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 ھا ھا و نقش کمونيست خواست

 
ای ھفتم دی ماه که از اعماق جامعه  خيزش توده

وار ده روز تمام زمين زير پای  برخاست و زلزله
مرتجعين و طبقه حاکم را به لرزه انداخت، حاوی 

ست که بايد از  ھا و نکات مھم و قابل تاملی درس
اگرچه در چند .  آن آموخت و آن را بکار بست

ھای  روز گذشته در برخی از شھرھا و استان
کشور از جمله بندرعباس، گرگان، آبادان، کرمان 

ھای آن زلزله بزرگ  لرزه و اھواز شاھد پس
 ١٣ايم که آخرين آن تا اين لحظه تظاھرات  بوده

بھمن در تھران بود، اما اين خيزش بطور موقت 
 .فروکش نموده تا با امواج بلندتری سر بلند کند

ھا  ھای زحمتکش و تھيدست شھری که در ده توده
شھر وارد خيابان شدند، با شعارھای کوبنده و 

ھای خود را بيان  ترين خواست مستقل، عمومی
ای از شعارھا ھنوز به قدر کافی  پاره.  کردند

بندی دقيق  اند و برخی ديگر فرمول صيقل نخورده
ترديد با توسعه و  اند که بی خود را پيدا نکرده
اما در .  ای چنين خواھد شد تکامل جنبش توده

جريان اعتراضات اخير برخی شعارھای 
ناسيوناليستی، نژادپرستانه، ارتجاعی و به کلی 

ھای کارگر و زحمتکش نيز  ربط با منافع توده بی
رضا شاه روحت "شعارھايی چون .  مطرح شد

"شاد و "  ما انق]ب کرديم، ما اشتباه کرديم" 
شعارھای ديگری در وصف نژاد آريايی و 

اين قبيل شعارھا .  ھا ھا و تحقير آن ضديت با عرب
اگرچه در سطح بسيار بسيار محدودی مطرح شد 

کننده  ھای اعتراض و به سرعت از طرف توده
مطرود گشت و ھرگز ھم تکرار نشد، اما در 

گر کوشش يک گرايش ارتجاعی و  ھرحال بيان
بورژوايی برای تصاحب يا aاقل به انحراف 

 .کشاندن جنبش است
که اين گرايش بطور واقعی در ميان  رغم آن به

توده مردم پايگاھی ندارد و از نظر کارگران و 
زحمتکشان و تمام تھيدستان شھری که عليه 
ديکتاتوری و ديکتاتور حاکم شعار دادند، نظام 
سلطنتی و ديکتاتوری شاھنشاھی، نظامی کھنه ، 

ای است که به تاريخ پيوسته است،  منفور و مرده
ھا چشم فروبست  توان بر اين ت]ش با اين ھمه نمی

بايد اضافه کرد .  و برای مقابله با آن ت]ش نکرد
ھايی از بورژوازی اپوزيسيون و  که شاخه
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  ۶درصفحه 
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 دختران انق�ب

ماه،  بھمن٢٢ و قيام مسلحانه ٥٧با انق]ب سال 
رژيم سلطنتی، اين مظھر استبداد و ستمگری 

ھای   ساله شاھان، به دست توانای توده٢٥٠٠
اما ديکتاتوری و .  انق]بی از ايران جاروب شد

اختناق دوران رژيم شاه که توده مردم را در 
سازمانی قرار داده بود، مانع از آن  ناآگاھی و بی

گرديد که با استقرار يک حکومت انق]بی 
کارگران و زحمتکشان، اين انق]ب به پيروزی 

خواھانه و رفاھی مردم  برسد و مطالبات آزادی
 . ايران تحقق يابد

ھای امپرياليست  کوشيدند  ارتجاع داخلی و قدرت
ويژه  ای، به با استفاده از نقاط ضعف جنبش توده

سازمانی و ناآگاھی، دارو دسته ارتجاعی و  بی
ضدانق]بی خمينی را که رژيم سلطنتی شاه 
مقدمات قدرت گيری آن را پيشاپيش فراھم ساخته 

نتيجه .  بود، به آلترناتيو و رھبر جنبش تبديل کنند

از اواخر آذرماه، برای اولين بار و در سطحی 
ای جلب شد که ھر  ھا به بودجه وسيع توجه توده

سال حاصل کار و زحمت کارگران را به جيب 
ھای نظامی، امنيتی و  داران و  دستگاه سرمايه

ای که ما ھر سال با تحليل  مساله.  ريزد مذھبی می
ھا  ارقام بودجه آن را به اثبات رسانده و به توده

بدون ترديد اعتراض به کليت نظام .  نشان داده ايم
آزادی   –نان   –جمھوری اس]می، با خواست کار 

ماه تاثير مستقيمی در رد کليات aيحه  در دی
ترس از .  ماه داشت بودجه در ھشتم بھمن

ھای معترض در اثر گران  انفجارنارضايتی توده
گونه که  ھا و غيره، ھمان شدن بنزين، قطع يارانه

اما سه روز بعد کليات aيحه، .   در تونس رخ داد
!! البته با تغييراتی چند به تصويب مجلس رسيد

آيا اين تغييرات توازن بودجه را به نفع کارگران 
ای ترديد  بدون ذره!  و زحمتکشان تغيير داد؟

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

اند و  ھای اجتماع پای فشرده ھا ھمواره بر برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه کمونيست
ھا و  گری درباره تبعيض رو، سازمان ما نيز در چند دھه گذشته، ضمن روشن از اين.  اند مدافع آن بوده

ھای موجود در جمھوری اس]می عليه زنان، قاطعانه از حقوق دمکراتيک و انسانی آنان،  نابرابری
 .ازبرابری کامل و بی قيدوشرط حقوق اجتماعی و سياسی زن و مرد دفاع کرده است

دھد تحقق حقوق زنان تنھا در صورت مقاومت و  چه تجربه چند دھه مبارزات زنان ايران نشان می چنان
کاری که  راه.  ھا گری و عجز و aبه به درگاه باaيی مبارزه آنان از پايين ميسر است و نه از طريق aبی

کردند و طی اين  فکران آنان در درون جنبش زنان ترويج و تبليغ می طلبان و ھم ھای متمادی اص]ح سال
ترين مطالبه زنان تحقق نيافت، بلکه سران رژيم ھر بار با تصويب قوانين و  مدت نيز نه تنھا کوچک

 .تر و تبعيضی فراتر را بر زنان تحميل کردند ستيزانه جديد، فشاری بيش لوايح زن
ھا و دستيابی زنان به حقوق خود، بدون پيوند  ايم، مبارزه برای رفع نابرابری چنين ما بارھا تأکيد کرده ھم

  ودرس ھائی که بايدآموختتجارب ۵٧انق�ب 

نقش رژيم سلطنتی در 
 استقرار دولت دينی درايران

 کارگران دسترنج غارت 
 ٩٧در بودجه 

گرامی باد نوزدھم بھمن،چھل وھفتمين سالگردنبرد حماسه  
 سياھکل سرآغازجنبش نوين کمونيستی ايران

 داخل کشور –فعاaن سازمان فدائيان اقليت 
 

جاودان باد ياد حماسه آفرينان سياھکل   
داخل کشور) اقليت ( فعالين و ھواداران سازمان فدائيان   
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ھا، عامدانه و  ھای امپرياليستی حامی آن رسانه
  آگاھانه، اين شعار مطلقا فرعی و بيگانه با توده
مردم را در بوق و کرنا دميدند و سعی کردند با 

آلود ماھی بگيرند و  نمايی آن، از آب گل بزرگ
رژيم .  رنگ سازند شعارھا و مطالبات مردم را کم

جمھوری اس]می نيز به منظور تحقير و کاستن 
از ارزش و اعتبار جنبش و درعين حال برای 

که با دست بازتری به سرکوب   آن
کنندگان بپردازد، آگاھانه و موذيانه،  اعتراض

نقش و جايگاه اين گرايش ضعيف و منفور را 
 .برجسته کرد

اما نه بورژوازی حاکم و نه بورژوازی 
اپوزيسيون و حاميان امپرياليست آن، از اين 
ت]ش مشترک خود طرفی نبستند و چيزی 

ھای مردم در جريان  توده.  عايدشان نشد
اعتراضات خود نشان دادند که ھوشيارند و بر 
سينه شعارھای ارتجاعی، ناسيوناليستی و 

ھا  نژادپرستانه و ھر شعار ديگری که با منافع آن
فکنی و  خوانايی نداشته باشد يا احيانا حاوی نفرت

نفاق در ميان مردم باشد، قاطعانه دست رد 
 .زنند و خواھند زد می

ھای  ترين شعارھای توده يکی از محوری
. آزادی بود  –نان   –زحمتکش مردم، شعار، کار 

ھای  ترين خواست شعاری که بطور فشرده، مبرم
ھای کارگر و زحمتکش  اقتصادی و سياسی توده

ست که از دل  اين شعاری.  کند را بيان می
مبارزات مردم جوشيد و به پرچم اعتراضات 

اين شعاری است که بايد آن را .  ای تبديل شد توده
تری به ميان  زنده نگاه داشت و در ابعاد گسترده

ھای  درعين حفظ اين شعار و خواست.  مردم برد
اقتصادی و سياسی مطرح شده در آن، اما 

تر و با  توان آن را در شکل شعارھای مشخص می
تری نيز بيان کرد و آن را  ھای مشخص خواست
شعار عليه بيکاری، شعار پيرامون .  بسط داد

: ھای سياسی مانند وضعيت معيشتی و آزادی
، "  جوانان مملکت بيکارند، از بيکاری بيزارند"

، "  بيکاری، بيکاری عامل ھر فساد است"  
ھا بيکارند، آخوندھا راس  ھا، ليسانسه ديپلمه"

ايم  ايم، گرسنه نه کار داريم نه بيمه"  ، "  کارند
، "معيشت زندگی حق مسلم ماست"، "  ايم گرسنه

 ...و" شعار زحمتکشان، کار نان آزادی"
توان  ھای سياسی نيز می در زمينه آزادی

تر و موارد  شعارآزادی را  به اجزاء کوچک
تری تعميم داد و به طرح شعارھا و  مشخص
: شعارھايی مانند.  ھای مشخص پرداخت خواست

حجاب "، "  زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
ترور شکنجه اعدام "، "  اجباری ملغا بايد گردد

