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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 
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هراس از انقالب و شکاف 
 تر در صفوف طبقه حاکم عميق

 
اين واقعيت از ذات هر بحران انقالبی بزرگ 

خيزد که با هر پيشرفت جنبش انقالبی و  برمی
تر شدن لحظه وقوع انقالب، ترس و  نزديک

ها  گيرد ، شکاف هراس طبقه حاکم را فرامی
شوند و هر  تر می درونی اين طبقه عميق

ها  و  کند با اتخاذ روش فراکسيون آن تالش می
های جديد، راهی برای نجات نظم پوسيده  تاکتيک

اکنون جنبش انقالبی .  و در حال سقوط پيدا کند
ای توسعه يافته و  های مردم ايران، به درجه توده

فقط  جناح حاکم، بلکه تمام  پيش رفته است که نه
داری و نمايندگان سياسی  پاسداران نظم سرمايه

ريزودرشت طبقه حاکم را به هراسی مرگبار 
نظم حاکم زير ضربات مداوم .  دچار ساخته است

رسد، از هر  می درپی فرا وار پی جنبش که موج
زمان با تالش  هم.  سو شکاف برداشته است

های خارج از کشور در اتحاد با  اپوزيسيون
داری جهان،  برای  های بزرگ سرمايه قدرت

مقابله با انقالب، از طريق استراتژی  فروپاشی 
هايی از  شده جمهوری اسالمی، گروه کنترل

ها  نمايندگان سياسی بورژوازی در داخل که سال

بهمن و انقالب  ٢٢و   ٢١بدون ترديد تجارب قيام 
. از اهميت تاريخی بسيار بااليی برخوردارند ۵٧

تجاربی که در اين مرحله از جنبش انقالبی 
ها درس  ی ايران بايد از آن ديده های ستم توده

توانند  گرفت، چرا که تجارب تاريخی گذشته می
چراغی که در مسير جنبش .  چراغ راه آينده باشند

تواند به  انقالبی تا پيروزی نهايی انقالب می
 .های تحت ستم ايران ياری رساند توده

  ٨درصفحه 

٧درصفحه   

٨درصفحه   

۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ١٠٠٨شماره  ١۴٠١بهمن    ٢۴ –سال  چهل و چهار

١١درصفحه   

 بهمن و  ٢٢و  ٢١های قيام  تجارب و درس
  نيازهای امروز جامعه 

 زندانی، " ده ها هزار"عفو 
 فريب بزرگ جمهوری اسالمی

 
، دستگاه قضائی جمهوری اسالمی اعالم کرد، با موافقت علی خامنه ای ١۴٠١بهمن ماه  ١۶روز يکشنبه 

. شده و طی روزهای آينده آزاد می شوند"  عفو و بخشش"زندانی متهم و محکوم، شامل "  ده ها هزار"
پرونده زندانيان اعتراضات اخير اعالم کرد، که "  مختومه شدن"شرط هم برای آزادی و  ٩قوه قضائيه 

از "  محاربه، افساد فی االرض و بغی"عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با "
جمله شروط اين پروژه به اصطالح عفو هستند که شامل متهمان و محکومان منتسب به جرائم فوق نمی 

 
 پيام به حزب کمونيست ايران

 بهمن، روز کومله ٢۶به مناسبت گرامی داشت 
 

 )اقليت(پيام هسته اقليت به سازمان فدائيان 

 ) اقليت(پيام حزب کمونيست ايران به سازمان فدائيان 
 به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد سياهکل

 
 پيام سازمان راه کارگر

 به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد قيام سياهکل 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

ها و تجارب بزرگ انقالب  ترين درس يکی از مهم
، اهميت اعتصاب عمومی سياسی در بسيج ۵٧

تری از  ی عالی ها و گذار به مرحله ميليونی توده
ای برای  ی توده مبارزه يعنی قيام مسلحانه

های ديکتاتور همانند حکومت  سرنگونی رژيم
 .سلطنتی و يا جمهوری اسالمی است

وارد يک  ۵۶ی دوم سال  جامعه ايران از نيمه

المللی  يک اقدام بين
نظير در حمايت  کارگری کم

از جنبش انقالبی و 
 کارگران ايران

گزارش برگزاری پنجاه و دومين 
يادمان حماسه آفرينان سياهکل و 

 بنيانگذاری سازمان  
 

زلزله های ويرانگر از خوی تا 
 !ترکيه و سوريه

پيام شورای همکاری نيروهای 
 چپ و کمونيست  

 
 اطالعيه در رابطه با پيوستن 

اتحاد سوسياليستی کارگری به 
 شورای همکاری نيروهای

 چپ و کمونيست 
 

 پيام روابط عموی سازمان 
 اتحاد فدائيان کمونيست

٢درصفحه   
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١از صفحه   

 تر در صفوف طبقه حاکم هراس از انقالب و شکاف عميق

های دستگاه دولتی قرار  ترين ارگان در رأس مهم
داشتند، اکنون در نقش اپوزيسيون داخلی به 

تر با جناح حاکم برخاسته و با  ای علنی مقابله
های ديگری را  های ظاهراً جديد، تالش تاکتيک

برای نجات نظمی که در آستانه سرنگونی 
 . اند قرارگرفته، آغاز کرده

ها در هفته گذشته، با صدور بيانيه  اين تالش
وزير پيشين  جديدی از سوی موسوی نخست

وی .  بهمن آغاز گرديد ١۵جمهوری اسالمی  در 
در اين بيانيه نخست تالش کرد که تمام فجايع و 

عنوان  هايی را که جمهوری اسالمی به بحران
سال  ۴۴داری در طول  پاسدار نظام سرمايه

حاکميت ننگين و ويرانگرش به بار آورده است، 
" عنوان ای به به جناح رقيب و در رأس آن خامنه
نسبت "  ناپذير قدرت غير پاسخگو و مسئوليت

کند که  ايشان در اين بيانيه چنين وانمود می.  دهد
وزير شيادی به نام  گويا در دورانی که وی نخست

فکران وی موسوم به  خمينی بود، يا هم
طلب و مجمع روحانيون در رأس قدرت  اصالح

پذير  قرار داشتند، قدرتی پاسخگو و مسئوليت
های  آور فاصله زايش دلهره"  وجود داشته  و از 

ها  خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی" "طبقاتی
و سرکوب وحشيانه زنان و مردان و حتی 

. های رنگارنگ خبری نبود و بحران"   کودکان
از همين روست که ايشان سيزده سال پيش که 
تمام کارنامه جمهوری اسالمی و اجرای قانون 
اسالمی رژيم ديکتاتوری عريان ، عبارت بود از 

عام هزاران  کشتار چندين هزار تن از مردم، قتل
زندانی سياسی، برچيدن تمام احزاب و 

های مستقل  های سياسی و تشکل سازمان
کارگری، سرکوب کارگران، زنان و دانشجويان 

کالم رژيم ترور و خفقانی که خود وی  ، در يک
نقش مهمی در آن بر عهده داشت،خواستار 

اکنون .   ،بود»اجرای بدون تنازل قانون اساسی«
:" کند تر شدن اوضاع،ا اعالم می با بحرانی

ديگر "  ، »اجرای بدون تنازل قانون اساسی«
." کارساز نيست و بايد گامی فراتر از آن گذاشت

در مورد "  که رفراندومی برگزار شود نخست اين
بعد هم "  تغيير يا تدوين قانون اساسی جديد"  
در پی اين بيانيه، ."   تشکيل مجلس مؤسسان"

تعدادی از همفکران وی  ازجمله برخی از 
ويژه  به"  طلبی اصالح"های شناخته شده  چهره

برند، از  هايی که ظاهراً در زندان به سر می آن
همه :  ها نيز نوشتند آن.  بيانيه وی حمايت کردند

برای پيشبرد اين برنامه و گذار "  تالش خود را 
آميز و خشونت پرهيز به ساختار کامالً  مسالمت

به کار خواهند  »يافته دموکراتيک و ايرانی توسعه
المثلی است که  هدف چيست؟  ضرب."  گرفت

" چه کاله به سر، چه سر به کاله:"  گويد می
واقعيت قضيه اين است که موسوی ويارانش 

اجرای بدون تنازل قانون "خواهند همان  می
و حفظ جمهوری اسالمی را اين بار به "  اساسی

شکل ديگر، با شعار و تاکتيک ديگری عملی 
که رفراندوم و مجلس مؤسسان از اساس  اين.  کنند

شعار و روش مرسوم  فريب بورژوازی صرفاً 
دست شدن قدرت از اين جناح  به برای دست

جای خود،   بورژوازی به دست جناح ديگراست به

فقط جناح رقيب  که نه خواهند درحالی اما ايشان می
قدرت را در دست دارد، بلکه دولت استبدادی 

هايش  جمهوری اسالمی با تمام نهادها و ارگان
نخورده باقی هستند، رفراندومی برگزار  دست

شود و با تشکيل يک مجلس مؤسسان ، معضل 
بحران کنونی جامعه و مطالبات مردم ايران را 

آميز از  خالصه کالم، به شکلی مسالمت.  حل کند
بی "قانون اساس به اجرای "  تنازل"اجرای با 

بنابراين روشن است که .   آن گذار شود"  تنازل
ها صرفاً از ترس انقالب و سرنگونی قهرآميز  آن

به يک ساختار "جمهوری اسالمی شعار گذار 
ها نيز  اين.  دهند را سر می"  کامالً دمکراتيک

ً همان سياستی را پيش می برند که  تقريبا
های بورژوائی خارج از کشور، در  اپوزيسيون

 .ها نيست تفاوت چندانی ميان آن. اند گرفته پيش
های موسوی و طرفداران وی،  زمان با بيانه هم 

خاتمی نيز به نمايندگی از فراکسيون ديگری از 
ای انتشار داد، که  پاسداران نظم موجود، بيانيه

های راديکال نمائی امثال موسوی را کنار  پيرايه
طلبی  اصالح"  راست است که :  نهاد و اعالم کرد

شده اگر نگوييم ممتنع شده  به شيوه و روال تجربه
بست برخورد  کم به صخره ستبر بن است دست

دارند از آن مثل خود  کرده است و مردم هم حق
اما بازهم بايد دست به ."  نظام حاکم نوميد شوند
خواهی و  اگر راه اصالح"  دامان قدرت مسلط شد

بست رسيده  طلبی به شيوه سابق به بن اصالح
طلبی ظرفيتی بيش از  است و اگر اصالح

که دارد،   -طلبان به معنای متعارف دارد اصالح
توان گفت و اميدوار بود که اگر اين  می

های جدا از هم به هم بپيوندند و خود را در  جزيره
کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار 
نسبت به کشور و صالح آن نشان دهند و بی 

های  لکنت زبان و با شفافيت و نيز با اتخاذ شيوه
مدنی خشونت پرهيز صدای خود را به جامعه و 

حاکميت را )  و البته شايد(  حاکميت برسانند شايد 
هم وادار به تغيير رويه و پذيرش اصالح 

ايشان البته اين ادعا را نيز چاشنی ."  گردانند
کند که سرنگونی جمهوری اسالمی  بحث خود می

چراکه به .  بار است فقط ناممکن بلکه فاجعه نه
 :ادعای وی

به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که "  
حکومت دارد، براندازی آن ممکن نيست و شعار 

آورد برای ايجاد  براندازی بهانه بيشتر پديد می
های فضای آزاد و افزوده  تنگناها و محدوديت

و ."  های پيشين های فراوان بر آسيب شدن آسيب
" و "  جنگ داخلی"  بعد هم ترساندن مردم از

سرنوشتی بدتر ازآنچه در بسياری از کشورها 
 ."آمده است پيش

سابق "  طلبان اصالح"اما وحشت از انقالب تنها 
را فرانگرفته، بلکه شکاف درون جناح موسوم به 

تر کرده تا جايی که  را نيز عميق"  گرا اصول"  
آدم به غايت مرتجعی مثل دمحمرضا باهنر دبير کل 

ها متحد جمعيت  جامعه اسالمی مهندسين که سال
رئيس مجلس ارتجاع  موتلفه اسالمی و نايب

اسالمی بود و حاال عضو مجمع تشخيص 
مصلحت و سخنگوی غير رسمی جناح 

ها، اخيراً سياست داخلی و خارجی  الريجانی

اش رئيسی  ای و رئيس جمهور دست نشانده خامنه
را موردحمله قرارداد و او هم به نمايندگی از 

خواستار اصالح قانون "گرا اصول"گروهی 
برخی اصول قانون اساسی : "  اساسی شد و گفت
"  بايد اصالح بشود بعضی از مسئولين فکر ." 

