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  ٣درصفحه 

فساد و پولشويی در ايران، 
 واقعيتی انکارناپذير

 
طی ھفته ھای اخير موضوع پيوستن يا نپيوستن 
جمھوری اس-می به کنوانسيون مبارزه با 
پولشويی و تامين مالی تروريسم، بحث مناقشه 
برانگيزی را در درون طبقه حاکم برانگيخته 

اين مناقشات درونی بعد از تصويب ?يحه .  است
سی اف تی توسط نمايندگان مجلس ارتجاع و رد 
شدن آن از طرف شورای نگھبان شدت گرفت و 
با اظھار نظر محمد جواد ظريف مبنی بر وجود 

در ايران باز ھم شتاب "  پولشويی گسترده"
 .  بيشتری گرفت

ظريف، وزير امور خارجه جمھوری اس-می 
حدود سه ھفته پيش طی يک مصاحبه ويديويی با 

عليه "  فضاسازی ھا"با اشاره به "  خبر آن-ين"
) FATF(لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالی 

يک "و اينکه پولشويی گسترده در ايران 
می "  منفعت"است که خيلی ھا از آن "  واقعيت

"برند، گفت کسانی که گردش مالی يکی از : 
 ھزار ميليارد تومان است، حتما ٣٠معام-تشان 

آنقدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل 
. بودجه وزارت خارجه را صرف فضاسازی کنند

 ميليارد ١١٠٠مجموعه بودجه وزارت خارجه 
تومان، يعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه ھای 
فرھنگی است که با بعضی از ارگان ھای 
قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانيم با آن 

 ."فضاسازی مقابله کنيم
اشاره تلويحی ظريف به رد پای مخالفان پيوستن 
به کنوانسيون مبارزه با پولشويی و اينکه چه 

" پولشويی گسترده"نھادھای قدرتمند حکومتی از 
در ايران منفعت می برند، ھمانند آبی که در 
خوابگه مورچگان ريخته باشند، مجموعه دستگاه 
قضايی، نمايندگان و?يی مجلس، امامان جمعه و 
نھادھای زير مجموعه خامنه ای را به شدت به 

صادق ?ريجانی رئيس قوه .  تکاپو انداخت
فرو کردن خنجر به "قضائيه، سخنان ظريف را 

توصيف کرد، دادستان تھران، مھلتی "  قلب نظام
ده روزه به ظريف داد تا مستندات خود را به قوه 
قضايی ارائه دھد، نمايندگان و?يی مجلس با جمع 
کردن امضاء طرح استضاح ظريف را مطرح 

و نمايندگان "  دلواپسان"کرده اند، امامان جمعه، 
خامنه ای در سپاه پاسداران ھر يک به گونه ای 
عتاب آميز نسبت به سخنان وزير امور خارجه 

تھمتی "واکنش نشان داده و بعضا اظھارات او را 
" بازی در زمين دشمن"و "  بزرگ به نظام

 .خواندند
در طرف ديگر ماجرا، يعنی در ميان مجموعه 
اعضای کابينه روحانی اما، موضوع به شکل 

اعتصاب و اعتراض در شکل تجمع، تظاھرات و 
تپه تمام  راھپيمايی خيابانی در فو?د و ھفت

اين .  تاثير قرار داد فضای سياسی جامعه را تحت
دو اعتصاب بزرگ و يکپارچه کارگری دريچه 

ھايی را که  جديدی را به روی جامعه گشود و افق
چپ کمونيست مدافع واقعی طبقه کارگر، نظراً 

گان به   بر آن تاکيد داشته است، در عمل برای ھمه
نخست اين دو اعتصاب را به .  تصوير کشيد

چه را  گاه شعارھا و آن کنيم آن اختصار مرور می
 دھيم که در ادامه رخ داد مورد بررسی قرار می

 آبان، از پی انتشار فراخوانی که روز قبل از ١۴
تپه صادر کرده  آن سنديکای کارگران نيشکر ھفت

تپه يکپارچه  بود، کشت و صنعت نيشکر ھفت
خواست اصلی کارگران .  وارد اعتصاب شد

يد کارفرمای بخش خصوصی از شرکت،  خلع

 چه بايد کرد؟
 

ماه در حاشيه جلسه کابينه در جمع  ام آبان نوبخت معاون روحانی و رئيس سازمان برنامه و بودجه سی
"خبرنگاران گفت  کل ١٣٩٨نويس ?يحه بودجه  افزايش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پيش: 
شود امسال  البته ت-ش می: "، وی ادامه داد"بنابراين برای امسال افزايش حقوقی نداريمکشور ديده شده و 

 "!!ھای حمايتی دستمزدھای کارکنان و بازنشستگان جبران شود با بسته
ھای اخير در رابطه با  ھايی که مقامات دولتی در ماه  گذاشت بر تمام بازی سخنان نوبخت، نقطه پايانی

  ٨درصفحه 

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩٩شماره    ٩٧ آذر ۵ –سال  چھلم 

 تپه گشوده شد اندازی که در فو;د و ھفت چشم

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

سرنگونی جمھوری اس<می، 

اولين گام در مبارزه با 

 خشونت عليه زنان

 "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد"بانگ  رزم
 

تپه و فو?د اھواز، نه تنھا جلوه پرشکوھی  ھای اخير کارگران نيشکر ھفت اعتصابات و اعتراضات ھفته
ھا  از وحدت و عزم راسخ کارگران اين دو واحد توليدی را عيان ساخت، بلکه پيوندگاه موجی از حمايت

 .ھا گشتند و ھمبستگی
تپه در تمامی اعتراضات خود از مطالبات يکديگر  کارگران اعتصابی فو?د ملی اھواز و نيشکر ھفت

و ھمبستگی طبقاتی کارگران را متجلی "  تپه، اتحاد، اتحاد فو?د، ھفت: "حمايت کردند و فرياد برآوردند
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رئيس دفتر روحانی، قائم مقام .  ديگری دنبال شد
وزارت خارجه، تعدادی از سفرا و حتا حسن 
روحانی از سخنان ظريف دفاع و اظھارات او را 

حسن .  در چھارچوپ موضع دولت خواندند
)  نوامبر٢١( آبان ٣٠روحانی روز چھارشنبه 

در جلسه ھيات دولت بدون نام بردن از ظريف و 
در ھمه کشورھای دنيا "صرفا با اشاره به اينکه 

، از اظھارات وزير خارجه ايران "پولشويی است
. در مورد پولشويی گسترده در کشور حمايت کرد
رئيس دفتر روحانی ھم با اشاره به اينکه سخنان 

است، گفت، ھمه اعضای "  موضع دولت"ظريف 
 .  دولت از او حمايت می کنند

با تھاجمی که از طرف دستگاه قضايی و بعضا 
عليه جواد ظريف "  ارگان ھای قدرتمند کشور"

براه افتاد، وزير خارجه جمھوری اس-می با 
" قاچاق مواد مخدر"منحصر کردن پولشويی به 

پولشويی "نه تنھا از موضع پيشين خود در مورد 
عقب نشينی کرد، بلکه با بيان "   گسترده در ايران

اينکه او ھرگز از فرد يا ارگان ھای مشخص 
حکومتی در ارتباط با پولشويی نام نبرده است، 
عم- اظھار نظر اوليه خود در مورد اينکه 

با بعضی ارگان ھای قدرتمند "عوامل پولشويی 
کشور ارتباط دارند و ما نمی توانيم با آن 

 .را نيز پس گرفت" فضاسازی مقابله کنيم
اينکه ظريف زير فشار و تھدايدات دستگاه فاسد 
قضايی حرفش را پس گرفت و يا بنا به ماھيت 
ارتجاعی و نقش پررنگی که در دفاع از کيان 
جمھوری اس-می برای خود قائل است، از بازی 

پشيمان شد، ھيچ "   زمين دشمن"کردن در 
فساد .  تغييری در اصل موضوع نخواھد داد

نھادينه شده در جمھوری اس-می که پولشويی 
صرفا يکی از ?يه ھای پنھان و آشکار اين فساد 
حکومتی است، به صورت يک واقعيت غير قابل 
انکار بر پيشانی جمھوری اس-می حک شده 

واقعيتی که بيش از ھمه ريشه در سيستم .  است
بوروکراتيک دولت اس-می و نظام سرمايه داری 

واقعيتی انکارناپذير که .  حاکم بر ايران دارد
دستگاه قضايی، ارگان ھای مافيايی منصوب 
خامنه ای و بطور اخص فرماندھان ارشد سپاه 
پاسداران و ديگر ارگان ھای نظامی جمھوری 

پولشويی "اس-می بيش از ھمه در فساد و 
 . منفعت دارند" گسترده

اگرچه ظريف زير تھديد دستگاه قضايی، 
را انکار و اين "  پولشويی گسترده در ايران"

