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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

ھای خالی از نان و آزادی  با دست
 اما سرشار از کينه و خشم

 شتابيم به استقبال بھاری تازه می

 
ھا از پس  اند، گل گان شادان به آواز نشسته پرنده
کنند،  ھای صدھا ساله را نجوا می دگر عاشقانه يک

ھايی در ھزاران  درختان با وقار و تبسم و شکوفه
کنان،  زنند، دست در دست، رقص دست لبخند می

کوبان، سرمست از بوی بھار، گويی کسی از  پای
آيد، فرياد  بھار می.  اين دايره بيرون نمانده است

خيزند،  کودکان شادان به ھوا برمی.  پيچد می
مان  ھايی که از آينده برای ی خنده، و چشم قھقھه

آيد، فرياد  بھار می.  ست گويند، چه ھياھويی می
 .پيچد، بر بلندای اين شب غمزده می

طبيعت با لباسی نو بر تن در پيشباز بھار، 
بھار آمد، شب طوIنی و سرد رخت : "خواند می

ھوا برخاسته بود، در  و کودک که به".  بربست
اما لباسی .  ی زمين و ھوا به دنبال لباسی نو ميانه

پيش و  ما، آن چه مانده از سال نيست برای عريانی
ست تا  تر در ميھمانی نخ و سوزنی پيش
 . اش را مرھمی باشد، چند صباحی ھای پاره

! کدامين بھار؟!  کدامين بھار در پشت در ايستاده؟
توان با بھار به  مان را می دردھای!!  بگوييد

ی عاشقانه  کدامين نغمه!   گلی سپرد؟ کدامين شاخه
کند تا در آن  اش را با بھار برای ما باز می آغوش

. ديگر از شمارش سال گذشته است!  آرام گيريم؟
ھای کار و زحمت شکفتن لبخند  ھايی که توده سال

اند با  در بھار زندگی را به انتظار نشسته
ھای خالی از نان و آزادی، با قلبی خونين و  دست

بگوييد بھار را چگونه بنويسم که .  گيسوانی سپيد
 !سبز باشد و نه به رنگ خون

ھای  از دست!  تلخ است ولی اين است بھار ما
مان که در تمام سال با ما بود و نوروز را  تھی

نيز در جمع ما گذراند تا لبخند تمسخر مديرانی 

داری و اساسا ھرگونه  تاريخ تمام جوامع سرمايه 
. ست جامعه طبقاتی، تاريخ مبارزه طبقاتی

ای که گاه آرام و گاه شديد، اما بدون وقفه  مبارزه
يک .  ست ميان دو قطب متضاد جامعه جاری

سوی آن، جانبداران سکون و ايستايی و نيروھای 
ی توان خود را بکار   اند که ھمه بازدارنده ايستاده

گيرند تا چرخ تاريخ را متوقف سازند و برای  می
حفظ مناسبات کھنه و منافع اقتصادی و سياسی 
خويش، به قھر و زندان و کشتار متوسل 

در قطب مقابل اما نيروھای پويا، .  شوند می
داران پيشرفت و تکامل قرار دارند که  طرف

برای دگرگونی نظم موجود و جايگزينی نو بجای 
در قطب نخست، .  اند کھنه، پای در صحنه نھاده

مرتجعين و صاحبان سرمايه، برای حفظ نظم 
ھا و  مبتنی بر استثمار و طبقات، کمونيست

کارگران آگاه را که در صف مقدم پويايی و ھم 
اند، کشتار  راستای مسير بالندۀ تاريخ قرار گرفته

ترين جنايات بشری عليه آنان  کنند و به فجيع می
در قطب مقابل اما نيروھای بالنده .  زنند دست می

 طبقه کارگر و پيشتازان  جامعه، در راس آن
اند که برای آزادی و رھايی  کمونيست آن ايستاده

انسان از قيد ھرگونه ستم و استثمار و بندگی و 
يابی به جامعه ای آزاد و انسانی چنگ در   دست

 افکنده و از جان خويش  چنگ ارتجاع و سرمايه
ارتجاع و استثمار و نابرابری، .  اند دريغ نورزيده

جا با تفنگ و  مستقل از مرزھای جغرافيايی، ھمه
ھا  سرنيزه و ريختن خون کارگران و کمونيست

ھا استوار  ھا و سنگفرش خيابان بر کف کارخانه
 . گشته و دوام يافته است

پاسداری از دست آورد 
 بزرگ کمون پاريس

 
ترين رويداد جنبش   بزرگ١٨٧١ مارس ١٨در 

کارگری قرن نوزدھم در فرانسه رخ داد و 
پرولتاريای قھرمان پاريس، نخستين حکومت 

 .کارگری جھان را برپا داشت
طبقه کارگر فرانسه که با استقرار دولت کارگری 

ترين ابتکار تاريخی زد،  دست به عظيم
 مبارزاتی  برخوردار از يک تاريخچه و تجربه

 .سراسر افتخارآفرين بود
ھنوز مراحل اوليه رشد و تکامل خود را طی 

کرد که نقشی فعال و تأثيرگذار در انقkب  می
از مداخله در پيکار .  کبير فرانسه بر عھده گرفت

 فقر يعنی چه؟
 

ھفته گذشته، نمايندگان مجلس تصويب کردند 
 ميليون تومان باI ١۴ تا ١٠سقف حقوق مديران 

 درصدی ۶٠با يک افزايش "  شرايطی"رود و با 
شورای .   ميليون تومان در ماه نيز برسد٢۴به 

نگھبان بر اين مصوبه، مديران دولتی را ھم 
ھا در ميان مردم باI  اعتراضات و پرسش.  افزود

ھا در ميان سردمداران رژيم،  گرفت و نگرانی
زيرا که مصوبه مجلس، اندک زمانی پس از 

زمان با  بود و ھم"  ھای نجومی حقوق"رسوايی 
بحث درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 

داران  حداقلی که کابينه روحانی و سرمايه.  آينده
کوشند در ھمين حد کنونی نگاه دارند، يا  می

اش چنان ناچيز که سودھای سرشار  افزايش

  ۶درصفحه   ٨درصفحه 

  ٩درصفحه 

  مارس٨گرامی باد  
 روز جھانی زن
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١از صفحه   

 ھای خالی از نان و آزادی اما سرشار از کينه و خشم با دست

 شتابيم به استقبال بھاری تازه می
شان  ھای نجومی تازه پول توجيبی که حقوق

با وقاحتی .  شود برای اوقات فراغت فرزندان می
: کنند  می که سقفی برای آن نيست موعظه

تان را اگر فقير ھستيد،  ھای بفروشيد کليه"
". تان را اگر نيازمند ھستيد بفروشيد کودکان

نشسته بر صندلی نمايندگی ملت، او که قبای 
ی زاھدان را در خيانتی  نمايندگی مردم فقرزده

: آورد آشکار به عاريت گرفته است، بانگ برمی
اش را بفروشد و  چه اشکالی دارد اگر کسی کليه"

ھمان برصندلی ".  بيست سی ميليون تومان بگيرد
 ٢۴گانی که حقوق يک ماه مدير دولتی را  نشسته

ی  کليه!  حراج است.  ميليون تومان تعيين کردند
ی جوانی با ھزاران  ی مادری، کليه پدری، کليه

آيا !!  آرزو به قيمت يک ماه حقوق مديری دولتی
 ھست در نظامی که خدا و  شرمی را مرزی بی

 به من بگوييد؟؟! رانند؟ ولی فقيه بر آن فرمان می
چه بود حاصل  گذشت اين ھمه سال، سالی که 

که فقر نباشد،  برای آن!  برای آن انقkب کرديم؟
ای  برای آن که نان باشد به تساوی و ھمه خانه

دزدی .  داشته باشند بدون ترس از بی خانمانی
نباشد، قتل نباشد، کودک کار نباشد، کودک 

ھمه با ھم برابر باشند، از ھر .  خيابانی نباشد
آزادی باشد برای .  رنگی رنگی و بی رنگ در يک

خواھند،  می ھمه، ھمه بتوانند بگويند آن چه را که
چه را که  آتئيست باشند يا خداباور، فرياد بزنند آن

کارتن خوابی نباشد، .  به آن باور دارند
گورخوابان نباشند، زندان و اعدام نباشد، زنان 

. ظلم نباشد، ستم نباشد.  برابر باشند با مردان
کس به خاطر لقمه نانی مجبور به تن فروشی  ھيچ

نشود، ھمه کار داشته باشند کاری که دوست 
دارند، و ھيچ کودکی محروم از درس و 

 .اش نباشد روياھای
ستايش اگر !  امسال چه؟!  اما اکنون چه داريم؟

اما سال جديد ستايش .  اش بود  سال٧بود امسال 
را نداريم چرا که نوجوانی از اين جامعه، اين 

  ی بيماری که شکاف ، جامعه"ی اسkمی جامعه"
ست، به مرز جنون  طبقاتی در آن بيدادگر بزرگی

. رسيده و در يک روز بھاری او را به قتل رساند
ما کودکان .  ما کارتن خواب و گور خواب داريم

و زنان و مردانی داريم که با جستجو در ميان 
ھای  گويند آشغال گذرانند، می ھا روزگار می آشغال

باIی شھر بھتر است و چيزھای بھتری گيرشان 
.  ميليون کودک کار و خيابانی داريم٢ما .  آيد می

ما کمپ شفق داريم برای معتادان که دو ميليون 
 نفر در آن ۵٣اند، کمپی که چند سال پيش  نفر شده

مردند، کمپی که تنھا برای رفتن به دستشويی تا 
ما .  خوری سرحد مرگ با لوله سبز کتک می

گشت محسوس و نامحسوس داريم و شکارچياِن 
در جستجوی شکار، ما حجاب داريم چون آزادی 

ما بيکار داريم، ده ميليون و چه بسا .  نداريم
خواب ھستند در  بيشتر، کارگرانی داريم که کارتن

ما .  سوی گور خمينی که کاخی شده است آن
 ميليون که در ميانه مرگ ١٢حاشيه نشين داريم، 

ھا کودک،  زنند با ميليون و زندگی دست و پا می
ما فقير داريم، .   درصد جمعيت شھرنشين ما٢۵
 درصد زير خط فقر، معاون وزير بھداشت ٧٠
اند، ربيعی   درصد مردم ايران گرسنه٣٠گويد  می

 ميليون نفر در فقر ١٢وزير سرمايه می گويد 
ما .  برند شديد بوده و از سوء تغذيه رنج می

فقيه داريم که مدام به جمھوری اسkمی از  ولی
ھای  کند، چرا که سرمايه اين بابت افتخار می

ترين  اختيارش او را به يکی از بزرگ تحت
داران و مالکان تبديل کرده، چرا که  سرمايه

اش او را سرمست از قدرت  نيروھای نظامی
القضات  جمھور و قاضی ما مجلس و رئيس.  کرده

گو ھستند و بابت جنايات و  داريم که جkد و دروغ
ما .  گيرند شان حقوق نجومی می ھای دروغ

دره را داريم که طkھا  کارگران معدن طkی آق
دھند  داران می را از دل کوه درآورده و به سرمايه

گيرند، ما کارگران معدن  ی شkق می و خود جيره
سال در  سنگ آھن بافق را داريم که بيش از يک

انتظار جيره شkق خود ھستند به خاطر 
اعتصاب، به خاطر حق خواھی، به خاطر صدمه 

کارگرانی که محجوب اين .  دار زدن به سرمايه
گويد  عضو مجلس اسkمی و دشمن کارگران می

 درصدشان زير خط فقر بوده و وضع ده ٩٠
ما .  درصد باقيمانده نيز چندان بھتر نيست

سنديکای کارگران شرکت واحد داريم که اعضای 
کارگرانی که برای .  وآمد زندان ھستند آن در رفت

دادخواھی و گرفتن حق مسکن با توصيه مقامات 
کشان نيروی انتظامی ضرب  شھری توسط چماق

ھمان مقامات شھری .  و شتم شده و دستگير شدند
ھای  ھای ميلياردی برای خانه که به خود تخفيف

 . نجومی داده بودند
ھای  ھا که بر شانه ھا را داريم، آن ما يک درصدی

ھا يک  ی آن کارگران و با استثمار وحشيانه
ھای ميلياردی و ويkھا  درصدی شده و با ماشين

 ٩٩شان به ما  ھا ميلياردی  ده ھای و کاخ
دزدند و به  از ما می.  فروشند ھا فخر می درصدی

فروشند، براستی که روزگار  ما فخر می
 !!ست، نازنين غريبی

 -ما بحران اقتصادی داريم، بحران رکود 
تورمی، بحرانی که ھيچ دولت بورژوايی قادر به 

ھای  حل آن نيست، جمھوری اسkمی و کابينه
چون  دھند، ھم اش نيز تنھا وعده می رنگارنگ

شويم و تعداد  سال از پی سال فقيرتر می.  روحانی
ھا  فقرا و بيکاران بيشتر، اما آن يک درصدی

دارتر  برعکس ما با سرعتی وحشتناک پول
ھای بحران اقتصادی ھم  شوند، گويا بدبختی می

 . تنھا برای ماست
ما گرانی داريم، غولی که ھر روز بخشی از 

بلعد، مھمانی ناخوانده  ما را می ی  مايه ھای کم سفره
داران  مان را به جيب سرمايه که سھم ما و کودکان

شان  ھای ريزد، اما مقامات دولتی و بچه می
دانند گرانی يعنی چه، ھر روز در  نمی

اما .  شان می گويند گرانی کنترل شد ھای روزنامه
ناپذير بسان مصيبتی سياه، بدتر  اين غول سيری

شود، چرا که  از روز قبل بر سر ما آوار می
 .داران گرانی را دوست دارند سرمايه

 ھزار نفر به ميھمانی زندان ۶٠٠ھر سال 
 ھزارنفرشان در آن ٢٠٠روند و از اين ميان  می

ما اعدام داريم و از اين جھت .  کنند جا منزل می
ھم در دنيا اول ھستيم از تعداد باIی اعدام، ما 
زندانی سياسی داريم که از ھيچ حقی برخوردار 

 نفرشان را ٢٠نيست، ما زندانيان ُکرد داريم که 
 مرداد اعدام کردند، ١٢در يک روز سياه، 

کدام از حقوق ابتدايی خود برخوردار نبودند  ھيچ
ھای  چون ديگر زندانيان سياسی که در سال ھم

 .دور و نزديک اعدام شدند
 ھزار ١٠ھا  تنھا در تھران به قول دولتی

دانند که بسيار بيشتر  فروش داريم، اما ھمه می تن
 ھزار نوزادی داريم ٣٠٠.  تر است، بسيار فجيع

