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 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

١۴درصفحه         

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 

سادگی  گره کور برجام به
 شود گشوده نمی

 

دمحمجواد ظريف وزير خارجه جمهوری اسالمی 
وگو با کريستين  بهمن در گفت ١۴شنبه  روز سه

امان پور که از شبکه تلويزيونی سی ان ان پخش 
شد، از جوزف بورل مسئول سياست خارجی 
اتحاديه اروپا خواست در موضوع برجام دخالت 

ظريف .  و ميان  ايران و آمريکا ميانجيگری کند
حال  از مسئول سياست خارجی اروپا که درعين

کننده کميسيون مشترک برجام نيز  هماهنگ
" بازگشت هماهنگ"  هست، خواست که برای 

ای بينديشد و  ايران و آمريکا به برجام، چاره
 .ای را تنظيم کند برنامه

دهنده  سخنان ظريف درهمان حال که بازتاب
شتاب و تمايل جدی جمهوری اسالمی برای 
ورود به مذاکره رسمی با دولت آمريکا برای رفع 

گر اين واقعيت  حال بيان هاست، درعين تحريم
رغم پايان دوره رياست جمهوری  است که به

ترامپ و آمدن جو بايدن، توافق برجام و مناسبات 
و موقعيت دولت ايران و آمريکا در اين زمينه، 

که  البته اين.  بست خارج نشده است هنوز از بن
ظريف طالب پادرميانی مسئول خارجی اتحاديه 
اروپا شده تا او مقدمات سر ميز کشاندن دو 
طرف و مذاکره  رسمی را فراهم کند موضوع 

جمهوری اسالمی با توجه به .  غريبی نيست

هايی که در  بدون انقالب.  انقالب جبر تاريخ است
داده است، بشريت هرگز  سراسر تاريخ رخ

توانست به آن درجه از تمدن و پيشرفتی  نمی
تاريخ اما .  يافته است برسد که تاکنون به آن دست

حرکت ذاتی در تکامل تاريخ،  .  درنگ ندارد
انجامد، که مرحله  هايی می پيوسته به انقالب

انتهای پيشرفت و تعالی  جديدی را در سير بی
کسی که انقالب را نفی .  گشايد انسان می

کند،حرکت، تغيير و تکامل را نفی کرده  می

 داخل کشور،  -)اقليت ( فعالين و هواداران سازمان فدائيان پيام 

 به مناسبت پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل

 سياهکل  جاودانه است

 پنجاهمين سالگرد  نبرد حماسی سياهکل را 

با تشديد مبارزه عليه نظم موجود،  تدارک اعتصاب سياسی و قيام  
 مسلحانه سراسری گرامی بداريم

 

 داخل کشور -پيام فعالين سازمان

 گرامی باد پنجاهمين سالگرد حماسه سياهکل وبنيانگذاری سازمان

 

 )اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان

 متشکل در هسته امير پرويز پويان 

 ١٣۴٩بهمن  ١٩به مناسبت پنجاهمين سال ياد نبرد حماسی سياهکل در 

 گرامی باد پنجاهمين سال ياد نبرد حماسی سياهکل

 

 »فعالين کارگری جنوب«پيام  
 

  ۵درصفحه 

  ١٣درصفحه 

  ١٠درصفحه 

١١درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠٧شماره  ٩٩بهمن   ٢٠ –سال  چهل و دوم 

های فدائی خلق ايران  و نقش سازمان چريک ۵٧انقالب 
 بهمن  ٢٢در قيام مسلحانه 

 بحران واکسيناسيون کرونا در جمهوری اسالمی
 

دولت جمهوری اسالمی، پس از دو .  يک سال از اعالم رسمی ورود ويروس کرونا به ايران گذشته است
. فوت کرده اند ١٩اعالم کرد که دو نفر بر اثر کوويد  ٩٨بهمن  ٣٠ماه پنهان کاری سرانجام در روز 

بهمن به عنوان روز تاييد وجود کرونا در ايران در شرايطی صورت گرفت که پيش از  ٣٠اعالم و قبول 
آن، تعدادی از پزشکان و کادر درمانی بيمارستان ها از وجود ويروس کرونا در ايران دست کم قبل از 

 . ماه بهمن به دولت و وزارت بهداشت هشدار داده بودند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 و بحران درونی طبقه حاکم ١۴٠٠بودجه سال 

 اطالعيه شورای همکاری در باره،

 

 مستندهای امنيتی و ضد انقالبی 

 جمهوری اسالمی 

 !عليه  چپ ها و کمونيست ها

 پيام کانون زندانيان

 ) در تبعيد(سياسی ايران 

به مناسبت پنجاهمين سالکرد قيام 
 سياهکل به سازمان فدائيان اقليت

 

 

پيام سازمان راه کارگر به مناسبت 
 ٨ پنجاهمين سالگرد قيام سياهکل
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١از صفحه   

 شود سادگی گشوده نمی گره کور برجام به

  ۶درصفحه 

های پيشين خود، بدون مقدمه  گيری موضع
قدم شود  توانست مستقالً و بدون واسطه پيش نمی

ً از دولت آمريکا درخواست کند وارد  و رسما
 .پروسه مذاکره رسمی شود

ای، مقامات رسمی  پس از نقض تعهدات هسته 
جمهوری اسالمی، مکرر اعالم نموده اند؛ نخست 

ها را لغو  بايد آمريکا به برجام برگردد، تحريم
شده را برگرداند خسارت  های بلوکه کند، دارائی

بپردازد تا جمهوری اسالمی نيز تعهدات خويش 
در طرف ديگر، .  را ازسر گيرد و به آن عمل کند

بايدن و وزير خارجه آمريکا آنتونی بلينکن گرچه 
سياست فشار حداکثری دولت ترامپ را نقد 

اند که  صراحت اعالم داشته اند ولی به کرده
جمهوری اسالمی بايد به وضعيت قبل بازگردد و 
تعهدات خود را اجرا کند تا آمريکا به برجام 

بلينکن گفته است ايران بايد ابتدا نقض !  برگردد
شده  برجام را متوقف کند، از ذخاير اورانيوم غنی

بکاهد، نصب سانتريفيوژهای جديد را کنار نهد و 
سازی اورانيوم باالتر از حد  ديگر سراغ غنی

مجاز توافق برجام نرود و درنهايت آژانس 
انرژی اتمی نيز اقدامات ايران دراين زمينه را 

ها را در  تأييد کند تا بعدازآن آمريکا لغو تحريم
 .دستور کار خويش قرار دهد

بنابراين روشن است که با اين شرط و شروط  
فقط  های جمهوری اسالمی، نه ويژه رجزخوانی به

گرهی از ماجرای برجام گشوده نخواهد شد، بلکه 
. شود ای به روی مذاکره نيز باز نمی حتی پنجره

های ديپلماتيک و  زنی ها و چانه اينجاست که راه
تعامل حاصل از انعطاف طرفين بايد نقش خود 

درست يک هفته .  بست را بشکند را ايفا کند و بن
قبل از سخنان ظريف، آنتونيو گوترش دبير کل 

برجام در وضعيت "سازمان ملل گفته بود، 
است و چنين توصيه نمود که برای "  بست بن

تعامل  و "خروج از آن، ايران و آمريکا بايد 
 .کنند" همکاری

قدم  در پذيرش اين توصيه، جمهوری اسالمی پيش
قدمی البته ريشه در وضعيت  اين پيش.  شد

العاده وخامت بار مالی رژيم و بحران عميق  فوق
جمهوری اسالمی در اثر اين .  اقتصادی دارد

هايی که چندين برابر آن را تشديد  و تحريم  بحران
نداشته "  تعامل"نموده، مستأصل شده و راهی جز

رو زودتر از همه ظريف وارد  ازاين.و ندارد
ميدان  و خواهان اين شد که کسی پادرميانی کند، 

سوی اروپا دراز کرد و توپ را  دست التماس به
اروپا البته از رغبت و .  به زمين اروپا انداخت

توانائی الزم برای پادرميانی و جوش دادن دوسر 
اصلی ماجرا برخوردار است و زمينه اين دخالت 

آنتونی .  گری نيز کامالً مساعد و فراهم است
بلينکن وزير خارج آمريکا بعداز اظهارات 
ظريف، درصدد برگزاری يک نشست آنالينی با 
همتايان آلمانی، انگليسی و فرانسوی خود برآمد 

ها مشورت و  تا در مورد جمهوری اسالمی با آن
کميته اصلی )  بهمن ١٧(پنج فوريه.  رايزنی کند

شورای امنيت ملی آمريکا در مورد برنامه 

تمايل .   ای جمهوری اسالمی جلسه داشت هسته
های  گشايش باب مذاکره مستقيم و دوجانبه دولت
قدر  ارتجاعی و امپرياليستی ايران و آمريکا به

ها  جمهوری اسالمی از مدت.  کافی وجود دارد
روحانی، .  کشيد قبل، آمدن بايدن را انتظار می

ظريف و کل اين جناح، بارها تمايل خويش به 
آغاز اين پروسه را آشکارا اعالم کرده و تأکيد 

اند که بايد از هرگونه فرصت سوزی پرهيز  داشته
اين جناح برای فرارسيدن چنين موقعيتی .  شود

 .کرد روزشماری می

هرکس .  ای نيز با اين روند موافق است خامنه  
داند که روحانی و ظريف در عرصه  اين را می

ای کاری  سياست خارجی بدون موافقت خامنه
بهمن  ١٩ای روز يکشنبه  خامنه.  دهند انجام نمی

در ديداربا جمعی از فرماندهان نيروی هوائی 
های پوچ، شرط و  ارتش، طبق معمول با لفاظی

شروط بازگشت به تعهدات برجام را مشخص 
ها و  وی درهمان حال که گفت آمريکايی.کرد

گونه شرط گذاری ندارند،  ها حق هيچ اروپايی
خود، شرط بازگشت جمهوری اسالمی به تعهدات 

ها در عمل و نه در  لغو همه تحريم"  برجام را
هم در صورتی  دانست آن"  حرف و بر روی کاغذ

ها مورد راستی آزمائی ايران  لغو تحريم"که 
خامنه ای تأکيد کرد که اين سياست ".  قرارگيرد

قطعی و غير قابل برگشت جمهوری اسالمی 
 .کس از آن عدول نخواهد کرد است و هيچ

ها و تمام تالش  روشن است که اين لفاظی
ای برای اين است که جمهوری اسالمی با  خامنه

تری وارد بند و بست  دست پرتر و ازموضع قوی
و مذاکره با طرف مقابل شود، وگرنه اين 

ها، حرف جديدی نيست و  ها و بازارگرمی حرف
ها و در عين  افزون بر اين، ماهيت چنين لفاظی

حال استيصال رژيم و رهبر آن نيز بر سران 
رهبر  .کشورهای اروپا و آمريکا پوشيده نيست

حکومت اسالمی پيش ازاين، اگرچه به شيوه 
خود، توافق با اين روند را اعالم داشته و بيش از 

دارو دسته .  ها است هرکس، در انتظار رفع تحريم
کيهان شريعتمداری و محافل مشابه آن نيز گرچه 

وبيگاه در اين مسيری که رژيم از فرط  گاه
استيصال مجبور به پيمودن آن است سنگی 

اندازند، اما درنهايت از فرامين رهبر حکومت  می
 .تبعيت خواهند کرد

رويکرد دولت بايدن در اين مورد نيز خالف 
را "  رابرت مالی"بايدن، . دولت ترامپ بوده است

عنوان نماينده ويژه در امور ايران برگزيده  به
است که از اعضای اصلی تيم دولت باراک اوباما 

ای با جمهوری اسالمی  است و در مذاکرات هسته
ای  برخی از متحدان منطقه.  حضورداشته است

آمريکا مانند اسرائيل و عربستان سعودی از 
اينکه رابرت مالی در قبال جمهوری اسالمی 

. اند بسيار نرم و ماليم باشد اظهار نگرانی کرده

اقدام آنتونی بلينکن وزير خارجه آمريکا که از 
رابرت مالی خواست يک تيم مذاکراتی متشکل 

ها و کارشناسان آمريکايی که  از ديپلمات

های متفاوت در نحوه برخورد با ايران  ديدگاه
دارند تشکيل دهد، گويای اين واقعيت است که 
دولت آمريکا در رابطه با جمهوری اسالمی قرار 
است با يک پشتوانه قوی داخلی وارد اين ماجرا 

سفير "  رابرت فورد."و مذاکرات مربوطه شود
پيشين آمريکا در سوريه و الجزاير که سابقه 
همکاری با هيالری کلينتون در وزارت خارجه 
آمريکا دارد، اقدام بايدن در برگماری رابرت 

عنوان نماينده ويژه امور ايران را يک  مالی به
مذاکره با ايران "نشانه آشکار دانست از اينکه 

 "!درراه است

بنابراين تا جايی که به مقدمات عملی ساختن 
" بست برجام بن"دوجانبه و شکستن "  تعامل"

ها تا حدود زيادی فراهم  شود، زمينه مربوط می
پرسش اين است که  با عطف توجه به .  است

سوابق برخوردهای دوجانبه ايران و آمريکا، اين 
بست چگونه بايد شکسته شود ؟ چگونه بايد به  بن

توافق پيشين بازگشت؟ و ماجرا چگونه و از کجا 
 ؟.بايد آغاز شود

شده  های اوليه در اين مورد البته برداشته گام
نظر از مذاکرات پشت پرده و  صرف.  است

پنهانی و غيررسمی جمهوری اسالمی با دولت 
) باواسطه يا بدون واسطه طرف سوم(  آمريکا

جمهوری اسالمی خود را آماده کرده است وارد 
مذاکرات مستقيم با دولت آمريکا شود و حاضر 

ها و ادعاهای لفظی را کنار  است تمام رجزخوانی
ها  نهد تا هرچه زودتر خود را از شّر تحريم

تواند موانع و  ميانجيگری اروپا می.  برهاند
محذورات طرفين را از سر راه بردارد و راه را 

باز شدن راه وحتی باز شدن باب مذاکره .  باز کند
مستقيم ايران و آمريکا اما هنوز به معنای شکست 

 .بست و حل مشکل نيست بن

نخست اينکه پس از خروج آمريکا از برجام، 
کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسالمی، 
همواره يکی از محورهای انتقادی سه کشور 

اين .  اروپائی آلمان و انگليس و فرانسه بوده است
سه کشور بارها اين موضوع را به جمهوری 
اسالمی هشدار داده و خواهان اجرای کامل 

تر از آن، اين  دوم و مهم.  اند تعهدات برجام شده
های جمهوری اسالمی در  کشورها با دخالت

های  ويژه برنامه توسعه موشک منطقه و به
بالستيک مخالف بوده و مخالفت خود را نيز رسماً 

آژانس انرژی اتمی نيز هر از چند . اند اعالم کرده
ای جمهوری اسالمی  گاه در مورد برنامه هسته

سازی اورانيوم و استفاده از  مانند غنی
سانتريفوژها و غيره هشدار داده که همين روزها 

که دولت آمريکا نيز  سوم اين.  نيز تکرار شد
حتی .  ها هشدار داده است بارها در اين زمينه

شخص بايدن نيز چه در دوران تبليغات انتخاباتی 
چه بعدازآن، نسبت به برنامه موشکی جمهوری 

ای آن هشدار داده و  های منطقه اسالمی و دخالت
همواره هنگام صحبت کردن پيرامون شرايط 

ای، مسائل  مذاکره بر سر برجام و مسائل هسته
اگرچه .  شده است ای نيز مطرح موشکی و منطقه

براين باور باشد که "  رابرت مالی"ممکن است 
مذاکره اول با ايران بايد روی برگشتن به توافق "

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   



 ٣ ٩٠٧شماره   ٩٩بهمن  ٢٠    3

۴درصفحه   

١از صفحه  سال  ٨منافع طبقه کارگر ايران بود، درنتيجه  
تحت .  شده بود شدت تضعيف سرکوب و کشتار به

