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 ٢۵اسفند ،روز جانفشاندگان
فدائی گرامی باد
سال چهل و چهار–  ٢٣اسفند ١۴٠٠

سال جديد
و نياز مبرم جامعه
به يک انقﻼب

کارگران سراسر جهان
متحد شويد!
سازمان فدائيان )اقليّت(

شماره ٩۶٢

برای آن گلهای سرخ ،به ياد آن گلهای سرخ
در شب سرد زمستانی
کورهی خورشيد هم ،چون کورهی گرم چراغ من
)(١
نمیسوزد.
 ٢۵اسفند روز جانفشاندگان فدايیست ،روزی به
ياد تمامی رفقای جانفشاندهی ما ،به ياد آن گلهای
سرخ فراموش نشدنی.
در  ٢۶اسفند ماه سال  ،۴٩سيزده تن از رفقای
حماسهآفرين سياهکل ﻋلیاکبر صفايی
فراهانی ،احمد فرهودی ،ﷴﻋلی محدث قندچی،
درصفحه ٣

تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری،
تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان
درصفحه ١٢

زمستان سپری شد و بهار فرارسيد .در آستانه
سال جديد قرارگرفتهايم .برای مردم ايران بهار
نماد پيروزی روشنايی و اميد بر ظلمت و سياهی
است .بهار نويد میدهد که چيزی ثابت و پايدار
نيست .همهچيز تغيير میکند و پيوسته نو جای
کهنهای را میگيرد که دورانش سپریشده است.
مردم ايران هرسال با اين اميد و آرزو به استقبال
سال نو میروند که بهار طبيعت ،زندگی نوينی
را برای آنها به ارمغان آورد .اما آنچه تاکنون
مانع تحقق خواست و آرزوی مردم ستمديده ايران
شده ،اين واقعيت است که در جامعه برخﻼف
طبيعت ،نيروهای بازدارنده ،پاسداران نظم کهنه
که منافع خود را در حفظ اين نظم میدانند ،در
برابر تحول جامعه و گذر از کهنه به نو مقاومت
میکنند و تحولی را که نياز جبری جامعه است،
به تأخير میاندازند .گرچه به گواه سراسر تاريخ
جوامع طبقاتی ،اين مقاومتی مأيوسانه است و
سرانجام زير فشار تضادها و مبارزه نيروی
تحولگرا درهمشکسته میشود ،بااينوجود
نمیتوان انکار کرد که اين مقاومت ارتجاع
لطمات سنگينی هم به مردم وارد میآورد .چراکه
هراندازه اين مقاومت ارتجاع شديدتر باشد و
گذار به نظمی نوين به تأخير افتد ،آنچه که رخ
میدهد ،رکود و سير قهقرائی جامعه است.

بهار را به مبارزه برای آزادی
زندانيان سياسی پيوند دهيم
بهار در راه است و طبيعت برای نو شدن شتاب گرفته است .درختان شکوفه می دهند ،گل ها سر از
خاک بر می کشند ،اميد به نو شدن در پستوی خانه ها جان می گيرد ،مبارزه با کهنگی آغاز می شود و
پرندگان" ،پرواز" را تا افق های دور بال می زنند .برای نيروهای سياسی و فعاﻻن اجتماﻋی اما بهار
تنها يک جدال زود گذر برای مبارزه با کهنگی در طبيعت نيست .بهار می بايست برانگيزاننده مبارزه ای
پيگيرتر ،استوارتر و همه جانبه تر با بيدادگری و ستم ،و به دور افکندن هر نوع کهنگی اجتماﻋی از تن
درصفحه ۴

رئيسی ،توهينی به شعور و آگاهی تودههای مردم ايران
از زمانی که سيد ابراهيم رئيسی بر مسند رياست
جمهوری رژيم جمهوری اسﻼمی تکيه زده است،
اظهارنظرها و پاسخهای ابلهانهی وی به يکی از
سرتيترهای رسانهای تبديل شده است .اين گفتهها،
هرچند دستمايههای فراوانی برای شوخطبعان
فراهم آورده است ،اما دردسرهای جدی نيز برای
طرفداران رژيم به وجود آورده است .برخی
متحير و حيران می کوشند پوزخندهای خود را
پنهان سازند و برخی ديگر با تﻼش فراوان در

پی رفع و رجوع و به اصطﻼح "ماله کشی" بر
جهالت وی هستند.
فرمان رئيسی در روز شنبه  ١۴اسفند  ١۴٠٠در
مراسم رونمايی از "دستاوردهای" کميته امداد
خمينی خطاب به استانداران مبنی بر "ريشه کنی
فقر مطلق" تا پيش از پايان سال  ،١۴٠٠يعنی
طی دو هفته ،از جلوههای اخير سفاهت رئيسی
در مقام رئيس قوه مجريه رژيم است .تا همين
درصفحه ۶

درصفحه ٢

برما چه گذشت؟

درصفحه ٧

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

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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از صفحه ١

سال جديد و نياز مبرم جامعه به يک انقﻼب
اين همان چيزيست که مردم ايران در سالی که
در ﻋرصههای مختلف اقتصادی،
گذشت
اجتماﻋی با آن مواجه يودند.
اکنون  ۴٣سال است که مردم ايران در چنگال
اسارتبار طبقه ارتجاﻋی حاکم و دولت دينی
پاسدار آن گرفتارند .رژيم ستمگر جمهوری
اسﻼمی يک سال ديگر هم توانست به حيات
ننگين خود ادامه دهد و بر فجايع بیشمار نظم
موجود افزود.
در سالی که اکنون آخرين روزهای آن سپری
میشود ،مردم ايران درنتيجه سياستهای
ارتجاﻋی رژيم هنوز گرفتار بيماری کرونا هستند
و هرروز صدها تن جان خود را از دست
میدهند .حتی آمارهای رسمی دولتی که با
واقعيت فاصله دارد ،نشان میدهد که اين کشتار
مردم که در مردادماه روزانه از  ۶٠٠تن نيز
فراتر رفت هنوز سهرقمی است .تنها در يک
سال اخير دهها هزار تن از مردم در نتيجه اين
بيماری جان خود را از دست دادند و خانوادههای
زيادی داغدار شدند .اين در حالی است که در
بسياری از کشورهای جهان ،مرگومير ناشی از
کرونا پايانيافته ،آخرين محدوديتها برای مهار
اين بيماری نيز برچيده شده و مردم زندگی
ﻋادی خود را از سر گرفتهاند .ادامه اين بيماری
و قتل و کشتار مردم در ايران تحت حاکميت
جمهوری اسﻼمی ،فقط يک نمونه از فجايعی
است که رژيم ارتجاﻋی حاکم بر ايران به بار
آورده است .در همين سال ،شرايط معيشتی
کارگران و زحمتکشان نيز بسيار وخيمتر از
سالهای گذشته شد .سطح زندگی اکثريت بسيار
بزرگ مردم ايران بازهم تنزل کرد .با ﻋميقتر
شدن بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت،
بهای کاﻻها ،روزمره افزايش يافت و نرخ تورم
حتی بر طبق آمارهای قﻼبی موسسات دولتی به
حدود  ۵٠درصد رسيد .بهای بسياری از کاﻻها و
خدمات موردنياز روزمره تودههای زحمتکش
صد درصد و گاه بيشتر افزايش يافت .درنتيجه
تشديد بحران اقتصادی در طول اينيک سال ،
بازهم بر تعداد بيکاران افزوده شد و صدها
هزار تن از کارگران کار خود را از دست دادند.
لذا تعداد فقرا و گرسنگان ابعاد گستردهتری به
خود گرفت و دهها ميليون تن از کارگران و
زحمتکشان فقيرتر شدند و حدود  ٨٠درصد از
مردم ايران به اﻋماق فقر سقوط کردند .اما در
همان حال البته بر حجم سرمايه و ثروت
سرمايهداران و سران دزد و چپاولگر رژيم
افزوده شد .هيچگاه در تمام دوران سلطه
سرمايهداری ايران ،همچون سالی که آخرين
روزهای آن اکنون سپری میشود ،شکاف فقر و
ثروت ﻋميق و وسيع نبوده است .درنتيجه
گسترش فقر ،گروه کثيری از مردم به حاشيه
شهرها رانده شدند .بر تعداد مردم بیخانمان،
کارتنخوابها ،گورخوابها و اتوبوس خوابها
افزوده شد .فروش اﻋضای بدن و کودک فروشی
رونق گرفت .آمارهای رسمی دولتی نشان میدهد
که متجاوز از دو ميليون دانش آموز درنتيجه فقر
خانوادههای کارگر و زحمتکش ترک تحصيل
کردند و برای کمک به خانواده فقيرخود به
اردوی کودکان کار پيوستند .فقر و بيکاری باﻋث

افزايش تعداد معتادان به مواد مخدر شد.
گزارشها حاکی است که هم اکنون ﻻاقل ۴
ميليون و  ۴٠٠هزار نفر در کشور به مواد مخدر
معتادند .در نتيجه فقر ،تن فروشی نيز ابعاد
وسيعتری به خود گرفت .اينها فقط نمونههائی
از مصائب اجتماﻋی بزرگی است که نظم حاکم
بر ايران به بار آورده است .جمهوری اسﻼمی که
هيچ راهحلی برای بحرانهای موجود ندارد،
صدها هزار تن از مردم ايران را به اتهام جرايم
مختلف در زندانها به بند کشيده و با اﻋدامهای
پی در پی ،مقام نخست جهانی را در اﻋدام کسب
کرده است.
رژيم ارتجاﻋی جمهوری اسﻼمی که اينهمه
مصيبت و فاجعه به بار آورده و با امواج گسترده
نارضايتی و اﻋتراض روبهروست برای حفظ
نظم موجود بر دامنه سرکوبگریهای خود افزود.
اﻋتراضات مردم را با گسيل گلههای پليس
سرکوب کرد و گاه به گلوله بست .گروه کثيری
از آگاهترين بخش مردم در زندانها به بند
کشيده شدند .گروهی نيز به جوخههای اﻋدام
سپرده شدند.
بهرغم تمام وحشیگری رژيم ،اما در سالی که
گذشت ،مبارزات کارگران و زحمتکشان
پيگيرانه ادامه يافت .کمتر روزی بدون اﻋتراض
و مبارزه کارگران در اين يا آن کارخانه و
موسسه سپری شد .کارگران درصدها مورد به
اﻋتصاب ،تجمع و تظاهرات خيابانی روی
آوردند .مبارزات کارگران معادن ،برق،
هفتتپه ،فوﻻد ،نفت ،گاز و پتروشيمی فقط
نمونههای شاخص اﻋتراضات کارگران بودند.
معلمان در اين سال پيگيرانهتر از گذشته به
مبارزه ادامه دادند .در دهها مورد به اﻋتراضات
سراسری روی آوردند و در متجاوز از صد شهر
اﻋتصاب و تجمعات اﻋتراضی برپا کردند .اين
مبارزات پيوسته راديکالتر شد و معلمان ﻋﻼوه
بر مطالبات معيشتی خود ،خواهان برچيده شدن
بساط دخالت دولت دينی در نظام آموزشی کشور
شدند .بازنشستگان که با وضعيت معيشتی بسيار
وخيمی مواجهاند ،در طول تمام سال ،ﻻاقل يک

روز در هر هفته ،تجمعات اﻋتراضی در
خيابانها برپا کردند .پرستاران بيمارستانها نيز
که تمام سنگينی بار بيماری کرونا بر دوش
آنهاست و صدها تن از آنها درراه نجات مردم،
جان خود را از دست دادند ،برای تحقق مطالبات
برحق خود تجمعات اﻋتراضی متعددی برپا
ساختند .زنان در تمام مبارزات يک سال گذشته
نهفقط به لحاظ کميت ،حضوری فعال داشتند،
بلکه نقشی پيشتاز را بر ﻋهده گرفتند .آنها ﻋﻼوه
براين در موارد متعدد با نيروهای پليس و
مزدوران وابسته به رژيم بر سر حجاب اجباری،
درگيریهای متعدد داشتند .بزرگترين جنبش
سياسی سالی که اکنون سپری میشود ،تظاهرات
تيرماه مردم خوزستان بود .دهها هزار تن از
مردم شهرهای خوزستان  ،زير فشار فقر،
گرسنگی ،بيکاری و حتی نداشتن آب آشاميدنی،
در اواخر تيرماه به تظاهرات خيابانی روی
آوردند .اين مبارزات که تا اوايل مردادماه ادامه
يافت ،از حمايت و همبستگی مردم تعدادی از
شهرهای ديگر نيز برخوردار گرديد .رژيم
سرکوبگر ،نيروهای مسلح خود را به مقابله با
اين اﻋتراضات فرستاد ،در جريان اين تظاهرات
تعدادی از مردم توسط نيروهای سرکوب رژيم به
قتل رسيدند ،دهها نفر زخمی و صدها تن
بازداشت شدند .تجمعات اﻋتراضی کشاورزان و
مردم اصفهان نيز نمونه ديگری از اﻋتراضات
تودهای بود که آن نيز با سرکوب رژيم روبهرو
شد .تمام اين مبارزات نشان داد که بهرغم
وحشیگری جمهوری اسﻼمی ،پايانی بر اين
مبارزات تودههای مردم ايران برای سرنگونی
رژيم نيست .حتی خونينترين مبارزات نتوانسته
و نمیتواند اين موج مبارزات را متوقف سازد.
در سالی که گذشت ،تودههای وسيع مردم همچنين
با تحريم گسترده خيمهشببازی انتخاباتی رژيم
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.
تمام رويدادهای مبارزاتی سال  ١۴٠٠بازهم به
وضوح نشان داد که مردم ايران ديگر نمیخواهند
نظم ارتجاﻋی موجود را تحمل کنند .نمیخواهند