" قاچاق مواد مخدر"پديده را صرفا در حد 
خ-صه کرد و پس از او حسن روحانی نيز با 

شما به : "ھدف آرام کردن جناح مسلط اع-م کرد
من نشان دھيد يک کشور در دنيا ھست که در آن 
پولشويی انجام نمی گيرد و يک کشور در دنيا به 
من نشان دھيد که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی 

، رندانه سعی کرد تا موضوع "در آن نيست
پولشويی ک-ن در جمھوری اس-می را تا حد 

ھمانند "  فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی"وجود 
ديگر کشورھای دنيا تقليل دھد، اما چه کسی است 
نداند که ماجرای پولشويی  در ايران موضوعی 
بسيار فراتر از اينگونه شعبده بازی ھای  حسن 

 .روحانی است

بر کسی پوشيده نيست که جمھوری اس-می يک 
رژيم سر تا پا فاسد، مستبد، خودرای و بغايت 

حکومتی که در آن نه نھادی .  ارتجاعی است
مستقل برای نظارت بر عملکرد ارگان ھای 
حکومتی وجود دارد و نه احزاب سياسی و 
مطبوعات آزاد و مستقل در جامعه حضور دارند 
که بتوانند بدون زندان و محاکمه در مورد فساد و 
پولشويی عوامل و نھادھای حکومتی افشاگری 

در چنين وضعيتی و در شرايطی که .  کنند
حاکميت استبدادی بر تمام شئونات جامعه چنگ 
انداخته، پر واضح است که دست نھادھای 
پرقدرت حکومتی برای ورود به ھرگونه 
اخت-س، رشوه، دزدی، قاچاق کا? و مواد مخدر 

از آنجا که اين ھمه ثروت ھای .  باز است
که ھر ساله نصيب نھادھای "  کثيف"ميلياردی 

سپاه پاسداران "  برادران قاچاقچی"حکومتی و 
می شود، ?زم است به شکلی قانونی وارد چرخه 

پولشويی ھمان راه قانونی .  اقتصاد کشور شوند
 .به چرخه اقتصاد است" کثيف"ورود پول ھای 

پولشويی در واقع ھمان فرايندی است که در آن، 
پول حاصل از اقدامات غير قانونی تبديل به پول 
يا ثروتی می شود که در ظاھر امر از راه ھای 
قانونی به دست آمده و به اين طريق رد فساد از 
پول شسته شده و پول ھای حاصل از قاچاق، 
دزدی و اخت-س به شکل قانونی وارد اقتصاد 

به عبارت ديگر پولشويی به اين .  کشور می شوند
دليل صورت می گيرد که منبع واقعی پول 

از اين رو نفس پولشويی .  نامشخص باقی بماند
اقدامی مجرمانه و غير .  يک اقدام مجرمانه است

قانونی که کسی يا ارگانی برای رد گم کردن 
درآمد حاصل از يک اقدام مجرمانه اوليه، به 

پوشيده نيست .  جرم بزرگتری متوسل می شود
افراد و يا نھادھايی که به پولشويی اقدام می کنند، 
عمدتا کسانی ھستند که از قاچاق مواد مخدر، 
اخت-س، رشوه و ساير راه ھای غير قانونی 
کسب درآمد کرده اند و لذا به دنبال حذف رد پای 

 .  پول ھای بدست آورده ھستند
با چنين توصيفی از پولشويی و با توجه به 
گستردگی فساد حاکم بر جمھوری اس-می به 
روشنی می توان ابعاد پولشويی و چرايی اقدام به 

نمونه ھا بسيارند و .  اين عمل مجرمانه را دريافت
موارد مشخص و چند ھزار ميلياردی آن بيش از 
ھر زمانی در دوران رياست جمھوری  احمدی 

در دوران احمدی نژاد .  نژاد صورت گرفت
نھادھای نظامی وعناصر فعال حکومتی به بھانه 
دور زدن تحريم ھا، ھزاران ميليارد تومان از 
ثروت کارگران و زحمتکشان جامعه را با? 

که از طريق رانت "  کثيفی"پول ھای .  کشيدند
خواری، رشوه و اخت-س کسب شدند و سپس در 
ھمدستی با روسای بانک مرکزی در ايجاد بانک 

از جمله بانک -ھا و موسسات مالی خصوصی 
در   -ھا و موسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران

 .  مجاری به ظاھر قانونی قرار گرفتند
ماجرای پولشويی چند ھزار ميليارد د?ری  
بابک زنجانی در صادرات نفت و ارتباط نزديک 
او با سردار سعيد قاسمی وزير نفت کابينه احمدی 

سرداری .  نژاد اکنون برای ھمگان روشن است

که از مسئوليت قرارگاه خاتم ا?نبيا يک شبه به 
مقام وزارت نفت رسيد تا راه دور زدن تحريم ھا 
را برای افرادی ھمچون بابک زنجانی و ديگران 

نتيجه اين گونه اقدامات دولتی اما، .  ھموار سازد
گسترش فساد، رشوه، دزدی، اخت-س و پولشويی 

 ساله احمدی نژاد رياست ٨ک-ن در دوره 
جمھوری برگزيده و منصوب شخص خامنه ای 

نمونه ديگر پرونده سردار احمدی مقدم .  شد
فرمانده سابق نيروی انتظامی جمھوری اس-می 

او نيز در دوران احمدی نژاد به بھانه دور .  است
زدن تحريم ھا اقدام به صادرات دو ميليون بشکه 
نفت کرد که پول حاصل از آن ھرگز در جايی 

 . ثبت نشد
اخت-س سه ھزار ميليارد تومانی محمد رضا 
خاوری، مدير کل سابق بانک ملی و فرار او به 
کشور کانادا نمونه ديگری از پولشويی  ک-ن در 

موارد فوق فقط مشتی از .  جمھوری اس-می است
خروار ھستند که بعضا در جريان تشديد نزاع 
جناح ھای حکومتی افشا و به بيرون درز کرده 

صدھا و ھزاران مورد ديگر از اخت-س ھای .  اند
اين چنينی وجود دارند که ھمچنان در پس پرده 

پولشويی ھای ک-نی که .  قدرت باقی مانده اند
شايد زمانی ديگر و در پی تشديد نزاع ھای 

 . درونی علنی شوند
جدای از رشوه و اخت-س و رانت خواری ھای 
متداول در جمھوری اس-می، قاچاق مواد مخدر 
و ورود اجناس و خودروھای لوکس چند 
ميلياردی از مبادی ورودی متعلق به سپاه 

" کثيف"پاسداران، بخش ديگری از اين پول ھای 
است که در فرايند پولشويی رايج در جمھوری 

طبق اع-م سخنگوی .  اس-می قرار می گيرند
)٩۶ تيرماه ١٢(ستاد مبارزه با قاچاق کا? و ارز

 ١٢/  ۶، فقط حجم قاچاق کا? در کشور به ميزان 
ميليارد د?ر در سال است که قاچاق پوشاک، ط- 
. و لوازم آرايش در صدر آن قرار داشته اند
ع-وه بر اين، به گفته قائم مقام دبير کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، منفعت قاچاق چيان از 

 ميليارد د?ر در ٣قاچاق مواد مخدر در ايران به 
اين حجم از قاچاق کا? و مواد .  سال می رسد

مخدر عموما از مبادی ورودی و گمرک ھايی 
صورت می گيرد که عمدتا در اختيار و کنترل 

ثروت ھای چپاول شده و به .   سپاه پاسداران است
يغما رفته توده ھای مردم ايران که عموما ارگان 
ھای حکومتی، فرماندھان ارشد سپاه و نھادھای 
فرھنگی وابسته به مراکز قدرت از اين پول ھا 

 .  بھره می برند
ظريف دانسته يا ندانسته انگشت خود را در 
سوراخ مار کرد، اما از آنجا که ھستی او به 
وجود اين مار زھر آگين گره خورده است، با 

پوشيده .  اع-م پشيمانی انگشتش را بيرون کشيد
نيست که عقب نشينی ظريف ھيچ تغييری در 
اصل واقعيت پولشويی ھای گسترده در نظام 

پولشويی ک-ن نه .  جمھوری اس-می نخواھد داد
فقط در زمان احمدی نژاد بلکه در ھمه دوره ھا 
از جمله در دوران رياست ھمين حسن روحانی 
نيز به عنوان واقعيتی انکارناپذير بسيار رايج 

 . بوده است

 زنده باد سوسياليسم 
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١از صفحه  مستمر کارگران از چند جھت حائز اھميت  
ست که در اين دو  نخست شعارھايی.  ھستند

. ھای خيابانی سر داده شد اعتصاب و اعتراض
تر کارگران که تاکنون  در ميان شعارھای عمومی

 –سوريه را رھا کن "اند مانند  بارھا تکرار شده
نترسيد نترسيد ما ھمه با "، "فکری به حال ما کن

