياھو اع<م کرد 

نشين  ھای يھودی شھرک"  تقويت"ميليون دOر به 
 ميليون ١٣به جز آن، .  اختصاص خواھد يافت
"  کريات اربع"سازی در  دOر نيز برای شھرک

نشين  شھرک يھودی.  در نظر گرفته شده است
ترين  ، بزرگ"الخليل"در نزديکی "  کريات اربع"

 ٣٠ رود اردن و در فاصله  شھر کرانه غربی
اين شھرک که در .  کيلومتری اورشليم قرار دارد

نشين قرار دارد، مسکن  ای فلسطينی قلب منطقه
ست که تحت محافظت ھزاران  صدھا يھودی

چنين در اوايل  ھم. کنند سرباز اسرائيلی زندگی می
ای را به  ،  مجلس اسرائيل Oيحه٢٠١۶دسامبر 



 ٨ ٧٣۴ شماره  ٩۵نيمه اول بھمن     ٨
١٠از صفحه   

 کارگران قربانی آزمندی سرمايه داران 

اس<می تاکنون فقط از بيرون آوردن اجساد 
 نفر خبر ١٩مت<شی شده و غير قابل شناسايی 

 )١.(داده اند
آتش سوزی و آوار شدن سريع ساختمان پ<سکو 
نمونه روشنی از بی توجھی مسئوOن جمھوری 

) بنياد مستضعفان(اس<می،مالکان و کارفرمايان 
نسبت به ايجاد تجھيزات Oزم ايمنی در کارگاه 
ھای توليدی، مراکز صنعتی و ساختمان سازی 

نشانی و خدمات  سخنگوی سازمان آتش). ٢(است 
ھا به ھمين  ايمنی شھر تھران در گفتگو با رسانه

 از اين، عوامل  پيش:  مسئله اشاره کرد و گفت
نشانی بارھا نسبت به وضعيت ايمنی  آتش

 .ساختمان پ<سکو ھشدار داده بودند
ع<وه بر سخنگوی سازمان آتش نشانی، يک 

 مھندسی ساختمان  کارشناس ارشد سازمان نظام
توان  می:  تھران نيز در گفتگو با ايسنا اع<م کرد

 قديمی بودن، عدم وجود سيستم اطفاء  گفت
ھای  حريق، عدم بھسازی و بازسازی المان

ای و عدم توجه به مراقبت و نگھداری از  سازه
ترين دOيل فرو ريختن ساختمان  ساختمان از مھم

 .بوده است
اين نخستين بار نيست که موضوع عدم تامين 
تجھيزات ايمنی، بھداشتی و عدم وجود سيستم 
اطفاء حريق در مراکز توليدی بويژه در نفت و 
. گاز باعث وقوع حوادث مرگبار شده است

پوشيده نيست که علت العلل وقوع ھمه اينگونه 
سوانح نيز، قبل از ھر چيز در حرص و آز 
مالکان، سرمايه داران و صاحبان صنايع جھت 
کسب سود بيشتر و پروارتر شدن از حاصل کار 

چرا که سرمايه .  و دسترنج کارگران نھفته است
داران به ھمان نسبت که در بھره کشی و 
سودبری از کارگران آزمند و زياده طلب ھستند، 
در امر سرويس دھی خدماتی، ايجاد تجھيزات 
ايمنی و تامين س<مت و جان کارگران خسيس و 

اين خصيصه اگر چه در ذات .  دندان ِگرد ھستند
نظام سرمايه داری و صاحبان صنايع و 
کارفرماھا نھفته است، اما در کشورھای پيشرفته 
سرمايه داری به دليل مبارزات پيگير کارگران، 
وجود اتحاديه ھای کارگری و کنترل و بازرسی 
مداوم نھادھای نظارتی تا حدودی قابل کنترل 

