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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

ديگری   پيروزی بايکوت،  ضربه
 بر پيکر پوسيده جمهوری اسالمی

 
خرداد، در غياب  ٢٨جمهوری اسالمی روز 

ها تن از واجدان حق رأی که  ها ميليون ده
بازی انتخاباتی رژيم را تحريم کردند و  شب خيمه

ضربه سنگين ديگری به رژيم رسوای استبدادی 
 . وارد آوردند، نماش مسخره خود را برگزار کرد

گيری  های رأی که در سراسر ايران شعبه درحالی
چنان خلوت بود که حتی در مراکز اصلی تنها 

شاهدان   چندنفری حضور داشتند و تمام ارزيابی
عينی از سراسر کشور حاکی بود که حداکثر 

درصد خواهد بود،  ٢۵تا  ٢٠کنندگان بين  شرکت
وزير کشور  رژيم يک  روز بعد ، اين تعداد را 

درصد اعالم کرد که از اين تعداد نيز  ۴٨/    ٨
درصد آراء سفيد و باطله  ۶حدود  ٣٧٢۶٨٧٠

يعنی درواقع حتی با اين آمار قالبی .  بوده است
 ۴٢های رژيم رأی دادند  کسانی که به عروسک

درصد بوده است و بازهم اکثريت بزرگ مردم 
نيازی به .  بازی را تحريم کردند شب ايران خيمه

. های تقلبی نيست های رأی ساری تکرار نمونه
های اجتماعی  قدر کافی در شبکه ها به مستند آن

اگر فقط به يک نمونه آن اشاره .  انتشار يافته است
کنيم، افزودن حدود نيم ميليون رأی بر تعداد 
شرکت کنندگان است، در حالی که اين نيم ميليون 

های رژيم است و نه آرای  نه جزء آرای نامزده
و  ٨٠کنندگان را  اما اگر رژيم حتی شرکت. باطله

کرد، در  درصد هم اعالم می ٩٠فراتر از آن، 
آورد که متجاوز  اين واقعيت هيچ تغييری پديد نمی

ميليونی واجدان  ۶٠درصد از جمعيت  ٧٠از 
. بازی شرکت نکردند شب حق رأی در اين خيمه

ً در رژيم استبدادی  اما مستثنا از اين که اساسا
حاکم بر ايران هرگز چيزی به نام انتخابات وجود 
نداشته و مستثنا از چندوچون تعداد و درصد آراء 
که حتی وزير کشور رژيم ناگزير شده اعالم کند 

بازی را  شب که اکثريت مطلق مردم ايران خيمه
تحريم کردند، مهم اما خود اين واقعيت است که 
اکثريت مردم با اين تحريم آشکار و علنی اعالم 
کردند که خواهان برچيدن بساط اين 

ها و کل نظام سياسی حاکم بر  بازی شب خيمه
پرده و  اين خواست خود را بی.  ايران هستند

های ضد رژيم در  صريح در تبليغات و سخنرانی
 .     ها نيز اعالم کردند خيابان

اين بايکوت از جهات ديگر نيز حائز اهميت 
جدی برای ارزيابی وضعيت سياسی حاکم بر 

های مردم انقالبی و  ايران، توازن قوا ميان توده
که بايکوت  نخست اين.  طبقه ارتجاعی حاکم بود

فعال بار ديگر نشان داد که بحران سياسی در 

انتخابات قالبی رياست جمهوری که نتايج آن از  
های مردم فعاالنه  قبل بر همگان معلوم بود و توده

. آن را تحريم کرده بودند، برگزار شد
بازی رسوای حکومتی که بايد اراده  شب خيمه

ساخت، در  نظام حاکم و رهبر آن را عملی می
مبارزه .  رونق به پايان رسيد فضايی سرد و بی

توده عظيم تحريم کننده ی اين مضحکه اما ادامه 
تحريم گسترده و فعال انتخابات فرمايشی .  دارد

 تظاهرات نيروهای چپ و کمونيست از جمله فعالين سازمان ما 
 استکهلم، الهه و کپنهاک  -عليه جمهوری اسالمی و مضحکه انتخابات

 

  گزارش تجمع اعتراضی در استکهلم
 

" انتخابات " گزارشی از تجمع اعتراضی عليه مضحکه 
 در شهر الهه در هلند

 
گزارشی از اعتراض به انتخابات فرمايشی رژيم 

 جمهوری اسالمی ايران در کپنهاک

  ۵درصفحه 

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

٩درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢۵شماره  ١۴٠٠خرداد    ٣١ –سال  چهل و سه 

 پايان مضحکه، ادامه مبارزه برای برچيدن نظم موجود 

 ٩٨تا آبان  ۶٠از سی خرداد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

سال حاکميت جمهوری  ۴٠در طول متجاوز از 
. سابقه بود سابقه، اما کم اسالمی اگر نگوييم بی

های زحمتکش مردم البته درگذشته نيز  توده
دست را تحريم کرده  های انتخاباتی ازاين مضحکه

درصد بااليی از مردم با امتناع از شرکت .  بودند
در انتخابات و حضور در پای صندوق رأی، 
درواقع به رژيم حاکم و انتخابات قالبی آن نه 

سيزدهمين دوره مضحکه انتخاباتی رياست 
، با اتفاقات ١۴٠٠خرداد  ٢٨جمهوری رژيم در 

رد .  پيش بينی شده و نشده قابل توجهی همراه بود
صالحيت گسترده داوطلبان سيرک انتخاباتی 
رژيم، از جمله اتفاقاتی بود که پيش بينی آن 

با اين همه و به .  نيازی به دانش سياسی نداشت
رغم اينکه رد صالحيت های گسترده اين دوره 
از نمايش انتخاباتی امری کامال روشن بود، اما 
تصور اينکه مجموعه ای از کارگزاران اصلی 
نظام در چنين حد گسترده ای رد صالحيت شوند، 

عدم احراز صالحيت .  کمی دور از انتظار بود
محمود احمدی نژاد که پيش از اين نيز در 

رد  ٩۶رياست جمهوری سال "  انتخابات"
صالحيت شده بود، طبيعتا تعجب کسی را بر 

اما رد صالحيت علی الريجانی که تا .  نيانگيخت
سال رئيس  ١٢همين يک سال پيش به مدت 

مجلس ارتجاع بود و يا رد صالحيت اسحاق 
تا اين لحظه به عنوان  ٩٢جهانگيری که از سال 

معاون اول حسن روحانی يک خدمتگزار 

 مصلحت نظام، ترازوی سنجش حذف و کشتار 
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١از صفحه   

٧درصفحه   

 ديگری بر پيکر پوسيده جمهوری اسالمی  پيروزی بايکوت،  ضربه

جامعه ايران به آن درجه از رشد و بلوغ 
رسيده که به يک موقعيت انقالبی انجاميده 

چراکه تنها در يک موقعيت انقالبی .  است
يعنی در شرايطی که توده مردم ديگر 
نخواهند و نتوانند به شيوه گذشته زندگی کنند 
و طبقه حاکم نيز نتواند به شيوه گذشته بر 
مردم حکومت کند، اکثريت بزرگ مردم يک 
کشور، آن روحيه مبارزاتی، جرئت و 

کنند که مستقيماً نظم حاکم  شهامت را پيدا می
را زير سؤال ببرند، به تحريم فعال روی 

آورند و خواستار برچيده شدن نظم  می
در چند روز گذشته .  شوند می سياسی حاکم 

های مردم در سراسر  ديديم که چگونه توده
ايران، عالوه بر امتناع از رأی دادن، بدون 

پوشی، با تبليغ علنی و آشکار  هرگونه پرده
ها خواستار برچيده شدن  خود در خيابان

دوم .  بساط جمهوری اسالمی از ايران شدند
که بايکوت، توازن قوا ميان اردوی  اين

سرنگونی و انقالب و ضدانقالب پاسدار نظم 
با عدد و رقم .  ارتجاعی حاکم را نشان داد

های  آشکار ساخت که اکثريت بزرگ توده
آوری به انقالب و  مردم ايران آماده روی

سرنگونی رژيم ارتجاعی حاکم هستند و 
طبقه حاکم بر ايران چيزی جز يک اقليت 
محدود که بازور سرنيزه بر مردم ايران 

در اين چند روز، .  کند، نيست حکومت می
جبهه متحد ارتجاع، متشکل از تمام باندهای 

طلب،  گرا، اصالح درونی طبقه حاکم، اصول
شده دستگاه انگل مذهبی،  سران فسيل

نيروهای مسلح رژيم، سپاه و بسيج، با تمام 
دستگاه تبليغ و فشار، رشوه و خريد رأی و 

ها بسيج شدند تا شايد  انواع و اقسام تقلب
اما .  بتوانند واقعيت تحريم فعال را انکار کنند

 . ها به شکست انجاميد تمام تالش آن
های مردمی که اکنون چندين سال  برای توده

است با مبارزات علنی، مستقيم و پيگير خود 
اند که خواهان سرنگونی  آشکارا نشان داده

جمهوری اسالمی و برانداختن تمام نظم 
ً فاقد  ارتجاعی حاکم بر ايران اند، مطلقا

اهميت بود که فرضاً شورای نگهبان رژيم 
چند نفر از کارگزاران دستگاه استبداد را 

بازی گزين خواهد  شب برای بازی در خيمه
بازی چه  شب های خيمه کرد، يا عروسک

های  از اين وعده.  دهند های پوشالی می وعده
قدر کافی در  های رژيم به پوشالی همه جناح

اکثريت بزرگ .  چهار دهه گذشته داده بودند
مردم پيش از آنکه شورای نگهبان بخواهد 
کسی را اعالم کند، تصميم خود را برای 

بايکوت فعال گرفته بودند و در عمل نيز 
ها  بازی شب برای برچيدن بساط اين خيمه

بنابراين، اهميت سياسی اين .  اقدام کردند
 .بايکوت از جهات مختلف روشن است

حال سؤال اين است که در اين اوضاع 
ای در رأس  سياسی، گماشته جديد خامنه

دستگاه اجرائی رژيمی که سرتاپا در بحران 
فرورفته، چيست؟ کدام معضل رژيم را قرار 

 است حل کند و چه خواهد کرد؟
های مردم  کالم آنچه که تاکنون توده در يک 

ايران تا به امروز در دوران روحانی  با آن  
 .اند، ادامه خواهد يافت رو بوده روبه
که همه  همين.  چيز پيشاپيش روشن است همه

