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اجرای توافقات ژنو و چشم انداز 
 ھای ھيأت حاکمه تشديد تضاد

 
 که جمھوری اس"می و ١٣٩٢از سوم آذر ماه 
 توافقنامه ژنو را امضاء ۵+١گروه کشورھای 

کردند، تا به امروز جناح ھای درون ھيات حاکمه 
ايران نسبت به مفاد اين قرارداد واکنش ھای 
. متفاوت و بعضا متضادی از خود نشان داده اند
به ھر اندازه که حسن روحانی و تيم مذاکره کننده 
ھسته ای دولت به رھبری محمد جواد ظريف، از 
توافقات ژنو دفاع و از آن به عنوان يک 

برای جمھوری اس"می ياد می کنند، "  پيروزی"
جناح رقيَب دولت اما، قرارداد ژنو را 

و به تبَع آن، تيم مذاکره کننده ھسته "  نامتوازن"
ای ايران را به تسليم و عقب نشينی در مقابل 

طی اين .   متھم می کنند۵+١آمريکا و کشورھای 
مدت، موضوع پذيرش يا عدم پذيرش حق غنی 
سازی اورانيوم در توافقنامه ژنو از جمله 
مھمترين موضوع مورد مناقشه دولت روحانی و 
پاره ای از گروه ھای اصولگرای رژيم بوده 

روحانی که از واکنش احتمالی و تند گروه .  است
ھای رقيب نسبت به نامتوازن بودن مفاد توافقنامه 
ژنو آگاه بود، پس از امضاء قرارداد ژنو، 
ب"فاصله با ارسال نامه ای به خامنه ای موضوع 
به رسميت شناخته شدن حقوق ھسته ای و حق 
غنی سازی اورانيوم ايران در توافق ژنو را به 

خامنه ای نيز .  رھبر جمھوری اس"می اع"م کرد
"در جواب روحانی نوشت به آنچه دستيابی : 

در خور تقدير و تشکر از ھيات مرقوم داشته ايد 
اندرکاران -مذاکرات ھسته ای و ديگر دست

(است اما، پاسخ خامنه ای و )  تاکيد از ماست". 
تقدير و تشکر او از تيم مذاکرات اتمی ايران، نه 
تنھا نتوانست دولت روحانی را از گزند تھاجمات 
گروه ھای رقيب درون حاکميت در امان بدارد، 
بلکه بر عکس، دامنه فشار و انتقاد پاره ای از 
گروه ھای اصولگرا نسبت به دولت روحانی در 
مورد به رسميت شاخته نشدن حق غنی سازی 

 . اورانيم در مفاد اين قرارداد، شديدتر ھم شد
اگر چه واکنش اصولگرايان بر سر بندھای 
توافقات ژنو در روزھای آغازين اين توافق تا 

 دی ماه، روزی ٣٠حدودی محتاطانه بود، اما از 
جمھوری اس"می رسما اجرای گام اول تفاھم که 

 درصدی ٢٠ تعليق غنی سازی نامه ژنو از جمله
کشمکش ھای منتقدين ، اورانيوم را آغاز کرد

ی -توافقات ژنو با دولت روحانی وارد مرحله
مرحله ای که دامنه آن از انتقادھای .  جديدی شد

پيشين فراتر رفت و عم" به کشمکش ھای 
ارتجاع، گروھايی از آشکار نمايندگان مجلس 

اصولگرايان و به طور اخص نمايندگان جبھه 
نسبت به عقب نشينی دولت روحانی در پايداری  

 . پذيرش و امضاء قرارداد ژنو تبديل شد
برای ورود به اين بحث ابتدا fزم است ببينيم 
جمھوری اس"می با پذيرش توافق ژنو چه چيزی 

 به مناسبت) اقليت(بيانه سازمان فدائيان  
  چھل و سومين سالگرد نبرد حماسی سياھکل

 

 خورشيد زنده است در سياھکل

سراسر تاريخ بشريت از ھنگامی که طبقات بر 
ای بوده  وقفه پھنه آن ظاھر شدند، عرصه نبرد بی

ھائی که حامل  است ميان طبقات و انديشه
اند با طبقات ميرنده  دگرگونی و پيشرفت تاريخی

مانده و ارتجاعی که از  و افکار و عقايد پس
برجای ماندن نظم کھنه و پوسيده پاسداری 

ترين اين نبردھای  ترين و پردامنه بزرگ.  اند کرده
داری  ست که سرمايه طبقاتی متعلق به دورانی
دار  ی کارگر و سرمايه شکل گرفت و دو طبقه

 .رودرروی يکديگر قرار گرفتند
بورژوازی که زمانی يک طبقه بالنده و مترقی 
ی  بود، برای کسب قدرت و تبديل شدن به طبقه

ی ارتجاعی فئودال از  حاکم، در نبرد عليه طبقه

حق مسلم ھر طبقه تحت ستم به استفاده از قھر 
انق"بی، توسل به س"ح و قيام مسلحانه برای 
پيروزی انق"ب و به زيرکشيدن مرتجعين بھره 

اما ھمين که بر تخت قدرت نشست و .  گرفت
ی بالنده و مترقی ديگری را در برابر خود  طبقه

توسل به قيام و قھر انق"بی .  يافت، قانونگرا شد
را برای سرنگونی ستمگران انکار نمود، به 
کشتار و سرکوب بيرحمانه کارگران روی آورد 

ای ارتجاعی و زائد تاريخی  و ھنگامی که به طبقه
تبديل گرديد، تاريخ را نيز پايان يافته اع"م نمود 

 .داری را آخرين پناھگاه تاريخ و سرمايه
انتھائی را که طبقه حاکم بر  کينه و دشمنی بی

 حق تحصيل اما در کدام مدرسه؟
 
مشغول به تحصيل ]  ھرمزگان[ دانش آموز در ھشتاد مدرسه واقع در اين خطه ٧٠٠٠اکنون بيش از "

ھا با کمبود يا فقدان ساختمان آموزشی مواجه ھستند و در يک چھارم ديگر،  ھستند که يک چھارم آن
شود و ناگفته پيداست، چه پتانسيل  ھای فرسوده و کلنگی برگزار می ک"س درس در کانکس يا ساختمان

 .ھا نھفته است آفرينی در آن باfيی از خطر
کشی پيرامون  ھا را که کنار گذاشته و از نبود فضای ورزشی، آزمايشگاھی و حتی ديوار ھمه اين کمبود

داريم که اگر بگوييم کم از مشک"ت قبلی ندارد، اغراق  مشکل ديگری  نظر کنيم، تازه  اين مدارس صرف
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ھای ھيأت حاکمه اجرای توافقات ژنو و چشم انداز تشديد تضاد  

بدست آورده و در مقابل، چه چيزھايی را از 
 دی، کيھان در يک ٣٠دست داده است؟ در روز 

گزارش خبری و با پوشش دادن عکس ھايی از 
 ٢٠سازی  با تعليق غنی:  خبرگزاری ايلنا نوشت

المللی  درصدی و تائيد آن از سوی آژانس بين
انرژی اتمی، پملپ سانتريفيوژھا در دو تاسيسات 

روزنامه کيھان در . اتمی نطنز و فردو کليد خورد
ادامه ھمين گزارش خود با استناد به گزارش 

برنامه "يوکيا آمانو به تعھدات و موارد اجرايی 
از طرف جمھوری اس"می نيز به "  اقدام مشترک

 . طور مشروح اشاره کرد
 درصدی در ۵ شده بيش از  توقف اورانيوم غنی

سازی نطنز و  دو آبشار موجود در تاسيسات غنی
سازی فردو  چھار آبشار موجود در تاسيسات غنی

شد؛ توقف فعاليت  که تا پيش از اين استفاده می
آبشارھا در ارتباط با سانتريفيوژھای موجود در 

ای نطنز و فردو؛ آغاز رقيق  تاسيسات ھسته
 درصدی در ٢٠کردن اورانيوم غنی شده 

ای نطنز؛ ادامه تبديل اورانيوم  تاسيسات ھسته
 درصدی به کيک زرد در تاسيسات ٢٠غنی شده 

سازی نطنز؛ نبود خط بازگشت تبديل اکسيد  غنی
 درصد در ٢٠اورانيوم به اورانيوم غنی شده 

ادامه توليد پودر اکسيد   تاسيسات توليد سوخت؛
 ٥اورانيوم از تبديل اورانيوم غنی شده بيش از 

گونه پيشرفت در  درصد به اکسيد؛ نبود ھيچ
سازی نطنز  ھای موجود در تاسيسات غنی فعاليت

يا فردو يا رآکتور اراک شامل توليد و تست 
سوخت برای راکتور تحقيقاتی اراک؛ ادامه 

ای  تحقيق و توسعه پادمانی در تاسيسات ھسته
سازی موجود و انبار نکردن  نطنز شامل غنی

ھای مربوط  انجام ندادن فعاليت  شده؛ اورانيوم غنی
به بازفراوری در راکتور تحقيقاتی تھران و 

ھای  فعاليت نکردن تاسيسات توليد ايزوتوپ
زنون، يد و موليبدن، از جمله مھمترين مفاد 

قرارداد ژنو ھستند، که "  برنامه اقدام مشترک"
بيستم ( دی ماه ٣٠عمليات اجرايی آن از روز 

با پلمپ سانتريفيوزھا از طرف )  ٢٠١٤ژانويه 
المللی انرژی اتمی در  کارشناسان آژانس بين

ھم .  تاسيسات ھسته ای نطنز و فردو آغاز شد
زمان با انجام تعھدات جمھوری اس"می، 

 نيز متعھد به لغو بخشی از ۵+١کشورھای 
آزادی تجارت محصوfت .  تحريم ھا شده اند

پتروشيمی و لوازم يدکی صنايع ايران خودرو، 
تعليق ممنوعيت مبادfت ط" و فلزات گرانبھا، 

کننده نفت  ای حمل ھای اجاره ای کشتی پوشش بيمه
ايران، تسھيل نقل و انتقاfت مالی برای تجارت 
غيرتحريمی مانند مواد غذايی و دارو و نيز آزاد 

 ميليون دfر از پول ھای ٣٠٠ ميليارد و ۴شدن 
بلوکه شده فروش نفت ايران به صورت اقساط 
طی شش ماه آينده از جمله تعھدات کشورھای 

 .  نسبت به جمھوری اس"می ھستند۵+١
با پملپ سانتريفيوژھا در دو تاسيسات اتمی نطنز 
و فردو عم" واکش ھا و کشمکش ھای درونی 

نسبت به ناديده گرفته شدن حق جناح ھای رژيم 
به غنی سازی جمھوری اس"می در قرارداد ژنو 

در حالی که روحانی .  شکل حادی سر باز کردند
و تيم مذاکره کننده اتمی جمھور اس"می ھمچنان 
از تثبيت حق غنی سازی اورانيوم در قرارداد 

شعار "  تسليم دشمن در برابر ملت ايران"ژنو و 
به مديريت "  وطن امروز"روزنامه می دھند، 

مھرداد بذرپاش در شماره اول بھمن، ضمن سياه 
 دی به عنوان ٣٠کردن يک لوگوی خود، از 

اين روزنامه .  روز سياه و ھلوکاست اتمی نام برد
غرور ملی ما "در اين روز، :  ھمچنين نوشت

 احمد توکلی در ".شکست نه ساختمان تحريم
ما به عنوان :  صحن علنی مجلس اع"م کرد
توانيم و نبايد  مسئوfن جمھوری اس"می نمی

وظايف خود را به صورت علنی نسبت به اين 
ھای آن اع"م کنيم، به ھمين دليل  متون و ضعف

دانم که نگرانی خود را نسبت  من وظيفه خود می
به آنچه در حال گذار است، به محضر رھبر 

جواد .  معظم انق"ب و ملت ايران ابراز کنم
کريمی قدوسی عضو کميسيون امنيت مجلس 
ارتجاع با استناد به جمله ای از خامنه ای تندترين 
. واکنش را نسبت به دولت روحانی بروز داد
سايت حکمت سرا به نقل از اين نماينده مجلس 

خامنه ای در جلسه ای با حضور سران :  نوشت
سه قوا و تيم مذاکره کنده ھسته ای گفته، من فقيه 
ھستم و سه بار اين متن را خوانده ام و از آن 
. تثبيت حق غنی سازی ھسته ای بدست نمی آيد

 نماينده مجلس که خواھان ١۵٠مھمتر اينکه، 
تشکيل يک ھيات جھت نظارت بر کميته مذاکره 
کننده ھسته ای جمھوری اس"می بودند، با تذکر 
رئيس مجلس  مجبور به سکوت و عقب نشينی 

از آنجاييکه تذکر رئيس مجلس ارتجاع .  شدند
تداعی کننده دستور از باf و اع"م نظر خامنه ای 
بود، حميد رسايی عضو جبھه پايداری و نماينده 

اين :  تھران نيز در واکنش به اين موضوع گفت
، روزی است که دستاورد ) دی٣٠(روز 

دانشمندان ھسته ای از دست رفت، ولی ما فع" 
 .مامور به سکوت ھستيم

بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس"می در 
وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی وخامت 

آنچه اين رژيم را به پذيرش .  باری بسر می برد
امضاء تفاھم نامه ژنو و به عبارتی گام گذاشتن 

کشانيده است، شکست سياست "  روز سياه"به اين 
ھای جمھوری اس"می در عرصه داخلی و 

روند بحران اتمی و به طور اخص .  خارجی است
تداوم تحريم ھای نفتی و بانکی، ھيئت حاکمه 
ايران را در وضعيتی قرار داد که عم" راھی 
. جز پذيرش توافقنامه ژنو برايش مقدور نبود

خامنه ای نيز، چيزی جز "  نرمش قھرمانانه"
فريب نيروھای ذوب در وfيت و به سکوت 
کشاندن عناصر حزب اللھی رژيم جھت سرپوش 
گذاشتن بر شکست سياست خارجی جمھوری 

. نبود"  روز سياه"اس"می و ورود نظام به اين 
جمھوری اس"می برای برون رفت از وضعيتی 

از اين "که بدان مواجه است، فع" به سياست 
، روی آورده "ستون تا به آن ستون فرجی است

تا جايی که ھم اکنون به تنھا چيزی که فکر .  است
می کند کاھش بخشی از تحريم ھا و دريافت 

