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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٢٩فروردين ١۴٠١

"ما کارگران آهنيم،
ريشه ظلم رو میکنيم!"
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زنده باد همبستگی و
رزم مشترک کارگران سراسر جهان

۴

خامنه ای در برزخ مذاکرات احيای برجام

اخيرا ً کارت ورود نزديک به  ٣٠تن از کارگران
گروه ملی فوﻻد مسدود شده است .اين گروه از
کارگران همگی جزء کارگرانی هستند که در
تجمعات و اعتراضات مکرر فوﻻد ازجمله
اعتراض نسبت به عدم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل ،اعتراض به مديريت و عملکرد آن و
مافيای فوﻻد ،شرکت داشته و در طرح مطالبات
کارگران فوﻻد نقشی فعال و پيشتاز داشتهاند.
کريم سياحی  ،مصطفی عبيات  ،علی اﻻهيفر ،
حسين داودی  ،علی نادری و مهدی نگراوی
ازجمله اين کارگران هستند .تعداد کارگران فوﻻد
که کارت ورودشان مسدود شده بيشتر از اين
است که اسامی دقيق آنها هنوز مشخص نشده
است .روز شنبه  ٢٧فروردين  ١۴٠٠کارگران
فوﻻد در دفاع از همکاران خود و در اعتراض
به اين اقدام مديريت ،در مقابل استانداری
خوزستان دست به تجمع زدند.اگرچه اين تجمع
مورد هجوم وحشيانه نيروهای انتظامی قرار
گرفت ،اما کارگران فوﻻد روز  ٢٨فروردين نيز
در همين محل تجمع اعتراضی برپا کردند.بدون
شک مبارزه کارگران فوﻻد در روزهای بعد نيز
ادامه خواهد يافت.
مديريت شرکت و حاميان و همدستان مديريت
در دستگاه امنيتی و قضايی ،سياست اعمال فشار
و تهديد عليه کارگران فوﻻد را تشديد نمودهاند.
آنها که در برابر اتحاد کارگران فوﻻد و اراده
استوارشان به ادامه مبارزه مات و مبهوت
شدهاند ،بهقصد انتقامجويی از کارگران پيشرو و
برای مرعوب ساختن ساير کارگران به اين
تاکتيک متوسل شدهاند و در اين خيال خام به سر
میبرند که با مسدود ساختن کارت تعدادی از
کارگران میتوانند کارگران فوﻻد را از ادامه
مبارزه بازدارند .تشديد فشار و ارعاب و
سرکوب البته سياست جديدی نيست.در سالهای
گذشته نيز کارگران فوﻻد بارها و بارها مورد

توقف روند مذاکرات احيای برجام به برزخی
برای طرفين نزاع تبديل شده است .اکنون دو ماه
است دور هشتم مذاکرات با بن بست مواجه شده
و در اين مدت ،دولت های ايران و آمريکا هر
کدام طرف مقابل را باعث و بانی اين بن بست
قلمداد می کنند .آمريکا مطالبات غير برجامی
ايران از جمله درخواست خارج شدن نام سپاه
پاسداران از ليست تروريستی را مانع پيشروی
مذاکرات می داند و جمهوری اسﻼمی نيز قلدری
و زياده خواهی دولت آمريکا را عامل توقف
روند مذاکرات وين اعﻼم کرده است .مستثنا از
ادعاهای طرفين آنچه در عمل شاهدش هستيم،
همانا توقف ادامه دار مذاکرات وين ،تشديد
درگيری های لفظی طرفين با يکديگر و بروز

مخالفتهايی درﻻيههايی از درون حاکميت دو
کشور است که هر کدام از دولت های ايران و
آمريکا با آن مواجه شده اند.
ايجاد موانع و مخالفت خوانی های پنهان و آشکار
با روند مذاکرات احيای توافق برجام ،در درون
هيات حاکمه ايران ،دست کم به حدی رسيده است
که خامنه ای را بر آن داشته تا با دفاع و حمايت
از رئيسی و تيم مذاکره کننده او بتواند صدای
مخالفت های رو به رشد روند مذاکرات وين را تا
حد ممکن مهار يا کمرنگ کند .موانع و مشکﻼتی
که تا اين لحظه نه تنها پيشروی مذاکرات برجام
را متوقف کرده اند ،بلکه خامنه ای را نيز در
برزخ دو راهی تصميم گيری قرار داده است.
درصفحه ٨

سياستهای راسيستی جمهوری اسﻼمی
عليه پناهجويان ستمديدهی افغان
بعد از حمله به  ٣آخوند مزدور در مشهد که
منجر به کشته شدن دو تن از آنها شد ،موج
جديدی از نفرتپراکنی عليه مردم ستمديدهی
افغانستان در ايران شکل گرفته است ،موجی که
بهرغم تکذيبهای مقامات رده باﻻی جمهوری
اسﻼمی ،رد پای حکومت در آن آشکار است.
ابتدا میبايد از اين موضوع شروع کرد که اساسا
علت قتل دو آخوند مزدور جمهوری اسﻼمی و
قاتل آنها هنوز بهطور يقين مشخص نيست و
مشکل است که باور کرد آن جوان افغان که در
فيلمهای منتشر شده از لحظهی دستگيری وی نه
چاقويی در دست دارد و نه دست و لباساش

خونیست و نه مانند داعشيان شعاری سرداد،
قاتل باشد .همچنين در مورد تبار ازبک و سنی
بودن يا هزاره و شيعه بودن آن اخبار متناقضی
منتشر شده است.
اصرار مقامات باﻻی جمهوری اسﻼمی درست
بعد از حادثه بر "تکفيری" بودن "قاتل" ،آنهم
در حالی که هيچ تحقيقاتی صورت نگرفته بود،
دليل ديگری بر ساختگی بودن اخبار جمهوری
اسﻼمی و در نتيجه عدم اعتماد به گزارشها و
اخبار منتشر شده از سوی رژيم است.
درصفحه ٣

اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
به مناسبت اول ماه مه  ١١) ٢٠٢٢ارديبهشت( روز جهانی کارگر
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ارعاب و تهديد واقعشدهاند .دهها تن از کارگران
احضار و بازداشت و حتی روانه زندان
شدهاند،اما مبارزه در فوﻻد متوقف نشده است.
سال قبل نيز حراست و مديريت تصميم داشتند
تعداد زيادی از کارگران پيشرو را اخراج کنند.
نخست از ورود دو تن از کارگران به شرکت
ممانعت به عمل آمد تا در ادامه زمينه اخراج
تعداد بيشتری فراهم شود .اما کارگران فوﻻد
متحد و يکپارچه در برابر اين اقدام ايستادند ،از
رفقای خود حمايت کردند ،مانع اخراج همکاران
خود شدند و نقشه شوم مديريت را خنثی کردند.
در جريان اعتصاب و تجمع کارگران فوﻻد
مورخ ٢۴بهمن  ١۴٠٠نيز مديريت و نهادهای
سرکوب و امنيتی مکرر به تهديد و ارعاب
کارگران پيشرو ازجمله کريم سياحی متوسل
شدند تا کارگران را از اعتراض و تجمع در
داخل شهر بازدارند .اما کارگران از تهديدات
نهراسيدند و در ادامه مبارزات خود ،مقابل
استانداری خوزستان تجمع کردند و سپس در
خيابانهای شهر اهواز نيز دست به تظاهرات و
راهپيمايی زدند.
مادام که مطالبات کارگران برآورده نشده باشد،
مبارزه در فوﻻد نيز ادامه خواهد داشت .از
سال ٨٩که گروه ملی فوﻻد به بخش خصوصی
واگذار شد،آينده اين واحد بزرگ توليدی نيز در
ابهام و ناروشنی فرورفت و مشکﻼت و
معضﻼت کارگران نيز جدیتر از گذشته
پديدارشد .در طول  ١٢سال گذشته ،اداره و
مديريت شرکت بارها دستبهدست شده ،اما
بحران و بﻼتکليفی همچنان ادامه يافته است.
هيچگونه تضمين شغلی و چشمانداز ادامه کاری
برای شرکت وجود ندارد .پس از هر دور
اعتصاب و تجمع کارگران برای افزايش
دستمزد ،طبقهبندی مشاغل ،تأمين مواد اوليه،
تضمين شغلی و ادامه کاری شرکت ،تنها برخی
اقدامات جزئی و کوتاهمدت انجامشده و جز مشتی
وعدههای دروغين چيزی به کارگران داده نشده
است  .درنتيجه ،مشکل بزرگ واصلی يعنی
بﻼتکليفی و خطر تعطيلی گروه ملی فوﻻد و
بيکاری کارگران همچنان پابرجا باقیمانده است.
تعويض و جابجايی مديران و ادارهکنندگان فوﻻد
غيرازاينکه هر بار استثمارگران تازهای به سفره
کارگران دستبرد زده ،گروه ملی فوﻻد و
کارگران را غارت کرده و جيبهای خود را
پرکردهاند ،ثمر ديگری برای کارگران نداشته
است .نادر جعفر يوسفی که از آبان ٩٨
مديرعامل اين شرکت بود ،عين بقيه در همدستی
با مقامات عالیرتبه حکومتی و مافيای فوﻻد،
پستهای مديريتی را ميان آشنايان و بستگان خود
تقسيم کرد و جز يکرشته اقدامات نمايشی مطلقا ً
هيچ کاری برای کارگران و تضمين ادامه کاری
فوﻻد انجام نداد .کار به آنجا کشيد که گروه ملی
فوﻻد در ماههای پايانی سال  ١۴٠٠بار ديگر در
معرض خطر تعطيلی قرار گرفت .صدای
کارگران در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات
و بﻼتکليفی حاکم بر شرکت زمانی شنيده شد که
کارگران در  ٢۴بهمن  ١۴٠٠بار ديگر وارد
خيابان شدند.مديريت و حراست و دستگاه امنيتی
و جاسوسان کارفرما در محل کار بسيار کوشيدند

درميان کارگران تفرقه انداخته و مانع تجمع
اعتراضی و تظاهرات خيابانی کارگران شوند.اما
اين تﻼشها و تهديدات تلفنی دستگاه امنيتی و
خطر احضار و بازداشت و زندان ،نتوانست
کارگران متحد را از تجمع و اعتراض خيابانی
بازدارد .اين بار نيز البته در کمال سراسيمگی،
اما وعدههای هميشگی تکرار شد .مديرعامل
)نادر جعفر يوسفی( جای خود را به علی ﷴی
بهعنوان سرپرست گروه ملی فوﻻد سپرد.
از جابجايی مديرعامل نهفقط آبی برای کارگران
گرم نشد و قرار هم نبود چنين شود ،بلکه تهديد و
فشار عليه کارگران بهويژه کارگران پيشرو
تشديد شد.سرپرست گروه ملی فوﻻد نهفقط به
سبک و سياق سلف خود ،هرماه از حقوق
کارگران زده و مبالغی را باﻻ کشيده است بلکه
شمشير از رو بسته  ،کارت  ٣٠تن از کارگران
را نيز مسدود ساخته و عليه آنان به دادگاه
شکايت برده است .صرفنظر از رقابت ميان
باندها و مقامات دولتی و بانک ملی و عناصر
مؤثر مافيای فوﻻد برای چنگاندازی بر گروه
ملی فوﻻد ،اما تمامی شواهد حاکی از تشديد
ارعاب و سرکوب و اعمال فشار بر کارگران
است .در تمام سالهايی که بانک ملی اداره گروه
ملی فوﻻد را بر عهده داشته است ،مديريت اين
شرکت و تمام عناصر سرسپرده مديريت،
سياست تشديد فشار بر کارگران و تداوم وضعيت
بﻼتکليفی و بی آيندگی شرکت و درهمان حال
دادن وعدههای پوچ ،وقتکشی و فرسوده سازی
کارگران را ادامه دادهاند .تمام تﻼش مديريت اين
بوده است که کارگران و فعاﻻن کارگری فوﻻد
را مرعوب و مأيوس و از ميدان مبارزه خارج
سازند .مسدود ساختن کارت  ٣٠تن از کارگران
پيشرو نيز درواقع ادامه همين سياست
است.کارگران فوﻻد نسبت به اين اقدام ضد
کارگری مديريت و علی ﷴی سرپرست گروه
ملی فوﻻد بهشدت معترض هستند .کارگران فوﻻد
خواهان لغو فوری اين اقدام شده و هشدار دادهاند
اگر اين محدوديت برداشته نشود ،به تجمعات
خويش در داخل شهر و مقابل استانداری ادامه
خواهند داد و اگر نياز باشد اين تجمعات را به
مقابل مجلس و دفتر رياست جمهوری خواهند
کشاند.
در عملکرد مديريت و بانک ملی در تمام طول
ساليانی که گروه ملی فوﻻد زير نظر آن اداره
میشده است ،حتی يک نقطه خوب و مثبت برای
کارگران ديده نمیشود.
در بيانيهها و مطالبی که در کانال تلگرامی
کارگران گروه ملی فوﻻد انتشاريافته ازجمله به
اين موضوع نيز اشارهشده و گفتهشده است که" :
تا به امروز هر مسئول و مديری چه از داخل و
چه خارج شرکت که وعده مشکﻼت شرکت را
داده و پا پيش گذاشته بود جز حرکت در مسير
خواستههای مافيای بانک ملی و ضربه زدن به
کارگر و شرکت گروه ملی  ،قدم برنداشته است".
گوش کارگران از وعدههای پوچ و تکراری و
سرخرمن مديريت پرشده است .مشکل فوﻻد فقط
مديريت نيست که با جابجايی مديران حل
شود.مشکل بسيار بزرگتر است.کارگران فوﻻد
با وضعيت پيچيدهای روبرو هستند که مشخصه