سانسور شکنجه اعدام ملغا "، "  ملغا بايد گردد
کارگران زندانند، غارتگران "، "  بايد گردد

، "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"  ، "  آزادند
 ...و " تجمع، اعتراض حق مسلم ماست"

ترديدی نيست که با گستردش و تعميق مبارزه و 
اعت]ء آن شعارھای مناسبی با ابتکار و خ]قيت 

ای شکل  ھا از دل جنبش زنده و پويای توده توده
يکی از شرايط مھم تعميق و .  خواھد گرفت

ای، پيوند آن با جنبش  گسترش اعتراضات توده
اعتصابی کارگران، معلمان، ساير زحمتکشان و 

از اين رو شعارھايی برای .  دانشجويان است

گيری و جلب حمايت کارگران و  تقويت اين جھت
شعارھايی .  ست معلمان و دانشجويان ضروری

"مانند اعتصاب اعتصاب، کارگران اعتصاب، : 
کارگر بپا خيز برای رفع "، "  معلمان اعتصاب

" دانشجو بپاخيز، به اعتراض برخيز"، "  تبعيض
و شعارھای ديگری که بيان ادامه مبارزه تا 

: مانند.  رھايی جامعه از شر مرتجعين حاکم باشد
نه "، "  نه سازش، نه تسليم نبرد تا پيروزی"

مرتجعين حيا "، "  سازش نه تسليم نبرد تا آزادی
 ...و " کنين مملکتو رھا کنين

جا بايد روی آن  اما نکته بسيار مھمی که در اين
انگشت گذاشت و کمبود آن در اعتراضات اخير 

که  البته چنان.  ست برجسته بود شعارھای ايجابی
در مورد بقيه شعارھا اين نکته صادق است که با 
پيشرفت و اعت]ی بيشتر جنبش، شعارھا صيقل 
خواھند خورد و شعارھای مناسب نيز به ابتکار و 

ھا آفريده خواھند شد، در مورد  خ]قيت توده
. شعارھای ايجابی نيز مساله به ھمين گونه است

با اين وجود تبليغ و ترويج شعارھای ايجابی از 
ھم اکنون، نه فقط تعارض و تباينی با اين 

ھای  موضوع ندارد، بلکه اتفاقا از ضرورت
جنبش توده ای ست تا زمانی که جنبش وارد 

تر شد در ميانه راه متوقف يا به  مرحله عالی
 .کجراه برده نشود

که ديديم  ای چنان در اعتراضات و خيزش توده
شعارھای فراوانی نظير مرگ بر ديکتاتور، 

ای، مرگ بر روحانی و نظائر  مرگ بر خامنه
اوa تمام اين شعارھا که .  اين شعارھا داده شد

تواند و جا دارد  گرايانه است، می سلبی و نفی
تر شود و کل حکومت و رژيم جمھوری  کامل

. تر از اين نشانه رود اس]می را صريح
حکومت "، "  خواھيم جمھوری اس]می نمی"

مرگ بر جمھوری "و "  خواھيم مذھبی نمی
ثانيا .  تواند جزء اين شعارھا باشند می"  اس]می

ای  مساله فقط رفتن ديکتاتور و روحانی و خامنه
جنبش اعتراضی زحمتکشان و .  و امثال آن نيست

تھيدستان شھری با اين شعارھا و شعارھای ديگر 
ھای حکومتی، نشان داد که از  عليه رژيم و جناح

نظم موجود عبور کرده و با وضوح قابل قبولی 
خواھد، که اين موضوع  مشخص کرد چه نمی
تر از آن اما اين است  مھم.  البته بسيار مھم است

بنابراين .  خواھيم که به روشنی گفته شود چه می
وظيفه ما اين است که ع]وه بر شعارھای سلبی، 
از ھمين امروز شعارھای ايجابی خود را نيز در 

چنين شعارھايی .  ھای مردم تبليغ کنيم ميان توده
ھای مردم  اساسا بايد اين باور را در ميان توده

تقويت کند که نبايستی در انتظار قھرمان و ناجی 
باشند، بلکه بايد اين آمادگی را در خود ايجاد کنند 
که ب]فاصله بعد از سرنگونی جمھوری اس]می 

مساله .  خودشان ادارۀ امور کشور را بدست گيرند
فقط اين نيست که رژيم جمھوری اس]می برافتد، 

ھای حکومتی به زيرکشيده  آخوندھا و دارودسته
شوند و دسته ديگری از ھمين طبقه حاکم جايشان 

بلکه مساله اساسی اين است که قدرت .  را بگيرند
سياسی بايد از دست طبقه حاکم خارج شود و در 
دست کارگران و زحمتکشان که در شوراھا 

تبليغ "بنابراين .  اند قرار بگيرد متشکل شده
وقفه شوراھا و دولت شورايی و حکومتی که  بی

در آن کارگران و زحمتکشان از طريق 
پردازند،  شوراھای خود به اعمال حاکميت می

 .امری ضروری و تعويق ناپذير است
سازمان ما که از ديرباز مبلغ و مروج شوراھا و 

بايستی  حکومت شورايی بوده است، کماکان می
دولت شورايی و حکومت شورايی را به عنوان 
حکومت آلترناتيو و جايگزين رژيم جمھوری 

شعارھايی چون .  اس]می تبليغ و ترويج کند
نه شاه "، "  شعار ھر ايرانی حکومت شورايی"

و شعارھای "  خواھيم نه م]، حکومت شوراھا می
بايستی به ميان مردم و  ديگری نظير آن را می

ای برد و شعار سرنگونی رژيم  اعتراضات توده
جمھوری اس]می را به جايگزين آن حکومت 

 .شورايی پيوند زد
نکته مھم ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين 
است که جنبش اعتراضی اخير که به حق تحسين 

گان را برانگيخت، ھنوز در آغاز راه است و  ھمه
نبايد فراموش کرد که اين جنبش تا اين لحظه يک 

تمام سرنوشت جنبش .  ست جنبش خودبخودی
ای به اين بستگی دارد که آيا طبقه کارگر  توده

مھر و نشان خود را بر آن زده است يا خير؟ 
پوشيده نيست که در غياب يک رھبری انق]بی و 
در نبود رھبری طبقه کارگر، اين خ]ء رھبری 

ھای بورژوائی و  تواند توسط جريان می
ھای راست و بورژوازی ھمدست  بندی گروه

ارتجاع و امپرياليسم پر شود، که جنبش را به 
! انحراف بکشاند و سر آن را به سنگ بکوبد

بنابراين ع]وه بر تبليغ و ترويج حکومت 
شورايی و شوراھا که کل طبقه کارگر با تمام 

ھای نظری و فکری را  سطوح آگاھی و گرايش
بايستی در راه تشکيل حزب  گيرد، می دربر می

طبقاتی کارگران که متشکل از پيشروترين و 
ترين بخش طبقه کارگر يا در واقع حزب  آگاه



 ٣ ٧۶٠ شماره  ٩۶ھفته سوم بھمن     ٣
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اش سازماندھی  کارگران کمونيست است و وظيفه
و رھبری آگاھانه مبارزه طبقاتی تا پيروزی 

اين يک واقعيت انکار .  ست، ت]ش نمود نھايی
ناپذير است که ھيچ جنبش انق]بی و يا ھيچ 

ماند تا نخست  انق]بی منتظر نمانده و منتظر نمی
ھا متمرکز و متحد شوند يا طبقه کارگر  کمونيست

حزب اخص طبقاتی خود را ايجاد کند و سپس 
انق]ب کار .  ور شود آنگاه، انق]ب شعله

وقتی شرايط aزم که خارج از ارادۀ .  ھاست توده
که اين  اين و آن است فرا رسد، مستقل از آن

کنند،  فاکتورھا چه مراحلی را طی کرده يا می
 ! شود انق]ب می

ھا و  و ھمه کمونيست  –ست  اما اين ھم واقعيتی
کارگران آگاه بخصوص بايد روی آن مکث و 

ترين  که ھيچ انق]بی ولو بزرگ  –تامل کنند 
ای در غياب حزب طبقه کارگر و  انق]بات توده

 .رسد رھبری آن به پيروزی قطعی نمی
ھای زحمتکش و تھيدستان  خيزش اعتراضی توده

شھری که نخستين موج آن فع] فروکش نموده 
است، از اين ظرفيت برخوردار است که به يک 

از .  جنبش وسيع و تمام عيار انق]بی تبديل شود
بايستی با تمام نيرو،  ھا می اين رو کمونيست

ھای شرکت  کمک و ت]ش کنند تا پيش زمينه
سازمان يافته طبقه کارگر در اين جنبش فراھم 

تر ساختن  ھا ضمن مستحکم کمونيست.  شود
ھای سرخ  بابيستی با ايجاد ھسته صفوف خود می

ھا و مح]ت اين ھسته ھا را به مثابه  در کارخانه
ای حزب سياسی طبقه کارگر در  واحدھای پايه
چنين با تبليغ  ھم.  ھای خود قرار دھند راس فعاليت
ھای اعتصاب،  ھای کارخانه و کميته و ايجاد کميته

بايد به آمادگی طبقه کارگر برای سازماندھی 
برای فراتر .  اعتصابات گسترده ياری رسانند

رفتن از اعتصابات منفرد و پراکنده، بايد 
ھا و  ھای مخفی ھماھنگی ميان کارخانه کميته

 را ايجاد  موسسات توليدی و و خدماتی يک رشته
کرد و ابزارھای aزم برای سازماندھی 

ای را فراھم  ای و رشته اعتصابات فرا کارخانه
تنھا با يک سلسله اعتصابات گستردۀ .  ساخت
توان به  ست که می ای ای و فرا کارخانه رشته

اعتصاب عمومی سياسی گذر نمود و تنھا 
ست که قادر  اعتصاب عمومی سياسی سراسری

است رژيم حاکم را بطور کامل فلج کند، نيروی 
سرکوبش را منقسم سازد و از کارآيی آن بکاھد و 

ای و وارد  شرايط را برای قيام مسلحانه توده
زير کشيدن طبقه  آوردن ضربه نھايی برای به 

 .حاکم فراھم سازد
 

ھاست که از ھر گونه مبارزه  به ويژه کمونيست
 .در راه کسب اين حق پيشگام باشند

درست به علت اعتراضات دی ماه، سران رژيم 
گرا در ابتدا سعی کردند  طلب و اصول از اص]ح

