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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

بازی انتخاباتی جديد رژيم پوسيده و  شب خيمه
قرار .  ورشکسته جمھوری اس/می در پيش است

است رژيم رسوای استبدادی مذھبی، اين 
 ارديبھشت به ٢٩بازی انتخاباتی را در  شب خيمه

 .مرحله اجرا درآورد
تمام کارگزاران و مزدوران استبداد و سرمايه، 

ھای تبليغاتی رژيم و مدافعين داخلی و  ھمه ارگان
اند تا با بازارگرمی برای  خارجی آن بسيج شده

اين يا آن جناح، باند و مھره ارتجاع، اين 
وسيله ای برای تقويت  بازی را به شب خيمه

 .ارتجاع و ديکتاتوری عريان تبديل کنند 
اين در حالی است که ورشکستگی جمھوری 

ھای اقتصادی، اجتماعی  اس/می در تمام عرصه
واقعيتی .  و سياسی به نھايت خود رسيده است

ای رھبر مرتجعين  چنان آشکار که حتی خامنه
عيار اعتراف  حاکم، به اين ورشکستگی تمام

کند که نتيجه پوسيدگی و  کند، اما ادعا می می
اجتماعی موجود و   –ناکارايی نظم اقتصادی 

رژيم سياسی پاسدار آن نيست، بلکه نتيجه سوء 
اما .   سال گذشته است٣٨ھا در طول  مديريت

برخ/ف اين ادعاھای پوشالی،اگر بحران و 
ای رسيده است  گسيختگی اقتصادی به نقطه ازھم

حلی در چارچوب نظم موجود برای  که ھيچ راه
آن متصور نيست، نتيجه رشد تضادھای نظام 

داری، پوسيدگی اين نظم و شکست  سرمايه
ھای طبقه حاکم و رژيم  ھای جناح درپی سياست پی

 .جمھوری اس/می است
اگر دست آورد رژيم جمھوری اس/می باگذشت 

 دھه، متجاوز از ده ميليون بيکار، ۴نزديک به 
قرار گرفتن اکثريت بزرگ کارگران و 
زحمتکشان زيرخط فقر، گرسنگی مداوم 

 ١٣ھا خانواده کارگری، گرانی کمرشکن،  ميليون
ھا  ھا معتاد، ميليون نشين، ميليون ميليون حاشيه

فروش،  کودک کار و خيابانی، صدھا ھزار تن
خواب و گور خواب، دو ميليون  کارتن

ھا نمونه  ھای مذھبی و ده بگير گدا خانه مستمری
ھا،  ديگر از اين فجايع است، تمام اين واقعيت

بست و ورشکستگی نظم  دbيل آشکاری بر بن
. ھاست موجود و طبقه پاسدار آن در ھمه عرصه

آيا فسادی که سراسر ارکان رژيم را 
است، بيان چيز ديگری جز پوسيدگی  فراگرفته

نظم حاکم برايران و رژيم پاسدارآن است؟ آيا از 
توان انتظار  يک رژيم سرتاپا پوسيده جز اين می

انتھای آن برم/  داشت که روزمره فسادھای بی
ای رشد کرده که  شوند؟ فسادی که اکنون به درجه

حتی باندھای تبھکار رژيم برای افشای يکديگر، 
ھای  ھا و سوء استفاده درپی اسنادی از دزدی پی

ھا ميليونی ماھانه را  ھای ده ميلياردی و حقوق
 .کنند برم/ می

ھای متعدد نظم  درنتيجه اين پوسيدگی و بحران
موجود است که تضادھای باندھای درونی ھيئت 

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان  
 

 فرخنده باد اول ماه مه روز 
 اعتراض خيابانی و مبارزۀ مشترک کارگران سراسر جھان

سرمايه داری در جدال است، اقشار و bيه ھای 
بينابينی ديگری ھم وجود دارند که با توجه به 
فشارھا و تنگناھايی که به آنان تحميل می شود، 
bاقل در محدوده معينی برای آزادی ھای سياسی 

به .  و حقوق دمکراتيک خود مبارزه می کنند
عبارت بھتر، درجامعه ای با حاکميت مطلقه 

 وbيت فقيه که 
در آن دين و دولت به عريان ترين شکل ممکن 
در ھم تنيده اند، اين تنھا طبقه کارگر نيست که بی 
رحمانه سرکوب می شود و از فقدان آزادی ھای 

توده ھای مردم ايران علی العموم و طبقه کارگر 
به طور اخص، تاکنون از فقدان آزادی ھای 
سياسی و حقوق دمکراتيک در ايران صدمات 

وجود اقشار و طبقات .  بسيار جدی ديده اند
گوناگون در جامعه از يکطرف و ميزان درک و 
چگونگی کنش ھای متفاوت آنان در مواجھه با 
آزادی ھای سياسی از سوی ديگر، ھمواره يکی 
از مسائل جدی و بعضا ابھام آميز در جامعه بوده 

  .است
در نظام سرمايه داری ايران، ع/وه بر طبقه 

طبقاتی با دولت   -کارگر که در نبردی تاريخی

 ی جنبش کارگری اول ماه مه، نبض تپنده
 

تونين جنبش کارگری رو پايمال بکنين، يعنی ھمان جنبشی که  اگه فکر ميکنين که با دار زدن ما می"
خب   –برن، از اون توقع آزادی دارن  ھا آدم که از نداری و فقر رنج می ھا آدم لگدمال شده، ميليون ميليون

شما اينجا رو يه جرقه پا ميذارين، اما اينجا و اونجا پشت !  اگه عقيدتون اينه، باشه و دارمون بزنين
تونين خاموشش  نمی.  اين يه آتيش زير خاکستره.  ھا روشن ميشه سرتون و جلو روتون، ھمه جا شعله

 )١..."(کنين
دادگاھی که، پس از واقعه .  اين سخنان، آگوست اسپايز، يکی از رھبران کارگری آمريکا در دادگاه است

 .تشکيل شده بود" توطئه قتل"برای محاکمه ھشت تن از رھبران کارگری به اتھام "  مارکت ھی"
 را ١٨٨۶، روز اول ماه مه سال "فدراسيون سنديکای صنعتی و تجاری آمريکا "١٨٨۴در اکتبر سال 

ھای کارگری و  اين کمپين از حمايت سازمان.  روز تثبيت ھشت ساعت کار روزانه اع/م کرد
 ١٨٨۶آنان به کارفرمايان اولتيماتوم دادند اگر تا اول ماه مه .  سوسياليستی آمريکا برخوردار گرديد

 .ی کارگران روبرو خواھند شد خواست کارگران را عملی نسازند، با اعتصاب گسترده
 ھزار تا ٣٠٠شود از  ، تخمين زده می١٨٨۶داران به اين خواست، روز اول ماه مه  اعتنايی سرمايه با بی

 ھزار ١٩٠در شيکاگو، مرکز اين جنبش، نزديک به .  نيم ميليون کارگر در اين روز اعتصاب کردند

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٣٩شماره    ٩۶نيمه دوم  فروردين  –سال سی و نھم 

 طبقه کارگر و آزادی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک

 چرايی و نتايج حمله نظامی آمريکا به ارتش بشار اسد
 
 

 !بی سوادی، حقيقت وارونه

 تحريم غيرفعال را 
 به تحريمی فعال تبديل کنيم
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١از صفحه   

 تحريم غيرفعال را به تحريمی فعال تبديل کنيم

شدت حاد شده و گروھی از  حاکمه نيز به
مرتجعين که ھمواره از صاحبان مقام و 

اند،  ھای آن بوده مسند رژيم استبدادی و جناح
ای  ای باند و گروه جداگانه به شکل مسخره

کنند خود را  ثمر ت/ش می تشکيل داده و بی
اند  ھای حاکم به بار آورده از فجايعی که جناح
اند که  ھا تھديد کرده آن.  برکنار نشان دھند

برای تنبيه حسن روحانی که اوضاع وخيمی 
برای رژيم به بار آورده، در پايان ھمين 

اما .   ساله او را برکنار خواھند کرد۴دوره 
ای برای  ھای مسخره ديگر نتيجه اين بازی

رژيم نخواھد داشت، بلکه بالعکس بحران و 
. دھد آشفتگی درونی رژيم را نشان می

رسوايی و ورشکستگی رژيم اکنون به 
ای رسيده است که مرتجعين،   مرحله

ترين شخصيتی را که برای شرکت  برجسته
اند،  بازی به جلوی صحنه آورده شب در خيمه

البته اين .  قاتل ھزاران زندانی سياسی است
اتفاق غيرمعمول و استثنائی در جمھوری 

ھای  اس/می نيست که جنايتکارترين مھره
رژيم استبدادی، باbترين مقامات را داشته 

مگر در ھمين کابينه کنونی حسن .  باشند
روحانی، پورمحمدی قاتل ھزاران زندان 
سياسی، وزير دادگستری نيست؟ و مگر 

جمھوری کنونی رژيم،  حسن روحانی رئيس
ھا در رأس باbترين نھاد امنيتی  سال

جمھوری اس/می، فرمان سرکوب و کشتار 
را در موارد متعدد صادر نکرده است و 
مگر او نبود که در شورای عالی امنيت 
رژيم، تصميم به سرکوب قيام دانشجوئی 

 را گرفت و در تلويزيون رژيم ٧٨سال 
آشکارا از سرکوب و کشتار دانشجويان دفاع 

 .کرد
اما اوضاع سياسی در ايران فقط در اين 
واقعيت انعکاس نيافته که رژيم جمھوری 

ھای متعدد، شکست  اس/می با بحران
گسيختگی درونی  ھا ، ازھم جانبه سياست ھمه

عيار مواجه است، بلکه  و ورشکستگی تمام
ھای زحمتکش  دامنه اعتراض و مبارزه توده

مبارزات طبقه .  نيز وسعت پيداکرده است
کارگر ايران در يک سال اخير پيوسته رشد 
و اعت/ يافته و خصلت سياسی اين مبارزات 

 . برجسته شده است
طرح شعارھای مستقيماً سياسی و راديکال 
در اعتصابات و تظاھرات خيابانی کارگران، 
يا در تجمعات اعتراضی کارگران و معلمان 
در مقابل نھادھای دولتی، اعت/ی روزافزون 

ھای زحمتکش را  جنبش طبقه کارگر و توده

عليه نظم موجود و رژيم پاسدار آن نشان 
ای  ھای توده رشد و اعت/ی جنبش.  دھند می

عمومی نيز در تظاھرات مردم اھواز که 
مستقيماً مقامات و نھادھای دولتی را مورد 

 .حمله قراردادند نيز انعکاس يافته است
تحت چنين شرايطی از اوضاع سياسی 
جامعه ايران است که جمھوری اس/می 

بازی انتخاباتی جديد خود را به راه  شب خيمه
و دقيقاً در ھمين اوضاع .  انداخته است

سياسی است که کارگران و زحمتکشان 
توانند و  ھای تحت ستم می ايران، عموم توده

جانبه و فعال، اين  بايد با يک تحريم ھمه
بازی را به شکستی ديگر برای  شب خيمه

 . رژيم تبديل کنند
ھای  ھيچ ترديدی اکثريت بزرگ توده بی

ويژه در شھرھای بزرگ،  مردم ايران، به
پس از برم/ شدن خدعه و فريب موسوم به 

 ، شکست توھمات ۶٧طلبی در سال  اص/ح
نسل جوانی که فاقد تجربه و آگاھی سياسی 

پنداشت که چيزی به نام  بود و چنين می
تواند در ايران وجود داشته  طلبی می اص/ح

 اين  بازی شب باشد، ديگر توھمی به خيمه
تجربه .  رژيم در ايران وجود نداشته و ندارند

رحمانه ھرگونه توھمی را درھم  و تاريخ بی
ھا، شيوه  تحريم ھمواره در اين سال.  شکست

ھای زحمتکش مردم به  معمول پاسخ توده
 .ھای رژيم بوده است بازی شب خيمه

در واقعيت، در چند دوره اخير، ھمواره 
اقليت بسيار ناچيزی از جمعيت متجاوز از 

 رأی، در   ميليونی واجدين حق۵۵
ھای انتخاباتی رژيم شرکت  بازی شب خيمه
در وھله .  اند ھا چه کسانی بوده اين.  اند کرده

