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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 به زير پرچمی دروغين
 

حمايت از رژيم ستمگر حاکم، 
 زيرپوشش حمايت از مردم

 
که کارگران و زحمتکشان ايران به  درحالی

نبردی قھرمانانه برای سرنگونی رژيم ارتجاعی 
و ستمگر جمھوری اس6می به پا خاسته و 

 مردم  ھای رژيم از ھر قماش در ميان توده جناح
اند، گروھی از حاميان و  رسوا و بی اعتبارشده

ھای امپرياليسم آمريکا  خواران رژيم،  تحريم جيره
ای برای حمايت از رژيم  آويز و بھانه را دست

ستمگر و استبدادی حاکم بر ايران و نجات آن 
ای که گذشت، يک  ازجمله در ھفته.  اند قرار داده

اھالی فرھنگ و "  گروه کوچک چندنفره، از 
ھا ھمواره از  که اغلب آن"  کنشگران مدنی ايران

حاميان رژيم استبدادی کشتار، ترور، اختناق و 
شان به  خدمتی سانسور بوده و درازای خوش

ارتجاع حاکم، ساMنه ميلياردھا تومان به جيب 
بار اعتراض  ھايی که حتی يک اند، آن زده

شمار جمھوری اس6می و  کوچکی ھم به فجايع بی
اند،  ستمی که بر مردم ايران رفته است، نداشته

شرايط "باِر ناشی از  باره به ياد نتايج فاجعه يک به
ھا افتاده  درنتيجه تحريم"  شده بر ملت ايران تحميل

در برابر «ای تحت عنوان   و  با انتشار بيانيه
اند که    ادعا کرده»صدا شويد تحريم با ما ھم

به زبانی از جنس فرھنگ، "ھا  برخ6ف دولت
به "  گويند، ھمگان را سخن می"   و دوستی صلح

" شده بر ملت ايران باِر شرايط تحميل نتايج فاجعه
صدائی با اين  ھم"اند،  توجه داده و ادعا کرده

ھای  گزاران و سياست تواند سياست گروه می
 ."شان را متوقف کند غيرانسانی

خواھد وانمود  اين ادعای گروھی که ظاھراً می
" به زبانی از جنس فرھنگ، صلح و دوستی"کند 

زند و  نه زبان  در حمايت از مردم حرف می
ھای سرکوبگر و ارتجاعی و نه  زور دولت

ھای ستمگر، زمانی حقيقت  حمايت از رژيم
بار ھم که  داشت که Mاقل اين افراد برای يک می

شده در طول حيات ننگين جمھوری اس6می، يک 
انتھای  فراخوان مشترک در محکوميت جنايات بی

معلمان بار ديگر صدھا مدرسه و ھزاران ک6س 
 شھر و روستا تعطيل ۵۵درس را در بيش از 

دست .   را نانوشته گذاشتند ھای سياه تخته.  کردند
دو .  از کار کشيدند، اما به تدريس ادامه دادند

ھا نفر را بر نيمکت مدرسه نشاندند،  روز، ميليون
: بر تخته سياھی به وسعت سراسر ايران، نوشتند

 .و درس را آغاز کردند. اعتصاب سراسری

۵درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩٨شماره    ٩٧ آبان ٢٨ –سال  چھلم 

 کار نان آزادی، حکومت شورايی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ٣درصفحه 

 پاسخ دندان شکن کارگران به سنديکاسازان دولتی

 اعتصاب: درس امروز

 کشتار و مرگ در خوزستان، ره به جايی نمی برد
 

 نفر از ٢٢:  ای اع6م کرد با انتشار بيانيه)   نوامبر١١( آبان ٢٠سازمان حقوق بشر اھواز روز يکشنبه، 
 به صورت ٩٧  آبان ١٧ھايشان، روز پنجشنبه  شھروندان عرب اھوازی بدون اط6ع پيشين به خانواده

 محمد مومنی تيماس، فرزند او نصار مومنی تيماس، .اند جمعی در زندان مرکزی اھواز اعدام شده دسته
احمد حيدری، احمد العبودی و حاتم سواری از جمله اعدام شدگانی ھستند که تا کنون اسامی شان اع6م 

 . شده است
خبر اعدام جمعی اين تعداد از مردم بی گناه عرب خوزستان آنچنان ھولناک و بی رحمانه بود که دستگاه 
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١از صفحه   

 به زير پرچمی دروغين
 حمايت از رژيم ستمگر حاکم، زيرپوشش حمايت از مردم

۴درصفحه   

آيا اينان .  جمھوری اس6می ھم صادر کرده بودند
ھا  از کشتار ھزاران انسان و به بند کشيدن ده

ھزار تن از ھمين مردم ايران توسط رژيم کشتار 
آيا از !  و سرکوب حاکم، ھرگز چيزی نشنيدند

روزه در سراسر ايران  ھای دار که ھمه چوب
ھای وحشتناکی  آيا از تبعيض!  خبرند برپاست، بی

آيا !  اند اط6ع اند بی ھا مواجه که مردم ايران با آن
که پاسخ ھر اعتراض مردم  خبرند از اين بی

آيا !  ايران، زندان، ش6ق ، شکنجه و اعدام است
ھای فعاMن سياسی و نويسندگان  ماجرای قتل

توسط وزارت اط6عات به گوششان نخورده 
آيا از کشتن مخالفان رژيم در زير !  است

آيا !  اند وسطايی چيزی نشنيده ھای قرون شکنجه
ھای  دانند سياست اند که نمی قدر ناآگاه و پرت آن

ھا ميليون  داخلی و خارجی جمھوری اس6می ده
انسان را چنان به اعماق فقر و گرسنگی سوق 
داده است که مردم اعضای بدن و کودکان خود 

ھا کودک کار را که  آيا ميليون!  فروشند را می
  ھا و دپوھای زباله پرسه ھا در خيابان بخشی از آن

ھای صدھا  دانند خانواده آيا نمی!  اند زنند، نديده می
ھا  ھا دستمزد آن ھزار کارگری که ماه

نشده، در چه ف6کت و بدبختی به سر  پرداخت
، "  صلح دوستان بافرھنگ"آيا اين !  برند می
قدر کور و کرند که ھرگز به گوششان نرسيده  آن

 ميلياردھا دMر  است، جمھوری اس6می ھرسال
از ثروت ھمين مردم فقير و گرسنه ايران را 
صرف به راه انداختن جنگ و کشتار مردم، در 
سوريه، يمن، عراق، لبنان و کشورھای ديگر 

آيا زبان فرھنگ، صلح و !   کرده است
ھا قاصر بود که در اين موارد و  دوستی آن انسان

ھای مردم ايران   صدھا نمونه ديگر، از توده
حمايت کنند، بيانيه صادر نمايند و جھانيان را به 
محکوميت رژيم ستمگر حاکم بر ايران 
فراخوانند؟ تمام اين حقايق و صدھا نمونه آن، 

فرھنگ  ھای بی پوچ بودن ادعای اين آقايان و خانم
طرفدار رژيم استبدادی را از مردم ايران نشان 

کوشند زير  گويند و می ھا دروغ می آن.  دھد می
لوای حمايت از مردم، از رژيمی دفاع کنند که با 

جانبه در آستانه  ھای عميق و ھمه بحران
اگر پوشش ق6بی .  سرنگونی قرارگرفته است

ھای  حمايت از مردم را از ادعای اين آدم
فرھنگ طرفدار رژيم استبدادی برداريم، آنچه  بی

تحريم نفت را :  ماند، اين است در واقعيت باقی می
متوقف کنيد تا جمھوری اس6می بودجه کافی 
برای تجھيز نيروی سرکوب و کشتار مردم ايران 

مگر جز اين است که پس .  در اختيار داشته باشد
ھای دو سال پيش، ميلياردھا دMر  از رفع تحريم

که حتی يک دMر  به ايران سرازير شد، بدون اين
ھای مردم ايران شود و يا دردی  از آن عايد توده

ھمه .  ھا را دوا کند شمار آن از دردھای بی
  دانند که اين ثروت ھنگفت صرف ھزينه می

ھای  طلبی نيروھای سرکوب رژيم استبدادی، جاه
گونه  طلبانه رژيم شد و بخش ديگر آن ھمان توسعه

شود،  ھايی از آن افشا می گاه، نمونه که گاه
داران و مقامات  ميليارد،ميليارد به جيب سرمايه

دليل  پس بی.  دزد و فاسد حکومت هللا سرازير شد
ھای تبليغاتی رژيم، برای اين  نيست که در رسانه

ھائی امثال آنھا، کف  ھا و گروه آقايان و خانم
 .  کشند زنند و ھورا می می

اينان حتی در مورد ماھيت و علت نزاع دو رژيم 
ارتجاعی اس6می و امپرياليستی به تحريف و 
دروغ متوسل شده تا گويا مردم ايران را فريب 
دھند و اين مردم متوجه نشوند نزاع اين دو دولت 

روست که در  ازاين.  ارتجاعی بر سر چيست
ھای  بار ديگر تحريم:"  ھا آمده است فراخوان آن

دولت امريکا عليه ايران آغاز شد؛ اما 
 اعمال اين  انديشانه است بپنداريم که نتيجه خام

ھا دستيابی به حقوق شھروندی و حقوق  تحريم
مندی از مواھب آزادی و بھبود شرايط  بشر، بھره

ملت ايران، تنھا .  زندگی برای ملت ايران است
 ." ھا را خواھد داد تاوان اين تحريم

ھا برای سرپوش  تحريف حقيقت و ت6ش آن
گذاشتن بر ماھيت اين نزاع و نقش جمھوری 

ھا از ھمين  اس6می در به بار آوردن تحريم
خواھند  ھا می آن.  اظھارنظر کام6ً آشکار است

رو  چنين وانمود کنند که گويا دولت آمريکا ازآن
ھا  به تحريم متوسل شده است که از طريق آن

خواھد برای مردم ايران آزادی و بھبود  می
گيرند  شرايط زندگی را بياورد و سپس نتيجه می

ھا  نتيجه اعمال اين تحريم"  که چنين نيست و 
دستيابی به حقوق شھروندی و حقوق بشر، 

مندی از مواھب آزادی و بھبود شرايط  بھره
ملت ايران، "نيست و "  زندگی برای ملت ايران

 ." ھا را خواھد داد تنھا تاوان اين تحريم
اما ادعای طرفداران رژيم استبدادی حاکم بر 

نزاع .  ايران يک دروغ و فريبکاری عريان است
دولت آمريکا با جمھوری اس6می ھرگز بر سر 

