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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

تفاوتی حاکميت و  زلزله خوی، بی
 ای يابی توده اهميت سازمان

 
ريشتر  ۵/  ٩ای با بزرگی   بهمن زلزله ٨شنبه 

مرکز زلزله .  اش را لرزاند شهر خوی و اطراف
شهر کوچک فيرورق و روستاهای اطراف آن از 

شهرستان خوی حدود .  توابع شهرستان خوی بود
پيش از اين در .  هزار نفر جمعيت دارد ۴۵٠

هايی با  ماه زلزله دی ٢مهرماه و  ١٣تاريخ 
وقوع .  ريشتر رخ داده بود ۵/  ۴بزرگی 

 –خوی "های متعدد نتيجه فعال شدن گسل  زلزله
بود و به همين دليل نيز هشدارهای "  سيه چشمه

متعددی در مورد خطر وقوع مجدد زلزله با 
های بيشتر از سوی کارشناسان داده شده  قدرت

بود، اما جمهوری اسالمی گوش شنوايی برای 
اين هشدارها نداشت و نتيجه اين شد که از زلزله 
مهرماه تا زلزله اخير، هيچ امکانی برای مردم 

مردمی که در سرما و بدون امکانات .  فراهم نشد
تدبيری و  گرمايشی و غيره، قربانی بی

 .اند مسئوليتی رژيمی فاسد شده بی
طور  بهمن تا چند روز به ٨های زلزله  پس لرزه

مرتب ادامه داشت و با توجه به خطر وقوع مجدد 
زلزله و ريزش خانه کسی قادر به بازگشت به 

 .هايی با ديوارهای ترک خورده را نداشت خانه
های حکومتی از قول  براساس آمارهايی که رسانه

مقامات جمهوری اسالمی منتشر کردند، در اثر 
نفر جان خود را از دست دادند  ٣زلزله متاسفانه 

نفر نيز مصدوم شدند، اگرچه برخی از  ١١١۶و 
شدگان را  های منتشره در ايران تعداد کشته رسانه

ی استاندار آذربايجان  گفته به.  نفر اعالم کردند ٨
نفر از مصدومين در بيمارستان خوی  ۶٠غربی 

های اروميه و  نفر نيز در بيمارستان ۶۴و 
نفر به  ١٠از اين تعداد .  سلماس بستری شدند

صورت اورژانس تحت عمل جراحی قرار گرفته 
های ويژه بيمارستان  مراقبت  نفر به بخش ٢۴و 

 .منتقل شدند
های جمهوری اسالمی و  ی رسانه نوشته  به

براساس آمارهای ارائه شده از سوی مقامات 

ها و باندهای غارتگر رژيم حاکم و در رأس  جناح
ای، در غارت و چپاول اموال و  آن باند خامنه

شناسند و در  های عمومی حدومرزی نمی دارايی
های چند دهه تحت  ها و راهزنی ادامه دزدی

سازی، اکنون دستبرد بزرگ  عنوان خصوصی
تدارک ديده "  مولدسازی"ديگری را تحت عنوان 

های عمومی را که  مانده ثروت اند باقی و مصمم
ترين مدت ظاهراً  در دست دولت است، در کوتاه

به بخش خصوصی واگذار کنند و بفروشند و 

 داخل کشور -)اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
 بهمن سالروز نبرد حماسی سياهکل ١٩گرامی باد 

 
 پيام فعاالن کارگری جنوب

 به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد سياهکل
 

 
 گذاران سازمان سازان سياهکل بنيان گرامی باد ياد حماسه

 
 

!قلب يک کمونيست ديگر از طپش افتاد  
 اطالعيه شورا همکاری نيروهای چپ و کمونيست

در باره مرگ عيسی جمشيدی   

 

١٢درصفحه   

٧درصفحه   

۶درصفحه   

  ٨درصفحه 

١١درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠٧شماره  ١۴٠١بهمن    ١٧ –سال  چهل و چهار

 به مناسبت ) اقليت( بيانيه سازمان فدائيان
پنجاه و دومين سالگرد نبرد حماسی سياهکل و 

 گذاری سازمان بنيان

انقالبی حاکم بر کشور به شدت   -بحران سياسی
جامعه برای .  در حال تعميق و گسترش است

رهايی از وضعيت متالطم موجود، نه آتش زير 
جامعه .  خاکستر، که يکسره در حال انفجار است

در آستانه انقالب است و شرايط عينی برای 
سرنگونی اين نظام  فاسد و آدمُکش از هر جهت 

شدت بحران به حدی است که ديگر .  آماده است
روند .  هيچ راهی برای بقاء رژيم متصور نيست

سقوط و سرنگونی  جمهوری اسالمی آنچنان 
شتاب گرفته که هيئت حاکمه برای برون رفت از 

وضعيت موجود تمام اراده خود را بر سرکوب 
جنبشی .  جنبش انقالبی موجود متمرکز کرده است

که اميد سرنگونی را در دل توده های مردم ايران 
جنبشی که سر باز .  به شدت افزايش داده است

ايستادن ندارد و توده های مردم ايران، عزم خود 
را برای پايان دادن به عمر ننگين اين رژيم فاسد 

توده های زحمتکشی .  و ارتجاعی جزم کرده اند
که اراده شان برای سرنگونی جمهوری اسالمی 

تجلی يافت، در  ٩۶در خيزش انقالبی دی ماه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ٩درصفحه 

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

درامد حاصل از آن را نيز يکجا باال بکشند و يا 
صرف بقای خويش و حکومت ننگين و پوسيده 

 .جمهوری اسالمی سازند
شمار اقتصادی و  ورشکستگی و معضالت بی

هزار  ۶٠٠مالی رژيم از نمونه بدهی کالن  
ميليار تومانی دولت به سازمان تأمين اجتماعی و 
کسری بودجه که مبلغ آن هرسال زيادتر شده و 

وبودجه کسری بودجه سال  رئيس سازمان برنامه

 اند راهزنان حاکم دستبرد بزرگ ديگری را سازمان داده

 موقعيت کنونی زنان و توهمات جمهوری اسالمی
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١از صفحه   

 ای يابی توده تفاوتی حاکميت و اهميت سازمان زلزله خوی، بی

۴درصفحه   

های  درصد واحد ٨٠حکومتی نزديک به 
اند که از اين تعداد  مسکونی دچار خسارت شده

. اند ها به کلی تخريب شده کمتر از ده درصد آن
ی اهالی شهر خوی اما قريب به اتفاق  گفته به

اند و  واحدهای مسکونی شهر خوی آسيب ديده
وضعيت واحدهای مسکونی در روستاها بسيار 

 .بدتر از شهر خوی گزارش شده است
طور که در  زده همان وضعيت مردم مناطق زلزله

های اجتماعی برای عموم مردم قابل  رسانه
های وابسته به جمهوری  مشاهده است و رسانه

های  اسالمی نيز به دليل حضور همين رسانه
اجتماعی مجبور به اعتراف به برخی از 

کننده  اند، بسيار وخيم و نگران ها شده واقعيت
در سرمای زير صفر درجه و بارش برف، . است

تنها دارايی عموم مردمی که در شهر خوی و 
ست که گاه تا  اند، چادرهايی اش باقی مانده اطراف

خانوار مجبور به استفاده  ٣تا  ٢نفر و  ٢٠
از .  مشترک از آنها هستند، گاه حتا بدون يک پتو

همين رو آن گروه از اهالی شهرستان خوی که 
چون  فاميل يا آشنايی در شهرهای اطراف هم

اروميه داشتند، برای زنده ماندن مجبور به پناه 
مردمی که .  بردن به اقوام يا آشنايان خود شدند

اند بويژه با  ماندند اما برای زنده ماندن در جنگ
مردمی با کمترين امکانات .  سرما و گرسنگی

. غذايی، بهداشتی، درمانی، گرمايشی و غيره
 ۵۵ساله و پسر  ٨٢تاکنون جان باختن يک مادر 

اش در اثر مسموميت ناشی از گاز  ساله
ها منتشر شده است،  منواکسيدکربن در رسانه

مادر و پسری که به دليل نبود وسايل گرمايشی 
برای زنده ماندن در دمای زير صفر درجه از 

. ذغال برای گرم کردن چادر استفاده کرده بودند
زدگان دچار  نفر از زلزله ١۴٠تاکنون بيش از 

والور "و "  ذغال"مسموميت ناشی از استفاده از 
 .اند شده" نفتی

لياقتی يک حکومت سرتاپا فاسد  وضعيتی که بی
گاه که مردم  کشد، و آن وضوح به تصوير می را به

شوند، با  بار معترض می به اين وضعيت فاجعه
شوند که  خواری روبرو می چماق مزدوران جيره

اند،  از شهرهای ديگر به خوی اعزام شده
شان را برای  مزدورانی که سروصورت

اند و در  جلوگيری از شناسايی شدن پوشانده
برای نمونه عکس .  مراکز مهم شهر مستقر هستند

يکی از اهالی شهر خوی، مردی مسن با سری 
خوار در  خونين از چماق اين مزدوران جيره

های اجتماعی بازتاب بسياری يافت و  رسانه
نفرت عميقی بر جان هر انسان شريفی از اين 

روايتی که همواره شاهد .  حاکمان فاسد نقش بست
ها، در تمامی  ها و سيل آن در تمامی زلزله

 .ايم مصائب اجتماعی، در تمامی اعتراضات بوده
مقامات حکومتی نيز مانند هميشه تنها برای 
گرفتن عکس به منطقه رفتند، از مخبر معاون 
اول رئيسی تا مقامات استانی و تا فرماندهان سپاه 

. جنايتکاران و اوباشان مانند حسين سالمی

که با  دهند اما همين مقاماتی که وعده وعيد می
های صدا و سيما از منطقه رفتند، همه  دوربين

واقعيتی که .  شود چيز به فراموشی سپرده می
دانند و اين را به خبرنگار  خوبی می مردم به

يکی از .  گويند حکومتی خبرگزاری مهر نيز می
اهالی خوی به وی و ديگر خبرنگاران همراه او 

"گويد می اين چند روز همه مسئوالن و : 
خبرنگاران آمدند عکس گرفتند، فيلم تهيه کردند 
اما فايده نداشت، وضع ما را ببين در سرما، زير 
برف گرسنه، بدون لباس، بدون وسايل گرمايشی 

مسئوالن توان مديريت يک شهر را ...  ايم مانده
، سه روز است زلزله آمده اين وضع ندارند

ماست، زير گل و الی، وسط برف بدون 
ترين امکاناتی زن و بچه اينجا تنها  کوچک

يکی ديگر ".  اند ايم، فقط يک چادر خالی داده مانده
تا االن کسی به فريادم توجهی نکرده، : "گويد می

خبرنگاران زيادی اين چند روز آمدند، عکس 
اند اما تأثيری  گرفتند، فيلم گرفتند، خبر تهيه کرده

تا االن نداشته، حتا صدا و سيما کلی فيلم و خبر 
ها را پخش  تهيه کرد اما هيچکدام از واقعيت

 ".فقط از حضور مسئوالن فيلم پخش کردنکرد، 
ی اهالی خوی  گفته اما حاکمان فاسد نه تنها به

