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ھای انتشار يافته، در اعتراضات  برطبق گزارش
مردم عرب استان خوزستان تاکنون دست کم 

خبرھا حاکی از آن .  اند  نفر دستگير شده۴٠٠
. شدگان نوجوان ھستند است که اکثر بازداشت

گذشته از آن نيروھای اطAعاتی و امنيتی شبانه 
ای را  ھا و منازل مردم ھجوم برده و عده به خانه

 .اند بازداشت کرده
 فروردين ٨اعتراضات مردم استان خوزستان از 

 با تجمع در مقابل ساختمان صدا و سيمای ٩٧
استان خوزستان آغاز شد و بسيار زود به ساير 
شھرھای خوزستان مانند آبادان، خرمشھر، 
ماھشھر، عين دو، حميديه، کوت عبدهللا نيز 

معترضان در روزھای اول .  گسترش يافت
خواستار عذرخواھی صدا و سيما بودند ولی با 
گذشت چند روز نه تنھا مسئوMن صدا و سيما به 
اين خواسته پاسخی ندادند، بلکه به روال معمول، 
نيروھای سرکوب رژيم وارد صحنه شدند و با 

ھای  آور، شليک گلوله پرتاب گاز اشک
پAستيکی، و ضرب و شتم وحشيانه به مقابله با 

شدگان  از تعداد مجروحان و کشته.  مردم رفتند
فرمانده نيروی .  ھنوز اطAعی در دست نيست

کند، کسی در تظاھرات  انتظامی در حالی ادعا می
شھرھای خوزستان کشته نشده است که يکی از 

شب تا صبح صدای " "گويد ھای مجلس می نماينده
 ".شود گلوله شنيده می

ای در روز دوم فروردين، مجری يکی  در برنامه
ھای تلويزيونی، روی نقشه ايران،  از برنامه
ھای مختلف در  ھايی را با لباس مليت عروسک

چسباند، اما کنار نام اھواز،  محل زندگی آنھا می
به جای عروسکی با لباس عربی، عروسک 

اين سرآغازی شد بر .  ديگری را قرار داد
تجمعات و اعتراضات در خوزستان که اين 

آميز و حذفی  ھای تبعيض برنامه را ادامه سياست
اما در ادامه .  دانند رژيم در قبال اعراب ايران می

تظاھرات و گسترش آن، طرح مطالبات ديگر 
بسيار زود آبشخور نارضايتی مردم را آشکار 

معضAتی چون مشکل بيکاری، حقوق .  ساخت
معوقه کارگران، تبعيض در سياست استخدامی 

ھای کارون،  ھا، انتقال آب از سرشاخه عليه بومی
روند تخريب محيط زيست، حق تحصيل به زبان 
مادری، توقف روند دستگيری فعالين مدنی 

ھای مستقل به  عرب، تاسيس روزنامه و رسانه
ی آن آزادی  زبان عربی و در ادامه

ای از مطالبات  يعنی آميزه.  دستگيرشدگان
اقتصادی و رفاھی، سياسی، مليتی و محيط 

 .زيستی
استان خوزستان، طبق سرشماری دو سال پيش با 

/  ٧جمعيتی در حدود   ميليون نفر، پنجمين ۴ 
/  ۶.  استان کشور از نظر جمعيتی است  ٣٣ 

داران،  ھای تبليغاتی سرمايه در دنيايی که بوق
داری را به عنوان مدافع آزادی و  جھان سرمايه

ملتی وجود دارد که .  کنند دموکراسی تقديس می
ھا سال مبارزه و مقاومت، از حق تعيين  رغم ده به

سرنوشت خويش محروم است و  اعتراضات 
داری به خون  ھا در سکوت جھان سرمايه آن

 .ملت فلسطين. شود کشيده می
دولت جنايتکار اسرائيل بار ديگر جوانان و 

در دومين .  نوجوانان فلسطينی را به قتل رساند
ھای اعتراض که قرار است شش  جمعه از جمعه

ھفته به طول انجامد، با تيراندازی و آتش توپخانه 
ارتش اسراييل به روی مردم غير مسلح، ھشت 
. فلسطينی کشته و بيش از ھزار نفر زخمی شدند
يکی از کشته شدگان فلسطينی نوجوانی بود که 

موجی از اعتصابات و تظاھرات، فرانسه را 
طبقه کارگر فرانسه به نبردی .  فراگرفته است

قھرمانانه برای مقابله با تعرضات بورژوازی به 
ھای  آوردھای مبارزاتی خود و عموم توده دست

داری،  در جھان سرمايه.  زحمتکش برخاسته است
ای استثنائی ھستند که  کارگران فرانسوی نمونه

اند در برابر يورش سياست  تاکنون توانسته
آوردھای  اقتصادی نئوليبراليسم، برخی از دست

ھا مبارزه است، حفظ  مھم خود را که نتيجه سال
 . کنند

  ٨درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۶٨شماره    ٩٧ فروردين ٢٠ –سال  چھلم 

  سال از حق بديھی خود ٧٠ملتی که 
 برای تعيين سرنوشت محروم است

 زنده باد تشکل مستقل کارگری
 تپه  پاينده باد مبارزات کارگران ھفت

 باوربه انقFب و قدرت توده ھا 
 

، که با اعتراضات وسيع خيابانی کليت ٩۶خيزش قھرمانانه جوانان و توده ھای سرکوب شده در ديماه 
ھيات حاکمه ايران را به چالش گرفتند، فقط جلوه ای از قدرت Mيزال توده ھا در مقابله با جمھوری 

 شھر ايران را فرا ٩٠اين اعتراضات و شورش ھای خيابانی، که در اندک زمانی بيش از .  اسAمی بود
اعتراضاتی که .  گرفت، تحوMت سياسی و فضای ديگر گونه ای را در سطوح مختلف جامعه رقم زد

قدرت بھم پيوسته و متحدانه توده ھا را به نمايش گذاشت، باورمندی به انقAب اجتماعی را جايگزين توھم 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 مبارزه قھرمانانه
  کارگران فرانسوی
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 درصد آن ٣٢ /  ۴درصد از اين جمعيت عرب، 
/  ٩لر،   درصد آن فارس و بقيه از ملل ٣١ 

خيز، پس از استان  اين استان نفت.  مختلف ھستند
 ١٠تھران، در توليد ناخالص داخلی، با سھمی 

درصدی رتبه دوم را داراست و از لحاظ ارزش 
ھای صنعتی در رتبه نخست قرار  افزده فعاليت

زاده رئيس سازمان  به گفته نورهللا حسن.  دارد
صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در دی 

 پتروشيمی دارد که در ٢٣، خوزستان ٩۶ماه 
چنين در  ھم.   ميليون تن توليدات دارند١٨سال 

/  ۶اين استان، ساMنه   ميليون تن فوMد خام و ٣ 
 ۴٠٠شود و دارای   ھزار تن شکر توليد می٧٠٠

واحد توليد قطعات مورد نياز نفت، گاز، 
در حالی که در .  پتروشيمی و حفاری است

ھای  ، بنگاه٩۶در تير ماه "  مشرق"گزارش 
ھای صنعتی اين استان،  اقتصادی و شھرک

" آMت و حصارھای بتونی گورستان ماشين"
 نيز، بنا به آمار ٩۶در بھار .  توصيف شده است

/  ٣رسمی، خوزستان با نرخ بيکاری   ١۵ 
 استان بيکار کشور قرار ٣درصدی، جزو 

انداز نيز وضعيت بھتری ديده  در چشم.  داشت
 ارديبھشت، معاونت حفاظت ١٧در .  شود نمی

بھره برداری سازمان آب خوزستان با توجه به 
کاھش بارندگی و ذخاير آب در دو نوبت به 
مزارع پرورش ماھی ھشدار داده است که 

 برنامه ريزی ٩٧آبگيری نکنند و برای سال 
 ٣۵ تا ٣٠مزارعی که برای .  توليد نداشته باشند

 درصد بازار ۵٠درصد بازار استان و بيش از 
اجرای اين تصميم، به گفته .  عراق توليدات دارد

معاون آبزی پرورش اداره کل شيAت خوزستان، 
 ھزار را در پی خواھد داشت، ١۵نه تنھا بيکاری 

بلکه منجر به تشکيل يک کانون ريزگرد ديگر 
چنين بنا به يکی از  ھم.  در اھواز خواھد شد

ھا،  اخبار، با توجه به قيمت باMی سوخت لنج
قرار است رفته رفته ملوانان و ناخداھا ھم به 

بيکاری مزمنی که .  جمع بيکاران افزوده شوند
يکی از علل آن، تبعيض در استخدام نيروھای 

بنا به ادعای مقامات .  بومی و غير بومی است
 درصد از مشاغل به غير بوميان ٣٠تنھا 

ای  اختصاص دارد، اما مردم خوزستان تجربه
ھای  گذشته از آن که تمامی شرکت.  ديگر دارند