دانستند که رژيم اين بار نيازی به  از قبل می
فريب پيشين، با  کرده و عوام های بزک چهره
های پوشالی از همه نوع ندارد، بلکه  وعده

قصد دارد يکی از رسواترين جالدان و 
جنايتکاران دستگاه استبداد و ديکتاتوری 
عريان را در پست رياست جمهوری 
بگمارد، نشان از بحران سياسی عميق رژيم 

های آن برای بقای جمهوری  و واپسين تالش
از اين زاويه، رئيسی .  اسالمی است

تر از اين ندارد که با تمرکز  ای فوری وظيفه
هرچه بيشتر در دستگاه دولتی، تقويت 

نظامی   -ها و نهادهای سرکوب امنيتی ارگان
ای  و تشديد اختناق به مقابله با موج مبارزه

بنابراين .  يابد، برخيزد که پيوسته اعتال می
دليل نبود که در جريان خيمه شب بازی،  بی

های نظامی و امنيتی، اختناق و  تمام دستگاه
سرکوب، عريان و علنی به حمايت از او 

اما در شرايطی که جمهوری .  برخاستند
های تمام دوران  ترين بحران اسالمی با عميق

ها رو به رو  موجوديتش در همه عرصه
است، اين تشديد جو سرکوب و اختناق البته 

تواند در وضعيت سياسی کنونی جامعه،  نمی
ای  رشد و گسترش مبارزات طبقاتی و توده

اند، سد کند،  تر شده را که هرروز راديکال
گونه که حتی کشتار وحشيانه مردم  همان

ايران در قيام آبان ماه نتوانست اين مبارزه 
های جامعه ايران  بحران.  را مهار کند

تر از آن است  تر و نارضايتی گسترده عميق
که جمهوری اسالمی بتواند، بحران سياسی 
. را با تشديد سرکوب و اختناق مهار کند

ً اين نيست  معضل رژيم اکنون ديگر صرفا
که مردم ازنظر اقتصادی و معيشتی به تنگ 

اند، بلکه مردم از استبداد و بی حقوقی   آمده
اند، مردم از فساد و دزدی و  به تنگ آمده

اند، از فقر و  غارت طبقه حاکم به تنگ آمده

های کارگر و  توده.  اند  بيکاری به تنگ آمده
زحمتکش مردم اکنون خواهان برافتادن تمام 

. اند نظم رسوا و ورشکسته حاکم بر ايران
بنابراين به رغم هر اقدام بازدارنده رژيم، 

های موجود الزاماً به  تشديد تضادها و بحران
. تشديد و گسترش مبارزات خواهد انجاميد

رژيم در عمل نيز هيچ راهی حتی برای 
تخفيف يکی از معضالت بزرگ جامعه 

به همين دليل است که تاکنون .  ايران ندارد
های آن به شکست انجاميده و  تمام سياست

هيچ راهی برای نجات و مقابله با تشديد 
 . ها نداشته است تضادها و تعميق بحران
پندارد يا  ای چنين می باند وابسته به خامنه

کند که کل معضالت جامعه ايران  وانمود می
مربوط به دوره روحانی است و با کنار رفتن 

تواند الاقل بحران اقتصادی را که  او می
فجايع بزرگی برای مردم به بار آورده، حل 

. وخيال بيش نيست اما اين يک خواب.  کند
داری ايران مسئله  بحران اقتصادی سرمايه
در تمام دوران .  امروز و ديروز نيست

-موجوديت جمهوری اسالمی بحران رکود
داری  تومی شاخصه بارز اقتصاد سرمايه

اين بحران از آنجائی که .  ايران بوده است
حلی در چهارچوب نظم موجود نداشته و  راه

تر شده و درنتيجه  ندارد، پيوسته عميق
های مردم نيز  شرايط مادی و معيشتی توده

شماری  تر شده، فجايع اجتماعی بی مدام وخيم
به بار آورده و در دوران حسن روحانی به 

آيا هيچ فرد و جناح .  اوج خود رسيده است
حل و سياست  ديگری از طبقه حاکم، راه

ديگری جز آنچه روحانی انجام داد، دارد؟ 
بحران عميق اقتصادی !  روشن است که نه

داری ايران به علت تضادهای بی  سرمايه
شمار و الينحل آن، هيچ راه حلی در چهار 

عالوه بر اين، . داری ندارد چوب نظم سرمايه
يک عامل تشديدکننده بحران توأمان رکود و 
تورم در ايران، سياست اقتصادی نئوليبرال 

دهنده آن  است که رئيسی نيز قرار است ادامه
اين همان سياست اقتصادی است که از .  باشد

دوران رفسنجانی با دستور صندوق 
جانبه  المللی و بانک جهانی  و حمايت همه بين

ای به مرحله اجرا درآمد و تا به امروز  خامنه
ترين فجايع را برای کارگران و  بزرگ

افزايش فقر، .  زحمتکشان به بار آورده است
سابقه  بيکاری گرانی ، گرسنگی، شکاف بی

فقر و ثروت در جامعه ايران و فساد گسترده 
ترين  در درون طبقه حاکم، مستقيم

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٣ ٩٢۵شماره   ١۴٠٠خرداد   ٣١    3

۴درصفحه   

١از صفحه   
های اپوزيسيون همراه  جريانات و افراد گروه 

. طلبان نيز به همين شيوه عمل کردند اصالح
ها از ضرورت حضور در انتخابات  ی آن همه

ای که گفته  سخن گفتند و به مجری اوامر خامنه
بود؛ نظام به شرکت در انتخابات نياز دارد تبديل 

ای که گفته بود   ها با خامنه ی آن شدند، همه
جمهوريت در نظام اسالمی، با مشارکت مردم "

صدا شدند و درواقع به  ، هم"شود محقق می
ها  همه آن.خواست وی پاسخ مثبت دادند

دست هم دادند تا برای نظام حاکم آبرويی  به دست
وپا کنند و تا آنجا که توانستند سعی کردند از  دست

و "  انتخابات رقابتی"يک بالماسکه آشکار، 
حجتی بسازند بر آنچه رهبر حکومت گفت که 

 "!بحمدهللا رقابتی هم هست"، "انتخابات"
طلب، دوباره و  های موسوم به اصالح گروه

پز مخالفت با .  کاری زدند چندباره دست به فريب
روال جاری را گرفتند و سرانجام همان راه 
هميشگی خود را پيمودند و برای دفاع از نظم 

. حاکم، هر آنچه در توان داشتند به کار بستند
اصطالح رقابتی که  دانستند در اين به اينان که می

اند،  کلی به جناح مقابل باخته يکسِر آن شدند، به
پيش از آنکه هنوز انتخاباتی برگزارشده باشد به 

روز .  پابوسی رئيسی جالد و جنايتکار شتافتند
های  خرداد جمعی از مديران مسئول رسانه ٢۵

در نشست و ديداری با ابراهيم )  ٢(طلب اصالح
پرداختند و  رئيسی، به تعريف و تمجيد از وی 

هايی که مردم  درست در همان ساعات و لحظه
کنندگان آبان و  در کف جامعه از کشتار اعتراض

کشتارهای دهه شصت و دست داشتن رئيسی 
ها دربيان  گفتند، آن جالد در اين کشتارها سخن می

گرفتند و در  مناقب رئيسی از هم سبقت می
های وی  پذيری و شايستگی وصف  انعطاف

 .سرودند داستان می
های مردم اما با قاطعيت و صدای بلند به اين  توده

آنان با شجاعت و تهور .  بازی نه گفتند شب خيمه
نظيری به ابراز مخالفت آشکار و مستقيم بانظم  کم

سياسی حاکم پرداختند، از قيام آبان و 
پاخاستند  کنندگانی که برای براندازی رژيم به قيام

قد  و با گلوله مزدوران حاکم به خاک افتادند، تمام
دفاع کردند و با اين کار خود، اوالً روحيه 

رفت از  اعتراضی و نگاه خويش برای برون
ً تا اينجا و تا  وضع موجود را نشان دادند و ثانيا

طور فعال  اين حدود مضحکه انتخاباتی را به
اين موضع راديکاِل مبتنی بر .  تحريم نمودند

شبه حاصل نشده و برخاسته از  آگاهی، البته يک
. شرايط و اوضاع  متالطم سياسی جامعه است

ای  اوضاع پرتالطمی که با خيزش بزرگ توده
آغاز شد و نقطه شروع يک دوران  ٩۶ماه  در دی

زد که تا به امروز ادامه يافته  انقالبی را رقم
اين موضع راديکال مبتنی بر تجارب .  است

های زحمتکش اعم از کارگران،  مبارزاتی توده
معلمان، دانشجويان، زنان، بازنشستگان و ساير 
اقشار زحمتکش در همين دوره و ارتقاء آگاهی 

اعتراضات گسترده و تظاهرات .  هاست سياسی آن
ها شهر  های زحمتکش ايران درده خيابانی توده

و برآمد شعار پر مضمون  ٩۶ماه  کشور در دی
از "  گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب اصول اصالح"

های مردم نسبت  بطن اين مبارزات، موضع توده
های آن يا درواقع نه  به جمهوری اسالمی و جناح

های حکومتی و نه به نظمی بوده که  به جناح
چهار دهه بر سرنوشت مردم زحمتکش ايران 

داده شده بود،  از قبل در صندوق رأی جای
خرداد باز شد از  ٢٨که دِر صندوق، در  وقتی

صندوق بيرون خزيد و تعجب کسی را هم 
دستگاه حکومتی و انبوه .  برنينگيخت

ليسان ريزودرشت آن، بال  خواران و کاسه جيره
فاصله در مورد ميزان مشارکت و آراء مردم 

در تمام .  دروغ و رقم سازی متوسل شدند به
موارد گذشته نيز رژيم جمهوری اسالمی برای 

اصطالح مشروعيت خود، اين کار  نشان دادن به
ازآنجاکه اين بار، افتضاح و .  را انجام داده است

