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 عليه عموم مردم ايران

الت  م اج ح ان آم ن چ م ه ه ران ت دارس دخ م
رار  کارانه اسالم جنايت ران ق ر اي م ب ان حاک گراي
ه .  دارند ی ب در طول دو هفته اخير حمالت شيميائ

د شده و  مدارس در اغلب استان های کشور تشدي
ه است ن .  تعداد زيادی از شهرها را در برگرفت اي

ه از  ی ک ا  ٩اقدامات وحشيانه تروريست اه ب آذرم
ون  ن د، اک ردي حمله به هنرستان نور در قم آغاز گ

ه است ٢٠به بيش از  ت اف ان بسط ي ون .  است ن اک ت
داد .  اند آموز مسموم شده هزاران دختر دانش ع از ت

ش ران دان ت الت  دخ م ن ح ر اي ه در اث وزی ک آم
ده آسيب د دي اری  های جسمی و روحی شدي د، آم ان

ست ش.  در دسترس ني ه  در مورد دان ی ک آموزان
ی  جان خود را ازدست يض ق ار ضدون داده، اخب

ر از مرگ يک  پيش.  انتشاريافته است ازاين، خب
 . آموز در بروجرد انتشاريافته بود دانش

. گيرد وخروش در اعماق جامعه آرام نمی جوش 
کند اما  شود، نوسان می وزياد می دامنه مبارزه کم

های  ادامه مبارزه توده.  گيرد مبارزه پايان نمی
معترض در اشکال گوناگون، گويای اين واقعيت 

های جاری هنوز به  است که تالطمات و کشاکش
های  مرحله نهايی نرسيده و مادام که خواست

کنندگان برآورده نشود،  مبارزان و اعتراض
اعتراض و .  امواج مبارزه را پايانی نيست

مبارزه درميان تمام اقشار زحمتکش جامعه به 
دور جديد مبارزات و .درجات مختلف جاری است

تجمعات بازنشستگان تأمين اجتماعی که از چند 
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سازی سريالی و عمدی  جمهوری اسالمی مسئول مسموم
 !اموزان است دانش

  ٨درصفحه 

  ٧درصفحه 

۴درصفحه   

٩درصفحه  ١١درصفحه    

 مارس ٨گرامی باد 
 روز جهانی زن

 ١٠١١شماره  ١۴٠١اسفند    ١۵ –سال  چهل و چهار

 "عرضه، برگرد برو تو حوزه رئيسی بی"

، )١۴٠١هشتم اسفند (فوريه  ٢٧روز دوشنبه 
پنجاه و دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل با حضور نمايندگان سياسی دولت های عضو 

اين .  اين سازمان در ژنو سوئيس برگزار شد
 ۵نشست در شرايطی برگزار گرديد که جهان در 

ماه گذشته شاهد بی رحمانه ترين سرکوب و 
کشتار مردم بپاخاسته ايران توسط پليس و ديگر 

.  نيروهای مزدور جمهوری اسالمی بوده است
 ۴۴توده های معترض و به ستوه آمده از جنايات 

ساله جمهوری اسالمی که بعد از قتل حکومتی 

شهريور ماه سال جاری  ٢۵امينی در )  ژينا(مهسا
زن، "به قيام و اعتراض برخاستند، با شعار 

در کف خيابان ها  حضور "  زندگی، آزادی
يافتند، با شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر 
خامنه ای، سرنگونی نظام آدمُکش جمهوری 

با ايستادگی و از جان .  اسالمی را فرياد زدند
. گذشتگی عليه سرکوب و استبداد، حماسه آفريدند

آنچنان حماسه ای که زنان و دختران جوان با 
شجاعتی کم نظير در مقابل مزدوران مسلح رژيم 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 ای جدی با تحميل  بايد به مقابله
 دستمزدهای چند برابر زير خط فقر، برخاست

 اين ديگر انکار نيست، نهايت وقاحت و بی شرمی است

 !ها پناه جو در سواحل ايتاليا مرگ ده  :يک تراژدی ديگر
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١از صفحه   

 بمباران شيميائی مدارس دخترانه، تاکتيک جنگی رژيم عليه عموم مردم ايران

۵درصفحه   

که از همان آغاز روشن بود که  رغم اين به
آموز، نتيجه  مسموميت سريالی دختران دانش

حمالت شيميائی عمدی است، اما رژيم حاکم بر 
ايران کوشيد تا چنين وانمود کند که اتفاق خاصی 

. ای صورت نگرفته است رخ نداده و حمله
که حمالت به مدارس دخترانه افزايش يافت  وقتی

پوشی نبود، مدارس قم به مدت  و ديگر قابل پرده
چند روز تعطيل شد تا گويا تحقيقات فنی بيشتری 

های سريالی انجام  در مورد علت اين مسموميت
عنوان نتايج  بهمن  به ٢٨سرانجام، آنچه در . گيرد

اوليه چند آزمايشگاه از سوی مراکز بهداشتی 
بر اساس عالئم "رژيم اعالم شد اين بود که 

ايم که جهت  بالينی به موارد مشکوکی رسيده
کنيم، اما در  بررسی بيشتر به تهران ارسال می

بررسی محيطی به رفتار غيرعادی خاصی 
رشته  آموز در يک صدها دانش."  ايم نرسيده

ها شده  حمالت شيميائی مسموم و روانه بيمارستان
بودند، اکنون تازه پس از گذشت چند ماه، 

اصطالح پيشرفته خبر از  های به آزمايشگاه
 .دادند می" موارد مشکوک"

بهمن رسماً   ٣٠باالخره وزارت بهداشت رژيم 
يک ماده "اعالم کرد در تحقيقات خود، وجود 

صورت ضعيف را شناسايی  گاز مشکوک به
 ."کرده است

ً نقش  وقتی در "  يک ماده گاز مشکوک"که رسما
آموز اعالم شد،   اين مسموم سازی دختران دانش

تازه دادستان کل رژيم هم پس از گذشت بيش از 
ای  دو ماه  وارد ماجرا شد و در  اول اسفند نامه

"به دادستان قم نوشت و گفت اخبار واصله از : 
کننده نوعی مسموميت در  يک جريان نگران

بعضی از مراکز آموزشی قم نشان از احتمال 
توجه و  اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل

ضمن همکاری الزم با .....  باشد پيگيری دقيق می
يابی و کشف واقعه  ربط به ريشه مسئولين ذی

های شهروندان  پرداخته تا هرچه زودتر نگرانی
محترم و اولياء دانش آموزان عزيز برطرف و 
چنانچه کسانی در اين امر قصور و يا تقصير 

ای در کار بوده برخورد قاطع و  داشته و يا توطئه
." قانونی انجام دهيد و نتيجه را گزارش فرماييد

نتيجه اما همان بود که تا به امروز مردم ايران 
 . کمترين اقدامی صورت نگرفت. شاهد آن هستند

وزير بهداشت  ١۴٠١چند روز بعد در نهم اسفند 
هم در اجالس مديران سازمان بيمه سالمت 

"  ايران، اعالم کرد ای را مأمور  کميته ويژه: 
کرديم که در اين رابطه تحقيق کنند و از بهترين 

شناسی کشور کمک گرفتيم که تحقيقات  اساتيد سم
ها نشان داد سم بسيار خفيفی باعث بروز اين  آن

 ." شود عوارض می
، در حد …آيد و اينکه سم از کجا می"  اما 

اظهارات در مورد عمدی . وزارت بهداشت نيست
وی درباره نوع ."  بودن آن به عهده ما نيست

: دقيق سم و عوارض احتمالی بلندمدت آن، افزود
بعد هم رئيس ."  شود جزئيات بعداً منتشر می

بر اساس :  کميسيون آموزش مجلس اعالم کرد
در  N  ٢های وزارت بهداشت، گاز  نتيجه آزمايش

 .سم منتشرشده در مدارس قم وجود داشت
سم بسيار "  تا اينجا اين را الاقل رسماً پذيرفتند که

باعث مسموميت سريالی دانش آموزان "  خفيفی
که از منشأ آن حرف  دختر شده است بدون آن

که چگونه اين سم وارد بدن دانش  اين.  بزنند
آموزان شده است، وزارت بهداشت آن را حواله 

سکوت حاکم بود .  های ديگر دولتی کرد ارگان
که مدارس دخترانه بروجرد از دوم اسفند  درحالی

 .  درپی قرار گرفتند مورد حمالت شيميائی پی
که چه فجايع و جناياتی  در آنجا رخ داد،  اين

ميهن با گفتگوی حضوری، گزارش  روزنامه هم
تری ازآنچه که در بروجرد گذشت انتشار  دقيق
 داد 

خرداد بروجرد ١۵آموز مدرسه  دو دانش"
گويند که شيئی شبيه يک بمب کوچک را  می
شده و  اند که از بيرون مدرسه به حياط پرتاب ديده
ها را مسموم  آمده، آن ای که از آن بيرون می ماده

 .کرده است
آموز کالس دهم در رشته رياضی  پرستو، دانش

 ۴٠٠اين مدرسه .  دبيرستان احمديه بروجرد است
آموز دارد و نوبت عصر آن با نام مدرسه  دانش

توحيد در مقطع متوسطه اول يا همان راهنمايی 
خانم فوالدی، مدير و خانم .  کند قديم فعاليت می

  ».ياراحمدی، معاون هم، بستری بودند
، يکی از معلمان پيشين مدرسه »ف«خانم 

خرداد است و در مدرسه احمديه بروجرد هم ١۵
حال از وضعيت مدرسه  کند، بااين تدريس می

خرداد اطالع دارد و يکی از نزديکانش، ١۵
او به نقل از .  آموز آن مدرسه است دانش
ميهن  خرداد به هم١۵آموزان مدرسه  دانش

گويد که روز گذشته، چيزی شبيه بمب در  می
بخشی از مدرسه ترکيد و از آن دودی با بوی نعنا 

گويد که اتفاق روز گذشته  می »ف«.  خارج شد
آموزان که نزديک  منجر شد تعداد زيادی از دانش

نفر بودند، مسموم و به بيمارستان منتقل ١٠٧
خرداد، هر دو ١۵در مدرسه احمديه و .  شوند

 . اند شده مدرسه تعطيل
حاال فاطمه مقصودی، نماينده بروجرد هم به 

ها در قم و  گويد، اين مسموميت ميهن می هم
عالوه بر :  بروجرد، صد درصد عمدی است

خرداد، مدرسه توحيد نيز ١۵مدرسه احمديه و 
يکی از .  درگير اين موضوع شده است

ترين خبرهای ديروز، مربوط به سخنان  جنجالی
يونس پناهی، معاون تحقيقات و فناوری وزير 
بهداشت بود؛ او ابتدا گفت که مسموميت 

آموزان قمی عمدی بود چون افرادی دوست  دانش
داشتند تمام مدارس دخترانه تعطيل شود، اما 
ظاهراً پس از بازتاب گسترده سخنانش، آن را 

 ." تکذيب کرد
های خبری  ها و سايت برخی ديگر از روزنامه

های مشابهی از اين حمالت  دولتی نيز گزارش
شيميائی به مدارس دخترانه  انتشار دادند ازجمله 

 : در همشهری آنالين آمده است

آموزان يکی از  در بلوار فردوس غرب هم دانش"
ها  های دولتی همين وضعيت مسموميت دبيرستان

 .را تجربه کردند
خودم با «:  گويد آموزان می يک نفر از اين دانش

چشم ديدم چيزی از پنجره به داخل کالس 
به حياط است و قطعاً  کالس ما مشرف.  انداختند

کسی که اين کار را کرده در حياط مدرسه بوده 
بوی بدی تمام فضای کالس را پر کرد و .  است

ها ترسيده بودند و به سمت در هجوم  چون بچه
سختی از کالس خارج شديم، اما در  بردند، به

جا  راهرو هم وضعيت همين بود و بوی بد همه
. جا روی زمين افتادم من همان.  پرشده بود