ی پول ھای -ھمان چند ميليارد دfر از مجموعه
بلوکه شده ای است که قرار است از بابت اجرايی 

طی شش "  برنامه اقدام مشترک"شدن عمليات 
به رغم شکست روانی و .  ماه آينده بدست آورد

پيامدھای بعدی امضاء اين توافقنامه که ھم اکنون 
بخشی از نيروھای درون نظام به آن گرفتار شده 
اند و طبيعتا تبعات بعدی اين شکست ممکن است 
کشمکش ھای درونی نظام را تشديد و به نقطه 

خالی "حادی ھم برساند، دولت روحانی به دليل 

فع" چشم اميدش به ھمين "  بودن خزانه اش
 ميليارد و ۴ميزان از لغو تحريم ھا و دريافت 

 ماه ۶ مليون دfری است که قرار است طی ٣٠٠
آنچه مسلم .  آينده به خزانه دولت واريز شود
 سال با کسب ٨است، نظامی که طی کمتر از 

 ميليارد دfر درآمد نفتی نتوانست ۶٠٠بيش از 
اندکی بر بحران ھای سياسی و اقتصادی اش 
فائق آيد، با يک خزانه کام" خالی و تحريم ھای 
نفتی و بانکی که ھمچنان ادامه دارند، ھرگز قادر 
نيست با دست يابی به ھمين امکانات محدودی که 
فع" گرفته است، شرايط اسفبار اقتصادی خود را 

حال اگر بخواھد از .  به زمان گذشته برگرداند
توافقات به عمل آمده در ژنو سر باز زند، که 

روز "ديگر اوضاع برای جمھوری اس"می از 
که ھم اکنون بدان گرفتار شده است، سياه "  سياھی

لذا، برای دولت روحانی و حتا .  تر خواھد شد
خامنه ای عقب نشينی از توافقات ژنو می تواند 
بحران بيشتری را از آنچه ھم اکنون با آن مواجه 

 .ھستند، به ھمراه داشته باشد
مشکل جمھوری اس"می در اين است که خامنه 
ای به لحاظ نفوذ در جناح ھای مختلف درون 
رژيم، نه تنھا در جايگاه خمينی نيست، بلکه از 
دوران احمدی نژاد تاثير گذاری نقش او در به 
اجماع در آوردن نيروھای درون نظام، از گذشته 

از اين رو، خامنه ای .  ھم ضعيف تر شده است
نمی تواند ھمانند خمينی روی حرف اش بايستد و 

نرمش "در مسيری که تحت پوشش تاکتيک 
. گام گذاشته است، عم" دفاع کند"  قھرمانانه

سکوت معنا دار او در مقابل جم"تی که از زبان 
او نقل می شود، بيان حقيقی ھمين واقعيت است 
که او پای مسئله ای رفته است که به لحاظ 
موقعيت متزلزل خود، نمی تواند مسئوليت روانی 

را "  نرمش قھرمانانه"پذيرش شکست تاکتيک 
بپذيرد و لذا ترجيح می دھد تا مواضع او از زبان 
افرادی ھمانند کريمی قدوسی بيان شود و خودش 

پاسخ معنادار خامنه .  مستقيما درگير مسئله نشود
به آنچه دستيابی "ای به روحانی در عبارت 

در خور تقدير و تشکر از ھيات مرقوم داشته ايد 
اندرکاران -مذاکرات ھسته ای و ديگر دست

، در واقع به نوعی جھت باز گذاشتن راه "است
تا ھمه تخم .  برای خامنه ای در روز مبادا است

 . مرغ ھا را در سبد روحانی نريخته باشد
با توجه به وضعيت موجود،عامل ديگری که 
کشمکش ھای درونی نظام را تشديد خواھد کرد، 
منافع سياسی و اقتصادی معينی است که ھر کدام 
از جناح ھای رژيم در پشت اين مناقشات اتمی 

کشتی طوفان زده دولت روحانی اگر .  دارند
بتواند با کمترين موفقيتی ھم از اين بحران اتمی 

که پيش رو دارد، عبور "  راه بسيار دشواری"و 
کند، عبور او نه تنھا به منزله نفوذ و قدرت 
گيری بازھم  بيشتر جناح رفسنجانی و بخشی از 
اص"ح طلبان خواھد بود، بلکه عم" سبب به 
انزوا رفتن بخشی از اصولگرايان که عمدتا در 
چھارچوب جبھه پايداری و نيروھای ذوب در 

نيروھايی که .  وfيت تعريف می شوند، خواھد شد
تکيه گاه اصلی خامنه ای در يک دھه گذشته بوده 

درواقع تشديد کشمکش ھای کنونی جناح .   اند
ھای درون رژيم، ع"وه بر منافع اقتصادی معين 
که ھر کدام از جناح ھای رژيم در پشت پروژه 
ھسته ای برای آن حساب باز کرده اند، در مقطع 
کنونی، مناقشه اصلی روی پيامدھای سياسی 
روند اين بحران است که ھرکدام از جناح ھا بر 

جدالی که به آسانی .  سر آن به جدال بر خاسته اند
 . فروکش نخواھد کرد
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 بھمن، سازمان ما چھل و سه سال حيات سياسی خود را که آکنده از مبارزه و حماسه آفرينی در راه آزادی و سوسياليسم است، پشت سر می ١٩با فرا رسيدن 

حماسيه آفرينان سياھکل گرچه خود در يک نبرد نابرابر از پای درآمدند، اما آنان .   گذشت۴٩بيش از چھار دھه از نبرد حماسی سياھکل در نوزده بھمن .  گذارد
اقدام شجاعانه رفقای ما در چھل و سه سال قبل .آغازگرمبارزه ای بودند که دوره نوينی رابه روی جنبش کمونيستی گشود وياد و نام اين رفقا را جاودانه ساخت

 ١٩از اين رو .  منشاء چنان اثری در جامعه ايران گشت که در قلب توده ھای کارگر و زحمتکش جای گرفت و حماسه سياھکل به رويدادی ماندگار تبديل شد
کارگر و بھمن ديگر صرفا سالروز نبرد قھرمانانه رفقا و بنيان گذاران سازمان ما نيست، بلکه سالروز نبردی حماسی در تاريخ سراسر مبارزه توده ھای 

 .زحمتکش ايران است
در سالھای دھه چھل، جنبش کمونيستی ايران با يک بحران نظری و .   سال پيش و تحت شرايط مشخص داخلی و بين المللی پابه عرصه حيات نھاد۴٣سازمان ما 

. اين بحران اگرچه در اساس محصول شرايط داخلی بود، اما بحران جھانی جنبش کمونيستی نيز بر آن تاثير گذاشت و آن را تشديد می کرد.  عملی روبرو بود
 و سرکوب سازمان ھای سياسی ، حزب توده و اتحاديه ھای کارگری، توانسته بود ديکتاتوری و اختناق بی مانندی را بر ٣٢ مرداد ٢٨رژيم شاه پس از کودتای 

ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته شاھنشاھی، کنترل شديد مراکزتوليدی و کارخانه ھا و کل جامعه توسط ساواک، ھمراه با رفرم ارضی و .  مردم تحميل کند
گرچه بساط حزب توده .  رونق نسبی اقتصادی که در اوائل دھه چھل بوجود آمد، تا حدی از تشديد تضادھا و از دامنه اعتراضات خودانگيخته کارگران کاست

ھرچند حزب توده نه در عمل و نه به حسب برنامه، ھيچگاه يک حزب .  برچيده شد، اما تاثيرات بسيار مخرب اين حزب به ويژه در جنبش کارگری باقی ماند
سياستھا، عملکردھا، .  کمونيستی نبوده است، اما تمام اقدامات، نظرات، شکست ھا ، خرابکاری ھا و خيانت ھای آن به ناروا به پای کمونيسم نوشته ميشد

با .  سازشکاری و خيانتھای اين حزب، لطمات جدی بر جنبش کارگری و کمونيستی وارد نمود وآن را درنزد توده ھای کارگر و زحمتکش بی اعتبار ساخت
که ھرگونه سابقه ای که از اين حزب و عملکرد آن در ذھن کارگران نقش بسته بود،کاِرکمونيستی درميان کارگران نه فقط مورد استقبال قرار نمی گرفت، بل

مجموعه اين شرايط، گرايش به کمونيسم و فعاليت کمونيستی را محدود می ساخت و به جو ياس و بدبينی .  صحبتی از کمونيسم با تحقير کارگران ھمراه ميشد
 .دامن می زد

آگاه ترين و پيشروترين افراد، .  اما با تشديد تضادھا و کاھش اثرات رفرم شاھانه در نيمه دوم دھه چھل، گروه ھا و محافل کمونيستی نيز آغاز به رشد می کنند
ی، به کنکاش عموما از ميان دانشجويان و در مواردی از ميان کارگران، گرد ھم می آيند که در عين مطالعه متون مارکسيستی و شرکت در فعاليت ھای مبارزات

سوال بزرکی که در آن مقطع در برابر کمونيست ھا و انق"بيون واقعی قرار داشت اين بود که چه بايد کرد؟ .  برای برون رفت از وضعيت موجود می پردازند
را چگونه چگونه بايد بر تشتت نظری، پراکندگی و بی عملی در ميان محافل و گروه ھای چپ غلبه کرد؟ معضل ارتباط با کارگران و ايجاد حزب طبقه کارگر 

 بايد حل کرد؟ تحوfت اقتصادی، اجتماعی و سياسی پس از رفرم ارضی را چگونه بايد تبيين کرد؟ 
. شد و پاسخ دھندگان به آن، کسان ديگری جز رفقای بنيانگذار سازمان ما نبودند  ھای روشن و مشخص داده می  ھای حياتی بايد پاسخ  به اين چه بايد کرد و پرسش

انق"بات رفقای ما بعد از سال ھا کار و ت"ش و پس از مطالعه و شناخت دقيق شرايط عينی و تحليل مشخص از شرايط مشخص ايران و ھمچنين مطالعه تجارب 
چم مبارزه برای روسيه، چين، کوبا ونيز تجارب جنبش مسلحانه در ويتنام، خاورماينه و آمريکای fتين بود که با شليک گلوله ھای آتش و آگاھی در سياھکل، پر

کم نبودند محافل کتابخوانی و گرايش ھای نظری ديگری که پيرامون .  آزادی و سوسياليسم را برافراشتند و راه برون رفت از وضعيت آن روز را نشان دادند
 برای اقدام شرايط سخن می گفتند و يا حتا از وضع موجود انتقاد می کردند، اما اينان يا شناخت درستی از شرايط مشخص نداشتند و يا فاقد جسارت انق"بی

کتابخوانی و سيروسلوک در متون مارکسيستی و حتا انتقاد از وضع موجود به تنھايی کافی نبود وھيچ .  وتغيير بودند و درنھايت بی عملی را تئوريزه می کردند
خروشی که از سياھکل برخاست، ".  دستی بايد س"ح بر روی کتاب می نھاد"اسلحه نقد جای خود را می بايستی به نقد اسلحه می داد و . معضلی را حل نمی کرد

محصول شرايط مشخص آن روز و يگانه پاسخ .  بنابراين سياھکل و آغاز جنبش مسلحانه فدائيان، غرش رعد در آسمان بی ابر نبود.پاسخ به اين ضرورت بود
سياھکل، قاطع ترين پاسخ به تئوری پردازان بی عملی، پايان يک دوران سردرگمی و انفعال و بحران در جنبش کمونيستی .  درست و انق"بی برای تغيير بود

سياھکل آغاز راھی بود که توانست بخش وسيعی از نيروھای انق"بی و آگاه .  ايران بود و آرامش و ثبات رژيم شاه و افسانه قدرقدرتی آن را نيز درھم شکست
ی را درھم اعم از کارگران، دانشجويان و روشنفکران را حول يک روش معين مبارزاتی سازماندھی کند و رکود و بی حرکتی در ميان نيروھای انق"بی و سياس

سم و چنين بود که جنبش مسلحانه نه فقط به لحاظ نظری و عملی به اصلی ترين محور تشکل کمونيست ھا تبديل گرديد، بلکه ذھنيت منفی نسبت به کموني.  بشکند
 .جريانات کمونيستی را درھم شکست وبه تدريج اعتماد سياسی توده ھای کارگر و زحمتکش را نيز احيا و جلب نمود

، دروغ بافی رژيم شاه گرچه با کشتار و اعدام صدھا تن ازرفقای ما و زندانی کردن صدھا فدائی ديگر، ھمچنين با راه اندازی تبليغات گسترده عليه سازمان
خواندن به قصد بدنام کردن در ميان کارگران و زحمتکشان، ھمه توان خود را به کار بست تا سازمان را نابود و "  خرابکار"پيرامون نابودی چريک فدائی و يا 

مبارزه سازمان ما به عنوان يک .  از نزديک شدن و پيوستن کارگران و جوانان و دانشجويان، به سازمان جلوگيری به عمل آورد، اما توفيقی نصيبش نشد
 در سياھکل آغاز شد در سالھای بعد از آن نيز با استواری، فداکاری و از ۴٩ بھمن ١٩لنينيست برای آزادی و سوسياليسم که از   –سازمان مارکسيست 

 .خودگذشتگی رفقای ما ادامه يافت
. شد   و میازآنجا که سازمان ما يک سازمان رزمنده، فعال و انق"بی بوده است ، درپروسه حرکت  ودرمسيررشد و پيشروی خود، پيوسته بامسائل نوينی روبر

داشت ضمن   فشار واقعيت ھا و اعتقاد راسخ به يک مبارزه جدی، سازمان را وا می.  داد  ھای جديدی را دربرابر سازمان قرار می  جريان مبارزه واقعی، پرسش
که رفيق حميد اشرف درجمعبندی خود ازمبارزات سازمان   پس ازآن.  بندی ازمبارزات ، به نقطه ضعف ھای عملی و اشکاfت نظری خود برخورد کند  جمع

سازما نيز عمليات نظامی خود را باھدف گسترش فعاليت "دوره عمليات بزرگ به پايان رسيده وما وارد مرحله کارھای کوچک با اھميت بزرگ شده ايم"نوشت
دھد و جھت گيری کارگری خود را نيز تقويت   ھای خود را صيقل می  درجريان مبارزه است که سازمان تئوری.  کند  دھی محدود می  ترويجی و سازمان  -تبليغی 

