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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

 

موج جديد اعتصابات کارگری 
 ای و اعتراضات توده

موج جديدی از اعتصابات کارگری و اعتراضات 
اين .  ای ساير اقشار زحمتکش آغازشده است توده

موج اعتراض برخاسته از اعماق جامعه گرچه 
آرامی درحال  درحال حاضر آرام است و به

پيشروی، اما ديری نخواهد پاييد که شکل 
گرچه هنوز .  ای به خود خواهد گرفت توفنده

توان از فروکش کامل اعتراضات و نبردهای  نمی
های اخص سياسی سخن گفت  خيابانی با خواست

بهمن اعتراضات خيابانی بيش از  ٢٧چنانکه در 
بيست شهر را دربرگرفت و در تهران جوانان و 

منطقه به خيابان  ١٠کم در  مردم مبارز دست
آمدند، فروکش نسبی آن اما واقعيتی 

اين موضوع به معنای نفی .انکار است غيرقابل
اين واقعيت نيست که بر بستر شرايط سياسی و 

تواند  اقتصادی و بحران انقالبی، هرآينه می
بلندی از اعتراض خيابانی حتی بلندتر از  موج

موضوع .امواج پيشين  در پنج ماه گذشته فرارسد
مهم اما اين است که فروکش نسبی اين امواج، با 

گيری جنبش اعتصابی و اعتراضات  نضج
قابل .  گسترده صنفی و اقتصادی همراه شده است

بينی بود که کارگران، معلمان و  پيش
بازنشستگانی که سال گذشته و پيش از برآمد 
جنبش انقالبی اخير صدها و هزارها اعتصاب و 
تجمع و تظاهرات برپا نموده و در ابعادی وسيع 
و گسترده دست به اعتراض زده بودند، دوباره به 

اما اين مرحله، .اعتراض و مبارزه علنی برخيزند
شد  بينی می بسيار زودتر ازآنچه پيش

موج جديد اعتصابات کارگری، تجمعات .فرارسيد
و اعتراضات معلمان و بازنشستگان گويای اين 

ای در  واقعيت است که جنبش اعتراضی توده
اشکال ديگری درحال پيشروی است و مبارزه 

 .در اعماق جامعه ادامه دارد
ها  در همين روزهای آغازين اسفندماه، شاهد ده

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری، تجمعات 

 

 جمهوری اسالمی غرق در گرداب بحران های بين المللی
 

جمهوری اسالمی آنچنان در باتالق مناقشات و بحران های بين المللی گرفتار است، که کمترين چشم 
مناقشات و بحران هايی که يکی پس از ديگری سر باز .  اندازی برای کاهش اين بحران ها متصور نيست

می کنند و ناگفته پيداست که جنبش انقالبی توده های مردم ايران طی ماه های اخير، تاثير شگرفی بر 
 .گسترش و تعميق بحران های موجود گذاشته است

ماه گذشته،  ۵مبارزات سلحشورانه توده های مردم ايران و به طور اخص حماسه آفرينی زنان ايران در 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠١٠شماره  ١۴٠١اسفند    ٨ –سال  چهل و چهار

  مارس، روز جهانی زن ٨به مناسبت )  اقليت( بيانيه سازمان فدائيان 
          

 آيی و تظاهرات، با گرد هم             
 مارس را به روز نبردی بزرگ،   ٨       
 عليه تبعيض و نا برابری تبديل کنيم     

ان  ان در روزهای گذشته شبکه خبری سی
های  گزارشی تحقيقی در ارتباط با بازداشتگاه

مخفی حکومت اسالمی برای شکنجه 
دستگيرشدگان اعتراضات اخير و ديگر زندانيان 

سی ان ان در اين گزارش با .  سياسی منتشر کرد
های  گيری از توضيحات تعدادی از بازداشتی بهره

اند و تطابق  آزاد شده)  موقتا(اعتراضات که 
ای حتا محل  ها با تصاوير ماهواره اطالعات آن

ها را مشخص  بازداشتگاه  دقيق تعدادی از آن
 .کرد

بازداشتگاه غيررسمی  ۴٠اين گزارش از وجود 
های  ها و مراکز سپاه، ساختمان و مخفی در پادگان

. وزارت اطالعات و حتا مساجد خبر داده است
ی  هايی که برای شکنجه وحشيانه بازداشتگاه

 .اند زندانيان مورد استفاده قرار گرفته
 ۶مرکز در تهران،  ٨گاه شامل  شکنجه ۴٠اين 

چنين  مرکز در زاهدان و هم ۵مرکز در سنندج، 
ديگری در شهرهای تبريز، مشهد،   مراکز شکنجه

. کرج، کرمانشاه، سقز، اشنويه و آمل بوده است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 های وحشيانه در شکنجه
 های مخفی جمهوری اسالمی زندان 

 آهن زنده باد اعتصاب، زنده باد مبارزات کارگران ذوب
 

 با فريادی بلند عليه اعدام و شکنجه به پا خيزيم
 

 زنند جنايتی ديگر و مردمی که فرياد می 
 ايم تا پايان قسم به خون ياران ايستاده 
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  ۴درصفحه 

١از صفحه   

 ای موج جديد اعتصابات کارگری و اعتراضات توده

مکرر بازنشستگان تأمين اجتماعی و تجمعات 
 .ايم اعتراضی معلمان بوده

گيری فزونی  اعتصابات کارگری به نحو چشم
 ٢٠اسفند بيش از  ٧بهمن تا  ٣٠از .اند يافته

شده که  اعتصاب و تجمع کارگری گزارش
توان به موارد زير اشاره نمود؛  ازجمله می

اعتصاب و تجمع کارگران سيمان خاش که از 
روزهای پايانی بهمن آغاز شد و در اول اسفند 
نيز ادامه داشت، اعتصاب و تجمع کارگران 

ترين کارخانه نساجی  کارخانه يزد بافت که بزرگ
بهمن،  ٣٠شود در  در خاورميانه محسوب می

اعتصاب کارگران شهرداری ياسوج و اعتصاب 
کارگران حراست پروژه قطار شهری در همين 

روز، اعتصاب و تجمع کارگران معدن کروم در 
منطقه آب دشت در روزهای پايانی 

ای پتروشيمی  بهمن،اعتصاب کارگران پروژه
آديش کنگان در روز دوشنبه اول اسفند، 
اعتصاب کارگران شرکت ملی سرب و روی 

پيمايی و تجمع کارگران  زنجان، اعتصاب و راه
شرکت سرب و روی يزد، اعتصاب کارگران 
شرکت کانرود سازه پتروشيمی چابهار در همين 
روز، اعتصاب چندروزه کارگران کارخانه فوالد 
اردستان، اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع 

رغم تهديد و بازداشت تنی چند از  پارس جنوبی به
نمايندگان کارگران در اول اسفند، اعتصاب 
کارگران شهرداری شهرهای خوزستان و تجمع 
در مقابل استانداری اين استان دوم اسفند در 
اهواز،اعتصاب کارگران پتروشيمی مسجدسليمان 
در همين روز، اعتصاب و تجمع کارگران معدن 

اسفند،اعتصاب  ۴کروميت اسفندقه کرمان روز 
ای شاغل در نيروگاه سبالن  کارگران پروژه

اردبيل، اعتصاب و تجمع کارگران شاغل در 
شرکت پخش فرآورده های نفتی در منطقه 
اصفهان،اعتصاب يکپارچه و راپيمائی کارگران 

اسفند، اعتصاب کارگران کشت  ٧فوالد يزد در 
آهن  تپه  و اعتصاب کارگران ذوب و صنعت هفت

 .اسفند آغازشده و هنوز ادامه دارد ۶که 
ً مطالبات  کارگران در اين اعتصابات عمدتا

. اند اقتصادی و صنفی خود را پيگيری نموده
ها معوقه، نوع قرارداد و بيمه،  پرداخت حقوق

بندی مشاغل، تضمين شغلی و افزايش  طبقه
 .ترين مطالبات کارگران بوده است دستمزد عمده

های صنفی و  اعتراض و مبارزه و طرح خواست
اقتصادی اما فقط به کارگران شاغل خالصه 

کارگران بازنشسته نيز تجمعات و .  شود نمی
. اند اعتراضات سراسری خود را از سر گرفته
های  بازنشستگان تأمين اجتماعی يکشنبه

شعارها و مطالبات .  اند اعتراضی را احيا کرده
انداز  ها دوباره طنين ها و خيابان پيشين، در تجمع

فقط کف خيابون، به دست مياد حق "  شده است؛ 
 ".نشينيم تا حق خود نگيريم، از پا نمی" ،"مون

بهمن بازنشستگان تأمين اجتماعی  ٣٠يکشنبه 
طور همزمان در چندين شهر و استان ازجمله  به