يک چنين شرايطی است که بار ديگر قدرت 
سياسی در دست يک بلوک ارتجاعی متشکل از 

گيرد و  دار و دستگاه مذهب قرار می طبقه سرمايه
 . انجامد انقالب به شکست می

بورژوازی در سراسر جهان برای حفظ نظم 
موجود  فقط از قدرت سرکوب دولتی، از 
نيروهای مسلح پاسدار نظم حاکم  برای سرکوب 

کند، بلکه از انقياد فکری و  انقالب استفاده نمی
معنوی ، سلطه ايدئولوژيک بر اذهان مردم نيز 

رژيم شاه .  کند عنوان ابزار ديگری استفاده می به
های  گيری سازمان چريک ويژه با شکل که به

فدائی خلق ايران با موج رو به رشد، جنبش 
کمونيستی در ايران مواجه شده بود، عالوه بر 
سرکوب و کشتار، شديداً به تقويت مذهب و 

ودستگاه مذهبی روی آورد تا در شرايطی که  دم
توانند آگاه شوند،  اختناق حاکم است و مردم نمی

های  ازپيش به  توده سم خرافات مذهبی را بيش
رژيم شاه امکان داد که اين .  مردم تزريق کنند

دستگاه تحميق معنوی،  تشکيالت مذهبی  را تا 
ها  آزادی عمل آن.  دورترين روستاها گسترش دهد

برای تبليغ و کشاندن مردم به مساجد، تأمين 
گرديد و تنها برخی از سران مذهبی را که از 

گذاشتند،  شده پا را فراتر می های تعيين محدوده
بنابراين، انقالب .  کرد چند روزی دستگير می

داده بود، اما مردمی که به انقالب روی آورده  رخ
بودند، در چنگال خرافات مذهبی اسير بودند و 

سادگی فريب شيادی را خوردند که وعده بهشت  به
. داد ها می موعود را در روی زمين به آن

که با پيشرفت انقالب، ديگر روشن شد  هنگامی
رژيم سلطنتی شاه هيچ امکانی برای  بقا ندارد، 

ترين   ارتجاع امپرياليستی جهان ، مناسب
آلترناتيو را برای حفظ نظم کهنه و سرکوب 
انقالب در حمايت از شارالتانی به نام خمينی 
يافت و در کنفرانس گوادلوپ رسماً تصميم گرفته 

آميز به جناح ديگری  شد، قدرت به شکل مسالمت
از بورژوازی  و دستگاه مذهبی که خمينی 

. ها ظاهرشده بود، واگذار شود عنوان رهبر آن به

وانتقال قدرت   آخرين اقدامات برای اجرای اين نقل
توسط هويزر صورت گرفته و کابينه هيئت 

شده بود که اتفاقی  حاکمه جديد تشکيل
سروصدا  نشده رخ داد و معادله انتقال بی بينی پيش

 .آميز قدرت را تغيير داد و مسالمت

بهمن  و نقش سازمان  ٢٢قيام مسلحانه 
 های فدائی خلق ايران  چريک

ای رخ داد که سازمان  بهمن  قيام مسلحانه ٢٢در 
ای  کننده های فدائی خلق ايران نقش تعيين چريک

در برپائی آن داشت  و همين قيام باعث گرديد که 
آميز قدرت از يک ضدانقالب به  انتقال مسالمت

سادگی رخ ندهد و در طول  ضدانقالبی ديگر، به
دو سال پس از قيام نبرد سختی ميان انقالب و 

 . ضدانقالب در جريان باشد

 ۵٧با اعتالی جنبش در نيمه دوم سال 

ای سازمان افزوده  روز بر دامنه نفوذ توده روزبه
عمليات نظامی واحدهای سازمان گرچه .  شد می

گسترده نبود اما در شرايط مناسب آن روزها در 
ای که انجام گرفت ازجمله حمله به  همان محدوده

آباد،  در خيابان  نيروهای نظامی رژيم  در نظام
آناتول فرانس يا  مقر ژاندارمری  و غيره، تأثير 

تا جايی .  ای در ميان مردم داشت بسيار گسترده
ها در  آميزی از قدرت چريک که تصوير اغراق

آگاهی و سواد ندارند و تصورشان اين است که 
وپرداخته افراد، احزاب  و يا نتيجه  انقالب ساخته

هاست، خوب است که فقط تاريخ اروپا را  توطئه
از قرن هفدهم تا نيمه اول قرن نوزدهم مطالعه 
کنند، تا نياز جبری به انقالب را برای پيشرفت 

سراسر تاريخ قرن بيستم را .  بشريت بفهمند
ها را  مطالعه کنند که تا صدها نمونه از انقالب

 .ببينند

ها مستقل از اراده و  که گفته شد، انقالب اما اين
دهند،  هرگز به معنای  ها رخ می آگاهی انسان

انکار نقش آگاهی درروند تحوالت اجتماعی 
پيش رفته است، نقش  هرچه تاريخ به.  نيست

گونه که  همان.  تر شده است آگاهی در آن برجسته
طبقات ارتجاعی پاسدار نظم کهنه، آگاهانه 

کوشند تحول اجتماعی و تاريخی  را  کوشيده و می
که نياز پيشرفت بشری است، به تأخير اندازند، 

ای که رسالت دگرگونی نظم کهنه را  آگاهی طبقه
ای ايفا نمايد  تواند نقش برجسته بر عهده دارد، می

و روند دگرگونی اجتماعی و تحول انقالبی را 
نقش متفکران و روشنگران عصر .  تسريع کند

های بورژوائی در فرانسه، انگليس، آلمان  انقالب
، يک نمونه از نقشی است که آگاهی سياسی در 

از .  کند تسريع روند تحوالت اجتماعی ايفا می
که کارل مارکس قانون حاکم بر تکامل  هنگامی

جامعه بشری را کشف کرد  و سوسياليسم علمی 
گذاری نمود، سالح قدرتمندی در دست  را پايه

طبقه کارگر درنبرد طبقاتی برای سرنگونی نظم 
احزاب و .  داری قرار گرفت کهنه سرمايه

کنند، اين  فقط تالش می های کمونيست نه سازمان
آگاهی طبقاتی کارگران را برای غلبه بر طبقه 

عنوان  کوشند به دار ارتقا دهند، بلکه می سرمايه
ستاد جنگی پرولتاريا در جنگ طبقاتی نقش ايفا 

. کنند و انقالب را به فرجام پيروزمندش برسانند

های طبقاتی کارگران، انقالب را  بنابراين سازمان
دانند روند  کنند، اما وظيفه خود می برپا نمی

برپائی انقالب و پيروزی بر دشمن طبقاتی را 
نقشی که حزب بلشويک در برپائی .  کنند تسريع 

انقالب سوسياليستی روسيه داشت، در اين بود که 
روند انقالب سوسياليستی کارگران آگاه و متشکل 

ً فقدان همين دو .  را تسريع کرد برعکس دقيقا
عامل در ايران بود که به شکست انقالبی انجاميد 
که هنوز کارگران و زحمتکشان، زنان و عموم 

 . اند بار آن نجات نيافته ستمديدگان از نتايج فاجعه

انقالب در ايران مستقل از اراده و آگاهی همگان، 
که تضادهای جامعه ايران به نهايت خود  هنگامی

تشديد شده بودند و نياز به دگرگونی به امری 
ها  برای ما کمونيست.  مبرم تبديل گرديد، رخ داد

وقوع انقالب امری حتمی و جبری بود، اما 
انقالب، لحظه  رخدادش را به کسی اطالع  

اين انقالب در شرايطی رخ داد که طبقه .  دهد نمی
ای که رسالت برافکندن نظم کهنه و  کارگر، طبقه

برپائی نظم نوين سوسياليستی را داراست،  
ها ديکتاتوری و اختناق رژيم شاه،  درنتيجه سال

هنوزآگاهی طبقاتی الزم را که شرط پيروزی 
اين طبقه همچنين نا .  انقالب است، دارا نبود

های فدائی خلق  سازمان چريک.  متشکل بود
ترين سازمان مارکسيست مدافع  ايران که بزرگ

مرتجعی .   است، با علم به ستيز برخاسته است
. است که پيشرفت بشريت را نفی کرده است

 . ورزد پرستی است که با نو دشمنی می کهنه

ترين ذرات  به تمام کائنات نظر افکنيد، از کوچک
ترين اجسام،  چيزی ثابت و پايدار،  تا بزرگ

چيز در حال  همه.  ازلی و ابدی نخواهيد يافت
نيروی محرکه .  حرکت ، تغيير و دگرگونی است

تمام اين حرکت و تغييرات، کشمکش درونی، 
هاست و  تضادهايی است که در ذات تمام اين پديده

در تمام سير اين .  کند درپی کهنه را نفی می پی
حرکت و تکامل ناشی از آن، لحظاتی است که 

گسستی در پيوستگی پديد .  دهد جهش رخ می
اين .  شود آيد و نو از درون کهنه زائيده می می

جهش، اين تغيير ناگهانی، اين گذار از کهنه به نو 
جامعه بشری نيز از اين .  همان انقالب است
. شمول برکنار نبوده و نيست قانون عام و جهان

بود، انسان امروزی نيز همچون  اگر جز اين می
ها زندگی حيوانی  اجداد ميمونی خود در جنگل

که خود اين  گذراند، بگذريم از اين خود را می
اجداد انسان نمای ما، محصول ميلياردها سال 

 . ها بودند ها و انقالب شمار جهش تکامل و بی

اند بر جامعه  همان قوانينی که بر کل کائنات حاکم
های اجتماعی  فرما هستند و انقالب بشری نيز حکم

تفاوت جامعه بشری ، .  اند برخاسته از اين قوانين
مانع، تمام اين تحوالت در  اما از طبيعتی که بی

های آگاه  دهد، در اين است که انسان آن رخ می
که طبقات  از هنگامی.  اندرکار هستند در آن دست

ای که دورانش  و جامعه طبقاتی پديد آمد، طبقه
شده است، برای حفظ منافع اقتصادی و  سپری

کوشد، مانع از تحولی گردد که  سياسی خود می
با تمام قدرت خود .  نياز اجتماعی و تاريخی است

کوشد با توسل به  کند و می از نظم کهنه دفاع می
قهر دولتی، سلطه طبقه حاکم را حفظ  و طبقه 

تواند  البته نمی.تحت ستم را در انقياد نگه دارد
کوشد تا  چرخ تاريخ را متوقف سازد، اما می

جايی که ممکن است، اين تحول را به تأخير 
های اجتماعی  در شرايطی که تشديد تضاد.  اندازد

رسد که ديگر امکان مهار اين  ای می به نقطه
تضادها وجود ندارد، انفجار، مستقل از تالش 

دهد و انقالب در  بازدارنده طبقه حاکم رخ می
شود تا طبقه تحت ستمی  شکل سياسی آن برپا می

که حامل نظمی نوين است، طبقه حاکم را با قهر 
انقالبی سرنگون کند و راه را بر تحوالت 

: گويد اينجاست که مارکس می.اجتماعی بگشايد

ای است که آبستن  قهر مامای هر جامعه کهنه
ها صدبار هم  اگر اين انقالب.  ای نوين است جامعه

دهند تا به هدف  شکست بخورند، بازهم رخ می
 .خود برسند

پرست،   بنابراين برخالف ادعای مرتجعين کهنه   
مستقل از اراده و آگاهی .  انقالب جبر تاريخ است

وپرداخته هيچ فرد،  ساخته.  دهد ها رخ می انسان
دهد،  انقالب که رخ می.  حزب و گروهی نيست

دار دگرگونی نظم موجود را  همه نيروهای جانب
آورد و به گرداب روند دگرگونی  به حرکت درمی

داری که  مرتجعين شيفته نظم سرمايه.  کشاند می
تر  های فهميده اندازه ايدئولوگ در ايران حتی به

داری  بورژوازی در کشورهای پيشرفته سرمايه

 های فدائی خلق ايران  و نقش سازمان چريک ۵٧انقالب 

 بهمن  ٢٢در قيام مسلحانه 
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٣از صفحه   

های فدائی خلق ايران  و نقش سازمان چريک ۵٧انقالب 
 بهمن  ٢٢در قيام مسلحانه 

اما تأثير سازمان در .  ميان مردم پديد آمده بود
سازی آن، محدود  آوری مردم به قيام و آماده روی

به چند عمليات نظامی و فعاليت تعداد محدودی از 
 .اعضای سازمان در آن مقطع نبود

های فدائی خلق ايران هزاران و   سازمان چريک 
دار در سراسر  ها هزار نيروی فعال جانب ده

ها در تسخير دانشجويان  دانشگاه.  ايران داشت
ترين کارگران و  آگاه.  طرفدار سازمان بودند

. کردند داری می زحمتکشان از سازمان جانب

آزادی زندانيان سياسی قدرت سازمان را به 
در واپسين .  چندين برابر افزايش داده بود

های متحرکی که  روزهای رژيم شاه، سنگربندی
های تهران ايجادشده بود و با  ويژه در خيابان به

نيروهای نظامی رژيم يک جنگ چريکی به راه 
تظاهرات .  انداخته بودند، نيروهای سازمان بودند

کردند و برای تشويق مردم به  موضعی برپا می
دادند  برداشتن سالح، شعار مسلح شويم را سر می

طرفداران .  کردند و مردم را برای قيام آماده می
يک از اين  دارو دسته ارتجاعی مذهبی در هيچ

ها به شکل  آن.  اقدامات نقش و حضوری نداشتند
اللهی  کارشان  جامه فاشيست حزب های سياه گروه

اين بود که با چماق و چاقو به هر تجمع نيروهای 
سازمان حمله کنند و حتی مانع از شعار مرگ بر 

کننده سازمان در برپائی  اما نقش تعيين.   شاه شوند
بهمن بود که  ٢١بهمن، روز  ٢٢قيام مسلحانه 

 ١٩ها هزار تن از مردمی که برای بزرگداشت  ده

بهمن در دانشگاه تهران گردآمده بودند، با شنيدن 
خبر حمله نيروهای گارد سلطنتی به هما فران در 

آباد، با شعار ايران را سراسر  پادگان فرح
کنيم، به ياری هما فران بشتابيم،  سياهکل می

آباد به حرکت درآمدند و در منطقه  سوی فرح به
وسيعی از ميدان فوزيه تا نيروی هوائی را 

ها  حضور اين جمعيت ده.  سنگربندی کردند
های وسيع  هزارنفری در اين منطقه، مشوق توده

. مردم به قيامی شد  که در حال آغاز شدن بود

دارو دسته مرتجعينی که قرار بود قدرت را 
آرامی تحويل بگيرند و چند روز پيش، کابينه  به

خود را نيز تشکيل داده بودند، با وحشت به مقابله 
نظامی اعالم  ارتش، حکومت.  با قيام برخاستند

ای مردم را از  خمينی با صدور بيانيه.  کرد
او در اين .  آوری به قيام بر حذر داشت  روی

آميز حل شود  بنا دارم مسائل، مسالمت:  بيانيه گفت
. ام  و هنوز دستور جهاد مقدس نداده

شده  ها بلندگو نصب هايی که بر باالی آن بوس مينی
بود در شهر به راه افتادند تا به مردم بگويند امام 

اما مردمی که به قيام .  فرمان جهاد نداده است
ها در آغاز،   روی آورده بودند و اکثريت آن

نيروهای سازمان بودند، کمترين وقعی به 
با کوکتل .  های اين مرتجعين  نگذاشتند حرف

ای که داشتند راه را بر  مولوتف و هر وسيله
هايی که قرار بود از مسير ميدان فوزيه به  تانک

ها را به  کمک نيروهای گارد بروند، بستند و آن
با شکست نيروهای گارد، از .  آتش کشيدند

