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 يک کمدی نابھنگام در
  روز جھانی منع خشونت عليه زنان

 
در برابر مجلس شورای اسIمی گرد "  کارزار منع خشونت خانوادگی" آذر تعدادی از فعاEن ۶روز 
و "  ديده ھای امن و مراکز حمايت از زنان خشونت ايجاد خانه"ھای خود خواھان  نوشته آنان در دست.  آمدند

تصويب "و "  ديده با حضور قاضی، پليس زن و ضابطان قضايی و انتظامی آموزش...  ايجاد واحد ويژه"
تر از نيم ساعت تحمل شد، و  اما اين تجمع کم.  شدند"  قانونی جامع برای منع خشونت خانگی عليه زنان

 . مجبور به ترک محل شدند" ديده ضابطان انتظامی آموزش"کنندگان با مداخله  شرکت
اندازی شده و با کمک جمعی از وکIی دادگستری   راه٩۵در معرفی اين کارزار بايد گفت که از آذر 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای معلمان،  خواست
ھای اکثريت بزرگ  خواست

 جامعه است

 توسعه طلبی و ميلتاريسم بر بستر فقر توده ھا
 

در دنيای معاصر کمتر رژيمی را می توان يافت که به اندازه جمھوری اسIمی نسبت به شرايط  زندگی 
حتا مرتجع .  اقتصادی و سرنوشت توده ھای مردم خود تا بدين حد بی رحم و رفتاری ظالمانه داشته باشد

ترين نظام ھای معاصر نيز به رغم سرکوب و کشتاری که بر توده ھای مردم خود روا می دارند، Eاقل 
در اين ميان اما، نظام ارتجاعی حاکم بر ايران يک استثناء .  گوشه چشمی ھم بر شرايط زندگی آنان دارند

يک استثناء و حکومتی منحصر به فرد که به رغم برخورداری از منابع عظيم نفت و گاز و .  است
درآمدھای حاصل از آن، نه تنھا کمترين سھمی از اين ثروت بيکران نصيب کارگران و زحمتکشان 

 خIصه ای از اطIعيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 ھای طبقه حاکم شکست محتوم تاکتيک
 تپه  در قبال مبارزات فوMد و ھفت

١٠درصفحه   
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١از صفحه   
 ھای يک جنبش نوين دانشجوئی جوانه

انداز وسيعی برای رشد آن وجود  اما چشم.  است
ھای يک جنبش  دارد، چراکه بر ويرانه

خورده وابسته به طبقه حاکم،  بنای نوينی  شکست
يک طبقه  کند و نيروی محرکه آن ريزی می را پی

مترقی، بالنده و قدرتمند است که پرچم اعتراض 
و مبارزه عليه نظم حاکم در ايران را به اھتزاز 

 . درآورده است
واقعيت اين است که پس از سرکوب خونين 

 ، ۵٩جنبش دانشجوئی ايران در ارديبھشت سال 
نخستين بار است که جنبشی با اين مختصات در 

آنچه در پی .  کند ميان دانشجويان، ظھور می
، تحت عنوان جنبش ۵٩ھای سال  سرکوب

ھای  دانشجوئی موجوديت يافت، وابسته به جناح
طلب  ويژه جناح موسوم به اصIح طبقه حاکم به

رژيم بود که تا مقطعی رھبری آن را يک 
گرا، به نام دفتر تحکيم وحدت بر  تشکيIت اسIم
اين جنبش ھدفی جز حفظ نظم .  عھده داشت

اوج راديکال شدن آن ھم زمانی .  موجود نداشت
ليبرال در درون آن   -بود که گرايش بورژوا

بنابراين، جنبش دانشجوئی  در .  قدرت گرفت
طول تمام اين دوران، وابسته به طبقه حاکم باقی 

 ٨٨اين جنبش،  پس از اعتراضات سال .  ماند
تحليل رفت ، ھرگونه تحرکی را از دست داد، تا 

که با فرارسيدن بحران سياسی کنونی و  اين
ورشکستگی کليت طبقه حاکم و نظم موجود، 

البته نبايد فراموش کرد که .  عمIً مضمحل گرديد
ھا عناصر و حتی  ھمواره در طول اين سال

ھا وجود  ھای کوچک چپ نيز در دانشگاه گروه
خواه و برابری  گروه دانشجويان آزادی.  داشتند

طلب يک نمونه آن بود، اما از محدوده يک گروه 
فراتر نرفت و نتوانست نقش و نفوذی در جنبش 

از ھمين روست که پس .  دانشجوئی به دست آورد
از دستگيری اعضای آن،  ديگر نام و نشانی از 

آنچه اکنون در ميان دانشجويان در .  آن باقی نماند
گيری است، جنبش نوينی است که ھيچ  حال شکل

