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 فاجعه کرونا و کارگران ايران 
 

بيماری ناشی از ويروس کرونا به سرعت درحال 
خطرجدی و بزرگی جان ميليون .  گسترش است

چرخ کارخانه ھا می .  کند  ھا کارگر را تھديد می
صدا درحال   چرخد، چرخ زندگی کارگران اما بی

 .کسی به فکر کارگران نيست. بازايستادن است
!  ھم اکنون جان کارگران درخطر است"   اين " 
ی ھشدارگونه که درفراخوان کارگران راه   جمله

آھن به اعتصاب سراسری آمده است، فقط حرف 
کارگران راه آھن نيست، حرف دل ھمه کارگران 

 .است
کارگران راه آھن در شھرھا و استان ھای اراک، 

شھر، انديمشک، تھران، خراسان، رباط   اسHم
کريم، زاگرس، سمنان، شاھرود، دامغان، 
لرستان، قم، کرج و ھرمزگان در فراخوان خود 

گسترش ويروس کرونا و عدم "ضمن اشاره به 
تدابيرپزشکی توسط مسئولين راه آھن 

قيد کرده "  درکارخانجات و تمامی مناطق راه آھن
اند که دراعتراض به عدم رسيدگی و بی توجھی 
دولت به جان کارگران، ازجمله عدم تھيه ماسک 
و مواد ضدعفونی کننده و سايرتجھيزات Vزم 

 دست به ٩٨ اسفند ١۶برای کارگران، از روز 
 .اعتصاب سراسری می زنند 

 در ووھان ٩٨ويروس کرونا که از اوايل دی ماه 
چين شيوع پيدا کرد، به سرعت به ساير کشورھا 

تدبيری   و ازھمه جا بيشتر و زودتر، دراثربی
اين .  جمھوری اسHمی به ايران نيز انتقال يافت

ويروس به فاصله کوتاھی چندين ھزار قربانی 
 سازمان بھداشت ٩٨اوائل بھمن ماه .  گرفت
 به خاطر شيوع گسترده اين (WHO)جھانی

اما مردم .  بيماری وضعيت اضطراری اعHم کرد
ايران شاھد بودند که جمھوری اسHمی ھيچگونه 

ھای سوسياليستی  بخش مھمی از تاريخ سازمان ما با خون سرخ رفقايی نوشته شده که در راستای آرمان
ھای دار و يا در  ھا، در پای چوبه ھا، و چه در زندان خويش از جان خود گذشتند؛ چه در خيابان

ھای خود جان فشاندند؟ اول بايد  اما چرا و يا چه چيزی باعث شد تا اين رفقا در راه آرمان.  ھا گاه شکنجه
ھا تنھا در  بر اين موضوع انگشت گذاشت که ھيچ کدام از آن رفقا مرگ را انتخاب نکردند، بلکه آن

. ھا مرگ را قھرمانانه پذيرا شدند ھای خويش و پای فشردن بر آن آرمان جريان مبارزه و دفاع از آرمان
ھا ظلم و ستم ونابرابری حاکم بر جامعه را برنتافته و  ھا عاشق زندگی بودند اما در عين حال آن ی آن ھمه

 .بر آن شوريدند

٧درصفحه   

۵درصفحه   

١٢درصفحه   

  مارس٨گرامی باد 
 روز جھانی زن 

 ٨۶٠شماره    ٩٨ اسفند ١٩ –سال  چھل و يکم 

  اسفند روز جانفشانان فدايی٢۵گرامی باد 
 تر از حيات ھا که مرگ را سرودی کردند پُر طبل آن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ٨  

 گزارشی از تظاھرات در
  فرانکفورت برای تقويت

 المللی   ھمبستگی بين
 عليه فاشيسم و سرکوب 

 برای دفاع از حق حيات و س7متی،
  درمح7ت متشکل شويم

کرونا وارد ايران شد و به مرحله بحران رسيد و 
ما باز با ھمان سناريوھای سياه ھميشگی 

گويی و  ھا و دروغ انکارھا و تکذيب:  روبروييم
کتمان واقعيت، اعتراف ناگزير، اما، ديرھنگام با 
گسترش بحران، تحريف آمارھا، عدم آمادگی و 
ديرکرد در اتخاذ تمھيدات Vزم برای مھار 
بحران، تعدد و رقابت و ھرج و مرج در ميان 

گيری و اجرايی جھت مقابله با  مراکز تصميم
بحران، اجرای عمليات نمايشی ناقص و ناکافی، 
به ميان آمدن پای سودجويان و محتکران، ورود 

 "به بچه ھايمان شليک کردند"
 

، آنچنان وسيع، ١٣٩٨کشتار جوانان، نوجوانان، زنان و انبوه توده ھای مردم ايران در قيام آبان ماه 
سنگين و بی رحمانه  بود که با گذشت چھار ماه، ھنوز بسياری از ابعاد آن فاجعه خونبار در ھاله ای از 

گستردگی ابعاد اين کشتار، بکارگيری انواع سHح ھای مرگبار، حضور .  سکوت و بی خبری مانده است
 ھزار نفر ١٠خشونت بار تمامی ارگان ھای سرکوب در مواجھه با توده ھای مردم و بازداشت بيش از 

 پيروز باد مبارزه زنان  
برای رھائی از ستم، 
 نابرابری و تبعيض

:اط7عيه ھای مشترک نيروھای چپ و کمونيست  
 

 !ھشت مارس روز جھانی زن، روز مبارزه عليه نابرابری و تبعيض گرامی باد
 
 زندگی کارگری بايد تعيين شود در دستمزد ھا براساس ملزومات رفاه

 و نه منفعت وامکانات سرمايه داران
 

 از فعالين و چھره ھای خوشنام خيزش انق7بی مردم عراق

 !در برابر تھديد و تعرض دولت عراق و نيروھای ارتجاع مذھبی حمايت کنيم
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 فاجعه کرونا و کارگران ايران

٣درصفحه   

اقدامی برای جلو گيری از انتقال ويروس کرونا 
ھا به پنھان کاری و انکار    تا مدت.  انجام نداد 

شيوع بيماری کرونا پرداخت، پی درپی دروغ 
تحويل مردم داد و حتی حاضر نشد پروازھای 

بعد از .  ھوا پيمائی چين را قطع يا متوقف کند
تأخير و زمانی که ديگر )  بيش از دوماه(مدت ھا

نمی توانست مرگ و مير ناشی از ابتHء به اين 
بيماری را پنھان و انکار کند ،Vجرم شيوع 

اما ھمان شيوه .بيماری کرونا را رسماً اعHم کرد
برخورد قبلی با اين موضوع و با مردم درشکل 

انتشار آمار جعلی و قHبی، .  ديگری ادامه يافت
کم خطر جلوه دادن بيماری، سرسری گرفتن 

ويژه   ويروس کرونا و قرنطينه نکردن شھر ھا به
شھر قم که کرونا از آن جا به ساير شھر ھا منتقل 
شده، ناتوانی و ناکارآمدی رژيم درکنترل اين 
بيماری و مقابله باآن، سبب آن شده که ھم اکنون 
 Hھزاران تن از مردم ايران به اين بيماری مبت
شده و صد ھا تن ديگر نيز جان خودرا ازدست 

آما ردقيق مبتHيان به کرونا و فوت .  داده اند
شدگان،اعHم نمی شود اما لحظه به لحظه درحال 

وضعيت در چند شھر قرمز اعHم .  افزايش است
. شده و فاجعه بزرگی درحال رخ دادن است
جمھوری اسHم بطور واقعی جز قشری خاص و 
محدود، کل مردم جامعه را برای فرورفتن درکام 

جمھوری اسHمی .  بحران کرونا رھا کرده است
اگرچه با تأخير بسيار زياد، اما باVخره متوجه 
شد که نمی تواند دست روی دست بگذارد يا با 

به "  زيارت عاشورا"جادو و جنبل و خواندن
اگرپيش از آن ھرگونه .  مقابله با کرونابرخيزد

تدبير و اقدامی برای جلوگيری از شيوع بيماری 
را زائد می شمرد، واقعيت ھا و فشار توده ھای 
مردم اما اکنون رژيم را وادار ساخته است به 
. اقداماتی ھرچند محدود و ناقص دست بزند 
درھمين رابطه مقدم بر ھرجا وھرکس به ياری 
. مجلس شورای اسHمی و نمايندگان آن شتافت

تست کرونا واھداء .  مجلس تعطيل اعHم شد
ماسک و مواد ضد عفونی کننده و غيره و غيره، 
برای مجلسيان و شورای نگھبان واعضای 
کابينه، آخوند ھای دم کلفت، رؤسا و مديران 

اندکی پس از آن، .  ارشد نظام به فوريت عملی شد
اگرچه باز ھم با تأخير و تعلل، دانشگاه ھا و 
مدارس تعطيل شد که گاه البته دانشجويان و دانش 
آموزان يا والدين آن ھا، خود پيشقدم شدند و 

يک مقام رسمی حکومتی از آزادی . تعطيل کردند
گفته شد ساعات .  چند ده ھزار زندانی سخن گفت
مقامات و رسانه .  کار کارمندان کاھش يافته است

ھای دولتی درمورد گروه ھای مختلف اجتماعی 
و خطر ابتHء آن ھا به بيماری کرونا به کّرات 
اظھار نظر نمودند و برای پيش گيری ازگسترش 
بيشتر کرونا، عHوه بر مدارس و دانشگاه ھا، 

کس   اما ھيچ.  نماز جمعه را نيز تعطيل کردند
 ميليونی کارگران سخن ١٢درمورد جمعيت 

تو گوئی دراين مملکت اسHمی پديده ای .  نگفت
ھيچ نھاد !  به نام کارگر وجود خارجی ندارد

اداری و دولتی و غير دولتی حتی حرفی از 

ضرورت فوری مراقبت از کارگران و تھيه 
ماسک و مواد ضد عفونی کننده و فراھم ساختن 
ساير تجھيزات بھداشتی و کنترل و نظارت بر 
کارخانه ھا و محيط ھای کار يا تعطيل مقطعی آن 

ھيچ مقام و مسئول دولتی به .  برزبان نياورد
 نفره، ١٠ نفره، ۵ويروس کرونا در کارگاه ھای 

 نفره و بيشتر که زير يک سقف کار می ١٠٠
ست تا   کنند و ابتHء يک کارگر به کرونا کافی
که خطر   ھمه کارگران به آن مبتH شوند و اين

جدی مرگ، بيش از ھرجا کارخانه ھا و کارگاه 
ھا را تھديد می کند صحبتی نکرد و راه کاری 
برای جلوگيری ازاين خطر يا کاھش آن ارائه 

 !نداد
تمام کارگران کارخانه ھا، کارگاه ھا و بخش 
ھای توليدی و خدماتی در معرض خطر جدی 
. ابتHء به ويروس و بيماری کرونا قرار دارند
ابتHء کارگر يک کارخانه فقط به معنای ابتHء 
کل کارگران ان کارخانه نيست، بلکه به معنای 
.  ابتHء تمام خانواده ھای اين کارگران نيز ھست

 ميليون کارگر ۴٠بدين ترتيب حد اقل  قريب به 
و اعضای خانواده آن ھا در يک قدمی ابتHء به 

با اين وجود نه طبقه .  بار ھستند  کرونای مرگ
حاکم و نه دولت اين طبقه حتی دراندازه ساير 
کشورھای سرمايه داری کاری برای کارگران 
انجام نمی دھند و آن ھا را به حال خود رھا 

 .ساخته اند
پرسد، چرا ساعت   کارگری ازاستان قزوين می

يابد که   کاری کارخانجات مانند ادارات کاھش نمی
احتمال ابتHء کارگران به بيماری کرونا کاھش 
پيداکند؟ واقعيت اين است که درھمين استان 
قزوين نه تنھا ساعات کار کارگران کاھش داده 
نشده بلکه دربرخی واحد ھای توليدی و خدماتی، 

 ساعت کار می ١۶کارگران به اجبار روزی تا 
دراستان خوزستان، استاندار،  فرمان کاھش .  کنند

ساعات کار ادارات را صادر نمود، اما درمورد 
کاھش ساعات کار ده ھا ھزار کارگراين استان 

در .  ازجمله کارگران ھفت تپه يک کلمه نگفت
ھفت تپه حتی از تھيه ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده برای کارگران و مراقبت ھای اوليه 

وضعيت ده ھا ھزار .  بھداشتی نيز دريغ شده است
کار گر خودروسازی ھا ازجمله سايپا و ايران 

دربرخی از .  خودرو نيز برھمين منوال است
خودرو سازی ھا البته بطور بسيار محدودی اقدام 
به توزيع ماسک کرده اند که با توجه به وضعيت 
کارگاه ھا و تراکم کارگران و فقدان ھرگونه تست 
و معاينه يا دستور العمل و ارائه راه کارھای 
بھداشتی، حفاظتی و مراقبتی، اين اقدام مطلقاً 