های شب حمله به مراکز سرکوب نظامی و  نيمه
ها  مردمی که در رأس آن.  پليسی رژيم آغاز شد

نيروهای سازمان بودند، به کالنتری قلهک حمله 
در تمام حمالت بعدی به مراکز سرکوب .  کردند

و ستم رژيم شاه، نيروهای سازمان در پيشاپيش 

ماه،  بهمن ٢٢صبح روز .  کردند ها حرکت می آن
آباد موردحمله قرار گرفت،  پادگان عشرت

نيروهای سازمان نقش فعالی در تسخير اين 
مقاومت شديدی از سوی .  پادگان بر عهده داشتند
هرلحظه بر تعداد مردمی .  نظاميان صور گرفت

توده .  شد که به قيام برخاسته بودند، افزوده می
کننده، ديوارهای پادگان را از جا کندند و  قيام
حوالی ظهر .  آسا به درون آن سرازير شدند سيل

در اينجا .  اين مرکز نظامی به تسخير مردم درآمد
بود که مقادير کالنی سالح به دست مردم افتاد و 

رفيق ملکوتيان .  گروه کثيری از مردم مسلح شدند
در .  در جريان تسخير اين پادگان جان فشاند

آباد، دانشکده افسری بدون  فاصله کمی از عشرت
سوی پادگان  جمعيت به.  مقاومت تسخير شد

گروهی از مردم که .  جمشيديه به حرکت درآمد
ها نيروهای سازمان بودند، در  در ميان آن

سوی خيابان  به پادگان در آن های مشرف ساختمان
های داخل  سنگر گرفتند و مردم مسلح با ارتشی

هوا تاريک شده بود که .  پادگان درگير شدند
های سفيد بردست  که مالفه ها درحالی نظامی

بهمن  ٢٣روز .  گرفته بودند تسليم شدند
که هنوز هوا کامالً روشن نشده بود،  درحالی

گروهی از نيروهای سازمان  برای گرفتن زندان 
اوين عازم محل شدند، تنها يک سرباز با لباس 

. درگيری پيش نيامد.  شخصی دم در ايستاده بود

درب زندان که حاال ديگر زندانی سياسی وجود 
نيروهای  سازمان  انبار .   نداشت، گشوده شد

های  های اوين را که مملو از صندوق سالح
های يوزی بود، گشودند تا مردم بيشتری  مسلسل

های  اما چيزی نگذشت که فاشيست.  مسلح شوند
جامه سررسيدند و مانع از ورود مردم به  سياه

رفقای ما با مصادره تعدادی .  درون زندان شدند
های يوزی به سمت پادگان سلطنت آباد  از مسلسل

های مردم انقالبی اما تا  توده.  حرکت کردند
حوالی ظهر وارد پادگان شده بودند و مسلح 

های ديگری از  در همين حال گروه.   شدند می
های  دار سازمان به همراه توده نيروهای جانب

. کننده پادگان باغ شاه را تصرف کرده بودند قيام

در طی اين دو روز، واحدهای مسلح سازمان نيز 
در تسخير تعدادی از مراکز نظامی رژيم در 

يک واحد مسلح .  ها حضور داشتند پيشاپيش توده
که در تسخير تعدادی از مراکز  سازمان درحالی

های مردم  نظامی حضور يافته بود، در رأس توده
به مرکز فرستنده راديوئی رژيم حمله کرد، در 
جريان اين نبرد ميان نظاميان مستقر در اين 

کننده، فرمانده اين واحد نظامی  مرکز با مردم قيام
در .   سازمان، رفيق قاسم سيادتی جان فشاند

ها نيز تا جايی که اين قيام همراه با  شهرستان
حمله به مراکز سرکوب و ستم نظامی رخ داد در 
اغلب موارد  نيروهای سازمان نقش و حضور 

اين قيام يک افتخار بزرگ برای .  فعالی داشتند
.  ای آن افزود سازمان بود و بر نفوذ و اعتبار توده

 ٢١با توجه به نقشی که در آن روز تاريخی 

های  بهمن،  نيروی سازمان در برافروختن شعله
قيام مسلحانه داشت، معلوم نبود که بدون آن 

ً ما با قيام مسلحانه  رو  بهمن روبه ٢٢اساسا
های مرتجعين  وپاخت شديم يا نه؟ چراکه ساخت می

های  قدرت.  در باال صورت گرفته بود

امپرياليست توافق کرده بودند که شاه برود و 
قدرت به دارو دسته مرتجع خمينی و امثال 

هويزر در جلسه .  بازرگان واگذار گردد
ها گفته بود که بايد از  فرماندهان ارتش به آن

های سرکوب  قدرت جديد تبعيت کنند و ارگان
. نخورده به هيئت حاکمه جديد منتقل گردد دست

خمينی به ايران برگشته بود و به دستور او مهدی 
بنابراين .  بازرگان مسئول تشکيل کابينه شده بود

آميز  دست شدن مسالمت به تمام اقدامات برای دست
گونه که بازرگان  گرفته بود و همان قدرت انجام

بهمن  ٢٢در يک نطق تلويزيونی در همان روز 
اعالم نمود، رياست ستاد ارتش نيز در مالقات 
حضوری، همکاری ارتش را با حکومت جديد 

گيری  بنابراين با توجه به موضع.  اعالم کرده بود
بهمن برای بر حذر داشتن  ٢١خمينی در روز 

ها، روشن است که  مردم از قيام و حمله به پادگان
ها هزار  اگر ده.  مرتجعين شديداً مخالف قيام بودند

نيروی سازمان در آن روز تاريخی حضور 
که در آن ايام  داشتند،  بعيد نبود با توجه به اين نمی
فرمان  به های ناآگاه و مذهبی طرفدار و گوش توده

خمينی بودند، اگر حضوری هم در جريان 
داشتند، با شنيدن  های نيروی هوائی می درگيری

رفتند و قيامی رخ  های خود می پيام خمينی به خانه
بنابراين نقش سازمان در برافروختن .  داد نمی

که اين  اين.  کننده بود های قيام مسلحانه تعيين شعله
قيام چه اهميت و منافعی برای مردم داشت، خود 

توان  در اينجا فقط می.  يک بحث جداگانه است
داد و  اشاره کرد که اگر قيام مسلحانه رخ نمی

های سرکوب ، ارتش ، پليس و دستگاه  ارگان
امنيتی از هم نپاشيده بود و مردم مسلح نشده 
بودند، دار و دسته مرتجعين حاکم درهمان سال 

کردند که در  همان کاری را با مردم ايران می ۵٧
اين قيام باعث شد که انقالب .  کردند ۶٠سال 

طرف قدرت  ازيک.  ای به بار آورد نتايج دوگانه
سياسی در دست يک بلوک مرتجع قرارگرفته 

از سوی ديگر مردم مسلح شده بودند و .  بود
آوردهائی را که در  خواستند باقدرت،  دست می

حين انقالب به دست آورده بودند، حفظ کنند و 
از آنجائی که ارتش .  مطالبات خود را عملی کنند

و پليس و تشکيالت ساواک و اطالعاتی دچار 
توانست  پاشيدگی شده بودند، رژيم نمی ازهم

. فوريت مردم را مثل گذشته سرکوب کند به

کشمکشی دوساله با شديدترين نبردهای طبقاتی، 
ميان انقالب و  ۶٠مسلحانه و غيرمسلحانه تا سال 

ازآنکه رژيم  ضدانقالب حاکم در جريان بود و پس
توانست نيروهای مسلح و سرکوب را بازسازی 

با يورش گسترده و کشتار  ۶٠کند، در سال 
هزاران تن از مردم ايران بر اين کشمکش غلبه 

 .کرد و انقالب با شکست قطعی مواجه شد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 بحران واکسيناسيون کرونا در جمهوری اسالمی

از زمان اعالم رسمی ورود کرونا به ايران 
تاکنون، بر اساس آمار وزارت بهداشت 
جمهوری اسالمی، نزديک به  يک ميليون و 

 ۵٨هزار نفر به کرونا مبتال شده و بيش از  ۵٠٠

. هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند

آمارهايی که بی هيچ ترديدی تماما دروغ، جعلی 
از اين .  و محصول دستکاری های دولت هستند

رو، بسياری از کارشناسان و همچنين افکار 
عمومی جامعه با توجه به مشاهدات و تجارب 
خود و اطرافيانشان، اين آمارها را واقعی نمی 

جعلی .  دانند و در صحت آن تشکيک کرده اند
بودن آمارهای حکومتی تا بدان حد برای همگان 
آشکار شده است که چند ماه پيش از اين، مسعود 
مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا و حريرچی، 
معاون کل وزارت بهداشت جمهوری اسالمی نيز 

را به  ١٩کشته شدگان کوويد "  آمار واقعی"
ميزان دو تا دو و نيم برابر آمار دولتی اعالم 

سازمان نظام پزشکی ايران و سازمان .  کردند
بهداشت جهانی نيز بر اساس دانسته های خود، 
در آمارهای دولتی تشکيک کرده و ميزان 

برابر آمار  ۵تا  ۴جانباختگان ويروس کرونا را 
  . دولتی دانسته اند

نيز "  ٢۴رويداد "عالوه بر موارد يادشده، اخيرا 
با انتشار گزارشی از مرکز آمار ايران که مبتنی 
بر گواهی صدور فوت سازمان ثبت احوال 
کشور است، تاييد کرده که ويروس کرونا به 
مراتب بيشتر از آمارهای دولتی جان توده های 

بر اساس داده های .  مردم ايران را گرفته است
مرکز آمار ايران، تعداد فوت شدگان تابستان 

 ٣٨، به ميزان ٩٨، در مقايسه با تابستان ٩٩

طبق گزارش مرکز .   درصد افزايش داشته است
آمار، تعداد فوت شدگان ثبت شده در تابستان 

افزايش .  نفر بوده است ١٣٠٨٧٩، برابر ١٣٩٩
درصدی رقم فوق در مقايسه با رشد  ٣٨رشد 

، ٩٧نسبت به تابستان  ٩٨فوت شدگان تابستان 
درصد بوده است، رقم بسيار قابل  ٣که حدود 

مرکز آمار ايران، اين .  توجهی را نشان می دهد
در  ٩٩درصدی فوت شدگان تابستان  ٣٨افزايش 

هزار  ۵٠را که نزديک به  ٩٨مقايسه با تابستان 
نفر می شود، به دليل مرگ و مير ناشی ازاپيدمی 

حال اگر به اين نکته نيز .  کرونا دانسته است
به دليل شيوع  ٩٩توجه شود که در تابستان 

کرونا و اعالم وضعيت قرمز در بسياری از 
شهرهای ايران، با کاهش مسافرت و به تبع آن با 
کاهش مرگ و مير ناشی از تصادفات رانندگی 

 ۵٠هم مواجه بوده ايم، آنوقت به رقمی باالتر از 

يعنی فقط در سه ماه تابستان .  هزار نفر می رسيم
هزار نفر بر اثر ابتال به  ۵٠امسال بيش از 

 .  جان باخته اند ١٩کوويد 

انتشار آمار جعلی و اعالم غير واقعی جان 
باختگان ويروس کرونا در ايران، البته چيزی 
نيست که در هفته ها يا ماه های اخير آشکار شده 

سياست جايتکارانه دولت جمهوری اسالمی .  باشد
از همان ابتدا با دروغ و پنهان کاری دو ماهه در 

سياستی .  اعالم ورود کرونا به ايران شروع شد
که سپس با ارائه آمارهای جعلی از تعداد کشته 
شدگان ادامه يافت و اکنون نيز به عنوان سياست 
رسمی دولت در وقت ُکشی برای تهيه و خريد 

رد پای اين سياست .  واکسن کرونا دنبال می شود

فاجعه بار دولت جمهوری اسالمی را بايد در 
ديد که تاکنون به "  ايمنی جمعی"پيشبرد سياست 

بهای کشتار وسيع توده های مردم دنبال شده 
سياستی که کل هيئت حاکمه ايران و به .  است

طور اخص شخص خامنه ای و روحانی از ابتدا 
سياست .  تا به امروز در پی اجرای آن بوده اند

هدفمندی که در دو ماه گذشته نيز در پی بی 
توجهی مقامات جمهوری اسالمی نسبت به تهيه و 

، که از يک طرف به ١٩خريد واکسن کوويد 
صورت يک مطالبه جدی در جامعه و از طرف 
ديگر به صورت يک بحران تنش زا در درون 

سياست وقت .  هيئت حاکمه بازتاب يافته است
ُکشی و اهمال کاری دولت در خريد واکسن 
کرونا، شرايط بحرانی  جامعه و مرگ و مير 
ناشی از اين ويروس مرگبار عمال شرايط نگران 
کننده ای را در ميان مردم و جامعه پزشکی 

شرايط پر التهابی که در .  ايران ايجاد کرده است
هفته های گذشته ضرورت واکسيناسيون کرونا 
را به امری عاجل و به صورت يک مطالبه 
فوری، رايگان و همگانی در ميان عموم توده 

 .های مردم دامن زده است

موضوع واکسيناسيون فوری، رايگان، همگانی و 
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی در شرايطی 
به خواست فوری کارگران، بازنشستگان و عموم 
توده های مردم ايران تبديل شده است، که از دو 
ماه پيش اکثر قريب به اتفاق کشورهای جهان 
واکسيناسيون کرونا را برای شهروندان خود 

در ايران اما سياست جمهوری .  آغاز کرده اند
اسالمی همچنان بر مدار وقت ُکشی و وعده و 

اين بی توجهی .  وعيدهای توخالی  می چرخد
دولت نسبت به خريد واکسن کرونا در شرايطی 

، دست کم طبق ١٩است که آمار مبتاليان کوويد 
 ۶همان آمارهای جعلی دولتی کماکان بيش از 

هزار نفر در روز اعالم می شود که در اين ميان 
نفر نيز به طور روزانه جان می  ١٠٠نزديک به 

وضعيتی که پايداری آن با همين تعداد از .  بازند
کشته شدگان روزانه نيز متصور نيست و با 
هشدارهای ستاد مبارزه با کرونا در باال رفتن 
آمار مبتاليان و کشته شدگان در ماه های آينده، 
نگرانی ها و التهابات بيشتری را در درون 

نگرانی هايی که .  جامعه بر انگيخته است
خروجی آن تا کنون در باال رفتن سطح 
اعتراضات مردم نسبت به وقت ُکشی، بی عملی 
و اهمال کاری دولت برای خريد واکسن های 
معتبر و مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی 
انعکاس يافته و چه بسا در آينده بيشتر هم خواهد 

 . شد

بحران واکسيناسيون کرونا در ايران زمانی آغاز 
، طی يک ٩٩ديماه   ١٩شد که خامنه ای روز 

"سخنرانی تلويزيونی اعالم کرد ورود واکسن : 
اين ".  آمريکايی و انگليسی به کشور ممنوع است

موضع خامنه ای، آنگونه که بعدا  توسط دمحم 
جواد ظريف بر مال شد، پيشتر در يک جلسه 
خصوصی به روحانی گفته شده بود و لذا، تمام 
بازی ها و بهانه گيری های تحريمی و ارزی 
دولت و وزارت بهداشت در عدم خريد به موقع 

، "آکسفورد"و "  مدرنا"، "فايزر"واکسن های 
عمال در ارتباط با همين دستور خامنه ای بود و 
در واقع هيچ ارتباطی با موضوع تحريم و کمبود 

 . ارز و ديگر بهانه هايی از اين دست نداشت

با سخنان خامنه ای، سياست وقت ُکشی دولت با 
و  متمرکز شدن بر "  واکسن داخلی"شعار توليد 

. خريد واکسن های چينی و روسی گذاشته شد

واکسن هايی که مورد تاييد سازمان بهداشت 
جهانی نبودند و لذا خريد واکسن غير قابل اعتماد 
چينی و روسی به جدالی ميان جامعه پزشکی 

