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 !هشتم مارس روزجهانی زن  گرامی باد
  استآزادی زن درجامعه معيار آزادی جامعه ميزان

 
 

 ١٣٥٧ مارس روز جهانی زن درتهران سال ٨تظاهرات شکوهمند 
 

اين روز تاريخی روز همبستگی زنان سراسر جهان در پيکار به خاطر رهائی از قيود . تم مارس  فرا ميرسدبار ديگر هش
از زمانی که زنان روز همبستگی خود را بنيان نهادند بيش از يک . ارتجاعی و قرون وسطائی و نيل به تساوی حقوق با مردان است

. ند در وضع اجتماعی خويش تغييرات بسياری به وجود آورنداخويش توانستهدر طول اين مدت زنان با مبارزات . قرن سال ميگذرد
اری و امپرياليستی عليرغم تبليغات فراوان، اما از برابری زنان و مردان خبری نيست و زنان اولين قربانيان بحران و ددرجهان سرمايه

پيچيده  و پوسيدگی و گنديدگی درونی اين نظام را بار اری را درهم دبحران مالی اخير که تمام جهان سرمايه. رکود اقتصادی هستند
ئی چون بهداشت و خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، کار و هاديگر برمال کرده است،  موقعيت زنان در اين جوامع  را در زمينه

تعرض به . اهد نمودتر خو  را ژرفهاحرفه، حقوق مدنی و جايگاه اجتماعی و سياسی مورد تعرض قرارخواهد داد و شکاف نابرابری
خيزد و تنها با بر انداختن جامعۀ طبقاتی ميتوان به اين وضع  اری برمیدحقوق زنان درجوامع پيشرفتۀ صنعتی از ماهيت نظام سرمايه

آزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبقۀ کارگر، جز درجامعۀ سوسياليستی و درجريان ساختمان . پايان بخشيد
يابند کليۀ استعدادهای جسمی و روحی خود را  فقط درجامعۀ سوسياليستی است که زنان امکان می. يسم امکان پذير نخواهد بودسوسيال

بيهوده نيست که رهائی زنان از هرگونه قيد اجتماعی و تساوی حقوق . به کاراندازند و در پروسۀ توليد اجتماعی فعاالنه شرکت جويند
اقتصادی  و اجتماعی يکی از اصول مرامی احزاب مارکسيستی لنينيستی  جهان و جزو الينفک مبارزۀ اين آنان درتمام شئون سياسی، 

 .احزاب است
رويم  که موقعيت زنان  دربرخی کشورها به خاطر جنگ و تجاوز  امروز درشرايطی به استقبال روز جهانی زن می
بمباران  وحشيانۀ  فلسطين  . لکه سرنوشت زنان را به وخامت کشانيده استامپرياليستی بسيار اسفناک بوده ونه تنها پيشرفتی نداشته ب

ترين  تر کرده و بزرگ وضعيت زنان را وخيم... عراق، افغانستاندر نوار غزه که نيمی از قربانيان زن و کودک بوده، ادامۀ اشغال 
 .  باشند قربانيان اين تجاوزگری زنان و کودکان  می

زنان مانند مردان از کليۀ باليای اجتماعی و اقتصادی . تر تر و رنجکش ۀ کشورند اما نيمی محرومزنان ايران نيمی از سکن
زنان دريک رشته . اما ميان زنان و مردان عدم تساوی شديدی به چشم ميخورد. نداناشی از سلطۀ ارتجاعی رژيم اسالمی در رنج

زنان ايران  نه تنها در معرض نابرابری و تبعيض . د، محرومندازحقوق سياسی و اجتماعی و حقوقی که مردان از آن برخوردارن
طبقاتی و پی آمدهای  اجتماعی مترتب از آن  قرار دارند، بلکه  از آن نظر شايان توجه خاصی هستند که در سيستم و نظامی زندگی 

تايد جنسی برقانون گزاری کشور، برشرع ستون ها و ارکان اين آپار. کنند که بر تفکيک جنسيتی و يا  آپارتايد جنسی استواراست می
 .  به شدت واپسگرای فئودالی و مرد ساالری بنا گرديده استهاىاسالمی، بر نظام واليت فقيه و برفرهنگ و سنت

هنوز از طليعۀ بهار آزادی بهاری که نشکفته به خزان گرائيد چند صباحی نگذشته بود که زنان ما، مورد اولين حمالت فاشيستی 
به خوبی پرده  در واقعيت ننگين عقب " روسری يا توسری"طرح اجباری کردن حجاب و روسری و شعار . گان قرارگرفتندخودکام

راديو و تلويزيون که مذبوحانه   مستهجنهاى ديواری و برنامههاىاعالميه. مانده و قرون وسطائی جمهوری اسالمی دربارۀ زن بود
ن ترتيب داده بودند بيش از پيش  دروغ بزرگ برابری زن و مرد درجامعۀ  اسالمی  پس برای درهم کوبيدن موج بر حق تظاهرات زنا

 دينی و اخالقی آن هاىسرچشمۀ گناه و فساد درجامعه و در نهايت به باد رفته ارزش" بالقوه" اين ديد که زن. از انقالب را افشا کرد
 انکارکرد و در کفن سياهش پيچيد را، اسالم از يهوديان و مسيحيان به تواند باشد و درنتيجه بايد هويت وحقوق انسانی زن راصريحًا می
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در دعای صبحگاهی مردان يهود ادا . دشمنی اديان چه يهودی و چه مسيحی و چه اسالم با زن تاريخ طوالنی دارد. عاريه گرفته است
 ."دشکرخدا را، پروردگار ما و پروردگار عالم را که مرا هم چون زن نيافري: " می شود

 و تساوی حقوق زن با  و دموکراتيک، آزادبا هدف استقرار حکومتی ملی که ٥٧بهمن انقالب  زن در هااما شرکت ميليون
 ايران را ۀ سنتی منجر شد که ديگر امکان ندارد جامعهاىدر واحد خانوادهی به چنان تغييراتمردان بود اگر چه به اهدافش نرسيد ليکن 

 هاشود به پستوی خانه زن ايرانی را ديگر نمی.  فعاليت اجتماعی تصور کرداىهسيعشان در تمام عرصهبدون فعاليت زنان و شرکت و
همين . اکثر دانشجويان ايرانی را زنان تشکيل می دهند و اين در جهان بی همتاست همين تأثير عظيم انقالب بود که امروز .منتقل کرد

 رژيم جمهوری ۀ در صف اول در مقابل اقدامات ضد دموکراتيک و سرکوبگران امروزشرکت عظيم زنان در انقالب است که آنها را
 .دن سر آشتی ندار زن ستيز با ديو ارتجاع زنان انقالبیۀنيروی عظيم انباشت. دهد اسالمی قرار می

ی، لغو حزب ما قاطعانه از تساوی حقوق زنان و مردان دفاع ميکند و برای لغو کليۀ قوانين ارتجاعی مذهبی و غير مذهب
هرگونه تبعيض ومحدوديت برحسب جنسيت، آزادی پوشش، آزادی ازدواج و انتخاب همسر و ازدواج غير مذهبی، لغو کليۀ قوانينی که 

کنند، ممنوعيت فحشاء به طور کلی و فحشاء مذهبی به نام صيغه گری، آزادی  به بهانۀ ناموس، ارتکاب جنايت عليۀ زنان را توجيه می
ورزد و پيگيرانه درجهت تحقق آن، که با برافکندن  ميت شناختن اين حق برای زنان  از هيچ گونه تالشی دريغ نمیسقط جنين و به رس

 .دارد اری جمهوری اسالمی ميسر است، گام برمیدرژيم سرمايه
شايستۀ خود را فرستد و يقين دارد که زنان تحت ستم ايران نقش  به زنان دلير و مبارز ايران درود می) توفان(حزب کارايران

اری با سربلندی ايفا خواهند داری و ماقبل سرمايهددر برانداحتن رژيم زن ستيز جمهوری اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندهای سرمايه
 .کرد و جز اين نيز نخواهد بود

  

 !اری و امپرياليسمدزنده باد پيکار متحد زنان سراسرجهان عليه سرمايه
 ! جمهوری اسالمیاریدرژيم سرمايه سرنگون باد

 !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت
 ! مارس روز جهانی زن٨فرخنده باد 

 
 )توفان(حزب کارايران

 ١٣٨٧ اسفند ماه 
 
 

.............................................. 
 

 چگونه در اوايل انقالب حجاب اجباری شد
 

به موجب اين قانون هرکس در . جازات اسالمی را به تصويب رساند قانون م١٣۶٣مجلس شورای اسالمی ايران در سال 
 . شالق محکوم خواهدشدۀ ضرب٧٢معابر عمومی حجاب را رعايت نکند، به 

، يعنی چهار سال پيش از تصويب قانون حجاب اجباری ١٣۵٩در حالی قانون مجازات اسالمی به تصويب رسيد که از سال 
 .شد  از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی جلوگيری میاهللا خمينی در مجلس، به دستور آيت

 

 

 

 آزادی واقعی زن درگرو پيروزی سوسياليسم است
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 نخستين تظاهرات عليه حجاب در روزهای انقالب

 

 ١٣۵٧های حجاب اجباری در اسفند سال   اولين جرقه١٣۵٧های سال  شده در روزنامه به گواه اسناد و مدارک و مقاالت منتشر
های مختلف  انی زن، در حالی که گروهيک روز پيش از هشتم مارس، روز جه. شد يعنی کمتر از يک ماه پس از پيروزی انقالب زده 

زنان بايد با حجاب به «:  کيهان با اين تيتر منتشر شدۀسياسی در تدارک برگزاری اولين مراسم روز جهانی زن در ايران بودند، روزنام
 .»ادارات بروند

در . ی نبايد معصيت بشود اسالمۀدر وزارتخان«:  بود شده  هتاهللا خمينی نوش  اول اين روزنامه به نقل از آيتۀدر صفح
مانعی ندارد بروند کار کنند ليکن با حجاب شرعی . حجاب باشند ها بروند اما با زن. های لخت بيايند های اسالمی نبايد زن وزارتخانه

 )١ صفحه ١٠۶۵۵ ۀ شمار۵٧ اسفند ١۶کيهان (» .باشند
بود که روز هشت  اده بر عهده داشت اعالم کرده ز ی تلويزيون که رياست آن را صادق قطب البته شب پيش از آن نيز شبکه

 روزنامه کيهان در بخشی از گزارش مفصل خود درباره .شود مارس يک سنت غربی است و به زودی روز زن اسالمی اعالم می
 تصميم گيری هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال يک رأی١۵«: نويسد تظاهرات زنان می

های  گروه. اين گونه بود که تظاهرات روز جهانی زن به يک تظاهرات ضدحجاب اجباری بدل شد.گرفتند دست به راهپيمايی بزنند
آنها در حالی که . آموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سياسی و اجتماعی در اين تظاهرات شرکت کردند مختلف زنان از دانش

چادر "، "ما با استبداد مخالفيم: "دادند  شعار میهازن. ن بودند به طرف نخست وزيری حرکت کردندگروهی از مردان همراهشا
مرگ "پيش از ظهر امروز خبرنگار کيهان از دانشگاه تهران گزارش داد که يک گروه از مردان تندرو با شعار ". خواهيم اجباری نمی

 ۀ شمار۵٧ اسفند ١٧کيهان . (» چادر و حجاب دست به تظاهرات زدندوارد دانشگاه تهران شدند و به نفع"  رضا کچلۀبر ارثي
 )ی دوم ، صفحه١٠۶۵۶
 

 
  

بر همان اوايل تظاهراتی «: کند  آن روز را اين گونه بيان میۀکننده در تظاهرات تهران، خاطر يکی از زنان شرکت
قرار شد . ها اسمش هنوز خيابان شاهرضا بود وقت ضد حجاب در دانشگاه تهران شد که راه افتاديم توی خيابان انقالب، آن

وزيری به  جلو نخست. ساختمان نخست وزيری در خيابان کاخ که حاال شده فلسطينطرف ه از آنجا يک راهپيمايی بشود ب
پرانی باعث شد ما مسيرمان  دانم کجا بود، سنگ پرتاب کردند که اين سنگ ی که من نمیئها ما از يک جاهايی، از ساختمان

 عمل آمد که آنها گفتند ما حجاب را قبول ی بهئها ها مصاحبه آنجا با يکی دو نفر از خانم. را به طرف دادگستری تغيير بدهيم
 .»ها را، که کارمند تلويزيون بود، از کار بيکار کردند نداريم و يکی از آن خانم

 
 تجمع در برابر کاخ دادگستری

شناس معاصر به سخنرانی پرداخت و گفت ما مخالف حجاب   در تجمع زنان مقابل کاخ دادگستری، هما ناطق تاريخ
 .لف تحميل آن هستيمنيستيم بلکه مخا

 وی در اين مصاحبه گفته.  بود ای انجام داده اهللا خمينی مصاحبه االسالم اشراقی، داماد آيت در همين روز کيهان با حجت
ها به اين موضوع توجه  بايد حجاب رعايت شود و قوانين اسالمی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و دانشگاه«: بود 

ها پوشانده شود و لباس آبرومند  همين قدر که موها و اندام خانم. نظر داشت که حجاب به معنای چادر نيستاما بايد در . شود
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ها  اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم. چادر چيز متعارفی است و بسيار خوب است. باشد، حاال به هر شکلی مهم نيست
بايد طبق نظر مبارک امام حجاب اسالمی در . د، حرفی نيستشايد گاهی پوشاندن بدن و مو به طريق ديگر هم حجاب باش

های مذهبی هميشه نظر مبارک امام اين بوده که آنها از هر  در مورد اقليت... ها با اشتياق اجرا شود  سطح کشور توسط خانم
کيهان . (»نند چه بهترهای مذهبی هم رعايت حجاب اسالمی را بک های اقليت اما اگر خانم. حيث مورد احترام و حمايت باشند

 )٢صفحه ١٠۶۵۶ شماره ۵٧ اسفند ١٧
حدود . جوش دست به تظاهرات زدند های مختلف زنان در روزهای بعد در مناطق مختلف تهران به صورت خود گروه

 .وزير دولت موقت دست به اجتماع زدند  کيهان، مقابل دفتر مهدی بازرگان، نخستۀ هزار زن نيز به گزارش روزنام١۵
 ها در ديگر شهرهای کشور راضاعت

غير از تهران در چندين شهر ديگر از جمله سنندج، اصفهان، اروميه، کرمانشاه و بندرعباس نيز گزارشاتی از تظاهرات زنان 
 .شد در اعتراض به حجاب اجباری منتشر می

به گزارش .  به زنان حمله کردندای نيز بودند که به مخالفت با زنان و حمايت از حجاب اجباری در مقابل زنان معترض عده
 .کردند بودند به طرف زنان تظاهرکننده پرتاب می های برفی را که داخل آن سنگ گذاشته   کيهان برخی از اين افراد گلولهۀروزنام

ای ه زنان کارمند بيمارستان. ها نيز زنان در اعتراض به اجباری شدن حجاب دست از کار کشيدند در برخی از ادارات و شرکت
 .ی ملی ايران از جمله اين زنان بودندئ و نيز کارکنان زن قسمت فروش هواپيما١٢۴ و ١١٨آور و هزارتختخوابی، مخابرات   به

آموزان دختر، کارمندان   کيهان گزارش مفصلی از راهپيمايی پنج هزار نفر از معلمان، دانشۀدر روز بيستم اسفندماه روزنام
 .. تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کردوزارت خارجه و برخی هنرپيشگان

  اماکن عمومیهحجاب ب ممنوعيت ورود زنان بی

 دادستان انقالب در دادگاه ۀدر ماه رمضان آن سال محمد تقی سجادی نمايند.  ادامه داشت١٣۶٠روند اجباری شدن حجاب تا سال 
 .مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعالم کرد

به دستور دادگاه «: ی در معرض ديد مشتريان خود قرار دهند با اين جملهئطبق اين قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلو
اين اطالعيه در حالی صادر شد . »کنند معذوريم مبارزه با منکرات از پذيرفتن ميهمانان و مشتريانی که رعايت ظواهر اسالمی را نمی

ای مربوط به اجباری شدن حجاب در  س شورای اسالمی دوماه پيش از اين تاريخ، تصويب هرگونه اليحه مجلۀکه اعظم طالقانی نمايند
 .بود مجلس را تکذيب کرده 

در آن سال با تصويب قانون مجازات اسالمی .  در مجلس به تصويب نرسيد١٣۶٣به واقع نيز هيچ قانونی در اين زمينه تا سال 
راديو  ميترا شجاعی ( . سال است که پا برجاست١۴اين حکم . عدم رعايت حجاب تعيين شد ضربه شالق برای ٧۴در مجلس، حکم 
 )٢٠٠٩فوريه دويچه وله آلمان 