مجتبی حاجی زاده رئيس .  کارساز نبوده است
اصطHح اتحاديه کارگران صنعت   به

خودروسازی، درگفتگو با ايلنا ازنگرانی 
کارگران خوروسازی ھا و قطعه سازی ھا خبر 

وی در رابطه با يک کارگر زن قطعه ساز .  داد
ھای  خانمی که در يکی از شرکت"  می گويد
کند با من تماس گرفت و  سازی کار می  قطعه
ام به من گفتند به خاطر  کنان گفت که خانواده گريه

که  سHمتی ما در محل کار حاضر نشو؛ درحالی
اين خانم اگر با سرپرست کارگاه چنين موضوعی 

"گويند را مطرح کند، به او می خواھی  اگر نمی: 
  ".بيايی، تسويه کن و برو

وی ھمچنين درمورد وضعيت بھداشتی درخودرو 
مطابق   سازی ھا که بسيار وخيم است می گويد،
 تا ١۵استانداردھا، شرکت ھا بايد به ازاِی ھر 

 نفر، يک سرويس بھداشتی داشته باشند اما ٢٠
 کارگر و ۶٠در خودروسازی ايران به ازای ھر 

 .بيشتر يک سرويس بھداشتی وجود دارد
ترديدی دراين مسئله وجود ندارد که کارگران و 

کش و تھيدست و آسيب   ساير اقشار زحمت
پذيرجامعه در معرض مخاطرات بيشتری قرار 

تر از اقشار مرفه جامعه درمعرض   دارند و بيش
برای مثال کود .  ابتHء به بيماری کرونا ھستند

کان کار و خيابان که درميان آشغال ھا 
درجستجوی لقمه ای نان زباله گردی می کنند و 
مستقيماً با پسماند زباله ھای پزشکی و آلوده 

پناه و بی خانمانی که   درتماس ھستند، يا زنان بی
خانه ھا و خوابگاه ھای عمومی   شب را در گرم

سر ميکنند، مستقيماً درمعرض ابتHء به کرونا 
در يکی ازھمين مراکز تا کنون حد .  قرار دارند

اقل پنج مورد به کرونا مبتH شده اند که به علت 
نبود امکانات، اين مراکز را ترک نموده و راھی 

درتھران ظاھراً .  کوچه و خيابان شده اند
دادستانی درنامه ای به فرماندھان نظامی تھران 
بزرگ خواسته است که با ھمکاری شھرداری، 
جلو زباله گردی درسطح شھر رابگيرند ولی 
نگفته است اين زباله گردان و کودکان فقير و 
گرسنه  که از راه زباله گردی ارتزاق می کنند، 

نمونه ديگر .  چگونه بايد معاش خود را تأمين کنند
اين گروه بزرگ آسيب پذير، کارگران شھرداری 
ھستند که دربخش جمع آوری زباله کار می کنند 

کش ترين و بی حقوق ترين   ی زحمت  و درزمره
از سال ھا قبل، خدمات .  کارگران ايران ھستند

کاری   شھرداری ھا به شرکت ھای پيمان
اين پيمانکاران نيز نه فقط .  واگذارشده است

ترين توجھی به وضعيت دستمزد کارگران و   کم
پرداخت بموقع آن ندارند، بلکه ھيچ عHقه و يا 
توجھی نسبت به سHمتی و وضعيت بھداشتی 

گونه تدبيری برای   کارگران نداشته اند و ھيچ
محافظت آن ھا دربرابر ويروس کرونا نيانديشيده 

گونه   دولت نيز ھيچ.  و اقدامی انجام نداده اند
نظارتی ندارد و دست پيمان کاران  را باز 

يکی از کارگران شھرداری تھران .   گذاشته است
دراين روزھای پرخطر، "  دراين مورد می گويد

نه کارفرما بھداشت و و سايل ايمنی تھيه می کند 
در "او می گويد "  و نه دولت برآن نظارت دارد

اين روزھای پرخطر ناشی از کرونا که ھمه به 
کنند، متاسفانه  رعايت بھداشت فردی تاکيد می

آوری زباله و فضای سبز بدون  کارگران جمع
ماسک، دستکش و ھرگونه محافظ ديگری در 

 ".نقاط مختلف شھر مشغول کارند
بايد اضافه کرد که افزون بر کارگران شھرداريھا 
و زباله گردھا، بسياری ازکارگران دراماکنی 
بسيار ناايمن و کامHً غير بھداشتی کار می کنند 
که حتی درشرايط عادی و زمانی که ھنوز پای 
کرونا به ايران بازنشده بود، با خطر ابتHء به 

 زنده باد سوسياليسم 
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 فاجعه کرونا و کارگران ايران

مجتمع ."انواع بيماری ھای خطرناک روبوده اند
واقع در نزديکی تھران "  پردازش پسماندآراد کوه

يکی ازاين اماکن است که تا ھفته گذشته دست کم 
دوتن از کارگران آن بطور قطعی به بيماری 
کرونا مبتH شده اند و از ھفته گذشته تا کنون 
قطعاً شمار کارگران مبتH به بيماری کرونا 

روشن است که درچنين .  افزايش يا فته است
مراکز و مجتمع ھائی، حتی قبل از ابتHء 
دوکارگر به بيماری کرونا، به علت آلودگی فوق 
العاده باVی محيط، بايستی شرايط اضطراری 

باورش سخت است اما .  اعHم و تعطيل می شد
حتی بعد از ابتHء دوکارگر و اعHم رسمی آن، 
. اين مجتمع کماکان به فعاليت خود ادامه می دھد
موضوع شيوع کرونا و خطر ابتHء کارگران، به 
اين مجتمع و آن کارخانه و به اين يا آن رشته 

روی ھر جائی و ھر .  محدود و خHصه نمی شود
. بخشی دست بگذاريد، اوضاع ھمين است
درپاVيشگاه بيد بلند بھبھان چندين مورد ابتHء به 

کارگران عسلويه و .  کرونا ديده شده است
" شرکت ملی حفاری ايران"  کارگران حفاری 

مانند بسياری از کارگران ديگر نسبت به عدم 
انجام اقدامات پيشگيرانه و بی توجھی کارفرما 

شايان ذکراست که .  دست به اعتراض زده اند
کارگرانی که دراين مراکز کار می کنند عموماً 
ازشھرھای مختلف برای اشتغال به اين مراکز 
رفته اند و با مسافرت و رفت و برگشت آن ھا، 

ست که امکان شيوع گسترده تر ويروس و   بديھی
افزون بر اين .  بيماری کرونا بيشتر می شود

بسياری از اين کارگران در کمپ ھايی زندگی 
می کنند که حتی اصول اوليه بھداشتی درآن ھا 

 ميليون حاشيه ٢٠قريب به .  رعايت نشده است
نشين شھرھا نيز که دراماکنی غير بھداشتی کار 

شان در معرض   و زندگی می کنند، بی استثنا ھمه
اين ھا و ده ھا .  ابتHء سريع به کرونا قراردارند

ھزار کارگر ديگر دربخش خدمات ازجمله راه 
آھن و نيز کارگران پتروشيمی ھا، معادن و ساير 

واسطه   صنايع، ھمه و ھمه مستقيم و بی
کارگران تمام .  درمعرض ابتHء به کرونا ھستند

شھرک ھای صنعتی درجای جای کشور، به امان 
خدا رھا گشته و ھزاران کارگر بيکار و 

کارگران  که عمومآ از .  سرگردان شده اند
سرويس ھای رفت و برگشت واحدی استفاده می 
کنند، زير يک سقف کنار ھم کار می کنند و 
درغذا خوری واحدی عذا صرف می کنند، 

ست درھرسالن و ھرکارگاه فقط يک کارگر   کافی
. گرفتار کرونا شده باشد تا ھمه به آن مبتH شوند

رغم اين موضوع اما نه دولت و نه کارفرمايان   به
اقدامات بھداشتی و حفاظتی پيشگيرانه برای 
کارگران انجام نداده و انجام نمی دھند و نه فقط 
ماسک و مواد ضد عفونی کننده و ساير لوازم 
بھداشتی و حفاظتی دراختيار کارگران قرار 
نداده، بلکه درمواردی مانند سامانه چھار شرکت 
واحد، ازتوزيع رايگان ماسک و مواد ضد 

خطر .  عمل آورده اند  عفونی کننده ممانعت به
مرگ جان کارگران و عموم تھيدستان را تھديد 

اين درست است که ويروس کرونا ميان .  می کند
تر   فقير و غنی تمايزی قائل نمی شود اما درست

از آن اين است که، اين کارگران و فقير ترين ھا 
ھستند که بنا به موقعيت خود، بيش از ديگران از 

تر از بقيه   اند و مستقيم  بھداشت و درمان محروم
 .درمعرض ابتHء به اين بيماری قراردارند

ازنظر طبقه سرمايه دار حاکم و دولت اين طبقه، 
چرخ اقتصاد و چرخه سودآوری بايد بچرخد ولو 
آن که دراين ميان، چرخ زندگی کارگر ازحرکت 

کارگری که بخواھد درخانه بماند، مزد .  بازايستد
گزينه ديگری دربرابر کارگر گذاشته .  نمی گيرد

نشده، يا کار و پذيرش خطر جدی ابتHء به 
بار کرونا و کنار آمدن با آن، يا   ويروس مرگ

اگر استثنائاً .  قطع دستمزد و اخراج و بيکاری
درجائی کارفرما به نيامدن مقطعی کارگر به 
سرکار رضايت داده است ، آن جا البته مرخصی 
بدون حقوق به کارگر داده شده و روزی که 
کارگر درخانه بماند، مزدی نمی گيرد برخHف 
نمايندگان مجلس که تعطيل اعHم شده و درخانه 
مانده اند ولی حقوق کامل خود را دريافت می 

درحال حاضر عموم کارگران ايران عHوه .  کنند
بر استرس ھای ھميشگی، دراسترس دائمی 
ابتHء به بيماری کرونا کار می کنند و ازاسترس 

 .مضاعف رنج می برند
حرص و آز و سودورزی طبقه سرمايه دارحاکم 
و پاسداری رژيم از منافع اين طبقه، مانع اصلی 
ھرگونه اقدام پيشگيرانه ابتHء کارگران به کرونا 
يا کاھش تلفات انسانی آن است، وگرنه به راحتی 
می توان راه کار ھائی برای جلو گيری از تلفات 
انسانی کرونا يا V اقل کاھش آن ارائه داد و 

می توان به فرض .  بحران را مديريت کرد
دربرخی رشته ھا کار را بطور موقت و مقطعی 
تعطيل کرد، می توان ساعات کار را کاھش داد، 
می توان با شيفت بندی و اقدامات ديگری نظير 
. آن، جلو شيوع بيماری و گسترش آن را گرفت
اين وظيفه دولت جمھوری اسHمی و کارفرمايان 
است که ماسک و مواد ضد عفونی کننده کافی و 
ديگر تجھيزات Vزم برای پيشگيری يا مقابله با 
ويروس کرونا را تھيه و بطور رايگان دراختيار 

اين وظيفه دولت و کار .  کارگران قرار دھند
فرمايان است که محيط کار را بطور کامل ضد 
عفونی کنند، ازکارگران فوراً تست کرونا 
بگيرند، درجه حرارت بدن کارگر را ھر روزه 
چک و اندازه گيری کنند و از ابتHء کارگران به 

. عمل آورند  بيماری کرونا جلو گيری به
درجمھوری اسHمی اما چنانکه بارھا ثابت شده 

طبقه حاکم و .  است، جان کارگر ارزشی ندارد
دولت اين طبقه حتی اقدامات جزئی و محدودی 
را که درمورد برخی اقشار جامعه انجام داده اند، 

ارتجاع حاکم .  از طبقه کار گر دريغ نموده اند
شايد گمان می کند کارگران به کرونا مبتH نمی 

اما کارگران ھم !شوند و ضد کرونا ھستند
انسانند، به کرونا ھم مبتH شده اند و می شوند و 
ضد کرونا نيستند، قطعاً اما ضد دولت و طبقه ای 
ھستند که طبقه کار گر را دست بسته تحويل 

 .کرونا داده اند
 ۴١رژيم ارتجاعی جمھوری اسHمی در طول 

سال حاکميت خود جنايات متعدد و ھولناکی 
فقر و فHکت و بدبختی مدام .  مرتکب شده است

افزايش يافته و زندگی ميليون ھا تن را به تباھی 
يک روز با راه اندازی جنگ .  کشانده است

ارتجاعی، صدھا ھزار تن را به کام مرگ 
فرستاده ، يک روز ھزاران زندانی سياسی را 
قتل عام نموده و ده ھا ھزار تن را به بند کشيده 
وزيرشکنجه برده است، يک روز ترکمن صحرا 
و کردستان را به خون کشيده است، روز ديگر 
ھزاران تن از جوانان، دانشجويان، زنان، 

کشان و تھيدستان را   کارگران و عموم زحمت
بار بسته و قيام توده ھای مردم   درخيابان به رگ

زحمتکش معترض و ناراضی  را  غرق خون 
ارتجاع حاکم طبقه کارگر را به  .  ساخته است

گی کشانده و درھمه   فقری کشنده و اسارت و بنده
افزون .  جا دشمنی خود را با مردم نشان داده است

براين، بی لياقتی و ناکارآمدی رژيم، دشمنی و 
بيگانگی آن با مردم سبب شده تا ھرجا يک حادثه 

