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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

 ٨  

 

 در آستانه يک انقالب نوين
 

جامعه ايران در آستانه يک انقالب نوين 
ها اسارت و  ستمديدگانی که سال.  قرارگرفته است

بی حقوقی را در چنگال ستمگران حاکم بر ايران 
اند تا اين بار با  تحمل کردند، به پا خاسته

خورده سال  باری از تجارب انقالب شکست کوله
اما .  نظم ستمگر را از بيخ و بن براندازند ۵٧
فقط ضدانقالب حاکم با تمام نيروی سرکوبش به  نه

های کارگر و زحمتکشی که َعلم  مقابله با توده
اند برخاسته، بلکه  طغيان برافراشته

های رنگارنگ بورژوائی نيز که از  اپوزيسيون
داری  اجتماعی سرمايه-حاميان نظم اقتصادی

سرائی  ناپذير انقالب، با ياوه اند و دشمن آشتی حاکم
اکنون در مقابل  آميز، از هم پيرامون گذار مسالمت

کنند که  ها ادعا می آن.  اند انقالب قرارگرفته
کوشند شکست  انقالب يک فاجعه است و می

و فجايعی را  که ضدانقالب حاکم  ۵٧انقالب سال 
اما .  عنوان انقالب جا بزنند به بار آورده است، به

ها قادر نخواهد بود  سرائی يک از اين ياوه هيچ
مانع از وقوع انقالبی گردد که نياز عينی و مبرم 

چراکه انقالب يک ضرورت .  جامعه ايران است
پيش و دگرگونی آن  جبری برای تحول جامعه به

برای حل تضادهايی است که نيروی محرکه 
از نياز مبرم عينی  ۵٧انقالب سال .  اند انقالب

جامعه ايران به دگرگونی برای حل تضادهای سر 
به فلک کشيده و برانداختن موانع  پيشرفت رخ 

که کسی دوست داشته باشد يا  مستثنا از اين.  داد
ها  انکار است که ميليون نه، اين واقعيتی غيرقابل

های مردم ايران زير فشار تضادهای  تن از توده
اجتماعی برای دگرگونی نظم موجود و تحقق 

اين انقالبی .  مطالبات انقالبی خود به پا خاستند
های  بود که ابتکار عمل آن در آغاز در دست توده

های  اين توده.  کارگر و زحمتکش قرار داشت
زحمتکش مردم بودند که انقالب را برپا کردند و 
در مقابل قدرت رسمی حاکم، قدرت انقالبی 

توجه به تمام قوانين  ها بی آن.  ای را قراردادند توده
و مقررات رژيم سلطنتی، اولين کاری که کردند، 

ی يکی از  کارگران و زحمتکشان ايران در ميانه
های تاريخ روزگار  ترين زمستان سخت

سخت نه از بابت سرما و يخبندان که .  گذرانند می
از بابت سختی زندگی، سختی روزگاری که 

 .اند ها تحميل کرده گر به آن حاکمان ظالم و ستم
جمهوری ابراهيم  شش ماه از دوران رياست

های وی برای رونق يافتن  رئيسی و وعده
اما در .  های کارگران و زحمتکشان گذشت سفره
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 دل قوی دار، سحر نزديک است

حتا نسبت (اين شش ماه با سرعتی بيش از گذشته 
طبقه حاکم دسترنج )  به دوران حسن روحانی

ناچيز کارگران و زحمتکشان را به غارت بُرد و 
های اعالم شده رژيم از  ها و برنامه تمامی سياست

گر نه فقط تداوم  ، نشان١۴٠١جمله بودجه 
های تاکنونی بلکه حتا تشديد آن عليه  سياست

 .کارگران و زحمتکشان است

در "  اوميکرون"از دو ماه پيش که  سويه جديد 
افريقای جنوبی و پس از آن در بعضی از 
کشورهای اروپايی شناسايی شد، مسئوالن 
حکومتی و بهداشتی ايران با خوش خيالی 
زايدالوصفی از عدم ورود سويه جديد کرونا به 
ايران حرف می زدند و از اين بابت به خود می 

اين اظهار .  باليدند و ابراز خرسندی می کردند
خرسندی و شادمانی آنان در شرايطی بود که 

دست کم از اواخر آذر ماه خبرهايی مبنی بر 
شناسايی ويروس جهش يافته اوميکرون در 

 . بعضی از مناطق مرزی کشور انتشار يافته بود
از همان آغاز  شناسايی ويروس پيشرفته 
اوميکرون، سازمان جهانی بهداشت نسبت به 
سرعت انتقال اين سويه جديد هشدار داد و مدام 

ی  يادآور شد که تنها راه پيشگيری از ابتال

 بی مسئوليتی نسبت به جان مردم،
 پيک ششم را به ارمغان آورد  

 بازداشت و تهديد 
معلمان را محکوم و از 

 هايشان  خواست
 کنيم حمايت می



 ٢ ٩۵٧شماره   ١۴٠٠بهمن   ١٨    2

١از صفحه   

 در آستانه يک انقالب نوين

۶درصفحه   

های مردم  آزادی را که همواره يکی از خواسته
ها به دست  ايران بوده است، با نبرد در خيابان

ها برپا  های خود را در خيابان آوردند، ميتينگ
داشتند،  مطبوعات را از چنبره سانسور رها 

ها را گشودند و زندانيان  ساختند، درب زندان
کارگران با .  سياسی را از اسارت نجات دادند

اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی سراسری، 
منابع تغذيه مالی رژيم را مسدود کردند، ازنظر 
سياسی ضربه مهلکی به آن وارد آوردند و دست 

های  کميته.  به ابتکارات بزرگ و تاريخی زدند
های محالت را برای  هماهنگی اعتصاب و کميته

وفتق امور کشور سازمان دادند،  رتق
ها به محاکمه  داران را در کارخانه سرمايه

کشيدند، با قيام مسلحانه خود تالش مشترک 
بورژوازی داخلی و خارجی را برای انتقال 

آميز قدرت از ضدانقالب سلطنتی به  مسالمت
ضدانقالب اسالمی و اعالم پايان انقالب، برهم 
زدند، رژيم سلطنتی را به گورستان تاريخ 

که قدرت  رغم اين فرستادند، مسلح شدند و به
وپاخت بورژوازی داخلی و  سياسی با ساخت

های امپرياليست، در دست ضدانقالب جديد  قدرت
تحت رهبری خمينی شياد قرارگرفته بود، به 

. تعرض برای تحقق مطالبات خود ادامه دادند
شوراها را برپا داشتند و تالش نمودند دست 
آوردهای انقالبی خود را حفظ کنند و توسعه 

ها همه ثمره انقالبی بود که آغازشده  اين.  دهند
ً درنتيجه قيام مسلحانه و ازهم.  بود پاشيدگی  دقيقا

های سرکوب نظامی و پليسی و مقاومت و  ارگان
روحيه انقالبی کارگران و زحمتکشان بود که دو 
سال کشمکشی ميان انقالب و ضدانقالب در 

که ضدانقالب اسالمی،  جريان بود، تا اين
دهی کرد،  نيروهای مسلح خود را تجديد سازمان

ها  آوردهای انقالبی مردم را از آن گام دست به گام
باز پس گرفت و آخرين يورش را برای باز پس 

آوردهای انقالب  گرفتن آنچه که هنوز از دست
سازمان داد و انقالب  ۶٠مانده بود، در سال  باقی

 . با شکست قطعی مواجه شد
های دشمنان  سرائی بنابراين برخالف ياوه

ی  رنگارنگ انقالب، آنچه در طول چهار دهه
بار بر مردم ايران گذشت، نتيجه شکست  فاجعه

که چرا در  اما اين.  انقالب بود و نه انقالب
های کارگر و  ای از اين انقالب، توده مرحله

زحمتکش اجازه دادند دارو دسته مرتجع و 
ضدانقالبی تحت رهبری خمينی قدرت سياسی را 
در دست بگيرد، دليل آن را بايد در سلطه 

های متمادی ديکتاتوری عريان  و سرکوب  سال
های مردم  رژيم سلطنتی جستجو کرد که توده

. بود سازمانی و ناآگاهی نگهداشته  ايران را در بی
های مردم ايران  بنابراين، اعتماد بخشی از توده

به دارو دسته ضدانقالبی خمينی از روی ناآگاهی 
سازمانی و اسارت در چنگال خرافات دينی  و بی

اما سلطه ارتجاع و شکست انقالب که با .  بود

و  ادامه آن،  ۶٠سرکوب و کشتار وحشيانه سال 
خسارات بزرگی طی چهار دهه برای مردم ايران 
به بار آورد، به آن معنا نبود که تاريخ متوقف 

. خواهد شد و ديگر انقالبی رخ نخواهد داد
ای برای حل تضادها و  ضدانقالب حاکم وظيفه

تنها رسالت اين .  های جامعه نداشت بحران
ضدانقالب، سرکوب انقالب و تشديد تضادها و 

. هايی بود که به انقالب انجاميده بود بحران
بنابراين، تضادهای حل نا شده و مطالبات 

بايد به انقالبی جديد  نيافته مردم ضرورتاً می تحقق
. اکنون دميده است های آن از هم بيانجامد که طليعه

های بزرگ سراسر جامعه را فراگرفته  بحران
بار ديگر يک دوران  ٩۶ماه سال  از دی.  است

پس مبارزات  ازآن.  انقالبی فرارسيده است
کارگران و زحمتکشان که پيوسته اعتال يافته، 

ای طبقه حاکم مرتجع و ضدانقالبی را آرام  لحظه
 ٩٨قيام سراسری آبان ماه سال .  نگذاشته است

های عينی  زمينه برای همگان آشکار ساخت که 
ای رشد يافته که جامعه  برپائی انقالب به درجه

های  توده.  وارد يک موقعيت انقالبی شده است
مردم در جريان اين قيام آشکارا نشان دادند که 

توانند به شيوه گذشته  خواهند و نمی ديگر نمی
. زندگی کنند و نظم ستمگر حاکم را تحمل کنند

اند جان خود را درراه سرنگونی آن، نيز فدا  آماده
هايش به  طبقه حاکم نيز که تمام سياست.  کنند

های ميليونی  شکست انجاميده و در ميان توده
تواند  مردم رسواشده است، نشان داد که ديگر نمی

تحريم .  به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
انتخابات قالبی رژيم نيز آشکار ساخت که طبقه 

کلی  های وسيع مردم به حاکم  در ميان توده
يک مشت  گاه آن اعتبار است و اکنون تمام تکيه بی

