
 ١٠١٣شماره   ١۴٠١اسفند    ٢٩    1

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

 

 پرستان و  شب
 آتشی در دل شب

 
ً و هرساله در  مراسم چهارشنبه سوری که سنتا

شود،  شهرها و مناطق مختلف کشور برگزار می
مراسم .  کلی رنگ و بوی ديگری داشت امسال به
سوری، يک مراسم سياسی و اعتراض  چهارشنبه

های مردم ناراضی و  توده.عليه نظم حاکم بود
جوانان مبارز و انقالبی، بار ديگر نشان دادند از 
اين هوشياری برخوردارند تا از هر موقعيتی 

ها و ابراز تنفر خود از رژيم  برای بيان خواست
استفاده کنند و عليه نظم موجود به اعتراض 

(وقايع روزهای دوشنبه الی چهارشنبه .برخيزند
بار ديگر اين واقعيت را  يک)  اسفند ٢۴-٢٢

آشکار نمود که در شرايط انقالبی چگونه 
تواند از  سوری نيز می مراسمی چون چهارشنبه

های ساده و هميشگی خود فراتر  تجمع  محدوده
 .رود و به اعتراض عليه نظم موجود فرارويد

های انتشاريافته برای برگزاری تجمع  فراخوان
چنان گسترده بود  در اين روزها و استقبال از آن، 

. که ارتجاع حاکم را به وحشت و تکاپو انداخت
ازآنجاکه رژيم جمهوری اسالمی نيز آگاه است بر 
متن شرايط و جامعه متالطم کنونی از هر جرقه 

تواند حريقی بزرگ برپا شود، پس نيروهای  می
سرکوب خود را اعم از موتورسواران و 
نيروهای مسلح انتظامی و نيز انبوهی از 
نيروهای اطالعاتی موسوم به لباس شخصی را 

برخی مقامات و سران و .  به خيابان اعزام کرد
فرماندهان نيروهای پليسی و سرکوب و 

های حکومتی سخنان تهديدآميزی بر زبان  رسانه
راندند و مستقيم و غيرمستقيم  مردم را از 

پيش از آن نيز .  برگزاری مراسم بر حذر داشتند
ای، اعالم کرده  نيروی انتظامی با انتشار اطالعيه

ا زمستان رفت و بهار با تمامی زيبايی را  ی ه اش ف
ا در سخت.  رسيد وروز حت ن  آمدن بهار و ن ري ت

ده شرايط برای مردمان ستم ا  دي اره ب م ران ه ی اي
اميد به فردايی روشن، اميد .  اميد همراه بوده است

د  ي به دگرگونی، اميد به تغيير آن چه که هست، ام
ل به رويش جوانه رآوردن گ ا و  ها، اميد به سرب ه

ی  شکوفه اي ه روشن ها، اميد به پايان ظلمت، اميد ب
د خورشيد و گرمای دلنشين ي ر، ام ، به آغازی دگ

 .به روزی نو، نوروز
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١۴درصفحه   

 زمستان هرقدر طوالنی و سخت، 
 بهار اما فرا خواهد رسيد

 تالش عبث جمهوری اسالمی
  

ماه مبارزه قهرمانانه مردم ايران برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم بر ايران،  جمهوری  ۵پس از 
های  سوی قدرت اسالمی برای نجات خود از بحران سياسی ژرفی که گرفتار آن است، دست ياری به

در طول چند هفته اخير اخبار .  خارجی دراز کرده است، تا شايد از اين طريق بتواند بر بحران غلبه کند
های اروپائی  المللی، دولت های متعددی از تالش رژيم برای بهبود مناسبات خود با نهادهای بين و گزارش

 .های منطقه خاورميانه انتشاريافته است و آمريکا، دولت

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ٨درصفحه 

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 بهاران خجسته باد

 مارس ١٨با گرامی داشت 
 برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم

 در آستانه سال نو،
 ضحاک زمانه

 چنان به آشاميدن خون  هم 
 ی ايران  ديده مردم ستم

 مشغول است
 
 ها سراسر آتش خشم توده

 ايران را فرا گرفت
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١از صفحه   

 پرستان و آتشی در دل شب شب
بود خريدوفروش مواد محترقه ممنوع است و 

تهديد نمود با "  هنجارشکنان"ضمن هشدار به 
اما مردم و جوانان .برخورد خواهد شد"  متخلفان"

مبارز و انقالبی تمام اين تهديدات و اوباشان 
سرکوبگر اعزامی به خيابان را به هيچ گرفتند و 
با حضور گسترده در خيابان، به رقص و 

در دل ظلمت و تاريکی آتش .  کوبی پرداختند  پای
افروختند و با شور و شوق و شعار عليه رژيم، 
بار ديگر نشان دادند مبارزه ادامه دارد و 

 "!اند تا پايان ايستاده"
در برخی شهرها جوانان مبارز از همان 

اسفند و در بسياری  ٢٢بعدازظهر روز دوشنبه 
اسفند و قبل  ٢٣شنبه  شهرهای ديگر از روز سه

ها  از آنکه هوا کامالً تاريک شود وارد خيابان
ها  آتش.شدند که در روز چهارشنبه نيز ادامه يافت

برافروختند، بی بيم و هراس عليه رژيم و سران 
ها را به درون  مانده روسری آن شعار دادند، باقی

کوبی پرداختند و  آتش افکندند، به رقص و پای
برای يکسره کردن کار حکومت، عهد و پيمان 

 .تجديد کردند
سوری در بسياری از مناطق  مراسم چهارشنبه

در .  تهران با اعتراضات خيابانی همراه بود
اکباتان، صادقيه و ستارخان،زنان جوان و 

آموز نقش فعالی داشتند و با  دختران دانش
سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور دست به 

پرش از روی آتش در تهران .  پيمايی زدند راه
عموماً، با افکندن روسری به درون آتش همراه 

در منطقه فالح و برخی مناطق ديگر .  بود
در شهرری، جوانان مبارز .  ها مسدود شد خيابان

طرف نيروهای سرکوب و  های دستی به نارنجک
در گيشا، ونک، .  موتورسوار پرتاب کردند

حوض، خيابان  آباد، هفت افسريه، شوش ، نازی
طيب، شهرک بوعلی و برخی مناطق ديگر و 

جا صدای اعتراض و  ها و متروها همه شهرک
ای،  مرگ بر خامنه.  شد شعار عليه رژيم شنيده می

مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر جمهوری 
اسالمی، مرگ بر ديکتاتور، فقر، فساد گرونی، 
ميريم تا سرنگونی، شعارهای عمومی بود که 

فقط در تهران بلکه در اصفهان ، رشت،  نه
آباد، قزوين، مشهد، مالير، زاهدان،  خرم

گوهردشت، خرم دشت، کرمانشاه و برخی 
در رشت مراسم .  شد شهرهای ديگر شنيده می

عيار تبديل  سوری به يک درگيری تمام چهارشنبه
نيروهای سرکوب برای برهم زدن تجمع .  شد

اعتراضی، وحشيانه به مردم يورش بردند اما 
جمعيت زيادی که در ميدان شهرداری گردآمده 

ای و  بودند، با سردادن شعار مرگ بر خامنه
دست به "  توپ تانک فشفشه آخوند بايد گم بشه"

ويژه  در اغلب شهرهای بزرگ به.  مقاومت زدند
سوری به  در شهرهای کردستان مراسم چهارشنبه

مراسم اعتراض و مبارزه عليه رژيم و درگيری 
در سنندج مردم مبارز و .با سرکوبگران تبديل شد

. جوانان دلير، نيروهای سرکوب را فراری دادند
در بوکان اعتراضات ضد رژيم به درگيری با 

طرف  در ديواندره مردم به.سرکوبگران منجر شد
پيمايی کردند ،  فرمانداری برای تصرف آن راه

در جوانرود فرمانداری و در مهاباد پرچم 
مراسم .جمهوری اسالمی را به آتش کشيدند

ها، با آتش  سوری امسال عالوه بر اين چهارشنبه
ها و پالکاردها و بنرهای خمينی و  زدن عکس

، "ژن ژيان ئازادی"  ای همراه بود و شعار خامنه
در سقز و "  کردستان گورستان فاشيستان"

شهرهای ديگری مانند کامياران، اشنويه ، 
 .افکن شد پيرانشهر و ديگر شهرهای استان طنين

سوری امسال و آنچه در  رويدادهای چهارشنبه
اسفند  ٢۴الی چهارشنبه  ٢٢روزهای دوشنبه 

بار ديگر با وضوح و روشنی  گذشت، يک
انکاری نشان داد که جامعه همچنان در  غيرقابل

اين رويدادها حاکی از آن است که .  تالطم است
بست و تنگنا،  ی متالطم گرفتار آمده در بن جامعه

رفت از  حل و برون همچنان در جستجوی راه
نظام کهنه و پوسيده حاکم، .بست است بحران و بن

ای را شبيه  زده کشتی بزرگ در دريای توفان
سو  سو و آن است که با هر موج، اين

امواج توفنده، چهارستون کشتی را به .شود می
کند،  لرزه انداخته، در آن، درز و شکاف ايجاد می

 .کند کشتی اما هنوز در برابر امواج مقاومت می
تمام شعارها و اشکال مبارزه در مراسم 

سوری اين واقعيت را نشان داد که  چهارشنبه
ای که شش ماه از آغاز آن گذشته به پايان  مبارزه

سوری بر وجود يک  چهارشنبه.نرسيده است
بحران جدی و يک مشکل بزرگ صحه گذاشت و 
اثبات کرد تا اين مشکل بزرگ حل نشود، جامعه 

تضادهای موجود به حادترين .  گيرد آرام نمی
ظلم و ستم و استثمار از حد .  اند مراحل رسيده

تحمل کارگران و زحمتکشان فراتر رفته 
گرانی، بيکاری، فقر و ناتوانی در تأمين .است

های حتی اوليه زندگی، خشم و نارضايتی  هزينه
حداعال رسانده و جامعه را به مرحله  مردم را به

کارگران، زحمتکشان، .  انفجار رسانده است
معلمان، پرستاران، بيکاران، زنان  عموم 

توانند زندگی خود را  تهيدستان جامعه ديگر نمی
توانند به اين  خواهند و نمی اداره کنند و نمی

شرايط واقعی و عينی .  وضعيت ادامه دهند
ها را وارد موقعيتی ساخته  زندگی به ناگزير آن

است که برای بهبود اوضاع خود،بايد وارد 
حال هيچ  درعين.  اعتراض و خيابان شوند

ای قادر به جلوگيری از ماديت يافتن خشم  وسيله
و نارضايتی توده مردم در اشکال زيرورو کننده 

جز تغيير بنيادی نظم .  مبارزه بانظم موجود نيست
موجود هيچ راه ديگری برای برون رفت از 

ارتجاع حاکم در .تنگناهای موجود وجود ندارد
های مردم و جوانان مبارز و در برابر  برابر توده

طبقه حاکم و رژيم سياسی .  تغيير ايستاده است
آن، برای جلوگيری از تغييرات بنيادی و برای 
حفظ نظم موجود، در مقابل امواج بلند مبارزه، به 

. رحمانه متوسل شد قهر و سرکوب و کشتار بی
هزار تن  ٢٠.نفر را به قتل رساند ۵٠٠بيش از 

از جوانان و مردم مبارز را بازداشت کرد و به 
به روی .  شمار زيادی را اعدام کرد.بند کشيد

ً دختران جوان آتش گشود و  جوانان و مخصوصا
اما .  ها را نشانه گرفت عامدانه سرها و چشم

مشعل مبارزه خاموش نشد و جامعه از تکاپو 
در بيش .  بست بازنايستاد رفت از بن برای برون

رشته حمالت  استان با يک ٢٨شهر و  ١٠٠از 
آموز را  هزار دختر دانش ٧کم  شيميايی دست

جويی خود از دختران جوانی  مسموم کرد تا انتقام
که مقدسات رژيم اسالمی و حجاب وی را زير 

در دل دانش آموزان .  سؤال برده بودند کامل کند 
ها رعب و هراس ايجاد کند و بردگی و  و خانواده

انقياد زنان را از طريق حجاب اسالمی استمرار 
 .بخشد

کارانه هرچند در  اين اقدامات هولناک و جنايت 
ای  سابقه بود، اما فايده نظير و کم نوع خود کم

تواند جامعه را از  توانست و نمی نبخشيد و نمی
تالش و تکاپو برای رهايی از وضع موجود 

ارتجاع حاکم براين پندار بود که با اين .بازدارد
های مردم و  تواند توده اقدامات دهشتناک می

جوانان معترض را از کف خيابان به گوشه خانه 
بفرستد و جامعه را آرام کند و به رکود سياسی 

های  ارتجاع اسالمی روی تمام رژيم.  بکشاند
کار تاريخ را سفيد کرد اما  سرکوبگر و جنايت

تواند صدای اعتراض و مبارزه  نتوانسته و نمی
توده های مردم به جان آمده را خاموش سازد يا 

و رکود سياسی را بر آن حاکم "  آرام"جامعه را 
توده های زحمتکش مردم، زنان، جوانان و .کند

آموز طی مبارزات شجاعانه خود  دختران دانش
اند که  در شش ماه گذشته، سنگرهايی را فتح کرده

کلی غيرممکن  گيری آن اگر نگوييم به بازپس
سادگی ميسر  است، اما بسيار مشکل است و به

ها  شکن موج.  گردد رفته به جوی بازنمی آب.  نيست
فاقد استحکام و کار آيی اند و امواج مبارزه يکی 

زده  پس از ديگری بر پيکر کشتی فرسوده توفان
کوبد و سرنشينان آن را به هراسی مرگبار  می

اعمال قهر و خشونت عليه مردم، .  انداخته است
سرکوب و کشتار و زندان، معضل طبقه حاکم را 
حل نکرده که گاه تأثير معکوس نيز برجای 

 . گذاشته است
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و فزاينده 
کارگران و زحمتکشان، ادامه مبارزه در اشکال 

تواند  از همان  ديگر است که ارتجاع حاکم نمی
کار .شيوه مقابله با نبردهای خيابانی  استفاده کند

. و نان و آزادی مطالبه عمومی است
. اتفاق کارگران زيرخط فقرند به قريب اکثريت

. معلمان شاغل و بازنشسته زيرخط فقرند
ها  ميليون.  بازنشستگان و پرستاران زيرخط فقرند

جوان بيکار و جويندگان کار گرسنه و بی 
ها خانواده از تأمين مايحتاج  ميليون.  اند آينده

