
 ١٠١٢شماره   ١۴٠١اسفند    ٢٢    1

 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

 

 آغازی ديگر در پيکار معلمان
 

معلمان زحمتکش  ١۴٠١اسفند  ١۶شنبه  روز سه
ايران در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برپا 

اعتراضات و مبارزات علنی فرهنگيان .کردند
ای چندماهه که با آغاز نبردهای  بعد از وقفه

ای،  های شهری و گسترده توده خيابانی و خيزش
شده بود، باکم و کيف نوين و  صحنه رانده به پشت

بعد از .  آيند متفاوتی به جلوی صحنه می
اعتصابات و اعتراضات سراسری و بزرگ 

اين نخستين بار بود که  ١۴٠٠فرهنگيان در سال 
معلمان در اين ابعاد از فراخوان شورای 

های صنفی فرهنگيان ايران  هماهنگی تشکل
ها شهر کشور تجمع  استقبال نمودند و درده

 .اعتراضی برپا کردند
در فراخوان شورای هماهنگی که چند روز قبل 

اسفند صادر شد، روی نکات  ١۶از تجمع روز 
شده بود که در کم و  کيف  مهمی انگشت گذاشته

اعتراض سراسری تأثيرات مهم و مثبتی برجای 
در اين فراخوان عالوه بر اشاره به  فقر .  گذاشت

و فشارهای اقتصادی که بر سر معلمان شاغل و 
های مردم آوار شده و مدام  بازنشسته و عموم توده

و ايجاد "  های سريالی مسموميت"شود،  تشديد می
ناامنی در مدارس، يکی از محورهای مهم 

شده در فراخوان بود که نگرانی شديد و  مطرح

 فشاندگان فدايی اسفند روز جان ٢۵گرامی باد 
 چندين هزار جنگل شاداب، ناگهان می رويد از زمين

 
بدون ترديد حماسه سياهکل در تاريخ جنبش کمونيستی و مبارزات کارگران و 
زحمتکشان ايران عليه هرگونه ستم و استثمار و تبعيض جايگاهی فراموش نشدنی 

فشانی  ناپذيری، صداقت و جان آمد جز با مبارزه، سازش اين جايگاه بدست نمی.  دارد
 .فدائيان از آغاز تا امروز

چنان ادامه دارد، با  حماسه سياهکل آغاز راه بود، آغاز راهی بزرگ و سترگ که هم
زنان و .  هايی از مقاومت، از خودگذشتگی و مبارزه زنان و مردان فدايی حماسه

مردانی که برای آزادی جنگيدند، برای نان و کار و برای محو ستم و استثمار، و در 
هايی  با گام.  اين راه سرخ و طوفانی از فدا کردن زندگی خود هراسی به دل راه ندادند

 .ی ترديدها غلبه کردند استوار به پيش رفتند و بر همه
ها، از  ها، از مسعود احمدزاده گويم، از اميرپرويز پويان فراهانی می از صفايی

ها،  ها، از مرضيه احمدی اسکويی و چنگيز قبادی، از بيژن جزنی  مهرنوش ابراهيمی
آقا، از اعظم و نزهت و بهمن روحی آهنگران، از شيرين،  از غزال آيتی و نسترن آل

نژادها  کالم، از احمد زيبرم تا حميد اشرف، از اسکندرصادقی انوشه و مهدی فضيلت
ها،  چی ها و شانه ها و هادی ها، از زهرا و دمحم رضا و محسن و دمحمعلی بهکيش، از نظام تا سيامک اسديان

ها، از نريميسا،  از همايون کتيرايی، از بهروز دهقانی، از منصور اسکندری و نفيسه ناصری، از توماج
از احمد زيبرم و هوشنگ پورکريمی، از مسعود رحمتی، از حميدرضا و عبدالرضا نصيری، از سيمين، 

 مارس روز جهانی زن ٨گزارشی از برگزاری 
 هلند -در آمستردام  

  
 مارس شورای دفاع از  ٨گزارش  

 هامبورگ  –مبارزات مردمی ايران 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

۵درصفحه   

 ١٠١٢شماره  ١۴٠١اسفند    ٢٢ –سال  چهل و پنج 

) ١۴٠١اسفند  ١۵(روز دوشنبه ششم مارس 
نشست فصلی شورای حکام آژآنس بين المللی 
انرژی اتمی با سخنرانی رافائل گروسی در وين 

، )وابسته به سپاه پاسداران(تسنيم .  شروع شد
"پيش از شروع اين نشست نوشت موضوع : 

راستی آزمايی و نظارت در ايران ذيل قطعنامه 
شورای امنيت سازمان ملل و اجرای  ٢٢٣١

توافق پادمانی آژانس با ايران از موضوعات در 
دستور کار اين دوره از نشست شورای حکام 

 ". خواهد بود

نشست چهار روزه شورای حکام، در شرايطی 
آغاز شد که پيش از آن خبرگزاری بلومبرگ از 

درصدی توسط  ٨۴کشف اورانيم غنی شده 
بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در سايت 

با انتشار اين خبر، آنهم در .  فردو خبر داده بود
روزهای منتهی به نشست شورای حکام، بحران 
هسته ای موجود ميان آژانس بين المللی و 
جمهوری اسالمی در روندی قرار گرفت که 

با .  بدون شک مطلوب جمهوری اسالمی نبود

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١٢درصفحه   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

اسفند روز  ٢۵گرامی باد 
 فشاندگان فدايی جان

 در محکوميت   
 حمله به تجمعات 

آموزان،  معلمان، دانش
 شان دانشجويان و والدين

 چاک منشور حداقلی پاسخی کوتاه به يک مدافع سينه

 عقب نشينی جمهوری اسالمی، 
 دريچه ای برای مذاکرات
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 آغازی ديگر در پيکار معلمان

٣درصفحه   

اضطراب اوليا و خانواده دانش آموزان را در پی 
شورای هماهنگی در فراخوان خود .  داشته است
آمران و عامالن اين وقايع بايد بدانند :"  اعالم کرد

که دانش آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما 
معلمان شاغل و بازنشسته در چنين شرايط 

". دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهيم گذاشت
شورای هماهنگی خواهان پايان دادن به جو 
ناامنی موجود در مدارس شد و با طرح 

بندی و  هايی چون اجرای کامل رتبه خواست
خواست  ۶سازی حقوق بازنشستگان و  همسان

سياسی و صنفی ديگر ازجمله آزادی همه معلمان 
آموزانی که  زندانی، رفع ممنوعيت تحصيل دانش

اند، افزايش حقوق  شده های گذشته بازداشت در ماه
مبتنی بر نرخ تورم،  ١۴٠٢و مستمری در سال 
های  چنانچه به خواسته"  چنين هشدار داد 

فرهنگيان پاسخ مناسبی داده نشود، در سال آينده 
 .درپی ادامه خواهد يافت صورت پی تجمعات ما به

" 
های صنفی معلمان  ها و کانون بسياری از تشکل

های مختلف نيز با صدور  در شهرها و استان
های مجزايی از اين فراخوان حمايت  اطالعيه

افزون براين، سنديکای کارگران شرکت .  کردند
ها  واحد، گروه اتحاد بازنشستگان و برخی تشکل

های  و محافل ديگر نيز از فراخوان و خواست
 .معلمان حمايت کردند

ارتجاع حاکم مطابق معمول به ارعاب و تهديد و 
ها و تهديدها که قبل  بازداشت.سرکوب متوسل شد

اسفند آغازشده بود روز شانزده اسفند  ١۶از 
بسيار تشديد شد و در ابعاد گسترده ادامه 

کنندگان، استفاده از  حمله وحشيانه به تجمع.يافت
آور، استفاده از باتوم  اسپری گاز فلفل و گاز اشک

و ضرب و شتم و هتاکی و حتی تيراندازی با 

ای و بازداشت و زندان، به يک  های ساچمه گلوله
 .شهر و دو شهر محدود نشد

در اصفهان، مزدوران سرکوبگر حکومتی با  
اشغال محل تجمع و ضرب و شتم 

نيروهای .  کنندگان مانع تجمع شدند اعتراض
سرکوبگر که تعدادشان خيلی زياد بود، وحشيانه 

های رکيک دادند، به  به مردم حمله کردند، فحش
يک مرد مسن سيلی زدند و با اعمال خشونت و 

در .  گری  شماری را نيز بازداشت کردند وحشی
تهران نيز که ارتجاع حاکم از تجمع معلمان و 

شدت وحشت کرده بود،  اوليای دانش آموزان به
نيروهای گارد و لشگری از مزدوران اطالعاتی 
موسوم به لباس شخصی را وارد ميدان کرد و 

اين .محل تجمع به اشغال سرکوبگران درآمد
شدت ترسيده بودند، اجتماع بيش  مزدوران که به

ً و با خشونت برهم  از دو نفر را نيز سريعا
رغم جلوگيری از ورود  در رشت علی.  زدند می

وپرورش، جمع  معلمان به محوطه اداره آموزش
زيادی از معلمان و اولياء دانش آموزان تجمع 
بزرگی را برگزار نمودند و با سردادن شعار 

مدرسه و "،"امنيت مدارس، حق مسلم ماست"
های  نسبت به مسموميت"  خيابان، امنيت حق زنان

. ای دانش آموزان دختر اعتراض کردند زنجيره
نيروهای سرکوب برای پراکنده ساختن 

آور و اسپری فلفل  کنندگان به گاز اشک اعتراض
اگرچه تنی چند از .و شوکر متوسل شدند

آور و اسپری فلفل  معترضان در اثر گاز اشک
در واپسين .  بدحال شدند، ولی تجمع ادامه يافت

لحظات و هنگام قرائت قطعنامه پايانی شورای 
هماهنگی، مزدوران اطالعاتی موسوم به لباس 

کنندگان  صف اعتراض شخصی، با فحاشی به
حمله کردند و با ربودن دستگاه صوتی، مانع 

تعدادی از معترضان را .  قرائت قطعنامه شدند

در .  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند
سنندج نيز سرکوبگران به صفوف معترضان 
حمله کردند و به ضرب و شتم معلمان و اوليای 

عالوه بر شليک گاز .دانش آموزان پرداختند
ای نيز به روی  های ساچمه آور، با گلوله اشک

کم دو معلم در اثر  دست.  مردم شليک کردند
تعدادی از .  ای زخمی شدند اصابت گلوله ساچمه

مديره  تن از اعضای هيئت ۶معلمان ازجمله 
در .  انجمن صنفی معلمان سنندج بازداشت شدند

دوازده .کنندگان حمله شد صف تجمع شيراز نيز به

ها  معلم و هفت تن از دانش آموزان و اولياء آن
در مشهد نيز پس از شليک گاز .  بازداشت شدند

آور و اسپری فلفل، با يورش وحشيانه به  اشک
آميز معلمان و اوليای دانش  اجتماع مسالمت

آموزان و فحاشی و زور و تهديد، جمعيت را 
 .پراکنده ساختند

رغم جو شديد پليسی و امنيتی در اغلب  علی
های مزدوران و  رغم تمام ددمنشی شهرها و به

خواران سرکوبگر حکومتی که به اقدامات  جيره
گری عليه  ضد انسانی و اعمال خشونت و وحشی

معلمان و اوليای دانش آموزان متوسل شدند، اما 
تجمع سراسری فرهنگيان با موفقيت نسبی 

تأکيد درست و .  شهر برگزار شد ٣۶کم در  دست
بجای شورای هماهنگی بر دفاع از دانش آموزان 

های سريالی  ها،اعتراض به مسموميت و خانواده
که  جان و سالمتی دانش آموزان و معلمان را 
مورد تهديد قرار داده و باعث گسترش نگرانی و 
اضطراب والدين شده است و ضرورت پايان 
دادن به جو ناامنی و تأمين فوری امنيت دانش 
ً زيادی از اولياء را  آموزان، توانست شمار نسبتا

با تجمع .  به تجمع و همراهی بافرهنگيان بکشاند
های اوليه اتحادی ميان  اسفند، نطفه ١۶سراسری 

هايشان بسته شد   معلمان، دانش آموزان و خانواده
هاست برای آن تالش  که شورای هماهنگی سال

اگر درگذشته پيوند عملی مبارزات معلمان .کند می
سادگی ميسر نبود و  و خانواده دانش آموزان به

های معينی در اين زمينه وجود داشت،  محدوديت
ها و  امروز شرايط جامعه به سود همراهی

دانش آموزان و .  اتحادها دچار تغيير شده است
آموز، پنج ماه  ويژه دختران دانش ها به خانواده

ای در کف  مبارزه مرگ وزندگی و مبارزه توده
دختران شجاع .  اند خيابان را پشت سر گذاشته

آموز، دانشجويان، زنان و جوانان و عموم  دانش
اند و  زحمتکشان برای براندازی رژيم به پا خاسته

واسطه به رودررويی با رژيم  مستقيم و بی
ارتجاع حاکم .  اند ديکتاتوری و نظم حاکم برخاسته

آنکه بخواهد، همه اقشار زحمتکش و  بی
کشيده را کنار هم و رو درروی خود قرار  ستم

 .  داده است
ای و هدفمند مدارس  های زنجيره مسموميت

دخترانه در يک چنين شرايطی، زمينه اعتراض 
و مبارزه خيابانی مشترک دانش آموزان و 

اين .ها و معلمان را فراهم نموده است خانواده
پيوند عملی برخاسته از شرايط مشخص مبارزه 
جاری را بايد سرآغاز موقعيت جديدی در 

