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سخن نخست
در آستانه یکی از شنیع ترین و ددمنشانه ترین جنایات ساازما یاتتاه
حکومتی که به درستی می باید با اعمال نازیستها قیاس کرد ،بار دیگار
ناظر اوج رذالت و دنائت و پلیدی رژیمی هستیم که باه ابتادایی تریان
معیارها و حقوق انسانی متعهاد نیاستد در آساتانه ساالگرد قتا عاا
دلخراش و نفرت آور هزارا انسا شریف و آزاده در زنادانهای مخاو
جمهوری اسالمی در سال  76شاهد تالقای شاو و منزجار کنناده ای
هستیم که تقط در این رژیم می توا نظاره گار آ باودد جاالد او
آشا کمیسیو مرگ رژیم در سال  76که دستش تا مرتق ،باه او
آزادگا رنگین است ،اکنو به مقا ریاست قوه مجریه رسیده  ،عنارر
پلیدی که در کارنامه اش تقط پستی و مرگ به ثبت رسیده ،باه مقاا
رئیس قوه قضائیه منارو شاده ،جاانی تاساد و متخارو سارکو
گازانبری در مقا قوه مقننه قرار داردد از این واضح تر نمی توا ماهیت
رژیم حاکم را ترسیم کرد و از این عیا تر نمی توا باه اهادا شاو
رژیم پی بردد اهداتی شومی که رژیم به دنبال تشدید بحرا اقتارادی
و سیاسی در جامعه و ناتوانی و استیرال در حا آ کاه باه هماراه
ود اتزایش شم و نفرت توده ها را باه هماراه دارد و باا اوج گایری
اعتراضات توده ای که هم اکنو با اعترابات کارگرا نفت و تجمعاات
کااشاورزا و کااارگرا شااهرداریهای شااهرهای مختلااف و تجمعااات
داماادارا و واانو مختلااف و اعتراضااات بااه باای آباای و شکااسالی
وزستا  ،شاهد آغاز آ هستیم  ،برای ود ترسایم کارده کاه تقاط
این عناور کثیف و جانی از پس آ برمی آیندد
رژیم به وبی می داند دشمن واقعی اش کارگرا و زحمات کاشا و
توده های محرو و ترودستا جامعه هستند ،نیرویای کاه هیای یاز
برای از دست داد ندارند و به وبی می دانند در سایه این رژیم هیای
آینده امید بخشی را شاهد نخواهند بود و به این باور رسیده اناد تقاط
سرنگونی رژیم اره کار استد اینک تبهکارا و ماتیای حاکم عز جز
کرده اند که با تما توا به مرا دشامنا واقعای اود بروناد و باه
گما ود مهره یانی زز را انجاا داده اناد ،هماه عناوار شاقی و
ونخوار بر مسند قرار گرتته اند تا بتوانند باا متحاد کارد و ساازما
داد تمامی نهادهای سرکو و همه مزدورانشا  ،به زعم اود مقابلاه
ای یکپار ه و قوی را وورت دهند ،رژیم باه وبای مای داناد بحارا
اقترادی به دنباال اود بحارا سیاسای و بعاا بحارا اجتمااعی و
شورشها و اعتراضات توده ای را به دنبال واهد داشت و اما ،همچنیان

باااور آورده در نبااود رهاابری و نداشااتن سااازما یاااتتگی مااشخو
اعتراضات و قیا توده ای ود بخودی ،می تواند احیاناا باا درنادگی و
ونریزی گسترده و علانی و ایجااد رعا و وحاشت اعتراضاات را باه
شکست بکشاند و انقال توده ها را به محاق ترو بردد
تجربه سالهای  67و  69رژیم را به ایان روش امیادوار کارده اسات و
اکنو در تدارک اتخاذ همین روش برای ماه هاای آتای اسات و مهاره
ینی ها در راس نظا و اقدا به تسویه گسترده در نهادهاای امنیتای
ا العاتی و نظامی که جسته و گریخته ا بار آ باه گاوش مای رساد
گواه وبی بر این مدعاستد در کنار تدارک بارای سارکو گاسترده،
رژیم به ورعلنی به دنبال آشو آتریانی گاسترده در منهقاه اساتد
رتتن ” حسین ائ ” به عراق ،در حالی که هیی گونه سمت رسمی و
قانونی نادارد ،در غیاا ” قااآنی ” ترماناده ساپاه قادس ،و دیادار باا
ترماندها حشد الشعبی و تشویق آشکار آنها باه اتازایش حماالت بار
علیه نیروهای آمریکایی ،همچنین دعوت هیات البا به ایرا و اعال
علنی حمایت از آنها که بخشی از راه ح مشک اتغاناستا هاستند و
باید در حاکمیت آینده اتغانستا نقش داشاته باشاند و ارساال علنای
کاروا کمکهای نظامی سپاه برای البا  ،ابر از اوا شاومی مای
دهد که جمهوری اسالمی برای منهقه دیده تا بدین ریق بار بحارا
دا لی غلبه کندد بخروص هنگامی که می بنیم سی کمکهای ماالی و
نظامی به ساوی حمااس روا اسات – باه اعاترا علانی ترمانادها
حماس – و حسن نرراهلل رسما اعال کرده در وورت لازو باا کماک
ایرا وارد عم واهد شد و بر بحرا سیاسی و اقترادی لبناا غلباه
کرده و دولت ود را تشکی واهد دادد
به وبی درمی یابیم که این رژیم ددمنش باه هیای روی قارد عقا
نشینی و تغییر مواضع در هیی عرواه ای را نادارد و باه اور علانی و
آشکاراز نیت پلید ود و براه اندا تن دریای و ( کاری که در آ به
وبی تخرو دارد ) مرد ایرا و عراق و اتغانستا و لبنا و سوریه
و یمن دددد ذره ای تردید به ود راه نمی دهد ،تاجعه ای انسانی منهقه
را تهدید می کند و رژیم دردو گزینه ماند ودش به هار قیماتی یاا
نابودی همه یز و ایجاد زمین سو ته به جد مرمم استد اکنو بایاد
متوجه باشیم که هیی راهکار بینابینی و مال فت آمیز و مماشات گونه
در بر ورد با این رژیم نمی تواند ایرا و منهقاه را از آیناده تاریاک و
سیاه برهاند ،تنها اره کار سارنگونی قهار آمایز جمهاوری اساالمی و
بر ید سایه شاو آ و متالشای کارد ماشاین سارکو و قادرت
نظامی و امنیتی عظیم آ است ،اماری کاه تقاط از عهاده کاارگرا و
زحمتکشا و توده های مسلح و سازما یاتته برمی آیدد آینده ایارا و
ایرانی و کارگرا و تهیدستا کشورهای منهقه در دساتا کاارگرا و
مزد بگیرا و ترودستا و انقالبیو کمونیست ایرانی قرار داردد