 
 

 
 

  متحد زنان ۀزنده باد مبارز
 !مهوری اسالمیعليه رژيم زن ستيز و سرمايه داری ج
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  پذيراندن اجرای قانون خدمات کشوری به دولتپذيراندن اجرای قانون خدمات کشوری به دولت
  گامی به جلو در مبارزات صنفی معلمانگامی به جلو در مبارزات صنفی معلمان

  

  
  

 معلمان و اعالم رسمی و شفاف آن  معلمان و اعالم رسمی و شفاف آن هاىهاىدر صورت عدم تحقق خواستدر صورت عدم تحقق خواست: ": "اعالم کرداعالم کرداى اى کانون صنفی معلمان طی بيانيهکانون صنفی معلمان طی بيانيه
 صدا و  صدا و  جمعی خصوصًا جمعی خصوصًاهاىهاىع اين قانون در رسانهع اين قانون در رسانهتوسط رئيس جمهور يا معاون وی مبنی بر اجرای بی کم و کاست و به موقتوسط رئيس جمهور يا معاون وی مبنی بر اجرای بی کم و کاست و به موق

  ." ."  ، فرهنگيان دست به اعتصاب عمومی خواهند زد ، فرهنگيان دست به اعتصاب عمومی خواهند زد٣٠٣٠//١١١١//٨٧٨٧سيما،  تا تاريخ سيما،  تا تاريخ 
  ٨٨٨٨در آخرين مهلت تعيين شده احمدی نژاد از طريق صدا و سيما پذيرفت که اين قانون را از اول فروردين ماه سال در آخرين مهلت تعيين شده احمدی نژاد از طريق صدا و سيما پذيرفت که اين قانون را از اول فروردين ماه سال 

توان پيروزی نسبی و توان پيروزی نسبی و    روزه به دولت را می روزه به دولت را می٨٠٨٠  خيری تقريبًاخيری تقريبًاأأقانون بعد از تقانون بعد از تپذيراندن اجرای اين پذيراندن اجرای اين . . به مورد اجرا در آورندبه مورد اجرا در آورند
  ..گامی به جلو در مبارزات صنفی معلمان کشورمان ارزيابی کردگامی به جلو در مبارزات صنفی معلمان کشورمان ارزيابی کرد

  ۀۀاليحاليح  .. فرهنگيان اجرای قانون خدمات کشوری يا نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزاياست فرهنگيان اجرای قانون خدمات کشوری يا نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزاياستهاىهاىمحوراصلی خواستمحوراصلی خواست
 متعدد بين دولت و مجلس باالخره تحت فشار و مبارزات معلمان  متعدد بين دولت و مجلس باالخره تحت فشار و مبارزات معلمان هاىهاى برگشت برگشت بعد از رفت و بعد از رفت و١٣٨٠١٣٨٠خدمات کشوری از سال خدمات کشوری از سال 

  .. تصويب شد ولی اجرای آن تا به حال به تعويق افتاده است تصويب شد ولی اجرای آن تا به حال به تعويق افتاده است١٣٨٥١٣٨٥در سال در سال 
 مختلف کشوری و نيز بين  مختلف کشوری و نيز بين هاىهاى و نهادها و دستگاه و نهادها و دستگاههاهامطابق اين قانون دولت موظف است بين حقوق شاغالن وزارتخانهمطابق اين قانون دولت موظف است بين حقوق شاغالن وزارتخانه

  . . نگی ايجاد کندنگی ايجاد کندشاغالن و بازنشستگان هماهشاغالن و بازنشستگان هماه
شود ، اجرای آن را به بعد از تصويب شود ، اجرای آن را به بعد از تصويب   که اجرای اين قانون باعث باال رفتن تورم میکه اجرای اين قانون باعث باال رفتن تورم می  دولت احمدی نژاد با ادعای ايندولت احمدی نژاد با ادعای اين

  .. مجلس خواستار اجرای آن از آذر ماه سال جاری بودند مجلس خواستار اجرای آن از آذر ماه سال جاری بودندۀۀ موکول کرده بود ، ولی معلمان طبق وعد موکول کرده بود ، ولی معلمان طبق وعد٨٨٨٨ سال  سال ۀۀشدن بودجشدن بودج
  . . تخدام معلمان حق التدريسی استتخدام معلمان حق التدريسی است معلمان ، اس معلمان ، اسهاىهاىيکی ديگر از خواستيکی ديگر از خواست

 گذشته بيش از نيم ميليون از  گذشته بيش از نيم ميليون از هاىهاىدر سالدر سال: " : "  خود به رئيس جمهور عنوان کرده بود خود به رئيس جمهور عنوان کرده بودۀۀوزير آموزش و پرورش در ناموزير آموزش و پرورش در نام
قراردادی کار معين، قرارداد حجمی، معلمان شرکتی، هيئت امنائی، قرارداد انجمن قراردادی کار معين، قرارداد حجمی، معلمان شرکتی، هيئت امنائی، قرارداد انجمن (( مختلف  مختلف هاىهاىهموطنان زحمتکش در قالبهموطنان زحمتکش در قالب

به دليل نياز به دليل نياز ... ... ز جمله معلم حق التدريس، مربی آموزشيار نهضت سواد آموزی، نيروهای شاغل شرکتی و ز جمله معلم حق التدريس، مربی آموزشيار نهضت سواد آموزی، نيروهای شاغل شرکتی و اا) ) اولياء و مربياناولياء و مربيان
 فرهنگی به صورت  فرهنگی به صورت هاىهاىمقطعی آموزش و پرورش، عدم امکان جذب در بازار کار، عالقه مندی برای همکاری در محيطمقطعی آموزش و پرورش، عدم امکان جذب در بازار کار، عالقه مندی برای همکاری در محيط

به نحوی با آموزش و به نحوی با آموزش و ... ... و و   از آموزش و پرورشاز آموزش و پرورشبا دريافت حداقل دستمزد با دريافت حداقل دستمزد ) ) غير استخدامیغير استخدامی((پاره وقت يا معادل تمام وقت پاره وقت يا معادل تمام وقت 
وضعيت وضعيت ند و اين در حالی است که از يک سو ند و اين در حالی است که از يک سو ااترين نقاط تا شهرهای بزرگ همکاری داشتهترين نقاط تا شهرهای بزرگ همکاری داشته  پرورش کشور از دور افتادهپرورش کشور از دور افتاده

  هاىهاى و از سوی ديگر به دليل کاهش جمعيت دانش آموزی و سياست و از سوی ديگر به دليل کاهش جمعيت دانش آموزی و سياست اين افراد غير قابل قبول است اين افراد غير قابل قبول استاىاىدرآمدی و پوشش بيمهدرآمدی و پوشش بيمه
 مدارس و ارتقای سطح تحصيالت معلمان و ضرورت پذيرش نيرو از طريق مراکز  مدارس و ارتقای سطح تحصيالت معلمان و ضرورت پذيرش نيرو از طريق مراکز ۀۀ مردمی در ادار مردمی در ادارهاىهاىارکتارکت مش مشۀۀتوسعتوسع

  ."."تربيت معلم، وزارت آموزش و پرورش امکان استخدام آنها را نداردتربيت معلم، وزارت آموزش و پرورش امکان استخدام آنها را ندارد
 گذشته بيش از نيم ميليون معلم را با حداقل  گذشته بيش از نيم ميليون معلم را با حداقل هاىهاىدر سالدر سال""  :: اظهارات آقای وزير به زبان آدميزاد اين است که اظهارات آقای وزير به زبان آدميزاد اين است کهۀۀترجمترجم

  ۀۀ ادار ادارۀۀحقوق و بدون بيمه و مزايائی به برده گی کشيديم و االن هم با توجه به  گسترش سياست خصوصی سازی در عرصحقوق و بدون بيمه و مزايائی به برده گی کشيديم و االن هم با توجه به  گسترش سياست خصوصی سازی در عرص
    ."."مدارس دليلی برای استخدام آنها وجود نداردمدارس دليلی برای استخدام آنها وجود ندارد

در ارتباط با نيم ميليون نفر حق در ارتباط با نيم ميليون نفر حق : ": " آموزش و پرورش مجلس در اين رابطه می گويد آموزش و پرورش مجلس در اين رابطه می گويدۀۀلطف اهللا عباسی رئيس کميتلطف اهللا عباسی رئيس کميت
 هزار  هزار ١١٠١١٠ خود به رئيس جمهور اعالم کرده بود ما معتقديم که اين موضوع صحت ندارد و تنها  خود به رئيس جمهور اعالم کرده بود ما معتقديم که اين موضوع صحت ندارد و تنها ۀۀکه وزير در نامکه وزير در نامالتدريسی التدريسی 

ند و به اين دليل ند و به اين دليل اا برای استخدام آنها نداشته برای استخدام آنها نداشتهاىاىنفر از اين نيروها حق التدريسی هستند و مسئوالن آموزش و پرورش ارادهنفر از اين نيروها حق التدريسی هستند و مسئوالن آموزش و پرورش اراده
که اين معلمان ساعات طوالنی کار می کنند که اين معلمان ساعات طوالنی کار می کنند    است که چرا با وجود اين است که چرا با وجود ايناکنون اين سئوال مطرحاکنون اين سئوال مطرح. . ندنداامتوسل به بزرگنمائی شدهمتوسل به بزرگنمائی شده
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دهد که از معلمان حق التدريسی دهد که از معلمان حق التدريسی   آموزش و پرورش به خود اجازه میآموزش و پرورش به خود اجازه می. . شوندشوند   استخدام نمی استخدام نمی،،دهنددهند  و در نقاط محروم درس میو در نقاط محروم درس می
  ."."بهره برداری کند و در مقابل مبلغ ناچيزی به آنها بپردازدبهره برداری کند و در مقابل مبلغ ناچيزی به آنها بپردازد

اساس طرح بازنشستگی زود هنگام اساس طرح بازنشستگی زود هنگام    است که بر است که براىاى پايان کار معلمان بازنشسته پايان کار معلمان بازنشستهخواست ديگر معلمان پرداخت پاداشخواست ديگر معلمان پرداخت پاداش
  .. می باشد می باشد،،ندنداامعلمان از سوی دولت ، خود را پيش از موعد بازنشسته کردهمعلمان از سوی دولت ، خود را پيش از موعد بازنشسته کرده

اجرای قانون خدمات کشوری هر چند تا حدودی اقدامی است در جهت رفع تبعيض بين کارکنان بيش از پنجاه اجرای قانون خدمات کشوری هر چند تا حدودی اقدامی است در جهت رفع تبعيض بين کارکنان بيش از پنجاه 
 تومان به حد متوسط حقوق ساير کارکنان  تومان به حد متوسط حقوق ساير کارکنان ٣٥٠٠٠٠٣٥٠٠٠٠لتی و حد متوسط حقوق معلمان را از لتی و حد متوسط حقوق معلمان را از وزارتخانه و نهاد و دستگاه دووزارتخانه و نهاد و دستگاه دو

 معلم حق التدريسی که در فقر مطلق و با  معلم حق التدريسی که در فقر مطلق و با ١١٠٠٠٠١١٠٠٠٠ثيری در زندگی ثيری در زندگی أأدهد، ولی تدهد، ولی ت   تومان ارتقاء می تومان ارتقاء می٤٥٠٠٠٠٤٥٠٠٠٠دولت يعنی دولت يعنی 
چنان چنان   معلم رسمی را هممعلم رسمی را هم  ٧٠٠٠٠٠٧٠٠٠٠٠گذارد و در ضمن حقوق گذارد و در ضمن حقوق    تومان زندگی می کنند نمی تومان زندگی می کنند نمی٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠ تا  تا ١٣٠٠٠٠١٣٠٠٠٠حقوقی بين حقوقی بين 

  ..در زير خط فقر نگاه خواهد داشتدر زير خط فقر نگاه خواهد داشت
از اولين اعتراض از اولين اعتراض . .  فقر و تنگدستی و سختی معيشت خود مبارزه می کنند فقر و تنگدستی و سختی معيشت خود مبارزه می کنندۀۀنزديک به نيم قرن است که معلمان علينزديک به نيم قرن است که معلمان علي

 معلمان در ميدان  معلمان در ميدان ۀۀتظاهرات چهار هزار نفرتظاهرات چهار هزار نفر. . گذرد گذرد    سال می سال می٤٧٤٧ بيش از  بيش از ١٣٤٠١٣٤٠وسيع معلمان در دوازده ارديبهشت ماه وسيع معلمان در دوازده ارديبهشت ماه 
 ساله در ميدان بهارستان به خون کشيده شد و ايران  ساله در ميدان بهارستان به خون کشيده شد و ايران ٢٩٢٩ارستان با تيراندازی پليس و کشته شدن دکتر ابوالحسن خانعلی دبير ارستان با تيراندازی پليس و کشته شدن دکتر ابوالحسن خانعلی دبير بهبه

 خود اين روز را به  خود اين روز را به ۀۀهر چند معلمان با صدور قطعنامهر چند معلمان با صدور قطعنام. . را در موجی از خشم و نفرت نسبت به رژيم ديکتاتوری شاه فرو بردرا در موجی از خشم و نفرت نسبت به رژيم ديکتاتوری شاه فرو برد
ن را به رژيم شاه و سپس جمهوری اسالمی تحميل کردند و بعدها چندين دبستان و ن را به رژيم شاه و سپس جمهوری اسالمی تحميل کردند و بعدها چندين دبستان و عنوان روز معلم اعالم کرده و پذيرش آعنوان روز معلم اعالم کرده و پذيرش آ

گونه اقدامی صورت گونه اقدامی صورت    نارضايتی معلمان هيچ نارضايتی معلمان هيچهاىهاىدبيرستان به اسم دکتر خانعلی نامگذاری شد، ولی در رابطه با رفع ريشهدبيرستان به اسم دکتر خانعلی نامگذاری شد، ولی در رابطه با رفع ريشه
ان دروغ و تهمت و آزار و اذيت و ان دروغ و تهمت و آزار و اذيت و هنوز بعد از گذشت سی سال از انقالب با زبهنوز بعد از گذشت سی سال از انقالب با زب. . چرخدچرخد   بر همان پاشنه می بر همان پاشنه می،، هنوز در هنوز در..نگرفتنگرفت

  ،، اخير معلمان اخير معلمانۀۀدر جريان مبارزات صنفی هشت سالدر جريان مبارزات صنفی هشت سال. . کنندکنند   به حق معلمان برخورد می به حق معلمان برخورد میهاىهاىحبس و اخراج و تبعيد با خواستحبس و اخراج و تبعيد با خواست
  . . صدها نفر دستگير، زندانی و اخراج و تبعيد شدندصدها نفر دستگير، زندانی و اخراج و تبعيد شدند

 اين شهر تحصن ما را  اين شهر تحصن ما را رئيس آموزش و پرورشرئيس آموزش و پرورش: ": "گويدگويد  میمی) ) در جريان تحصن سال گذشتهدر جريان تحصن سال گذشته((  معلمی در اسالم شهرمعلمی در اسالم شهر
پرسيم، کدام پرسيم، کدام   ما میما می. . گويد تحصن شما سياسی است و چه بسا دست بيگانگان در کار باشدگويد تحصن شما سياسی است و چه بسا دست بيگانگان در کار باشد  داند و با زبان تهديد میداند و با زبان تهديد می  صنفی نمیصنفی نمی

سوزد اما به فکر ساختن سوزد اما به فکر ساختن   دست بيگانه؟ بيگانه کسی است که دغدغه وطنی نداشته باشد، نه معلمی که در حين تدريس میدست بيگانه؟ بيگانه کسی است که دغدغه وطنی نداشته باشد، نه معلمی که در حين تدريس می
  ."."استاست

  سراسری خود و تحکيم روابط معلمان و جلب   سراسری خود و تحکيم روابط معلمان و جلب ۀۀرد امر مبارزه، اتکاء به نيروی سازمان يافترد امر مبارزه، اتکاء به نيروی سازمان يافتامروز برای پيش بامروز برای پيش ب
 کارگری و دانشجوئی و زنان  کارگری و دانشجوئی و زنان هاىهاى آنها و برقراری و تحکيم روابط با تشکل آنها و برقراری و تحکيم روابط با تشکلهاىهاىحمايت  و فعال کردن دانش آموزان و خانوادهحمايت  و فعال کردن دانش آموزان و خانواده

  ..امری ضروری استامری ضروری است
 آزاديخواه و عدالت طلب و  آزاديخواه و عدالت طلب و هاىهاى انسان انسانۀۀهمهم. . هی و همدلی بوده استهی و همدلی بوده استم با احترام و همرام با احترام و همراأأنگاه جامعه به معلمان همواره تونگاه جامعه به معلمان همواره تو