داد  سوزش چشم و حالت تهوع شديد اجازه نمی
يک نفر کمکم کرد و خودم را به .  که راه بروم

 ."حياط رساندم و کف زمين خوابيدم
خواستيم  «:  گويد مادر يکی از دانش آموزان می

اين مدرسه .  نيست: مدير مدرسه را ببينيم که گفتند
دوربين مداربسته دارد و زمانی هم که درخواست 

های مداربسته را به ما نشان  کرديم فيلم دوربين
حال دخترم خوب .  خراب است:  دهند، گفتند

دهم که به مدرسه بيايد،  است، اما فعالً اجازه نمی
  ».تا تکليف اين موضوع روشن شود

آموزان هم درباره وضعيت  مادر يکی از دانش
دخترش که با مشکل تنفسی مواجه شده است، 

امروز وقتی متوجه شدم که اين اتفاق  «:  گويد می
داده و خودم را به مدرسه رساندم، ديدم همه  رخ
کردم که  اند و فکر می ها روی زمين افتاده بچه

حال دخترم خوب .  اند داده جانشان را ازدست
رفتنش با   است، اما ضعف شديد دارد و راه

هيچ .  يک نفر اينجا جواب ما را نداد.  سختی است
ای حق ورود به اين مدرسه را ندارد،  آدم غريبه

تواند عامل انتشار اين گاز در  پس چه کسی می
شود کسی وارد مدرسه  مگر می.  مدرسه باشد

راحتی از  شود، چنين کاری را انجام دهد و به
تر هم  يک دختر کوچک.  مدرسه بيرون برود

. رود تر مدرسه می طرف دارم که چند خيابان آن
حاال نگران او هم هستم که چند روز ديگر همين 

 ».بال را سر او هم بياورند
به گزارش همشهری آنالين، يک منبع آگاه در 
رابطه با موضوع مسموميت مدارس به فارس 

نفر در رابطه با اين  ٣روز گذشته :  گفت
 ." موضوع توسط نهادهای امنيتی بازداشت شدند

هنوز هيچ منبع رسمی از تعداد مدارسی که تا 
اند انتشار  اسفند موردحمله قرارگرفته ١۴روز

 .  نداده است
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۴درصفحه   

١از صفحه   

" ، "دوزوکلک کافيه، سفره ما خاليه"  ، "مردم
اجرای "  ، "ها دالريه حقوق ما رياليه، هزينه

و امثال آن، چند "  بازی سازی، بدون حقه همسان
شعار نيز عليه دولت ، مجلس و صداوسيما و دو 

رئيسی "  طور مشخص عليه رئيسی شامل شعار به
رئيسی حيا "  و "  عرضه، برگرد برو تو حوزه بی

بخش اين تجمعات  زينت"  کن، مملکت و رها کن
دانست جمعيت زيادی از  ارتجاع حاکم که می. بود

بازنشستگان و شاغالن مطابق فراخوان قبلی، 
شنبه نهم اسفند در تهران مقابل مجلس  روز سه

دست به تجمع خواهند زد، بار ديگر به اقدامات 
اين واقعيت از قبل .قهری و پيشگيرانه متوسل شد

مشخص بود که بر زمينه شرايط سياسی و تشديد 
فشارهای اقتصادی، در تجمع مشترک 
بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمين اجتماعی 
که فراخوان آن از قبل صادرشده و مورد استقبال 
قرارگرفته بود، در تهران جمعيت زيادی مقابل 

ارتجاع حاکم که از .مجلس حضور خواهند يافت
اين حرکت متحدانه اعتراضی وحشت کرده بود، 

شنبه از ساعات اوليه صبح ميدان  روز سه
. های اطراف آن را قرق کرد بهارستان و خيابان

های متروی بهارستان به اشغال  تمام خروجی
صدها نيروی .نيروهای سرکوب درآمده بود

ها  سرکوب که تعداد مأموران زن نيز درميان آن
يافته و به انواع ادوات سرکوب مجهز  افزايش

بودند، از داخل مترو تا جلو مجلس را قرق کرده 
نظامی در محل  بودند و درواقع نوعی حکومت

مزدوران سرکوبگر با اعمال .  برقرارشده بود
خشونت و هتاکی عليه بازنشستگان، تعداد زيادی 

 ١٠٠را مورد ضرب و شتم قراردادند و بيش از 

نفر را بازداشت و به بازداشتگاه پليس امنيت در 
تعداد زيادی .  مجاورت زندان قصر منتقل کردند
هايی که از قبل  از زنان را نيز بازداشت و با ون

در محل آماده بود به اماکن نامعلومی منتقل 
اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه مزدوران .کردند

حکومتی تنها به مقابل مجلس و ضرب و شتم 
اين اقدامات تا درون .  بازنشستگان ختم نشد

متروی  بهارستان نيز ادامه و به عموم عابران و 
نيروهای سرکوب، .  مسافران نيز تسری يافت

آشکارا سعی در ايجاد رعب و وحشت داشتند و 

طور همزمان در چندين شهر و استان ازجمله  به
اراک، اردبيل، اصفهان، استان مرکزی، خراسان 
رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و 
ً بزرگی را  همدان تجمعات اعتراضی نسبتا

 .سازمان دادند
تجمع مشترک و سراسری بازنشستگان کشوری، 

اسفند  ٩لشگری و تأمين اجتماعی  در تاريخ 
های نادر و برجسته  نيز از نمونه ١۴٠١

مطابق .  ای در چند ماه اخير است اعتراضات توده
فراخوانی  که  بازنشستگان کشوری، لشگری و 

اسفند  ٩تأمين اجتماعی را به تجمعی بزرگ در 
دعوت نموده بود، در اين روز بازنشستگان يک 

اين فراخوان .  تجمع مشترک سراسری برپا کردند
موردحمايت سنديکای کارگران شرکت واحد 

رانی تهران و حومه و شورای هماهنگی  اتوبوس
. های صنفی فرهنگيان ايران قرار گرفت تشکل

رانی   سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
های  تهران و حومه و شورای هماهنگی تشکل

صنفی فرهنگيان ايران دو تشکل مطرح و مستقل 
هايی از اين  کارگری و معلمان با صدور اطالعيه

های بازنشستگان  اقدام اعتراضی و خواست
سنديکای کارگران شرکت واحد در .حمايت کردند

سنديکای کارگران :"بيانيه حمايتی خود نوشت
رانی تهران و حومه ضمن  شرکت واحد اتوبوس

اسفند، خواهان  ٩حمايت از فراخوان تجمع 
سازی حقوق بازنشستگان و  اجرای کامل همسان

افزايش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی  
باشد  و از همه همکاران بازنشسته و  تورم می

شاغل تقاضا داريم در اين تجمعات شرکت 
.  .کنند های صنفی  شورای هماهنگی تشکل" 

ای که در تاريخ  فرهنگيان ايران نيز در اطالعيه
اسفند انتشار داد ، از تجمع سراسری  ٨

بازنشستگان پشتيبانی کرد و چنين 
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل:"نوشت

جانبه از  فرهنگيان ايران، ضمن حمايت همه
اسفند خواهان اجرای کامل  ٩فراخوان تجمع 

سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری  همسان
در پايان از همه همکاران بازنشسته و .  باشد می

 ."  شاغل تقاضا داريم در اين تجمع شرکت کنند
شنبه نهم اسفند، بازنشستگان کشوری،  روز سه 

لشگری و تأمين اجتماعی يک تجمع مشترک و 
بزرگ سراسری را سازمان دادند و در بيش از 

استان ازجمله آذربايجان شرقی،اردبيل،  ١٣
البرز، اصفهان، ايالم، چهارمحال و بختياری، 
گيالن، کردستان، کرمانشاه، قزوين، استان 
مرکزی و يزد تجمعات خيابانی پرشوری  برپا 

در اين روز عالوه بر شعارهای صنفی و .کردند
گرانی، تورم، بالی جان "اقتصادی از نمونه 

های  هفته پيش آغاز و به احيای مجدد يکشنبه
. اعتراضی منجر شده است همچنان ادامه دارد

اعتراضات و تجمعات بازنشستگان، اکنون از حد 
و بازنشستگان تأمين )  يکشنبه(يک روز در هفته 

عالوه بر يکشنبه، .  اجتماعی نيز فراتر رفته است
شنبه و  بازنشستگان در روزهای  دوشنبه، سه

چهارشنبه، هشتم ، نهم و دهم اسفند نيز تجمعات 
اعتراضی بزرگی را در چندين شهر و استان 

 .برپا کردند
 ١۴اسفند و يکشنبه  ١٠روزهای چهارشنبه  

اسفند گروه بزرگی از بازنشستگان تأمين 
اجتماعی ازجمله در اهواز و شوش و شوشتر و 
برخی ديگر از شهرهای خوزستان تجمعات 

بازنشستگان تأمين .  اعتراضی برپا کردند
اجتماعی با راهپيمايی و تجمع مقابل اداره تأمين 

اجتماعی بار ديگر خواهان رسيدگی به مطالبات  
"سازی حقوق خود شدند و همسان اجرای . 

های  دست"، "بازی سازی، بدون حقه همسان
ازجمله شعارهای "   تر از گذشته بازنشسته، خالی
 .بازنشستگان بود

بازنشستگان تأمين اجتماعی مکرر خواهان 
قانون تأمين اجتماعی  ١١١و  ٩۶اجرای ماده 

بر طبق اين مواد قانونی، مستمری .اند شده
بازنشستگی بايستی هرسال با توجه به افزايش 

ها نبايد  های زندگی اضافه شود و دريافتی هزينه
در عمل اما .  از حداقل دستمزد کمتر باشد

شده و  ها فقط درصد ناچيزی اضافه مستمری
ها را  وجه هزينه هيچ دريافتی بازنشستگان به

بازنشسته بيدار است، از حق "شعار .  پوشاند نمی
که مرتب در تجمعات تکرار "  کشی بيزار است

دهد که بازنشستگان، نسبت  شود، نشان می می
ها و ظلم و ستمی که رژيم در حق  حق کشی به
فقط "اند و با شعار  خوبی آگاه ها روا داشته به آن

دوباره وارد "  کف خيابون، به دست ميان حقمون
 .اند تا حق خويش بستانند خيابان شده

اما موضوع اعتراض و برپايی تجمعات خيابانی 
به بازنشستگان تأمين اجتماعی خالصه 

ها، تورم  آور قيمت افزايش سرسام.شود نمی
 ۶٠افسارگسيخته و افزايش قيمت دالر به باالی 

هزارتومان که معنای آن کاهش شديد ارزش لایر 
و قدرت خريد مردم است، شمار هرچه بيشتری 
از زحمتکشان و حتی اقشار ميانی را در تنگنای 
معيشتی قرار داده و بازنشستگان ساير مؤسسات 
ازجمله بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان 

صف  ازپيش به کشوری و لشگری نيز بيش
 .اند اعتراض و مبارزه در کف خيابان پيوسته

بازنشستگان مخابرات طی چند هفته اخير، 
طور مرتب هر هفته تجمعات اعتراضی  به

اسفند نيز  ٨روز دوشنبه .  اند سراسری برپا کرده
بازنشستگان مخابرات عالوه بر شهر تهران، 

 "عرضه، برگرد برو تو حوزه رئيسی بی"
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 عرضه، رئيسی بی"
 "برگرد برو تو حوزه 

آور نيز استفاده  عالوه بر باتوم از گاز اشک
اگرچه ارتجاع حاکم با اعمال خشونت و .کردند

زور و فشار و بازداشت و زندان توانست مانع 
تجمع مشترک بازنشستگان در تهران شود، اما 
هزاران تن از بازنشستگان در ساير شهرها و 

ها تجمعات اعتراضی خود را برگزار  استان
 .نمودند

تجمع سراسری و مشترک بازنشستگان کشوری، 
لشگری و تأمين اجتماعی گرچه نخستين تجربه 
اتحاد عمل گسترده و مشترک اين زحمتکشان در 
ابعاد سراسری بود و لذا ضعف و کمبودهای 