کرمان، بندرعباس، رشت، شوش، شوشتر، 
اهواز، کرمانشاه و چند شهر ديگر دست به تجمع 

در همين روز بازنشستگان .  اعتراضی زدند
روز يکشنبه .فوالد اصفهان نيز تجمع برپا کردند

. اسفند نيز همين تجمعات اعتراضی تکرار شد ٧
دوم اسفند بازنشستگان علوم پزشکی و خدمات 
درمانی مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در 

سوم اسفند، .تهران دست به تجمع زدند
بگيران استان خوزستان  بازنشستگان و مستمری

 .پيمايی زدند در چند شهر دست به تجمع و راه
بازنشستگان مخابرات که دور جديد تجمعات 
سراسری خود را از نيمه دوم بهمن آغاز 

طور همزمان در  اند، در روز اول اسفند به نموده
شهر و استان در برابر ساختمان  ١٠بيش از 

مرکزی مخابرات، تجمعات اعتراضی برپا 
معلمان و فرهنگيان بازنشسته نيز که از .کردند

ماه تجمعات و اعتراضاتی را در  اوايل بهمن
وپرورش سازمان داده  برابر اداره آموزش

تری وارد خيابان  بودند،اکنون در ابعاد گسترده
" اند و روز چهارشنبه سوم اسفند با شعار شده

تجمع بزرگی "  دوزوکلک کافيه، سفره ما خاليه
 .برپا کردند

درحال حاضر نيز فراخوانی برای تجمع بزرگ 
بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمين اجتماعی 

. اسفند صادرشده است ٩برای روز دوشنبه 
افزون بر فرهنگيان بازنشسته، معلمان شاغل نيز 
در چند روز گذشته تجمعات و اعتراضاتی را 

بهمن، معلمان تبريز دست به  ٣٠.  اند سازمان داده
دوم اسفند معلمان تهران .  اعتراض و تجمع زدند

وپرورش اجتماع  مقابل وزارت آموزش
در شيراز نيز .  اعتراضی بزرگی برپا کردند

روز سوم اسفند، معلمان از شهرهای مختلف 
استان فارس گرد هم آمدند و تجمع بزرگی را 

بنا به گزارش انجمن صنفی معلمان .سازمان دادند
از ورود معلمان به "  پوش نيروهای سياه"فارس، 

وپرورش استان ممانعت  محوطه اداره کل آموزش
به عمل آوردند و از معلمان کارت شناسايی طلب 

اما با افزايش تعداد معلمان و .  کردند می
نفر با ارائه کارت  ٢٠٠ازاينکه حدود  پس

شناسايی به محوطه وارد شدند، از ورود بقيه 
برابر جمعيتی که در  ۴حدود .  جلوگيری کردند

داخل محوطه تجمع کردند در بيرون و پشت 
پوش  نيروهای سرکوب سياه.درب اداره کل ماندند

با اعمال زور و خشونت سعی کردند جمعيت 
درهرحال .  بيرون محوطه را پراکنده سازند

رغم اين اقدامات سرکوبگرانه، تجمع معلمان  علی
با حضور و سخنرانی تنی چند از معلمان ازجمله 

معلمان از بند رسته شور حال بيشتری به خود 
 .گرفت و برگزار شد

عالوه بر اعتصابت متعدد کارگری، تجمعات 
اعتراضی معلمان، بازنشستگان، اعتراضات و 
تجمعاتی نيز در بازار تهران برگزارشده و کسبه 
بازار و چندين پاساژ نيز دست به اعتراض و 

اعتصاب .اند تجمع زده و شعارهايی نيز سر داده
ويژه اقشار  ی اقشار به و تجمع و اعتراض به همه

معلوالن تجمع .  فرودست جامعه تسری يافته است
کنند، متقاضيان مسکن دست به  و اعتراض می

زنند،کارکنان سازمان ثبت امالک روز  تجمع می
اسفند در چند شهر دست به تجمع زدند،  ۶

به اعدام  های زندانيان سياسی و محکوم خانواده
ها اجتماعات  طور مرتب مقابل زندان به

کنند، مردم بلوچ و ترکمن در  اعتراضی برپا می
گاليکش استان گلستان در همبستگی با مردم 

زنند و  زاهدان دست به تجمع و تظاهرات می
رغم  ناپذير، علی بلوچستان قهرمان و خستگی

تشديد سرکوب مردم اين منطقه، همچنان 
اسفند، بيست و يکمين جمعه  ۵خروشد و در  می

پيمايی هزاران نفره از  اعتراضی با تجمع و راه
های  مردم زحمتکش و شعارها و خواست

 . کند راديکال برگزار می
اين حجم بزرگ از اعتصابات کارگری و 

های مردم زحمتکش در ظرف  اعتراضات توده
رغم  يک هفته، گويای اين واقعيت است که به

فروکش نسبی مبارزه در اشکال راديکال و 
ای در اشکال  نبردهای خيابانی، اما مبارزه توده

تمام شواهد موجود ازجمله .  ديگری ادامه دارد
ناتوانی طبقه حاکم و رژيم سياسی و استبدادی اين 
طبقه در پاسخگويی و برآورده ساختن 

های کارگران و زحمتکشان، حاکی از آن  خواست
است که اين مبارزات گسترش بيشتری يافته و 

. تری به خود خواهد گرفت ابعاد و دامنه وسيع
سلسله اعتصابات کارگری و اعتراضات 

های  ای گرچه با محوريت خواست ای توده زنجيره
ی  اند، اما در ادامه گرفته صنفی و اقتصادی شکل

ها  خود از اين مرحله عبور نموده و به اعتصاب
های سياسی ورود نموده و به يک  و اعتراض

 .جنبش نيرومند اجتماعی تبديل خواهد شد
بينی کرده بوديم که توأم با  ازاين پيش ما پيش

تشديد سرکوب و فروکش نسبی مبارزات 
های  خيابانی، اشکال ديگری از مبارزه با خواست

نشريه .  صنفی و اقتصادی گسترش خواهد يافت
اگر : "  بهمن نوشت ١٠مورخ  ١٠٠۶کار شماره 

شرايط و جو سياسی جامعه و گسترش نبردهای 
راديکال و خيابانی با خواست اخص سياسی، 

رحمانه  همراه با سرکوب خشن و کشتار بی
توانست سرمنشأ نوعی  جوانان و مبارزان می

کاری درميان معلمان  حالت انتظار و محافظه
رسد که با افت  باشد، اکنون چنين به نظر می
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 مارس، روز جهانی زن  ٨بيانيه سازمان به مناسبت                 
 
 مارس را  ٨آيی و تظاهرات،  با گرد هم   

 به روز نبردی بزرگ، عليه تبعيض و نا برابری تبديل کنيم
 

 . روز جهانی زن فرارسيده است) اسفند ١٧(مارس  ٨! زنان ستمديده و مبارز
در تاريخ .  درخشد می١۴٠١مارس روز جهانی زن در شرايطی  فرارسيده است که نقش برجسته مبارزه زنان ايران  بر تارک مبارزات سال  ٨امسال، 

 .  همتای زنان در مبارزه برای برابری نام نهاد حق بايد اين سال  را سال درخشش بی مبارزات مردم ايران به
 

امينی توسط آدمکشان جمهوری اسالمی، آغازگرموج نوينی از توفان سياسی در ايران شدند که چهار ماه سراسر )  ژينا(اين زنان بودند که در پی قتل مهسا
 . اکنون نيز در اشکالی ديگر ادامه دارد ايران را فراگرفت و هم

 
شهريور بود که گروهی از زنان مبارز، در اعتراض به قتل مهسا توسط جنايتکاران حاکم بر ايران، در مقابل بيمارستان کسرای  ٢۵عصر روز جمعه  

ستيز  نفرت و انزجار خود را از رژيم زن"  کشم، کسی که خواهرم کشت می"،"مرگ بر ديکتاتور"تهران تجمع اعتراضی برپا کردند و با سردادن شعار 
های  خشم نهفته در ميان زنان و توده.  ترين حقوق انسانی خود محروم کرده است،  با صدای بلند فرياد زدند وچهار سال زنان را از ابتدايی آدمکشی که چهل

سپاری  فردای آن روز، حضور هزاران تن از مردم سقز در جريان مراسم خاک.  کران رژيم حاکم بر ايران، منفجر شد ستمديده مردم ايران از ظلم و ستم بی
زنان .  ای در سراسر ايران تبديل کرد مهر برابرطلبی زنان را بر جنبشی که آغازشده بود، کوبيد و آن را به جنبشی توده"  ژن، ژيان، آزادی"مهسا، با شعار 

