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تناقضات ذاتی جمھوری 
 ھا اس#می و کشمکش جناح

 
جمھوری اس�می بنا به سرشت عميقاً 

اش، محکوم است که مدام در چنبره  ارتجاعی
که نزاع  درحالی.  تناقضات 5ينحل گرفتار بماند

ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع اس�می حاکم بر 
طلبی در منطقه خاورميانه به  ايران بر سر توسعه

ھای اقتصادی دولت آمريکا انجاميده است،   تحريم
ھای ھيئت حاکمه برای نشان   جناح رغم ت�ش به

دادن ظاھراً وحدتی فارغ از تضاد، در شرايطی 
ھای داخلی و  که رژيم از ھر سو با بحران

خارجی مواجه است، اما اين تضادھا بر سر ھر 
. شوند شدت حاد می کنند و به ای سر باز می مسئله

جنجال و کشمکش باندھای درونی ھيئت حاکمه 
بر سر پيوستن يا نپيوستن  به کنوانسيون مبارزه 

ای رسيده  با تأمين مالی تروريسم اکنون به نقطه
فقط در درون مجلس به توھين و  ھا نه است که آن

فحاشی عليه يکديگر و حتی درگيری فيزيکی 
آورده، بلکه آشکارا يکديگر را از درون و  روی 

از تھديد مخالفان اين .  کنند بيرون مجلس تھديد می
طرح توسط رئيس مجلس گرفته ، تا ارسال 

ھايی  ھای تھديدآميز به موافقان آن، نمونه پيامک
 . ھا در چند روز اخير بوده است از اين درگيری

ھای حامی وی در مجلس  روحانی و فراکسيون
ارتجاع که برای نجات رژيم 5اقل در عرصه 

کنند،  المللی از مخمصه انزوا ت�ش می بين
اند اين 5يحه را که به نحوی دست  کوشيده

ھای  جمھوری اس�می را در حمايت از گروه
ھا نيز  گرا و تأمين منابع مالی آن تروريست اس�م

اما مخالفين به آن .  باز بگذارد، تصويب کنند
ازآنکه در  اين 5يحه پس.  دھند رضايت نمی

ھا، به مدت  خردادماه سال جاری به دليل مخالفت
دو ماه در مجلس ارتجاع اس�می مسکوت گذاشته 

رغم جنجال جناح مخالف در  شد، سرانجام به
ھا در خارج  اللھی درون مجلس و تظاھرات حزب

 مھرماه با ١۵از مجلس، در جلسه روز يکشنبه 
 رأی ۵ رأی مخالف و ١٢٠ رأی موافق، ١۴٣

اما روشن بود که اين 5يحه .  ممتنع تصويب شد
ھايی که از حمايت  باوجود مخالفت شديد گروه

نيروھای مسلح و سرکوب رژيم و شخص 
تواند از سد شورای  ای برخوردارند ، نمی خامنه

ھمين اتفاق نيز رخ داد و .  نگھبان عبور کند
 ايراد کلی و جزئی بر آن ٢٢شورای نگھبان 

 . گرفت و آن را رد کرد
رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس پس از اع�م نظر شورای نگھبان، 

ايرادات کلی به اين معنا است که شورای :"گفت

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩٧شماره    ٩٧ آبان ٢١ –سال  چھلم 

 ھا، متوقف نخواھد شد اين موج برخاسته از خشم توده

توطئه شوم عليه 

سنديکای کارگران 

شرکت واحد و فعا�ن 

 آن را خنثی کنيم

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای اقتصادی، سياسی و  به موازات رشد بحران
اجتماعی که رشد اعتراضات کارگران و 

ھای ماشين  زحمتکشان را به دنبال داشته، چرخ
سرکوب رژيم با سرعت بيشتری به چرخش 

اعدام، افزايش فشار بر زندانيان .  اند درآمده
ی فعالين سياسی و  سياسی، دستگيری گسترده

اجتماعی، امنيتی کردن فضای جامعه، نمايش 
خيابانی نيروھای سرکوب، ھمگی بخشی از اين 

 .زنجيره ھستند
ھای جديد منتشر  ھر روز اخباری از دستگيری

ھای اخير تعداد  نحوی که در ماه شود، به می
زندانيان سياسی به ميزان زيادی افزايش يافته 

تنھا بعد از عمليات تروريستی داعش در .  است
اھواز، صدھا تن که نه تنھا ھيچ ارتباطی با اين 

 " صاحبان اصلی کشور"وقتی ھيچ بودگان، 
 !اط#ق می شوند

 
يک روز بعد از اع�م رسمی تحريم ھای ثانويه دولت آمريکا عليه جمھوری اس�می، اسحاق جھانگيری، 
معاون اول رئيس جمھور و محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران طی سخنانی جداگانه مردم 

 .خواندند و از آنان برای مقابله با تحريم ھا ياری خواستند" صاحبان اصلی کشور"ايران را 
 آبان در مراسم توديع و معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت با ١۵اسحاق جھانگيری روز سه شنبه 

مردم صاحبان اصلی :  گفتن اينکه دولت نبايد تمام مسائل نگران کننده را برای مردم بازگو کند، اع�م کرد
ما نيازمند ھمکاری و .  کشور ھستند و عبور از اين شرايط سخت بجز با ھمکاری مردم امکان پذير نيست

 .مشارکت مردم ھستيم
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه نيز در ھمين روز، با انتشار يک کليپ ويدئوئی خطاب به مردم 

دولت اين وظيفه را دارد چه با ھمراھی ديگران و چه بدون ھمراھی ديگران، زمينه را برای : ايران گفت
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١از صفحه   

 ھا تناقضات ذاتی جمھوری اس�می و کشمکش جناح

." را رد کرده است CFTکلی 5يحه  نگھبان به
زودی اين 5يحه در اين  به:  وی اما افزود

 . شود کميسيون بررسی می
بعد از اع�م نظر کميسيون درباره اين 5يحه در "

صحن علنی مجلس نيز بايد درباره اين موضوع 
اگر در صحن پارلمان اين .  گيری شود رأی

رأی آورد اين 5يحه به )  رد طرح(  موضوع 
رود و اگر  مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی

نمايندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشته 
." رود باشند، اين 5يحه به مجمع تشخيص می

 .بست و کشمکش ھمچنان پابرجاست بن
اما چرا در شرايطی که اوضاع داخلی و خارجی 

شدت وخيم است و تصويب اين 5يحه  رژيم به
تواند 5اقل  برای حفظ ظاھر قضيه ھم که شده، می

ھای امپرياليست اروپائی، روسيه و  دست قدرت
چين را در حمايت از جمھوری اس�می و دور 

ھا بازتر بگذارد، جناح رقيب روحانی  زدن تحريم
کند؟ علت مخالفت در  شدت با آن مخالفت می ، به

. تناقضات ذاتی و سرشتی جمھوری اس�می است
تواند خود را با موازين  جمھوری اس�می نمی

جھانی که خود بخشی از آن و پاسدار آن است، 
گرائی  تواند از تروريسم و اس�م نمی.  تطبيق دھد

تواند از ھژمونی طلبی  نمی.  دست بردارد
تواند  سياست خارجی  نمی.  ای کوتاه بيايد منطقه
 .  اس�ميستی  را کنار بگذارد طلبانه پان توسعه

سادگی آن  توانند به رو نمی مخالفان اين 5يحه ازآن
را بپذيرند که بيم دارند با تحت کنترل قرار 

راحتی  گرفتن منابع ارزی، رژيم ديگر نتواند به
ھرسال ميلياردھا د5ر از ثروت کشور را صرف 

ھای  طلبانه خود، بودجه ھای توسعه طلبی جاه
ھا و نھادھای نظامی و امنيتی، کمک  مخفی ارگان