فقط  نه.   آزادی و رفاه مردم ايران نبوده است
ھای  امپرياليسم آمريکا بلکه تمام قدرت

ھای اروپائی، روسيه و  امپرياليست ازجمله قدرت
چين، که از دوستان و حاميان جمھوری 

اند، ھرگز خواھان آزادی و رھايی و رفاه  اس6می
کس  ھيچ.  مردم ايران نبوده و نخواھند بود

کند که جمھوری اس6می ايران با  فراموش نمی
ويژه  ھای امپرياليست به حمايت ھمين قدرت

ھا  آمريکا در ايران به قدرت رسيد و اين قدرت
گاه خواھان برافتادن بساط اختناق، سرکوب  ھيچ

اکنون نيز دولت  ھم.  اند و کشتار از ايران نبوده
آمريکا نه خواستار سرنگونی جمھوری اس6می 
است و نه خواھان رھايی مردم ايران از فجايع و 

بنابراين، اين .   ھای جمھوری اس6می ستمگری
طلب و تجاوزکار  ادعا که گويا امپرياليسم توسعه
کند و نزاع بر سر  آمريکا از مردم ايران دفاع می

ای بيش  آزادی و رفاه مردم ايران است، افسانه
ھايی که اين اراجيف  نيست و تمام افراد و گروه

کنند که  دروغ ادعا می کنند و به را تبليغ می
ھا به خاطر نجات مردم ايران است،  تحريم

 . مشت مرتجع دشمن مردم ايران بيش نيستند يک
اما نزاع بر سر چيست و آمريکا از جمھوری 

خواھد که برای دستيابی به آن به  می اس6می چه 
 تحريم متوسل شده است؟

نزاع دولت آمريکا و جمھوری اس6می بر سر   
طلبی و کسب ھژمونی در منطقه  توسعه

جمھوری اس6می ھمانند دولت .  خاورميانه است

طلب و  آمريکا يک رژيم ارتجاعی توسعه
اس6ميسم، اساس سياست  پان.  تجاوزکار است

جمھوری اس6می به .  خارجی اين رژيم است
بھای ف6کت مردم ايران،  ت6ش کرده است در 

گرای مرتجع  م ھای اس6 منطقه خاورميانه رژيم
شيعه از قماش خود را بر سرکار آورد و 

گرا را در کشورھای  ھای تروريست اس6م گروه
ديگر سازمان دھد و تقويت کند، تا از اين طريق، 

اين سياست .  ھژمونی منطقه را به دست آورد
ھای امپرياليسم آمريکا  طلبی طلبانه با توسعه توسعه

داند و  که خود را ارباب و نيروی برتر منطقه می
ھای ارتجاعی رقيب جمھوری اس6می  از رژيم

کند، تضاد و برخورد  در منطقه حمايت می
پيداکرده و نزاعی را به بار آورده است که يکی 

ھايی است که اکنون  از عواقب آن تحريم
ھا را که  کوشد تمام بار آن جمھوری اس6می می

خود نيز باعث آن بوده است، بر دوش کارگران 
 . و زحمتکشان ايران بيندازد

کند وضعيت  ھا ت6ش می آمريکا با وضع تحريم
اقتصادی و سياسی جمھوری اس6می را در ھم 

گونه که حاميان پوشيده و آشکار  بريزد، نه آن
کنند برای رژيم چنج و  جمھوری اس6می ادعا می

سرنگونی آن و يا به خاطر آزادی و رفاه مردم 
ايران، بلکه فقط و فقط برای وادار کردن آن به 

نشينی، مذاکره و بيرون راندن آن از  عقب
سوريه، لبنان، عراق و يمن و دست برداشتن از 

اين .  ھای طرفدار آمريکا ثبات کردن رژيم بی
ھا بار تکرار   ای مرتجع ده حقيقت را حتی خامنه

تر از پادوان خود  ارتجاع، صريح.  کرده است
اصل و ماھيت تمام نزاع در .  گويد حقيقت را می

کوشد ماھيت اين نزاع  کسی که می.  جاست ھمين
را پنھان سازد، دشمن مردم ايران است و به 
ارتجاع اس6می حاکم بر ايران، يا ارتجاع 

تفاوتی ھم .  کند امپرياليستی آمريکا خدمت می
طلب، مجاھد،  کند که نام آن سلطنت نمی

وابسته به سيا و "  طلب اص6ح"خواه  جمھوری
ھا نمونه از طرفداران آشکار  عربستان باشد، يا ده

" و پوشيده جمھوری اس6می از قماش ھمين 
" اھالی فرھنگ و کنشگران مدنی ايران

از نوع "  ضد امپرياليست"ق6بی "  ھای چپ"
ھای  گرا و سکوMر آن و طيفی از گروه اس6م

. در داخل و خارج کشور"  طلب اص6ح"
جمھوری اس6می و دولت آمريکا ھر دو دشمن 

ھای ھردو برای  مردم ايران ھستند و سياست
ھای زحمتکش مردم ايران فاجعه به بار  توده

 . آورده است
ھا و  بنابراين، ماھيت ارتجاعی اين دولت

طلبانه و تجاوزکارانه ھر دو  ھای توسعه سياست
با .  ھاست که به نزاع و تحريم انجاميده است آن

اين توضيح  پوشيده نيست که وظيفه طبقه کارگر 
و زحمتکشان ھر کشور، نه دفاع از اين يا آن 
دولت، بلکه در وھله نخست، مبارزه عليه دولت 

اين وظيفه .  ھای آن است خودی و سياست
کارگران و زحمتکشان آمريکائی است که عليه 

. دولت خودشان و برای برانداختن آن ت6ش کنند
وظيفه کارگران و زحمتکشان ايران ھم، مقدم بر 
ھر چيز مبارزه عليه رژيم ارتجاعی جمھوری 

کسی .  اس6می و ت6ش برای سرنگونی آن است
گويد، حامی و مدافع پوشيده و  که جز اين می

 . آشکار جمھوری اس6می است
وظيفه سازمان ما به عنوان يک سازمان 



 ٣ ٧٩٨ شماره  ٩٧  آبان ٢٨      ٣

۴درصفحه   

 . طلبد ھا را می نوع از تشکل
تپه و فوMد، بلکه  امروزه نه فقط کارگران ھفت
ھا ھزار کارگر با  بسياری از کارخانجات و ده

ھايی روبرو ھستند که  معضل تعطيلی کارخانه
براساس سياست جمھوری اس6می به بخش 

 و در نھايت اين  خصوصی واگذار شده
ی  کارخانجات يا تعطيل شده و يا در آستانه

کارخانه ھپکو يک نمونه برجسته .  تعطيلی ھستند
اش در  ای که زمانی توليدات ديگر است، کارخانه

خاورميانه نمونه بود ولی بعد از واگذاری به 
بخش خصوصی عم6 بخش توليد آن به تعطيلی 

 .کشانده شد
اما مشک6ت و معض6ت کارگران تنھا به 

ھم .  خصوصی کردن کارخانجات محدود نيست
اکنون و با تشديد رکود اقتصادی بسياری از 

اکثريت .  کارگران با خطر بيکاری  مواجه ھستند
بزرگی از کارگران با مشکل عدم پرداخت 

در يک ک6م، طبقه .  دستمزدھا روبرو ھستند
دار، طبقه کارگر را به مرگ از  حاکم سرمايه

اين واقعيت زندگی .  گرسنگی کشانده است
کارگران است که در فيلم کوتاھی که از سخنان 

تپه در يازدھمين  مسلم آرمند نماينده کارگران ھفت
روز اعتراضات کارگران در مقابل فرمانداری 

مسلم آرمند .  خوبی نمايان است شوش پخش شد، به
توجھی مقامات دولتی اشاره  در حالی که به بی

"گويد کند، با چشمانی گريان می می دنيا اينطور : 
... نمی مونه، دنيا گرده، نوبت ما ھم ميشه

زنن ميگن داريم از  خانواده ھمکاران زنگ می
 ".ميريم گرسنگی می

اين واقعيت روزانه زندگی، کارگران را به اين 
نتيجه رسانده است که بايد در کنار ھم قرار 
گرفته و با ايجاد شوراھای مستقل خود، و با 
برقراری پيوند بين شوراھا در شھرھا و 

صدا در برابر ستمگران  کارخانجات مختلف، يک
اسماعيل بخشی ديگر نماينده کارگران با .  بايستند

اشاره به سفر جھانگيری معاون اول روحانی به 
 آبان رو به کارگران و ٢٢خوزستان در تاريخ 

ما رو !  بی شرف: "گويد خطاب به جھانگيری می
رفته از خصوصی سازی حمايت !  نمی بينی؟

از !  لعنت به اون که به تو رای داد!  کنه می
تو به !  سازمان خصوصی سازی تعريف می کنه

منظور به کارفرمای فراری (اش پول دادی 
 خود ، تو به اش ويزا دادی فرار کرده،)شرکت

و در ادامه خطاب به !".  تو بايد محاکمه بشی
"گويد کارگران می فريب ھيچکس رو نخوريد، : 

ھمه با ھاشون ھستند، ما فقط به زور خودمون 
متکی ھستيم، زور داريم، ھر کس حق مون رو 

و کارگران "  کشيم بيرون بخوره از حلقوم اش می
" مرگ بر ستمگر درود بر کارگر"با شعار 

 .سخنان او را مورد تاييد قرار دادند
اتحاد   –تپه  ھفت  –فوMد "شعارھايی چون 

، سخنان اسماعيل بخشی نماينده کارگران "اتحاد
: گويد تپه در يازدھمين روز اعتصاب که می ھفت

تمام کارگران تمام رنجبران کشور که "
ھمه "  شده به ما بپيوندند ھاشون خالی سفره
گر ضرورت اتحاد سراسری کارگران و  نشان

ست که حداقل  گران ا زحمتکشان در برابر ستم
 کارگر و ساير زحمتکشان  ھايی از طبقه بخش

ھايی از معلمان به آن  جامعه از جمله بخش
تپه به  در اط6عيه سنديکای نيشکر ھفت.  اند رسيده

عنوان يک تشکل مستقل کارگری نيز بر اين 

 . گامی ديگر به جلو
تپه در جريان مبارزات قبلی  کارگران نيشکر ھفت

خود به اين تجربه و آگاھی رسيده بودند که نبايد 
. ھای دولت و کارفرما اعتماد کرد به وعده

