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با تجمعات اعتراضی و سه اعتصاب سراسری 

 دی تا دھم اسفند، جنبش ٣٠معلمان در فاصله 
اعتراضی اين قشر زحمتکش و محروم جامعه 

اعتراضاتی که .  وارد مرحله جديدی گشته است
عBوه بر مناطق تھران و شھرھايی چون 
شھريار، رباط کريم، شھر قدس، مBرد، ورامين، 

ھن، اغلب شھرھا و  پاکدشت، رودھن، بوم
ھای کشور از جمله گيBن، خوزستان،  استان

سيستان و )  رضوی، شمالی، جنوبی(خراسان 
بلوچستان، فارس، اصفھان، ھمدان، کردستان، 
لرستان، يزد، آذربايجان، کرمان، سمنان، قزوين 
و ھرمزگان را نيز دربرگرفت و ھزاران معلم و 
به .  فرھنگی را به اعتصاب و خيابان کشاند

اين "  حقوق معلم و کارگر"گزارش سايت 
اعتراضات و اعتصابات سراسری حتا در 

ھای کوچک و کم جمعيت نيز مورد  شھرستان
 .استقبال گسترده معلمان قرار گرفت

گستردگی اعتراضات، مشارکت فعال توده 
ھا و فعاVن جنبش  معلمان و ھماھنگی ميان تشکل

اعتراضی معلمان و باVخره سراسری بودن 
اعتصابات، حاکی از وجود يک سازماندھی 

ھا و جمع  بالنسبه قوی، ارتباط فعال ميان تشکل
تر معلمان ايجاد  ست که بخش آگاه  ھای متشکلی

ھا  چنين بيانگرارتباط زنده اين تشکل اند، ھم کرده
ھا  ثمری تBش بی.  ھا با توده معلمان است و جمع

ھای صنفی معلمان  دسته از تشکل و تحرکات آن
که به معجزات روحانی اميد بسته بودند، تشديد 

ی توده معلمان  فشارھای متعدد و فزاينده برگرده
ھای عينی  ھا، زمينه پاسخ ماندن مطالبات آن و بی

گيری اعتراضات و اعتصابات  و ذھنی شکل
معلمان زحمتکش و مبارز، با استفاده .  اخير شد

وخيزھای مبارزاتی Vاقل  از تجارب گذشته و افت
ھای  در طول پانزده سالی که از ايجاد تشکل

ای مستقل و  گذرد، به مبارزه ھا می صنفی آن
ھا حالتی  که اقدام آن آن متشکل روی آوردند و بی

رسميت يافته داشته باشد، در مقياسی گسترده و 
سرتاسری دست به اعتراض و اعتصاب زدند و 
با طرح مطالبات خود ، قيدوبندھای مھارکننده و 

طلبی بر  بازدارنده ای را که گرايش اصBح
توده .  وپای معلمان بسته بود، از ھم گسستند دست

معلم با اعتصاب و اعتراض خيابانی، بر يک 
دوره خمودی جنبش اعتراضی معلمان نقطه پايان 

ای که محصول مشترک اختناق و  دوره.  گذاشت

 داريم  مارس روز جھانی زن را با مبارزه گرامی می٨ 
 
، )١٩٧٩ مارس ٨ (١٣۵٧ اسفند ١٧اين فرياد زنانی بود که در "  ما انقBب نکرديم تا به عقب برگرديم"

اگر آن زمان .  ھا ريختند تا به فرمان حجاب اسBمی خمينی اعتراض کنند روز جھانی زن، به خيابان
خمينی نتوانست خواست خود را به زنان تحميل کند، اگر پيرامونيانش برای فرونشاندن خشم و اعتراض 
زنان عجوVنه به صحنه شتافتند تا فرمانش را باز پس گيرند، از آن رو بود که ھنوز حتا يک ماھی از 
قيام مسلحانه مردم عليه رژيم شاه نگذشته بود؛ ھنوز شعارھای انقBب بر در و ديوار شھر به چشم 

ھا برچيده نشده بودند؛ ھنوز بسياری از مردم  خورد؛ ھنوز شوراھای شھرھا، روستاھا و کارخانه می
ھای سياسی چپ، کمونيست و انقBبی سرکوب نشده بودند، ھنوز جمھوری  مسلح بودند؛ ھنوز سازمان

ھای سرکوب خود را سازماندھی و تجديدسازمان  اسBمی قدرت را در دست خود قبضه نکرده و ارگان
 .نکرده بود

اللھی به تظاھرات زنان، به رغم حمBت گاه و بيگاه در شھر به زنان  ی اوباشان حزب پس، به رغم حمله
تا زمانی .  پيمانانش مجبور شدند اجرای اين فرمان را چند سالی به عقب بياندازند حجاب، خمينی و ھم بی

ی شھرھا پاک شوند، تا  ھا از مردم بازپس گرفته شود، تا زمانی که شعارھای انقBب از چھره که اسلحه

 مبارزه برای افزايش دستمزد يک ضرورت فوری 
 برای طبقه کارگر

 
ترين مسائل اين  ترين، حداقل يکی از مھم  اگر نگوييم مھم٩۴تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال 

.  امروزی خود را نداشت چندان دور اين موضوع اھميت ی نه در گذشته. روزھای طبقه کارگر ايران است
کردند،  که بسياری از کارگران که در آن موقع اغلب با قرارداد ثابت کار می اول اين:  به دو دليل

که  ترست اين مراتب مھم و دوم که از اولی به.  کردند دستمزدی باVتر از حداقل دستمزد دريافت می
قدری عميق   به اکنون اين فاصله.  ی دستمزدھا با نياز و ھزينه معيشت کارگران مانند امروز نبود فاصله

 و در تمام  اصطBح کارگری جمع شده ھای به شده که حتا عوامل مزدور حکومت اسBمی که در تشکل
داران  ھا بود، ضمن ھشدار به دولت و سرمايه ی آن ھا نقش جاسوسی و سرکوب کارگران برعھده اين سال

در يک نمونه .  زنند برای نتايج سياسی و اجتماعی اين وضعيت، سنگ دفاع از کارگر را به سينه می
 درصد از کارگران ٧٠"که  با بيان اين"  کانون عالی شوراھای اسBمی کار"رحمت پورموسی دبيرکل 
کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش : "گفت"  کنند زير خط فقر زندگی می

 .خواھد که برای اين معضل فکری بکنند داران می ، وی عاجزانه از دولت و سرمايه"کند

  اسفند، روز جانفشانان فدايی٢۵در گرامی داشت 
 

روزی که آرمان خواھی و فداکاری بربلندای خط سرخ 
 فدايی، ھرچه بيشتر شکوفا شد 

 
 ساله سازمان ما، اگرچه عنصر از خودگذشتگی، ايثار، مقاومت و پايداری رفقای ۴۴در تاريخ مبارزاتی 

جانفشان مان در لحظه لحظه اين سال ھای سپری شده تبلوری عينی داشته و دارد، اما، در اين ميان، 
روزھايی که رفقای .  روزھايی بوده اند که تحوVت صورت گرفته در آن، خود در ماه و سال نمی گنجند

روزھای پر تBطمی که در پرتو انگيزه ھای مبارزاتی و آرمان خواھی .  ما از مرگ نيرومندتر برخاستند
روزھايی که قھرمانان فدايی تا پای جان بر عھد خويش .  جانفشانان فدايی، در سازمان ما ماندگار شده اند

١٣درصفحه   
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 طلبی   اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرايش اص�ح 
سرکوب خشن و عملکرد ھمين گرايش بازدارنده 

 .بوده است
ی معلمان در نيمه اول دھه  اعتراضات گسترده
 که در شکل تجمعات، ٨۶ھشتاد و سال 

ھا  اعتصابات سراسری و تظاھرات خيابانی ده
ھزار نفره تبلور يافت و ثمره اتحاد و ھماھنگی 

ھای آنان در مقياس  ميان معلمان و تشکل
ای در دوره  طرز وحشيانه سراسری بود، به

. نژاد سرکوب شد خاتمی و سپس در دوره احمدی
بعد از سرکوب خشن جنبش اعتراضی معلمان و 

ھای گسترده فرھنگيان،  ھا و اخراج دستگيری
تحرکات و فعاليت علنی معلمان نيزبه شدت 

ھای صنفی معلمان نيزگرچه  تشکل.  کاھش يافت
محو ونابود نشدند، اما پراکنده وبسيار تضعيف 

 . شدند
ھايی که که او  با روی کار آمدن روحانی و وعده

در زمينه بھبود وضعيت معيشتی و آزادی تشکل 
و بيان و امثال آن داده بود، دور جديدی از 

ھای صنفی آنان نيز آغاز  فعاليت معلمان و تشکل
ھا اما با توھمی غليظ  آغاز فعاليت اين تشکل.  شد

ھای واھی به  نسبت به روحانی و اميد بستن
به باV البته از "  اميد. "ھای وی ھمراه بود برنامه

روی توھمی که اساسا از سوی گرايش 
ھای صنفی  طلب غالب در برخی تشکل اصBح

ھا و فعاVن آن  اين تشکل.  شد معلمان دامن زده می
گرد  نژاد مورد آزار و پی که در دروه احمدی

دستگاه امنيتی و قضايی قرار گرفته بودند، 
. معطلی خود را به دامان روحانی افکندند بی

ھا و فشارھای امنيتی که عليه  نسبت به محدوديت
تدبير و "ھا اعمال شده بود به رئيس دولت  آن
شکايت بردند و بر اين پندار بودند که "  اميد

ھا و فشارھای امنيتی  ھا، محدوديت دوران کنترل
ھا بر اين تصور بودندکه  آن.  به پايان رسيده است

ھای صنفی و مستقل معلمان و فعاليت  تشکل
شود و  ھا به رسميت شناخته می آزادانه آن

روحانی شعار آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، 
اش را که  ھای انتخاباتی آزادی بيان و ساير وعده

بسياری را با ھمين وعده ھا و شعارھا به حمايت 
 .از خود کشانده بود، عملی خواھد کرد

که اين گرايش درصدد آن بود که از  در حالی
طريق نشست و برخاست با مسئولين حکومتی 
راھی را به سوی تحقق مطالبات معلمان بگشايد، 
در پائين اما مشکBت فزاينده، در حال از پای 

تر  تاب ھا را بی درآوردن توده معلمان بود و آن
ھايی در باV برای  اگر چنين تBش.  ساخت می

بست  گشودن راھی که راه نبود و بيراھه و بن
بود، برای توده معلمان چندان ملموس نبود، 

ھای معلمان،  توجھی کابينه روحانی به خواست بی
ھای وی که به تجربه آن را دريافته  پوچی وعده

تر شدن وضعيت  تر وخيم بودند، از ھمه مھم
حقوقی و معيشتی که با گوشت و پوست آن را 

از ھمين .  کردند، بسی ملموس بود احساس می
ويژه  ھای صنفی به جاست که گردانندگان تشکل

طلب آن از سوی بدنه و توده  گرايش اصBح
در نشستی که .  گيرند فشار قرار می معلمان تحت
 با فانی وزير ٩٣ھا به تاريخ ھفتم تير  اين تشکل
وپرورش و پرورش روحانی داشتند،  آموزش

: ھا خطاب به وزير گفت نماينده يکی از اين تشکل
تبديل "  منتقد  -مستقل "، به "منتقد  -حامی"ما از "

". چون فشار معلمان روی ما زياد است.  ايم شده
ھا از باV  کندن آن اين سخن، گرچه به معنای دل

نبود، اما وضعيت پائين را خيلی خوب ترسيم 
ھا و  توده معلم خواھان تحقق خواست.  کرد می

حق و حقوق خويش است و خواھان اقدام و 
حرکتی جدی بوده است تا در رويارويی با 

کنندگان حق خويش اراده و جديت خود را  سلب
طلب  گرايش اصBح.  نشان دھد و حق خود بستاند

اما ترمز است و مانع جدی چنين حرکتی بوده 
ھا و عناوين مختلف بر آن مھار  است و به شيوه

ست که از ھمان آغاز   اين کشمکشی.  زده است
. تشکيل کابينه روحانی خود را عيان می سازد
کشمکشی که اگر در آغاز استقرار کابينه 
روحانی و ناروشنی کارنامه آن ھنوز مفّری 

يافت، کمی پس از استقرار و وضوح برنامه،  نمی
مفّری که مشخصه .  کند چنين مفّری را پيدا می

طلبی  اصلی آن گسست و عبور از گرايش اصBح
 .و مبارزه مستقل توده معلمان است

نخستين جرقه اعتراضی چشمگير معلمان اواسط 
نزديک به ھزار نفر از .  شھريور ماه زده شد

 ھزار تن ۴٠معلمان پيش دبستانی که به نمايندگی 
از ھمکاران خود از شھرھای مختلف به تھران 
رفته بودند، به مدت چند روز در برابر مجلس، 

جمھوری و وزارت آموزش  دفتر رياست
وپرورش تجمعات اعتراضی برپا کردند و 
خواستار تعيين تکليف و استخدام رسمی در 

اوائل آذرماه در يک اقدام .  وپرورش شدند آموزش
 تشکل صنفی ١٧ھماھنگ، بيانيه مشترک 

معلمان پيرامون قتل معلم بروجردی به دست يک 
آموز انتشار يافت که در آن ھر دو، قربانی  دانش

نظام نابسامان فرھنگی، اجتماعی و آموزشی 
گاه طومار اعتراضی  آن.  حاکم شناخته شده بودند

 ھزار معلم خطاب به رئيس مجلس ۶ھشدارگونه 
انتشار يافت که معلمان به زندگی زير خط فقر و 

ھای زندگی اشاره  ناتوانی خود در تامين ھزينه
نموده و خواستار رفع تبعيض پرداخت حقوق 

اين .  کارمندان دولت و افزايش حقوق شده بودند
اقدامات اعتراضی گرچه گويای نارضايتی شديد 
معلمان از وضع موجود و مبين وجود تBطمی 
در اعماق توده معلمان بود، اما ھنوز ھيچ تباين و 

طلب  تخالفی با نحوه حرکت گرايش اصBح
تخالف زمانی عيان گرديد که معلمان با .  نداشت

اعتصاب دوروزه و سراسری خود در روزھای 
 دی و اول بھمن، مرحله جديدی از مبارزات ٣٠

ھا  و جنبش اعتراضی معلمان را کليد زدند و آن
اين نخستين اعتصاب .  زده ساختند را شگفت

جاری، زمانی  سراسری معلمان در سال
ھای  سازماندھی و محقق شد که برخی تشکل

طلبی، کماکان در  صنفی با گرايش غالب اصBح
باV با مقامات حکومتی سرگرم گفتگو و 

فايده فرسايشی بر سر وضعيت  ھای بی بحث
اينان که سرانجام مجبور شدند بر .  معلمان بودند

ھای خود با دولت و مجلس  پاسخ ماندن رايزنی بی
اعتراف کنند، تازه بعد از اعتصاب سراسری 

جامعه معلمان "شوند  معلمان بود که متوجه می
برخی از "  برد در التھاب و نگرانی به سر می

ھا که جرأت نداشتند اعتصاب سراسری  اين
معلمان را به صراحت نفی کنند، به برخوردی 

بدين معنا که از يک سو بر .  دوگانه روی آوردند

شان  حضور مستمر و پافشاری معلمان بر حقوق
تاکيد کردند و از سوی ديگر اما با طرح اين 

در قالب "موضوع که حرکت صنفی موفق 
" دار تحقق خواھد يافت ھای شناسنامه تشکل

سازماندھندگان اعتصاب را به زعم خود زير 
ای که به  ھا در خاتمه بيانيه اما ھمين.  سوال بردند

ھمين مناسبت صادر کردند، عاجزانه از 
جمھور تقاضای مBقات نمودند تا  رئيس
ھای معلمان را به آگاھی روحانی  خواست
ونيم بعد از  سال تو گويی روحانی يک!  برسانند

تکيه زدن بر صندلی رياست قوه اجرائی، ھنوز 
 ؟!ھای معلمان مطلع نيست از وضعيت و خواست

گيری کانون صنفی معلمان ايران  اما موضع
اين .  تر بود ، از اين ھم افشاگرانه)تھران(
در آغاز در برابر نخستين اعتصاب "  کانون"

سراسری معلمان و فراخوان اعتصابات بعدی به 
جا که اعتصابی  اما از آن.  کلی سکوت پيشه کرد

بزرگ توسط معلمان در مقياس سراسری 
سازماندھی شده بود و اعتصابات ديگری در حال 
سازماندھی بود، کانونی که نام معلمان بر خود 

توانست در  خواست، نمی داشت، حتا اگر می
که پيه ايزوله شدن  برابر آن ساکت بماند مگر آن

" کانون"اين.در ميان معلمان را به تن خود بمالد
ای که در اين رابطه صادر نمود، قبل  اما در بيانيه

از ھر چيز بر تعھد خود به فعاليت قانونی تاکيد 
اذن و جواز  کنندگانی که بی ورزيد تا با اعتصاب

قانونی دست به اعتصاب زده بودند، مرزبندی 
کند و از نخستين اعتصاب سراسری معلمان و 
ھر اعتصاب ديگری که بعدا سازماندھی شود، 

در "بعد ھم در پوشش اين گفته که .  تبّری جويد
ھای  فقدان فضای آزاد و مناسب برای فعاليت

"بخش قانونی و آرامش توانند  ھايی می تشکل" 
وار  تودهھای ھيجانی و  گيری حرکت زمينه شکل

به بھترين "   را فراھم نمايندشکل و شناسنامه بی
نحوی ناخرسندی عميق خود را از بسيج توده 

ھا در اعتراضات و  آفرينی آن معلمان، نقش
اعتصابات و خارج شدن روند اعتراض از قيد و 
گان  بندھای قانونی و از دست واراده نخبه

سناگوی روحانی را به تصوير کشيد و سعی کرد 
شناسنامگی بر آن، از اھميت  با کوبيدن مھر بی

 !اعتصابات سراسری بکاھد
طلب که ھمواره تBش  گرايش راست و اصBح

ھا را به  کرده است معلمان و جنبش اعتراضی آن
ی سياسی جناحی از  سياھی لشکر و عقبه

کوشد مشکBت  حکومت مبدل سازد واکنون می
نژاد  معلمان را صرفا به دوره خاص احمدی

خBصه و محدود ساخته و ناکارآمدی دارودسته 
خواندن "  سياسی"روحانی را توجيه کند، با 

حرکت اعتراضی معلمان تBش کرد مانع 
 .اعتصاب سراسری و حرکت مستقل معلمان شود

ھا، نيروھای  افزون بر اين موانع و محدوديت
ھا نيز ھر جا که توانستند به  امنيتی و حراستی

ارعاب و تھديد مديران و معلمان پرداختند تا ھر 
طور شده مانع حرکت مستقل و اعتصاب 

 .سراسری معلمان شوند
رغم تمام اين موانع، تھديدھا و ترفندھا و در  به

طلب در کريدورھای کاخ  که گرايش اصBح حالی
جمھوری در به در دنبال روحانی بود تا  رياست

١١درصفحه   



 ٣ ۶٨٨ شماره  ٩٣نيمه اول اسفند     ٣

 مارس روز جھانی زن را ٨
 داريم با مبارزه گرامی می

زمانی که شوراھای انقBبی برچيده شوند، تا 
زمانی که ھر گونه تظاھرات و اعتراضی با 
ھای  گلوله پاسخ گيرد، تا زمانی که سازمان

سياسی چپ و کمونيست بر اثر سرکوب شديد به 
مبارزه مخفی روی آورند، فعالين و ھواداران 

ھای تير  ھا و جوخه گاه ھا و شکنجه ھا به زندان آن
و ميادين اعدام سپرده شوند، تا زمانی که شکست 

 .انقBب نھايی گردد
با برچيده شدن دستاوردھای انقBب، با سرکوب 
جنبش کارگری و کمونيستی  و سلطه سرکوب و 
خفقان بر جامعه، ھنگام تعيين تکليف نھايی با 

حجاب اجباری شد، قوانين .  زنان نيز فرارسيد
پيشين به تدريج لغو شدند و جای خود را به 

گام به گام قوانين و .  قوانين اسBمی دادند
 به تصويب  تری ستيزانه ھای ھر چه زن نامه آيين

تا به امروز که .  رسيدند و به اجرا درآمدند
ھای گوناگون در تمامی  ھا و نابرابری تبعيض
ھا نھادينه گشته و زنان را به شھروندان  عرصه

و ھمراه با تمامی .  درجه دو تبديل کرده است
ھا، خشونت عريان نيروھای سرکوب و  حقوقی بی

اوباشان رژيم در کوی و برزن، تبليغ فرودستی 
ی عمومی، عدم  زنان بر سر ھر منبر و رسانه

ھای  حمايت قانونی از زنان در برابر خشونت
ی خشونت را به  خانگی و اجتماعی، تجربه

بخشی از زندگی روزمره زنان بدل کرده است و 
آسايش و امنيت را در خانه و خيابان و محل کار 

 .از آنان گرفته است
در برابر اين ھمه تبعيض و خشونت، اما زنان 

از ھمان اوان، به رغم .  اند نيز از پای ننشسته
و "  حجاب و عفاف"ھای گوناگون  اجرای طرح

رژيم "  حجاب اسBمی"حمBت اوباش حکومتی، 
. پيشه کردند"  بدحجابی" و  را به سخره گرفتند

بندی و محروميت از تحصيل در برخی  سھميه
ھا را ناديده گرفتند و بيش از نيمی از  رشته
اعتنا  بی.  ھا را اشغال کردند ھای دانشگاه صندلی

به ترفندھای رژيم به حضور در بازار کار ادامه 
ھای گوناگون ھنری، فرھنگی،  در عرصه.  دادند

ورزشی و اجتماعی حتا تابوھای جامعه را به 
مقام و منزلت "رژيم را واداشتند .  چالش طلبيدند

واقعی زنان در اسBم را عيان سازد و از "  زنان
مايه دست بردارد و به زنان آشکارا  شعارھای بی
 .اعBم جنگ کند

 سال گذشته، گرچه جنگ و گريز زنان در ٣٧در 
شان ادامه  برابر حمBت پی در پی رژيم به حقوق
چنان با موانع  يافته است، اما آنان در اين راه ھم

 .گوناگونی روبرويند
چون  فرھنگ مردساVر حاکم بر جوامعی ھم

ايران، عرصه را بر حضور فعال اجتماعی و 
کند، به ويژه که اين  سياسی زنان تنگ می

فرھنگ با سلطه بيش از سه دھه يک حکومت 
اين فرھنگ در .  دينی تقويت نيز گشته است

ترکيب با ديکتاتوری و خفقان حاکم، سازماندھی، 
گری و اعتراض جمعی را بر آنان دشوار  آگاه

 .کرده است
گيری و تکوين جنبش کارگری و  از ھنگام شکل

سوسياليستی، زنان سوسياليست و کمونيست از 
ی زنان و از  ترين مدافعين حقوق توده راسخ

ھای فمينيستی در بسياری از  فعالين جنبش
پيشنھاد تعيين روزی به .  کشورھای جھان بودند

از ابتکارات زنان "  روز جھانی زن"عنوان 
.  در اوايل سده بيستم بود  و کمونيست سوسياليست