 .گشته است
پوشيده نيست که امر بازرسی ھای سرزده، 
کنترل و نظارت به موقع نسبت به وجود يا عدم 
وجود تجھيزات ايمنی مناسب در مجتمع ھای 
تجاری، کارگاه ھای توليدی و مراکز صنعتی 
کشور يکی از موارد مھم پيشگيری و کاھش 

در جمھوری اس<می .  حوادث ناشی از کار است
از يک طرف .  اما، وضعيت کام< متفاوت است

. کارگران فاقد تشکل ھای مستقل کارگری ھستند
از طرف ديگر دستگاه ھای کنترل و بازرسی 
دولتی نيز تا بن استخوان فاسد بوده و در زد و بند 
با سرمايه داران چشم ھای خود را نسبت به عدم 
وجود تجھيرات ايمنی و بھداشتی در مراکز 

نتيجه اين وضعيت ھم .  توليدی و تجاری می بندند
وقوع پی در پی سوانح ناشی از کار و قربانی 

خصوصا در .  شدن ھر ساله ھزاران کارگر است
 . کارگاه ھا و مراکز توليدی کوچکتر

وقتی دولت اس<می و صاحبان صنايع بزرگ 
ھمانند نفت و گاز و يا مرکز تجاری پ<سکو با 
داشتن صدھا و ھزاران کارگر و نيروی انسانی 
تا بدين حد نسبت به ايجاد تجھيزات ايمنی و 
بھداشتی در محيط کار بی توجه ھستند و به 
عبارت بھتر جان انبوه کارگران کمترين اھميتی 
برای آنان ندارد، کارگاه ھای توليدی کوچکتر که 

کارگاه ھای کوچکی که .  ديگر جای خود دارند
عموما در امر تامين وسايل ايمنی و بھداشتی ھيچ 
کنترل و حساب و کتابی ھم در کارشان نيست، و 
از اين جھت بی دليل نيست که آمار مصدوميت و 
مرگ ناشی از حوادث کار در کارگاه ھای 
کوچک و مراکز ساختمانی مدام در حال افزايش 

 . است
درجمھوری اس<می اما، موضوع فقط به عدم 
وجود تجھيزات ايمنی و مرگ کارگران در 

نبود وسايل .  حوادث ناشی از کار ختم نمی شود
درمانی و بھداشتی Oزم در مراکز توليدی جھت 
مداوای اوليه کارگران مصدوم، فقدان آمبوOنس 
و وسيله انتقال سريع حادث ديدگان به بيمارستان  
خود دليل ديگری بر افزايش نقص عضو و مرگ 

جدای از .  آنان در سوانح ناشی از کار است
مصدوميت،از کارافتادگی و مرگ کارگران، 
موضوع ديگری که بايد به آن توجه کرد، اين 
است که در جمھوری اس<می با وقوع ھر سانحه 
کاری و پيامد آن مصدوميت و يا مرگ ھر 
کارگر حادثه ديده، به دليل نبود امکانات بيمه 
درمانی و خدمات اجتماعی Oزم، خانواده ای در 

فقری که .  فقر و ف<کت بيشتر گرفتار می شود
پيامد آن کودکان بيشتری از مدرسه و تحصيل 

کودکانی که برای تامين معاش خود .  باز می مانند
و خانواده غالبا به جرگه کودکان کار و خيابانی 

گردش اين سيکل معيوب نيز ھمانا .  می پيوندند
ازدياد حوادث ناشی از کار خصوصا برای 

 . کودکان کار است
نظر به اينکه مسئوليت تامين کامل تجھيزات 
ايمنی واجرای مقررات و ضوابط فنی و بھداشت 
کار بدون ھيچ اما و اگری ھمواره بر عھده 
کارفرما و مسئولين واحد ھای توليدی و صنعتی 
است لذا، مسئوليت کيفری حوادث ناشی از کار 
نيز ھمواره متوجه دولت، کارفرما و صاحبان 