ھای طرفدار خود  گرا و دولت ھای اس�م به گروه
در ھمين حال از آنجائی که .  از نمونه سوريه کند

ھای امنيتی و نظامی رژيم از  برخی از ارگان
عنوان تروريست در  نمونه سپاه پاسداران به

اند، معضل  ھای آمريکا جای گرفته ليست تحريم
تری در برابر رژيم قرار دارد که مخالفان  جدی

اين 5يحه از اين زاويه نيز بر رد آن تأکيد 
بنابراين، رژيم برای پيوستن به .  کنند می

کنوانسيون مبارزه با تأمين مالی تروريسم با 
 .    روست حل روبه تناقضات و موانع غيرقابل

رئيسه مجلس در مخالفت با اين  يک عضو ھيئت
  ھا،  صھيونيست از نقشه شوم 5بی"5يحه 

ھا سخن گفت و  عربستان سعودی و آمريکايی
 CFTاين 5بی درصدد است تا با اجرای    :افزود

 رمزھا و  راھی نفوذی به سمت اط�عات بانکی،
اسرار کشورمان باز و سپس در شرايط مناسب 

 ."ضربه نھايی خود را وارد کند
يک عضو ديگر مجلس ھم گفت اين 5يحه 

بسياری از اسرار بانکی و مالی کشورمان را "
امکان القای .دھد در اختيار دشمنان نظام قرار می

تفاسيری کام�ً متفاوت در مورد تروريسم و 
ھای آن از سوی کشورھايی نظير  گروھک

 ."آمريکا و سايرين وجود دارد
ھای مخالفان پيوستن به  د5يل و نگرانی 

قدر  کنوانسيون مبارزه با تأمين مالی تروريسم به
جمھوری اس�می رمزھا، .  کافی آشکار است

ای دارد که  اسرار و اط�عات مالی و بانکی ويژه
. المللی برم� شوند خواھد در عرصه بين نمی

ای از تروريسم  ه جمھوری اس�می تعريف ويژ
تواند تعريف  دارد که مختص خودش است و نمی

.  المللی اقدام مالی را بپذيرد و برداشت گروه بين
اما با5خره رژيم برای فرار از قرار گرفتن در 

ھای  ھا و بحران ليست سياه در شرايط تحريم
داخلی با اين کنوانسيون چه خواھد کرد؟ تناقضی 

سو ناگزير  که رژيم با آن مواجه است، از يک
است در وضعيت اضطراری موجود با توصيه 

المللی خود، به آن بپيوندد و  متحدان بين
پس از .  تواند به شرايط آن تن دھد حال نمی درعين

رسد که رژيم  تمديد مھلت چھارماھه، به نظر نمی
الوقت عجالتاً از معضل پذيرش  بتواند حتی با دفع

در اين شرايط، سردرگمی و نزاع .  آن رھا گردد
توکلی .  ھای رژيم با5گرفته است در ميان جناح

عضو مجمع تشخيص مصلحت، طرفين را به 
"گويد کند و می آرامش دعوت می باھم دعوا : 

"  ، عليه يکديگر جوسازی نکنيم""نکنيم من " 
اما "  شود  کنم که موضوع حل می فکر می

ای اشاره  طور ضمنی به خامنه چگونه؟ او البته به
 .دارد

در واقعيت نيز اين احتمال منتفی نيست که با 
توجه به شرايط وخيم داخلی و خارجی رژيم، با 

ای و  تغييراتی در اين 5يحه که مدنظر خامنه
ای، قضيه به  جناح اوست، يا با نظر مساعد خامنه

اما با فرض حل اين .  وفصل گردد نحوی حل
که اين مصوبه مورد تائيد  اخت�ف، مستثنا از اين

گيرد يا نه، چراکه  گروه ويژه اقدام مالی قرار می
فقط طرفين تعاريف متضادی از ترور و  اساساً نه

حسب  تروريست دارند و جمھوری اس�می به

ھای  ھايش تروريسم و گروه منافع و سياست
کند، معضل جمھوری  تروريست را تعريف می

جای خود باقی  اس�می و تناقضات درونی آن به
است و بازھم اخت�فات در شرايط بحرانی از 

 .جای ديگر بيرون خواھد زد
واقعيت اين است که تضادھای درونی  ھيئت  

ھای رژيم  حاکمه زائيده خواست و اراده جناح
ھا سرپوش بگذارند و يا  نيست که بتوانند بر آن

اين تضادھا، برخاسته .  ھا را حل کنند سادگی آن به
ھا ،  از سرشت جمھوری اس�می، بحران

که  وقتی.   ھای اين رژيم است بست ھا و بن شکست
ھا  اوضاع اقتصادی بحرانی است ھريک از جناح

وبانی آن معرفی  کوشد جناح ديگر را باعث می
ھای خود بر اين  خواھد باسياست ھريک می.  کند

ھای موسوم  اگر روحانی و گروه.  بحران غلبه کند
طلب در واقعيت امر خواستار نوعی  به اص�ح

سازش با آمريکا ھستند و آن را راھی برای غلبه 
دانند، جناح ديگر  ھا و نجات رژيم می بر بحران

کوشد تضاد با آمريکا را تشديد کند و  بالعکس می
حال تشديد  درعين.  سياست خود را پيش ببرد

ھای مردم با رژيم و اعت�ی  تضاد ميان توده
ھا، ھمواره بر تضادھا و شکاف  مبارزات آن

گذارد و  درونی ھيئت حاکمه تأثير گذاشته و می
بنابراين جمھوری .  کند ھا را تشديد می تضاد آن

تواند  گونه که ھرگز نتوانسته و نمی اس�می ھمان
ھای اقتصادی، اجتماعی و  تضادھا و بحران

سياسی جامعه ايران را 5اقل تعديل کند، بلکه 
ھا را تشديد کرده است، ھرگز  بالعکس آن

ھای درونی  تواند تضادھا و بحران نتوانسته و نمی
ھا را  خودش را حل کند، برعکس، ھمواره آن

ترديدی نيست که با .  تشديد کرده و خواھد کرد
ھای اعتراضی در ايران،  اعت�ی بيشتر جنبش

ھای رژيم بازھم تشديد و  تضادھای درونی جناح
. تر خواھد شد  درونی طبقه حاکم عميق شکاف

جمھوری اس�می راھی برای نجات از اين 
 .تضادھا و تناقضات ندارد
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۴درصفحه   

١از صفحه   

ماه سال گذشته نقش مھمی در  ويژه در دی به
. ای داشته است گسترش اعتراضات توده

خوزستان جدا از اھميت استراتژيک آن، در 
ساليان اخير از پيشتازان مبارزه عليه ظلم و 

 ما در نشريه کار .بيداد حاکم بوده است
با اشاره به ) ٩۵نيمه اول اسفند  (٧٣۶شماره 

اعتراضات مردم خوزستان و به طور خاص 
شھر اھواز به آلودگی ھوا بود که نوشتيم 

ھای اعت�يی  گر نطفه اعتراضات اھواز بيان"
نوين بوده و در کنار اعتراضات اخير 
کارگری به وضوح تغييراتی را در روحيه 

کارگران ".  دھد ھا نشان می مبارزاتی توده
تپه   خوزستان از جمله کارگران نيشکر ھفت

و فو5د اھواز نيز از جمله پيشروترين و 
 .مبارزترين کارگران ايران ھستند

چنين اخباری از  در روزھای اخير ھم
احضار تعدادی از زنان معترض به نظم 

. سياسی و حقوقی موجود منتشر شده است
امير رئيسيان وکيل مدافع زنان احضار شده 

 نفر اع�م کرده و ٩به دادسرا تعداد آنان را 
"گفت امکان دارد تعداد بيشتری به دادسرا : 

