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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

 آرامش موقت

 پس از چند روز پر التهاب 
 

نشست دوره ای شورای حکام آژانس بين المللی 
اول تا (اسفند  ١۵تا  ١١انرژی اتمی در روزهای 

هدف محوری اين .   برگزار شد)  پنجم مارس
نشست، بحث و گفتگو در مورد تصميم اخير 
جمهوری اسالمی مبنی بر خروج از پروتکل 
الحاقی معاهده منع گسترش سالح های هسته ای 
و محدود کردن بازرسی های آژانس در ايران 

 . بود

انتشار گزارش نسبتا تند رافائل گروسی در مورد 
ابهامات پرونده اتمی ايران در روزهای پيش از 
برگزاری نشست شورای حکام و ارائه کامل اين 
گزارش با توضيحات مشروح او در مورد 
اقدامات نقض توافق برجامی جمهوری اسالمی 
در شروع نشست شورای حکام، همراه با پيش 
نويس قطعنامه ای که سه کشور آلمان و فرانسه و 
انگليس با حمايت آمريکا عليه جمهوری اسالمی 
تنظيم کرده بودند، انتظارات زيادی را در مورد 
ارائه يک قطعنامه توبيخی عليه جمهوری 

اما با همه جار و .  اسالمی ايران بر انگيخت
جنجالی که بر سر اين مسئله به راه افتاد، در 
پايان نشست شورای حکام قطعنامه ای عليه 
جمهوری اسالمی صادر نشد و اجالس پنج روزه 

" فرصت سه ماهه"شورا در نهايت با دادن يک 

به دولت ايران جهت رفع ابهامات فعاليت های 
و نقض توافقات برجام از سوی "  مشکوک"

جمهوری اسالمی بدون صدور هرگونه قطعنامه 
 . ای در محکوميت ايران به کار خود پايان داد

به رغم اينکه قطعنامه ای عليه جمهوری اسالمی 
صادر نشد، اما همان خطر احتمالی ارائه يک 
قطعنامه عليه ايران توسط شورای حکام و تشديد 
تنش های کالمی ميان دولت جمهوری اسالمی با 
اروپا و آمريکا در روزهای پيش و پس از شروع 
اجالس، در يک بازه زمانی معين، فضای 
پرالتهابی را ميان جمهوری اسالمی با کشورهای 

 .اروپايی و آمريکا دامن زد

دمحم جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در 
همان  روز اول برگزاری جلسه شورای حکام، 
در مورد پيامد صدور هرگونه قطعنامه ای عليه 
جمهوری اسالمی در شورای حکام آژانس بين 

"المللی انرژی اتمی گفت اروپايی ها حرکت : 
غلطی را با حمايت از آمريکا در شورای حکام 
شروع کرده اند، فکر می کنيم اين حرکت باعث 

بهم ريختگی .  بهم ريخته شدن شرايط خواهد شد
شرايط کنونی را از طريق سفير ايران در وين به 
همه اعضای شورای حکام توضيح داده ايم، 

روزی است )  فشاندگان فدائی روز جان(  اسفند ٢۵
که سازمان ما بار ديگر بر دالوری و قهرمانی 

قرن گذشته در  هايی که در طول نيم کمونيست
صفوف سازمان ما برای آزادی و سوسياليسم با 
پاسداران جامعه طبقاتی پيکار کردند و جان 

نهد و ياد و نام اين رفقای قهرمان  فشاندند ارج می
 . دارد را پاس می

ها در سراسر جهان همواره مظهر  کمونيست

دستمزد اغلب کارگران حتا .  کند گرانی بيداد می
بيش از .  ها نيست گوی نيازهای خوراکی آن پاسخ
کنند و  درصد مردم زير خط فقر زندگی می ٨٠

ها انسان، از کودک و زن و مرد، جوان و  ميليون
. گذارند ميانسال و کهنسال گرسنه سر بر بالين می

برای مردم   اين ارمغان حکومت اسالمی
ست سرشار از ثروت، حکومتی که  سرزمينی

های  ترين نظام پاسدار جبار يکی از وحشيانه
بيهوده .  داری حال حاضر جهان است سرمايه

نيست که اين سرزمين ميزبان ثروتمندترين و 

  ٨درصفحه 

٧درصفحه   

 ٩١١شماره  ٩٩اسفند    ١٨ –سال  چهل و دوم 

 نام و ياد رفقای جان فشانده،

 همواره زنده و جاويد خواهد ماند 

های بازنشستگان و حمايت  در پی فراخوان تشکل
های مستقل کارگری و معلمان از اين  تشکل

اسفند هزاران نفر از  ١٧فراخوان، روز يکشنبه 
بازنشستگان درشهرهای مختلف کشور ازجمله 
اراک، اصفهان، اردبيل، اهواز، ايالم، اروميه، 
بجنورد، تبريز، خرم آباد، رشت، ساری، سنندج، 
شوش، شاهرود، شوشتر،شيراز، کرج، کرمان، 

 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١٠درصفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

پيگير مبارزه برای رهايی انسان از چنگال ستم، 
 .اند استثمار و اسارت بوده

داری، مبارزه  در تمام دوران سلطه نظم سرمايه 
عليه ستم، استثمار و اسارت انسان جزئی 

. ناپذير از تاريخ بشريت بوده است جدائی

هايی که در اين نبرد  ترين انسان پيشروترين و آگاه
ترين سرکوب  رحمانه حضورداشته، همواره با بی

 !رزم مشترک، درمان درد مشترک 

 .فقيرترين مردم حال حاضر جهان است

سال حاکميت اسالمی، زندگی و شرايط  ۴٢در 
های کار و زحمت سال از پی سال  معيشتی توده

اما پاسداران نظمی که .  به وخامتی بيشتر گراييد
به تمام معنا در فساد غرق شده و نشان انحطاط 

را بر پيشانی دارد، هيچ   داری کامل نظام سرمايه
پاسخی به فريادهای خروشان گرسنگان و 

اند، جز به رخ کشيدن  ديدگان جامعه نداده ستم
 .خود" مشت آهنين"

 فرياد فرياد از اين همه بيداد
 
 

 اطالعيه نيروهای چپ و کمونيست 

 در رابطه با جنبش رهايی زن در ايران

 نان قرضی، گوشت قسطی، حکومت اسالمی

 فشاندگان اسفند روز جان ٢۵

 فدائی گرامی باد 
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١از صفحه   

 آرامش موقت پس از چند روز پر التهاب

اميدواريم عقل غلبه کند و اگر چنين نشود 
 ". راهکارهايی داريم

علی اکبر صالحی، مديرکل اتمی جمهوری 
اسالمی نيز يک روز قبل تر از ظريف اعالم 

"کرد در صورتی که شورای حکام آژانس بين : 
المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ايران مبنی بر 
توقف پروتکل الحاقی، قطعنامه ای را عليه 
کشورمان صادر کنند، ايران واکنش مناسبی را 
خواهد داشت و در اين راستا نامه ای هم ارسال 

علی ربيعی، سخنگوی دولت هم در ".  شده است
: روز دوم نشست شورای حکام اعالم کرد

انتظار داريم که همه طرف ها، عاقالنه و "
دورانديشانه رفتار کنند و ارزش لحظات گذرا و 

 ". برگشت ناپذير را بدانند

حسن روحانی اما چه در روزهای پيش از نشست 
شورای حکام و چه در سه روز اول اين نشست، 
با سخنانی تند و تيز مبنی بر اينکه بدون رفع 
کامل تحريم ها هيچ مذاکره ای با آمريکا در کار 
نخواهد بود، از کشورهای اروپايی خواست با 
ارائه قطعنامه در محکوميت جمهوری اسالمی 

 . ضربه نزنند" به روابط ميان ايران و آژانس"

به رغم همه هشدارهای جمهوری اسالمی و به 
رغم مواضع به ظاهر تند و تيزی که ظريف و 
حسن روحانی مدام در مورد تبعات صدور 
قطعنامه عليه ايران اعالم کردند، فضای اجالس 
شورای حکام دست کم تا پايان روز سوم نشست 
همچنان بر مدار ارائه قطعنامه ای در محکوميت 

در عصر روز .  جمهوری اسالمی می چرخيد
دوم اجالس بود که مکرون، رئيس جمهور 
فرانسه با حسن روحانی تماس تلفنی گرفت و 
نگرانی شديد فرانسه را در مورد نقض تعهدات 

پس .  برجامی ايران به حسن روحانی اعالم کرد،
از اين تماس تلفنی مکرون با روحانی، به يکباره 
فضای اجالس در مسير عدم تمايل شورای حکام 
به صدور قطعنامه در محکوميت جمهوری 

اينکه حسن روحانی در .  اسالمی تغيير کرد
مذاکرات سری و پشت پرده خود با مکرون تن به 
چه تعهداتی داد، ظاهرا در پس پرده باقی مانده 

اما همينکه کشورهای اروپايی، خصوصا .  است
آمريکا با دادن يک فرصت سه ماهه، موقتا از 
ارائه قطعنامه ای در محکوميت پرونده هسته ای 
جمهوری اسالمی پرهيز کردند، خود ناشی از 

عقب نشينی های پشت پرده ای است که از طريق  
مذاکرات مکرون، به آمريکا و اجالس شورای 

اولين پيامد بيرونی مذاکرات .  حکام منتقل شد
پشت پرده دولت ايران با نشست شورای حکام، 
دادن يک مهلت سه ماهه از طرف اجالس شورا 

در عوض جمهوری .  به جای صدور قطعنامه بود
اسالمی هم با عقب نشينی از موضع قبلی خود در 
مورد خروج از پروتکل الحاقی معاهده منع 
گسترش سالح های هسته ای و محدود کردن 
بازرسی های آژانس در مورد تاسيسات اتمی 

 .ايران، قول همکاری بيشتر به آژانس را داد

دولت ايران که بر اساس توافق دو هفته پيش خود 
با رافائل گروسی، آژانس را از دسترسی به فيلم 
های مداربسته سايت های هسته ای خود محروم 
کرده بود و قرار بود بعد از گذشت سه ماه آنهم 
زمانی که تحريم های آمريکا لغو گرديد، به 

آژانس اجازه دهد تا فيلم ها را ببيند، به يکباره از 
چنين شرطی عقب نشينی کرد و طی يک توافق 
جديد با رافائل گروسی در مسير همکاری مجدد 

 . با آژانس بين المللی انرژی اتمی باز گشت

اسفند در  ١۴رافائل گروسی، روز پنجشنبه 
چهارمين روز نشست شورای حکام اعالم کرد، 
بر اساس توافق جديد با دولت ايران يک ماه ديگر 