 . مراکز توليدی می باشد
از آنجا که در شرايط ف<کت بار جمھوری 
اس<می، کارگران و ديگر نيروھای مزد بگير 
مجبور به کار بيشتر ھستند و از اين نظر بخشی 
از حوادث ناشی از کار ھم ممکن است به علت 
خستگی، بی خوابی، سنگينی کار و يا اجبار در 
اضافه کاری و دو شغله بودن کارگران جھت 
تامين معاش خود و خانواده باشد، لذا، برای 
خاتمه دادن به وضعيت موجود، Oزم است ايجاد 
و رعايت مقررات زير ھمواره در صدر 
مطالبات کارگران جھت رسيدن به يک زندگی 

 :  بھتر باشد
برقراری کنترل کامل و سازمان يافته بھداشتی بر 
کليه بنگاه ھا، ايمنی محيط کار، خدمات درمانی 
و بھداشتی رايگان و پرداخت کامل حقوق دوران 

 ساعت کار و دو روز تعطيل پی در ۴٠.  بيماری
پی در ھفته و يک ماه مرخصی ساOنه با 

تقليل ساعات کار روزانه .  پرداخت حقوق کامل

کشته شدن سه کارگر و مصدوم شدن .  دست دادند
دو تن ديگر بر اثر ريزش آوار تونل در محل 
حفاری تونل انرژی در خيابان خاقانی تبريز، 
واقعه ديگری از سری خبرھای حوادث کار در 

). ٩۵ ديماه ٢۴روزنامه انتخاب، (ھفته گذشته بود
ھمراه با دو حادثه فوق، خبر مرگ دو کودک کار 

 ساله در آتش سوزی انبار ضايعات شرق ٨ و ٧
، حادثه ناگواری ديگری )٩۵ ديماه ٢٣(تھران 

بود که بسياری از شبکه ھای اجتماعی و فعالين 
کودکان کار و خيابانی نسبت به آن واکنش نشان 

دو کودک افغانی که به جای حضور در .  دادند
ک<س درس، مجبور به کار زباله گردی شده 
بودند و سرانجام در فضای بسته و در لھيب شعله 
ھای آتش اين انبار ضايعات سوختند و جزغاله 

 . شدند
 ساله مشھدی که ١۴قطع دست يک کودک کار 

حين کار با چرخ گوشت در رستورانی دست 
، )٩۵ آبان ١۶ايلنا، (راستش را از دست داد

 ساله و مصدوميت دو کارگر ١۴مرگ کودک 
ديگر در جريان آتش سوزی در تعميرگاھی در 

، سقوط و مرگ کودک )٩۵مرداد ۵ايلنا،(مشھد 
کار ديگری در منطقه جوانرود کردستان از طبقه 

 ساله ای ١۵سوم يک ساختمان تجاری، نوجوان 
که در جريان تميز کردن شيشه يک مجتمع با 
. سقوط از طبقه سوم، قربانی کار اجباری شد

نوجوانی که بعد از فوت پدر، برای تامين   -کودک
سوم (معاش خود و خانواده مجبور به کار شده بود

اين ھا فقط مواردی از سوانح ناشی ).  ٩۵مرداد 
از کار است که بعضا در روزنامه ھای رسمی 

حوادثی که مداوم در گوشه .  کشور درج شده اند
و کنار ايران تحت حاکميت جمھوری اس<می رخ 
می دھند اما، روزنامه ھای کشور برای درج 
عمومی اينگونه حوادث عموما تحت عنوان 

با "  تشويش اذھان عمومی"جلوگيری از 
 . محدوديت ھای امنيتی مواجه ھستند

در کنار ھمه حوادث فوق اما، آتش سوزی 
 طبقه پ<سکو و با خاک ١٧ساختمان تجاری 

يکسان شدن اين قديمی ترين آسمان خراش 
 ساعت از شروع آتش ۴تھران، آنھم تنھا پس از 

سوزی اينبار موضوع ناايمنی محيط ھای کاری، 
بی تفاوتی و عدم توجه صاحبان مجتمع ھای 
تجاری و کارفرماھا را مورد توجه خاص و عام 