سرانجام نيز از دل مبارزات زنان کارگر و 
 مارس به عنوان روز جھانی ٨سوسياليست روز 

از .  زن در تمام کشورھای دنيا تثبيت شد
روز جھانی زنان "روست که اين روز،  ھمين
در ايران نيز، زنانی .  شود نيز ناميده می"  کارگر
ھا آمده و فرياد   به خيابان١٣۵٧ اسفند ١٧که در 
"برآوردند ما انقBب نکرديم تا به عقب : 
خواه، چپ  ، عمدتا زنان مترقی، آزادی"برگرديم

ھای  آنان بودند که سازمان.  و کمونيست بودند
تعدادی از .  زنان آن دوران را به وجود آوردند

ھای مستقل  ھا شايد نخستين سازمان اين سازمان
زنان در تاريخ متأخر کشور ما به شمار 

اما سلطه زودھنگام سرکوب لجام .  رفتند می
ھای  گسيخته، از سويی به عمر کوتاه فعاليت

سياسی و اجتماعی آزادانه و از جمله فعاليت 
ھا  ھای زنان پايان داد و به اين سازمان سازمان

فرصت نداد تجربه کسب کنند و در ميان توده 
و از سويی ديگر با .  زنان ريشه بدوانند

دستگيری، اعدام و تبعيد بنيانگذاران و فعالين اين 
ھا، بين تجارب مبارزاتی اين زنان با  سازمان

ی ھفتاد  ی بعد که تقريبا از دھه فعالين زنان دوره
شمسی آغاز شد، گسستی پديد آيد و انتقال تجربه 

ست ديگر بر سر  اين نيز مانعی.  صورت نگرفت
 .راه جنبش زنان

ترين مانع را تفکر غالب بر  اما، شايد بتوان مھم
اين زنان .  اين دوره دانست"  فعالين جنبش زنان"

عمدتاً تحت تأثير تفکر و گفتمان غالب بر جامعه، 
يعنی تفکر نئوليبرالی ھستند؛ تفکری که بر اثر 

ھای ھفتاد  ی اقتصادی نئوليبراليسم در دھه سلطه
و به ويژه ھشتاد ميBدی و پس از آن  بر سراسر 

ھمين تفکر بود که به .  جھان مستولی گرديد
عنوان مثال، ھنگام تظاھرات ضد حجاب زنان 

ھای غربی تفرقه  ، در ميان فمينيست۵٧در سال 
ھای غربی  بخشی از فمينيست.  به وجود آورد

نسبيت "ی  تحت تأثير ھمين تفکر به بھانه
حاضر به دفاع از حق انتخاب پوشش "  فرھنگی

در پی ھمين نگرش بود که .  زنان ايران نشدند
ھای غربی را به دفاع از  نيست بسياری از فمی

نشين  در کشورھای مسلمان"  فمينيسم اسBمی"
 .کشاند

داران  پس از سرنگونی رژيم شاه و فرار سرمايه
وابسته به آن رژيم، با دولتی کردن بسياری از 
مؤسسات اقتصادی، با مصادره امBک و اموال 
وابستگان رژيم سابق، و نيز سودھای سرشار 

بورژوازی و  ناشی از جنگ برای بخشی از خرده
زمان چپاول و  وابستگان سياسی رژيم، و ھم

ھای کشور، بورژوازی و قشر  غارت سرمايه
ھمراه با بورژوازی .  متوسط جديدی پديد آمد

تر از بورژوازی زمان شاه بود،  جديد، که گسترده
ای و اجتماعی  پردازان، فعاVن رسانه نظريه

با آغاز دوران .  خاص آن نيز به وجود آمد
، به ويژه از دوران دوم رياست "سازندگی"

جمھوری رفسنجانی، حضورشان در صحنه 
آنان .  سياسی و اجتماعی جامعه محسوس گشت

اکنون ديگر متناسب با قدرت اقتصادی خود، 
. خواھان سھمی متناسب در قدرت سياسی بودند

سو با روند غالب بر جھان، با ضعف  اين روند ھم
حاکم بر جنبش چپ جھان و ايران و به ويژه 

ی شصت در ايران،  ھای شديد دھه سرکوب
. توانست به تفکر غالب بر جامعه تبديل گردد

 و تکيه ١٣٧۶ خرداد ٢انتخاب خاتمی در 
بر مسند رياست جمھوری به "  طلبان اصBح"

ی سياسی نھايی اين  نمايندگی خاتمی، جلوه
 .گرايش بود

سرکوب مضاعف زنان در ايران، نارضايتی 
عميق و پتانسيل مبارزاتی اين گروه اجتماعی را 

ھای مناسب برای فعاليت فعاVن  يکی از عرصه
زنان اين .  سياسی و از جمله بورژوازی نوپا کرد

ھايی در اين زمينه  طبقه که خود نيز خواست
داشتند، فرصت را دريافتند و آن را به يکی از 

 .بدل کردند" انحصارگرايان"ھای نبرد با  عرصه
ايران پا به "  ھای اسBمی فمينيست"چنين بود که 

عرصه حيات نھادند، اما آنان در اين راه تنھا 
عمدتاً بخشی "  ھای اسBمی فمينيست"اگر .  نبودند

از زنان مسلمان طبقه بورژوازی و قشر متوسط 
پيمانانی نيز يافتند، زنان سکوVر طبقه  بودند ھم

زنانی که .  متوسط در داخل و خارج از کشور
ھای اسBمی خواھان حفظ رژيم  چون فمينيست ھم

آنان به وجد .  اما سھم سياسی در خوری بودند
آمده از ظھور اين پديده، به گفتمان 

ی زنان رنگ و بوی دينی دادند، و  طلبانه برابری
 .رنگ باختند" فمينيسم اسBمی"در برابر 

ھای مبارزات زنان  ھا و شيوه الگوی آنان خواست
:  فمينيستی غربی بود در جنبش"طبقه متوسط "

مشارکت در قدرت سياسی حتا تا سطح رياست 
تر در مجلس، اشغال  جمھوری، سھم بيش

ھای باVی مديريت، حتا کسب درجه اجتھاد  پست
اما آنان درنيافتند اگر .  دينی و از اين قبيل

ھا در  ھای مبارزه اين فمينيست ھا و شيوه خواست
داری توانست  کشورھای پيشرفته سرمايه

و در "  طبقه متوسط "دستاوردھايی برای زنان 
ھای اجتماعی از جمله  سايه مبارزات ساير جنبش

جنبش کارگری و سوسياليستی، حتا برای زنان 
کارگر و زحمتکش داشته باشد، اما اين امر در 

از آن گذشته، .  جمھوری اسBمی ميسر نيست
تفکر حاکم بر آنان نه تنھا بر مطالبات بلکه بر 

ھای مبارزاتی آنان نيز تأثيرات  ھا و شيوه تاکتيک
آنان محتاط در عبور از .  خود را بر جای گذاشت

گيری  رژيم، نگران از اوج"  خط قرمزھای"
مبارزات زنان و فراتر رفتن از اھداف آنان و در 
ھراس از نفوذ تفکرات مترقی و انقBبی در ميان 

ھای مبارزاتی خود از  زنان در انتخاب تاکتيک
ای زنان اجتناب کرده و  تکيه بر نيروی توده
ھای خود از اين يا آن جناحِ  برای کسب خواسته

رژيم، از اين يا آن آخوند و سياستمدار، از اين يا 
جا نيز که به  آن.  آن ارگان رژيم ياری طلبيدند

ی زنان روی آوردند، بسيج و سازماندھی  توده
کردند، بلکه زنان نزد آنان  آنان را دنبال نمی

ابزاری بودند برای فشار آوردن بر جناح رقيب 
يا ھر نامی که بر "  گرا اصول"، "انحصارطلب"

 .نھادند آن می
ھايی برای  تا به امروز نيز ھر چند آنان ھزينه

اند،  اند، برخی زندانی شده فعاليت خود پرداخته
اند، اما بنا به  برخی به خارج از کشور گريخته

ماھيت طبقاتی خود يارای آن را ندارند که راھی 
ھايشان به  ديگر در پيش گيرند، گرچه فعاليت

شاھد آن نيز حضور فعال .  بست رسيده است بن
.  بود٨٨ھای سال  ھا و شورش زنان در درگيری

 اندک ترديدی نيز نسبت ٨٨اگر تا پيش از سال 

١از صفحه   

١٢درصفحه   



 ۴ ۶٨٨ شماره  ٩٣نيمه اول اسفند     ۴

١از صفحه   

 مبارزه برای افزايش دستمزد يک ضرورت فوری 
 برای طبقه کارگر

اش تامين کند، اما  زندگی بھتری را برای خانواده
اش کمتر باشد،  ھرقدر که دستمزد از نيازھای
. ھا چشم بپوشد مجبور است تا از برخی از آن

ی آن بھداشت و درمان است که اغلب  يک نمونه
پولی برای آن در جيب کارگران وجود ندارد و يا 
تحصيل فرزندان کارگران که امروز بسياری از 

. ھا برای ادامه تحصيل با مشکل مواجه ھستند آن
ی ديگر مسکن است که امروز گرانی  يک نمونه

مسکن کارگران را به حاشيه شھرھا و به درون 
ھايی که تنھا نام مسکن را بر خود دارند  آلونک

ھای کارگران  امروز سفره.  پرتاب کرده است
ست و کارگران حتا  بيش از ھر زمان ديگر خالی

حتا   –ھای خود  در تامين نيازھای غذايی خانواده
 .اند درمانده -ترين کيفيت  با پايين

. داران قرار دارند در سوی ديگر اما سرمايه
داران از ھر قُماشی، تنھا و تنھا به فکر  سرمايه

ھای اصلی دست  سود بيشتر ھستند و از جمله راه
وری کار و کاھش  يافتن به آن، باVبردن بھره
چه که در ايران اتفاق  آن.  دستمزدھای واقعی است

يعنی ما ھر سال .  افتد نيز دقيقا ھمين است می
شاھد نه افزايش دستمزدھا که شاھد کاھش 
دستمزدھای واقعی کارگران ھستيم و اين در 

وری کار نيز مرتب باV  ست که بھره حالی
برد که  رود و کارگر نه تنھا نصيبی از آن نمی می

 .گردد برعکس فقيرتر و فقيرتر می
دانيد، دستمزد واقعی با دستمزد  طور که می ھمان

در ظاھر ممکن است ھر سال .  کند اسمی فرق می
مقداری بر دستمزد افزوده شود اما نسبت به 
تورم، افزايش دستمزدھا کمتر بوده و در نتيجه 

قدرت خريد .  آيد قدرت خريد کارگر پايين می
گيرد، در واقع دستمزد  دستمزدی که کارگر می

واقعی اوست و حتا آمارھای دولتی نيز حکايت 
از کاھش شديد قدرت خريد کارگران در طول 

بنابر اين دستمزدھای کارگران .  ھا دارند اين سال
اما در .  صورت واقعی کاھش پيدا کرده است به

داران افزايش يافته و باور اين  آن سو سود سرمايه
ی  نگاھی به جامعه.  موضوع نيز مشکل نيست
دارانی که زندگی رؤيايی  طبقاتی ايران و سرمايه

ور، گويای ھمه چيز  دارند و در ثروت غوطه
شدت افزايش  ی طبقاتی در ايران به فاصله.  است

ای که در طول تاريخ حداقل صد  گونه يافته، به
ی ايران ھرگز چنين شکافی بين فقير و غنی  ساله

وجود نداشته است و اين ريشه در فقيرتر شدن 
شان بيش از  کارگران دارد که حاصل زحمات

داران رفته و اين طبقه را  گذشته به جيب سرمايه
 .بيش از ھر زمان ديگر چاق و فربه ساخته است
. در کنار سرمايه داران نيز دولت قرار دارد

ای جز صاف کردن مسير برای  دولت وظيفه
داران ندارد و اين  کسب سود بيشتر توسط سرمايه

ھای  ازکارکردھای اوليه تمامی دولت
ھا ھمراه با  اين دولت.  داری است سرمايه
شان برای مثال ھم  ھای خودفروخته تئوريسين

کنند که صنعت  اکنون اين موضوع را مطرح می
کشور در بحران است و برای اين که صنعت از 
بحران بيرون بيايد و مشکل بيکاری حل گردد، 

ای تغيير داد که  گونه بايد قوانين را به
تر شود و  داران جذاب گذاری برای سرمايه سرمايه
ست که يکی از موارد مھم آن قوانين کار  طبيعی

ھای اخير از جمله سال جاری  است که در سال
ھايی مجلس  شاھد بوديم که به چه اشکال و بھانه

اسBمی با ھمکاری دولت در قوانين به ضرر 
 .داران دست بردند کارگران و به نفع سرمايه

 . درصد بود۶٠ درصد و تورم واقعی حدود ٣۵
کسی زير بار افزايش  اما مشخص است که امسال 

اين را در .  رود  درصدی حداقل دستمزد نمی١۵
اصطBح  ھا و سخنان نمايندگان به مصاحبه

. توان فھميد کارگری در شورای عالی کار نيز می
ھا در شورای عالی  ی آن اما با اين وجود، ھمه

ھايی مثل رکود در  کار در تBش ھستند تا به بھانه
جايی که ممکن  بخش صنعت و مانند آن، تا آن

رسد افزايش حداقل دستمزد  است و زورشان می
 درصد  ١۵جای  کارگران را کنترل کنند و مثB به

رد پای اين موضوع را .   درصد اضافه کنند٢۵
توان در سخنان برخی از اين مزدوران  می

جا که از دولت  خوبی ديد، مثB آن حکومتی به
 درصد تورمی را که سال ١٠خواھند تا  می

گذشته در افزايش حداقل دستمزد کمتر لحاظ کرده 
 درصد نرخ ١۵بود، امسال در نظر گرفته و با 

 درصد به حداقل دستمزدھا ٢۵جاری،  تورم سال
 .بيافزايد

 درصد افزايش ٢۵اما حتا در اين صورت، آيا 
حداقل دستمزد از معضBت معيشتی کارگران 

کاھد؟ واقعيت اين است که برخBف آمارھای  می
طور مشخص گرانی،  رسمی، نرخ تورم و به

جا که از نيازھای ضروری کارگران و  بويژه آن
آيد بسيار باVتر از  ميان می زحمتکشان سخن به

عنوان يکی  نان به.  باشد ميزان و نرخ رسمی می
ترين نيازھای کارگران و  از ضروری

ی آن است که در  زحمتکشان يک نمونه
 درصد افزايش داشته و ۴٠جاری بھای آن  سال

البته ساير اقBم و نيازھای ضروری کارگران 
بنابر اين تورم واقعی .  نيز به ھمين گونه است

 درصد ٢۵برای کارگران و زحمتکشان بيش از 
تر نيز اين است که در  نکته دردآور و مھم.  است

انداز  سال آينده با اين وضعيت اقتصادی ھيچ چشم
حتا بسياری .  روشنی برای کارگران وجود ندارد

از مقامات در دولت و مجلس و نيز 
خوار حکومتی نسبت به  ھای جيره تئوريسين

اند که در  افزايش تورم در سال آينده ھشدار داده
 . شاھد آن بوديم٩۴جريان بررسی بودجه سال 

 درصد نيز به حداقل ٢۵با اين شرايط اگر 
 اين معناست که  دستمزد کارگران افزوده شود، به
 نسبت به ٩۴وضعيت کارگران در بھار سال 

حال چه رسد به .   بدتر خواھد بود٩٣بھار سال 
چاه ويلی که بين دستمزدھا با نيازھای يک 

در !!  ی کارگری بوجود آمده است خانواده
 درصدی، حداقل دستمزد به ٢۵صورت افزايش 

ست که  رسد و اين در حالی  ھزار تومان می٧۶٠
 ٣خط فقر براساس برخی از آمارھای رسمی تا 

اعBم اين خط .  ميليون و پانصد ھزار تومان است
ست که باز براساس آمارھای رسمی  فقر در حالی

درآمد متوسط کارگران حدود يک ميليون تومان 
ھای  به بيان ديگر با شکاف.  برآورد شده است

 ١۵٠موجود بين خط فقر و دستمزد، افزايش 
 .ھزار تومانی برای کارگران يعنی ھيچ

در .  مبارزه برای افزايش دستمزد دو طرف دارد
يک سو کارگران ھستند که با فروش نيروی 
کارشان در فکر تامين معاش خود و 

ست که کارگر  طبيعی.  شان ھستند ھای خانواده
مايل است ھر چه بيشتر دستمزد دريافت کند، تا 

گاه در طول حيات  از يک منظر ديگر نيز ھيچ
جمھوری اسBمی، مساله تعيين حداقل دستمزد، تا 
اين اندازه به يک بحران برای دولت تبديل نشده 

اگرچه کارگران در طول .  اين ھم دليل دارد.  بود
 -بويژه دو تا سه سال اخير   –ھای اخير  سال

اعتصاباتی با خواست افزايش دستمزد صورت 
داده بودند، اما ھرگز تا اين اندازه روحيه مبارزه 

ی کارگر از جمله برای  و جنگندگی در ميان طبقه
ست  افزايش دستمزد قوی نبود و اين موضوعی

ھا و  ھای عوامل حکومتی در کارخانه که شاخک
اين .  کنند خوبی حس می ديگر مراکز کارگری به
ھا، افزايش اعتراضات و  مساله را در خواست

خوبی  توان به اشکال مبارزاتی کارگران نيز می
ی کارگر بر روی انباری از  طبقه.  مشاھده کرد

تواند به انفجار آن  باروت نشسته که يک اتفاق می
 .منجر گردد

تر از  اعتصابات کارگران پتروشيمی و حتا مھم
آن تحرکات اعتراضی کارگران صنايع 
ی  خودروسازی از جمله اعتصاب دو ساعته

بخشی از کارگران ايران خودرو در آذرماه با 
خواست افزايش دستمزد، با توجه به 

ھای رژيم بر روی تحرکات کارگری  حساسيت
در صنايع خودروسازی، ھمه چراغ خطرھايی 
بودند که پيش از اين به عنوان ھشدار به حاکميت 

وضعيت قرمز آن قدر آشکار .  روشن شده بودند
و جدی گرديد که سرانجام دولت را نيز به فکر 

 .فرو برد
ھای اخير تBش دولت اين بوده تا ميزان  در سال

حداقل دستمزد کارگران با حداقل حقوق 
. بازنشستگان و کارمندان دولتی حدودا برابر باشد

 درصد افزايش حقوق ١۴در بودجه سال آينده 
برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده و پايين 

  ومضحک نرخ تورم توسط بانک  آوردن روزانه
مرکزی و مرکز آمار نيز ھمه در اين راستا بود 
که ھمين ميزان افزايش در حداقل دستمزد 

اما امروز اين ترس در .  کارگران منظور گردد
 ١۴ميان حاکمان بوجود آمده که افزايش تنھا 

درصدی دستمزد کارگران خطر به آتش کشيدن 
 .انبار باروت را افزايش خواھد بود

در سال گذشته که اوضاع به بدی امروز نبود، 
دولت تمام تBش خود را کرد تا مانع افزايش 
حداقل دستمزد کارگران به اندازه حتا ھمان نرخ 

دولت در .  تورم رسمی شود و اين کار را ھم کرد
ابتدا با شعار بھبود وضعيت معيشت کارگران و 
در حالی که يکی از شعارھای روحانی در 
انتخابات رياست جمھوری تعيين حداقل دستمزد 

ھای  ھا و ايده براساس نرخ تورم بود، طرح
ی راه  مضحکی را مطرح نمود که ھمه در نيمه

ھا،  در واقع دولت با ارائه اين طرح.  رھا شدند
وقت را تلف کرده و عامدانه تعيين حداقل دستمزد 
را به روزھای آخر سال کشاند و به شيوه 

ھا و برخBف  ھميشگی خود و برخBف وعده
ھمان قانون کار خودشان، نه تنھا حداقل دستمزد 
را بدون در نظر گرفتن نيازھای معيشتی يک 

 نفره کارگری در نظر گرفت، بلکه ۴ی  خانواده
حتا ميزان تورم رسمی را نيز لحاظ نکرد تا در 

 درصد به حداقل دستمزد کارگران ٢۵آخر 
ھم در شرايطی که تورم رسمی  آن!!  اضافه شد

١١درصفحه   
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۶درصفحه   

 باختگان راه آزادی و سوسياليسم  با ياد قھرمانان سياھکل و به ياد تمام جان
موضوعی که قرار است من در اين مراسم پيرامون آن صحبت ک�ن�م، اش�ک�ال 

کند با بحث ديگری در مورد دل�ي�ل  سازماندھی و تاکتيک است، ارتباط پيدا می
 . تأخير وقوع انقBب و دوام آوردن جمھوری اسBمی در ايران

به باور من امروز بايد برای ھرکسی اين سؤال مطرح باشد که چرا جمھوری 
ت�ر از دوران رژي�م  ھ�اي�ی بس�ي�ار ع�م�ي�ق اسBمی باوجوداينکه گرفتار ب�ح�ران

سلطنتی است،  باوجود تضادھايی که در جامعه ايران به حداکثر ممکن تشدي�د 
شده و نارضايتی وسيعی که وجود داشته و دارد، ت�اک�ن�ون دوام آورده اس�ت؟ 

س�ازم�ان�ی چ�ق�در  علت چيست؟ اشکال کار در کجاست؟ نقش ديکتاتوری و ب�ی
ھای کارگر و زحمتکش م�ردم اي�ران از دوران مش�روط�ي�ت ت�اب�ه  است؟ توده

ھ�ای  اند، آيا اي�ن ش�ک�ل امروز اشکال بسيار متنوعی از مبارزه را تجربه کرده
شده که ح�ت�ا ت�وانس�ت رژي�م ش�اه را س�رن�گ�ون ک�ن�ن�د، دي�گ�ر  مبارزاتی تجربه

ھ�ای س�ي�اس�ی  ای از سوی سازمان ھای ويژه پاسخگو نيست؟ آيا نياز به تاکتيک
برای سرنگونی جمھوری اسBمی است؟  چ�ون در ھ�م�ي�ن چ�ن�د م�اھ�ی  ک�ه 

گ�رای داع�ش در  مقاومت مسلحانه مردم کوبانی در مقابل  گروه مرتجع اسBم
ای ھم اين سؤال پيش آمد که اگر ي�ک گ�روه  جريان است،  ديديم که برای عده

تواند بازور اسلحه م�ن�اط�ق�ی را ب�ه تص�رف  گرا نظير داعش می مرتجع اسBم
توانند با تکيه به مقاومت و مبارزه مسلحانه،  درآورد، اگر مبارزان کوبانی می

ارتجاع اسBمی را به عقب برانند، چرا ما نتوانيم با تشکيل واح�دھ�ای مس�ل�ح، 
ھ�رح�ال  ھا مس�ائ�ل�ی س�ت ک�ه ب�ه به مقابله با رژيم حاکم بر ايران برخيزيم؟ اين

کنم نکاتی را ک�ه ب�ه  من ھم به سھم خودم سعی می.  طلبد تری را می بحث جدی
ش�ده  تواند متفاوت از آن مسائلی ب�اش�د ک�ه ت�اک�ن�ون ع�ن�وان رسد و می نظرم می

 .  است، مطرح کنم
 ب�ھ�م�ن ، س�ال�روز ح�م�اس�ه س�ي�اھ�ک�ل و ١٩اما مراسم امروز، به من�اس�ب�ت  

 . کنم  گذاری سازمان ما ھست و من بحثم را از نبرد سياھکل آغاز می بنيان
شم�ار م�ب�ارزات�ی ک�ه  به تاريخ ھر ملت و کشوری که رجوع کنيم، از ميان بی