 .ايران با وزارت بهداشت تبديل شد

مجمع عمومی نظام پزشکی ايران، از جمله 
نخستين گروه هايی بود که با ارسال نامه ای به 
حسن روحانی نسبت به اين اقدام دولت واکنش 

اعضای مجمع نظام .  هشدار آميزنشان  داد
هزار عضو در ايران  ٢٨٠پزشکی که بيش از 

بهمن خود با بيان اينکه  ١٢دارد، در نامه 
اطالعات شفافی از مراحل تحقيق و ساخت "

هيچ "، "واکسن اسپوتنيک وی در دسترس نيست
و "  يک از منابع معتبر جهانی آن را تاييد نکرده

مدارک و مستندات و داليل تاييد اين واکسن نيز "
در اختيار صاحبنظران پزشکی قرار نگرفته 

"، خطاب به روحانی نوشتند"است خريد اين : 
واکسن را که تاييديه های حداقلی جهانی را طی 
نکرده  و اثربخشی و بی خطر بودن آن در کشور 
توليد کننده نيز با ابهام و اعتراض مواجه است، 

اعضای ".  غير موجه و خطرآفرين می دانيم
سازمان نظام پزشکی در ادامه با تاکيد بر اينکه 

در اين "  مالحظه کاری و مسامحه"هر نوع 
است، "  نابخشودنی و تحمل ناپذير"زمينه 

خواستار خريد واکسن معتبر و مورد تاييد "
 ". سازمان بهداشت جهانی شدند

مينو محرز، از اعضای علمی ستاد مبارزه با 
کرونا و مسئول تاييد علمی واکسن ايرانی کرونا 
و نيز حسنعلی شهرياری، رئيس کميسيون 
بهداشت مجلس نيز از جمله کسانی بودند که به 
صورت علنی اعالم کردند، به واکسن روسی 

اعتماد ندارند و آن را تزريق "   اسپوتنيک وی"
 . نخواهند کرد

واکنش دولت و وزارت بهداشت اما نسبت به 
نگرانی ها و هشدار های موجود در ميان مردم و 
جامعه پزشکی ايران تنها يک جمله بود، مخالفان 

کيانوش .  دارند"  منافع شخصی"واکسن روسی 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با گفتن 

تضاد منافع "اينکه مخالفان خريد واکسن روسی 
دارند، اقدامات آنان "  سياسی، عقيدتی و اقتصادی

سعيد نمکی، .  اعالم کرد"  سازماندهی شده"را 
وزير بهداشت جمهوری اسالمی با گفتن اينکه من 
و خانواده ام جزو اولين کسانی خواهيم بود که 
واکسن روسی را تزريق می کنيم، سعی کرد تا 
به زعم خود مقداری از نگرانی ها و التهابات 

اما نه تنها چنين .  موجود در جامعه را کاهش دهد
نشد، بلکه بر عکس با اتفاق دو رخداد در جامعه، 
يعنی مرگ مهرداد ميناوند و علی انصاريان که 
هر دو به دليل ابتال به کرونا جان باختند، دامنه 
نگرانی ها و التهابات جامعه بيشتر گسترش يافت 
و فشار بر دولت برای خريد و تهيه واکسن های 
مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی از هر سو 

 . شتاب گرفت

مرگ ميناوند و انصاريان، دو تن از اعضای 
سابق تيم ملی فوتبال ايران، که اولی در روز 

بهمن در بيمارستان الله تهران و  ٩پنجشنبه 
بهمن در بيمارستان  ١۵دومی روز چهارشنبه 

فرهيختگان جان باختند، بار ديگر موضوع 
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۵از صفحه   

 بحران واکسيناسيون کرونا در جمهوری اسالمی
٢از صفحه   

واکسيناسيون فوری، همگانی و رايگان کرونا را 
نه فقط برای کارگران و عموم توده های 
زحمتکش ايران، که اينبار برای بازيگران و 
سلبريتی های کشور نيز به امری مبرم تبديل 

مرگ اين دو ملی پوش سابق، که از چهره .  کرد
های پيشکسوت و شناخته شده فوتبال ايران 
بودند، در شرايطی حساسيت جامعه ورزشی و 
سلبريتی های ايران را بر انگيخت، که روزانه 
بر اساس همان آمارهای جعلی وزارت بهداشت، 

نفر از توده های مردم ايران  ١٠٠هنوز هم حدود 
مردم .  جان می بازند ١٩بر اثر ابتال به کوويد 

. زحمتکشی که در سکوت و گمنامی می ميرند

کسانی که نه مرگ شان در رسانه ها بازتاب می 
يابد و نه گزارشی از رنج و زندگی آنان در جايی 
درج می گردد و نه خبرنگارانی برای زنده 
ماندنشان در مقابل بيمارستان ها انتظار می 

شرايط موجود، در واقع گوشه ای از .  کشند
شرايطی .  بار حاکم بر جامعه است وضعيت اسف

که نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی مسبب و 
وضعيتی که اکنون در شرايط .  بانی آن بوده است

گسترش شيوع کرونا و مرگ و مير ناشی از آن 
و نيز بر بسترهمگانی شدن مطالبه واکسيناسيون 
کرونا، به صورت بحرانی جديد در درون دستگاه 

بحرانی که دولت را بر .  حاکميت تجلی يافته است
هزار دوز از واکسن  ۵٠٠آن داشته تا با خريد 

دست کم بخشی از فشارهای "  اسپوتنيک وی"
اين .  وارده بر خود و طبقه حاکم را کاهش دهد

ميزان دوز واکسن کرونا اگر برای مقامات و 
دستگاه های حکومتی بکار گرفته نشود، در گام 

هزار نفر  ٢۵٠نخست و بهترين حالت می تواند 
. از کادر درمانی و پزشکی  ايران را پوشش دهد

کادر درمانی و پزشکی که در يک سال گذشته 
در صف مقدم مبارزه با کرونا بوده و در اين 

 .مدت بسيار از خود مايه گذاشته اند

اگرچه دولت جمهوری اسالمی، تحت فشار 
روزافزون جامعه و عمومی شدن خواست 
واکسيناسيون فوری، همگانی و رايگان، وعده 

ميليون دوز ديگر از واکسن اسپوتنيک  ۴خريد 
روسی و ديگر واکسن های موجود را داده است، 
اما فراموش نکنيم که ما با دولت و حکومتی سر 

و کار داريم که کماکان پيشبرد و اجرای سياست 
، جزو سياست کالن آن "گله ای"ايمن سازی 

کابينه روحانی و وزارت بهداشت آن، .  است
دهند، آنان،  هنوز وعده توليد واکسن داخلی می

هنوز در انتظارند که با مبتال شدن افراد بيشتری 
از توده های مردم ايران، به وضعيت پايدار 

هيئت حاکمه ايران .  ايمنی جمعی در جامعه برسند
سال نشان داده است که غير قابل  ۴٢طی 

اين حکومت برای بقای خود دست به .  اعتماداست
هر دروغ و ترفند و نيرنگی می زند، تا چند 

در ماجرای بورس .  صباحی بيشتر باقی بماند
ديديم با چه دوز و کلکی، پول بخشی از مردم 
ايران را از چنگ شان بيرون کشيده  و به خزانه 

ميليون  ۴وعده خريد .  خالی دولت واريز کردند
ميليون  ٨۵دوز واکسن در مقايسه با جمعيت 

. نفری ايران، اساسا رقمی محسوب نمی شود

 ١٠معضل واکسيناسيون جامعه ايران با خريد 

ميليون دوز  ٣٠ميليون و حتی  ٢٠ميليون، 
واکسن حل نخواهد شد، تا چه رسد به جار و 

ميليون دوز  ۴جنجال تبليغاتی دولت برای خريد 
واکسن کرونا که اساسا معلوم نيست چه زمانی 

دولت هايی که اکنون .  وارد کشور خواهد شد
موفق به دريافت واکسن کرونا شده اند، از شش 

دولت .  ماه پيش خريد آن را سفارش داده بودند
جمهوری اسالمی اگر االن برای چند ميليون دوز 
واکسن سفارش بدهد، در بهترين حالت شش ماه 

لذا، بر بستر همه اين .  بعد دريافت خواهد شد
واقعيات موجود است که تاکيد داريم، سياست 
هيئت حاکمه ايران همچنان بر اجرای سياست 

استوار است و تمامی ترفندهای "  ای گله"ايمنی 
تبليغاتی دولت و وعده و وعيدهای آن برای خريد 
بيشتر واکسن کرونا، در اصل برای وقت ُکشی و 

. کاهش فشار مطالبه واکسيناسيون در جامعه است

پس به هوش باشيم اگر ذره ای از مطالبه 
واکسيناسيون همگانی کوتاه بياييم، اگر به وعده 
های توخالی دولت دل خوش شويم، اگر همانند 

فقط کف خيابون، به "بازنشستگان فرياد نکنيم 
ميليون دوز  ۴، همين ميزاِن "دست ميآد حقمون

واکسن مورد ادعای دولت نيز به دست ما نخواهد 
 . رسيد

 

 

 سادگی  گره کور برجام به

 شود گشوده نمی

مذاکره درباره ديگر "و "  ای تمرکز کند هسته
موضوعات ازجمله برنامه موشکی و 

ای ايران بايد در مراحل بعد  حضور منطقه
(باشد اما به نظر )  ٩٩بهمن ١٧همشهری" 
رسد بدون ورود به اين موضوعات،  نمی

ها  ماجرای برجام سروسامان گيرد و تحريم
 .طور کامل و قطعی برداشته شود به

اين را هم بايد اضافه کرد که اروپا و آمريکا 
نيز "  حقوق بشری"گاه در مورد مسائل 

اند  نکاتی را عنوان نموده و خواسته
. فشار قرار دهند جمهوری اسالمی را تحت

ها موضوع  اين اما هرگز برای اين دولت
ها  آن.  ای نبوده است و نخواهد بود کننده تعيين

توانند چشم خود را به روی اعدام  آسانی می به
و شکنجه و زندان و نقض فاحش حقوق بشر 

ازاين نيز چنين کرده  در ايران ببندند که پيش
و در مقابل جنايات فجيع جمهوری اسالمی و 
کشتارهای دهه شصت چنين کرده،  الم تا 

 .اند کام سخنی نگفته

ای،  ها اما عالوه بر مسائل هسته برخورد آن
ای و برنامه  های منطقه در مورد دخالت
های بالستيک جمهوری  توسعه موشک

بدون شک اروپا .اسالمی متفاوت خواهد بود
ها  و آمريکا سعی خواهند کرد در اين زمينه

هايی را بر جمهوری اسالمی  نشينی عقب
 .تحميل کنند

های  های پان اسالميستی و دخالت سياست
ای اما تا اين لحظه خط قرمز جمهوری  منطقه

اسالمی بوده است و بسيار بعيد است 
های رژيم در اين زمينه دچار تغيير  سياست

برعکس يکی از اهداف مهم .  اساسی شود
کند رهبر  جمهوری اسالمی که ادعا می

مسلمانان شيعه جهان است، توسعه اسالم 
. شيعی در منطقه و در سراسر جهان است

موجوديت جمهوری اسالمی از آغاز تاکنون 
اسالميسم عجين بوده  طلبی و پان با توسعه

حتی اگر درزمينٔه مسائل موشکی به .  است
های جزئی و موقتی تن دهد، از  نشينی عقب

طلبی دست نخواهد  اسالميسم و توسعه پان
 .کشيد

کار که به اينجا برسد، بحث و گفتگو و 
مذاکره .  مذاکره و تعامل گره خواهد خورد

بست برجام، پيش  برای تعامل و شکستن بن
حل نهايی پيدا کند با گره و  از آنکه بتواند راه

اين گره کور .شود بست جديدی روبرو می بن
 .شود سادگی باز نمی به
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 داخل کشور، به مناسبت پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل -)اقليت ( فعالين و هواداران سازمان فدائيان پيام 
 

 سياهکل  جاودانه است

 پنجاهمين سالگرد  نبرد حماسی سياهکل را 

 با تشديد مبارزه عليه نظم موجود،  تدارک اعتصاب سياسی و قيام مسلحانه سراسری گرامی بداريم 
 

ی را در های تاريک ديکتاتوری شاهنشاهی ، آتش اصيل و خاموشی ناپذير مبارزه انقالب حماسه سياهکل، اين رستاخيز خون و خروش رزمندگان فدايی در سال
 .های سرخ کارگری به ثبت رساند ور ساخت و نام فدايی  را در کارنامه مبارزاتی و آرمان های ترس و تاريکی و خموشی شعله خاکستر سنگين دهه

ود که با غّرش ناپذير عليه ظلم و بيداد و استثمار و برای تغيير و دگرگونی بنيادی نظم موج ی يک مبارزه آشتی سال از لحظه تولد و ورود سازمان به عرصه ۵٠
 .شده است های سياهکل اعالم شد، سپری های آتش و آگاهی در جنگل گلوله

سال گام زدن در راهی سخت و پر  ۵٠.  وقفه عليه تبعيض و استثمار و نابرابری ی بی سال مبارزه ۵٠.سال مبارزه درراه رهايی کارگران و زحمتکشان ۵٠
خاک افتاد، های خويش نهادند و هرزمان رفيقی بر  سنگالخ که در آن،  صدها و هزارها رفيق فدايی در دو نظام سلطنتی و جمهوری اسالمی، جان بر سر آرمان

 .رفقای ديگری راه سرخ وی را ادامه دادند

 

 !کارگران و زحمتکشان 

های سرخ و کارگری رفقای  لحظه از پيکار درراه آرمان سال از سر گذرانده، اما يک ۵٠رغم تمام ناماليمات، ضربات و فرازوفرودهايی که سازمان طی  به 
داران و تمام مرتجعين به مبارزه برخاسته و  عليه سرمايه ١٣۴٩بهمن  ١٩سازمان ما که از همان نخستين روزهای  موجوديتش در .  سياهکل بازنايستاده است

های  ر و تودههای طبقه کارگ های زحمتکش دفاع نموده است، اکنون نيز پيگيرانه برای تحقق خواست های طبقه کارگر و توده همواره از اهداف، منافع و خواست
های سوسياليستی  نفس به آرمان ايم که تاآخرين سازان سياهکل پيمان بسته با حماسه)  اقليت(ما فدائيان.  دهد داری ادامه می زحمتکش به مبارزه عليه نظام سرمايه

 . رفقا وفادار مانده و تا پای جان به مبارزه ادامه دهيم

کند، وظيفه فوری خود را سرنگونی رژيم  داری و استقرار سوسياليسم و الغای استثمار و طبقات مبارزه می که برای نابودی نظام سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 
امروز مبارزه برای کار، نان، آزادی و مبارزه برای ايجاد حاکميت شورايی، به مسئله روز و .  جمهوری اسالمی و استقرار حکومت شورايی قرار داده است

ويژه در دو سال گذشته حاکی از اين واقعيت است که خواست و شعار کار،  تمام مبارزات کارگران و زحمتکشان به.  شده است مبرم کارگران و زحمتکشان تبديل
رو شده شده و با اقبال عمومی روب فقط خواست و شعار کارگران بلکه به يک خواست و شعار عمومی تمام زحمتکشان تبديل نان، آزادی و حکومت شورايی نه

 .است

 

 !کارگران و زحمتکشان 
کارگران، .گريبان است به های حاد و متعددی دست داريم که رژيم جمهوری اسالمی با بحران پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل را در شرايطی پاس می

ل متنوعی دست يابی به مطالبات خود در اشکا معلمان، دانشجويان، بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش مردم ايران بارها و بارها عليه رژيم حاکم و برای دست
 .اما رژيم جمهوری اسالمی هيچ اقدامی برای رسيدگی به اين اعتراضات و حل مشکالت مردم انجام نداده است. اند به اعتراض و مبارزه زده