گرامیداشت ياد
کارل مارکس  ۵مه ١٨١٨
 ١۴مارس ١٨٨٣

درصفحه ۵
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از صفحه ١

برای آن گلهای سرخ ،به ياد آن گلهای سرخ
ناصر سيف دليل صفايی ،هادی بندهخدا لنگرودی،
شعاعالدين مشيدی ،اسکندر رحيمی ،غفور حسنپور
اصيل ،ﷴهادی فاضلی ،ﻋباس دانش بهزادی،
هوشنگ نيری ،جليل انفرادی و اسماﻋيل معينی
ﻋراقی تنها چند هفته پس از دستگيری به جوخههای
اﻋدام سپرده شدند .پيش از آنها ،رفقا مهدی اسحاقی
و ﷴرحيم سماﻋی در اول اسفند  ۴٩بهﻋنوان اولين
جانفشاندگان فدايی در درگيری با مزدوران رژيم
سلطنتی جاودانه شده بودند.
در  ١١اسفند  ۵٠رفقا مسعود احمدزاده ،ﻋباس
مفتاحی ،مجيد احمدزاده ،اسداله مفتاحی ،حميد
توکلی و غﻼمرضا گلوی در زندان به دست
مزدوران رژيم تيرباران شدند و يک روز بعد در
 ١٢اسفند رفقا سعيد آريان ،بهمن آژنگ ،ﻋبدالکريم
حاجيان سه پله و مهدی سوالونی به جوخههای اﻋدام
سپرده شدند.
در  ٢٢اسفند همان سال رفقا ﻋليرضا نابدل،
ﻋبدالمناف فلکی تبريزی ،اکبر مويد ،يحيا اميننيا،
ﷴ تقیزاده ،حسن سرکاری ،جعفر اردبيلچی،
ﻋلینقی آرش و اصغر ﻋربهريسی نيز به جرم
ﻋشق ورزيدن به آزادی و سوسياليسم همچون ديگر
رژيم سلطنتی اﻋدام
رفقای خود به دست جﻼدان ِ
شدند.
در آخرين روزهای اسفند سال  ۶٠نيز ضربات
سنگينی به سازمان وارد آمد و تعدادی از اﻋضای
کميته مرکزی و کادرهای برجسته سازمان از جمله
رفقا احمد غﻼميان لنگرودی ،يدﷲ گلمژده ،ﷴ
رضا بهکيش ،جعفر پنجهشاهی و بسياری ديگر از
رفقا که در چاپخانه و توزيع انتشارات سازمان
مشارکت داشتند ،به خيل جانفشاندگان فدايی پيوستند.
از همين رو ،در سال  ۶٨رفقای شرکتکننده در
کنفرانس دوم سازمان ٢۵ ،اسفند را به صورتی
نمادين بهﻋنوان روز جانفشاندگان فدايی تعيين
کردند .روز پاسداشت تمامی آن گلهای سرخ که از
اسفند  ۴٩تا اسفند  ۶٠در جمهوری فاشيستی
اسﻼمی و تا امروز پرچم سرخ فدايی به خون آنان
آذين است ،از رفقايی که جنبش فدايی را در آن
سالها بنيان گذاشته و پرچم سرخ فدايی را
برافراشتند تا رفقايی که پرچم سرخ فدايی را با
حماسهآفرينیهای خود در نظام اسﻼمی برافراشته
نگاه داشتند.

جويبار خرد و باريکی بودم
در جنگلها و کوهها
و درهها جاری بودم
میدانستم آبهای ايستاده
در درون خود میميرند
میدانستم در آغوش امواج
درياها
برای جويباران کوچک
هستی تازهای میزايند
نه درازی راه
نه گودالهای تاريک
و نه هوس بازماندن از جريان
)(٢
مرا از راه باز نداشت
اگرچه  ٢۵اسفند روز جانفشاندگان فدايی ناميده شد،
اما در تقويم فدايی ،تقويم آن گلهای سرخ فراموش
نشدنی ،روزهای بسياری وجود دارد که رفقای

فدايی در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم،
قهرمانانه جان فشاندند و حماسهساز شدند.
گلهای سرخی که گرچه در ميدان مبارزه در خون
سرخ خود غلطيدند ،اما هرگز ما را تنها نگذاشتند و
هماره در کنار ما بوده و هستند .در تمام لحظات ،در
تمام شادیها و در تمام سختیها صورتهای
زيبایشان با چشمان درخشانی که حکايت از ﻋشقی
بیپايان داشت با ما بوده و هستند .گلهای سرخی که
ﻋشق ورزيدن ،آشتیناپذيری با نظم ظالمانه
سرمايهداری ،صداقت و مقاومت را با زندگی خود
و با انتخاب آگاهانه خود به ديگران آموختند.
هر کدام از ما که امروز در سنگر سرخ فدايی به
مبارزه ﻋليه نظم ظالمانه سرمايهداری ادامه
میدهيم ،با برخی از رفقای جانفشاندهمان همرزم
بودهايم و يا حداقل با خاطراتشان ،زيسته و ﻋاشق
شدهايم ،از مبارزه و پايداریشان ،از شور و
صداقتشان .اين گلهای سرخ در وجود تک تک ما
زنده هستند .آنها با رزمشان به ما در روزهای
سخت ،در زندانها ،در زير شکنجه و در نبردهای
بیپايان ،قدرت و توانايی مقاومت بخشيدند؛ آن
گلهای سرخ فراموش نشدنی.

بگو چگونه بخوانم
که دل بسوزد پاک
بگو چگونه بگويم
زباغ خون ،برخاک
بگو چگونه بسوزم
چگونه آتﺶ قلبم را
بياد آنهمه خون شعلهی خيابانی
بياد اينهمه گلهای سرخ زندانی
)(٣
به چار جانب اين دشت خون برافروزم؟
آن ويژگی برجسته جنبش فدايی که همهی فدائيان را
از آغاز تا امروز به هم پيوند میزند و رفقای
جانفشاندهی ما آن را اثبات کرده و به يادگار
گذاشتند ،آشتیناپذيری فدايی با نظم ظالمانه سرمايه
در تمامی اشکال آن است ،از نظام سرمايهداری در
شکل ديکتاتوری سلطنتی آن تا نظام سرمايهداری
در شکل حکومت فاشيستی اسﻼمی .آن گلهای
سرخ فراموش نشدنی در مبارزه با ظلم و برای
آزادی و سوسياليسم ،تا آخرين نفس بر سر پيمان
خود ايستادند حتا به قيمت جانشان .آنها همچون
ماهی سياه کوچولو بودند که مرگ خيلی آسان
میتوانست هر لحظه به سراغشان بيايد ،اما تا
میتوانستند زندگی کردند .نمیخواستند به پيشواز
مرگ بروند .البته میدانستند که اگر يک وقتی ناچار
با مرگ روبرو شدند ،که میشوند ،مهم نيست .مهم
اين است که زندگی يا مرگ شان چه اثری در
زندگی ديگران داشته باشد .از آن ميان رفيق منيژه
طالبی هنگامی که خود را در محاصره پاسداران
سرمايه ديد ،لحظهای در استفاده از سيانور درنگ
نکرد .پيش از او ،ليﻼ گلی آبکناری ،آن گل سرخ
فراموش نشدنی نيز تنها راه چاره را استفاده از
سيانور ديده بود .رفقا مرضيه احمدی اسکويی،
شيرين فضيلت کﻼم ،نسترن آل آقا ،حميد اشرف،
اميرپرويز پويان ،اسکندر صادقینژاد ،سيامک
اسديان و بسياران ديگر که تا آخرين گلوله ،تا
آخرين لحظه ،جنگيدند و تسليم نشدند .رفقا اﻋظم
روحی آهنگران ،بهروز دهقانی ،همايون کتيرايی،

نفيسه ناصری ،زهرا بهکيش ،سعيد سلطانپور،
منصور اسکندری ،نبی جديدی و بسياران ديگر در
صفوف فداييان که در زير شکنجههای وحشيانه
ُمهر سکوت بر لب زدند.

نازلی سخن نگفت؛
چو خورشيد
از تيرهگی برآمد و در خون نشست و رفت...
نازلی سخن نگفت
نازلی ستاره بود
يک دَم درين ظﻼم درخشيد و جست و رفت
نازلی سخن نگفت
نازلی بنفشه بود
ُگل داد و
مژده داد" :زمستان شکست!"
و
)(۴
رفت
در اين روز همچنين بايد ياد تمامی مادران ،پدران،
همسران ،فرزندان و برادران و خواهران آن
گلهای سرخ را پاس بداريم ،آن قهرمانانی که به
دادخواهی خون ﻋزيزان خود برخاستند و برخی از
آنها حتا در صفوف فدائيان به مبارزه ﻋليه نظام
سرمايهداری برخاسته و پرچم سرخ فدايی را بر
دوش گرفتند .از مادر ﻋزت غروی تا مادر
پنجهشاهی و پدر فضيلتکﻼم و تا مادران و پدران
دادخواه همچون مادر بهکيش و مادر سﻼحی .و
فراموش نکنيم مادر شايگان را که هرگز سر تسليم
نياورد فرود.

من عشق را سرودی کردم
پُرطبلتر ز مرگ
سرسبزتر ز جنگل
من برگ را سرودی کردم
پُرتﭙﺶتر از دلِ دريا
من موج را سرودی کردم
پُرطبلتر از حيات
من مرگ را
)(۵
سرودی کردم.
از سياهکل تا امروز ،اگرچه رفقای ﻋزيز بسياری
ت هر چه
را از دست دادهايم ،اما گذر زمان اثبا ِ
بيشتر ضرورت مبارزه با نظام جبارانه
سرمايهداری و ضرورت سرنگونی قهرآميز اين
نظم ضد انسانی بوده است .راهی که رفقای جان
فشاندهی ما ،آن گلهای سرخ رفتند .واقعيتهای
امروز جامعه آنچنان اين ضرورت را آشکار کرده
است که نمیتوان فدايی بود و از فدايی سخن گفت
اما فدايیوار به جنگ اين نظم ظالمانه نرفت.
من از سﻼلهی درختانم
تنفس اين هوای مانده ملولم میکند
پرندهای که مرده بود به من پند داد که پرواز را
)(۶
بخاطر بسپارم
اشعار متن:
 – ١نيما يوشيج
 – ٢مرضيه احمدی اسکويی
 – ٣سعيد سلطانپور
 ۴و  – ۵احمد شاملو
 – ۶فروغ فرخزاد

 ٢٣اسفند  ١۴٠٠شماره ٩۶٢
از صفحه ١

بهار را به مبارزه برای
آزادی زندانيان سياسی پيوند دهيم
جامعه نيز باشد .خاصه در جامعه تحت حاکميت
جمهوری اسﻼمی 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 شﻼق
جمود فکری و پوسيدگی قرون وسطايی
جمهوری اسﻼمی زخمی و رنجور و خونين
است .جامعه ای که کارگران و ﻋموم توده های
زحمتکش آن دير زمانی است به فقر و گرسنگی
کشانده شده اند ،زنان در بی حقوقی محض بسر
می برند ،فعاﻻن سياسی در بند ،نويسندگانی در
حبس و انبوهی از نيروهای فعال اجتماﻋی
گرفتار زندان و شکنجه اند .زندانيانی که اکنون،
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 ،شﻼق 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
"پرواز" را به خاطر دارند و به رهايی ﻋشق می
ورزند .انسان های مبارزی که زندان و بند را
نيز به ميدان مبارزه برای غلبه بر جمهوری
اسﻼمی 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
اسﻼمی را در درون زندان به چالش گرفته اند.
پيش از همه بايد از سپيده قُليان فعال کارگری ياد
کرد .خبرنگار -دانشجويی از سرزمين آفتاب و
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
شعبه  ٢٨دادگاه انقﻼب اسﻼمی تهران به رياست
"ﷴ ُمقيسه" ،به  ١٧سال حبس تعزيری محکوم
شد .سپيده قُليان پس از محاکمه ،به اتهام "اجتماع
و تبانی ﻋليه امنيت ملی" به هفت سال ،برای
"ﻋضويت در گروهک گام" به هفت سال ،برای
"فعاليت تبليغی ﻋليه نظام" به يک سال و نيم و
در خصوص "نشر اکاذيب" نيز به دو سال و نيم
محکوم شد؛ که به گفته وکيل او ،تحمل  ٧سال
زندان از  ١٧سال حبس تعزيری برای او قطعی
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
کرده است .بهتر است تجربه سال های تلخ زندان
و آوارگی او را از زبان خودش بشنويم:
"شکنجه ،راهروهای دادگاه ،سلول های انفرادی
و مسيرهای طوﻻنی تبعيد از زندانی به زندانی
ديگر ،خﻼصه ای از زندگی من در سال های
اخير است ...رنج ]زندان[ بوشهر ،حقيقت خالص
بود و نمی توانستم اين رنج را ببينم و در آن
زيست کنم بی آنکه به هر طريقی از آن حرف