زن، زندگی، «، »از کردستان تا تهران، ستم عليه زنان«در تمام شهرها در نقش سازمان دهندگان و رهبران اين جنبش بزرگ ظاهر شدند و شعارهای 
 . به شعارهای همگانی تبديل شد »آزادی

 
ای که در اين چند سال  در تمام اشکال مبارزه.  آغازشده است ٩۶هايی است که از سال  ويژه در جنبش اين نقش زنان در مبارزه، نقطه اوج مبارزات زنان به

فقط  ، زنان نه ٩٨در جريان بوده است، از مبارزات اقتصادی و سياسی خيابانی معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجويان، پرستاران، تا قيام آبان ماه سال 
برای .  اند اين نقش، چنان برجسته بوده است که مرتجعين نيز به آن اعتراف کرده.  اند نقشی فعال، بلکه در بسياری موارد رهبری کننده را  بر عهده داشته

 .در مبارزات، سخن گفتند" داری ويژه  داری و ميدان ميان“و در " زنان  در ليدری  نقش چشمگير ويژه"ها از  نخستين بار آن
 

جنبش در گرچه جنبش زنان ايران عليه تبعيض، ستم و نابرابری در تمام دوران موجوديت جمهوری اسالمی در اشکال مختلف ادامه داشته، اما نقش زنان 
ای بزرگ مستقيماً عليه تبعيض، ستم  ، زنان در يک جنبش توده ۵٧که پس از مبارزات بزرگ زنان در اسفند سال  نخست اين.  اخير از دو جهت برجسته بود

شعارهای برجسته و محوری اين "  مرگ بر ديکتاتور" "  زن، زندگی، آزادی" "  از کردستان تا تهران، ستم عليه زنان"  شعار از.  و نابرابری قيام کردند
های خيابانی و  ای، سنگربندی در تمام تظاهرات توده.  زنان در جريان اين نبرد، قهرمانانه با مزدوران آدمکش رژيم جنگيدند و حماسه آفريدند.  جنبش بود

 . ها ، اعتصابات و تظاهرات دانشجوئی، در پيشاپيش جنبش ايستادند و مبارزه کردند زدوخورد با مزدوران رژيم ، تجمع
 

تن از زنان در جريان اين   ۴٠حدود .  های وحشيانه به بند کشيده شدند  ستيز درآمدند و زير شکنجه در جريان اين مبارزات، هزاران زن به اسارت دشمن زن
اند بدون سرنگونی جمهوری اسالمی ،  زنان در اين مبارزات نشان دادند که دريافته.  مبارزات، درنبردی روياروی با دشمن، يا در اسارت به قتل رسيدند

ها مستقيماً  آن.  ها ممکن نيست طلبانه آن های برابری بدون جدائی کامل دين از دولت و بدون تحوالت اساسی  و راديکال در جامعه ايران، تحقق خواسته
 .  سرنگونی رژيم را هدف قراردادند

 
اين نقش، محرک بزرگی برای حضور ميليونی مردم سراسر کشور و .  حضور گسترده و نقش برجسته زنان در جنبش اخير از جهات مختلف اثرگذار بود

فقط يکی از عوامل مهم در گسترش سراسری جنبش در تمام شهرهای  نقش و حضور برجسته زنان در اين جنبش، نه.  ادامه مبارزه در طول چندين ماه بود
، ها نگاران، هنرمندان، هنرپيشه های اجتماعی جديد به جنبش، از نمونه پزشکان، وکالی دادگستری، روزنامه کشور، بلکه حتی  پيوستن برخی اليه

 .بود... نگاران و  روزنامه
 

حمايت وسيع .  ای داشت و ضربه سياسی بزرگی به رژيم وارد کرد المللی گسترده ها در اين مبارزه، انعکاس بين آفرينی آن برجسته بودن حضور زنان و نقش
واکنش و  ها را که سابقه ننگينی در حمايت از اين رژيم جنايتکار داشته و دارند، وادار به های آن مردم کشورهای سراسر جهان از اين جنبش، حتی دولت

اين جنبش .  ستيز از کميسيون مقام زن سازمان ملل اخراج کردند عنوان يک رژيم زن ها کرد، تا جايی که جمهوری اسالمی را به محکوميت سرکوب
کنند ادامه  صراحت عنوان می هايی حتی از درون طبقه حاکم که به اکنون ديگر کم نيستند افراد  و گروه.  تر کرد های درونی طبقه حاکم را نيز عميق شکاف

 .حيات جمهوری اسالمی ديگر به شيوه گذشته ممکن نيست
 

ش کشيدند، و به ای حجاب اجباری را به دور افکندند، آن را به آت توجه به قوانين و مقررات ارتجاعی اسالمی، در ابعادی توده زنان در جريان اين مبارزه بی
چراکه درواقع به آتش .   اين رويدادی چنان بااهميت بود که بايد آن را يک زلزله سياسی در خاورميانه اسالمی نام نهاد.  گرد آن رقصيدند و شادی کردند

وسعت و فراگيری نفی .  وسطايی بود گرائی قرون فقط در ايران بلکه در تمام منطقه خاورميانه اين کانون اسالم کشيدن يکی از مقدسات ارتجاع اسالمی نه
رغم  لبته بهرغم فروکش نسبی جنبش، ارتجاع حاکم تا به امروز نتوانسته، شرايط سابق را احيا کند و ا ای بود که به حجاب در جريان اين مبارزه، به درجه

 .  های مذبوحانه، نخواهد توانست تمام تالش
 

وند سرنگونی ای بسيار فراتر از تمام مراحل جنبش ارتقاء يابد و ر نقش زنان در اين مرحله از مبارزه باعث گرديد که کليت جنبش عليه نظم حاکم به مرحله
 . جمهوری اسالمی تسريع شود

 
روزی که زنان در سراسر جهان با برپائی .  است که اکنون روز جهانی زن فرارسيده است  آفرينی آن در بطن اين دالوری جنبش زنان و تمام حماسه

 .کنند خيزند و مطالبات خود را مطرح می ها و تظاهرات عليه تبعيض و ستم جنسيتی به پا می ها، راهپيمائی تجمع
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٢از صفحه   
٣از صفحه   

 مارس، روز جهانی زن    ٨بيانيه سازمان به مناسبت 
 مارس را  ٨آيی و تظاهرات،  با گرد هم

 به روز نبردی بزرگ، عليه تبعيض و نا برابری تبديل کنيم
 

نسبی اعتراضات و نبردهای خيابانی، 
های  ای با محوريت خواست اعتراضات توده

". صنفی و اقتصادی درحال گسترش است
گسترش اعتصابات کارگری و اجتماعات مکرر 
معلمان و بازنشستگان و برخی اقشار زحمتکش 
ديگر، همگی حاکی از ادامه و گسترش مبارزه 

های صنفی و اقتصادی و دال بر  حول خواست
 .بينی است صحت اين پيش

کارگران، معلمان، بازنشستگان و ساير اقشار 
زحمتکش، با اين اعتصابات و اعتراضات، 

قصد تحقير،  گويانی را که به حال دهان ياوه درعين
کارگران و معلمان و بازنشستگان را سرزنش 

کردند که چرا دست به اعتراض و اعتصاب  می
 .زنند و غيره، بست نمی

ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که شعارها و 
های صنفی و اقتصادی، بايد با شعارها و  خواست
های سياسی تکميل شود و خواهد  خواست

شرايط انقالبی و متحول جامعه، عامل اصلی .شد
کار و نان و آزادی بايد .ناگزيری اين روند است

به خواست فوری و مشخص تمام اعتصابات 
تر  مهم.  ای تبديل شود کارگری و اعتراضات توده
ها و محافل گوناگون  از اين در شرايطی که گروه

های  ها و جناح و متعدد و همچنين جريان
کنند با انتشار  رنگارنگ بورژوايی سعی می

ها خود را حامی  نامه ها و پيمان انواع پالت فرم
های سياسی جلوه دهند  کارگران و طرفدار آزادی
عنوان آلترناتيو  کنند به و فراتر از آن سعی می

شناخته شوند، بسيار حياتی و مهم است که 
های مردم زحمتکش، بر  کارگران و توده

های مستقالنه خود اکيداً  مبارزات و خواست
. پافشاری و بديل شورايی خود را مطرح کنند

داند که در  امروز هر کارگر آگاهی اين را می
چارچوب رژيم جمهوری اسالمی و نظم حاکم، 

خواهانه و دموکراتيک  های آزادی حتی خواست
های مردم نيز برآورده شدنی  کارگران و توده

سال از حاکميت طبقات  ١٠٠بيش از .  نيست
سال حاکميت  ۴۴ارتجاعی و استثمارگر ازجمله 

جمهوری اسالمی، اين واقعيت را اثبات نموده 
خواست کار و نان و آزادی و بسياری از .  است

