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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

 سال جديد 
 و نياز مبرم جامعه 

 به يک انقالب

 
در آستانه .  زمستان سپری شد و بهار فرارسيد

برای مردم ايران بهار .  ايم سال جديد قرارگرفته
نماد پيروزی روشنايی و اميد بر ظلمت و سياهی 

دهد که چيزی ثابت و پايدار  بهار نويد می.  است
کند و پيوسته نو جای  چيز تغيير می همه.  نيست
. شده است گيرد که دورانش سپری ای را می کهنه

مردم ايران هرسال با اين اميد و آرزو به استقبال 
روند که بهار طبيعت، زندگی نوينی  سال نو می
اما آنچه تاکنون .  ها به ارمغان آورد را برای آن

مانع تحقق خواست و آرزوی مردم ستمديده ايران 
شده، اين واقعيت است که در جامعه برخالف 
طبيعت، نيروهای بازدارنده، پاسداران نظم کهنه 

دانند، در  که منافع خود را در حفظ اين نظم می
برابر تحول جامعه و گذر از کهنه به نو مقاومت 

کنند و تحولی را که نياز جبری جامعه است،  می
گرچه به گواه سراسر تاريخ .  اندازند به تأخير می

جوامع طبقاتی، اين مقاومتی مأيوسانه است و 
سرانجام زير فشار تضادها و مبارزه نيروی 

وجود  شود، بااين شکسته می گرا درهم تحول
توان انکار کرد که اين مقاومت ارتجاع  نمی

چراکه .  آورد لطمات سنگينی هم به مردم وارد می
هراندازه اين مقاومت ارتجاع  شديدتر باشد و 
گذار به نظمی نوين به تأخير افتد، آنچه که رخ 

 . دهد، رکود و سير قهقرائی جامعه است می

 در شب سرد زمستانی
ی گرم چراغ من  ی خورشيد هم، چون کوره کوره
 )١(.سوزد نمی

ست، روزی به  اسفند روز جانفشاندگان فدايی ٢۵
های  ی ما، به ياد آن گل ياد تمامی رفقای جانفشانده

 . سرخ فراموش نشدنی
، سيزده تن از رفقای ۴٩اسفند ماه سال  ٢۶در 

اکبر صفايی  علیآفرين سياهکل  حماسه
، دمحمعلی محدث قندچی، احمد فرهودی ،فراهانی

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

٧درصفحه   

١٢درصفحه   

اسفند، روز جانفشاندگان  ٢۵
 فدائی گرامی باد

 ٩۶٢شماره  ١۴٠٠اسفند  ٢٣ –سال  چهل و چهار

 سرخهای  ، به ياد آن گلسرخهای  برای آن گل

از زمانی که سيد ابراهيم رئيسی بر مسند رياست 
جمهوری رژيم جمهوری اسالمی تکيه زده است، 

ی وی به يکی از  های ابلهانه اظهارنظرها و پاسخ
ها،  اين گفته.  ای تبديل شده است سرتيترهای رسانه

طبعان  های فراوانی برای شوخ هرچند دستمايه
فراهم آورده است، اما دردسرهای جدی نيز برای 

برخی .  طرفداران رژيم به وجود آورده است
کوشند پوزخندهای خود را   متحير و حيران می

پنهان سازند و برخی ديگر با تالش فراوان در 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 يورش وحشيانه به تجمع معلمان رود سر را 
 قوياً محکوم می کنيم

 

 تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری، 
 تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان

 برما چه گذشت؟

بر "  کشی  ماله"پی رفع و رجوع و به اصطالح 
 .جهالت وی هستند

در  ١۴٠٠اسفند  ١۴فرمان رئيسی در روز شنبه 
کميته امداد "  دستاوردهای"مراسم رونمايی از 

کنی   ريشه"خمينی خطاب به استانداران مبنی بر 
، يعنی ١۴٠٠تا پيش از پايان سال "  فقر مطلق

های اخير سفاهت رئيسی  طی دو هفته، از جلوه
تا همين .  در مقام رئيس قوه مجريه رژيم است

 بهار را به مبارزه برای آزادی 
 زندانيان سياسی پيوند دهيم

 
درختان شکوفه می دهند، گل ها سر از .  بهار در راه است و طبيعت برای نو شدن شتاب گرفته است

خاک بر می کشند، اميد به نو شدن در پستوی خانه ها جان می گيرد، مبارزه با کهنگی آغاز می شود و 
برای نيروهای سياسی و فعاالن اجتماعی اما بهار .  را تا افق های دور بال می زنند"  پرواز"پرندگان، 

بهار می بايست برانگيزاننده مبارزه ای .  تنها يک جدال زود گذر برای مبارزه با کهنگی در طبيعت نيست
پيگيرتر، استوارتر و همه جانبه تر با بيدادگری و ستم، و به دور افکندن هر نوع کهنگی اجتماعی از تن 

 های مردم ايران رئيسی، توهينی به شعور و آگاهی توده
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 سال جديد و نياز مبرم جامعه به يک انقالب
اين همان چيزيست که مردم ايران در سالی که 

های مختلف اقتصادی،  گذشت  در عرصه
 .اجتماعی با آن مواجه يودند

سال است که مردم ايران در چنگال  ۴٣اکنون  
بار طبقه ارتجاعی حاکم و دولت دينی  اسارت

رژيم ستمگر جمهوری .  پاسدار آن گرفتارند
اسالمی يک سال ديگر هم توانست به حيات 

شمار نظم  ننگين خود ادامه دهد و بر فجايع بی
 . موجود افزود

در سالی که اکنون آخرين روزهای آن سپری 
های  شود، مردم ايران درنتيجه سياست می

ارتجاعی رژيم هنوز گرفتار بيماری کرونا هستند 
و هرروز صدها تن جان خود را از دست 

حتی آمارهای رسمی دولتی که با .  دهند می
دهد که اين کشتار  واقعيت فاصله دارد، نشان می

تن نيز  ۶٠٠مردم که در مردادماه روزانه از 
تنها در يک .  رقمی است فراتر رفت هنوز سه

ها هزار تن از مردم در نتيجه اين  سال اخير ده
های  بيماری جان خود را از دست دادند و خانواده

اين در حالی است که در .  زيادی داغدار شدند
ومير ناشی از  بسياری از کشورهای جهان، مرگ

ها برای مهار  يافته، آخرين محدوديت کرونا پايان
شده  و مردم زندگی   اين بيماری  نيز برچيده

ادامه اين بيماری .  اند عادی خود را از سر گرفته
و قتل و کشتار مردم در ايران تحت حاکميت 
جمهوری اسالمی، فقط يک نمونه از فجايعی 
است که رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران به بار 

در همين سال، شرايط معيشتی .  آورده است
تر از  کارگران و زحمتکشان نيز بسيار وخيم

سطح زندگی اکثريت بسيار .  های گذشته شد سال
تر  با عميق.  بزرگ مردم ايران بازهم تنزل کرد

شدن بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت، 
بهای کاالها، روزمره افزايش يافت و نرخ تورم 
حتی بر طبق آمارهای قالبی موسسات دولتی به 

بهای بسياری از کاالها و .  درصد رسيد ۵٠حدود 
های زحمتکش  خدمات موردنياز روزمره توده

درنتيجه .  صد درصد و گاه بيشتر افزايش يافت
يک سال ،  تشديد بحران  اقتصادی در طول اين

بازهم بر تعداد بيکاران افزوده شد و  صدها 
. هزار تن از کارگران کار خود را از دست دادند

تری به  لذا تعداد فقرا و گرسنگان ابعاد گسترده
ها ميليون تن از کارگران و  خود گرفت و ده

درصد  از  ٨٠زحمتکشان فقيرتر شدند و حدود 
اما در .  مردم ايران به اعماق فقر سقوط کردند

همان حال البته بر حجم سرمايه و ثروت 
داران و سران دزد و چپاولگر رژيم  سرمايه

گاه در تمام دوران سلطه  هيچ.  افزوده شد
داری ايران، همچون سالی که آخرين  سرمايه

شود، شکاف فقر و  روزهای آن اکنون سپری می
درنتيجه .   ثروت عميق و وسيع نبوده است

گسترش فقر، گروه کثيری از مردم به حاشيه 
خانمان،  بر تعداد مردم بی.  شهرها رانده شدند

ها  ها و اتوبوس خواب ها، گورخواب خواب کارتن
فروش اعضای بدن و کودک فروشی .  افزوده شد

دهد  آمارهای رسمی دولتی نشان می. رونق گرفت
که متجاوز از دو ميليون دانش آموز درنتيجه فقر 

های کارگر و زحمتکش ترک تحصيل  خانواده
کردند و برای کمک به خانواده فقيرخود به 

فقر و بيکاری باعث .  اردوی کودکان کار پيوستند

. افزايش تعداد معتادان به مواد مخدر شد
 ۴ها حاکی است که هم اکنون الاقل   گزارش

هزار نفر در کشور به مواد مخدر  ۴٠٠ميليون و 
در نتيجه فقر، تن فروشی نيز ابعاد .  معتادند

هائی  ها فقط نمونه اين.  تری به خود گرفت وسيع
از مصائب اجتماعی بزرگی است که نظم حاکم 

جمهوری اسالمی که .  بر ايران به بار آورده است
های موجود ندارد،  حلی برای بحران هيچ راه

صدها هزار تن از مردم ايران را به اتهام جرايم 
های  ها به بند کشيده و با اعدام مختلف در زندان

پی در پی، مقام نخست جهانی را در اعدام کسب 
 .کرده است

همه  رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی که اين 
مصيبت و فاجعه به بار آورده و با امواج گسترده 

روست برای حفظ  نارضايتی و اعتراض روبه
. های خود افزود نظم موجود بر دامنه سرکوبگری

های پليس  اعتراضات مردم را با گسيل گله
گروه کثيری .  سرکوب کرد و گاه به گلوله بست

ها به بند  ترين بخش مردم  در زندان از  آگاه
های اعدام  گروهی نيز به جوخه.  کشيده شدند
 . سپرده شدند

گری رژيم، اما در سالی که  رغم  تمام وحشی به
گذشت، مبارزات کارگران و زحمتکشان 

کمتر روزی بدون اعتراض .  پيگيرانه ادامه يافت
و مبارزه کارگران در اين يا آن کارخانه و 

کارگران درصدها مورد به .  موسسه سپری شد
اعتصاب، تجمع و تظاهرات خيابانی روی 

مبارزات کارگران معادن، برق، .  آوردند
تپه، فوالد، نفت، گاز و پتروشيمی فقط  هفت

. های شاخص اعتراضات کارگران بودند نمونه
تر از گذشته به  معلمان در اين سال پيگيرانه

ها مورد به اعتراضات  در ده.  مبارزه ادامه دادند
سراسری روی آوردند و در متجاوز از صد شهر 

اين .  اعتصاب و تجمعات اعتراضی برپا کردند
تر شد و معلمان عالوه  مبارزات پيوسته راديکال

بر مطالبات معيشتی خود، خواهان برچيده شدن 
بساط دخالت دولت دينی در نظام آموزشی کشور 

بازنشستگان که با وضعيت معيشتی بسيار .  شدند
اند، در طول تمام سال، الاقل يک  وخيمی مواجه

روز در هر هفته، تجمعات اعتراضی در 
ها نيز  پرستاران بيمارستان.  ها برپا کردند خيابان

که تمام سنگينی بار بيماری کرونا بر دوش 
ها درراه نجات مردم،  آنهاست و صدها تن از آن

جان خود را از دست دادند، برای تحقق مطالبات 
برحق خود تجمعات اعتراضی متعددی برپا 

زنان در تمام مبارزات يک سال گذشته .   ساختند
فقط به لحاظ کميت، حضوری فعال داشتند،  نه

ها عالوه  آن.  بلکه نقشی پيشتاز را بر عهده گرفتند
براين در موارد متعدد با نيروهای پليس و 

مزدوران وابسته به رژيم بر سر حجاب اجباری،  
ترين جنبش  بزرگ.   های متعدد داشتند درگيری

شود، تظاهرات  سياسی سالی که اکنون سپری می
ها هزار تن از  ده.  تيرماه مردم خوزستان بود

مردم شهرهای خوزستان ، زير فشار فقر، 
گرسنگی، بيکاری و حتی نداشتن آب آشاميدنی، 
در اواخر تيرماه به تظاهرات خيابانی روی 

اين مبارزات  که تا اوايل مردادماه ادامه .  آوردند
يافت، از حمايت و همبستگی مردم تعدادی از 

رژيم .  شهرهای ديگر نيز برخوردار گرديد
سرکوبگر، نيروهای مسلح خود را به مقابله با 
اين اعتراضات فرستاد، در جريان اين تظاهرات 
تعدادی از مردم توسط نيروهای سرکوب رژيم به 

ها نفر زخمی و صدها تن  قتل رسيدند، ده
تجمعات اعتراضی کشاورزان و .   بازداشت شدند

مردم اصفهان نيز نمونه ديگری از اعتراضات 
رو  نيز با سرکوب رژيم روبه  ای بود که آن توده
رغم  تمام اين مبارزات نشان داد که به.   شد

گری جمهوری اسالمی، پايانی بر اين  وحشی
های مردم ايران  برای سرنگونی  مبارزات توده

ترين مبارزات نتوانسته  حتی خونين.  رژيم نيست
. تواند اين موج مبارزات را متوقف سازد و نمی