نزنم ...تن يک تبعيدی تکه تکه است و حاﻻ از
تهران تا اهواز و بوشهر تکه هايی از وجود من
جا مانده است ...در تبعيد روزها طوﻻنی تر بود.
در تبعيد استخوانم ُخرد شد .آن ها هرگز نگذاشتند
به موطنم سپيدار بازگردم .آن ها هرگز نگذاشتند
با سپيدار يکی شوم".
سپيده قُليان در نامه ای که اخيرا از زندان اوين
به بيرون فرستاده است ،از روزهای تلخ تبعيد
سخن می گويد .از روزهايی که او را "ﻋاشق"
تر کرده است ،حرف می زند ،از سال های
زندان سخن می گويد و اينکه همچنان "ﻋاشق"
است و "شور و رقص و آزادی" تمام وجود او
را گرفته است .سپيده قُليان از زندانيان زنی سخن
می گويد که با آنان هم بند و هم سلول بوده است.
از مريم حاجی حسينی می گويد که بيش از دو
سال است در زندان است .از نيلوفر بيانی،
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
حبسش را می گذراند .از سپيده کاشانی – فعال
محيط زيست -سخن می گويد که به اتهام
جاسوسی به شش سال زندان محکوم شده است.
از ناهيد تقوی ،زندانی دو تابعيتی می گويد که
"سودای ﻋدالت و آزادی" در سر داشت و با
سری سودايی از آلمان به ايران سفر کرد اما
توسط اطﻼﻋات سپاه دستگير و سپس به ده سال
و هشت ماه زندان محکوم شده است .از زهرا
زهتاب چی ،قديمی ترين زندانی زن اوين حرف
می زند ،که اکنون  ٩سال از حکم ده سال زندان
خود را گذرانده است .زندانی زنی که پدرش هم
در قتل ﻋام تابستان  ۶٧اﻋدام شده است.
جمهوری اسﻼمی يکی از نادر رژيم های
ارتجاﻋی و سرکوبگر است که مخوف ترين
زندان ها را در اقصا نقاط کشور ايجاد کرده
است .زندان هايی که اکنون مملو از زندانيان
سياسی و فعاﻻن اجتماﻋی ،خاصه زندانيان زن
است .ﻋاليه مطلب زاده ،ياسمن آريايی ،منيژه
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
"کشف حجاب" و دفاع از حقوق زنان بازداشت
و پس از بازجويی و آزار و اذيت فراوان ،در
بيدادگاه های جمهوری اسﻼمی محاکمه و اکنون
دوران حبس خود را می گذرانند.

۴4
در ميان انبوه زندانيان سياسی زن ،بايد از زينب
جﻼليان ،اين قديمی ترين زن زندانی سياسی در
ايران ياد کرد .زينب جﻼليان در سال ١٣٨۶
دستگير و در بيدادگاه جمهوری اسﻼمی 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 اسﻼمی فقط زنان نيستند که به جرم
دفاع از آزادی و برابری ،به جرم مبارزه ﻋليه
بی حقوقی مطلق زنان به زندان و حبس محکوم
شده اند .در اين هنگامه بهار ،در اين آستانه فرا
رسيدن سال نو ،بايد از صدها زندانی گمنامی ياد
کرد که روزهای زندان و بند را در گمنامی و بی
خبری می گذرانند .اين زندانيان گمنام ،بخشی از
دستگيرشدگان خيزش دی ماه ،٩۶
انبوه
ِ
اﻋتراضات تابستان  ،٩٧قيام آبان  ٩٨و ماه های
پس از آن هستند ،که همچنان در گمنامی و بی
خبری دوران حبس خود را می گذرانند .زندانيان
ناشناخته ای که کمترين اطﻼﻋی 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
ديگری ﻋليه بيداد و ستم تبديل کرده اند .در
روزهای بهمن و اسفند سال جاری ،صدای
اﻋتراض  ١١زندانی زن و مرد از درون زندان
های مختلف جمهوری اسﻼمی به بيرون از
زندان بازتاب يافته است .زندانيانی که به دليل
ﻋدم رسيدگی به مطالباتشان دست به اﻋتصاب
غذا زده اند.
زرتشت راغب احمدی) فعال مدنی و کارمند
سابق آتش نشانی ،محبوس در زندان اوين( ،فريبا
اسدی )زندانی سياسی ،محبوس در زندان قرچک
ورامين( ،آرشام رضايی)فعال مدنی ،محبوس در
زندان گوهردشت کرج( ،ﷴ هوشنگی)بازداشتی
زندان اروميه( ،ﻋلی موسی نژاد فرکوش) فعال
اجتماﻋی ،محبوس در زندان گوهردشت کرج(،
ابراهيم صديق همدانی)زندانی سياسی ،محبوس
در زندان مريوان( ،يوسف مهرداد) متهم به سب
النبی ،محبوس در زندان اراک( و شکيﻼ منفرد
)زندانی سياسی ،محبوس در زندان قرچک
ورامين( از جمله زندانيانی هستند که در دو ماهه
بهمن و اسفند در اﻋتراض به بی حقوقی و ﻋدم
درصفحه ۵
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از صفحه ۴

۵5
از صفحه ٢

بهار را به مبارزه برای آزادی
زندانيان سياسی پيوند دهيم
پاسخگويی به مطالبات شان ،دست به اﻋتصاب
غذا زده اند.
در ميان انبوه زندانيان سياسی محبوس در زندان
های جمهوری اسﻼمی ،نويسندگان و دانشجويان
و معلمان زندانی را نيز نبايد از ياد برد .معلمان
و دانشجويان و نويسندگانی که در اين روزهای
ق بازجويی و
بهارانه و فرا رسيدن سال نو ،شﻼ ِ
حبس دستگاه های اطﻼﻋاتی و قضايی جمهوری
اسﻼمی 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
سپس هر کدام به  ٣تا  ۶سال حبس محکوم شدند.
از اين چهار تن ،بکتاش آبتين در زندان به کرونا
مبتﻼ شد و بر اثر اخﻼل ﻋامدانه ی ماموران
حکومت در روند درمان و انتقال او به
بيمارستان ،روز  ١٨دی ماه  ١۴٠٠به قتل رسيد.
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
دانشگاه شريف هستند که در ارديبهشت ١٣٩٩
توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند .اين دو
دانشجو ،از آن زمان تا کنون بدون محاکمه در
زندان بسر می برند .از معلمان زندانی نيز نبايد
غافل بود .اسماﻋيل ﻋبدی از جمله معلمان
مبارزی است که سال ها پيش دستگير شده و
همچنان در زندان است .ﻋﻼوه بر معلمان
زندانی ،ده ها معلم ديگر از اﻋضای تشکل های
صنفی فرهنگيان ايران نيز هستند که در اين
روزهای بهارانه ،روز شمار فراخوان به دادگاه
را انتظار می کشند .ﻋزيز قاسم زاده ،سخنگوی
کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن از جمله معلمانی

است که روز شنبه  ٢١اسفند  ١۴٠٠برای
محاکمه به دادگاه رودسر فراخوانده شد .هم اينک
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 اسﻼمی 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 اسﻼمی همچنان بر سر زندانيان و
خانواده های آنان آوار است ،اما بی ترديد اين
قصه پُر درد به پايان خواهد رسيد .جنبش
دادخواهی و خواست آزادی زندانيان سياسی
اکنون شکوفاتر از پيش شده است .محاکمه حميد
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
آزادی آنان مبارزه کنيم .با اين همه نبايد فراموش
کرد که مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی،
هرگز جدا از مبارزه برای سرنگونی انقﻼبی
تماميت جمهوری اسﻼمی نيست .در اين روزهای
بهارانه ،با اميد به سرنگونی جمهوری اسﻼمی و
آزادی همه زندانيان سياسی ،سال نو بر زندانيان
و خانواده هايشان مبارک باد.

صد و پنجاه و يکمين سالگرد
کمون پاريس گرامی باد

سال جديد و نياز
مبرم جامعه به يک انقﻼب
به شيوه گذشته تحت حاکميت رژيم ارتجاﻋی
جمهوری اسﻼمی زندگی کنند و خواستار
سرنگونی آن هستند .تمام مبارزات کارگران و
زحمتکشان ايران بهويژه از دیماه  ٩۶بهوضوح
اين واقعيت را آشکار کرده است .رژيم حاکم نيز
که غرق در بحرانهای متعدد است و فساد
درونی که سرتاپای آن را فراگرفته ،اوج
پوسيدگی و گنديدگی آن را بر همگان آشکار
نموده  ،نشان داده است که ديگر نمیتواند
همچون گذشته بر مردم حکومت کند.
بااينوجود ،اين سؤال باقی است که چرا رژيمی
که از جميع جهات ورشکسته و پوسيده است،
همچنان بر سر پا ايستاده و به حيات ننگين خود
ادامه داده است .ﻋلت چيست؟ حقيقت اين است
که ادامه حيات رژيم بهرغم نارضايتی گسترده
تودهای و بحرانهای ﻋﻼج ناپذير ،بيانگر قدرت
آن نيست ،بلکه ضعفهای جنبش تودهای است که
ادامه حيات آن را امکانپذير ساخته است .بهرغم
مبارزات قهرمانانه مردم ايران ،آنچه تاکنون مانع
از سرنگونی رژيم شده است ،اين واقعيت است
که مبارزات پراکنده و بی سازماناند و جنبش
فاقد رهبری است .طبقه کارگر که رسالت
دگرگونی نظم موجود را بر ﻋهده دارد ،هنوز به
آن درجه از آگاهی و تشکل دست نيافته که
بهﻋنوان رهبر جنبش ظاهر شود و به مبارزات
پراکنده شکلی سراسری بدهد .اين ضعف به
رژيم امکان داده است که با توسل به نيروی
نظامی  ،مبارزات پراکنده و جدا از هم را
سرکوب کند و به حيات ننگیاش ادامه دهد.
بنابراين در نتيجه ضعفهای جنبش ،نوﻋی
توازن ميان نيروی انقﻼب و ضدانقﻼب حاکم
شکلگرفته که از اين واقعيت ناشی میگردد که
جنبش تودهای هنوز در موقعيتی نيست که رژيم
پاسدار نظم حاکم را سرنگون کند و در همان
حال رژيم نيز قادرنبوده و نيست بر بحرانهای
موجود و مبارزات تودههای مردم غلبه کند .اين
توازن که تا کنون مانع از سرنگونی رژيم شده
است ،البته پايدار نيست .چرا که جامعه ايران
نياز به تغيير دارد و اين تغيير چنان مبرم است
که باﻻخره اين موازنه را برهم خواهد زد .هيچ
نيروی اجتماﻋی ديگری جز طبقه کارگر
نمیتواند اين بنبست موازنه موجود را در هم
بشکند .ﻋميقتر شدن بحرانها ،تشديد تضادها و
مبارزه طبقاتی در سال جديد ،محرکی برای
اﻋتﻼی هرچه بيشتر مبارزات وچشمانداز
شکلگيری يک جنبش سراسری از طريق برپائی
يک اﻋتصاب سياسی سراسری خواهد شد که به
توازن جديد شکل خواهد داد و روند سرنگونی را
تسريع خواهد کرد .آنچه که همچنان ضرورت
مبرم جنبش است ،تﻼش برای برپائی اﻋتصابات
سياسی سرتاسری است که به جنبش شکلی
سراسری خواهد داد و روند برپائی انقﻼب را
برای سرنگونی تمام نظم ارتجاﻋی موجود تسريع
خواهد کرد .با اين اميد و آرزو که تودههای
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،
زنان و تمام ستمديدگان تبريک میگوييم.