های مردم ايران را نداشته و  ای جز سرکوب و اعدام و به بند کشيدن توده سال حاکميت ننگين خود نشان داده است که هيچ وظيفه ۴١جمهوری اسالمی طی 
شمار کودکان کار و .  ها نفر بيکارند  ميليون.  تر شده است های کارگر و زحمتکش وخيم تر و شرايط زندگی توده بحران اقتصادی باگذشت هرسال ، عميق.  ندارد 

توجهی مطلق ارتجاع حاکم نسبت به جان و  بحران کرونا و بی.  يافته است دامنه اعتياد  به مواد مخدرو تن فروشی پيوسته  گسترش. يافته است خيابانی مدام افزايش
هايی که بار اصلی آن بردوش کارگران و زحمتکشان است ، رژيم  در قبال تمام اين مصائب و بحران.   های مردم، جان هزاران نفر را گرفته است سالمت توده

ه پا خاسته و برای های مردم  انجام نداده، بلکه برای مقابله با کارگران و زحمتکشان معترض و ب گونه اقدامی به نفع توده فقط هيچ پوسيده  جمهوری اسالمی نه
سرکوب و بازداشت کارگران، دانشجويان، نويسندگان، معلمان، خبرنگاران، زنان  و ديگر .  حفظ و نجات خويش به سرنيزه و سرکوب بيشتر متوسل شده است

 . فعاالن اجتماعی و صدور احکام سنگين زندان ، يگانه پاسخ رِژيم بوده است

تنها راه نجات .  تجربه بيش از چهل سال گذشته نشان داده است تا جمهوری اسالمی در قدرت باشد اوضاع بر همين منوال است حتی بدتر از اين نيز خواهد شد
سلحانه و ها و فجايعی که رژيم جمهوری اسالمی  به بار آورده است  تشديد  مبارزه، گسترش اعتصابات، توسل به اعتصاب عمومی سياسی و قيام م از بحران

 .براندازی تمام نظم موجود است

 

 !کارگران ، زحمتکشان و روشنفکران انقالبی 

ی رفقای جسور برپادارنده اين حماسه را  داخل کشور در پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل، خاطره همه  -)اقليت (  ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان  
ای جان برای آزادی و ناپذيری با دشمنان طبقاتی و مبارزه تا پ کند سازش سازيم که آنچه امروز پيوند ما را با رفقا ناگسستنی می داريم و خاطرنشان می گرامی می

اين )   اقليت(سازمان فدائيان.گذشتگی هزاران  فدايی رقم خورده گواه اين مدعاست  قرن حيات سازمان ما که با خون و ازجان تمامی تاريخ نيم.  سوسياليسم است 
 .سازان سياهکل و هزاران فدايی و گل سرخ به خون خفته است دهنده راه حماسه افتخار را دارد که ادامه

 

داخل کشور در پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی و خونين سياهکل ، عموم کارگران ، زحمتکشان ، زنان و   -)اقليت (  ما فعالين و هواداران سازمان فدائيان  
يد خوانيم که مبارزه خود را برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و به دست گرفتن سرنوشت خود از طريق يک حکومت شورايی تشد ستمديدگان را فرامی

 .کنند

 

 برقرار باد حکومت شورايی                       -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

 باد سوسياليسم                                     زنده -باد  آزادی    زنده

 حکومت شورايی -کار  نان  آزادی

 

 داخل کشور -)اقليت ( فعالين و هواداران سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩بهمن  
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 داخل کشور -پيام فعالين سازمان

 

 گرامی باد پنجاهمين سالگرد حماسه سياهکل وبنيانگذاری سازمان
 

همه ساله در چنين ماه ودرچنين روز هايی که با يک روز .می گذرد »سازمان چريکهای فدائی خلق ايران «پنجاه سال ازاعالم موجوديت سازمان  خونبارما 
شوق آزادی  ونبرد بی .  آفتابی روبرو می شوی ، گرمای دلچسب  ودلپذيری را احساس ميکنی، بی خيال از محيط  ،شوقی همه وجودت را فرا می گيرد

انگاروجودت يکسره ازبوی سبزه وعطر گل وگياه آکنده شده، نشئه ای با آميزه ای ازشوق .  امان،شوق رهايی از قيد بند ستم ونامراديهای روزگارتيره وتار
نوزده بهمن حماسه «است ،ماه عروج وافتخار »بهمن ماه«.وحرکت واحساسی از خود باوری وجودت راتسخيرميکند، بی قراری به دلت چنگ می اندازد

حرکتی که راهگشا وسرآغاز مبارزات کارگران وزحمتکشان ، آزاديخواهان .حماسه ای که با پيگيری وجانفشانی ، جوانانی آگاه ورزمجوشکل گرفت.  »سياهکل
خورشيد در آن درحال درخشيدن   اين روزها با فرارسيدن بهمن ماه فصل رويش ونشاط هردانه شبنمی بر بوته ای که يک پرتو.  وستمديدگان جامعه  ما گرديد

 . است ياد وخاطره فدائيانی را برايت زنده می کند که پنجاه سال پيش  درچنين روزهائی گام نهادن درمسير تحول وتاريخ را به ما ياد دادند

 

. ته شدندکشنفربودند رزم خود را درکوه و جنگل آغاز کردند، اما، جانانه با عشق به رهائی وآزادی در شهرجنگيدند ،مبارزه کردند ،با شجاعت کشتند و ١۵آنان 

غوغای شهر ها در وقت وبی وقت در صبحگاهان وشامگاهان .آن سالها کوچه ها وخيابانهای تهران وشهر های بزرگ رنگ ديگری بخود گرفت وجلوه ای ديگر
جريان خون در رگهای ناظران  ورهگذران .  درصالت ظهر با صدای رگبار پی درپی مسلسل چريکها وصدای انفجارهای نارنجک دستی فضا را می شکافت

بوی باروت و رنگ خون همراه با بانگ رزمنده ای که .  مزدوری بخاک افتاده بود وخون در رگهايش ماسيده بود -شتاب می گرفت خون به صورتشان می جهيد 
به  ۵٧بهمن ٢٢و ٢١بهمن چهل ونه در  ١٩.  يکدسته اعالميه را درفضا پخش می کرد ،برای توده های ستمديده در بند نويدی بود که روزانه تکرار می شد

تصوير صمد بهرنگی وخسرو گلسرخی تا .  سازمان چريکهای فدائی خلق بزرگترين سازمان کمونيستی ايران و منطقه دردريای توده ها غرق شد.بارنشست
 .دوردست ترين روستاها ی ايران نقش ديوار خانه های روستائيان شد

 

کشورهای سرمايه داری،ديو مذهب،فقر سياسی تشکيالتی در تبانی نوشته ونانوشته ای مسير مبارزات توده هارا .  روزهای فراز وآزادی زياد بطول نيانجاميد
اين بارچتری سياه ترازگذشته سايه شوم خود را بر پهنه .همه چيز وارونه شد.منحرف کردند ودستاورد های تاريخ مبارزات توده های اجتماعی رابه يغما بردند

آلترناتيوسرمايه داری جهانی، خمينی با برنامه مذهبی برجامعه .  جامعه تازه رسته از بند گسترانيد وفضا ی سياسی وحال وروز جامعه تيره ترازگذشته گشت
آزادی های سياسی برچيده .کشتار،ترور، اعدام وسرکوب اختناق درابعادی وسيع تردر دستور حکومت سرمايه داری جمهوری اسالمی قرارگرفت.غالب گرديد

شکست .  رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی به شکل بيرحمانه ای به لت وپارکردن گروهای سياسی پرداخت.  شد،گروه های سياسی مورد هجوم قرارگرفتند
سست مايگان وخودباختگانی که در صفوف سازمان ما، خودرا .  اردوی انقالب در مقابل ضد انقالب هار جمهوری اسالمی موجب تغييراتی درآرايش نيروهاشد

 ها واهداف سازمان پنهان کرده بودند ديری نپاييد دربرابرناماليمات تاب مقاومت نياورده  به ورطه افالس ودرماندگی رسيدند بعضی پشت آرمان»اکثريت«با نام 

 .را سرمايه داری بلعيد وهضم کرد، وبعضی به زائده ی سرمايه داری حاکم تبديل شدند

 

ان رگرسازمان ما درروزها وسالهای سخت ترور وسرکوب عليرغم همه فراز فرود ها  وستيزهای طبقاتی ، لحظه ای از پرچمداری درپيشتازی مبارزات کا
نفراز اعضاء،کادرها،ورهبری  ۶٠تنها در يک هجوم دشمن .  وزحمتکشان وتوده های تهيدست دربرابررژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی دچار غفلت نگرديد

پرچمدارخيل جانباختگان سياسی دهه خونين  »اقليت«سازمان جان باختند، رفيق گرانقدرما شاعر ونويسنده خلق سعيد سلطانپور عضو هئيت تحريريه نشريه کار 
 . شصت بود

 

وکارگران  ده امروز بعداز چهل ويک سال نبرد وستيز طبقاتی با رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ،درشرايطی که جامعه ما وارد فاز اعتاليی وانقالبی ش
در داخل )  اقليت(نوزحمتکشان توده های مطالبه جو بيشتر ازهرمرحله ای ازتاريخ وارد کارزار ومبارزه طبقاتی شده اند، ما  فعالين وهوداران سازمان فدائيا
داری جمهوری  ايهکشور به پيروی  وبا تاسی از بنيانگذاران سازمان با مقاومت وتالش پيگيرخود سازمان را درنبرد طبقاتی ومبارزه آشتی ناپذيربا رژيم سرم

 . اسالمی با جديت ياری وحمايت خواهيم کرد

 

يک بار ديگردراين مرحله حساس تاريخ ومبارزه طبقاتی کارگران وزحمتکشان در پنجاهمين سالگرد سازمان، )  اقليت(ما، وفعاالن و هواداران سازمان فدائيان 
وده ای وت با بنيانگذاران سازمان ورهبری کنونی سازمان تجديد عهد می کنيم که تا پای جان برای تحقق اهداف وبرنامه سازمان درمسيرانقالب اجتماعی

 .ازکوشش باز نايستيم

 

ی لحظه ای گانما، با ايمان واعتقاد ی قوی وراسخ به برنامه سازمان درمسير کار توده ای وجنگ طبقاتی دربرپائی اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه هم
 .فروگذار نخواهيم بود

ستداران دو گرامی وخجسته باد پنجاهمين سالگرد انقالبی سازمان فدائيان اقليت،برعموم توده های کارگر وزحمتکش وروشنفکران کمونيست وانقالبی وکليه
 .ومجموعه رهبری سازمان

 

 .زنده  باد اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه همگانی

 زنده باد سوسياليسم -زنده باد انقالب 

 سرنکون باد رژيم جمهوری اسالمی

 برقرار باد حاکميت شورائی کارگران وزحمتکشان

 حکومت شورائی -کار،نان، آزادی

 چهاردهم بهمن ماه نود ونه

 داخل کشور -فعالين وهوداران  سازمان فدائيان اقليت
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 »فعالين کارگری جنوب«پيام  
 

 رفقای سازمان فدائيان اقليت با درود
 

جمعی از پيکره گسترده فعالين کارگری داخل  »فعالين کارگری جنوب«ما  
کشور، پنجاهمين سالگرد انقالبی سازمان فدائيان اقليت را به شما  وبه کليه 

. دوستداران وهمراهان جنبش کمونيستی وکارگری تبريک وتهنيت ميگوئيم

بی شک سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  ودرتداوم خط انقالبی آن 
تاثيرات غير قابل انکاری  »اقليت«سازمان مارکسيست لنينست انقالبی 

برجنبش های اجتماعی رهائيبخش  نيم قرن اخير کشورمان چه در رژيم ستم 
شاهی وچه درعمر ننگين وسراسرضد انقالبی رژيم سرمايه داری جمهوری 

ما در تجربه کارسازمانيابی تشکيالتی وکار عينی .  اسالمی داشته است
ومادی روزانه خود در يکی دو دهه اخير دربستر مبارزات اجتماعی 

در )  اقليت(ومبارزات کارگری بيشتراز پيش به اهميت سازمان فدائيان 
کارزار جنبش کمونيستی وکارگری واقف شده ايم واين اعتقادما با جمعبندی 
از کار استوار ومتين شما درارتباط با رهنمون های شما به جنبش کارگری 

کاری بدون حاشيه درجهت اعتالی جنبش کارگری آنچه .  حاصل شده است
 .مطلوب ومورد عالقه ما بوده است

 

،وارد  ۴٩رفقا، سازمان فدائيان اقليت  امروز همزمان با نوزده بهمن 
درطی اين سالها با بلوغ سياسی ، .  پنجاهمين سالگرد انقالبی خود شده است

درايت انقالبی ودرک درست از مسائل جامعه وجنبش کارگری موفقيت های 
چشمگيری داشته و بيشتر ازهميشه با پراتيک انقالبی توانسته است در يک 

البته ،جنبش .  رابطه عينی وملموس با جنبش کارگری ايران قراربگيرد
مراتب فراتر ازيک جنبش   کارگری ايران نيزدراين سالها در موقعيتی به

بخشهائی از جنبش کارگری ايران به خود باوری .  درخود پيشرفت کرده است
به .  تشکيالتی را آموخته است  –انقالبی رسيده ، دانش وفن مبارزه سياسی 

ی کار تشکيالتی  رمزواهميت کارمخفی وکارعلنی وتلفيق اين دو شيوه
درشرايط مناسب پی برده، اين شيوه از فعاليت کار تشکيالتی را امروز 
بسياری از فعالين کارگری سرمشق فعاليت های تشکيالتی خود درمحيط های 

جنبش کارگری نيروهائی فعال حرفه ای دردرون خودش .  کار قرار داده اند
پرورش داده که ميتوانند در شرايط مناسب با قابليت هائی که دارند کاربری 
فعاليت های تشکيالتی خود را تغيير وارتقاء بدهند  وکميته های مخفی 

 »فعاالن کارگری جنوب«ما .کارخانه ومحيط های کار خودرا ايجاد نمايند

اين توفيق را به شما وجنبش کارگری ايران همزمان با پنجاهمين سالگرد تولد 
 .سازمان فدائيان اقليت تبريک می گوئيم

 

رفقا،جنبش کارگری تابرپائی حاکميت شورائی نياز مبرم به کار پيگير 
جنبش کارگری با پيشروی هر چند .  تئوريک دارد  –تشکيالتی وسياسی 

کار تئوريک .  اندک، نياز به جمعبندی وشناخت دوباره ازاوضاع سياسی دارد
اکتفاء )  به آن(  شما درمسير تشکل سازی تا کنون بسيار موثر بوده ،اما، نبايد

کار مخفی تشکل های کارگری  بيش تراز هر نوع فعاليت علنی نيازبه .  کرد
وظيفه حزب وسازمان .  سياسی  دارد   –حمايت وتقويت بنيان های تئوريک 

سياسی طبقه کارگر است که همواره با روشنگری وتحليل  مسائل سياسی  
ما انتظارداريم به شيوه تا کنونی خود وبا .  جنبش کارگری را حمايت نمايد

دقت وحساسيت فوق العاده ای رابطه خود رابا جنبش کارگری حفظ وتقويت 
پيروزی جنبش کارگری وتحقق اهداف سوسياليستی آن .  نمائيد

 .درگروکارفشرده وتنگاتنگ سازمان با جنبش کارگری است

مجددا پنجاهمين سالگرد انقالبی سازمان را به شما وبه طبقه کارگر ايران 
 .وکليه عالقه مندان وحاميان جنبش کارگری وکمونيستی تبريک می گوئيم

 

 زنده باد اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه همگانی

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد انقالب 

 نابود با نظام سرمايه داری

 کار نان آزادی حکومت شورائی

 

