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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

 
 فرمان قتل و کشتار و

 گويی ديکتاتور  پريشان 
 درحال احتضار

 
ای رهبر رژيم جمهوری  اين روزها علی خامنه

های  کند، به مناسبت اسالمی، مرتب سخنرانی می
تواند  زند اما در همه حال نمی گوناگون حرف می

های  پنهان کند که از ناحيه جنبش انقالبی توده
. مردم، زخم و جراحت بزرگی برداشته است

ويژه بر  کند ضربات وارده به رو سعی می ازاين
روحيه مدافعان خود و رژيمش را ترميم کند، 

ها را التيام بخشد و درميان معدود  زخم
ای  خامنه.  هواخواهان خويش اميدآفرينی کند

رغم اعتراضات  خواهد چنين وانمود کند که به می
گسترده در سراسر کشور و جنبش انقالبی که 
چهارمين ماه خود را نيز پشت سر گذاشته است، 
رژيم جمهوری اسالمی و در رأس آن شخص 

است و برای حفظ آن  خودش از اقتدار برخوردار
البته از اينکه به هرگونه جنايتی دست بزند ابايی 

اکنون سرکوب و کشتار بيشتر را  ندارد و از هم
 .در دستور کار خود قرار داده است

های کاذب  ای اما در جريان اين اميدآفرينی خامنه
ای و  و ظاهر شدن در مقام يک قاتل حرفه

اش با زندان و  عياری که زندگی روزمره تمام
کشتار مخالفان و آزاديخواهان درآميخته و در اثر 

داده  تکرار قتل و خونريزی، مشاعرش را ازدست
گويد و مدام  به روی  می  باشد، آشکارا هذيان

دی،  ١٩سخنان روز دوشنبه .کشد مردم تيغ می
اصطالح مردم قم  در ديدار وی با جمعی از به

وی در سخنان خود سعی کرد .  يک نمونه است
جنبش انقالبی و اعتراضات گسترده و سراسری 

جوانان "مردم عليه رژيم را به تعداد معدودی 
تقليل دهد و طبق "  خورده فريب"و "   وسوسه شده

خواند و به کشورهای "  اغتشاش"معمول آن را 
ای هزارها  خامنه.  خارجی و اجنبی منتسب کرد 

های ستمديده مردم ايران  که توده درحالی
برکف در حال نبرد با رژيم ستمگر و ضد  جان

اند و در طول چهار ماه  انسانی حاکم بر ايران
اند و  تن جان فدا کرده ۵٠٠گذشته متجاوز از 

هزار تن در چنگال دژخيمان، به بند  ١٨حدود 
های بورژوائی که در  اند، اپوزيسيون کشيده شده

اند، در ادعای رهبری  ميان مردم ايران فاقد پايگاه
ها همه  آن.  جويند خيالی، بر يکديگر سبقت می

روز يک جنجال آلترناتيو سازی جديد به راه 

گزارش آکسيون اعتراضی روز شنبه نيروهای چپ و کمونيست 
 دانمارک –در کپنهاک 

 

 
 ژانويه در هامبورگ  ١۴گزارش ميتينگ 

 
 

 اپوزسيون بورژوايی ايران شايسته هيچ اعتمادی نيست

  ٨درصفحه 

  ١٠درصفحه 

١١درصفحه   

١۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠۴شماره  ١۴٠١دی    ٢۶ –سال  چهل و چهار

 های موهوم و پوشالی  بديل

پس از قتل دولتی دمحم مهدی کرمی و دمحم حسينی 
توسط  ١۴٠١ديماه  ١٧در سحرگاه روز شنبه 

دستگاه آدمکش جمهوری اسالمی ، غروب 
دی، رسانه های خبری از انتقال دمحم  ١٨يکشنبه 

. قبادلو و دمحم بروغنی به سلول انفرادی خبر دادند
دمحم قبادلو و دمحم بروغنی از جمله ده ها جوان 
بازداشتی جنبش انقالبی هستند که توسط بيدادگاه 

و "  محاربه"های جمهوری اسالمی به اتهام 
با .  به اعدام  محکوم شده اند"  افساد فی االرض"

انتشار خبر انتقال اين دو زندانی به انفرادی جهت 
اجرای حکم اعدام، موجی از التهاب و نگرانی 
در همراهی و همدلی با سرنوشت آنان، جامعه و 

در چنين .  خانواده های زندانيان را فرا گرفت
فضايی مرگبار که جامعه هنوز در تب و تاب 
اعدام دمحم مهدی کرمی، دمحم حسينی، محسن 
شکاری و مجيدرضا رهنورد می سوخت، شنيدن 
خبر انتقال دمحم قبادلو و دمحم بروغنی به سلول 

  ١۴٠٢ی بودجه  اليحه
 گران و  در خدمت ستم

 ديدگان عليه ستم
 

آذرماه  ١۵که قرار است اليحه بودجه  در حالی
هر سال از سوی کابينه برای بررسی و تصويب 

ماه  دی ٢١به مجلس اسالمی ارائه گردد، باالخره 
و با بيش از يک ماه تاخير اليحه بودجه سال 

با حضور ابراهيم رئيسی، در مجلس  ١۴٠٢
 . اسالمی اعالم وصول شد

ماه ابراهيم رئيسی اليحه بودجه را همراه با  دی ۵
ای به مجلس اسالمی فرستاده بود، اما مجلس  نامه

ساله هفتم به  ۵به اين دليل که بايد ابتدا برنامه 
مجلس ارائه و تصويب شود، از اعالم وصول 

حتا قاليباف .  اليحه بودجه خودداری کرده بود
) ماه دی ١٩(تر  رئيس مجلس اسالمی دو روز قبل

در رابطه با عدم اعالم وصول اليحه بودجه گفته 
"بود توانيم مجلس شورای اسالمی را  نمی: 

تعامل به اين معنا نيست که پا .  ای اداره کنيم سليقه
ای  توانيم بودجه ما نمی.  روی قانون بگذاريم

اما ".  تصويب کنيم که قانون برنامه نداشته باشد

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

اعتباريشان را در  کنند بی اندازند و تالش می می
های مردم ، از طريق جلب حمايت  ميان توده

های جهانی  قدرت.  های جهانی جبران کنند قدرت
اندازی برای بقای  اند چشم ای که دريافته و منطقه

جمهوری اسالمی وجود ندارد، با اين خيال خام 
توانند بار ديگر يک مرتجع را  که گويا می

عنوان بديل علم کنند، شب و روز از طريق  به
ويژه  زبان خود به تلويزيونی فارسی  های شبکه

 اطالعيه 
 -هسته کارگری حميد اشرف 

 فعالين کارگری جنوب
 

ها  جوانان و مردم ايذه، تشکل
های مبارزاتی سياسی  و هسته

   .خود را بسازيم

 تجربه ای موفق
 که بايد

 تکرار و تکثير شود 
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١از صفحه   گويی ديکتاتور درحال احتضار فرمان قتل و کشتار و پريشان 

  ١٣درصفحه 

" خائن"آمده را  جان ها هزار مردم معترض به و ده
"خواند و گفت کسانی که آمدند و وارد : 

اغتشاشات شدند، هدفشان برطرف کردن 
های کشور نبود، هدفشان از بين بردن  ضعف

وی در ادامه از "  های قوت کشور بود نقطه
رشد توليد "و "  پيشرفت علمی"،"امنيت کشور"

عنوان نقاط قوت يادکرد که هدف  به"  داخلی
کنندگان متوقف کردن روند پيشرفت  اعتراض

 .علمی و رشد توليد داخلی بوده است
اهميت جلوه  اين هذيان بافی اگرچه باهدف بی

دادن جنبش انقالبی و برای اميدآفرينی و دلگرمی 
نيروهای خودی و جلوگيری از ريزش بيشتر 

شود تا بلکه  ای جاری می ها بر زبان خامنه آن
های عميق وارده بر پيکر نظام را قدری  زخم

گويی بيماری  التيام بخشد، اما بيشتر به پريشان
درحال احتضار شباهت دارد تا سخنانی که توجه 

 .ها جلب کند و باور کسی را ولو درميان خودی
ای ديکتاتور از کدام امنيت  راستی خامنه به

که هيچ امنيتی در جامعه  کند وقتی صحبت می
که  که جاده ناامن است، وقتی وجود ندارد؟ وقتی

کارخانه ناامن است، امنيتی شغلی وجود ندارد، 
خيابان و داروخانه و بيمارستان ناامن است، 
دانشگاه و مدرسه ناامن است،عزاداری و 

ای جالد از کدام  گورستان ناامن است؟ خامنه
گروه از  که گروه کند وقتی امنيت صحبت می

نگاران،هنرمندان،  کارگران، نويسندگان، روزنامه
دانشجويان، معلمان و حتی دانش آموزان و 

که در  شوند؟ وقتی کودکان بازداشت و زندانی می
جای کشور مردم را  کردستان و بلوچستان و جای

گويد  بندند؟ از کدام امنيت سخن می به گلوله می
که دختران و پسران جوان را  ای جالد وقتی خامنه

ها را  کنند و جسد آن ها تجاوز می ربايند، به آن می
کنند؟ از کدام امنيت صحبت  در بيابان رها می

ها سرشار از زندانی زير  که زندان شود وقتی می
شکنجه و در معرض اتهامات و مجازات سنگين 

 اند؟ و حکم اعدام
ای از پيشرفت و رشد توليد داخلی سخن  خامنه

هم در شرايطی که گماشته وی رئيسی  گويد آن می
و تمام کابينه مثل خر در گل فرورفته  و بدترين 
شرايط اقتصادی و معيشتی را بر مردم تحميل 

راستی کدام پيشرفت علمی و رشد  به.  اند نموده
که بحران  توليد را مردم بايد باور کنند وقتی

که  سرتاپای رژيم را فراگرفته است، وقتی
وآب و مسکن  حکومت اسالمی حتی از تأمين نان

مردم ناتوان است و در کشوری که سرشار از 
نفت و گاز است، مردم در سرمای سخت زمستان 

اند؟ از کدام پيشرفت  از گاز و وسيله گرما محروم
های  که توده شود وقتی و رشد توليد صحبت می

زحمتکش مردم حتی از تأمين نان و برنج و 
که   اند، وقتی مرغ نيز ناتوان ماکارونی و تخم

ها  ميليون نفر بيکارند، ميليون ١٠نزديک به 
اند، دستمزد کارگر  کودک از تحصيل محروم

زيرخط فقر است و برای هزينه ده روز کافی 
که ساالنه صد هزار نفر اقدام به  نيست؟ وقتی

 ٢٣کنند و در ظرف چند ماه اخير  خودکشی می
 اند؟ باخته کارگر شاغل در اثر خودکشی جان

فقط  ای نه خيلی روشن است که چرنديات خامنه
تر و اراده آنان  خشم و نفرت توده مردم را افزون

برای براندازی نظمی را که وی در رأس آن 
سازد و اين دعاوی سراپا  قرارگرفته استوارتر می

دروغ و مضحک، مورد باور هيچ بخشی از 
مردم نيست بلکه حتی همان تعداد نيروهای 

ای پشت  خامنه.کند نظام را نيز قانع نمی وفادار به
بافد  کند، چيزهايی به هم می رانی می سرهم سخن

اش حقيقتاً چنان  بلکه اوضاع را آرام کند، اما چنته
گويی يک  خالی است که جز هذيان بافی و پريشان

 .توان نام ديگری بر آن نهاد شارالتان، نمی
های  ای مرتجع و شارالتان که کفه مجازات خامنه

تر شده،  سنگينی که در انتظار اوست مدام سنگين
خواهد  زند و نمی البته خود را به نفهمی می

ً اعتراف کند که هدف جنبش انقالبی  مستقيما
های مردمی که از ظلم و ستم و استثمار و  توده

اند نه از بين بردن نقاط  نابرابری به تنگ آمده
حساب قطعی با کل رژيم  قوت رژيم بلکه تصفيه

و نظم حاکم و از ميان برداشتن کامل رژيم 
. جمهوری اسالمی و تمام حشو و زوائد آن است

مردم معترض و ناراضی بارها در شعارها و 
ها و اعتراضات خيابانی خويش آن را  خيزش

 .اند اعالم کرده
ای را بايد مقدمه بخش  اما اين بخش سخنان خامنه

ای در همين  حساب آورد چراکه خامنه بعدی به
رانی پس از خائن قلمداد کردن معترضان،  سخن
دستگاه مسئول بايد با اين خيانت با جديت : "گفت

ای در اين  حرف اصلی خامنه".  برخورد کند
کل دستگاه  فرمان وی به.  روزها همين است

سرکوب اين است که؛ بگيريد، ببنديد، شکنجه 
کس رحم نکنيد، تعداد هرچه بيشتری  کنيد، به هيچ

را بکشيد و به قتل برسانيد و اگر توانستيد، 
تا جامعه !  کشتاری نظير دهه شصت راه بيندازيد

! مرعوب و آرام شود و نظام باقی و پابرجا بماند
رانی که قرار است  ای در هر سخن خامنه
ای به جنبش انقالبی داشته باشد، يک حرف  اشاره

اصلی بيشتر نداشته است؛ تشديد سرکوب و قتل و 
کشتار مردمی که برای تغيير وضع موجود به پا 

افزون بر ديکتاتور بزرگ و فرمانده .  اند خاسته
اصلی، بسياری از سران قوای سرکوب نيز به 
تأسی از رهبر و فرمانده خود، بر تشديد سرکوب 
و کشتار تأکيد نموده و شمشيرها را برای بريدن 
سر کسانی که زبان به اعتراض گشوده و برای 
تعيين تکليف قطعی با رژيم ارتجاعی و ستمگر 

اند نيز تيز و  جمهوری اسالمی وارد خيابان شده
 .اند آماده کرده

ای که مکرر بر سرکوب و کشتار  غير از خامنه
جويی از معترضان  ريزی بيشتر و انتقام و خون

های  خيابانی تأکيد نموده است، بسياری از نوچه
وی از وزير کشور گرفته تا فرمانده نيروهای 
انتظامی و فرمانده کل سپاه پاسداران، سران 

صدا بر  دستگاه قضايی و غيره نيز همگی يک

تشديد سرکوب و کشتار تأکيد ورزيده و برای 
احمد .  اند ريزی بيشتر اعالم آمادگی نموده خون

وحيدی وزير کشور تهديد کرده است 
جزای اعمال خود را خواهند "کنندگان،  اعتراض

برخی ديگر مانند حسين سالمی فرمانده کل ".  ديد
سپاه پاسداران،  معترضين و منتقدين نظام 
جمهوری اسالمی در ساير کشورها را نيز به قتل 

وی اخيراً .  و کشتار تهديد نموده است
که "  شارلی ابدو"اندرکاران نشريه  دست

کاريکاتور رهبر حکومت اسالمی را به چاپ 
. پرده به قتل تهديد کرد رسانده، آشکار و بی

حسين سالمی ضمن اشاره به سلمان رشدی و 
شارلی ابدو :"تمجيد و ستايش از ترور وی گفت

و چنين "  هم بايد از چنين سرنوشتی نگران باشد
مسلمانان دير يا زود انتقام خواهند "تهديد کرد که

وزير کشور نيز در همين رابطه چنين ".  گرفت
کنند با  دشمنان نادان فکر می"اظهارنظر کرد که

اين کار عشق و محبت مردم نسبت به ايشان
کاهش پيدا خواهد کرد ولی شکست )  ای خامنه(

 ".دهد خواهد خورد و نتيجه عکس می
تهديد به قتل و کشتار بيشتر مخالفان و منتقدان و 

جويی از برپادارندگان نبردهای خيابانی،  انتقام
بند سخنان تمام فرماندهان و مقامات  ترجيع

بلندپايه رژيم  و در همان حال نوکری و 
مجيزگويی ديکتاتور بزرگ، کار همه 

اين چاکر .  سرسپردگان ريزودرشت نظام است
منشی و نوکر صفتی گاه اما چنان مشمئزکننده 

نوکر صفتانی .  خورد است که حال آدم به هم می
اند  ليسی را به آنجا رسانده از اين قماش که کاسه

گاه رهبر نيز برايشان مقدس و  که حتی نشيمن
زيارتگاه است ، زمانی از عشق و محبت مردم 