 ٢٣اسفند  ١۴٠٠شماره ٩۶٢
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رئيسی ،توهينی به شعور و آگاهی تودههای مردم ايران
چندی پيش بود که مقامات و قلمبه دستان مزدور
رژيم در پی آن بودند موضوع "ناهار خوردی؟"
را از اذهان بزدايند ،اما "فرمان ريشهکنی فقر
مطلق در دو هفته" مرزهای بﻼهت را پشت سر
گذاشت .گرچه اين بار هم برخی مقامات به ميدان
آمدند تا "فرمان ريشهکنی فقر مطلق در دو هفته"
را به "دستور برنامه ريزی فوری برای رفع فقر
مطلق" تعبير کنند ،اما سخنان او صريحتر از آن
است که قابل ﻻپوشانی باشد .البته وی در ﻻبﻼی
سخنانش ،با ارائهی "درکی ﻋميق" از مسايل
اقتصادی ،روشن میکند منظورش از "ريشهکنی
دو هفتهای فقر مطلق" ،صدقه دادن به فقرا از
سوی نهادهايی چون "کميته امداد"" ،بنياد
مستضعفان"" ،خيريهها" در "هفته نيکوکاری"
است و نه مقابله با ريشههای واقعی فقر از طريق
اقدامات اقتصادی و اجتماﻋی ﻻزم" .فرمانی" که
حتا مسئوﻻن اين نهادها زيرجلی به آنها
میخندند ،چرا که برای مثال مسئوﻻن کميته
امداد بارها اﻋﻼم کردهاند" :کميته امداد متولی
کاهش فقر در جامعه نيست" .گذشته از آن ،تمام
مسئوﻻن اين نهادها خود از رانتخواران و
چپاولگران اقتصادی کشور هستند که تنها
تهماندهای از خوان گسترده يغمای خود را با
نمايشهای تبليغاتی گسترده و منت فراوان به
معدودی از فقرا صدقه میدهند.
رئيسی ،حتا پيش از انتصاب به ﻋنوان رئيس
جمهور رژيم نيز نشان داده بود نه درکی از
اقتصاد دارد و نه برنامهی اقتصادی روشن و
مدونی برای کاهش مشکﻼت معيشتی مردم .اگر
اکنون چند ماه پس از گذشت آغاز دوره رياست
جمهوری وی ،ﻋواقب "فرمان"هايش برای
کاهش تورم يا نرخ رشد تورم ،مهار گرانی،
شغلآفرينی و مسکنسازی و وﻋدههای توخالی
ديگر به فروريزی اندک توهم بخش قليلی از
جامعه انجاميده است ،اما خودش را هنوز بر سر
ﻋقل نياورده تا بداند که "صدور فرمان" کاهندهی
هيچ يک از معضﻼت مردم نخواهد بود .سطح
شعور رئيسی چندان نازل است که نمیداند
"ريشهکنی" فقر در نظام سرمايهداری ناممکن
است و تعديل آن نيز به زمان و برنامهريزی در
تمامی ﻋرصههای حيات جامعه نياز دارد .دانش
اقتصادی او در حدی است که فکر میکند با
صدقه و چند کيلو برنج و نان ،فقر ريشهکن
میشود.
تﻼش رئيسی و مقامات کابينهاش ،در ميان ساير
اقدامات ضد مردمی ،در ماههای اخير همه
معطوف به پنهانسازی واقعيتهای اقتصادی،
سياسی و اجتماﻋی ،بازتعريف معيارهای
اقتصادی از جمله درباره فقر و فقر مطلق ،و
آمارسازی آن هم با تناقض بوده است .برای
نمونه سری بزنيم به وزارت تعاون ،کار و امور
اجتماﻋی که گويا قرار است به دستور رئيسی
"فقر مطلق" را ريشهکن کند .وزارتخانهای که
از ﻋوامل مؤثر در سرکوب دستمزد ،آمارسازی
و افزايش فقر و فﻼکت حتا در ميان شاغﻼن
است .در دی ماه ،معاون اين وزارتخانه ،با توجه
به لزوم تصميمگيری در مورد حداقل دستمزد در
اسفند ماه ،خط فقر در شهرستانها را حدود ۴

ميليون تومان و در تهران  ۴و نيم تا  ۵ميليون
تومان تعريف کرد .در مورد جديت رئيس
جمهور نظام اسﻼمی در "ريشهکنی فقر مطلق"
همين تصميم اخير درباره حداقل دستمزد سال
 ١۴٠١گوياست .در حالی که تشکلهای کارگری
خواهان حداقل دستمزد  ١۶ميليون تومانی هستند
و حتا نهاد دولتی "شورای ﻋالی کار" ،با تمامی
تﻼشها نتوانست سبد معيشت يک خانوار
کارگری را از نزديک به  ٩ميليون تومان کمتر
تخمين بزند ،حداقل دستمزد مصوبه سال ١۴٠١
به  ٧ميليون تومان نيز نرسيد .دستمزدی که با
توجه به ﻻيحه بودجه مشمول ماليات هم میشود.
حال با اين حداقل دستمزد ،با توجه به کسر
بودجه دولت و حذف ارز  ۴٢٠٠تومانی در
بودجه سال آينده و انتظارات تورمی که از هم
اکنون هم نشانههای آن هويداست ،با لشکر
گستردهی بيکاران ،با توجه به بحران رکود –
تورمی ساختاری ،نه تنها کاهش فقری وجود
نخواهد داشت ،بلکه فقری هولناکتر و در ميان
جمعيتی انبوهتر در چشمانداز قرار دارد .بنا به
آمارها و تخمينهای کارشناسان رژيم ،در سال
 ١۴٠٠بيش از  ٣٠ميليون نفر به فقر مطلق
دچارند و جمعيتی چند برابر آن به ورطه فقر
نسبی سوق داده شدهاند.
با آن که کابينههای رژيم در  ۴دهه گذشته
همواره سياستهای کل حاکميت را پيش بردهاند
و هر يک پا جای پای کابينه قبلی گذاشته است،
رسم است که هر کابينه با آغاز کار ،ريشهی
ناکارآمدیها و بیلياقتیها و کاستیها را به
سياستهای کابينه قبلی نسبت دهد و وﻋدههای
ﻋوامفريبانه سر دهد .ليکن اندکی بعد ،و با پايايی
و وخامت بيشتر مشکﻼت و معضﻼت ،در کنار
تبليغات دروغين درباره "پيشرفتها و
دستاوردها" مقامات نشسته بر مسند اپوزيسيون،
از ناهنجاریها و ناکامیها میگويند ،از "بايدها
و نبايدها" ،دستورات بیسرانجام صادر میکنند،
و در نهايت با بروز پيامدهای مخرب
تصميماتشان" ،دشمنان داخلی و خارجی" يا
"جناح ديگر" را مقصر اصلی معرفی میکنند.
اين نمايشنامه نخنما ،هر چند سال يک بار بر
صحنه میرود.
همتايان پيشين رئيسی در اين بازی فريب و
دروغ و وﻋدهپراکنی از محدودهای فراتر
نمیرفتند ،اما او ،کودنتر از همپالکیهايش ،در

۶6
مزخرفگويی حد و مرزی نمیشناسد .يکی از
ﻋلل ،شايد ،سپری کردن ﻋمر در سﻼخخانهی
قضايی رژيم میباشد .اين قاتل حرفهای ،اما
بیاطﻼع از الفبای اقتصاد ،بر اين تصور است
در حوزههای اقتصادی و اجتماﻋی هم میتوان
همچون حوزه قضايی با محاکمهای چند دقيقهای
حکم زندان و اﻋدام صادر کرد و مخالفان را به
قتل رساند .هرچند در همان زمينه هم بايد به
تجربه بداند حذف فيزيکی معترضان معادل حذف
اﻋتراض نيست .چرا که در برابر هر مبارزی که
بر خاک افتاده ،دهها نفر ديگر به پا خاستهاند.
اﻋتراضات سراسری سالهای اخير به ويژه قيام
آبان  ٩٩رﻋشه بر اندام مقامات سياسی ،امنيتی و
نظامی رژيم انداخته است .خامنهای و همدستانش
با آگاهی به ريزش پايگاه اجتماﻋی اصﻼحطلبان
و رنگ باختن فريب "اصﻼحات" از باﻻ ،با
چيدمان رؤسای قوه مجريه ،قضاييه و مقننه و
مسئوﻻن و مقامات در صدد برآمدهاند بر بنبست
رژيم فائق آيند و چندی ديگر بر ﻋمر ننگين خود
بيفزايند .در اين راستا ،و با چشمانداز امواج
سهمگينتر اﻋتراضات ،خامنهای و باندهای
نظامی – امنيتی به انتصاب يکی از
جنايتکارترين ،خرفتترين و فرمانبرترين
مهرههای رژيم دست زدند .مهرهای که قرار نبود
و قرار هم نيست ،گرهای از مشکﻼت مردم
بگشايد.
در ﻋرصه داخلی ،با وجود تشديد سرکوب،
اﻋتراضات تودههای کارگر و زحمتکش افزايش
يافته است .اختﻼفات ميانجناحی به کشاکشهای
درونجناحی بدل گشته است .در ﻋرصه
بينالمللی نيز بهرغم تمام تبليغات ظاهری و
رجزخوانیها ،ناچارند به بسياری از شروط
دولتهای امپرياليست و کشورهای مرتجع منطقه
تن دهند .ﻋﻼوه بر آن با مقاومت و نفرت مردمی
در منطقه مواجهاند .رئيسی به خاطر جنايتهايش
حتا جرأت سفر به اکثر کشورهای جهان را
ندارد.
خشم و نارضايتی مردم ،رژيم بی اﻋتبار و رسوا
و ناتوان از تحميل سکوت و تحمل بر تودههای
مردم را در چنان تنگنايی قرار داده که از ميان
طرفداران ناﻻيقاش ،ابلهترين فرد را درأس قوه
مجريه قرار دهد .رئيسی چيزی نيست جز توهين
و وهن به شعور و آگاهی تودههای مردم ايران؛
چيزی نيست جز استمرار جنايت و سرکوب؛
چيزی نيست جز استمرار فقر و فﻼکت .برای
رهايی از اين ننگ و جنايت ،تنها راه برانداختن
رژيم جمهوری اسﻼمی به دست تودههای کارگر
و زحمتکش است و هر چه سريعتر ،بهتر.

خوانندگان گرامی نشريه کار:
شماره بعدی نشريه کار ) (٩۶٣در تاريخ
 ٨فروردين ١۴٠١منتشر ميشود.
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با درود به تمام رفقای گرامی
و با درود فراوان بر رفيق بسيار ﻋزيز و
گرامیام رفيق) الف ( که افتخار آن را داشتم از
رفاقت صميمانه و گرمشان بهرهمند شوم.
از پشت پنجره از پشت يک حصير غبارگرفته
بهروزهايی خيره میشوم که در تمام شهرهای
ايران بوی خون پيچيده بود .جمهوری اسﻼمی
در حفاظت از سرمايه و سرمايهداران به ميدان
آمده بود .در رسانهها ﻋربده میکشيد ،زندانها
را پرمی کرد و به کارگران در کارخانهها به
مردم زحمتکش به سازمانهای سياسی
وحشيانه حملهور شده بود .در کردستان مردم را
قتلﻋام کردند ،ترکمنصحرا را به خون کشيدند،
مردم را تحتفشارمی گذاشتند تا فرزندانشان را
تحويل جنايتکاران بدهند .دانش آموزان،
نوجوانان ،دانشجويان هيچکس از گزند تيغ
سرمايه در امان نبود .در همهجای کشور
میگرفتند و میکشتند بدون هيچ بازخواستی .از
همان روزی برای رفيقم نامه مینويسم که ديگر
نديدمشان .در اين مهرومومها بارها و بارها
برايتان نامه نوشتهام .اگرچه خوانندهاش خودم
بودم ولی مینوشتم و مینوشتم .شايد ﻋادت
داشتم شمارا در جريان بگذارم نمیدانم ولی بهتر
از سکوت محض بود ،تنها بودم و شايد يک نياز
بود و هرچه زمان بيشتر گذشت ،در تکتک
لحظههايی که میگذشت يادتان از من دور
نگشت و هر جا بودم به احترام اين رفاقت
سرخم کردم .حمايت شمارا میديدم با من همگام
شديد تا بتوانم همقدمتان گردم .نوشتن برای شما
به من قدرت میداد .هرچند لحظاتی من و
واژهها پر از غم میشويم و دوباره زخمهای
خاطرات را حس میکنيم.
ده روز بود به اين خانه آمده بوديم پيدا کردن
خانه به ﻋهده من گذاشتهشده بود .من اين خانه را
دوست داشتم برای داشتن يک حياط کوچک و
نقلی برای گذاشتن چند گلدان در گوشه ايوان و
شما لبخند زديد که خوب است .خانهای که آخرين
بار روز يکشنبه  ٢٣اسفند سال شصت ميزبان
شما بود ،و روز دوشنبه  ٢۴اسفند ﻋلیرغم
سفارش شما رفيق )ش ( گفت در آن خانه زن و
بچهای هستند و برای نجات آنها بايد بروم .اگر
در مورد رفيق )ش ( بخواهم يک جمله بگويم
اين است که وجدان بسيار پاک و آگاه و قوی
داشت .گفتم بسيار خوب من هم میآيم میدانستم
هم آن خانه را وهم افراد آن خانه را و آن خائن
را میشناختم که شما روز قبل به ما هشدار
داديد.همراهش شدم .سر چهارراه چراغقرمز به
اصرار مرا پياده کرد و گفت تا دو ساﻋت ديگر
برمیگردم و آنچنان با سرﻋت رفت که دريک
لحظه ناپديد شد .هزاربار به ساﻋت نگاه کردم
ﻋقربههای ساﻋت را برای اولين بار بود که با
اين دقت میديدم .اين ﻋقربهها هميشه اينقدر تند
حرکت میکردند؟ دير کرده بود و من میدانستم
کجا رفته است سر قرارمان میرفتم وبرمی
گشتم در خانه منتظرمی ماندم .ترتيبی دادم که
شما به خانه نزديک نشويد .بازهم بیجهت درب