خودکشی ھم به مانند .  اند که معتاد به دنيا آمده
زورگيری، تجاوز، سرقت و قتل ديگر در ميان 

ھايی چند، بر   ما غريبه نيست ھر روز از خانه
روی عابر پياده، در متروی تھران از خود خبر 

 ميليون زن سرپرست خانوار داريم که ٣.  دھد می
ی  به گفته.  فقيرترين فقرا ھستند و اغلب بيکار

 ميليون و دويست ٣موIوردی معاون روحانی 
ھزار کودک محروم از تحصيل داريم، تازه اين 

 سال پيش است که او امسال برای ما ۵آمار 
 سال پيش مرکز ۵کند، آماری که  تکرار می

 . ھای مجلس داده بود پژوھش
ھايی که وزير  ھای درمانی داريم، ھزينه ما ھزينه

 درصد از جامعه را ٧گويد ھر سال  بھداشت می
چنان در  زنان ھم.  کند به زير خط فقر پرتاب می

ی ديواری که قوانين  حقوقی و در محاصره بی
اسkمی برپاکرده، افتخار حرام خواندن 

سواری زنان نيز به ولی فقيه رسيد، در  دوچرخه
 . شھريور٢٨

کند،   کيلو را بار خود می٣٠٠ما کولبر داريم که 
برای لقمه نانی، حاکمان اما او را قاچاقچی 

خوانند، او که برای ھمان يک لقمه نان در  می
ما حوادث .  بازد زير بھمنی از برف جان می

ناشی از کار داريم، بيش از ھزار نفر در سال 
بازند، و ھزاران نفر ديگر معلول و از  جان می
نشان داشتيم که با ھم  ما پkسکو و آتش.  کارافتاده

در يک روز سرد زمستانی فرو ريختند و در 
اش سوختند، مقامات دولتی اما به اين  زيرزمين

سيم  ھا حتا بی سوال ساده پاسخ ندادند که چرا آن
 !!نداشتند

گويند ديگر فساد  نھايت، می ما فساد داريم، بی
ميلياردی برای دله دزدھاست، بحث از ھزاران 

ی کوچکی  ھا ھمه تنھا گوشه ميليارد است، و اين
در آن "  مقدس"فسادی که سرتاپای نظاِم .  از فساد

فقيه شروع و تمامی  غرق شده، فسادی که از ولی
دستگاه روحانيت، کابينه، مجلس، قضات، 
نيروھای نظامی، انتظامی و زندانبانان را 

اش  ما دولتی داريم که درون.  گيرد دربرمی
زنند و ھر دم بدتر  غوغاست، ھمه بر سر ھم می

ست، نشان  ی خوبی و شديدتر، و اين نشانه
فروپاشيدگی دشمن، نشان درماندگی دشمن، نشان 

ھا نخواھند توانست به روال سابق بر ما  که آن اين
 .حکومت کنند

هللا لبنان، دولت بشار اسد، شيعيان حوثی  ما حزب
آورشان،  ھای سرسام ھا داريم که ھزينه و مانند آن

شان، از قِبَِل کار ما  از اسلحه تا حقوق مزدوران
گويند ساIنه بيش از ده ميليارد  می.  شود  می تامين

. دIر، ده ميليارد دIر ساIنه برای تربيت مزدور
گويند مھم نيست که شما نان  مقامات دولتی می

تان يک سال  نداريد، مدرسه نداريد و دستمزدھای
تر از خوزستان  عقب افتاده، سوريه برای ما مھم

 .است
اعتصاب داريم، ما تظاھرات !  و اما!  ولی ما، اما

داريم، اھواز داريم و شادگان، کارگر داريم و 
ای، صدای  ھر روز از گوشه.  پرستار و معلم

١١درصفحه   
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۴درصفحه   

در ايران استبداد زده اما ابعاد کشتار و 
تر و  ريزی و اعمال سرنيزه، بسی گسترده خون

تربوده  جنايات ارتجاع و سرمايه نيز بسيار فجيع
ھا و کارگران  سرکوب و کشتار کمونيست.  است

گيری جنبش طبقاتی  آگاه در ايران، ھمزاد شکل
کارگران است و در طول يک قرنی که از پديدار 

گذرد، ارتجاع حاکم بر ايران،  شدن اين جنبش می
ھزاران کمونيست و کارگر آگاه را از دم تيغ 

واقعيت اما اين است که .  گذرانده است
ھا زمانی در دستورکار  ترين سرکوب وحشيانه

طبقه حاکم قرار گرفت که غرش سkح رفقای ما 
در سياھکل خواب خوش محمدرضا شاه را از 
چشمش ربود و امنيت نظام شاھنشاھی را برھم 

 .زد
مانده شاھنشاھی که بر ظلم و  نظام کھنه و عقب

استبداد و استثمار استوار بود، به بھای سرکوب و 
سلب آزادی از کارگران و زحمتکشان، آزادی 

. ورفاه و آرامش طبقه حاکم را فراھم ساخته بود
 با يک سازمان انقkبی ۴٩اين نظام اما در سال 

لنينيست که در سياھکل شکفته بود   -مارکسيست
ی کمونيست و   يک سازمان رزمنده.  مواجه شد

عملی خط  انقkبی که بر ھرگونه انفعال و بی
ناپذير  ای قاطع و سازش بطkن کشيده، به مبارزه

روی آورده و برای دگرگونی بنيادی تمام نظم 
بانخستين گلوله .موجود، سkح بر دوش گرفته بود

ھای سرخی که درسياھکل به سوی پايگاه ستم 
شليک شد، پايه ھای رژيم پوشالی شاه به لرزه 

ھا با  رژيم شاه وحشت زده از چريک.  افتاد
سراسيمگی نيروھای مسلح خود را از زمين و 

تر اين  ھوا به شمال اعزام نمود تا ھرچه سريع
ھای  گلبانگ آزادی را در نطفه و در دل جنگل

  رفقا مھدی اسحاقی و رحيم.  شمال خاموش کنند
سماعی در خون خود غلطيدند و به دستور مستقيم 

 رفيق رزمندۀ قھرمان جنبش کمونيستی ١٣شاه 
ايران رفقا، احمد فرھودی، اسماعيل معينی 
عراقی، اسکندر رحيمی، جليل انفرادی، 

 بھزادی، غفور  الدين مشيدی، عباس دانش شجاع
پور اصيل، محمدعلی محدث قندچی، ناصر  حسن
دليل صفايی، ھادی فاضلی، ھوشنگ نيری،  سيف

خدا لنگرودی، بدون حتا محاکمات  ھادی بنده
رفيق .   تيرباران شدند۴٩ اسفند ٢۶فرمايشی در 

اکبر صفايی فراھانی فرمانده گروه جنگل در  علی
زير شکنجه جان باخت ولی رژيم شاه نام او را با 

 اسفند اعدام ٢۶ تن ديگر از ھمرزمان که در ١٢
 .شدند اعkم کرد

وار به جان  رژيم شاه و ساواک آن ديوانه
سازمانی افتاد و که با نبرد حماسی سياھکل اعkم 

چريک فدايی خلق به ھر .  موجوديت کرده بود
خون .  شد قيمت بايد نابود و بساط آن برچيده می

ھايی را که رنگين  سرخ رفقا، چه سنگفرش
ای که تقديم  ھای شيفته نساخت و چه جان

ھنوز يک سال از !  ھای سوسياليستی نشد آرمان
 تن ١٠٠گذشت که نزديک به  تولد سازمان نمی

ھای زمانه با داس  ترين گل از بھترين رفقا و سرخ
ھا رفيق فدايِی در  ده.  ارتجاع و سرمايه درو شدند

 به دست دژخيمان شاه ۵٠بند،  در اسفند سال 
رفقا عباس و اسدهللا مفتاحی، .  تيرباران شدند

مجيد احمدزاده، حميد توکلی، غkمرضا گلوی و 

رفيق کبير مسعود احمدزاده نيز در اسفند سال 
 . و به فرمان شاه اعدام شدند۵٠

که رژيم شاه ھر روز پايان کار  درحالی
داد، اما از  ھای فدايی خلق را نويد می چريک

ناپذير رفقای ما از بطن  جايی که مبارزه آشتی آن
ھای زحمتکش مردم برای  مبارزات توده

دگرگونی نظم حاکم بر ايران برخاسته و پاسخ 
اصولی و درستی به شرايط مشخص بود، با 

ای در  انگيز و به نحو گسترده سرعتی شگفت
ترين   جامعه بازتاب يافت و در مدت کوتاھی آگاه

انقkبيون کمونيست را به سمت و صفوف خود 
 .جلب کرد

 
  روی شبگير گران، ماشه خورشيد چکيد"

 کوھی از آتش و خون موج زد و سنگر شد
 سوخت شاخه عشق که در باغ زمستان می
 )١(." آتش قھقھه در گل زد و بارآور شد

 
توأم با گسترش نفوذ و محبوبيت فدائی،ارتجاع 
شاھنشاھی نيز با وحشی گری بيشتری کشتار می 

 ضايعه بزرگ ديگری بر ۵٢ و۵٠کرد وسال 
نژاد،  سازمان وارد شد و رفقا اسکندر صادقی

هللا  بھروز دھقانی، حسن نوروزی، رحمت
پيرونذيری و رفيق کبير اميرپرويز پويان بدست 

. رژيم شاه و دژخيمان آن از پای درآمدند
رودخانه سرخی که اما بر فkت تشنه ايران 

ی راه رھايی  جاری گشته بود تا تشنگان جوينده
را سيراب کند، سر ايستادن نبود و در مکتب 

سياھکل ازجنگل ھای .سياھکل توقف معنا نداشت
 .انبوه شمال، به انبوه شھر راه يافته بود

 
 جنگل شکافت و پانزده ستاره خونين"

 ھای سوزان با نعره
 برخاست از نھفت

 و بر مدارھای گريزان چرخيد
 چرخيد روی جنگل و

 !توفيد روی شھر
 )٢(" بر فرق شب شکفت

 
بجای ھر رفيقی که به خاک افتاد و در خون 

ھا رفيق ديگر پای در راه نھادند تا  غلطيد، ده
کاری مبارزه و فعاليت سازمان تضمين  ادامه
ھای رژيم شاه و  رغم تمامی ددمنشی به.  شود

، کمترين تزلزلی در )ساواک(سازمان امنيت آن 
. عزم و ارادۀ رفقای ما به ادامه مبارزه ايجاد نشد

که ھر رفيق فدايی، عاشقانه زير آسمان  درحالی
چه کند با دل چون "خواند؛  زده به زمزمه می شب

با اعتقادی راسخ به آزادی و "  آتش ما آتش تير؟
امان برای براندازی  سوسياليسم، در مبارزۀ بی

ھرگونه ستم و استثمار، ھيچ درنگی بخود راه 
 .نداد

 
 درپی ھای صاعقه، پی کبريت"

 )٣(" کند رنگ می شب را کم

 
جنبش مسلحانه، مراحل اوليه خود را پشت سر 

شد تا با  گذاشت و وارد مرحله جديدی می می
رويکردی تازه، ارتجاع حاکم را در مقياس 

ديکتاتوری شاھنشاھی که .  ای به چالش بکشد توده
اش ترک برداشته و در نابودی  قَدر قدرتی

ھا ناکام مانده بود، دست به جنايت ديگری  چريک
، ھفت ۵۴عليه سازمان زد و در فروردين سال 

خون .  رفيق برجسته ما را در زندان ترور کرد
سرخ رفيق کبير بيژن جزنی و رفقا حسن 
ضياءظريفی، احمد جليل افشار، عباس سورکی، 

زاده و مشعوف  عزيز سرمدی، محمد چوپان
 .ھای اوين را گلگون ساخت کkنتری، تپه

ی سنگين کمر راست   سازمان ھنوز از اين ضربه
درپی   و پی ھای وحشيانه نکرده بود که با يورش

 بويژه ۵۴رژيم شاه و ساواک آن در اواخر سال 
 و کشتار دستجمعی اعضای رھبری ۵۵در سال 

. سازمان، ضربه ھولناکی بر سازمان وارد شد
علی  رفقا طاھره خرم، محمدرضا يثربی، غkم

رضا Iيق  اکبر وزيری، غkم پور، علی  خراط
مھربانی، محمدمھدی فوقانی، يوسف قانع 

بيجاری، فاطمه حسينی، عسگر  خشکه
نواز و رفيق کبير  ابرده، محمدحسين حق حسينی

حميد اشرف رھبر برجسته سازمان به صف 
 .طويل و متراکم جانفشانان سازمان پيوستند

ھا زن قھرمان کمونيست  ھا ھمچنين ده در اين سال
که در صفوف سازمان دوشادوش رفقای مرد، 

کردند، بدست رژيم  عليه نظم حاکم پيکار می
آشام پھلوی کشته شدند و جان خويش را   خون

شان  ھای واIی انسانی و سوسياليستی فدای آرمان
اند رفقا مھرنوش ابراھيمی،  از آن جمله.  ساختند

اسکويی، شيرين معاضد، غزال  مرضيه احمدی
آقا، زھرا آقانبی قلھکی، نادره  آيتی، Iدن آل

احمدھاشمی، پروين فاطمی، فاطمه افدرنيا، 
، نزھت )عضو مرکزيت سازمان(آقا  نسترن آل

عضو (زاده  آھنگران ورفيق صبا بيژن روحی
 ).مرکزيت سازمان

رغم اين ضربات سنگين اما فدايی که در قلوب  به
ھای زحمتکش جای گرفته بود، از پای  توده

. ای دوباره بپاخاست درنيامد و از پی ھر ضربه
از نبرد حماسی سياھکل تا سرنگونی رژيم 

 تن از ٣٠٠سلطنتی، سازمان ما بيش از 
ھای ايران را از دست  ترين کمونيست برجسته

 ستاره سرخ نورافشان در آسمان ٣٠٠.  داد
شاھی درخشيدند بر عھد و پيمان  قيراندود ستم

 .خويش محکم ايستادند و زمستان شکستند و رفتند
 
 . . .نازلی سخن بگو"

 نازلی سخن نگفت
 نازلی ستاره بود

 يکدم در اين ظkم درخشيد و جست و رفت
 نازلی سخن نگفت

 نازلی بنفشه بود
 گل داد و 
 "زمستان شکست: "مژده داد
 )۴(." و رفت

 
ھای رژيم شاه  گری رغم تمام کشتارھا و وحشی به

و ساواک آن، سرانجام اين رژيم شاه بود که از 
در جريان قيام نيز شماری از رفقا .  پای درآمد

 دی ۵هللا کريمی در  رفيق فتح.  باختند جان

١از صفحه   
 آتش قھقھه در گل زد و بارآور شد سوخت   شاخه عشق که در باغ زمستان می

  اسفند، روز جانفشانان فدائی٢۵داشت  در گرامی
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٣از صفحه   