ای با جنبش دانشجوئی ورشکست  پيوند و رابطه
شده وابسته به طبقه حاکم ندارد، بلکه از 

اکنون،  پيوند و اتحاد خود را با طبقه کارگر  ھم
 . اعIم کرده است

گيری اين جنبش، محصول رشد مبارزه  شکل
اين جنبش، حتی با .  طبقاتی در جامعه ايران است

ھای پيش از به قدرت  جنبش دانشجوئی سال

جھت متفاوت  رسيدن جمھوری اسIمی نيز ازاين
ھای  رغم گرايش است که آن جنبش، به

سوسياليستی درون آن، جنبشی اساساً ضد 
خواھانه و ھمگانی و لذا  ديکتاتوری ، آزادی

يعنی مستثنا از ھر شرايط .  ذات بود به جنبشی قائم
که ديکتاتوری  ای، اين و ھر سطح از مبارزه توده

ای  که جنبش توده در چه سطحی قرارداشت، اين
در رکود يا اعتI قرار داشت،  موجوديت مستقل  

خواھانه  عنوان يک جنبش آزادی خود را به
جنبش نوينی که در حال .  کرد ھمگانی، حفظ می

گيری است، بالعکس اساساً موجوديتش  شکل
وابسته به طبقه کارگر و سطح مبارزه طبقاتی 

از ھمين روست که از ھمان .  کارگران است
آغاز، از ھم سرنوشتی خود با کارگران سخن 

. زند گويد و خود را با طبقه کارگر پيوند می می
اين تحول، ھمچنين به اين معنا است که ديگر 

توان انتظار يک جنبش ھمگانی دانشجوئی را  نمی
شده  ھای گذشته يک تاريخ سپری از روی نمونه

را داشت، چراکه اين جنبش فقط قدرت بسيج 
ھای  ھای توده دانشجويان وابسته به خانواده

 . زحمتکش را خواھد داشت
ھا  اين جنبش که پس از گذشت چھار دھه به سنت
گردد  و مواضع راديکال جنبش دانشجوئی بازمی

ھای  ھا و سنت و حامل و پاسدار تمام ارزش
انقIبی و مترقی تاريخ جنبش دانشجوئی ايران 
است، در جريان مبارزات کارگران مجتمع کشت 

تپه و فوEد خوزستان  و صنعت نيشکر ھفت
موجوديت مستقل خود را درچند دانشگاه اعIم 

 .    کرد
 آبان گروھی از دانشجويان ٢٩شنبه  روز سه

دانشگاه تھران در پرديس مرکزی اين دانشگاه 
تپه تجمع  در حمايت از کارگران نيشکر ھفت

فرزندان کارگرانيم،  "ھا شعارھای   آن.  کردند
ھفته تپه خوزستان الگوی ""مانيم کنارشان می
تپه تا تھران، زحمتکشان  از ھفت"، "زحمتکشان
"در زندان را "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد" 

سر دادند و با حمايت از مبارزات و مطالبات 
تپه، خواستار آزادی  کارگران نيشکر ھفت

کارگرانی شدند که توسط رژيم ستمگر حاکم 
 .بازداشت شدند

دانشجويان دانشگاه ھنر تھران نيز در اتحاد و 
تپه و فوEد اھواز،  ھمبستگی با کارگران ھفت

 تجمعاتی برگزار کردند و 
خواستار اتحاد معلمان و کارگران و دانشجويان و  

ھا نيز شعارھای    آن .آزادی کارگران زندانی شدند 
فرزند  ""آزادی، اداره شورايی   -کار   -نان "

تپه خوزستان؛    ھفت ""مانيم   کارگرانيم؛ کنارشان می 
 .را سردادند " الگوی زحمتکشان 

دانشجويان دانشگاه عIمه طباطبايی روز دوشنبه  
 در محوطه دانشگاه تجمع کردند،  ٩٧  آبان ماه  ٢٨ 

ويژه کارگران    از اعتراضات کارگران و معلمان به 
دانشجويان  .  تپه حمايت نمودند   شرکت نيشکر ھفت 

ھمچنين حمايت خود را از کارگران ھپکو و فوEد  
تپه، ھپکو، فوEد،    ھفت «اھواز نشان دادند و با شعار  

 خواستار اتحاد و  »کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد 
ھمبستگی دانشجويان با کارگران سراسر کشور  

: ای اعIم کردند   دانشجويان با انتشار بيانيه .  شدند 
تر به جوEنگاهِ ثروتمندان بدل    دانشگاه ھر دم بيش 

ھايی در جھت تبديِل    ھمچنين، پيشبرد طرح .  شود   می 
ی کارمند    دانشگاه به يک بنگاه سودآور و کارخانه 

تر به زندگِی    سازی اين محيط را ھرچه بيش 
 .کند   تفاوت می   زحمتکشان بی 

ما دانشجويان و فعاEِن صنفی، خود را ھم سرنوشت  
دانيم که زيرِ ضربِ انواع و    تماِم زحمتکشانی می 