برما چه گذشت؟
کوچه را باز و بسته میکردم اين شعر مصداق
حال آن روز من بود).گرچه میدانم نمیآيد ولی
هر دم زشوق سوی درمیآيم و هر سو نگاهی
میکنم (.قرار نبود بیقراری کنم ،و نکردم رفيق.
باآنکه واقعيت قلب مرا میفشرد ،به وظايفم ﻋمل
میکردم .خانه را مرتب کردم وسايلی که بايد را
برداشتم .نکند باهم رفته باشند؟ شمارا در ذهنم
جاسازی کردم و رفيق )ش ( را در حياط خلوت
دلم پنهان کردم .با چشمهايم از خانه ﻋکس
میگرفتم برای آخرين بار به گلدانها آب دادم و
تنها از خانه بيرون رفتم و چه سخت درب خانه
را بستم .رفتم ولی انتظارم هنوز پابرجا بود.حاﻻ
سر قرارم با شما میرفتم وبرمی گشتم شمارا هم
پيدا نکردم .شبی پر از تشويش گذشت .نمیدانستم
رفيق )ش( به دست مزدوران گرفتارشده است يا
؟ فردای آن روز سهشنبه از راديو صدای نحس
يک مزدور نهتنها اسم رفيق )ش( بلکه اسم شمارا
هم خواند .شرايطم بهگونهای نبود که فرياد بکشم،
آن فرياد حنجرهام را خراشيد و در گلوی من جا
ماند .چيزی در من فروريخت.مانند کسی بودم
که از ارتفاع به زمين افتاده باشد .تمام وجودم
منجمد شده بود .درست فکر کرده بودم شما هم
رفته بوديد .کشانکشان خودم را راه میبردم بايد
میرفتم به خاطر همهچيز و همهکس .حتی
نتوانستم جرﻋهای آب بنوشم .چهارشنبهسوری
بود .جوانان آتش روشن کرده بودند ،زنان و
مردان و کودکان گرد آتش شادی میکردند و
همهمهای برپا بود .به ديواری تکيه دادم خيره به
آتش نگاه میکردم در دلم میپرسيدم آيا تو
بيشترمی سوزی يا من که دو رفيق ﻋزيز و
نزديکم را همزمان ازدستدادهام؟ اشک میريختم
و میرفتم .از کوچه و خيابان و شهر دور شدم.
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
جانکاهی است .چه درد غريبی است .من از کجا
میدانستم چگونه با اين غم کنار بيايم؟ شب بود و
تنها در اتوبوس کزکرده بودم و تکليف حالم
روشن بود .ريزش اشک من نه آن شب بلکه چند
ماه ادامه داشت .بهار در هر کوی و برزن
خودش را نمايان ساخته بود .به پرو پای شاخهها
پيچيده بود ،شکوفهها را قلقلک میداد و به خنده
وامیداشت .دستهای ظريف ﻻله و بنفشه را
گرفته بود و از خاک بيرون میکشيد .فکر کردم
بهراستی زندگی کوتاه مشترک من و رفيق)ش(
حتی يک بهار را همپشت سر نگذاشت .بهار
موسم سر از خاک درآوردن بود اما در آستانه
بهار رفقای ﻋاشق من که میخواستند نور زندگی
بر همه يکسان بتابد اکنون کجايند؟ آن سال بهار
برای رفقای من بسياری از رفقا و جوانان موسم
مرگ بود و برای خانوادهها موسم ماتم و درد و
اندوه فراوان .صدای هقهق گريههايم را با دست

میگرفتم و دروندلم میريختم .اندوه صورتم را
میخراشيد .خاطراتم مرا تنها نمیگذاشتند.
نزديک دو سال و نيم خاطراتی که با شما داشتم
از پشت پنجره اتوبوس با من قدمبهقدم حرکت
میکردند .شما آمده بوديد باهم برويم و من سر
چهارراه اشاره میکردم هنوز چند تا باقیمانده
است .تمام وجودم آماده پذيرش بود سالها در
انتظار بودم .تنها من نبودم صدها هزار جوان،
دانشجو و حتی دانشآموز با شور و اشتياق
فراوان بسيار پرشورتر از من آماده جانفشانی و
همکاری با سازمان بودند .و اکثريت خائن
همدست و همکار جمهوری اسﻼمی مرتجع
جنايتکار نيروهای جوان را تار و مار کرد و
حتی به کام مرگ فرستاد .همان شب که هم راه
شما شدم به رضايت کامل رسيدم .رفقا و دوستان
زيادی را ديده بودم و در دانشگاه و پيشگام
روابط گرم و صميمانهای ايجادشده بود ،ولی اين
زندگی بود که دنبالش میگشتم .اما حاﻻ چند ماه
است که در راهم ،در لحظهای ديگر نتوانستم به
راهم ادامه بدهم همان مشکل گوارشی هميشگی
بود يا بيماری ديگر هرچه بود رمق راه رفتن
نداشتم .کنار يک تعميرگاه اتومبيل نشستم کارگر
تعميرگاه مرا به داخل برد شمارهای دادم و بعد
خودم را در خانه و پزشکی را در کنارم ديدم.
آنچه میگفت بهسختی میشنيدم و درنهايت متوجه
شدم که من از آن خانه تنها بيرون نيامده بودم .در
دلم ﻋشقی دارم و مادر شدهام .چنان متعجب و
ذوقزده شده بودم که لکنت زبانگرفته بودم .از
خوشحالی برای لحظاتی همهچيز از يادم
رفت.دکتر اصرار داشت به خاطر مشکل
گوارشی من و شرايط بدی که در اين مدت
داشتهام حاضراست کمک کند و ﻋقيده داشت ازما
دو نفر يکی يا هردو درخطر هستيم .ناراحت شدم
همينطور هم معلوم نبود ما زنده بمانيم چرا بايد
با دستان خودم تنها اميد زندگیام را از دست
بدهم .فقط ميدانم ديگر چيزی نمیشنيدم و به
کودکم و اينکه بايد بروم فکر میکردم .جلوی
چشمان متعجب ديگران لباس قرمزی بر تن کردم
دلم میخواست کودک شادی به دنيا بياورم و به
کودکم قول دادم که مراقبش باشم .فرصتی دست
داده بود به آينه نگاهی کردم موهايم را تکان
میدادم و فکر کردم باﻋجلهای که داشتم خوب
شستشو نکردهام .از همان آينه ديدم ديگران سری
به تأسف تکان میدهند متوجه شدم موهايم سفيد
شده است .هنوز بيستويک سالم تمام نشده بود.
در اين سه ماه ونيم برمن چه گذشته بود؟ به
راهم ادامه دادم و ديگر تنها نبودم .پر از شوق و
درد بودم ،شوق مادر بودن .اما دلم بهشدت برای
رفيقم تنگشده بود و اينکه کنارم نبود و هرگز
متوجه وجود فرزندمان نشد .آن شب بهطور
غيررسمی چند جيرهخوار آشنا به خانه رفته
بودند و پرسوجو کرده بودند اما جا را خالی ديده
بودند .غروب بود در مسيری که حرکت
میکردم .پنجره خانهها را نگاه میکردم
يکیيکی چراغ خانهها روشن میشد و میدانستم
درصفحه ٨

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
و قيام مسلحانه برانداخت
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از صفحه ٧
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مادران بسياری هستند که دلواپس فرزندانشان
پشت همين پنجرهها اشک میريزند.رژيم
جنايتکار جمهوری اسﻼمی هستی هزاران نفر را
به آتش کشيده بود.
جلوی چشم پدران و مادران فرزندانشان را با
وحشيگری تمام میبردند .دختر چهاردهساله
همسايه ما به جرم داشتن چند اﻋﻼميه سازمان
مجاهدين اﻋدامشده بود .من و ﻋده بسياری
همچون من میرفتيم و تﻼش میکرديم که برويم.
هرکدام از ما لب پرتگاهی ايستاده بوديم حتی
نمیتوانستيم دست يکديگر را بگيريم يا نگاهی به
هم بيندازی .لرزش همان نگاه ممکن بود به
افتادن منجر شود .تمام خواندهها و شنيدههای
خاطرات رفقا را به کارمی بستم .بايد دقت
میکردم پايم را کجا بگذارم و با هر قدم اشتباه
ممکن بود خودم و ديگران را به مخاطره بيندازم.
آموزههای شمارا به کارمی بردم و هرآن چه که
شنيده و ياد گرفته بودم را مرورمی کردم و
تنهايی تصميم میگرفتم .کودک من به دنيا آمد و
دکتر درست میگفت وزن بسيارکمی داشت و من
تا دم مرگ رفته بودم .پزشکان ناچار شده بودند
ﻋمل جراحی فوری در ناحيه روده انجام
دهند.همان مشکل گوارشی که شما گفته بوديد
امسال بايد اين کار صورت بگيرد و فرصت نشد.
جنگ بود و بيمارستان امکانات کافی نداشت .گاه
زمانی که آژير به صدا درمیآمد فقط من و
کودکم در بخش میمانديم چراکه نمیتوانستند
مرا تکان بدهند .بااينحال سريع تراز آنچه بايد
مرا مرخص کردند .اکنون يک ماه است بیرمق
افتادهام و چشمم به سقف دوختهشده است .تنها
کاری که از من برمیآيد شير دادن به کودک
نازنينم است .در اتاق ،نوبتی راه میبرندش و
سرگيجه میگيرند و به نفر بعدی میدهند و
همچنان بیتابی میکند و باﻷخره مجبورمی شوند
که بگذارند روی سينه من بخوابد .در اين مدت
جز صدای من صدای ديگری نشنيده بوده .فقط
مرا میشناخت و در کنار من آرام میگرفت .چند
روزاست بهتر شدهام نمیدانم که بايد بروم ولی
قبل از اينکه بتوانم کامﻼً به خودم مسلط گردم
مادر رفيق )ش (پيکی فرستادند و مرا در جريان
دستگيری پسر ديگرشان و چند نفر ديگر
قراردادند .پيام مادر را فهميدم .به دستگيری
پسرشان مربوط نمیشد بلکه موارد ديگری بود
که ما هردو میدانستيم .دستگيریهايی بود که به
سال شصتوهفت انجاميد.آماده حرکت شدم .روز
سردی بود برف نشسته و يخبسته بود همچنان
برف میباريد سال شصتويک ،سال سردی
بود.مثل دل مادران داغدار مثل دل همسران و
فرزندانی که ﻋزيزانشان در زندان بودند ،مثل دل
هزاران زندانی  .مادرم تصميم گرفت در اين
سفر همراهم باشد ولی هنگام بدرقه پيک مادر
رفيق) ش ( زمين خوردند و دستشان شکست.
برای بوسيدن مادربزرگم رفتم بلند شد و مرا در
آغوش گرفت و ديگر حرکتی نکرد .سرش روی
شانههای من افتاد مادربزرگ خداحافظیاش
هميشگی بود باورم نمیشد ،خشکم زده بود .ولی
با همه وابستگی که به مادربزرگم داشتم فرصتی
نبود برای خاکسپاریاش بمانم اينگونه بود که