جا  ، بلکه تا آن"توان مديريت يک شهر را ندارند"
های مردمی  توانند حتا مانع رسيدن کمک که می

حکومت از .  دليل آن نيز روشن است.  شوند می
همياری و همدردی مردم با يکديگر، اتحاد و 

ترسد و اين را همواره در بروز  ها می همدلی آن
حوادث طبيعی گذشته هم چون زلزله کرمانشاه يا 

ديديم که حکومت .  سيل لرستان و خوزستان ديديم
های  جرم سازماندهی کمک حتا تعدادی را به

" اقدام عليه امنيت ملی"مردمی دستگير و با اتهام 
حمايت "حکومتی که با قانون .  به زندان انداخت

خواهد در  حتا می"  از خانواده و جوانی جمعيت
رختخواب مردم هم نظارت داشته باشد و فرمان 

هايی مانند  ست که در مورد مصيبت بدهد، طبيعی
گيرد  زلزله که گريبان صدها هزار نفر را می

بخواهد از الف تا ی موضوع را در کنترل خود 
های  خواهد همه کمک حکومت می.  داشته باشد

مردمی از کانال خودش عبور کنند تا با صاحب 
های  ها را به نام کمک های مردمی، آن شدن کمک

اش مثل سپاه  کشی های آدم دولتی و يا احيانا ارگان
 . جنايتکاران و اوباشان جا بزند

از آن سو مردم نيز به درستی به حکومت هيچ 
های مردمی به دست  اعتمادی برای رساندن کمک

خواهند با  زدگان ندارند و برای همين می زلزله
ها را به دست  ابتکار و مديريت خود کمک

هايی  در يکی از بسيار فيلم.  زدگان برسانند زلزله
های اجتماعی منتشر شده است،  که در شبکه

روزه خود را در بغل دارد  ٢٠مادری که نوزاد 
روزه چيست که در  ٢٠ی  گناه اين بچه: "گويد می

"گويد يک مادر ديگر می".  سرما بايد بماند پس : 
اند، اگر  از چند روز تازه به ما يک چادر داده

جا مرده  های مردمی نبود ما همه اين کمک

مادر ديگری ضمن اعتراض به ممانعت ".  بوديم
های مردمی توسط پليس مزدور  ورود کمک

جمهوری اسالمی خطاب به مقامات دولتی 
"گويد می کنيد حداقل مانع  اگر کاری نمی: 

مقاماتی که به ".  های مردمی نشويد کمک
نيروهای مزدور خود دستور داده بودند تا در 

پاش برای  سرمای زير صفر درجه از ماشين آب
متفرق کردن مردمی که از سرما جان به لب 

اند و آب کافی برای آشاميدن ندارند،  رسيده
 .استفاده کنند

زده برای  های مردم مناطق زلزله جان و دشواری
اهميت است که حتا  قدر بی جمهوری اسالمی آن

های ترکيه و  های پيشنهادی از سوی دولت کمک
آذربايجان را به دليل اختالفات سياسی خود با آن 

ها رد کرد و وقتی انعکاس منفی آن را در  دولت
هالل احمر  الملل معاون امور بينجامعه ديد، 

ترکيه به طور : "جمهوری اسالمی به دروغ گفت
 "!!رسمی پيشنهاد کمک نداده بود

وضعيت مردم در سرمای زير صفر درجه و 
بدون کمترين امکانات آن قدر وخيم است که 
وقتی مخبر معاون رئيسی در حال گرفتن عکس 

های تبليغاتی بود، در محاصره  و فيلم برای نمايش
مردم معترض حاضر در محل، مجبور شد به 

"خبرنگاران بگويد دولت مصمم است مشکالت : 
ساعت آينده به  ۴٨مردم منطقه را حل کند و تا 

های زيادی از  رسيم، کمک يک جمع بندی می
طرف دولت صورت گرفته اما نامناسب توزيع 

کنيم در روزهای  شده و جوابگو نبوده تالش می
در حالی که ".  آينده وضعيت را سامان ببخشيم

هم به  مردم به صراحت از توزيع تنها چادر آن
صورت محدود از سوی هالل احمر جمهوری 

دهند، مخبر که يکی از فاسدترين  اسالمی خبر می
های زياد  ست وقيحانه از کمک افراد حکومتی

که تمام تقصيرات به  دولت سخن گفت و اين
براستی که .  است"  توزيع نامناسب"خاطر 

کدام از مقامات جمهوری اسالمی يک روده  هيچ
 . شان وجود ندارد راست در شکم

" ساعت ۴٨"ی حل مشکالت مردم در  او وعده
را داد، اما با گذشت نزديک به يک هفته از سفر 
تبليغاتی وی به خوی، هيچ تغييری در وضعيت 

تنها نتيجه سفر وی اين .  زده ايجاد نشد مردم زلزله
زدگان کم کم  بود که انعکاس وضعيت وخيم زلزله

های حکومتی محو و به حاشيه  ی رسانه از صفحه
های  رانده شد و تنها وقتی دوباره در رسانه

حکومتی انعکاس يافت که حسين سالمی فرمانده 
سپاه جنايتکاران و اوباشان به خوی سفر تفريحی 

 .کرد
زده بسان گذشته، در  فراموش کردن مردم زلزله

های  ست که حکومت برای ولخرجی حالی
تواند  تبليغاتی خود هم پول دارد و هم می

خاصه خرجی از پولی که .  ريزی کند برنامه
. زده متعلق به مردم است، همان مردم زلزله

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت   
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۴درصفحه   

 به مناسبت ) اقليت( بيانيه سازمان فدائيان          
 پنجاه و دومين سالگرد نبرد حماسی سياهکل و     

 گذاری سازمان بنيان                     
 

 !های ستمديده مردم ايران توده! زنان و جوانان انقالبی! کارگران و زحمتکشان
 

 . ترين رويدادهای  تاريخ مبارزات مردم ستمديده ايران ، عليه طبقات حاکم ستمگر است بهمن ، يادآور يکی از برجسته ١٩
 

ها تن از مردم ايران را به اسارت گرفته  ، در شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان دمحمرضا شاه پهلوی، با اختناق و سرکوب، ميليون١٣۴٩بهمن  ١٩در 
های  نشدنی توده اين قهرمانان فراموش.  را در ايران به اهتزاز درآوردند  پيگير و قهرمانانه  ای بود، گروهی از جوانان آگاه کمونيست، پرچم سرخ مبارزه

افت و به سرعت در سراسر ايران بازتاب ي های سياهکل آغاز نمودند که به کارگر و زحمتکش مردم ايران، نبردی را به نام  آزادی و سوسياليسم  از جنگل
 .های فدائی خلق ايران تبديل شد پرچم مبارزاتی هزاران کمونيست، زير لوای سازمان چريک

 
. شان بود شان عمل مرداد، مبارزانی پا به عرصه نبرد نهاده بودند که حرف ٢٨ها سکون و سکوت مرگبار پس از کودتای  برای نخستين بار پس از سال 

اين قهرمانان نبرد .  ای پيگير و استوار را سازمان دادند ترس از مرگ را تحقير کردند، جان خود را درنبرد با دشمنان بشريت فدا کردند و مبارزه
 .  طبقاتی جنگيدناپذير، اين سنت برجسته مبارزاتی انقالبيون سراسر جهان را در ايران پايه گذاشتند که تحت هر شرايطی بايد استوار و پيگير با دشمن  آشتی

 
طالن ناپذيری رژيم مهر ب با آغاز اين مبارزه، سکون و سکوتی که ديکتاتوری دمحمرضا شاه بر کشور حاکم کرده بود، در هم شکست  و بر افسانه شکست

 . کوبيده شد
 
ادامه يافت،   زهوسطايی، اين مبار های قرون های رژيم شاه، کشتار صدها تن از فدائيان و به بند کشيدن هزاران تن در زندان گری رغم تمام جنايات و وحشی به

بهمن، بساط نظام سلطنتی را از  ٢٢های مردم ايران  به نبردی حماسی عليه رژيم سلطنتی برخاستند و با قيام مسلحانه  تن از توده ها  تا روزی که ميليون
ای که از سياهکل آغازشده بود، با تمام مبارزات قهرمانانه رفقای ما و مبارزه حماسی مردم ايران در جريان انقالب و  اما مبارزه مسلحانه.  ايران برچيدند

سازمانی قرار داده بود، نتوانست به  های وسيع مردم را در ناآگاهی و بی ها ديکتاتوری ، سرکوب و اختناقی که توده ، درنتيجه سال۵٧قيام مسلحانه بهمن 
تر از  قدرت سياسی  بار ديگر در دست ارتجاع قرار گرفت و رژيم ستمگر ديگری به نام جمهوری اسالمی با استبدادی هولناک.  سرانجام پيروزمندش برسد

 .گذشته، مردم ايران را به اسارت گرفت
 

تمام دوران .  شده بود های زحمتکش مردم ايران تبديل ناپذير از زندگی سياسی توده اين بار اما سنت ايستادگی و مقاومت در برابر ارتجاع ، به جزئی جدائی
انانه های مردمی است که قهرم حاکميت ستمگرانه جمهوری اسالمی سرشار از مبارزات پيشگامان نبرد درراه آزادی و سوسياليسم، فدائيان اقليت و توده

اگر فقط به رويدادهای مبارزاتی مردم ايران در طول چند سال اخير نظر افکنيم، همان جسارت، فداکاری و قهرمانی را .  پيکار کردند و از جان خود گذشتند
زنان .  استبينيم که در مبارزات قهرمانانه رفقای ما عليه رژيم شاه و جمهوری اسالمی بوده  های کارگر و زحمتکش، زنان و جوانانی می در مبارزات توده

نت ی سو مردان جوانی که در همين موج اخير مبارزات، جسورانه و قهرمانانه با دشمنان بشريت جنگيدند و جان فشاندند، نمونه درخشانی از پايدار
بايد برای رسيدن به هدف، استوار و پيگير با ستمگران و مرتجعان جنگيد و از .  ای است که پرچم پرافتخار آن را رفقای ما در سياهکل بلند کردند مبارزه

ها فدائی ديگر به پا  کند، ده جای هر فدائی که در مبارزه جان فدا می زمانی  شعار ما اين بود، به.  اين آموزه بزرگ نبرد سياهکل بود.جان نيز گذشت
مبارز جای افتد، هزاران  جای هر مبارزی که بر خاک می دهند، به ها، رو در روی سرکوبگران شعار می های مردم ايران در خيابان خيزند، امروز، توده می

 . گيرند او را می
 

. به زير کشيدحه سياهکل و ادامه مبارزات سازمان ما در شهرها، اين سنت مبارزه را در جامعه ايران احيا کرد که ستمگران را بايد با قهر انقالبی  و اسل
های پس از به قدرت رسيدن  بهمن ، در مبارزات مسلحانه عليه جمهوری اسالمی در نخستين سال ٢٢ای  همين سنت است که خود را در قيام مسلحانه توده

و مبارزات  ٩٨، در قيام آبان ٩۶ماه  ، در تظاهرات و شورش دی ٧٨در جنبش دانشجوئی .  و اوايل دهه هفتاد ۶٠دستان اواخر دهه  های تهی آن، در شورش
 .قهرمانانه چندين ماه اخير نشان داده است