  .. معلمان به هر طريقی حمايت کنند معلمان به هر طريقی حمايت کنندۀۀ حق طلبان حق طلبانهاىهاىدانند که از خواستدانند که از خواست   خود می خود میۀۀ وظيف وظيف،،مترقی و مردمیمترقی و مردمی
 اين آينده سازان برای کسب حقوق  اين آينده سازان برای کسب حقوق ۀۀحزب ما از مطالبات به حق معلمان شريف ايران حمايت ميکند و از تقويت مبارزحزب ما از مطالبات به حق معلمان شريف ايران حمايت ميکند و از تقويت مبارز

  .   .   د از هيچ کوششی دريغ نخواهد ورزيدد از هيچ کوششی دريغ نخواهد ورزيد خو خوۀۀحقحق
      
 

 
 
 
 
 

  مبارزۀ دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزۀ ضد   
 امپرياليستی است
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 ٥٧بمناسبت سی سالگی انقالب شکوهمند بهمن 
 

 يادی از رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد جواد عرفانيان
 

  
  

 ٢١ جواد عرفانيان دو رفيق حزبی که در رفقا مهدی اقتدارمنش و محمد
  در راه پيروزی انقالب جان باختند ١٣٥٧بهمن 

 
 موجيم که آسودگی ما عدم ماست      ما زنده از آنيم که آرام نگيريم

آنجا که . آنجا که زورهست، مبارزه هست. باشد  ستمديده میهاى تاريخ بشری همواره حاکی ازمبارزات زحمتکشان و خلق
 هاىديديم که چگونه توده. باشد تاريخ ميهنمان ايران نيز گواه صادقی براين حکم می. ست، تالشی است برای رهايی از بندبندی ا

همان ارتجاعی که فرزندان صادق . محروم و تحت ستم، ارتجاع محمد رضا شاهی را سرنگون نموده و به زباله دانی تاريخ فرستادند
پيروزی انقالب و سرنگونی  رژيم فاسد و جنايتکار . رسانيد نمود و به قتل می کشيد، شکنجه می ی به بند مهااين خاک و بوم را سال

ستمديده، آزادی خويش را درقبال خون خويش خريدند، خون هزاران جوانان جانباخته گواه بر اى هتوده. پهلوی  به آسانی کسب نشد
يان و مهدی اقتدارمنش که قهرمانانه در راه کسب آزادی و استقالل ند دو رفيق محمد جواد عرفاناو ازاين جمله. همين امر است

يادشان . جنگيدند و با افتخار در راه آزادی طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان از زنجيرهای استثمار، خون خويش داده و جان باختند
 !گرامی باد

حالت جنوب تهران چشم به  زحمتکش در يکی از مۀ در يک خانواد١٣٣٤در سال  رفيق محمد جواد عرفانيان
 سالگی بر بازوی ١٥از سن . با وجود مشکالت اقتصادی با پايمردی تا سال نهم دبيرستان به تحصيل ادامه داد. جهان گشود

 . به مدرسه ميرفتهاروزها کار ميکرد و شب. پرتوان خود تکيه زد و به کارگری مشغول شد
او بازو به بازوی رفيق مهدی اقتدارمنش و ديگر .  کارگر بستۀبقرفيق محمد جواد قهرمانانه کمر به خدمت آرمان ط

در باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران بسياری . رفقای حزبی در گسترش صفوف حزب در ميان کارگران همرزم خود کوشيد
اعانه اين رفيق به رهبری آگاهانه و شج.  يک کمونيست واقعی بودۀ تهران آن نقشی را ايفا کرد که ففط شايستهاىاز کارخانه

همراه رفيق مهدی در جريان اعتصاب کارگران شهرک اکباتان در دوران حکومت سياه پهلوی ٽابت نمود که حرکت متشکل 
اری د سرمايهۀ اصلی را بر پيکر نظام پوسيدۀتواند ضرب  کارگران تحت رهبری عناصر آگاه اين طبقه است که میۀو آگاهان

رو   از اين،توان در هم ريخت  میها استعمار را تنها به نيروی غلبه ناپذير تودههاى کاخاو ايمان داشت که. وارد سازد
زندگيش سراسر .  بودها کارگر هميشه سرمشق تودهۀ حرکت ميکرد و در مبارزات دشوار طبقهاهمواره در پيشاپيش توده

 تالش برای گسترش صفوف ،ران تالش برای سازماندهی کارگ، تالش برای آگاهی سازی کارگران،حرکت بود و تالش
 . کارگر از قيد بردگی و استٽمارۀی طبقئحزبش و تالش برای رها

 
 در هارفيق محمد جواد عرفانيان به همراه رفيق مهدی اقتدارمنش در راه پيروزی انقالب در جريان فتح يکی از پادگان

 دژهای او را بايد بدون تزلزل در ۀد امان داد و هم آموخت که به دشمن طبقاتی نبايهاترين صفوف قرار گرفت و به توده مقدم
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تسخير شده قرار گرفت و تفنگ خود را به   در باالی اولين تانک٥٧ بهمن ٢١رفيق در جريان تصرف پادگان در . هم کوبيد
او در . اند نمود و رفيقمان را به شهادت رسبت دشمن زخم خورده به او اصاهاى در اين هنگام گلوله،عالمت پيروزی باال برد

 ستم ملی و طبقاتی بود و اين چنين است که امروزه ما رفقای متشکل در ۀسراسر زندگی حماسی خود پيام آور مبارزه بر علي
کنيم که راه پر  مان عهد می جانباختهحزب کار ايران از زندگی او و از ايدئولوژيش الهام گرفته و با او و ديگر رفقای 

 .مه دهيمافتخارشان را تا پايان ادا
 

 تحصيالت ابتدايی ۀپس از به پايان رسانيدن دور.  در خانی آباد به دنيا آمد١٣٢٩در سال   اقتدارمنش مهدی رفيق
 پرداخته و ضمن آن به تحصيل هاکار در کارخانهه چون ديگر فرزندان زحمتکش اين مرز و بوم ب  جعفری همۀدر مدرس

 به آنجا روانه ، و اشغالگران صهيونيست فلسطين بر عليه استعمارق خلقحرفيق مهدی با شروع مبارزات بر . همت گماشت
 امپرياليسم و صهيونيسم پرداخت اما با مبارزات ۀ فلسطينی به مبارزه عليۀگشته و قريب يک سال دوشادوش خلق ستمديد

 هاىد پيوستن به چريککه رفيق قص  هنگامی٥١ ايران گشت و در سال ۀ مقاومت روانۀسياهکل رفيق مهدی برای ايجاد هست
  بهکاما جنايتکاران ساوا. فدايی خلق را داشت توسط عمال ساواک دستگير و به مدت شش ماه مورد شکنجه قرار گرفت

 خويش نتوانستند هيچ اطالعاتی از اين رفيق مبارز کسب نمايند و گيج و منگ وی را رها  گوناگون کثيفهاىرغم تالش
 .نمودند

 پس از درگيری با عمال ساواک دستگير ،م مالقات با يکی از انقالبيون در خيابان عباسی دوباره هنگا٥٦در سال 
 که بتواند هيچ اما دوباره پس از هشت ماه ساواک بدون اين. شته و در زندان کميته به مدت سه ماه تحت شکنجه قرار گرفتگ

 .گونه اطالعاتی از اين رفيق مبارز کسب نمايد وی را رها نمود
 

 ،باشد محکوم به شکست می ها جدا از تودهۀيق مهدی اقتدارمنش اين بار پس از آزادی باين حقيقت که مبارزاما رف
 مبارزاتی ۀرفيق در اين پروس.  روی آوردها به توده، حزب کار ايران، کارگرۀمواجه گرديد و با پيوستن به حزب طبق

 در ميان کارگران پيوسته و به گسترش اين صفوف  خويش را يافت و به سرعت در صفوف حزبۀخويش بود که حزب طبق
 ستمديده به ىها موجی که در دريای توده،چون موجی بود که وی را آرامی نبود رفيق مهدی هم. در کارخانجات پرداخت

ه فعاليت ۀی داشت و آخرين حوزئرفيق مهدی در باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران نقش بسزا. خوبی به نقش خويش آگاه بود
وی شهرک اکباتان بود که همراه با رفيق محمد جواد عرفانيان و ديگر رفقای حزبی در سازماندهی اعتصابات شهرک 

رفتق مهدی در جريان فتح پادگان باتفاق رفيق محمد ....... وسيعی را به حرکت در آوردهاىاکباتان شرکت جست و توده
 . شهادت رسيد به همراه او به٥٧ بهمن ماه ٢١در روز  جواد عرفانيان

 !يادشان گرامی باد

                      
 
 

 

 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 
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  به بهانه سی سا لگی انقالب بهمن  
 و بيست و چهارمين سالگرد اعدام جنايتکارانه   

  رفيق بابا پور سعادت
****** 

 گوشههائی از زندگی مبارزاتی و پر فراز و نشيب رفيق بابا   
 

 نسل گذشته هاىشدت ازانتقال تجربيات مبارزاتی انقالبيون و کمونيسته رژيم جنايتکارجمهوری اسالمی ب
 جنبش ۀ از تاريخ گذشتآنها را به نسل جوان حساس است و با تمام قوا ميکوشد تا ،ِويژه رهبران  کمونيسته ب

اری جمهوری اسالمی برای بقای منحوس خويش درژيم سرمايه. انقالبی و کمونيستی ايران در بيخبری نگاه دارد
برای  تحريف و دروغ و بی " چپ"کارگيری خودفروختگان ه با هزينه کردن پول نفت و سرمايه گذاری عظيم و ب

 جنبش کمونيستی از هيچ کوشش ضدانقالبی دريغ نورزيده و دراين مورد نيز دست رژيم منفور ۀاعتبارکردن گذشت
به يمن ارتباطات الکترونيکی قصد دارد به  و حزب ما با توجه به اين امر. ز ازپشت بسته استپهلوی را ني

ی ازتاريخ مبارزاتی جانباختگان توفانی بپردازد و جوانان را با اين ئها مختلف به معرفی گوشههاىمناسبت
نسل جوان و پيوند با آن، پيروزی بدون انتقال تجربيات انقالبی نسل گذشته به . تجربيات خونبار انقالبی آشنا سازد

  انتشار١٣٦٤ زير برگرفته از کتاب جانباختگان توفانی  است که درسال ۀنوشت. ارتجاع را ناممکن ميسازد بر
 .گرفت خواهد قرار دست تکميل شدن است و بزودی تجديد چاپ و دراختيار عموم يافته و اين مجموعه اکنون در

م ارتجاعی و ضد مردمی سلطنت پهلوی و جمهوری اسالمی است که بقايشان اين ياد واره، سند جنايت دو رژي
 ۀخوانيد توسط کميت چه در زير می آن. باشد  بوده و میاهکشتار نيروهای مترقی، انقالبيون و کمونيست درگرو

 مناسبت اعدام رفيق بابا عضو رهبری و مسئول حزب کاره  ب١٣٦٣در اسفند ) توفان( ايران مرکزی حزب کار
 :ورزيم ی از آن مبادرت میئهاايران انتشاريافت و ما اکنون به چاپ گوشه

 
او يک مبارز .  نام آشنائيست،ی که در دوران شاه زندانی بودندئها برای انقالبيون و کمونيست بابا پورسعادترفيق

 اجتماعی و محو طبقات هاىری برای رفع نابراب، لنييست ارزنده بود که برای آرمان پرولتارياــانقالبی و يک مارکسيست 
او از دل زحمتکشان برخاسته بود و تا آخر نيز به آنها . تمام زندگی او در پيکار و مبارزه گذشت. استٽمارگر مبارزه ميکرد

 .وفادار ماند
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او با رنج . دنيا آمده  زحمتکش باى در يکی از روستاهای اطراف بجنورد و در خانواده١٣٢١ مهرماه ٢رفيق بابا در 
 نيز نصيب او اىکار سخت و طاقت فرسا بدن ورزيده. و درد آشنا بود و با سختی و مشقت از دوران کودکی خو گرفته بود

يم ملی ايران نيز صاحب تکه رفيق قهرمان کشتی بجنورد و سپس خراسان گشت و در مسابقات قهرمانی  طوریه نموده بود ب
شناختند و به او احترام  همه از بزرگ و کوچک او را می.  گرديدرو مشهور خاص و عام در بجنورد نام شد و از اين

 .گذاشتند می
) ورزش( معلمی ۀکه در شهر بجنورد به حرف  هنگامی)١٣٤٦ ( سال پيش١٧رفيق بابا برای تحقق راه زحمتکشان 

اما پس از . نمود آغاز را در اين شهر اى لنينيستی توفان پيوست و فعاليت گستردهــ به سازمان مارکسيستی ،اشتغال داشت
 .ليکن سه ماه بيشتر در زندان باقی نميماند.  شروع ميشود و رفيق بابا دستگير ميگرددهامدت کوتاهی دستگيری

اما پس از چندی که مدارک ديگری دال . تواند چيزی از او در بياورد ساواک عليرغم شکنجه و تهديدات فراوان نمی
 نفر از رفقای سازمان توفان دستگير ميگردد و پس از يک ٥٠ به همراه ٤٩ در سال دًا مجد،دست آمده بر فعاليت حتمی او ب

اما دژخيمان .  سال زندان محکوم شد٥ انقالبی به هاى ساواک و پس از دفاع از آرمانهاىاستقامت شجاعانه در برابر شکنجه
اوين گذراند تا عاقبت با اوجگيری جنبش خلق  بابا دو سال ديگر را نيز در ،ساواک با پايان محکوميت او را آزاد نکردند

 .به نيروی جنبش خلق از زندان آزاد گرديد" هاآزادی"همراه با سومين گروه 
 مبارزه ۀ از روحياىفشارهای زندان ذره.  بسيار درخشان و غرور آفرين استهادوران زندان رفيق در اين سال

سادگی و بی . بود و در ميان زندانيان از محبوبيت خاصی برخوردار بوداو در زندان نيز پر کار و فعال .  او کم نکردۀجويان
زندانيان ) ٥٦سال (در اوج بحران زندان . کم و قاضی بوداهر جا که اختالفی وجود داشت او ح. پااليشی او زبانزد همه بود

 .دادند که او رئيس کمون باشد ترجيح می
 او احساس ۀ با خانواد،گيری رفيق با خبر ميشوندتاز دسزمانی که مردم ورزش دوست و مبارزه جوی بجنورد 

 و روح آنها هاهمدردی کرده و بزودی اين قهرمان ورزش شهر به قهرمان مقاومت و انقالب بدل شده و حاکم بر دل
و بهرام  رفقا نادر ،دورش حلقه زدنده بر مبنای چنين گرايشی بود که بهترين فرزندان اين مردم پس از آزادی وی ب. گردد می

 مردم به رفيق تنها مختص به ۀعالق. دور وجود او گشتنده  کمونيست ديگر چون شمع بها يداهللا و اصغر پهلوان و ده،رازی
دانستند و  اما او در ميان روستائيان نيز محبوبيت خاصی داشت و آنها او را پشتيبان خود می. مردم شهر بجنورد نبود

اغلب به جلوی مدرسه  او رفته و مشکل خود را با . گرفتند راغ او را از مردم شهر میمدند و سآ  به شهر می، راههافرسنگ
 آبياری و ۀ ادار،ژاندارمری،  کشاورزیۀ مربوط به دستگاه اداری نظير ادارمشکالتی که عمدتًا. وی در ميان ميگذاشتند

 .او ناجی و حالل مشکالت اين زحمتکشان بود. بود......... 
 پس از آزادی نيز ، مبارزاتی او خللی وارد کندۀنجه و زندان رژيم شاه نتوانست بر ارادرفيق بابا که شک

 رفيق بابا با استقبال ،هنگام بازگشت به شهر زادگاهشه  ب،بعد از آزادی از زندان شاه. دمی از مبارزه باز نايستاد
 . خود حمل نمودندۀ شانررده و بکه مردم او را روی دست بلند ک طوریه  ب،پرشکوه مردم بجنورد مواجه گرديد

ترين  دور او حلقه زدند و درعرض مدت کوتاهی يکی از قویه ائيان اطراف بتبزودی روشنفکران بجنورد و روس
 معلمين و محصلين بجنورد پا گرفت و اغلب معلمين و دانش آموزان ۀاتحادي. وجود آمده  حزبی ما را در بجنورد بهاىشاخه

 که توانست اىهمان اتحاديه.  صنفی با رهبری اين رفيق در بجنورد شکل گرفتهاىاتحاديه. نشان دادندبه اين اتحاديه تمايل 
 .ترين تظاهرات کارگری را در بجنورد سازمان دهد  بزرگ، جهت بزرگداشت روز جهانی کارگر٦٠ ارديبهشت ١١در 