دوباره بايد لحظهها را محاسبه میکردم و دور
میشدم .پولی را که پدرم برای من لب طاقچه
گذاشته بود سر جايش برگرداندم برای
خاکسپاری مادربزرگم ﻻزم بود .برای تولد
کودکم ،طﻼيی را بهرسم هديه با سنجاققفلی
کوچکی به لباسش آويخته بودند به همان اکتفا
کردم .يکی از بدترين و سختترين روزهای
زندگیام بود .با تدابير بسياری از خانه نه از
درب اصلی بلکه به طريقی سخت خارج شدم.
برف زيادی نشسته بود سرما هم گزنده بود.مردم
کمک میکردند من از ﻋرض خيابان ﻋبور کنم.
دستم را میگرفتند ،ساکم را حمل میکردند و من
باز رفتم .اما با شکستن دست مادرم بغض من هم
شکست .من در گوش فرزندم سرودهای انقﻼبی
را ﻻﻻيی میکردم و میخواندم اما در دلم ترانه
سوزناکی تکرارمی شد و مرا میگرياند .خوابم
برده بود با صدای "اين بچه مال کيست"؟ بيدار
شدم .دستهايم خالی بود ،کودکم از دستم افتاده
بود و قلقل خوران به زير صندلی جلوی اتوبوس
رسيده بود همراه با نگاههای سرزنش بار جلو
رفتم کودکم را به سينهام چسباندم بیوقفه
میبوسيدمش و هردو گريه میکرديم .راننده
اتوبوس شاگردش را جای من فرستاد و مرا کنار
دست خودش نشاند .کانادا درای خنکی باز کرد و
به دستم داد .گفت بخور خواب ازسرت بپرد.
نمیدانست مدتهاست که با خيال آسوده
نخوابيدهام ،نمیدانست مادربزرگم را چقدر
دوست داشتم ونمی دانست تا چه اندازه روی
اشکهای مادرم حساس بودم و امروز چه
گريهای میکرد که در اين برف با يک نوزاد کجا
میروی؟ کسی نمیدانست هنوز بهبود کامل پيدا
نکرده بودم و برای اين سفر آمادگی نداشتم .کنار
رستورانی ماشين ايستاد .رفيق )الف ( ﻋزيز ،در
آن زمان ماشينهايی با چهار سپاهی يا بسيجی
مزدور که مردم از آنها بهﻋنوان چهار ولگرد
معطل نام میبردند میگشتند تا ببينند آيا هنوز
جوانی زنده مانده است؟ درست مانند کرکس
باﻻی سر مردم چرخ میزدند.اين ماشين کنار
درب رستوران مسافران را زير نظر داشت
گاهی از کسانی پرسوجو میکرد .من از فرصت
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
در کمال کمرويی و خجالت.اما چارهای نداشتم
بدين ترتيب خودم را از بستگان آنها جا زدم.
اين مرد بزرگوار بدون اينکه
راننده،
کوچکترين نگاهی به من داشته باشد و سؤالی
کند پدرانه از من محافظت کرد .به شهر شما
رسيدم .در محوطهای که گرم بود و گاه نذری هم
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میدادند نشستم .تنها صدای آزاردهنده را
میبايستی تحملکنم .بعدها فهميدم ﻋصر همان
روز مادرم ناگهان با تعدادی مرد غريبه در حياط
روبهرو شده بود در همين فاصله پاسداران
سرمايه از ديوار داخل خانه ريخته بودند .حتی
خانه همسايه ديواربهديوار ما را تا داخل ماشين
لباسشويی گشته بودند .به پدرم گفته بودند فردا که
شما تشييعجنازه داريد اما تا سه روز ديگر
تحويلش دهيد که اگر خود ما پيدايش کنيم برايش
گران تمام میشود .چند روزی در شهر شما
قاصدکهای شهر دلگير
ماندم .از تمام
بودم،خبرها حاکی از دستگيری و اﻋدام رفقای
زيادی بود .تعداد بیشماری از دوستان و رفقايم
در دانشگاه و پيشگام دستگيرشده بودند .کسی
نبود که لحظهای در کنارش آرام بگيرم .شعله
خشم و درد در دلم زبانه میکشيد و میگريستم.
به شهر بسيار دوری رفتم .شما میدانيد از که
میگويم .به گرمی از ما استقبال کردند .بهمحض
ديدن ما اولين کاری که کردند مرا به اتاقی
راهنمايی کردند که بخوابم .چندان ميسر نبود.
کودکم شيرمی خواست کسی را نمیشناخت به
هر شکل برای ما بهموقع بود .ما را به مطب
بردند و هرکداممان بهگونهای تحت مداوا قرار
گرفتيم .بيش ازيک ماه توانستيم بمانيم .من
توانستم تا حدود زيادی توان ازدسترفتهام را به
دست بياورم .کودکم بهطور محسوسی رشد کرد.
شرايط برای همه يکسان بود .کسی از گزند اين
رژيم جنايتکار درامان نبود میگشتند و دستگير
میکردند .شمارهای داشتم و تماس گرفتم .قرار
شد برگردم و ديداری داشته باشيم .چه ديدار
پرشوری رفيق )ر (از ديدن کودک من
بیاختيارمی خنديد و میبوسيدش .يکراست
رفتيم ﻋکاسی و ﻋکس گرفتيم برای پاسپورت.
بازهم به راهم ادامه دادم تا روزی که رفيق )ر (
ما را به خانهای برد و خودش رفت برای بعد
قراری گذاشتيم .در قرار بعدی ماجرای رفتن
منتفی شده بود .در مرز هم اتفاقاتی افتاده بود.
رفيق )ر( مرا به خانهای ديگر برد و بعد از يک
ماه به خانهای ديگر .مدتی گذشت حدود يک ماه
بود که از دربهدری نجات پيداکرده بودم که يک
روز اوايل شب بود ،در زدند و جوانی وارد خانه
شد .هنگام مخفی شدن يکلحظه ديدمش و
يکراست سراغ مرا گرفت از ما بهﻋنوان زن و
بچه رفيق )ش( اسم میبرد ديگر جای ماندن
نبود .يکی از افراد آن خانه پسر جوانی بود که
اين موضوع را مهم تلقی نمیکرد .من درنهايت
سرﻋت آماده رفتن شدم .آن شب باران شديدی
میباريد از سر دلسوزی مانع رفتن من میشد و
درصفحه ٩

 ٢٣اسفند  ١۴٠٠شماره ٩۶٢
از صفحه ٨

برما چه گذشت؟
میخواست بمانم تا ماشين بگيرد که کودکم خيس
نشود و چقدر تأکيد کردم آژانس نگيرد و يک
ماشين گذرا باشد .آمد و گفت ماشين گرفتم
چندين بار پرسيدم آژانس که نگرفتی و میگفت
نه و چقدر سفارش کردم در خانه نماند و برود و
چقدر متوجه نشد .آن شب به خانهيکی از بستگان
رفتم با آن باران تنها جايی بود که به فکرم رسيد.
تا نيمههای شب فکرمی کردم مطمئن نبودم
آژانس نگرفته باشد و اين بار هم به اصرارهای
زن خانه گوش نکردم گردن بندی برای مخارج
به من داد و رفتم .هوا تاريک بود .دور شدم و
درجايی نشستم تا هوا روشن شد و دوباره سوار
اتوبوس شدم و برای چند سال رفتم .ساﻋت پنج
صبح همان پسر جوان درحالیکه دستانش از
پشت با دستبند بسته بود ،همراه راننده آژانس در
کنار پاسداران سرمايهداری در خانه بستگانم
بودند .بهجای من زن خانه را به همراه دو بچه
کوچکش برده بودند .بعد هم ،خانه پدرم و بقيه.
باز من يکقدم از آنها جلوتر بودم .ﻋکس من از
همه آلبومها هم برداشته میشد.آن پسر جوان هم
طولی نکشيد که اﻋدام شد .رفيق)الف( ﻋزيز بايد
بگويم بعد از شما من هم در کوچه و خيابان گم
شدم .در مسير حرکت فکرمی کردم به همهکس
به همهچيز تجارب زيادی به دست آوردم .با
خودم خلوت میکردم و میگفتم چرا قبﻼً فکرمی
کردم معنی سرما را میدانم ،سرما اين است که
اﻵن در تنم نشسته است و میلرزم .بهراستی
میدانستم وقتی باد از پشت سر به استخوانهای
آدم میکوبد ،هجومی که ازسرما مثل تازيانه به
رگ و پی نفوذ میکند يعنی چه؟ کودکم را به
سينهام میفشردم تا گرم بماند من هم از گرمای
ﻋشقی که در آغوش داشتم راه را ادامه میدادم .
میرفتم ولی نمیترسيدم از اين راه و مخاطرات
بیخبر نبودم فقط بايد سعی میکردم خودم را
حفظ کنم و اين را با تمام توانم انجام میدادم .آرام
بودم و از کنارشان چنان راحت و با اطمينان
ﻋبورمی کردم که به فکرشان هم نمیرسيد که
من هم میتوانم سوژه موردنظرشان باشم .گاه
دستبهکارهايی میزدم که شما میگفتيد
مخصوص خودت است .توانستم در شهری
پرستاری دو کودک در خانه را به دست بياورم.
دو سال بعد برگشتم در حياطی يک اتاق اجاره
کردم .در خانه کار میکردم .نزديک چهار سال
میگذشت .کودک من سهساله شده بود.روزی با
کودکم رفتم فروشگاه يکی از اجناس را قيمت
کردم بعد از جواب گفتم ولی فکر نکنم کسی از
نوه خودش پول بگيرد پدر رفيق )ش (سرشان را
باﻻ کردند و چند لحظه فقط نگاه میکرديم و
پسازآن هر سه يکديگر را در آغوش گرفته
بوديم .در قصههای من کودکم با خانواده آشنا شده
بود.از پدرش و پدربزرگها و مادربزرگها
بسيار شنيده بود و اﻻن زمان ديدار رسيده بود.
نزديک خانه شديم و اين قسمت از درد را هم
نمیدانستم خاطره دو سه باری که با رفيقم ،رفيق
)ش( از اين کوچه گذر کرده بوديم مرا زمينگير
کرد و همهچيز برايم سخت شد قدم برداشتن،
نفس کشيدن اما يک جفت چشم با نگرانی مرا