 
اين باور اند  کنند، همواره تالش کرده شوند و وحشيانه کشتار می که پيوسته به قهر ضدانقالبی عليه مردم متوسل می مرتجعين حاکم بر ايران ، درحالی

هم در يک  ه آنآميز، البت ای مسالمت های تحت ستم، مذموم است و بايد به شيوه ارتجاعی را در ميان مردم رواج دهند که توسل به قهر انقالبی از جانب توده
ای قهرآميز عليه رژيم  اند  که بدون مبارزه اند و دريافته های ارتجاعی را به دور افکنده اما مردم ايران اين موعظه.  رژيم استبدادی وحشی، مبارزه کرد

امروز هم  که جامعه ايران در يک .  و در مبارزات اخير نشان دادند ٩٨وضوح در قيام  اين را به.  ها نيست استبدادی و تروريسم حاکم، راه نجاتی برای آن
حم آماده شد، ر یموقعيت انقالبی در آستانه يک انقالب قرارگرفته  و بيش از هر زمان ديگر بايد برای سرنگونی قهرآميز و مسلحانه رژيمی سرتاپا مسلح و ب

اما راهی برای .  بردار نيستند اصطالح بدون خشونت، دست آميز و به بازهم طرفداران نظم ارتجاعی حاکم از تالش خود برای موعظه مبارزه مسالمت
ناگفته روشن است که بايد تمام اشکال مبارزه را .  برانداختن ستمگران و سرنگونی جمهوری اسالمی جز توسل به سالح و برپائی قيام مسلحانه وجود ندارد

ويژه  به.  داند، اما سرانجام، قيام مسلحانه است که سرنوشت مبارزه را تعيين خواهد کر به کار گرفت، اين را مردم ايران خوب آموخته و به آن عمل کرده
 ". ای نوين است ای است که آبستن جامعه قهر، مامای هر جامعه کهنه"درک اين حقيقت، امروز بيش از هر زمان ديگر مهم است که 

 
ن حاکم ای برای برپائی يک انقالب اجتماعی بود که يک نظم نوين سوسياليستی را در ايرا نبردی را که رفقای ما در سياهکل آغازگر آن بودند، مبارزه

 المللی ، دست رد بر سينه کسانی گذاران سازمان ما، ضمن مرزبندی قاطع با رفرميسم و اشکال مختلف تجديدنظرطلبی در عرصه داخلی و بين بنيان.  سازد
، ضرورت اين انقالب، امروز ۵٧رغم شکست انقالب  به.  کردند و از انقالب اجتماعی دفاع کردند زدند که مبارزه را به چهارچوب نظم موجود محدود می

تا به امروز، مبارزات قهرمانانه کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، تهيدستان  ٩۶اوضاع سياسی جامعه ايران از سال .  تر از هر زمان ديگر است مبرم
گذار به  داری ايران، تحقق مطالبات عموم مردم و های جامعه سرمايه وضوح نياز به انقالب اجتماعی را برای حل بحران شهرها در طول چند سال اخير، به

مبارزات مردم ايران در اين چند ماه اخير نيز آشکارا نشان داد که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی و دگرگونی تام و تمام نظم .  دهد سوسياليسم،  نشان می
 .  موجود، اين جنبش از حرکت بازنخواهد ايستاد
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٢از صفحه  ٣از صفحه    

های بورژوائی و رفرميست  رژيم شاه که مروج  اين نظريه  گذاران سازمان ما، برخالف اپوزيسيون بنيان
ارتجاعی بودند که در ايران امکان يک نظام مشروطه سلطنتی يا جمهوری پارلمانی بورژوائی وجود 
دارد، خواهان سرنگونی رژيم سلطنتی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار نوع نوين 

های وسيع مردم بر  دولتی بودند که در آن طبقه کارگر قدرت سياسی را در دست داشته باشد و توده
های کارگر و زحمتکش مردم ايران و تالش برای درهم  قيام مسلحانه توده.  سرنوشت خود حاکم باشند

های مردم ايران برای پيروزی انقالب،  وضوح نشان داد که توده شکستن ماشين دولت بورژوازی به
در همان حال با ايجاد .  خواهان درهم شکستن ماشين دولتی کهنه و استقرار نوع نوينی از دولت هستند

اين همان دولتی است که .  شوراها نشان دادند که شکل سازمانی اين دولت نوع نوين، شورايی است
های زحمتکش ايران در مبارزه  کند و يگانه بديل کارگران و توده از آن دفاع می)  اقليت(سازمان فدائيان

از همين روست که در دوران انقالبی کنونی نيز مکرر شعار حکومت .  عليه طبقه حاکم بر ايران است
آلترناتيوهای سياسی رنگارنگ .  های زحمتکش به ميان کشيده شده است شورايی از سوی کارگران و توده

اند  ها در تالش چراکه آن.  يک مردم را بر سرنوشت خود حاکم نخواهند کرد بورژوازی اپوزيسيون هيچ
دستگاه دولت استبدادی موجود را با اندکی اصالحات ناچيز حفظ کنند و مردم را در اسارت و انقياد 

تنها درهم شکستن تمام دستگاه دولت استبدادی سرمايه و استقرار يک دولت شورايی است که .   دارند نگه
 . تواند انقالب اجتماعی را به سرانجام پيروزمندش برساند می

 
های بزرگ سوسياليستی  های انقالبی و اهداف و آرمان عنوان پاسدار سنت به)  اقليت(سازمان فدائيان 

گذاران سازمان، همواره در طول تمام دوران حيات خود، پيگيرانه درراه  آفرينان سياهکل و بنيان حماسه
خواهانه و سوسياليستی، برپائی يک انقالب اجتماعی کارگری و استقرار فوری  تحقق اهداف بزرگ آزادی

دورانی که رژيم ارتجاعی جمهوری  يک دولت شورايی و حکومت شورايی  تالش نموده و در تمام
ها و اهداف طبقه کارگر ايران و مطالبات تمام ستمديدگان ايران  اسالمی بر سر کار آمده است، از آرمان

گذاری سازمان،  بار  اکنون نيز در پنجاه و دومين سالگرد نبرد حماسی سياهکل و بنيان.  دفاع کرده است
های بزرگ سوسياليستی و کارگری صدها رفيقی  ديگر بر عهد و پيمان خود به ادامه راه، اهداف و آرمان

های ارتجاعی و ستمگر پاسدار سرمايه در ايران مبارزه کردند و جان فشاندند، تأکيد  که در دوران رژيم
 . کند می

عنوان مدافع برپائی  های طبقه کارگر، به عنوان مدافع پيگير اهداف و آرمان به)  اقليت(  سازمان  فدائيان
يک انقالب اجتماعی کارگری و استقرار يک قدرت شورايی کارگری در ايران ، در پنجاه و دومين 

های کارگر و زحمتکش، زنان و جوانان  گذاری سازمان، عموم توده سالگرد، حماسه سياهکل و بنيان
انقالبی  را به تشديد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار يک حکومت شورايی، از 

 . خواند طريق برپائی اعتصابات عمومی و سرتاسری  و قيام مسلحانه، فرامی
 

 
جاودان باد ياد و نام پرافتخار فدائيانی که درراه آزادی و سوسياليسم جان 

 فشاندند
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان
 ١۴٠١ماه  بهمن

 
 حکومت شورايی -کار نان آزادی

کودکان خوی به خاطر نبود وسايل گرمايشی بايد 
در سرمای زير صفر درجه بلرزند اما جمهوری 
اسالمی فقط در يک فقره ناقابل که اخيرا اخبار 

ميليارد تومان هزينه برگزاری  ٢١آن منتشر شد، 
های  در بهترين هتل"  کنگره زنان تاثيرگذار"

" تاثيرگذاری"زنان .  تهران با پذيرايی مجلل کرد
که نه خودشان و نه هيچ کس ديگر نفهميد 

نفری  ۵شان چه بوده است، حتا آن   ی"تاثيرگذار"
. هزار يورويی شدند ٢٠ی  ی جايزه که برنده

هزار يورويی که متعلق به کودکان در  ١٠٠
هزار يورويی  ١٠٠ی خوی بود،  سرما رها شده

که سهمی از آن متعلق به همان مادر و پسری بود 
که در اثر استنشاق گاز منواکسيد کربن جان 

 .باختند
حکومتی که در کشتار و اعدام رتبه اول را در 

مسئوليت  لياقت و بی قدر بی جهان دارد، اما آن
است که حتا قادر و يا بهتر است بگوييم حاضر 

در يک تنها زده  به تامين نيازهای مردم زلزله
استان کشور  ٣١شهرستان از تمام شهرهای 

ترين  لياقت کاری که حتا از بی.  نيست
 .آيد های کنونی جهان نيز برمی حکومت

اين واقعيت اما يک روی ديگر نيز دارد و آن 
در حکومتی .  ای است  يابی توده اهميت سازمان

ی عميقی بين  مانند جمهوری اسالمی که دّره
های مردم وجود دارد، برای  مقامات دولتی و توده

مقامات دولتی خواست، منافع و حتا زندگی 
ها غرقه در  آن.  های مردم اهميتی ندارد توده

شان، خود را قادر مطلق و صاحب  زندگی مرفه
دانند که بايد در مورد چگونگی  اختيار مردم می

ديده اما با  مردم ستم.  زندگی مردم تصميم بگيرند
سازماندهی خود، از جمله در مواجهه با مصائب 

توانند  های محالت می طبيعی با سازماندهی کميته
به ياری يکديگر شتافته و به اين ترتيب 

های ناشی از اين وقايع را به حداقل  مصيبت
قادر مطلق و "همان چيزی که آن .  برسانند

ترسد و هراس  از آن می"  صاحب اختيار مردم
 .ای سازماندهی توده: دارد

ای بين  در حکومت شورايی اما هيچ فاصله
در .  های مردم وجود ندارد مقامات دولتی و توده

حکومت شورايی اين کارگران و زحمتکشان 
جامعه هستند که در مورد سرنوشت خود تصميم 

گيرند و تصميمات خود را به اجرا  می
های محالت نيز  يابی کميته سازمان.  آورند درمی

ای باشد که  تواند يکی از اشکال اوليه در واقع می
تواند در سرنگونی جمهوری اسالمی و  هم می

ها نقش ايفا کند و هم با  پيروزی قيام مسلحانه توده
سرعت به بخشی  سرنگونی جمهوری اسالمی به

از شوراهای اعمال حاکميت کارگران و 
 .زحمتکشان تبديل گردد

تفاوتی حاکميت و  زلزله خوی، بی
 ای يابی توده اهميت سازمان

 به مناسبت ) اقليت( بيانيه سازمان فدائيان
 پنجاه و دومين سالگرد نبرد حماسی سياهکل و     

 گذاری سازمان بنيان                     
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 موقعيت کنونی زنان و توهمات جمهوری اسالمی

قدرتمندتر شد و پس از قتل  ٩٨قيام آبان 
امينی به جنبشی سرنگون )  ژينا(حکومتی مهسا 

. طلب، گسترده، راديکال و پر قدرت تبديل شد
جنبشی که زنان مبارز و سلحشور ايران در 
تعميق و گسترش و پيشبرد آن سهم بی بديلی 