. به ايران سفر خواهد کرد"  فنی"برای جلسه ای 

موضوع سفر او هم دريافت پاسخی قانع کننده از 
مقامات جمهوری اسالمی در چرايی پيدا شدن 
ذرات اورانيم با منشاء انسانی در مکان هايی 

هسته ای در اين "  مشکوک"است که فعاليت های 
تا .  مکان ها از چشم آژانس پنهان مانده است

اينجای کار  قطعنامه ای عليه جمهوری اسالمی 
صادر نشد، و تنها با دادن يک فرصت سه ماهه 
به ايران برای پاسخگويی به ابهامات فعاليت های 
هسته ای رژيم اگر چه به طور موقت التهاب 
ميان جمهوری اسالمی با کشورهای اروپايی و 
آمريکا تا حدودی فروکش کرد، اما گره اصلی 
يعنی موضوع بازگشت آمريکا به برجام و لغو 

 .تحريم ها همچنان به جای خود باقی مانده است

اگرچه تداوم همکاری پادمانی جمهوری اسالمی 
با آژانس بين المللی انرژی اتمی برای آمريکا و 
اروپا بسيار با اهميت است، اما گره اصلی بن 
بست برجام و رفع تحريم های آمريکا عليه 

. جمهوری اسالمی صرفا در اين امر نهفته نيست

گره اصلی بن بست برجام، دست کم تا لحظه 
کنونی در چگونگی بازگشت هريک از طرفين 

خامنه ای، حسن روحانی و .نزاع به برجام است 
کل هيئت حاکمه ايران به دفعات بر اين نکته 
پافشاری کرده اند که بدون رفع کامل تحريم های 
آمريکا، به تعهدات برجامی خود که بسياری از 
مفاد آن را تاکنون نقض کرده اند، باز نخواهند 

در طرف مقابل هم، جو بايدن، رئيس .  گشت
جمهوری آمريکا و تيم همراه او در هر فرصتی 
که برايشان پيش آمده با لحنی صريح و روشن 
اعالم کرده اند، تا زمانی که جمهوری اسالمی به 
تعهدات برجامی خود باز نگردد، هيچ قدمی در 

 . مورد رفع تحريم ها برداشته نخواهد شد

پوشيده نيست بن بستی که اکنون بر برجام حاکم 
است و طناب کشی دو طرف برای امتياز گيری 
بيشتر نمی تواند برای مدت زمان طوالنی ادامه 

گذر زمان، خصوصا برای .   داشت باشد
در معادله .  جمهوری اسالمی بسيار تنگ است

گشايش باب مذاکرات هسته ای برجام، جمهوری 
اسالمی به لحاظ وضعيت بسيار حاد اقتصادی که 
بر گلويش چنگ انداخته است، ظرفيت تحمل 
تداوم تحريم ها در زمانی طوالنی برايش 

رفع تحريم ها برای .  تاحدودی ناممکن شده است
هيئت حاکمه ايران چنان حائز اهميت است که هم 
خامنه ای و هم حسن روحانی آشکارا اعالم کرده 
اند که اگر فرصتی برای لغو تحريم ها ايجاد 
شود، يک ساعت هم نبايد درنگ کرد؛ چرا که از 

" فرصت سوزی"دست دادن يک ساعت هم 

در حالی که برای طرف ديگر معادله .  خواهد بود
يعنی دولت بايدن، چنين تنگنای زمانی دست کم تا 

اينکه .  لحظه کنونی اصال مفروض نيست
جمهوری اسالمی بی وقفه بر توافق  برجام 

تاکيد دارد و طرح هر گونه مذاکرات  ٢٠١۵
جديدی در مورد توافق برجام را مردود می 
دانند، اما بايدن و اعضای کابينه او جملگی به 

 ٢٠١۵سر دستيابی به توافقی جامع تر از برجام 

اصرار دارند، ناشی از همين موقعيت برتر و 
دست باالی دولت آمريکا در معادله برگشت به 

 .برجام است

پوشيده نيست با انتخاب بايدن به رياست 
جمهوری آمريکا، جمهوری اسالمی تا چه حد 
اميدوارانه به لغو تحريم ها، آنهم در يک بازه 

خصوصا که بايدن در .  زمانی کوتاه دل بسته بود
تبليغات انتخاتی خود، بازگشت به برجام را وعده 

اکنون اما نه فقط بايدن که تک تک .  داده بود
اعضای ارشد کابينه او، نظير کاميال هريس، 
معاون اول او، بلينکن، وزير امور خارجه و 
وندی شرمن، قائم مقام وزارت امور خارجه 
آمريکا، جملگی به برجامی فراتر از برجام 

وندی شرمن که هفته پيش به .  تاکيد دارند ٢٠١۵
قائم مقامی وزارت امور خارجه آمريکا انتخاب 

در )  سوم مارس(اسفند  ١٣شد، روز چهارشنبه 
جلسه بررسی تاييد صالحيت خود در کميته 

: روابط خارجی  سنا با صراحت اعالم کرد

ممکن نيست  ٢٠١۵بازگشت به توافق سال "
زيرا در ظرف شش سال گذشته شرايط 

سخنان ".  ژئوپُليتيکی منطقه عوض شده است
بازگشت به توافق "وندی شرمن، مبنی بر اينکه 

و تاکيد او مبنی بر "  ممکن نيست ٢٠١۵سال 
اينکه بايدن اگرچه قصد دارد وارد توافق هسته 

آن را طوالنی تر و "ای شود اما می خواهد 
، از آن رو حائز اهميت است که او "محکم تر کند

به عنوان معاون سياسی وزارت امور خارجه 
آمريکا در کابينه اوباما و کسی که نقش موثری 

 ٢٠١۵در به سر انجام رساندن توافق برجام 

بازگشت به "داشته است، اکنون معتقد است که 
 ".ممکن نيست ٢٠١۵توافق سال 

حال با توجه به همه مفروضات و نظر به 
اصراری که هر کدام از طرفين نزاع  بر عملی 

شدن پيش شرط خود در باب ورود به مذاکره  
دارند، بعيد به نظر می آيد که رفع تحريم ها و 
بازگشت آمريکا به برجام دست کم تا نشست 

 .بعدی شورای حکام صورت گيرد 

فراموش نکنيم جمهوری اسالمی زير فشارهای 
حداکثری تحريم ها در شرايط دشواری بسر می 

در چنين شرايطی که بحران ژرف اقتصادی .  برد
بر گلوی رژيم به شدت چنگ انداخته است، دور 
از انتظار نيست هيئت حاکمه ايران از روی 
استيصال و ناچاری به تعهد ات برجامی خود باز 
گردد تا راه را برای شروع مذاکره رسمی و 

مذاکراتی .  سپس رفع تدريجی تحريم ها باز کند
که هم اکنون نيز تا حدودی به صورت سری و 

سخنان محسن .  پشت پرده در جريان است
رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

اسفند،  ١۵مصاحبه با روزنامه فايننشال تايمز در 
همزمان با آخرين روز کاری اجالس شورای 

سيگنال های "حکام مبنی بر اينکه اگر غرب 
بفرستد و برای نمونه اعالم کند که "  روشنی

تحريم های آمريکا ظرف يک سال برچيده خواهد 
شد، ايران آماده بازگشت مذاکرات است، می 

 .تواند به اين احتمال قوت بيشتری ببخشد

 

.  
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رفقای ديگر درراه اهداف کمونيستی سازمان 
رغم اين سرکوب و کشتار،  به.  جان باختند

ای  نفوذ و اعتبار سازمان در جامعه به درجه
های رژيم مملو از  يافته بود که زندان افزايش

های فدائی  اعضا و هواداران سازمان چريک
رشد و گسترش .   خلق ايران شده بود

زده کرد  سازمان، رژيم شاه را چنان وحشت
که برای گرفتن انتقام از سازمان،  دست به 

اعضای گروه رفيق .  يک جنايت هولناک زد
شده  ها پيش به حبس محکوم جزنی را که سال

و چندين سال از حبس خود را سپری کرده 
های  در تپه ١٣۵۴فروردين  ٣٠بودند، روز 

گری اوج  اين وحشی.اوين تيرباران کرد
های  در سال.   درماندگی و شکست رژيم بود

ها تن ديگر از رفقا درنبرد  ده ۵۵و  ۵۴
روياروی با مزدوران ساواک رژيم شاه 

 ٨در .   قهرمانانه جنگيدند و جان فشاندند
تيرماه رهبر برجسته سازمان، رفيق حميد 
اشرف به همراه تعدادی از اعضای رهبری 
سازمان درنبردی نابرابر چندين ساعت 
قهرمانانه با مزدوران سرکوبگر رژيم 
جنگيدند و جان خود را فدای اهداف 

 .کمونيستی سازمان کردند

های  گری و سرکوب رغم تمام وحشی به 
رژيم، اما سازمان دوام آورد و قهرمانی و 

دريغ رفقا در مبارزه تا  فداکاری بی
 . سرنگونی رژيم شاه ادامه يافت

ازآن همه  رژيم سلطنتی دمحمرضا شاه پس
گری و کشتار، سرانجام با  جنايت، وحشی

قيام مسلحانه مردم ايران سرنگون شد و 
. سازمان ما با سرفرازی قد علم کرد

رغم تمام مبارزات، قهرمانی و  همه، به بااين
فداکاری رفقای سازمان ، با سرنگونی رژيم 
شاه، قدرت سياسی در دست کارگران و 
زحمتکشان قرار نگرفت، بلکه  گروه 
ديگری از مرتجعين سرکوبگر بار ديگر بر 

پوشيده نبود که با اين .  کشور حاکم شدند
های مردم ايران بازهم اسير  اتفاق جديد، توده

و گرفتار رژيمی سرکوبگرتر از رژيم شاه 
ها با موج جديدی از  اند و کمونيست شده

رغم  به.  سرکوب و کشتار مواجه خواهند بود
های مردم ايران،  که با قيام مسلحانه توده اين

گسيخته شده  دستگاه سرکوب رژيم سابق ازهم
بود، اما هيئت حاکمه جديد از همان آغاز به 
قدرت رسيدن، سرکوب و کشتار را از سر 

در جريان سرکوب مردم .  گرفت
کردستان،بار ديگر  تعدادی از رفقای 

. سازمان ما به جوخه اعدام سپرده شدند

تعدادی از فعاالن کارگری سازمان توسط 

اين مبارزه .  ناپذيری بانظم حاکم بودند آشتی
سرعت در جامعه انعکاس يافت و  به

گروه زنان و مردان انقالبی به صفوف  گروه
جای هر رفيقی که درنبرد  به.  فدائيان پيوستند