های وسيع مردم همچنين  در سالی که گذشت، توده
بازی انتخاباتی رژيم  شب با تحريم گسترده خيمه

آشکارا نشان دادند که رژيم حاکم بر ايران  
نماينده يک اقليت بسيار ناچيز است و تنها با اتکا 
به نيروی سرکوب، موجوديت خود را حفظ کرده 

 .است
بازهم  به  ١۴٠٠تمام رويدادهای مبارزاتی سال 

خواهند  وضوح نشان داد که مردم ايران ديگر نمی
خواهند  نمی.  نظم ارتجاعی موجود را تحمل کنند

 داشت ياد گرامی
  ١٨١٨مه  ۵کارل مارکس 

١٨٨٣مارس  ١۴  
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نفيسه ناصری، زهرا بهکيش، سعيد سلطانپور،  
منصور اسکندری، نبی جديدی و بسياران ديگر در  

های وحشيانه    صفوف فداييان که در زير شکنجه 
 .ُمهر سکوت بر لب زدند 

 
 نازلی سخن نگفت؛ 

 چو خورشيد 
 ...گی برآمد و در خون نشست و رفت   از تيره 

 نازلی سخن نگفت 
 نازلی ستاره بود 

 يک دَم درين ظالم درخشيد و جست و رفت 
 نازلی سخن نگفت 

 نازلی بنفشه بود 
 ُگل داد و  
 !"زمستان شکست : "مژده داد 

 و 
 )۴ (رفت  

 

چنين بايد ياد تمامی مادران، پدران،    در اين روز هم 
همسران، فرزندان و برادران و خواهران آن  

های سرخ را پاس بداريم، آن قهرمانانی که به    گل 
دادخواهی خون عزيزان خود برخاستند و برخی از  

ها حتا در صفوف فدائيان به مبارزه عليه نظام    آن 
داری برخاسته و پرچم سرخ فدايی را بر    سرمايه 

از مادر عزت غروی تا مادر  .  دوش گرفتند 
کالم و تا مادران و پدران    شاهی و پدر فضيلت   پنجه 

و  .  چون مادر بهکيش و مادر سالحی   دادخواه هم 
فراموش نکنيم مادر شايگان را که هرگز سر تسليم  

 .نياورد فرود 
 

 من عشق را سرودی کردم 
 تر ز مرگ   پُرطبل            

 سرسبزتر ز جنگل 
 من برگ را سرودی کردم            
 تر از دلِ دريا   پُرتپش 
 من موج را سرودی کردم            
 تر از حيات   پُرطبل 

 من مرگ را            
 )۵ ( .سرودی کردم           

 

از سياهکل تا امروز، اگرچه رفقای عزيز بسياری  
ايم، اما گذر زمان اثباِت هر چه    را از دست داده 

بيشتر ضرورت مبارزه با نظام جبارانه  
داری و ضرورت سرنگونی قهرآميز اين    سرمايه 

راهی که رفقای جان  .  بوده است     نظم ضد انسانی 
های    واقعيت .  های سرخ رفتند   ی ما، آن گل   فشانده 

چنان اين ضرورت را آشکار کرده    امروز جامعه آن 
توان فدايی بود و از فدايی سخن گفت    است که نمی 
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فدايی در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم،  
 . ساز شدند   قهرمانانه جان فشاندند و حماسه 

های سرخی که گرچه در ميدان مبارزه در خون    گل 
سرخ خود غلطيدند، اما هرگز ما را تنها نگذاشتند و  

در تمام لحظات، در  .  هماره در کنار ما بوده و هستند 
های    ها صورت   ها و در تمام سختی   تمام شادی 

شان با چشمان درخشانی که حکايت از عشقی    زيبای 
های سرخی که    گل .  پايان داشت با ما بوده و هستند   بی 

ناپذيری با نظم ظالمانه    عشق ورزيدن، آشتی 
داری، صداقت و مقاومت را با زندگی خود    سرمايه 

 . و با انتخاب آگاهانه خود به ديگران آموختند 
هر کدام از ما که امروز در سنگر سرخ فدايی به  

داری ادامه    مبارزه عليه نظم ظالمانه سرمايه 
رزم    مان هم   فشانده   دهيم، با برخی از رفقای جان   می 

شان، زيسته و عاشق    ايم و يا حداقل با خاطرات   بوده 
شان، از شور و    ايم، از مبارزه و پايداری   شده 

های سرخ در وجود تک تک ما    اين گل .  شان   صداقت 
شان به ما در روزهای    ها با رزم   آن .  زنده هستند 

ها، در زير شکنجه و در نبردهای    سخت، در زندان 
پايان، قدرت و توانايی مقاومت بخشيدند؛ آن    بی 
 .های سرخ فراموش نشدنی   گل 
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 ی خيابانی   همه خون شعله   بياد آن 
 های سرخ زندانی   همه گل   بياد اين 
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ی فدائيان را    آن ويژگی برجسته جنبش فدايی که همه 
زند و رفقای    از آغاز تا امروز به هم پيوند می 

ی ما آن را اثبات کرده و به يادگار    فشانده   جان 
    ناپذيری فدايی با نظم ظالمانه سرمايه   گذاشتند، آشتی 

داری در    آن است، از نظام سرمايه     در تمامی اشکال 
داری    شکل ديکتاتوری سلطنتی آن تا نظام سرمايه 

های    گل     آن .  در شکل حکومت فاشيستی اسالمی 
سرخ فراموش نشدنی در مبارزه با ظلم و برای  
آزادی و سوسياليسم، تا آخرين نفس بر سر پيمان  

چون    ها هم   آن .  شان   خود ايستادند حتا به قيمت جان 
ماهی سياه کوچولو بودند که مرگ خيلی آسان  

توانست هر لحظه به سراغشان بيايد، اما تا    می 
خواستند به پيشواز    نمی   .توانستند زندگی کردند   می 

دانستند که اگر يک وقتی ناچار    البته می   .مرگ بروند 
مهم    .شوند، مهم نيست   با مرگ روبرو شدند، که می 

اين است که زندگی يا مرگ شان چه اثری در  
از آن ميان رفيق منيژه  .  زندگی ديگران داشته باشد 

طالبی هنگامی که خود را در محاصره پاسداران  
ای در استفاده از سيانور درنگ    سرمايه ديد، لحظه 

پيش از او، ليال گلی آبکناری، آن گل سرخ  .  نکرد 
فراموش نشدنی نيز تنها راه چاره را استفاده از  

رفقا مرضيه احمدی اسکويی،  .  سيانور ديده بود 
شيرين فضيلت کالم، نسترن آل آقا، حميد اشرف،  

نژاد، سيامک    اميرپرويز پويان، اسکندر صادقی 
اسديان و بسياران ديگر که تا آخرين گلوله، تا  

رفقا اعظم  .  آخرين لحظه، جنگيدند و تسليم نشدند 
روحی آهنگران، بهروز دهقانی، همايون کتيرايی،  

خدا لنگرودی،    ناصر سيف دليل صفايی، هادی بنده 
پور    الدين مشيدی، اسکندر رحيمی، غفور حسن   شعاع 

اصيل، دمحمهادی فاضلی، عباس دانش بهزادی،  
هوشنگ نيری، جليل انفرادی و اسماعيل معينی  

های    تنها چند هفته پس از دستگيری به جوخه   عراقی 
ها، رفقا مهدی اسحاقی    پيش از آن .  اعدام سپرده شدند 

عنوان اولين    به   ۴٩ و دمحمرحيم سماعی در اول اسفند  
با مزدوران رژيم      فشاندگان فدايی در درگيری   جان 

 .سلطنتی جاودانه شده بودند 
سعود احمدزاده، عباس  رفقا م   ۵٠ اسفند    ١١ در  

مفتاحی، مجيد احمدزاده، اسداله مفتاحی، حميد  
در زندان به دست    رضا گلوی   توکلی و غالم 

مزدوران رژيم تيرباران شدند و يک روز بعد در  
سعيد آريان، بهمن آژنگ، عبدالکريم  اسفند رفقا    ١٢ 

های اعدام    پله و مهدی سوالونی به جوخه   حاجيان سه  
 .سپرده شدند 

اسفند همان سال رفقا عليرضا نابدل،    ٢٢ در  
نيا،    عبدالمناف فلکی تبريزی، اکبر مويد، يحيا امين 

چی،    زاده، حسن سرکاری، جعفر اردبيل   دمحم تقی 
هريسی نيز به جرم    نقی آرش و اصغر عرب   علی 

چون ديگر    عشق ورزيدن به آزادی و سوسياليسم هم 
رفقای خود به دست جالدان رِژيم سلطنتی اعدام  

 .شدند 
نيز ضربات    ۶٠ در آخرين روزهای اسفند سال  

سنگينی به سازمان وارد آمد و تعدادی از اعضای  
کميته مرکزی و کادرهای برجسته سازمان از جمله  

مژده، دمحم    رفقا احمد غالميان لنگرودی، يدهللا گل 
شاهی و بسياری ديگر از    رضا بهکيش، جعفر پنجه 

رفقا که در چاپخانه و توزيع انتشارات سازمان  
 .مشارکت داشتند، به خيل جانفشاندگان فدايی پيوستند 

کننده در    رفقای شرکت   ۶٨ از همين رو، در سال  
اسفند را به صورتی    ٢۵ کنفرانس دوم سازمان،  

فشاندگان فدايی تعيين    عنوان روز جان   نمادين به 
های سرخ که از    روز پاسداشت تمامی آن گل .  کردند 

در جمهوری فاشيستی    ۶٠ تا اسفند    ۴٩ اسفند  
اسالمی و تا امروز پرچم سرخ فدايی به خون آنان  
آذين است، از رفقايی که جنبش فدايی را در آن  

ها بنيان گذاشته و پرچم سرخ فدايی را    سال 
برافراشتند تا رفقايی که پرچم سرخ فدايی را با  

های خود در نظام اسالمی برافراشته    آفرينی   حماسه 
 .نگاه داشتند 
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اسفند روز جانفشاندگان فدايی ناميده شد،    ٢۵ اگرچه  
های سرخ فراموش    اما در تقويم فدايی، تقويم آن گل 

نشدنی، روزهای بسياری وجود دارد که رفقای  

 سرخهای  ، به ياد آن گلسرخهای  برای آن گل



 ۴ ٩۶٢شماره   ١۴٠٠اسفند   ٢٣    4
١از صفحه   

 بهار را به مبارزه برای
 آزادی زندانيان سياسی پيوند دهيم 

۵درصفحه   

خاصه در جامعه تحت حاکميت .  جامعه نيز باشد
جمهوری اسالمی که عموم توده های مردم ايران 
بيش از چهار دهه است با کهنگی، خرافات، 

. سرکوب، استبداد و بی حقوقی محض مواجه اند
جامعه ای که سال ها ست از ضربات شالق 
جمود فکری و پوسيدگی قرون وسطايی 
جمهوری اسالمی زخمی و رنجور و خونين 

جامعه ای که کارگران و عموم توده های .  است
زحمتکش آن دير زمانی است به فقر و گرسنگی 
کشانده شده اند، زنان در بی حقوقی محض بسر 
می برند، فعاالن سياسی در بند، نويسندگانی در 
حبس و انبوهی از نيروهای فعال اجتماعی 

زندانيانی که اکنون، .  گرفتار زندان و شکنجه اند
در اين روزهای شکوفايی بهار، در اين روزهای 
نوشدن طبيعت، در اين  لحظه های سر بر کشيدن 
گل از خاک، بدور از خانه و خانواده، شالق بر 
تن شان می نشيند و گروهی از آنان نيز 
روزشمار انفرادی خود را بر ديوار سلول های 

 . نمور خط می کشند
زندانيانی که ديرگاهی است از تماشای خورشيد 
محرومند، از شنيدن آواز پرندگان به دورند، 
پرواز پرندگان را نمی بينند، اما همچنان 

را به خاطر دارند و به رهايی عشق می " پرواز"
انسان های مبارزی که زندان و بند را .  ورزند

نيز به ميدان مبارزه برای غلبه بر جمهوری 
 . اسالمی تبديل کرده اند

براستی اينان کيانند که حتی از درون سلول های 
انفرادی نيز فرياد اعتراض بر می کشند، تن به 
ذلت و خواری نمی دهند، بی هراس از شکنجه و 
تبعيد و آوارگی، اين چنين بی محابا جمهوری 

 .اسالمی را در درون زندان به چالش گرفته اند
پيش از همه بايد از سپيده قُليان فعال کارگری ياد 

دانشجويی از سرزمين آفتاب و   -خبرنگار.  کرد
نخل، دختری از شهرستان شوش که به جرم 
حمايت و شرکت در مبارزات کارگران نيشکر 
هفت تبه دستگير و پس از بازجويی و شکنجه در 

دادگاه انقالب اسالمی تهران به رياست  ٢٨شعبه 
سال حبس تعزيری محکوم  ١٧، به "دمحم ُمقيسه"

اجتماع "سپيده قُليان پس از محاکمه، به اتهام .  شد
به هفت سال، برای "  و تبانی عليه امنيت ملی

به هفت سال، برای "  عضويت در گروهک گام"
به يک سال و نيم و "  فعاليت تبليغی عليه نظام"

نيز به دو سال و نيم "  نشر اکاذيب"در خصوص 
سال  ٧محکوم شد؛ که به گفته وکيل او، تحمل 