دار و مالکان و قشر  نخست طبقه سرمايه
بورژوازی مرفه  متوسط مرفه که به آن خرده

ھای  بازی شب اينان آگاھانه در خيمه.  گويند می
کنند، چراکه منافع  رژيم شرکت کرده و می

داری  اقتصادی روشنی در حفظ نظم سرمايه
تعداد .  و رژيم استبدادی حاکم بر ايران دارند

ع/وه بر .   ميليون برسد۵ھا شايد به حدود  آن
 ميليون مزدور و ٢اين، جمعيتی در حدود 

خوار حکومت اس/می ھستند که  جيره
ھای رنگارنگ  کارکنان نھادھا و ارگان

امنيتی و تحميق مردم   -سرکوب نظامی 
اين است تعداد واقعی کسانی که در .  ھستند

کنند  انتخابات ق/بی رژيم شرکت کرده و می
 جمعيت  اين.  ھا نيز آگاھانه است و شرکت آن

اندک، تا سرنگونی رژيم، ھمواره از 
ھا باقی  بازی شب کنندگان فعال خيمه شرکت

 .خواھند ماند
رژيم البته برای سرپوش گذاشتن بر اين 

ھای وسيع  اعتباری خود در ميان توده بی
دھی برای  زور و تھديد و رشوه مردم، به

وادار کردن بخشی از مردم به رأی دادن 
 ميليون انسان فقيری که ٢.  متوسل شده است

بگير نھادھائی امثال کميته امداد  مستمری
کارکنان .  اجبار رأی دھند ھستند، بايد به

برخی ادارات دولتی و حتی مؤسسات 
در .  شوند رأی دھند غيردولتی مجبور می

روستاھا، آخوند و بسيج و ديگر گماشتگان 
زور مجبور به دادن  رژيم، دھقانان را به

غذا  کنند و باbخره با دادن يک وعده رأی می
ترين افراد،  به گروھی از فقيرترين و ناآگاه

تواند  رژيم تا وقتی می. خرند ھا را می رأی آن
کردن رأی استفاده کند که با  از اين شيوه جمع

جانبه جنبش سرنگونی، مواجه  اعت/ی ھمه
که چرخش رخ داد، اين  محض اين به.  نباشد

کننده خواھند  جمعيت نيز بخشی از توده قيام
که شرکت اين افراد در  رغم اين لذا به.  بود

انتخابات ق/بی، رأی واقعی نيست و چيزی 
اعتباری و ورشکستگی سياسی رژيم  از بی

وجود بازھم تمام مجموعه  کاھد، بااين نمی
  تواند به دست آرائی را که رژيم استبدادی می

 ميليونی ۵۵آورد، اقليتی کوچک از جمعيت 
اما جمعيتی که رأی .  واجدين حق رأی ھستند

دھند، در وھله نخست کارگران ھستند که  نمی
 ميليون، عموماً به ١٠با جمعيتی متجاوز از 

بازی  شب شان در اين خيمه ھمراه خانواده
کنند، کافی است که  شرکت نکرده و نمی

ھای تبليغاتی  ھايی که خود دستگاه گزارش
ھای  بازی شب رژيم در جريان خيمه

اند، مدنظر قرار  شان انتشار داده انتخاباتی
گيرد که ھمواره از شلوغی مراکز 

گيری در مناطق ثروتمند  اصط/ح رأی به
رونقی اين مراکز در مناطق  نشين و بی

دليل ھم .  اند ھا خبر داده شھر کارگری و پايين
کند که  منافع کارگران ايجاب می.  دارد

پيگيرترين نيروی تحريم باشند، چون نفعی 
در حفظ نظم موجود ندارند و دشمن 

ناپذير استثمار، ستم، تبعيض، فقر ،  آشتی
ع/وه بر کارگران، .  نابرابری و استبدادند

ھای  ويژه از ميان bيه بخش بزرگی به
بورژوازی مدرن نيز  متوسط و پايين خرده

. کنند انتخابات رژيم را تحريم کرده و می
ھای مردمی که زير فشار و تبعيض  توده

ملی، مذھبی، قومی، جنسی قرار دارند، 
بخش ديگری از مردمی ھستند که ھمواره 

ھای  بازی شب دست رد بر سينه رژيم و خيمه
 .اند آن زده

اکثريت بسيار بزرگ مردم :  خ/صه ک/م

  ۶درصفحه 

 رژيم جمھوری اسNمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(           بيانيه سازمان فدائيان 
 

 فرخنده باد اول ماه مه روز                            
       اعتراض خيابانی و مبارزۀ مشترک کارگران سراسر جھان

 
اول ماه مه روز اتحاد و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان از راه .  ايم المللی کارگران سراسر جھان ايستاده در آستانه اول ماه مه روز ھمبستگی بين

سازند و با برگزاری ميتينگ و تظاھرات  ھای توليد را متوقف می کشند، چرخ ھا کارگر در سرتاسر جھان دست از کار می بار ديگر ميليون.  رسد می
ھا  در اول ماه مه کارگران کشورھای مختلف جھان متحد و يکپارچه وارد خيابان.  خيزند خيابانی، عليه ستم و استثمار و نابرابری به اعتراض برمی

سم به نمايش داری و استقرار سوسيالي ھای سرخ کارگری و رژۀ خيابانی، اراده واحد طبقاتی خود را برای نابودی نظام سرمايه شوند، با برافراشتن پرچم می
 . گذارند می

بحران اقتصادی عميقی .  چنان غرق در بحران است داری جھانی ھم رسد که سرمايه المللی کارگران جھان در شرايطی فرا می اول ماه مه روز ھمبستگی بين
سرمايه جھانی با يورش به .  ادامه يافته استھا  داران و نمايندگان سياسی آن ھای سرمايه ھا و وعده ھا، نقشه رغم تمام ت/ش که از يک دھه پيش آغاز شد، به

ھا نيز نه فقط راھی برای نجات نظام  ھا و نقشه اما اين يورش.  معيشت و دستاوردھای طبقه کارگر، تمام بار بحران را بر دوش اين طبقه افکنده است
به آن داری  داری از چنگال بحران نگشود، بلکه بر شدت تضادھا افزود و بار ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت که تضادھای شيوۀ توليد سرمايه سرمايه

ھاست دوران آن به سر آمده  ای که مدت ی سرمايه داری، نظم کھنه و پوسيده  اند که ھيچ راه و گريزی جز نابودی نظم گنديده ای از حدت و ستيز رسيده درجه
 .و جايگزينی آن با نظم نوين سوسياليستی وجود ندارد
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 بر ستم و ھای خود در سرتاسر جھان، برای برچيدن نظام مبتنی ای ست و مانند تمام ھم طبقه ناپذير از طبقه کارگر جھانی طبقه کارگر ايران جزئی جدايی
دار و دولت اين طبقه،  رويم که طبقه سرمايه ما امسال در شرايطی به پيشواز اول ماه مه می.  کند استثمار و نابرابری و استقرار سوسياليسم مبارزه می

. جانبه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری را تشديد نموده است ترين شرايط اقتصادی و معيشتی را بر کارگران تحميل نموده و تعرض ھمه سخت
 ھزار ٩٣٠تعيين حداقل دستمزد .  ھای مذبوحانه و ترفندھای طبقه حاکم برای انجماد دستمزدھا و کاھش باز ھم بيشتر دستمزدھای واقعی ادامه دارد ت/ش

ھا از شمار  ھای نجومی آن  ميليون تومانی برای مديرانی که دريافتی٢۴ھای  رسد و درعين حال تعيين حقوق تومانی که حتا به يک چھارم خط فقر نمی
بقه اعمال دار حاکم در استثمار وحشيانه طبقه کارگر و ظلم و ستمی که در حق اين ط رحمی طبقه سرمايه ھای واقعی و بی ای از نابرابری بيرون است، شمه

معضل کارگران ايران فقط اين نيست که دستمزد پايه، چند برابر زير خط فقر است، معضل اکثريت بسيار بزرگی از کارگران .  تر ساخت شود را عريان می
روگان و کنند و از اين طريق ھم کارگران را به گ داران حتا ھمين دستمزدھای بسيار ناچيز را نيز به موقع پرداخت نمی درعين حال اين است که سرمايه

. افزايند  خود میاند که تا آخرين حد ممکن استثمار را تشديد کنند و ھم با به کار انداختن ميلياردھا تومان دستمزدھای پرداخت نشده، بر سود اسارت درآورده
تر از   کمترين قيمت ممکن، بلکه به بھائی ی رژيم سياسی حاکم، چندين سال است نيروی کار را نه فقط به ارزان داران ايران به ياری ھمه جانبه سرمايه

 .اند خرند و طبقه کارگر را در منتھای فقر و گرسنگی و تنگدستی قرار داده ارزش آن می
لی، از پيش و تثبيت قراردادھای موقت، پيمانی و سفيدامضاء، ناامنی شغ رحمانه به سطح معيشت طبقه کارگر، گسترش بيش ھمراه اين تعرض بزرگ و بی 

ھای وسيع، ورود صدھا ھزار نيروی کار جوان و  ھا و بيکارسازی اخراج.  استرس و خطر اخراج و بيکاری کارگران را بيش ازپيش تشديد نموده است
تمام اين عوامل بدون استثناء به زيان طبقه کارگر بوده و تاثيرات .  تر ساخته است التحصي/ن به بازار کار، صف ميليونی بيکاران را متراکم فارغ

 . ای بر مبارزات اين طبقه داشته است  واسطه بازدارندگی بی
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داران و دولت  در زمينه سياسی و حقوقی نيز يورش سرمايه.  شود دانيد که يورش طبقه حاکم فقط به عرصه معيشتی و اقتصادی خ/صه نمی ی شما می ھمه
ھای جزائی به مسائل و اخت/فات ميان کارگر و کارفرما به امری عادی و روش رسمی  ورود دادگاه.  ھا عليه طبقه کارگر ادامه يافته و تشديد شده است آن

. از پيش رايج گشته است احضار، محاکمه، بازداشت، صدور حکم حبس و ش/ق و اخراج کارگران مبارز و فعاbن اعتصاب بيش.  تبديل شده است
ه طبقه دارن و کارفرمايان در ھماھنگی کامل با دستگاه قضائی، امنيتی و نيروی انتظامی، سرکوب سيستماتيک و اعمال قھر مستقيم و عريان علي سرمايه

 فعال اعتصاب و کارگر معترض، احضار، محاکمه و بازداشت شده، حکم حبس و ش/ق ۴٠٠، بيش از ٩۵تنھا در ظرف سال .  اند کارگر را تشديد نموده
سازی، احضار و محاکمه مکرر فعاbن کارگری و سنديکايی و فشار عليه کارگران  ھا، بگير و ببند و پرونده افزون بر اين.  اند گرفته و يا از کار اخراج شده

.  استترين شکلی نقض و پايمال شده زندانی نيز تشديد شده و حقوق اوليه و دموکراتيک کارگران برای ايجاد تشکل و تخرب و فعاليت سنديکايی به خشن
آميز کارگران مورد يورش وحشيانه و ضرب و شتم نيروھای سرکوب و انتظامی قرار  در بسياری از موارد صفوف کارگران معترض و تجمع مسالمت

 .گرفته و تعداد کثيری بازداشت و روانۀ زندان شده اند
 طبقه  اندوزی بيشتر درپی عليه طبقه کارگر در خدمت تشديد استثمار طبقه کارگر و سودپرستی و سرمايه گرانه و تعرضات پی تمام اين اقدامات سرکوب

سازمان، بايد در دل طبقه کارگر رعب و  العاده ارزان و بی حد و حصر نيروی کار فوق اقداماتی که درعين سازماندھی استثمار بی.  دار بوده است سرمايه
 .شود، اما دم فرو بندد و زبان به اعتراض نگشايد که به شدت استثمار می رغم آن ھراس ايجاد کند تا به
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نبش ھای جدی به کارگران و ج دار و دولت اين طبقه که تمام جوانب زندگی کارگران را در نورديد و آسيب ھای ھمه جانبه طبقه سرمايه رغم يورش به
روزی .  تر از ھميشه در صحنه مبارزه ايستاده است  مبارزاتی طبقه کارگر وارد ساخت، اما طبقه کارگر ايران نه فقط ساکت و خاموش نمانده بلکه پرخروش