داد، ھرجا زلزله آمد يا برف و باران   طبيعی رخ
سنگين باريد وسيل جاری شد، ھزاران تن 

رژيم جنايتکار جمھوری .  ازمردم قربانی شوند
اسHمی امروز نيز ميليون ھا کارگر را در يک 
قدمی ابتHء به بيماری کرونا و در معرض 

 . خطرجدی مرگ قرارداده است
جمھوری اسHمی يک رژيم جنايتکار تمام عيار 
است و تا کنون جنايات ھولناکی را مرتکب شده 

نبايد به ان اجازه و مھلت داد جنايات .  است 
جمھوری اسHمی .  تری را مرتکب شود  ھولناک

و تمام نظم موجود را بايد سرنگون کرد و 
 !ھرچه فوری تر، بھتر. ازريشه برانداخت
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  ۶درصفحه 

  اسفند روز جانفشانان فدايی٢۵گرامی باد 
 تر از حيات ھا که مرگ را سرودی کردند پُر طبل آن

)٣( 
 نگاه کن

 شکند چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می
 اش ئی که توفان رخساره

 .                           مسخ نيارست کرد
 

 افتد ی تو به خاک می چه فروتنانه بر آستانه
 آن که در کمرگاه دريا

 .دست حلقه توانست کرد
 

 نگاه کن
 وارانه در پای تو سر نھاد چه بزرگ

زاده  اش مي7د پُر ھياھای ھزار شه آن که مرگ
 بود
 

 !نگاه کن
 

 آغاز اين راه ١٣۴٩حماسه سياھکل در بھمن 
ھايی  شمار انسان بود، راھی که مسير زندگی بی

راھی .  چنان ادامه دارد را تغيير داد، راھی که ھم
مان کوھی ساخت که در  فشان که از رفقای جان

گونه  ھا لب نگشوده و اين ترين شکنجه برابر سخت
شان را شکست داده و تحقير کردند و  گران شکنجه
که در نبردھای خيابانی قھرمانانه جنگيدند و  يا آن

رفقايی که چون خورشيد از .  به خاک افتادند
در اين .  تيرگی برآمدند، در خون نشستند و رفتند

گذاران و کادرھای رھبری سازمان  مسير از بنيان
چون مسعود احمدزاده،اميرپرويزپويان، حميد  ھم

زاده و  اشرف، نزھت روحی آھنگران، صبا بيژن
منصور اسکندری تا ھواداران نوجوان و جوان 

چون مھرداد حيدری فرد، مريم  سازمان ما ھم
دژآگاه، شھره صبوری، عليرضا صمدزاده و 

از کدام گل .  ھا آفريدند محمد فيروزی حماسه
ھايش  بگوييم و بنويسيم که خاطرات و حماسه

ترس بر دل دشمنان نيانداخته و از آن سو اشک 
ھايی که  مان جاری نسازد، اشک ھای بر گونه

ھايی که  اشک.  نشان افتخار ما به آن رفقاست
مان را از نظام  تر و نفرت مان را قوی عزم

 .کند تر می ی حاکم عميق ظالمانه
داری حاکم بر ايران  ھای سرمايه چه که رژيم آن

را به دشمنی به سازمان ما کشاند و جHدان 
سرمايه کمر به قتل و کشتار و به بند کشيدن 
رفقای ما بستند، پايداری رفقا و سازمان ما در 
. دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان بود

سازان سياھکل به  شکنجه و اعدام حماسه
 ٢۶اکبر صفايی فراھانی در  فرماندھی رفيق علی

، شکنجه و اعدام مسعود احمدزاده و ۴٩اسفند 
، ترور رفيق بيژن جزنی ۵٠اش در اسفند  ياران

 و ۵۴اش در زندان اوين در فروردين  و ياران
ھا  اعدام و کشتار صدھا فدايی ديگر که در زندان

ھا در زمان حکومت پھلوی در  ھا و خانه و خيابان
خون خود غلطيدند ھرگز نتوانست پرچمی را که 

 .اين رفقا برافراشته بودند بر زمين بياندازد
با روی کار آمدن رژيم جنايتکار جمھوری 
اسHمی روش برخورد رژيم پھلوی با سازمان و 

جمھوری اسHمی از ھمان .  رفقای ما ادامه يافت

ابتدا کمر به قتل رفقای ما و نابودی سازمان ما 
بست و جنايت عليه کارگران و زحمتکشان و 

تر و  ھا از جمله سازمان ما را وحشيانه مدافعان آن
از کردستان تا .  تر از پيش پی گرفت گسترده
زاده،  چون يوسف کشی صحرا رفقايی ھم ترکمن

شھريار و احسن ناھيد و ھرمز گرجی بيانی تا 
توماج و مختوم و واحدی و جرجانی تا ديگر 

چون ونداد ايمانی و سعيد و علی  نقاط کشور ھم
ميرشکاری توسط جHدان جمھوری اسHمی در 
ھمان ابتدای بر سر کار آمدن حکومت اسHمی به 

 . قتل رسيدند
پس از انشعاب بزرگ در درون سازمان و در 

پرچم سرخ فدايی را )  اقليت(که فدائيان  حالی
چنان برافراشته نگاه داشته بودند، خشم رژيم  ھم

داری جمھوری اسHمی متوجه رفقای ما  سرمايه
مياندوآب  رفيق جھانگير قلعه.  شد)  فدائيان اقليت(

يکی از رفقايی بود که بعد از انشعاب توسط 
مزدوران جمھوری اسHمی ربوده و به قتل 

 .رسيد
، رژيم دست به جنايات ۶٠با آغاز سرکوب دھه 

رفيق .  شماری عليه سازمان و رفقای ما زد بی
فدايی سعيد سلطانپور شاعر، نويسنده و 

نويس برجسته ايران اولين رفيق فدايی  نمايشنامه
   به جوخه۶٠ خرداد سال ٣١بود که در شامگاه 
رفيق توکل اسديان در زندان .  اعدام سپرده شد

آباد پس از دستگيری شديدا مورد شکنجه  خرم
قرار گرفت و ھنگامی که مزدوران رژيم از 
گرفتن اطHعات از رفيق توکل نااميد شدند، او را 

رفقا سيامک اسديان، .  زنده زنده به آتش کشيدند
احمد غHميان لنگرودی، کاظم بھکيش، يدهللا 

مژده، محسن مديرشانه چی از رفقای رھبری  گل
فشانان   به خيل جان۶٠سازمان بودند که در سال 

مزدوران جمھوری اسHمی که از .  فدايی پيوستند
احمد غHميان (دستگيری زنده رفيق ھادی 

نااميد بودند، رفيق را ھنگامی که تازه )  لنگرودی
بر سر قرار لو رفته با احمد عطاءاللھی خائن 

يدهللا (رفيق نظام .  بندند رسيده بود به رگبار می
زمانی که در محاصره مزدوران رژيم )  مژده گل

ھا به خيل  قرار گرفت در درگيری با آن
) خشايار(رفيق جعفر.  جانفشانان فدايی پيوست
 به محل قرار با ۶٠پنجه شاھی که اسفند سال

عطاءاللھی خائن رفت ، به محاصره پاسداران 
سرمايه درآمد و طی يک درگيری نابرابر، به 

رفيق ليH .  رگبار گلوله بسته شد و جان باخت
گلی آبکناری که از دوران حکومت پھلوی و از 
نوجوانی به سازمان پيوسته بود، يکی ديگر از 
 ۶١رفقای قھرمان ماست که در تيرماه سال 

ھنگام دستگيری با خوردن سيانور به زندگی خود 
که بعد )  نفيسه ناصری(رفيق نسترن .  خاتمه داد

از رفيق نظام مسئوليت کميته کارگری سازمان 
 دستگير و بعد ۶٢را برعھده گرفته بود، در سال 

ھای انفرادی در  ھا شکنجه و تحمل سلول از مدت
.  به جوخه اعدام سپرده شد۶٣ھشتم شھريور 
نيز در زير )  زھرا بھکيش(رفيق اشرف 

ھای مزدوران رژيم جمھوری اسHمی  شکنجه
 . جان سپرد

رفيق نبی جديدی از اعضای کميته کارگری 
ست که  فشانان فدايی سازمان يکی ديگر از جان

 دستگير شد که انگشتان پای او در ۶١در سال 
زير شکنجه و در اثر ضربات متعدد کابل قطع 

 !خواستند؟ ھا که بودند و چه می آن
ھا مدافعان پر شور  ھا کمونيست بودند، آن آن

خواستند مناسبات طبقاتی  ھا می آزادی بودند، آن
داری که عامل اصلی تمامی  سرمايه
ھای جامعه است، نابود گشته و بر  نابسامانی
ھا  آن.  ھای آن سوسياليسم بر پا گردد ويرانه

ھا قلب سرخی داشتند که از  آن.  انقHبی بودند
ھا در برابر ظلم و ستم سر خم  آن.  تپيد عشق می

رفقايی که سرشار .  ھا مبارز بودند آن.  کردند نمی
. از فداکاری، صداقت و از خودگذشتگی بودند

 .ھا فدايی بودند آن
 -بسياری از ما که امروز پرچم سرخ فدايی را 
 –پرچمی که با خون رفقای عزيزمان سرخ است 

ھا  ايم، با آن چنان برافراشته نگاه داشته ھم
ايم؛ چه در بخش ھای مختلف تشکيHت ،  زيسته

ھا، نه روزھا که  حتا در يک خانه و چه در زندان
چيزی که ھرگز از .  ھا در کنار ھم بوده ايم سال

ھا بود  يادمان نخواھد رفت ھمان قلب عاشق آن
که در آن طوفانی بر پا بود و مرگ را تحقير 

گونه که احمد شاملو در شعر  ھمان.  کرد می
با کHم زيبا "  ميHِد آن که عاشقانه بر خاک ُمرد"

و قدرتمند خود اين عشق و مرگ را در 
گونه  داشت ياد رفيق فدايی احمد زيبرم اين گرامی

 :کشد به تصوير می
 
)١( 

 گستَرد نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می
 آن که نھال نازک دستانش

 از عشق
          خداست
 اش و پيش عصيان

 باcی جھنم
 .            پست است

 
 ميرد می" آری"آن کو به يکی 

 نه به زخم صد خنجر،
 رسد اش در نمی و مرگ

 مگر آن که از تب وھن 
 .                          دق کند

 
 ئی عظيم قلعه

 اش که طلسم دروازه
 .ست ک7م کوچک دوستی

 
)٢( 

 انکار عشق را
                چنين که به سرسختی پا سفت 

 ای کرده
 ئی مگر دشنه

               به آستين اندر
 –                             نھان کرده باشی 

 که عاشق
           اعتراف را چنان به فرياد آمد

 که وجودش ھمه
 .بانگی شد
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  ۶درصفحه 

                    پيروز باد مبارزه زنان 
         برای رھائی از ستم، نابرابری و تبعيض

 
 !زنان مبارز و ستمديده ! زنان کارگر و زحمتکش

 
  مارس، روز جھانی زن بپذيريد٨را به مناسبت فرارسيدن )  اقليت(ھای سازمان فدائيان شادباش

 
 مارس روز جھانی زن، نماد عزم و اراده استوار زنان سراسر جھان به مبارزه برای برانداختن ستم ، تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد، ٨

ای جھانی برای رھائی   مارس را روز جھانی زن اعHم کردند و مبارزه٨ ، ١٩١٠از ھنگامی که زنان سوسياليست جھان در .  فرا رسيده است
گرچه .  اکنون برابری حقوق زن و مرد در اغلب کشورھای جھان به رسميت شناخته شده است. زن آغاز گرديد، اين مبارزه ھمچنان ادامه دارد

با اين ھمه، اين برابری ، .  اين برابری حقوق نه ھنوز به معنای رھائی نھائی زن است و نه حتی اجرای عملی و کامل برابری حقوق
آنچه که امروز زنان در .  داری داشته است ترين کشورھای سرمايه آوردھای مھم و غيرقابل انکاری برای زنان جھان به ويژه در پيشرفته دست

 .  مارس روز جھانی زن اعHم گرديد، قابل قياس نيست٨ سال پيش که ١١٠پرتو ھمين برابری از آن برخوردار ھستند، با 
ھا حتی اين برابری حقوقی زن و مرد به رسميت شناخته نشده و  توان معدود کشورھائی را يافت که در آن در مقياس جھانی اما ھنوز می

شاخص ترين اين کشورھا در سراسر جھان، ايران و عربستان ھستند که .  شود ترين ستم ، تبعيض و بی حقوقی بر زنان اعمال می بيرحمانه
 . ھا حاکم اند ھای دينی اسHمی بر آن دولت

گرای شيعه در   سال پيش به عنوان يک دولت دينی اسHم۴١اين واقعيت ديگر بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اسHمی ايران از ھنگامی که 
 قرن پيش باز ١۵ايران مستقر گرديد، تHش نمود با وضع و اجرای قوانين و مقررات قرون وسطائی اسHمی ، جايگاه زن را در ايران، به 