 آتش قھقھه در گل زد و بارآور شد سوخت شاخه عشق که در باغ زمستان می

  اسفند، روز جانفشانان فدائی٢۵داشت  در گرامی

 در ميتينگ سياھکل
 دو خورشيد منفجر فرياد

 درخشيد می" جھان"ھای  ھا و لب در پلک
 خورشيدی در دھان
 !خورشيدی در چشم

 ی...آ
 مجروح" جھان"
 خونچکان" جھان"

 .درخودرِو خون آلوِد جمھوری
 قُنداق ھا و چکمه ھا

 شkق و آماس و زخم
 یِ...آ
 شکنجه شکن" جھان"
 شکست ناپذير" جھان"
 کمونيست" جھان"

 بادوقفل درشکنجه گاه
 قفلی دردھان
 قفلی درچشم

 دستبند جمھوری بر دست
 چکمه جمھوری بر سينه

 مشت جمھوری 
 "جھان"در فک ھای خونين 

 کليد کھنه کلت
 در کام

 کليد کھنه تفنگ
 بر پلک

 گلوله ای در دھان
)٨(." گلوله ای در چشم  

 
جمھوری اسkمی که ازدامنه نفوذ سازمان و 
قدرت اقليت در بسيج و سازماندھی نيروی 
راديکال جامعه شديداً به وحشت افتاده بود، 

سرکوب .  سرکوب و کشتار رفقای ماراتشديد کرد
و کشتار فدائيان اقليت روزانه ادامه داشت که با 

، صدھا تن از ۶٠يورش ھمه جانبه رژيم در سال 
رفقای ما دستگير و گروه بزرگی از آنان در 

رفيق .  ھمان سال به جوخه اعدام سپرده شدند
پور شاعر حنجره خونين و ھنرمند  سعيد سلطان

نامدار، عضو برجسته کانون نويسندگان ايران و 
عضو ھيات نويسندگان نشريه کار، جزء نخستين 

ھمان سال رفيق احمد .   بود۶٠شدگان سال  اعدام
که پس از ضربات )  ھادی(غkميان لنگرودی 

ای در بازسازی  ، نقش ارزنده۵۵سھمگين سال 
تشکيkت سازمان ايفا کرده بود، رفقا سيامک 

چی،  ، محسن مديرشانه)اسکندر(اسديان 
) نظام(مژده  و يدهللا گل)  کاظم(محمدرضا بھکيش 

که ھمگی عضو کميته مرکزی سازمان بودند 
. طی درگيری با مزدوران حکومتی جان باختند

نيز که )  مھران(رفيق منصور اسکندری تربقان 
در کنگره سازمان غيابا به عضويت کميته 

ھای  مرکزی انتخاب شده بود، زير شکنجه
. باخت وحشيانه دژخيمان جمھوری اسkمی جان

 ۶٠ خرداد ٣٠با تشديد سرکوب و خفقان پس از 
صدھا .  العاده افزايش يافت ميزان کشتارھا فوق

عضو و فعال سازمان دستگير و روانه زندان 
ھا  ده.  ھای مرگ سپرده شدند شده يا به جوخه

شدت به وحشت افتاده بودند و نيز از ناحيه 
ھمتايی در  سازمان ما که از محبوبيت و نفوذ بی

ميان کارگران، زحمتکشان و عموم 
خواھان و روشنفکران انقkبی برخوردار  آزادی

کرد، از ھمان نخستين  شده بود، احساس خطر می
روزھای به قدرت رسيدن جمھوری اسkمی ، به 

ھا و انقkبيون دست  رحمانه کمونيست کشتار بی
 ۵٨تنھا چند روز پس از قيام، در فروردين .  زدند
ھای ترکمن صحرا از خون فدائيان رنگين  دشت

شد و پانزده رفيق فدايی در يک حمله وحشيانه 
مزدوران حکومتی جان باختند که بھرام 

سرافراز، آراز محمد  آتابای، آنا بردی آق
ھا  از پی آن ده.  پور، در ميان اين رفقا بودند دردی

رفيق فدايی در کردستان از جمله رفقا يوسف 
زاده، رشوند سرداری، ناصر سليمی ،  کشی

بيانی، شھريار و احسن ناھيد، از دم تيغ  گرجی
ارتجاع گذشتند و در آخرين روز بھمن و آستانه 
اسفند ھمان سال رھبران شوراھای خلق ترکمن، 
رفقا توماج، مخدوم، واحدی و جرجانی ترور 

 .شدند 
 
زاران موج خون شد، آسمان آبی گلگون  گندم" 

 ". شد
 

 بر سازمان وارد ۵٩ترين ضربه، سال  اما بزرگ
گرايش راست و اپورتونيستی که درون .  شد

سازمان Iنه کرده بود، انشعاب بزرگی را در 
زخم عميق و .  خرداد ماه بر سازمان تحميل کرد

ضربه سختی که از درون سازمان بر سازمان 
ھا و ضربات پيشين  وارد آمد، از تمام زخم

اکثريت به ارتداد .  تر بود تر و ھولناک عميق
درغلطيد، مانند حزب توده راه سازش با ارتجاع 
حاکم را پيش گرفت، به حمايت از رژيم 
ارتجاعی جمھوری اسkمی برخاست و ارتجاع و 
ضدانقkب را در سرکوب انقkب تقويت کرد و 

 !جری تر ساخت
به عنوان يک گرايش انقkبی "  اقليت"اما 

ناپذير  لنينيست، به مبارزه آشتی  –مارکسيست 
عليه جمھوری اسkمی و عليه نظم موجود ادامه 

گيری اقليت، ارتجاع  از ھمان آغاز شکل.  داد
گرانه خود عليه فدائيان  حاکم اقدامات سرکوب

در نخستين ميتينگ بزرگ .  اقليت را تشديد نمود
ھا   ده۵٩ بھمن ١٧سازمان پس از انشعاب در 

ھزار نفر از نيروھا و ھواداران سازمان به 
مشی انقkبی و مبارزۀ  خيابان آمدند و بر خط

ناپذير سازمان عليه جمھوری اسkمی و  سازش
رفيق جھانگير .  داری حاکم مھر تاييد زدند سرمايه

مياندوآب کارگر آگاه و کمونيست که خود از  قلعه
ريزان اصلی اين ميتينگ بود، ھمان روز  برنامه

دستگير و توسط دژخيمان جمھوری اسkمی به 
ارتجاع اسkمی در ميتينگی که به .  قتل رسيد
 بھمن سالروز حماسه سياھکل در ١٩مناسبت 

ميدان آزادی برگزار شد، يکی از کادرھای 
 .ورزيده کارگری سازمان را از ما گرفت

 
 در ميتينگ ھفدھم بھمن"

 در ميتينگ سرخ قيام

که در خيابان جمھوری پيشاپيش جمعيت  درحالی
تظاھرکننده که خود سازمانده آن بود، با نيروھای 
ارتش شاه درگير شد و پس از درگيری مسلحانه، 

رفيق قاسم سيادتی .  بدست مزدوران شاه کشته شد
 ساعت ۴٠در جريان تسخير راديو ايران، پس از 

درگيری ممتد، در اثر تيراندازی از درون 
تواند اين موضوع  کسی نمی.  باخت ساختمان جان

را انکار کند که جرقه قيامی که باحمله نيروھای 
 ٢١گارد ويژه به ھمافران نيروی ھوائی در روز 

بھمن زده شد، در ميتينگ ھمان روز سازمان 
شعله کشيد و فدائيان به عنوان پيشقراوIن قيام 

ای ايفا کردند و در جريان قيام نيز  نقش برجسته
سازمان .  باختند ھا رفيق و رھرو فدايی جان ده

ھای فدايی خلق ايران به عنوان يک  چريک
سازمان انقkبی مدافع آزادی و سوسياليسم از 

 .مبارزه عليه رژيم سلطنتی سرفراز بيرون آمد
 
 ھای صاعقه کبريت"

 شب را 
 )۵(" کنند نابود می

 
 و در ۵٧بذرھايی که از سياھکل تا قيام بھمن 

 سال مبارزۀ خونين و تزلزل ناپذير در ٨طول 
ميان کارگران و زحمتکشان و روشنفکران 
انقkبی پاشانده شده بود ، تازه پس از سقوط رژيم 

 .نشست بار می شاه بود که به
 
 ماند اين بذرھا به خاک نمی"

 شکند چون برق از قلب خاک می
 گذرد چون رعد روی فkت می

 )۶ ("خون است و ماندگار است

 
کجايند آن پلنگان !  دربھار آزادی جای رفقا خالی

تيزچنگ، گوزن ھای جنگل و شھر که ثمره کار 
سترگ خويش را درشھرھا، کارخانه ھا ، ستاد 

 ھا وجنگلی ازرھروان عاشق ببينند؟
 
 ھای قرمز شبگير بنگريد از قله"

 ھای خنجر با شاخ
 ھای خشم با چشم

 روئيده بر کرانۀ خون
 )٧(" جنگل گوزن

 
ھا ھزار نفر در سراسر ايران به سمت سازمان  ده

آوردند يا به صفوف آن ملحق شدند و با  روی
ھا،  ھا، قھرمانی استقبال گسترده، رشادت

امان فدايی را پاس  ھا و مبارزات بی فداکاری
ھای فدايی خلق  گاه سازمان چريک آن.  داشتند

ترين جريان  ايران به يک آلترناتيو جدی و بزرگ
کمونيستی نه فقط در ايران، بلکه در خاورميانه 

 .تبديل شد
اما ارتجاع اسkمی به رھبری خمينی که به جای 
ارتجاع شاھنشاھی براريکه قدرت نشسته بود، 
صدھا بار شديدتر از رژيم شاه، به سرکوب و 

پاسداران جديد نظام .  ھا دست زد کشتار کمونيست
داری که از رشد آگاھی سياسی در  يه سرما

صفوف کارگران رھا يافته از استبداد سلطنتی به 
  ۵درصفحه 
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۴از صفحه   
 آتش قھقھه در گل زد و بارآور شد سوخت شاخه عشق که در باغ زمستان می

  اسفند، روز جانفشانان فدائی٢۵داشت  در گرامی

ای روشن و  با نيروئی شگرف به سمت آينده
 .تابناک در حرکت است

 اسفند روز جانفشانان فدائی، بار ٢۵در سالروز 
باخته سازمان را  ديگر ياد تمامی رفقای جان

داريم و در چھل و ششمين سال حيات  گرامی می
سازمان بار ديگر با اين قھرمانان و پيشتازان 
مبارز راه آزادی و سوسياليسم پيمان می بنديم که 

ھای سوسياليستی سازمان، به  تا تحقق کامل آرمان
ناپذير با دشمنان طبقه کارگر ادامه  مبارزه آشتی

 .دھيم
 

 تا که در بند يکی بندم ھست
 با توای سوخته پيوندم ھست
 نبرم راز، مگر با خورشيد

 تا بخون ريشه سوگندم ھست
 دل اکنونم اگر خفته بخون
 دل فردايی خرسندم ھست

 ای کبوتر مرو از شانه من
 تا بلب شاخه لبخندم ھست

 در زمستانم اگر، خون بھار
 )١٠(." ھا که در آوندم ھست  گل با چه

 
 :ھا زير نويس

رفيق سعيد    -"غزل زمانه"از شعر   –  ١
 سلطانپور

رفيق سعيد    -"رودخانه پويان"از شعر   –  ٢
 سلطانپور

 -"ھای صاعقه در شب کبريت"از شعر    -  ٣
 شفيعی کدکنی

 احمد شاملو -" مرگ نازلی"ازشعر – ۴
 -"ھای صاعقه در شب کبريت"از شعر   -۵

 شفيعی کدکنی
رفيق سعيد    -"در بند پھلوی"از شعر   –  ۶

 سلطانپور
رفيق سعيد    -"رودخانه پويان"از شعر   –  ٧

 سلطانپور
رفيق سعيد    -"جھان کمونيست"از شعر   –  ٨

 سلطانپور
اثر   -"به ياد وان تروی"از شعری با عنوان   –  ٩
نام يک "  وان تروی."شاعرويتنامی"  توھوئو"

کارگربرق کار کمونيست است که پس ازمقاومت 
دIورانه در زير شکنجه ھای وحشيانه، 

  درويتنام جنوبی و ١٩۶۴ اکتبر ١۵درسحرگاه 
درحاليکه چشم بند خود را برکنده و شعار می داد 

 .زنده بادھوشی مين، تيرباران شد
 رفيق سعيد سلطانپور -"غزل بند"از شعر  – ١٠

 

شان برای ھميشه در قلب بزرگ  روند وياد ياد نمی
 !طبقه کارگر خواھد ماند

 
 لحظاتی ھستند که دوران سازند"

 کلماتی که دل انگيزتر از آوازند
 مردمانی که تو گوئی آنان

 !از دل پاک حقيقت زادند
 ای تو؟ تروی مرده وان

 ای تا به ابد نه، نه، زنده
 کی تو را خلق فراموش کند؟

 برق چشمان تو سوزاند ھمه دونان را
 تو چنين پنجه فکندی با مرگ

 و تمام تن تو آتش بی پايان بود
 سفت کردند سپس رشته طناب

 .آن پليدان ز وحشت لرزان
 و لبان تو ز نفرت سوزان

 وار ببايد جنگيد بلشويک
 چه کند با دل چون آتش ما آتش تير؟

 تروی ھمره من وان
 کلماتت بسپاريم به دل

 آری با سرافراشته بايد بزيد
 و سرافراشته بايد ميرد

 و به دشمن سر تسليم نيارد در پيش
 ونھد در ره آزادی خلق

 ی ھستی خويش ھمه
 به ھمان گونه که تو

 )٩!" (ھمره کارگرم
 

توانست  باری جمھوری اسkمی تا می
اما اين رژيم خونريز .  ھا را کشتار کرد کمونيست
خو نيز مانند سلف خود رژيم سلطنتی  و درنده

تواند سازمان ما را از  گاه نتوانست و نمی ھيچ
ھای انسانی و   مبارزه برای آرمان ادامه

سازمان فدائيان اقليت که .  اش باز دارد کمونيستی
يک سازمان کمونيست مارکسيست لنينيست 

ناپذير عليه  است، حتا يک لحظه از مبارزه آشتی
داری و دفاع از منافع طبقه  ارتجاع و سرمايه

ھيچ نيروئی با ھر .  کارگر دست برنداشته است
درجه از سرکوب و سبعيت و کشتار نتوانسته و 