فعاليت توده ای و رفتن کادرھای سازمان به درون .اين آغاز مرحله گذار از فعاليت چريکی به کار توده ای درميان کارگران است.دھد  نموده وآن را گسترش می
رفقای سازمان و .   می شود۵٧ و ۵۶ھای   با اين پيشينه است که سازمان وارد سال.کارخانه ھا، گام و ت"ش مھمی در راستای تحقق اھداف طبقاتی سازمان بود

 نيز به عنوان پيشقراوfن آغاز قيام ۵٧ بھمن ٢٢انبوه وسيع ھوادارانی که آماده پيوستن به سازمان بودند، در تظاھرات خيابانی فعاfنه شرکت نموده و در قيام 
 .توده ای نقش مھم و منحصر به فردی ايفا می کنند

نطفه اش در صرف نظر از آن که در سالھای قبل از قيام تعداد زيادی از آگاه ترين و پيشروترين روشنفکران انق"بی و کارگران آگاه به صفوف سازمانی که 
که پس از سياھکل بسته شد پيوستند و سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران از محبوبيت و نفوذ زيادی در ميان مردم برخوردار گرديد، ده ھا ھزار کارگری 
طبقه کارگر سقوط شاه به سازمان روی آوردند نشان داد که سازمان ما جای خود را در ميان کارگران و زحمتکشان باز کرده و آرمانھايش جدا از آرمان ھای 

آلترناتيو بيھوده نبود که سازمان چريکھای فدائی خلق ايران به بزرگترين سازمان کمونيستی در خاورميانه تبديل شد و تنھا چند ماه پس از قيام به يک . نبوده است
 .جدی در جامعه تبديل گرديد به نحوی که تمام ت"ش ارتجاع اس"می برای جلوگيری از رشد و پيشرفت آن با شکست روبرو گرديد

۴درصفحه   
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ی و عملی تاکيد بر نقش برجسته حماسه سياھکل و تاکيد بر نقش و اھميت مبارزه سازمان، به معنای ناديده انگاشتن ضعفھا، اشتباھات و يا انحرافات نظر
اين گرايش اما در شرايط حاد مبارزه و وجود يک رھبری .  اين واقعيتی ست که يک گرايش انحرافی و عموم خلقی در سازمان ما وجود داشت.  سازمان نيست

ق"بی توانا به ويژه حضور کمونيست و رھبر برجسته سازمان رفيق حميد اشرف، مجال رشد و تبديل به يک جريان تاثيرگذار بر مواضع نظری و پراتيک ان
 بر سازمان و جان باختن برجسته ترين کادرھا و رھبری سازمان و رفيق کبيرحميد ۵۵ و ۵۴پس از ضربات سنگين ساواک در سالھای .  سازمان پيدا نمی کرد

اين ضربات، به ترديد و تزلزل در ميان عناصر ناپايدار .  اشرف، سازمان ما به نوعی از ھم گسيختگی تشکي"تی دچار گرديد و از يک رھبری توانا محروم شد
افزون بر اين، در حاليکه اوضاع سياسی پس از قيام، تاکتيک ھای جديدی را .  کمک کرد و زمينه رشد گرايش عموم خلقی در درون سازمان را ھموارتر ساخت

سازمان در اين مقطع فاقد انسجام .  طلب می کرد،سازمان فاقد چنين تاکتيک ھائی بود و تاکتيک ھا و مواضع گذشته سازمان نيزپاسخگوی شرايط جديد نبود
بر متن .  نظری، فاقد يک برنامه مدون و مشخص، فاقد تاکتيک ھای منسجم پرولتری و باfخره فاقد يک تشکي"ت مبتنی بر اصل سانتراليزم دمکراتيک بود

رويزيونيست تبديل می شود و درست در زمانی که   –چنين شرايطی ست که گرايش عموم خلقی در درون سازمان رشد می کند و به يک جريان اپورتونيست 
ی از رشد و سازمان به يک جريان قدرتمند با پايگاه وسيع توده ای تبديل شد و يورش ھای پی در پی ارتجاع حاکم به سازمان و دفاتر علنی آن برای جلوگير

ر پيشرفت و گسترش نفوذ آن با شکست روبرو شده است، بزرگترين ضربه توسط گرايش راست و رفرميست اکثريت کميته مرکزی به سازمان وارد می شود د
جناح اپورتونيست سازمان يعنی اکثريت، آشکارا جانب بورژوازی و پذيرش مواضع حزب توده را .   انشعاب بزرگ در سازمان رخ ميدھد۵٩خرداد ماه سال 

م و سنت گرفت و به ھمکاری با ارتجاع اس"می روی آورد و جناح انق"بی سازمان يعنی اقليت در سمت کارگران و زحمتکشان ماند و ضمن دفاع از مارکسيس
به رغم يورش ھای .  ھای انق"بی کمونيستی سازمان منجمله در مورد مرزبندی با حزب توده، به مبارزه ای تمام عيار عليه رژيم سرمايه داری حاکم ادامه داد
 برگزار نموده و ۶٠وحشيانه رژيم عليه جناح انق"بی سازمان و به رغم فشارھای فزاينده پليسی و امنيتی، اقليت توانست نخستين کنگره خود را در آذرماه سال 

اين کنگره در عين حال خط مشی سياسی، استراتژی و تاکتيک .  فعاليت سازمان پس ازانشعاب و نقاط ضعف و قوت اين فعاليت ھا را مورد ارزيابی قرار دھد
در حاليکه سازماندھی مجدد تشکي"ت در دستور کار سازمان قرار داشت، اما .  ھای سازمان را مشخص ساخت و چندين قطعنامه در اين ارتباط تصويب نمود

بحث ھای درونی اقليت دراين مقطع، بر .  سازمان داد)  اقليت(رژيم جمھوری اس"می حم"ت گسترده و متمرکزی را عليه سازمان چريک ھای فدائی خلق ايران 
گروھی از کسانی که زمانی در برابر اکثريت، در صفوف .  سر برنامه و تاکتيک ھا نشان داد که در اين زمينه نظر واحدی در بين نيروھای اقليت وجود ندارد
رغم   به.برخی از آنھا بعدھا به اپوزيسيون بورژوائی پيوستند.  اقليت گرد آمده بودند، حاضر به اتخاذ مواضع مارکسيستی نشده و از سازمان کناره گيری کردند 

 صدھا تن از فدائيان اقليت يا در درگيری مسلحانه جان ۶۴ الی ۶٠در فاصله سالھای .  اين، اقليت در سخت ترين شرايط پليسی و سرکوب، به مبارزه ادامه داد
ھمراه با ضربات مداوم رژيم در طول اين سالھا، سازمان با بحران ھای .  باختند ، يا به جوخه اعدام سپرده شدند و ھزاران تن ديگر دستگير و زندانی شدند

 . انجاميد۶۶ و ۶۴، ۶١تشکي"تی نيز روبرو گرديد که به جدايی گروھی از اعضای سازمان در سالھای 
ه می واقعيت اين است که سازمان ما در اين دوره در پی ھر ضربه ای که به آن وارد ميشد، سريعا به سازماندھی مجدد و کشاندن نيرو به عرصه مبارز

ی سازمان ما بيش از آنکه در فکر ايجاد يک تشکي"ت مستحکم و ادامه کار در ميان کارگران باشد، در پی گسترش سطحی و بی رويه تشکي"ت و در پ.  پرداخت
اين شيوه فعاليت و سبک کار، بری از متانت در سازماندھی، دور از آينده نگری و افتادن در دام حرکات .  آن بود که خود را در عرصه سياسی فعال نشان دھد

 برگزار شد، برنامه و اساسنامه سازمان ۶۶نخستين کنفرانس سازمان که در سال .  لحظه ای و مقطعی و يکی از عوامل موثر ضربات سازمان در اين سالھا بود
وه ھای را تصويب نمود و ضمن تاکيد بر تاثيرات منفی و مخرب تفکرات محفلی و گريز از مرکز و نيز سانتراليسم يک جانبه، اين سبک کار و توسل به شي

 .بوروکراتيک برای حل اخت"ف درونی را قويا به نقد کشيد
 

 !کارگران، زحمتکشان و روشنفکران انقIبی
ا در دشوارترين عليرغم تمام مشک"ت و موانعی که بورژوازی و عمال آن در ساليان گذشته بر سر راه مبارزه ما قرار داده است، اما سازمان فدائيان اقليت حت

فدائيان اقليت حتا يک لحظه .  لنينيستی خود و دفاع از منافع کارگران پای فشرده است  –لحظات، استوار و شکست ناپذير ايستاده است و بر مواضع مارکسيستی 
ضمن تاکيد )  اقليت(سازمان فدائيان .  از مبارزه برای تحقق آرمان ھای بنيان گذاران سازمان و حماسه آفرينان سياھکل يعنی آزادی و سوسياليسم باز نايستاده اند

ر از برابری بر نياز جامعه به آزادی ھای سياسی برای تغيير و تحول و پيشرفت، ھمواره بر اين موضع تاکيد نموده است که آزادی واقعی، جزئی جدائی ناپذي
زمانی می توان از آزادی واقعی سخن گفت که ھر گونه ستم و استبداد و استثمار برافتد و شرايط شکوفايی مادی و معنوی ھر فرد انسانی .  سوسياليستی است

با چنين درکی از رابطه .  فراھم گردد و اين جز با يک انق"ب اجتماعی کارگری و دگرگونی بنيادی تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی موجود ميسر نيست
برای تحقق اين شعار ھمچنان )  اقليت(جداناپذير آزادی و سوسياليسم است که اين شعار از ھمان آغاز موجوديت سازمان بر پرچم آن حک شد و سازمان فدائيان 

 .به مبارزه ادامه می دھد
بند به کمونيسم است که باتمام توان خويش ازمنافع طبقه کارگر و ازموضع اين طبقه ازمنافع عموم توده   يک سازمان کمونيستی و پای)  اقليت(سازمان فدائيان 

ما فدائيان اقليت اعتقاد راسخ داريم که راه حل تضاد ھا و بحران ھای جامعه سرمايه داری ايران، يک انق"ب .کند  ھای زحمتکش و ستمديده دفاع می
نخستين گام اين انق"ب، سرنگونی .  ھای آزاد و برابراست   متشکل از انسان  انق"بی که ھدف نھائی آن الغای طبقات و استقرار نظمی کمونيستی.ست  اجتماعی

رژيم جمھوری اس"می، رژيمی سرکوبگر، ضدانسانی و فوق ارتجاعی ست .  کشان است  کارگران و زحمت بورژوازی از اريکه قدرت واستقرار دولت شورائی
ترين وظيفه ای که اکنون دربرابرما قراردارد، ت"ش برای تشکل و   فوری.  که بايد سرنگون شود و جای خود را به يک رژيم انسانی و سوسياليستی بسپارد

ويژه ازنوع کميته ھای مخفی کارخانه يکی از ضرورت ھای کنونی جنبش   ايجاد تشکل ھای کارگری به.  تحزب طبقه کارگر و ارتقاء آگاھی کارگران است
درکنار کاربست ديگر .ست  ترين تاکتيک مبارزاتی کارگری  اعتصاب، مھم.  شوند  ست که درشرايط اعت"ء جنبش ، به کميته ھای اعتصاب تبديل می  کارگری

ست که   پيمائی، باگسترش اعتصابات کارگری،  سراسری شدن اين اعتصابات و گذار به اعتصاب عمومی سياسی  اشکال مبارزه کارگری چون تظاھرات و راه
تمام .رژيم جمھوری اس"می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه سرنگون ساخت .بايد رژيم حاکم را فلج و مسير براندازی آن را ھموارساخت

حکومت شورائی تنھا آلترناتيو انق"بی کارگران و زحمتکشان است .  دستگاه دولتی را بايد درھم شکست و برويرانه ھای آن حکومت شورائی را مستقر ساخت
 .که با تامين وسيع ترين و کامل ترين آزادی ھای سياسی و با انجام يک رشته اقدامات فوری و انتقالی، گذار به سوسياليسم را تسھيل می کند

، ياد حماسه آفرينان سياھکل، بنيانگذاران و جانفشانان سازمان را گرامی می دارد و يکبار ۴٩در چھل و سومين سالگرد نوزده بھمن )  اقليت(سازمان فدائيان 
طبقه کارگر به ديگر با تمام رفقايی که در راه آزادی و سوسياليسم و تحقق آرمان ھا طبقه کارگر از جان خويش گذشتند، پيمان می بندد که تا پيروزی نھايی 

خورشيدی را که در آسمان  تيره سرکوب و اختناق شاھنشاھی بردميد و در سياھکل طليعه زد، تا تحقق آرمان ستارگان پر فروغی که .  مبارزه ادامه خواھد داد
 .خورشيد زنده است در سياھکل. در ظلمات دو نظام سلطنتی و جمھوری اس"می درخشيدند و به زيرکشيده شدند، غروب وخاموشی نيست

 
  بھمن سالگرد حماسه سياھکل١٩گرامی باد 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی 
 .زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 ١٣٩٢بھمن  –) اقليت(سازمان فدائيان 

 
 
 
 
 
 



 ۵ ۶۶٢ شماره  ٩٢نيمه  اول بھمن      ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 جمھوری اسIمی، نگران از رشد سوسياليسم 
دستگاه شکنجه و کشتار امنيتی وعمله و اکره 
حول و حوش آن در صف جلو و علنی مبارزه با 

 .سوسياليسم حضور دارند
داری  ھای برجسته سرمايه اصوf يکی از ويژگی

ايران به علت خصلت فوق ارتجاعی طبقه 
انتھای نظم  دار و گنديدگی و پوسيدگی بی سرمايه

اجتماعی موجود در اين است که   –اقتصادی 
ھا باشد  ھمواره بايد قھر عريان حافظ و حامی آن

و دستگاه امنيتی جاسوسی، شکنجه و کشتار 
توأمان مبارزه عملی و نظری با "  وظيفه خطير"

دار  افکار و عقايد پيشرو سوسياليستی را عھده
 .باشد

تر که طبقه  داری پيشرفته در کشورھای سرمايه
تری  ھای اقتصادی و طبقاتی مستحکم حاکم بنيان

. شود دارد، به اين شکل خشن و رسوا متوسل نمی
در اين کشورھا، بورژوازی از مدتھا پيش fاقل 