نفتی عمدتاً نيروھای غير بومی را استخدام 
توان به اعتراضات  برای نمونه می.  کنند می

بسياری از اھالی بومی در حد فاصل اھواز تا 
روستاييانی که .  خرمشھر در آذر ماه اشاره کرد

 شمسی، به اميد توسعه و پيشرفت، ٧٠در دھه 
ھايی اندک  ھای کشاورزی خود را با قيمت زمين

يکی از شروط .  ھای نيشکر فروختند به کارخانه
ھا  نيز، اسخدام نيروھای بومی در اين کارخانه

 سال، نه ٢٠شرطی که با گذشت بيش از .  بود
داران عملی نشد، بلکه با  تنھا از سوی کارخانه

رويه آب، به  سوزاندان نيشکر و مصرف بی
نمايندگان مجلس .  تخريب محيط زيست دامن زدند

اند درباره اين   وعده داده٩۵اسAمی نيز از سال 
ھای نجومی  مسايل و نيز تخلفات مالی و حقوق

 !کنند" تحقيق و تفحص"مديران 
مطالبه .  اما بيکاری تنھا معضل اين استان نيست

ديگر مردم، يعنی پرداخت حقوق معوقه، 
ست از وضعيت انبوھی از شاغAن، يعنی  ای آينه

از اعتراضات خيابانی کارگران گروه .  کارگران
ملی صنعتی فوMد اھواز ھنوز چندی نگذشته 

 روزه ٢۶اعتراضاتی که با يک اعتصاب .  است
سفره ما "ھمراه بود و با شعارھای متنوعی چون 

عدالتی  اين ھمه بی"، و "خاليه، ظلم و ستم کافيه
پاسخ رژيم به اين ".  ھرگز نديده ملتی

اعتراضات، باز ھم، يورش شبانه نيروھای 
امنيتی و سرکوب به منازل کارگران و بازداشت 

 تن از فعاMن کارگری، ھمرا با ١۵حدود 
تھديدات رئيس کل دادگستری خوزستان مبنی بر 

در "  تر برای کارگران بروز مشکAت بيش"
رژيم در برابر .  صورت تجمع و شعار دادن بود

اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت نيشکر 
در .  تپه نيز ھمين شيوه را در پيش گرفت ھفت

 کارگر ٧٠تپه بيش از  سال گذشته، تنھا در ھفت
اند و بسياری از  احضار، بازداشت يا زندانی شده

تپه و  اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھيئت مديره آن، بارھا بازداشت شده و مورد 

اين تنھا دو نمونه .  بازجويی و تھديد قرار گرفتند
، کارگران "عصر جنوب"به گزارش .  است

خوزستانی به طور ميانگين در سال گذشته ھر 
 .اند روز يک تجمع برگزار کرده
، حتا پيش از آغاز ٩۶در تظاھرات دوم دی ماه 

اعتراضات سراسری، مردم خوزستان در 
اعتراضات خود خطاب به مسئوMن رژيم شعار 

"دادند می نفت و گاز و چاپيدی، آب ھم که ھی : 
مون  دزديدی، ديگه چيزی نمونده، به خون

 ".رسيدی
شعاری بسيار پرمعنا، زيرا رژيم با تخريب 
محيط زيست و سوءمديريت منابع آبی در چھل 
سال گذشته، حتا آب و ھوای قابل تنفس را نيز از 
مردم اين منطقه دريغ کرده است و سAمت آنان 
. را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است
ھای  در نتيجه انتقال آب رود کارون و سرشاخه

آن طی چندين پروژه عمده به مرکز ايران، 
 .ھا و منابع آبی اين استان خشک شده است تاMب

علت ديگر را بايد در اين منطقه در سودجويی و 
داران به محيط زيست و البته  عدم توجه سرمايه

نماينده .  حمايت دولتمداران از اقدامات آنان جست
شادگان در مجلس اسAمی، چند روز پيش گفت، 

ھم اکنون نيشکر به صورت گسترده آب "
مصرف کرده و آب شيرين را تبديل به آب شور 

کند، اين در حالی است که درھمين نقطه  می
نخلستان خشک است؛ متاسفانه  تاMب شادگان و

ھيچ اولويت بندی مناسبی دراين شرايط صورت 
نمی گيرد، صنعت نيشکر در شادگان بدون 

 ."حساب مشخصی آب مصرف می کند
ھا  ی خشک شدن تاMب بروز ريزگردھا در نتيجه

چون چندين استان  و منابع آبی اين استان، ھم
ھا،  ديگر، بارھا باعث تعطيلی مدارس و اداره

لغو پروازھا و ايجاد مشکAت تنفسی برای اھالی 
در بھمن ماه يک مقام .  اين استان شده است

بھداشتی خبر داد ميزان ريزگردھا در اين استان 
از "و برخی از مناطق جنوب غربی کشور 

به  .نيز عبور کرده است"  شاخص فوق بحران
ای که گاھی ميزان ريزگردھا در برخی از  گونه

 برابر حد ۶٠شھرھای اين استان به بيش از 
در نتيجه، در شھرھايی مانند .  مجاز رسيده است

اھواز، آبادان و مناطق ديگر خوزستان، تنھا در 

ھايی از انتقال صدھا نفر به  يک روز، گزارش
ھفته گذشته بود که .  شود ھا منتشر می بيمارستان

رئيس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در 
ستاد مقابله با خشکسالی در استان "جلسه 
 وبابا ھشدار نسبت به شيوع بيماری "  خوزستان

و در برابر .  و بيماری ھپاتيت آ خبر داد
اعتراضات و تجمعات مکرر مردم در برابر 

، فرمانده ٩۵ساختمان استانداری، در بھمن 
انتظامی خوزستان با صدور فرمانی، ھر گونه 
 .تجمع در مقابل استانداری را ممنوع اعAم کرد

، ھزينه مقابله با ٩٧با وجود اين، در بودجه سال 
ريزگردھا حذف شد و تنھا پس از اعتراضات دی 

ای و پس از برداشت  خامنه"  اجازه"ماه بود که با 
چھار ميليارد دMر از صندوق توسعه ملی، تنھا 

 ميليون دMر از آن به مقابله با ريزگردھا ١۵٠
اختصاص داده شد؛ آن ھم در برابر اختصاص دو 

ھای نظامی  و نيم ميليارد دMر جھت فعاليت
 ميليون دMر به صدا و ١۵٠جمھوری اسAمی و 

چون برنامه  ھايی ھم سيما برای توليد برنامه
 .شونيستی فروردين ماه امسال

. زنند ريزگردھا تنھا به سAمتی مردم لطمه نمی
به گفته معاون فنی جھاد کشاورزی دزفول گفت، 
طبق برآورد اوليه و مشاھده ميدانی کارشناسان 
کشاورزی بروز پديده ريزگردھا در سال زراعی 

 ميليارد لایر به ۵٠٠، يک ھزار و ٩۶  –  ٩٧
محصوMت زراعی و باغی شھرستان دزفول 

 .خسارت وارد آمده است
 و پيگردھای قضايی  تبعيض ملی، دستگيری
ھای مکرر  و نژادپرستانه  فعاMن مدنی، توھين

ھای حکومتی ھمراه با فقر و ستم و  رسانه
سرکوب مضاعف ناشی از تعلق به يکی از 

ھای  ھای ساکن در ايران، وضعيت عرب مليت
تر  ساکن استان خوزستان را دو چندان ھولناک

 . کرده است
مجلس " فروردين، نماينده خوزستان در ١٨روز 

زده از اعتراضات  وحشت"  خبرگان رھبری
مردم "  حق مطالبات به"ای به  مردمی، طی بيانيه

اشاره کرد و با سر ھم کردن مزخرفاتی مدعی 
زير سايه پرچم اتحاد اقوام "شد، اين مطالبات 

حول محور وMيت فقيه به نتيجه مطلوب خواھد 
افروزی توسط  افکنی و آتش رسيد نه با تفرقه

اين  آخوند ".  دشمنان قسم خورده نظام و انقAب
مرتجع، به روال رواج يافته پس از اعتراضات 

مطالبات "سراسری دی ماه، با اعتراف به 
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ھزاران حلقه Mستيک را به آتش کشيده و با 
گيری از آينه تAش کردند تا در ديد تک  بھره

 .تيراندازھای ارتش اسرائيل اخAل ايجاد کنند
 مارس جلسه ٣١شورای امنيت نيز که در 

اضطراری تشکيل داده بود، بدون نتيجه به جلسه 
دبيرکل سازمان ملل .  خود پايان داد"  اضطراری"

خواستار تحقيق مستقل در مورد کشته شدن 
معترضان شد، دولت اسرائيل اما ھرگونه تحقيق 
مستقل را رد کرد و اعAم کرد مشت آھنين خود 
را در اعتراضات بعدی بار ديگر به کار خواھد 