تر از دفعات پيشين است،  رسوايی بسيار بزرگ
های مربوطه نيز بيشتر  ها و رقم سازی بافی دروغ
داند که نه  همه، هرکس اين را می بااين.  است

حکومت و نه اين يا آن جناح آن، بلکه بايکوت 
در .  انتخابات و رأی سرنگونی پيروز شده است

کار موسوم به  آبرو و فريب های بی اين ميان گروه
. ازپيش خوار و ذليل شدند طلب نيز بيش اصالح

اينان که از عملکرد شورای نگهبان و رد 
شدت عصبانی و  صالحيت کانديداهای خويش به

برافروخته شده و اعالم کرده بودند از هيچ 
کنند، چند روز مانده به  کانديدايی پشتيبانی نمی

ناگهان .  موضع خويش را تغيير دادند"  انتخابات"
به خطر افتاده "  جمهوريت نظام"مشخص شد که 

جمهوری اسالمی درحال گذار به حکومت "و 
کروبی باعجله از حصر خانگی ".  اسالمی است

طلبان خواست از  وارد ميدان شد و از اصالح
ميان کانديداهای مورد تأييد شورای نگهبان، 

" مقبوليت"تر کانديدايی که بيشتر هرچه سريع
طلبان ظاهراً  کل اصالح رئيس.  دارد معرفی کنند

التصوير آخوند دمحم خاتمی نيز با انتشار  ممنوع
تصويری، برای گرم شدن تنور   -فايل صوتی

سرد و خاموش انتخابات خواهان مشارکت در 
جبهه "بهزاد نبوی رئيس.  اين مضحکه شد

بايد "با اين بهانه و توجيه که "  اصالحات ايران
خرداد،  ٢۴شد، روز " شده مانع سناريوی طراحی

های رأی  مردم را به حضور در پای صندوق
به دنبال انتشار نوار ويدئويی بهزاد .  دعوت کرد
نامه جمعی از "  ای تحت عنوان  نبوی، نامه

طلب درباره  طلبان به بزرگان اصالح اصالح
انتشار يافت که در آن از همتی "  انتخابات

" طلب بزرگان اصالح"شده و از  حمايت
تنها يک .  شده بود از همتی حمايت کنند خواسته

" جبهه اصالحات"روز بعد از اعالم موضع 
) ١(طلب حزب و جريان اصالح ١۵بهزاد نبوی، 

" برآمده از جنبش دوم خرداد"به قول خودشان 
دفاع از "ای به نام  در ائتالف باهم، طی بيانيه

، "  برای صيانت از جمهوريت"و"  جمهوريت
 .رسماً از همتی حمايت کردند

داند که در  ست که هرکس اين را می اين درحالی
يک حکومت و دولت دينی، جمهوريت و رأی 

ً هيچ معنا و جايگاهی ندارد شخص .  مردم اساسا
گذار اصلی جمهوری اسالمی نيز  خمينی بنيان

خيلی صريح و روشن گفته است اگر حتی همه 
مردم رأی دهند اما خالف حکم اسالم باشد، آن 

. رأی باطل است و هيچ ارزشی ندارد
ای بود  اما بهانه"  رأی مردم"و "  جمهوريت"

ی طيف نيروهای موسوم به  برای حضور باعجله
ها را رسواتر  ای که آن طلب در مضحکه اصالح

 .آبروتر ساخت و بی

تقريباً در تمام انتخابات قالبی رژيم ما .  گفته بودند
شاهد اين نوع از تحريم يعنی امتناع کميت 

های مردم از رأی دادن و  توجهی از توده قابل
اين بار اما ماجرا .  ايم تحريم غيرفعال بوده

تر  اوالً تحريم انتخابات بسيار گسترده. متفاوت بود
ً تحريم،  و وسيع تر از دفعات پيشين بود و ثانيا

صرفاً به اين خالصه نشد که مردم از حضور در 
. پای صندوق و رأی دادن خودداری کنند

های مردم از زن و مرد و جوان و  توده
سال، تا آنجا که توانستند، در کوچه و  بزرگ

خيابان و در تجمعات اعتراضی گوناگون و نيز 
های اجتماعی فعاالنه حضور يافتند و با  در شبکه

صدای بلند اعالم کردند در مضحکه انتخاباتی 
هر جا .  کنند و شرکت نکردند رژيم شرکت نمی

بحثی از انتخابات درميان بود، زنان، کارگران، 
دانشجويان، معلمان، بازنشستگان و عموم 

ای  فقط اعالم کردند در مضحکه های مردم نه توده
که رژيم کشتار و سرکوب به راه انداخته شرکت 

کنند، بلکه ديگران را نيز به تحريم فعال  نمی
هر جا موقعيتی دست داد، عليه .  دعوت کردند

رژيم کشتار و سرکوب و رژيم سرتاپا دزد و 
رأی ما :  روشنی بيان کردند فاسد سخن گفتند و به

ای از  شمه.  سرنگونی رژيم فاسد و جنايتکار است
ها، روحيه اعتراضی و واکنش توده  گيری موضع

مردم نسبت به مضحکه انتخاباتی، در 
ی که رژيم چند روز پيش از "های آزاد تريبون"
. به راه انداخت، انعکاس يافت"  انتخابات"

های مردم بساط دستگاه حکومتی را که برای  توده
ترغيب مردم به شرکت در انتخابات و شکستن 

ی آن به راه انداخته  زده شدت سرد و يخ فضای به
ها  از اين تريبون.  بود، به ضد خودش تبديل کردند

درباره مخالفت صد درصد خود با انتخابات 
جمهور از قبل معلوم و  فرمايشی و از اينکه رئيس

از اينکه رژيم هر .  شده است سخن گفتند برگزيده
بار و زمانی که به رأی مردم نياز  چهار سال يک

ها ميافتد و از تکرار  دارد به ياد آن
سال  ۴٠ها در طول بيش از  بازی شب خيمه

از پايان .  حاکميت جمهوری اسالمی سخن گفتند
گونه ترفندها و از ضرورت عبور از  عمر اين

از اينکه رژيم هر .  نظام حاکم حرف زدند
اعتراض مردم را با سرکوب و زندان و شکنجه 
و گلوله جواب داده است، از اينکه فشارها از حد 
تحمل فراتر رفته و از اينکه مردم زحمتکش 
چيزی برای از دست دادن ندارند و ترسی به دل 

مردم خطاب به رژيم .  دهند سخن گفتند راه نمی
نفر را در اعتراضات  ١۵٠٠حاکم گفتند؛ شما

کشتيد و به کسی پاسخ نداديد، شما با ٩٨آبان 
کننده را  وقاحت و پررويی مردم قيام

واوباش خوانديد و حاال بازهم با وقاحت و  اراذل
ايد، جمع کنيد  پررويی به سراغ همان مردم  آمده

خورد و به  بساط خود را کسی فريب شمارا نمی
مردم از اين ".  رأی بی رأی."دهد شما رأی نمی

های متعددی که در  ها و در کليپ تريبون
روشنی و با  های اجتماعی پخش شد، به شبکه

صدای بلند گفتند؛ رأی ما سرنگونی رژيم فاسد و 
 !کار جمهوری اسالمی است جنايت

بازی رسوای حکومتی البته  شب حاصل خيمه
ابراهيم رئيسی .همان شد که از اول معلوم بود

ازقاتالن بزرگ و مسلم دهه شصت و اکنون، که 
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. ها را به انقياد کشانده است حاکم شده و آن
خواران  ها  و جيره اگر طبقه حاکم و جناح

به  ٩۶ماه  تبليغاتچی آن تا قبل از دی
های گوناگون، ازجمله با ايجاد فضای  روش

ترس و ارعاب، آراء ساختگی و قالبی ، 
گرا  طلب و اصول فريبی بر سر اصالح عوام

کردند  و انتخاب ميان بد و بدتر تالش می
براين واقعيت انکارناپذير سرپوش بگذارند 

های زحمتکش مردم ايران مخالف  که توده
رژيم جمهوری اسالمی و مخالف تمام نظم 
ارتجاعی موجود هستند، خيزش بزرگ 

بر آن شرايط و بر کار آيی آن  ٩۶ماه  دی
ها برای هميشه نقطه پايان  ها و سياست روش

ماه  ای البته در حد دی مبارزات توده.  گذاشت
اين مبارزات با هزاران .  توقف نکرد

اعتصاب و تجمع کارگری و اعتراضات 
ای با شعارهای سياسی و ضد  متعدد توده

دولتی تداوم يافت و در ادامه خود به قيام 
اکنون موضوع .  فرا روييد ٩٨خونين آبان 

ی   های مردم بر سينه فقط اين نبود که توده
های انتخاباتی آن  های حکومتی و بازی جناح

اند، موضوع فقط نه گفتن به  دست رد زده
های آن  و حتی نه  جمهوری اسالمی و جناح

گفتن به تمام نظم حاکم نبود، مسئله اين بود 
ميليون تن از جوانان و  که بيش از يک

ها  های زحمتکش و تهيدست جامعه درده توده
شهر، برای سرنگونی  ١٠٠استان و بيش از 

پاخاستند و باروی  رژيم جمهوری اسالمی به
ها و اشکال راديکال  آوری به تاکتيک

ها پايگاه نظامی و سپاه و بسيج و  مبارزه، ده
مرکز مذهبی و بانک و امثال آن را آتش 

پاخاستند و به تمام  های مردم به توده.  زدند
مراکز ستم و تحميق و سرکوب يورش بردند 
و با ايجاد سنگربندی خيابانی در برابر 
دستگاه سرکوب دست به مقاومت زدند و 

سان  خواست و عزم و اراده خود را  بدين
برای تعيين تکليف نهايی با رژيم حاکم به 

بنابراين، اين توده مردمی که .  نمايش گذاشتند
هاست از تحريم غيرفعال فراتر رفته و  سال

تا دست زدن به اقدام عملی برای سرنگونی 
اند، بسيار  رژيم جمهوری اسالمی پيش رفته

بديهی بود که مضحکه انتخاباتی رژيم را 
و "  انتخابات"فقط با امتناع از شرکت در  نه

حضور در پای صندوق رأی، بلکه  فعاالنه 
های اجتماعی و با  در کوچه و خيابان و شبکه

 .صدای بلند تحريم کنند
های مردم تاکتيک تحريم فعال را تا اين  توده

اندازه که از نفی و سرنگونی جمهوری 
اسالمی و از قيام برای براندازی آن دفاع 

تحريم فعال اما يعنی .  نمودند، پيش بردند
برچيدن تمام سيستم انتخاباتی حاکم و سيستم 
انتخاباتی حاکم جز با سرنگونی رژيم برچيده 