” راه سرخ ”
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نه تنها خوزستان بلکه تمام ایران اسیر این رژیم فاسد و غارتگر است
قریا

بااه شاش روز اساات کاه تمااامی شااهرهای

وزستا آوردگاه مرد به جا آمده از ظلم و بیداد
و رژیم تاسد و ددمناش جمهاوری اساالمی اساتد
اعتراضاتی که باا ماشک کمباود آ

کاشاورزی و

آشامیدنی شروع شد که حاو عملکرد رژیم است و
اکنو یه مقابله با ک نظا رسیده و مارد واریحا
واها سرنگونی جمهوری اسالمی شاده انادد هار
آنچه از ویرانی و تقر و تالکت در هار گوشه ایارا
نظاره گریم تنها نتیجه هار دهه سلهه قرو وسهایی و غارتگرانه جمهوری اسالمی بوده و در این راستا همواره کوشیده با ایجااد ا تاال بیان
اقوا مختلف از آ گ آلود ماهی مقرود را بگیردد به همین منظور در این روزها شاهدیم در تضای مجازی و واقعی جیره ورا حکومت ساعی
در ایجاد جنگ حیدری نعمتی دارند و جنجال به راه اندا ته اند که علت شکسالی و بی آبی وزستا  ،انتقال آ از سر شا ه های کاارو باه
منا ق مرکزی و اوفها و یزد و قم است تا بدین ریق اقوا مختلف را روبه روی هم قرار دهند اما مرد تهیم وزستا باا شاعار ” جمهاوری
اسالمی نمی وایم نمی وایم ” نشا دادند که حاضر نیستند با این سناریوی ریاکارانه و رذیالنه رژیم همراهی کنند و به درستی دریاتته اند که
دشمن واقعی آنها و همه اقوا ایرا جمهوری اسالمی استد

کارگران و زحمتکشان  ،جوانان آگاه و مبارز :
بر ماست که با درک درست از وضعیت مرد رنجدیده و تحت ستم وزستا به یاریاشا باشتابیم و در همراهای باا تریااد داد واهاناه شاا
یابانهای شهرهای ایرا را به میدا نبرد علیه مزدورا سرکوبگر رژیم بدل کنیم و همه باهم در همه ایرا یک ودا تریاد ” مرگ بار جمهاوری
اسالمی ” سر دهیمد بی شک هر قدر بتوانیم در نقاط مختلف با اعتراضات یابانی نیروهای سرکوبگر رژیم را به الش بکشیم از توا رژیم برای
تمرکز نیروها در سرکو توده ها در وزستا کاسته واهد شد و دیگر نخواهد توانست مزدورا

ود را برای سرکو به وزستا گسی کناد،

کاری که در روزهای ا یر با اعزا تعداد زیادی پلیس ضد شورش و یگا ویژه از تهرا و البرز انجا داد و برای جلوگیری از بروز اعتراضات دراین

دو استا به تعهیلی شش روزه متوس شدد باید بدانیم آنچه مرد

وزستا و بلو ستا و کردستا ودددد تریاد می کنند درد مشترکی است کاه

تقط با اتحاد و همبستگی و همدلی تما اقوا و تما مرد ایرا درما

واهد شد و سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی در قیامی تراگیر و

توسط توده های مسلح  ،تنها راه درما آ است د
سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی
زنده باد سوسیالیسم
کمیته ایالتی تهران 03///4/33
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ریا کاری ،خصیصه بارز
سرمایه داری
از روویات بارز و ماندگار جمهوری اسالمی که همواره در ای ایان
سالها نمود داشته ،دست یازید به هر حربه کثیف و هر جنایتی بارای
اموش کرد مخالفین ود بوده که متاسافانه باا ساکوت نفارت آور
مجامع بین المللی و دولتهای غربی ،به وبی پیش برده و موتق باودهد
ربود مخالفین و انتقال آنها باه دا ا و تارور مخاالفین در اارج از
ایرا  ،در ی این سالها همه در سکوت و مماشاات پلیاس و نیروهاای
امنیتی اروپایی در ی این هار دهه به کرات رخ داده ،در ایان ساالها
قری به  073اقدا به ترور توسط مازدورا رژیام در اارج بار علیاه
مخالفین جمهوری اساالمی واورت گرتتاه و در قریا باه اتفااق آ ،
عامال ترور بالتاوله یا اندک زمانی بعد باا مماشاات مقاماات امنیتای
محلی توانستند به راحتی از عواق آ بگریزند و به ایرا بااز گردناد د
روش مماشات و سکوت را دول مزور غربی که اکنو تریاد نقض حقوق
بشر سر می دهناد و از ارا اقادا باه رباود ” ماسیح علیانژاد ”
برآشفته می شوند ،سالها دنبال کردند و سالها به این رژیم درنده اجازه
دادنااد هاار آنچااه از جنایاات و ددمنااشی در آسااتین دارد باار علیااه
سازمانهای انقالبی و نیروهای مخاالف اود باه کاار گایردد تاوج تاوج
اعدامهای هر ش تابستا و پاییز سال شرت کاه اساامی اعادامیهای
ش قب ستو ثابت روزنامه های وبح بعد باود و تماا دهاه شارت
تداو داشت و اوج نفرت آور آ در تابستا  76رقم ورد ،در ساکوت
گورستانی دول غربی رخ داد و ایرا هشتاد میلیونی باه مقاا شاام!
دو درتعداد اعدامها بعد از ین یک میلیارد و دویست میلیونای قارار
گرتتد اکنو سوال این است که ه شده به یکباره اقادا باه رباود
ماسیح علیاانژاد کااه هااشت ماااه پیاش رژیاام پیگاایر آ بااود و اینااک
دادگستری آمریکا گزارش آ را منتشر کرده ،به تیتراول بری هماه
رسانه های تبلیغی سرمایه داری بدل میاشود ،در حاالی کاه روزهاای
مدیدی کارگرا نفت و گاز و پتروشیمی دسات باه اعتارا زده اناد،
کارگرا شهرداری شهرهای مختلاف در اعاتراب باه دریاتات نکارد
حقوق شا باه اعاتراب و تظااهرات روی آورده اناد ،مارد شاهرهای
وزستا در گرمای اقات ترساا باا بای آبای دسات باه گریبانناد و
یابانهای شهرهای وزستا را به آوردگاه با مزدورا رژیم بدل کارده
اند ،توده های تقر زده و بدو بر ورداری از کمترین امکانات حداقلای
زندگی در سیستا و بلو ستا دسته دسته در اثر گرسنگی و تشنگی
و کرونا جا میدهند ،گرانی که به ور روزانه و ساعتی ود نمایی می