کارگران به ھمين منظور شورای مستقل خود را 
به منظور اعمال کنترل کارگری ايجاد کردند و 
اين نه تنھا يک گام بزرگ رو به جلو برای 

تپه بلکه برای کل جنبش کارگری  کارگران ھفت
ی شوراھای کنترل کارگری اين بوده  وظيفه.  بود

و ھست که کارگران با ابزار شورا، بر تمامی 
اعمال مديران شرکت نظارت داشته باشند، از 
خريد و فروش تا کليه قراردادھای شرکت، از 
قراردادھای کاری تا دستمزدھا و پرداخت 

ھا، خ6صه نظارت کامل بر اعمال  موقع آن به
طور که نماينده کارگران  مديريت شرکت، ھمان

 ".از صفر تا صد: "اسماعيل بخشی نيز گفت
بودند که کارفرماياِن  کارگران در عمل دريافته 

دزد و فاسد با سوء استفاده از نبود کنترل 
ای برای کارگران  کارگری، ھر بار به بھانه

ھا باز بدرستی دريافته  آن.  کنند معضلی ايجاد می
بودند که دولت ھمواره حامی کارفرمايان بوده و 

برای .  شان در يک کاسه است عبارتی دست به
ھمين با اتحاد خود و با ايجاد تشکلی که کارگران 
قھرمانانه در کنار آن ايستادند، با نمايش قدرت 
طبقاتی خود در آن مقطع کارفرما و دولت را 

 .نشينی کردند وادار به عقب
ی ايجاد شوراھای کنترل کارگری، تنھا  اما ايده

اين ايده در بين .  تپه شکل نگرفت در نيشکر ھفت
کارگران فوMد اھواز و در اعتراضات اواخر 

ھا نيز مطرح شد و بدون ترديد اين ايده  مرداد آن
به سرعت در ميان ساير کارگران و در ساير 
کارخانجات نيز پخش خواھد شد، چرا که اشکال 
تشکل کارگران عموما با وضعيت جنبش 

ھا  کارگری در آن مرحله تناسب دارد و ضرورت
ھای جنبش کارگری در اين مرحله اين  و واقعيت

 آبان، دو ھفته از آغاز دور جديد ٢٧روز يکشنبه 
. گذرد تپه می اعتراضات کارگران نيشکر ھفت

کارگران فوMد اھواز نيز که با مشک6تی مانند 
تپه روبرو ھستند از ده روز پيش  کارگران ھفت

ھای  دور جديد اعتراضات خود را در خيابان
دور جديد از اعتراضات .  اند اھواز آغاز کرده

گر  کارگری در خوزستان، بيش از ھر چيز بيان
 و  ی جديدی از اعت6ی جنبش کارگری مرحله

. رشد آگاھی در ميان طبقه کارگر است
ھا، شعارھا، اشکال اعتراضی ھمگی  خواست

 .دMلت بر اين امر دارند
تپه  دور پيشين اعتراضات کارگران نيشکر ھفت

 روز با ١۵ مرداد آغاز و پس از ٢٧که از 
نشينی دولت و کارفرما و قول پذيرش تمامی   عقب

ھای کارگران به پايان رسيد، يک  خواست
اما ما در .  پيروزی بزرگ برای کارگران بود

ھمان موقع نوشتيم که قول کارفرما و دولت ھيچ 
(٧٨٩در نشريه کار شماره .  ارزشی ندارد  ١٩ 

کارگران مبارز "  که  ما با بيان اين)  شھريور
کم در طول يک دھه مبارزه بويژه  تپه دست ھفت

ای که اين شرکت به بخش   ساله ی سه در دوره
خصوصی واگذار شده، بارھا و بارھا از نزديک 

ھای تکراری اما توخالی و عدم   شاھد وعده
وقرارھا از طرف کارفرما و  پايبندی به قول

نوشتيم که موفقيت "  اند حاميان دولتی آن بوده
نشينی کارفرما و  تپه و عقب کارگران نيشکر ھفت

بايد برای اعتصابات "دولت پايان ماجرا نيست و 
تر، برای مبارزات حادتر و نبردھای  بزرگ
 ".تر آماده شد سنگين

. تپه رخ داد ست که در نيشکر ھفت اين اتفاقی
، استفرار کارفرما که اخت6س بزرگی کرده 

ب6تکليفی مجدد کارگران و عدم پرداخت 
تپه را بار ديگر  دستمزدھا، کارگران نيشکر ھفت

ھا کشاند،  به اعتصاب و تظاھرات در خيابان
تر از اعتصاب قبلی است و  اعتصابی که باشکوه

 کار نان آزادی، حکومت شورايی



 ۴ ٧٩٨ شماره  ٩٧  آبان ٢٨      ۴

٢از صفحه  ٣از صفحه    

 کار نان آزادی، حکومت شورايی

در اين .  موضوع بدرستی تاکيد شده است
 آبان منتشر شد، آمده ٢٣اط6عيه که در روز 

کارگران مبارز  فوMد اھواز با سر دادن :  است
ضمن "  فوMد ھفت تپه اتحاد، اتحاد"  شعار 

ھمبستگی با مبارزات کارگران ھفت تپه ، اع6م 
داشتند که طبقه کارگر بايد با اتحاد و با ھمبستگی 
طبقاتی در مقابل صاحبان  سرمايه ايستادگی 

درد کارگر ھفت تپه ، درد کارگر فوMد ...  کند
اھواز ، درد کارگر ھپکو، درد کارگر آذرآب، 

درد تمام کارگران مورد ستم و ...  درد کارگر 
فرقی ندارد من کارگر .  استثمار در ايران است

در کدام کارگاه و کارخانه، در کدام  مدرسه و 
بيمارستان و يا در کدام مزرعه مشغول به کار 

آنچه ما را به مثابه يک خانواده متحد و .  ھستم
متشکل می کند درد و رنج مشترکی است که ھر 
روزه توسط صاحبان سرمايه به ما تحميل می 

 .شود
 !کارگران

برای رھايی از اين ھمه تبعيض ، نابرابری  و  
بی حقوقی ، راھی جز آتحاد سراسری در  پيش 

بايد با  ارتباط تنگاتنگ با .  روی ما نيست
ھای مشترک، اعتراضات مشترک را به  برنامه

توان و نيروی ما در ھمبستگی و .  پيش برد
برای پايان .  انسجام سراسری ما کارگران است

دادن به فقر و ف6کت ، برای پايان دادن به  تحقير 
و استثمار، بايد خانواده بزرگ  ما کارگران  در 

 ".سراسر ايران متحد شود
دولت، مختلس، پيوندتان "شعارھايی چون 

سيد راضی حيا کن، شوش مون رو "، "مبارک
(رھا کن سيد راضی نوری نماينده شوش در " 

سوريه رو رھا کن، فکری به "، )مجلس اس6می
نه تھديد، نه زندان، ديگه فايده "، "حال ما کن

، "ذلت نمی پذيرد  -کارگر می ميرد "، "نداره
(اين ھمه لشکر آمده به عشق کارگر آمده" در " 

اين ھمه لشکر آمده به عشق رھبر "برابر شعار 
خونی که در رگ ماست "، )مزدوران رژيم"  آمده

(حاصل زحمت ماست خونی "در برابر شعار " 
" که در رگ ماست ھديه به رھبر ماست

گر رشد و سطح  ھمگی نشان)  مزدوران رژيم
باMی آگاھی طبقاتی، شناخت از دشمن طبقاتی، 

ھای ضد کارگری دولت طبقه حاکم، و  از سياست
نيز آمادگی برای فداکاری و مبارزه در کارگران 

 .است
اشتباه است اگر فکر کنيم که اين تنھا کارگران 

تپه ھستند که به اين آگاھی و آمادگی  نيشکر ھفت
اند که طبقه کارگر  در مبارزه طبقاتی دست يافته

برای رھايی از وضعيت اسفناک کنونی بايد متحد 
تپه در  درست است که کارگران نيشکر ھفت.  شود

ی کنونی پيشتاز جنبش کارگری ھستند، اما  لحظه
جدا از آن، اعتراضات کارگران فوMد اھواز، 
اعتراضات کارگران ھپکو، اعتراضات روزھای 
اخير کارگران پيمانی معادن مجتمع مس ميدوک 

اند و اعتصابات  ھا بازداشت شده  نفر از آن٧که 
روزانه کارگران در ديگر کارخانجات، معادن و 
مراکز کارگری ھمگی از يک بستر مشترک 

گر رشد آگاھی طبقاتی و  برخوردارند و نشان
چون کوه   وضعيت کل طبقه کارگر است که ھم

که   -تنھا تفاوت .  آتشفشانی مستعد فوران است

در اين   -باشد  ای مھم نيز می البته در محدوده
تپه، کارگران  است که در مجتمع نيشکر ھفت
يابی، يک گام  بدليل سابقه مبارزاتی و سابقه تشکل

اکنون .  اند جلوتر از ديگر کارگران به صحنه آمده
اما شرايط از نظر عينی آماده است تا با توجه به 
اعت6ی جنبش کارگری و بحران انق6بی حاکم بر 
جامعه، نه فقط کارگران در ساير کارخانجات و 

ديدگان نيز با  مراکز کارگری بلکه ساير ستم
تپه و مردم  گيری از مبارزات کارگران ھفت درس

شوش، وارد عمل شده و مبارزات خود را با 
تپه پيوند  ھای کارگران ھفت مبارزات و خواست

 .بزنند
تپه،  ھای کارگران ھفت چرا که خواست

ھای کليه کارگران و زحمتکشان جامعه  خواست
است که خواستار يک زندگی انسانی و 

تظاھرات روز شنبه و يکشنبه .  شرافتمندانه ھستند
ھای   آبان در شوش و پيوستن گروه٢٧ و ٢۶

مختلفی از مردم به صفوف کارگران از جمله 
 ٢٧سخنان يک معلم در جمع کارگران در روز 
در .  آبان يک نمونه و درس مبارزه و اتحاد است

که رژيم با فرستادن و استقرار نيروھای  حالی
يگان ويژه از روز شنبه قصد سرکوب کارگران 

تپه و  را داشت، اما اتحاد يکپارچه کارگران ھفت
ھا از جمله  حمايت ھمه جانبه مردم شوش از آن