آن سلطه مافيای فوﻻد با هماهنگی دولت و
درعينحال رقابت ميان سرمايهداران برای
بلعيدن گروه ملی فوﻻد است .کارگران فوﻻد
نسبت بهکل ساختار مديريتی شرکت اعتراض
دارند .ازاينروست که اکنون افزون بر
خواستهای قبلی ازجمله تعيين تکليف شرکت،
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل ،افزايش مزد،
استمرار تأمين مواد اوليه ،ترميم خطوط ،
تضمين ادامه کاری شرکت ،پايان فشارها و
پروندهسازیهای امنيتی و باز کردن کارت
همکاران خويش ،خواهان خروج شرکت از دست
بانک ملی و الحاق آن به بدنه دولت و ادارهی
مستقيم آن توسط دولت هستند .واقعيت اين است
که هم مديريت ،هم سرمايهداران و هم دولت که
سر در يک آخور دارند در مقابل کارگران
هستند.مشکل کارگران بدين اعتبار فقط مديريت
نيست بلکه کل طبقه حاکم است  .طی چند ماه
اخير گروه مديريتی فوﻻد تعدادی از کارگران
پروژهای شرکت "شفق" را در فوﻻد به کار
گرفته با اين هدف مذبوحانه که ميان کارگران
تفرقه و دودستگی ايجاد کند .اما کارگران آگاه و
هوشيار فوﻻد ضمن حمايت از اين گروه
کارگران ،خواهان جذب اين نيروها و انعقاد
قرارداد با گروه ملی فوﻻد شدهاند و اين ترفند
مديريت را نيز خنثی ساختهاند.
کارگران فوﻻد را که در کوره مبارزه طبقاتی
چندين ساله آبديده شده و تجربه اندوختهاند ،نه
میتوان با تعويض و تغيير گروههای مديريتی يا
وعدهها پوچ فريب داد و نه میتوان با تشديد
سياست ارعاب و فشار آنان را مرعوب ساخت و
از ادامه مبارزه بازداشت .گروه مديريت جديد و
تمام باندها و دولت حامی آن بايد مطمئن باشند که
کارگران آگاه و مبارز فوﻻد ،حتی يکلحظه در
دفاع و حمايت از رفقای همکار خويش غافل
نخواهند شد .کارفرما و مديران فوﻻد اين را
بايستی فهميده باشند هرآينه جرئت کردهاند عليه
کارگران تعرضی را سازمان دهند ،با تعرضی
يکدست و متقابل از سوی کارگران روبرو
شدهاند .مبارزات کارگران فوﻻد در طی بيش از
يک دهه اخير بارها اين موضوع را ثابت کرده
است .کارگران گروه ملی فوﻻد در زمره
متحدترين  ،يکپارچهترين و همبستهترين
کارگراناند .با همين اتحاد و همبستگی کمنظير و
برجسته به رويارويی با تعرضات مديريت
برخاسته و در دفاع از رفقای خود هرگز ترديدی
به خو راه نداده و حتی يکقدم عقب ننشستهاند.
کارفرما و مديريت جديد بايد بدانند که با کارگران
آگاه و هوشيار فوﻻد سروکار دارند .کارگرانی
که در پيچوخم مبارزه طبقاتی برای ريشهکنی
ظلم و ستم و استثمار،صيقل يافته و چون کوه و
آهن سخت و محکم و بی تزلزل ايستادهاند و مگر
نه اينکه خود پيشازاين اعﻼم کردهاند" ما
کارگران آهنيم ،ريشه ظلم رو میکنيم"؟
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سياستهای راسيستی جمهوری اسﻼمی عليه پناهجويان ستمديدهی افغان

بهخصوص آنکه براساس اخبار منتشره از سوی
خود رژيم ،اين سه آخوند در مناطق حاشيهای
مشهد فعال بودند .همه میدانند که فعاليت
آخوندها در اين مناطق با دو هدف مشخص است.
يکی استخدام مزدور از ميان جوانان فقير و
بيکار برای برنامههای جنگطلبانه رژيم و دوم
سوءاستفاده از فقر زنان و دختران حاشيهنشين
مشهد برای وادار ساختن آنها به تنفروشی،
بهخصوص برای توريستهای خارجی که پول
زيادی از اين راه نصيب آخوندها در مشهد
میشود.
بعد از اين ماجرا و تکفيری خواندن "قاتل"،
موج حمله به افغانهای مقيم ايران هم آغاز شد
که نشان میداد کاری سازماندهی شده است.
محمود احمدی بيغش نماينده مجلس اسﻼمی و
عضو کميسيون امنيت ملی در توئيتر نوشت:
"حمله گستاخانه تبعه افغانی به سه روحانی در
صحن حرم مطهر امام رضا ،نشان از اتفاقات
ناخوشايند توسط مهاجرين بیهويت افغانی برای
کشور در آينده دارد .حمايت از طالبان منفور
لکه ننگی برای ماست .تا دير نشده بايد همه اينها
را بدون هيچ دفعالوقتی از کشور اخراج کرد.
فقط استان تهران توسط يک ميليون و ششصد
هزار افغانی محاصره شده است" .ابوالفضل
ظهرهوند سفير پيشين جمهوری اسﻼمی در
افغانستان نيز در گفتوگو با سايت رويداد ٢۴
سخنان مشابهی بر زبان آورد .او گفت" :داعش
و جريانات تکفيری که متاسفانه در افغانستان و
در داخل پاکستان خيلی قوی هستند و تا زمانی
که اخراج نشدهاند ما بايد هميشه اين را به عنوان
تهديد بدانيم".
همچنين موجی هدايت شده از سوی گروههايی
مشخص در شبکههای اجتماعی با فيلمهايی
عموما "جعلی" عليه افغانهای مقيم ايران و
بهاصطﻼح "هجوم افغانها" به ايران منتشر
گرديد .حتا شايعه کردند که يک دختر  ١۴ساله
يزدی توسط يک افغان ربوده و پس از تجاوز به
قتل رسيده است که موضوع به سرعت تکذيب
شد .نکته ماجرا در اين بود که عموم گروههای
وابسته به طبقه حاکم چه در داخل حاکميت ،چه
در خارج حاکيمت و چه حتا در خارج از کشور
در اين سياست راسيستی و نژادپرستانه ضد
افغان هم صدا بودند ،در ميان آنها البته برخی
سعی کردند نظرات راسيستی خود را با
توجيهات و روشهای عوامپسندانه به مردم
بقبوﻻنند.
واقعيت اين است که سياست نژادپرستانه و ضد
پناهنده جمهوری اسﻼمی موضوع جديدی نيست.
سياستی که به اشکال مختلف تبليغ شده و به
خورد مردم ناآگاه داده شده است .از ديرباز
ورود افغانها به برخی از شهرها و استانها
ممنوع شده بود .افغانهای پناهنده ،در حالی که