واقعه مرگباری که جدای از .  قرار داده است
خسارات مالی، بيشترين فاجعه انسانی آن بر سر 
. کارگران پرت<ش آتش نشانی تھران آوار شد

ھای اوليه،  که بر طبق گزارشفاجعه ای اسفبار 
نشانی در   تن از کارگران فداکار آتش٣٠بيش از 

حين نجات مردم و عمليات اطفای حريق، زير 
تعداد .  آوار ماندند و جان خود را از دست دادند

 تن نيز مصدوم شدند که حال برخی ٢٠٠بيش از 
حادثه ای .  از آنان نيز وخيم اع<م شده است

 روز از آواربرداری ۵که با گذشت دردناک 
ھنوز ھم از سرنوشت نيمی از کارگران آتش 
نشانی که زير آوار جان باخته اند، خبری در 

خبرگزاری ھای رسمی جمھوری .  دست نيست
٩درصفحه   
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 کارگران قربانی 
 آزمندی سرمايه داران 

اين ھمان وضعيتی .  اجتماعی قرار می گيرند
 ،"شادابی" ،"نشاط" است که از آن تحت عنوان

  .و غيره نام برده می شود "کرامت"
اين Oيحه صرفنظر از زيان ھای اجتماعی و 
. فردی به زنان،  به نفع سرمايه داران می باشد

چرا که نياز بازنشستگان به درآمد بيشتر، آنان را 
به بازگشت به بازارکار وامی دارد، اما اين بار با 
. درآمد کمتر و تن دادن به شرايط دلخواه کارفرما

از سوی ديگر کارفرمايان در اين صورت سھم 
کنند  و به اين  بازنشستگی و بيمه پرداخت نمی

تری  که از  ترتيب از طريق نيروی کار ارزان
سوی رژيم تقديم شان می گردد، سود بيشتری به 

به ويژه زنان که در بازار کار   .چنگ می آورند
رسمی نيز فرصت ھای اشتغال ھم تراز با مردان 
را ندارند، در بازار کار غيررسمی به استثمار 

بر .  وحشيانه ی سرمايه دار وانھاده می شوند
 ٩٠٠اساس آخرين سرشماری رسمی کشور، 

ھزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال 
ھای   ساله ی خود برای کار به فعاليت٣٠

 ھزار ١١١در بين اين آمار . اقتصادی برگشته اند
طبق گزارشی که در مرداد .  نفر نيز زن ھستند

 منتشر شد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ١٣٩٣
 سال نسبت به پنج سال پيش ٦٥بازنشسته باOی 

در اين گزارش ھمچنين ذکر .  از آن، دو برابر شد
 درصد از کسانی که به کار ٩٣ / ٧شده است که 

   .بازگشته اند، جذب بخش خصوصی شده اند
البته اين طرح مخالفانی نيز در بين خود مسئوOن 
رژيم دارد، از جمله وزارتخانه ھای کار و تأمين 
اجتماعی، که ھمانطور که اشاره شد، از جنبه ی 

ھايی که اين طرح برای دولت  اقتصادی و ھزينه
دارد، از اين طرح انتقاد کرده و اميدوارند  برمی

يکی از .  که شورای نگھبان آن را تصويب نکند
باره فشار بزرگی  ھا اين است که به يک اين جنبه

به صندوق بازنشستگی تأمين اجتماعی وارد می 
از سويی ديگر زنی که در سنين جوانی .  شود

 سال بازنشسته ٢٠آغاز به کار کرده و پس از 
 ٣٠شود، بايستی به طور متوسط ھنوز حدود 

سال آينده، خود و وارثانش مستمری بگيرند که 
اين نيز در دراز مدت فشار مالی سنگينی به  