مينی و برای دفاع از آزادی را رهبری  رژيم خۀ تظاهرات با شکوه مردم بجنورد بر علي٦٠ خرداد ٢٠رفيق بابا در 
پس از چندی پاسداران با نيروی تازه نفس .  و پاسداران را از شهر فراری دهندهاميکند که طی آن قادر ميشوند حزب اللهی

 .  آن چندين نفر کشته و زخمی ميشوندۀکشند که در نتيج گردند و اين بار تظاهرات را به خون می به شهر برمی
لويزيون استان خراسان در آن روز برای تراديو . ز عبارت بودند از سعيد سربدار و پرويز يزدانیشهدای آن رو

 پاسداران کوشش نمودند که آن را به حزب منتسب نمايند و با اعالم اين مسئله پاسداران را بيشتر بر ۀپوشاندن جنايات وحشيان
 چند لحظه قبل از يورش ، رفيق نادر رازی با هوشياریآنها قصد جان بابا را نمودند ولی.  حزب تحريک کردندۀعلي

که  از آن پس رفيق زندگی مخفی خود را آغاز ميکند و با آن.  به اصرار او را از شهر خارج ميکند،پاسداران به منزل رفيق
زب  با تمام کوشش به سازماندهی و مرمت تشکيالت ح،ن رژيم جمهوری اسالمی قرار داشتاتحت پيگرد شديد پاسدار

 . پردازد می
 . رفيق بابا به مقام مسئول حزب انتخاب گرديد٦١در دهمين پلنوم حزب در تابستان 

 رژيم و همراه با شناسنامه و اوراق جعلی به همراه ۀم با فعاليتی مستمر برعليأ ماه زندگی مخفی بابا در تهران تو١٦
 دوران با ،ی وی شودئکه موجب شناسا  بدون آن،اميدخطرات بيشماری که حتی در يک مورد نيز به دستگيری موقت او انج

 مرکزی حزب را در ۀترين وظايف کميت ن که رفيق بابا عمدهادر اين دور. شکوهی از مبارزات حزب ما و رفيق باباست
 .  حزب ما را گشودۀ جديدی از مبارزۀ مرحل،دست گرفت و در پيشاپيش حزب
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 زيرا ،طول نيانجاميده عنوان مسئول حزب چند ماهی بيش به م حزب و ب رفيق در باالترين مقاۀسفانه نقش برجستأمت
 ، دژخيمان رژيم قرار گرفت و پس از تالشی ناموفق برای فرار از محاصرهۀ آذر ماه در تهران در محاصر١٦وی در تاريخ 

 کتف وی ۀگلول. ر گرديد دستگي، دو تير به کتف و ران وی اصابت نموده بود، پاسدارانهاىکه در اٽر شليک گلوله هنگامی
 :او به جالدان اوين گفته بود.  ران تا آخر با وی بودۀکنند وليکن گلول را خارج می

 ". ديگر لزومی ندارد که گلوله رانم را در آوريد،حال که قرار است مرا بکشيد"
را زنده دستگير کرده بودند که بابا  دژخيمان از اين. و از آن پس رفيق فلج گرديد و به کمک زندانيان ديگر راه ميرفت

 . به اين خيال واهی که شايد از طريق او حزب کار ايران را کشف و متالشی نمايند،گنجيدند از خوشحالی در پوست خود نمی
 او از آهن و شالق و پوالد ۀ اما اراد، حيوانی قرار دادندهاىبدين منظور عليرغم جراحات سختش او را تحت شکنجه

 در مقابل ، بود که کسی چون رفيق بابا که وجودش با وجود خلق پيوند يافته و نيرو و ايمان گرفتهطبيعی. تر بود سخت
 پر ۀ را تحمل نمود و کالمی نگشود و اسرار خلق را در سينهااو با پايمردی و استواری تمام شکنجه. شکنجه تسليم نشود

در نظر .  مارکسيستی او و ٽمره عشق او به پرولتاريا بود فرهنگۀ رفيق بابا ٽمرۀمقاومت قهرمانان. عطوفت خود نهان داشت
او مشعل اين عشق را که در طی قرون از دستی به دست ديگر . ترين لذت بود  بشری عالیهاىرفيق بابا مبارزه برای آرمان

رش داد از  نسلی که رفيق بابا پرو،اين تصادفی نبود. را فرا روی خويش قرار داد سپرده شده بود در دست گرفت و آن
 مقاومت و فداکاری را طی نمودند ۀترين رفقای حزب بودند که هر يک با هدايت استاد خويش قل منؤ و مهابهترين کمونيست

 .و در راه آن قهرمانانه جان باختند
دميد و  او در زندانيان ديگر روح می.  شجاعت و پايمردی بودۀرفيق بابا در سياهچال مخوف رژيم خمينی نيز نمون

 اوين بر ۀزندانيان سياسی در هم" پدر" اين ،چندی نگذشت که نام رفيق توفانی. نمود غيب میرها را به استقامت و مبارزه تآن
 . جاری گشتهازبان

ی شديد قرار داشت و در اين مدت ئ در انفرادی و تحت بازجو، اوين٣٠٠٠ ماه اول اسارت را در بند ٨ ،رفيق بابا
 ماه ٥. ی و شکنجه قرار گرفتئ ماه تحت بازجو١٤ به مشهد انتفال يافت و دوباره ٣٠/٤/٦٢يخ در تار. ممنوع المالقات بود

 ٥/٨ به بجنورد انتقال يافت و عاقبت در ساعت ١٩/١١/٦٣در . ی فشرده بودئنيز در زندان سپاه مشهد تحت شکنجه و بازجو
 با دو تير يکی در قلب و ديگری در فک ،دردا شهر که درست در مرکز شهر بجنورد قرار ۀ در کميت٦٣ اسفند ماه ١١شب 

دو روز بعد جسد او در . راست زندگی اين بزرگ مرد جنبش کمونيستی ايران پايان گرفت و قلب مهربان او را از کار ايستاد
 : شاهدان عينی رفيق هنگام اعدام گفته بودۀبه گفت.  به خاک سپرده شدها کيلومتری شهر در بيابان٥

 
 نديد تا کينه را دريم را نباهمچش

  من و من ترس راهاىچشم
  شما ببينمهاىدر چشم

 
 اين ،او با شعار زنده باد خلق و با آرمان حزب خود زندگی را وداع گفت و بدين ترتيب اين انسان شريف و ارزشمند

 مخفيانه ،ينیی رژيم خمئ قرون وسطاۀ ماه شکنج٢٨ مقاومت و شهامت و اين مبارز خستگی ناپذير پس از تحمل ۀاسطور
 .اعدام گرديد

قلب پاک و ماالمال از عشق به زحمتکشان و عشق به . چون زندگيش شرافتمندانه و با شکوه بود مرگ او نيز هم
 شهامت و انسانيت به اهتزاز در آورد و بدينسان هاىاو پرچم شجاعت را بر قله.  لينيسم او از تپش ايستادــمارکسيسم 

 جاری شد و به ها در افسانه، استقامت بزرگ و تاريخی مردم قهرمان ماستۀ دالور خلق که نشاناستقامت پرشکوه اين فرزند
 .تاريخ جاودانه و جوشان مقاومت خلق پيوست
پس از شهادت رفيق مردم بجنورد . عشق و فداکاری او در راه خلق بی پاسخ نماند. رفيق بابا به راستی فرزند خلق بود

همه جا از . تمامی شهر عزادار بود.  رژيم نشان دادندۀرت خود را از اين اقدام جنايتکارانبه خروش آمدند و کينه و نف
رژيم وحشت زده از خشم و غضب مردم . مردم بجنورد پهلوانشان را از دست داده بودند. قهرمانی و شهامت وی صحبت بود

 خانه خود هاىمردم نيز حتی تا استکان. ند کردی برای بابا قطع خواهر عزاداۀگفته بود که آب مردم شهر را در صورت ادام
مجلس سوگواری بزرگی نيز .  اين مرد بزرگ باز نايستادندۀرا پر از آب کردند ولی يک لحظه نيز از سخن گفتن دربار
 کسانی که رفيق بابا را ۀ مردم شهر بجنورد و همۀعالق. برگزار گرديد که همه خشم و نفرت از جنايت خمينی بود

او از دل مردم برخاسته بود و در مکتب زندگی طاقت فرسای زحمتکشان فقير آموزش . ند به وی بی دليل نبودشناخت می
از دم گرم .  لنينيسم وفادار ماندــ زحمتکشان و به مارکسيسم ، لنينيسم الهام گرفت و تا آخر نيز به مردمــ از مارکسيسم ،يافت

 .ترين شرايط او به همه دلگرمی و اميد ميداد خواست و در سخت او روح جانبخش مبارزه برمی
 کودک خردسالی بود که از همان کودکی ، ساله١٧کيوان :  فرزند بود٣ آن ۀ ازدواج نمود که ٽمر٤٢رفيق بابا در سال 
 سال بيش نداشت به همراه ١٤که   به مدرسه نرفته بود که پدر راهی زندان شد و خود به هنگامی،از محبت پدر محروم ماند
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همراه کاوه شيرخواره که در همان هفته اول تولد به ه  ساله ب٤نازلی کودک .  سال زندان محکوم گرديد١٠پدر دستگير و به 
 . رژيم خمينی زندانی شدندهاى در سياهچالهاهمراه مادر دردمند خود دستگير شدند و ماه
او با آشنايی با درد . وان سازماندهی در آميخت است که توان ايدئولوژيک را با تاىرفيق بابا از آن انقالبيون برجسته

 ــ راه ظفر نمون مارکسيسم . خلق استهاىو رنج و آمال و آرزوی مردم زحمتکش راهی را برگزيد که راه سعادت توده
ر  از او يک انقالبی پرشور و يک رهب، عشق او به زحمتکشان و پرولتاريا، لنينسيمــوفاداری رفيق به مارکسيسم . لنينيسم

 تابناک و نيرومندی بود که به خلق تعلق داشت و آگاهانه تمام نيروی خود را وقف ۀاو چهر. انديشمند و خستگی ناپذير ساخت
 .مبارزه در راه نيکبختی آنان کرد

جای گذاشته در ه  پرشکوهی که از زندگی پر از مبارزه و مقاومت خود بۀ تابناک خويش و با خاطرهاىاو با انديشه
 .پذير خواهد ماندنا فنا ،ميان خلق

کسی که در . ستها و تکريم انسانشراه آرمان بزرگ زحمتکشان همواره مورد ستاي عشق به مردم و فدا شدن در
 سزاوار است ،رسد  انسانی میۀترين مرحل  به عالی، قهرمانی و شرف، مظهر عشق، سجايای طبيعی شخصيت انسانیۀحيط

 .که مورد تکريم واقع شود
گر چه از دست دادن . او گوهر تابناک حزبمان بود که خاموش گشت.  گل سر سبد حزبمان بود که پرپر شدرفيق بابا

 او در ۀ او و روح مبارزه جويانۀ اراد، اوۀ اما انديش،فاجعه آميز است  کمرشکن و،رفيقی چون بابا برای حزبمان دلخراش
 .حزب ما و در قلب تک تک رفقای ما جاری است

 اى رفيق منصور مختاری و رفيق بابا پور سعادت نه تنها ذره،ی چون رفيق قدرت فاضلیئ آفرين رفقامرگ با افتخار
 هاىکمونيست.  بی امان و وققه ناپذير ماستۀ بلکه الهام بخش و محرک مبارز، حزب وارد نميکندۀ پيکارجويانۀخلل در اراد

 معلمين خويش بوده و روح و درايت آنها را در خود ۀ نمون کهئیها کمونيست،ندا که در مکتب اين رفقا تربيت شدهاىارزنده
 عليرغم از دست دادن ، ضرباتی که متحمل شده استۀی است که حزب عليرغم همئامروزه با داشتن چنين رفقا. دارند

باز  رژيم خمينی تاب آورده و دمی از مبارزه ۀ وحشيانهاى پيکار ايران در مقابل يورشۀ در صحن،سردارانی چنين بزرگ
 .نايستاده است

بنديم که بی تزلزل و وفادارنه و با صفوفی فشرده و مستحکم مشعلی را   غرور آفرين رفيق بابا پيمان میۀما با خاطر
 و بار ديگر سوگندی را که رفيق بابا پس از شهادت ، همواره فروزان نگاه داريم،ی ديگر دادئکه او با سرخی خون خود جال

 : بود تکرار ميکنيمه کردرفيق ابراهيم دادجو ادا
 

  به مکتب،سوگند به خون پاک شما"
  با تداوم،سرخ و خونين شما
ی ايرانیئراه سرختان تا برپا  

".آباد و آزاد به مبارزه ادامه دهيم  

....................................... 
وده ند،جز تاريخ مبارزۀ طبقاتی نباتاريخ کليۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته» 

مرد آزاد و برده، اشراف و اعوام، ارباب و سرف، . است، به استثنای تاريخ جامهۀ بدوی
ند و ا کارگر روزمزد، در يک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بودهکار و استاد

 يا به تحول انقالبی بار که هراى ، مبارزهبه نبردی الينقطع، گاه نهان و گاه آشکار
گرديد، دست   و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم میسازمان سراسر جامعه

  «.ندازده

 مارکس و انگلس  مانيفست حزب کمونيست  
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  درمواضعشان برای جدائی دين از دولت و آموزشهاقاطعيت کمونيست
 

ورت  به دين، ضرهامطلب زير پاسخ به نامۀ يکی از خوانندگان توفان است که سئواالتی در زمينۀ برخورد کمونيست
، تفاوت جدائی دين از دولت و دين از سياست، نقش اسالم "اسالم راستين" به هاجدائی دين از دولت، برخورد کمونيست

ازآنجا که محتوای پاسخ به اين نامه بيشتر جنبه عمومی  و آموزشی داشته، لذا خالی از . مطرح کرده است...درانقالب بهمن
 .صالحات الزم مبادرت به چاپ آن در توفان الکترونيکی نمائيمفايده نديديم تا با حذف برخی نکات و ا
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 فرمانروائی هابازتابی از نيروهای خارجی است که بر زندگی روزانۀ انسان) از هررنگ و نوع آن(تمامی اديان 

خدا و . رخود ادامه ميدهند درطول تاريخ همراه با گسترش شناخت، تغيير يافته ولی کماکان به عمهااين بازتاب. کنند می
انسان اوليه ضعيف و درمانده . خدايان برای توضيح فرايندهای طبيعی که روابط علت و معلول آن ناشناخته بود، به وجود آمد

لمقدور به جائی تکيه کند و برای فرونشاندن ترس اکوشيد تا حتی از بالها و فشارهای طبيعت، درمصاف با رنج و خطر می
ازاين طريق قاصر و عاجز از . عت آن را توجيه نمايد و با ان عقل ناچيز و ابتدائی خود برايش داليلی بتراشدو حيرت ازطبي

باران به . وزش باد و توفان دراختيار خدای قاضی است. گرديد توضيح صحيح ، به خدا و نيروی ماوراء الطبيعه معتقد می
رانند و برای به دست آوردن دل اين خدايان به ستايش و  هان فرمان میخدايان برج. خدائی ديگر تعلق دارد و در ارادۀ اوست

پرستش آنان بايد پرداخت و برايشان بايد قربانی نمود تا با اين  تمهيدات خداوندان با انسان ناتوان عامی برسر مهر باشند 
. شوند عی نيز فعال میوخشم وغضب خود را برآنها نفرستند وليکن بزودی درکنار نيروهای طبيعت نيروهای اجتما

 ها انسان گرسنه وتحت ستم، صاحبان زر وسيم را به اربابان تودههااستثمارفزون ازحدی که ازبرکت رنج و مشقت ميليون
انسانی که هنوز به نيروی متحد اجتماعی . گشت بدل کرده بود، رفته رفته درمقابل پابرهنگان هم چون غولی ظاهر می

ديت خويش محصور و زندانی بود به ناچار برای ارضاء حس تنفر خود از ستمگران و مقابله با خويش پی نبرده بود و در فر
آورد که درتخيل خويش به عنوان قهرمانانی مافوق نيروی خويش ساخته  آنان به طريق ديگر، روی به خدا و يا خدايانی می

پرداخت وبا فريادی ازضعف و  سجده وعبادت میبود و به اميد روزی که اين خدايان انتقامش را ازستمگران بگيرند، به 
 طبقات حاکم چنان اغفال و هاى و ستمهااکثريت بی خبر جامعه، از افسون. درماندگی تمنای زندگی بهتر را از آنان ميکرد