داد ، يا به اسارت دشمن  با دشمن جان می
ها و صدها رفيق ديگر جای او  آمد، ده درمی

رژيم شاه که بر اين پندار خام بود .  را گرفتند
آفرينان سياهکل از رويدادی  با کشتار حماسه

که جزيره ثبات و آرامش او را برهم زده، 
تری از  يافته است، با موج گسترده نجات

رو گرديد که مدام بر تعداد  مبارزانی روبه
تمام دستگاه پليسی و .  شد ها افزوده می آن

امنيتی رژيم همه امکانات خود را بسيج 
کردند تا شايد بتوانند با سرکوب و کشتار 

ای را که آغازشده بود،  تر، مبارزه وحشيانه
ها تن از  ده ۵٠در سال .  در نطفه خفه کنند

گذاران  ترين رهبران و بنيان برجسته
سازمان، درنبرد با دشمن طبقاتی جان فدا 

در خردادماه  .  کردند، يا به اسارت درآمدند
دو تن از رفقای برجسته سازمان رفقا امير 
پرويز پويان و اسکندر صادقی نژاد درنبرد 

در مهرماه  .   با دشمن طبقاتی جان فشاندند
اولين زن فدائی، رفيق مهرنوش ابراهيمی 
در يک نبرد قهرمانانه با مزدوران ساواک 

رژيم شاه که از گسترش .   جان باخت
زده شده بود، برشدت  مبارزات وحشت

 ۵٠در اسفندماه سال .   سرکوب افزود

گروهی  از رفقا که به اسارت رژيم درآمده 
های  ترين شکنجه بودند و زير وحشيانه

ای از مقاومت و ايستادگی را  ساواک نمونه
نشان داده بودند، در دادگاه نظامی به محاکمه 

ها اما با دفاع جسورانه از  آن.  کشيده شدند
های  های بزرگ خود، دادگاه اهداف و آرمان

نظامی را به عرصه محاکمه و محکوم کردن 
. رژيم ديکتاتوری عريان شاه تبديل کردند

جالدان دادگاه نظامی اغلب اين مبارزان 
کمونيست ازجمله، رفيق مسعود احمدزاده از 
رهبران برجسته سازمان را به جوخه اعدام 

ای که در  اما پايانی بر مبارزه.  سپردند
مبارزه ادامه .  سياهکل آغازشده بود، نبود

که رژيم شاه سرنگون شد،  ۵٧تا سال .  يافت
ها تن از رفقا يا درنبرد  در هرسال ده

مسلحانه  با دشمن ستمگر جان باختند يا به 
رفقا ، بهروز .   جوجه اعدام سپرده شدند

دهقانی، مهدی فضيلت کالم، احمد زيبرم، 
چنگيز قبادی، پيرو نذيری ، حسن نوروزی، 
مرضيه اسکويی، يوسف زرکاری، حميد 
مؤمنی، نزهت روحی آهنگران،  نسرين و 

اکبر جعفری،   سيمين پنجه شاهی، علی
ها تن از  آقا به همراه ده نسترن و الدن آل

. اند و کشتار طبقه سرمايه دار مواجه بوده

داری حاکم شده  دورانی که سرمايه تاريخ تمام
ای  است، مملو است، از کشتارهای وحشيانه

که طبقه حاکم در سراسر جهان عليه 
 .    ها به راه انداخته است کمونيست

صد سال اخير،  در ايران نيز در طول يک
از .  همواره وضع بر همين منوال بوده است

گذاران سازمان  همان نخستين روزی که بنيان
های فدائی خلق ايران نيز نبرد  چريک

حماسی خود را در سياهکل آغاز نمودند، 
ستمگران حاکم بر ايران،اين دشمنان آزادی 

های مردم ايران،  کشتار  و رهايی توده
هايی را در دستور کار  رحمانه انسان بی

ترين دوره های  قراردادند که دريکی از سياه
ديکتاتوری و اختناق در ايران، پرچم آزادی 

 .   و سوسياليسم را به اهتزاز درآورده بودند

رژيم شاه که با رويدادی نامنتظره در جزيره 
رو شده بود، با اين  ثبات و آرامش خود، روبه

تواند  با بسيج نيروی نظامی  خيال خام که می
ها، ثبات و آرامش  و کشتار چريک

گورستانی مطلوب خود را بازگرداند، پس از 
ظاهراً پيروزی نظامی بر مبارزان جنگل، 

های نظامی خود را برای صدور  دادگاه
احکام  اعدام رفقايی که دستگيرشده بودند، 

هنوز چند روزی از حمله .   بر پا کرد
مسلحانه به پاسگاه سياهکل نگذشته بود که 
رژيم شاه  فدائيانی را که در جريان نبرد 
سياهکل به اسارت دژخيمان درآمده بودند، 

. در يک محکمه نظامی به اعدام محکوم کرد

رفيق  ۴٩در آخرين روزهای اسفندماه سال 
اکبر صفايی فراهانی فرمانده عمليات  علی

سياهکل را به همراه رفقا احمد فرهودی، 
دمحمعلی محدث قندچی، ناصر سيف دليل 

الدين  خدا لنگرودی، شعاع صفايی، هادی بنده
پور  مشيدی، اسکندر رحيمی، غفور حسن

اصيل، دمحمهادی فاضلی، عباس دانش 
بهزادی، هوشنگ نيری، جليل انفرادی و 
اسماعيل معينی عراقی را به جوخه اعدام 

دو عضو ديگر گروه سياهکل، .  سپرده شدند 
رفقا مهدی اسحاقی و دمحمرحيم سماعی، در 

 . حين نبرد جان فشانده بودند

اما برخالف تصور جالدان رژيم شاه، اين 
. گری و کشتار مانع از ادامه نبرد نشد وحشی

با موج  ۵٠سال .  مبارزه تازه آغازشده بود
وسيعی از مبارزات قهرمانانه و حماسی 

با .  های فدائی در شهرها ادامه يافت چريک
نبردی که از سياهکل آغازشده بود، نسلی از 
انقالبيون کمونيست در ايران پا به عرصه 

ای از صداقت،  مبارزه نهاده بودند که نمونه
فشانی و  ازخودگذشتگی، قهرمانی، جان

 نام و ياد رفقای جان فشانده، همواره زنده و جاويد خواهد ماند

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 و ياد رفقای جان فشانده، همواره زنده و جاويد خواهد ماند نام

در جريان سرکوب .  عوامل رژيم ترور شدند
صحرا، رهبران خلق ترکمن  مردم ترکمن

رفقا توماج، جرجانی، واحدی، مختوم  توسط  
تا .  جالدان حکومت اسالمی به قتل رسيدند

در سازمان، الاقل  ۵٩پيش از انشعاب سال 
تن از رفقای ما توسط مزدوران رژيم  ۵٠

 . ددمنش جمهوری اسالمی به قتل رسيدند

خيانت جريان موسوم به اکثريت به اهداف و 
ها به اردوی  های سازمان و پيوستن آن آرمان

ای سخت به سازمان  ضدانقالب حاکم، ضربه
اين جناح .  و جنبش کمونيستی ايران بود

بايستی باتحمل تمام  فدائيان اقليت بود که می
های  فشار سرکوب رژيم، از اهداف و آرمان

کمونيستی سازمان ، از آزادی و سوسياليسم  
 . دفاع کند

گری جمهوری  در پی انشعاب، وحشی
اسالمی عليه سازمان ما به نهايت شدت خود 

جناح فدائيان اقليت که پاسدار اهداف .  رسيد
خواهانه و  های سوسياليستی و آزادی و آرمان

های مبارزاتی سازمان بود، با هيچ  سنت
سازمان ما .  ارتجاعی سر سازش نداشت

ناپذير رژيمی ارتجاعی بود، که  دشمن آشتی
وظيفه ديگری جز سرکوب انقالب و به بند 

مبارزه سازمان .   کشيدن مردم ايران نداشت
بايستی تشديد شود و  ما عليه رژيم حاکم می

جمهوری اسالمی  بنا به ماهيت .  تشديد شد
ارتجاعی خود سرکوب سازمان را در 
دستور کار قرارداد و با کشتاری که از سال 

در سطحی گسترده سازمان داد، صدها  ۶٠
به جوخه   ۶٧تن از رفقای ما را تا سال 

مقاومت و ايستادگی رفقای ما .  اعدام سپرد
در اين دوره چندساله  زير شکنجه، در 

ها، در لحظه اعدام، در نبردهای  زندان
مسلحانه رودررو با مزدوران امنيتی و 
نظامی رژيم  نيز همانند دوران رژيم شاه، 

هزاران تن از .  حماسی و قهرمانانه بود
ها به بند کشيده شدند و  فدائيان اقليت سال

بر .  صدها تن به جوخه اعدام سپرده شدند
فشاندگان سازمان از  طبق فهرستی که از جان

شده و در سايت  سياهکل تا به امروز تهيه
اينترنتی سازمان ما موجوداست، از حدود 

ها در اين  فشانده که اسامی آن رفيق جان ٩٠٠
ها  تن از آن  ۶٠٠يادنامه آمده است، بيش از 

رفقايی هستند که توسط رژيم فاشيست و آدم 
 . کش جمهوری اسالمی به قتل رسيدند

رفيق سعيد سلطانپور شاعر، نويسنده و 
عضو هيئت نويسندگان نشريه کار که از 

های برجسته هنر و ادبيات ايران بود،  چهره
، ۶٠شدگان سال  در نخستين گروه اعدام

نيز  ۶٠البته پيش از سال .   تيرباران شد
رفقای ديگری از اعضای سازمان توسط  

کارگر .  رژيم به قتل رسيده بودند
کمونيست،رفيق جهانگير قلعه مياندوآب، تنها 

اکثر  ۶٠در طول سال .   يک نمونه بود

اعضای کميته مرکزی سازمان ما، رفقا 
، منصور )  اسکندر(  سيامک اسديان 

چی ،  تربقانی ، محسن مدير شانه  اسکندری
، يدهللا گل مژده)کاظم(دمحمرضا بهکيش

)  هادی(، احمد غالميان لنگرودی )نظام(  

های کمونيستی سازمان  درراه اهداف آرمان
در جريان ضربات اسفندماه .  جان فشاندند

،عالوه بر تعدادی از اعضای ۶٠سال 
مرکزيت سازمان، رفيق جعفر پنجه شاهی

و تعدادی از رفقای چاپ و توزيع )  خشايار(
نشريه کار در درگيری با مزدوران رژيم 

 . جان باختند

های  دهی کميته پس از انشعاب که سازمان
ای، شهری، کارگری، محلی و ويژه  منطقه

از اهميت مبرمی برخوردار بود، تعدادی از 
ناپذير تالش نمودند و هزاران  رفقا خستگی

اغلب .  دهی کردند فعال و هوادار را  سازمان
اين رفقا  ازجمله قاسم سيد باقری، توکل 
اسديان،دمحمرضا ستوده، اکبر صميمی، رضا 
نعمتی، ابوالفضل قزل اياق، قدرت هللا 