موضوع مهم اما اين است که رژيم .  شود نمی

توان برچيد و بساط  جمهوری اسالمی را نمی
آن را جارو کرد مگر از طريق گسترش 
اعتصابات کارگری، اعتصاب عمومی 

. ای سياسی و درنهايت قيام مسلحانه توده
مضحکه انتخاباتی پايان گرفت، اوضاع 

جامعه شرايط .  متالطم سياسی اما پابرجاست
ای  در جامعه.  گذراند حساسی را از سر می

های زحمتکش مردم عمالً نشان  که توده
توانند  خواهند و نمی اند که ديگر نمی داده

وضع موجود و رژيم سياسی حاکم را تحمل 
کنند و در طرف مقابل نيز طبقه حاکم و 

اند که ديگر  رژيم سياسی آن نشان داده
های مردم  توانند به شيوه گذشته بر توده نمی

حکمرانی و کل جامعه را اداره کنند، دريک 
 ٩٨چنين موقعيت انقالبی که قيام آبان سال 

سرآغازش بود، هر اعتراض و مبارزه يا 
تواند به انفجار  حادثه کوچک و بزرگی می

تمام جامعه منجر شود و موج جديدی از 
ای و گسترده  اعتراضات و تظاهرات توده

اين نيز امری مسلم است . خيابانی را رقم زند
که نفرت و انزجار کارگران و زحمتکشان و 
عموم تهيدستان از رژيم و نظم حاکم بسيار 

حال  درعين.  شديد و نارضايتی بسيار باالست
اعتصابات و مبارزات کارگران و ساير 
اقشار زحمتکش جامعه نيز همچنان ادامه 

بنابراين بسيار .  يافته و درحال گسترش است
مهم و حياتی است که در چنين شرايط 

ای و  های توده اندازی که برآمد حساس و چشم
ناپذير  اعتصابات بزرگ کارگری جزء جدايی

آن است، رهبری طبقه کارگر براين 
مبارزات تأمين شود، چراکه در غياب 
رهبری  و هژمونی طبقه کارگر، اين 

برداری اقشار  تواند مورد بهره مبارزات می
و طبقات غير کارگری اعم از بورژوازی يا 

بورژوازی قرار گيرد که معنايی جز  خرده
رو بايد  ازاين.  شکست مبارزات مردم ندارد

ها مؤثری برای سرنگونی  به تاکتيک
جمهوری اسالمی روی آورد که در عين 

دهی کارگران ، مسير رهبری طبقه  سازمان
بنابراين مقدم بر هر .  کارگر را هموار کند

ها و مراکز  چيز بايد در درون تمام کارخانه
های مخفی و  توليدی و خدماتی کميته

نيازی به .  های اعتصاب را سازمان داد کميته
توضيح نيست که اين وظيفه بردوش 
کارگران آگاه و بخش پيشرو طبقه کارگر 

های اعتصاب و  با ايجاد کميته.  است
ها  برقراری ارتباط تنگاتنگ ميان اين کميته

های هماهنگی اعتصاب را  توان کميته می
ای را  ايجاد کرد و اعتصابات فرا کارخانه

در ادامه و رشد و گسترش .  سازمان داد
همين اعتصابات و از درون همين 
اعتصابات است که اعتصابات سراسری و 

گيرد و  اعتصاب عمومی سياسی شکل می
زمينه برای قيام مسلحانه و سرنگونی انقالبی 

 .شود نظم حاکم فراهم می
های اجتماعی و جنبش  تمام آينده جنبش 

های زحمتکش مردم به اين  انقالبی توده
  بستگی دارد که طبقه کارگر آيا رهبری آن
را به دست  گرفته است يا نه؟ تنها با اين 

توان  های مؤثر کارگری است که می تاکتيک
مبارزات طبقه کارگر را انسجام بخشيد، به 
تشکل يابی حزبی و غير حزبی طبقه کارگر 
ياری رساند و ابزار ضروری رهبری اين 

های  تنها با اين تاکتيک.  طبقه را مهيا ساخت
کمونيستی است که   –منسجم کارگری 

قالبی و   توان تمام سيستم و بساط انتخابات می
تکراری را برای هميشه برچيد و سيستم 
انتخاباتی نوين و شورايی را جايگزين آن 

تنها در يک نظام شورايی و حکومت . ساخت
های مردم از چنگال به  شورايی است که توده

انقياد در آوردگان خويش رها گشته و بر 
 .شوند سرنوشت خويش حاکم می

 
 :ها زيرنويس

 
حزب اعتماد ملی، حزب توسعه ملی،   -١

حزب کارگزاران سازندگی ايران، حزب 
ندای ايرانيان، مجمع نيروهای خط امام، 

ساالری،  حزب اسالمی کار، حزب مردم
خانه کارگر، حزب جوانان ايران اسالمی، 
مجمع اسالمی فرهنگيان، جمعيت حمايت از 

طلب،  حقوق بشر زنان، مجمع زنان اصالح
حزب آزادی، جمعيت زنان نوانديش، حزب 

 .وحدت و همکاری
در اين ديدار، دمحمعلی وکيلی از   –  ٢

روزنامه ابتکار، عليرضا بختياری از 
روزنامه دنيای اقتصاد، مهدی رحمانيان از 
روزنامه شرق، منصور مظفری از روزنامه 

الدين طباطبايی رسانه  آفتاب يزد، سيد شهاب
راوی، دمحمرضا سعدی از روزنامه جهان 
صنعت، علی متقيان از خبرگزاری 

، حسين عبداللهی از )ايسنا(دانشجويان ايران 
روزنامه آرمان ملی، مسعود حيدری از 

هللا  ، نعمت)ايلنا(خبرگزاری کار ايران 
های  شهبازی دبير انجمن مديران روزنامه

غيردولتی و احسان مازندرانی فعال 
 .مطبوعاتی حضور داشتند 

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 مصلحت نظام، ترازوی سنجش حذف و کشتار 

در خدمت نظام اسالمی است، "  صديق"
برای بسياری از طرفداران جمهوری 

و "  اصولگرا"اسالمی در هر دو جناح 
اقدامی غير مترقبه و حتی "  اصالح طلب"

اقدامی که عالوه بر .  غير قابل تصور بود
ابراز واکنش های تند در درون هيئت 
حاکمه، با سرخوردگی بسياری از نيروهای 
. مدافع جمهوری اسالمی را نيز همراه شد

واکنش ها نسبت به اقدام حذفی شورای 
نگهبان در رد صالحيت ها، خصوصا رد 
صالحيت علی الريجانی و اسحاق 
جهانگيری آنچنان باال گرفت که خامنه ای 
دو روز بعد از سخنان اوليه خود که از 
اقدامات قانونی و وظايف شرعی شورای 
نگهبان قدردانی کرده بود، مجددا در روز 

خرداد وارد صحنه شد و اين بار با لحن  ١۴
"و کالمی متفاوت گفت درجريان عدم : 

احراز صالحيت به برخی کسانی که احراز 
خامنه ای ".  صالحيت نشدند، جفا و ظلم شد

در بيان نظرات تازه خود تا آنجا پيش رفت 
دستگاه های "که از شورای نگهبان و 

و "  جبران"خواست که اين ظلم را "  مسئول
درخواستی صوری که .  کنند"  اعاده حيثيت"

در حد يک سخنرانی تلويزيونی باقی ماند و 
شورای نگهبان هم کمترين توجهی به اين 

چرا که  تمام رد .  درخواست او نکرد
صالحيت های موجود با اطالع و آگاهی 
شخص خامنه ای صورت گرفته بود و قرار 
هم نبود تا عمال نسبت به کسانی که رد 

و يا "  جبران ظلم"صالحيت شده بودند، 
با اين همه، .  صورت گيرد"  اعاده حيثيت"

اتفاقات اين دوره فقط در محدوده رد 
صالحيت های موجود باقی نماند، بلکه به 

 . هم کشيده شد ٩٢رد صالحيت های سال  
درست در زمانی که رسوايی بحران رد 
صالحيت ها موجب تشديد شکاف و چند 
دستگی در درون حاکميت شده بود، اتفاق 
ديگری رخ داد که پس لرزه های آن به 
مراتب شديدتر از رسوايی رد صالحيت 

هنوز گستره وسيعی از .  های کنونی بود
طرفداران جمهوری اسالمی و به طور 

حکومتی از شوک "  اصالح طلبان"اخص 
رد صالحيت علی الريجانی و اسحاق 
جهانگيری بيرون نيامده بودند، که يک 
مصاحبه تصويری از حيدر مصلحی، وزير 
سابق اطالعات جمهوری اسالمی در شبکه 

مصاحبه ای .  های اجتماعی به گردش درآمد
که از رد صالحيت شدن هاشمی رفسنجانی 

 . پرده بر داشت ٩٢در سال 
بهتر از است ماجرا را از زبان خود حيدر 

"مصلحی بشنويم در انتخابات رياست : 
، خوب ما يک سری جلساتی ٩٢جمهوری 

باالخره در جلسه ای گزارشی ...داشتيم

توسط خود من داده شد و گفتم بر اساس 
گزارشاتی که خود ما داريم، توی اين 

اقدامی که .  انتخابات آقای هاشمی برنده است
فايده تائيد صالحيت و رد   –کردم، هزينه 

صالحيت ايشون را نشستم در دو صفحه 
من رد صالحيت ايشان را بر اساس .  نوشتم

نوشتم وقتی .  حفظ نظام نوشتم نه چيز ديگر
ايشون تائيد بشه، برای نظام اين فايده را داره 

و اگر رد صالحيت بشه، .  و اين هزينه ها را
باز هم برای نظام اين فايده ها را داره و اين 