، "دولت، مختلس پيوندتان مبارک"، "ھم ھستيم
ھای ضد دولتی و  گيری شعارھای ديگری با جھت

مرگ بر اين . "داری نيز سر داده شد ضد سرمايه
" مرگ بر نظام ضد کارگر"، "دولت مردم فريب

 –عليه ظلم و بيداد   –ما کارگران فو?د "و 
و امثال آن نشان از رشد باز " جنگيم جنگيم می می

ھم بيشتر آگاھی سياسی و طبقاتی در ميان 
چنين با طرح  کارگران ھم.  کارگران است
ب-ی جان   –بيکاری و تورم "شعارھايی چون 

و "  نه حاکم نه دولت نيستند به فکر ملت"، "مردم
نظير آن که غير از کارگران مطالبات ديگر 

دھد،  اقشار زحمتکش جامعه را نيز پوشش می
ای از استعداد و رسالت طبقه کارگر برای  شمه

افزون .  رھبری تمام جامعه را به نمايش گذاشتند
بر شعارھا، سخنان اسماعيل بخشی در جمع 

تپه، ميثم آل مھدی و کريم سياحی  کارگران ھفت
گر ھمين رشد  در جمع کارگران فو?د نيز بيان

 .آگاھی سياسی در ميان کارگران است
ھای خود  رانی اسماعيل بخشی در يکی از سخن

ما "ضمن اشاره به اتحاد و توانايی کارگران گفت 
مان را بخورد از  زور داريم و ھر کس حق

سخنان افشاگرانه وی "  کشيم حلقومش بيرون می
ھای مقامات دولتی،  ھا و دروغ در مورد سياست

سازی  تاکيد بر ادامه اعتصاب تا لغو خصوصی
تپه، ابراز ھمبستگی با کارگران فو?د و  ھفت
ھا و تحريکات احتمالی  گری در مورد توطئه آگاه

نيروھای سرکوب برای ايجاد درگيری، افشای 
تلويزيون ضد کارگری رژيم و با?خره تاکيد چند 
باره بر خواست و شعار نان و کار و آزادی و 
اداره شورايی جامعه تماما نشان از ھمين واقعيت 

 .داشت
مھدی و کريم  در فو?د اھواز نيز سخنان ميثم آل

سياحی و برخی ديگر از نمايندگان کارگران 
پيرامون حمايت دولت و وزارت کارآن از طبقه 

دار، افشای گفتار درمانی مقامات دولتی،  سرمايه
سازی عليه فعا?ن کارگری، حمايت فعال  پرونده

که کارگران فو?د از  تپه و اين از کارگران ھفت
زندان و تھديد  حتا اعدام ترسی به خود راه 

دھند، ھمگی نشان رشد ھمبستگی و آگاھی و  نمی
بر يکی .   تر شدن مبارزات و شعارھاست راديکال

از بنرھای بزرگ کارگران فو?د که مدام با 
شد اين شعار ديرين کارگران  کارگران حمل می
از استثمار   –کارگران بيدارند "نقش بسته بود 

 ".بيزارند
شعارھايی که در اتحاد و ھمبستگی ميان  

نظير  تپه سر داده شد، کم کارگران فو?د و ھفت
فو?د "داد  درست زمانی که فو?د شعار می.  بود
داد  تپه پاسخ می ، ھفت"تپه کارگران متحد ھفت
گفت  فو?د می"!  تپه پيوندتان مبارک فو?د ھفت"
تپه  و ھفت"  کنيم تپه حمايتت می کارگر ھفت"

و زمانی که .  داد شعار اتحاد و تشکر سر می
شوند، فو?د ندا در  تپه بازداشت می کارگران ھفت

و در "  تپه آزاد بايد گردد کارگر ھفت"داد  می
گونه  تپه اين حمايت و ھمبستگی با کارگران ھفت

تپه ما ھستيم ما ھستيم  نيشکر ھفت"داد  شعار می
 "!ايستيم کنار ھم می –

و حمل بنر بزرگی که بر آن "  درودبرکارگر
شرکت بشه   –نه رستمی نه بيگی "نوشته شده 

کماکان ادامه دارد و بيست ويکمين روز "  دولتی
سنديکای کارگران .خود را پشت سر نھاده است

نيشکر ھفت تپه با صدور اط-عيه ای درسوم 
آذرماه، خواھان منع فوری تعقيب قضائی و 
مختومه شدن پرونده کارگران و آزادی بی قيد و 

 .شرط اسماعيل بخشی و سپيده قليان شده است
اعتصاب کارگران گروه ملی فو?د اھواز با 

افتاده، تعيين  ھای عقب خواست پرداخت حقوق
تکليف وضعيت شرکت، دولتی شدن آن 
سروسامان دادن به توليد ، ادامه کاری شرکت و 

کارگران فو?د در تجمع .  تضمين شغلی آغاز شد
 آبان ھشدار داده بودند ١۴ی خود در  يک روزه

شان رسيدگی نشود  ھای که اگر به خواست
خروش اين سيل و غرش اين طوفان سطح شھر "

را در برخواھد گرفت و اھواز شاھد حضور سيل 
". خروشان و خشمگين کارگران خواھد بود

ھای  يک از خواست رغم اين ھشدار به ھيچ به
 آبان ٢٠فو?د اھواز از .  کارگران رسيدگی نشد

رسما وارد اعتصاب شد و ب-فاصله به اعتراض 
در شکل تجمع در برابر استانداری خوزستان و 

ايستيم  می"راھپيمايی خيابانی با شعارھايی چون 
مرگ بر اين "، "گيريم حق مونو می  –ميريم  می

عليه   –ما کارگران فو?د "و "  دولت مردم فريب
و شعارھای "  جنگيم جنگيم می می  –ظلم و بيداد 

تپه ادامه  ديگر در ھمبستگی با کارگران ھفت
سوم آذر، انبوھی از مزدوران سرکوبگر .  يافت

ت-ش کردند از اعتراض و راھپيمايی کارگران 
عمل آورند، اما کارگران فو?د مانند  جلوگيری به

نه "تپه که با صدای بلند گفته بودند  کارگران ھفت
خشمگينانه و "  تھديد نه زندان ديگر اثر ندارد

مشکل ما حل نشه اھوازقيامت "باک باشعار بی
 .اند پيمائی ادامه داده به اعتراض و راه" ميشه

اعتصاب و اعتراض خيابانی در فو?د و 
تپه، مستقل از نتايج قطعی و نھايی آن، تا  ھفت

ھمين جا ثمرات و دستاوردھای زيادی داشته و 
انگيزی بر کل جامعه بر جای  تاثيرات مثبت شوق

اين دو اعتصاب و راھپيمايی .  گذاشته است

بازگرداندن آن به دولت و پرداخت مطالبات 
پس از يک ھفته اعتصاب و .  معوقه بوده است

تپه برای پيگيری  توجھی دولت، کارگران ھفت بی
 آبان در مقابل فرمانداری ٢٢مطالبات خود، از 

 آبان ٢٣شوش دست به تجمع زدند و از 
ھای شھر شوش را آغاز  راھپيمايی در خيابان

ھا و   حضور خانواده٢۶ و ٢۵روزھای .  کردند
کودکان و فرزندان کارگران در اعتراض خيابانی 

ھای  آرام آرام گروه.  تر شد تر و پررنگ گسترده
ديگری از مردم نيز به اعتراض پيوستند و يا از 

راھپيمايی کارگران و .  کارگران حمايت کردند
رفت که جمع  ھای کارگری می خانواده
ھای زحمتکش شھر و  تری از توده بزرگ
آموزان و دانشجويان و کسبه و ديگر اقشار  دانش

 آبان نيروھای ٢٧را به اعتراض بکشاند که 
مسلح يگان ويژه به محل اعزام شدند و 

ھای شرکت توسط نيروی انتظامی  خروجی
 .مسدود شد

اما ھيچ يک از اين اقدامات نتوانست جلو ادامه 
. اعتصاب و اعتراض خيابانی کارگران را بگيرد
دستگاه امنيتی و سرکوب به کارگران يورش برد 

شان و يک زن    تن ازکارگران و نمايندگان١٨و 
تظاھرات خيابانی اين .  خبرنگار را بازداشت کرد

ادامه "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"بار با شعار 
شدگان   آبان بخش زيادی از بازداشت٢٨يافت 

سه تن ازنمايندگان کارگران که عليه .  آزاد شدند
آن ھا پرونده سازی شد روز اول آذر با سپردن 

تنھا اسماعيل بخشی يکی از .  وثيقه آزاد شدند
تپه و سپيده قليان  نمايندگان شجاع کارگران ھفت
مقدار  چند آخوند بی.  خبرنگار در بازداشت ماندند

منظور تحميق معنوی به ميان کارگران اعزام  به
 ٢۵شدند و به نماز ايستادند، اما کارگرانی که 