از ارديبھشت سال گذشته تاکنون، کارگران در صدھا مورد و .  نيست که کارگران در يک يا چند واحد توليدی و خدماتی دست به اعتراض و اعتصاب نزنند
 تا آھن و معدن و نفت و گاز و پتروشيمی، نساجی و صنايع غذايی گرفته تقريبا در تمام صنايع و موسسات توليدی و خدماتی، از صنايع فوbد و ذوب

سازی، حمل و نقل شھری، سدسازی، آب و فاض/ب، مترو،  آھن، برق، مخابرات، راه سازی، سيمان، راه سازی، کشتی سازی، ماشين خودروسازی، کاشی
ھا ھزار  در اين اعتراضات پرشمار، ده.  اند ھا، در اشکال متنوعی دست به اعتراض زده ھا، فازھای مختلف عسلويه و کارگران شھرداری  کشت و صنعت

بل پيمايی و تظاھرات، مسدود ساختن جاده، تجمع در مقا ھای مختلف کشور، در شکل اعتصاب، تجمع در محوطه کارخانه، راه کارگر در شھرھا و استان
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اين اعتصابات و .  اند ھا، ادارات کار و ساير مراکز دولتی دست به اعتراض زده ھا، دادگستری، مجلس، دفاتر شرکت ھا، شھرداری ھا، فرمانداری استانداری
شده تری  به رشد را طی نمود و در حال گسترش است، بلکه از نظر کيفی نيز وارد مراحل جديد و رشد يافته اعتراضات نه فقط به لحاظ کمی روندی رو

 پيمايی و سردادن شعارھای سياسی، به مبارزۀ ، با تظاھرات و راه ھای مستقل خود وارد خيابان شده کارگران بيش از پيش با پ/کاردھا و پرچم.  است
خواھند در فقر و ذلت و  اند که ديگر نمی کارگران در اعتراضات مکرر و با شکوه خود با صدای بلند اع/م کرده.  اند واسطه عليه دولت روی آورده بی

اند، خواھان  خواھند زير بار ستم و بندگی زندگی کنند، از ظلم و ستم و استثمار و استبداد بيزارند، خواھان کار و نان و آزادی بدبختی زندگی کنند، نمی
زبانند و در بسياری از  ھای کارگری، با کارگران معترض، ھمدل و ھم عموم خانواده.  بھبود شرايط زندگی و خواھان تغيير و دگرگونی نظم موجود اند

افزون بر کارگران شاغل که در محور اعتراضات کارگری قرار دارند و موتور محرکه آن .  ھا مشارکت فعال داشته اند اعتراضات کارگران، ھمدوش آن
 حاکم ھستند، کارگران بازنشسته و اخراجی نيز در ابعادی که تاکنون سابقه نداشته وارد ميدان مبارزه علنی و اعتراض خيابانی و رودررويی با طبقه

دھنده رشد آگاھی  نشان.  دھنده بيداری کارگران است نشان.  دھندۀ رشد و تقويت روحيه اعتراضی طبقه کارگر است ھا نشان تمامی اين روندھا و پديده.  اند شده
 .گير مبارزه عليه نظم موجود است سياسی در صفوف طبقه کارگر و رشد و اعت/ء جنبش طبقه کارگر يگانه نيروی پی
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ست  ھا و شعارھايی روز مبارزه و اعتراض يکپارچه، روز نمايش قدرت طبقه کارگر و روز طرح خواست.  روز کارگر است)   ارديبھشت١١(اول ماه مه 
ست که سطح معيشت و حقوق دموکراتيک طبقه کارگر را مورد  ای اول ماه مه روز مقابله با طبقه.  دار حاکم از پذيرش آن سرباز زده است که طبقه سرمايه

ھای تحقق نايافته کارگران که ھمگی در جای خود بسيار  در ميان انبوھی از خواست.  ھای مشخص آن را بی پاسخ گذاشته است يورش قرار داده و خواست
ع/وه .   به سطح معيشت و حقوق کارگری به اعتراض برخيزيم ھا متشکل شويم و عليه تعرض سرمايه ترين خواست ترين و محوری مھم ھستند، حول مھم

ھای مستقل اول ماه مه که خواست ھميشگی طبقه کارگر است، دو خواست مھم و مبرم عموم  بر تعطيل رسمی اول ماه مه و آزادی برگزاری مراسم
 .ھای خود سازيم بخش پ/کاردھا و پرچم  ، تحزب،اعتصاب و افزايش حداقل دستمزد به باbی خط فقر را آذين کارگران، حق تشکل
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ھای متعددی در عرصه مسائل داخلی و خارجی روبروست و درعين  رسد که رژيم ارتجاعی جمھوری اس/می با بحران اول ماه مه در شرايطی فرا می
ھا و جاده ھا  ھای مشخص و برای احقاق حقوق خويش وارد خيابان وقت آن است که ھمه کارگران با خواست.  ست ھا و مضحکه انتخاباتی حال درگير بازی

اول ماه مه روز مبارزه و رزم مشترک کارگران .  ھای خود را به اھتزاز درآورند و مھر ديگری بر پيشرفت جنبش طبقاتی خويش بکوبند شوند، پرچم
ھا و شعارھای مستقل خود  ھای توليد را خاموش کنيد، دست از کار بکشيد و با پرچم ماشين.  ست ھای توليد و روز اعتراض خيابانی است، روز توقف چرخ

 .ھا شويد وارد خيابان
ند، شويی زر پيمايی کارگران زغال واحد، راه پيمايی کارگران شرکت پيمايی کارگری در سال گذشته، از جمله تجمعات مکرر و راه ھا تجمع و راه ده

  پيمايی راهاکريل اصفھان،  پيمايی و تظاھرات مکرر کارگران پلی پيمايی کارگران کارخانه سپيدار ساوه، راه پيمايی کارگران کارخانه قند فسا، راه راه
پيمايی  و، راه کارگران روغن نباتی ق پيمايی پيمايی کارگران فوbد اھواز، راه سازی تبريز، راه پيمايی کارگران بلبرينگ نباتی جھان، راه کارگران روغن

 که طبقه پيمايی کارگران فرنخ و نازنخ و در راس ھمه راه پيمايی و تظاھرات مکرر و با شکوه کارگران ھپکو، نشان داد کارگران کنتورسازی ايران، راه
 عليه  شترکپيمايی و تظاھرات خيابانی را سازمان دھد و از اين طريق اتحاد و ھمبستگی خود را با کارگران سراسر جھان در مبارزه م تواند راه کارگر می

ھا ، شعارھا و پ/کاردھای خود راھی    بياييد تا دست در دست ھم نھيم ھمدوش کارگران سراسر جھان با خواست.   داری  به نمايش بگذارد نظام سرمايه
 پرولترھا امان و خونين ھای سرخ کارگری را به نشانه پيکار بی تر سازيم و پرچم خيابان شويم، فرياد اعتراض و مبارزه برای يک زندگی بھتر را پرطنين

 .داری و استقرار نظام سوسياليستی به اھتزاز درآوريم برای منھدم ساختن نظام سرمايه
 
ھا و اشکال مبارزاتی کارگران از جمله تظاھرات و  ضمن تبريک و شادباش اول ماه مه به تمام کارگران ايران، از کليه خواست)  اقليت(سازمان فدائيان  

 .کند اعتراضات خيابانی قوياً حمايت می
ھای کارگری و فعاbن کارگری و نيز فعاbن و ھواداران سازمان را به سازماندھی  ھمه کارگران پيشرو و مبارز، تشکل)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .خواند اعتراضات خيابانی در اول ماه مه و شرکت در آن فرا می
 

 
 

 زنده با اول ماه مه روز ھمبستگی و اعتراض خيابانی کارگران
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسNمی 
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  ٩درصفحه 

١از صفحه   

 طبقه کارگر و آزادی ھای سياسی و حقوق دمکراتيک

و ساده لوحانه است اگر تصور شود آن دسته 
از نيروھا و bيه ھای اجتماعی که آگاھانه و 
بر بستر منافع سياسی و اقتصادی شان، مبلغ 

ھستند، "  انتخابات"حضور توده مردم در 
ندانند که خود در تداوم سرکوبگری 
جمھوری اس/می شريک جرم ھستند، تا چه 

مبارزه برای "  قھرمانان"رسد به اينکه 
دمکراسی و آزادی ھای سياسی ھم تلقی 

   .شوند
پوشيده نيست که با متمرکز شدن روی ھمين 

، کام/ روشن است که "انتخابات"مولفه 
ادعای ھرگونه آزادی خواھی بر بستر راه 
کارھايی که منجر به تحکيم پايه ھای ھيئت 
حاکمه ايران می شود، نقض غرض بوده و 
در عمل نافی يک مبارزه جدی حتا برای 
تحقق آزادی ھای نيم بند بورژوايی در 

   .جامعه است
نتيجه اينکه تحت حاکميت جمھوری اس/می، 
ما با گرايشی از آزادی خواھی در ايران 
مواجه ھستيم که نمايندگان فکری آن به رغم 
ھمه سختی ھايی که ظاھرا به جان می 
خرند، دايره آزادی خواھی شان بسيار تنگ 

در بھترين حالت اگر ادعای .  و محدود است
آنان پذيرفته شود، آنان فقط به فکر يافتن 
روزنه ای برای نفس کشيدن خود و گرايش 
فکری شان در جامعه ھستند، نه راھی برای 

به .  آزادی کارگران و عموم توده ھای مردم
تنھا مايل به "عبارت ديگر اين جماعت 

 ) ٣.".(کسب امتيازات از استبدادند 
نمايندگان تيپيک اين گرايش فکری، تاکنون 
چه در زندان و چه در متن جامعه به دفعات 
خود را در معرض قضاوت عمومی قرار 

نمونه ھايی که معموb در ماه ھای .  داده اند
منتھی به دوره ھای انتخاباتی و موج 
دستگيری ھايی که شروع می شود، نمود 

يک مورد از نمونه ھای . عينی تری می يابند
. مشخص اين دوره، ھنگامه شھيدی است

اسفند با يورش نيروھای ١٩کسی که روز 
 اوين ٢٠٩امنيتی در مشھد دستگير و به بند 

ھنگامه از ھمان روز انتقال به .  منتقل شد
اوين، اقدام به اعتصاب غذا کرد و در روز 

 فروردين طی يک تماس تلفنی کوتاه با ١٢
"مادرش اع/م کرد ديگر توان راه رفتن : 

   ."ندارد و خودش را روی زمين می کشد
با اين ھمه، ھمين ھنگامه شھيدی، کسی که با 
اعتصاب غذای قھرمانانه اش و نوشتن 
وصيتنامه يا مرگ يا آزادی جان خود ھم را 

اص/ح "در راه آزادی مورد نظر جريان 
و از اين منظر بر ھرکسی   -گذاشته"  طلبی

واجب است که بی ھيچ قيد و شرطی از 
در نامه ای   -و آزادی فوری او دفاع کند   او

سطحی به ظاھر تاوان زيادی ھم در دفاع از 
آزادی سياسی و دمکراتيک پرداخته و حتی 

نمايندگان فکری اين . به حبس محکوم شدھاند
جريان، در خانه و خيابان مورد يورش 
نيروھای امنيتی قرار گرفته اند، دستگير، 
محاکمه و به حبس محکوم شده اند، در 
زندان با انواع شکنجه و بی حقوقی مواجه 
بوده اند، مواردی ھم در اعتصاب غذا، تا 

در پشت ھمه اين .  پای جان پيش رفته اند
ھا، اما، تمام ھم و غم نمايندگان "  فداکاری"

اين گرايش فکری اين بوده است که از دل 
مبارزات آزادی خواھانه شان، کمترين خدشه 
ای بر بنيان ھای اساسی نظام جمھوری 

تعدادی از آنان، حتا در .  اس/می وارد نشود
شرايطی که در زندان و تحت شديدترين آزار 
و اذيت بوده اند، برای بقاء حاکميت و 
استمرار آن بيانيه صادر کردند، رژيم و 
دستگاه دولتی را تطھير و کارگران و توده 
ھای سرکوب شده را به شرکت در اين يا آن 