تپه در  ھا و بازنشستگان ھفت حضور خانواده
تظاھرات، عم6 راه را برای سرکوب کارگران 

اما رژيم به .  توسط واحدھای ضد شورش، بست
 آبان ٢٧شيوه ديگر سرکوب متوسل شد و روز 

. تعدادی از نمايندگان کارگران را بازداشت کرد
به گزارش سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه،  

محسن آرمند -محمد خنيفر-آقايان اسماعيل بخشی
به ھمراه يک خانم خبرنگار دستگير و به مکان 

ھمچنين ساير نمايندگان .  نامعلومی منتقل شدند
 کارگر ١٠ تا ٨دستگير شده که تعداد آن ھا بين 

می باشد در مقر  پليس اط6عات در بازداشت 
 .ھستند

به رغم اين اقدامات سرکوبگرانه رژيم، اما 
  حمايت مردم شوش از کارگران، يک نمونه

تواند در ھمه جا  بايد و می ای که می است، نمونه
از جمله در اھواز و در حمايت از کارگران فوMد 

طور که  چرا که ھمان.  اھواز تکرار شود
کارگران فوMد اھواز روز شنبه در برابر 

نه حاکم، نه "استانداری خوزستان شعار دادند 
 ".دولت، نيستند به فکر ملت

نکته مھم ديگر، آگاھی کارگران از سيستم فاسد  
و فاسدپرور پارلمانی و انتخاباتی بورژوايی است 

موضوعی که در .  که دوران آن بسر آمده است
خوبی  تپه به شعارھای کارگران نيشکر ھفت

تپه  وقتی که نماينده کارگران ھفت.  آشکار است
خطاب به جھانگيری معاون اول روحانی 

کمونيست انق6بی که از منافع کارگران و 
کند، اين است که در  زحمتکشان دفاع می

جنگ و نزاع ميان دو دولت ارتجاعی، 
ھای مردم را به سرنگونی دولت خودی  توده

فراخواند و حاميان پوشيده و آشکار آن را 
کارگران و زحمتکشان .  افشا و رسوا سازد

گونه که تاکنون با مبارزات  ايران، بايد ھمان
اند،  ھا نشان داده و شعارھای خود در خيابان

دست رد بر سينه طرفداران ھر دو طرف 
نزاع بزنند و برای  نجات از تمام فجايعی 

ھا و امپرياليسم  که جمھوری اس6می، تحريم
اند، مبارزه خود را  در ايران به بار آورده

برای سرنگونی رژيم جمھوری اس6می و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

 .   زحمتکشان تشديد کنند

 به زير پرچمی دروغين
حمايت از رژيم ستمگر حاکم، زيرپوشش 

 حمايت از مردم

و يا "  لعنت به کسی که به تو رای داد: "گويد می
وقتی که کارگران عليه نماينده مجلس اس6می در 

اما .  ست گر اين آگاھی دھند، بيان شوش شعار می
تر رسيدن به اين  تر و بسيار مھم از آن مھم

 .ست که چه چيزی بايد جايگزين آن شود آگاھی
که توسط "  نان کار آزادی اداره شورايی"شعار 

تپه سر داده شد، در واقع به زبانی  کارگران ھفت
کار نان آزادی حکومت "ديگر، ھمان شعار 

ی کنونی  ممکن است در لحظه.  است"  شورايی
تصوير دقيق و يا روشنی برای کارگران از 

وجود نداشته باشد، اما "  حکومت شورايی"
اداره "که سيستم حاکم را نفی و از  ھمين

کنند و  جامعه و کارخانه صحبت می"  شورايی
"گويد شان می نماينده آلترناتيو ما کارگران : 

گر يک گام  ، بيان"شوراھای کارگری است
بزرگ در باM رفتن آگاھی طبقاتی کارگران 

اند که  کارگران نه تنھا به اين نتيجه رسيده.  است
سيستم حاکم، سيستمی فاسد است که حق و حقوق 
کارگران و ديگر رنجبران جامعه را لگدمال 

اند که تنھا راه  کند، بلکه به اين نتيجه رسيده می
برای نجات از اين سيستم، اداره شورايی جامعه 

 .است
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان تنھا 
آلترناتيو کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه 

دار  برای رھايی از ستم و استثمار طبقه سرمايه
است و برای برپايی حکومت شورايی کارگران 
و زحمتکشان اولين گام سرنگونی جمھوری 
اس6می و درھم شکستن دولت بورژوائی حاکم 

 .باشد می
 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 اعتصاب: درس امروز

آنان نه در خود و تنھا برای خود اعتصاب 
شان از درد خود  کردند، بلکه در اعتصاب

آموز و  ھا دانش گفتند، و از درد ميليون
خانواده، از درد ھمکاران دربندشان و 

 .ھای بسيار دادند درس
چون يک ماه پيش که در اعتراض به  ھم

گرانی و تورم و سفره خالی خود و مردم 
اعتصاب کردند، اين بار نيز عاصی از 
تنگنای تأمين معاش روزانه، خواھان 

.  دادندھمدردیافزايش حقوق شدند و درس 
رفع تبعيض عليه فرھنگيان شاغل "خواھان 

 ستيزی تبعيضشدند و درس "  و بازنشسته
 . دادند

حق "از .  اين بار نيز، تنھا از خود نگفتند
برای "  برخورداری از آموزش رايگان

آموزان از  کودکان گفتند؛ نگران جان دانش
گفتند و درس "  سازی مدارس ايمن"لزوم 

 . دادندھمبستگی و دلسوزی
اعتراض کردند، "  وقت طرح معلم تمام"به 

دارد،  چرا که ھم معلمان را به بيگاری وامی
کاھد و درس  و ھم از کيفيت آموزش می

يابی و  حق تشکل"از .   دادنداعتراض
 . دادندطلبی حقگفتند و درس " اعتراض

با آن که از مھر ماه سرکوب و احضار 
معلمان شدت گرفته بود، خود رويارو با اين 

توقف روند "خطر، تسليم نشدند، بر 
سازی و سرکوب معلمان و آزادی  پرونده

 شھامتپای فشردند و درس "  معلمان دربند
 .دادند

بر ترس و دودلی "شان خواستند  از ھمکاران
و درس "  غلبه نمايند و از تھديدات نھراسند

خود نھراسيدند و حتا اع6م .   دادنداتحاد
در صورت ادامه روند فعلی، "کردند 

ھای آينده به ھر طريق  اعتراضات در ماه
 . دادندمبارزهو درس " يابد ممکن ادامه می

معلمان در اين دور دوم اعتصابات پس از 
آغاز سال تحصيلی، بار ديگر،  با آميزش 

ھای خود و منافع والدين و  دغدغه
آموزان، سنگری مشترک برپا کردند و  دانش

پيام دريافت .  آنان را نيز به آن فراخواندند
والدين و .  ھا آموخته شدند شد و درس

آموزانی بودند که به حمايت از  دانش
 .اعتصاب برخاستند

، با وجود "شورای ھماھنگی"به گزارش 
ھا، باز ھم  تھديدات و احضارھا و بازداشت

تعداد معلمان اعتصابی، به ويژه معلمان زن، 
ھايی بسيار مثبت، تنھا در  گام.  فزونی گرفت

 .يک ماه
اعتنايی به مطالبات معلمان  با وجود اين، بی

و افزودن بر فھرست معلمان و فرھنگيان 
بازداشتی، تنھا پاسخ سردمداران رژيم به 

به گزارش .  مطالبات معلمان بوده است
کم  طی چند روز دست"  شورای ھماھنگی"

 معلم احضار و بازجويی شدند، بيش از ٣٠
 نفر پيام تھديد دريافت کردند و حداقل ۵٠
 . معلم بازداشت شدند١٢

اعتنايی مسئوMن، آتش خشم  با آن که بی
ورتر ساخته و سرکوب،  معلمان را شعله

تری را به سنگر مبارزه کشانده،  معلمان بيش
اما ھنوز نه چندان که سران رژيم را به 

. ھای ولو اندک و گذرا وادارد نشينی عقب
". ادامه خواھد يافت"  روند فعلی"پس، 

ھای صنفی  شورای ھماھنگی تشکل"
نيز اع6م کرده است، "  فرھنگيان

ادامه خواھند "  ھای آينده اعتراضات در ماه"
 .يافت

ھم بايد .  پس، برای اين ھر دو بايد آماده شد
تری را به سنگر کشاند و ھم  معلمان بيش

آموزان و والدين را به اين کارزار  دانش
نيازھايی که ش6ق سرکوب و .  فراخواند

حبس و تھديد کنونی دشوارشان ساخته، اما با 
 .اند و ميسر تر، ممکن پيگيری و ت6ش بيش

گذشته از آن، بايد مبارزه را گامی ديگر به 
ھای گذشته نشان داده،  تجربه.  پيش برد
ھای چند ساعته و چند روزه، به  اعتصاب

دھد تا نفس تازه کند،  دشمن فرصتی می
رزمان ارعاب و  ياران ديگری را از ميان ھم

اسير کند و آسوده خاطر، چشم و گوش بر 
پس، بايستی .  فريادھای اعتراض ببندد

اعتصاب را تا نيل به ھدف يا اھدافی چند، به 
 .درازا کشاند

روزی .  امروزه شرايط به سود معلمان است
نيست که بدون فرياد اعتراض و اعتصاب و 
تجمع در اين گوشه و آن کنار سپری شود، 

. به ويژه اعتراض و اعتصاب کارگری
کارگرانی که پدرند و مادرند و برادرند و 

است  شان خالی کارگرانی که سفره.  خواھرند
کارگرانی که از پس .  چون سفره معلمان ھم

. آيند تأمين ھزينه تحصيل فرزندان برنمی
 . شان رزم اند و ھم درد معلمان کارگرانی که ھم

دانشجويان بارھا از اعتراضات معلمان 
شوراھای "اين بار نيز .  اند پشتيبانی کرده

ھا درد و فرياد  ده"از "  صنفی دانشجويان
در "و از ايستادگی دانشجويان "  مشترک

و "  ھمبستگی"معلمان و "  طلبی کنار حق
مخالف قاطع با ھر گونه تضعيف نھادھای "

سازی و امنيتی کردن  آموزشی و کاMيی
سخن رانده "  آموزش عالی و تعليم و تربيت

بر آنان است که پشتيبانی و ايستادگی .  است
خود در کنار معلمان را گامی پيش برده و از 