سال حبس تعزيری برای او قطعی  ١٧زندان از 
 . است

سپيده قُليان، سال های زندان و تبعيد و آوارگی 
خود را از شوش به اوين، از اوين به فشافويه، از 
فشافويه به ماهشهر و از ماهشهر به اوين تجربه 

بهتر است تجربه سال های تلخ زندان .  کرده است
: و آوارگی او را از زبان خودش بشنويم

شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول های انفرادی "
و مسيرهای طوالنی تبعيد از زندانی به زندانی 
ديگر، خالصه ای از زندگی من در سال های 

بوشهر، حقيقت خالص ]  زندان[رنج ...  اخير است
بود و نمی توانستم اين رنج را ببينم و در آن 
زيست کنم بی آنکه به هر طريقی از آن حرف 

تن يک تبعيدی تکه تکه است و حاال از ...  نزنم
تهران تا اهواز و بوشهر تکه هايی از وجود من 

. در تبعيد روزها طوالنی تر بود...  جا مانده است
آن ها هرگز نگذاشتند .  در تبعيد استخوانم ُخرد شد
آن ها هرگز نگذاشتند .  به موطنم سپيدار بازگردم

 ".  با سپيدار يکی شوم
سپيده قُليان در نامه ای که اخيرا از زندان اوين 
به بيرون فرستاده است، از روزهای تلخ تبعيد 

" عاشق"از روزهايی که او را .  سخن می گويد
تر کرده است، حرف می زند، از سال های 

" عاشق"زندان سخن می گويد و اينکه همچنان 
تمام وجود او "  شور و رقص و آزادی"است و 

سپيده قُليان از زندانيان زنی سخن .  را گرفته است
. می گويد که با آنان هم بند و هم سلول بوده است

از مريم حاجی حسينی می گويد که بيش از دو 
از نيلوفر بيانی، .  سال است در زندان است

کارمند سازمان ملل و دانشجويی دانشگاه کلمبيا 
حرف می زند که بيش از دو سال است در سلول 
انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمين سال 

فعال   –از سپيده کاشانی .  حبسش را می گذراند
سخن می گويد که به اتهام   -محيط زيست

. جاسوسی به شش سال زندان محکوم شده است
از ناهيد تقوی، زندانی دو تابعيتی می گويد که 

در سر داشت و با "  سودای عدالت و آزادی"
سری سودايی از آلمان به ايران سفر کرد اما 
توسط اطالعات سپاه دستگير و سپس به ده سال 

از زهرا .  و هشت ماه زندان محکوم شده است
زهتاب چی، قديمی ترين زندانی زن اوين حرف 

سال از حکم ده سال زندان  ٩می زند، که اکنون 
زندانی زنی که پدرش هم .  خود را گذرانده است
 . اعدام شده است ۶٧در  قتل عام تابستان 

جمهوری اسالمی يکی از نادر رژيم های 
ارتجاعی و سرکوبگر است که مخوف ترين 
زندان ها را در اقصا نقاط کشور ايجاد کرده 

زندان هايی که اکنون مملو از زندانيان .  است
سياسی و فعاالن اجتماعی، خاصه زندانيان زن 

عاليه مطلب زاده، ياسمن آريايی، منيژه .  است
عرب شاهی، تهمينه مفيدی، صبا ُکردافشاری، 
راحله احمدی و ده ها زندانی زن ديگر از جمله 
زنانی هستند که در سال های اخير به جرم 

و دفاع از حقوق زنان بازداشت "  کشف حجاب"
و پس از بازجويی و آزار و اذيت فراوان، در 
بيدادگاه های جمهوری اسالمی محاکمه و اکنون 

 . دوران حبس خود را می گذرانند

در ميان انبوه زندانيان سياسی زن، بايد از زينب 
جالليان، اين قديمی ترين زن زندانی سياسی در 

 ١٣٨۶زينب جالليان در سال .  ايران ياد کرد
دستگير و در بيدادگاه جمهوری اسالمی به اتهام 
محاربه ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم 
شد و اکنون پانزدهمين سال دوران حبس خود را 

 . در زندان سنندج می گذراند
در جمهوری اسالمی فقط زنان نيستند که به جرم 
دفاع از آزادی و برابری، به جرم مبارزه عليه 
بی حقوقی مطلق زنان به زندان و حبس محکوم 

در اين هنگامه بهار، در اين آستانه فرا .  شده اند
رسيدن سال نو، بايد از صدها زندانی گمنامی ياد 
کرد که روزهای زندان و بند را در گمنامی و بی 

اين زندانيان گمنام، بخشی از .  خبری می گذرانند
، ٩۶انبوه دستگيرشدگاِن خيزش دی ماه 

و ماه های  ٩٨، قيام آبان ٩٧اعتراضات تابستان 
پس از آن هستند، که همچنان در گمنامی و بی 

زندانيان .  خبری دوران حبس خود را می گذرانند
ناشناخته ای که کمترين اطالعی از آنان در دست 
نيست و خانواده هايشان در تنهايی خود رنج 

 .فرزندان زندانی شان را بر دوش می کشند
مبارزه در زندان عليه ظلم و بيدادگری، عليه ستم 
و اجحافاتی که بازجويان و زندانبانان بر زندانيان 
تحميل می کنند، بخشی از ويژگی های مبارزاتی 

. زندانيان سياسی در دوران حبس و زندان است
در اين هنگامه بهار، جا دارد از زندانيانی ياد 
کنيم که در درون زندان نيز عليه بيداد و بی 
حقوقی اعتراض می کنند و زندان را به سنگر 

در .  ديگری عليه بيداد و ستم تبديل کرده اند
روزهای بهمن و اسفند سال جاری، صدای 

زندانی زن و مرد از درون زندان  ١١اعتراض 
های مختلف جمهوری اسالمی به بيرون از 

زندانيانی که به دليل .  زندان بازتاب يافته است
عدم رسيدگی به مطالباتشان دست به اعتصاب 

 . غذا زده اند
فعال مدنی و کارمند (  زرتشت راغب احمدی 

، فريبا )سابق آتش نشانی، محبوس در زندان اوين
زندانی سياسی، محبوس در زندان قرچک (اسدی 

فعال مدنی، محبوس در (، آرشام رضايی)ورامين
بازداشتی (، دمحم هوشنگی)زندان گوهردشت کرج

فعال (  ، علی موسی نژاد فرکوش)زندان اروميه
، )اجتماعی، محبوس در زندان گوهردشت کرج

زندانی سياسی، محبوس (ابراهيم صديق همدانی
متهم به سب (  ، يوسف مهرداد)در زندان مريوان

و شکيال منفرد)  النبی، محبوس در زندان اراک
زندانی سياسی، محبوس در زندان قرچک (

از جمله زندانيانی هستند که در دو ماهه )  ورامين
بهمن و اسفند در اعتراض به بی حقوقی و عدم 
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پاسخگويی به مطالبات شان، دست به  اعتصاب 
 .  غذا زده اند

در ميان انبوه زندانيان سياسی محبوس در زندان 
های جمهوری اسالمی، نويسندگان و دانشجويان 

معلمان .  و معلمان زندانی را نيز نبايد از ياد برد
و دانشجويان و نويسندگانی که در اين روزهای 
بهارانه و فرا رسيدن سال نو، شالِق بازجويی و 
حبس دستگاه های اطالعاتی و قضايی جمهوری 

 .اسالمی بر گرده آنان هم نشسته است
بکتاش آبتين، کيوان باژن، رضا خندان مهابادی 
و آرش گنجی از جمله اعضای کانون نويسندگان 
ايران هستند که در سال های اخير به اتهامات 
واهی توسط نيروهای امنيتی رژيم دستگير و 

. سال حبس محکوم شدند ۶تا  ٣سپس هر کدام به 
از اين چهار تن، بکتاش آبتين در زندان به کرونا 
مبتال شد و بر اثر اخالل عامدانه ی ماموران 
حکومت در روند درمان و انتقال او به 

. به قتل رسيد ١۴٠٠دی ماه  ١٨بيمارستان، روز 
کيوان باژن، رضا خندان مهابادی و آرش گنجی 
اما همچنان دوران محکوميت خود را در زندان 

 .می گذرانند
از ميان دانشجويان زندانی، امير حسين مرادی و 
علی يونسی دو دانشجوی نخبه و المپيادی 

 ١٣٩٩دانشگاه شريف هستند که در ارديبهشت 
اين دو .  توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند

دانشجو، از آن زمان تا کنون بدون محاکمه در 
از معلمان زندانی نيز نبايد .  زندان بسر می برند

اسماعيل عبدی از جمله معلمان .  غافل بود
مبارزی است که سال ها پيش دستگير شده و 

عالوه بر معلمان .  همچنان در زندان است
زندانی، ده ها معلم ديگر از اعضای تشکل های 
صنفی فرهنگيان ايران نيز هستند که در اين 
روزهای بهارانه، روز شمار فراخوان به دادگاه 

عزيز قاسم زاده، سخنگوی .  را انتظار می کشند
کانون صنفی فرهنگيان گيالن از جمله معلمانی 

 بهار را به مبارزه برای آزادی
 زندانيان سياسی پيوند دهيم 

برای  ١۴٠٠اسفند  ٢١است که روز شنبه 
هم اينک .  محاکمه به دادگاه رودسر فراخوانده شد

ده ها معلم ديگر نيز هستند که در اين روزهای 
بهارانه به انتظار روز دادگاه و روز شمار 

 . محاکمه خود نشسته اند
بيش از چهار دهه است که قصه پُر درد زندان و 

. زندانی سياسی در جمهوری اسالمی ادامه دارد
با فرا رسيدن هر بهار، دلتنگی زندانيان و بی 

. قراری خانواده های شان بيشتر و بيشتر می شود
اگرچه سرکوب و شکنجه و قصه پُر درد زندان 
های جمهوری اسالمی همچنان بر سر زندانيان و 
خانواده های آنان آوار است، اما بی ترديد اين 

جنبش .  قصه پُر درد به پايان خواهد رسيد
دادخواهی و خواست آزادی زندانيان سياسی 

محاکمه حميد .  اکنون شکوفاتر از پيش شده است
نوری در استکهلم سوئد، تبلوری از دادخواهی 
پيگيرانه مادران خاوران است که اکنون صدايش 

 .در جهان پيچيده است
در اين روزهای بهارانه، در اين روزهای فرا 
رسيدن سال نو، در اين روزهای چيرگی تازگی 
بر کهنگی، چه زيبا است همه با هم، بهار را به 
آزادی زندانيان پيوند زنيم و با شعار زندانی 
سياسی آزاد بايد گردد، پيگيرتر از پيش برای 

با اين همه نبايد فراموش .  آزادی آنان مبارزه کنيم
کرد که مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، 
هرگز جدا از مبارزه برای سرنگونی انقالبی 

در اين روزهای .  تماميت جمهوری اسالمی نيست
بهارانه، با اميد به سرنگونی جمهوری اسالمی و 
آزادی همه زندانيان سياسی، سال نو بر زندانيان 

 .و خانواده هايشان مبارک باد

به شيوه گذشته تحت حاکميت رژيم ارتجاعی 
جمهوری اسالمی زندگی کنند و خواستار 

تمام مبارزات کارگران و .  سرنگونی آن هستند
وضوح  به ٩۶ماه  ويژه از دی زحمتکشان ايران به

رژيم حاکم نيز .  اين واقعيت را آشکار کرده است
های متعدد است و فساد  که غرق در بحران

درونی که سرتاپای آن را فراگرفته، اوج 
پوسيدگی و گنديدگی آن را بر همگان آشکار 

تواند  نموده ، نشان داده است که ديگر نمی
 . همچون گذشته بر مردم حکومت کند

وجود، اين سؤال باقی است که چرا رژيمی  بااين
که از جميع جهات ورشکسته و پوسيده است، 
همچنان بر سر پا ايستاده و به حيات ننگين خود 

علت چيست؟  حقيقت اين است .  ادامه داده است
رغم نارضايتی گسترده  که ادامه حيات رژيم به

های عالج ناپذير، بيانگر قدرت  ای و بحران توده
ای است که  های جنبش توده آن نيست، بلکه ضعف

رغم  به.  پذير ساخته است ادامه حيات آن را امکان
مبارزات قهرمانانه مردم ايران، آنچه تاکنون مانع 
از سرنگونی رژيم شده است، اين واقعيت است 

اند و جنبش  که مبارزات  پراکنده و بی سازمان
طبقه کارگر که رسالت .  فاقد رهبری است

دگرگونی نظم موجود را بر عهده دارد، هنوز به 
آن درجه از آگاهی و تشکل دست نيافته که 

عنوان رهبر جنبش ظاهر شود و به مبارزات  به
اين ضعف به .  پراکنده شکلی سراسری بدهد

رژيم امکان داده است که با توسل به نيروی 
نظامی ، مبارزات پراکنده و جدا از هم را 

 .اش ادامه دهد سرکوب کند و به حيات ننگی
های جنبش، نوعی  بنابراين در نتيجه ضعف

توازن ميان نيروی انقالب و ضدانقالب حاکم 
گردد که  گرفته که از اين واقعيت ناشی می شکل

ای هنوز در موقعيتی نيست که رژيم  جنبش توده
پاسدار نظم حاکم را سرنگون کند و در همان 

های  حال رژيم نيز قادرنبوده و نيست بر بحران
اين .  های مردم غلبه کند موجود و مبارزات توده