شده است  کنند زمانی که اين اغتشاشات تمام می
که مسئله هنوز  شده است، درصورتی مسئله حل

شود؛  مانده است و اين آتش زير خاکستر می باقی
آيد، دوباره يک  ای به وجود می دوباره يک بهانه

ای شروع به  خورد و دوباره يک عده جرقه می
فوت مهسا امينی دليل اصلی .  کنند اغتشاش می

برخی .  وقايع اخير نبود، اين تنها يک جرقه بود
هايی در ساحت اقتصاد،  ها و ناکارآمدی نارضايتی

سياست و حتی فرهنگ و ديپلماسی در داخل 
کشور وجود دارد؛ اين اشکاالت را ما بايد کشف 

بايد .  ها را بفهميم و حل کنيم و درک کنيم و آن
هايی که در داخل کشور  ببينيم آن نارضايتی

ها و اين  هست، چيست که باعث اين حرف
آيد که بعد از  من يادم نمی.  اعتراضات شده است

الملل  انقالب چنين انسجامی عليه ما در نظام بين
 ." به وجود آمده باشد که رو هم بازی کنند

تر شدن بحران سياسی ، پيشرفت جنبش  عميق
انقالبی و  انعکاس آن در درون طبقه حاکم، 

ای را نيز دچار وحشت و هراس کرده  خامنه
اش  از همين روست که او هم با تمام قلدری.  است

های  های رقيب از ارگان و حتی حذف گروه
قدرت، اخيراً در جريان ديدار با فرماندهان و 
کارکنان نيروی هوايی خواهان حفظ وحدت در 

:" ميان طرفداران جمهوری اسالمی شد و گفت
وقتی دشمن، وحدت ملی را آماج حمالت خود 
قرار داده بايد با حفظ اين اتحاد و وحدت، نگذاريم 

نظر و  اختالف...  درخواسته پليد خود پيروز شود
طور طبيعی اشکالی ندارد، اما  اختالف سياسی به

زنی و  ها نبايد به زدوخورد و تهمت اين اختالف
افترا به يکديگر منتهی شود و در مقابل راهبرد 

 ." دشمن، همه بايد راهبرد وحدت را اتخاذ کنيم
های  ها و جناح های فراکسيون گيری تمام موضع

مختلف بورژوازی ايران و نمايندگان سياسی 
ها در هفته گذشته، چيزی نبود، جز بازتاب  آن

های درونی طبقه حاکم و  تر شدن شکاف عميق
ها از انقالب و سرنگونی  ترس و وحشت آن

ها در همان  گيری اين موضع.  جمهوری اسالمی
حلی که قادر به  ها هيچ راه حال نشان داد که آن

مهار بحران سياسی عميق جامعه ايران باشد، 
های مردم ايران بسيار  مبارزات توده.  ندارند

حلی در  فراتر از آن رفته است که به راه
نه دارو دسته .  چهارچوب نظم موجود تمکين کنند

ای قادر است، به روال گذشته همچنان با  خامنه
سرکوب و کشتار موجوديت ننگين جمهوری 

فريبانه  های عوام اسالمی را حفظ کند و نه موعظه
تواند مردم را  ها می ها و خاتمی امثال موسوی

امواج نيرومندتر جنبش هنوز در پيش .  فريب دهد
اين جنبش به چيزی کمتر از سرنگونی .  است

جمهوری اسالمی و برچيدن تمام دستگاه دولت 
استبدادی  و استقرار حکومتی شورايی که 

های مردم ايران را بر سرنوشت خود حاکم  توده
 .      سازد، رضايت نخواهد داد
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۴درصفحه   

١از صفحه   

هدف از حضور ژنرال .  ترين مساله بود مهم
هويزر در ايران و مذاکرات وی و سوليوان با 
فرماندهان ارتش و نمايندگان خمينی برقرار 

ها و فراهم ساختن زمينه  کردن ارتباط بين آن
 .برای تغيير رژيم بود
بهمن خارج از  ٢٢و  ٢١اما قيام مسلحانه 

ی روند  ها رخ داد، قيامی که نتيجه آن  بينی پيش
در پيروزی اين قيام سازمان .  منطقی انقالب بود

در حالی که در روز .  ما نيز نقش مهمی داشت
ها هزار تن از هواداران سازمان در  بهمن ده ٢١

داشت  دانشگاه تهران و اطراف آن برای گرامی
حماسه سياهکل گرد آمده بودند، رسيدن خبر 

" گارد شاهنشاهی"درگيری همافران و نيروهای 
در نيروی هوايی باعث شد تا نيروهای مسلح 
سازمان به همراه خيل عظيم هواداران به ياری 
همافران شتافته و موازنه را به نفع همافران 

جا بود که اسلحه به دست  از اين.  تغيير دهند
های مردم افتاد و قيام سراسر تهران را در  توده

بدستور خمينی نيروهای وفادار به او .  برگرفت
از جمله هادی غفاری سوار بر ماشين با بلندگو 

: گفتند چرخيدند و به مردم می ها می در خيابان
اما ".  هنوز حکم جهاد نداده است)  خمينی(امام "

کار از کار گذشته بود، قيام آغاز شده بود و هيچ 
با .  نيرويی قادر نبود مردم را به خانه برگرداند

فراگيرشدن قيام باالخره خمينی برای اين که از 
های مردم بيشتر از اين عقب نماند اعالم کرد  توده
و البته "  مردم به حکومت نظامی اعتنا نکنند"که 

 .کرد کسی هم اعتنا نمی
های  امروز نيز نمايندگان بورژوازی و دولت

های متفاوت  امپرياليست تالش دارند تا با روش
انقالب پيشارو را مهار کنند و هر روز يک گروه 
از نمايندگان بورژوازی از طرحی برای فريب 

از رضا پهلوی و .  کنند برداری می مردم پرده
بستند  ی وی که روزی به سپاه دخيل می دارودسته

و امروز به ارتش، تا ميرحسين موسوی که 
شود و چقدر  خواستار برگزاری رفراندم می

مضحک که گروهی از همان قماش فوری اقدام 
به اطالعيه دادن و حمايت و تعريف و تمجيد از 

کدام از اين  اما هيچ.  اين اقدام موسوی کردند
های سياسی نگفتند و ننوشتند که چگونه  شارالتان

ی مردم اين  در جمهوری اسالمی که همه
اند، امکان رفراندوم  خوبی شناخته حکومت را به

اين دلقکان سياسی !  آزادانه وجود خواهد داشت؟
شان مهار زدن بر انقالب است، چرا که  تنها هدف

ها  آن"ترسند،  ها بيش از هر چيز از انقالب می آن
 ۵٧ی انقالب  و تجربه"  خواهند نه سيل باران می
ی شرايط آن زمان با شرايط کنونی به  و مقايسه

زند که در صورتی که جمهوری  ها نهيب می آن
ای سرنگون  اسالمی با يک قيام مسلحانه توده

 .ممکن است اين بار مردم کار را تمام کنندشود، 
از اين جاست که به سومين درس و تجربه بزرگ 

که  رسيم و آن اين می ۵٧تاريخی انقالب 
ترين مساله هر انقالب مساله قدرت  اساسی"

يک انقالب همگانی،  ۵٧انقالب ".   سياسی است
يک انقالب تمام خلقی بود و همين باعث شکست 

 .انقالب شد
ها انسان شعار  ميليون ۵٧در جريان انقالب 

شعار يک شعار   سر دادند اما اين"  مرگ بر شاه"

لنين اين شرايط را در رابطه با انقالب روسيه 
انقالب به معنای دقيق : "کند گونه توصيف می اين

ای از زندگی مردم است که  و صريح کلمه دوره
ها قساوت  شان، خشمی که طی قرن خشم

ها انباشته شده، نه تنها در حرف که در  آورامف
شود، آن هم نه صرفا به شکل  عمل منفجر می

ها تن از  اعمال فردی بلکه در قالب اعمال ميليون
خيزد تا خود را  شود و برمی خلق بيدار می.  مردم

گران را برای  معادل شکنجه(  ها  از قيد آورامف
خلق تعداد .  آزاد سازد)  آن در نظر بگيريد

اشاره به يک زن (  شماری از اسپيريدونواهايی بی
انقالبی روس است که پس از بازداشت مورد 

های پليس تزاری قرار  ترين شکنجه وحشيانه
را که در زندگی مردم روسيه حضور )   گرفت

سازد، عليه  ها آزاد می دارند، از چنگ آورامف
ها به اعمال زور پرداخته و اقتدار خود  آورامف

مالحظاتی بر " (گرداند ها حاکم می را بر آورامف
 ).لنين –سابقه مساله ديکتاتوری 

گيری اعتصاب عمومی سياسی و وارد  با شکل
ها انسان در عمل به ميدان مبارزه،  شدن ميليون

ی بعدی انقالب يعنی  شرايط برای گذار به مرحله
در واقع قيام .  قيام مسلحانه فراهم گرديد

بهمن نقطه اوج اين شرايط  ٢٢و  ٢١ی  مسلحانه
 .طوفانی بود

عنوان  توان به می  از ضرورت قيام مسلحانه
 ۵٧دومين درس و تجربه تاريخی بزرگ انقالب 

ست که  ای قهر مامای هر جامعه کهنه.  ياد کرد
های  ای نوين است و اين را توده آبستن جامعه

در زمان .  ی ايران به تجربه آموختند ديده ستم
سلطنت پهلوی هم مانند امروز، کسانی بودند که 

آميز را تبليغ  صورت مسالمت تغيير رژيم به
خواستند اما سيل  باران می"ها که  آن.  کردند می
 ".آمد

طور واقعی اين است که انقالب  مساله اما به
ست که در درون جامعه وجود  ی تضادهايی نتيجه
اين تضادها در روند تکاملی خود، و بر .  دارند

بستر شرايطی مشخص رشد کرده و در شکل 
های گوناگون سياسی، اقتصادی و  بحران

جامعه ايران نيز .  دهند اجتماعی خود را نشان می
در چنين وضعيتی قرار داشت و  ۵٧در سال 

برای تغيير اين شرايط و حل تضادهايی که ريشه 
داری حاکم داشتند، تنها راه  در مناسبات سرمايه

واقعی گسست کامل از آن مناسبات و واژگون 
نظم حاکم بايد از اساس .  کردن نظم موجود بود

 .شد دگرگون می
های امپرياليست اما از  بورژوازی ايران و دولت

شدت نگران بودند و به همين دليل  اين موضوع به
وقتی که احساس کردند، حفظ سلطنت پهلوی 

. فکر يک آلترناتيو مناسب افتادند ممکن نيست، به
" ليکس ويکی"براساس اسناد منتشره توسط 

های امپرياليست آمريکا و فرانسه با خمينی  دولت
ارتباط برقرار کردند و خمينی نيز توسط افرادی 