نگاه میکرد .کودکم چشمان پاک وبی ريای
پدرش رفيق )ش ( را داشت .آن کوچهباغهای
قشنگ همه بر سرم خراب شدند .درب آهنی
بزرگ خانه سنگينیاش را روی سينه من
انداخت .شبی پر از اشتياق و اشک در انتظارم
بود .دلم هميشه برای مادر رفيق )ش (تنگ بود.
چه لحظه باشکوهی بود ديدار من با مادر رفيق
)ش( ،ديدار مادر با نوه .مادر خسته و
درهمشکسته و مشتاق ما را میبوسيدن ،حرفی
نمیزديم ولی هر دو از نبود يک نفر رنج
میبرديم .خوابم نمیبرد در حياط قدم میزدم .و
اين شعر را زمزمه میکردم ) شب تا سحر من
بودم واﻻی باران اما نمیدانم چرا خوابم نمیبرد
غوغای پندارم نمیخفت (.يکبار ديگر اشکهايم
سرازير شده بودند .صبح با صدايی بيدار شدم
کسی میگفت تازه خوابش برده دستی صورتم را
لمس میکرد .چه دستان آشنايی و چه انگشتان
گرمی ،دستان مادرم بود روی سروصورتم .کاش
میشد بيدار نشوم .کاش با همين نوازشها
میتوانستم آرام بگيرم .با ديدن پدرم که کودکم را
در آغوش داشت از جا پريدم .مادر رفيق)ش(
شبانه دﻋوتشان کرده بودند و من نمیدانستم.ما
لبريز از محبت شديم .کودک من بين آغوشهای
گرم و آشنا لذت میبرد و چشم از من
برنمیداشت و من با نگاهم خانواده و بوسهها را
تائيد میکردم .اما دلم در غمی مبهم میسوخت.
روزهای ديگری رسيد اما هم چنان بااحتياط ﻋمل
میکردم .با يکی از بستگان در صف بليت سينما
بوديم ماشينی ايستاد و با انگشت مرا صدا کرد که
بيا .دستم را ازدست کودکم رها کردم و گفتم
بگوييد که بچه خودتان است بهسرﻋت صف را
به هم زدم و داخل سينما شدم و از در ديگر سينما
خارج شدم و بهسرﻋت میدويدم وهمراهم گفته
بود با ما نبود و اينيکی از بچههای خودم است.
کودک من هم میفهميد ياد گرفته بود سريع گفته
بود مامان کی ميريم سينما .بازهم ادامه داشت
ولی من اراده کرده بودم که کوتاه نيايم .دشمنی
جمهوری اسﻼمی مرتجع با کارگران و زحمت
کشان و آزادی خواهان تمامی نداشت هم چنان
میکشت و دستگيرمی کرد .بار بعد با مادرم راه
میرفتيم از آنطرف خيابان جلوی در مسجد باز
همين انگشت اشاره بهطرف من گرفته شد وداد
زد بيا وهمان دويدن يک نفر دنبال من آمده بود
ولی تا به اينطرف خيابان برسد من دور شده
بودم .تماسی گرفتم و متوجه شدم رفيق )ر (را که
ديده بود مشان و برای رفتن من و خودشان
تﻼش میکردند نيز به دست جنايتکاران
سرمايهداری کشتهشده بود .رفيق ﻋزيزی که يک
سال و نيم در کنار هم بوديم کارمی کرديم و
شبها موسيقی گوش میکرديم کتاب میخوانديم
و بسيار دوستشان داشتم و رفاقت خاصی بين ما
شکلگرفته بود.رفيق )و (از نامزدی که در
شهری داشتند برايم میگفتند و من آن زمان از
چنين احساسی درکی نداشتم  .رفيق )و (هم همراه
چند رفيق ديگر به دست جﻼدان سيه روی تاريخ
کشتهشده بود .چقدر روی آن روزی که رفيق
)و ( را ببينم و دردهای دلم را بگويم حساب
بازکرده بودم ،میخواستم به رفيق )و ( بگويم که
اکنون احساسش را درک میکنم .میخواستم مثل
گذشته کنار هم کارکنيم و از اين روزهای سياه و
خفقان حرف بزنيم که نشد .جمهوری اسﻼمی
جنايتکار ﻋشق هرکس را بهنوﻋی گرفت .با
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شنيدن اين خبر بسيار احساس تنهايی کردم .ياد
ﻋزيزشان را همواره گرامی میدارم .تنها رفيق
کوچولوی خودم را داشتم .باهم راه میرفتيم
میخنديدم و گاهی گپ میزديم .به کودکم میگفتم
ميدانم کوچکدلی و کمطاقت ولی اين روزها
میگذرند و ما ﻋبورمی کنيم .آهستهآهسته به
زندگی درون خانواده برگشتم .کاری پيدا کردم و
ديگر پدرم را از کار کردن بازداشتم .دو شيفت
کارمی کردم  .اما مادر رفيق )ش ( در کشتار
بیرحمانه سال شصتوهفت يکی ديگر از
فرزندانشان را از دست دادند .خاوران تبديل به
ميعادگاه مادران گشته بود .خاک خاوران داغ
بود و ملتهب .از شيارهای زمين خون بيرون زده
بود و شرمگين از روی ماتمزده و سوگوار
مادران در آتش جنايت میسوخت .پير گله فرمان
کشتار داده بود .گرگان وحشی سر صدها
آزاديخواه را از دار ارتجاع آويخته بودند و دل
مادران را با نيشتر زهرآلود مرگ فرزندانشان
شرحه شرحه کرده بودند .مادران نقطهبهنقطه اين
خاک سرخ را بوسه میزدند و بر سر فرزندان
قهرمان خود گل میپاشيدند .مزدوران پاسدار مثل
کرم همهجا میلوليدند ،خانوادهها را تحت آزار و
اذيت قرارمی دادند وحشيانه حمله میکردند .اما
مادران داغدار و خانوادهها شجاﻋانه ايستادگی
میکردند ،گرد هم جمع میشدند با دردی آشنا
کنار هم مینشستند و همه ،خود صاحبﻋزا بودند
و فاتحانه سرود میخواندند .من و مادر رفيق
)ش ( ميزبان مادران بوديم و مهمان خانههای
گرمشان میشديم .درون خانهها قاب ﻋکسهايی
ديوارها را مزين کرده بود که جنايات رژيم
شاهنشاهی و ادامه آن جنايات را در رژيم
ارتجاﻋی و خونخوار جمهوری اسﻼمی به
نمايش میگذاشت .رفيق گرامی ديروز مهمان
خانه شما بوديم .مادر ﻋزيز شما به من ﻋکس
فرزندانشان را نشان دادند ونمی دانستند من در
سايه رفاقت و حمايت شما توانسته بودم بالوپری
بگشايم و تا چه اندازه برای از دست دادن شما و
اين رفاقت دردمندم .روبه روی ﻋکس شما نشستم
ياد روزی میافتم که شما خسته و ساکت بوديد و
در جواب من گفتيد چيزی نيست ولی چشمهای
شما حکايت از رنجی داشت .شما برايم از خيانت
بزرگ اکثريت گفتيد و شاهد بودم در قلب شما
چه دردی نشسته بود .با همان سادگی که شما از
من سراغ داشتيد گفتم گرمای جمع خودمان کافی
است .انديشه رذيﻼنه خيانت و ائتﻼف اکثريت
بزدل با جمهوری اسﻼمی خودبهخود ماهيت
ارتجاﻋی و دريوزگی آنها را آشکارا فرياد
میزند ،شما نگران چه هستيد؟ درواقع هميشه به
تجربهديده بودم که اتفاقاتی میافتند که نمیتوان
جلوی آنها را گرفت ولی میتوان بعد از اتفاق
را تدبير کرد و بهقولمعروف با افتادن اتفاق
نگذاريم که خودمان هم بيفتيم .بعدها که مهمان
خانه شما بوديم يکبار فرزندانمان توانستند
ساﻋتی باهم همبازی باشند هنگامیکه فرزند
شمارا میبوسيدم يادم افتاد دريکی دو باری که
ديده بودم گفتيد لپهای بچّم سرخ شد چقدرمی
بوسی و در دفعات بعدی که مهمان خانه شما
بوديم درآن خانه دوست ﻋزيزی هم پيدا کردم
رفيق گرامی اکنونکه بيشترين سالهای ﻋمرم را
پشت سر گذاشتهام از پشت اين حصير غبارآلود
هنگامیکه به گذشته نگاه میکنم پلههايی را
درصفحه ١٠
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برما چه گذشت؟
میشمارم که در کنار شما باﻻ میرفتم ،شما
هميشه برگ اول دفتر من هستيد هر جا خواستم
از گذشته ياد کنم ديدم بدون نام شما سطرها کوتاه
میشوند شايد بهجرئت بتوانم بگويم به سهم خودم
شناخت کاملی از شما به دست آورده بودم با
همان ديدارهای کوتاه با همان چندکلمهای که
ردوبدل میشد میتوانستم ﻋظمت رفاقت صادقانه
شمارا دريابم .داستان خودم را میگفتم از زمانی
برايتان حرف میزدم که دانستم يک جای کار
بايد اشکال داشته باشد که توازنی در جهان ما
نيست.گاهی شمارا میخنداندم مثل روزی که
قرار بود آخرين روزی باشد که به خانه میروم
و برايتان تعريف کردم که از ميتينگ برمیگشتم
و در کوچه ديدم يک رفيق مرد و يک رفيق زن
که درهمان ميتينگ ديده بود مشان در کوچه ما
بهطرف خانهای میروند بهسرﻋت نزديکشان
شدم درحالیکه نفسنفس میزدم صدايشان کردم
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
میکرديد و پرسيديد همينطور گفتی ؟ بله
همينطور و رفيق زن لبخند زد و به شانه من
دستگرمی زد و گفت ممنون .نبايد میگفتم؟ شما
در جواب من بسيار خنديديد و کمتر پيش آمد که
شما با صدا بخنديد .بازهم به من گفتيد تو چقدر
سادهای .به اين مطلب فکر کردم و در آخرين
ديدارها فرصت نشد حاﻻ میگويم بين قلب و
زبان من راهی مستقيم است .همدست هستند من
هنوزم که هنوزاست پيچيدگی افکار و گفتار را
نمیدانم حرف ،حرف دلم است .از همان اﻋماق
دلم میگويم که جای رفقای رفته من هرگز پر
شدنی نيست .ديگر اين من بودم که از شما و خط
شما جانبداری میکردم شايد کمی هم افراطی.
هرکس به خط يا اسم شما نزديک میشد
برافروخته میشدم .بازهم برای شما نامه خواهم
نوشت .هنوز و شايد هميشه با شما حرف دارم.
در سرزمينی که فقر هست بیخانمانی هست
زندان هست حرف هم هست .رفيق جاودانه من،
میگويند از هر چيز کمی باقی میماند در شيشه
کمی قهوه در جعبه کمی نان و در انسان کمی
درد.
يک رفيق ) -شرق آلمان(
اسفند ١۴٠٠

يورش وحشيانه به تجمع
معلمان رود سر را
قويا ً محکوم می کنيم
صبح امروز شنبه  ٢١اسفند درحالیکه ﻋزيز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن
همراه با خانوادهاش راهی "دادگاه" رودسر بود ،نيروهای سرکوب و مزدوران امنيتی با اﻋمال
خشونت و هتک حرمت ﻋليه اﻋضای خانواده وی ،از همراهی آنان ممانعت کردند .محل تجمع
معلمان که فراخوان آن از قبل توسط کانون صنفی فرهنگيان گيﻼن صادرشده بود ،از ساﻋات اوليه
صبح امروز به اشغال نيروهای سرکوب درآمده بود .مزدوران حکومتی معلمان و تجمع آنها را
وحشيانه موردحمله قراردادند .تعدادی از معلمان را بازداشت نموده و با الفاظ رکيک تعداد ديگری
را بهشدت مورد ضرب و شتم قراردادند.
در همين حال نيروهای انتظامی و امنيتی از تردد مينیبوس حامل معلمان بندر انزلی که قصد شرکت
در تجمع را داشتند جلوگيری نمودند .مزدوران دستگاه حکومتی مينیبوس حامل معلمان را به مقر
سپاه بردند و در آنجا به جان معلمان افتادند .نيروهای يگان ويژه که سروصورت خود را پوشانده
بودند ،ددمنشانه معلمان را مورد ضرب و شتم شديد قراردادند .ضربات وارده به حدی شديد بود که
دو تن از معلمان زن راهی بيمارستان شدند.
در يورش وحشيانه جيرهخواران دستگاه سرکوب ،چند تن از معلمان به نامهای :اميرحسين آقاجان،
محمود صديقی پور،حسن نظريان ،مسعود فرهيخته و محمود بهشتی لنگرودی بازداشت شدند.آخرين
خبرها حاکی از آن است که بازداشتشدگان پس از تهديد و بازجويی چند ساﻋت بعد آزادشدهاند.
اين اقدامات وحشيانه و بازداشت چندين تن ديگر از فعاﻻن جنبشهای اجتماﻋی طی چند روز اخير،
آشکارا حاکی از تشديد سرکوب و خفقان است .ارتجاع اسﻼمی براين خيال واهی است که با تشديد
سرکوب و ضرب و شتم و بازداشت و به زندان افکندن فعاﻻن جنبش اﻋتراضی معلمان و ديگر
فعاﻻن سياسی و صنفی ،میتواند تودههای مردم را بترساند و آنان را از رویآوری به اﻋتراض و
مبارزه بازدارد.
تمام تجارب مبارزات چند سال اخير اما نشان داده است که کارگران ،معلمان ،بازنشستگان و ساير
اقشار زحمتکش را نمیتوان با حربه سرکوب ،مرﻋوب نمود ،از ادامه مبارزه بازداشت و يا از
صحنه خارج ساخت .مادام که معلمان و ديگر اقشار زحمتکش جامعه به خواستهای خود نرسيده
باشند ،مبارزه نيز ادامه دارد.
آنچه که امروز در رودسر اتفاق افتاد ،بهروشنی نشاندهنده وحشت رژيم از تودههای مردم و
تجمعات اﻋتراضی کارگران و زحمتکشان است .جمهوری اسﻼمی بهخوبی میداند که به پايان ﻋمر
خود نزديک شده است و بهشدت در وحشت است از اينکه از هر تجمعی و از هر جرقهای حريقی
بزرگ برخيزد و دودمان رژيم حاکم را بسوزاند و خاکستر کند.
سازمان فدائيان )اقليت( يورش وحشيانه به تجمع معلمان رودسر و ضرب و شتم معلمان بندر انزلی
و رودسر را بهشدت محکوم میکند و خواهان آزادی تمام معلمان زندانی و زندانيان سياسی است.
سازمان فدائيان)اقليت( ضمن حمايت از تمام خواستها و مبارزات معلمان مبارز و زحمتکش،
خواهان پايان دادن به هرگونه تعقيب قضايی و امنيتی و پروندهسازی ﻋليه اﻋضاء و فعاﻻن
تشکلهای صنفی معلمان است.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار بود حکومت شورايی
زندهباد آزادی -زندهباد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ٢١اسفند ١۴٠٠
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورائی
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تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری،
تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان
ميليونها کارگر را به زندگی در زيرخط فقر و
فﻼکت دهشتناکتری در سال  ١۴٠١محکوم
کرد.
تصميمات مجلس و شورای ﻋالی کار رژيم
يکبار ديگر اين واقعيت را نشان داد که در
جمهوری اسﻼمی کسی در فکر کارگران و
زحمتکشان نيست .رژيم جمهوری اسﻼمی
درحالیکه ساﻻنه دهها ميليارد دﻻر و هزاران
ميليارد تومان از جيب مردم برای سپاه و بسيج و
دستگاه انگل روحانيت مصرف میکند و يا برای
تقويت اسﻼمگرايان شيعی و درراه
ماجراجويیهای نظامی و مداخله گرانه در
کشورهای ديگر هزينه میکند اما حاضر نيست
اندکی از اين پولها را به وضعيت معيشتی
کارگران و زحمتکشان اختصاص دهد و به
کارگران و زحمتکشان دستمزد و حقوقی بپردازد
که ﻻاقل از زيرخط فقر خارج شوند .بهغيراز
درصد بسيار اندکی از کارگران و بازنشستگان ،
ﻋموم کارگران شاغل ،تمام بازنشستگان تأمين
اجتماﻋی و اکثريتقريببهاتفاق بازنشستگان
کشوری در فقر و فﻼکتی که شايسته هيچ انسانی
نيست غوطهورند .متجاوز از  ٣ميليون و ٣٠٠
هزار بازنشستگان و مستمریبگيران تأمين
اجتماﻋی ،بايد منتظر گرسنگی وحشتناکتر و
فقر هولناکتری در سال آينده باشند .بيش از
يکميليون و  ۵۶٠هزار بازنشسته و
مستمریبگير لشگری نيز) شامل يکميليون و
 ٢٢٠هزار و  ٩٢۶بازنشسته ١٣ ،هزار و ۴٢١
نفر ازکارافتاده و بيش از  ٢٧٠هزار نفر
وظيفهبگير -به شمول  ۶١هزار و  ۴٢٩نفر ورثه
شاغل متوفی و  ٢٠٩هزار و  ٣٢٩نفر ورثه
بازنشسته متوفی ( -که در بدترين شرايط معيشتی
به سر میبرند با تصميمات طبقه حاکم به فقری
سياهتر و دهشتناکتر سوق داده شدند.
ميليونها بازنشسته و مستمریبگير سالهاست
برای همسانسازی حقوق مبارزه میکنند و در
اﻋتراض به ميزان مستمری و وضعيت بيمهها
هرساله دهها تجمع خيابانی برپا نمودهاند
بهنحویکه امروز يکشنبههای اﻋتراضی به
پديدهای شناختهشده و هميشگی تبديلشده است.
دولت ارتجاﻋی حاکم هر بار وﻋدههايی به
بازنشستگان داده اما در بهترين حالت با افزايش
رقم ناچيزی بر مستمریها ،از پذيرش خواست
همسانسازی امتناع ورزيده و آن را پشت گوش
انداخته است .بر اساس ﻻيحه همسانسازی که در
دوره روحانی به مجلس ارائه شد ،مستمری
بازنشستگان بايد به  ٨٠درصد حقوق شاغﻼن
همطراز افزايش میيافت .محمود مرتضايی
مديرکل فرهنگی و اجتماﻋی صندوق بازنشستگی
کشور در اواخر سال  ٩٩اﻋﻼم کرد منابع مالی
اجرای همسانسازی از طريق واگذاری سهام
برخی شرکتها فراهمشده است .او گفت
همسانسازی از اول سال  ١۴٠٠اجرا میشود.
حتی گفته شد طرحی تهيهشده که بر آن پايه هر
بازنشسته  ٩٠درصد ميانگين حقوق شاغلين
همطراز خود را دريافت میکند .اما تمام اين