به اين حرکت وقعی ننھند، اما با استمرار آن، 
تھديد کرد "  تجاھر به گناه"يکی زنان را به جرم 
" گانه بچه"و "  نافرھيخته"و ديگری آنان را 

خواند، آن يکی اصوa منکر اين واقعه شد و حتا 
البته بودند .  ای کم اھميت ناميده شد واقعه

 ۴٠ھم که بعد از نزديک به "  طلبانی ص]ح"ا
مخالفند "  سال يادشان افتاد که با حجاب اجباری

بی آن که اشاره کنند آنان و ساير مريدان خمينی 
و حکومت اس]می وی بودند که با تھديد و 

يا روسری، يا "ارعاب و ضرب و شتم و فرياد 
، حجاب را به زور بر سر زنان ايران "توسری

ی  کننده نھادند و سرانجام در وضع قوانين نقض
حق انتخاب "ترين حقوق يک انسان يعنی  اوليه

 .دستی تمام داشتند ھم" پوشش
برخی به اصط]ح کارشناسان اين حرکت را 

" خشونت"و عاری از "  آميز اعتراضی مسالمت"
کنند که  اما آنان فراموش می.  نامند می"  مدنی"و 

رژيم دينی جمھوری اس]می، از چند ھفته بعد از 
پيروزی قيام، حجاب را يکی از ارکان خود 
تعريف کرده و در چند دھه اخير ميلياردھا تومان 
از دسترنج کارگران و زحمتکشان را خرج 
تحميل حجاب اجباری مطلوب خود کرده است، 

و بسيارند متحجران حکومتی که .  نتيجه گرچه بی
به ھيچ قيمتی به آزادی زنان در انتخاب پوشش 

از آن گذشته، رژيم تا ھم اکنون، .  تن نخواھند داد
 تن از فعاaن اين حرکت اعتراضی را ٢٩حداقل 

تواند تا حدی  سرکوبی که می.  دستگير کرده است
در فروکش موقت اين شکل از اعتراض مؤثر 

ھای  باشد، اما در عين حال در صورت خيزش
. ای آتی، بر راديکاليسم مبارزات آتی بيفزايد توده

نان، "مبارزاتی که بايستی در پيوند با جنبش 
ھا، نه تنھا لغو حجاب اجباری  توده"  کار، آزادی

بلکه مطالبه تمامی حقوق زنان را در سرلوحه 
 .خود قرار دھد

درآمد مبارزاتی بود که  اعتراضات دی ماه، پيش
پس زنان نيز بايد .  اند بنياد رژيم را نشانه رفته
ھای بعدی اعتراضات  خود را برای موج

تر و  سراسری آماده سازند و منسجم
تر با مطالبات مشخص خود در آن  يافته سازمان

ھای  حضور يابند و کسب تمامی حقوق و آزادی
 . دمکراتيک خود را تضمين کنند

 

خواھانه و به ويژه با  با مبارزات عمومی آزادی
ی  مبارزه.  مبارزات طبقه کارگر ناميسر است

" دختران خيابان انق]ب"اخيری که تحت نام 
تری از زنان را به  رود تا تعداد ھر چه بيش می

رويارويی مستقيم عليه حجاب اجباری بکشاند، 
 .ھا و رھنمودھای ماست شاھدی ديگر بر تحليل

ويدا "که بعدھا معلوم شد "  دختر خيابان انق]ب"
نام دارد، زن جوان معترضی است که "  موحد

اوايل دی ماه، روسری خود را بر سر چوبی کرد 
و در اعتراض به حجاب اجباری به تکان 

بخش زنان ديگری شد تا  حرکتی که الھام.  درآورد
ھای  در اعتراض به حجاب اجباری در خيابان

چندين شھر روسری از سر بردارند و اعتراض 
 .خود به حجاب اجباری را اع]م کنند

اين حرکت اعتراضی در فضايی آغاز شد که 
پيش از آن اعت] و رشد راديکاليسم اعتراضات و 
اعتصابات طبقه کارگر، بازنشستگان و 

. باختگان زمينه مناسبی را فراھم آورده بود مال
اين زمينه مناسب، ھمانا تغيير در توازن سياسی 
نيروھای طبقاتی جامعه به نفع کارگران و 

ھای آغازين پيدايش يک  زحمتکشان و نشانه
پيش از آن نيز .  بحران انق]بی در جامعه بود

زنانی بودند که در اماکن عمومی، روسری از 
سر برگرفته بودند، اما درست اين زمينه مناسب 
و پس از آن آغاز اعتراضات زحمتکشان به 
شرايط وخيم معيشتی و ديکتاتوری رژيم بود که 
امکان گسترش آن فراھم آمد و توجه افکار 

و استمرار ھمين .  عمومی را به خود جلب کرد
فضا، به رغم فروکش کنونی موج اعتراضات، 
است که به اين زنان جسارت بخشيده تا حتا در 
پايان اولين دوره اعتراضات سراسری، به 

 .اعتراض به حجاب اجباری ادامه دھند
در اھميت دفاع از اين حرکت اعتراضی بايد 
. گفت، آزادی يک مفھوم مجرد و در خ� نيست

ھای  ھای مردم، در عرصه نقض حقوق توده
گوناگون حيات اجتماعی است که ديکتاتوری را 

رو، مبارزه با ھر يک از  از اين.  آورد پديد می
ھای نقض آزادی و دفاع از مبارزات  جلوه
ھای اجتماعی،  ی ھر يک از گروه طلبانه حق

خواھانه  ناپذير از مبارزات آزادی بخشی جدايی
تحميل اجباری حجاب، يعنی نقض .  است

انتخاب ترين حق ھر انسان، که ھمانا حق  بنيادی
ھرچند از نظر برخی اين .   استآزادانه پوشش

ھای مطالباتی زنان و  مطالبه از جمله اولويت
خواھان و  ھای مردم نباشد، اما وظيفه آزادی توده

 ای، شعارھا،  خيزش توده
 ھا ھا و نقش کمونيست خواست

 دختران انق�ب
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 نقش رژيم سلطنتی در
  استقرار دولت دينی درايران

آن نيز استقرار يک رژيم استبدادی ديگر، يک 
غايت مرتجع و سرکوبگر و  دولت دينی به

 . بود٥٧شکست انق]ب سال 
سياسی که خاندان پھلوی در   -مصائب اجتماعی 

ايران به بار آورد، البته مختص دوران 
رژيم سلطنتی پھلوی از .  محمدرضا شاه نبود

ھنگام به قدرت رسيدن در ايران، مصائب 
شماری برای مردم ايران به بار آورد، که  بی

 .استقرار دولت دينی تنھا يک نمونه آن بود
در اساس، کودتای رضاخان که با طراحی و 
حمايت امپرياليسم انگليس انجام گرفت، ھدفی جز 
به بند کشيدن مردم ايران و سرکوب تمام 

ھای مترقی و انق]بی و ايجاد محيطی امن  گرايش
م]کان ايران و مقاصد   -برای بورژوا

اين کودتا در .  امپرياليستی انگليس نداشت
شرايطی صورت گرفت که در پی شکست 

ھا،  انق]ب مشروطيت و عدم تحقق مطالبات توده
ھا سراسر ايران را فراگرفته بود،  موجی از قيام

در تبريز، خيابانی، در خراسان، قيام پسيان، در 
ای چنان  گي]ن جمھوری شورايی با برنامه

صد سال بعد، ھنوز مطالبات  راديکال که يک
نيافته است، چند نمونه آن  برنامه فوری آن، تحقق

رو بر سرکار آمد که تمام  رضاخان ازآن.  بود
ھای مترقی را  ھای انق]بی و گرايش جنبش

سرکوب و با استقرار رژيم استبدادی، مانع از 
او که دريافته بود .  دگرگونی انق]بی ايران گردد

ھای مردم ايران  رژيم سلطنتی مورد نفرت توده
ھايی از مردم،  است، برای جلب حمايت بخش

نخست، سياست نيرنگ و فريب را در پيش 
اما .  ادعا کرد که طرفدار جمھوری است.   گرفت
که موقعيت خود را تحکيم کرد، به استبداد  ھمين

تام و تمام روی آورد،خود را شاه ناميد و سلسله 
 . پھلوی را پايه گذاشت

دورانی که او در قدرت بود، کمترين  در تمام
اقدامی برای تغيير ساختار اقتصادی جامعه که 
انق]ب مشروطيت نياز آن را اع]م نموده بود، 

بنابراين شيوه توليد مسلط جامعه .  انجام نداد
ايران، ھمچنان فئوداليسم باقی ماند و خود 
رضاخان و دارو دسته طرفدارانش تبديل به 

او شديدترين .  ترين مالکين فئودال شدند بزرگ
رژيم اختناق و سرکوب را حاکم کرد، برای 
تحکيم موقعيت خود و حفظ نظم موجود، دستگاه 

وی گرچه در .  دولتی را تقويت و نوسازی کرد
ظاھر کوشيد نقش دستگاه روحانيت را محدود 

عنوان دين رسمی پذيرفت و  کند، اما اس]م را به
رابطه نزديکی با سران دستگاه روحانيت و حفظ 

حال ت]ش  رضاخان اما درعين.  ھا داشت منافع آن
کرد از برخی اقدامات آتاتورک تقليد کند، اما اين 

ای که فئوداليسم شيوه توليد  اقدامات در جامعه
مسلط آن بود، فقط کاريکاتوری از اقدامات 

در پی کودتای .  بورژوايی از کار درآمدند
ويژه  ھای امپرياليست به رضاخان بود که قدرت

انگليس نقشی رسمی و علنی در ايران و 
بنابراين .  ھای آن به دست آوردند سياست
که برکنار شد، معض]ت جامعه ايران که  ھنگامی

مانده  نيازبه تغيير و تحول داشتند، ھمچنان باقی
 . بودند

با سرنگونی رژيم استبداد فردی رضاخان، به 

مدت يک دھه،  يک آزادی بالنسبه محدود در 
در اين دوران، رشد تماي]ت .  ايران برقرار شد

دمکراتيک، رفاھی،  ضد امپرياليستی و 
سوسياليستی، و حاد شدن مبارزات طبقاتی، 
بيانگر نياز جامعه ايران به يک تحول اساسی 