کنند که بيش از چهار ماه  ای صحبت می به خامنه
است زن و مرد و پير و جوان و حتی نوجوانان 
و کودکان در سراسر کشور، نفرت عميق خود را 

ها و  ای عيان ساخته و ده با شعار مرگ بر خامنه
صدها پوستر و بنر و عکس وی را به آتش 

های مردم ايران از کليت رژيم  توده.  اند کشيده
از .شدت متنفرند ارتجاعی جمهوری اسالمی به

تمام سران ريزودرشت آن نفرت دارند و 
ای يکی  توان گفت شخص علی خامنه جرئت می به

. از منفورترين افراد حکومتی در نزد مردم است
تعريف و تمجيد از رهبر حکومت و مدح و ثنای 

آور  وی که ارتجاع اسالمی باب کرده واقعاً شرم
فقط از اين بابت که در هيچ کجای جهان  است، نه

ای را  توان چنين پديده در شرايط امروز نمی
هايی  سراغ گرفت، بلکه حتی در فاسدترين رژيم

که در طول تاريخ معاصر در ايران بر سرکار 
. توان نمونه  آن را پيدا کرد اند نيز نمی آمده

دی در جمع مداحان که معموالً  ٢٢ای روز  خامنه
گويند و الطائالت  می"  شعر"در مدح و ثنای وی 

آفرينی مداحان در مقاطع  بافند، از نقش به هم می
مختلف ازجمله ترغيب جوانان به حضور در 

افتضاح، .های جنگ تعريف و تمجيد نمود جبهه

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



 ٣ ١٠٠۴شماره   ١۴٠١دی    ٢۶    3

۴درصفحه   

١از صفحه   
اکنون  تضادهای نظمی داشته باشند که هم

. تضادهای آن، در بحرانی بزرگ منفجرشده است
حلی  تا وقتی هم که اين تضادها حل نشوند، راه

ها سياست  اما آيا آن.  برای اين بحران نيست
های جديدی، جدا از سياست  اقتصادی و روش
های گذشته طبقه حاکم  های سال اقتصادی و روش

در ايران دارند که الاقل ادعا کنند با يک سياست 
خواهند بحران اقتصادی را  اقتصادی جديد می

ها از قماش  يک از آن کنند؟ هيچ تعديل 
خواه، مجاهد خلق و از  طلب، جمهوری سلطنت

ها حرف جديدی در اين مورد  های ديگر آن نمونه
کسی که طرفدار .  توانند داشته باشند ندارند و نمی
اش،  داری است، سياست اقتصادی نظام سرمايه

سياست جهانی بورژوازی است و اين سياست 
همان سياست موسوم به نئوليبراليسم اقتصادی 
است که از دوران رفسنجانی در ايران به مرحله 

نتايج  آن را هم تا به امروز همگان .  اجرا درآمد
ها  تورمی مزمن، ميليون  -بحران رکود.  اند ديده

بيکار، تورم و گرانی افسارگسيخته، ابعاد گسترده 
فقر و گرسنگی، شکاف عميق فقر و ثروت، 

وحقوق  محروم کردن کارگران حتی از حق
ها به بردگان فروشنده  انسانی و تبديل کردن آن

مفت و مجانی نيروی کار ارزان به 
دارانی که حتی در بدترين شرايط  سرمايه

وکتاب به جيب  حساب های بی اقتصادی سود
سوی آن  کالم سياستی که در يک در يک.  اند زده

درصد مردم ايران را به اعماق  ٨٠متجاوز از 
ترين شرايط معيشتی  فقر سوق داده که در وخيم
کنند و در قطب ديگر  حتی با گرسنگی زندگی می

دار و دزدان دستگاه دولتی که  گروه اندکی سرمايه
هرسال ميلياردها دالر سود به جيب زده ، 

ای  اندوخته و در رفاه و ناز و  های افسانه ثروت
بنابراين، روشن است که .  کنند نعمت زندگی می

های بورژوائی  سياست اقتصادی اين اپوزيسيون
جز ادامه همين سياست کنونی جمهوری اسالمی 

های مردم چيز  بار توده و ادامه وضع فالکت
حلی برای  ها که هيچ راه آن.  ديگری نيست

داری در چنته  معضالت نظم اقتصادی سرمايه
کنند که اگر بخت و اقبال با  ندارند، البته ادعا می

ها همراهی کند و به قدرت برسند، به لطف  آن
افتد،  ها برمی های امپرياليست تحريم حمايت قدرت

فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن افزايش 
های خارجی  معضل  گذاری يابد و سرمايه می

اما نه درآمدهای کالن .  رکود را حل خواهد کرد
تواند بحران اقتصادی ژرف و ساختاری  نفت می
های کارگر  داری ايران را حل کند و توده سرمايه

و زحمتکش را از فالکت و بدبختی کنونی نجات 
در .  المللی گذاری انحصارات بين دهد و نه سرمايه

همين دوران حاکميت جمهوری اسالمی، 
ايم که درآمد حاصل از نفت به  هايی را ديده سال

ميليارد دالر رسيد و سرمايه خارجی هم در  ١٣٠
سوی بازار ايران  ابعاد چندين ميليارد دالری به
تورمی حل شد و   -صادر شد، اما نه بحران رکود

ها  نه بهبودی در وضعيت مادی و معيشتی ده
درآمد نفت .  ميليون کارگر و زحمتکش رخ داد

در طول متجاوز از يک قرن گذشته همواره به 
و سياستمداران   داران، بوروکراسی جيب سرمايه

بر اين، حاصل يک تضاد عمده ديگر نيز هست 
که در روبنای سياسی نظم حاکم قرار دارد و  

های اجتماعی ديگر را نيز  مستقيماً اقشار و گروه
ها را به تقابل و رودرروئی  هدف قرار داده و آن

.  ايئولوژيک کشانده است-با اين روبنای سياسی
داری ايران، تمام  چرا که روبنای سرمايه

وسطايی ساختارهای ماقبل  های قرون مانده پس
دولت . داری  را در خود جمع کرده است سرمايه

گرای شيعی  و تلفيق آشکار و  مذهبی اسالم
مستقيم دين و دولت با تمام عواقبش بر زندگی 

ها  ترين آن های زحمتکش مردم، مهم عموم توده
اين روبنای سياسی، با استبدادش ، که نمونه . ست
نظيری در سراسر جهان است، با محروم  بی

های سياسی،  با  کردن عموم مردم از آزادی
ترين تبعيض، ستم و نابرابری عليه   وحشيانه

زنان، حتی ستمگری نسبت به پيروان اديان 
های  ديگر، تشديد ستمگری ملی نسبت به مليت

غير فارس ساکن ايران، تضاد تقريباً عموم مردم 
حاکم به درجه يک تضاد   را بانظم موجود و طبقه

حل، تشديد کرده و علت و  ناپذير و غيرقابل آشتی
سرمنشأ ديگری بر بحران سياسی کنونی شده 

ای از تضادهای الينحل  بنابراين مجموعه. است
اقتصادی و سياسی است که يک بحران سياسی 

ازآنچه . بسيار بزرگ در ايران پديد آورده است
گردد؟ اين نتيجه که  ای عايد می گفته شد چه نتيجه

حل بحران سياسی جامعه ايران حل  تنها راه
مجموعه تضادهايی است که اين بحران را پديد 

توانند و  اما کدام طبقات و اقشار می.  اند آورده
 رسالت دارند که اين تضادها را حل کنند؟

دار  طبقه سرمايه.  از بحران اقتصادی آغاز کنيم
حاکم به همراه نمايندگان سياسی ارگانيک آن، 

ساله روشن  ۴۴ای  تکليف خود را باتجربه
های مختلف بورژوازی و  جناح.  اند کرده

ها هريک با ادعای حل  نمايندگان سياسی آن
ها به صحنه آمدند و رفتند و جز تشديد  بحران

ها  بحران و عواقب هولناک آن برای ميليون
کارگر و زحمتکش، بيکاری، گرانی، فقر و 

ها شکست و  آن.  گرسنگی دست آوردی نداشتند
ناتوانی خود را در اين عرصه به همگان نشان 

ها با تمام امکانات و آزمودن  اگر آن.  دادند
های مختلف در طول متجاوز از چهار دهه  شيوه

درمان نظام  حلی برای اين درد بی نتوانستند، راه
های  داری پيدا کنند،  آيا اپوزيسيون سرمايه

حل ديگری برای اين بحران  بورژوائی راه
اقتصادی که طبقه حاکم را به آستانه سرنگونی 
رسانده، دارند ؟ نيازی به تکرار اين واقعيت 
نيست که اپوزيسيون بورژوائی قراری نيست 

اجتماعی   –چيزی را در نظام اقتصادی 
ها  آن.  داری جا به جا کند و تغيير دهند سرمايه

ً نقش و  داری طرفدار نظام سرمايه اند و اساسا
. رسالتی برای تغيير و دگرگونی آن ندارند

توانند  چنين ادعائی ندارند و نمی خودشان هم
ها  بنابراين پرواضح است که آن.  داشته باشند

ترين نقشی حتی در تخفيف  توانند کوچک نمی

های رژيم ديکتاتوری سلطنتی  برای بازمانده
که  کنند، البته بدون اين شده تبليغ می سرنگون

. کمترين تأثيری در ميان مردم ايران داشته باشد
های بورژوائی رقيب از نمونه  اپوزيسيون

خواه و ليبرال  نيز  مجاهدين خلق، جمهوری
مردم مبارز .  يکی نيست وضعيتشان بهتر از اين

درستی کمترين توجهی به اين  در داخل ايران به
. اند ها و ادعاهايشان نشان نداده دارودسته

های اجتماعی  ها تنها در شبکه موجوديت اين بديل
 . ای است های ماهواره و تلويزيون

های زحمتکش و ستمديده مردم ايران چه  توده
خواهند و چرا کمترين توجهی به ادعاهای  می

 اند؟  های بورژوائی نشان نداده پوشالی اپوزيسيون
اساس مسئله در اين است که جامعه ايران با يک 

جانبه و فراگير  بحران سياسی ژرف، همه
حل عملی و فوری  روست و اين بحران راه روبه

حلی ؟ پاسخ به اين سؤال  چگونه راه. طلبد را می
مستلزم اين است که نخست اين واقعيت درک 
شود که بحران کنونی از آسمان نازل نشده، بلکه 

اجتماعی و -محصول تضادهای نظام اقتصادی
حل در  سياسی موجودند که به نقطه ستيز غيرقابل

اين تضادها چه . اند چهارچوب نظم مستقر رسيده
هستند؟ اين را هرکس حتی سخنگويان و 

دانند که  داری ايران می پردازان سرمايه نظريه
داری  يکی از معضالت جدی و الينحل سرمايه

ای در ساختار اقتصادی  ايران يک بحران ريشه
تورمی مزمن است که  -جامعه، بحران رکود

قدمت آن به طول عمر جمهوری اسالمی و فراتر 
های اواخر دوران رژيم سلطنتی  از آن سال

که چنين بحران  اقتصادی مزمن و  اين. رسد می
ساختاری وجود داشته و دارد، به اين معناست که 

ها  ارگانيسم اقتصادی همواره در طول اين سال
تواند  هيچ ارگانيسمی نمی. دچار اختالل بوده است

با بيماری و اختالل به حيات خود ادامه دهد، يا 
شود و در  بايد اين بيماری بهبود يابد يا تشديد می

ای به مرگ و نابودی کل ارگانيسم  مرحله
بنابراين روشن بود تضادهای ذاتی که . انجامد می

پديدآورنده اين بحران در ساختار اقتصاد 
ای  بايستی در مرحله داری ايران بود، می سرمايه

ای از حدت و ستيز برسند که ديگر  به چنان نقطه
ها در چهارچوب نظم موجود ممکن  ادامه آن

حل خود را تنها در نفی نظم اقتصادی  نباشد، راه
موجود نشان دهند و همراه با خود نيروی زنده و 

بايد نيروی محرک اين تغيير باشد  فعالی را که می
ای است که  اين همان نقطه. به صحنه فراخواند

با طغيان نيروی مولده عليه  ٩۶ماه سال  در دی
ای  مناسبات توليد، در شکل طغيان گسترده توده

به منصه ظهور رسيد و با مبارزات 
مستمرکارگران، بيکاران،جوانان بی آينده،  

ازآن، ادامه  های تهيدست در چند سال پس توده
توان گفت که مادر بحران  بنابراين می. يافت

سياسی فراگير کنونی، تضادهای الينحل و بحران 
داری حاکم بر ايران  ژرف اقتصادی نظم سرمايه

اما بحران سياسی کنونی در ايران، عالوه . است

 های موهوم و پوشالی  بديل

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۴ ١٠٠۴شماره   ١۴٠١دی    ٢۶    4

٣از صفحه   

  ۵درصفحه 

 های موهوم و پوشالی  بديل

دستگاه دولتی رفته، صرف هزينه دستگاه 
نظامی دولتی شده است و از اين   -بوروکراتيک 

ها  های زحمتکش و رفاه آن بابت، چيزی عايد توده
گذاری خارجی هم در کشوری مثل  سرمايه.  نشد

گذاری  هايی سرمايه ايران همواره در رشته
دار خارجی  شود که سود کالنی نصيب سرمايه می

کند و چندان نيازی هم به نيروی کار نداشته باشد 
بنابراين .  که بتواند رکود و بيکاری را حل کند

های بورژوائی هيچ  روشن است که اپوزيسيون
حلی برای بحران اقتصادی موجود و مصائب  راه

از اين رو  .  آن برای کارگر و زحمتکش ندارند
ای که هيچ راه حلی برای  بديل بودن گروه و دسته

اساسی ترين معضل جامعه ندارد، خيالی و 
پوشالی است و از همين روست که مردم ايران 

های قالبی و  کمترين اهميتی برای اين بديل
حل برای  بديل بايد راه.  اند ها قائل نشده ادعاهای آن

. بحران و پاسخی به مطالبات مردم داشته باشد
ترين عرصه نداشت بايد  اگر چيزی در اين مهم

 .  بر آن نام بديل پوشالی و خيالی گذاشت
اما در عرصه سياسی چه؟ هريک از اين 

های بورژوائی که ظاهراً ادعای بديل  اپوزيسيون
شان اين است که جمهوری  بودن دارند، خواست
جای آن در قدرت سياسی  اسالمی برافتد و به

که يک سازمان و گروهی   وقتی.  قرار گيرند
چنين ادعائی داشته باشد و خود را بديل جمهوری 

کند، قبل از هر چيز بايد يک  اسالمی معرفی می
در جامعه .  پايگاه اجتماعی در ايران داشته باشد

ايران طبقات و اقشار اجتماعی مختلفی وجود 
های  دار، طبقه کارگر، اليه طبقه سرمايه.  دارند

بورژوازی ، مدرن و سنتی، شهری  مختلف خرده
های بورژوائی  در  اين اپوزيسيون.  و روستايی

يک از اين طبقات و اقشار پايگاه دارند  ميان کدام
ها برخورداراند؟ واقعيت اين است   و از حمايت آن

يک  های پوشالی در ميان هيچ که اين اپوزيسيون
از اين اقشار و طبقات جامعه ايران پايگاهی 

توان گفت اليه بسيار کوچکی از  فقط می.  ندارند
های  بورژوازی مدرن به اين اپوزيسيون خرده

هم ميان چندين دسته  بورژوائی تمايل دارد که آن
شده است و بنابراين فاقد هرگونه  ها تقسيم آن

دار ايران که  حتی طبقه سرمايه.  تأثيرگذاری است
دانند،  ها خود را مدافع منافع آن می اين اپوزيسيون

ً جمهوری اسالمی و گروه های سياسی  عجالتا
مختلف وابسته به آن را نمايندگان سياسی خود 

ها هستند که منافع اين بورژوازی را  آن.  دانند می
کند و چنانچه روزی به نمايندگان  تأمين می

سياسی ديگری هم نياز داشته باشد، آن را از  
داخل و از درون خود ايجاد خواهند کرد و نه از 

 . های بورژوائی خارج از کشور ميان اپوزيسيون
ها که تابلوی بديل بودنشان، فالن خواننده،  اين

ساز و ورزشکار است، اما در ميان  هنرپيشه، فيلم
طبقات و اقشار جامعه فاقد پايگاه اجتماعی 