خشم و نارضايتی تراکم يافته .  اند ضروری ناتوان
ها ميليون انسان آماده انفجار است و با هر  ده

تواند انفجار مهيبی پديد آورد و  کبريتی می
. دودمان ارتجاع حاکم را بسوزاند و خاکستر کند

اعتصابات مکرر کارگری، تجمعات هرروزه 
بازنشستگان تأمين اجتماعی، بازنشستگان 
مخابرات و بازنشستگان فوالد و ساير مراکز و 
نهادها حاکی از روحيه اعتراضی در جامعه و 

نهم .رفت از وضع موجود است تالش برای برون
اسفند بازنشستگان تأمين اجتماعی، کشوری و 
لشگری تجمعات سراسری مشترکی برپا 

اسفند معلمان شاغل و بازنشسته در  ١۶.کردند
گونه  هيچ.  شهر تجمع سراسری برپا کردند ٣۶

ای برای مدارا با وضع  ظرفيت و يا روزنه
تمامی شواهد حاکی از بدتر .  موجود وجود ندارد

توفان .های مردم است شدن وضعيت معيشتی توده
جامعه تشنه تغيير و .  شديدی درراه است

جز با انقالب، .دگرگونی عميق و انقالبی است
تنها انقالب .  آرامشی بر جامعه حاکم نخواهد شد

است که جامعه و کل کارگران و زحمتکشان را 
تا .بست و تنگنا و بدبختی نجات خواهد داد از بن

ارتجاع و طبقه حاکم درهم کوبيده نشود جامعه 
چنانکه دريای توفانی نيز پس از .  گيرد آرام نمی

گيری امواج خروشان و درهم کوفتن کشتی  اوج
 .زده، آرام خواهد گرفت پوسيده سرگردان توفان
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١از صفحه  رژيم وحشت زده بود، وحشت از خشم و . زندان 
وده اد ت ا اتح ا .  ه وز ب ن ه ه ی ک وری اسالم ه جم

ی  لرزه بر اندام ٩٨بيادآوردن قيام آبان  ول اش مست
ی در  شد، به گمان آن می ت ي ن د جو ام ا تشدي ه ب ک

د، گشت ارشاد را  جامعه هراس در دل کن ها بياف
ه  ع رس در جام جاد ت ان و اي برای سرکوب زن

م صحنه.  گسترش داد ای ک اومت  ه ق دی از م ن ان م
م  زدوران رژي ر م راب زنان و دختران جوان در ب

ل  شکل گرفت تا اين ت ا ق که باالخره در شهريور ب
آشام جمهوری اسالمی،  ژينا توسط مزدوران خون

د آتش خشم توده ه کشي ان ران زب . ها به وسعت اي
وران  ود، ف ده ب ار رسي ج ف نارضايتی که به حد ان

رد ه.  ک رق ا ج ن ل ژي ت م  ق اروت خش ه ب ود ب ای ب
 .ها توده

ان  ام آب ي ون ق ا همچ ا  ٩٨اين بار ام ه ب ود ک ب ن
چهارماه .  حد و با سرعت سرکوب شد خشونتی بی

ان  روم طوفانی، چهار ماه مبارزات شجاعانه مح
وجوان،  و بيش از همه زنان و دختران جوان و ن
تمامی سپهر سياسی جامعه را فرا گرفت، فضای 

ون شد رف دگرگ . سياسی جامعه با سرعتی شگ
ن  ی سخ ديگر همه از سرنگونی جمهوری اسالم

ا .  گفتند می ه م ود ک ده ب ديگر اين باور بوجود آم
ی  مبارزه توده.  توانيم می ها در اشکال متنوع سياس

ه .  و حتا نظامی گسترش يافت ود ک اما مشخص ب
ری از  گ ه اشکال دي ی ب ان اب ي اگر اعتراضات خ

ن  مبارزه هم چون اعتصاب سراسری فرانرويد، اي
ه  شکل از اعتراض نمی ی ب دگ ن وف تواند با همين ت

ان .  راه خود ادامه دهد متاسفانه اعتراضات در هم
رد روکش ک ا .  شکل باقی ماند و جنبش موقتا ف ام

فضای .  تغييری در سپهر سياسی جامعه ايجاد نشد
ت،  اف ه ي ای سال ادام ن روزه ري ا آخ ی ت الب ق ان

 .چون آخرين روزهای زمستان هم
راضات و  در هفته ها و روزهای گذشته شاهد اعت
م نمايش ردم ست ری از م گ ده های باشکوه دي ی  دي

م ودي ران ب ه .  اي اه روزان ات گ راض ت از اع
ان، از  م ل ع ری م راس ع س جم ا ت ان ت گ بازنشست

ه ان ب ی ش ان . اعتصابات کارگری تا تظاهرات خياب
ای  ژه روزه وي ری  ١۶ب راس ع س م ج د ت ن ف اس

اسفند به  ٢٣اسفند روز جهانی زن و  ١٧معلمان، 
ار  ه ب ع مناسبت چهارشنبه سوری، محرومان جام
ادن  از ايست ِر ب ش س ديگر نشان دادند که اين جنب

ز  ۵اسفند و در آخرين  ٢۵.  ندارد ي ه سال ن ب شن
اه  گ ردم در آرام رده م ت ور گس د حض اه ش

ه  فشاندگان قهرمان جان ي ل شان و سر دادن شعار ع
م ودي م ب اک ه ح ان م ال م ظ ظ ه.  ن ران ب ه م  در ت رغ

رده ت ور گس م در  حض زدور رژي ای م روه ي ی ن
اه "  زهرا بهشت"  گ ر آرام د ب باز هم مردم توانستن

 .شان حضور يابند عزيزان
ه گذشت،  رغم طوفان خشم توده به ی ک ال ها در س

ه  چنان بر سياست جمهوری اسالمی هم ذشت های گ
چ رای  راه  خود ادامه داد و نشان داد که هي ی ب حل

ه و  های عديده بحران ع ی اقتصادی و سياسی جام
. هاست ندارد تضادهای حادی که جامعه درگير آن
ا دارد خ .  مرغ جمهوری اسالمی يک پ اس ا پ ه ن ت

جمهوری اسالمی همان استفاده از ابزار سرکوب 
ن سال رده  بود که در تمام اي اده ک ف ا از آن است ه

رچه .  است جمهوری اسالمی با ابزار سرکوب اگ
ال  ت از س ه اس ت وانس ه ٩۶ت د و ب ع ه ب م  ب رغ

ه  گيری بحران انقالبی در جامعه هم شکل ان ب چن
ه  ع حيات ننگين خود ادامه دهد و موقتا تحول جام

ده،  ل ش ب  را که به يک ضرورت آشکار تبدي عق
ان و  بياندازد؛ اما از آن سو شاهديم که با گذر زم

ی اس ي وزش .  س ق آم ان از ح ودک ه ک اری ک ه ب
د اشن رخوردار ب ت ب ي ف ي ا ک . رايگان و برابر و ب

دن  ج کشي ردن مساوی رن ی ک دگ ه زن اری ک به
راه  اه هم نباشد، بهاری که زندگی با آسايش و رف

ود .  باشد رخ بهاری که همه سقفی مطمئن باالی س
ج ا و رن ردم  داشته باشند، بهاری که درده ای م ه

 .ی ايران پايان پذيرد، بهار آزادی ديده ستم
ون و خشم ود و خ د ب ي . سالی که گذشت سال ام

ی  سال مبارزه دگ ار زن ه ق ب ای ُستُرگ برای تحق
راموش انسان ی ف ال ی ها، س شجاعت و از .  نشدن

ان آن در  خودگذشتگی مردم، بويژه زنان و جوان ق
ه  کم ان ب راسر جه ردم را در س ه م نظير بود ک

ر احترام واداشت، شجاعتی وصف وده.  ناپذي ای  ت ه
ده ستم الم  دي د و رسا اع ن ل ادی ب ري ا ف ران ب ی اي

د  کردند که ديگر سياهی شب را برنمی ن اب قسم " ت
اد ".   ايم تا پايان به خون ياران ايستاده ري مرگ " ف

در "  مرگ بر جمهوری اسالمی" و "  ای بر خامنه
ن ي ر کوی و  سرتاسر کشور طن داز شد، در ه ان

بيش .  برزن، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب
زاران  ۵٠٠از  د، ه ادن ت گل سرخی که به خاک اف

رخی از آن ی  نفری که زخمی شدند و ب اي ن ي ا ب ه
ره ده يک چشم االخ د و ب ا  شان را از دست دادن ه

هزار نفری که دستگير شدند، اين نشان را با خود 
وده ه ت م دارد ک ت ای س ده ه ط  دي ق ه ف ران ن ی اي

که  نمی ل د، ب ن ن ی ک دگ ق زن ل ساب خواهند به شک
د،  آماده ن م هست ی رژي ی جانفشانی برای سرنگون

ن  مجيدرضا رهنورد يکی از آن ها بود که تا آخري
دن،  لحظه ه دار کشي يش از ب های زندگی خود پ

م  هم ر جالدان رژي راب رس در ب چنان شجاع و نت
ی و دمحم  دی کرم ه ايستاد، محسن شکاری، دمحمم
اده  ون سروی ايست ان راه را چ م ز ه ي حسينی ن

ه  بابا حکم" رفتند،  ها رو دادند، حکم من اعدامه، ب
 ".مامان چيزی نگو

 
 ات نشست بر سينه

 زخم عميق و کارِی دشمن
 ؛.....اّما

 نيفتادی! ای سرو ايستاده
 ! اين رسم توست که ايستاده بميری

 های خنجر و خون در تو ترانه
 در تو پرندگان مهاجر

 در تو سرود فتح
  اينگونه
 های تو روشن چشم         

 هرگز نبوده است                             
 با خون تو
 ميدان توپخانه             

 در خشم خلق                         
بيدار می                                             

 .شود
 

ون و خشم . سالی که گذشت سال مبارزه بود و خ
ه  سالی که اميد را در دل د ب ي ها بارور ساخت، ام

ه آن اور ب ی، ب ا می رهاي ه م م، آری ک ي وان ا !  ت م
م می ارزات .  تواني ب د م ان آغاز سال شاه م از ه

م،  توفنده ودي ی کارگران، معلمان و بازنشستگان ب
ود و  رژيم اما مانند هميشه تنها پاسخ نگ ب ف اش ت

 سالی
 نوروز        

 آيد، بنفشه می چلچله بی بی
 جنبِش سرِد برگِ نارنج بر آب بی

 .ی رنگين بر آينه بی گردِش ُمرغانه
  

 سالی
 نوروز        

 آيد، گندِم سبز و سفره می بی
 پيغاِم خموِش ماهی از تُنگِ بلور بی
 .رقِص عفيِف شعله در مردنگی بی

  
 سالی

 نوروز        
 آيد خبر می بی                 

 مردانی  درکوبی همراِه به
 :هاشان بر دوش باِر سال  سنگينی

 ی سوخته به ياد آرد باز تا الله
 اش را ناِم ممنوع

 ی گناه و تاقچه
 ديگر بار                  

 های ممنوع با احساِس کتاب
 .تقديس شود

  
 در معبِر قتِل عام

 .های خاطره افروخته خواهد شد شمع
 های بسته دروازه

 ناگاه به                    
 فراز خواهد شد                             

 دستاِن اشتياق
 ها دراز خواهد شد از دريچه                   
 لباِن فراموشی
 به خنده باز خواهد شد                   

 و بهار
 در معبری از غريو       

 تا شهِر خسته
 .باز خواهد شد پيش                  

  
 سالی

 آری        
 گاهان بی

 نوروز
 چنين      

 .آغاز خواهد شد             
 

ی  پيام بهار تغيير و دگرگونی ست، اين که هيچ شب
دی  ت و اب اب زی ث چ چي پايدار نيست، اين که هي

ن اريک نيست، اي ن و ت ري ردت ه از دل س ن  ک ري ت
اين .  ها، بهار خواهد رسيد و نوروز روزها و شب

ی م سخت، روزی ب ار  که زمستان هر قدر ه شم
ه غنچه ل ان  های عاشق سربرآورده و هله اي ان پ ن ک

ه  ر ن زمستان را جشن خواهند گرفت، اين که تغيي
 .ست فقط الزم که ضروری

را   بهار از اميد جداشدنی نيست، اميد ه ف ن ب داشت
م و . ها رسيدن بهار زندگی انسان بهاری که از ظل

اشد ه .  ستم و استثمار و تبعيض اثری نب اری ک ه ب
ی  دان ه زن جه و ن ه شکن اشد و ن نه چوبه دار ب

 زمستان هرقدر طوالنی و سخت، 
 بهار اما فرا خواهد رسيد
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 زمستان هرقدر طوالنی و سخت، 
 بهار اما فرا خواهد رسيد

ه  تعميق بحران انقالبی و نيز ديگر بحران ی ک هاي
ا  اعی ب م جامعه از نظر اقتصادی، سياسی و اجت
هوری  زار سرکوب جم آن درگير است، تاثير اب

اين امر امروز به .  اسالمی نيز رو به کاهش است
ران  ه اي ع ی از جام اخت هر کسی که کمترين شن
ی  داشته باشد روشن شده است که جمهوری اسالم

ه  ديگر نمی ود ادام ات خ ه حي تواند مانند گذشته ب
د .  دهد ه شاه ع ی جام اس اين را هم در فضای سي

ر  گ اک دي ن ت رش وحش ت م در گس م و ه ي ت هس
ود  بحران های جامعه از جمله بحران اقتصادی رک

است  – ه  تورمی، بحرانی که در اثر سي ق های طب
ران و  حاکم سرمايه دار تمام بار آن بر دوش کارگ

اده است ت ه اف ع ان جام کش ت در اوج .  ديگر زحم
وده ر روز ت ه ه م ک دي ای  بحران اقتصادی شاه ه

روت  مردم فقيرتر می ر ث ا در آن سو ب د ام شون
 .گردد ثروتمندان با سرعتی عجيب افزوده می

ل  در واقع سياست م عام ه حاک های اقتصادی طبق
ت ی اس ردن ک اورن اب ب ت ن ش ی اي ل ش .  اص اه ک

ار  ه بسي سوبسيدها که اتفاقا برای محرومان جامع
است ود، سي م ب ورم مه ای ت ی  ه ع اهش واق زا، ک

ان  کش ت ر زحم گ دستمزد و حقوق کارگران و دي
ی و  ان ی و درم وزش ات آم اهش خدم ه، ک جامع

