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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ۴درصفحه 

  ٨درصفحه 

 نقد يک منشور
 

توان يافت که اين  اکنون ديگر کمتر کسی را می
واقعيت را انکار کند، جامعه ايران در يک 

حال،  درعين.  برد دوران انقالبی به سر می
ای  اعتالی انقالبی جنبش در اين دوران به مرحله

گام نهاده که به يک موقعيت انقالبی انجاميده و 
. تمام شرايط  عينی برای يک انقالب فراهم است

موج اخير جنبش حتی به کسانی که ترديدی در 
های مردم  اين واقعيت داشتند، نشان داد که توده

. ايران ديگر تاب و تحمل وضع موجود را ندارند
که  خواهند نظم حاکم را براندازند، درحالی می

رغم تمام مقاومت وحشيانه،  طبقه حاکم نيز به
تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت  ديگر نمی

کند و جمهوری اسالمی راهی برای نجات از اين 
اين واقعيت چنان آشکار است که .  بحران ندارد

فقط بورژوازی اپوزيسيون خارج  اکنون ديگر نه
های رقيب  ، بلکه جناح کشور و متحدان جهانی آن

ای نيز در تالش برای ارائه  دارو دسته خامنه
 . های جايگزينی هستند بديل

اما درک اين واقعيت که جامعه به يک موقعيت 
انقالبی گام نهاده برای هر سازمان کمونيستی که 

های ستمديده دفاع  از منافع طبقه کارگر و توده
کند، از اين زاويه حائز اهميت است که  می

ترين وظيفه سياسی، در اين دوران، تالش  اصلی
برای برپائی انقالب اجتماعی کارگری و کسب 
قدرت توسط اين طبقه است و نه رفورم در 

لذا در اين دوران .  داری چهارچوب نظام سرمايه
برخالف دوران رکود سياسی که انجام برخی 
اصالحات به نفع طبقه کارگر در دستور کار هر 

گيرد، نقد و  جريان کمونيست و کارگری قرار می
مخالفت جدی با هرگونه تالش رفرميستی و دفاع 

ای  از يک انقالب و برنامه انقالبی يک وظيفه
با اين نگرش و معياراست که .  فوری است

سازمان ما بايد در اوضاع سياسی کنونی ايران، 
ها و  موضع صريح و روشنی در قبال برنامه

ادعاهايی داشته باشد که خود را حتی مدافع 
ها چيزی  کنند، اما برنامه آن کارگران معرفی می

 .   داری نيست جز اصالح در نظم سرمايه
ای بپردازيم که  با اين توضيح به بررسی بيانيه

مطالبات حداقلی   منشور"  اخيراً تحت عنوان
" مدنی ايران   های مستقل صنفی و تشکل

خواهد  کند، می انتشاريافته که در ظاهر ادعا می
حرفی برای گفتن در اين دوران حادترين بحران 

 . سياسی جامعه ايران داشته باشد
های  در مقدمه اين منشور با اشاره به بحران

اندازی برای پايان  که چشم الينحل رژيم و اين
در چهارچوب روبنای سياسی "  ها   دادن به آن

  های تصور نيست، به جنبش قابل"  موجود

کنند، گرانی کمر مردم  تورم و بيکاری بيداد می
انگيز زندگی را بر  را شکسته و فقری نفرت

داد از .  ی ايران تلخ کرده است ديده های ستم توده
های اقتصادی  در اين ميان سياست.  اين همه بيداد

دولت سرتاپا فاسد جمهوری اسالمی نيز به رشد 
طور  تورم و تعميق بحران اقتصادی به

در طول تنها يازده .  ای دامن زده است سابقه بی
درصد افزايش  ١٣٠ماه بهای سکه طال با حدود 

 ٢٨هزار تومان به باالی  ۴١۴ميليون و  ١٢از 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 در حمايت از منشورحداقلی

  ٣درصفحه  بيست تشکل صنفی و مدنی در ايران                 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠٩شماره  ١۴٠١اسفند    ١ –سال  چهل و چهار

 فقر، فساد، گرونی، ميريم تا سرنگونی

ای در مدارس دخترانه قم  های زنجيره مسموميت
آغاز شد و تاکنون ادامه  ١۴٠١که از نهم آذرماه 

ها را در پی داشته  يافته، نگرانی شديد خانواده
رغم ادامه و گسترش مسموميت به  علی.است

تعداد زيادی از مدارس، اما سکوت و انفعال 
وپرورش،  ويژه وزارت آموزش دستگاه دولتی به

روز نهم .  ها را تشديد کرده است اين نگرانی
آموز هنرستان نور قم  دانش ١٨آذرماه مسموميت 

آذر در همان هنرستان بار ديگر  ٢٢.اعالم شد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

بهای دالر نيز روز يکنشبه .  ميليون تومان رسيد
 .تومان رسيد ٣٠٠هزار و  ۴٨بهمن ماه به  ٣٠
های کار و زحمت با درآمدهای ناچيزشان از   توده

ترين نيازهای خوراکی خود  تامين حتا ضروری
کانون "دمحم اسدی رئيس تشکل دولتی .  اند درمانده

بگيران تامين  عالی بازنشستگان و مستمری
با "  ايلنا"وگو با خبرگزاری  در گفت"  اجتماعی
درصد بازنشستگان تامين  ۶٠که دريافتی  بيان اين

 های ای مدارس دخترانه و گروه های زنجيره مسموميت
 "آتش به اختيار" 

 

 پرويز ثابتی يک شکنجه گر و قاتل است
 

در روند مبارزات قهرمانه توده های مردم ايران و در پی تالطمات و تحوالت انقالبی جامعه که اين 
روزها با شتاب در مسير شفافيت بخشيدن به صف بندی نيروهای مدافع انقالب اجتماعی و اردوگاه ضد 
انقالب حامی حفظ نظم موجود سرمايه داری در حرکت است، هر از چند گاهی شاهد تحرکات ضد 
انقالبی نيروهای مدافع سلطنت عليه پيشروی جنبش انقالبی کارگران و توده های زحمتکش جامعه 

اقدامات و تحرکاتی واپسگرايانه  که با وقوع هر يک از آن ها زوايای ديگری از ماهيت ارتجاعی . هستيم
ها نداشتند، آشکار  و چهره فريبکارانه سلطنت طلبان بيش از پيش برای مردمی که شناخت روشنی از آن

 . می شود
در روند پر شتاب تحوالت انقالبی موجود در جامعه، از جمله اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد و 
واکنش های بسياری را در درون و بيرون کشور بر انگيخت، انتشار عکسی از يک جنايتکار به نام 
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١از صفحه   

 نقد يک منشور

٣درصفحه   

  کند و نتيجه اعتراضی اخير مردم ايران اشاره می
اين جنبش بر آن است تا برای هميشه " :  گيرد می

گيری هرگونه قدرت از باال پايان دهد و  به شکل
سرآغاز انقالبی اجتماعی و مدرن و انسانی برای 
رهايی مردم از همه اشکال ستم و تبعيض و 

طبيعی  ."استثمار و استبداد و ديکتاتوری باشد
کند، در نظام  است که وقتی اين منشور اعالم می
های موجود  سياسی حاکم راهی برای بحران

متصور نيست و در همان حال جنبشی 
رهايی مردم از همه "  گرفته که هدف آن  شکل

اشکال ستم و تبعيض و استثمار و استبداد و 
از طريق يک انقالب اجتماعی "  ديکتاتوری

هائی مطرح شوند که بازتاب اين  است، خواست
شرايط انقالبی و تحقق مطالبات جنبشی باشند که 

پايان "  همه اشکال ستم و استثمار"خواهد به  می
داند که الزمه  هر انسانی باکمی آگاهی می.  بخشد

اين ادعا، قبل از هر چيز طرح بديلی است که 
. بتواند اهداف بزرگ اين جنبش را عملی سازد

اما  در اين منشور آنچه که نشانی از آن نيست، 
ً همين بديل است يعنی مطلقاً حرفی از اين .  دقيقا

مقوله در ميان نيست که کدام طبقه، کدام دولت و 
گيری هرگونه  به شکل"  کدام قدرت سياسی بايد

همه اشکال ستم و تبعيض و "  و"  قدرت از باال
بنابراين از همين .  پايان دهد"  استثمار و استبداد

گويا هيچ بديلی وجود .  آغاز تکليف روشن است
در .  ها را عملی کند ندارد که بتواند اين خواست

 ١٢دهد، در  عوض آنچه منشور وعده آن را می
يگانه "  کند  بند، مطالباتی است که بازهم ادعا می

ای نوين و مدرن و  افکنی ساختمان جامعه راه پی
ببينيم اين مطالبات چه .  است"  انسانی در کشور

 هستند؟ 
قيدوشرط همه زندانيان  آزادی فوری و بی
قيدوشرط عقيده، بيان و  سياسی،  آزادی بی

انديشه، مطبوعات، تحزب، لغو فوری صدور و 
اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعالم بالدرنگ 
برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی 

های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و  عرصه
که مذهب امر  فرهنگی و خانوادگی،  اعالم اين

خصوصی افراد است، امحا قوانين و هرگونه 
نگرش مبتنی بر تبعيض و ستم ملی و مذهبی، 
تأمين ايمنی کار، امنيت شغلی و افزايش فوری 
حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه 
زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و 