پيش از اين نيز چھار ".  احضار شده باشند
ھای نجمه واحدی،  فعال سياسی زن با نام

ھدی عميد، رضوان محمدی و مريم آزاد 
ھا ھنوز  دستگير شده بودند که دو نفر از آن

در بازداشت بوده و دو نفر ديگر با قيد وثيقه 
نجمه .  اند به طور موقت از زندان آزاد شده

واحدی، ھدی عميد و رضوان محمدی چند 
روز پيش از برگزاری کارگاھی با موضوع 
برابری زن و مرد در ازدواج در منازل خود 

 . بازداشت شده بودند
چنين محکوميت تعدادی از زندانيان  ھم

سياسی به زندان که در پی اعتراضات 

عمليات نداشتند بلکه عموما مخالف آن 
برخی از منابع تعداد .  اند بودند، دستگير شده

دستگيرشدگان خوزستان در ماه اخير را 
دستگيری در .  اند  نفر اع�م کرده۶٠٠

چنان وسيع بوده است که حتا  خوزستان آن
الملل را به واکنش واداشته  سازمان عفو بين

و به بازداشت صدھا تن از فعا5ن عرب 
فيليپ لوتر .  خوزستان اعتراض کرده است

مدير بخش تحقيقات خاورميانه و شمال آفريقا 
"اين سازمان در اين رابطه گفت ابعاد : 

ھای اخير عميقا  ھا در ھفته بازداشت
رسد که  به نظر می.  ھشداردھنده است

مقامات ايرانی از حمله اھواز به عنوان 
ای برای اقدام عليه اقليت قومی عرب و  بھانه

نيز جامعه مدنی و فعا5ن سياسی در اھواز 
در برخی از موارد نه فقط ".  کنند استفاده می

ھا نيز  جوانان بلکه پدران و مادران آن
حتا ت�ش برای کسب خبر .  اند دستگير شده
ھا  شدگان منجر به دستگيری آن از بازداشت

روز ھشتم "  محمد مومنی تيماس. "شده است
" دادگاه انق�ب"مھر و در پی مراجعه به 

اھواز برای پيگيری وضعيت دو فرزند 
اش بازداشت و تاکنون ھيچ خبری از  زندانی

. وی و محل نگھداری او منتشر نشده است
ھای دستگيرشدگان از وضعيت  عموم خانواده

جمھوری .  اط�ع ھستند عزيزان خود بی
اس�می حتا از بازداشت زنان باردار نيز 

را بازداشت "  صھبا حمادی"ابايی نداشته و 
 .کرده است

چنينی که با  ھای وحشيانه اين بازداشت
خبری مطلق از بازداشت شدگان ھمراه  بی

است، تنھا با ھدف ايجاد رعب و وحشت در 
ست که در طول يکسال اخير و  ای منطقه

 ھا، متوقف نخواھد شد اين موج برخاسته از خشم توده
مردادماه دستگير شده بودند، از جمله اخبار 

شود به تازگی  گفته می.  روزھای اخير بود
ھا از جمله صبا   تن از آن٢۴بيش از 

 ساله که گزارش اين ١٩کردافشاری 
ھای اجتماعی منتشر  اعتراضات را در شبکه

 .اند کرد، به زندان محکوم شده می
دستگيری تعدادی از معلمان قبل و بعد از 
اعتصاب سراسری مھرماه يک نمونه ديگر 

ھا از زندان آزاد  اگرچه عموم آن.  است
اند، اما عبدالرضا قنبری معلمی که  شده
 مھرماه ٢١ھا در زندان اسير بود، در  سال

يک روز قبل از آغاز اعتصاب سراسری 
 اجرای حکم دستگير و  معلمان به بھانه

 .زندانی شد
ھاشم خواستار معلم بازنشسته و از اعضای 
کانون صنفی معلمان مشھد نيز اول آبان 
دستگير و در بيمارستان روانی زندانی شد 

 آبان از ١٩که در پی اعتراضات متعدد 
نحوه .  آزاد شد)  بيمارستان روانی(زندان 

زندانی کردن ھاشم خواستار در بيمارستان 
روانی يک نمونه تازه از روش جمھوری 

شکستن مخالفان خود و  اس�می برای درھم
حد و مرز ماموران  شرمی بی ی بی نشانه

حتا تجمع خانواده و .  سرکوب رژيم است
تعدادی از دوستان و ھمکاران ھاشم 
خواستار در برابر بيمارستان روانی برای 
م�قات با ھاشم خواستار منجر به برخورد 

 نفر ١٢وحشيانه رژيم و دستگيری حداقل 
شد که براساس برخی از اخبار دو نفر از 

چنان   ھم"آب  زه اعظم غ�می"ھا از جمله  آن
 .در بند ھستند

صدور احکام طو5نی مدت زندان برای 
دانشجويان، از جمله دانشجويانی که در 

ماه دستگير شده بودند يک  اعتراضات دی
دشمنی و شدت عمل رژيم .  نمونه ديگر است

با دانشجويان بويژه به اين دليل است که 
ماه نه فقط با  دانشجويان در اعتراضات دی

طلب، اصولگرا ديگه  اص�ح"شعار خود 
ی پايانی بر داستان  نقطه"  تموم ماجرا

گذاشتند، بلکه با "  طلب اصولگرا و اص�ح"
نان کار "چون  سر دادن شعارھايی ھم

راديکاليزم رو به رشد در جنبش "  آزادی
دانشجويی را که اين بار رو به سوی 

ھای کار و زحمت دارد به نمايش  توده
افزايش جو امنيتی در دانشگاه و .  گذاشتند

فشار بر دانشجويان در يک ماه اخير نيز 
بيش از ھر چيز پاسخ رژيم به رشد 

برای نمونه .  اعتراضات دانشجويی است
ممنوعيت پوشيدن لباس راحتی در خوابگاه 
دانشجويی، اع�م حضور ايدئولوژيک و 

حضور .  ھاست امنيتی رژيم حتا در خوابگاه
در محل زندگی دانشجويان و دخالت در 

ھا، دانشجويانی که  ترين امور آن خصوصی
حتا اجازه پوشيدن لباس راحتی در محل 

 .زندگی خود را ندارند



 ۴ ٧٩٧ شماره  ٩٧  آبان ٢١      ۴

٣از صفحه   

 ھا، متوقف نخواھد شد اين موج برخاسته از خشم توده

دستگيری گسترده رانندگان اعتصابی در 
ھا يک  جريان سومين اعتصاب سراسری آن

نمونه ديگر از سياست سرکوب رژيم در 
که در جريان دو  در حالی.  شرايط فعلی است

اعتصاب قبلی، رژيم واکنش چندانی از خود 
نشان نداد، در جريان سومين اعتصاب 

 راننده اعتصابی ٢٧٠ھا حدود  سراسری آن
ھا تاکنون  دستگير شدند که از سرنوشت آن

 .اخباری منتشر نشده است
 آبان با ١٧کانون نويسندگان ايران نيز روز 

اتھام تراشی و پرونده "ای  صدور اط�عيه
سازی برای اعضای اين کانون را محکوم 

رضا خندان مھابادی و کيوان باژن از ".  کرد
دبيران کانون نويسندگان ايران و بکتاش 
آبتين از بازرسان کانون بار ديگر به 
دادسرای امنيت واقع در زندان اوين احضار 

، "تبليغ عليه نظام"بار جدا از اتھام  و اين
اجتماع و تبانی به قصد "چون  اتھاماتی ھم