بعدم جمع بندی کردم، با توجه .  هزينه ها را
تو بخوان موقعيت خامنه [به موقعيت نظام 

و مسائلی که وجود داره به مصلحت ]  ای
. نظام است که ايشون رد صالحيت بشوند

 ".داليل رد صالحيت را هم آوردم
خوب، تا همين جای سخنان حيدر مصلحی، 
بی هيچ شرح و تفصيلی نشان می دهد که 

] خامنه ای[نيروهای امنيتی برای حفظ نظام 
نه فقط در حد رد صالحيت داوطلبان به 
اصطالح کانديداهای رياست جمهوری و يا 
کانديدای نمايندگی مجلس ارتجاع ذی نفوذ و 
تعيين کننده هستند، بلکه با همين منطق 

، تا کنون در سطوح بسيار "مصلحت نظام"
وسيعتری به حذف و کشتار نيروهای منتقد و 

 .  مخالف نظام هم دست زده اند
حيدر مصلحی پس از جمع بندی و ارائه 

خود مبنی بر پيروز "  کف خيابانی"تحليل 
شدن هاشمی رفسنجانی در نمايش انتخاباتی 

، به جلسات بحث شورای نگهبان هم ٩٢سال 
رفته است تا آنان را متقاعد کند که رد 

، به "رئيس مصلحت نظام"صالحيت 
توضيح او را در اين .  مصلحت نظام است

به جلسه شورای نگهبان هم : "باره هم بشنويم
آنجا، آنچه را که دقيقا به جمع بندی . می رفتم

فقهای .  رسيده بودم همه را براشون خوندم
شورای نگهبان و حقوق دان های شورای 
نگهبان هرچه در ذهن شون گشتند که يک اِن 
قُلت به مجموعه من بيارند که مثال اينجاش 

فقط يکی از ...  قابل قبول نيست، نتونستند
حقوق دان های شورای نگهبان سئوالی را 

گفتم من ...  مطرح کردند که مگر مثال ايشون
نظام را می گم، اين نظام، خيلی ُگنده ُگنده 
. هاش فداش شده اند، من شخص را نمی گم

من دارم می گم نظام، حفظش اين هزينه را 
و ديگه بعدم آقايون .  داره و اين فايده را

تصميمی حذفی، که با توجيه ". تصميم گرفتند
عمال منجر به رد صالحيت "  نظام"حفط 

 .رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شد
اگر چه شورای نگهبان اين گفته های حيدر 
مصلحی را تکذيب کرده است، اما مصاحبه 

هزينه های   –حيدر مصلحی در مورد فايده 
رد صالحيت هاشمی رفسنجانی و ديگر رد 
صالحيت هايی که تا کنون صورت گرفته 

اند، دست کم روشنگر بخش کوچکی از 
اقدامات حذفی جمهوری اسالمی است که 
عموما به دستور خامنه ای برای حذف 
رقبای جدی او در درون نظام انجام گرفته 

موضوعی که البته برای آگاهان سياسی .  اند
چندان تازگی نداشت و خود رفسنجانی همان 
موقع بعد از اعالم رد صالحيت اش در 

گفته  ٩٢انتخابات رياست جمهوری سال 
بود، اين تصميم شورای نگهبان متاثر از 

گزارش .  اراده نيروهای نظامی و امنيتی بود
های دريافتی وزارت اطالعات که حاکی از 
پيروزی او در مرحله اول با کسب بيش از 

درصد آرا بو،د سبب شد اين تصميم را  ٧٠
 . بگيرند

مصاحبه حيدر مصلحی با همه جار و 
جنجالی که در بحبوحه رد صالحيت های 
سيزدهمين دوره  مضحکه انتخاباتی رياست 
جمهوری در داخل و خارج بر انگيخت، نيمه 
پنهان بسيار بزرگتری هم دارد که اساسا به 
آن پرداخته نشده است و آن نيمه پنهان، همه 
جنايات و کشتارهای تا کنونی جمهوری 
اسالمی از ابتدا تا به امروز است که همواره 
بر بستر همان نظريه فقهی خمينی مبنی بر 

 .اهميت حفظ نظام صورت گرفته است
سال پيش که خمينی جنايتکار اعالم  ۴٢از 
و "  حفظ نظام از اوجب واجبات است: "کرد

هم واجب "  روزه"و "  نماز"اهميت آن از 
تر، هيئت حاکمه ايران و در راس آن خمينی 

تا کنون از "  نظام"و خامنه ای با شعار حفظ 
هيچ جنايتی چه در برخورد با نيروهای 
خودی درون نظام و چه در ارتباط با 
نيروهای مخالف بيرون از نظام فرو گذار 

 . نکرده اند
بيش از چهار دهه است که نظريه 

 –نظام ترازوی سنجش فايده "  مصلحت"
هزينه های اقدامات جنايتکارانه جمهوری 

هزينه   –با ترازوی فايده .  اسالمی بوده است
های مصلحت نظام بود که توماج، مختوم، 
واحدی و ُجرجانی، چهار رهبر انقالبی خلق 

توسط سپاه  ۵٨بهمن ١٩ترکمن در نيمه شب 
بهمن همان  ٢٨پاسداران دزديده شدند و در 

سال حکم قتل و ترور آنان توسط خلخالی 
با ترازوی سنجش .  جنايتکار به اجرا در آمد

هزينه های مصلحت نظام بود که   –فايده 
سعيد سلطانپور، فدايی خلق، نويسنده، شاعر، 
کارگردان و عضو هيئت دبيران کانون 

 ۶٠فروردين سال  ٢٧نويسندگان ايران در 
به هنگام مراسم عقد و عروسی خود توسط 

 ٣٠سپاه پاسداران بازداشت و در شامگاه 
خرداد همان سال اعدام شد و پس از آن نيز 
اعدام های بی رحمانه سال های نخست دهه 

 –با ترازوی سنجش فايده .   کليد خورد ۶٠
هزينه های مصلحت نظام بود که دستور 
کشتار جمعی زندانيان سياسی در تابستان 

. ، توسط خمينی آدمکش صادر شد۶٧
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مصلحت نظام، ترازوی 
 سنجش حذف و کشتار 

فرمانی که با رای مستقيم جالدانی چون 
ابراهيم رئيسی، نيری، اشراقی و مصطفی 
پوردمحمی با عنوان هيئت مرگ در تهران 
عملی شد و در شهرستان ها با رای هيئت 
های نمايندگان دادستانی، وزارت اطالعات 

هزار  ۵و رئيس زندان به کشتار بيش از 
 . زندانيان سياسی منجرگرديد

هزينه های   –با ترازوی سنجش فايده 
، بيش از ٧٠مصلحت نظام بود که در دهه 

نفر از شاعران، نويسندگان، کنشگران و  ٨٠
منتقدان سياسی جمهوری اسالمی  نظير 
جعفر پوينده، دمحم مختاری، پروانه و داريوش 
فروهر، سعيدی سيرجانی، غفار حسينی، 
احمد تفضلی، مجيد شريف، کاظم سامی، 
احمد ميرعاليی، پيروز دوانی، عبدالرحمان 
قاسملو، صادق شرفکندی، همايون 
اردالن،زال زاده، شاپور بختيار، فريدون 
فرخزاد، عبدالرحمان برومند و ده ها نفر 
ديگر از منتقدان و مخالفان سياسی جمهوری 
اسالمی در  داخل و خارج کشور توسط 

باز هم .  نيروهای وزارت اطالع ترور شدند
هزينه های   –بر اساس همين ترازوی فايده 

مصلحت نظام بود که تا کنون بسياری از 
" معماران صديق"و "  خدمتگزاران"

جمهوری اسالمی نظير احمد خمينی، 
حسينعلی منتظری، هاشمی رفسنجانی، 
کروبی، موسوی، زهرا رهنورد، خاتمی و 

همين "  ُگنده ُگنده های"ده ها نفر ديگر از 
نظام اسالمی توسط نيروهای تحت امر 

 . خامنه ای حذف و يا سر به نيست شده اند
هزينه های   –با ترازوی سنجش فايده 

مصلحت نظام بود که هواپيمای مسافربری 
 ٩٨سرنشين در ديماه  ١٧۶اوکراينی با 

توسط پدافند هوايی سپاه پاسداران جمهوری 
 –با ترازوی فايده .  اسالمی سرنگون شد

هزينه های مصلحت نظام بود که کشتار دی 
صورت گرفت و طی کمتر از دو  ٩۶ماه 

هزار نفر از زنان و مردان  ۴هفته، بيش از 
نفز نيز يا در  ٣٠معترض دستگير و بيش از 

کف خيابان با شليک نيروی انتظامی کشتار 
شدند و يا پس از بازداشت، جنازه تعدادی از 
آنان نظير سينا قنبری، وحيد حيدری، محسن 

و .  عادلی، سارو قهرمانی در خيابان پيدا شد
 –باز بر اساس همين ترازوی سنجش فايده 

هزينه های مصلحت نظام بود که در قيام 
هزار نفر دستگير  ١٠نزديک به  ٩٨آبان 

نفر نيز در کف خيابان با  ١۵٠٠شدند و 
گلوله نيروی انتظامی و عناصر امنيتی رژيم 

جان باختگانی که به گزارش .  جان باختند
عفو بين الملل، گلوله ها به قصد مرگ به 

 .قلب و سر و سينه های آنان شليک شده بود
انتشار مصاحبه تصويری حيدر مصلحی و 

اعتراف صريح او مبنی بر نقش تعيين کننده 
وزارت اطالعات و نيروهای امنيتی تحت 
امر خامنه ای با انگيزه حفظ نظام، از جمله 
رد صالحيت هاشمی رفسنجانی در جايگاه 

، فقط "رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام"
گوشه کوچکی از اقدامات حذفی جمهوری 
اسالمی آنهم در ارتباط با بخشی از نيروهای 
. خودی و کارگزاران نظام اسالمی بوده است

اکنون ديگر برای همه روشن شده است که 
از جمله "  نظام"و حفظ "  مصلحت"دو واژه 

کليد واژه های نيروهای تحت امر خامنه ای 
واژه هايی که کاربُرد آن برای افراد و .  است

نهادهای منصوب رهبری، چيزی خارج از 

مصلحت خامنه ای و حفظ اقتدار رهبری او 
پوشيده نيست، افشای .  نيست و نخواهد بود

همين اندازه از حذف و تصفيه حساب های 
درونی نظام که حيدر مصلحی به آن اشاره 
کرده است، ناشی از، ازهم گسيختگی رژيم 
و تشديد تضادها و بحران های درونی هيئت 