ھای  اين را فھميده است که افکار و انديشه
سوسياليستی برافتادنی نيست و برای مقابله با 

تری را  تر و ظريف ھای پيچيده سوسياليسم شيوه
يکی از .  در دستور کار قرار داده است

ھا معموf ساخت و پرداخت  کارھای آن راه
ھای رنگارنگ بورژوائی در  نظرات و ايده

ھای  شان توسط ايدئولوگ موسسات تحقيقاتی
بورژوا و اشاعه آگاھی کاذب از طريق وسايل 

ای توسط  متعدد ارتباط جمعی و تاثيرگذاری توده
به .  بگيران رنگارنگ است ارتشی از حقوق

شکلی ديگر ھمين کار را از درون طبقه کارگر 
و ت"ش برای تھی ساختن سوسياليسم از خصلت 
انق"بی آن و تبديل کردن آن به سوسياليسمی 

بنابراين مادام که با .  دھد خطر انجام می بی
ھای جدی مواجه نيست، عجالتا نيازی  بحران

ندارد که روزمره با قھرعريان به مقابله با طبقه 
کارگر و سوسياليسم و مدافعان آن برخيزد، 

ھای جاسوسی و سرکوب خود را  خانه وزارت
علنا به مصاف سوسياليسم بفرستد و برای عملی 

ھای سياسی عموم  ساختن اين اقدامات حتا آزادی
در ايران، اما به اين علت که .  مردم را برچيند
دار در يک نابھنگام تاريخی، با  طبقه سرمايه

ای ناتوان و عليل متولد شد و وقتی قدم به  جثه
داری  عرصه تاريخ ايران نھاد که نظام سرمايه

جھان به پايان دوران تاريخی ترقی خود گام نھاده 
دار جھانی به يک طبقه ارتجاعی  و طبقه سرمايه

و زائد تاريخی تبديل شده بود، از ھمان آغاز فاقد 
اين .  خواھانه بود ھرگونه خصلت و رسالت ترقی

بورژوازی ناتوان و عليل که ديگر نقشی به لحاظ 
اش  تاريخی مترقی نداشت و دشمن طبقاتی مترقی

کرد، راھی جز اين  از ھمان آغاز او را تھديد می
نديد که حتا در جريان انق"ب مشروطيت از ترس 
پيشرفت اين انق"ب، به دامان ارتجاع فئودالی و 

در طول .  ھا سازش کند مذھبی پناه ببرد و با آن
توانست  يک صد سال بعد نيز فقط در حالی می

داری را حفظ کند  موجوديت خود و نظم سرمايه
که سرنيزه سرکوب استبداد رضاخانی، 
محمدرضا شاھی و اس"م ناب محمدی از او 

 .حراست و پاسداری کنند
اين است دليل اين که چرا مردم ايران در اين يک 
صد سال به جز در لحظاتی کوتاه که به انق"ب و 

بنابر .  برخورداری از نعمت الھی را نبسته است
بخوان (اين ما به عنوان خدمتگزار مردم 

در قلمرو اختيارات خود، امنيت )  داران سرمايه
کنيم و خود را  گذاری را تضمين می سرمايه

در ".  دانيم گذاران می موظف به حمايت از سرمايه
اين که اس"م ھمچون تمام اديان ديگر، حامی و 

خور و پاسدار منافع  داران مفت پشتيبان سرمايه
ھای  استثمارگران، دزدان، غارتگران و انگل

دستگاه روحانيت است، جمھوری اس"می در 
 سال گذشته آن را آشکارا نشان داده ٣۵طول 
بنابراين و زير دستگاه شکنجه، کشتار و .  است

جاسوسی حکومت الھی در اين اظھار نظر خود 
چيزی جز يک واقعيت بر ھمگان آشکارا بيان 

تنھا تفاوت شايد در اين باشد که .  نکرده است
ترين جناح  چون کابينه روحانی نماينده راست

ست و  بورژوازی ايران در عرصه اقتصادی
وکاست جامعه بشری را نيز ھمچون جنگل  کم بی

ناپذير گردن  بيند که حق تخطی حيوانات می
ترھا برای  ھا، بلعيدن و نابود کردن ضعيف کلفت
اش  تر شدن است، در قياس با پيشينيان فربه

اما او در ھمين .  زند تر حرف می تر و رک صريح
اج"س، ھراس استثمارگران و ستمگران، 

انديشان را از رشد افکار و  پرستان و تاريک کھنه
دوستانه، مترقی، برابری طلبانه،  عقايد انسان

بخش سوسياليستی ابراز  خواھانه و رھائی آزادی
ھای سوسياليستی نفرت از  انديشه: "داشت و گفت

. کنند داران را در اذھان جامعه تبليغ می سرمايه
متاسفانه ھنوز رسوبات اين انديشه در جامعه ما 

 ".و بيش باقی مانده است کم 
داران  رئيس وزارتخانه شکنجه و کشتار سرمايه 

اس"می، گويا انتظارش اين بوده است که پس از 
گری جمھوری اس"می،  ھمه جنايت و وحشی آن

چيزی از سوسياليسم و مدافعين آن باقی نمانده 
کند  باشد، اما اکنون با اين اظھارنظر اعتراف می
ھا  که کشتار ھزاران کمونيست، به بند کشيدن ده

ھای قرون  ھزار مدافع سوسياليسم در زير شکنجه
وسطائی، اختناق و استبداد ھولناک حکومت الھی 

ھای سوسياليستی  نيز چاره ساز نابودی انديشه
 .نبوده است

تر  داران، کودن پاسداران اس"می حکومت سرمايه
ای که بازتاب  از آن ھستند که بفھمند، انديشه

قوانين عينی تحول اجتماعی و تاريخی، نويدبخش 
ھای  رھائی بشريت از شر تمام  فجايع و ستمگری

ای روشن و تابناک است،  نظم طبقاتی و آينده
ارتجاع طبقاتی و .  ھرگز نابود شدنی نيست

خوار  مذھبی حاکم بر ايران و پادوان جيره
رنگارنگ آن، ھرگز نخواھند فھميد که 

ای برخاسته از درون طبقه  سوسياليسم انديشه
کارگر و مبارزات اين طبقه برای دگرگونی نظم 

دار قادر  اگر طبقه سرمايه.  داری است سرمايه
بود طبقه کارگر را نابود کند، در آن صورت  می
توانست افکار و عقايد سوسياليستی را نيز  می

 .نابود کند
پديده قابل تعمقی است که در ايران ھمواره 

خواران رنگارنگ آن به  ايران و جيره
 و  ھا از جمله سازمان ما نشان داده کمونيست

خيزد که  دھند، دقيقا از اين واقعيت برمی می
قرمزھای بورژوازی داخلی  سازمان بر تمام خط 

نه فقط .  المللی، خط بط"ن کشيده است و بين
پايانی بر تاريخ قائل نيست، نه فقط عميقا به کسب 
قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و ضرورت 
جبری تحول تاريخ به سوسياليسم باور دارد، بلکه 

ناپذير تمام طبقات ستمديده تاريخ،  از حق تخطی
برای توسل به س"ح و قيام برای به زيرکشيدن 

اين .  اشتباه نشود.  کند ستمگران دفاع کرده و می
به آن معنا نيست که ھر اقدام نظامی و مسلحانه 
توجيه شود، چنانچه بر کسی پوشيده نيست که 
سازمان ما، در جريان مبارزه عملی خود، به نقد 
و نفی برخی اقدامات و مواضع خود و حتا 

با اين ھمه، .  بنيانگذاران سازمان پرداخته است
شود  ھيچ تغييری در اين واقعيت داده نشده و نمی

که طبقه ستمگر حاکم بر ايران را بايد با قيام 
اين مسئله از آنجائی در .  مسلحانه به زير کشيد

کند که در طول  ايران اھميتی دو چندان کسب می
يک صد سال اخير، طبقات مرتجع حاکم، ھمواره 
با ديکتاتوری عريان، علنی و تروريستی بر 

اند و با اختناق، سرکوب و  مردم حکومت کرده
کشتار مستمر، با طبقه کارگر و سوسياليسم مقابله 

ست برھمگان آشکار که  اين واقعيتی.  اند کرده
گری جمھوری اس"می در سرکوب و  وحشی

ھا در تاريخ جنبش کارگری و  کشتار کمونيست
کشتار صدھا تن .  سابقه است کمونيستی ايران بی

از رفقای ما و به بند کشيدن ھزاران تن در دوره 
رژيم شاه، در قياس با کشتار وحشيانه ھزاران 
کمونيست توسط جمھوری اس"می و به بند 

ھای اس"می،  گاه ھا ھزار تن در شکنجه کشيدن ده
 .کند ناچيز جلوه می
دار حاکم بر ايران البته چنين  طبقه سرمايه

ھای ھار  گری سگ پنداشت که با اين وحشی می
اش، کاری را که رژيم شاه نتوانست  گرای اس"م

به فرجام برساند، انجام خواھد گرفت و برای 
ھای سوسياليستی در  ھميشه به موجوديت انديشه

ايران و مدافعين و طرفداران آن پايان داده خواھد 
ھای چند سال  ھا و واکنش گيری اما موضع.  شد

ھا و نھادھای نظامی  اخير سران حکومت، ارگان
نگاران و نويسندگان  امنيتی رژيم و روزنامه  –

دھد که حتا اين  خوار طبقه حاکم نشان می جيره
گری نيز برای نابود کردن انديشه و افکار  وحشی

 .سوسياليستی و مدافعين آن کارساز نبوده است
ماه بود که وزير   دی٢١ھمين چند روز پيش در 

ای با  اط"عات جمھوری اس"می، در جلسه
داران در تبريز، ھراس کنونی  حضور سرمايه

ھا و افکار سوسياليستی  رژيم را از رشد انديشه
او در اين اج"س، نخست بر دفاع .  ابراز داشت

ھمه جانبه اس"م و حکومت اس"می از 
غارتگری، چپاول و استثمار کارگران توسط 

: داران تاکيد واز آن حمايت نمود و گفت سرمايه
اس"م برای سرمايه سقفی تعيين نکرده و درب "

 زنده باد استقIل طبقاتی کارگران 



 ۶ ۶۶٢ شماره  ٩٢نيمه  اول بھمن      ۶
۵از صفحه   

جمھوری اسIمی، نگران 
 از رشد سوسياليسم 

ھای چای را از  تفاله"رفقای ديگرش ھم گويا 
کنند و  گيرند، در آفتاب خشک می ھا می خانه قھوه

رنگ و   برای چشيدن طعم زندگی فقرا چنين بی
"گذرانند شان را می لعاب زندگی ربايی به  آدم." 
و اراجيفی از اين دست که با "  گيری منظور باج

نامه جعلی از فيدل کاسترو در مورد  زندگی
ھای او و رفيق  کشی ھا و آدم گذرانی خوش
ای  گوارا تکميل شده است، خ"صه اش چه ھمراه

از اين نوشته سردبير عليه اميرپرويز پويان و 
 .ست رفقای ديگرا

ھر کسی که انتشارات وزارت اط"عات عليه 
ھا و حتا  ن سازمان ما يا ديگر سازما

ھای سياسی مخالف جمھوری اس"می  شخصيت
را خوانده باشد، به وضوح آشکار است که سبک 
نوشته، ھمان سبک انتشارات رسمی وزارت 

لذا فاقد اھميت .  ست اط"عات جمھوری اس"می
است که اين سردبير، سرباز گمنام امام زمان 

".  طلب اص"ح"و "  ليبرال"باشد يا به اصط"ح 
داند  اط"ع است که حتا نمی مايه و بی او آنقدر بی

گروھی که تدارک و اجرای عمليات حمله به 
 گروه  پاسگاه سياھکل را بر عھده داشت، باقيمانده

که بخش بزرگی از  رفيق جزنی بودند و در حالی
تدارک عمليات انجام گرفته بود، رفيق پويان و 

پويان در جريان   –ديگر رفقای گروه احمدزاده 
انديشه "اط"ع  سردبير کودن و بی.  آن نبودند

از اخت"ف ميان دو گروه بر سر عمليات "  پويا
داند و لذا  در شھر و کوه نيز چيزی نمی

جوانی بيست و : "گويد کند و می پردازی می افسانه
گوارا را به  چندساله کتاب جنگ چريکی چه

گويد اين طور بايد  دھد و می رفيقی ديگر می
شود و افردی  خدمت کرد، مقدمات کار فراھم می

گوارا و کاسترو به  با الگوبرداری از مشی چه
 ."روند کوه می

ھای پيشين  کسی که حتا اندک اط"عاتی از نوشته
و "  بازگشت به ناکجا آباد"رفيق پويان از جمله 

ھا نيز  داشته باشد، در ھمان نوشته"  بازگرديم"
نگرش او نسبت به جامعه ايران، شھر و روستا، 

او در ضرورت .  دھقان و کارگر روشن است
مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا، پيگيرتر از تمام 
رفقای ديگر بر نقش شھر، مبارزه طبقه کارگر و 

 .حزب طبقاتی کارگران تاکيد دارد
از اين که "  انديشه پويا"سردبير مرتجع مجله 

پويان مواضع و نظرات ارتجاعی و واپسگرايانه 
رحمانه به باد  شريعتی و ج"ل آل احمد را بی

پويان منادی .  گيرد ناخرسند است انتقاد می
گرای و ارتجاع  پيشرفت و ترقی، در برابر واپس

جوان بيست و چند "اين که در آن ايام .  بود
چون پويان در آن حد از دانش و توان "  ای ساله

نظری برخوردار است که به مصاف با 
احمد  آل گرايانی امثال شريعتی و ج"ل واپس
خيزد، البته نشان از سطح باfی آگاھی و  برمی

. فرھنگ در ميان روشنفکران آن دوران بود
ھمين سطح از فرھنگ و آگاھی باf بود که 
جوانان را به ت"ش برای دگرگونی حتا جھان 

در ھمان دوران است که نويسندگان، .  داشت وامی
آورند که  می شعرا و ھنرمندانی در ايران سربر

ارتجاعی و استبدادی موجود به عنوان بخشی از 
وظايف وزارت اط"عات جمھوری اس"می 

نخست اين که زير پوشش اين .  اند برعھده گرفته
اند،  که مسالمت جو و مخالف قھر و خشونت
به .  اخ"ق بردگی را به مردم آموزش دھند
دھند  عبارت ديگر اينان به مردم ايران اندرز می