جديدی، مسعود )  علی(ارجمندی، نبی 
رحمتی،، دمحم کس نزانی، انور اعظمی، 
مهدی خانزاده، علی رضا بامری،  صمد 
حسين زهی، درراه انجام اين وظيفه توسط 

 . جالدان حکومت اسالمی به قتل رسيدند

های وحشيانه رژيم  در جريان سرکوب
ها تن از فعالين  ستمگر جمهوری اسالمی، ده

کارگری عضو سازمان ازجمله رفقا احمد 
منادی، غالمرضا موالئی بيرگانی، خيرهللا 
حسنوند، جهانبخش سرخش، مرتضی 

کريمی، دمحم علی ابرندی، دمحم رضا راستی،  
هوشنگ کيانی، رضا حسينی مستعان، 
موسی آباد ، حسين مال طالقانی، داوود 
مداين، لقمان مدائن، عبدالرضا ماهيگير، 
عبدالکريم عبدهللا پور، علی ميرشکاری، 
هوشنگ احمدی، بيژن اسالمی، ونداد 
ايمانی، احمد برار پور، بيگ دمحمی هزاوه، 
ملک دمحم جاوه، دمحم چشم به راه، محمود 
خاموشيان، اکبر مسلم خانی، حسين دمحمی، 

هللا  رحمت فتحی، بهزاد عمرانی، قدرت

شاهين سخن در زمره رفقائی بودند که توسط 
تنها در .  جمهوری اسالمی کشتار شدند

به کميته کارگری  ۶۴جريان ضربه سال 
تن از رفقای کارگر  ۶٠تهران متجاوز از 

 .ها اعدام شدند دستگير شدند که اکثر آن

  ۵٠های سرکوب و کشتار، حدود  در اين سال

تن از زنان کمونيست، از جمله، رفقا زهرا 
، ، نفيسه ناصری، ويدا گلی )اشرف(بهکيش

آبکناری، منيژه طالبی، سوزان نيکزاد، مريم 
توسلی، ژيال سياب، ناهيد دمحمی، مريم 
دژآگاه، زهرا بيدشهری، زهرا 
فرمانبردار،فاطمه دمحمی، نادره نوری، فريده 

ها رفيق ديگر در  يوسفی، خاطره جاللی و ده
خواهانه و سوسياليستی  های آزادی راه آرمان

 .سازمان جان فشاندند

گری رژيم  و کشتار  رغم تمام وحشی به
اعضا، فعاالن و هواداران سازمان در طول 

ها، اما ارتجاع حاکم هرگز  تمام اين سال
نتوانسته و نخواهد توانست، سازمان ما را از 
ادامه مبارزه برای تحقق اهداف کمونيستی 

اين رژيم جمهوری اسالمی .  خود بازدارد
رغم تمام اقدامات جنايتکارانه و  است که به

اش، امروز در جايگاهی قرارگرفته  فاشيستی
است، که رژيم ستمگر شاه در واپسين 

. روزهای حيات ننگينش قرارگرفته بود

چندان نيز به طول نخواهد انجاميد که اين 
رژيم نيز همچون سلف خود به دست 
کارگران و زحمتکشان ايران به گور سپرده 

 . شود

فشاندگان سازمان،  اسفند سالروز جان ٢۵در 
بار ديگر بر عهد و پيمان هميشگی خود با 

فشاريم که به  مان پای می فشانده رفقای جان
های کمونيستی سازمان، دفاع  اهداف و آرمان

بند خواهيم ماند و  از آزادی و سوسياليسم پای
به مبارزه برای سرنگونی نظم موجود، 
استقرار حکومت شورايی کارگری و 

. برقراری سوسياليسم ادامه خواهيم داد

جاودان باد، نام و ياد فدائيانی که در راه 
های سازمان مبارزه کردند و  اهداف و آرمان

 . د جان فشاندن
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تپه، يزد و چند  قزوين، مشهد، نيشابور، هفت
در .  شهر ديگر تجمعات اعتراضی برپا کردند

تهران که نيروهای امنيتی و انتظامی از ساعات 
اسفند باحضور  ١٧اوليه صبح روز يکشنبه 

گسترده درمقابل وزارت کار و ساختمان سازمان 
تأمين اجتماعی، محل تجمع را به اشغال خويش 
درآورده بودند، با هجوم وحشيانه به تجمع 
بازنشستگان، کارگران ، معلمان و ساير تجمع 
کنندگان، تعدادی را مجروح و شمار ديگری را 

تا کنون اسامی سه تن از .نيز بازداشت کردند
های اسعد مفتاحی کارگر  بازداشت شدگان  به نام

اسنپ فود، کاميار فکور روزنامه نگار و 
 .اسماعيل گرامی اعالم شده است

بيش از يک دهه است کارزار مبارزاتی جمعيت 
چندميليونی بازنشستگان تأمين اجتماعی برای 

سازی آن با دريافتی  ها و همسان افزايش مستمری

نزديک به .  رديف خود ادامه دارد شاغالن هم
بازنشسته تأمين اجتماعی درزمره )  ١(ميليون۴

ترين و فقيرترين اقشار جامعه هستند  ی محروم
ها و  ناچيز ماهانه، ازفشار هزينه  که با مستمری

نيازهای زندگی مستأصل و عاصی شده و   گرانی
در تنگناهای شديد اقتصادی و معيشتی به سر 

تنگناها و فشارهايی که هرسال بر ابعاد .  برند می
شده و اين کارگران زحمتکش  و شدت آن افزوده

تر ساخته و آنان را  تر و فقير بازنشسته را محروم
اعتراض .  به کف خيابان کشانده است

بازنشستگان به وضع موجود و مبارزه برای 
کم  ای دست تغيير و بهبود شرايط زندگی، سابقه

که قانون مديريت  ٨٩از سال .  ساله دارد ١٠
خدمات کشوری به تصويب رسيد اما هرگز 

طور کامل و دقيق اجرا نشد، تاکنون، اين  به
اعتراضات و مبارزه در اشکال گوناگون ادامه 

بايستی تبعيض  بر پايه اين قانون می.  داشته است
لشگری، (  های مختلف بازنشستگان ميان گروه

برداشته و درزمينٔه )  کشوری و تأمين اجتماعی
رديف،  دريافتی بازنشستگان با شاغالن هم

. سازی انجام شود که هرگز چنين نشد همسان

تشديد و تداوم مبارزات بازنشستگان در دو سال 
گذشته، سبب شد که دولت در مرداد سال جاری 

ای چندرغازی به مزد اين  کارانه به نحو فريب
سازی را  بازنشستگان اضافه و موضوع همسان

اين تالش فريبکارانه اما .  مالی کند ماست
بالفاصله با اعتراض سراسری بازنشستگان در 

اعتراضات پرشور و . پاسخ گرفت ٩٩مرداد  ٢۵
سراسری و مکرر بعدی بازنشستگان تأمين 
اجتماعی و تأکيد براين خواست محوری نشان 

تر و هوشيارتر از آن  فقط آگاه ها نه داد که آن

هستند که مرتجعين حاکم بتوانند فريبشان دهند، 
حال اين واقعيت را نيز نشان داد که  بلکه درعين

بازنشستگان تأمين اجتماعی روی خواست 
اند و  سازی محکم و استوار ايستاده همسان
های خود به  اند تا تحقق کامل خواست مصمم

 .مبارزه ادامه دهند

روشنی در  انعکاس اين عزم و اراده را به
دهی تجمعات و اعتراضات سراسری  سازمان

نظر از مبارزات روبه  صرف.  توان ديد می
گسترش بازنشستگان در دو سال گذشته، تنها در 

تجمع و اعتراض سرتاسری  ٨روز اخير  ١٠٠
 ١٠، ٣بهمن  ٢۶و  ٧دی،  ٢١و  ١۴آذر  ٢٣( را

سازمان داده و خواهان تحقق )  اسفند ١٧و 
افزون بر اجرای کامل .  اند های خود شده خواست

سازی،ارتقاء سطح خدمات  و صحيح همسان
درمانی، درمان رايگان، مسکن مناسب، افزايش 

ميليون  ١٢مستمری برابر سبد معيشت حداقل 
تومان، از ديگر مطالبات بازنشستگان است که 

ً در شعارهايی مانند  حقوق ما رياليه، "بعضا
شعار ما اين زمان، معيشت "  ، "ها دالريه هزينه

خواسته اصلی ما،حقوق طبق "  ، "است و درمان
ظلم و "  ، "، گرانی، تورم، بالی جان مردم"تورم

 .نيز انعکاس يافته است" ستم کافيه، سفره ماخاليه

بخش ديگری از شعارها و مطالبات بازنشستگان 
تأمين اجتماعی، شعارها و مطالبات سياسی است 

دهنده روحيه اعتراضی و  حال بازتاب که درعين
" از آن جمله است شعار .  جويانه آنان است رزم

هم مجلس "  ، "  پذيرد ميرد، ذلت نمی بازنشسته می
فرياد، فرياد "  ، "هم دولت، بس است فريب ملت

تا حق خود نگيريم، از پا "  ، "همه بيداد از اين
فقط کف "  و شعار بسيار مهم "   نشينيم نمی

هزاران ".  مون خيابون، به دست مياد حق
ها و  بازنشسته تأمين اجتماعی با اين خواست

شعارها ، بارها به خيابان آمده، در مقابل مجلس، 
وبودجه  سازمان تأمين اجتماعی، سازمان برنامه

و  وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار نموده و 
پيمايی و تظاهرات  درمواردی نيز دست به راه

 .اند زده

اين اعتراضات و مبارزات مستمر بازنشستگان 
ها و شعارها  تأمين اجتماعی، چه ازنظر خواست

وضوح  دهی، به ويژه ازنظر سازمان و چه به
پيشرفت در جه .  روند تکاملی را پيموده است يک

دهی تا آنجاست که در پايان هر تجمع،  سازمان
شود و اين قرار، چه  قرار تجمع بعدی گذاشته می

در سطح تهران و استان مرکزی، چه در سطح 
طور همزمان به اجرا  ها به ساير شهرها و استان