 .حرف به عمل درآورند
 معلمان آزاده،

تان در اين نبرد  سنگران رزمان و ھم ھم
تنھا و تنھا بايد اين رودھای .  بسيارند

خروشان به ھم بپيوندند تا ھيچ دشمنی يارای 
 .ايستادگی در برابرشان نيابد

پيروزی نيز به آگاھی و ھوشياری شما بسته 
به آن که توھمات را واگذاريد و نيز .  است

دستان  به اميد به تسليم دشمن مشترک و س6ح
 ۴٠جمھوری اس6می .  دارانش را و چماق

گويی  سال است که مکرر، عجزش در پاسخ
ھا  را عيان ساخته است؛ چرا  خواھی به حق

ساز تمامی ف6کت و فقر  که اساساً خود سبب
چشمداشت .  و سرکوب کنونی بوده و ھست

شان، آب در  گران و گزمکان ی تاراج به قافله
 . فرجام ھاون کوبيدن است و اميدی بی

خوان با شأن و  نيل به زندگی در رفاه و ھم
منزلت انسانی، جز با ھزيمت اين دشمن 

با چنين افقی در .  مشترک ميسر نيست
ديدرس، بايستی طرح نبردھای آتی را 
ريخت تا به ثمر نشينند؛ نه تنھا مبارزات 
معلمان، بلکه کارگران، دانشجويان، و تمامی 
مردم زحمتکش، چرا که پيروزی ھر يک از 
اين مبارزات در گروی پيروزی کل اين 

 .مبارزات است
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قضايی جمھوری اس6می تا اين لحظه به جز 
سکوت ھيچ واکنشی در مقابل اين جنايت 

 . وحشيانه از خود بروز نداده است
زمينه ھای اقدام به اين وحشی گری و درنده 

 شھريور فراھم ٣١خويی درست از روز شنبه 
روزی که رژه نيروھای مسلح جمھوری .  شد

اس6می در اھواز مورد حمله چھار نفر از 
حمله مسلحانه ای .  نيروھای داعش قرار گرفت

 پاسدار، تعدادی نظامی و ١٢که در آن، دست کم 
 نفر ديگر ھم ۶٠چند غير نظامی کشته و حدود 

 . زخمی شدند
از بعد از ظھر ھمان روز، وحشيگری و تھاجم 
ھمه جانبه دستگاه ھای امنيتی جمھوری اس6می 

. عليه جوانان و مردم عادی اھواز شروع شد
روز دوم مھر وزارت اط6عات از دستگيری 

" مسببين" نفر در اھواز خبر داد و آنان را ٢٢
از .  حمله به رژه نظامی در اين شھر اع6م کرد

آن روز تا به امروز، موج دستگيری ھا در 
اھواز و خوزستان آنچنان گسترده بوده است که 
نگرانی عميقی را در سطوح مختلف جامعه و حتا 
در نھادھای بين المللی از جمله سازمان عفو بين 

 . الملل بر انگيخته است
خبرھا به نقل از فعاMن اھوازی حاکی از آن 

 نفر از از فعاMن ٨٠٠است که تاکنون حدود 
سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حتا زنان و مردان 

بازداشت .  عادی در اھواز بازداشت شده اند
شدگانی که نه معلوم است توسط چه نھادی 
دستگير شده اند، نه اط6عی از محل نگھداری 
شان در دست است و نه معلوم است در زير 
شکنجه و بازجويی آدمکشان جمھوری اس6می 

  چه بر سرشان آمده است؟
با توجه به بی خبری از محل نگھداری 
دستگيرشدگان و با توجه به شيوه ھای وحشيانه 

بازجويی و پيشينه به قتل رساندن زندانيان در 
زير ش6ق و شکنجه و نيز اعدام مخفيانه 

اکنون خانواده ھای صدھا دستگيرشدگان، 
بازداشت شده به درستی نگران جان عزيزان 

اکنون فقط خانواده ھا نيستند که .  خود ھستند
در .  نگران جان فرزندان زندانی خود ھستند

ھمدردی با اين خانواده ھا، فعاMن اجتماعی، 
سازمان ھای سياسی و نھادھای بين المللی نيز به 
شدت نگران سرنوشت صدھا بازداشت شده 

بازداشت شدگانی که در بی حقوقی محض .  ھستند
و بدور از ھرگونه موازين حقوقی و دادرسی در 

بی .  چنگال آدمکشان جمھوری اس6می گرفتارند
خبری از وضعيت صدھا دستگير شده عرب 
خوزستان آنچنان نگران کننده است که سازمان 

 آبان طی بيانيه ای ١١الملل روز جمعه  عفو بين
از مقام ھای جمھوری اس6می خواسته است تا 
فورا محل نگھداری کليه بازداشت شدگان را 

ھای آن ھا اجازه  اع6م کرده و به وک6 و خانواده
 .ھا دسترسی داشته باشند دھد تا به بازداشتی

 نفر از بازداشت شدگان عرب ٢٢اعدام مخفيانه 
اھوازی و سکوت معنادار جمھوری اس6می، 
نگرانی باز ھم بيشتری را در ميان خانواده ھا، 
فعاMن اجتماعی و سازمان ھای سياسی دامن زده 

نگرانی از اعدام ھای گسترده تر و مرگی .  است
نابکار که اينک خوزستان را فرا گرفته است، 

يک نسل کشی و پاکسازی قومی که نگرانی از 
 .مردم عرب اھواز را تھديد می کند

اين نگرانی ھا جدی ھستند و تماما ريشه در 
کشتارھای پيشين و کنونی زندانيان سياسی در 

کشتارھايی ھمانند قتل عام زندانيان .  ايران دارند
 که در بی خبری خانواده ۶٧سياسی در تابستان 

. ھا و با سکوت محض طبقه حاکم صورت گرفت
اکنون نيز ھيات حاکمه ايران در رابطه با اعدام 

 تن از دستگيرشدگان اھوازی ٢٢دست جمعی 
 را پيشه ۶٧ھمان سکوت مرگبار تابستان خونين 

اين سکوت می تواند آبستن اجرای .  کرده است
 . اعدام ھای بيشتری باشد

نگرانی از ادامه اعدام مخفيانه بازداشت شدگان 
عرب خوزستان به حدی جدی است که سازمان 

  آبان با انتشار ٢٢عفو بين الملل روز سه شنبه 
. بيانيه ای نسبت به  تکرار آن ھشدار داده است
: اين نھاد بين المللی در بيانه خود نوشته است

ھا در خصوص اين اعدام ھا، نگرانی  گزارش"
ما را درباره وضعيت صدھا عرب اھوازی که 

اند، تشديد  پس از حمله اھواز بازداشت شده
کند که ممکن است آنھا با خطر اعدام يا  می

عفو بين ."  بدرفتاری و سختگيری روبرو باشند
"الملل در ادامه يادآور شده است تصور اين : 

موضوع سخت است که اين افراد در طی چند 
ای عادMنه  ھفته بازداشت خود از محاکمه

برخوردار بوده باشند، صرف نظر از اين که آيا 
اند تا از حکم صادره  آن ھا اين فرصت را داشته

 ." اعدام، درخواست تجديد نظر بکنند
جمھوری اس6می ايران اما صرفا به اين جنايت 

دستگاه امنيتی نظام بدون .  بسنده نکرده است
اط6ع رسانی به خانواده ھا، پيکر اعدام شدگان 
اھوازی را ھمانند پيکر جانباختگان کشتار 

 در گورستان ھای مخفی و بی نام و ۶٧تابستان 
ع6وه بر اين تعدادی از .  نشان دفن کرده است

خانواده ھا اع6م کرده اند که نيروھای امنيتی در 
پی تماس ھای تھديد آميز، آنان را از برگزاری 
ھرگونه مراسم و مصاحبه با خبرگزاری ھا منع 

اينھمه جنايت و کشتار تماما بر گرفته .  کرده اند
از واقعيت ھای رفتاری جمھوری اس6می طی 

واقعيت ھای مرگباری که .  چھار دھه گذشته است
در تمامی اين سال ھا به طور مدام تکرار شده اند 
و طبيعتا با بودن اين نظام ارتجاعی ھرگز 

 . متوقف نمی شوند
ھيات حاکمه ايران برای سرکوب مردم عرب 
اھواز و ايجاد رعب و وحشت در خوزستان با 

 اقدام و ۶٠رويکردی مشابه دستگيری ھای سال 
به لحاظ نحوه اعدام دستگيرشدگان به شيوه کشتار 

.  عمل کرده است۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
نحوه دستگيری صدھا زن و مرد عرب اھواز 
تداعی کننده شيوه عمل سپاه پاسداران در سال 

، سپاه پاسداران ۶٠ خرداد ٣٠بعد از .    است۶٠
و ديگر نھادھای امنيتی در يورشی ھمه جانبه به 
فعاMن سياسی و توده ھای مردم ايران ھر کسی 
را که دم دست آنان بود، دستگير و راھی زندان 

 طی چند ماه، ده ھا ھزار ۶٠در سال .  ھا کردند
نفر دستگير و زير شکنجه و بازجويی ھای 

 . مرگبار قرار گرفتند
جمھوری اس6می،  بعد از حمله مسلحانه داعش 
به رژه نظامی اھواز نيز ھمان شيوه دستگيری 

اينبار نيز به بھانه .   را پيشه کرد۶٠ھای سال 
حمله مسلحانه داعش به رژه نيروھای مسلح، در 
کوتاه مدتی، صدھا نفر از جوانان، زنان و مردان 
عرب خوزستان به صورت فله ای دستگير و به 

جوانان و مردم .  مکان ھای نامعلوم منتقل شدند
بيگناھی که اساسا ھيچ گونه ارتباطی با داعش 

دستگاه قضايی و نيروھای اط6عاتی .  نداشتند
جمھوری اس6می اما، با دستگيری گروه گروه از 
جوانان، زنان و مردان عادی اھواز به دروغ 

" نيروھای داعش"اع6م می کردند، تعدادی از 

 کشتار و مرگ در خوزستان، ره به جايی نمی برد
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. دستگير کرده اند"  خانه ھای تيمی"را در 
براستی اگر اين تعداد از مردم عرب اھواز 
وابسته به نيروھای داعش بودند، چرا اين افراد 
داعشی پيش از حمله مسلحانه به رژه نيروھای 
مسلح دستگير نشدند؟ چرا جمھوری اس6می 
منتظر ماند تا داعش به رژه نظامی اش حمله کند 
و آنگاه به سروقت آنان برود؟ در واقع جمھوری 