هيچ خدماتی از دولت نمیگيرند ،مجبورند با
کمترين دستمزد ،سختترين کارها را انجام دهند.
اين در حالیست که همه دولتهای جهان از
سازمان ملل بابت "ميزبانی و خدماتی" که به
پناهندگان ساکن آن کشور ارائه میکنند ،پول
دريافت میکنند.
جمهوری اسﻼمی و طبقه حاکم در تمام اين
سالها از حضور افغانها در اشکال گوناگون
بهرهبرداری کرده است .بازار کار يک نمونه
است که کارگران افغان با دستمزدهای بسيار
پايينتر از حداقل دستمزد و بدون بيمه از سوی
کارفرمايان از جمله پيمانکاران شهرداریها به
کار گرفته میشوند .در امور درمانی و آموزش
و پرورش نيز سياست راسيستی و تبعيضآميز
جمهوری اسﻼمی بر کسی پوشيده نيست.
جمهوری اسﻼمی همچنين از حضور افغانها در
کشور بهعنوان يک کارت در سياست خارجی
بهرهبرداری میکند .يکی ديگر از سوء
استفادههای جمهوری اسﻼمی انداختن تقصير
بسياری از معضﻼت و نابسامانیهای اقتصادی و
اجتماعی بر گردن افغانهاست که در روزهای
اخير بهويژه شاهد اين نوع بهرهبرداری از
حضور افغانها در ايران توسط جمهوری
اسﻼمی بودهايم.
روزنامه بهاصطﻼح اصﻼحطلب شرق در
گزارشی بسيار مزورانه همين صدای حاکميت را
بازتاب داده و سعی میکند با ظاهری بیطرفانه
اما کامﻼ آگاهانه ،بسياری از مشکﻼت اقتصادی
همچون گرانی مسکن را به حضور پناهندگان
افغان نسبت دهد .در گزارش اين روزنامه که به
قلم فردی به نام "مريم شکرانی" منتشر شده،
بهنقل از منوچهر بهرويان که اين "گزارشگر" او
را کارشناس اقتصاد مسکن معرفی میکند ،آمده
است" :بحران آب در دهههای آينده بسياری از
شهرها و زمينهای مسکونی ايران را غيرقابل
سکونت خواهد کرد و سيل مهاجرت افغانستانیها
به ايران و رشد تقاضای زمين و مسکن در حالی
رخ میدهد که مساحت زمينهای قابل سکونت
ايران به دﻻيل مختلف ازجمله بحران آب کم و
کمتر میشود و همين مساله میتواند در آينده
موجب بحران زمين شود .چنانکه در همين زمان
هم دولت برای تأمين زمين واحدهای مسکن
حمايتی با مشکﻼت متعدد مواجه بوده است".
در ادامه اين گزارش با تيتر "توزيع غيرمستقيم
يارانه ميان افاغنه" ،به نقل از آلبرت بغزيان که
اين روزنامه آن را "اقتصاددان" معرفی میکند،
آمده است" :مهاجرت بدون ضابطه افاغنه به
ايران میتواند کشور را درگير کسری بودجه
بيشتر کند .در ايران غالب کاﻻها از آب و انرژی
تا غذا و حملونقل مشمول يارانه میشوند و سيل
مهاجرت افغانستانیها به ايران میتواند تقاضا
برای کاﻻ و خدمات يارانهای را افزايش داده و

در شرايطی که اقتصاد کشور رشد
درخورتوجهی نداشته ،درگير کسری بودجه شود
و از آنجا که محل تأمين کسری بودجه غالبا چاپ
پول است ،اين اتفاق میتواند منجر به تورم بيشتر
و فقيرترشدن ايرانیها شود".
اما صريحترين بيان ديدگاههای راسيستی در اين
گزارش متعلق به اکبر شوکت رئيس "کانون
سراسری انجمنهای کارگران ساختمان" است.
او در اين گزارش وقيحانه مشکﻼت کارگران
ساختمانی را به کارگران افغان نسبت داده و با
بيان بيکاری و معضﻼت حقوقی کارگران
ساختمانی ايرانی مدعی میشود که بازار کار
ساختمانی را کارگران افغان به تصرف
درآوردهاند .او میگويد" :برخی کارگران
افغانستانی در ايران تبديل به پيمانکار و کارفرما
شدهاند و اين کارفرمايان فقط کارگران هموطن
خودشان را سر کار میبرند ...پيشروی
افغانستانیها در تسخير بازار کارگران ساختمانی
ايران به حدی بوده است که در برخی فنون مانند
نمای سنگ رومی ،بازار را کامل از دست
ايرانیها خارج کرده و اعداد گزافی برای
دستمزد خود طلب میکردند ...در برخی مشاغل
مانند توليد کفش دستدوز يا دامداری در
شهرهايی مانند قم افاغنه کارفرما شدهاند و بازار
را تقريبا به طور کامل از دست ايرانیها
گرفتهاند و ادامه اين روند میتواند بسياری از
مشاغل کارگری را از دست قشر ضعيف ايران
خارج کند".
اين گزارش يک نمونه روشن از تفکر راسيستی
و تﻼش طبقه حاکم و رسانههایاش در انداختن
تقصير شرايط بد اقتصادی از تورم تا بيکاری بر
گردن پناهجويان افغان است .اما مردم ايران
بهخوبی میدانند که هدف رژيم از اين تبليغات
انحراف افکار عمومی از واقعيتهای جامعه
ايران است .البته در اين ميان افرادی ناآگاه و
بخشا لمپن نيز هستند که تحتتاثير شرايط و
تبليغات دست به اقداماتی غيرانسانی عليه
افغانهای ساکن ايران میزنند که در روزهای
اخير نمونههايی از اين رفتارهای غيرانسانی با
افغانها از جمله وادار کردنشان به توهين به
افغانستان و مردماش و نيز عقايد مذهبیشان در
شبکههای اجتماعی منتشر شده که ﻻزم است
مردم در هر کجا در برابر اين اقدامات
غيرانسانی ايستاده و آن را تقبيح کنند .مردم
ايران ،عموم کارگران و زحمتکشان ،اسير اين
روشهای مزورانه رژيم برای فرار از
پاسخگويی به مطالبات تودههای کار و زحمت
نشده و نخواهند شد.
در حالی که فقر بيداد میکند و هر روز از قدرت
خريد حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان
جامعه کاسته میشود ،جمهوری اسﻼمی سعی