شمار شهرها و تعداد .  شود گذاشته می
کنندگان در اين مبارزات رو به فزونی  شرکت

حضور زنان بازنشسته در صفوف .  بوده است
در .  مقدم مبارزه نيز چشمگيرتر شده است

ها، سردادن شعارها و قرائت  رانی سخن
در بسياری .  اند قدم شده ها نيز زنان پيش قطعنامه

از تجمعات سراسری، عالوه بر مردان وزنان 
بازنشسته، همسران مردان بازنشسته نيز وارد 
خيابان شده و دوشادوش مردان در اعتراضات 

بازنشستگان تأمين اجتماعی با .  اند شرکت جسته
استمرار مبارزه و پايداری و حضور قاطع در 
کف خيابان، اين پيام را به عموم زحمتکشان 

اند که برای احقاق حقوق، جز مبارزه و  رسانده
. دهی اعتراض راه ديگری وجود ندارد سازمان

ترين  بازنشستگان نشان دادند که حتی در سخت
توان ابتکار به خرج داد و با تلفيق  شرايط نيز می

مناسب کار و فعاليت علنی و غيرعلنی، اعتراض 
ای را سازمان داد و زير پای استثمارگران و  توده

بيهوده نيست که خانه .  مستبدان را داغ کرد
کارگر و سران مزدور آن از نمونه حسن صادقی 

اصطالح اتحاديه  چاقوکش معروف و رئيس به
کسوتان جامعه کارگری  پس از انتشار  پيش

های مستقل  فراخوان تجمع از سوی تشکل
اين مزدوران .  اند بازنشستگان، وارد معرکه شده

برای ايجاد اخالل درحرکت اعتراضی 
بازنشستگان، با صدور چندباره اطالعيه و اعالم 

شده  اند نسبت به تاريخ اعالم تجمع، تالش کرده
های مستقل، در ميان بازنشستگان  توسط تشکل

شک و ترديد و سردرگمی ايجاد کنند بدان خيال 
که اقدام مستقل بازنشستگان را با شکست روبرو 

صف خود  سازند و تعدادی از بازنشستگان را به
های  با اين ترفندها اما، از سوی تشکل.  بکشانند

های  مستقل، هوشيارانه مقابله شده و اين تالش
کارگران شاغل و .  شده است مذبوحانه خنثی

های دولتی و سران مزدور  بازنشستگان، تشکل
ها وقعی  شناسند و به اين فراخوان آن را می

های  اين مزدوران خبرچين و شاخک.  گذارند نمی
حسی دستگاه امنيتی درميان کارگران و 
بازنشستگان البته وضعيت روحی و حالت 
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انفجاری درميان کارگران و بازنشستگان را به 
کنند و خطر انفجار را  اربابان خويش گزارش می

ها  آن.  دهند به دستگاه حکومتی هشدار می
هايی از اوضاع  کوشند با انعکاس جنبه می

بار کارگران و همچنين اوضاع  معيشتی  وخامت
سياسی و فضای حاکم درميان کارگران و 

ها را به خيابان  بازنشستگان و شرايطی که آن
کشانده است دستگاه دولتی را متوجه خطری 

در .  کند سازند که کل نظم موجود را تهديد می
اسفند  ١٧جريان فراخوان اخير تجمع در روز 

مقابل وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی نيز 
بار ديگر همان شيوه مذبوحانه و اخاللگرانه را 
به کاربست و با اعالم تاريخ تجمع، سعی کرد 

گرچه .  درميان بازنشستگان سردرگمی ايجاد کند
طرفی از آن نبست و نتوانست خللی در اقدام 
اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی وارد 
سازد و چنين است که بازی ايجاد اخالل در 

حرکت اعتراضی بازنشستگان، جای خود را به 
 .سرکوب مستقيم آن داد

توان کارگران، معلمان  اما با سرکوب نمی
زحمتکش و بازنشستگان را خاموش و پيام مهمی 

ها نهفته است زايل  که در استمرار مبارزه آن
پيام بازنشستگان تأمين اجتماعی روشن .  ساخت

ادامه مبارزه در کف خيابان و اينکه يگانه .  است
راه احقاق حقوق، اتحاد و استمرار مبارزه 

اين پيام بازنشستگان تأمين .  متشکل است
اجتماعی درميان کارگران شاغل بازخورد 

گيری يک حرکت  وسيعی داشت که در شکل
عملی مشترک کارگران، معلمان و بازنشستگان 

فراخوان تجمع سراسری .  پژواک يافت
اسفند، با استقبال کارگران و  ١٧بازنشستگان در 

معلمان روبرو شد ، اردوی کارگران و 
زحمتکشان را فشرده و محکم ساخت و تحت 

، دفاع گسترده از "  دفاع از حق زندگی"عنوان 
. ميليونی را در پی داشت ١٢/    ۵حداقل مزد 

های مستقل  تشکل"تر از آن با انتشار بيانيه  پيش
بهمن  ٢۶در "  کارگران، بازنشستگان و معلمان

و تأکيد بر  ١۴٠٠پيرامون حداقل مزد سال  ٩٩
عنوان حداقل مزد  ميليون تومان به ١٢/    ۵رقم 

. ماهانه، بذر اين اتحاد و هماهنگی پاشيده شده بود

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر 

تپه، کانون صنفی معلمان و گروه اتحاد  هفت
بازنشستگان ابتکار عمل تنظيم و انتشار اين 

کميته (  تشکل ديگر  ۵بيانيه را در دست داشتند و 
هماهنگی،اتحاد بازنشستگان، شورای 
بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان و 

به .  نيز آن را امضا کرده بودند)  کميته پيگيری
های مستقل  دنبال آن، فراخوان مشترک تشکل

کارگران، بازنشستگان و معلمان برای تجمع در 
اسفند مقابل وزارت کار و سازمان  ١٧روز 

تأمين اجتماعی و در حمايت از بازنشستگان 
اين بيانيه و فراخوان .  تأمين اجتماعی انتشار يافت
نظير کارگران روبرو  با استقبال و پشتيبانی کم

تر کارگران بالفاصله با  های متشکل بخش.  شد
 ١٢هايی از مزد ماهانه باالی  صدور بيانيه

فوالد .  ميليون و فراخوان تجمع حمايت کردند
اسفند از بيانيه  ٧ای مورخ  اهواز در بيانيه

های  مشترک مزد و فراخوان تجمع و خواست
کارگران رسمی .  فراخوان دهندگان حمايت کرد

نفت نيز که پيش از آن اعالم کرده بودند مزد 
ميليون تومان  ١٢ماهانه هيچ کارگری نبايد از 

کمتر باشد، از بيانيه مشترک مزد و فراخوان 
کارگران معادن مس و .  تجمع پشتيبانی کردند

صنايع ساوه نيز از اين بيانيه و فراخوان حمايت 
کارگران غيررسمی نفت و مؤسسات .  کردند

اسفند، از بيانيه  ١۴ای در  وابسته، با صدور بيانيه
ميليون و  ١٢مشترک مزد و حداقل مزد باالی 

. همچنين از فراخوان تجمع حمايت کردند

" کارگران غيررسمی نفت در بيانيه کوتاه خود

 ١٢جنبش برای افزايش دستمزد به باالی 

خوانده و "  يک جنبش اجتماعی"  را "  ميليون
 ١٢تأکيد نمودند برای افزايش دستمزد به باالی 

نفت .  ميليون، در تدارک اعتصاب ديگری هستند
ما کارگران :"  در بيانيه کوتاه حمايتی خود نوشت

دهيم و با تمام قوا در  ديگر به فقر و بندگی تن نمی
مقابل هرگونه تعرضی به زندگی و معيشتمان 

سنديکای کارگران شرکت واحد، ".  ايستيم می
تپه و گروه اتحاد  سنديکای کارگران هفت
های گوناگون تبليغات  بازنشستگان با تهيه تراکت

های اجتماعی سازمان  ای را در شبکه گسترده
ای از کارگران، بازنشستگان  طيف گسترده.  دادند

 ١٢و معلمان حول مطالبه حداقل مزد باالی 

 .ميليون بسيج شدند

اوضاع وخامت بار اقتصادی و تنگناها و  
فشارهای معيشتی، تورم و گرانی و چند برابر 

ها، پوشاک، مسکن،  شدن قيمت خوراکی

محروميت از بهداشت و درمان مناسب، ادامه 
زندگی اکثريت کارگران و زحمتکشان را 

. تحمل و غيرممکن ساخته است دشوار، غيرقابل

شرايط عمومی درزمينٔه نازل بودن مزد و 
مستمری و دريافتی ماهانه، وضعيت مشابه و 

ً يکسانی را برايشان رقم درآمد .  زده است تقريبا
. دهد ناکافی است و هزينه را پوشش نمی

اتفاق کارگران و بازنشستگان  به قريب اکثريت
تأمين اجتماعی و معلمان زيرخط فقر زندگی 

از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب .  کنند می
توانند شکم خود و خانواده را سير  نمی.  اند محروم

روز  آيند و روزبه از پس اجاره خانه  برنمی.  کنند
بنابراين طبيعی است اگر .  اند فقير و فقيرتر شده

مزد و دريافتی ماهانه به محور تبديل شود تا 
درمان رايگان، "های ديگری چون همپای خواست

آموزش رايگان، تأمين مسکن مناسب، حق ايجاد 
تشکل مستقل،آزادی تجمع، امنيت شاغلين و 

همه برگرد آن حلقه زنند و "  عدالت اجتماعی
پرچم مبارزه مشترک برای افزايش مزد حداقل به 

درد .  ميليون را به اهتزاز درآورند ١٢باالی 
مشترک است و درمان درد مشترک، رزم 

اسفند  ١٧دهی مشترک تجمع  سازمان!  مشترک
مقابل وزارت کار و تأمين اجتماعی، مستقل از 
نحوه برخورد رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی 

گيری صدور  با آن، گام مثبتی است در سمت
و اعالم موضع، به يک مرحله   و بيانيه  اطالعيه
. دهی مبارزه عملی تر و گذار به سازمان پيشرفته

اين گام مهم و مثبت را بايد ارج گذاشت و جای 
به هر شکل .  های بعدی را هموار کرد پای گام

ها و مبارزات کارگران،  ممکن بايد از  خواست
بازنشستگان و معلمان حمايت کرد و اتحاد و 

های سازمانده رزم مشترک  هماهنگی ميان تشکل
 . را تقويت نمود

رزم .  صفوف خود را متراکم و مستحکم کنيم
موانع را از .  مشترک را سازمان و گسترش دهيم

پيش پای خويش برداريم تا درد مشترک را 
 .درمان کنيم

    

 :زيرنويس

حسام نيکو پور مدير آمار، اطالعات و محاسبات 
اعالم  ٩٩مهر  ٣٠سازمان تأمين اجتماعی در 