پوشيده .  اس6می جوابی برای اين پرسش ھا ندارد
نيست که اين دستگيرشدگان، نه تنھا ھيچ ارتباطی 

 شھريور نداشته ٣١با داعش و حمله مسلحانه 
اند، بلکه تمامی دستگيرشدگان مردم معمولی و يا 
فعاMن اجتماعی و فرھنگی خوزستان بوده اند، 
که  جھت انتقام گيری و ايجاد رعب و وحشت در 
خوزستان به زندان و شکنجه و مرگ محکوم 

 . شده اند
نسل  جوان ايران اگرچه شاھد جنايات بيشمار 

 نبوده ۶٠جمھوری اس6می در سال ھای دھه 
است، اما دست کم شاھد عينی جنايات طبقه حاکم 

 را ٨٨اين نسل سال .  در يک دھه اخير بوده است
تجربه کرده و به نوعی خود درگير حوادث 

. روزھا و ماه ھای خونبار آن سال بوده است
کشتار و سرکوب بی رحمانه درآويش گنابادی را 
ديده و ھمراه با توده ھای زحمتکش مردم ايران 

 حضوری فعال ٩۶در خيزش سلحشورانه ديماه 
اين نسل، کشتار خيابانی ھمرزمان .  داشته است

 تجربه کرده و ٩۶خود را در اعتراضات ديماه 
ھا جوان دستگير  ھمچنين شاھد به قتل رسيدن ده

نسل .  شده در زير شکنجه و بازجويی بوده است
جوان و عموم توده ھای زحمتکش ايران، حتا 
اگر ھيچکدام از جنايات جمھوری اس6می در 
دھه ھای گذشته را نديده و بياد نداشته باشند، 
دست کم تجربه کشتار توده ھای مردم ايران در 
اعتراضات ديماه گذشته و نيز دستگيری صدھا 
فعال سياسی، اجتماعی و فرھنگی عرب 

 نفر از آنان را در ٢٢خوزستان و اعدام مخفيانه 
تجربه سرکوب .  مشاھدات عينی خود دارند

 و ٩۶خونين و خيابانی اعتراضات ديماه 
وضعيت بوجود آمده در اھواز به تنھای کافی 
است تا عموم توده ھای مردم ايران به درنده 
خويی، آدمکشی، سرکوبگری و ماھيت بغايت 

 .ارتجاعی جمھوری اس6می پی برده باشند
پوشيده نيست که طبقه حاکم با اين گونه اقدامات 
وحشيانه از نمونه دستگيری ھای گسترده در 

 نفر از آنان، آخرين ٢٢اھواز و اعدام مخفيانه 
. کند ھای مذبوحانه خود را عملی می ت6ش

تحرکات سرکوبگرانه ای که با توجه به وجود 
بحران انق6بی  در جامعه و باM رفتن روحيه 
مبارزاتی کارگران، معلمان و عموم توده ھای 

به .  مردم ايران، ديگر ره به جايی نخواھد برد
رغم اينکه دستگاه قضايی و نيروھای امنيتی 
رژيم ارتجاعی جمھوری اس6می با ھمه توان به 
ميدان آمده اند تا کارگران و توده ھا جان به لب 
رسيده را مرعوب سازند، نتيجه اما تماما 

 . معکوس بوده است
اين واقعيت ملموس را ھم اينک گسترش روز 
افزون مبارزات کارگران، معلمان و ديگر اقشار 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
در . آبان ماه انتشار داد٢٧ای است که سازمان در  عنوان اط6عيه"  نه تھديد نه زندان ديگر اثر ندارد"

 :اين اط6عيه آمده است
چھارده روز پس از آغاز دور جديد اعتصاب قھرمانانه کارگران مبارز مجتمع کشت و صنعت "

تنھا  تپه برای تحقق مطالبات خود، رژيم ارتجاعی و ضدکارگری جمھوری اس6می نه نيشکر ھفت
آورده  پاسخی به مطالبات برحق کارگران نداد، بلکه به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز روی

آقايان : "  تپه گفته شده است در ادامه اط6عيه به نقل از گزارش سنديکای کارگران نيشکر ھفت. " است
محسن آرمند به ھمراه خانم خبرنگار به مکان نامعلومی منتقل شدند و -محمد خنيفر-اسماعيل بخشی

ستاد ( کارگر می باشد در مقر  پليس اط6عات ١٠ تا ٨ساير نمايندگان دستگير شده که تعداد آن ھا بين 
 :دھد اط6عيه ادامه می. " بازداشت می باشند)فرماندھی

تواند ھزاران کارگر را که چندين ماه  گری، تھديد و بگيروببند، نمی جمھوری اس6می با وحشی"
ھا در چنگال فقر و گرسنگی گرفتارند از ادامه مبارزه  ھای آن دستمزد دريافت نکرده و خانواده

 . بازدارد
کند و خواستار آزادی  تپه را شديداً محکوم می بازداشت کارگران نيشکر ھفت)  اقليت(سازمان فدائيان

 .شدگان و تحقق فوری مطالبات کارگران است فوری و بی قيد و شرط بازداشت
تپه  عموم کارگران ايران را به حمايت و ھمبستگی با کارگران نيشکر ھفت)  اقليت(سازمان فدائيان

 . "خواند فرامی
 
 ٢۵عنوان اط6عيه ديگری است که در تاريخ "  احضار و بازداشت معلمان بايد فوراً متوقف شود"

 آبان ٢٣ و ٢٢اين اط6عيه با اشاره به دور دوم اعتصاب معلمان در روزھای .  آبان ماه انتشار يافت
دھد که از روز يکشنبه  ھای صنفی فرھنگيان خبر می ماه به نقل از اط6عيه شورای ھماھنگی تشکل

اند و   تن از فعاMن صنفی احضار و بازجويی شده٣٠بيش از . اند شده  معلم بازداشت١٢کم  تاکنون دست
اط6عيه سازمان سپس مطالبات معلمان را توضيح .  اند  نفر پيام تھديد دريافت نموده۵٠بيش از 

 :در پايان اين اط6عيه آمده است. دھد می
ضمن حمايت از مطالبات برحق معلمان، اقدامات سرکوبگرانه رژيم عليه )  اقليت(سازمان فدائيان "

شده و زندانی و  قيدوشرط تمام معلمان بازداشت کند و خواھان آزادی بی معلمان را شديداً محکوم می
 .تحقق فوری مطالبات معلمان است

عموم معلمان سراسر کشور را به تشديد مبارزه عليه رژيم و تحقق مطالبات )  اقليت(سازمان فدائيان 
 ."خواند ھای صنفی فرھنگيان فرامی شده توسط شورای ھماھنگی تشکل مطرح

 
 تن از مردم عرب ٢٢کشتار وحشيانه "ای تحت عنوان  آبان ماه، سازمان اط6عيه٢١در تاريخ 

 تن ۶٠٠در اين اط6عيه با اشاره به دستگيری حدود .  انتشار داد"  کنيم خوزستان را شديداً محکوم می
از مردم عرب خوزستان پس از حمله نظامی داعش به مراسم رژه نظامی رژيم در اھواز، که ھيچ 

 تن از اين ٢٢ آبان، ١٧شنبه  در روز پنج"  جمھوری اس6می:  نقشی در اين ماجرا نداشتند، آمده است
يک جنايت و  اين.  جوئی وحشيانه، مخفيانه اعدام کرده است عنوان يک انتقام دستگيرشدگان را به

کشی  يک نسل اين.  روزه در سراسر ايران شاھد آن ھستيم، نيست گری معمولی رژيم که ھمه وحشی
ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و  ھا در عرصه ترين تبعيض رحمانه ھای خوزستان با بی عرب.  است

ھای خوزستان، اقدامی چنان وحشيانه و ضد   تن از عرب٢٢جمعی  کشتار دسته.  اند سياسی مواجه
انسانی است که رژيم ستمگر حاکم بر ايران از ترس نفرت و انزجار افکار عمومی مردم ايران و 

اط6عيه ضمن محکوم کردن اين وحشی گری ."  جھان حتی جرئت اع6م علنی آن را به خود نداد
ھايی که سم  اما مردم عرب خوزستان بايد اين حقيقت را نيز دريافته باشند، گروه:"  افزايد رژيم، می

پراکنند نيز، کاری جز خدمت به جمھوری  مھلک ناسيوناليسم و تخم نفرت ملی را در ميان مردم می
مردم عرب خوزستان ھيچ پشتيبان و ياور ديگری جز .  کنند گری آن نکرده و نمی اس6می و وحشی

ھا  ھا را از تمام تبعيض تواند با سرنگونی رژيم آن تنھا اين طبقه است که می.  طبقه کارگر ايران ندارند
 ."ھا نجات دھد و ستمگری

کشتار و مرگ در 
خوزستان، ره به جايی 

توده ھای زحمتکش ايران به صد زبان فرياد می 
اينکه سياست ايجاد رعب و وحشت در .  زنند

جامعه با شکست مواجه شده است يک شعار 
. نيست، بلکه واقعيتی غير قابل انکار است

شکست سياست سرکوب، کشتار و بگير و ببند 
جمھوری اس6می اينک بيش از ھمه در جسارت 
روبه رشد زنان، معلمان و گسترش مبارزات 
علنی کارگران فوMد اھواز و نيشکر ھفت تپه 

واقعيتی  روشن و آشکار، آنھم  در .  آشکار است
استانی که جمھوری اس6می بيشترين سھم 

کشتار، سرکوب و بگير و ببند را به کارگران و 
توده ھای مردم آن منطقه از جمله مردم عرب 

با اينھمه و به رغم .  اھواز اختصاص داده است
اينکه اين روزھا کشتار و مرگ بر فراز آسمان 
خوزستان بال گشوده است، اما کارگران و توده 
ھای زحمتکش اين استان اين روزھا با حضوری 
پر رنگ و جسارتی تحسين برانگيز سرکوب را 
به ھيچ گرفته و استوارتر از پيش در اعتصابات 

 . و اعتراضات خيابانی حضور دارند
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 پاسخ دندان شکن کارگران به سنديکاسازان دولتی

٩درصفحه   

شرکت واحد برخوردار بودند و محل برگزاری 
، اختصاص اتوبوس برای انتقال "مجمع عمومی"

افراد به اين محل و انتظامات رسمی شرکت واحد 
که توسط حراست ھماھنگ شده بود در اختيار 