. خوار است نيروی مسلح مزدور و گروهی جيره
در اين فاصله، مبارزات کارگران و زحمتکشان 

در تاريخ .  ای به خود گرفته است سابقه ابعاد بی
گاه مبارزات  يک قرن اخير جامعه ايران، هيچ

کارگران و زحمتکشان مردم ايران در اين ابعاد 
اين واقعيتی چنان آشکار .  وسعت نداشته است

 -های پليسی است که اکنون خود رژيم و دستگاه
کنند و  نظامی و امنيتی نيز به آن اعتراف می

اذعان دارند که مبارزات کارگران و زحمتکشان 
ای به خود گرفته و جامعه در حال  سابقه ابعاد بی

افشای اخير يکی از اسناد محرمانه .  انفجار است
وضوح اين  رژيم توسط يک گروه سايبری به

 . واقعيت را نشان داد
کارگروه «بر طبق اين اسناد که مربوط به جلسه 

  »های امنيتی معيشت پايه پيشگيری از بحران
در آن "  قرارگاه ثارهللا است و  ١۴٠٠آبان  ٣٠

جانشين فرمانده کل سپاه در قرارگاه و نمايندگان 
دادستانی تهران، سازمان اطالعات تهران، پليس 
اطالعات و امنيت عمومی ناجا، اطالعات 
اقتصادی بسيج، سپاه حضرت سيدالشهدا، سپاه 
حضرت رسول، بسيج اصناف کشور و سازمان 

معاونت "   اند، اطالعات سپاه حضورداشته
: اجتماعی سازمان اطالعات سپاه، گفته است

پيمايشی در جامعه صورت گرفته که نشان «
دهد وضعيت جامعه در حالت انفجار  می

اين مزدور سازمان .  »زيرپوستی قرار دارد
های  نارضايتی«اطالعات سپاه گفته است 

 ٣٠٠اجتماعی در طول يک سال گذشته حدود 
 .است »يافته درصد افزايش

در اين جلسه، يکی از مقامات پليس اطالعات و 
تجمعات «امنيت عمومی ناجا نيز گفته است که 

درصد  ۴٨، ١٣٩٩نسبت به سال  ١۴٠٠در سال 
درصد  ٩٨کنندگان نيز  يافته و تعداد تجمع افزايش

 .»رشد داشته است
 ۵۶تجمعات اقتصاد پايه «:  وی افزوده است

. يافته است درصد نسبت به سال گذشته افزايش
درصد  ١٣۶های کارگری  تجمع در محيط

ها و  بنابراين حتی ارگان.  »افزايش داشته است
رغم تمام سرکوب و  نهادهای سرکوب رژيم به

کشتار مردم به ناتوانی خود در کنترل و مهار 
جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان اعتراف 

اين اعتراف به وضعيت انفجاری .  کنند می
جامعه، بيان چيز ديگری جز اين واقعيت نيست 
که جامعه در آستانه يک انقالب قرارگرفته است 
و در برابر رژيم ارتجاعی و ستمگر جمهوری 

 . اسالمی راهی برای نجات نمانده است
های زحمتکش با تجربياتی بزرگ  اين بار اما توده

انداز  اند که چشم ای نهاده قدم به عرصه مبارزه
ها از  آن.  يک انقالب جديد را گشوده است

آموختند که نبايد به وعده  ۵٧تجربيات انقالب 
ووعيد اعتماد کرد، بايد به خودشان و ابتکار  

دليل  بی.  عمل خودشان باور و اعتماد داشته باشند
های بزرگ اجتماعی کنونی  نيست که جنبش

ترين توجهی به  ويژه جنبش طبقاتی کارگران کم به
های رنگارنگ  های توخالی جناح ادعاها و وعده

. دهند بورژوازی قانونی و غيرقانونی نشان نمی
آموختند که مسئله  ۵٧ها از شکست انقالب  آن

. اساسی هر انقالب،  کسب قدرت سياسی است
که قدرت سياسی در دست کدام طبقه قرار  اين
ها  آن.  کند گيرد، سرنوشت انقالب را تعيين می می

فشانی و  رغم تمام جان به عينه ديدند که به
ابتکارات بزرگ کارگران و زحمتکشان، انقالب 

رو به شکست انجاميد که قدرت سياسی  ازآن ۵٧
مجدداً در دست ضدانقالب، اما تحت نامی ديگر 

اند که انقالب نوين  ها آموخته آن.  قرار گرفت
تواند به پيروزی منتهی گردد، مگر  هرگز نمی

که طبقه کارگر که پيگيرترين نيروی انقالب  آن
است، قدرت سياسی را در اتحاد با زحمتکشان و 
تمام ستمديدگان از طريق يک قيام مسلحانه در 
دست بگيرد و انقالب اجتماعی را به سرانجام 

 .اش برساند پيروزمندانه
ترين  نخستين وظيفه اين انقالب تحقق فوری 

های وسيع مردم  ها توده مطالباتی است که سال
تنها منافع طبقه .  اند ها مبارزه کرده ايران برای آن

فوريت اين مطالبات  کند که به کارگرايجاب می
های زحمتکش و ستمديده را عملی  عموم توده

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 گرامی باد نبرد حماسی سياهکل                                       
 يگانه پاسخ اصولی به نيازهای جنبش کمونيستی در شرايط مشخص

 
 

درخشد و کسی را يارای  سياهکل اما همچنان بر تارک جنبش کمونيستی ايران می.  قرن از نبرد حماسی رفقای ما در سياهکل گذشت بيش از نيم
ترين، پيشروترين و جسورترين  سال پيش، گروهی از آگاه ۵١.  دهنده و گرمابخش آن نيست های شورانگيز آگاهی نفی و انکار تأثيرات و شراره

با حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سياهکل و خلع سالح آن، پرچم سرخ مبارزه برای آزادی و سوسياليسم را  ۴٩بهمن  ١٩ها، در  کمونيست
ها را  خورشيدی در آسمان سرد و سياه و ظلمانی درخشيدن آغاز کرد ، گرمابخش دل عاشقان شد و پرتو آن تا دوردست.  به اهتزاز درآوردند

های سياهکل چنان پرطنين بود که در تمام پهنه  ناپذير عليه رژيم شاه و ستم و استثمار در جنگل ها درنبردی آشتی غّرش تفنگ.  روشن کرد
جنبش مسلحانه که بر زمينه شرايط  عينی و اوضاع سياسی جامعه در دهه چهل و تحليل و ارزيابی دقيق از .  کشور انعکاس يافت و شنيده شد

اين شرايط شکل گرفت، يگانه پاسخ درست و اصولی به نيازهای جنبش کمونيستی و کارگری در آن دوره بود و دوران جديدی را در جنبش 
 .کمونيستی ايران رقم زد

 
 ٣٢مرداد سال  ٢٨خفقان و سرکوبی که پس از کودتای .  های سلطه رژيم ديکتاتوری شاهنشاهی و اختناق بود ترين دوره دهه چهل يکی از سياه

فرما  نوعی رعب و وحشت بر جامعه حکم.  بر جامعه حاکم شده بود، در ادامه خود با ايجاد ساواک شاه و فعاليت گسترده آن بازهم شديدتر شد
. شد و تحت کنترل شديد پليسی قرار داشت شدت مراقبت می مراکز کارگری به.  شد شدت سرکوب می هرگونه فعاليت سياسی انقالبی به.  بود

ها و محافل سياسی که تحليل درستی از وضعيت جامعه نداشتند، در نخستين تحرکات  اندک گروه.  برد جامعه در رکود سياسی کامل به سر می
ها و محافل را به مدافعان  ها و ارزيابی غلط از شرايط و ساخت و اوضاع جامعه، برخی از اين گروه تحليل.  شدند خويش شناسايی و منهدم می

نوعی يأس و نااميدی و سرخوردگی بر فضای .  گزار ديکتاتوری و استبداد سلطنتی مبدل ساخت دوآتشه رفورم ارضی شاهانه و خدمت
 . کردند يا درواقع توجيه می" تئوريزه"عملی خويش و وضع موجود را  برخی از اين محافل، بی. روشنفکری حاکم بود

 
تسليم طلبی حزب توده و .  مرداد قرار داشت ٢٨بست بعد از کودتای  کارگری هنوز در زير آوار شکست و بن  -افزون براين، جنبش کمونيستی

پيشه که به ناروا به چپ و سوسياليسم  ها و عملکرد اين حزب اپورتونيست خيانت سياست.  خيانت رهبران آن نتايج مخربی به بار آورده بود
دار و گرايش به کمونيسم را  اعتماد کارگران نسبت به چپ و سوسياليسم را خدشه.  شد، لطمات جدی به اعتبار چپ وارد ساخت  نسبت داده می

مانندی وجود داشت و  فقط از اين بابت که خفقان و ديکتاتوری بی فعاليت کمونيستی و کارگری درميان کارگران نه.  شدت تضعيف کرده بود به
ای که از عملکرد حزب توده در ذهنيت کارگران نقش بسته و  ای نبود، بلکه سابقه های کارگری تحت کنترل شديد پليسی بود  کار ساده محيط

برخی افراد و محافل انقالبی نيز در تالش . ساخت تر می تر و پيچيده اعتمادی که نسبت به چپ و کمونيسم به وجود آمده بود نيز کار را مشکل بی
. بردند جايی نمی اما در اينجا نيز اختالف و تشتت نظری حاکم بود و راه به.  و جستجوی راه و دنبال اين بودند که فعاليت مؤثری انجام دهند

 دانست چه بايد کرد؟ بست بود و کسی نمی بن
 
ها در برابر  پرسش مهمی که در آن سال.  از بطن چنين شرايطی بود که سياهکل سر برآورد تا به چه بايد کرد و نيازهای زمانه خودپاسخ دهد 

ها و محافل مارکسيستی قرار داشت اين بود که چگونه بايد درميان کارگران فعاليت و به امر تشکل آنان کمک کرد؟ آگاهی سياسی  کمونيست
های کارگر را به عرصه مبارزه سياسی کشاند؟ چگونه بايد حزب طبقه کارگر را ايجاد  توان ارتقا داد؟ چگونه بايد توده کارگران را چگونه می

گذار سازمان ما پيش از سياهکل، کار و فعاليت درميان کارگران، ارتقاء آگاهی سياسی کارگران، متشکل  کرد؟ مشغله اساسی رفقای بنيان
های  پويان که مطالعات عميقی را درزمينٔه مسائل نظری و انقالب  -رفقای گروه احمدزاده.  ساختن کارگران و ايجاد حزب طبقه کارگر بود