دولت آمريکا نيز با وقاحت تمام از .  گرفت
فلسطينيان خواست تا از اقدامات خشونت آميز و 

 !!تحريک آميز دست بردارند
اين حق طبيعی مردم فلسطين است که سرنوشت 

حقی که از اين مردم .  خويش را خود تعيين کنند
ست که در طول  ی آن ظلمی دريغ شده و نتيجه

 سال به آنھا از سوی دولت اسرائيل و ٧٠
اما خلق فلسطين .  اش اعمال گشته است حاميان

ھا با  برای تحقق خواست خود در تمام اين سال
ھای خود پرچم مبارزه را  مبارزات و جانفشانی

ھای تاريخی  درس.  چنان برافراشته نگاه داشت ھم
ھا و شرايط  مردم فلسطين، از جمله واقعيت

ترين سAح کارگران،  دھند که مھم کنونی نشان می
ديدگان فلسطينی برای  زحمتکشان و ديگر ستم

 .مبارزه نيروی متحد خودشان است
تنھا .  در اين مبارزه اما فلسطينيان تنھا نيستند

ھا  متحد واقعی خلق فلسطين در جھان، کمونيست
و ديگر نيروھای مترقی و دمکرات، کارگران و 

طور  ديدگان جھان بوده و ھستند، ھمان ديگر ستم
که در روزھای اخير در بسياری از شھرھای 
مھم جھان در حمايت از خلق فلسطين و 
محکوميت جنايات دولت صھيونيستی اسرائيل 

 .دست به تظاھرات زدند

در اواخر آذرماه گذشته اشاره "  اسAمی فلسطين
"کرد که گفت  سال ٢۵دولت صھيونيستی در : 

 ".آينده وجود خارجی نخواھد داشت
ھای فلسطينی نيز عامل  اختAف در ميان گروه

ھای مرتجع  ست که باز نقش دولت مھم ديگری
. منطقه از جمله ايران در آن کامA ھويداست

ھايی قدرت در غزه و  متاسفانه ھم اکنون گروه
اند که  کرانه باختری را به انحصار خود درآورده

ھا به  شان به دليل برخی وابستگی ھای سياست
که در راستای  ای، بيش از آن ھای منطقه قدرت

منافع و خواست خلق فلسطين باشد با آن در تضاد 
چنين رشد فساد و ناکارآمدی دولت  ھم.  است 

خودمختار فلسطينی که بررسی علل آن خود مقاله 
ی  و البته خود نتيجه  -طلبد  ای را می جداگانه
و   -ست که به مردم فلسطين تحميل شده  شرايطی
ی اين شرايط نيز دولت اسرائيل به نفع  از ھمه

 .گيرد خود بھره می
اما اعتراضات اخير که بعد از جنگ چھارسال 
پيش ميان دولت اسرائيل و گروه حماس، 

ترين شرايط بين دولت اسرائيل و مردم  بحرانی
روز "فلسطين را رقم زده، به مناسبت 

(زمين آغاز شد و قرار است تا )   اMرض يوم" 
، ھفتادمين ) ارديبھشت٢۵( ماه مه ١۵شش ھفته، 

 ١۵در .  سالگرد تاسيس دولت اسرائيل ادامه يابد
زمان با اعAم تاسيس دولت   و ھم١٩۴٨مه 

 ھزار فلسطينی از سرزمينی که ٧٠٠اسرائيل، 
کردند و اکنون کشور اسرائيل  در آن زندگی می

نام گرفته، آواره و مجبور به ترک خانه و زمين 
 .خود شدند

 ٣٠نيز يادآور قيام فلسطينيان در "  روز زمين"
 ھزار ٢١در پی مصادره .   است١٩٧۶مارس 

ھای  ھای عرب کيلومتر مربع از اراضی و خانه
به نفع "  نگب"تا صحرای "  الجليل"فلسطينی از 

ای که ديگر دولت  مھاجران يھودی، در منطقه
اسرائيل مستقر شده بود، فلسطينيان  دست به 
اعتصاب و تظاھرات زدند که توسط دولت 

در آن اعتراضات .  اسرائيل به شدت سرکوب شد
 نفر زخمی و صدھا نفر ١٠٠شش نفر کشته، 
" روز زمين"از آن زمان به بعد .  دستگير شدند

به يکی از روزھای مھم در تقويم مبارزاتی 
فلسطينيان تبديل شد و ھمواره در اين روز 

. شود اعتراضاتی از سوی فلسطينيان برگزار می
ی  اما امسال با توجه به اعAم افتتاح سفارتخانه

آمريکا در اورشليم و ھفتاد سالگی تاسيس دولت 
اسرائيل اين اعتراضات از شدت بيشتری 

 .برخوردار شد
 ھزار ۵٠حدود "  روز زمين" مارس ٣٠در 

فلسطينی در شش نقطه مرزی در نوار غزه در 
البته در کرانه باختری .  تظاھرات شرکت کردند

 .نيز اعتراضات محدودی شکل گرفت
رغم شدت عمل  جمعه بعد، شش آوريل، و به

 ٣٠ارتش اسرائيل در برخورد با معترضان در 
مارس، بار ديگر فلسطينيان با شور و شوق 

در اين اعتراضات .  بسيار دست به اعتراض زدند
 ھزار فلسطينی از جمله جوانان، ٣٠نيز حداقل 

در اين .  نوجوانان و زنان فلسطينی شرکت داشتند
روز فلسطينيان برای مقابله با ارتش اسرائيل 

در ھفته گذشته نيز .  ی او نشست گلوله بر سينه
 ساله فلسطينی به طرزی مشابه ١۶يک نوجوان 

. توسط ارتش جنايتکار اسرائيل به قتل رسيده بود
در طول دو ھفته اخير سی فلسطينی کشته و بيش 

 .اند از دو ھزار تن زخمی شده
دولت اسرائيل برای مقابله با اعتراض 
فلسطينيان، جدا از استقرار نيروھای نظامی، 

پوش، اعAم منطقه ممنوعه نظامی در  زره
ی مرزھا و بکارگيری انواع  محدوده
 تک تيرانداز را ١٠٠آور، بيش از  گازاشک

 .برای قتل معترضان فلسطينی به کار گرفته است
پروايی و گستاخی ارتش اسرائيل در مقابله با  بی

اعتراض فلسطينيان، بيش از ھر چيز به شرايط 
دولت آمريکا از زمان رياست .  گردد کنونی برمی

ھا را از دولت  جمھوری ترامپ بيشترين حمايت
صھيونيستی اسرائيل به عمل آورده و قرار است 
ھمزمان با ھفتادمين سالگرد تاسيس دولت 
اسرائيل سفارت خود را در اورشليم افتتاح کند که 

ترين متحدان امپرياليست خود  با انتقاد حتا نزديک
 .قرار گرفته است

ھای  ای بين دولت ھای منطقه ھا و جنگ کشمکش
ھای  با حضور دولت(ارتجاعی منطقه 

بويژه در سوريه، لبنان، عراق و )  امپرياليستی
ست که باعث به حاشيه  يمن از ديگر عواملی

رفتن مساله فلسطين و تقويت موقعيت دولت 
 . اسرائيل شده است

داند که با ھيچ فشاری از  در واقع اسرائيل می
سوی کشورھای ديگر به خاطر جناياتش روبرو 

ھای شورای  ارزش شدن قطعنامه بی.  نخواھد شد
امنيت از جمله آخرين قطعنامه اين شورا در 

عفرين و (رابطه با آتش بس در سوريه 
که تنھا بر روی کاغذ باقی ماند )  شرقی غوطه

. ھای روشن اين موضوع است يکی از نشانه
کاھش نقش سازمان ملل و شورای امنيت نتيجه 

داری جھان چه در  تشديد تضادھای دول سرمايه
ای است که با  سطح جھانی و چه در سطح منطقه

رشد تضاد بين دول امپرياليستی شاھد کاھش ھر 
 .چه بيشتر نقش سازمان ملل خواھيم بود

ھای  نقش مخرب جمھوری اسAمی و دولت
ارتجاعی منطقه ھر کدام به شکلی از ديگر 

دول ارتجاعی عرب .  عوامل اين مساله ھستند
ھاست که با عمده کردن خطر دولت  منطقه سال

جمھوری اسAمی عمA روابط بھتری را با 
ھا حتا  اسرائيل کليد زده و مساله فلسطين برای آن

تر از گذشته شده است، اين مساله  رنگ کم
ھای عرب ساکن اين  متاسفانه در اذھان توده

" طلبی شيعه توسعه"کشورھا نيز به عنوان 
 .تاثيرگذار بوده است

دولت جمھوری اسAمی نيز با طرح شعارھايی 
افراطی در رابطه با محو اسرائيل تنھا به دولت 
صھيونيستی اسرائيل امکان داده تا فرياد 