شک در ادامه قادر  خاص خودش را داشت اما بی
است اين ضعف و کمبودها را برطرف کند و در 

. تری ظاهر شود يافته تر و سازمان ابعاد وسيع
رغم اين موضوع، تجمع سراسری  و  علی

مشترک بازنشستگان در نوع خودش اقدام موفقی 
بود که البته بايد موردحمايت قرار گيرد و تقويت 

مبارزات و اعتراضات بازنشستگان، برای .شود
تقويت و گسترش خود، نياز به حمايت جدی و 

های حمايتی،  يکی از روش.  عملی دارند
موقع و بجا و همراهی با اين  های به گيری موضع

های  تر از آن اما حمايت مهم.  اعتراضات است
دهی اقدامات اعتراضی  عملی از طريق سازمان

شاغالن و بازنشستگان فرهنگی جزء .  است
ترين اقشار جامعه هستند  ترين و زحمتکش محروم

های  ها و اعتصاب دهی تجمع که بايستی سازمان
برانگيز سال گذشته را  که در  سراسری و تحسين

های مردم قرار گرفت،  رأس تمام مبارزات توده
های  ها و اعتصاب تجمع.  دوباره از سر گيرند

سراسری اقشار گوناگون و زحمتکش جامعه، 
های سراسری کارگری، تقويت  همپای اعتصاب

توانند خون جديدی را در  کننده يکديگرند و می
کالبد جنبش انقالبی جاری ساخته و جنبش 

های استوار پيش  اعتراضی و انقالبی را با گام
 .برانند

های صنفی  خوشبختانه شورای هماهنگی تشکل
اسفند  ١۶شنبه  فرهنگيان ايران نيز برای روز سه

از اين .  فراخوان تجمع سراسری داده است
فراخوان و اعتراض سراسری معلمان شاغل و 

بايد .  بازنشسته با تمام توان بايد حمايت کرد
اميدوار بود که فراخوان شورای هماهنگی و 
استقبال شايسته فرهنگيان شاغل و بازنشسته از 

های اعتراضی  ای را بر جنبش آن، دريچه تازه
ای از اعتراضات و  بگشايد و نويدبخش موج تازه

بسيار مهم است .  اعتصابات صنفی و سياسی شود
که اتحاد ميان کارگران و زحمتکشان هرچه 

کارگران و بازنشستگان و .  تر شود مستحکم
معلمان و ديگر زحمتکشان، در شرايط کنونی 

قطب جامعه قرار دارند و بايستی  همه در يک
اگر .تر کنند اتحاد و اتفاق ميان خود را محکم

های اعتراضی  ها و جنبش ها و تجمع اعتصاب
تواند ارتجاع حاکم را  جداجدا و مجزا از هم نمی

عقب براند، اتحاد و هماهنگی ميان اين 
های اعتراضی  ها و جنبش ها و تجمع اعتصاب

. تواند ضربات کاری بر پيکر رژيم وارد کند می
طور گسترده به مصاف  ارتجاع حاکم را بايد به

اتحادها .  طلبيد و از همه سو به محاصره درآورد
بخشيم، مبارزه را تشديد کنيم و ارتجاع  را تحکيم

 .زانو درآوريم حاکم را به
 
 
 
 
 

 

 عليه حمالت شيميايی رژيم    
 به نوجوانان مبارز        
 بپا خيزيم  و شجاع        

 
 

ای از  کمتر نقطه.  حمالت شيميايی به مدارس دخترانه در روزهای اخير ابعاد وسيعی پيدا کرده است
اين سرزمين پهناور است که دختران نوجوان و شجاع ما مورد حمله شيميايی مزدوران رژيم در 

 .مدارس قرار نگرفته باشند
نابود باد جمهوری اسالمی، نابود باد رژيم جنايتکاری که پاسخ مبارزات دختران شجاع ما را با حمله 

 .شيميايی داده است
 .ها ننگ و نفرت ابدی بر آن

ها مدرسه دخترانه مورد حمله  ده شنبه در بسياری از شهرهای کوچک و بزرگ  تنها در روز يک
براساس اخبار منتشره مراکز .  اند ها منتقل شده آموز به بيمارستان شيميايی قرار گرفته و صدها دانش

درمانی در برخی از شهرها از دختران شجاع و مبارز پُر شده و در استان خوزستان مراکز درمانی 
آموز دختر مسموم  تنها در هفته اخير صدها مدرسه و هزاران دانش.  اند باش درآمده به حالت آماده

های دانشجويان دختر و به صورت محدودی نيز به مدارس  چنين حمالتی به خوابگاه هم.  اند شده
 .پسرانه صورت گرفته است

مسموميت خفيفی رخ داده و "پيشه رژيم وقيحانه مدعی شده است که  با اين وجود وزير کشور جنايت
معاون امنيتی ".  درصد ناشی از مواردی همچون استرس ناشی از طرح اين موضوع بوده است ٩٠

"وی نيز گفت عوامل حکومت وقيحانه ".  کند تر از آن است که خودنمايی می مساله بسيار کوچک: 
"زنند جار می حتا نظری يکی از نمايندگان ".  های خارجی در کار است دست"، "کار دشمن است: 

ای از سوی دشمنان نظام است وآنها بنا دارند از  اين ماجرا توطئه: "مجلس با وقاحت تمام گفته است
اين طريق به نظام لطمه بزنند و دست دشمن در کار است و ممکن است برخی از معلمان پشت قضيه 

 ".باشند دور از ذهن نيست
 .از رژيمی که بنای آن بر دروغ و جنايت است، نبايد انتظار ديگری داشت

ی هاشميان  اند که به گفته مقامات وزارت بهداشت بعد از سه ماه در حالی مدعی مسموميت خفيف شده
گازهايی که برای مسموميت "های ويژه بيمارستان مسيح دانشوری،  تخصص بخش مراقبت فوق

 ". پذير نيست ها برای افراد عادی امکان شود ترکيبی است و دسترسی به آن آموزان استفاده می دانش
ی عواقب جسمی ماندگار حمالت شيميايی اخير عليه  رسانی روشنی درباره تاکنون هيچ خبر و اطالع

دختران مبارز و شجاع ما صورت نگرفته است و حتا مشخص نشده است که دقيقا در اين حمالت 
 .شيميايی از چه نوع گاز يا گازهايی استفاده شده است

هايی  رسانی، کوچک جلوه دادن موضوع، روشن نشدن عوامل پشت پرده با وجود دوربين عدم اطالع
ی آن در روزهای اخير، همگی نشان  که عموم مدارس به آن مجهز هستند و بويژه ابعاد گسترده

توان گفت که گروهی در داخل حکومت  دهد که اين حمالت شيميايی کار حکومت است و حتا نمی می
وضوح اين واقعيت  ابعاد وسيع ماجرا و عملکرد رژيم در اين چند ماه به.  دست به اين اقدام زده است

کند که کليت حاکميت در پشت اين ماجرا قرار دارد و اين جنگ کثيفی است که حکومت  را آشکار می
 . ی ايران آغاز کرده است ديده عليه نه فقط دختران شجاع و مبارز ما، بلکه عليه تمام مردم ستم

بايد بپا .  ها در امان باشد زند نبايد حتا يک روز از خشم توده رژيمی که دست به چنين جنايتی می
 .خاست و قهرمانانه اين حکومت جنايتکار را برانداخت

ها را دعوت  آموز و دانشجو و والدين آن ی ايران، دختران و پسران دانش ديده ستم ی مردم  ما همه
شرکت کرده و فرياد )  روز جهانی زن(کنيم تا در تجمعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه  می

 .انداز کنند شان را با صدايی رسا در فضای کشور طنين دادخواهی
 
 

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

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

 ١۴٠١اسفند  ١۴
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

 زنده باد سوسياليسم 
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 بمباران شيميائی مدارس دخترانه، تاکتيک جنگی رژيم عليه عموم مردم ايران

يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ارتجاع 
اسالمی،روز چهارشنبه هفته گذشته اعالم کرد 

های  آموز از استان دانش ٩٠٠تا آالن قريب به "
مختلف کشور مسموم شدند و اين آمار را امروز 

درباره تعداد .  از يک منبع موثق دريافت کردم
شدگان اين حادثه آماری ندارم و بايد وزارت  کشته

 ."وپرورش اين موضوع را بررسی کند آموزش
با بررسی خبرهای :  نويسد اعتماد آنالين می

های رسمی به دست  موجود که در خبرگزاری
استان با اين  ١٠آورده، حکايت از درگير شدن 

مدرسه تا دهم  ۵٨موضوع دارد و درمجموع 
. کنندگان قرارگرفته است اسفند هدف حمله

اسفند  ١۴مدرسه تا  ٧١خبرگزاری تسنيم اما از 
 .دهد خبر می

مدرسه  ٢۶روز چهارشنبه هفته گذشته ليست 
ای که تنها در اين روز هدف حمله قرار  دخترانه

اما آمار واقعی بسيار فراتر .گرفتند، انتشار يافت
عنوان نمونه در اين ليست  از  به.  از اين تعداد بود

برده شده  مدرسه دخترانه در اردبيل نام ۶
که  رئيس دانشگاه علوم پزشکی اردبيل  درحالی

"اعالم کرد آموز  دانش ۴٠٠روز چهارشنبه  : 
های  مدرسه اردبيل با آمبوالنس ١١دختر از 

هايشان به  اورژانس و تعدادی هم توسط خانواده
آموز دختر  دانش ١٠٠.   ها منتقل شدند بيمارستان

. با عالئم مسموميت شديدتر، هنوز بستری هستند
وی منشأ اين مسموميت را سم منتشرشده اعالم 

 ."کرد
بنابراين تعداد مدارسی که روز چهارشنبه هفته 
گذشته موردحمله شيميائی قرار گرفتند بسيار 

روز .  شده بوده است مورد اعالم ٢۶بيشتر از 
مدرسه دخترانه  ۴۵شنبه اين هفته نيز متجاوز از 

 .هدف حمات شيميائی قرار گرفتند
حاال که ديگر اين واقعيت بر همگان آشکارشده 
که مدارس دخترانه مورد حمالت شيميائی 

های نگران دانش آموزان  اند، خانواده قرارگرفته
گيری دولت  در سراسر کشور منتظر موضع

چيز را  بودند که وزير کشور رژيم يکسره همه
 . انکار کرد

هرگونه :  رئيسی جالد روز چهارشنبه اعالم کرد
رسانی بايد از طريق وزارت کشور انجام  اطالع

شود و وزير کشور هم با وقاحت تمام در همين 
داده ناشی از استرس  آنچه رخ:  روز اعالم کرد

شده کذب  است و تمام اخباری که جز اين اعالم
است و از برخی منابع دولتی که چيزی جز اين 

. اند خواست خفه شوند و حرف نزنند بيان کرده
"  وی گفت ها نشان داد  حاصل جمع بررسی:  

درصد بااليی ازآنچه که تحت عنوان عارضه 
داده بود و حجم زيادی در  برای فرزندانمان رخ

درصد، مربوط به عوامل  ٩٠حدود باالی 
خارجی نبوده و ناشی از مواردی همچون 

 .استرس ناشی از طرح اين موضوع بوده است
هايی  هايی که تاکنون در مکان با توجه به بررسی

شده، عامل خاصی  که اين اتفاق افتاده انجام
همچون ماده خاصی که اين موضوع آثار ناشی 
از آن ماده باشد مشاهده نشده و گزارش خاصی 

دهنده ماده سمی که حادثه  که برای مثال نشان
 .ايم ناشی از آن بوده باشد نيز نداشته

متأسفانه برخی نيز در داخل و خارج از دستگاه 
کنند که  تخصصی اظهارنظرهای مختلفی می

دقيق نيست و بايد مراقبت کنند که موجب هراس 
. هايشان نشوند افکنی برای عزيزانمان و خانواده