دادند قبل از سياهکل برای تحقق اين اهداف پا به ميدان  جهانی از سر گذرانده  و همزمان جامعه را از نزديک موردمطالعه و بررسی قرار می
های  ما پذيرفتيم که هدف ما و ساير گروه" انديشيد و دنبال راه بود نوشت زمانی که رفيق احمدزاده و گروه وی به چه بايد کرد می. عمل گذاشتند

پرسش اما اين بود که برای ايجاد چنين حزبی از کجا بايد آغاز کرد؟ آنگاه دو وظيفه در ".کمونيست بايد ايجاد حزب مارکسيست لنينيست باشد
ما بايد باکار درميان ."های ايجاد حزب سازی زمينه برابر گروه قرار گرفت، تربيت کادرهای آينده حزب و کار درميان کارگران برای فراهم

 ".ها را آماده پذيرش چنين حزبی کنيم ، آنويژه پرولتاريا بهها و  توده
 

نظير خود بارها بر ضرورت پيوند با کارگران و ايجاد حزب طبقه کارگر تأکيد نموده و در اين مورد  رفيق پويان نيز در جزوه کوتاه اما کم
را  سازمان سياسی طبقه کارگرارتباطيم کشف و سرکوب ما آسان است برای اينکه پايدار بمانيم رشد کنيم و  های خويش بی تا با توده"  نويسد می

رفيق پويان در آن جزوه کوتاه اما بسيار ."  ها رابطه مستقيم و استوار ايجاد کنيم به وجود آوريم بايد طلسم ضعف خود را بشکنيم و با توده
گويد که برای ايجاد و يا  پرارزش خود بارها از ضرورت سازمان واحد پرولتاريا، سازمان اخص پرولتاريا و حزب طبقه کارگر سخن می

شماری از رفقای .  دهند های کارگری سازمان می هايی را در محيط در همين رابطه است که رفقا فعاليت.  تشکيل آن بايد تالش و مبارزه کرد
اوليه ازجمله رفيق اسکندر صادقی نژاد کارگر تراشکار و جليل انفرادی کارگر جوشکار که هردو جزء مؤسسين سنديکای کارگران فلزکار 

آهن و عضو هسته رفيق احمدزاده  کشی و تأسيسات راه رفيق حسن نوروزی کارگر لوله.  مکانيک بودند درميان کارگران حضور فعال داشتند
از نزديک با . کردند  های تشکيل حزب طبقه کارگر فعاليت می ها برای ارتباط با کارگران و ايجاد زمينه اين رفقا و رفقای ديگری نظير آن. بود 

اعتمادی  های کارگری، ذهنيت منفی و بی های کارگری ارتباط داشتند و از موانع موجود ازجمله ترس و خفقان حاکم بر محيط شرايط و محيط
بر پايه همين شناخت از شرايط مشخص و تحليل  از شرايط مشخص،  .  از شرايط مشخص تحليل مشخص داشتند.بندی داشتند کارگران  جمع

هر گام عملی واقعی در اين زمينه .بست موجود را درهم شکست بايستی اين معادله را برهم زد و جو رعب و هراس و بن قبل از هر چيز می
رفته  اعتبار ازدست.  کرد  اعتمادی کارگران بايد تغيير می ذهنيت منفی و بی.  ها و اقداماتی بود که راه، براين مسير بگشايد مستلزم اتخاذ روش
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٣از صفحه   

 . شکست بست بايد درهم می بن.فعاليت مؤثر درميان کارگران منوط به تغيير اين فاکتورها بود. شد ها بايد بازسازی می کمونيست
 

سياهکل راه را به .  بست و به همراه آن رکود و رخوت سياسی حاکم بر جامعه تحت ديکتاتوری شاهنشاهی را درهم شکست  سياهکل اين بن
سياهکل جزيره ثبات و .  کلی ايزوله کرد عملی را به انتهای پاسيفيسم و بی ها و انقالبيون نشان داد و محافل سرگشته در داالن بی ساير کمونيست

سياهکل .  آرامش رژيم شاه را برهم زد و در فضای رعب و وحشتی که دستگاه مخوف امنيتی ساواک بر جامعه گسترانده بود تََرک انداخت
انگيزی بر انقالبيون پرشوری که شوق مبارزه در سر داشتند و در جستجوی راه بودند گذاشت، بلکه کل جامعه  فقط تأثيرات شگرف و شوق نه

ها و انديشه  سادگی عبور کرد و تا قلب کارخانه ها به اين تأثيرات چنان عميق و پردامنه بود که از حصار دانشگاه.  را تحت تأثير قرارداد
 -عنوان يک سازمان کمونيست مارکسيست سياهکل و سازمان ما که در سياهکل نطفه بست و به. شاعران و نويسندگان و هنرمندان امتداد يافت

زودی بسياری از  به.  لنينيست اعالم موجوديت کرد، نقش مؤثری در غلبه بر تشتت نظری و پراکندگی حاکم بر محافل انقالبی برجای گذاشت
سياهکل و آغاز جنبش مسلحانه نشان داد که راه ما .  ها و محافل کمونيستی و انقالبی ديگر در اين راه گام نهاده و به سازمان پيوستند گروه

سازمان ما با . اند جدا است لنينيسم پشت کرده -طلبان و توجيه گران نظم موجود و تجديدنظرطلبانی که به مارکسيسم ها از تمام فرصت کمونيست
سازمان ما سيمايی نوين و کارنامه .  نظيری عليه نظم موجود و برای آزادی و سوسياليسم مبارزه کرد و جنگيد استواری و ازخودگذشتگی کم

های مردم ارائه داد و لکه ننگی را که حزب توده و رهبران  های ايران به کارگران و زحمتکشان و عموم توده درخشانی از کمونيست
دار شده سوسياليسم و  ها را از اذهان زدود و اعتبار خدشه اعتمادی کارگران به کمونيست بی.  کار آن برجای گذاشته بودند پاک کرد خيانت

رغم تالش مذبوحانه رژيم شاه و ساواک آن برای جلوگيری از انتشار اخبار مربوط به مبارزات سازمان اما زمان  به.کمونيسم را بازگرداند
رغم  به.  داری از آن روی آوردند هزاران نفر به صفوف سازمان پيوسته يا به جانب.  جا پيچيد زيادی نکشيد که آوازه چريک فدايی در همه

گروه از انقالبيون کمونيست به  رحمانه رژيم شاه و ساواک آن و کشتار صدها تن از رفقای ما، اما با پيوستن گروه ها و سرکوب بی گری وحشی
های سوسياليستی و کارگری همچنان در اهتزاز ماند و نفوذ و اعتبار سياسی سازمان مدام  صفوف سازمان پرچم مبارزه برای اهداف و آرمان

داری از سازمان  اتفاق دانشجويان سياسی چپ و انقالبی به جانب ها يکسره به تسخير فدايی درآمد و اکثر قريب به دانشگاه.  افزايش يافت
. نفوذ معنوی سازمان درميان کارگران پيوسته فزونی گرفت.  داری از فدايی برخاست واسطه به جانب جنبش دانشجويی مستقيم و بی.  برخاستند

قيام بهمن .های کمونيستی و کارگری خود را در سازمان يافتند و در صفوف آن مبارزه کردند ترين و پيشروترين کارگران اهداف و آرمان آگاه
 .آوری گسترده کارگران به صفوف سازمان، اعتبار و نفوذ سازمان درميان کارگران و مراکز کارگری را نشان داد و روی  ۵٧

 
های يک مبارزه  سياهکل و آغاز جنبش مسلحانه، بر زمينه شرايط عينی و برخاسته از شرايط سياسی مشخصی بود که جامعه و ضرورت

سياهکل يگانه پاسخ درست و اصولی به نيازهای مبارزاتی آن دوره بود .  ها گذاشت جدی و اصولی آن را در دستور کار و مبارزه کمونيست
در تاريخ مبارزات توده .  که از بطن جامعه برخاست، تمام جامعه را تحت تأثير خود قرارداد و به يک رويداد سياسی مهم و تاريخی بدل شد

 .مردم، حماسه سياهکل به نقطه عطف مهمی تبديل گشت، در قلب کارگران و زحمتکشان جا گرفت، ملکه اذهان و ماندگار شد
 

ناپذير سازمان، به معنای ناديده گرفتن ضعف و کمبودها و اشتباهات نظری يا عملی سازمان  همتای سياهکل و مبارزات آشتی تأکيد بر نقش بی
در دوره قبل از قيام، سازمان بارها نظرات و اقدامات .  کند کند اشتباه هم می بديهی است که هر تشکيالت و سازمانی که مبارزه می.  نيست

های انقالبی و کمونيستی سازمان ، رفقای  که خود را پاسدار سنت)  اقليت(نيز  سازمان فدائيان ۵٧بعد از قيام .  نقد کشيد عملی خود را به
داند، از موضعی انقالبی و مارکسيستی باهدف پااليش و ارتقاء سازمان، اشکاالت و انحرافات نظری و عملی  گذار سازمان می سياهکل و بنيان

درست در شرايطی که سازمان به يک جريان .  در درون سازمان ثمره يک انحراف بود"  اکثريت"پديدار شدن .  نقد کشيده است سازمان را به
از درون سازمان نتوانست به وظايف خود "اکثريت "شده بود، اما شوربختانه به دليل سر برآوردن ای تبديل قدرتمند با پايگاه بسيار وسيع توده

اين گرايش بعد از .  گشت ريشه نظری پيدايش اين پديده به يک انحراف و گرايش عموم خلقی در مواضع گذشته سازمان برمی.عمل کند
ترين اعضا و کادرهای سازمان در رأس آن رهبر برجسته  بر سازمان وارد آورد و برجسته ۵۵و  ۵۴ضربات هولناکی که ساواک در سال 

مشی گذشته سازمان پاسخگوی شرايط جديد  پس از قيام از يکسو مواضع  و خط.  سازمان رفيق حميد اشرف جان باختند، زمينه رشد پيدا کرد
سازمان ازلحاظ نظری .  کرد که هنوز وجود نداشت های جديدی را طلب می نبود، از سوی ديگر اوضاع سياسی جديد وظايف و تاکتيک