 زبون و آنها گمان بردند که به حق. گمراه شدند که پنداشتند فالکت آنها و دارائی غاصبان به جبر و مابدالطبيعه مربوط است
 .و قانون طبيعت است" معشيت الهی" رنجورند و اين 

 رانده ميشوند اى تازهحوزهيابد و هر روز از   کاهش میهابا تکامل معرفت انسان نقش خدايان متعدد درزندگی انسان
 آنها در برابر  رحم، عدم توانائیبیجان و   و خدايان دررابطه با طبيعت بیهاضعف بت. يابد و انسان به ايدۀ برتر دست می

خدايان . داد ، اين تکامل را به پيش سوق میها و روابط مابين انساناى و درماندگی انسان در رابطه با زندگی قبيلههامصيبت
به قول . ديد، چيده شد  شکسته ميشدند و زمينۀ ايدۀ خدای واحد که موقعيت مادی خويش را آماده میها به دست ابراهيمهاو بت

گردد که خود نيز فقط بازتاب انسان  ت طبيعی و اجتماعی خدايان متعدد به يک خدای قادر مطلق منتقل میتمام صفا"انگلس 
انسان درمانده ". به اين ترتيب يکتاپرستی به وجود آمد که تاريخًا آخرين محصول فلسفۀ عاميانۀ يونان متأخر بود. مجرد است

 .ائی توسل جست که همه جا حضور دارد و از بود و نبود همه مطلع استاين بار به جای خدايان ناتوان و ساکن به خدای توان
 روبرو بودند اى مکه و مدينه دختران خودرا زنده بگور سازند، چه با پديدههاىتوانستند درپشت تپه ديگر اعراب نمی

ولين بارنبود که خدای اين ا.  عظيم و بلند نيز نظاره کندهاىشده بود آنها را حتی درپشت کوه" قادر"که درتکامل خويش 
پا به " پيام آوران" قبل توسط ديگر هاايدۀ خدای يگانه مدت. ساخت  را مطيع و بردۀ خويش میهايگانه با نفوذ خويش انسان
مسيح با پيامی ازخدای واحد، ستمکشان را به زير نفوذ اوکشيد و با پيامی  ديگر آنها را به نرمش . عرصۀ وجود گذاشته بود

ايدۀ  تک خدائی . موسی نيز آنها را با پيامی ازخدای واحد به سرزمين موعود وعده داد. ران فراخوانددربرابر ستمگ
 مادون ياد آورشد تا آيندۀ هاىنيروی پروردگار يکتا تا بدانجا پيش رفت که به انسان.  مضامينی مختلف نيز به همراه داشت

 هاى واحد سرنوشت بشر را به دست گرفته و به جای مجسمهبدين سان خدای. خويش را به نيروی مافوق وی محول سازند
بدين جهت امروز شکل ظاهر قضيه  به مراتب با آن چه که . ساکن و گلين نشسته بر تخت پادشاهی بر بشر فرمان ميراند

 گلی که خود نيز با فرو ريختن بر اثر هاىديگر خدا و يا خدايانی به صورت شيئی يا مجسمه. درگذشته بود فرق کرده است
ليکن به جای آن محملی بهتر و .  و يا شرايط  آب و هوائی، افکار وابسته به خود را نيز نابود ميکردند، وجودنداردهاجنگ

. ت پايدارتر که بتواند تا زمانی که نيروهای متخاصم درون جامعه موجود هستند باقی بماند، يعنی ايدۀ خدای واحد نشسته اس
اما بی شک ماهيت اين امر به همان صورت گذشته و با مضامين  خاص باقی مانده است، اگر چه اززمان بروز اين ايدۀ 

 تحت سلطۀ مناسبات اقتصادی قراردارند و قوانين آن به هازيرا تا زمانی که انسان. گذرد جديد صدها سال است که می
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و اين حقيقتی "ۀ واقعی بازتاب مذهبی وجود خواهد داشت و به قول انگلس رانند، پاي صورت نيروی بيگانه بر آنها حکم می
 ."تحکم مينمايد) اریديعنی سلطۀ بيگانۀ شيوه توليد سرمايه(است که انسان تعقل می کند و خدا 

بی ترديد اگر جامعه از اين رقيت خالص گردد و انسان بر روابط توليد ومناسبات توليدی حاکم گردد و بر اين  
 . وهای ناشناخته تسلطی آگاهانه بيايد به عمر اين بازتاب دروغين پايان خواهد دادنير

برای اين منظور قبل ازهر چيز يک عمل اجتماعی الزم است وهرگاه اين عمل به مورد اجرا درآمد، هرگاه جامعه به "
ۀ اعضايش را ازرقيتی که هم اکنون در آن وسيلۀ تملک بر ابزار توليد و استفاده از آنها بر پايۀ يک برنامۀ کامل خود و کلي

 اىمقيداند، ازرقيتی که به وسيلۀ ابزار توليدی که توسط خود آنان توليد شده ولی در برابرشان به عنوان نيروی مقتدر بيگانه
ی صف آرائی ميکند نجات داد، هرگاه انسان ديگر نه فقط تعقل، بلکه تحکم نيز کرد، تازه آن وقت است که آخرين نيرو

نيز که اکنون درمذهب منعکس ميشود، ناپديد خواهد گرديد و با آن، خود بازتاب مذهبی نيز ازبين ميرود و آن هم به ى ابيگانه
 )انگلس ــ آنتی دورينگ." ( اين دليل ساده که ديگر چيزی برای بازتاب شدن وجودندارد

. قبوالنند که کار را به نيروی مافوق بشری محول سازند سعی دارند تا به آنها بهااستثمارگران نيز با تبليغ درميان توده
البته نه کار تهيه و توليد بلکه کار خاتمه دادن به روابط ناصحيح توليد را به اين نيروی مافوق بسپارند تا بدين ترتيب مدت 

با ) قماشاز هررنگ و (ريشۀ همبستر بودن روحانيون . زمان بيشتری ستمگر را ازخشم ستمکش در امان قراردهند
حتی اگر جوامع قرون وسطی را از نظر دوربداريم، .  مختلف حاکم در طول تاريخ نيز درهمين امر نهفته استهاىدستگاه

 و يا به عنوان دولت و يا در کوچه و هااری، روحانيت و مذهب را يا درکنار دولتدامروزه يعنی درعصر گنديدگی سرمايه
اين همکاری نه تنها در کشورهای امپرياليستی . بينيم ند میا ازظلم و ستم به تنگ آمدهئی کههابازار برای متقاعد کردن انسان

 پينه بسته و توانای ستمکشان هاىآنجا که دست. گردد غرب بلکه درکشورهای عقب نگاه داشتۀ آسيا نيز به شدت انجام می
 آنها وعدۀ زندگی بهتر و دور از استثمار اران و زمينداران را نشانه ميگيرد مذهبيون فرياد سرداده و بهدقلب سرمايه

گردند، جهت   تحت ستم مضاعف، مواجه میهاىبهشت را به فقرا وعده داده وحتی زمانی که با زنان يعنی توده. دهند می
خاموش نمودن آنان بهشت را در زير پای مادران قرار ميدهند تا بلکه بتوانند  زمانی بيشتر فقر و ستم را تحت لوای 

کافيست که به همين جامعۀ اسالم زدۀ خود بنگريم تا دريابيم که جنايات و فجايعی که .  خداوندی به آنها بقبوالنندسرنوشت
جنايات شنيعی که تمامًا با کاله شرعی و . دامن گيرشده استوحشتناکتحت لوای مذهب روا ميشود تا چه اندازه خانمانسوز و 

 و هالوايح ضد انسانی که اين بار در قرن بيست و يکم سينۀ کمونيست. ذيرندپ تحت لوای فرامين و قوانين الهی صورت می
فرستد تا کارگران، اين  انقالبيون و دگرانديشان را نشانه ميگيرد، بهترين فرزندان آزادۀ يک سرزمين را به کشتار گاه می

ذهبی که انقالبی و غير مالکيت خصوصی  را تحت لوای مذهب، آن هم م. ستمکشان کنونی لب به اعتراض نگشايند
موافق وجود فقر و ثروت، موافق وجود طبقۀ فقير و طبقۀ ثروتمند است، استوار ) راستين و غير راستين(ش اانقالبی

 .مکند  ما به صورت شرعی خون زحمتکشان را میهاىنگهميدارد و بقول آيت اهللا
 در کل ارتقاء می يابد و به آنها هايخی انسان نيز مطابق حرکت تارهاآری دوست عزيز، زمان که ميگذرد تجربۀ توده

البته تغييرات تاريخی مذهب را ما هرگز . گردد تر می اين بار مسئله به نقطۀ گرهی خويش نزديک. بخشد بينائی بيشتر می
م دراينجا ما خواهان مقايسۀ مسيحيت قرون وسطی با مسيحيت کنونی نيستيم همان گونه که اسال. داريم از نظر دور نمی

کنونی را با اسالم محمد و يا اسالم را با مسيحيت مقايسه نخواهيم کرد، زيرا که عامل محرکۀ پيدايش تمامی اديان را و 
ما به اين مسئله واقفيم  که اديان مانند تمامی . دانيم  که درابتدای بحث ذکر شد بخصوص تغييرات آنها را همان چيزی می

 و هاقتصادی صورت ظاهری خويش را تغيير ميدهند و شيوۀ برخورد آنها به ديگر پديده بنا به شرايط اجتماعی ــ اهاپديده
 و انواع  و اقسام  اىبه همين خاطر مقايسۀ اسالم خمينی، رجوی ، طالقانی، شريعتی و خامنه. پذيرد اجتماع نيز تغيير می

مذهب تا زمانی . وبنائی آن انجام می پذيرد ديگر، اگر جائی برايشان موجود باشد، در همين چهارچوب تغييرات رهاىاسالم
 برای خود بخرد، چرا که فقط تا آن زمان است که اىتواند وجهه که طبقات متخاصم در درون يک جامعه موجود باشند می

است ازآن " جامعۀ توحيدی بی طبقه"و غيره را که همگی حاکی از يک ) دراسالم(ئی نظير ظهور مهدی هاتوان وعده می
بنابر آنچه که درفوق آمد عامل اصلی تعيين کنندۀ مذهب و مذهبيون در بر . کرد و ستمکشان را درانتظار گذاشتاستخراج 

باشد و نه مدارکی مانند انجيل  شان می  سياسی و اقتصادی و اجتماعیهاى و افراد يک جامعه همان خواستهاخورد به پديده
گفتند و اسالم هم همين است که جمهوری اسالمی  ن قرون وسطی میدر واقع مسيحيت همان است که کشيشا. و قرآن و غيره

 .....گويد می
 در موردنقش مذهب در دوران پهلوی و روی کارآمدن رژيم اسالمی بايد تأکيد کرد که ستمگران طی ساليان طوالنی 

، مصباح هااى، خامنههانی، رفسنجاهاتوسط رژيم ستم شاهنشاهی و بعد از آن در دورۀ اخير توسط جانورانی مانند، خمينی
دولتی سرکوبگر خويش از احساسات پاک مردم سوء استفاده کرده و اى هبا استفاده ازدستگاه....... ، احمدی نژاد وهايزدی

توانست چنين شرايطی را برای به انقياد   مذهبی وابسته به دولت میهاىچه چيزی بهتر از ارگان. نداآنها را به انقياد کشيده
وابستگی حکام و مراجع مذهبی در ادامۀ دوران . ها و تحت ستم قرار گرفتن از اين طريق را به وجود آوردکشانيدن آن

  شديدًا هاشاهی بدانجا رسيد که در ايران در زمان رژيم منفور پهلوی نيروهای مترقی و انقالبی، به ويژه کمونيست ستم
کتاب به زندان می افتاد، اما مذهبيون درپخش عقايد خويش شدند و يک انسان آزاديخواه به جرم خواندن يک  سرکوب می
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" اسالم مدرن و راستين"پرداخت  و راه را برای روی کارآمدن  آقای شريعتی در حسينيۀ ارشاد به سخنرانی می. آزاد بودند
 برسر هاتحميق توده درحقيقت با هابسياری ديگر از مذهبيون در تهران و ساير شهرها در منابر و در تکيه. نمود  هموار می

بنابراين درک اين مطلب که چرا رژيم . ستودند له را میاپرداختند و آشکارا ظل تقسيم غنائم ستمکشان با حکام به جدل می
در عرصۀ بين المللی نيز يک رژيم  مذهبی و . جمهوری اسالمی و در رأس آن خمينی رهبری انقالب را ربود آسان ميگردد

زمينۀ ذهنی روی کارآمدن حکومت جمهوری . لترناتيو مورد حمايت ممالک امپرياليستی بودخرافی و ضد کمونيستی  آ
ش از فقدان رهبری انقالبی در جامعه سود بردند ااسالمی در دوران رژيم ديکتاتوری پهلوی  آماده بود و خمينی و دارو دسته
 ........ کشاندندو آهسته، آهسته  مردم تشنۀ آزادی و عدالت اجتماعی را به زير چتر خود

اما ادامۀ اين يورش مذهبی به کجا خواهد انجاميد؟ امروزه درحالی که يک کودک در دبستان دروس الهی و در خانه 
 گروهی صدای آخوند ريشدار و بی ريش عمامه و بی عمامه درمغزش زمزمه ميشود، درزمانی که هاىازطريق رسانه
باشد، چگونه خواهد توانست در آينده خود را ازبند فرهنگی  ش میازندگیش بيش از هر دوران ديگری از اقدرت فراگيری

که تحت لوای مذهب و اعتقاداتی که شرايط بهتر زندگی و جامعۀ بی تبعيض را به کاری الهی موکول کرده است، به راحتی 
ويش را به سوی حقيقت جستجو آيا اجتماع به وی حق داده است  تا درستی اين انديشه را تحقيق کند و خود راه خ. خالص کند

جدائی دين از دولت و نمايد يا خير؟ چه کسی و يا چه اصولی اين حق را از او سلب ميکند؟ همان کسان و يا قوانينی که 
پيوستگی دين و دولت در حقيقت عاملی است در دست نابکارانی که در پی منافع . برند  را از ياد می آموزش

 . زحمتکشان را در وضعيت نابسامانشان نگهدارندطبقاتی خويشند تا کارگران و
) هرنوع دينی که باشد( در موضعشان برای جدائی دين ازدولت و آموزش هادرست به همين دليل است که کمونيست

اين جدائی ازآنجا که به نفع زحمتکشان است با پيگيری بايد دنبال . آورند قاطع هستند و آن را قدمی دموکراتيک به حساب می
 .  عمل ميکنندهاند خواسته و يا ناخواسته به زيان تودهاآنهائی که به اين مسئله پی نبرده. دشو

با طرح جدائی دين از سياست و نه جدائی دين از دولت و آموزش به آشفته فکری و تحريکات ضد مذهبی دامن ى اعده
 . تند که اين امر اشتباهی استزنند و مستقيم و غير مستقيم خواهان ممنوعيت شرکت مذهبيون درسياست هس می

 هاىبرای اداره و رهبری يک جامعۀ دموکراتيک بايد همۀ توده. ما معتقديم که افراد در انتخاب مذهب خويش آزادند
. محروم و تحت ستم، چه مذهبی و چه غير مذهبی را به شرکت درسياست تشويق کرد و موانع را از پيش پای آنها برداشت

ليکن موظف و مسئوليم که به خاطر نجات بشريت .  را نداريمهاوهين به احساسات مذهبی توده قصد تهاما کمونيستن
ازخرافات و جادو و جنبل و برای پيشرفت و تکامل به جلو، بنا به وجدان انقالبی و کمونيستی که داريم، برای زندگی بهتر 

همان طور که برای دستيابی به امکانات بهتر اتم . مائيم بشکافيم و آنها را تجزيه و تحليل ن) راستين و غيرراستين(مذاهب را 
ما کسی را وادار به قبول نظريات خويش . را مورد مطالعه قرارداده، آن راشکافته و مورد تجزيه وتحليل قرار ميدهيم

حت ستم سوء  تهاىکه بخواهد ازاحساسات مذهبی تودهى امسئلۀ ما اين است که با تمام وجود در مقابل هر ايده. کنيم نمی
 هاىما معتقديم که آموزش مذهبی نبايد به طور سيستماتيک ازطريق ارگان. استفاده نمايد سرسختانه ايستادگی خواهيم کرد

شماريم که خود دين خود را تعيين نموده و يا آزاد باشند  که  وابسته به دولت اعمال شود و اين حق را برای همۀ محترم می
دانيم که جدائی دين ازدولت اعالم و عمًال توسط دولتی مترقی و  و اين را زمانی امکان پذير می. دبی دين و يا ضد دين بمانن
مذهب همان گونه که برای يک انسان مذهبی و يا سازمان مذهبی مهم است، بودن و نبودنش در دولت .دموکراتيک اجرا گردد