کند و کار به جایی رسیده که تهیه ابتادایی تارین نیازهاای معیاشتی
مرد می رود که کم کم به وا و رویا بدل شاود و در آیناده باسیار
نزدیک حوادث دلخراش دورا جنگ دو جهانی و وقوع تاجعه انسانی
و مرگ در اثر گرسنگی تکرار واهد شد ،مسیح علیانژاد هاره روز و
سوژه داغ بری می شود و ود وی به مانند هنرپیشه ای تواناا نقاش
اول این سناریو را برعهده میگیردد نکته جال این است که هم زما با
تالشهای بورژوازی در ارج ،در دا هم روزنامه کیها تیتر می زناد
معض اولی جامعه ما سگ گردانی است و از تردای آ پلیس اقدا به
مقابله با کسانی که با سگ انگی ود به یابا می آیند ،می کناد و
در مواردی ند اقدا به توقیف سگ و کشتن آ کرده اندد
واقعیت این است که بر ال سال  99که مرد در اعتراضات یابانای
شعار مای دادناد ” رای مان کاو ” و همراهای اواالا لباا و تماا
دستگاههای تبلیغاتی بورژوازی در ارج را با ود داشتند ،اکنو تریاد
می زنند ” نا من کو – آ من کو ” و این واسته یزی نیست کاه
دغدغه سرمایه داری باشد ،اساسا سرمایه دارا ود بوجود آورنده ایان
شرایط هستند و در این شرایط باه شادت بحرانای پاساخی بارای آ
ندارند و از امثال علینژاد در این شرایط نمیتواند گفتمانی سا ع شاودد
بخشهای مختلف بورژوازی هر کدا به ریقی سعی در ایجااد ساوژه و
تحت الشعاع قرار داد وقایع و انحرا اذهاا عمومای ولاو باه مادت
کوتاهی حتی ند روز هستند ،اکنو شکمهای گرسنه و لبهای تاشنه
به برداشتن یاا گااشاتن روساری و حاق دو ر اه ساواری زناا ودددد
اهمیتی نمی دهندد پس مناس است ود علینژاد سوژه شاود ،رژیام
هم که در این راستا ید وزیی دارد به عناوا دسات گرمای از ساگ
گردانی شروع کارده و زمزماه هاای مقابلاه باا جلوگایری از برگازاری
عزاداریهای کاایی محر که از ر ساازما تبلیغاات اساالمی اعاال
شده ،گا بعدی است و مهمئنا رژیم ریا کار و مزور ترتندهای دیگاری
در آستین دارد ولی واقعیتهای اقترادی و تروپاشی وحشتناک آ کاه
معاش توده ها و حیات ود و ترزندانشا را نشانه گرتتاه باسیار قاوی
تراز آ اسات کاه ریاکاریهاای لیبرالای و شاارزتانیز و تریبکاریهاای
ماهبی بتواند بر آ سایه اتکند ،این بار رژیم به پایا راه ود نزدیاک
می شود و هیی ترتندی نمی تواند نجات بخشش باشد ،اکنو نه تنهاا
رژیاام ساارمایه داری حاااکم بلکااه اساااس مناساابات ساارمایه داری بااه
مخا ره اتتاده کاه هماه جناحهاای باورژوازی را باه تکااپو اندا تاه و
هراسا به دنبال راه الوی می گردندد
مسعود موسوی
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زنده باد رزم ماندگار کارگران نفت
نظر به اینکه در جریان اعتصابات کارگری اخیر صنعت نفتت گتاو رتر متی کا کتارگرانِ ر ومتددا رتر ا ایا ری انکتاریِ بیت

او  ۰۶مترکت در

دستکم هشت استانا خووستانا بومهرا هرمدگانا تهرانا اصفهانا آذربایجانغربکا کرمان ایالم در ر وهای اخیر مرکت کردااند کارگران رس ک
متتتتتتتتترکت هتتتتتتتتتای متتتتتتتتتنکور نتتتتتتتتتید در برختتتتتتتتتک ن تتتتتتتتتا

بتتتتتتتتته ایتتتتتتتتت

اعتتتتتتتتتتصابات ریوستتتتتتتتتته انتتتتتتتتتد

نظر به اینکه مورای ساوماندهک اعتراضات کارگران ری انک نفت نیدا فساد در خصوصکساوی احدهای صنعتکا قراردادهای موقتا ندامت امنیت
مغلکا حوادث مرگبار کار نامتناسب بودن دست ددها با گرانک را او دالیل مورد اعتراض جنب

کارگری غیر د لتک در ایران اعتالم ن تودا استت

رعایت استانداردهای بهدامتکا محیط ویستک ای نک محیط کارا باال بردن استتانداردهای بهدامتتک خوابهااهتا ستر ی های بهدامتتکا رایتان
دادن به امنیتکساوی محیطهای کارا به رس یت مناختهمدن حق تشکلیابکا برگداری تج ع اعتراض کارگران هم او دیهر مطالبات کتارگران متک
بامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
ما در مرایط موجودِ اعتصابات کارگران(یعنک طب ه ای که در نظام سرمایه داریا کلِ بار مسو لیت جامعه را جبرا بر عهدا گرفتها بک آنکته او منافتع
آن بهرا مند گردد) بر ضر رت ساوماندهک هرچه بیشتر ایجاد هسته های مخفک سرخ تلفیق کار مخفک علتنک در میتان کتارگران در جهتت