خواهانه و دموکراتيک  های آزادی خواست
رغم آنکه در بسياری  کارگران و زحمتکشان به

اند  شده داری به اجرا گذاشته از کشورهای سرمايه
داری حاکم بر  اما  در چارچوب نظم سرمايه

تنها يک بديل .  ايران غيرقابل تحقق هستند
تواند اين  کارگری و شورايی است که می

های کارگران و  ها و ساير خواست خواست
بنابراين در شرايط .  زحمتکشان را برآورده سازد

حساس کنونی مطلقاً ضروری است شعارها و 
های صنفی و اقتصادی با شعارها و  خواست
های سياسی تکميل شود و بر حکومت  خواست

عنوان يگانه بديل و يگانه حکومتی که  شورايی به
در آن اداره امور جامعه در دست خود کارگران 

تنها .و زحمتکشان قرار خواهد گرفت تأکيد شود
تواند به  برقراری حکومت شورايی است که می

. خواست کارگران و زحمتکشان جامه عمل پوشد
ترين  تنها حکومت شورايی است که وسيع

ترين شکل  ترين و کامل های سياسی و عالی آزادی

موج جديد اعتصابات کارگری 
 ای و اعتراضات توده

دموکراسی را که خواست اکثريت بسيار عظيم 
اين .  مردم ايران است به ارمغان خواهد آورد

شکل از دموکراسی، دموکراسی شورايی است 
که با سرنگونی جمهوری اسالمی، درهم شکستن 

های  تمام دستگاه دولتی موجود با همه ارگان
بوروکراتيک، سرکوب و ستمگری آن  و 

در .  شود استقرار حکومت شورايی محقق می
دموکراسی شورايی است که قدرت سياسی در 

های زحمتکش مردم و  دست خود کارگران و توده

ً منتخب آن در دموکراسی .  هاست نمايندگان واقعا
کنندگان از اين حق  شورايی است که انتخاب

برخوردارند که هرلحظه اراده کنند بتوانند 
منتخبين را عزل و افراد ديگری را جايگزين 

تنها حکومت شورايی است که با انجام .  سازند
رشته اقدامات فوری و انقالبی و رفاهی به  يک

سود کارگران و زحمتکشان، شرايط جامعه را 
برای گذار به سوسياليسم و نفی استثمار تسهيل 

 .کند می

مارس فرصت مناسب ديگری است که زنان در ايران با تکيه به تجربه مبارزاتی چندين  ٨بنابراين 
ها و  آيی آورند و با گرد هم ستيز روی ماه گذشته، بار ديگر به تعرض جديدی عليه ارتجاع زن

های زنان عليه  ها  و سردادن شعارها و مطالباتی که انعکاس تمام خواسته تظاهرات در خيابان
 . تبعيض، نابرابری و ستم است، ضربه ديگری بر پيکر پوسيده ارتجاع  حاکم بر ايران وارد آورند

گويد  فرارسيدن روز جهانی زن را به زنان مبارز و ستمديده ايران تبريک می) اقليت(سازمان فدائيان
 . خواند مارس فرامی ٨ها و تظاهرات خيابانی بدون روسری، در  و زنان را به برپائی تجمع

کند و  عنوان سازمانی که  برای استقرار سوسياليسم در ايران مبارزه می به)  اقليت(سازمان فدائيان
های زحمتکش و ستمديده مردم  هدف فوری خود را  برپائی يک  حکومت شورايی و حاکميت توده

درنگ مطالبات زير برای لغو تبعيض،  ايران بر سرنوشت خود قرار داده است، خواستار اجرای بی
 .ستم و نابرابری جنسيتی است

لغو هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی   –
 .برابر با مردان

برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی،   –
 .سياسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح

 .برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی –
جانبه مرد،  لغو تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يک  –

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری،  تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض
جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و 

 . وحشيانه نظير شالق، سنگسار
برخورداری زنان .  لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن  –

 .از آزادی انتخاب پوشش
 .برابری حقوق زن و مرد در امر طالق، ارث و تکفل اوالد –
ممنوعيت هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده و   –

 .ها اعمال مجازات شديد در مورد نقض آن
 .ها آزاری و اعمال مجازات شديد در مورد نقض آن سال، کودک ١٨ممنوعيت ازدواج کودکان تا  –
روابط خصوصی زن بايد از هرگونه تعرض .  آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود  –

 .مصون باشد
 .جنين، بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شدن حق سقط –

مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از 
 .امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان

برخورداری زنان از تسهيالتی چون شيرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسيدگی به   –
احتساب اوقات .  توانند از اين تسهيالت برخوردار باشند پدر و مادر يکسان می.  نوزادان در محل کار

 .رسيدگی و سر زدن به نوزادان جزء ساعات کار
 . ها هستند ای از مطالبات حداقلی زنان است که خواهان تحقق فوری آن اين مطالبات، مجموعه

 
 نابود باد ستم ، تبعيض و نابرابری عليه زنان

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت( سازمان فدائيان
 ١۴٠١اسفند 
 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 جمهوری اسالمی غرق در گرداب بحران های بين المللی

آنچنان بر افکار عمومی جهان و جهانيان تاثير 
گذار بوده است که حتی دولت های غربی نيز در 
مقابل جمهوری اسالمی تا حد معينی صف آرايی 

حضور خيابانی و ميليونی مردم ايران .  کرده اند
امينی، )ژينا(بعد از قتل حکومتی مهسا

سلحشوری دختران و پسران جوان در ميدان 
مبارزه، جنگ و گريز قهرمانانه جوانان عليه 
سرکوبگران رژيم و براه افتادن جشن روسری 

زن، "سوزان در کف خيابان ها حول شعار 
، آنچنان رژيم جمهوری اسالمی "زندگی، آزادی

را به وحشت انداخت که نيروهای سرکوبگر و 
آدمکش آن با تمام نيرو برای کشتار و مهار 

. جنبش انقالبی توده های مردم ايران بسيج شدند
سرکوب عريان جنبش انقالبی مردم از همان 

نفر  ۵٠٠روزهای نخست آغاز شد، متجاوز از 
هزار  ٢٠در کف خيابان ها کشته شدند و بيش از 

دختران و پسران بسياری با .  نفر دستگير شدند
شليک مستقيم گلوله های جنگی و ساچمه ای 
چشم های خود را از دست دادند، گروهی از 
بازداشت شدگان در دادگاه های فرمايشی به 
اعدام محکوم شدند که تعدادی از آنان تا کنون 

 . اعدام هم شده اند
اوضاع سياسی بحرانی کنونی و مفتضح شدن 
جمهوری اسالمی در عرصه داخلی و بين 
المللی، سبب شد تا بحران های خارجی رژيم نيز 
به شکل حادتری سر باز کنند و همرا با تشديد 
مناقشات قديمی، بحران های جديدی نيز به 
صورت هفتگی و بعضا روزانه با حدت و شدتی 
به مراتب بيشتر از گذشته بر سر حاکمان 

تا جاييکه اکنون جمهوری .  اسالمی آوار شده اند
اسالمی با بزرگترين چالش حيات خود يعنی 
چالش عدم مشروعيت در عرصه بين المللی 

 . مواجه است
در زير مجموعه چالش کالن عدم مشروعيت 
رژيم که در پی مبارزات توده های مردم ايران و 
تاثيرگذاری آن بر افکار عمومی جهان و جهانيان 
شکل گرفته است، بحران ها کوچک و بزرگ 
ديگری نيز هستند که مدام سر باز می کنند و 
روابط خارجی جمهوری اسالمی را در هاله ای 

در چنين وضعيتی که .  از ابهام فرو برده اند
کشاکش مناقشات بين المللی جمهوری اسالمی 
روز بروز شتاب بيشتری گرفته است، کشف 

درصدی در ايران،  ٨۴ذرات اورانيم غنی شده 
از جمله جديدترين بحرانی است که بر سياست 
خارجی جمهوری اسالمی سايه افکنده و مناسبات 
بين المللی رژيم با چالش جديدی مواجه شده 

 .  است
 ٨۴انتشار خبر کشف ذرات اورانيم غنی شده 

درصدی توسط خبرگزاری بلومبرگ، بار ديگر 
بحران هسته ای جمهوری اسالمی را به سطح 
مناقشات ايران با اروپا، آمريکا و آژانس بين 
المللی انرژی اتمی کشاند و سطح منازعات 

پيدا شدن ذرات اورانيم با .  طرفين را باال برد
درصدی آنهم در آستانه نشست دوره  ٨۴غنای 

 ۶ای شورای حکام که قرار است روز دوشنبه 
مارس در وين برگزار شود، بدون شک چالش 
جديدی عليه جمهوری اسالمی در مناقشات بين 