تواند روند پيشرفت و تعالی جامعه را متوقف  نمی
سازد ، تkش و پويايی طبقه کارگر و پيشتازان 
کمونيست آن برای رھائی از قيد ھرگونه ستم و 
استثمار را مھار کند و چرخ تاريخ را از حرکت 

چيزی به پايان عمر .  مبارزه ادامه دارد.  باز دارد
ننگين و سراسر جنايت رژيم جمھوری اسkمی 

چرخ بزرگ و نيرومند تکامل تاريخ .  نمانده است

کارگری که در صفوف سازمان عليه ارتجاع 
اسkمی و برای نابودی ظلم و استثمار مبارزه 

کردند يا درتشکل ھا و شوراھای کارگری  می
. ھا تيرباران شدند فعال بودند، در ھمين سال

 تن ازاعضای کميته کارگری تھران ۶٠ازحدود 
تر رفيقی ازميان    دستگير شدند، کم۶۴که تاسال 

ده ھا کارگرفدائی که درصفوف .  آن ھا زنده ماند
. سازمان گردآمده بودند بدست جkدان کشته شدند

اند رفقا احمدمنادی، محمدعلی  از آن جمله
ابرندی، غkمرضا موIئی بيرگانی، خيرهللا 
حسنوند، داود مدائن، عبدالرضا ماھيگير، علی 

ھا کارگر پيشرو  ميرشکاری، ونداد ايمانی و ده
چه بسيار زنان کمونيستی از اعضا و .  ديگر

ھواداران سازمان فدائيان اقليت نيز در ھمين 
ھای خشن رژيم جمھوری  دوره و طی سرکوب

رفقا زھرا بھکيش، ويدا گلی .  باختند اسkمی جان
آبکناری، منيژه طالبی، نفيسه ناصری، مريم 
توسلی، سوزان نيکزاد، مريم دژآگاه، ناھيد 
محمدی، نادره نوری، ژيk سياب، زھرا 
بيدشھری، زھرا فرمانبردار، فاطمه محمدی، 

ھا رفيق زن  فريده يوسفی، خاطره جkلی و ده
 !کمونيست ديگر

سازمان فدائيان اقليت به عنوان يک سازمان 
ھای کشور  سراسری که در اغلب شھرھا و استان

از پايگاه نسبتا وسيعی برخوردار بود، در 
ھای سراسری ارتجاع و ضدانقkب، تلفات  يورش

ھای مختلف کشور  زيادی را در شھرھا و استان
رفقا مسعود رحمتی، علی نوذری، .  متحمل شد

جواد کاشی، محمد کس نزانی، انور اعظمی، 
پناه، سيروس قصيری، تيمور  رشيد يزدان

ويسی در  ای، مختار قلعه ستاری، فريدون بانه
زھی،  کردستان، مھدی خانزاده، صمد حسين

رضا بامری، فقيرمحمد زين الدينی، امير  علی
ھا  نورائی، کريم کھرازھی در بلوچستان، و ده

رفيق ديگر در گيkن، آذربايجان و خوزستان و 
ھا، از جمله رفقايی ھستند که در راه  ساير استان

 .ھای سوسياليستی طبقه کارگر جان باختند آرمان
، ۶٧ تا ۶٠جمھوری اسkمی تنھا در فاصله سال 

نزديک به ھزار تن از فدائيان اقليت را به بند 
کشيد و گروه بسيار بزرگی از اين محکومين را 

 ۶٧عام زندانيان سياسی در تابستان سال  در قتل
 .به جوخه اعدام سپرد

سان ھزاران کبوتر سرخ بال و عاشق،  و بدين
شان بر کتاب، دستی بر تفنگ، در آسمان  دستی

تيره ارتجاع دو نظام شاھنشاھی و اسkمی 
درخشيدند، چون تندر و صاعقه خروشيدند و با 
خنجرھای سرخ، سينه ستبر  و ُصلبی استبداد و 
شب فرتوت را شکافتند و بھار آزادی و رھائی 

 کشور  دراين مصاف ، تمام پھنه.  را بشارت دادند
ھا گلگون شد و سازمان  از خون ما کمونيست

فدائيان اقليت از مبارزه تا پای جان عليه ستم و 
رژيم .  استبداد و استثمار سرفراز بيرون آمد

ارتجاعی جمھوری اسkمی خون ريزتر از رژيم 
ھای زيادی بر زمين ريخت و صدھا  شاه، خون

اين رفقا .  فدائی کمونيست را از دم تيغ گذراند
رفقائی که جان برکف دست .  ازياد نخواھندرفت

گرفتند ودرمبارزه عليه ارتجاع، مبارزه برای 
آزادی و سوسياليسم ازمرگ نھراسيدند، ھرگز از 
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پاسداری از دست آورد 
 بزرگ کمون پاريس

فقط  کمون با اين اقدامات نه.  بشريت وجود نداشت
نشان داد که دولت بورژوايی، اين ابزار استبداد 

تواند در خدمت مقاصد انقkب  و ستمگری نمی
اجتماعی پرولتری قرار گيرد، بلکه بايد 

در ھمان حال نشان داد که چه .  شکسته شود درھم
حاI .  چيزی بايد جايگزين دولت بورژوائی گردد

ای و از پايين،  قدرتی متکی به ابتکار عمل توده
ھای مسلح، دولتی در  اعمال حاکميت مستقيم توده

گرفته بود که به قول مارکس، آن  حال زوال شکل
شکل سياسی کشف شده بود که رھايی اقتصادی 

 .ساخت کار را ممکن می
ای بود  اھميت اين دستاورد بزرگ کمون به درجه

که مارکس و انگلس تنھا اصkحی را که در 
مانيفست حزب کمونيست Iزم ديدند، درھم 

"شکستن ماشين دولتی بورژوازی بود طبقه : 
تواند ماشين دولتی حاضر و آماده را  کارگر نمی

صاف و ساده، تصرف کند و آن را برای تحقق 
 ."ھای خود به کارگيرد ھدف

کس تاکنون نتوانسته است ھمچون مارکس  ھيچ 
اين دست آورد بزرگ نخستين انقkب کارگری 

رو  ازاين.  بندی کند خوبی جمع جھان را به
جاست که بار ديگر به مناسبت سالروز کمون  به

ھايی از اثر برجسته مارکس  پاريس به گزيده
 :جنگ داخلی اشاره شود 

نخستين فرمان کمون در مورد الغاء ارتش "
. دائمی و جانشين کردن آن با مردم مسلح بود

کمون از مشاوران شھری که بارأی عمومی 
شدند،  مردم در نواحی گوناگون شھر برگزيده می

اين افراد در ھرلحظه پاسخگو .  شد تشکيل می
اکثريت اين .  شان پس گرفتنی بود بودند و مقام

اعضاء البته از کارگران يا از نمايندگان 
بايست نه  کمون می.  سرشناس طبقه کارگر بودند

يک اقدام پارلمانی، بلکه ھيئت اجرايی و 
گذاری  کننده يعنی اجرايی و قانون عمل

که  جای آن نيروی انتظامی به.  حال باشد درعين
درنگ  ھمچنان ابزار حکومت مرکزی باشد، بی

اش محروم گرديد، و تبديل به  از عناوين سياسی
ابزاری در دست کمون شد، ابزاری پاسخگو که 

. توانست مقامش را از دست بدھد در ھرلحظه می
ھای  در مورد تمامی کارکنان ھمه ديگر شاخه
کار .  خدماتی اداری نيز به ھمين سان عمل شد

عمومی در خدمت دستگاه اداری از خود اعضاء 
ترين مرتبه دستگاه اداری،  کمون گرفته تا پايين

بايست با مزدی معادل مزد  کاری بود که می
ھای مرسوم و  گيری رشوه.  کارگری انجام گيرد

مداخل معمول مقامات عالی دولتی ھمراه با خود 
خدمات عمومی .  اين مقامات از بين رفتند

پس ديگر در حکم ملک خصوصی  ازاين
موجوداتی مأمور از جانب حکومت مرکزی تلقی 

فقط دستگاه اداری شھرداری بلکه  نه.  شدند نمی
ھا تا آن زمان  ھمه اقداماتی که ابتکار اقدام به آن

پس در زمره اختيارات  از آن دولت بود، ازآن
 .کمون قرار گرفت

محض برانداختن ارتش دائمی و نيروی  به
قدرت در ]  اعمال[انتظامی، اين دو ابزار مادی 

حکومت سابق، کمون ھمت بر آن گماشت که 
قدرت کشيشان را ]  يعنی[ابزار معنوی سرکوب، 

براندازد، فرمانی در جھت جدائی کليسا و دولت، 
ھا  و خلع مالکيت از کليساھا، البته در حدی که آن

شده بودند،  دار و مالک تبديل ھای  زمين به ھيئت
ھا را به آرامش بازنشسته  کشيش.  صادر گرديد

شدن و پرداختن به زندگی خصوصی برگرداندند، 

ھا برای استقرار کمون در  کارگران و خواست آن
جريان بود و مراحلی که اين مبارزه از سر 

 مارس و فرار ١٨گذراند تا به قيام کارگران در 
ير و طرفداران آن به ورسای انجاميد،  کابينه تی

 .ھا نيست در اينجا مجال پرداختن به آن
با کسب قدرت سياسی توسط کميته مرکزی گارد 

دادند و  ملی که اکثريت آن را کارگران تشکيل می
ازآن برگزاری انتخابات و تشکيل  چند روزی پس

کمون پاريس، حکومت کارگری، در عمر کوتاه 
ای از اقدامات  دو ماه و چندروزه خود، مجموعه
ترين  برجسته.  انقkبی را به مرحله اجرا گذاشت

ترين دست آورد کمون  اين اقدامات که بزرگ
پاريس بود، درھم شکستن دولت بورژوائی و 
آفرينش دستگاھی نوين برای اعمال حاکميت 

اين دست آوردی است که .  طبقه کارگر بود
پس در سرلوحه وظائف ھر انقkب کارگری  ازآن

 .و حکومت کارگری در جھان قرارگرفته است
تا پيش از تشکيل کمون پاريس، کارل مارکس با 
تحليل روند مبارزات طبقاتی در فرانسه به اين 

ھای سياسی  گيری رسيده بود که تمام انقkب نتيجه
جای درھم شکستن ماشين دولتی آن را  پيشين، به

اند، اما تkش بعدی انقkب  تکميل و تقويت کرده
 –فرانسه ديگر انتقال اين دستگاه نظامی 

بوروکراتيک، از دستی به دست ديگر نيست، 
شرط ھر  بلکه درھم کوبيدن آن است و اين پيش

اما چگونگی .  انقkب خلقی واقعی در اروپاست
درھم شکستن اين ماشين دولتی در عمل مشخص 

که چه چيزی جای آن را خواھد گرفت،  و اين
 .ھنوز پوشيده مانده بود

آنچه کمون پاريس انجام داد، دقيقاً ھمان چيزی 
بايستی در جريان اقدام مشخص  بود که می

 .انقkبی پرولتاريا روشن گردد
کمون پاريس چه کرد؟ در طی چند روز ارتش 
دائمی، پليس و ژاندارمری منحل شدند و مردم 
مسلح در گارد ملی وظيفه حراست از انقkب را 

سربازگيری اجباری ملغا گرديد .  بر عھده گرفتند
و کليه شھروندان سالم و واجد شرايط ،جزء گارد 

 .شدند ملی محسوب 
ير و کارمندان  دستگاه بوروکراسی که با فرار تی

مقامات .  پاشيده بود، انحkل يافت دولتی ازھم
کمون و تمام دستگاه اداری و قضائی، انتخابی و 

اعضای کمون در ھمان .  قابل عزل اعkم شدند
کردند، خود در  حال که قانونی را تصويب می

ھای مختلف وظيفه اجرای آن را نيز بر  کميسيون
ھای کارگر و زحمتکش، خود  توده.  عھده داشتند

وفتق امور را  انجام وظايف مختلف اداری و رتق
 .بر عھده گرفتند

کمون اعkم کرد که در يک جمھوری واقعاً 
ھای افتخاری  دمکراتيک نبايد محلی برای حقوق

ھای کkن وجود داشته باشد، حداکثر  و حقوق
 فرانک در سال ۶٠٠٠حقوق کارمندان کمون 

به قول مارکس کمون به شعار دولت .  تعيين شد
 .قيمت واقعيت بخشيد ارزان

کمون فرمان جدايی کامل دين از دولت را صادر 
بودجه انجام مراسم .  و به مرحله اجرا درآورد

مذھبی را حذف و اموال مجامع مذھبی را 
کمون بساط مذھب را از مدارس .  مصادره کرد

برچيد و کميسيون آموزش را موظف ساخت نظام 
آموزشی را دگرگون سازد و مقدمات آموزش 

کمون .  عمومی و رايگان را فراھم نمايد
ترين آزادی سياسی را که فرانسه به خود  وسيع

ترين  بدين طريق کامل.  ديده بود، معمول ساخت
دمکراسی شکل گرفت که نمونه آن در تاريخ 

نخستين روزھای انقkب و فتح باستيل تا تشکيل 
از .  ھای انقkب و برچيدن نظام سلطنتی کميته

 حق انتخاب تا  اعتراض و مبارزه عليه محدوديت
برپايی تظاھرات و اعتصابات برای افزايش 
دستمزد و کاھش ساعات کار، از سنگربندی 
برای به زير کشيدن جناح راست بورژوازی تا 

، تشکيل کمون انقkبی و به قدرت ١٧٩٢قيام 
در فرانسه ھيچ تحول سياسی .  رسيدن ژاکوبن

مترقی بدون حضور و مداخله طبقه کارگر ممکن 
 .نبود

 نيز مبارزه مسلحانه ١٨٣٠در انقkب ژوئيه 
بورژوازی بساط  مشترک کارگران و خرده

در جريان اين .  ھا را برچيد سلطنت بوربن
مبارزات و آگاھی به منافع طبقاتی خود بود که 

 ١٨٣۴ و ١٨٣١ھای  پرولتاريای فرانسه، در قيام
در .  ليون به اقدام سياسی مستقل روی آورد

 نظام سلطنتی را سرنگون ١٨۴٨انقkب فوريه 
کرد و با اولتيماتوم حکومت موقت را به اعkم 

که بورژوازی تkش  ھنگامی.  جمھوری واداشت
آوردھای دوران انقkب را باز پس  نمود دست

 ٣نبرد را با .  گيرد، قيام ژوئن را برپا داشت
ھزار کشته و ھزاران اسير و تبعيدی به دست 