توازن که تا کنون مانع از سرنگونی رژيم شده 
چرا که جامعه ايران .  است، البته پايدار نيست

نياز به تغيير دارد و اين تغيير چنان مبرم است 
هيچ .  که باالخره اين موازنه را برهم خواهد زد

نيروی اجتماعی ديگری جز طبقه کارگر 
بست موازنه موجود را در هم  تواند اين بن نمی

ها،  تشديد تضادها و  تر شدن بحران عميق.  بشکند
مبارزه طبقاتی در سال جديد، محرکی برای 

انداز  اعتالی هرچه بيشتر مبارزات وچشم
گيری يک جنبش سراسری از طريق برپائی  شکل

يک اعتصاب سياسی سراسری خواهد شد که به 
توازن جديد شکل خواهد داد و روند سرنگونی را 

آنچه که همچنان ضرورت .  تسريع خواهد کرد
مبرم جنبش است، تالش برای برپائی اعتصابات 
سياسی سرتاسری است که به جنبش شکلی 

سراسری خواهد داد و روند برپائی انقالب را  
برای سرنگونی تمام نظم ارتجاعی موجود تسريع 

های  با اين اميد و آرزو که توده.  خواهد کرد
کارگر و زحمتکش مردم ايران در سال جديد 
تکليف را با رژيم ارتجاعی و ستمگر حاکم يک 
سره کنند، سال نو را به کارگران و زحمتکشان، 

 . گوييم زنان و تمام ستمديدگان  تبريک می
 
 
 

 سال جديد و نياز 
 مبرم جامعه به يک انقالب

 صد و پنجاه و يکمين سالگرد 
 کمون پاريس گرامی باد
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 های مردم ايران رئيسی، توهينی به شعور و آگاهی توده

به دستان مزدور  چندی پيش بود که مقامات و قلم
" ناهار خوردی؟"رژيم در پی آن بودند موضوع 

کنی فقر  فرمان ريشه"را از اذهان بزدايند، اما 
مرزهای بالهت را پشت سر "  مطلق در دو هفته

گرچه اين بار هم برخی مقامات به ميدان .  گذاشت
" کنی فقر مطلق در دو هفته فرمان ريشه"آمدند تا 

دستور برنامه ريزی فوری برای رفع فقر "را به 
تر از آن  تعبير کنند، اما سخنان او صريح"  مطلق

البته وی در البالی .  است که قابل الپوشانی باشد
از مسايل "  درکی عميق"ی  سخنانش، با ارائه

کنی  ريشه"کند منظورش از  اقتصادی،  روشن می
، صدقه دادن به فقرا از "ای فقر مطلق دو هفته

بنياد "، "کميته امداد"سوی نهادهايی چون 
" هفته نيکوکاری"در "  ها خيريه"، "مستضعفان

های واقعی فقر از طريق  است و نه مقابله با ريشه
که "  فرمانی. "اقدامات اقتصادی و اجتماعی الزم

ها  حتا مسئوالن اين نهادها زيرجلی به آن
خندند، چرا که برای مثال مسئوالن کميته  می

"اند امداد بارها اعالم کرده کميته امداد متولی : 
گذشته از آن، تمام ".  کاهش فقر در جامعه نيست

خواران و  مسئوالن اين نهادها خود از رانت
چپاولگران اقتصادی کشور هستند که تنها 

ای از خوان گسترده يغمای خود را با  مانده ته
های تبليغاتی گسترده و منت فراوان به  نمايش

 . دهند معدودی از فقرا صدقه می
رئيسی، حتا پيش از انتصاب به عنوان رئيس 
جمهور رژيم نيز نشان داده بود نه درکی از 

ی اقتصادی روشن و   اقتصاد دارد و نه برنامه
اگر .  مدونی برای کاهش مشکالت معيشتی مردم

اکنون چند ماه پس از گذشت آغاز دوره رياست 
هايش برای " فرمان"جمهوری وی، عواقب 

کاهش تورم يا نرخ رشد تورم، مهار گرانی، 
های توخالی  سازی و وعده آفرينی و مسکن شغل

ديگر به فروريزی اندک توهم بخش قليلی از 
جامعه انجاميده است، اما خودش را هنوز بر سر 

ی  کاهنده"  صدور فرمان"عقل نياورده تا بداند که 
سطح .  هيچ يک از معضالت مردم نخواهد بود

داند  شعور رئيسی چندان نازل است که نمی
داری ناممکن  فقر در نظام سرمايه"  کنی ريشه"

در   ريزی است و تعديل آن نيز به زمان و برنامه
دانش .  های حيات جامعه نياز دارد تمامی عرصه

کند با  اقتصادی او در حدی است که فکر می
کن  صدقه و چند کيلو برنج و نان، فقر ريشه

  .شود می
اش، در ميان ساير  تالش رئيسی و مقامات کابينه

های اخير همه  اقدامات ضد مردمی، در ماه
های اقتصادی،  سازی واقعيت معطوف به پنهان

سياسی و اجتماعی، بازتعريف معيارهای 
اقتصادی از جمله درباره فقر و فقر مطلق، و 

برای .  آمارسازی آن هم با تناقض بوده است
نمونه سری بزنيم به وزارت تعاون، کار و امور 
اجتماعی که گويا قرار است به دستور رئيسی 

ای که  خانه وزارت.  کن کند را ريشه"  فقر مطلق"
از عوامل مؤثر در سرکوب دستمزد، آمارسازی 
و افزايش فقر و فالکت حتا در ميان شاغالن 

در دی ماه، معاون اين وزارتخانه، با توجه .  است
گيری در مورد حداقل دستمزد در  به لزوم تصميم

 ۴ها را حدود  اسفند ماه، خط فقر در شهرستان

ميليون  ۵و نيم تا  ۴ميليون تومان و در تهران 
در مورد جديت رئيس .  تومان تعريف کرد

" کنی فقر مطلق ريشه"جمهور نظام اسالمی در 
همين تصميم اخير درباره حداقل دستمزد سال 

های کارگری  در حالی که تشکل.  گوياست ١۴٠١
ميليون تومانی هستند  ١۶خواهان حداقل دستمزد 

، با تمامی "شورای عالی کار"و حتا نهاد دولتی 
ها نتوانست سبد معيشت يک خانوار  تالش

تر  ميليون تومان کم ٩کارگری را از نزديک به 
 ١۴٠١تخمين بزند، حداقل دستمزد مصوبه سال 

دستمزدی که با .  ميليون تومان نيز نرسيد ٧به 
. شود توجه به اليحه بودجه مشمول ماليات هم می

حال با اين حداقل دستمزد، با توجه به کسر 
تومانی در  ۴٢٠٠بودجه دولت و حذف ارز 

بودجه سال آينده و انتظارات تورمی که از هم 
های آن هويداست، با لشکر  اکنون هم نشانه

 –ی بيکاران، با توجه به بحران رکود  گسترده
تورمی ساختاری، نه تنها کاهش فقری وجود 

تر و در ميان  نخواهد داشت، بلکه فقری هولناک
بنا به .  انداز قرار دارد تر در چشم جمعيتی انبوه

های کارشناسان رژيم، در سال  آمارها و تخمين
ميليون نفر به فقر مطلق  ٣٠بيش از  ١۴٠٠

دچارند و جمعيتی چند برابر آن به ورطه فقر 
 .اند نسبی سوق داده شده

دهه گذشته  ۴های رژيم در  با آن که کابينه
اند  های کل حاکميت را پيش برده همواره سياست

و هر يک پا جای پای کابينه قبلی گذاشته است، 
ی  رسم است که هر کابينه با آغاز کار، ريشه

ها را به  ها و کاستی لياقتی ها و بی ناکارآمدی
های  های کابينه قبلی نسبت دهد و وعده سياست

ليکن اندکی بعد، و با پايايی .  فريبانه سر دهد عوام
تر مشکالت و معضالت، در کنار  و وخامت بيش

ها و  پيشرفت"تبليغات دروغين درباره 
مقامات نشسته بر مسند اپوزيسيون، "  دستاوردها

بايدها "گويند، از  ها می ها و ناکامی از ناهنجاری
کنند،  سرانجام صادر می ، دستورات بی"و نبايدها

و در نهايت با بروز پيامدهای مخرب 
يا "  دشمنان داخلی و خارجی"شان،  تصميمات

. کنند را مقصر اصلی معرفی می"  جناح ديگر"
نما، هر چند سال يک بار بر  اين نمايشنامه نخ

 .رود صحنه می
همتايان پيشين رئيسی در اين بازی فريب و 

ای فراتر  پراکنی از محدوده دروغ و وعده
هايش، در  پالکی تر از هم رفتند، اما او، کودن نمی

يکی از .  شناسد گويی حد و مرزی نمی مزخرف
ی  خانه علل، شايد، سپری کردن عمر در سالخ

ای، اما  اين قاتل حرفه.  باشد قضايی رژيم می
اطالع از الفبای اقتصاد، بر اين تصور است  بی

توان  های اقتصادی و اجتماعی هم می در حوزه
ای  ای چند دقيقه همچون حوزه قضايی با محاکمه

حکم زندان و اعدام صادر کرد و مخالفان را به 
هرچند در همان زمينه هم بايد به .  قتل رساند

تجربه بداند حذف فيزيکی معترضان معادل حذف 
چرا که در برابر هر مبارزی که . اعتراض نيست

 .اند ها نفر ديگر به پا خاسته بر خاک افتاده، ده
های اخير به ويژه قيام  اعتراضات سراسری سال

رعشه بر اندام مقامات سياسی، امنيتی و  ٩٩آبان 
ای و همدستانش  خامنه.  نظامی رژيم انداخته است

طلبان  با آگاهی به ريزش پايگاه اجتماعی اصالح
از باال، با "  اصالحات"و رنگ باختن فريب 

چيدمان رؤسای قوه مجريه، قضاييه و مقننه و 
بست  اند بر بن مسئوالن و مقامات در صدد برآمده

رژيم فائق آيند و چندی ديگر بر عمر ننگين خود 
انداز امواج  در اين راستا، و با چشم.  بيفزايند

ای و باندهای  تر اعتراضات، خامنه سهمگين
امنيتی به انتصاب يکی از   –نظامی 

برترين  ترين و فرمان جنايتکارترين، خرفت
ای که قرار نبود  مهره.  های رژيم دست زدند مهره

ای از مشکالت مردم  و قرار هم نيست، گره
 .بگشايد

در عرصه داخلی، با وجود تشديد سرکوب، 
های کارگر و زحمتکش افزايش  اعتراضات توده

های  جناحی به کشاکش اختالفات ميان.  يافته است
در عرصه .  جناحی بدل گشته است درون

رغم تمام تبليغات ظاهری و  المللی نيز به بين
ها، ناچارند به بسياری از شروط  رجزخوانی

های امپرياليست و کشورهای مرتجع منطقه  دولت
و نفرت مردمی   عالوه بر آن با مقاومت.  تن دهند

هايش  رئيسی به خاطر جنايت.  اند در منطقه مواجه
حتا جرأت سفر به اکثر کشورهای جهان را 

 .ندارد
خشم و نارضايتی مردم، رژيم بی اعتبار و رسوا 

های  و ناتوان از تحميل سکوت و تحمل بر توده
مردم را در چنان تنگنايی قرار داده که از ميان 

ترين فرد را درأس قوه  اش، ابله طرفداران نااليق
رئيسی چيزی نيست جز توهين .  مجريه قرار دهد

های مردم ايران؛  و وهن به شعور و آگاهی توده
چيزی نيست جز استمرار جنايت و سرکوب؛ 

برای .  چيزی نيست جز استمرار فقر و فالکت
رهايی از اين ننگ و جنايت، تنها راه برانداختن 

های کارگر  رژيم جمهوری اسالمی به دست توده
  .تر، بهتر و زحمتکش است و هر چه سريع

  

:خوانندگان گرامی نشريه کار  

در تاريخ) ٩۶٣(شماره بعدی نشريه کار   

. منتشر ميشود١۴٠١فروردين  ٨      
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 با درود به تمام رفقای گرامی 
و با درود فراوان بر رفيق بسيار عزيز و 

که افتخار آن را داشتم از )  الف (  ام  رفيق گرامی
 .مند شوم رفاقت صميمانه و گرمشان بهره

از پشت پنجره از پشت يک حصير غبارگرفته 
شوم که در تمام شهرهای  روزهايی خيره می به

جمهوری اسالمی .  ايران بوی خون پيچيده بود
داران به ميدان  در حفاظت از سرمايه و سرمايه

ها  کشيد، زندان ها عربده می در رسانه.  آمده بود
ها به  را پرمی کرد و به کارگران در کارخانه

های سياسی   کش به سازمان مردم زحمت
در کردستان مردم را .  ور شده بود وحشيانه حمله

صحرا را به خون کشيدند،  عام کردند، ترکمن قتل
فشارمی گذاشتند تا فرزندانشان را  مردم را تحت

دانش آموزان، .  کاران بدهند تحويل جنايت
کس از گزند تيغ  نوجوانان، دانشجويان هيچ

جای کشور  در همه.  سرمايه در امان نبود
از .  کشتند بدون هيچ بازخواستی گرفتند و می می

نويسم که ديگر  همان روزی برای رفيقم نامه می
ها بارها و بارها  در اين مهروموم.  نديدمشان

اش خودم  اگرچه خواننده.  ام برايتان نامه نوشته
شايد عادت .  نوشتم نوشتم و می بودم ولی می