 .داشته اند
تا   -روز خاکسپاری ژينا  -١۴٠١شهريور  ٢۶از 

زن، "به امروز، زنان ايران با محوريت شعار 
در خط مقدم اين جنبش انقالبی "  زندگی، آزادی

ماه گذشته، دالوری  ۵در .  قرار داشته اند
دختران و زنان ايران در کف خيابان و حضور 
پر قدرت آنان در ميدان مبارزه، آنچنان برجسته 

جدال .  بوده است که جهان را به حيرت واداشت
و رو در رويی زنان ايران با نيروهای 
سرکوبگر رژيم، آنچنان متهورانه و بی باکانه 
بوده است که در عرصه داخلی و بين المللی 

جشن روسری .  تحسين همگان را بر انگيخت
سوزان زنان در مقابل نيروهای سرکوب رژيم، 
آنچنان غرورآفرين بود که افکار عمومی جهان و 

طی چند ماه گذشته، .  جهانيان را تسخير کرد
مبارزات دالورانه زنان ايران در عرصه داخلی 
و جهانی تا بدان حد تاثيرگذار بوده است که 
جنبش انقالبی توده های مردم ايران به نوعی به 

در ميدان "  مهسا"نام .  نام زنان ايران سکه خورد
شهرهای بزرگ جهان نقش بست، شجاعت زنان 
ايران زبانزد عام و خاص شد و جهان يکسره در 
مقابل دالوری های زنان ايران سر تعظيم فرود 

 .آورد
پوشيده نيست جايگاه رفيعی را که اکنون زنان 
در عرصه مبارزاتی به دست آورده اند، نه 

سال پيکار  ۴۴ماه گذشته که حاصل  ۵محصول 
و مبارزات دالورانه آنان برای کسب حقوق 

بی ترديد، موقعيتی را .  پايمال شده شان بوده است
که اکنون زنان ايران کسب کرده اند، حاصل 
بيش از چهار دهه مبارزات مستمر آنان عليه 
نابرابری و تبعيضات جنسيتی تحميل شده بر آنان 
است، که اکنون اينچنين شکوهمند و پر افتخار 

 . در جنش انقالبی ايران تبلور يافته است
تجلی اين ظهور قدرتمند زنان و تاثير گذاری 
آنان بر جنبش انقالبی موجود، برای رژيم زن 
ستيز حاکم بر ايران آنچنان پر هزينه بوده است 
که اين روزها با فروکش کردن نسبی اعتراضات 
خيابانی، تمام دستگاه های سرکوب رژيم از 
رئيس جمهور و دادستانی و وزير ارشاد گرفته تا 
نمايندگان مجلس ارتجاع و ديگر نهادهای متولی 
پاسدار قوانين اسالمی، جملگی خشمگين و نعره 
زنان به ميدان آمده اند تا شايد بتوانند آب رفته را 

دستگاه های سرکوب رژيم، .  به جوی باز گردانند
جملگی با تاکيد بر اينکه حجاب يک ضرورت 

است، در صددند "  قانونی"و اجرای آن "  دينی"
تا موقعيتی را که زنان ايران با مبارزات 
جسورانه خود کسب کرده اند، از آنان باز پس 
گيرند و زنان ايران را به شرايط سال های 

 . گذشته باز گردانند
ارتجاع حاکم پس از ضربات سختی که از 
مبارزات قهرمانانه زنان ايران در نفی حجاب 
اجباری خورده است، بار ديگر به تاسی از 
قوانين قرون وسطايی دين و شريعت يک جنگ 

روانی تمام عياری را عليه زنان ايران براه 
انداخته، تا آنان را نسبت به دستاوردهای بزرگی 
که در جنبش انقالبی اخير بدست آورده اند، دل 
سرد و زنان را به عقب نشينی از موقعيت کنونی 

هيئت حاکمه برای ايجاد ياس در زنان .  بکشاند
ايران، نه فقط برای بازگرداندن آنان به دوران 

خيز برداشته است، بلکه  ١۴٠١پيش از شهريور 
فراتر از آن با توهماتی خيال پردازنه و با ايجاد 
يک جنگ روانی در صدد است تا زنان مبارز 
ايران را به شرايط سال های آغازين به قدرت 

 .. رسيدن جمهوری اسالمی سوق دهد
دمحم منتظری، دادستان کل رژيم، با تکيه بر 

در جمهوری اسالمی، برداشتن "  قانون"اجرای 
بی "اعالم کرد و زنان "  جرم مشهود"حجاب را 

. را به برخورد قضايی تهديد کرده است"  حجاب
نمايندگان مجلس ارتجاع برای محدود کردن 
زنان، در صدد تصويب قانونی بر آمده اند تا کليه 

سالگی، بدون اجازه  ١٨زنان بعد از 
دمحم .  ، قادر به خروج از کشور نباشند"سرپرست"

مهدی اسماعيلی، وزير ارشاد، از تشکيل 
برای زنان خبر داده "  قرارگاه زيست عفيفانه"

موسی غضنفرآبادی، رئيس کميسيون .  است
قضايی مجلس، از بررسی طرحی در اين 
کميسيون خبر داد، که در صورت تصويب 

جريمه شده و در "  بی حجاب"نهايی، افراد 
آنان مسدود "  کارت ملی"صورت عدم پرداخت، 

. محروم خواهند شد"  خدمات اجتماعی"و از 
های کشور با ابالغ  استانداران تعدادی از استان

بخشنامه های کذايی، صاحبان پاساژها و مراکز 
خريد را تهديد کرده اند که در صورت خدمات 

، مراکز خريد آنان "بی حجاب"رسانی به زنان 
 . خواهد شد" پلُمپ"

ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور برگزيده خامنه ای 
بودن حجاب و اينکه "  قانونی"نيز با تاکيد بر 

دين است،  زنان ايران "  ضروريات"حجاب از 
او .  را به رعايت حجاب اسالمی فرا خوانده است

در مصاحبه با همشهری آنالين، در ابتدای سخن، 
به "  دولت"با اين ادعای دروغين که  نگاه 

فرهنگی و "نيست، بلکه "  امنيتی"حجاب، 
است، سعی کرد تا به نوعی بحران "  اجتماعی

اما .  حجاب و بعد امنيتی آن را کمرنگ جلوه دهد
از آنجا که خود به خوبی می داند جمهوری 
اسالمی بدون سرنيزه حتی يک روز هم  نمی 
تواند اجرای حجاب اجباری را در جامعه عملی 
کند، بالفاصله با طرح اين موضوع که حجاب 

اجرای "هم بر "  قانون"است و "  ضرورت دين"
صحه گذاشته است، منويات درونی خود را "  آن

برمال کرد و نشان داد که رعايت حجاب اجباری 
فرهنگی و "برای او و کل نظام، هرگز امری 

نبوده و نيست، بلکه امری دينی و "  اجتماعی
ايدئولوژيک است که اجرای آن با توجه به 
مقاومت زنان همواره ابعادی امنيتی برای رژيم 

 . داشته است
پوشيده نيست، وقتی حاکميت به حجاب از منظر 

تاکيد داشته "  قانونی"و "  دينی"يک ضرورت 
باشد و در عين حال زنان نيز به رعايت آن پايبند 
نباشند، آنوقت موضوع رعايت حجاب خارج از 
اراده اين يا آن مسئول، اين يا آن رئيس جمهور، 

به امری امنيتی برای کل دستگاه دولتی تبديل 
سال گذشته همواره با  ۴۴چنانکه در .  خواهد شد

با .  همين نگاه امنيتی با زنان برخورد شده است
همين نگاه امنيتی بوده است که به روی زنان 
ايران اسيد پاشيدند، گشت ارشاد را راهی خيابان 
ها کردند، زنان بيشماری را به خاطر بيرون 
آمدن چند تار مو مورد ضرب و شتم قرار دادند، 
بسياری از آنان را جريمه، جمعی را بازداشت و 

با همين نگاه .  تعداد ديگری را راهی زندان کردند
امنيتی رژيم در برخورد به موضوع حجاب بوده 

) ژينا(است، که نيروهای گشت ارشاد، مهسا 
امينی را بازداشت و پس از سه روز، جنازه او 

روشن است که تمام .  را تحويل خانواده اش دادند
رجز خوانی های کنونی مسئوالن جمهوری 
اسالمی، مبنی بر اينکه موضوع حجاب برای 

" فرهنگی"و "  اجتماعی"نظام يک موضوع 
است نه امنيتی، دست کم برای زنان ايران که 
سال های متمادی تيغ امنيتی حجاب را تجربه 

 . کرده اند، محلی از اِعراب ندارد
در واقع، اگر آنگونه که ابراهيم رئيسی ادعا کرده 
و گفته است موضوع حجاب برای نظام يک امر 

است، پس چرا تمام "  فرهنگی"و "  اجتماعی"
نهادهای امنيتی و سرکوبگر رژيم اين روزها اين 
چنين شتابان به ميدان آمده اند تا دوباره موضوع 

را به بحث روز جامعه تبديل کنند؟ آنهم "  حجاب"
در شرايطی که جامعه در آستانه يک انقالب 
قرار دارد و توده های مردم ايران برای 

 .سرنگونی جمهوری اسالمی خيز برداشته اند
سال سرکوبگری جمهوری اسالمی  ۴۴تجربه 

نشان داده است که زنان ايران همواره خاکريز 
اول نظام برای ورود به سرکوب کل جامعه بوده 

در تمامی اين سال ها، در هر دوره ای که .  اند
جمهوری اسالمی موفق به سرکوب کامل زنان 
شد، عمال سرکوب را به کل جامعه نيز تسری 

اکنون اما پرسش اين است، نظام و .  بخشيد
نيروهای سرکوبگرش اينبار هم موفق خواهند شد 
تا زنان جامعه را سرکوب و به عقب نشينی 
اجباری در مقابل رژيم وادارند؟ پاسخ به اين 

 . پرسش در همين ابتدای امر يک نه بزرگ است
اين پاسخ قطعی جامعه به سرکوبگران رژيم 

چرا که اکنون شرايط جامعه و موقعيت .  است
زنان در مقايسه با سال های گذشته کامال متفاوت 

ماه گذشته رخ داد، زنان  ۵آنچه در اين .  است
دالور ايران به طرز شگفت آوری بدون توجه به 
سالح سرکوب، حجاب از سر برکشيدند، در 
مقابل چشمان حيرت زده پليس، جشن روسری 
سوزان برپا کردند، در مقابل هارترين نيروهای 
سرکوب، سينه سپر کردند و بدون کمترين ترسی 

را "  زن، زندگی، آزادی"چشم در چشم دشمن، 
ضربه ای را که جمهوری اسالمی .  فرياد زدند

از زنان ايران خورد، در "  ژينا"پس از مرگ 
تاريخ حاکميت ننگين اين رژيم مستبد و ضد زن 

نفی کامل حجاب از طرف .  بی سابقه بوده است
زنان ايران، در واقع کشيدن کبريت به چادر آلوده 