رويزيونيست و دنبالچه حزب   -حفاظ شده بود و گرايش عموم خلقی بر بستر اين شرايط سريعاً رشد کرد و به يک جريان اپورتونيست بی
های منسجم  ای از تاکتيک جناح انقالبی سازمان، جناح اقليت که خواهان تدوين فوری برنامه و مجموعه. رسوای توده و ارتجاع حاکم تبديل شد

کارگری بود و بر ماهيت طبقاتی بورژوايی و خصلت مذهبی رژيم جمهوری اسالمی تأکيد داشت، پس از انشعاب نيز در برابر ارتجاع 
جمهوری اسالمی هزاران تن از رفقای ما را به .  ناپذير عليه اين رژيم ادامه داد جمهوری اسالمی محکم و استوار ايستاد و به مبارزه آشتی

  رغم اين کشتار وحشيانه و ددمنشی رژيم جمهوری اسالمی، سازمان علی.  تن از رفقای ما را به قتل رساند ٧٠٠زندان افکند و نزديک به 
های سوسياليستی و کارگری ادامه داده و تا براندازی تمام نظم موجود و استقرار  ناپذير خود درراه آرمان به پيکار آشتی)   اقليت(فدائيان

 .حکومت شورايی و سوسياليسم به مبارزه ادامه خواهد داد
 

گذار سازمان و همه رفقايی را که در دو نظام  سازان سياهکل، رفقای بنيان بار ديگر ياد حماسه در پنجاه و يکمين سالگرد حماسه سياهکل، يک
 .داريم اند گرامی می های سرخ سوسياليستی و کارگری جان فشانده سلطنتی و جمهوری اسالمی درراه آرمان

 
 بهمن سال گرد  نبرد حماسی سياهکل ١٩گرامی باد 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت( سازمان فدائيان
 ١۴٠٠بهمن 
 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی
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عمومی، انتقال گسترده و کاهش مرگ و مير 
ناشی از سويه اوميکرون، همانا اجرای کامل هر 

سازمان جهانی .  سه دوز واکسن کرونا است
بهداشت، همچنين با تاکيد روی معتبر بودن 
واکسن های تزريق شده به دفعات اعالم کرد، 
کشورهايی که تنها دو دوز واکسن را انجام داده 
اند و در اجرای دوز سوم ناموفق بوده اند، نه 
تنها کمترين شانسی برای در امان بودن از شيوع 
گسترده اوميکرون ندارند، بلکه به شدت آسيب 

 .پذير هم هستند
با اين همه و به رغم هشدارهای پی در پی 
سازمان جهانی بهداشت، مسئوالن جمهوری 
اسالمی و به طور اخص کابينه ابراهيم رئيسی 
که در ماه های اوليه به قدرت رسيدن به جهت 
سرعت گرفتن مراحل تزريق دوز اول و دوم 

چينی "  سينوفارم"واکسن غير استاندارد 
سرخوش بودند، نسبت به هشدارهای سازمان 
جهانی بهداشت بی توجه بوده و با بی مسئوليتی 
و چشم پوشی از اهميت تزريق دوز سوم کرونا، 

. جامعه و مردم ايران را به حال خود رها کردند
در واقع، هيئت حاکمه ايران در دوره رياست 
جمهوری ابراهيم رئيسی نيز همان عملکرد 

. مشابه کابينه حسن روحانی را در پيش گرفت
در اين دوره نيز همانند دوره های قبل، دست 
صدا و سيما در پخش اراجيف آن دسته از 
روحانيون و افراد غير متخصصی که مخالف 
واکسيناسيون بودند، باز گذاشته شد تا اين شعبده 
بازان بی درد با توسل به خرافه های مذهبی و 

که برآمده از منافع حکومت بود، "  طب سنتی"
بی اعتمادی نسبت به واکسيناسيون را در بخش 

برای نمونه، .  هايی از آحاد جامعه تزريق کنند
دمحم باقر ذوالقدر، از فرماندهان سپاه پاسداران و 
دبير فعلی مجع تشخيص مصلحت نظام، در 
روزهايی که اوميکرون کشورهای اروپايی را 
فرا گرفته بود، با ذوق زدگی اعالم کرد که 
اوميکرون در حال مقطوع النسل کردن اروپائيان 

نتيجه بی مسئوليتی دولت، خوش خيالی .  است
وزارت بهداشت و حضور تبليغاتی عناصر 
حکومتی مخالف واکسيناسيون در صدا و سيما، 
آن شد که اکنون پيک ششم سويه جديد کرونا در 
يک بازه زمانی بسيار کوتاه سراسر ايران را فرا 

سويه جهش يافته ای که حتی تزريق هر .  گرفت
سه دوز واکسن کرونا هم مانع ابتال و شيوع آن 
نيست و در بهترين حالت، تزريق سه مرحله از 
واکسن تنها باعث کاهش مرگ و مير افراد مبتال 

 . به اوميکرون می شود
نکته غم انگيز و فاجعه بار شيوع سويه 
اوميکرون در ايران اين است که در پی تداوم بی 
توجهی و بی مسئوليتی جمهوری اسالمی نسبت 

درصد  ٧٠به جان و سالمت مردم، تا کنون فقط 
جمعيت ايران از دوز اول و دوم واکسن 

 ١٠برخوردار بوده اند و دوز سوم نيز تنها برای 
ميليونی کشور عملی شده  ٨۵درصد جمعيت 

بيان اين واقعيت آماری در مورد ميزان .  است

واکسيناسيون در ايران، بدان معناست که در 
سراسر  ١٩شرايط کنونی که پيک ششم کوويد 

کشور را فرا گرفته است، توده های مردم ايران 
در مقابل ويرانگری سويه پيشرفته اوميکرون در 

 . وضعيتی کامال بی دفاع به حال خود رها شده اند
در واقع، هشداری را که سازمان جهانی بهداشت 
در مورد سرعت انتقال اين بيماری می داد، 

. اکنون به عينه در ايران قابل رويت است
گسترش آمار روزانه مبتاليان، سرعت روز 
افزون انتقال ويروس و سير فوق العاده تصاعدی 
آن که از سر بی توجهی مسئوالن بهداشتی، به 
طور روز افزونی شتاب گرفته است، جملگی 
تاييدی بر هشدارهای سازمان جهانی بهداشت در 
باره ضرورت تزريق دوز سوم برای جلوگيری 
از سرعت ابتال و کاهش مرگ و مير ناشی از 

امری که با غفلت و بی .  اوميکرون است
مسئوليتی هيئت حاکمه ايران مواجه شد و اکنون 
توده های مردم ايران بخصوص کودکان در 
ابعادی به مراتب فراتر از پيک های قبلی در 
معرض ابتال به کرونا و مرگ و مير ناشی از 

 . اوميکرون قرار گرفته اند
نگاهی به عملکرد کابينه ابراهيم رئيسی در 
مواجهه با ورود سويه اوميکرون به ايران، نشان 
می دهد که ابراهيم رئيسی نيز دقيقا پا در جای 
پای حسن روحانی گذاشته و همان روش کتمان و 
انکاری را در پيش گرفته، که حسن روحانی دو 
سال پيش به هنگام ورود ويروس کرونا به ايران 

 . در پيش گرفته بود
روحانی و کل هيئت حاکمه در آن زمان به دليل 
مالحظاتی که در پرپايی مراسم دهه فجر و 

 ٩٨نمايش انتخاباتی مجلس ارتجاع در دوم بهمن 
داشتند، به مدت دو ماه از اعالم ورود و شيوع 

اکنون .  ويروس کرونا به ايران خودداری کردند
نيز، به رغم اينکه از دو ماه پيش همه شواهد از 
ورود ويروس اوميکرون به داخل مرزهای 
کشور خبر می داد، کابينه ابراهيم رئيسی و 
وزارت بهداشت به دليل اينکه اعالم ورود و 
شيوع اوميکرون می توانست در برگزاری 

بهمن امسال خلل ايجاد کند، تا مدتی  ٢٢مراسم 
عمدا از اعالم ورود و شيوع ويروس پيشرفته 

اينبار اما از بد .  کرونا در ايران خودداری کردند
اقبالی ابراهيم رئيسی به دليل سرعت انتقال و 
شيوع بی محابای اوميکرون، فرصت کتمان و 
دروغ بافی دراز مدت از دولت گرفته شد و وزير 
بهداشت جمهوری اسالمی پس از گذشت اندک 
زمانی مجبور به پذيرش شيوع گسترده ويروس 
اوميکرون و شروع پيک ششم کرونا در ايران 

 .شد
در واقع، هنوز زمان کوتاهی از اعالم رسمی 
ورود اوميکرون به ايران نگذشته بود که افزايش 
بيش از حد ميزان مبتاليان بويژه در کودکان، 
سرعت تصاعدی انتقال ويروس و تغيير سريع 
رنگ بندی شهرهای کشور به نسبت ميزان 
بستری ها، عمال راه هر گونه انکار و دروغ 

بافی را از دولت جمهوری اسالمی گرفت و 
وزارت بهداشت را در اعالم پيک ششم کرونا 

بهرام عين اللهی، وزير .  مجبور به اعتراف کرد
با  ١۴٠٠بهمن  ٨بهداشت جمهوری اسالمی روز 

عمال وارد پيک ششم شده "اعتراف به اينکه 
"، گفت"ايم توصيه اکيد و حتی خواهش ما : 

رعايت همان راهکارهای ساده اما مهم و حياتی 
استفاده صحيح از ماسک، رعايت شيوه .  است

تزريق واکسن به ويژه دوز نامه های بهداشتی و 
روشن است، صدور اينگونه ."  است سوم

دستورالعمل های کاغذی وزير بهداشت آنهم در 
شرايطی که پيک ششم کرونا تمام کشور را فرا 
گرفته است، برای مردم ايران نه تزريق 
واکسيناسيون کامل می شود و نه آنان را در 
گستره ای همگانی در مقابل ابتال و مرگ و مير 

 .ناشی از اوميکرون مصون خواهد داشت
همزمان با اعتراف عين اللهی، وزارت بهداشت 
نيز وارد ميدان شد و با توجه به گستردگی شيوع 
اوميکرون در روز هشتم بهمن اعالم کرد، در 

مبتالی جديد  ٧۵٧هزار و  ١۶شبانه روز گذشته 
به کرونا در ايران شناسايی شده که نسبت به روز 
گذشته بيش از دو هزار نفر افزايش را نشان می 

. نفر نيز جان خود را از دست داده اند ٢٣دهد و 
شهر  ٧وزارت بهداشت در همان روز، وضعيت 