ً تکيه های  گاهشان قدرت هستند، عموما
بنابراين .   همين و بس.  داری جهانی است  سرمايه

دليل نيست که در جريان مبارزات اخير مردم  بی
های  ترين مبارزات سال ايران که يکی از گسترده
های مستمر  رغم تالش اخير بوده است، به

ای،   های جهانی و منطقه بلندگوهای تبليغاتی قدرت
کسی کمترين صدايی در داخل ايران در حمايت 

 . ها نشنيد از آن
ها فاقد يک پايگاه اجتماعی در  خوب، حاال که اين

خواهند  ها می اند، چگونه و با کدام تاکتيک داخل
ها  طلب قدرت سياسی را به دست آورند؟ سلطنت

که به گفته رئيسشان رضا پهلوی خواهان 
جمهوری اسالمی هستند، "  شده فروپاشی کنترل"

چشم اميدشان به يک کودتای نظامی در ايران 
از همين روست که وی پيوسته در .  است

هايش بر نقش ارتش، سپاه و بسيج  گيری موضع
و نيز حمايت "  شده  فروپاشی کنترل"در اين 

حال چرا بايد .  های جهانی تأکيد دارد قدرت
که کودتا  نيروهای مسلح جمهوری اسالمی وقتی

دار سلطنت باشند، البته معمای  کنند جانب می
فقط يک آدم احمق و نادان .  ای است پيچيده

تواند تصور کند که در جامعه شديداً طبقاتی و  می
ای که مردم شديداً ضد نظام  قطبی، در جامعه

اند،  سلطنتی هستند که آن را از ايران برچيده
کودتايی رخ خواهد داد که قدرت را به مدعيان 

اين از يک گروه از .  سلطنت خواهد سپرد
ها  گروه ديگری از آن.  های بورژوائی اپوزيسيون

که بيش از ديگران هم ادعا دارد و خود را تنها 
داند، مجاهدين خلق و  بديل جمهوری اسالمی می

های اين  تاکتيک.   هاست شورای ملی مقاومت آن
سو،  گروه برای کسب قدرت سياسی از يک

های  ه،ا کسب حمايت قدرت طلب همانند سلطنت
دهی تعدادی  جهانی و از سوی ديگر سازمان

های نظامی و عمليات مسلحانه است، با اين  گروه
پندار خام تا در شرايطی که مردم به قيام روی 

ها رهبری را پيشاپيش در دست خود  آورند اين می
ها دقيقاً  های آن شعارها و تاکتيک.  داشته باشند

ای  گرانه های بالنکيستی و توطئه همان تاکتيک
اما اين نيز خيال باطلی .  بود ۶٠است که در سال 

است که کسی در ايران امروز بتواند به اين شيوه  
گروه سومی که در .  قدرت سياسی را کسب کند

های موسوم به  ها نام برد، گروه اينجا بايد از آن
خواه، ليبرال و رفرميست هستند، که  جمهوری

ً متحد اصالح طلبان بودند و  سابق بر اين عمدتا
ها اکنون عمالً فلج  اعتباری آن پس از بی

طلبان  ها به سلطنت برخی از آن.  اند  سياسی
اند، اما در کل هيچ نقشی در شرايط  نزديک شده

 .  سياسی امروز ندارند
اما از همه اين مسائل که بگذريم، بديل سياسی 

های بورژوائی برای جمهوری  اين اپوزيسيون
اسالمی چيست؟ اگر قرار است که مردم 
جمهوری اسالمی را براندازند و عمالً هم در 
حال مبارزه برای برانداختن آن هستند، روشن 

خواهند بر سرنوشت  است که مقدم بر هر چيز می
خود حاکم گردند و خواهان آن نوع و شکل 

ها  سياسی دولتی هستند که اين امکان را به آن
رسد، اپوزيسيون  مسئله که به اينجا می.  بدهد

چگونه ممکن است .بورژوائی بديل سياسی ندارد
طلب يا طرفدار جمهوری دمکراتيک  سلطنت

اسالمی باشی، اما بديل سياسی نداشته باشی؟  
علت که مردم  اين چنين چيزی ممکن شده است، به
های سياسی را  ايران اين به اصطالح بديل

بنابراين در پی راه ديگر و شرايط .  پذيرند نمی
 .های سياسی خود هستند ديگر برای طرح بديل

های موهوم و  واقعيت قضيه اين است که اين بديل

کدامشان خواهان برانداختن   پوشالی، هيچ
. عنوان يک دولت نيستند جمهوری اسالمی به

اساس هر دولتی را نيروهای مسلح نظامی و 
طلب  سلطنت.  دهد دستگاه بوروکراتيک تشکيل می

خواهد  ها ندارد، فقط می هيچگونه مخالفتی با آن
"  خدا، شاه، ميهن"  ها اين بار به نام سلطنت و  آن

سوگند وفاداری ياد کنند و البته اصالحاتی هم در 
شان  روبنای سياسی منطبق با رژيم سياسی

مجاهدين خلق هم به همين شکل، .  صورت گيرد
اند،  ها همانگونه که اعالم کرده با اين تفاوت که آن

خوب .  فقط خواهان برافتادن سپاه پاسداران هستند
های  که دقت کنيم روشن است که اين بديل

شده و اسمی  ادعائی، خواهان شکل اصالح
جمهوری اسالمی با يا بدون پسوند اسالمی آن 

" شده فروپاشی کنترل"  حاال خواه به شکل .  هستند
رضا پهلوی و استقرار يک ديکتاتوری نظامی 
سلطنتی بدون نام اسالمی باشد، يا جمهوری 

فقيه مطلوب  دمکراتيک اسالمی بدون ولی
ً  از آنجائی که .  سازمان مجاهدين خلق اما عجالتا
پذيرند،  ها را نمی سرائی آن مردم ايران اين ياوه

شان در اين است که بگويند پس از سرنگونی  نفع
جمهوری اسالمی، يک مجلس مؤسسان تشکيل 
خواهد شد و نظام سياسی آينده را تعيين خواهد 

 .کرد
های بورژوائی وعده مجلس  چرا اپوزيسيون
ترين دليلش در اين است  مهم.  دهند مؤسسان را می

که از درون مجلس مؤسسان موعود در ايران  
اين .  جز ارتجاع بيرون نيامده و نخواهد آمد

بار ديکتاتوری  مجلس مؤسسان در ايران يک
نظامی رضاخانی را بر ايران حاکم کرد و بار 

 .       ديگر جمهوری اسالمی را
به يادآوريم که خمينی شياد نيز تا روزی که رژيم 
شاه سرنگون نشده بود، وعده  انتخاب نظام 
سياسی آينده  را از طريق برگزاری مجلس 

روز مانده به قيام بهمن  ۴حتی .  داد مؤسسان می
وگوی  و سرنگونی رژيم سلطنتی، در يک گفت

تلويزيونی با خبرنگار کانال يک تلويزيون 
در پاسخ به اين پرسش که اهداف شورای    فرانسه

"انقالب چيست، پاسخ داد هدف اين است که : 
شورای انقالب يک حکومت موقتی ايجاد کند که 
آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسيس 

 ." کند برای تصويب قانون اساسی
بعد هم ديديم که از درون مجلس مؤسسان 

تر از  موعود، مجلس خبرگان و ارتجاعی وحشی
امروز هم .  ارتجاع سلطنتی سر بيرون آورد

های بورژوائی خطاب به مردم ايران  اپوزيسيون
کشيده  شما زحمت!  مردم عزيز:  گويند می

جمهوری اسالمی را با تمام تلفات و 
ما برای شما يک .  هايتان سرنگون کنيد فداکاری

کنيم و بعد هم يک  حکومت موقت ايجاد می
مجلس مؤسسان که به خيروخوشی نظام آينده را 

اين را .  مصائب پايان خواهد يافت  تعيين و همه
ها  هم فراموش نکنيم که برخی از اين اپوزيسيون

" هم اکنون حکومت موقت حی و حاضری به نام 
 .آماده دارند" شورای ملی مقاومت

لحظه تصور کنيد که اين مجلس  حال برای يک
مؤسسان استثنائی بر قاعده از کار درآيد، از 
نمونه مجالس مؤسسان گذشته نباشد و يک مجلس 
ً جديد باشد که قرار است مردم با  مؤسسان واقعا

. فرستادن نمايندگان خود نظام آينده را تعيين کنند
بازهم بی هيچ ترديدی بايد گفت که هيچ تغييری 
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  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 های موهوم و پوشالی  بديل

. های گذشته آن رخ نخواهد داد نسبت به نمونه
تفاوت در اين خواهد بود که اين بار رأی آزادانه 

. مردم هم پشتوانه نظم ارتجاعی جديد خواهد بود
علت  که قدرت سياسی را مرنجعين  اين چرا؟ به

اند  پيشايش به نام حکومت موقت در دست گرفته
و برنامه مجلس موسسان موعود را همانگونه که 

کنند، پيش  خواهند و منافعشان ايجاب می می
های پراکنده در  صورت اتم مردمی که به.  برند می

جامعه حضور دارند، زير بمباران تبليغاتی 
هايی که پول و امکانات دارند و با پشتوانه  آن

های کنونی امثال ايران  تبليغاتی همين تلويزيون
سی و  بی اينترنشنال، منو تو، صدای آمريکا، بی

ها راديو، تلويزيون داخلی و خارجی ديگر و  ده
گيرند که به کی رأی  های اجتماعی قرار می شبکه

بدهيد و به کی رأی ندهيد و يک روز هم از 
خواهند که پای صندوق رأی بيايند و به  مردم می

. نماينده خود برای مجلس مؤسسان رأی دهند
وقتی هم که اين به اصطالح نمايندگان وارد 

ها نخواهد  مجلس شدند ديگر دست کسی به آن
های جهانی  رسيد و آنچه نفع طبقه حاکم و قدرت

ها  رسد و نظم مطلوب آن است به تصويب می
و مطالبات   که خواست گردد، بدون اين مستقر می

به اين .  های کارگر و زحمتکش عملی گردد توده
های ارتجاعی  داليل است که تمام اپوزيسيون

 .    دهند وعده مجلس مؤسسان را به مردم می
های بورژوائی  که اپوزيسيون خالصه کالم اين

 -خواهند که نظم اقتصادی چيزی جز اين نمی
اجتماعی موجود با تمام مصائب و عواقب 

فقط اين .  بار آن برای مردم ايران حفظ شود فاجعه
احتمال بعيد، هست که کمی از فشارهای سياسی 
که اکنون جمهوری اسالمی به مردم ايران وارد 

ً کاسته شود می البته در اين محدوده .  آورد موقتا
اکنون  چراکه هم.  توان اطمينان داشت هم نمی

همگان شاهدند که طرفداران رضا پهلوی از 
اکنون شعار مرگ بر مخالفان سلطنت را سر  هم

شان يک ديکتاتوری  اند و رژيم مطلوب داده
های بورژوائی  اپوزيسون.  نظامی کودتائی است

نه در عرصه اقتصادی توان و رسالتی برای حل 
های  معضالت جامعه ايران و تحقق مطالبات توده
بی .  مردم ايران را دارند و نه در عرصه سياسی

ها در ميان مردم ايران از همين  اعتباری آن
 .  شود واقعيت ناشی می

گونه که پيش از اين گفته شد و سازمان  اما همان
مکرر اعالم کرده است، بحران )  اقليت(فدائيان

سياسی فراگير کنونی، بيان روشنی از اين 
واقعيت است که جامعه ايران نيازمند يک انقالب 

-های اقتصادی اجتماعی است که تمام بنيان
اجتماعی و سياسی جامعه کنونی را زيرورو 

نيروی محرکه اين انقالب هم فقط طبقه .  کند
کارگر است که رسالت برپائی و پيروزی اين 

تنها اين طبقه به خاطر .  انقالب را بر عهده دارد
پذيری و  نقشش در توليد، قدرت و توان تشکل

اش در فلج کردن تمام ارکان نظم  انضباط، توانائی
که اکثريت  حاکم، کميت چندين ميليونی جمعيت آن

دهد و اشکال  بزرگ جامعه ايران را تشکيل می
های خاص مبارزاتی مختص و  مبارزه و تاکتيک

کارساز خود، يگانه بديل واقعی است که  قادر به 
سرنگونی طبقه حاکم و برپائی و به فرجام 
رساندن  انقالب اجتماعی به عنوان نياز فوری 

از آنجائی که اين انقالب در .  جامعه است
اش تحقق تمام مطالبات  سرلوحه وظايف فوری

های زحمتکش و ستمديده را قرار داده است،  توده
های زحمتکش، معلمان، زنان،  از حمايت توده

دانشجويان، جوانان، بازنشستگان و عموم مردمی 
که به نحوی از انحاء در معرض ستم قرار دارند 

ها متحدان طبقه  برخوردار خواهد بود و آن
 . کارگر در انقالب خواهند بود

رغم مبارزات  تجربه همين چند سال اخير و به
شمار مردم ايران نشان داده است که جنبش  بی

انقالبی مردم ايران برای پيروزی  نيازمند 
صورت يک طبقه متشکل  حضور طبقه کارگر به

در صحنه سياسی و اشکال مبارزاتی قدرتمند اين 
ويژه اعتصابات عمومی و سراسری  طبقه، به

تنها اين .  اقتصادی و سياسی، قيام مسلحانه است
های  تواند توده اش می طبقه و انقالب اجتماعی

. مردم ايران را بر سرنوشت خود حاکم سازد
چراکه نخستين وظيفه اين انقالب اجتماعی، 

عنوان يک دولت  سرنگونی جمهوری اسالمی به
بوروکراتيک و   -های نظامی  با تمام ارگان

اين بدان .  نهادهای ايدئولوژيک مذهبی است
معناست که با اين انقالب،  کل دستگاه دولتی 

شود و دولت نوينی شکل  شکسته می موجود درهم
ً متمايز از نوع و شکل  خواهد گرفت که اساسا

و وعيد   اين دولت با وعده.  دولت گذشته است
مجلس مؤسسان و انتخابات قالبی و ساختگی و 

شکل  داران داخلی و خارجی مداخله سرمايه
نخواهد گرفت، بلکه از درون خود مبارزه 
کارگران و زحمتکشان و از تحول اشکال 

های  ها، از ارتقاء کميته دهی و مبارزه آن سازمان
گيرد و از  اعتصاب به شوراها شکل می

آيد و  جاست که دولت شورايی پديد می همين
دمکراسی که حاکميت مردم بر سرنوشت خود 

. ترين شکل آن بروز خواهد کرد است در عالی
اين همان حکومت شورايی است که سازمان 

در برابر تمام جريانات )  اقليت(فدائيان
ريزودرشت بورژوائی از آن دفاع کرده و 

دمکراسی و حاکم شدن توده های مردم .   کند می
های مردم در  که توده بر سرنوشت خود يعنی اين

کنند، مستقيماً  هرکجا که کار وزندگی می
ها دارند  نمايندگان خود را که شناخت دقيقی از آن

کنند و امور خود را خودشان مستقيماً  انتخاب می
اين شوراها در سطوح مختلف .  کنند وفتق می رتق

محالت، شهرها، روستاها، مناطق و در سطح 
که کنگره  ترين و باالترين آن سراسری تا عالی

سراسری شوراهای نمايندگان است شکل 
اين همان دولتی است که ديگر هيچ .  گيرند می

چيز  همه.  مقام انتصابی دران جايی نخواهد داشت
. ترين تا باالترين سطوح آن انتخابی است از پايين

شدگان وجود ندارد،  مصونيتی هم برای انتخاب
کنندگان اراده کردند، منتخبين  هرلحظه که انتخاب

خود را برکنار و نمايندگان جديدی انتخاب 
ديگر امتيازی برای صاحبان مقام و .  کنند می

ها  حداکثر حقوق آن.  منصب وجود نخواهد داشت
نيز از متوسط دستمزد يک کارگر ماهر فراتر 

شوراها در همان حال که .  نخواهد بود
کنند، مجری  اند و قانون وضع می گيرنده تصميم

ديگر دستگاه قضائی .  مصوبات خود نيز هستند
ظالم و ستمگری که از منافع ثروتمندان و 

کند با قضات انتصابی  ستمگران دفاع می
يک سيستم .  العمر، وجود نخواهد داشت مادام

قضائی نوينی شکل خواهد گرفت که قضات آن 
بنابراين اگر .   اند نيز انتخابی و قابل عزل