ه ن ار هزي ن ب ردم،  های آن انداخت ر دوش م ا ب ه
ار  ي ه در اخت ی ک اي افزايش بهای خدمات و کااله
دولت هستند از جمله گاز و برق و کاهش ارزش 

رش   هايی لایر از جمله سياست ه گست ه ب هستند ک
ی ده و ب ر ش ج ن ر م ق ت و  ف ي م اک ی ح اوت ف ت

شت و  سرمايه ي ع ی، م دگ ه زن ت ب داران را نسب
ان  کش ت ر زحم گ اساسا حق حيات کارگران و دي

ه . کشد جامعه به تصوير می ا ب ه ن اشد ت شايد بد نب
جه يک نمونه از اين سياست ي ت ه ن ز  ها ک ی آن ج

م ي ن جه.  فقر بيشتر مردم نبوده است اشاره ک ي ت ی  ن
زايش  اهش ارزش لایر و اف ی ک مستقيم و اصل
رای  ر لایر ب راب ی در ب ارج ای خ ای ارزه ه ب

االهاست ای ک ه . محرومان جامعه افزايش شديد ب
ای دالر از  ه ی ب نکته مهم ديگر اين است که وقت

هزار تومان کاهش يافت،  ۴۶هزار تومان به  ۶٠
د بهای کاالها هم ردن . پای بهای دالر کاهش پيدا نک

االی  ای خود را ب ه دالره ت جمهوری اسالمی الب
ت  ۵٠ اب ن ب هزار تومان به مردم فروخت و از اي

ب  مبالغ کالنی برای تامين هزينه ه جي های خود ب
ه .  زد ت ب ای دالر نسب ه ا ب در روزهای اخير ام

ت ده اس ی ش زايش راف گ ار دي ن .  لایر ب ه اي ج ي ت ن
ن  ت اال رف ز ب ود ج د ب خواه زی ن افزايش نيز چي
درت  ر ق دوباره بهای کاالها و کاهش باز هم بيشت

وق ران و حق گي زدب د م ران خري ي گ ن .  ب راي اب ن ب
ر  راب ش ارزش لایر در ب اه ی ک ل ی اص ان رب ق

ن  ارزهای خارجی و تنش ده در اي اد ش ج های اي
ه  ی ک ال د، در ح ن موضوع محرومان جامعه هست

ن  جمهوری اسالمی و سرمايه ي اي داران از باال و پ
 .برند رفتن بهای دالر، نفع می

ه ه  کاهش ارزش لایر ب اران ه ي  ۴۵حدی است ک
ول ده  دارد، پ هزار تومانی ديگر اصال ارزشی ن

ان است ۵٠قرص نان سنگگ حداقل  وم . هزار ت
ر  تنها قبض گاز خانه ردسي ها بويژه در مناطق س

ه.  به چند ميليون تومان رسيده است اران  ٣٠٠ی  ي
ه  اران د ي  ۴۵هزار تومانی حتا نصف قدرت خري

دی هزار تومان دوران رياست ژاد  جمهوری احم ن
درصد  ۵٠در حالی که تورم رسمی . را هم ندارد

رخ رسمی آن  ر از ن االت ار ب و تورم واقعی بسي
ورم  است، دستمزد کارگران حتا به اندازه نصف ت
ارت  ی غ رسمی نيز افزايش نيافته است و اين يعن

 .های کارگری وقيحانه سفره خانواده
اندازهای سياسی و اقتصادی حاکی از  تمامی چشم

هاست، جامعه آبستن تحوالت است،  تشديد بحران
ل شده است،  دي ب تغيير به يک ضرورت فوری ت

ان م ی ه ن ت ان رف ه زمست وری .  ست طور ک ه جم
ه در سال ان ر  اسالمی با سرکوب وحشي ای اخي ه

دون  تنها اين تحول را به تاخير انداخته است، اما ب
چ ي ی ه م دی ن ردي ه ت ون ول  گ ح ن ت ع اي ان د م وان ت

ان  تاريخی شود که ضرورت اش بيش از هر زم
ی  سال جاری می.  ديگر آشکار شده است تواند سال

وده سرنوشت رای ت ه،  ساز ب ع ای محروم جام ه
اشد ه ب ع . برای کارگران و ديگر زحمتکشان جام

ه را از  ن ه ظم ک تنها تحولی انقالبی، تحولی که ن
ای  ها را به خواست تواند توده ريشه براندازد می ه

ان  غ ه ارم روزی را ب ي د و پ رسان برحق خود ب
ه سال در  ۵طور که در آخرين  همان.  بياورد شنب

ان،  ار ژن، ژي اد شع اب آرامگاه جان فشاندگان مه
ت  ي ع د، واق ئازادی، حکومت شورايی سر داده ش
ران  اين است که برقراری حکومت شورايی کارگ
ی در  الب ق حول ان رای ت ا راه ب و زحمتکشان تنه

 .ايران است
 

 رسد اينک بهار نرم نرمک می
 خوش به حال روزگار
 ها ها و دشت خوش به حال چشمه

 ها ها و سبزه خوش به حال دانه
 باز  خوش به حال غنچه های نيمه

 خندد به ناز خوش به حال دختر ميخک که می
 خوش به حال جام لبريز از شراب

 خوش به حال آفتاب
 ای دل من گرچه در اين روزگار

 پوشی به کام   جامه رنگين نمی
 بينی به جام باده رنگين نمی

 نقل و سبزه در ميان سفره نيست
 ست بايد تهی   جامت از آن می که می

 ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم
 ای دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار
 گر نکوبی شيشه غم را به سنگ

 شود هفتاد رنگ هفت رنگش می
 

اشعار متن به ترتيب از احمد شاملو، خسرو 
 گلسرخی و فريدون مشيری

قلب سرخ صالح احمديان از 
 تپش باز ايستاد

 
با کمال تأسف باخبر شديم رفيق صالح 
احمديان از کادرهای هسته اقليت پس از چند 
سال جدال با بيماری سرطان، روز جمعه دهم 

 .در نروژ درگذشت ٢٠٢٣مارس 
اش را در  های سياسی رفيق صالح فعاليت

نوجوانی با سازمان دانش آموزان پيشگام 
های فدائی خلق ايران آغاز  سازمان چريک

کرد و بعد از انشعاب بزرگ به صفوف اقليت 
های  در دوره نوجوانی به دليل فعاليت.  پيوست

سياسی مجبور به ترک محل زيست خود شد و 
در پاکستان .  پس از مدتی به پاکستان گريخت

از فعالين جنبش پناهندگی و از اعضای 
در .  شورای پناهندگان ايرانی در کراچی بود

های درونی سازمان، در خرداد  پی گسست
 .به هسته اقليت پيوست ١٣۶۶

رفيق صالح مبارزی پيگير و از نمايندگان 
هسته اقليت در شورای همکاری نيروهای 

طبعی، سرزندگی  شوخ.  چپ و کمونيست بود
رويی رفيق صالح چه در جلسات  و خوش

های  شورای همکاری و چه در ديگر عرصه
ای متين، کوشا و  مبارزاتی، از او چهره

 .داشتنی به يادگار گذاشته است دوست
، ضمن تأسف عميق )اقليت(سازمان فدائيان  

از مرگ رفيق صالح احمديان، فقدان اين رفيق 
کمونيست را به رفقای هسته اقليت و همه 

يادش گرامی و .  گويد دوستداران او تسليت می
 خاطره تابناکش ماندگار باد

 
 روابط عمومی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 

 ٢٠٢٣مارس  ١۵

 زنده باد سوسياليسم 



 ۵ ١٠١٣شماره   ١۴٠١اسفند    ٢٩    5

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 تالش عبث جمهوری اسالمی 
نشينی در  نخستين تالش در اين جهت، عقب

جمهوری .  ای بود برابر آژانس بر سر نزاع هسته
اسالمی که تا پيش از جنبش انقالبی اخير مردم 

سازی را  ايران، همواره تالش کرده بود غنی
المللی  خواهی  و  تهديدات بين ای برای باج وسيله

قرار دهد، برای نشان دادن چراغ سبز به اروپا 
ها، در برابر  های آن و آمريکا و پذيرش خواست

ای کرد و با دعوت  نشينی غيرمنتظره آژانس عقب
از  مديرکل آژانس برای سفر به ايران، 

قيدوشرط  های فوری آژانس را بی خواسته
 .    پذيرفت

نشينی حتی برای مديرکل آژانس  اين عقب
آور بود که   المللی انرژی اتمی چنان تعجب بين

پس از ديدار خود از ايران در سيزدهم اسفندماه، 
وگويی با شبکه خبری الجزيره سفرش به  در گفت

ارزيابی کرد و گفت که  »بسيار مهم«ايران را 
مسائل و اصول «اين ديدار باعث تفاهم بر سر 

ما در باالترين سطوح «.  شده است »اساسی
تعهداتی از ايران به دست آورديم و اين مسئله با 

اما اين توافقات تا ».تمام دفعات قبل تفاوت دارد
 جايی که علنی شده چه بوده است؟
مانده مربوط به  در خصوص مسائل پادمانی باقی

سه مکان، جمهوری اسالمی آمادگی خود را 
برای ادامه همکاری و ارائه اطالعات و 

منظور رسيدگی به مسائل  دسترسی بيشتر به
آژانس امکان يافت .  مانده اعالم کرد پادمانی باقی

های راستی آزمايی و نظارت بيشتری را  فعاليت
درصد  ۵٠ها در فردو حجم بازرسی.  کسب کند

مديرکل آژانس همچنين .  افزايش يافت
چيزی که مهم بوده اين است که ما بر :"گفت

ها، دسترسی به افراد و دسترسی  روی بازرسی
يک تغيير  خصوص توافق کرديم که اين به مواد به

 ".است
ازاين  ها اشاره شد، پيش اغلب مواردی که به آن

گرفت،  موردپذيرش جمهوری اسالمی قرار نمی
اکنون اما .  شد رو می يا در اجرا با مانع روبه

رژيم حاکم بر ايران، چنان از سرنوشت خود 
ً تمام خواسته های  هراسناک شده است که تقريبا

 .ها متعهد شد آژانس را پذيرفت و به اجرای آن
زمان اخباری از توافقات پشت پرده در  هم 

مذاکرات غيرمستقيم ميان جمهوری اسالمی و 
جمهوری اسالمی .  دولت آمريکا انتشار يافت

آمادگی خود را برای مبادله زندانيان و آزادی 
دولت .  زندانيان دو تابعيتی آمريکائی اعالم کرد

ميليون دالر از  ۵٠٠آمريکا نيز دستور آزادی 
شده فروش گاز و برق در عراق  های بلوکه پول

اخباری از آزادی بيشتر دالرهای .  را صادر کرد
بلوکه شده، پس از مبادله زندانيان انتشار يافته 

 .است
پی آمد اين تحوالت، گفتگوی تلفنی وزير خارجه 
جمهوری اسالمی با مسئول سياست خارجی 

از محتوای اين مذاکرات .  اتحاديه اروپا بود
هر يک از طرفين .  گزارش دقيقی انتشار نيافت

وزارت خارجه رژيم در .  حرف خود را زد
طرفين در خصوص لغو :   ای اعالم کرد بيانيه

ها، وضعيت اوکراين و همکاری آژانس  تحريم
المللی انرژی اتمی با جمهوری اسالمی ايران  بين

 .رايزنی کردند
اما مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز 

اسفند با انتشار توئيتی اعالم کرد که به حسين  ٢۴
امير عبداللهيان، وزير خارجه ايران گفته است 
اتحاديه اروپا خواستار همکاری جدی ايران با 

المللی انرژی اتمی و اجرای فوری  آژانس بين
توافق اخير جمهوری اسالمی با اين نهاد 

ما خواستار احترام جمهوری .  المللی است بين
اسالمی به حقوق بشر، بازداشت شهروندان 
اروپايی و توقف حمايت نظامی ايران از روسيه 

پوشيده نيست که هر دو طرف اروپائی و .  هستيم
خواهند مسائل  ايرانی به يکديگر نياز دارند و می

اما اتحاديه اروپا .  تر حل شود مورد اختالف سريع
که از موضع ضعيف جمهوری اسالمی آگاه 
است، سعی دارد  تا جائی که ممکن است امتياز 

نشينی  ای به عقب بگيرد، آن را بر سر نزاع هسته
وادارد، همکاری نظامی جمهوری اسالمی با 
روسيه را متوقف سازد و زندانيان اروپائی نيز 

احترام به حقوق بشر البته يک ادعای .  آزاد شوند
هاست که  سال.  هاست شده اروپائی تبليغاتی شناخته

جمهوری اسالمی در ايران نقض حقوق بشر که 
جای خود دارد، جنايات وحشتناکی مرتکب شده 
است، حتی مخالفان سياسی خود را در کشورهای 
اروپائی ترور کرد، يا در کشورهای ديگر ربود 
و اعدام کرد، اما اتحاديه اروپا کمترين واکنشی 

درواقع آنچه اتحاديه اروپا خواستار آن .  نداشت
ای، عدم  تر اختالفات هسته است، حل سريع

دخالت جمهوری اسالمی در نزاع غرب و 
روسيه در جنگ اوکراين و برداشته شدن موانع 

ها از سر راه صدور سرمايه و کاال  و محدوديت
بيند که چين  اتحاديه اروپا می.  به ايران است

بازار ايران را به تصرف خود درآورده و 
انحصارات اروپائی هرسال ميلياردها دالر سود 

بنابراين طبيعی است .  اند داده از اين بازار ازدست
جمهوری .  تر اختالفات باشد که خواهان حل سريع

اسالمی هم آنچه فوراً به آن نياز دارد، فروش 
بدون محدوديت نفت و گاز و کسب درآمدهای 

ترين  حاصل از آن در شرايطی است که با وخيم
 . روست بحران مالی روبه

هائی برای  از سوی ديگر جمهوری اسالمی تالش
های عربی منطقه و در  بهبود مناسبات با دولت

ها عربستان سعودی را در دستور کار  رأس آن
 . قرار داده است

ها بر سر مناطق نفوذ  جمهوری اسالمی که سال
در خاورميانه عربی با عربستان  در جدال و 
کشمکش بود، اکنون ناگزير شده است که 

های خود را برای توافق و سازش با  دست
عربستان باال برد و چين را واسطه اين معامله و 