ملتمسانه و .  انتخابات فرمايشی فرا خواندند
وقيحانه از توده ھای مردم ايران درخواست 
کردند تا از ميان چند جنايتکار و آدمکش 
دست چين شده شورای نگھبان ولی فقيه، 
يکی را برای يک دوره چھار ساله ديگر 

" بستن راه نفس"جھت سرکوب، خفقان و 
   .ھای شان برگزينند

جای تعجب ھم نيست که مبارزات آزادی 
اص/ح "خواھانه اين جماعت روشنفکر 

که منافع شان با ھزاران قيد و بند به "  طلب
کل سيستم حاکم گره خورده است، ھرگز از 

از اين رو، .  دايره نظم موجود فراتر نرود
ساده نگری است کسی بر اين باور باشد که 
تزلزل آنان در مواجھه با آزادی ھای 

صفت اخ/قی است و "سياسی، صرفا يک 
اقتصادی   –نه يک خاصيت سياسی 

 )٢".(بورژوايی
حال، با توجه به ماھيت به غايت ارتجاعی و 
واپسگرايانه جمھوری اس/می و نظر به 
مجموعه ساختار انتخاباتی اين نظام، ھر 
انسان منصفی که از کمترين دانش سياسی 
برخوردار باشد، به خوبی می داند که 
حضور در پای صندوق ھای رای يعنی 
تداوم بخشيدن به استمرار حاکميت جمھوری 
اس/می و مشروعيت دادن به نظامی که تمام 
بنيان ھای حکومتی اش بر نفی مطلق آزادی 
ھای سياسی و حقوق دمکراتيک جامعه پی 

بنابر اين، بسيار نابخردانه .  ريزی شده است

. سياسی آسيب ھای جدی متحمل شده است
ھمراه با طبقه کارگر، روشنفکران، 
نويسندگان، روزنامه نگاران و برخی 
گروھھای اجتماعی ديگر نيز ھمواره در 
معرض سرکوب عريان جمھوری اس/می 

از اين رو، ع/وه بر طبقه .  قرار داشته اند
 -کارگر که با تاسی از رسالت تاريخی

طبقاتی اش، پيگيرانه برای تحقق وسيع ترين 
آزادی ھای سياسی در جامعه مبارزه می 
کند، برخی bيه ھای خرده بورژوازی نيز تا 
محدوده ای که منافع اقتصادی شان ايجاب 
می کند، مدافع آزادی ھای سياسی ھستند و 

   .برای تحقق آن مبارزه می کنند
اين نيروھا گرچه طالب آزادی ھستند و برای 
آن نيز مبارزه ميکنند، ھمواره به تاسی از 
منافع اقتصادی شان ھوشيارانه مواظب 
ھستند تا مبارزات آزادی خواھانه آنان، از 

آنان با توجه .  دايره نظم موجود فراتر نرود
به وابستگی شان به نظم اقتصادی موجود، 
دائما در ھراسند که مبادا مبارزات آنان به 
سمت و سويی ھدايت شود که دستگاه دولتی 
و کل طبقه حاکم ايران مورد تعرض قرار 

فراتر از اين، آنان به طرز حيرتآوری .  گيرد
از مبارزات اقتصادی و سياسی طبقه کارگر 

اين ھراس آنان بر گرفته از .  در ھراسند
منافع طبقاتی و تعلق خاطر آنان به نظام 

چرا که به خوبی بر اين امر .  بورژوايی ست
مبارزه برای آزادی سياسی "واقف اند که، 

در يک جامعه بورژوايی برای پرولتاريا، 
تنھا يکی از مراحل ضروری در مبارزه 
برای انق/ب اجتماعی است که به سرنگونی 

   )١". (نظام بورژوائی می انجامد
از اين رو، اين گروه ھای اجتماعی که منافع 
شان با ھزاران رشته مرئی و نامرئی به 
طبقه حاکم و نظم موجود گره خورده است، 
نه تنھا به طور کلی قادر به مبارزه ای پيگير 
و ريشه ای عليه استبداد، و دولت مدافع آن 
نيستند بلکه، مبارزه آنان برای آزادی ھای 
سياسی نيز آشکارا محدود، بی ثبات و نيم بند 

نمونه ھای آشکار آن در جامعه، شيوه .  است
برخورد و مبارزه روشنفکران و روزنامه 

رفرميستی در   -نگارانی با گرايشات ليبرال
  .ايران است

در رژيم جمھوری اس/می دست کم طی دو 
دھه گذشته، ما با گرايشی در درون جامعه 
مواجه بوده ايم که عناصر و روشنفکران 
منتسب به اين جريان فکری، در يک نگاه 

 زنده باد سوسياليسم 
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ھای انتخاباتی آن شرکت  بازی شب خيمه
کنند و انتخابات ق/بی و پليسی را تحريم  نمی

ھای  کنند، برای تحقق خواست  و می کرده
ھای کارگر و زحمتکش و ستمديده کافی  توده

 . است؟ پاسخ منفی است
صرف امتناع از رأی دادن چيزی را به نفع 

ھا تغيير  ھای مردم و مطالبات آن توده
که اين امتناع از رأی دادن  برای اين.  دھد نمی

مؤثر باشد و بتواند نه صرفاً اين يا آن نھاد 
رژيم بلکه کليت آن را برچيند و نظم مطلوب 
کارگران و زحمتکشان حاکم گردد، بايد اين 
امتناع از رأی دادن با تشديد مبارزه برای 
سرنگونی رژيم، با برپايی تظاھرات، 
اعتصابات و سرانجام قيام مسلحانه ھمراه 

 .باشد
که بتوان اين بار امتناع از رأی  برای اين

دادن صرف را که تحريم غيرفعال ناميده 
شود، به يک تحريم فعال تبديل کرد، بايد  می

امتناع از شرکت در خيمه شب بازی 
انتخاباتی را با اقدامات عملی و مشخص 

 . برای سرنگونی رژيم ھمراه ساخت
ھای  آيا اکنون اين آمادگی در ميان توده

کارگر و زحمتکش وجود دارد که تحريم 
غيرفعال تاکنونی را به تحريمی فعال تبديل 
کنند؟ اوضاع سياسی حاکم بر ايران و 
اعت/ی مبارزات کارگران و زحمتکشان که 
در آغاز اين نوشته به آن اشاره شد، شواھد 
روشنی است که اين توان و آمادگی وجود 

 .دارد
بست و  ھا با بن اگر رژيم در تمام عرصه

اگر سرتاپای رژيم . ورشکستگی مواجه است
را بحران فراگرفته است، اگر نارضايتی و 
اعتراض در ميان کارگران و زحمتکشان در 
آن حد وسعت گرفته که اعتصابات، 

ھايی روزمره تشکيل  آئی تظاھرات و گردھم
دھند، شعارھای مستقيماً سياسی به ميان  می
ھای پوشالی حتی  اگر شکست وعده.  کشند می

بر گروھی از طرفداران ليبرال و رفرميست 
حکومت آشکارشده و bاقل بخشی از آنھا 

اند و اگر در طول چھار سال  منفعل شده
درپی  ھای پی فرمانروايی روحانی و شکست

طلب، توازن قوا به  جناح موسوم به اص/ح
نفع کارگران و زحمتکشان و در کل 
نيروھای خواھان برافتادن جمھوری 

ھا دbيل و   اس/می، تغيير کرده است، ھمه آن
که شرايط برای تشديد  شواھدی است بر اين
قصد برانداختن آن بيش  مبارزه عليه رژيم  به

در جريان .  از ھر زمان ديگر فراھم است
مبارزه و عمل، در جريان مبارزه مستقيم 
سياسی است که اعت/ی بالنسبه محدود جنبش 

تواند به اعت/ی پردامنه و سرتاسری  می
تبديل شود و بساط جمھوری اس/می را از 

٢از صفحه   

ھاست که پی به ماھيت فوق  ايران مدت
ارتجاعی اين رژيم و انتخابات ق/بی آن 

ھيچ توھمی به رژيم و انتخابات .  اند برده
اين اکثريت بزرگ مردم .  ق/بی آن ندارند

ھای  دانند ، درجايی که آزادی ايران، می
سياسی وجود ندارد، آزادی عقيده و بيان 
ممنوع است، مطبوعات آزاد وجود ندارند، 

ھای صنفی مستقل حق فعاليت  حتی تشکل
  ھای سياسی ندارند، فعاليت تمام سازمان

مخالف ممنوع است و ھر مخالفی را به 
کنند، اساساً  زندان محکوم و يا اعدام می

اما مسئله صرفاً به .  انتخاباتی وجود ندارد
رژيم .  شود ھمين واقعيات خ/صه نمی

تر  استبدادی حاکم بر ايران رژيمی وحشتناک
در .  ھای استبدادی جھان است از تمام رژيم

اينجا نھادھای ظاھراً انتخابی، صرفاً 
فرمان نيستند، بلکه  آشکارا  به نھادھای گوش

مسئله صرفاً .  امنيتی ھستند  -تشکي/ت پليسی
اين نيست که پليس، سپاه پاسداران، وزارت 

مشت  کشور، شورای نگھبان يک
فرمان را به اسم نماينده و  به گوش
کنند، بلکه ھمه اين  جمھور گزين می رئيس
ھای  ھا، مقامات و کارکنان دستگاه شده گزين

ھا،  امنيتی ، سپاه پاسداران، بسيج، زندان
دستگاه سرکوب قضايی، دستگاه سانسور 
موسوم به وزارت ارشاد و نھادھای تحميق 
مذھبی ھستند که در حقيقت فعاليتشان را در 

ھايی ازجمله مجلس ارتجاع  نھادھا و ارگان
اس/می، رياست جمھوری و کابينه ادامه 

 .دھند می
اصط/ح نمايندگان مجلس و  به ترکيب به

ھای رياست جمھوری رژيم نگاه  کابينه
ھا،سپاھی، بسيجی، پليس،  کنيد،ھمه آن

ھای امنيتی،  کارکنان و مقامات دستگاه
 . سانسور، مذھبی و از اين قماش ھستند

توان يک چنين  در ھيچ کجای جھان نمی
استبدادی را پيدا کرد که   –رژيم پليسی 

مقامات دستگاه اجرايی، قضايی ومقننه 
ھای سرکوب  ھمه اعضای ارگان آن

 .وکشتاروتحميق مذھبی باشند
روشن است که در اينجا کسی که در 

کند، فقط به  اصط/ح انتخابات شرکت می به
دوام و بقاء يک رژيم استبدادی ضد انسانی 

دھی  رساند، بلکه درواقع در شکل ياری نمی
امنيتی   –ھا و نھادھای پليسی  به ارگان

پس دbيل متعددی وجود دارد . مشارکت دارد
که اکثريت بزرگ مردم ايران، کارگران و 

ھای تحت ستم،  زحمتکشان ايران، عموم توده
بازی رژيم جمھوری  شب شرکت در خيمه

 .کنند اس/می را تحريم می
ھای وسيع  که اکثريت بزرگ توده اما آيا اين

اند، در  مردم به رژيم نه گفته

 تحريم غيرفعال را به تحريمی فعال تبديل کنيم
طريق اعتصابات عمومی سياسی، تظاھرات 

توان  نمی.  ای و قيام مسلحانه برچيند توده
غايت  پنداشت که تحت حاکميت يک رژيم به

چيز  لحظه ھمه استبدادی و سرکوبگر، در يک
برای سرنگونی فراھم گردد، بلکه در روند 

ای است که تمام  عمل و مبارزه سياسی توده
بايد از شرايطی که در .   آيد شرايط فراھم می

آيد و   می بازی رژيم پيش شب جريان خيمه
ھای درونی رژيم و گاه  اغلب با کشمکش

ھا ھمراه است،  بروز شکاف در ميان آن
تبليغ .  برای ارتقای مبارزات استفاده کرد

برای سرنگونی رژيم و طرح مطالبات 
انق/بی کارگران و زحمتکشان را با توسل به 
اشکال مختلف تبليغ، شفاھی، کتبی، 

ھای اجتماعی،  ديوارنويسی، استفاده از شبکه
پخش تراکت و حتی سؤال و سخنرانی در 

دھند  گردھمائی که باندھای رژيم تشکيل می
بايد نافرمانی را در .  و غيره وسعت داد

جا بسط داد، بر دامنه اعتصابات،  ھمه
ھای اعتراضی افزود  تظاھرات و گردھمايی

جا توضيح داد که امتناع صرف از  و در ھمه
بازی رژيم به تنھائی  شب شرکت در خيمه

بايد از طريق تشديد مبارزات، .  کافی نيست
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه، 