های  های منتخب تشکل دخالت و توافق نماينده
مستقل و سراسری آنان، پايان دادن به 

 ...محيطی و  های زيست تخريب
مطالبات،   تا اينجا روشن است که تمام اين

مطالباتی بورژوائی در چهارچوب نظام 
اين مطالبات در بسياری از .  اند داری سرمايه

ها پيش به  داری جهان از سال کشورهای سرمايه
اند، اما از آنجائی که تحت  نحوی عملی شده

حاکميت بورژوازی فوق ارتجاعی ايران عملی 
رو بايد در برنامه  نشده و البته نخواهند شد، ازاين

تمام جرياناتی که حتی خواهان دگرگونی تمام 
جهت جز  ازاين.  نظم موجودند، نيز آورده شوند

ناقص و سر و دم برده بودن برخی از مطالباتی 
ها  که تا اينجا در اين منشور آمده، ايرادی به آن

اما کمترين تغييری در اين واقعيت .  وارد نيست
. ها مطالباتی بورژوائی هستند آورد که آن پديد نمی

تجربه يک قرن گذشته در ايران نيز به همگان 
نشان داده است که حتی اين مطالبات سياسی 

ً مطالبات رفاهی  -بورژوا  -دمکراتيک و بعضا
اجتماعی که در اين منشور آمده، فقط آن طبقه و 

ها را عملی سازد که نفعش  تواند آن آن دولتی می
اجتماعی و سياسی -در نفی نظم اقتصادی

داری موجود و تمام عواقب هولناک آن  سرمايه
اين طبقه نيز کسی جز طبقه .  در ايران است

کارگر نيست که با استقرار يک قدرت شورابی 
درنگ عملی ساختن همين  وظيفه فوری و بی

. مطالبات معوقه بورژوائی را نيز بر عهده دارد
اين همان نقطه مفقوده در منشور است که نه 
نامی از طبقه کارگر در ميان است و نه حکومتی 

پس اگر .  ها را عملی سازد شورايی که بتواند آن
بايد اين   چنين است کدام طبقه و کدام دولت می

دمکراتيک رفرميستی را   -مطالبات بورژوا
کند، اما  منشور البته سکوت می.  عملی کند

اگر بحثی از .  سکوت مشکلی را حل نخواهد کرد
طبقه کارگر و حکومت شورايی در ميان نيست، 

دار  ماند، طبقه سرمايه ای که باقی می تنها طبقه
کسی دوست داشته باشد يا نداشته باشد، .  است
. توان کرد گيری ديگری از اين منشور نمی نتيجه

که "  نوين، مدرن و انسانی"اين است آن جامعه 
اين منشور در حقيقت .  دهد منشور وعده آن را می

های سياسی بورژوائی  فقط خواستار برخی رفورم
دمکرات  يک سنديکاليست و سوسيال.  است

های  رفرميست الاقل وظيفه خود را انجام رفورم
در اين منشور از .  کند اجتماعی اعالم می

های اجتماعی هم به معنای واقعی کلمه  رفورم
جز در دو، سه  عالوه بر اين، به.  خبری نيست

موردی که به مطالبات مشخص و فوری طبقه 
شده،  چنان از مطالبات کارگری  کارگر اشاره

تهی است که گويا اين طبقه حتی مطالبه مشخص 
 . ها را نشنيده است و فوری هم ندارد و کسی آن

در تمام اين منشور کامالً دقت شده است تا 
ای به قبای مالکيت  جمالتی به کار رود که ذره
 . سازی برنخورد خصوصی و حتی خصوصی

اين منشور از آنجائی که چيزی ورای تحوالت  
خواهد، کالمی در مورد  دمکراتيک نمی-بورژوا

توان جايی را  نمی.  گويد اقتصاد جامعه ايران نمی
يافت که حتی باسياست اقتصادی نئوليبرال 

ها که همواره در  سازی بورژوازی و خصوصی
ها مبارزه شده،  هر مبارزه کارگری عليه آن

 . مشکلی داشته يا مخالفتی کرده باشد
از همين روست که حتی درزمينٔه آموزش و 

سازی  بهداشت هم ابا دارد که عليه خصوصی
رايگان سازی "خواهد   آنچه می.  حرف بزند

وپرورش و بهداشت و درمان برای همه  آموزش
که خواست کارگران و  درحالی.  است"  مردم

سازی  زحمتکشان  لغو هرگونه خصوصی
"آموزش و بهداشت است رايگان سازی . 

گوئی برای فرار از ارائه  نيز يک کلی"   آموزش
بود،  اگر تمايلی می.  مطالبه مشخص است

شد، برچيده شدن بساط  صراحت اعالم می به
آموزش و بهداشت خصوصی، برقراری آموزش 
رايگان و اجباری تا پايان دوران متوسطه و 

 .آموزش رايگان در دوره تحصيالت عالی
اشاره شد که منشور حتی در آنجائی که خواستار  

دمکراتيک شده در   -تحقق مطالبات بورژوا
کاری از خود نشان  برخی موارد چنان محافظه

شده که آن مطالبه را به يک مطالبه تهی از   داده
عنوان نمونه هرکس  به.  مضمون تبديل کرده است

که اندکی شناخت از جامعه ايران داشته باشد، 

داند که يکی از مسائل حاد جامعه ايران که  می
بايد به آن پاسخی روشن داده شود، مطالبه 

اين .  های تحت ستم و لغو ستم ملی است مليت
" خواهد اين معضل بزرگ را با شعار  منشور می

امحا قوانين و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعيض و 
امحاء "با شعار .  حل کند"  ستم ملی و مذهبی

"  قوانين و هرگونه نگرش تبعيض و ستم ملی
هر اپوزيسيون .  حلی ارائه نشده است راه

طلب هم حاضر است  بورژوائی حتی سلطنت
" سوگند ياد کند که خواهان امحاء تبعيض  و 

توزيع عادالنه و برابر امکانات دولتی برای رشد 
فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم 
کردن تسهيالت الزم و برابر برای يادگيری و 

اما .  است"  های رايج در جامعه آموزش همه زبان
اند، مطالبه مشخص  اين مردمی که تحت ستم

دارند و خواهان تحقق عملی آن هستند و نه شعار 
 . برای فرار از پاسخ مشخص

دمکراتيک   -اين منشور، فقط يک منشور بورژوا
کاری چنان بر اين  محافظه.  و رفرميست نيست

شود  منشور سايه افکنده که حتی مانع از آن می
در مورد يکی از مطالبات مهم مردم ايران در 

صراحت حرف بزند  مورد رابطه دين و دولت به
و در يک جمله کوتاه و شفاف بگويد دين و دولت 
بايد کامالً از يکديگر جدا گردند و هيچ مذهبی 

. عنوان دين رسمی کشور پذيرفته شود نبايد به
شود  بلکه تمام جسارت منشور در اين خالصه می

مذهب امر خصوصی افراد است و :"  که بگويد 
نبايد در مقدرات و قوانين سياسی و اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و 

خواه بورژوا  يک جمهوری."  حضورداشته باشد
تر از اين منشور در مورد جدائی دين از  شفاف

 .زند دولت حرف می
کاری که در منشور وجود دارد،  همين محافظه

صراحت اعالم کنند ،   مانع از آن شده است که به
ً هيچ گونه  مذهب و دستگاه روحانيت نبايد مطلقا

های درسی و  دخالتی در امور مدارس و برنامه
 . آموزشی داشته باشند

منشور در مورد رفاه اجتماعی هم چيزی بيش از 
ايجاد رفاه همگانی از :"  اين ندارد که بگويد

طريق بيمه بيکاری و تأمين اجتماعی قدرتمند 
کار و يا  به برای همه افراد دارای سن قانونی آماده

رفاه "اگر کسی تاکنون معنای ."  فاقد توانايی کار
دانست از طريق اين منشور  را نمی"  همگانی

تأمين اجتماعی "  شود که بيمه بيکاری و مطلع می
مساوی "  سن قانونی"هم فقط مختص  آن"  قدرتمند

تأمين اجتماعی "اما .  است با رفاه همگانی
يعنی چه؟ چطور بايد قدرتمند را از "  قدرتمند

غير قدرتمند تشخيص داد؟ حتی جمهوری 
تأمين اجتماعی "تواند ادعا کند که  اسالمی هم می

  اين.  اکنون در ايران وجود دارد هم"  قدرتمند 
جای طرح مطالبه مشخص  گوئی به ها کلی حرف
منشور حتی برای رفورم اجتماعی در اين .  است

گوئی  جای اين کلی به.  حد نيز زبانش قاصر است
سادگی  به"  تأمين اجتماعی قدرتمند"در مورد 

برقراری تأمين اجتماعی "توانستند بگويند،  می
" در تمام سطوح زندگی انسان از گهواره تاگور
. فکر نکنيد که خيلی راديکال و سوسياليستی است

ها پيش که جناح چپ بورژوازی  اين را سال
رفرميست در اروپا بر سرکار بود، تا حد زيادی 

منشور نوع ايرانی آن حتی توان بر .  عملی کرد
رفرميست   -های سوسيال زبان آوردن رفورم

 . اروپائی را هم ندارد
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 در حمايت از منشورحداقلی
 بيست تشکل صنفی و مدنی در ايران 
 

دنی را  ش انتشارمنشور مطالبات حداقلی با ابتکارو تالش بيست تشکل مستقل صنفی و م ه پي امی ب د گ باي
ه حساب آورد  ی .  در مسير همگرايی نيروهای کار و زحمت ب ی خيزش انقالب ن منشورخصوصا درپ اي