تضادهايی که بستر گسترش .  حاکمه است
مبارزات کارگران و توده های مردم ايران 
رشد کرده، تعميق يافته و دير يا زود در 
ابعاد باز هم وسيعتری گريبان عناصر درون 
نظام و چه بسا گريبان خود خامنه ای را هم 

 .خواهد گرفت
 

 

 گزارش تجمع اعتراضی در استکهلم
 

ژوئن برابر با  ١٨روز جمعه 
، شماری از ١۴٠٠خرداد  ٢٨

نيروهای چپ و کمونيست در 
اعتراض به نمايش انتخاباتی 
رژيم در مقابل سفارتخانه 
ننگين جمهوری اسالمی در 

دست به    شهر استکهلم سوئد
در اين .  تظاهرات زدند

تظاهرات فعالين سازمان 
فدائيان اقليت نيز حضور 

تجمع اعتراضی .  داشتند
نيروهای چپ و کمونيست در 

خانه رژيم به  مقابل سفارت
و    دليل قصور پليس سوئد

طلب با  اغتشاش افراد سلطنت
بنابر مجوزی که شورای استکهلم از پليس دريافت کرده بود .  چند حاشيه مواجه شد

قرار بود از ساعت يک بعدازظهر نيروهای چپ و کمونيست در اين محل تجمع 
اما نيروهای .  اعتراضی خود را عليه مضحکه انتخاباتی رژيم برگزار کنند

طلب با ناديده گرفتن اين مجوز و با حضور  حامی رضا پهلوی و سلطنت لمپن
توجه ديگر اين  نکته قابل.  غيرقانونی خود در اين تجمع، موجب ناآرامی و تشنج شدند

کرد بلکه  طلب تالشی نمی تنها در متفرق کردن نيروهای سلطنت بود که پليس سوئد نه
سوار بر اسب، به نيروهای چپ و    های مسلح با افزايش نيروهای انتظامی و پليس

داد که آکسيون اعتراضی را زودتر از وقت مقرر به پايان  کمونيست هشدار می
به    دهندگان اين نکته هم اضافه شود که پليس سوئد برای مشايعت رأی.  برسانند

سفارت و افراد خائن و وابسته به حکومت سنگ تمام گذاشت و نشان داد که ادعاهای 
حقوق بشری در برابر سودهای سرشار از روابط اقتصادی پشيزی هم ارزشی 

 .ندارد
 

اين تجمع اعتراضی در حالی به پايان رسيد که پليس سوئد چند نفر از معترضين 
 .کمونيست را برای مدت کوتاهی بازداشت کرده بود

 
 ٢٠٢١ژوئن  ١٨سوئد  –) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
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اين .  ترين نتايج اين سياست بوده است وفوری
سياست در ايران از همان آغاز همراه با  

ها به  تعطيل و فروش بسياری از کارخانه
های وابسته به رژيم، رونق فساد،   دارو دسته

های همواره دو رقمی و  تشديد رکود و تورم
اين سياست اقتصادی .گاه سه رقمی بوده است

هدف ديگری جز افزايش استثمار و بی 
حقوقی طبقه کارگر، تنزل مداوم سطح 
معيشت کارگران، افزايش روزافزون فقر و 

وکتاب  حساب بيکاری و غارت و چپاول بی
داران و  های جامعه توسط سرمايه ثروت

باندهای سياسی وابسته به طبقه حاکم نداشته 
 . است

بديهی است که با ادامه اين سياست نه بحران 
اقتصادی حل خواهد شد و نه بهبودی در 

های کارگر و  شرايط مادی و معيشتی توده
های  توان هزينه می.  زحمتکش رخ خواهد داد

سنگين دستگاه دولتی رژيم ديکتاتوری را که 
ارزش،  های بی همواره با چاپ اسکناس

کاهش ارزش لایر و افزايش نرخ تورم 
همراه بوده است، نيز به عنوان عامل ديگری 

رئيسی .  در جهت تشديد اين بحران افزود
هيچ سياست اقتصادی ديگری جز ادامه 
همان سياستی که حسن روحانی و پيشينيان 

 . اند، ندارد او داشته
اگر رابطه اوضاع وخيم اقتصادی داخلی را 

المللی و سياست خارجی رژيم  با مناسبات بين
نيز در نظر بگيريم ،  اين نيز ادامه وضعيت 

اکنون ديگر برکسی پوشيده .  کنونی است
نيست که  سياست خارجی جمهوری اسالمی 

های تحت نظر  طور مجزا توسط دستگاه به
ای ازجمله سپاه پاسداران تعيين  مستقيم خامنه
اين سياست خارجی که .  شود و اجرا می

های مداوم رژيم  سرمنشأ تضادها و کشمکش
های منطقه خاورميانه و برخی  با دولت

های جهانی در چهار دهه گذشته بوده  قدرت
های اقتصادی چند سال گذشته از  و به تحريم

سوی دولت آمريکا انجاميد، بر پايه 
طلبی پان اسالميستی، هژمنی طلبی  توسعه
ای، ميليتاريسم و دخالت مستقيم در  منطقه

دهی  کشورهای ديگر از طريق سازمان
. گرا قرارگرفته است های مسلح اسالم گروه

پوشيده نيست که اين سياست نيز نقش مهمی 
آيا .  اقتصادی داشته است  در تشديد بحران

تواند در اين سياست  جمهوری اسالمی می
چراکه .  خود تغييری بدهد ؟ پاسخ منفی است
ناپذير از  اين سياست خارجی، جزئی جدائی

موجوديت دولت دينی اسالمی است و مادام 
که جمهوری اسالمی به حيات خود ادامه 

تنها چيزی .  کند دهد، در اساس تغييری نمی

نشينی  که در اين دوره محتمل است، عقب
تاکتيکی جمهوری اسالمی در جريان 

های جهان، به علت  مذاکرات کنونی با قدرت
نياز شديد مالی رژيم به درآمدهای نفتی 

واقعيت اين است که جمهوری اسالمی .  است
های کالن دستگاه دولتی  برای تأمين هزينه

انگل موجود با صدها هزار ميليارد کسری 
های سياست  بودجه ساالنه و تأمين هزينه

های مالی و  ويژه کمک خارجی خود به
گرا در  های اسالم تسليحاتی به گروه

اين .  خاورميانه، نياز شديدی به پول دارد
تواند جز از طريق برخی  پول نمی

های  ها و دادن امتيازات به قدرت نشينی عقب
ای ازجمله بر سر نزاع  جهانی و منطقه

نشينی موقت از تالش برای  ای، عقب هسته
ای يا محدود کردن برد  ساخت بمب هسته

نشينی  های موشکی و حتی عقب سالح
ای به  تاکتيکی بر سر برخی مسائل منطقه

اکنون در وين در  مذاکراتی که هم.  دست آيد 
اگر .  جريان است بر سر همين مسائل است

اين اتفاق رخ دهد، جمهوری اسالمی 
مدت با  تواند در يک بازه زمانی کوتاه می

فروش نفت صرفاً از دامنه بحران مالی خود 
های دستگاه دولتی خود را تا  بکاهد و هزينه

حدودی حل کند، اما  بحران اقتصادی 
همچنان حل نا شده باقی خواهد ماند و هيچ 
بهبودی هم در شرايط مادی و معيشتی 
. کارگران و زحمتکشان رخ نخواهد داد

فقط  همان گونه که پيش از اين گفته شد، نه
هايی  حل بحران اقتصادی بلکه تمام بحران

که سرتاپای نظم موجود را فراگرفته است، 
تا .  نيازمند تغيير و دگرگونی اساسی است

تر شدن  زمانی که اين تغيير رخ ندهد، عميق
اين .  های موجود گريز ناپذير است بحران
ای برای  ها جبراً تشديد مبارزات توده بحران

سرنگونی جمهوری اسالمی را در پی خواهد 
راهی جز تغيير و دگرگونی تظم .  داشت

تحريم فعال گام نخست خود .  موجود نيست
اين تحريم برای .  را برای اين تغيير برداشت

که به نتيجه قطعی خود برسد، نيازمند  اين
آوری به اعتصابات  تشديد مبارزات ، روی

ای  ای و سياسی و قيام مسلحانه توده توده
اين راهی است که برای نجات از .  است

فجايع طبقه حاکم بر ايران و نظم موجود، در 
های  زحمتکش  برابر طبقه کارگر،عموم توده

 . و تمام ستمديدگان ايران قرارگرفته است
 

 گزارشی از اعتراض
به انتخابات فرمايشی  

 رژيم
جمهوری اسالمی ايران  

 در کپنهاک
 

در اعتراض به مضحکه انتخاباتی 
تظاهرات ايستاده ای  ,  جمهوری اسالمی

توسط فعالين چپ و کمونيست دانمارک 
از )  ژوئن ١٨(خرداد  ٢٨در روز جمعه 

در  ١٨و سی دقيقه تا ساعت  ١۴ساعت 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی برگزار 

های  در اين روز برخالف آکسيون.  شد
اعتراضی گذشته، تعداد زيادی از 
نيروهای پليس، در محل تجمع و 

های اطراف حضور   داشتند که  خيابان
. دادند اجازه نزديک شدن به سفارت نمی

شرکت کنندگان در اين آکسيون 
"شعارهايی ازجمله مرگ بر جمهوری : 

زندانی سياسی آزاد بايد "، "اسالمی
باد  باد آزادی، زنده زنده"، "گردد

، "باد سوسياليسم زنده"، "برابری
 .سردادند

توجه اين بود که در مدت  نکته جالب
تجمع اعتراض کنندگان، تعداد 

شماری برای رأی مراجعه کردند  انگشت
که اقدام آن ها نيز مورد اعتراض تجمع 

 .کنندگان قرار گرفت
 

 –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 برقرار باد حکومت شورايی

 باد سوسياليسم زنده –باد آزادی  زنده
 –) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 

 دانمارک

 پيروزی بايکوت،  
 ديگری بر پيکر پوسيده جمهوری اسالمی  ضربه
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٨ 