شهر را  ٢١٧شهر را نارنجی،  ۴٣را قرمز، 
. شهر را در وضعيت آبی اعالم کرد ١٨١زرد و 

خبر آنالين نيز در همين روز طی گزارشی با 
اعالم اينکه شهرستان های کاشان، فردوس، قم، 
ابرکوه، اردکان، خاتم و مهريز به وضعيت قرمز 
يعنی باالترين حد بستری به کرونا رسيده اند، 

"نوشت بر اساس تجربه ساير کشورها و به : 
خاطر سرعت شيوع اوميکرون، در صورت عدم 
تعطيلی شهرهايی که وضعيت قرمز دارند، 
احتمال افزايش انفجاری بستری شدگان بسيار 

 ". جدی است
به رغم شروع پيک ششم کرونا و همگانی شدن 
آن در کشور و به رغم هشدارهايی که در مورد 
سرعت انتقال اين ويروس داده شده بود، کابينه 

همانند کابينه حسن روحانی، قرنطينه رئيسی اما 
شهرهای قرمز را به هيچ گرفت و مدارس نيز 

لذا، در عرض .  در شهرهای قرمز تعطيل نشد
بهمن،  ١۴کمتر از يک هفته تا روز پنجشنبه 

شهر  ٧٧شهر به  ٧تعداد شهرهای قرمز از 
شهر  ١٨١و زرد نيز به  ١٧٩رسيد، نارنجی به 
شهری که در هشتم بهمن  ١٨١تغيير يافت و از 
شهر در وضعيت آبی باقی  ١١آبی بودند، تنها 

طبق آخرين گزارش وزارت بهداشت در .  ماند
شهردر وضعيت  ١٢٠بهمن ،  ١٧شنبه  روز يک

 ١۶٧شهر در وضعيت نارنجی ،  ١۵٣قرمز،
شهر در وضعيت  ٨شهر در وضعيت زرد و تنها 

در همين روز تعداد کشته شدگان .  آبی قرار دارند
در .  نفر افزايش يافته است ٨۵کرونا نيز به 

واقع، غافل گيری دولت در مواجهه با 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۶ ٩۵٧شماره   ١۴٠٠بهمن   ١٨    6
۵از صفحه   

 بی مسئوليتی نسبت به جان مردم، 
 پيک ششم را به ارمغان آورد 

٢از صفحه   

اوميکرون، ناشی از تعلل عمدی هيئت حاکمه 
ايران به خاطر تمهيدات برگزاری بی درد و سر 

بهمن جاری بود، که  ٢٢مراسم دهه فجر و ايام 
باز هم همانند دو سال پيش دودش به چشم مردم 

با اين تفاوت که اينبار بيش از همه .  ايران رفت
اين کودکان هستند که در معرض آسيب های 

تا جايی که .  ويروس اوميکرون قرار دارند
عليرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای 

: بهمن اعالم کرد ١۵شهر تهران روز پنجشنبه 
به دليل درگيری بيشتر اطفال با بيماری "

اوميکرون، بحث کمبود انواع تخت های اطفال 
يکی از مسائل پيش رو در موج ششم خواهد 

زالی همچنين اعالم کرد، که به بخش های ."  بود
اورژانس کودکان نيز جهت آمادگی برای پذيرش 

 ١٩کودکان مبتال به سويه اوميکرون کوويد 
دو روز بعد از اعالم .  اعالم آماده باش داده است

هشدار عليرضا زالی، فرهاد چوبدار رئيس 
اين مرکز :  بيمارستان علی اصغر تهران نيز گفت

چرا که .  ممکن است با کمبود تخت مواجه شود
در روزهای گذشته کودکان بسياری در مهد 

 .کودک ها و پيش دبستان به کرونا مبتال شده اند
با گسترش موج ششم کرونا، اينبار نيز عالوه بر 
بی کفايتی دولت جمهوری اسالمی، بی مسئوليتی 
وزارت بهداشت، ناتوانی ستاد ملی مقابله با 
کرونا نيز همانند دوران حسن روحانی يکی پس 

نظر به خستگی کادر .  از ديگری آشکار شدند
درمانی و نارضايتی آنان از اضافه کاری هايی 
که در پيک های گذشته انجام داده اند و تا کنون 
پولی دريافت نکرده اند، نظر به سرعت سرايت 
اوميکرون که به شدت باالست و در هفته های 
آينده آمار مبتاليان روزانه چه بسا سه رقمی 
خواهد شد، از هم اکنون اين واقعيت پيش چشم 
همگان است که با شروع پيک ششم کرونا، 
شرايط بهداشت و درمان برای توده های مردم 
ايران نسبت به پيک های قبلی باز هم بدتر و 

در وضعيت موجود که .  وخيم تر خواهد بود
شکست و ناتوانی سراسر حاکميت را فرا گرفته 
است، بهرام عين اللهی، وزير بهداشت کنونی به 
سبک و سياق سعيد نمکی، وزير بهداشت قبلی، 
شانه های خود را باال انداخته و با گله مندی از 
تصويب نشدن پيشنهادهای خود در ستاد ملی 
مقابله با کرونا که رياست آن با ابراهيم رئيسی 
است، از هم اکنون خود را از مسئوليت پذيری 

او .  در مقابل فجايع پيش رو کنار کشيده است
مرتب پيشنهادها : "بهمن گفت ١٣روز چهارشنبه 

را با توجه به شرايط گرفتاری به ستاد ملی کرونا 
می دهيم، ولی يک بخشی مصوب می شود و 

عين اللهی در ."  يک بخشی مصوب نمی شود
: ادامه انتقادهای خود از شرايط موجود گفت

وقتی وضعيت به پيک برسد قرنطينه هوشمند "
ديگر ارزشی ندارد و بايد محدوديت کامل ايجاد 

 ."  شود

ناتوانی و بی مسئوليتی وزارت بهداشت اما 
صرفا در بيان همين جمالت عين اللهی باقی نماند 

 ١۶و با دستور اين وزارتخانه از روز شنبه 
اپليکيشن "بهمن اعالم رنگ بندی شهرها نيز در 

اپليکيشن ماسک، علت اين .  متوقف شد"  ماسک
امر را توقف اطالع رسانی از سوی وزارت 

در واقع اوضاع رنگ .  بهداشت اعالم کرده است
بندی در کشور به لحاظ گستره شهرهای قرمز 
آنچنان حاد شده است که وزارت بهداشت برای 
سرپوش نهادن بر ناتوانی خود و ناتوانی کل 
هيئت حاکمه چاره را در بی خبر نگه داشتن توده 

 . های مردم ايران ديده است
شرايط وخامت باری که اکنون با شيوع پيک 
ششم کرونا بر کشور حاکم است، يک بار ديگر 
نشان داد که در جمهوری اسالمی مستثنی از 
اينکه چه کسی رئيس جمهور و کدام کابينه بر 
مسند قدرت اجرايی باشد، اوضاع برای توده های 
مردم ايران همواره با درد و رنج و مرگ و مير 

با آمدن و رفتن اين يا آن کابينه، اين .  همراه است
يا آن مجلس، اين يا آن رئيس دستگاه قضايی، نه 
تنها بهبودی در اوضاع کارگران و عموم توده 
های مردم ايران رخ نخواهد داد، بلکه با استمرار 
جمهوری اسالمی و با گذشت هر روز،  شرايط 
از جميع جهات برای مردم ايران بازهم  وخيم و 

لذا با توجه به ورشکستگی .  وخيم تر خواهد شد
دولت و اعالم آشکار ناتوانی جمهوری اسالمی 
در پاسخگويی به کمترين مطالبات جامعه که اين 
روزها از زبان مسئوالن حکومتی شنيده می 
شود، تکليف برای همگان بويژه کارگران و 

چنين حکومت .  زحمتکشان روشن است
حکومتی که در .  ای بايد سرنگون شود ظالمانه

مقابل تمامی آحاد جامعه ايستاده است، حکومتی 
که شالق جور و ستم و بيداد او بر گرده عموم 
مردم ايران نشسته است، حکومتی که طی دو 

هزار نفر از مردم  ۴٠٠سال گذشته نزديک به 
ايران را به مسلخ کرونا برده است و اکنون نيز 
در مواجهه با پيک ششم کرونا، تنها نظاره گر 
درد و رنج کودکان است و با بی تفاوتی به 
تماشای مرگ و مير مردم ايران نشسته است، 
چنين حکومتی را بايد به زباله دانی تاريخ 

بدون هيچ ترديدی، چنين حکومت مستبد .  فرستاد
و ظالمانه ای بايد با نيروی عظيم کارگران و 
معلمان و بازنشستگان، زنان و بيکاران و حاشيه 
نشينان، جوانان و دانشجويان و نويسندگان، 
هنرمندان و روزنامه نگاران و ديگر آحاد جامعه 

چنين حکومتی را که برای جان و .  سرنگون شود
سالمت مردم کمترين ارزشی قائل نيست، بايد از 
طريق برپائی يک انقالب اجتماعی، سازماندهی 
يک اعتصاب عمومی سياسی و در نهايت با قيام 
مسلحانه توده ای برانداخت و بر ويرانه های آن، 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان را بنا 

 . نهاد
 

ترين مطالبات  طبقه کارگر در تحقق فوری.  سازد
های زحمتکش ، پيگيرترين نيروی  عموم توده

اجتماعی است، چراکه هدفش بسيار فراتر از 
داری است و برای  های نظم سرمايه محدوده

کند که  برپائی يک نظم سوسياليستی مبارزه می
های آزاد و برابر در رفاه و  در آن، انسان

تنها  طبقه کارگر نه.  خوشبختی زندگی کنند
فوريت تمام مطالبات، رفاهی، اجتماعی  به

های مردم ايران را عملی خواهد ساخت،  توده
ترين و  های سياسی را در کامل بلکه آزادی

ترين شکل آن برپا خواهد ساخت و  گسترده
ترين شکل دمکراسی را مستقر خواهد  عالی

طبقه کارگر خواهان سرنگونی .   ساخت
جمهوری اسالمی و درهم شکستن و برچيدن تمام 

نظامی دولت سرکوبگر و   -دستگاه بوروکراتيک
اين .  ستمگر و استقرار يک دولت شورايی است

دولت با برپائی يک دمکراسی شورايی،  
های مردم  را بر سرنوشت خود حاکم خواهد  توده

در اين دمکراسی دين و دولت کامالً از .  ساخت
شوند ،  ديگر هيچ مقام و منصب  يکديگر جدا می