 . الملل ايجاد خواهد کرد

 ٨۴به دليل اهميت کشف ذرات اورانيم غنی شده 
درصدی  ٩٠درصدی و فاصله کم آن با اورانيوم 

که الزمه ساخت يک بمب اتمی است، ابتدا 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
جمهوری اسالمی، بدون رد کردن درستی اين 

سياه نمايی و تحريف "گزارش، هدف آن را 
در آستانه برگزاری جلسه شورای حکام "  حقايق

خواند و گفت، که وجود ذره يا ذرات اورانيوم 
به "درصد در فرايند غنی سازی  ۶٠باالتر از 

او در ." درصد نيست ۶٠معنی غنی سازی باالی 
بسيار "عين حال وجود چنين ذراتی را امری 

: در روند غنی سازی دانست و گفت"  طبيعی
بخش دارای اهميت، محصول توليد نهايی است "

که در مورد آن هم ايران تاکنون غنی سازی 
کمالوندی، ".  درصد نکرده است ۶٠باالتر از 

بعدا در گفتگو با شبکه پرس تی وی از موضع 
تدافعی خارج شد و با زبانی تهاجمی اعالم کرد، 

با "جمهوری اسالمی حق دارد که غنی سازی را 
 . انجام دهد" هر درصدی که بخواهد

از آنجا که جمهوری اسالمی در پنهانکاری 
ها، سابقه طوالنی دارد و کشف ذرات  واقعيت

درصدی نيز به نوعی  ٨۴اورانيم غنی شده 
توانايی رژيم در ساخت بمب اتمی را باال برده 
است، بروز اين امر نه تنها گستره تنش های 
موجود ميان جمهوری اسالمی و آژانس بين 
المللی انرژی اتمی را افزايش داد، بلکه تا حدود 
زيادی سطح تنش، دامنه بحران و گستره انزوای 

بروز .  سياسی رژيم را در عرصه جهانی باال برد
اين اتفاق همراه با ابهامات باقی مانده پيشين از 
سه مکان غير علنی که در آن ذرات اورانيوم 
غنی شده يافت شده اند، آنهم در شرايطی که 
آژانس بين المللی انرژی اتمی در حال آماده 
سازی گزارش سه ماهه خود در باره فعاليت های 
هسته ای جمهوری اسالمی است، محتمال در 
نشست آتی شورای حکام تنگناهای بيشتری برای 
جمهوری اسالمی در عرصه جهانی ايجاد خواهد 

خصوصا که آژانس بين المللی انرژی اتمی .  کرد
تالش دارد تا روشن کند که جمهوری اسالمی 
چگونه توانسته است اورانيوم غنی شده با خلوص 

اورانيومی که برای .  درصد را انباشت کند ٨۴
ساخت بمب هسته ای و رسيدن به اورانيوم با 

درصد، فقط اندکی فاصله دارد و کافی  ٩٠غنای 
درصد ديگر به ميزان غنای آن  ۶است تنها 

افزوده شود تا جمهوری اسالمی در شرايط الزم 
. برای ساخت يک بمب اتمی قرار گيرد

موضوعی که اروپا و آمريکا به شدت نسبت به 
 .آن واکنش نشان داده اند

البته بحران هسته ای و مناقشات ناشی از آن، 
تنها بحران جمهوری اسالمی در اين بازه زمانی 

بحران های ديگری نظير صدور حکم .  نيستند
اعدام برای دو تابعيتی ها، عدم دعوت جمهوری 
اسالمی به کنفرانس امنيتی مونيخ، بحث گنجاندن 
نام سپاه پاسداران در ليست سازمان های 
تروريستی، اخراج جمهوری اسالمی از 
کميسيون مقام زن سازمان ملل، مناقشات بر سر 
کمک نظامی جمهوری اسالمی به روسيه در 
جنگ اوکراين و اختالفات ديگری از اين دست، 
از جمله بحران های عديده ای هستند که سياست 

خارجه جمهوری اسالمی را با چالش های جدی 
شکل گيری اين حد از چالش ها، .  مواجه کرده اند

آنهم در شرايطی که صدای جنبش انقالبی توده 
های مردم ايران در فراسوی مرزها انعکاسی 
وسيع داشته است، تاثيرات بالفصل خود را بر 
افکار عمومی جهانی و حتی دولت های غربی 
گذاشته است و آنان در اين چند ماه گذشته تا حد 
معينی در مقابل جمهوری اسالمی صف آرايی 

 . کرده اند
 ٨۴همزمان با بحران کشف اورانيوم غنی شده 

درصدی، صدور حکم اعدام برای جمشيد 
توسط )  آلمانی  –دو تابعيتی ايرانی (شارمهد 

دستگاه قضايی ايران، يک بحران جديد بر 
مجموعه بحران ها و مناقشات خارجی جمهوری 

اخراج دو ديپلمات جمهوری .  اسالمی افزود
اسالمی از برلين، نخستين واکنش دولت آلمان 
نسبت به صدور حکم اعدام برای جمشيد شارمهد 

 . بود
چند سال پيش وقتی روح هللا زم، دو تابعيتی 

فرانسوی و مدير کانال تلگرامی آمدنيوز   -ايرانی 
توسط نيروهای قدس سپاه پاسداران در عراق 
ربوده شد و پس از انتقال به ايران در آذر ماه 

با حکم دستگاه قضايی جمهوری اسالمی  ١٣٩٩
اعدام گرديد، کمترين اعتراضی از طرف دولت 

اکنون اما به محض .  فرانسه صورت نگرفت
اينکه حکم اعدام جمشيد شارمهد، توسط دادگاه 
انقالب جمهوری اسالمی صادر شد، دولت آلمان 
در اقدامی تند و اعتراضی نسبت به اين حکم 

وزير خارجه آلمان در .  عکس العمل نشان داد
واکنش به چنين حکمی، اخراج دو ديپلمات 
جمهوری اسالمی را صادر کرد و رئيس جمهور 

"آلمان نيز در توئيتی نوشت حکومت ايران به : 
هر شکل ممکن عليه مردم خود می جنگد و 

حکم اعدام جمشيد .  حقوق آنان را ناديده می گيرد
ما آن را به شدت .  شارمهد، غير قابل قبول است

محکوم می کنيم و از رژيم ايران می خواهيم که 
 ". اين حکم را لغو کند

واکنش سريع دولت آلمان و تفاوت آشکار آن با 
واکنش دو سال پيش دولت فرانسه نسبت به اعدام 
روح هللا زم، نشان می دهد که جنبش انقالبی توده 
های مردم ايران تا چه حد در موضع گيری های 

 . کنونی کشورهای غربی تاثير گذار بوده است
در ميان مجموعه بحران های خارجی که اکنون 
جمهوری اسالمی را احاطه کرده اند، عدم دعوت 
جمهوری اسالمی به کنفرانس امنيتی مونيخ، يکی 
از چالش برانگيزترين بحران های بين المللی 

. جمهوری اسالمی در اين بازه زمانی است
کنفرانسی که بر خالف سال های گذشته از 
جمهوری اسالمی دعوت نشد و به جای آن، چند 
تن از نمايندگان اپوزيسيون بورژوايی خارج 

. کشور رژيم در حاشيه کنفرانس حضور يافتند
کنفرانسی که عمال مشروعيت و وجهه بين المللی 
جمهوری اسالمی را زير سوال برد و نشان داد 
که جنبش انقالبی توده های مردم ايران تا چه حد 
بر افکار عمومی جهان و حتی دولت ها 

همانگونه که تاثير خود را .  تاثيرگذار بوده است
در اخراج جمهوری اسالمی از کميسيون مقام 
زن سازمان ملل گذاشت و جمهوری اسالمی در 

در اوج مبارزات قهرمانانه  ١۴٠١آذر  ٢٣تاريخ 
زنان ايران از کميسيون مقام زن سازمان ملل 

 . اخراج شد
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جمهوری اسالمی غرق در 
 گرداب بحران های بين المللی

با اينهمه و به رغم اينکه جمهوری اسالمی در 
گرداب مناقشات بين المللی فرو رفته است و هيچ 
چشم اندازی هم برای بهبود و يا کاهش اين 
بحران ها و مناقشات موجود متصور نيست، اما 
هرگز نبايد بر اين باور و توهم باشيم که آمريکا 
و اتحاديه اروپا  از حمايت جمهوری اسالمی 
دست برداشته و از سرنگونی جمهوری اسالمی 

دولت های .  کنند توسط مردم ايران حمايت می
غربی به رغم اينکه زير فشار جنبش انقالبی توده 
های مردم ايران، مواضع سختگيرانه تری نسبت 
به جمهوری اسالمی گرفته اند و به نوعی 
مذاکرات توافق برجام را در اين بازه زمانی از 
دستور کار خود خارج کرده اند، اما کماکان بر 