ھايی که از نظام  زير فشار مبارزات توده.  بود
وسطايی نفرت داشتند  سلطنتی اين بازمانده قرون

ماندگی، بی  و آن را مسبب تمام بدبختی ، عقب
دانستند، محمدرضا شاه  حقوقی و استبداد می

ھای  مردم مجسمه.  سرانجام ناگزير به فرار شد 
او را به زير کشيدند و ختم سلطنت را اع]م 

اما او توانست بار ديگر از طريق .  کردند
ھای امپرياليست  کودتايی که طراح آن، قدرت

ھا،  انگليس و آمريکا بودند و در داخل نيز فئودال
بورژوازی بزرگ و دستگاه روحانيت  از آن 

 به قدرت ٣٢ مرداد سال ٢٨حمايت کردند، در 
دوره ديگری از سرکوب، استبداد، .  بازگردد

 . ماندگی فرارسيد رکود و عقب
ھای امپرياليست و  اين دورانی است که قدرت

ای در  ه دستگاه مذھب و روحانيت قدرت ويژ
محمدرضا شاه به علت .  ايران به دست آوردند

ترس از مردم و تحکيم ديکتاتوری و استبداد به 
م]کين   -ھای امپرياليست، بورژوا حمايت قدرت

 ٤١او تا سال .  و دستگاه روحانيت متکی بود
تمايلی حتی به اقدامات محدود عليه مناسبات 

اين امپرياليسم آمريکا .  پوسيده فئودالی  نداشت
بود که وی را واداشت، رفورم ارضی  و برخی 

ھای ديگر دھه چھل را در جھت تقويت  رفرم
امپرياليسم آمريکا پس .  مناسبات بورژوائی بپذيرد

ويژه از دوره کندی، از دو  از جنگ جھانی دوم به
جھت نياز به چنين تحولی در کشورھايی از 
نمونه ايران داشت و برنامه آن در مانيفست والت 

طرف، ترس  ازيک.  روستو انتشاريافته بود
امپرياليسم آمريکا از الگوی  چين و کوبا، از 

المللی به بسط  سوی ديگر، نياز سرمايه بين
بازارھای موجود جھانی برای صدور سرمايه و 

aمحمدرضا شاه تحت اين شرايط، به دستور .  کا
ھای دھه چھل را  آمريکا ناگزير شد برنامه رفورم

ھا، سرانجام شيوه توليد  با اين رفورم.  بپذيرد
داری در ايران مسلط شد، اما بدون تغيير  سرمايه

استبداد و بی حقوقی .  جدی در روبنای سياسی
اختناق ابعاد .  مردم برنيفتاد، بلکه تشديد شد 

ترين حقوق  ابتدايی.  تری به خود گرفت گسترده
ھای سياسی از مردم سلب  دمکراتيک و آزادی

ساز رژيم شاه، حزب  جز دو حزب دست به.  شد
حزبی  مردم و ايران نوين و بعداً سيستم تک

رستاخيز، ھيچ سازمان سياسی حق فعاليت 
 . سياسی نداشت

ھای دمکراتيک و صنفی مستقل  حتی ايجاد تشکل
در اين .  کارگران و زحمتکشان ممنوع شده بود

. دوران، به بند کشيدن مخالفان سياسی تشديد شد
صدھا تن .  ھا انباشته شد از زندانيان سياسی زندان

ويژه اعضای سازمان ما، در  از مخالفان رژيم به
ساواک .   اعدام  شدند٥٠نيمه اول دھه 

ھای شکنجه را در مورد  ترين روش وحشيانه
رغم اينکه امتيازاتی به  به.  مخالفين معمول ساخت

زنان داده شد، امانابرابری زن و مرد ھمچنان 
مذھب .  پابرجا ماند و در قوانين انعکاس يافت

دين .  نقش خود را در روبنای سياسی حفظ کرد
رژيم .  اس]م ھمچنان دين رسمی کشور باقی ماند

ای با دستگاه  شاه رابطه نزديک و صميمانه
ارتجاعی روحانيت داشت و از جھات مختلف اين 

به اين نھاد .  وسطايی را تقويت کرد دستگاه قرون
تعداد .  امکان رشد و فعاليت فراوانی داده شد

ھا ھزار افزايش  مساجد و مراکز مذھبی به ده
که رژيم اختناق  محمدرضا شاه درحالی.  يافت

وحشتناکی را حاکم کرده بود و آزادی نشر، بيان 
و مطبوعات، ممنوع شده بود، برای حفظ رژيم 

داشتن مردم در ناآگاھی و تزريق  استبدادی و نگه
خرافات به جامعه، به دستگاه روحانيت وسيعاً 
امکان داد که خرافات دينی را تبليغ و ترويج 

 .  کنند
، ٥٠بنابراين در شرايطی که در نيمه دوم دھه 

درنتيجه نياز جامعه به تحوaت راديکال، تضاد 
ميان کارگران و زحمتکشان با رژيم سلطنتی و 

شدت حاد شده بود و انق]ب  تمام نظم ستمگرانه به
ھای وسيع مردم  در دستور کار قرار گرفت، توده

طبقه کارگر کام]ً .  بردند در ناآگاھی به سر می
سازمان بود و به اھداف طبقاتی خودآگاھی  بی

تنھا جريانی که در دوران استبداد رژيم .  نداشت
شاه از آزادی فعاليت برخوردار بود،  امکان 

دھی را  تبليغ و ترويج خرافات مذھبی و سازمان
حول مساجد، تکايا و ديگر مراکز مذھبی را 
داشت، توانست  رھبری جنبش را به دست بگيرد 

ھای ناآگاه، زودباور و متوھم را به دنبال  و توده
خود بکشاند و با سرنگونی رژيم شاه، دولت دينی 
را برقرار و استبداد را تحت عنوان اس]م حاکم 
سازد و چنان فجايعی بيافريند که ھمانند جنايات 

 .ھا در تاريخ ماندگار خواھند شد مغول
ويژه محمدرضا  بنابراين نقش رژيم سلطنتی و به 

شاه در به قدرت رسيدن دارو دسته خمينی 
سلطنت و مذھب ھمواره در .  مرتجع آشکار است

تاريخ ايران يکديگر را تقويت کرده و به ياری 
 . اند يکديگر شتافته

 رژيم ٥٧ھای مردم ايران که در انق]ب  توده
که برای  سلطنتی  را به خاک سپردند، اکنون

سرنگونی رژيم ستمگر جمھوری اس]می به پا 
اند، ھرگز نبايد نقش رژيم سلطنتی  در  خاسته

استقرار دولت دينی و تمام تجارب انق]ب 
 .  را فراموش کنند٥٧خورده سال  شکست

که بتوانند  کارگران و زحمتکشان ايران، برای اين
اين بار يک انق]ب پيروزمند داشته باشند و به 
تمام مطالبات خود جامه عمل پوشند، بايد تمام 

ھا  نھادھا و مناسبات ارتجاعی را که دوران آن
ھاست که به پايان رسيده است، در ھم کوبند  سال

 . و به دور بريزند
کارگران .  ووعيدی نبايد اعتماد کرد به ھيچ وعده

توانند و بايد قدرت سياسی را  و زحمتکشان، می
در دست خود گيرند، از طريق شوراھا اعمال 
حاکميت کنند و نظم نوينی را مستقر سازند که در 

ھای آزاد و برابر در رفاه ، شادی و  آن انسان
 . خوشبختی زندگی کنند



 ۵ ٧۶٠ شماره  ٩۶ھفته سوم بھمن     ۵

١از صفحه   

 کارگران دسترنج غارت 
 ٩٧در بودجه 

 . پاسخ به اين سوال يک نه بزرگ است
 

ی رياست  ی روحانی در دومين دوره کابينه
جمھوری وی، اسب خود را کام] زين کرده بود 

ھای  تا با سرعت و شدت ھر چه بيشتر سياست
نئوليبرالی را به نفع اقليت کوچکی از جامعه، 
يعنی صاحبان قدرت و سرمايه، به اجرا درآورد 

 در ھمين راستا، به شکلی ٩٧و بودجه 
. ھا حمله کرده بود افسارگسيخته به معيشت توده

گران کردن مواد سوختی از جمله بنزين از 
ھای نقدی   تومان و حذف يارانه١۵٠٠ به ١٠٠٠

ای بود که  در سطحی وسيع، تنھا بخشی از بودجه
تماما عليه کارگران و زحمتکشان تنظيم شده 

ی  اش سفره ای که تاثيرات تورمی بود، بودجه
تر  کوچک کارگران و زحمتکشان را کوچک

يکباره  ھا به اما در اين ميان خشم توده.  کرد می
زبانه کشيد که يکی از نتايج آن رد کليات aيحه 
بودجه برای اولين بار در تاريخ جمھوری 

موضوعی که بارھا در سخنان .  اس]می بود
از جمله يوسف نژاد .  نمايندگان مجلس تکرار شد

"يکی از نمايندگان مجلس گفت در بحث حامل : 
ھای انرژی و افزايش قيمت بنزين به دليل 
شرايط اقتصادی موجود در کشور ص]حی در 

و يا  تاجگردون رئيس "  اين زمينه وجود ندارد
کميسيون تلفيق بودجه نيز در رابطه با حذف 

"ھا گفت يارانه دولت در شرايطی aيحه را به : 
مجلس تقديم کرد که با شرايط کنونی متفاوت 
است بنابراين در کميسيون تلفيق بودجه تصميم 
گرفته شد تا با لحاظ تمام جوانب به ھمه افراد 
يارانه داده شود زيرا شرايط حذف يارانه وجود 

 ".ندارد
ھا، برخی  درست است که در اثر فشار توده

 ١١اص]حات در کليات aيحه بودجه که در 
بھمن ماه به تصويب رسيد بوجود آمد، اما نکته 
مھم و اساسی اين است که در ساختار اصلی 

 .بودجه تغييری صورت نگرفت
ھای  ھای بودجه  حامل تمامی ويژگی٩٧بودجه 

ھای گذشته است که به اعتراف ھمين  سال
سال به سال شکاف فقر و غنا "نمايندگان مجلس 

 ٢۶صادقی نماينده مجلس " (را تشديد کرده است
چنان سھم  بخش بسيار مھمی از بودجه ھم).  آذر