های  عنوان نماينده معرفی کرده بود به دولت که به
غربی اطمينان داد که دولت تحت رهبری وی به 

براساس اين اسناد، .  نخواهد رفت"  شرق"سمت 
سوليوان آخرين سفير آمريکا در ايران نيز بر اين 
مساله ُمهر تاييد زده بود که جريان وابسته به 

يعنی .  را دارد"  کمونيسم"خمينی توانايی مقابله با 
های امپرياليست  چه که در اصل برای دولت آن

 ١٧دوران انقالبی شد، اين دوران انقالبی از 
اعتنايی مردم به حکومت  و با بی ۵٧شهريور 

اما .  نظامی وارد يک موقعيت انقالبی گرديد
شهريور  ١٨.  هنوز اعتصابات آغاز نشده بودند

تن از کارگران پااليشگاه نفت تهران با  ٢٠٠
دو .  های صنفی دست به اعتصاب زدند خواست

های تبريز، اصفهان  روز بعد کارگران پااليشگاه
های اقتصادی اعتصاب  و آبادان نيز با خواست

از نيمه دوم مهر اعتصابات کارگران نفت .  کردند
و ديگر مراکز کارگری و نيز کارمندان گسترش 

ماه به اوج خود  پيدا کرد و در نيمه اول آبان
ها نيز تعطيل  های دانشگاه رسيد، مدارس و کالس

مشت "آبان کابينه نظامی ازهاری با  ١۵.  شدند
به منظور سرکوب اعتراضات و "  آهنين

با دستگيری گسترده .  اعتصابات بر سر کار آمد
کارگران نفت، اعتصاب نفت برای مدت کوتاهی 

جا که شرايط انقالبی در  متوقف شد، اما از آن
های  جامعه حاکم بود، کارگران با تشکيل کميته

اعتصاب به سازماندهی مجدد اعتصاب پرداخته 
آذر ماه اعتصاب سراسری در  ٢٣و از 

کارگران .  های نفتی آغاز شد ها و ميدان پااليشگاه
های اعتصاب متشکل شده بودند،  که در کميته

اين تجربه .  کنترل کارگری را برقرار کردند
گيری اعتصاب عمومی  نشان داد که برای شکل

های اعتصاب از چه اهميت  سياسی، تشکيل کميته
بويژه با تکيه به اين تجربه .  بااليی برخوردارند

تاريخی مردم ايران است که سازمان ما همواره 
های اعتصاب  و  بر ضرورت تشکيل کميته

گرفتن  های هماهنگی اعتصاب برای شکل کميته
 .اعتصاب عمومی سياسی تاکيد کرده است

اما يکی ديگر از نتايج اعتصاب عمومی سياسی 
ها نفر را در عمل به ميدان  اين بود که ميليون

از اين مرحله است که .  مبارزه و خيابان کشاند
ها در خيابان  بويژه ما شاهد حضور ميليونی توده

دی که  ٢٩و  ٢٣های  هستيم از جمله راهپيمايی
ها نفر در اعتراضات خيابانی شرکت  ميليون
در اين مرحله انقالب با شتاب به پيش .  کردند 

 ١۶ماه برکنار شد و از  دی ١٠رفت، ازهاری  می
. دی کابينه شاپور بختيار کار خود را آغاز نمود

ها نشان از اين داشت که  تغيير سريع کابينه
ها ديگر قادر به حکومت به شکل سابق  بااليی
 .نيستند

ها با اراده  ای از انقالب است که توده اين مرحله
ای را برخالف ميل  های اقتدار توده خود ارگان

های  های اعتصاب، کميته حاکميت با تشکيل کميته
محالت، و تشکيل شوراها در کارخانجات و 

چنين آزادی  ها هم توده.  ادارات بوجود آوردند
راهپيمايی، اجتماعات و مطبوعات را نيز با 
اتکاء به مبارزات و در واقع با زور و قدرت 

انقالب آغاز شده بود، .  خود تحقق بخشيدند
ای مانند کارگران نفت  تشکالت مستقل توده

گرفتند و تصميمات خود را اجرا  تصميم می
کردند بدون آن که هيات حاکمه بتواند نقشی  می

ها با  در آن ايفا کند و از سوی ديگر توده
مبارزات خود در عمل به برخی از 

شان تحقق بخشيدند و هيات حاکمه  های خواست
ها در عمل  هايی را که توده قدرت مقابله با آزادی

دو ويژگی مهم و .  بدست آورده بودند، نداشت
 . دستاوردهايی که نشان انقالب را برخود داشتند
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مردم تصوير روشنی از اين که چه .  سلبی بود
چه که  آن.  چيزی بايد جايگزين شود نداشتند

انقالب به آن نياز داشت در کنار شعار مرگ بر 
های  ها خواست توده.  شاه يک شعار ايجابی بود

توان به  مشخصی داشتند، اما اين که چگونه می
 .ها تحقق بخشيد روشن نبود اين خواست

از آن طرف طبقه کارگر که اين رسالت را داشت 
تا با رهبری انقالب و به دست گرفتن قدرت 

های تحت ستم جامعه  های توده سياسی به خواست
تحقق بخشد، به يک طبقه برای خود تبديل نشده 

طبقه کارگر فاقد آگاهی طبقاتی الزم و تشکل . بود
برای همين با برنامه خاص .  سياسی خود بود

ای  خود وارد انقالب نشد، بلکه به شکل توده
شکل در امواجی که به راه افتاده بود، غرق  بی
 .شد

علت اين ضعف نيز به ديکتاتوری شاه و جنايات 
بعد از .  گردد سازمان يافته رژيم سلطنتی برمی

مرداد و بازگشت دمحمرضا پهلوی به  ٢٨کودتای 
قدرت، به دليل نقشی که روحانيت و در راس آن 
کاشانی در پيروزی کودتا داشت، شاه وامدار 

رژيم سلطنتی با سرکوب .  روحانيت بود
ها، ايجاد  های بدست آمده در آن سال آزادی

خفقان، سرکوب مخالفان، قدرت خود را تحکيم 
ی  بويژه در دهه.  بخشيد و به حيات خود ادامه داد

های درونی مناسبات حاکم در حال  که بحران ۵٠
رشد بود، رژيم سلطنتی با سرکوب وحشيانه 

های چپ و دمکرات، صدها تن را به قتل  سازمان
در .  رساند و هزاران نفر ديگر را به زنجير کشيد

های سياسی، در شرايطی که هيچ  نبود آزادی
سازمان سياسی امکان فعاليت آزادانه نداشت، اين 
تنها روحانيت بود که با تکيه به مساجد که در 
سرتاسر ايران گسترده بودند، توانست موقعيت 

های ناآگاه و خرافی تحکيم  خود را در ميان توده
برخی از  ۵٧جا که در جريان انقالب  بخشد تا آن

 .مردم به دنبال ديدن تصوير خمينی در ماه بودند
بدين ترتيب با سرنگونی رژيم سلطنتی انقالب به 
پايان نرسيد و پيروز نشد، بلکه ضد انقالبی 

ضد .  هارتر از ضد انقالب حاکم به قدرت رسيد
انقالبی که وظيفه داشت انقالب را به شکست 

. اما شکست انقالب به سادگی ممکن نبود.  بکشاند
هايی آزادی را بدست آورده  مردم در عرصه

ها بسياری به فعاليت  احزاب و سازمان.  بودند
علنی روی آورده بودند از جمله سازمان ما که 

های کار و زحمت و دانشجويان  بسياری از توده
آموزان به آن پيوسته و بدين ترتيب به  و دانش

. ای تبديل شده بود سازمانی با پايگاه توده
های سنديکايی و شوراهای کارگری فرا  تشکل

ای از جمله در تهران، خوزستان، گيالن،  کارخانه
آذربايجان و ديگر مناطق کشور بوجود آمده 

شوراهای سراسری خلق ترکمن صحرا که .  بودند
های ترکمن صحرا بودند، با شعار  منتخب توده

زمين از آن کسانی است که بر روی آن کار "
بسياری از امور منطقه را در دست "  کنند می

شوراهای محالت در کردستان شکل . گرفته بودند
ها بخشی از دستاوردهای  ی اين همه.  گرفته بود

قيام شکوهمند بهمن ماه بود و حکومتی که تازه 
برسرير قدرت نشسته بود هنوز قدرت شکست 

و با فرمان  ۵٨از مرداد .  کامل انقالب را نداشت

جهاد خمينی عليه مردم قهرمان کردستان، 
جمهوری اسالمی هجوم خود عليه دستاوردهای 

را آغاز کرد و ضد انقالب از حالت  ۵٧انقالب 
جنگ ايران و عراق فرصت .  تدافعی خارج شد

ديگری برای شکست انقالب توسط ضد انقالب 
فراهم آورد و زمينه سرکوب سراسری را فراهم 

به  ۶٠سرکوب و جناياتی که در سال .  ساخت
. اوج خود رسيد و باالخره انقالب شکست خورد

با "  اکثريت"در اين ميان البته بايد بر نقش جريان 
کردن   پيوستن به اردوی ضد انقالب، و سنگين

موازنه قوای سياسی به نفع ضد انقالب تاکيد 
 .کرد

خواهيم تجربه شکست انقالب  بنابراين اگر نمی
تکرار شود، بايد براساس سومين درس  ۵٧

بدانيم  ۵٧بهمن و انقالب   ٢٢و  ٢١بزرگ قيام 
 .که چه قدرتی بايد جايگزين حکومت فعلی شود

های تحت ستم ايران را  هايی که توده خواست  آن
به اعتصاب و انقالب کشاند، همين  ۵٧در سال 

آن .  هاست های اصلی توده امروز هم خواست
هايی که جامعه را به سمت يک انقالب  بحران

هدايت کرد، امروز با حدت و شدت بيشتری 
بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی . وجود دارند

ای رسيده است و تنها  سابقه کنونی به ابعاد بی
ها  تواند به اين بحران طبقه کارگر است که می

هيچ جناحی از بورژوازی قادر به اين .  پايان دهد
های اخير  امر نيست و اين را تجارب تاريخی دهه

بنابراين تنها انقالبی به رهبری .  کند نيز اثبات می
طبقه کارگر و برقراری حکومت شورايی 

تواند بر اين وضعيت  کارگران و زحمتکشان می
های  نقطه پايان بگذارد و سرانجام انقالب توده

 .تحت ستم ايران به پيروزی برسد
به همين دليل است که بورژوازی و تمامی 
نمايندگان آن در داخل و خارج از کشور به 

های امپرياليستی از انقالب  همراهی دولت
ها را چنان به  وقوع يک انقالب آن.  ترسند می

ها گذر از  وحشت انداخته است که گروهی از آن
کنند  جمهوری اسالمی با رفراندوم را مطرح می

و گروهی ديگر حتا خود را طرفدار انقالب و 
ها  آن.  دهند سرنگونی جمهوری اسالمی نشان می

شان در اين  گويند اما تمام تالش از انقالب می

های  است که از باال و با دخالت قدرت
امپرياليست تحولی آرام و از باالی سر مردم 

غافل از .  ها به قدرت برسند صورت گرفته و آن
که نه جمهوری اسالمی حکومت پهلوی است  آن

های امپرياليست صحنه را  که با دستور دولت
 ۵٧خالی کند و نه اساسا شرايط امروزی با سال 

دانند که مردم  خوبی می ها به آن.  قابل مقايسه است
نه طبقه کارگر .  نيستند ۵٧ايران مردم سال 
سال پيش است و نه ديگر  ۴۴امروز طبقه کارگر 

ها با سال  آگاهی سياسی توده.  های اجتماعی گروه
قابل مقايسه نيست از همين رو شکی نيست  ۵٧