آمريکاه، .  بقای جمهوری اسالمی تاکيد دارند
انگليس، کانادا و اتحاديه اروپا، به رغم اينکه 
مدام بر سياست های تروريستی جمهوری 
اسالمی تاکيد دارند و مدام تحريم های سنگينی را 
عليه سپاه پاسداران و ديگر نهادها و مقامات 
جمهوری اسالمی وضع می کنند، اما همچنان بر 
مناسبات ديپلماتيک و رايزنی با جمهوری 
اسالمی تاکيد دارند تا جاييکه کماکان گزينه 

و "  امنيت"را بهترين گزينه ايجاد "  ديپلماسی"
 . در منطقه می دانند" ثبات"

اگر امروز در مواضع کشورهای غربی نسبت به 
جمهوری اسالمی کمی هم تغييری ايجاد شده 
باشد، اين تغيير برگرفته از مبارزات قهرمانانه 
زنان و مردان و کارگران و دانشجويان و معلمان 
و بازنشستگان و نويسندگان و ديگر اليه های 
مردم ايران است، که دولت های غربی را به 
موضع گيری های تندتر در مقابل جمهوری 

مواضعی که صرفا برای .  اسالمی کشانده است
اعمال فشار بر جمهوری اسالمی جهت کشاندن 

اما .  اين رژيم مفلوک به پای ميز مذاکره است
برای توده های مردم ايران که به تاسی از 
موقعيت انقالبی برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی بپا خاسته اند، راه و هدف کامال روشن 

تشديد و گسترش مبارزات خيابانی، بسيج و .  است
سازماندهی کارگران و توده های زحمتکش مردم 
برای برپايی يک اعتصاب عمومی سياسی و 
پيامد آن، برپايی قيام مسلحانه توده ای برای 
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار 

يگانه .  حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان
راه انقالبی که نه فقط رهايی و نجات مردم ايران 
را به همراه دارد، بلکه بر بحران های بين المللی 

 جنايتی ديگر و مردمی که           
 زنند  فرياد می                 

 ايم تا پايان قسم به خون ياران ايستاده  
 

 
ساله بلوچ، ساعتی پس از دستگيری، توسط مزدوران  ٢۴روز چهارشنبه ابراهيم ريگی پزشک 

 .زاهدان واقع در منطقه بعثت به قتل رسيد ١٢جنايتکار رژيم در کالنتری 
 

، داوطلبانه به کمک مجروحان )مهرماه ٨(ابراهيم ريگی پزشک جوانی بود که در جمعه سياه زاهدان 
ماه با  دی ١١مهرماه بازداشت و  ٢١ی بلوچ در  ديده شتافت و به دليل حمايت از مردم محروم و ستم

ی  ديده چنان به حمايت خود از مبارزات مردم ستم ابراهيم پس از آزادی هم.  قرار وثيقه آزاد شده بود
اش در اينستاگرام با نام بردن از تعدادی از  ايران بويژه بلوچستان ادامه داد و در آخرين پست

از ياد هيچ : "ها و يادآوری جمعه خونين زاهدان نوشته بود فشاندگان موج اخير جنبش انقالبی توده جان
 ".ايرانی و بلوچی نخواهد رفت

 
اش در زندان است، ابراهيم با خط خود نوشته  ای از او که متعلق به دوران بازداشت در دست نوشته 

"بود ما گر ز سر بريده   ترسانی؟، سيصد گل سرخ يک گل نصرانی، ما را ز سر بريده می: 
 ". رقصيديم ترسيديم، در محفل عاشقان نمی می

 
در پی اين جنايت آشکار و ترس رژيم از گسترش اعتراضات مردم بلوچستان در اثر اين جنايت، 
جمهوری اسالمی با قطع اينترنت، محاصره مسجد مکی و مستقر ساختن نيروهای وحشی خود در 

 .ها شود سطح شهر، تالش کرد تا با ايجاد ترس و وحشت در ميان مردم مانع اعتراض آن
 

زندانی "چون  های زاهدان و سر دادن شعارهايی هم ديدگان بلوچ بار ديگر با تسخير خيابان اما ستم
مرگ بر "، "ای مرگ بر خامنه"، "ايم تا پايان قسم به خون ياران، ايستاده"، "سياسی آزاد بايد گردد

مرگ : "ها نوشته شده بود و حمل پالکاردهايی که بر آن"  بسيجی سپاهی داعش ما شمايی"، "ديکتاتور
 .قدرت اتحاد خود را به نمايش گذاشتند" گر، چه شاه باشه، چه رهبر بر ستم

 
براساس آخرين اخبار منتشره تا زمان انتشار اين اطالعيه، صدای تيراندازی در برخی از مناطق و 

 .اند های زاهدان از جمله خيابان کشاورز شنيده شده و تعدادی از مبارزان بلوچ دستگير شده خيابان
ی پزشک جوان و مبارز بلوچ ابراهيم  ضمن محکوم کردن قتل وحشيانه)  اقليت(سازمان فدائيان 

های اخير در  داند که در ماه فشاندگانی می ريگی، جمهوری اسالمی را عامل اصلی قتل او و ديگر جان
 .اند ای توسط مزدوران رژيم به قتل رسيده اعتراضات توده

 
ی بلوچ، خواهان  ديده ها و مبارزات مردم ستم ضمن حمايت از خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

هيچ .  های ساکن ايران و رفع هر گونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی است برابری تمامی مليت
های ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار  تمام مليت.  امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود

 .باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند و تحصيل کنند
 

از خودمختاری وسيع مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی )  اقليت(سازمان فدائيان 
ای هستند حمايت کرده و معتقد است اداره امور مناطق خودمختار بايد برعهده شوراهای  ويژه

مردم اين مناطق از طريق شوراهای منتخب خود در کنگره .  ای منتخب مردم منطقه قرار گيرد منطقه
های عمومی و مسائل مربوط  سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست

 .به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی  زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠١اسفند  ۵
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 زنده باد اعتصاب، زنده باد           
 آهن مبارزات کارگران ذوب          

 
 
 

های  ترين خواست از مهم.  ها از جمله شيفت شب دست به اعتصاب زدند پارچه در تمامی شيفت طور يک اسفند به ۶آهن اصفهان از روز شنبه  کارگران ذوب
 .افتاده است بندی مشاغل و پرداخت دستمزدهای عقب کارگران اجرای طرح طبقه

 
اش همانا مقابله و سرکوب خشن هرگونه اعتراض  اسفند نيروهای يگان ويژه که ويژه بودن ٧صبح روز يکشنبه  ۴در پی اعتصاب کارگران، ساعت 

براساس اخبار منتشره در پی يورش يگان ويژِه حفظ نظم .  داری حاکم است، وارد محوطه کارخانه شد منظور حفظ نظم سرمايه ای و اعتصاب به  توده
. گونه خبری از آزادی کارگران بازداشتی منتشر نشده است ی انتشار اين اطالعيه هيچ آهن دستگير شدند که تا لحظه کارگر ذوب ۶٠پوسيده حاکم، بيش از 

 .چنان در محوطه کارخانه مستقر است براساس اين اخبار، يگان ويژه برای ايجاد رعب و وحشت هم
 

ها دست به اعتصاب زده و با راهپيمايی در محوطه کارخانه  آذر با همين خواست ٧تا  ۵آبان و  ٢۵و  ٢۴آهن در روزهای  پيش از اين نيز کارگران ذوب
 ".تو فرياد بزن آهنی داد بزن، حق ذوب: "فرياد برآورده بودند

 
تن از نمايندگان کارگران را  ۵دوشنبه اول اسفند نيز نيروهای يگان ويژه با استقرار در مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلويه، مانع تجمع کارگران شده و 

 .دستگير کرده بودند
 

حدود ".  پذيرد ميرد، ذلت نمی کارگر می: "چنين کارگران فوالد يزد نيز دست به اعتصاب زده و با راهپيمايی در محوطه کارخانه فرياد برآوردند امروز هم
 .اند تپه نيز از روز گذشته دست به اعتصاب زده تن از کارگران نيشکر هفت ۶٠٠

 
عالوه بر اعتصابات کارگری، روزهای .  اعتصاب و تجمع کارگری رخ داده است ٣٠ی اخير حدود  های منتشره در طول تنها يک هفته براساس گزارش

 بگيران اخير شاهد تجمعات اعتراضی متعدد معلمان، بازنشستگان کشوری، تامين اجتماعی، مخابرات، معلوالن، نانوايان، و بسياری از ديگر حقوق
 .ايم بوده