 »فعاالن کارگری جنوب«

٩٩/  ١١/  ١٧ 

 ) اقليت(پيام فعالين و هواداران سازمان فدائيان

 متشکل در هسته امير پرويز پويان

 به مناسبت پنجاهمين سال ياد نبرد 

 ١٣۴٩بهمن  ١٩حماسی سياهکل در 
 

 گرامی باد پنجاهمين سال ياد 

 نبرد حماسی سياهکل
 

پنجاهمين يادمان ُگردان .  داريم پنجاهمين سالگرد نبرد حماسی سياهکل را گرامی می
گردن فرازی که آغوش بر مرگ گشودند تا زندگی بسازند و زندگی از آنان به يادگار 

" و"  دل به دريا افکنان"  آن رفقای قهرمان،آن.ای درخور وشايسته انسان بماند، زندگی

بر ستم و ستمگر ونابرابری و جهل زمانه خود شوريدند تا "  به پای دارنده آتش ها
آن رفقای ازجان گذشته از مرگ نهراسيدند، دربرابر .روشنگر باشند و راه بگشايند

تندر ايستادند، سکوت و سکون و خموشی را برهم زدند و در دل شب تار، چراغ 
زيستن بزرگ .  های واالی خويش ساختند برافروختند و جان شيرين را وثيقه آرمان

ی خشم شان آتش  گوزن های عاشقی که شعله.  وارشان کوتاه بود اما نقش شان ماندگار
می خوانيم، می سرائيم و می ...   کاخ ستمگران بود و گرمای اجاق تهيدستان اجتماع

 .شان در ما زنده و جاودان است رزميم تا نشان دهيم ياد و انديشه های سرخ

 

 رفقا

پنجاه سال پس از آنکه پرچم مبارزه عليه رژيم سلطنتی و دشمنان طبقه کارگر و 
زحمتکشان درجنگل های سرد و تاريک سياهکل برافراشته شد، سياهکل همچنان زنده 

داران، در دوره  پيکار آشتی ناپذير عليه مرتجعين وسرمايه.  و محبوب قلب هاست
ادامه دهنده راستين )  اقليت(جمهوری اسالمی نيز ادامه يافته و سازمان فدائيان

فدائيان . های انقالبی و آرمان های سوسياليستی و آزاديخواهانه سياهکل بوده است سنت
اقليت با مبارزه پيگير و آشتی ناپذير عليه نظم موجود و برای تحقق شعار کار، نان، 

 .گرفته اند های سياهکل را پی آزادی وحکومت شورايی، آرمان

 

 رفقا

پنجاهمين سالگرد حماسه سياهکل را درشرايطی گرامی می داريم که رژيم فاسد و 
های  سياست.  پوسيده ی جمهوری اسالمی غرق در انواع بحرانها وفساد است

ها کارگر و زحمتکش و عموم تهيدستان و  ضدمردمی رژيم حاکم، زندگی ميليون
گرانی سرسام آور، بيکاری فزاينده و .چيزان جامعه را به تباهی کشانده است بی

. گسترده، فقر، گرسنگی، نداری و بيماری، مردم زحمتکش را به ستوه آورده است

ويروس کرونا هر روز قربانيان بيشتری می گيرد و رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی 
اين رژيم در بحران و .های مردم قائل نيست ترين اهميتی برای جان و زندگی توده کم

بن بست مرگ باری دست و پا می زند و هيچ راه حلی برای معضالت فزاينده جامعه 
تمام شواهد نشان می دهد که عمراين .  ارتجاع حاکم نفس های آخر را می کشد.  ندارد

زمستان رفتنی است و اين نويد بخش روزهای خوش بهاری .  رژيم به سر آمده است
 .است

 

 رفقا

گذاری  ياد بنيان و سال ۴٩پنجاهمين يادمان نبرد شورانگيز سياهکل در زمستان 
سازمان را  به تمامی رفقا ؛ کادرها، اعضا وهواداران سازمان تبريک می گوئيم و با 

ها و سنت های فدائی هم پيمان با شما رفقا بار ديگر يادآور می شويم  دلی آکنده ازآرمان
های سرخ سياهکل تا پای جان  که درمبارزه برای آزادی و رهايی و برای تحقق آرمان

 . ايستاده ايم

 

متشکل در هسته اميرپرويز پويان با هر )  اقليت(ما فعالين و هوادارن سازمان فدائيان
ی بهاری تازه از عشق و نيک بختی انسانها را نويد  بهار جوانه زده ايم و با شما وعده

 .مبارزات شما رفقا، مبارزه ی ماست و دل گرمی شما دل گرمی دل های ما. داده ايم

برای شما رفقا و مبارزات خستگی ناپذيرتان در راه تحقق آرمان های کمونيستی و 
همچنين برای تالش هايتان در تمامی جنبه های سازمانی و تشکيالتی آرزوی 

 .پيروزمندی و بهروزی داريم

بار ديگر می خوانيم و می سرائيم که ادامه دهنده ی راه واالی رفقای سياهکل در 
تمامی عرصه های مبارزات طبقاتی و اجتماعی ايران دست در دست شما عليه نظم 

 .داری حاکم ايستاده ايم سرمايه

 

 گرامی باد پنجاهمين سال ياد نبرد حماسی سياهکل

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

 برقرارباد حکومت شورايی

 هسته اميرپرويز پويان

 ١٣٩٩بهمن 
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 !رفقا

 
برد، در چهار  پنجاه سال پيش، زمانی که جهان در التهاب سياسی بسر می

عنوان يک شيوه  بخش و نبردهای مسلحانه به های رهايی جهان، انقالب  گوشه
انقالبيون برای به زير .  مسلط مبارزاتی در دستور کار انقالبيون قرار گرفت

داری و استقرار نظمی سوسياليستی، دنيايی  های سرمايه کشيدن حکومت
های شصت و  دهه.  بدون استثمار، فقر و نابرابری در تالش و مبارزه بودند

داری در جهان  هفتاد ميالدی، دوران رشد مبارزات مسلحانه با نظام سرمايه
مردم ويتنام تحت رهبری حزب کمونيست به الگوی مقاومت در   مبارزه.  بود

فروپاشی .  برابر قلدرمنشی و تجاوزات نظامی امپرياليسم آمريکا تبديل شد
کشورهای آفريقايی يکی پس از .  نظام مستعمراتی امپرياليسم سرعت گرفت

مبارزات .  سازی استعماری را در هم شکستند های زنجير برده ديگری حلقه
در آمريکای .  مسلحانه تمام کشورهای آسيای جنوب شرقی را فراگرفت

های چريکی در شهر و روستا گسترش  التين تحت تاثير انقالب کوبا، جنبش
ترين کشورهای  داری، در پيشرفته اين مبارزات به قلب جهان سرمايه.  يافت

 .داری نيز رسيد سرمايه
های مسلح چريکی در آلمان، ايتاليا، انگليس، اسپانيا و  در اروپا، سازمان

در ژاپن هم اوضاع بر همين منوال .  يونان دست به عمليات مسلحانه زدند
در خاورميانه، در تعدادی از کشورهای عربی، نظاميانی که تحت تاثير .  بود

را با کودتاهای   های دست نشانده های چپ قرار گرفته بودند، رژيم سازمان
 .نظامی سرنگون کردند

های  جنبش مقاومت مردم فلسطين در اوج قدرت خود قرار داشت و سازمان
مارکسيست و چپ نقش مهمی در عمليات مسلحانه مردم فلسطين برعهده 

ُ ظفار جنگ مسلحانه در جريان بود.  داشتند در .  در همسايگی ايران، در
های مارکسيست به تاکتيک تبليغ مبارزه مسلحانه روی  ترکيه سازمان

 .آوردند
های کارگری اروپا، نيرويی پر قدرتی را تشکيل  احزاب کمونيست و اتحاديه

. مبارزه ظاهر شد  جنبش جهانی زنان با مطالباتی نوين در عرصه.  دادند می
های دانشجويی به نبردی راديکال در سراسر اروپا و آمريکا  جنبش

مردم ويتنام و   ای ميليونی در جانبداری از مبارزه تظاهرات توده.  برخاستند
های کشورهای اروپايی و  محکوم کردن تجاوزات نظامی آمريکا، خيابان

 .آمريکا را فراگرفت
در ايران، رژيم کودتايی .  ايران هم از اين اوضاع سياسی جهان برکنار نبود

شاه با حمايت امپرياليسم آمريکا، رژيم ديکتاتوری و اختناق را برقرار کرده 
های  فعاليت سازمان.  های سياسی از مردم سلب شده بود تمام آزادی.  بود

های فعاليت قانونی مسدود  سياسی، صنفی و دمکراتيک ممنوع و تمام راه
هرگونه تالش .  های سياسی ممنوع گرديد فعاليت احزاب و سازمان.  گرديد
ها  ها و محافل مارکسيستی برای فعاليت سياسی با شديدترين سرکوب گروه

 .شد روبه رو می
به ويژه .  های رژيم ديکتاتوری شاه، مبارزه ادامه داشت به رغم سرکوبگری

محافل متعددی از کارگران و روشنفکران انقالبی شکل  ۴٠  از اواسط دهه
گرفت که تحت تأثير موج انقالبات و عمليات مسلحانه در سراسر جهان 

های  ها و جنبش کوشند تجربيات انقالب ها می اين محافل و گروه.  قرار داشتند
های  سازمان چريک.  مسلحانه در کشورهای ديگر را در ايران به کار گيرند

فدايی خلق که از وحدت دو گروه از انقالبيون مارکسيست در ايران تشکيل 
اين دو گروه به تاثير .  ترين آنها بود ترين، بزرگترين و موفق گرديد، برجسته

از مبارزات مسلحانه انقالبيون در جهان، بويژه در کوبا، با اعتقاد به مشی 
مسلحانه، به مبارزه مسلحانه عليه نطام سلطتنی شاه روی آوردند و سازمان 

ور ساختن انقالب  های فدايی خلق ايران را تشکيل دادند و برای شعله چريک
ترين عمليات  ، حساس"جزيره ثبات شاه"چنين برهم زدن  در ايران و هم

با حمله به پاسگاه ژاندارمری  ١٣۴٩مبارزاتی خود را در نوزده بهمن 
ست که  در مورد تأثير سياهکل همين کافی ا.  سياهکل، به اجرا درآوردند

مسلحانه به دانشجويان   اشاره شود، به محض اينکه خبر آغاز مبارزه
های فدايی  پيوستن به چريک  هايی از دانشجويان آماده ها رسيد، گروه دانشگاه

 .بودند

از فروردين سال .  نبردی که در سياهکل آغاز گرديد، در شهرها ادامه يافت
اين شکل از تبليغ در .  عمليات تبليغ مسلحانه در شهر گسترش يافت ۵٠

ها در سکون و سکوت فرو رفته بود و اختناق و ترس از  ای که سال جامعه
شد، انعکاسی وسيع  ای می پليس و ساواک مانع از انتشار هر خبر و مبارزه

 .در مقياس سراسر ايران پيدا کرد
ای روبه رو شده بود که انتظار آن را در  رژيم شاه که به يکباره با پديده

خود نداشت، با انتشار عکس و نام تعدادی از "  جزيره ثبات و آرامش"
ای  ها و تعيين جايزه برای لو دادن آنها، ناخواسته به انعکاس مبارزه چريک

 .که آغاز شده بود، کمک کرد
ها در ميان دانشجويان و بخش بزرگی از  حمايت بالفعل از سازمان چريک

حقوقی در رژيم شاه به تنگ  روشنفکران وجود داشت که از اختناق و بی
ً با برپايی تظاهرات، جانبداری خود را از .  آمده بودند دانشجويان علنا

های کوچک و متحرک  گروه.  کردند سازمان و مبارزه آن اعالم می
ها را که رژيم  های چريک دانشجويان با برپايی تظاهرات موضعی، عکس

سياهکل، تاريخ .  کردند شاه به در و ديوار شهر تهران چسبانده بود، جمع می
های  سياسی و مبارزاتی چپ در ايران را دگرگون و بازنويسی و پايه

چپ در ايران با سياهکل تولد .  ديکتاتوری شاه را سست و لرزان کرد
 . ديگری يافت

های فدايی  در نتيجه مبارزات دوران پيش از قيام بود که سازمان چريک
های پس از قيام و سرنگونی رژيم شاه توانست  خلق ايران در روزها و ماه

ترين سازمان کمونيست، نه فقط در ايران، بلکه در کل خاورميانه  به بزرگ
 .تبديل شود

اما به دليل بروز اختالفات جدی، انشعابی بزرگ در سازمان، در وهله 
گيری در قبال  نخست بر سر ماهيت طبقاتی رژيم جمهوری اسالمی و موضع

جناج .  آن، و البته همچنين در ارزيابی مبارزات گذشته سازمان رخ داد
موسوم به فدائيان اکثريت، به حمايت از جمهوری اسالمی برخاست و جناح 

 . فدائيان اقليت به مبارزه عليه آن
 

پنجاهمين سالروز تولد سياهکل را به )  در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران
گويد و در اين دوران سخت و پر فراز و  سازمان فدائيان اقليت تبريک می

 .  کند نشيب مبارزه،  برايشان آرزوی موفقيت می
 

 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران
 ٢٠٢١فوريه  ۶

 
 

 به مناسبت) در تبعيد(پيام کانون زندانيان سياسی ايران
 پنجاهمين سالکرد قيام سياهکل به سازمان فدائيان اقليت 
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 کمک های مالی
 

 سوئيس

 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی

 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

کرون ٢٠٠  )ژانويه(خروش 
  

کرون ٢٠٠  )فوريه(خروش 
  

 يورو ۵٠٠   ۵٠مستند 

 

 سوئد

 
 باختگان  ياد جان

 کرون ٢٠٠ دی ماه گرامی باد       

 کرون ٢٠٠ باختگان سياهکل درود به جان

 کرون ٢٠٠٠  پنجاه سالگی سازمان

 

 هلند

 

 يورو ۵٠٠  پنجاه سال مبارزه

 يورو ۵٠٠   ۵٠مستند 

 يورو١٠٠  رفيق مهدی اسحاقی 

 يورو١٠٠  رفيق جليل انفرادی 

 يورو١٠٠ رفيق هادی بنده خدا لنگرودی 

 يورو١٠٠  پور  رفيق غفور حسن

 يورو١٠٠ رفيق عباس دانش بهزادی 

 يورو١٠٠  رفيق اسکندر رحيمی

 يورو١٠٠ رفيق دمحمرحيم سمائی   

 يورو١٠٠ رفيق ناصر سيف دليل صفايی 

 يورو١٠٠ اکبر صفايی فراهانی  رفيق علی

 يورو١٠٠ رفيق دمحمهادی فاضلی  

 يورو١٠٠  رفيق احمد فرهودی 

 يورو١٠٠ قندچی  رفيق دمحمعلی محدث

 يورو١٠٠ الدين مشيدی  رفيق شجاع

 يورو١٠٠ رفيق اسماعيل معينی عراقی 

 يورو١٠٠  رفيق هوشنگ نيری 

  

 

 پيام سازمان راه کارگر به مناسبت پنجاهمين سالگرد قيام سياهکل
 

 رفقای عزيز 

حادثه ی بزرگی که مهر خود را بر تاريخ جنبش خونبار آزادی، برابری و  .  پنجاه ساله شد    »سياهکل  «
 .رهايی،حک کرده است 

سياهکل اعالم حضورجنبش خونينی بود سرشار ازعشق به توده ها، جنبِش جانفشانی های سترگ برای آزادی   
و برابری و عليه استبداد و نابرابری، جنبش شيرزنان و مردان فدايی برای رهايی توده هابود بدون حضور  

مبارزه مسلحانه به معنای قيام مسلحانه بايد نقطه اوج مبارزات توده ای و  "و تاکيد بر اين نکته که  .   توده ها 
، به هيچوجه ناشی از کم اثر پنداشتن قيام سياهکل و جانفشانی های عظيم رفقای  "انقالبی باشد نه نقطه آغاز آن 