 .کليت رژيم را برانداخت
تحريم شکل خاصی از مبارزه برای   

سرنگونی رژيم فوق ارتجاعی جمھوری 
جنگ علنی به  تحريم اع/ن.  اس/می است

خارج از .  رژيم ارتجاعی و استبدادی است
ھای  اين، تحريم ھيچ معنا و نفعی برای توده

 .ھا ندارد مردم و مطالبات آن
ھای مردم  اکنون بايد به عموم توده از ھم

ھشدار داد که اگر از فرصت موجود برای 
برچيدن تمام نھادھای نظم موجود، سرنگونی 
کليت رژيم از دست برود، سرنوشتی 

ھای  تر ازآنچه تاکنون در عرصه وحشتناک
اجتماعی و سياسی با آن مواجه   –اقتصادی 

بنابراين به .  ھاست اند در انتظار آن بوده
از مبارزات .  جنبش تحريم فعال بپيونديد

طبقه کارگر حمايت کنيد و با مبارزات خود، 
برای نجات از .  اين جنبش را تقويت کنيد

ھای رژيم فوق ارتجاعی  فجايع و بيدادگری
حاکم، ھيچ راھی جز سرنگونی جمھوری 
اس/می و برقراری حکومت شورائی 

 .کارگران و زحمتکشان، وجود ندارد



 ٧ ٧٣٩ شماره  ٩۶نيمه دوم فروردين     ٧

١از صفحه   

 ی جنبش کارگری اول ماه مه، نبض تپنده

  ٨درصفحه 

پس از آن، به تدريج با رشد نظرات 
رفرميستی و سازشکارانه در ميان اغلب 
رھبران احزاب سوسيال دمکرات که 

ی آن غلتيدن به موضع  بارزترين جلوه
بورژوازی کشورھای خودی در برابر جنگ 
جھانی اول، به رغم مصوبات پيشين ضد 

ھای  جنگ بود، شکاف عميقی بين ديدگاه
. ھای رفرميستی به وجود آمد انق/بی و ديدگاه

اين شکاف سرانجام به فروپاشی کامل 
 . انجاميد  ١٩١۶انترناسيونال دوم در سال 

جنگ جھانی، مدتی بر مبارزات کارگران 
اروپا و مراسم اول ماه مه، تأثيرات منفی بر 
جای گذاشت، اما با پيروزی انق/ب کبير 
اکتبر، تشديد مبارزات سياسی و اقتصادی و 
پيدايش دوران انق/بی در بسياری از 
کشورھای اروپايی، مبارزات طبقاتی 

اين شور و اميد، .  ای يافتند کارگری جان تازه
در اول ماه می کشورھای گوناگون نيز 

 .بازتاب يافت
امروزه، به جز در معدودی از کشورھا، اول 
ماه مه، تعطيل رسمی و روز تظاھرات 

ھای خود  کارگران برای طرح خواست
ست که اول  ايران يکی از کشورھايی.است 

روز کارگر ناميده )   ارديبھشت١١(ماه مه 
شود، گرچه اين روز، تعطيل رسمی  می

ھای معدودی کارگران ايران  نيست و در سال
اند، تظاھرات مستقل خود را در اين  توانسته

 .روز برگزار کنند
 سال پس از ١۴، ١٢٩٩نخستين بار در سال 

ھای  انق/ب مشروطه و تشکيل انجمن
شورای "سوسيال دمکرات، به ابتکار 

، متشکل از "مرکزی اتحاديه ھای کارگران
 اتحاديه، تظاھرات وسيعی در تھران و ١۵

 .ھا برگزار شد برخی شھرستان
پس از آن چندين بار توسط حزب کمونيست 
ايران که در خرداد ھمان سال تشکيل شد و 

مرام "ھا و ممنوعيت  به رغم سرکوب
توسط رژيم رضا شاه، اين حزب "  اشتراکی

اول ماه مه را به طور مخفی يا علنی برگزار 
پس از سرکوب شديد و دستگيری .  کرد

رھبران و فعاbن آن، جنبش کارگری برای 
 .مدتی دچار رکود شد

پس از تبعيد رضا خان از کشور و برقراری 
فضای نسبی باز سياسی، جنبش کارگری به 
بازسازی خود پرداخت و اين بار با تشکيل 
حزب توده و اتحاديه ھای کارگری فعاليت 

در تظاھرات .  سياسی طبقه کارگر احيا شد
 ٢۵٠، نزديک به ١٣٢۵اول ماه مه سال 

ھا  در ھمين سال، ده.  ھزار نفر شرکت داشتند
ھزار کارگر نفت جنوب اعتصابی عظيم 

شان، قبول  ھای کردند که يکی از خواست
گرچه رژيم شاه اين .  تعطيلی اول ماه بود

ھای سياسی آن در حال تکوين و  و سازمان
در ت/شی مجدد برای ايجاد .  گسترش بودند

اتحاد و ھمبستگی در ميان احزاب و 
  ھای کارگری جھانی، در سال سازمان
 اولين کنگره انترناسيونال دوم به ١٨٨٩

رھبری فريدريش انگلس، در پاريس برگزار 
ھای  پس از تشکيل انترناسيونال دوم، گام.  شد

ھای  مؤثری در راستای گسترش انديشه
سوسياليستی و تحکيم احزاب کارگری 

در ھمين کنگره، به ياد اين .  شد برداشته می
ای کارگران را به اعتصاب  واقعه، قطعنامه

در .   فراخواند١٨٩٠و تظاھرات در اول ماه 
بسياری از کشورھای جھان کارگران در اين 

تنھا در ھايدپارک .  ھا آمدند روز به خيابان
لندن، نيم ميليون نفر در تظاھرات اول ماه 
مه شرکت داشتند که فريدريش انگلس نيز در 

يک سال بعد، در دومين .   آن حضور داشت
کنگره، اين روز به عنوان روز جھانی 

کنگره سال .  کارگر به رسميت شناخته شد
 انترناسيونال دوم در آمستردام، اول ١٩٠۴

 ساعت کار ٨ماه مه را روز مبارزه برای 
ھای طبقه کارگر و صلح  روزانه، خواست

چنين تمامی  ھم.  جھانی اع/م کرد
ھای کارگری جھان را موظف کرد،  سازمان

 .کارگران در اين روز از کار دست بکشند
ھای پس از آن، احزاب سوسياليستی  در سال

در بسياری از کشورھای اروپايی به نيروی 
در اين دوران بود .  سياسی مھمی تبديل شدند

ھا  که اول ماه مه با شور مبارزاتی ميليون
اما، .  شد کارگر در سراسر جھان برگزار می

ھای  از ديد بورژوازی روز نواختن ناقوس
پس، ھراسان، پليس .  داری بود مرگ سرمايه

و ارتش خود را به مقابله با کارگرانی گسيل 
کرد که به رغم تھديدات و خطرات به  می

ھای خود را  آمدند تا خواست ھا می خيابان
 . فرياد بزنند

اما در پی پايداری و جسارت جنبش 
ھا و قوانين ضد  کارگری، برخی محدوديت

کارگری و ضد سوسياليستی لغو شدند و با 
گسترش حق رأی عمومی در بسياری از 
کشورھای اروپايی، احزاب سوسيال 

دوران .  ھا راه يافتند دمکرات به پارلمان
در .  آرامی از مبارزات پارلمانی آغاز شد

کم به يک جشن  اين دوره، اول ماه مه، کم
بورژوازی .  آميز تبديل شد عمومی و مسالمت

اروپا نيز در اين دوره، از ھيچ ت/شی برای 
نفوذ افکار بورژوازيی و خرده بورژوايی 
در جنبش کارگری، به ويژه در ميان 

 .رھبران کارگری کوتاھی نکرد

روز سوم ماه .  کارگر دست از کار کشيدند
مه، پليس در مقابله با کارگران يک کارخانه 

 تن را به قتل رساند و تعدادی را مجروح ۴
گری  کارگران برای اعتراض به وحشی. کرد

 مه تظاھراتی را در ميدان ۴پليس، 
طی اين .  مارکت فراخوان دادند ھی

تظاھرات، فردی ناشناس، بمبی را منفجر 
کرد که به کشته شدن چند پليس و کارگر و 

پليس، .  مجروح شدن تعدادی ديگر انجاميد
کارگران را زير آتش گلوله گرفت که در 

 نفر زخمی ۵٠ کارگر کشته و ١٠نتيجه 
 تن از ٨در پی اين واقعه، پليس .  شدند

رھبران کارگری را دستگير کرد، گرچه تنھا 
.  تن از آنان در تظاھرات شرکت داشتند٣

 ١۵ نفر را به ١ نفر را به اعدام و ٧دادگاه، 
 نفر، ٧يکی از آن .  سال زندان محکوم کرد

حکم اعدام دو .  در زندان خودکشی کرد
نفردرنتيجه اعتراض جھانی کارگران به 

، ١٨٨٧حبس ابد تقليل يافت، اما در نوامبر 
ھای اسپايز، پارسونز،  چھار تن از آنان به نام

 .فيشر و انجل اعدام شدند
ای در جھان  اين واقعه به اعتراضات گسترده

از ديد بسياری، محاکمه اين رھبران .  انجاميد
ای که  کارگری آن ھم در فضای خصمانه

ھای بورژوايی پديد آورده بودند،  رسانه
صدور احکام سنگين بی آن که مدرکی عليه 

تفاوتی نسبت به  آنان وجود داشته باشد، بی
ی پليس در حين  رحمانه خشونت بی

ھا و اعتصابات کارگری، ھمه و  تظاھرات
ھمه دليلی بودند بر يک محاکمه سياسی و نه 

گونه که پارسونز در آخرين  ھمان.  جنايی
جنابان، در  عالی: "دفاع خود در دادگاه گفت

موقع مخاطب قرار دادن اين دادگاه، من به 
عنوان نماينده يک طبقه در مقابل نماينده 

اين دادگاه، ."  کنم ای ديگر صحبت می طبقه
. ی ديگری بود از رويارويی دو طبقه صحنه

ت/شی برای ارعاب و سرکوب جنبش 
و ساير "  ھشت ساعت کار روزانه"

 .ھای کارگران خواست
داری بود و  ھا، ساليان رشد سرمايه آن سال

. گام با آن، ستم و استثماری لگام گسيخته ھم
ساليان مزدھای ناچيز، ساعات کار طوbنی، 
شرايط کاری نامناسب، محروميت از 
مزايايی مانند بيمه و بازنشستگی و عدم 

رو،  از ھمين.  وجود خدمات تأمين اجتماعی
ساليان مبارزه طبقاتی حاد کارگران عليه ستم 

 ١۵.  رفت و استثماری که بر آنان روا می
 سال ١٠سال از کمون پاريس گذشته بود و 

طبقه کارگر .  از فروپاشی انترناسيونال دوم

 زنده باد استقNل طبقاتی کارگران 



 ٨ ٧٣٩ شماره  ٩۶نيمه دوم فروردين     ٨
٧از صفحه   

 ی جنبش کارگری اول ماه مه، نبض تپنده

 ۵٩ھای  در سال.  و جنبش کارگری آغاز شد
 نيز در اول ماه مه، تظاھرات خيابانی ۶٠و 

ھرچند ابعاد آن به گستردگی .  برگزار شد
ھا تاکنون، نھادھای  از آن سال.   نبود۵٨سال 

مستقل کارگری ايران، گرچه ھر سال 
ھايی برای برگزاری علنی اول ماه مه  ت/ش
اند، اما عمدتا اين مراسم به صورت  کرده

غيرعلنی و در سطح محدودی در اين يا آن 
 .شھر برگزار شده است

طبقه کارگر با تثبيت اين روز، س/ح جديدی 
را به ابزارھای پيشين مبارزه خود افزود و 
آن را به روز ھمبستگی جھانی کارگران و 