طلبی مردم فلسطين برای حق تعيين سرنوشت  حق
خويش را واژگونه نشان داده و بگويد که خواست 

گونه بر  ھا محو اسرائيل است و اين واقعی آن
از .  افکار بخشی از مردم جھان اثر بگذارد

توان به سخنان  ھای آن نيز می آخرين نمونه
جنبش جھاد "ای در ديدار با دبيرکل  خامنه

  سال از حق بديھی خود ٧٠ملتی که 
 برای تعيين سرنوشت محروم است

 زنده باد ھمبستگی
  بين المللی کارگران 
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 مبارزه قھرمانانه
  کارگران فرانسوی

جمھوری کنونی فرانسه از  امانوئل ماکرون رئيس
ھمان آغاز به قدرت رسيدن، يکی از وظائف 
خود را تشديد اين سياست اقتصادی، واگذاری 

داران  ھای خدمات عمومی به سرمايه حتی بخش
آوردھای کارگران  خصوصی و يورش به دست

رغم  در سال گذشته به.  فرانسوی قرارداد
ھايی  اعتراضات و تظاھرات وسيع، طی فرمان

ھای ارتجاعی خود را عليه  برخی برنامه
کارگران و تحصيAت عالی به مرحله اجرا 

اش تAش جديدی را  اکنون او و کابينه.  گذاشت
آوردھای کارگران خطوط  برای يورش به دست
سازی بخش ديگری از خدمات  ريلی و خصوصی
ای شده  او وارد عرصه.  اند عمومی آغاز کرده

ھای رنگارنگ فرانسه  است که تاکنون کابينه
نتوانسته بودند درنتيجه ايستادگی کارگران، آن را 

ماکرون اکنون تصميم گرفته است که .  عملی کنند
ھای دست  از طريق فرمان و ھمچنان بدون بحث

ھای  و پاگير پارلمانی در مورد جزئيات طرح
ضد کارگری در پارلمان فرانسه، اين تغييرات را 
وارد قوانين و مقررات کار کند و با دست بردن 

آوردھای کارگران را باز  در قانون کار، اين دست
شرايط استخدام کارکنان بخش ريلی را .  پس گيرد

داران  تغيير دھد و اساساً اين بخش را به سرمايه
 .خصوصی واگذار نمايد

مجمع ملی "کارگران شبکه ريلی دولتی فرانسه 
، تاکنون به خاطر شرايط دشوار "  آھن فرانسه راه

 روز ٢٨کار از امنيت و تضمين شغلی ، 
مرخصی ساMنه با حقوق کامل، بازنشستگی 
زودھنگام و برخورداری از امکانات بازنشستگی 
ويژه، افزايش خودکار حقوق ساMنه، و 

يک کارگران از بليط  برخورداری خانواده درجه
اصAحات .  اند رايگان قطار برخوردار بوده

ھای جديد، اشتغال  خواھد در استخدام ماکرون، می
شده، مزايای بازنشستگی، ازجمله،  تضمين

آوردھای  بازنشستگی زودھنگام و ديگر دست
کارگران را از قراردادھای کار حذف کند و اين 

 .داران خصوصی واگذار کند بخش را به سرمايه
سادگی  ای نبود که کارگران به اما اينجا عرصه

آوردھای  نشينی کنند، چراکه کل دست عقب
ھای وسيعی از مردم  کارگران و فراتر از آن توده

بنابراين، چھار سنديکای .  فرانسه درخطر است
مھم فرانسه تصميم گرفتند که در مقابل اين 

ای به  حال حمله تعرض بورژوازی که درعين
آوردھای عموم زحمتکشان فرانسوی و  دست

 ٧٤ھا از  آن.  بخش خدمات عمومی است، بايستند
آھن فرانسه  ھزار کارگران مجمع ملی  راه
 روز، دو ٥خواستند که به مدت سه ماه از ھر 

روز را در مخالفت با برنامه دولت دست از کار 
رغم تمام تشبثات بورژوازی و  به.  بکشند

بلندگوھای تبليغاتی آن، اولين سری از اين 
 ١٥و ١٤اعتصابات، سوم  و چھارم آوريل 

اين اعتصاب .  فروردين با موفقيت آغاز گرديد
. کلی فلج کرد چنان موفق بود که فرانسه را به

 درصد کارگران در روز اول دست ٦٠بيش از 
 درصد رانندگان به اعتصاب ٧٧.  از کار کشيدند

 . پيوستند
السير تنھا  در روز دوم از ھر ھشت قطار سريع

تقريباً ھمه کارگران در .  يک قطار حرکت کرد
يکی از دMيل موفقيت اين .  اعتصاب بودند

فقط مشارکت عمومی  اعتصاب تاکنون، نه
کارگران و کارکنان خطوط ريلی، بلکه بر طبق 
گزارش مؤسسات نظرخواھی، حمايت Mاقل نيمی 

ھا و اعتصاب  از مردم فرانسه از خواست
 .آھن است کارگران راه

اما مسئله فقط به حمايت لفظی از اين اعتصاب  
آھن  اعتصابات کارگران راه.  خAصه نشد

شده است با موج اعتصابات و تظاھرات  زمان ھم
 .در سراسر فرانسه

تعرضات کابينه جناح راست بورژوازی، برای 
خصوصی سازی و تغيير در قانون کار، عرصه 

تری از حقوق و مزايای کارگران فرانسوی  وسيع
داران را برای  گيرد و دست سرمايه را در برمی

تشديد استثمار و حذف بسياری از حقوق 
از .  اجتماعی و امکانات رفاھی بازخواھد گذاشت

ھمين روست که عAوه بر اعتصابات کارگران 
ھا ھزاران تن از معلمان،  خطوط ريلی، ده
ھای  درمان، کارگران نظافتچی،  کارکنان بخش

کارگران برق، خطوط ھوايی و دانشجويان به 
 .اند اعتصاب و تظاھرات روی آورده

دانشجويان در جريان اين مبارزه، تعدادی از 
در برخی موارد .  ھا را اشغال کردند دانشگاه

. تظاھرات کارگران، به درگيری با پليس انجاميد
ھا ھزار معلم،   مارس نيز ده٢٢ازاين، در پيش

ھای ديگر اين کشور در  پرستار و کارمندان بخش
ھا و  سازی مخالفت با نئو ليبراليسم، خصوصی

کليت برنامه اقتصادی ماکرون به اعتصاب و 
 .تظاھرات متوسل شدند

ھا ھزار نفر از  در مھرماه سال گذشته نيز ده
ھای ماکرون   مردم فرانسه در اعتراض به سياست
داران را در  که بر طبق يک فرمان، دست سرمايه

گذاشت، دست از کار  استخدام و اخراج باز می
. ای را سازمان دادند کشيدند و تظاھرات گسترده

کارکنان بخش عمومی فرانسه نيز در اعتراض 
به برنامه دولت برای عدم افزايش حقوق و کاھش 

 . شمار شاغAن اين بخش دست از کار کشيدند
اما اعتصابات گسترده ھفت ماه پيش ھم مانع از 
آن نشد که امانوئل ماکرون تغيير قوانين کار و 

آوردھای کارگران را  تعرض به حقوق و دست
ای  طبقه کارگر نيز مصمم به مبارزه.  متوقف کند
 . تر است تعرضی

رسد که اعتراضات وارد  اکنون چنين به نظر می
. مرحله جديد و تعرضی پردامنه شده است

کارکنان شرکت .  اند اعتصابات در حال گسترش
ھواپيمايی اير فرانس با اعتصابات خود خواھان 

. حقوق ساMنه ھستند شش درصد اضافه
ھای کارگری شرکت ايرفرانس برای  اتحاديه

( آوريل ١١ و ١٠اعتصاب ديگری در روزھای 
نيز فراخوان )   فروردين٢٣ و ٢٢
کارگران نظافتچی خواھان کاھش سن .اند داده

دانشجويان خواستار توقف .  بازنشستگی ھستند
ھا  برنامه نئوليبراليستی ماکرون در دانشگاه

سازی تحصيAت  ھستند که ھدف آن خصوصی
. داران است عالی به نفع ثروتمندان و سرمايه

معلمان و پرستاران به مقابله با تعرض به خدمات 
 .اند عمومی و حقوق و مزايای خود برخاسته

اند  اش اعAم کرده که ماکرون و کابينه رغم اين به
توجه به اعتراضات کارگران، برنامه  که بی

ليبرال سازی اقتصاد و تغييرات در قانون کار را 
ادامه خواھند داد، اما طبقه کارگر فرانسه نيز 
مصمم به مقابله برای وادار کردن بورژوازی به 

 . نشينی است عقب
ھای ارتجاعی ماکرون  از آنجائی که سياست

فقط عليه کارگران و کارکنان بخش دولتی و  نه
ھای زحمتکش  خصوصی، بلکه عليه عموم توده