و استبداد جهت توده های مردم ايران  که در چند ماه گذشته با برآمد توده ای عليه فقر و فالکت  و اختناق 
ت است  ل حماي دامی در خورو قاب ن .به گور سپردن حکومت اسالمی سرمايه بپا خاسته اند،اق ن اي دربط

ش  ايی زن و جنب ارگر، جنبش ره ه ک ه جنبش طبق اعی از جمل شهای اجتم ه جنب ه ب ايی ک ا ج تحوالت، ت
شورحداقل  ن من ت، اي وط اس اتی ، مرب تم طبق م و س ی از ظل ری و خالص رای آزادی و براب ان ب جوان
ه  ساب آورد ک ه ح اعی ب شهای اجتم اد جنب سجام  و اتح ه ان کل دادن ب م در ش امی مه د گ اتی را باي مطالب
ارو ضد  دگی فالکتب ن زن ه اي ان دادن ب رای پاي شها ب ن جنب ای اي و پ ق روشنی را جل ی  اف درشرايط کنون

 .انسانی قرارمی دهد
ی   ای مهم رای سرنگونی جمهوری اسالمی گامه بی ب ری طل ی و براب در شرايطی که جنبش آزاديخواه

کل  رای ش اتی ب شهای متخاصم طبق ان جنب برداشته است وکشمکش ميان آلترناتيوهای راست و چپ ، مي
ام  ا تم ورژوازی ب ات ب ود و جريان ی ش ادتر م ه روز ح المی روز ب وری اس د از جمه ده بع ه آين دادن ب
ی  د مردم دامی ض چ اق ود ازهي ی خ د انقالب داف ض ع  اه ه نف ردم ب الب م صادره انق رای م ات  ب امکان
ات  شور جريان رم ومن ل پالتف ر در مقاب ه جا و موث دامی ب رويگردان نيستند ، انتشاراين منشوراز جمله اق

ت ورژوازی  اس اعی و .  ب شهای اجتم ان جنب ارزاتی مي ستگی مب اد و همب ر اتح ه ب سئوالنه ک دامی م اق
 . آزاديخواه در مخالفت با شکل گيری هر نوع قدرت دولتی از باالی سر مردم تاکيد دارد

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست جدا از هرمالحظه ای که در مورد اين منشورداشته باشد،     
انتشار آن را در شرايط کنونی گامی مهم در راستای انسجام جنبش آزاديخواهی و برابری و تقويت جنبش 
ورژوازی  ای ب طبقاتی کارگران و زحمتکشان در مقابل جمهوری اسالمی  و جواب محکمی به آلترناتيوه

 . ارزيابی می کند، ازآن حمايت می کند و در تقويت و پيشبرد آن می کوشد
ی  رو سرنگونی انقالب ا در گ ات حداقلی، اساس شور و مطالب ن من ق اي ه تحق رد ک درعين حال بايد تاکيد ک
جمهوری اسالمی و نظم طبقاتی موجود و برپايی حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان ممکن و عملی 
ر  ه عم ان دادن ب رای پاي ول آن ب ه را ح ری طلبان ی و براب است و بايد تالش کرد که جنبشهای ازاديخواه

شکلها و . ننگين جمهوری اسالمی و تحقق تمام و کمال مطالبات مندرج دراين منشوربسيج کرد ما ازهمه ت
ی  ان و داشجويان م شرو زن شکلهای پي ان محالت، ت شکلهای جوان جنبشهای مترقی و از آزاديخواه، از ت

 .خواهيم که از اين منشور حمايت کنند، به آن بپيوندند و در تحقق مفاد آن بکوشند
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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ست :امضاها ران، حزب کموني ست اي ارگری ، حزب کموني ستی ک ست،اتحاد سوسيالي دائيان کموني اتحاد ف
 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -کارگری

شده يا مطالبات حداکثری شورای  آن حذف
های فرهنگيان ايران که درواقع  هماهنگی تشکل
ذکر در ميان مجموعه  ای و قابل تنها تشکل توده

امضاکنندگان هست، چه هستند؟ محافل ديگری 
هم که امضاکننده منشورند وضعشان بر همين 

ها همين  مطالبه حداکثری آن.  منوال است
 .دمکراتيک منشور است-مطالبات بورژوا

در شرايط امروز ايران، دريک دوران انقالبی، 
در بحبوحه يک بحران سياسی بزرگ با اين 

دست،  هايی ازاين منشورهای رفرميستی و تجمع
های کارگر و  شود جنبش انقالبی توده نمی

زحمتکش را مهار کرد و مطالبات آن را به 
. داری محدود ساخت چهارچوب نظم سرمايه

قدر عميق  بحران سياسی کنونی جامعه ايران آن
است که تالش تمام جرياناتی را که نتوانند 

حلی برای آن ارائه دهند، نقش بر آب خواهد  راه
ها را  آيند آن ساخت و به همان سرعتی که پديد می

های  در برابر بديل.  محو و نابود خواهد کرد

داند،  منشور، مالکيت خصوصی را مقدس می
حاضر نيست کالمی عليه مالکيت خصوصی، 

البته کسی نبايد چنين .  سرمايه و استثمار بگويد
نکته اينجاست .  توقعی از اين منشور داشته باشد

که حتی حاضر نيست مصادره و ملی کردن کليه 
داران بزرگ  صنايع و مؤسسات متعلق به سرمايه

های نهادهای مذهبی و  و تمام اموال و دارائی
 . ها را بپذيرد اعمال کنترل کارگری بر آن

مشکلش فقط با . با استثمار کارگران مشکلی ندارد
رانت دولتی "افراد و نهادهائی است که از طريق 

البته در همين حد هم  .  اند ثروتمند شده"  و غارت
چراکه .  اقدامی ناممکن و موکول به محال است

بايد احتماالً يک دستگاه عريض و طويل 
دهی شود که راه بيافتد و ببيند چه کسانی  سازمان

سال حيات جمهوری اسالمی از  ۴۴در طول 
اند و چه  طريق رانت و غارت ثروت اندوخته

از طريق استثمار مستقيم "  شرافتمندانه"  کسانی 
 .  اند و قانونی، سرمايه انباشت کرده

بند هم وجود دارد که  اما در اين منشور يک   
های سرکوب،  برچيده شدن ارگان"خواستار 

محدود کردن اختيارات دولت و دخالت مستقيم و 
دائمی مردم در اداره امور کشور از طريق 
شوراهای محلی و سراسری، عزل هر مقام 

کنندگان در  دولتی و غيردولتی توسط انتخاب
کنندگان  هرزمانی بايد جزو حقوق بنيادين انتخاب

"   باشد قدر آگاه هستند که  کارگران ايران آن. 
تواند چنين ادعاهائی داشته  بدانند فقط کسی می

باشد که به استقرار يک دولت شورايی و اعمال 
حاکميت کارگران و زحمتکشان باور داشته باشد 
و در سرلوحه منشورش خواستار برقراری 

چراکه تنها .  حکومت شورايی کارگران شده باشد
با درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی 

های سرکوب  توان صحبت از برچيدن ارگان می
داشت و تنها در يک حکومت شورايی است که 

توانند از طريق شوراهای محل  های مردم می توده
کار وزندگی اداره امور کشور را در دست خود 
داشته باشند و فقط در اين شکل حکومت است که 

شوند، در  مردم از اين حق برخوردار می
مقام دولتی و "  هرلحظه که اراده کردند هر

منشور اما نه بديلی .  را عزل کنند"  غيردولتی
. دارد و نه نوع و شکل دولت را تعيين کرده است

   .خواسته اسمی از شورا برده باشدفقط 
اين منشور درواقع يک برنامه :  خالصه کنيم

داری  اصالحات در چهارچوب نظام سرمايه
 -اساس اين منشور را چند مطالبه بورژوا.  است

ها نيز  دهد که برخی از آن دمکراتيک تشکيل می
که يک منشور فاقد  وقتی.  اند ناقص و سرودم برده

هرگونه حتی بديل سياسی است، در آن صورت 
تواند در  هيچ ترديدی نبايد داشت که فقط می

البته ادعاشده .  خدمت بورژوازی قرار داشته باشد
که آنچه در اين منشور آمده، مطالبات حداقلی 

چنين باشد يا نباشد، تفاوتی در اصل قضيه .  است
اند  هايی که منشور را امضا کرده اين. نخواهد کرد

مگر مطالبه حداکثری هم دارند ؟ آيا کسی 
تواند بگويد که مطالبه حداکثری کانون  می

مدافعان حقوق بشری شيرين عبادی در اين 
های  منشور، چيست؟ مطالبات حداکثری تشکل

اسالمی دانشجويان متحد که در منشور، اسالمی 

 نقد يک منشور

رنگارنگ بورژوائی، بايد بديل روشن سياسی و 
تنها بديل .  اجتماعی و يک برنامه انقالبی داشت

هم در مقابل جريانات بورژوائی، بديل کارگری ، 
باالخره هم .   حکومت شورايی و سوسياليسم است

با پيشرفت مبارزه ، حضور مستقيم و متشکل 
طبقه کارگر، برپائی اعتصابات سراسری 

های طبقاتی و  کارگری است که سرنوشت جدال
. های سياسی و اجتماعی روشن خواهد شد بديل
بدون طبقه .  اکنون مسلم است چيز اما از هم يک

کارگر و استقرارحکومت شورايی نه انقالبی در 
کار خواهد بود و نه حتی تحقق مطالباتی که 