دانم ولی بهتر  داشتم شمارا در جريان بگذارم نمی
از سکوت محض بود، تنها بودم و شايد يک نياز 

تک  بود و هرچه زمان بيشتر گذشت، در تک
گذشت يادتان از من دور  هايی که می لحظه

نگشت و هر جا بودم  به احترام اين رفاقت 
ديدم با من همگام  حمايت شمارا می.  سرخم کردم

نوشتن برای شما .  قدمتان گردم شديد تا بتوانم هم
هرچند لحظاتی من و .  داد به من  قدرت می

های  شويم و دوباره زخم ها پر از غم می واژه
 . کنيم خاطرات را حس می

ده روز بود به اين خانه آمده بوديم  پيدا کردن 
من اين خانه را .  شده بود خانه به عهده من گذاشته

دوست داشتم برای داشتن يک حياط کوچک و 
نقلی برای گذاشتن چند گلدان در گوشه ايوان و 

ای که آخرين  خانه.  شما لبخند زديد که خوب است
اسفند سال شصت ميزبان  ٢٣بار روز يکشنبه 

رغم  اسفند علی ٢۴شما بود، و روز دوشنبه 
گفت در آن خانه زن و )   ش (سفارش شما رفيق 

اگر .   ها بايد بروم ای هستند و برای نجات آن بچه
بخواهم يک جمله  بگويم )  ش (در مورد رفيق 

اين است که وجدان بسيار پاک و آگاه و قوی 
دانستم  آيم می گفتم بسيار خوب من هم می.  داشت

هم آن خانه را وهم افراد آن خانه را و آن خائن 
شناختم که شما روز قبل به ما هشدار  را می

قرمز به  سر چهارراه چراغ.  همراهش شدم.داديد
اصرار مرا پياده کرد و گفت تا دو ساعت ديگر 

چنان با سرعت رفت که دريک  گردم و آن برمی
هزاربار به ساعت نگاه کردم .  لحظه ناپديد شد

های ساعت را برای اولين بار بود که با  عقربه
قدر تند  ها هميشه اين اين عقربه.  ديدم اين دقت می
دانستم  کردند؟ دير کرده بود و من می حرکت می

رفتم وبرمی  کجا رفته است  سر قرارمان می
ترتيبی دادم که .  گشتم در خانه منتظرمی ماندم

جهت درب  بازهم بی.  شما به خانه نزديک نشويد

کردم اين شعر مصداق  کوچه را باز و بسته می
آيد ولی  دانم نمی گرچه می.(حال آن روز من بود

آيم و هر سو نگاهی  هر دم زشوق سوی درمی
. قراری کنم، و نکردم رفيق قرار نبود بی.) کنم می

فشرد، به وظايفم عمل  باآنکه واقعيت قلب مرا می
خانه را مرتب کردم وسايلی که بايد را .  کردم می

نکند باهم رفته باشند؟ شمارا در ذهنم .  برداشتم
خلوت  را در حياط )  ش (جاسازی کردم و رفيق 

هايم از خانه عکس  با چشم.  دلم پنهان کردم
ها آب دادم و  گرفتم برای آخرين بار به گلدان می

تنها از خانه بيرون رفتم و چه سخت درب خانه 
حاال .رفتم ولی انتظارم هنوز پابرجا بود.  را بستم

رفتم وبرمی گشتم شمارا هم  سر قرارم با شما می
دانستم  نمی.  شبی پر از تشويش گذشت.پيدا نکردم 

به دست مزدوران گرفتارشده است يا )  ش(رفيق 
شنبه از راديو صدای نحس  ؟ فردای آن روز سه

بلکه اسم شمارا ) ش(تنها اسم رفيق  يک مزدور نه
ای نبود که فرياد بکشم،  گونه شرايطم به.  هم خواند

ام را خراشيد و در گلوی من جا  آن فرياد حنجره
مانند کسی بودم  .چيزی در من فروريخت.  ماند

تمام وجودم .  که از ارتفاع به زمين افتاده باشد
درست فکر کرده بودم شما هم .  منجمد شده بود

بردم بايد  کشان خودم را راه می کشان.  رفته بوديد
حتی .  کس چيز و همه رفتم به خاطر همه می

سوری  چهارشنبه.  ای آب بنوشم نتوانستم جرعه
جوانان آتش روشن کرده بودند، زنان و .  بود

کردند و  مردان و کودکان گرد آتش شادی می
به ديواری تکيه دادم خيره به .  ای برپا بود همهمه

پرسيدم آيا تو  کردم  در دلم می آتش نگاه می
بيشترمی سوزی يا من که دو رفيق عزيز و 

ريختم  ام؟ اشک می داده زمان ازدست نزديکم را هم
. از کوچه و خيابان و شهر دور شدم.  رفتم و می

رفيق گرامی من، شما از هرچه بايد با من سخن 
گفته بوديد و مرا آماده و مجهز کرده بوديد، 
غيرازآن که درد از دست دادن رفيق چه درد 

من از کجا .  چه درد غريبی است.  جانکاهی است
دانستم چگونه با اين غم کنار بيايم؟ شب بود و  می

تنها در اتوبوس کزکرده بودم و تکليف حالم 
ريزش اشک من نه آن شب بلکه چند .  روشن بود

بهار در هر کوی و برزن .  ماه ادامه داشت
ها  به پرو پای شاخه.  خودش را نمايان ساخته بود

داد و به خنده  ها را قلقلک می پيچيده بود، شکوفه
های ظريف الله  و بنفشه را  دست.  داشت وامی

فکر کردم .  کشيد گرفته بود و از خاک بيرون می
)  ش(راستی زندگی کوتاه مشترک من و رفيق به

بهار .  پشت سر نگذاشت حتی يک بهار را هم
موسم سر از خاک درآوردن بود اما  در آستانه 

خواستند نور زندگی  بهار رفقای عاشق من که می
بر همه  يکسان بتابد اکنون کجايند؟ آن سال بهار 
برای رفقای من بسياری از رفقا و جوانان موسم 

ها موسم ماتم و درد و  مرگ بود و برای خانواده
هايم را با دست  هق گريه صدای هق.  اندوه فراوان

اندوه صورتم را .  ريختم دلم می گرفتم و درون می
. گذاشتند خاطراتم مرا تنها نمی.  خراشيد می

نزديک  دو سال و نيم خاطراتی که با شما داشتم 
قدم حرکت  به از پشت پنجره اتوبوس با من قدم

شما آمده بوديد باهم برويم و من سر .  کردند می
مانده  کردم هنوز چند تا باقی چهارراه اشاره می

ها در  تمام وجودم آماده پذيرش بود سال.  است
تنها من نبودم صدها هزار جوان، .  انتظار بودم

آموز با شور و اشتياق  دانشجو و حتی دانش
فشانی و  فراوان بسيار پرشورتر از من آماده جان

و اکثريت خائن .  همکاری با سازمان بودند
همدست و همکار جمهوری اسالمی مرتجع 

کار نيروهای جوان را تار و مار کرد و  جنايت
همان شب  که هم راه .  حتی به  کام مرگ فرستاد

رفقا و دوستان .  شما شدم به رضايت کامل رسيدم
زيادی را ديده بودم و در دانشگاه و پيشگام 

ای ايجادشده بود، ولی اين  روابط گرم و صميمانه
اما حاال چند ماه .  گشتم زندگی بود که دنبالش می

ای ديگر نتوانستم به  است که در راهم، در لحظه
راهم ادامه بدهم همان مشکل گوارشی هميشگی 
بود يا بيماری ديگر هرچه بود  رمق راه رفتن 

کنار يک تعميرگاه اتومبيل نشستم کارگر .  نداشتم
ای دادم و بعد  تعميرگاه مرا به داخل برد شماره

. خودم را در خانه و پزشکی  را در کنارم ديدم
شنيدم و درنهايت متوجه  سختی می گفت به آنچه می

در .  شدم که من از آن خانه تنها بيرون نيامده بودم
چنان متعجب و .  ام دلم عشقی دارم و مادر شده

از .  گرفته بودم زده شده بودم که لکنت زبان ذوق
چيز از يادم  خوشحالی برای لحظاتی همه

دکتر اصرار داشت به خاطر مشکل .رفت
گوارشی من و شرايط بدی که در اين مدت 

ام حاضراست کمک کند و عقيده داشت ازما  داشته
ناراحت شدم .دو نفر يکی يا هردو درخطر هستيم 

طور هم معلوم نبود ما زنده بمانيم چرا بايد  همين
ام را از دست  با دستان خودم تنها اميد زندگی

شنيدم و به  فقط ميدانم ديگر چيزی نمی.  بدهم
جلوی .  کردم که بايد بروم فکر می کودکم و اين

چشمان متعجب ديگران لباس قرمزی بر تن کردم 
خواست کودک شادی به دنيا بياورم و به  دلم می

فرصتی دست .  کودکم قول دادم که مراقبش باشم
داده بود به آينه نگاهی کردم موهايم را تکان 

ای که داشتم  خوب  دادم و فکر کردم باعجله می
از همان آينه ديدم ديگران سری .  ام شستشو نکرده

دهند متوجه شدم موهايم سفيد  به تأسف تکان می
. ويک سالم تمام نشده بود هنوز بيست.  شده است

در اين سه ماه  ونيم برمن چه گذشته بود؟ به 
پر از شوق و .  راهم ادامه دادم و ديگر تنها نبودم

شدت برای  اما دلم به.  درد بودم، شوق مادر بودن
که کنارم نبود و هرگز  شده بود و اين رفيقم تنگ

طور  آن شب به.  متوجه وجود فرزندمان نشد
خوار آشنا به خانه رفته  غيررسمی چند جيره

وجو کرده بودند اما جا را خالی ديده  بودند و پرس
غروب بود در مسيری که حرکت .  بودند

کردم  ها را نگاه می پنجره خانه.   کردم می
دانستم  شد و می ها روشن می يکی چراغ خانه يکی

 برما چه گذشت؟

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت   
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مادران بسياری هستند که دلواپس فرزندانشان 
رژيم .ريزند ها اشک می پشت همين پنجره

جنايتکار جمهوری اسالمی هستی هزاران نفر را 
 .به آتش کشيده بود

جلوی چشم پدران و مادران فرزندانشان را با  
ساله  دختر چهارده.  بردند وحشيگری تمام می

همسايه ما به جرم داشتن چند اعالميه سازمان 
من و عده  بسياری .  شده بود مجاهدين اعدام
. کرديم که برويم رفتيم و تالش می همچون من می

هرکدام از ما لب پرتگاهی ايستاده بوديم حتی 
توانستيم دست يکديگر را بگيريم يا نگاهی به  نمی

لرزش همان نگاه  ممکن بود به .  هم بيندازی
های  ها و شنيده تمام خوانده.  افتادن منجر شود

بايد دقت .  خاطرات رفقا را به کارمی بستم
کردم پايم را کجا بگذارم و با هر قدم اشتباه  می

. ممکن بود خودم و ديگران را به مخاطره بيندازم
های شمارا به کارمی بردم و هرآن چه که  آموزه

شنيده و ياد گرفته بودم را مرورمی کردم و 
کودک من به دنيا آمد و .  گرفتم تنهايی تصميم می

گفت وزن بسيارکمی داشت و من  دکتر درست می
پزشکان ناچار شده بودند  .   تا دم مرگ رفته بودم

عمل جراحی  فوری در ناحيه روده انجام 
همان مشکل گوارشی که شما گفته بوديد .دهند

. امسال بايد اين کار صورت بگيرد و فرصت نشد
گاه .  جنگ بود و بيمارستان امکانات کافی نداشت

آمد فقط من و  زمانی که آژير به صدا درمی
توانستند  مانديم  چراکه نمی کودکم در بخش می

حال سريع تراز آنچه بايد  بااين.  مرا تکان بدهند
رمق  اکنون يک ماه است بی.  مرا مرخص کردند

تنها .  شده است ام و چشمم به سقف دوخته افتاده
آيد شير دادن به کودک  کاری که از من برمی

برندش و  در اتاق، نوبتی راه می.  نازنينم است
دهند و  گيرند و به نفر بعدی می سرگيجه می

کند و باألخره مجبورمی شوند  تابی می همچنان بی
در اين مدت .  که بگذارند روی سينه من بخوابد

فقط .  جز صدای من صدای ديگری  نشنيده بوده
چند .  گرفت شناخت و در کنار من آرام می مرا می

دانم که بايد بروم ولی  ام نمی روزاست بهتر شده
که بتوانم کامالً به خودم مسلط گردم  قبل از اين
پيکی فرستادند و مرا در جريان )ش (مادر رفيق 

دستگيری پسر ديگرشان و چند نفر ديگر 
به دستگيری .  پيام مادر را فهميدم.  قراردادند

شد بلکه  موارد ديگری بود  پسرشان مربوط نمی
هايی بود که به  دستگيری.  دانستيم که ما  هردو می

روز .آماده حرکت شدم .وهفت انجاميد سال شصت
بسته بود همچنان  سردی بود برف نشسته و يخ

ويک، سال  سردی  باريد سال شصت برف می
مثل دل مادران داغدار مثل دل همسران و .بود

فرزندانی که عزيزانشان در زندان بودند، مثل دل 
مادرم تصميم گرفت در اين .  هزاران زندانی 