نمايی طبقه کارگر جھانی بدل کرده  قدرت
صد و سی سالی که از واقعه  طی يک.  است

" روز جھانی کارگر"و تعيين "  مارکت ھی"
ی  گذرد، اول ماه مه، نبض تپنده و زنده می

مبارزات طبقاتی و بازتابی از فراز و 
نگاھی .  فرودھای جنبش کارگری بوده است

دھد، با آن که مبارزات  به تاريخ نشان می
اقتصادی کارگران ھمواره و در   –صنفی 

تمامی کشورھا جاری بوده است، و در اول 
پيمايی و گردھمايی و  ماه مه، کارگران به راه

اند، اما تنھا در دورانی که  جشن پرداخته

خواست را پذيرفت، اما ھرگز به آن عمل 
در آن سال، پليس به تظاھرات .  نکرد

در اين .  کارگران در کرمانشاه حمله کرد
 نفر ١٢٠ کارگر کشته و ١۴تظاھرات 

اين کارگران نخستين .  زخمی شدند
پس .باختگان اول ماه مه در ايران بودند جان

 مرداد، کارگران ديگرنتوانستند ٢٨ازکودتای
 .روزاول ماه مه راعلنی برگزارکنند

 ماه بعد از پيروزی ٣تر از  ، کم۵٨در سال 
 بھمن، در شھرھای مختلف اولين ٢٢قيام 

تظاھرات اول ماه مه پس از سرنگونی رژيم 
شاه برگزار شد که صدھا ھزارنفر در آن 

شورای "تظاھرات تھران را .  شرکت داشتند
فراخوان "  ھماھنگی برگزاری اول ماه مه

 صبح از ٩تظاھرات از ساعت .  داده بود
محل خانه کارگر واقع در خيابان ابوريحان 

"آغاز شد ھای فدايی خلق  سازمان چريک. 
تمامی "نيز در ھمبستگی، از "  ايران

کارگران و زحمتکشان و نيروھای مترقی و 
خواست در اين تظاھرات "  دمکراتيک

ھا و ت/ش  به رغم کارشکنی.  شرکت کنند
پيمايی برای  عوامل رژيم در مسير راه

اخت/ل در تظاھرات، و به رغم سازمان 
دادن تظاھراتی ديگر توسط سران رژيم 

ھا نسبت به خمينی و  نوپا، و توھم توده
، در تھران نيم ميليون "حکومت اس/می"

" شورای ھماھنگی"پيمايی  نفر در راه
کارگران پيشاپيش صفوف .  شرکت داشتند

مصادره و "تظاھرات با شعارھايی از جمله  
لغو "، "ھا ملی کردن صنايع و بانک

قراردادھای اقتصادی، سياسی، نظامی و 
لغو قانون کار رژيم "، "فرھنگی امپرياليستی

قانون کار با شرکت نمايندگان "، "شاه
دو روز تعطيلی "، "کارگران بايد نوشته شود

مزد برابر در "، " ساعت کار در ھفته۴٠و 
، "ازای کار برابر برای زنان و مردان

مبارزه کارگران شاغل از مبارزه کارگران "
 . رفتند رژه می" بيکار جدا نيست

، نقطه عطفی در ۵٨پيمايی اول ماه مه  راه
طبقه .  حيات جنبش کارگری ايران بود

کارگر که با اعتراضات و اعتصابات خود، 
ھای رژيم شاه  ترين ضربه را به پايه اصلی

وارد کرده بود، اکنون پس از انق/ب اع/م 
کرد انق/ب پايان نيافته و تا رسيدن به  می

اين .  ھای خود از پای نخواھد نشست خواست
ھشدار ھولناکی برای خمينی و ھمدستانش 

ھای سياسی  آنان دريافتند تا سازمان.  بود
طبقه کارگر سرکوب نشوند، تا کارگران 
سرکوب ومرعوب نشوند و به کارخانه 

شان نامسير  ھای قدرت بازنگردند، تثبيت پايه
ھای سياسی  پس سرکوب سازمان.  خواھد بود

مبارزه طبقاتی حاد گشته و حزب يا سازمان 
رزمنده و انق/بی طبقه کارگری رھبری اين 
مبارزات را به دست گرفته، اول ماه مه، به 

ای طبقاتی بدل  روزی با محتوای مبارزه
به روز ھمبستگی و اتحاد و .  گشته است

نمايی اردوی کار در برابر اردوی  قدرت
تنھا در چنين دورانی است که شبح .  سرمايه

کمونيسم بر فراز سر بورژوازی به پرواز 
ناک و  و بورژوازی بيم.  درآمده است

ھراسناک از اين شبح، تمام ابزار سرکوب و 
تحميق و تبليغ را به کار گرفته تا آن را از 

 .محتوای طبقاتی خود خالی کند
گونه  ھا، اما، ھمان با وجود تمامی اين ت/ش

که اسپايز در پای چوبه دار دقايقی پيش از 
"اعدام گفت رسه که سکوت ما  يه روز می: 

تر از صداھايی بشه که شما امروز  قوی
 )٢"(!شون ميکنين خفه

زنده باد اول ماه روز رزم، ھمبستگی و 
 اتحاد کارگران جھان

 
 :زيرنويس

ی  مب����ارزه:  ھ����ای س����رخ ن����ان و گل  -  ٢و١
مل�تزر /  ١٩١۵ تا ١٨۶۵کارگران آمريکا از 

 بازنوي�سی    ی کيومرث پريانی ؛ ترجمه   ميلتون
از   -١٣٧٩انت��شارات مازي��ار،   –.  پاش��ايی.  ع

 ١٠١ تا ٩١صفحه 
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طبقه کارگر و آزادی ھای 
 سياسی و حقوق دمکراتيک

سرگشاده از درون زندان خطاب به روحانی 
"نوشته است شما قرار بود در روز ھای : 

راه نفس پس از خفقان دوره احمدی نژاد، 
 نه اينکه مانند کشيدن اص/ح طلبان باشيد

احمدی نژاد برای رسيدن به رياست 
). ۴"(نفس آن ھا را نيز ببريدجمھوری، 

  .تاکيد ھا از ماست
 ،bھيچ سند و فاکتی گوياتر از جم/ت با
اندازه و حدود آزادی خواھی ھنگامه شھيدی 
و ديگر نمايندگان اين جريان فکری را 

جريانی که به رغم ھمه .  بازتاب نمی دھد
آزار و اذيتی که بر آنان تحميل می شود، باز 
ھم افق ديدشان از آزادی سياسی، فقط محدود 
به آزادی قشری از جامعه است که خود بدان 

آزادی bيه ھايی از جامعه که .  تعلق دارند
منافع سياسی و اقتصادی شان با ھزاران قيد 
و بند به ناف استمرار حاکميت جمھوری 

  .اس/می گره خورده است
البته در مواجھه با آزادی ھای سياسی، اين 

نيستند "  اص/ح طلب"گرايشات جانبدار   فقط
که نمی توانند قدمی فراتر از حاکميت 
جمھوری اس/می و نظم موجود بر دارند، 
سازمانھای بورژوائی اپوزيسيون از نمونه 
مجاھدين، سلطنت طلبان، جمھوری خواھان 
سکوbر و ھمه آنھايی که ظاھرا خود را 
مدافع دمکراسی بورژوايی معرفی می کنند، 
به رغم اينکه سرنگونی جمھوری اس/می 
در صدر برنامه مبارزاتی آنان قرار دارد، 
اما نه فقط دايره مبارزات سياسی آنھا ھرگز 
نمی تواند از چھارچوب نظم استثمارگرانه 
سرمايه داری فراتر رود، بلکه بنا به خصلت 
فوق ارتجاعی بورژوازی ايران و پايان 
عصر پارلمانتاريسم و دمکراسی بورژوائی، 

در واقع، .  اساسا نميتوانند، آزاديخواه باشند
آنان را "  آزادی خواھانه"ميزان مبارزات 

ساختار نظام سرمايه داری تعيين می کند، نه 
منافع و مطالبات آزاديخواھانه توده ھای 

از اين رو، مبارزات ضد .  زحمتکش ايران
استبدادی و بعضا دمکراتيک ھمه گرايشات 
متعلق به نظم بورژوايی، مستثنا از اينکه چه 
نامی بر خود نھاده اند، مبارزه ای نه برای 

توده ھای مردم ايران،    آزادی ھای سياسی
بلکه صرفا در جھت آزادی عمل بيشتر آنان 

  .در چھارچوب نظام سرمايه داری است
از اين رو، برای پرولتاريای انق/بی  

شناخت از ميزان و ماھيت آزادی خواھی 
. ھمه نيروھای بوژوائی اھميت شايانی دارد

برای پرولتاريای با آگاھی "  به عبارت ديگر 
طبقاتی، داشتن درک روشنی از اجتناب 
ناپذير بودن اعتراضات ليبرال ھا عليه 
استبداد و نيز ماھيت به راستی بورژوايی 

 ) ۵".(اين اعتراضات، بی اندازه مھم است
در عوض برای طبقه کارگر انق/بی ايران، 
مبارزه برای آزادی ھای سياسی بسيار فراتر 
از دايره تنگ تمامی نيروھای بورژوايی و 

در مقابل ھمه .  خرده بورژوايی ست
نيروھايی که افق ديدشان در دفاع از آزادی 
ھای سياسی تماما در محدوده آزادی سرمايه 
و مناسبات سرمايه داری است، پرولتاريای 
با آگاھی طبقاتی اما، با نگاھی وسيع و ھمه 
جانبه نسبت به تحقق آزادی ھای سياسی در 

مبارزه و نبردی .  جامعه مبارزه می کند
دوران ساز تا خود، تمامی توده ھای تحت 
ستم و کل جامعه را به سمت آزادی کامل و 

   .برابری رھنمون سازد
با چنين درکی از آزادی ھای سياسی، طبقه 
کارگر ايران بر خود bزم و ضروری می 
داند تا ھمه آنانی را که آزادی و حقوق 
دمکراتيک شان در جامعه مورد تعرض 
قرار می گيرد، مستثنا از اينکه از کدام 
طبقه، قشر و bيه ھای اجتماعی باشند، 

پرولتاريای آگاه به منافع .  پيگيرانه دفاع کند
طبقاتی در عين حال اما، بی رحمانه و بی 
ھيچ م/حظه ای نسبت به شيوه ھای 
مبارزات نيم بند سياسی و دمکراتيک 
نيروھای بورژوايی، خرده بورژوايی ، با 
عزمی راسخ و در مبارزه ای پيگير و بی 
امان ميزان آزادی خواھی و نگاه اين نيروھا 
به آزادی ھای سياسی را در معرض 
قضاوت عموم توده ھای مردم ايران قرار 

  .می دھد
چرا که پرولتاريای انق/بی و با آگاھی 
طبقاتی، نه فقط برای رھايی از تمام قيد و 
بندھای اقتصادی نظم سرمايه پيکار می کند، 
بلکه ھمزمان برای تحقق و تثبيت وسيع ترين 
آزادی ھای سياسی برای خود و توده مردم 

طبقه کارگر به عنوان يگانه .  می جنگد
نيروی انق/بی و دوران ساز کنونی، نيک 
می داند رھايی و موجوديت اش بيش از ھر 

 طبقه و نيروی 
ديگری به آزادی ھای سياسی و گسترش 
وسيع و ھمگانی آن در جامعه گره خورده 

پرولتاريای با آگاھی طبقاتی که در .  است
مقابل خود اھداف پر عظمت رھايی بشريت 
از ھر نوع ستم و استثمار انسان از انسان را 

بدون "قرار داده است، به خوبی می داند 
آزادی ھای سياسی و دمکراتيک در کامل 
ترين و گسترده ترين شکل آن، بدون آزادی 
کامل فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، 
اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، تشکيل و 
فعاليت احزاب و سازمان ھای سياسی، 
اتحاديه ھای کارگری، شوراھا و کليه تشکل 

ايجاد يک )  ۶"(ھای صنفی و دمکراتيک
جامعه نوين، ايجاد جامعه ای بدور از ھر 
نوع ستم و استثمار انسان از انسان، امری 

  .محال است
ترديدی نيست که طبقه کارگر انق/بی ايران 

ده .  در اين مبارزه سرنوشت ساز تنھا نيست

ھا ميليون نفر از توده ھای فقر زده جامعه، 
bيه ھای پايينی خرده بورژوازی، 
روشنفکران انق/بی، زنان و معلمان انق/بی 
، با پرولتاريای ايران در اين نبرد 