 . زد و بند و سازش قرار داده است
اسفندماه، مذاکرات علی  ١۵روز دوشنبه 

ای و وزير  شمخانی به نمايندگی از سوی خامنه
مشاور امنيت ملی عربستان سعودی با حضور 
نماينده دولت چين آغاز گرديد و سرانجام با 
يکديگر بر سر مسائل مورد اختالف به توافق 

ً اعالم  ١٩رسيدند و روز  اسفند آن را رسما
در بيانيه پايانی، دو کشور بر احترام به .  کردند

حاکميت و عدم دخالت در امور داخلی يکديگر با 
  های همکاری نامه پايبندی به اجرای موافقت

امنيتی و اقتصادی پيشين، تأکيد نموده و توافق 
کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط ديپلماتيک 

ها و  خانه خود را از سر گرفته و سفارت

 .ها را بازگشايی کنند نمايندگی
ها  های پشت پرده آن ها و زد و بند نامه مفاد توافق

مخفی ماند، اما آنچه که به بيرون درز پيداکرده، 
توقف حمالت تبليغاتی دو طرف عليه يکديگر و 
توافق بر سر توقف ارسال سالح از سوی 

اما .  های يمن است جمهوری اسالمی به حوثی
تری در  احتماالً در اين مذاکرات پای مسائل مهم

مورد سرنوشت يمن و ديگر اختالفات اين دو 
دولت در خاورميانه ازجمله لبنان و عراق نيز در 

 .ميان بوده است
جا روشن است که بازنده اصلی اين  تا همين

معامله، جمهوری اسالمی و برندگان آن نيز در 
وهله نخست چين است که نفوذ اقتصادی و 
سياسی خود را در اين دو کشور و در کل منطقه 
خاورميانه بسط داد و بعد هم عربستان سعودی 
ً بر سر يمن جمهوری اسالمی را به  که عجالتا

 . نشينی واداشته است عقب
جمهوری اسالمی به مدت چندين سال، ميلياردها 
دالر حاصل دسترنج کارگران ايران را صرف 

های يک جنگ ويرانگر در يمن و حمايت  هزينه
گرای انصار هللا  کرد، اکنون اما  از گروه اسالم

ناگزير شده بساط خود را از يمن جمع کند و به 
 . نحوی يمن را منطقه نفوذ عربستان بشناسد

پس از توافق با عربستان، شمخانی دبير شورای 
کل بانک  عالی امنيت ملی به همراه رئيس

مرکزی، رئيس سازمان اطالعات خارجی 
وزارت اطالعات و دستيار وزير امور خارجه 

فارس به  ابوظبی  در امور کشورهای حوزه خليج
پايتخت امارات متحده عربی نيز سفر کرد و با 
مقامات اين کشور مذاکره و توافقاتی داشت که 

 . ها نيز مخفی مانده است مفاد آن
های آن  نشينی های رژيم و عقب هدف اين تالش

بست کامل  جمهوری اسالمی در بن.  روشن است
های متعدد تمام ارکان رژيم  بحران.  گرفتار است 

بحران اقتصادی چنان ژرف .  را فراگرفته است
انداز  است که هيچ راهی برای بهبود آن در چشم

خزانه دولت تهی است و بحران مالی .  نيست
دولت چنان ابعادی به خود گرفته است که به 

های عمومی، حتی  مانده دارائی فروش ته
های دولتی و مراکز عمومی روی  ساختمان

درپی پول کاغذی  انتشار پی.  است آورده
ها را به چندين برابر  ارزش،  قيمت کاال بی

کارگران و   افزايش و دستمزد و حقوق
ای کاهش داده  سابقه زحمتکشان را به مقياس بی

ای از وضع موجود به  نارضايتی توده.  است
اند که  نهايت رسيده و مردم ايران به پا خاسته

جمهوری اسالمی تنها .  رژيم را سرنگون کنند
های جهانی و  راه نجات خود را زد و بند با قدرت

ها بتواند  ای يافته است تا شايد با حمايت آن منطقه
های عميق و سرنگونی نجات  خود را از بحران

تر از  اما بحران کنونی جامعه ايران عميق.  دهد
آن است که حمايت جهانی بتواند جمهوری 

های متمادی تمام  مگر سال.  اسالمی را نجات دهد
رغم اختالفاتی که با  های جهان  به قدرت

اند از موجوديت آن دفاع  جمهوری اسالمی داشته
اند؟ فشاری هم که در چند ماه گذشته به آن  نکرده

ً برای به عقب نشينی واداشتن  وارد آوردند، صرفا
اکنون .  آن و کسب امتيازات بيشتر بوده است

توانند انجام دهند، اين است  نيزنهايت کاری که می
ً پول شده نفت و گاز را به  های بلوکه که تدريجا

های دستگاه دولتی و  رژيم بدهند که صرف هزينه
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جای خود باقی  ها به اما بحران.  سرکوب کند
 . خواهد ماند

موجود در ايران که تمام   ترين بحران بزرگ 
تالش رژيم و متحدان آن را نقش بر آب ساخته و 

. خواهد ساخت، يک بحران سياسی انقالبی است
توان حل کرد و نه  اين بحران را نه با پول می

خواهد  حل سياسی می بحران سياسی، راه.  بازور
اين .  حل نيز نياز به يک تغيير دارد و اين راه

گردد،   تغيير هم تا جايی که به طبقه حاکم برمی
جمهوری .  تغيير در شيوه حکومت کردن است

اسالمی اما موجوديتش با حکومت کردن به روال 
 . خورده است چهار دهه گذشته گره

جمهوری اسالمی رژيمی است که برای حفظ 
موجوديت خود به ديکتاتوری عريان متکی است، 
تا جائی که به سرکوب و کشتار مردم و حتی 
کودکان هم بسنده نکرده بلکه، مدارس دخترانه را 

يک رژيم  اين.  کند نيز بمباران شيميائی می
معنا جنايتکار است و کمترين تغيير و  تمام به

نشينی را در شيوه حکمرانی، سياست داخلی  عقب
بنابراين روشن .  و دشمنی با مردم پذيرا نيست

شود،  است تا جايی که به داخل کشور مربوط می
های داخلی جمهوری اسالمی هيچ  در سياست

سياست خارجی اما جدا .  تغييری رخ نخواهد داد
بسط و ادامه همين .  از سياست داخلی نيست

سياست در خارج از کشور و در مناسبات با 
تواند در  بنابراين نمی.  های ديگر است دولت

سياست خارجی سياستی متمايز از سياست داخلی 
کند،  درواقع آنچه اکنون تعقيب می.  داشته باشد

تغييری استراتژيک در سياست خارجی نيست، 
بلکه تاکتيک ناشی از شرايط اضطرار برای 

گرا  دولت دينی اسالم.  نجات از بحران است
جز خود و پيروانش با  گونه که در داخل به همان

کند، در  عنوان دشمن برخورد می مردم ايران به
سياست خارجی هم همين نگرش را دارد، ولو 

های ديگر مناسبات رسمی  اين که با دولت
دولت مذهبی در ذات خود .  ديپلماتيک داشته باشد

ولی فقيه در .  طلب است دولتی تجاوزکار و توسعه
راس اين نظام خود را رهبر مسلمين جهان 

خواهد مسلمانان را به تبعيت خود  داند و می می
خواهد پيروان خود را در کشورهای  می.  درآورد

اين دولت، رسالت .  ديگر متشکل و مسلح کند
داند و  خود را اشاعه خرافات اسالمی شيعه می

لذا تشديد .  جا تبليغ کند خواهد آن را در همه می
 . های ديگر ناگزير است اختالف و تضاد با دولت

های جمهوری اسالمی در  نشينی بنابراين، عقب 
. سياست خارجی از سر اجبار است و موقتی

دهد، فردا  ای امتياز می امروز بر سر نزاع هسته
اما مخفيانه کار خود را بر خالف آن پيش 

امروز از طريق فرستادن نماينده ويژه .  برد می
ای برای مذاکره و توافق به  شخص خامنه

دهد که در امور داخلی  های منطقه تعهد می دولت
ها دخالت نخواهد کرد و سالح برای  آن

کند، فردا سپاه پاسداران و  گراها ارسال نمی اسالم
سپاه قدس کار خود را به نيابت از جمهوری 

گرايان  دهی اسالم اسالمی در بسيج و سازمان
. شيعه در کشورهای ديگر، ادامه خواهد داد

ها را آزاد کند،  شود که گروگان امروز متعهد می
خالصه .  های جديدی خواهد گرفت فردا گروگان

های جمهوری اسالمی،  کالم، به رغم تمام تالش

ها  گونه که در داخل کشور تضادها و بحران همان
ها  مانند، در خارج هم تضادها و بحران الينحل می

جمهوری اسالمی .   جای خود باقی خواهند ماند به
راهی برای خروج از بحران سياسی کنونی حتی 

های خارجی نخواهد  با کمک و حمايت دولت

. ها عبث از کار درخواهد آمد اين تالش.  داشت
تشديد مبارزات و سرنگونی جمهوری اسالمی 
نياز مبرم و جبری جامعه ايران برای حل بحران 

اين اتفاق .  سياسی است و گريزی از آن نيست
 . قطعی است و رخ خواهد داد

 
 

 يک رفيق از داخل -آخرين حرف سال
 

سال نو با .  اينجا حکايت تلخ گرسنگی است.  در تقويم سال نو بنويسيد در اين ديار، شوق بهار نيست
داری  در هرکجای جهان که بنگريد، با همه ظالمانه بودن سيستم سرمايه.   فقر مطلق مردم قشنگ نيست

ولی در بسياری از کشورها  هرچند ناچيز و ناکافی اما اندکی آب هم از دست حاکمان برای مردمشان 
مردم بايد خدمتگزار دولت باشند .  دولت و حاکمان از ملت طلبکارند.  در ايران برعکس است.  چکد می

مردم بايد کار کنند و .  و کمک کنند  تا مخارج نهادهای دولتی و حاکمان فربه و شکم سير تأمين شود
اند و خون  مانند مار بر روی ثروت کشور نشسته.  کار کنند تا آب در دل حاکمان سرمايه تکان نخورد

وخالی هم در سفره کارگران و زحمتکشان باقی نمانده است،  که نان خشک درحالی.  مکند مردم را می
آيا هرکجا که برويم آسمان همين .  سفره  مردم همانند دلشان فقط درد دارد. عيد  برای مردم معنی ندارد

. آفتابش روشن است.  هوای  آسمان باالی شهر آبی و پاک است.  گونه نيست رنگ است؟  خير اين
صبح که سر از .  هايشان چرب و رنگين است سفره.  شوند دختران مدارس منطقه يک، مسموم نمی

اما آسمان بخش بزرگ شهر، هوايش تيره و .  دارند، زمين و آسمان هوايشان رادارند بالشت پرقو برمی
دختران مدارسش مسموم و .   هوايش آلوده است.  تابد خورشيد از پس غبار بر زمين می.  دودآلود است

آسمان هم مانند زمين  .  جا، يکرنگ نيست های جديد نوشت آسمان همه بايد در تقويم.  شوند کشته می
 . عدالت رانمی شناسد

آزاد .  خورده است های چلچله در طوفان استبداد گره بال.  بهار نيست.  برای زحمتکشان عيد نيست 
.  نرگس، از ديدن چشمان تيرخورده دختران و جوانان،  چشم مست خود را بر بهار بسته است.نيست

چيز بوی کهنگی و  کش بينوا همه که شرط الزم بهار نو شدن است؟ در زندگی مردم زحمت مگر نه اين
از .  زند داری بيرون می ها بوی نکبت سرمايه های فرورفته در سطل زباله از دست.  نا گرفته است

بوی بهار تنها به بخش .  رسد های خالی کارگران بوی آزاردهنده  فقر و نداری به مشام می جيب
سال از پی سال .  آيد شهر بوی بهار نمی های متعفن پايين در جوی.  رسد کوچکی از باالی شهر می

کند  مردم دستشان از رسيدن   رود اما هراندازه بهار دست درازمی کند سنبل و سوسن را واسطه می می
الله از سنگينی خون زنان و مردان و .  ها  است بنفشه سوگوار الله.  به سال نو و عيد کوتاه است

تکانی روزهای پايانی سال، جايش را به شستشوی مزار  خانه.  زير کودکان شهر مغموم است و سربه
شکوفه چگونه برقصد وقتی  .  خنده بر لبان خشک  و سرد مادران ماسيده است. جوانان مبارز داده است

تواند زيبا باشد؟ هرروزه  ترانه دربند است؟ چه چيز در زندگی مردم  تحت ستم حاکميت جنايتکار می
های وحشيانه،   برای هر خبر اعدام ،  کشته شدن زير شکنجه.  دهد در زندگی مردم زلزله رخ می

وقفه جوانان مبارز و آزاديخواه، زمين زير پای مردم  های بی آموز، دستگيری مسموميت کودکان دانش
هرچند ظلم  و بيداد و فقر بسيار فراتر از توان تحمل کارگران و زحمتکشان است اما زير .  لرزد می

تری  داری جمهوری اسالمی مردم به شناخت کامل های سنگين حاکمان دزد و جنايتکار سرمايه ضربه
. خورد اند  اين ظلم و ستم  از کجا آب می درستی دريافته به.  اند های بدبختی و فقرشان پی برده از ريشه

درستی  هردو را در  به.  تر، آگاهی مردم نسبت به ماهيت ارتجاعی شاه و شيخ است از اين باارزش
دانند که  داران می هايشان را حاکميت سرمايه ی بدبختی مادر همه.  دانند شان  برابر می ويرانی زندگی

اينک در مبارزه طبقاتی که  در .  شود هرآن چه  ستم و تبعيض فقر و بيکاری است از آن زاده می
. اند خواهان حکومت شورايی.  داری رها شوند خواهند از قيد بندگی و استثمار سرمايه اند می گرفته پيش

اين  قدرت  اراده  مردم در مبارزه و شعار بسيار گويای مرگ بر ستمگر چه شاه با شه چه رهبر، 
آمده  دست توانند قدرت به ديگر نمی.طلبان  را عيان کرده است طلبان و فرصت جايگاه و موقعيت سلطنت
هر .  اند کارگران و مردم زحمتکش، روزهای سياه و سخت در کنار هم مانده. از اتحاد مردم را  بگيرند

حال بدشان را باهم .  اند باهم و  برای هم گريسته.  اند شب در خيابان دست در دست هم مبارزه کرده
آری امسال هم عيد در .  کنيم بخشيم و نه فراموش می گويند نه می صدا می متحد و يک.  اند تقسيم کرده