تمام .  به بنزين خيمه گاه حجاب رژيم بود
رجزخوانی های کنونی دستگاه های سرکوب 
عليه زنان، دقيقا ناشی از همين آتش گرفتگی 
خيمه گاه حجاب است که زنان ايران با شجاعتی 
تحسين برانگيز، اين سمبل ايدئولوژيک و نماد 

 .سرکوب جمهوری اسالمی را به آتش کشيدند
حال در چنين اوضاع و احوالی که بحران انقالبی 
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موقعيت کنونی زنان و 
 توهمات جمهوری اسالمی

سراسر کشور را فرا گرفته است، در شرايطی 
که توده های مردم ايران برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی خيز برداشته اند، در وضعيتی 
که زنان ايران عمال قانون حجاب را به دور 
افکنده و طی ماه های گذشته نه فقط برای دور 
افکندن حجاب، بلکه برای آزادی و برابری، 
برای نفی ستم جنسيتی و احقاق تمام حقوق پايمال 
شده شان دالورانه به وسط ميدان مبارزه با 
جمهوری اسالمی قدم گذاشته اند، روشن است که 
هيئت حاکمه ايران نمی تواند به سادگی و با توهم 
به سال های دور اقتدار و قدرت نمايی خود، 

 . زنان ايران را به دوران گذشته باز گرداند
پوشيده نيست، در وضعيت کنونی و جايگاه 
رفيعی که زنان ايران با جشن حجاب سوزان 
کسب کرده اند، آنچه اکنون برای جمهوری 
اسالمی حائز اهميت است، نه برخورد با کم 
حجابی، بلکه بازداشتن زنان از برداشتن کامل 

عقب نشينی فعلی جمهوری اسالمی .  حجاب است
در مقابل زنان کم حجاب و شل حجاب، دقيقا 
برگرفته از موقعيت کنونی جنبش انقالبی و 
پيروزی هايی است که زنان ايران در ماه های 

اين پيروزی زنان برای . گذشته به دست آورده اند
جمهوری اسالمی چنان سنگين و گران بوده است 
که خامنه ای را بر آن داشت تا زنان معترض 

سال گذشته به خاطر شل  ۴۴ايران را که طی 
حجابی، کم حجابی يا بيرون آمدن چند تار مو، 
توسط پليس و نيروهای مزدور گشت ارشاد 
سرکوب و بازداشت می شدند، صرفا به دليل 
اينکه حجاب کامل از سر بر نداشتند، زنان 
وفادار به حجاب و نظام معرفی کند تا شايد 
تلخکامی زهر شکستی را که رژيم بعد از قتل 

امينی متحمل شده است، )  ژينا(حکومتی مهسا 
 . کاهش دهند

اما جمهوری اسالمی و تمامی دم و دستگاه های 
سرکوب اين نظام زن ستيز و آدمُکش که اکنون با 
تکيه بر افت نسبی مبارزات خيابانی توده های 

" بی حجاب"مردم ايران، اين چنين برای زنان 
های "  جريمه"رجز خوانی می کنند و آنان را به 

تهديد "  خدمات اجتماعی"نقدی و محروميت از 
می کنند، بايد بدانند، در شرايطی که زنان ايران 
عمال از مرحله حجاب عبور کرده اند، در 
وضعيتی که يک موقعيت انقالبی بر جامعه حاکم 
است و جامعه در آستانه انقالب و خيزش های 
بلندتری قرار دارد، خواب های اين چنينی 

خواب .  ارتجاع  حاکم به راحتی تعبير نخواهد شد
های غير قابل تعبيری که ريشه در توهم سال 

توهمی که دست کم در .  های اقتدار رژيم دارد
ماه اخير، زنان ايران خط بطالن بر آن  ۵همين 

 .کشيده اند

 غمه در نغمه خون
 غلغله زد تندر شد
  شد زمين رنگ دگر

 رنگ زمان ديگر شد
 

  چشم هر اختر پوينده
 گشت که در خون می

  برق خشمی زد و
 بر گرده شب خنجر شد

 
 آن دالور که قفس با

 آراست با گل خون می
 لب آتشزنه آمد

 سخن اش آذر شد
 

 کند برگزار می) اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
 امين سالگرد حماسه آفرينان سياهکل در استکهلم ۵٢يادمان 

 )موقعيت جنبش انقالبی و وظايف ما ( توکل: سخنران
 عباس سماکار :شعر خوانی

 
 : گيتار -نغمه کوهستانی : خواننده :ترانه سرودهای انقالبی

 حسين گردين و ميالد آزادپور
 

 ٢١تا  ١٨فوريه از ساعت  ١٠جمعه : زمان
 )سالن اجتماعات هوسبی ترف(هوسبی  -استکهلم: مکان

 
 

 پنجاه و دومين سالکرد حماسه سياهکل
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 داخل کشور -)اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
 

 بهمن سالروز نبرد حماسی سياهکل ١٩گرامی باد 
 

 کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انقالبی
 

دراين روز گروهی از انقالبيون کمونيست با حمله مسلحانه .  گذرد می ١٣۴٩بهمن سال  ١٩بيش از نيم قرن از نبرد حماسی سياهکل در روز 
نوزده بهمن، روزی است که رفقای قهرمان ما پرچم آغاز .  به پاسگاه سياهکل، مزدوران مسلح مستقر در اين پاسگاه را خلع سالح کردند

غرش مسلسل رفقای سياهکل، آرامش و ثبات رژيم شاهنشاهی را برهم زد، راه .  های شمال به اهتزاز درآوردند مبارزه مسلحانه را در جنگل
درهمين روز موجوديت .  ها و مبارزان راه آزادی و سوسياليسم گذاشت و در تاريخ جنبش کمونيستی ماندگار شد نوينی را پيش پای کمونيست

 .های فدائی خلق متولد شد يک جريان رزمندٔه کمونيست نطفه بست و سازمان چريک
 
ای آشتی ناپذير عليه ظلم و ستم و نابرابری، پرچم  های سرخ جنگل و ادامه دهندگان راه رفقای سياهکل با از جان گذشتگی و مبارزه گوزن 

ها و افسانه سرايی  های سوسياليستی و آزاديخواهانه را برافراشتند، جو سکون و رخوت حاکم بر جامعه را شکستند و بر نظريه پردازی آرمان
سال از آن حماسه سپری  ۵٢علی رغم آنکه . های ديکتاتوری حاکم پيرامون قدر قدرتی و شکست ناپذيری رژيم شاهنشاهی نقطه پايان گذاشتند

رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی سرنگون شد اما رژيم .  شده است، اما سياهکل و خاطره رفقای برپادارنده مبارزه مسلحانه همچنان زنده است
های انقالبی و کمونيستی رفقای سياهکل برای  به عنوان پاسدار سنت)  اقليت(سازمان فدائيان .  ارتجاعی واستبدادی ديگری برجای آن نشست

ای آشتی ناپذير عليه رژيم ديکتاتوری و مذهبی جمهوری اسالمی برخاست و بيش از چهل  های سوسياليستی اين رفقا به مبارزه تحقق آرمان
سال به مبارزه برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی، رهايی مردم ستم ديده از يوغ استبداد مذهبی و استقرار حکومت شورايی ادامه داده 

های وحشيانه رژيم ديکتاتوری جمهوری اسالمی، سازمان ما و فعالين و هواداران سازمان همواره همدوش و در  علی رغم سرکوب.  است
های کارگرو زحمتکش، زنان، معلمان، دانشجويان و دانش اموزان بوده وخواهند  کنار مبارزان خيابانی و حامی اعتصابات وتظاهرات توده

اند، طبقه سرمايه  ای سرنوشت ساز و پيکار برای سرنگونی جمهوری اسالمی بر خاسته های مردم به مبارزه در حالی که هم اکنون توده.  بود
. دارو تمامی ثروتمندان و مرتجعين از اين وحشت دارند که سرنگونی جمهوری اسالمی به استقرار يک حکومت شورايی در ايران بيانجامد

وکالت "اند و از هم اکنون با طرح شعارهايی نظير رفراندوم، مجلس مؤسسان و  های بورژوازی اپوزيسيون به دست و پا افتاده گروه بندی
مردم مبارز اما به کمتر از سرنگونی تمام نظم .  ای شوند و انقالب را به انحراف بکشانند کنند مانع ابتکار عمل توده ، بيهوده تالش می"دهم می

 .موجود و استقرار حکومت شوراها رضايت نخواهند داد
 

 !کارگران، زحمتکشان و زنان مبارز
 

ً در همان جايگاهی قرار گرفته است که رژيم سلطنتی در سال  در آن قرار  ۵٧امروز رژيم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسالمی دقيقا
ای به همان زباله دانی تاريخ فرستاده شود که رژيم  چندان نخواهد پاييد که اين رژيم استبدادی و کودک کش نيز با يک انقالب توده.  گرفته بود

ها و ترفندهای گوناگونی متوسل شد تا بلکه جلوی سرنگونی را  رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی، پيش از سقوط به اهرم.  سلطنتی فرستاده شد
های گوناگون و بيش از همه به تشديد سرکوب متوسل شده  ارتجاع اسالمی حاکم نيز برای بقای خويش به حربه.  بگيرد و خود را نجات دهد

اما هيچ راهی برای نجات رژيم باقی نمانده است و ارتجاع اسالمی را درست مانند ارتجاع شاهنشاهی .  است تا خود را از خطر سقوط برهاند
 .راه گريزی از سرنگونی نيست

 
داخل کشور در سالروز حماسه سياهکل بار ديگر ياد رفقای سياهکل و تمامی رفقايی را که در   -)اقليت(ما فعالين و هواداران سازمان فداييان 

ما با .  داريم ها در مبارزه قهرمانانه خود برای تحقق اهداف و آرمانهای آزادی خواهانه و سوسياليستی جان فشاندند گرامی می طول اين سال
 .ايم، با استواری به مبارزه برای تحقق اهداف و آرمانهای کمونيستی طبقه کارگر ادامه دهيم رفقای جانفشانده خود پيمان بسته

داخل کشور، عموم کارگران و زحمتکشان و تهيدستان را به تشديد مبارزه برای سرنگونی   -)  اقليت(ما فعالين و هواداران سازمان فداييان  
خوانيم و معتقديم راه نجاتی برای کارگران و مردم ستمديده جز  رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورايی فرا می

 .براندازی نظم موجود، اسقرار حکومت شورايی و سوسياليسم وجود ندارد
 
 
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 برقرار باد حکومت شورايی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی
 داخل کشور -)اقليت(فعالين و هواداران سازمان فدائيان 

 
 ١۴٠١بهمن 
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 پيام فعاالن کارگری جنوب
 به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد سياهکل

 
گذاران سازمان شما، سرشار  بنيان.  رفقا، پنجاه و دومين سالگرد تولد سازمان شمارا تبريک ميگوييم

از اراده و انگيزه بودند، و بهمان اندازه آگاه، جسور وبی باک، با خود عهد کرده بودند که بر دو 
طرف، ضعف و سکون جاری بر طبقه کارگر از طرف ديگر،  مطلق جامعه، قدر قدرتی رژيم ازيک