ھاست که برجستگی ياف�ت�ه، از  اند، تنھا معدودی از آن مردم اين کشورھا داشته
. ھا م�ان�دگ�ار ش�ده اس�ت شده و در خاطره تاريخی آن نسلی به نسلی ديگر منتقل

ھم در اين است که پاسخگوی خواست توده مردم و نياز به ت�غ�ي�ي�ر در  دليل آن
شما ببينيد ما در ايران از دوران مش�روط�ي�ت .  اند لحظه معين تاريخی بوده يک

از م�ب�ارزات�ی ک�ه ب�ه ان�ق�Bب .  اي�م ش�م�اری داش�ت�ه تا به امروز، م�ب�ارزات ب�ی
س�پ�س م�ب�ارزات و .  مشروطيت انج�ام�ي�د و ادام�ه آن ت�ا ج�ن�گ ج�ھ�ان�ی اول

ای که تحت تأثير انقBب سوسياليستی روسيه شکل گرف�ت�ن�د، ت�ا  ھای توده جنبش
ھ�م�ه  ودو ب�اآن ھ�ای ب�ي�س�ت ت�ا س�ی فاصله سال.  استقرار ديکتاتوری رضاخانی

مبارزات کارگری و ادامه آن تا مبارزاتی که به س�رن�گ�ون�ی رژي�م س�ل�ط�ن�ت�ی 
 . ازآن عليه جمھوری اسBمی شمار مبارزات پس انجاميد و بی

ان�د، ام�ا ت�ن�ھ�ا ت�ع�داد  بسياری از اين م�ب�ارزات در زم�ان خ�ود م�ھ�م ھ�م ب�وده
ھ�ای  ش�ده و در خ�اط�ره ت�اري�خ�ی ت�وده ھ�اس�ت ک�ه ب�رجس�ت�ه  مح�دودی از آن

گونه که گفتم، در مق�ط�ع�ی ب�ه  ھم ھمان دليل آن.   اند زحمتکش مردم جای گرفته
اند که شايد اھميت آن را خود عاملين آن در آن لحظ�ه  يک نياز مبرم پاسخ داده
سرعت از طريق ادبيات و ھ�ن�ر ک�ه  قدر مبرم بوده که به احساس نکنند، اما آن

ت�ري�ن  ترين و مس�ت�ق�ي�م به نظر من آن شکل از آگاھی اجتماعی است که نزديک
گ�ذارده و  رابطه را با توده مردم يک کشور دارد، بر ذھنيت اجتماع�ی ت�أث�ي�ر 

ھ�ای  در درون  حافظه تاريخی توده مردم جای گرفته، ماندگار شده و ب�ه نس�ل
خص��وص درگ��ذش��ت��ه،  ت��وده م��ردم ي��ک کش��ور ب��ه.  ش��ده اس��ت ب��ع��دی م��ن��ت��ق��ل

دانس�ت�ن�د، ام�ا ب�ه ش�ن�ي�دن  خواندن و نوشتن ھم نمی.  سواد بودند ھاشون بی خيلی
م�ن�د ب�ودن�د و از  شعر، داستان، فکاھی، ترانه و رفتن به سينما و تئات�ر ع�Bق�ه

دان�ن�د،  ھمين طريق است که يک رويداد مبارزاتی را که متعلق به خودشان می
 .سازند کنند و جاودانه می سينه نقل می به سينه

ھاست  که در مقطعی م�ع�ي�ن ب�ه  به نظر من رويداد سياھکل يکی از اين نمونه
قدر برای جامعه ما اھميت دارد که انعکاس آن را بBفاص�ل�ه  آيد و آن وجود می

: ش�ود بينيد و اولين شعری که  در م�ورد س�ي�اھ�ک�ل س�روده م�ی در ادبيات می
گفت حرکت مرد در اين وادی خاموش و سياه، برود  آنکه می" پانزده مرد دلير

ان�ع�ک�اس ب�ع�دی .  اف�ت�د زودی ب�ر س�ر زب�ان ھ�زاران انس�ان م�ی ، به" شرم کند
ھ�ای ھ�ن�ر و ادب�ي�ات  تر در ت�م�ام رش�ت�ه مبارزات سازمان را در مقياسی وسيع

ھ�ای  ھا و سخنران�ی رفيق عباس سماکار در بحث امشب خود و نوشته.  بينيم می
اش اين تأثير را موردبررسی قرار داده است و نويسن�دگ�ان و ھ�ن�رم�ن�دان  قبلی

 . اند ديگر نيز انعکاس اين مبارزات را در ادبيات و ھنر بررسی کرده

قدر تأثيرگذار بود که چند روزی پس از حمله به پاس�گ�اه  اين رويداد سياسی آن
سياھکل، در اوج ديکتاتوری و اخ�ت�ن�اق ش�اه، پ�اس�خ خ�ود را در ت�ظ�اھ�رات 

رژي�م .  ، گرف�ت" مبارزان جنگل ما ھمه با شماييم" ھای تھران، با شعار  خيابان
شاه، عکس تعدادی از رف�ق�ا را ب�ر درودي�وار ش�ھ�رھ�ا نص�ب ک�رد و ب�رای 

ھم ص�رف�اً  آن.  کردند ھا را پاره می ھا جايزه تعيين نمود، اما مردم آن معرفی آن
ھای اط�راف دانش�گ�اه ن�ب�ود، ن�م�ون�ه آن را در م�ي�دان  در مناطقی مثل خيابان
ب�ي�ن�ي�م   ، ب�ازھ�م م�ی٥٧ ب�ھ�م�ن ٢١چند سال بعد، در .  شوش ھم خود من ديدم
ق�راول ق�ي�ام  ، پ�ي�ش" کنيم ايران را سراسر سياھکل می" ھزاران فدائی با شعار 

 . شوند مسلحانه می
عنوان يک اقدام منفرد نظامی در نظر گ�رف�ت�ه  اگر حمله به پاسگاه سياھکل به 

شود، خود عمليات با شکست م�واج�ه ش�د و رف�ق�ا ب�ر س�ر اي�ن ح�رک�ت ج�ان 
اما اين عمليات مسلحانه، يک چ�ن�ي�ن ت�أث�ي�ر ب�زرگ�ی از خ�ود ب�رج�ای .  باختند

اي�ن واق�ع�ي�ت .  ای ماندگار در ميان توده مردم تبديل شد گذاشته بود و به حماسه
از .  ای را که جامعه ما به آن ن�ي�از داش�ت داد؟ مبارزه چه چيزی را بازتاب می

ھمين روست که در پی آن، چن�دي�ن ھ�زار ن�ف�ر ح�اض�ر ب�ودن�د اس�ل�ح�ه دس�ت 
ای ک�ه آغ�ازش�ده ب�ود ب�ه زن�دان  بگيرند، چندين ھزار نفر تحت تأثي�ر م�ب�ارزه

نياز جامعه ما آن روز اي�ن ب�ود ک�ه ن�ي�روي�ی . افتادند و صدھا نفر جان باختند
بايد باشد که اين پرچم سوسياليسم، پرچم مبارزه عليه اختن�اق و دي�ک�ت�ات�وری، 
عليه ستم و بيدادگری را که بر زمين افتاده بود، آن را بلند ک�ن�د و ب�ه اھ�ت�زاز 

اين پرچم در آنجا بلند شد و با ادامه مبارزه در ش�ھ�رھ�ا ب�راف�راش�ت�ه .   درآورد
ناپذيری را ک�ه اج�ازه ن�ف�س  مبارزه مسلحانه، دشمن قدر قدرت و شکست. ماند

بر ياس و نااميدی غلبه ک�رده ب�ود .  داد به جنگ طلبيده بود کشيدن به کسی نمی
و ھ�م�ه آن�چ�ه را ک�ه .  ع�م�ل�ی ق�رار داده ب�ود و عمل انقBبی را در ب�راب�ر ب�ی
ھ�م�ي�ن اس�ت ک�ه .  ھای مردم اي�ران نش�ان داد مدنظرش بود با فداکاری به توده
ع�ن�وان ش�ک�ل�ی از م�ب�ارزه م�ق�ب�ول�ي�ت پ�ي�دا  مبارزه مسلحانه، تبليغ مسلحانه ب�ه

 . ای موردنياز جامعه ما بود در آن مقطع، يک چنين مبارزه! بله. کند می
قبل از آغاز اين مبارزه، در ھر محفل دانشجويی و کارگ�ری ت�م�ام ب�ح�ث اي�ن 
بود که در اين شرايط سکون و آرامشی که رژيم ايجاد ک�رده، چ�ه ب�اي�د ک�رد؟ 
چه راھی برای تغيير اوضاع و سرنگون�ی رژي�م، در اي�ران ھس�ت؟ اوض�اع 

داری و  ج�ا خ�ب�ر از م�ب�ارزه ع�ل�ي�ه س�رم�اي�ه ھ�م�ه.  جھان ھم البته تأثير داش�ت
ای ي�اف�ت�ه  ھای کارگری و دانشجوئی اروپا اع�ت�Bی ت�ازه جنبش.  امپرياليسم بود

ان�ق�Bب .  مبارزه ويت کنگ عليه امپرياليسم آمريکا، ح�م�اس�ه آف�ري�ده ب�ود.  بود
ويژه در آمريکای Vتين برجای گ�ذاش�ت�ه ب�ود و م�ب�ارزه  کوبا تأثيرات مھمی به

ج�ن�ب�ش م�ردم .  ي�اف�ت ھای چريکی آمريکای Vتين گس�ت�رش م�ی مسلحانه جنبش
. توانستيد بنشينيد و تماش�اچ�ی ب�اش�ي�د شما نمی.  فلسطين در اوج قدرت خود بود

کار ب�ک�ن�ي�م؟ چ�گ�ون�ه  جای خود، ما بايد چه رژيم ديکتاتوری و سرکوب شاه به
ای ارگانيک با طبقه کارگر ب�رق�رار ک�رد؟ ف�ک�ر و ذھ�ن ت�م�ام  توان رابطه می

مس�ئ�ل�ه م�ب�ارزه .  نيروھای مارکس�ي�س�ت ب�ر روی اي�ن مس�ائ�ل م�ت�م�رک�ز ب�ود
ای بود که ب�خ�ش�ی از م�ح�اف�ل و ج�ري�ان�ات س�ي�اس�ی  ترين مسئله مسلحانه، مھم
دانيم که قب�ل از آغ�از م�ب�ارزه مس�ل�ح�ان�ه ت�وس�ط  اين را ھم می.  مدنظر داشتند

زاده و م�ع�ي�ن�ی ب�ه م�ب�ارزه مس�ل�ح�ان�ه  سازمان ما،  در کردستان، گروه شريف
سازمان انقBبی منشعب از حزب توده اقداماتی را در اين زمينه .  روی آوردند

حرکت مسلحانه بھمن قش�ق�اي�ی در ش�ي�راز ي�ک .  در دستور کار قرار داده بود
رو شدند، بلکه انعک�اس و  فقط با شکست روبه اما اين اقدامات نه.  نمونه آن بود

اج�ت�م�اع�ی -تأثيری ھم نداشتند، چون اساس تح�ل�ي�ل�ش�ان از س�اخ�ت�ار اق�ت�ص�ادی
داری در ايران مس�ل�ط ش�ده ب�ود و  شيوه توليد سرمايه.  جامعه ايران اشتباه بود

اگر جريانی در پی تأثيرگذاری، جذب نيرو، تداوم و اس�ت�م�رار م�ب�ارزه ب�ود، 
حاV جنبشی که آغازشده ب�ود، گ�رچ�ه ن�خ�س�ت�ي�ن .   پايگاه اصلی در شھرھا بود

اگ�ر .  اش در شھر قرار داش�ت حرکتش در کوه و روستا بود، اما اساس مبارزه
ت�وانس�ت ن�ق�ش و  ک�رد، ن�م�ی مبارزه مسلحانه سياھکل در شھر ادامه پي�دا ن�م�ی

ح�ال ب�ه اي�ن  ھم�ي�ن مس�ئ�ل�ه درع�ي�ن.  تأثيری را که برجای گذاشت، داشته باشد
ت�وان�د  دھد که چگونه يک عمل مبارزاتی ، يک تاکتيک م�ی سؤال ھم پاسخ می

ھمه تأثير باشد که تمام م�ب�ارزات  رو شود، اما منشأ اين خودش  با ناکامی روبه
 . سازمان و قھرمانی و فداکاری صدھا و ھزاران فدائی با سياھکل تداعی شود

اگر شما استراتژی روش�ن�ی داش�ت�ه .  عرصه سياست ھم مثل ميدان جنگ است
کنيد از واقعيت عينی برخ�اس�ت�ه ب�اش�ن�د و  ھايی که اتخاذ می باشيد، اگر تاکتيک

در راستای تحقق اھداف اين استراتژی باشد، يک ت�اک�ت�ي�ک م�م�ک�ن اس�ت در 
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۵از صفحه   

٧درصفحه   

 ب�ه ب�ار  مقطعی  با شکست روبرو شود، ولی به ل�ح�اظ ن�ت�اي�ج آت�ی، پ�ي�روزی
ای ب�ه ب�ار آورد، ام�ا  تواند يک پيروزی لحظه برعکس يک تاکتيک می.  آورد

بنابراين، پيروزی يا شک�س�ت ي�ک ت�اک�ت�ي�ک ب�ا .  بار باشد نتايج بعدی آن فاجعه
ب�ه .  ش�ود شود، بلکه در کليت مبارزه  سنجي�ده م�ی نتايج فوری آن ارزيابی نمی

ھمين علت ھم ھست که نتايج عملي�ات س�ي�اھ�ک�ل ب�ا ت�داوم م�ب�ارزه مس�ل�ح�ان�ه 
توانس�ت  که  اصBً حرکت سياھکل می اين.  سازمان در شھرھا خود رانشان داد

ب�ه ن�ظ�ر م�ن .  ازنظر نظ�ام�ی پ�ي�روزی داش�ت�ه ب�اش�د ي�ا ن�ه، م�دن�ظ�ر ن�ي�س�ت
چون ساختار اجتماعی جامعه اي�ران . توانست در آنجا پيروزی داشته باشد نمی

ولی اين حرک�ت، .   سازمان ھم ديگر در پی تکرار آن برنيامد. تغيير کرده بود
 .نقشی که داشت، انجام داد و تأثير مھمی از خود برجای گذاشت

ن�وش�ت�ه رف�ي�ق .  آوری به مبارزه مسلحانه ھم کم تأثير نداشت تبيين نظری روی
اج�ت�م�اع�ی ج�ام�ع�ه   -مسعود احمدزاده نقش مھمی در تبيين ساخ�ت�ار اق�ت�ص�ادی

ھر کس که در آن مقطع ن�وش�ت�ه .  ايران و ضرورت مبارزه مسلحانه، ايفا کرد
اي�ن .  گرفت خواند، پاسخ خودش را برای حرکت عملی می رفيق مسعود را می

ھا در آن مقطع پ�اي�ان داد و ن�ق�ش م�ھ�م�ی در  نوشته به بسياری از سردرگمی
 . مبارزات سازمان ايفا نمود

وس�و  ای در ج�ام�ع�ه اي�ران و س�م�ت نظامی سازمان به درج�ه  -مبارزه سياسی
زودی به تن�ھ�ا  ھای فدائی خلق، به دادن به مبارزه موثر بود که سازمان چريک

ت�م�ام ج�ري�ان�ات�ی ک�ه ت�ا آن .  لنينيست ايران تبدي�ل ش�د-سازمان فعال مارکسيت
ھای دانشجوئی و کارگری فعال بودند، مثل سازم�ان ان�ق�Bب�ی،  مقطع در محيط

اين را ھم اضافه کنم که حزب ت�وده در آن .  توفان ، ساکا و غيره ايزوله شدند
 .  مقطع ديگر ھيچ نقش و نفوذی در جامعه نداشت

. ماند، پ�رچ�م�ی ب�ود ک�ه در س�ي�اھ�ک�ل ب�راف�راش�ت�ه ش�د خBصه،آنچه که باقی 
دانيم که تعداد نيروھای باقيمانده سازمان که م�ب�ارزه را در ش�ھ�رھ�ا ادام�ه  می

ھ�ا   اغ�ل�ب آن٥١ و ٥٠خصوص با ضرب�ات س�ال  به.  دادند، چندان زياد نبود
بود و از ح�م�اي�ت ن�ي�روھ�ای  اگر اين حرکت، نياز جامعه نمی.  ضربه خوردند

شد، امکان نداشت که بتواند ت�داوم داش�ت�ه  آگاه و انقBبی جامعه برخوردار نمی
 . باشد
رغم تمام ضربات، کم نبودند انقBبيونی ک�ه آم�اده پ�ي�وس�ت�ن ب�ه ص�ف�وف  اما به

اف�ت�د،  اين شعار چه گوارا که ھر تفنگی که از دست رفيق�ی م�ی.  سازمان بودند
ت�اک�ت�ي�ک .  بايد رفيق ديگری آن را بردارد، در ايران ھم به واقعيت پيوسته بود

ھای ديگر س�ازم�ان، واق�ع�اً  عنوان محور تاکتيک تبليغ مسلحانه در آن مقطع به
مگر تاکتيک چه بايد بکند؟ تاکتيک بايد کم�ک ک�ن�د . بديلی ايفا نمود ھم نقش بی

بايد روحيه رزم�ن�دگ�ی را ب�اV .  به ارتقای سطح مبارزه، سازماندھی و آگاھی
ھ�ای دش�م�ن  برداری کند و تاکت�ي�ک بايد بتواند از نقاط ضعف دشمن بھره.  ببرد

ت�وان�د ان�ع�ک�اس  را خنثی کند، اين ت�اک�ت�ي�ک در ش�راي�ط�ی ک�ه م�ب�ارزات ن�م�ی
سازمان با اين شکل از .  ای داشته باشد، برد تبليغی وسيعی داشته باشد گسترده

گذشته از ص�دھ�ا .  ھا ھزار طرفدار پيدا کند مبارزه، توانسته بود، ھزاران و ده
.  تن که جان باختند، چند ھزار تن نيز در اي�ن چ�ن�د س�ال دس�ت�گ�ي�رش�ده ب�ودن�د

وي�ژه ب�رخ�ی از اق�دام�ات  ب�ه.  ھای سازمان واقعاً ھم نتايج خوبی داشت تاکتيک
نظامی نظير ترور فرسيو، فاتح يزدی که به دستور او ن�ي�روی مس�ل�ح رژي�م، 

ھای ديگر، تأثيراتی بس�ي�ار م�ھ�م   کارگران جھان چيت را کشتار کرد، و نمونه
ب�ر س�ر .  به نفع سازمان در ميان روشنفکران و توده م�ردم ب�رج�ای گ�ذاش�ت�ن�د

 .ھای رژيم ببينيد چه تأثير مھمی داشت ھمين خنثی کردن تاکتيک
تمام تBش رژيم شاه در اين بود که بگويد در اين جزيره ثبات و آرام�ش ھ�ي�چ 
خبری نيست، مبارزه و اعتراضی نيست، ولی تاکتيک تبلي�غ مس�ل�ح�ان�ه آن را 

ای ھس�ت و  م�ب�ارزه.  کرد که خودش اع�ت�راف ک�ن�د، خ�ب�ری ھس�ت مجبور می
اي�ن .  ھرروز ھم در بلندگوھايش  فرياد بکشد که دستگير کرديم، زديم و کشتيم

ھ�ای  خنثی کردن  تاکتي�ک.  ضعف خود دشمن بود برداری از نقطه درواقع بھره
 .  دشمن بود

اگر خاطرات علم را خوانده باشيد، خودشان ھم مانده بودند از اي�ن م�ب�ارزه و 
ش�ون�د، ب�ازھ�م  شون�د، کش�ت�ه م�ی ھا دستگير می اند که ھر چه چريک در حيرت

در ک�ل�ه ش�اه .  بردار نيستند دھند و دست ھمه کشته می اين.  يابند مدام افزايش می
خ�ورن�د و تس�ل�ي�م  جن�گ�ن�د، س�ي�ان�ور م�ی ايستند، می گنجد که زنان فدائی می نمی
 .شوند نمی

ع�ن�وان  گرفته ب�ود، اي�ن ت�اک�ت�ي�ک�ی ک�ه ب�ه ای که شکل حاV اين مبارزه مسلحانه
شده بود و نتايجی مثبتی ھ�م ب�ه ب�ار آورده  تاکتيک تبليغ مسلحانه به کار گرفته

.  بود، ادامه کاری يک سازمان کمونيس�ت را در م�ب�ارزه تض�م�ي�ن ک�رده ب�ود
ھا موردنقد خود  اشکاVت نظری و عملی ھم البته وجود داشت که برخی از آن

اما حاV ک�ه س�ازم�ان م�رح�ل�ه ت�ث�ب�ي�ت را پش�ت س�ر . سازمان ھم قرار گرفت
بايستی بکند؟ سازمان در رابطه با وظائف م�رح�ل�ه دوم ب�ا  گذاشته بود، چه می

ک�ن�د ک�ه وظ�ي�ف�ه م�ا  تأکيد ھرچه بيشتر بر سازماندھی طبقه کارگر، اعBم م�ی

بردن آگاھی سوسياليستی و دمکراتيک ب�ه م�ي�ان ک�ارگ�ران و ت�ب�ل�ي�غ ب�رن�ام�ه 
به باور من ، س�ازم�ان در ع�م�ل و در ت�ج�رب�ه در .  بخش است انقBب رھائی

ت�ب�ل�ي�غ .  داشت که رفيق امير پرويز پويان ت�رس�ي�م ک�رده ب�ود مسيری گام برمی
مسلحانه به ھ�م�راه ت�ب�ل�ي�غ م�ج�زای س�ي�اس�ی در م�ق�ي�اس س�رت�اس�ری،  ب�رای 

ھ�ای م�ردم و  شکستن جو سرکوب و اختناق، ايجاد رابطه معنوی با ت�وده درھم
سپس تبديل رابطه م�ع�ن�وی اي�ج�ادش�ده م�ي�ان س�ازم�ان و ت�وده ک�ارگ�ران، ب�ه 

 .ای مادی و ارگانيک و تشکيل حزب طبقاتی کارگران رابطه
ان�د،  کسانی که نوارھای گفتگوی سازمان را با سازمان مجاھدي�ن خ�ل�ق ش�ن�ي�ده

ھای رفيق حمي�د  ھای نظری و عملی سازمان در صحبت گيری مواضع و جھت
 .اشرف کامBً آشکار است

گرچه سازمان بر سر نقد برخی اشتباھات نظری و عملی ت�أخ�ي�ر داش�ت، ام�ا 
 به اين نقطه رسيد که نيروی خود را در کجا بايد مت�م�رک�ز ٥٤باVخره تا سال 

ھای ھوادار مست�ق�ل ک�ه  اين نيرويی که به سمت سازمان آمده، اين گروه.  سازد
ھای تيمی سازمان�دھ�ی  شود در خانه ھمه نيرو را نمی کنند، اين علنی فعاليت می

. ش�ون�د ھا فرستاده می کادرھای سازمان به کارخانه از اين مقطع است که . کرد
ھمه اين را بگويم که گرچه برخی مواضع و نظرات اشتباه را کنار نھ�اده  بااين

ھای منسجم دس�ت  بود، اما ھنوز به يک نظريه کامBً منسجم، برنامه و تاکتيک
بخشی از نظرات رفيق احمدزاده را رد کرد و درست ھم رد ک�رده .  نيافته بود