که در صورت بروز انقالب، ديگر بسادگی 
توان از باالی سر مردم يک خمينی ديگر را  نمی

مشخص است که امروز .  ها تحميل کرد به آن
طرفداران قدرت شورايی بسيار نيرومندتر و 

ها   اين.  هستند ۵٧غيرقابل مقايسه با سال 
ستم ايران  های تحت ست که دشمنان توده مواردی

نيز از آن آگاهند و به همين دليل از انقالب 
ترسند و هر روز با يک نمايش ديگر وارد  می

" دهم من وکالت می"يک روز با .  شوند ميدان می
و وقتی که اين نمايش با آبروريزی شکست 

تاون نمايش ديگری با  خورد، در دانشگاه جرج می
برپا "  آينده جنبش دموکراسی ايران"عنوان 

خبر "  منشور همبستگی"کنند و از تهيه  می
ها  آن.  دهند، گويی مردم ايران متفرق هستند می

کنند که اتحاد رمز پيروزی است، اما  هياهو می
ها از  منظورشان از اتحاد پذيرش رهبری آن

های امپرياليست است  سوی مردم و بويژه دولت
ی ايران هيچ ربطی  ديده های ستم وگرنه اتحاد توده

. نشين ندارد های بورژوائی خارج به اپوزيسيون
ها اکنون حتا به جای وزير خارجه رژيم،  آن

نژاد را به کنفرانس  رضا پهلوی و مسيح علی
 . کند امنيتی مونيخ دعوت می

تنها .  ها چيزی جز فريب و هياهو نيستند نمايش اين
راه نجات مردم ايران انقالب است و اين راه از 

ها  اعتصاب عمومی سياسی، وارد شدن ميليون
انسان در عمل به ميدان مبارزه، و باالخره قيام 
مسلحانه، سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و 
برپايی حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 

 .گذرد می
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 نظير در حمايت از  المللی کارگری کم يک اقدام بين
 جنبش انقالبی و کارگران ايران

های کارگر انگلستان  به ابتکار و پيشنهاد اتحاديه
های کارگری در  ترين اتحاديه و همراهی بزرگ

) بهمن ١٩(فوريه  ٨اروپا و کانادا، روز 
های  عنوان روز اقدام حمايت فراملی اتحاديه به

های  اتحاديه.  کارگری از مردم ايران اعالم شد
کشور ازجمله؛  ١٠بزرگ کارگری در 

فرانسه،آلمان، انگليس، هلند، سوئد، 
هايی که به اين  نروژ،دانمارک و کانادا در بيانيه

مناسبت انتشار دادند، همبستگی خود با مردم 
ايران و حمايت خويش از جنبش انقالبی مردم 

های  مضمون و خواست.  ايران را اعالم نمودند
های کارگری، هماهنگی و يگانگی اين  اتحاديه

های مردم در اين  ها با مطالبات توده خواست
ها ميليون عضو اين  ده.نظير بود ها کم بيانيه

طور هماهنگ و در مقياسی بزرگ  ها به اتحاديه
المللی اقدامات سرکوبگرانه جمهوری  و بين

اسالمی مانند بازداشت،شکنجه،کشتار و اعدام 
. مبارزان و مردم معترض را محکوم کردند

قيدوشرط  ها، آزادی بی خواهان پايان کامل اعدام
های اخير و تمام زندانيان  شدگان ماه بازداشت

های کارگری همچنين  اتحاديه.  سياسی شدند
خواهان لغو اتهامات واهی عليه فعاالن کارگری 
، معلمان و دانشجويان نويسندگان و مترجمان  و 

از .دانش آموزان و ديگر زندانيان سياسی شدند
حق کارگران و معلمان و ديگر اقشار جامعه 
برای ايجاد تشکل مستقل، آزادی بيان و تجمع 

برخی از سنديکاهای فرانسوی در .  دفاع کردند
مرگ بر "حمايت از مردم و به تأسی از شعار 

چه شاه باشه چه رهبر، آشکارا عليه   -ستمگر
گيری  طلب موضع اپوزيسيون بورژوايی سلطنت

يکی "  سوليدر"در اين مورد می توان به .کردند
های کارگری فرانسه اشاره نمود که  از اتحاديه
سنديکای بزرگ ديگر در اين کشور،  ۴همراه با 

کلکتيوی در همبستگی با کارگران ايران تشکيل 
نماينده اين سنديکا در مصاحبه خود .  اند داده

های مستقل  ضمن حمات از کارگران و تشکل
ويژه تحسين شجاعت و عزم و اراده  کارگری به

هايی در اپوزيسيون اشاره  مردم ايران، به جريان
هايی  حل اصطالح راه کنند به کند که سعی می می

را از خارج کشور به داخل تحميل کنند که اغلب 
شامل بازگرداندن فرزند شاه سابق به قدرت 

در ادامه، نماينده سنديکای سوليدر .  شود می
در مواجهه با اين مانورها، شعار :"  گويد می

کلکتيو ما همان شعاری است که معترضين ايران 
ديگر  عبارت  دهند نه شيخ و نه شاه يا به سر می

 -مرگ بر ستمگر"ای که در شعار  همان مطالبه
در .  يافته است تجلی"  چه شاه باشه چه رهبر

بيانيه کلکتيو سنديکاهای فرانسوی شامل 
س اف ِد ( کنفدراسيون فرانسوی دموکراتيِک کار

، )س ِژ تِ ( ، کنفدراسيون عمومی کار)تِ 
– اِف اِس او( فدراسيون سنديکائی متحد

، اتحاديه سنديکائی برای )فرهنگيان 
، اتحاديه ملی سنديکاهای )سوليدر( همبستگی

که به مناسبت اين روز منتشر )  اونسا( مستقل
 :نمود ازجمله چنين آمده است

از زمان مرگ ژينا مهسا امينی، امواج خشم 
که اينک بدون حجاب (دانشجويان، زنان 

که …  ، مزدبگيران و)شوند درمألعام ظاهر می
اتفاق مردم  از حمايت اکثريت قريب به

 .برخوردارند، کل کشور را فراگرفته است
. ريزی است سرکوب تظاهرکنندگان توأم با خون

های کارگری،  در ايران خواست تشکيل اتحاديه
تظاهرات، اعتصاب و يا ابراز عقايد و باورهايی 
که موجب نارضايتی حکومت باشد، جرم و 

ها را با اِعمال  شوند و حکومت آن جنايت تلقی می
های بسيار  جانبه ضرب و شتم، شکنجه، حبس همه

. کند های خودسرانه، مجازات می سنگين و اعدام
 .اند قبول های سرکوبگرانه غيرقابل اين روش

هدف حکومت از تشديد سرکوب ايجاد جو رعب 
منظور ترساندن همه زنان و مردانی  و وحشت به

های عادالنه مبارزه  است که برای خواسته
ها عزم راسخ مردم ايران را  اما سرکوب.  کنند می

کند، آنان تا سقوط رژيم به مبارزات  تضعيف نمی
حال مخالفت خود از  دهند و درعين خود ادامه می

 ."دارند بازگشت احتمالی سلطنت را هم ابراز می
) او.ال(در سوئد سازمان مرکزی کارگران سوئد 

١اتحاديه کارگری و دارای  ١۴که نماينده  ۴ 
ميليون عضو است حمايت خود را از اين اقدام 

کسانی که سوگوار کشته شدن  اعالم و با همه
صدها جوان معترض توسط رژيم جمهوری 

باشند، ابراز  اسالمی در اعتراضات اخير می
 .همبستگی کرده است

روز هشت :  او آمده است.  ی ال در اطالعيه
های کارگری در جهان  فوريه همه اتحاديه

همبستگی خود را با کارگران ايران در مبارزه 
برای شرايط انسانی کار و آزادی تشکل به نمايش 

 .گذارند می
پرده و شجاعانه از جنبش  دفاع آشکار و بی 

انقالبی مردم و کارگران ايران در طول يک قرن 
. نظير است های سنديکايی کم اخير فعاليت

المللی البته  های کارگری در سطح بين اتحاديه
ازاين نيز مکرر اما جداجدا با کارگران ايران  پيش

اعالم همبستگی نموده و از فعاالن کارگری نيز 
ها،  اما اقدام متحدانه اتحاديه.  حمايت کرده بودند

ها  های کارگری باده ها و کنفدراسيون فدراسيون
ميليون عضو و حمايت و همبستگی با جنبش 
کارگری و جنبش انقالبی ايران، رويدادی 

سابقه اما مبارکی است که بايد آن را به فال  کم
های کارگری  تر اينکه اتحاديه مهم.نيک گرفت

کشورهای مختلف در تاريخ هشت فوريه که از 
های  شده بود، تجمعات و مراسم قبل تعيين

گوناگون و متعددی را نيز در برابر سفارت رژيم 
جمهوری اسالمی، يا ميادين شهرهای بزرگ به 
نشانه اعتراض نسبت به کشتار و اعدام و 
سرکوب رژيم و در حمايت از کارگران و جنبش 
انقالبی مردم معترض  ايران برگزار کردند و از 

های لفظی و نوشتاری  محدود حمايت  چهارچوب
 .عبور نموده و به اقدامات عملی روی آوردند

های کارگری، فدراسيون  عالوه بر اتحاديه 
وپرورش  کارگران آموزش  جهانی معلمان و

روز  ای، به با انتشار بيانيه)  الملل آموزش بين(  
و حمايت فراملی سنديکاهای   جهانی اقدام

آموزش .  کارگری جهان از مردم ايران پيوست
المللی بار ديگر از مقامات ايران خواست  بين

فوراً و بدون قيد و شرط تمامی کارگران و 
فعاالن صنفی، دانشجويان، معلمان و ساير 

 .شده را آزاد کنند شهروندان بازداشت
در بيانيه خود پس از )    EI(   الملل   آموزش بين

اشاره به قتل مهسا امينی که از شهريورماه 
موجب اعتراضات سراسری در کشور شده است 

های  پاسخ رژيم اسالمی به آرمان :"نويسد می
مردم ايران برای آزادی و دموکراسی وحشيانه 

کودک  ٧٠صدها نفر ازجمله  .بود
نفر دستگير و تحت  ١٨٠٠٠بيش از  .اند شده کشته

چهار معترض پس از  .اند شکنجه قرارگرفته
اند و بسياری  شده های ساختگی اعدام محاکمه

." ديگر در معرض خطر اعدام قرار دارند
الملل در پايان اين بيانيه چنين  آموزش بين

"  نويسد می عنوان صدای معلمان و کارکنان  به: 
وپرورش در سراسر جهان، آموزش  آموزش

المللی در همبستگی با معلمان و مردم ايران  بين
ها برای حقوق  ايستد و به حمايت از مبارزه آن می

ها  ما صدای آن .و دموکراسی ادامه خواهد داد
 "!هستيم

المللی از  های بين افزون براين و در ادامه حمايت 
کارگران و جنبش انقالبی مردم ايران، سنديکای 

ونقل ترکيه با برپايی تجمع در  کارگران حمل
مقابل کنسول گری جمهوری اسالمی در 
استانبول، از رضا شهابی و ساير اعضای 

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
گوناگون  یها گروه.  تهران و حومه حمايت کرد

ويژه زنان در بنگالدش،  ديگری از مبارزان به
افغانستان، لبنان، سوريه و سودان و کشورهای 
اروپايی از جنبش انقالبی مردم ايران  و مبارزه 

. اند برای کسب آزادی های سياسی حمايت کرده
 .ها کماکان ادامه دارد اين حمايت

های کارگری و تعيين  اقدام و ابتکار عمل اتحاديه
ترين  روز اقدام و حمايت فراملی بزرگ

های کارگری در اروپا از جنبش انقالبی  اتحاديه
های  توجه افکار عمومی و حمايت ايران، جلب