جامعه تا حدودی فراهم شد، موضوعی که رژيم 
چنين جريانات  هم.  سلطنتی مانع بزرگ آن بود

سياسی که تا پيش از آن توسط رژيم سلطنتی 
ای  سرکوب شده و امکان فعاليت علنی و توده

نداشتند، اين امکان را يافتند که در فضای بعد از 
شان را تا حدود زيادی علنی دنبال  قيام فعاليت

ها، مدارس، مراکز کاری و  در دانشگاه.  کنند
. يابی بوجود آمد خالصه همه جا امکان تشکل

های فدايی خلق به سازمانی با  سازمان چريک
صدها هزار هوادار تبديل و به يک نيروی مهم 

سازمان فعاليت و نفوذ .  ای تبديل شد توده
ها و در ميان کارگران  ای در کارخانه گسترده
سازمان دانشجويی آن به نام پيشگام .  داشت

ترين تشکل دانشجويی کشور شد و  بزرگ
آموزی آن نيز در اغلب مدارس  سازمان دانش

 .حضوری فعال داشت
های کارگری زيادی نيز شکل گرفتند، از  تشکل

ای در  شورا تا سنديکا و حتا تشکالت فراکارخانه
چون تهران و گيالن بوجود  برخی مناطق هم

کارگران نفت نيز شوراهای خود را تشکيل . آمدند
چون کارگران خياط  کارگران اصناف هم.  دادند

در .  نيز سنديکاهای خاص خود را شکل دادند
تنها در تهران  ۵٨تظاهرات اول ماه مه سال 

ترين  صدها هزار نفر شرکت داشتند و بزرگ
 . مارش کارگری در تاريخ ايران را آفريدند

های اجتماعی  جدا از کارگران، ديگر گروه
چون معلمان و زنان نيز تشکالت خاص خود  هم

کردستان نيز شرايط خاص .  را بوجود آوردند
خود را داشت و مردم آن مناطق نيز شوراهای 
خاص خود را در محالت و غيره بوجود آوردند 

ها و احزاب چپ و راديکال و مخالف  و سازمان
ای در کردستان  حکومت جايگاه و محبوبيت ويژه

صحرا نيز شوراهای سراسری  در ترکمن.  داشتند
خلق ترکمن ايجاد گرديد که کشاورزان ترکمن را 
در خود متحد و يکپارچه ساخته و اقداماتی در 
راستای منافع کشاورزان متحد در شوراها 

در ترکمن صحر نيز سازمان .  صورت داد
های فدايی خلق نفوذ و محبوبيت  چريک

 .ای داشت العاده فوق
البته جمهوری اسالمی از همان ابتدای به قدرت 
رسيدن تالش کرد تا دستاوردهای انقالب را نابود 
و رژيم ضد مردمی خود را تثبيت کند اما هنوز 

ها پس از  برای نمونه ماه.  قادر به انجام آن نبود
) ستاد(تازه توانست دفاتر  ۵٨قيام و در تابستان 

های فدايی خلق و مجاهدين خلق  سازمان چريک
 .را در تهران تعطيل کند

ها باز بود و  اما هنوز دفاتر پيشگام در دانشگاه
ها  اين نيز تا انقالب فرهنگی و تعطيلی دانشگاه

در خوزستان، .  طول کشيد ۵٩در ارديبهشت 
صحرا نيز از همان ابتدا  کردستان و ترکمن

يورش خود را به دستاوردهای قيام با کشتاری 
اما در هيچ کجا نتوانست .  خونين آغاز کرد

برگزاری مراسم .  صدای انقالب را خاموش سازد

بهمن  ١٧پاسداشت سياهکل در تهران به تاريخ 
و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در  ۵٩

های آشکاری  نمونه ۶٠تهران در ارديبهشت سال 
از اين تالطم سياسی و حضور نيروهای انقالبی 

که جمهوری اسالمی هنوز  در جامعه بود و اين
نتوانسته بود خود را کامال تثبيت کند، اگرچه 

هايی در اين راستا برداشته بود اما تا شکست  گام
کامل انقالب و پيروزی قطعی ضد انقالب هنوز 

 .گامی مهم باقی مانده بود
نقطه عطف اين تحول و  ۶٠سی خرداد سال 

. شکست کامل انقالب و پيروزی ضد انقالب بود
سازمان ما اين  ۶٠البته پيش از سی خرداد سال 

تحليل را ارائه داده بود که رژيم به دنبال سرکوب 
منظور  قطعی نيروهای سياسی مخالف است و به

آمادگی برای تهاجم رژيم اقداماتی را مد نظر 
ی  حتا نشريه کار اسناد محرمانه.  قرار داده بود

رژيم را که به دست سازمان رسيده بود منتشر 
کرد که تصميم مقامات حکومتی برای سرکوب 

بندی  های چپ و مجاهدين خلق و اولويت سازمان
اساسا از .  آن نيز در آن اسناد مشخص شده بودند

روال  ۶٠خرداد سال  ٣٠تا قبل از  ۵٧قيام 
ای بود که سازمان ما  گونه تحوالت سياسی به

رفته )  های راديکال و چپ چون ديگر سازمان هم(
های  های علنی به سمت فعاليت رفته از فعاليت

 .علنی و مخفی سوق داده شدند نيمه
تظاهرات مجاهدين خلق در  ۶٠سی خرداد سال 

تهران از سوی نيروهای نظامی جمهوری 
همان شب تعدادی از .  اسالمی به خون کشيده شد

دستگيرشدگان که برخی نوجوان بودند اعدام 
فردای آن روز تعداد ديگری از زندانيان از . شدند

جمله رفيق فدايی سعيد سلطانپور، شاعر، نويسنده 
و هنرمند برجسته کارگران و زحتمکشان به 

از آن روز به بعد .  جوخه اعدام سپرده شدند
در برخی .  ها در سراسر کشور شروع شد اعدام

های اوين  نفر در تپه ١٠٠از روزها بيش از 
در شهرهای ديگر نيز اوضاع به .  اعدام شدند

همين روال بود و هر روز زندانيانی در اقصا 
های اعدام سپرده شده و  نقاط ايران به جوخه

های جمهوری اسالمی برای ايجاد رعب  روزنامه
ها را تيتر  و وحشت در جامعه با افتخار اين اعدام

حتا در برخی از شهرهای .  اول خود کرده بودند
ها نفر در يک روز  کوچک اخباری از اعدام ده

 .شد منتشر می
شکنجه .  ها نيز به همين گونه بود وضعيت زندان

به شکلی وحشيانه رواج يافت و کسی نبود که در 
ها از ضربات شالق و قپانی در  جريان بازجويی

امان مانده باشد و حتا برخی در اثر شدت شکنجه 
چنين هيچ ارتباطی با  زندانيان هم.  جان سپردند

ها قطع شده  جهان خارج نداشتند و تمام مالقات
حتا زندانيان سياسی که قبل از سی خرداد .  بود

دستگير  ۵٩و بويژه  ۵٨های  و در سال ۶٠سال 
شان قطع شده بود و تنها  های شده بودند، مالقات

ی اکثريت  زندانيان وابسته به سازمان خيانت پيشه

حصار  که در يکی از بندهای واحد سه زندان قزل
 . چنان مالقات داشتند بودند هم

ای مستقل نيز سرکوب شده و  تمامی تشکالت توده
ها يا دستگير شده و يا مجبور به  فعاالن اين تشکل

کارگران و .  زندگی غيرعلنی و يا مهاجرت شدند
جو امنيتی بر .  معلمان بسياری نيز اخراج شدند

ترتيب تمامی  جامعه حاکم گرديد و بدين
های  ی آزادی در زمينه ۵٧دستاوردهای قيام 

های سياسی نيز تا  سياسی از بين رفته و سازمان
شان را با جامعه از  حدود بسيار زيادی ارتباط

. دست داده و متحمل ضربات شديدی شدند
که طيف وسيعی از  سازمان ما نيز جدا از اين

هواداران و فعالين تشکيالتی خود را در جريان 
اين ضربات از دست داد، تعداد زيادی از کادرها 
و نيز اکثريت اعضای کميته مرکزی خود را از 

آخرين ضربه به سازمان ما نيز در .  دست داد
بود که باقيمانده تشکيالت کارگری  ۶۴آبان 

 .سازمان در تهران ضربه خورد 
زمان با سرکوب  و هم ۶٠ی  از همان آغاز دهه

های سياسی چپ و راديکال، قوانين  سازمان
ارتجاعی اسالمی نيز يکی پس از ديگری اجرايی 

از مدارس تا .  شوند از جمله حجاب اجباری می
جا جو امنيتی حاکم  های کارگری در همه محيط

شده و رژيم برای تداوم و حفظ اين شرايط 
ها و نيروهای خاص خود را مستقر کرده  تشکل

بود از جمله معلمان تربيتی در مدارس و يا 
در .  شوراهای اسالمی در کارخانجات و ادارات

ها مديران مدارس نيز تماما از هواداران  اين سال
 .شدند رژيم انتخاب می

ها نيز اگر چه پس از دو سال رفته رفته  دانشگاه
باز شدند اما ديگر از اساتيد و دانشجويان چپ و 

ها يا اخراج شده بودند يا  آن.  راديکال خبری نبود
دستگير و زندانی و يا حتا اعدام و يا کشور را 

در خالء حضور دانشجويان .  ترک  کرده بودند
دفتر تحکيم "چپ، نيروهای وابسته به رژيم 

ها بوجود  را در دانشگاه"  وحدت دانشگاه و حوزه
ها و  ی آن کنترل جو دانشگاه آوردند که وظيفه

 .ايجاد جو امنيتی بود
در موفقيت رژيم حاکم در به شکست کشاندن 
قطعی انقالب عوامل مختلفی نقش داشتند، از 
جمله خيانت سازمان اکثريت و رفتن به اردوی 
ضد انقالب که شرايط را برای حاکميت به 

های سياسی  منظور تسريع سرکوب آزادی
تر ساخت و در کشاکش انقالب و ضد  فراهم

انقالب، وزن ضد انقالب را در توازن قوای 
توان  تر کرد، اما در مجموع می سياسی سنگين