فرانسه است، اين امکان و احتمال قوی است که 
ای شوند  اعتراضات تبديل به چنان جنبش گسترده

 را در فرانسه ١٩٦٨که شرايطی نظير ماه مه 
پديدآورند و تمام موجوديت بورژوازی را مورد 

 .تھديد قرار دھند
ھای راديکال و  طبقه کارگر فرانسه با سنت

تواند اين مبارزه را با  جويانه خود می مبارزه
ای باشد  استواری ادامه دھد و بار ديگر نمونه

فقط برای تعرضات کارگران اروپائی عليه  نه
 .بورژوازی، بلکه کارگران سراسر جھان

ھای  توانند و بايد درس کارگران ايران نيز می
ھا  فراوانی از کارگران فرانسوی و مبارزات آن

ترين درس اين است که اگر  مھم.  بياموزند
کارگران فرانسوی قادرند در برابر طبقه 

ھای آن مقابله کنند  دار بايستند و با برنامه سرمايه
ھای زحمتکش را زير  ھا تن از توده و ميليون

بخش بزرگی .  اند پرچم خود بسيج نمايند، متشکل
اين .  اند از کارگران در سنديکاھا متشکل شده

دھد که حتی اغلب  تشکل کارگران امکان می
ھا متشکل نيستند، در  کارگرانی که درسنديکا

جريان مبارزات، ازتصميمات سنديکاھا تبعيت 
 . کنند

گرچه رژيم ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران اين 
امکان را از کارگران سلب کرده است که آزادانه 

ھای سياسی و اقتصادی و صنفی خود  در سازمان
متشکل شوند، اما کارگران ايران بايد با استفاده 
از تمام اشکال تشکل مخفی و علنی برای متشکل 

 .  شدن تAش کنند
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 باوربه انقFب و قدرت توده ھا 
درونی نظام کرد، و "  اصAحات"بی حاصل 

مھمتر اينکه توازن قوای سياسی را به نفع 
 .کارگران و توده ھای تھی دست تغيير داد

اين تحوMت سترگ، حاصل مبارزات پرشور و  
سلحشورانه توده ھای پايمال شده در ديماه گذشته 

اعتراضاتی وسيع و عمومی که طی کمتر .  بود
از ده روز، پايه ھای استبداد و ستون ھای کاخ 

تحوMتی که پيامد .  ستمگران را به لرزه درآورد
، به دگرگونی وضعيت موجود "پائينی ھا"آن، 

، در وحشتی فزاينده "باMيی ھا"اميدوار شدند و 
کابوسی که .  به کابوِس سقوط و مرگ فرو رفتند

تمامی دست اندرکاران و جناح ھای ھيات حاکمه 
اکنون در آن گرفتار آمده اند و طی اين مدت، به 
رغم فروکش کردن شعله ھای اوليه اين خيزش 
عمومی، ھر يک به زبانی بر عروج دوباره 
اعتراضات وسيع توده ای اعتراف می کنند و در 
وحشتی فزاينده نسبت به فروپاشی نظام جمھوری 

ھشدارھايی که به .  اسAمی ھشدار می دھند
مرور بر تمام بخش ھای ھيات حاکمه سايه 

 .افکنده است
از ھشدارھای تند و تيز و پی در پی سران و 

حکومتی که "  اصAح طلبان"نظريه پردازان 
بگذريم؛ احمد جنتی، دبير شورای نگھبان و 
رئيس مجلس خبرگان، از جمله نخستين کسانی 

از "  نگرانی"از درون قدرت فائقه بود، که با 
جنتی .  فروپاشی جمھوری اسAمی سخن گفت

: ، اعAم کرد٩۶ بھمن ماه  ١۶طی نشستی در 
 سال ٩٧مسئله براندازی را جدی بگيريم، سال "

 ". سختی برای نظام خواھد بود
حسن روحانی، طی سه ماه گذشته بارھا بر خطر 
فروپاشی نظام تاکيد داشته و با بيان اينکه، ما 
ھمه سرنشينان يک کشتی ھستيم و اگر کشتی 
جمھوری اسAمی غرق شود، ھمه با ھم غرق 
می شويم،  آشکارا به خامنه ای و نيروھای تحت 
امر او در مورد ازھم گسيختگی نظام ھشدار داده 

 . است
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور 
جمھوری اسAمی نمونه ديگری از مسئوMن رده 
باMی نظام است که آشکارا وحشت و نگرانی 
خود را از برآمد دوباره خيزش ھای توده ای 

رحمانی فضلی،  طی گزارش .  اعAم کرده است
مبسوطی در روزنامه ھای ايران و ھمشھری، 

شدن "  عمومی"، "ناآرامی ھا"ضمن بيان ريشه 
سطح انباشتگی نارضايتی "نارضايتی و ميزان 

موجود در جامعه و نيز با تاکيد بر اينکه "  ھای
مجموعه دMيل وعوامل  نارضايتی توده ھا 
ھمچنان پابرجا ھستند، به مسئوMن طراز اول 

يک جرقه کافی ست : "حکومتی ھشدار داده است
اظھارات ".  شعله ور شود]  اعتراضات[تا 

صريح و بی پرده رحمانی فضلی، با توجه به 
جايگاه ويژه ای که در دستگاه دولتی و سيستم 
امنيتی کشور دارد، می تواند برآيندی از وحشت 
طبقه حاکم نسبت به برآمد دوباره خيزش توده 
ھای تحت ستم و نمايش قدرت متحدانه آنان در 

 . زمانی نه چندان دور باشد

نگرانی نسبت به فروپاشی نظام اما، صرفا در 
. محدوده ھشدارھای ياد شده در باM متوقف نشدند
 ١٢سپاه پاسداران نيز در بيانيه ای که به مناسبت 

فروردين، روز استقرار جمھوری اسAمی صادر 
کرد، به صراحت نگرانی خود نسبت به وضعيت 

در بيانيه سپاه، با .  موجود را ابراز کرده است
اشاره به موقعيت بحرانی، شکننده و نابسامانی 
ھايی که جمھوری اسAمی اکنون در آن قرار 

"دارد، آمده است کارنامه درخشان جمھوری : 
امروز به ...  اسAمی در آستانه ورود به دھه پنجم

شدت در معرض تھديد و تھاجم جبھه استکبارو 
تو بخوان کارگران و توده [دشمنان ميھن اسAمی 

بيانيه سپاه .  قرار گرفته است]  ھای ستمديده
پاسداران، اگرچه به تبعيت از روضه خوانی ھای 
خامنه ای، بجای شکست ھا، رسوايی ھا، 
گسترش فقر و فAکت، ازدياد بيکاری، حاشيه 
نشينی، فحشا، اعتياد، بی خانمانی و رواج روز 
افزون کودکان کار و خيابانی، ترجيح داده است 

کارنامه "تا به طرز مشمئز کننده ای از 
جمھوری اسAمی سخن بگويد، اما، "  درخشان

آنچه اين بيانيه را حائز اھميت می کند، بيم استتار 
بيم و ھراسی که به رغم .  شده در متن بيانيه است

ظاھر سازی سپاه پاسداران در نمايش مضحک 
جمھوری اسAمی، در متن "  کارنامه درخشان"

 .  بيانيه مستتر است
وحشتی آشکار از برآمد خيزش ھای توده ای که 
سپاه پاسداران سعی کرده است آن را زير پوشش 

دشمنان ميھن "و تAش "  تھاجم جبھه استکبار"
القای ناکارآمدی نظام در حل "در "  اسAمی

ايجاد شکاف "، "مسائل اقتصادی و معيشتی مردم
" بين نسل جوان و آينده سازان کشور با نظام

سپاه پاسداران با ناديده گرفتن چھل .  استتار نمايد
سال تحميل فقر و فAکت، بيکاری، بی خانمانی، 
سرکوب، تبعيض، شکنجه، زندان و بی حقوقی 
محض به کارگران و توده ھای زحمتکش جامعه، 
بجای اينکه ريشه نارضايتی عمومی و خيزش 
انقAبی توده ھا را در عملکرد سرکوبگرانه و 
کارنامه ننگين جمھوری اسAمی جستجو کند، 

حسادت، "اعتراضات موجود را صرفا نتيجه 
عداوت و دشمنی نظام سلطه و صھيونيسم و 

قلمداد کرده "  دولت ھای مرتجع و وابسته منطقه
 . است

خيزش انقAبی توده ھا، حضور اعتراضات 
خيابانی و نمايش قدرتمند توانايی آنان در دی ماه 

، فقط به ايجاد التھاب و وحشت فزاينده در ٩۶
 . درون ارگان ھای حکومتی محدود نمانده است