 .بورژوازی، پذيرفت، اما تسليم نشد
طبقه کارگری با چنين روحيه رزمنده و سابقه 

توانست در برابر چشمان  درخشان مبارزاتی می
زده مرتجعين سراسر جھان، نخستين  حيرت

 .حکومت کارگری جھان را برپا دارد
 با قيام مسلحانه ١٨۴٨پرولتاريای پاريس که در 

ازپيش به  به مصاف بورژوازی برخاست، بيش
مبارزه را در دوره پس از .  قدرت خود واقف شد

قيام، در اشکال ديگری ادامه داد و مترصد لحظه 
با آغاز جنگ .  مناسب برای تعرضی جديد بود

فرانسه و پروس، دامنه تعرض خود را عليه 
که خبر شکست  ھمين.  رژيم بناپارت وسعت داد

امپراتور در سدان رسيد، تظاھرات کارگران از 
شعار کارگران، .  مناطق کارگری آغاز گرديد

. سرنگونی امپراتوری و برقراری جمھوری بود
، کارگران به ھمراه ١٨٧٠ سپتامبر ۴در 
ھای ديگری از مردم، کاخ بوربن را  گروه

تصرف کردند و گروھی از کارگران، پرچم 
. سرخ را بر فراز شھرداری به اھتزاز درآوردند

 را ١٨۴٨اما بورژوازی نيز که تجارب سال 
کار شد و در ھمان روز  به داشت، سريعاً دست

خواه کابينه خود را تشکيل  بورژوازی جمھوری
کارگران که در بحبوحه جنگ و خطری که .  داد

کرد،  از جانب ارتش پروس پاريس را تھديد می
آمادگی قبضه قدرت را نداشتند، به اين شرط به 
حکومت موقت که بر خود نام حکومت دفاع ملی 

ترين  نھاده بود، امکان ادامه حيات دادند که مھم
ھا را در مورد برگزاری انتخابات  مطالبات آن

فوری شورای شھرداری، تسليح گارد ملی، 
انحkل فوری پليس و واگذاری وظائف آن به 
شوراھای شھرداری مناطق، لغو قوانين 
اضطراری عليه مطبوعات و اجتماعات و آزادی 

 .زندانيان سياسی را عملی سازد
پس به خود گرفت  روندی که مبارزه طبقاتی ازاين

 ماه بر سر تحقق مطالبات ٧و کشمکشی که 

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ٧٣٧ شماره  ٩۵نيمه دوم اسفند     ٧

پاسداری از دست آورد 
 بزرگ کمون پاريس

بخشی ديگر، معنای دقيق و علمی ديکتاتوری 
فقط در دوران نظام  رو، نه ازاين.  طبقاتی است

فقط در دوران نظام  داری عھد باستان، نه برده
وسطا، بلکه ھمين امروز، حتی در  فئودالی قرون

ھای بورژوائی،  ترين نظام اصطkح دمکراتيک به
اين اتوريته و اقتدار سياسی و اين تحميل اراده 
سياسی يک طبقه بر طبقه ديگر وجود داشته و 

وجود دستگاھی به نام دولت، با تمام ارتش، .  دارد
ھا و  ھا، دادگاه ھای امنيتی، زندان پليس و دستگاه

اش، خود تجسم عينی و مادی عريان  بوروکراسی
وجود اتوريته سياسی يا به زبان ديگر ديکتاتوری 

ای  چراکه دولت، ابزار يا وسيله.  سياسی ست
تواند اتوريته  است که به اتکای آن طبقه حاکم می

. و اراده سياسی خود را بر جامعه تحميل کند
  ) -ھای مارکس زندگی سياسی و آموزش" 

 ).انتشارات سازمان فدائيان اقليت
ھا برای فريب طبقه کارگر و  رفرميست-سوسيال

ھای زحمتکش، فقط استبداد سياسی را  توده
بنابراين از ديدگاه .  کنند ديکتاتوری معرفی می

آنھا در ھرکجا که آزادی سياسی وجود دارد در 
آنجا از ديکتاتوری خبری نيست و دمکراسی ناب 

با اين ادعا آنھا  برديکتاتوری طبقاتی .  حاکم است
 .گذارند بورژوازی در سراسر جھان سرپوش می

ترين  پرولتاريای پاريس با آفرينش کمون کامل
شکل دمکراسی را حاکم کرد، اما آيا کمون فقط  

کمون در !  ترين دمکراسی بود؟ خير مظھر عالی
ھمان حال، ابزار و وسيله اعمال ديکتاتوری 

از طريق کمون بود که .  پرولتاريا نيز بود
کوشيد اتوريته و اراده سياسی خود  پرولتاريا می

نه صرفاً در جنگ .  را بر بورژوازی تحميل کند
ير و کل بورژوازی، بلکه حتی  با دارو دسته تی

که در کمون قوانينی عليه منافع  بورژوازی  وقتی
کرد و با تصويب ھمين  تصويب و اجرا می

قوانين شھرداران پاريس ھم استعفا کردند، اراده 
از .  کرد طبقاتی خود را بر بورژوازی تحميل می

ھمين روست که انگلس در مقدمه بر جنگ داخلی 
دمکرات عامی که  سوسيال:"  در فرانسه نوشت

اخيراً واژه ديکتاتوری پرولتاريا دوباره به 
گوشش خورده، از شنيدن آن به وحشتی سkمت 

بسيار خوب آقايان  خيلی .  بخش دچار شده است
مايليد بدانيد اين ديکتاتوری چگونه چيزی است؟ 

خواھيد ديد که .  نگاھی به کمون پاريس بيندازيد
 ."اين ھمان ديکتاتوری پرولتارياست

فقط  بورژوازی فرانسه نيز تحت رھبری تير نه 
در جنگ با کموناردھا بلکه حتی از طريق وضع 
قوانين و مصوبات در مجلس ورسای برای 
تحميل اراده بورژوازی بر طبقه کارگر و به 

اين ھمان .  کرد تبعيت واداشتن آن  تkش می
 . ديکتاتوری است

کند،  کسی که ديکتاتوری پرولتاريا را نفی می
حکومت کارگری را نفی .  کند کمون را نفی می

بيھوده نبود که .  کند سوسياليسم را نفی می.  کند می
مارکس در نامه به ويده مير يکی از خدمات خود 
را اثبات اين نکته اعkم کرد که مبارزه طبقاتی 

 .                انجامد ضرورتاً به ديکتاتوری پرولتاريا می
رحمانه اين گرايش سوسيال رفرميست را  بايد بی

افشا کرد و اجازه نداد، تأثيرات مخرب و ضد 
اصول .  کارگری خود را بر جنبش برجای بگذارد

در ھرکجا .  دولت کارگری پاريس عموميت دارند
آورند، بايد تمام  که کارگران به انقkب روی می

دستگاه دولت بورژوايی را درھم شکست و 

انقkب سوسياليستی .  دھد شکل آن، نشان می
کارگران روسيه نيز تأييد ديگری بر اين 

 .ضرورت بود
تواند خود را مدافع برقراری  بنابراين کسی نمی

حکومت کارگری ، سوسياليسم و مارکسيسم 
بداند، مگر آنکه به درھم شکستن سرتاپای دولت 
بورژوائی ، به دور ريختن آن و استقرار دولت 

در .  نوع کمون و شورايی،  باور داشته باشد
عنوان يک  به)  اقليت(ايران نيز سازمان فدائيان

سازمان کمونيست مدافع پيگير حکومت 
کارگری، در برنامه خود بر ضرورت درھم 
شکستن ماشين دولتی موجود و استقرار دولتی 

گرچه در جنبش .  شورايی  تأکيد کرده است
شده است و  يک مسئله پذيرفته کمونيستی ايران اين

 نيز نشان داد، ٥٧گونه که تجربه انقkب  ھمان
طبقه کارگر نيز برای برپائی يک حکومت 

کند، اما ھنوز معدود  شورايی مبارزه می
شوند که خود را مدافع  ھايی يافت می سازمان

کنند، اما خواھان تشکيل  سوسياليسم معرفی می
اين بدان .  مجلس مؤسسان در ايران ھستند

ھا به درھم شکستن دولت  معناست که آن
بورژوائی و استقرار دولتی از نوع کمون باور 

ترين نھاد دولت  مجلس مؤسسان عالی.  ندارند
بورژوائی است که بر فرمانروائی بورژوازی 

زند و شکل دولت آن را تعيين  مھر تأييد می
بنابراين کسی که شعار مجلس مؤسسان .  کند می

فقط به درھم شکستن ماشين  دھد، نه را سرمی
دولت بورژوائی باور ندارد، بلکه حکومت 

چراکه طبقه کارگر .  کند کارگری را نيز انکار می
بدون درھم شکستن ماشين دولت بورژوائی و 

تواند  ايجاد يک دولت نوين پرولتری اساساً نمی
کمون پاريس با فراخوان مجلس .  حکومت کند

مؤسسان پديد نيامد و بر پارلمانتاريسم خط بطkن 
ھايی که شعار  دھد سازمان اين نشان می.   کشيد

دھند چيزی  جز يک  مجلس مؤسسان  سرمی
اين واقعيت .   سوسيال رفرميست نيستند سازمان

ھا  شود که بدانيم برخی از آن آنگاه آشکارتر می
کنند،  ديکتاتوری پرولتاريا را نيز نفی و انکار می

کسوتان برنشتينيست و  دقيقاً شبيه پيش
ھا اساساً  بدين طريق آن.  کائوتسکيست آنھا

مگر بدون .  کنند موجوديت کمون را نفی می
ای در طول تاريخ   ديکتاتوری طبقاتی  ھيچ طبقه

توانسته است حتی يک روز حکومت کند و سلطه 
طبقاتی خود را اعمال کند؟  چنين چيزی ھرگز 

ای  چراکه ھر طبقه.  وجود نداشته و نخواھد داشت
که در سراسر تاريخ جامعه طبقاتی طبقه حاکم 

بايستی اراده  بوده است، برای حفظ اين سلطه می
سياسی خود را بر طبقه يا طبقات ديگر تحميل 

اين يعنی .  ھا را به تبعيت وادارد کند و آن
. ديکتاتوری طبقاتی به معنای علمی و دقيق کلمه 

در طول تمام دوران تاريخ بشريت، از ھنگام "
تقسيم جامعه به طبقات، تا به امروز، ھيچ 

تواند، طبقه حاکم و  توانسته و نمی ای نمی طبقه
فرمانروا باشد، مگر آنکه اتوريته سياسی، اقتدار 
سياسی داشته باشد و اراده سياسی خود را بر 

تنھا .  طبقه يا طبقات ديگر تحميل کرده باشد
باوجوداين اتوريته سياسی ست که يک طبقه 

تواند فرمانروايی و تسلط سياسی و اقتصادی  می
حتی يک نمونه استثنايی در .  خود را حفظ نمايد

توان يافت که  طول تاريخ جامعه طبقاتی نمی
اين اتوريته و اقتدار سياسی، .  غيراز اين باشد به

اين تحميل اراده سياسی بخشی از جامعه بر 

تا، ھمانند پيشينيان خود يعنی حّواريان با اتکا به 
صدقات و نذورات مؤمنان معاش خود را 

ھای آموزشی  ورود به ھمه موسسه.  بگذرانند
صورت رايگان برای ھمه مردم آزاد شد و  به

خود آن مؤسسات نيز از ھرگونه دخالت از سوی 
 .کليسا و دولت برکنار اعkم شدند

تنھا آموزش در دسترس ھمگان قرار  سان نه بدين
گرفت، خود علم نيز از قيد زنجيرھای اسارت 

ھای طبقاتی و قدرت حکومتی حاکم  داوری پيش
 . رھا گرديد بر آن

کارکنان دستگاه قضا از نقاب استقkل نمايشی که 
اش اين بود که بر سرسپردگی  تا آن زمان فايده

ھای گذشته،  حقيرانه آنان نسبت به ھمه حکومت
که به ھمه آنان نيز، يکی پس از ديگری، سوگند 

ازآن زير  وفاداری خورده بودند، سوگندی که پس
. گذاشتند، پرده استتاری بکشد، خkص شدند پا می

عناوين ھيئت دادرسان و قضات نيز، مانند ديگر 
ھمکاران خود در دستگاه اداری عمومی ، تبديل 
به عناوين و مقامات انتخابی، پاسخگو و پس 

 ....."گرفتنی شدند
بار مردم  که ھر سه يا شش سال يک جای اين به"

جمع شوند و يکی از اعضاء طبقه حاکم را 
خود در پارلمان، که بعداً ھم "  نماينده"عنوان  به
درنگ در ھمان پارلمان حقوق مردم را زير پا  بی

و [بگذارد، برگزينند، مراجعه به آرای عمومی 
بايست به صورتی درآورد که  را می]  انتخابات

ھم مردمی  ھمچون ابزاری در خدمت مردم، آن
.... يافته بودند درآيد ھا سازمان که در قالب کمون

نوعی  اندازه توسل به چيز به از سوی ديگر، ھيچ
جای آراء عمومی  مرجع سلسله مراتبی به

ھايی که برای  انداز ارزش توانست در چشم نمی
 ." کمون مطرح بودند، نامطلوب باشد

کمون شعار حکومت به بھاء ارزان را که شعار "
ھای بورژوايی است، با الغاء دو  ھمه انقkب

ھای دولتی، يعنی ارتش  سرچشمه اصلی ھزينه
دائمی و دستگاه کارمندی دولت، عملی کرده 

 ..."است
"راز حقيقی کمون اين بود اين اساساً حکومتی : 

بود از آن طبقه کارگر، زاييده نبرد طبقاتی 
مند از برخورداری  کننده بر ضد طبقات بھره توليد

و تملک، يعنی خkصه شکل سياسی سرانجام 
از [ای بود که رھايی اقتصادی کار  آمده دست به

پذير  از راه آن ممکن بود تحقق]  قيد سرمايه
 ... گردد

تواند با ابدی  نمی]  مستقيم[سلطه سياسی توليدکننده
. شدن بردگی اجتماعی او ھمزيستی داشته باشد

بايست در حکم اھرمی باشد  بنابراين کمون می
ھای اقتصادی وجود طبقات ،  برای برافکندن پايه

با رھا شدن کار .  و برافکندن خود سلطه طبقاتی
، ھر آدمی به کارکن تبديل ]از قيد سرمايه[  
شود و کار توليدی ديگر صفتی نيست که به  می

جنگ داخلی در ."(طبقه معينی نسبت داده شود
 ) ترجمه باقر پرھام -کارل مارکس –فرانسه 

بندی مارکس از  تمام تجربه کمون پاريس و جمع
وضوح ضرورت  دست آورد بزرگ کمون به

درھم شکستن ماشين دولت بورژوائی رادر ھر 

۶از صفحه   

٩درصفحه   



 ٧٣٧ شماره  ٩۵نيمه دوم اسفند     ٨
١از صفحه   

٨ 

 فقر يعنی چه؟
(ارائه خدمات بھداشتی ) پديا برگرفته از ويکی" 