تشويق بانوان "و "  اقدام عليه امنيت ملی
. ھا زده شد به آن"  کشور به فساد و فحشا

اتھامات اخير به دليل حمايت کانون 
نويسندگان از حق برابری زن و مرد بوده 

در بخشی از اط�عيه کانون .  است
 : "نويسندگان ايران در اين رابطه آمده است

آور کسانی را بايد به  برای اين اتھام شرم
دادگاه کشاند که حقوق زن را نيمی از حقوق 

دانند؛ کسانی را بايد محاکمه کرد که  مرد می
سن فحشا و اعتياد را به دوازده سالگی 

اند و گروه گروه زنان جوان را به  رسانده
بردگی جنسی کشانده و در بازارھای سکس 

اند؛ کسانی که  داخل و خارج به تاراج گذاشته
ھزاران کودک دختر و پسر را از تحصيل و 

ھا و  زندگی امن و شاد بازداشته و در کارگاه
ھا جسم و جانشان را تباه و فسادھای  خيابان

 ".کنند گوناگون را به آنھا تحميل می
افزايش فشار بر زندانيان سياسی يک نمونه 
ديگر از تشديد سرکوب و ت�ش برای 

برای .  محدودتر کردن فضای سياسی است
جمھوری اس�می زندان ابزار مھمی برای 

. ھاست ايجاد رعب و وحشت در ميان توده
چون فرھاد  بسياری از زندانيان سياسی ھم

ميثمی و نسرين ستوده در اين مدت بارھا 
 و يا در اعتصاب  دست به اعتصاب غذا زده

ی زندانيان سياسی  خانواده.  برند غذا بسر می
زندان اروميه نيز در روزھای گذشته نسبت 

ھای  به افزايش فشار و تشديد محدوديت
زندانيان سياسی در اين زندان، در برابر 

 .زندان دست به اعتراض زدند
 ٢۴صدور احکام زندان و ش�ق برای 

 سال و سه ۵کارگر مبارز ھپکو، تاييد حکم 
ماه زندان ابراھيم مددی کارگر بازنشسته و 
عضو ھيات مديره سنديکای شرکت واحد 

اتوبوسرانی تھران و حومه و احتمال تاييد 
حکم زندان داود رضوی ديگر عضو سنديکا 
در دادگاه تجديد نظر، تداوم دستگيری وک�، 

ھای اجتماعی، محيط زيست و  فعا5ن شبکه
غيره به صورت روزانه، مانورھای نظامی، 
استقرار نيروھای نظامی و انتظامی در 

ھا تحت عناوين مختلف، ھمگی  خيابان
ھای ماشين  ھم پيوسته از چرخ ھايی به بخش

 .سرکوب رژيم ھستند
چنان جو سرکوب  ھدف اصلی رژيم ايجاد آن 

ور شدن آتش  ست که مانع شعله و اختناقی
ماه  بعد از اعتراضات دی.  ھا شود خشم توده

که وسعت و راديکاليسم آن رژيم را به شدت 
ھراسان کرد، جمھوری اس�می به اين نتيجه 

گيری  رسيد که با توجه به علل عينی شکل
انداز وخامت اوضاع  اعتراضات و چشم

اقتصادی، سياسی و اجتماعی، شرايط برای 
گيری موج  گسترش اين اعتراضات و شکل

ای که بسيار  جديدی از اعتراضات توده
 . ماه خواھد بود وجود دارد تر از دی طوفانی

به ھمين دليل جمھوری اس�می تمام 
ابزارھای خود را برای جلوگيری از 

ھا به کار گرفت  ور شدن آتش خشم توده شعله
ھای سرکوب رژيم  که در اين ميان دستگاه

اعم از سپاه، نيروی انتظامی، وزارت 
 نقش  اط�عات، دستگاه قضايی و زندان

دليل آن نيز روشن .  اصلی را برعھده دارند
ترين و کارآترين ابزار رژيم برای  مھم.  است

. ھا سرکوب است مقابله با خشم توده
جمھوری اس�می به دليل ماھيت بورژوايی 

ماه  طور که بعد از اعتراضات دی خود ھمان
ديديم، قادر به مقابله با رشد بحران اقتصادی 

تورمی، رشد بيکاری و فقر نبوده و   –رکود 
شود به نحوی که در  تر می بحران مدام عميق

ھای اخير شاھد افزايش وحشتناک گرانی  ماه
بحرانی که بستر .  ايم و گسترش فقر بوده

اصلی اعتراضات تاکنونی را فراھم نموده 
 .است

بنابراين تنھا ابزار رژيم که البته در طول 
چھل سال حاکميت اس�می ھمواره از آن به 
نحو بارزی بھره جسته سرکوب بوده و 

کند  رژيم به ھمين منظور سعی می.  ھست
ھای متفاوت  فضای سياسی جامعه را با بھانه

گيری   تر و در نتيجه امکان شکل بسته
اما واقعيت مھم .  کند اعتراضات را محدود 

طور که رژيم در برابر موج   اين است، ھمان
ماه غافلگير شد، جلوی بروز  اعتراضات دی

مجدد و مکرر اين اعتراضات را ھم با ھيچ 
ادامه اعتراضات .  تواند بگيرد ای نمی حربه

ھا بيان  رغم تمام فراز و نشيب ماه به  از دی
ھمين واقعيت است، از اعتراضات خيابانی 

 .  تا اعتصابات سراسری
اعتراضات و اعتصابات سراسری 

 راننده ٢٧٠رغم دستگيری  کاميونداران به
اعتصابات سراسری .  متوقف نشده است

اعتراضات و .  معلمان تداوم يافته است
چنان روندی صعودی  اعتصابات کارگری ھم

باختگان بارھا دست  بازنشستگان، مال.  دارند
 .  و خواھند زد به اعتراض زده

موج اعتراضات اخير نه تنھا خاموش شدنی 
نيست، بلکه در مسير خود و با پيوستن ھر 

ھا به اعتراضات علنی و  چه بيشتر توده
اعتصابات، از ميزان اثرگذاری سرکوب نيز 

اين به معنای آن نيست که .  کاسته خواھد شد
رژيم ديگر سرکوب نخواھد کرد، بلکه به 

تر شدن   اين معناست که با عمومی
اعتراضات و اعتصابات، به رغم سرکوب، 

ھای بيشتری حاضر به فداکاری و  توده
ھا برای  مبارزه علنی شده و آمادگی آن

 . شود پيوستن به اعتراضات بيشتر می
ھا را ھيچ  اين موج برخاسته از خشم توده

چيز متوقف نخواھد کرد، اين موج تا 
 .سرنگونی رژيم به پيش خواھد رفت

 گرامی باد 
 يکصدو يکمين سالگرد

  انق#ب سوسياليستی اکتبر
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 " صاحبان اصلی کشور"وقتی ھيچ بودگان، 
 !اط#ق می شوند

 ."زندگی راحت مردم فراھم کند
اين اولين بار نيست که ھيات حاکمه ايران از سر 
استيصال و نياز به توده ھای سرکوب شده، از 

ياد می "  صاحبان اصلی کشور"آنان به عنوان
شرايط "جمھوری اس�می ھر بار که  در .  کند

قرار می گيرد، يادش می آيد که در ايران "  سخت
مردمی ھم وجود دارند، مردمی که به دروغ 

ھمان .  خوانده می شوند"  صاحبان اصلی کشور"
مردمانی که طی چھاردھه توسط جمھوری 
اس�می س�خی شده اند، زندان و بند را تجربه 
کرده اند، سال از پی سال رنج برده و فقير و 

 سال حاکميت ۴٠مردمی که طی .  فقيرتر شده اند
ارتجاعی اس�می به ھيچ گرفته شدند و حتا يک 
روز ھم در امنيت و آسايش بسر نبرده اند، توده 
ھای به تاراج رفته ای که شب ھا با کابوس 
دستگيری و شکنجه و زندان سر به بالين گذاشته 
اند و روزھا در ھر کوی و برزن با تحقير و 
توھين ماموران امنيتی، گشت ارشاد و گله ھای 

مردمی که در تمامی .  حزب اللھی مواجه بوده اند
سال ھای به قدرت رسيدن جمھوری اس�می 
سھم شان از آسايش و رفاه، از شادی و لبخند، 