ریوست ِ کارگران سایر اصناف به اعتصابات سراسریا به عنوان یکک او ظایف اصلک نیر های خود در مباروا با حاک یتت فعلتکا تاکیتد متک ن تاییم.
ه چنی ساومان ما با امارا به اه یت لد م اتحاد مست ر کارگرانا به مثابه ی طب ه ای که اکثریت اعضای جامعه را تشکیل متک دهتد در آنا
آگاهک به ضر رت ان الب بنیادی برای محو لغو مالکیت خصوصک بر ابدار تولیدا به لحاظ تاریخک تا به حتدی رمتد یافتته نیتاو استت کته بتستر
تتتسریعِ رمتتد آگتتاهک طب تتاتکا هرچتته بیتتشتر توستتط احتتداب ریتتشر ک ونیتتستا در ارتبتتا بتتا کتتارگران تتتودا هتتای تحتتت ستتتم فتتراهم متتودا
موکدا اعالم میکنیم  :که اگرچه بدیهک است که جنب

های خود بخودی اخیر کارگران به لحاظ ف دان آگاهک ساوماندهک طب اتکِ الوم در جهتت

سرنهونک طب اتا خود مست ال ن یتواند به ان الب طب اتک منجر مود اما معت دیم که با تالش نیر های فدایک ک ونیست در جهتت ریونتد بتا تتودا
های کارگری کنار ودن هرچه بیشتر ماهیت مورمک ت ویت جنبه ی ان البک ای تضاد هتای طب تاتک اعتتصاباتا نهایتتا آگتاهک کته محتصو ِ
حرکت تاریخک است ا خود را با ای تحرکات کارگری جنب ا ریوند مک دهد کارگران فر دستان با خود آگاهک به صفوف ان الب مسلحانه تودا
ای علیه نظم موجود مک ریوندند
سرنهون باد ر یم ضد کارگری ج هوری اسالمک
برقرار باد ج هوری فدراتیو مورایک
وندا باد سوسیالیسم

ساومان اتحاد فداییان ک ونیست – ک یته ایالتک تهران 0۶///4/۶۶
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”هیوا کلهر“

تغییر توده در مقیاسی عظیم در پیوند با جنبشی عملی:

در آستانه ی اعتراضاتِ اقشار وسیعی از مرد منا ق مختالاف ایارا ،
اعم از اعترابات سراسری و وسیع کارگرا و زحمتکشا در تیار مااه
او دامادارا و
سال جاری ،و نیز اعتراضات اوناا گاونااگاو
کشاورزا و باغدارا در اوفها به بی آبی و نیز شکی زاینده رود ،و
همچنین اعتراضات جاری مرد وزستا و لق عر در پیاوناد باا
لق لر در روص بحرا بی آبی و شکی رود انه ها و از بین رتتن
مزارع به تَبَعِ بی آبی،
و نیز در موازات آنها اعتراضات ناشی از بحرا سی بالاو ساتاا و
کرما و بی توجهی حاکمیت به بازسازی و دمات رسانی به حاادثاه
دیدگا ،
در کنار حمایت اقشار وسیع مرد از اعتراضات (اعم از اعال حاماایات
هنرمندا و ورزشکارا و معلما و تعالین مدنی و سیاسی از جانااا
های مختلف اپوزیسیو رژیم وددد) ،
آنچه که به عنوا نتیجه ی قهعی و غیر قاب انکار جریانات توده ای و
ودبخودی ا یر می توا به آ اشاره کرد ،این است که تاوده هاای
محرو ایرا اینک نسبتا آگاهند که عایدی توده ی ترودست ایارا و
لق های تحت ستم ایرا  ،ی ه سال حاکامایات رژیام جاالد
جمهوری اسالمی ،علی رغم وجود ثروت سرشار بیعی و تنوع منااباع
زیست محیهی ،یزی جز تقر و استثمار هر ه بیشتر ترودساتاا و
تخری کال محیط زیست به انحاء مختلف و سرکو و جنگ و دامن
زد به بحرا های بین المللی و بویژه د الت در اور میانه با شاعاار
های پوچ ماهبی نبوده است ،تا به حدی که پس از گاشت هااردهاه
از انقال ،۷6
توده های تحت ستم ،از تهیه ی ابتدایی تریان لاواز و ماایاحاتااج
معیشتی ود ،از آ و برق و هوای سالم گرتته ،تا دمات بهداشتی و
پزشکی و حتی نا باز مانده اند و هر ه از عمر این رژیم جنایاتاکاار
می گارد ،به حجم وفو ترودستا و محروما اضاتاه مای گارددد
در این میا جناا های مختلف درو حاکمیت به رق مختلف سعای
در به انحرا کشاند مبارزات ماهیتا بقاتی و ا بار متااثار از ایان
وقایع هستند ،به گونه ای که مثال رژیم ،ا یرا با توس به روحاانایاتِ
تحت امرِ ود ،مضحکه ی بر ورد با سگ گردانی و حُرمتِ نگه داشتن
حیوانات انگی را می سازد تا بلکه از ریق دست گاارد بار ناقااط
ضعف رده بورژوازی و دغدغه های سانتیمانتال آ  ،بتواند تیتر ا باار
روز را علیه ترودستا  ،تسخیر کرده و ا بار و گازارش اعاتاراضاات
بقاتی را به حاشیه براندد

یا در نمونه ای دیگر جناا اولی حاکمیت ،بحرا های اباقااتای و
درونی رژیم را به گُرده ی جناا دیگری از حاکمیت که انقضای کابیناه
اش نزدیک است ،اندا ته و سعی در توجایاه کااذ باحارا داردد
در این میا اپوزیسیو های دست راساتای سالاهانات الا و
ناسیونالیست و ماهبی یا اپورتونیست های پ و راست ،بدو ذره ای
نقش در سازماندهی یا آگاهی بخشی به توده های تحت ستم ،به ارق
مختلف سعی در مرادره ی جریانات مردمی داشته و رقابت تنگاتنگای
در عروه ی نفوذ و هژمو شد در اعتراضات و اعاتارااباات را کاه
برایشا به مثابه ی جنگ قدرت است ،دارند
بر ی ازین جریانات ورتا با حمایتِ مغرضانه ی رسانه های سارماایاه
داری لندنی یا امریکایی ،مناتع بورژوازی غربی را دنبال نموده ،بی آنکه
حتی این جریانات ذره ای مدا له ی می دانی در وقایع ا یر داشاتاه
باشند و بر ی دیگر نظیر مجاهدین که تاقد مقبولیت و یا پایگاه تاوده
ای امروزی بوده ،از ریق عملیات پراکنده نظامی کاور و اقاداماات
آنارشیستی تحت عنوا کانو شورشی ،قرد مرادره ی اعاتاراضاات
مردمی و کس قدرت سیاسی را دارندد