نمايندگان سياسی بورژوازی بديل سياسی ارائه 
ً بديل جديدی ندارند، طبقه  نمی دهند و اساسا

کارگر بديل سياسی روشنی ارائه داده است و 
که از منافع اين طبقه دفاع )  اقليت(سازمان فدائيان

 . کند، مدافع پيگير اين بديل است می
تواند مطالبات  تنها اين بديل شورايی است که می

های  فوريت عملی و بحران های مردم را به توده
يکی از .  الينحل جامعه کنونی را حل کند

های مردم ايران،  های مهم عموم توده خواسته
برافتادن دولت مذهبی و جدائی کامل دين از 

های بورژوائی گرچه  اپوزيسيون.  دولت است
کنند که خواهان جدائی دين از  هريک ادعا می

 جدائی کامليک خواهان اين  اند، اما هيچ دولت
چراکه دستگاه دينی همواره .  دين از دولت نيستند

داری برای  ناپذير از سيستم سرمايه جزئی جدائی
تحميق و حتی سرکوب مردم در خدمت منافع 

از .  دار و حفظ نظم طبقاتی است طبقه سرمايه
ها، نه مدافع  طلب همين روست که امثال سلطنت

جدائی کامل، آشکار و مستقيم دين از دولت، بلکه 
مدافع تلفيق پوشيده دين و دولت و به رسميت 

عنوان دين رسمی همانند دوران  شناختن اسالم به
ها،  از ديدگاه منافع آن.  دمحمرضا پهلوی هستند

دستگاه مذهب و آخوند ضروری است، اما  بايد 
صحنه از نظم  از جلوصحنه کنار رود و از پشت

نمونه ديگر سازمان مجاهدين .  موجود دفاع کند
ً با جمهوری اسالمی بودن  خلق  است که اساسا

ها بايد  منتها به ادعای آن.  دولت مشکلی ندارد
مشکل .  واژه دمکراتيک را هم به آن افزود

فقيه است و نه دولت اسالمی و  مجاهد خلق با ولی
از همين روست که هرگز در . تلفيق دين و دولت 

شعارهای مجاهدين ، کسی شعار مرگ بر 
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 های موهوم و پوشالی  بديل

٧درصفحه   

بلکه شعار .  جمهوری اسالمی را نخواهد يافت
اين تمام .   است" فقيه مرگ بر اصل واليت" ها  آن

آن چيزی است که اين سازمان از آن تحت عنوان 
 . برد جدائی دين از دولت نام می

جدائی دين از دولت اما تنها در يک دولت 
شورايی ممکن است، چراکه اين دولت، از 
اساس، دولت جمهوری اسالمی را با تمام 

کند  شکند و دولتی را بنا می هايش در هم می ارگان
که ازجمله در آن دين و دولت کامالً از يکديگر 

از همين روست که سازمان ما .  جدا هستند
عنوان مدافع پيگير استقرار يک حکومت  به

صراحت معنای واقعی اين جدائی دين  شورايی  به
از دولت را در برنامه خود به شرح زير اعالم 

جدائی دين از دولت به اين معناست .  کرده است
که حکومت شورايی  هيچ دين و مذهبی را 

. عنوان دين رسمی کشور نخواهد پذيرفت به
هرگونه امتياز برای يک مذهب خاص و انحصار 

فوريت ملغی اعالم خواهد  مذهب رسمی را به
هرگونه کمکی از بودجه دولت به نهادهای .  کرد

ً ممنوع خواهد شد و دولت شورايی  مذهبی مطلقا
. هيچ کمک مالی به نهادهای دينی نخواهد کرد

ذکر دين و مذهب افراد را در اسناد و مدارک 
حکومت شورايی مذهب .   کند  رسمی ممنوع می

را امر خصوصی مردم اعالم خواهد کرد که 
هرکس مجاز و مختار .  ربطی به دولت ندارد

خواهد بود که دين داشته باشد يا نداشته باشد، به 
اين جدائی .  دينی بگرود يا از آن روی برگرداند

دين از دولت همچنين به اين معناست که مذهب و 
گونه دخالتی در امور  دستگاه روحانيت مطلقاً هيچ

های درسی و آموزشی نخواهند  مدارس و برنامه
تدريس هرگونه امور دينی و انجام مراسم .  داشت

شود  و  مدارس و  مذهبی در مدارس ممنوع می
ً غيرمذهبی خواهند بود آموزشگاه .  ها مطلقا

عالوه بر اين، حکومت شورايی تمام آنچه دستگاه 
ها از کشور  مذهبی و سران آن در اين سال

های  اند و تمام ثروت و دارائی دستگاه چاپيده
مذهبی و سران آن، مؤسسات اقتصادی و 
غيراقتصادی و تمام آنچه تحت عنوان موقوفات 

اند، به نفع مردم ايران  به تملک خود درآورده
اين است آن جدائی .  مصادره و ملی خواهد کرد

واقعی دين از دولتی که حکومت شورايی آن را 
 . عملی خواهد کرد
های سياسی مردم ايران نگاه  به مطالبه آزادی

از انقالب مشروطيت تا به امروز مردم .  کنيم
اند،  های سياسی مبارزه کرده ايران برای آزادی

اما همواره اسير در چنگال استبداد و اختناق و 
ها را از  اند که آن های عريان بوده ديکتاتوری

نگاه کنيد و .  های سياسی محروم کرده است آزادی
های سياسی در اين  ببينيد کدام طبقات و رژيم

بورژوازی در يک .  اند ها بر ايران حاکم بوده سال
ها و گاه به  صدسال گذشته گاه در اتحاد با فئودال

تنهائی تمام قدرت سياسی را دست داشته و در 
ها با استبداد و ديکتاتوری عريان و  تمام اين سال
های سياسی مردم حکومت کرده  سلب آزادی

با اين رسوايی، بازهم بورژوازی .  است
های  اپوزيسيون  امروز وقتی صحبت از آزادی

شود، با وقاحت تمام بدون شرم و حيا  سياسی می
های سياسی است و  کند که طرفدار آزادی ادعا می

تجربه .  دهد وعده آزادی سياسی را به مردم می
قدر کافی به همگان  در طول يک قرن اخير، به

دار بر  نشان داده است، مادام که طبقه سرمايه
ها  ايران حاکم باشد جز استبداد و سلب آزادی

چراکه طبقه .  چيزی عايد مردم نخواهد شد
دار ايران از همان آغاز موجوديت خود  سرمايه

عنوان يک طبقه ارتجاعی  و در اتحاد با  به
ارتجاع فئودالی، دستگاه ارتجاعی مذهب و 

حفظ نظام .  شکل گرفت های خارجی حمايت قدرت
داری در ايران جز از طريق ديکتاتوری  سرمايه

. های سياسی  ممکن نيست عريان و سلب آزادی
دار و حفظ سلطه طبقاتی آن در  نفع طبقه سرمايه

فقط يک حکومت شورايی و .  هاست سلب آزادی
بار برای هميشه  تواند يک دمکراسی شورايی می

های  به استبداد و اختناق پايان دهد و آزادی
 .سياسی مردم را تأمين و تضمين کند

عنوان مدافع  که به)  اقليت(سازمان فدائيان
حکومت شورايی در برنامه خود خواستار 
برچيده شدن بساط کامل  استبداد و اختناق، 

های تفتيش و جاسوسی،  انحالل تمام دستگاه
برابری حقوق کليه اتباع کشور مستقل از عقيده، 
نژاد، جنسيت، قوميت و مليت  و تأمين و تضمين 

های سياسی و مدنی مردم ايران در  آزادی
ترين شکل آن است، امروز  ترين و گسترده کامل

گويد، هوشيار  نيز خطاب به مردم ايران می
های  ووعيدهای قالبی اپوزيسيون به وعده!  باشيد

کسی آزادی را .  بورژوائی اعتنا و اعتماد نکنيد
آزادی را خودتان بايد با .  به شما نخواهد داد

مبارزه و قدرت خودتان به دست آوريد و حفظ 
ها نيز در  يگانه راه تضمين حفظ  اين آزادی.  کنيد

استقرار يک نظام سياسی شورايی است که مردم 
که قدرت سياسی  وقتی.  اند بر سرنوشت خود حاکم

ً از طريق  در دست خود مردم باشد و مستقيما
تواند  شوراها اعمال حاکميت کنند، ديگرکسی نمی

 . های سياسی را از شما باز پس بگيرد آزادی
اين .  به مطالبه برابری طلبانه زنان نگاه کنيم

واقعيتی اظهر من الشمس است که زنان ايران در 
ترين  دوران جمهوری اسالمی با وحشيانه

اين .  اند رو بوده تبعيض، نابرابری و ستم روبه
حق مقاومت و مبارزه زنان  ستمگری وحشيانه، به

را از همان نخستين روزهای استقرار جمهوری 
اسالمی در پی داشته که در جنبش اخير با شعار، 
زن، زندگی، آزادی و حجاب سوزان  به اوج 

طبيعی است که با اين .  خود رسيده است
جوئی زنان عليه تبعيض و ستم جنسيتی و  مبارزه

های بورژوائی  برای برابری،  حتی اپوزيسيون
ها معرفی کنند  هم خود را مدافع زنان و حقوق آن

اما برای .  و از برابری زن و مرد سخن بگويند
ها آزادی و برابری زن همان  طلب امثال سلطنت

چيزی است که در دوران دمحم رضاشاه وجود 
داشت که برابری حتی حقوقی زن و مرد پذيرفته 
نشد  و با گنجاندن مقررات ارتجاعی اسالمی که 

داند در قوانين خود، بر  زن را نصف مرد می
از همين روست که امروز .  نابرابری تأکيد نمود

هم برای پسر او مطالبه آزادی و برابری تا اين 
شود که زن آزاد باشد بدون  حد تنزل داده می

روسری دست همسرش را بگيرد باهم در خيابان 
تمام ديدگاه  .  قدم بزنند و به سينما بروند

طلب در مورد آزادی و برابری زن و  سلطنت
. شده است مرد در اين گفتار رضا پهلوی خالصه

ها با جمهوری اسالمی در برخورد به  تفاوت آن
. مسئله برابری زن در همين حد مبتذل است

گرای مجاهد خلق هم که با  تکليف گروه اسالم
ستيز حاکم بر ايران  تمام رسوايی دولت دينی زن

ها هنوز ملزم به حجاب  زنان تشکيالت آن
اند و مدافع جمهوری اسالمی از نوع  اسالمی

اپوزيسيون .  دمکراتيک آن، روشن است
خواه، ليبرال و رفرميست بورژوائی نيز  جمهوری

های مرتجع  هايی هستند که در اتحاد با گروه همان
طلب، طالب اصالح جمهوری  موسوم به اصالح

اسالمی بودند و زنان اين گرايش با زنان مرتجع 
طلب متحد شدند تا گويا از  جناح موسوم به اصالح

ستيز جمهوری اسالمی، اصالح قوانين  رژيم زن
روشن است که .  ستيز را طلب کنند ارتجاعی زن

يک حتی طالب يک برابری  ها هيچ اين گروه
بحث بر سر .  حقوقی واقعی ميا زن و مرد نيستند

ترين  اين مسئله نيست که حتی در پيشرفته
داری که اين برابری حقوقی به  کشورهای سرمايه

گردد، بلکه  شده در عمل نفی می رسميت شناخته
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در همين حد پذيرش حقوقی برابری هم 
وتوان به رسميت  بورژوازی ارتجاعی ايران تاب

فقط  انقالب اجتماعی .  شناختن آن را ندارد
تواند يک برابری  واقعی و  کارگری ايران می

چراکه .  رهايی کامل را برای زنان به بار آورد 
خواهد اساس اين نابرابری را که در جامعه  می

. طبقاتی و سلطه مرد بر زن است براندازد
گونه که در برنامه سازمان مفصل به آن  همان

محض  شده ، حکومت شورايی به پرداخته
استقرار، تمام قوانين و مقررات ارتجاعی عليه 
زنان و هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت را 

زنان از حقوق کامل .  ملغی خواهد ساخت 
اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار 

های  ای در عرصه خواهند شد و اقدامات گسترده
های ارتجاعی و مناسبات  مختلف عليه سنت

 .مردساالرانه را به مرحله اجرا خواهد گذاشت
يکی ديگر از مسائل جامعه ايران که بورژوازی 

حلی برای آن نداشته و ندارد و همواره با  راه
سرکوب و کشتار پاسخ آن را داده است، ستم بر 

تنها انقالب اجتماعی و .  های ملی است اقليت
حلی فوری  استقرار حکومت شورايی است که راه

گونه که سازمان فدائيان همان.  برای آن دارد
صراحت اعالم کرده  در برنامه خود به)  اقليت(

است در يک حکومت شورايی کارگران و 
زحمتکشان ، هرگونه الحاق و انضمام اجباری 

های ساکن  اتحاد تمام مليت.  مردود و ملغی است
 .ايران بايد داوطلبانه و آزادانه باشد

فوريت به هرگونه ستم،  حکومت شورايی به
تبعيض و نابرابری ملی، قومی، فرهنگی و 

های  نژادی، پايان خواهد داد و برابری تمام مليت
 . ساکن ايران را تضمين خواهد کرد

حکومت شورايی هرگونه امتياز برای يک مليت 
هيچ امتيازی به .  خاص را ملغی خواهد ساخت

تمام .  هيچ مليت و زبانی داده نخواهد شد
های ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار  مليت

باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، 
تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات 
عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن استفاده 

 .نمايند
مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی 

های جغرافيائی  ای هستند، بايد محدوده ويژه
ای تعيين  واداری خود را توسط شوراهای منطقه

ای  نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه
 .برخوردار باشند

در حکومت شورايی، اداره امور مناطق 
ای منتخب  خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه

 خود مردم منطقه خواهد بود و
مردم اين مناطق از طريق شوراهای منتخب 
خود، در کنگره سراسری شوراهای نمايندگان 

های  کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست
عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر 

 .کشور، مداخله خواهند داشت
های  ازاين گفته شد، اپوزيسيون گونه که پيش همان

داری و سياست  بورژوائی که مدافع نظم سرمايه
سازی، لگدمال  اقتصادی نئوليبرال، خصوصی

آوردهای کارگران و  کردن تمام حقوق و دست
های رفاهی هستند،  زحمتکشان و حذف بودجه

فقط  درزمينٔه مطالبات رفاهی مردم ايران نه

حرفی ندارند، بلکه مدافع پيگيرتر ادامه همان 
 .   بار کنونی هستند های فاجعه سياست

گونه که در برنامه  حکومت شورايی اما همان
های  درنگ، خواسته سازمان ما آمده است، بی

های مردم و مطالبات فوری و مشخص  عموم توده
کارگران را ازجمله برقراری يک سيستم تأمين 
اجتماعی جامع و کامل از گهواره تاگور، بهداشت 
و درمان رايگان، آموزش رايگان و اجباری تا 
پايان دوره متوسطه، برچيده شدن مانع کنکور 

ها تا هر کس برحسب تمايل و استعدادش  دانشگاه
قادر به ادامه تحصيالت عالی رايگان باشد، تأمين 

ها، تأمين امکانات يک  مسکن و تعديل اجاره
زندگی مناسب برای سالمندان، و کودکان 

سرپرست، ايجاد تسهيالت و امکانات ويژه،  بی
برای معلوالن، هشت ساعت کار و دو روز 

درپی در هفته، يک ماه مرخصی  تعطيل پی
ساالنه با پرداخت حقوق کامل، کاهش ساعات 
کار روزانه کارگران معادن، صنايع و ديگر 

آميز  هايی که با شرايط دشوار و مخاطره بنگاه
روبرو هستند، ممنوعيت کار کودکان، 
برخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل برابر 
با مردان درازای کار مساوی، برخورداری زنان 
از تسهيالتی چون شيرخوارگاه، مهدکودک، حق 
نگهداری و رسيدگی به نوزادان در محل کار، 
ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرما و 
برخورداری نمايندگان منتخب کارگران کارخانه 

گيری در مورد اخراج و نظارت  از حق تصميم
بر امر استخدام، بيمه کامل اجتماعی کارگران، 
شامل بيمه بيکاری، سوانح، نقص عضو، 
جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از 
حرفه و ازکارافتادگی، تدوين قانون کار با 