پشت به دشمن "آبان در مصلی شھر شوش شعار 
سر داده بودند، وقعی به اين آبرو "  رو به ميھن  –

ت-ش دستگاه امنيتی و .  باختگان نگذاشتند
سرکوب برای ارعاب نمايندگان کارگران ادامه 

رغم آن، اعتراضات خيابانی با شعار  اما به.  دارد
تپه  زندانی ھفت"، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"

مرگ برستمگر "،"  آزاد بايد گردد

 تپه گشوده شد اندازی که در فو;د و ھفت چشم
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اندازی که در فو;د و  چشم
 تپه گشوده شد ھفت

يکی ديگر از مختصات اعتصاب و 
تپه،  ھای اعتراضی کارگران ھفت راھپيمايی

ھا  حضور نسبتا گسترده و فعال زنان و خانواده
ھا و  وقتی که پرچم.  در اعتراضات خيابانی است
تپه بر دوش زنان قرار  پ-کاردھای کارگران ھفت

گرفت و شعارھای کارگران، بر زبان زنان و 
کودکان جاری شد، اين موضوع بيش از ھر چيز 
پتانسيل با?ی کارگران کشت و صنعت نيشکر 

. ھا را به نمايش گذاشت تپه در بسيج خانواده ھفت
اما زمانی که برخی کسبه و بازاريان و اقشار 
ديگر جامعه به ابراز ھمدردی با کارگران 

ھا حمايت کردند، مقدم بر ھر  پرداختند و از آن
گان قرار   چيزی اين واقعيت در برابر چشم ھمه

از حمايت )  و فو?د(تپه  گرفت که کارگر ھفت
ساير اقشار و زحمتکشان جامعه نيز برخوردار 

تپه نشان داد و ثابت کرد که  کارگر ھفت.  است
طبقه کارگر ضمن مبارزه اخص خود عليه طبقه 

ھای خود،  دار و تاکيد به جا بر خواست سرمايه
يابی به مطالبات  پرچمدار مبارزه برای دست
اين سرآغاز يک .  ساير زحمتکشان نيز ھست

پديده بسيار مھم و نقطه عطف در مبارزه انق-بی 
. کارگران و زحمتکشان عليه نظم موجود است
عموميت يافتن مبارزه از سطح کارخانه به 
خيابان و شرکت ساير اقشار در آن تحت رھبری 

اين است آن پديده جديد و !  و اتوريته کارگران
اين البته .  تپه کليد خورد مبارکی که در ھفت

موضوعی نبود و نيست که از چشم کارگران 
مھدی  ميثم آل.  پيشرو و ساير واحدھا پنھان بماند

کارگر پيشرو فو?د اھواز در گفتگويی با 
دانشجويان، ضمن تاکيد بر اتحاد  وھمبستگی 

ھای فرودست  کارگران بر اتحاد با ساير بخش
"گويد کند و می جامعه نيز تاکيد می اگر : 

خواھيم به سمت پيروزی حرکت کنيم بايد  می
ھای  کنار ھمديگر باشيم و بايد تمام بخش

حقوق جامعه ھمبسته و کنار ھم  فرودست و بی
وی با توجه به حضور ".  تر از ا?ن شوند فعال

تپه و  ھا در اعتراضات ھفت زنان و خانواده
به صورت خيلی جدی در "گويد  اھميت آن می

گروه ملی به اين فکر ھستيم که از زنان بخواھيم 
تری داشته باشند تا اين  فعاليت و نقش برجسته

ھای ديگر  ھا و بخش ھا کم کم وارد خانواده فعاليت
 ".شھر بشود

ع-وه بر حضور پر رنگ و فعال زنان و 
ھای گسترده  ھا، ابراز ھمدردی و حمايت خانواده

ھا و مبارزات کارگران فو?د و  از خواست
ھا، نمونه  تپه و اع-م ھمبستگی با آن ھفت

نظيری از اتحاد وھمبستگی  درخشان و کم
افزون بر .  کارگری را به نمايش گذاشت

فرھنگيان شاغل و بازنشسته، معلمان 
خواه، فرھنگيان کرمانشاه، فرھنگيان  عدالت

مشھد، معلمان وفرھنگيان شوش، گروه اتحاد 
ھای تھران،  بازنشستگان، دانشجويان دانشگاه

ع-مه طباطبايی و چمران، زندانيان سياسی 
گوھردشت، جمعی از کارگران و مردم شھرستان 

ھای  که از اعتصاب و خواست....  دماوند و
تپه حمايت کردند،  کارگران فو?د و ھفت

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

تھران و حومه، کارگران ھپکو، اتحاديه 
ھای کاميونداران و رانندگان سراسر ايران،  تشکل

کارگران گروه صنايع کاغذ پارس، جمعی از 
ھای کارگری سنندج، جمعی  کارگران و خانواده

از کارگران شاغل در شھرک ھای صنعتی جابان 
ھای  و خرمدشت ،جمعی از کارگران نيروگاه

ايران، کارگران مخابرات، کارگران حرير 
آب، کارگران  پارس، کارگران نيشکر ميان

پتروشيمی ماھشھر، قند شوش، کارگران 
عسلويه،نيروھای پيمانکاری وزارت نفت، 
کارگران پروژه ھای نفتی ھفتگل و برخی ديگر 

ھا به ابراز حمايت از  از کارگران و تشکل
تپه پرداختند و ھمبستگی  کارگران فو?د و ھفت

 .طبقاتی خود را به نمايش گذاشتند
تپه و حمايت  ھمبستگی با کارگران فو?د و ھفت

شان  ھای از اعتصاب، راھپيمايی و خواست
نظير و مايه بسی اميدواری است، اما  اگرچه کم

برای تعميق و گسترش مبارزه طبقاتی اين ھنوز 
ھای پيشرو کارگری در اين  بخش.  کافی نيست

تری ابراز وجود  گونه رويدادھا بايد به نحو فعال
کنند و نقش خود را در پيشرفت و تعميق 

ھا پتروشيمی در  ده.  مبارزات کارگری ايفا کنند
ھای جنوبی ودر سراسر کشور، کارگران  استان

آھن، خودروسازی،  نفت و گاز و پا?يشگاه، ذوب
آھن و ساير  کارگران برق و معدن و راه

ای در  که خود تا چه درجه کارگران، مستقل از آن
سازی قرار  تنگناھای ناشی از خصوصی

ھا را با?  اند، درچنين مواردی بايد آستين گرفته
کارگران .  بزنند و رفقای خود را تنھا نگذارند

توانند با اين  تپه نيز می مبارز فو?د و ھفت
کارگران تماس برقرار کنند يا نمايندگانی را به 

ھا  ھا اعزام کنند و حمايت و پشتيبانی آن اين بخش
با تقويت اتحاد و ھمبستگی .  را جلب کنند

آوری به اعتصاب عمومی  کارگری و روی
تر ساختن کفه اعتراضات  سياسی و سنگين

ھای موثرتری برای  توان گام ست که می خيابانی
 .تعيين تکليف نھايی با تمام نظم موجود برداشت

پاسخ طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن 
آميز کارگران  به اعتصاب و راھپيمايی مسالمت

تپه تا اين لحظه جز سرکوب و  فو?د و ھفت
ارعاب و در نھايت مشتی وعده توخالی چيز 

تجربه اما مکرر ثابت کرده .  ديگری نبوده است
است که با اقدامات سرکوبگرانه، آتش مبارزه و 

تپه خاموش  اعتراض خيابانی در فو?د و ھفت
برعکس آتش اين مبارزه در ابعاد .  نخواھد شد

ور خواھد شد و گرمای حيات  تری شعله بزرگ
ھايش، انرژی بخش و اميدزای  بخش شعله

اين موضوع .  خوزستان و تمام کشور خواھد شد
مھمی است که طبقه حاکم بايد آن را آويزه گوش 

 .خودسازد
تر اما اين است که اگر قرار است   مھم درس

ای نظم موجود را از ريشه  جنبش زير و رو کننده
براندازد، اين جنبش ھمانا جنبشی است که طبقه 

ھای  ای که با خواست طبقه.  کارگر راھبر آن است
اخص خود و شعار کار و نان و آزادی پا در 

ھای  ميدان مبارزه گذاشته است، اما از خواست
ھای ساير زحمتکشان نيز  تر و خواست عمومی
کند و به دست و رھبری اوست که اين  دفاع می
ھا عملی خواھد شد و اگر قرار است اين  خواست

ای به رھبری طبقه  چنين جنبش زير و رو کننده
کارگر نظم موجود را به زير کشد، جايگزين 
ديگری جز يک نظم نوين و اداره شورايی جامعه 

و اين .  و جز يک حکومت شورايی نخواھد داشت
آن درس بسيار مھمی است که ھمه مخالفان ريز 
و درشت و آشکار و نھان شوراھای کارگری 