اند،    اقسام حمIت اقتصادی و امنيتی بوده 
زحمتکشانی که باوجود ھزاران درد و سختی، به  

 .اند   ی امورشان پی برده   قدرتِ خويش برای اداره 
ما دانشجويان و فعاEِن صنفی، نظر به اين ھم  

تپه    سرنوشتی، ھمبستگِی خود را با کارگراِن ھفت 
اعIم و بازداشتِ نمايندگاِن کارگرِی اين شرکت را  

 . کنيم   قوياً محکوم می 
دانشجويان دانشگاه عIمه در اين تجمع اعتراضی  

،  "کارگر زندانی آزاد بايد گردد "خود شعارھای  
دانشجو آگاه است با  "  ، "دانشجو،کارگر، اتحاد اتحاد "

 .، را سردادند "کارگر ھمراه است 
دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل نيز از  

تپه حمايت کردند و    اعتصاب  کارگران نيشکر ھفت 
 .خواستار  آزادی کارگرانی زندانی شدند 

ھايی که اين دانشجويان در دست    در شعارنوشته 
"داشتند، آمده بود  کارگر  "،  "فرزند کارگرانيم : 

دانشجو  معلم کارگر  "،  "  زندانی آزاد بايد  گردد 
ھايی از اعIم حمايت    گزارش ".  اتحاد اتحاد 

ھای ديگر از مبارزات و    دانشجويان دانشگاه 
مطالبات کارگران ازجمله دانشجويان دانشگاه  

 .کرمانشاه و اھواز ھم منتشرشده است 
گيری اين جنبش نوين دانشجوئی متمايز ازآنچه    جھت 
عنوان جنبش دانشجوئی وجود داشت،    ازاين به   پيش 

عنوان يک جنبش راديکال    به .  کامIً آشکار است 
دانشجوئی،  آشکارا حمايت خود را از جنبش  
کارگری، مطالبات و مبارزات طبقه کارگر اعIم  
کرده است، از اتحاد جنبش دانشجوئی و جنبش  

عليه نظم  حاکم بر ايران  .  کند   کارگری دفاع می 
ھای    اين جنبشی است  که از منافع توده .  است 

کند، عليه رژيم ارتجاعی حاکم    زحمتکش حمايت می 
اين جنبش،  .  کند   بر ايران است و از آزادی دفاع می 

ھای مبارزاتی و انقIبی    شايستگی پاسداری از سنت 
 آذر را داراست  ١۶ جنبش دانشجوئی ايران ازجمله  

ھای مبارزاتی را که زير سلطه    تواند اين سنت   و می 
ارتجاع حاکم و جنبش دانشجوئی وابسته به آن  

 .لگدمال شدند، احيا کند 
 آذر،  روز دانشجو، ياد تمام  ١۶ در سالروز  

دانشجويانی را که در راه مبارزه با ارتجاع سلطنتی  
ناپذير،    و اسIمی جان باختند، با مبارزه ای آشتی 
 .داريم   عليه نظم ارتجاعی حاکم بر ايران، زنده نگه 
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۴درصفحه   

١از صفحه  يافت که در اثر آن چند نفر توانستند تحت عنوان  
نماينده، در جھت انحراف مبارزات کارگران 

عمل آورند که البته کانال  ھايی به تپه تIش ھفت
تپه اعIم کرد  تلگرامی سنديکای کارگران ھفت

را اعIم "  ورزان اگر نياز باشد اسامی اين نفاق"
ھا در غياب اسماعيل بخشی و  ھمين.  خواھد کرد

بدون اطIع کارگران و در شرايطی که کارگران 
ای در کار نيست،  اعIم کرده بودند فعI مذاکره

 آذر در فرمانداری شوش با حضور اعضای ۵
شورای تامين شھر وارد مذکره شدند و از پی آن، 
با خواست و سفارش مقامات دولتی و مديريت، 
. اعIم کردند، تجمع و اعتصاب پايان يافته است

افکنانه نيز با ھوشياری ساير  اما اين اقدام نفاق
تپه  نمايندگان و اعضای سنديکای کارگران ھفت

در کانال تلگرام .  به سرعت افشا و خنثا شد
تپه اعIم شد  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھايی که پايان تجمعات را اعIم کردند نماينده  آن"
 .و بر ادامه اعتصاب و تجمع تاکيد شد" ما نيستند

افکنانه مديريت و  ھای نفاق يکی ديگر از تاکتيک
حاميان دولتی آن آوردن پIکاردھا و شعارھای 
مذھبی و انحرافی و اعزام بسيج دانشجويی و 
نمايندگان مجلس به ميان تجمعات کارگران 

از آن جمله است پIکاردی که .  تپه است ھفت
اميد "ای و قاسم سليمانی و جمله  عکس خامنه

. بر آن نقش بسته بود"  آخر ما رھبر و سردار ما
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، فعاEن و 