نيروھای نظامی، سرکوب و دستگاه مذھبی 
 .است

 ھزار ميليارد تومان از بودجه را ۵بيش از 
نھادھای مذھبی تنھا به صورت مستقيم از بودجه 

ھای  ست که عموم دستگاه بلعند و اين در حالی می
محلی برای )  بويژه بوروکراسی دولتی(دولتی 

سھم .   روحانيت است چپاول بودجه توسط دستگاه
ھای سرکوب و نظامی نيز به شدت  دستگاه

 بودجه ٩۶در سال .  افزايش پيدا کرده است
 درصد رشد ١٢٨ھای سرکوب و نظامی  دستگاه

و امسال نيز )  ١٣٩۵ اسفند ٩نوبخت (کرده بود 
ھا بيشترين رشد را داشت و  بودجه ھمين دستگاه

اين جدا از مبلغ ک]نی است که از صندوق 
. ھا اختصاص يافت توسعه ملی به اين دستگاه

تاجگردون رئيس کميسيون تلفيق مجلس ضمن 
"دفاع از بودجه نظامی گفت تقويت بنيه دفاعی : 

وظيفه ماست چرا که امنيت ايران اس]می در 
، زارع يکی ديگر از "گرو تقويت اين مھم است

نمايندگان مجلس نيز دو برابر شدن بودجه امنيت 
از منابع صندوق توسعه ملی را جزو افتخارات 

 !!!مجلس دانست
جدا از منابع صندوق توسعه (ی فوق  در aيحه

 درصد افزايش ۴٢بودجه سپاه پاسداران با )  ملی
تاثير منفی سھم .  باaترين رشد را داشته است

ھای نظامی، سرکوب و مذھبی در  بودجه دستگاه
ور  افکار عمومی، مردمی که در فقر غوطه

ھستند، به حدی بود که حتا روزنامه جمھوری 
" آذر خود نوشت٢۵اس]می در سرمقاله   : aحا

ھا به افکار عمومی  که ماجرا از طريق رسانه
کشيده شده، بايد فکری اساسی برای اين موضوع 

 ".تفاوت از کنار آن گذشت توان بی کرد و نمی
نشينی در  درست است که دولت مجبور به عقب

ھای  مورد افزايش قيمت بنزين و حذف يارانه
طرف مجلس اين اختيار را  نقدی شد، اما از يک

به کابينه داد تا در صورتی که شرايط را مساعد 
ببيند بھای مواد سوختی را افزايش و حذف 

ھای نقدی را کليد بزند و از سوی ديگر با  يارانه
ماليات غير (افزايش ماليات بر ارزش افزوده 

، افزايش بھای رسمی مبادله دaر با )مستقيم
ی نان و   درصدی يارانه۵٠تومان، کاھش 

افزايش بھای اغلب خدمات دولتی حتا در 
مواردی به سه برابر سال گذشته، عم] گرانی را 

 .کليد زده است
 ٩٧کسری بودجه يکی ديگر از نتايج بودجه 

است که بار نتايج وخيم آن بر دوش کارگران و 
براساس ارزيابی مرکز .  افتد زحمتکشان می

، چھل و ٩۶ھای مجلس، بودجه سال  پژوھش
ج]لی (ھفت ھزار ميليارد تومان کسری دارد 

روزنامه   –ھای مجلس  رئيس مرکز پژوھش
 از اين ٩٧بودجه سال ).   بھمن۴جھان صنعت 

 بدتر بوده و کسری ٩۶جھت از بودجه سال 
بايست  ھايی که می پول.  بيشتری خواھد داشت

صرف ارائه خدمات آموزشی، بھداشتی و غيره 
ھای  ھا و فساد دستگاه مردم گردد، صرف ھزينه

خور روحانيت، بوروکراسی و نظامی برای  مفت
. شود طلبانه می ھای خارجی جنگ ی سياست ادامه

شود  ھا می نه تنھا تمامی درآمد حاصله صرف آن
ماند،  ھای عمرانی باقی نمی و پولی برای فعاليت

بلکه بودجه با کسری عظيمی نيز روبرو 
گردد که يکی از نتايج آن افزايش نقدينگی  می

ی ايران تورم و  زده است که در اقتصاد بحران
رشد نقدينگی .  آورد رکود را با ھم به ھمراه می

براساس .  نظير بوده است  سال اخير بی۵در 
گزارش بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری 

 درصدی نسبت به سال ٢٢/  ۶نقدينگی با رشد 
 ھزار ميليارد تومان ١۴٢۴گذشته به بيش از 

زمان با گسترش  افزايش شتاب نقدينگی ھم.  رسيد
بحران مالی دولت است که باز برای نمونه در 

باھنر .  دھد انتشار اوراق قرضه خود را نشان می
نماينده سابق مجلس در سخنانی در کنگره حزب 

اعتراف کرد که اگر انتشار اوراق "  ھمت"
قرضه به ھمين شکل ادامه يابد تا چند سال آينده 
به اندازه بودجه بايد اوراق قرضه منتشر شود تا 

 .ھای قبل داده شود ھای سال بدھی اوراق قرضه
ھای  طلبانه، حجيم شدن دستگاه ھای جنگ سياست

سرکوب و پليسی، فساد و ناتوانی دستگاه حاکم، 
بحران عميق مالی را برای دولت جمھوری 
اس]می رقم زده است و دولت برای کاھش اين 

کند تا بار اين  اش را می بحران مالی تمام سعی

فشار مالی را به کارگران و زحمتکشان تحميل 
 .کند

نيز "  ھا سازی يارانه ھدفمند"ھدف واقعی سياست 
دولت با وقاحت يکی .  در واقع ھمين بوده و ھست

ھای نقدی اع]م  از مشک]ت بودجه را يارانه
ست که دولت با  کند اما اين در حالی می
پول ک]نی از جيب مردم " ھا ھدفمندسازی يارانه"

 . ريزد به جيب خود می
)ماه  دی٢٧(ی حاجی بابايی نماينده مجلس  گفته به

 ٩۶، دولت تنھا از بابت فروش بنزين در سال 
 ھزار ميليارد تومان خواھد ٩۵درآمدی برابر با 

 ھزار ميليارد ٣٧داشت اما از کل اين مبلغ تنھا 
 ھزار ميليارد ۶٣تومان به خزانه ريخته شده و 

در اين "  ھا طرح ھدفمندی يارانه"تومان از درآمد 
طرح ھدفمندی "زمانی که .  ميان غيب شده است

نژاد کليد خورد، با  ی احمدی در کابينه"  ھا يارانه
با گران شدن بھای "اين تبليغ ھمراه بود که 

ھا را به  برخی کاaھا، دولت تفاوت بھای آن
حساب اين طرح واريز کرده و به صورت يارانه 

"!!! کند نقدی به طور مساوی بين مردم تقسيم می
و اين ھمان ک]ه بزرگی است که بر سر مردم با 

ھا،  در طول اين سال.  طرح مزبور رفته است
را حذف و کاaھا )  سوبسيد(ی کاaھا  دولت يارانه

ھا را به جای آن که به  را گران کرد و تفاوت آن
مردم به شکل يارانه برگرداند، به جيب خود 
ريخت تا خرج اھداف خود کند و آن وقت با 

ھا  پرداخت يارانه"کند که  وقاحت گله می
 ". کمرشکن است

و البته از اين نکته بسيار مھم ھم بگذريم که 
شود در واقع  ای که در مجلس بررسی می بودجه

بودجه عمومی دولت است که تنھا يک سوم از 
ھای  گيرد و بودجه شرکت کل بودجه را در بر می

دولتی که دو سوم کل بودجه است، ھيچ نظارتی 
فوaدگر نماينده (ھا نيست  بر دخل و خرج آن

 ھزار ميليارد ٨٠٠يعنی )  ماه  بھمن٨  –مجلس 
ھا و  شود و چه دزدی تومان معلوم نيست چه می
 !!! فسادی که در آن بخش نيست

ھای ديگر در دولت  ی بودجه  مانند ھمه٩٧بودجه 
ست برای چپاول حاصل  جمھوری اس]می محلی

ای که در طول ده سال اخير  کار کارگران، بودجه
شود،  تر می   برابر شده و ھر چقدر که چاق۵

حرص دولتمردان برای تصاحب بخشی از آن 
اين را در .  شود تر می بيشتر شده و فساد گسترده

مساله ساختار .  توان ديد خوبی می ارقام بودجه به
ای که در خدمت تداوم و  بودجه است، بودجه

داری و بقای دولت  استمرار نظام سرمايه
جمھوری اس]می است ونه  در راستای گسترش 
خدمات آموزشی و بھداشتی و مجانی کردن اين 

تنھا راه برای گريز از اين ف]کت .  خدمات
سرنگونی جمھوری اس]می و برقراری حکومت 

 .شورايی کارگران و زحمتکشان است



 ۶ ٧۶٠ شماره  ٩۶ھفته سوم بھمن     ۶

 گرامی باد نوزدھم بھمن، چھل وھفتمين سالگرد نبرد 
 حماسه سياھکل سرآغازجنبش نوين کمونيستی ايران

٧درصفحه   

 - می رويم، که امواج خيزش توده ھای شھری،کارگران ۴٩ بھمن  ١٩ امين سالگرد حماسه سياھکل ۴٧امسال در حالی به استقبال  
 در عموم »نابودباد رژيم سرمايه داری جمھوری اس]می«، و»مرگ برخامنه ای« ،»مرگ برديکتاتور«زحمتکشان وتھيدستان با شعار ھای 

 .شھرھای ايران به اعتراض وخيزش انق]بی برخاسته اند
 

درنوزده بھمن چھل ھفت سال پيش، غرش مسلسل ھای فدائيان مارکسيست وانق]بی درکوھپايه ھای سياھکل بود، که سکوت دير پای جزيره 
نقطه پايانی بود برخواب نوشين خستگانی که دھن دره می کردند ودربرکه ھای گند گرفته خود .ثبات شاھنشاھی را به لرزه درآورد

وخزعب]ت ديگررا نشخوار می کردند و تا شانه وگردن درنظم گنديده و مسلط ستم "  راه رشد غير سرمايه داری"و "گذارمسالمت آميز"
 !خود در آن غوطه ور گرديدند" اکثريتی"ھمان گندابی که بعدا جمھوری اس]می نام گرفت،واين باربا شرکای نوپای .شاھی فرو رفته بودند