 .وحاکميت شوراھا بايد آن را بياموزند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 چه بايد کرد؟
افزايش دستمزد و حقوق با ھدف در انتظار 

نمايش  داشتن کارگران و زحمتکشان به نگاه
آور که ھدف از آن  درآورده بودند، نمايشی تھوع

 .را ما از ھمان ابتدا افشا کرده بوديم
، با ) ھفته پيش٣ (٧٩۶ما در نشريه کار شماره 

ضوابط مالی ناظر بر تھيه و تدوين "  بررسی 
ھای  از پيوست"  ١٣٩٨?يحه بودجه سال 
ھای  ، و با نقل وعده٩٨بخشنامه بودجه سال 

اعضای شورای عالی کار و مقامات دولتی 
ی افزايش دستمزد و حقوق نوشتيم که تنھا  درباره

کشی  وقت"  ھا نمايش"ھدف ھيات حاکمه از اين 
ما با نقل اين .  ھاست داشتن توده و در انتظار نگاه

سخنان جمشيد انصاری معاون روحانی و رئيس 
 آبان ٩سازمان امور اداری و استخدامی در روز 

بررسی مساله افزايش حقوق کارمندان به "که 
کميسيون اجتماعی دولت ارجاع شده و بعد از 
بررسی کميسيون اين مساله به سرعت در ھيات 

گيری نھايی انجام خواھد  دولت مطرح و تصميم
، نوشتيم که اين سخنان يکی ديگر از "شد

کردن صدای  ھای دروغين برای خاموش وعده
ديدگان جامعه است که دستمزدھا و  اعتراض ستم

شان به طور واقعی تا يک سوم کاھش  ھای حقوق
پيدا کرده، سخنان نوبخت اثبات آن چه بود که ما 

 .سه ھفته پيش نوشتيم
 ٢٢شنبه  جلسه شورای عالی کار نيز که روز سه

طور که ما در ھمان  آبان برگزار شد، ھمان
ای  بينی کرده بوديم، نتيجه شماره نشريه کار پيش

ھای شريعتمداری  سخنان و وعده.  دربرنداشت
وزير جديد کار نيز در اين جلسه کپی سخنان 
نوبخت بود و اين که تنھا کاری که قرار است 

 ھزار تومان ٢٠٠بشود پرداخت بن کا? به مبلغ 
 ٣برای ھر خانوار است که ممکن است حداکثر 

 ھزار ۶٠٠بار تا پايان سال يعنی در مجموع 
عدم برگزاری مجدد .  تومان پرداخت شود

شورای عالی کار و حتا جلسه کميته دستمزد که 
قرار بود دوشنبه ھفته گذشته برگزار شود و حتا 

اصط-ح نمايندگان کارگری شورای  سکوت به
گر   عالی کار در روزھای اخير، ھمگی بيان
که  درستی تحليل و نظرات ما بوده و اثبات اين
 .طبقه حاکم جز دروغ چيزی برای عرضه ندارد

ھای اخير يک چيز را  بنابر اين تمام تجارب ماه
که برای افزايش واقعی  کند و آن اين ثابت می

دستمزد و حقوق و رھايی از چنگال فقر و 
توان انتظاری از  گرسنگی ھرگز نبايد و نمی
جا  اما ماجرا در اين. طبقه حاکم و دولت آن داشت

مساله مھم ديگر اين است که در .  يابد خاتمه نمی
صورت ادامه شرايط کنونی و تداوم نظام 

داری و حاکميت جمھوری اس-می،  سرمايه
شرايط بدتر از امروز نيز خواھد شد، و اين را 

 .دھند حتا تمام آمارھای دولتی نشان می
طور که پيش از اين در نشريه کار نوشتيم،  ھمان

سناريوی کابينه روحانی برای افزايش دستمزد و 
برای .   درصد است٢٠حقوق برای سال آينده 

ھمگان .  امسال ھم افزايشی مد نظر کابينه نيست
 درصدی ٣۵٠دانند که در اثر کاھش  اما می

ارزش لایر، قدرت خريد کارگران و زحمتکشان 
حتا اکبر ترکان .  شدت کاھش پيدا کرده است به

مشاورعالی حسن روحانی که يکی از طرفداران 
ھای نئوليبرالی در کابينه است،  سرسخت سياست
المللی مديريت  کنفرانس بين"در دوازدھمين 

از پرتاب شدن دو دھک )   آبان٢٨" (استراتژيک
ھای فقير و نصف شدن  از طبقه متوسط به دھک

 .درآمد طبقه متوسط سخن گفت
ھا و حتا اذعان مقامات  رغم اين واقعيت اما به

طور که در با? آمد   دولتی به گسترش فقر، ھمان
ای برای افزايش  جمھوری اس-می نه تنھا برنامه

جاری ندارد، بلکه برای   و دستمزد در سال حقوق
 درصد افزايش در نظر ٢٠سال آينده نيز تنھا 

 درصد افزايش حقوق و دستمزد ٢٠.  گرفته است
اما نه تنھا از نرخ تورم واقعی امسال بسيار 
بسيار کمتر است، و نه تنھا از نرخ واقعی تورم 

چنان بسيار کمتر خواھد بود،   در سال آينده ھم
 ٢٠بلکه حتا براساس آمارھای دولتی نيز افزايش 
تر  درصدی حقوق و دستمزد از نرخ تورم پايين

تفاوتی حاکمان به سرنوشت  و اين اوج بی.  است
 .دھد ھا را نشان می ھا و معيشت آن توده

براساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در 
 ٣٢/  ٨"  نقطه به نقطه"مھر ماه، نرخ تورم 

نقطه به "منظور مرکز آمار از تورم .  درصد بود
اين است که در مھرماه امسال يک خانوار "  نقطه

برای خريد يک مجموعه مشخص از کا?ھا و يا 
خدمات مجبور است نسبت به مھرماه سال گذشته 

 ماه نرخ  در آبان.   درصد بيشتر بپردازد٣٢/  ٨
تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار 

 درصد رسيد که بيانگر تداوم افزايش ٣۴/  ٩به 
 .بھای کا?ھا و خدمات طی يک ماه گذشته است

 –انداز وضعيت اقتصادی و بحران رکود  اما چشم
رو  ھای پيش آينده و حتا ماه تورمی در سال
جھانگيری معاون اول روحانی .  اسفبارتر است

 آبان از بيکاری و کاھش قدرت خريد مردم ٢١
دو خطری که کشور را در سال آينده "عنوان  به

"وی گفت.  نام برد"  کند تھديد می ممکن است : 
او ".  سال آينده قدرت خريد مردم شديدا کاھش يابد

در حالی چنين احمقانه از خطرات سال آينده 
کند که ھم اکنون اکثريت بسيار  صحبت می

. ور ھستند بزرگ جامعه در بيکاری و فقر غوطه
پيام سخنان او در واقع اين است که وضعيت 
اقتصادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان سال 

 .آينده از اين ھم بدتر خواھد شد
المللی پول از وضعيت  گزارش صندوق بين

اقتصادی ايران در سال آينده نيز گواه اين مساله 
ھای خود  المللی پول که گزارش صندوق بين.  است

کند، رشد  را عموما از ھمان منابع دولتی تھيه می
که (اقتصادی ايران در سال مي-دی جاری را 

 ١/  ۵منفی )  رسد  روز ديگر به اتمام می٣۵
 درصد ٣/  ۶درصد و سال آينده مي-دی را منفی 

براساس گزارش اين .  بينی کرده است پيش
 درصد و ٢٩/  ۶جاری  صندوق نرخ تورم سال

اگرچه اين .   درصد خواھد بود٣۴/  ١سال آينده 
نرخ (ھا ھنوز بسيار دور ھستند  آمارھا از واقعيت

طور واقعی در سال جاری سه رقمی بوده  تورم به
تر از آن است که صندوق  و رکود اقتصادی عميق

اما نکته مھم اين آمار و به .)  اع-م کرده است

چون سخنان جھانگيری،  عبارتی پيام اين آمار ھم
 –اين است که سال آينده بحران اقتصادی رکود 

تر از امروز بوده و وضعيت  تورمی عميق
ھا نيز به ھمين نسبت بدتر خواھد  معيشتی توده

 .شد
مساله مھم اين بوده و ھست که جمھوری اس-می 
ھمواره بار بحران را بر دوش کارگران و 

برای نمونه در ھمين .  زحمتکشان انداخته است
. سخنان جھانگيری اين موضوع کام- ھويداست

گويد  رو سخن می او وقتی از شرايط وخيم پيش
ھا و کارخانجات  راه حل را در واگذاری شرکت
: گويد  بيند و می به بخش خصوصی می

جمھوری دستور داده است که تا پايان  رئيس"
ھای اقتصادی واگذار شوند و در  سال آينده بنگاه