ها و  تمام ارگان.  انتصابی وجود نخواهد داشت
نهادهای دمکراسی شورايی از باالترين تا 

مردم از .  ترين سطوح آن انتخابی است پايين
طريق شوراها در محل کار وزندگی، نمايندگان 

ها از اين قدرت  آن.   گزينند خود را برمی
برخوردارند که هرلحظه اراده کردند، نماينده 

جای آن   خود را عزل و نماينده ديگری را به
در دمکراسی شورايی که .  انتخاب نمايند

گذار خود  بوروکراسی برچيده شده است،  قانون
ديگر مقامات دولتی از .  مجری قانون خواهد بود

ای برخوردار نخواهند بود و  امتيازات ويژه
هيچ مقام .  های کالن دريافت نخواهند کرد حقوق

منصبی بيش از متوسط حقوق کارگران  و صاحب
ديگر نيروی .ماهر دريافت  نخواهد کرد

سرکوبگر نظامی جدا از مردم وجود نخواهد 
های مسلح تحت اتوريته شوراها از  داشت، توده

آوردهای انقالبی خود پاسداری  انقالب و دست
در دمکراسی شورايی، دستگاه ستمگر .  کنند می

قضائی موجود نيز منحل خواهد شد و ديگر 
العمر نخواهد داشت،  قضات نيز  قضات مادام

شوند و قابل عزل خواهند  توسط مردم انتخاب می
گيرنده کشور کنگره  باالترين ارگان تصميم.  بود

سراسری شوراهای نمايندگان منتخب مردم 
ترين دمکراسی که  اين است عالی.  خواهد بود

. طبقه کارگر رسالت برپائی آن را بر عهده دارد
تواند حاکميت  تنها اين دمکراسی است که می

کارگران و زحمتکشان را  بر سرنوشت خود 
تأمين و تضمين نمايد ، آزادی و رفاه برای مردم 
ايران به ارمغان آورد و برای  هميشه مردم 

 .   ايران را از شر ستمگران رها سازد
 
 

 در آستانه يک انقالب نوين

 زنده باد سوسياليسم 
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بازداشت و تهديد       
معلمان را محکوم و     
هايشان ازخواست      
کنيم حمايت می       

 
ها هزار تن از فرهنگيان در  در ادامه دو روز اعتصاب و تحصن سراسری ده

واست شهر و منطقه و روستا و بی ٣٠٠بيش از  ه خ ايشان،  توجهی دولت ب ه
ی  ائ رپ ا ب امروز دوشنبه يازده بهمن مطابق فراخوان و هشدار قبلی، معلمان ب

ی.  تجمعات اعتراضی گسترده خواهان رسيدگی به مطالبات خود شدند رغم  عل
ری  ي وگ رای جل احضارهای گسترده و تهديد و فشار دستگاه سرکوب امنيتی ب
ه  از تجمعات اعتراضی اما معلمان زحمتکش شاغل و بازنشستگان فرهنگی ک

ه عدم  کارد به استخوان راض ب شان رسيده، بيمی به خود راه نداده و در اعت
ه بندی و طرح همسان اجرای طرح رتبه ا خاست   سازی، در سراسر کشور به پ

 .و تجمعات باشکوهی را برگزار نمودند
تالش مذبوحانه نيروهای سرکوب در ساعات اوليه صبح امروز در برخی از 
ع  جم زاری ت رگ ری از ب ي وگ رای جل ران ب ه راز و ت شهرها ازجمله در شي

رار .  باشکست روبرو شد ای سرکوب ق روه ي ورش ن برخی تجمعات مورد ي
ه .  گرفت و شماری از معلمان نيز بازداشت شدند ت اف شاري ت ای ان مطابق خبره

ل  توسط شورای هماهنگی تشکل ب های صنفی فرهنگيان ايران، صبح امروز ق
وان   -از شروع تجمع، جبار دوستی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ري م

می از .  دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد ان حات رم ه ز ق ي راز ن در شي
ی  معلمان شرکت ف جمن صن ازرس ان کش، ب کننده در تجمع و دمحمعلی زحمت

ق  ه مطاب د ک ازداشت شدن ی ب ت ي ن فرهنگيان استان فارس توسط نيروهای ام
ده ا آزاد ش ره ب ن خ ري د آخ ان .  ان م ل ع ی از م ک دری ي ي د ح م ران اح ه در ت

کننده در تجمع امروز که در مقابل مجلس سخنرانی و از حقوق معلمان  شرکت
وسط  دفاع کرده بود و همچنين دو معلم ديگر به نام های احمدی و داودی نيز ت

 .بازداشت شدند) لباس شخصی(نيروهای سرکوب 
ان و اعضای تشکل افزون براين بازداشت ل  ها، بسياری از معلم ق ای مست ه

ی  ها تحت پيگرد آن ت ي ن ز ام راک ه م دام ب های امنيتی و قضايی قرار دارند و م
د شده  احضار شده و مورد بازجويی و تهديد قرارگرفته و به حبس محکوم . ان

اه  ار سال و شش م صبح امروز شعبه چهارم دادگاه انقالب کرج، حکم چه
ی  گ اهن م حبس تعزيری را به جعفر ابراهيمی از فعاالن و بازرس شورای ه

 .های صنفی فرهنگيان ابالغ کرد تشکل
د  دان و تشدي ازداشت و زن ارتجاع حاکم براين خيال است که با احضار و ب

ش .  تواند معلمان را از ادامه مبارزه بازدارد سرکوب می اما اين خيال عبثی بي
توان خاموش ساخت  معلمان زحمتکش و مبارز را با زور و تهديد نمی.  نيست

ام  گسترش بيش .  و از ادامه مبارزه بازداشت ارزات و انسج ب ن م يش اي از پ
ده  روزافزون معلمان و اعتراضات آن ات رسان ب ه اث ها نيز اين موضوع را ب

زار  ١٢٠تجمعات امروز فرهنگيان که در بيش از . است رگ ا ب شهر و روست
ار شرکت حاظ شم ه ل م ب ای  شد، ه داد شهره ع ر ت ظ م از ن ان و ه دگ ن ن ک

ر  کننده بی مشارکت ز پشت س ي ن را ن شي ي ات پ ع جم ای ت رزه نظير بود و م
 .توان جلو آن را گرفت پيکار معلمان را سر بازايستادن نيست و نمی. گذاشت

د  های معلمان قوياً حمايت می از مبارزات و خواست)  اقليت( سازمان فدائيان کن
 .و خواهان تحقق فوری تمام مطالبات معلمان است

ه  هرگونه  پرونده)  اقليت( سازمان فدائيان ي سازی  و پيگرد امنيتی و قضايی عل
 .کند های مستقل معلمان را محکوم می فعاالن تشکل

ال زور و )  اقليت( سازمان فدائيان ه اعم ون بازداشت و حبس معلمان  و هرگ
ی ها را محکوم می تهديد عليه آن وری و ب ان آزادی ف رط   کند و خواه دوش ي ق

 .شده و زندانی است معلمان بازداشت
 

 تر باد اتحاد و همبستگی معلمان هرچه گسترده
 برقرار باد حکومت شورايی -رنگون باد رژيم جمهوری اسالمیس

 داری نابود باد نظام سرمايه
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠٠بهمن  ١١

 شورايی حکومت –کار، نان، آزادی 

 داخل کشور -)اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
 به مناسبت پنجاه و يکمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل

 

 آفتاب کاران سياهکل در تاريخ ماندگارند
 

فشانی رفقايی که آگاهانه و  ويک سال از نبرد حماسی سياهکل و جان پنجاه
های  سوسياليستی و  های شيفته خود را وثيقه آرمان عاشقانه، جان

وتار و يأس  رفقايی که در آسمان تيره.  خواهانه خويش ساختند گذشت آزادی
ها چون خورشيد درخشيدند، در تمام پهنه کشور  آلود سياسی  آن سال

پرتوافشانی کردند، نام خود و حماسه سياهکل را جاودانه ساختند و در تاريخ 
 .ماندگار شدند

به پاسگاه  ١٣۴٩بهمن  ١٩پنجاه و يکمين سالگرد حمله مسلحانه رفقای ما در 
سياهکل در حالی فرارسيده است که رژيم ارتجاعی و ضد خلقی جمهوری 

های اقتصادی و سياسی و اجتماعی  ترين بحران ترين و عميق اسالمی با وخيم
های زحمتکش تحت  کارگران و عموم توده.  دوران حيات خود روبروست 

سال زير  ۴٣حاکميت رژيم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسالمی که بيش از 
اند ، از  بار شديدترين فشارهای اقتصادی، سياسی  و اجتماعی قرارگرفته

فشارهای سنگين .  اند شدت اختناق و ستم و سرکوب و استثمار به تنگ آمده
اقتصادی و معيشتی، تورم فزاينده و گرانی روزافزون، کارد را به استخوان 

های کارگران، معلمان،  خواست.  مردم رسانده و آنان را به ستوه آورده است
سرکوب و ارعاب، .  اند مانده پاسخ بازنشستگان و ديگر اقشار زحمتکش بی

 .ها و نيازهای مردم نيز از کارايی افتاده است يگانه پاسخ حکومت به خواست
کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی و ساير  

اند و با شعارها و اشکال  زحمتکشان در ابعادی وسيع و گسترده به پا خاسته
تعرضی و راديکال مبارزه، به مصاف و رودررويی با رژيم جمهوری 

گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات خيابانی .  اند اسالمی روی آورده
ای، ارتجاع حاکم را شديداً به وحشت انداخته و خواب را از چشم  توده

 .سردمداران نظم حاکم ربوده است 
 کارگران ، زحمتکشان و روشنفکران

وسه سال حاکميت ارتجاع اسالمی نشان داده است که اين رژيم در هيچ  چهل
طبقه ارتجاعی و ستمگر حاکم که سرنوشت .  ای به فکر مردم نيست زمينه

مردم را در دست گرفته است جز به استثمار و غارت و چپاول بيشتر و بقای 
برای طبقه حاکم و دولت اين طبقه، مهم .  انديشد خود به چيز ديگری نمی

ها  ورند ، ميليون نيست که کارگران و زحمتکشان  در فقر و تنگدستی غوطه
سان کارنامه  بدين.  اند و هيچ اميدی به آينده خود ندارند نفر بيکار و گرسنه

سال جز قتل و جنايت و کشتار و زندان،  چيز  ۴٣سياه رژيم حاکم در اين 
ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و ديگر اقشار .   ديگری نبوده و نيست