ق6بی "  مجمع عمومی"ھا قرار گرفت، اما در  آن
 آبان برگزار شد، توانستند در ٢٢خود که روز 

.  نفر را در محل نمايش گرد آورند۴۵مجموع 
 نفر شامل تمام سازماندھندگان نمايش و ۴۵اين 

کنندگان در آن بود که  کانديداھا و ساير شرکت
ھا اعضای شورای اس6می و  البته بخش عمده آن

نيروھای بسيج و حراست و نگھبانان شرکت 
واحد بودند که به دستور مديريت شرکت با 
اتوبوس به محل آورده شده در آن حضور يافته 

طور متحد و  کارگران شرکت واحد، به.  بودند
يکپارچه، اين مجمع عمومی ق6بی را بايکوت 

آبرويی گردانندگان مجمع  افتضاح و بی.  کردند
زد که  عمومی ق6بی، چنان توی چشم می

ھای رای سيار متوسل  گران به صندوق توطئه
ھا برده شد، در  اما ھر جا که اين صندوق.  شدند

گيری امتناع  جا ھم کارگران از شرکت در رای آن
ھای سيار نيز سنديکاسازان دولتی  صندوق.  کردند

را از ناکامی و افتضاحی که ببار آورده بودند 
برای نمونه در صندوق رايی که .  نجات نداد

بازيگران اصلی نمايش در پايانه علم و صنعت 
حتا از يک راننده ھم "مستقر کرده بودند 
 ".نتوانستند رای بگيرند

گران در راستای اجرای نقشه شوم خود  توطئه
عليه سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
فعاMن آن، برای برگزاری مجمع عمومی ق6بی 
و جلب مشارکت کارگران به ترفندھای ديگری 

که افرادی را  از جمله اين.  نيز متوسل شده بودند
ھا، به عنوان کانديدای ھيات  بدون اط6ع خود آن

ھا را  مديره و بازرسی معرفی و حتا عکس آن
نيز منتشر کرده بودند که اين افراد با انتشار 

ھايی، ھرگونه ھمکاری و شرکت در پروژه  پيام
گرانی که  توطئه.  سنديکاسازان را تکذيب کردند

 ۵٠٠پيش از آن، فراخوان تقلبی مث6 با بيش از 
" مجمع عمومی"نام و امضا برای برگزاری 

صادر کرده بودند، اکنون اما مجموعه بازيگران 
ھای اين نمايش مسخره و تماشاگران  و کارگردان

رانندگان و عموم .   نفر ھم نرسيد۵٠آن به 
کارگران شرکت واحد، از سنديکای خود به دفاع 

بساط سنديکاسازان دولتی را بر ھم .  برخاستند
. ھا دادند ريختند و پاسخ دندان شکنی به آن

سنديکاسازان دولتی و عوامل اصلی اين پروژه 
در شورای اس6می، حراست و مديريت شرکت 
واحد، پس از اين شکست و افتضاح، با ادعاھای 

که صبح روز  ای مانند اين گانه و مسخره بچه
گيری، تلفنی ناشناس و تھديدآميز مبنی بر  رای

که حراست تعدادی از  لغو مجمع عمومی و اين
کانديداھا را احضار کرده و ھشدار داده که از 

که  فعاليت سنديکايی دست بردارند و باMخره اين
مجمع "در "  به دليل سردی ھوا"کارگران 

اند، سعی کردند اين  شرکت نکرده"  عمومی
اما .  مالی کنند افتضاح و ناکامی را توجيه و ماست

اين توجيھات کودکانه تغييری در اين واقعيت 
گران  ھای مذبوحانه توطئه کند که ت6ش ايجاد نمی

عليه سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
معنای .  فعاMن اين سنديکا با شکست روبرو شد

ديگر اين شکست، پيروزی سنديکای کارگران 
شرکت واحد، فعاMن اين سنديکا و کل کارگران 

اين پيروزی قبل از ھر چيز .  شرکت واحد است
محصول آگاھی کارگران شرکت واحد و ت6ش و 

از زمانی که پروژه .  ھاست تحرک سنديکای آن
سنديکاسازی ق6بی در شرکت واحد کليد خورد، 
سنديکا و فعاMن آن نيز مجدانه به مقابله با اين 

انتشار .  پروژه برخاسته و آن را افشا کردند
گرانه و  ھا، خبرھا و مطالب آگاه اط6عيه

ھشدارگونه در مورد سنديکاسازی جعلی، پخش 
ھای گوناگون در ميان رانندگان  ھا و عکس تراکت

گيری برخی  ھای اجتماعی و موضع ودر شبکه
اعضای سنديکا، نقش مھمی در شکست اين 

کارگران شرکت واحد با زدن .  پروژه داشت
ی سنديکاسازان جعلی، از  دست رد بر سينه

سنديکای خود دفاع کردند و نشان دادند که 
گرانه و طوMنی  ھای آگاه فعاليت سنديکا و ت6ش

. اثر نبوده است  سال گذشته بی١٣مدت آن طی 
ھای کارگری و فعاMن کارگری، دفاع  دفاع تشکل

ھای سياسی جانبدار طبقه  ھا و جريان سازمان
کارگر از سنديکای کارگران شرکت واحد و 
افشای توطئه سنديکاسازان جعلی نيز در اين 

 .پيروزی موثر بود
اين پيروزی گويای اين واقعيت است که جنبش 

ای از رشد خود  کارگری ايران به چنان مرحله
رسيده است که بتواند در مقابل اين ترفندھا و 

اين ماجرا نه .  ھا بايستد و آن را خنثا کند توطئه
اندرکاران اصلی ايجاد  ريزان و دست فقط برنامه

سنديکای جعلی در شرکت واحد را رسوا و 
مفتضح ساخت،   بلکه در عين حال پته بسياری 
از حاميان ريز و درشت آن را نيز روی آب 
ريخت و مشت طرفداران دروغين طبقه کارگر 

ھايی که در اجرای اين نمايش  را باز کرد، چه آن
آور سھم مستقيمی برعھده گرفته  وآشکارا  وھن

از پروژه ضد کارگری دست پخت نھادھای 
امنيتی حمايت کردند، چه کسانی که با   –دولتی 

تفاوتی خود، عم6  سکوت و به اصط6ح بی
توطئه عليه سنديکای کارگران شرکت واحد را 

ھايی که ظاھرا  بودند افراد و جريان.  تاييد کردند
در اين باره موضعی نگرفتند و حرفی نزدند و 

ھا برای شرکت در  حتا در مورد دعوتی که از آن
عمل آمده بود، علنا  فرمايشی به"  مجمع عمومی"

شان در  ھا که بعضی سخنی نگفتند، اما اين
ھای سليداريته سنتر برای تخريب سنديکا  ت6ش

نقش داشتند، در پس پرده به فعاليت عليه 
سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاMن آن 

. ادامه دادند و در ھدايت اين ماجرا دخيل بودند
طرفانه به خود گرفتند و  ھايی که ظاھری بی آن

ميان دو صندلی نشستند، يا تحت پوشش و بھانه 
دفاع کلی از مجمع عمومی، در جبھه 
سنديکاسازان دولتی و در برابر کارگران شرکت 

ھا قرار گرفتند، بيش  واحد و فعاMن سنديکای آن
از ھر چيز ماھيت غيرکارگری و حتا ضد 

اينان که .  کارگری خودشان را به نمايش گذاشتند
خواستند از اين نمد برای خود ک6ھی ببافند،  می

 .جز ننگ و شرمساری چيزی عايدشان نشد
 تشکلی که سنديکاسازان دولتی به مجمع ٨از

عمل آورده بودند،سه   عمومی خود دعوت به
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، کميته (تشکل

ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 
گيری ايجاد تشکل ھای   کارگری ، کميته پی

با پاسخ ھای کوبنده خود به )  کارگری
سنديکاسازان دولتی و جعلی، درکنار سنديکای 
کارگران شرکت واحد و فعاMن اين سنديکا 

ازموضع رسمی سنديکای .ايستادند
فلزکارمکانيک و انجمن صنفی برق و 
فلزکارکرمانشاه اط6عی دردست نيست اما برخی 
افراد از سنديکای نقاشان البرز ازبرگزاری اين 
مجمع عمومی ق6بی استقبال کردند و مطابق 

کانون مدافعان حقوق "خبرھای انتشاريافته 
به دعوت سنديکاسازان لبيک گفت و "  کارگر

درمجمع عمومی آن ھا حضور يافت و بدين 
ترتيب خود را ازجمع تشکل ھای حامی کارگران 

 .حذف نمود

  ٩٧ ابان٢٥  نشست سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه روزجمعه
)پيش به سوی مجمع عمومی(  



 ٩ ٧٩٨ شماره  ٩٧  آبان ٢٨      ٩

٨از صفحه   

(اتحاديه آزاد کارگران ايران" از اين پس " 
که ازشرکت درمجمع   باوجودآن")  اتحاديه"

عمومی خود داری نمود اما باصدور بيانه 
جانبدارانه ای عم6ً درکنار سنديکاسازان تقلبی 

ای تحت  با صدور بيانيه"  تشکل"اين .  ايستاد
پيرامون اخت6فات در سنديکای کارگران "عنوان 

 ٢٠که "  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
تر از گذشته جايگاه   انتشار داد، روشن٩٧آبان 

خود را در ميان دوستان يا دشمنان کارگران 
. ھا مشخص کرد شرکت واحد و سنديکای آن

گرچه برخی اعضای سنديکای کارگران شرکت 
واحد، با اين بيانه برخورد نموده و حمايت 
شرمگينانه آن از سنديکاسازان دولتی را افشا و 

جا به نکات  اند، اما بد نيست در اين برم6 کرده
 .ای داشته باشيم محوری اين بيانيه اشاره

دو "در بيانه خود از اخت6فات ميان "  اتحاديه"
گويد و از ھمان ابتدا  در سنديکا سخن می"  جناح

تا انتھا از روبرو شدن با اصل موضوع 
که دو سه نفری که  در حالی.  کند خودداری می

را به دوش گرفته بودند، "  مجمع عمومی"پرچم 
ھاست در سنديکا حضور ندارند و اھم  سال

ھا در شورای اس6می متمرکز بوده  فعاليت آن
است و اين را سنديکای کارگران شرکت واحد به 

سازی تصنعی  اط6ع عموم رسانده بود، جناح
پوشی  ازاين دوسه نفر در سنديکا، چيزی جز پرده