هزار  ٩۵۴ميليون و  ٣کرد درحال حاضر 
 .بگير تأمين اجتماعی هست مستمری
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  ٨درصفحه 

 

 اطالعيه نيروهای چپ و کمونيست   

 در رابطه با جنبش رهايی زن در ايران

 
 

سرمايه داری، هرگز آزادی و برابری کامل و بی قيد و شرط زن و م�رد .  تبعيض جنسيتی، ستم و نابرابری هنوز سيمای وارونه جهان است
را نمی پذيرد؛ ستمکشی زن بر اساس جنسيت در زندگی فردی و اجتماعی، يکی از ارکان اساسی سرمايه است که نابراب�ری ب�ن�ي�ادی را در 

دنيای وارونه سرمايه داری با بهره گيری از مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، پايه های تبعي�ض .  جای جای جامعه توليد و باز توليد می کند
مردساالری يک سامانه سلطه است که سنت و فرهنگ  .و نابرابری، بردگی مزدی و استثمار فرد از فرد  را در جامعه پايه ريزی کرده است

زنان  در بخشی از کشورهای پيشرف�ت�ه "  برابری حقوقی" آنچه امروز به عنوان .  و قانون حاکم بر جامعه، ناظر بر اين نابرابری بنيادی است
جهان سرمايه داری ادعا می شود، نه حاصل پيشرفت جهان سرمايه داری، که نتيجه مبارزات مستمر طبقه کارگر و قهرمانی های درخش�ان 
زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب است که نتيجه آن، تغيير قوانين اجتماعی و تغيير نسبی موقع�ي�ت زن�ان در ن�ظ�ام ه�ای پ�ي�ش�رف�ت�ه 

انتخاب هشت مارس، به عنوان روز جهانی زن، خود يک نمونه روشنی از ماحصل جنبش بين المللی سوسياليس�ت�ی .  سرمايه داری بوده است
طبقه کارگر و برآيند يک سنت مبارزاتی راديکال زنان کارگر و کمونيست است که از ديرباز علي�ه واپس�گ�راي�ی ب�وژوازی ج�ن�گ�ي�ده ان�د و 

جنگی بی امان که تا سرنگونی نظم سرمايه و رهايی کامل زن از ستم و تبعيض و نابرابری و استثمار انس�ان از انس�ان، .  همچنان می جنگند
 . ادامه خواهد داشت

اگر نابرابری و تبعيض جنسيتی برای جهان سرمايه يک ضرورت تاريخی است، اين ضرورت، در ايران تحت حاکميت جمه�وری اس�الم�ی 
هيئت حاکمه ايران با استفاده از مذهب به مثابه ابزار ايدئولوژيک و با ب�ه�ره گ�ي�ری .  به صورت يک آپارتايد جنسيتی تمام عيار عمل می کند

از فرهنگ عقب افتاده مردساالرانه، به عريان ترين شکل ممکن، تبعيض جنسيتی، نابرابری حقوقی و اعمال خشونت عريان بر زنان را در 
با اينهمه، و به رغم تمامی تبعيضات�ی ک�ه ت�وس�ط دول�ت .  تمام شئونات سياسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی آنان، قانونی و نهادينه کرده است

دينی بر زنان ايران اعمال شده است، به رغم تمام سرکوب و بی حقوقی که توسط ارتجاع اسالمی  بر زنان ايران ت�ح�م�ي�ل ش�ده اس�ت، آن�ان 
زنان ايران، همواره عليه سياست های زن ستيزانه رژيم حاک�م، .  هيچگاه تسليم سياست های ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی نشدند

از .  اين مبارزه، طی سال های متمادی اشکال بسيار متنوعی به خود گرفت�ه اس�ت.  عليه بی حقوقی، تبعيض، نابرابری و ستم مبارزه کرده اند
اسالمی مردساالر گرفته، تا مقاومت و مبارزه عليه قوانين و مقررات ارتجاعی دولت دينی در ک�وچ�ه و -مبارزه عليه مناسبات خانواده سنتی

خيابان و دانشگاه و محيط کار؛ از مبارزه و مقاومت فردی گرفته، تا مبارزه جمعی و متشکل عليه بی حقوقی و انواع تبع�ي�ض�ات ج�ن�س�ي�ت�ی؛ 
مبارزه ای که اک�ن�ون در ق�ام�ت ي�ک ج�ن�ب�ش .  مبارزه ای که طی بيش از چهار دهه در ابعادی به وسعت سراسر ايران در جريان بوده است

 . راديکال و قدرتمند عليه کليت رژيم اسالمی و ارتجاعی حاکم بر ايران قد کشيده است

 !مردم آزاديخواه و مبارز ايران! زنان و مردان برابری طلب

بحران های عميق سياسی، اقتصادی و اج�ت�م�اع�ی مارس، روز جهانی زن می رويم که جمهوری اسالمی با  ٨امسال در شرايطی به استقبال 
ب�ه رغ�م س�رک�وب و .  گ�ذارد ای رژيم را آرام نم�ی اعتراض و مبارزات مردم ايران، لحظه.  واپسين روزهای حيات ننگين خود را می گذراند

گری های جمهوری اسالمی در سرکوب وسيع توده ه�ای م�ردم اي�ران، م�ب�ارزات زن�ان،  رغم وحشی  ستمی که بر زنان اعمال شده است، به
ب�ه   اوضاع سياسی جامعه.  در اشکال سياسی و اقتصادی در حال گسترش است...  کارگران، معلمان، نويسندگان، دانشجويان، بازنشستگان و 

در اين ميان، زنان ايران که تحت حاکمي�ت .  گردد ای حريق شورش و قيام برپا می ای برای سرنگونی رژيم فراهم است که از هر جرقه درجه
نقشی ک�ه .  تراز هر زمان ديگری در اين مبارزات حضور دارند تر و راديکال شده است، فعال جمهوری اسالمی تمام  حق و حقوق شان پايمال

اند، حاصل تجربه بيش از چهار دهه مبارزات آنان است که در اشکال مختلف عليه رژي�م  گرفته  های اعتراضی کنونی برعهده زنان در جنبش
 .ستيز جمهوری اسالمی ادامه يافته است ارتجاعی زن

ه�ای رژي�م  هم اکنون صدها تن از زنان آگ�اه و ف�ع�ال در زن�دان.  های رژيم مملو از زندانيان سياسی زن است بی دليل نيست که اکنون زندان
ه�ای  زن�ان�ی ک�ه در ج�ن�ب�ش.  درخشانی از مقاومت و مبارزه در برابر ستمگران ح�اک�م ب�ر اي�ران ان�د  نيز، نمونه  اين زنان در زندان.  اسيرند

ه�ا،  آن.  ان�د ش�ده خ�ود واق�ف کنند؛ عميقاً به ح�ق�وق پ�اي�م�ال های ميليونی مردم دفاع می اجتماعی کنونی فعاالنه شرکت دارند و از مطالبات توده
ل عميقاً به برابری زن و مرد و مبارزه برای برانداختن ستم و تبعيض بر پايه جنسيت باور دارند و راه حصول به آن را نيز در مبارزه متشک

ح�ج�اب  ق�ان�ونمطالبه زنان ايران ديگر صرفاً به مبارزه ب�رای ل�غ�و .  اند يافته ها تن از مردم ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم حاکم ميليون
اين مسير درستی است که زن�ان اي�ران در م�ب�ارزه ب�رای .  کنند آنان، برای برانداختن هرگونه ستم بر زنان مبارزه می.  اجباری محدود نيست

زنان ايران، اکنون به عنوان يکی از پايه های اصلی مبارزه، نه فقط در مبارزات توده ای و سرنگون�ی .  اند گرفته تحقق مطالبات خود در پيش
نظر به اينکه که مسئله برابری زن و مرد، امر . طلبانه قرار دارند، بلکه در جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری نيز حضور موثری دارند

س�رن�گ�ون�ی  تمامی جنبش های مترقی و آزاديخواه است، لذا جنبش برابری زن و مرد، بدون ايجاد يک مبارزه مشترک برابری طلبانه ب�رای
اين ات�ح�اد و ب�رپ�ائ�ی .  نمی تواند ستم، تبعيض و نابرابری را براندازندشده است،  دولت دينی که بنيادش بر نابرابری ميان زن و مرد گذاشته 

فقط برابری حقوقی را برای زنان به ارمغان آورد، بلکه به رهايی قط�ع�ی زن از ه�رگ�ون�ه س�ت�م و  تواند نه  يک انقالب اجتماعی ست که می
اند و آن  اين درسی است که جنبش زنان ايران از مبارزه طی چهار دهه گذشته آموخته.  بيانجامدنابرابری های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

نش�ان دادن�د  ٩٨و آب�ان  ٩۶ريشه دار که با حضور فعال در خيزش های انقالبی ديماه مبارزه ای . اند را در مبارزات کنونی خود عملی کرده
که تغيير واقعی در موقعيت اجتماعی زنان و رهايی کامل آنان در گرو پيشروی مبارزات عمومی و عروج جنبش طبقات�ی و س�وس�ي�ال�ي�س�ت�ی 

پوشيده نيست مبارزات کنونی زنان، اگر در مسير تشکل و سازمان يابی  برابری طلبانه پيش نرود، فاقد کارآيی الزم بوده .  طبقه کارگر است
 .و چه بسا در تند پيچ های مبارزاتی از حرکت در مسير رهايی کامل زن باز ماند

ما سازمان ها و احزاب چپ و کمونيست متشکل در شورای همکاری تاکيد داريم که رشد و گسترش جنبش ره�اي�ی و آزادی زن�ان ف�ق�ط در 
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 فرياد           

 فرياد از اين همه بيداد  

 

 
 

ه�ای خ�ود ب�ه  ت�ري�ن خ�واس�ت جمهوری اسالمی برای به سکوت کشاندن بازنشستگانی که برای بدي�ه�ی
ت�وان�د  خيابان آمده بودند، بار ديگر نيروهای سرکوب خود را به ميدان فرستاد، با اين خيال خام که م�ی
 .فرياد اعتراض بازنشستگان، فرياد اعتراض کارگران و زحمتکشان را به اين همه ظلم خفه کند

س�ت ک�ه  اين صدا خاموش شدنی نيست، اي�ن ف�ري�اد م�ردم�ان�ی".  عدالتی هرگز نديده ملتی اين همه بی" 
 .ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند

بازنشستگان از روزهای قبل با اعالم فراخوانی که مورد حمايت ديگر اقشار جامعه قرار گرفته ب�ود، 
اس�ف�ن�د دس�ت ب�ه اع�ت�راض  ١٧اعالم کرده بودند که در ادامه تجمعات اعتراضی خود روز يک�ش�ن�ب�ه 