وسيع و گسترده از اعتراضات و نبردهای 
های مردم  خيابانی چند ماه اخير، حقانيت توده

ايران و جنبش انقالبی جاری عليه رژيم 
جمهوری اسالمی برای براندازی نظم موجود و 

. استقرار يک دولت شورايی را به اثبات رساند
ويژه در شرايطی که  المللی به اين اقدام بين

ً دربند و بست با دولت  دولت های اروپايی عموما
ارتجاعی جمهوری اسالمی يد طواليی دارند و با 

اند   رشته مرئی و نامرئی با آن مرتبط هزار و يک
اند بر سر هر موضوع  و همواره آماده بوده

ريزودرشتی با ارتجاع اسالمی کنار آيند  و 
همچنين با توجه به اينکه اپوزيسيون راست 

های ارتجاعی و  بورژوايی آلت دست دولت
امپرياليستی سعی دارد افکار عمومی خارج و 
داخل کشور را با استفاده از ابزار تبليغاتی و 

ها، بفريبد  مديای گسترده اعطايی همين دولت
اقدام و ابتکار عمل کارگری و .  ،بسيار مهم است
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المللی کارگری  يک اقدام بين
نظير در حمايت از جنبش  کم

 انقالبی و کارگران ايران

ها  حمايت از جنبش انقالبی  و همبستگی ميليون
ها با جنبش انقالبی و  کارگر عضو اين اتحاديه

های  کارگران ايران ،به نحو آشکاری فرق روش
توطئه آميز بورژوا امپرياليستی و بندوبست در 
باال، با جنبشی واقعی و کارگری و از پايين را 

در چنين شرايطی که تالش و .دهد نيز نشان می
تکاپوی بورژوازی برای زدوبند در باال به اتکای 

های امپرياليستی به پشتوانه نيروهای خارج  دولت
کشوری از جنس و قماش خودشان برای 
جلوگيری از انقالب و نجات نظم طبقاتی حاکم بر 

شدت ادامه دارد، اهميت گشوده شدن يک  ايران به
جبهه مبارزه کارگری و انتر ناسيوناليستی در 
حمايت از جنبش انقالبی و کارگران ايران برای 
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و تعيين تکليف 

 .شود بانظم حاکم دوچندان می
المللی کارگری  ترديد اين همبستگی عظيم بين بی

ها ميليون کارگر متشکل در  و حمايت آشکار ده
های کارگری از جنبش انقالبی و مبارزه  اتحاديه

مردم برای به زير کشيدن رژيم جمهوری 
کند بلکه  فقط اين جنبش را تقويت می اسالمی، نه

تواند حضور مستقل کارگران و ثقل کارگری  می
بنابراين تالش برای .  اين جنبش را نيز تقويت کند

هايی و جلب هرچه  دهی چنين ابتکار عمل سازمان
ها و سنديکاهای کارگری،  بيشتر حمايت اتحاديه

های  ها و تشکل جلب افکار عمومی و سازمان
معلمان، زنان و غيره، تأثيرات مثبتی بر روند 
رو به رشد مبارزات کارگران و ساير 
زحمتکشان و نيز تداوم و گسترش جنبش انقالبی 

های کارگری  افزون بر اتحاديه.  خواهد داشت
کشورهايی که به اين ابتکار عمل کارگری دست 
زدند، صدها سنديکا و اتحاديه کارگری در ساير 
کشورها مثالً در يونان، ترکيه ، تونس، 
کشورهای آمريکای التين، هندوستان، پاکستان، 

ها ميليون  بنگالدش، کره جنوبی و نظيران باده
بنابراين گسترش و تعميم اين .  عضو وجود دارد

ابتکار عمل که  درواقع نوعی اتحاد عمل 
 ٣٠يا  ٢٠شود به  کارگری نيز محسوب می

فقط جنبش انقالبی را  تواند نه کشور می
تواند  ازپيش تقويت کند بلکه بدون ترديد می بيش

سيلی از انرژی را به درون جنبش طبقه کارگر 
جاری کند و تأثيرات مثبتی بر جنبش کارگری 

المللی  سوی اتحاد و همبستگی بين پيش به.  بگذارد
سوی جلب هرچه بيشتر  پيش به.  گسترده کارگری

های  حمايت کارگران متشکل در اتحاديه
 .کارگری

گزارش برگزاری پنجاه و دومين يادمان حماسه 
 آفرينان سياهکل و بنيانگذاری سازمان

پنجاه و )  فوريه ١٠(١۴٠١بهمن  ٢١روز جمعه 
دومين يادمان حماسه آفرينان سياهکل در سالن 
هوسبی تَِرف استکهلم در سوئد ازطرف کميته 

. برگزار شد)اقليت(خارج کشور سازمان فدائيان 
بهمن  ١٩اين مراسم که به مناسبت گرامی داشت 

و به يادمان خاطره دالوری های  ١٣۴٩
رزمندگان سياهکل سازماندهی شده بود، با 
حضور گرم و استقبال پر شور جمعيت حاضر 

صحنه آرايی سالن و .  در سالن مواجه گرديد
نمای روی سن که با پرده ای بزرگ و 

چريک فدايی قهرمان  ١۵قرمزرنگ که تصاوير 
بر آن نقش بسته بود، در همان آغاز ورود به 

سالن   چشم هر بيننده ای را به خود جلب می 
 .کرد

مراسم يادمان سياهکل، با پخش ويدئو کليپ بيانيه 
به مناسبت پنجاه و دومين )  اقليت(سازمان فدائيان 

پس از .  يادمان حماسه آفرينان سياهکل ، آغاز شد
. آن، برنامه با سخنرانی رفيق توکل دنبال گرديد

موقعيت "سخنرانی رفيق توکل تحت عنوان 
، با تحليلی جامع از "کنونی جنبش و وظايف ما

چگونگی شکل گيری جنبش انقالبی کنونی 
شروع شد، با پرداختن به نکات قوت و ضعف 
اين جنبش و توضيح شرايط کنونی آن دنبال شد و 

همه نيروهای چپ و (در ادامه با تبيين وظايف ما 

در قبال اين جنبش انقالبی و )  کمونيست و انقالبی
تحليل اينکه رهبری و آلترناتيو واقعی اين جنبش 
انقالبی در درون کشور شکل خواهد گرفت نه 

 .درخارج از کشور، سخنرانی خود را پايان داد

 گزارش برگزاری پنجاه و دومين 
 يادمان حماسه آفرينان سياهکل و

 بنيانگذاری سازمان 

اجرای بسيار خوب گروه موسيقی، انتخاب 
سرودهای پر شور و انقالبی همچون 

" دايه دايه وقت جنگه"و "  آفتاکاران جنگل"سرود
" نغمه کوهستانی"با صدای بسيار گرم و زيبای 

خوانند گروه، جلوه خاصی به اين مراسم يادمان 
داد که با استقبال گرم و کف زدن ها ممتد جمعيت 

 . حاضر در سالن همراه بود
پس از اجرای موسيقی، از طرف مجری برنامه 

. زمان استراحت برای غذا و نوشيدنی اعالم شد
پس از غذا، برنامه با شعرخوانی رفيق عباس 
سماکار نويسنده، شاعر و مبارز چپ و کمونيست 

پس از شعرخوانی عباس سماکار، .  ادامه يافت
يکی از افراد جوان و ميهمان حاضر در سالن 
درخواست وقت کوتاهی کرد تا شعری را که در 

يادمان حماسه آفرينان سياهکل سروده است، 
بخواند، اين وقت به وی داده شد و شعرش را 

شعری زيبا که با دکلمه ای سرشار از .  خواند
شور و شوق اجرا شد و مورد استقبال قرار 

در البالی هر بخش از برنامه نيز قسمت .  گرفت
های از پيام های رسيده، توسط مجری برنامه 

 .قرائت شدند
رسش و  پس از شعر خوانی به مدت نيم ساعت پ

خش .  پاسخ از رفيق توکل بود که دنبال شد پايان ب
ن  ي جاه و دوم ن ان پ ادم برنامه خوب و باشکوه ي
يادمان حماسه آفرينان سياهکل در استکهلم، پخش 
ت  ي ع ی جم سرود انترناسيونال بود که با همخوان
ان  اي م شب پ ي حاضر در سالن، در ساعت نه و ن

 . يافت
وک،  اين مراسم از طريق يوتيوب، تلگرام، فيس ب

 .و اينستاگرام نيز پخش شد
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 !زلزله های ويرانگر ازخوی تا ترکيه و سوريه        
 

 پيام شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
                      

 
روز دوشنبه دو زمين لرزه شديد با قدرت هفت و نيم ريشتر مناطق وسيعی از جنوب ترکيه و شمال غرب سوريه را لرزاند و سبب خسارات و 

بر طبق گزارشات اوليه، تاکنون حدود  ده هزار نفر کشته و .  اين زمين لرزه در ايران، عراق و لبنان نيز احساس شد.  تلفات بسياری شده است
 .دهها هزار نفر مجروج و مصدوم شده اند و آمار تلفات، ساعت به ساعت در حال افزايش است

 . رژيم ترکيه از جامعه جهانی تقاضای کمک فوری کرده و تاکنون حدود هفتاد کشور و بيست نهاد بين المللی به آن پاسخ مثبت داده اند
به گزارش سازمانهای .  يکی از مناطق به شدت آسيب ديده  در سوريه، بخش هايی است که تحت کنترل مخالفين جهاديست دولت سوريه است 

ار امداد رسانی سازمان ملل ، اين گروه مخالفين مانع ورود امدادرسانان به اين منطقه هستند که طی جنگ داخلی دهساله با رژيم بشار اسد دچ
 دادويرانی های عظيم و فقر و فالکت بسيار شده اند و اين زمين لرزه وضعيت مردم ساکن اين مناطق را بسيار اسفبارتر کرده است و عمال از ام

 .رسانی و کمکهای بين المللی خبری نيست
 

حدود دو هفته پيش نيز زمين لرزه ای به قدرت شش ريشتر شهر خوی و مناطق اطراف را لرزاند و هزاران نفر از مردم اين منطقه را در 
درماندگی کامل رژيم اسالمی در امدادرسانی فوری به زلزله زدگان خوی، صدای اعتراض مردم اين .  سرمای شديد زمستان، بی خانمان کرد
اين رژيم درمانده حتی موانع بسياری برای جلوگيری از ارسال کمکهای مستقل مردمی ايجاد نمود و به .  منطقه و کل مردم ايران را برانگيخت

د جای گسيل نيروهای امدادگر و ايجاد سرپناه و تهيه وسايل گرمازا و کمکهای غذايی و بهداشتی وسيع، يگان ويژه ضدشورش را عازم منطقه نمو
با اين همه و با وقاحت ادعا ميکند که در روزهای اخير کمکهای زيادی به .  و برای متفرق کردن مردم معترض از ماشين آب پاش استفاده کرد

 .ترکيه و سوريه فرستاده است
 

بار ديگر نشان ميدهد که  رژيم های سرمايه داری و ارتجاعی، اهميتی به حفظ ...  فجايع ناشی از وقوع زمين لرزه در ايران و ترکيه و سوريه و 
 . جان مردمان خود نمی دهند

ی بشر اگر چه تا کنون قادر به جلوگيری از وقوع رويدادهای طبيعی مثل زمين لرزه نشده است، اما قادر بوده و هست که با رعايت استاندارها
اما .  ساختمان سازی و مقاوم سازی آنها در برابر زمين لرزه های شديد، جلوی ويرانی و مهمتر از آن جلوی تلفات انسانی وسيع را بگيرد