آموزانمان  خبرهايی همچون اينکه يکی از دانش
براثر اين حادثه فلج شده نيز کذب است و چنين 

همچنين تاکنون دستگيری در .  ايم موردی نداشته
دستگاه اطالعاتی موضوع .  ايم اين مورد نداشته

اگر فردی از سر ماجراجويی و .  کند را دنبال می
يا عواملی در اين خصوص وجود داشته باشند، 

شود اما چنين سرنخی تا حاال  دستگيری انجام می
 ."ايم نداشته

وزير کشور با اين اظهارنظر آشکار ساخت که 
کارانه حمالت شيميائی به  اقدام وحشيانه و جنايت

ريزی از پيش  مدارس دخترانه يک برنامه
که اين  وقتی.  شده خود رژيم است طراحی

فقط مسموميت هزاران دختر  جنايتکار نه
آموز، بلکه نتايج تحقيقات مراکز بهداشتی  دانش

دولتی و غيردولتی را در مورد گازهای سمی 
کند،  مورداستفاده در اين حمالت را انکار می

معلوم است که منشأ اين حمالت خود جمهوری 
با ابعادی که اين حمالت به خود .  اسالمی است

توان گفت ممکن است کار  گرفته ديگر حتی نمی
. اين يا آن باند درونی جمهوری اسالمی باشد

اقدامی که اکنون در اين وسعت، در متجاوز از 
داده است،  صد شهر و صدها مدرسه رخ

دهی آن از عهده اين يا آن باند درونی  سازمان
بود تاکنون مثل  اگر چنين می.  رژيم ساخته نيست

ای چند نفر را هم قربانی  های زنجيره قتل
 .دادند کردند و ماجرا را فيصله می می

چگونه ممکن است که پس از گذشت سه ماه از 
بمباران شيميائی و مسموم کردن چندين هزار 

آموز و تائيد قطعی مواد سمی در بدن  دانش
کودکان، هيچ اقدامی صورت نگيرد و رژيم با 

اش نداند  دستگاه عريض و طويل نظامی و امنيتی
که چه کسانی پشت اين ماجرای تروريستی 
هستند؟ معلوم است که اين اقدام از سوی خود 

درهرحال اهداف آن پوشيده .  گيرد رژيم انجام می
 . نيست

جنگ داده  جمهوری اسالمی به مردم ايران اعالن

ويژه در طول چند ماه  اين واقعيت را به.  است
اخير ديديم که برای مقابله با مردم معترض از 

حمله شيميائی به .  های جنگی استفاده کرد تاکتيک
مدارس دخترانه نيز درواقع شکل خفيف شده 

های  همان استفاده از بمباران شيميائی در جنگ
دشمن در اينجا برای مرتجعين .  هاست ميان دولت

هدف .  های مردم ايران هستند حاکم بر ايران، توده
از اين اقدامات ضربه زدن به عموم مردمی است 
که برای سرنگونی رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران 

در جريان اين حمالت فقط .  اند به پا خاسته
آموز نيستند که به علت مبارزه  دختران دانش

شان در چند ماه گذشته که رو درروی  دالورانه
رژيم قرار گرفتند، حجاب اجباری را به دور 

های خمينی و  افکندند و به آتش کشيدند، عکس
های درس به زير کشيدند و  ای را از کالس خامنه

پاره کردند، مجازات شده و آماج حمالت 
اند، بلکه پدر و مادر و تمام اعضای  قرارگرفته

 . اند هاست که موردحمله قرارگرفته خانواده
گری  پندارد که با اين وحشی اما رژيم بيهوده می

اين اقدام .  تواند مردم را مرعوب سازد می
فقط کمکی به نجات رژيم نکرده و  وحشيانه نه

اش را تسريع خواهد  نخواهد کرد، بلکه سرنگونی
تری از مردم با اشکال  های وسيع توده.  کرد

در همين .  آورند تر به مبارزه روی می راديکال
های نگران،  چند روز اخير ديديم که خانواده

های اعتراضی برپا ساختند و عليه  تجمع
جنايتکاران حاکم بر ايران که فرزندانشان را 

. مورد حمالت شيميائی قرار داده شعار سر دادند
آموزان و  دانش.  اين اقدامات را بايد گسترش داد

ها بايد با برپائی تجمعات سراسری  های آن خانواده
در مقابل ادارات آموزش و پرورش و ديگر 
مراکز دولتی و نيز تظاهرات خيابابی به مقابله با 

. اقدامات تروريستی و جنايتکارانه رژيم برخيزند
مدارس پسرانه نيز بايد به اين اعتراضات 

راه .  بپيوندند و از خواهران خود حمايت کنند
ديگری برای نجات از فجايع موجود، جز تشديد 

تر رژيم  مبارزه برای سرنگونی هر چه فوری
ارتجاعی جنايتکار جمهوری اسالمی در برابر 

 . مردم ايران قرار ندارد
 
 
 
 



 ۶ ١٠١١شماره   ١۴٠١اسفند    ١۵    6
١از صفحه   

 اين ديگر انکار نيست، نهايت وقاحت و بی شرمی است

٧درصفحه   

سينه سپر کردند، در مقابل چشم آنان، روسری از 
سر برداشته و اين نماد ايدئولوژيک رژيم را به 

ماه با مقاومت و پايداری و  ۵آتش کشيدند، طی 
از جان گذشتگی کم نظيری، جهان و جهانيان را 

تحسين و افتخاری که آسان .  به تحسين واداشتند
بدست نيامد و هزينه های بس سنگينی برای توده 

 . های مردم بپا خاسته ايران همراه داشته است
با شروع موج جديد جنبش انقالبی مردم ايران، 
آنچنان وحشتی رژيم را فرا گرفت، که نيروهای 
سرکوب جمهوری اسالمی با تمام ابزارهای 
سرکوب خيابانی در مقابل مردم معترض صف 

سرکوب و کشتار زنان و مردان .  آرايی کردند
دستگيری مردم بی .  بپاخاسته از هر سو آغاز شد

زندان ها .  دفاع در کوچه و خيابان گسترش يافت
از بازداشت شدگان انباشته شد و بازجويی و 

های بی  در اين مدت، انسان.  شکنجه به اوج رسيد
مزدوران مسلح .  شماری به خاک افتادند

جمهوری اسالمی در روز روشن به زنان 
تعرض کردند و آشکارا به زخمی های افتاده در 

با تداوم و گسترش .  کف خيابان تير خالص زدند
جنبش انقالبی، يورش نيروهای امنينی از خيابان 

دختران بسياری .  ها به مدارس دخترانه کشيده شد
دستگير شدند، ربودن معترضين از خانه ها 

دستگيری و به بند کشيدن .  گسترش يافت
خبرنگارانی که تا حدودی استقالل خبرنگاری 

سرکوب .  خود را حفظ کرده بودند، شدت گرفت
و کشتار بی رحمانه مردم آنچنان وسعت يافت که 

، بيش از ١۴٠١دی  ٢٠شهريور تا  ٢۶فقط از 
نفر از جمله  ۵٢٠هزار نفر دستگير شدند،  ٢٠
دانش آموز با شليک مستقيم گلوله يا ضربات  ۶٠

. باتوم آدمُکشان جمهوری اسالمی به قتل رسيدند
ده ها نفر بر اثر شليک مستقيم گلوله های ساچمه 

. ای يک يا هر دو چشم خود را از دست دادند
صدها تن از دختران و پسران جوان در 
بازداشتگاه های مخفی سپاه و نيروهای اطالعاتی 

وضعيت .  مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفتند
زندان ها آنچنان فاجعه بار شد که اين روزها، 
روايت شکنجه و بيداد و تجاوز و ستمگری، 

اعتراف .  روايت تلخ زندان و زندانيان شده است
گيری های اجباری از بازداشت شدگان همانند 

نمايش .  رونق گرفت ۶٠سال های نخست دهه 
اعتراف های اجباری و نشان دادن چهره های 
تکيده شکنجه شدگان در سيمای جمهوری اسالمی 

 . آغاز شد
در کشاکش چنين مبارزاتی بود که دو تصوير 
متضاد از جامعه انقالبی ايران در معرض نگاه و 

نخست، .  افکار عمومی جهان شکل گرفت
تصويری روشن  و تحسين برانگيز از 
سلحشوری و دليری توده های مردم ايران که 
افکار عمومی جهان را به تحسين و حمايت از 

دوم، .  جنبش انقالبی زنان و مردان ايران واداشت
تصويری مخوف از جنايات جمهوری اسالمی که 
طی ماه های گذشته بيش از هر زمان ديگری در 

. ذهنيت جهان و جهانيان نفش بسته است
تصويری هولناک و آزار دهند از عمق کشتار و 
شکنجه و اعدام در جمهوری اسالمی  که اکنون 
اين رژيم سراپا جنايت را در افکار عمومی جهان 

 . رسوا و مفتضع کرده است
حال در چنين شرايطی که در يک سوی آن، 

تصويری تاريخی و سرنوشت ساز از دالوری ها 
و مبارزات قهرمانانه توده های مردم ايران نقش 
بسته است و در سوی ديگر آن، سرکوب و 
کشتار بی رحمانه جمهوری اسالمی ، پنجاه و 
دومين نشست ساالنه شورای حقوق بشر سازمان 

در "  نقض حقوق بشر"ملل برای رسيدگی به 
جهان از جمله در حاکميت جمهوری اسالمی 

نشستی که بنا به ماهيت دولت های .  آغاز شد
تشکيل دهنده اين سازمان جهانی، نه تنها به 
محکوميت جمهوری اسالمی در بکارگيری 
شکنجه و کشتار و سرکوب و جنايات صورت 

ماه گذشته منجر نشد، بلکه به حسين  ۵گرفته در 
اميرعبداللهيان، وزير خارجه جمهوری اسالمی 
فرصت داده شد تا در اين نشست بين المللی به 

. انکار تمام جنايات اين رژيم آدمُکش بپردازد
وزير جنايتکاری که در نخستين روز اين نشست، 
با بی شرمی تمام از اقدامات سرکوبگرانه 
جمهوری اسالمی تمجيد کرد، مبارزات توده های 
مردم ايران را به سخره گرفت و با بی شرمی 
تمام منکر کشتار کودکان شد، دستگيری بيش 

هزار نفر از معترضين را انکار کرد،  ٢٠از
دستگيری ده ها خبرنگار جوان را تبليغات رسانه 

ساله زنان را از  ۴۴ای دشمن خواند و سرکوب 
حسين امير عبداللهيان، .  بيخ و بن منکر شد

همانند دمحم جواد ظريف، وزير خارجه پيشين 
جمهوری اسالمی، نه تنها منکر سرکوب زنان و 
بی حقوقی مطلق آنان در جمهوری اسالمی شد، 
بلکه در مصاحبه با کريستين امانپور، خبرنگار 

با وقاحتی غير قابل تصور اعالم "  سی ان ان"
"کرد زنان در ايران، همه ی آزادی های الزم : 

 ". را دارند
تکرار اينگونه اراجيف از طرف امير 
عبداللهيان، در وضعيتی که تشت رسوايی رژيم 
در مورد بی حقوقی زنان از بام به زير افتاده و 
صدای بی آبرويی آن به گوش جهان و جهانيان 
رسيده است، ديگر انکار حقيقت نيست، يک 

بر مال کننده .  دروغ بافی محض نيست
شارالتانيزم اين مزدور کثيف جمهوری اسالمی 
نيست، بلکه نهايت تبهکاری و انحطاط و بی 
شرمی نهادينه شده در کل دم و دستگاه  سيستمی 
است که اکنون مسئوليت تکرار اينگونه اراجيف 

ساله جمهوری  ۴۴و انکار محض جنايات 
اسالمی را  بر عهده مزدور ديگری به نام حسين 

همانطور که پيش از .  اميرعبداللهيان گذاشته است
اين حسن روحانی در مصاحبه با کريستين 