چون اين مواضع دريک دوره از مبارزات سازم�ان ک�ار آي�ی داش�ت�ن�د و .  بود
ام�ا ي�ک .  کنن�ده ن�ب�ود  مقطع تعيين جوانب منفی و نادرستی ھم داشتند که در آن

ن�ظ�رات رف�ي�ق .  خ�وان�د ھای مرحله ج�دي�د ن�م�ی سری از اين مواضع با واقعيت
از ب�رخ�ی ج�ھ�ات پ�اس�خ�گ�و .  جزنی ھم که تازه در درون سازمان مطرح بود

 .نبود
اين را بگ�وي�م ک�ه رف�ي�ق ج�زن�ی ازن�ظ�ر س�ي�اس�ی .  رفيق جزنی در زندان بود

اگ�ر .  در اين مسئله ھيچ ش�ک�ی ن�ي�س�ت.  انسانی باتجربه و سطح آگاھی باV بود
رفيق جزنی که در زندان نظرات خود را ت�دوي�ن ک�رده ب�ود، از ن�زدي�ک در 

داشت، قطعاً نظرات و مواضع ديگری  ھای عينی جامعه قرار می بطن واقعيت
 . کرد را مطرح می

در مورد نقش زي�ادی ک�ه .  رفيق جزنی برخی نظرات سازمان را اصBح کرد
شده ب�ود، ي�ا در  ھای رفقا پويان و احمدزاده به عامل ديکتاتوری داده در نوشته

آيد سر  که می اما وقتی.  مورد شرايط عينی انقBب در ايران، نقد درستی داشت
ھ�ای  کند ک�ه ب�ا واق�ع�ي�ت مسئله مبارزه مسلحانه، در آنجا مسائلی را مطرح می
ک�ه  ازج�م�ل�ه اي�ن.  ک�ن�د عينی جامعه و مرحله دوم مبارزات سازمان تطبيق نم�ی

ک�ن�د، ام�ا ھ�م�چ�ن�ان از م�ب�ارزه  گرچه عمده بودن تاکتيک مسلحانه را رد م�ی
از پ�ای س�ي�اس�ی و ن�ظ�ام�ی .  ب�رد عنوان تاکتيک م�ح�وری ن�ام م�ی مسلحانه به

ای شدن مبارزه مسلحانه،  جنبش، از مبارزه مسلحانه در کوه و شھر و از توده
اين گفته البته به اين معنا ن�ي�س�ت ک�ه .  اين مواضع درست نبود.  کند صحبت می

ع�ن�وان ي�ک  بايستی در کل کن�ار گ�ذاش�ت�ه ش�ود، ب�ل�ک�ه ب�ه تاکتيک مسلحانه می
يک سازمان م�ارکس�ي�س�ت ان�ق�Bب�ی ت�ح�ت ھ�ي�چ .  تاکتيک فرعی ضروری بود

فقط بايد دي�د در ک�ج�ا ض�روری .  شرايطی نبايد کاربرد سBح را کنار بگذارد
تواند به مبارزه سياسی خدمت کند و در ک�ج�ا ب�اي�د ب�ه ک�ار گ�رف�ت�ه  است و می

سازمان با تبليغ مسلحانه و نشان دادن دستاوردھای آن، اي�ن دگ�م را ک�ه .  شود
فقط در شرايط اعتBی پردام�ن�ه ج�ن�ب�ش، ک�ارب�رد س�Bح م�ج�از اس�ت، درھ�م 

 .شکست
شما در نظر بگيريد تاکتيکی را که س�ازم�ان در راب�ط�ه ب�ا کش�ت�ار ک�ارگ�ران 

ت�أث�ي�ر آن در م�ي�ان .  جھان چيت به کار گرفت و ف�ات�ح ي�زدی را ت�رور ک�رد
اما اين به آن معنی ن�ي�س�ت ک�ه .  کارگران از پخش ھزاران اطBعيه بيشتر بود

ب�رخ�ی ن�ظ�رات .  ای داشته ب�اش�د تواند چنين نتيجه ھر تروری خوب است و می
 .  تری ھم داشت که در اينجا موردنظر نيست رفيق جزنی اشکاVت جدی

سازمان در دوران گذار از نظرات و مواضع گذشته به نظرات ج�دي�د و گ�ذار 
ای در  به اشکال نوينی از مبارزه  و سازماندھی در راستای کار پردامنه ت�وده

 م�واج�ه ش�د ٥٥ و اوايل ٥٤  درپی اواخر ميان کارگران بود که با ضربات پی
م�ع�دود .  رون�د که تمام کادرھای باتجربه رھ�ب�ری س�ازم�ان ن�ي�ز از دس�ت م�ی

ھايی که برای بازسازی تش�ک�ي�Bت  رغم تBش  بودند به مانده رفقايی ھم که باقی
 .  توانستند اين ضربه سنگين را جبران کنند داشتند، نمی

ک�ن�د و  ای اعتBی خود را آغاز م�ی بنابراين، درست در مقطعی که جنبش توده
بايستی نقش مھم خود را در اين جنبش و رھبری آن ايفا کن�د و از  سازمان می
ھا نيز ب�ي�ام�وزد، در  ھای زحمتکش مردم و اشکال مبارزاتی آن مبارزات توده

ھ�م�ه  سازمان ما که اي�ن. گيرد ترين موقعيت دوران حيات خود قرار می ضعيف
صدھا تن درراه آزادی و .  ھمه رفقا فداکاری کردند اين.  تBش و مبارزه داشت

ھا به بند کشيده شدند، در اي�ن ل�ح�ظ�ه  سوسياليسم جان باختند و ھزاران تن سال
ب�رداری  حاV کسان�ی از م�ب�ارزات م�ردم ب�ھ�ره.  حساس نتوانست نقش ايفا کند



 ٧ ۶٨٨ شماره  ٩٣نيمه اول اسفند     ٧

۶از صفحه   

  ٨درصفحه 

واقع نقشی در مبارزه نداشتند، اما توانسته ب�ودن�د از ق�ب�ل خ�ود  کردند که به می
 . را سازماندھی کنند

ھا آمدند و از ب�اVی  کنند امپرياليست ھا که فکر می من برخBف تصور بعضی 
گ�اه چ�ن�ي�ن  سر مردم، اين دارودسته مرتجع را گذاشتند در رأس ق�درت، ھ�ي�چ

دس�ت�گ�اه م�ذھ�ب�ی در .  به باور من اين ادعا يک افسانه اس�ت.  ام ای نداشته عقيده
طرفداران خ�م�ي�ن�ی ام�ک�ان .  دوران رژيم شاه از آزادی فعاليت برخوردار بود

سازماندھی و تبليغ حول مساجد و ديگر مراکز مذھب�ی را داش�ت�ن�د، در م�ي�ان 
از ح�م�اي�ت م�ادی .  بورژوازی س�ن�ت�ی، ط�رف�دار و پ�اي�گ�اه داش�ت�ن�د قشر خرده
ک�ه ج�ن�ب�ش  بنابراين وق�ت�ی.  ھايی از تجار برخوردار بودند کاران و بخش کاسب

ھايی از سازماندھی و امکانات را داشتند که بتوان�ن�د در  اعتB پيدا کرد، حداقل
 . ھای قدرتمند انقBبی، رھبری خود را بر جنبش تحميل کنند غياب سازمان

ھای امپرياليست ابتدا خيلی تBش کردند که رژيم شاه بت�وان�د اوض�اع را   قدرت
که ديدند ديگر سرکوب انقBب توسط رژيم سلطنت�ی  وقتی.  تحت کنترل درآورد

ممکن نيست، سراغ دارو دسته مرتجع خمينی و حمايت از آن رفتند که تا اي�ن 
ای مردم را در دست خود گرفته بود و امثال نھضت   توده مقطع رھبری جنبش

ھای امپريال�ي�س�ت  بر قدرت.  آزادی و جبھه ملی ھم رھبری او را پذيرفته بودند
اش، دش�م�ن ھ�رگ�ون�ه  پوشيده نبود که اين دارو دسته بنا به م�اھ�ي�ت ارت�ج�اع�ی

تواند سر انقBب را زيرآب کند و آزادی خ�واھ�ان و  تحول انقBبی است و می
بنابراين از شاه خواستند ک�ن�ار ب�رود و .  ھا را سرکوب و کشتار کند کمونيست

در .  نيروی مسلح او را ھم  واداشتند که از اين دارو دسته ج�دي�د ح�م�اي�ت ک�ن�د
ھا ي�ک دارو دس�ت�ه را ب�ردارن�د و  ايران کودتايی در کار نبود که امپرياليست

ان�ق�Bب�ی در ج�ري�ان ب�ود ک�ه از اع�م�اق . جای آن بگذارند گروھی ديگر را به
. توانست صاف و ساده صورت ب�گ�ي�رد ھم نمی شکستن آن برخاسته بود و درھم

 . چنانچه قيام مسلحانه ھم اين را نشان داد
ای ست ک�ه در  کند، اشکال مبارزه اما آنچه در اينجا به بحث ما ارتباط پيدا می

ھ�ای  جريان اين انقBب ظاھر شدند و برای مبارزات آتی طبقه کارگ�ر و ت�وده
 .زحمتکش دارای اھميت جدی ھستند

ای با چنان  اشکال متنوعی گسترش ي�اف�ت ک�ه ن�ه  در اين دوران، مبارزه توده
ھ�ا را در  سازمان و نه ما که در زن�دان ب�ودي�م، از پ�ي�ش، تص�ور رخ�داد آن

 . شرايط ديکتاتوری عريان رژيم شاه داشتيم
دھد که ما قبBً  نمون�ه آن را ب�ه اي�ن  درپی رخ می ھای محلی پی رشته قيام يک

ای را   ھای محلی و م�ن�ط�ق�ه ھا پيش، موارد منفردی از قيام سال.  شکلش نداشتيم
ول�ی در اي�ن .  در مقاطعی داشتيم مثBً در خراسان ، تبريز، گيBن، ک�ردس�ت�ان

ای م�ح�ل�ی ب�ه وق�وع ب�پ�ي�ون�دد،  ھای زن�ج�ي�ره رشته قيام درپی يک ابعادی که پی
ای ش��ک��ل  آي��ي��م ت��ظ��اھ��رات ت��وده ھ��رچ��ه ج��ل��وت��ر م��ی.  اي��ن ت��ازه ب��ود.  ن��داش��ت��ي��م
ام�ا .  ھ�ای م�ي�ل�ي�ون�ی اس�ت پی آمد آن راھپيم�اي�ی.  گيرد تری به خود می برجسته

 ب�ودي�م  گيرند؟ قبBً خوان�ده مبارزات مستقل کارگران چه شکلی به خودشان می
که مثBً مبارزات کارگران روسيه که س�ران�ج�ام ب�ه ان�ق�Bب اک�ت�ب�ر ان�ج�ام�ي�د، 
چگونه از مبارزه اقتصادی آغاز شد و به م�ب�ارزه س�ي�اس�ی و س�ران�ج�ام ق�ي�ام 

ديديم که باوجود موانع�ی ک�ه رژي�م دي�ک�ت�ات�وری  حاV می. مسلحانه ارتقاء يافت
عريان سلطنتی بر سر راه تشکل و آگاھی طبقه ک�ارگ�ر پ�دي�د آورده ب�ود، در 

 . افتد جنبش خودمان دارد اين اتفاق می
. کارگران نخست با اعتصاباتی که اساس آن مطالبات اقتصادی بود پيش آمدن�د
تاکتيک متقابل ط�ب�ق�ه ح�اک�م ھ�م اي�ن ب�ود ک�ه ب�ا دادن ي�ک س�ری ام�ت�ي�ازات 

اما طبقه کارگر در شرايطی ک�ه .  نشينی وادارد اقتصادی، کارگران را به عقب
نشينی، يک گ�ام دي�گ�ر ب�ه ج�ل�و  جای عقب يک دوران انقBبی آغازشده بود، به

. برداشت و چ�ن�د م�ط�ال�ب�ه س�ي�اس�ی ھ�م ب�ه م�ط�ال�ب�ات اق�ت�ص�ادی خ�ود اف�زود
در اي�ن .  ي�اب�ن�د شوند و به تمام کشور بسط می سرعت عمومی می اعتصابات به

ای، اع�ت�ص�اب  ھ�ای ت�وده مرحله است که با گسترش تظاھ�رات و راھ�پ�ي�م�اي�ی
ای در آن  ويژه کارگران نفت نقش برجسته گيرد که به عمومی سياسی شکل می

ھای کارگر و زح�م�ت�ک�ش آم�اده  ای بود که عموم توده اينجا ديگر مرحله.  دارند
مقدمات اين ق�ي�ام را اع�ت�ص�اب س�رت�اس�ری س�ي�اس�ی و .  اند آوری به قيام روی

ھ�ا ک�ه ش�ک�ل�ی  اي�ن س�ن�گ�رب�ن�دی.   فراھم ساخ�ت�ه ب�ود ھای خيابانی باريگاد بندی
ای در خسته و فرسوده کردن ني�روھ�ای ن�ظ�ام�ی  متحرک داشت، نقش برجسته

 . رژيم داشت
س�ن�گ�ری ب�رپ�ا .  گ�رف�ت ھای تھران،  تظاھراتی شکل م�ی در تعدادی از خيابان

کردند، با ب�رپ�ائ�ی آت�ش و پ�رت�اب  نيروھای مسلح رژيم که حمله می.   شود می
س�پ�س، س�ن�گ�رب�ن�دی ب�ه خ�ي�اب�ان�ی .  ش�د کوکتل مولوتف، مدتی کوتاه مقابله م�ی

ف�ق�ط  اين سنگربندی متحرک ن�ه.  يافت شد و درگيری ادامه می ديگری منتقل می
ھای فرس�وده  داد، بلکه يکی از آن راه نيروی آماده قيام مسلحانه را آموزش می

ھ�ا ب�ه ھ�م�راه اع�ت�ص�اب  کردن نيروی نظامی رژيم و داغان کردن روحيه آن
ح�اV ھ�م�ه ش�راي�ط  .  ای ب�ود ھ�ا و ت�ظ�اھ�رات ت�وده عمومی سياسی، راھپيمائی

ھم باVخره فرارسيد و نشان داد که ق�ي�ام  شده بود و آن برای قيام مسلحانه فراھم
ای شھری، شکل مبارزه مسلحانه ک�ارگ�ران و زح�م�ت�ک�ش�ان در  مسلحانه توده
 . ايران است

بعد از قيام ھم مبارزاتی که صورت گرفت، تأييدی بود بر اين واقعيت که اگ�ر 
ای را که در دوره قيام پديد آمد، برای س�رن�گ�ون�ی رژي�م  ما اين اشکال مبارزه

ای ھم باشد، ب�ه  ای توده جمھوری اسBمی مدنظر قرار ندھيم ، ولو يک مبارزه
 .نتيجه مطلوب نخواھد انجاميد 

ھ�ا  مبارزات مردم کردستان و پيشمرگ�ه.  مثBً شما کردستان را در نظر بگيريد
توانست بر جنب�ش  تا آنجايی نقش داشت که می. در مقطعی بسيار اھميت داشت

ام�ا م�وج�ودي�ت .  ای مخالف رژيم در سراسر ايران تأث�ي�ر م�ث�ب�ت ب�گ�ذارد توده
ک�ه آي�ا م�ب�ارزات س�را س�ری م�ردم  خودش ھم در آن مقطع وابسته بود به اين

يابد که به اشکال مبارزه قبل از س�رن�گ�ون�ی رژي�م  ايران به آن درجه اعتB می
ای س�را س�ری ک�ارگ�ران و  ک�ه ج�ن�ب�ش ت�وده وق�ت�ی.  شاه متوسل ش�ون�د، ي�ا ن�ه

ای مردم کردستان ھ�م راھ�ی  زحمتکشان به آن درجه اعتB نيافت، جنبش توده
مواردی را ھم داشتيم که گ�وي�ا ت�م�ام م�ب�ارزات م�ردم .  نشينی نداشت جز عقب

رفق�ای چ�ري�ک .  ھا نداشت ھا ھيچ درسی برای آن ايران و اشکال مبارزاتی آن
ھ�ای  بخش که خواستند مبارزه مسلحانه را ب�ار دي�گ�ر از ج�ن�گ�ل ارتش رھائی

برای گرفتن آم�ل در ٦٠ھا در سال  شمال آغاز کنند يا تBش اتحاديه کمونيست
. دل�ي�ل ن�اک�ام�ی ھ�م روش�ن ب�ود.  رو ش�دن�د شمال، که ھر دو با ش�ک�س�ت روب�ه

ھای مشخ�ص، ب�ر اس�اس م�ف�روض�ات ذھ�ن�ی،  شود بدون توجه به واقعيت نمی
ای آم�وخ�ت ک�ه م�ب�ارزه  جنبش ک�ارگ�ری و ت�وده.  شکل مبارزه را تعيين کرد

حاV شما اگر بخواھ�ي�د پ�س .  گيرد تحت ھر شرايطی چه اشکالی به خودش می
ھای شمال بکشانيد يا از جنگل به ش�ھ�ر و  از تجارب قيام، مبارزه را به جنگل

. خ�وري�د بخ�واھ�ي�د ي�ک ش�ھ�ری را ب�گ�ي�ري�د، م�ع�ل�وم اس�ت ک�ه ش�ک�س�ت م�ی
بود ک�ه م�ع�ل�وم ٦٠ھم شکل جنگ مسلحانه مجاھدين در سال  بارترين آن فاجعه

ويژه در م�ورد اش�ک�ال  ازآنچه که به.  کند و کرد ھا را تارومار می بود رژيم آن
خواستم اين نتيجه را بگ�ي�رم ک�ه ب�اي�د از م�ب�ارزات  ای گفتم، می مبارزات توده

ھ�ای م�ردم  ھ�ای م�ب�ارزات�ی ک�ارگ�ران و ت�وده اشکال و روش.  ھا آموخت توده
برای سرنگونی جمھوری اسBمی ھمان خواھد بود که در دوران رژيم شاه به 

ای،  اعتصابات عمومی اقتصادی و سياس�ی، ت�ظ�اھ�رات ت�وده.  آن متوسل شدند
ای  ش�ده اعتصاب سرا سری سياسی و قيام مسلحانه آن اشکال م�وث�ر و ت�ج�رب�ه

اگ�ر ک�ارگ�ران و .  ھا را با اشکال ديگری جايگزين کرد توان آن ھستند که نمی
اند، موانعی وجود دارد که  زحمتکشان ايران ھنوز به اين اشکال روی نياورده

ای ک�ه در  پردازم و به نکت�ه به اين موانع می.  بايد برطرف شوند و خواھند شد
 .گردم آغاز به آن اشاره کردم بازمی

 –ھ�ای اق�ت�ص�ادی  شما نگاه کنيد امروز نسبت به دوران رژي�م ش�اه، ب�ح�ران 
بحران اق�ت�ص�ادِی .  مقايسه با آن دوران نيست اجتماعی و گاه سياسی اصBً قابل

که امروز جمھوری اسBمی با آن درگير است، در دوران رژي�م ش�اه در اي�ن 
 که رژيم جمھوری اس�Bم�ی ب�ا آن روب�رو ھس�ت، در  ِبحران مالی.  ابعاد نبود

عواقب اجتماعی بحران اق�ت�ص�ادی در . دوران رژيم شاه به اين شکل، نداشتيم
ھای زحمتکش را  وضعيت مادی و معيشتی کارگران و توده.  ابعاد کنونی نبود

ای را در اي�ن م�ق�ي�اس  نارضايتی وسي�ع ت�وده.  با اين درجه از وخامت نداشتيم
ھمه فشار، تبعيض و س�ت�م  ب�ه زن�ان را  شما در دوران رژيم شاه اين.  نداشتيم
ھمه اشکال مختلفی از فشار اقتصادی و سياسی کنونی، قابل قي�اس  اين.  نداشتيد

ھمه رژي�م ش�اه در پ�ی ب�ح�ران اواس�ط دھ�ه  با دوران رژيم شاه نيست و بااين
پنجاه نتوانست دوام آورد و سرنگون شد، اما ج�م�ھ�وری اس�Bم�ی ھ�ن�وز دوام 

 باVخره بايد به اين سؤال پاسخ داد که علت چيست؟. آورده است
آيا مانع عامل عينی است و ھنوز تضادھ�ا و ن�ارض�اي�ت�ی ب�ه آن درج�ه رش�د  

ت�ح�م�ل ب�اش�د؟ ب�ه  ھای مردم غ�ي�رق�اب�ل نکرده که ادامه وضع موجود برای توده
توان يافت که چنين باوری داش�ت�ه  رسد که امروز کمتر جريانی را می نظر می
تواند نظرات م�خ�ت�ل�ف�ی اب�راز  اما عامل ذھنی چه؟  بر سر اين مسئله می.  باشد
که رژيم ج�م�ھ�وری اس�Bم�ی دوام  مثBً ممکن است کسی بگويد علت اين. شود 

م�ن اي�ن را ق�ب�ول .  رح�م�ان�ه اس�ت  آورده، ديکتاتوری و سرکوب خشن و ب�ی
ديکتاتوری، سرکوب و اختناق، تأثير دارد، ام�ا .  تجربه آن را ھم داريم.  ندارم

ک�ردي�م  ما ج�زو کس�ان�ی ب�ودي�م ک�ه زم�ان�ی ف�ک�ر م�ی.  کننده نيست عامل تعيين
ج�وری  بعد، رفيق جزنی آمد و گفت ن�ه اي�ن.  ديکتاتوری رژيم شاه مطلق است

ای رشد بکن�ن�د، اي�ن  نيست، باVخره در يک مقطع که تضادھا و مبارزات توده
. ج�وری ش�د ما در تجربه ھم دي�دي�م ک�ه ھ�م�ي�ن.  شکنند ديکتاتوری را درھم می

که به مبارزه مستقيم ب�ا  ھای مردم ايران وقتی توده. واقعيت قضيه ھم ھمين بود
. اش، ايس�ت�ادن�د گ�ری رژيم شاه روی آوردند، در مقابل رژيم شاه با تمام وحشی

بنابراين اکنون، با اين تضادھ�ای .   چند ھزار تن ھم کشته دادند و کوتاه نيامدند
ھ�ای م�ردم  ھای عم�ي�ق ج�م�ھ�وری اس�Bم�ی، ت�وده سر به فلک کشيده و بحران



 ٨ ۶٨٨ شماره  ٩٣نيمه اول اسفند     ٨
٧از صفحه   

  ٩درصفحه 

ب��ايس��ت��ی ھ��م��چ��ون دوران رژي��م ش��اه در م��ق��اب��ل ج��م��ھ��وری اس��Bم��ی ھ��م  م�ی
ممکن است عامل ذھنی دي�گ�ری م�ط�رح .  بينيم ولی ما اين را نمی.  ايستادند می

که تاکنون ان�ق�Bب�ی  دوام آوردن جمھوری اسBمی و اين شود و بگوييد که علت 
م�ن .  ی م�ردم ھس�ت س�ازم�ان�ی ت�وده رخ نداده و رژيم سرنگون نشده است، بی

وق�ت  ان�ق�Bب ھ�ي�چ.  کننده ن�ي�س�ت گويم که اين ھم تأثير دارد، اما عامل تعيين می
ترين طبقه و  يافته سازمان.  ماند ھای مردم نمی يافتگی توده منتظر سطح سازمان