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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بيانيه سازمان فدائيان)اقليت( به مناسبت اول ماه مه
زندهباد همبستگی و رزم مشترک کارگران سراسر جهان
رفقای کارگر!
در آستانه اول ماه مه ) ١١ارديبهشت( روز همبستگی و رزم مشترک کارگران تمام کشورهای جهان قرار داريم .اول ماه مه امسال در
شرايطی فرارسيده است که تضاد ميان قدرتهای امپرياليست بر سر سلطه اقتصادی و سياسی برجهان بهشدت حاد شده است .هماکنون
امپرياليسم روس و بلوک امپرياليستی اروپائی و آمريکائی بر سر سلطه بر اوکراين وارد جنگی شدهاند که خطر گسترش و تبديل آن به يک
جنگ جهانی ديگر ،اين بار اما با کاربرد سﻼح ويرانگر اتمی ،بشريت را مورد تهديد جدی قرار داده است .ميليتاريسم بيش از هر زمان ديگر
اوج گرفته است .تمام قدرتهای امپرياليست جهان بهسرعت در حال افزايش بودجههای نظامی و مجهز شدن به پيشرفتهترين سﻼحهای
کشتارجمعیاند .بازار انحصارات تسليحاتی رونق بیسابقهای گرفته است .هزينههای نظامی ساﻻنه دولتهای سرمايهداری جهان ،مدتهاست
که از دو تريليون دﻻر بسيار فراتر رفته است .پوشيده نيست که هزينههای سنگين رشد ميليتاريسم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد
و سطح معيشت آنها را شديدا ً تنزل داده است .اما مسئله به همينجا ختم نمیشود .تمام جهان سرمايهداری در يک بحران عميق اقتصادی
گرفتار است .حتی پيشرفتهترين و ثروتمندترين کشورهای سرمايهداری با يک رکود مزمن عميق مواجهاند .در همين حال ،بهای کاﻻهای
موردنياز روزمره تودههای زحمتکش در طول چند ماهی که از سال جاری ميﻼدی میگذرد ۵٠ ،تا  ١٠٠درصد افزايشيافته و نرخ تورم در
اين کشورها رسما ً حدود ده درصد اعﻼمشده است .نتيجه اين بحران رکود -تورمی ،افزايش بيکاری و تنزل سطح معيشت کارگران شاغل و
فقر گستردهتر بوده است .بنابراين ،بهرغم بمباران تبليغات شوونيستی ،نژادپرستانه و جنگطلبانه طبقات حاکم سرمايهدار در اين کشورها
بهقصد فريب و تحکيم اسارت کارگران و زحمتکشان ،تضاد ميان کارگران و سرمايهداران در حال تشديد شدن است و بهزودی موج مبارزه و
اعتﻼی جنبش کارگری عليه جنگ و وخامت اوضاع مادی و معيشتی ،سراسر جهان حتی پيشرفتهترين کشورهای سرمايهداری را فرا خواهد
گرفت .تأثير اين جنگ و بحران اقتصادی بر کشورهای فقيرتر جهان با ميلياردها جمعيت ،فاجعهبار خواهد بود و پی آمد آن فقر و بيکاری
بیسابقهای است که حتی به اذعان سازمانهای بينالمللی وابسته به بورژوازی جهانی ،بار ديگر شورشها و قيامها اين کشورها را که
حلقههای ضعيفتر جهان سرمايهداریاند ،فرا خواهد گرفت.
کارگران ايران نيز که زير فشارهای متعدد ستم اقتصادی و سياسی ،استثمار بیرحمانه ،سرکوب و بی حقوقی قرار دارند ،اکنون چندين سال
پياپی است که به مبارزهای پيگيرانه عليه نظم سرمايهداری حاکم بر ايران برخاستهاند .تعداد مواردی که کارگران بهويژه از سال  ٩۶در
هرسال به اشکال متعددی از مبارزه روی آوردهاند ،در تمام جهان کمتر نمونه دارد .اين مبارزات گاه به درجهای راديکال شده است که
کارگران با طرح شعار نان ،کار ،آزادی ،اداره شورايی بديل خود را در برابر نظم ارتجاعی حاکم به ميان کشيدهاند .کارگران تنها در طول
يک سال گذشته صدها اعتصاب ،تجمع اعتراضی ،مسدود ساختن جادههای بينالمللی و تظاهرات برپا کردند.
تجمع و اعتصاب سراسری شاغلين رسمی نفت در بيست ارديبهشت در چندين شهر ،اعتصاب و تجمع هزاران تن از کارکنان رسمی نفت در
تهران و چندين شهر و مناطق عملياتی و سکوهای دريايی در  ۵خرداد ،اعتصاب سراسری کارگران پيمانی و پروژهای نفت و گاز و
پتروشيمی که از  ٣٠خرداد آغاز شد و بيش از دو ماه ادامه داشت ،دهها تجمع ،راهپيمايی ،تظاهرات و اعتصابی که دو ماه ادامه يافت توسط
کارگران نيشکر هفتتپه برای لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی ،اعتصاب و تجمع و ايجاد راهبندان و راهپيمايی  ١۴٠٠کارگر معدن
کروميت آسمی نون منوجان در فروردين  ،ارديبهشت و آذرماه ،اعتصاب و تجمع بيش از  ٢٠٠٠کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان در
اعتراض بهاحتمال واگذاری معدن به بخش خصوصی ،اعتصاب يکپارچه و گسترده کارگران  ٧معدن زغالسنگ کرمان زيرپوشش بخش
خصوصی در مهرماه و اعتصاب متحدانه  ٣۵٠٠کارگر معادن زغالسنگ زرند ،کوهبنان و راور کرمان زيرپوشش دولت در آبان ماه،
تظاهرات خيابانی و تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوﻻد با شعار "کارگران بيدارند از استثمار بيزارند" ،تجمعات مکرر کارگران برق،
تنها چند نمونه از مبارزات قهرمانانه کارگران در فاصله ماه مه  ١۴٠٠تا به امروز است .اين مبارزات بازتاب تشديد مبارزه طبقاتی و تﻼش
کارگران برای برانداختن نظم سرمايهداری حاکم است.
بااينوجود ،بهرغم تمام مبارزاتی که کارگران در يک سال گذشته داشته و گاه در تحقق مطالبات خود پيروز شدهاند ،اما نهفقط شرايط معيشتی
کارگران بهبود نيافته ،بلکه وخيمتر هم شده است .استثمار کارگران تشديد شده است ،دستمزد واقعی کارگران درنتيجه تورم افسارگسيخته مدام
کاهشيافته و هماکنون اکثريت بزرگ کارگران در زيرخط فقر زندگی میکنند .در همين حال ،درنتيجه ادامه و تعميق بحران اقتصادی دهها
هزار کارگر شغل خود را ازدستداده و به ارتش ميليونی بيکاران پيوستهاند .رژيم ارتجاعی پاسدار نظم سرمايهداری که هيچ راهحلی برای
بحرانهای عميق اقتصادی -اجتماعی و سياسی جامعه ايران و پاسخ به مطالبات کارگران و تودههای زحمتکش مردم ايران ندارد ،برشدت
سرکوب و اختناق افزوده و بهدفعات نيروی سرکوبگر پليس را به مقابله با اعتراضات کارگران گسيل کرده است .گروهی از فعاﻻن کارگری
را اخراج و حتی به حبس محکوم کرده است .تمام اين واقعيتها بهوضوح نشان میدهند که راه نجاتی برای کارگران از عواقب فاجعهبار نظم
سرمايهداری حاکم و دولت دينی استبدادی پاسدار نظم سرمايهداری جز تشديد مبارزه برای سرنگونی اين نظم ارتجاعی وجود ندارد.
اما تجربه بهوضوح نشان داده است که اگر رژيم بهرغم مبارزات پيگيرانه کارگران و زحمتکشان ايران توانسته به حيات ننگين خود ادامه
دهد ،ضعف تشکل و آگاهی کارگران است .طبقه کارگر فاقد تشکلهای سراسری است .مبارزات کارگران بهرغم اينکه گاه در رشتههای
درصفحه ۵
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بيانيه سازمان فدائيان)اقليت( به مناسبت اول ماه مه
زندهباد همبستگی و رزم مشترک کارگران سراسر جهان
معين به شکلی سراسری رخداده ،عموما ً جدا از يکديگر و پراکندهاند .بايد برای غلبه بر اين
ضعف تﻼش نمود .بايد به مبارزه شکلی سراسری داد .اين وظيفهای بزرگ بر دوش بخش
پيشرو و آگاه جنبش کارگری ،فعاﻻن و سازمانهای کمونيست است .بايد در تمام کارخانهها
و مؤسسات توليدی و خدماتی کميتههای مخفی کارخانه و اعتصاب را ايجاد و گسترش داد.
بايد برای ايجاد کميتههای هماهنگی ميان مبارزات کارخانهها و رشتههای مختلف و تبديل
مبارزات به مبارزهای سراسری تﻼش نمود  .بايد برای برپائی اعتصاب عمومی و
سرتاسری سياسی که پيششرط سرنگونی طبقه سرمايهدار حاکم و تأمين هژمونی طبقه
کارگر در جنبش انقﻼبی برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی است ،تﻼش نمود .طبقه کارگر
فقط برای تحقق مطالبات و اهداف خود نياز به يک انقﻼب اجتماعی ندارد .نجات عموم
تودههای زحمتکش مردم ايران از ستمگریهای جمهوری اسﻼمی و نظم ستمگرانه حاکم
درگرو برپائی انقﻼبی است که نيروی محرکه و رهبر آن طبقه کارگر ايران است.
رفقای کارگر!
اول ماه مه را در همبستگی با کارگران سراسر جهان دست از کار بکشيم و با برپائی
تجمعها و تظاهرات ،اين روز را به نقطه عطفی برای سرنگونی نظم سرمايهداری حاکم
تبديل کنيم.
سازمان فدائيان)اقليت( اول ماه مه روز همبستگی بينالمللی کارگران جهان را به طبقه
کارگر تبريک میگويد و سالی سرشار از مبارزه و پيروزی را برای برپائی يک انقﻼب
کارگری و استقرار نظمی سوسياليستی که تنها راه نجات کارگران است ،آرزو میکند.