ستم طبقاتی، سرکوب، .   های خالی کارگران و زحمتکشان جايی برای حضور پيدا نکرده است سفره
سين  های تيرخورده، سرهای باالی دار، سرخی خون جوانان، سوز و آه مادران داغدار، هفت سم، سينه

 . دهد مردم را تشکيل می
عطر موهايش را، .شود اتوبوس دور می.  کشد اش را روی زمين می آخرين رهگذر سال  پای خسته 

سختی  از بين آسفالت  سِر سبزش را به.  زده است ای جوانه زيرشيروانی دانه.  کند باران درهوا پخش می
باران با آهنگ .  ايستد زيرشيروانی می.  ای برای زنده ماندن مبارزه.  کشد و زمين سخت بيرون می

اولين خيابانی که .  دهد بهار، اميد زندگی تازه را نويد می.  خورد يکنواخت بر شاخ و برگ درختان می
نقطه پايان زندگی، مرگ .  نويسد بيند آخرين حرف سال را می شود، اولين ديواری که می وارد می

 . نيست سکوت است
 

 به اميد فرارسيدن عيد کارگران و زحمتکشان
 کار نان  آزادی  حکومت شورايی
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ما، سال نو را به  .  رک باد مبا رفقای سازمان فدائيان اقليت ،سال نو بر شما و همه کارگران و زحمتکشان، اقشار اجتماعی،زنان،مردان،جوانان، دانشجويان و دانش آموزان  
ها مبارک باد    ها ، به دمکرات انقالبی   ها، سوسياليست   ، به فعالين عرصه مبارزه برابری خواهی، به کمونيست جامعه کوری چشم رژيم جمهوری اسالمی به کليه آحاد  

 . ميگوييم 
ای    شويم که خانواده   ها را برانگيخته، ما،در حالی با سال نو روبرو می   فقر، گرانی، ناتوانی در تأمين نيازهای معيشتی حداقلی روزانه، خشم و نفرت عمومی توده !  رفقا 

بسياری  .  را گرفت ان  زيادی در غم از دست دادن يکی از اعضای زن و مرد جوان خانواده خود هستند که رژيم ضدانقالبی جمهوری اسالمی، درنهايت تبهکاری، جان آن 
داری جمهوری اسالمی    تا زمانی که رژيم سرمايه .  های زيادی هستند که يکی از اعضای آنان در زندان است   ها نقص عضو و شکنجه شدند، خانواده   از افراد  خانواده 

ما تا برپائی جامعه  .  داری رهايی پيدا کنيم   عيد ما زمانی است که از زير سلطه حاکميت سرمايه .همچنان در قدرت باشد، ما رنگ خوش زندگی و شادی را نخواهيم ديد 
قالبی کمونيست برای  دوش شما و همه پيکارگران ان   به   های ستمديده و استثمارشده، دوش   سوسياليستی، در جبهه کار و زحمت، همراه طبقه کارگر، اقشار زحمتکش، توده 

 .داری خواهيم جنگيد   برچيدن سلطه و مناسبات ضد انسانی نظام سرمايه 
های ستمديده دريک موقعيت انقالبی نيمی از    سالی که آشکارا جامعه  ما و توده .  سالی را که پشت سر گذاشتيم، سالی سرشار از پراتيک اجتماعی و تحرک در مبارزه بود 

انداز مبارزات    سالی که چشم .  انداز سرنگونی پديدار گشت   های روشنی از مبارزه و چشم   سالی که افق .سال را در خيابان و در عرصه نبرد طبقاتی در جنگ با رژيم بودند 
اتيک، برابر و آزاد پيش  ها بارو دررويی با رژيم در جنگ داخلی و نبرد خيابانی برای رسيدن به يک جامعه دمکر   ای فراتر از نفی  ساختار موجود پيش رفت و توده   توده 

گشود،اما، با افت    انداز يک جامعه بهتری بر روی ما   ای چشم   گويند، اگرچه در سال گذشته ،مبارزات توده   های اجتماعی چيزهای ديگری نيز به ما می   منتها واقعيت .  رفتند 
های زن و مرد جوانی که کمتر پوشش    توده .  طرف ، وعدم گسترش خيزش و عمومی نشدن آن از طرف ديگر بود   مبارزه روبرو شديم که ناشی از شدت عمل رژيم ازيک 

ند، به مبارزه، مقاومت و  های فردی  خودشان بودند که در بستر زندگی تلخ و رنج بار در جمهوری اسالمی کسب کرده بود   تشکيالتی داشتند و بيشتر متکی به اراده و داده 
عزم  !  تشکيالت .  اما حقيقتی که در مسير مبارزه  با آن روبرو شديم ، دگرگونی و تغيير انقالبی جامعه ، چيزهای ديگری هم الزم داشت که وجود نداشت .  پايداری پرداختند 

جامعه پيش از آن بايستی خود را به لحاظ ذهنی مهيا کند و به  .محروم بود   دهی وسيع سياسی تشکيالتی، چيزی که جنبش از آن   ای عمومی مبتنی بر يک سازمان   و اراده 
ای پيدا کند و به يک حرکت عمومی    آفرين بود،اما نتوانست گسترش وسيع توده   آميز و شگفتی   نوبه خود بسيار تحسين   خيزش اگرچه به .ابزارهای مبارزاتی خود تجهيز شود 

ای    گردد به نارسائی در کار تشکيالتی آموزش توده   های مردم در نپيوستن به جنبش که اين خود باز برمی   های اجتماعی توده   گسست، پارگی ميان بخش .  گسترده تبديل شود 
ساله ای که از رهگذر کرونا  در    های اجتماعی، بخش دانشجوئی عليرغم تعطيلی دوسه   جنبش .و فقدان تشکل های توده ای که يکی از داليل عدم موفقيت جنبش انقالبی بود 

و دشمن را    شود، در خيزش انقالبی بسيار خوب درخشيد، همراه با جنبش زنان، تحسين دوست   های سياسی که متحمل می   پشت سر داشت و با توجه به همه محدوديت 
طبقه کارگر با  .  های انقالبی فعال محالت شهرها در کنار جنبش زنان ، با محوريت جنبش دانشجويی، کانون اصلی و موتور خيزش بودند   ها و کميته   هسته .  برانگيختند 

دستگاه  .ل کند توانست شکل همبستگی عمومی و اطمينان بخشی به خيزش بدهد، به چند علت نتوانست به رسالت تاريخی خود عم   دخالت خود و با حربه اعتصاب که می 
به پشتوانه اعتصاب سراسری کارگران    ۵٧ رژيم در سال  .خوبی از نقش طبقه کارگر در دخالت گری و ورود به جنبش اطالع داشت   سرکوب اطالعات و امنيت رژيم به 

ها بوده    های کالن رژيم در همه دوره   داری جهانی نو ليبرال، بخشی از سياست   مهار طبقه کارگر در دوره هاشمی رفسنجانی و گره زدن اقتصاد به سرمايه .  به قدرت رسيد 
. انتظار ورود طبقه کارگر به مبارزه بود   خيزش انقالبی چشم .  رژيم در نگرانی حرکت کارگران را رصد و در مهار داشت .  و با جديت به مرحله اجرا گذاشته شده  است 

مثابه بخشی از طبقه کارگر دريکی    معيشتی و درامد اقتصادی هستند، به   -ای که در يک وضعيت بسيار بد زيست   کارگران صنايع گاز، نفت و پتروشيمی ، کارگران پروژه 
 .کارگران پرداخت فوريت به سرکوب    کرد، به   دو نوبت تالش داشتند آهنگ اعتصاب و دخالت گری انقالبی کنند اما رژيم که بشدت حرکات آنان را رصد و پيگيری  می 

های عاصی    انتظار توده .   کردند اما ترديد داشتند وارد مبارزه شوند   هايی بود که با نگرانی جنبش را دنبال می   خيزش اجتماعی بشدت نيازمند مشارکت اجتماعی توده 
ای،    وقمع کارگران پروژه   قلع .  های انقالبی رو به کاستی رفت   ها طوالنی شد و در توازن قوای نابرابر حرکت توده   معترض در پيوستن کارگران به خيزش در خيابان 

سايه سرکوبی  .  ها به آنان ملحق نشدند   کارگران ديگر بخش .  حرکت کارگران دچار تزلزل و ناپايداری شد .  ای بود که به پشت پا فرود آيد   دستگيری و حبس آنان شبيه ضربه 
عليرغم  .به مبارزه وارد نشوند ها در ابعاد وسيع و عمومی    ای سبب شد تا توده   های توده   کرد همراه با عامل ذهنی سياسی و نبود تشکل   ها سنگينی می   ها بر ذهن توده   که سال 

خيزش از شتاب افتاده اما از نفس  .  طور پايدار باقی بماند   تواند همين   خورده،اما،اين وضعيت نمی   هم   ها به   اينک و تا حدود زيادی به نفع توده   اينکه شرايط اجتماعی تا هم 
عواملی که همچنان و تا زمانی که در عرصه پيکار سياسی  .  کند   ها همچنان رژيم را باقوت تهديد می   نشانه خشم و نفرت از رژيم در رفتار اعتراضی توده .  نيفتاده است 

و يک تحول انقالبی    های کارگری پاسخ عملی به آنان داده نشود، جنبش انقالبی همچنان ناتوان از تغيير وضع موجود   طبقاتی از طرف کارگران آگاه، احزاب و سازمان 
نيروهای انقالبی بايد با حضور توانای خود اين مواضع را به تسخير خود  .   نشينی شده است   ای در بعضی مواضع ناچار به عقب   رژيم با فشار جنبش توده .  خواهد بود 

دهی و کار تشکيالتی    آمده، با توجه به تجربه خيزش در اين چند ماه از کار سازمان   در شرايط پيش .  گيری اين مواضع را ندهند    دربياورند و فرصت به رژيم برای پس 
ً به اهميت کميته های  .های محالت غفلت نشود   های کار وزندگی کارگران و زحمتکشان توده   های فعال سياسی در محيط   ای، ايجاد هسته   توده  جريانات سياسی قطعا

توانند با سازماندهی    چگونه کميته های اعتصاب و هسته های فعال و چابک سياسی می .  اند   ها و کميته های مخفی در کارزار خيزش انقالبی واقف شده   اعتصاب، هسته 
 .جا برسانند   همه های انقالب بدوانند و صدای خود را به    ها، خون در رگ   اعتصاب و دخالت گری سياسی و مشارکت در پراتيک با جهت دادن اعتراضات و هدايت توده 

تئوری و تشکيالتی خيلی    -طبقه کارگر نياز به امر آموزش دارد، درزمينٔه آموزش سياسی .  گرفته نيازهست   در ارتباط  با طبقه کارگر به تالشی بيش ازآنچه تاکنون انجام  
علم و دانش مارکسيستی را درميان کارگران  .سوی يک جامعه سوسياليستی، دمکراتيک و برابر، کارگران را بايد آموزش داد   برای رسيدن و حرکت به .  کار نشده است 

کارگران  .  فن تشکيالت سازی  و کار تشکيالتی را بايد کارگران فراگيرند .  المللی آشنا کرد   ترويج کرد،آنان را با تجربيات نظری و عملی جنبش کارگری و کمونيستی بين 
اند دانش مارکسيستی را در پيوند بازندگی    ها و احزاب کارگری و مارکسيستی موظف   سازمان .  بايد دانش و علم مارکسيستی را بازندگی و فعاليت عملی خود پيوند بزنند 

کاری تشکيالتی غفلت    از آموزش روزانه کارگران در يادگيری فن برخورد با پليس و فن مخفی .طور مرتب تبيين کنند و توضيح بدهند   کارگران و همچنين محيط کار، به 
زمينه کار تشکيالتی نسبت به زمان  .تالش شود ارتباط با اين طبقه ارتقا پيدا کرده و به يک رابطه مستقيم با بخش بيشتری از طبقه کارگر و اقشار زحمتکش بيانجامد .نشود 

. برای ايجاد و تکثير کميته های اعتصاب و سازماندهی اعتصابات سراسری کارگری، بيش از پيش بايد نيرو گذاشت .  پيش از خيزش مهسا بسيار مساعدتر شده است 
ها فاکتور بيش ازآنچه اشاره    ده .  اند   نوبه خود باعث تقويت جنبش و فعاليت آگاهانه برای خود شده   اند که به   های زيادی از نيروهای اجتماعی درگير فعاليت سياسی شده   بخش 

های    زاب و سازمان کند که بايد فعالين و پيشروان و اح   شد در آمادگی طبقه  کارگر برای اعتصابات سراسری ، اعتصاب عمومی سياسی و خيزش نهانی کارگران عمل می 
تر در تالش مبارزاتی    های بهتر و عملی   ما اميدواريم که در سال جديد با برنامه .قد به رهبری انقالب برخيزد   ها بدهند تا طبقه کارگر بتواند تمام   کارگری پاسخ مشخص به آن 

م در تحقق اهداف نهائی  محک خود و در پيوند با مبارزات اجتماعی بخصوص در ارتباط با طبقه کارگر قرار بگيريم تا بتوانيم با انسجامی برگرفته از يک نظم تشکيالتی  
 .  های نهائی خود را برداريم   ای نو و سوسياليستی گام   داری جمهوری اسالمی و ايجاد جامعه   جنبش طبقه کارگر، سرنگونی انقالبی رژيم سرمايه 

 
 !باد سوسياليسم زنده! باد انقالب زنده

 داری نابود باد سرمايه
 .فعاالن کارگری جنوب

١۴٠١/١٢/٢۶ 
 

 حکومت شورايی   -کار، نان،  آزادی
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 وخامت شرايط 

 پناهجويان ايرانی
 در ترکيه و    

 ها خطر استرداد آن
 !به ايران    

 
 
 

طبق اخبار و گزارشات منتشره طی روزهای اخير، سازمان ملل پرونده 
ها مختومه  پناهندگی بسياری از ايرانيان در ترکيه را بدون اطالع به آن

ها  ها و سال ترتيب پناهجويانی که پس از ماه اين به.  اعالم کرده است
انتظار موفق به دريافت پناهندگی از کشورهای ديگر شده بودند و 
منتظر طی مراحل قانونی پرونده خود بودند، از ليست پناهندگی مندرج 

اين امر .  برند شده و در بالتکليفی به سر می در سايت سازمان ملل خارج
ها انتظار و بالتکليفی موفق  به اين معناست که ايرانيانی که پس از سال

به اخذ پناهندگی از کشورهای ثالث شده بودند، مجدداً بايد پروسه 
بسا در معرض استرداد به ايران  پناهندگی خود را از سر گيرند و چه