شرکتهای ساختمان سازی و بورژوازی مسکن در راستای کسب حداکثر سود و کاهش هزينه ها، سعی ميکنند به شيوه های مختلف از رعايت 
و استانداردهای ايمنی طفره بروند و در اين ميان، رژيم های ارتجاعی و بوروکراسی دولتی فاسد و رشوه گير نيز در خدمت آنهاست تا با جان 

 .مال ميليونها انسان بازی کنند
است و غيره نيز به مدد رژيم های ضدمردمی و ارتجاعی می آيد تا بی " مشيت و آزمون الهی"ضمن اينکه خرافات مذهبی نظير اينکه زمين لرزه 

 .عرضگی و درماندگی خود را برای حفظ جان شهروندان توجيه کنند
 

 ای پيشرفت های علمی در امر ساختمان سازی در شماری از کشورها، نشان داده که ميتوان ساختمان هايی بنا نمود که براحتی بتوانند زمين لرزه
بنابراين اگر جلوی زمين لرزه را نميتوان گرفت، جلوی خسارات و فجايع انسانی ناشی از آنرا ميتوان گرفت . با قدرت ده ريشتر را نيز تحمل کنند

 .و اين بدون مبارزه با سودپرستی نظام سرمايه و دولتهای فاسد پشتيبان آنها ميسر نيست
 ه وما ضمن تاکيد بر اين حقيقت و ضرورت تشديد مبارزه با مافيای مسکن و بوروکراسی فاسد، معتقديم آنچه اکنون ميليونها زلزله زده در ترکي

سوريه و از جمله خوی نياز دارند، گسيل وسيع کمک های غذايی و بهداشتی، تامين سرپناه برای مردم آواره و زلزله زده و اعزام فوری 
 .امدادگران آموزش ديده از سراسر جهان است تا بتوانند هزاران نفری را که در زير آوار گير کرده اند نجات دهند

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، ضمن همدردی عميق با خانواده های قربانيان زلزله های اخير، خواهان همبستگی جهانی برای 
بدون ارسال کمکهای فوری و گسترده، تراژدی هولناکی در .  کمک به مردم زلزله زده است که ميليونها نفر از انها به کمکهای فوری نياز دارند

 .انتظار مردمان اين مناطق خواهد بود
 
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
!زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی  

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 ٢٠٢٣فوريه  ٨  – ١۴٠١بهمن  ١٩

 
 

و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  :امضا  
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 )اقليت(به سازمان فدائيان 
 

 !رفقای گرامی
 

گراميداشت سالروز سياهکل را به شما و فعالين جنبش 
سياهکل و بنيانگذاران جنبش .  گوئيم کمونيستی تبريک می

گذاشتند که در  انقالبی فدايی سنت مبارزاتی معينی را بجای
بعد از گذشت .  نظير بوده است تاريخ جتبش کمونيستی ايران کم

جوان کمونيست و   ، نسل١٣۴٩بهمن ١٩از   دهه ۵بيش از 
انقالبی امروز نيز از  جنبش انقالبی فدايی و بنيانگزاران آن 

. دارد شان را گرامی می تجليل کرده و ياد آنها و سنت مبارزاتی
سياسی زمانه   بندی های سياهکل نه تنها برشی انقالبی از گروه

خود بود، بلکه با نقد انجماد فکری و عملی،  گسترش خالقيت و 
انطباق نظر و عمل به ژرفای سنت انقالبی و پيشه کردن 

های مردم و مبارزين  صداقت و نوجويی به جلب اعتماد توده
يعنی آنچه که در شرايط کنونی، .  جنبش کمونيستی کمک نمود

 . جنبش کمونيستی و انقالبی  سخت به آن نيازمند است
برگزاری سالروز سياهکل  مصادف است با برآمد جنبش 

در اين شرايط پر تپش نيروهای چپ و .  انقالبی در ايران
ای نيازمند کاربست سنت انقالبی  کمونيست بيشتر از هر دوره

های  سياهکل برای مداخله خالقانه  در جنبش و جلب اعتماد توده
مردم کارگر و زحمتکش و همگرايی آنها در راستای تحقق 

 .های جنبش کمونيستی است آرمان
 

 با آرزوی بهترين ها
 هسته اقليت

 ٢٠٢٣فوريه /١۴٠١بهمن ماه 
 

 
 ) اقليت(پيام به سازمان فدائيان 

 به مناسبت
 پنجاه و دومين سالگرد سياهکل 

 

رفقا بزرگداشت فداکاری و از خودگذشتگی گروهی از جوانان آگاه و 
، در شرايطی که رژيم ديکتاتوری در سياهکل  ١٣۴٩بهمن  ١٩کمونيست در 

پهلوی، با اختناق و سرکوب، ميليونها تن از مردم ايران را به اسارت گرفته 
جنبش انقالبی و بخشی جدا ناشدنی از رزم  دربود، بدون ترديد نقطه عطفی 

رويداد سياهکل، الگويی درخشان برای هزاران .  نسل پيشاهنگ جامعه بود
مبارز آن دوران بود که در سازمان چريک های فدايی به مبارزه پرداختند و 

اين عزيزان و قيام و خاطرۀ ما ياد !  جان باختندها  متأسفانه برخی از آن
 .داريم گرامی می سياهکل را

سنت های صاحب اصلی و سکاندار  را)  اقليت(ما سازمان فدائيان !  رفقا
انقالبی و اهداف و آرمانهای بزرگ سوسياليستی حماسه آفرينان سياهکل می 

عليرغم چرخش های راستی که به بعد از قيام  )اقليت(فدائيان سازمان .  دانيم
در درون سازمان چريک های فدايی خلق به وقوع پبوست، به آرمان  57

های انقالبی و کمونيستی اش وفادار ماند و پيگيرانه در راه تحقق اهداف 
بزرگ آزاديخواهانه و سوسياليستی، برپائی يک انقالب اجتماعی کارگری و 
استقرار يک حکومت شورايی تالش نموده و در تمام دورانی که رژيم 
ارتجاعی جمهوری اسالمی بر سر کار آمده است، از آرمانها و اهداف طبقه 

 .کارگر ايران و مطالبات تمام ستمديدگان ايران دفاع کرده است

 رفقا ما شادمانيم که با سازمان شما در چند سال اخير همکاری رفيقانه ای را
شورای همکاری نيروهای "همراهی ديگر نيروهای چپ و کمونيست در با 

در راه پاسخگويی مشترک به تعهدات انقالبی و کمونيستی "  چپ و کمونيست
مان و پيشبرد نيازهای جنبش های اجتماعی در ايران و در راس آنها جنبش 
کارگری پيش برده ايم و بطور قطع تداوم و گسترش اين همکاری ها، 
همگرايی و روابط عميق تری بين ما ايجاد کرده و آن را مستحکم تر خواهد 

اميدواريم اين همگرايی و همکاری ها الگويی برای گسترش فعاليت .  ساخت
پيشبرد وظايف و اهداف مبارزه مان  های مشترک فی مابين و ياری رسان

در راستای  جامعه در داخل کشور و به ويژه در ميان فعالين چپ و کمونيست
 . و کمونيستی باشد قطب چپشکل دادن به 

 

 !با تشکر از دعوتتان و آرزوی پيروزی

 کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

 ١٤٠١بهمن  ٢١برابر با  ٢٠٢٣دهم فوريه  
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 پيام به حزب   
 کمونيست ايران

 
 

 بهمن، روز کومله ٢۶به مناسبت گرامی داشت 
 
 
 

 ٢۶ترين درود و پيام ما را به مناسبت فرارسيدن  گرم !رفقا
بهمن، روزی است که بخشی  ٢۶.  بهمن، روز کومله پذيرا باشيد

ای مصمم  از نيروهای رزمنده و پيکارگر کمونيست با اراده
داری موجود در کنار  جهت مبارزه با ناسيوناليسيم و نظم سرمايه

بدون شک، اين .  هم قرار گرفتند و سازمان کومله را بنيان نهادند
فقط برای شما، که برای ما نيز روز ارج گذاشتن بر بيش  روز نه

های مبارزاتی  از چهار دهه پيکار، رزمندگی، استقامت و فعاليت
پايدار عليه هرگونه استبداد در دوران حکومت خودکامه و مستبد 

روزی که صدای کارگران، .  دو نظام پادشاهی و اسالمی است
زنان ستمديده و دهقانان زحمتکش کردستان، پژواکی پرطنين در 

صدايی که الزم است با .  يادمان اين روز پيداکرده است
ای پيگير عليه ناسيوناليسم و گسترش رزم طبقاتی به  مبارزه

صدايی که .  کشيده شود   فراسوی جغرافيای کردستان انقالبی
ايد، يقيناً  در اين مسير برداشته   های محکمی که شما رفقا، با گام

  .در پاسخگويی به اين ضرورت تاريخی انعکاس خواهد يافت
 

الزم به يادآوری نيست، !  رفقای کومله و حزب کمونيست ايران
همکاری مشترک و رفيقانه ما و شما، همراه با ديگر نيروهای 

شورای همکاری نيروهای چپ و "چپ و کمونيست در 
تواند به سهم تالشی که تاکنون صورت گرفته  می"  کمونيست

است، گامی ارزنده در راستای پاسخگويی به اهداف انقالبی 
طبقه کارگر در مسير سراسری شدن اين جنبش 

ضرورتی که اکنون بيش از هر زمان ديگری احساس    .باشد
ها و نيروهای  شود و الزم است مجموعه احزاب، سازمان می

های عملی  چپ و کمونيست با درک اين ضرورت تاريخی گام
تری جهت غلبه بر پراکندگی جنبش کمونيستی ايران در  محکم

 .داخل و خارج بردارند
 !با تشکر از دعوتتان و آرزوی پيروزی برايتان

 
 

 )اقليت(کميته اجرايی سازمان فدائيان 
 ١۴٠١بهمن  ٢٢برابر با  ٢٠٢٣فوريه  ١١

 

 پيام سازمان راه کارگر
به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد قيام  

 سياهکل
 

 رفقای عزيز
سياهکل اعالم حضور جنبشی بود سرشار از عشق به توده ها ، جنبش 
جانفشانی های سترگ برای آزادی و برابری و عليه استبداد و نابرابری ، 
جنبش شيرزنان و مردان فدايی برای رهايی توده ها در دوره ای تاريک و 

 .استبدادزده پس از کودتای آمريکايی بيست و هشت مرداد سی و دو 
گراميداشت اين روز عزيز در شرايطی برگزار ميشود که مردمان ايران ، 
اردوی عظيم کار و زحمت بيش از پنج ماه است که انقالب نوينی آغاز کرده 
اند ؛ در تداوم خيزش دی ماه نود وشش و آبان نود و هشت و اعتصابات با 
شکوه کارگران ، معلمان وبازنشستگان ، آن هم با دستان خالی ، اما با 
جسارت و اراده ای با شکوه دربرابر حکومت فاشيست تا دندان مسلح و 

 !سرکوب گر
، و با محوريت شعار  »مهسا امينی  «انقالبی که در پی قتل عمد دولتی ژينا 

ژن ژيان ئازادی آغاز شده و همچنان با افت و خيز ادامه دارد و در اين نبرد 
با   –عموما نوجوان و جوان   –نابرابر تا کنون بيش از ششصد جان شيفته 

شقاوت بی حد و حصر توسط رژيم فاشيست اسالمی به خاک افتاده اند و 
رژيم انسان ستيز بيش از بيست هزار نفر را بازداشت يا ربوده است که 

انقالبی که در همان .  اکثريت آنان زير وحشيانه ترين شکنجه ها قرار دارند 
چند روز اوليه ، به سرعت مرزها را در نورديد و خود را در دل و ذهن 

زن :  بيشمار مردمان جهان ، بخصوص زنان و جوانان جای داد و شعار 
 .زندگی آزادی جهانی شد 