در این اثنا ،از آنجا که تشک یابی و سازما یاتتن در راستاای کسا
قدرت سیاسی ،اساسا برای بقه کارگر باید باشد و نه ایدئاولاوژی ای
اص ،و ایدئولوژیِ مارکسیسم(کمونیز ) نیز تنها تسریع باخاش ایان
تشک یابی و کسا قادرتِ اباقاه ی کاارگار مایابااشاد ،
بنابراین در حال حاضر وظایف نیروهای کمونیست ایجا می کند کاه
عالوه بر اعال حمایت رسمی از مهالبات و اعاتاراضاات تاوده هاای
ترودست ،با داشتن حضور میدانی ،سازماندهی هر ه بیشتر ،اتشاگاری
علیه رژیم و آگاهی بخشی از رق مختلف به توده های ماعاتارب در
جهت رادیکالیزه کرد اعتراضات علیه اساسِ رژیم حااکام و تادارک
برای تسهی اقدامات قهرآمیز و مسلحانه توده ها در جهت سرناگاونای
بقه ی حاکم بوسیله انقال بقاتی،با قدرت تما عاما کانانادد
همانگونه که آموزگار پرولتاریا ،کارل مارکس اشاره میدارد” :برای آنکاه
این آگاهی کمونیستی در مقیاس توده ای ایجاد شود و همچنین بارای
توتیق ود هد ،باید ود مردما در مقیاسی عظیم تغییر کاناناد و
این تغییر تنها با جنبشی عملی و انقال رخ می دهددانقال نه تنها به
ادامه در صفحه 9
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بوی مرگ و نیستی
مسعود موسوی

در تاری! این سرزمین حاکما همواره جنایات بسیاری آتریدندد جاای
جای این سرزمین از و آزادگا و دلیرا گلگو است د اماا آناچاه
جمهوری اسالمی کرده نا تکا دهنده و شنیع است کاه حاتای
تجایعی که لشگریا نگیز ا آتریدند به تراموشی ساپارده شاده
استد قرنها پیش مهاجما مغول به دنبال کشور گشایی و گساتارش
حوزه استیالی ود به ایجاد رع و وحشت متاوسا شاده باودناد،
جمهوری اسالمی در عرربه اوالا متمد به قراد نسا کشای و
زدود تضای سیاسی جامعه از هر تکر واندیشه و ودای مخالف کشتار
سبعانه ای به راه اندا ت که تنها با اقدامات سالهای ا ایار جاانایاا
داعشی قاب قیاس است و به درستی باید گفت جمهوری اسالمی باار
اولیه تفکر البانی و داعشی را در اورمیانه کاشت و جهاا کاه باا
سکوت ود در برابر این همه ددمنشی که ی دهه شرت و روواا
تابستا  76در ایرا رخ داد ،اکنو میوه آ را برداشت مای کاناد و
داعش و البا اولی ترین تهدید کننده حقوق انسانها و به جرات باید
گفت تمد و حیات بشر ،شده اند د
در مورد تجایع دردناک و دلخراش دهه شرت و سال  76کاه رژیام
آترید و اکنو در آستانه آ قرار داریم وحبت بسیار است و همیشاه
باید به آ پردا ت ولی اکنو می واهم از زاویاه دیاگاری باه آ
بپرداز  ،که همیشه عامدانه یا سه انگارانه مغفول مانده اساتد در
این جا می واهم به دیگرانی که در شک گیری این تجایع ناآگاهانه و
از سرکج اندیشی به رژیم یاری رساندند بپرداز  ،رهبرا ساازمااناهاای
سیاسی ای که می بایست در پیشگاه لق پاسخگو باشند و هیچگاه باا
هر وجه و هره ای که برای ود بسازند از آ گریزی نخواهند داشات
باز وانی کام و درست تاری! همواره یکی از وظاایاف اناقاالبایاو
کمونیست است تا بدین ریق با ترسیم درست تاری! در برابر توده هاا
و نس امروز ،با آشکار کرد ماهیت هره های وجیه امروزی ،از تکرار
آ جلوگیری شودد
هنگامی که جمهوری اسالمی در اردیبهشت  73با ا العیه ده ماده ای
ود شمشیر را از رو بست و علنا اعال کرد که دیگر تحاما دوساال
آزادی نسبی  ۷9و  ۷6به پایا رسیده و قلع و قمع گسترده را دستاور
قرار داده ،هنوز در اجرایی کرد آ ناتوا بود و به دنبال ماوقاعایات