م�زد " و سی دقيقه در برابر وزارت ک�ار و رف�اه ب�رای  ١٠سراسری خواهند زد و در تهران ساعت 
 .همراه با کارگران و معلمان اين تجمع برگزار خواهد شد" شايسته

 ٨اما حکومت اسالمی که از اراده آهنين بازنشستگان به وحش�ت اف�ت�اده ب�ود، در ت�ه�ران از س�اع�ت 
ک�ه ش�م�ار ق�اب�ل "  ل�ب�اس ش�خ�ص�ی" صبح بازوهای سرکوب خ�ود را در ل�ب�اس ن�ي�روی ان�ت�ظ�ام�ی و 

ای نيز پليس زن در ميان آنان حضور داشتند، در وزارت کار و اطراف آن مستقر س�اخ�ت و  مالحظه
 .خانه شد حتا مانع ايستادن کسی در برابر وزارت

ه�ای ک�وچ�ک در اط�راف  بدنبال ممانعت نيروی انتظامی، بازنشستگان مجبور شدند به صورت گ�روه
ای چ�ه�ل ن�ف�ره در خ�ي�اب�ان آزادی ج�ن�ب  دقيقه هس�ت�ه ١۵ساعت ده و .  وزارت کار و رفاه تجمع کنند

در .  نفر رس�ي�د ١٠٠و سی دقيقه به حدود  ١٠های بهبودی و شکاری شکل گرفت که تا ساعت  خيابان
اما ت�ج�م�ع . کنندگان خواستند تا متفرق شوند اين لحظه بود که نيروهای سرکوب رژيم با تهديد از تجمع

، " عدالتی، ه�رگ�ز ن�دي�ده م�ل�ت�ی اين همه بی" ، " ها دالريه حقوق ما رياليه، هزينه" کنندگان با شعارهای 
در برابر فشار و ت�ه�دي�د ن�ي�روه�ای "  فرياد فرياد، از اين همه بيداد" ، " گرانی تورم، بالی جان مردم" 

 .سرکوب مقاومت کردند

ه�ای ب�رح�ق  ها تعدادی جوان ني�ز در ح�م�اي�ت از خ�واس�ت بدنبال مقاومت بازنشستگان که در ميان آن
بازنشستگان، کارگران و معلمان حضور داشتند، نيروهای سرکوب رژيم حمله وحش�ي�ان�ه خ�ود را ب�ه 

چ�ن�ان ب�ر روی ک�ف  نيروهای سرکوبگر يک�ی از دس�ت�گ�ي�رش�دگ�ان را آن.  تجمع کنندگان آغاز کردند
در پی اين حم�ل�ه وحش�ي�ان�ه .  اش پاره شد های خيابان کشيدند و با مشت و لگد به جان او افتادند که لباس

 . تعدادی دستگير و تعدادی نيز مجروح شدند

. کنندگان از دستان نيروهای سرکوب رژيم رهايی يافت�ن�د تعدادی از دستگيرشدگان با تالش ديگر تجمع

ها به داخل وزارت کار و سپس به اداره پليس برده شدند که تاکنون هويت سه ت�ن از  اما تعدادی از آن
ن�گ�ار اق�ت�ص�ادی و اس�ع�د  آن ها با نام های اسماعيل گرامی معلم بازنشسته، ک�ام�ي�ار ف�ک�ور روزن�ام�ه

 .کند، مشخص شده است فود کار می مفتاحی که در اسنپ

ه�ای اج�ت�م�اع�ی اس�ت، ام�ا ج�م�ه�وری  تجمع، اعتراض و اعتصاب حق بازنشس�ت�گ�ان و دي�گ�ر گ�روه
خ�واه�د زن�دگ�ی  ه�ا م�ی داران، دولت دزدان و فاسدان با سرکوب اعتراضات آن اسالمی، دولت سرمايه

 .ها تحميل کند در فقر و مردن در فقر را به آن

های برحق بازنشستگان، کارگران و معلمان برای مزد و ح�ق�وق�ی  از خواست)  اقليت( سازمان فدائيان 
م�ي�ل�ي�ون و  ١٢دستمزد و حقوق هيچ بازنشسته، کارگر و معلمی نبايد از . کند باالی خط فقر حمايت می

 .پانصد هزار تومان کمتر باشد

حمله وحش�ي�ان�ه ن�ي�روه�ای س�رک�وب ج�م�ه�وری اس�الم�ی ب�ه ب�ازنش�س�ت�گ�ان، )  اقليت(سازمان فدائيان 
ق�ي�د ش�رط ت�م�ام�ی  کارگران، معلمان و ج�وان�ان را م�ح�ک�وم ک�رده و خ�واس�ت�ار آزادی ف�وری و ب�ی

 .دستگيرشدگان است

 .رزم مشترک، درمان نخواهد شد اين درد مشترک، بی

 

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩اسفند  ١٧

 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

راستای سرنگونی انقالبی جمهوری اس�الم�ی 
ق���ادر اس���ت ش���راي���ط را ب���رای راه ح���ل 
سوسياليستی مسئله زن که همانا رهايی کام�ل 
زن از هرگونه نابرابری و س�ت�م و ت�ب�ع�ي�ض 

هشت مارس، بدون ش�ک .  است، فراهم سازد
تريبونی موثر برای نشان دادن نيرو و ت�وان 

از اي�ن .  مبارزاتی جن�ب�ش ره�اي�ی زن اس�ت
رو، ش��ورای ه��م��ک��اری ن��ي��روه��ای چ��پ و 
کمونيست، همه زنان و مردان آزادی خواه و 
برابری طلب را که در جبهه جن�ب�ش ره�اي�ی 
زن قرار دارند، همه کارگران، زح�م�ت�ک�ش�ان 
و ج��ري��ان��ات س��ي��اس��ی چ��پ و ان��ق��الب��ی و 
کمونيست را ک�ه ب�رای س�رن�گ�ون�ی ان�ق�الب�ی 
جمهوری اسالمی مبارزه می کنند، به تالشی 
مشترک و همگام در دفاع از ره�اي�ی ک�ام�ل 

ن��ظ��م ن��وي��ن  اي��ج��اد ي��کزن در راس��ت��ای 
 .سوسياليستی فرا می خواند

شورای همکاری نيروهای چپ و کموني�س�ت 
همه زنان و م�ردان آزادی خ�واه و ب�راب�ری 
ط��ل��ب، ک��ارگ��ران، دانش��ج��وي��ان، م��ع��ل��م��ان، 
پرستاران و عموم خانواده های ک�ارگ�ری را 
به برگزاری هرچه با شکوهتر مراس�م ه�ا و 

مارس، روز جهانی زن دع�وت  ٨اجتماعات 
 . می کند

 

زنده باد جنبش برابری طلبانه و 
 !سوسياليستی زنان

 

سرنگون باد رژيم سرمايه داری 
 !جمهوری اسالمی

 

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ٢٠٢١مارس 

 
اتحاد فدائ�ي�ان ک�م�ون�ي�س�ت،   سازمان:  امضاها

حزب کموني�س�ت اي�ران، ح�زب ک�م�ون�ي�س�ت 
حکمتيس�ت، س�ازم�ان راه ک�ارگ�ر، -کارگری

 .و هسته اقليت) اقليت(سازمان فدائيان 

   

٧از صفحه   

 اطالعيه نيروهای

 چپ و کمونيست 

 

 در رابطه با 

 جنبش رهايی زن در ايران

 زنده باد سوسياليسم 
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" کارشناسانه"های  حل عموم مردم نه از اين راه

خبر دارند و نه هرگز در زندگی واقعی خود آن 
عنوان باالترين مقام  او به!!!  اند را لمس کرده
گويد که چرا به اندازه عمر اين  حکومتی نمی

حکومت مردم درگير بيکاری و گرانی هستند و 
گرانی و "دهند  ها شعار می امروز در خيابان

و باالخره او "!!  بيکاری، بالی جان مردم
های  حل گويد که با اين همه راه نمی

، چرا سال از پی سال گرانی و "کارشناسانه"
بيکاری بيشتر و شرايط معيشتی کارگران و 

البته او يک چيز را !!  شود زحمتکشان بدتر می
گويد، گرانی، بيکاری و ديگر  درست می

معضالت معيشتی مردم راه حل دارد و راه حل 
آن نيز در اولين قدم سرنگونی جمهوری اسالمی 

 .است

هاست که از مرزهای  جامعه کنونی ايران، سال
فاجعه گذر کرده است و با گذر زمان بر عمق 

. شود فاجعه به صورتی تصاعدی افزوده می

ديگر چيزی برای از دست دادن باقی نمانده 
بيهوده نيست که در روزهای آخر سال .  است

روزهايی که بهترين .  رسد بوی عيد به مشام نمی
های به غارت  خاطرات برجامانده از زندگی

هاست که حتا آن خاطرات  اما سال.  مان بود رفته
شرم نه .  اند نيز جای خود را به عرق شرم داده

پولی، شرمی که ارمغان  گفتن به فرزند، شرم بی
ست  ست، شرمی که ارمغان دستمزدهايی  گرانی

 .روند که مدام آب می

. نان قرضی، گوشت قسطی، حکومت اسالمی

نصف ران مرغ، گردن مرغ، پای مرغ، 
القرای  در اين سرزمين، در ام.  حکومت اسالمی

اسالم، مردمانی هستند که نان را قرضی 
. اند خرند و طعم گوشت را فراموش کرده می

مردمانی هستند که از آب آشاميدنی سالم محروم 
هستند، چون فقير هستند، چون کار ندارند، چون 

القرای  در اين سرزمين، در ام.  محروم هستند
اسالم، مردمانی هستند که مسکن ندارند، چون 

آور است، چون  ها سرسام پول ندارند، چون اجاره
هايی  اجاره از دستمزد کارگر بيشتر است، بيغوله

در اين .  به جای مسکن، حکومت اسالمی
سرزمين مردمانی هستند که حاضرند ته کيف 
پول خود را با نصف ران مرغ معاوضه کنند، نه 

فروش گوشت .  شان برای خود که برای کودکان
قسطی سه ماهه با چک کارمندی، صف نان، 

مرغ، کرونا  صف روغن، صف مرغ، صف تخم
.... در صف، بيماری در صف، مرگ در صف

"روزنامه آفتاب اقتصادی نوشت قيمت ماهی : 
درصد گران شد، امسال ماهی از سفره شب  ٣٠٠