ھمه سرگرم . ، ھيچ صدائی از کسی بر نمی خاست ، خستگی وخمودگی وسيع و گسترده بود٣٢ مرداد ٢٨بعد از وادادن حزب توده در 
کارھای کوچک خويش بودند،چشم انداز ھا تيره،دست ھا آويخته ،گردن ھا کج،ودژخيم سرمست از نوشانوش ھای شبانه، بی خبراز آن که 

سازی ديگر، ازنوعی .  درجنگل خاموش سياھکل نجوای ديگری بربالھای باد حادثه وحماسه ،شاخساران جنگل را به تکان درآورده
زنده باد انق]ب ،وزنده باد عمل «.سرود خود را سرمی دھد"  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران."ديگر،وجنسی ديگر نواخته می شود

تمامی .نقطه عطفی درتاريخ مبارزات حق طلبانه کارگران،زحمتکشان وھمه تھيدستان وبيچيزان آغازمی گردد.»انق]بی وپراتيک اجتماعی
شعر وتاتر،دانشگاه وخيابان،توده ھای کارگر .عرصه ھای زندگی اجتماعی وفرھنگی تحت تاثيرحماسه جاودان سياھکل قرارمی گيرد

ديگر سکوت نبود،موج در موج بود که از اعماق دريای .  وزحمتکش،روشنفکران زن ومرد، ھمه طعم شيرين اعتراض وانق]ب را چشيدند
 .جوشان توده ھا،کارگران،زحمتکشان، ودانشگاھيان ودانشجويان  برمی خاست

 
امروزدرحالی به استقبال نوزده بھمن چھل ونه می رويم، که جامعه تحت سلطه وحاکميت رژيم سرمايه داری جمھوری اس]می در شرايط 

جسدش .فسادوگنديدگی رژيم بيش از آن است که نسخه داروودرمان برايش پيچانده شود.  بسيار باريک وحساس تر از ھرزمانی قرار دارد
توده ھای انق]بی،کارگران وزحمتکشان بخوبی دريافته اند ودر ھمه جا،کارگاه .درمسير سردخانه انق]ب ودر انتظارخاک سپاری است

 . وکارخانه،مدرسه ودانشگاه،در خيابان ھا وميدان شھرھا به جوش وخروش برخاسته اند
 

در اين شرايط واوضاع واحوال حساس وبرآمد اجتماعی وانق]بی، که ھمزمان با روزھای غرور آفرين بھمن ماه است،سازمان ما وظايف 
سنگينی بر دوش دارد ،کاری سترگ درھمآھنگی ، ھدايت وپيشبرد جنبش اجتماعی کار،نان،آزادی وسرنگونی جمھوری اس]می را در پيش 

ماه بھمن برای ما، وسازمان ،وتوده ھا ی اجتماعی ياد آورخاطره ھای پرشورو جانبازی بنيانگذاران سازمان درراه آزادی،رفاه .  رو دارد
 .وسعادت  کارگران وزحمتکشان ومردم ايران است

 
امروز عليرغم اعت]ی سياسی وبرآمد انق]بی که در جامعه آغاز شده،ورژيم را در کليت وھستی اش تھديد می کند، صفوف جنبش 

بخش ھائی ازاين جنبش با پشت کردن به کار اصولی انق]بی ،وبا فرقه .کمونيستی،ھمچنان وبه روال سابق درتشتت  وپراکندگی به سرمی برد
اينان ھم در برنامه وھم در مشی به اصول وپرنسيب .گرائی ،موج سواری وانق]بی نمائی، آسيب ھای جدی به جنبش کمونيستی وارد کرده اند

ھروز يک نام بدون پشتوانه وبدون اتکاء .اپور تونيسم در برنامه  ومشی اين جريان بشدت رواج دارد.  ھای مارکسيستی پايبندی ندارند
خيلی عجيب نيست که در بزنگاه تاريخی نه نتھا پشت طبقه کارگروتوده ھا .برواقعيت مادی به جنبش اجتماعی کارگران وزحمتکشان می دھد

. را خالی کند،بلکه کينه خودرا در ھمسوئی با سلطنت طلبانی که با آنان ھمنشين ھم صحبت ھستند، متوجه طبقه کارگر وجنبش انق]بی بکنند
سياسی ، مبارزه طبقاتی، وبا حفظ وتلفيق -وظيفه سازمان ماو ھمه کمونيست ھای راستين است که با سعی در پاکيزگی مبارزه  تئوريک 

 .ت]ش مداوم وبی وقفه ای انجام بدھيم" حکومت شورائی"اصول برنامه کمونيستی برای آلترناتيو کارگری 
 

برخی ازجريانات جنبی سازمان ما،با فاصله گرفتن از کارفشرده ومنظبط تشکي]تی حزبی وسازمانی، و بسنده  کردن به کارھای روشنفکری 
از ناحيه ديگری درنبرد طبقاتی  جنبش کمونيستی در ھمياری از مبارزات کارگران وزحمتکشان وايجادآلترناتيو کارگری وکمونيستی ھمه 

پراکنده کاری ،محفل گرائی وکم کاری  درميان کمونيست ھا،بايد .نيروی خودرا به کار نمی بندندو شانه از زير بار رھبری خالی می کنند
سازمان ھای کمونيستی وانق]بی ،افراد وجريانات منفرد . جای خود را به ت]ش واتحادی منضبط حزبی وکار بی وقفه و پيگير کمونيستی بدھد

با توجه به شرايط حساس موجود ،بامسئوليت پذيری،و باحفظ اصول انق]بی درپيکاراجتماعی ومبارزه طبقاتی واحد بايد ھر چه متحد تر 
غفلت در شرايط کنونی فاجعه ی سنگين ومصائبی که رژيم سرمايه داری جمھوری اس]می طی نزديک به چھل .  ويک دل ويک رای شوند

 .سال به جامعه وارد کرده،در اشکال ديگری تداوم پيدا خواھدکرد
 

زمان آن فرا رسيده است که سازمان ما و کليه سازمانھا وجريانات جدی کمونيستی ، وافراد منفرد انق]بی کمونيست، با الھام گرفتن از 
طبقه کارگر وزحمتکش ،توده ھای بی چيز وفقيررا در تشکل .شوروی دست بدست ھم بدھند١٩١٧انق]بات اجتماعی، خصوصا انق]ب اکتبر 

کارگران .  ھای انق]بی در راستای يک انق]ب اجتماعی سوسياليستی وحکومت شورائی کارگران وزحمتکشان سازماندھی ورھبری کنند
با حمايت وپشتيبانی خود کارگران را درايجاد شورای .  رشته ھای واحد کارگری در جاھای مختلف را تشويق به مبارزه جمعی ومتحد نمايند

درھمآھنگی ودر راستای مبارزه نھائی طبقه کارگر،اعتصاب عمومی سياسی ،در .  رھبری سراسری تشکل ھای مستقل کارگری ياری کنند
پيوند بامبارزات مردم شھری وروستائی وسرانجام دريک قيام عمومی مسلحانه در براندازی رژيم سرمايه داری جھموری اس]می ت]ش 
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۶از صفحه   

ضرورت سرنگونی رژيم در گرو ايجاد کميته ھا ی کارخانه،کميته ھای مبارزات مردم .نمايند
اگرغفلت .در مح]ت  و سرباز خانه ھا، وايجاد شوراھای قدرتمند برای تسخير قدرت است

انجام گيرد يا رژيم زير آب جنبش مردم را می زند،يا توسط امپرياليسم آمريکا،سرمايه داری 
غرب ،سلطنت طلبان،ليبرال ھاواص]ح طلبان دروغين برون مرزی  حاصل جنبش اجتماعی 

ما،فعاaن سازمان فدائيان اقليت در فرخنده روزھای بھمن ودر چھل .  مردم را به يغما می برند
وھفتمين سالگرد نوزده بھمن چھل ونه بنيانگذاری سازمان را، به جنبش کارگری، وبه کليه 
کمونيست ھای راستين تبريک گفته،وھمه کوشش وامکانات خودرا در داخل کشوردرھمبستگی 

در .  با مبارزات کارگران وزحمتکشان وجنبش انق]بی وسيع توده ای به کارخواھيم گرفت
 . برپائی آلترناتيو کارگری و حکومت شورائی لحظه ای درنگ را جايز نمی دانيم

 

 
 گرامی باد چھل وھفتمين سالگرد حماسه سياھکل 

 سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می
 برقرار باد حکومت شورائی

 زنده باد سوسياليسم-زنده باد آزادی
 داخل کشور –فعاSن سازمان فدائيان اقليت 

 ١٣٩ / ١١ /١٢۶ 
 حکومت شورائی -آزادی -نان-کار

 گرامی باد نوزدھم بھمن، چھل وھفتمين سالگرد نبرد 
 حماسه سياھکل سرآغازجنبش نوين کمونيستی ايران

 »زنده باد سياھکل«   
 

 من از سياھکل می آيم              
 

 با دنيائی ازلبخند
 

 با نگاھی سرشار از اميد             
 

 با گل واژه ھائی اززخم بر سينه    
 

 .اما، از پای نخواھم افتاد                 
 

 فرياد گر صدای کارگرانم               
 

 فرياد گرصدای زحمتکشانم              
 
 ھيچگاه ازپاينخواھم نشست 
 

 !نه،                                      
 من وارث صدای بيژن     

 
 من وارث صدای جليل      

 
ص\\دای، م\\رض\\ي\\ه ،س\\ع\\ي\\د، ج\\ھ\\ان         

 .کمونيست
 

 من صدای کارگرانم ،    
 
  و
 
 .خون سياھکل در رگھايم   
 

 
 تقديم  به جانفشانان سياھکل و 

 جانباختگان راه سوسياليسم وانق�ب 
 

 حميد ،اشرف  - بھمن نود وشش٨ 
         

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

 بازداشت کارگران ھفت تپه را قوياً "درتاريخ پانزدھم بھمن سازمان اط]عيه ای با عنوان 
دراين اط]عيه ضمن اع]م خبربازداشت اسماعيل بخشی، .انتشار داد"  محکوم می کنيم

کرامت پام، رحيم بساک عليپور به ھمراه بيش از بيست تن  ديگر از کارگران چنين گفته شده 
يورش به کارگران و بازداشت آن ھا توسط نيروھای گاردويژه صورت گرفته است که " است