ايد و بردگان حق شورش و قيام عليه  شما برده
جمھوری اس"می .  دار را ندارند اربابان برده

مجاز بوده و ھست که س"ح در دست، 
. راه اندازد ھا ھزار نفری به ھای بزرگ ده عام قتل

ھا ھزار  جمھوری اس"می مجاز بوده و ھست، ده
خواه را به جوخه اعدام  سوسياليست و آزادی

جمھوری اس"می مجاز بوده و ھست .  بسپارد
ھرگونه آزادی را از شما سلب کند و روزانه با 
س"ح،  قھر و شکنجه و سرکوب عريان، شما را 

دارد، اما مبادا که به س"ح و قيام  در اسارت نگه
اين ترويج . برای سرنگونی ستمگران روی آوريد

بردار اربان  بايد مطيع و فرمان.  خشونت است
اين است بخشی از .  دار بود مسلح برده

ھای جنبی وزارت اط"عات  ھای دکه آموزش
بخش .  ھای مردم ايران داشتن توده برای دربند نگه

ھا لجن پراکنی عليه  ديگر وظايف آن
ھای کمونيست، رھبران و  ھا، سازمان کمونيست
ھای برجسته جنبش کمونيستی و تبليغ و  شخصيت

ترويج و ستودن جامعه مبتنی بر طبقات، 
استثمار، ستم، فقر و نابرابری  و برحذر داشتن 
کارگران از ت"ش و مبارزه برای سرنگونی نظم 

 .داری و استقرار نظمی سوسياليستی سرمايه
ست "انديشه پويا"ھا، مجله  يک نمونه از اين دکه

ای به قلم سردبير عليه   آن، مقاله١٢که در شماره 
گذاران برجسته  سازمان  يکی از رھبران و بنيان

باخته اميرپرويز پويان و مبارزات  ما، رفيق جان
فقط برای نشان دادن .  سازمان نوشته شده است

اين واقعيت که تا چه حد سبک و شيوه نگارش 
ھا به  اندرکاران آن مقاfت اين نشريات و دست

انتشارات رسمی وزارت اط"عات، شبيه است و 
اط"ع،  نويسندگان آن تا چه حد نادان و بی

ست فقط به يک پاراگراف و چند نکته از آن  کافی
آقای سردبير .  اشاره شود، تا حقيقت روشن گردد

شرح ماجرا به يک داستان "کند  چنين آغاز می
تر شباھت دارد تا يک تراژدی يا  کميک بيش

اش بودند، حماسه  چيزی که خودشان به دنبال
منظور نويسنده مقاله، (جوانی بيست و چند ساله 

ھای چريکی  کتاب جنگ)  اميرپرويز پويان است
: گويد دھد و می گوارا را به رفيقی ديگر می چه
مقدمات کار فراھم ."  اين طور بايد خدمت کرد"

شود و افردی با الگوبرداری از مشی  می
روند تا با تقويت  گوارا و کاسترو به کوه می چه

انق"ب در کوه و ھمراه کردن دھقانان به شھر 
ھايی را خلع س"ح و انق"ب را  حمله کنند، پاسگاه

يکی "و اين جوان بيست و چند ساله ."  آغاز کنند
ھای جنگ مسلحانه که از دور دستی  از تئوريسين

بر آتش حوادث داشت به لحاظ روانی به ترس از 
ای  پويان زندگی زاھدانه." "اسلحه مبت" شده است

گويند که غذايش  کرد، می را به اعضا تحميل می
نان و انگور بود و به خاطر فقر غذايی کمرش به 

مسعود احمدزاده و ."  جلو انحنا پيدا کرده بود

قيام عليه نظم موجود برخاسته و طبقه حاکم 
ھا را نداشته، حتا از يک  قدرت سرکوب آن

اند و جز  آزادی سر و دم بريده نيز محروم بوده
در جايی که قرار است قھر .  توانست باشد اين نمی

عريان روزمره در برابر طبقه کارگر و مدافعين 
سوسياليسم باشد، جبرا بايد ھر گونه آزادی از 
. مردم سلب و رژيم ديکتاتوری عريان حاکم باشد
در اينجا بايد سمبل و پيشوای ليبراليسم درون 

گرائی از قماش  اش نيز مرتجعين اس"م گيومه
ھا و آخوند روحانی باشند که  بازرگان

باfی شھری، "  ھای ليبرال"و "  ھا مدرنيست"
اش رقص و پايکوبی خيابانی برپا  برای پيروزی

 .کنند می
در يک چنين کشوری و چنين نظم اقتصادی و 
سياسی، ھيچ نبايد تعجب کرد که ع"وه بر 
سرکوب قھری، وظيفه مبارزه به اصط"ح 

خواھان، زمانی  ھا و آزادی نظری با کمونيست
برعھده ساواک رژيم سلطنتی و امروز برعھده 
وزارت اط"عات جمھوری اس"می قرار گرفته 

يک نمونه آن ھم در چند سال اخير، انتشار .  باشد
ھای  رسوای دو جلد کتاب تحت عنوان چريک

فدائی خلق بود، تا گويا با نوشتن تاريخی که بر 
پايه بازجويی زير شکنجه و جعل و تحريف 

ھای ساخته و پرداخته  آشکار اسناد و داستان
مقامات امنيتی قرار گرفته، فدائی و سوسياليسم 

اعتبار  را در ميان کارگران و زحمتکشان بی
اما از آنجايی .  ھا را اع"م کنند سازند و ختم آن

که ماھيت وزارت اط"عات جمھوری اس"می و 
ھای عمل رسوای آن بر کسی پوشيده نيست،  شيوه

اين ت"ش ارتجاعی پوچ از کار درآمد و به ضد 
اظھار نظر اخير وزير .  خودش نيز تبديل گرديد

چرا که .  اط"عات، بازتاب ھمين واقعيت است
نويسی فقط  ھدف وزارت اط"عات از تاريخ

مبارزه عليه سازمان ما و مبارزات آن نبود، بلکه 
ت"شی برای مقابله با رشد و گسترش افکار و 

ھای سوسياليستی در جامعه ايران، به ويژه  انديشه
 .در ميان کارگران بود

وزارت اط"عات جمھوری اس"می اما ھمانند 
ھايی ايجاد  ساواک رژيم شاه در جنب خود دکه

کند  ھا را از آن رو تحمل می کرده و يا fاقل آن
که به عنوان موسسات تحقيقی و مطبوعات 

و "  ليبرال"ظاھرا مستقل و ادعاھای پوشالی 
بخشی از کار وزارت اط"عات "  طلب اص"ح"

را در مبارزه با سوسياليسم و مدافعين سوسياليسم 
از اين جھت، مطلقا تقاوتی .  برعھده گيرند

ھا ماموران خود  کند که دست اندرکاران آن نمی
مھم اين است که .  وزارت اط"عات باشند يا نه

خانه شکنجه،  ھا بخشی از کار وزارت آن
جاسوسی و کشتار جمھوری اس"می را عليه 

اين .  دھند خواھان انجام می ھا و آزادی سوسياليست
ھا دو وظيفه مھم را در خدمت حفظ نظم  دکه

٧درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 جمھوری اسIمی، 
 نگران از رشد سوسياليسم 

 

 خIصه ای ازاطIعيه ھای سازمان
  

عنوان اط"عيه "  ازکارگران اعتصابی ايران تاير، پتروشيمی فجرو پلی اکريل حمايت کنيم"
 .ست که سازمان در اول بھمن ماه صادرنمود ای

 کارگرايران تاير دراعتراض به ۴٠٠دراين اط"عيه ضمن اشاره به اعتصاب و تجمع بيش از
 کارگری که مشمول اخراج شده اند به رغم ٨٠"   تن ازھمکاران خود چنين آمده است٨٠اخراج 

کارفرما .  کنند  صورت روزمزد کارمی  کار به   سال سابقه کاردارند اما زير نظر پيمان١۵که تا   آن
کارگر اعتصابی شيفت صبح ايران تاير، ۴٠٠.   کارگراين کارخانه را اخراج کند٣٠٠تصميم دارد 

ھا، بازگشت به کارکارگران اخراجی و   ضمن اعتراض به اقدام مديريت خواستارتوقف اخراج
 تن ازکارگران واحد تعميرات و ١۵٠درادامه اط"عيه به اعتصاب، ."  ضمانت شغلی خود شدند 

 مبنی بر جلوگيری »رامپکو«نگھداری پتروشيمی فجر در اعتراض به تصميم شرکت پيمانکاری 
پس "از ورود يکی از نمايندگان کارگران به کارخانه،اشاره شده و چنين گفته شده است

کاری رامپکو، فعالين اعتصاب   ازاعتصابات مھرماه کارگران برای افزايش دستمزد، شرکت پيمان
و کارگران پيشرو اين شرکت را تحت فشار قرارداده  و يکی از کارگران را به دليل مصاحبه با 

ھای رسمی کشور و اط"ع رسانی در خصوص تبعيضات موجود دراين کارخانه و شرايط  رسانه
رغم اين فشار ھا اما کارگران پتروشيمی،  به. سخت ونامناسب کارگران، ممنوع الورود نموده است

کار، انعقاد   ازنمايندگان خويش حمايت نموده و کماکان خواستار برچيدن شرکت پيمان
 کارگر پلی اکريل ۴٠٠درادامه اط"عيه به تجمع ."قراردادمستقيم و افزايش دستمزد ھستند

" اصفھان ، دراعتراض به سياست کوچک سازی کارخانه اشاره شده و سپس چنين آمده است
اعتصاب درکارخانه ايران تاير،اعتصاب کارگران پتروشيمی فجر و اعتصاب کارگران پلی آکريل 

اقدامات .که ھرروز و ھرھفته شاھدآن ھستيم  ست   ھا اعتراض واعتصابی  تنھا سه نمونه از ده
ھای متعدد درجريان اعتراضات و اعتصابات   گرانه وتھديدآميزرژيم، دستگيری  سرکوب

اخيرکارگری، اخراج و ياممانعت ازورود شماری ازکارگران مبارز و فعال، ھيچکدام نتوانسته 
افزايش .  است دراراده کارگران به ادامه اعتراض و مبارزه برا تحقق مطالباتشان خللی ايجاد نمايد

کاری،   ھا،بازگشت به کارکارگران اخراجی، برچيدن شرکت ھای پيمان  دستمزدھا، توقف اخراج
قرارداد مستقيم و رسمی و تضمين شغلی فقط خواست کارگران ايران تاير ، پتروشيمی فجرو پلی 

حمايت ازکارگران .  اکريل نيست، بلکه خواست ده ھا و صد ھا ھزار کارگر درسراسر ايران است
ازکارگران اعتصابی ايران تاير،کارگران .  اعتصابی ،حمايت از تمام کارگران ايران است
سازمان  درپايان اط"عيه ضمن حمايت از ."پتروشيمی فجر و کارگران پلی اکريل حمايت کنيم

گرانه و تھديد آميزسرمايه داران و رژيم آن ھا عليه  کارگران اعتصاب کننده، کليه اقدامات سرکوب
 .کارگران را قوياً محکوم نموده و خواستار تحقق فوری تمامی مطالبات کارگران شده است

 
ست که   عنوان اط"عيه ديگری"  سوزی دريک کارخانه توليدی جان دوکارگر را گرفت  آتش"  

 . دی صادر شده است٣٠درتاريخ 
 ديماه در يک کارگاه توليدی ٢٩سوزی روز يکشنبه  دراين اط"عيه ضمن اشاره به حادثه آتش

" پوشاک واقع در خيابان جمھوری تھران، که منجر به مرگ دو کارگر زن شد چنين آمده است
ور شدن آتش و در شرايطی که مأموران آتشنشانی به محل حادثه رسيده بودند، اين دو  پس از شعله

ھای ساختمان پنج طبقه به بيرون پرتاب  ھای آتش خود را از پنجره کارگر زن، از بيم شعله
آنچه روز يکشنبه در خيابان جمھوری تھران رخ داد و دو "  اط"عيه درادامه می نويسد."  کردند

کارگر زن قربانی شرايط غير استاندارد کارگاه ھای توليدی و يا عدم وجود امکانات ايمنی fزم 
. در محيط کار شدند، نه اولين حادثه از نوع سوانح ناشی از کار است و نه آخرين آن خواھد بود
نظام سرمايه داری حاکم بر ايران با وضع قوانين ضد کارگری و  در يک ھمدستی آشکار با 
صاحبان سرمايه جھت کسب سود بيشتر عم" محيط کار و کارگاه ھای توليدی را به قتلگاه 

اواسط  ديماه بود که خبرگزاری ھا دست کم  از  چھار حادثه ناشی از .  کارگران تبديل کرده اند
 قطار شھری اھواز و اداره برق روستای دوگلسرای گلدشت رودسر،کار در پتروشيمی خرم آباد، 

 تن ديگر مصدوم ٩ کارگر کشته و ۴حوادثی که طی آن ھا .  معدن چاه گز از توابع يزد، خبر دادند
درادامه اط"عيه ضمن اشاره به ھزاران کارگر ."حوادثی که مدام در حال گسترش ھستند.  شدند

ديگر که ھرساله به دليل عدم برخورداری از امکانات ايمنی fزم دچار آسيب ديدگی و از کار 
افتادگی می شوند، بی آنکه ھرگز خبری از آنان در روزنامه ھا و خبرگزاری ھا رژيم درج شود 

وقتی جمھوری اس"می کارگاه ھای توليدی زير ده نفره را از شمول قانون کار "  چنين می نويسد
خارج می کند، وقتی نظارتی بر کارگاه ھای توليدی جھت بررسی وجود يا عدم وجود وسايل و 

ست که ھر روزه شاھد گسترش اينگونه سوانح -امکانات fزم ايمنی کار نباشد، آنگاه بسيار طبيعی
 .ناشی از کار و و به تبَع آن ساليانه شاھد مرگ  و مصدوميت ھزاران کارگران باشيم

نظام سرمايه داری حاکم بر ايران و صاحبان سرمايه را عام"ن مستقيم )  اقليت(سازمان فدائيان 
 . مرگ کارگران در حوادث ناشی از کار می داند