چنين پيوند .  حساب آورد مبارزات معلمان به
مبارکی را بايستی تحکيم بخشيد و آن را گسترش 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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تواند و از اين  جنبش اعتراضی معلمان می.  داد
پتانسيل برخورداراست که رابطه و پيوند خود را 

. ها گسترش دهد بادانش آموزان و خانواده
ازآنجاکه اوليای دانش آموزان فاقد تشکل هستند، 

تواند  ها نمی گاه آن به لذا مبارزات و اعتراضات گاه
چندان مثمر ثمر باشد و ارتجاع حاکم را عقب 

تواند پيوند خود  شورای هماهنگی اما می.  براند
تر کند و با  ها را محکم بادانش آموزان و خانواده

ها،  دهی و کاناليزه کردن مبارزات آن سازمان
اعتراضات پرشور و متحد خيابانی مشترکی را 

ً اينکه به.سازمان دهد رغم همه و  خصوصا
هرگونه ادعای مقامات دولتی، حمالت شيميايی 

ای  های زنجيره به مدارس دخترانه و مسموميت
اسفند، روز  ١۶در همان روز .  ادامه دارد

اعتراض مشترک معلمان و دانش آموزان و 
ها، در تعداد زيادی از مدارس دخترانه  اوليای آن

در اثر حمالت شيميايی ازجمله در شهرهای 
زاهدان، سنندج، داالهو، کرج، کرمانشاه ، 
چهارمحال بختياری و برخی شهرها و مناطق 

آموز مسموم و روانه بيمارستان  ها دانش ديگر، ده
ای البته بعد از سه  رغم سخنان خامنه علی.  شدند

ای که گويا آمران و  گونه هم به ماه تأخير و آن
اند و  عامالن اين حمالت شيميايی ناشناخته

رغم سخنان برخی مقامات دولتی در مورد  علی
اصطالح افراد دخيل در  شناسايی و دستگيری به

ها، اما حمالت شيميايی به مدارس  مسموميت
اگرچه نهادهای .دخترانه همچنان ادامه دارد

های  امنيتی و کل دستگاه حکومتی محدوديت
جديدی در مورد انتشار و انعکاس مسموميت 

اند، اما تمامی شواهد حاکی از  مدارس ايجاد کرده
ای در مدارس  های زنجيره ادامه مسموميت

دخترانه است و هرروز شمار ديگری از دانش 
ً معلمان دچار مسموميت  آموزان و بعضا

 ٢٠برای نمونه تنها در روز شنبه .  شوند می
اسفند، دانش آموزان مدرسه دخترانه دکتر معين 

در " فروغ"و " عفت"در آبادان، مدارس دخترانه 
و "  بعثت"ملک خوزستان، مدارس دخترانه  باغ

" و "  کوثر"در سنندج، مدارس دخترانه "  پويش"
در اهواز موردحمله شيميايی قرارگرفته "  ستايش

ها تن از دانش آموزان راهی بيمارستان  و ده
هرچند آمار رسمی دقيقی از  مدارسی که .اند شده

اند و شمار  موردحمله شيميايی قرارگرفته

 آغازی ديگر در پيکار معلمان

اند  آموزانی که دچار مسموميت شده دانش
نشده است، اما برمبنای  آمارهای  اعالم

های مجازی، تخمين زده  انتشاريافته در شبکه
 ١٠٠استان و بيش از  ٢٨شود که در بيش از  می

شهر، به صدها مدرسه دخترانه حمله شيميايی 
هزار نفر دچار  ٧صورت گرفته و متجاوز از 

 .اند مسموميت شده
تواند  ابعاد فاجعه بسيار هولناک است و فقط می

در يک رژيم فاشيستی چنين جنايات دهشتناکی 
اين جنايات آشکار و سيستماتيک، ترور .  رخ دهد

شيميايی و مسموم سازی هزاران دختر 
های جدی به اين  آموز، بدون شک آسيب دانش

. ها وارد ساخته است دانش آموزان و خانواده آن
شده و سرکوب  ريزی در برابر اين تهاجم برنامه

آموز که  بيولوژيک و شيميايی هزاران دانش
يادآور حمالت شيميايی در حلبچه است، بايد با 

پيگيری برای شناسايی دقيق .  تمام توان ايستاد
آمرين و عاملين اين جنايت بزرگ، پايان هراس 
افکنی در مدارس و اضطراب آفرينی درميان 

ويژه  ها، تأمين امنيت کامل مدارس به خانواده
تواند از موضوعات محوری  مدارس دخترانه، می

افزون بر .  و مهم جنبش اعتراضی معلمان باشد
های دانش  های اخص معلمان، خواست خواست

چنانکه   -تواند و بايد ها نيز می آموزان و اولياء آن
اسفند نيز بر آن  ١۶در فراخوان تجمع سراسری 

توسط شورای هماهنگی پيگيری   -تأکيد شده بود

های زياد و بعضاً  حمالت شيميايی خسارت.  شود
ها  ناپذيری بردانش آموزان دختر و خانواده جبران

دولت موظف است به دانش .  وارد ساخته است
اند  ديده ها و معلمانی که خسارت آموزان و خانواده

های مالی را جبران  غرامت بپردازد و خسارت
 .کند

ناپذير مدارس  های پايان در بحبوحه مسموميت

دخترانه، ارتجاع حاکم و دستگاه اطالعاتی و 
امنيتی آن سياست سرکوب فرهنگيان آگاه، اعضا 

های مستقل معلمان را تشديد نموده  و فعاالن تشکل
های  صدها تن از معلمان و فعاالن تشکل.است

صنفی معلمان در معرض پيگردهای امنيتی و 
مدام احضار و بازداشت و .قضايی قرار دارند

ها حکم انفصال  ها تن از آن ده.  شوند بازجويی می
اند، با  شده بندی خارج اند، از شمول رتبه گرفته

قرار کفالت آزادشده و هرلحظه ممکن است 
بر طبق برخی .  احضار و بازداشت شوند

خبرهای انتشاريافته، نهادهای امنيتی درصدد 
های جديدی در رابطه با  سازی پرونده

های اخير، برای اعضا و فعاالن  مسموميت
معلمان آگاه و .  اند های مستقل معلمان برآمده تشکل

مبارز اما با بسيج همکاران و حمايت از رفقای 
با .  توانند جلوی اين تعرضات را بگيرند خود می

برپايی اعتراضات و اعتصابات بزرگ و 
دهی اعتراضات و تجمعات  يکپارچه و سازمان

ها  وسيع و مشترک بادانش آموزان و اولياء آن
توان در برابر اين تهاجمات ايستاد و آن را  می

 .خنثی کرد
گرچه تجمع  ١۴٠١اسفند  ١۶تجمع سراسری 

ً بزرگی بود و  شهر را دربرگرفت و با  ٣۶نسبتا
همه بايد اذعان  موفقيت نسبی برگزار شد، بااين

کرد که شمار معلمانی که به صحنه مبارزه ورود 
کردند، نسبت به تعداد کل معلمان هنوز بسيار 

ها اين  در شهرستان.  اندک و ناکافی است
عنوان  شورای هماهنگی به.  وضعيت حادتر است

ها  يک تشکل سراسری معلمان و همچنين کانون
ها و  های مستقل معلمان در شهرستان و تشکل

ها ، بايد اين نقيصه و ضعف بزرگ را  استان
جدی بگيرند و برای برطرف کردن آن بيش از 
اين تالش کنند تا تعداد هرچه بيشتری از معلمان 

از .را به صحنه مبارزه علنی و خيابانی بکشانند
بينی کرد که سال آينده،  توان پيش اکنون می هم

سال گسترش و شکوفايی بيشتر مبارزات و 
شورای .  اعتصابات سراسری معلمان خواهد بود

:" اسفند نوشت ١۶هماهنگی در فراخوان تجمع 
های فرهنگيان پاسخ مناسبی  چنانچه به خواسته

صورت  داده نشود، در سال آينده تجمعات ما به
 ١۴٠٢باشد تا سال "   .درپی ادامه خواهد يافت پی

سال بازتوليد اعتراضات گسترده و اعتصابات 
 ١۴٠٠سراسری  و باشکوه معلمان در سال 

 . باشد
 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 فشاندگان فدايی اسفند روز جان ٢۵گرامی باد 
 چندين هزار جنگل شاداب، ناگهان می رويد از زمين

شاهی، از  نسرين، عبدهللا، اسدهللا و جعفر پنجه
ها،  غروی  ها و عزت ها، بهکيش شاهی مادر پنجه

از فرشيد کشاورز و شهره صبوری، از ليال گلی 
آبکناری، طاهره خرم، منيژه طالبی و سوزان 

 .نيکزاد
 

 ست خون گوزن، جنگل پويان ديگری
 بعد از صدای پويان

 ی خون شعله ور بعد از حريق سوخته
 بعد از حريق توفان
 بعد از صدای جنگل

 ايران 
 ديگر      

 ست ی خونينی مانند رودخانه
 راند های سختی می بر صخره

 ريزد های رنج فرو می از قله
 خواند های دلتنگی می در دره

 و زخم تابناک شهيدان را
 با کاکلی شکافته و خونريز

 بر سنگ و صخره کوبان
 های گلگون در خاک

 .گرداند می
 

آفرينی رفقای آگاه،  سال از حماسه ۵٠بيش از 
گذرد، از آن  مان در سياهکل می و شجاع  باک بی

زمان تا امروز، در دو رژيم سلطنتی و اسالمی، 
شمار رفقای ما در سنگر سرخ فدايی به  بی

در رژيم .  مبارزه با نظم ظالمانه حاکم برخاستند
ها تا  فاشيستی سلطنتی رفقای سرخ ما از خيابان

يا در نبرد با دشمن .  ها آفريدند ها حماسه زندان
شان  مسلح تا آخرين گلوله جنگيدند و خون سرخ

ها  ها جاری شد و يا در زندان بر سنگفرش خيابان
. ها مقاومت کردند ترين شکنجه در برابر وحشيانه

گر را تحقير  و شکنجه  لب فروبستند و شکنجه
 .کردند

شناختند و  شان را می خوبی دشمن طبقاتی ها به آن
داران ، دولت دزدان  دانستند که دولت سرمايه می

ها  و فاسدان، با استفاده از هر ابزاری به جنگ آن
پرستان روشنايی  دانستند که آن شب می.  آيد می

ها از آگاهی  دانستند که آن می.  تابند روز را برنمی
کارگران و زحمتکشان بيمناک هستند و به همين 

دانستند که در  می.  دليل نيز دشمن آزادی هستند
 . دارند راهی پُرخطر گام برمی

 
 نگاه کن

 شکند بر درگاه نجابت به خاک می  چه فروتنانه
 اش ئی که طوفان رهرخسا

 مسخ نيارست کرد                            
 افتد ِی تو برخاک می چه فروتنانه بر آستانه

 که در کمرگاِه دريا نآ
 دست حلقه توانست کرد

 نگاه کن
 وارانه در پاِی تو سر نهاد چه بزرگ

زاده  اش ميالِد پُر هياهاِی هزار شه که مرگ آن
 بود

 !گاه کنن
 

بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی و نشستن خمينی 
و اطرافيانش بر سرير قدرت، مبارزه خونبار 

چنان ادامه  فدائيان برای آزادی و سوسياليسم هم
در فضای پس از سرنگونی سلطنت پهلوی .  يافت

و در حالی که خمينی و اطرافيانش از همان ابتدا 
شمشير خود را برای به شکست کشاندن انقالب 

های فدائی  تيز کرده بودند، سازمان چريک
ترين سازمانی بود  ترين و مهم ايران، بزرگ خلق

های تحت ستم، زنان  که در کنار کارگران، خلق
و ديگر زحمتکشان جامعه در برابر ضد انقالب 

صحرا، از  از کردستان تا ترکمن.  حاکم ايستاد
خوزستان تا بلوچستان، از کارخانه تا مزرعه، از 

 . دانشگاه تا مدرسه
های ترور رژيم  از همان روزهای اول جوخه

دست به ترور برخی از بهترين فرزندان مردم 
در   رفيق ونداد ايمانی دبير دبيرستان.  زدند

مازندران و رفقا سعيد و علی ميرشکاری در 
کرمان از جمله اولين رفقای فدايی بودند که 

ای کشته  بدست جالدان رژيم به طرز وحشيانه
. شدند و به خيل جانفشاندگان فدايی پيوستند

توماج، مختوم، واحدی و جرجانی رهبران 
شوراهای ترکمن صحرا و کانون فرهنگی و 

. ترور شدند ۵٨سياسی خلق ترکمن نيز در بهمن 
شوراهايی که توسط مردم ترکمن صحرا و با 

ها برای اداره امور ترکمن صحرا  ی آن اراده
ترور رهبران خلق ترکمن، .  ايجاد شده بودند

ها و سرکوب و  ها تن از قهرمانان آن کشتار ده
نابودی شوراها، بخشی از تالش جمهوری 

 .اسالمی برای سرکوب دستآوردهای انقالب بود
در کردستان نيز رژيم برای نابودی دستآوردهای 
قيام شکوهمند بهمن، دست به جنايات بسياری زد 
و تعداد زيادی از فرزندان مردم قهرمان 