ھا اين است که  حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه
ميلياردھا تومان منابع کشور با بازده اندک اداره 

خواھد  جمھوری اس-می در حالی می".  شود می
سازی را در شرايطی که  سياست خصوصی

تورمی مدام در حال   –بحران اقتصادی رکود 
تشديد شدن است با سرعت ھر چه بيشتر ادامه 

ھا  داری، دولت دھد که عموما در جھان سرمايه
ھای اقتصادی به نقش و دخالت  در جريان بحران

ھا و  خود در اقتصاد افزوده و حتا برخی بانک
ھا را که پيش از اين خصوصی بودند،  شرکت

نمونه آن ھم در ھمين بحران .  کنند دولتی می
 شروع شد ٢٠٠٧اقتصادی اخير است که از سال 

داری ھنوز درگير تبعات آن  و جھان سرمايه
با شروع بحران، حتا پرچمداران سياست .  است

داری که  نئوليبرالی در کشورھای پيشرفته سرمايه
ھرگونه دخالت دولت در اقتصاد را منع 

کردند، به حمايت از افزايش نقش دولت در  می
اما دولت جمھوری اس-می به .  اقتصاد برخاستند

داری درست در عکس  عنوان يک دولت سرمايه
کند که البته دليل آن مشخص  آن مسير رفتار می
ست که تمام دستگاه دولتی را  است و آن فسادی

فرا گرفته که در نتيجه آن مقامات حکومتی بيش 
ای برای اقتصاد  از آن که به فکر راه چاره

درمانده کشور باشند، به فکر غارت و چپاول 
وضعيت کنونی .  اموال عمومی ھستند

چون صنايع ملی فو?د  ھای بزرگی ھم کارخانه
تپه، ھپکو، توشيبا  اھواز، مجتمع نيشکر ھفت

ھا و صدھا نمونه ديگر نتيجه ھمين  و ده)  رشت(
 .سياست و فساد حاکم است

نمونه ديگر اين است که براساس آمارھای 
دولتی، شاخص بھای توليدات صنعتی در 

 ۶١شھريور امسال نسبت به شھريور سال گذشته 
که مردم  جدا از آن.  درصد افزايش داشته است

ھا مراجعه  طور واقعی وقتی به فروشگاه به
کنند افزايش بيش از صددرصدی کا?ھای  می

ساخت ايران را شاھد ھستند و حتا خبرگزاری 
در )  وابسته به سپاه پاسداران(دولتی تسنيم 

 ۴گزارش خود از بازار لوازم خانگی در روز 
 درصدی بھای لوازم خانگی ٣٠٠آذر از افزايش 

خبر )  حتا بيشتر از لوازم خانگی خارجی(ايرانی 
داده است، اما اين نکته مھم است که افزايش بھای 
کا?ھای ساخت ايران در حالی صورت گرفته که 
کارگران ھيچ سھمی از افزايش قيمت کا?ھايی 

 رژيم جمھوری اس<می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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۵از صفحه  ١از صفحه    

 "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد"بانگ  رزم

زمان، کارگران، معلمان، دانشجويان  ھم.  ساختند
و مردمی بودند که برای ابراز ھمبستگی به ميان 
کارگران شوش يا فو?د اھواز رفتند و ھمراه و 

ھا به  ھا شدند، اما ابراز ھمبستگی گام آن ھم
شھرھای شوش و اھواز محدود نماند، بلکه از 
شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ايران را 

 .درنورديد
به جز کارگران، بسياری از زحمتکشان، 
معلمان، جوانان و دانشجويان شھرھا و 

ھای،  وک-ی دادگستری، با اين  شھرستان
مبارزات، شورمندانه ابراز حمايت و ھمبستگی 

 .کردند و خواھان آزادی کارگران زندانی شدند
جمعی از معلمان "ھای حمايتی،  در جوشش بيانيه

"نوشتند"  خواه عدالت معلمان را ...  آن چيز که : 
وضعيت مادی و عينی ...  کند متحد کارگران می

ھا را در  طبقات فرودست و تحت ستم است که آن
سرنوشتی تاريخی برای اتحاد عليه  يک ھم

." حافظان سرمايه و وضع موجود قرار داده است
. و در ادامه خواھان آزادی کارگران زندانی شدند

و "  سرنوشتی ھم"نويسندگان اين بيانيه در درک 
اتحاد عليه حافظان سرمايه و وضع "لزوم 
معلمان بسياری از شھرھای .  تنھا نبودند"  موجود

طبقات "گوناگون به اين شور ھمگانی در ميان 
معلمانی که خود .  پيوستند"  فرودست و تحت ستم

در پی اعتصاب سراسری دو روزه در اعتراض 
سازی و کيفيت پايين  به وضعيت معيشتی، پولی

 تن از ٧آموزشی با سرکوب مواجه گشته و ھنوز 
 .آنان دربندند

 درصد ١٣ تنھا ٩٣طبق آمار رسمی سال 
آموزش عالی غير پولی بود، رقمی که در آمار 

رو،  از ھمين.  رسيد  درصد می٧غير رسمی به 
دانشجويان و فعا?ن صنفی دانشجويی 

ای از  را آينه"  تپه ورشکستگی ھفت"
و نتيجه سياست "  ورشکستگی آموزش عالی"

پيامدھايی "اند که  سازی دانسته خصوصی
کاھش کيفيت علمی "  چون  ھم"  بار مصيب

آموزش عالی، دور افتادن مطالعات دانشگاھی از 
نيازھا و مطالبات مردم و تبديل آن به ابزار 
سودآوری سرمايه و اعمال کنترل بر کار و 

 .به بار آورده است" ھا دلمردگی فضای دانشگاه
: و دانشجويانی بودند که با سری پرشور گفتند

مان  اش که نبايد بترسيم، راه که بيفتيم ترس ھمه"
فرزند : "فرياد برآوردند.  و راه افتادند"  می ريزد

دانشجويانی که از ".  مانيم کارگرانيم، کنارشان می
پِس تظاھرات دی ماه ھنوز دربنديان زيادی در 

از "ھای رژيم دارند، پرده برداشتند که  گاه شکنجه
 ".تپه تا تھران، زندان زحمتکشان ھفت

ھايی ھستند که  آنان، دانشجويان ھمان دانشگاه
گان حاکم چھار دھه است به کشتن چراغ  باره شب

گمان .  اند اش کمر بسته دانش و پيکارجويی
اند، چرا که ديری بود  بردند که پيروز گشته می

ھا  ی جانبداران رژيم حاکم در دانشگاه زوزه
وقت آن رسيده بود که .  بلندترين صدا بود

ھا بازگردانند  دانشجويانی سربلندی را به دانشگاه
و اين فرزندان کارگران و زحمتکشان به اين مھم 

 .ھمت گماردند
خود "چون معلمان،  دانشجويان در اين بيانيه، ھم

اند  اع-م کرده"  سرنوشت تمام زحمتکشانی را ھم
زير ضرب انواع و اقسام حم-ت اقتصادی "که 

اند، زحمتکشانی که با وجود  و امنيتی بوده
ھزاران درد و سختی، به قدرت خويش برای 

رو،  از اين."  اند اداره امورشان پی برده
تپه را اع-م و  ھمبستگی خود با کارگران ھفت"

 .اند را محکوم کرده" بازداشت نمايندگان کارگری
چون معلمان از  بيانيه دانشجويان، ھم

. گويد خود با کارگران می"  سرنوشتی ھم"
ای که موجب ھمبستگی و اتحاد "سرنوشتی ھم"

قدرت خويش برای "دانشجويانی به .  شود آنان می
و خواھان تشکيل "  اند اداره امورشان پی برده

گرچه، .  ھستند"  شوراھای مستقل دانشجويی"
تعداد دانشجويانی که آشکارا و شجاعانه از 

خود با کارگران و "  ھمبستگی"و "  سرنوشتی ھم"
گويند، نسبت به کل دانشجويان کشور،  معلمان می

راه "ھنوز اندک است، اما مھم آن است که 
شان خواھد " ترس"و در اين راه مسلما "  اند افتاده

 .ريخت و ياران بسياری خواھند يافت
سرنوشتی خود  از آن سو، نيز کارگران نيز از ھم
ھای زحمتکش  با معلمان و دانشجويان و تمام توده

جنبش .  کنند آگاھند و با آنان اع-م ھمبستگی می
رود که جويبارھا و نھرھا و  کارگری اکنون می

رودھای اعتراض و ھمبستگی را در خود گرد 
آورد تا در فردايی ديگر به سي-بی عظيم بدل  

 .گشته و بساط استثمار و ستم را برچينند
، "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد"بانگ  رزم

که در چھار گوشه ايران طنين افکنده، نماد اين 
اتحاد، زيرا که ھمه آرزومند .  ھاست ھمبستگی