قدرت عظيم توده ھا و وحشت از وقوع انقAب 
اجتماعی که اينبار طبقه کارگر و توده ھای 
زحمتکش جامعه پرچمدار واقعی آن ھستند، 
ھمانند آبی که در خوابگه مورچگان ريخته 
باشند، تمامی افراد، سازمان ھا، نھادھا و ارگان 
ھايی را که به نحوی منافع سياسی و اقتصادی 
آنان ھمچنان به بند ناف جمھوری اسAمی بسته 
است و طی چھل سال گذشته به طرق مختلف در 
استقرار و استحکام اين نظام ارتجاعی نقش داشته 

نھضت آزادی ايران، .  اند، به تکاپو انداخته است
يکی از ھمين نيروھای وحشت زده از قدرت 

نھضت آزادی در بيانيه ای که به .  تودھا ست
مناسبت سال نو خورشيدی منتشر کرد، از 
خيزش سلحشورانه جوانان و توده ھای ستمديده 

" رخدادھای اندوھبار"، به عنوان ٩۶در دی ماه 
نام برده  و نسبت به خطر فروپاشی سياسی و 

اين .  اجتماعی جمھوری اسAمی ھشدار داده است
ليبرال که خود يکی از پايه   -جريان بورژوا

گذاران نظام منفور جمھوری اسAمی ست و به 
لحاظ طبقاتی ھمواره از روی آوری کارگران و 
توده ھای زحمتکش به پرپايی يک انقAب 

ھا  فرصت"اجتماعی وحشت دارد، با بيان اينکه 
، به خامنه ای و ديگر "ھنوز از دست نرفته است

مسئوMن فاسد نظام جمھوری اسAمی توصيه 
"کرده است بازگشت صادقانه به اصول قانون : 

تواند  می"  اساسی و تحقق حقوق و حاکميت ملت
از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی "ايران را 

 ."و اقتصادی نجات دھد
خطر فروپاشی نظام به آنچنان کابوسی برای 
نيروھای جمھوری اسAمی تبديل شده است که 
حتا احمدی نژاد نيز اين خطر را علنا و آشکارا 

احمدی نژاد و نيروھای وابسته به .  جار می زند
او که خود نقش بسزايی در ايجاد، ترويج و 
گسترش بی عدالتی، اختناق، سرکوب، کشتار و 
بگير و ببند در جامعه داشته اند، در وحشت از 
انقAب و عروج دوباره خيزش عمومی توده ھا، 
بيانيه پشت بيانيه صادر می کنند، نامه ھای 
سرگشاده به خامنه ای می نويسند، از رواج ظلم 
بر توده ھا سخن می گويند، از اعمال تبعيض، بی 
عدالتی و فساد نھادينه شده در نھادھای حکومتی، 
علی الخصوص در دستگاه قضايی داد سخن می 

 .دھند
در ميان تمامی بيانيه ھا و نامه ھای ھشدارآميز 

 فعال ٣٠٠تاکنونی، نامه سرگشاده و تھديدآميز 
ای، از جمله جدی ترين  اللھی به خامنه حزب

ھشدارھايی است که تاکنون نسبت به ناتوانی و 
از ھم گسيختگی درونی جمھوری اسAمی طرح 

که عموما از   امضاء کنندگان اين نامه.  شده است
ھا و فعاMن سابق بسيج دانشجويی بوده اند، با  مقام

نگرانی عمومی : "لحنی تھديدآميز اعAم کرده اند
 کشور، گسست بين مردم و  نسبت به آينده

حاکميت، و ترديد نسبت به امکان تحقق 
ھای انقAب در ساختار سياسی فعلی و  آرمان

سازوکارھای موجود، به باMترين سطح خود در 
، تا جايی که ممکن " گذشته رسيده است چھار دھه

ای ناموفق  به تجربه"است جمھوری اسAمی 
 ."  برای آيندگان تبديل گردد

اھميت اين نامه، نه در سرگشاده بودن و نه در 
کميت امضاء کنندگان آن، بلکه در ھويت امضاء 

 حزب اللھی منتسب ٣٠٠.  کنندگان اين نامه است
ذوب شدگان "به خامنه ای، عناصری با ھويت 

که ھمواره طی ساليان گذشته قداره "  در وMيت
کش منويات ولی فقيه در دانشگاه و جامعه بوده 
اند، اکنون طی نامه ای سرگشاده به خامنه ای، 
عملکرد مجموعه نھادھای دولتی و حکومتی را 

 . دانسته اند" غير قابل دفاع"زير سئوال برده و 

 رژيم جمھوری اسFمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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ھا گفته شد  شوش مراجعه کردند که به آن
دادستانی تعطيل است، اما بعدازظھر ھمانروز 
نيروھای انتظامی و امنيتی با ادعای عدم حضور 
کارگران در دادستانی و با در دست داشتن حکم 
جلب کارگران، تعدادی از کارگران پيشرو و 

تپه را در محل  فعاMن اعتراضات کارگری ھفت
شان  شرکت و تعداد ديگری را در محل سکونت

 .بازداشت کردند
ھا روز بعد نيز ادامه  ھا و دستگيری اين بازداشت

چنين در يک ليست  مديريت شرکت ھم.  يافت
الورود   تن از کارگران را ممنوع٢٠اسامی، 

اعAم کرد وباشيوه ھای گوناگونی تAش کرد 
شمار زيادی از .  ميان کارگران تفرقه ايجاد کند

فعاMن و اعضای سنديکای کارگران نيشکر 
ھا و  ھا، بازداشتی تپه جزو احضارشده ھفت
 .ھا بودند الورودی ممنوع

ھای گسترده، کوره  سرانجام پس از اين سرکوب
 ١٢بخار به زور سرنيزه و نيروی انتظامی در 

 !فروردين روشن شد
ھای  مديريت شرکت و ھمدستان آن در دستگاه

عريض و طويل دولتی، از جمله نيروھای 
انتظامی و امنيتی، بر اين خيال بودند که بعد از 

گری و بيرحمی  سرکوب و خشونت و وحشی
ھا و احضارھای  عليه کارگران و بعد از بازداشت

گسترده، قادرند کارگران را مرعوب و به تمکين 
اما اين نخستين بار نبود که .  وادار سازند
تپه مشمول سرکوب و احضار و  کارگران ھفت

مديريت شرکت .  شدند بگير و ببند می
دانند  وسرکوبگران حامی آن شايد ھنوز نمی

شد کارگران  گذشته است آن زمانی که شايد می
تپه را با اين اقدامات مرعوب ساخت و يا  ھفت

 .ھا تفرقه انداخت ميان آن
ای  تپه متحدند و تا حد اميدوارکننده کارگران ھفت

کارگر .  اند توسط تشکل مستقل خود متشکل شده
توان مرعوب ساخت و از ميدان  متشکل را نمی

رغم روشن کردن کوره  که به کما اين.  بدر کرد
بخار توسط نيروی انتظامی شوش، کارگران 
شيفت بعدازظھر ھمان روز، از حضور در محل 

گرچه ھر ده .کار خودداری کردند
کارگربازداشتی که به زندان دزفول منتقل شده 
بودند باسپردن وثيقه و فيش حقوقی 
موقتاًآزادشدند، اما مانند نماينده کارگران اسماعيل 

بنابراين .  بخشی، حق ورود به شرکت را ندارند
افتاده، برای  خاطر دستمزدھای عقب مبارزه به

ھا، لغو احکام جلب کارگران،  رفع بازداشت
برداشتن منع ورود کارگران، بازگشت به کار 

سازی و پيگردھای  ھمه کارگران و پايان پرونده
يک .  تپه ادامه دارد قضايی و امنيتی در ھفت

تپه، بازگرداندن  خواست مھم کارگران ھفت
ست  مالکيت و اداره امور شرکت به بخش دولتی

و تا اين خواست محقق نشود، کشت و صنعت 
 .تپه روی آرامش به خود نخواھد ديد ھفت

بار توام با احضارھا و  سرکوب خشونت
ھای گسترده، يک بار ديگر خصومت  بازداشت

تپه با  ذاتی کارفرما و مديريت شرکت نيشکرھفت
تپه  کارگران پيشرو و تشکل مستقل کارگران ھفت

احضار و پيگرد و بازداشت .  را نشان داد
ای  تپه البته موضوع تازه کارگران پيشرو ھفت

حتا پيش از اعAم موجوديت سنديکا در .  نيست
ترين کارگران  ، پيشروترين و آگاه٨٧آبان 
ھای خود متشکل  ھا و کميته تپه که در جمع ھفت

شده بودند و بعدا خود از موسسين سنديکا و 
عضو ھيات مديره آن بودند، در معرض پيگرد و 

با اين .  آزار دائمی نيروھای امنيتی قرا رداشتند
توان کرد ايجاد تشکل مستقل و  ھمه انکار نمی

ای و اعAم موجوديت سنديکای کارگران  توده
 تپه خار درشتی بود در چشم مديريت  نيشکر ھفت

ده سال پيش .  شرکت و صاحبان سرمايه
ھای مذبوحانه صاحبان سرمايه و حاميان  تAش

ھا و توطئه مديريت برای جلوگيری از  دولتی آن
اقدامات .  جايی نرسيد گيری اين سنديکا به شکل