فدائيان در کردستان .  کردستان را به قتل رساند
نيز در کنار ديگر زحمتکشان و مبارزان خلق 
کرد به دفاع از دستآوردهای انقالب برخاستند و 

چون رفقا يوسف کشی زاده، شهال  ها فدائی، هم ده
و نسرين کعبی و احسن و شهريار ناهيد، مسعود 

در .  رحمتی به خيل جانفشاندگان فدايی پيوستند
و در پی فرمان خمينی برای کشتار  ۵٨تابستان 

مردم کردستان، احسن ناهيد همراه با شهريار و 
تعدادی ديگر از قهرمانان خلق کرد در 

ای خلخالی به اعدام محکوم  های چند دقيقه بيدادگاه
ی اعدام  عکس لحظه.  و بالفاصله اعدام شدند

ها در حالی که احسن ناهيد بر روی برانکارد  آن
است، تصويری تاريخی، نمادين و فراموش 
نشدنی از جنايات جمهوری اسالمی عليه 

ی ايران است که هرگز از  ديده های ستم توده
 . ها پاک نخواهد شد خاطره

رفقا نسرين و شهال هر دو پرستار بودند و 
ها را به جرم مداوای  هنگامی که آن.  خواهر

سرخ فدائيان به   مجروحان و اعتقاد به آرمان
برند، نسرين خواهر کوچکتر  جوخه اعدام می

، اما "چشم من را نبنديد: "گويد خطاب به جالد می
"گويد شهال خواهر بزرگتر می چشم من را : 

"گويد ، جالد با طعنه می"ببنديد پس تو : 
: دهد که شهالی قهرمان ما جواب می"  ترسی می

، "خواهم مرگ خواهرم را نبينم می!  نه احمق"

"گويد سپس نسرين نيز به جالد می چشم من را : 
ها،  تاريخ فدايی سرشار از اين لحظه".  هم ببنديد

 .هاست ها و از اين حماسه از اين جانفشانی
پور يکی ديگر از فدائيان جانفشان  سعيد سلطان

اش حماسه مقاومت و  است که آخرين سروده
سعيد فدايی، سعيد ما، .  اش در زندان بود مرگ

های کار و زحمت در برابر تمام  سعيد توده
 . ها قهرمانانه ايستاد و لب فروبست شکنجه

دانستند که شکستن  چون الجوردی می جالدانی هم
اش به نمايش  سعيد در زير شکنجه و آوردن

ی تاريخی و با توجه به  تلويزيونی در آن لحظه
محبوبيت وی در ميان فدائيان و ديگر مبارزان، 
چه اهميتی برای ايجاد دلهره و هراس در ميان 

های  آنها تمام شکنجه.  جوانان مبارز دارد
وحشيانه را بر روی سعيد امتحان کردند، اما 

مان آنها را ناکام  مان، رفيق فدايی رفيق سرخ
سعيد سلطانپور شاعر و کارگردان تئاتر، . گذاشت

عضو هيات دبيران کانون نويسندگان ايران، 
عضو سازمان پُرافتخارمان و عضو هيات 

، مبارزه و  نويسندگان نشريه کار با زندگی
. های بعدی تبديل شد اش به نمادی برای نسل مرگ

نسلی که امروز از خيابان تا زندان، از کارخانه 
تا دانشگاه و مدرسه، قهرمانی، شجاعت و 

 .اش همگان را به تحسين واداشته است باکی بی
رفيق منصور اسکندری از اعضای کميته 

های سرخ  مرکزی سازمان ما يکی ديگر از گل
های طبقه  اش به آرمان ست که اعتقاد راسخ فدايی

اش  کارگر برای آزادی و سوسياليسم و مقاومت
های شاه و جمهوری اسالمی سرمشق  در زندان

رفيق منصور پزشک بود و .  های بعدی است نسل
های رژيم سلطنتی  گاه اش در شکنجه مقاومت
های شاه در  او که در زندان.  برانگيز بود تحسين

بند بود، پس  ای با اسدهللا الجوردی جالد هم دوره
های  از دستگيری با نظارت الجوردی شکنجه

جالدان رژيم که از .  ای را تحمل کرد وحشيانه
موقعيت تشکيالتی رفيق آگاه بودند تمام تالش 

شکستن رفيق قهرمان ما به  خود را برای درهم
الجوردی حقير دست به هر جنايتی .  کار گرفتند

اما منصور ما، منصور فدايی، او و تمامی .  زد
وار به خيل  گران را ناکام گذاشت و فدايی شکنجه

 .فشاندگان فدايی پيوست جان
باک و  قهرمانان بی  منيژه طالبی يکی ديگر از آن

منيژه در حالی که با .  شجاع جنبش فدايی است
اش بود، وقتی که خود را در  ساله ۴فرزند 

ای  محاصره پاسداران سرمايه ديد، بدون لحظه
ترديد با استفاده از سيانور به زندگی خود پايان 

ياد منيژه، .  داد تا زنده به دست جالدان رژيم نيفتد
 .ياد رفيق فدايی قهرمان ما گرامی باد

پس از انشعاب بزرگی که در خرداد ماه سال 
هائی فدائی خلق ايران  در سازمان چريک ١٣۵٩

رخ داد، رفقای قهرمان ما به عنوان فدائيان
به پيکاری افتخارآفرين عليه رژيم )  اقليت(

ارتجاعی ستمگر جمهوری اسالمی ادامه دادند و 
گری و کشتار  به رغم وحشی.  آفريدند حماسه

بيرحمانه جمهوری اسالمی، رفقای ما با پايبندی 
خواهانه و  های بزرگ آزادی به اهداف و آرمان

های  سوسياليستی طبقه کارگر، در زير شکنجه
های اعدام، استوار  قرون وسطائی و جوخه

هزاران تن از قهرمانان فدائی در دهه .  ايستادند
به بند کشيده شدند و صدها تن به جوخه اعدام  ۶٠

 . سپرده شدند
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۴از صفحه   

اسفند روز  ٢۵گرامی باد 
 فشاندگان فدايی جان

چندين هزار جنگل شاداب، ناگهان 
 می رويد از زمين

جنايات رژيم جمهوری اسالمی عليه سازمان ما 
متجاوز از .  بسی فراتر از جنايات رژيم شاه بود

تن از رفقای فدائی ما در دوران رژيم  ۶٠٠
جمهوری اسالمی، در نبرد روياروی با 
مزدوران مسلح رژيم يا پای چوبه دار و 

يادشان گرامی .  های اعدام، جان فشاندند جوخه
 !   باد
 
 !نه

 هرگز شب را باور نکردم
 چراکه
در فراسوهاِی        

 دهليزش
 ئی به اميِد دريچه

 .دل بسته بودم                   
 

های  های خون و جنون، در آن سال در آن سال
های دار، کمتر  های فروخفته در جوخه خشم

زندانی در سرتاسر ايران بود که مقهور مقاومت 
از شمال تا .  سازی فدائيان نشده باشد و حماسه

ها همگی نام  جنوب، از شرق تا غرب، زندان
از زنان و مردان .  فدايی را به خاطر دارند

ياد .  فدايی، از جوانان و حتا نوجوانان فدايی
 .شان گرامی باد سرخ

و در جريان کشتار سراسری  ۶٧در تابستان 
ما  ها تن از رفقای فدايی زندانيان سياسی، ده

زاده،  چون حميدرضا نصيری، محسن رجب هم
، )منصوری(حسين مالطالقانی، کيومرث احمدی 

رضا صمدزاده، جهانبخش سرخوش و  علی
ها  آن.  دار شدند جهانگير نوری قهرمانانه سربه

ورزيدند اما زمانی که با  که به زندگی عشق می
مرگ روبرو شدند، در برابر دشمن سر خم 

چون سروی ايستاده، سرفراز  نکردند، هم
ها  چرا که آن.  های دار را تحقير کردند چوبه

مرگ خيلی "همان ماهی سياه کوچولو بودند 
تواند االن به سراغ من بيايد، اما من تا  آسان می

. توانم زندگی کنم نبايد به پيشواز مرگ بروم می
 –البته اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم 

مهم نيست، مهم اين است که زندگی   -شوم که می
يا مرگ من چه اثری در زندگی ديگران داشته 

 ".باشد
ها اين بود که  از نظر پاسداران سرمايه جرم آن

ورزيدند، خواستار آزادی و  ها عشق می به توده
برابری بودند، خواستار محو ستم و استثمار و 

های کمونيستی و  تبعيض بودند، بر سر آرمان
کارگری خود استوار ايستادند و حاضر به 

ی  ياد همه.  سازش با دشمنان طبقاتی خود نشدند
باک  ی آن عاشقان بی های سرخ، ياد همه گل  آن

 .گرامی باد
ها  ها رفتند و امروز در خاوران اگرچه آن

. اند اند، اما در واقع هماره در قلب ما بوده آرميده
شان چراغ راه ما در مبارزه  مبارزات و مقاومت

ها به  بزرگی که آن"  نه"بينيم که  شد و امروز می
پاسداران سرمايه و نظم کهنه حاکم گفتند، در 

 مارس روز جهانی زن ٨گزارشی از برگزاری 
 هلند -در آمستردام  

 
های  مارس روز جهانی زن در چند سال اخير توسط سازمان ٨

چپ هلندی و خارجی با برگزاری تجمع و راهپيمايی در شهر 
 -)  اقليت(فعالين سازمان فدائيان .  شود آمستردام برگزار می

هلند در   -هلند طی فراخوانی مشترک با حزب کمونيست ايران 
در ابتدا .  شرکت داشتند ٢٠٢٣مارس  ٨تجمع و راهپيمايی 

آمريکای التين، ,  های هلندی نيروهای سازمانده از سازمان
ترکيه و ايران در ميدان دام به ايراد سخنرانی در مورد 
وضعيت و بی حقوقی زنان و همبستگی با مبارزات زنان 

سپس راهپيمايی در مسير چند خيابان تا ميدان .  ايران پرداختند
يادبود کارگری که در اعتراضات بعد از جنگ جهانی دوم 

در محل تجمع و در پايان برنامه، ريتم .  کشته شد، انجام شد
ديگر    جمعی از و رقص دسته ضرب طبل با مارش کوبنده

 مارس بود ٨های برنامه  بخش
. 
 

 هلند -)اقليت(فعالين سازمان فدائيان 
 
 

 مارس شورای دفاع از  ٨گزارش 
 هامبورگ  –مبارزات مردمی ايران 

 
به  ٣٠:٢تا  ١مارس از ساعت  ٨چهارشنبه 

مناسبت روز جهانی زن آکسيونی از طرف 
شورای دفاع از مبارزات مردمی ايران هامبورگ 
جلو کنسولگری رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 

اول از همه به نقش مهم روز جهانی .  برگزار شد
هايی مثل  زن و نقش و زحمات کمونيست

کالرازتکين، روزا لوکزامبورگ، کولنتای و ساير 
گذاری روز  زنان آزاديخواه و انقالبی در بنيان

های  جهانی زن و دفاع از حقوق زنان در زمينه
اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره شد، 
سپس به نقش جمهوری اسالمی در سرکوب زنان 
در مسائل سياسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

آموز دختر در  دانش ٩٠٠حمله به مدارس دخترانه با گازهای شيميايی و مسموميت   و همچنين
هايی به زبان آلمانی و فارسی در  در ادامه رفقای آلمانی و ايرانی بيانيه   .ماهه اخير پرداخته شد سه

ضرورت ادامه مبارزه  مورد روز جهانی زن و محکوم کردن رژيم ضد زن جمهوری اسالمی، به
پخش سرودهای متنوع انقالبی آکسيون را .  عليه رژيم کودک کش جمهوری اسالمی تأکيد کردند

 .کرده بود تر  جذاب
 

 مرگ بر جمهوری اسالمی  باد سوسياليسم باد آزادی زنده زنده

 

 

" نه"  امروز.  افکن شده است سرتاسر کشور طنين
ها به دريای مردم رسيده است و امروز  بزرگ آن

اين مردم قهرمان، جوانان و زنان، کارگران و 
ها را با  ديگر زحمتکشان جامعه هستند که راه آن

گفتن به نظم موجود و مبارزه برای "  نه"
سرنگونی جمهوری اسالمی، برای رسيدن به 
آزادی، برای رسيدن به برابری، برای محو 
هرگونه ستم و استثمار، برای کار و نان، برای 

چيزهايی که پاسداران نظم کهنه موجود  ی آن همه
 ۶٠ی  چون قهرمانان دهه اند، هم ها گرفته از آن

 .اند پا خاسته به
 من فکر می کنم

 هرگز نبوده قلب من
 .اين گونه گرم و سرخ

 احساس می کنم
 زای در بدترين دقايق اين شام مرگ

 چندين هزار چشمه خورشيد
 در دلم

 .می جوشد از يقين
 احساس می کنم

 زار يأس در هر کنار و گوشه اين شوره
 چندين هزار جنگل شاداب

 ناگهان
 .می رويد از زمين
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٧درصفحه   

نقد يک "  در جلسه اخير خود مقاله )  اقليت(کميته اجرائی سازمان فدائيان
در نشريه کار و در همان حال امضای سازمان در اطالعيه شورای "  منشور

همکاری نيروهای چپ و کمونيست در حمايت از اين منشور را موردبحث 
که  رغم اين به:  تصميمی که باالتفاق اتخاذ گرديد، به شرح زير بود.  قرارداد