مناس می گشت ،این موقعیت مناس را سرا سازما مجاهدین باه
دست دادند هنگامی که متوهم از تظاهرات گسترده  03رداد  73کاه
همه گروهها در آ د ی بودند و با تعجیلی کاه در کسا قادرت
داشتند اعال تاز نظامی کرده و با درا تیار گااشتن اناد کالات و
کالشینکف در دست د ترا و پسرا نوجوا و جوا و گسی کارد
آنها به یابانها برای مرا به مزدورا حکومت باه قراد بارانادازی
سریع حاکمیت و کس قدرت ( که مبادا جریانات دیاگار راوواا
سازما ریکهای تدایی آ را از کفشا برباید ) گسی کردند  ،در
اندک زمانی تیمهای عملیاتی مرک از پسرا و د ترا کم سن وسال
تشکی شد ،نتیجه آنکه ” هر آ که در شهر بود گرتتند ” و زناداناهاا
مملو از جوانا و نوجوانا پر شور ووادق و شجاعی شد که بعاضاا از
بیا نا ود در برابر دژ یما بازجو ابا داشتندد رژیم به استقبال تااز
نظامی رتت ،هیچوقت در وا هم نمی دید نین راحت بتواند پروژه
سرکوبی را که ماهها تدارک آ را دیده بود اجرایی کند و نین شاد
که در تابستا شرت تیتر اول روزنامه کیها هر روز اساامای اعادا
شدگا ش قب بود وما هر ش با شمارش تیرهای الص یاارا از
دست رتته ما را بدرقه می کردیم ( و انتظار می کشیدیم کدا شا
درلیست اعزا به میدا تیر قرار بگیریم ) و حسرت از این که را باه
این راحتی نین انسانهای شریفی را از دست میدهیم ؟ را نین به
راحتی توج توج بر شمار بازداشتی ها اتزوده میشود ؟ در حاالای کاه
اغل نیروهای سیاسی ماهها قب از قرد و تدارک رژیم برای سرکاو
گسترده ا الع داشتند و لیک نیروها ود را عمال رها کردندد
بار دیگر این مجاهدین بودند که به اوهالا ود ابتکار عم زدناد و
همه نیروهای سیاسی را آ مز کردند و ود هم لهمات ساناگایانای
وردند ،رهبرا سازما هنگامی که با از دست داد وسیع نیروهاای
ود ه دردرگیریهای یابانی و ه درجو ه های تیر باارا و اه
اسیر در بندهای و سلولهای مخو مواجه شدند ،اره ای هوشمندانه
اندیشیدند ،با گسی کرد عامدانه تعدادی از نفرات اود باه درو
زندا ( به اعترا اتراد بسیاری از مجاهدین که با آنها هم بند باود )
اود
پیاده کرد ط توبه را دردستور قرار دادند و از همه هاوادارا
واستند که به محض دستگیری در زک دتاعی ترو رتاتاه و اعاال
7
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کنند که توبه کرده اند و تأدی شده اند تا بزعم رهبرا بعد از مادت
کوتاهی آزاد شده و در دمت سازما قرار گیرند  ،نتیجه اینکه رژیام
مشعو از این استراتژی مشعشعانه به راحتی توانست با مقاومت و باه
اوهالا سر موضع بود زندانیا که کمونیستهای بازداشت شاده از
سال قب در زندا جا اندا ته بودند و رژیم نتوانسته باود بشاکاناد،
مقابله کند وحال پدیده توا و توا سازی هره قال زندانها شد ،از
این رهگار سازما مجاهدین نه تنها نتوانست نیروهای اود را آزاد
کند بلکه لهمه بزرگی به ک جنبش انقالبی زد و ود نفرات بسایاار
دیگری را در اثر شکسته شد مقاومت اتراد و همکاری کرد با رژیام
و درز ا العات از دست دادد
دراینجا نباید نقش راحا تئوری ” جو ه های رزمی ” در ساازماا
ریکهای تدایی لق اقلیت را از نظر دور داشت که با وجود پراکاناده
بود رتقایما و قهع گسترده ارتبا ات و بعضا سرگردا بودنما که
عمدتا علنی بودیم و انه ها مکا مناسبی نبود ،در یابانها و پارکاهاا
( بعضا برای پنها ماند از گشتهای شبانه پلیس وکمیته و بسایاج و
سپاه و دادستانی شبها در جوی های آ می وابیدیم ) و نبود هایای
گونه امکانات مالی و تسلیحاتی و لجستیک و حتی آموزش هاای زز
گونه قابلیت اجرا پیدا میکرد ؟ جز اینکه بگوییم به ریقی جو گایار
شد رهبرا ترمیم گیرنده موج اتخاذ این تاکتیک شد و نتیجه آ
هم از دست داد رتقای قاب و توانا و پر شوری و ” سایااماک
اسدییا ” ها بود که جا تدا کرد بی دلی و بی نتایاجاه شاا و
حسرت و اتسوس نبود شا هیچگاه از اذها زدوده نمی شود ،داغی
به دلها نشست که هیچگاه التیا نمی یابد و یاد آوری آنها هامایاشاه
بغض فته را بیرو میریزدد اکنو مبتکرا این را می بایسات در
پیشگاه لق پاسخگو باشند و حداق به سهم و ناقاش اود حاتای
نا واسته ،در شک گیری سال ونین شرت اعترا کرده و الا
بخشش کنندد
با انباشته شد زندانها از مبارزین و انقالبیو اتراد بسیاری با استفاده
از ط توبه هویت واقعی ود را پنها کرده و از دست انتاقاا جاالد
مرو مانده بودند و رتته رتته می کوشیدند جو مقاومت در زنادا را
بازسازی کنند که ائنین و کاسه لیسا موسو به اکثریت باه یااری
رژیم شتاتتند ،بق رهنمود رسمی کمیته مرکزی اکثریت ،اعضای این
سازما نقا به هره زده راهی بندهای مختلف اوین و قزل حرارمای
شدند تا با شناسایی کسانی رووا از رتقای اقلیت ،که با اکاثاریاتای
معرتی کرد ود در مراح بازجوی سعی در پنها ماند داشتاناد،
شناسایی کرده و لو دهند و از این رهگار بسیاری با بازجویی دوباره و
شکنجه و اعدا مواجه شدندد اینک این حضرات ود تروش به عناوا
کارشناس سیاسی سر درآ ور رسانه های بورژوایی دارناد و اهاره
شا و آنها ( ترخ نگهدار ) همچنا وتاداری شر آور ود به رژیم را
حفظ کرده استد متاسفانه اترادی هم که به اوهالا باا انشاعاا از

اکثریت گروههای مختلف را تشکی دادند هیچگاه به همکاری ننگیان
تشکیالت سابق ود به جانیا حاکم حتی اشاره ای نکرده و از آ
برائت نجستندد البته عنقری روزی واهد رسید که همگا در پیشگاه
توده ها پاسخگوی اعمال شر آور ود باشندد
با رشد مقاومت در زندا و جسور شد زندانیا در بر ورد با زندانبا
که حتی اعترا غاای موتقی در اوین وورت گرتت ،رژیم که دریاتته
بود حتی اعزا شبانه قری به هزار نفر از قزل حرار به زندا مدر و
مخو گوهر دشت و قری به دوسال و بعضا بیشتر محبوس کرد این
اتراد در سلولهای انفرادی توق امنیتی این زندا نه تاناهاا ماوجا
را
شکستن و تسلیم شد این اتراد نمی شود بلکه عز و اراده ماا
تزو تر کرده که تحم دوسال انفرادی رابه ساخاره گارتاتاه ایام
( اکنو محات حقوق بشر بورژوای ،ند ش بازداشت در انفرادی را
مرداق بارز شکنجه و نقض حقوق بشر میدانند )  ،مترود بود که باه
هر شکلی این مقاومت را درهم بشکند و تسویه گسترده ای را واورت
دهد و متاسفانه رهبرا و مغزهای متفکر سازما مجاهدین که همواره
در دست یابی به قدرت تعجی داشته و دارند ،بعد از پایرتتن قعهنامه
آتش بس جنگ ایرا و عراق توسط مینی جالد و اتاماه ماوقات