ھا برای از ھم پاشاندن و  گرانه بعدی آن سرکوب
قلع و قمع سنديکا نيز با شکست روبرو شده 

ريزی  تشکلی که توسط خود کارگران پايه.  است
و ايجاد شد در پرتو فعاليت کارگران آگاه و 

رغم تلفات و  حمايت توده کارگران به
اين سنديکا در طول ده . وخيزھايش دوام آورد افت

گذرد توانسته است  سالی که از فعاليت آن می
تاثيرات بسيار مثبتی نه فقط در ميان کارگران 

سازی و  ھا و آگاه تپه و مبارزات آن ھفت
يابی کارگران برجای بگذارد، بلکه اين  تشکل

تاثيرات مفيد و مثبت در مقياس کل جنبش 
تجربه اين ده سال .  کارگری نيز تعميم يافته است

تپه به اھميت  نشان داده است که کارگران ھفت
تشکل در نقطه توليد و حفظ آن و به اھميت 

ھزاران کارگر کشت .  اند برده مبارزه متشکل پی
تپه، رسمی يا غيررسمی  و صنعت نيشکر ھفت

اند و  عضو اين سنديکا ھستند، برگرد آن حلقه زده
در برابر ھجوم سرمايه و عمال دولتی آن، از 

اگر .  کنند سنديکا و رھبران آن حمايت می
تپه استمرار يافته  مبارزات متشکل کارگران ھفت

و تا بدان حد پيش رفته است که امروز زنان 
اند  کارگر ھمدوش مردان وارد صحنه مبارزه شده

و اگر در اين شرکت آگاھی سياسی کارگران و 
گرايش به کنترل کارگری واداره امور کارخانه 
پديدار و تقويت شده است،ھمه در پرتو کاِر 

ھمين .  گرانه و متشکل کارگران پيشرو است آگاه

قضاوت و ارزيابی عينا در مورد سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 

در حال حاضر فشارھا و .  حومه نيز صادق است
پيگردھای امنيتی و پليسی عليه کارگران آگاه و 
پيشرو ھفت تپه و فعاMن سنديکا، تشديد شده 

اين گروه از کارگران از ھمه سو تحت .  است
تپه  ھای کارگر ھفت اما در عوض توده.  فشارند

که ھمواره حامی و پشتيبان کارگران پيشرو و 
ھا را  گاه آن اند، ھيچ فعاMن سنديکای خود بوده
ھا در  گذارند چرا که آن تنھا نگذاشته و تنھا نمی

عمل به مضمون واقعی اين گفته نغز پی 
کارگر منفرد ھيچ است و کارگر "اندکه  برده

دفاع از کارگران پيشرو، دفاع "  متشکل ھمه چيز
از تشکل و کار متشکل است، تنھا با اتحاد و 

توان بر پراکندگی مبارزات و  تشکل است که می
داران را  اعتصابات کارگری غلبه کرد و سرمايه

. تر و عمومی عقب راند درمقياس بزرگ
ست که  بنابراين، اين موضوع حائزاھميت جدی

کارگران در تمام واحدھای توليدی و خدماتی 
متشکل شوند و مبارزات متشکلی را سازمان 

 .چاره رنجبران وحدت و تشکيAت است. دھند
اما در شرايطی که ديکتاتوری عريان و استبداد 
مذھبی بر جامعه حاکم است، در شرايطی که 
ای  سنديکا و ھر گونه فعاليت مستقل توده

سنديکايی غيرقانونی است، در شرايطی که 
ارتجاع حاکم حق آزادی تشکل را به رسميت 

گيری و فعاليت علنی و  شناسد و اجازه شکل نمی
دھد، و در  ھا را نمی گونه تشکل ای اين توده

ھای واھی  شرايطی که فعاMن سنديکا را به اتھام
ھای طوMنی مدت محکوم  به زندان و حبس

ست که کارگران دست روی دست  کند، بديھی می
نگذارند و به اشکال ديگری از سازماندھی روی 

اگر که ارتجاع حاکم اجازه نداده و اجازه .  آورند
تپه و  دھد در کنار دو سنديکای کارگری ھفت نمی

شرکت واحد، چھار و يا چھل سنديکای کارگری 
ديگر بوجود آيد، در عوض کارگران پيشرو نيز 

ھای ديگری برای متشکل شدن کارگران  راه
ھر کارگر .  اند جستجو کرده و به آن عمل کرده

پيشرو و ھر فعال کارگری تنھا بر پايه شرايط 
عينی محيط کار خويش و البته با استفاده از 
تجارب جنبش کارگری، دست به کار ايجاد آن 

شود که با شرايط مشخص  نوعی از تشکل می

زنده باد تشکل مستقل 
کارگری پاينده باد مبارزات 

 تپه کارگران ھفت



 ٧ ٧۶٨ شماره  ٩٧ فروردين ٢٠     ٧
۶از صفحه   

 زنده باد تشکل مستقل کارگری 
 تپه پاينده باد مبارزات کارگران ھفت

٢از صفحه   

۵از صفحه   

اگر راه فعاليت علنی و .  جامعه منطق باشد
تواند  ای بر او مسدود گردد، کسی اما نمی توده

بنابر اين ايجاد .  مانع فعاليت مخفی وی شود
تشکل در نقطه توليد و تلفيق مناسبی از فعاليت 
علنی، نيمه علنی و مخفی شرط دوام و بقاء تشکل 

ھای مخفی  کميته.  کارگری در محيط کار است
ترين و پيشروترين  کارخانه که متشکل از آگاه

ترين شکل تشکل کارگری  کارگران است، مناسب
ترديدی .  در شرايط حاضر و مشخص ايران است

در اين مساله وجود ندارد که به نسبت اعتAء 
ھای مخفی فعاليت  بيشتر جنبش کارگری، جنبه

شود و در موقعيت  تر می رنگ ھا کم اين کميته
ھای سياسی بر  انقAبی يا زمانی که آزادی

حاکميت تحميل شده باشد و ضد انقAب حاکم از 
کنترل جامعه و سلطه بر آن ناتوان گردد، به کلی 

است که تا  در ھر حال اين فاکتوری.شود ناپديد می
تجربه .  حد زيادی تابع توازن قوا خواھد بود

فعاليت مبارزاتی سنديکای کارگران نيشکر 
تپه و سنديکای کارگران شرکت واحد نيز  ھفت

ھای  گويای اين واقعيت است که پس از سرکوب
گر و  گسترده و تلفات سنگينی که رژيم سرکوب

کش جمھوری اسAمی بر اين دو سنديکا و  آزادی
کاری  فعاMن آن وارد ساخت، پرھيز از علنی
کاری و  صرف و تمام عيار و گرايش به مخفی

ھای کارگری در بيرون و  نيز حفظ و احيای کميته
 .يا حتا در درون سنديکا تقويت شده است

ھای مخفی نه فقط در شرايط امروز و  کميته
ھای سياسی قادرند  محروميت کارگران از آزادی

مبارزات کارگران را حول مسائل مشخص و 
واسطه آنان سازمان داده  مطالبات روزمره و بی

و متشکل سازند، بلکه به دليل ساختار 
انداز  توانند پاسخگوی چشم پذيرشان می انعطاف

 .متحول جنبش انقAبی نيز باشند
ھای کارخانه در  نيازی به گفتن نيست که کميته

توانند به  شرايط خفقان و سرکوب کنونی نمی

اما در شرايط .  ای کارگری تبديل شوند تشکل توده
اعتA بيشتر مبارزه، اين مانع از پيش پای 

ھا با ايجاد  شود واين تشکل کارگران برداشته می
ای طبقه کارگر  ھای توده پيوند ميان خود به تشکل

 .شوند تبديل می
در عين حال نبايستی اين نکته را از نظر دور 

ھای کارگری عموما  که اتحاديه داشت در حالی
مبارزه طبقه کارگر را در دايره مناسبات 

ھای  سازند ، کميته بورژوايی موجود محدود می
کارخانه از اين خصوصيت برخوردار ھستند که 
مبارزات و مطالبات طبقه کارگر را عمق و 
وسعت بخشند و عAوه بر مبارزه برای مطالبات 
روزمره و اقتصادی، پرچمدار مبارزه سياسی 

ھای  شوند و در شرايط اعتAی انقAبی به کميته
اعتصاب و شوراھای کارگری تبديل شوند و 

ھای  مبارزات کارگری را نيز از چارچوب
تجارب جنبش کارگری در .  بورژوايی فراتر برند

در .  ھاست مقياس جھانی سرشار از اين نمونه
جنبش کارگری ايران نيز ماشاھد بوديم که 

، توسط ۵٧اعتصابات کارگران نفت در سال 
ھای اعتصاب  ھای مخفی و کميته ھمين کميته

ھا نيز  سازماندھی و ھدايت شد و از پيوند آن
کميته اعتصاب سراسری نفت شکل گرفت که 

 .بعدا به شورای سراسری نفت تبديل گرديد
ھای مخفی و  Mزم به ذکراست که تاکيد بر کميته