سفر همراهم باشد ولی  هنگام بدرقه پيک مادر 
. زمين خوردند و دستشان شکست)  ش (  رفيق

برای بوسيدن مادربزرگم رفتم بلند شد و مرا در 
سرش روی .  آغوش گرفت و ديگر حرکتی نکرد

اش  های من افتاد مادربزرگ خداحافظی شانه
ولی .  شد، خشکم زده بود هميشگی بود باورم نمی

با همه وابستگی که به مادربزرگم داشتم فرصتی 
گونه بود که  اش بمانم اين سپاری نبود برای خاک

کردم و دور  ها را محاسبه می دوباره بايد لحظه
پولی را که پدرم برای من لب طاقچه .  شدم می

گذاشته بود سر جايش برگرداندم برای 
برای تولد .  سپاری مادربزرگم الزم بود خاک

قفلی  رسم هديه با سنجاق کودکم، طاليی را به
کوچکی به لباسش آويخته بودند به همان اکتفا 

ترين روزهای  يکی از بدترين و سخت.  کردم
با تدابير بسياری از خانه نه از .  ام بود زندگی

. درب اصلی بلکه به طريقی سخت خارج شدم
مردم .برف زيادی نشسته بود سرما هم گزنده بود

. کردند من از عرض خيابان عبور کنم کمک می
کردند و من  گرفتند، ساکم را حمل می دستم را می

اما با شکستن دست مادرم بغض من هم .  باز رفتم
من در گوش فرزندم سرودهای انقالبی .  شکست

خواندم اما در دلم ترانه  کردم و می را الاليی می
خوابم .  گرياند سوزناکی تکرارمی شد و مرا می

؟ بيدار "اين بچه مال کيست"برده بود با صدای 
هايم خالی بود، کودکم از دستم افتاده  دست.  شدم

قل خوران به زير صندلی جلوی اتوبوس  بود و قل
های سرزنش بار جلو  رسيده بود همراه با نگاه

وقفه  ام چسباندم بی رفتم کودکم را به سينه
راننده .  کرديم بوسيدمش و هردو گريه می می

اتوبوس شاگردش را جای من فرستاد و مرا کنار 
کانادا درای خنکی باز کرد و .  دست خودش نشاند

. گفت بخور خواب ازسرت بپرد.  به دستم داد
هاست که با خيال آسوده  دانست مدت نمی

دانست مادربزرگم را چقدر  ام، نمی نخوابيده
دوست داشتم ونمی دانست تا چه اندازه روی 

های  مادرم حساس بودم  و امروز چه  اشک
کرد که در اين برف با يک نوزاد کجا  ای می گريه

دانست هنوز بهبود کامل پيدا  روی؟ کسی نمی می
کنار .  نکرده بودم و برای اين سفر آمادگی نداشتم

عزيز، در )  الف (رفيق .  رستورانی ماشين ايستاد
هايی با چهار سپاهی يا بسيجی   آن زمان ماشين

عنوان چهار ولگرد  ها به مزدور که مردم از آن
گشتند تا ببينند آيا هنوز  بردند می معطل نام می

جوانی زنده مانده است؟ درست مانند  کرکس 
اين ماشين کنار .زدند باالی سر مردم چرخ می

درب رستوران مسافران را زير نظر داشت 
من از فرصت . کرد وجو می گاهی از کسانی پرس

استفاده کردم همراه راننده و شاگردش راه افتادم 
و از شاگرد راننده خواهش کردم ساک مرا دست 
بگيرد و در رستوران هم سر ميز راننده نشستم 

ای نداشتم  اما چاره.در کمال کمرويی و خجالت
. ها جا زدم بدين ترتيب خودم را از بستگان آن

که  راننده،  اين مرد بزرگوار بدون اين
ترين نگاهی به من داشته باشد و سؤالی  کوچک

به شهر شما .  کند پدرانه از من محافظت کرد
ای که گرم بود و گاه نذری هم  در محوطه.  رسيدم

تنها صدای آزاردهنده را .  دادند نشستم می
بعدها فهميدم عصر همان .  کنم بايستی تحمل می

روز مادرم ناگهان با تعدادی مرد غريبه در حياط 
رو شده بود  در همين فاصله پاسداران  روبه

حتی .  سرمايه  از ديوار داخل خانه ريخته بودند
ديوار ما را تا داخل ماشين  خانه همسايه ديواربه
به پدرم گفته بودند فردا که .  لباسشويی گشته بودند

جنازه داريد اما تا سه روز ديگر  شما تشييع
تحويلش دهيد که اگر خود ما پيدايش کنيم برايش 

چند روزی در شهر شما .  شود گران تمام می
های شهر دلگير  از تمام  قاصدک.  ماندم

بودم،خبرها حاکی از دستگيری و اعدام رفقای  
شماری از  دوستان و رفقايم  تعداد بی.  زيادی بود

کسی .  در دانشگاه  و پيشگام دستگيرشده بودند
شعله .  ای در کنارش آرام بگيرم نبود که لحظه

. گريستم کشيد و می خشم و درد در دلم زبانه می
دانيد از که  شما می.  به شهر بسيار دوری رفتم

محض  به.  به گرمی از ما استقبال کردند.  گويم می
ديدن ما اولين کاری که کردند مرا به اتاقی 

. چندان ميسر نبود.راهنمايی کردند که بخوابم 
شناخت به  کودکم شيرمی خواست کسی را نمی

ما را به مطب .  موقع بود هر شکل برای ما به
ای تحت مداوا قرار  گونه بردند و هرکداممان به

من .  بيش ازيک ماه توانستيم  بمانيم.  گرفتيم
ام را به  رفته توانستم تا حدود زيادی توان ازدست

. طور محسوسی رشد کرد کودکم به.  دست بياورم
کسی از گزند اين .  شرايط برای همه يکسان بود

گشتند و دستگير  کار درامان نبود می رژيم جنايت
قرار .  ای داشتم و تماس گرفتم شماره.  کردند می

چه ديدار .  شد برگردم  و ديداری داشته باشيم
از ديدن کودک من )ر (پرشوری رفيق 

راست  يک.  بوسيدش اختيارمی خنديد و می بی
. رفتيم عکاسی و عکس گرفتيم برای پاسپورت

) ر (بازهم به راهم  ادامه دادم تا روزی که رفيق 
ای برد و خودش رفت برای بعد  ما را به خانه

در قرار بعدی ماجرای رفتن .  قراری گذاشتيم
. در مرز هم اتفاقاتی افتاده بود.  منتفی شده بود

ای ديگر برد و بعد از يک  مرا به خانه)  ر(رفيق 
مدتی گذشت حدود يک ماه .  ای ديگر ماه به خانه

دری نجات پيداکرده بودم که يک  بود که از دربه
روز اوايل شب بود، در زدند و جوانی وارد خانه 

لحظه ديدمش و  هنگام مخفی شدن يک.  شد
عنوان زن و  راست سراغ مرا گرفت از ما به يک

برد ديگر جای ماندن  اسم می)  ش(بچه رفيق 
يکی از افراد آن خانه پسر جوانی بود که .  نبود

من درنهايت .  کرد اين موضوع را مهم تلقی نمی
آن شب باران شديدی .  سرعت آماده رفتن شدم

شد و  باريد از سر دلسوزی مانع رفتن من می می

٧از صفحه   

 برما چه گذشت؟
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٨از صفحه   

خواست بمانم تا ماشين بگيرد که کودکم خيس  می
نشود و چقدر تأکيد کردم آژانس نگيرد و يک 

آمد و گفت ماشين گرفتم  .  ماشين گذرا باشد
گفت  چندين بار پرسيدم آژانس که نگرفتی و می

نه  و چقدر سفارش کردم در خانه نماند و برود و 
يکی از بستگان  آن شب به خانه.  چقدر متوجه نشد

. رفتم با آن باران تنها جايی بود که به فکرم رسيد
های شب فکرمی کردم مطمئن نبودم  تا نيمه

آژانس نگرفته باشد و اين بار هم به اصرارهای 
زن خانه گوش نکردم گردن بندی برای مخارج 

دور شدم و .  هوا تاريک بود.  به من داد و رفتم
درجايی نشستم تا هوا روشن شد و دوباره سوار 

ساعت پنج .  اتوبوس شدم و برای چند سال رفتم
که  دستانش از  صبح  همان پسر جوان  درحالی

پشت با دستبند بسته بود، همراه راننده آژانس در 
داری در خانه بستگانم  کنار پاسداران سرمايه

جای من زن خانه را به همراه دو بچه  به.  بودند
. بعد هم،  خانه پدرم و بقيه.  کوچکش برده بودند

عکس من از .  ها جلوتر بودم قدم از آن باز من يک
آن پسر جوان هم .شد ها هم برداشته می همه آلبوم

عزيز بايد )  الف(رفيق.   طولی نکشيد که اعدام شد
بگويم بعد از شما من هم  در کوچه و خيابان گم 

کس  در مسير حرکت فکرمی کردم به همه.شدم 
با .  چيز تجارب زيادی به دست آوردم به همه

گفتم چرا قبالً فکرمی  کردم و می خودم خلوت می
دانم، سرما اين است که  کردم معنی سرما را می

راستی  به.  لرزم اآلن در تنم نشسته است و می
های  دانستم وقتی باد از پشت سر به استخوان می

کوبد، هجومی که ازسرما مثل تازيانه به  آدم می
کند يعنی چه؟ کودکم را به  رگ و پی نفوذ می

فشردم تا گرم بماند من هم از گرمای  ام می سينه
. دادم  عشقی که در آغوش داشتم راه را ادامه می

ترسيدم از اين راه و مخاطرات  رفتم ولی نمی می
کردم خودم را  خبر نبودم  فقط بايد سعی می بی

آرام .  دادم حفظ کنم و اين را با تمام توانم انجام می
بودم و از کنارشان چنان راحت و با اطمينان 

رسيد که  عبورمی کردم که به فکرشان هم نمی
گاه .  توانم سوژه موردنظرشان باشم من هم می

گفتيد  زدم که شما می کارهايی می به دست
توانستم در شهری .مخصوص خودت است 

. پرستاری دو کودک در خانه را به دست بياورم
دو سال بعد برگشتم در حياطی يک اتاق اجاره 

نزديک چهار سال .  کردم در خانه کار می.  کردم
روزی  با .ساله شده بود کودک من سه.  گذشت می

کودکم رفتم فروشگاه يکی از اجناس را قيمت 
کردم  بعد از جواب گفتم ولی فکر نکنم کسی از 

سرشان را )ش (نوه خودش پول بگيرد پدر رفيق 
کرديم و  باال کردند و چند لحظه فقط نگاه می

ازآن هر سه يکديگر را در آغوش گرفته  پس
های من کودکم با خانواده آشنا شده  در قصه.  بوديم

ها  ها و مادربزرگ از پدرش و پدربزرگ.بود
. بسيار شنيده بود و االن زمان ديدار رسيده بود

نزديک خانه شديم و اين قسمت از درد را هم 
دانستم خاطره دو سه باری که با رفيقم، رفيق  نمی

گير  از اين کوچه گذر کرده بوديم مرا زمين)  ش(
چيز برايم سخت شد قدم برداشتن،  کرد و همه

نفس کشيدن اما يک جفت چشم با نگرانی مرا 

کودکم چشمان پاک وبی ريای .  کرد نگاه می
های  باغ آن کوچه.  را داشت)  ش (پدرش رفيق 

درب  آهنی .  قشنگ همه بر سرم خراب شدند
اش را  روی سينه من  بزرگ  خانه سنگينی

شبی پر از اشتياق و اشک در انتظارم .  انداخت
. تنگ بود)ش (دلم هميشه برای مادر رفيق .  بود

چه لحظه باشکوهی بود ديدار من با مادر رفيق
مادر خسته و .  ، ديدار مادر با نوه)ش(

بوسيدن، حرفی  شکسته و مشتاق ما را می درهم
زديم ولی هر دو از نبود يک نفر رنج  نمی
و .  زدم برد در حياط  قدم می خوابم نمی.برديم  می

شب تا سحر من (  کردم  اين شعر را زمزمه می
برد  دانم چرا خوابم نمی بودم واالی باران اما نمی

هايم  بار ديگر اشک يک.)  خفت غوغای پندارم نمی
صبح با صدايی بيدار شدم .  سرازير شده بودند

گفت تازه خوابش برده دستی صورتم را  کسی می
چه دستان آشنايی و چه انگشتان .  کرد لمس  می

کاش .  گرمی، دستان مادرم بود روی سروصورتم
ها  کاش با همين نوازش.  شد بيدار نشوم می
با ديدن پدرم که کودکم را .  توانستم آرام بگيرم می

) ش(مادر رفيق.  در آغوش داشت از جا پريدم
ما .دانستم شبانه دعوتشان کرده بودند و من نمی

های  کودک من بين آغوش.  لبريز از محبت شديم
برد و چشم از من  گرم و آشنا لذت می

ها را  داشت و من با نگاهم خانواده و بوسه برنمی
. سوخت اما دلم در غمی مبهم می.  کردم تائيد می

روزهای ديگری رسيد اما هم چنان بااحتياط عمل 
با يکی از بستگان در صف بليت سينما .  کردم می

بوديم ماشينی ايستاد و با انگشت مرا صدا کرد که 
کودکم رها کردم  و گفتم   دستم را ازدست.  بيا

سرعت صف را  بگوييد که بچه خودتان است  به
به هم زدم و داخل سينما شدم و از در ديگر سينما 