وﻋدهها پوشالی بود .بهجای همسانسازی تنها
حدود  ٢۶درصد بر مستمریها اضافه شد و
درﻋينحال همين اقدام" ،همسانسازی " نام
گرفت .در ﻋمل اما همسانسازی حقوق
بازنشستگان به محاق رفت.
افزايش مستمری و اجرای کامل و صحيح
همسانسازی بدون حقهبازی از مهمترين
خواستهای چند سال اخير بازنشستگان بوده
است .اما مجلس اسﻼمی  -و کل طبقه حاکم-
بازهم از پذيرش خواست برحق بازنشستگان
خودداری کرد و بازهم به حقهبازی روی آورد.
افزايش  ١٠درصدی مستمری ماهانه
بازنشستگان کشوری و تعيين رقم  ۵ميليون
تومان ،وقتیکه نرخ تورم از  ۴۵درصد بيشتر
است و وقتیکه تورم مواد خوراکی باﻻی ۶٠
درصد است ،روشن است که نمیتواند حتی
افزايش نرخ تورم را جبران کند چه رسد به
اينکه برای مخارج کفايت کند .از هماکنون نيز
روشن است و حتی بسياری از کارگزاران دولتی
نيز اذﻋان دارند که با اجرای مصوبه ديگر
مجلس يعنی حذف ارز ترجيحی از اول سال
 ١۴٠١قيمت کاﻻها و خدمات موردنياز کارگران
و زحمتکشان وحشتناکتر از اينکه اﻵن هست
افزايش خواهد يافت .بنابراين برکسی پوشيده
نيست که وضعيت معيشتی وخامتبارتر و فقر
کشندهتری در انتظار بازنشستگان است.
ﻋين همين موضوع در مورد کارگران نيز
صادق است .افتضاح مزدی ،تباهی و فﻼکت
کمسابقهای که با تصميم شورای ﻋالی کار و کل
طبقه حاکم برای کارگران و ﻋموم بازنشستگان و
زحمتکشان رقمزده شده است چنان آشکار است
که حتی سران مزدور خانه کارگر رژيم از قماش
محجوب نيز اﻋتراف میکنند حداقل دستمزد
تصويبشده بههيچوجه کفاف هزينههای خانوار
کارگری را نمیدهد .آش چنان شور است که
اﻋترافاتی ازايندست که با افزايش همهجانبه
قيمتها در سال  "١۴٠١کارگران بﻼفاصله هر
آنچه برمزدشان اضافهشده را درهمان فروردين
تقديم بخش توزيع کاﻻ میکنند" يا به ﻋبارت
درستتر به سرمايهداران باز پس میدهند ،حتی
بر زبان مزدوران دولتی و مرتجعين ضد کارگر
خانه کارگر نيز جاری میشود .موضوع بهقدری
روشن است که نيازی به اثبات ندارد .ﻻزم نيست
ليست بلندباﻻيی از کاﻻهای ضروری و موردنياز
کارگران را نقل کنيم و به افزايش قيمت آنها در
يک سال اخير اشارهکنيم تا ﻋمق فاجعه روشن
شود .کارگران در زندگی واقعی دارند اين
وضعيت را از نزديک میبينند و تجربه میکنند.
در اينجا فقط به دو قلم کاﻻ) برنج و روغن( از
دهها کاﻻی موردنياز کارگران اشاره میکنيم که
مشتی است نمونه خروار .برنج کيلوی ١٨
هزارتومان در آغاز سال جاری در ماه پايانی
سال به کيلويی  ٩٠هزار تومان رسيده يعنی ۵
برابر شده است .روغن نباتی  ۵کيلويی در همين
بازه زمانی از  ٢۵هزارتومان به ١٠٠
هزارتومان رسيده يعنی  ۴برابر شده است.

وضعيت ساير کاﻻها و خدمات نيز تقريبا ً بر
همين منوال است .اين البته در حالی است که
هنوز ارز ترجيحی رواج داشته است که با حذف
آن از سال آينده ،روشن است که قيمتها به نحو
سرسامآور و غيرقابلتصوری بازهم افزايش
خواهد يافت.
بنابراين با يک محاسبه ساده میتوان گفت که اگر
اين حداقل دستمزد کارگری مصوب شورای
ﻋالی کار و يا مستمری مصوب مجلس برای
بازنشستگان ۵ ،برابر شود ،تازه میتواند ميزان
تورم سال جاری را جبران کند .حال اگر حذف
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
دچار خواهند شد ،از هميشه ﻋميقتر و
دهشتناکتر خواهد بود.
وقتی وضعيت کارگران شاغل و بازنشستگان
کشوری چنين است ،روشن است که وضعيت
کارگران بازنشسته و مستمریبگيران تأمين
اجتماﻋی از اين هم وخيمتر است .متوسط
مستمری بازنشستگان تأمين اجتماﻋی بين  ٣تا ۴
ميليون تومان است .مستمری بازنشستگان بر پايه
متوسط دستمزد دو سال آخر کارگر قبل از
بازنشستگی تعيين میشود .روشن است که
هرچقدر اين دستمزد کمتر باشد ،ميزان مستمری
نيز کمتر خواهد بود .سرمايهداران ﻋموما ً
دستمزد کارگر را تکهتکه میکنند و بخشهايی
از دستمزد را تحت ﻋناوينی چون ،حق مسکن،
حق بن خواروبار و حق اوﻻد و غيره میپردازند
که در مزد پايه منظور نمیشود.درواقع طبقه
سرمايهدار حاکم با ترفندهايی ازايندست نيز
مستمریهای ناچيز را بر بازنشستگان تأمين
اجتماﻋی تحميل میکنند.
مطابق ماده  ١١١قانون تأمين اجتماﻋی" افزايش
ساﻻنه مستمری بازنشستگان نبايد از افزايش مزد
شاغﻼن مصوب شورای ﻋالی کار کمتر باشد".
صرفنظر از اينکه اين مادهقانونی نيز تاکنون
بهطور کامل به اجرا درنيامده اما حتی اگر اين
مادهقانونی نيز اجرا شود ،بازهم وضعيت
معيشتی بازنشستگان تأمين اجتماﻋی در قعر
جدول فقر و فﻼکت قرار میگيرد.
ترديدی در اين مسئله وجود ندارد که کارگران و
ﻋموم بازنشستگان ،ﻋليه تصميمات شورای ﻋالی
کار و مجلس ،که مجری اوامر طبقه سرمايهدار
حاکم بودهاند و هستند ،به اﻋتراض برمیخيزند.
بسياری از کارگران و تشکلهای کارگری و نيز
تشکلهای بازنشستگان تا همين لحظه نيز ﻋليه
اين تصميمات ،بهويژه مزد حقارتبار شورای
ﻋالی کار و افزايش خجالتآور  ١٠درصدی
مستمری بازنشستگان دست به اﻋتراض زدهاند.
کارگران و زحمتکشان ،فقر دهشتناکی را که
طبقه حاکم برای طبقه کارگر و زحمتکشان
رقمزده است ،تحمل نخواهند کرد.
خواست کارگران افزايش حداقل دستمزد به باﻻی
خط فقر است و دستمزد هيچ کارگری نبايد کمتر
از  ١۶ميليون تومان باشد .بازنشستگان نيز
خواهان افزايش مستمری و اجرای کامل و
صحيح همسانسازی حقوق هستند .مبارزه حول
اين خواستها ادامه دارد.
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تصميمات طبقه حاکم درمورد مزد و مستمری،
تحميل فقری دهشتناک بر کارگران و زحمتکشان

ب رای ارتب اط ب ا س ازمان ف دائيان )اقلي ت(
نامههای خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

روز پنجشنبه  ١٩اسفند  " ١۴٠٠شورای ﻋالی
کار" حداقل دستمزد سال  ١۴٠١را  ۴ميليون و
 ١٨٠هزارتومان تعيين کرد که با حق مسکن و
حق بن خواروبار به  ۵ميليون و ۶٨٠
هزارتومان میرسد .با تعيين اين مبلغ که ١٠
ميليون کمتر از حداقل دستمزد مورد مطالبه
کارگران است و حتی به نصف هزينه سبد
معيشت خانوار کارگری موردمحاسبه خود
کارگزاران حکومتی نيز نمیرسد ،دولت
جمهوری اسﻼمی و شورای ﻋالی کار آن يکبار
ديگر ميليونها کارگر و خانوادههای کارگری را
به زندگی در فقر و فﻼکت و بدبختی محکوم
کرد.

سه روز قبل از اين شاهکار "شورای ﻋالی کار"
مجلس ارتجاع نيز در جلسه روز دوشنبه ١۶
اسفند  ١۴٠٠افزايش  ١٠درصدی مستمری
بازنشستگان کشوری را تصويب کرد و اﻋﻼم شد
اجرای اين مصوبه از سال  ١۴٠١به نحوی
خواهد بود که مبلغ مستمری از  ۵ميليون تومان
کمتر نباشد .اين اقدام ،آنهم بعد از سالها مبارزه
پيگير بازنشستگان برای همسانسازی حقوق،
چنان شرمآور بود که نهفقط خشم و نارضايتی
شديد بازنشستگان را در پی داشت ،بلکه تعجب
برخی افراد و وابستگان و کارگزاران حکومتی
را نيز برانگيخت .طبقه و دولت حاکم بار ديگر
درصفحه ١١

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما میرسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساﻋته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماﻋی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساﻋات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساﻋت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساﻋت شش و نيم ﻋصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا ﻋمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
ﻋمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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