 هاىچه در وحلۀ اول در سرنوشت و آيندۀ کل توده. دباش نيز برای يک انسان و يا تشکيالت غير مذهبی حائز اهميت می
 مذهبی و غير مذهبی مؤثر  خواهد افتاد و در صورت عدم جدائی آن از هاىزحمتکش و در وحلۀ دوم در سرنوشت اقليت

 ...........دولت منافع آنها را به يغما خواهد برد
اوضاع دهشتناک و سياه . گذرد ی اسالمی میاری جمهوردبار رژيم سرمايه  سال از عمر نکبت٣٠امروز نزديک به 

 مردم با پشت کردن به فرامين الهی که به ماليان وحی ميشود، مذهب هاىموجود در ايران نشان ميدهد که چگونه توده
آورند و اگر نخواهند به داليل عقيدتی خويش  را برای خود امری خصوصی به حساب می" راستين و غيرراستين"

آيا اين نوع .  مذهب ببينند بيشتر مايلند به مسئلۀ سياست حکام در امور دولت جداگانه ازمذهب بنگرند را ازهانابسامانی
 چند صد نفری و يا چند ميليونی رهبری مسلمين جهان را پذيرا هاى که در اوايل انقالب در دستههابرخورد و حرکت توده

  جدائی دين ازدولت و آموزش می باشد؟ها خواست تودهبودند خود در حال حاضر بازگو کنندۀ اين مسئله نيست که عمًال
ند که اگر وضع خراب است و يا گرانی و دزدی و غارت است به اسالم ا اعالم کردههابارها ماليان در نماز جمعه

کست ند که اگر شاو يا اين که سردمداران رژيم بارها اعالم کرده. فحش و ناسزا نگوئيد، اين مسائل ربطی به اسالم ندارد
دانند که بعد از آنها مردم جان  به لب رسيده و اسالم زده به  زيرا آنها به خوبی می..... بخورند اسالم شکست خواهد خورد

بلواهای اخير که تحت لوای مبارزه با بد . راحتی اجازۀ اشاعۀ افکار مذهبی را ازطريق دولت نخواهند داد و نخواهند پذيرفت
سران جريان دارد حاکی از اين است که مردم به ويژه جوانان با عملکرد غير مذهبی خود و با حجابی و يورش به دختران و پ

. ندابی اعتنائی به فرامين الهی عرصه را بر رژيم جمهوری اسالمی تنگ کرده و از حاکميت دين ساالری فاصله گرفته
ند که ديگر تحمل شنيدن حتی ااسالم رسيده ازضديت و مخالفت با اى با تجربه شخصی خود به درجههادرحقيقت امروز توده
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تالش مجاهدين برای جا انداختن اسالم راستين با شکست افتضاح آميزی روبرو شده . را ندارند" اسالم راستين"حاکميت 
" پيغمبر راستين"سازمان مجاهدين و شفای بيماران توسط معجزه " انقالب ايدئولوژيک"به مسخره و استهزا گرفتن .. است

ند و خود نيز ا نشان ميدهد که زحمتکشان از خير اسالم راستين و غير راستين گذشتههاآقای رجوی از سوی تودهيعنی 
 . درعمل و با کسب تجربه در اين فراگيری کوشا بوده و خواهند بود

تر مبارزۀ همان طور که درفوق اشاره کرديم مبارزه با مذهب بايد با شناخت تاريخی و اجتماعی از اين پديده و در بس
 اجتناب گردد، چرا که برخورد غلط و آنارشيستی نه هاطبقاتی صورت گيرد و از هر نوع توهين و اهانت به احساسات توده

مبارزۀ ضد مذهبی ما فقط به . تر خواهد نمود تنها موجب تضعيف مذهب نخواهد شد بلکه آن را تقويت و عمرش را طوالنی
وجود ... ما هيچ تفاوت ماهوی  بين مسيحيت، اسالم، بودا، زرتشت، يهوديت، بهائيت از نظر . شود مذهب اسالم خالصه نمی

توان تحت لوای مبارزه با اسالم به يهوديت و يا مسيحيت و يا هر دين ديگری امتياز داد و يا درمقابلشان سکوت  ندارد و نمی
تبليغات نژاد پرستانه و ضد . م و صهيونيسم است که فقط به اسالم محدود گردد به نفع امپرياليساىچنين شکل مبارزه. کرد

اسالمی درغرب که اين روزه در شيپور کشورهای متجاوز امپرياليستی نواخته ميشود ما را موظف ميکند که هوشيار باشيم  
، و در دام تبليغات کشورهای امپرياليستی که به بسيج افکار عمومی برای اشغال و قتل و غارت ممالک اسالمی مشغولند

 ...... نيافتيم
در پايان جهت اطالع و برای تعميق اين بحث همه عالقمندان، آزاديخواهان و پژوهشگران را به مطالعۀ اثر ارزشمند 

رفيق فروتن دراين کتاب با قلمی . خوانيم  فرا میتمارکسيسو فلسفه  " رئاليسم اسالمی" ، رفيق دکترغالم حسين فروتن
دکتر شريعتی و شرکاء داده و به نقد همه جانبۀ آن پرداخته " اسالم راستين" به اىاسخ شايستهشيوا و با منطقی قوی و علمی پ

 .تهيه کرد) توفان(توان از طريق ادارۀ انتشارات حزب کار ايران  اين اثر ارزشمند را می. است
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رائيل درفلسطين طور کلی جنايت اسه نوار غزه و ب اخير مردم در گزارش زير درمورد کشتار
رفيقی زحمت .  منتشر گرديد٢٠٠٩ ژانويه ٧ چهارشنبه -ايند پندنت انگليسی ۀاست  که درروزنام

خاطر اهميت موضوع آن را دراين ه ما ب ئت تحريريه ارسال نمود ويکشيده ترجمه گزارش را به ه
 .رسانيم چاپ میه شماره ب

 روبرت فيسک : گزارشگر
 

 از غرب متنفرندمی پرسيم،چراآنها اين قدر 
 

چهل شهروند غيرنظامی پناهنده در ساختمان مدرسۀ سازمان .  گشودهابار ديگر دروازۀ جهنم را بر روی فلسطينی اسرائيل يک
خلوص جنگ "چهل و سه کشته برای يک شبانه روز در غزه و ارتشی معتقد به . ملل کشته شدند، سه نفر در جای ديگر

 ولی چرا ما بايد تعجب کنيم؟. آورد بدی نيستدست ) purity of arms"(افزارها
 ١٩٨٢در تجاوز نظامی سال ) تقريبًا همۀ آنها شهروند غيرنظامی و بيشتر آنها بچه و زن( کشته ١٧٥٠٠يم اآيا فراموش کرده

 لبنانی شهروند ١٠٦را، قتل عام ) Sabra-chatila( شهروند غيرنظامی در اردوگاه صبرا و شتيال ١٧٠٠اسرائيل به لبنان را، قتل عام 
 را، قتل عام پناهندگان مارواحين ١٩٩٦در سال ) Gana(پايگاه سازمان ملل قنا ) بيشتر از نصف آنها بچه(غيرنظامی پناهنده 

)Marwahin (را، و در همان سال ٢٠٠٦کوپتر اسرائيلی در سال  يشان رانده شده توسط خدمۀ هلیها از خانههاکه به دستور اسرائيلی 
 را؟) تقريبًا همۀ آنها شهروند غيرنظامی( کشته ١٠٠٠اسرائيل به لبنان و بمباران اين کشور در تجاوز 

آنچه جای تعجب دارد اين است که کلی از رهبران غرب، کلی رئيس جمهور و صدراعظم ــ و با تأسف ــ کلی نويسنده و 
 .کنند جلوگيریا هتلفات غير نظامی دهند تا از  به خرج میخيلی احتياطا هند که، اسرائيلیاروزنامه نگار، اين دروغ قديمی را خريده

اين سخنان يکی ديگر از سفرای اسرائيلی " اسرائيل به هر امکانی دست می زند و تالش دارد تا از تلفات غيرنظامی جلوگيری کند"
ان را به بهانۀ جلوگيری از هر رئيس جمهور و صدراعظم دروغگوئی که اين سخن). Qaza(است تنها چند ساعت قبل از کشتار غزه 
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،  اعالم ميکرد آتش بس فوری از حادثهقبل ساعت ٤٨اگر جورج بوش . آتش بس تکرار کند دستش به خون مردم غزه آغشته است
 . درقيد حيات بودند) پير، زن و بچه(اکنون اين چهل شهروند غيرنظامی 

تواند آن قدر قوی باشد که آن را  آيا انگيزۀ جنايت جنگی می. م بودچيزی که اتفاق افتاد نه تنها شرم آور، بلکه شنيع و رسواگر ه
 .انجام داده بود آن را چه می خوانديم) Hamas(توضيح دهد؟ در آن صورت اگر اين سبعيت را حماس 

به ( خاورميانه هاى ارتشاى تودههاىعام بعد از گزارشات متعدد قتل. جنايت جنگی، من متآسفم، جنايت جنگی بود: اينطور
کنم بدبينی بهترين  فکر می) وسيلۀ نيروهای سوری، به وسيلۀ نيروهای عراقی، به وسيلۀ نيروهای ايرانی، به وسيلۀ نيروهای اسرائيلی

ما می جنگد، مدعيست، آنها در غزه " لمللیاترور بين"ولی اسرائيل مدعی است برای مبارزه عليۀ . عکس العمل من نسبت به آنها باشد
 حال هاىبنابراين ما شريک جرم وحشيگری.  غربی ما، برای آسايش ما و با استانداردهای ماهاىلآگند، برای ايدهبرای ما می جن

 .اسرائيل در غزه هستيم
م، باز به منظور يادآوری، بعضی از آنها اشود را گزارش کرده ئی را که ارتش اسرائيل مرتکب میهامن در گذشته بی عدالتی

 ها بيرون آوردند و روی خرابهها را از قبرستانها جنازههاند، که فلسطينیا خود پناهندگانشان را کشتههاسطينیکه فل: را تکرار می کنيم
 مسلح عمدًا از هاىکنند، و يا اين که فلسطينی  خود مقصرند، زيرا آنها از گروه مسلح پشتيبانی میهاقرار دادند، که آنها نهايتًا فلسطينی

 .سپر دفاعی استفاده می کنندپناهندگان بی گناه به عنوان 
 اسرائيلی و متحدين فالنژيست لبنانی آنها صورت گرفت، به طوری که کميسيون هاىقتل عام صبرا و شتيال به دست، راستی

و وقتی . ندا ساعت  ناظر بر اين عمليات بوده و دست به هيچ کاری نزده٤٨تحقيق اسرائيل فاش ساخت، نيروهای اسرائيلی به مدت 
بعد از اين که توپخانۀ اسرائيل به روی . زنند  مقصر شناخته شود، دولت موناخيم بگين دنيا رامتهم  نمود که به ما افترا میاسرائيل

 ادعا کردند که تفنگداران حزب اهللا در اين پايگاه پناه گرفته بودند، که دروغ ها آتش گشود، اسرائيلی١٩٩٦پايگاه سازمان ملل در سال 
 .بود

بيش از هزار کشته به جا گذاشت، وقتی شروع شد که حزب اهللا دو سرباز اسرائيلی را در مرز دستگير کرد و  که ٢٠٠٦جنگ 
در قتل عام دوم قنا . هللا  انداختا  شد برای جنگ اسرائيل عليه لبنان و اسرائيل خيلی ساده مسئوليت آن را به گردن حزباىاين بهانه

هرگز ) Marwahin(برای قتل عام مارواحين . قبرستان بيرون آورده بودند، که حقيقت نداشت را از هااسرائيل ادعا کرد که جنازۀ بچه
 برای هابعد از اين که به مردم دستور داده شد از دهکده خارج شوند، آنها را در اطراف کاميون قرار دادند، پناهنده.  آورده نشداىبهانه

کوپتر آنها را از فاصلۀ   خود را در بغل گرفته بودند، ولی تفنگدار هلیهاىچهند بااين که به خلبان نشان دهند که شهروند غيرنظامی
اسرائيل ادعا .در اين قتل عام تنها دو نفر زنده ماندند و آنها کسانی بودند که خود را به مردگی زده بودند. نزديک مورد هدف قرار داد

م ام، با بازماندگان صحبت کردهامن در تمام اين موارد تحقيق کرده. تکرد، جنگجويان حزب اهللا در اين آمبوالنس بودند، که حقيقت نداش
 . را داده امهاو هم چنين با چند تن از همکارانم، من گزارش همۀ اين سبعيت

 .ما را متهم به اين کردند که ضد يهودی هستيم: اين شد که مورد بدترين اتهامات قرار گيريم! عاقبت کار ما البته
که در آينده باز اين گونه جعليات افتضاح آميز را خواهيم شنيد، ما شاهد اتهام  دروغين به : ترديد می نويسمبدون کمترين شک و 

و ما به .) داند، بدون افزودن چنين جنايتی به آنها، به اندازۀ کافی داليل برای مقصر شناختنشان وجود دارد خدا می(حماس خواهيم بود 
و قطعًا . از قبرستان آورده بودند و مطمئنًا و به دروغ خواهيم شنيد حماس در مدرسۀ سازمان ملل بود را هادروغ خواهيم شنيد که جنازه

به ما اتهام يهودی ستيزی خواهند زد و رهبران ما با درهم کشيدن ابرو يادآور می شوند، اين حماس بود که در اصل آتش بس را  نقض 
 .کرد

 
 نوامبر با بمباران، چهار ١٧ فلسطينی را کشت و دوباره در ٦ر اسرائيل در بمباران اول غزه،  نوامب٤در . دانيم که چنين نبود ليکن می

 .نفر ديگر را به قتل رساند
ولی . کشته شدن بيست اسرائيلی در عرض ده سال در اطراف غزه رقم ترسناکی است. آری اسرائيلی ها سزاوار امنيت هستند

زمان به وجود آمدن کشور اسرائيل که با  (١٩٤٨، از سال  هاهزاران در عرض سال فلسطينی در عرض يک هفته، ٦٠٠کشته شدن 
 مقايسه  رقم که در )  را از اين ناحيه به کوچاندها در دير ياسين شروع شد و به اسرائيل کمک کرد تا فلسطينیهاقتل عام فلسطينی

شم نامحدود خود را متوجۀ آتش افروزی غرب ميکند، و البته وقتی  يک شهروند عرب  خ. ... ناچيز جلوه ميکند ليکنبزرگيست،
پرسيم چرا آنها از ما متنفرند؟  اما اجازه بدهيد بگوئيم که اين نه به خاطر اينست که جواب را  گوئيم اين چه ربطی به ما دارد و می می

 .نميدانيم

* * * * * 
 

 ! خلق فلسطين ۀزنده باد نبرد استقالل طلبان
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 )١٢(سم درشورویآغاز فروپاشی سوسيالي
 يک بازنگری مجدد

  طبقاتی در دوران سوسياليسم و نقش ديکتاتوری پرولتارياىهمبارز
 

وی تصور می کرد با استقرار سوسياليسم . طبقاتی در دوران سوسياليسم اعتقادی نداشتى شود که استالين به مبارزه گفته می
ست خيانتکاری بود، در گزارش مخفی خويش به کنگرۀ بيستم حزب خروشچف که رويزيوني. طبقاتی به پايان رسيده استى مبارزه

را از خود ساخت تا مخالفين خويش را “ دشمنان خلق„کمونيست اتحاد شوروی حتی مدعی شد که استالين طبقات را نفی کرد و عبارت 
کرد و ماهيت حزب  ت میصحب“ حزب تمام خلق„و “ دولت تمام خلق„اين مفتری همان کسی است که خود از . سر به نيست کند

ببينيم که درک استالين از . خوب است که به آثار استالين رجوع کنيم . کارگر و ديکتاتوری پرولتاريا را به زير سئوال بردى طبقه
 .طبقاتی در دوران گذار چگونه بودى مبارزه

 : گويد لنين در اين باره می
ماند، ديکتاتوری زمانی غير الزم خواهد بود که  قی مانده و باقی میديکتاتوری پرولتاريا با. سوسياليسم يعنی محو طبقات„

 .“طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا از بين نخواهند رفت. طبقات از بين بروند
دارى به کمونيسم يک دوران  گذار از سرمايه„: می آورد“ انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد„و يا در اثر جاودانی خويش 

 اميد ماند و اين دوران به سر نرسيده است، براى استثمارگران ناگزير اميد اعادۀ قدرت باقى می مادام که اين. تمام استتاريخى تام و 
استثمارگران سرنگون شده که انتظار سرنگونى خود را نداشتند، آن را باور  .براى اعادۀ قدرت مبّدل می شود ئیهاتالش هم به
بار شديدتر و با َسُبعيت و کين و  دادند، پس از نخستين شکست جّدى با انرژى ده ه خود خطور نمیفکر آن را هم به ُمخيل کردند، نمی