 .توان داشت انتظار ديگری نمی
"گويد سازمان ملل در تعريف فقر می فقر در : 

ھا و حق  اساس محروميت از فرصت
فقر به .  ھاست، نقض شأن انسانی است انتخاب

معنای ناتوانی اساسی در مشارکت فعال در 
به معنای عدم دسترسی به غذا و .  جامعه است

لباس، مدرسه يا درمانگاه است، نداشتن زمينی 
است که برای تأمين مواد غذايی کاشته شود يا 

به .   که با آن ھزينه زندگی تأمين گردد شغلی
معنای ناامنی، ناتوانی و به حاشيه رانده شدن 

به معنای خطر .  افراد، خانوارھا و جوامع است
نشينی و زندگی  ست و اغلب حاشيه پذيری خشونت

ھای ناايمنی بدون دسترسی به آب تميز  در محيط
 ."و سرويس بھداشتی

شود؟  با اين تعريف، آيا معنی فقر روشن می
توان درد   و چنان مجرد که نمی تعريفی چنان کلی

. و رنج مردم مبتk به آن را در پشت آن دريافت
برای .  در اعداد و ارقام آمارھا ھم سخت است

درک فاجعه بايد ديد، بايد خواند، بايد تجربه کرد 
 .تا دانست فقر يعنی چه

که :فقر يعنی دستمزدھای ناچيز و تورم کمرشکن
 ١٣ درصد از  ٩٠به اعتراف خودشان  بيش از 

آن ھم .  برند ميليون کارگر زير خط فقر به سر می
 ھزار کارگر ۴٠٠.  اگر دستمزدی دريافت کنند

ھای پيمانکار وزارت راه و شھرسازی به  شرکت
خانه در آستانه  ھای ھنگفت اين وزارت علت بدھی

"اند نوروز بدون حقوق مانده از کجای دردھای . 
کارگران براتون بگم، از رو زدن به فاميل که 

ھای گاز و برق  پول قرض بدين به ما يا از قبض
چند روز گذشته برق خانه ما را .  و آب و تلفن

قطع کردند و مجبور شديم از ھمسايه برق 
 )يکی از کارگران پلی اکريل اصفھان." (بگيريم

 تا ٣تعداد کودکان کار بين : فقر يعنی کودکان کار
"شود  ميليون نفر تخمين زده می٧ قريب چند . 

از ...  سالی است که با اين وضعيت سر کارم
وقتی که ترک تحصيل کردم ھنوز نتوانستم 
دوباره به مدرسه برگردم و ھميشه آرزو داشتم 

از تفريح و .  که به مدرسه و سر کkس برگردم
گردش و بازی که اصk چيزی نگو، خوردن 
خورد و خوراک و غذای دلخواه ھم حرفش را 

مان غير ممکن است از کار و  ھا برای نزن که اين
زحمت کشيدن برای درآوردن لقمه نان  فقط 

 ."حرف بزن
فقر يعنی عمری کار و بازنشستگی با حقوق 

بخش قابل توجھی از بازنشستگان زير :  ناچيز
ھا بارھا به مستمری  آن.  کنند خط فقر زندگی می

آخرين .  اند ناچيز بازنشستگی خود اعتراض کرده
بار روز سوم اسفند بازنشستگان فرھنگی ھمراه 
با پرستاران و کارگران برای افزايش حقوق و 

 .دستمزد مقابل مجلس تظاھرات کردند
فقر يعنی ناتوانی در پرداخت شھريه زورکی 

آموز در  چند دختر دانش:  مدارس دولتی
پس )  استان کرمان(ای در رودبار جنوب  مدرسه

از چندين بار تذکر مدير مدرسه مبنی بر پرداخت 
 ھزار تومان پول برای کمک به مدرسه و ٣٠

 ضربه ٨ھا در پرداخت، با خوردن  ناتوانی آن
. شkق، تنبيه و از مدرسه اخراج شدند

ھايی زندگی  گويند در خانواده آموزان می دانش

داران به خطر نيافتد و تغيير محسوسی ھم  سرمايه
حداقل دستمزدی .  ھا به وجود نيايد در زندگی توده

که حتا به اعتراف مقامات رژيم، با خط فقر ھم 
در نتيجه، مجلس مجبور شد، .  فاصله زيادی دارد

دستپاچه اين مصوبه را تغيير دھد و سقف حقوق 
 ميليون تومان کاھش ١٢ماھانه مديران را به 

 ٣٠با يک افزايش "  شرايطی"دھد، گرچه تحت 
 ميليون تومان ١٨ تا ١۶تواند به  درصدی می

و "  تخصص"ھا نيز  شرايط افزايش حقوق.  برسد
 . اعkم شد" کار در مناطق محروم"

شود ھدف از اين مصوبه، مقابله با  ادعا می
در حالی که مردم به .  است"  ھای نجومی حقوق"

ھای مديران در اين حد باقی  دانند حقوق خوبی می
ھای نجومی به مديران و  نخواھد ماند و پرداخت

ھا و تحت عناوين  مقامات رده باIی رژيم به بھانه
چه در پيش با  چنان.  گوناگون ادامه خواھد يافت

ھای  تر از اين، با فيش سقف حقوقی قانونی کم
البته مديران .  حقوقی چند ده ميليونی مواجه بوديم

سقف !  اند از دريافت وام و مزايا محروم نشده
حقوقی کنونی مصوبه مجلس، گرچه به ظاھر 

ھای حقوقی پيشين  تر از برخی فيش بسيار پايين
است، اما ھنوز مبالغی ھستند غير قابل دسترسی 

ھا با  مقايسه اين حقوق.  برای اکثريت مردم ايران
بگيران  حداقل دستمزد کارگران و برخی از حقوق

در واقع، .  دھد اين موضوع را به خوبی نشان می
ھای نجومی غير  حقوق"تkش مجلس آن بود تا 

تبديل "  ھای نجومی قانونی حقوق"را به "  قانونی
 .اثر گردد ھا، اين حربه بی  جناح کند تا در کشاکش

آخرين خبرھا حاکی از آن است که مصوبه 
 . مجلس توسط شورای نگھبان رد شده است

اين مصوبه و چند خبر، موضوعی را به ميان 
کشيد که رژيم ھمواره از پرداختن به آن امتناع 

کند و ساليان متمادی است که آمار آن پنھان  می
در "  فقر فراگير"و آن ھم .  شود نگاه داشته می

در يکی از اين خبرھا، از قول .  جامعه است
"رئيس کميته امداد خمينی آمده است در حال : 

 ھزار تومان حداقل حقوق است که ٨١٢حاضر 
در ادامه ..."  ميليون نفر زير خط فقراند١١
 ميليون و ١بگيران کميته امداد  گويد مستمری می

 ھزار خانوار ھستند که در حال حاضر به ۶٠٠
 ھزار ١٠٠ تا ۵٣ نفره ماھانه ۵ھر خانوار 

شود و قرار است اين  تومان مستمری پرداخت می
يعنی .   ھزار تومان در ماه برسد١٨٠مبلغ به 

 ميليون و نيم ١فعk طبق آمار اين کميته، بيش از 
. کنند خانوار در اعماق زيِر خط فقر زندگی می

يکی ديگر از مقامات، دکتر شھرياری، عضو 
راه "کميسيون بھداشت و درمان مجلس 

: گويد ای می را يافته و در مصاحبه"  فقرزدايی
چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر است و با "

اش متحول   ميليون زندگی٣٠ تا ٢٠دريافت 
راه "اين "  شود، اين کار را انجام دھد؟ می

آن ھم از سوی يک پزشک چنان "  فقرزدايی
شرمانه و چنان غير انسانی است که  بی

از يکی از ايادی رژيم و .  تفسيربردار نيست
نشان خدمت جمھوری اسkمی به علت "ی  دارنده

٩درصفحه   

کنند که بنيه مالی بسيار ضعيفی دارند و قادر  می
ھا  به پرداخت شھريه مدرسه نيستند و مدرسه آن

از نظر رفاھی و حتا شرايط اوليه وضعيت بسيار 
 .وخيم و غير قابل قبولی دارد

: فروشی در حد بحرانی فقر يعنی رواج کليه
ای سخت شده است که  شرايط زندگی به اندازه"

ام  ام مجبورم کليه  ساله۵برای ھزينه درمان دختر 
ھای  دخترم سرطان دارد و ھزينه.  را بفروشم

اگر نياز نداشتم .  شود داروھايش بسيار زياد می
 ."گذاشتم ام را به فروش نمی که کليه

روستاھای :  فقر يعنی روستاھای محروم
گنج کرمان و مردمی که در سرما  شھرستان قلعه

کنند و  و گرما در کپرھای حصيری زندگی می
و ھنوز . ست"غذايی رويايی"نان خشک برايشان 

 .اند از دسترسی به آب آشاميدنی سالم محروم
 ۴٠٠٠آمار کولبران رسمی :  فقر يعنی کولبری

. اند بيمه)  بدون نام( نفر ١٠نفر است که تنھا 
"گويد می دياکو  به   سالگی ١٧بار در  اولين: 

دانشگاھی  آن روزھا در مقطع پيش.  کولبری رفتم
وضعيت .  پدرم کولبر بود.  خواندم می درس 

فقر و فkکت .  مان چندان تعريفی نداشت اقتصادی
ھم .  پولی به کولبری رفتم از بی.  کرد می بيداد 
تا اين که .  کردم می خواندم و ھم کار  می درس 

مدت کوتاھی ھم در ...  دانشگاه قبول شدم
ھای آجرپزی اروميه و تھران کار کردم اما  کوره

در فصل بھار و پاييز کشاورزی در .  بيکار شدم
گيرد اما آن ھم  می سردشت و پيرانشھر رونق 

ای را نشان  دياکو صخره."  مشکkت خود را دارد
"دھد می  ھمين جا بود که يکی از دوستانم که : 

يکی .  کرد، تير خورد می دوشادوش من حرکت 
مين  ديگر از دوستانم در تابستان پايش را روی 

گاھی ھم کولبران از صخره پرت .  از دست داد
 ."زنند می شوند يا زير برف يخ  می 

نشينان کشور  آمار حاشيه:  نشينی فقر يعنی آلونک
"اند  ميليون نفر رسيده١٢به  ھا ديوار به  اتاق. 

اند و سقف تعدادی از آنھا با  ديوار ساخته شده
ھا تنھا يک  خانه.  ايرانيت پوشانده شده است

چھارديواری ھستند بدون فضايی مانند اتاق يا 
ھا يک تيغه کوچک  برخی از خانواده.  آشپزخانه

اند تا حريمی   متری درآورده٩داخل اتاق 
يک تلويزيون .  خصوصی برای خود ساخته باشند

قديمی، يک يخچال و يک اجاق گاز تنھا لوازم 
ای از حياط را به  گوشه.  زندگی اين افراد است

 ٣۵اند تا تمام  سرويس بھداشتی اختصاص داده
نفر ساکن اين کاروانسرا از يک سرويس 

صاحبخانه برای ...  بھداشتی مشترک استفاده کنند
 ميليون تومان پول رھن ٣ھا  ھر کدام از اين اتاق

 ."گيرد  ھزار تومان اجاره می٣٠٠و ماھی 
خواب در   ھزار کارتن٢٠: خوابی فقر يعنی کارتن

 ھزار نفر از اين ٣کنند که  تھران زندگی می
"افراد زن ھستند ھا گفتند ساعت  خواب کارتن. 

صبح تعدادی مرد با چوب و آجر آمدند باIی ١٠
ھا گفتند مردھا فرياد  خواب كارتن.  سرشان

. اند ھای ركيك داده اند و فحش كشيده
ھايی را كه خواب  ھا گفتند مردھا آن خواب كارتن

ھايی را كه  بودند با لگد از خواب پراندند و آن
ھا گفتند مردھا  خواب كارتن.  بيدار بودند تاراندند

ھای بنزين به دست داشتند و وسايل  پيت

 زنده باد سوسياليسم 
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كردند و بنزين  ھا را كپه می خواب كارتن
زدند و كپسول گاز فندک  ريختند و كبريت می می

 چادر كف ۴٠حداقل ...  انداختند داخل آتش می
 ."اند استخر بوده كه ھمه را آتش زده

: فقر يعنی کمبود امکانات پزشکی و درمانی
ھای پزشکان مختلف و  اش پر است از نسخه خانه

تجويزھای سونوگرافی کليه و مثانه و تست پوکی 
کدام به نتيجه نرسيده است زيرا  استخوان که ھيچ

 .ھزينه انجام آزمايشات از توانش خارج است
"فقر يعنی گرسنگی حاI اميرحسين حتی برای : 

شام ھم بايد چشم به راه نذری باشد يا مرغی که 
بسياری از ساکنان .  شود ھر از گاه سر بريده می

 ھمين مرغ را ھم ندارند و »آزادی«روستای 
 ".ھای غذايی مشکل دارند برای تک تک وعده

فقر يعنی فحشا؛ فقر يعنی اعتياد؛ فقر يعنی زنان 
 ... سرپرست و بدسرپرست؛ فقر يعنی  بی

ی برخی از آمارھای  در برابر اين فقر، به گفته
 درصد از جمعيت ايران ١٠غير رسمی تنھا 

و در .   ميليون تومان درآمد دارند١۶ماھانه باIی 
 درصد، درصد ناچيزتری ١٠ميان اين 

با استثمار، .  اند ای اندوخته ھای افسانه ثروت
خواری و زد و  چپاول،  اختkس، دزدی، رانت

اين اقليت، با تکيه به .  بندھای اقتصادی و سياسی
ی اقيانوس فقر  قدرت سياسی و سرنيزه، در ميانه

تنھا يک .  کند در امنيت و رفاه کامل زندگی می
. ھا ديگر نخواھند روزی که پايينی:  دغدغه دارد

روزی که عزم جزم کنند تا حق خود را بگيرند و 
ھای تبھکار را از سرير قدرت به زير  اين انگل

اند در  کشند و ثروتی را که خود فراھم آورده
آن روز است که فقر معنای خود را .  دست گيرند

٧از صفحه   

٨از صفحه   

 فقر يعنی چه؟

 پاسداری از دست آورد 
 بزرگ کمون پاريس

جای آن دولت مختص پرولتری را که ديگر  به
در .  دولت به معنای اخص کلمه نيست قرارداد
و بن  ايران نيز دولت بورژوائی بايد از بيخ 