ھای  اما اين تHش.  اين دولت ارتجاعی، به نابرابری و تبعيض شکلی رسمی و قانونی داد و ستمگری عليه زنان را به اوج رساند.  گرداند
ھنوز چند .  ارتجاعی پاسداران عصر جاھليت اسHمی و قرون وسطائی در ايران، ھمواره با سد مبارزه و مقاومت زنان رو به رو بوده است

آورھائی که جنبش  روزی از به قدرت رسيدن ارتجاع دينی در ايران نگذشته بود که زنان، مبارزه خود را عليه تعرضات اين ارتجاع به دست
مبارزه عليه اقدامات ارتجاعی و زن ستيزانه جمھوری اسHمی .  زنان از دوران مشروطيت با مبارزات خود به دست آورده بود، آغاز کردند

از ھمين روست که ھزاران زن .  ھای فکری آن نابرابری زن و مرد است، جدا باشد نمی توانست از مبارزه عليه دولت دينی که يکی از شالوده
ھا صدھا تن از اين زنان مبارز به جوخه اعدام سپرده شده و  در طول اين سال.  مبارز به نبرد برای سرنگونی جمھوری اسHمی روی آوردند

با اين وجود حتی در اوج سال ھای سرکوب و کشتار، زنان به . ھا زير شکنجه ھای قرون وسطائی اسHمی به بند کشيده شدند ھزاران زن، سال
 مارس را علنی در خيابان ٨از حقوق و مطالبات خود دفاع نمودند و حتی مراسم . قوانين و مقررات دولتی را لگدمال کردند. مبارزه ادامه دادند

اما مبارزه زنان تنھا در اشکال سياسی مستقيم عليه رژيم ادامه نيافت، بلکه در اشکال بسيار متنوعی برای به .  ھا برگزار نمودند ھا و پارک
 و درگيری با مزدوران سرکوبگر حکومت تا  ھای ضد انسانی رژيم، از محيط خانواده تا محل کار، از کوچه و خيابان شکست کشاندن تHش

 . برداشتن علنی حجاب ادامه يافت
ای به وسعت سراسر ايران مواجه شده بود، در مقطعی تHش نمود اين مبارزه را به مدار  رژيم که با موج مقاومت و اعتراض زنان در جبھه

اما از آنجائی که نابرابری، تبعيض و ستم بر زن در ذات دولت دينی و .  طلبی سوق دھد و منحرف سازد گرائی و به اصطHح، اصHح قانون
به ويژه در طول دو سال اخير، مبارزه سياسی علنی و . تر شد باورھای اسHمی آن است، اين تHش به شکست انجاميد و مبارزات زنان راديکال

ھا و دعوت از  از برداشتن علنی حجاب در خيابان.  تری به خود گرفت تر و عالی مستقيم زنان عليه رژيم زن ستيز اسHمی، اشکال تعرضی
 مارس در ميان مردم و داخل وسايل نقليه عمومی ، تنھا ٨ھمگان برای به دورافکندن اين سمبل اسارت زن، تا تبليغ و سخنرانی ھای زنان در 

در اين يک سال در ھر کجا .  اما مبارزات زنان در طول يک سال اخير، وارد يک مرحله کيفی نوين شده است.  ھائی از اين مبارزه بود نمونه
در جنبش .  اند ای  در پيشاپيش مبارزه برای سرنگونی نظم موجود حضور داشته ای در جريان بوده است، زنان در ابعاد توده که مبارزه

در تمام مبارزاتی که به شکل راھپيمائی و تجمع ھای خيابانی کارگران و زحمتکشان در جريان .  دانشجوئی نقش زنان کامH برجسته بوده است
ترين نقش زنان در مبارزه  اما برجسته.  اند بوده است از جمله بازنشستگان، معلمان و پرستاران ، زنان در پيشاپيش جنبش و مبارزه قرارداشته

نجات از شر فجايع آن ، در قيام آبان ماه نشان داده شد که حتی به اعتراف سران رژيم،  و يک سال گذشته برای سرنگونی جمھوری اسHمی
در مبارزات سياسی پس از قيام .   ای حضور داشتند، بلکه در اغلب موارد رھبری مبارزه را نيز در دست داشتند زنان نه فقط در ابعادی توده

ھای خود  از ھمين روست که رژيم بر شدت سرکوب.  آبان ماه به ويژه در دی ماه ھمين روند در مورد نقش زنان در مبارزات ادامه يافته است
ھم اکنون صدھا تن از زنانی که در مبارزات يک سال .  تعدادی از زنان مبارز در جريان قيام آبان ماه به قتل رسيدند.  عليه زنان افزوده است

ماه و تظاھرات ديماه سال جاری حضور داشتند، در   آذر، قيام آبان١۶ھای ھشت مارس و اول ماه مه،  اخير کارگران و زحمتکشان، مراسم
 .  ھا صادر شده است زندان ھای جمھوری اسHمی به بند کشيده شده و يا احکام زندان آن

اند که تنھا راه برای  ھا و حضور روزافزون زنان در مبارزه سياسی به وضوح نشان می دھد که زنان به اين حقيقت واقف شده اين واقعيت
اين سرنگونی البته مستلزم اتحاد .  برانداختن تبعيض، نابرابری و ستم بر زن و  تحقق مطالبات جنبش زنان،  سرنگونی جمھوری اسHمی است

 . ھای زحمتکش و ستمديده است جنبش زنان با جنبش طبقه کارگر و عموم توده
اين حقيقت را کنفرانس زنان سوسياليست .  تر از جنبش طبقاتی کارگران داشته باشد تواند ھيچ متحدی قدرتمندتر و راديکال جنبش زنان نمی

ھا و   اعHم نمود و تا به امروز تمام پيشرفت١٩١٠متعلق به جنبش کارگری جھانی و رھبر برجسته زنان سوساليت، کHرازتکين در 
 . آوردھای جنبش زنان، صحت آن را به ھمگان نشان داده است دست

 سازمان فدائيان اقليت که ھمواره مدافع پيگير رھائی زن بوده است، پيوسته بر اتحاد جنبش زنان با جنبش طبقاتی کارگران برای تحقق مطالبات
ھدف بزرگ طبقه کارگر و .  چرا که اساساَ نفع طبقاتی کارگران در برافتادن ھرگونه ستم، تبعيض و نابرابری است.  زنان تاکيد کرده است

 . استقرار نظم سوسياليستی بدون رھائی زن از ھرگونه ستم و نابرابری نا ممکن است
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  اسفند ٢۵گرامی باد 
 روز جانفشانان فدايی

ھا که مرگ را سرودی  آن
 تر از حيات کردند پُر طبل

۵از صفحه   
۴از صفحه   

رفيق نعمت .   اعدام شد۶٢گرديد و در سال 
يکی ديگر از جان فشانان )  باشخور(بخشور 
 در زير شکنجه در زندان ۶١ست که سال  فدايی

مقاومت رفيق نعمت .  بندرعباس جان سپرد
که معلم بود در زير شکنجه آن چنان بود که 
يکی از پاسداران در بند زندانيان و در جمع 

اين کمونيست کبير را ھر چه با "ھا گفت  آن
به دستور مصطفی ". کابل زديم چيزی نگفت

ھای تابستان  پورمحمدی عضو ھيات اعدام
 و وزير دادگستری کابينه روحانی که آن ۶٧

زمان دادستان بندرعباس بود، جسد رفيق 
نعمت برای زھرچشم گرفتن از ديگر 
انقHبيون تا دو روز از تير برق ميدان 
مرکزی بندرعباس آويزان بود ھمراه با 

اصطHح جرايم او را نوشته  مقوايی که به
رفيق حسن جمالی که در ضربه سال .  بودند
 سازمان دستگير شد، يکی ديگر از ۶۴

. ست که در زير شکنجه جان سپرد رفقايی
ست که  رفيق منيژه طالبی از ديگر رفقايی

 مزدوران جمھوری ۶۴در ضربه سال 
که  اسHمی به تشکيHت سازمان برای آن

زنده به دست دشمنان نيافتد با خوردن 
سيانور به زندگی خود خاتمه داد و به خيل 

 نيز ۶٧در تابستان .  جانفشانان فدايی پيوست
تعداد زيادی از رفقای ما که در زندان بودند 

ھای اعدام سپرده  توسط ھيات مرگ به جوخه
ھايی که  شدند، و باVخره چه بسيارند حماسه

اند و چه بسيارند  ھنوز به تقرير در نيامده
سازانی که به دليل کشتار رفقا در خفا  حماسه

و ضربات سخت به تشکيHت سازمان ھنوز 
 .اند ناآشنا و گمنام باقی مانده

 .يادشان گرامی باد
 

 وينان
 دل به دريا افکناند

 ھا ی آتش به پای دارنده
 گانی زنده

           دوشادوش مرگ
                             پيشاپيش مرگ
 ھماره زنده از آن سپس که با مرگ

 و ھمواره بدان نام
                     که زيسته بودند،

 که تباھی
 شان از درگاه بلند خاطره

                            شرمسار و سرافکنده 
 .گذرد می
 

 اسفند برای ما ٢۵از ھمين روست که 

که ھدف فوری خود را سرنگون جمھوری اسHمی و برقراری يک )  اقليت(سازمان فدائيان
حکومت شورائی کارگری در ايران قرار داده است، در برنامه مطالبات فوری خود، 

 :خواستار اجرای بی درنگ مطالبات زنان به شرح زير شده است
ھرگونه ستم و تبعيض برپايه جنسيت بايد به فوريت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل 

 .اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار گردند
 .برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی

زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 
فرھنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در ھمه سطوح دسترسی داشته 

 .باشند
تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طHق يک جانبه، تکفل 

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب  و سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات تبعيض
اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات 

 .سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شHق، سنگسار و غيره و غيره بايد به فوريت ملغا گردند
 برابری حقوق زن و مرد در امرطHق، ارث و تکفل اوVد

ھرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در محيط خانواده ممنوع 
 .ھا اعمال گردد گردد و مجازات شديدی در مورد نقض آن

زنان بايد از . لغو حجاب اجباری و ممنوعيت ھرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن
 .حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند

روابط خصوصی زن بايد از ھرگونه .  آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود
 .تعرض مصون باشد

 .حق سقط جنين، بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شود
مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد از زايمان بدون کسر حقوق، با 

 .برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان
 ھا زيان آور باشد ممنوعيت کارزنان در مواردی که برای سHمتی آن

ھا در محل کار  ھا و مھدکودک برخورداری زنان از امکانات و تسھيHتی نظير شيرخوارگاه
 .توانند از اين تسھيHت برخوردار باشند يکسان می  پدر و مادر. و زندگی

 

 نابود باد نابرابری، تبعيض و ستم بر زنان
 برقرارباد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس7می

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

 ١٣٩٨ اسفند
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
 

 پيروز باد مبارزه زنان 
         برای رھائی از ستم، نابرابری و تبعيض

 اسفند برای ٢۵.  فدائيان اھميت فراوانی دارد
ھا و فداکاری  ھا، قھرمانی ما يادآور دVوری

ست که با خون سرخ خود راه  صدھارفيقی
رھايی را به ما نشان داده و مشعل آن را 

 اسفند روز ٢۵.  فروزان نگاه داشتند
ست که بار ديگر  جانفشانان فدايی، روزی

مان  پيوند خود را با رفقای در خون خفته
 :کنيم فرياد زده و اعHم می

 سان زيست بايد پست گر بدين
ام اگر فانوس عمرم را به  شرم من چه بی

 رسوائی نياويزم
 .بست ی بن بر بلند کاج خشک کوچه

 
 سان زيست بايد پاک گر بدين

ام اگر ننشانم از ايمان خود،  من چه ناپاک
 چون کوه

 .بقای خاک يادگاری جاودانه، بر تراز بی
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  ٨درصفحه 

١از صفحه   

از معترضين آن روزھای خونين، از جمله 
دVيلی ھستند که مقامات جمھوری اسHمی 
جملگی مھر سکوت بر لب زده و از دادن 
ھرگونه آماری در مورد تعداد دستگير شدگان، 
. زخمی ھا و ميزان کشته شدگان پرھيز می کنند
با اين ھمه و به رغم سکوت سنگينی که مسئوVن 
جمھوری اسHمی پيشه کرده اند، آمارھايی که از 
طرف خانواده ھای جانباختگان، گروه ھای 
مختلف اجتماعی، خبرگزاری ھای مختلف نظير 
رويترز و نھادھای جھانی حقوق بشری ھمانند 
عفو بين الملل تاکنون انتشار داده اند، تنھا گوشه 
ھايی از عمق کشتار و جنايات رژيم را در آن 

 .روزھای خونين آبان بازتاب داده اند
يکی از زوايای پنھان سرکوب آبان، کشتار 
کودکان و نوجوانانی است که اخيرا بخشی از آن 

سازمان .  توسط عفو بين الملل بر مH شده است
عفو بين الملل در تازه ترين گزارش خود که روز 

منتشر شد، اعHم )   مارس۴( اسفند١۴چھارشنبه 
کرده است که در تحقيقات خود به شواھدی دست 
يافته که نشان می دھد نيروھای امنيتی جمھوری 