روزنامه نگار "امانپور گفته بود، در ايران 
همانگونه که دمحم جواد ظريف، .  نداريم"  زندانی

وزير خارجه پيشين جمهوری اسالمی گفته بود 
 . وجود ندارد" زندانی سياسی"در ايران 

وزير خارجه جمهوری اسالمی البته، تنها به 
زنان در ايران، "تکرار اراجيفی از اين دست که 

. ، بسنده نکرد"همه ی آزادی های الزم را دارند
ماه گذشته، او  ۵به رغم کشتار وسيع مردم در 

در "در قالب يک شارالتان تام و تمام مدعی شد، 
و "  تظاهرات مسالمت آميز کسی بازداشت نشد

 ". پليس هم کسی را با گلوله نکشت"
حسين امير عبداللهيان در شرايطی اينگونه ياوه 
سرايی های بی مايه را تکرار کرده است که 
اکنون صدها فيلم و ويدئو از شليک مستقيم 

ماموران حکومتی به مردم بی دفاع انتشار يافته 
ويدئوهايی که در آن روزهای اوج .  است

مبارزات خيابانی، مزدورانی را نشان می دهد که 
هم در خيابان و هم در محيط دانشگاه به روی 
معترضان سالح کشيده و در مواردی با شليک 
مستقيم از فاصله نزديک بر سر و سينه مردم 

بيان اينگونه ُمهمالت از زبان .  شليک کرده اند
وزير خارجه جمهوری اسالمی، در وضعيتی که 
اکنون جهان و جهانيان با خبرند که مهسا امينی 
بخاطر بيرون آمدن چند تار مو توسط گشت 
ارشاد دستگير و سه روز بعد به قتل رسيد، ديگر 
انکار حقيقت نيست، ديگر ياوه سرايی نيست، 
يک رسوائی بی چون چراست که تکرار آن فقط 
از خامنه ای و مزدوران حرفه ای جمهوری 

تکرار اينگونه دروغ بافی .  اسالمی بر می آيد
های کثيف، آنهم در شرايطی که فقط در جمعه 

نفر بر  ١٠٠بيش از )  مهر ٨(زاهدان "  خونين"
اثر تيراندازی مستقيم ماموران انتظامی جمهوری 
اسالمی کشته شدند،  ديگر انکار نيست، بلکه 
نمايش انحطاط و سقوط و ورشکستگی کامل 
نظامی فاسد و تبهکار است که ورشکستگی آن، 
اينگونه در سخنان وزير خارجه اش در پنجاه و 
دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به 

 . نمايش درآمده است
با اين همه، جمهوری اسالمی را هرجی نيست و 
طبيعتا از مزدوران اين رژيم هم  نمی توان 
انتظار داشت تا در محافل بين المللی گوشه ای از 
کشتار و سرکوب و بی حقوقی زنان را در 

اين نظام، بقا و .  جمهوری اسالمی بيان کنند
استمرارش بر سرکوب و کشتار و اعدام و فريب 
و انکار حقيقت بنا شده است و طبيعتا بيش از اين 

. نيز انتظاری از اين رژيم فاسد و تبهکار نيست
اما انکار اينگونه حقايق از زبان وزير خارجه 
جمهوری اسالمی، آنهم در نشست ساالنه حقوق 
بشر سازمان ملل، نه فقط بازتاب دهنده رسوايی 
هيات حاکمه ايران است، بلکه به نوعی رسوايی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نيز به 

سازمانی که مجموعه .  نمايش گذاشته است
اعضای اصلی و تعيين کننده آن بنا به ماهيت 
طبقاتی و حفظ منافع نظم سرمايه داری موجود، 
هر از چند گاه مواضع  به ظاهر متفاوتی را در 

 . کنند مقابل جمهوری اسالمی اتخاذ می
دو سال پيش، سازمان ملل و با پشتيبانی همين 
دولت های مدعی برخورد با ناقضان حقوق بشر، 
جمهوری اسالمی را که موجوديتش با سرکوب و 
کشتار و تبعيض و نقض آشکار و بی رحمانه 
حقوق زنان عجين شده است، بنا به مصلحت و 
منافع آن زمان خود به عضويت کميسيون مقام 

اين اتفاق در .  زن در سازمان ملل در آورد
تن از  ١۵٠٠شرايطی افتاد که تجريه کشتار 

 ٩٨مردم بی دفاع ايران در قيام چهار روزه  آبان 
و کارنامه چهل و چند ساله نقض بی رحمانه 
حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی در مقابل 

 . چشم سازمان ملل و دولت های عضو آن بود
امينی و شکل گيری )  ژينا(اما در پی قتل مهسا 

موج نوين جنبش انقالبی توده های مردم ايران، 
آوازه اين جنبش و پايداری زنان آنچنان افکار 
عموی جهان را تکان داد که همين سازمان و 
دولت های عضو آن يک سال بعد جمهوری 
اسالمی را که خود به کميسيون مقام زن پذيرفته 
بودند، با خفت و خواری از اين کميسيون اخراج 

ماه گذشته و در پی مبارزات  ۵در .  کردند
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۶از صفحه   

سلحشورانه زنان و توده های قهرمان مردم 
ايران، بی آبرويی جمهوری اسالمی به جايی 
رسيد که دولت های غربی حتی از پذيرش 
جمهوری اسالمی در نشست امنيتی مونيخ 

اقدامی که افتضاح ديگری .  نيزخودداری کردند
را در عرصه خارجی برای جمهوری اسالمی 

 . رقم زد
ماه گذشته  ۵حال، همين دولت های غربی که در 

به تاسی از مبارزات مردم ايران، مواضع 
شديدتری را عليه جمهوری اسالمی اتخاذ کرده 
بودند، اکنون با فروکش نسبی مبارزات خيابانی 
توده های مردم ايران حاضر نشدند در پنجاه و 
دومين نشست ساالنه حقوق بشر سازمان ملل 
جمهوری اسالمی را به دليل کشتار وسيع مردم و 

. نقض آشکار حقوق زنان با قاطعيت محکوم کنند
خروجی اين نشست در ارتباط با جنايات 
جمهوری اسالمی، فقط بيرون رفتن اعتراضی 

تن از حاضرين به هنگام سخنرانی "  ده ها"
در روز .  حسين امير عبداللهيان در روز اول بود

دوم هم، بيانيه ای از طرف گروهی از  دولت 
های حاضر در  نشست صادر شد که صرفا به 
محکوميت لفظی جمهوری اسالمی در مورد 

بسنده کردند و خواهان توقف اجرای "  اعدام"
در اين بيانيه نه از .  حکم اعدام در ايران شدند

محکوميت قاطع جمهوری اسالمی در بی حقوقی 
محض زنان حرفی به ميان آمده، نه در 
محکوميت کشتار صدها نفر از زنان و مردان در 
کف خيابان ها سخنی گفته شده و نه از سرکوب 

هزار نفر از  ٢٠خونين و دستگيری بيش از 
 . معترضين طی ماه های اخير سخن رفته است

تنها موردی که اين بيانيه بدان اشاره کرده است، 
کلی آنان از اجرای حکم اعدام "  نگرانی"همانا 

دولت  ۵۴.  در همه کشورها از جمله ايران است
مجازات "امضا کننده اين بيانيه با تاکيد بر اينکه، 

اعدام نبايد توسط هيچ دولتی برای مجازات افراد 
شرکت کننده در تظاهرات و ايجاد ترس در ميان 
مردم با هدف دلسرد کردن مخالفان به کار گرفته 

، در مورد روند احکام صادر در جمهوری "شود
"اسالمی اعالم کرده اند ما نگران ماهيت : 

جرايمی هستيم که مجازات اعدام برای آنها 
همچنين سرعت محاکمه ها، .  اعمال شده است

عدم شفافيت، و گزارش های موثق مبنی بر اينکه 
متهمان دسترسی مناسبی به وکيل انتخابی خود 
نداشته اند و در معرض شکنجه يا ساير 
رفتارهای غير انسانی قرار گرفته اند، عامل 

و در پايان بيانيه نيز با تاکيد بر "  نگرانی هستند
به جان و صدای مردم ]  حکومت[احترام "لزوم
خواهان تعليق فوری مجازات اعدام و لغو "  خود

 . همه اعدام ها شده اند
پنجاه دومين نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل و اراجيف وزير خارجه جمهوری اسالمی 
در اين نشست، بار ديگر نشان داد که کارگران و 
توده های مردم ايران فقط و فقط بايد به مبارزات 

آنان در طی اين ساليان دراز .  خود متکی باشند
بايد دريافته باشند که دولت های غربی حتی اگر 
بخواهند روزی به رو در رويی با جمهوری 
اسالمی برخيزند، مطمئنا در آن هنگام نيز نه 

برای تحقق منافع کارگران و زنان و توده های 
زحمتکش ايران، که صرفا برای حفظ منافع خود 

. و حفظ نظم طبقاتی موجود اقدام خواهند کرد
پذيرش حضور رياکارانه حسين اميرعبداللهيان 
در پنجاه دومين نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل و واکنش انفعالی دولت های غربی 
به سخنان سخيف و مشمئز کننده اين مزدور بی 
مايه رژيم، برای هميشه به کارگران و زنان و 
معلمان و دانشجويان و بازنشستگان و همه اليه 
های زحمتکش مردم ايران نشان داد که  مردم 
ايران برای رهايی از ستم و استثمار، برای 

رهايی از هرگونه تبعضات جنسيتی، برای 
رسيدن به کار، نان، آزادی، يک راه بيشتر 

توده های مردم ايران، تنها به پشتوانه .  ندارند
گسترش مبارزات قهرمانانه در کف خيابان ها، 
گسترش اعتصابات در محيط های کار، 
سازماندهی اعتصاب عمومی سياسی و پيامد آن 
يک قيام مسلحانه توده ای می توانند جمهوری 
اسالمی را سرنگون و با استقرار حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان، رهايی و آزادی 

 .خود را تضمين کنند
 

اين ديگر انکار نيست، نهايت 
 نابود باد جمهوری اسالمی،   وقاحت و بی شرمی است

 نابود باد جمهوری ضد زن  
 

 
های مردم که زنان و دختران جوان و  ی مبارزات توده آذر و در بحبوحه ٩درست سه ماه پيش در 

مانند در آن ايفا کردند، اولين خبر از مسموميت دختران هنرستان نور در محله  نوجوان نقشی بی
آموزان دختر در مدارس، نه تنها  ماه از شروع مسموميت دانش ٣با گذشت . شهر قم منتشر شد يزدان

آموزان دختر صورت نگرفت،  هيچ اقدامی از سوی حکومت برای محافظت از جان و سالمت دانش
آموزان که از قم شروع شده بود، به برخی از شهرهای ديگر از جمله  ی مسموميت دانش بلکه دامنه

براساس اخبار منتشره تاکنون .  تهران، بروجرد، اصفهان، قزوين، پرند و پرديس گسترش يافت
 .اند آموز دچار مسموميت شده دانش ٨٠٠حداقل 

چون وزير آموزش و پرورش ابتدا از اساس  در طول اين مدت مقامات جمهوری اسالمی هم
آموز دختر  ها و متاسفانه جان باختن يک دانش موضوع را انکار کردند، اما با گسترش مسموميت

آموزان و انعکاس وسيع آن  ساله به نام فاطمه رضايی در قم، گسترش اعتراضات والدين دانش ١١
 .در جامعه، مقامات جمهوری اسالمی مجبور به اعتراف شده و از عمدی بودن آن سخن گفتند

هيچ گونه "خبر داد که "  سمی خفيف"تفاوتی حکومت از  وزير شارالتان بهداشت برای توجيه بی
حالی و حالت تهوع  ای ايجاد نکرده و تنها چند ساعتی دچار عالئم ضعف عضالنی، بی عارضه

ها بطور قطع از خارج از کشور  اين مسموميت"و نماينده فاشيست مجلس اسالمی  گفت "  بودند
 ".هدايت می شود