ضمن محکوم نمودن  رژيم سرمايه داری جمھوری اس"می به عنوان )  اقليت(سازمان فدائيان 
مسبب اصلی مرگ کارگران در سوانح ناشی از کار، کارگران ايران را به مبارزه ای متحدانه 

 .خواند عليه اين رژيم و برای رھائی از وضعيت موجود فرا می
 
 

شان  ھای برجسته جھانی طراز شخصيت برخی ھم
اميرپرويز پويان در چنين شرايطی رشد .  ھستند
يافته کنونی که  کند و نه در دوره آگاھی زوال می

سردبير يک مجله ظاھرا پرمدعا، اين چنين 
مجال پرداختن به .  توخالی، نازل و نادان است

گذاری نظری و سياسی رفيق پويان  نقش و تاثير
و نيز رفيق احمدزاده ، رفيق جزنی، حميد اشرف 
و ديگر رفقا بر جنبش کمونيستی و مبارزه 

 رغم  به.  سياسی آن دوران در اين نوشته نيست
ھايی که در نظرات  برخی اشتباھات و نادرستی

ھای  اين رفقا وجود داشت و سازمان چريک
فدائی خلق ايران در ھمان دوران بيش از 
سرنگونی رژيم شاه در روند مبارزه عملی خود 

ھا را به نقد کشيد و کنار نھاد، اما تاثير مثبت و   آن
غيرقابل انکار خود را در مرحله معينی از حيات 
سازمان و جنبش کمونيستی برجای نھادند و چنان 

 سال بعد، وزارت ۴٠اند که  ماندگار شده
اط"عات جمھوری اس"می و پادوان رنگارنگ 

شان عليه  دارد در ت"ش ارتجاعی رژيم را وامی 
 .سرايی کنند سوسياليسم عليه اين رفقا ياوه

مشکل طبقه حاکم بر ايران و رژيم سياسی پاسدار 
چنان سوسياليسم  آن جمھوری اس"می، اما ھم

است و مقابله با آن، تمام سرکوب و کشتار چندين 
تواند جلو  ساله جمھوری اس"می نتوانسته و نمی

ھا و افکار سوسياليستی را  رشد و گسترش انديشه
تواند  چرا که فقط سوسياليسم است که می.  بگيرد

ھای زحمتکش ايران را از ستم و  کارگران و توده
حقوقی، نابرابری و تبعيض  استثمار، فقر، بی

فقط يک انق"ب اجتماعی و قيام قھرآميز .  برھاند
دار حاکم و رژيم  برای سرنگونی طبقه سرمايه
ھای مردم  بخش توده سياسی پاسدار آن، نجات

بگذار طبقه حاکم و .  ايران خواھد بود
، از اين انق"ب برخود  خواران سرمايه جيره
 .بلرزند

 

۶از صفحه   
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 حق تحصيل اما در کدام مدرسه؟

آينده نيز نبايد اميد داشت که در نوسازی و تجھيز 
ھمين مدارس موجود گام مھمی به پيش برداشته 
شود، و کودکان بايد در ھمين مدارس خطرناک 

 .به تحصيل ادامه دھند
ع"وه بر آن، بودجه وزارت آموزش و پرورش 

.  درصد افزايش يافته است٩در سال آينده، تنھا 
 درصدی ١٨گوی افزايش  افزايشی که حتا پاسخ

حقوق کارکنان آموزش و پرورش ھم نيست، چه 
سازی مدارس  رسد به ساخت مدارس تازه، مقاوم
تر يا پرداخت  خطرناک، استخدام معلمان بيش

ھای کنونی آموزش و  ھا و بدھی ساير ھزينه
 .پرورش

ھا دولت با کمبود  شايد تصور شود به علت تحريم
روست که در fيحه  بودجه روبروست و از اين

پيشنھادی، بودجه کافی به آموزش و پرورش 
در ھمين .  اما چنين نيست.  اختصاص نداده است

ھای نظامی و  ی بخش fيحه ما با افزايش بودجه
براساس ارقام، در بودجه .  ايم امنيتی رژيم مواجه

، بودجه ارتش ٩٢ نسبت به بودجه سال ٩٣سال 
 درصد و ٣٠ درصد، بودجه سپاه پاسداران ۵٠

بودجه نيروی انتظامی و وزارت اط"عات ھر 
.  درصد افزايش يافته است٢٠کدام بيش از 

چون شورای  ھايی ھم چنين بودجه ارگان و نھاد ھم
نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضاييه و 

بودجه .  اند گيری داشته مجلس نيز افزايش چشم
 . درصد افزايش يافته است۴۵شورای نگھبان 

ام قانون اساسی جمھوری  به ظاھر در اصل سی
"اس"می آمده است    وسايل   است   موظف  دولت: 

 تا    ملت   ھمه   را برای   رايگان   و پرورش  آموزش
   سازد و وسايل   فراھم   متوسطه   دوره  پايان

  به کشور    را تا سر حد خودکفايی   عالی  تحصي"ت
 ]تأکيد از ماست" [. دھد  گسترش طور رايگان
وسايل "شرط تحصيل و يکی از  اولين پيش

 .، وجود مدارس است"آموزش و پرورش رايگان
اھالی روستای آساوله سنندج در آبان ماه در 
گفتگو با خبرنگار تسنيم درباره مشک"ت مدرسه 

 ٧٠٠در مجموع حدود :  گويند شان می روستای
ھای صبح و  آموز دختر و پسر در شيفت دانش

بعدازظھر در مدرسه روستا مشغول به تحصيل 
 ک"س در مجموع به ٣اين مدرسه، .  ھستند

/  ۵مساحتی حدود   متر دارد و برای ساخت ۶٧ 
 ميليون لایر ھزينه شده که کل ٧٠آنھا حدود 

اند و آموزش و  ھزينه را مردم پرداخت کرده
 ک"س ٣اين .  پرورش کمکی به ما نکرده است

جديد نه برق دارند و نه وسيله گرمايشی و زمانی 
که برای تأمين وسايل گرمايشی به آموزش و 

ايم پاسخ  پرورش ناحيه يک سنندج مراجعه کرده
 ھر چند تابلو تعبيه شده .ايم مناسبی دريافت نکرده

ک"سه بودن آن  برای اين مدرسه حاکی از پنج
آموز در اين واحد   ک"س دانش٨است اما 

آموزشی مشغول به تحصيل ھستند و فضای 
ھای اين مدرسه آنقدر کوچک است که  ک"س
شوند تا  ھا رد می آموزان از روی صندلی دانش

 ."پای تخته بروند
نبود فضای کافی آموزشی در مدارس دولتی به 

نوبت نيز کارآمدی خود را از دست داده است؛ از 
يک سو برخی مدارس مجبورند در دو نوبت 

مث" (آموزان يک مقطع باشند  پذيرای دانش
ھا ک"س  ھا ک"س اول تا سوم و عصر صبح

از .  ھمه به ک"س درس برسد تا )  چھارم تا ششم
سوی ديگر جور نبود معلم به تعداد کافی را بايد 

شان از صبح  معلمانی بکشند که عم" روز کاری
شود و تا حوالی غروب ادامه  ھر روز آغاز می

گزارش از سايت تابناک، تشريح بخشی  [!"دارد
از مشک"ت يک شھر و چند روستای استان 

ای خطاب به وزير آموزش و  ھرمزگان در نامه
 ]پروش در آستانه سفرھای استانی دولت

. ھای متعددند و تصاوير بسيار گزارش
شوند،  ھا برگزار می ھايی که در کانکس ک"س

ھايی که  ھای نيمه ساز؛ ک"س ک"س در ساختمان
مانند تا محلی برای تحصيل؛  تر به دخمه می بيش
ھايی در  ھايی داير در چادرھا؛ و ک"س ک"س

 .ھوای باز
ای  اين ھمه در صورتی است که اصوf مدرسه

 ۵در گزارش ديگری به تاريخ .  وجود داشته باشد
بسياری از اھالی روستای :   آمده است٩٢آذر 

واقع در استان زنجان، به شھرھا "  بين توده"
کنند که يکی از دfيل آن، عدم  مھاجرت می

يکی از اھالی .  شان است امکان تحصيل فرزندان
گويد، سه باب مدرسه موجود در  روستا می

آموز به  بين به بھانه کمبود دانش روستای توده
يکی از اين مدارس اکنون به محل .  فروش رفت

نگھداری گاو و گوسفند و انبار علوفه تبديل شده 
رئيس آموزش و پرورش شھرستان ابھر .  است

گويد، در زمان  نيز در گفتگو با خبرنگار مھر می
 باب مدرسه در مناطق ١٢مديريت قبلی، 

روستايی شھرستان ابھر فروخته شد و درآمد 
ھای آموزش و  حاصل از آن در ساير بخش

پرورش ھزينه شده است و معتقد است که در 
آينده به طور حتم با کمبود فضای آموزشی در 

 .روستاھای شھرستان ابھر مواجه خواھيم بود
مرتضی رئيسی، رئيس سازمان نوسازی، توسعه 
و تجھيز مدارس در بھمن ماه، در گفتگو با ايسنا 

 ميليون متر ۵٣درباره مدارس ايران گفته است 
 در اختيار ٩٢مربع فضايی که تا پايان مھر 

آموزش و پرورش بوده، به سه دسته تقسيم 
دسته اول مدارسی که کام" مستحکم :  شوند می

 و نيازمند  ھستند، دسته دوم مدارسی که فرسوده
اند و بخش ديگر مدارسی که  تخريب و بازسازی

به گفته وی، يک سوم .  سازی ھستند نيازمند مقاوم
خوانند  آموزان کشور در مدارسی درس می دانش

سازی  که نيازمند تخريب، بازسازی و مقاوم
وی ابراز اميدواری کرده است که در .  ھستند

 اعتبارات مناسبی اختصاص داده ٩٣بودجه سال 
شود تا بتوان فضاھای آموزشی را 

 .استانداردسازی کرد
، نيز در "اعتبارات مناسب"به جای تخصيص 
 دولت روحانی، بودجه f٩٣يحه بودجه سال 

 ميليارد تومان ٧٣٠نوسازی و تجھيز مدارس از 
يعنی در سال .   ميليارد تومان کاھش يافت۵٢۶به 

١از صفحه   

١١درصفحه   

ويژه در مناطق محروم شھری و روستايی، 
وجود مدارس نامناسب و حتا خطرناک، تنھا 
معضلی نيست که بر سر راه تحصيل کودکان 

طبق گزارشات متعدد، يکی .  ايران قرار دارد
ديگر از معض"ت، نبود وسايل گرمايشی و حتا 

به .  استفاده از وسايل گرمايشی خطرناک است
 ھزار ٢۵٠گزارش مھر، امسال بيش از 

 ھزار ١١ مدرسه و ٢٨٠٠آموز اردبيلی در  دانش
اند، اما اين در حالی  ک"س درس ساماندھی شده

آموزان به ويژه در مناطق  است که برخی دانش
 ٢٠محروم و روستايی اردبيل در دمای زير 

درجه اين استان از امکانات گرمايی مناسب 
معضلی که ھر چند گاه يک بار "  .محروم ھستند

آموزان مدرسه  به فجايعی مانند سوختن دانش
 .انجامد آباد می دخترانه شين

ی رئيس سازمان نھضت سوادآموزی،  به گفته
 ميليون و ٩ درصد جمعيت کشور، يعنی ١۵

سواد   سال خود را بی۶ ھزار نفر باfی ٧١٩
 ھزار نفر روشن ۶٠٠اند و وضعيت  اع"م کرده

 . نيست
افزايد، در ميان  باقرزاده، در تکميل اين آمار می

گروه مورد ھدف نھضت سوادآموزی، يعنی 
 ميليون نفر ١٠از   سال، بيش۴٩ تا ١٠افراد بين 

سواد داريم که سواد خواندن و نوشتن دارند،  کم
اما به علت عدم امکان ادامه تحصيل، به تدريج 

سواد خواھند  ای را از دست داده و بی سواد پايه
 .شد

اگر تنھا به مسئله تعداد مدارس توجه کنيم، متوجه 
شويم ھر ساله تعدادی کودک به سن مدرسه  می
رسند که از امکان تحصيل يا ادامه تحصيل  می

سوادان  چنان به آمار بی رو ھم اند و از اين محروم
 .شوند سوادان افزوده می و کم

کمبود مدارس تنھا مختص روستاھای کشور 
 کارگاه ٣٠برای مثال، در ايران .  نيست
پزی وجود دارد که کارگران و  کوره

جمعی در آن کار و  ھايشان به طور دسته خانواده
ترين حالت،  بينانه در خوش.  کنند زندگی می

ھای کارگری اگر مجبور به  کودکان اين خانواده
ای وجود داشته باشد، به  کار نباشند و مدرسه

 .روند مدرسه می
علی حسينيان، دبير کانون صنفی کارگران 

ھای استان تھران در مورد مشک"ت  پزخانه کوره
گويد،  پيشاروی تحصيل کودکان اين کارگران می

ھا در اکثر  پزخانه ظرفيت مدارس اطراف کوره
مواقع تکميل است و فاصله مدارس ابتدايی تا 

ھای چنان طوfنی است که کودکان  پزخانه کوره
 کيلومتر ٣ الی ٢برای رفتن به مدرسه بايد 

 .روی کنند پياده
از ديگر معض"ت موجود بر سر راه تحصيل، به 
ويژه برای اقشار محروم کارگری و روستايی، 

با آن که مسئوfن .  مسئله شھريه مدارس است
کنند که گرفتن شھريه غير  دولتی مکرر اع"م می

ھای ايرانی  قانونی است، ھر ساله تمام خانواده
شاھدند که مدارس دولتی بدون دريافت 

شان در مدارس  نام فرزندان ، از ثبت"وجوھی"
نه تحت "  وجوه"البته اين .  کنند خودداری می

عنوان شھريه بلکه تحت عناوين ديگری از جمله 

 رژيم جمھوری اسIمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١٢از صفحه   

 مبارزات کارگران در دفاع از نمايندگان خود 
 در برابر کارفرما و دولت

١٠در صفحه   

 کارگر روزمزد و ٣٠٠در حمايت از 
قراردادی کارخانه که در خطر اخراج قرار 

کارفرما به .  دارند دست به اعتصاب زدند
آfت درصدد اخراج  ی تغيير ماشين بھانه
 کارگر کارخانه است واين موضوع ٣٠٠