از اين .  صندوق بازنشستگی وارد خواھد آورد
ھايی از سوی برخی از  جنبه ھاست که شک

دست اندرکاران رژيم در مورد تصويب يا عدم 
تصويب اين طرح در شورای نگھبان ابراز می 

  .شود
اما بايستی اين نکته را درنظر داشت که حتی اگر 
اين طرح به دليل فشار مالی به دولت تصويب 
نگردد، دو سياست  اصلِی پشت پرده ی آن، يعنی 

تر کردن نيروی کار برای سرمايه  سياست ارزان
داران و سياست خانه نشين کردن زنان، تا زمانی 
که طبقه ی سرمايه دار و رژيم ارتجاعی و 
مذھبی جمھوری اس<می برقرار باشند، ھمواره 
در قانونگذاری ھا مدنظر خواھند بود و در 

به ويژه .  ھای اجرايی عمل خواھند کرد سياست
ھای کلی خانواده از سوی  پس از اب<غ سياست

خامنه ای در خدمت افزايش جمعيت، ھجوم سيلی 
ھا در  از انواع و اقسام لوايح و قوانين و آئين نامه

جھت اِعمال محدوديت ھر چه بيشتر حضور 
زنان در جامعه جاری شده که ھمواره شدت می 

طرح بازنشستگی پيش از موعد برای زنان، .  يابد
فشار اقتصادی و تبعيض جنسيتی  ديگری است  

گردد و  که به زنان کارگر و زحمتکش تحميل می
   .ترفندی ست جديد برای خانه نشين کردن زنان

 
 
 
 
 

متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف 
ھمچنين بر اساس .  سی سال بازنشسته شوند

تبصره يک ھمين ماده زنان شاغل که فاقد شرط 
 اين قانون ھستند به ٢سابقه خدمت مقرر در ماده 

 سال سنوات قابل قبول ٢٠شرط داشتن حداقل 
توانند با ارائه ی درخواست کتبی و موافقت  می

دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال 
اين قانون در سال .  سنوات ارفاقی بازنشسته شوند

 به پيشنھاد نمايندگان مجلس شورای ١٣٩٠
اس<می به مدت پنج سال، بدون احتساب سنوات 

بنابراين تفاوتی که Oيحه ی .  ارفاقی تمديد شد
کنونی با قانون قبلی دارد، حذف شرط موافقت 
دستگاه مربوطه در مورد درخواست بازنشستگی 

اما برداشتن اين شرط تمام موانع را .  زنان است
در اين مسير برداشته و ھر زنی با شرايط مذکور 
که درخواست بازنشستگی پيش از موعد کند، 

   .بازنشسته خواھد شد
اگرچه به ظاھر درخواست بازنشستگی پيش از 
موعد  داوطلبانه است، اما واقعيت اين است که 
زنان جامعه ی ما صرفنظر از قوانين تبعيض 
آميز، آنچنان در بند زنجيرھای مذھبی و سنتی 
سلطه ی مناسبات مردساOری اسيرند، که اين 
مصوبه فشارھای اجتماعی و خانوادگی به آنان 
را برای خانه نشين شدن افزايش خواھد داد و 

 "!داوطلبانه ی" آنان را وادار به تقاضای
طبق آماری که از زبان .  بازنشستگی خواھد کرد

کارگزاران رژيم بيان می شود، با تصويب اين 
Oيحه يک سوم زنان شاغل از بازار کار خارج 

معاون رفاه اجتماعی وزير تعاون، کار . می شوند
و رفاه اجتماعی، حجت اله ميرزايی با طرح اين 

 ٣٠٠گويد،  کند و می نکته از اين Oيحه انتقاد می
ھزار شاغل زن در دولت داريم که يک سوم اين 

اما دغدغه ی .  زنان مشمول اين مصوبه می شوند
اصلی وی ھمانطور که در جای ديگری از 

 ھزار ١٠گويد، بار مالی حدود  مصاحبه اش می
ميليارد تومانی برای صندوق بازنشستگی است و 
نه خارج شدن بخش عظيمی از زنان از بازار 