طبقه .  تاريخی،طبقاتی ھمراه و ھمرزم ھستند
کارگر ايران با برخورداری از چنين پشتوانه 
عظيمی که متحدان واقعی او در اين نبرد 
دوران ساز ھستند، می تواند کل جامعه را به 

 .سوی رھايی و سوسياليسم ھدايت کند
تجربه مبارزات صد ساله اخير مردم ايران 
عليه استبداد و ديکتاتوری و به طور اخص 

 و به دنبال آن سر بيرون ۵٧تجربه انق/ب 
آوردن يک استبداد دينی از دل انق/ب 

 که ۵٧شکست خورده و مصادره شده 
عملکرد آن ده ھا برابر مخوف تر از رژيم 
سلطنتی پيشين بوده است، طبقه کارگر ايران 

طبقه کارگر .  را بسيار ھشيارتر کرده است
ايران، ھم اينک با بھرھگيری از تمام 
تجارب مبارزات جھانی و نيز مبارزات صد 
ساله اخير ايران، به خوبی دريافته است که 
دست زدن به يک مبارزه پيروزمند عليه 
استبداد، بدون وجود مبارزاتی سازمان يافته 
و انق/بی و بدون ھژمونی طبقه کارگر در 
کشاکش اين نبرد طبقاتی، حتا اگر مبارزات 
جاری کنونی به سرنگونی جمھوری اس/می 
ھم منجر گردد، برای طبقه کارگر و توده 
ھای زحمتکش ايران رھايی را به ھمراه 

از اين رو، برای پرولتاری با .  نخواھد داشت
آگاھی طبقاتی، مبارزه با استبداد و پيکار 
برای کسب وسيع ترين آزادی ھای سياسی، 
ھرگز نمی تواند جدای از مبارزه طبقاتی و 

"چرا که.  نفی استثمار باشد سرکوب : 
اقتصادی کارگران، bجرم تمام انواع 
سرکوب سياسی و تحقير اجتماعی را پيش 
می کشد، توليد می کند، زندگی معنوی و 
اخ/قی توده ھا را زوال می بخشد و تيره و 

کارگران شايد بتوانند درجه .  تار می کند
بيشتر يا کمتری از آزادی سياسی برای 
مبارزه در راه اقتصادی خود به دست آورند، 
اما ھيج ميزان آزادی، آن ھا را از شر فقر، 
بيکاری و سرکوب رھا نمی کند، تا وقتی که 

 )٧".(قدرت سرمايه سرنگون شود
 

   :زيرنويس 
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١١درصفحه   

 چرايی و نتايج حمله نظامی آمريکا به ارتش بشار اسد

٩از صفحه    
ی نيروھای مرتجع  باشد، سوريه مرکز مقابله می

از يک سو دولت ايران به .  منطقه با يکديگر شد
هللا لبنان، شبه نظاميان  ھمراه نيروھای حزب

که ھمگی (شيعه عراق، افغانستان، پاکستان 
و دولت )  توسط دولت ايران تسليح شده بودند

بشار اسد واز سويی نيروھای شبه نظامی سنی با 
حمايت مالی و نظامی عربستان، قطر، ترکيه و 

انق/بی که برای .  ديگر کشورھای مرتجع منطقه
ھای مشخصی آغاز شده بود،  آزادی و با خواست

با دخالت و حمايت نيروھای مرتجع منطقه که در 
ی بعد به دخالت نيروھای امپرياليستی  مرحله

آمريکا، روسيه و اروپا منجر گرديد به خاموشی 
. گراييد و جنگی ويرانگر به جای آن نشست

اش از سوريه به عراق و  ھای جنگی که دامنه
 . سپس به يمن کشيده شد

ی اين جنگ  بنابر اين تا زمانی که نيروھای عمده
ی خود  ھای ارتجاعی و تجاوزکارانه به سياست

ادامه دھند، جنگ و کشتار مردم ادامه خواھد 
حتا شکست نيروھايی چون داعش به اين .  يافت

ی اين  بحران خاتمه نخواھد داد، چرا که ريشه
بحران در فقر، نابرابری، نبود آزادی،توسعه 
طلبی امپرياليستی و منطقه ای و حاکميت 

داری در کشورھای منطقه است  مناسبات سرمايه
که در نبود آلترناتيو انق/بی و حضور قدرتمند 
طبقه کارگر به رشد نيروھای ارتجاعی اس/می 

گرايی مذھبی و در نھايت به ميدان رقابت  و فرقه
اگر .  گرديد ھای ارتجاعی منطقه منجر  قدرت

داعش امروز در عراق شکست بخورد، فردا به 
طور که پيش از  ھمان.  يابد شکلی ديگر ظھور می

ای در عراق بود و  ھای فرقه داعش نيز درگيری
 .ھا داشت القاعده حضور فعالی در اين درگيری

سياست ھای توسعه طلبانه قدرت ھای 
امپرياليستی و دولت ھای ارتجاعی منطقه 
تاکنون، جزتشديد بحران و جنگ و کشتار ثمر 

حم/ت نظامی اخير آمريکا .ديگر نداشته است
درسوريه نيز بحران خاورميانه و جنگ ھای 
فرقه ای منطقه راتشديد می کند و درخدمت 
برافروخته شدن آتش جنگ ھای مخرب ترو 

 .کشتار بيشتراست
 

 بی سوادی، 
 !حقيقت وارونه

 
اولين بار نيست که بلندگوھای تبليغاتی رژيم  

حقيقت را وارونه ساخته و شکستی را به عنوان 
” بيسوادی”مبارزه با .  پيروزی جلوه می دھند

يکی از اين موارد است که اين روزھا مسئوbن 
ھای  رژيم به جای پاسخگويی به شکست سياست

عنوان شده، با استناد به آمارھای خود، با افتخار 
علی باقرزاده، رئيس .  از آن سخن می رانند

سازمان نھضت سوادآموزی، اع/م کرد که بر 
 سال ۶اساس آخرين آمار، نرخ باسوادی باbی 

درصد رشد داشته که اين مقدار   ٢/  ٨٥کشور، 
 برابر رشد نرخ باسوادی در سالھای ١٤معادل 

با اشاره به اينکه در گروه   وی  . است٩٠ تا ٨٥
  درصدی ٢/  ٢٨ سال با رشد ٤٩ تا ١٠سنی 

يک ميليون و :  نرخ باسوادی مواجه ھستيم، افزود
 نفر از تعداد بی سوادان کاسته ٧٠٠ ھزار ١١٣

 .شده است

کليدی ايفا کند، به اقدامات بيشتری از نوع حمله 
به پايگاه ھوايی شعيرات و حتا بيشتر از آن وادار 

تواند  شک اين اقدامات ھم نمی خواھد کرد و بی
به ويژه ايران و   –بدون واکنش طرف مقابل 

اما واکنش طرف .  بماند  –نيروھای تحت امر آن 
ھای فعلی در حد و ابعاد  مقابل و حتا تداوم سياست

ی حمله آمريکا  کنونی، با تغييراتی که در نتيجه
ی نيروھای درگير ايجاد شده، به  در موازنه

تر و واکنش بيشتر دولت آمريکا  دخالت مستقيم
ھا تنھا  منجر خواھد گرديد، تا جايی که اين واکنش

به سوريه محدود نمانده و به عراق و در مرحله 
چون  بعد به يمن و حتا ديگر مناطق بحرانی ھم

 .تواند کشيده شود خليج فارس می
آمريکا برای اولين بار به طور مستقيم به 
نيروھای بشار اسد حمله کرد و اين يعنی وارد 

اتخاذ اين سياست از سوی .  شدن به يک فاز جديد
آمريکا به اين مفھوم است که آمريکا به اين 

طور که انتظار   سياست تداوم خواھد داد و ھمان
رفت اقدام آمريکا به سرعت مورد حمايت  می

از ترکيه تا عربستان و .  متحدان او قرار گرفت
حتا کشورھای اروپايی و کانادا و استراليا از اين 

سران دولت آمريکا که چند .  اقدام حمايت کردند
تر اع/م کرده بودند برکناری اسد  روز قبل

ھا نيست، پس از حمله از اين سخن  اولويت آن
گفتند که با حضور اسد ھرگز صلحی در سوريه 

 .برقرار نخواھد شد و او بايد کنار برود
ست که متحدان  حال در چنين شرايطی طبيعی

آمريکا نيز در حمايت از نيروھای مورد حمايت 
اگر مقامات دولت . خود در سوريه جسورتر شوند

کنند  ای تا روحانی بر اين تاکيد می ايران از خامنه
را جسورتر "  ھا تروريست"اقدام آمريکا "که 
دقيقا ناشی از ھمين واھمه جمھوری "  کند می

ست تا کمی به عقب برگرديم،  کافی.  اس/می است
به زمانی که جنگ به نفع نيروھای مخالف بشار 

اما با دخالت مستقيم روسيه .  اسد رقم خورده بود
موازنه تغيير کرد و نيروھای بشار اسد موقعيت 

حال در چنين شرايطی نيروھای .  برتری يافتند
ھا در  مخالف بشار اسد و کشورھای حامی آن

ست که شرايط را برای تغيير  منطقه طبيعی
موازنه به نفع خود مناسب ببينند و ھمين به 

چرا که .  ورتر شدن جنگ خواھد بود معنای شعله
حداقل برای دولت ايران اين جنگ، جنگ مرگ 

ست و شکست و تسليم در اين جنگ  و زندگی
بزرگترين شکست در طول حيات جمھوری 

با   –ھای خارجی و ابعاد آن  اس/می در سياست
توجه به وضعيت داخلی و خارجی جمھوری 

تر از جنگ  حتا بيشتر و خطرناک  -اس/می 
 .ايران و عراق برای حيات آن خواھد بود

بحران کنونی سوريه که امروز به مرکز اصلی 
ای تبديل شده است، از اعتراضات  ھای فرقه جنگ

مردم سوريه به رژيم ديکتاتوری بشار اسد و با 
اما در پی .  آزادی آغاز شد  -کار   -شعار نان 

سرکوب اعتراضات مردمی و کشتار مردم که 
نقش جمھوری اس/می ايران در اتخاذ اين 
سياست توسط دولت بشار اسد کام/ ھويدا 

استان ادلب سوريه و در منطقه تحت کنترل 
گرايان مخالف بشار اسد، در اثر انفجار  اس/م
ھای شيميايی که کسی مسووليت آن را  بمب

نپذيرفت جان خود را از دست داده و صدھا تن 
در موصل و در اثر بمباران .  ديگر مجروح شدند

 ٢٠٠ھواپيماھای ائت/ف به رھبری آمريکا، 
در اثر انفجار بمب در .  نفرغيرنظامی کشته شدند

 ۶٠ نفر کشته و ۴٠دو کليسا در مصر بيش از 
عمليات تروريستی در .  تن ديگر مجروح شدند

پترزبورگ، لندن و استکھلم نيز  شھرھای سن
در موصل داعش .  قربانيانی به ھمراه داشت

مردمی را که برای نجات جان خود در حال فرار 
شود  از شھر بودند دستگير و اعدام کرد، گفته می

 .اند  نفر به اين دليل اعدام شده١۴٠تاکنون 
چنان تداوم  جنگ ويرانگر خاورميانه در حالی ھم

ھای درگير در تمام اين  دارد که تمامی طرف
ھای جنگی  سياست   -از ابتدا تاکنون   –ھا  سال

شان پايان  اند که ھدف گونه توجيه کرده خود را اين
و !!  باشد دفاع می دادن به جنگ و کشتار مردم بی

شان به خون  ھمگی دست!!  چه ادعای مضحکی
کودکان و زنان و مردان بيدفاع آلوده است و در 

شان را نجات ھمان مردم اع/م  ھمان حال ھدف
قرن "  مدرن"فجايعی که در دنيای !!  کنند می

افتد،  بيست و يکم و در برابر چشمان ما اتفاق می
داری که مدام بر  در جھان نابرابر سرمايه

 .گردد ھای آن افزوده می نابرابری
ھا در  بھترين و آشکارترين نمونه از اين سياست

ی اخير موشکی نيروھای  روزھای اخير، حمله
تواند بر  نظامی آمريکا به سوريه است که می