 کودک را در جريان ٢٣اسHمی دست کم 
 .  کشته اند١٣٩٨اعتراضات سراسری آبان 

به "عفو بين الملل در گزارش جديدی تحت عنوان
اعHم کرده است، بنابه "  بچه ھايمان شليک کردند

 نفر از اين ٢٢يافته ھای اين تحقيقات، دست کم 
نيروھای امنيتی از ...  افراد بر اثر استفاده 

مھمات مرگبار عليه معترضان غير مسلح و 
بر اساس گزارش فوق، .  رھگذران جان باخته اند
 ساله ١٧ تا ١٢ پسر ٢٢کودکان جانباخته شامل 
 .  ساله بوده اند١٢ تا ٨و نيز دختر بچه ای بين 

 کودک ٢٣اين : "گزارش عفو بين الملل می گويد
 استان در نقاط مختلف کشور ۶ شھر از ١٣در 
اصفھان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان (

کشته شده اند و اين نشان دھنده دامنه ی ) و تھران
 ".گسترده آن سرکوب خونين است

پيش از اين نيز عفو بين الملل از کشته شدن دست 
 ھزار نفر در ٧ نفر و دستگيری بيش از ٣٠۴کم 

در کنار عفو .  جريان قيام آبان ماه خبر داده بود
بين الملل، خبرگزاری رويترز نيز با استناد به 
آماری از درون نظام جمھوری اسHمی از کشته 

با اين .   نفر خبر داده بود١۵٠٠شدن دست کم 
ھمه و به رغم ھمه آمارھايی که تاکنون منتشر 
شده اند، مقامات جمھوری اسHمی اما ھمچنان 
مھر سکوت بر لب زده و ھيچکدام از نھادھای 
مربوطه حاضر به قبول مسئوليت در اين باره 

 .  نيستند
حسن روحانی، گاھی انتشار آمار جانباختگان را 
وظيفه قوه قضائيه خوانده است و گاھی ھم 
سازمان پزشکی قانونی ايران را مسئول دادن 

دستگاه قضايی و پزشکی .  آمار اعHم کرده است
قانونی نيز با رد چنين ادعاھايی، دولت روحانی 
با .  را مسئول اعHم تعداد کشته شدگان خوانده اند

اين ھمه و به رغم دعوای درونی دستگاه ھای 
حکومتی، آنچه غير قابل کتمان است ميزان باVی 
تعداد کشته شدگان، زخمی ھا و گستردگی 

موضوعی که مقامات .  دستگيرشدگان است
جمھوری اسHمی را بر آن داشته تا ھرکدام از 
دريای خونی که به راه انداختند، شانه خالی کرده 
و ھر يک به نوعی مسئوليت کشتار وسيع توده 

 . ھای مردم ايران را به گردن ديگری بياندازند
ابعاد اين سرکوب و کشتار آنچنان وسيع، خشن و 
بی رحمانه بوده است که فليپ لوتر، از مديران 
سازمان عفو بين الملل با توجه به انتشار گزارش 
 ٢٣جديد عفو بين الملل  و کشته شدن دست کم 

"کودک گفته است به رغم [در ماه ھای اخير: 
نيروھای امنيتی ...  ابعاد ھولناک استفاده ]  اينکه

با اين ...  از سHح ھای مرگبار منتشر شده است 
حال، باز ھم تکان دھنده است که ببينيم اين ھمه 

فليب لوتر، ".  کودک قربانی اين قساوت شده اند
در مورد محاکمه آمران و عامHن اين جنايت با 

"تاکيد بر تحقيقات مستقل گفته است تحقيقات : 
مستقل و بی طرفانه بايد در مورد اين کشتارھا 
انجام شود و آمران و عامHن آن بايد در دادگاه 

 ".ھای عادVنه مورد محاکمه قرار گيرند
پوشيده نيست جنايات جمھوری اسHمی در آزار 
و اذيت و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار 
وسيع توده ھای مردم ايران، ھرگز مختص به ماه 

 ۴١کارنامه .  ھای اخير نبوده و نخواھد ھم بود
ساله ھيئت حاکمه ايران و مجموعه دستگاه ھای 
امنيتی و قضايی اين رژيم فاسد و تبھکار مملو از 

آنچه در آبان ماه رخ داد و .  کشتار و جنايت است
اين چنين سازمان عفو بين الملل و ديگر نھادھای 
جھانی حقوق بشر را به تکاپو وا داشته است، 
تنھا و تنھا نوک کوه بلند کشتار و جناياتی که اين 
روزھا در عرصه داخلی و جھانی نمايان شده 

نوک کوه بلندی از سرکوب و کشتار که .  است
.  دھه بی محابا صورت گرفته است۴طی 

کشتاری که با يورش بی رحمانه جمھوری 
اسHمی به مردم ترکمن صحرا و کردستان 
شروع شد، به سرعت در زندان ھای رژيم با 
شدت گرفتن شکنجه و سرکوب نيروھای مبارز و 
کمونيست انعکاس يافت، با گذشت اندک زمانی، 

 به اوج رسيد، در ۶٠در سال ھای نخستين دھه 
 با کشتار جمعی ھزاران ۶٧تابستان خونين 

 با ٨٨زندانی سياسی فاجعه آفريد، در سال 
سرکوب اعتراضات خيابانی و کشته شدن تعدادی 
از دستگيرشدگان، به شکل دردناکی در 
 ٩۶بازداشتگاه کھريزک تجلی يافت، در دی ماه 

به زندان و شکنجه و کشتار وحشيانه جوانان بی 
و .  کار و توده ھای تھيدست جامعه منجر شد

اکنون نيز با شقاوت و کشتاری کم نظيری در 
سرکوب و کشتاری .   تجلی يافته است٩٨آبان ماه 

وسيع و بی رحمانه که به لحاظ گستردگی، 
کوتاھی روزھای کشتار و به کارگيری انواع 
سHح ھای مرگبار بر تارک تمامی جنايات 

سرکوب و کشتاری .  جمھوری اسHمی نشست
فجيع که به بيرحمانه ترين شکل ممکن از 
نخستين روزھای حاکميت جمھوری اسHمی 
شروع شد و اکنون به يمن ابزارھای وسيع اطHع 
رسانی بخش ھايی از اين کوه بلند سرکوب و 

 ساله در معرض ديد ھمگان قرار ۴١کشتار 
 .  گرفته است

کشتار آبان، اگرچه نخستين کشتار جمھوری 
اسHمی نبود، اما ابعاد و گستردگی اين سرکوب 
و کشتار، پنھان کاری جمھوری اسHمی در ارائه 
آمار کشته شدگان و بازداشتی ھا و بی خبری 
محض از وضعيت وخامت بار ھزاران 
دستگيرشده آن روزھای اعتراضی آنچنان تکان 

دھنده بود، که حتا سازمان عفو بين الملل را نيز 
به فکر محاکمه آمران و عامHن  اين کشتار بر 

 ۴١اينکه عفو بين الملل پس از .  انگيخته است
سال سرکوب و کشتار و جنايات بی وقفه 
جمھوری اسHمی اکنون به فکر مجازات آمران و 

 کودک در ٢٣عامHن کشتار دست کم 
اعتراضات آبان ماه افتاده است، فی نفسه گامی به 
اما .  جلو است و صد البته بايد از آن استقبال کرد

فراموش نکنيم که ھمين رژيم در سال ھای 
 در گستره ای بسيار وسيعتر از ۶٠نخست دھه 

 سال ١٨کشتار آبان ماه، کودکان و نوجوانان زير 
را دستگير و در کوتاه زمانی بدون محاکمه آنان 

از ياد نبريم که .  به جوخه ھای اعدام سپرد
" بچه ھايمان"کودکان اعدام شده آن سال ھا نيز، 

بودند، اما برای آن کودکان گم ناِم اعدام شده در 
، کمترين صدای اعتراضی از ھيچ کدام ۶٠سال 

از اين نھادھای بين المللی از جمله سازمان عفو 
به راستی آن سال ھای پر .  بين الملل بر نخاست

رنج، برای جامعه، کودکان و خانواده ھايشان 
 . چقدر غريب و دردناک و غم انگيز بود

آن سال ھا با جناياتی بس ھولناک، تماما در 
سکوت و بی خبری سازمان ھا و نھادھای بين 
المللی مدافع حقوق بشر گذشت و چه تلخ ھم 

در سال ھای اخير اما، آنچه سازمان ھای .  گذشت
جھانی حقوق بشر و عفو بين الملل را به تکاپو 
برای محاکمه آمران و عامHن کشتارھای 
جمھوری اسHمی کشانده است، نه فقط واقعيت 
عينی تشديد سرکوب و کشتار در جامعه، بلکه 
وضعيت بحرانی رژيم و پيامد آن تغيير موضع 
قدرتھای جھانی و نھادھای بين المللی در مقابل 

به رغم اينکه سرکوب و .  جمھوری اسHمی است
کشتار در حاکميت جمھوری اسHمی ھمواره به 
طور فاجعه بار طی دھه ھای متمادی استمرار 
داشته است، اما کشتار آبان ماه، به دليل ابعاد و 
ويژگی ھای ھولناکی که داشت، ھمراه با اطHع 
رسانی سريع و ھمه جانبه شبکه ھای اجتماعی 
عمH توجه دولت ھا و سازمان ھای جھانی حقوق 
بشری را به سمت ايران و عليه جمھوری 

 .اسHمی کشانيد
ابعاد اين کشتار سرتا سری، در تعدادی از 
شھرھای ايران از جمله شيراز و کرج و شھريار 
و ماھشھر آنچنان گسترده و فاجعه بار بود که 

کشتار جوانان .  افکار عمومی جھان را تکان داد
و توده ھای زحمتکش مردم ماھشھر، که 
نيروھای سرکوبگر رژيم با تانک و خمپاره و 
ھلی کوپتر و نفربر زرھی به اين شھر 
لشکرکشی کردند و از زمين و ھوا جوانان و 
توده ھای معترض و غير معترض را به رگبار 
گلوله بستند، آنچنان وسيع، وحشيانه و بيرحمانه 
بود که در ھمان زمان نھادھای بين المللی در 

کميساريای .  محکوميت کشتار واکنش نشان دادند
عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمله کسانی بود 
که در ھمان روزھای اوليه کشتار، از جان باختن 

 نفر در ماھشھر خوزستان خبر ١٠٠دست کم 
 . داد

در واقع آنچه اکنون در گزارش جديد سازمان 
به بچه ھايمان شليک "عفو بين الملل تحت عنوان 

، آمده است، تنھا گوشه کوچکی از آن "کردند
فاجعه ھولناک سرتاسری است که سرکوبگران 

 روز در شھرھای ۵جمھوری اسHمی طی 
 .مختلف ايران رقم زدند

 "به بچه ھايمان شليک کردند"
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٧از صفحه   
 اطHعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 ھشت مارس روز جھانی زن، روز مبارزه

 ! عليه نابرابری و تبعيض گرامی باد
 

روزی که نماد مبارزه بين المللی زنان عليه  .  روز جھانی زن قرار داريم )   اسفند ١٧ ( مارس  ٨ در آستانه  
اين روز، برای زنان آگاه و تحت ستم  .  و ستم جنسيتی در سراسر جھان است    تبعيض، نابرابری، سرکوب 

. ايران ھمواره الھام بخش مبارزه ای خستگی ناپذيرعليه طبقه حاکم ضد زن و نظام سياسی حافظ آن بوده است 
 با حکومتی مواجه بوده اند که به بی رحمانه ترين شکل ممکن سرکوب،  چھار دھه زنان ايران طی بيش از  

سرمايه   جمھوری اسHمی به عنوان يک دولت .  ستم، نابرابری و تبعيض جنسيتی را بر آنان اعمال کرده است 
داری دينی که مظھر تام و تمام عقب ماندگی و خرافات قرون وسطايی است، از ھمان نخستين روزھای قدرت  

ھيئت حاکمه ايران در اعمال ستمگری و  .  گيری، قھر و سرکوب عليه زنان را در دستور کار خود قرار داد 
آپارتايد جنسيتی عليه زنان ايران تا بدان جا پيش رفت که آشکارا ھر گونه برابری حقوق اجتماعی و سياسی  

اعمال سرکوب و تبعيضی اين چنين ويرانگر عليه زنان، ناشی از نگرش عميقا  .  آنان را نفی و انکار کرده است 
 .ارتجاعی و ضد زن اسHم و مذھب  بطور کلی و جنبش اسHمی بطور اخص است 

روشن است که خواست و آرزوی واقعی جمھوری اسHمی نيز از ھمان آغاز اين بود که جايگاه زنان ايران را  
اما اين  .  ھمانند تاريخ اسHم و جنبش اسHمی به موقعيت زنان در دوران برده داری و قرون وسطايی تنزل دھند 

آرزوی آنان در پرتو مبارزات پيگير و خستگی ناپذير زنان مبارز عليه نابرابری و تبعيض و سرکوب و ستم،  
نه تنھا آرزوی ارتجاع اسHمی حاکم بر ايران در خانه نشين کردن زنان متحقق نشد، بلکه  .  ھرگز متحقق نشد 