حقايق نبود و عم6 در خدمت سنديکاسازان تقلبی 
ترديدی دراين مساله وجود ندارد که بازی .  بود

خوردگان پروژه سنديکاسازی دولتی در شرکت 
واحد، در نھايت در گرايش راست و پرورژيم 

بيھوده نبود که سر و کله .  شوند بندی می دسته
عناصر راست خارج از سنديکای شرکت واحد 
ازجمله فرد اخراجی ازسنديکای کارگران نيشکر 

تقلبی پيدا "  مجمع عمومی"ھفت تپه نيز در اين 
طور واقعی دو جناح  با اين ھمه ھر آينه به!  شد

در سنديکای کارگران شرکت واحد ھم وجود 
داشت، باز ھم طرح اين موضوع و ھم سنگ  می

، اوM تقليل و تحريف "دو جناح"قرار دادن اين 
تر از آن چشم فروبستن عامدانه  واقعيت ھا و مھم

بر توطئه سنديکاسازان دولتی و به يک عبارت 
 .ھاست ھمراھی با آن

، سنديکای کارگران شرکت واحد را به "بيانيه"
ھمسويی با خانه کارگر و مماشات با شورای 

اين در حالی است که .  کند اس6می متھم می
اند که يکی از  کارگران شرکت واحد شاھد بوده

ھای نبرد سنديکا، مقابله و مبارزه با  عرصه
شورای اس6می در شرکت واحد و حاميان خانه 

جاست که  جالب اين.  کارگری آن بوده است
کسانی دارند اين اتھامات را به سنديکای 

زنند که با شوراھای  کارگران شرکت واحد می
اند  اس6می و خانه کارگر ھمکاری نزديک داشته

نايب .  اند و بعضا عضو شورای اس6می بوده
در پاسخ به مطلب حسن سعيدی "  اتحاديه"رئيس 

عضو سنديکای کارگران شرکت واحد که در 
نوشته و ھمکاری "  اتحاديه"انتقاد از بيانيه 

آوری  با خانه کارگر در جريان جمع"  اتحاديه"
 ھزار امضا را يادآوری کرده بود، اعتراف ۴٠

آن موقع که عضو شورای اس6می "کرد 

با توجه به روابط خود در ميان "بوده، "  کارخانه
بدنه کارگری شوراھای اس6می در کارخانجات 

 !آوری کرده است  ھزار امضا جمع٨" مختلف
که  اين اعتراف ما را از بحث بيشتر پيرامون اين

چه کسی به شوراھای اس6می و خانه کارگر 
نياز  نزديک بوده و يا با آن ھمکاری داشته بی

 .سازد می
که از نفوذ  در حالی"  اتحاديه"نايب رئيس 

گويد،  در مراکز کارگری سخن می"  اتحاديه"
خطاب به سنديکای کارگران شرکت واحد و به 

سنديکايی در محل کار "نويسد  قصد تحقيرآن می
گيرد که در  ، به سنديکا ايراد می"  وجود ندارد

ميان کارگران شرکت واحد نفوذ ندارد به نحوی 
" تجمعات چند نفره"که برای خواست مسکن 

 !برگزار نموده است
البته سنديکای کارگران شرکت واحد در صورت 

گويی را کف  تواند پاسخ اين ياوه لزوم بھتر می
که  نظر از اين صرف.  بگذارد"  اتحاديه"دست 

معلوم نيست خود اين به اصط6ح اتحاديه، کدام 
کارگران، در کدام بخش و رشته و کارخانه را 

کند و اساسا  متشکل ساخته يا آن را نمايندگی می
محل "کدام کارگران است و در کدام "  اتحاديه"

قرار دارد، اما اين شيوه برخورد نايب "  کار
و اين قبيل اظھارنظرھا نيز "  اتحاديه"رئيس 

ھای  ھمگی تحريف حقايق، آلوده به غرض
ھای  ھا و رقابت شخصی و منبعث از حسادت

 .العاده ناسالم است گرانه و فوق تخريب
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که 

ھای خشن و مستمر رژيم مستبد حاکم،  سرکوب
مانع از آن شده است که سنديکای کارگران 
شرکت واحد، نقش خود را به عنوان يک تشکل 

ای بطور کامل ايفا کند، اما اين سنديکا  توده
ھا و  رغم ضعف ھا و به رغم اين سرکوب به

کمبودھايی که داشته است در حد توان خود عليه 
ھا ت6ش و مبارزه نموده و برای  اين محدوديت

سازماندھی و بسيج کارگران شرکت واحد نيز 
سنديکای کارگران شرکت .  ت6ش کرده است

واحد دو اعتصاب بزرگ چند ھزار نفره را 
اين سنديکا چندين تجمع چند .  سازمان داده است

صد نفره در برابر شورای شھر و شھرداری 
تھران و اداره کار و اماکن ديگر برگزار نموده 
است و اعتراض سمبليک رانندگی با سرعت 
پايين و چراغ روشن درمقياس تمام رانندگان 
شرکت واحد در سطح تھران را سازمان داده 
است که در آن صدھا راننده شرکت واحد به 

گردانندگان .  اند فراخوان سنديکا پاسخ مثبت داده
اصط6ح اتحاديه که منتقد سنديکای  اين به

توانند  اند آيا خود می کارگران شرکت واحد شده
غير از افراد وابسته به فاميل و قوم و  به

 کارگر را بسيج کنند؟ آيا اين ٢٠ھای خود  خويش
در محل کار کارگران تشکيل شده "  اتحاديه"

که به ابزار تحقير متوسل شده،  بينيم آن است؟ می
حقارت خودش را در معرض ديد عموم کارگران 

بنابراين توجيه تراشی برای .  قرار داده است
گران  اتخاذ موضعی که تقويت جبھه توطئه

فايده است و نه فقط  سنديکاسازی دولتی است، بی
ھای مطرح شده در  فايده است بلکه استدMل بی

کند  تر می گيری کار را خراب دفاع از اين موضع
فھمد، کسی  وگرنه ھر آدم نيمه عاقلی اين را می

ای نشسته است به سوی  ی شيشه که خود در خانه
 !کند ديگران سنگ پرتاب نمی

طلبانه  غايت فرصت گيری به با موضع"  اتحاديه"
ھا، به  گرانه و مخدوش ساختن واقعيت و تحريف

تخريب سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاMن 
اين تشکل که حرف از کارگران .  آن پرداخت

زند، به جبھه مقابل کارگران پيوست و  می
عامدانه چشم بر پروژه ضد کارگری 

"سنديکاسازی دولت فرو بست توطئه "  اتحاديه. 
عليه سنديکای کارگران شرکت واحد را انکار و 
در بھترين حالت آن را تطھير کرد و با اين کار 

امنيتی و مقابل   –خود، در کنار نھادھای دولتی 
 .کارگران ايستاد

سنديکاسازان دولتی بر اين خيال بودند که با 
فرمايشی "  مجمع عمومی"بندی کردن يک  سرھم

توانند  ساز و تقلبی می و ايجاد يک سنديکای دست
سنديکای کارگران شرکت واحد را از صحنه 
خارج و مبارزات کارگران اين شرکت را 

کارگران آگاه شرکت واحد و .  خاموش سازند
ھا اين پروژه ضد کارگری را  سنديکای مبارز آن

ای را که  نکته.  با شکست و ناکامی روبرو ساخت
بايد به آن توجه داشت اين است که شکست اين 

گران از  معنای آن نيست که توطئه پروژه، به
ھا ھم  اين ت6ش.  اند ھای خود دست برداشته ت6ش

اکنون ادامه دارد وبعد ازاين ھم ادامه خواھد 
پروژه سنديکاسازی دولتی منحصر به .  داشت

سنديکاسازی پروژه .  شرکت واحد نيست
ھای  تری است که به ساير مراکز و بخش عمومی

جنبش کارگری و .  کارگری تعميم خواھد يافت
کارگران آگاه بايد مراقب اين توطئه گسترده باشند 
، با تمام توان در مقابل آن بايستند ، با آن مبارزه 
کنند و اين نقشه شوم را ھمه جا با شکست و 

کارگران امروز به اين .  ناکامی روبرو سازند
اند که بدانند ھر  سطح از آگاھی سياسی دست يافته

تشکل واقعی کارگری و ھر سنديکای واقعی 
کارگری بايد متکی به نيروی خود کارگران و 
مستقل از کارفرما و دولت باشد از نوع سنديکای 

تپه و سنديکای کارگران شرکت  کارگران ھفت
ھای مذبوحانه  سنديکاسازان دولتی با ت6ش.  واحد

که خود بخواھند، بر اعتبار  اخير خود، بدون آن
سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد افزودند و 

مطابق .  پيروزی ديگری را نصيب آن کردند
 در کانال ٩٧ آبان ٢۵خبری که روز جمعه 

تلگرام سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه انتشار يافت، در 
نشست سنديکا در اين روز، کارگران ضمن 
ابراز انزجار از توطئه سنديکاسازی دولتی، 

کارھا برای برگزاری دومين مجمع عمومی  راه
مستقل سنديکای کارگران شرکت واحد را مورد 
بررسی قرار دادند تا با برگزاری مجمع عمومی، 
پيروزی اخير خود را با پيروزی ديگری تکميل 

 .کنند

 پاسخ دندان شکن کارگران به سنديکاسازان دولتی

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧٩٨ شماره  ٩٧  آبان ٢٨      ١٠

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

  ٨درصفحه 

١از صفحه   

١٠ 

رغم تدارکات و تبليغات گسترده سنديکاسازان دولتی و حضور و شرکت فعال و سازماندھی شده  به
گران و  توطئه"  مجمع عمومی"اعضای شورای اس6می و حراست و عوامل مديريت شرکت واحد، 

 .ای روبرو شد سنديکاسازان تقلبی، با شکست مفتضحانه
دريغ مديريت  ھای گوناگون و امکانات بی ھا و کمک ھای اين نمايش ق6بی که از حمايت گردان صحنه

ھای  نامVه          ))))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 
ھ̈¨ای  ک̈¨د م̈¨ورد ن̈¨ظ̈¨ر ب̈¨ه ي̈¨ک̈¨ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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 اط6ع  ع6قمندان 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 اط6ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط6ع ؛  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  

 پاسخ دندان شکن کارگران به سنديکاسازان دولتی

 صحنه ای ازمجمع عمومی ق6بی سنديکاسازان دولتی که شمار شرکت کنندگان درآن را نشان می دھد