يک شیء از بيرون به داخل مدرسه پرتاب شده "آموزاِن حداقل دو مدرسه دخترانه،  ی دانش گفته به
های حکومت  کاری به دليل پنهان".  بود که پس از ترکيدن دودی با بوی نعنا از آن خارج شده است

آموزان مشخص شده است و نه عوارض درازمدت  اسالمی، هنوز نه نوع گاز و مسموميت دانش
 .آن
که  چنين اخباری از دست داشتن جريانی در داخل حکومت در بروز اين وقايع منتشر شده و اين هم

 .اين گروه مخالف تحصيل دختران هستند
ی اين جنايت  هايی در کار است که تاکنون مجريان و عوامل پشت پرده چه دست: "پرسند مردم می

 ".آموزان دختر مشخص نشده است؟ عليه دانش
"گوييم ما می جمهوری اسالمی همان حکومت اسالمی داعش است، همان حکومت طالبان است، : 

 ".حکومتی که اساس قوانين آن بر دين باشد بدون ترديد ضد زن است
حمله به مدارس دخترانه با گازهای سمی، تالش حاکميت برای گرفتن انتقام از زنان : "گوييم ما می

آموزان دختر است که در موج اخير انقالبی با شعار زن، زندگی،  طور خاص دانش و دختران و به
 ".نظير در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه دشمنان مردم ايفا کردند آزادی نقشی بی

کارانه و فاشيستی را برانداخت،  بايد عليه اين ارتجاع وحشی و جنايتکار بپاخاست، بايد اين نظم ستم
اند، به  گونه جان و سالمت دختران قهرمان اين سرزمين را به خطر انداخته ها را که اين بايد آن

 .گورستان تاريخ سپرد
 
 

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

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

 ١۴٠١اسفند  ٩
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 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  )مارس(خروش 
 

 ايران
 ميليون تومان٢  آبان ادامه دارد

 
 سوئد

 کرون ١٠٠٠   سياهکل
 کرون ١٠٠ کمک به مراسم سياهکل
 کرون ۶٠٠٠ کمک به مراسم سياهکل

 کرون ١٠٠٠  کمک به سياهکل
 کرون ١٠٠٠ کمک به مراسم سياهکل
 کرون ١٠٠٠ کمک به مراسم سياهکل

 
 هلند 

 يورو ٣٠٠   سياهکل
 يورو ۵٠               )فوريه(داوود مدائن 

 
 آلمان

 ، پيکار١٣۴٩بهمن  ١٩
 يورو ١٠٠ راديکال چپ انقالبی          
 

 آمريکا
 دالر٢۵   مهسا

 از سياهکل تا 
 دالر ۵٠حکومت شورايی                     

 رفيق توکل 
 دالر ١٠٠               حکومت شورايی

 
 آمريکای شمالی 

 
 رزم جاودانه و 

 يورو ٣٠٠               ماندگار سياه

 شورای همکاریاعالميه 
 نيروهای چپ و کمونيست  

 بمناسبت روز جهانی زن
 

 زنان پيشروان جنبش آزاديخواهی و  برابری  طلبی در ايران
 

جنبش رهايی و آزادی زنان در ايران طی چهل و چهار سال گذشته يکی از دشمنان آشتی ناپذير 
حاصل سالها نبرد دايمی توده های مردم ايران با .  رژيم آپارتايد جنسيتی جمهوری اسالمی بوده است

حکومت سراپا زن ستيز، قرون وسطايی و جنايتکار جمهوری اسالمی، در مبارزات ماه های اخير، 
پيشروی زنان در خيزش انقالبی توده های مردم ايران را برای پايان دادن به حاکميت ننگين نظم 

جنبش راديکال با هدايت و محوريت زنان )  مهسای جوان(با قتل ژينا .   سرمايه اسالمی نشان داد
مرزها را درنورديد و به صدر .  سراسر ايران را فراگرفت"  زن، زندگی، آزادی"حول شعار 

 . رويدادهای سياسی جهان عروج کرد و حمايت بی نظير بشريت آزاديخواه را به خود جلب کرد
 

مبارزاتی شورانگيز، به استقبال هشت مارس، روز جهانی زن می   -امسال در چنين شرايط سياسی 
يک روز مهم و تاريخی در .  مارس روز جهانی آزاديخواهی و برابری طلبی  زنان است ٨.  رويم 

چهل و چهار سال .  های خالف جريان و راديکال بين المللی برای رهايی زنان است حيات جنبش
مارس، جنبش رهايی زنان با سازماندهی يک اعتراض وسيع خيابانی عليه  ٨پيش در روز 

. جمهوری اسالمی و تحميل حجاب اسالمی و ايدئولوژی منحط و قوانين عقب ماندۀ آن متولد شد
، کمتر از يک ماه از روی کار آمدن جمهوری ١٣۵٧مارس  ٨جنبش آزادی رهايی زن، در 

اسالمی، اولين اعتراض وسيع را عليه اين نظام آپارتايد جنسيتی سازمان داد و عليه زن ستيزی و 
 .انحطاط و سرکوب آن اعالم جنگ نمود

 
 –مارس ميرويم، که يک تغيير جدی تناسب قوای سياسی  ٨به عالوه امسال در شرايطی به استقبال 

در .  اجتماعی به نفع جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی جمهوری اسالمی در جامعه شکل گرفته است
. نتيجه الزمست مارش های وسيع خيابانی را عليه موجوديت رژيم زن ستيز اسالمی سازمان دهيم

آزادی زن، معيار آزادی . "در شهرهای مختلف و در دانشگاهها، ميتينگ و راهپيمايی برگزار کنيم
، پرچم رهايی زن و برابری کامل آنان را در تمامی عرصه های سياسی، اقتصادی و "جامعه است

 . اجتماعی به اهتزار درآوريم
چرا که مرتجعان اسالمی .  مارس امسال می تواند بارديگر لرزه بر اندام رژيم اسالمی وارد کند ٨

بخوبی نقش و جايگاه جنبش آزادی و رهايی زن را می شناسد، بر نفرت عميق آنان از جمهوری 
زن ستيزی و آپارتايد جنسيتی، يک رکن مهم ماهيت اين نظام است و حجاب پرچم .  اسالمی واقفند

 . مبارزه عليه اين ارکان، هستی و نيستی کليت رژيم را به مصاف می طلبد. آن
مارس راديکال و رزمنده را تدارک بيينند و سازمان  ٨فعالين جنبش آزادی زن الزمست  يک  

فعالين چپ و کمونيست و آزاديخواه و برابری طلب بايد برای تدارک اين روز با تمام نيرو به .  دهند
فراخوان ما اينست برای وارد کردن ضربه نهائی، برای سرنگونی انقالبی حاکميت .  ميدان بيايند

ما به کمتر از برابری کامل و بی قيد و شرط زن .  همه جا متشکل شويم.  آپارتايد اسالمی آماده شويم
و مرد در تمام عرصه های زندگی  رضايت نمی دهيم و اين مبنای نزديکی و دوری ما با هر 

 . حرکت و جنبشی در باره مسئله زن و رهايی آنان است
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، زنان و مردان برابری طلب، خانواده های کارگری، 
معلمان، پرستاران و دانشجويان را به هر چه با شکوهتر برگزار کردن روز جهانی زن فرامی 

زنان در مبارزات اخير .  رهايی از تمای ابعاد ستم جنسيتی و طبقاتی حق مسلم زنان است.  خواند
نشان دادند که به خوبی در يافته اند بدون سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، بدون جدايی کامل 
دين از دولت و بدون تحوالت اساسی و راديکال در جامعه ايران، تحقق خواسته های برابری طلبانه 

آن ها در جنبش انقالبی اخير مستقيما سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی را .  آن ها ممکن نيست
 . پيروزی از آن جنبش آزادی و برابری است. هدف قرارداده اند

 
 !نه به حجاب اسالمی، نه به آپارتايد جنسيتی

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 2023فوريه  24
 
 

اتحاد فدائيان کمونيست،اتحاد سوسياليستی گارگری، حزب کمونيست ايران، حزب :امضاها
 وهسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان -کمونيست کارگری 
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  :يک تراژدی ديگر   
 ها پناه جو مرگ ده   
 !در سواحل ايتاليا   

 
 
 
 

ها تن از پناه جويان در مسير رساندن خود به سواحل  بار ديگر ده
طبق آمار و اطالعات .  اروپا، گرفتار امواج دريا شده و جان باختند

اسفند،  ٧فوريه برابر با  ٢۶منتشره از سوی مقامات ايتاليا روز يکشنبه 
ها تن  جو در اثر اصابت به صخره متالشی و ده قايق حامل صدها پناه

شده اين پناه جويان از  گفته.  کودک کشته شدند ١٢از جمله حداقل 
 .اند کشورهای ايران، پاکستان عراق، افغانستان و سومالی بوده

  
قريب به دو دهه است که در اثر قدرت گيری احزاب و جريانات راست 
در اروپا، حق پناهندگی که دست آورد مبارزاتی نيروهای چپ و 

های پناهندگی  مترقی اروپاست، شديداً مورد حمله قرارگرفته و سياست
تر به خود  تر شده و چهره غيرانسانی در اروپا هر روز محدودتر، سخت

ها، شرايط  ها، فشارها و سياست عالوه بر اين محدوديت.  گرفته است
عمد در صحن  های پناهندگی، با وقاحت تمام و به  غيرانسانی در کمپ

شوند تا به هر طريق ممکن  ها تبليغ می ها تکرار و در رسانه پارلمان
آورتر از اين  شرم.  مانع از رسيدن پای پناه جويان به خاک اروپا گردند

ها و احزاب دست راستی در اروپا يا  دولت ٢١نيست که در قرن 
اند و يا خواهان ساختن ديوار  خواهان اعزام پناه جويان به آفريقا شده

اين ديوار گرچه هنوز با آجر ساخته .  اند دور مرزهای اروپايی شده
به .  االمکان مسدود شده است های ورود به اروپا حتی نشده است، اما راه

های اخير دول اروپايی  سياست »ديده بان دريا«گفته سازمان آلمانی 
های آبی ميسر  موجب شده که تنها راه ورود به اروپا از طريق راه

های دريائی نيز به طرق مختلف موجب مرگ پناه  البته همين راه.  باشد
ها در سواحل  اعتنايی نسبت به جان انسان تعلل و بی.  جويان شده است

. ايتاليا و يونان موجب مرگ پناه جويان در ميان امواج دريا شده است
جان کودک کرد سوری در سواحل  تصوير پيکر بی ٢٠١۵اگر در سال 

های تراژيک  ترکيه جهان را به شوک فروبرد، اما تکرار اين صحنه
شده است و متأسفانه حتی  طی ساليان گذشته ه به امری معمول تبديل

المللی  طبق آمار سازمان بين.  انگيزد حساسيت چندانی را نيز برنمی
هزار تن در  ٢۶تعداد  ٢٠٢٢تا پايان  ٢٠١۴های  مهاجرت، طی سال

 .اند دريای مديترانه کشته و يا ناپديدشده
 

سوی جهان جنگ و غارت در جريان است، در  که در يک تا هنگامی
های  سوتر استثمار و ديکتاتوری سوی ديگر کشتار و بمباران، آن

محيطی  اند و کل کره زمين در چنبره فجايع زيست گسيخته حاکم عنان
شان  ها برای نجات جان و زندگی خود و خانواده قرار دارد، انسان

 .راهی مقاصد نامعلوم خواهند شد
 

های ضد بشری  های انسانی و سياست برای اعتراض به اين تراژدی
وچرا از حق پناهندگی و  چون دول اروپايی بر ماست که برای دفاع بی

همبستگی با پناه جويان و پناهندگان، با نيروهای مترقی، پيشرو و چپ 
 !صدا شويم جهان همراه و هم

 
 