ھا و مطالبی  نمايندگان کارگران با انتشار اطIعيه
در کانال رسمی تلگرام سنديکا، اين توطئه را نيز 

اعIم شد بسيج دانشجويی و .  افشا و خنثا کردند
کاسبی جريانات "نمايندگان مجلس برای منافع و 

ھا  کنند و از آن در تجمعات شرکت می"  خودشان
خواسته شد که خودشان را از تجمعات کارگران 

چنين اعIم شد در  ھم.  تپه کنار بکشند ھفت
نه شعار مذھبی، نه شعار ضد مذھبی، "تجمعات 

نه شعار به نفع اين جناح نه شعار به نفع آن 
ما نه "و تصريح شد که .  شود داده نمی"  جناح

عکسی از سردار سليمانی نياز داريم نه عکسی 
اعتصاب و تجمع ".  عليه سردار سليمانی

ھای قبلی باضافه  تپه با خواست کارگران ھفت
قيدوشرط اسماعيل بخشی، علی  خواست آزادی بی

حضور .  نجاتی و سپيده قليان ادامه يافته است
جمعی از مقامات دولتی و مسئولين شرکت کشت 

تپه در محوطه شرکت و در جمع  و صنعت ھفت
کارگران و برکناری مديريت داخلی و تIش 

شکستن اعتصاب در تاريخ دھم آذرماه  برای درھم
تپه تاکنون  کارگران ھفت.  ای نبخشيد نيز نتيجه
 .اند ھای خود پای فشرده برخواست

ھای مذبوحانه در  در فوEد اھواز نيز اين تIش
مديريت شرکت .  اشکال ديگری ادامه يافته است

اند که  ھای زيادی بکار برده و حاميان آن کوشش
با ارعاب و تھديد و با تطميع و خريدن نمايندگان 

ھا انشقاق ايجاد کنند و  کارگران، در ميان آن
اين .  شان را با شکست روبرو سازند اعتصاب

تاکتيک با ھوشياری کارگران فوEد و سخنان 
ھا، فاش و رسوا  گرانه برخی از نمايندگان آن آگاه

مرتضی اکبريان يکی از .  و خنثا شده است
ھای پليد مديريت و  نمايندگان فوEد اھواز، نقشه

حاميان آن برای شکستن صفوف متحد کارگران 
ھا گفت  وی خطاب به آن.  را فاش و برمI ساخت

توانيد صفوف  اشتباه خيلی فاحشی کرديد که می"
ما را بشکنيد، ما خريدنی نيستيم، تا رسواتان 
نکنيم و تا قطع کامل دست مافيا از کف خيابان 

تپه که چھار ھفته است به اعتصاب و  ھفت
اند، ناتوان ماندند،  اعتراض خيابانی روی آورده

وقتی که از منصرف ساختن اسماعيل بخشی از 
فعاليت کارگری و از ميدان بدر بردن او نااميد 
شدند، برای سرکوب بيشتر کارگران، پروژه 
امنيتی کردن پرونده اسماعيل بخشی را به ميان 

از ياد نبريم که اسماعيل بخشی پيش از .  کشيدند
آن، با قمه، مورد حمله مزدوران نقابدار و 

وقتی که کيھان .  قرار گرفته بود"  ناشناس"
اطIعاتی آن   –شريعتمداری که ماھيت ارتجاعی 

"سواری موج"بر ھمگان آشکار است از  شبه " 
بر متن نارضايتی "  نماھا ھا و چپ مارکسيست

کارگران سخن به ميان آورد و سعی کرد 
" رژيم آل سعود"مبارزات کارگران را به 
الحال در واقع در  منتسب کند، اين جريده معلوم

امنيتی رژيم   –ھماھنگی با مرکز اطIعاتی 
سازی را که  ھای اين تيپ پرونده داشت زمينه

پيش از آن در مورد نويسندگان و شاعران و 
فقط .  ھنرمندان بکار بسته شده بود، فراھم کند

امنيتی   –کيھان شريعتمداری و نھادھای دولتی 
خواندن پرونده "  امنيتی"رژيم نبودند که با 

دوزی و  اسماعيل بخشی، درصدد پاپوش
سازی عليه اين کارگر مدافع منافع  پرونده

 .ھای خود برآمدند ای طبقه ھم
اسد بيگی رئيس ھيات مديره کشت و صنعت 

تپه که مقامات رسمی رژيم اعIم کرده بودند  ھفت
بخاطر تخلفات ارزی تحت پيگرد و متواری 
است، در دو نوار ويدئويی مشخص کرد که نه 
فقط متواری نيست بلکه با مقامات و مسئولين 
. رسمی حکومتی جلساتی نيزبرگزار نموده است