 رفقای عزيز
آن عزيزان ، آن قهرمانان سياهکل خونين بر سر آرمانهای شريف و انقالبی 

 .شان ، جان بر سر پيمان نهادند و در راه سرخ و با شکوه سر باختند
اما انقالب بهمن نشان داد که بدون خود سازمانيابی طبقه کارگر و متحدين 

؛ انقالب را ضد انقالب مصادره و انقالبيون را  »اکثريت عظيم  «اش يعنی 
جانفشانی های سترگ تنها در اين مسير است که کارآيی . سرکوب خواهد کرد

 »موتور بزرگ  «خود را برای پيروزی انقالب متبلور خواهد کرد و اين 
جنبش انقالبی اردوی بی شمار کار و زحمت است که می تواند حاکميت 

 !سرمايه داری و استبداد را به زانو درآورد و الغير
 رفقای عزيز

اکنون که پنجاه و دومين سالگرد حماسه سياهکل را گرامی ميداريم ، بار 
ديگر با صدها جانباخته چپ و کمونيست آزادی خواه ايران در دوره پنجاه 

و نيز هزاران جانباخته راه آزادی و )  پدر و پسر (  ساله حکومت پهلوی 
برابری در طول چهار دهه حيات رژيم خونخوار مذهبی و سرمايه داری 
اسالمی ، پيمان می بنديم که تا آخرين نفس با درسگيری ازتوانايی ها و 
هوشمندی ها ، شکستها و اشتباهات گذشته ؛ پرچم پر افتخار مبارزه برای 
آزادی و سوسياليسم را بر زمين نگذاريم و همه توش و توان خود را بکار 
گيريم تا مانع مصادره انقالب با شکوه جاری توسط ضد انقالب داخلی و 

 .خارجی شويم 
 
 

 گرامی باد ياد رفقای عزيز ما ، جانباخته گان حماسه سياهکل
 سرنگون باد رژيم مذهبی و سرمايه داری حاکم

 پردوام و پيروز باد انقالب نوين جاری
 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

 
 کميته مرکزی سازمان راه کارگر

www.rahkargar.com 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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بر عدم تکرار آن در آينده که در راستای سياست 
های نظام اسالمی صورت می گيرد و چنانچه در 
آينده اين افراد بر خالف تعهد خويش عمل کنند، 
دايره عفو نسبت به آنان بسيار مضيق و اعمال 

 ."مجازات نيز شديدتر خواهد بود
پس از اعالم رسمی پروژه عفو ملوکانه خامنه 
ای از تلويزيون جمهوری اسالمی، دستگاه 
پروپاگاندای رژيم، تبليغات وسيعی در مورد جا 

زندانيان "ندامت"و اظهار "  توبه"انداختن شرط 
برای آزادی را شروع و اعالم کردند، همه 
زندانيانی که اين روزها آزاد شده يا خواهند شد، 

داده اند که اگر پس از "  تعهد کتبی"جملگی 
اشد "آزادی دوباره مرتکب همان جرائم گردند، 

محسنی اژه .  در مورد آنان اعمال شود"  مجازات
ای حتی اقدام به پرپايی سمينار کرد و در 

گردهمايی آزادگان سياسی مسلماِن قبل از "
در "گفت، قوه قضائيه "  انقالب استان تهران

موافقت خامنه ای برای "  راستای تسريع
آزادسازی زندانيان از جمله زندانيان سياسی، 
هيات هايی را جهت تطبيق مصاديق با معيارهای 

اژه ای پس از .  پيش بينی شده تشکيل داده است
طرح موضوع تشکيل هيات های هفت نفره 
اعزامی به زندان های جمهوری اسالمی، از 

پيش از انقالب "  مسلمان"و "  مجاهد"زندانيان 
مجرمان و "از "  احراز توبه"خواست تا در شيوه 

دستگاه  شرکت کنند و  ياری رسان"  متهمان
با زندانيان "  رفتار"قضايی در سنجش چگونگی 

 . توبه کرده و آزاد شده باشند
و دادن "  ندامت"چنانکه می بينيم موضوع اظهار 

در دستگاه تبليغاتی رژيم و مسئوالن " تعهد کتبی"
قضايی آن چنان برجسته شده است تا با اتکا به 
اين سياست نخ نما، رسوايی رژيم  را در 
دستگيری بی دليل ده ها هزار معترض خيابانی 

دستگيرشدگانی که بدون انجام .  توجيه کنند
کمترين جرمی بازداشت شده اند و اکنون 
جمهوری اسالمی با انجام چنين پروژه دروغين 
تبليغاتی می خواهد گريبان خود را از گرداب اين 

 .  رسوايی بزرگ رها سازد
اما پروژه کذايی عفو ملوکانه خامنه ای، 

گانه ای که قوه قضائيه  ٩خصوصا با شروط 
برای اجرای آن گذاشته است، آنچنان مفتضح، 
مسخره و رياکارانه بود که از همان ابتدا با 
شکست مواجه شد و نه تنها کسی آن را جدی 
نگرفت، بلکه طرح فوق با واکنش های منفی 

 . داخلی و بين المللی هم مواجه شد
بسياری از کاربران شبکه های اجتماعی اعالم 

چند ده "کردند، به راستی در اين چند ماه گذشته 
را دستگير کرده ايد که اکنون می "  هزار نفر

نفر را آزاد کنيد؟ اگر اين "  ده ها هزار"خواهيد 
نفر از جوانان دستگير شده،  "  ده ها هزار"

گانه دستگاه  ٩خارج از شمول شروط  اتهامی 
های امنيتی رژيم بوده اند و آنان هيچکدام از جرم 
های برشمرده در عفو دستگاه قضايی را انجام 

آنان را "  اتهامی"نداده اند، پس چرا و به چه 
بازداشت و محکوم کرده ايد که اکنون می خواهيد 

خامنه ای "  زير منت عفو ملوکانه"آنان را  
بگذاريد و از اين نمد برای ورشکستگی و 

 رسوايی خود کالهی بسازيد؟
جدای از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و 

های  تعدادی از زندانيان سياسی، برخی سازمان
اند، از  مدافع حقوق بشر نيز واکنش نشان داده

جمله سازمان حقوق بشر ايران در توئيتی، 
پروژه عفو معترضان به دست خامنه ای را 

اين نهاد .  خواند"  و رياکارانه"  اقدامی تبليغاتی"
حقوق بشری با تاکيد بر اينکه معترضان خيابانی 

، "از حق خود برای اعتراض استفاده کرده اند"
بازداشت و احکام صادره برای اين : "اعالم کرد

و نه تنها تمام "  وجاهت ندارد"شهروندان 
معترضان بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند، بلکه 
در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عامالن 

 ."سرکوب نيز يک حق همگانی است
اگرچه ممکن است دستگيرشدگانی هم باشند که 
زير فشار نيروهای امنيتی و برای رهايی از 
شرايط مرگبار زندان، چند جمله ای نوشته باشند 
که پس از آزادی، ديگر اقدامی عليه جمهوری 
اسالمی انجام نخواهند داد، اما آزادی آن تعداد از 
زندانيان سياسی شناخته شده و مصاحبه هايی که 
آنان بعد از آزادی انجام دادند، پوچی تبليغات 

خصوصا .  دروغين دستگاه قضايی را برمال کرد
آندسته از زنان زندانی که با بدرقه گرم 

همبندان خود "  سرآومد زمستون"سرودخوانی 
آزاد شدند و خودشان نيز با خروج از درب 
زندان، روسری از سر برداشتند، به روشنی 
رسوايی شکست دستگاه قضايی و نيروهای 

و نوشتن "  توبه"امنيتی را در نمايش پروژه 
 . نشان دادند" تعهد کتبی"

با اين همه و به رغم اينکه طرح تبليغاتی به 
خامنه ای از همان ابتدا با "  عفو"اصطالح 

شکست مواجه شد و طبيعتا چنين شکستی برای 
سران رژيم هم قابل تصور بود، بايد ديد اساسا 
چرا جمهوری اسالمی در اين بازه زمانی و بر 
بستر پاسخگويی به کدام نياز سياسی هيئت حاکمه 

. ای متوسل شد به چنين رويکرد فريبکارانه
روشن است در دوره گسترش ارتباطات رسانه 
ای و اينترتنی، جمهوری اسالمی ديگر نمی تواند 
با تکيه بر دستگاه های تبليغاتی خود به روش 

يک طرفه خبر سازی کند و با  ۶٠سال های دهه 
استفاده از مجموعه نهادهای پروپاگاندای خود 
مردم را در چنبره خبرهای کذايی رژيم محبوس 

 . و گرفتار سازد
در شرايط کنونی، با توجه به اينکه افکار عمومی 
در عرصه داخلی و بين المللی روی جنبش 
انقالبی توده های مردم ايران متمرکز است، 
طبيعتا هر کدام از زندانيان سياسی که آزاد شوند، 
خبر آزادی آنان به سرعت و در زمان کوتاهی 

انعکاس زمان خبر .  انعکاس جهانی می يابد
آزادی زندانيان سياسی شناخته شده آنچنان کوتاه 
است که تصوير و خبر آزادی آنان از همان 
لحظه خروج از درب زندان در شبکه های 

. اجتماعی و رسانه های خارجی منتشر می شود
لذا بر کسی پوشيده نيست در چنين حجمی از 
گردش سريع اطالع رسانی، برای جمهوری 
اسالمی مقدور نيست تا به ضرب تبليغات رسانه 

يا تعداد بيشتری از "  چند ده نفر"ای خود، آزادی 

زندانيان سياسی و دستگيرشدگان اخير را در 
ده "، آنهم تحت عنوان آزادی "عفو"قالب پروژه 

نفر از زندانيان به خورد افکار عمومی " ها هزار
 .ايران و جهان بدهد

با اين همه نبايد فراموش کرد ما با رژيمی مواجه 
هستيم که دروغ وفريب و دغلکاری، بخشی از 

در نظامی به نام .  ماهيت وجودی آن است
جمهوری اسالمی که شالوده رفتار و سياست 
گردانندگان آن بر بنيان های مصلحت نظام 
استوار است، انجام هر دروغ و فريب و نيرنگی 

تجربه های تاکنونی هم نشان داده .  مجاز است
است که برای جمهوری اسالمی هيچ خط قرمزی 
بجز مصلحت نظام وجود ندارد و برای مصلحت 
نظام هم هرگونه دروغ و جعل و دغلکاری و 

 . فريبکاری نه فقط مجاز که واجب هم می باشد
حال با اين توضيح مختصر برگرديم به طرح اين 
پرسش که جمهوری اسالمی در پاسخ به کدام 
نياز سياسی و مصلحت نظام، انجام پروژه 

زندانی  را در "  ده ها هزار"فريبکارانه عفو 
 .دستور کار خود قرار داد

همه آمارهای تاکنونی بازداشت شدگان، دست کم 
هزار نفر از معترضان  ٢٠بر دستگيری حدود 

اما آنچه که .  ماه های اخير تاکيد داشته و دارند
اکنون دستگاه قضايی رژيم تحت پروژه 

نفر از زندانيان ماه های "  ده ها هزار"آزادسازی 
اخير مطرح کرده است، نشان می دهد که تعداد 

هزار نفر  ٢٠دستگيرشدگان بايد بسيار بيشتر از 
 .باشد

تعدادی از زندانيانی که پيش از کليد خوردن 
پروژه عفو خامنه ای آزاد شده اند، به درستی بر 
وجود بحران کثرت جمعيت و تعميق اين بحران 
به لحاظ سياسی در زندان های جمهوری اسالمی 

بحران کمبود جا، درمان، دارو، .  اشاره کرده اند
تامين غذا و همچنين بحران کودکان زندانی و 
مهمتر از همه، شکل گيری بحران سياسی و 
گسترش اعتراضات در درون زندان ها از جمله 
بحران هايی هستند که زندانيان آزاد شده و 