 
چنان  اعتراضات شبانه در برخی از شهرها هم.  اند های زندانيان سياسی و زندانيان محکوم به اعدام نيز در روزهای گذشته بارها دست به تجمع زده خانواده

دم چنان در روزهای جمعه در تسخير مر رغم تمامی تهديدات نيروهای مزدور رژيم هم های شهرهای بلوچستان بويژه زاهدان، به ادامه دارد و خيابان
 .ی بلوچ است ديده ستم

 
اعتنا  های کارگران و زحمتکشان زير بار سنگين تورم خم شده است، جمهوری اسالمی بی يابد و شانه در حالی که بحران اقتصادی روز به روز تعميق می

ترين حقوق خود  ای که از بديهی ديده مردمان ستم.  فرستد به وضعيت معيشتی مردم، نيروهای مزدور خود را برای سرکوب کارگران و زحمتکشان می
 .محرومند

 
رژيم .  آهن بيش از هر چيز نشان ترِس رژيم از انقالب محرومان را بر پيشانی خود دارد کارگر ذوب ۶٠گسيل نيروهای يگان ويژه و دستگيری بيش از 

تواند از پيوستن  ست که با سرکوب می ای در روزهای اخير روبروست، هراسان بر اين گمان واهی فاشيستی حاکم که با موج وسيع اعتراضات توده
اش رو  اما واقعيت اين است که جمهوری اسالمی بر لبه پرتگاه قرار داد و عمر ننگين.  شان به رودی خروشان جلوگيری کند جويبارها به يکديگر و تبديل

 .به پايان است
 

 .قيدوشرط و فوری تمامی کارگران بازداشتی و نيز کليه زندانيان سياسی است خواستار آزادی بی) اقليت(سازمان فدائيان 
طبقه کارگر ايران با برپايی .  داند يابی و اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسالمی می راه رهايی طبقه کارگر ايران را در سازمان)  اقليت(سازمان فدائيان 

تواند در قامت يک طبقه راه را برای فراهم آوردن ضربه نهايی به رژيم  های هماهنگی اعتصاب و اعتصاب سراسری می های اعتصاب، کميته کميته
 .  داری و فاشيستی حاکم باز کند سرمايه

 
 

 پيش به سوی اعتصاب سياسی سراسری
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١اسفند  ٧
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 با فريادی بلند            
 عليه اعدام و شکنجه به پا خيزيم

 
 
 

آباد کرمانشاه بدون  بازداشت شده بود، در زندان ديزل ١٣٩٩ساله و از اهالی روانسرکه در سال  ٢٩احمدی )  آرش(سحرگاه روز چهارشنبه، سرکوت 
 .پيشه جمهوری اسالمی اعدام شد آخرين ديدار با خانواده، توسط دژخيمان رژيم جنايت

 
اعدام شده "  های مخالف نظام گروه"تر و در سحرگاه روز يکشنبه حسن عبيات زندانی سياسی در زندان سپيدار اهواز به اتهام عضويت در  سه روز قبل

ماموران جمهوری اسالمی .  سال در زندان بود ١١تن ديگر دستگير شده و مدت  ۵همراه با  ٩٠ساله پدر يک فرزند بود و در سال  ۴۴حسن عبيات .  بود
 .حتا از حضور مردم اهواز در مراسم خاکسپاری او با خشونت جلوگيری کردند

 
جمهوری اسالمی پس از اعدام سرکوت احمدی بار ديگر در .  جرم واقعی حسن عبيات اين بود که عرب بود و جرم سرکوت احمدی نيز کرد بودن او بود

ی  گر شکنجه سرکوت برای تهيه اعترافاتی که از نظر مردم ايران تنها بيان.  آور اعترافات تلويزيونی او را از صداوسيمای خود پخش کرد نمايشی تهوع
 . آن نمايش کثيف است

 
رژيمی که تنها با زندان و شکنجه و دار . های جهان داراست جمهوری اسالمی با فاصله بسيار زياد باالترين ميزان اعدام نسبت به جمعيت را در بين دولت

بعد از   اند، يا در اثر شکنجه جاری تعدادی از زندانيان سياسی در زير شکنجه جان خود را از دست داده از شهريور ماه سال.  دهد به حيات خود ادامه می
روز گذشته خالد وکيلی که در زير شکنجه .  اند طرز مشکوکی جان باخته و يا حتا در اثر تاثيرات روانی شکنجه متاسفانه دست به خودکشی زده آزادی به

 .به قتل رسيده بود، در سنندج توسط گروهی از مردم شهر به خاک سپرده شد
 

ا اتهام های زندانيان محکوم به اعدام نيز در هفته جاری بار ديگر دست به تجمع زده و خواستار لغو حکم اعدام عزيزان خود شدند که عمدتا ب خانواده
و چندين بار نيز   های اخير بارها در برابر دستگاه قضايی رژيم دست به تجمع زده ها و ماه ها در هفته آن.  اند قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده

 .ها را متفرق کرده و حتا تعدادی را دستگير کرده بودند ماموران امنيتی رژيم با خشونت آن
 

کار جمهوری اسالمی با اعدام دو زندانی سياسی که  رژيم جنايت.  خواستار لغو فوری مجازات اعدام و لغو هر گونه شکنجه است)  اقليت(سازمان فدائيان 
هم اکنون .  ها شدت بخشد بودند به ارزيابی واکنش جامعه نشسته است تا در صورت عدم واکنش جامعه، به جنايات خود در زندان  در گذشته دستگير شده

 .تعدادی از زندانيان سياسی با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند
 

با فريادی بلند عليه اعدام و شکنجه به پا خيزيم و خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط .  ها ادامه دهد نبايد اجازه داد تا رژيم به جنايات خود در زندان
 .تمامی زندانيان سياسی شويم

 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی  زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠١اسفند  ۴
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شان، به هر جنايتی که توانستند  آشام خون"  رهبر"
وقتی ابراهيم .  عليه زندانيان مبارز دست زدند

ريگی تنها در عرض چند ساعت و يا براساس 
اخباری تنها در عرض يک ساعت در زير 

راحتی بيش از  رسد؛ وقتی به شکنجه به قتل می
نفر را در جمعه سياه زاهدان به قتل  ١٠٠

شوند و  رسانند، صدها تن ديگر زخمی می می
شود؛  کسی به خاطر اين جنايات حتا مواخذه نمی

های سنگين جنگی  وقتی در کردستان با سالح
شوند و دست به هر جنايتی  وارد شهر می

زنند؛ وقتی نيکا، خدانور، کيان، حديث،  می
سارينا و ديگران به خاطر اعتراض به 

رسند و  شان به قتل می های ترين خواست بديهی
گيرند؛  ها تحت فشار قرار می آن  های خانواده

های اين  وقتی توماج صالحی و ديگر توماج
ها برای به تسليم  ترين شيوه سرزمين به وحشيانه

گيرند؛ وقتی  ها تحت شکنجه قرار می واداشتن آن
، مجيدرضا رهنورد، دمحم حسينی  محسن شکاری

های فرمايشی به  و دمحممهدی کرمی در دادگاه
ی  رسند؛ همه اعدام محکوم و عامدانه به قتل می

دهد که ما با يک سيستم جنايتکار  ها نشان می اين
روبرو هستيم که برای بقای خود از هيچ جنايتی 

اين سيستم جنايتکار نيز برای .  فروگذار نيست
جنايات خود به مزدور نياز دارد، مزدورانی لمپن 

کش که از هر جهت از سوی حکومت تامين  و آدم
 .و راضی شده باشند

های متعددی از  های اخير گزارش در ماه
. های وحشيانه زندانيان منتشر شده است شکنجه

از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه 
در زاهدان تا "  سپاه پاسداران انقالب اسالمی"

فرماندهی انتظامی جمهوری "های  تجاوز در ون
در تهران، از کشته شدن در زير "  اسالمی

پس از آزادی، و "  مشکوک"های  شکنجه تا مرگ
برای مردم ايران .  نيستند"  مشکوک"البته که 

در واقع دو علت .  مشخص است که علت چيست
ها که زندانی را  يکی تاثير روانی شکنجه.  دارد

دارد و ديگری  پس از آزادی به خودکشی وامی
که به اجبار به زندانی "  داروهايی"تاثير 

که منجر به مرگ "  داروهای قاتلی. "خورانند می
 .شوند انسان می

يک موضوع مهم ديگر که بايد بر روی آن تاکيد 
جمهوری .  هاست کرد، حجم وسيع دستگيری

 ۵٠٠اسالمی در اعتراضات اخير نه تنها بيش از 
ها به قتل رساند و هزاران نفر  نفر را در خيابان

) يک(ها تعدادی  را مجروح کرد که از ميان  آن
شان را از دست دادند، بلکه هزاران  چشم