بار جمهوری  ايم که هرچقدر بر عمر نکبت زحمتکش جامعه به تجربه آموخته
مادام که .  تر خواهد شد  اسالمی افزوده شود وضعيت معيشتی ما بدتر و وخيم

تکليف طبقه ارتجاعی حاکم و رژيم سياسی اين طبقه را يکسره نکنيم و آن را 
از اريکه قدرت به زير نکشيم مرتجعين حاکم  به ظلم و ستم و استثمار و قتل 

لذا راه ديگری در برابر ما نمانده است جز آنکه .  و جنايت ادامه خواهند داد 
باهم متحد شويم و رژيم مرتجع حاکم و تمام نظم موجود را براندازيم و 

 .حکومت شورايی را مستقر سازيم
 کارگران،  زحمتکشان و روشنفکران انقالبی

داخل کشور، در پنجاه و   -)  اقليت (ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
گذاران سازمان و  يکمين سالگرد حماسه سياهکل ياد  رفقای سياهکل و بنيان

های ارتجاعی و ستمگر  ها درنبرد با رژيم تمامی فدائيانی را که در اين سال
های سوسياليستی و  سلطنتی و جمهوری اسالمی و درراه اهداف و آرمان

داريم و بار ديگر بر عزم  اند گرامی می باخته خواهانه طبقه کارگر جان آزادی
و اراده استوار خود به ادامه مبارزه برای پيروزی طبقه کارگر ، استقرار 

 .ورزيم نظام  شورايی و سوسياليسم تأکيد می
 

 بهمن سالگرد نبرد حماسی سياهکل ١٩گرامی باد 
 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 باد سوسياليسم باد آزادی، زنده زنده
 حکومت  شورايی -کار،  نان،  آزادی 
 ١۴٠٠بهمن  

 داخل کشور -)اقليت(فعالين و هواداران سازمان فدائيان 
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 کمک های مالی
 سوئيس

 
 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه
 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی

 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا
 کرون ٢٠٠  )فوريه(خروش 
 کرون ٢٠٠  )فوريه(خروش 

 
 آمريکا

 
 دالر ٢٠   آنجلس لس

    
  

 دالر ٢٠   شيکاگو
 دالر ٢٠  اکالهوما سيتی

 دالر ٢٠   نيويورک
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 و يکمين سال ياد نبرد   به مناسبت پنجاه
 ١٣۴٩بهمن  ١٩حماسی سياهکل در 
 

 و يکمين سال ياد نبرد حماسی سياهکل  گرامی باد پنجاه
 

ها که آگاهانه  گرامی داشت مبارزانی از واالترين انسان.  گذرد قرن از حماسه سياهکل می بيش از نيم
ی عطفی  آغوش بر مرگ گشودند تا زندگی بسازند وزندگی از آنان برای نسل ما به زايش درآيد، نقطه

آنان دل به دريا افکنانی بودند که زندگی .  تابد اش بر جنبش کمونيستی ايران می که هنوز هم طليعه
فشانی خود فدا کردند و با آتشی که به پا داشتند بر ستم و ستمگر زمانه خود  شايسته انسان را با جان

 .شوريدند تا روشنگر باشند و راه را برای ما بگشايند
سوز وقت ايستادند،  فشان از مرگ نهراسيدند، در برابر جهل و سرکوب و سرمای جان آن رفقای جان

رزمندگانی که در دل شب تار، چراغ برافروختند و جان .  تا سکوت و سکون و خموشی را برهم زنند 
زيستن بزرگوارشان کوتاه بود اما .  های واالی انسانی و کارگری ساختند شيرينشان را وثيقه آرمان

های سياهکل، آتش کاخ ستمگران  ی خشمشان در جنگل های عاشقی که شعله گوزن.  نقششان ماندگار
سراييم و می رزميم تا نشان دهيم ياد  خوانيم، می ديدگان زمان؛ آری می زمانه گشت و گرمای اجاق رنج

 .امان ماست حتی در اين روزهای پردرد و رنج بخش مبارزات بی های سرخشان روشنی و انديشه
قرن از برافراشته شدن پرچم مبارزه مسلحانه عليه رژيم سلطنتی و دشمنان  باوجودآنکه بيش از نيم

ی سياهکل  گذرد، اما حماسه های سرد و تاريک سياهکل می طبقه کارگر و زحمتکشان در جنگل
داران و  ناپذير و قهرآميزش عليه مرتجعين ، سرمايه ها است و پيکار آشتی کماکان زنده و محبوب قلب

های  دهنده راستين آن سنت ادامه)  اقليت(سازمان فدائيان.  شود استثمارگران کماکان پاس داشته می
فدائيان اقليت با .  خواهانه سياهکل بوده است های سوسياليستی و آزادی انقالبی و کمونيستی و آرمان

ناپذير خود عليه نظم موجود و برای تحقق شعار کار، نان، آزادی ، حکومت  مبارزه پيگير و آشتی
 .اند های سياهکل را پی گرفته شورايی و استقرار سوسياليسم، آرمان

ی  داريم که رژيم فاسد و پوسيده يکمين سالگرد حماسه سياهکل را در شرايطی گرامی می پنجاه و 
های نئو  های ضد انسانی و باتالق سياست سياست.  زند وپا می ها دست جمهوری اسالمی در انواع بحران

چيزان جامعه را به  ها کارگر، زحمتکش و عموم تهيدستان و بی ليبرالسيم رژيم حاکم، زندگی ميليون
آور، بيکاری فزاينده و گسترده شدن هرچه بيشتر فقر، گرسنگی،  گرانی سرسام.  تباهی کشانده است

در اين دوره که ما مبارزان مشخصاً .  نداری و حتی بيماری، مردم زحمتکش را به ستوه آورده است
ترين اهميتی برای جان  کنيم رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی کماکان کم دوران پساکرونا را تجربه می

طلبی را با زندان و  هرگونه صدای حق.  های زحمتکش مردم ايران قائل نيست  و مال وزندگی توده
در مقابل اعتصابات و مبارزات رو به گسترش جنبش کارگری و ساير .  دهد سرکوب پاسخ می

اند، به حربه سرکوب و دستگاه امنيتی  های اجتماعی که ابعاد گسترده و سراسری به خود گرفته جنبش
های مختلف سياسی و اجتماعی را بازداشت و  فعالين و پيشروان عرصه.  شود اش متوسل می و پليسی

حلی برای رفع معضالت و مشکالت و دردهای فزاينده  اين در حالی است که  هيچ راه.  کند زندانی می
 .جامعه ندارد

ها و فشارها، کارگران، معلمان، بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش مردم به  رغم اين سرکوب علی
تر  روز به مرحله انفجار نهايی نزديک دهند و فضای سياسی جامعه نيز روزبه مبارزه ادامه می

وپا  بست و منجالب دست رژيم ارتجاعی که سرتاپای آن را بحران و فساد فراگرفته در بن.  شود می
تمام شواهد .  شود کند و هرلحظه به مرگ نزديک تر می رفت از آن پيدا نمی زند، راهی برای برون می

های آخر  دهند که عمر اين رژيم به سر آمده و ارتجاع حاکم نفس های موجود اين را نشان می و المان
 .زمستان رفتنی است و اين، نويدبخش روزهای خوش بهاری است. کشد خود را می

گذاری سازمان را   و سال ياد بنيان ۴٩و يکمين يادمان نبرد شورانگيز سياهکل در زمستان   پنجاه
ها و  گوييم و بادلی آکنده از آرمان تمامی رفقا ؛ کادرها، اعضا و هواداران سازمان تبريک  می به

شويم که در مبارزه برای  پيمان با شما بار ديگر يادآور می های انقالبی و کمونيستی فدائی و هم سنت
 . ايم های سرخ سياهکل تا پای جان ايستاده آزادی و رهايی و برای تحقق آرمان

متشکل در هسته امير پرويز پويان با هر بهار )  اقليت(ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان
مبارزات شما .  دهيم ها را نويد می ايم و با شما وعده بهاری تازه از عشق و نيک بختی انسان زده جوانه

 .های ما ی ماست و دل گرمی شما دل گرمی دل رفقا، مبارزه
های کمونيستی  درراه تحقق آرمان)  اقليت(ناپذير سازمان فدائيان برای همه رفقا و مبارزات خستگی

 .آرزوی پيروزی داريم
 

 گرامی باد پنجاه و يکمين سال ياد نبرد حماسی سياهکل
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 برافراشته باد پرچم پرافتخار سرخگون فدائی

 ١۴٠٠بهمن 
 هسته امير پرويز پويان
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ديوار حاشا بلند است .  کند در اين مدت اعالم می
 .و دزدان و فاسدان حاکم را هيچ شرمی نيست

 ١۶٠٠زمينی  بهای همين سيب ٩۶در شهريور 
گزارش "  تجارت نيوز"ماه  تومان بود، اول دی

 ٣زمينی افزايش پيدا کرده و از  داد که قيمت سيب
هزار تومان رسيده است و  ٩هزار تومان به 

ايم، مردم بايد  اکنون که به نيمه بهمن رسيده
هزار تومان تهيه کنند  ٢٠زمينی را کيلويی  سيب

ی اسماعيل مراديان نائب رئيس  که تازه به گفته
زمينی  سيب"  اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزی"

هزار تومانی از کيفيت خوبی هم برخوردار  ٢٠
 )!خبرگزاری ايلنا(نيست 

ی اخير بهای  ی وی تنها طی يک هفته گفته به
درصد  ٢٠تا   ١٠جات بين  سبزی و صيفی

برنج نيز يکی ديگر از آن .  افزايش يافته است
دسته مواد غذايی است که مانند گوشت و ماهی 

های کارگران و  در حال رخت بر بستن از سفره
در حالی که در گزارش .  زحمتکشان است

هر کيلو برنج طارم اعال و "  صمت"وزارت 
هاشمی درجه يک در آذرماه سال گذشته حدود 

هزار تومان اعالم شده بود، امروز به باالی  ٣٣
همشهری آنالين (هزار تومان رسيده است  ٩٠
 ).بهمن ١۴شنبه  پنج

کارگروه "ای که از يک جلسه   در سند محرمانه
در "  های امنيتی معيشت پايه پيشگيری از بحران

ها منتشر شد،  قرارگاه ثارهللا در برخی از رسانه
نماينده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی 