دراعتراض به اين اقدام .  از شب قبل، محوطه شرکت را به اشغال خود درآورده بودند
گرانه و دستگيری ھا، کارگران درمحوطه کارخانه دست به تجمع زده و خواھان   سرکوب

ھنوز سه ھفته از حمله وحشيانه قمه کشان نقابدار و باندسياه   .آزادی بازداشت شدگان ھستند
کارفرما و حاميان دولتی آن به اسماعيل بخشی نگذشته است که وی ھمراه با گروه ديگری 

اين اقدامات وحشيانه .ازکارگران، اين بارتوسط پليس و نيروھای گارد ويژه بازداشت شده اند
و بازداشت ھای گروھی درحالی صورت می گيرد که کارگران تنھا خواستار پرداخت 

کارفرما با وعده ھای دروغين وتکراری، .  دستمزدھا و مطالبات عقب افتاده خود ھستند
ست که کارگران برای دست يابی   ازپرداخت کامل مطالبات کارگران طفره می رود و بديھی

 ."به خواستھای خود، دست به اعتصاب و تجمع واعتراض بزنند
 

درادامه اط]عيه، سازمان، اعتصاب، تجمع،اعترض وتشکل را ازحقوق اوليه کارگران 
دانسته وتأکيد نموده است که ھيچ کارگری نبايد به خاطراعتصاب، تجمع،اعتراض و ايجاد 

سازمان  ھمچنين .  گرد دستگاه سرکوب قراربگيرد  تشکل مستقل کارگری، مورد آزار و پی
بازداشت کارگران نيشکر ھفت تپه و اقدامات وحشيانه عليه کارگران پيشرو اين شرکت را 

درپايان . قوياً محکوم نموده و خواستارآزادی فوری و بی قيد وشرط بازداشت شدگان شده است
گرد ھای امنيتی و قضائی عليه   فشار ھا و پی)  اقليت(سازمان فدائيان"اط]عيه گفته شده است

کارگران ھفت تپه را محکوم می کند و خواستار برچيده شدن دوربين ھای ديجيتالی کنترل 
. کارگران و خروج يگان ھای ويژه و ساير نيروھای سرکوب از محل کار کارگران است

ضمن حمايت از کارگران مبارز ھفت تپه وسنديکای آن ھا که برای )  اقليت(سازمان فدائيان
احقاق حقوق کارگران مبارزه می کند، خواھان پرداخت فوری و کامل مطالبات کارگران 

 . است
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١٠از صفحه   

  ٩درصفحه 

کل کشورھای ارتجاعی منطقه را به سمت 
تحوaتی انق]بی و کسب آزادی و ترقی خواھی 
رھنمون می شد، خود به چنين وضعيت فاجعه 
باری کشيده شد؟، چه شد؟ که با سقوط رژيم 
مستبد پھلوی، به جای تحقق نان و آزادی، به 
جای استقرار يک حکومت دمکراتيک و مدافع 
منافع اکثريت توده ھای مردم ايران، يک استبداد 

چه شد؟ که .  دينی تمام عيار بر جامعه حاکم شد
خمينی مرتجع و دار و دسته جنايت کارش، اين 
چنين سھل و آسان بر اريکه قدرت نشستند و طی 

 سال بی محابا مردم را کشتار کردند، آزادی ٣٩
ھای فردی و اجتماعی را از توده ھا گرفتند، بی 
حقوقی محض را بر زنان تحميل کردند، 
کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان را به فقر 
و ف]کت کشاندند، مطبوعات مستقل را سرکوب 
و ھرگونه صدای آزادی خواھی را در نطفه خفه 
کردند، شاعران و نويسندگان متعھد و آزادی 
خواه را ترور و از دم تيغ گذراندند، رژيمی که 

 سال، در انجام جنايت و ويرانی آنچنان ٣٩طی 
يکه تاز شد که حتا رژيم خودکامه و مستبدی 
ھمچون نظام پادشاھی را رو سفيد کرد، تا 
جاييکه طرفداران نظام ستم شاھی آنچنان وقيح 
شده اند که ھم اينک خود را طلبکار توده ھا و 

 . نيروھای انق]بی می دانند
با وجود اين و به رغم اينکه يک چنين ويرانی و 

 بر سر جامعه و ۵٧کشتاری که از دل انق]ب 
 و ۵٧توده ھای زحمتکش ايران آوار شد، انق]ب 

 بھمن، تجارب مثبتی ھم برای ٢٢قيام شکوھمند 
کارگران و عموم توده ھای مردم ايران داشته 

به راستی اين تجارب کدامنند و چگونه بايد .  است
 از آن در انق]ب پيش رو سود برد؟  

اکنون ديگر پر کسی پوشيده نيست، که عامل 
 و پيامد آن سر ۵٧اصلی به بيراھه رفتن انق]ب 

بر آوردن ھيوaيی به نام جمھوری اس]می از دل 
آن انق]ب بزرگ، پيش از ھر چيز اعتماد به 

ريشه اين اعتماد درعدم شناخت و .  خمينی بود
ناآگاھی توده ھا و بعضا سازمان ھای سياسی 
چپ و انق]بی از ماھيت به غايت ارتجاعی و 
. سرکوبگرانه خمينی و دستگاه روحانيت بود

اعتماد به خمينی و فزونتر از آن، توھمات توده 
ھا به اين مرتجع شياد که حتا تصوير او را در 
ماه می ديدند، نخستين عامل شکست و به بيراھه 

توھمی ويرانگر که .   بود۵٧رفتن انق]ب 
مرتجعی شارaتان با تکيه بر آن و با حمايت دول 

پوشيده .  امپرياليستی در راس انق]ب قرار گرفت
نيست، مسبب اين وضعيت نيز در آن شرايط 
معين کسی غير از رژيم مستبد و ديکتاتوری شاه 

 . نبود
رژيم پھلوی از يک سو با سرکوب ھرگونه 
آزادی ھای سياسی و قلع و قمع تمام سازمان ھای 
کمونيست، مترقی و انق]بی و از سوی ديگر با 
پر و بال دادن به روحانيت مرتجع در مسير تبليغ 
و ترويج خرافات مذھبی، عم] توده ھای مردم 
را در ناآگاھی و زير سلطه نفوذ دستگاه 

جامعه ای که ديکتاتوری .  روحانيت قرار داده بود
مطلق بر آن حاکم باشد، آزادی ھای سياسی به 
محاق رفته، احزاب مترقی سرکوب و از ھرگونه 

فعاليت ھای سياسی علنی محروم شده باشند، يک 
چنين جامعه ای به خودی خود بستر مناسبی 

حال اگر در يک . برای رشد خرافات مذھبی است
چنين جامعه ای، دست دستگاه روحانيت نيز 
برای تبليغ و ترويج مذھب و خرافه ھای مذھبی 
باز باشد، آنوقت ديگر فاتحه آن جامعه به لحاظ 

 . آگاھی ھای سياسی توده ھا خوانده است
 بر بستر چنين فضايی شکل ۵٧در واقع، انق]ب 

در جامعه استبداد زده، در فقدان آزادی .  گرفت
ھای سياسی و عدم وجود پيوند نزديک سازمان 
ھای انق]بی با توده ھای بپا خاسته، تنھا نيرويی 
که در جامعه حضور عينی ھمگانی داشت 

خمينی و روحانيت مرتجع .  دستگاه روحانيت بود
با استفاده از خ]ء موجود و با تکيه بر مساجد که 
اھرم ھای ارتباطی دستگاه روحانيت با توده ھای 
. متوھم بود، عم] در راس انق]ب قرار گرفت

 ديگر ۵٧در کنار اين وضعيت، وقتی در دی ماه 
سقوط نظام پادشاھی برای بورژوازی ايران و  
دول امپرياليستی حامی رژيم سلطنتی مسجل شد، 
دولت آمريکا و بورژوازی ايران چاره کار را در 
واگذاری مسالمت آميز قدرت  از شاه به خمينی 

از اين تاريخ به بعد، سياست آمريکا در .  ديدند
متقاعد کردن شاه برای ترک کشور و قرار دادن 
يک شياد مرتجع به نام خمينی در راس انق]ب 

کنفرانس گوآدولوپ به ھمين .  ايران بود
منظورسازماندھی شده بود وبا مذاکره با 
نمايندگان خمينی در پاريس و تھران ، عم]  
زمينه ھای انتقال مسالمت آميز قدرت از شاه به 

 بھمن بخشی ٢٢خمينی فراھم گرديد، که با قيام 
از معادaت توافق گوآدولوپ، از جمله توافق بر 
حفظ يکپارچگی ارتش شاھنشاھی در ھنگام 

 . انتقال مسالمت آميز قدرت، بھم خورد
 بھمن، اگر چه شيرازه ارتش ٢٢با قيام شکوھمند 

شاھنشاھی از ھم پاشيد، اما، خمينی و دارو دسته 
اش با حمايت دول امپرياليستی بر موج انق]ب 
. سوار شدند و قدرت سياسی را از آن خود کردند

در حالی که زنان، دانشجويان، سازمان ھای 
سياسی کمونيست و مبارز ھمراه با توده ھای 
زحمتکش طی سال ھا مبارزه عليه استبداد 
سلطنتی و بطور اخص در يک سال پايانی 
حکومت شاه، بازوی اصلی انق]ب بودند، در 

، اعتصابات ۵٧شرايطی که در نيمه دوم 

کارگری و در راس آن، اعتصاب کارگران 
شرکت ملی نفت ايران شريان حياتی رژيم را 
مسدود و اقتصاد رژيم را فلج کرد، اما، خود آنان 

قدرت .  ھيچ سھمی در قدرت سياسی نداشتند
سياسی تماما در دست خمينی و مرتجعينی قرار 
گرفت، که نه تنھا ھيچ گونه سازگاری با آزادی 
ھای دمکراتيک و منافع توده ھای بپا خاسته 
نداشتند، بلکه از ھمان فردای انق]ب در جھت 
سرکوب کارگران، دانشجويان، زنان، معلمان و 

از ھمان فردای قيام .  توده ھای بپا خاسته بر آمدند
 بھمن، سرکوب توده ھا و نيروھای شرکت ٢٢

. کننده در انق]ب در ابعادی سراسری کليد خورد
" اقتصاد مال خر است"خمينی با طرح شعار 