خواندن تلويحی فعاEن سنديکا و "  معاند"وی با 
تپه،  اعضای شورای مستقل کارگران ھفت

ھمدستی خود با دستگاه امنيتی درسرکوب 
 .کارگران ھفت تپه را برمI کرد

حربه سرکوب اما يک حربه زنگ زده است و  
 سال حاکميت ۴٠ھا طی  تجربه سرکوب

جمھوری اسIمی نشان داده است که با سرکوب 
توان جلو  سازی نمی و زندان و ارعاب وپرونده

مبارزات کارگران و رشد آگاھی سياسی آنان را 
 .گرفت

حربه مھم ديگر رژيم برای خاموش ساختن 
اعتراضات کارگری و به شکست کشاندن آن، 
. ايجاد نفاق و دو دستگی در ميان کارگران است

 –ھای مستمر نھادھای دولتی  که تIش پس از آن
اطIعاتی رژيم برای نابودی سنديکای کارگران 

ھا  تپه با شکست روبرو شد، آن نيشکر ھفت
اند تا با ايجاد شکاف و اختIف در ميان  کوشيده

اعضاء ھيات مديره سنديکا، اين تشکل مستقل 
کارگری را که محبوب ھمه کارگران کشت و 

تپه است، دو شقه و تضعيف  صنعت نيشکر ھفت
 اما در پرتو ھوشياری اکثريت  اين تIش.  سازند

اعضای ھيات مديره سنديکا، بجايی نرسيد و در 
نھايت يکی دو نفر از ھيات مديره کار رفتند و 
کوشش مديريت و حاميان آن برای دو شقه کردن 

ھای مذبوحانه در  اما اين تIش.  سنديکا خنثا شد
تپه و انتخاب  جريان تحوEت بعدی در ھفت

تپه نيز ادامه  ھای مختلف ھفت نمايندگان بخش

اعتصابات يکپارچه، طوEنی مدت و اعتراضات 
مستمر خيابانی کارگران فوEد اھواز و نيشکر 

تپه، ھمبستگی و حمايت بسياری از  ھفت
کارگران، معلمان، دانشجويان و ھمراھی و 

ھايی از مردم زحمتکش شھرھای  ھمدلی گروه
شوش و اھواز با کارگران، اين واقعيت را نشان 
داد که بر بستر شرايط سخت و بسيار دشواری 

ھای زحمتکش مردم تحميل  که رژيم بر آحاد توده
نموده است، وقوع عملی اتحاد کارگران و 
زحمتکشان، تا چه حد باEيی از زمينه عينی 

اتحادی که در اشکال اوليه خود .  برخوردار است
تحت رھبری کارگران در خوزستان پديدار شد و 

روی جنبش  اندازی که به روی جامعه و به چشم
انقIبی گشوده شد، نقطه عطفی را در تاريخ 
. مبارزات اخير کارگران و زحمتکشان رقم زد

اين توفيق سياسی طبقه کارگر که چون خورشيد 
در آسمان جنبش کارگری ايران نورافشانی کرد، 
گرچه ھنوز آغاز راه و نمونه کوچکی بود در 

آور اين واقعيت است که  استان خوزستان، اما پيام
چيزی نخواھد گذشت که خوزستان، به الگوی 
کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور بدل 

اين رويداد سياسی مھم، رژيم .  خواھد شد
جمھوری اسIمی را که در وحشت دائمی از 

ای  توده  –طبقه کارگر و برآمد جنبش کارگری 
بوده است، بيش از پيش بيمناک ساخته و به 

اين در شرايطی است که .  وحشت انداخته است
ھای گوناگون  جمھوری اسIمی در چنگال بحران

ترين دوران حيات  گرفتار است و در ضعيف
جمھوری اسIمی .ننگين خود قرار گرفته است 

ناتوانی خود را درزمينه برآورده ساختن نيازھای 
حياتی آحاد جامعه باثبات رسانده وبه يک عبارت 

تواند  خواھد و نه می نشان داده است که نه می
ھای اساسی کارگران و زحمتکشان را  خواست

جمھوری اسIمی قادر نيست حتا .  برآورده سازد
تصميمات و اقدامات کوتاه مدتی در جھت بھبود 

اجتماعی و بھبود   –نسبی شرايط اقتصادی 
زندگی فقرآلود اکثريت عظيم کارگران و 

از .  زحمتکشان اتخاذ نموده و آن را عملی سازد
اين رو برای خاموش کردن صدای کارگرانی که 

شود  ھا ازھمه سوشنيده می بانگ اعتراض آن
ھای بيشتر  وبرای ايجاد مانع در مسير گشايش

جنبش انقIبی به رھبری طبقه کارگر، به 
 .سرکوب باز ھم بيشتر روی آورده است

اعمال قھر و سرکوب و تشديد مداوم آن، 
ترين ابزار حکومت در مقابله با جنبش  مھم

بازداشت .  ست کارگری و اعتراضات خيابانی
تعداد زيادی از معلمان، دانشجويان، بازداشت 