دويدم وهمراهم گفته  سرعت می خارج شدم و به
. های  خودم است يکی از بچه بود با ما نبود و اين

فهميد ياد گرفته بود سريع گفته  کودک من هم می
بازهم ادامه داشت .  بود مامان کی ميريم سينما

دشمنی .  ولی من اراده کرده بودم که کوتاه نيايم
جمهوری اسالمی مرتجع با کارگران و زحمت 
کشان و آزادی خواهان تمامی نداشت هم چنان 

بار بعد با مادرم راه .  کشت و دستگيرمی کرد می
طرف خيابان جلوی در مسجد باز  رفتيم از آن می

طرف من گرفته شد وداد  همين انگشت اشاره به
زد بيا وهمان دويدن يک نفر دنبال من آمده بود 

طرف خيابان برسد من دور شده  ولی تا به اين
را که  )ر (تماسی گرفتم و متوجه شدم رفيق . بودم

ديده بود مشان  و برای رفتن من و خودشان 
کاران  کردند نيز به دست جنايت تالش می

رفيق عزيزی که يک .  شده بود داری کشته سرمايه
سال و نيم در کنار هم بوديم کارمی کرديم و 

خوانديم  کرديم کتاب می ها موسيقی گوش می شب
و بسيار دوستشان داشتم و رفاقت خاصی بين ما 

از نامزدی که در )و (رفيق .گرفته بود شکل
گفتند و من آن زمان از  شهری داشتند برايم می

هم همراه )و (رفيق .  چنين احساسی درکی نداشتم 
چند رفيق ديگر به دست جالدان سيه روی تاريخ 

چقدر روی آن روزی که رفيق .  شده بود کشته
را ببينم و دردهای دلم را بگويم حساب )  و (

بگويم که )  و (خواستم به رفيق  بازکرده بودم، می
خواستم مثل  می.  کنم اکنون احساسش را درک می

گذشته کنار هم کارکنيم و از اين روزهای سياه و 
جمهوری اسالمی .  خفقان حرف بزنيم که نشد

با .  نوعی گرفت جنايتکار عشق هرکس را به

ياد .  شنيدن اين خبر بسيار احساس تنهايی کردم
تنها رفيق .  دارم عزيزشان را همواره گرامی می

رفتيم  باهم راه می.  کوچولوی خودم را داشتم
گفتم  به کودکم می.  زديم خنديدم و گاهی گپ می می

طاقت ولی اين روزها  دلی و کم ميدانم کوچک
آهسته به  آهسته.گذرند و ما عبورمی کنيم  می

کاری پيدا کردم و .  زندگی درون خانواده برگشتم
دو شيفت .  ديگر پدرم را از کار کردن بازداشتم

در کشتار )  ش (اما مادر رفيق .  کارمی کردم 
وهفت يکی ديگر از  رحمانه سال شصت بی

خاوران تبديل به .  فرزندانشان را از دست دادند
خاک خاوران داغ .  ميعادگاه مادران  گشته بود

از شيارهای زمين خون بيرون زده .  بود و ملتهب
زده و سوگوار  بود  و شرمگين از روی ماتم

پير گله فرمان .  سوخت مادران در آتش جنايت می
گرگان وحشی سر صدها .  کشتار داده بود

آزاديخواه را از دار ارتجاع آويخته بودند و دل 
مادران را با نيشتر زهرآلود مرگ فرزندانشان  

نقطه اين  به مادران نقطه.  شرحه شرحه کرده بودند
زدند و بر سر فرزندان  خاک سرخ را بوسه می

مزدوران پاسدار مثل . پاشيدند قهرمان خود گل می
ها را تحت آزار و  لوليدند، خانواده جا می کرم همه

اما .  کردند اذيت قرارمی دادند وحشيانه حمله می
ها شجاعانه ايستادگی  مادران داغدار و خانواده

شدند با دردی آشنا  کردند، گرد هم جمع می می
عزا بودند  نشستند و همه، خود صاحب کنار هم می

من و مادر رفيق .  خواندند و فاتحانه سرود می
های  ميزبان مادران بوديم و مهمان  خانه)  ش (

هايی  ها قاب عکس درون خانه.  شديم گرمشان می
ديوارها را مزين کرده بود که جنايات رژيم  
شاهنشاهی  و ادامه آن جنايات را در رژيم 

خوار جمهوری اسالمی به  ارتجاعی و خون
رفيق گرامی ديروز مهمان  .  گذاشت نمايش می

مادر عزيز شما به من عکس .  خانه شما بوديم
فرزندانشان را نشان دادند ونمی دانستند من در 

وپری  سايه رفاقت و حمايت شما توانسته بودم بال
بگشايم و تا چه اندازه برای از دست دادن شما و 

روبه روی عکس شما نشستم . اين رفاقت دردمندم
افتم که شما خسته و ساکت بوديد و  ياد روزی می

های  در جواب من گفتيد چيزی نيست ولی چشم
شما برايم از خيانت .  شما حکايت از رنجی داشت

بزرگ اکثريت گفتيد و شاهد بودم در قلب شما 
با همان سادگی که شما از .  چه دردی نشسته بود

من سراغ داشتيد گفتم گرمای جمع خودمان کافی 
انديشه رذيالنه خيانت و ائتالف اکثريت .  است

خود ماهيت  بزدل با جمهوری اسالمی خودبه
ها را آشکارا فرياد  ارتجاعی و دريوزگی آن

زند، شما نگران چه هستيد؟ درواقع هميشه به  می
توان  افتند که نمی ديده بودم که اتفاقاتی می تجربه

توان بعد از اتفاق  ها را گرفت ولی می جلوی آن
معروف با افتادن اتفاق  قول را تدبير کرد و به

بعدها که مهمان .   نگذاريم که خودمان هم بيفتيم
بار فرزندانمان  توانستند  خانه شما بوديم يک

که فرزند  ساعتی باهم همبازی باشند هنگامی
بوسيدم يادم افتاد دريکی دو باری که  شمارا می

های بّچم سرخ شد چقدرمی  ديده بودم گفتيد لپ
بوسی و در دفعات بعدی که مهمان خانه شما 
بوديم درآن خانه دوست عزيزی هم پيدا کردم 

های عمرم را  که بيشترين سال رفيق گرامی اکنون
ام از پشت اين حصير غبارآلود  پشت سر گذاشته

هايی را  کنم پله که به گذشته نگاه می هنگامی

 برما چه گذشت؟

  ١٠درصفحه 
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 يورش وحشيانه به تجمع
 معلمان رود سر را    
 قوياً محکوم می کنيم   
 

 
زاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگيان گيالن  که عزيز قاسم اسفند درحالی ٢١صبح امروز شنبه  

رودسر بود، نيروهای سرکوب و مزدوران امنيتی با اعمال "  دادگاه"اش راهی  همراه با خانواده
محل تجمع .  خشونت و هتک حرمت عليه اعضای خانواده وی، از همراهی آنان ممانعت کردند

معلمان که فراخوان آن از قبل توسط کانون صنفی فرهنگيان گيالن صادرشده بود، از ساعات اوليه 
ها را  مزدوران حکومتی معلمان و تجمع آن.  صبح امروز به اشغال نيروهای سرکوب درآمده بود

تعدادی از معلمان را بازداشت نموده و با الفاظ رکيک تعداد ديگری .  وحشيانه موردحمله قراردادند
 .شدت مورد ضرب و شتم قراردادند را به

 
بوس حامل معلمان بندر انزلی که قصد شرکت  در همين حال نيروهای انتظامی و امنيتی از تردد مينی

بوس حامل معلمان را به مقر  مزدوران دستگاه حکومتی مينی.  در تجمع را داشتند جلوگيری نمودند
نيروهای يگان ويژه که سروصورت خود را پوشانده .  سپاه بردند و در آنجا به جان معلمان افتادند

ضربات وارده به حدی شديد بود که .  بودند، ددمنشانه معلمان را مورد ضرب و شتم شديد قراردادند
 .دو تن از معلمان زن راهی بيمارستان شدند

 
اميرحسين آقاجان، :  های خواران دستگاه سرکوب، چند تن از معلمان به نام در يورش وحشيانه جيره

آخرين .محمود صديقی پور،حسن نظريان، مسعود فرهيخته و محمود بهشتی لنگرودی بازداشت شدند
 .اند شدگان پس از  تهديد و بازجويی چند ساعت بعد آزادشده خبرها حاکی از آن است که بازداشت

 
های اجتماعی طی چند روز اخير،  اين اقدامات وحشيانه و بازداشت چندين تن ديگر از فعاالن جنبش 

ارتجاع اسالمی براين خيال واهی است که با تشديد .  آشکارا حاکی از تشديد سرکوب و خفقان است
سرکوب و ضرب و شتم و بازداشت و به زندان افکندن فعاالن جنبش اعتراضی معلمان و ديگر 

آوری به اعتراض و  های مردم را بترساند و آنان را از روی تواند توده فعاالن سياسی و صنفی، می
 .مبارزه بازدارد

 
تمام تجارب مبارزات چند سال اخير اما نشان داده است که کارگران، معلمان، بازنشستگان و ساير 

توان با حربه سرکوب، مرعوب نمود، از ادامه مبارزه بازداشت و يا از  اقشار زحمتکش را نمی
های خود نرسيده  مادام که معلمان و ديگر اقشار زحمتکش جامعه به خواست.  صحنه خارج ساخت

 .باشند، مبارزه نيز ادامه دارد
 

های مردم و  دهنده وحشت رژيم از توده روشنی نشان آنچه که امروز در رودسر اتفاق افتاد، به
داند که به پايان عمر  خوبی می جمهوری اسالمی به.  تجمعات اعتراضی کارگران و زحمتکشان است

ای حريقی  شدت در وحشت است از اينکه از هر تجمعی و از هر جرقه خود نزديک شده است و به
 .بزرگ برخيزد و دودمان رژيم حاکم را بسوزاند و خاکستر کند

 
يورش وحشيانه به تجمع معلمان رودسر و ضرب و شتم معلمان بندر انزلی )  اقليت(سازمان فدائيان  

 .کند و خواهان آزادی تمام معلمان زندانی و زندانيان سياسی است شدت محکوم می و رودسر را به
ها و مبارزات معلمان مبارز و زحمتکش،  ضمن حمايت از تمام خواست)  اقليت(سازمان فدائيان

سازی عليه اعضاء و فعاالن  خواهان پايان دادن به هرگونه تعقيب قضايی و امنيتی و پرونده
 .های صنفی معلمان است تشکل

 
 

 برقرار بود حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠٠اسفند  ٢١

 
 حکومت شورائی –کار، نان، آزادی 

رفتم، شما  شمارم که در کنار شما باال می می
هميشه برگ اول دفتر من هستيد هر جا خواستم 
از گذشته ياد کنم ديدم بدون نام شما سطرها کوتاه 

جرئت بتوانم بگويم به سهم خودم  شوند شايد به می
شناخت کاملی از شما به دست آورده بودم با 

ای که  همان ديدارهای کوتاه با همان چندکلمه
توانستم عظمت رفاقت صادقانه  شد می ردوبدل می

گفتم از زمانی  داستان خودم را می.  شمارا دريابم
زدم  که دانستم يک جای کار  برايتان حرف می

بايد اشکال داشته باشد که توازنی در جهان ما 
خنداندم مثل روزی که  گاهی شمارا می.نيست

روم  قرار بود آخرين روزی باشد که به خانه می
گشتم  و برايتان تعريف کردم که از ميتينگ برمی

و در کوچه ديدم يک رفيق مرد و يک رفيق زن 
که  درهمان ميتينگ ديده بود مشان در کوچه ما 

سرعت نزديکشان  روند به ای می طرف خانه به
زدم صدايشان کردم  نفس می که نفس شدم درحالی

رفيق مرد سريع درب خانه را باز کرد و رفت تو 
ولی رفيق زن مجبور شد بايستد و تند تند گفتم من 
شمارا شناختم و اين خانه پدری من است بايد 
ازاينجا برويد شما با چشمان متعجب نگاهم 

طور گفتی ؟ بله  کرديد و پرسيديد همين می
طور  و رفيق زن لبخند زد و به شانه من  همين
گفتم؟ شما  نبايد می.  گرمی زد و گفت ممنون دست

در جواب من بسيار خنديديد و کمتر پيش آمد که 
بازهم به من گفتيد تو چقدر .  شما با صدا بخنديد

به اين مطلب فکر کردم و در آخرين .  ای ساده
گويم بين قلب و  ديدارها فرصت نشد حاال می

همدست هستند من .  زبان من راهی مستقيم است
هنوزم که هنوزاست پيچيدگی افکار و گفتار را 

از همان اعماق .  دانم حرف، حرف دلم است نمی
گويم که جای رفقای رفته من هرگز پر  دلم می

ديگر اين من بودم که از شما و خط .  شدنی نيست
. کردم  شايد کمی هم افراطی داری می شما جانب

شد  هرکس به خط يا اسم شما نزديک می
بازهم برای شما نامه خواهم .  شدم برافروخته می

. هنوز و شايد هميشه با شما حرف دارم.  نوشت
خانمانی هست  در سرزمينی که فقر هست بی

رفيق جاودانه من، .  زندان هست حرف هم هست
ماند در شيشه  گويند از هر چيز کمی باقی می می