 .توانستند با پراتيک اجتماعی و عمل انقالبی خود بر هر دو مطلق فائق آيند. غلبه کنند
 

. زده آن روز را بيدار کرد در سياهکل بانگ سالح آن رفقا جامعه خواب ۴٩بهمن  ١٩در غروب 
های استوار جهت تحقق  ناپذيری را با دشمن مردم آغاز کردند و با گام رفقای سياهکل مبارزه آشتی

 ۵٢.  های کارگر و زحمتکش وارد عرصه مبارزه سياسی طبقاتی جدی با رژيم شدند رهايی توده
وچند سال سکون و سرکوب و  امروز جامعهٔ ما بعد از تحمل چهل.  گذرد سال از آن زمان می

داری ارتجاعی جمهوری اسالمی بر دو مطلق رژيم ساخته زمان خود فائق  تازی رژيم سرمايه يکه
آمده، جوانان، زنان، کارگران و زحمتکشان توانستند در عرصه وسيع اجتماعی با مبارزه سياسی 
انقالبی خود و با پايداری، مقاومت عمالً رژيم اسالمی را از مشروعيت بيندازند و به ميزان زيادی 

های کوتاه در مبارزه،  وقفه.  نوبه خود يک پيروزی است اين به.  بر فضای رژيم ساخته غلبه کنند
حکم نفس تازه کردن و تشديد مبارزه را دارد تا در فازی باالتر برای پيروزی نهائی پيگير مبارزه 

دهی  تری از سازمان با دورخيز برای شکل عالی.  مبارزه متوقف نشده و تداوم دارد.  انقالبی شويم
ما فعاالن کارگری جنوب ضمن گراميداشت پنجاه و .  عمومی برای پيشروی انقالبی بايد آماده شويم

دومين سالگرد حماسه سياهکل، اعتقادمان براين است، در شرايط کنونی بايد همچنان با حمايت و 
ای و مبارزه  دريغ خود از طبقه کارگر و عموم زحمتکشان به تشکل يابی توده پشتيبانی بی

ها و جامعه از مصائب  با پيروزی طبقه کارگر است که عموم توده.  يافته اين طبقه کمک کنيم سازمان
ای فصل کار مشترک ما در اين برهه زمانی،  دهی توده سازمان.  کنند مشکالتشان رهايی پيدا می

داری جمهوری  کننده است و زمينه غلبه ما را بر مشکالت و امر سرنگونی رژيم سرمايه بسيار تعيين
رهايی طبقه کارگر .  کند اسالمی و ايجاد آلترناتيو حاکميت شورايی کارگران زحمتکشان فراهم می

ای است  رهايی جامعه است، اما طبقه کارگر در بستر اجتماعی و در هماهنگی با جنبش وسيع توده
ها به وجود آمده بايد غنيمت شمرد و با  نظير توده فضائی را که با فداکاری بی.  شود که پيروز می

ها بتوانند در همبستگی  شايد توده.  دهی پرداخت ها به امر سازمان فراخوان عملی رو به عموم توده
های سياسی مربوط به خود،  ها در تشکل باهم بر رژيم غلبه کنند، اما تا زمانی که طبقه کارگر و توده

دهی نشوند، گام نهادن در مسير جامعه نو و سوسياليسم که بهروزی و سعادت توده و  سازمان
دهی  دهی کارگری و سازمان ما سازمان.  کند، پيروزی غيرممکن است زحمتکشان را ضمانت می

های سياسی و کارگری  های اجتماعی را امر مشخص خودمان و کليه سازمان سياسی طبقاتی توده
در پنجاه و دومين سالگرد حماسه سياهکل و حيات سياسی مبارزاتی سازمانی که در .  می ميدانيم

را در کارزار مشترک سرنگونی انقالبی رژيم )  اقليت(سياهکل متولد شد، موفقيت سازمان فدائيان 
ها  داری جمهوری اسالمی و برپائی حاکميت شورايی کارگران زحمتکشان و عموم توده سرمايه

 .آرزو داريم
 

 رفقا
های سياسی خود هستند، دانش آموزان،  های اجتماعی فاقد تشکل بخش اعظم طبقه کارگر و توده

دانشجويان، زنان، جوانان، محالت و اقشار ديگری، مانند سربازان، فرهنگيان، بازنشستگان، 
تشکل حکم خانه و سنگر .  دهی شوند های خود، سازمان پزشکان و پرستاران همه بايد در تشکل

توانند حيات وزندگی مبارزاتی خود را اثبات  های سياسی خود می ها در تشکل توده.  برای آنان دارد
ها است که مفيد به حال جنبش  آمده تنها با دخالت گری در امر تشکل يابی توده فرصت پيش.  کنند

ها، فعالين، عناصر منفرد در جامعه،  با حمايت عملی و پوشش دادن تشکيالتی توده.  شود انقالبی می
توانيم از  ما می.  شود های فعال کارگری و اجتماعی بسته می در محيط کار و آموزش، نطفه هسته
های شخصی بگذريم، اما برای گرفتن يک ارتباط نبايد غفلت  يک و دو وعده شام و نهار و فرصت

 .دهی کنيم سازمان. دهی ازنان شب واجب تراست سازمان. کنيم
 

ما فعاالن کارگری جنوب، پنجاه و دومين سالگرد سازمان  شمارا به رهبری، کادرها و کليه اعضا 
گوييم و آرزوی پيروزی در  و هواداران و دوستداران سازمان و به کارگران زحمتکشان تبريک می

 . کار و پيکار برايتان داريم
 

 داری نابود باد سرمايه
 !باد سوسياليسم زنده! باد انقالب زنده

 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
 فعاالن کارگری جنوب

 ١۴٠١ماه  بهمن ١٧
 

 کمک های مالی
 
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠                امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )فوريه(خروش 
 به ياد رفيق کبيرمان 

 کرون ١٠٠٠               حميد اشرف
 

 ايران
 

 ميليون تومان١  آبان ادامه دارد
 

 آمريکا
 

 مهسا پويان توکل
 يورو ٢٠حکومت شورايی                      

 دالر٢۵                مهسا
 دالر  ۵٠از سياهکل تا حکومت شورايی    

 دالر ١٠٠ رفيق توکل حکومت شورايی
 دالر ١۵٠٠               بهمن  ١٩به مناسبت 

 
 آلمان

 
 يورو ١٠٠                اعدام–جمهوری 

 
 ايتاليا

 
 يورو ٣٠٠   فدا
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 گذاران سازمان سازان سياهکل بنيان گرامی باد ياد حماسه
 

در تاريخ مبارزات انقالبی ميهن .  روزه نيست و نخواهد بود ماه ماهی سی اند، اما بهمن هرماهی از سال را طبق تقويم ساالنه سی روز برآورد کرده
آغازشده است و برخالف معمول هنوز ادامه دارد، چراکه، اين ماه خونين خود آغاز شکل و شيوه ديگری از مبارزه را در  ۴٩ما، اين ماه در سال 

  .جامعه ما بنمايش گذاشته است
 
عملی وبی کفايتی حزب خائن توده، پا به عرصه مبارزه  ها بی فرزندان عصيانگر و انقالبی خلق ايران بعد از سال ۴٩بهمن در سال   ١٩آری  

نق  ای سد کرده بود و مدعيان دروغين تنها به نق ای خونين و دشوار در آن شرايط که سلطه جهنمی ساواک راه بر هرگونه مبارزه مبارزه.  نهادند
های فدائيان سينه سرد و  که غرش مسلسل هنگامی.  سان شانه از زير بار مسئوليت تاريخی اجتماعی خويش خالی کرده بودند کردن پرداخته و بدين

 شان رامی عملی ها مات و حيران و ناتوان از درک اين واقعه به نشخوار ياوه هائی پرداختند که تنها بی سياه جنگل را شکافت، بسياری از چشم
ای که تا قبل از حماسه سياهکل سردر  جامعه.  خواستند الپوشانی کنند، غافل از آنکه بعد از واقعه سياهکل، جامعه به لرزش و تکان واداشته شد

ه هائی هايش دويده شد، ستار های سرخ آتشين بر کرانه باره خرمنی از ستاره يک ای نبود به گريبان و خاموش بود وبر آسمانش اميد پيدائی هيچ ستاره
  .های خاموش سرد هديه دادند که کهکشانی از نور، عشق، صداقت و مبارزه را به نگاه

 
مبارزه،    عمالنی که در قاموس افکار و عقايدشان روندی از مبارزه آغاز شد که نه رژيم پهلوی تاب تحمل آن را داشت و نه بی  ۴٩بهمن   ١٩آری  

زعم خويش به تخطئه حماسه سياهکل نشستند  های کارگر و مبارزه راستين به درروند اين مبارزه بسياری از خائنين به توده.  ای بيشتر نبود مضحکه
ته رقصی در مقابل ارباب تازه به قدرت رسيده گفتند و نوشتند که گذش شده بودند برای خوش و کار بجايی رسيد که خائنين که در پشت الفاظ پنهان

هايی که  شدند آن »کشتگر و نگهدار«اش اشتباه بود در حالی دارو دسته خائن بذر خيانت خويش را  های فدائی خلق، شيوه مبارزه سازمان چريک
های محروم و  که توده درصورتی.  خواستند با ناديده گرفتن حماسه سياهکل خط بطالن بر مبارزه خونين سازمان بکشند خود اهل مبارزه نبودند می

حتی در زمان .  ای پرافتخار دارد که باعث سربلندی مبارزه و همه مبارزان خواهد بود های فدائی خلق گذشته اند که سازمان چريک همه مبارزان آگاه
گرچه بسياری از عناصر وامانده از مبارزه، شکست .  کردند ها ابراز همدردی می پهلوی آن هائی که توان مبارزه راهم نداشتند در دل با بهارخواب

طر تاريخ های انقالبی در سطر س تمامی جنبش بينانه به دانستند، امانگاهی گذرا و واقع پايه بودن مبارزه در آن شرايط می حماسه سياهکل را نشانه بی
های انقالبی  بسياری از جنبش.  تواند حقانيت آن را نفی يا ثابت کند ها ثابت نمود که شکست و يا پيروزی يک جنبش با يک واقعه نمی بار توده خون

 های تواند وجود داشته باشد و خيلی از جنبش ای نمی ها هيچ شک و شبهه در طول تاريخ مبارزه به شکست انجاميده است، اما بر حقانيت آن جنبش
آن هائی .  های انقالبی زير سؤال رفته است شان هميشه از طرف توده اند اما پيروزی اصطالح به پيروزی رسيده گرا هم بودند که به ارتجاعی واپس

شان زير سؤال بردن اصل مبارزه بوده است تا بدين  اند، نيت و قصد اصلی فرسائی کرده خصوص حماسه سياهکل قلم که عليه مشی گذشته سازمان به
اند که هر شيوه و تاکتيک از مبارزه را بايد در  اينان از درک اين حقيقت تاريخی عاجز و ناتوان.  عملی خويش را  توجيه و پنهان نمايند طريق بی

نمود که گروهی از جوانان انقالبی بتوانند  های سياه و ديکتاتوری ايجاب می شرايط مبارزه در آن سال.  ظرف زمانی و مکانی خويش بررسی نمود
گيری کردند، خود از  مشی سازمان در آن شرايط موضع   جواب مشخص و مناسب آن شرايط را با فدا کردن خويش بدهند و آن هائی که عليه خط