های پناهندگی تعداد اين دسته از ايرانيان  طبق آمار سازمان.  قرار گيرند
 .هزار تن است ۴در ترکيه حدود 

 
گرچه شرايط پناهجويان در ترکيه طی ده های گذشته همواره با 

 ٢٠١٨بالتکليفی، مخاطرات و فشارهای فراوانی همراه بوده اما از سال 
 ٢٠١٨در سپتامبر .  شده است يک فاکتور ديگر به اين مجموعه اضافه

های پناهجويان را به  سازمان ملل رسيدگی به پرونده)  ١٣٩۶مهرماه (
اداره مهاجرت ترکيه واگذار کرد و همين امر به نابسامانی و تعلل در 

ً نقش روابط و زد و بندهای .  ها انجاميده است پيگيری پرونده ضمنا
سياسی ايران و ترکيه نيز بر اين روند تأثيرگذاری بيشتری پيداکرده 

های گذشته و برخوردهای غيرانسانی سازمان ملل و  طی سال.  است
سو و نقش مافيايی باندهای  اداره مهاجرت ترکيه با پناه جويان از يک

قاچاق برای سرکيسه کردن پناهجويان برای انتقالشان به کشور ثالث از 
سوی ديگر زندگی را بر هزاران ايرانی پناهجو در ترکيه سياه کرده و 

 .بسياری را در معرض خطر استرداد به ايران قرار داده است
 

های  وضعيت پناهجويان ايرانی در ترکيه نمونه آشکاری از سياست
ها  آن.  داری و جريانات راست اين جوامع است غيرانسانی دول سرمايه

پذيری در  اند و از سياست پناهنده سو درهای خود را بسته از يک
کنند، اما زمانی که کشوری همچون ترکيه  کشورهای همجوار دفاع می

حقوق اوليه پناه جويان ايرانی را نقض و زندگی و آينده آنان را به بازی 
 کنند گيرد، سکوتی مرگبار می می

 
اقدامات ضد انسانی و )  اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

ربط در رسيدگی به وضعيت پناهجويان  های ذی تعلل نهادها و ارگان
کند و نسبت به خطر استرداد اين پناهجويان و  ايرانی را محکوم می
حمايت از پناه جويان ايرانی که برای نجات .  دهد تبعات آن هشدار می

ها در شرايط غيرانسانی و بالتکليفی  ها و سال جان خود گريخته و ماه
قرار دارند، وظيفه انسانی افراد، نيروها و جريانات پيشروی ايران و 

 .جهان است
 
 

 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 
 ١۴٠١اسفند  ٢٨برابر با  ٢٠٢٣مارس  ١٩

 

 

 اطالعيه شورای نيروهای چپ و کمونيست
 در رابطه با درگذشت نا به هنگام 

ح  ال ق ص ي انرف دي م  اح
 

ادر  ت و ک س متاسفانه مطلع شديم که رفيق صالح احمديان، کموني
ان  ١۴هسته اقليت ديروز  رط ن س زم اری م م ي ر ب مارس در اث

 .درکشورنرويژدر گذشت
ه  اسی رو آورد و ب رفيق صالح از دوره نوجوانی به فعاليت سي

ت وس ی .  صفوف چريکهای فدايی خلق ايران پي ر از س ت ش ي او ب
ه    سال از زندگی پربار فعاليت سياسی ت وف هس ف خود را در ص

ه .  اقليت انجام داده است رش ب گ ی دي اس ي ای س ه ت ي در کنار فعال
ای  روه ي اری ن ک م نمايندگی از طرف  هسته اقليت در شورای ه

ی ت م ي رد چپ و کمونيست، فعال م از .  ک ي ت را داش ار آن خ ت ا اف م
و ئ رد مس ب ش  نزديک از صميميت و دقت باالی او در پيش اي ه ت ي ل

ر .برخوردار باشيم گ ار دي ران ب ری اي ارگ جنبش کمونيستی و ک
ان .عضو بزرگی را از دست داد دي ما در گذشت رفيق صالح احم

ت  ي ل ت تس ي ل ه اق ت ای هس ق ه رف ش و ب ان ت را به خانواده و دوس
 .ميگوييم

 
 يادش گرامی و راهش پر توان باد

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ٢٠٢٣مارس  ١۵



 ٩ ١٠١٣شماره   ١۴٠١اسفند    ٢٩    9

:خوانندگان گرامی نشريه کار  
در تاريخ) ١٠١۴( شماره بعدی نشريه کار   

. منتشر ميشود١۴٠٢فروردين  ١۴      

 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 در باره منشور اپوزيسيون ضد انقالِب رضا پهلوی و شرکا
 

د تا ادناز دهم فوريه که همايش گروهی از نيروهای بوژوازی ضد انقالب در دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پيمانانش وعده د
اين وعده آنان، شور و شوق زيادی را در ميان نيروهای اپوزيسيون راست .  پايان ماه فوريه منشور گذار از جمهوری اسالمی را رونمايی خواهند کرد

سرانجام پس .  رسانه های بورژوازی به طور شبانه روز از تدوين منشور فوق حرف زدند و لحظه رونمايی آن را با بوق کرنا تبليغ کردند. افراطی ايجاد کرد
منشور سراپا ارتجاعی و ضد انقالبی اپوزيسيون راست افراطی با )  اسفند ٢١(مارس  ١٢از آنهمه جار و جنجال تبليغاتی رسانه های بوژوازی، روز يکشنبه 

منشوری که شالوده آن يکسره .  امضای رضا پهلوی و هم پيمانانش حامد اسماعيليون، شيرين عبادی، مسيح علينژاد، نازنين بنيادی و عبدهللا مهتدی منتشر شد
را ذبح و  راندر ساخت و پاخت و چانه زنی با دولت های غربی بنيان نهاده شده است تا طراحان آن بتوانند از باالی سر مردم، انقالب توده های مردم اي

منشوری که با دست و دل بازی تمام، کوشيده است تا مبارزات .  رژيم سرمايه داری ديگری را بر جان و هستی کارگران و زحمتکشان ايران تحميل کنند
 . قهرمانانه توده های مردم ايران را در پای مذاکره  با دولت های غربی به سالخی بکشاند

اپوزيسيون دست راستی بوژوايی را نااميد .  اين منشور آنچنان بی مايه است، که حتی شکاف در درون نيروهای راست از جمله سلطنت طلبان را تشديد کرد
بی مايگی و ناهمگونی مضمون و محتوای اين منشور با خواست ها و مبارزات خيابانی توده های مردم .  و آنان را به شکوائيه از محتوای اين منشور کشانيد

 .ايران آنچنان عميق است، که حتا امضا کنندگان منشور، پس از رونمايی از آن، هر کدام ساز خود را در تفسير بندهای آن می زنند
، که پيش از اين، همه توان خود را در گنجاندن نام سپاه پاسداران در ليست گروهای تروريستی "منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی"نويسندگان 

تا جاييکه .  اند شدهگذاشته بودند، اکنون که منشور خود را رونمايی کرده اند، با وقاحت تمام همان نيروهای تروريست و آدمُکش سپاه پاسداران برايشان عزيز 
آنان، با وقاحت تمام ارتش سرکوبگر جمهوری اسالمی را .  مجموعه مزدوران سپاه پاسداران را در وجود چند فرمانده جالد و آدمُکش خالصه کرده اند

را بر منشور خود نهاده اند، از "  مهسا"مدعيان هم پيمان با دول امپرياليسی، که با فريب و ريا نام .  تطهير و از ادغام سپاه تروريستی در ارتش سخن گفته اند
غافل از اينکه .  هم اکنون نسبت به ارتش دست ساز جمهوری اسالمی ابراز وفاداری کرده و خواهان حفظ تام و تمام ارکان اين ارتش سرکوبگر شده اند

از رژيم ده جمهوری اسالمی از همان آغاز به قدرت رسيدن، با گماردن وابسته ترين نيروهای مزدور خود در رده های باال و ميانی ارتش سرکوبگر بازمان
 . پادشاهی را همانند سپاه پاسداران به ارتشی مزدور، ايدئولوژيک و وفادار به خود تبديل کرد

نفره رضا پهلوی و هم پيمانان او، نه تنها کمترين ارتباطی به منافع کارگران و توده های زحمتکش ايران ندارد، نه تنها  ۶منشور ارتجاعی و ضد کارگری 
وده های مردم و تنشانی از حق و حقوق مليت های تحت ستم ايران در آن گنجانده نشده است، بلکه تنظيم کنندگان آن، با سوار شدن بر مبارزات خيابانی زنان 

طراحان منشور فوق، از آنجا که می دانند، .  ايران از هم اکنون در مقابل توده های تحت ستم و نيروی  بزرگ کارگران و زحمتکشان صف آرايی کرده اند
رگران و توده های کا منشورشان تنها پاسدار نظم طبقاتی، ستمگرانه و استثمارگرانه سرمايه داری حاکم بر ايران است، و باز از آنجا که بر اين امر آگاهند که

ارتش در رنج و کار و زحمت، هرگز به چنين منشور ضد کارگری تن نخواهند داد، از هم اکنون با تطهير ارتش و ادغام نيروهای مزدور و آدمُکش سپاه 
 .سرکوبگر جمهوری اسالمی، خود را برای سرکوب کارگران و توده های مردم ايران در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسالمی آماده می کنند

می سالمنشور رضا پهلوی و شرکا، اگرچه از نظر کارگران و توده های مردمی که هم اينک در کارخانه و کف خيابان برای سرنگونی انقالبی جمهوری ا
ش نسبت به پي مبارزه می کنند، محلی از اِعراب ندارد، با اين همه بايد در افشای اين منشور ضد کارگری نيرو گذاشت و به توده های مردم ايران بيش از

 .ماهيت ارتجاعی و اهداف ضد انقالبی منشور بورژوايی رضا پهلوی و شرکای آن هشدار داد
نظامی سيستم سرمايه داری   –شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست که برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، درهم کوبيدن ماشين بوراکراتيک 

شورايی مبارزه می کند، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، نويسندگان و عموم توده های   -حاکم بر ايران و برقراری يک دولت کارگری 
يم کنندگان تنظمردم ايران را به هوشياری در مقابل دسيسه های اين منشور ضدانقالبی فرا می خواند و به سهم خود در افشای ماهيت اين منشور ارتجاعی و 

 .آن پيگيرانه مبارزه می کند
 

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 )١۴٠١اسفند  ٢۴( ٢٠٢٣مارس  ١۵

 
 

حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، اتحاد سوسياليستی کارگری، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها
 و هسته اقليت) اقليت(فدائيان
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 در آستانه سال نو، ضحاک زمانه        
 چنان به آشاميدن خون مردم  هم        
 ی ايران مشغول است ديده ستم        

 
 

 
الدين ابراهيمی کولبری بود که به دليل بيکاری و  محی.  الدين ابراهيمی را اعدام کرد رژيم ددمنش جمهوری اسالمی سحرگاه روز جمعه محی

بر دوش خود بود، با شليک گلوله )  کارتن آبجو ١۴(او را که در حال حمل کاال  ٩۶مزدوران رژيم در آبان .  فقر مجبور به کولبری شده بود
 .اطالعات سپاه اروميه به زنجير کشيده شد  گاه الدين ابتدا به بيمارستان منتقل و سپس در شکنجه بر اثر شدت جراحت، محی. مجروح کردند

چنين در حالی که پيش  هم.  گاه نپذيرفت گاه اطالعات سپاه به او اتهام حمل سالح و همکاری با حزب دموکرات زده شد ولی او هيچ در شکنجه
عنوان عضو  ی او از برادرش به از اين نورالدين، برادر او در حين کولبری به دست مزدوران رژيم به قتل رسيده بود، بازجويان در پرونده

آشام رژيم،  بازجويان خون  سازی رغم رد پرونده الدين به محی. حزب دمکرات ياد کرده و کشته شدن او را نيز به همين موضوع ربط داده بودند
 .ای که بازجويان آماده کرده بودند، به اعدام محکوم شد بدون داشتن وکيل تعيينی و تنها براساس پرونده ٩٧در مرداد سال 
 ۶فرسای کولبری برای تامين حداقل نيازهای خانواده بود،  اش تن دادن به کار طاقت الدين که پدر دو کودک بود و تنها جرم همراه با محی

نژاد، دمحم ايوبيان، جهانبخش رادلويی، حسن عمری و ياسين رشيدی عمدتا به اتهام حمل  های نسرين نيازی، فروهر عباس زندانی ديگر با نام
 .آباد اعدام گرديد در همين روز يک زندانی ديگر در زندان خرم. مواد مخدر در زندان اروميه اعدام شدند

 ٩٠اند که اتهام بيش از  نفر در ايران اعدام شده ١۴۵براساس اخبار منتشره، از ابتدای سال جاری ميالدی يعنی حدود دو ماه و نيم پيش، حداقل 
آشام جمهوری اسالمی اعدام  نفر توسط رژيم خون ٣٧اسفند  ٢۶اسفند تا روز جمعه   ١٠تنها از .  ها حمل مواد مخدر بوده است نفر از آن

 .اند شده
 شب گذشته صدها تن از مردم اروميه با شنيدن خبر احتمال اجرای احکام اعدام زندانيان، در برابر زندان اروميه تجمع کرده و خواستار لغو

اما ضحاک زمانه حتا در روزهای آخر سال و در آستانه عيد نوروز نيز از خونريزی و آشاميدن خون مردمان .  ها شده بودند احکام اعدام آن
زندانی ديگر انتقام جمهوری اسالمی از مبارزات مردم قهرمان ايران  ۶الدين ابراهيمی و  اعدام زندانی سياسی محی. اين سرزمين دست نکشيد

ها جوان بلوچ به اتهام مواد مخدر در زندان اعدام  های گذشته ده ها و هفته طور که در ماه همان.  است"  گورستان فاشيستان"بويژه کردستان، 
 .ها جوان ديگر بلوچ وکرد تنها به خاطر سوختبری و کولبری توسط مزدوران رژيم به قتل رسيدند شدند و ده

ی کشور  ست که فرياد رسای مردم ايران در مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در چهارگوشه ها در ايران در حالی تداوم و افزايش اعدام
 .ندا ها و يا مراکز قضايی رژيم دست به تجمع اعتراضی زده های زندانيان محکوم به اعدام بارها در برابر زندان انداز شده است و خانواده طنين