مبارزات مستمر و قھرمانانه چھل ساله زنان عليه سياست ھای ضد زن و آپارتايد جمھوری اسHمی سبب شده  
است تا آنان نقش و حضوری پر رنگ در متن مبارزات کنونی توده ھای مردم ايران داشته باشند، که  آخرين  

  .نمونه برجسته آن نقش فعال و رھبری زنان آزاديخواھا در خيزش اخير در آبان ماه بود 
  !زنان آگاه، مردم مبارز، توده ھای ستمديده ايران  
در  .   مارس می رويم که شرايط جامعه به کلی با سال ھای گذشته متفاوت است ٨ امسال در شرايطی به پيشواز   

. آبان ماه و پيامد و نتايج آن، ھم اينک جامعه ما در تب و تاب شکل گيری انقHبی فراگير در غليان است   پی قيام 
ورشکسته تر از ھر زمان ديگری تنھا با اتکا به سرکوب و سرنيزه و کشتار، در     جمھوری اسHمی اکنون 

در ماه ھای گذشته زنان  .  مقابل زنان، کارگران، معلمان، دانشجويان و عموم توده ھای مردم ايران ايستاده است 
ھنوز مادران و پدران بسياری با چشمانی  .  و مردان بسياری به دست آدمکشان جمھوری اسHمی قتل عام شدند 

. اشکبار نظاره گر پيکر خونين و شکنجه شده فرزندان خود در آب ھای به خون نشسته نيزار جراحی ھستند 
 نفر از سرنشينان  ١٧۶  و کشته شدن  ٩٨  نفر از جوانان در آبان  ١۵٠٠ ھنوز سنگينی قتل عام بيرحمانه  

ھنوز از ھزاران دستگير  .  ھواپيمای سرنگون شده اوکراينی بر جسم و جان توده ھای مردم ايران آوار است 
شده آبان ماه اطHعات دقيقی در دست نيست و گاه و بيگاه جنازه ھای دستگير شدگان به بيرون از زندان  

ھنوز ياسمن آريايی، منيژه عربشاھی و مژگان کشاور که در ھشت مارس سال گذشته به  .  فرستاده می شوند 
جرم دفاع از آزادی و دفاع از حق و حقوق زنان ستمديده ايران دستگير شدند، با گرفتن حبس ھای سنگين در  

ھنوز فرياد زنان و مردانی که در آبان ماه از جان خود گذشتند تا جامعه ای عاری از ستم و استثمار و  .  زندانند 
آدمکشان جمھوری اسHمی با کشتار و دريای خونی  .  فساد و تبعيض را نويد دھند، از ھر سو به گوش می رسد 

که در آبان ماه به راه انداختند، به عموم توده ھای مردم، بويژه زنان مبارز و ستمديده ايران نشان دادند که  
رھايی زن و رھايی کل جامعه از ستم و تبعيض و استثمار در گرو برپايی يک انقHب اجتماعی سوسياليستی  

انقHبی برخاسته از اراده طبقه کارگر، جنبش ھای ضد تبعيض و نابرابری که برای سرنگونی انقHبی  .  است 
   .د جمھوری اسHمی و استقرار حکومت کارگری و شورايی مبارزه می کنن 

  !زنان آگاه، مردم مبارز و توده ھای زحمتکش ايران 
با  .   مارس، روز جھانی زن می رويم ٨ امسال، بر بستر چنين شرايطی از جوش و خروش انقHبی به استقبال  

 مارس ديگر گونه ای داشته باشيم، جا دارد به ھمه زنان و مردانی که  ٨ اميد به اينکه در پرتو مبارزات موجود،  
طی سال ھای متمادی برای رھايی زن از آوار ستم و تبعيض و نابرابری مبارزه کرده و می کنند، درود  

درود و افتخار بر زنان سوسياليست جھان باد که از يک قرن پيش پرچم مبارزه ای جھانی را برای  .  فرستاد 
 مارس  ٨ درود و افتخار بر زنان مبارز و سوسياليستی باد که روز  .  برابری و رھايی زنان به اھتزار درآوردند 

. را به پاس مبارزات قھرمانانه زنان کارگر و سوسياليست آمريکايی به عنوان روز جھانی زن اعHم کردند 
زنان کارگری که برای برابری دستمزد و حق رای بپا خاستند و از آن زمان به نماد و سمبلی برای مبارزه  

و باز درود و صد افتخار به زنان آگاه و مبارز و تحت ستم  .  زنان عليه ھرگونه تبعيض و نابرابری مبدل شدند 
ايران باد که در حاکميت جمھوری اسHمی به رغم سرکوب و ستم بی رحمانه ای که بر آنان اعمال شده،  

پيگير و استوار به مبارزات قھرمانانه خود عليه رژيم ارتجاعی، زن ستيز و سرمايه داری حاکم بر     ھمواره 
فراخوان ما اين است که در روز جھانی زن  عليه جمھوری اسHمی و نيروھای ارتجاعی  .  ايران ادامه داده اند 

ضد زن با ابتکارات مختلف صدای اعتراض مان را بلندتر کنيم و شيپور پايان حکومت آپارتايد ضد زن را  
 . بصدا در آوريم 

 ! مارس، روز جھانی زن خجسته باد  ٨ 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس7می 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسوسياليسم 
 ١٣٩٨  اسفند  ۶ 
 ٢٠٢٠ فوريه   ٢۵ 

 راه حکمتيست، سازمان   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  :  امضاھا 
 ، ھسته اقليت)اقليت(کارگر، سازمان فدائيان

کشتار بی محابای صدھا نفر از توده ھای 
معترض آبان ماه و موضوع آزار و اذيت 
ھزاران نفر از دستگير شدگان آن روزھا در 
. وضعيت کنونی جامعه بکلی از يادھا رفته است
در شرايط بحرانی کنونی که صدھا نفر از مردم 
ايران با ابتH به ويروس کرونا جان باخته اند و 
چندين ميليون نفر ديگر نيز ھر لحظه در ھراس 
از ابتH به ويروس کرونا و جان سپردن روزگار 
می گذرانند، سبب شده تا دستگيرشدگان آبان ماه 
و آن تعدادی که ھر لحظه با خطر اعدام مواجه 
اند، عمH در ھاله ای از سکوت و فراموشی و 

در اين ميان، موقعيت .  بی خبری گرفتار شوند
طبقاتی دستگيرشدگان که عموما از Vيه ھای 
تھيدست جامعه ھستند نيز عمH بر اين سکوت و 

ھمه اين دستگير .  بی خبری مطلق دامن زده است
شدگان که جمھوری اسHمی آگاھانه در موردشان 
سکوت پيشه کرده است، در وضعيت کنونی 
عHوه بر شرايط سخت زندان، عHوه بر شکنجه 
و خطر اعدام، عمH با تھديد روز افزون ابتH به 
. ويروس کرونا و خطر مرگ نيز مواجه اند
بازداشت شدگانی که به نظر می آيد در ليست 
سياه دستگاه قضايی رژيم سفاک جمھوری 
اسHمی قرار گرفته اند و عمH ھيچ نشانی از 
تا .  آزادی موقت آنان نيز در دستور کار نيست

دست کم برای رھايی از ابتH به ويروس کرونا 
 .اندکی در امان باشند

پوشيده نيست دريای خونی که جمھوری اسHمی 
 ٢٣در آبان ماه به راه انداخت، از جمله کشتار 

کودک که عفو بين الملل در گزارش جديد خود 
بدان اشاره کرده است، ادامه ھمان سياست ھای 
سرکوبگرانه جمھوری اسHمی از آغاز تا به 

ھيئت حاکمه ايران طی چھار دھه .  امروز است
به کرات نشان داده است که سياست سرکوب و 
کشتار يکی از ملزومات اوليه و اصلی بقاء و 

سياستی .  استمرار اين رژيم سفاک و آدمکش است
که در ھيچ شرايطی از آن کوتاه نيامده و در آينده 

کشتار ھولناک آبان ماه .  نيز کوتاه نخواھد آمد
، خود دليل محکمی بر ادامه ھمان سياست ١٣٩٨

سرکوبگرانه جمھوری اسHمی در مواجھه با 
اين امر نشان داده .  توده ھای مردم ايران است

است که طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش مردم 
ايران نيز جھت سرنگونی انقHبی جمھوری 
اسHمی به سHحی بيش از اعتصابات پراکنده و 

اعتصاب .  اعتراضات وسيع خيابانی نياز دارند
عمومی سياسی و قيام مسلحانه توده ای، باVترين 
و کاملترين سHحی است که  طبقه کارگر و توده 
ھای مردم ايران با سازماندھی و به کارگيری آن 
می توانند جمھوری اسHمی را از پای درآورده و 
بر ويرانه ھای آن حکومت شورای کارگران و 

تا زان پس سرکوب و .  زحمتکشان را بر پا نمايند
کشتار برای ھميشه از جامعه ما رخت بربندد و 
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  اطHعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست 
 

  دستمزد ھا براساس ملزومات رفاه

 زندگی کارگری بايد تعيين شود در

 و نه منفعت وامکانات سرمايه داران
 
 

 بعنوان يک نھاد ضد کارگری ھرسال کاھش قدرت خريد »شورايعالی کار«
کارگران نسبت به حتی سال قبل را به نام افزايش دستمزد از کHه شعبده 

در تمام طول حيات جمھوری سرمايه داری اسHمی .  بازيش بيرون مياورد
مداوما استاندارد زندگی کارگری روبه کاھش و چند مرتبه زير خط فقر و 

برای زندگی کارگری فرقی ندارد که تحت چه ملزومات .  فHکت بوده است
کارگران اين تحميل اراده .  ودVيلی اين سقوط به خط فHکت صورت ميگيرد

خلق نيروی کار ارزان صورت ميگيرد تحمل  سرمايه داران را که برای
ی انسانی داين حق کارگران است که از زندگی مرفه با استاندار .نمی کنند

کسانی که خود توليد کننده بخش عظيم سرمايه ھای يک .  برخوردار باشند
کشورند دليلی ندارد که در نھايت فقر وفاقد ھرگونه استاندارد رفاھی زندگی 

مرفه، سرزنده  خود وخانواده ھايشان از اوليه ترين مايحتاج يک زندگی.  کنند
در حاليکه زندگی افسانه ای سرمايه داران و .  وبا نشاط محروم باشند

اين ستم .  وابستگانشان که حاصل دسترنج کارگران است، سرسام آور است
نشان ميدھد که در تعيين حداقل ھای مزد وھمچنين افزايش  واستثمار آشکارا

معنای سرکوب .  اسمی حقوق، اراده کارگری حضور ندارد و نداشته است
ھرگونه تشکل کارگری ونماينده مستقيم منفعت کارگری در ھمين نکته نھفته 

اگر اراده وحضور کارگران تحقق يابد چگونه ميتوانند اين تصميمات .  است
شرم آور را بنام کارگر وبرای زندگانی کارگری اتخاذ کنند؟ خيزش ھای 
. انقHبی از اينرو بميدان ميايند تا بساط چنين رابطه ظالمانه ای را براندازند

طبقه کارگر ايران .  حاکميت بر سرنوشت خويش از اينرو ضرورت می يابد
بر آنست تا بساط اين  خود، باVخص در دوسال گذشته  در مبارزات انقHبی

سيستم را برکند واز اينرو اداره شورايی وشعار نان کار آزادی را بميان 
تنھا دستمزدی متناسب با يک زندگی مرفه وبدون دغدغه پاسخ .  آورده است
چنين سطحی از زندگی منوط .  به ھرگونه ترفند ھای حکومتی است کارگران

به آنست که کارگران واراده کارگری منشا تصميم در باره دستمزد و 
در پروسه مبارزه برای اين ھدف .  استاندارد شرايط زندگی کارگری باشد

بايد  .  يا تقويت نمود تشکل ھای واقعی و مبارز کارگری را ايجاد اتحاد و بايد
تنھا ضامن .  به شوراھا و ديگر تشکلھای مستقل کارگری متکی شويم

پيروزی بر سرمايه داران وتحقق ملزومات زندگی مرفه برای ھمگان در 
 .اين وحدت وتشکيHت است گرورشد وگسترش 

شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست ھمراه با طبقه کارگر تا تحقق 
وحاکميت کارگران بر سرنوشت خويش وسرنگونی حاکميت سرمايه  رفاه

 .عليه جمھوری اسHمی وقوانين ضد کارگری اش مبارزه ميکند
دستمزد ھا بايد براساس ملزومات رفاه در زندگی کارگری  :ما ميگوييم 

تنھا و تنھا به عھده تشکل ھای اين تناسب  تعيين شود وص7حيت تشخيص 
مبارز و مستقل و سراسری کارگران است نه تشکلھای دست ساز حاکميت 

ترفند ھايی را که ھمه ساله حکومت .  سرمايه دار يا  تشکل ھای زرد
سرمايه داری وکارگر ستيز برای مخدوش کردن اين مطالبه به حق کارگران 

 !بکار می برد، بايد افشا کرد و در برابر آن ايستاد
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس7می
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

٢٠٢٠  مارس ١٣٩٨اسفند    
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  اطHعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست 
 