 .، حکومت اسالمی"عيد حذف خواهد شد

"آورند شرمانه بانگ برمی بی همه چيز فراوان : 
ايستند و  بينند می مردم هر جا صف می"، "است

دانند صف مرغ است، يا روغن  حتا در ابتدا نمی
ميليون تن کاال در بنادر داريم و  ۵"، "يا حبوبات

بازرگانان ".  ميليون تن ذخاير استراتژيک ۵
هندی اما به دليل کاهش ذخيره روپيه جمهوری 
اسالمی در هند از بستن قراردادهای جديد برای 
صادرات برنج، چای و شکر به ايران امتناع 

فقر است، پول نيست، گرانی است، کار .  کنند می
صف برنج، :  مردم در صف خريد نوروز.  نيست

صف چای، صف روغن، صف حبوبات، صف 

های حکومتی  مرغ، مردم در صف، خبرگزاری
، "روغن کمياب: "نويسند دهند و می بند را آب می

 ".فروش روغن با کارت ملی"

که کليدش تنها  آورد، آن شرمانه بانگ برمی بی
داران  ای را برای سرمايه های افسانه درب ثروت

"گشود هيچ کااليی بدون هماهنگی با ستاد : 
، "تومان ٢٠۴٠٠مرغ "، "اقتصادی افزايش نيابد

تومان  ۶۴٠٠مرغ نيست، مرغی که کليددار از 
هزار تومان رساند، مردمی به دنبال پای  ٣٠به 

 .مرغ، به دنبال سنگدان، به دنبال گردن

مشکل گرانی نيست، مشکل :  پيدا کرد
رئيس ستاد تنظيم بازار در پی .  ست گرانفروشی

نظارت : "ای راه حل را اعالم کرد سخنان خامنه
، قاسم نوده فراهانی رئيس "بيشتر بر اصناف

"گويد اتاق اصناف اما می گرانفروشی نيست، : 
عضو هيات مديره اتحاديه ".  گرانی است
"گويد باغداران می  ۵سال  قيمت کود در يک: 

ميليون  ٨٠تا  ٧٠برابر شده، قيمت تراکتور از 
". ميليون تومان رسيد ۵٠٠تومان سال گذشته به 

درصد افزايش بهای  ١۴٠: "های حکومتی رسانه
دو برابر شدن بهای برنج "، "روغن در يک سال

 ".خارجی تنها در طی چند ماه

"آورند شرمانه بانگ برمی بی نوروز است و : 
گونه فقر را  و اين"  اند مردم دست به احتکار زده

کنند، و مردمان ايستاده در صف با  انکار می
ماسکی بر دهان و بينی را، مردمانی که ديده 

شوند، مردمی که برای ديده شدن به فرياد  نمی
 . نياز دارند، به اتحاد، به انقالب

دزدان و فاسدانی که از سفره همان مردم 
دزدند، از حاصل کار کارگران پروار  می
شوند، اما وقتی که از افزايش دستمزد  می

شرمانه بانگ  شود، بی کارگران سخن گفته می
 ".وای تورم، وای اسالم: "آورند برمی

"دهد مرکز آمار گزارش می بهمن ماه تورم : 
 ۴٨/  ٢ای  درصد و تورم نقطه ٣۴/  ٢ساالنه 

فهمد در حالی که شاخص  ، اما کسی نمی"درصد
تغيير قيمت کاالهای وارداتی در طول يک سال 

درصد  ۵٨٨/  ٨براساس گزارش همين مرکز 
افزايش يافته، يعنی قيمت و هزينه کاالهای 

برابر شده و باز براساس همان  ۶وارداتی حدودا 
 ٢٠٩گزارش تورم قيمت کاالهای صادراتی 

درصد است، چگونه تورم برای کارگران در 
 !!!درصد باقی مانده است ۴٠و  ٣٠حدود 

براستی چرا بايد در صف !  اما براستی چرا؟
هم در  روغن و مرغ و برنج و حبوبات ايستاد؟ آن

خبرگزاری تسنيم وابسته به !  دوران کرونايی؟
سپاه پاسداران، همان برادران قاچاقچی با 

"شمار، نوشت هايی بی اسکله  ٣٢امسال حدوود : 

ميليارد دالر برای واردات کاالی اساسی 
اختصاص يافت در حالی که اين رقم در سال 

و در ادامه "  ميليارد دالر بود ۵۵تا  ۵٠گذشته 
اعتراف کرد که در سه ماه ابتدای سال هيچ 
ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات 
اختصاص نيافت و به دليل دير عملکردن برای 

درصد  ٣٠اين محصول "های دامی،  خريد نهاده
درصد  ٣٠، "باالتر از قيمت جهانی خريداری شد

تومانی پريد و دالر کاالهای اساسی  ۴٢٠٠دالر 
ميليارد دالر  ٣٢ميليارد به  ۵۵تا  ۵٠نيز از 

رسيد، کمبود کاالهای اساسی، دزدی، فساد، 

 .حکومت اسالمی

مسعود خوانساری رئيس اتاق بازرگانی تهران 
ميليارد دالر پول   ١٠٠در دو سال گذشته : "گفت

، پيش از او مرکز "از ايران خارج شده است
از خارج شدن  ٩٧های مجلس در خرداد  پژوهش

از  ٩۶و  ٩۵های  ميليارد دالر پول در سال ۵٩
ميليارد دالر در چهار  ١۵٩.  ايران خبر داده بود

سال به اعتراف مقامات رسمی، گرانی، کمبود 
داران  کاالهای اساسی، حکومت دزدان، سرمايه

 .دزد، حکومت اسالمی

داران، استثمار  های مردم در جيب سرمايه پول
کارگران، پول بازنشستگان، حق زحمت معلمان 

داران، از ترکيه تا  و پرستاران، در جيب سرمايه
ونزوئال، از امارات تا مالزی و تا جزاير بهشت 

 .مالياتی

ای، ميلياردها  های مردم در شکل هسته پول
دالری که پر کشيد، حاصل کار و زحمت 

ده ميليارد دالر برای دو :  کارگران، يک فقره
. هايی که برباد رفت درصد برق کشور، پول

پول مردم به شکل .  زحماتی که به تاراج رفت
موشک، پول مردم برای جنايت، برای کشتار 
زنان و کودکان در يمن، پول مردم برای ويرانی 
سوريه، پول مردم در جيب شبه نظاميان، پول 
مردم برای ترويج خرافات، پول مردم در جيب 
صدا و سيما، پول مردم در اسلحه سپاه پاسداران، 

 .ای به روی مردم اسلحه

ای، صندوق توسعه  پول مردم در جيب خامنه
ملی، ستاد اجرايی فرمان امام، آستان قدس 
رضوی، بنياد مستضعفان، پول مردم برای 

، "گرانی بيکاری بالی جان مردم"اسارت مردم، 
"نشينيم تا حق خود نگيريم از پا نمی" نابود ".... 

نابود باد جمهوری "، "داری باد نظام سرمايه
 ".برقرارباد حکومت شورايی"، "اسالمی

هزار  ١۶٠هزار تومان، گوشت  ٢٠خيار 
 ٣٠تومان، مرغ  ١٢٠٠ای  تومان، تخم مرغ دانه

. ميليون تومان ٢۶هزار تومان، مسکن متر مربع 

مسکن پر، مسافرت پر، ديدار عزيزان، فاميل و 
دوستان پر، زيبايی زندگی پر، لذت و شادی پر، 
ساعات استراحت پر، روزهای تعطيل پر، 
گوشت پر، خيار پر، گوجه پر، پرتقال پر، موز 

 ...پر، کيوی پر، مرغ پر، نان

نان را به مساوات تقسيم کنيم، تا سوختبری در 
آتش نسوزد، تا کولبری بر روی مين نرود، تا 

خواب و گورخواب  کودک کاری نباشد، تا کارتن
نباشد، تا کودک محروم از آموزش خودسوزی 
نکند، تا درد نباشد، تا رنج نباشد، تا ستم نباشد، تا 
پدری نگران سرنوشت فرزند نباشد، تا مادر 
آسوده سر بر بالش بگذارد، تا شادی باشد برای 
همه، عدالت باشد، برابری باشد، و آزادی را در 

. هر کوچه بو کنيم، حس کنيم و با آن زندگی کنيم

 .حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 

 

 

 

 نان قرضی، گوشت قسطی، حکومت اسالمی

١٠از صفحه   



 ٩١١شماره   ٩٩اسفند   ١٨    10

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٩درصفحه   

ای ديکتاتوری که در راس اين نظام سفاک  خامنه
اسفند با وقاحتی که  ١۴شنبه  ۵قرار دارد، روز 

شناسد با اشاره به گرانی و  هيچ مرزی را نمی
"مشکالت معيشتی مردم، گفت اين وضع در : 

البته .  آستانه عيد غصه بزرگی ايجاد کرده است
ها  ها فراوان است اما قيمت اجناس مانند ميوه

بسيار باال است که سود اين قيمت باال هم به جيب 
ها  رود بلکه نصيب دالل باغداران زحمتکش نمی

شود و ضرر آن به  های سودجو می و واسطه
حل دارد  اين مشکالت، همه راه...  .رسد مردم می

و بارها در جلسات متعدد اين نکات را تذکر داده 
های مورد نظر کارشناسان را به  حل و راه

 ".ايم مسئوالن گفته

١٠ 

١از صفحه   

  )اقليLLLت(سLLLازمان فLLLدائيان بLLLرای ارتبLLLاط بLLLا 

 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 

Postfach 410 

4410 Liestal 

Switzerland 

 

های مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه�م�راه 

ه��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  

 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  

 

NL08INGB0002492097 

Amsterdam, Holland 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

 

http://www.fadaian-minority.org 

 

 : E-Mailپست الکترونيک 

 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
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ترين امور دخالت  ای که حتا در جزئی خامنه
دهد در اموری که هيچ  کند و به خود اجازه می می

ای هم ندارد مانند واکسن دخالت کرده و  سر رشته
های مورد تاييد  با ممنوع کردن ورود واکسن

زندگی مردم را به "  سازمان بهداشت جهانی"
بازی بگيرد، آن وقت در مورد گرانی که مردم 
به اندازه عمر اين حکومت درگير آن هستند، در 

تذکر داده و "  مسئوالن"به "  خصوصی"جلسات 
 !!!گويد را می" ها حل راه"

ها را چرا جمهوری  حل گويد که اين راه او نمی
سال است در پستو قايم کرده و تنها  ۴٢اسالمی 

شود و  ها ياد می از آن"  خصوصی"در جلسات 

 نان قرضی، گوشت قسطی، حکومت اسالمی

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

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

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

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

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

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

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

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

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

 

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

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 

  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