شکسته شود و دولت شورايی مستقر گردد  درھم
که تمام مختصاتی را خواھد داشت که کمون 

اعمال حاکميت مستقيم کارگران و .  پاريس داشت
زحمتکشان از طريق شوراھا، تسليح عمومی 

ای تحت اتوريته شوراھا، انتخابی و قابل  توده
عزل بودن تمام مناصب و مقامات سياسی، اداری 
و قضايی، انجام وظايف اجرايی توسط خود 

گذاران، حداکثر حقوق در حد متوسط  قانون
کارگران ماھر، جدايی کامل دين از دولت و 
مدارس و کنگره سرا سری شوراھای نمايندگان 

يک .  ترين ارگان دولت شورايی عنوان عالی به
تواند در خدمت وظائف  چنين دولتی است که می

انقkب پرولتری قرار گيرد و سرانجام با اسقرار 
 .سوسياليسم محو و نابود شود

با پاسداری از دست آورد بزرگ کمون پاريس، 
ياد کمون و برپادارندگان قھرمان آن را گرامی 

 .داريم
 

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 

ھا و مبارزات کارگران عسلويه و ديگر  از خواست"ای با عنوان  در تاريخ ھفده اسفند سازمان اطkعيه
، ١٣جمعی از کارگران فازھای : "شود گونه آغاز می منتشر کرد که اين"  کارگران ايران حمايت کنيم

ھاست که  کارگران ماه.  اند  عسلويه در چند روز اخير دست به اعتصاب زده٢۴ و ٢٢، ١۶، ١۵
برخی از اين .   و از شرايط بھداشتی و آب آشاميدنی خود ناراضی ھستند دستمزد دريافت نکرده

 .اند کارگران از ماه مھر تاکنون دستمزدی دريافت نکرده
 کارگر اعتصابی اعkم ۴٠٠ عسلويه، امروز کارفرمای شرکت پيمانکاری نيرو پژوه به ١٣در فاز 

ھا پرداخت خواھد شد،  کرد که در صورت پايان دادن به اعتصاب تمامی معوقات دستمزدی آن
کارگران نيز به ھمين دليل به اعتراض خود پايان داده و به کار بازگشتند، اما در پايان وقت اداری 

ھا را صادر   تن از آن۶٠متوجه شدند که کارفرما به جای پرداخت دستمزدھای معوقه حکم اخراج 
ھای شرکت مپنا است که بخش اصلی سھام  شرکت پيمانکاری نيرو پژوه از زير مجموعه.  کرده است

در اعتراضات قبلی .  آن در دست نھادھای وابسته به حکومت از جمله آستان قدس رضوی قرار دارد
 .نيز اين کارفرما کارگران را تھديد به اخراج در صورت تداوم اعتصاب کرده بود

ی خود ھستند، چيزی است که  که کارگران خواستار پرداخت دستمزدھای عقب اقتاده اخراج به دليل آن
 ".ھاست ھای فاشيستی و شبيه آن رخ دھد که جمھوری اسkمی يکی از آن تواند در حکومت تنھا می

وص�ن�ع�ت  بُ�ر م�ج�ت�م�ع کش�ت اطkعيه در ادامه با اشاره به اعتصابات و اعتراضات اخير ک�ارگ�ران ن�ی
سازی تب�ري�ز، ک�ن�ت�ورس�ازی، ص�ن�اي�ع ک�م  سازی تبريز، بلبرينگ ھای ماشين تپه، کارگران کارخانه ھفت

ھ�ای اع�ت�راض�ی  آباد و چگونگی و علت اي�ن ح�رک�ت مصرف ايرانيان، فرنخ و نازنخ و پارسيلون خرم
ھ�ای ک�ارگ�ران  ضم�ن ح�م�اي�ت از خ�واس�ت)  اقليت( سازمان فدائيان : " يابد کارگری اين گونه خاتمه می

افتاده و دي�گ�ر م�ع�وق�ات ک�ارگ�ران از  قيدوشرط دستمزدھای عقب ايران، خواستار پرداخت فوری و بی
 .باشد جمله حق بيمه می

 عسلويه بر سر کار بوده و ١٣خواستار بازگشت فوری کارگران اخراجی فاز )  اقليت( سازمان فدائيان 
ب�رن�د ب�اي�د  در روزھايی که کارگران در اع�ت�ص�اب بس�ر م�ی. دانند اعتصاب را حق مسلم کارگران می

 .ھا نيز به طور کامل پرداخت گردد دستمزد آن
ی ع�دم  دھند تا کارگران اعتصابی را اخراج کنند نت�ي�ج�ه ما برآنيم که اگر کارفرمايان به خود جرات می

اتحاد و تشکل کارگران، ممنوعيت تشکل کارگری از س�وی دول�ت و ح�م�اي�ت ھ�م�ه ج�ان�ب�ه دول�ت از 
جمھوری اسkمی دشمن بزرگ کارگران است و تا زمانی که اين حکومت ب�ر س�ر .  داران است سرمايه

 ".کار باشد، معضkت و مشکkت کارگران باقی خواھد ماند
اع�ت�راض�ات ع�ل�ي�ه ف�ق�ر، ب�ي�ک�اری و " ای ب�ا ع�ن�وان   نيز سازم�ان اط�kع�ي�ه١٣٩۵اسفند   ٧در تاريخ 

ھ�زاران ک�ارگ�ر در اقص�ا : " شود گونه آغاز می منتشر کرد که اين"  دستمزدھای ناچيز را افزايش دھيم
س�ازی در اع�ت�ص�اب بس�ر  نقاط ايران به دليل عدم پرداخت دستمزد، حق ب�ي�م�ه، اخ�راج و خص�وص�ی

اطkعيه با برشمردن تعدادی از اعتصابات و اعتراضات فراوان کارگری ک�ه در روزھ�ای ".  برند می
ھ�ا،  ھای آن گذشته صورت گرفته بود و  چگونگی اين اعتراضات، ميزان مشارکت کارگران و خواست

گ�ون�ه  داران، دولت از جمله نيروھای انتظامی به اعتراضات کارگ�ران، اي�ن و نيز نوع برخورد سرمايه
ش�ود  ی کارگر اف�زوده م�ی از سويی مدام بر فشارھای اقتصادی و سياسی بر روی طبقه: " يابد ادامه می

و از سوی ديگر شاھد افزايش روزافزون اعتراضات کارگری ھستيم و کارگران بيشتری به اعت�ص�اب 
 .آورند و تظاھرات روی می

رژيم جمھوری اسkمی با ممانعت از تشکل کارگران، با اخراج و به زندان انداختن کارگران معت�رض 
دار و  ی س�رم�اي�ه توجھی به معيشت کارگران، ثابت کرده است که حامی اصل�ی ط�ب�ق�ه و پيشرو و با بی

 .دشمن بزرگ کارگران است
تا کی کارگران بايد شاھد ظ�ل�م و ن�اب�راب�ری ب�اش�ن�د؟ ک�ارگ�ران دي�گ�ر .  اين رژيم را بايد سرنگون کرد

ای که ج�ز  ھای گرسنه، بيماری، بيکاری و فقر فرزندان خود، در برابر آينده خواھند در برابر شکم نمی
که ھنوز چندرغازی ب�ه دس�ت�م�زد ک�ارگ�ران اض�اف�ه نش�ده،  در حالی.  سياھی چيزی نيست، سکوت کنند

 .ی سال نو به فقری مضاعف محکوم شدند ھا شروع شده و کارگران در آستانه افزايش قيمت
اما نه ف�ق�ط ک�ارگ�ران ک�ه .  توان در اعتراضات کارگران ديد اين را می. صبر کارگران لبريز شده است

ھ�ا اي�ن ح�ک�وم�ت را  آن.  چون معلمان و پرستاران نيز لبريز شده اس�ت کاسه صبر ساير زحمتکشان ھم
 .خواھد به بقای خود ادامه دھد خواھند و اين حکومت با زور چماق و کشتار می نمی

ھ�ای م�خ�ف�ی و ن�ي�م�ه  کارگران با اتحاد خود، با گسترش اعتراضات خود، با سازماندھی خود در تشکل
توانند قطار سرنگونی ج�م�ھ�وری اس�kم�ی را ب�ه ح�رک�ت  مخفی و گسترش اعتراضات و اعتصاب می

 .درآورند
ضمن حمايت از اعتراضات کارگران و زحمتک�ش�ان، خ�واس�ت�ار ي�ک زن�دگ�ی )  اقليت( سازمان فدائيان 

ھا حق دارند تا کار، بھداشت و درمان مناسب، دستمزدھای باIی خ�ط  آن.  ھاست انسانی برای تمامی آن
ی ک�ودک�ان  کودکان کارگران حق دارند مانند ھ�م�ه.  فقر، مسکن و ديگر نيازھای انسانی را داشته باشند

از آموزش و پرورش و شرايطی برابر برای رشد فکری و جسمی برخوردار باشند و اين مسير نيس�ت 
 ".داری جز با سرنگونی جمھوری اسkمی و نظام سرمايه
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١١درصفحه   

 عربی، انزوای بيشتر جمھوری اس�می" ناتو"تشکيل 

١٢از صفحه   خصوصا تحريم ھايی که به بھانه نقض .  بياندازند 
 شورای امنيت و ادامه فعاليت ٢٢٣١قطعنامه 

ھای موشکی ايران در دستور کار سنا و دولت 
تحريم ھايی که تاثيرات خود را در .  آمريکا است

روابط تجاری و سرمايه گذاری شرکت ھای 
بزرگ جھانی با جمھوری اسkمی ھم خواھد 

 . گذاشت
حال که توافق برجام نتوانست تغييرات مورد 
نظر آمريکا و شرکای عربی او را در سياست 
منطقه ای جمھوری اسkمی ايجاد کند، ترامپ به 
دنبال انزوا و راه کارھای ديگری برای متوقف 

مستثتا از اينکه .  کردن جمھوری اسkمی است
پيمان ناتوی عربی عليه جمھوری اسkمی محقق 
گردد يا نه، اين انزوای سياسی و ايجاد تنگناھا تا 
زمانی که يک تغيير اساسی در سياست خارجی 
رژيم جمھوری اسkمی رخ ندھد، ھمچنان گلوی 

به عبارت .  ھيئت حاکمه ايران را خواھد فشرد
روشنتر، تا زمانيکه تغييری در برنامه توسعه 
موشک ھای دوربرد، حمايت از تروريسم، 
دخالت نظامی در کشورھای منطقه رخ ندھد و 
سياست پان اسkميستی و توسعه طلبانه شيعه 
گری جمھوری اسkمی در سطح منطقه و جھان 
متوقف نشود، ھيئت حاکمه ايران با انزوای 

 . بيشتری در منطقه مواجه خواھد شد
 

و " نظامی ھا"دعوای 
 " غيرانق�بی ھا"

 

در حالی که جان کارگران و زحمتکشان از 
گرانی، بيکاری، فقر و انواع و اقسام 

ھا و ناھنجاری ھای اجتماعی به ستوه  محروميت
ھای اعتراضی، به  آمده و در بسياری از حرکت

روشنی بی اعتمادی خود را به کل نظام 
جمھوری اسkمی ابراز می دارند، جناح ھای 
مختلف رژيم در دعوای تقسيم قدرت و ثروت، 

 .برای ھم شاخ و شانه می کشند
اينکه در آستانه ی انتخابات نمايشی رژيم، اين 
دعواھا اوج می گيرد، تجربه ی جديدی برای 
توده ھای مردم نيست، اما اين بار به طور مستقيم 
پای نيروھای نظامی و به طور مشخص سپاه 
پاسداران در جريان انتخابات به ميان کشيده شده 

 . است
 اسفند خود عنوان ٧حسن روحانی در سخنرانی 

چنانچه يک نيروی نظامی، مسلح و امنيتی : "کرد
تخلف کند، بايد در برابر آن بايستيم و اعتراض 

 ." کنيم
 آذرماه  سال ١٧او حدود دو سال پيش در تاريخ 

 گفته بود که اگر اطkعات، تفنگ، پول، ١٣٩٣
سرمايه، سايت، روزنامه و خبرگزاری ھمه 

 . جا جمع شود، حتماً فساد درست می شود يک
سپاه پاسداران که از آغاز مھمترين رکن 
اطkعاتی رژيم بوده، تا به دندان مسلح است، 
بخش عظيمی از ثروت کارگران و زحمتکشان 

ترين  را ازان خود کرده و تبديل به يکی از قوی
ھيوIھای سرمايه داری در ايران و فراتراز 
مرزھا شده  و به قول خودش ارتش سايبری اش 

اما روحانی .  نيز که فعاليت شديد رسانه ای دارد
با آن درايتی که تظاھر به آن می کند، چه کرده 
است؟ جز اينکه بودجه ی سپاه را به ميزان 

مسدود کرده است، اما در سياست خارجی 
جمھوری ، بويژه تkش برای گسترش نفوذ خود 
در سطح منطقه تاکنون کمترين تغييری صورت 

نه تنھا کوچکترين تغييری در .  نگرفته است
سياست نظامی گری و پان اسkميستی جمھوری 
اسkمی رخ نداد، بلکه بعد از توافق برجام دولت 
ايران با حضور نظامی بيشتر در عراق، سوريه، 
يمن و نيز پرتاپ مکرر موشک ھای دوربرد با 
قدرت حمل کkھک ھسته ای به تحرکات نظامی 

 . خود در منطقه شتاب بيشتری ھم داده است
بنابر اين، با توجه به سياست توسعه موشکی و 
مداخله گرانه ايران در سطح منطقه، سياست 
راھبردی ھيئت حاکمه آمريکا در مواجھه با 
ايران، يعنی تغيير سياست خارجی جمھوری 
اسkمی و سد کردن راه نفوذ و دخالتگری آن در 
سطح کشورھای منطقه بيش از پيش در دستور 
کار دونالد ترامپ و دولت اين کشور قرار گرفته 

 . است
از آنجا که پاره کردن يک طرفه توافق برجام به 
عنوان يک سند بين المللی که عkوه بر امضاء 
سران کشورھای قدرتمند جھان مھر و امضاء 
دبيرکل سازمان ملل را نيز به ھمراه دارد، برای 
اعتبار سياسی آمريکا تبعات منفی بين المللی 
داشت، دونالد ترامپ ترجيح داد به راه کارھای 
ديگری برای تغيير رفتار برون مرزی جمھوری 
اسkمی و متوقف ساختن اھداف توسعه طلبانه آن 

از اين رو، ايجاد يک بلوک نظامی .  روی آورد
با "  ناتو"عربی و منطقه ای بر اساس الگوی 

پيشنھاد آمريکا و اسرائيل و پذيرش عربستان 
سعودی و ديگر کشورھای عربی منطقه در 

 . دستور کار قرار گرفت
 kپوشيده نيست که اين روی کرد ترامپ، عم
دخالتگری نظامی و نفوذ منطقه ای جمھوری 