گفت دو عامل بيش از ديگر عوامل نقش ايفا 
هايی از جامعه به  يکی توهم بخش.  کردند

 .حاکميت و دوم جنگ ايران و عراق
هايی از جامعه  واقعيت اين بود که هنوز بخش

نسبت به حاکميت و خمينی دچار توهم بودند و 
هنوز مذهب در عقايد و زندگی سياسی اين گروه 

کرد، وجود اين گروه و  از جامعه نقش ايفا می
نقشی که اين گروه به عنوان پياده نظام جمهوری 
اسالمی ايفا کرد، ادامه حيات جمهوری اسالمی 

حدود زيادی تضمين را در آن دوران انقالبی تا 

 ٩٨تا آبان  ۶٠از سی خرداد 
١٠از صفحه   

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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تاثير جنگ ايران و عراق بر بقا و در .  کرد
ادامه تثيبت جمهوری اسالمی را نيز خمينی 

خوبی بازگو کرد وقتی که از جنگ  به
نام برد، جنگی که "  نعمت الهی"عنوان  به

حاصل آن جان باختن صدها هزار نفر و 
ها انسان بود، اما برای  ويرانی زندگی ميليون

های حاکم  خمينی و دارودسته فاشيست
بود چرا که در گذر از شرايط "  نعمت الهی"

انقالبی و شکست انقالب نقش مهمی ايفا 
جنگ به مساله روز جامعه تبديل شد و .  کرد

همه چيز را تحت شعاع قرار داد و حتا 
زمينه ذهنی سرکوب جريانات سياسی در 

 .هياهوی جنگ فراهم شد
سال از آن روز  ۴٠اما اکنون با گذشت 

ايران بار ديگر شاهد بروز موقعيت انقالبی 
های متوهم وجود دارند  ديگر نه توده.  است

که پايگاهی برای رژيم فراهم آورند و نه 
تواند  چون جنگ می هم"  نعمت الهی"

ها نه فقط  توده.  را حفظ کند"  هللا"حکومت 
حاضر به تن دادن به شرايط کنونی نيستند 

 ٩٨چون قيام آبان  بلکه برای تغيير آن هم
در آن سو .  آماده هرگونه فداکاری نيز هستند

هاست و  نيز رژيم حاکم نه قادر به حل بحران
ی  انتصاب يک چهره. ها نه قادر به تخفيف آن

چون رئيسی به عنوان  بسيار منفور هم
ی اين است که  جمهور خود نشان دهنده رئيس

بست رسيده و قادر به  رژيم نيز به بن
 .حکومت به شکل سابق نيست

يک  ٩٨در سپهر سياسی ايران قيام آبان 
تاثير اين قيام حتا در .  نقطه عطف مهم است

نمايش انتخاباتی اين روزها نيز کامال مشهود 
ای که قيام بر انتخابات انداخته  بود و سايه

های آزادی  اصطالح تريبون حتا در به.  بود
که رژيم برای جلب توجه مردم به 

راه انداخته بود، مردم رای  به"  انتخابات"
دادن را برابر با انگشت زدن در خون جان 

مادران .  کردند فشاندگان قيام آبان معنا می
قيام آبان نيز بارها با انتشار ويدئوهايی ضمن 
فراخواندن مردم به تحريم انتخابات شعار 

همين شعار .  ست دادند رای ما سرنگونی 
که در (علنی و شجاعانه مادران قيام آبان 

گر ُکند شدن سالح  بيان)  ديده نشد  ٨٨سال 
سرکوب است و اين که با گذر زمان اين 
سالح کارآيی خود را باز هم بيش از پيش از 

 .دست خواهد داد
چنان همان جنايات  به واقع رژيم امروز هم

کند اما  ای تکرار می گونه را به ۶٠سال 
های خاموش و متوهم روبرو  بار با توده اين

شدگان قيام آبان  هنوز تعداد کشته.  نيست
روشن نشده است، جدا از آماری که 
خبرگزاری رويترز منتشر کرد و مدعی شد 

نفر در جريان اين قيام توسط  ١۵٠٠
اند، براساس يک  جمهوری اسالمی کشته شده

های  المللی بيماری نشريه بين"پژوهش که 
انتشار داد، تعداد مرگ ثبت شده در "  عفونی
از ميزان مرگ ثبت شده در مهر  ٩٨آبان 

نفر و از آذر ماه  ۴٢٠١ماه همان سال 
چنين ميزان مرگ  هم.  نفر بيشتر است ۴٩٠٢

نفر  ۶٣٠٠بيش از  ٩٨ثبت شده در آبان 
حتا حبيبی .  است ٩٧بيشتر از آبان سال 

فرمانده نيروی انتظامی استان فارس از 
. نفر تنها در شيراز خبر داده بود ۴۵٠کشتن 

های  کشتاری که تاثير آن در تمامی اليه
بار ترس  اما اين تاثير اين.  جامعه ماندگار شد

ست که آماده انفجار  نيست اين تاثير، خشمی
و سرنگونی رژيم است و اتفاقا برای همين 

 ۶٠ی  است که امروز مرور کشتار دهه
اهميت بيشتری برای جامعه يافته است، 

خواهند تاريخ خود را به  برای مردمی که می
 .درستی بخوانند و بياموزند

چند دهه گذشته است و  ۶٠ی  از کشتار دهه
ی  بسياری از جوانان و حتا کسانی که دهه

کنند، آن دوران را  پنجم عمر خود را طی می
ای از  آن چنان لمس نکرده و حتا شايد خاطره

جز  شان باقی نمانده باشد، به آن دوران برای
هايی که مستقيما از جنايات و  خانواده

 ٩٨آبان .  اند آسيب ديده   ۶٠ی  سرکوب دهه
اما امروز در برابر چشمان همگان است و 

اگرچه .  هاست تجربه ملموس امروزی آن
های آغازين آن،  شيوع کرونا بويژه در ماه

تاخيری در روند مبارزات مردم بوجود آورد 
هم به تاريخ  ٩٨و رژيم گمان کرد که آبان 

پيوسته است، اما آبان زنده است، در هر 
ست غيرقابل  کوی و برزن، اين واقعيتی

ای، بوی قيام آبان  انکار که بوی انفجار توده
تمام اين .چنان در جامعه پراکنده است هم

حقايق نشان دهنده اين واقعيت است که 
شرايط امروز جامعه بسی متفاوت از سال 

است و رژيم قادر نيست بار ديگر دهه  ۶٠
 .شصت را تکرار کند

چه که بايد از تاريخ معاصر ايران آموخت  آن
اين است که کشتار و جنايات رژيم در 

صحرا و غيره از ابتدای  کردستان و ترکمن
عام  ، قتل۶٠ی  بر سر کار آمدن، کشتار دهه
، ٨٨، کشتار ۶٧زندانيان سياسی در تابستان 

 ٩٨و باالخره کشتار آبان  ٩۶ماه  کشتار دی
همگی سبعيت يک رژيم فاشيستی را نشان 

ی اين جنايات با يک هدف  دهند و همه می
صورت گرفته است، حفظ حکومت جنايتکار 

رژيمی که جنايت اخير آن يعنی .  اسالمی
های  و سياست ٩٨کشتار آبان 

ای که روزانه ادامه دارد، باعث  سرکوبگرانه
تقويت حافظه تاريخی مردم نيز شده و 

چيزی  ۶٠ی  مردمی را که از دهه
 ۶٠ی  دانستند به جستجوی واقعيات دهه نمی

 .کشانده است
   

٨از صفحه   

گزارشی از تجمع  ٩٨تا آبان  ۶٠از سی خرداد 
 اعتراضی عليه 

 "انتخابات " مضحکه 
 در شهر الهه در هلند 

 

برابر فراخوان بخشی از فعالين چپ 
انقالبی، راديکال و آزاديخواه در هلند و 

) اقليت(فراخوان فعالين سازمان فدائيان 
در هلند در حمايت و شرکت در تجمع 

رژيم "  انتخاباتی"  اعتراضی عليه نمايش 
يونی  ١٨جنايتکار جمهوری اسالمی در 

در )  ١۴٠٠خردادماه  ٢٨برابر با (
 .نزديکی النه جاسوسی رژيم برگزار شد

کننده و فعالين  نيروهای چپ شرکت
سازمان دست به افشای جنايات جمهوری 

با .  اسالمی و نمايش انتخاباتی زدند
شعارهای سياسی و سرنگون باد 
جمهوری اسالمی و پخش ترانه سرود و 

چنين نصب شعارها و پالکاردها توجه  هم
 .مردم رهگذر را جلب نمودند

 
 هلند -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

که  ۶٠در تاريخ معاصر ايران سی خرداد سال 
مهمی بسيار گذرد روز  اکنون چهل سال از آن می

در اين روز جمهوری اسالمی تهاجم .  است
سيستماتيک خود برای شکست قطعی انقالب و 
پايان دادن به کشاکش انقالب و ضد انقالب را که 

 . سه سال تداوم داشت، آغاز نمود
اگرچه رژيم سلطنتی سرنگون شد  ۵٧در پی قيام 

. چنان باقی ماند اما شرايط انقالبی در جامعه هم
داری  های به جان آمده از رژيم سرمايه توده

های خود دست به قيام  حاکم، برای تحقق خواست
زده بودند و بعد از قيامی پيروزمند منتظر 

خواستند بودند، اما حاکمان  چه که می رسيدن به آن
های  جديد قرار نبود پاسخی به خواست

١٠ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  

No 925 June 2021          

 .کنندگان بدهند قيام
ها رژيم سلطنتی  اگرچه در پی قيام شکوهمند توده

سرنگون شد، اما به دو دليل مهم يعنی يک 
شان و دوم زدوبند  ها و توهمات ناآگاهی توده

ها حکومتی اسالمی مستقر شد که هدفی  بااليی
جز شکست انقالب و تداوم نظم ظالمانه 

اما برای طبقه حاکم يکسره .  داری نداشت سرمايه
 ۵٧کردن کار انقالب و نابودی دستاوردهای قيام 

برای شکست انقالب حکومتی جبارتر .  آسان نبود
 .و جنايتکارتر از رژيم قبلی نياز بود

های سياسی  ی آزادی و در نتيجه ۵٧در پی قيام 
ناشی از آن، امکان انتشار آزادانه عقايد در 

 ٩٨تا آبان  ۶٠از سی خرداد 

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