کمی قهوه در جعبه کمی نان و در انسان کمی 
 .درد

 )شرق آلمان( -يک رفيق 
  ١۴٠٠اسفند 

 برما چه گذشت؟
٩از صفحه   
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ها کارگر را به زندگی در زيرخط فقر و  ميليون
محکوم  ١۴٠١تری  در سال  فالکت دهشتناک

 .کرد
تصميمات مجلس و شورای عالی کار رژيم 

بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که در  يک
جمهوری اسالمی کسی در فکر کارگران و 

رژيم جمهوری اسالمی .  زحمتکشان نيست
ها ميليارد دالر و هزاران  که ساالنه ده درحالی

ميليارد تومان از جيب مردم برای سپاه و بسيج و 
کند و يا برای  دستگاه انگل روحانيت مصرف می

گرايان شيعی و درراه  تقويت اسالم
های نظامی و مداخله گرانه در  ماجراجويی

کند اما حاضر نيست  کشورهای ديگر هزينه می
ها را به وضعيت معيشتی  اندکی از اين پول

کارگران و زحمتکشان اختصاص دهد و به 
کارگران و زحمتکشان دستمزد و حقوقی بپردازد 

غيراز  به.  که الاقل از زيرخط فقر خارج شوند
درصد بسيار اندکی از کارگران و بازنشستگان ، 
عموم کارگران شاغل، تمام بازنشستگان تأمين 

اتفاق بازنشستگان  به قريب اجتماعی و اکثريت
کشوری در فقر و فالکتی که شايسته هيچ انسانی 

 ٣٠٠ميليون و  ٣متجاوز از .  ورند نيست غوطه
بگيران تأمين  هزار بازنشستگان و مستمری

تر و  اجتماعی، بايد منتظر گرسنگی وحشتناک
بيش از .  تری در سال آينده باشند فقر هولناک

هزار بازنشسته و  ۵۶٠ميليون و  يک
ميليون و  شامل يک(  بگير لشگری نيز مستمری

 ۴٢١هزار و  ١٣بازنشسته،  ٩٢۶هزار و  ٢٢٠
هزار نفر  ٢٧٠نفر ازکارافتاده و بيش از 

نفر ورثه  ۴٢٩هزار و  ۶١به شمول  -بگير وظيفه
نفر ورثه  ٣٢٩هزار و  ٢٠٩شاغل متوفی و 
که در بدترين شرايط معيشتی )    -بازنشسته متوفی

برند با تصميمات طبقه حاکم به فقری  به سر می
 . تر سوق داده شدند تر و دهشتناک سياه

هاست  بگير سال ها بازنشسته و مستمری ميليون
کنند و در  سازی حقوق مبارزه می برای همسان

ها  اعتراض به ميزان مستمری و وضعيت بيمه
اند  ها تجمع خيابانی برپا نموده هرساله ده

های اعتراضی به  که امروز يکشنبه نحوی به
. شده است شده و هميشگی تبديل ای شناخته پديده

هايی به  دولت ارتجاعی حاکم هر بار وعده
بازنشستگان داده اما در بهترين حالت با افزايش 

ها، از پذيرش خواست  رقم ناچيزی بر مستمری
سازی امتناع ورزيده و آن را پشت گوش  همسان

سازی که در  بر اساس اليحه همسان.  انداخته است
دوره روحانی به مجلس ارائه شد، مستمری 

درصد حقوق شاغالن  ٨٠بازنشستگان بايد به 
محمود مرتضايی .  يافت طراز افزايش می هم

مديرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
اعالم کرد منابع مالی  ٩٩کشور در اواخر سال 

سازی از طريق واگذاری سهام  اجرای همسان
او گفت .  شده است ها فراهم برخی شرکت

. شود اجرا می ١۴٠٠سازی از اول سال  همسان
شده که بر آن پايه هر  حتی گفته شد طرحی تهيه

درصد ميانگين حقوق شاغلين  ٩٠بازنشسته 
اما تمام اين .  کند طراز خود را دريافت می هم

سازی تنها  جای همسان به.  ها پوشالی بود وعده
ها اضافه شد و  درصد بر مستمری ٢۶حدود 
نام "  سازی  همسان"حال همين اقدام،  درعين
سازی حقوق  در عمل اما همسان.  گرفت

 . بازنشستگان به محاق رفت
افزايش مستمری و اجرای کامل و صحيح 

ترين  بازی از مهم سازی بدون حقه همسان
های چند سال اخير  بازنشستگان بوده  خواست

 -و کل طبقه حاکم  -اما مجلس اسالمی .  است
بازهم از پذيرش خواست برحق بازنشستگان 

. بازی روی آورد خودداری کرد و بازهم به حقه
درصدی مستمری ماهانه  ١٠افزايش 

ميليون  ۵بازنشستگان کشوری و تعيين رقم 
درصد بيشتر  ۴۵که نرخ تورم از  تومان،  وقتی
 ۶٠که تورم مواد خوراکی باالی  است و وقتی

تواند حتی  درصد است، روشن است که  نمی
افزايش نرخ تورم را جبران کند  چه رسد به 

اکنون نيز  از هم.  اينکه برای مخارج کفايت کند
روشن است و حتی بسياری از کارگزاران دولتی 
نيز اذعان دارند که با اجرای مصوبه ديگر 
مجلس يعنی حذف ارز ترجيحی از اول سال 

قيمت کاالها و خدمات موردنياز کارگران  ١۴٠١
تر از اينکه اآلن هست  و زحمتکشان وحشتناک

بنابراين  برکسی پوشيده .  افزايش خواهد يافت
تر و فقر  بار نيست که وضعيت معيشتی وخامت

 .تری در انتظار بازنشستگان است کشنده
عين همين موضوع در مورد کارگران نيز 

افتضاح مزدی، تباهی و فالکت .  صادق است
ای که با تصميم شورای عالی کار و کل  سابقه کم

طبقه حاکم برای کارگران و عموم بازنشستگان و 
زده شده است چنان آشکار است  زحمتکشان رقم

که حتی سران مزدور خانه کارگر رژيم از قماش 
کنند حداقل دستمزد  محجوب نيز اعتراف می

های خانوار  وجه کفاف هزينه هيچ شده به تصويب
آش چنان شور است که .  دهد کارگری را نمی
جانبه  دست که با افزايش همه اعترافاتی ازاين

کارگران بالفاصله هر "  ١۴٠١ها در سال  قيمت
شده را درهمان فروردين  آنچه برمزدشان اضافه

يا به عبارت "  کنند تقديم بخش توزيع کاال می
دهند، حتی  داران باز پس می تر به سرمايه درست

بر زبان مزدوران دولتی و مرتجعين ضد کارگر 
قدری  موضوع به.  شود خانه کارگر نيز جاری می

الزم نيست .  روشن است که نيازی به اثبات ندارد
ليست بلندبااليی از کاالهای ضروری و موردنياز 

ها در  کارگران را نقل کنيم و به افزايش قيمت آن
کنيم تا عمق فاجعه روشن  يک سال اخير اشاره

کارگران در زندگی واقعی دارند اين .  شود
. کنند بينند و تجربه می وضعيت را از نزديک می

از )  برنج و روغن(  در اينجا  فقط به دو قلم کاال
کنيم که  ها کاالی موردنياز کارگران اشاره می ده

 ١٨برنج کيلوی .  مشتی است نمونه خروار
هزارتومان در آغاز سال جاری در ماه پايانی 

 ۵هزار تومان رسيده يعنی  ٩٠سال به کيلويی 
کيلويی در همين  ۵روغن نباتی .  برابر شده است

 ١٠٠هزارتومان به  ٢۵بازه زمانی از 
. برابر شده است ۴هزارتومان رسيده يعنی 

ً بر  وضعيت ساير کاالها و خدمات  نيز تقريبا
اين البته در حالی است که .  همين منوال است

هنوز ارز ترجيحی رواج داشته است که با حذف 
ها به نحو  آن از سال آينده، روشن است که قيمت

تصوری بازهم افزايش  آور و غيرقابل سرسام
 .خواهد يافت

توان گفت که اگر  بنابراين با يک محاسبه ساده می
اين حداقل دستمزد کارگری مصوب شورای 
عالی کار و يا مستمری مصوب مجلس برای 

تواند ميزان  برابر شود، تازه می ۵بازنشستگان، 
حال اگر حذف .  تورم سال جاری را جبران کند

ارز ترجيحی و نرخ تورم سال آينده را نيز در 
نظر بگيريم، در اين صورت فشارهای معيشتی 
که بردوش کارگران و بازنشستگان وارد خواهد 
آمد، ابعاد وحشتناکی به خود خواهد گرفت و فقر 
شديدی که بردوش کارگران و زحمتکشان به آن 

تر و  دچار خواهند شد، از هميشه عميق
 .تر خواهد بود دهشتناک

وقتی وضعيت کارگران شاغل و بازنشستگان  
کشوری چنين است، روشن است که وضعيت 

بگيران تأمين  کارگران بازنشسته و مستمری
متوسط .  تر است اجتماعی از اين هم وخيم

 ۴تا  ٣مستمری بازنشستگان تأمين اجتماعی بين 
مستمری بازنشستگان بر پايه .  ميليون تومان است

متوسط دستمزد دو سال آخر کارگر قبل از 
روشن است که .  شود بازنشستگی تعيين می

هرچقدر اين دستمزد کمتر باشد، ميزان مستمری 
داران عموماً  سرمايه.  نيز کمتر خواهد بود
هايی  کنند و بخش تکه می دستمزد کارگر را تکه

از دستمزد را تحت عناوينی چون، حق مسکن، 
پردازند  حق بن خواروبار و حق اوالد و غيره می

درواقع  طبقه .شود که در مزد پايه منظور نمی
دست نيز  دار حاکم  با ترفندهايی ازاين سرمايه

های ناچيز را بر بازنشستگان تأمين  مستمری
 .کنند اجتماعی تحميل می

افزايش "  قانون تأمين اجتماعی ١١١مطابق ماده 
ساالنه مستمری بازنشستگان نبايد از افزايش مزد 

 ."شاغالن مصوب شورای عالی کار کمتر باشد
قانونی نيز تاکنون  نظر از اينکه اين ماده صرف

طور کامل به اجرا درنيامده اما حتی اگر اين  به
قانونی نيز اجرا شود، بازهم وضعيت  ماده

معيشتی بازنشستگان تأمين اجتماعی در قعر 
 . گيرد جدول فقر و فالکت قرار می

ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که کارگران و 
عموم بازنشستگان، عليه تصميمات شورای عالی 

دار  کار و مجلس، که مجری اوامر طبقه سرمايه
. خيزند اند و هستند، به اعتراض برمی حاکم بوده

های کارگری و نيز  بسياری از کارگران و تشکل
های بازنشستگان تا همين لحظه نيز عليه  تشکل

بار شورای  ويژه مزد حقارت اين تصميمات، به
درصدی  ١٠آور  عالی کار و افزايش خجالت

. اند مستمری بازنشستگان دست به اعتراض زده
کارگران و  زحمتکشان، فقر دهشتناکی را که 
طبقه حاکم برای طبقه کارگر و زحمتکشان 

 .زده است، تحمل نخواهند کرد رقم
خواست کارگران افزايش حداقل دستمزد به باالی 
خط فقر است و دستمزد هيچ کارگری نبايد کمتر 

بازنشستگان نيز .  ميليون تومان باشد ١۶از 
خواهان افزايش مستمری و اجرای کامل و 

مبارزه حول .  سازی حقوق هستند صحيح همسان
 .ها ادامه دارد اين خواست

 

 تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری، 
 تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان



 ٩۶٢شماره   ١۴٠٠اسفند   ٢٣    12

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١١درصفحه   

شورای عالی "    ١۴٠٠اسفند  ١٩روز پنجشنبه 
ميليون و  ۴را   ١۴٠١حداقل دستمزد سال "  کار

هزارتومان تعيين کرد که با حق مسکن و  ١٨٠
 ۶٨٠ميليون و  ۵حق بن خواروبار به 

 ١٠با تعيين اين مبلغ که .  رسد هزارتومان می
ميليون کمتر از حداقل دستمزد مورد مطالبه 
کارگران است و حتی به نصف  هزينه سبد 
معيشت خانوار کارگری موردمحاسبه خود 

رسد، دولت  کارگزاران حکومتی نيز نمی
بار  جمهوری اسالمی و شورای عالی کار آن يک

های کارگری را  ها کارگر و خانواده ديگر ميليون
به زندگی در فقر و فالکت و بدبختی محکوم 

 .کرد

١٢ 
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کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
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" شورای عالی کار"سه روز قبل از اين شاهکار 
 ١۶مجلس ارتجاع نيز در جلسه روز دوشنبه 

درصدی مستمری  ١٠افزايش  ١۴٠٠اسفند 
بازنشستگان کشوری را تصويب کرد و اعالم شد 

به نحوی  ١۴٠١اجرای اين مصوبه از سال 
ميليون تومان  ۵خواهد بود که مبلغ مستمری از 

ها مبارزه  هم بعد از سال اين اقدام، آن.  کمتر نباشد
سازی حقوق،  پيگير بازنشستگان برای همسان

فقط خشم و نارضايتی  آور بود که نه چنان شرم
شديد بازنشستگان را در پی داشت، بلکه تعجب 
برخی افراد و وابستگان و کارگزاران حکومتی 

طبقه و دولت حاکم بار ديگر .  را نيز برانگيخت

 تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری، 
 تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود
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 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
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