تلفيق فعاليت علنی، نيمه علنی و مخفی، به معنای 
ھای علنی و نيمه  پوشی از تشکل نفی و يا چشم
. ھای کارگر را در برگيرد نيست علنی که توده

ھای  رغم تاکيد بر کميته چنين سازمان ما به ھم
مخفی کارخانه ھمواره از ھر تشکل مستقلی که 

مستقل از ھر   -توسط خود کارگران ايجاد شود 
و در راه تحقق مطالبات   -نامی که داشته باشد
از نمونه دو سنديکای   -کارگران مبارزه کند
حمايت   –تپه و شرکت واحد  کارگری در ھفت

 .نموده و حمايت خواھد کرد

 کمک ھای مالی
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 باوربه انقFب و قدرت توده ھا 

امضاء کنندگان اين نامه سرگشاده، قوه قضائيه را 
معرفی کرده اند، "  کانون تحميل ظلم و اجحاف"

مانعی برای انتخاب افراد "شورای نگھبان را 
دانسته اند، در "  شايسته مستقل مورد نظر مردم

مورد مجلس خبرگان و امامان جمعه گفته اند، 
و "  مواضع آن ھا توسط ديگران ھدايت می شود"
تحکيم برخی ناراستی ھا با پوشش مذھب به "

، "واسطه برخی از ايشان صورت می گيرد
انتخاب "انتخابات رياست جمھوری را به عنوان 

دانسته اند، از دستگاه ديپلماسی "  ميان بد و بدتر
به سرگردانی ميان "نظام به عنوان دستگاھی که 

ذلت پذيری برجامی و سلطه جويی منطقه ای 
، نام برده اند، و مھمتر اينکه، در "رسيده است

: مورد نيروھای امنيتی و اطAعاتی نوشته اند
گويی به جای امنيت کشور، وظيفه شان "

محافظت از قدرت برخی حاکمان و جناح ھای 
علی الخصوص سازمان اطAعات ...قدرت است

سپاه که در چند سال گذشته، بودجه و امکانات 
بسيار عظيم و گسترده نفوذ بی حساب در کشور 

به عامل اختAل در امور و ...پيدا کرده و 
به فعاMن سياسی، رسانه ای "  محدوديت و فشار

 .و اقتصادی تبديل شده است
از تمامی اظھار نظرھای ھشدار آميز تاکنونی که 

اللھی به   فعال حزب٣٠٠بگذريم، نامه تھديدآميز 
خامنه ای، خود به تنھايی نماد روشنی از ازھم 
. گسيختگی درونی نظام جمھوری اسAمی است
اين فروپاشی که از سال ھا پيش زمينه ھايش 
فراھم شده بود، با خيزش انقAبی و قھرمانانه 
توده ھای ستمديده ايران در دی ماه گذشته، به 

اين ھمه تحوMت .  سرعت نمود بيرونی يافت
ژرف و دگرگونی در جامعه طی زمانی کوتاه 
ممکن نبود، مگر به يمن قدرت متحدانه توده ھا و 

پس، به .  خيزش انقAبی آنان در دی ماه گذشته
 .  قدرت توده ھا و به انقAب باور داشته باشيم

 
 
 
 
 

کوشد تمامی معترضان را به  مردم می"  حق به
براند و در تAشی " ناسيوناليسم عربی"زير پرچم 

دھد مسبب تمام مصايب  مضحک، وعده می
کنونی، يعنی نظام جمھوری اسAمی، حAل 

 !شان خواھد بود مشکAت
ھمان گونه که سير حوادث .  اما زھی خيال باطل

در خوزستان نشان داد، اعتراضات و 
ھای مردم بسيار زود از مرزھای  خواسته

ی  و مطالبه"  توھين مليتی"اعتراض به 
درگذشت و در "  عذرخواھی سران صدا و سيما"

ھای ملی و نژادپرستی  کنار اعتراض به تبعيض
ھای کارگر و  ھای عموم توده حاکمان، خواسته

چون تظاھرات سراسری  ھم.  زحمتکش طرح شد
 .دی ماه

از آن گذشته، کارگران آگاه خوزستان بارھا نشان 
درد و  اند، در اين کارزار مبارزاتی ھم داده
اند و  رزم کارگران و زحمتکشان سراسر ايران ھم

دھند در ميان  به ھيچ گرايش ارتجاعی اجازه نمی
ھای زحمتکش ايران نفاق  طبقه کارگر و توده

در جريان ھمين اعتراضات سراسری .  افکند
واحد  اخير بود که سنديکای کارگران شرکت

اتوبوسرانی تھران و حومه و سنديکای کارگران 
تپه، در  وصنعت نيشکر ھفت شرکت کشت

با مردم به جان آمده "اطAعيه مشترکی با عنوان 
از اعتراضات سراسری مردم "  خشونت نکنيد
حتا جمعی از فعالين کارگری .  حمايت کردند

ای در  تپه با صدور اطAعيه شرکت نيشکر ھفت
نان، کار، :  فرياد بزنيم" با عنوان ٩۶ دی ماه ١۵

ھای  ضمن ابراز ھمبستگی با اعتراض"  آزادی
اصناف و سنديکاھا و جوامع ”سراسری، از تمام 

نان، کار و "دعوت کردند با شعار “  کارگری
در اعترضات و تظاھرات خيابانی "  آزادی

اعتراض و تظاھرات مشترک و  .شرکت کنند
بسته عليه رژيم و وابستگان رنگارنگش  ھم

 .دھد وضعيت وخيم جمھوری اسAمی را نشان می
  
 
 

 درد مشترک و رزم مشترک



 ٧۶٨ شماره  ٩٧ فروردين ٢٠     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

۶درصفحه   

سال مبارزه پيگير و اعتصاب ھای مکرر  يک
تپه که ھر بار با مشتی وعده پوچ و  کارگران ھفت

شد، تا واپسين  تکراری موقتا دچار وقفه می
تپه با  ھفت.   ادامه يافت٩۶روزھای سال 

ھای دروغ کارفرما، احضارھا و  وعده
ھای گسترده و بازجويی کارگران پيشرو  بازداشت

و برخی فعاMن سنديکای کارگران نيشکر 
دستمزد بھمن و .   پا گذاشت٩٧تپه به سال  ھفت

اسفند، پاداش و عيدی مطالباتی بود که طبق وعده 
بايستی از نخستين روز  کارفرما، پرداخت آن می

 آغاز گردد که باز ھم به آن عمل ٩٧کاری سال 
 .نشد

دانستند و  ھا می کارگران ھفت تپه و سنديکای آن
آموخته بودند که جز با اتحاد و اعتصاب و 

. توانند حق خود را بگيرند مبارزه متشکل نمی
بنابراين راھی جز اعتصاب و مبارزه وجود 

ھای  که شايعه فروش زمين نداشت بويژه آن
ھفت فروردين، .  کشاورزی نيز قوت گرفته بود

بعدازظھر ھمان روز .  تپه وارد اعتصاب شد ھفت

٨ 

ھای  نامRه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش®م®اره حس®اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ®م®راه 

ھ®®ای  ک®®د م®®ورد ن®®ظ®®ر ب®®ه ي®®ک®®ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

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

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

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

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

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطAع  عAقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ®ن "  ديدگ®اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
: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 اطAع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطAع ؛  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  

مديريت سعی در بارگيری شکر موجود در انبار 
شرکت را داشت که کارگران جلو اين کار و 

ھشت فروردين اعتصاب .  خروج شکر را گرفتند
وقتی .  ھای شرکت را فرا گرفت ھمه بخش

کارفرما و ساير مسئولين شرکت از توجه و پاسخ 
ھای کارگران امتناع کردند، کارگران  به خواست
" رستمی"و محل مسکونی "  کوی ايAم"به سمت 

و ساير مسئولين شرکت دست به "  اسد بيگی"و 
باديگاردھا و محافظان مسلح اين .  راھپمايی زدند

ھا  دو با کارگران درگير شدند و حتا به سوی آن
کارگران در ادامه اعتراضات .  تيراندازی کردند

خود، نھم فروردين در برابر فرمانداری دست به 
تجمع زدند که شماری از کارگران بازداشت شدند 
و در ھمان حال که معاون فرماندار و ھمدست 

داد، ھمدست  ھايی به کارگران می کارفرما، وعده
 ٢٠ديگر او در دادستانی شوش برای حدود 

کارگران احضار !  فرستاد کارگر اخطار کتبی می
به دادستانی )   فروردين١١(شده صبح روز مقرر 

 زنده باد تشکل مستقل کارگری
 تپه  پاينده باد مبارزات کارگران ھفت