هاى خود، که آنسان خوش و راحت می زيستند و  رفته، براى خاطر خانواده از دست“ بهشت„تر براى عودت   فزونِکرتنفرتى صد 
انقالب .(“می سازند، به نبرد دست می زنند محکوم...) “ساده„يا به کار (ر خرابى و فق اينسان آنها را به خانه“ الناس رذل عوام„ اکنون

 ).پرولتری و کائوتسکی مرتد
استالين هرگز از محو ديکتاتوری پرولتاريا در دوران گذار سوسياليستی که برای محو طبقات ضروری است سخنی نگفته است 

 :مسايل لنينيسم می آورد در .بر عکس وی هوادار تحکيم و حفظ ديکتاتوری پرولتاريا بود
 .انقالب پرولتاريائیى اينها هستند عالئم مشخصه„

باشد، پس عالئم اساسی ديکتاتوری  ست که ديکتاتوری پرولتاريا مضمون اساسی انقالبی پرولتاريائی میااگر تصديق شده 
 پرولتاريا از چه قرار است؟

 :ستالتاريا نموده ديکتاتوری پروى ترين تعريفی که لنين درباره اينک کلی
ى ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه. آن استى ی جديدی ادامههاطبقاتی نيست، بلکه با شکلى ديکتاتوری پرولتاريا انتهای مبارزه„

ی است که قدرت سياسی را به دست گرفته و بر ضد بورژوازئی که مغلوب شده ولی نابود نگشته و از اطبقاتی پرولتاريای پيروز شده
 چاپ ٣١١.  ص٢٤رجوع به جلد (“ .ست، مبارزه می کندا و از مقاومت دست بر نداشته و مقاومت خود را تقويت کرده بين نرفته
 ).روسی

اعتراض “ غير طبقاتی„و حکومت “ منتخب عموم„و “ عموم مردم„لنين به مخلوط کردن ديکتاتوری پرولتاريا با حکومت 
 :نموده، می گويد

 آن را به دست *تنهائی به دست خود گرفت وقتی اين عمل را اجرا کرد که متوجه بود به سياسی راى ی که سلطهاآن طبقه„
اين موضوع در مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا مستتر است، و اين مفهوم هم زمانی دارای معنی است که يک طبقه بداند که تنها . گيرد می

عموم مردم و منتخب عموم و „گران را با سخنانی از قبيل حکومت او است که حاکميت سياسی را به دست می گيرد و نه خود و نه دي
 ). چاپ روسی٢٨٦.  ص٢٦رجوع به جلد (“.فريب ندهد“ مردمى مورد تقديس همه

 :وی در همان اثر مسايل لنينيسم ادامه می دهد
ی هاسازمانى  وسيلهاجرای آن دستورات بهى حزب به اضافهى ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از دستورات رهبری کننده„

بينيد ما در اينجا با يک   چنان چه می.عمل کردن به آن در زندگی روزمره از طرف اهالی کشورى ی پرولتاريا و به اضافهاتوده
ين بنابراين، ما ب. دهند قابل اهميتی را در ديکتاتوری پرولتاريا تشکيل میى ی بينابينی سر و کار داريم که نکتههاسلسله انتقاالت و پله

آن ) يا عدم تمايل(دستورات حزب و عملی کردن آنها در زندگی، اراده و فعاليت رهبری شوندگان، اراده و فعاليت طبقه، يعنی تمايل 
آن در عملی ساختن ) يا عدم توانائی(آن در اجرای اين دستورات، يا توانائی ) يا عدم توانائی(به پشتيبانی از اين دستورات، توانائی 

ست نمی تواند اخويش گرفته ى  مطابق آن چه باشد که حزبی که رهبری را بر عهدهارد که اين عملی ساختن هم بايد کامالًًآنها قرار د
ى اراده و اوضاع و احوال و سطح آگاهی رهبری شوندگان را در نظر نگيرد، نمی تواند اراده و اوضاع و احوال و سطح آگاهی طبقه

حزب را با ديکتاتوری پرولتاريا يکی می سازد، آن کس دستورات ى  کسی که نقش رهبری کنندهاز اين رو. خود را به حساب نياورد
 .حزب را جايگزين اراده و فعاليت طبقه می نمايد

 :گويد  لنين می.سوم



   ١٣٨٧ماه اسفند                           ٣١       توفان الکترونيکی شماره                                                 ٢٠

 
 

“ .ستای است که حاکميت سياسی را به دست خويش گرفته اطبقاتی پرولتاريای پيروز شدهى ديکتاتوری پرولتاريا، مبارزه“
 ). چاپ روسی٣١١.  ص٢٤وع به جلد رج(

پرولتاريا عليه ى تواند عبارت از يک سلسله اقدامات مسلحانه  چه می تواند باشد؟ اين مبارزه میطبقاتیى مبارزهاين 
 تواند، تا زمانی که حاکميت پرولتاريا هنوز مستحکم می. بورژوازی بيگانه باشدى دستبردهای بورژوازی سرنگون شده يا عليه مداخله

ی وسيع به هاتشکيالتی و ساختمانی پرولتاريا و جلب تودهى تواند، پس از حکومت، فعاليت پردامنه ست، جنگ داخلی باشد؛ میانشده 
ی وجود ندارد که حزب، فقط تنها، بدون اچنين سابقه.  پرولتاريا استىطبقهدر تمام اين موارد، عامل اجراء کننده، . اين فعاليت باشد

حزب معموًال اين اقدامات را فقط رهبری می کند و . صرفًا با نيروی شخصی به تمام اين اقدامات مبادرت ورزيده باشدپشتيبانی طبقه و 
زيرا . تواند طبقه را بپوشاند و خود جانشين وی گردد زيرا حزب نمی. اين رهبری هم مادامی است که از پشتيبانی طبقه برخوردار است

حزب را با ى بدين مناسبت کسی که نقش رهبری کننده. باشد  از طبقه میجزئیش، خود ادهحزب، با تمام نقش مهم رهبری کنن
 .“کند آن کس حزب را جايگزين طبقه می نمايد ديکتاتوری پرولتاريا يکی می

 :وی ادامه می دهد
مضمون اساسی ى  مسئلهديکتاتوری پرولتاريا قبل از همهى مسئله. آلت انقالب پرولتاريائیى ديکتاتوری پرولتاريا، به مثابه“

ديکتاتوری پرولتاريا جسم و جان ى ی آن فقط به وسيلههاانقالب پرولتاريائی، نهضت و توسعه و موفقيت. انقالب پرولتاريائی می باشد
د آمده ديکتاتوری پرولتاريا آلت انقالب پرولتاريائی، ارگان آن و مهم ترين تکيه گاه آن است، و بدين منظور به وجو. گيرد به خود می

ی خود را تثبيت کند و ثانيًا انقالب پرولتاريائی را تا هااست که اوًال مقاومت استثمارکنندگان سرنگون شده را سرکوب نمايد و کاميابی
تواند بر  انقالب بدون ديکتاتوری پرولتاريائی نيز می. انجام کار، يعنی رساندن انقالب تا پيروزی کامل سوسياليسم، ادامه دهد

ولی سرکوبی مقاومت بورژوازی و حفظ فتوحاتی که شده است و سپس پيشرفت . ی غلبه کرده، حکومت وی را سرنگون کندبورژواز
معينی از ترقی خود تکيه گاه و ارگان ى به سوی فتح قطعی سوسياليسم ديگر برای انقالب ميسر نيست مگر اين که در درجه

 .ست نمايدمخصوصی به شکل ديکتاتوری پرولتاريا برای خويش در
آيا معنای اين جمله اين است که در اينجا موضوع فقط به همان در ). لنين ( “اساسی هر انقالبی استى حکومت مسئلهى مسئله“

بورژوازی سرنگون شده در يک کشور، . تصرف حکومت فقط آغاز کار است. درست گرفتن حکومت محدود ميشود؟ خير اين نيست
به اين جهت اهميت مطلب  در . تر از پرولتاريائی که آن را سرنگون ساخته است، باقی می ماند ویقها علل بسياری، مدتى در نتيجه

برای نيل به اين مقصود چه . آن است که بتوان حکومت را در دست نگاه داشت، بنيان آن را محکم نمود و آن را مغلوب نشدنی کرد
از پيروزی در مقابل ديکتاتوری “ روز بعد„ کار عمده را، که در همان چيز الزم است؟ برای رسيدن به اين هدف اقًال الزم است سه

  :پرولتاريا عرض اندام می کند، انجام داد
انقالب از اوج فرمانروائی سرنگون شده و اموالشان ضبط ى ارانی که در نتيجهددر هم شکستن مقاومت مالکين و سرمايه) الف

 گونه کوشش آنها در برقراری مجدد حکومت سرمايه؛ مساعی و هرى گرديده است و از ميان بردن کليه
زحمتکشان را در اطراف پرولتاريا جمع و متحد نمايد و انداختن کار به ى که کليهاى سازمان دادن امر ساختمان به شيوه) ب

 مجرائی که وسائل از بين رفتن و محو طبقات را مهيا سازد؛ 
 .با امپرياليسمى مبارزه با دشمنان خارجی و مبارزهمسلح کردن انقالب، تشکيل ارتش انقالب برای ) ج

 .ديکتاتوری پرولتاريا برای آن الزم است که اين مسائل را به موقع عمل گذاشته و اجرا نمايد
 :لنين می گويد

تا وقتی که هنوز اين عصر تمام نشده است استثمار . اری به سوسياليسم يک عصر کامل تاريخی استدعبور از سرمايه“
.  برای برقراری وضع قديم بدل خواهند ساختاقدام و کوشش هم به اميدواری راان ناگزير به تجديد رژيم قديم اميدوار بوده و اين کنندگ

پس از اولين مغلوبيت جدی، اسثتمارکنندگان سرنگون شده، که ابدًا واژگونی خود را منتظر نبوده و آن را باور نکرده، حتی تصورش 
که از آنها “ بهشتی„ديتی ده چندان و با حرص سبعانه و کينه و تنفری که صد برابر افزون شده، برای عودت کردند با ج را هم نمی

آنها را به ورشکستگی و فقر “ ی عوامهارجاله„کردند و اکنون  ی خود که تا حال بسی شيرين زندگی میهامنتزع شده و برای خانواده
وسيع خرده ى اران استثمار کننده، تودهدو در دنبال سرمايه. شوند ، داخل نبرد میکنند محکوم می...) “عادی„يا به کار و زحمت (

 پيوسته در حال تزلزل و ترديد ممالک شاهد بر آن است کهى تاريخی همهى سال تجربهها ی که دهابورژوازی کشيده ميشود، همان توده
گردد و از اولين شکست يا نيمه شکست کارگران  عوب میرود و فردا از مشکالت انقالب مر ، امروز به دنبال پرولتاريا میبوده

خود را باخته و عصبانی شده، دست و پای خود را گم کرده، شروع به نق نق و آه و ناله می کند و خود را از يک اردوگاه به اردوگاه 
 ). چاپ روسی٣٥٥.  ص٢٣رجوع به جلد  (“.اندازد ديگر می

پرولتاريائی ی مديدی از هام سعی وکوشش کند زيرا پس از سرنگونی خود باز مدتبورژوازی حق دارد برای تجديد رژيم قدي
 : لنين می گويد.ماند تر می ست قویکه او را سرنگون کرده ا

دانيم معموًال اين طور است؛ زيرا که وقوع انقالب  و چنان که می ؛نداهرگاه استثمار کنندگان فقط در يک کشور سرکوب شده“
. همانجا ص(“.باشند  از استثمار شوندگان میتر باز هم قویافتد؛ در اين صورت آنها  ر به ندرت اتفاق میدر چندين کشور بسيا

٣٥٤(. 
 نيروی بورژوازی سرنگون شده در چيست؟ 

 چاپ ١٧٣ . ص٢٥رجوع به جلد (“ بين المللی و روابط نيرومند و استوار بين المللی بورژوازیى در نيروی سرمايه“اوًال، 
 ).روسی

 را برای خود ی بزرگهارجحاناستثمار کنندگان تا مدت مديدی بعد از انقالب باز ناگزير در عمل يک سلسله “: نيًا، در اين کهثا
، مقداری و غالبًا مقدار متنابهی، اشياء منقول، روابط، مهارت )زيرا پول را يک باره نمی توان از بين برداشت(پول : کنند حفظ می
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تر، نزديکی با  اداری، معلومات و تحصيالت عالی) هاعادات، طرق، وسائل و امکان(“ اسرار„بر تمام تشکيالتی و اداری، علم 
که اين (، مهارت بسيار در کار نظام )کنند و به سبک بورژوازی زندگی و فکر می(اشخاصی که دارای معلومات عالی فنی هستند 

 چاپ ٣٥٤.  ص٢٣رجوع به جلد (“ ا در دست آنان باقی می مانداينهى و غيره و غيره؛ همه) مسئله دارای اهميت بسياری است
 ).روسی

باشد، زيرا متأسفانه هنوز توليد کوچک در جهان زياد و خيلی هم زياد است و   میعادت و نيروی توليد کوچکى در قوه“ثالثًا،
به وجود  و بورژوازی را اریدتوليد کوچک است که همواره، هر روز و هر ساعت به خودی خود به مقياس هنگفتی سرمايه

اين کار را ما نسبتًا به سهولت انجام . اران را بيرون نمودداز بين بردن طبقات فقط اين نيست که مالکين و سرمايه“زيرا ... آورد می
 آنها بايد توان سرکوب ساخت، با توان بيرون ريخت، نمی نمی ولی اينان را بايد مولدين کوچک کاال را نيز بر طرف ساختداديم؛ بلکه 

در اثر کار طوالنی و آهسته، با احتياط از راه کار تشکيالتی از نو تربيت ) و الزم است(توان  ، آنها را فقط میاز در مماشات در آمد
 ). چاپ روسی١٨٩ و ١٧٣.  ص٢٥رجوع به جلد (“.نمود

 :گويد به اين جهت لنين می
 يعنی بورژوازی است که مقتدرترجديد بر ضد دشمن ى  جنگ طبقهترين ترين و بی امان ديکتاتوری پرولتاريا، فداکارانه“

سرسخت خونين و بدون خون ريزی، ى ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارزه“، که “ده برابر گرديده استمقاومت آن پس از واژگون شدن 
 ١٧٣. همان جلد ص(“ .قديم می باشدى جبری و مسالمت آميز، نظامی و اقتصادی، تعليم دهنده و اداره کننده، بر ضد قوا و سنن جامعه

 ). ١٩٠و 
تصور نمی رود حاجت به اثبات باشد که اجرای اين مقاصد در يک مدت قليل و انجام تمام اين امور در عرض چند سال، به کلی 

ی به شکل اگذرندهى اری به کمونيسم نبايد به عنوان يک دورهدانتقال از سرمايهى غير ممکن است لذا به ديکتاتوری پرولتاريا و دوره
ای داخلی و تصادمات هنگاه کرد، بلکه بايد آن را مانند يک عصر کامل تاريخی پر از جنگ“ خيلی انقالبی„يک رشته فرامين و احکام 

اين عصر تاريخی نه فقط برای . خارجی، عمليات سرسخت تشکيالتی و ساختمان اقتصادی، حمله و عقب نشينی، فتح و شکست دانست
 که طی آن مقدمات اقتصادی فرهنگی برای پيروزی کامل سوسياليسم به وجود آيد بلکه هم چنين برای اين که پرولتاريا آن الزم است

مملکت را داشته باشد، پرورش دهد و آبديده سازد و ثانيًا؛ تربيت ی فرصت داشته باشد اوًال؛ خود را به عنوان نيروئی که استعداد اداره
 .“ خطی که ضامن تشکيل توليد سوسياليستی باشد تجديد و اصالح نمايدطبقات خرده بورژوازی را در

توان به روشنی ديد که رفيق استالين در تنظيم لنينيسم دقيقًا بر همان افکار و  در آثار لنين و استالين میها در اين بازگوئی
طبقاتی ى مبارزهى تاتوری پرولتاريا را برای ادامهکند که مارکس، انگلس و لنين به آن اعتقاد داشتند و اساس ديک ئی تکيه میهاانديشه

گويد که بايد بورژوازی سرنگون شده را در بعد از انقالب اکتبر سرکوب  استالين در اين اثر خود می. کردند در عصر گذار تبليغ می
 . کرد و مانع از آن شد که مجددًا قدرت سياسی را به کف آورد

ى تئوری خاموش شدن مبارزه„ نظر رفيق استالين تنظيم شده بود به سختی به در تاريخ حزب کمونيست شوروی که زير
در اين اثر می . گردند ضد حزبی به شدت افشاء شده و مفتضح میهاى در آنجا دسته. شود  در دوران سوسياليسم حمله می“طبقاتی
 :خوانيم