. جز حسرت و اشک و آه چيز ديگری نبوده است
اما اکنون، ھمان مردمی که توسط رژيم 

 دھه اينچنين با بی ۴جمھوری اس�می ايران طی 
رحمی تمام سرکوب شده اند و ھمواره  در بی 
حقوقی محض زندگی کرده اند، به يکباره 

بر .  اط�ق می شوند"  صاحبان اصلی کشور"
اساس نياز طبقه حاکم به آنان، يک شبه به 
مردمانی عزيز تبديل می شوند که دولت 

برای "جمھوری اس�می وظيفه دارد زمينه را 
شرمتان باد که .  آنان فراھم کند"  زندگی راحت

اينگونه توده ھای سرکوب شده را به ُسخره 
 .گرفته ايد

" مردم صاحبان اصلی"ادعای فريبکارانه 
کشورند، البته اولين بار نيست که توسط دست 

پيش از اين .  اندرکاران حکومتی بيان شده است
نيز رھبران جمھوری اس�می خصوصا خامنه 

که رژيم  "  انتخاباتی"ای و روحانی در ھر دوره 
نيازمند رای مردم بود، از آنان به عنوان 

اکنون نيز .  نام برده اند"  صاحبان اصلی کشور"
که جمھوری اس�می با يکی از بحرانی ترين 
شرايط دوران حيات خود مواجه است، ظاھرا 
اين وظيفه بر دوش جھانگيری و ظريف گذاشته 

صاحبان "شده است تا توده ھای غارت شده را 
 .  خطاب کنند" اصلی کشور

به راستی حاکمان جمھوری اس�می با کدام 
ھای  پيشينه حکومتی به خود اجازه داده اند تا توده

کارگر و زحمتکش سرکوب شده، مردم به يغما 
رفته، کشتار شده و به عبارت ديگر ھمان ھيچ 

. بودگان جامعه را صاحبان اصلی کشور بخوانند
وزرا و دست اندرکاران کابينه روحانی که طی 

 سال گذشته بجر فقر و ف�کت روزافزون، ۵
ارمغان ديگری برای کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران نداشته اند، چگونه و با کدام 
عملکرد اقتصادی و اجتماعی مدعی شده اند 
دولت وظيفه دارد زندگی راحتی را برای مردم 
ايران فراھم سازد؟ به راستی اين ھمه 
شار5تانيزم و دغلکاری مقامات جمھوری 

 اس�می از کجا نشات گرفته است؟
برای اثبات دروغ بافی ھای مشمئز کننده حاکمان 

 و ۶٠جمھوری اس�می، نيازی نيست به دھه 
کشتارھای خونين آن سال ھا برگرديم و آنگاه با 
صدای بلند بانگ برکشيم، ای قات�ن، ای ج�دان 
و ای کشتارکنندگان مردم ايران، شرمتان باد که 
با چنين پيشينه ای از زندان و شکنجه و با چنين 
کارنامه ای از کشتارھای جمعی زندانيان سياسی 

، اکنون که به روزھای استيصال ۶٠در دھه 
رسيده ايد، به سوی ھمان مردمان سرکوب شده ، 
ھمان مردمان به غارت رفته و ھمان مردمان 
تحقير شده دست نياز دراز می کنيد و با تکرار 

صاحبان "يک دروغ تاريخی از آنان به عنوان 
ھمان مردمی که در .  ياد می کنيد"  اصلی کشور

حاکميت ارتجاعی جمھوری اس�می حتا يک 
 .نبوده اند" صاحبان اصلی کشور"روز ھم 

برای نشان دادن شار5تانيزم ناب طبقه حاکم، 
 ٨٨نياز چندانی نيست تا بر وقايع خونبار سال 

سالی که صدھا نفر از جمله ندا . متمرکز شويم
آقاسلطان در خيابان ھا کشتار شدند، ھزاران نفر 
به بند کشيده شدند و بسياری نيز در بازداشتگاه 
.  ھای مخوف جمھوری اس�می س�خی شدند

ماجرای بازداشتگاه کھريزک ھرگز از ياد توده 
بازداشتگاھی که در . ھای مردم ايران نرفته است

آن تعدادی از دستگيرشدگان مورد تجاوز قرار 
گرفتند، تنی چند از آنان ھمانند امير جوادی فر، 
محسن روح ا5مينی، محمد کامرانی و رامين 
آقازاده قھرمانی زير شکنجه به قتل رسيدند و 
رامين پوراندر جانی، پزشک وظيفه و يگانه 
شاھد بازداشتگاه کھريزک نيز توسط ايادی سعيد 

با عنوان جعلی  -دادستان وقت تھران -مرتضوی 
شرمتان باد که با . خودُکشی به قتل رسانده شد

چنين کارنامه ای از جنايت و کشتار، با چنين 
پيشينه ای از دزدی، غارت و چپاول حاصل 
دسترنج کارگران، اکنون که کفگيرتان به ته ديگ 
خورده، اکنون که از سر استيصال نيازمند ھمان 
مردمان به تاراج رفته شده ايد، از آنان به عنوان 

.ياد می کنيد" صاحبان اصلی کشور"  
برای اثبات ماھيت ارتجاعی و ضد مردمی تان و 
برای نشان دادن فقر و ف�کتی که بر کارگران و 
توده ھای زحمتکش ايران تحميل کرده ايد، نيازی 

نگاھی گذرا .  به کارنامه کابينه ھای گذشته نيست
 ساله ھمين کابينه به اصط�ح ۵عملکرد به 

کافی است، تا ھمه بدانند که "  تدبير و اميد"
 ۵کارگران و توده ھای مردم ايران طی ھمين 

سال اخير تا چه حد از زندگی ساقط و روز از پی 
چه تعداد از .  روز فقير و فقيرتر شده اند

کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و فعالين 
اجتماعی طی ھمين مدت به زندان و بند کشيده 

چه تعداد از کارگران و معلمان پيشرو .  شدند
صرفا به جرم دفاع از حقوق معوقه شان، به جرم 
اعتراض به بی حقوقی شان، به جرم اينکه فقط 
خواھان برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه 
بوده اند، از کار اخراج و يا به زندان و حبس 
محکوم شدند و چه تعداد ديگری از آنان، زخم 
ش�ق بيدادگاه ھای جمھوری اس�می بر گرده 

 فقر و ف�کتی که در ھمين دوره .شان نشسته است
رياست جمھوری روحانی بر کارگران وعموم 

توده ھای زحمتکش ايران تحميل شده است، در 
 . ھيچ دوره ای سابقه نداشته است

خيزش انق�بی و سلحشورانه جوانان، بيکاران، 
دختران خيابان انق�ب و عموم توده ھای غارت 

 در واقع پاسخ ٩۶شده مردم ايران در ديماه 
درخوری به ھمه بيدادگری ھای طبقه حاکم طی 

توده ھايی که اينبار با اراده ای .   دھه گذشته بود۴
اص�ح طلب اصولگرا، ديگه "مصمم و با شعار 

به ميدان مبارزه ای علنی و ھمه "  تمام ماجرا
جانبه با جمھوری اس�می پا گذاشته اند تا با 
سرنگونی جمھوری اس�می خود صاحبان اصلی 

 ھزار ۵دستگيری بيش از .  و واقعی کشور شوند
نفر در اعتراضات ديماه، به رگبار بستن جوانان 
معترض در خيابان ھا، به قتل رساندن ده ھا نفر 
از دستگيرشدگان زير بازجويی و شکنجه و روی 
آوری مجدد رژيم به ترور مخالفان سياسی ھمه و 
ھمه بيانگر اين است که در حاکميت جمھوری 