مسلحانه هم اين ادعا را    گذاران مبارزه ای نشد، گرچه خود بنيان مبارزه مسلحانه، توده.  اند درک خصلت تکاملی بودن مبارزه عاجز و ناتوان بوده
را اگر )  حماسه سياهکل(اما ثمرات مبارزه چريکی .  نداشتند اما به اين حقيقت تلخ رسيده بودند که تنها راه مبارزه شکل مسلحانه آن بوده است

اپو های جامعه به تک شود و سراسر عرصه شکسته می بينيم که در سياهکل دو مطلق رفيق پويان درهم بينانه در نظر آوريم می صورت واقع بخواهيم به
رود تا برای  گيرد که خود درروند تکاملی مبارزه می ترين سازمان انقالبی کمونيستی شکل می در اين کنکاش و تکاپو بزرگ.  شوند واداشته می

های فدائی خلق روندی غير از شيوه  هايی که در زمان وقوع حماسه سياهکل و تولد سازمان چريک آن.  هميشه جامعه مبتنی بر استثمار را پايان دهد
رفقای .  های محروم خورده است شان در کجای تاريخ به درد توده گرفته بودند به کجا رسيدند و ثمره و نمود عينی مبارزه مبارزه مسلحانه را در پيش

 .کند ای دادند و هميشه تاريخ به نيکی از آنان ياد می ترين جواب را به شرايط آن روز تاريخ مبارزات توده سياهکل مناسب
 

جايی نرسيد و اکنون  ها هرگز به ژاژخائی اين.  مانده بودند شرمگينان اصلی تاريخ خواهند بود)  شرايط مناسب(آنانی که در پستوهای گنديده تاريخ 
ن های گنديده پرتاب خواهند شد همي هم در شرايط متالطم مبارزه طبقاتی اولين دسته هائی که توسط امواج دريای توفانی مبارزه طبقاتی به ساحل

ها  ها بودند که مورد ريشخند تاريخ قرار گرفتند و ديديم که در فردای قيام توده درواقع اين.  هائی هستند که به مبارزات تاريخی راستين ريشخند زدند
ها با صورتک هائی به رنگ ديگر اما از همان  ها زير عباهای فرسوده و کهنه قرار گرفتند و امروز همان بسياری از اين صورتک ۵٧در سال 

مبارزه، يک رنگ بيشتر ندارد و آن سرخ و طبقاتی است و تاريخ سازمان فدائيان اقليت  .  خواهند که مسبب ريش خند تاريخ باشند قماش بازهم می
آنچه مهم است راه و ياد تمامی .  واماندگان دنيای مبارزه، بيشتر از اين نای آمدن را ندارند.  بعد از حماسه سياهکل تاکنون همان رنگ را داشته است

از حماسه سياهکل تاکنون آنچه از جانب .  اند و آيندگان به نيکی از آنان ياد خواهند کرد باختگانی است که در عرصه مبارزه آمده و رفته جان
ها هزينه برآمدن  ها، محروميت ها، شکنجه ها، ترور شدن اعدام.  های کارگر و زحمتکش موردتقدير قرارگرفته است، مبارزه سرخ و خونين است توده

های محروم و  در هيچ کجای دنيا و تاريخ، انقالب را بدون هزينه، بدون کشتار، بدون شکنجه و تيرباران، بدون محروميت به توده.  انقالب است
سازان سياهکل  رسند، جرئت نگاه کردن به تاريخ را ندارند و حماسه هايی که فکرمی کنند از اين طريق به نتيجه می آن.  اند ستمديده تقديم نکرده

ن های سرخ خون يارا ای که در همين روزهای اخير قطره گونه سرافراز و سربلند به تاريخ نگاه کردند و خود تاريخ را شروع به ساختن کردند، به
   .پرست به گور سپرده پهلوی است گر تيرباران رفقای سازمان ما در حکومت سياه و شب شود، تداعی انقالبی که در خيابان ريخته می

 
 

 باد سوسياليسم زنده -باد انقالب زنده
 باد اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه همگانی زنده

 هسته کارگری حميد اشرف
 فعاالن کارگری جنوب

١۴٠١/١١/١۵ 
 حکومت شورايی  -کار، نان، آزادی 
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شده که بيکارسازی گستره کارگران را در  تعطيل
غارت و دزدی و چپاول و .  پی داشته است

زدوبند مقامات دولتی در جريان 
ها بر همگان  ها در طی اين سال سازی خصوصی

ها ماجرای  در تمام اين سال.  آشکارشده است
سازی از مرحله ارزش گذاری تا نحوه  خصوصی

واگذاری و شرايط خريدار و نحوه پرداخت و 
ها  جا رد پای اين زدوبندها و دزدی غيره، همه

آشکار بوده است و بر طبق اسناد، اغلب اين 
ها بسيار پائين تر از قيمت واقعی  صنايع و دارايی

دهم  تا  و در برخی موارد حتی به بهای يک
صورت اقساط به  بيستم قيمت واقعی  به يک

برخی از اين خريداران .  اند خريدار واگذارشده
افتضاحاتی که در .اند بدهی خود را نيز نپرداخته

رو شدن .اين زمينه به بار آمده يکی دوتا نيست
سازی برخی واحدها از نمونه  پرونده خصوصی

تپه، چنان  مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت
رسوايی بزرگی را در پی داشته است که حتی 
برخی مقامات و نشريات دولتی نيز از کاربرد 

. اند سازی نيز پرهيزکرده عبارت خصوصی
خصولتی "سازی که زمانی  پرونده خصوصی

نام گرفت چنان رسوا و مفتضح شده که "  سازی
بايستی  غارت و چپاول دسترنج کارگران، می

دهی شود و چنين  تحت عنوان ديگری سازمان
ابداع  و  جايگزين "  مولدسازی"است که 
 .شود سازی می خصوصی

سازی نيست   چيزی جز خصوصی"مولدسازی"
گرچه در شکل و ابعاد جديدی که با گذشته 

"  مقايسه نيست  قابل که پس از "  مولدسازی. 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی "تصويب در 

آبان سال  ٢١به تصويب رسيد و "  سران قوا
ای رسيد،بيش از دو ماه  جاری به تأييد خامنه

ها و  ازآن نيز خبرگزاری پس.  محرمانه ماند
های حکومتی اگرچه در ابتدا خيلی گذرا و  رسانه

به شکل فرعی و کناری اين موضوع را عنوان 
کرده و با اکراه از آن سخن گفتند،اما سرانجام 

"مصوبه عجيب و محرمانه" به "  مولدسازی" 
زودی مشخص شد که  مطبوعات کشيده شد و به

توطئه بزرگ ديگری در کار است و راهزنان 
ای  حاکم، در رأس آن راهزن بزرگ علی خامنه

های حيات خود درصدد دستبرد  در واپسين ماه
اگرچه راهزنی و دستبرد به .اند بزرگی برآمده

جيب مردم از خصوصيات اصلی و بارز رژيم 
حاکم است، اما در اين غارت و چپاول قرار است 

مانده اموال عمومی زده و جيب  چوب حراج به ته
 .مردم تا لایر آخر خالی شود

" ای شده است که به دستور خامنه اکنون مشخص
طرحی را "  شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

به "  های دولت مولدسازی دارائی"تحت عنوان 
بر اساس اين مصوبه يک .  تصويب رسانده است

نفره به رياست دمحم مخبر، معاون اول  ٧هيئت 
جمهور، احسان خان دوزی وزير اقتصاد،  رئيس

احمد وحيدی وزير کشور، مهرداد بذرپاش وزير 
راه، مسعود مير کاظمی رئيس سازمان بودجه و 
برنامه، يک نماينده از طرف رئيس مجلس و يک 

شده  نماينده از طرف رئيس قوه قضاييه تعيين
بر اساس اين مصوبه، شناسايی، تشخيص .  است

گذاری و تعيين شيوه  مازاد بودن، روش ارزش
واگذاری اين اموال ازجمله اختيارات اين هيئت 

حال از مصونيت قضايی  اين هيئت درعين.است
برخوردار است و هيچ نهادی امکان و اجازه  

در اين مصوبه .  نظارت و پيگرد قضايی را ندارد
تأکيد شده است هر فرد در هر دستگاهی  که با 

سال  ۵تصميمات اين هيئت مخالفت کند به 
 . شود انفصال از خدمات دچار می

مصوبه راهزنانه دزدان حاکم چنان رسواست که 
انتقاد حتی برخی نمايندگان مجلس ارتجاع را نيز 

قدر شور است که حسين  در پی داشته  و آش آن
راغفر کارشناس اقتصادی حکومتی نيز که 

انتقال اموال "را"  سازی خصوصی"تجربه 
داند که درنهايت  می"  عمومی به دوستان و رفقا

ها را نيز از کشور خارج  اين دارايی
شورای عالی سران "  مصوبه عجيب"اند، کرده

را به معنای "  مولدسازی"قوا يا همان
های اقتصادی پس از جنگ  ورشکستگی سياست

کند که  داند و چنين اعتراف می می"  مايه فساد"و 
های بزرگ  خواهند تخلفات و خالف ای می عده"

 ". را پوشش قانونی دهند
فقيه و  هايی که حول اين شاهکار جديد ولی بحث
ها راه  رغم ميل دار و دسته وی در رسانه علی

هايی که حاميان وی در ضرورت  افتاده و استدالل
اند، تماماً حاکی  اجرای اين مصوبه بر زبان رانده

از آن است که طبقه حاکم و رژيم سياسی آن 
اند پيش از آنکه تکليف رژيمشان توسط  مصمم

های مردم ناراضی که  برای به زير کشيدن  توده
اند، يکسره شود، تمام آنچه را که   آن به پا خاسته

از اموال عمومی هنوز در اختيار دولت هست، تا 
داران بخش خصوصی  سنار آخر به سرمايه

احسان خان .  اتفاق باال بکشند واگذار کنند و به
دوزی وزير اقتصاد در پاسخ به برخی انتقادها و 
ايرادات مصوبه مولدسازی، ضمن اشاره به 
اينکه ايرادات فنی و تخصصی مصوبه اصالح 
خواهد شد، اما با عنوان کردن فضاسازی در 

های مجازی عليه اين مصوبه، اعالم کرد  شبکه
نشينی صورت نخواهد  هيچ عقب"در اين مسير 

وی درباره ابهامات مصوبه و مصونيت ".  گرفت
 ٢٢اعضای هيئت واگذارکننده، وعده داد قبل از 

اندازی شود تا کارشناسان  هايی راه بهمن سامانه
او اما .بتوانند نظرات خود را عنوان کنند

ً بايد "حال بار ديگر تأکيد نمود که  درعين حتما
ها نبايد  پای اين پيمان بايستيم و واگذاری

عباسعلی کدخدايی عضو "!برگشت باشد قابل
حقوقدان شورای نگهبان نيز در پاسخ به کسانی 
که به طرح ايرادات قانونی پيرامون 

مصوبه "  اند گفت پرداخته"  مولدسازی"مصوبه
مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ايراد 