ها و مجامع  مشارکت، نظارت و تصويب تشکل
کارگری، ايجاد کار برای بيکاران و پرداخت حق 

نفره  ۴بيکاری معادل مخارج يک خانواده 
های  آزادی تشکل.کارگری به کارگران بيکار

کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد 
برچيدن .  کامل کارگران در دوران اعتصاب

های استخدام با قراردادهای موقت  بساط تمام شيوه
 . عملی خواهد ساخت... و

اگر بورژوازی و نمايندگان سياسی آن از هر 
حلی برای بحران اقتصادی نظم  قماش، هيچ راه

داری ندارند، انقالب اجتماعی کارگری و  سرمايه های موهوم و پوشالی  بديل
خواهد با برانداختن نظم  حکومت شورايی که می

داری و استقرار يک نظم سوسياليستی به  سرمايه
رشته  درنگ يک ها خاتمه دهد، بی اين بحران

اقدامات اقتصادی فوری را که نخستين گام برای 
های  استقرار نظم سوسياليستی و نجات توده
. آورد زحمتکش مردم است به مرحله اجرا درمی

های بزرگ، شامل  که تمام سرمايه ازجمله اين
ها، مؤسسات  ها، معادن، بانک صنايع و کارخانه

بيمه، تجارت خارجی، مؤسسات ارتباطی و 
شوند و به  ونقل بزرگ و زمين ملی اعالم می حمل

توليد تحت کنترل .  آيند تملک جامعه درمی
ای بر توزيع   گيرد و کنترل توده کارگران قرار می
همين اقدامات فوری به تنهائی .  معمول خواهد شد

بار موجود غلبه  کافی است که بر اوضاع فالکت
داران به نفع  شود و با قطع سودهای کالن سرمايه

های  زحمتکشان، رفاه عمومی تأمين گردد و توده
کارگر و زحمتکش از بدبختی و فالکت موجود 

 . رهايی يابند
فقط در  های اپوزيسيون بورژوائی نه دارو دسته

عرصه داخلی چيزی جز ادامه وضع موجود در 
چنته ندارند، بلکه در سياست خارجی نيز در 
اساس همان ادامه همان سياست خارجی را 

خواهند که بر بنياد ديپلماسی سری، زد و  می
های ديگر قرارگرفته  بندهای پشت پرده با دولت

حکومت شورايی اما اين سياست خارجی .  است
اساس سياست .  را دگرگون خواهد ساخت 

خارجی حکومت شورايی در ايران بر پايه  لغو 
ديپلماسی سری و آگاهی عموم مردم ايران از 
تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و 

های ديگر قرار خواهد گرفت و  ها با دولت پيمان
بار و خالف منافع  تمام  قراردادهای اسارت

ها برای  های مردم ايران افشاء و مفاد آن توده
 .  آگاهی عموم مردم علنی خواهد شد

ای که نگاه کنيم، يگانه بديل واقعی  به هر عرصه
مردم ايران در برابر جمهوری اسالمی که قادر 

ها و مصائب  است جامعه ايران را از تمام بحران
کنونی نجات دهد، بديل کارگری و حکومت 

کننده منافع  فقط اين بديل، تأمين.  شورايی است
های زحمتکش و ستمديده مردم است و  عموم توده

ها  تواند نظم موجود را دگرگون و  مطالبات آن می
برای برپائی انقالب اجتماعی .  را عملی کند

کارگری و استقرار يک دولت شورايی در ايران، 
 .     تالش کنيم
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انفرادی خبری ناخوشايند و به شدت بهت آور 
 . بود

پس از انتشار اين خبر، شبکه های مجازی در 
ديماه  از حرکت پدر و  ١٩نيمه شب دوشنبه 

به سوی زندان رجايی شهر "  دمحم قبادلو"مادر 
با اعالم اين خبر و دست به دست .  خبر دادند

شدن آن در شبکه های اجتماعی، موجی از 
. همدلی و همراهی با مادر دمحم قبادلو به راه افتاد

با به راه افتادن اين موج انقالبی، مردمی که در 
کرج و حوالی زندان رجايی شهر بودند، از خانه 
بيرون زدند و همانند جويبارهای کوچک و 

ساعت .  پراکنده راهی زندان رجايی شهر شدند
سه شب، اين جويبارهای کوچک انسانی 
درنزديکی زندان رجايی شهر به هم پيوستند، در 
جلوی درب زندان با خانواده دمحم قبادلو يکی شدند 
و همانند رودخانه ای خروشان آزادی دمحم قبادلو 

 .را فرياد زدند
در ويدئوهای منتشر شده آنچه به تصوير درآمده 
است، همانا شجاعت و حماسه آفرينی مادر دمحم 
قبادلو است که با سخنرانی دليرانه اش به جمعيت 

. خشمگين حاضر در مقابل زندان نيرو بخشيد
مادری دلير و شجاع، همچون مادر نيکا 
شاکرمی، کيان پيرفلک و ده ها پدر و مادر 
قهرمانی که در اين روزها آتش و خون حماسه 
آفريده اند و با حماسه آفرينی های خود، بذر 

مادران و .  دليری را در جامعه تکثير کرده اند
پدرانی که شجاعت را از مادران خاوران به 
يادگار دارند، دليری را از مادر ستار بهشتی 
آموخته اند، حماسه آفرينی را از هزاران مادر و 

سال گذشته  ۴۴پدری درس گرفته اند که در اين 
در مبارزه با جمهوری اسالمی قهرمانی ها 
آفريده اند، صدای دادخواهی فرزندانشان را به 
طور مداوم فرياد کرده اند و با زنده نگه داشتن 
نام و ياد و خاطره ماندگار عزيزان قهرمان شان، 
رژيم جالد و آدمکش جمهوری اسالمی را در 

 . ايران و جهان مفتضح کرده اند
ديماه در مقابل  ١٩آنچه در سحرگاه دوشنبه 

زندان رجايی شهر کرج رخ داد، يک حرکت 
 ۴٣انقالبی و درخور تحسين بود که در تاريخ 

تجربه .  ساله حيات جمهوری اسالمی بی بديل بود
ای موفق که الزم است در تکثير و گسترش 
اينگونه تجمعات اعتراضی در مقابل درب زندان 
ها، توان و نيرو بگذاريم و متحد و يکپارچه به 

چرا که در شرايط انقالبی .  ياری زندانيان بشتابيم
حاکم بر جامعه، با تکرار، گسترش و عمومی 
شدن اينگونه حرکت های اعتراضی و توده ای 
در مقابل درب زندان هاست که می توانيم در 
مسير آزادی زندانيان سياسی و توقف اعدام ها 

 . کارساز باشيم
اقدام خانواده دمحم قبادلو و همراهی مردم آگاه و 
آزاديخواه کرج با آنان، الگوی جديدی از 
مبارزات کف خيابانی را برای توده های مردم 

الگويی عملی برای توده .  ايران رقم زده است
های بپاخاسته مردم ايران، برای جوانان انقالبی، 
برای زنان و مردان دلير و بويژه برای خانواده 
های زندانيانی که از آگاهی، دليری و شهامت 

خانواده های زندانيانی .  بيشتری برخوردار هستند
که با همت و همدلی توده های مردم ايران می 
توانند پيشقراوالن اينگونه تجمعات اعتراضی در 

 . جلوی زندان ها باشند
آنچه مادر دمحم قبادلو انجام داد، اين بود که پيش از 
هر اقدامی، بی ترس و واهمه از دستگاه های 
امنيتی، حرکت خود به سوی زندان رجايی شهر 

ادامه کار، با همدلی .  کرج را اطالع رسانی کرد
شبکه های مجازی صورت گرفت که به سرعت 
خبر را پخش و مردم را به همراهی با خانواده 

اقدامی که .  دمحم قبادلو تشويق و دعوت کردند
نتيجه داد و ساعتی بعد جويبار های مردم در 

 .جلوی زندان به هم پيوستند
انجام اينگونه اقدامات انقالبی اگرچه برخاسته از  

موقعيت انقالبی حاکم بر جامعه است، اما هرگز 
نمی توان منکر نقش تاثيرگذار مادران و پدران 
شجاعی بود که با شهامت و دليری کم نظيری قدم 
پيش می گذارند، خطر را به جان می خرند و 
تکرار و پيشبرد اينگونه اقدامات انقالبی را برای 
ديگر خانواده ها و عموم توده های مردم ايران 

 . رقم می زنند
خانواده دمحم قبادلو، در شرايطی که ماموران 
امنيتی در جلوی زندان حضور داشتند، با نيرو 
گرفتن از حمايت زنان و مردانی که در جلوی 
زندان در کنار آنان و همراه و همگام با آنان 

اين اتحاد و همدلی مردم با .  بودند، قد بر کشيدند
مادر دمحم قبادلو بود که شجاعت او را دو چندان 
کرد، توانش را باال برد و به صدايش تحکم 

در آن فضای تاثير گذاری توامان بود، که .  بخشيد
در مقابل   ---مادر دمحم قبادلو-  -معصومه احمدی

سرکوبگران جمهوری اسالمی قد برکشيد و با 
صدايی رسا جمهوری اسالمی را عامل ظلم و 
جنايت معرفی کرد، فرياد کشيد که فرزندش 
جرمی مرتکب نشده و خواهان توقف اعدام و 

صدای اين مادر دلير و .  آزادی پسرش شد
دلسوخته، گاهی با تحکم، لحظاتی با بغض و 
زمانی با اشک توامان می شد، اما در همه حال با 
خشمی نهفته در عمق جان و وجودش، بی گناهی 
فرزندش را فرياد می کشيد و در همان حال از 
بيداد و بيدادگری جمهوری اسالمی سخن گفت، 
بی عدالتی دستگاه قضايی را به چالش گرفت و با 

اين جالد قصابخانه -نام بردن از محسنی اژه ای 
با افشاگری در مورد ظلمی که در   -قضايی رژيم

َکَرم پور، : "پرونده پسرش اعمال شده است، گفت
کسی که بخاطر او  می خوان دمحم را اعدام کنن، 
جای ديگه شهيد شده، همه اين را می دانن، در 
سايت خودشان هم محل شهيد شدن او را قيد کرده 
اند، اما عمدا  اينو انداختن تو پرونده پسر من، که 

در ".  پسر منو بکشن باال، اينا، دارن ظلم می کنن
اين لحظات بود که همدلی و همراهی جمعيت 
حاضر در جلوی زندان مخوف رجايی شهر با 

با "  اعدام کنيد قيامه، اين آخرين پيامه"فرياد 
درآميخت و ساعاتی "  معصومه احمدی"سخنان 

بعد با انتشار فيلم های ضبط شده از اين صحنه 
های شجاعت و اشک و بغض درآميخته با دليری 
مادرانه در گستره ای وسيع انعکاس يافت و 
ايران و جهان و جهانيان را هرچه بيشتر بر 
ضروت همراهی و همدلی عملی با هزاران 
زندانی محبوس و شکنجه شده در زندان های 

 . جمهوری اسالمی فراخواند
ديماه، در مقابل  ١٩آنچه در نيمه شب دوشنبه 

زندان رجايی شهر کرج رخ داد، فقط حماسه 

مهم تر از سخنان مادر .  آفرينی يک مادر نبود
قبادلو، فرياد همدلی و همراهی جمعيت خشمگين 

جمعيتی که در آن .  حاضر در مقابل زندان بود
ديماه با عمق جان  ١٩ساعت سه بامداد دوشنبه 

. آزادی دمحم قبادلو و ديگر زندانيان را فرياد زدند
فرياد آنان حتی از فرياد کف خيابان هم رساتر 

بترسيد بترسيد، ما همه "فريادی که با شعار .  بود
ايرانی باغيرت، حمايت  "و "  با هم هستيم

هر يه نفر کشته "شروع شد، با شعار "  حمايت
اعدام کنيد قيامه، اين "و "  شه، هزار نفر پشت شه

می "با طنين فرياد .  ، اوج گرفت"آخرين پيامه
، همدلی را "کشم می کشم، هرکه برادرم کشت

فرياد زد و سرانجام با آگاهی از اينکه با بودن 
جمهوری اسالمی، زندان و کشتار و اعدام نيز 

" مرگ بر خامنه ای"ادامه خواهد داشت، با 
سرنگونی رژيم آدمکش جمهوری اسالمی را 

 . فرياد زدند
خوشبختانه دمحم قبادلو و دمحم بروغنی در آن شب 
اعدام نشدند و خبرگزاری صدا و سيمای 

شب : "جمهوری اسالمی ساعاتی بعد، اعالم کرد
گذشته، شايعاتی در رسانه های ضد انقالب و 
فضای مجازی منتشر شد با اين ادعا که حکم دمحم 
قبادلو و دمحم بروغنی از محکومان اغتشاشات 

اين ادعاها در حالی ...  اخير در آستانه اجرا است
مطرح می شود که اساسا اجرای احکام اين 
محکومان در اين مقطع زمانی به دليل پايان 
نيافتن تشريفات قانونی در دستور کار نبوده و 
انتشار خبر مورد اشاره صرفا يک عمليات فريب 

اما رسانه های ...  عليه خانواده محکومان است 
ضد انقالب، تالش کردند از دروغی که خودشان 
منبع انتشارش بودند، دست آوردی بسازند و 
اجرايی نشدن حکم را عقب نشينی از سوی 

 ". دستگاه قضايی معرفی کردند
اينکه دستگاه قضايی و رسانه های تبليغاتی رژيم 
در مورد توقف اجرای حکم اعدام دمحم قبادلو و 
دمحم بروغنی چه می گويند، فاقد کمترين اهميت 

آنچه مهم است همانا تاثير اين حرکت و .  است
همدلی جمعی مردم با خانواده زندانيان در توقف 

اگرچه اين توقف موقتی .  اجرای حکم اعدام است
است و هنوز هم حلقه طناب دار باالی سر اين 
عزيزان در جوالن است، اما تجربه رخ داده در 
مقابل زندان رجايی شهر نشان داد که اطالع 
رسانی به موقع، ارسال پيام قدرتمند مادر قبادلو 
در حرکت به سوی زندان و پيوستن مردم با او 
در مسير حرکت به سوی زندان و در نهايت 
تجمع متحدانه آنان در مقابل زندان رجايی شهر تا 
چه حد می تواند در تغيير سرنوشت زندانيان 

روشن است که جمهوری اسالمی و .  موثر باشد
دستگاه های امنيتی و قضايی رژيم به شدت از 
اطالع رسانی فوری و به موقع در مورد زندانيان 

از اين رو،  پيوسته تالش می کنند .  وحشت دارند
تا با وارد کردن شديدترين فشارها بر خانواده 
بازداشت شدگان، آنان را به سکوت و عدم اطالع 

. رسانی در مورد فرزندان زندانی شان وادار کنند
ساله زندان های جمهوری اسالمی و  ۴۴تجربه 

دستگاه های امنيتی و قضايی رژيم نشان داده 
است، مخفی نگه داشتن تاريخ دستگيری، نام 
دستگيرشدگان، تاخير در اطالع رسانی از 
وضعيت و موقعيت بازداشت شدگان و اينکه در 
کدام زندان و بند هستند، نه تنها کمترين کمکی به 
سبک شدن پرونده دستگيرشدگان نکرده و 
نخواهد کرد، بلکه درست بر عکس بی خبری از 

 تجربه ای موفقکه بايد تکرار و تکثير شود

١٣درصفحه   
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 اطالعيه 
 فعالين کارگری جنوب -هسته کارگری حميد اشرف 
 

   .های مبارزاتی سياسی خود را بسازيم ها و هسته جوانان و مردم ايذه، تشکل
 

خش کوچک  شهر ما به!  مردم عاصی و ستمديده   مردم زحمتکش ايذه، جوانان ، زنان و مردان، کارگران، فرهنگيان و معلمان زحمتکش، کليه عنوان يک ب
ه .  سابقه نبود، وارد رزم خونين خود با ارتجاع حاکم شد طور که انتظارمی رفت با شايستگی که بی ايران، همان   از جامعه بزرگ ي رات اول ظاه چند نفر در ت