ک�ه ان�ق�Bب  گاه قادر به انقBب نخواھد بود، مگ�ر آن ترين حزب ھم ھيچ ای توده
 ان�ق�Bب  خودجوش شکل بگيرد و اين حزب تأثير خودش را بر روند پيش�رف�ت

ھ�م  ن�ب�ود آن.  تواند روند انقBب را تسري�ع ب�ک�ن�د يک حزب سياسی می. بگذارد
م�گ�ر در .  ک�ن�ن�ده ن�ي�س�ت تواند تأثير منفی داشته باشد، اما درھرحال ت�ع�ي�ي�ن می

ھ��ا ب��ي��ش��ت��ر از ام��روز ب��ود؟ م��گ��ر  ي��اف��ت��گ��ی ت��وده دوران رژي��م ش��اه س��ازم��ان
. ول�ی ان�ق�Bب رخ داد.  ھای متشکل قدرتمندی وجود داشت؟ ن�ه ن�ب�ود سازمان
تواند ت�أث�ي�رگ�ذار  می.  کننده نيست گويم اين ھم تعيين جھت است که من می ازاين

 .کننده نيست باشد و قطعاً تأثير ھم دارد، اما تعيين
ھای س�ي�اس�ی ھس�ت،  ممکن است بگوئيد که اين پراکندگی که در ميان سازمان

ممکن است گفت�ه .  اين ھم واقعيت ندارد .  به رژيم امکان ادامه حيات داده است
شود جمھوری اسBمی که يد طوVئی در فريبک�اری دارد،  ب�ا ف�ري�ب م�ردم، 
ادامه حيات يافته است، با ھمين ف�ري�ب�ک�اری ھ�م ھس�ت ک�ه ھ�ر ب�ار م�ردم را 

ت�وان�ي�د ج�اي�ی را  گويم که شما نمی من می.  کشد ھای رأی ھم می پای صندوق به
در ھ�م�ي�ن کش�ورھ�ای .  پيدا کنيد که طبقه حاکم مرتجع، مردم را ف�ري�ب ن�دھ�د

ی مردم را ف�ري�ب  طبقه حاکم ھمواره توده.  دھند اروپايی ھم مردم را فريب می
ک�ارک�رد ف�ري�ب .  تواند تضادھا را تحت تأثير قرار دھ�د اما فريب نمی.   دھد می

بايد توضيح داد که چ�را م�ردم .  وابسته به درجه رشد تضادھا و توازن قواست
وقتی ازنظر اق�ت�ص�ادی و س�ي�اس�ی در اي�ن وض�ع�ي�ت وخ�ي�م ھس�ت�ن�د، ف�ري�ب 

در منطقه خاورمي�ان�ه .  اند خورند و به آن اشکال عالی مبارزه روی نياورده می
يک زلزله سياسی رخ داد، خيلی جاھا را ت�ح�ت ت�أث�ي�ر ق�رار گ�رف�ت�ن�د ام�ا در 

 ، چه عاملی مانع بود؟ ايران ھيچ اتفاقی نيفتاد
اي�م  ما عادت ک�رده.  ھا است تر از اين بحث کنم که پاسخ کمی پيچيده من فکر می

دو ط�ب�ق�ه .  داری در ايران مسلط ش�د ھای دھه چھل، سرمايه که بگوييم با رفرم
. ک�ن�د طبقه کارگر ھم  پيوست�ه رش�د م�ی.  دار و کارگرند اصلی جامعه، سرمايه

اساس ساختار اجتماعی ھ�م .  داری است بله، شيوه توليد، سرمايه.   ھمين و بس
اک�ن�ون ش�اھ�د  طبقه کارگر ھم رشد ک�رده و ھ�م. وجود اين دوطبقه اصلی است
 . بينيم جز اين، چيز ديگری را نمی به. مبارزه روزمره آن ھستيم

ت�ر دن�ب�ال  درگذشته، سازمان ما و ديگر ج�ري�ان�ات س�ي�اس�ی، مس�ئ�ل�ه را دق�ي�ق
وض�ع�ي�ت .  ک�ردن�د تحوVت درونی ساختار اجتماعی را ت�ع�ق�ي�ب م�ی.  کردند می

ھ�ا را در ت�وازن  ج�اي�گ�اه آن.  اقشار ميانی را در اين ساختار زير نظر داشتن�د
دادن�د و م�ب�ارزه خ�ود را ب�ر پ�اي�ه ت�ح�ل�ي�ل  قوای ط�ب�ق�ات�ی م�دن�ظ�ر ق�رار م�ی

 .     بردند تری پيش می مشخص
در ايران اتفاقاتی در اي�ن س�اخ�ت�ار اج�ت�م�اع�ی .  به باور من اکنون چنين نيست

داده، تغييراتی در آن به وجود آمده است که  نيروھای چپ و کمونيست ب�ه  رخ
ش�وي�م  با دنبال کردن اين تحوVت است که م�ت�وج�ه م�ی. اند توجه بوده آن کBً بی

ھای ک�ن�ون�ی ھ�م ن�ب�ودن�د،  ھايی که به عمق بحران چرا رژيم شاه در پی بحران
سادگی سرنگون شد، اما رژيم جمھوری اسBمی ت�اک�ن�ون دوام آورده و ب�ه  به

 شود؟  اين راحتی سرنگون نمی
ببينيم چرا رژيم شاه راحت سرنگون شد؟ رژيم شاه، نماينده و پ�اس�دار م�ن�اف�ع 

گروه محدودی که م�ا .  يک طبقه بورژوای به لحاظ کميت، بسيار کم شمار بود
ھ�ا و  ھا ، کارخ�ان�ه ھای آن دانستيم، ليست شرکت ھا را ھمان وقت می  آن اسامی

جمھوری .  شد ھا ھزار فاميل گفته می ھا را داشتيم، که به آن مؤسسات مالی  آن
 ٧٠اسBمی ھم بعداً تعداد اين گروه دوروب�ر درب�ار رژي�م ش�اه را ک�ه ح�دود 

 خ�ان�واده اع�Bم ١٥٠درصد مؤسسات صنعتی و مالی را در اختيار داش�ت�ن�د، 
ای بود که شاه به آن تکيه داش�ت، ب�ه ھ�م�راه ي�ک  اين وضعيت آن طبقه.   کرد

ی ط�ب�ق�ات و  ب�ق�ي�ه.  بايستی رژيم را حف�ظ ک�ن�د نيروی مسلح و سرکوبی که می
ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر .  اقشار جامعه ھريک به دليلی مخالف يا عليه رژيم ش�اه ب�ودن�د

بخشی از ب�ورژوازی ح�ت�ا ب�ورژوازی ص�ن�ع�ت�ی، ب�خ�ش .  عليه رژيم شاه بود
ب�ورژوازی ت�ج�اری .  ھايی ولو قانونی ب�ا رژي�م ش�اه داش�ت متوسطش مخالفت

. ش��ده ب��ود وي��ژه از ن��ي��م��ه اول دھ��ه پ��ن��ج��اه ب��ه م��خ��ال��ف رژي��م ش��اه ت��ب��دي��ل ب��ه
ھ��ای دھ��ه چ��ھ��ل و ت��وس��ع��ه  ب��ورژوازی س��ن��ت��ی ک��ه درن��ت��ي��ج��ه رف��رم خ��رده
ب�ورژوازی  خ�رده.  خراب شده بود، مخال�ف رژي�م ش�اه ب�ود داری، خانه سرمايه

بايست�ی م�واف�ق رژي�م ب�اش�د، ب�ه دVي�ل  گرفته بود و قاعدتاً می جديدی که شکل
ی خ�اص�ی م�خ�ال�ف  خBصه ھرک�دام از زاوي�ه. سياسی، مخالف رژيم شاه بود

ی بيشتر طرفدار رژي�م ش�اه ب�ودن�د، ي�ک  دھقانان ھم که در يک مرحله.  بودند
ھا تب�دي�ل ش�دن�د ب�ه ن�ي�روی  بقيه آن. ھا با شاه مانده بود قشر بسيار نازکی از آن

ھ�ا ک�ه روان�ه ش�ھ�رھ�ا ش�ده ب�ودن�د و ب�ي�ک�ار و  بخش ب�زرگ�ی از آن.  مخالف
. سرگردان،  تھيدستان شھرھا را ش�ک�ل دادن�د ک�ه م�خ�ال�ف رژي�م ش�اه ب�ودن�د

 از آن م�خ�ال�ف  کرد، بخشی دستگاه روحانيتی که بايد نظم موجود را تقديس می
ھ�اي�ی ک�ه ب�اي�د س�ي�س�ت�م را ب�ه ل�ح�اظ  روشنفکران و اي�دئ�ول�وگ. رژيم شاه بود

ن�گ�اران،  کردند،  شامل ھنرمندان، نويسندگان، روزنامه ايدئولوژيک توجيه می
ش�اه .  ھا را که شما در نظر بگيريد، مخال�ف ن�ظ�م اس�ت�ب�دادی ب�ودن�د و امثال آن

دانش�ج�وي�ان .  ھا را  به روشنفکران ارگانيک سيستم تبدي�ل ک�ن�د نتوانسته بود آن
ی م�ح�دود،  بنابراين رژيم شاه فقط به يک دارو دس�ت�ه.  مخالف رژيم شاه بودند

ات�ک�ای .  يک بورژوازی کم عده و بسيار ن�ازک ازن�ظ�ر ط�ب�ق�ات�ی م�ت�ک�ی ب�ود
اش به حمايت امپرياليسم و نيروی مسل�ح�ی ب�ود ک�ه  اگ�ر اي�ن ح�م�اي�ت  اصلی

اش را از  شد و اين نيروی مسلح و سرکوب کارآئ�ی امپرياليسم از آن سلب می
.  ات�ف�اق ھ�م اف�ت�اد شکست ، کارش تمام ب�ود و ھ�م�ي�ن داد و درھم می دست می

ھ�ای  آنجايی که نيروی مسلح و سرکوب رژيم شاه، در ب�راب�ر م�ب�ارزات ت�وده
ھای ام�پ�ري�ال�ي�س�ت ھ�م ح�م�اي�ت از  اش را از دست داد و قدرت مردم، کار آيی

دارو دسته خمينی و متحدان او را در دستور کار قراردادند، رژيم شاه رف�ت�ن�ی 
 .شد

حاV ببينيم در دوره جم�ھ�وری اس�Bم�ی چ�ه ات�ف�اق�ات�ی اف�ت�اده اس�ت؟ س�اخ�ت�ار 
ھای طبقاتی و سياسی ب�ه  بندی اجتماعی چه تحوVتی را از سر گذرانده و صف

منظورم ھم از ساختار اجتماع�ی ، س�اخ�ت�ار ط�ب�ق�ات�ی  .  چه شکلی درآمده است
 . جامعه ھست و مناسباتی که طبقات و اقشار با يکديگر دارند

. در دوران جمھوری اس�Bم�ی، م�ا ي�ک ط�ب�ق�ه ب�ورژوای پ�رج�م�ع�ي�ت داري�م
ک�ن�ن�د ک�ه در ج�م�ھ�وری  ھ�ا م�ط�رح م�ی برخBف آن چيزی ک�ه ب�ع�ض�ی وق�ت

ھا و نھادھايی از نمونه سپاه پاس�داران ھس�ت�ن�د ک�ه  اسBمی، اين دولت و ارگان
اند، بورژوازی خصوصی ع�ددی ن�ي�س�ت و  چيز را  دست خودشان گرفته ھمه

بي�ش�ت�ر ت�ب�ل�ي�غ�ات .  نقشی در اقتصاد ندارد، به نظر من، اين تمام واقعيت نيست
در دوران ج�م�ھ�وری اس�Bم�ی ي�ک .  ط�ل�ب اس�ت ھای موسوم به اصBح گروه
منظورم ھ�م از پ�رج�م�ع�ي�ت، .  ی بورژوای پرجمعيت به وجود آمده است طبقه

 .نسبت به بورژوازی دوران رژيم سلطنتی. نسبی است
فق�ط ب�رای  چگونه اين اتفاق افتاده است؟ در دوره جمھوری اسBمی، جنگ نه 

آن بخش از بورژوازی صنعتی و تجاری که از حمايت رژيم برخوردار ب�ود، 
ھا کرد، بلکه گروه جديدی از  نعمت بزرگی بود و سودھای ھنگفتی نصيب آن

شان در دستگاه دولتی، ت�وانس�ت�ن�د از  وابستگان رژيم به اتکای موقعيت سياسی
برداری کنند، سودھای کBنی عايد خ�ود س�ازن�د و ب�ه  بازار موجود بھره آشفته

اما مرحله اصلی ھنگامی آغاز شد که رفسنجان�ی . صفوف بورژوازی بپيوندند
در رأس دس�ت�گ�اه اج��رائ�ی ق�رار گ�رف�ت و ت�ح�ت ل�وای س��ي�اس�ت اق�ت�ص��ادی 
نئوليبرال، تقسيم غنائمی را که از سرنگونی رژيم ش�اه ب�ه ارث رس�ي�ده ب�ود، 

روندی که در دوره خ�ات�م�ی ب�ه .  ميان وابستگان ريزودرشت رژيم آغاز کرد
داران  ع�ن�وان س�رم�اي�ه نھايت خود رسيد و ھزاران تن از وابس�ت�گ�ان رژي�م ب�ه

ادام�ه س�ي�اس�ت ن�ئ�ول�ي�ب�رال، .  جديد، به صفوف ب�ورژوازی م�وج�ود پ�ي�وس�ت�ن�د
سازی،  استفاده از اھرم درآمدھای ھنگفت دولت از  گسترش حيطه خصوصی

نفت در خدمت پيشبرد اي�ن س�ي�اس�ت، مش�وق دي�گ�ری ب�رای اف�زاي�ش ک�م�ي�ت 
ھ��ای ص�ن�ع�ت��ی،  ھ�ا و درج��ات م�خ�ت�ل��ف در ع�رص�ه داران در ان�دازه س�رم�اي�ه

توانيد مقايسه بکن�ي�د ک�م�ي�ت  بنابراين شما نمی.   کشاورزی، مالی و خدمات بود
ھ�ای  اک�ن�ون گ�اه درن�ت�ي�ج�ه رق�اب�ت.  بورژوازی کنونی را با دوران رژي�م ش�اه

ھ�ای بس�ي�ار ک�Bن ب�رم�B  دارانی با سرماي�ه درونی طبقه حاکم، اسامی سرمايه
اي�ن ب�ورژوازی ي�ک .  ھا نشنيده بودي�د ازاين نام و نشانی از آن شود که پيش می

در .  پايگاه طبقاتی بالنسبه محکمی برای رژي�م ج�م�ھ�وری تش�ک�ي�ل داده اس�ت
ج��ن��ب اي��ن ب��ورژوازی و س��ي��اس��ت اق��ت��ص��ادی ن��ئ��ول��ي��ب��رال دول��ت، قش��ر 

بورژوازی مدرن که در دوران رژيم شاه ھنوز محدود بود، ش�دي�داً رش�د  خرده
در ت�م�ام کش�ورھ�ای ج�ھ�ان ک�ه .  ای ھس�ت�ن�د مBح�ظ�ه کرده و يک جمعيت قابل

ب�ورژوازی،  سياست اقتصادی نئوليبرال به مرحله اجرا درآمد، اين قشر خ�رده
حامی سياس�ت ن�ئ�ول�ي�ب�رال ب�ود و Vاق�ل ت�ا ق�ب�ل از ب�ح�ران .  وسيعاً رشد کرد

ھ�ای ب�ورژوازی ع�ل�ي�ه  اقتصادی جھانی، نقش مخربی در جنب ديگر سي�اس�ت
کارگران، در تضعيف موقعيت طبقه کارگر و برھم خوردن توازن قوا به ن�ف�ع 

چون يکی از اھداف مھم سياست نئوليبرال برھم زدن توازن .  سرمايه ايفا کرد
در .  داران و ب�ه زي�ان ک�ارگ�ران ن�ي�ز ب�وده اس�ت قوای طبقاتی به نفع سرمايه
بورژوازی  در پی س�ي�اس�ت اق�ت�ص�ادی ن�ئ�ول�ي�ب�رال و  ايران ھم اين قشر خرده

درآمدھای کBن نفتی رشد کرد و ھمين تأثير را بر تغيي�ر ت�وازن ق�وا ب�ه ن�ف�ع 
Vي�ه .  جا نيز خ��Bص�ه نش�د اما مسئله به ھمين.  دار برجای گذاشت طبقه سرمايه

ط�ل�ب و دس�ت�ج�ات وابس�ت�ه ب�ه  ھ�ای اص�Bح فوقانی اين قشر که طرفدار گ�روه
. رفسنجانی است، يک گروه ضدانقBبی ھار طرفدار جمھوری اس�Bم�ی اس�ت

بورژوازی سنتی طرفدار منفع�ل رژي�م ب�اش�د،  طور ھم نيست که مثل خرده اين
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٨از صفحه   

  ١٠درصفحه 

اب�زارھ�ای ت�ب�ل�ي�غ�ات�ی و ارت�ب�اط�ی .  ب�اس�وادن�د.  نيرويی فعال و مت�ح�رک اس�ت
. کوشند در جھت حفظ نظم م�وج�ود ت�أث�ي�رگ�ذار ب�اش�ن�د خودشان را دارند و می

ھای ان�ت�خ�اب�ات�ی رژي�م،  بازی شب اينان ھمان گروھی ھستند که در جريان خيمه
ن�ي�رو بس�ي�ج .  ک�ن�ن�د کنند، موج ايج�اد م�ی ھا شھرھای بزرگ را قرق می خيابان
ھای م�ع�ي�ن�ی از ھ�ي�ئ�ت ح�اک�م�ه دع�وت  کنند و مردم را به حمايت از گروه می
ب�ورژوازی م�درن  ب�ر س�ر  ھای متوسط و پائينی قشر خرده البته Vيه.  کنند می

ويژه Vيه پائ�ي�ن�ی ب�ه ع�ل�ت وخ�ي�م ش�دن  ھای فردی و سياسی و به مسئله آزادی
 .اوضاع اقتصادی، با رژيم تضاد دارند و مخالف آن ھستند

بورژوازی س�ن�ت�ی  شدت از کميت و نقش خرده در دوران جمھوری اسBمی به 
گ�رای  گرچه طرفدار جناح م�وس�وم ب�ه اص�ول.  شھر و روستا کاسته شده است

 .اند، اما نيرويی منفعل ھستند رژيم
ببينيم در جنبش دانشجوئی که در دوران رژيم شاه يک ني�روی ف�ع�ال و ج�دی 

جنبش دانشجوئ�ی دوران .   داده است مخالف نظم موجود بود، چه تغييراتی رخ
بخش ب�زرگ�ی از اي�ن .  آمد رژيم شاه، در کل، دشمن رژيم بود و کوتاه ھم نمی

 . دار طبقه کارگر بود جنبش، چپ، مارکسيست و جانب
در دوره جمھوری اسBمی، ک�م�ي�ت دانش�ج�وي�ان وس�ي�ع�اً رش�د ک�رده و گ�ف�ت�ه 

ھ�ا در ط�ول  اما اکثريت بس�ي�ار ب�زرگ آن.   ميليون نفرند٤شود متجاوز از می
ان�د  بخش بسيار کوچکی فع�ال.  اند ھا، ھمواره منفعل و غيرسياسی بوده اين سال

ھا ت�ح�ت ن�ف�وذ اي�ن ي�ا آن ج�ن�اح  دھند و اين که جنبش دانشجوئی را تشکيل می
شود ج�ن�ب�ش دانش�ج�وئ�ی م�ت�ح�د ط�ب�ق�ه  که گفته می اين.  بورژوازی قرار دارند

جنبش دانش�ج�وئ�ی در .  کارگر است، به باور من، بيشتر شعار است تا واقعيت
. ھای دور، متحد طبقه کارگر بود، در آينده ھم ممکن اس�ت چ�ن�ي�ن ش�ود گذشته

طور عينی عجالتاً ، مت�ح�د  به.   بينيم اکنون اما ما چيزی در مورد اين اتحاد نمی
درواقع ، جنبش راديکال دانشجويی ب�ع�دازآن س�رک�وب و .  طبقه کارگر نيست

آن چ�ي�زی ک�ه .  ھا ديگر نتوانست قد ع�ل�م ک�ن�د  و بستن دانشگاه٥٩کشتار سال 
ي��ک ب��خ��ش آن را .  اک��ن��ون ھس��ت، در دس��ت دو ج��ن��اح ب��ورژوازی اس��ت

اب�زارھ�ای .  اند، يک بخشی را ھ�م ج�ن�اح دي�گ�ر طلبان در اختيار گرفته اصBح
ھ�ا،  مختلفی ھم دارند که از آن در پي�ش�ب�رد س�ي�اس�ت و اھ�دافش�ان در دانش�گ�اه

ت�ا دانش�ج�وی چ�پ و ح�ت�ا  توانيد ص�دت�ا، دويس�ت البته شما می.  کنند استفاده می
مارکسيست ھم در ميان اين جمعيت چندميليونی پيدا کنيد ک�ه پ�رچ�م س�رخ ھ�م 

 .بلند کنند، اما اين جنبش دانشجوئی نيست
پرسم، اين اعتراض وسيع دانشجوئی که م�ا از آن ت�ح�ت ع�ن�وان ق�ي�ام  من می

بريم، توسط چه جرياناتی سازماندھی و رھب�ری   ھم نام می٧٨دانشجويی سال 
ھ�ای ت�ب�ل�ي�غ�ات�ی  دانيد رھبران آن حاV کجا ھستند؟ اغلب�ش�ان در ب�ن�گ�اه شد؟ می

ھ�ا  اصطBح مؤسسات ت�ح�ق�ي�ق�ات�ی س�ي�اس�ی آن آمريکا و انگليس ھستند يا در به
البته چن�د ن�ف�رش�ان ھ�م در زن�دان ھس�ت�ن�د ک�ه از اعض�ای . اند شده سازماندھی
اي�ن .  ط�ل�ب�ان دول�ت�ی ھس�ت�ن�د شده دفتر تحکيم وحدت وابست�ه ب�ه اص�Bح شناخته

شده به ج�ن�ب�ش�ی  زمانی  مخالف شاه بود، امروز تبديل جنبش دانشجويی که يک
طلب�ان و ب�خ�ش�ی ھ�م ط�رف�دار  بخشی طرفدار اصBح.  که طرفدار رژيم ھست

 . گرايان ھستند اصول
اما علت اين وضعيت دانشجويان و جنبش دانشجوئی چه ھست؟ آيا فقط نت�ي�ج�ه 

ھای پولی است؟ ب�ه ن�ظ�ر م�ن،  کاری در دانشگاه سرکوب و گزينش و محافظه
 .  نه

کنيد که سياست اقتصادی نئوليبرال خودش به تنھ�ائ�ی آم�ده داخ�ل  شما فکر می
م�ح�ي�ط .  اش را ھم ب�ا خ�ودش آورده اس�ت اين سياست، ايدئولوژی! ايران ؟ نه

ھ�ای دانش�ج�وي�ی  در م�ح�ي�ط.  ھ�اس�ت ھم نخست در دانشگ�اه آموزش و اشاعه آن
چ�ه .  کنند که نياز اين س�ي�اس�ت اس�ت تمام آن چيزی را توی کله دانشجويان می

اين آموزش که جامع�ه انس�ان�ی ھ�م  ع�ي�ن .  آموزند چيزی را به دانشجويان می
ای به بھ�ای  اين قانون طبيعت است که در اين جنگل عده.  جنگل حيوانات است