 .ورترشدن آتش جنگ تاثير بگذارد شعله
براستی ھدف دولت آمريکا از اين اقدام چه بوده 

داند که ھر روز چه  آيا دولت آمريکا نمی!  است؟
دھد و آيا تنھا  جناياتی در اين منطقه رخ می

معضل اين جنگ بمباران شيميايی توسط 
بوده )  آن ھم به فرض صحت(نيروھای بشار اسد 

داند که اين جنگ  آيا دولت آمريکا نمی!  است؟
 ھزار ٣٠٠تنھا در سوريه تاکنون به قيمت جان 

در واقع پاسخ به بمباران !  نفر تمام شده است؟
ی آمريکا برای پيشبرد  شيميايی تنھا بھانه

"اش است سياست " آمريکای دونالد ترامپ. 
خواھد بار ديگر نقش اول و کليدی را در  می

منطقه ايفا کند و حمله به پايگاه ھوايی شعيرات 
سياستی .  در حمص بيان روشن اين سياست است

ورتر  ی آن تشديد بحران و شعله که تنھا نتيجه
دولت آمريکا تا .  شدن آتش جنگ خواھد بود

جا روشن ساخته است که سياست  اين
جمھوری اوباما  ای آن با دوران رياست خاورميانه

تری را دنبال  متفاوت بوده و سياست تھاجمی
ی اين  خواھد کرد که اين حمله آشکارترين نمونه

 .تغيير سياست است
ست که وقتی آمريکا اين کارت را رو  طبيعی

روند .  تواند در ھمان جا متوقف شود کند، نمی می
چون  طور که کشورھای ديگر ھم جنگ ھمان

تر وارد ميدان جنگ  ترکيه را بيشتر و مستقيم
خواھد نقشی بيشتر و  ساخت، آمريکا را ھم که می
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 بی سوادی، 
 !حقيقت وارونه

آنچه در اين برنامه به نوشتار درآمده، 
خورده است و تعجبی نيز ندارد که اکنون  شکست

اين شکست به عنوان يک پيروزی جلوه داده می 
ای که بخش زيادی از مردم آن  در جامعه.  شود
توان آمار اين  سواد و کم سواد ھستند، می بی

چنينی ارائه داد، بدون اينکه برای اين بخش 
ای که  اما نکته.  تناقضی جدی مطرح شود

مسئوbن رژيم ھنوز نفھميده اند، اين است که اين 
بخش از محرومان جامعه نيز با جسم و روح 

اين .  عدالتی عظيم موجود را درمی يابند خود بی
تناقض، آتش زير خاکستر است که روزی 

ور خواھد شد و ھيچ آمار دروغين و ترفند  شعله
تواند آن را از سرکشی زبانه ھای  تبليغی نمی

پرگدازش باز دارد، روزگاری که زمان حقايق 
 .   وارونه سپری شده است

خصوصی سازی ھا که در زمينه ی آموزش نيز 
شدت گرفته اند، و با توجه به ارتجاع و جاھليتی 
که سرچشمه ی خرافات است و ايدئولوژی رژيم 
جمھوری اس/می و وbيت فقيه از آن تغذيه می 
کند، تعجبی ندارد که ايران از نظر آموزش در 

 کشور جھان در رتبه ١٤٢، در بين ٢٠١٥سال 
رتبه ای که نسبت .  ی شصت و پنجم قرار گرفت

اين .   ھشت پله نزول کرده است٢٠١٤به سال 
رتبه بندی ھر ساله از سوی مؤسسه ی لگاتوم 

گيرد که اعتباری جھانی در زمينه ی  صورت می
 . تحقيقات خود دارد

آموزش ھمگانی حق مسلم ھر فرد است و از 
شاخص ھای توسعه ی يک جامعه به شمار می 

از آنجائيکه جامعه و ارگان ھا و نھادھای .  آيد
دولتی مسئول تأمين آموزش خردساbن و 

ھای  بزرگساbن می باشند، بايستی در کنار اقدام
ديگر، در بودجه ی ھر کشور سھم کافی به اين 

به جای اين امر، دولت .  امر اختصاص داده شود
، وزارتخانه ھای ٩٦و مجلس در بودجه ی سال  

آموزش و پرورش و بھداشت را موظف کرده 
ھای خود را به بخش  اند، ده درصد از فعاليت

اين روندی است که از .  خصوصی واگذار کنند
ھا پيش شکل گرفته و در دوران روحانی  سال

به بودجه ی آموزش و پرورش .  شدت يافته است
در .  ، ده درصد افزوده شده است٩٦در سال 

ھای  حالی که بودجه ی سپاه و ارتش و دستگاه
امنيتی رژيم و نيز نھادھا و مؤسسات مذھبی که 
وظيفه ی اصلی شان سرکوب وتحميق مردم و 
تحميل فکری جمھوری اس/می به جامعه است، 

ھا برابر بخش آموزش افزايش بودجه گرفته  ده
ھای آتی تعداد  با توجه به اين سياست در سال.  اند

ھای سرسام آور  کودکانی که به علت ھزينه
تحصيل و فقر از چرخه ی تحصيل خارج می 

بزرگساbنی که به دليل .  شوند، افزايش می يابد
فقر، کمبود امکانات آموزشی در محل و در 
مورد زنان به ويژه، تحت تأثير تعصبات مذھبی 
و سنتی از تحصيل بازمانده اند، شانس کمتری 

آموزش  افرادی که .  برای تحصيل خواھند داشت
معلوليت ھای ذھنی و جسمی داشته و بايستی 

ھای خاص قرار گيرند،  تحت پوشش آموزش
ھمواره وضعيت اسفباری داشته و ھرگز به آن 

اينکه آموزش حق ھر فرد . اھميتی داده نشده است
است، به اين معناست که بايد رايگان باشد و بايد 
تا سطحی از آموزش وظيفه محسوب شود و 
دولت است که بايستی امکانات bزم را فراھم 

ھا و تدابير مناسب را برای عملی  کرده و سياست
اما آموزش در ايران ھرگز .  ساختن آن اتخاذ کند

چنانکه می بينيم، با .  دغدغه ی رژيم نبوده است
 ١٣٥٨اينکه خمينی در روز ھفتم دی ماه سال 

سوادی را صادر کرد، اما  فرمان مبارزه با بی
ھرگز ملزومات اين امر به طور جدی حتی در 

اما فرمان اين .  زمان حيات او فراھم نشد
جنايتکار بزرگ تاريخ،  در رابطه با کشتار 

 در عرض چند ٦٧زندانيان سياسی در تابستان 
مقايسه ی اين دو نشان .  روز به سرعت عملی شد

دھد که فرمان خمينی در رابطه با مبارزه ی  می
سوادی فقط جنبه ی تبليغی داشت و حتی  با بی

ھمانطور که گفته شد، از جنبه ی تقويت جاھليت 
و ارتجاع، ارتقاء سطح آموزش ھمگانی اساساً به 

 . نفع رژيم نبود
بنابراين تعجبی ندارد که ھدف محو بيسوادی که 
در برنامه ی پنجم توسعه تعيين شده، از زاويه ی 

باقرزاده در اظھاراتش آمارھايی از تعداد  
باسوادان را دستاويز خود می کند تا به زعم 
خودش، تعداد باسوادان را زياد جلوه داده و مردم 
را ازطرح سؤال اصلی منحرف کند که چرا يکی 
از ھدف ھای برنامه ی پنجم که محو بيسوادی  تا 

حتی .    بود، عملی نشده است٩٤پايان سال 
دھد نادقيق و تحريف شده  آماری که وی ارائه می

اين امر از تناقضات و ابھاماتی که در .  می باشند
.  اين آمارھا وجود دارد، به روشنی معلوم است

واقعيت اين است که ارائه ی آمار در جمھوری 
اس/می، ھرگز مبنايی قابل اطمينان برای 

ھای اقتصادی و اجتماعی نبوده  بررسی و تحليل
برای نمونه، آخرين آمار سواد در .  است

 که در سايت سازمان آمار ٩٥سرشماری سال 
وجود دارد، تنھا مربوط به ميزان باسوادی 

 ٩٥ سال در سال ٤٩ تا ١٠جمعيت بين سنين 
 درصدی را ٢  /٣است و در اين مقايسه افزايشی 

بدون اينکه به .   نشان می دھد٩٠نسبت به سال 
اين شاخص مھم اشاره شود که افرادی که در 

 سال داشتند، به خودی خود ٤٩ تا ٤٥، ٩٠سال 
 به علت افزايش سن و ٩٠از آمار بيسوادان سال 

به .  عبور از مرز سنی مذکور خارج شده اند
ای نمی  افزايش جمعيت يا کاھش جمعيت اشاره

مبنای اين آمارگيری ھا روشن نيست و .  شود
البته اينکه طبق توضيح خود اين سازمان، نوع 

 تفاوت کرده و بسياری از ٩٠آمارگيری با سال 
در .  اين آمارھا از طريق اينترنتی کسب شده اند

 اع/م شده بود، ٩٠ھمين رابطه با اينکه در سال 
سواد دارد، ھمين طريقه ی   ميليون بی١٠ايران 

کنيم و به   مشاھده نمی٩٥اع/م آمار را در سال 
جای ذکر روشن آمار،  از نرخ بيسوادی و 

برد که بدون داشتن  درصدھای کلی نام می
شاخص ھای ديگر به ھيچ وجه قابل فھم و استناد 

 ھزار نفر ٥٠٠باقرزاده از اينکه ساbنه .  نيستند
تحت پوشش نھضت سواد آموزی قرار می گيرد، 
سخن می گويد، اما آماری از افرادی که واقعاً 

در ھر حال، کل .  اند، ارائه نمی دھد باسواد شده
شود که به عنوان  اين ارقام نيز شامل  افرادی  می

سواد شناسايی شده اند، که مسلماً شامل تمام  بی
ی ديگری که در  نکته.  بيسوادان نمی شود

اظھارات مسئوbن رژيم جايش خاليست، آمار کم 
 تعدادشان در حدود ٩٠سوادان است که در سال 

ھمچنين به آمار .   ميليون نفر اع/م شده بود١١
کودکان بازمانده از تحصيل که به گفته ی خود 
مسئوbن رژيم، از جمله موbوردی، معاون 
رئيس جمھور در امور زنان و خانواده در 

 ھزار ٢٠٠ ميليون و ٣مھرماه سال گذشته 
کودک بود، نيز در بحث آماری شان اعتنايی نمی 

 . شود
ھرچند اگر آمار ارائه شده نيز تناقض ھا را 
پوشانده و تا حدی واقعی به نظر می رسيدند، اما 
با توجه به فقر روزافزون اکثريت جامعه، 

ھای نئوليبراليستی رژيم از جمله  سياست
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١٠درصفحه   

 چرايی و نتايج حمله نظامی آمريکا به ارتش بشار اسد

بحران خاورميانه تاکنون صدھا ھزار قربانی از 
خود بر جای گذاشته است که بخش بزرگی از 

تنھا در .  اند آنان مردم غيرنظامی و کودکان بوده
 ھزار نفر ٣٠٠سوريه تعداد قربانيان به بيش از 

ھا نفر مجبور به  ع/وه بر آن ميليون.  رسيده است
ترک محل زندگی خود شده و در شرايطی بسيار 

! چرا کار به اينجا رسيد؟.  کنند سخت زندگی می
علت بروز اين فاجعه در قرن بيست و يکم 

عام بزرگ  چيست و چه کسانی مسوول اين قتل
ھا سواbتی ھستند که در برابر  اين!  ھستند؟

سواbتی که نه تنھا .  ميلياردھا انسان قرار دارند
پاسخ، بلکه عمل و احساس مسئوليت نسبت به 

بايد عليه .  طلبد بروز اين فجايع و نتايج آن را می
اين کشتار وحشيانه واکنش نشان داد، به ياری 

زده شتافت و عوامل بروز اين جنايات  مردم جنگ
را در برابر چشمان ميلياردھا انسان قرار داد تا 

 .در دادگاه تاريخ به محاکمه کشيده شوند
تنھا در روزھای اخير حدود صد نفر که اغلب 
زن و کودک بودند در روستای خان شيخون در 

ھای  نامZه          ))))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 ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
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
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