رفقای نماينده سازمان ما در جريان انتشار اطالعيه شورای همکاری تالش 
دمکراتيک -که حتی مطالبات بورژوا کردند که با آوردن بندی مبنی بر اين

داری ايران قابل تحقق نيست و نياز به  منشور در چهارچوب نظام سرمايه
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورايی است، اما با توجه 

های رفرميستی در يک دوران انقالبی مجاز نيست  که حمايت از پلتفرم به اين
مورد تائيد نمايندگان سازمان "  نقد يک منشور"  و موضع نشريه کار در مقاله

در شورای همکاری نيز قرار دارد، کميته اجرائی ، امضای سازمان را زير 
 . کند اين اطالعيه باطل اعالم می

 
 با اين توضيح، نشريه کار مقتضی دانست که پاسخی کوتاه به برخوردی  

بدهد که پس از انتشار مقاله نشريه کار،  در برنامه تلويزيونی راه کارگر 
 .  صورت گرفت

که  توجه به اين نشريه کار، بی ١١٠در شماره "  نقد يک منشور"  مقاله 
ها و محافل هستند، محتوای اين  امضاکنندگان منشور حداقلی کدام گروه
که  گرفت اين منشور مستقل از اين  منشور را مورد بررسی قرارداد و نتيجه

دمکراتيک برای اصالح -اند، يک منشور بورژوا چه کسانی آن را امضا کرده
عنوان يک سازمان کمونيست در يک دوران  داری است و ما به نظام سرمايه

 . انقالبی مجاز به حمايت از آن نيستيم
داند که اين  آشنايی داشته باشد اين را می)  اقلبت(هرکس که با سازمان فدائيان

با پيروی از روش مارکس و لنين، مواضع .  بازی نيست سازمان اهل دودوزه
کند و نقدی هم  ای شفاف، صريح و روشن اعالم می خود را بر سر هر مسئله

اگر به نقد منشور نگاه شود، .  که دارد، صريح، راديکال و کوبنده است
کمترين توهينی به هيچ فرد و گروهی در اين نقد صورت نگرفت، اما 

مدافعين منشور اما اين نقد را تحمل .  نقد کشيده شد محتوای آن بدون گذشت به
برآشفته و عصبی شدند، جنجال به راه انداختند، فحاشی کردند و .  نکردند

قيدوشرط عقيده  چنان عنان اختيار از دست دادند که در نقش مخالف آزادی بی
نبود و حکم شان را "  نقد سازنده"  و بيان ظاهر شدند و اعالم کردند، اين نقد 

" سرکوبگرانه"بود، "  تجاوز"  بود"  تخطئه"بود "  تخريب."هم صادر کردند
 . بود" خصومت"بود 

باور کنيد اقليت به چيزی تجاوز نکرده، قصد !  جناب اما ببخشيد عالی
سرکوب کسی را نداشته، جايی را تخريب نکرده و با فرد و گروه خاصی 

ً يک منشور بورژوا!  خصومت نداشته است رفرميست را نقد کرده   -صرفا
سؤال ما اما از .  عالی است اگر به مذاق شما خوش نيامده، مشکل جناب.  است

نقد "  و "  نقد سازنده" "نقد داريم تا نقد، نقد داريم تا تخريب" شما اين است که 
خواهد تعيين کند که يک نقد  يعنی چه؟ چه کسی و چگونه می"  غير سازنده

اين همان .  های جمهوری اسالمی است که همان حرف سازنده هست يا نه؟ اين
خواهد يک ارشاد  تفکری است که فردای سرنگونی جمهوری اسالمی نيز می

ها و  کدام نوشته.  ها سازنده هست و کدام نيست ديگری بنا کند که ببيند کدام نقد
. ها تخريب، تخطئه و تجاوز و خصومت است و کدام نيست مقاالت روزنامه

توان  قيدوشرط عقيده و بيان چه شد و کجا رفت؟ آيا کسی را می پس آزادی بی
يافت که تعريف کند نقد سازنده کدام است و غير سازنده کدام؟ اگر قرار باشد 
روزی بحثی از نقد داريم تا نقد، نقد سازنده و غير سازنده در مبحث آزادی 
عقيده و بيان به ميان آيد، اگر قرار باشد روزی کسانی پيدا شوند و بخواهند 
ً ديگر چيزی به نام  نقد سازنده و غير سازنده را برای ما تعريف کنند، قطعا

ميدانيد چه نتايجی از .  قيدوشرط عقيده و بيان وجود نخواهد داشت آزادی بی
مقدار شما گرفته خواهد شد؟  مردم خواهند گفت، شما که  های بی اين حرف

" ارشاد"هنوز به هيچ جايی نرسيده، تحمل شنيدن حرف مخالفتان را نداريد و 
کنيد که نقد سازنده را از نقد غير سازنده، جدا کنيد و حکم به اتهام  ايجاد می

جايی برسيد چه  کنيد، فردا اگر به تخريب، تجاوز و خصومت صادر می
های سانسورتان؟  همين بود معنای برچيدن بساط تمام دستگاه.خواهيد کرد 

 قيدوشرط عقيده و بيان؟  همين بود آزادی بی
جای  کرديد و به اگر شما نقدی بر مواضع اقليت داشتيد آن را صريح نقد می

نقد داريم تا "که  و اين"  غير سازنده"و "  نقد سازنده"ارشاد بازی در مورد 
شما سرکوبگرانه " "  ها را تخريب و سرکوب کنيد خواهيد اين شما می" "نقد

"کنيد برخورد می کرديد  اثبات می"  اقليت ناخواسته خصومت ورزيده است" 

رفرميستی -آن را بورژوا)  اقليت(اين منشور که سازمان فدائيان !  نه خير
 . ناميده، سوسياليستی، انقالبی و غيره است و بايد از آن حمايت کرد

اکنون روشن باشد کسانی که امروز نقد را  هيچ ترديدی نبايد کرد و بايد از هم
کنند،  کنند و حکم محکوميت صادر می به سازنده و غير سازنده تقسيم می

در حکومت شورايی که .  اند نامشان چپ باشد يا راست، منادی سانسور آينده
. ها وجود نخواهد داشت کنيم اما جايی برای اين سانسورچی ما از آن دفاع می

قيدوشرط خواهد بود و کارگران هرگز اجازه نخواهند  آزادی عقيده و بيان بی
.  داد به نام نقد سازنده و غير سازنده کسانی بخواهند دستگاه سانسور برپا کنند

کنيم، اين بحث را تعطيل کنيد، چراکه بوی  بنابراين ما به اين افراد توصيه می
 .رسد نامطبوع سانسور و سلب آزادی عقيده و بيان از آن به مشام می

. خاتمه يافت"  نقد يک منشور"بحث ما بر سر منشور حداقلی در همان مقاله 
صف طرفداران رفورم و دفاع از .  نقد نشريه کار وظيفه خودش را انجام داد

. يک جمهوری بورژوائی را از طرفداران حکومت شورايی متمايز ساخت
. هايی که از همان آغاز ماهيت اين منشور را دريافتند، آن را رد کردند آن

گيری  اکنون عليه آن اعالم موضع گروهی نيز که هنوز ابهام داشتند، هم
ها هستند که  اصطالح چپ گروهی هم از به.  اند و بازهم خواهند کرد کرده

ها نيز سرانجام ناگزير  آن.  ورزند همچنان بر موضع نادرست خود اصرار می
شوند، تا بين رفورم و انقالب يکی را انتخاب  به اتخاذ موضعی قطعی می

 .کنند
عنوان يک مدافع  حسن حسام يکی از اعضای سازمان راه کارگر که به

دمکراتيک، چند روز پيش در برنامه   -چاک منشور حداقلی بورژوا سينه
تلويزيونی اين سازمان حضور يافته بود تا گويا پاسخی به مخالفان منشور 

" دمکراتيک بدهد، نخست الزم دانست در نقش يک   -حداقلی بورژوا
از همان آغاز با هرکسی که به نام کارگر، مارکس، انقالب، "  پروفسور دانا

" عنوان  اند، به حکومت شورايی با منشور حداقلی و طرفداران آن، مخالف
"ايشان چنين فرمودند.  حساب قطعی کند  تسويه"  نادان نقد داريم تا نقد، : 

من هر نيرويی که به نام مارکس و هر زهرماری، .  تخريب داريم تا نقد
جسارت نکنم، هر کس ديگری باسياست پرچم سرخ قصد تخريب حرکت 

ترين کلمه ميگم نادان ولی از آن جلوتر  ها را داشته باشد، او را در ساده اين
های حسام چيست؟  معنای اين حرف"  اگر ادامه پيدا کنه.  شود رفت هم می

کند، کنترلی بر  راست است که حسن حسام معموالً وقتی دهنش را باز می
که کلمات را سبک و سنگين کند و سنجيده حرف  هايش ندارد، بدون اين حرف

ما در اينجا "  پروفسور دانائی"کند، اما  ها را به بيرون پرتاب می بزند آن
عنوان مخالف مارکس، طبقه  مکنونات قلبی خود را نيز برمال کرده و به

حاال .  کارگر و پرچم سرخ، اين نماد انقالب کارگری نيز ظاهر شده است
رو منشور  فهميديم شما طرفدار رفورم و دنباله.  تان را کنار بگذاريد بددهنی

 حسابتان چيست؟   حداقلی هستيد، حرف
ای به موقعيت انقالبی چنان باور دارند که منتظرند اين  عده: "  گويد حسام می

داده که انقالب اجتماعی در راه و سرنگونی  جريان يک پالتفرمی می ٢٠
تر  توان عقب جمهوری اسالمی به رهبری طبقه کارگر، از اين جمله نمی

وجه روی زمين ايران نيست،  دهد که پايش به هيچ اين نيرو نشان می.  رفت
شده که اينجا پس  هايی خوانده کتاب.  هيچ درکی از آرايش قوای طبقاتی نداره

 ." ده می
بخشی از چپ که خودش را در تارعنکبوت موقعيت انقالبی زندانی کرده و "

" زنه تواند ازش فرار کنه برای توجيهش داره دست به هر چيزی می نمی
ما در موقعيت انقالبی . ما در چنان شرايطی نيستيم. شما حزب بزرگ نداريد"

 ." در دوره انقالبی هستيم. نيستيم، در آستانه موقعيت انقالبی هستيم
سروته و  های بی آيا بهتر نبود حسن حسام از اول، بدون حاشيه روی و حرف

براين )  اقليت(گفت سازمان فدائيان شد و می دردسرساز، وارد همين بحث می
باور است که موقعيت انقالبی وجود دارد و طالب انقالب است و من حسن 
حسام معتقدم موقعيت انقالبی وجود ندارد، توازن قوا به نفع طبقه کارگر 

بنابراين ما وارد همين بحث .  نيست و بايد به همين منشور حداقلی بسنده کرد
 .شويم می

نخست يادآوری کنيم که ما برخالف ادعای حسام هرگز باور نداشته و نداريم 
که در ظرفيت اين منشور و امضاکنندگان آن انقالب اجتماعی ، حکومت 

ايم  ها نخواسته هرگز هم از آن.دست باشد  شورايی، سوسياليسم و مسائلی ازاين
. که رهبری طبقه کارگر، انقالب اجتماعی و حکومت شورايی را بپذيرند

انقالب اجتماعی و حکومت شورايی، کار طبقه کارگر است و نه تشکل 
.  های بورژوائی که امضاکننده آن هستند معلمان و چند محفل و برخی سازمان
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دمکراتيک است و نه چيزی -هم همين چند بند مطالبات بورژوا ظرفيت آن
ً بحث ما اين بوده و هست که انشاءنويسی را در مقدمه .  فراتر از آن اتفاقا

دمکراتيک از انقالب -جهت در يک منشور بورژوا بی.  منشور کنار بگذاريد
اين خاک پاشيدن .  ايد اجتماعی، لغو استثمار و انواع ستم و غيره حرف زده

هرگز هم باور نداريم .   اين فريب کارگران است.  در چشم طبقه کارگر است
دمکراتيک کار   -و اصالح همين مطالبات بورژوا که از اين منشور جز حک 

های حسن حسام،  نيروی داخل هم بر خالف کرنش.  ديگری ساخته باشد
اند، بلکه درصحنه جنگ رودررو با  ها نيستند که منشور امضا کرده همين

اما به موضوع اصلی .  جمهوری اسالمی برای سرنگونی و انقالب هستند
 . بپردازيم 

کند که مخالفان منشور حداقلی پايشان روی زمين  ادعا می"  پروفسور دانا"
آور است که  اما حيرت.  ايران نيست و درکی از آرايش قوای طبقاتی ندارند

هر آدمی با کمی .  اين جناب کمترين درک و اطالعی از الفبای سياست ندارد
که پای هر جريان سياسی روی زمين باشد، بايد  داند برای اين اطالع می

. ای در شرايط معين داشته باشد شناخت روشنی از وضعيت سياسی هر جامعه
بايد قبل از هر چيز فهميده باشد که اين جامعه در کدام دوران از حيات 

ظاهراً اکنون ديگر فرارسيدن يک دوران انقالبی را .  سياسی خود قرار دارد
حسن .  اعالم کرد، همه قبول دارند ٩۶در سال )  اقليت(که سازمان فدائيان 
. اما او فقط در لفظ به دوران انقالبی باور دارد.  هاست حسام هم يکی از آن