 .فدايی نبوده و نيست 

در شرايطی دست به سالح بردند    –و در راس آنها سچفخا   –پايه گذاران مبارزه چريکی در جنبش چپ ايران  
، تشکيل ساواک جهنمی در    32مرداد    28که رژيم ديکتاتوريمحمد رضا پهلوی سرمست از موفقيت کودتای  

، چنان خفقانی بر کشور مستولی کرده بود که  42تا    40"  فترت سياسی "، و پشت سر گذاشتن دوره  37سال  
حتی ليبرال ترين افراد نظير مهدی بازرگان نيز به رژيم شاه هشدار ميدادند که نسل بعد از انها، ديگر نه به  

اين شرايط نفس گير داخلی و نيز جذبه مبارزات چريکی  .  زبان اصالح بلکه به زبان سالح سخن خواهند گفت 
و انقالبات توده ای مسلحانه در آسيا، امريکای التين و افريقا، و نيز ضربه مهلکی که انفعال و اپورتونيسم و  
وابستگی حزب توده به حيثيت چپ ايران زده بود، مجموعا سبب شد که نسل جديد دانشجويان و جوانان چپ  

 .انقالبی، راهی جز آغاز جنگ چريکی در برابر خود نبينند 

در جريان اين مبارزات دليرانه، صدها تن از بهترين فرزندان مردم ايران جان خود را از دست دادند و يا در  
 .زندانها و شکنجه گاههای رژيم شاه به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند 

دريغا که کشتار سبعانه صدها تن از بهترين و متفکرترين کادرهای جنبش چپ و سچفخا، سبب شدتا هنگامه  
انقالب عظيم پنجاه و هفت،چپ انقالبی قادر نباشد درپيوند با نيروی کار و زحمت و سازماندهی آن در جريان  

 .انقالب،نقش تاريخی خود را ايفا کند 

نبود اين شرايط فرصتی را بوجود آورد که اردوی ضد انقالب با کمک ليبرال ها واليه های متنوعی از چپ ها  
ـ  عمال عرصه جنبش و گفتمان  ...  ؛ ـ از طيف توده ای ها تا سه جهانی ها و بخشی از تروتسکيست هاو 

هژمونيک، تماما و البته به کمک غرب و امپرياليستها، به دست نيرويی بيفتد که زير نقاب ضديت با رژيم  
استقرارحکومتی مافبل قرون وسطايی  .  پهلوی، سناريويی بغايت ارتجاعی را برای ايران تدارک ديده بود 

يعنی  سلطه اسالمسياسی و سرمايه داری بر جان و نان و آزادی  !  وجهنمی هزاربار مخوفتربنام حکومت هللا  
 !مردمان ايران ِ در بند 

 رفقای عزيز 

انقالب بهمن نشان داد که بدون سازماندهی انقالبی نيروی کار و زحمت، بدون پيوند ارگانيک با طبقه کار گر،  
انقالب را ضد انقالب سرکوب خواهد کرد و جانفشانی های سترگ تنها در اين مسير است که کارآيی خود را  

جنبش انقالبی مردمی است که می تواند    »موتور بزرگ    «برای پيروزی انقالب متبلور خواهد کرد و اين  
 !استبداد و حاکميت سرمايه داری را به زانو در آورد و ال غير 

با اين همه اما بسی خام خيالی است که گمان شود تبديل شدن سچفخا به بزرگترين سازمان چپ ايران و  
، بی ارتباط است با جسارت و شجاعت    57بهمن    22خاورميانه با صدها هزار فعال و هوادار بعد از قيام  

صدها چپ کمونيست و آزادی خواهی که باجان وباوروشورو شيدايی به عشق رهايی مردمان، به ميدان  
 .کارزار با دشمنی قهار و کشتارگر، گام گذاشتند 

آن عزيزان، آن قهرمانان بر سر آرمان های شريف و انقالبی شان، جان بر سر پيمان نهادند و در اين راه سرخ  
 .وباشکوه سر باختند 

آنها با رشادت خود آنچنان پرستيژی برای افکار چپ و سوسياليستی پديد آوردند که هيچ نيروی چپ ديگری  
دريغا اما نابودی اکثريت کادرهای ورزيده ومتفکرجنبش فدايی موجب شد تااکثريت  .  قادر به رقابت با آنها نبود 

رهبری سازمان به دست اپورتونيستهای متمايل به خط سازشکارانه حزب توده و شوروی بيافتدوجنبش عظيم  
فدايی نتواند انبوه صدها هزار نفری هواداران خود در جنبشکارگری، جنبش دانشجويان و دانش آموزان، جنبش  
زنان، جنبش دهقانی، جنبش مليتهای تحت تبعيض و نيز انبوه روشنفکران و هنرمندان بيزار از تداوم استبداد و  

 .استثمار را سازماندهی کند 

 رفقای عزيز 

اکنون که پنجاهمين سالگرد حماسه سياهکل را گرامی ميداريم، بار ديگر با صدها جانباخته جنبش  .  خسته نباشيد 
چريکی چپ و آزادی خواه ايران در دوره رژيم پهلويو نيز هزاران جانباخته راه آزادی و برابری در طول  
چهار دهه حيات رژيم خونخوار مذهبی و سرمايه داری اسالمی، پيمان می بنديم که تا آخرين نفس با درسگيری  
از شکستها و اشتباهات و انحرافات گذشته، پرچم مبارزه برای آزادی و سوسياليسم را بر زمين نگذاريم و همه  
. توش و توان خود را بکار گيريم تا مانع شويم از شکست انقالبِ نوين، در راهی که نه دير است و نه دور 

 !انقالبی از پايين، انقالب کارگران و زحمتکشان ايران ِ در بند استبداِد آزادی ستيز و غارتگر 

 

 گرامی باد ياد عزيز جانباختگان حماسه سياهکل 

 سرنگون باد رژيم اسالمی سرمايه داری 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

 

 کميته مرکزی سازمان راه کارگر 

 2021فوريه   -1399بهمن  

com.rahkargar.www 
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١۴از صفحه   

در نشست بررسی کليات "  های مجلس پژوهش
عروسی "اليحه بودجه گفته بود رد اليحه بودجه 

 !!!خواهد بود) منظور کابينه روحانی" (دولت

پس از رد اليحه و ارجاع آن به هيات وزيران 
ای جديد از سوی هيات رئيسه  برای ارائه اليحه

مجلس، حسن روحانی و معاون پارلمانی وی 
جايی که مجلس اليحه بودجه  از آن"تاکيد کردند 

اليحه "و کليات "  را رد کرده"  کميسيون تلفيق"
تاييد شده، "  کميسيون تلفيق"در "  بودجه دولت

. اليحه جديدی ارائه نخواهد کرد)  کابينه(دولت 

گيری واکنش تند هيات رئيسه مجلس  اين موضع
بهزاد پورسيد معاون قوانين .  را بدنبال داشت

"مجلس گفت اگر دولت به تکاليف قانونی خود : 
عمل نکند، مجلس بر اساس اختيارات قانونی 

البته تنها ".  خود تدابير الزم را اتخاذ خواهد کرد
تواند بکند چيزی نيست جز  کاری که مجلس می

 .تصويب بودجه سه دوازدهم

فرهنگی سخنگوی هيات رئيسه مجلس در همين 
"رابطه گفت که دولت چه انجام خواهد داد،  اين: 

بنده اطالع دقيقی ندارم، چرا که مواضع 
اگر دولت ...  شود متناقضی از دولت مطرح می

اليحه جديدی ارائه کند، مسلما مورد رسيدگی 
قرار خواهد گرفت و اگر اليحه ارائه نکند، 
مجلس مجبور است راسا وارد اين موضوع شده 

ست که  اين در حالی".  و سه دوازدهم مصوب کند
که  اميری معاون پارلمانی روحانی با بيان اين

زمان کافی برای ارائه اليحه جديد وجود ندارد، 
با تصويب بودجه سه دوازدهم شديدا مخالفت 
کرده و ضمن خطرناک خواندن اين کار برای 
کشور، اقدام احتمالی مجلس در اين رابطه را 

 .غيرقانونی دانست

کار به جايی رسيد که صادق الريجانی رئيس 
نيز وارد صحنه "  مجمع تشخيص مصلحت نظام"

های جناحی را  گرديد و از طرفين خواست نزاع
. کنار انداخته و فکری برای تصويب بودجه کنند

: بهمن در نشست اين مجمع گفت ١۶شنبه  ۵وی 

اميدواريم دولت و مجلس محترم با در نظر "
گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کالن و همه 

کل کشور  ١۴٠٠جانبه، برای حل مشکل بودجه 
همفکری، تعامل و در واقع ريل گذاری کنند تا 

ای و با  خدای ناکرده کشور بصورت وصله و پينه
 ".بودجه ناقص اداره نشود

با وجود اين اختالفات و البته گاه سخنان متفاوتی 
مانند سخنان واعظی رئيس دفتر روحانی مبنی بر 

که اليحه بودجه در حکمرانی،  به دليل اين"که  اين
معيشت مردم و امورات کشور بسيار حائز 
اهميت و راهبردی است؛ حاضر نيستيم آن را به 

نظرها و منازعات سياسی گره بزنيم و بر  اختالف
طبق خواست مجلس، نظرات   همين اساس، 

اصالحی ارائه و تالش خواهيم کرد با رويکرد 
مفاهمه، تا جايی که شاکله بودجه بهم نخورد و 

با مجلس تعامل  درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، 
اندازی از ارائه  اما نه تنها هيچ چشم".  کنيم

ای جديد از سوی کابينه حسن روحانی  اليحه
ها و علت و ميزان  وجود ندارد، بلکه واقعيت

اختالفات از احتمال عدم تصويب بودجه حکايت 
طور  ای همان که بار ديگر خامنه کنند، مگر آن می

که در تصويب کليات بودجه در کميسيون تلفيق 
نقش اصلی را داشت، به دليل شرايط خاص 

جانبه جمهوری  های همه سياسی و بحران
اسالمی، وارد موضوع شده و بودجه به شکلی 

اما مساله مهم اين است . مورد تصويب قرار گيرد
که حتا تصويب بودجه نيز مرهمی بر بحران و 

 .تضادهای درونی طبقه حاکم نخواهد گذاشت

بخش مضحک ماجرا در رد اليحه بودجه توسط 
مجلس اسالمی در اين بود که برخی از نمايندگان 
مدعی شدند که نمايندگانی که رای مخالف دادند 

رای مخالف "  اشتباه"به "  تجربگی کم"به دليل 
خبرگزاری ايرنا همان روز از قول دمحم !!!  دادند

خدابخشی سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه 
"مجلس نوشت دانستند  برخی از نمايندگان نمی  : 

دهند يا گزارش  که به اليحه بودجه رای می
کميسيون تلفيق مجلس، از اين رو برخی از 

دمحمتقی نقدعلی ".  نمايندگان اشتباهی رای دادند
نماينده مجلس نيز يک روز پس از رد اليحه 

اغلب : "بودجه در تذکری خطاب به قاليباف گفت
اند  نمايندگانی که روز گذشته رای مخالف داده

دانستند که به اليحه پيشنهادی دولت رای  نمی
 "!!! دهند يا به مصوبه کميسيون تلفيق می

ای که کميسيون تلفيق  اما چه مواردی در اليحه
ای که کابينه به مجلس ارائه  تصويب کرد با اليحه

داد، متفاوت بودند که اين همه دعوا بر سر آن 
 !!شکل گرفت؟

هنگامی که اليحه بودجه توسط کابينه به مجلس 
اسالمی ارائه شد، نمايندگان مجلس فرياد 
برآوردند که اين اليحه اشکاالت اساسی دارد و 

را دنبال  فروپاشی اقتصادیکابينه با اين کار 
زا بودن،  از کسری بودجه، تورم.  کند می

درآمدهای خيالی و به ضرر معيشت مردم بودن 
فاطمه دمحمبيگی نماينده مجلس .  اليحه سخن راندند

درصد اعالم  ۴٠اسالمی کسری بودجه را حداقل 
های مجلس نيز کسری  کرد و مرکز پژوهش

هزار ميليارد تومان ارزيابی  ۴١٣بودجه را  
هزار ميليارد  ٨۴١ای که سقف آن  بودجه.  کرد

ای که سقف آن نسبت به  اليحه!!!  تومان بود
که بعد از )  جاری  سال(  ٩٩اليحه بودجه سال 
هزار ميليارد تومان به  ۴٨۴اضافات مجلس از 

درصد  ۴٧هزار ميليارد تومان رسيده بود  ۵٧١
يعنی رقمی بسيار بيشتر از !!!  افزايش داشت

و نزديک به دو برابر ميزان !!!  نرخ تورم رسمی
 ٢۵افزايش حقوق و مستمری بازنشستگان  که 

 !!!درصد در اين اليحه در نظر گرفته شد

و  ٨٩٨های  همان زمان ما در نشريه کار شماره
نوشتيم که اين دعوا، دعوايی نه بر سر  ٩٠٢

تورم، معيشت مردم، فروپاشی اقتصادی و 
خواهی  کسری بودجه که دعوايی بر سر سهم

های حاکم و تاکيد کرديم  است، دعوايی بين جناح
های حاکم راه حلی برای اين  کدام از جناح که هيچ

يک نمونه روشن آن .  معضالت اقتصادی ندارند
زمانی بود که کميسيون تلفيق تنها ساعاتی پس از 
ارسال نامه روحانی به قاليباف در رابطه با 

ای و تغييراتی که براساس  های خامنه خواست
ای لحاظ شده بود و اختصاص به  خواست خامنه

داشت، کليات بودجه را "  صندوق توسعه ملی"
هزار  ٩٣يکباره  تغييراتی که به!!!  تصويب کرد

که  بودجه افزود بدون اين  ميليارد تومان به کسری
پشتوانه مالی جديدی ايجاد شده باشد، اما همان 

" سابقه بی"کميسيون تلفيق که به کسری بودجه 

. اعتراض داشت، آن را فوری تصويب کرد

ای در پاسخ خود به روحانی خواستار  خامنه
درصدی خود از درآمدهای نفتی  ٣٨واريز سهم 

را "  صندوق توسعه ملی"شده بود، سهمی که اسم 
ای  کشد، صندوقی که کليددار آن خامنه يدک می

است و هر گونه که او بخواهد از منابع اين 
 !!!کند صندوق استفاده می

ی جالب اين است که هم اکنون نيز  نکته
اقتصاددانان حکومتی يکی از معضالت اقتصاد 

دانند اما به يکباره و  کشور را کسری بودجه می
در حالی که رکود اقتصادی تشديد شده و 

  انداز سال آينده حتا نسبت به سال جاری تيره چشم

يکباره سقف بودجه در اليحه  و تار تر است، به
 . درصد افزايش يافته بود ۴٧کابينه 

اما کميسيون تلفيق بعد از تصويب کليات اليحه 
کميسيون تلفيق که تا پيش از !  بودجه چه کرد؟

اين کسری بودجه را براساس اليحه هيات 
هزار ميليارد تومان ارزيابی کرده  ۴١٣وزيران 

هزار ميليارد تومان  ٨۴١بود، سقف بودجه را از 
هزار ميليارد تومان افزايش  ١١٩۴به رقم عجيب 

هزار ميليارد تومان به آن  ٣۵٣يعنی .  داد
هزار  ۴١٣ست تنها رقم  حال کافی!!!  افزود

ميليارد تومان کسری اليحه بودجه کابينه را به 
اين رقم بيافزاييم تا ببينيم که کسری بودجه به رقم 

 .رسد هزار ميليارد تومان می ٧۶۶انگيز  شگفت

البته کميسيون تلفيق برای پوشاندن اين رقم به 
مانند هيات وزيران اقدام کرد و درآمدها را در 