. ان�د، و دي�گ�ران ن�اب�ود ش�ون�د ای ديگر رش�د ک�ن�ن�د، چ�ون اص�ل�ح نابودی عده
تري�ن  دارند کارگران را از ابتدايی داران حق داران ، سرمايه ھا، پول کلفت گردن

حقوق کارگری محروم کنند، در منتھای فقر قرار دھند  و است�ث�م�ار را تش�دي�د 
ط�رف�داران اي�ران�ی .  کنند تا سود بيشتری ببرند و ب�ر س�رم�اي�ه خ�ود ب�ي�ف�زاي�ن�د

ای ب�ه ب�ھ�ای  کنند ک�ه ت�ا وق�ت�ی ع�ده نئوليبراليسم اين ادعای خود را پنھان نمی
ھ�ای ھ�ن�گ�ف�ت  ھ�ا انس�ان، س�رم�اي�ه و ث�روت فقر،مرگ  و گرس�ن�گ�ی م�ي�ل�ي�ون

اين اساس فلسفه و بي�ن�ش .  نياندوزند، وضعيت جامعه ايران بھبود نخواھد يافت
داروينيسم اج�ت�م�اع�ی، رق�اب�ت افس�ارگس�ي�خ�ت�ه، ت�ق�دي�س ف�ردگ�رائ�ی .  ھاست آن

عدالتی اجتماعی، تقديس سوداندوزی و ث�روت  افراطی، تقديس نابرابری و بی
گرايی، تبلي�غ ب�رت�ری و اب�دی ب�ودن ن�ظ�م  سازی از قانون و قانون پرستی، بت
داری، دشمنی با طبقه کارگر و کم�ون�ي�س�م، ت�م�ام آن چ�ي�زی اس�ت ک�ه  سرمايه

ھای کش�ورھ�ای اروپ�ائ�ی  ھا ھم در دانشگاه تمام متون آن.  شود آموزش داده می
خ�وار وابس�ت�ه ب�ه رژي�م،  توسط است�ادان ج�ي�ره.  و آمريکا حاضر و آماده است

ھ�م�ي�ن .  ش�ود شوند و به خ�ورد دانش�ج�وي�ان داده م�ی برداری می ترجمه يا کپی
داری و ط�رف�دار  شوند کادرھای نظام سرم�اي�ه ھا می دانشجويان با اين آموزش

در دوران ش�اه، اس�ت�ادان .  جمھوری اسBمی ايران و نئوليبرال�ي�س�م اق�ت�ص�ادی
ت�ا .  خواستند طرفداری از رژيم شاه ب�ک�ن�ن�د، اس�ت�ث�ن�اء ب�ودن�د دانشگاھی که می

ھای جبھه م�ل�ی ب�ودن�د  مانده ھا، ته ھا يک بخش بزرگی از استادان دانشگاه مدت
ھ�ا ھ�م�ه  اي�ن.  دام�ن ھا ھم امثال حميد عنايت، آريانپور و پ�اک ترھای آن و جوان

به نحوی معترض و مخالف رژيم شاه بودند ولی امروزه اس�ت�ادھ�ای دانش�گ�اه  
 . عموماً طرفدار جمھوری اسBمی، اين يا آن جناح آن ھستند

زنان در ايران با بيشترين سرکوب، تبعيض و .  حاV به مسئله زنان نگاه بکنيم
اک�ث�ري�ت ب�زرگ .   ھ�ا وس�ي�ع اس�ت نارضايتی در ميان آن.  رو ھستند ستم روبه

ام�ا .   دھ�د ھای آن پيوند نمی ای به جمھوری اسBمی و جناح زنان را ھيچ رشته
عنوان بخش فعال و  آنچه که به.  زنان ھم به طبقات و اقشار مختلف تعلق دارند

ای ابتکار عمل را ھم  کمابيش متشکل زنان در ايران شکل گرفت و در مرحله
به نام جنبش زنان در دست خود گرفت، اساس�اً م�ت�ش�ک�ل از زن�ان ب�ورژوا و 

طلب حکومتی  ھای اصBح بورژوازی مرفه است که تحت رھبری  گروه خرده
فمينيستی يکی از موانع رشد جنبش راديکال و   -اين جنبش بورژوا.  قرار دارد

ھ�ا ھ�م در چ�ن�دي�ن س�ال  ت�م�ام ت�Bش آن.  ای شدن مبارزه زنان بوده اس�ت توده
ط�ل�ب�ی  گرايی، اصBح سوی قانون گذشته اين بوده است که مبارزات زنان را به

ناپذير زن  روی از يک جناح طبقه حاکم و بقای رژيمی که دشمن آشتی ، دنباله
 ب�ه ٨٦ھا که پس از س�ال  اصBً ببينيد در ميان بخشی از آن.  است، سوق دھند

ت�وان�ي�د چ�ن�دن�ف�ری ب�ا  خارج آمدند و اغلب، رھ�ب�ران اي�ن ج�ري�ان ب�ودن�د، م�ی
فقط ک�م�ت�ري�ن خ�دم�ت�ی ب�ه زن�ان و ت�ح�ق�ق  ھای چپ پيدا کنيد؟  اينان نه گرايش

ھ�اي�ی از زن�ان  اند، بلکه با منحرف کردن مبارزات گروه ھا نکرده مطالبات آن
ھا، با تقليل مبارزات زن�ان ب�ه  طلبی و منفعل کردن آن جوان به بيراھه اصBح

. گدائی و تمنا از آخوندھای مرتجع قم، به مبارزات زنان ل�ط�م�ات ج�دی زدن�د
حاV ھم تمام ھنرشان اين است که منتظ�ر م�ن�ش�ور ح�ق�وق ش�ھ�رون�دی آخ�ون�د 

بنابراين اگر منظ�ور از ج�ن�ب�ش زن�ان اي�ن گ�روه از .  مرتجع، روحانی بمانند
فقط متحد طبقه کارگر نيستن�د، ب�ل�ک�ه ع�ل�ي�ه  زنان متشکل باشد، بايد گفت که نه

اما اگر منظ�ور . اند ستيز جمھوری اسBمی ھا متحد رژيم زن آن. طبقه کارگرند
جنبش اعتراضی عمومی زنان باشد که ھنوز نامتشکل و پراکنده اس�ت، اي�ن�ان 

ناپذيری از  شان جزء جدائی اند که مبارزه ھای کارگر و زحمتکش زنان خانواده
 . ھای زحمتکش برای دگرگونی نظم موجود است مبارزه طبقه کارگر و توده

ازاين گفتم که رژيم شاه ن�ت�وانس�ت�ه ب�ود، روش�ن�ف�ک�ران وابس�ت�ه ب�ه خ�ود،  پيش
روشنفکران ارگانيک سيستم را ايجاد کند و روشنفکران عموماً مخال�ف رژي�م 

ھ�ای  ای توانسته اس�ت در ع�رص�ه جمھوری اسBمی اما در محدوده.  شاه بودند
مختلف آگاھی اجت�م�اع�ی از ادب�ي�ات و ھ�ن�رھ�ا گ�رف�ت�ه ت�ا ف�ل�س�ف�ه، س�ي�اس�ت، 

پ�ردازان  ھ�ا و ن�ظ�ري�ه دان شناسی، حقوق،  نويسندگان، ھنرمندان، حقوق جامعه
وابسته به خود را ايجاد کند، که آگاھی اجتماعی را تحت سيطره خود بگيرن�د، 
نظم موجود را ت�ق�دي�س و ت�وده م�ردم را در ان�ق�ي�اد و اس�ارت اي�دئ�ول�وژي�ک 

دستگاه مذھبی ھم که جزء Vينفک دولت دينی برای تحميق م�ع�ن�وی . نگھدارند
 . مردم است، تکليفش روشن است

  ب�ن�دی اگر ما ھمه آنچه را که در باV در مورد تحوVت درونی ساختار، ص�ف 
طبقاتی و سياسی طرفداران رژيم گفتيم، در نظر بگيريم،  بايد روشن باشد ک�ه 
ساختار اجتماعی جامعه در دوران ج�م�ھ�وری اس�Bم�ی ت�ح�وVت�ی را از س�ر 
گذرانده و اين تحوVت  که ھمراه با بسط  پايه  طبقاتی و اجتماع�ی ج�م�ھ�وری 
اسBمی  بوده است، به  ايجاد يک توازن به نفع طبقه حاکم شکل داد و ب�اع�ث 

ھ�ای ع�م�ي�ق و ن�ارض�اي�ت�ی وس�ي�ع ک�ارگ�ران و  رغم بحران گرديد که رژيم به
ت�ردي�دی ن�ي�س�ت ک�ه .  زحمتکشان ، تابه امروز دوام آورد و نه صرفاً سرکوب

ھای متعدد سرکوب، فريب، ، ت�ط�م�ي�ع، ت�ح�م�ي�ق ن�ي�ز  ھا و روش رژيم از شيوه
ک�ن�د ک�ه در اي�ن�ج�ا ف�رص�ت  برای حفظ موجوديت خ�ود اس�ت�ف�اده ک�رده و م�ی

ھ�ا ب�ه ھ�م�راه  ک�ن�م ک�ه اگ�ر اي�ن ش�ي�وه فقط اش�اره م�ی.  ھا نيست پرداختن به آن
اند تاکنون کار آيی داشته باشند، دقيقاً بر پاي�ه  سازمانی و ديکتاتوری توانسته بی

يک توازن است که مانع از آن شده است، نيروی تحول طلب به انقBب ب�رای 
 .سرنگونی رژيم حاکم و دگرگونی نظم موجود روی آورد

ام�ا پ�ي�ش .  شکستن اين توازن و چگونگی آن اس�ت بنابراين، مسئله مھم درھم 
از آنکه اين بحث را ادامه دھم، ببينيم که با اين اوضاع ، تکليف انواع و اقس�ام 

خ�واه دم�ک�رات،  طلب، ج�م�ھ�وری ھای بورژوائی رژيم از  سلطنت اپوزيسيون
ش�ود؟ ط�رف  اصطBح چپ رفرميست، چه می Vئيک، سبز، مجاھد و طيف به

ھ�اس�ت؟ چ�ون  ھا کيست؟ ک�دام ط�ب�ق�ات و اقش�ار م�ورد خ�ط�اب آن حساب اين
گونه که قبBً گفتم دورانی که اقشار و طبقات مختلف باھم به مبارزه عليه  ھمان

توانست خلق قھرمان را مورد خطاب ق�رار  رژيم شاه برخاستند و ھرکسی می
ديگر خلق ق�ھ�رم�ان�ی وج�ود .  دھد، به ھمراه انقBب عموم خلقی به پايان رسيد
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گذشته از اي�ن، .  اند خلق منقسم شده و طبقات رو در روی ھم قرارگرفته.  ندارد
توانست�ن�د  در ھمان دوران ھم امثال بازرگان، خمينی و مجاھدين خلق Vاقل می

بورژوازی سنتی مت�ک�ی ب�اش�ن�د و در م�ي�ان اي�ن  به بورژوازی تجاری، خرده
ھ�ا وج�ود  ھ�ای آن ھ�ا و ف�راخ�وان ھا گوش شنواي�ی ب�رای ش�ن�ي�دن ح�رف گروه
بورژوازی اپوزيسيون امروز ھر نامی که بر خود نھاده باشد، به ک�دام .  داشت

خواھد آن را مورد خ�ط�اب ق�رار  ای در جامعه متکی است که می قشر و طبقه
ھا داش�ت�ه  ھای آن توانستند گوش شنوايی برای شنيدن حرف ھايی که می آن.  دھد

کارگران و زحمتکشان ھم که .  اند باشند، حاV طرفدار اين يا آن جناح حکومت
. ھ�ا زاوي�ه دارد  درج�ه ب�ا اي�ن١٨٠خواست، منافع و مسير ديگری دارند که 

. ای ن�دارن�د  مخالفی متک�ی ن�ي�س�ت�ن�د و ھ�ي�چ آي�ن�ده بنابراين به ھيچ قشر و طبقه
ط�ل�ب�ان ح�ک�وم�ت�ی  باVخره ھم خواھيم ديد که اگر اوضاع کمی به ن�ف�ع اص�Bح

ھايی ھم که باقی خواھد م�ان�د،  آن.  ھا ھستند ھا و متحد آن تغيير کند، در کنار آن
نقش ذخاير بورژوازی و امپري�ال�ي�س�م را ب�رای خ�راب�ک�اری در ان�ق�Bب آت�ی 

 .  ھای زحمتکش مردم ايران، بازی خواھند کرد توده
تنھا نيروی سياسی مخالف رژي�م ک�ه ح�رف دارد، ب�رن�ام�ه دارد، پ�ي�گ�ي�ر و  

ک�ن�د، از  ھ�ای زح�م�ت�ک�ش م�ردم اي�ران دف�اع م�ی راديکال از م�ط�ال�ب�ات ت�وده
ھ�اي�ش  سرنگونی نظم موجود کوتاه نيامده  و گوش شنوايی برای شنيدن ح�رف

ھ�ای اي�ران ھس�ت�ن�د  ھای زحمتکش مردم وجود دارد، کمونيس�ت در درون توده
ھای اين طبقه ھستند و  که متکی به طبقه کارگر و مبارزات، اھداف و خواست

ای  يعنی ت�ن�ھ�ا ط�ب�ق�ه.  دانند ناپذيری از اين  طبقه  می اصBً خود را جزء جدائی
ھای سياسی کنون�ی را ت�غ�ي�ي�ر  بندی که قادر است، توازن قوای طبقاتی و صف

 . دھد
شکستن ھر توازن طبقاتی و سياسی نيرو و م�ب�ارزه،  ترين اھرم درھم اصلی   
ان�د و  در ميان تمام طبقات و اقشاری که در مقاب�ل ط�ب�ق�ه ح�اک�م ايس�ت�اده.  است

خواھان برافتادن جمھوری اسBمی ھستند، فقط يک طبقه است که ھ�م ن�ي�روی 
باش�د و آن  ای کارساز می Vزم و کافی را در اختيار دارد و ھم قادر به مبارزه

طبقه کارگر با جمعيتی متجاوز از ده ميلي�ون و ن�ق�ش�ی ک�ه .  طبقه کارگر است
ای که اشکال متنوعی از مبارزه را در اخ�ت�ي�ار  در توليد اجتماعی دارد، طبقه

دارد و دارای ھدف و استراتژی مشخص است،  قادر است اين ت�وازن را در 
 کارگری اس�ت  آنچه که Vزم است، تBش برای ارتقای ھمين مبارزه.  ھم شکند

دامنه وسيع اعتصابات ک�ارگ�ری .  که امروز در سراسر ايران در جريان است
کنونی،  در شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان  ح�اک�م اس�ت، ھ�م ان�ع�ک�اس 
تشديد تضادھای طبقاتی و درجه باVی نارضايتی ک�ارگ�ران از ن�ظ�م م�وج�ود 

. دھ��د ي�اف�ت��گ�ی و آگ�اھ�ی ک�ارگ�ران را نش�ان م�ی اس�ت و ھ�م درج��ه س�ازم��ان
غيرممکن است که طبقه کارگر بتواند بدون درجه معينی از آگاھی طبق�ات�ی و 

ھمه اعتصاب و دي�گ�ر اش�ک�ال  عنوان يک طبقه، اين پی بردن به منافع خود به
اي�ن م�وج .  مبارزه اعتراضی را که روزانه شاھد آن ھستيم، سازمان�دھ�ی ک�ن�د

دھد که ش�راي�ط ب�رای ارت�ق�ای اي�ن م�ب�ارزات از  مبارزات کارگری نشان می
ھ�ا و پ�ي�ش�روان   کموني�س�ت ھا فراھم است و تمام تBش پيوستگی آن ھم طريق به

اين اولين گام در تغ�ي�ي�ر ت�وازن�ی .  کارگری بايد روی اين مسئله متمرکز گردد
پ�ي�وس�ت�گ�ی  ھ�م پی آمد اي�ن ب�ه.  است که طبقه حاکم به نفع خود ايجاد کرده است

 .نيز، ارتقای مبارزات به سطحی کيفاً جديد خواھد بود
دليل نيست که عBوه ب�ر  بی. البته رژيم ھم فھميده که اوضاع از چه قرار است

تشديد سرکوب کارگران، بازداشت، محکوميت، اخراج و زن�دان، تش�ک�ي�Bت 
ای دي�گ�ر ب�ه م�ق�اب�ل�ه ب�ا  اش را ھم  فعال کرده که اکنون به شي�وه ضد کارگری

 . ھا برخيزد کارگران و مبارزات آن
ای از نمونه خانه کارگر، که در گذشته ب�ا چ�اق�و  ھای پليسی رژيم ساخته تشکل

ک�ردن�د،  ھ�ای ک�ارگ�ران اق�دام م�ی و چماق برای سرکوب اعتراضات و فعاليت
کنن�د خ�ود را   حاV که اعتراضات  کارگری رشد کرده و اعتB يافته، سعی می

ھای کارگ�ر و  ھای کارگران، جا بزنند و ابتکار عمل را از توده مدافع خواست
گونه که در گذشته نتوانست�ن�د م�ان�ع از رش�د  اما ھمان.  پيشروان آن سلب نمايند

ھ�ا رس�وا ش�د، اک�ن�ون ھ�م  مبارزات کارگران گردند و شوراھ�ای اس�Bم�ی آن
افش�اگ�ری .  ھا، اعتBی مبارزات کارگران را سد کن�ن�د توانند با اين تاکتيک نمی

ھای ج�دي�دی  ھا با تاکتيک عليه اين تشکBت دولت ساخته، در اين مرحله که آن
ت�ری ادام�ه  اند، بايد با شدت و دامنه وس�ي�ع به مقابله با طبقه کارگر روی آورده

 .  يابد
م�ت�ح�دان�ی در ص�ف�وف .  اما طبقه کارگر در پيشبرد مبارزه خود، تنھا ن�ي�س�ت 

زحمتکشان دارد که به لحاظ نيرو، مبارزه و م�وق�ع�ي�ت اج�ت�م�اع�ی ک�ه دارن�د، 
. توانند نقش مھمی در اتحاد با طبقه کارگر در تغيير اين ت�وازن اي�ف�ا ک�ن�ن�د می

ميليونی و پرستاران با جمعيتی نزدي�ک ب�ه  معلمان و فرھنگيان با جمعيتی يک
برای دگرگونی توازن ق�وا ب�ه .  ترين متحدان طبقه کارگرند نيم ميليون، نزديک

ي�اف�ت�ه ب�ه خ�ود  نفع اردوی انقBب، ضروری ست که اين اتحاد، شکلی سازمان
دھ�د ک�ه  رشد و اعتBی مبارزات معلمان و پ�رس�ت�اران ن�ي�ز نش�ان م�ی.  بگيرد

. شرايط برای ھم آھنگی مبارزات و سازم�ان�دھ�ی ب�ه اي�ن ات�ح�اد ف�راھ�م اس�ت
داری ب�ه  ھا بيکار و تھيدستان شھرھا که زير فشار فجايع نظ�م س�رم�اي�ه ميليون

اند، بخش ديگری از متحدان طبق�ه ک�ارگ�ر ب�رای  شده فقر و تھيدستی سوق داده
 .اند تغيير توازن موجود و برپائی انقBب

ای است که رژي�م  ای که قادر به شکستن موازنه اين است آن نيروھا و مبارزه 
 .برای حفظ موجوديت خود به آن شکل داده است

که اين تBش و مبارزه موثر باشد و زودتر به نتيجه برسد، بايد  اما برای اين
برای اينکه بتوان استراتژی .  جھت اصلی ضربه به رژيم روشن باشد

سرنگونی رژيم و استقرار يک حکومت کارگری و برانداختن نظم 
داری را محقق ساخت، بايد روشن کرد که ضربه اصلی را بايد به  سرمايه

شود مستقيم به  نمی.  کدام بخش از طبقه حاکم و نمايندگان سياسی آن وارد کرد
طلب  سراغ سرنگونی رژيم رفت، مگر آنکه نخست  جريان موسوم به اصBح

را که نقش مھمی در شکل دادن به توازن موجود دارد و به اشکال مختلف 
تBش کرده است حتا در ميان اقشار مخالف نظم موجود نفوذ و خرابکاری 

کنند مانع اصلی  کم نيستند کسانی که تصور می.  کند، ھدف مستقيم قرار دھيم
که بايد زير ضربات مستقيم قرار گيرد، جناح موسوم به اصولگراست که 

در واقعيت اما اينان .  ھاست نيروی سرکوب رژيم ھم بيشتر تحت فرمان آن
شان ناچيز است و نفوذی در ميان  يک دارودسته رسوا ھستند، پايگاه طبقاتی

که  بالعکس  درحالی.  وضعيتشان شبيه دارودسته رژيم شاه است.  مردم ندارند
طلب و طرفداران رفسنجانی  ھای رنگارنگ جناح موسوم به اصBح گروه
کنند، بلکه بر  فقط بخش بزرگی از بورژوازی ايران را نمايندگی می نه
ھايی از زنان و دانشجويان نفوذ دارند،  بورژوازی، و گروه  از خرده ھايی  Vيه

ھايی در ميان توده زحمتکش مخالف  اند از طريق ايجاد تشکل حتا کوشيده
ھای جھانی نيز  اينان از حمايت قدرت.  رژيم، حيطه نفوذ خود را بسط دھند

کBم، آنھا نيروی اصلی حفظ توازن طبقاتی موجود  در يک.  برخوردارند
اين است آن نيرويی که بايد جھت .  اند برای دوام و بقاء جمھوری اسBمی

ما بايد تBش .  اصلی ضربات طرفداران استراتژی قدرت کارگری باشد
ھا را زير ضرب قرار  امان آن کارگيريم و بی ھا به مستمری را برای افشای آن

ھا و اقشار را  توان برخی گرو با اين اقدام ھمچنين می.  دھيم و تضعيف کنيم
ھايی از دانشجويان و زنان،  اند، از نمونه گروه ھا قرارگرفته که تحت نفوذ آن

طرف  ھا جدا ساخت، جذب اردوی انقBب کرد، يا Vاقل منفرد و بی از آن
ھای زحمتکش از نمونه  ھا را در ميان توده بايد تBش نمود  بساط آن.  ساخت
. اند، افشا و جمع کرد ھايی که در ميان معلمان و پرستاران ايجاد کرده تشکل

تواند تضادھای درونی ھيئت حاکمه را تشديد کند و با  اين سياست ھمچنين می
بدين .  ايجاد شکاف در درون طبقه حاکم، عامل ديگری به زيان دشمن باشد

توان زمينه را کامBً برای سرنگونی جمھوری اسBمی در کليت آن  طريق می
 .    و برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان فراھم ساخت

اگر رژيم جمھوری اسBمی تاکنون دوام آورده است، دVيل .  خBصه کنم
بندی  اين دوام بر پايه يک توازن طبقاتی و صف.  طبقاتی معينی داشته است

. زمان آن رسيده است که اين توازن برھم زده شود.  گرفته است سياسی شکل
ترديدی نيست که برانداختن جمھوری اسBمی به ھمان سادگی سرنگونی 

اما در شرايطی که ورشکستگی سياسی رژيم .  رژيم شاه نخواھد بود
در شرايطی که رژيم غرق در بحران است و در .  وضوح آشکار است به

تBش برای .  گنداب فساد و رسوايی فرورفته است، کامBً ممکن است
پيوستگی سرتاسری مبارزات جنبش طبقه کارگر، برای ارتقای مبارزه  ھم به