کارگران، جوانان، زنان، معلمان، اس�می، 
دانشجويان و عموم توده ھای زحمتکش ايران 

در .  نبوده اند"  صاحبان اصلی کشور"ھرگز 
 ساله حاکميت جمھوری اس�می عموم ۴٠دوران 

توده ھای مردم ايران نه تنھا سھمی از امنيت، 
آزادی، رفاه، تامين شغل و آسايش نصيبشان 
نبوده است، بلکه ھمان مردمی که به دروغ آنان 

اط�ق کرده ايد، "  صاحبان اصلی کشور"را 
برای بدست آوردن ابتدايی ترين حق و حقوق 
انسانی و دموکراتيک شان، ھمواره به زندان و 

 . مرگ  محکوم شده اند
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران به رغم 
توافق برجام و دستيابی دولت به صدھا ميليارد 
د5ر حاصل از نفت، نه تنھا بھبودی در وضعيت 
معيشتی شان حاصل نشد، بلکه بازھم فقير و 

اکنون اما، در شرايط تحريم ھای .  فقيرتر شدند
ثانويه و در وضعيتی که کارگران و توده ھای 
فقر زده مردم ايران در کشاکش ويرانگر 

ھای ارتجاعی جمھوری اس�می و دولت  سياست
امپرياليستی آمريکا گرفتار شده اند، وزير خارجه 
جمھوری اس�می با وقاحتی بی نظير مدعی شده 

"است دولت وظيفه دارد تا زمينه را برای : 
ھمان مردمان ."  زندگی راحت مردم فراھم کند

 دھه اسير استبداد و ۴لگدمال شده ای که طی 
کشتار جمھوری اس�می بوده اند، ھمان مردم 
سرکوب شده و به غارت رفته ای که اکنون 

تحريم ھايی که .  قربانيان واقعی تحريم نيز ھستند
حاصل و نتيجه سياست توسعه طلبانه و پان 
اس�ميستی جمھوری اس�می و سياست ھژمونی 

 . طلبانه دولت آمريکا در منطقه بوده است
ترديدی نيست که با بودن جمھوری اس�می ھيچ 
روزنه اميدی برای نجات توده ھای مردم ايران 

حتا اگر .  از وضعيت موجود متصور نيست
روزی جمھوری اس�می بر سر سياست توسعه 
طلبانه منطقه ای خود با آمريکا به توافق برسد، 
باز ھم شرايط برای کارگران، زنان، معلمان و 
عموم زحمتکشان ايران تغيير چندانی نخواھد 

جمھوری اس�می پيش از آنکه با آمريکا .  کرد
دشمنی داشته باشد، دشمن آشتی ناپذير توده ھای 

کارگران و توده ھای سرکوب .  مردم ايران است
شده ايران برای اينکه صاحبان واقعی کشور 
 باشند، برای اينکه بر سرنوشت خود حاکم گردند،

راھی بجز سرنگونی جمھوری اس�می و 
استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان 

 . برايشان باقی نمانده است
 



 ۶ ٧٩٧ شماره  ٩٧  آبان ٢١      ۶
٨از صفحه   

توطئه شوم عليه سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاOن 
 آن را خنثی کنيم

٧درصفحه   

استقبال عمومی قرار بگيرد، ت�ش و توطئه عليه 
در .  سنديکای کارگران شرکت واحد را ادامه داد

تبليغات گسترده اين مجموعه پيرامون برگزاری 
ھيئت برگزاری "مجمع عمومی که با امضاء 

انتشار يافت بدگويی و "  مجمع عمومی سنديکا
سمپاشی عليه سنديکای کارگران شرکت واحد و 

ھا، با ادبيات  فعا5ن سنديکا و نيز عليه مدافعان آن
دولت و وزارت کار .  امنيتی تشديد شد  –آخوندی 

 به اين ٨۴آن و مديريت شرکت واحد که از سال 
اند سنديکای کارگران شرکت  سو، اجازه نداده

واحد مجمع عمومی خود را برگزار نمايد تا 
کارگران نمايندگان و ھيئت مديره جديدی را 
انتخاب کنند و ھر ت�شی را در اين زمينه با 
بيرحمی و درنده خويی سرکوب و 

اندرکاران آن را مورد تعقيب و پيگرد و  دست
آزار قرار داده، به حبس افکنده و به اشکال 

اند، اکنون درست در  گوناگون مجازات کرده
مقطعی که ھيئت مديره سنديکا در تدارک 

تر  برگزاری مجمع عمومی بود، ناگھان کاسه داغ
از آش شده و به فکر برگزاری مجمع عمومی 

بر ھيچ کارگر آگاھی پوشيده نيست که .  اند افتاده
گران ايجاد تفرقه در ميان کارگران  ھدف توطئه

شرکت واحد، ايجاد يک تشکل دولتی و به 
راندن سنديکای مبارز کارگران شرکت  حاشيه

وگرنه اگر ريگی به کفش اين .  واحد است
اند که راه  طور که ادعا کرده حضرات نبود و آن

" رجوع به خود کارگران است"حل مشک�ت 
دادند ھيئت مديره سنديکا، مجمع عموی  اجازه می

را برگزار کند تا کارگران شرکت واحد ھيئت 

بنابراين مثل روز .  مديره سنديکا را انتخاب کنند
روشن است که برگزاری مجمع عمومی و 
انتخابات که دستگاه امنيتی و وزارت کار و 

شان از آن  روھای مديريت شرکت واحد و دنباله
ای است برای  زنند، صرفا ابزار و بھانه دم می

تخريب سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
 !سرھم بندی کردن يک سنديکای دولتی و تقلبی

ای خواھان مجمع  اين تصور که گويا عده
اند و عده ديگری که عمدتا در ھيئت  عمومی

مديره سنديکا ھستند، مخالف برگزاری مجمع 
اين يک تصور .  عمومی ھستند از ريشه خطاست

ای است که  سطحی از قضايا و نديدن عمق توطئه
امنيتی دارد ھدايت و   –از سوی نھادھای دولتی 

موضوع حتا فقط اين نيست که .  شود رھبری می
گرايش راست و پرو رژيم سنديکا عليه گرايش 
چپ آن وارد عمل شده که طبعا بايد از گرايش 

موضوع فراتر .  چپ در مقابل راست دفاع شود
طور واقعی پای اط�عات و  از اين است و به

مساله اصلی .  دستگاه امنيتی رژيم در ميان است
ھای  اين است که رژيم از محبوبيت و فعاليت

المللی سنديکای مبارز کارگرن  موثر داخلی و بين
. شرکت واحد بسيار ناراضی و عصبانی است

ھای تاکنونی رژيم برای از ھم پاشاندن  تمام ت�ش
اين سنديکا  و تعطيل کامل فعاليت آن با شکست 

اخراج و زندان و شکنجه و .  روبرو شده است
ھای طو5نی مدت و ھزار و يک تمھيد  حبس

ديگر برای خارج ساختن سنديکای کارگران 
شرکت واحد و فعا5ن آن از صحنه مبارزه 

افزون بر اين اکنون کام� .  نتيجه مانده است بی

برای رژيم مشخص شده است که شوراھای 
اس�می و خانه کارگر و تشک�ت دولتی مشابه، 

اند و  کارکردھای گذشته خود را از دست داده
توانند در به انحراف کشاندن مبارزات  نمی

کارگری نقش مھمی ايفا کنند و يا سد و مانعی در 
برابر آگاھی روزافزون و شتابان کارگران و 
رشد جنبش طبقه کارگر ايجاد کنند، از اين رو 
درصدد ايجاد تشکل با ھمان کارکرد اما از نوع 
ديگری برآمده است تا با ايجاد يک سنديکای 

ساز، سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد  دست
ھای اوليه  در سال.  را از ھم بپاشاند يا ايزوله کند

 نيز رژيم عينا به چنين ترفند و ۵٧پس از قيام 
زمانی که شوراھای مستقل .  ای دست زد توطئه