نژاد اهل شهر بوکان  شيرزاد احمدی.  ها منتشر شده است چنين اخباری از کشته شدن چند زندانی سياسی ديگر در زندان در روزهای گذشته هم
ماه توسط نيروهای اطالعات سپاه پاسداران دستگير و در بازداشتگاه اطالعات سپاه اروميه در زير  بهمن ٢۶يکی از اين زندانيان بود که 

 . ها رساندند ی وی مرگ او در زندان را به اطالع آن اسفند مزدوران رژيم در تماس با خانواده ٢۴روز چهارشنبه . شکنجه به قتل رسيد
 ٢توسط اطالعات سپاه پاسداران در گچساران دستگير شد و   بهمن ١۴ساله، ديگر زندانی سياسی بود که  ٢٩صادق فوالدی وندا کارگر کفاش 

صادق يکی از .  های وحشيانه بر بدن وی کامال آشکار بود اسفند جسد وی در کانال آبی در شهر گچساران پيدا شد، در حالی که آثار شکنجه
 .جوانان مبارز، فعال و راديکال شهر بود

الدين ابراهيمی بار ديگر ثابت کرد که برای مردم ايران هيچ راهی  نژاد در زير شکنجه و اعدام محی قتل صادق فوالدی وندا و شيرزاد احمدی
 .جز سرنگونی قهرآميز رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی وجود ندارد

 خون های ايران مملو از مردمی شده بود که برای پاسداشت عزيزان به هم در آستانه سال نو و در حالی که روز گذشته آرامستان اين جنايات، آن
و قهرمان خود با شعارهايی عليه جمهوری اسالمی تجمع کرده بودند، بار ديگر اهميت مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی را به ما   خفته

 .ی ايران را برای تشديد مبارزه و سرنگونی جمهوری اسالمی ديده چنين اهميت اتحاد و همدلی تمامی مردم ستم يادآور کرد، هم
ی مردم ايران عليه جمهوری اسالمی،  فشاندگان مبارزات چهل و چهارساله های جان در آستانه سال نو همراه با خانواده) اقليت(سازمان فدائيان 

 .دارد های سرخِ خفته در خاک را گرامی می گل  ياد عزيز تمامی آن
 .خواستار لغو فوری صدور و اجرای حکم اعدام است) اقليت(سازمان فدائيان 
ها  خواستار آزادی تمامی زندانيان سياسی است و در اين روزهای سخت، در اين روزهای مبارزه و خشم، در کنار آن)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .  شان قرار دارد های و خانواده
قيد و شرط بيان و انديشه، اجتماعات، تشکيل احزاب،  ما خواستار آزادی بی.  ما خواهان لغو فوری هرگونه شکنجه جسمی و روحی هستيم

 .ای هستيم های توده سنديکا و ديگر تشکل
 
 

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

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

 ١۴٠١اسفند  ٢۶
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 ها سراسر ايران را فرا گرفت آتش خشم توده
 
 

ند، و ها آمد سوری به خيابان مناسبت چهارشنبه ديروز مردم قهرمان ايران، در سراسر کشور، از خوزستان تا بلوچستان، از آذربايجان تا خراسان، به
آتش کشيدن نمادهای حکومتی از جمله پرچم جمهوری اسالمی و تصاوير و بنرهای مقامات   کنان، دست در دست يکديگر، با به کوبان و رقص پای

ی  حکومت اسالمی، بار ديگر نشان دادند که به چيزی جز سرنگونی حکومت اسالمی راضی نخواهند شد و برای به زير کشيدن حاکمان جبار آماده
 .هرگونه جانفشانی هستند

 
مرگ "عنوان نماد اسارت زن و تحجر اسالمی به آتش کشيدند و با شعار  ها را به در اين روز، دختران جوان و نوجوان بدون حجاب اجباری، روسری

 .فرياد زدند که ديگر حاضر به تن دادن به اسارت و تبعيض نيستند" ای بر خامنه
 

آباد تا جواديه و فالح، از  ها از نازی در تهران در بسياری از محالت و خيابان.  گير بود بويژه در تهران و شهرهای کردستان حضور مردم بسيار چشم
گير بود که ماموران حکومتی  چنان چشم جا حضور مردم بويژه جوانان آن حوض تا ونک و اکباتان و آذربايجان و شوش، در همه آباد و هفت نظام

در برخی از .  آور استفاده کردند در ميدان انقالب تهران مزدوران رژيم عليه مردم از گاز اشک.  جرات مقابله با مردم را نيافته و مجبور به فرار شدند
های آتش  در ديواندره مردم با حضور در برابر فرمانداری شعله.  هايی بين مردم و مزدوران رژيم رخ داد چون بوکان نيز درگيری شهرهای ديگر هم

ی  کننده ساز خود را به سمت اين مرکز هدايت های دست در ديواندره نيز مردم با حضور در برابر فرمانداری نارنجک.  خشم خود را نثار رژيم کردند
 .  سرکوب پرتاب کردند

 
هيد نامرئ،  زن زندگی آزادی، کوردستان  گر چه شاه باشه چه رهبر، ژن ژيان ئازادی، شه ای، مرگ بر ستم مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه

 .گورستان فاشيستان، آزادی آزادی آزادی، فقر فساد گرونی ميريم تا سرنگونی، از جمله شعارهای مردم بپا خاسته در روز گذشته بود
 

وران ی مزد ها را به تسخير خود درآورند، به همه جمهوری اسالمی که از قبل اين ارزيابی را داشت که ممکن است مردم در اين روز بار ديگر خيابان
استفاده خواهند کرد، اما تمامی "  لباس شخصی"حتا رسما اعالم کرده بودند که برای کنترل فضا از نيروهای بسيج، مساجد و .  باش داده بود خود آماده

ديده و  های ستم توده.  ها در سراسر کشور به تسخير مردم درآمد تدابير جمهوری اسالمی در برابر اتحاد و همدلی مردم ايران رنگ باخت و خيابان
ها  آن پا خيزند، هيچ نيروی سرکوبی قادر به مهار آتش خشم قهرمان ايران با نمايش ديروز ثابت کردند که اگر همگی در ابعادی سراسری و ميليونی به

 .نيست
 

ها دنيا  آن باک، زنده باد دختران جوان و نوجوانی که شجاعت و فرياد رسای ی ايران، زنده باد جوانان شجاع و بی ديده های قهرمان و ستم زنده باد توده
 .را به حيرت واداشته 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  ٢۴

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی  

سياسی و قيام مسلحانه 
 برانداخت

 : تصحيح

" نشريه کار، مقاله  ١٠١٢در شماره 

چاک  پاسخی کوتاه به يک مدافع سينه

اشتباه  ١١٠، شماره " منشور حداقلی

 .است ١٠٠٩است، صحيح آن شماره 
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همين مدت کوتاه چند ماهه چه سرکوب و کشتار 
الزم به .  خونينی بر مردم ايران اعمال شده است

گفتن نيست، کشتار و اعدام و شکنجه، به هر 
اندازه ای که باشد، اقدامی شنيع، وحشيانه و به 

با اين همه ماهيت و .  غايت ضد انسانی است
بزرگی هر کشتار و قتل عامی را عالوه بر ابعاد 
جنايت، می بايست در ارتباط با شرايط زمانی و 
تاريخی وقوع آن جنايت هم سنجيد و مورد تامل 

 . قرار داد
بيش از دو هزار سال پيش، وقتی قيام بردگان به 
رهبری اسپارتاکوس شکست خورد، برده داران 

هزار برده شورشی  ۶و حاکمان فاتح آن روز، 
اقدامی به شدت فاجعه بار .  را به صليب کشيدند

که تا به امروز هم بر پيشانی زمين داران و 
با گذشت دو .  اشراف روم باستان حک شده است

هزار سال از آن تاريخ و در پی تحوالتی که در 
اين مدت بر جوامع بشری رفته است، امروز اگر 
حکومت يا حاکمانی فقط يک نفر را به صليب 
بکشند، شناعت و بی رحمی اين اقدام 

 ۶جنايتکارانه، بسی فراتر از به صليب کشيدن 
هزار  ٢هزار برده شورشی در آن بازه زمانی 

با چنين درکی از روند .  سال پيش خواهد بود
تکاملی تاريخ و در نظر گرفتن وجود نهادهای 
بين المللی و انبوه سازمان های مدافع حقوق 
زندانيان سياسی، می توان ادعا کرد، سرکوب و 
کشتار و شکنجه ای را که جمهوری اسالمی طی 
سال های گذشته بر توده های مردم ايران روا 
داشته است، به مراتب خشن تر، وسيعتر و بی 
رحمانه تر از سرکوب و کشتار کموناردهای 

 .  است ١٨٧١پاريس در 
صد و پنجاه سال پيش که فاجعه کشتار کموناردها 
به دست بورژوازی فرانسه صورت گرفت، نه 
سازمان ملل متحدی وجود داشت که به صورت 
نيم بند کنونی، حکومت ها را به خاطر سرکوب 
و کشتار محکوم کند و نه سازمان های به 
اصطالح مدافع حقوق بشر و عفو بين المللی در 
کار بود، تا با گزارش دهی از ميزان کشتار و 
شکنجه و آمار اعدام شدگان، جهان و جهانيان را 

ای که در هر کشور رخ می  از جنايات وحشيانه
دهد با خبر سازد و نه رسانه های خبری به 
گستردگی امروز بود تا بتوانند رژيم های 
ارتجاعی و سرکوبگر را در نزد افکار عمومی 

 .رسوا سازند
صد و بيست سال بعد از کمون پاريس، در سه 
سال اول دهه شصت، جمهوری اسالمی هزاران 
نفر از زندانيان سياسی و اعضا و هواداران 
سازمان های انقالبی و چپ و کمونيست را در 
مقابل چشمان سازمان ملل متحد، سازمان عفو 
بين الملل و ديگر نهادهای حقوق بشری به خاک 
و خون کشيد، بی آنکه کمترين صدايی از اين 
سازمان های جهانی به اصطالح مدافع زندانيان 

هزار نفر در  ٣در کمون پاريس، .  سياسی برآيد
جمهوری اسالمی در .  زندان قتل عام شدند

 ۵و طی کمتر از دو ماه، بيش از  ۶٧تابستان 
هزار زندانی سياسی محکوم به حبس را به دار 

هزار و هفتصد  ١٣در کمون پاريس  .  آويخت
در .  نفر به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند

جمهوری اسالمی طی شش ماه گذشته ده ها هزار 
نفر دستگير شده اند که طبق ادعای رئيس قوه 

هزار  ٢٢قضاييه جمهوری اسالمی نزديک به 
اينکه چه .  نفر از آنان آزاد يا تقليل حکم يافته اند

تعداد از زنان و جوانان و توده های مردم ايران 
در چند ماه گذشته دستگير شده اند، چه تعداد در 
زندان ها زير شکنجه جان باخته اند و چه تعدادی 
از دستگيرشدگان هنوز در زندان های جمهوری 
اسالمی زير فشار و شکنجه بسر می برند، بر 

 . کسی معلوم نيست
تا پيش از اظهار نظر محسنی اژه ای، 

ماه  ۶برآوردهای عمومی بر اين بود که طی 
هزار نفر بازداشت شده اند، نزديک به  ٢٠گذشته 

نفر، از کيان ده ساله گرفته تا دختران  ۶٠٠
سال در کف خيابان ها به دست  ١٨جوان زير 

بسياری از .  مزدوران امنيتی رژيم کشته شده اند
بازداشت شدگان زير شکنجه بازجويان آدمُکش 

تعداد زيادی با .  جمهوری اسالمی جان باخته اند
شليک گلوله های ساچمه ای، يک يا هر دو چشم 

چندين نفر اعدام شده اند .  خود را ازدست داده اند
و بسيارانی همچنان به صورت روزانه دستگير 

نفر زن  ۶٠از ميان کشته شدگان حدود . می شوند
ژينا امينی، مرضيه دشمن .  و کودک بوده اند

زياری، ندا بيات، نگين عبدالملکی، سارينا 
اسماعيل زاده، اَسرا پناهی، پرديس جاويد، هانا 
دوزدوزانی، مائده جوانفر، سارينا ساعدی، ناهيد 
مصطفی پور، نسرين قادری، نسيم صدقی، 
فرشته احمدی، غزاله چالوی، حنانه کيا، مهسا 
موگويی، پارميس همنوا، آرتيکا قائم مقامی، 
حديث نجفی، پريسا بهمنی و نيکا شاکرمی از 
جمله دختران جوانی هستند که در همان روزها و 
هفته های اوليه جنبش انقالبی توده های مردم 
ايران با ضربات باتوم و يا شليک مستقيم گلوله 

محسن شکاری، .  ماموران امنيتی جان باختند
مجيد رضا رهنورد، دمحم مهدی کرمی و دمحم 
حسينی از جمله دستگيرشدگانی بوده اند که پس 

افساد فی "از بازداشت در زمان کوتاهی به اتهام 
در دادگاه های فرمايشی محاکمه و به "  االرض

همه اين سرکوب و .  فوريت اعدام شدند
کشتارهای وحشيانه و خونين، نه در دوران 
بربريت و قرون وسطی، که در شرايط 
روشنگری امروز و در مقابل چشمان سازمان 
ملل متحد، عفو بين الملل و ديگر نهادهای حقوق 

 .بشری رخ داده است
در واقع، جمهوری اسالمی با چنين ظرفيتی از 
کشتار و شکنجه و اعدام، که دراين دوران 
روشنگری و لغو اعدام و شکنجه از خود نشان 

هزار سال پيش بر اريکه قدرت  ٢داده است، اگر 
هزار برده را به صليب می  ۶بود، مسلما بيش از 

بر فرانسه حاکميت  ١٨٧١اگر در سال .  کشيد
داشت، قدر مسلم انتقام خونين تری از 
کموناردهای پاريس می گرفت و تعداد بيشتری 

لذا با توجه به مفروضات .  را قتل عام می کرد
فوق، اگر امروز جمهوری اسالمی نمی تواند 

به راه انداخت،  ۶٠حمام خونی را که در دهه 
دوباره احيا کند، اگر خامنه ای و ديگر 
جنايتکاران جمهوری اسالمی ديگر نمی توانند 

سکوت گورستانی را بر جامه  ۶٠همانند دهه 
حاکم کنند، نه به دليل تغيير ماهيت آنهاست و نه 
صرفا زير فشار سازمان ملل و ديگر نهادهای 
بين المللی حقوق بشری مجبور به عقب نشينی از 
اعدام وسيع دستگيرشدگان شده اند، بلکه آنچه 
جمهوری اسالمی را به عقب نشينی در اين بازه 
زمانی کشانده است تا ديگر نتواند کشتارهای دهه 