اما بخش بزرگی از اين زنان دير يا .  کار رسمی
زود در اختيار بازار کار غير رسمی قرار 
خواھند گرفت، چرا که مستمری بازنشستگی 

به ھمين دليل است که .   را نمی دھد کفاف زندگی
ادامه ی کار برای بسياری از بازنشستگان امری 

اين امر در مورد کسانی صدق .  باشد حياتی می
کند که حقوق بازنشستگی کامل می گيرند، چه  می

رسد به اينکه حقوق کامل بازنشستگی نيز 
   .پرداخت نشود

در حال حاضر بر اساس قانون بازنشستگی پيش 
از موعد تأمين اجتماعی، بيمه شدگان مشمول 

 سال تمام ٥٥قانون کار در صورت داشتن حداقل 
 سال يا بيشتر حق بيمه ٢٠سن و سابقه پرداخت 

توانند با اط<ع کتبی به کارفرما درخواست  می
بازنشستگی خود را به سازمان تأمين اجتماعی 

 قانون تأمين ٧٦ بند دو ماده ٤طبق تبصره .  بدھند
اجتماعی نيز، زنان بيمه شده شاغل در کارگاه 

 ٢٠توانند با داشتن  ھای مشمول قانون کار می
 سال سن به شرط پرداخت ٤٢سال سابقه کار و 

 روز ٢٠حق بيمه در طول مدت اشتغال خود با 
به ويژه زنان کارگر که .  حقوق بازنشسته شوند

دستمزدشان حتی زير حداقل ھای قانون کار 
است، در صورت بازنشستگی پيش از موعد و با 
سنوات کمتر، درآمدشان بسيار کمتر و در کنار 
فقر بيشتر در معرض انواع و اقسام آسيب ھای 

کارگران معادن، صنايع و ديگر موسساتی که با 
 ۶شرايط دشوار و مخاطره آميز روبرو ھستند به 

.  ساعت کار در ھفته٣٠ساعت کار در روز و 
احتساب اوقات اياب و ذھاب، صرف غذا، سواد 

تعيين حداقل .  آموزی و حمام جزء ساعات کار
دستمزد کارگران متناسب با سطح ھزينه ھا و 

.  نفره کارگری۵تامين معيشت يک خانواده 
افزايش ساOنه پايه دستمزد کارگران متناسب با 
سطح ھزينه ھا، و به طور اخص بيمه اجتماعی 
کامل کارگران شامل، بيمه بيکاری، سوانح، 
نقص عضو، جراحت، کھولت، فرسودگی، از 

 .کارافتادگی، امراض ناشی از حرفه و کار
 :زيرنويس

به گزارش ميزان، مصطفی قادی پاشا،   -)١(
مديرکل پزشکی قانونی استان تھران در پنجمين 

 خانواده آتش ١۵:  روز آواربرداری اع<م کرد
 خانواده شھروندان برای نمونه برداری ۴نشان و 

 .دی، ان، آ به پزشک قانونی آمده اند
بنياد مستضعفان به عنوان يکی از زير   -)٢(

مجموعه ھای اقتصاد راکفلری ولی فقيه، مالک 
مجتمعی .  اصلی مرکز تجاری پ<سکو بوده است

که  به گفته عبدالناصر ھمتی، رئيس کل بيمه 
 واحد آن فقط ۶٠٠مرکزی ايران از مجموع 

 . واحد تحت پوشش بيمه قرار داشت١۶٠

 
 ترفندی جديد برای 
 خانه نشين کردن زنان

 
حفظ کرامت " "نشاط جامعه"،  "شادابی خانواده"

از جمله عنوان ھای دروغينی   "و س<مت زن
ھستند که در استدOل برای تصويب يکی ديگر از 
لوايح ضد زن توسط مجلس ارتجاعی جمھوری 

ھا و از سوی مسئوOن شنيده  اس<می، در رسانه
موضوع، Oيحه ی الحاقی به لوايح .  می شوند