قدم  کارگران  مھم است که بدانيم متحدان ثابت.  ترين وظيفه است کنونی، مھم
اند، تمرکز نيرو در کجا بايد قرار گيرد، از کدام جھت بايد رژيم  را  کدام

توان  موردحمله قرارداد، جھت ضربه اصلی کدام است، به چه طريق می
ای که سرانجام به  برخی متحدان رژيم را از آن جدا کرد و در جريان مبارزه

 .  اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه خواھد انجاميد، آن را سرنگون کرد
 

                  
تر  برای کوتاه.  اين سخنرانی از گفتاری به نوشتاری برگردانده شده است(*)  

ای سخنرانی حذف شد و نکاتی که  ھای حاشيه شدن مطلب، برخی قسمت
 .فرصت بحث آن در مراسم نبود، به آن افزوده شد

 زنده باد سوسياليسم
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مشکBت معلمان را به اطBع وی برساند، اما 
ھای متشکل معلمان و  معلمان مبارز، جمع

طلبان  ھايی که خود را از زير نفوذ اصBح تشکل
اند، مستقB وارد عرصه مبارزه  خارج ساخته

سوم اسفند .  شدند و اعتصاب دوم را سازمان دادند
معلمان در سراسر کشور دوباره وارد اعتصاب 
شدند و در برخی شھرھا نيز در برابر اداره 
آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و 

ی که در "شناسنامه داران" "آرامش"ترتيب،  بدين
" بخش فعاليت قانونی و آرامش"خيال خود با 

خوش بودند، بر ھم زدند و بر شگفتی آنان  دل
معلمان ايران که سنتا اعتراضات .  افزودند

طور معمول با فاصله و در    واعتصابات خود را به 
دھند، اين بار نيز به ھمين شيوه    چند نوبت انجام می 

که دو اعتصاب سراسری را    درحالی .  عمل کردند 
بودند، فراخوان اعتصاب و تجمع سازمان داده  

دھم اسفند را نيز صادر کرده و به تدارک آن 
گيری توده معلمان و سازماندھندگان  پی.  شتافتند
تراشان  ھای سراسری، مخالفين و مانع اعتصاب
اين بار .  را به کلی عاجز ساخت"  کانون"از نوع 

ھايی که دو اعتصاب  حتا از جانب آن تشکل
سراسری قبلی را به سکوت برگزار نموده و يا 
از آن تبّری جسته بودند، اعBم شد که در تجمع 

تجمع اعتراضی "عنوان  دھم اسفند، گرچه تحت
شد تجمع   البته می.شرکت خواھند کرد"  سکوت

سکوت  برگزارکرد، اماسکوتاعتراضی 
بيشترازاين دربرابراعتراضات و اعتصابات 

ترين   چراکه کم.  سراسری ديگرامکان نداشت
 .عواقب آن،ايزوله شدن بيشتر و ريزش بدنه بود

ترتيب فعاVن جنبش اعتراضی معلمان،  بدين
ھای متشکلی که خود معلمان  ھا و جمع تشکل

ای  اند و توده معلمان که به مبارزه ايجاد کرده
اند و توانسته بودند دو اعتصاب  جدی روی آورده

سراسری را سازماندھی و با موفقيت برگزار 
نمايند، سومين اعتصاب و تجمع سراسری را نيز 
با موفقيت پيش بردند و تمام مرددين و کسانی را 
که نسبت به حرکت مستقل معلمان و اعتصاب 

دادند، به دنبال  سراسری روی خوش نشان نمی
 .خود کشاندند

در اين اجتماعات و اعتصابات سراسری،  
معلمان از مشکBت خود سخن گفتند، برای بھبود 

ھای خود را  حل وضعيت آموزش و پرورش راه
. ھای خود پرداختند ارائه دادند و به طرح خواست

 و ٩۴ درصد حقوق برای سال ٣٠افزايش Vاقل 
ھای بعد متناسب با نرخ واقعی تورم از  سال
افزايش .  ھای معلمان است ترين خواست مھم

آموزی،  بودجه آموزش و پرورش و سرانه دانش
برخورداری از امتيازات و مزايای شغلی مشابه 
ساير کارمندان دولت، افزايش حقوق 

ھای معوقه،  کاری بازنشستگان، پرداخت اضافه
رفع مشکBت فضاھای آموزشی و نوسازی 

معلمان .  مدارس، از ديگر مطالبات معلمان است
چنين خواستار آزادی ھمکاران زندانی خود،  ھم

لغو احکام قضايی پيرامون منع تدريس و تبعيد، 
حق ايجاد تشکل مستقل، مشارکت در 

ھای کBن آموزشی، مشارکت در  گيری تصميم
انتخاب مديران و مسئولين آموزش و پرورش 

٢از صفحه  ۴از صفحه    

اعتصابات سراسری معلمان، 
 طلبی گسست از گرايش اص�ح

سازی مدارس و  معلمان با خصوصی.  باشند می
آموزش و پرورش و طرح دولت مبنی بر اخراج 

.  ھزار معلم شديدا مخالف ھستند٣٠٠ الی ٢٠٠
التدريسی و  خواھان استخدام رسمی معلمان حق

شرکتی، آزاد و پيمانی ھستند، خواھان کوتاه شدن 
دست مذھب و آخوندھا از مدارس ھستند که تحت 
عناوين مختلفی چون معاون پرورشی، معاون 
آموزشی، مبلغ مذھبی و پيشنماز در مدارس جا 

معلمان ايران در آخرين اعتصاب .  اند خوش کرده
چه به  اند چنان سراسری خود ھشدار داده

شان رسيدگی نشود، در ارديبھشت  ھای خواست
ماه، اعتصاب سراسری ديگری را سازمان 

 .خواھند داد

ھر جا ھم که کارگران دست به اعتراض زدند 
آھن بافق که به  مانند کارگران معدن سنگ

سازی معدن معترض بودند، چراکه  خصوصی
خوبی از عواقب آن آگاه ھستند، دولت نيز  به

 .  مشت آھنين خود را به کارگران نشان داد
ای غيرقابل انکار و  بنابر اين در اين جا مبارزه

در يک سو کارگران که .  مھم وجود دارد
خواھند سھم  خواستار افزايش دستمزد ھستند و می

بيشتری از حاصل کار خودشان را دريافت کنند 
داران که  و در سوی ديگر دولت و سرمايه

خواستار کاھش دستمزد بوده و تBش دارند تا 
سھم ھر چه بيشتری از حاصل کار کارگران را 

ھا نيز آمار و  در طول اين سال.  به جيب بزنند
ست  ارقام که حاکی از کاھش دستمزدھای واقعی

گواه اين موضوع است که غلبه با دولت و 
حال زمان آن رسيده که .  داران بوده است سرمايه

 .ی پايانی بر آن بگذارند کارگران نقطه
ی  واقعيت اين است که وضعيت معيشتی طبقه

کارگر بسيار وخيم است، به قول معروف کارد به 
استخوان رسيده و ھمين موضوع تا حدودی 

اما از .  داران را دست به عصا کرده است سرمايه
تر از ھر چيز موقعيت و  سوی ديگر و مھم

تواند  وضعيت عينی جنبش کارگری است که می
نقشی اساسی در باV رفتن دستمزدھای واقعی 

رغم  واقعيت اين است که به.  کارگران ايفا کند
ی کارگران عليه  اعتراضات فراوان و گسترده

داران و نظم سرمايه، اين مبارزات  سرمايه
اين .  چنان خودبخودی و متفرق ھستند ھم

ھای مشخص يک  توانند در محدوده مبارزات می
ھا  کارخانه و يا در بھترين و نادرترين نمونه

حداکثر در چند کارخانه و يا يک منطقه تاثيرگذار 
باشند و ھستند، اما در سطح کل طبقه اين گونه 

مبارزه برای افزايش دستمزد نيز يک امر .  نيست
ی کارگر است  عمومی و خواست عمومی طبقه

بنابر اين .  طلبد ای در سطح طبقه را می که مبارزه
ی کارگر  تا زمانی که حداقل بخش مھمی از طبقه

به مبارزه برای افزايش دستمزد با اشکالی 
چون اعتصاب و تظاھرات نپيوندند، باV رفتن  ھم

دستمزدھای واقعی با مشکل روبروست و اين 
ی نبود اتحاد طبقاتی ھمان پاشنه آشيل  نتيجه

 .جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران است

مبارزه برای .  اما اين سکه روی دومی نيز دارد
تواند به اتحاد طبقاتی  افزايش دستمزد می

ای بسيار مھم  کارگران ياری رساند و اين مساله
گسترش .  است که بايد مورد توجه قرار گيرد

آوری  مبارزه برای افزايش دستمزد، روی
بردن به اھميت آن،  کارگران به اين مبارزه و پی

کارگران را به سمت اعتراضات، اتحادھا و حتا 
. کشاند ای می ضرورت تشکBت فراکارخانه

گسترش مبارزه برای افزايش دستمزد که تاکنون 
مواردی از آن را در برخی از صنايع شاھد 

تواند به کارگران در اين امر ياری  بوديم، می
ھای مستقل  ھا، تشکل تBش کمونيست.  رساند

کارگری و يا فعالين کارگری نيز که در روزھای 
ھايی از آن را شاھد بوديم يکی ديگر  اخير نمونه
تواند در مبارزات  ست که می از مواردی

کارگران و آگاھی رسانی به آنان در درک 
ضرورت مبارزه برای افزايش دستمزد ياری 

 . رسان باشد
داری و  جمھوری اسBمی حافظ نظام سرمايه

اما در ھمين حکومت .  دشمن طبقه کارگر است
توانند با گسترش مبارزات و  نيز کارگران می

ھای خود را به  اتحاد خود، برخی از خواست
در ارتباط با .  داران و دولت تحميل کنند سرمايه

که  اول اين.  دستمزد دو نکته اھميت اساسی دارند
 نفره کارگری ۵ی  دستمزد بايد نياز يک خانواده

را تامين کند، کارگر بايد بتواند با يک شيفت 
کاری نيازھای معيشتی خود را تأمين کرده و اين 

اما .  پوشی کارگران است خواست غيرقابل چشم
نکته دوم اين است که افزايش دستمزدھای واقعی 

ی مبارزه جمعی طبقه کارگر  کارگران تنھا نتيجه
ی کارگر تنھا با اتحاد طبقاتی  طبقه.  خواھد بود

ترين  خود و نمايش آن با اعتصاب به عنوان مھم
تواند افزايش  ی کارگر، می سBح طبقه

دستمزدھای واقعی را به طبقه حاکم تحميل کرده 
ھا به نفع  و اين چرخه را که در تمام اين سال

و .  چرخيد به نفع خود بچرخاند داران می سرمايه
ی کارگر در اين مبارزه تجارب  شک طبقه بی

جديدی بر تجارب خود خواھد افزود، تجاربی که 
داری و دولت  به او برای سرنگونی نظام سرمايه

 . خواھند کرد حامی آن کمک
  
 
 

 مبارزه برای افزايش دستمزد يک ضرورت فوری 
 برای طبقه کارگر

ت��ردي��دی در اي��ن مس��ال��ه وج��ود ن��دارد ک��ه س��ه 
اعتصاب بزرگ و سراسری م�ع�ل�م�ان در ظ�رف 

ھای زرينی در تاريخ جنب�ش   روز، چون برگ۴٠
اعتصاب�ات�ی ک�ه .  مبارزاتی معلمان ثبت خواھد شد

نه فقط يادآور اعتراض�ات و م�ب�ارزات پ�رش�ک�وه 
معلمان در نيمه اول دھه ھش�ت�اد اس�ت، ب�ل�ک�ه در 

ی مرحله جديدی از اين م�ب�ارزات   حال زاينده عين
است ک�ه ش�اخ�ص اص�ل�ی آن، ع�ب�ور از ج�ري�ان 

 !ست و استقBل طلبی اصBح
زنده باد مبارزه مست�ق�ل ت�وده م�ع�ل�م�ان، زن�ده ب�اد 

 !اعتصاب سراسری
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به نفوذ آنان در ميان توده زنان وجود داشت، 
پتانسيل و شور مبارزاتی زنان در آن چند ماه و 

" فعالين زن"اعتنايی آنان به پند و اندرزھای  بی
 .تمامی ترديدھا را زدود
 سال گذشته ثابت کرده ٣٧جمھوری اسBمی در 

چرخد،  است تا زمانی که در بر ھمين پاشنه می
.  در زمينه حقوق زنان نيست حاضر به مصالحه

شويم  سالی که اکنون به پايان آن نزديک می
توان   را می٩٣سال .  ست بر اين مدعا شاھدی

حقوقی، سال تفکيک  سال تشديد تبعيض، بی
جنسيتی، سال تBش برای راندن زنان از 

ھا و  چون دانشگاه ھای اجتماعی ھم عرصه
ھای کار و راندن آن به انزوای خانه، و  محيط

سال تشديد خشونت دولتی و اوباش رژيم عليه 
 .زنان ناميد

در شرايطی که نارضايتی زنان، روز به روز، 
کارھای زنان  گيرد، در شرايطی که راه شدت می

در ايران و تفکر نئوليبرالی در "  طلب اصBح"
بست رسيده است، در شرايطی که  جھان به بن
ای بگيرد و خود را از  رود تا جان تازه چپ می

ھای اخير بزدايد،  غبار رخوت و ضعف دھه
 برای فعاليت زنان سوسياليست و  زمينه مساعدی

موانع .  آيد مدافعان واقعی حقوق زنان پديد می
موجود، موانعی جدی بر سر راه مدافعان واقعی 

در .  حقوق زنان ھستند، اما گذرناپذير نيستند
شرايط ديکتاتوری و خفقان اتخاذ و تلفيق 
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ھای سازماندھی مخفی و مبارزه علنی،  شيوه
دشمن را از شناسايی و سرکوب کامل فعالين 

پيوند با فعالين پيشرو کارگری و .  دارد بازمی
جنبش کارگری و پيشروان سوسياليست ساير 

پيمانان نيرومندی برای  ھای اجتماعی، ھم جنبش
ياری و ھمکاری فعالين  ھم.  آورد آنان فراھم می

. افزايد زن داخل و خارج کشور بر قدرت آنان می
استفاده از امکانات اينترنتی، ابزارھای مبارزاتی 

رسانی و بسيج ياری  را متنوع کرده و به آگاھی
تنھا و تنھا، اگر زنان سوسياليست اين .  رساند می

توانند با طرح مطالبات  فرصت را دريابند، می
گری، با سازماندھی و بسيج،  ی زنان، با آگاه توده

در "  طلبان اصBح"با مبارزه با مبانی فکری 
ھای مناسب در ھر  ميان زنان، با اتخاذ تاکتيک

مرحله، جنبش زنان را از زير نفوذ آنان خارج 
 .کرده و مھر خود را بر مبارزات آنان بزنند

روز جھانی زن از ھمان آغاز، روز اعتراض به 
ھای عجين شده با تاريخ طبقاتی  ھا و ستم نابرابری

جوامع و مبارزه برای دست يافتن به حقوق 
زنان سوسياليست، اين .  انسانی زنان بوده است

روز را پديد آوردند و ھمواره  با مبارزه خود آن 
ای که تا محو طبقات و  مبارزه.  را گرامی داشتند

يابی به رھايی کامل در سوسياليسم ادامه  دست
 .خواھد داشت
چون   مارس، روز جھانی زن را ھم٨ما نيز 

 .پيشينيان خود با مبارزه گرامی بداريم
 

 گرامی داريم

  مارس٨  

     روز 

   جھانی

    زن را
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 بھمن منتشر شده و  ٢۶ ی سازمان است که در تاريخ    عنوان اطBعيه "  شود   ھای حکومت اس�می پايمال می   مردم است که در خوزستان و زير چکمه "  حيات "اين حق  "
ھوای پاک حق  "چون    و با شعارھايی ھم "  ريزگردھا "تفاوتی دولت در برخورد با مشکل    روز گذشته جمعی از مردم اھواز در اعتراض به بی : "گردد   گونه آغاز می   اين 

در روزھای گذشته  .  اين چندمين تجمع اعتراضی مردم اھواز در روزھای اخير است .  در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند "  خوزستان درگذشت "و  "  مسلم ماست 
 ".ای را برگزار کرده بودند   در شھر آبادان نيز مردم تجمع مشابه 

تفاوتی    ی آن دVيل يک چيز است و آن ھم بی   ی ھمه   تاکنون دVيل متعددی برای وجود ريزگردھا عنوان شده است، اما نتيجه : "در بخش ديگری از اطBعيه چنين آمده است 
ی اول پول خرج کند ولی دولت حاضر نيست برای رفع اين معضل ھزينه    حل اين معضل احتياج به اقداماتی دارد که برای آن دولت بايد در وھله .  دولت نسبت به مردم 

 ميليارد دVر فقط در سوريه و برای حمايت از دولت بشار اسد ھزينه  ١۵ تا      ٩ تاکنون و براساس برآوردھای کارشناسان بين      ٢٠١١ اما ھمين دولت در عوض از سال  .  کند 
ی و باز  حال بگذريم از حزب هللا لبنان و جريانات مشابه در عراق و يمن و ديگر نقاط جھان و باز بگذريم از فسادھای ھزاران ميلياردی مقامات حکومت .  کرده است 

 .ای حکومت اسBمی   ھای ھسته   طلبی   ی جاه   بگذريم از ھزينه 
خشک شدن درياچه اروميه، خشک شدن بسياری از  .  دست به راھپيمايی زده بودند "  زريبار "ی    در روز گذشته در شھر مريوان نيز گروھی از مردم برای نجات درياچه 

. باشند   ی ريزگردھا نه عوامل خارجی که داخلی می   ی کارشناسان علت عمده   گفته   به .  تفاوتی رژيم به محيط زيست است   ی بی   نتيجه "  ھورالعظيم "چون تاVب    ھا ھم   تاVب 
ی ھمين    ن شاھديم، نتيجه ھايی چون سيستان و بلوچستان و حتا تھرا   ھا و در اشکالی ديگر در استان   جوار آن   غربی و مناطق ھم   چه که امروز در خوزستان و آذربايجان   آن 
در ايران  "  سرطان "خوبی قابل مشاھده ھستند که سونامی    تفاوتی و عدم ھزينه در حفظ محيط زيست است که امروز تاثيرات مخرب آن در زندگی و سBمت مردم به   بی 

 .ھاست   تنھا يکی از اين نمونه 
کردن سخنان استاندار خوزستان، خواستار اقدام فوری برای حل معضل ريزگردھا    ضمن حمايت از خواست و اعتراض مردم اھواز و محکوم )  اقليت (سازمان فدائيان  

 .دولت موظف است تا سBمتی و حق داشتن ھوای پاک را برای مردم تضمين کند . باشد   می 
  دارانه، عامل   داری ايران به دليل عدم ھزينه کردن در حفظ محيط زيست و تخريب آن با اھداف سودپرستانه و سرمايه   معتقد است که دولت سرمايه )  اقليت (سازمان فدائيان  

 .گير مردم شده است   ست که در اثر اين تخريب گريبان   اصلی تخريب محيط زيست و معضBتی 
تواند رژيم را ناچار به انجام اقداماتی برای تحقق    ھای مبارزاتی است که می   بر اين اعتقاد است که تنھا فرياد اعتراض مردم و تداوم حرکت )  اقليت (سازمان فدائيان  

 ".گونه اعتمادی نيست   اين حکومت شايسته ھيچ . شان سازد   ھای   خواست 
 

انتشار يافت و  "  نورد و لوله صفا "ای از سازمان است که در اعتراض به اخراج کارگران اعتصابی کارخانه      عنوان اطBعيه "  باز ھم اخراج کارگران به دليل اعتصاب 
ی مديران    گفته   به .  ای در محوطه کارخانه از اخراج ده کارگر کارخانه خبر داد   با نصب اطBعيه "  نوردولوله صفا "روز گذشته کارفرمای کارخانه  : "شود   گونه آغاز می   اين 

 ".شھر ساوه صورت گرفته است " شورای تامين "کارخانه، اخراج اين ده کارگر به توصيه  
دھد که دولت و کارفرما در    اخراج کارگران که با توافق کارفرما و شورای تامين شھر ساوه صورت گرفت از يک سو نشان می : "در بخش ديگری از اطBعيه آمده است 

 نيستند و ھدف مشترک  دھد که کارفرما و دولت حتا برای توافقات خود نيز ارزشی قائل   کنار يکديگر قرار داشته و عليه کارگران متحد ھستند و از سوی ديگر نشان می 
 .ست   ھا تنھا مھار و سرکوب اعتراضات کارگری   آن 

داری، کارگران بسياری به دليل    در تاريخ مبارزات کارگران ايران عليه نظام سرمايه .  گيرند   اين اولين بار نيست که کارگران به دليل اعتراض در معرض اخراج قرار می 
اند که    حتا کارگرانی بوده .  اند   ھا در زندان بوده   داران از کار اخراج شده، حتا به زندان افتاده و سال   اعتصاب، تBش برای ايجاد تشکل و گرفتن حق و حقوق خود از سرمايه 

 .برند   اکنون نيز تعدادی از کارگران مبارز در زندان بسر می   ھم . اند    اعدام شده ۶٠ ی    ھای دھه   توسط جمھوری اسBمی و در سال 
سازی اھواز،    چون لوله   ھای کارگران کارخانه نورد و لوله صفا و ديگر کارگران ھم   ضمن حمايت از خواست )  اقليت (سازمان فدائيان  : "در پايان اطBعيه چنين آمده است 

 .ھای کارگران ايران است   قيدوشرط خواست   تاير و قند ورامين، خواستار تحقق فوری و بی   شيشه آبگينه، کيان 
سازمان  .  ضمن محکوم کردن اخراج تعدادی از کارگران کارخانه نورد و لوله صفا خواستار پايان دادن به اخراج و تعقيب قضايی کارگران است )  اقليت (سازمان فدائيان  

ز  ی توليد و حمايت ا   داران برای سرکوب و مھار اعتراضات کارگری را تداوم اعتراضات، خواباندن چرخه   ھای دولت و سرمايه   راه مقابله با سياست )  اقليت (فدائيان  
 ".داند   کارگران اخراجی می 

 
گونه آغاز    اطBعيه ديگری از سازمان است که در تاريخ دوم اسفند منتشر شد و اين "   زندانی سياسی در اروميه و زاھدان جنايتی بر جنايات رژيم افزود ٧ اعدام  "
ھای سامان نسيم، حبيب افشاری، علی افشاری، سيروان نژاوی، ابراھيم شاپوری و     زندانی سياسی با نام ۶ ماه،     بھمن ٣٠  شنبه  ۵ براساس اخبار منتشره، روز  : "شود   می 

در زندان مرکزی زاھدان اعدام  "  جيھند ريگی " بھمن ماه نيز يک زندانی سياسی به نام  ١۵ .  اند   يونس آقايات در زندان اروميه توسط جBدان جمھوری اسBمی اعدام شده 
 ".شده بود 

"در بخش پايانی اطBعيه نيز چنين آمده است  ھم در شرايطی که منطقه    ھای ملی و مذھبی بودند، آن    زندانی سياسی که ھمگی از اقليت ٧ جمھوری اسBمی با اعدام  : 
 .ای نشان داد   ھای منطقه   ی خود را در جنگ   افروزانه   سوزد، بار ديگر نقش جنايتکارانه و آتش   ھای قومی و مذھبی می   خاورميانه در آتش نفرت 