را احيا کند، همانا مبارزات قهرمانانه توده  ۶٠
های مردم ايران است که رژيم را در عرصه بين 
المللی مفتضح کرده و دست جنايتکاران رژيم را 

 . در اعدام و کشتار بيشتر مردم بسته است
، هم سازمان ملل و هم ۶٠فراموش نکنيم در دهه 

تمامی نهادهای حقوق بشری که اکنون عليه 
جمهوری اسالمی موضع گيری کرده اند، جملگی 

فاجعه ای که در .  در آن دهه خونين وجود داشتند
بر مردم ايران آوار شد، قدر مسلم  ۶٠دهه 

سنگين تر از سرکوب و کشتار سال های اخير 
پس چرا در آن سال ها، هيچ صدای .  بوده است

اعتراضی از اين محافل بين المللی بر نخاست؟ 
چه چيز در اين ميان تغيير کرده است که طی ماه 
های اخير، نه فقط سازمان ملل متحد، نه فقط 
سازمان عفو بين الملل و ديگر نهاد حقوق بشری، 
که حتی دولت های غربی نيز ظاهراً به حمايت 
از مبارزات توده های مردم ايران برخاسته اند و 
در مواردی هم رای به محکوميت جمهوری 

 . اسالمی داده اند
بی ترديد، تنها مولفه ای که شرايط کنونی جامعه 

متفاوت کرده است،  ۶٠ايران را با شرايط  دهه 
همانا مبارزات قهرمانانه و حضور سلحشورانه 
زنان و جوانان و توده های مردم ايران در اين 

در اين مدت، مبارزات .  بازه زمانی معين است
دليرانه زنان و دختران جوان ايران افکار 

انتشار اخبار .  عمومی جهان را تسخير کرد
اعتراضات توده های مردم ايران برای نخستين 
بار به تيتر معتبرترين رسانه های جهان تبديل 

در پی اقدامات شجاعانه زنان و دختران .  شد
جوان، افکار بشريت مترقی به شدت به حمايت 

تنها .  از مبارزات قهرمانانه مردم ايران کشيده شد
پس از شکل گيری اين وضعيت بود که سازمان 

گزارش دهی عفو بين الملل .  ملل به تکاپو افتاد
شتاب گرفت و اين نهاد بين المللی مدافع حق و 
حقوق زندانيان سياسی، بيش از هر زمان ديگری 
به روشنگری از جنايات جمهوری اسالمی 

از شکنجه و تجاوز به زندانيان در .  پرداخت
اسامی .  زندان های جمهوری اسالمی سخن گفت

در ميان پارلمان .  کشته شدگان را منتشر کرد
از بازداشت "  وکالت"های اروپا و کانادا جنبش 

" وکالت"هر نماينده پارلمانی .  شدگان به راه افتاد
اسامی .  از يک يا چند زندانی را به عهده گرفت

زندانيان محکوم به اعدام به صورت شبانه 
روزی در رسانه های بين المللی تکرار شد و در 

های جهان با ادعای  نتيجه، تعدادی از دولت
حقوق بشری و دفاع از زندانيان سياسی، اينبار 

مجبور به حمايت از مبارزات  ۶٠بر خالف دهه 
نهادهای بين المللی در مواردی .  مردم ايران شدند

در .  به محکوميت جمهوری اسالمی رای دادند
اين مدت، تعداد بازداشت شدگان به حدی باال بود 
که ديگر جايی برای اسکان دستگيرشدگان وجود 

تا جايی که پادگان ها و مساجد نيز به .  نداشت
اخبار .  زندان موقت بازداشت شدگان تبديل شد

آزار و شکنجه زندانيان، مدام در رسانه های 
عمومی درج و در شبکه های اجتماعی دست به 

 مارس ١٨با گرامی داشت 
 برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم

١۴از صفحه   

١٣درصفحه   
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با شکل گيری چنين فضايی بود که .  دست شد
برای خامنه ای  ۶٠ديگر توسل به خدای دهه 

با وضعيت بوجود آمده جمهوری .  کارساز نشد
اسالمی به طرز بی سابقه ای در عرصه جهانی 

، خامنه ای ۶٠اينبار بر خالف دهه .  مفتضح شد
در بد مخمصه ای گير کرده بود و برای مقابله با 
اين همه معترضين بازداشت شده که هر لحظه 
انتظار شورش آنان در زندان می رفت، می 

" عفو"پروژه .  بايست چاره ای می انديشيد
زندانيان با محوريت تبليغات رژيم در اعالم 

زندانيان کليد "  انزجار نامه"و نوشتن "  توبه"
روزشمار آزادی بازداشت شدگان ماه های .  خود

. اخير و بعضا زندانيان سال های گذشته آغاز شد
ويدئوی سرود خوانی بند زنان به هنگام آزادی 
ياران زندانی شان در بيرون از زندان به چرخش 

زندانيان زن همينکه از درب زندان .  درآمد
خانواده .  بيرون آمدند، روسری از سر بر گرفتند

ها، نويسندگان و فعاالن اجتماعی به استقبال 
در هياهوی پروژه .  زندانيان آزاد شده رفتند

و آزادی زندانيان، دستگيری ها اما "  عفو"
همزمان با آزادی بازداشت .  همچنان ادامه يافت

شدگان، بازداشت و دزديدن فعاالن اجتماعی و 
. معترضان خيابانی به اشکال مختلف ادامه يافت

سال و  ۴در ادامه آزادی ها، سپيده قليان بعد از 
ماه حبس با روحيه ای سلحشورانه و شورشی  ٧

آزاد و در مقابل درب زندان اوين با صدای بلند 
"بانگ بر کشيد خامنه ای ضحاک می ِکشيمت : 

ساعت طول  ۴آزادی او اما فقط ".  زير خاک
سپيده قُليان اين يار و ياور کارگران هفت .  کشيد

. تپه حتی فرصت رسيدن به خانه را نيافت
ماموران امنيتی در مسير تهران به دزفول، 
خودرو او و خانواده اش را متوقف کردند، سپيده 

و .  را ربودند و مجددا به زندان اوين باز گرداندند
نويسی "  انزجار نامه"بدين سان پروژه تبليغات 

زندانيان که از سوی دستگاه قضايی رژيم تبليغ 
 .شده بود، به طرز بارزی شکست خورد

اکنون در چنين روندی از مبارزات قهرمانانه 
در .  توده های مردم ايران به نوروز رسيده ايم

اين روزهای نوروزی، در اين بهار طبيعت که 
زمستان را شکسته است، اگرچه سپيده قُليان و 
بسياری از زندانيان زن و مرد ديگر در آن سوی 
ديوارند و از بودن در کنار خانواده هايشان 
محروم، اما دير نيست که با گسترش اعتصابات 
کارگری و ادامه مبارزات سلحشورانه توده های 
مردم ايران درب زندان های جمهوری اسالمی 
شکسته شود و مردم ايران با درآغوش گرفتن 
عزيزان زندانی شان، بهار آزادی را بر ويرانه 
های جمهوری اسالمی به جشن و پايکوبی 

در اين بهار طبيعت، در اين روزهای .  بنشينند
روز جهانی زندانيان "نوروزی، با گرامی داشت 

، بيائيد متحد و يکپارچه در کنار خانواده "سياسی
زندانی "های زندانيان سياسی باشيم و با شعار 

برای رهايی آنان از "  سياسی آزاد بايد گردد
با اميد به چنين روزی و تا .  زندان و بند بپا خيزيم

رسيدن به بهار آزادی و دگرگونی نظم ستمگرانه 
موجود که دير نيست، بهاران بر شما کارگران و 
زنان و توده های مردم ايران بويژه خانواده های 

 !  جانباختگان و زندانيان دربند مبارک باد

 

 
 !سپیده قلیان و عبور از دیوار زندانها

عیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست  اط
  

ِکشيمت زير  خامنه ای ضحاک، می"سال و هفت ماه با فرياد  ۴سپيده قليان، پس از 
ساعت طول کشيد و مجددا  ۴آزادی او اما فقط .  از زندان اوين آزاد شد"  خاک

توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی ربوده و از زندان بزرگ ايران به زندان 
 .کوچک اوين منتقل شد

سپيده قليان در اعتصابات کارگران هفت تپه دستگير و به پنج سال زندان محکوم 
سپيده قليان از معدود زندانيانی است که .  است ٩٧شد و نامش يادآور هفت تپه 

همراه با .  ديوار زندانهای کوچک و بزرگ در مبارزاتش وقفه ای ايجاد نکرد
نقش آمنه سادات ذبيح پور را در .  اسماعيل بخشی افشاگر شکنجه در زندانها شد

به ادبيات "  بازجو خبرنگار"اعتراف گيری زندانيان افشا کرد و در اضافه شدن 
 . سياسی ايران نقش مهمی داشت

برای آزار وی و خانواده اش به زندانهای متعدد تبعيد شد و در هر زندان افشاگر 
زنانی که اغلب برای انتقام از همسران و اقوام خود که .  وضعيت وخيم زنان گشت

گزارش هولناکی .  عليه رژيم اسالمی فعاليت می کردند به گروگان گرفته شده بودند
تهيه کرد و از انواع "  جايی نزديک آخر دنيا, سياه چال بوشهر"از اوضاع زنان در 

در زندان ها .  آزار و تعرض جنسی به زنان توسط مقامات زندان پرده برداشت
هنگام يک مرخصی کوتاه نمايشنامه تک نفری نوشت و .  شعر گفت و نقاشی کشيد

 .خود آنرا اجرا کرد
سپيده قليان در "  ِکشيمت زير خاک خامنه ای ضحاک، می"انعکاس و تاثير فرياد 

فضای سياسی ايران و در ششمين ماه حرکت انقالبی مردم فراتر از طاقت و تحمل 
سپيده کاشانی، "سپيده قليان را به زندان کوچک اوين بردند، نزد .  رژيم اسالمی بود

چی، بهاره هدايت، گلرخ ايرايی، ناهيد تقوی و همه  تاب  نيلوفر بيانی، زهرا زه
که وی در همان اولين دقايق رد شدن از ديوار اوين خواهان "  زندانيان سياسی

زندانيان سياسی تا پايان محکوميت .  رژيم اسالمی رفتنی است.  آزادی آنها شده بود
درب زندانها توسط مردم باز و زندانيان سياسی آزاد .  شان در زندان نخواهند ماند

 .خواهند شد
 

!کارگر زندانی، زندانی سیا آزاد باید گردد  
می مایه داری جمهوری اس !نگون باد رژیم   

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
 

 شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست
 ۲۰۲۳مارس  ۱۷ – ۱۴۰۱اسفند  ۲۶

 
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست،اتحاد سوسیالیستی کارگری، :  امضا

حکمتیست، سازمان   -حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری
 و هسته اقلیت) اقلیت(راه کارگر، سازمان فدائیان 

 مارس ١٨با گرامی داشت 
 برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم

١٢از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٢درصفحه         

در روزشمار حوادث بزرگ و تاريخی جهان، 
نه فقط سالروز تاسيس )  اسفند ٢٧(مارس ١٨

کمون پاريس، اولين حکومت کارگری جهان 
نيز "  روز جهانی زندانيان سياسی"است، بلکه 

اين روز نه تنها يادآور قيام .  نامگذاری شده است
است، بلکه در عين حال  ١٨٧١کمون پاريس در 

يادآور انتقام خونين بورژوازی هار فرانسه عليه 
در سرکوب و کشتار خونينی که . کموناردها است

بوژوازی فرانسه و ارتجاع متحد اروپا عليه 
هزار  ٢۵کمون پاريس به راه انداخت، بيش از 

هزار نفر در  ٣.  زن و مرد کمونارد جان باختند
هزار و هفتصد نفر به  ١٣زندان به قتل رسيدند و 

کمون .  حبس های طوالنی مدت محکوم شدند
پاريس با چنين حجمی از کشتار و زندان و 
توحش و اعدام، به خاک و خون کشيده شد، اما 
کمون به عنوان اولين حکومت کارگری جهان، 
در خاطره کارگران و سوسياليست ها و 
کمونيست ها، نه به عنوان يک شکست که سر 
فصل نبردی تاريخی شد که تا به امروز هم عليه 
استثمار و ستم و تمامی اشکال سرکوب ادامه 

 .دارد
پس از گذشت نيم قرن از کشتار خونين 

بين الملل کمک "،١٩٢٣کموناردها، در سال 
روز "مارس را به عنوان  ١٨، "های سرخ

. اعالم کرد"  جهانی کمک به زندانيان سياسی
، در کنفرانسی که از ١٩٩٩بعدها، در سال 

١۴ 

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

 
 :سوئيس
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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  
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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با شعار "  بين الملل کمک های سرخ"طرف 
در آلمان "  آزادی برای همه زندانيان سياسی"

برگزار شد، مجموعه گروه های مختلف زندانيان 
سياسی سابق که از اقصا نقاط جهان در اين 
کنفرانس حضور يافته بودند، به پاس اولين 
انقالب کارگری و با يادمان ده ها هزار 
کموناردی که در سرکوب خونين کمون پاريس 

مارس  ١٨کشته، زندانی واعدام شدند، بار ديگر 
" روز جهانی زندانيان سياسی"را به عنوان 

 .اعالم کردند
کشتار و قتل عامی که در کمون پاريس رخ داد، 
نه اولين سری از کشتار کارگران و توده های 

تاريخ جوامع .  فرودست بوده است و نه آخرين آن
طبقاتی مملو از کشتار و قتل و زندان و شکنجه 
هايی است که توسط  حاکمان استثمارگر فرادست 

. جامعه عليه طبقات ستمديده اعمال شده است
سال  ۴۴نمونه بارز يک چنين کشتارهايی را طی 

گذشته در ايراِن تحت حاکميت جمهوری اسالمی 
برای نشان دادن ابعاد .  به کرات ديده ايم

وحشيگيری های جمهوری اسالمی، ديگر الزم 
و سال های بعد از آن باز  ۶٠نيست  به دهه 

کشتار و تجاوز و شکنجه های وحشيانه .  گرديم
ای را که هيئت حاکمه ايران در همين چند ماه 
گذشته عليه زنان و جوانان و عموم توده های 
مردم ايران اعمال کرده است، نشان می دهد در 

 مارس ١٨با گرامی داشت 
 برای آزادی زندانيان سياسی بپا خيزيم

 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 