يکی .  ها بدون هيچ منطقی افزود بسياری از زمينه
از مصوبات مهم کميسيون تلفيق افزايش بهای 

 ١٧۵٠٠تبديل دالر بود که در اين اليحه به 

 ٨کميسيون تلفيق ضمن حذف .  تومان رسيد
 ۴٢٠٠ميليارد دالری که قرار بود با دالر 

تومانی به واردات کاالهای اساسی و دارو 
 ١٧۵٠٠اختصاص يابد، بهای دالر را يکسره به 

و بدين ترتيب درآمدهای دولت !!!  تومان رساند
(ای های سرمايه واگذاری دارايی"از محل  نفت " 

 ٣۶٨هزار ميليارد تومان به  ٢۵٢را از )  و گاز

 !!! هزار ميليارد تومان رساند

آور  تنها همين دو نکته، يعنی افزايش سرسام
سقف بودجه مصوب کميسيون تلفيق که آن را 

سابقه در تاريخ  نسبت به سال جاری به شکلی بی
درصد  ١٠٠های جمهوری اسالمی حتا از  بودجه

نيز بيشتر افزايش داد و افزايش بيش از چهار 
دهد که مساله مجلس  برابری نرخ دالر نشان می

اسالمی نه کسری بودجه بوده و نه تورم و نه 
چرا !!!  معيشت مردم و نه حتا فروپاشی اقتصادی

آور و  که اين تغييرات يعنی تورم و گرانی سرسام
سابقه که بار آن بر دوش کارگران و  بی

که همين  زحمتکشان خواهد بود و جالب آن
شان  گفت دغدغه کميسيون تلفيق که به ريا می

معيشت مردم است، مانند اليحه هيات وزيران 
ميزان افزايش حقوق و مستمری معلمان و 

 ٢۵بازنشستگان و ديگر کارکنان دولت را تنها 

درصد در نظر گرفت، يعنی بسيار کمتر از نرخ 
تورم رسمی که حتا نصف تورم واقعی نيز نيست 
و در سال آينده و در صورتی که اين تغييرات 

سابقه باالتر  عملی شود نرخ تورم به نحوی بی
 !!!خواهد رفت

اما در عوض همين کميسيون تلفيق تنها در يک 
هزار ميليارد تومان به سپاه پاسداران و  ٨مورد 

) وابسته به ستاد اجرايی فرمان امام(بنياد برکت 

اختصاص داد و برق "  اشتغالزايی"ی  به بهانه

 و بحران درونی طبقه حاکم ١۴٠٠بودجه سال 

١٣درصفحه   
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 اطالعيه شورای همکاری در باره،
 

 مستندهای امنيتی و ضد انقالبی جمهوری اسالمی 

 !عليه  چپ ها و کمونيست ها
 

و جدال بر سر جا  "  کار فرهنگی "يک جبهه جنگ جمهوری اسالمی با راديکاليسم و تالش برای تغيير،  
بخش هائی از سريال  .  بطورخاص بوده است   ۵٧ انداختن روايت جعلی حکومتی از تاريخ بطور عام و انقالب  

که از صدا و سيمای رژيم در مورد رويدادهای بعد از انقالب  "  لبه دوم تيغ "و مستند امنيتی  "  روزهای ابدی "
و انتشار کتاب  "  چه مثل چگوارا "،  "هويت "در کردستان تهيه و پخش شدند، ادامه برنامه های امنيتی و شوهای  

قرار است عليه انقالبيگری و عمل  .  ها و اسناد عليه چهره های جنبش چپ از قبل از انقالب تاکنون است 
انقالبی، عليه سازماندهی مقاومت توده ای و مسلحانه در مقابل يورش نظامی، عليه نفس انقالب و تحول  
انقالبی، عليه سازندگان و رهبران مشهور چپ و کمونيست در مقاطع و رويدادهای مهم بعد از انقالب و در  

قطعاً از آن تاريخ روايت های مختلفی وجود دارد اما قبل از اينکه از صحت هر  .  کردستان روايت ديگری بدهد 
 . روايتی حرفی در ميان باشد، صحبت برسر جايگاه راوی است 

تصور اينکه رژيمی مرتجع، ضد انقالبی، خشن، که با کشتار سر کار آمده و با اعدام و نسل کشی در مقاطع  
مختلف سرپا مانده است، رژيمی که حتی نزديکترين عناصر کليدی خود را با توطئه و ترور از سر راه  
برداشته است، به اپوزيسيون انقالبی و کمونيست ها اتهام سرکوب و قتل و اذيت و آزار مردم و جنگ قدرت  

  ۵٧ واقعيت اينست که چهل و اندی سال گذشته است، نه جامعه ايران همان جامعه سال  .  بزند، مضحک است 

چه کسی  .  را دارد   ۵٧ است، نه مردم همانند، نه وضعيت سياسی و اپوزيسيون همان موقعيت دوره انقالب  
نميداند که حکومت اسالمی در محاصره نفرت و نارضايتی و يورش کارگران و مردم زحمتکش برای  
سرنگونی کليت اين نظام است؟ چه کسی از رويدادهای سال های اخير و خيزش های توده ای عظيم عليه  
حکومت فقر و فالکت و گرانی و بيکاری خبر ندارد؟ چه کسی از موقعيت زبون و وخيم رژيم اسالمی خبر  
ندارد؟ و باالخره چه کسی نمی داند که سياست امروز در ايران، بيش از هر زمان در صد سال گذشته و دهها  

 ، از کارگر و اعتصاب کارگری و تمايالت چپگرايانه و سوسياليستی الهام ميگيرد؟  ۵٧ برابر دوره انقالب  

اما جمهوری اسالمی با اين تالشهای نخ نما به کدام درد بی درمانش پاسخ می دهد؟ حقيقت اينست که جمهوری  
، از عمل انقالبی و خيزش توده ای و سنگربندی انقالبی وحشت دارد، از  از تکرار تاريخ می ترسد اسالمی  

رژيم سخت  .  انقالب کارگران و مردم محروم برای آزادی و رفاه و اعمال اراده توده ای و شورائی می ترسد 
دليل حمله به احزاب و سازمان های کمونيست و شخصيت های  .  نگران تکرار تاريخ و به زباله دان رفتن است 

و  جنگ در کردستان ريشه در اين    ۵٧ سازنده و دخيل در رويدادهای مهم سياسی ايران از جمله انقالب  
اين روايت جعلی از تاريخ آن جامعه با هزاران شاهد زنده و دخيل در لحظات مهم آن، واضح  .  واقعيات دارد 

بويژه در کردستان که هيچوقت سلطه جمهوری اسالمی را نپذيرفته و همواره در يک  .  است تاثير جدی ندارد 
اين اقدام جمهوری اسالمی نشان ميدهد سياست  .  تنش مداوم با حکومت اسالمی بوده است، تاثيری ندارد 

 . سرکوب تاکنون به اهداف مورد نظر نرسيده است 

ما سازمان ها و احزاب  چپ و کمونيست، بعنوان کادرهائی که در اين تاريخ درگير و شريک بوديم، اعالم می  
کنيم که انقالب ايران برای اسالم و خمينی و آوردن جمهوری اسالمی نبود، برای آزادی و برابری و نفی سلطه  

اين انقالب بدالئل محدوديتهای تاريخی اش، عليرغم جنگ ها و مقاومت ها و اعتصابات  .  استبداد و اختناق بود 
ً توسط ضد انقالب اسالمی به خونين ترين شکل درهم کوبيده شد  . و تظاهراتها، به پيروزی نرسيد و نهايتا

خمينی اتفاقاً دست سازترين رژيم مورد حمايت آمريکا و دول غربی برای سرکوب انقالب  "  انقالب اسالمی "
، مقابله با  ی اسالمی ما اعالم ميکنيم مقاومت و مبارزه با رژيم ضد انقالبی و بورژواز .  بود   ۵٧ چپگرايانه  

، مقابله با تبعيض و سرکوب و کشتار، يک عمل تاريخی و  انقالبيون   سرکوب شوراها و احزاب و قلع و قمع 
درود ميفرستيم و از  آزاديخواه  ما به مقاومت و مبارزه چهاردهه نسلهای مختلف کارگران و مردم  .  انقالبی بود 

 . آن قاطعانه حمايت می کنيم 

ما بويژه از تالش و مبارزه اکثريت عظيم مردم در کردستان برای نه گفتن به جمهوری اسالمی و دفاع از  
اين حق کارگران و مردم زحمتکش است که در مقابل تهاجم نظامی  .  آزاديها و دستاوردهای انقالب دفاع ميکنيم 

اين حق مردم اين کره خاکی است که برای درهم شکستن  .  و سرکوب و بمباران و کشتار از خود دفاع کنند 
بود و سنتهای انقالبی هنوز  "  سنگر انقالب "کردستان  .  استبداد و حکومت سرمايه دست به عمل انقالبی بزنند 

ما سناريوها و مستند سازی امنيتی حکومت عليه نيروهای اپوزيسيون و شخصيت های  .  ريشه دارد قوياْ  در آن  
 . خوشنام تاريخ مبارزه انقالبی و کمونيستی را محکوم ميکنيم 

و باالخره تاکيد ميکنيم که نظر به اوضاع متحول و ملتهب ايران، ما به سمتی ميرويم که بدون مبارزه انقالبی،  
بدون فداکاری فردی و جمعی، بدون بکار گيری قهر انقالبی در مقابل ماشين سرکوب و قوه قهريه ضد انقالبی  

 . بار ديگر بايد همه جا آماده شويم، در اين نبرد بايد پيروز شد . نمی توانيم پيروز شويم 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 

 

 ٢٠٢١ فوريه    ٢  - ١٣٩٩ بهمن    ١۴  

 

حکمتيست، سازمان راه    -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاها 
 .و هسته اقليت ) اقليت (کارگر، سازمان فداِئيان  

 

 

ها را نيز  های بسيج و کالنتری مساجد، پايگاه
 !!!مجانی اعالم کرد

که پيچيده شدن تصويب اليحه بودجه در  جالب آن
ست که به ادعای جهانگيری معاون حسن  حالی

ای در  ای به خامنه بهمن نامه ۶روحانی، وی 
نوشته بود که در همان "  مسائل بودجه"رابطه با 

ای  ای پاسخ وی را در قالب نامه روز دفتر خامنه
جهانگيری مدعی .  برای رئيس مجلس ارسال کرد

"شد بعد از همان )  منظور مجلس(ها  اگر اين: 
گذاشته بودند )  کابينه(نامه يک جلسه با دولت 

اگر ادعای جهانگيری "!!!  شد مسائل حل می
توان گرفت و آن  درست باشد تنها يک نتيجه می

ای نيز نتوانست  که در اين مرحله حتا خامنه اين
 !!!گره تصويب اليحه بودجه را حل کند

اما علت اصلی گره خوردن کار تصويب اليحه 
بهمن خبرگزاری  ١۴شنبه  سه!  بودجه در چيست؟

ايرنا خبری منتشر کرد که در آن آمده بود، 
عبدالناصر همتی رئيس کل بانک مرکزی در 
نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گفته 

در شرايط کنونی برای تامين منابع مالی : "است
وی در ".  راهی به غير از چاپ اسکناس نداريم

هزار ميليارد تومانی دولت  ٢٠٠ادامه از بدهی 
ادامه وضعيت : "ها خبر داده و گفته بود به بانک

ها را با خطر روبرو  تواند حيات بانک کنونی می
های جمهوری  فردای آن روز خبرگزاری".  سازد 

اسالمی به نقل از بانک مرکزی خبر منتشره در 
های  مورد سخنان همتی را تکذيب و کار رسانه

 !!!اعالم کردند" معاند"

اما اهميت سخنان همتی در چه بود که مجبور 
شدند فردای آن روز آن را تکذيب و طبق معمول 

سخنانی که !  نسبت دهند؟"  معاند"های  به رسانه
از دهان همتی بيرون آمده بود البته چيز پنهانی 
نبود، بسياری از اقتصاددانان طرفدار جمهوری 
اسالمی نيز پيش از اين به اين موضوع اعتراف 
کرده و حتا آمارهای رسمی نيز حکايت از همين 

اما .  دارد)  افزايش حجم پول و شبه پول(امر 
اعتراف همتی به اين دو مساله در واقع بيان 
آشکار ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسالمی 

های اقتصادی  بست و ناتوانی از رهايی از بن
است، اعتراف فردی که همين چندی قبل در 

های جمهوری اسالمی منکر چاپ اسکناس  رسانه
شده بود، اما در يک جلسه درونی به عکس آن 

بست اقتصادی نظم  همين بن.  اعتراف کرده بود
های طبقه حاکم  حاکم است که باعث گرديده جناح

که غرق در فساد هستند،  که هر کدام جدا از اين
دار  نمايندگان سياسی بخشی از طبقه حاکم سرمايه

ديگر  گونه به جان هم افتاده و هم باشند، اين نيز می
آور مجلس  حتا همين نمايش خنده.  را تهديد کنند

اسالمی و سردرگمی نمايندگان آن برای رای 
دادن و ندادن که در نهايت منجر به رد اليحه و 

های وابسته به سپاه پاسداران شد،  تعجب رسانه
يک نمونه ديگر از آشفتگی و در هم ريختگی 
نظم حاکم است که ريشه در بحران عميق 

تر  اقتصادی، سياسی، اجتماعی و از همه مهم
بحران انقالبی حاکم بر جامعه دارد، بحرانی که 

رود  های نظم حاکم را به لرزه درآورده و می پايه
 .تا نقطه پايانی بر اين نظم پوسيده بگذارد

 

 

 

 

 

 

 و ١۴٠٠بودجه سال 

 بحران درونی طبقه حاکم 

١٢از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١٢درصفحه   

روز سه شنبه  ١۴٠٠کليات اليحه بودجه سال 
بهمن با رای نمايندگان مجلس اسالمی رد شد  ١۴

کس حتا در درون  و با اين رای اکنون هيچ
اطمينان  ١۴٠٠حاکميت نيز از سرنوشت بودجه 

 .ندارد

اش ضمن استقبال  حسن روحانی و اعضای کابينه
از رد کليات اليحه بودجه، اليحه رد شده را 
اليحه بودجه کميسيون تلفيق و نه هيات وزيران 

ربيعی سخنگوی کابينه همان روز .  اعالم کردند
خاطر رد اليحه بودجه  از نمايندگان مجلس به

اکثريت مجلس پيام نگرانی : "تشکر کرد و گفت
دولت و اقتصاددانان از تغييرات اساسی و 

". غيرکارشناسی در بودجه را دريافت کردند

حسن روحانی نيز يک روز پس از رد اليحه 

١۴ 

  )اقليUUUت(سUUUازمان فUUUدائيان بUUUرای ارتبUUUاط بUUUا 
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بودجه در مجلس اسالمی، در جلسه هيات 
"وزيران گفت ای را  کميسيون تلفيق مصوبه: 

مصوبه .  درست کرد که خود مجلس رد کرد
آمد، دولت هم آن  کميسيون تلفيق اگر در دولت می

مصوبه کميسيون تلفيق ارتباطی .  کرد را رد می
به اليحه دولت ندارند، زمين تا آسمان فرق 

"چنين گفت وی هم".  کند می خواستيم  ما نمی: 
اين شد درآمد؟ .  برابر کنيم ۵قيمت سوخت را 

برابر کنيم که چه  ۵که ما قيمت سوخت را  اين
اين .  شود؟ ما بلد بوديم اين کارها را انجام دهيم

رد اليحه بودجه ".  يعنی گران کردن يعنی تورم
در مجلس اسالمی در حالی صورت گرفت که 

مرکز "و "  کميسيون تلفيق"الياس نادران رئيس 

 و بحران درونی طبقه حاکم ١۴٠٠بودجه سال 

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 

 

 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه
 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه

 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه
 

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
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