ها مبارزه  های مردم ايران برای آن عموم توده
عنوان کمونيست بايد محکم و  ما به.  کنند می

استوار در برابر تمام جريانات رنگارنگ 
رفرميست بايستيم و   -بورژوائی ازجمله بورژوا

فقط از آلترناتيو کارگری، بديل شورايی و 
 .  سوسياليستی دفاع کنيم
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  ۶درصفحه 

 فقر، فساد، گرونی، ميريم تا سرنگونی

: ميليون تومان است، گفت ۶تا  ۵اجتماعی بين 
 ۶توان  ميليون تومانی فقط می ۶با مستمری "

ناگفته نماند که بازنشستگان ".  روز زندگی کرد
درصد کل بازنشستگان کشور  ۶۵تامين اجتماعی 

 .هستند
قدر شور شده است که حسين راغفر از  آش آن

حامی جمهوری اسالمی که "  اقتصاددانان"
بهمن امسال  ٢٢ی خودش در نمايش دولتی  گفته به

اصالحات "در تهران حضور داشته، به وبسايت 
های  بار سياست در رابطه با نتايج فاجعه"  نيوز

"گويد اقتصادی جمهوری اسالمی می آن هايى : 
که به دنبال اين سياست هاى بى خردانه هستند، 

عناصر ...  به احتمال زياد عنصر خارجى هستند
دهند تا جامعه  ها را ترويج می نفوذى اين سياست

اين اقتصاد ...  را به سمت فروپاشى پيش ببرند
 ".هيچ راهى جز سقوط ندارد

اش در مورد نقش  وی در بخش ديگری از سخنان
واقعيت اين : "گويد دولت در افزايش نرخ ارز می

است که هزينه هاى اين کار براى جامعه خيلى 
هايى که  سنگين است، سؤال من از مسئولين و آن

دهند اين است که آيا  ها را ترويج مى اين سياست
اصال به پيامدهاى چنين اقداماتى فکر کردند؟ اگر 
طبقه محروم جامعه که از قربانيان اوليه و اصلى 

ها بيايند آيا  ها هستند به کف خيابان اين سياست
در آن زمان ديگر دهد؟  دانيد چه اتفاقى رخ می مى

 ".ها را نخواهد داشت هيچکس ياراى مقابله با آن
واقعيت اين است که جمهوری اسالمی با افزايش 
بهای دالر و در واقع کاهش ارزش لایر از دو 

ابتدا بايد در نظر داشته باشيم .  برد جهت سود می
که جمهوری اسالمی به دليل صادرات نفت، گاز 

ها از قبيل توليدات  و ديگر مشتقات آن
کارخانجات پتروشيمی و نيز آهن و فوالد و غيره 

ی  به نوشته.  دارای درآمدهای ارزی بااليی است
ماه، درآمد  دی ٢۵روزنامه کيهان به تاريخ 

جمهوری اسالمی تنها از صادرات گاز مايع 
جاری  ماه سال دی ١٠براساس آمار گمرگ تا 

ميليارد دالر بوده است که نسبت به  ۶/  ٨حدود 
اين در .  درصد افزايش يافته است ٨۶سال گذشته 

ست که مردم ايران بويژه در بلوچستان و  حالی
هايی از خراسان  با قطعی مکرر گاز و يا  قسمت

نبود کپسول گاز در روزهای سخت زمستان 
 .مواجه شدند

ی خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه  نوشته به
درآمد "  اداره اطالعات انرژی آمريکا"پاسداران 

 ٢٠٢٢ماهه اول سال ميالدی  ٧نفتی ايران در 
ميليارد دالر برآورد کرده است که  ٣۴را 
درصدی نسبت به مدت  ۴٩دهنده رشد  نشان

 . تر است مشابه سال قبل
ديوان محاسبات جمهوری اسالمی نيز در 

در شش "  ١۴٠١تفريغ بودجه "گزارش خود از 
درصدی ميزان  ۴۴۶ماه اول سال، از افزايش 

وصولی ريالی درآمدهای دولت از نفت خام، 
ميعانات گازی و خالص گاز صادراتی خبر داده 

 .بود
ی روزنامه ابتکار درآمدهای نفتی  به نوشته

 ١۴٠١ی اول سال  ماهه ۶جمهوری اسالمی در 
پنج برابر  ١۴٠٠نسبت به مدت مشابه در سال 

سازمان برنامه و بودجه نيز از .  شده است

ماهه  ۵درصدی درآمدهای نفتی در  ٧٠٠افزايش 
نسبت به مدت مشابه در سال  ١۴٠١اول سال 

 .گذشته خبر داده است
بنابراين درآمد ارزی جمهوری اسالمی حداقل به 

طور قابل  ادعای خودشان نسبت به سال گذشته به
اما جمهوری .  ای افزايش يافته است مالحظه

! کند؟ اسالمی با اين درآمدهای ارزی چه می
کند که اکنون  بخشی را در سامانه نيما عرضه می

هزار و پانصد تومان رسيده  ٢٨هر دالر به رقم 
هزار تومانی  ٢٣و ديگر حتا صحبت از دالر 

در اين ميان، جمهوری اسالمی بخش .  نيز نيست
بزرگ ديگری را نيز به بازار ارز تزريق 

های تحت نظارت  برای نمونه صرافی.   کند می
بانک مرکزی دالرهايی را که از دولت 

هزار  ۴۵گيرند، در روزهای گذشته باالی  می
که  تومان در بازار عرضه کردند و اين يعنی آن

هزار تومان به  ۴۵دولت از فروش هر دالر 
 .جيب زد

از سوی ديگر ميزان بدهی دولت با ارزش کاهش 
باز برای نمونه .  يابد طور واقعی کاهش می لایر به

 ۶٠٠بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی به 
های  تمام دارايی.  هزار ميليارد تومان رسيده است

سازمان تامين اجتماعی متعلق به کارگران شاغل 
بدين ترتيب از ارزش پولی که .  و بازنشسته است

متعلق به کارگران است و دولت آن را بلوکه 
ی آن چيزی  شود و نتيجه کرده مدام کاسته می

نيست جز بروز بحران مالی برای تامين 
تامين اجتماعی اما برای جبران .  اجتماعی

جای گرفتن حق کارگران، دست  مشکالت مالی به
مثال عيدی کارگران .  کند در جيب کارگران می

جای حداقل يک ماه حقوق  بازنشسته را به
هزار  ٨٠٠براساس مصوبه کابينه يک ميليون و 

ی خدمات  يا مدام محدوده.  کند تومان پرداخت می
نحوی که امروز  دهد به درمانی را کاهش می

بسياری از خدمات درمانی از جمله بسياری از 
اند و  داروها از زير پوشش بيمه خارج شده

های درمان هر چه بيشتر بر  گونه هزينه بدين
دوش کارگران شاغل و بازنشسته انداخته 

 .شود می
های ساليانه نيز از  های حاکم بر بودجه سياست

هايی که  بودجه.  گيری برخوردارند همين  جهت
هر سال بيش از گذشته عليه کارگران و 

نفع اقليت بسيار کوچک  زحمتکشان و به
های سرکوب، تبليغاتی و  دار و دستگاه سرمايه

  سياست.  شود مذهبی رژيم تنظيم و اجرا می
ها،  مالياتی حاکم بر بودجه، افزايش ناچيز حقوق

بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، 
زيست و غيره همگی از اين سياست  محيط

 .گيرند سرچشمه می
برای نمونه در حالی که نرخ رسمی تورم در  

درصد رسيد و نرخ رسمی تورم  ۵١ماه به  دی
درصد، در بودجه سال آينده  ٧٠مواد خوراکی به 

ميزان افزايش حقوق شاغالن و بازنشستگان 
ست که  اين در حالی.  درصد است ٢٠دولتی تنها 

های مجلس اسالمی نيز  حتا مرکز پژوهش
نرخ تورم در سال آينده "بينی کرده است که  پيش

درصد خواهد رسيد و فقر گسترش  ۴٠به باالی 
اگر ما مجموع ميزان افزايش حقوق ".  کند پيدا می

سال جاری و سال آينده را در کنار حتا همان نرخ 
رسمی تورم قرار دهيم، با يک محاسبه ساده 

شويم که قدرت خريد شاغالن و  متوجه می
بازنشستگان تنها در دو سال به حدود نصف سال 

 .يابد کاهش می ٩٩
در روزهای گذشته کميسيون تلفيق بودجه پيشنهاد 
کابينه برای ميزان افزايش حقوق کارکنان و 

براساس اين .  بازنشستگان را تصويب کرد
ميليون و  ٧مصوبه حداقل حقوق در سال آينده به 

براساس اخبار .  رسد هزار تومان می ٩٢٠
های حکومتی، شورای عالی  منتشره در رسانه

عنوان  کار نيز در نهايت حداکثر همين مبلغ را به
اين در .  حداقل دستمزد تعيين خواهد کرد

ست که چند تشکل مستقل داخل کشور با  حالی
ی زندگی يک خانوار  توجه به ميانگين هزينه
حداقل دستمزد در سال "شهری اعالم کرده بودند 

ميليون تومان در ماه کمتر  ٢۵نبايد از  ١۴٠٢
 ".باشد

اصطالح  حتا اگر خط فقر اعالم شده از سوی به
را که "  شورای عالی کار"نمايندگان کارگری در 