"گويد می ها،  خاطر افزايش چشمگير قيمت به: 
گوشت، مرغ و حبوبات جای خود را به سويا 

تا  ١٣٣داده و برنج داخلی و خارجی که بين 
درصد افزايش قيمت داشته، جای خود را  ٢٢٢

 ".در سفره مردم به ماکارونی داده است
طور  همان(در مورد افزايش حقوق و دستمزد نيز 

) پيداست ١۴٠١که در اليحه بودجه سال 
جمهوری اسالمی بار ديگر تيغ بر صورت 

"کارگران و زحمتکشان کشيده است افزايش . 
ست برای کاهش واقعی  مسمايی چه نام بی"  حقوق

و ساالنه حقوق و قدرت خريد کارگران و 
سال از پی سال قدرت خريد .  زحمتکشان

يابد و جمهوری  کارگران و زحمتکشان کاهش می
اسالمی به جای پُر کردن شکاف بين دستمزدها و 

های يک خانوار برای زندگی در رفاه و  هزينه
ای عميق  آسايش، شکافی که امروز به دّره

ماند، به سرکوب دستمزدی کارگران و  می
ی  دهد و با چه بهانه زحمتکشان ادامه می

"مضحکی افزايش حقوق به افزايش تورم : 
ای که در قوطی هيچ عطاری  بهانه".  انجامد می

های مضحک تنها  بهانه  ی اين همه.  شود پيدا نمی
ی يک  مثابه به اين خاطر است که کارگران به

دار و دولت  طبقه در برابر طبقه سرمايه
اند، و اين به طبقه  ی آن قد علم نکرده نشانده دست

ای متشکل  عنوان طبقه دهد تا به حاکم اجازه می
هجوم مداوم خود به معيشت و زندگی کارگران 

 .غيرمتشکل را ادامه دهد
برای مهار تورم، بودجه سال "گويند  به دروغ می

دانيم و  اما همه می".  را انقباضی بستيم ١۴٠١
تنها يک اسم رمز "  بودجه انقباضی"دانند که  می

است، اسم رمز فشار اقتصادی بيشتر بر 

اعتنايی به  کارگران و زحمتکشان و بی
اعتنايی به  شان، اسم رمز بی های خواست
بندی،  اعتنايی به رتبه سازی، اسم رمز بی همسان

اعتنايی به حقوق و دستمزد متناسب  اسم رمز بی
های يک خانوار، اسم رمز کاهش قدرت  با هزينه

. خريد کارگران و زحمتکشان و گسترش فقر
های  داران و دستگاه ای که برای سرمايه بودجه

چون سپاه پاسداران با افزايش بيش از  سرکوب هم
درصدی هيچ انقباضی ندارد و  ١۴٠

بری هر چه بيشتر  شان تنها برای سهم دعواهای
بدتر از  ١۴٠١تازد، بودجه  تورم می.  است

 . ١۴٠٠بودجه 
کند،  کند، بيکاری بيداد می بيکاری ويران می

آموزان به جای کالس درس، کولبری و  دانش
کنند و کسی از مجلس و کابينه  سوختبری می

موضوع ذهنی هيچ فردی در !  پرسد چرا؟ نمی
داران اين نيست که  اين حکومت فاسدان و سرمايه

شان  آموزش حق کودکان است، هيچ کدام
گويند بيکاران مادام که بيکارند بايد حقوق  نمی

چرا که جمهوری اسالمی است، .  بيکاری بگيرند
 .داران حکومت سرمايه

ايم، سال از پی سال فقيرتر  ديگر خسته شده
کارد به استخوان رسيده است و همه .  شويم می

ی آينده، ماه  چيز حکايت از آن دارد که فردا، هفته
. آينده و سال آينده بدتر از امروز خواهد بود

ها  و باالخره خيابان.  فرياد، فرياد از اين همه بيداد
خواهند  شوند که ديگر نمی هايی می مملو از انسان

اين وضعيت را تحمل کنند، ديگر حاضر به تن 
فريادها .  بار نيستند دادن به اين زندگی نکبت

های  شان، گل شوند و از گرمای بلندتر و بلندتر می
 .آورند زده سر برون می فردا از درون خاک يخ

حداقل ١۴٠١گويند در اليحه بودجه  با وقاحت می
ميليون و  ۴درصد افزايش يافته و به  ٢۵حقوق 

گويند  اما نمی!!  پانصد هزار تومان رسيده است
ميليون و پانصد هزار تومان ديگر حتا  ۴که با 

!! توان اجاره کرد يک اتاق نيز در تهران نمی
های مدرسه و دانشگاه،  های درمان، هزينه هزينه
های بهداشتی،  های حمل و نقل، هزينه هزينه

های خوراکی، يعنی  مسکن، و باالخره هزينه
های  ی برخی از تشکل ها به گفته حداقل  ی آن همه

 ١۶مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان به 
ميليون رسيده، يعنی حداقل حقوق سال آينده تنها 

دهد و مردم  ها را پوشش می درصد اين حداقل ٢۵
و البته !  درصد بقيه چه کنند؟ ٧۵مانند که با  می

ست و نه  های کامال ضروری که اين فقط حداقل
تمامی نيازهای واقعی انسان برای زندگی در 

يعنی فقط در حد زنده ماندن و نه .  رفاه و آسايش
 .زندگی کردن

چاه ويل جمهوری اسالمی که با گسترش 
تر از هميشه شده  ای پُرناشدنی منازعات منطقه

پوش را برای دست کردن در  است، حاکمان سيه
. جيب کارگران و زحمتکشان بد عادت کرده است

شوند اما نه  هر بار به نحوی دست در جيب می
در جيب ُگشاد خود که در جيب کارگران و 

ميليون تومان  ۵از کسی که تنها .  زحمتکشان
گيرد و به نان شب محتاج است، ماليات  حقوق می
ماليات غيرمستقيم و .  گيرند می)  مستقيم(بر حقوق 

دهند، ارز  عوارض گمرکی را افزايش می
کنند  های دامی را قطع می ترجيحی دارو و نهاده

هايی که در نهايت  تا پول به چاه ويل بريزند، پول
های محقر کارگران و زحمتکشان ربوده  از سفره

ست  اما کافی.  دانند شود و اين را همگان می می
داران و شرکای قدرت معترض شوند،  سرمايه

گاه در يک چشم برهم زدن قيمت گاز  آن
های فوالد و سيمان به  ها، کارخانه پتروشيمی

ارز ترجيحی دارو که .  گردد قيمت سال قبل برمی
شود اما  به سالمت مردم مربوط است حذف می

هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش  ٩٠
ها و سيمان به  ها، فوالدی قيمت گاز پتروشيمی

! شود داران ناديده گرفته می خواست سرمايه
: جمهوری اسالمی حراج کرده است، حراج است

ميليون فاقد  ٢۴.  ها، جان مردم گاز پتروشيمی
آور درمانی  های سرسام بيمه از تامين هزينه

شدگان است که  محروم بودند و اکنون نوبت بيمه
 .ها نيز از دارو و درمان محروم شوند آن

اين جمهوری اسالمی است، دولتی که هر روز 
گيرد، دولتی که در برابر  يک سياست در پيش می

بحران عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
است، دولتی که موجوديت خود را به   درمانده

ها هر روز پُرتر  زندان.  شب گره زده است
دهند، فقر  شوند، گرانی و تورم جوالن می می

کند و  کند، بيکاری ويران می بيداد می
همه چيز در .  نشينان در اوج محروميت حاشيه

حال از کار افتادن است، آب، برق، گاز، سيستم 
آموزشی، سيستم درمانی، حتا هوايی برای نفس 

آيا ديگر جايی و يا !  کشيدن نمانده است، همه چيز
چيزی مانده که جمهوری اسالمی ويران نکرده 

جمهوری اسالمی و قدرتمداران دزد و !  باشد؟
اند و هر چه که بود به  فاسد آن تنها ويران کرده

اند، از ترکيه تا کانادا، از مالزی تا  تاراج برده
اين جمهوری اسالمی است، .  های مالياتی بهشت

 .دولتی در حال احتضار. دولتی که به شب آويخته
 

های اميدم را در روياها  من شکوفايی گل
  بينم،  می

  گويد و ندايی که به من می
  گرچه شب تاريک است

 سحر نزديک است دار،  دل قوی
 )شعری از حميد مصدق(

 
 

 دل قوی دار، سحر نزديک است
١٠از صفحه   

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

 مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٩درصفحه   

١از صفحه   

گويی، نيرنگ و بيش از  در اين مدت دروغ
هميشه سرکوب تنها ابزارهای رژيم در برابر 
اعتراضات روزانه کارگران و زحمتکشان به 

"حقوق از دست رفته خود بوده است کارد به . 
ست که اين  اين سخنی"  استخوان رسيده است

ديدگان جامعه در هر کوی و  روزها از زبان ستم
حتا مقامات رژيم نيز در .  شود برزن شنيده می

پستوهای خود از شرايط انفجاری جامعه 
براستی که در اين روزهای سخت .  گويند می

زمستانی، مردم ديگر چيزی برای از دست دادن 

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

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

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

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

fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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مردمی که در شهرهای سيستان و .  ندارند
بلوچستان بايد نان را قرصی ده هزار تومان تهيه 

ننگ بر اين فريبکاران، مرگ بر اين .  کنند
 .جنايتکاران

زمينی، محصولی که در همين کشور توليد  سيب
هزار تومان رسيده است و  ٢٠شود به کيلويی  می

گاه  آن.  هزار تومان ٩٠برنج ايرانی به کيلويی 
ابراهيم رئيسی با وقاحتی که هيچ مرزی 

شناسد کنترل تورم را از اقدامات کابينه خود  نمی

 دل قوی دار، سحر نزديک است

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠مهرماه 
شورايی، کانال مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار 

های، برابری، پرتو و حزب  خواهد کرد و تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
ای پخش خواهد  های خود را بر روی اين کانال ماهواره کومله برنامه/  کمونيست ايران

توانيد در سايت سازمان  های تلويزيون دمکراسی شورايی را همچنين می برنامه.  کرد
بوک و تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(فداييان 

 ٩٠های تلويزيون دمکراسی شورايی روزانه به مدت  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  کنيد
های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه

ايران  وقت باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب به می
شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  و در روزهای سه

 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه به
ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار  مشخصات ماهواره

 :خواهد بود
: FEC   -  27500سمبول ريت   -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی   -  12594فرکانس 

٣/٢ 
  

مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود 
 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات.برسانيد

Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

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

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس
  