 از فعالين و چھره ھای خوشنام خيزش 
 انق7بی مردم عراق

در برابر تھديد و تعرض دولت عراق و نيروھای 
 !ارتجاع مذھبی حمايت کنيم

 
در حالی که بيش از چھار ماه از خيزش انقHبی مردم عراق می گذرد و ت�وده 

سرنگونی حکومت ارت�ج�اع م�ذھ�ب�ی ع�راق و ھای بپاخاسته در مبارزه برای 
برکناری ھمه احزاب و نيروھا ی شريک در دولت و پاي�ان دادن ب�ه م�داخ�ل�ه 
گری ھای جمھوری اسHم�ی و دول�ت آم�ري�ک�ا گ�ام ھ�ای اس�ت�واری ب�ه ج�ل�و 

در شرايطی که مردم عراق خيابان ھای شھرھای ب�زرگ ع�راق .  برداشته اند
را به ميدان اعتراض و ميدان التحرير بغداد را به دژ ان�ق�Hب ت�ب�دي�ل ک�رده و 

در آن�ط�رف ن�ب�رد، .  خواھان روی کار آمدن دولتی برآمده از قيام خود ھست�ن�د
دولت عراق، احزاب و نيروھای مذھبی و ميليشيای وابسته به رژيم جمھ�وری 
اسHمی و جريان صدر تا کنون از ھيچ نيرنگ و جناياتی عليه م�ردم و ب�رای 

اي�ن ن�ي�روھ�ا در ي�ک ائ�ت�Hف .  سرکوب اين خيزش انقHبی کوتاھی نکرده اند
ش به صف تظاھرات معترضان و ي�ا ش�ب�ي�خ�ون ب�ه م�ح�ل رعملی با ھم در يو

 ٧٠٠استقرار آنان در ميدان تحرير و آتش زدن خيمه ھايشان تا کنون بيش از 
. نفر از معترضان را کشته و ھزاران نفر را نيز زخمی و دست�گ�ي�ر ک�رده ان�د
دولت عراق و نيروھای وابسته به جمھوری اسHمی در ح�ال�ی ک�ه ادع�ا م�ی 
کنند خيزش مردم عراق رھبر ندارد، در ي�ک اق�دام ھ�م�اھ�ن�گ ب�ه ش�ن�اس�ائ�ی 
فعالين و چھره ھای خوشنام اين جنبش انقHبی اقدام نموده و ده ھا نفر از آن�ان 

دولت عراق در ي�ک�ی از .  را شناسايی و در معرض خطر ترور قرار داده اند
را مورد حم�ل�ه "  سازمان آزادی زن عراق" آخرين اقدامات سرکوبگرانه خود 

و اتھامات بی پايه قرار داده تا افکار ارتجاعی و م�ردس�اVران�ه را ع�ل�ي�ه اي�ن 
 .سازمان برانگيخته و زمينه ترور چھره ھا و فعالين آن را فراھم آورد

 
و "  س�ازم�ان آزادی زن ع�راق" دولت عراق در حالی به پرونده سازی علي�ه 

سخنگو و چھره شناخته شده اي�ن س�ازم�ان اق�دام ن�م�وده ک�ه اي�ن "  ينار محمد" 
سازمان با دفاع پيگير از حقوق زنان در ب�راب�ر ف�رھ�ن�گ ف�رت�وت م�ذھ�ب�ی و 
عشيرتی و سياست ھای زن ستيزانه حکومت مذھبی جايگاه قابل ت�وج�ھ�ی در 

در اين .  ميان زنان عراق و در دل خيزش توده ای مردم عراق پيدا کرده است
ترديدی نيست که جنبش رھائی زن در ايران که درد و رنج و مص�ائ�ب زن�ان 
تحت حاکميت رژيم جمھوری اسHمی را چشي�ده اس�ت خ�ود را ھ�م�س�ن�گ�ر و 
پشتيبان جنبش زنان عراق می داند و از مبارزات حق طلبان�ه آن�ان در ب�راب�ر 

 .سرکوبگری ھای حکومت مذھبی  قاطعانه حمايت می کند
 

ما امضا کنندگان اين اطHعيه نيز ضمن اعHم ھمبستگی و ح�م�اي�ت م�ج�دد از 
خيزش انقHبی مردم عراق، سرکوبگ�ری دول�ت م�ذھ�ب�ی ع�راق و ن�ي�روھ�ای 
ارتجاعی اسHمی عليه سازمان آزادی زن عراق و دي�گ�ر چ�ھ�رھ�ا و ف�ع�ال�ي�ن 
خوشنام و محبوب خيزش مردم عراق و ن�ي�روھ�ای آزادي�خ�واه و ان�ق�Hب�ی را 

ما کمونيست ھا ھمرزمی ب�ا ج�ن�ب�ش آزادي�خ�واھ�ان�ه و ھ�م�ه .  محکوم می کنيم
نيروھای چپ و انقHبی عراق در م�ق�اب�ل�ه ب�ا اي�ن اق�دام�ات س�رک�وب�گ�ران�ه را 

 .بخشی از وظايف انترناسيوناليستی خود می دانيم
 

 پيروز باد خيزش انق7بی مردم عراق
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس7می

 زنده باد آزادی و سوسياليسم
 
 ١٣٩٨اسفند 
 ٢٠٢٠فوريه 

 
 :امضاھا

 –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيس�ت ک�ارگ�ری 
 ، ھسته اقليت)اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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١١درصفحه   

اند تا خبرھا و آمارھای واقعی از  تھديد شده
 .ھای مستقل پخش نشوند کانال

به جای آن، مقامات رژيم از رھبر جمھوری 
اسHمی گرفته تا رئيس جمھور و ساير مقامات 
حتا مقامات بھداشتی کوشيدند موضوع را ناچيز 

ای، عدم شرکت  خامنه.  اھميت جلوه دھند و بی
" انتخاباتی"ھای مردم در نمايش  گسترده توده

و شيوع "  تبليغات منفی"مجلس را ناشی از 
" بھانه"را يک "  شيوع بيماری و ويروس"

حتا چند روز پيش در مراسم روز .  خواند
درختکاری، پس از ابتHی چند ھزار نفر و مرگ 

و اعHم )  بنا به آمار رسمی(ھا تن  و مير ده
وضعيت بحرانی در بسياری از شھرھای کشور 

روحانی .  نمايی کند کوشيد اين فاجعه را کوچک
" ستاد ملی مبارزه با کرونا"در اولين جلسه 

"مدعی شد توطئه دشمنان ماست که با : 
افکنی زياد در جامعه کشور را به تعطيلی  ھراس
با چنين رويکردھايی، تکليف اقدامات ."  بکشند
کابينه .  گرانه با بيماری روشن است مقابله

روحانی، ابتدا در برابر تعطيلی مدارس و 
ھا مقاومت کرد، اما زمانی که دامنه  دانشگاه

يافت و کارزارھا و  بيماری مرتب گسترش 
ھايی برای تعطيلی اين مراکز از سوی  فراخوان

والدين و معلمان و دانشجويان به راه افتاد، به 
روحانی، .  ناچار اين مراکز را تعطيل اعHم کرد
به شدت "چندی بعد، مدعی شد که تعداد بيماران 

شرايط از شنبه عادی "و "  کاھش پيدا کرده
، اما ھنوز دو روزی نگذشته بود که "شود می
شود و از آن  اعHم می"  اوج بحران در ھفته بعد"

، تعداد "شرايط عادی شود"ای که قرار بود  شنبه
. مبتHيان با روندی تصاعدی افزايش يافته است

ھای اصلی برخی  در اين مدت، از ديگر مشغله
مربوط به "  شايعات"از مقامات رژيم، تکذيب 

چون مانند معاون  شيوع بيماری بود؛ مقاماتی ھم
وزير بھداشت که روز بعد معلوم شد خود، به 

 .ويروس کرونا مبتHست
اگر به علت سرعت و گستره ارتباطات و رفت و 
آمدھای جھانی، ورود اين بيماری به ايران، 

چون ساير کشورھای جھان، گريزناپذير بود،  ھم
بسياری از کشورھا نيز، .  بينی بود اما قابل پيش

کم و بيش، اقداماتی را در دستور کار خود قرار 
دادند تا دامنه شيوع بيماری را محدود و کنترل 

يک در دستور کار  اقداماتی که نه تنھا ھيچ.  کنند
سران رژيم قرار نگرفت، بلکه در بسياری از 

برای .  شد موارد در جھت خHف آن عمل می
نمونه پروازھا به چين قطع نشدند و ھنوز نيز 

اند؛ اولين موارد ابتH به بيماری کتمان  قطع نشده
شد و حتا پس از اقرار به ورود و شيوع بيماری، 
آمار مبتHيان و قربانيان پنھان نگاه داشته شد؛ به 

 و درمانی Vزم داده  ھای بازدارنده مردم آموزش
ھای ضروری در مراکز پزشکی و  نشد؛ آمادگی

درمانی به وجود نيامد و امکانات درمانی و 
بھداشتی کافی در اختيار کادر درمانی و مردم 

شد با  چنين ھنگامی که می قرار نگرفت؛ ھم
قرنطينه يک شھر، از گسترش و سرايت بيماری 
. به ساير شھرھا جلوگيری کرد، اقدامی نشد

ای که چه بسا از دامنه شيوع بيماری به  قرنطينه
يکی از دVيل آن، .  کاست نحو چشمگيری می
معجزات "مذھبی در باب   –چرنديات خرافی 

و مقاومت آخوندھا و سران سپاه "  زيارتگاه قم
و "  دارالشفا"زيارتگاھی که به ادعای آنان .  بود
کانون "بود، با دريافت عنوان "  آبروی اسHم"

اسHم "  آبرويی بی"تر مايه  ، بيش"شيوع بيماری
 اسفند، استانداران ١٧بنا به اخبار روز شنبه !  شد
 استان با اعHم وضعيت بحرانی اعHم ١۵
ھا  اند که از پذيرش مسافر در اين استان کرده

اما ھنوز نه تنھا در قم .  خودداری خواھد شد
محدوديتی اعمال نشده، بلکه زيارتگاه آن و 

ھای کشور باز ھستند  بسياری از ديگر زيارتگاه
معاون .  چنان فعال و در انتقال و شيوع بيماری ھم

وزير بھداشت ھم قرنطينه را کاری غير علمی و 
اين .  ھای جھانی خواند مربوط به دوران جنگ

ايست از مھلک بودن ادغام مذھب و  ھمه نشانه
 .خرافات در دولت

طنز تلخ ديگری که با آن روبرو بوديم، اقدامات 
مقامات رژيم به محض تأييد رسمی شيوع 

ھای بھداشتی به  بيماری بود، يعنی توزيع بسته
وفور در ميان خود و بستگان و دادن تست 

پس از .  ھای بيماری کرونا، حتا بدون وجود نشانه
" من ھم کرونايی شدم"آن نيز نمايش مضحک 

اند و آنان  اندازی شد تا وانمود کنند که از مردم راه
نمايشی که در مواجھه با .  اند نيز مصون نمانده

خند و تمسخر بسياری از مردم، درش تخته  تلخ
 .شد

با گذشت نزديک به دو ھفته از تأييد رسمی شيوع 
اپيدمی، جمھوری اسHمی تمامی بار مقابله با اين 
بيماری را بر دوش پرستاران، کادر درمانی و 
پزشکان گذاشته است که پيش از اين نيز با کمبود 

بديھی است که با .  نيروی انسانی روبرو بود
افزايش مستمر تعداد بيماران، اين نيروی انسانی 

تر نسبت  ھايی طوVنی محدود به ناچار در شيفت
تواند تأثيرات  امری که می.  کند به گذشته کار می

منفی وخيمی ھم بر سHمت کادر درمانی و ھم بر 
افزون بر آن، بنا به .  روند درمان بيماران بگذارد

ھا  ھای متعدد ھنوز بسياری از بيمارستان گزارش
و مراکز درمانی با کمبود شديد امکانات بھداشتی 
و درمانی برای ايمنی نيروی کار خود و مراقبت 

با وجود اين، .  و درمان بيماران روبروھستند
ھای  پرستاران و کادر درمانی به رغم حقوق

ناچيز و گاھی معوقه با وجود اشتغال به کاری 
ھای طوVنی، با فداکاری و  پرمخاطره در شيفت
نظيری پا به ميدان گذاشته و در  ازخودگذشتگی کم

شرايط بسيار نامناسبی برای درمان بيماران 
 .کنند تHش می

اما مسلم است که مقابله با يک اپيدمی به درمان 
روش مؤثر مقابله .  تواند محدود باشد مبتHيان نمی

با ھر اپيدمی، به ويژه يک اپيدمی فاقد واکسن و 
. داروھای درمانی، پيشگيری از گسترش آن است

کاری که به مشارکت و ھماھنگی  راه
ھای مختلف ھر کشور  ھا و ارگان خانه وزارت

يکی از .  نياز دارد و نه تنھا وزارت بھداشت آن
اين اقدامات، تھيه و توليد امکانات بھداشتی شامل 

ماسک، مواد ضدعفونی و شوينده کافی و عرضه 
جمھوری .  رايگان آن به تمامی مردم است

اسHمی نه تنھا چنين اقدامی را در دستور کار 
ھا،  قرار نداده است، بلکه حتا در داروخانه