ھا تن از کارگران فوEد، ھپکو و  مکرر ده
بازداشت .  تپه گويای ھمين واقعيت است ھفت

تپه، امنيتی  اسماعيل بخشی نماينده کارگران ھفت
ھای وحشيانه  خواندن پرونده وی واعمال شکنجه
چنين ضرب  عليه اين کارگر شجاع و مبارز، ھم

و شتم و بازداشت علی نجاتی عضو قديمی ھيات 
تپه، نمونه  مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت

. ھا و نشانه ھای ديگری از ھمين سياست است
اطIعاتی رژيم از   –وقتی که نھادھای امنيتی 

خاموش ساختن صدای اعتراض کارگران 

 ھای طبقه حاکم شکست محتوم تاکتيک
 تپه  در قبال مبارزات فوMد و ھفت
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٣از صفحه   
 ھای طبقه حاکم شکست محتوم تاکتيک

 تپه  در قبال مبارزات فوMد و ھفت

مان دست  ھای رويم و از خواست نمی
 ".داريم برنمی

ھا،  ھا و تاکتيک عIوه بر ھمه اين حربه
ھا در اين دو واحد،  کارفرمايان و حاميان آن

ھا از اعتصاب و  که روزھا و ھفته رغم آن به
راھپيمايی کارگران گذشته است کماکان نسبت به 

تفاوتی  اعتنايی و بی شان با بی کارگران و مطالبات
کنند و به عمد و آگاھانه از ھرگونه  برخورد می

بدان اميد که با .  روند پاسخ مشخص طفره می
ھای  تر شدن دوره اعتصاب و راھپيمايی طوEنی

نتيجه ماندن آن، کارگران را خسته و  روزانه و بی
ھوش باشند و اين  کارگران بايد به.  فرسوده کنند

که اين  تاکتيک را نيز خنثا سازند و پيش از آن
فاکتور بخواھد منشا اثرات منفی در اعتصاب و 

حفظ ھوشياری .  انديشی کنند نتايج آن گردد چاره
و اتحاد، مشورت فعال با عموم کارگران و 
محاسبه دقيق موقعيت کارگران در قبال مديريت 
و کارفرما، ارزيابی دقيق از حدود و دامنه و 

نشينی کارفرما، ھمه از نکات مھمی  احتمال عقب
است که بايد مورد توجه نمايندگان کارگران فوEد 

ادامه يا .  تپه و سنديکای اين شرکت باشد و ھفت
توقف مشروط و موقت اعتصاب برای تمديد و 
تجديد قوا و آغاز اعتراض و اعتصاب 

تر، ھمه نکات پراھميتی ھستند که  گسترده
گيری در مورد آن برعھده خود کارگران  تصميم

 .شان است و نمايندگان
اما عليرغم بازداشت و ارعاب و شکنجه 

ھای  نمايندگان کارگران و استفاده از تاکتيک
شکستن اعتصاب، اعتصاب  گوناگون برای درھم

و اعتراض در شکل راھپيمايی خيابانی، ھم در 
تپه ادامه يافته  فوEد اھواز و ھم در نيشکر ھفت

اعمال قھر و سرکوب بيشتر عليه نمايندگان .  است
ھای مذبوحانه برای ايجاد تفرقه  کارگران، تIش

و انشقاق در ميان کارگران و انحراف مبارزات 
. ھا تاکنون با شکست روبرو شده است آن

تپه نه تنھا مرعوب  کارگران فوEد و ھفت
اند، بلکه خشمگينانه و  ھای رژيم نشده گری وحشی

تر  ھا و شعارھای مشخصی که راديکال با خواست
اند، به اعتصاب و اعتراض خيابانی ادامه  نيز شده

يک "  تپه اتحاد اتحاد فوEد ھفت"اند شعار  داده
روز .  لحظه در اين دو واحد قطع نشده است

يکشنبه يازدھم آذر حضوريکی ازنمايندگان 
کارگران ھفت تپه درميان کارگران فوEد 
اھوازوسخن رانی درجمع آن ھا، استقبال گرم 
وکارگری ازوی، آنگاه سخنان ميثم آل مھدی 
يکی ازنمايندگان کارگران فوEد، شوروشوق 

جويانه را بيش ازپيش درميان تمام کارگران   رزم
دامن زدوفرازھای جديدی ازاتحاد و ھمبستگی 

ميثم آل مھدی دراين استقبال .کارگری را گشود
پرشور کارگری ازھم طبقه ای خود ازجمله 

تمام کارگران يکی ھستند چه ھفت تپه چه :گفت
ست و تا   ست دردمايکی  ھرجائی باشه کارگريکی

اين وضعيت باشه وحمايت ازسرمايه دارباشه 
و داره حق   کارگراين قدرت.کارگرکف خيابونه

. شوبگيره سابقاً حق شو گرفته وبازھم می گيره
اون زمانی .اون زمانی که کارگربرده بودتموم شد