ی و .  عليه رژيم جان باختند و چند تن از جوانان اين شهر در پيکار انقالبی عليه رژيم جان خود را از دست دادند دن مردم ايذه در محروميت کامل از حقوق م
ي های گرسنه ، جيب های ابتدائی با شکم انسانی، محروم از آزادی ع ی و م ل خور های خالی، با رنج از بيکاری ، تورم و گرانی سنگينی که زندگی حداق شت ب

ت.  کشيم کند، هرروز فقيرتر از روز پيش، بار زندگی پرمشقت را بدوش می نمير ما را تهديد می ر و طاق ر می روزانه، زندگی ما دشوارت رسات ود، يک  ف ش
داری  زندگی ما سال.  شود زندگی کرد و به بقا ادامه داد توان سنگ به شکم خود بست، اما گرسنه و تهيدست نمی هفته می اي اپ رزان و ن ت ل ي ه وضع هاست ک

ه   . شده است سالمتی، رفاه ، آسايش و نيازهای ابتدائی زندگی از ما گرفته.  پيداکرده است اي م سرم طه رژي داری و  انتظار اينکه توقع داشته باشيم در زير سل
ی . بيهوده است   مان ايجاد شود فاسد جمهوری اسالمی گشايشی در زندگی رژيم جمهوری اسالمی زمانی که کمتر از امروز وارد بحران مزمن و انقالبی کنون

ا شده بود، بجای اينکه مقداری از رنج مردم بکاهد تا لقمه نانی به سفره ه از ده م ق ی خود، ل ردم ا های خالی خود بياوريم ، درنهايت رذالت ضد م ردم م ن م
ی و  ريخت، نه از روی نيت انسان حلق مردم کشورهای سوريه و لبنان و کشورهای ديگر می   گرفت، به می ن م م اهري دوستی بلکه برای حفظ موجوديت رژي

ی -حلی برای رفع مشکالت عديده اقتصادی کند، هيچ راه تا زمانی که رژيم اسالمی بر سرنوشت ما حکمرانی می.  کرد ضد مردمی خود اين کار را می اجتماع
ه راه .  وجود ندارد ، غيرازاينکه با اتحاد و همبستگی وارد مبارزه با رژيم برای احقاق حقمان شويم  مان و معيشتی درت است ک م از ق فقط با برانداختن رژي

رای حق.  شود سعادت و رفاه به رويمان گشوده می ه ب م وب، ه دن بساط  امروز تمام آحاد مردم ايران در شمال،غرب، مرکز، شرق و جن رچي خواهی و ب
ی .  ها هستند اند و در اعتراض عمومی در خيابان عدالتی و استبداد رژيم دزد و فاسد جمهوری اسالمی وارد نبرد با رژيم شده بی ت طوالن رومي ما باوجود مح

حمل می خواهيم با محروميت و رنج دهشت نمی. از يک زندگی و آزادی نسبی ، تحمل خفقان و سرکوب بيش از اين را نداريم ال  باری که ت د اشغ م شاه ي ن ک
ون شهر خود باشيم و همواره دسته ل، خ ي ا از روی م ی ي ادف زی و  های نظامی در ميدان شهر تمام حرکات ما را رصد کنند، تا با کمترين اشتباهی يا تص ري

د .  ها برای آنان کمترين ارزشی ندار د مورد تعرض و هدف آنان قرار بگيريم ناپذيری که نظاميان وحشی دارند و جان انسان کشتار سيری ودن ب ان ن مگر همين
ی و در  ؟ تنها دستگاه رژيم سرمايه. چه پاسخی از آنان شنيديم. قيدی و پستی کيان کوچکمان را همراه با جوانان ديگر از ما گرفتند که در کمال بی داری اسالم
                .!بساط نظاميگری را در سطح شهر برچينيد. توانند چنين جنايت فجيعی را عادی جلوه دهند ای آدم کش می رأس آن خامنه

                                 
ر ير همشهريان،کارگران،مردم شهر و روستاهای ايذه، فرهنگيان، جوانان جامعه ما وارد يک دوران انقالبی شده، جهت جنبش عمومی اجتماعی، در مس ي تغي

ی انقالب از پس بيش از چهل.  و سرنگونی انقالبی رژيم است م، ب ی وچند سال بيداد و ظل ی و سرکوب ب ت دال وع است ع ه درحال وق ان ه وارد .  رحم ع جام
ف  بياييد مانند انسان.  تفاوتی و زبونی و تسليم را کنار بگذاريم بياييد بی.تغييرپذيری شده، اين جنبش انقالبی سر بازايستادن ندارد  مرحله ه وظاي ول ب های مسئ

م خود در اين مرحله تاريخی در جهت فراز تاريخ و درراه ترقی، پيشرفت و يک زندگی سعادت ردازي پ اعی ب م اسی اجت ری سي ت گ ال ا .  بار انسانی به دخ ب
ر  رژيم طی چهل. زدنی وارد کارزار انقالبی عليه اين رژيم بربريت و آدم کش شويم شده ،با عزمی استوار و مثال و اهدافی از پيش تعيين   برنامه وچندساله عم

ت نبايد از روی کم   . ناپذير است سياه و سنگين خود، ماشين سرکوب، آدم کشی و دستگاه غارت گری و دزدی بوده که اشتهايش سيری ی و  توجهی و عافي ب طل
ا از پا درآورد، ا رعدم هوشياری به قربانيان ساده و آسان رژيم تبديل شويم، يا بگذاريم رژيم مانند دفعات پيشين با سهولت، همشهريان و برادران خواهران م

ی .  ميهنان ما مشغول است کشتن و زندانی کردن ساير هم   شرمی و ستمکاری ظالمانه به گونه که با بی همان ی رحم ت وب ري رب وحش، ب ر ت بنيان اين رژيم ب
ده است. بسته و خام تبديل به قربانيان ساده رژيم نشويم دست.نسبت به انسان بناشده است ردم واردش ا م ی ب راه . اين رژيم به يک جنگ ضدانقالبی و روياروي

خ . مثل است چاره مبارزه به اري رژيم در قطب ميرنده و ارتجاعی تاريخ قرار دارد،انقالب ما در قطب مخالف رژيم در جهت آينده روشن،مترقی و پيشروی ت
 .است

 
ه  روز درحال ترفند و طرح های فکر ضد مردمی خود شبانه مانده، حقير و بدانديش مرتجع رژيم در اتاق های عقب آدم ران ا های فريبنده و سرکوب گ ه م ي ل ع

دا . درحال توطئه هستند  که چگونه درميان ما تفرقه بيندازند و چگونه تخم نفاق و کينه و بدبينی را درميان ما گسترش بدهند ي اال پ برای پاسخگويی و دست ب
های پراکنده سامان داد و دست به تشکل  بايد به تالش.  کردن در اين شرايط سخت و غلبه پيدا کردن بر دشمن، ماهم نياز به فکر جمعی و کار تشکيالتی داريم

ه نفره خود را با افراد نزديک به خود، مانند دوست،همکار، هم ٣-- ٢های مبارزاتی سياسی طبقاتی  هسته. سازی زد م محل م ای، ه ي ل ده ش .  صنف، تشکي دان
هتو تر می ای که به آزادی و مبارزه دارند، سريع آموزان و دانشجويان و جوانان محالت به خاطر در تماس بودن باهم ، به خاطر انرژی و عالقه ای  انند هست ه

د خود بهتر عمل می   تر خواهند بود به وظايف و رسالت باهم فکری و توانائی جمعی در پيشبرد اهداف انقالب موفق.  فعال مبارزاتی خود را تشکيل بدهند . کنن
اده.   دانند که جامعه ما وارد يک موقعيت انقالبی شده است جوانان، دانشجويان، دانش آموزان، معلمان و کارگران خوب می ف  که معنی آن در س عري ن ت ري ت

ا می ارتجاعی و مسلط کنونی را ديگر اطاعت نمی   اين است که جامعه نظم ا از م د کند، برای تغيير، نظمی پيشرو، مترقی و شکوف ه.  خواه ال  هست ع ای ف ه
ی در  تبليغ،ترويج، سازمان.  گيرد ها عرصه وسيعی را در برمی وظايف و حوزه عمل انقالبی اين هسته.  شوند مبارزاتی آگاهانه وارد عمل می ل دهی و کار عم

د دانند و انقالب آنان را از خود می ها خودشان را متعلق به انقالب می اين خانواده.  باختگان های جان ديدار مرتب با خانواده. پيشبرد و حراست از انقالب . دان
ای  داده آنان عضوی از خانواده خود را درراه انقالب ازدست.  باثبات و استوار در مبارزه با رژيم هستند ه در راست است ک ی م اند، اين وظيفه فوری و انسان

م دادن اين خانواده در همدردی و ياری.  ها را فراموش نکنيم لحظه اين خانواده مبارزه تا پيروزی انقالب يک واده.  ها بکوشي ن خان ی از اي ا و  خود را جزئ ه
 .ها را اعضای خانواده خود بدانيم اعضای اين خانواده

 
الب .  جامعه ما عليرغم اينکه دارای ثروت و منابع عظيم مالی است،اما مردم ما دردمند و محروم از حداقل امکانات نسبی رفاهی و آسايشی هستند  و  ۵٧انق

کاری  عدالتی ، تبعيض، داری حکومت سلطنت و حکومت واليت اسالمی بوده که بی جنبش انقالبی کنونی جامعه ما ناشی از بيداد و نظم ستمگرانه سرمايه ي ب
ه. های ضد انسانی اند ناپذير اين سيستم ،فقر، استثمار، زور و سرکوب و کشتار و زندان بخش جدائی اي ای سرم داری غرب و  هم شاه وهم خمينی را کشوره

ه يکی از وظايف مهم انقالب ما بيرون کردن و راندن دارو دسته.  امپرياليست به جامعه ما تحميل کردند ع ح جام خ از سط و    های مزدور و انگل شاه و شي
ه  های اوليه آن همين هسته حاکميتی که نطفه.  گذاری حاکميت مستقل کارگران زحمتکشان ،حاکميت شورايی مردم بر مردم است پايه های فعال سياسی هستند،ک

که در تالش هستيم، حکومت اسالمی را از  درحالی. حکومت اسالمی و حکومت سلطنتی تفاوتی باهم ندارند و هردو دشمن مردم هستند. کنيم امروز ايجاد می
ه .  کنند قدرت به زير بکشيم ،شاهد هستيم چگونه کشورهای غربی و امريکا دارند برای ما رهبر سازی می از ب ي مردم ما بدهکار سلطنت و واليت نيستند و ن

د های فعال انقالبی موظف هستند،عوامل ريزودرشت اين حکومت هسته.  آقاباالسر و قيم ندارند ن ران رون ب . های استبدادی را بشدت افشاء و از صفوف خود بي
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٩از صفحه   

 ژانويه در هامبورگ  ١۴گزارش ميتينگ 
 

ژانويه از ساعت  ١۴در پی فراخوان شورای دفاع از مبارزات مردمی در هامبورگ، امروز شنبه 
بعدازظهر، ميتينگی در دفاع از زندانيان سياسی و مبارزات قهرمانانه مردم در ايران در  ۴تا  ٣

کنندگان در آکسيون با خواندن بيانيه به  شرکت.  يکی از مناطق کارگری شهر هامبورگ برگزار شد
های مختلف و سردادن شعارهای کوبنده خواستار  ای انقالبی به زبان زبان آلمانی و پخش سروده

 . آزادی سريع تمامی زندانيان سياسی شدند
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش آکسيون اعتراضی روز شنبه نيروهای چپ و
 دانمارک –کمونيست در کپنهاک  

 
های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان نيروهای چپ  در ادامه برگزاری آکسيونهای اعتراضی در شنبه

/   ٣٠تا  ١٣/    ٣٠، اين آکسيون از ساعت  ٢٠٢٣ژانويه  ١۴روز شنبه   –و کمونيست در کپنهاک 
 .برگزار شد Kultorvetميدان  –در مرکز شهر کپنهاک  ١۴

ها و عليه صدور احکام اعدام و  آن  های آکسيون کماکان برای حمايت از زندانيان سياسی و خانواده
 .برای خواست آزادی فوری زندانيان سياسی و همه دستگيرشدگان اخيربرگزار گرديد

های پيش مورد توجه  اين آکسيون، اينبار بدون پخش سرود و موزيک برگزار شد و همانند هفته
عابرين زيادی قرارگرفت که حمايت خود را از اين حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ايران 

 .اعالم نمودند
 

 دانمارک) اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 

الب  ق ردم و ضدان ن م اين دو جريان ماهيتاً دشم
ام . هستند م ه در ت ی ک الب شعار محوری جنبش انق

ر « . شهرها جريان دارد ب اشه چه ره اه ب  -چه ش
ر مگ ال « و » مرگ بر ست ه م م ن خواي ي ه شاه م ن

م    را ، بيش ازپيش» قدرت به دست شورا تبليغ کني
گر از .  و در ابعادی گسترده رواج بدهيم يکی دي

ه ت ف هس اي الت  وظ ح ی م ارزات ب ال م ع ای ف ه
ی و  الب ق ات ان خودسازی، دگرسازی و کسب ادبي

ر .  دانش مارکسيستی است ر عالوه ب در اين مسي
ه سالح  د خود را ب ارتقای دانش مارکسيستی باي
ده  اده از سالح از عه ف دون است م ب ي ن ز ک ي تجه

ه.  آييم سرنگونی برنمی ال و  با ايجاد هست ع ای ف ه
ی  الب ق کار جمعی زمينه خالقيت و حوزه عمل ان

ی دا م ي رش پ ت ا گس ی را  م ع ه وسي رص د، ع ن ک
ی،  ل غ عم ي ل ب دربرمی گيرد، کار تبليغ شفاهی و ت
ای  روه ي ه ن ي ل ه ع ران اگ ی افش اس ي ارزه س ب م
ق  ضدانقالبی، جذب عناصر منفرد سياسی و تشوي

التی ال در .  آنان به کار جمعی تشکي ع ور ف حض
ب  ی و نص ويس ارن ع ی، ش ان اب ي ات خ راض ت اع
ر  ا و عکس و تصاوي اره ر و شع پالکارد تا بن

رش  انقالبی و پخش اعالميه م گست های ضد رژي
ر . کند پيدا می اص غات سوء عن ي ل ب ردن ت خنثی ک

ه  راه ي منفعل و گماشتگان رژيم و سلطنت در به ب
ا    بردن ه م ف و ناکام کردن انقالب، بخشی از وظي
دای " با شعار .  است م ف ان ان ج ردست ا ک ذه ت از اي
ی "  ايران سرنوشت خيزش خود را با جنبش انقالب

م .  و انقالب راستين مردم ايران گره بزنيم راسي نه
ا است ا م . تاريخ آينده تابناک و خورشيد انقالب ب

ن  ا اي ان کوچک است،ام رم درست است که شه
ان  قابليت را دارد که در همسوئی با شهرهای است

ی روی حرکت  و استان راوان ر ف ي أث های ديگر ت
 .سرنگونی و انقالب بگذارد

ود    های تالش کنيم از همين امروز پايه ال خ اعم
ران  ارگ ی ک وراي ت ش وم ک ی و ح ت وم ک ح

ی  زحمتکشان را با پشتوانه هسته الب ق ال ان های فع
را  در محيط ه اج های زيست، کار و در محالت ب
   .دربياوريم

 
 باد سوسياليسم زنده -باد انقالب  زنده

 حکومت شورايی -کار، نان، آزادی 
 سوی ايجاد  پيش به

 های شورايی محالت تشکل
 

فعالين  -هسته کارگری حميد اشرف 
 کارگری جنوب
١۴٠١/١٠/٢١ 

 اطالعيه 
 -هسته کارگری حميد اشرف 

 فعالين کارگری جنوب
 

ها  جوانان و مردم ايذه، تشکل
های مبارزاتی سياسی  و هسته

   .خود را بسازيم
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 اپوزسيون بورژوايی ايران           
 شايسته هيچ اعتمادی نيست          

 
 کارگران و زحمتکشان

 های رنجديده و تحت ستم واستثمار توده
 

ضعيت مشقت وها است که گذار مسالمت آميز از  مدت شکاف عميق بين دو طبقه اجتماعی اصلی جامعه سرمايه دار و کارگر.  در شرايط حساسی قرارداريم
مذهبی   -ميان آزادی و استبداد و خودکامگی، و جنگ ميان استثمارشدگان و ستمديدگان با طبقه حاکم و قدرت سياسی جنگ . بار کنونی را منتفی ساخته است