ھا نيز اع"م شده   نفر از آن٢١٠تاکنون به 
اما بسياری از کارگران که حتا .  است

قرارداد رسمی دارند، در حمايت از 
شان و در اعتراض به اخراج  ھمکاران

 . کارگران در اين اعتصاب شرکت کردند
پيش از اين نيز اخباری مبنی بر اخراج و 

ھای سيمان   کارگِر کارخانه٩تعقيب قضايی 
استھبان و فراپاکس در استان فارس به دليل 
شرکت در اعتراضات کارگری منتشر شده 

ھای گذشته، اخراج  چنين در ھفته ھم.  بود
منجر به "  چادرملو"نماينده کارگران معدن 

 .اعتراض کارگران اين معدن گرديده بود
پوشيده نيست که درمسايل فيمابين کارگر و 
کارفرما، دولت که حافظ منافع سرمايه داران 
است، ھمواره جانب کارفرمارا می گيرد وبه 
مقابله با کارگران می پردازد و حتا نمايندگان 

. ھارا بازداشت و روانه زندان می کند  آن
دستگيری کارگران پلی اکريل و سنگ 
اندازی درراه تحقق مطالبات کارگران يکی 

کارگران ايران درجريان .ازاين نمونه ھاست
مبارزات خود عليه سرمايه داران، به کّرات 
شاھد حمايت دولت از سرمايه داران بوده اند 
و بيش از پيش به نقش و ماھيت دولت پی 

 .برند می
در روزھای اخير نيز جدا از اعتصابات 

توان به حمله و دستگيری حدود  اخير می
 نفر از کارگران معترض شرکت ١٠٠

 .توسط پليس اشاره کرد" کيسون"
 کارگر اين شرکت که در شھرک ۴٨٠٠

مشغول کار ھستند، در اعتراض به "  پرند"
شان دست به  عدم پرداخت دستمزدھای

 ١اعتصاب زدند، اما روز سه شنبه 
ماه، پليس و گارد ويژه در محل تجمع  بھمن

ھا را به محاصره  کارگران حاضر شده و آن
که پليس اقدام به  پس از آن.  آورند درمی

دستگيری کارگران کرد، کارگران نيز در 
شوند و  دفاع از خود با گارد ويژه درگير می

در پايان اين درگيری که تا شب ادامه يافت، 
 .شدند  کارگر دستگير ١٠٠حدود 

اما اين يک شکل کام" علنی و روشن از 
شکل .  سرکوب اعتراضات کارگری است

طور که گفته شد، اخراج  ديگر ھمان
کارفرما ت"ش دارد . نمايندگان کارگران است

تا با اخراج اين کارگران که از نظر او در 
اعتراضات کارگری نقش بيشتری دارند، 
ساير کارگران را از ادامه اعتراض 

کارفرما بر اين گمان است .  منصرف سازد
که با اخراج و يا بازداشت کارگران و 

ی اعتراض  اصط"ح باf بردن ھزينه به
تواند در شرايطی که  برای کارگران، می

کارگران فاقد تشکل بوده و در اثر فشارھای 
شدت به کار نياز دارند،  اقتصادی به

توجه مانده و  ھای کارگران بی خواست به
 .سياست خود را در کارخانه پيش ببرد

اما حمايت کارگران از کارگران اخراجی و 
حتا در اشکالی چون اعتصاب (يا بازداشتی 

گر رشد آگاھی و  نشان)  کارگران ايران تاير
اين .  ھمبستگی طبقاتی کارگران است

اعتراضات نشان دھنده آن است که کارگران 
به منافع مشترک خويش و ضرورت 

يابی به اين   ھمبستگی و اتحاد برای دست
دانند که در  کارگران می.  منافع پی برده اند

شان و عدم  صورت اخراج نمايندگان
اعتراض به اين اخراج، بايد شکست 

 .اعتصاب را به انتظار بنشينند
اگر در کشورھايی که کارگران از برخی 

توان به  ای برخوردارند، می تشک"ت اتحاديه
شان، بويژه در  ميزان ھمبستگی طبقاتی

ھای اين تشک"ت برای اعتراضات  فراخوان
کارگری و مانند آن پی برد؛ در کشوری مثل 

ای  ايران که کارگران از ايجاد تشکل اتحاديه
و بويژه سراسری آن محروم ھستند، رسيدن 
به اين مرحله از ھمبستگی طبقاتی را در 
اعتراضات و بويژه اعتراضاتی که در 

ای ھای خود و مخالفت با  طبقه حمايت از ھم
توان  دھند، می ھا صورت می اخراج آن
 .مشاھده کرد

در جريان مبارزه، کارگرانی که تا حدی 
نسبت به کارگران ديگر )  حتا مختصر(

ی کاری از  آگاھی دارند و يا به دليل سابقه
مقبوليت بيشتری برخوردارند، در عمل نقش 

کنند، ھمين  نمايندگان کارگران را پيدا می
کارگران ھستند که در معرض خطر اخراج 

اما توده .  گيرند و دستگيری قرار می
  خود ، ھم  کارگران با حمايت از نمايندگان

ھا را نقش برآب  ی رژيم برای اخراج آن نقشه
اش برای به شکست کشاندن    و ھم ت"ش

 .اعتصاب را خنثا می سازند
رو بايد به مبارزات کارگران در  از ھمين

شان ارج گذاشت و با  حمايت از نمايندگان
حمايت از اين اعتراضات، ت"ش کرد تا آن 

ی عمومی در جنبش کارگری  را به يک رويه
اگر اعتصاب و يا استفاده از .  تبديل نمود

ديگر اشکال اعتراضی به دستگيری و يا 
اخراج نمايندگان کارگران به يک رويه در 
جنبش کارگری تبديل گردد، ديگر دولت و 
کارفرمايان به سادگی جرات اخراج 

 . کارگران را نخواھند داشت

اعتراض کارگران اين مجتمع، تھديد به 
رضا رخشان که در .  اخراج از کار شده بود

ھای گذشته از سوی کارگران به عنوان  سال
تپه  عضو ھيات مديره سنديکای نيشکر ھفت

انتخاب شده بود، از سوی کارفرما اخراج و 
 ماه زندان ۶از سوی دادگاھی در اھواز به 

وی پس از آزادی و پس از .  محکوم گرديد
که کارفرما از بازگشت به کار او ممانعت  آن

کرد، مجبور شد برای بازگشت به کار و به 
که دارای قرارداد رسمی بود، با  رغم آن

 .قرارداد موقت مشغول به کار شود
اکريل نيز در پی  کارگران کارخانه پلی

اقدامات اخير کارفرما و دولت از جمله 
 کارگر ٢٠ارسال نامه تھديدآميز به بيش از 

به دليل شرکت در اعتراضات اخير کارگری 
 ٢ھا در روز   نفر از آن۶و سپس بازداشت 

 .بھمن، دست به اعتراض زدند
 کارگر پلی اکريل به دليل ۴پيش از اين 

شان، مدت  نمايندگی کارگران در اعتصاب
يک ھفته در بازداشت بودند که با حمايت 

ی اعتصاب، دولت مجبور  کارگران و ادامه
شان به کارخانه  ھا شد و بازگشت به آزادی آن

 ٣.  با استقبال ساير کارگران ھمراه گرديد
ھای   کارگر فوق در ميان بازداشتی۴نفر از 

ای  ھا حتا نامه اخير قرار دارند که يکی از آن
به روحانی نوشته و از او خواستار حمايت 

وی خطاب .  ھای کارگران گرديد از خواست
به روحانی نوشت که کارگران باfخره 

 .شوند پيروز می
اکريل از  اعتراضات اخير کارگران پلی

زمانی آغاز شد که کارفرما با ناديده گرفتن 
خواست کارگران در اعتراضات قبلی، 

ی نبود مواد اوليه و با پلمپ  بھانه بار به اين
 ١٨٠از ورود بيش از "  ٢اکريليک "بخش 

کارگر اين بخش به کارخانه جلوگيری کرده 
 .ھا خواست تا به سر کار باز نگردند و از آن

چنين حاضر به تمديد قرارداد  کارفرما ھم
برخی از کارگران معترض و بازداشتی 

جمعی کارگران  نشده بود که با اعتراض دسته
و تجمع درحمايت از ھمکاران خود در 

ھا قرارداد  ماه، با آن  دی٢٣ و ٢٢روزھای 
اما مدت قرارداد را که پيش از .  امضا کرد

کارفرما .  ماه تقليل داد اين يکساله بود، به يک
به اين اميد است که بتواند در اين مدت 
صدای کارگران را خاموش و سپس از تمديد 
مجدد قرارداد کارگران فوق پس از منقضی 

 .ماه، سر باز زند شدن يک
بيش از ھزار کارگر کارخانه ايران تاير نيز 
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کشی درسوريه  ای برای پايان نسل چرا اراده  –٢ژنو 

٩از صفحه    
که خود پرورانده بودند باشند، چه رسد به 

ھای درگير در اين بحران و  ديگر طرف
بويژه کوردھای سوريه که نزديک به يک 

 .دھند پنجم جمعيت سوريه را تشکيل می
ھا و علل جنگ داخلی  ناديده گرفتن واقعيت

در سوريه، تصميم از باf برای مردم آن و 
ناديده گرفتن بخش مھمی از مردم، تنھا برای 

ھا  ست که تمامی اين قدرت بستی نجات از بن
ھا  اما آيا با اين روش.  اند در آن گرفتار شده

بستی که امروز  توان به حل بحران و بن می
در سوريه با آن روبرو ھستيم، دست يافت و 

 !اندازی برای آن وجود دارد؟ چشم
ھای درگير در  بسياربعيد است که گروه

سوريه از موافقان و مخالفان دولت بشار اسد 
ای و جھانی، حاضر به  ھای منطقه تا قدرت

. نشينی از مواضع خود باشند عقب
ھا به مفھوم شکست  نشينی برای آن عقب
در اين ميان قدرت گرفتن جريانات .  است

" داعش"و " النصر"افراطی اس"می از نوع 
ای را فراھم کرد تا دو طرف  اگرچه زمينه
ی اين نيروھای افراطی به ھم  حداقل به بھانه

نزديک شوند، اما واقعيت نشان داد که حتا 
ھای افراطی اس"می نيز  توسل به خطر گروه

تواند تصوير روشنی از پايان اين بحران  نمی
اما منافع ھر کدام از اين .  بوجود آورد

توانند از آن  ھا نمی ھا در چيست که آن دولت
 دست بردارند؟

روسيه پس از اتفاقاتی که بويژه در ليبی 
افتاد، حاضر نيست به سادگی مناطق نفوذ 
خود را تقديم آمريکا و رقبای اروپايی خود 

ھايی نه چندان دور، روسيه  در زمان.  بکند
ھا به خود  ترين دولت حتا در برابر نزديک

ھا  نتوانست از آن)  مانند يوگس"وی سابق(
ھای اخير و  اما در سال.  حمايت موثری بکند

در حالی که بر قدرت اقتصادی روسيه 
افزوده شده است، کشورھای اروپای غربی 

. زنند وپا می در يک بحران اقتصادی دست
در چنين شرايطی روسيه خواھان نه فقط 
حفظ مناطق تحت نفوذ خود که گاه حتا 

قبرس يک نمونه .  باشد ھا نيز می گسترش آن
ھای اروپايی  در زمانی که دولت.  از آن است

برای رھانيدن دولت قبرس از ورشکستگی 
کردند، دولت روسيه  اين دست و آن دست می

ھای ميلياردی به کمک دولت  با اعطای وام
 کشور  قبرس آمد و به موقعيت خود در آن

درگيری در اوکراين نيز يک .  تحکيم بخشيد
نمونه ديگر از رويارويی روسيه با رقبای 

در اين کشور ھم .  باشد اروپايی و آمريکا می
روسيه با بستن قراردادی و دادن ميلياردھا 

ھای اقتصادی ت"ش  يورو وام و ديگر کمک
کرد تا از موقعيت کنونی خود در اين کشور 

 .پاسداری کند
سوريه نيز از ديرباز يکی از مناطق نفوذ 
روسيه در خاورميانه بوده و حتا در آن از 
پايگاه نظامی در کنار دريای مديترانه 

ی  رسيد، دولت بشار اسد با پيروی از تجربه
ای  پيمان منطقه ھم  –دولت جمھوری اس"می 

 در ايران ٨٨در سرکوب جنبش سال   –خود 
با سرکوب خشن معترضان ت"ش کرد تا اين 

اگرچه اين موج با .  موج را درھم بشکند
ی دولت بشار اسد درھم  سرکوب وحشيانه

ای  نشکست، اما دخالت کشورھای منطقه
بسرعت فضا را در اين کشور تغيير داده و 
آن را از يک موج انق"بی که با خواست نان 
و آزادی شکل گرفته بود، به يک جنگ 

جنگی که در .  داخلی ارتجاعی تبديل کرد
يک سوی آن دولت بشار اسد، به ھمراه 
حزب هللا لبنان و دولت ايران با حمايت 
روسيه و تا حدودی چين قرار داشتند و در 
طرف ديگرگروھای مذھبی و ساير مخالفان 

ھای  مسلح دولت بشار اسد به ھمراه دولت
ھای  ترکيه، قطر، عربستان و با حمايت دولت

 .اروپايی و آمريکا
در يک ک"م، سوريه به ميدان زورآزمايی 
بين دو گروه ارتجاعی در سطح منطقه و 

ی جنگ داخلی  با ادامه.  جھان تبديل گرديد
ی توازن  بستی که در نتيجه در سوريه و بن

قوا و اھميتی که سوريه برای ھر کدام از دو 
طرف درگير در جنگ داشت، بوجود آمد؛ 
بحران انسانی در سوريه به يک معضل 
بزرگ تبديل شد و افکار عمومی جھان را 

اين سوال بوجود آمد که .  تحت تاثير قرار داد
کشی در سوريه  ای برای پايان نسل چرا اراده

ی جنگ داخلی در  ادامه!!  وجود ندارد؟
ھای رقيب، اين  سوريه و کشاکش جناح

واقعيات را بيش از پيش در نزد افکار 
عمومی جھان آشکار ساخته بود که در اين 
جنگ ارتجاعی، مردم سوريه قربانی منافع و 