تمام مطالبات معيشتی توده ھای مردم را به ھيچ 
انق]ب "  اس]م"گرفت و با تکيه بر اينکه ما برای 

، به زور سرکوب و کشتار "شکم"کرديم نه برای 
يک استبداد دينی تمام عيار را بر توده ھای مردم 

 . ايران تحميل کرد
 که کارگران ۵٧از اين رو، نخستين درس انق]ب 

و توده ھای زحمتکش بايد از آن بياموزند، 
موضوع کسب قدرت سياسی به عنوان رکن 

لذا، فاجعه ای که در پی .  اصلی ھر انق]ب است
 بر سر مردم ايران آوار شد و ۵٧وقوع انق]ب 

 سال جامعه و مردم ايران را به ويرانی ٣٩طی 
 نبود، ۵٧و تباھی کشانيد، ھرگز خود انق]ب 

بلکه اين فاجعه، نتيجه قدرت گيری يک ضد 
انق]ب سازمان يافته به نام خمينی و دار و دسته 

مرتجعينی که در راس انق]ب نشستند و .  اش بود
از ھمان آغاز، انق]ب مردم را به بيراھه بردند و 
جامعه را با يک استبداد دينی و فاجعه ای مرگبار 

در واقع، کارگران و توده ھای .  مواجه کردند
زحمتکش ايران بايد بياموزند که مسئله اصلی 
درھر انق]ب، موضوع کسب قدرت سياسی 

تا زمانيکه کارگران و توده ھای زحمتکش .  است
در طی ھر انق]بی نتوانند قدرت سياسی را از آن 
خود سازند، ھيچ تغيير بنيادی در وضعيت 

 . زندگی و معيشتی آنان رخ نخواھد داد
با اين ھمه، در ورای شکست فاجعه بار انق]ب 

 بھمن، ٢٢، اين انق]ب و خصوصا قيام ۵٧
ثمرات و نتايج گرانقدری ھم برای کارگران و 

تجاربی که ھمواره .  توده ھای زحمتکش داشت

 تجارب  ۵٧ انق�ب  
 ودرس ھائی که بايدآموخت



 ٧۶٠ شماره  ٩۶ھفته سوم بھمن     ٩

٨از صفحه   

٩ 

 جاودان باد ياد حماسه آفرينان سياھکل
 

 کارگران و زحمتکشان 
 

در استانه نوزده بھمن روز گراميداشت حماسه سازان سياھکل بار ديگر با رفقای جانباخته مان پيمان 
 .ميبنديم که راه انان را ادامه دھيم وپيگيرانه عليه مرتجعين و استثمارگران مبارزه کنيم 

 
 کارگران ، زحمتکشان و روشنفکران انق�بی 

 
در نتيجه سياست ھای ارتجاعی حکومت اس]می، بحران اقتصادی ابعاد کم نظيری به خود گرفته و 

افزايش روز افزون .  شرايط مادی و معيشتی توده ھای مردم به نحو بی سابقه ای وخيم گرديده است
بھای کاa ھا، کاھش روز افزون دستمزد کارگران و حقوق بگيران رده ھای پايين، بيکاری ميليون ھا 
تن از کارگران و جوانان، فقر و گرسنگی، زندگی را بر ميليون ھا تن از توده ھای زحمتکش مردم 

اين اوضاع اسف بار منجر به تشديد اعتراضات خيابانی و .  دشوار و غير قابل تحمل نموده است
امروزه بر ھمگان واضح است که جمھوری .  اعتصابات کارگران عليه رژيم تا دندان مسلح شده است

اس]می جز تشديد وخامت شرايط مادی و معيشتی مردم کار ديگری نداشته و ندارد و تنھا راه نجات 
کارگران و زحمتکشان سرنگونی رژيم جمھوری اس]می ، استقرار حکومت شورائی کارگران و 

 .ست زحمتکشان ونابودی تمام نظم سرمايه داری
 

داخل کشور  در چھل و ھفتمين سالگرد بنيانگذاری )  اقليت (  ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 
سازمان، ھمچنان بر مواضع و اھداف خود در دفاع از منافع و اھداف طبقه کارگر، در دفاع از 
خواسته ھا و مطالبات جنبش توده ھای مردم و در دفاع از ازادی ھای سياسی و سوسياليسم استوار 

 .ايستاده  و استوار خواھيم ماند

 

 گرامی باد چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل
برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می    

زنده باد سوسياليسم  -زنده باد ازادی   
داخل کشور) اقليت ( فعالين و ھواداران سازمان فدائيان   

١٣٩۶بھمن   
 

تا با بھره .  aزم است بر آنھا تاکيد و تامل شود
  بھمن  نگذاريم در ٢٢گيری از ثمرات قيام 

انق]ب آتی مجددا يک ضد انق]ب ديگر تحت ھر 
نام و عنوانی بر کارگران و توده ھای تحت ستم 

 .ايران حاکميت پيدا کند
درس ديگرقيام بھمن اين است، که جمھوری 
اس]می را نيز بايد با يک قيام مسلحانه توده ای 

جمھوری اس]می به عنوان يک . سرنگون ساخت
حکومت مستبد دينی و سرمايه داری که با تکيه 
بر ارگان ھای سرکوبگر نظامی اش، تاکنون 
دوام آورده است، ھرگز با تظاھرات عمومی، 
اعتصابات اقتصادی و اعتصابات عمومی سياسی 

تظاھرات گسترده خيابانی، .  سرنگون نخواھد شد
اعتصابات عمومی سياسی و اقتصادی aزمه 
انق]ب و سرنگونی جمھوری اس]می اند، اما 

 نشان داده است، ۵٧تجربه انق]ب .  کافی نيستند
که نظام ھای ديکتاتوری به دليل سرکوبگری 
ويژه ای که طی سال ھا بر جامعه تحميل کرده 
اند، جز با يک قيام مسلحانه توده ای ساقط نمی 

 .شوند
از دل .   شوراھا ھستند۵٧تجربه ديگر انق]ب 

 بھمن، ٢٢ و پيامد آن قيام شکوھمند ۵٧انق]ب 
 بھمن، شوراھا را ٢٢قيام .  شوراھا شکل گرفتند

به عنوان نطفه ھای آن شکل دولتی که تضمينی 
بر ادامه کاری حاکميت توده ھای کارگر و 

شوراھا به عنوان .  زحمتکش است، آشکار ساخت
عالی ترين و دمکراتيک ترين نھاد قدرت، از دل 

نھادی که به رغم حاکميت .  انق]ب برآمدند
سياسی جمھوری اس]می، برای يک دوره کوتاه 
به مظھرقدرت و اتوريته کارگران و ستمديدگان 

شوراھا تا زمانی که رژيم دستگاه .  تبديل شد
سرکوب ضربه خورده را بازسازی نکرده و 
توازن قوا بطورکامل به نفع آن برھم نخورده بود 

اما به محض اينکه جمھوری اس]می .  فعال بودند
نھادھای سرکوبگر دولت بوژوايی خود را 
بازسازی و ساماندھی کرد، شوراھا نيز به شدت 

 به ما آموخت،  ۵٧تجربه انق]ب .   سرکوب شدند
برای اينکه قدرت شورايی بتواند شکل بگيرد، 
استمرار يابد و به يک قدرت دولتی کارگری 
تبديل شود، aزمه اش درھم شکستن و برانداختن 
تمام دستگاه دولت بوژوايی با ھمه ارگان ھای 

 .نظامی و بوروکراتيکش است
حال که از ديماه گذشته جوانان و توده ھای 

 سال سرکوبگری، ٣٩ستمديده مردم ايران عليه 
ستم، استبداد، فقر، بيکاری و بی حقوقی محض 
به اعتراض برخاسته و در مسير براندازی 
جمھوری اس]می خيز برداشته اند، aزم است تا 

 درس ھا ۵٧از تجارب انق]ب شکست خورده 
بياموزيم و تمامی اين تجارب آموزنده را  برای 

 .پيروز انق]ب آتی به کار بنديم
 

 تجارب  ۵٧انق�ب  
 ودرس ھائی که بايدآموخت

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧۶٠ شماره  ٩۶ھفته سوم بھمن     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٨درصفحه   

انق]بی که .   گذشته است۵٧ سال از انق]ب ٣٩
درآن توده ھای ستمديده و اقشار مختلف مردم 
ايران عليه ستم و سرکوب، بيعدالتی، کشتار و 
ديکتاتوری حاکم بر جامعه در ابعادی ميليونی 

توده ھای زحمتکش و سرکوب شده .  پا خاستند  به
ای که با ھزاران اميد و آرزو برای رسيدن به 
يک زندگی بھتر، تحقق آزادی ھای دمکراتيک و 
دستيابی به رفاه، آسايش و عدالت اجتماعی به 

انق]بی که به دليل گستردگی . انق]ب روی آوردند
حضور ميليونی اقشار مختلف مردم، در نوع 

انق]بی که سرانجام با .  خود يگانه و بی نظير بود
 ساله خاندان ۵٠ بھمن، به عمر ٢٢قيام شکوھمند 

ننگين پھلوی خاتمه داد و حکومت مستبد، ستمگر 
و تا بن دندان مسلح شاھنشاھی را از اريکه 

١٠ 
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 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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I . S . F 
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1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
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Switzerland 
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Amsterdam Z.O 
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:بدينوسله به اط]ع  ع]قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
 

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
 

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
 

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط]ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط]ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 . قدرت به زير کشيد
، انق]بی ۵٧اما، چه شد؟ که از دل انق]ب بزرگ 

که توده ھای ميليونی مردم ايران، سازمان ھای 
کمونيست و نيروھای مبارز و  آزادی خواه  که 
با ھزاران اميد برای رسيدن به نان و آزادی و 
محو ھرگونه ستم و نابرابری، برايش جانفشانی 
کردند، کشته دادند، به زندان افتادند و بسياری از 
مبارزين زير شکنجه ھای بی رحمانه ساواک 
جان باختند، نظامی به نام جمھوری اس]می سر 

ھيوaيی که صدھا بار دھشتبارتر، .  بر آورد
ارتجاعی تر، مستبدتر و جنايتکارتر از نظام 

اِشکال کار در کجا بود که انق]ب .  پيشين شد
، انق]بی که می توانست و می بايست ۵٧بزرگ 

  ودرس ھائی که بايدآموختتجارب ۵٧انق�ب 