که واقعاً فهميده باشد، اين دوران انقالبی چيست  داند و نه اين فقط نامش را می
و چه تکاليف و وظايفی را در برابر هر جريان چپ، انقالبی و مارکسيست 

بندی  هايی که جمع ای هم به خواندن تاريخ، کتاب حسام، عالقه.  دهد قرار می
. گيرد ها را به سخره می اند، ندارد و آن ها، جنبش کارگری تجارب انقالب

ً درک نمی کند که تنها جرياناتی پايشان روی زمين قرار دارد که مقدم  نتيجتا
اند، دوران انقالبی در تاريخ هر ملتی دورانی است که  بر هر چيز فهميده

اين دورانی است .  يک روز آن تجسم بيست سال است.  گيرد تاريخ سرعت می
های بسيار سريع،  که در آن هر لحظه، احتمال وقوع تغييرات بزرگ، چرخش

يعنی بايد .  رويدادهای نامنتظره، انفجارات قهری و انقالب وجود دارد
بايد دانست که اين دوران برای کارگران .  حواسمان باشد گيج و گمراه نشويم

لذا بايد وظيفه "  حکم زمان جنگ برای يک ارتش را دارد"ها   و کمونيست
محکم به .  سياسی اساسی خود را که همانا انقالب است مشخص کرده باشيم

کننده  هايی را اتخاذ کنيم که تضمين آن بچسبيم و برای تحقق آن، تاکتيک
کننده هژمنی پرولتاريا، تسريع روند برپائی  پيروزی طبقه کارگر، تضمين

اما .  دمکراتيک است-های بورژوا کاری و پلتفرم انقالب، مخالفت با سازش
اگر نفهميم دوران انقالبی چيست و وظايف ما کدام است و فقط از دوران 

وقت پايمان روی زمين نيست و مثل حسن حسام گيج  انقالبی نام ببريم، آن
شويم که اين اتفاقات نامنتظره چيست   خوريم، متوجه نمی شويم، تلوتلو می می

 .رويم و با هر اتفاقی از اين اردو به آن اردو می
درپی دچار غافلگيری و  اگر کسی اين دوران انقالبی را نفهميده باشد، پی

چون .  هم همين دوست گرامی ما حسن حسام است نمونه آن.  حيرت خواهد شد
داند، حيرت  فقط اسمی از دوران انقالبی شنيده اما معنای واقعی آن را نمی

ها تن  شنود ميليون شود و می از خواب بيدار می ٩٨آبان  ٢۴کند که صبح  می
های  عنوان نماد ها به از مردم ايران به مراکز سرکوب و ستم رژيم و بانک

آبان ماه، قيام  ٢۴داری حمله کرده و از نخستين ساعات بامداد  جهان سرمايه
بيند  حسن حسام می.  شود روز سرکوب می ۵اين قيام پس از .  اند را آغاز کرده

که امواج مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان، سراسر ايران را 
های چندين استان در  ها هم  تظاهرات و شورش فراگرفته است، پی آمد آن

شود چرا اين اتفاقات رخ  مناطق غربی ايران است، اما بازهم متوجه نمی
گيرد که  بيند که در شهريور يک جنبش بسيار بزرگ شکل می او می.  دهد می

کشد  دارند، چهار ماه به درازا می اين بار نقش اصلی را در آن زنان بر عهده 
حسن حسام .  دهند و به چيزی هم کمتر از سرنگونی رژيم رضايت نمی

. اما حرفش جدی نيست.  آورد انقالب است شود و فرياد برمی زده می حيرت
اتفاق خاصی رخ نداده .  اش گردد سر جای قبلی دوباره با فروکش جنبش برمی

دوران انقالبی و .  شود که اوضاع از چه قرار است بازهم متوجه نمی.  است
پروفسور دانای ما اصالً .  دوران رکود سياسی برای حسن حسام تفاوتی ندارد

بايستی  اگر پايش روی زمين بود، می.  ايم داند در کجای تاريخ قرارگرفته نمی
برد و کسی آن را فهميده  فهميد که جامعه ايران در چه دورانی به سر می می

گيری سياسی از آن بکند و بگويد يک سازمان چپ و کمونيست  است که نتيجه
در اين دوران متمايز از دوران رکود سياسی، وظايف و تکاليف ديگری دارد 

در جنبشی که شهريورماه شکل گرفت، خود .  ها را مشخص کرد و بايد آن
مراکز سرکوب و تحميق را مورد هدف .  های مردم حتی مسلح شدند توده

اما حسن حسام هنوز نفهميده است که .  جنايتکاران را ترور کردند.  قرار دادند
در يک دوران انقالبی اشکال بسيار متنوعی از مبارزات اقتصادی، سياسی و 

دهد و عالوه بر گردآوری يک لشکر سياسی که حاال خودش  نظامی رخ می
اگر .  در ابعاد ميليونی به صحنه آمده، بايد برای يک قيام مسلحانه تدارک ديد

. کنند شود، حسن حسام و همفکرانش وحشت می صحبت از تدارک نظامی می
بريم، بايد دريافته  کسی که فهميده باشد ما در يک دوران انقالبی به سر می

حکم زمان جنگ برای يک ارتش "ها دوران انقالبی  باشد که برای کمونيست
يکی ديگر از وظايف هر جريان انقالبی در دوران انقالبی اين ."  را دارد

برای تحقق انقالب گام .  است که وظيفه اساسی خود را مشخص کرده باشد
حسن .  بردارد و با هرگونه رفرميسم و پلتفرم رفرميستی قاطعانه مخالفت کند

های مردم چيزی بياموزد، باسياست  حسام اما تمايلی ندارد از مبارزات توده
کند و با  به عنوان علم مبارزه طبقاتی نيز بيگانه است، تئوری را تحقير می

از همين روست که سرانجام  .  کند عنوان يک علم برخورد نمی سوسياليسم به
به درک .   شود در يک دوران انقالبی، طرفدار رفورم و منشور حداقلی می

فعالً اجازه دهيد در ادامه بحث دوران .  رسيم  نازل حسام از توازن قوا هم می
 .     انقالبی، به موضوع موقعيت انقالبی نيز بپردازيم

ما در .  ما در چنان شرايطی نيستيم.  شما حزب بزرگ نداريد: "گويد حسام می
 ."موقعيت انقالبی نيستيم، در آستانه موقعيت انقالبی هستيم

ببينيد انسان  چقدر بايد ناتوان از درک اوضاع سياسی جامعه باشد که با 
ها آن را  همه اتفاقات سياسی کوچک و بزرگ و بسيار بزرگ که برخی اين

داده باشد و هنوز نفهميده باشد که در ايران موقعيت  نامند، رخ  انقالب می
 .انقالبی وجود دارد

ما،  حزب بزرگ داشتن يا نداشتن ربطی "پروفسور دانای "برخالف ادعای 
موقعيت انقالبی، مرتبط با شرايط عينی، مستقل از .  به موقعيت انقالبی ندارد

گيرد و نه داشتن يا نداشتن  اراده و آگاهی طبقات و اقشار جامعه، شکل می
داشتن يک حزب بزرگ مربوط به شرايط ذهنی انقالب، آگاهی . حزب بزرگ

 .و تشکل طبقه انقالبی است
های  های مبارزات و جنبش بندی گرچه قصد نداشتيم در اين نوشته به جمع

های  طبقاتی کارگری در آثار مارکس، لنين و غيره رجوع کنيم، چون بحث
ً بر  گنجد، اما اجازه می نازل حسام در اين چهارچوب نمی خواهيم که استثنائا

سر اين بحث مربوط به موقعيت انقالبی، چند سطری را از يک نوشته لنين 
های بزرگ جهان بر سر اين موضوع است و حتی  بندی از انقالب که جمع

کنند و در  جامعه شناسان فهميده بورژوازی نيز درستی آن را تأييد می
کنند، در اينجا ذکر کنيم  و وارد بحث راه  های خود به آن استناد می بحث

 : نويسد لنين می. کارگر و حسن حسام شويم
برای مارکسيست مسلم است که يک انقالب بدون يک موقعيت انقالبی "  

. انجامد ناممکن است، عالوه بر اين هر موقعيت انقالبی به انقالب نمی
ترديد اشتباه  های يک موقعيت انقالبی چه هستند؟ بی طورکلی  نشانه به

که برای  هنگامی  -١:  نخواهيم کرد اگر به سه نشانه عمده زير اشاره کنيم
شان بدون هرگونه تغيير ناممکن باشد،  طبقات حاکم حفظ فرمانروائی

وجود "  طبقات بااليی"که به نحوی از انحاء يک بحران در ميان  هنگامی
انجامد که از طريق آن  دارد، يک بحران در سياست طبقه حاکم به شکافی می
که يک  برای اين.  کند نارضايتی و برآشفتگی طبقات تحت ستم فوران می

به شيوه "  طبقات پايينی نخواهند"انقالب رخ دهد، معموالً کافی نيست که 
نتوانند به شيوه "  طبقات بااليی"گذشته زندگی کنند، همچنين الزم است که 

که رنج و فقر طبقات تحت ستم حادتر از حد  هنگامی  -٢.  گذشته زندگی کنند
الذکر افزايش  که درنتيجه علل فوق هنگامی  -٣.معمول رشد کرده است

های وجود دارد که بدون اعتراض اجازه  ای در فعاليت توده مالحظه قابل
های طوفانی هم  غارت شوند، اما در دوران"  دوران مسالمت"دادند که در  می

سوی اقدام  به"  طبقات بااليی"از طريق شرايط بحران و هم  از طريق خود 
 .شوند تاريخی مستقل رانده می

های مجزا،  فقط احزاب و گروه بدون اين تغييرات عينی که مستقل از اراده نه
.  عنوان يک قاعده، انقالب ناممکن است بلکه حتی طبقات مجزا هستند، به

يک چنين موقعيتی .  شود کليت اين تغييرات عينی، موقعيت انقالبی ناميده می
.  در روسيه و در تمام ادوار انقالبی در غرب وجود داشت ١٩٠۵در 

 -٨٠و  ١٨۵٩  -۶١همچنين در آلمان دهه شصت قرن گذشته و روسيه 
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چرا .  ها هيچ انقالبی رخ نداد نيز وجود داشت، گرچه در اين نمونه ١٨٧٩
انقالب .  انجامد علت که هر موقعيت انقالبی به انقالب نمی اين چنين بود؟ به

الذکر با يک  آيد که در آن تغييرات عينی فوق فقط از درون موقعيتی پديد می
ای انقالبی چنان  تغيير ذهنی همراه باشد، يعنی  طبقه انقالبی توانائی اقدام توده

قدرتمندی را داشته باشد که حکومت کهنه را که هرگز حتی در دوره بحران 
)."  يا جا به جا کند(  نخواهد کرد، درهم بشکند"  سقوط"اگر سرنگون نشود، 

 ١٩١۵لنين . ای . و  –سقوط انترناسيونال دوم 
ای  که در جامعه برای اين.  يکی  اين موارد را بررسی کنيم  اکنون يکی

موقعيت عينی برای وقوع انقالب فراهم باشد، )  توجه کنيد(  موقعيت عينی،
ای که  های استثمارشده و ستمديده نخواهند به شيوه طبقات پائينی جامعه، توده

عبارت  به.  اند، زندگی کنند فرضاً چندين سال و چندين دهه گذشته زندگی کرده
ً زندگی کردن به روال گذشته برای آن  ها ناممکن باشد و  ديگر، اساسا

ای و  آوری به مبارزه انقالبی در ابعاد توده خواستار تغيير آن از طريق روی
طبقه يا طبقات حاکم نيز .اما اين به تنهائی کافی نيست.  فشانی باشند جان

که تغييری در آن رخ دهد فرمانروائی و  نتوانند به روال گذشته بدون اين
ها برای حکومت  های گذشته آن ها و روش يعنی تمام سياست.  حکومت کنند

برد  و در  رو شده، دستگاه دولتی در بحران به سر می کردن، با شکست روبه
 .بست کامل گرفتار باشد کالم طبقه حاکم در بن يک

با قيام آبان ماه بود که سازمان ما با بررسی اين رويداد بزرگ اعالم کرد در 
عنوان  حسن حسام به.  گرفته است جامعه ايران يک موقعيت انقالبی شکل

خواهد موضع صريحی در قبال مسائل  پاسدار سنت راه کارگر که هرگز نمی
خواهد وسط دو صندلی قرار گيرد، در جريان  داشته باشد و همواره می

در آستانه "ها بر سر اين موضوع، چيزی حدود همين واژه کنونی  بحث
گاه تا همين مصاحبه اخير خود با  گرچه هيچ.  را به کاربرد"  موقعيت انقالبی

هذا  مع.  صراحت نگفت که موقعيت انقالبی وجود ندارد تلويزيون برابری، به
روشن بود که در آستانه موقعيت انقالبی قرار داشتن، معنای ديگری جز اين 

خوشبختانه اکنون زير فشار .  ندارد که هنوز موقعيت انقالبی وجود ندارد
شرايط و برای توجيه دفاع از منشور رفرميستی برای اولين بار در همين 
گفتگوی اخير به آن صراحت داد و اعالم کرد، در ايران موقعيت انقالبی 