زندهباد اول ماه مه روز همبستگی و رزم جهانی کارگران تمام
کشورهای جهان
سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
ارديبهشتماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی

از صفحه ٣

سياستهای راسيستی
جمهوری اسﻼمی عليه
پناهجويان ستمديدهی افغان
میکند به هر ابزاری متوسل شود تا چند روزی
به عمر خود بيافزايد .بر همگان روشن است که
بحران اقتصادی رکود – تورمی که مدام بر عمق
و شدت آن افزوده میشود و عامل اصلی گرانی
و بيکاری میباشد ،هيچ ربطی به پناهجويان
افغان ندارد و مضحک است که گرانی
افسارگسيخته و بيکاری حداقل ده ميليونی بويژه
جوانان را به پناهجويان افغان نسبت داد.
بخش بزرگی از مردم افغانستان نيز اين را
بهخوبی دريافتهاند که نه کارگران و زحمتکشان
ايران که اين جمهوری اسﻼمی است که به تفرقه
و ايجاد دودستگی بين تودههای ستمديدهی ايران و
افغانستان دامن میزند .تظاهرات در برابر
سفارت جمهوری اسﻼمی در کابل و کنسولگری
آن در هرات و به آتش کشيدن درب کنسولگری
نشان میدهد که مردم افغانستان بهدرستی
جمهوری اسﻼمی را عامل آزار و اذيت
افغانهای پناهجو میدانند.
اين حق مردم افغانستان است که بهخاطر شرايط
فاجعهبار حاکم بر افغانستان چه قبل از طالبان و
چه امروز که طالبان بر سرير قدرت است ،برای
نجات جان خود و برای حقوق انسانی خود ،به
کشورهای ديگر پناه ببرند ،اما برخﻼف ادعای
جمهوری اسﻼمی درمورد پذيرش پناهجويان
افغان ،واقعيت اين است که سياست پناهندهپذيری
جمهوری اسﻼمی يکی از راسيستیترين
سياستها در جهان معاصر است .جمهوری
اسﻼمی حاضر نيست حتا به کودکانی که
مادرشان ايرانی اما پدرشان افغان است شناسنامه
ايرانی بدهد!! کارگران افغان حتا از حداقلهای
قانونی در نظام جمهوری اسﻼمی هم محروم
هستند ،همان حداقلی که چند برابر کمتر از خط
فقر است.
جمهوری اسﻼمی عامدانه دست کارفرمايان و
پيمانکاران را برای استثمار وحشيانه کارگران
افغان باز گذاشته است .کارگران افغان بايد به
مانند کارگران ايرانی از دستمزد و حقوق برابر
برخوردار باشند .اما نظام سرمايهداری حاکم که
تنها سود برایاش اهميت دارد ،به اين موضوع
حتا فکر هم نمیکند .او فقط به اين فکر میکند که
چگونه میتواند دستمزد کمتری بدهد و چگونه و
تا کجا میتواند نيروی کار را ارزانتر و پايينتر
از ارزشاش بخرد .اين خواست و مساله
سرمايهداران است که کامﻼ با سياست جمهوری
اسﻼمی همسو و همراه است.
تودههای ستمديدهی ايران که سالها ستم يک
رژيم سرمايهداری قرون وسطايی مذهبی را
تجربه کردهاند ،همدرد تودههای ستمديده افغان
هستند ،دردشان مشترک است و راه حل اين درد
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اعﻼعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
بمناسبت اول ماه مه ٢٠٢٢
) ١١ارديبهشت( روز جهانی کارگر
کارگران جهان درشرايطی به استقبال اول ماه مه ميروند که هنوز از زير فشار سياستهای اعمال رياضت اقتصادی و پيآمدهای دهشتناک پاندمی کرونا،
کمر راست نکرده اند که دولتهای سرمايه داری بار ديگر جهان را وارد جنگ و دورانی پرمخاطره و سرنوشت ساز کرده اند.
در شرايط کنونی سرمايه داری جهانی بيشتراز هر دورانی درگير بحران ساختاری اقتصادی ورقابت و جنگ و ناامنی ،در سراسرجهان است .در نتيجه
اين شرايط طبقه کارگرجهانی و بشريت محروم در سراسرکره زمين ،فقرو فﻼکت وبيکاری بيشتر را تجربه میکند و با تنگناهای اقتصادی و کشتار و
بیخانمانی و گرسنگی و مشقات فراوانی روبرومی باشند .سرمايه داری بنا به ماهيتاش برای عبوراز بحران و رونق مجدد بازارسود و سرمايه با
پيشبرد سياستهای رياضت اقتصادی تﻼش میکند بار اين بحران را بردوش طبقه کارگر و زحمتکشان قرار دهد .با شروع پاندومی کرونا و اکنون
جنگ دراکراين ،اين شرايط تشديد شده و هزينه جنگ ،ميليتاريسم ،بحران اقتصادی و گرانی فزاينده هزينههای زندگی را بايد نيروی کار و زحمت
بپردازند.
اين يک جنگ امپرياليستی و ارتجاعی است که همه سويههای درگير در آن بدنبال منافع خود هستند .هماکنون دولتها و سياستمداران بورژوا ،با تهديد و
استفاده از سﻼحهای بيولوژيکی و شيميايی و اتمی ،نفسها را در سينه مردم جهان حبس کردهاند .اگر يک هدف اساسی اين جنگ ،بازتعريف نظم جديد
جهانی و تعيين جايگاه و حوزه نفوذ قدرتهای سرمايه داری و ميليتاريزه کردن جهان است ،هدف ديگرآن تحميل عقبگردهای گسترده به طبقه کارگر و
دستاوردهای جوامع بشری است .سياست شرکت در جنگ و حمايت از يکی از بلوکها و دولتهای درگير ،سياستی سوسيال شوونيستی و ناسيوناليستی
است .هريک از طرفين درگير در اين جنگ پيروز شوند ،بازندهاش ،کارگران جهان و مشخصتر کارگران و مردم کشورهای درگير جنگ هستند .طبقه
کارگر خواهان توقف فوری جنگ است .اين سياست اما تنها با عمل اعتصابی و اعتراضی ممکن است که فی الحال هم طبقهاییهای ما در ايتاليا و اسپانيا
و يونان و بﻼروس با واکنشهای اعتراضی خود عليه جنگ آغاز کردهاند .بی ترديد تغيير اين شرايط نيازمند پاسخ طبقاتی و گسترش اعتراضات
انترناسيوناليستی طبقهکارگر و زحمتکشان منطقه و جهان است.
طبقه کارگر ايران به عنوان بخشی از طبقه کارگرجهانی در شرايطی به استقبال روز جهانی کارگر میرود که درقياس با کشورهای مشابه در بدترين
شرايط زيستی و معيشتی قرار دارد و با نا امنی شغلی ،بيکاری وسيع و تورم افسارگسيخته ،و فقر و فﻼکت اقتصادی روبرو است .با اين حال مبارزات
کارگری در برابر اين وضعيت ،پيوسته گسترش میيابد .بيش از دوهزار اعتصاب و اعتراض تنها در سال گذشته ،نمادی از مقاومت کارگران در برابر
اين شرايط است .مبارزه کارگران پيمانی نفت و پتروشيمی ،اعتراضات پرستاران ،مبارزه بی وقفه کارگران هفت تپه و فوﻻد و نيز اعتراضات فزاينده و
سراسری معلمان و بازنشستگان که با حضور گسترده زنان همراه بوده ،نمونههايی هستند از روند گسترش يابنده مبارزات کارگری .برآمد چندين خيزش
بزرگ تودهای طی سالها و ماههای گذشته ،همانند خيزشهای دی ماه و آبان و اعتراضات تهيدستان در خوزستان و کشاورزان اصفهان و نيز گسترش و
تداوم مبارزات کارگران ،نشان دهنده امکان گشايشهای بزرگ سياسی در جامعه ايران است .اين امر تنها در صورتی اميد بخش است که طبقه کارگر در
مرکز اين تحوﻻت قرار گرفته و زمينهساز تحقق آزادی و سوسياليسم و پايان دادن به تبعيض و نابرابری و استثمار باشد.
در اول ماه مه امسال ،طبقه کارگر و مردم تحت ستم ،تبعيض و استثمار درايران و کشورهای مختلف ،بايد عليه نظام و حکومتهای سرمايه داری به ميدان
بيايند ،ادعانامه انقﻼبی خود را عليه نظم ويرانگر کنونی اعﻼم کنند ،با صدای بلند عليه جنگ امپرياليستی و اهداف ارتجاعی آن حرف بزنند و پرچمدار
واقعی توقف فوری جنگ شوند .همچنين ضروری است که سازمانها ،نهادها و اتحاديه های کارگری با طرح شعار "قطع بيدرنگ جنگ"" ،عليه جنگ
سرمايه داران ،عليه ميليتاريسم" ،اکثريت مردم مخالف جنگ را بهميدان بيآوردند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن تبريک اول ماه مه به همه کارگران وآزاديخواهان جهان ،کارگران ايران را به برگزاری گسترده
مراسمهای اول مه ،اعﻼم تنفر از جنگ امپرياليستی ،افشاء ماهيت ارتجاعی جنگ سرمايه داران ،طرح خواستهای کليدی از جمله دستمزد و حقوق پايه
متناسب با يک زندگی انسانی ،تشکلهای مستقل و خودگردان کارگری ،تحقق ازادیهای سياسی و دمکراتيک برای همگان ،رهايی زنان از قيد و بندهای
پدر/مردساﻻری و آزادی کليه زندانيان سياسی فرامیخواند.

کارگران جهان متحد شويد!
نه به جنگ امپرياليستی ،نه به ميليتاريسم!
زنده باد همبستگی بينالمللی کارگران!لمللی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!
 ١١آوريل  ٢٢ /٢٠٢٢فروردين ١۴٠١
امضا :اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری-حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( وهسته اقليت
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خامنه ای در برزخ مذاکرات احيای برجام
بهمن ماه گذشته توسط سعيد جليلی ،نماينده خامنه
ای در شورای عالی امنيت ملی و مسئول پرونده
هسته ای ايران در دوره رياست جمهوری احمدی
نژاد صورت گرفت .در  ١٢بهمن  ،١۴٠٠برخی
رسانه های داخل ايران از ارسال نامه ی ٢٠٠
صفحه ای سعيد جليلی به خامنه ای خبر دادند.
نامه ای که در آن جليلی با درخواست از رهبر
جمهوری اسﻼمی خواستار خروج ايران از
برجام و افزايش ميزان غنی سازی اورانيوم
"حتی تا  ٩٠درصد" شده بود.
بعد از علنی شدن نامه جليلی ،اعتراضات نسبت
به روند مذاکرات وين در درون نمايندگان
مجلس ارتجاع شتاب گرفت .در سوم اسفند
 ،١۴٠٠نمايندگان مجلس رژيم با استناد به قانون
"اقدام راهبردی تحريم ها و صيانت از منافع ملت
ايران" که در دوره حسن روحانی تصويب و بر
اساس آن تيم مذاکره کننده موظف می شد محتوای
مذاکرات را در اختيار نمايندگان بگذارد ،مجلس
ارتجاع اسﻼمی نسبت به بی خبری از روند
مذاکرات وين اعتراض کرد .نمايندگان اعﻼم
کردند" :مجلس هيچ اطﻼعی از جزئيات
مذاکرات وين ندارد و همه چيز با نظر شورای
عالی امنيت ملی پيش می رود" .روزنامه شرق
نيز در همان تاريخ نوشت" :نمايندگان مجلس در
جريان مذاکرات دولت سيزدهم در وين نيست و
همين امر سبب افزايش نقدها به مذاکرات شده
است".
يک ماه بعد ،اعتراض علی خضريان ،مبنی بر
اينکه تيم مذاکره کننده از خطوط قرمز جمهوری
اسﻼمی عبور کرده است ،بازتاب وسيعی در
ميان نيروهای "وﻻيی" نظام يافت و پيشبرد روند
مذاکرات وين را برای کابينه رئيسی و به تبع آن
برای علی خامنه ای دشوار کرد.
علی خضريان ،نماينده اصولگرای مجلس ،روز
 ١١فروردين  ،١۴٠١در يک پست اينستاگرامی
نوشت" :آنچه تاکنون در متن  ٢٧صفحه ای پيش
نويس توافق حاصل شده است ،حاکی از عدم
تحقق خطوط قرمز نظام ،و بر خﻼف قانون
مجلس و تحميل خسارت جديد به منافع ملی است.
بطوری که در اين متن شاهد عدم تضامين عملی
و واقعی برای رفع تحريم ها و عدم وضع تحريم
جديدی عليه ملت ايران هستيم" .خضريان در
ادامه يادداشت خود يادآور شد" :در پيش نويس ٨
مارس ) ١٧اسفند  (١۴٠٠تعهدات آمريکا به بعد
از اقدامات ايران موکول شده است و امکان
راستی آزمايی رفع تحريم ها نيز برای ايران
پيش بينی نشده است".
با اين همه و به رغم مخالفت هايی از اين دست
که چه پيش و چه بعد از توقف دو ماهه مذاکرات
وين در ﻻيه هايی از درون حاکميت صورت
گرفته است ،روز  ٢١فروردين ٢۵٠ ،نماينده
مجلس ارتجاع اسﻼمی با ارسال نامه ای به
رئيسی ،ضمن "تشکر از تﻼش های" او و
"هيات مذاکره کننده برای رفع مشکﻼت مربوط
به توافق هسته ای" ،نسبت به عدم گرفتن تضمين
های ﻻزم برای رفع تحريم ها هشدار دادند .اين
پايان نامه حمايتی
تعداد از نمايندگان مجلس در
ِ
خود به ابراهيم رئيسی يادآور شده اند :مجلس

شورای اسﻼمی از هر گونه توافقی که با رعايت
قرمز ترسيم شده نظام،
قانون مجلس و خطوط
ِ
مناقع ملت ايران را تضمين کند ،حمايت خواهد
کرد") .تاکيد از ما است(.
نامه  ٢۵٠نماينده مجلس به ابراهيم رئيسی و
حمايت مشروط آنان از روند مذاکرات هسته ای
را بايد به حساب يک توافق صوری و پشت پرده
مجلس ارتجاع با کابينه رئيسی گذاشت .چرا که
نمايندگان مجلس با آگاهی از اينکه دو روز بعد به
همراه کابينه رئيسی به ديدار خامنه ای خواهند
رفت ،با نوشتن اين نامه حمايتی سعی کردند خود
را از واکنش های عتاب آميز خامنه ای دور نگه
دارند .چرا که با توجه به موضع گيری های
پيشين گروهی از نمايندگان مجلس و مخالفت
های آشکار آنان با مذاکرات وين ،می دانستند با
توپ و تشر خامنه ای مواجه خواهند شد .در واقع
 ٢۵٠نماينده مجلس با ارسال چنين نامه ای سعی
کردند به طور موقت هم که شده خود را از تير
رس عتاب رهبر نظام دور نگه دارند و در حد
ممکن جاده برزخی و ناهموار مذاکرات هسته ای
را برای خامنه ای هم اندکی هموار کنند.
با اين همه ،سخنان خامنه ای و دفاع آشکار او از
رئيسی و تيم مذاکره کننده هسته ای را نبايد
هميشگی و پايدار دانست .خامنه ای در تمامی
سال های مذاکرات هسته ای ،هرجا که روند
مذاکرات به نفع او بوده ،نتايج آن را به پای خود
نوشته و هر زمان که نتيجه مطابق ميل او پيش
نرفت ،خود را از مسئوليت و پاسخگويی کنار
کشيده است .خصوصا هر گاه نتيجه مذاکرات و
توافق نهايی با نارضايتی آشکار ﻻيه های پر
قدرت حکومتی مواجه شده است ،خامنه ای خود
را از هر خطايی مبرا کرده و دولت و تيم مذاکره
کننده را به عبور از خطوط قرمز نظام متهم
کرده است .در حالی که همگان می دانند تصميم
گيرنده اصلی روند مذاکرات هسته ای فقط
شخص خامنه ای است و بدون تاييد نظر او حتا
يک بند از مذاکرات هسته ای نيز مورد توافق
واقع نمی شود.
در واقع سخنان تمجيد آميز خامنه ای از تيم
مذاکره کننده فعلی را بايد در راستای همان
سياست متعارف او در مواجهه با کابينه های
مختلف دانست .فراموش نکنيم ،خامنه ای عين
همين جمﻼت ستايش آميز را به دفعات در دوران
رياست جمهوری احمدی نژاد و حسن روحانی

نيز به کار برده است .در دوران حسن روحانی،
هر گاه اعﻼم مخالفت با روند مذاکرات و تيم
مذاکره کننده هسته ای در درون ﻻيه هايی از
حاکميت شتاب می گرفت ،خامنه ای با همين
شدتی که اکنون از تيم مذاکره کننده فعلی دفاع
کرده است ،از ظريف و تيم مذاکره کننده قبلی هم
دفاع می کرد.
ظريف و تيم مذاکره کننده هسته ای دوران حسن
روحانی که اکنون مورد غضب خامنه ای قرار
گرفته اند ،در روزگاری نه چندان دور بيش از
تيم فعلی مورد وثوق رهبر جمهوری اسﻼمی
بودند .خامنه ای به همان گونه که اکنون از تيم
مذاکره کننده کابينه رئيسی ابراز رضايت می
کند ،پيش از اين از ﷴ جواد ظريف و تيم مذاکره
کننده او با کلماتی همانند امين ،غيور ،شجاع و
متدين ياد می کرد.
"بنده هيئت مذاکره کننده را – همين دوستانی که
اين مدت زحمات را بر دوش گرفته اند -هم امين
می دانم ،هم غيور می دانم ،هم شجاع می دانم،
هم متدين می دانم؛ اين را همه بدانند .اکثر
حضاری که اينجا تشريف داريد ،از محتوای
مذاکرات خبر نداريد؛ اگر شما هم از محتوای
مذاکرات و جزئيات مذاکرات و آنچه در مجالس
می گذرد مطلع بوديد ،به بخشی از آنچه بنده
گفتم ،حتما اذعان می کرديد ...اين ها مردمانی
هستند متدين و امين؛ اين ها امينند؛ قصدشان اين
است که کار کشور را پيش ببرند ،گره را باز
کنند و دارند تﻼش می کنند برای اين کار .انصافا
غيرت ملی هم دارند ،شجاعت هم دارند") .ديدار
مسئوﻻن نظام با خامنه ای – دوم تير (١٣٩۴
با مقايسه سخنان خامنه ای در دو تاريخ فوق ،به
روشنی می توان دريافت ،تعريف و تمجيدی را
که او در روز سه شنبه  ٢٣فروردين  ١۴٠١از
تيم مذاکره کننده فعلی به عمل آورد ،به مراتب کم
رنگتر از سخنان ستايش آميز او از ظريف و تيم
مذاکره کننده پيشين در تير ماه  ٩۴بوده است.
خامنه ای در سخنان اخير خود به رغم اينکه
مسئوﻻن مذاکرات هسته ای کنونی را افرادی
انقﻼبی ،متدين و پر جد و جهد خواند ،اما با گفتن
اينکه مذاکرات تا اين لحظه به خوبی پيش رفته
است ،راه را برای برزخ مذاکرات هسته ای که
اکنون در آن گرفتار است ،باز گذاشت ،تا چنانچه
مذاکرات کنونی شکست خورد يا جمهوری
اسﻼمی به نتيجه مطلوب نرسيد ،خود را تبرئه
کرده و همانند دوران حسن روحانی همه
تلخکامی ها ،شکست يا نتيجه نامطلوب مذاکرات
را به گردن ابراهيم رئيسی و تيم مذاکره کننده
فعلی بياندازد.
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خامنه ای در برزخ مذاکرات احيای برجام
خامنه ای ،روز سه شنبه  ٢٣فروردين ،١۴٠١
در ديدار با مسئوﻻن حکومتی از جمله رئيسی و
اعضای کابينه او ،طی سخنانی با ابراز رضايت
از "مقاومت" در مقابل آنچه که "زياده خواهی"
طرف مقابل در مذاکرات هسته ای خواند،
خواستار ادامه روند کنونی در مذاکرات احيای
برجام شده است .خامنه ای با اشاره به جهت
گيری "خوب ديپلماسی کشور" ،مقام های
آمريکايی را به "بدعهدی" متهم کرد و با توجه
به زمزمه های به بن بست رسيدن مذاکرات هسته
ای در درون ﻻيه هايی از حاکميت گفت" :آن ها
به بن بست رسيده اند ،ما به بن بست نرسيده ايم".
خامنه ای همچنين مسئوﻻن مذاکرات هسته ای
کنونی را" ،انقﻼبی ،متدين و پر جد و جهد"

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

خواند و به رغم تاکيد بر اينکه مذاکرات تا اين
لحظه به خوبی پيش رفته است ،از دولت خواست
که "مطلقا معطل مذاکرات هسته ای" نشوند و
کار خودشان را پيش ببرند) .تاکيد از ما است(
با تکيه بر همين بخش از سخنان خامنه ای و
تعريف و تمجيد او از تيم مذاکره کننده هسته ای،
به روشنی می توان دريافت که سخنان او به
نوعی واکنش نسبت به تشديد زمزمه های
مخالفت با روند مذاکرات احيای برجام است که
طی ماه های اخير از طرف برخی از نيروهای
"وﻻيی" درون حاکميت علنی و رسانه ای شده
اند.
اولين مخالفت رسمی با روند مذاکرات وين در
درصفحه ٧

سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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