 
ان اين دسته اکنون ديگر آشکارا برله  ريکوف نتوانست طاقت بياورد و طرفدار–بوخارين ى روح کوالک منش دسته“ 
ترساندند از اين که در غير اين صورت  الن را میدآنها خواستار الغاء اقدامات فوق العاده بودند و ساده. قد برافراشتندها کوالک

رشد کلخوزها اين اشخاص بدون اين که . کشاورزی آغاز گردد و مدعی بودند که هم اکنون انحطاط آغاز شده است“ انحطاط„ممکنست 
 ،کردند  در حالی که سير نزولی اقتصاد کوالکی را مشاهده می،کشاورزی را ببينندهاى ترين شکل  يعنی اين عالی،و ساوخوزها

ى اين اشخاص برای اين که از حيث تئوری نيز نقطه. ساختند انحطاط کشاورزی جلوه گر میى را به منزلهها انحطاط اقتصاد کوالک
اختراع کردند و بر اساس آن تئوری مدعی “ طبقاتیى تئوری خاموش شدن مبارزه„آوری به عنوان   تئوری خنده،اتکائی داشته باشند

طبقاتی ُسستر ى اری هر قدر بيشتر پيش رفت کند همان قدر مبارزهدخود بر ضد عناصر سرمايهى بودند که سوسياليسم در مبارزه
موش خواهد شد دشمن طبقاتی همه مواضع خود را بدون مقاومت تسليم خواهد طبقاتی به همين زودی به کلی خاى گردد و مبارزه می

ورود کوالک ى بورژوازی خود را دربارهى بدين وسيله آنها تئوری پوسيده. لزومی نداردها کرد و به اين سبب تعرض بر ضد کوالک
هر قدر : گويد ور لنينيسم پشت پا ميزدند که می از نو بر قرار نموده و به حکم مشه،به سوسياليسم از راه نشو و نمای مسالمت آميز

دشمن طبقاتی ى  به همان اندازه به حدت مبارزه،سوسياليسم بيشتر باشدهاى دشمن طبقاتی زمينه را از دست بدهد و هر قدر موفقيت
ختصرحزب کمونيست تاريخ م. (“خواهد شد که دشمن طبقاتی نابود شده باشد“ خاموش„طبقاتی فقط موقعی ى مبارزه خواهد افزود و

 )ــ انتشارات توفان٢٣٧بلشويک شوروی صفحه 
رفقای بلشويک شوروی در انتقاد به گزارش مخفی خروشچف که به رد نظريات تئوريک استالين در مورد همين نظريه 

لين بوده است شخصی استاهاى ابزار سرکوب“ دشمنان خلق“پرداخته بود و مدعی بود اختراع “ طبقاتیى تئوری خاموش شدن مبارزه„
استالين که وی کارهای خويش را بر آن هاى ترين تز می توان در پاسخ گفت که امروز يکی از مهم“: با نقل نظر آنها چنين آوردند

طبقاتی با نزديک شدن کمونيسم تشديد می شود و روز به روز ى يعنی تزی که به موجب آن مبارزه“ رد شده است“مبتنی می ساخت 
را که بعد از مرگ استالين اى خود شما مبارزه. عجالتًا تئوری را کنار بگذاريمها اما آقايان رويزيونيست.  می گيرداشکال بغرنج تری

 کنيد؟ آيا حّدت اين مبارزه در اتحاد شوروی برانگيخته شده است و شما چنين فعاالنه در آن شرکت داريد را چه گونه توصيف می
 اين يا بايد با ما موافق شوند و يا. در جواب اين سئواالت راه ديگری ندارندها نيست؟ اپورتونيستبهترين دليل بر صّحت گفتار استالين 

 ــ چاپ ٩. انقالبی بلشويک شوروی صهاى کمونيستى اعالميه و برنامه. (“قرار گيرندها مارکسيستى که در معرض ريشخند همه
 ).توفان
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ى در گزارش به کميته“ سوسلف“حزب رويزيونيست شوروی مرکزی ى و عضو کميتهها تئوريسين معروف رويزيونيست
طبقاتی در دوران سوسياليسم با استناد به تز استالين که ى روشن استالين در مورد تشديد مبارزهى  در رد اين نظريه١٩٦٤مرکزی در

اين „: سوسلف گفت. موعظه کردبورژوائی را برای شوروی هاى آن را خطا ناميد بر عليه ديکتاتوری پرولتاريا شمشير کشيده و آزادی
و با اين دستآويز ديکتاتوری . „دانيم دستاويزی شد برای توجيه ناهنجارترين موارد نقض قوانين سوسياليستی تئوری به طوری که می

 .طبقاتی بود به گور سپردى پرولتاريا را که مظهر مجسم مبارزه
اين ى بقاتی و نفی لزوم استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و ادامهطى پس اين رويزيونيستها بودند و هستند که به نفی مبارزه

 .نويسند به پای استالين میها ديکتاتوری طبقاتی پرداخته و آن را همراه با تروتسکيست
ديکتاتوری پرولتاريا تا زمانی که طبقات وجود دارند ضروری است و استالين هرگز ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی و 

 ..ادامه دارد  .ی را نفی نکرد بلکه آن را به شکل ديگر و وسايل ديگر ادامه دادطبقاتى مبارزه
 

 * * * * * 
 

  طبقاتی در فرانسهۀبرآمد مبارز
 

 
 

 از آن، ازی انقالب و ستيکمونهاى سازمان و احزاب تيحما وی کارگری کايسند نيچند مشترک فراخوان دنباله ب
 ٣ بيقر ــ گذشته ماه ــی الديمی جار سال هيژانو ٢٩ پنجشبه روز فرانسه، کارگران ستيکمون حزب ما، برادر حزب جمله
 سبکا تا گرفتهی خصوص وی دولت بخش در شاغل کارمندان و کارگران از مختلف، شهر ٧٠ در فرانسه مردم از نفر ونيليم
 مهدی مرب ،یدادگستری قاض وی دعاو ليوک محقق، و استاد دانشجو، و آموز دانش بازنشسته، و دار خانه فروش، دست و

 ،یبازرگان وی ديتولی واحدهای پ دری پ ليتعط به نسبت را خود خشم دند،يکش کار از دستی همگ... و مدرسه معلم کودک،
 سر بر زمان هم کردند،ی مائيراهپ غروب تا و داده بروز... هامتيق آور سرسام شيافزا دستمزدها، کاهش ،یکاريب

 شيب س،يپار شهر در فقط. دنديکش اديفر "یوطن" اراندهيسرما سوده ب دولتی جار اصالحات ۀيبرعل شرکاء، وی سارکوز
 و شهرها متما رومندينی جنبش. داشتند شرکتی طبقات آشکار کارزار نيا در کروزه، ياعتصاب نيا در نفر ٣٠٠٠٠٠ از

 ،٤٠٠٠٠ بوردو ،نفر ١٠٠٠٠٠ از شيبی مارس. بود گرفته دربر را فرانسه کينزد و دور قصبات و دهات ،هاشهرک
 ...       و گرونوبل و بورژ و سين و نانت و ليل ٦٠٠٠٠ تولوز ،٥٠٠٠٠ استراسبورگ

 ،یاقتصاد نازل رشد ۀسابق. روبروستی اقتصاد تحرک عدم معضل با فرانسه فرتوتی امپراتور که استی ريد
 اوت ماه دری آتال ونيسيکم قضا از. ستين ديجد فرانسه در... وی بازرگانی کسر و بودجهی کسر ،یصنعت وی مال مشکالت

 به% ٥ از شيپ مدتها که کند، دايپ "یحل راه" فرانسه دری اقتصاد رشد نرخ تنزلی برا تا شد ليتشکی الديم ٢٠٠٧ سال
 و ريفق ونيليم ١٠٠٠٠٠٠ وی فرض شغل ٦٠٠٠٠٠ + کاريب ونيليم ٢٥٠٠٠٠٠ ازی رسمی رهاآما. بود افته يکاهش% ١،٧
 اصًال فرانسه در... یبدوش خانه و فقر مداوم شيافزا دستمزدها، مستمر کاهش مزمن،ی کاريب پس. دادند یم خبر بدوش خانه
 .  نداردی تازگ

 کره و هندوستان و نيچ مثلی کشورهائ رومندين نسبتًای اقتصاد برآمد با سم،يبناپارت که نيا بری مبن هستی شواهد
 راکيش "ميمال" استيس که نيا مثل مافات، جبرانی برا اما. شد پسرفت دچار شيپ از شيب... و ليبرز و هيروس وی جنوب
ی نوبت ليتعطی برا ،یاجتماع "زائد" خدمات آرام ليتقلی برا ،یخصوص بخش بهی دولتهاى بنگاه گام به گامی واگذاری برا

 کاهش و کار ارزش تنزل ريمس در... و "یاضاف" پرستار و پزشک و معلم اخراج الزم، "ريغ" ىهامارستانيب و مدارس
 بود، کارگران حقوق و حق منکر اصًال سميبناپارت. خواست یم شتريبی ليخی بورژواز. نکرد تيکفا د،يتول ۀنيهز
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 .....مستغالت و حاتيتسل و بورس نيسالط ممتاز،هاى گروه پس. تدانس یم مردودی کله ب را مردمی اجتماعی دستاوردها
 بای قطع حساب هيتسو ک يخاطره ب ،یکارگر جنبش کامل اختناق منظوره ب و گرفته فاصله "سميگل" از رفته رفته

 .       بستند مانيپ شرکاء وی سارکوز با مردم،ی اجتماعی دستاوردها
 نيآست در رای آت وی آن مشکالت تمام پاسخ ايگو که کرد یم وانمود ــی ورجمه استير نامزد عنوانه ب ــی سارکوز

 وجوده ب کامل اشتغال "بشکن" ک يبا! کند جاديای اقتصاد رشد "ابرو ۀاشار" ک يبا تواند یم که داديم جلوه طور نيا! دارد
 حل را مسکن مشکل ببرد، باال را ممرد ديخر قدرت اقيس و سبک نيهمه ب که بود قرار! دينما طرف بر رای کاريب و آورده
ی اريه ب شد، سوار مراد خر بر مردک که نيا تا. دست نيا از کن رنگ خری مهمالت... و کند خانه صاحب را همه و کرده
ه ب خود "یقانون" اقدام نياول در و. کرد فتح را زهيال بنگاه ،یخود مستغالت و حاتيتسل و بورس نيسالط ممتاز،هاى گروه
 نيهم شکشيپ ــ بالعوض ــ را فرانسه مردم انداز پس از رويوُا ارديليم پانزده معادلی مبلغ فرانسه، جمهور سيرئ عنوان

 ۀنديفزا اعتراض با. ختيبرانگ را مردم خشمی طبقاتی ولخرج نيا. برد باالی کل را جنابانی رقابت قدرت کرد، حضرات
 اشتغال، جاديای برای اقتصاد رشد خواهان که د،يگرد روبرو فمخالهاى سازمان وها گروه و احزاب ،یکارگری کاهايسند

 صندوق که گفت تمام وقاحت با پراکنده، اعتراضات نيا ۀهم به پاسخ دری سارکوز. بودند مردم ديخر قدرت شيافزا و مسکن
 ! است "یخال" دولت

 شرکت که ديگرد باعث کايآمر سمياليامپری خور هينس. شد روبروی گهان "نا" وی مال بحران ک يبا انحصار بعدی چند
ی مال ليطو و ضيعرهاى بنگاه مه،يب کريپ غولهاى یکمپان درشت، و زير اىهبانک. شد ورشکست "تياستر وال"ی سهام
 "نا" رانيمد غفلت اثر بر ايگوها یسفارش بزعم متداول،ی اعتبار اقتصاد. درآمدند پا ازی گريد از پسی کي... یمستغالت و

 . کرد فلجی کله ب رای الملل نيب وی مل سطح در هيسرمای واقع گردش و شدی فرض معامالتی عنوی قربان! وارد
 روبرو ديتول اضافه بحران با... یانرژ و خام مواد کاهش با فروش، بازار تيمحدود با شيپ از که سم،يبناپارت امروز

 ۀبهان کند،يمی نمائ مظلوم و آمده کرد،يم جبران دممر ۀسيک از ــی اسيس قدرت اهرم از استفاده با ــ را خودهاى یکسر و بود
 به توسل با! "قانون" بنام ،یخارج وی داخلی انبارها در شيخو ۀکرد باد اجناس ۀيتخل منظوره ب و آورده دسته بی ديجد

ی احدهاو موارد،ی اريبس در ا يدهد، یم کاهش را ديتول تيظرف شيپ از شيب... وی قضائ وی پارلمانهاى یباز حقه انواع
ی جار اصالحات از د،يجد وی ميقدهاى یولخرج از عالوه،ه ب. کنديم ليتعطی کله ب را آور سود "ريغ"ی بازرگان وی ديتول
 کارگران،ی ول. برد یم بهره زين... و الزم "ريغ" خدمات و "زائد"هاى پرداخت شتريب هرچه کاهشی برا دولتی ضربت و

 دری توجه قابل شماری حت ،یخصوص وی دولت بخش در کارمندان. ندارندی مسه... و دستمزد مستمر کاهش ،یکاريب جز
 فرانسه در کارانيب تعداد گذشته، ماه دوی ط. نداشده خود روشن نا ۀنديآ نگران ز،ين ارتش وی ژاندارمر وی شهربان

 به ز،ين اهمتيق. ستندين امان در هم شاغل کارمندان و کارگرانی حت ،یطيشرا نيچن ک يدر. کرد دايپ شيافزا نفر ١٠٠٠٠٠
 و خورد تا گرفته مسکن ۀاجار از. دارد آور سرسامی شيافزا مردم، ديخر قدرت و دستمزد تنزل وی کاريب رشد نسبت

 معمول، طبق. ندارد مردم "ۀافتاد پا شيپ" مشکالت نيا بای کار اصًال! انگار نه انگار ،یسارکوز اما... و پوشاک و خوراک
 ر،ياخ ۀهفت دوی ک ينيهم در فرانسه، "عظمت" خاطره ب و. استی مستغالت وی مال نيسالط کداران،بان نجات فکره ب فقط
 .    است کرده خرج شانيبرا بالعوض، هم باز! دولت "یخال" صندوق از رو،يوُا ارديليم ٤٢٨ از شيب

 نظام عمر آفتاب. دکن ینم عوض رای زيچ ،یخيتار وی جار قيحقا کردنی ماستمالی برا شرکاء وی سارکوز تقلب
 که داد نشان هيژانو ٢٩ شکوه با شينما. زندير یم فرو توهمات رفته رفته. است دهيرس بام لب بهی اردهيسرما نيآفر فقر

 شدته ب. داشت کشور نيا دری طبقات ۀمبارز برآمد از تيحکا گرفته، باالی کارگر جنبش  بهنسبت فرانسه مردم اعتماد
 ــ بهمن انقالب ۀآستان در خائن شاه رضا محمد مثل ــی سارکوز که نبود خوديب. انداخت وحشت به را فرنگستان اراندهيسرما
 هيفور ماه جدهميه روز دری کارگری سندکاها با مذاکرهی برا که گفت و خوانده موجه را مردم اعتراض کارگران، خشم
 خود که خواستند مردم از ــ مذاکره از شيپ ــ کاهايدسن خاطر نيهمه ب. بودی نيب شيپ قابل مذاکره، نيا شکست. داردی آمادگ
 ۀمبارز ه،يسرما و کار تقابل. کنند آماده مارس ماه نوزدهم روزی برا گريدی تظاهرات وی سراسر اعتصاب کی يبرا را

 ...  ندارد دم و شاخ کهی طبقات
 به ديتولی اردهيسرما ۀويش ،یرقابت قتصادا که ننديب یم همه. ستين سامانه ب  رو اصًال "آزاد"ی ايدن که دانند یم همه

 جاديای برا "هيسرما و کار" ۀمبادل تواند ینم گريدی بورژواز. است گرفته قرار آشکاری تناقض در خود با ده،يرس بست بن
 در "فقر"ی عرض ۀتوسع و "ثروت"ی عمود تمرکز. کند نيتضم را خودی هست دوامی برا الزم شرطی عن يارزش، اضافه
 سر ديبا. دهد ینم اجازه راها انسانی جمع ستيزی نيبازآفر که کرده خلق منحط و قوارهی بی والئيهی خصوص تيلکما بستر

 ...ستيگشائ راه استاد فرانسه کارگر ۀطبق. کرد حساب هيتسو سمياليامپر وی بورژواز با ديبا. گرفت نشانه رای سم مار نيا
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