 .اند ھای خارجی شده مطامع قدرت
ھای آمريکا و  به ھمين دليل بود که دولت

روسيه برای فرار از فشار افکار عمومی که 
ھا و چند کشور  انگشت اتھام را به سوی آن
 را با تبليغات ٢ديگر اشاره رفته بود،  ژنو 

دانستند  که می رغم آن و سروصدای زياد، به
نتايج چندانی را به دليل اخت"ف منافع و 

ی زورآزمايی خود، به ھمراه نخواھد  ادامه
برگزار   -و پس از چند بار تعويق    -آورد 
ھا بر اين گمان بودند که حتا  آن.  کردند

ھا  تواند در اين شرايط آن کمترين توافق می
از .  را از فشار افکار عمومی نجات بخشد

ھای  رو برای آمريکا و ديگر طرف  ھمين
درگير در اين بحران، اساسا مھم نبود کسانی 
که به عنوان اپوزيسيون دولت بشار اسد در 

کنند، حتا نمايندگان  کنفرانس شرکت می
، ھمان جريانی "ائت"ف ملی سوريه"واقعی 

 
 ماه از کنفرانس ژنو ١٨در حالی که بيش از 

گذشت و پس از بارھا مذاکره و   می١
ھای آمريکا و روسيه،  زنی بين دولت چانه

 اينبار با حضور مقاماتی از ٢مذاکرات ژنو 
دولت بشار اسد و برخی از مخالفان وی 

مذاکراتی که اگرچه قرار بود .  برگزار گرديد
 برای ١ھای اجرايی کردن توافقات ژنو  راه

تشکيل يک دولت انتقالی در سوريه را به 
مذاکره بگذارد، اما از ھمان ابتدا و حتا در 

ھای داخلی و خارجی  سخنان تمامی طرف
درگير در بحران سوريه مشخص شد که 
حداکثر انتظارات از اين مذاکرات و در 

بس موقت در مناطقی و  بھترين حالت آتش
ديده و  رسانی به مردم آسيب در کنار آن کمک

تواند  در نھايت آزادی بخشی از زندانيان می
 .باشد

کننده  سخنان احمد جربا رئيس گروه مذاکره
مخالفان بشار اسد، در يک کنفرانس خبری 
در ژنو نيز ھمين مدعا را ثابت کرد، وقتی 

"که گفت يک راه ھزار کيلومتری ھم با : 
در دو روز ".  شود نخستين قدم برداشته می

اول، کار به جايی رسيد که ھمگی تنھا از 
گفتند و اين که حتا  اخت"فات شديد سخن می

نشستن دو گروه درگير در سوريه با ھم در 
يک اتاق و زير يک سقف ھم موفقيتی برای 

ھا و  بعد از ت"ش!!!   است٢کنفرانس ژنو 
ھای  مذاکرات بسيار ھم در آخر ھيات

فرستاده شده از سوی دولت بشار اسد و 
ی اخضر  مخالفان آن قبول کردند تا با واسطه

که  ابراھيمی در يک اتاق نشسته و بدون اين
در (!!)  يکديگر را مورد خطاب قرار دھند

حد ھمان مواردی که حتا پيش از مذاکرات 
 از سوی دولت بشار اسد پيشنھاد شده ٢ژنو 

 ژانويه، وليد معلم ١٧در .  بود، مذاکره کنند
وزير خارجه دولت بشار اسد در ديدار با 
fوروف وزير خارجه روسيه از پيشنھاد اين 

بس در حلب، تبادل زندانيان  دولت برای آتش
ھای انسانی خبر  و باز کردن راه برای کمک

 ٢در واقع نيز مذاکرات ژنو .  داده بود
توانست از مذاکره بر سر اين مسائل  نمی

 .گامی فراتر بگذارد
اما چرا زمان برای پايان بحران سوريه که 

 ١٣٠ شروع شد و تاکنون٢٠١١از مارس 
ھا انسان را  ھزار کشته و آوارگی ميليون

جنگی که بيش !!  رسد؟ ھمراه داشته، نمی به
 ھزار کودک را قربانی مطامع و منافع ۶از 

ھای خارجی کرده  ھای داخلی و قدرت گروه
 !!است

ھنگامی که موج بھار عربی به سوريه 



 ١١ ۶۶٢ شماره  ٩٢نيمه  اول بھمن      ١١
١٠از صفحه   

 کشی درسوريه وجود ندارد؟ ای برای پايان نسل چرا اراده –٢ژنو 

 اما منافع ايران چيست؟. کند پيروی می
دولت ايران نيز در شرايطی که با 

ھای عميقی از ھر سو روبروست،  بحران
خواھد از مناطق تحت نفوذ و قدرت  می

ھای  زنی با دولت ای خود، برای چانه منطقه
ايران .  قدرتمند امپرياليستی استفاده کند

داند که از دست رفتن دولت بشار اسد در  می
سوريه، به معنای تضعيف حزب هللا و 
موقعيت دولت ايران در منطقه است و از 

رو با تمام قوا و حتا فرستادن نيروھای  اين
ھای مختلف از  نظامی تحت عناوين و بھانه

ھای مقدس شيعيان، به  جمله دفاع از مکان
 . دفاع از دولت بشار اسد برخاسته است

توان گفت که موقعيت  در جمعبندی نھايی می
ھای درگير در جنگ، چه دولت بشار  طرف

اسد و چه مخالفان آن، بستگی تام به حمايت 
کشورھايی دارد که در دو سوی اين جبھه 

اند و تا زمانی که اين وضعيت  قرار گرفته
شک جنگ داخلی در سوريه  ادامه دارد، بی
ھايی  ھا و فراز و نشيب وقوس نيز با کش

ادامه داشته و باز ھم کودکان و زنان و 
مردان بيگناھی قربانی و يا آواره خواھند 

 .شد
جنگ داخلی در سوريه، نه يک بحران 

ست که ريشه  داخلی در سوريه، بلکه بحرانی
داری رقيب دارد  ھای سرمايه در منافع دولت

و تنھا در صورتی که اين نيروھا بتوانند بر 
که بسيار بعيد (يکديگر در سوريه غلبه کنند 

و يا در شرايطی به سازشی دست )  نمايد می
ھا به نوعی  يابند که منافع ھر کدام از آن

توان به پايان جنگ داخلی  تامين گردد، می
در سوريه اميدوار بود، پايانی که نه نان و نه 
آزادی برای مردم سوريه با اين ھمه قربانی 

جنگ داخلی سوريه نماد .  نخواھد داشت
. ست داری گری و دنائت نظام سرمايه وحشی

نظامی که به انسان تنھا به عنوان ابزار 
 .نگرد می
 

ھای مردمی، کمک به انجمن اوليا و  مشارکت
دادن ...  مربيان، آموزش زبان، المپياد، نجوم، و
 .شوند کارنامه توسط مدارس از والدين گرفته می

اھالی ھمان روستای آساوله که خود ھزينه ساخت 
دريافت :  گويند اند، می مدرسه را متقبل شده

ھا به عنوان ھديه   ھزار تومان از بچه١٠ماھيانه 
 ھزار تومان وجه نقد به ٣٠به مدرسه و دريافت 

 .صورت دستی
ھای  ھا بار ديگريست بر دوش خانواده اين ھزينه

کارگر و زحمتکشی که با توجه به وضعيت 
اقتصادی کنونی، حتا در تأمين معيشت روزانه 

ھای  ھا، ساير ھزينه بر آن.  اند خود درمانده
تحصيل از جمله کيف، کفش، لباس، 

آن ھم بسياری اوقات نه فقط ...  التحرير و لوازم
برای يک فرزند، بلکه چند فرزند، بيفزاييد تا 
دريابيد از حق کودکان در دستيابی به آموزش و 

 .ماند پرورش رايگان چه باقی می
در اين جا، سعی شد تنھا به يکی از موانع 
تحصيل کودکان اقشار عظيمی از کارگران و 
. زحمتکشان اشاره شود و آن ھم مدارس است

با در نظر .  مسلما اين تنھا مانع موجود نيست
گرفتن ساير کمبودھا و موانع بر سر راه تحصيل 

دھند، که جمھوری اس"می نه تنھا  نشان می
ھای خود قرار  آموزش و پرورش را در اولويت

دھد، بلکه وضعيت در اين زمينه، روز به  نمی
حق تحصيل رايگان، حقی .  گردد تر می روز وخيم

است که در کشور ما، از کودکان دريغ شده 
آموزش و پرورش حق ابتدايی ھر کودکی .  است
در .  آموزش دانش و پرورش استعدادھا.  است

مدرسه است که کودک به جز دانش، اولين 
ای  آموزد و توشه تجارب اجتماعی خود را می
 . اندوزد برای آينده و ورود به جامعه می

ت"ش و کار کارگران و زحمتکشان ايران، درآمد 
عظيمی را در اختيار جمھوری اس"می قرار 

دھد، اما کودکان ھمين کارگران و زحمتکشان  می
شان  بھره ناچيزی از اين ثروت عظيم نصيب

اند؛ بسياری ديگر  بسياری فاقد مدرسه.  شود می
خوانند؛ فضای  در مدارسی ناامن درس می

آموزشی کافی ندارند؛ از سرما و گرما در 
اند؛ در کنار اندکی علم، حجم عظيمی از  رنج

ھا تلقين  خرافات و باورھای ارتجاعی به آن
اند  بھره شود؛ از شادی و امکانات تفريحی بی می

و مبالغ ھنگفتی از ھمين دسترنج صرف 
ھای نظامی، امنيتی و دينی  ھای دستگاه ھزينه

شان  برای سرکوب و تحميق آنان و فرزندان
 .شود می
ھای مديدی است که وقت آن فرا رسيده که  مدت

کارگران و زحمتکشان اختيار دسترنج و 
کنند، خود به  ھای عظيمی را که توليد می ثروت

دست بگيرند و آن را برای تأمين يک زندگی 
ھايشان، برای  انسانی برای خود و خانواده

شان به  تحصيل و رشد استعدادھای فرزندان
 .خدمت گيرند

در رقابت با ديگر دول .  برخوردار است
خواھد  امپرياليستی، امپرياليسم روسيه نمی

وجه اين مکان را که ھم از نظر  ھيچ به
سياسی ونظامی و ھم از نظر اقتصادی برای 

روسيه می .  او اھميت دارد از دست بدھد
داند که روی کار آمدن مخالفان بشار اسد، 
وداع با منافع و موقعيتی است که در اين 

 .کشور دارد
اما آمريکا از سوی ديگر قضيه به موضوع 

آمريکا دولت بشار اسد را متحد .  کند نگاه می
رو  داند و از اين هللا می روسيه، ايران و حزب

خواھان تغيير رژيم در سوريه است تا 
موازنه قوا در منطقه را ھر چه بيشتر به 

ھم روسيه را از داشتن .  سود خود تغيير دھد
چنين پايگاه مھمی محروم سازد و ھم حلقه 

هللا را  محاصره به دور ايران و حزب
ھای اروپايی ھم جدا از  دولت.  تر کند تکميل

چه که برای آمريکا مھم است، در عين  آن
حال به سوريه به عنوان يک بازار مناسب 

چون  ھايی ھم نگرند از جمله دولت می
 .فرانسه

پيمانی دولت  عربستان و قطر نيز به دليل ھم
ھای  هللا و رقابت بشار اسد با ايران و حزب

ای که با ايران دارند، خواھان تغيير  منطقه
ترکيه نيز در اين .  رژيم در سوريه ھستند

ای خود را به عربستان و  آرايی منطقه صف
بيند و البته مشکل ديگر  قطر نزديک می

. باشد ترکيه مساله کوردھای سوريه نيز می
اگر در سوريه نيز کوردھا به مانند عراق به 
خودمختاری دست يابند، کار برای ترکيه در 
تر  رابطه با کوردھای اين کشور مشکل

 .گردد می
که در گذشته از  هللا لبنان جدا از آن حزب

شد و  طريق سوريه تغذيه نظامی می
ھای بشار اسد پيش از بحران سوريه  حمايت
ھای زيادی به موقعيت کنونی حزب هللا  کمک

عنوان جريانی که آلت دست دولت  کرد، به
ھای دولت ايران  ايران است، از سياست

٨از صفحه   

 حق تحصيل اما 
 در کدام مدرسه؟



 ۶۶٢ شماره  ٩٢نيمه  اول بھمن      ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی 

١٢ 

٩درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساع�ت در ھ�ف�ت�ه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وق�ت اي�ران، س�اع�ت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
ط�ور  توانيد از طريق آدرس اينترنت�ی س�اي�ت ان�ديش�ه ب�ه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 مبارزات کارگران در دفاع از نمايندگان خود 
 در برابر کارفرما و دولت

ھمگام با گسترش اعتراضات کارگری در 
ھای کارگران در اين  ھای اخير، خواست ھفته

پيش در  ھايی به اعتراضات نيز حاکی از گام
پيش از اين بويژه در .  جنبش کارگری است

رابطه با خواست افزايش دستمزد مقاfتی در 
اما يکی ديگر از .  نشريه کار به چاپ رسيد

علل مھم اعتراضات اخير در برخی از 
کارخانجات و مراکز کارگری، حمايت از 

چه کارگرانی که به .  کارگران اخراجی است
دليل مبارزات و يا شرکت در اعتراضات 

ھا اخراج و يا  کارگری و داشتن نقش در آن
اند و چه کارگرانی که به  بازداشت شده

ھايی چون تعديل نيروی کار در خطر  بھانه
 .اخراج قرار دارند

 ١۵٠از اين جمله است اعتراض و اعتصاب 

کارگر  واحد تعميرات و نگھداری 
اين کارگران که پيشتر به .  پتروشيمی فجر

 درصدی دستمزد  ٢٢دليل عدم افزايش 
کارگران دست به اعتصاب زده بودند، در 
پی ممانعت از ورود يکی از کارگران 
اعتصابی به کارخانه به دليل مصاحبه با 

ھای داخل کشور که به انعکاس  رسانه
اعتراض و خواست کارگران اعتصابی 
اختصاص داشت، روز سه شنبه اول 

 .ماه بار ديگر دست به اعتصاب زدند بھمن
پيش از اين رضا رخشان از کارگران مجتمع 

تپه، در موردی  وصنعت نيشکر ھفت کشت
رسانی و مصاحبه با  مشابه به دليل اط"ع

ھای داخل کشور در رابطه با  رسانه

ھای  نامhه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . 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 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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://76.162.187.13/ 
 

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

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 

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