ها، دانشگاه ها، مدارس، کارخانه ها و مراکز کار و  تاکنون خيابان ١۴٠١و از شهريور  ١۴٠١تا شهريور  ٩۶از ديماه .  ها است که آغازشده است آن، مدت
به  ابری هائی بوده است که از ظلم و ستم و استثمار و تبعيض و نابر های مختلف نبرد زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان و تمامی انسان محالت، عرصه

شعله کشيد، برغم  آزادی   –زندگی   -جرقه خورد و تحت شعار زن  «ژينا امينی»جنبشی که از بيست وشش شهريورماه با قتل حکومتی .  اند جان آمده
خيزشی مردمی که با شعارها و مطالبات اقتصادی و .  سرکوب زندان شکنجه و کشتاری که حاکميت ننگين سرمايه و ثروت براه انداخت، همچنان ادامه دارد

 .هستند خواهان سرنگونی انقالبی نظام حاکم و استقرار نظمی نوين و متکی به رای و اراده آزاد خودشان سياسی روشن، 
که در دوران حاکميت سلطنت پهلوی از يک طرف با سرکوب نيروهای چپ و مترفی و   -دراين ميان، جريانات متعددی ازجنس سلطنت طلبان گرفته 

عمال يکی از مسببين اصلی سرکار آمدن رژيم   -کمونيست و از طرف ديگر با باز گذاشتن دست روحانيت در تبليغ و ترويج خرافات مذهبی
وزی که های وزارت و وکالت را عهده دار شدند و مرتجعين اصالح طلب دير دست بال خمينی را گرفتند و پست هائی که  خونخواراسالمی بودند، تا ليبرال

های  های ضد مردمی رژيم ابتکارعمل را در دست داشتند ودر قتل وکشتارهای دهه شصت و بستن دانشگاه ها، سرکوب تشکل در سازماندهی ارگان
داران و رانت خواران و دزدان رانده شده ازحاکميت و جمهوری خواهان  شناختند، سرمايه های سياسی و مدنی دست از پا نمی کارگری و سازمان

با دستگاه  «رواداری»کردند و طرفدار  صدبار توبه کرده که با شنيدن کلمه جنبش انقالبی روترش می رنگارنگ، و چپ های رفرميست فرصت طلب و
به جان آمده ردای انقالبی پوشيده و با پرچم دروغين دموکراسی خواهی به ميدان آمده اند  توده  همه اينها امروز در پرتو خيزش انقالبی . جهنمی حاکم بودند

آنها با مرتجع ترين محافل وشخصيت های وابسته به انحصارات نظامی وامنيتی کشورهای امپرياليستی و دول .  و به دنبال خود بکشند تا مردم را فريب داده 
های رنگارنگ را به جلو صحنه آورده  خرده بورژواهای نه چندان ساده لوحی نظيرحامد اسماعيليون و سيلبرتی.  کنند مرتجع منطقه نشست و برخاست می

  . اند تا از باالی سر مردم کارگر و زحمتکش، دولت ومجلس و رهبری تعيين کنند
اش  آزادی را از محتوای واقعی_زندگی _های مردم از جمله شعار زن آنها درجريان خيزش انقالبی اخير تالش کردند تا شعارها و خواست های توده

نفی  سرنگونی جمهوری اسالمی را از محتوای اقتصادی واجتماعی آن تهی کرده به شعار.   کنند و آنرا صرفا به مخالفت باحجاب اجباری تقلبل دهند تهی 
 .واليت فقيه و مرگ برخامنه ای تقليل دهند 

های  ستآنها تالش می کنند که تمام امکانات مادی و معنوی کشورهای امپرياليستی و دول مرتجع منطقه را درخدمت انحراف مسير مبارزه و تقليل خوا
گيرند تا از تکامل خيزش انقالبی به انقالب اجتماعی و به نفع اکثريت جامعه، يعنی طبقه کارگر وانبوه زحمتکشان و   انقالبی توده های زحمتکش مردم بکار

ت، از را که به انباشت سرمايه زير سرنيزه عادت کرده و به فساد و رانت خواری مشهوراس ستمديدگان جلوگيری کرده و نظام منحط سرمايه داری ايران 
آنها بارديگر و برای چندمين بار امتحان خود را پس دادند و نشان دادند که نه آزاديخواه هستند و نه عدالت طلب، بلکه به انباشت .  زير ضرب خارج کنند

های ارتجاعی مردساالر و زن  آنها با خرافات مذهبی وسنت.  انديشند های مردم می سرمايه ازطريق تشديد استثمار و شراکت درغارت و چپاول دسترنج توده
آنها درحالی از آزادی و .  باشند تنها به فکرخزيدن به قدرت وشريک شدن در ثروت می  ستيز نيز نه مخالفت جدی بلکه سرسازش و مماشات دارند و

آنها با تفرقه .  زنند کنند و تجمعات آنها را برهم می زنند که هنوز به قدرت نرسيده همچون دسته جات حزب هللا به مخالفين خود حمله می دموکراسی حرف می
 .های آن ياری رسانيدند سرکوبگری رژيم وعوامفريبی های معترض و سردرگم کردن آنها عمال به  انداختن ميان توده

 
 کارگران و زحمتکشان 

 دانشجويان جوانان و زنان پيشگام ومبارز
های آنها و ضديت  وهرگونه همراهی وهمگامی وهم آوائی با اين دستجات، آلوده شدن به پلشتی شايسته هيچ اعتمادی نيست، اپوزيسيون بورژوائی رژيم 

 .ده اندها نفر آواره گردي اند، به زندان افتاده وشکنجه شده اند و ميليون هائی است که هزاران نفر برای رسيدن به آن جانباخته اهداف وخواست با 
لمصالحه های مردم و فداکاری جوانان را وجه ا که برآنند جنبش توده های اپوزيسيون بورژوائی و ضد کارگری ودول امپرياليستی  نبايد دردام فريبکاری

مند شدن جنبش طبقه  بلکه افشا و طرد آنها ضامن انسجام وقدرت.  خود وتداوم مبارزه غافل ماند و ازاتکاء به.  منافع اقتصادی وسياسی خود کنند، گرفتار شد
 .های آنان را دارند ها وتحقق خواست کارگر ونيروهای راستين انقالبی است که رسالت وقدرت به ثمر رسانيدن انقالب توده

 .های آن خاموش شدنی نيست جنبش ما هرچند طوالنی، سخت و با افت وخيزها توام است اما شعله
کارخانه ها  يافته محالت از اعتصاب يک کارخانه به اعتصابات  بايد جنبشی سازمان داد که زمان و مکان را درنوردد ، از فعاليت فردی به مبارزه سازمان

و تلفيق کارعلنی  در اين راه سازماندهی و تشکل و تحزب و تدارک الزم و حفظ استقالل طبقاتی .  و مراکز کارگری و اعتصاب عمومی ارتقاء يابد
 .از اهميت انکارناپذيری برخوردار است در مبارزه  ومخفی 

داری ايران، لغومالکيت خصوصی بر ابزار توليد، سرکوب   سرمای  تنها با سرنگونی انقالبی رژيم طبقه کارگر و تمام ستمديدگان و نيروی کار و زحمت 
يان توانند به قدر قدرتی و ستم و استثمار و زور و سرکوب و تمامی تبعيضات موجود پا واعمال قدرت از طريق شوراها است که می مقاومت بورژوازی 

هرچند اين مبارزه طوالنی و راه پرفراز و نشيب باشد اما تاريخ راهی جزاين برای .  دهند و آزادی و اقتدار و حق تعيين سرنوشت را به مردم بازگردانند
 .شناسد  رهائی نيروی کار و زحمت نمی

 !سوسياليسم يا بربريت 
 .دهند تشکيل می اين است شعار طبقه کارگر و متحدين زحمتکش آن که اکثريت جامعه را درمقابل اقليتی ناچيز اما صاحب قدرت و ثروت 

  رسوا و طرد باد عوام فريبان و سازشکاران
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی
 زنده باد سوسياليسم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 1401ديماه  25
 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  :امضا
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١۴از صفحه   

  ١٣درصفحه 

ای از  دست علی خامنه است که حکومت يک
حکومت چند دست هم عبور کرده و هر کس در 

ای از کشور به چپاول اموال عمومی  گوشه
مشغول است که کوچکترين نمونه آن، نمونه 

ميليون  ٣٣بسيار بسيار کوچک آن، حقوق 
ساله عضو شورای شهر تهران  ١٨تومانی دختر 

براستی که نظم حاکم کامال از هم پاشيده .  است
علی نيکزاد نائب رئيس اول مجلس اسالمی . است
وزير که امضای  ٩گويد پرونده استيضاح  می

نمايندگان مجلس را با خود دارد بر روی ميز 
ذوب شده در "ی  سليمی نماينده.  هيات رئيسه است

های رئيسی در  مجلس با اشاره به وعده"  واليت
رابطه با بهبود وضعيت اقتصادی، به بدترشدن 
شرايط اقتصادی و محروميت مردم از امکانات 

اگر به جای "گويد  درمانی اعتراف کرده و می
ميليون مسکن که از سوی رئيسی وعده  ۴ساخت 

داده شده بود، چهارصد هزار مسکن نيز دولت 
 "!!بسازد باز خوب است

سند روشن اين وضعيت  ١۴٠٢اليحه بودجه 
دهد جمهوری  ست، سندی که نشان می بحرانی

اسالمی تنها به فکر گذر از امروز به فرداست و 
ی راهی برای بهبود وضعيت اقتصادی  هيچ نقشه

تر بهبود وضعيت معيشتی  کشور و از همه مهم
در واقع نه تنها ندارد، بلکه اليحه .  مردم ندارد

سند روشن دزدی از جيب مردم  ١۴٠٢بودجه 
ی کشور است، دزدی از جيب مردمی که  ديده ستم

شوند برای پٌر کردن  روز به روز فقيرتر می
های  خور در دستگاه جيب دزدان و فاسدان مفت

متعدد نظامی، امنيتی، قضايی، مذهبی، تبليغاتی و 
 .بوروکراسی کشور

های گذشته،  ما در بررسی لوايح بودجه در سال
نشان داديم که چگونه و چرا بودجه در تمام اين 
سال ها همواره در خدمت حفظ نظم حاکم 

دار و عليه  داری، به نفع طبقه سرمايه سرمايه
هر .  منافع کارگران و زحمتکشان تنظيم شده است

 –سال هم همراه با تشديد بحران اقتصادی رکود 
تورمی و تشديد بحران مالی دولت، شاهد 

گيری بيشتر بودجه عليه کارگران و  جهت
پيش از اين، در بررسی اليحه .  زحمتکشان بوديم

نشان داديم و نوشتيم که چرا  ١۴٠١بودجه سال 
سند روشنی برای ضرورت   ١۴٠١اليحه بودجه 

تغيير انقالبی نظم حاکم است و ديديم که چگونه 
نظيری  کم  ی جامعه با دالوری ديده های ستم توده

همتا در تاريخ  که زنان قهرمان در آن نقشی بی
ايران داشتند، برای سرنگونی نظم حاکم بپا 

تنها نگاهی کوتاه به اليحه بودجه سال .  خاستند
دهد که ضرورت تغيير انقالبی  نشان می ١۴٠٢

برای .  نظم حاکم بيش از هميشه وجود دارد
های خالی، برای پايان دادن به  رهايی از سفره

ظلم و ستم حاکمان، برای کودکان، برای حق 
درمان، برای زندگی در رفاه و آسايش و آزادی، 
تنها راه تغيير انقالبی نظم حاکم است و بودجه 

يک نمونه روشن از ضرورت اين  ١۴٠٢سال 
 .تغيير

ی نهادهايی که  آينده، بودجه  در اليحه بودجه سال
ها محدود به حفظ جمهوری اسالمی و  ی آن وظيفه

های  چون دستگاه نظم ظالمانه حاکم است، هم

سرکوب و تبليغات و نهادهای وابسته به مذهب، 
به شکلی شگرف افزايش يافته و اين جدا از آن 
است که اساسا بخش مهمی از اقتصاد و 

های سودآور و رانتی به صورت مستقيم و  شرکت
 .ها هستند غيرمستقيم وابسته به همين ارگان

 ١٢٠در اين اليحه، بودجه سپاه پاسداران به 
برای .  هزار ميليارد تومان افزايش يافته است

که افزايش بودجه سپاه در سال های اخير  آن
 ٩٩ست بدانيم که در سال  تر شود کافی عيان

ميليارد  ٣٣۵هزار و  ٢۶بودجه سپاه برابر با 
به عبارت ديگر بودجه اين نهاد .  تومان بوده است

فاسد و جنايتکار در طی تنها سه سال بيش از 
بودجه نيروهای !!  درصد افزايش يافته است ۴۵٠

هزار و  ١٧برابر با  ٩٩انتظامی نيز که در سال 
هزار ميليارد  ۶٢ميليارد تومان بود، به  ۴۴۴

رسيد يعنی در   ١۴٠٢تومان در اليحه بودجه 
درصد افزايش  ٣۶٠عرض سه سال بيش از 

دو نهاد اصلی سرکوب اعتراضات !!  يافت
 .مردمی

درصد  ۵٢چنين بودجه وزارت اطالعات با  هم
هزار ميليارد تومان، بودجه  ٢٠افزايش به 

هزار  ٩درصد افزايش به  ۵۵ها با  سازمان زندان
ميليارد تومان و باالخره بودجه ارتش  ٢٧٣و 

 ۴٩درصد افزايش به  ٣۶جمهوری اسالمی با 
 .هزار ميليارد تومان رسيده است

های تبليغاتی و سانسور رژيم نيز از ديگر  دستگاه
بودجه وزارت .  خواران اليحه فوق هستند بودجه

ای جز سانسور انديشه و بيان  ارشاد که وظيفه
بودجه .  هزار ميليارد تومان است ۵ندارد بيش از 

درصد افزايش به  ۵٣سازمان تبليغات اسالمی با 
ميليارد تومان رسيد و بودجه  ٣٠٠هزار و  ٢

 ٨درصد افزايش به حدود   ۴٢صدا و سيما با 
بودجه صدا و سيما دو .  هزار ميليارد تومان رسيد

. هزار ميليارد تومان بود ٣سال قبل حدود 
فراموش نکنيم که صدا و سيما بابت آگهی و 
تبليغات خود دارای درآمد چند هزار ميليارد 

برای نمونه درآمد صداوسيما برای .  تومانی است
بينی  هزار ميليارد تومان پيش ۵سال جاری باالی 

شده بود که اگر همان مبلغ را با بودجه امسال در 
 ١٣نظر بگيريم، در واقع بودجه صداوسيما به 

ارگانی که تنها .  رسد هزار ميليارد تومان می
گويی و پخش جعليات در رابطه  اش دروغ وظيفه

های جامعه و اعتراضات مردم و صد  با واقعيت
 .البته تبليغ و پخش پروپاگاندای حکومتی است

ها ارگان مذهبی نيز سهم خود را از بودجه  ده
برای نمونه مرکز خدمات حوزه علميه قم .  دارند

بودجه اين .  هزار ميليارد تومان بودجه دارد ۶
خور و شارالتان در  مرکز دزدی آخوندهای مفت

ميليارد تومان  ۴٠١هزار و  ، يک١۴٠٠سال 
 ۴٢٠بود، يعنی در عرض تنها دو سال بيش از 

جدا از اين نهاد حوزه .  درصد افزايش يافت
 ٣های علميه قم نيز  علميه، شورای عالی حوزه

کند،  هزار ميليارد تومان از بودجه ارتزاق می
يعنی تنها کمی کمتر از بودجه سازمان محيط 

اين را هم در نظر بگيريم که تقريبا کل .  زيست
بودجه سازمان محيط زيست صرف حقوق 

 .شود پرسنل اين سازمان می

های علميه  گذاری حوزه شورای سياست"
ها نهاد مذهبی است  يکی ديگر از ده"  خواهران

کند و سال  که از بودجه عمومی ارتزاق می
ميليارد تومان بودجه به آن  ۴۶٠گذشته 

موسسه نشر آثار خمينی .  اختصاص داده شده بود
هر "  توليت"و محل دفن وی که حسن خمينی 