 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
 ١۴٠١اسفند  ٨برابر با  ٢٠٢٣فوريه  ٢٧

 

 

سازی  جمهوری اسالمی مسئول مسموم
 !اموزان است سريالی و عمدی دانش

 
 

سازی سريالی مدارس دخترانه در  طی روزهای گذشته انعکاس خبرمسموم
آموزان   دانش  مسموميت.  فضای سياسی، موجب نگرانی عمومی شده است

پخش شده   عامدانهنتيجه گاز سمی  شيميايی است که در محيط مدارس  
حمله به مدارس دخترانه با گاز سمی که از آذر ماه شروع شده تا .  است

آموز را مسموم کرده  دانش ٩٠٠استان بيش از  ۵مدرسه و  ٢۶کنون در
دهد اين جنايت  سريالی و سازمانيافته است و  تمام شواهد نشان می.  است

دولت ريزی شده است و  توسط دشمنان  مدارس آموزش دختران برنامه
 . جمهوری اسالمی پشت اين جنايت سازمانيافته است

آموزان در جنبش انقالبی و انعکاس مبارزات آنها در  حضور پرشور دانش
. های اين جنايت است های جهان يکی از انگيزه جامعه و خبرگزاری

کردند، اما در اين  مسئولين رژيم ابتدا اين جنايت سازمانيافته را انکار می
. گويند اواخر با ضد و نقيض گويی از امکان عمدی بودن آن سخن می

چندی پيش روزنامه شرق به نقل از يکی از آخوندهای حوزه علميه نوشت 
در روزهای گذشته .  که يک گروه اسالمی در قم مسئول اين حمالت است

آموزان به اين جنايت افزايش يافت و در برخی از  اعتراض خانواده دانش
داده "مرگ بر اين رژيم کودک کش"از جمله مناطق شعارهای ضد رژيم 

های سازمان يافته بارها در جمهوری اسالمی تکرار شده  جنايت.  شده است
آی زنان در کرمان، اسيد پاشی زنان در اصفهان  های زنجيره قتل.  است

انکار، .  های سازمان يافته است های روشنی از اين جنايت نمونه...  و 
 .  هايش است  توجيه و تهديد، روش هميشگی رژيم در قبال جنايت

 !  های شريف و آزاده انسان
و "  آتش به اختيار"های مختلف  ترديد جمهوری اسالمی  با گروه بی

های تو در توی نهادهای امنيتی و نظامی مسئول اين جنايت  شبکه
اين رژيم از جنبش انقالبی و حضور .  سازمانيافته سريالی است

آن چنان وحشت کرده که برای خصوصا دانش آموزان دخترآموزان  دانش
آنها در اعتراضات مردمی دست به   دوبارهانتقام و ترس از امکان حضور

آنها باشيم و  صدای اعتراض دانش آموزان و خانواده .  زنند هر جنايتی می
و سرکوب را آماج اعتراض قرار   جنايت  همراه با آنان حکومت ننگ و

 . دهيم
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 1401اسفند  01.03.2023/10
 

سازمان اتحاد فدائيان کمونيست،اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب :  امضا
حکمتيست، سازمان راه   -کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری

 و هسته اقليت) اقليت(کارگر، سازمان فدائيان 
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١٢از صفحه   

دالر رسيده است و دولت تا کجا اين فقر را  ١٢٢
امروز هزينه شهروندان با خواهد ادامه دهد؟  می

های جهانی و دستمزد با نرخ کشورهای  قيمت
 ".فقير آفريقايی است

اين که کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر 
زحمتکشان جامعه در اعتراضات خود شعار 

"دهند می يک "  ها دالريه درآمدها رياليه، هزينه: 
واقعيت است که حتا فرشاد مومنی نيز به آن 

ها  ی اين واقعيت اما به رغم همه.  اذعان دارد
به عنوان يک نهاد دولتی "  شورای عالی کار"

 .دهد کار خود را برای فريب کارگران ادامه می
اعضای کارگری "اصطالح  آيت اسدی يکی از به

شنبه يازده اسفند در رابطه  پنج"  شورای عالی کار
در همان روز به "  عالی کار نشست شورای"با 

"خبرنگاران گفت دستور کار اين نشست بحث : 
تا ده روز آينده،  احتماالً ...  نبود ١۴٠٢دستمزد 

نشست شورايعالی کار برای تعيين افزايش 
به عبارت ".  برگزار خواهد شد ١۴٠٢دستمزد 

ديگر يک هفته مانده به سال جديد تازه قرار است 
شان برای تعيين دستمزد  های اصطالح نشست به

برای فريب "  ها زنی چانه"گاه تازه  آغاز شود و آن
شود و باالخره معلوم نيست  کارگران شروع می

چه زمانی ميزان افزايش دستمزد کارگران اعالم 
شورای "های  که امسال در نشست جالب آن.  شود

ای شدن دستمزد که  بررسی منطقه"  عالی کار
دار  های طبقه حاکم سرمايه يکی ديگر از شيوه

برای تشديد استثمار کارگران است، جايگاه 
داشته و در نشست يازده اسفند نيز يکی " ای  ويژه

ای کردن دستمزد  از موضوعات، همان منطقه
 .بود که شديدا مورد حمايت دولت است

خانه "عيدعلی کريمی دبير اجرايی تشکل دولتی 
"در اين رابطه گفت"  کارگر قزوين برخی : 

ای دارند و نظرشان اين  اصرار بر مزد منطقه
ميليون تومان،  ٨است که مثال کارگر در تهران 

ميليون تومان و در کرمان  ۵در تبريز و قزوين 
 ".ميليون تومان مزد بگيرد ٣و بلوچستان 

در مورد ميزان افزايش حداقل دستمزد و ساير 
سطوح دستمزد، مشخص است که سياست دولت 

ست که از  ای گونه افزايش دستمزدهای کارگری به
. بگيران فراتر نرود ميزان افزايش ساير حقوق

برای سال پيشارو متوسط افزايش حقوق شاغالن 
و بازنشستگان در اليحه بودجه و مصوبه 

. درصد تعيين شده است ٢٠کميسيون تلفيق 
ميليون و  ٧چنين حداقل حقوق برای شاغالن  هم

ميليون  ۶هزار تومان و برای بازنشستگان  ٩٢٠
اين ميزان .  هزار تومان خواهد بود ٣٠٠و 

تر شدن سفره  افزايش يعنی گسترش فقر و خالی
کارگران و زحمتکشان بسيار فراتر از حتا 

 .جاری سال
 ۴٨براساس آمارهای دولتی نرخ تورم ساالنه 

درصد و تورم  ۵٠ای باالی  درصد، تورم نقطه
درصد است و  ٧٠ای مواد خوراکی باالی  نقطه

اين البته آمار رسمی است که حتا مقامات 
حکومتی نيز به آن هيچ باوری نداشته و معتقدند 

. است  نرخ تورم بسيار بيشتر از آمارهای دولتی
اصغر نجاری دبير اجرايی  برای نمونه علی

در اين رابطه "  خانه کارگر زنجان"تشکل دولتی 
"گفت درصدی  ۴٨درست است که رقم حدود : 

را برای تورم اعالم کرده اما با يک محاسبه 
واقعی با لحاظ کردن وزن سبد کاالهای مصرفی، 

. درصد است ١٠٠تورم برای کارگران بيش از 
فهمد و  افکار عمومی تغييرات قيمت را می

داند حقوق و دريافتی او بايد تا چه حد باشد تا  می
حسين ".  قدرت خريدش مثل گذشته حفظ شود

کانون شوراهای "حبيبی دبير تشکل دولتی 
تورم بيش : "نيز گفت"  اسالمی کار استان تهران

شود و بيش از  از آن چيزی است که اعالم می
درصد  ٨٠درصد بوده و نزديک  ۴٨بحث 

 ".است
با توجه به نرخ واقعی تورم که حتا مقامات دولتی 

کنند و با توجه به  نيز تا حدودی به آن اعتراف می
انداز بحران اقتصادی و نرخ تورم در سال  چشم

 ۴٠های مجلس باالی  آينده که مرکز پژوهش
بينی کرده است و برخی از  درصد پيش

های داخل و اقتصاددانان حامی نظم حاکم  رسانه
اند،  حتا از ابرتورم در سال آينده سخن گفته

مشخص است که قدرت خريد کارگران و ديگر  
زحمتکشان جامعه با افزايش ناچيز دستمزد و 

درصد  ۵٠حقوق اسمی ، برای سال آينده حداقل 
های  يابد و اين يعنی محکوم کردن توده کاهش می

 .ی ايران به فقر هر چه بيشتر ديده ستم
های  در اين ميان بويژه بر نقش و تاثير سياست

اقتصادی دولت در تشديد اين وضعيت وخيم بايد 
دولت از سويی با افزايش ناچيز حقوق .  تاکيد کرد

های آموزش و  نسبت به تورم، افزايش هزينه
های دولت در  ها و کاهش هزينه درمان خانواده

های خدمات دولتی،  اين امور، افزايش هزينه
افزايش بهای گاز، برق و آب با چراغ خاموش 

ای که قبض گاز اغلب خانوارها چند برابر  گونه به
های ضد  افزايش يافته است و ديگر سياست

های زندگی را برای  کارگری خود، هزينه
دهد و از سوی  کارگران و زحمتکشان افزايش می

هايی که موجب افزايش  ديگر با سياست
شوند، بهای نيروی کار و  افسارگسيخته تورم می

. دهد  قدرت خريد کارگران را کاهش می
چون افزايش نرخ برابری دالر  هايی هم سياست

تومانی  ۴٢٠٠در برابر لایر و حذف ارز 
کاالهای اساسی،  افزايش نرخ دالر محاسباتی 
برای عوارض گمرکی کاالهای وارداتی که 

ای و مواد اوليه هستند،  عموما کاالهای واسطه
های نظامی و  کسری بودجه، افزايش هزينه

های نظامی، امنيتی، مذهبی و تبليغاتی،  دستگاه
های سياست خارجی تجاوزکارانه  افزايش هزينه

بنابراين روشن است که برای .  ها و مانند آن
جمهوری اسالمی چيزی که اهميت ندارد ، 
زندگی کارگران و زحمتکشان است و تا زمانی 

داری بر سرير  که اين حکومت فاشيستی سرمايه
کارگران و   قدرت است، دستبرد به سفره

 .زحمتکشان ادامه خواهد داشت
های گذشته، تعدادی از  در روزها و هفته

های مستقل داخل کشور با انتشار  تشکل
هايی در مورد چگونگی تعيين ميزان  بيانيه

" شورای عالی کار"افزايش دستمزدها توسط 
سنديکای کارگران شرکت .  گيری کردند موضع

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دهم اسفند ماه با 
"ای در اين مورد نوشت انتشار بيانيه تشکالت : 

کارگر را به يدک  وابسته به حاکميت که نام 
کشند، هيچگاه، حتا برای افزايش دستمزدها،  می

کشور قرار   محروم  مردم  در کنار ما کارگران و
ما کارگران در تمامی .  گرفت نخواهند  نگرفته و 

ها و صنوف با اتحاد و همبستگی، و با  بخش
سازماندهی و ايجاد تشکل های مستقل کارگری 
که هيچ گونه وابستگی به دولت و کارفرما نداشته 

مزايايی که با آن  توانيم به دستمزد و  باشند می
  مان را تامين های خانواده  و  نيازهای زندگی خود

تنها راه نجات طبقه کارگر از .  کنيم دست يابيم
مناسبات   داری و زير بار ستم نظام سرمايه

ناعادالنه موجود، تکيه به نيروی متحد خودمان 
 ".در سراسر کشور است

، "تپه سنديکای کارگران نيشکر هفت"پيشتر 
های  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل"

بازنشستگان تامين اجتماعی "، "کارگری
نيز در "  گروه اتحاد بازنشستگان"و "  خوزستان

 ٢۵ای خواستار تعيين  ماه با انتشار بيانيه دی
عنوان حداقل دستمزد شده و  ميليون تومان به