گيرد که جنبش خيابان و  وقتی موقعيت انقالبی شکل می:  وجود ندارد و گفت
تعريف بديع حسن حسام از موقعيت .  جنبش کارگری به هم وصل شوند

اگر حسن حسام معنای اين گفته خود را که .  انقالبی بماند برای خودش
موقعيت انقالبی وجود ندارد، نفهميده است، ما آن را به زبان صريح برای 

عدم وجود موقعيت انقالبی به اين معناست که در ايران .  کنيم وی بازگو می
خواهند به شيوه گذشته  دوراز زندگی فعال سياسی هنوز می های مردم به توده

ها ناممکن نشده است و هنوز خواهان  زندگی کنند، زندگی هنوز برای آن
تواند به  در همان حال طبقه حاکم هم می.  برانداختن و تغيير جامعه نيستند

گويد در  که می بينيد حسن حسام وقتی می.  شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
امروز ديگر !  ايران موقعيت انقالبی وجود ندارد، چه درافشانی کرده است

داری ايران غرق در  شايد فقط يک کودک دبستانی نداند که تمام نظم سرمايه
ای از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی که  به هر عرصه.  بحران است

يک بحران سياسی در ابعاد ملی .  بارد نگاه کنی بحران از سر و روی آن می
ای  های مردم در ابعاد ميليونی به مبارزه توده.  گرفته است  و سراسری شکل

جامعه نيازمند تغيير و تحوالت ژرف است و .  اند علنی و مستقيم روی آورده
که ژرفای اين بحران در هر مقطع از حيات  اين.  طلبد حل انقالبی را می راه

سياسی جامعه چقدر است و تا چه حد شرايط برای تغيير ژرف يعنی انقالب، 
های مردم و  توده.  کننده است فراهم است، دو فاکت در اينجا عامل تعيين

 . سو و طبقه حاکم در سوی ديگر ها در يک مبارزه آن
داد ستم بر مردم ايران، رنج  اتفاقی در ايران رخ داد که نشان می ٩٨در آبان 

های مردم با نظم حاکم چنان  يافته و تضاد ميان توده ای افزايش و  فقر به درجه
فقط  اند و نه  داده همه ستم را ازدست  حاد شده است که ديگر تاب تحمل اين

توانند به شيوه گذشته زندگی کنند و برای  خواهند بلکه نمی نظم حاکم را نمی
در همان حال اين رويداد سياسی .  اند حتی جان خود را فدا کنند تغيير آن آماده

های اقتصادی و سياسی و  رغم تمام تالش بزرگ نشان داد که طبقه حاکم به
اش در طول دو سال پيش از آن، بيش از هر زمان ديگر  اقدامات سرکوبگرانه

. تواند به شيوه گذشته حکمرانی کند جانبه فرورفته و نمی های همه در بحران
معنای اين رويداد، چيزی جز اين نبود که در جامعه ايران موقعيت انقالبی 

های  شمار مبارزات توده از آن، بی تمام اتفاقات سياسی پس .  گرفته است  شکل
رو بودند،  مردم ايران حتی در دورانی که با بيماری مرگبار کرونا روبه

ها نيز جنبش اخير برای  ترين آن برجسته.  تأييدی بر همين واقعيت بود
های  های خيابانی، اعتصابات، سنگربندی ماه جنگ ۵تا  ۴سرنگونی رژيم و  

تن از جوانان اين  ۵٠٠ای بود که متجاوز از  خيابانی و مبارزات قهرمانانه
هزارتن در  ٢٠متجاوز از .  کشور برای رهايی از ستم حاکم جان فشاندند

وسطايی زير شکنجه به بند کشيده شدند و زنان در اين  های قرون زندان
 .مبارزه حماسه آفريدند و تمام مقدسات دولت دينی را به آتش کشيدند

های خمينی و  ها ريختند، حجاب برگرفتند و عکس آموزانی که به خيابان دانش 
شان نشان  ها هم با عمل و مبارزه ای را در مدارس به زير کشيدند، آن خامنه

گرفته و تمام شرايط عينی برای   دادند که در ايران موقعيت انقالبی شکل
انقالب آماده است، اما حسن حسام هنوز نفهميده است و بر اين باور است که 

حال  درعين.  وار گذشته زندگی کنند خواهند به شيوه برده مردم همچنان می
حسن حسام و همفکران او مبتکر نظر ديگری هم هستند و بر اين باورند که  
طبقه حاکم و دستگاه دولت، يعنی جمهوری اسالمی هم دچار بحران نيستند و 

ای  استدالل مسخره.  تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند طبقه حاکم می
تواند مردم را سرکوب کند، به  گويند چون حکومت می دهند و می هم ارائه می

ها  اين.  تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند معنای اين است که می
توانند به شيوه گذشته حکومت کنند که  ها وقتی نمی کنند که حکومت تصور می

اما هرگز در تاريخ چنين اتفاقی .  ها پرچم سفيد را باال ببرند نيروهای مسلح آن
نيفتاده و طبقه حاکم در تمام کشورها تا آخرين لحظات سرنگونی به قهر و 

کافی است که کسی فقط انقالب سال .  سرکوب عليه مردم متوسل شده است
که شاه فرار کرده بود، ارتش تا  رغم اين را ديده باشد و به ياد آورد به ۵٧

کرد و حتی در  آخرين روزهای سرنگونی نظام سلطنتی، مردم را کشتار می
های خود را برای سرکوب گسيل کرد  ای که قيام آغاز شده بود، تانک لحظه

ها را به آتش کشيدند و همين مردم راه را بر نيروی  که مردم تعدادی از آن
اين در حالی .  شده بود، بستند کمکی که از شهرهای نزديک به تهران گسيل

بنابراين .  ، پديد آمده بود۵٧است که موقعيت انقالبی در شهريورماه سال 
معنای نتوانستن طبقه حاکم به حکمرانی به شيوه گذشته اين ادعای مضحک 

ها،  نيست که يک طبقه نتواند سرکوب کند، بلکه اين است که تمام سياست
خورده و ديگر کارآيی ندارند و راه  های اين طبقه شکست ها و تاکتيک شيوه

طبقات حاکمه "  يا به گفته لنين .  شده است واصالح بسته رفورم و حک
درزمينٔه اداره امور دولت به چنان بحرانی دچار شده باشند که حتی واپس 

 ". را نيز به ميدان سياست بکشاند  ها ترين توده مانده
بحران سياسی که تمام شالوده سيستم حاکم بر ايران را فراگرفته چنان ژرف 

حل  بند قابل با اقدامات نيم.  تواند بر آن غلبه کند است که هيچ رفورمی نمی
بينيد در هر گوشه خيابان و حتی شهرهای  که امروز شما می وقتی.   نيست

اند، با يک نگاه سطحی و بدون  دورافتاده نيروهای مسلح رژيم مستقرشده
فهمد که موقعيت انقالبی وجود دارد  و  تئوری انقالبی، يک آدم عامی هم می

های دور،  نه سال.  دهد ناتوانی رژيم به حکمرانی به شيوه گذشته را نشان می
ماه لشکرکشی خيابانی راه  ۵بلکه ده سال پيش، رژيم نيازی نداشت که 

باش نگهداری و بر سر  روزه نيروهای سرکوب را در حال آماده همه.  بيندازد
که هنوز گروهی برای حسن  بگذريم از اين.  هر کوی و برزن مستقر سازد

. صف شده بودند ها نفر برای رأی دادن به کشيدند و ميليون روحانی هورا می
که جنبش خيابانی و  گويد هنگامی می  ی ما وقتی"  پروفسور دانا"اين جناب 

اعتصابات طبقه کارگر به هم وصل شدند آنگاه موقعيت انقالبی است، نشان 
دهد که  فرق ميان موقعيت انقالبی و لحظه پيدايش يک انقالب را هم  می
کند که موقعيت انقالبی زمانی است که اعتصابات سياسی  داند و فکر می نمی

پس بازهم .  گرفته و ابتکار عمل را در دست دارد سراسری طبقه کارگر شکل
اگر به همان انقالب سال !  گوش کن و کمی ياد بگير"  جناب پروفسور دانا"

های سياسی  و حتی راه کارگری که بعداً تشکيل  نگاه کنی همه سازمان ۵٧
نظر داشتند که در شهريورماه موقعيت انقالبی  های خود، اتفاق شد، در تحليل

دانند که تا آذرماه از اعتصابات سراسری و  اما همه می. در ايران شکل گرفت
در .   وصل شدن جنبش خيابانی و جنبش اعتصابی کارگری خبری نبود

گرفته است و اين درست  آذرماه است که اعتصابات سرتاسری سياسی شکل
زمانی است که در کنار قدرت رسمی دولتی يک قدرت غيررسمی از سوی 

های مردم تمام قوانين و مقررات رژيم را زير پا  توده.  گرفته بود  مردم شکل
کارگران در .  کردند مطالبات خود را با اراده خود عملی می.  گذاشته بودند

دادند و در بطن اعتصاب  ها برای کارفرمايان دادگاه تشکيل می کارخانه
های هماهنگی اعتصاب  های اقتدار، همچون کميته سياسی سراسری به ارگان
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بودند که اتوريته واقعی مورد تأييد مردم بودند   و شوراهای محالت شکل داده
گرفته بود، اما موقعيت  اينجا ديگر انقالب شکل.  و نه قدرت رسمی حاکم

ها  هايی است که حسن حسام هنوز بايد آن ها درس اين.  انقالبی در شهريورماه
 .را ياد بگيرد تا در مورد موقعيت انقالبی اظهارنظر کند

و آغاز دوران انقالبی تا به  ٩۶رغم تمام مبارزاتی که از سال  که به اما اين 
داده چرا اين مبارزات به پيروزی نرسيده، برخالف ادعای حسن  امروز رخ

توازن قوای !  خير.  حسام به اين معنا نيست که توازن قوا به نفع رژيم است
امروز .  خورده است به نفع مردم برهم ٩۶طبقاتی و سياسی از همان سال 

های فقير و زحمتکش، زنان، دانشجويان، مردم  فقط کارگران و توده ديگر نه
که  ويژه مدرن آن بورژوازی به های تحت ستم، بلکه حتی اقشار خرده مليت

زمانی طرفدار اين يا آن جناح طبقه حاکم بودند، در اردوی مخالف جمهوری 
رژيم .  آرائی کرده و در حال نبردند اسالمی و رو در روی طبقه حاکم صف

ً متکی به نيروی مسلح مزدور و گروهی جيره . خوار اطرافش است نيز اساسا
اگر تا به امروز اين جنبش نتوانسته رژيم را سرنگون کند، تنها دليل آن تأخير 

ها  ميليون.  های مردم است عامل ذهنی، عدم تشکل و آگاهی طبقه کارگر و توده
های کارگر و زحمتکش و مردم ستمديده، اخيراً چهار ماه مستمر  تن از توده

سازمان بود  ها تن آماده پيوستن به جنبش بودند، اما جنبش بی ميليون.  جنگيدند
رغم مقاومت حماسی مردم، در برابر يک نيروی متشکل و  به.   و فاقد رهبری

. نشينی پايان جنبش نيست اما اين عقب.  نشينی کرد مسلح،  دوام نياورد و عقب
رغم تمام  بينيم به که می همين.  آمد آن جنبشی قدرتمندتر خواهد بود پی

اين جنبش آرام نگرفته و  ٩۶گری رژيم از همان سال  ها و وحشی سرکوب
دهد که بحران  رژيم هرگز نتوانسته اوضاع را تحت کنترل درآورد، نشان می

راهی هم برای پايان يافتن آن جز يک تغيير .  سياسی تا چه حد عميق است
های اين جنبش  روشن است که اگر ضعف.  انقالبی يا ضدانقالبی .  وجود ندارد

عنوان يک  برطرف نشود و اگر اين تأخير همچنان ادامه يابد و طبقه کارگر به
نيروی متشکل قدرتمند در سيمای رهبر جنبش ظاهر نشود و رهبری آن را در 

نه جمهوری اسالمی، چون (  دست نگيرد و به پيروزی نرساند، طبقه حاکم 
هر تغييری در ايران به معنای نفی جمهوری اسالمی و حکمرانی به شيوه 

به شيوه خودش تغيير را عملی خواهد کرد و به اين بحران پايان .)  گذشته است
که به انقالب منجر شود، پايان  يعنی موقعيت انقالبی بدون اين.  خواهد داد

ً  هم موقعيت انقالبی وجود دارد و هم چشم.  خواهد يافت انداز  اما عجالتا
 .عنوان رهبر جنبش و برپائی انقالب حضور طبقه کارگر به

که دوران انقالبی چيست و موقعيت  همه جدال و دعوا بر سر اين بنابراين، اين 
دعوا بر سر .  وخالی نيست انقالبی وجود دارد يا نه، بحث و دعوائی خشک

هژمنی پرولتاريا يا بورژوازی، انقالب اجتماعی يا اصالحات بورژوائی، 
های  دولت شورايی يا به فرض جمهوری پارلمانی، شکست يا پيروزی توده

 .مردم ايران است
کند و بديل  راه کارگر اما با نفی وجود موقعيت انقالبی، انقالب را نفی می 

پايه که توازن قوا به نفع طبقه کارگر نيست، منشور  خود را با  اين ادعای بی
حسن حسام .   رفرميستی حداقلی قرار داده و تکليف خود را روشن کرده است