جنگ ،به وراتت اتتادند از بلبشویی که می پنداشتند با پایا جاناگ
حاو میشود استفاده کرده و ه و هشت ساعته از کرند غر  ،ود
را به تهرا برسانند و حاکمیت را سرنگو کناناد ،بادیان ماناظاور
استراتژیست های متفکر سازما مجاهدین با تکیه به اناد تااناک
سبک و ند بالگرد و ندین ودروی زرهی و البته زنا و ماردانای
مرمم و پر شور که بی محابا گوش به ترما رهبرا تاروات الا
بودند عملیاتی را راحی و سازما دادند ،در غال عملیاتی موسو باه
تروغ جاویدا از مرز گاشتند تا وش بینانه با این امکانات ناا ایاز،
نیروهای نظامی تا دندا مسلح و جنگ دیده و کار آزماوده رژیام را
شکست داد و ود را به تهرا برسانند ،نتیجه حاو از ایان تاوهام
تروت لبانه سا ته شد پشته ها از زنا و مردا در تاپاه هاای
8
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گیال غر از یک ر و انبوه سرهای بازی دار در زندانهاای قارو
وسهایی رژیم در سوی دیگر و گورهای دسته جمعی در جاای جاای
ایرا بودد
نتیجه پیروز شد رژیم و اعمال سرکوبی گسترده در زندانها بود که در
آرزوی آ ش و روز نداشتد در مرداد  76مینی مخبط و جالد باه
بهانه پاس! داد به اقدا نظامی سازما مجاهدین ،ترماا تااریاخای
جنایت را وادر کرد و کثیف ترین و پلیدترین عانااوار رژیام ( در
دستگاه حاکم تا به امروزهمواره بر سر ربود گوی سبقت در جنایت و
رذالت بین عناور حاکم رقابتی تشرده در جریا بوده ) اجرای آ را
برعهده گرتتند ،در کمترین زما ممکن کمیسیو مرگ سازما یاتته
ترین جنایت حکومتی در تاری! ایرا را شک داد ،سرهای شریف ترین
و وادق ترین ترزندا لق دسته دسته بازی دار رتت ،تقط در یاک
مورد قری به هشترد انسا آزاده در آمفی تئاتر زندا گوهر دشت از
نا های دار آویزا بودند و جلوی در آمفی تئاتر کوهی از کفشها و
دمپایی ها تلمبار شده بود و دسته دسته بازماندگا کشتاار را بارای
عبرت گرتتن به بازدید از این ددمنشی می بردندد
آیا رهبرا مجاهدین نباید پاسخگو باشند که گونه نوجاوانای – 41
 4۷ساله می تواند ترمانده تیم عملیاتی باشد و کالشینکفی که از وز
ود آ ترد بیشتر است به دست گیرد تا گوشه ای از نگ یابانای
در میدا تردوسی تهرا را هدایت کند ؟ نباید پاسخگو بااشاناد کاه
گونه است د تر نوجوا اسیردر دستا جالدا در زندا اویان در
زیر شکنجه حتی از بیا نا ود ودداری می کند و تقاط اود را
مجاهد ترزند لق معرتی میکند ( به عینه شاهد بود ) و باا جاا
با تن در زیر شکنجه حسرت بر دل باز جو می گاارد در حاالای کاه
حضرات سوار بر هواپیما به سوی سرای امن می شتااباناد ؟ ناباایاد
پاسخگو باشند که را با را احمقانه ط توبه در زنداناهاا ماوجا
بوجود آمد ” ولی پانرد ” ها شدند ؟ ( یاکای از سار گارداناهاای
مجاهدین که در زیر شکنجه به ط توبه روی آورد و در نتیجه با بهره
برداری رژیم از این ضعف و تشار مضاعف بر وی توانست کلیه ا العات
و اسامی اترادی را که وی مسئول آنها بود – قری به پانرد نفر بودناد
– به دست آورده و با بازداشت آنها تعداد کثیری را به جاو اه اعادا
بسپارد ،آقای ولی پانرد در تما مراح بازجویی و شکنجه این اتاراد
حضور داشته و در نهایت ود نیز اعدا شد)د نباید به تاثایار گاااری
ود بر حدت و شدت کشتار  76معتر شوند و وادقانه بپایرند کاه
در مراح مختلف با اقدامات ماجراجویانه ود لهمات سنگایانای بار
انقال زدند و به بقای رژیم حتی نا واسته کمک کردند ؟ و وادهاا
رای دیگر که باید پاسخی برای آنها یاتت و ابهامات تاری! را از اذهاا
زدود تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد د
بی شک رژیم و ریز جمهوری اسالمی هیچگاه در اعمال جنایات و
سرکو تردیدی به ود راه نداده و نخواهد داد و جز این پاناداشاتان

یالی با است ولیکن مهم نقش ما در تحوزت سیاسی و اجتماعای
است که گونه عم کنیم تا موج نشویم رژیم با کمترین هزینه به
این اعمال دست بزند و نین جلوه دهد که از سر نا اری و اجاباار و
مظلومیت به آ متوس شده است ،کاری که هم در تابستا و پاایایاز
شرت و هم در تابستا شرت و هفت رخ داد و نیروهای سیاسای باا
اتخاذ تاکتیک های اشتباه ود نا واسته ( البته به غیر از اکثریت و
حز توده که آگاهانه و رذیالنه در بست در دمت به بقاء رژیم قارار
داشتند ) به بقای رژیم کمک کردندد امری بدیهی است کاه واداقات
انقالبی حکم میکند در همه جهات واقعیت هاا را بایاا کانایام و
مسئولیت ود را بپایریم  ،بی تردید هر گونه رتتار وادقانه با توده هاا
به وجه و اعتبار ما کمک واهد کرد و جایگاه ما را در اذها تارمایام
واهد نمود د
مسعود موسوی