گونه به  معترض را دستگير و شکنجه کرد تا اين
را از گور  ۶٠ی  خدای دهه"گمان واهی خود 

. و جامعه را در وحشت فرو برد"  بيرون بياورد
اين .  گمانی واهی که امروز همه شاهد آن هستيم

ها هرگز  ها و زندان همه جنايت در خيابان
ی ايران اثری  ديده های ستم نتوانست بر عزم توده

بگذارد و مردم به چيزی کمتر از سرنگونی 
اين واقعيت را .  قهرآميز رژيم قانع نخواهند بود

امروز بسياری حتا در اردوگاه ضد انقالب باور 
 .اند کرده

های اخير،  ی بازداشتی در رابطه با ابعاد گسترده
برای نمونه رئيس کل دادگستری استان بوشهر از 

خبر "  ای عفو خامنه"زندانی در پی  ٩٧٩آزادی 
نفر در  ٢۴۶ی وی  داد که از اين تعداد به گفته

. جريان اعتراضات اخير دستگير شده بودند
درصد از جمعيت کشور  ٢استان بوشهر حدود 

با توجه به اين که .  را در خود جای داده است
ها نسبت به جمعيت در برخی از  تعداد دستگيری

چون کردستان بسيار باالتر از استان  ها هم استان
توان اين نتيجه را  بوشهر بود، به راحتی می

های اعتراضات اخير  گرفت که تعداد دستگيری
هزار نفر بيشتر است، رقمی که  ٢٠مراتب از  به

اين را هم در نظر .  پيش از اين اعالم شده بود
چنان هر روز اخباری از  داشته باشيم که هم

 .شود های جديد منتشر می بازداشتی
اين يک واقعيت است که جمهوری اسالمی در 

های پيچيده و بزرگی  ها با بحران تمامی عرصه
ی رئيس پليس  گفته برای نمونه به.  روبروست

(فراجا"آگاهی  فرماندهی انتظامی جمهوری " 
 ٨تنها در طول يک هفته گذشته بيش از )  اسالمی

اند  هزار نفر به اتهام سرقت دستگير شده
همين يک نمونه ).  خبرگزاری ايلنا سوم اسفندماه(

دهد که جمهوری اسالمی تا چه اندازه  نشان می
های گوناگونی که جامعه  در مقابله با بحران

درگير آن است ناتوان بوده و تنها راهی که به 
. کند همان بگير و ببند است شان خطور می ذهن

کار  ها به روشی که در طول تمام اين سال
تر و  ها برعکس مدام عميق اند، اما بحران برده

صورت  روشی که امروز اما به.  اند تر شده عميق
کنند و اين  واری از آن استفاده می ديوانه
وار نشان از آن دارد که  گيری ديوانه بهره

جمهوری اسالمی در پی از دست دادن سلطه 

های  ايدئولوژيک و سياسی خود بر توده
رود تا سلطه خود را  با تکيه  زحمتکش مردم، می

 . به ابزار قهر و سرکوب نيز کامال از دست بدهد
دهد که ديگر  ها نشان می نگاهی به ابعاد بحران

هيچ نيرويی قادر به جلوگيری از انفجار 
جمهوری اسالمی از سر .  اجتماعی نيست
کند، اما  صادر می"  فرمان عفو"ناچاری و ترس 

جمهوری .  ها ادامه دارد از آن طرف دستگيری
همه زندانی  داشتن آن اسالمی زندان برای نگاه

هزار نفر را به خاطر  ٨ندارد، از سوی ديگر 
از ترس .  کند سرقت در يک هفته دستگير می

های اخير  دهد و اعدام بازداشتی می"  فرمان عفو"
کند، اما در آن سو ابراهيم ريگی را  را متوقف می

رساند و از ترس  در عرض چند ساعت به قتل می
آن که ماجرای قتل مهسا تکرار شود، به سرعت 

آور در توجيه  دست به کار شده و سناريويی تهوع
 . نويسد قتل ابراهيم ريگی می

تواند  قتل، شکنجه، زندان و اعدام ديگر نمی
ها  حتا زندان.  مانعی برای سرنگونی رژيم شود

نيز به مانند کارخانه و خيابان و مدرسه و 
دانشگاه، به محلی برای اعتراض به نظم پوسيده 

ی  جمهوری اسالمی با همه.  اند حاکم تبديل شده
ست و به گور سپرده  اش رفتنی ابزار سرکوب

خواهد شد، اما مهم اين است که از همين امروز 
بدانيم چه چيزی بايد جايگزين اين حکومت 

تواند در عمل به  فاشيستی شود؟ چه حکومتی می
شکنجه و زندان و اعدام خاتمه دهد، رفاه و 

شک اين  زندگی و آزادی را به ارمغان آورد؟ بی
تنها حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان، 

هاست،  ها و برای توده حکومتی که از آن توده
ای  ها و نه در دست عده حکومتی در دست توده

تواند در عمل به آرزوهای من و شما،  قليل، می
به آرزوهای کودکان و پدران و مادران، به 

های  آرزوهای دادخواهان، به آرزوهای مليت
تحت ستم، به آرزوی تحقق خواست برابری و 

 .آزادی جامعه عمل بپوشاند
 
 
 

 های وحشيانه در شکنجه
 های مخفی جمهوری اسالمی زندان 

١٠از صفحه   
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٩درصفحه   

١از صفحه   

در مشهد بويژه از مساجد برای شکنجه و 
از جمله .  بازداشت زندانيان استفاده شده است

های رايج که زندانيان سياسی بازگو  شکنجه
توان به ضرب و شتم شديد که منجر  اند می کرده

به شکستن اعضای بدن شده است، شالق، شوک 
الکتريکی، آزارهای جنسی از تهديد به تجاوز تا 

 .تجاوز از جمله با باتوم اشاره کرد
ی مهم بايد تاکيد کرد که سی ان ان   بر اين نکته

های  برای تهيه گزارش مستند خود با محدوديت
بسيار روبرو بوده و امکان گفتگو با هزاران 
بازداشتی اعتراضات اخير را نداشته است، اما با 

گاه مخفی رژيم  شکنجه ۴٠اين وجود از وجود 
توان با اطمينان  بنابراين می.  پرده برداشته است

های مخفی بسيار  گاه گفت که تعداد اين شکنجه
ست که در اين گزارش  گاهی شکنجه ۴٠فراتر از 

 .ها اشاره شده است به آن
نکته مهم ديگر استفاده از مسجد برای بازداشت و 

های  تا پيش از اين، گزارش.  شکنجه است
های مخفی رژيم برای  متعددی از بازداشتگاه

حتا در .  شکنجه زندانيان سياسی منتشر شده بود
نيز اين مراکز شکنجه بويژه در  ۶٠ی  دهه

که (ها و مراکز نظامی متعلق به کميته  ساختمان
، سپاه و يا )بعدها بخشی از نيروی انتظامی شد

اما در موج بلند .  وزارت اطالعات وجود داشتند
چنان  ها آن اخير جنبش انقالبی، تعداد دستگيری

١٠ 
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چون مدارس و  زياد بود که رژيم از مراکزی هم
ی  مساجد نيز برای به زنجيرکشيدن و شکنجه

های  جوانان و ديگر قهرمانان مبارز توده
 .ی ايران استفاده کرد ديده ستم

ی  ها براساس فلسفه مساجد که در طول اين سال
شان مرکز تبليغ خرافات و جعليات   وجودی

تاريخی برای حفظ نظم ارتجاعی حاکم بودند، در 
موج اخير جنبش انقالبی به مانند کليساهای قرون 
وسطی به زندان و ابزار شکنجه مجهز شدند و 

به پسران و دختران در "  ثواب الهی"برای 
ها را به شالق  شان تجاوز کردند، آن مساجد

شان وزنه آويزان کردند و  های بستند، به بيضه
"البته از شوک الکتريکی هم استفاده کردند و . 

ی او بر  ها برای رضای خدا و نماينده ی اين همه
مکافات  شک اين جنايات بی بی.  بود"  روی زمين

 .نخواهند ماند
آشکار است که جمهوری فاشيستی اسالمی در 
وحشت ترس از مرگ، برای سرکوب 
اعتراضات با تمام قوا وارد ميدان شد و به همين 

اش که به تمام معنا  منظور به نيروهای سرکوب
روش .  مزدور و لمپن هستند، اختيار تام داد

ای که جمهوری اسالمی در طول  جنايتکارانه
 .اش همواره به کار بسته است حيات

گونه است که اين جنايتکاران با اختيار تام  اين

 های وحشيانه در شکنجه
 های مخفی جمهوری اسالمی زندان 

 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، دوستان، رفقا و همراهان 
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