ای در  کارگری در مقياس نسبتا گسترده
ھا و موسسات صنعتی و خدماتی بوجود  کارخانه

آمده بود و مورد اعتماد و محبوب کارگران بود و 
ھا را برچيند و  توانست به فوريت آن رژيم نمی

 !نابود کند، به تاسيس شوراھای اس�می پرداخت
ھا و فعا5ن  بنابراين جنبش کارگری و تمام تشکل

کارگری بايد با ھوشياری و چشمان باز اين ترفند 
اگر در .  و توطئه را افشا و با آن مقابله کنند

سنديکای کارگران شرکت واحد بايد مجمع 
عمومی برگزار شود، اين خود کارگران شرکت 
واحد و ھيئت مديره سنديکا ھستند که مستقل از 
دخالت نھادھای دولتی و امنيتی بايد مجمع 

صحبت کردن از .  عمومی خود را برگزار کنند
اھميت و جايگاه مجمع عمومی و لزوم تشکيل "

ای  نامه از نظر آئين"و طرح اين نکته که "  آن
ھيئت مديره موظف به برگزاری مجمع عمومی 

بدون در نظر گرفتن اين موضوع که چه "  است
کسی و با چه نيتی دارد اين مجمع عمومی را 

کند و بدون توجه به اھداف شوم و  برگزار می
ای که سرنخ اصلی آن در دست  گرانه توطئه

دستگاه امنيتی رژيم است و قصد دارد در تقابل با 
سنديکای کارگران شرکت واحد  يک سنديکای 
ق�بی و فرمايشی ايجاد کند، در عمل ھمسويی با 

 است که ابزار دست  عناصر و گرايش راستی
بنابر اين .  اند دولت و نھادھای امنيتی آن شده

نيازی به تاکيد نيست که در اين تھاجم بزرگی که 
عليه سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
فعا5ن آن به راه افتاده است، ھر فعال سياسی و 

ھای فعا5ن  ھر فعال کارگری و نيز تشکل
کارگری، بايد ھوشياری خود را حفظ کنند و در 

ھای سياسی و عملی خود، به دامی  گيری موضع
گيرانه  که رژيم آن را پھن کرده است نيافتند و پی

ت�ش مذبوحانه نھادھای دولتی و ھمه کسانی را 
. اند فاش سازند که به ابزار دست رژيم تبديل شده

ھايی که برگزاری مجمع عمومی را وسيله  ت�ش
پيشبرد اھداف ضد کارگری يعنی به حاشيه راندن 
سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد و فعا5ن 

 .آن و ايجاد يک سنديکای دولتی قرار داده است
اع�م کرده "  ھيئت برگزاری مجمع عمومی"

است که مجمع عمومی را اواخر آبان برگزار 
 ۶ خود مورخ ۵در اط�عيه شماره .  خواھد کرد

ھا  ھايی ياد نموده که از آن آبان از تشکل
شان را برای شرکت در  درخواست شده نمايندگان

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ٧ ٧٩٧ شماره  ٩٧  آبان ٢١      ٧

۶از صفحه   

مجمع عمومی و نظارت بر انتخابات معرفی 
ھا نام برده شده عبارتند  ھايی که از آن تشکل.  کنند

 –  ٢سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه   –  ١:  از
سنديکای نقاشان   –  ٣سنديکای فلزکار و مکانيک 

 -  ۵کانون مدافعان حقوق کارگر   –  ۴البرز 
انجمن صنفی   –  ۶اتحاديه آزاد کارگران ايران 

کميته ھماھنگی   –  ٧برق و فلزکار کرمانشاه 
کميته   –  ٨ھای کارگری  برای ايجاد تشکل

 .ھای کارگری پيگيری برای ايجاد تشکل
 ٩٧ آبان ١۶ که ٧به دنبال آن در اط�عيه شماره 

چند "انتشار داد موذيانه چنين عنوان کرد که 
اند که  تشکل داخلی اع�م آمادگی کرده

و "  شان در مجمع حضور خواھند داشت نمايندگان
اميدواريم نھادھای معتبر "در ادامه نوشت 
شان صادر شده در  نامه برای کارگری که دعوت

 ".اسرع وقت ناظر خود را معرفی نمايند
دھندگان توطئه عليه سنديکای مبارز  سازمان

ھايی  که از تشکل کارگران شرکت واحد بدون آن
ھا نماينده  اند به مجمع عمومی اين که اع�م کرده

فرستند نام ببرند، با اين اقدام حساب شده و  می
عبارت مبھمی که در اساس برای عادی جلوه 

ھا به  دادن اوضاع و فريب کارگران و کشاندن آن
گردان اصلی  که صحنه"  مجمع عمومی"نمايش 

خواھند  آن دولت و دستگاه امنيتی آن است، می
ھای کارگری نيز از  چنين وانمود کنند که تشکل

گيری  از اين رو موضع.  کنند ھا حمايت می آن
ھا و فعا5ن کارگری  سريع و صريح تشکل

تواند اين ترفند را نيز خنثا سازد يا دستکم  می
ھا در معرض ديد جنبش  که موضع اين تشکل اين

 .کارگری قرار گيرد
تپه با  خوشبختانه سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 توطئه ضد ٩٧ آبان ١۵صدور اط�عيه مورخ 
کارگری برای تخريب سنديکای کارگران شرکت 

سنديکای کارگران نيشکر .  واحد را محکوم کرد
اين "تپه در اط�عيه خود از جمله نوشت  ھفت

پروژه تحت عنوان برگزاری مجمع عمومی و 
مستقل از   –انتخابات، تخريب تشکل مستقل 

سنديکای شرکت واحد و   –دولت و کارفرما 
و در "  ساز را مد نظر دارد ايجاد تشکل دست

براساس وظيفه "پايان اط�عيه چنين تاکيد کرد 
چنان خود را در کنار سنديکای شرکت  طبقاتی ھم
اسماعيل بخشی يکی از اعضای ".  دانيم واحد می

ھيئت مديره سنديکا و نماينده کارگران در 
ای  تپه نيز در نوشته شورای مستقل کارگران ھفت

از سنديکای کارگران شرکت واحد و رضا 
کميته ھماھنگی برای کمک .  شھابی حمايت کرد

ای  ھای کارگری نيز در اط�عيه به ايجاد تشکل
طی " در اين باره نوشت ٩٧ آبان ١٧مورخ 

طلبی که  ھای اخير، عوامل نفوذی و فرصت ماه
اند، درصدد  بازيچه دست دولت و کارفرمايان شده

اند تا با غصب نام و آرم سنديکای  برآمده
کارگران شرکت واحد  حمايت ھمه جانبه 

مجمع "اصط�ح  نيروھای اط�عاتی و امنيتی به
برگزار کرده و به خيال خود ھيئت "  عمومی

مديره و اعضا و فعا5ن آگاه و صديق آن را با 
ھايی را که در  ھا، فشارھا و سختی ھمه جانفشانی

ھای کارگری خود متحمل  طول مدت فعاليت
اند، از سنديکای کارگران اين شرکت حذف  شده

کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد ".  نمايند
ھای کارگری بر استق�ل تشکل کارگری  تشکل

تشکل کارگری بايد مستقل "تاکيد نمود و نوشت 
باشد و به نيرو و )  مستقل از دولت و کارفرمايان(

و نه   –قدرت و اراده و تصميم خود کارگران 
ريزی دولت و کارفرمايان و  ھدايت و برنامه

طور حمايت و پشتيبانی نيروھای امنيتی و  ھمين
نه تنھا "  کميته"لذا اين .  متکی باشد  –اط�عاتی 
ق�بی و حکومتی شرکت "  مجمع"در اين 

داند که ھمه جا و در  کند؛ بلکه وظيفه خود می نمی
الحال  ھمه حال اين جريان منحط و عناصر معلوم