تغییر توده در مقیاسی عظیم در
پیوند با جنبشی عملی:
ادامه از صفحه 6
ددد این دلی ضروری است که بقه حاکم به هیی شایاوه دیاگاری
ساقط نمی شود بلکه و تنها در انقال  ،بقه ی سرنگو کنناده
(کارگر) می تواند ود را از نکبتِ انباشته شده ی گاشتاه االص
کند تا بتواند جامعه را بازسازی نماید“
بنابراین توده های ترودست باید بدانند که تاقاط یاک اقاتارااد
سوسیالیستی (جامعه گرا) و با الغای بقات است که استثمار انسا
از انسا پایا می یابدد
و سوسیالیسم بیشتر در روشی که باید اجرا شود ،جلوه گر می شاود
و تنها میتواند از ریق یک اتحاد بقاتی عملی شود و از اریاق
انقالبی وورت میگیرد که از یک سو اقتدار شیوهی تولید ،دادوستاد
و سازما اجتماعی رژیم سابق را سرنگو کند ،و از ساوی دیاگ،
ویژگی جهانی و انرژی بقه ی کارگر و ترودستاا را ،کاه بارای
تراح قدرت الزامی است ،رشد و گسترش دهدد
و در نتیجه بقه ی ترودست و کارگرا  ،به این وسیله اسات کاه
ود را از هر آنچه که از موقعیتقبلیاشا در جامعه به او سبیاده
شده است ،الص میکندد
زنده باد سوسیالیسم راه رهایی بشر
”هیوا کلهر“

9

دوره دوم شماره  /// 41تیر ماه 4111

هر دم از این باغ بری می رسد

کیومرث منصوری

نشریه ” توربس ” در گزارشی مبسوط از وضعیت اقاتاراادی ایارا
آمارهای قاب تأملی ارائه داده است که گواهی دیگر برای تساد و بای
عدالتی گسترده و شکا بقاتی وحشتناکی اسات کاه در ساایاه
جمهوری اسالمی در ی هار دهه بر ایرا حاکم شده  ،ایان رژیام
تریبکار به اوهالا حامی مستضعفا که آمده بود نه تنها دنیا بالاکاه
آ رت آنها را درست کند اکنو ایرا را به جهنمی برای بخش اعاظام
ساکنین آ و بهشت برینی برای عده قلیلی زالو وفت انگ کرده کاه
در ی یکسال ا یر ” رشد اتراد پر درآمد  72/4درود بوده درحالی که
میانگین جهانی  027درود بوده ” ” ،هم اکنو  /۷3هزار ابر میلیاونار
در ایرا هستند که مجموع دارایی های آنها در ی سال گاشتاه بار
اساس دزر  02/1رشد داشته که بسیار بیشتر از نرخ جهانی اسات ” د
در وضعرتی که رکود و تور حاد ک اقتراد ایرا را در بر گرتاتاه و
بیکاری و تقر به شدت رو به تزونی است و بخش اعظم ونایع و کسا
و کارها یا تعهی هستند یه با کمترین ظرتیت کار می کناناد ،باازار
بورس ایرا ” در ی یک سال ا یر به رشد  7/۷درودی رسیاده در
حالی که ارزش معامالت  -اس اند پی  -آمریکا رشد  47دروادی را
تجربه کرده است ” در حالی که اغل ونایع و کار انجات باا رکاود
مواجه هستند بورس ایرا با نین رشد کاذبی مواجه استد دولت باا
تزریق یک درود از درآمدهای وندوق ذ یره ارزی به بازار بورس در
شهریور ماه  66و همچنین ا تراص /۷33میلیارد توما در دی مااه
 66به این بازار ،رونق کاذبی را تراهم آورد و با تشویق و جا دارایای
های اقشار متوسط که حتی با تروش منزل و ماشین وارد بازار باورس
شدند توانست حرته ایهای حاضر در بازار را به سودهای سرشار برساناد
به وری که ” در یکسال ا یر ایرا از لحاظ تعداد میلیونرهاا رتاباه
هاردهم در جها و اول در اورمیانه را کس کرد حتی باازتار از
عربستا که با  /43میلیونر در رتبه  46جها قرار دارد ” د  /۷3هازار
ابر میلیونر در برابر شرت میلیو جمعیت ایرا که به اذعا واریاح

مقامات حکومتی زیر ط تقر زندگی می کنند ،حاو اهاار دهاه
حاکمیت جمهوری اسالمی است د یکی دیگر از منابع رشاد ایان ابار
میلیونرها ،استخراج رمز ارزها در سایه برق ارزا و حمایت دولتی است
که در یک سال ا یر وورت گرتته استد در نبود درآمد های نافاتای
دولت به رید رمز ارزها روی آورد و با تراهم کرد زمینه بارپاایای
ماینرهای استخراج این رمز ارزها توسط بخش رووی ضمن ایناکاه
زمینه دستیابی به سودهای کال را برای آنها تراهم کرد ود با ریاد
این رمز ارزها هر کدا به مبلغ تا دو میلیارد توما به درآماد کاالنای
دست یاتت ،نتیجه حاوله اتزایش غیر قاب ترور مرر برق تاوساط
ماینرها و اموشی های گسترده در زمستا گاشته و هفته های ا یر
و عاا و مشقت تراوا برای مرد و ونایع و مشاغ دا الای باوده،
اکنو رژیم برای رتع مشک اموشیها به جای بستن مراکز استخاراج
رمز ارز به تعهیلی کار انجات ذو آهن و توزد و سیما روی آورده
و موج کمیابی و گرا شد سیما و می گرد و تیر آهن شاده و
عمال عالوه بر بیکار شد کارگرا مراکز ونعتی بزرگ ،زمینه تاوقاف
شد پروژه های سا تما سازی را تراهم کرده استد برای جمهاوری
اسالمی تنها دوا و بقاء ود وسرمایه دارا به هر قیمتی در اولاویات
اول و آ ر است و تنها یزی که اهمیت ندارد زندگی و معایاشات و
حیات توده هاست و در این هار دهه نین باور آورده که جوا توده
ها در وورت اعتراب باتو و اشک آور و گلوله باید باشد و در باه کاار
برد آ هم کمترین تردیدی به ود راه نمی دهدد و تنها راه ااره
برای رهایی از این همه بی عدالتی و تساد سرنگونی جمهوری اسالمای
و برقراری حاکمیت شورهاستد
کیومرث منروری

کارگران پیشرو و مبارز!
با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه،
هسته های سرخ و با تلفیق فعالیت علنی و
مخفی به توده کارگران در جهت ایجاد
تشکل های مستقل و تحقق خواستهای
فوری شان یاری رسانید.
از طریق ایمیل زیر گزارشات  ،نارات و تیشاهادات ارزشماد و انتقادات سازنده خود
را با ما در میان بگذارید و ما را در باال بردن کیفیت ر
انقالب مان
نشیه و انجام وظایف
ی
یاری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com

https://t.me/rahe_sorx