ای در  برنامه ی ششم توسعه است که حاوی ماده
طبق اين .  باشد مورد بازنشستگی زنان شاغل می

 دی ماه تصويب شد، دستگاه ھا، O٢٦يحه که در 
سازمان ھا و شرکت ھای دولتی و عمومی غير 
دولتی تابع صندوق ھای بازنشستگی اعم از 
کشوری يا تأمين اجتماعی موظفند با درخواست 

 ٢٠بازنشستگی زنان شاغلی که دارای حداقل 
سال سابقه ی خدمت ھستند، بدون م<حظه ی 

  .محدوديت سنی، موافقت کنند
اين Oيحه طرح جديدی نيست و پيشينه ی آن به   

 ١٣٨٦قانون بازنشستگی  مصوب دولت در سال 
می رسد، که طبق آن کليه کارکنان رسمی، 
پيمانی و قراردادی وزارتخانه ھا و مؤسسات 

 سال ٢٥دولتی در صورت دارا بودن حداقل 
سابقه خدمت قابل قبول بدون رعايت شرط سنی 

توانند با ارائه درخواست کتبی مبنی بر  می
بازنشستگی پيش از موعد و موافقت دستگاه 

٨از صفحه   
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 کارگران قربانی آزمندی سرمايه داران 

سوانح کاری و تعداد مصدومين و کشته شدگان 
ناشی از آن به يک پديده رايج در ايران اتبديل 

آمار قربانيان حوادث ناشی از کار .  شده است
آنچنان باO است که کمتر روز را می توان يافت 
که در صفحات روزنامه ھا و سايت ھای خبری 
از مصدوميت، نقص عضو و يا مرگ کارگران 
در پی وقوع آتش سوزی در کارگاه ھا، سقوط از 
داربست و يا انفجار در مراکز نفتی و صنعتی 

در ھمه حوادث ناشی از کار ھم، .  درج نگردد
عدم وجود وسايل ايمنی Oزم و متناسب با 
موقعيت کاری برای پيشگيری از حوادث مرگبار 
و مھمتر از آن نبود امکانات درمانی و پزشکی 

 .Oزم بعد از وقوع ھر حادثه است
آخرين داده ھا از طرف معاون امور ساختمان و 
مسکن وزير راه جمھوری اس<می حاکی از آن 

"است که  نفر جان خود را ١۵٠٠ساOنه تعداد : 
". بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دھند

البته اين معاون وزير فراموش می کند تا از 
ھزاران کارگر ديگری که بر اثر حوادث ناشی 
از کار مصدوم، نقص عضو و از کار افتاده می 

که در اين ميان کارگران .  شوند، نامی ببرد
 .ساختمانی رکورددار حوادث ناشی از کار ھستند

 تن ديگر در ٣ کارگر و مسموميت ٣خبر مرگ 
تاسيسات نفتی نرگسی بوشھر از جمله جديدترين 

روزنامه (خبرھای ناشی از حوادث کار است
کارگرانی که مشغول نشت ).  ٩۵ديماه ٢٩شرق، 

گيری لوله ھای گاز در اين تاسيسات نفتی بودند ، 
دقايقی پس از شروع عمليات به علت نشت گاز 
در محل، دچار حادثه شدند و جان خود را از 

  ٨درصفحه 

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 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به شÂمÂاره حسÂاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÂمÂراه 
ھÂÂای  کÂÂد مÂÂورد نÂÂظÂÂر بÂÂه يÂÂکÂÂی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس#ان#ي#م ک#ه ت#ل#وي#زي#ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م#اھ#واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ#م#ي#ن ش#ب#ک#ه در روزھ#ای چ#ھ#ارش#ن#ب#ه  ھات برد پخش می
ھ#ای خ#ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن#ام#ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي#ن#ت#رن#ت#ی س#اي#ت دي#دگ#اه  ب#ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ#ده ک#ن#ي#د و ھ#م#چ#ن#ي#ن ش#ب#ک#ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  
. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