"گويد می ناخواسته يک .  گه اين پلتفرم بورژوائی رفرميست است اقليت می: 
رسم هميشگی سنت راه کارگری  او هرگز به"  کند خصومتی را بيان می

گويد که اگر بورژوا رفرميست نيست پس چيست؟ حقيقت اين است که اين  نمی
درستی حتی فرق بين پلتفرم بورژوائی و کارگری،  به"  پروفسور دانا "

چون از دو حال خارج نيست .  داند دمکراتيک و سوسياليستی را نمی  -بورژوا
اما .  يا اين  منشور بورژوائی و رفرميستی است يا پرولتری و سوسياليستی 

 -راه کارگری اين را بشنويد که اين منشور بورژوا توانيد از يک شما فقط می
گويند بورژوائی است، نادان خطاب  هايی که می رفرميستی نيست و به همه آن

صراحت بگويند پس  اما هرگز از امثال حسام نخواهيد شنيد که به.  کند و دشمن
کاری .  روست راه کارگری همواره دنباله.  راه کارگری پاسخ ندارد!  نه.  چيست

حسن حسام پاسدار سنت رفرميسم و .  ندارد که ماهيت اين منشور چيست
ها تن طرفدار جنگ شدند، راه کارگر هم از  اگر ميليون.  روی است دنباله

ها تن دنبال اصالحات خاتمی هستند راه  اگر ميليون.  کند جنگ ميهنی دفاع می
ای منشور رفرميستی دادند، راه  اگر يک عده.  کارگر هم طالب اصالحات است

اگر از .  راه کارگر پرنسيپ ندارد.  کارگر طرفدار منشور رفرميستی است
همين حسن حسام سؤال شود چرا بدون استثنا تمام احزاب بورژوائی داخل و 

اند، نظير جبهه ملی، چندين حزب  خارج يا مستقيماً از اين منشور دفاع کرده
خواه، حزب توده، حزب چپ، سازمان موسوم به  رنگارنگ جمهوری

اند، اما مخالفان اين منشور فقط  و بقيه هم سکوت تاييدآميزی کرده..  اکثريت
که بگويد  ها هستند، راه کارگر پاسخی ندارد، جز اين کارگران و کمونيست

ناخواسته يک خصومتی .  گه اين پلتفرم بورژوائی رفرميست است اقليت می"
شما جواب دهيد که چرا متحدان شما همه !  بسيار خوب"  کند را بيان می

اند و سه روز پيش يکی از همين متحدانتان که پای  بورژواها از کار درآمده
طلبان زير يک منشور ديگری  اين منشور حداقلی را امضا کرده با سلطنت
ً بورژوازی متحد حسن .  راهم امضا کرده است، حسام پاسخی ندارد عجالتا

های  البته اگر منافعشان ايجاب کند دروغ.  حسام ازکار در آمده است
در همين گفتگوی تلويزيونی مطرح کردند که .  گويند آوری هم می شرم

اما آيا کسی .  اند ها هم مخالفت خود را با اين منشور اعالم کرده طلب سلطنت
ها دارند، يکی  طلب ها گروه و دسته و حزبی که سلطنت تواند از ميان ده می

ها را نام ببرد که مخالفتش را با منشور حداقلی اعالم کرده باشند؟ تا  از آن
ها  ها که گروه فرشگردی ترين جناح آن دانيم حتی فاشيستی جايی که ما می

ديگ  ها که کفگيرشان به ته راه کارگری.  باشد، مخالفتی اعالم نکرده است
های اجتماعی يک تويت از يک خواننده  اند در شبکه خورده است، رفته

اند که گفته است اين منشور سوسياليستی است و آن  طرفدار سلطنت پيدا کرده
که بگويند  که منشور سوسياليستی است، هم اين را دليلی گرفتند هم بر اين

های مبارزه  اين شيوه.  اند ها هم مثل اقليت با منشور مخالفت کرده طلب سلطنت
دانند که فقط کارگران و  همه می. رسد و شما را نجات نخواهد داد جايی نمی به

تان مخالفت  رفرميستی  -های ايران هستند که با منشور بورژوا کمونيست
های شما آب در هاون کوبيدن است و جز شکست و  تالش.  اند کرده

شما جامعه ايران و تضادهای سر به .  سرافکندگی چيزی عايدتان نخواهد شد
يا انقالب .  اين جامعه اصالحات پذير نيست.  شناسيد فلک کشيده آن را نمی

اجتماعی و حکومت کارگری، آزادی، رفاه، برابری، يا بورژوازی، ستم و 
از همين روست که منشورتان پيشاپيش با .   شق ثالثی وجود ندارد.  استبداد

 .رو شده است شکست روبه
سازمان ما در برابر شما، قاطعانه از انقالب اجتماعی، حکومت شورايی 

 . کارگری و سوسياليسم دفاع خواهد کرد
بست و زوالی که گرفتار آن است،  تواند اين جامعه را از بن چه کسی می

يافته  نجات دهد؟ چه کسی بايد به اين جنبش پراکنده شکلی متمرکز و سازمان
ای که  طبقه.  بدهد و رهبری آن را بر عهده گيرد؟  پاسخ ما روشن است

. نيرو، قدرت و توان آن را دارد و منافعش در برپائی اين انقالب است
ای که سالح قدرتمندی چون اعتصابات عمومی را در اختيار دارد،  طبقه

 . های ارتجاع را از کار بياندازد تواند قدرتمندترين سالح سالحی که می
تواند به وظايف خود عمل کند؟  طبقه کارگر در اوضاع کنونی چگونه می

از طريق برپائی اعتصاب سراسری و نه منشور .  پاسخ ما روشن است
تواند  چراکه تنها از طريق اين اعتصابات است که طبقه کارگر می.  بازی

از طريق اين اعتصابات است که .  عنوان يک طبقه متشکل ظاهر شود به
با اين اعتصابات است که .  تواند هژمنی خود را در جنبش تأمين کند می
با اين اعتصابات .  تواند به تمام جنبش شکلی متشکل و سراسری بدهد می

های عموم  تواند به شعارهايی دست يابد که تبلور خواسته است که جنبش می
های  با اين اعتصابات است که ارگان.  های زحمتکش و ستمديده است توده

با اين اعتصابات است که يک جنبش .  توانند شکل بگيرند ای می اقتدار توده
گيرد و با اين اعتصابات است که تمام شرايط  در سراسر  ايران شکل می

ترين وظيفه و  مبرم.  شود برای برپائی قيام مسلحانه و سرنگونی فراهم می
شما به دنبال رفورم با .  شعار لحظه کنونی ما اعتصابات سراسری است

تان باشيد و ما درراه برپائی اعتصابات سراسری، هژمنی  منشور حداقلی
 .  راه ما از شما جداست. داريم طبقه کارگر و انقالب گام برمی

  

 چاک منشور حداقلی پاسخی کوتاه به يک مدافع سينه
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 در محکوميت حمله به تجمعات   

 شان آموزان، دانشجويان و والدين معلمان، دانش
 
 

 
های مستقل کارگران، بازنشستگان و دانشجويان؛  های صنفی فرهنگيان ايران و حمايت برخی از تشکل با فراخوان شورای هماهنگی تشکل

ها شهر از جمله شيراز، اصفهان، مشهد، سنندج، کرج،  ها و گروهی ديگر از مردم معترض در ده آموزان، والدين آن امروز معلمان، دانش
الهيجان، رشت، بابل، تهران، مريوان، هرسين، کاشمر، سقز، اهواز، اليگودرز، اردبيل، اراک، ديواندره، نورآباد ممسنی، بوشهر، زنجان، 
همدان، قزوين، آبدانان، کرمانشاه، داالهو، نيشابور، ساری، بجنورد، تاکستان، ياسوج، شيروان، جلفا، کازرون و بندرعباس دست به تجمع 

 .اعتراضی زدند
های اجتماعی، مزدوران رژيم با حضور پُر تعداد و برخورد خشن مانع تجمع در  در تهران به رغم حضور چشمگير معلمان و ديگر گروه

در تهران تعداد مزدورانی که با لباس شخصی در برابر مجلس حضور داشتند، حتا از تعداد مزدوران نيروهای .  برابر مجلس اسالمی شدند
. در همين روز در تهران گروهی از والدين و مردم مبارز در برابر ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.  انتظامی بيشتر بود

مرگ بر حکومت "و "  خوايم، چه ايران چه افغان ما طالبان نمی"چون  های تهران با شعارهايی هم آموز نيز در خيابان چنين دختران دانش هم
 .، دست به تظاهرات زدند"کش بچه

مزدوران در رشت عليه معلمان .  کنندگان يورش بردند در شهرهای مشهد، سنندج، رشت، اصفهان و شيراز مزدوران رژيم به تجمع
ای به معلمان شليک کردند که براساس گزارشات حداقل  های ساچمه آور با تفنگ آور استفاده کردند و در سنندج عالوه بر گاز اشک گازاشک

باش درآمده و  جدا از اين در تمامی شهرها، بويژه در شهرهای کردستان نيروهای مزدور رژيم از ترس به حالت آماده. دو معلم زخمی شدند
 .های منتهی به ادارات آموزش و پرورش را به محاصره درآورده بودند خيابان

دمحمعلی زحمتکش و غالمرضا غالمی در شيراز، رحمان .  چنين گزارشاتی از دستگيری معترضان در تجمعات امروز منتشر شده است هم
چه . "های صنفی معلمان هستند از جمله دستگيرشدگان امروز هستند عابدينی در کرج و بها ملکی در سنندج که همگی از اعضای انجمن

از جمله "  کش مرگ بر حکومت بچه"و "  زن، زندگی، آزادی"، "سپاهی بسيجی داعش ما شماييد"، "ايران چه افغان مرگ بر طالبان
با "  بوکوم حرام ايران، مسموميت دختران"چون  هايی هم نوشته چنين دست معترضان هم.  شعارهای فراگير تجمعات اعتراضی امروز بودند

 .خود به همراه داشتند
چون دانشگاه علوم پزشکی تبريز، عالمه طباطبايی تهران و تربيت مدرس  های کشور هم چنين در تعدادی از دانشگاه در اين روز هم

 .ها برگزار شد تجمعات و تظاهراتی در محکوميت حمالت شيميايی حکومت به مدارس و دانشگاه
چنان که کل  های خود به درستی کل حاکميت را مسئول حمالت شيميايی دانستند، هم ها و سخنرانی نوشته تجمع کنندگان با شعارها، دست

های صنفی فرهنگيان ايران نيز در  شورای هماهنگی تشکل.  دانند حاکميت را مسئول کشتار و سرکوب معترضان در چند ماهه اخير می
دهد  آموزان آسيب ديده، نشان می گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زياد دانش: "ی پايانی خود در تاييد اين موضوع اعالم کرد قطعنامه

ويژه آنکه تاکنون هيچ اقدام موثری در  به.  که پروژه اقدامات خودسرانه از سوی وابستگان ايدئولوژيک حاکميت، به شدت مورد ترديد است
اگر فرهنگيان و اقشار مختلف اجتماعی در مقابل . است  های دانشجويی صورت نگرفته جهت جلوگيری از تهاجم به محيط مدارس و خوابگاه

 ".بارتری در سطح جامعه خواهيم بود اين تهاجم سيستماتيک به ساحت آموزش مقاومت نکنند، يقينا شاهد اعمال به مراتب خشونت
های برحق معلمان برای داشتن زندگی در آسايش و رفاه، آموزش رايگان و با کيفيت برای  از مبارزات و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .ما خواستار جدايی کامل دين از دولت و آموزش هستيم. کند ها حمايت می های آن آموزان و ديگر خواست تمامی دانش
جمهوری فاشيستی .  داند آموزان و دانشجويان می جمهوری اسالمی را عامل مستقيم حمالت شيميايی عليه دانش)  اقليت(سازمان فدائيان 

دهد، تا زمانی که بر سرير قدرت است، از اين جنايات و حتا بدتر از آن  اسالمی که تنها با تکيه بر ابزار سرکوب به حيات خود ادامه می
 . عليه مردم دست نخواهد کشيد

 .های امروز و تمامی زندانيان سياسی است قيدوشرط بازداشتی خواستار آزادی فوری و بی) اقليت(سازمان فدائيان 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی  زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠١اسفند  ١۶
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 



 ١١ ١٠١٢شماره   ١۴٠١اسفند    ٢٢    11

مانده، از جمله موارد مربوط به سه مکان اعالم 
نشده که آژانس در آن ها ردی از ذرات اورانيوم 

". پيدا کرده است، همکاری کند، استقبال می کنم
استناد به روح بيانيه مشترک گروسی در ادامه با 
گسترش "جمهوری اسالمی به و با تاکيد به اينکه 

ای خود بسيار فراتر از  برنامه هسته
"دهد، گفت ادامه می"  های برجام محدوديت من : 

مشتاقانه منتظر شرکت در گفت و گوهای فنی با 
ما .  ايران همان طور که توافق کرده ايم، هستم

  ".کار مهمی در پيش داريم
عالوه بر موارد يادشده، رافائل گروسی پس از 
بازگشت به وين و پيش از شروع نشست شورای 

: حکام، در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد
تهران با نصب دوباره دوربين های نظارتی در 
چند سايت و افزايش بازرسی ها موافقت کرده 