. محبوس در زندان بر آن تاکيد داشته و دارند
اگرچه دستگاه آدمُکش قضايی جمهوری اسالمی 
می تواند بحران هايی نظير کمبود جا، دارو، 
درمان و تامين غذای زندانيان را دست کم در 
کوتاه مدت با شالق و شکنجه و سرکوب حل کند، 
اما با گذشت زمان که دستگيرشدگان از شوک 
اوليه و فشارهای امنيتی دوران بازداشت خارج 
می شوند و موقعيت جديد خود را باز می يابند، 

آنهم در شرايط   -همين بحران های مادی و صنفی
الزاما به سمت بحران   -موقعيت انقالبی کنونی

های سياسی و جدال روزمره ميان زندانيان و 
بحرانی که به تاسی .  زندانبانان تبديل خواهد شد

از شرايط انقالبی جامعه در تعدادی از زندان 
های بزرگ در حال شکل گرفتن است و زمزمه 
های وجود اين بحران چندی است که در جامعه 

 .نيز انعکاس يافته است
" ده ها هزار"برای جمهوری اسالمی اما معضل 

معترض دستگير شده فقط در چهارچوب بحران 
های بر شمرده در داخل زندان ها خالصه نمی 

هيات حاکمه ايران هم اکنون با بحران .  شود
هم در   –سياسی بزرگتری در عرصه بين المللی 

 -نزد افکار عمومی و هم در مواجهه با دولت ها
بر کسی پوشيده نيست که هم اينک .  رو برو است

بحران هسته ای و شکاف ميان سازمان انرژی 

 زندانی، " ده ها هزار"عفو 
 فريب بزرگ جمهوری اسالمی

١٢از صفحه   

١١درصفحه   
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اطالعيه در رابطه با پيوستن   
اتحاد سوسياليستی کارگری   
 
 

به شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست   
 

 
ر    شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست در راستای سياست گسترش ت ش ي و همکاری ب

با نيروهای سياسی چپ و کمونيست،با چند نيرو و از جمله با رفقای اتحاد سوسياليستی وارد 
ه  ه ای ک ي پروسه ای از بحث و گفتگو  شد که نتيجه آن طبق توافق طرفين وبر اساس اطالع

 .اين رفقا منتشر کرده اند ،پيوستن آنها به شورای همکاری است 
ی جاری و  الب ق پيوستن اتحاد سوسياليستی به شورای همکاری در شرايطی که نياز جنبش ان
ت  ی اس ام د، گ ب ل ی ط ت را م س ي ون مبارزه طبقه کارگر ،همکاری کليه نيروهای چپ و کم
اری  ورا ي ای ش مسئوالنه در راستای پاسخ به اين نياز و بدون شک به پيشبرد بهتر فعاليت ه

 .می رساند
ه  ه در ادام م ک ما از اين تصميم و اقدام رفقای اتحاد سوسياليستی استقبال می کنيم و اميدواري
ای  فعاليتهای مشترکمان شاهد همگرايی و همکاری بيشتر نيروهای چپ و کمونيست در راست

 تقويت قطب چپ و سوسياليستی   در  اوضاع   خطير  سياسی
 . کنونی باشيم

 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 ٢٠٢٣فوريه ١٠

اتمی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی در 
احيای توافق .  باالترين حد تنش و تقابل است

برجام نيز به رغم اهميتی که برای طرفين دارد، 
همچنان در وضعيت اغماست و طبق آخرين 
اظهارات مقامات مسئول اروپايی و آمريکايی 

آبروی .  فعال از دستور کار خارج شده است
نداشته نظام و اعتبار سياسی جمهوری اسالمی 
نيز طی چند ماه گذشته از مرز آسيب ديدگی 
گذشته و هيات حاکمه ايران در عرصه داخلی و 

شدت و .  بين المللی به کلی مفتضح شده است
تعميق ورشکستگی سياست خارجی جمهوری 
اسالمی به حدی است که ديگر بازسازی آن برای 

. دستگاه ديپلماسی رژيم به سادگی ممکن نيست
نتيجه بالفصل وجود اين حجم از بحران های 

 -داخلی و خارجی، عدم وجود امنيت سياسی 
اقتصادی الزم برای سرمايه گذاری خارجی در 

وضعيتی که ادامه آن، بحران ژرف .  ايران است
تر و بر شدت آن خواهد  تورمی را عميق  -رکود
 .افزود

روشن است، با وجود چنين بحران های وسيع 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی که در عرصه 
داخلی و بين المللی جمهوری اسالمی را احاطه 
کرده اند، ادامه حيات برای اين رژيم چندان آسان 

در چنين وضعيتی نياز جمهوری .  نخواهد بود
اسالمی برای عادی جلوه دادن شرايط داخلی 
کشور در عرصه داخلی و بين المللی به صورت 
يک نياز دو فاکتو برای خامنه ای و مجموعه 

آنچه در چند .  هيات حاکمه ايران تبديل شده است
ماه گذشته افکار عمومی جهان را به شدت تحت 
تاثير قرار داده، همانا حضور مبارزاتی زنان و 
جوانان ايران و سرکوب و دستگيری  ده ها هزار 
نفر از معترضان خيابانی ست که در اين فاصله 

بازداشت شدگانی که زير .  بازداشت شده اند
شکنجه و داغ و درفش بازجويان و زندانبانان 
شکنجه گر جمهوری اسالمی قرار دارند و 

 .جانشان به شدت در خطر است
عفو ملوکانه خامنه ای و تبليغات وسيع دستگاه 
های پروپاگاندای جمهوری اسالمی مبنی بر 

زندانی، صرفا اقدامی "  ده ها هزار"آزادی 
فريبکارانه برای پاسخگويی به اين نياز سياسی 
رژيم در عرصه داخلی و بين اللملی و سيگنالی 
برای عادی جلوه دادن شرايط داخلی کشور به 

سياستی که با همه سرمايه .  جهان و جهانيان است
گذاری تبليغاتی رژيم با شکست مواجه شد و 

نفر، تاکنون فقط  ده "  ده ها هزار"بجای آزادی 
ها نفر از زندانيان سياسی شناخته شده و تعدادی 
هم از دستگيرشدگان اخير از زندان های اوين، 
رجايی شهرکرج، زندان تهران بزرگ، ابهر، 

. اصفهان، سنندج و شيبان اهواز آزاد شدند
زندانيان شناخته شده و غير شناخته شده ای که 
جملگی با پرونده سازی های جعلی و امنيتی 
نيروهای اطالعاتی دستگير شده بودند، بعضی ها 
حکم شان در شرف پايان بود و تعدادی هم 

از ميان زندانيان شناخته شده، .  بالتکليف بودند
آنگونه که آنان در مصاحبه های خود گفته اند، 

و بدون نوشتن "  عفو"جملگی بدون درخواست 
با اين همه و .  از زندان آزاد شده اند"  تعهد نامه"

به رغم تبليغات فريبکارانه ای که جمهوری 
اسالمی در مورد شروط آزادی زندانيان طرح 
کرده است، مستثنی از اين که زندانيان آزاد شده 
به شروط آزادی تن داده يا نداده باشند، آزادی 
همين تعداد از زندانيان سياسی چه آنهايی که از 
چند سال قبل در زندان بودند و چه بازداشت 
شدگان اخير که جملگی در پی گسترش مبارزات 
داخلی و بين المللی و بر بستر تشديد بحران در 
زندان ها صورت گرفته است، مايه خوشحالی 

 . خانواده ها و کل جامعه بوده است
با اين همه، فراموش نکنيم، هنور ده ها هزار نفر 
از بازداشت شدگان اخير همچنان در زندان 
هستند، تعدادی در معرض اعدامند و بقيه نيز در 

 زندانی، " ده ها هزار"عفو 
 فريب بزرگ جمهوری اسالمی

١٠از صفحه   

شرايط ناامن و مرگبار زندان های جمهوری 
بر اين، در  عالوه.  اسالمی  جانشان در خطر است

همين چند روزاخير تعداد ديگری از مردم ايران 
بازداشت و برخی از فعاالن سياسی و اجتماعی 

اگرچه آزادی .  اند های سنگين محکوم شده به حبس
کامل زندانيان سياسی بدون سرنگونی جمهوری 
اسالمی مقدور نيست ولی تجربه نشان داده است 
با پيگيری مبارزاتی و حضور مداوم و گسترده 
خانواده ها و توده های مردم ايران در مقابل 
زندان ها می توان انعکاس صدای زندانيان در 
اين سوی ديوار بود و برای آزادی شان پيکار 

 .کرد
 
 
 

 گرامی   رفقای  بادرود به
 

ا  ن  رفق ي اه ودوم ج ن م پ راس ت درم رک ه ش ا ب م دد از دعوت ش ج ر م ک ن تش م ض
ل    سالگرد ک اه ه  حماسه سي م ک ي ان رس ب اطالع م ل(  ، ب ي دل ت   ب ال ه    کس ی ک ائ ق رف

د  بنمايندگی ازسازمان ما در مراسم  قراربود  ن ن ک م ) شرکت ب راس م درم ي ت وانس ت ، ن
ه   بدينوسيله. شرکت بکنيم  و    پنچاهمين سالگرد حماسه سياهکل را به شما شادباش گفت

 .برايتان آرزوی پيروزی مينمائيم برای آزادی وسوياليسم  درمبارزه مشترک 
 
 

 سازمان اتحادفدائيان کمونيست  روابط عموی
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٠درصفحه   

١از صفحه   

جاسوسی به "عالوه بر اين، کسانی که به .  شوند
، ارتباط مستقيم با عوامل سرويس "نفع اجانب

، "قتل و جرح عمدی"، "های اطالعاتی خارجی
تخريب و احراق عمده تاسيسات دولتی، نظامی "

در گروه "  عضويت و وابستگی"و "  و عمومی
متهم هستند نيز، از شمول " معاند و برانداز"های 

 . پروژه عفو رژيم خارج هستند
سيستم قضايی جمهوری اسالمی برای تکميل اين 

اظهار "سناريوی فريبکارانه خود، دو شرط 
را نيز به بند آخر معيار "  ندامت و تعهد کتبی

آزادی زندانيان اضافه کرده تا بدين وسيله به 
افکار عمومی القا کند همه کسانی که اين روزها 

و  "  اظهار ندامت"آزاد می شوند، جملگی با 
برای جا انداختن .  آزاد شده اند"  تعهد کتبی"دادن 

پروژه اظهار ندامت زندانيان آزاد شده، دستگاه 

١٢ 

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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قضايی و ديگر عوامل اجرايی اين طرح کذايی 
يکی پس از ديگری به دفعات اعالم کردند، 
کسانی که اظهار کنند پشيمان نيستند و يا تعهد 

 ."گيرند مشمول عفو قرار نمی"کتبی ندهند 
محسن اژه ای، رئيس آدمُکش دستگاه قضايی 

ندامت "جمهوری اسالمی، عالوه بر شرط اظهار 
زندانيان، اعالم کرد با کسانی که "  و پشيمانی

دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی "
االرض دارند، توبه نکرده و محارب هستند، 

صادق رحيمی، ."  قاطعانه برخورد می کنيم
معاون دستگاه قضايی نيز در تشريح چگونگی 

: پيشبرد اين سناريوی دغلکارانه اعالم کرد
اعتراضات سراسری "  متهمان و محکومان"
اَعمال گذشته خويش و تعهد "از " پس از انزجار"

 زندانی، " ده ها هزار"عفو 
 فريب بزرگ جمهوری اسالمی

 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 

 com.gmail@tvshorashora: آدرس ايميل
 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن


