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تاريخ ھر ملتی سرشار است از مبارزات 
قھرمانانه و حماسی ستمديدگان عليه فرمانروايان 

اند با قھر و سرکوب  ستمگری که ھمواره کوشيده
ھای فرودست و تحت ستم  و فريب، طبقات و توده
يکی از .  برداری نگھدارند را در انقياد و فرمان

ترين اين مبارزات در تاريخ ايران، قيام  برجسته
ھای مردم ايران عليه  ھا تن از توده حماسی ميليون

رژيم خودکامه و ستمگر سلطنتی حاکم بر ايران 
 . بود١٣۵٧در سال 
ھا تن از مردم ايران که از فجايع، جنايات  ميليون

ھای رژيم شاه جانشان به لب رسيده  و ستمگری
بود، بپا خاستند تا طوق اسارت و بندگی، تحقير و 
ھا  بی حقوقی را که ستمگران حاکم بر گردن آن

انداخته بودند، به دور افکنند و به سرکوب و 
اختناق، اسارت، تبعيض و نابرابری، فقر و ستم 

 .پايان بخشند
ھای نارضايتی  با آغاز نيمه دوم دھه پنجاه، طليعه

نشين  دستان حاشيه تھی.  و عصيان پديدار گرديد
ھای  شھر تھران، در برابر تعديات و سرکوبگری

اعتصابات .  دولتی سر به شورش برداشتند
جنبش دانشجويی .  کارگری پيوسته افزايش يافت

که در سراسر دوران ديکتاتوری عريان رژيم 
شاه، نقشی پيشتاز در مبارزه عليه ارتجاع حاکم 

ھای  قيام.  داشت، وسعت و اعتVی نوينی يافت
تمام شرايط .  محلی در تعدادی از شھرھا رخ داد

موجود، حاکی از پايان دوران رخوت و رکود و 
فرارسيدن يک دوران انقVبی در حيات سياسی 

 .مردم ايران بود
وار از طبقه  ھا به اطVعات برده مردمی که سال

حاکم ستمگر تن داده بود و خود را در برابر 
ای که ھر صدای  رژيم ستمگر و خودکامه

اعتراضی را با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام 
ديدند، اکنون حيات نوينی  داد، ناتوان می پاسخ می

يافته ، از خواب ديرين بيدار شده و دوران رکود 
 .و رخوت را پشت سرنھاده بودند

ھمان مردمی که زمانی از برخورد با يک پليس 
که بر ترس و  رژيم شاه وحشت داشتند، اکنون

ھراس غلبه کرده و به قدرت خود پی برده و 
نفس پيداکرده بودند، تمام نظم موجود را  اعتمادبه

ستمديدگان و تحقيرشدگان، .  طلبيدند به مصاف می
ھا، محل کار،  اکنون فرمانروای واقعی در خيابان
مردم آزادی .  شھرھا و سراسر کشور شده بودند

با .   آورده بودند ھا به دست را با نبرد در خيابان
ھا،  ھا، راھپيمايی  آئی  تصميم و اراده خود گردھم

تظاھرات و اعتصابات بزرگ و پردامنه بر پا 

 به مناسبت ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان        
      چھل و پنجمين سالگرد حماسه سياھکل

 

 !گونه ماندگار شد سياھکل اين   

کمتر از يک ماه به نمايش انتخاباتی جمھوری 
از چند .  اسVمی در ھفتم اسفند باقی مانده است

ماه پيش که کشمکش ھای نمايندگان سياسی دو 
بر سر "  اصولگرايان"و "  اصVح طلبان"جناح 

" اصVح طلبان"مضحکه انتخاباتی باf گرفت، 
حکومتی و عقبه آنان در خارج از کشور تمام قد 
وارد ميدان شدند و مثل ھميشه رسالت و ماھيت 
وجودی خود را که ھمان حفظ و تحکيم نظام 
سرکوبگر جمھوری اسVمی ست، به نمايش 

آنان با دامن زدن به اين توھم فريبکارانه .  گذاشتند

که قرار است در انتخابات پيش رو  فيل ھوا 
کنند، تمام سعی خود را بر اين گذاشته اند تا مردم 
ناراضی و بجان آمده از اين حکومت ارتجاعی و 
. آدمکش را به پای صندوق ھای رای بکشانند

آنان با رندی تمام مضحکه انتخاباتی موجود را به 
بر "  اصولگرايان"و "  اصVح طلبان"جدال ميان 

سر تغيير ترکيب مجلس ارتجاع و بعضا مقابله و 
يا کاھش قدرت بVمنازع خامنه ای جار می زنند، 
تا شايد از اين طريق و صد البته با ايجاد توھم 

  ١٠درصفحه 

 آزادی -نان -کار
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 نماد فريب مردم در تحکيم جمھوری اس�می
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در جلسه ی افتتاحيه ی چھل و پنجمين نشست فوروم اقتصاد جھانی در منطقه ی داووس در سوئيس که 
اقتصادی ” ژانويه برگزار شد، سازمان امداد رسانی آکسفام، مطلبی تحت عنوان ٢٤ تا ٢١از تاريخ 

ھای جھان يافت، اما  اگرچه اين مطلب انعکاس گسترده ای  در رسانه.   ارائه کرد”  برای يک درصد
ھای ثروت انبوه شده از سويی و انبوه تھيدستان از سوی ديگر، در  بررسی دقيق و تحليل عميق از ريشه

 .، کمتر به چشم می خورد)اقتصاد سرمايه داری(شود  که حتی از بردن نام آن خودداری می” اقتصادی”
تنظيم شده، آمار و ارقامی را ”  کرديت سوئيس”آکسفام در مطلب خود که بر مبنای گزارش سازمان 

 ٢٠١٥ تا ٢٠٠٠تر شدن فاجعه وار شکاف ثروت و فقر در جھان از سال  ارائه داد که حاکی از عميق
 نفردر جھان به اندازه ۶٢، ثروت ٢٠١۵دھد که در سال  در ھمين رابطه، نمودار زير نشان می. می باشد

 . ی ثروت نيمی از جمعيت کره ی زمين افزايش يافته است
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 روزی که ستمديدگان 
 عليه ستمگران بپا خاستند

رژيم ديکتاتوری و اختناق که در .  کردند می
دوران رکود، ترس و ھراس را بر جامعه حاکم 

ناپذير  کرده بود و چنان خود را استوار و شکست
ديد که ايران را جزيره ثبات و آرامش نام  می

ھای  نظامی نھاده بود، به کشتار و حکومت
درپی توسل جست تا شايد توفان انقVب را  پی

خلقی که .  ساز نشد   اما کشتار چاره.  مھار کند
برای به دور انداختن زنجيرھای اسارت به پا 

فقط مرعوب نشد، بلکه به اشکال  خاسته بود، نه
ھا کارگر  ميليون.  مبارزاتی مؤثرتری روی آورد

در سراسر ايران اعتصابات عمومی اقتصادی و 
ھای  تظاھرات و راھپيمايی.  سياسی برپا کردند
ھای شھرھا عرصه  خيابان.  ميليونی برپا شد

. درگيری مردم با نيروھای سرکوب رژيم شد
طبقه حاکم .  شدند درپی عوض می ھا پی کابينه

برای آرام کردن مردم، امتيازھای اقتصادی و 
يک از  اما ھيچ.  سياسی را در دستور کار قرارداد

، ۵٧تا نيمه دوم سال .  اين اقدامات کارساز نيفتاد
ای  اعتVی جنبش و پيشرفت انقVب به نقطه

رسيده بود که محمدرضا شاه، زار و نزار، 
اما اکنون .  ناگزير به پذيرش صدای انقVب شد

ديگر پذيرش صدای انقVب، معنای ديگری جز 
جا  ابتکار عمل ھمه.  پايان رژيم سلطنتی نداشت

کارگران .  ھای زحمتکش مردم بود در دست توده
ای سخت بر  صنعت نفت با توقف توليد، ضربه
ھای  کميته.  پيکر رژيم وارد آورده بودند

ھای محVت و شوراھای  اعتصاب، کميته
وفتق امور کشور را در دست  ھماھنگی، رتق

زير فشار مبارزات و بحران عميق .  داشتند
فقط در درون طبقه حاکم، بلکه در  سياسی، نه

. ھای عميق ايجادشده بود دستگاه دولتی شکاف
نيروھای مسلح رژيم خسته و فرسوده، ديگر 

سربازان و .  يارای مقابله با مردم را نداشتند
پرسنل انقVبی ارتش به صفوف مردم پيوسته 

مزدوران سرکوبگر رژيم ديگر حتی .  بودند
ھا و  ھای فرم در خيابان جرئت نداشتند بالباس

خلق، .  ديگر مراکز عمومی ظاھر شوند
مردم آزادانه در .  فرمانروای واقعی شده بود

تجمعات خود .  کردند ھا بحث و گفتگو می خيابان
ھا از  ھا و کتاب روزنامه.  دادند را تشکيل می

ھا به  دانشگاه.  چنگ سانسور رھايی يافته بودند
ھای سياسی پرشور  ھا و بحث مراکز سخنرانی

زندانيان سياسی به دست توانای .  شده بود تبديل
ھيچ مفر ديگری برای .  خلق از بند رسته بودند

پس از اعتصاب .  رژيم شاه باقی نمانده بود
مانده بود،  سرتاسری سياسی، آنچه باقی

ھای زحمتکش به قيام مسلحانه  آوری توده روی
کردن و جاروب کردن تمام بساط رژيم  برای جمع
 .سلطنتی بود
ھای کارگر و زحمتکش مردم  که توده اما درحالی

ايران با قھرمانی و ازخودگذشتگی، تمام قوای 
خود را عليه رژيم شاه متمرکز کرده بودند، غافل 
از آن ماندند که دشمن با استفاده از نقاط ضعفشان 

ھا نفوذ کرده و از درون به   صفوف آن به درون
 .مقابله با انقVب برخاسته است

ھای  رژيم ديکتاتوری عريان سلطنتی، توده
سازمانی  زحمتکش مردم را در ناآگاھی و بی

ھای  که تمام سازمان درحالی.  داشته بود نگه
سياسی انقVبی و مترقی را ممنوع و ھرگونه 

دھی کارگران و  تVش برای آگاھی و سازمان
داد و  زحمتکشان را با زندان و کشتار پاسخ می

مانع از تشکل مستقل کارگران، آزادی مطبوعات 
انديش  و انتشارات بود، به دستگاه متحجر، تاريک

داد که  وسطايی روحانيت امکان می و قرون
 ناآگاه تقويت  خرافات مذھبی را در ميان توده

حال، اين سياست رژيم، به گروھی  درھمين.  کنند
ھا  از آخوندھای مخالف رژيم شاه که در رأس آن
داد  مرتجعی به نام خمينی قرار داشت، امکان می

که مساجد و ديگر مراکز مذھبی تحميق معنوی 
دھی اين توده  مردم را به مراکزی برای سازمان

که جنبش  بنابراين وقتی.  مذھبی ناآگاه تبديل کنند
ھای کارگر و زحمتکش اعتV يافت و انقVب  توده

پديدار گرديد، اين گروه مرتجع، به شکلی 
ھای  يافته به درون جنبش انقVبی توده سازمان

تVش نمود خود را طرفدار و .  مردم رسوخ کرد
ھا و انقVب  دار توده مردم، مطالبات آن جانب

جابزند و با استفاده از ضعف تشکل و آگاھی 
ھای زحمتکش و گرفتار بودن  طبقه کارگر و توده

ھای مردم در چنگال  بخش بزرگی از توده
خرافات مذھبی، تدريجاً رھبری جنبش را نيز به 

 .دست گيرد
که بورژوازی ايران دريافت که ديگر راه  وقتی

نجاتی برای رژيم شاه و حفظ نظم موجود باقی 
نمانده است، تمام اميد و امکانات خود را برای 

ھای مردم ايران در خدمت  شکست انقVب توده
تقويت اين دار و دسته مرتجع روحانيت به 

اصطVح  ھای به گروه.  رھبری خمينی قرارداد
اپوزيسيون بورژوائی رژيم شاه امثال نھضت 
آزادی و جبھه ملی، رھبری خمينی را پذيرفتند و 

ھای سرکوب  واسطه دستگاه رژيم شاه و ارگان
از سوی ديگر، .   با خمينی شدند دستگاه دولتی آن

ھای امپرياليست جھان که از ادامه بقاء  قدرت
رژيم شاه، سلب اميد کرده بودند، مذاکره با 
طرفداران خمينی را در خارج از کشور از 

زاده و طباطبائی و در  طريق امثال يزدی، قطب
داخل از طريق بھشتی و بازرگان آغاز کردند و 
پس از توافقات، در کنفرانس گوادلوپ تصميم 

آميز و با حفظ  گرفتند قدرت به شکل مسالمت
ھای سرکوب دستگاه دولتی، به خمينی و  ارگان
 .ھای متحد او واگذار گردد گروه

ھای کارگر و زحمتکش  که توده بنابراين درحالی
ھای ستم  در حال نبرد برای برچيدن تمام دستگاه

و سرکوب رژيم سلطنتی شاه و پيروزی انقVب 
المللی با  بودند، سازش بورژوازی داخلی و بين

وسطايی روحانيت  انديش و قرون دستگاه تاريک
. برای سرکوب انقVب به فرجام رسيده بود

سفرای آمريکا و انگليس اخراج شاه را به وی 
ماه ايران  ابVغ نمودند و خانواده سلطنتی در دی

قرارومدار انتقال قدرت با حفظ .  را ترک کردند
ماه  ھای دستگاه دولتی تا نيمه اول بھمن تمام ارگان

 .به پايان رسيده بود
نماينده دولت آمريکا،ھويزر،  سران ارتش و 

ھای سرکوب و امنيتی رژيم شاه را  ديگر ارگان
. داشته بود به تبعيت از ھيئت حاکمه جديد وا

کابينه جديد طرفداران خمينی به رھبری مھندس 
شده بود و قرار بود با اعVم  بازرگان نيز تشکيل

رسمی کابينه جديد و پايان رژيم سلطنتی، ختم 
 . انقVب ھم اعVم شود

حسب يک اتفاق، روند انتقال  اما آنچه به
نخورده دستگاه سرکوب رژيم شاه را به  دست

ھيئت حاکمه جديد برھم زد، شورش ھما فران در 
 بھمن و مقابله واحدھای گارد برای ٢٠شامگاه 

 .زمان شد ھا بود که بااتفاق ديگری ھم سرکوب آن
ماه، ھزاران تن از ھواداران   بھمن٢١صبح روز 

ھای فدائی خلق ايران، برای   چريک سازمان
گذاری   بھمن سالروز بنيان١٩بزرگداشت 

سازمان در دانشگاه تھران گردآمده بودند که خبر 
اين جمعيت، .  حمله ارتشيان به ھما فران رسيد

آسا با شعار ايران را سراسر سياھکل  سيل
زودی  به.  کنيم، به ياری ھما فران شتافت می

 شھريور تا ١٧ای که از خيابان  سراسر منطقه
. يافت سنگربندی شد آباد امتداد می پيروزی و فرح

 .قيام مسلحانه آغازشده بود
ديد،  رفته می خمينی که کنترل اوضاع را ازدست
ھايی که  بوس طرفداران خود را با مينی

ھای  شده بود، به خيابان ھا نصب بلندگوھايی بر آن
امام " فرستاد که بگويند  اطراف محل درگيری
. و مردم را متفرق کنند"  دستور جھاد نداده است

اما نيرويی که سنگرھا را برافراشته بود، 
ھای متوھم نيز  حتی توده.  طرفدار خمينی نبود

. ديگر توجھی به اراجيف مبلغين خمينی نداشتند
ھا و   بھمن که شکست گاردی٢١ھای شب  از نيمه

ھا قطعی شد، حمله به مراکز  نيروھای کمکی آن
 ٢٢صبح .  سرکوب و ستم رژيم شاه آغاز گرديد

ھای مردم تھران به  ھا تن از توده بھمن، ميليون
ھای  ھا و تمام مراکز ارگان ھا، کVنتری پادگان

ھا را درھم کوبيدند و  سرکوب يورش بردند و آن
فوريت، اين قيام مسلحانه به  به.  مسلح شدند

رژيم .  تعدادی از شھرھای ديگر نيز بسط يافت
 .سلطنتی با قيام مسلحانه برافتاده بود

اکنون ديگر محاسبات مرتجعين برای کنترل و 
خورده  ھای انقVبی مسلح مردم برھم مھار توده

ھا  جای بارانی که آن به قول بازرگان  به.  بود
که قدرت  درحالی.  خواسته بودند، سيل آمده بود

سياسی در دست مرتجعين به رھبری خمينی، اين 
 مردم  فريب قرارگرفته بود، توده شارfتان عوام

. کردند مسلح برای تحقق مطالبات خود تVش می
ترين شکل آن برقرار کرده  آزادی را در گسترده

کارگران با تشکيل شوراھا و در بسياری .  بودند
موارد برقراری کنترل کارگری، قدرت خود را 

ھا و ديگر مؤسسات توليدی و  در سطح کارخانه
تر  روز متشکل کردند و روزبه  خدماتی اعمال می

تر توليدی و  ھا کوچک در واحد.  شدند تر می و آگاه
ھای مستقل  برخی مؤسسات خدماتی، سنديکا

صحرا،  در ترکمن.  کارگری تشکيل گرديد
کارگران و دھقانان، نظم شورايی و کشت جمعی 

دھقانان در بسياری از .  زمين را برقرار کردند
ھا و شوراھای دھقانی را  روستاھا، اتحاديه

سربازان و پرسنل انقVبی ارتش .  تشکيل دادند
در .  شوراھای سربازان را ايجاد نمودند

کردستان، مردم خواستار برقراری خودمختاری 
 . بودند و شھرھا را در کنترل خود داشتند

زنان چندين تشکل مختص خود را ايجاد کرده 
آموزان نيز  دانشجويان، معلمان و دانش.  بودند
. ھای مختص خود را برپا کردند تشکل

. کردند ھای سياسی آزادانه فعاليت می سازمان
ھای فدائی خلق ايران،  ويژه سازمان چريک به

ھا و  دامنه فعاليت خود را به تقريباً تمام کارخانه
. ترين مناطق بسط داده بود معادن و تا دور

ھای صدھا ھزارنفره در  تظاھرات و راھپيمايی
سازمان مجاھدين خلق .  کرد تھران برگزار می

شده  ھای پرنفوذ تبديل نيز به يکی ديگر از سازمان
ھا حزب و سازمان سياسی ديگر در  ده.  بود

مطبوعات .  مناطق مختلف ايران فعاليت داشتند

۴درصفحه   



 ٣ ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ٣

 به مناسبت چھل و پنجمين سالگرد حماسه سياھکل) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
 

 !گونه ماندگار شد سياھکل اين
 

 
پرچم سرخ مبارزه برای .  رنگی که در سياھکل برافراشته شد ھرگز فرو نيفتاد پرچم خون.   گذشت۴٩ بھمن ١٩پنج سال از نبرد حماسی رفقای ما در  و چھل

ه حاکم گسيخته شاھنشاھی، رعب و وحشت بيمانندی را بر جامع آزادی و سوسياليسم در شرايطی در سياھکل به اھتزاز درآمد، که ديکتاتوری عريان و عنان
جنبش کارگری و کمونيستی، زير آوار سنگين شکست چپ پس از .  ساخته و امکان ھرگونه مبارزه موثر قانونی را از کارگران و زحمتکشان سلب کرده بود

طلبانه حزب توده و خيانت رھبران آن، که تحت عنوان چپ، سوسياليست و  ھای تسليم سياست.  ، در رکود و خمودی فرو رفته بود٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای 
 به عناصر چپ اعتمادی کارگران به مبارزه و اعتقادی و بی کرد، نه فقط لطمات سنگينی را بر اعتبار چپ و کمونيسم وارد ساخت، بلکه بی کمونيست فعاليت می

ھا و عملکرد اين حزب، گرايش به کمونيسم و فعاليت کمونيستی را به شدت محدود ساخت و بر جو ياس  تاثيرات مخرب سياست.  و کمونيست را نيز درپی داشت
از آن دوره و از اوائل دھه چھل پديدار شدند، عVوه بر اين موانع و معضVتی که سد راه  ھای چپ پراکنده که پس محافل و گروه.  و بدبينی درجامعه دامن زد

سياھکل از .  توان بر اين معضVت فائق آمد دانست چه بايد کرد و چگونه می کسی نمی.  ھای کمونيستی بود، از تشتت فکری و نظری نيز در رنج بودند فعاليت
ھای مسلحانه آن دوره در کشورھای آمريکای fتين، خاورميانه و امثال آن بر  گرچه سياھکل و جنبش مسلحانه از تاثيرات جنبش.  بطن چنين شرايطی متولد شد

سياھکل پاسخ مشخص چه بايد کرد .  کنار نبود، اما مقدم بر ھر چيز، سياھکل برخاسته از شرايط داخلی و بر پايه تحليل مشخص از شرايط مشخص استوار بود
چنين کرد و چنين بود نقش .  گشود ھا و انقVبيون می شکست و راه را فرا روی فعاليت کمونيست کارگری را می  –بست جنبش کمونيستی  سياھکل بايستی بن.  بود

 !منحصر به فرد و مھم سياھکل
 تاريخی تبديل سياھکل، نياز مبرم و حياتی جنبش انقVبی در آن مقطع تاريخی را پاسخ داد، مرحله نوينی را در جنبش کمونيستی ايران رقم زد، به يک رويداد

 !گونه، ماندگار شد سياھکل گرديد و اين
انداز شد و نه فقط فضای سياسی را به تسخير خود درآورد، بلکه شعر و ھنر و ادبيات  ی کشور طنين  خروش رعدآسايی که از سياھکل برخاست، در تمام پھنه

 !گونه به ميان توده ھا رفت و ماندگار شد سياھکل فام آن برکنار نماند و اين نيز از تابش اشعه سرخ
ی بودند، عمل ھايی را که سرگرم تئوريزه کردن پاسيفيسم و بی سياھکل و جنبش مسلحانه، بر اغتشاش فکری و نظری آن دوره غلبه کرد، تمام محافل و گروه

سياھکل و جنبش مسلحانه نه فقط به .  ايزوله و از صحنه خارج ساخت و تاثيرات شگرف مثبتی نه فقط بر مبارزين و انقVبيون، که بر کل جامعه برجای نھاد
تماد سياسی ھا را درھم شکست، اع ھا تبديل گرديد، بلکه ذھنيت منفی نسبت به کمونيسم و کمونيست ترين جريان و تشکل کمونيست لحاظ نظری و عملی به اصلی

ھمتا و    بیھای مردم ارائه داد، پيشتاز بود و ھای ايران به طبقه کارگر و توده ھای کارگر و زحمتکش را بدست آورد، کارنامه درخشانی از کمونيست توده
 !گونه ماندگار شد سياھکل اين

سازمان کمونيست سازان سياھکل گرچه در يک نبرد نابرابر با دشمن طبقاتی از پای درآمدند، اما سازمانی را بنا نھادند که از ھمان آغاز به عنوان يک  حماسه
ترين و پيشروترين روشنفکران انقVبی را به سوی خود جلب  کند، موجوديت يافت و صدھا و ھزارھا تن از آگاه لنينيسم مبارزه می  –که زير پرچم مارکسيسم 

ترين  اهھا رسوخ نمود و پيشروترين و آگ فشانی که در سياھکل فوران کرد چنان بلند و گسترده بود که تا قلب کارخانه ھای سرخ آتش شعاع پرتاب گدازه.  کرد
 !گونه بود که محبوب کارگران و ماندگار شد سياھکل اين. کارگران را نيز به سمت خود جلب کرد 

زده بود، نابود ترين شکلی به شکنجه و کشتار رفقای ما دست زد تا سازمان چريکھای فدائی خلق ، که جزيره آرامش و ثبات آن را برھم  رحمانه رژيم شاه به بی
خواند و تمام تVش خود را به کار بست تا اخبار "  خرابکار"رژيم شاه و ساواک آن، از ترفندھای گوناگونی برای تخريب فدائی استفاده کرد، رفقای ما را .  کند

گونه   اين.ساز نشد و ھيچ تفنگی بر زمين نماند يک از اين ترفندھا کار اما ھيچ.  مبارزات و عمليات و اھداف سازمان، از چشم کارگران و زحمتکشان پنھان بماند
 !ادامه يافت راه رفيقان و ماندگارشد سياھکل

ارزه و پيشروی ھای رشد مب گيرانه به مبارزه برای آزادی و سوسياليسم ادامه داد و ھماھنگ با ضرورت ھای کارگری، پی سازمان ما با جانفشانی در راه آرمان 
 چريکی به  که رفيق حميد اشرف، بر پايه جمعبندی مبارزات سازمان، آغاز مرحله گذار از فعاليت بعداز آن.  داد ھای خود را نيز در پراتيک صيقل می آن، تئوری
ی مھمی در جھت ھا ھا، گام گيری کارگری سازمان تقويت گرديد و با رفتن کادرھای سازمان به درون کارخانه ای در ميان کارگران را اعVم کرد، جھت کار توده

ترين   ضربات سختی بر سازمان ما وارد آورد و برجسته۵۵ و ۵۴ھای  شوربختانه اما ساواک در سال.  کمونيستی سازمان برداشته شد  –اھداف کارگری 
با اين ضربه، سازمان از داشتن يک رھبری سياسی و .  کادرھا، اعضای رھبری و در راس آن رھبر برجسته سازمان رفيق حميد اشرف را از سازمان گرفت

لنينيستی سازمان رقم زند،   –ھای انقVبی و مارکسيستی  توانست نقش مھمی بر آينده سازمان داشته باشد و تحوfت درونی آن را بر وفق سنت توانا، که می
ھای  که شرايط جديد تاکتيک حالی در.  ترين نيروی چپ تبديل شده بود، اما به لحاظ نظری فاقد انسجام بود که سازمان به بزرگ پس از قيام درحالی.  محروم گرديد

 دچار ترديد و ۵۵بر متن چنين شرايطی بود که عناصر ناپايداری که پس از ضربات .  ھايی بود کرد، سازمان فاقد چنين تاکتيک جديد مبارزاتی را طلب می
گرايش راست و اپورتونيست اکثريت کميته مرکزی، آشکارا جانب .  رويزيونيست تمام عيار تبديل شدند  –تزلزل شده بودند، به يک جريان اپورتونيست 

درست در لحظاتی که سازمان ما به يک جريان قدرتمند و با .  بورژوازی را گرفت ، به مواضع حزب توده درغلطيد و به ھمکاری با ارتجاع اسVمی روی آورد
اما جناح انقVبی سازمان يعنی اقليت، در سمت کارگران و .  ترين ضربه را بر سازمان وارد ساخت بزرگ"  اکثريت"ای تبديل شده بود،  نفوذ با پايگاه وسيع توده

لنينيسم به مبارزه آشتی ناپذير عليه رژيم   –ھای انقVبی سازمان، زير پرچم مارکسيسم  زحمتکشان ايستاد و با دفاع از منافع طبقه کارگر، وفاداری به سنت
ترين رفقای عضو رھبری، کادرھا، اعضا و ھواداران سازمان را  رژيم جمھوری اسVمی صدھا تن از برجسته.  داری ادامه داد جمھوری اسVمی و نظام سرمايه

 را از صحنه ھای رژيم شاه و ساواک آن، نتوانست فدائی گری که وحشی ھا و زير شکنجه به بند کشيد، اما چنان از ما گرفت، و ھزاران تن ديگر را در زندان
ی فرار   در بحبوحه)  اقليت(سازمان فدائيان .  ای در مبارزات سازمان ما ايجاد کند ھای رژيم جمھوری اسVمی نيز نتوانسته است وقفه مبارزه حذف کند، ددمنشی

 و با پايبندی زدند، محکم و استوار ايستاد ھا جا زده بودند و پايان کمونيسم و مارکسيسم را جار می وار خيل عظيم کسانی که خود را در صفوف کمونيست موج
ھای زحمتکش و ستمديده،  ناپذير از منافع طبقه کارگر و از موضع اين طبقه، دفاع از منافع عموم توده لنينيسم و دفاع خدشه  –سرافرازانه به کمونيسم، مارکسيسم 

راه نجات ديگری جز سوسياليسم وجود ندارد، .  داری جمھوری اسVمی و در راه آزادی و سوسياليسم ادامه داده است امان خود عليه رژيم سرمايه ی بی  به مبارزه
 !که گفته بودند بنيان گذاران سازمان و رفقای ما درسياھکل چنان

بحران مزمن اقتصادی،اجرای بی چون وچرای .  وضوح اين را نشان داده است  تمام واقعيت ھای کنونی و بحران ھای متعددی که جامعه باآن روبروست، به
ھای ديکته شده انحصارات مالی جھانی، تشديد استثمار و رانده شدن بيش ازپيش کارگران، زحمتکشان و توده ھای تھيدست جامعه به اعماق فقر و   سياست

ور گرسنگی نشان داده است که درچارچوب نظم موجود، نه فقط ھيچ راھی برای حل اين بحران يا بھبود اساسی وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان متص
ھای اقتصادی نئوليبرال در دستور کار  مادام که اين رژيم برسرکار است، مادام که   سياست.  تر می شود  نيست، بلکه اوضاع ازجميع جھات روز بروز وخيم

 .گونه بھبود جدی در وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان ايجاد نخواھد شد است، ھيچ

٩درصفحه   
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٢از صفحه   

 روزی که ستمديدگان 
 عليه ستمگران بپا خاستند

اما ارتجاع حاکم بر ايران، سرنوشتی جز رژيم 
فجايعی که رژيم جمھوری .  شاه نخواھد داشت

 سال به بار آورده است، ٣٧اسVمی در طول اين 
ای تشديد نموده  تضادھای نظم موجود را به درجه

و نفرت کارگران و زحمتکشان از نظم موجود را 
تواند به  ای رسانده است که ھر آن می به مرحله

 ۵٧انفجاری عظيم و انقVبی قدرتمندتر از سال 
 .بيانجامد

اين انقVب ديگر ھمچون انقVب عموم خلقی ھمه 
ھای ناآگاه، زودباور و اسير در  باھم، توده

انقVبی کارگری .  خرافات مذھبی نخواھد بود
خواھد بود که در آن طبقه کارگر آگاه و انقVبی، 

ھای زحمتکش و ستمديده،  پيشوا و رھبر توده
معلمان، دھقانان فقير، تھيدستان شھرھا، زنان، 

ھای ستمديده و روشنفکران مترقی و  مليت
ھايی که طالب آزادی،  انقVبی، و ھمه آن

سوسياليسم و رفاه ھستند، برای به زير کشيدن 
دار و دگرگونی تمام نظم موجود،  طبقه سرمايه
 .خواھد بود

حساب کاملی با طبقه  فقط تسويه اين انقVب، نه
حاکم و جمھوری اسVمی خواھد داشت، بلکه 
برای ھميشه با دستگاه سرتاپا ارتجاعی، آدمکش، 

وسطايی روحانيت  انديش و قرون تاريک
 .حساب قطعی و راديکال خواھد کرد تسويه

اما آموخت که .   به شکست انجاميد١٣۵٧انقVب 
تواند به  در دوران کنونی ھيچ انقVبی نمی

که طبقه کارگر رھبری  پيروزی برسد، مگر آن
را در دست داشته باشد و يک انقVب کارگری 

 . باشد
 آموخت که مسئله اساسی ھر انقVب، ۵٧انقVب 

مادام که اين قدرت در دست .  قدرت سياسی است
کارگران و زحمتکشان قرار نداشته باشد، انقVب 

 .به نتيجه خود نخواھد رسيد
که ستمديدگان عليه   نشان داد، ھنگامی۵٧انقVب 

ستمگران به نبرد قطعی برخيزند، ھيچ قدرت 
ھا را نخواھد  نظامی و سرکوبی يارای مقابله با آن

 .داشت
 آشکارا نشان داد که مردم ايران حتی ٥٧انقVب 

 .برای کسب آزادی به انقVب نياز دارند
 اشکال مبارزاتی مؤثر و قدرتمند ۵٧انقVب 

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران را عليه  توده
تظاھرات خيابانی، .  ستمگران نشان داد

اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی، اعتصاب 
سرتاسری سياسی، باريگادھای متحرک و 
سرانجام قيام مسلحانه، آن اشکال مبارزاتی ھستند 
که بايد برای به زير کشيدن طبقه حاکم به کار 

 .شوند گرفته 
ھای آن شکل دولتی را که   نطفه۵٧انقVب 

ھای کارگر و  تواند تضمينی بر حاکميت توده می
ترين شکل دمکراسی باشد،  زحمتکش و عالی

ترين  عنوان دمکراتيک شوراھا به.  آشکار ساخت
نھاد به مظھر قدرت و اتوريته ستمديدگان تبديل 

حال نشان داده شد که شوراھا تا  درعين.  شدند
جايی توانستند ادامه حيات داشته باشند که دستگاه 

ديده و  دولتی بورژوايی درنتيجه قيام صدمه
که قدرت شورايی  لذا برای اين.  گسيخته بود ازھم

بتواند شکل بگيرد و به قدرت دولتی کارگری 
اش درھم شکستن و برانداختن  تبديل شود، fزمه

ھای  تمام دستگاه دولت بورژوايی، با تمام ارگان
بايد از تجارب .  نظامی و بوروکراتيکش است

خورده، برای پيروزی انقVب آينده  انقVب شکست
ھای آن را به کار  آموخت و تمام تجارب و درس

 .گرفت
 

 خ�صه ای از   
 اط�عيه ھای سازمان

 
 ، سازمان اطVعيه ای با ٩۴درتاريخ ھفتم بھمن 

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران، "  :  عنوان
. انتشار داد"  !سوی اعتصابات سراسری  پيش به

دراين اطVعيه ضمن اشاره به تجمعات 
 تن ازکارگران معدن ۵٠٠اعتراضی بيش از 

، در روزھای )طزره(ذغال سنگ البرز شرقی
ششم و ھفتم بھمن درمحوطه و نيز درمقابل دفتر 

جا که کارفرما به   اما ازآن"  معدن،چنين آمده است
خواست کارگران توجھی نکرد، باطی مسافتی 
حدود ھفتاد کيلومتر، خودرا به شاھرود رساندند 
و دربرابر دفتر معدن دست به تجمع اعتراضی 

درادامه اين اعتراضات بود که امروز نيز .  زدند
درسه راه مھماندوست و جاده اصلی منتھی به 

کارگران .  معدن، اجتماع اعتراضی برپا کردند
معدن ذغال سنگ البرز شرقی، درنيمه اول ديماه 
سال جاری نيز، ھمراه با ھزاران کارگرديگر 
درھشت معدن ذغال سنگ واقع در استان کرمان 
." و گلستان دست به اعتصاب سراسری زده بودند

اطVعيه سپس با اشاره به  اعتصابات وتجمعات 
ھمزمان کارگران نساجی مازندران ، کارگران 
کاشی حافظ وھمچنين تجمع اعتراضی صد و 

ھای منطقه   پنجاه تن ازکارگران پتروشيمی
 ٧٠٠٠ماھشھر وعسلويه، به نمايندگی از

کارگرپتروشيمی درروزھای پنجم وششم بھمن 
درمقابل ساختمان وزارت نفت ومجلس، چنين 

اين چند نمونه اعتراض کارگری، "  ادامه می يابد
ازسلسله اعتصابات واجتماعات اعتراضی 

دھنده اين   کارگران درچند روز اخير، نشان
رغم تعرضات روزافزون و   واقعيت است که علی

تشديدفشارھای طبقه سرمايه دار حاکم و دولت 
اين طبقه عليه طبقه کارگر، کارگران درسراسر 

ايستند    کشور دربرابراين تعرضات و فشارھا می
و برای احقاق حقوق خويش، دست به اعتراض و 

ويژه   اعتراضات کارگری به.زنند  مبارزه می
درشکل تجمع و اعتصاب ، در رشته ھای 
گوناگون صنعتی و خدماتی درسراسر کشور 

ھای  کارگران رشته.  پيوسته درحال افزايش است
مختلف صنعتی و خدماتی، بيش از پيش به اين 

برند که در برابر تعرضات  می موضوع پی
ی طبقه حاکم و نظامی که در   سازمان يافته

ھای   استثمار وحشيانه کارگران سرآمد نظام
ست، بايد خود را متشکل سازند و با  داری سرمايه

ھای طبقاتی خود و سازماندھی  ايجاد تشکل
اعتصابات سراسری به مصاف طبقه حاکم 

درپايان اطVعيه ضمن تأکيد براتحاد ."بروند
وھمبستگی کارگران رشته ھای مختلف صنعتی و 

ھای سراسری و   خدماتی  و ضرورت ايجاد تشکل
سازماندھی اعتصابات سراسری، ازمبارزات  و 

 .مطالبات کارگران حمايت بعمل آمده است
 
تبعيد فعاPن کارگری برق فشارقوی را محکوم  

!و ازمبارزات کارگران رشته برق حمايت کنيم
ست که درتاريخ چھارم   عنوان اطVعيه ديگری

" شود  اطVعيه چنين آغاز می.بھمن منتشر شد
وزارت نيرو در يک اقدام ضد کارگری، 
نمايندگان کارگران برق فشار قوی و برخی ديگر 
ازفعاfن و سازماندھندگان اجتماعات اعتراضی 
کارگران رشته برق رابه نقاط دوردست تبعيد 

 .کرد

رسته از بند سانسور در تيراژ صدھا ھزار و 
مردم تشنه آگاھی به .  يافت ميليونی انتشار می
 . ای داده بود سابقه بازار کتاب رونق بی

مرتجعينی که قدرت سياسی را به دست گرفته 
توانستند، اين آزادی  بودند، يک روز ھم نمی

چراکه آگاھی، آزادی و .  مردم را تحمل کنند
تشکل،  دشمن ارتجاع، ستمگری، جھل و 
خرافاتی بود که جمھوری اسVمی نماد آن 

که با قيام مسلحانه  اما ازآنجايی.  شد محسوب می
پاشيده و  ھای سرکوب دستگاه دولتی ازھم ،ارگان

ھای نخست،  مردم مسلح بودند، در روزھا و ماه
ھای آن  کاری از دست ارتجاع و سرکوبگری

دار و  که اوباش چماق ساخته نبود، جز اين
به .  چاقوکش حزب الھی را به جان مردم بيندازند

ھا حمله کنند،  تجمعات و راھپيمايی
ھا را آتش بزنند و مخالفان رژيم را  فروشی کتاب

اما ارتجاع تازه به قدرت رسيده .  ترور کنند
ھای  دھی خود و ارگان سرعت در حال سازمان به

دھی سپاه  کوشيد با سازمان .  سرکوب بود
ھای متشکل از اوباش، نيروی  پاسداران و کميته

دھی  سرکوب جديدی را در کنار تجديد سازمان
ھا و مردم شھرھا  پليس برای سرکوب آزادی

دھی مجدد  تVش نمود با سازمان.  ايجاد کند
ھای رژيم شاه، دستگاه امنيتی مختص  ساواکی

 .خود را به وجود آورد
ای  ھای منطقه با درگير کردن ارتش در درگيری

کرد، انسجام را به درون ارتش  که خود ايجاد می
قدم با سرکوب و  به تVش نمود قدم.  بازگرداند

آوردھايی را که مردم با مبارزه و  کشتار، دست
ھا باز  قھرمانی خود به دست آورده بودند از آن

ھای مردمی که به خاطر  اما توده.  پس گيرد
ناآگاھی و زودباوری به دار و دسته مرتجع 
خمينی اعتماد کرده بودند، در جريان مبارزات 
پس از قيام پی به ماھيت ارتجاعی و رسوای 

شدند و   جدا می گروه از آن بردند و گروه رژيم می
مرتجعين از برھم .  پيوستند به صفوف مخالفان می

خوردن قطعی توازن قوا و انقVبی ديگر، در 
دامنه سرکوب و .  بردند ھراسی مرگبار به سر می

در کردستان، .  گری را وسعت دادند وحشی
صحرا و برخی مناطق ديگر، با  ترکمن

انتشار .  لشکرکشی نظامی مردم را کشتار کردند
ھا  به دانشگاه.  مطبوعات آزاد را ممنوع نمودند

ھا  يورش بردند و با کشتار دانشجويان، دانشگاه
ھای سياسی  فعاليت سازمان.  تعطيل اعVم شد

متجاوز از دو سال پس از قيام، .  ممنوع شد
ھای کارگر و  کشمکشی سخت ميان توده

زحمتکشی که خواھان تداوم انقVب و پيروزی 
. آن بودند، با ضدانقVب حاکم، در جريان بود

رژيم که در اين مدت نيروھای مسلح و سرکوب 
دھی و  وقمع قطعی انقVب، سازمان را برای قلع

 ، کشتار ھزار ۶٠آماده کرده بود، با يورش سال 
ترين و  ھا ھزار تن از آگاه تن و به بند کشيدن ده

مبارزترين مردم ايران، توانست بر انقVب غلبه 
ھای سياسی و  قطعی کند و با برچيدن تمام آزادی

استقرار رژيم ديکتاتوری عريان ترور و اختناق، 
ھای  ضدانقVب اسVمی خود را حاکم سازد و توده

 .مردم ايران را بار ديگر به اسارت بگيرد
  ۶درصفحه 



 ۵ ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 " اص�ح طلبی"و گرايش " اص�ح طلبان
 نماد فريب مردم در تحکيم جمھوری اس�می

 . می دانند
حسن روحانی که پيش از اقدامات شورای نگھبان 
و رد صVحيت ھای گسترده اين نھاد انتصابی، 

و "  قانون"از وظايف رئيس جمھور در اجرای 
شعار می داد، "  انتحابات رقابتی"برگزاری يک 

بعد از تصميم شورای نگھبان تنھا به اعVم 
نبايد جناحی را که حدود ده ميليون "اينکه، 

بسنده کرد و پس از "  ھوادار دارد ناديده بگيريم
در فضای .  آن سرگرم فتوحات پسا برجام خود شد

وھن آور اقدامات شورای نگھبان و شوک وارده 
حکومتی و اقمارشان در "  اصVح طلبان"بر 

اصVح "خارج از کشور، ترس و نگرانی 
در "  اصVح نظام"از آوار شدن توھم "  طلبان

افکار عمومی جامعه شدت گرفت و از اين رو، 
محور تبليغات انتخاباتی آنان نيز يک شبه از 
اصVح نظام به تبليغ در جھت بقاء و تحکيم آن 

تبليغات آنان که پيش از اين بر محور .  تغيير يافت
فتح مجلس خبرگان با شعار مھار قدرت خامنه ای 
بود، اينک صرفا به حضور پر شور مردم جھت 
اعتبار بخشيدن به نظام اسVمی و تحکيم حاکميت 

زان پس با خفت .  اين رژيم منفور متمرکز گرديد
و خواری در fف زنی ھای اصVح طلبانه خود 
به لکنت زبان افتادند، ماسک فريب اصVح طلبی 
از چھره شان دريده شد و به ماھيت اصلی و 

خويشتنی که پيش از .  خويشتن خويش بازگشتند
ھر چيز ريشه در ماھيت دينی اين نظام، 
باورھای اسVمی و خوی و خصلت سرکوبگرانه 

سال ھايی که زير علم .   دارد۶٠آنان در دھه 
خونين خمينی جVد سينه زدند، دست در دست 
خامنه ای ھا و برادران اصولگرايشان کمر به 
قتل نيروھای سياسی بستند، تا توانستند مردم را 
زدند و کشتند، در ھر کوی و برزن داغ و درفش 
و زندان بنا نھادند، ھزاران زندانی سياسی را در 

 قتل عام کردند و آنگاه که دستشان ۶٧تابستان 
کمی از قدرت بر کنار شد، چھره عوض کردند و 
با ماسک توھم اصVح طلبی در ذھنيت توده ھا 
برای تحکيم رژيم و بقاء آن تاريخ مصرف 

 . خريدند
درست ھمانگونه که اکنون با رد صVحيت ھا، 
چھره واقعی شان آشکار گرديد و با وقاحت تمام  
برای اينکه وظيفه خودرا درپاسداری از 
جمھوری اسVمی وباقی ماندن درقدرت انجام 
دھند، بر حضور پر شور مردم در پای صندوق 
ھای رای پای می فشارند، اما اين بار نه برای 
اصVح نظام، نه برای مھار قدرت بVمنازع ولی 
فقيه، بلکه صرفا برای ماندن در دايره حاکميت و 
پاسخ به منويات خامنه ای و تکرار ھجويات او 

برای رای دادن، نه "در دعوت از مخالفان نظام 
در ھمين رابطه، حزب اصVح ".  رفتن به مجلس

با گذاشتن کنگره  و انتشار "  ندای ايرانيان"طلب 
بيانيه بر رسوايی اقدامات شورای نگھبان و 
جمھوری اسVمی سرپوش گذاشته و با اعVم 

تعداد قابل توجھی از افراد را که پايبندی : "اينکه
آنان به آرمان ھای اصVحات به معنای اجتماعی 

شناسايی کرده است، "  و ملی آن قابل اثبات است
از مردم و اصVح طلبان می خواھد که فعاfنه 

محمد رضا عارف در .  در انتخابات شرکت کنند
رئيس شورای سياست گذاری اصVح "جايگاه 
نيز طی سخنانی در کنگره ھمين حزب، "  طلبان

. پای خيمه شب بازی انتخاباتی فرا می خوانند
حکومتی از آنجايی که بنيان "  اصVح طلبان"

فکری و ماھيت وجودی شان با ھزاران رشته 
مرئی و نامرئی به بند ناف رژيم واپسگرا و 
قرون وسطايی جمھوری اسVمی گره خورده 
است و با وقوف کامل به ماھيت دينی و ساختار 
سياسی اين رژيم به عنوان نظامی سرکوبگر که 
اساسا به دليل ھمين مناسبات دينی و ساختار حاکم 
بر نھادھای حکومتی اش، اصVح ناپذيری آن 
بارھا و بارھا به اثبات رسيده است، اما ھمچنان 
بر فريبکاری و شارfتانيزم خود اصرار می 

آنان برای کشاندن مردم به پای صندوق .  ورزند
ھای رای اينگونه وانمود می کنند که تنھا راه 
نجات جامعه از فقر و فVکت، کشتار و ويرانی، 
و سرکوب و اختناقی که بدان گرفتار ھستند، 
حضور فعال مردم در نمايش ھای انتخاباتی و به 
پيروزی رساندن اصVح طلبان در اين خيمه شب 

 .بازی ھای مسخره است
و عقبه آنان با بھره برداری از "  اصVح طلبان"

شبکه ھای مجازی و رسانه ھای ماھواره ای 
دست کم تا پيش از اقدام فسيل ھای شورای 
نگھبان منتخب خامنه ای در حذف گسترده 
کانديداھای آنان، حداکثر تVش خود را بکاربسته 
بودند که چنين توھمی را در جامعه سرکوب شده 
ايران و در ميان توده ھای مستاصل شده از 

مضافا اينکه توافق .  وضعيت موجود ايجاد کنند
ھسته ای و شرايط ايجاد شده در پسا برجام نيز 
فرصت ديگری برای آنان بود تا چند صباحی 
ديگر بر ھمان شيپور دغلکاری و ماھيت 
فريبکارانه خود مبنی بر اصVح نظام جمھوری 

آنان با چنين شيوه ھای تبليغاتی بر .  اسVمی بدمند
اين اميد ھستند تا ميليون ھا مردم ناراضی و به 
جان آمده را که در فقدان يک آلترناتيو موثر 
انقVبی ھنوز سنگ ھای خود را با اين رژيم ضد 
مردمی وا نکرده اند و بعضا از سر استيصال و 
درماندگی در چنبره شارfتانيزم روحانی ھا و 

قرار می گيرند، "  اصVح طلبان"fف زنی ھای 
برای اقتدار خامنه ای و نظام جمھوری اسVمی 

 .به پای صندوق ھای رای بکشانند
با توافق ھسته ای و شرايط پسا برجام آنان اميد 
زيادی بر موفقيت اينگونه شيوه ھای تبليغاتی 

اقدام فسيل ھای مرتجع شورای .  خود بسته بودند
نگھبان اما، کابوسی شد که آنان را به رسوايی و 

رد صVحيت گسترده .  دريوزگی محض کشانيد
کانديداھای جريان به ظاھر اصVح طلبی، نقاب 
فريب و رياکاری آنان را يکسره دريد و چھره 
واقعی اين شيادان و عقبه آنان را به روشنی در 

با حذف اکثريت  .  معرض ديد عموم گذاشت
، نمايندگان سياسی "اصVح طلبان"کانديداھای 

اين جريان با تن دادن به در يوزگی و حقارتی که 
زيبنده آنان است به يکباره از ادعاھا و شعارھای 
پر طمطراق خود مبنی بر اصVح نظام عقب 
نشينی کردند و اعVم نمودند که نسبت به 
تصميمات مراجع قانونی نظام وفادار بوده و خود 
را موظف به اجرای قانون از جمله اقدامات 
سرکوبگرانه شورای نگھبان برگزيده ولی فقيه 

تغيير در رفتار و مناسبات ھيئت حاکمه ايران بر 
. گرمی ببخشند"  انتخابات"تنور سرد و کم رمق  

 ٨۴ تا ٧۶غافل از اينکه در فاصله سال ھای 
ھمين جناح گزافه گو و fف زن ھر دو ارگان 
اجرايی و قانونگذاری جمھوری اسVمی را در 
اختيار داشتند و به رغم اين ھيچ بھبود و گشايشی 

 ٨.  در زندگی توده ھای زحمتکش فراھم نشد
سالی که برای کارگران و توده مردم ايران در، 
ھمچنان بر ھمان پاشنه ای چرخيد که 

بر اين نھادھای مردم فريب "  اصولگرايان"
سال ھايی که تعدادی نويسنده و .  حاکميت داشتند

به مخوف "  قتل ھای زنجيری"شاعر در پروژه 
قيام .  ترين وضع ممکن ربوده و ترور شدند
 به ٧٨دانشجويی دانشگاه ھای تھران در  تيرماه 

بيرحمانه ترين شکل ممکن سرکوب و تعدادی از 
دانشجويان کشته و زخمی و تعدادی نيز تا به 

 . امروز مفقود اfثر شده اند
 ساله حاکميت نيروھای به ٨در ھمين دوران 

بر مجلس و نھاد اجرايی "  اصVح طلب"ظاھر 
رژيم بود که خاتمی در آخرين سال رياست 
جمھوری اش آب پاکی بر دست رای دھندگانش 
ريخت و از سر استيصال و حقارت اعتراف کرد 
که نقش او به عنوان رئيس جمھور در اين نظام 

. بوده است"  تدارکاتچی"وfيی صرفا در حد يک 
را در "  اعتبارش"ھمان رئيس جمھوری که ھمه 

حفظ و تحکيم قدرت خامنه ای و اين نظام منفور 
آدمکش گذاشت، ولی سھمش اکنون ممنوع 
التصويری و ممنوع الخبری در ھمان نظام 

 . اسVمی مورد نظر آنان است
 ساله خاتمی، ٨با وجود شکست خفت بار  تجربه 

حکومتی اما، از رياکاری و "  اصVح طلبان"
توھم پراکنی مبتنی بر اصVح پذير بودن نظام 

 به تکاپوی ٨٨دست بر نداشتند و مجدد در سال 
" تدارکاتچی"احيای تجربه شکست خورده دوران 

حاصل تجربه دوم آنان نيز، .  بودن خاتمی برآمدند
 ساله مير حسين موسوی و ۶بازداشت و حصر 

در "  اصVح طلبان"مھدی کروبی دو کانديدای 
که اولی .   بود٨٨انتخابات رياست جمھوری 

نخست وزير مورد اعتماد خمينی در دوران 
 بود و دومی ۶٠اقتدار و ويرانگری او در دھه 

نيز با داشتن پيشينه ای ھمچون عضويت در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس 
ششم، fاقل تا پيش از حصر خانگی از چھره 
ھای شاخص و مورد وثوق ھيئت حاکمه ايران 

 . بودند
با روی کار آمدن روحانی، به رغم اينکه شرايط 
برای کارگران و زحمتکشان بسيار وخيم تر از 
پيش شده است و به رغم اينکه شرايط زندگی و 
وضعيت معيشتی ده ھا ميليون توده مردم ايران 
به زير خط فقر کشيده شده و کارگران ھر روزه 
با سرکوب و بگير و ببند وحشتناک تری نسبت به 

اصVح "سال ھای گذشته مواجه ھستند، اما 
در پناه سياست حسن روحانی و به ثمر "  طلبان

رسيدن توافق برجام وضعيت موجود را فرصتی 
برای خود تلقی کرده و اينبار نيز رياکارانه تر از 
پيش با توھم اصVح نظام، مردم را به حضور در 



 ۶ ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ۶
۵از صفحه   

 " اص�ح طلبی"و گرايش " اص�ح طلبان
 نماد فريب مردم در تحکيم جمھوری اس�می

 رغم اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران   به
 ماه گذشته، با خواست ١٨اپراتوری برق درطول 

تبديل وضعيت استخدامی و عقد قرارداد دائم، 
وزارت نيرو تاکنون ازپذيرش خواست کارگران 

درادامه اطVعيه ضمن ."  امتناع نموده است
اشاره به تجمعات اعتراضی صدھا تن 
ازکارگران برق درفروردين ، مرداد وديماه سال 

 کارگراين رشته، و ۵٠٠٠جاری، به نمايندگی از 
وعده توخالی که به کارگران داده شد چنين آمده 

کارگران برق فشارقوی، پيش ازترک "  است
تھران و بازگشت به شھرھا و استان ھای خود، 
به مسئوfن مربوطه ھشداردادند اگرتا دھم اسفند 
به خواستھايشان رسيدگی نشود، بايد منتظر 

 .خاموشی ھای گسترده درسراسر کشور باشند
وزارت نيرو دروحشت از اعتصاب و خاموشی 

گيری ازکارگران پيشرو و   برق و برای انتقام
سازماندھندگان اجتماعات اعتراضی، دست به 

جوئی زده و با يک تماس تلفنی، نمايندگان   انتقام
کارگران و برخی ديگر از فعاfن و کارگران 
مبارز اين رشته را به دورترين نقاط دراستان 

اطVعيه سپس با ."ھای خود تبعيد نموده است
اشاره به گسترش مبارزات و اعتصابات کارگری 
که دربرخی موارد مانند اعتراضات کارگران 
برق، مخابرات، زغال سنگ و پتروشيمی، از 
محدوده اعتصابات منفرد فراتر رفته و به 
اعتصابات سراسری در يک رشته معين 
فراروئيده است، بازداشت و محاکمه و حبس 
فعاfن کارگری و تبعيد کارگران مبارز برق را 
بيانگرھراس طبقه حاکم از رشد و اعتVء جنبش 

درپايان،اطVعيه، تبعيد .طبقاتی کارگران می داند
نمايندگان و سازماندھندگان تجمعات اعتراضی 
کارگران رشته برق را قوياً محکوم و ازمبارزات 

 .کارگران برق فشار قوی حمايت نموده است
 

 ٢۵کميته خارج ازکشورسازمان نيز درتاريخ 
سفر   " اطVعيه ای  با عنوان ٢٠١۶ژانويه 

حسن روحانی نماينده رژيم جنايتکار جمھوری 
اس�می به پاريس را به کارزاری گسترده عليه 

صادر   "نظام ارتجاعی حاکم بر ايران تبديل کنيم
دراين اطVعيه ضمن اشاره به سفر روحانی .نمود

به پاريس باھدف گسترش روابط اقتصادی و 
سياسی با دولت فرانسه چنين گفته شده 

انتھای  حسن روحانی که در جنايات بی"است
رژيم جمھوری اسVمی عليه مردم ايران نقش 
بسزايی داشته و دارد، در اين سفر با 

داران  جمھور فرانسه و تعدادی از سرمايه رئيس
فرانسوی ديدار خواھد کرد و با بستن قراردادھای 
اقتصادی سھمی از غارت و چپاول بازار ايران 
را در اختيار انحصارات فرانسوی قرار خواھد 

درادامه اطVعيه ، به استقبال دولت ھای "  داد
اروپائی از از سرکردگان رژيمی که تمام 

ترين حقوق و  موجوديتش با کشتار و سلب ابتدايی
ھای مردم ايران عجين بوده وھمچنين  آزادی

ھا در دفاع از حقوق  ادعای دروغين اين قدرت
آنچه برای اين "  بشراشاره شده و چنين آمده است

ھا حائز اھميت است، نه پايمال شدن حقوق  دولت
انتھای رژيمی  ھا انسان و نه جنايات بی ميليون

از نفت افزايش يافت، پايه طبقاتی اين رژيم بسط 
يافت و بورژوازی ايران برای نخستين بار به 
يک نيروی قدرتمند اقتصادی و سياسی برای 

گرايش سياسی اين .  حفظ نظم موجود تبديل گرديد
طبقه را عمدتاً جريانی نمايندگی کرده است که در 

با رياست “  طلب اصVح” تحت عنوان ٧۶سال 
 ".جمھوری خاتمی به قدرت رسيد

پوشيده نيست که در تمامی اين سال ھا حتی آن 
 بورژوايی که خود را  ھايی از اپوزيسيون گروه

کنند،  مخالف جمھوری اسVمی معرفی می
ھای رژيم  که نزاع و کشمکشی ميان جناح ھمين

 بری از قدرت اقتصادی و سياسی در  بر سر سھم
" طلبان اصVح"گيرد، يا فراخوانی از سوی  می

برای شرکت در انتخابات صادر می شود، ھمه 
طلب باشند،  که سلطنت ھا مستقل از اين آن

خواه يا چپ ليبرال، پشت سر  جمھوری
کشند و با حمايت از  صف می"  طلبان اصVح"
ھای استمرار رژيم سرمايه داری  ھا، پايه آن

. بخشند  را تحکيم و قوام می جمھوری اسVمی
طلبی، بار ديگر به نام سبز،  يکبار به نام اصVح

ای و سر و  ديگربار به بھانه حل نزاع ھسته
سامان دادن به اوضاع اقتصادی و حمايت از 
روحانی و اکنون نيز با شعار تسخير دو مجلس 
خبرگان و شورای اسVمی تحت پوشش محدود 
کردن نقش و جايگاه رھبری آنھم با شعار 

مجلس خبرگان به پاfيش و بازسازی نياز دارد "
و اميدواريم در اين انتخابات اين تحول صورت 

رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد " (پذيرد
می خواھند )  ملی به دبير کلی مھدی کروبی

کارگران و توده ھای زحمتکش را به سوی 
 . تحکيم پايه ھای اين نظام استبدادی بکشانند
اصVح "باری اين است نقش واقعی و رسالت 

اين است آن وظيفه و رسالتی که آنان ".  طلبان
. برای خود در نظام جمھوری اسVمی قائل ھستند

وظيفه و رسالتی که ھمواره در پس پرده 
برای "  اصVح نظام"و شعار "  اصVح طلبی"

فريب ميليون ھا مردم ناراضی و سرکوب شده و 
صد البته برای کشاندن آنان به پای صندوق ھای 

 .رای استتار شده است

رسوايی و حقارت اين جريان فکری را به نمايش 
او با بيان اينکه شايد رد صVحيت ھا .  گذاشت

فرصتی برای گردش نخبگان باشد، از بزرگان 
با تاکيد بيش گروه ھای سياسی درخواست کرد، 

 انتخابات  از حد بر رد ص�حيت ھا و يا تحريم
مردم را نااميد نکنند و آنان را برای مشارکت در 

عارف در سخنانی .  سرنوشت خود تشويق کنند
ديگر از اين ھم فراتر رفت و با وقاحت تمام 

قانون اساسی جمھوری اسVمی "اعVم کرد، 
و از اين منظر "  مترقی ترين قانون موجود است

ھمه گروه ھا و مردم را به حضور در پای 
اين است ماھيت .  صندوق ھای رای فرا خواند

، نه آن چيزی که شبانه "اصVح طلبان"واقعی 
اين است .  روز fف می زنند و گزافه می گويند

آن شارfتانيزم نابی که در ماھيت اين گرايش 
نظام "  اصVح پذيری"فکری و در پس شعار 

 .مدفون شده است
بر بستر ھمه اين واقعيات و تجربه دو دھه fف 
زنی و گزافه گويی ھای بزدfنه اين جماعت 
فريبکار در خريد زمان برای بقاء و تحکيم پايه 
ھای نظام جمھوری اسVمی است که سازمان ما 
در کنفرانس پانزدھم خود، برنقش اين جريان 
درحفظ و بقاء جمھوری اسVمی تأکيد واعVم 

ای را از  اين گرايش که طيف گسترده":  کرد
درون جمھوری اسVمی تا اپوزيسيون بورژوايی 
داخل و خارج از کشور و نيز بخش قابل 

بورژوازی جديد را در  ای از قشر خرده مVحظه 
گيرد، درواقع پايه طبقاتی و اجتماعی  برمی

مستحکمی را برای دوام و بقای جمھوری 
 .ھا شکل داده است اسVمی در تمام اين سال

که تصور شود جمھوری اسVمی فقط با  اين
بر قھر و سرکوب و ديکتاتوری عريان  تکيه

رغم تمام  توانسته است نزديک به چھار دھه، به
ھا، موجوديت خود را حفظ کند،  تضادھا و بحران

واقعيت اين است که .  سازی مسئله است ساده
جمھور  ويژه از مقطعی که رفسنجانی رئيس به

دولت دينی حاکم بر ايران شد و سياست نئوليبرال 
اقتصادی را در دستور کار قرارداد و توأم با آن 
به نحو روزافزونی درآمدھای جمھوری اسVمی 

۴از صفحه   

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

استبدادی، بلکه منافع اقتصادی و سياسی 
سفر روحانی به ايتاليا و فرانسه، .  ھاست آن

سودھای کVنی را به جيب انحصارات 
امپرياليستی اين کشورھا سرازير خواھد نمود و 

داران خارجی به  در ھمان حال با ھجوم سرمايه
ايران و سياست اقتصادی نئوليبرال جمھوری 

روز  ھای کارگر و زحمتکش روزبه اسVمی، توده
 .شوند فقيرتر می

با شرکت گسترده در تظاھرات و اعتراضات 
عليه حضور حسن روحانی در فرانسه، رژيم 

المللی  جنايتکار جمھوری اسVمی و حاميان بين
 ."آن را افشا کنيم

 
کميته خارج ازکشورسازمان اطVعيه ديگری 

تراب حق شناس پس از سالھا "  نيزبا عنوان

" رزم و پيکار سرانجام چھره بر خاک نھاد
تراب "دراين اطVعيه چنين می خوانيم.  انتشار داد

 ،   حق شناس از اعضا و يکی از بنيانگذران اوليه 
 پس از ،سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر

سالھا مبارزه با بيماری سخت در تاريخ دوشنبه 
 ژانويه قلبش از طپيدن باز ماند و از ميان ما ٢۵
اطVعيه سپس بااشاره به اين که رفيق ".  رفت

تراب تا آخرين لحظات زندگی اش از آرمانھای 
انقVبی و سوسياليستی دفاع نموده، چنين خاتمه 

تراب حق شناس اگر چه قلبش از "   می يابد 
 ترجمه ھا و نوشته ،طپش باز ايستاد اما مقاfت 

ھايش که ثمره مبارزات چندين ساله او در راه 
 بجا مانده ،آرمانھای انقVبی و سوسياليستی است 

ياد و خاطره رفيق تراب .و با ما خواھد بود
 . "  گرامی باد

 
 
 
 
 



 ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ٧

 گزارش آکسفام، اعترافی از سوی نظام سرمايه داری

تقريباً در تمام .  ی بين کار و سرمايه بازمی گردد
کشورھای  ثروتمند و بيشتر کشورھای در حال 
توسعه سھم کارگران از درآمد ملی کاھش می 

اين بدان معناست که کارگران ھمواره سھم .  يابد
کمتری از سود رشد اقتصادی نصيب شان می 
شود، در حالی که بر خVف آنان، صاحبان 
سرمايه ثروت خود را از طريق کسب سود، 

تر از سرعت رشد اقتصادی، افزايش می  سريع
 . دھند

فرارھای مالياتی سرمايه داران و انتقال ثروت به 
، يکی ديگر از عواملی ”  بھشت ھای مالياتی”

است که آکسفام در تحليل خود از علل افزايش 
ثروت در چنگ طبقه ی سرمايه دار،  نام می 

 . برد
ھای  از ديگر دfيل افزايش فقر در جھان، در سال

طبق گزارش .  اخير عامل بيکاری ذکر شده است
 ميليون ٢٠١، ٢٠١۴سازمان جھانی کار در سال 
اين رقم افزايشی .  نفر در جھان بيکار بوده اند

 ميليون نفر را از آغاز بحران ٣١بالغ بر 
دھد و بھانه ی آن نيز ھمين  اقتصادی نشان می

بحران اقتصادی بوده است، در حالی که 
ھمانطور که مشاھده می شود، در طی ھمين 
دوران افزايش و تمرکز ثروت سرعتی برق آسا 

 . يافته است
غير از موارد ذکر شده، آکسفام در گزارش خود 

ھای مؤسسه  با تکيه بر آمار و ارقام و گزارش
ھای مختلف به موارد متعددی از جمله، تخريب 
محيط زيست، وضعيت نابرابر زنان و مردان، 
نقش شرکت ھای انحصاری در جھان، افزايش 
سرمايه ی مالی و نقش بانک ھا و مؤسسات سھام 

اشاره کرده و در پايان، شش اقدام  …  گذاری و 
 -١:   ضروری برای کاھش فقر توصيه می کند

افزايش حداقل حقوق کارگران و پرداخت آن، 
ھمچنين شفاف سازی پرداخت ھا و محافظت از 

 -٢.  حقوق اتحاديه ای کارگران و حق اعتصاب
 -٣تشويق برابری اقتصادی و حقوقی زنان 

تغيير   -۴محدود کردن نفوذ نخبه گان قدرتمند 
سيستم جھانی تحقيق و توسعه در صنعت 
داروسازی و قيمت گذاری داروھا، به طوری که 
ھمه ی افراد به دارو دسترسی داشته و قادر به 

تقسيم عادfنه ی   -۵.  پرداخت ھزينه ی آن باشند
ماليات ھا، وضع قوانين مالياتی کشوری، شفاف 
سازی ماليات ھا، حذف ماليات برای کارگران و 

صرف ھزينه در بخش   -۶.  مصرف کنندگان
 .خدمات اجتماعی جھت مبارزه با عدم مساوات

اگرچه گزارش آکسفام حاوی اطVعات جالبی در 

گزارش آکسفام حاکی از اين است که  از سال 
 نفر از ثروتمندترين افراد ۶٢ ، ثروت ٢٠١٠
 -بر اساس ليست بيلونرھای جھان(جھان 
Forbes  ( درصدی و ثروت نيمی ۴۵افزايشی 

.  درصدی داشته است٣٨از مردم جھان کاھشی 
در عين حال يکی از ايرادھايی که در گزارش 

شود اين است که عنوان اين مطلب   آکسفام ديده می
کننده است و  گمراه”  اقتصادی برای يک درصد”

واقعيت را بسيار کمرنگ تر از آنچه ھست جلوه 
المللی يک  می دھد، چرا که طبق آمارھای بين

 ھزار ۴٠۶ ميليون و۷٠درصد از جمعيت جھان 

 نفر نيمی از ثروت جھان ۶٢شود و وقتی تنھا  می
را دراختيار داشته باشند، بنابر اين در ھمين يک 
درصد نيز قشر کوچکی ھستند که صاحب 

 . باشند بيشترين ثروت می
 از نکاتی نيز که کمتر به آن توجه شده، اين است 

اقتصادی جھانی   - که بحران مالی٢٠٠٨که سال 
عنوان شد، نقطه ی اوج ثروتمندتر شدن 
ثروتمندھا و فقيرتر شدن فقير ھا در فاصله ی 

بحرانی که به .  زمانی ھشت سال پيش از آن بود
بھانه ی آن سھام بسياری از اقشار متوسط که 
تمامی پس انداز خود را صرف خريد آن کرده 

ھای قسطی به حراج  خانه.  بودند، بر باد رفت
جمعی و  گذاشته شد، موج جديد اخراج ھای دسته

کاستن حقوق و مزايای کارگران شاغل، با شتابی 
عظيم و ھمزمان، ابعادی جھانی به خود يافت و 
طرح ھای رياضتی دولت ھا با شدت بيشتری به 
نفع بخش خصوصی به اجرا درآمد، در حالی که 

ھا، بانک ھا و مؤسسات اعتباری   ھمزمان دولت
بسته ”ميلياردھا دfر وام به بانک ھا تحت عنوان 

 . دادند” ھای نجات
ھای وابسته به نظام  وجه اشتراک تمام رسانه

سرمايه داری و مدافعان آن در انتشار خبر 
ای  مربوط به گزارش آکسفام اين است که به گونه

ھای نظام سرمايه  چشمگير از بکار بردن واژه
داری يا کاپيتاليسم، طبقه ی سرمايه دار و طبقه  

ھای داخل  در سايت.  شود کارگر خودداری می
ھای پژوھشگران،  ايران حتی در بين سايت

جايگزين طبقه ی سرمايه دار شده و ”  ابرطبقه”
ھای خارج از ايران و در اروپا نيز از  در سايت

در .  واژه ی ثروتمند و فقير استفاده شده است
حالی که اين ثروتمندان، سرمايه داران و  
صاحبان کنسرن ھای عظيم اقتصادی ھستند که 
در ليست بيليونرھای جھان نيز ذکر شده  و بخش 

، کارگرانی می باشند که با ”فقيران”عظيمی از 
 يا حتی ١۶ تا ١۴ ساعت، چه بسا ٨وجود حداقل 

ساعات کار بيشتر در روز، فقير محسوب می 
شوند، به اين معنا که درآمد آنان زير خط فقر 

آکسفام در گزارش منتشر شده ی ديگری، .  است
با ارائه ی تحقيقات خود درپنج بخش اقتصادی در 

دھد که در  پنج کشور در حال توسعه نشان می
ھای اخير روند فقر کارگران به اين شکل  سال

است که فقر فزاينده ی کارگران با افزايش شديد 
اين امر به .  ساعات کار آنان ھمزمان بوده است

به طور متوسط . ويژه شامل زنان کارگر می شود
 ساعت در روز بيشتر ٢ /  ۵زنان کارگر تقريباً 

 . از مردان، کار بدون مزد انجام می دھند
يکی از :  در جايی از گزارش آکسفام آمده است

گرايش ھای کليدی تمرکز عظيم ثروت به رابطه 

٧ 
١از صفحه   

مورد  سيستم سرمايه داری جھانی است، اما حتی 
به نقل از يکی از روزنامه ھای ليبرال در آلمان، 
اين اطVعات بيشتر از اينکه در خدمت تغيير اين 
سيستم باشد، در خدمت سرمايه داران قرار می 

گذاری ھای خود را  گيرد، تا بر مبنای آن سرمايه
در .  تنظيم کرده و سود بيشتری ازآن خود کنند

توان گفت که دو اشکال عمده دراين  مجموع می
ھا منعکس شده  گزارش و آنچه از آن در رسانه

ھمانطور که گفته شد، طبقه ی .  وجود دارد
کارگر و طبقه ی سرمايه دار حذف شده و تضاد 

ھای فقر و  اصلی کار و سرمايه در سايه ی واژه
در اخباری که .  ثروت به حاشيه رانده شده است

ھايی از اين گزارش را منعکس کرده اند،  بخش
ھای مربوطه ھمراه با خبر تائيد کننده ی  عکس

برای نمونه، عکس، .  اين برداشت ھستند
کند و در  دھد که گدايی می پيرمردی را نشان می

کنار او مردی که با لباسی گران قيمت و شيک 
اگرچه نظام طبقاتی منشاء اصلی .  ايستاده است

نابسامانی ھای اجتماعی است، اما در خود 
گزارش نيز نشان داده شده، که اين نوع فقر مد 
نظر نيست، بلکه فقری است که گريبانگير طبقه 

 . ای است که کار و توليد می کند
و اما مھمترين ايراد اين گزارش و اصوfً کار 

ای مانند آکسفام اين است که  سازمان ھای خيريه
راه حل ھايی که نشان داده می شوند يا 

ھايی که می شود، سطحی است و حتی  توصيه
اگر گوش شنوايی پيدا کند، که ھرگز چنين نبوده، 
باز ھم تنھا به تغييراتی سطحی و ناپايدار منجر 

در ھمين رابطه دقت به اين نکته مھم .  خواھد شد
است، که مخاطب اصلی چنين سازمان ھايی 
. سرمايه داران و دولت ھای حامی آنان می باشند

ھا ھستند که اعضای چنين فوروم اقتصادی  ھمين
در مجموع آکسفام در .  جھانی را تشکيل می دھند

نوشتار خود، خواھان وضع و تشديد قوانين 
. دولتی در مھار سرمايه داری نئوليبرال است

نظامی که مھارگسيخته به جان مردم جھان افتاده 
 . و ھستی آنان را به غارت می برد

واقعيت اين است که اين اوضاع  چنان ابعاد 
فاجعه باری به خود گرفته است، که خود 
طرفداران نظام سرمايه داری نيز برای به تأخير 
انداختن تزلزل کل سيستم، به نقد و انتقاد و يا به 

اما اين دولت ھا .  بيانی ديگر اعتراف پرداخته اند
نيستند که بايد و يا حتی بتوانند خط پايانی بر اين 

چرا که در جھان امروز معضل .  وضعيت بکشند
اصلی، صرفاً عواقب اجتماعی نظام سرمايه 
داری جھانی حاکم و رفع آنان نيست، بلکه خود 
اين نظام سرمايه داری است، که مشکل اصلی و 

اين حقيقتی است که در چنين .  واقعی می باشد
 . گزارشاتی fپوشانی می شود

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک 

 اعتصاب عمومی سياسی و 

 قيام مسلحانه برانداخت



 ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ٨
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٩درصفحه   

 داران ايران از فرنگ سرمايه" قھرمان"بازگشت 
پيش از سفر وی .  گسترش روابط با ايران است

ھايی در زمينه  ھايی برای اجرای پروژه نامه تفاھم
 مگاواتی ١۴٠٠ساخت نيروگاه، از جمله نيروگاه 

حرارتی در بندرعباس به امضای معاون وزير 
نيرو ايران و معاون وزير انرژی روسيه به 
امضاء رسيده بود تا در جريان سفر پوتين اين 

وزير انرژی روسيه با بيان .  قرارداد نھايی شود
که سقف معامVت ايران و روسيه يک ميليارد  اين
 ميليون دfر بوده است، ابراز اميدواری ۶٠٠و 

 ميليارد دfر افزايش ١٠کرد که اين روابط به 
روسيه جدا از تامين برخی از نيازھای .  پيدا کند

نظامی ايران در زمينه موشک و ھواپيماھای 
جنگی، اميدوار است تا بخشی از بازار 
ھواپيماھای مسافربری ايران را نيز نصيب خود 

"سازد رئيس شرکت ھواپيمايی "  ايليا تاراسنکو. 
سوخو با اشاره به سفر آينده ھيات تجاری روسی 

 ھواپيمای ١٠٠به ايران از مذاکره برای فروش 
ھای اخير  در ماه.  مسافری به ايران سخن گفت

چندين ھيات روسی و ايرانی متشکل از 
وگو و  داران دو کشور با يکديگر گفت سرمايه

بويژه پس از (مذاکره کرده و قرار است روسيه 
برای )  تيره شدن روابط اين کشور با ترکيه

. صادرات کاfھای ايرانی امتيازاتی قائل شود
اکنون ھواپيمای جنگی آذرخش از موتورھای  ھم

کنند و در جريان سفر  ی ميگ استفاده می جنگنده
پوتين قرار شد تعدادی ديگر از اين موتورھا در 

 .اختيار ايران قرار گيرد
ترين شريک تجاری  اما چين به عنوان بزرگ

خواھد  ھای اخير نه تنھا نمی ايران در سال
که انتظار  اش را به رقبای اروپايی بدھد، بل جای

سفر .  دارد تا بازار خود را در ايران گسترش دھد
رئيس جمھور چين به ھمراه معاونان 

دار چينی به   سرمايه۶٠٠ وزير و ۶وزير،  نخست
روحانی در .  ايران در راستای ھمين سياست بود

نشست خبری مشترک با رئيس جمھور چين 
 سال آينده ١٠ابراز اميدواری کرد تا ظرف 

 ميليارد ۶٠٠روابط اقتصادی ايران و چين به 
 حجم معامVت دو ٢٠١۴در سال !!  دfر برسد
.  ميليون دfر رسيد٨۵١ ميليارد و ۵١کشور به

 سند ھمکاری در ١٧در جريان اين سفر 
ھای مختلف از جمله تامين مالی برخی از  زمينه
مند است تا  چين عVقه.  ھا به امضا رسيد پروژه

سازی ايران  ھای نفتی، پتروشيمی و راه در پروژه
 . مشارکت داشته باشد

گذار جھان  ترين سرمايه ھم اکنون چين بزرگ
گذاری در  سرمايه"است و افتتاح بانک 

 ميليارد ۵٠ی  با سرمايه"  ھای آسيا زيرساخت
 ميليارد افزايش يابد ١٠٠دfری که قرار است تا 

دار آن است، در راستای  ترين سھام و چين بزرگ
در .  باشد گذاری در اين منطقه می گسترش سرمايه

 ١٣ نيز چين قراردادی به ارزش ٢٠١١سال 
ميليارد دfر برای گسترش خطوط ريلی ايران 

ھا در عمل مسکوت  بسته بود که با آغاز تحريم
ماند و اکنون چين به دنبال پيگيری اين موضوع 

چين اميدوار است تا با گسترش خطوط .  است
تر به  تر و راحت ريلی منطقه، ھم دسترسی ارزان

مواد خام مورد نياز خود را فراھم سازد و ھم 
 .دسترسی به بازار اين کشورھا

ھا، با چند  اما ايران برای اجرای اين پروژه
 ١٣طور که قرارداد  ھمان.  معضل روبروست

ميليارد دfری با چين در عمل مسکوت ماند، ھم 

ھا، ايران روزانه  پيش از تحريم.  در اروپا است
کرد که   ھزار بشکه نفت به اروپا صادر می٨٠٠

 .کند قرارداد با توتال بخشی از آن را جبران می
طور که  اما تحقق بسياری از اين  قراردادھا ھمان

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت، منوط به 
ی اروپايی  ھای بيمه ھا و شرکت رضايت بانک

ی خطر برقراری  ھا نيز به بھانه خواھد بود که آن
مجدد تحريم و در نتيجه باf بودن ريسک 

گذاری در ايران، به دنبال باf بردن نرخ  سرمايه
گونه سھم خود را از چپاول  بھره خود بوده و اين

 .برند دسترنج کارگران باf می
اما روی ديگر سکه نيز سود و منافع دولت ايران 

ست که در واقع ھمدستان  داران ايرانی و سرمايه
ھا  شان ھستند و ھمراه با آن شرکای اروپايی

خواھند دسترنج کارگران را بين خود تقسيم  می
 .کنند

دولت جمھوری اسVمی با دادن امتيازھای 
گذاران خارجی که از جمله در  فراوان به سرمايه

قراردادھای جديد نفتی منعکس شده، به دنبال 
کسب منابع مالی جديد است، منابعی که ھمواره 
در خدمت تحکيم اقتدار حاکميت به کار رفته و 

ھای کار و زحمت نصيبی از اين  ھرگز توده
داران ايرانی  سرمايه.  اند سفره پھناور نفتی نبرده

ی کارگران ايران در  نيز که در استثمار وحشيانه
ی خود  باشند، به نوبه جھاِن امروز پيشتاز می

اند تا با کمک شرکای اروپايی خود بر اين  آماده
 .استثمار بيافزايند

اما جدا از ايتاليا و فرانسه، بازار ايران مشتريان 
آلمان و انگليس از جمله ديگر .  ديگری نيز دارد

کشورھای اروپايی ھستند که در جستجوی سھم 
ويژه آلمان که پيش  به.  خود از بازار ايران ھستند

ترين صادرکننده کاf و  ھا بزرگ از تحريم
ای نيز  پس از توافق ھسته.  خدمات به ايران بود

وزير خارجه آلمان با گروه بزرگی از 
داران اين کشور اولين گروھی بودند که  سرمايه

عباس شعری مقدم، معاون .  به ايران سفر کردند
وزير نفت و مديرعامل شرکت ملی پتروشيمی با 

رغم کاھش بھای گاز،  که به تاکيد بر اين
گذاری در صنعت پتروشيمی ايران  سرمايه

ترين نقاط جھان برای  چنان از سودده ھم
گذاری است از پيشنھاد دو شرکت بزرگ  سرمايه

 ميليارد يورويی و ٨آلمانی برای سرمايه گذاری 
 ميليارد يورويی در مناطق آزاد در زمينه ۴

ھم چنين خودروسازان .  پتروشيمی خبر داد
در پی سھم   -فولکس واگن و دايملر   –آلمانی 

 . خود از بازار خودرو ايران ھستند
اما در اين ميان کشورھای اروپايی رقبايی نيز 

روسيه و .  اند دارند که به بازار ايران چشم دوخته
چين که در دوران تحريم، روابط اقتصادی خود 
را با ايران تا حدود زيادی حفظ کرده و در 

ای از ايران حمايت کردند،  جريان مذاکرات ھسته
کشورھايی ھستند که حاf به نوعی سھم خود را 

ويژه روسيه که ھم اکنون از  به.  کنند طلب می
 .نظر سياسی با ايران در سوريه ھمگام است

سفر پوتين به ايران برای شرکت در اجVس 
و مذاکره با مقامات ايرانی از "  اوپک گازی"

ای که با اھدای يک نسخه قرآن قديمی  جمله خامنه
ھمراه بود، از جمله اقدامات اين کشور برای 

ھای ايران در رفت و آمد  خودروی پژو در جاده
 .ھستند

شرکت رنو رقيب فرانسوی پژو سيتروئن نيز 
ھای جديدی را  قرار است در ايران توليد مدل

دولت ايران .  گذاری کند آغاز کرده و حتا سرمايه
ھای فولکس و  پيش از اين مذاکراتی نيز با شرکت

براساس برآوردھا بازار .  دايملر داشته است
ساfنه خودرو در ايران حدود يک ميليون و 

باشد که ھم اکنون بخشی  پانصد ھزار دستگاه می
 . شوند از اين خودروھا از خارج وارد می

ھای بيمه ايتاليايی و  ھا و شرکت مذاکره با بانک
ھا بخش ديگری  فرانسوی برای تامين مالی پروژه

از مذاکرات ھيات ايرانی بود که در اين بخش 
به .  البته ھيات ايرانی با مشکVتی روبرو بود

ی سيف رئيس کل بانک مرکزی، در ايتاليا  گفته
برای افزايش "  ساچه"ای با شرکت بيمه  نامه تفاھم

 ميليارد ۶سقف اعتباری اين شرکت به بيش از 
چنين مذاکراتی  ھم.  يورو به امضاء رسيده است

ای برای اجرای  برای از سرگيری خدمات بيمه
. ھای مورد نظر در ايران صورت گرفت پروژه

ی سيف، مذاکراتی نيز در سفر به فرانسه  گفته به
، "سی آی سی"ھای  با سه بانک فرانسوی با نام

انجام "  سوسيه ته جنرال"و "  کرديت اگری کول"
اما نکته مھمی که از زبان سيف بيرون آمد، .  شد

سيف گفت که .  مساله رتبه اعتباری ايران است
در طول مذاکرات خواستار بازگشت رتبه 
اعتباری ايران به دوران قبل از تحريم شده است 
تا بدين ترتيب ايران بتواند با ھزينه کمتری منابع 

ھای اقتصادی خود بدست  مالی را برای فعاليت
چه که مشخص است، رتبه اعتباری  اما آن.  آورد

ھای  ايران به سادگی باf نخواھد رفت و بانک
ھا  اروپايی نيز در ظاھر برای تامين مالی پروژه

از يک سو .  اند رغبت چندانی از خود نشان نداده
ھا  ھای سنگينی که برخی از بانک ی جريمه بھانه

ھای ايران به دولت آمريکا  بابت دورزدن تحريم
پرداختند، و از طرف ديگر عدم اطمينان به آينده 

زاده وزير  سخنان نعمت.  سياسی ايران و منطقه
خوبی روشنگر اين  صنعت، معدن و تجارت به

وی که در ھمايش بازرگانی مشترک .  مساله است
گفت با اشاره به واھمه  ايران و فرانسه سخن می

ھای اروپايی برای بازگشت به بازار مالی و  بانک
ھای   پيشنھاد به بانک٣سرمايه ايران و ارائه 

ھای ثانويه  اروپايی برای جلوگيری از تحريم
"آمريکا، گفت ھای فرانسوی،  بدون ورود بانک: 

ھای  ھای اقتصادی بين شرکت مبادfت و ھمکاری
ای روبرو  فرانسوی با ايران با مشکVت عمده

"، وی ادامه داد"خواھد شد در صورتی که : 
ھا به ايران نيايند، ما داريم وقت خود را  بانک

 ".کنيم تلف می
ی قراردادھای   بخش عمده پس تا اينجا نتيجه

روحانی و ھيات ھمراه در ايتاليا و فرانسه، 
قراردادن بخشی از بازار ايران در اختيار 

ويژه در زمينه  ھای ايتاليايی و فرانسوی به شرکت
خودروسازی و ھواپيما بود که البته برای اين 

داران  دستان پُر مسافر پاريس بايد ھم سرمايه
. ايرانی با اين قراردادھا ھورا بکشند

قراردادھايی نيز در زمينه نفت و گاز منعقد شده 
ی ايران  که به منظور بازيابی بازار از دست رفته

١٠از صفحه   
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چنان با مشکVتی  که اجرای اين قراردادھا ھم اين
طور که پيش از اين نيز  روبروست ھمان

ھای بسياری از اين قراردادھا بسته شد اما  نمونه
در اين ميان دولت .  ھرگز به مرحله اجرا نرسيد

کند تا با  جمھوری اسVمی کامV آگاھانه تVش می
تقسيم بازار و ايجاد رقابت بين کشورھای 
امپرياليستی برای کسب سھم بيشتر، منافع 

داران ايرانی  بيشتری به جيب خود و سرمايه
البته نبايد فراموش کرد که اگر از .  سرازير کند

شود  منافع دولت جمھوری اسVمی سخن گفته می
 .   باشند اين منافع ھم اقتصادی و ھم سياسی می

ترين نتيجه اين است که گسترش روابط  اما مھم
اقتصادی ايران با کشورھای امپرياليستی به 
مفھوم بھتر شدن وضعيت معيشتی کارگران و 

ی بيکاری  حتا در زمينه.  زحمتکشان نخواھد بود
چرا که حتا در .  نيز تاثير چندانی نخواھد گذاشت

صورت اجرايی شدن تمامی اين قراردادھا، جذب 
ھا محدود بوده و  نيروی کار در اين پروژه

برای ھمين .  گوی بيکاری موجود نيست پاسخ
است که تشديد و تداوم سرکوب کارگران برای 

داران خارجی و  تامين حداکثر سود برای سرمايه
ايرانی بخش مھم و fزمی از اجرای اين سياست 

 .است، و البته اين تنھا يک روی سکه است
روی ديگر سکه کارگران ھستند، کارگرانی که 

داران سکوت نکرده و  زير بار فقر و ستم سرمايه
انداز چيزی نيست  بنابر اين چشم.  نخواھند کرد

تشديد مبارزه .  جز تشديد تضاد کار و سرمايه
طبقاتی که در يک سوی آن کارگران قرار دارند 

داران و دولت تا بُن  و در سوی ديگر سرمايه
 . دندان مسلح

جدا از .  اکنون نيز ايران با مشکVتی روبروست
مشکVت ساختاری و عدم عضويت ايران در 

که مشکVتی )  WTO(سازمان تجارت جھانی 
گذاری در ايران در مقايسه با  برای سرمايه

کند، اولين  بسياری از کشورھای ديگر ايجاد می
مشکل بحران خاورميانه و ادامه سياست خارجی 
جمھوری اسVمی است که منجر به بروز 
اختVفات شديدی بين ايران با ترکيه و کشورھای 

ادامه اين .  ويژه عربستان شده است عربی به
سياست و بحران در خاورميانه، بر ثبات سياسی 

ھای دراز مدت تاثير  گذاری ايران برای سرمايه
ھای رقيب  از سوی ديگر قدرت.  گذارد منفی می

ايران در منطقه ھم چون عربستان و ترکيه از 
کنند و ھمين مساله  اين موضوع استقبال نمی

ھای اقتصادی بين اين  موجب تشديد رقابت
اين نکته وقتی اھميت بيشتری .  شود کشورھا می

ھای  گذاری کند که بدانيم عربستان سرمايه پيدا می
زيادی در عرصه پتروشيمی کرده است و بازار 
و اقتصاد کشورھايی چون عربستان و ترکيه 
. برای کشورھای امپرياليستی اھميت زيادی دارد

واقعيت اين است که اقتصاد ايران در مقايسه با 
. تر است اقتصاد اين دو کشور بسيار کوچک

براساس آمار بانک جھانی توليد ناخالص داخلی 
 ميليارد دfر است در حالی که توليد ۴٢۵ايران 

 و ٧٩٩ناخالص ترکيه و عربستان به ترتيب 
 .باشد  ميليارد دfر می٧۴۶

دومين مشکل ايران پايين آمدن قيمت نفت است 
ھا را با معضل مالی روبرو  که اجرای اين پروژه

ھا  ساخته و تنھا راه ايران تامين مالی پروژه
ھای خارجی است که در اين  توسط طرف
ھای خارجی ايران به سرعت  صورت بدھی

ی  تواند در مرحله افزايش پيدا خواھد کرد که می
ھا ايران را با مشکل  بعدی بازپرداخت بدھی

 .روبرو سازد
مشکل بعدی ايران وضعيت سياسی داخلی و 

گذار خارجی جدا از  سرمايه.  ست جنبش کارگری
تامين امنيت سرمايه، به سود ھر چه بيشتر عVقه 
فراوانی دارد، تا حدی که سود باf امکان پذيرش 

گذاری و منابع fزم برای اين کار  ريسک سرمايه
سود .  کند ھای بيمه تامين می را از طريق شرکت

يکی امتيازات .  باf نيز از دو راه قابل تحقق است
ھا از نظر مالياتی و غيره به اين  ای که دولت ويژه

دھند و دوم ارزانی و سربه زير  ھا می شرکت
 . بودن کارگران

دولت جمھوری اسVمی نيز در اين ميان بيکار 
ھای آن  ننشسته و با سرکوب کارگران که نمونه

را در دستگيری کارگران معترض و اعتصابی 
ايم، و در نقض بيش  در دو سال اخير بارھا ديده

از پيش حقوق کارگران که باز در تVش برای 
دارن و نيز در  تغيير قوانين به نفع سرمايه

ی مناطق آزاد که کارگران در اين مناطق  توسعه
از حقوق بسيار کمتری نسبت به کارگرانی که 
تحت قوانين قانون کار قرار دارند، برخوردار 

باشند؛ زمينه استثمار شديدتر کارگران و سود  می
 .سازد داران را فراھم می ھر چه بيشتر سرمايه
جا بيان شد  چه که تا اين با توجه به تمام آن

که  اول اين.  توان به نتايجی چند دست يافت می
بسياری از اين قراردادھا در راستای تقسيم بازار 

دوم .  باشد ھای امپرياليستی می ايران بين قدرت

٣از صفحه  ٨از صفحه    

ھم   ھای سياسی اوضاع ازاين  در زمينه آزادی 
ديکتاتوری عريان و خفقان حاکم .  بدتراست

برجامعه، سرکوب مستمرکارگران و زحمتکشان 
خواھان و سلب ابتدائی ترين حقوق   و آزادی

دموکراتيک مردم، ازخصوصيات ذاتی رژيم 
مذھبی و سرمايه داری حاکم است و تا اين رژيم 
. برسرکارباشد، مردم روی آزادی را نخواھند ديد

 سال تجربه حاکميت رژيم جمھوری اسVمی ٣٧
ھای آن، به کارگران و زحمتکشان ايران  و جناح

نشان داده است که اين رژيم ارتجاعی، جز 
بيکاری ، فقر ، اعتياد وتن فروشی، جز گرانی و 

روزی و جزسرکوب و زندان و  فVکت و سيه
خوابی و کودک خيابانی و امثال  کشتار و کارتون

 .آن، ارمغان ديگری برای مردم نداشته است
در چھل و پنجمين )  اقليت(سازمان فدائيان 

کند  سالگرد حماسه سياھکل بار ديگر تاکيد می
ھيچ راه نجاتی برای توده مردم، جز يک انقVب 

ترين  فوری.  اجتماعی کارگری وجود ندارد
ای که امروز در برابر ما قرار دارد، تVش  وظيفه

برای تشکل طبقه کارگر و ارتقاء سطح آگاھی 
ھای کارخانه  ايجاد کميته.  طبقاتی کارگران است

ھای ھماھنگی مخفی متشکل از  و ايجاد کميته
کارگران يک رشته صنعتی يا خدماتی و 
سازماندھی اعتصابات سراسری يکی از 

ھای جنبش طبقاتی و اعتVء يابنده  ضرورت
کارگران است که بخش پيشرو طبقه کارگر نيز 

گيری و  با قوام.  در اين راه گام نھاده است
ای و سازماندھی  ھای رشته گسترش تشکل
ست که زمينه اعتصابات  ای اعتصابات رشته

سراسری و اعتصاب عمومی سياسی که از 
ست، فراھم  ملزومات سرنگونی جمھوری اسVمی

با گسترش اعتصابات سراسری و تلفيق .  شود می
ست که طبقه  ای و خيابانی آن با تظاھرات توده

ترين ضربات را بر  تواند خردکننده کارگر می
پيکر نظم موجود وارد سازد و سرانجام با گذار 
به قيام مسلحانه، بورژوازی را از اريکه قدرت 
به زير کشد، قدرت سياسی را به چنگ آورد و 

سان   تابدين.دولت شورايی خود را مستقر سازد
شان   چه که آرمان  جامه عمل پوشانده شود به آن

 !بود، حماسه سازان سياھکل
در چھل و پنجمين )  اقليت(سازمان فدائيان 

داشت ياد  سالگرد حماسه سياھکل، ضمن گرامی
ھای طبقه  تمام رفقای فدائی که در راه آرمان

کارگر و اھداف کمونيستی سازمان جانفشانی 
بندد که به  کردند، بار ديگر با اين رفقا پيمان می

مبارزه تزلزل ناپذير خود برای برپايی يک 
انقVب اجتماعی کارگری، نابودی نظم 

داری و استقرار نظم سوسياليستی ادامه  سرمايه
داری کند ازآرمان ھای   دھد و درھمه حال، پاس

 !خواھانه و سوسياليستی جانفشانان سياھکل آزادی
 

  بھمن،  چھل و پنجمين ١٩گرامی باد 
 سالگرد حماسه سياھکل

  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 برقرار باد حکومت شورايی

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 ١٣٩۴بھمن  –) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 
 

به مناسبت ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
 چھل و پنجمين سالگرد حماسه سياھکل

 
 !گونه ماندگار شد سياھکل اين



 ٧١٠ شماره  ٩۴نيمه اول  بھمن     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

 ۵ بھمن، حسن روحانی پس از سفری ٩جمعه 
با بازگشت .  روزه از فرانسه به ايران بازگشت

طلب و يا وابسته به  ھای مزدور اصVح وی رسانه
شان، برای او "قھرمان"کابينه با چاپ عکس 

"ھورا کشيدند و نوشتند دستان پُر مسافر : 
اما براستی اين دستان با چه چيزی پُر ".  پاريس

 !شده و برای چه کسانی؟
 نفره متشکل از ١٢٠روحانی که با يک ھيات 

داران به اين  مقامات دولتی و تعدادی از سرمايه
نامه و   توافق١٧سفر رفته بود، در ايتاليا 

 ميليارد يورو با ١٧قراردادھايی به ارزش 
ساخت خط لوله گاز .  ھای ايتاليايی بست شرکت

 ميليارد و پانصد ۴دو ھزار کيلومتری به ارزش 
. باشد ميليون يورو يکی از اين قراردادھا می

سازی شبکه خط آھن ايران، از جمله  مدرن
قم و   –السير تھران  احداث خط قطار سريع

تاسيس يک شرکت مشترک فوfد با مشارکت 
 ميليارد و ۵به ارزش "  دانيلی"شرکت فوfد 

ترين قراردادھای  دويست ميليون يورو، اصلی
 .منعقده با ايتاليا ھستند

در فرانسه نيز روحانی و ھيات ھمراه با مقامات 
 قرارداد و تفاھم نامه ٢٠ھای فرانسوی  و شرکت

امضا کردند که تنھا ارزش قرارداد با شرکت 
 ١١٨ھواپيمايی ايرباس برای ليزينگ و خريد 

. گردد  ميليارد يورو بالغ می٢٢ھواپيما به 
قرارداد با شرکت نفتی توتال برای خريد روزانه 

 ھزار بشکه نفت، و شرکت پژو ٢٠٠ تا ١۵٠
سيتروئن برای ادامه ھمکاری در توليد خودرو و 

گذاری  نيز توليد خودروھای جديد با سرمايه

ترين قراردادھای روحانی و  مشترک از جمله مھم
 .ھای فرانسوی بود ھيات ھمراه با طرف

در جريان نشست دو ھيات که از طرف دولت 
فرانسه وزرای خارجه و اقتصاد حضور داشتند، 

ھای نامبرده در باf، نمايندگان  غير از شرکت به
سازنده لوکوموتيو و خطوط (ھای آلستوم  شرکت
ھای دريايی و  فعال در زمينه پايانه(، ساژيم )آھن
و چندين شرکت ديگر فرانسوی نيز )  بندر

 .حضور داشتند
در قرارداد با شرکت ايرباس قرار شده تا اين 
ھواپيماھا به صورت ليزينگ به شرط خريد طی 

 سال توليد و ايران نيز طی ده سال پول ٨مدت 
چنين براساس  ھم.  ھواپيماھا را پرداخت کند

قرارداد منعقد شده بين شرکت پژو سيتروئن و 
ايران خودرو قرار است تا با ايجاد شرکتی جديد 

از )   درصد۵٠ھر کدام (به صورت مشترک 
ھای جديدی از اين  ، مدل٩۶ارديبھشت سال 

شرکت خودروسازی در ايران با ظرفيت ساfنه 
 درصد ۵٠ ھزار خودرو توليد شود که ٢٠٠

 ٣٠.  قطعات آن از فرانسه وارد خواھند شد
درصد از خودروھای توليدی نيز قرار است به 
. کشورھای شمال آفريقا و خاورميانه صادر شوند

ھايی که  چنين قرار شد تا در تامين قطعات مدل ھم
شود،  ھم اکنون در شرکت ايران خودرو توليد می

بر اين اساس .  شرکت پژو سيتروئن ھمکاری کند
شرکت پژو سيتروئن سود فراوانی از ارسال 
قطعات يدکی و توليد چند نوع خودرو خود در 

 ميليون ۴ھم اکنون حدود .  ايران خواھد برد

٨درصفحه   

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  
. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  

  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوPريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به شÌمÌاره حسÌاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÌمÌراه 

ھÌÌای  کÌÌد مÌÌورد نÌÌظÌÌر بÌÌه يÌÌکÌÌی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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