طلب آن را افشا نموده و در حد توان  و فرصت
سايه کريه و بزک کرده آن را از سر جنبش 

گيری    کميته پی٩٧ ابان ١٩".کارگری کوتاه نمايد
ايجاد تشکل ھای کارگری نيز دراط�عيه 

شکر ھفت تپه و   مشترکی با سنديکای کارگران نی
مريوان، اين   -انجمن صنفی معلمان کردستان

توطئه را محکوم و ازسنديکای مستقل کارگران 
گروه اتحاد بازنشستگان .شرکت واحد حمايت کرد

نيز اگرچه در اط�عيه سنديکاسازان، از آن نامی 
 ٩٧ آبان ١۵ای در  برده نشده اما با صدور بيانيه

به عنوان ت�شی "  سنديکاسازی فرمايشی"از 
برای به خاموشی کشاندن مبارزات کارگران ياد 

عوامل شوراھای اس�می و خانه "نموده و نوشت 
کارگر با ھماھنگی وزارت کار دست به کار شده 
و با ترفند جديدی اقدام به ايجاد تشکلی ساختگی 
و موازی با سنديکای مستقل کارگران 

اند؛ تا با ايجاد  اتوبوسرانی شرکت واحد کرده
ھای مستقل و  روحيه بدگمانی نسبت به تشکل

گر و زحمتکش، بتوانند اين مبارزات  افراد ت�ش
گروه اتحاد ".  طلبانه را به بيراھه بکشانند حق

بازنشستگان در ادامه اط�عيه خود نوشت 
طلبی و بدست آوردن  ھای حق اکنون که نطفه"

مطالبات معيشتی و اقتصادی، دموکراتيک و 
سياسی کارگران، معلمان، بازنشستگان، 
پرستاران، کشاورزان، زنان و جوانان و ھمه 
کسانی که به ھر نحوی از تبعيض و نابرابری در 

برند، بر محور مشارکت، اتحاد و  جامعه رنج می
داری،  يابد، ت�ش سرمايه يابی پيوند می تشکل

ھای حکومتی برای انح�ل  کارفرما و جناح
ھای وابسته،  ھای مستقل و احيای تشکل تشکل

به ھمين دليل .  زرد و کاذب بيشتر شده است
ھای  ھا و انسان ضرورت ھوشياری ھمه تشکل

ھای  آگاه و صادق برای خنثی نمودن اين سياست
ضد کارگری و ضد مردمی بيش از ھر زمان 

 ".شود ديگری احساس می
ھا عصاره موضع چند تشکل در برابر  اين

ھا نيز در  ساير تشکل.  سنديکاسازی دولتی بود
اين کشاکشی که يک سر آن سنديکای مبارز 
کارگران شرکت واحد و کارگران حامی آن قرار 

امنيتی   –دارند و سر ديگر آن نھادھای دولتی 
باضافه مديريت شرکت واحد و کسانی که به 

اند، بايد  ھا تبديل شده بازيچه و ابزار دست آن
موضع روشنی در حمايت از سنديکای کارگران 

ھا و کسانی که  تمام تشکل.  شرکت واحد اتخاذ کند
کنند يا زير لوای  در برابر اين توطئه سکوت می

عم� از "  انتخابات"و "  مجمع عمومی"دفاع از 
سنديکاسازان و سنديکای دولتی و فرمايشی 

ريزند،  کنند و آب به آسياب رژيم می حمايت می
 .بيرحمانه بايد افشا شوند

ھای مستقل  مدافعين راستين طبقه کارگر و تشکل
توانند در قبال استق�ل يک تشکل  کارگری نمی

کارگری از دولت و کارفرما يا وابستگی به آن 
بر .  تفاوت باشند و در ميانه اين دو بايستند بی

کسی پوشيده نيست که سنديکای مبارز کارگران 
رغم  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه به

ھر نقد و انتقادی که به آن باشد، اما اين سنديکا 
استق�ل خود را از کارفرما و دولت حفظ کرده 

بخشی،  اين سنديکا نقش مھمی در آگاھی.  است
يابی و مبارزات کارگران شرکت واحد و  تشکل

کل کارگران ايران داشته و نقش مثبتی در 
مادام که .  پيشرفت جنبش کارگری ايفا کرده است

اين سنديکا چنين است و برای تحقق مطالبات 
. کند بايد از آن حمايت کرد کارگران مبارزه می

در توطئه سنديکاسازی فرمايشی و ق�بی برای 
راندن يک تشکل مستقل و مبارز  به حاشيه

کارگری که دولت پای اصلی آن است، يا بايد در 
کنار کارگران شرکت واحد و سنديکای مستقل 

ھا ايستاد يا در برابر آن و در کنار نھادھای  آن
يا کنار طبقه کارگر يا .  دولتی و ضد کارگری

راه سومی .  دار مقابل آن در کنار طبقه سرمايه
 .وجود ندارد

توطئه شوم عليه سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاOن 
 آن را خنثی کنيم

 :پوزش و تصحيح
اشتباھاً حسين زال زاده آمده است که صحي�ح . . .   مقاله سرکوب ٧٩۵در نشريه کار شماره 

 . زال زاده استآن ابراھيم 



 ٧٩٧ شماره  ٩٧  آبان ٢١      ٨

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

۶درصفحه   

توطئه شوم عليه سنديکای مستقل کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، برای 
تخريب فعا5ن آن و برای به حاشيه راندن اين 

ساز و دولتی  سنديکا و ايجاد يک سنديکای دست
ھا قبل تدارک  اين توطئه که از مدت.  ادامه دارد

ريزی شده  ديده شده و برای اجرای آن برنامه
پروژه .  بود، اکنون وارد مرحله جديدی شده است

سنديکاسازی در شرکت واحد، در واقع يک 
دولتی عليه اين سنديکای مستقل   –پروژه امنيتی 

ھای اصلی  کارگردان.  کارگری و فعا5ن آن است
امنيتی، وزارت   -پروژه، ترکيبی از عوامل دولتی

کار، مديريت شرکت واحد و تنی چند از کسانی 
اند و در  ھستند که پيش از اين عضو سنديکا بوده

حال حاضر گرايش راست پرو رژيم سنديکا را 
کنند و ابزار دست اين مجموعه  نمايندگی می

 .اند شده
شورای "ای با امضای جعلی   نامه٩٧نھم خرداد 

به "  سنديکای مستقل کارگری شرکت واحد

٨ 

ھای  نام^ه          ))))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  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
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 اط�ع  ع�قمندان 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 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  

سنديکاھای فرانسوی ارسال شد که در آن ضمن 
که اين سنديکاھا، از رضا شھابی،  شکايت از اين

داود رضوی و حسن سعيدی به عنوان نمايندگان 
اند، عليه فعا5ن اين  عمل آورده سنديکا دعوت به

سپس در اط�عيه .  سنديکا به سمپاشی پرداختند
ھيئت برگزاری مجمع "کوتاھی که با امضاء 

انتشار يافت، تصميم خود برای "  عمومی
برگزاری يک به اصط�ح مجمع عمومی و ايجاد 
يک سنديکای جعلی و دولتی در مقابل سنديکای 

سنديکای .  کارگران شرکت واحد را بر م� کردند
ای در  کارگران شرکت واحد با صدور اط�عيه

 سنديکاسازی دولتی را   مرداد اھداف پروژه٢٨
اما اين مجموعه که از قبل نام و آرم .  افشا کرد

سنديکارا نيز جعل نموده و در پوشش مدافع 
برگزاری مجمع عمومی ظاھر شده بود، 
طوماری را در ھمين رابطه انتشار داد و با اين 

جانب و با اين ھدف که اين اقدام مورد  پُز حق به

توطئه شوم عليه سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاOن 
 آن را خنثی کنيم