ميليون تومان اعالم کرده بودند،  ١٨در مهر ماه 
درصدی سال آينده براساس  ۴٠با تورم حداقل 

ها در نظر بگيريم خط  بينی مرکز پژوهش پيش
ميليون تومان در ماه  ٢۵فقر در سال آينده از 

حال با اين مبلغی که دولت .  فراتر خواهد رفت
خواهد به کارگران، بازنشستگان و ديگر  می

ها چگونه  زحمتکشان جامعه تحميل کند، آن
 ! های زندگی خود را تامين کنند؟ توانند هزينه می

 ٢۵٠عيدی يک کارگر بازنشسته  ٨٧در سال 
هزار تومان بود و مستمری آن نيز در همين 

هزار  ٢٣١در آن سال بهای هر سکه طال .  حدود
بنابراين يک کارگر بازنشسته با .  تومان بود

توانست يک  عيدی و يا يک ماه مستمری خود می
هزار تومان هم اضافه باقی  ١٩سکه طال بخرد و 

االن حقوق بخش بزرگی از بازنشستگان .  ماند می
ميليون تومان است و قرار است يک  ۶تا  ۵بين 

هزار تومان عيدی بگيرند، اما  ٨٠٠ميليون و 
ميليون تومان رسيده  ٢٨بهای سکه به باالی 

 ١۵به عبارت ديگر بهای سکه بيش از .  است
 .برابر عيدی يک کارگر بازنشسته شده است

های داخل ايران، خريد مواد  به اعتراف رسانه
خوراکی به دليل کاهش قدرت خريد مردم به 

براساس گزارش بانک .  نصف کاهش يافته است
مرکزی سهم هزينه مواد خوراکی از کل هزينه 

درصد کاهش   ٢٢درصد به  ٣٣خانوارها از 
 ٧٠اين آمار با توجه به تورم .  يافته است

درصدی مواد خوراکی  و در نظر گرفتن افزايش 
ی آن  دهنده های ضروری زندگی نشان ديگر هزينه

است که ديگر پولی برای تامين مواد خوراکی 
ی ايران باقی نمانده  ديده الزم برای مردم ستم

براساس اين گزارش قيمت گوشت .  است
هزار تومان رسيده  ۵٨٠به )  ای قيمه(گوسفندی 

هزار تومان، سينه مرغ  ۶٣است، قيمت مرغ 
 .هزار تومان ١١٠هزار تومان و فيله مرغ  ١٠٠

رغم افزايش درآمدهای  که به نکته مهم ديگر اين
ارزی جمهوری اسالمی، بحران مالی دولت 

برای نمونه بدهی .  چنان تشديد شده است هم
ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و  شرکت

جاری به  ماه سال سيستم بانکی کشور در آبان
درصد نسبت به سال گذشته  ٧٧و  ۵٩ترتيب با 

ها به بانک  بدهی بانک.  افزايش يافته است



 ۵ ١٠٠٩شماره   ١۴٠١اسفند    ١    5

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 های ای مدارس دخترانه و گروه های زنجيره مسموميت
 "آتش به اختيار" 

در مدرسه .  آموز دچار مسموميت شدند دانش ۵١
آموزان دو بار  فاطميه قم نيز مسموميت دانش

 ١٨بهمن  ٨بار اول در تاريخ .تکرار شد
بهمن  ١٠آموز مسموم شدند و بار دوم  دانش

. آموز ديگر دچار مسموميت شدند دانش ١٨که
ابعاد مسموميت بسيار بيشتر از يک يا چند 

آموزان مسموم شده نيز  مدرسه و تعداد دانش
مدرسه  ٢۵کم  تاکنون اسامی دست.  بسيار باالست
شده و آمارها از مسموميت بيش از  دخترانه اعالم

در چند .  آموز حکايت دارد دختر دانش ۴۵٠
مدرسه ازجمله مدرسه طاها، ميثم، پرديسان و 

ها هنوز  شاهد رضويه، آمار تعداد مسموم شده
 .نشده است اعالم

ای دختران  ماجرای مسموميت زنجيره
آموز، از قم به تهران نيز کشيده شده است  دانش
آموز دريکی از مدارس  دانش ٣٠بهمن،  ٢۵روز

در .  منطقه يازده تهران دچار مسموميت شدند
آموز قمی به دليل  دانش ١١٧همين روز 

ها تن از  ده.  مسموميت راهی بيمارستان شدند
آموزان در ادامه اعتراضات و  والدين دانش

ً از وضعيت موجود  نگرانی های خود رسما
تر از آن صدها خانواده با  شکايت نموده و مهم

برپائی تجمع اعتراضی خواهان روشن شدن علل 
ها و پاسخ گوئی دستگاه دولتی و  اين مسموميت

بهمن  ٢۵روز .  اند وپرورش شده وزارت آموزش
آموزان در  صدها تن از مادران و پدران دانش

مقابل فرمانداری قم دست به تجمع زدند و قصد 
ورود به  فرمانداری را داشتند اما نيروهای 

ها  سرکوب و مزدوران امنيتی مانع ورود آن
" فرماندار بيا بيرون"کنندگان شعار تجمع.  شدند

که او بيرون آمد با سردادن  سر دادند و وقتی
خواهان روشن "  فرماندار جواب ما را بده" شعار

های  شدن علل و چگونگی و ابعاد مسموميت
. ای و مسموم شدن فرزندان خويش شدند زنجيره

گونه جواب مشخص و  اما فرماندار قم هيچ
رغم  علی.های نگران نداد ای به خانواده کننده قانع

ها و ابهاماتی که در  ها و پرسش خواست خانواده
ای مدارس دخترانه  مورد مسموميت زنجيره
روز از آغاز اين  ٨٠وجود دارد و باوجودآنکه 

شده است، اما مقامات دولتی، جز  ماجرا سپری

گويی، هيچ پاسخ  بافی و تناقض توجيه و دروغ
مشخصی نداشته و يا اقدام مؤثری در اين زمينه 

اصطالح مسئولين و  تمام اين به.  اند انجام نداده
ربط، با اين موضوع مهم سرسری  مقامات ذی

اهميت  اند آن را بی برخورد نموده و سعی کرده
 .جلوه دهند

مجيد محبی معاون دانشگاه علوم پزشکی قم روز 
آموز مسموم به  دانش ١١٧بهمن که  ٢۵

ها هيچ  در مسموميت:  بيمارستان منتقل شدند گفت
عباس .دليل و عامل خطرناکی ديده نشده است

هيچ عامل مسموميت :  ذاکريان فرماندار قم گفت
بعد از .آموزان مشاهده نشده است در خون دانش

معاون دانشگاه علوم پزشکی و فرماندار قم، 
نوبت به احمد اميرآبادی فراهانی نماينده قم در 

وی نيز سعی کرد .مجلس اسالمی رسيد
اهميت جلوه دهد و  آموزان را بی مسموميت دانش

آموزان را به گردن  درنهايت، مسموم شدن دانش
اين "وی با گفتن اينکه.  ها بيندازد خود آن

مدعی شد "  نمايی شده ها بزرگ مسموميت
بيماری "  اند  آموزانی که مسموم شده دانش
نماينده قم درواقع چنين ادعا ".  اند ای داشته زمينه

کرد که ماجرای مسموميت واقعيت ندارد، بلکه 
احساس "آموزانی  اصل ماجرا اين است که دانش

اين مرتجع برای توجيه .  اند کرده"  مسموميت
ها و فرار از پاسخگويی مثالی زد و  مسموميت

نفر بگويند ما  ١٠تا  ٨گفت اگر در يک جمعی 
درحال خفه شدن هستيم، افراد ديگر که بيماری 

ها  ای داشته باشند نيز احساس خفگی به آن زمينه
گويند ما درحال خفه شدن  دهد و می دست می

 !هستيم
 ١٠تا  ٨نماينده دانشمند قم البته علت اينکه به آن 

نفر اول حالت خفگی دست داده است را روشن 
نکرد او اما ادعا کرد مسموميت صدها دختر 

ها دچار  ها مدرسه که تا مدت آموز درده دانش
ً يک  سرگيجه و ضعف عضالنی بوده اند، صرفا

آموزان مسموم  اين دانش.  موضوع احساسی است
اند و نه  اند بلکه احساس مسموميت کرده نشده

 !بيشتر
ها و  در ادامه همين توجيهات و نامربوط گوئی

ها و فرار از پاسخگويی، وزير  اعتنايی بی
وپرورش نيز کل ماجرا را از ريشه انکار  آموزش

در مورد .  خواند "  شايعات"کرد و آن را 
آموز در منطقه منيريه تهران  دانش ٣٠مسموميت 

وپرورش تهران نيز سعی  روابط عمومی آموزش
گانه کل ماجرا را  کرد با يک داستان بچه

وی در توضيح مسموميت اين .  مالی کند ماست
در پی کنجکاوی دو :"  آموزان گفت دانش
تهران،  ١١آموز يکی از مدارس منطقه  دانش

کش در فضای کالس، منتشر و  اسپری حشره
آموز دچار مشکل تنفسی شدند که  دانش ٣٠حدود 

اين امر موجب ايجاد استرس شديد درميان 
آموزان شد در ادامه با اقدام سريع عوامل  دانش

شده  آموزان از فضای کالس خارج مدرسه، دانش
ها که دچار استرس شده بودند  و تعدادی از آن

 ".توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شدند
وپرورش البته توضيح  روابط عمومی آموزش

مدرسه دخترانه ديگر که  ٢۴نداد که در تمام آن 
اند، اسپری  آموز دچار مسموميت شده صدها دانش

 شده است يا نه؟ کش کشف حشره
توجيه و دروغ و پنهان کردن علل واقعی 

ها، کار همه مقاماتی است که در قبال  مسموميت
اند  مدارس و دانش آموزان مسئوليت مستقيم داشته

وپرورش ، فرمانداری قم يا  آموزش.و دارند
کدام  نمايندگان مجلس و کل دستگاه حکومتی هيچ

ها و مسببين آن  در مورد علت واقعی مسموميت
يکی از نشت گاز موتورخانه و .  سخنی نگفتند

توليد منواکسيد کربن صحبت کرد آن ديگری اين 
ادعا را نفی و تکذيب کرد و خالصه جز 

گويی چيزی بر زبان مقامات  بافی و تناقض دروغ
ها و اقدامات دولت  همه تالش.  ربط جاری نشد ذی

و نهادهای دولتی به اين خالصه شد که سازمان 
اطالعات سپاه و فرماندهی انتظامی کميته 
مشترکی برای بررسی و پيگيری موضوع 

ای برای بررسی موضوع  تشکيل دادند و تيم ويژه
اللهی وزير  بهرام عين.شده است در تهران تشکيل

بهداشت و درمان و آموزش  پزشکی گفت چند 
. اند  شده تيم بهداشتی از تهران به قم اعزام

شکاياتی که به قوه قضائيه رسيده درحال بررسی 
است و مسعود ستايشی سخنگوی قوه قضائيه نيز 

درحال بررسی ابعاد ماجرا هستيم و "خبر داد که 
مراکز امنيتی و قضائی و پزشکی قانونی نيز 

 !همين" اند جلسات خوبی گذاشته
اين شيوه برخورد نهادهای دولتی و قبل از همه 

وپرورش که مسئوليت مستقيم  وزارت آموزش
های آموزشی  بهداشت و امنيت مدارس و محيط

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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۵از صفحه   

 های  ای مدارس دخترانه و گروه های زنجيره مسموميت
 "آتش به اختيار" 

۴از صفحه   

ها، پنهان  بر عهده آن است، ابهامات و ناروشنی
های  پاسخ گذاشتن خواست کردن اصل ماجرا و بی

های والدين دانش آموزان دختر، ظن  و پرسش
اما "  آتش به اختيار"های  حضور باندها و گروه

شده از سوی دستگاه امنيتی در  وابسته و هدايت
اين احتمال که .اين ماجرا را تقويت نموده است

دار در مدارس  ای و ادامه های زنجيره مسموميت
شده و هدفمند بوده  ريزی دخترانه يک اقدام برنامه

اند،  و نهادهای معينی پشت اين ماجرا بوده
کما اينکه .  هرروز قوت بيشتری گرفته است

با درج يادداشتی به قلم "  اخبار قم"سايت محلی 
که خيلی زود از اين سايت حذف "  نفيسه مرادی"

" نيروهای مذهبی تندرو با ديدگاه طالبانی"شد، 
عنوان متهم رديف اول اين پرونده اعالم  را به

دانيم که مسموميت دانش آموزان  می.  کرده بود
آذر کليد  ٩نخست در هنرستان دخترانه نور در 

درست در متن مبارزات و اعتراضات .  خورد
آموز که جسارت و  پرشور خيابانی دختران دانش

ای از خودشان  سابقه کننده  و بی شجاعت خيره
درستی از حساسيت  همان نويسنده  به.  نشان دادند

آموز ياد  ارتجاع حاکم نسبت به دختران دانش
نموده و با ذکر اينکه تمرکز اين وقايع بر مدارس 

اين موضوع ظن :  نويسد دخترانه بوده است، می
خرابکاری ناشی از ديدگاه طالبانی را تقويت 

ها دختران خود را به مدرسه  نموده  که خانواده
 .نفرستند

آميز  ازاين نيز ما شاهد برخوردهای خشونت پيش
ايم و مکرر حتی از نماز  ها بوده و اسيدپاشی
جمعه اصفهان و مشهد و  ايم که امام جمعه شنيده

ً زنان و دختران را به  فالن شهر ديگر، مستقيما
برخوردهای خشن مافوق قوانين ارتجاعی جاری 

اند خودشان  و هشدار داده  حتی، تهديد کرده
تکليف زنان و دختران بدحجاب را روشن خواهند 

های مردم ايران،  ها گذشته توده از اين.  کرد
ها و کشتار  ربايی ماجرای سعيد امامی و آدم

ای را فراموش  های زنجيره نويسندگان و قتل
باندهای سياه حکومتی همواره نقش .اند نکرده

اند و  مهمی در سرکوب و ارعاب ايفا کرده
ای رسماً جواز اقدام مستقل  بعدازاينکه خامنه

را صادر نمود، اين "  آتش به اختيار"نيروهای 
باندها با آزادی عمل بيشتری وظيفه سرکوب و 

 .دهند ايجاد رعب را انجام می
بنابراين ماجرا اکنون بسيار فراتر از اين است که 

ها،  ها از ترس ناامنی مدارس و مسموميت خانواده
دختران خود را به مدرسه نفرستند و به سياست 

ايران .  طالبانی در اين زمينه خاص تن دهند
افغانستان نيست که با ايجاد ترس و وحشت يا 
حتی وضع فالن قانون کسی بتواند مانع ادامه 

سکوت وبی تفاوتی .  تحصيل دختران شود
موقع اما  نهادهای دولتی و عدم واکنش الزم و به

های تندرو  به معنای باز گذاشتن دست همان گروه
جويی از دختران  و انتقام"   آتش به اختيار"و 

 .شجاع و مبارز است
از اواخر شهريور سال جاری و با شروع موج  

ای و نبردهای خيابانی،  گسترده اعتراضات توده
ويژه دختران  تهديد و ارعاب زنان و دختران به

. آموز اشکال جديدی به خود گرفته است دانش
آموز، نقش  ی دختران دانش کننده درخشش خيره

همتای آنان در روسری سوزان و  بزرگ و بی
دور افکندن حجاب اجباری، پائين کشيدن 

های درس  ای از کالس های خمينی و خامنه عکس
های  و لگدکوب کردن آن و درآوردن عکس

ای از کتب درسی و آتش زدن آن،  خمينی و خامنه
چنان زخم کاری و عميقی بر پيکر رژيم مذهبی 
حاکم و سران آن وارد ساخت، که با هيچ دارو و 

ارتجاع .توان آن را التيام بخشيد مرهمی نمی
اسالمی و پاسداران اين نظم ارتجاعی البته تا 
توانستند اين نونهاالن تشنه آزادی و  برابری را 

های عاشق  تا توانستند اين غنچه.  کشتار کردند
زندگی و روزهای بهتر فردا را از دامان خانواده 

در مدرسه و خيابان .  ربودند و به زندان افکندند
ها و اميدهای  هر جا که زورشان رسيد اين گل

به آنان تجاوز کردند، به قلب .آينده را پرپر کردند
ای  های جنگی و ساچمه و سر و چشم آنان گلوله

شليک کردند و هزاران جنايت فجيع و 
نابخشودنی و فراموش ناشدنی ديگر مرتکب 

اما درباز گرداندن سرهای پرشور دختران .  شدند
آموز وزنان شجاع و مبارز به زير روسری  دانش

. و حجاب اجباری توفيقی به دست نياوردند
سختی از زنان و دختران  ارتجاع اسالمی به

جويی و اقدامات  اين انتقام.  آموز انتقام گرفت دانش
سبعانه دستگاه امنيتی و اطالعاتی رژيم اما هنوز 

ای،  طرفداران دوآتشه خامنه.  پايان نيافته است
ديکتاتوری که روزهای آخر عمر خود را سپری 

" آتش به اختيار"کند، باندهای سياه ملقب به  می
های بزرگ و عميق ارتجاع حاکم  برای التيام زخم

و برای نجات آن، به هر جنايتی دست 
اند که با اين اقدامات و  ها براين خيال آن.زنند می

آموز قادرند اين  جويی از دختران دانش انتقام
شجاعان جوان را از صحنه مبارزه حذف 

ها بسيار  زخم.  اين اما خيال باطلی بيش نيست.کنند
آموز  دختران دانش.  اند و غيرقابل التيام عميق

وزنان مبارزی که روسری را به دور افکنده و 
آتش زدند، تا به زير کشيدن ارتجاع حاکم و دور 

. افکندن آن صحنه مبارزه را ترک نخواهند کرد
دور نيست روزی که تمام پيکر نظم پوسيده حاکم 

های آتش خشم دختران وزنان و جوانان  در شعله
های کارگر و زحمتکش به پا  انقالبی و توده

 .خاسته بسوزد و خاکستر شود

های  مرکزی نيز به دليل افزايش بدهی شرکت
ها نسبت به سال گذشته در  دولتی به اين بانک

از جمله .  درصد افزايش يافته است ۵٩همين ماه 
توان به  داليل بحران مالی جمهوری اسالمی می

های  های باالی نظامی و دستگاه هزينه
بوروکراسی و مذهبی رژيم، فساد عميق و 

 .خواری مقامات دولتی اشاره داشت رانت
درصدی به رقم غيرقابل  ٣۵نقدينگی نيز با رشد 

. تريليون تومان در ماه آبان رسيد ۵٨٠٠تصور 
رغم فروش دالر در بازار آزاد،  از سوی ديگر به

 ۴٠٠های حکومتی از کسری بودجه  حتا رسانه
يادآوری اين .  دهند هزار ميليارد تومانی خبر می

نکته خالی از فايده نيست که ميزان رشد نقدينگی 
داری رابطه مستقيمی با رشد  در اقتصاد سرمايه

رشد عجيب و غريب نقدينگی در .  اقتصادی دارد
کشور با توجه به رشد منفی واقعی اقتصاد، 

اقتصاد .  گر بيماری عميق اقتصاد ايران است بيان
های  ايران بيماری رو به احتضار است و سياست

طبقه حاکم برای حل معضالت مالی خود، بار 
تر از روز قبل بر  بحران اقتصادی را مدام سنگين

تجربه .  اندازد دوش کارگران و زحمتکشان می
جمهوری اسالمی   نيز ثابت کرده است که برای

های مردم هيچ  زندگی و معيشت و سالمت توده
هاست  ی مجموع اين سياست نتيجه.  اهميتی ندارد

که در طول حيات جمهوری اسالمی و بر بستر 
داری حاکم، کارگران و  مناسبات سرمايه

زحمتکشان ايران به چنين فقر هولناکی دچار 
 .اند شده
اکنون فاصله درآمد ماهانه اکثريت بزرگ  هم

ای  ماند، دّره ای عميق می جامعه با خط فقر به دّره
شود و هيچ راهی برون رفتن  تر می که مدام عميق

داری قابل  از آن در چارچوب مناسبات سرمايه
جمهوری اسالمی و مناسبات .  تصور نيست

داری حاکم بر ايران به مفهوم واقعی کلمه  سرمايه
. اند ی ايران گرفته ديده حق حيات را از مردم ستم
های اخير بازنشستگان،  اعتراضات روزها و هفته

کارگران و معلمان از جمله اعتراضات 
چون  بازنشستگان در تعدادی از شهرها هم

کرمانشاه، رشت، اهواز، شوشتر و شوش در 
بهمن ريشه در همين واقعيت  ٣٠روز يکشنبه 

برعکس .  شک خاموش شدنی نيستند دارد و بی
تر، غّراتر و  اين اعتراضات مدام خروشان

از نظم   ديده مردم ستم.  تر خواهند شد پرشکوه
اند و هيچ ترديدی نيست که  حاکم، به تنگ آمده

برای پايان دادن به .  اين ظلم پايدار نخواهد ماند
اين بيداد، برای پايان دادن به فقر، فساد، گرانی و 
بيکاری تنها راه سرنگونی جمهوری اسالمی و 

های  برقراری حکومت شورايی است و تمامی راه
ها از  ديگر چيزی جز سراب و برای فريب توده

 .سوی دشمنان مردم نيستند

 : تصحيح 

نشريه کار در پيام اتحاد فدائيان کمونيست به سازمان ما، پنجاه و  ١٠٠٨در شماره 
 "شود دومين سالگرد، پنجاهمين تايپ شده بود که اصالح می

 فقر، فساد، گرونی،
 ميريم تا سرنگونی
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نيز يکی از زير مجموعه های آن )  عبرت فعلی
کميته مشترک، زندان ويژه ای بود که .  بود

در همين زندان بود .  شکنجه در آن بيداد می کرد
که اعتراف گيری اجباری و به تلويزيون آوردن 
زندانيان سياسی زير نظر مستقيم پرويز ثابتی 
شروع شد و بعد ها در جمهوری اسالمی نيز به 
يکی از موثرترين ابزار شکنجه زندانيان تبديل 

پرويز ثابتی، به دليل خوی و خصلت شکنجه .  شد
گری، پله های ترقی را يکی پس از ديگری طی 

، ١٣۵٧تا  ١٣۵٢کرد و در فاصله سال های 
 -رئيس ساواک تهران و مسئول اداره سوم

شد و با   -مهمترين رکن اين سازمان امنيتی
اختيارات تمام در جايگاه رياست اداره کل سوم 

 . ساواک قرار گرفت
اداره بود که هر  ٩اداره کل سوم ساواک، دارای 

اداره آن، شامل چندين بخش و هر بخش نيز 
مسئول کنترل يک يا چند سازمان، وزارتخانه، 

نظير کرد، لر، (حزب، گروهای اجتماعی، اقوام 
، اقليت های مذهبی، روحانيون، )بلوچ و آذری

بهايی ها، دانشگاهيان، اعضای ارتش، مطبوعات 
و حتی کنترل وابستگان رژيم شاه را شامل می 

برخورداری از اين همه اختيارات وسيع .  شد
امنيتی، پرويز ثابتی را به قدرتمند ترين و مخوف 

. تبديل کرد ۵٠ترين چهره امنيتی رژيم در دهه 
عمال در جايگاه  ۵٢به طوری که از سال 

باالترين مقام امنيتی ساواک قرار گرفت، تا 
جاييکه نصيری، رئيس ساواک نيز از او حساب 
می برد و هر آنچه را که ثابتی می خواست 

 . امضاء می کرد
با چهره نمايی پرويز ثابتی در گردهمايی سلطنت 
طلبان لوس آنجلسی، به رغم واکنش های شديدی 
که از طرف خانواده های دادخواه، نيروهای 
آزادی خواه، زندانيان سياسی زمان شاه و 
نيروهای مخالف شکنجه و اعدام در جامعه به 
راه افتاد، در شبکه های اجتماعی هم افراد بی نام 
و نشان مدافع سلطنت بودند که از زحمات پرويز 
ثابتی در سرکوب کمونيست ها و ديگر نيروهای 

اما کم کم .  انقالبی مخالف شاه قدردانی کردند
وقاحت قدردانی از ثابتی به جايی رسيد که 
تعدادی از چهره های شاخص و حواريون رضا 
پهلوی نيز به تقدير و تمجيد از پرويز ثابتی 

 . برخاستند
در سوی ديگر اين ماجرا اما موجی از خشم و 
انزجار و اعتراض و نگرانی نسبت به اين همه 
وقاحت و ريختن قُبح شکنجه و شکنجه گر توسط 
سلطنت طلبان، در ميان نيروهای مترقی و 

جدای .  آزاديخواه داخل و خارج کشور به راه افتاد
از شبکه های اجتماعی و خانواده های دادخواه، 
اولين گروهی که به حضور پرويز ثابتی در 
مسير احيای قتل و شکنجه و اعدام واکنش نشان 

بيش از .  دادند، زندانيان سياسی زمان شاه بودند
نفر از زندانيان سياسی دوران پهلوی دوم،  ١٢٠

مگذاريم "با انتشار نامه ای سرگشاده تحت عنوان 
مگذاريم از احيای !  از يک قاتل تقدير کنند

"، اعالم کردند!"ساواک سخن گويند اينکه در : 
روزهای اخير چهره منفوری چون پرويز ثابتی، 
رئيس اداره سوم ساواک در تجمع های همبستگی 
ايرانيان با اعتراضات مردم ظاهر می شود و 

حتی حضور خود را بی شرمانه به نمايش می 
شکستن قُبح :  گذارد، پيام شومی در بردارد

اين حرکت .  شکنجه و قتل و عادی سازی جنايت
ها تصادفی نيست که در ميان سلطنت طلبان، 

در .  هستيم"  مقام امنيتی"شاهد موج تقدير از اين 
شبکه های اجتماعی، کسانی که شخصيت مورد 
تقديرشان پرويز ثابتی است، همزمان از لزوم 

 ."احيای ساواک سخن می گويند
اين اقدام وقيحانه سلطنت طلبان در تقدير از 
مخوف ترين چهره ساواک در شرايطی صورت 
گرفته است که هنوز صدها نفر از زندانيان 
سياسی شکنجه شده توسط دستگاه امنيتی تحت 
هدايت پرويز ثابتی، حی و حاضر در ايران و 

هنوز خانواده .  اقصا نقاط جهان حضور دارند
های بسياری هستند که در مسير دادخواهی از 
کشته شدگان خود در دو نظام سلطنتی و 

مضافا اينکه .  جمهوری اسالمی فعاليت می کنند
اتفاق فوق در شرايطی صورت گرفت است که 
موضوع لغو شکنجه، اعدام، دادخواهی و 
محاکمه شکنجه گران و آدمکشان دو رژيم شاه و 
شيخ يکی از مطالبات اصلی انقالب پيش روی 

حال در .  کارگران و توده های مردم ايران است
شرايطی که جامعه ايران يکسره برای دادخواهی 
و لغو هرگونه اعدام و شکنجه بسيج شده است، 
چه اتفاقی رخ داده که سلطنت طلبان اين چنين بی 
شرمانه از شکنجه و اعدام و شکنجه گران 

 ساواک قدردانی می کنند؟
بدون شک، بخشی از اين گستاخی آنان را بايد در 
ارتباط با مقايسه عملکرد ساواک وعملکرد 

سال گذشته  ۴۴جنايتکارانه جمهوری اسالمی در 
در دوران حکومت جمهوری اسالمی، ميزان . ديد

اعدام و شکنجه و کشتار زندانيان سياسی، و نيز 
سرکوب عريان توده های مردم ايران آنچنان 
وسيع و گسترده بوده است،  که اکنون شکنجه 
گران و آدمکشان ساواک و حاميان حکومت 
پهلوی طلبکار مبارزان دوران شاه هستند، با 
نگاهی مقايسه ای و آماری به ميزان کشتار و 
شکنجه و اعدام های صورت گرفته در دو رژيم 
پهلوی و جمهوری اسالمی به خود حق می دهند 
تا جنايات و سرکوب و خفقان سياسی رژيم 
پهلوی را ناديده بگيرند و اين چنين وقيحانه از 
عملکرد ساواک و اقدامات پرويز ثابتی دفاع 

غافل از اينکه جنايت، جنايت است و در .  کنند
موضوع دادخواهی هرگز ميزان و آمار شکنجه 

آنچه .  ديدگان و کشتار شدگان، تعيين کننده نيست
تعيين کننده است، نفس انجام شکنجه و کشتار و 

خواه ده مورد باشد يا صد .  اعدام و جنايت است
 . مورد و يا هزاران مورد

درماجرای رونمايی از چهره پرويز ثابتی و 
قدردانی از اقدامات ساواک، اين تنها سلطنت 
طلبان نبودند که در دفاع از شکنجه و شکنجه 

در اين .  گران رژيم پادشاهی سنگ تمام گذاشتند
کسانی از زندانيان سياسی   -هرچند اندک-ميان

جمهوری اسالمی هم  هستند که به طور غير 
. مستقيم و شرمگينانه از ساواک دفاع کرده اند

اين افراد که بعضی از آنان مدال چند دهه 
" حقوق بشر"و دفاع از موازين "  دادخواهی"
را نيز بر سينه خود يدک می "  کرامت انسانی"و

کشند، به دليل اينکه مدتی است در صف مدافعان 
رضا پهلوی قرار گرفته اند، با گفتن اينکه 

، "ساواک بهانه است، رضا پهلوی نشانه است"
به طرز شرم آوری از ساواک و پرويز ثابتی 

شيره "اين افراد، همانند شيخی که .  دفاع کرده اند
، فکر می کنند با "را خورد و گفت شيرين است

ساواک بهانه است، رضا پهلوی "نوشتن اينکه 
، کشف جديدی کرده اند و می توانند "نشانه است

گريبان خود را در دفاع از شکنجه و شکنجه گر 
 .رها سازند

به اين افراد و مدافعان دروغين دادخواهی بايد 
گفت، وقتی عليرضا کيانی، مشاور رضا پهلوی 
با تمجيد از پرويز ثابتی ياد می کند و در مورد 

"ساواک می نويسد ساواک وظيفه داشت کشور : 
را از آسيب تروريسم کمونيستی و اسالمگرا ايمن 
نگاه دارد و تا حد بسيار زيادی هم در اين کار 

وقتی علی حميد، از چهره های ".  کامياب بود
امنيتی سابق صدا و سيمای جمهوری اسالمی که 
اکنون در سمت دبيری بخش خبر در تلويزيون 

من و تو مشغول به کار است و در ستايش از  
"پرويز ثابتی می نويسد پرويز ثابتی هرچه در : 

ساواک کرد برای حفظ ميهن از دست تروريست 
و علی اشتری، از سخنگويان فرشگرد، "  ها بود

را نيز در پای قدردانی از اين عنصر "  عدالت"
"مخوف ساواک قربانی کرد و نوشت برای : 

تدوين بخش مربوط به عدالت انتقالی منشور 
همبستگی، حتما بايد از نظرات کارشناسی پرويز 

، ترديد نبايد کرد که بند ناف "ثابتی بهره جست
ماجرای چهره نمايی از پرويز ثابتی به رضا 

 .  پهلوی و ساواکی های طرفدار او وصل است
ترديدی نيست جامعه ما در شرايط پر تحولی 

ماه  ۵سير تحوالت انقالبی، طی .  قرار دارد
گذشته آنچنان شتاب گرفته اند که راه ادامه کاری 
فريب و ريا و دغلکاری را به روی همه مدعيان 

دوران .  دروغين آزادی و دادخواهی بسته است
نشستن ميان دو صندلی به پايان رسيده و شکل 
گيری موقعيت انقالبی در جامعه، همگان را بر 
آن داشته تا سرها از گريبان بيرون کشند، 
مکنونات درونی خود را بر زبان آورند و با 
وقوع هر اتفاقی موضع و جايگاه خود را در 

های سياسی با شفافيت تمام در مقابل  صف بندی
شکل گيری اين فضای .  ديگران قرار دهند

سياسی متالطم، اگرچه در کوتاه مدت ممکن 
است موجب نگرانی ها و التهاباتی در جامعه 
گردد، اما در دراز مدت و در کشاکش صف 
بندی نيروهای مدافع انقالب اجتماعی و نيروهايی 
که در صدد هستند تا از باالی سر مردم بر 
اعتراضات آنان سوار شوند، ظهور اين گونه 
اتفاقات را بايد به فال نيک گرفت و از آن برای 

در .  صيقل دادن مسير ناهموار انقالب سود برد
واقع شرايط پر تحولی را که اکنون در آن قرار 
داريم، يکی از ويژگی های برجسته دوران 
انقالبی جامعه ما است که می بايست از آن به 
عنوان روشنگری و شکل گيری صف بندی 
طبقاتی نيروهای مخالف جمهوری اسالمی در 
روند انقالب پيش روی کارگران و توده های 

انقالبی که بدون .  زحمتکش مردم ايران نام برد
شک، لغو اعدام، شکنجه، دادخواهی و محاکمه 
تمامی قاتالن و شکنجه گران دو نظام ستم شاهی 
و جمهوری اسالمی يکی از اهداف اصلی آن 

 .است
 
 
 

٨از صفحه   

 پرويز ثابتی يک شکنجه گر و قاتل است
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٧درصفحه   

١از صفحه   

در تظاهرات لوس آنجلس بود که "  پرويز ثابتی"
گروه های رنگارنگ سلطنت طلب سازمانده و 

" پرويز ثابتی"حضور .  برگزار کننده آن بودند
در اجتماع سلطنت طلبان لوس آنجلس، از آن 
جهت واکنش برانگيز شد که او در رژيم سلطنتی 
پهلوی يکی از شاخص ترين و بلندپايه ترين 
مقامات امنيتی اين رژيم بود، که نقش تعيين کننده 
ای در پرونده سازی، سرکوب، شکنجه و قتل 

از جمله .  صدها تن ازمخالفين سياسی شاه داشت
تن از زندانيان  ٩اقدامات وحشيانه او، تيرباران 

از )  هفت فدايی و دو مجاهد(سياسی زمان شاه 
 ٣١جمله رفيق بيژن جزنی بود که در تاريخ 

 . در تپه های اوين تير باران شدند  ۵۴ارديبهشت 
با رونمايی شرم آور پرويز ثابتی، اين مخوف 
ترين چهره امنيتی ساواک در گردهمايی سلطنت 
طلبان لوس آنجلسی، بار ديگر موضوع 
دادخواهی، لغو شکنجه، اعدام و به طريق اولی 
محاکمه همه شکنجه گران و آدمکشانی که در دو 
رژيم پادشاهی و جمهوری اسالمی مرتکب قتل و 
کشتار و شکنجه شده اند، به يکی از بحث های 
داغ توده های مردم ايران و همه آزاديخواهانی 
که برای لغو شکنجه و اعدام مبارزه می کنند، 

چرا که بر اساس قوانين سازمان .  تبديل شده است

٨ 
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شکنجه، ناپديد سازی قهری و "عفو بين الملل، 
" کشتار زندانيان از جمله جنايت عليه بشريت

هستند و کسانی که مرتکب سهمگين ترين جنايات 
. قابل تصور می شوند، نبايد بتوانند مخفی بمانند

از آنجايی که جنايت عليه بشريت شامل مرور 
زمان نمی شود و بحث دادخواهی نيز در طی 
چند دهه گذشته همواره يکی از بحث های داغ 
خانواده های دادخواه بوده است، لذا، پيش از 
ورود به اين بحث و قبل از پرداختن به واکنش 
های موافق و مخالف چهره نمايی اين مقام امنيتی 
رژيم سابق، بايد ببينيم پرويز ثابتی کيست و از 
چه پيشينه امنيتی در دوران سلطنت دمحم رضا 

 پهلوی برخوردار بوده است؟
، در ١٣۴٧پرويز ثابتی، در  بهمن ماه سال 

زمانی که ارتشبد نصيری رئيس ساواک بود، به 
به استخدام ساواک "  تحليلگر سياسی"عنوان 

ثابتی، به سرعت مدارج ترقی را طی کرد . درآمد
و با گذشت اندک زمانی به يکی از چهره های 
مخوف ساواک تبديل شد و در مقام رئيس اداره 

 .  يکم اين سازمان قرار گرفت
اداره يکم، يکی از بخش های مهم ساواک بود که 

موزه (زندان کميته مشترک ضدخرابکاری 

 پرويز ثابتی يک شکنجه گر و قاتل است

 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، دوستان، رفقا وهمراهان
  

ا  ت ت ت هش تلويزيون  دمکراسی شورايی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه  و جمعه از ساع
نه و نيم شب و در روزهای سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه  ازساعت شش و نيم تا هشت 

دت   ه م ی   ٩٠شب  به وقت ايران،  برنامه های خود را ب ون زي وي ل ه ت ک ب ه روی ش ق ي دق
 . آلترناتيو شورايی  در ماهواره ياه ست پخش می کند 

 
ان   ي داي برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان ف
 .و شبکه های اجتماعی فيسبوک، تلگرام، اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد) اقليت( 

 .  مشخصات  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود  برسانيد 
 ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورائی  مشخصات ماهواره
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