ھستند و جز به نيروی اتحاد، "  کار، نان، آزادی"
 .پيروزی ميسر نيست

در برابر، در ميان تفرقه و سرآسيمگی حاکم بر 
اردوی خصم طبقاتی، دست به گريبان با 
يکديگر، ناتوان از پاسخگويی به مطالبات مردم 
و درمانده در برابر جوش و خروش عھد و 

ھای  ھای ھمبستگی و اتحاد کارگران و توده پيمان
چنان  زحمتکش، سران جمھوری اس-می، ھم

ی سرکوب، زندانی  آويخته به س-ح زنگارگرفته
برای زحمتکشان بنا "  تپه تا تھران ھفت"از 
زندانی که نتوانسته بنديان را خاموش .  اند کرده

ھا را به فرياد تبديل کرده  سازد، بلکه زمزمه
گری را نويد  فريادھايی که شکست ستم.  است
"پراکنند که دھند و بذر اميد می می روز /  فردا : 

 ."ست ديگری

کنند نداشته و تمام افزايش بھای  که توليد می
ھای  داران در بخش کا?ھا به جيب سرمايه

اين واقعيت را ھم در نظر .  گوناگون رفته است
بگيريم که ھم اکنون سھم دستمزد در بھای 
کا?ھای توليد شده در ايران بسيار کمتر از 
ميانگين جھانی است و اين تنھا به اين دليل است 

ترين  که نيروی کار در ايران يکی از ارزان
طور واقعی  به.  نيروھای کار در سطح جھان است

 ھزار ١۴و در حالی که يک د?ر حدودا برابر با 
تومان است، دستمزد واقعی کارگران کمتر از 

ترين  اين يعنی يکی از ارزان.  شود  د?ر می٨٠
پای بھای نيروی کار در  نيروھای کار جھان و ھم

کشورھايی چون بنگ-دش و کامبوج، کشورھايی 
ترين نيروھای کار  که در حال حاضر ارزان

تر از تايلند و فيليپين و  جھان را دارند، ارزان
اين .  تر از بھای نيروی کار در چين بسيار ارزان

ست که دستمزد کارگران ايران در سال  در حالی
 د?ر بود، يعنی با?تر از تايلند ٢۵٠گذشته حدود 

تازه در آن حالت نيز دستمزد متوسط .  و فيليپين
کارگران حدود يک سوم خط فقر بود و قريب به 

 .کردند اتفاق کارگران در زير خط فقر زندگی می
بنابراين با اين سوال روبرو ھستيم که طبقه 
کارگر و ساير زحمتکشان جامعه برای افزايش 
واقعی دستمزد و حقوق و رھايی از چنگال فقر و 

 !توانند بکنند؟ گرسنگی چه بايد و يا می
. کام- مشخص است"  چه بايد کرد؟"پاسخ ما به 

دار با منافع کارگران در  منافع طبقه حاکم سرمايه
منافع عموم .  ناپذير قرار دارد تضادی آشتی

. زحمتکشان جامعه نيز پيوند با طبقه کارگر است
تپه در روزھای  مبارزات کارگران فو?د و ھفت

ھای مختلف جامعه از  اخير و حمايت گروه
ھا يک نمونه در ابعاد مشخص از  مبارزات آن

گرفتن اين آگاھی و ضرورت در جامعه  شکل
مبارزاتی که با گسترش و ھمگانی شدن آن .  است

در سراسر کشور و در برگرفتن بخش عظيمی از 
تواند نقطه  طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه می

. ھا بگذارد ھای آن پايانی بر تمامی دردھا و رنج
مبارزاتی که با سرنگونی انق-بی جمھوری 
اس-می و برقراری حکومت شورايی کارگران و 

ھا يعنی کار  زحمتکشان ، شعار اصلی امروز آن
 . نان آزادی را به فوريت تحقق خواھد بخشيد
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٨از صفحه   

ھايی از فعا?ن حقوق زنان و  ھاست که گروه سال
پژوھشگران دانشگاھی کاری جز اين نداشته که 
برای زنانی که خودشان روزمره انواع خشونت 

کنند، به تعريف خشونت بپردازند و  را تجربه می
مدام تکرار کنند که چند درصد زنان با خشونت 

اند، چند درصد، جنسی، ک-می،  جسمی مواجه
حداکثر تحليل شان ھم .  اقتصادی، روانی و غيره 

يابی مسئله اين است که چقدر بيکاری،  از ريشه
سوادی در اين ميان مؤثرند و نقش  اعتياد، بی

فرھنگ و سنت، شوھر ، پدر، برادر و ک-ً 
آنچه در اين ميان .  خانواده در اين ميان چيست

شود ، اين  ھا ناديده انگاشته می توسط ھمه آن
است که مسئله خشونت عليه زنان در ايران، پيش 
از ھر چيز يک مسئله سياسی است و مرتبط با 

عنوان يک دولت  نقش اصلی جمھوری اس-می به
ستيز مبلغ و مروج نابرابری و تبعيض ،  دينی زن

حامی  و مشوق خشونت عليه زنان، يک رژيم 
ديکتاتوری عريان پاسدار و مروج خانواده 

حساب با آن،  اس-می مردسا?ر،  که  بدون تسويه
ھرگونه ادعائی در مورد مبارزه با خشونت عليه 

ھای پژوھشی پيرامون علل و  زنان و يا فعاليت
 .  جوانب آن، پوچ و فاقد ارزش است

تجربه چھل سال حاکميت دولت دينی اما به ھر 
کس که حقيقتاً با خشونت عليه زنان مخالف است 

بايد اين واقعيت  کند، می و عليه آن مبارزه می
انکار را آموخته باشد که باوجود دولت  غيرقابل

دينی در ايران، کمترين حرفی از مبارزه برای 
. تواند در ميان باشد رفع خشونت عليه زنان نمی

چراکه در اينجا اساس اين خشونت در رژيم 
سياسی حاکم بر ايران و دولتی قرار دارد که دين 
و دولت را در ھم ادغام نموده و برای عملی 

ھای اين دين و کتاب مقدسش، ت-ش  کردن آموزه
کتاب مقدس اين دولت دينی که با?ترين .   کند می

مرجع عقيدتی و سياسی و عمل به آن است، 
فقط  آشکارا تبعيض و نابرابری زن و مرد را  نه

تقديس کرده وبرتری مرد را بر زن فضيلت 
دانسته است، بلکه حکم صادر کرده است که مرد 

عنوان ارباب و فرمانروای زن، اساساً حق  به
دارد که عليه زن به خشونت جسمی و جنسی 
متوسل شود، او را کتک بزند، حبس کند، 
گرسنگی بدھد، از فعاليت اقتصادی بازدارد و 
خ-صه ک-م با اعمال زور و قوه قھريه، زن را 
به تمکين وادارد و حتی تحت شرايطی او را به 

که مرد از چنين قدرتی بر طبق  وقتی.  قتل برساند
فرامين اين کتاب راھنمای دولت دينی، قوانين  و 

ھای اين دولت در اعمال خشونت عليه  سياست
ھای ديگر،  زن برخوردار باشد، تکليف خشونت
ھا روشن  از نمونه ک-می، روانی و امثال آن

 . است
جمھوری اس-می تمام اين احکام و فرامين کتاب 
مقدسش را در قوانين مدنی و جزائی خود 

.  ھا رسميت قانونی  داده است داده و به آن جای
جمھوری اس-می فقط حامی و پاسدار اين 
تبعيض و خشونت عليه زنان در خانواده 

وسطايی  ھای قرون مردسا?ر، فرھنگ و سنت

نيست، بلکه نيروی سرکوب خود را در کوچه و 
خيابان، محل کار و زندگی نيز برای واداشتن 

آميز  زنان به تبعيت از قوانين و مقررات تبعيض
جا مأمور  به کار گرفته است و پليس در ھمه
اگر در .  اعمال خشونت عريان عليه زنان است

دومينيکن قتل سه خواھر ميرابل که اين روز در 
ھا در آمريکای  عنوان روز يادمان آن اساس به

?تين، پديد آمد، به قيام و سرنگونی ديکتاتور 
دومينيکن انجاميد، در ايران، صدھا زن به جرم 

ستيز،  فعاليت سياسی، مخالفت با دولت دينی زن
مخالفت با نابرابری و تبعيض جنسيتی و فعاليت 
برای حقوق زنان و کودکان توسط دستگاه 
اط-عاتی رژيم، پليس، پاسدار، بسيجی و 

اند و کم نيستند زنانی که  اللھی به قتل رسيده حزب
شده، مورد  ھا به بند کشيده شده، شکنجه سال

. اند تجاوز قرارگرفته و حتی به آتش کشيده شده
انتھای جمھوری اس-می  ھای اين جنايات بی نمونه

توان پيدا  را قطعاً در کمتر کشوری از جھان می
فقط عليه زنان فعال  اين رژيمی است که نه.  کرد