 زندانی سياسی در روزھای اخير بخشی  ٧ بر اين اعتقاد است که اعدام  )  اقليت (سازمان فدائيان  .  کند   اعدام زندانيان سياسی را به شدت محکوم می )  اقليت (سازمان فدائيان  
 .ارد قدرت رسيدن حکومت اسBمی به اجرا درآمد و تاکنون نيز ادامه د   ھای ملی در ايران است که از فردای به   از سياست سرکوب، بويژه سرکوب اقليت 

 سال حاکميت ننگين خود، بارھا از اعدام  ٣۶ حکومت اسBمی در طول  .  نمايد   بار ديگر مخالفت خود را با صدور و اجرای حکم اعدام اعBم می )  اقليت (سازمان فدائيان  
 .ھای ملی استفاده نموده است   ھا، روشنفکران مبارز و فعالين اقليت   قتل رساندن کارگران، کمونيست   برای سرکوب و تثبيت قدرت خود و به 

 ."باشد   خواستار لغو تمامی احکام اعدام و آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی از جمله کارگران زندانی می ) اقليت (سازمان فدائيان  
امروز  : "شود   گونه آغاز می    اسفند انتشار يافت و اين ١٠ اطBعيه ديگری از سازمان است که روز  "  در حمايت از خواست معلمان برای حق داشتن يک زندگی انسانی "

ھزاران معلم روز ده اسفند  .  شان بود   ھا و شھرھای استان کردستان، شاھد تجمعات اعتراضی معلمان به وضعيت معيشتی   ويژه مراکز استان   بسياری از شھرھای کشور، به 
 ".ھای خود اعتراض کنند   تفاوتی حکومت به خواست   ھا آمدند تا بار ديگر به عدم پاسخگويی و بی   جای رفتن بر سر کBس درس، به خيابان   به 

زندگی در زير خط فقر، زندگی بدون مسکن مناسب،  : "در بخش ديگری از اطBعيه و خطاب به کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتکشان جامعه، آمده است 
 تنھا شاھد  ست، به امری عمومی تبديل شده و سال به سال   ی يک زندگی انسانی   بھداشت و درمان مناسب، غذای مناسب، تحصيل مناسب و ھر چيز ديگری که Vزمه 

 .تر شدن اوضاع ھستيم   وخيم 
 . تغيير اين وضعيت نيز تنھا به اتحاد و مبارزه شما بستگی دارد 

ھا ھر    ھا تجربه نشان داده است که دولت   سال .  تان دور کنند، دشمنان شما ھستند   ھای توخالی، شما را از ھدف   کنند با فريب و وعده   تمام کسانی که مانند گذشته سعی می 
حکومت  .  کشان است ای را که ندارند ھمان وضعيت معيشت کارگران و زحمت   عنوانی را که يدک بکشند از سازندگی تا اصBحات، از عدالت تا اعتدال ھمگی تنھا دغدغه 

 .اسBمی با دروغ و رياکاری زنده است 
زندگی بدون دغدغه معيشتی  .  کند   از اعتراضات معلمان، پرستاران و کارگران برای يک زندگی بھتر و رھايی از زندگی زير خط فقر حمايت می )  اقليت (سازمان فدائيان  

 .حق تمامی معلمان، پرستاران، کارگران و حتا بيکاران است 
ھای بيشتری از معلمان    ھر قدر مبارزه و اعتراض معلمان با شرکت گروه .  کند   در ھمين رابطه بر ضرورت اتحاد و داشتن تشکل مستقل تاکيد می )  اقليت (سازمان فدائيان  

شان    ھای   ارزه و تحقق خواست ھای آن باشد و بتواند اعتماد و ھمراھی توده معلمان را برای مب   ھمراه باشد و ھر گاه معلمان در تشکلی گردآيند که مستقل از حکومت و جناح 
 ".به خود جلب کند، مبارزه معلمان نيز با موفقيت بيشتری ھمراه خواھد بود 

  

١٣ 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان



 ١۴ ۶٨٨ شماره  ٩٣نيمه اول اسفند     ١۴
١۶از صفحه   

١۵درصفحه   

و مقاومت رفيق حميد اشرف و ھمرزمانش 
 و جانباختن آنان در نبردی ٥٥در تير ماه 

نابرابر با نيروھای ساواک ادامه ھمان 
استواری، پايداری و خط سرخ برجای مانده 
از آرمان خواھی رفقايمان در نبرد با خصم 

جان باختن رفيق کبيرمان حميد .  طبقاتی بود
اشرف اگرچه ضربه ھولناکی بر پيکر 
سازمان بود اما، در پرتو سنت مبارزاتی 
برجای مانده از رفقای جان فشان فدايی، 
رفقای ديگری پرچم خونين سازمان را در 

احمد غBميان (ھادی .  اھتزار نگه داشتند
حسن فرجودی و صبا بيژن زاده )  لنگرودی

از جمله رفقای ارزشمندی بودند که پس از 
جان فشانی حميد اشرف و ديگر رفقای 

، تشکيBت ۵۵رھبری سازمان در تير ماه 
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران را 
بازسازی و مبارزات سازمان عليه رژيم ستم 
. شاھی را به پرچم جان  تداوم بخشيدند 
مبارزات و نبردی بی امان با اھدافی 
مشخص که با حماسه سياھکل آغاز شد و 
طی يک دوره معين، فعاليت مبارزاتی 
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران را 
تثبيت کرد و سرانجام گسترش و نفوذ سياسی 
سازمان در صفوف کارگران و توده ھای 
مردم ايران را به شکل بی سابقه ای به 

 و پس از ۵٧ بھمن ٢٢قيام .  نمايش گذاشت
آن سيل انبوه ھوادارانی که به سمت سازمان 
کشيده شدند، جلوه گاه روشنی از ابعاد دامنه 
نفوذ سياسی سازمان چريک ھای فدايی خلق 

نفوذی که متاثر از .  ايران در جامعه بود
سنت مبارزاتی، از خودگذشتگی و به طور 
اخص متاثر از آرمان خواھی کمونيستی 

 . رفقای جانفشان سازمان بود
با چنين پيشنه مبارزاتی و بر بستر جانفشانی 

 قھرمان فدايی بود که سازمان ٣٠٠بيش از 
 ٢٢چريک ھای فدايی خلق ايران پس از قيام 

 به بزرگترين سازمان چپ و ۵٧بھمن 
. کمونيستی خاورميانه تبديل شده بود
سازمانی اين چنين قدرتمند که می بايست بر 
تداوم خط سرخ مبارزاتی رفقای دليرمان 

 .  يافت
نفوذ و گسترش اين از خودگذشتگی، صداقت 
و مبارزات آرمان خواھی رفقای ما در اندک 
زمانی چنان ابعادی به خود گرفت که 
تاثيرات آن از متن جامعه به درون زندان ھا 

زندان ھای رژيم شاھنشاھی .  نيز کشيده شد
نيز به رزمگاه رفقای قھرمان فدايی تبديل 

مقاومت و پايداری رفقای ما در درون .  شد
زندان، نيروھای امنيتی رژيم شاه را به 

ترور رفيق  .اقدامی جنايتکارانه واداشت
 فروردين ٣٠بيژن جزنی و ھمرزمانش در 

 در زندان اوين، نمونه ی ديگری از ٥٤
کشتار بی رحمانه رفقای ارزشمند فدايی به 

رژيمی که در .  دست جBدان ساواک بود
پرتو قھرمانی ھا و استقامت در خور تحسين 
رفقايمان به واکنش ھای جنايتکارانه و 

 . ھيستريک کشيده شده بود
مبارزات سازمان چريک ھای فدايی خلق 
ايران در ھمان سال ھای نخست شکل 
گيری، آنچنان وسعت يافت که رفقای بی 
شماری به دست جBدان رژيم شاه اعدام 
شدند و يا بر سنگفرش خيابان ھا در خون 

رفقا حميد مومنی، بھروز .  خود غلطيدند
دھقانی، احمد زيبرم، حسن نوروزی، جليل 
انفرادی، يوسف زرکاری، جعفر اردبيلچی، 
چوپان زاده، اصغر عرب ھريسی و صدھا 
کمونيست ديگر از جمله جانفشانان فدايی در 

 اين دوره از مبارزات سازمان بودند
مسيری را که رفقای جانفشان ما در مبارزه 
عليه رژيم شاه برگزيده بودند، توفان زا و 

بر "  رودخانه پويان"بدون توقف، روی 
رزمندگی .  تمامی فBت تفته ايران جاری شد

، سرآغاز پروازی ۴٩بھمن ١٩سحرگاه 
پروازی سنگين بال .  خونين در اين مسير بود

سحرگاھی .  در مسيری پرتBطم و توفان زا
 اسفند ھمان سال با اعدام ٢۶خونبار که در 

سحرگاھی .   فدايی قھرمان، خونين تر شد١٣
که بغض، لبخند را بر چھره ھا ويران می "

کرد و به ناگاه بر ويرانه ھای لبخند، ھيجان 
 )٢".(و شادی جوانه زد

سحرگاھی که پس از آن، به سال ھايی توفنده 
سحرگاھی .  تر عليه نظم موجود منتھی شد

که به شکل گيری نوع جديدی از مبارزه، 
آنھم مبارزه ای بی امان، پيگير و فداکارانه 

مبارزه ای .  بر بستر يک ھدف معين انجاميد
 با جانفشانی رفقای گرانقدری ٥٠که در سال 

چون مسعود احمدزاده، مفتاحی، امير پرويز 
پويان، اسکندر صادقی نژاد، مھرنوش 
ابراھيمی و ده ھا فدايی ديگر فصل نوينی از 
مبارزات کمونيستی را در عرصه تحوVت 

سحرگاھی که پس از .  جامعه رھنمون شد
زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و "آن، 

(طوفان شکوفه داد طوفانی که ديگر ).  ٣" 
روزھا، ماه ھا و سال .  پايانی بر آن نبود

ھايی که با به خون تپيدن ھر رفيق فدايی، ده 
ھا رفيق جانفشان ديگر به سازمان چريک 

رفقايی که .  ھای فدايی خلق ايران پيوستند
سنت مبارزاتی سازمان ما را بر بستر يک 
ھدف مشخص و يک آرمان معين به پرچم 

 . جان استمرار بخشيدند
مقاومت، صداقت، ازخودگذشتگی،آگاھی 
کمونيستی و آرمان خواھی رفقای مان که 
عليه ستم و نابرابری برخاسته بودند و نان و 
آزادی را به تساوی برای ھمه می خواستند، 
تحرکی شگرف در مسير مبارزات جوانان و 
نيروھای مترقی جامعه عليه نظم موجود 

ادامه کاری سازمان ميسر نبود .  برانگيخت
. مگر در پرتو آرمان خواھی رفقای مان
آرمان خواھی ای که توده ھا را نيز به دنبال 

چرا که تمام تاريخ را اگر نيک .  خود کشانيد
بنگريم، وقتی توده ھای مردم يک ھدف 
مشخص و آرمان معينی داشته باشند، در راه 
آرمان ھای خود مبارزه و پيکار نيز می 

نه تنھا پيکار می کنند، بلکه حتا تا پای .  کنند
در .  جان بر سر آرمان خود نيز می ايستند

پرتو اين آرمان خواھی مبارزاتی بود که ھر 
کمونيست مبارز، ھر کارگر پيشرو، ھر 
روشنفکر مترقی و ھر زن آگاه و مبارزی، 
آمال و آرزوھای آزادی خواھانه و 
سوسياليستی خود را در مسير مبارزاتی 
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران می 

  اسفند، روز جانفشانان فدايی٢۵در گرامی داشت 
 

روزی که آرمان خواھی و فداکاری بربلندای خط سرخ 
 فدايی، ھرچه بيشتر شکوفا شد 
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١۴از صفحه  به :  فريادی از گلوی مزدوری برخاست" 
پاھايشان شليک کنيد و پنج ساعت به 

(پاھايشان شليک می کردند ،  در روز )۴" 
 نيز، رفقای ١٣۶٠ اسفند ٢۵ و ٢۴ھای 

رھبری سازمان چريک ھای فدايی خلق 
و نيز ده ھا کادر برجسته )  اقليت(ايران 

سازمان توسط رگبار جانيان جمھوری 
رفقای .  اسBمی در خيابان ھا جان باختند

ارزشمندی که خود نيز از تبار ھمان رفقای 
. قھرمان و حماسه آفرينان سياھکل بودند
رفقايی با ھمان روحيه مبارزاتی، با ھمان 
استقامت و پايداری و با ھمان آرمان خواھی 
مشترک جانفشانان فدايی از آغاز تا به 

 . امروز
در فرايند اين سال ھا و در تداوم رزم بی 

" رودخانه پويانِ "امان رفقايمان بود که، 
 تا ۴٩قھرمانان فدايی از بھمن و اسفند 

سالی که زنگ بزرگ خون به صدار در "
رودخانه .  جاری شد"  آمد و توفان شکوفه داد

ای پر خروش که در تداوم خود با جانفشانی 
ده ھا زن قھرمان کمونيست ھمچون مرضيه 
احمدی اسکويی، مھرنوش ابراھيمی، فاطمه 
افدرنيا، شيرين معاضد،  نزھت السادات 
روحی آھنگران، پروين فاطمی و فاطمه 
حسن پور به موج موج رودخانه ی پر 

 درآميخت و پس از ٥٤ فروردين ٣٠خروش 
.  سر ريز شد۵۵ تير ٨آن، در شط جاری 

شطی مواج و پر شتاب، بی آنکه وقفه ای در 
تداوم حرکت اش پيش آيد، جای جای کوير و 
دشت و فBت تفته را در نورديد و آنگاه به 
رودخانه پر خروش ديگری از شط سرخ و 

 ٢۵ و ٢۴ماندگار رفقای جانفشان مان در 
در امتداد رودخانه ھای .   درآميخت۶٠اسفند 

جاری جان فشانان فدايی بود که، در 
به پاس )  اقليت(کنفرانس دوم سازمان فدائيان 

دVوری ھا، از خودگذشتگی ھا و پايداری 
تمامی رفقای قھرمان مان که بر سر آرمان 
خواھی مبارزاتی شان جانفشانی کردند، روز 

 اسفند به روز جانفشانان فدايی نامگذاری ٢۵
در سالروز جانفشانان فدايی، يادشان .  گرديد

باشد که در .  گرامی و رزم شان پايدار باد
جلوه گاه سوسياليسم و در جلوه گاه رھايی 
مردم، با ياد ھمه ياران در خون تپيده مان، 
باغی ز ارغوان و سوسن و زنبق شکفته 

 . شود
 )(٢،)٢(،)١ کارنامه "منظومه    -)۴(، )٣ 

 سروده زنده ياد منصور خاکسار " خون
 

توده ھای مردم ايران، جلوگيری به عمل 
 .آورد

، ديگر اين سازمان ۵٩از نيمه دوم خرداد 
بود که ) اقليت(چريک ھای فدايی خلق ايران 

در عمل و در پروسه مبارزات خستگی 
ناپذير خود عليه دشمن طبقاتی و نظام 
سرمايه داری حاکم بر ايران می جنگيد و در 
رفتار و کردار پرچمدار رفقای جان فشان 

سازمانی که بعدھا تحت عنوان .  فدايی گرديد
بر مبارزه طبقاتی )  اقليت(سازمان فدائيان 

کارگران ودفاع ازمنافع توده ھای زحمتکش 
عليه نظام استبدادی و سرمايه داری 
جمھوری اسBمی ھمت گماشت و تا به 
امروز نيز در وفاداری بر آرمان خواھی 
مبارزاتی و سوسياليستی رفقايمان پايدار و 

در تداوم مبارزه و پای .  استوار ايستاده است
فشردن بر خط سرخ انقBبی و مبارزاتی 
رفقای جان فشان مان بود، که رفقای 
گرانقدری چون منصور اسکندری، سيامک 
اسديان و محسن شانه چی از کادرھای 
رھبری سازمان در ماه ھای نيمه دوم سال 

 دستگير و يا در درگيری ھای ١٣۶٠
خيابانی با ماموران مسلح جمھوری اسBمی 

 .به خيل جانفشانان فدايی پيوستند
اگر در دوران رژيم ستم شاھی صدھا زن 
مبارز و کمونيست در صفوف سازمان برای 
رھايی و سوسياليسم مبارزه کردند و بعضا 
جان باختند، در جمھوری اسBمی نيز، 
ھزاران زن مبارز و کمونيست به صفوف 
سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران 

زنان مبارزی که ده ھا تن .  پيوستند)  اقليت(
از آنان در راه آرمان ھای آزادی خواھانه و 

رفقا .  سوسياليستی سازمان جانفشانی کردند
زھرا بھکيش، ويدا گلی آبکنار، نفيسه 
 Bناصری، مريم توسلی، منيژه طالبی، ژي
سياب، مريم دژآگاه، سوزان نيکزاد، ناھيد 
محمدی، فاطمه محمدی، خاطره جBلی، 
فريده يوسفی، زھرا بيد شھری، نادره نوری، 
زھرا فرمانبردار و ده ھا زن کمونيست 
ديگر از جمله قھرمانانی بودند که در اين 

 .دوره جان باختند
در امتداد خط سرخ قھرمانان فدايی که در 

 حماسه سياھکل را در ۴٩ بھمن ١٩سحرگاه 
تاريخ مبارزات کمونيستی ايران ثبت کردند، 

 به دست ۴٩ اسفند ٢۶ھمان رفقايی که در 
جBدان رژيم شاه به جوخه ھای مرگ سپرده 

 نيز، ١٣۶٠شدند، در ھفته پايانی  اسفند 
رفقای گرانقدر ديگری ھمچون ھادی، نظام 
و کاظم از اعضای رھبری سازمان بر 
. سنگفرش خيابان ھا در خون خود غلطيدند

، ١٣۴٩ اسفند ٢۶اگر در سحرگاه خونين 

پای می فشرد، اينبار از درون با يک خطر 
خطر اينبار از سوی .  جدی مواجه گرديد

خصم طبقاتی و دشمنان مسلح نبود، بلکه اين 
خطر از درون سازمان و توسط اکثريت 
کميته مرکزی بود که موجوديت سازمان را 

ترويج رفرميسم و سازش .  تھديد می کرد
طبقاتی ھمراه با نفی آرمان خواھی 
کمونيستی، از جمله خطراتی بودند که اينبار 
از درون، موجوديت انقBبی و مبارزاتی 

خط اکثريت .  سازمان را ھدف گرفته  بود
کميته مرکزی سازمان در مسير سازش با 
 Bمی، عمBرژيم جنايتکار جمھوری اس
خطری به مراتب بزرگتر از کشتار رفقايمان 
در دو رژيم سلطنتی و اسBمی را متوجه بقا 
و استمرار خط سرخ مبارزاتی سازمان می 

با پشت کردن اکثريت کميته مرکزی .  کرد
سازمان به منافع کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران و ھمگامی آنان با يکی از 
ھارترين و ارتجاعی ترين رژيم ھای دوران 
معاصر، آنچه را که سازمان چريک ھای 
فدايی خلق ايران و به تبع آن رفقای جانفشان 
فدايی طی يک دوره ده ساله با پرچم جان و 
بر بستر مبارزات آرمان خواھانه و 
سوسياليستی پی ريزی کرده بودند، به يک 
باره موجوديت سازمان با خطر اضمحBل 

شکل گيری گرايش انقBبی .  مواجه گرديد
اقليت و پس از آن انشعاب سازمان چريک 

" اقليت"ھای فدايی خلق ايران به دو سازمان 
نمونه ديگری از پايداری، تBش " اکثريت"و 

بر سنت مبارزاتی " اقليت"و وفاداری رفقای 
سازمان ما در پيکار با خصم طبقاتی دردفاع 
ازسوسياليسم و اھداف و منافع کارگران و 
مبارزه عليه استثمار، ستم و نابرابری 

خط رفرميستی .  موجود در جامعه بود
در درون بزرگترين سازمان چپ "  اکثريت"

و کمونيستی خاورميانه ضربه ای سنگين و 
جبران ناپذير بر پيکر سازمان و روند 

ضربه ای .  مبارزاتی آن در جامعه بود
ھولناک که توازن قوای طبقاتی و مبارزاتی 
موجود در جامعه را به به طرز آشکاری به 

به رغم .  نفع جمھوری اسBمی تغيير دارد
تاثيرات مخرب و ويرانگری که خط 

بر جنبش مبارزاتی "  اکثريت"رفرميستی 
کارگران و توده ھای مردم ايران گذاشت، 
اما انشعاب درون سازمان و پايبندی رفقای 

بر سنت انقBبی و آرمان خواھی "  اقليت"
مبارزاتی رفقای به خون تپيده مان، قادر شد 
از اضمحBل و استحاله شدن کامل سازمان 
چريکھای فدايی خلق ايران به رفرميسم، 
سازش طبقاتی و خيانت به منافع کارگران و 

  اسفند، روز جانفشانان فدايی٢۵در گرامی داشت 
 

 روزی که آرمان خواھی و فداکاری بربلندای خط سرخ فدايی، ھرچه بيشتر شکوفا شد 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
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ضرباتی که ھر يک به تنھايی .  بر پيکر سازمان
می توانست ادامه کاری مبارزاتی سازمان را 

اما، در .  مختل و يا آن را به اضمحBل بکشاند
اين مسير پر تBطم، با ھر ضربه ای که بر پيکر 
. سازمان فرود آمد، رفقای ديگری برخاستند
رفقايی که خود اسطوره ھای ماندگار تاريخ 
مبارزاتی جنبش نوين کمونيستی ايران بوده اند، 
رفقايی که بر بستر عنصر آگاھی، از 
خودگذشتگی و ايستادگی شگفت انگيزی که از 
خود برجای نھادند، با برافراشتن پرچم جان 
ادامه کاری و استمرار رزم انقBبی سازمان را 

اين ھمه ميسر نبود مگر در پرتو .  تداوم بخشيدند
. صداقت انقBبی و پايداری بر عھد خويش
پايداری و مقاومتی که خود متاثر و برخاسته 
ازاھداف و آرمان خواھی کمونيستی رفقايمان 

 .بود

ايستادند و بذر مبارزه و فداکاری در راه يک 
ھدف مشخص و يک آرمان معين را روی فBت 

 :روزھايی که رفقای ما. خفته دربند پاشيدند
 

 از مرگ ھم نيرومندتر برخاستند
 و از حنجره ی دوست داشتنی شان 

 پاشيدند آوازھای سرخ بلند خويش را
 ) ١(روی ف�ت خفته دربند 

 
به تاريخ مبارزاتی سازمان ما اگر نيک بنگريم، 
اين تاريخ اگرچه از ھمان آغاز تا به امروز بر 
موج موج شطی سرخ و خونين نگاشته شده 
است، اما در اين ميان، ماه ھای بھمن و اسفند به 
دليل وسعت رخدادھای مبارزاتی و جانفشانی 
ھای بی دريغ رفقای گرانقدرمان، ھمواره از 

روزھايی .  جايگاه ويژه ای برخوردار بوده است
سخت و خونين با ضرباتی سنگين و نابه ھنگام 

١۶ 

١۴درصفحه   

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

 
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://74.91.172.230/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

١از صفحه   

  اسفند، روز جانفشانان فدايی٢۵در گرامی داشت 
 

روزی که آرمان خواھی و فداکاری بربلندای خط سرخ 
 فدايی، ھرچه بيشتر شکوفا شد 