ميليارد  ٣۶و  ١٠٠ها را برعهده دارد با  دوی آن
تومان و بنياد سعدی که مسئوليت آن با حداد عادل 

ميليارد تومان بودجه از جمله  ٣۵است با 
خوری هستند که از بودجه  شمار نهادهای مفت بی

يعنی جيب کارگران و زحمتکشان جامعه ارتزاق 
 .کنند می

در قم که مرکز "  جامعه المصطفی العالميه"
تربيت آخوند و تروريست برای کشورهای 

ميليارد تومان يکی ديگر  ٨٩۵خارجی است با 
 ١١خوری است که بودجه آن  از نهادهای مفت
برای کاهش آلودگی هوا  ١۴٠٢برابر بودجه سال 

آلودگی هوا که ساالنه جان هزاران نفر را .  است
های ناشی از آن براساس  گيرد و هزينه می

برآورد وزارت بهداشت جمهوری اسالمی در 
ميليارد دالر بود و اين  ٧سال گذشته، بالغ بر 

هزينه مستقيم و غيرمستقيم به مردم تحميل 
تنها سهمی  ١۴٠٢شود، در اليحه بودجه سال  می
ميليارد تومانی برای کاهش آن در نظر گرفته  ٨١

 ٩٠که سال گذشته بودجه آن  شده است، جالب آن
 !!  ميليارد تومان بود

های کالن، متوسط حقوق و  رغم اين افزايش اما به
مستمری کارکنان و بازنشستگان در اليحه بودجه 

در حالی که .  درصد افزايش يافت ٢٠تنها  ١۴٠٢
درصد  ۵۴سقف منابع بودجه عمومی دولت با 

 ٢١۶٠افزايش نسبت به بودجه سال گذشته به 
تريليون تومان رسيده است و نرخ رسمی تورم 

و صد البته نرخ تورم واقعی بسيار (درصد  ۴۵
درصدی حقوق  ٢٠، افزايش اسمی )باالتر از آن

 ٢٠معنای کاهش واقعی بيش از  و مستمری به
درصدی حقوق و مستمری، آن هم براساس نرخ 

اگر اسم اين کار دزدی در .  رسمی تورم است
روز روشن از جيب کارکنان و بازنشستگان 

 !نيست، چه چيز ديگری است؟
ميليون  ٧چنين حداقل حقوق کارکنان دولت  هم

ميليون و  ۶تومان و حداقل مستمری بازنشستگان 
اين در .  هزار تومان تعيين شده است ٣٠٠
کميته "ست که براساس برآورد نهاد دولتی  حالی

در "  دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار
يک خانوار کارگری  حداقلیمهرماه سبد معيشت 

هزار  ٢٩٠ميليون و  ١٨به )  سه نفر و نصفی(
ها را  تومان رسيده بود که اگر رشد شتابان قيمت

اين  حداقلیدر نظر بگيريم باز براساس برآورد 
ميليون  ٢٠نهاد دولتی، هم اکنون سبد معيشت از 

الزم است بر اين نکته .  تومان نيز گذشته است
 ۶.  تاکيد کنيم که اين برآورد يک نهاد دولتی است

در "  استاد دانشگاه تهران"آذرماه وحيد محمودی 
 خط فقر مطلقميزان "  تجارت نيوز"وگو با  گفت

ميليون  ٣٢در تهران را   دو نفرهيک خانوار 
تومان و يک خانوار روستايی در استان تهران را 

. هزار تومان اعالم کرده بود  ٧٠٠ميليون و  ١۵
درصدی سقف  ۵۴رغم افزايش  که به عجيب آن

بودجه و کاهش ارزش لایر به دليل تورم، سقف 
 ٣١۵هزار ميليارد تومان به  ٣٣٠يارانه از 

 .هزار ميليارد تومان کاهش يافته است
حتا عناصر وفادار به حکومت اسالمی نيز 

 گران و  در خدمت ستم ١۴٠٢ی بودجه  اليحه
 ديدگان عليه ستم
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١٢از صفحه  ٢از صفحه    

١٣ 

ای تا آنجا عمق يافته  ورشکستگی و بينوائی خامنه
را که "  سرود سالم فرمانده"است که اجرای 

ای تهيه و  توسط مداحان و در وصف خامنه
"اجراشده است، تحسين کرد که "  سالم فرمانده. 

تبديل شد و شخص "   سالم درمانده"سرعت به  به
ای در ابعادی بسيار گسترده مايه مضحکه  خامنه

 .خاص و عام شد
ای که بگذريم،  از اين نکات فرعی سخنان خامنه 

های تهديدآميز دو سه هفته اخير  تمام سخنرانی
وی برای تشديد سرکوب و در راستای اثبات 
اقتدار شخص خودش و نظام جمهوری اسالمی 

که در ظاهر  ديکتاتور بزرگ درحالی.بوده است 
گويد، در عمق  از موضع قدرت سخن می

وجودش اما بسی ناتوان است و مثل سگ از 
داند  ای خوب می خامنه.  مردم ترسيده است

های مردمی که برای سرنگونی جمهوری  توده
اند و  اسالمی و دگرگونی نظم موجود به پا خاسته

در اين راه صدها کشته و هزاران زندانی 
اند،با اين تهديدات و تشديد سرکوب آرام  داده

داند که حتی  ای خوب می خامنه.  نخواهند گرفت
اگر به ضرب زندان و سرنيزه و سرکوب 
گسترده قادر شود جنبش انقالبی کنونی را مهار 
کند ، اما امواج بلندتر ديگری از مبارزه 

های زحمتکش از عمق جامعه  کارگران و توده
خواهد جوشيد تا برای هميشه با جمهوری 

ديکتاتور بزرگ نيز .اسالمی تعيين تکليف کند
داند که سرکوب و قتل و کشتار پايان کار  می

کما اينکه در سخنان خويش در جمع .نيست
رغم آنکه از محاسبات غلط و شکست  مداحان، به

دهد که  گويد اما هشدار می دشمن سخن می
. محاسبات غلط دشمن نبايد موجب غفلت ما شود

گونه نباشد که دچار  اين.  ماهم بايد حواسمان باشد"
بايد .  غفلت و غرور شويم و بگييم قضايا تمام شد

 ".در ميدان بمانيم
ارتجاع حاکم نيز .آری، ماجرا خاتمه نيافته است

رغم تشديد سرکوب و  داند که علی نيک می
ای حتی اگر در لحظه  کشتار، اعتراضات توده

فعلی فروکش کند يا متوقف شود، دوباره سربلند 
جمهوری اسالمی مادام که بر .  خواهند کرد

سرکار باشد تا جايی که بتواند ، بدون ترديد سعی 
خواهد کرد با تشديد سرکوب و کشتار، خود را 

ارتجاع حاکم سعی خواهد کرد با .حفظ کند
جويی گسترده و خونين از معترضان  انتقام

خيابانی، اوضاع جامعه را آرام و شرايط را به 
سود خويش تثبيت کند، آنگاه اعمال زور و 

. سرکوب و سرنيزه بيش از اين تشديد خواهد شد
نبايد اجازه .  نبايد گذاشت کار به آن مرحله برسد

داد ارتجاع حاکم بر بستر کشتار و جنايت و 
کاری را که .  سرکوب به حيات خود ادامه دهد

کاره رها  اند نبايد نيمه های مردم آغاز نموده توده
بايد کار را تمام کرد و به عمر پر نکبت .  شود

جمهوری اسالمی، دستگاه آدمکشی و 
گوئی فرمانده درحال احتضار آن پايان  پريشان

 .داد

های  ترين بودجه را يکی از سياه ١۴٠٢بودجه 
برای نمونه .  اند تاريخ جمهوری اسالمی دانسته

عباس عبدی در يادداشتی که در برخی از 
های مستقر در ايران منتشر شده در رابطه  رسانه

"نويسد با اليحه بودجه می ای  احتماال مقايسه: 
های دينی و  ميان افزايش سهم صدا و سيما و نهاد

نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش 
و پرورش و بهداشت، بهزيستی و محيط زيست 

دهد که سمت و سوی بودجه بيش از  نشان می... و
امسال ...  زاست بخش باشد، تنش که آرام اين

درصد تورم خواهيم داشت در  ۴۵نزديک به 
ها در بودجه سال  مقابل افزايش حقوق و دستمزد

درصد  ٢٠)  و نه همه(طور متوسط  به ١۴٠٢
درصد از کل درآمد  ٢۵اين يعنی حداقل .  است

به عالوه .  ايد مردم را غيرمستقيم ماليات گرفته
ولی .  ايد های ديگر را هم که اضافه کرده ماليات

های منشا اختالف به طرز  دريافتی نهاد
از سوی ديگر برخالف .  اند چشمگيری بيشتر شده

کنيد کسری بودجه نداريد، در حالی  واقع، ادعا می
تورم در سال آينده ..  که اين شوخی تلخی است
در حقيقت بايد ..   .شود احتماال بيش از امسال می

های  و نيز سياست ١۴٠٢گفت که بودجه سال 
که  موجود اقتصادی يک پيام روشن دارد و اين

کند، بلکه  تنها بهبود پيدا نمی اوضاع اقتصادی نه
شود، تبعيض و فقر نيز افزايش و  بدتر می

نتيجه اين وضعيت يعنی .  تر خواهد شد عميق
تقويت زمينه اصلی آنچه به عنوان اعتراض يا 

با اين وضعيت آيا کسی .  شود اغتشاش شناخته می
حق دارد که باز هم تقصير را به گردن ديگران 

 ".بيندازد؟
يکی ديگر "  استاد دانشگاه الزهرا"حسين راغفر 

"گويد از اين افراد است که می در مدت دولت  : 
آقايان   ...اند اند پول چاپ کرده سيزدهم تا توانسته

تر از  اصال نسبت به شرايط آگاهی ندارند و مهم
ها  اين بر اين باور هستند که با انکار اين واقعيت

توانند يک آرامش روانی برای جامعه به  می
 ".وجود بياورند

ای تمام نما از  آئينه ١۴٠٢اليحه بودجه سال 
بار اقتصادی در سال پيشارو،  وضعيت فاجعه

تورمی و وخامت   –تشديد بحران اقتصادی رکود 
باز هم بيشتر وضعيت معيشتی کارگران و 

گران و  ای در خدمت ستم اليحه.  زحمتکشان است
ای که ضرورت سرنگونی  ديدگان، اليحه عليه ستم

 .شود انقالبی نظم حاکم را به ما يادآور می
 

وضعيت زندانيان دست رژيم را در پرونده 
سازی، توطئه گری و صدور احکام سنگين برای 

 . زندانيان بازتر هم خواهد کرد
فراموش نکنيم در فاصله چهار ماه گذشته نزديک 

هزار نفر بازداشت شده اند و هر روزه  ٢٠به 
در اين مدت به .  نيز بر اين رقم افزوده می شود

همت قهرمانی زنان و همه توده های مردم ايران 
و به همت اطالع رسانی وسيع از شرايط مرگبار 
زندان های جمهوری اسالمی، هم اينک آبروی 
نداشته اين نظام مستبد و جانی و تبهکار در سطح 
داخلی و بين المللی به طور کامل از بين رفته 

خامنه ای و هيئت حاکمه ايران تاکنون .  است
ضربات مهلکی از جنبش انقالبی توده های کار و 

خشم و حقارت داخلی و بين .  زحمت خورده اند
المللی وارد شده بر نظام را در تمامی سخنرانی 

آنان منتظر فرصتند .  های خامنه ای می توان ديد
تا در صورت فروکش کردن اين جنبش انقالبی، 

روشن .  از توده های مردم ايران انتقام بگيرند
است که شمشير اين انتقام همواره  بر فراز زندان 

اگرچه با .  و باالی سر زندانيان در جوالن است
توجه به موقعيت انقالبی حاکم بر جامعه، بی 
آبرويی مطلق رژيم در عرصه داخلی و بين 
المللی، سرعت و گستردگی اطالع رسانی، 
تعميق شکاف و تضادهای درونی هيئت حاکمه و 
بحران هايی که سراپای رژيم را فرا گرفته است، 

هم برای نجات "  ۶٠خدای دهه "ديگر هرگز از 
رژيم از اين وضعيت شکننده ای که در آن 
گرفتار است، کاری ساخته نيست و نخواهد بود، 
اما هرگز و حتی برای لحظه ای هم نبايد از 

موقعيت حساس .  سرنوشت زندانيان غافل شويم
بازداشت شدگان ايجاب می کند، در هر کوی و 
برزنی که هستيم، در هر اجتماعی که حضور 
پيدا می کنيم، در کف خيابان يا شعارهای شبانه، 
در تجمعات دانشجويی يا اعتراض در مدرسه، 
در شعار نويسی يا آويزان کردن دست نوشته ها، 
خالصه در هر کجا که هستيم و مفری برای 
اجتماع و فرصتی برای سر دادن شعار داريم، 

يکی از "  آزادی زندانيان سياسی"الزم است 
 . محوری ترين شعارهای ما باشد

هزار نفر از مردم ايران، از زنان و  ٢٠هم اينک 
مردان و دختران و پسران جوان گرفته تا 
خبرنگاران و نويسندگان و بازيگران، از معلمان 
گرفته تا کارگران و زحمتکشان و تهيدستان، 

اين تعداد از .  جملگی گرفتار زندان و بند هستند
بازداشت شدگان صرفا يک عدد رياضی نيستند 

اين رقم، بيانگر .  که با سادگی از کنارش بگذريم
هزار جان شيفته است که در زندان های  ٢٠

. قرون وسطايی جمهوری اسالمی بسر می برند
هزار انسان است که در شکنجه  ٢٠بيانگر جان 

گاه های رژيم گرفتار شالق و داغ و درفش و 
در چنين وضعيتی بی هيچ اما و .  شکنجه اند

اگری الزم است در کنار خانواده زندانيان باشيم، 
همراه با آنان در مقابل زندان ها حضور يابيم و با 
الهام گرفتن از تجربه موفق تجمع در مقابل زندان 
رجايی شهر کرج در گستره ای وسيع با شعار 

در مسير رهايی "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
 . زندانيان سياسی جد و جهد کنيم

  
 
 

٨از صفحه   

  ١۴٠٢ی بودجه  اليحه
 گران و  در خدمت ستم

 ديدگان عليه ستم

 فرمان قتل و کشتار و
 گويی ديکتاتور  پريشان 

 درحال احتضار

 تجربه ای موفق که بايد
 تکرار و تکثير شود 
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١٢درصفحه   

١از صفحه   

به دستور "  مصلحت نظام"تنها دو روز بعد برای 
پا روی قانون "ای، مجلس اسالمی  خامنه

 ".گذاشت
بايست سال گذشته به  ساله هفتم می ۵برنامه 

شد که با درخواست  مجلس اسالمی ارائه می
ی برنامه ششم  کابينه، مجلس با تمديد يکساله

چنان  سال هم اما با گذشت يک.  موافقت کرد
برنامه هفتم آماده نشد و در نهايت برای بازشدن 

با دستور از باال   –گره بار ديگر مجلس اسالمی 
برنامه ششم توسعه را يک سال ديگر تمديد   -

 .کرد
اختالف بر سر اعالم وصول بودجه بين دو 

ذوب شده در "ارگان مهم حکومت اسالمی و 

١۴ 

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.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

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

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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يعنی کابينه و مجلس، نتيجه بحران "  واليت
ای است که جمهوری اسالمی در باتالق  جانبه همه

هم تنها برای چند  آن فرو رفته و برای بقا، آن
صباحی، در حال دست و پا زدن در آن است، 

طوری که حتا قادر به نوشتن يک برنامه بر  به
بر روی کاغذ به اين دليل .  روی کاغذ نيز نيست

ساله جمهوری  ۵های  دانند برنامه که همه می
ها تنها بر روی کاغذ  اسالمی در تمام اين سال

کدام از اهداف طرح شده در اين  بوده و هيچ
ساله برای توسعه و  ۵های  اصطالح برنامه به

 .آبادی کشور محقق نشده است
چنان حاکمان را به جان هم انداخته  اما بحران آن

 گران و  در خدمت ستم ١۴٠٢ی بودجه  اليحه
 ديدگان عليه ستم

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

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

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

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

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

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

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