"نوشته بودند کارگران نبايد هيج اميدی به : 
ها داشته باشند و الزم است که خود برای  بااليی

شان تالش کنند و برای  های دستيابی به خواست
های مبرم و فوری و نيز منافع و  منافع و خواست

. اهداف عالی و درازمدت خود  برپا خيزند
مبارزه برای افزايش واقعی مزدها، مبارزۀ مرگ 
و زندگی است و کارگران برای دفاع از زندگی 

شان الزم است در  خود و خانواده و نزديکان
ای با اراده و تمام توان خود متحدانه  چنين مبارزه

های برحق  وارد شوند و تا دستيابی به خواست
 ".خود از پای ننشينند

اين يک واقعيت آشکار است که طبقه کارگر اگر 
نتواند در قامت يک طبقه وارد مبارزه با 

ها شود، شرايط  داران و دولت حامی آن سرمايه
در روزها و .  روز به روز بدتر خواهد شد

های اخير شاهد اعتصابات و اعتراضات  هفته
های کارگران در  متعدد کارگری بوديم، خواست

افتاده و  اغلب اين اعتراضات دستمزدهای عقب
در چندين مورد نيز .  قراردادهای کاری بود

کارگران در اعتراضات خود خواستار افزايش 
بندی مشاغل شده  دستمزد و يا اجرای طرح طبقه

 .بودند
شورای "داران در  که در اين روزها سرمايه اين

مشغول تحميل فقر بيشتر به کارگران "  عالی کار
هستند، اما کارگران در برابر اين ظلم فاحش در 

داران و  عمل وارد يک مبارزه جانانه با سرمايه

 ای جدی با تحميل دستمزدهای چند برابر زير خط فقر، برخاست بايد به مقابله

١١درصفحه   

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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 ترس جمهوری اسالمی     
 از به خيابان آمدن       

 بازنشستگان        
 
 

امروز بار ديگر گروهی از بازنشستگان در تعدادی از شهرها از جمله تهران، 
کرمانشاه، يزد، رشت، قزوين، تاکستان، اراک، سنندج، مريوان، شهرکرد، 

بار  اردبيل، ايالم، تبريز، اصفهان، کرج و دهگالن در اعتراض به وضعيت فاجعه
در فراخوانی که برای برگزاری اين .  معيشتی بازنشستگان دست به تجمع زدند

اجتماعی، کشوری و   تجمع در روزهای قبل منتشر شده بود، از بازنشستگان تامين
لشگری خواسته شده بود  تا با حضور در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران 

های برحق خود را  و در ديگر شهرها در برابر استانداری و يا فرمانداری خواست
 ".مون تنها کف خيابون به دست ميآد حق"چرا که . فرياد بزنند

شعاری که بازنشستگان تامين اجتماعی در روز يکشنبه نيز در تعدادی از شهرها 
ها دالری،  هزينه. "چون اصفهان، کرمان، اهواز، شوش و شوشتر سرداده بودند هم

، همراه با شعارهايی عليه "گرانی تورم بالی جان مردم"و "  حقوق ما رياليه
 .جمهوری اسالمی از جمله شعارهای بازنشستگان در تجمعات امروز بودند

های صنفی فرهنگيان ايران، سنديکای کارگران شرکت  شورای هماهنگی تشکل
تپه از جمله  واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سنديکای کارگران نيشکر هفت
 .تشکالتی بودند که با انتشار اطالعيه از تجمع امروز حمايت کرده بودند

در تهران، اما رژيم بار ديگر برای ممانعت از حضور پرشکوه و رزمنده 
 .بازنشستگان، مزدوران خود را روانه ميدان کرد

مزدوران رژيم تمام منطقه را قُُرق کرده و با استفاده از باتوم و ديگر ابزار 
با اين .  سرکوب مانع تجمع بازنشستگان در برابر سازمان برنامه و بودجه شدند

های  های ده تا پانزده نفره خواست وجود بازنشستگان هر جا که توانستند در جمع
 .خود را فرياد زدند

براساس اخبار منتشره، در تهران جمعيت زيادی از فراخوان استقبال کرده بودند و 
مزدوران با ديدن جمعيت زياد بازنشستگان، ايستگاه مترو بهارستان را بسته و 

در ميان مزدوران رژيم تعداد زيادی نيز .  مانع ورود و خروج از آن ايستگاه شدند
مزدوران زن با وقاحت تمام به بازنشستگانی که برخالف .  مزدور زن بودند

خطاب "  پيرو پاتال"اند،  مزدوران رژيم عمری را در کار و رنج سپری کرده
 . کردند می

براساس گزارشات منتشره تعدادی از بازنشستگان توسط مزدوران رژيم دستگير 
شدگان  شدند که تا لحظه انتشار اين اطالعيه، خبری از تعداد و وضعيت بازداشت

 .منتشر نشده است
های برحق  ضمن حمايت از مبارزات و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

قيدوشرط تمامی بازنشستگان و تمامی  بازنشستگان، خواستار آزادی فوری و بی
 .زندانيان سياسی است

 
 

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

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

 ١۴٠١اسفند  ٩
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

اند، يک ضعف بزرگ  ها نشده دولت حامی آن
است، ضعفی که نتيجه متفرق بودن کارگران 

ها با تبديل  رژيم در طول اين سال.  است
قراردادهای ثابت به قراردادهای موقت و وارد 

های پيمانی به محيط کار و ديگر  کردن شرکت
ها سعی کرده است بين کارگران چنددستگی  حيله

ايجاد کرده و مانعی در برابر اتحاد و تشکل 
کارگران اما با هر نوع .  ها ايجاد کند سراسری آن

قراردادی يک دشمن مشترک دارند و آن دولت و 
 .دار است طبقه سرمايه

خانه "به اعتراف عيدعلی کريمی دبير اجرايی 
درصد شاغالن تحت شمول  ٧٠، "کارگر قزوين

قانون کار فاقد مسکن هستند و حتا با اين 
. ی يک خانه نيستند دستمزدها قادر به اجاره

کارگران با دستمزد خود حتا قادر به پوشش 
های معيشتی خود نيستند تا چه رسد به  هزينه

الزم به تاکيد .  های ضروری زندگی ديگر هزينه
. است که اين شرايط مختص طبقه کارگر نيست

چون معلمان،  بگيران هم امروز عموم حقوق
بازنشستگان و پرستاران با چنين وضعيتی 

ترين  روبرو بوده و قادر به تامين ضروری
از همين رو معلماَن، .  نيازهای خود نيستند

بازنشستگان و ديگر زحمتکشان جامعه در 
مبارزه برای افزايش دستمزد و حقوق برای 
داشتن يک زندگی انسانی متحد و همراه طبقه 

 .کارگر هستند
اگر خواهان افزايش دستمزد هستيم، اگر خواهان 
زندگی در آسايش هستيم، اگر داشتن مسکن را 

دانيم، اگر درمان و آموزش و تامين  حق خود می
اجتماعی از گهواره تا گور حق کارگران است، 

ست نه  حق گرفتنی.  ها مبارزه کرد بايد برای آن
 .دادنی

برد مبارزه نياز به تشکل  کارگران برای پيش
های  دارند، تشکل در محيط کار و سپس تشکل

های هماهنگی اعتصاب،  سراسری مانند کميته
هايی که مناسب شرايط کنونی جامعه هستند  تشکل

توانند مبارزه کارگران را در مقياس  و می
کارگران متفرق .  سراسری رهبری و هدايت کنند
 .هيچ چيز کارگر متحد همه چيز

 
 

ای جدی با  بايد به مقابله
تحميل دستمزدهای چند برابر 

 زير خط فقر، برخاست

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

١٠درصفحه   

بار اقتصادی، در شرايطی که  در شرايط فاجعه
های زندگی  هر روز فاصله دستمزد با هزينه

ترين حقوق  بيشتر شده و کارگران ايران از بديهی
اند، مبارزه برای افزايش  انسانی خود محروم شده

ای برای حق حيات و زندگی  دستمزد، به مبارزه
. شان تبديل شده است های کارگران و خانواده

جمهوری اسالمی اما بدون توجه به اين مساله 
تورمی   –مدام فشار بار بحران اقتصادی رکود 

داری حاکم دارد،  را که ريشه در مناسبات سرمايه
های کارگران و ديگر  هر چه بيشتر بر شانه

 .کند زحمتکشان جامعه آوار می
شويم  در حالی به روزهای آخر سال نزديک می

هنوز ميزان "  شورای عالی کار"که نهاد دولتی 
افزايش دستمزد کارگران برای سال آينده را 

به روال "  شورای عالی کار. "اعالم نکرده است
کس را  های گذشته در نمايشی که ديگر هيچ سال

دهد، تعيين ميزان افزايش دستمزد و  فريب نمی
حداقل دستمزد کارگران را با جلساتی فرمايشی 
که خروجی نهايی آن بر همگان روشن است، 

خواهد با کشاندن جلسات به روزهای آخر  می
سال، مانع اعتراض طبقه کارگر به تعيين 
دستمزدهايی شود که مدام از قدرت خريد آن 

در واقع تنها کااليی که اکنون .  شود کاسته می
شود نيروی  روز به روز از ارزش آن کاسته می

 .کار کارگران است
شکی نيست که دولت به عنوان پاسدار مناسبات 

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
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داری حاکم، نقش اصلی را در کاهش  سرمايه
ست که  بهای نيروی کار دارد، اين واقعيتی

کاهش .  تواند آن را انکار کند امروز هيچ کس نمی
ست  حدی بهای نيروی کار کارگران در ايران به

ترين نيروی کار در سطح  که امروز به ارزان
هم اکنون حداقل دستمزد .  جهان تبديل شده است

دالر  ١٠٠کارگران ايران در هر ماه کمتر از 
ست که برای نمونه حداقل  است واين در حالی

دستمزد در عمان يکی از کشورهای همسايه 
دالر است، کشوری که  ٨۴۵ايران برابر با 

ثروت و منابع طبيعی آن با ايران اساسا قابل 
وضعيت دستمزد در ديگر .  مقايسه نيست

کشورهای همسايه ايران نيز کم و بيش در همين 
های فاسد،  در عراق که دولت.  حدود است

های خارجی کشور را  های رقيب و دخالت جناح
برابر ايران  ۴است، حداقل دستمزد   ويران کرده

المللی پول که  براساس گزارش صندوق بين.  است
هاست، حتا حداقل  مبنای آن آمارهای دولت

دستمزد در سوريه از ايران بيشتر است و اين 
هزار  ۶٠ی  تازه زمانی بود که دالر به محدوده

 .تومان نرسيده بود
دانشگاه عالمه "  استاد اقتصاد"فرشاد مومنی 

طباطبايی و از هواداران نظم حاکم به اين واقعيت 
"کند گونه اعتراف می اين حداقل دستمزد در : 

ماه به  ١١دالر بود در مدت  ٢۵٣ابتدای سال 

 ای جدی با تحميل  بايد به مقابله
 دستمزدهای چند برابر زير خط فقر، برخاست

 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، دوستان، رفقا و همراهان 
 

م  ي تلويزيون  دمکراسی شورايی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه  و جمعه از ساعت هشت تا نه و ن
ت  ه وق شب و در روزهای سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه  ازساعت شش و نيم تا هشت شب  ب

ی  در  ٩٠ايران،  برنامه های خود را به مدت   و شوراي ي ات رن ت ی  آل ون زي وي ل که ت دقيقه روی شب
 . ماهواره ياه ست پخش می کند 

 
ت(  برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان   ي ) اقل

 .و شبکه های اجتماعی فيسبوک، تلگرام، اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد
 .  مشخصات  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود  برسانيد 

 ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورائی  مشخصات ماهواره
 

 Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 

Polarization: Vertical / عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

 
 tvshorashora@gmail.com: آدرس ايميل تلويزيون دمکراسی شورائی

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧:  شماره تلفن 