برخHف بازار سياه، چنين کاVھايی يافت 
کمبودی که بخشی از آن ناشی از .  شوند نمی

احتکار اين امکانات و وجود سوداگرانی است که 
مقامات .  کنند با سHمت و زندگی مردم بازی می

اند چند تنی را به عنوان  قضايی رژيم مدعی
اند،  محتکر دستگير کرده و در حال محاکمه آنان

دانند که اين اقدامی نمايشی است که با  اما ھمه می
يابد، بی  قربانی کردن چند واسطه خرد پايان می

آن که محتکران دانه درشت که مسلما يا از 
مقامات رژيم ھستند يا وابسته به آنان ھراسی از 

ھرج و مرجی .  پيگردھای قضايی داشته باشند
عجيب در تمامی نھادھا حتا در ميان اعضای 

قائم مقام وزير صمت مدعی .  کابينه وجود دارد
/  ۵آمادگی توليد روزانه :  شود می  ميليون ۴ 

ای  وزير بھداشت در نامه.  ماسک وجود دارد
توليد روزانه :  نويسد خطاب به وزير صمت می
شبکه "فريبی است و از  چند ميليون ماسک عوام
روز .  کند صحبت می"  در ھم تنيده احتکار ماسک

ستاد ملی " اسفند ھم روحانی در جلسه ١٧
تقويت شبکه "حداکثر از "  مبارزه با کرونا

با ھماھنگی وزارت صمت و بھداشت "  توزيع
کند، اما معلوم نيست توزيع کدام کاV،  صحبت می

 کاVيی که کمياب يا ناياب است؟ 
از ديگر اقدامات در کنترل اپيدمی، کاھش 

کاھشی که به جز .  ارتباطات و رفت و آمدھاست
از .  نيازھايی دارد پيش"  در خانه بمانيد"نصيحت 

جمله کاھش ساعات کار و کاھش نيروی کار به 
ميزان حداقل Vزم ھمراه با توزيع رايگان 
امکانات بھداشتی و درمانی در ميان کارگران و 
کارکنان، و در صورت امکان، تعطيلی واحدھای 

 .توليدی و خدماتی
البته اين کار در مواردی صورت گرفته است، 
مثH نمايندگان مجلس به محض دريافت پاسخ 
مثبت تست چند تن، مجلس را به کلی تعطيل 

ھای ميليونی، در  کردند و با دريافت حقوق
ھای مرفه و امن خود پناه گرفتند و خود را  خانه

يا برخی مقامات دولتی در دفتر .  قرنطينه کردند
اند و ارتباطات خود را محدود  خود را بسته

اما کارگران که ماھيت کارشان جمعی .  اند کرده
ھا  ھا، در غذاخوری ھا و کارخانه است، در کارگاه

ھای  گاه ھای رفت و آمد و در استراحت و سرويس
ھا خبری از بھداشت نيست، بايد  خود، که در آن

به .  چنان، بدون امکانات بھداشتی، کار کنند ھم
به .  شوند محض اعتراض نيز، تھديد به اخراج می

جز آنان ھستند دستفروشان، کارگران فصلی، 

 برای دفاع از حق حيات و س7متی،
  درمح7ت متشکل شويم

١٢از صفحه   
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التدريس،  ھای موتوری، معلمان حق پيک
بران، کودکان کار و خيل عظيم  کولبران، سوخت

ديگری از نيروی کار غير رسمی که بر اثر اين 
اند يا درآمدشان باز ھم کاھش  اپيدمی بيکار شده

: آنان بر سر يک دوراھی قرار دارند.  يافته است
در خانه بمانند و از گرسنگی جان دھند يا برای 

ای نان، دل به دريا بزنند و از خانه  کسب لقمه
خارج شوند، به اميد آن که سالم به خانه 

 .بازگردند
ھای محقر و  گذشته از آن در کدام خانه؟ در خانه

ھای فقيرنشين؟ در  کوچک پر ازدحام در محله
ھای حاشيه شھرھا که  ھا و کپرھا و کانکس زاغه
 درصد از جمعيت کشور را در ٢۵ تا ٢٠اکنون 

ھا و کپرھا و  اند؟ در زاغه خود جای داده
ھايی که پيش از شيوع اين بيماری نيز از  سرپناه

بھره بودند؟ تکليف  حداقل امکانات بھداشتی بی
 خواب چيست؟ ھا ھزار کارتن ده

پس از افزايش سه برابری قيمت بنزين و 
اعتراضات آبان ماه، روحانی مدعی شد که به 

ھای معيشتی داده خواھد   ميليون نيازمند کمک۶٠
 ميليون نفر از جمعيت ۶٠شد، يعنی نيازمندی 

در اين مدت، تنھا به .  ايران را به رسميت شناخت
ھای   ميليون نفر کمک۶٠درصد اندکی از اين 

ناچيزی داده شد، اپيدمی اخير، ھزينه لوازم 
ھای پيشين اين  بھداشتی و ماسک را نيز بر ھزينه

مسلما تشديد رکود .  جمعيت کثير افزوده است
اقتصادی پيشين با شيوع کرونا، بخشی از قشر 
متوسط پايين جامعه را ورشکسته کرده يا 
ورشکسته خواھد کرد و آنان را به جمعيت زير 

ستاد "خط فقر خواھد افزود، اما اين ھمه برای 
اھميتی ندارد .  اھميتی ندارد"  ملی مقابله با کرونا

ھای مردم از تغذيه مناسب و خدمات  که توده
شيوع بيماری در .  درمانی محروم بوده و ھستند
ھا و  ھا، در کارخانه ميان زندانيان، در پادگان

. ھا برای اين ستاد مھم نيست ادارات و فروشگاه
ھا و نھادھای  بسيج و ھماھنگی ميان تمام ارگان

کشور برای پيشگيری از شيوع بيماری در زمره 
. رود به شمار نمی"  ستاد ملی"وظايف اين 

اين ھم از .  کافی است"  تقويت شبکه توزيع"
آميز و بديع جمھوری اسHمی در  ھای نبوغ حل راه

 .مقابله با يک اپيدمی است
ديگر اقدامات سران سياسی و نظامی رژيم نيز 

سران رژيمی که با اقدامات .  بھتر از اين نيست
ھای کشور  نابخردانه و سودجويانه خود، دروازه
" ابتکارات"را به روی اين ويروس گشودند، 

سپاه پاسداران .  دھند نظيری از خود نشان می بی
را در اماکن "  سرکوب کرونا"ھای  ماشين

ضد "ھا را  کند و خيابان عمومی مستقر می
کند، نيروی بسيج به در و ديوار  می"  عفونی

اند، اما  کننده پاشد که ظاھرا ضد عفونی موادی می
ھايی که در اين اماکن عمومی  معلوم نيست انسان
کنند چقدر ضد عفونی شده و  رفت و آمد می

بسيج دانشجويی شروع به دوخت و توليد .  اند سالم
کند، اما معلوم نيست پاسخگوی چند  ماسک می

درصد نيازھای جمعيت چند ده ميليونی است و با 
 . کدام درجه از بھداشت

ھا و به ويژه از سوی  اکنون در بسياری از رسانه
مردم به دولت "  بحران اعتماد"طلبان، از  اصHح

اما خشم و اعتراض مردم در .  شود سخن گفته می
" بحران اعتماد"آبان ماه نشان داد که کار از 

بحران ادامه موجوديت "گذشته است، و پای 
اين اپيدمی نيز، با تأسف .  در ميان است"  رژيم

. بسيار، با قربانيانی از ميان مردم، خواھد گذشت
ادعايی "  گر داروھای درمان"اگر نه به لطف 

رژيم جمھوری اسHمی، بلکه بنا به نيازھا و 
گران در سطح  ھای پزشکان و پژوھش تHش
ماند، مردمی است بيش از پيش  چه می آن.  جھان

تری از  ھای توفنده داغديده و خشمگين و موج
داری  اعتراضات و مبارزه عليه رژيم سرمايه

 .گر جمھوری اسHمی ناVيق، فاسد و سرکوب
سالی که برای مردم ايران با سيل آغاز شد و با 
کشتار و سرکوب ادامه يافت، گويا قرار است با 

اما اين سال، در عين .  اپيدمی و بيماری پايان يابد
حال سال اعتراض و مبارزه و قيام عليه رژيم 

مردم در اين سال .  جمھوری اسHمی نيز بود
ھايی که  نشان دادند که با تمام بHياھا و مصيبت

بر سر آنان آوار گشته است، حس و توان و 
اند و  خواست يک زندگی بھتر را از دست نداده

 .کنند برای دستيابی به آن مبارزه می
امروزه شايد به نظر آيد که مردم ھنوز در مرحله 
سردرگمی و بHتکليفی در برابر بحران جديد 
. قرار دارند، بحرانی که پيش از اين ناشناخته بود

ھايی از  با وجود اين، اين گوشه و آن گوشه جوانه
ابتکارات مردمی برای متشکل شدن و مقابله با 

ابتکاراتی  .  خورد دامنه شيوع بيماری به چشم می
سازد اقدامات مختلفی  که اھالی محله را قادر می

را برای تھيه اقHم بھداشتی و ايمنی مورد نياز و 
رفع آلودگی و مقابله با کرونا را در دستور کار 

ھای مبتH به بيماری در محله  خانواده.  قرار دھند
را شناسايی کنند و با رعايت کامل مسايل 

رسانی به آنان  بھداشتی و ايمنی، درصدد ياری
سران رژيم بارھا و بارھا و در جريان .  برآيند

اند که تنھا به فکر خود  ھمين اپيدمی نيز نشان داده
و پر کردن جيب خود و غارت و چپاول 

پس بر مردم است که با .  ھای اين کشورند سرمايه
متشکل شدن در محHت به دفاع از حق حيات و 

 .سHمتی خود برخيزند
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 فوريه در شھر فرانکفورت ٢٩ روز شنبه، 
المللی  تظاھراتی برای تقويت ھمبستگی بين
ھای  عليه فاشيسم و سرکوب و حمايت از جنبش

در آغاز تجمع .  مترقی جھان انجام گرديد
اعتراضی، پدر يکی از جوانانی که در اقدامات 
تروريستی فاشيستی در شھر ھاناو کشته شده 
بود و از کردھای ترکيه مقيم آلمان بود، 

ھای مختلف از  سپس سخنرانی.  سخنرانی کرد
سوی افراد شرکت کننده از کشورھای مختلف 
از جمله ايران صورت گرفت که مورد استقبال 

 .و حمايت شرکت کنندگان قرار گرفت
اقليت در فرانکفورت   -فعالين سازمان فدائيان

نيز ھمگام با ديگر رفقا و مبارزان چپ و 
در …  راديکال آلمانی، کرد، ترک، شيليايی و

 برگزار کننده اين .اين اکسيون حضور داشتند
 –المللی  ھمبستگی بين”برنامه گروه 

 .بود“ فرانکفورت
 

گزارشی از تظاھرات در 
فرانکفورت برای تقويت 

 المللی ھمبستگی بين
 عليه فاشيسم و سرکوب 

 ھای مترقی جھان جنبش



 ٨۶٠ شماره  ٩٨  اسفند ١٩    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس7می 

١٠درصفحه   

١از صفحه   

ريز، انتقاد  قوه قضاييه و محاکمه چند مھره دانه
سران و مسئوVن اصلی از بحران و شرايطی که 

اند، البته، فرافکنی علت شيوع  خود پديده آورده
، "دشمن"چون  بيماری در ايران به عواملی ھم

و "  بيوتروريسم"، "اسرائيل"، "آمريکا"
صدالبته .  مزخرفاتی از اين دست فراموش نشد

ھای مختلف از  تھديد و قلع و قمع فعالين حوزه
ھای  نگاران و فعاVن پHتفرم جمله روزنامه

اجتماعی و حتا کادر درمانی ھم آغاز شد و 
 .چنان ادامه دارد ھم

بنا به شواھد بسيار، مسئوVن جمھوری اسHمی 
. از نيمه بھمن از شيوع کرونا در قم آگاه بودند

ھای اجتماعی  چند ھفته پيش از آن، نيز در رسانه

١٢ 
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خبرھايی از احتمال ورود و شيوع کرونا در 
شد، اما سران رژيم که در نظر  ايران منتشر می

 بھمن و ٢٢داشتند تظاھرات نمايشی و فرمايشی 
دوم اسفند را "  انتخابات باشکوه"پس از آن 

برگزار کنند، نه تنھا اخبار را تکذيب کردند و از 
انتشار اخبار جلوگيری کردند، بلکه خبررسانان 

به گزارش .  را نيز تھديد به پيگرد قضايی کردند
 نفر به اتھام نشر خبرھای ٢۴ اسفند، ٧ايسنا در 

نگران کننده دربارۀ اشاعۀ ويروس کرونا در 
گذشته از آن در مواردی .  اند ايران دستگير شده

ھا از  کادر درمانی توسط حراست بيمارستان
ارتباط با خبرنگاران مستقل برحذر داشته شده و 

 برای دفاع از حق حيات و س7متی،
  درمح7ت متشکل شويم

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوVريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