 ". است
ای و کل دولت جمهوری  دار و دسته خامنه

ها از  اسالمی تمام آنچه را که در طی اين سال
تاکنون واگذارشده و هرسال بر ميزان آن  ١٣٧٠
ای روز دوشنبه  خامنه.  دانند شده ناکافی می افزوده

داران که  بهمن در ديدار با گروهی از سرمايه ١٠
های بيشتری از  اند بخش شده مشتاقانه آماده

های اجتماعی و اموال عمومی را ببلعند،  ثروت
حمايت "  توسعه بخش خصوصی"  بار ديگر از 

اجرای بند ج اصل  ٨۵ای که سال  خامنه.  کرد
قانون اساسی را اعالم و دولت را موظف  ۴۴

های دولتی را به  درصد سهام بخش ٨٠نمود 
بخش خصوصی واگذار کند، اکنون اظهار 

ها کافی نبوده  کند که حجم واگذاری نارضايتی می
وی در سخنان خود با اشاره به همين .است

موضوع و انتقاد از اينکه اين سياست درست 
عمل نشده است به مخالفان و منتقدان داخلی رژيم 

سياست "نيز حمله نمود و بار ديگر تأکيد کرد که 
ای برای آنکه  خامنه".بايد عملی شود ۴۴اصل 

راه اين غارت بزرگ را هموار نموده و گفته 
باشد هيچ مانع و رادعی برای اين راهزنی و 
دستبرد بزرگ وجود ندارد، حتی زبان به انتقاد 

های اوليه حاکميت  های اقتصادی سال از سياست
توجهی به بخش  وی بی.  جمهوری اسالمی گشود

خصوصی درسالهای اوليه روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی را خطای بزرگی دانست و 

راه حل  برای جبران اين خطای بزرگ يک
حل اورژانسی درواقع  راه.  اورژانسی ارائه داد

دهی يک دستبرد بزرگ ديگر به اموال  سازمان
 .عمومی و جيب مردم است

اما چه کسی و چگونه مصوبه دستبرد بزرگ را 
اجرا خواهد کرد؟ به گفته  حسين باقر زاده رئيس 

سازی، مسئوليت دبيرخانه  سازمان خصوصی
های دولت و نيز  هيئت عالی مولدسازی دارايی

اجرای عمليات مولدسازی بر عهده وزير اقتصاد 
وزير اقتصاد نيز اين وظيفه را به سازمان .  است

بنابراين .سازی تفويض نموده است خصوصی
سازی  ها که کار و وظيفه اصلی خصوصی همان

" مولدسازی"را بر عهده داشتند، اجرای مصوبه 
تفاوت فقط در اين است که .  دارند را نيز بر عهده

مجريان اين مصوبه اين بار از اختياراتی 
نامحدود و مصونيت قضايی نيز 

ها چگونه  اينکه اين اموال و دارايی.برخوردارند 
شناسايی و مازاد تشخيص داده شود، اينکه 

هايی و  گذاری شود،اينکه چه بخش چگونه ارزش
به چه کسانی و تحت چه شرايطی و به چه شکلی 

نفره است  ٧واگذار شود، همه در اختيار هيئت 
تصميمات اين .  ها ذکر شد ازاين اسامی آن که پيش

کس  وچرا بايد اجرا شوند و هيچ هيئت بدون چون
و هيچ نهادی حق اعتراض در مورد تصميمات و 

در دوره .  اقدامات اين هيئت ندارد
انتها  ها که هنوز اين اختيارات بی سازی خصوصی

به چند نفر داده نشده بود و در مورد اقدامات 
وچرا کرد، ديديم  شد چون مسئوالن مربوطه می

 اند راهزنان حاکم دستبرد بزرگ ديگری را سازمان داده
١٢از صفحه   

١١درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ها و زد و  که چه فجايعی به بار آمد و چه دزدی
که امکان هرگونه  اکنون.  بندهای بزرگی رخ داد

وچرا منع و برايش مجازات در  پرسش و چون
توان مجسم کرد که  شده است، می نظر گرفته

ها و غارت و فسادی که برايش  دامنه دزدی
شده تا چه ميزان زيادی گسترده  ريزی برنامه

شده است که دار  اکنون مشخص از هم.  خواهد بود
ای به تصاحب  ای عالقه ويژه و دسته خامنه

های نفت و  ها و شرکت تأسيسات و پااليشگاه
ها و اموال  بسياری از صنايع و دارايی.  گازدارند

سازی با انواع  عمومی که در جريان خصوصی
های حکومتی به  بندوبست در باالترين رده

اند که  نزديکان و افراد بانفوذ حاکميت واگذارشده
ستاد "توجهی از آن را  در اين ميان بخش قابل

که زير نظر مستقيم شخص "  اجرايی فرمان امام
مولدسازان .  ای است تصاحب نموده است خامنه

اکنون تصاحب هرچه بيشتر صنايع  حريص  هم
نفت و گاز را هدف مقدم خود قرار داده و در 

های پااليش  اند شرکت نخستين اقدام خود مصمم
واگذار "  بنياد برکت"  گاز پارسيان و فجر را به 

ستاد "کنند که يک بنياد مالی و زيرمجموعه 
 .است" اجرايی فرمان امام

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که اجرای 
سال  ٣٠سياست اقتصادی نو ليبرال، بيش از 

های اقتصادی رژيم بوده  ستون اصلی سياست
سازی که يکی از ملزومات و  خصوصی.  است

نتايج اقتصاد نو ليبرال است از دوره رفسنجانی 
با شعار توسعه و سازندگی آغاز  شد و تا لحظه 

. کنونی با شعارهای مشابهی ادامه يافته است
دولت و "  سازی کوچک"سازی باهدف  خصوصی

کاهش وظايف و تعهدات آن که اکنون عالوه بر 
ها، تا  ها و کشت و صنعت صنايع و کارخانه

بهداشت و درمان و آموزش  و امثال آن نيز 
شماری به بار آورده و  يافته است،فجايع بی تعميم

داری را  ماهيت ارتجاعی نظام طبقاتی سرمايه
استثمار و .تر از هميشه برمال ساخته است واضح

انباشت فقر و .  شناسد ستم اکنون حدومرزی نمی
سو، و رفاه و ثروت در سوی  نداری در يک

تضاد ميان فقر و ثروت مدام تشديد شده .  ديگر
های  ها کارگر و زحمتکش و توده ميليون.  است

توانند شکم خود را  تهيدست و محروم حتی نمی
خورهايی  داران و مفت سير کنند و معدود سرمايه

های جمهوری  ها و سياست که در پرتو حمايت
اسالمی از همه گونه رفاه و آسايش برخوردارند 

اند و از پرخوری درحال  و هرروز پروارتر شده
رژيم جمهوری اسالمی .  اند ترکيدن و منفجرشدن

در روزهای پايانی عمر ننگين خود، جامعه 
تر نموده و با حراج  قطبی شده را قطبی

قيدوشرط باقيمانده اموال عمومی و دستبردی  بی
بزرگ به جيب مردم، تضادهای ستيزنده موجود 

تر ساخته  را به مرحله انفجاری بزرگ نزديک
های زحمتکش مردم  کارگران آگاه و توده.  است

اند که  درستی به اين نتيجه رسيده ايران اکنون به
برای نجات از فقر و ستم و استثمار، راه ديگری 
جز تشديد مبارزه عليه رژيم ، براندازی تمام نظم 
موجود و استقرار يک حکومت شورايی وجود 

 .ندارد
 
 
 

 

!قلب يک کمونيست ديگر از طپش افتاد  
 

 اطالعيه شورا همکاری نيروهای چپ و کمونيست در باره
 مرگ عيسی جمشيدی

 

دو ا ان ه  هب ار ديرين شيدی ي سی جم ق عي ه رفي ديم ک ع ش راوان مطل ف
دهان  بران و فرمان تان از ره کارگران و مردم زحمتکش جنوب کردس

ژانويه ما را تنها  ۴با سابقه حزب کمونيست ايران و کومله روز شنبه 
 .گذاشت

ه بخش  ود ک ردم زحمتکش ب ق م عيسی جمشيدی انسانی خوشنام والي
ی  داف انقالب اعظم زندگی پربار خود را وقف مبارزه برای حصول اه
م  و رهايی جامعه از نکبت سرمايه داری و مقابله با ظلم و ستم و رژي

رد المی ک ار اس ت از .  جنايتک و اس سی ممل ق عي ی رفي دگی سياس زن
ه  سی را ب ق عي فداکاری و جسارت و کاردانی و اين خصوصيات رفي

ود رده ب دل ک ايش مب زد رفق اد ن ورد اعتم دهی م اد .  فرمان ا ي يقين
د  اقی خواه ه ب ردم زحمتکش منطق سی در دل م ق عي داکاريهای رفي ف

 .ماند
سی  ق عي رگ رفي ست م پ و کموني ای چ اری نيروه ورای همک ش
ران و  ست اي ای حزب کموني ستگان و رفق جمشيدی را به خانواده و ب

 .کومله تسليت می گويد
 

 ياد عزيزش گرامی و راهش پررهروباد
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 ٢٠٢٣فوريه  ۴
 

راهزنان حاکم دستبرد بزرگ 
 اند ديگری را سازمان داده

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

١از صفحه   

هزار ميليارد تومان اعالم کرده  ٢٠٠را  ١۴٠٢
مقامات حکومتی .  ای نيست است موضوع پوشيده

چه در کابينه چه مجلس مدام از کسری بودجه و 
ها و  تأمين آن از محل واگذاری و فروش دارايی

اموال دولتی سخن گفته و بر ادامه و تشديد 
 .اند سازی تأکيد نموده سياست خصوصی

سازی که اساساً حراج و  سياست خصوصی
های عمومی است و از  غارت اموال و دارايی

شماری  دوره رفسنجانی به اجرا درآمده، فجايع بی
اين سياست بعد از رفسنجانی .  به بار آورده است

با جديت و پيگيری بيشتری اجراشده و هر 
جمهوری که بر سرکار آمده، ميزان بيشتر  رئيس

ها، صنايع و  و سهام بيشتری از کارخانه
های دولتی را به بخش خصوصی و عمدتاً  دارائی

اعضا و نزديکان دستگاه حکومتی واگذار نموده 

١٢ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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عنوان  يکی از افتخارات رؤسای جمهور به.است
رئيس قوه مجريه اين بوده که در دوره رياست 

ها و  جمهوری خود، ميزان بيشتری از ثروت
اموال عمومی را نسبت به دوره قبل از خود به 

سازمان .  بخش خصوصی واگذار نموده است
سازی، ساالنه آمار و ارقام رسمی  خصوصی

به بعد را اعالم  ٧٠ها از سال  ميزان واگذاری
بر پايه همين آمار و ارقام، ميزان .نموده است

ها و ارزش سهام واگذارشده طی سه   واگذاری
همزمان با .  يافته است دهه اخير پيوسته افزايش
های دولتی و ثروتمند  تصاحب اموال و دارايی

داران که  شدن قشر معينی از مديران و سرمايه
ها بر اموال مردم چنگ  در جريان اين واگذاری

اند، صدها و هزارها مؤسسه و کارخانه  انداخته

 اند راهزنان حاکم دستبرد بزرگ ديگری را سازمان داده

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود
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 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
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