که روکتف کارگر اھرام مصررو می ساختند 
امروزقدرتيم .ست  امروز طبقه آگاھی.تموم شد

امروزچرخه صنعتيم و اين راثابت می کنيم و 
دوستان بازداشی ما درھفت .حق مونو می گيريم
زندانی "و آخرين جمله وی ."  تپه بايد آزادشوند

درفرياد يکپارچه "  ھفت تپه آزاد بايدگردد
افزون براين شعار و .  کارگران تکرارشد

ما کارگران فوEد، عليه "شعارھای پيشين نظير 
مرگ بر اين "، "جنگيم جنگيم می ظلم و بيداد، می

سوريه رو رھا کن فکری "، "دولت مردم فريب
، کارگران با شعارھای جديدی "به حال ما کن

، "کنيم ما کارگران آھنيم، ريشه ظلمو می"مانند 
مردم "، "صدای ھر کارگر مرگ بر ستمگر"

اسماعيلو "، "چرا نشستين اھواز شده فلسطين
کارگر زندانی "، "گرفتن، ما ھمه بخشی ھستيم

، با صفوفی متحد و يکپارچه "آزاد بايد گردد
ھای شھر شوش و اھواز را به لرزه  خيابان

 .اند درآورده

اين اعتراضات و مطالبات برحق کارگران فوEد 
ھای بيشتری از  ھای بخش تپه، حمايت و ھفت

کارگران، معلمان، دانشجويان و ديگر اقشار 
عIوه بر .  زحمتکش جامعه را در پی داشته است

اعIم ھمبستگی و حمايت ھای قبلی و نسبتاً 
گسترده کارگران و تشکل ھا و فعاEن کارگری 

بار نيز برخی   از کارگران فوEد و ھفت تپه، اين
ديگر ازکارگران و کارخانه ھا ازجمله کارگران 
آريا فوEد، ازکارگران ھفت تپه و فوEد اھواز 

زھرا  کارگران آريا فوEد بوئين.حمايت کردند
واقع در استان قزوين در حمايت و ھمبستگی با 

تپه دست به تجمع زدند و با  کارگران فوEد و ھفت
حمل پIکاردھای متعدد، ھمبستگی خود را با 

تپه اعIم کردند و خواستار  کارگران فوEد و ھفت
حضور .  ھا شدند ھای آن رسيدگی به خواست

ھای  معلمان در ميان کارگران، حمايت تشکل
صنفی معلمان و فرھنگيان، بازنشستگان، کانون 

دانشجويان .  چنان ادامه دارد نويسندگان ايران ھم
دانشگاه زنجان، نوشيروانی بابل و دانشگاه ھنر 

تپه  تھران نيز به صف حاميان فوEد و ھفت
فرزند کارگرانيم، کنارتان "اند شعار  پيوسته

به "  کار، نان آزادی، اداره شورايی"و "  مانيم می
. شعار عمومی دانشجويان تبديل شده است

ھا نيز در صفوف  حضور زنان و خانواده
زن .  تر شده است کارگران معترض پررنگ

ای که در جمع کارگران  زحمتکش و رنجديده
که حاضر  فوEد اھواز حضور يافت و با گفتن اين

است برای تحقق مطالبات کارگران جان خود را 
فدا کند، و کارگران فوEد از او به عنوان يک 

عمل آوردند، در واقع احساس  تجليل به"  شيرزن"
ھا و زنان  ھمدردی نزديک و عميق ھمه خانواده
افزون بر .  زحمتکش اھواز را بازتاب داد

المللی نيزبيش از  ھای داخلی، در سطح بين حمايت
 سنديکا و تشکل کارگری از سراسر جھان با ٨٠

ارسال نامه، ازکارگران فوEد و ھفت تپه حمايت 
قيدوشرط  کرده خواستار آزادی فوری و بی

اسماعيل بخشی، علی نجاتی، سپيده قليان و 
 .اند معلمان دربند شده

اعتصاب و اعتراض خيابانی در فوEد اھواز و 
اعتصاب و راھپيمايی .  تپه ادامه دارد ھفت

تپه روز يکشنبه يازده آذر  کارگران ھفت
چھارمين ھفته و اعتصاب فوEد اھواز بيست و 

به ھر .  سومين روز خود را پشت سر گذاشت
دليلی که اين اعتصاب و اعتراض در لحظه فعلی 
در اين دو واحد فرو نشيند، دوباره سربلند خواھد 

ھای کارگران برآورده  مادام که خواست.  کرد
نشده است، اعتصاب و اعتراض و راھپيمايی 
کارگران اين واحدھا نيز ادامه خواھد 

کارگران فوEد و ھفت تپه برای جلب .داشت
حمايت ھای عملی ساير کارگران بايد نمايندگانی 
را به کارخانه ھا و واحدھای صنعتی و خدماتی 
واقع دراستان خوزستان و شھرھای جنوبی بويژه 
پتروشيمی ھا اعزام کنند بايداز اعتصاب و 