سياسی و اجتماعی به قھر و خشونت  متوسل شده 
ھای  و صدھا تن را کشتار کرده، بلکه عليه توده

ھمه ستمگری  نيز  وسيع  زنان ناراضی از اين
روزه در کوچه و خيابان به اعمال قھر و  ھمه

 . شود خشونت متوسل می
بر کسی پوشيده نيست که اين رژيم ستمگر 

نامد، چه  ستيز بر سر آنچه که بدحجابی می زن
جمھوری اس-می  .جناياتی به بار آورده است

فقط حجاب اجباری را بازور به زنان تحميل  نه
کرده که خود نوعی از اعمال خشونت است، 
بلکه تخطی از آن را نيز با سرکوب عريان 

گذشته از انواع اعمال .  دھد پليسی پاسخ می
خشونت و جنايات توسط مزدوران سرکوبگر 

هللا، ناھيان  غيررسمی رژيم، تحت عنوان حزب
از منکر و غيره که توسط رژيم تائيد و تشويق 

شوند ، اعمال خشونت پليس عليه زنان بر سر  می
قدر وسيع و گسترده است که نيازی  اين مسئله، آن
گری  پليس، کتک  ھايی از وحشی به ذکر نمونه

ھا  ھا، مجازات و حبس آن زدن زنان در خيابان
واقعيتی است که روزمره در برابر .  نيست

يادمان ھست که .  دھد چشمان ھمگان رخ می
چندی پيش، پس از ماجرای کتک زدن يک زن 

ھای  توسط پليس ارشاد که از طريق شبکه
اجتماعی، انعکاس و بازتاب جھانی پيدا کرد، 
توجيه گران رژيم جمھوری اس-می ادعا کردند 

اما رئيس .  که گويا اين پليس تعليق شده است
فقط اين خبر را تکذيب  پليس جمھوری اس-می نه

تنھا ھيچ  صراحت گفت که نه کرد، بلکه به
قصوری از جانب پليس انجام نگرفته، بلکه به 
وظيفه قانونی خود عمل کرده است و ما بااقتدار 

رئيس پليس رژيم .  کنيم از مأموران خود دفاع می
استبدادی زن ستيز پنھان نکرد که وظيفه قانونی 
پليس، از جمله پليس ارشاد، اعمال خشونت عليه 

 .زنان است
تجاوز به زنان و دختران در دولت دينی توسط 
مقامات و نيروھای سرکوبگر دولتی و حتی قتل 

ھای بسياری  نمونه.  ھا، مواردی استثنائی نيست آن
اما دولت دينی حاکم بر .  از آن برم- شده است

ايران،  حتی اعتراض مردم به اين جنايات و 
کند و اين  گری عليه زنان را نيز تحمل نمی وحشی

اعتراضات  با سرکوب و مجازات زندان پاسخ 
در خردادماه سال جاری بود که .  شوند داده می

جمعه مورد تأييد رژيم در ايرانشھر از  امام
ھا در اين شھر   دختر و تجاوز به آن۴١ربودن 
انعکاس اين خبر که اين افراد وابسته به .  خبر داد

اند،  خشم و اعتراض مردم  نھادھای قدرت دولتی
ستيز اما  دستگاه قضائی رژيم زن.  را برانگيخت

جای مجازات تبھکارانی که زنان و دختران را  به
ھا تجاوز کردند ، دستگيری و  ربوده و به آن

مجازات معترضين را در دستور کار قرارداد و 
تعدادی از مردم معترض را دستگير و به حبس 

 . محکوم کرد
دادستان کل رژيم اين جنايت بزرگ را اساساً 

مطابق اع-م مقامات "منکر شد و اع-م کرد 
قضايی محلی و دادستانی مرکز استان سيستان و 

ھايی که بنده به عمل آوردم  بلوچستان و بررسی
شده تکذيب  موضوع به اين ترتيبی که مطرح

 ."گردد می
وی با اشاره به شکايت سه نفر از قربانيان اضافه 

بايد ديد موضوع در چه حدی و به چه "کرد که 
ربط  اما او  مراجع قضايی ذی."  کيفيتی بوده است

منشأ خبر شناسايی و تحت "  دستور داد تا فوراً  
 ." تعقيب قرار گيرد

بنابراين،  بايد برای ھر مخالف راستين نابرابری 
و تبعيض جنسيتی، ھر مخالف جدی خشونت 
عليه زنان روشن  باشد که باوجود دولت دينی 
حاکم بر ايران ھيچ بحث و صحبتی از رفع 

اولين .  توان به ميان آورد خشونت عليه زنان نمی
گام برای مبارزه جدی با خشونت عليه زنان در 
ايران، مبارزه برای سرنگونی جمھوری اس-می 

عنوان مدافع نابرابری و تبعيض عليه زنان،  به
حامی و پاسدار، مشوق و مروج خشونت عليه 

که دولت دينی و قوانين و  تنھا ھنگامی.  زنان است
آميز آن عليه زنان برافتد، دين و  مقررات تبعيض

دولت کام-ً از يکديگر جدا گردند، برابری 
حقوقی و قانونی زن و مرد به رسميت شناخته 
شود، مجازات سختی عليه ھرگونه خشونت عليه 

توان گفت  زنان به مرحله اجرا درآيد، آنگاه می
که ما اولين گام را در مبارزه برای برانداختن 

ای  ايم و به نقطه خشونت عليه زنان  برداشته
توان با تحو?ت اقتصادی،  ايم که می رسيده

اجتماعی و فرھنگی برای ريشه کردن خشونتی 
ترين کشورھای  اکنون حتی در پيشرفته که ھم
لذا بايد .  داری ھم وجود دارد، اقدام نمود سرمايه

صراحت گفت کسی که به سرنگونی جمھوری  به
عنوان نخستين گام برای رفع خشونت  اس-می به

عليه زنان باور ندارد، اساساً به مبارزه برای 
 .  برانداختن خشونت عليه زنان بی باور است

 سرنگونی جمھوری اس<می،
  اولين گام در مبارزه با خشونت عليه زنان



 ٧٩٩ شماره  ٩٧  آذر ۵      ٨

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

٧درصفحه   

 سرنگونی جمھوری اس<می،
  اولين گام در مبارزه با خشونت عليه زنان

 
ايران کشوری نمونه در سراسر جھان .   آذر روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان است۴نوامبر، ٢۵

ھای  به تمام عرصه.  معنا در ھمه ابعاد آن در حداکثر خود قرار دارد تمام است که خشونت عليه زنان به
جا، حی و حاضر،  زندگی اجتماعی و سياسی جامعه ايران که نظر افکنده شود، اين خشونت در ھمه

ھای فکری مختلف مدافعان حقوق زنان، در مبارزه با  ھاست که نحله ھمه سال بااين.  آشکار و عيان است
خشونت عليه زنان،  کاری جز اين نکرده که  جلسات بحث و گفتگو تشکيل دھند، سخنرانی کنند و 

نتيجه .  دھند ويژه به مناسبت اين روز، ليست بلند با?ئی از انواع و اقسام خشونت عليه زنان را انتشار  به
شده  تنھا اين خشونت کاھش نيافته بلکه اشکال نوينی از خشونت دولتی بر آن افزوده اما اين بوده که نه

ستيز حاکم بر ايران  شوند که وعده اقدامات رژيم زن ھايی يافت می در اين ميان البته ھنوز ھم گروه.  است
دھند که فرضاً چرا ?يحه مبارزه با خشونت در  دھند و شکوه سر می  می را برای منع خشونت عليه زنان

گويا رژيمی که اساساً موجوديتش با تبعيض ، نابرابری و خشونت عليه زنان .  جايی نرسيد است ايران به
گروھی ھم با اين ادعا که خشونت عليه .   خورده است، قرار است با خشونت عليه زنان مبارزه کند گره

گرانه در ميان زنان کرد، حل   ھا، کار آگاه ای فرھنگی است و بايد برای تغيير فرھنگ و سنت زنان، مسئله
ھای سياسی و  توان بدون دگرگونی گرانه، می گويا صرفاً با کار آگاه.  کنند مسئله را موکول به محال می

گروھی ھم ستم .  ھای پوسيده و متحجر را دگرگون کرد اجتماعی، فرھنگ، افکار و سنت  -اقتصادی
اند، با اين ادعا که خشونت عليه زنان مختص ايران نيست،  بيکرانی را که زنان در ايران با آن مواجه

گويند که در سرتاسر جھان کمتر  ھا اما نمی آن.  رانند بلکه در تمام جھان وجود دارد، يکسره به حاشيه می
ھای دينی  توان يافت که ابعاد خشونت عليه زنان به پايه ايران و البته در کنار آن، دولت کشوری را می

 .  ديگر از قماش عربستان سعودی برسد

٨ 
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 .  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 
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  