با پيشبرد سياست .  اسkمی را ھدف گرفته است
 -ھای دونالد ترامپ و صف بندی ھای سياسی

نظامی منطقه ای که ھم اينک عليه جمھوری 
اسkمی شکل گرفته است، ھيئت حاکمه ايران در 
موقعيت سخت تری نسبت به شرايط بعد از توافق 

تشکيل ناتوی عربی پيش .  برجام  قرار می گيرد
از اينکه کارکردی نظامی داشته باشد، در وھله 
نخست تkشی برای سد کردن نفوذ و ھرچه 
بيشتر منزوی کردن جمھوری اسkمی در سطح 

 . کشورھای منطقه است
مناسبات سياسی جمھوری اسkمی در سطح 
منطقه بويژه کشورھای حوزه خليج فارس ھم 

ترديدی .  اينک به اندازه کافی تيره و تار است
نيست که با تحقق ايجاد ناتوی عربی شرايط برای 
ھيئت حاکمه ايران چه به لحاظ اقتصادی و چه 

 .سياسی از اين ھم سخت تر خواھد شد
توافق برجام به رغم اينکه در عرصه اقتصادی 
روزنه ھای اميدی را به روی دولت ايران گشود، 
اما، با روی کار آمدن دولت جديد آمريکا بدون 
اينکه توافق برجام پاره شود، تھديدھا و تنگناھای 

. ديگری برای جمھوری اسkمی ايجاد شده است
تنگناھايی که بسيار ھم جدی ھستند و چه بسا بر 
روند اجرای توافق برجام ھم تا حد ممکن سايه 

" فعاليت ھای مشکوک"گفتگو دو طرف در باره 
در منطقه و راه "  دخالت ھای ايران"و نيز 

کارھای مقابله با اين دخالتگری تبادل نظر 
موضع مشترک آمريکا و عربستان عليه .  کردند

جمھوری اسkمی در نشست امنيتی مونيخ که در 
 برگزار شد، گستره بيشتری ٢٠١٧ فوريه  ١٧

در نشست سه روز مونيخ به جای سوريه، .  يافت
اين جمھوری اسkمی بود که به طور جدی مورد 
انتقاد شديد نمايندگان برخی از کشورھا قرار 

موضع گيری ھمزمان ترکيه، آمريکا، .  گرفت
اسرائيل و عربستان سعودی در اين نشست گام 
ديگری در مسير شکل گيری اين پيمان نظامی 
در مقابله با اھداف توسعه طلبانه جمھوری 

با فراھم شدن زمينه ھای .  اسkمی در منطقه بود
بحث و گفتگو در مورد شکل گيری طرح مورد 
نظر آمريکا، اسرائيل ھم مشتاقانه وارد  گفتمان 

ليبرمن وزير دفاع .  تحقق طرح ناتوی عربی شد
 اسفند، در گفتگو با روزنامه ١١اسرائيل، روز 

با اعkم اينکه جمھوری "  دی ولت"آلمانی 
اسkمی دشمن مشترک عربستان سعودی و ديگر 
کشورھای عربی و اسرائيل است، خواھان يک 
اتحاد نظامی عربی با ھدف محدود کردن نفوذ 
جمھوری اسkمی در منطقه و مقابله با تھديدات 

 .نظامی ايران شد
پيش از اين نيز در سی و ھفتمين اجkس سران 
کشورھای عضو شورای ھمکاری خليج فارس 

اجkس " تحت عنوان ٩۵ آذر ١٧که به تاريخ 
و با حضور نخست وزير انگليس "  شورای عالی

در منامه، پايتخت بحرين برگذار شد، تلويحا 
دورنمای چنين پيمانی عليه جمھوری اسkمی 

چرا که در بيانيه نھايی و .  نمايان شده بود
مشترک اجkس فوق و ھمچنين در نشست 

 ١٩اضطراری بعدی اين کشورھا که به تاريخ 
ادامه دخالت ايران در " برگزار شد، به ٩۵ديماه 

امور داخلی کشورھای عضو شورای ھمکاری و 
اشاره و با صراحت از جمھوری اسkمی "  منطقه

اصول حسن ھمجواری و احترام "خواسته شد تا 
به حق حاکميت، عدم مداخله در امور داخلی و 

عليه "  عدم توسل به تھديد و استفاده از قوه قھريه
 )تاکيد از ماست.(کشورھای ديگر را رعايت کند

تا اينجای مسئله ھمه شواھد نشان می دھد که 
دولت آمريکا و عربستان سعودی در ايجاد يک 
پيمان نظامی عربی با ھدف سد کردن راه نفوذ و 
جلوگيری از اھداف توسعه طلبانه جمھوری 

با اينھمه اما، سئوال .  اسkمی بسيار جدی ھستند
اينجاست چرا دونالد ترامپ که مدام از پاره 
کردن توافق برجام صحبت می کرد، به يکباره به 
جای برھم زدن توافق ھسته ای و پاره کردن 
برجام به ايجاد يک پيمان نظامی عربی و منطقه 

 ای عليه جمھوری اسkمی روی آورده است؟  
بر کسی پوشيده نبود و نيست که ھدف آمريکا از 
توافق برجام عkوه بر سد کردن راه رسيدن 
ايران به سkح اتمی، تغيير سياست خارجی 
جمھوری اسkمی در سطح منطقه و جھان نيز 

 ١۵ تا ١٠توافق برجام اگرچه برای مدت .  بود
سال ظاھرا راه دستيابی ايران به سkح اتمی را 
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و " نظامی ھا"دعوای 
 " غيرانق�بی ھا"

 بھمن در ھمايش مقدماتی اين ١٧ذوالقدر در 
در درون نظام شاھد وجود و : "جبھه اعkم کرد

بايد آن را .  نفوذ يک جريان غيرانقkبی ھستيم
دشمن …  شناخت و در مقابل آن ايستادگی کرد

ھا و سنگرھايی را فتح کند که  توانسته است ھدف
 ." ھا را باز پس خواھيم گرفت بحول وقوه الھی آن

آيد، که چرب زبانی خاتمی و طرح  به نظر می
از سوی برخی اصkح طلبان، به "  آشتی ملی"

آنان .  دليل احساس خطری جدی بوده است
دريافته اند که پس از انجام خدمت به رژيم برای 
بستن قرارداد برجام که نتيجه ی مطلوب را ھم به 
بار نياورد و با رسيدن ترامپ به قدرت، در 
عرصه ی سياست خارجی در حال حاضر 

مھمتر از آن اينکه .  کارايی نخواھند داشت
مردمی که   در دور قبلی به پای صندوق ھای 
رأی کشانده شده بودند، به کلی اعتمادشان را به 

بنابراين  .  اصkح طلبان از دست داده اند
ضرورت وجودی شان در برھه ی کنونی از بين 
رفته و چه بسا که مورد غضب وIيت فقيه قرار 

 .  شود ھا تسويه حساب گيرند و با آن
نيست که "  فتنه"امروز ديگر ظاھراً بحث 

مجازاتش حصر خانگی باشد، بلکه  
اما اين .  شده اند"  دشمن"ھا "غيرانقkبی"
ھا ھم مانند بقيه ی خودی ھای "  غيرانقkبی"

کنند آنجا  رژيم ھمانطور که خودشان اظھار می
که پای کل نظام در ميان باشد، دشمنی را کنار 
گذاشته و ھمه در يک صف واحد در کنار ھم می 

واقع مثل ھميشه و آنچه که در بين  در.  ايستند
باIيی ھا می گذرد، دعوا، دعوای دزدان  برای 

 .غارت بيشتر است
اما تفاوتی که نسبت به دوره ھای قبل انتخابات 

آيد، اين است که ھر دو  نمايشی رژيم، به نظر می
دانند که اين بار اکثريت مردم را  جناح می

توانند با اين دعواھا به پای صندوق ھای رأی  نمی
ھا و جنبش ھای اعتراضی  حرکت.  بکشانند

کارگران و زحمتکشان در مسير باور و اتکا به 
نيروی خود گام برمی دارند و اين است که نقش 
تعيين کننده در تغييرات بنيادی در جامعه خواھد 

 .  داشت
 

که .   افزايش داده است١٣٩٣دوبرابر آن در سال 
ھای  البته اين بيشترين افزايش حتی نسبت به بخش

بودجه ی .  ديگر نيروھای مسلح رژيم بوده است
ستاد مشترک کل نيروھای مسلح نيز برای سال 

اين .   درصد افزايش يافته است٥٠آينده حدود 
 ١٠٧ افزايشی ٩٣افزايش نيز نسبت به سال 

 . درصدی را نشان می دھد
 که آن جمله را گفت، به يک ٩٣روحانی در سال 

نکته دقت نکرد و آن اينکه اگر بر تمام آن موارد 
مذکور قدرت مستقيم سياسی در رأس قوه ی 
مجريه ھم اضافه کرد که ديگر نورعk نور می 

آيد اکنون  اين وضعيتی است که به نظر می.  شود
 .شود تا برقرار گردد تkش می

البته تkش عناصر سپاھی برای چنگ انداختن بر 
بسياری از صاحب .  قدرت امری تازه نيست

منصبان رژيم را ھمين افراد تشکيل می دھند، اما 
ھا برای کسب پُست رياست  ھمواره اين تkش

جمھوری، از جمله از سوی افرادی مانند محسن 
اما اين .  خورده است رضايی يا قاليباف شکست

بار ظاھراً قرار است بطورجدی تری وارد 
 .صحنه شوند
جبھه مردمی " دی ماه خبر تشکيل ٥در تاريخ 

توسط ده نفر از "  نيروھای انقkب اسkمی
اصولگرايان با حمايت عناصر سرشناس سپاه 
پاسداران اعkم شد، که قصدش معرفی نامزد 

رئيس ستاد .  رقيب حسن روحانی می باشد
اجرائی اين گروه محمدباقر ذوالقدر است که از 

 سال ٨ به مدت ١٣٦٨سوی خامنه ای از سال 
رياست کل سپاه پاسداران را به عھده داشت و 
پس از آن نيز ھمواره دارای مناصب کليدی در 
سپاه و بسيج بوده و در دولت احمدی نژاد نيز 

. معاون امنيتی انتظامی وزارت کشور بود

٢از صفحه   

 ھای خالی از نان و آزادی اما سرشار از کينه و خشم با دست
 شتابيم به استقبال بھاری تازه می
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اعتصاب، تظاھرات، فرياد کارگران، فرياد 
"ھا توده کارگران درد دارند، مشکل مسکن : 

، "عدالتی، ھرگز نديده ملتی اين ھمه بی"، "دارند
، "خط فقر چھار ميليون حقوق ما يک ميليون"
روحانی "، "نوبت ما که ميشه خزانه خالی ميشه"

دولت تدبير و اميد، کو اميد "، "خجالت خجالت
مشکل ما حل نشه شھر قيامت "، "کو تدبير

کنيم زندگی، جان فدا  زير بار ستم نمی"، "ميشه
 ".گی کنيم در ره آزاده می

 
 ھرگز شب را باور نکردم

 چرا که
 در فراسوھای ِ دھليزيش        

 ئی به اميد ِ دريچه
 .دل بسته بودم                   

ما به .  آری ما تاريخ را بار ديگر خواھيم نوشت

ھای خالی از  طلوع صبح باور داريم و با دست
نان و آزادی، اما سرشار از کينه و خشم، به 

تر  خروشان.  استقبال بھاری تازه خواھيم شتافت
از ھميشه، با اتحاد و ھمبستگی، با پرچم سرخ 

نوين  کارگر، برای آزادی، برای زندگی و نظم
سوسياليستی، برای برانداختن اين نظم ظالمانه 

توانيم تغيير ايجاد  ما می.  مبارزه خواھيم کرد
. ۵٧چون انقkب  کنيم، بايد به آن باور داشت، ھم

برای بھار نان و آزادی خواھيم جنگيد و پيروزی 
 .از آن ماست

 :نوشت پی
ی کار  عنوان سرمقاله، از متن سرمقاله  -  ١

ی رفيق سعيد سلطانپور به   نوشته١٠٢شماره 
 . برگرفته شده١٣۵٩ اسفند ٢٧تاريخ 

٢  –" قطعه شعری "  ھرگز شب را باور نکردم 
 .باشد از احمد شاملو می
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
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١٠درصفحه   

 عربی، انزوای بيشتر جمھوری اس�می" ناتو"تشکيل 

با انتخاب دونالد ترامب به عنوان پنجاه و پنجمين 
رئيس جمھور آمريکا ھمه نگاه ھا متوجه 

ميان ايران و )  برجام(سرنوشت توافق ھسته ای 
چرا که دونالد .  کشورھای پنج بعkوه يک شد

ترامپ در تبليغات انتخاباتی خود به طور مکرر 
وعده داده بود که در صورت پيروزی، توافق 

بعد از پيروزی اما، او . برجام را پاره خواھد کرد
ديگر صحبتی از پاره کردن توافق برجام بر 
زبان نياورد، در عوض راه کارھای ديگری را 
برای سد کردن دامنه نفوذ و اھداف توسعه طلبانه 

ايجاد يک .  جمھوری اسkمی در پيش گرفت

و "  ناتو"بلوک نظامی منطقه ای بر اساس الگوی 
با حضور برخی از کشورھای عربی از جمله 
راه کارھايی بود که از ھمان روزھای نخست به 
قدرت رسيدن دونالد ترامپ زمزمه ھايش به 

 . گوش رسيد
زمينه ھای پيشنھاد اين طرح اولين بار در تاريخ 

 ژانويه در تماس تلفنی جيمز ماتيس وزير ٣١
دفاع آمريکا با وزير دفاع عربستان سعودی 
جھت ھمکاری در راستای منافع مشترک دو 

در اين .  کشور و مبارزه با تروريسم مطرح شد

ھای  نامXه          ))))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
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به 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://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين زـي وـي ـل ه ـت م ـک ـي اـن رـس
واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴ اـھ  از ماھواره ياه ست به روی ـم

ه  ھات برد پخش می ـب ـن ارـش ـھ ای ـچ ه در روزـھ ـک ـب ن ـش ـي ـم شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ـھ
ه وقت ساعت نه و نيم شب به اـم ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برـن ای ـخ ـھ

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره اه  ـب دـگ ت دـي اـي ی ـس ـت رـن ـت ـن توانيد از طريق آدرس اـي
 www.didgah.tv:آدرس
ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه ـک ـب ن ـش ـي ـن ـچ ـم د و ـھ ـي ـن ده ـک طور زنده و ھمزمان مشاـھ

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

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

 
  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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