موضوعات و مسائلی که مورد توجه و .  است
استقبال اعضای شورای حکام از جمله آمريکا و 

تا جاييکه آمريکا به .  اتحاديه اروپا قرار گرفت
رغم بيانيه تندی که به هنگام نشست شورا عليه 
جمهوری اسالمی صادر کرد، توافق بدست آمده 

 . خواند" دلگرم کننده"را 
اينکه توافقات آشکار و پشت پرده جمهوری 
اسالمی با آژانس بين المللی انرژی اتمی تا چه 
ميزان بوده است و هيئت حاکمه ايران تا چه حد 
در عمل به مفاد آن پايبند خواهد بود، موضوعی 
است ثانوی که طی هفته های آينده روشن خواهد 

اما تا همين جای قضيه روشن است که .  شد
جمهوری اسالمی با عقب نشينی سريع بر سر 
ميزان غنی سازی، موافقت با نصب دوربين های 
نظارتی بيشتر، افزايش بازرسی های بيشتر و 
توافق بر سر حل مسائل پادمانی باقی مانده، نه 
تنها مانع صدور قطعنامه و احيانا الزام آور عليه 
خود شد، بلکه با توافق انجام شده دريچه ای هم 
برای شروع مجدد مذاکرات فراموش شده برجام 

 . باز کرد
دريچه ای که اروپا و آمريکا از مدت ها پيش در 
انتظار گشودن آن بودند و سعی شان هم بر اين 
بود تا منازعات موجود هسته ای را در همين 
سطح نگه داشته و اجازه غنی سازی بيشتر به 

چرا که  در مواجهه با .  جمهوری اسالمی ندهند
جمهوری اسالمی و برون رفت طرفين نزاع از 
بحران هسته ای موجود، برای اروپا و آمريکا 
هيچ راه بهتری به غير از فعال شدن ديپلماسی 

از طرف ديگر برای جمهوری .  متصور نيست
اسالمی هم ديگر راه فراری باقی مانده است تا 
بتواند بدون حل بحران هسته ای موجود، 

 .  مناقشات بين المللی خود را دست کم تعديل کند
اينکه جمهوری اسالمی در روزهای پيش از 
نشست شورای حکام مجبور به عقب نشينی از 
مواضع پيشين خود شد، تماما ناشی از شرايط 
وخامت بار اقتصادی و تعميق بحران هايی است 
که اين نظام در عرصه داخلی و بين المللی با آن 

بر کسی پوشيده نيست که جمهوری .  مواجه است
اسالمی در عرصه داخلی عالوه بر فروپاشی 
اقتصادی که راه ادامه حيات را بر آن بسته است، 
با بحران های شديد سياسی و اجتماعی هم مواجه 

بحران هايی که به شدت دست و پای رژيم .  است
را بسته اند و توده های مردم ايران را برای 
سرنگونی اين رژيم آدمُکش و جنايتکار به کف 

حال در چنين وضعيتی که .  خيابان کشانده است
هيئت حاکمه ايران حتی قادر به تامين نان و پياز 
و سيب زمينی مردم نيست، روشن است که 
جمهوری اسالمی برای بقاء و استمرار حيات 
خود نه فقط تن به عقب نشينی در پرونده هسته 
ای داده است، بلکه بنابر مصلحت نظام اگر الزم 
باشد، امتيازهای بيشتری هم به دولت های غربی 

 . خواهد داد
اينکه جمهوری اسالمی در بد مخمصه ای گير 

خامنه ای .  کرده است، برای همگان روشن است
و ديگر مسئوالن جمهوری اسالمی به رغم همه 
ادعاهايی که در ظاهر دارند، به رغم همه 
شعارهايی که در مورد اقتدار جمهوری اسالمی 
سر می دهند، خود بيش از همه بر اين امر واقفند 
که با ادامه وضع موجود، راه نجاتی برای شان 
باقی نمانده و رژيم در سراشيبی سقوط 

اين واقعيت را توده های مردم .  قرارگرفته است
ايران با مبارزات سلحشورانه شان در شش ماه 

شرايط وخيم .  گذشته با صد سخن فرياد کرده اند
اقتصادی کشور، گرانی موجود در جامعه، فقر و 
فالکت و بيکاری و شدت سرکوب و کشتار توده 
های مردم به حدی رسيده است که کارگران و 
عموم توده های مردم ايران ديگر نه فقط برای 
سرنگونی رژيم جهت رسيدن به آزادی و رهايی 
از ستم و استبداد و استثمار مبارزه می کنند، بلکه 
اوضاع جامعه به چنان وخامتی رسيده است که 
توده های مردم ايران مجبورند حتی برای بقاء و 
ادامه حيات شان هم که شده است مبارزات 
قهرمانانه شان را تا سرنگونی انقالبی جمهوری 

 . اسالمی ادامه دهند
پوشيده نيست که بحران های ناعالج جمهوری 
اسالمی فقط در عرصه داخلی خالصه نمی 

مبارزات توده های مردم ايران در ماه های . شوند
گذشته، بحران های بين المللی جمهوری اسالمی 

با .  را نيز به طرز روز افزونی تشديد کرده بود
اوج گيری مبارزات توده های مردم ايران همگان 
ديديم که چگونه مواضع دولت های غربی عليه 

با اوج گيری .  جمهوری اسالمی تندتر شد
مبارزات مردم ايران، بعضی از روسای جمهور 

مردم ايران "  انقالب"دولت های غربی حتی از 
در شش ماه گذشته، دولت آمريکا .  سخن گفتند

بارها اعالم کرد که مذاکرات برجام ديگر الويت 
اما با فروکش کردن نسبی .  اين کشور نيست

مبارزات خيابانی زنان و جوانان و توده های 
مردم ايران و با عقب نشينی جمهوری اسالمی 
در بحران هسته ای، اين فرصت برای دول 
غربی پيش آمد تا دوباره از بازگشت به ميز 

 . مذاکرات سخن گويند
فراموش نکنيم آمريکا و دولت های غربی هرگز 
منافع شان را به منافع کارگران و توده های مردم 

سال  ۴۴آنان طی .  ايران گره نزده و نخواهند زد
گذشته به دفعات ثابت کرده اند که موضع گيری 
هايشان عليه جمهوری اسالمی نه بر اساس منافع 

مردم ايران که همواره با اتکا به تامين منافع 
در ماه های گذشته .  دولت های غربی بوده است

اگرچه گسترش مبارزات توده های مردم ايران 
باعث موضع گيری تندتر آمريکا و دولت های 
غربی عليه جمهوری اسالمی شد، اما اين تمام 

بخشی از مواضع تند آمريکا، کانادا .  ماجرا نبود
و اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسالمی در ارتباط 
با حمله روسيه به اوکراين و ارسال پهباد و ديگر 
کمک های نظامی جمهوری اسالمی به روسيه 

موضوعی که اين روزها با مذاکرات پشت .  بود
پرده و توافقات بدست آمده، قرار است جمهوری 

. اسالمی از ارسال سالح به روسيه خودداری کند
توافق پشت پرده ديگری که بر نشست شورای 
حکام تاثير گذاشت و طرفين نزاع را حتی به 
طور موقت هم که شده به سمت گشودن باب 

. مذاکره بر روی پرونده هسته ای ايران کشانيد
مذاکره ای که اگر چه هم اکنون چشم انداز 
روشنی برای آن متصور نيست، اما همه طرفين 
نزاع از آن استقبال کرده و جملگی نشان دادند که 
منافع شان در  برون رفت از بحران مزمن هسته 
ای جمهوری اسالمی عمدتا به مذاکره و ديپلماسی 

 . گره خورده است
البته نقش ديپلماسی فعال و چانه زنی رافائل 
گروسی با مقامات جمهوری اسالمی، خصوصا 

. آخرين سفر او به ايران را نبايد فراموش کرد
روندی که برای خود او نيز فايده داشت و عمال 
موجبات تمديد مقام مديرکلی او بر آژانس بين 

 .المللی برای چهار سال ديگر شد
نتيجه اينکه، نشست فصلی شورای حکام به پايان 

خروجی اين نشست به رغم همه مناقشاتی .  رسيد
که ميان طرفين نزاع وجود داشته و دارد، فعال 
باب مصالحه ای را برای طرفين جهت نشستن بر 

اينکه توافقات بدست .  ميز مذاکره گشوده است
آمده در سفر دو روزه رافائل گروسی به ايران تا 
چه حد عملی شود و تا چه ميزان جمهوری 
اسالمی به عقب نشينی های صورت گرفته 

تر خواهد  وفادار بماند، طی هفته های آينده روشن
چرا که طبق مفاد بيانيه مشترک ميان ايران .  شد

و آژانس، قرار است روش اجرای فعاليت های 
راستی آزمايی و نظارتی بيشتر در يک نشست 
فنی که به زودی در تهران برگزار می شود، 

اما آنچه برای جمهوری .  مورد توافق قرار گيرد
اسالمی و دولت های غربی مهم بود، شکست بن 
بست مذاکرات برجام بود که فعال دريچه ای 

دريچه ای هر چند .  برای آن باز شده است
ای که منافع  کوچک، برای تن دادن به مصالحه

 .همه طرف های درگير به آن گره خورده است
 

 عقب نشينی جمهوری اسالمی،
 دريچه ای برای مذاکرات 

١٢از صفحه   
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١١درصفحه   

درصدی و  ٨۴توجه به کشف اورانيوم غنی شده 
نيز مناقشاتی که از قبل بر سر بی پاسخ ماندن 
ابهامات آژانس در مورد سه مکان اعالم نشده ای 
که ذرات غنی شده اورانيوم در آنها يافت شده 
بود، کمترين چيزی که از نشست فوق انتظار می 
رفت صدور يک قطعنامه عليه جمهوری اسالمی 

اما با توجه به بيانيه مشترک و سخنان .  بود
گروسی در آغاز نشست که تماما بيانگر عقب 
نشينی جمهوری اسالمی از مواضع پيشين خود 
بود، نه تنها قطعنامه ای عليه رژيم صادر نشد، 
بلکه روزنه اميدی هم جهت مذاکره ميان 

روزنه .  جمهوری اسالمی و دول غربی باز شد
ای که طرفين نزاع در پايان نشست از احيای 

 . دوباره مذاکرات فراموش شده برجام سخن گفتند
اينکه در روزهای پيش از شروع نشست شورای 
حکام در وين چه اتفاقی رخ داد که تا بدين حد 
باعث تغييراتی در روند نشست فصلی شورای 
حکام شد، تماما برمی گردد به سفر رافائل 
گروسی که تنها دو روز پيش از برگزاری اين 
نشست، جهت مذاکره با مسئوالن جمهوری 

مذاکراتی فشرده و تعيين .  اسالمی به ايران رفت
کننده که عمال به عقب نشينی آشکار جمهوری 
اسالمی در پاره ای از موضوعات مورد مناقشه 

 .پيشين منجر شد
بخش آشکار و علنی اين عقب نشينی را می توان 

١٢ 

١از صفحه   
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در بيانيه مشترک آژانس بين المللی و سازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی ديد و بخش های 
مهمتر آن را هم می توان در سخنرانی مدير کل 
آژانس اتمی در آغاز نشست شورای حکام 

 . مشاهده کرد
در بيانيه مشترک جمهوری اسالمی و آژانس آمده 

"است ايران به صورت داوطلبانه به آژانس : 
مجوز خواهد داد تا فعاليت های راستی آزمايی و 

بيانيه همچنين بر ".  نظارتی بيشتری را اجرا کند
اين امر تاکيد دارد که جمهوری اسالمی قبول 

توضيحات و اطالعات بيشتری در :  کرده است
باره پيدا شدن ذرات اورانيوم در سه مرکز اعالم 

سخنان مدير کل آژانس به .  نشده به آژانس بدهد
هنگام گزارش دهی به نشست شورای حکام اما 

نکانی که به طور .  به نکات مهمتری اشاره دارد
واقعی موضوع عقب نشينی آشکار جمهوری 

 . اسالمی را بازتاب می دهد
رافائل گروسی در ارتباط با توافق بدست آمده با 
جمهوری اسالمی که به آژانس اجازه می دهد 
مراحل نظارت و راستی آزمايی بيشتری را ادامه 

"دهد، گفت من از تضمين های سطح باالی : 
ايران مبنی بر اينکه مايل است فعاليت های 
راستی آزمايی و نظارتی مناسب بيشتری را اجرا 
کند و با آژانس برای حل مسائل پادمانی باقی 

 عقب نشينی جمهوری اسالمی،
 دريچه ای برای مذاکرات 

 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، دوستان، رفقا و همراهان 
 

م  ي تلويزيون  دمکراسی شورايی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه  و جمعه از ساعت هشت تا نه و ن
ت  ه وق شب و در روزهای سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه  ازساعت شش و نيم تا هشت شب  ب

ی  در  ٩٠ايران،  برنامه های خود را به مدت   و شوراي ي ات رن ت ی  آل ون زي وي ل که ت دقيقه روی شب
 . ماهواره ياه ست پخش می کند 

 
ت(  برنامه های تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان   ي ) اقل

 .و شبکه های اجتماعی فيسبوک، تلگرام، اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد
 .  مشخصات  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود  برسانيد 

 ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورائی  مشخصات ماهواره
 

 Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 

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

 
 tvshorashora@gmail.com: آدرس ايميل تلويزيون دمکراسی شورائی

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧:  شماره تلفن 