تپه مجدانه  ھای کارگران فوEد و ھفت خواست
ھای  اين کارگران نيازمند حمايت.  حمايت کنيم

ازياد نبريم که حمايت ازآن .عملی بيشتری ھستند
ھا ، حمايت ازتمام کارگران وحمايت از جنبش 

 .طبقه کارگراست
 

 زنده باد استقIل طبقاتی کارگران 
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 يک کمدی نابھنگام در
  روز جھانی منع خشونت عليه زنان

نويس قانون منع خشونت خانگی عليه  پيش"
را تھيه کرده و خواھان ھمکاری "  زنان

" ھای مدنی ھای دولتی مسئول و سازمان ارگان"
جانبه برای رفع  اقداماتی مستقيم و ھمه"برای 

و ايجاد "  خشونت خانگی عليه زنان در ھمه ابعاد
واحد ويژه رسيدگی به خشونت عليه زنان در "

و آموزش ضابطان ...  مراکز قضايی و انتظامی
 .است" قضايی و انتظامی به طور خاص

حدود ھفت سال است که در ھمين راستا، 
تھيه شده "  تأمين امنيت زنان"ای با نام  Eيحه

است که گويا پس از بررسی و تصويب معاونت 
زنان رئيس جمھوری و مجلس به قوه قضاييه 

ھای قوه  جا در پيچ و خم ارسال شده و در آن
البته به .  چنان سرگردان مانده است قضاييه ھم

ھا اين طرح  جز قوه قضاييه، به گزارش رسانه
برای تأييد مراجع مذھبی به قم نيز فرستاده شده 

 .است، که گويا ھنوز پاسخی داده نشده است
در نزديک به دو دھه گذشته، زنان 

ھايی از  و ليبرال بورژوا، پروژه"  طلب اصIح"
ھايی که  کمپين.  اند اين دست بسيار به راه انداخته

. اند بست و شکست انجاميده پی در پی به بن
طلب  بست و رکود جنبش زنان اصIح برخی بن

را به شرايط امنيتی و سرکوب، به ويژه در 
تحليلی که .  دھند نژاد ربط می دوران احمدی

گويای تمام واقعيت نيست، زيرا با وجود تأثير 
ھای اجتماعی، تنھا با تکيه بر  سرکوب در فعاليت

ھا را  توان علل شکست اين پروژه اين عامل، نمی
ھا را در عواملی ديگر  توضيح داد و بايد ريشه

 .جست
ساليان متعدد، زنان بورژوا ليبرال، در راستای 

طلبانه در  گسترش گفتمان نئوليبرال و اصIح
غير "جنبش زنان، به سنگر دفاع از جنبش زنان 

" ضد خشونت"و "  غير ايدئولوژيک"، "سياسی
خزيده بودند، و تمام تIش خود را به کار بردند 
تا زنان Eئيک، چپ و سوسياليست را از جنبش 

در حالی که خود، .  زنان رانده و به انزوا بکشانند
تبديل جنبش زنان به زائده يک جناح از حاکميت 
را در دستور کار قرار داده، عمI از يک نظام 

کردند و  مانده دفاع می ايدئولوژيک مذھبی و عقب
ورزی حاکميت سکوت پيشه  در برابر خشونت

. گران شده بودند کرده و عمI ھمدست خشونت
کارھای خود را نيز در تطابق کامل با اين  راه

ھای  فعاليت در چارچوب:  ھدف برگزيده بودند
ھای دولتی و نيمه دولتی  قانونی، در سازمان

ھای  ، در نشريات و سايت"ان جی اُ "نظير 
دارای مجوز و تIش برای تغيير برخی قوانين 
بدون عبور از خط قرمزھا و وارد آمدن خدشه 

 .ھای نظام سياسی حاکم در کليت به پايه
ھا، کنترل جنبش زنان در  پيامد تمامی اين تIش

پذير برای رژيم و پراکندن  ھای تحمل محدوده
توھم و اميد به امکان اصIحات در چارچوب 
ھمين رژيم و پيشگيری از راديکاليسم جنبش 

ھای معين  پيامدھايی که در ميان Eيه.  زنان بود
اجتماعی و در شرايط سياسی خاص، يعنی 
دوران رکود سياسی با موفقيت ھمراه بود، از 

سازی بخشی از  جمله موفقيت در جلب و ھمراه
ھای به اصطIح سکوEر که با توسل  نيست فمی

جناحی   –به پراگماتيسم، گفتمان مذھبی و سياسی 

بست و  با وجود اين، بن.  اين گرايش را پذيرفتند
ھای اخير،  شان در سال ھای رکود فعاليت

کارھای آنان به ويژه  اعتنايی توده زنان به راه بی
ای  ھای بحرانی نظير اعتراضات توده در دوره

ھای گذشته،    و اعتراضات سراسری ماه٨٨سال 
ھای اين  نشانی از شکست اين گفتمان و تIش

 .گرايشات بودند
اين گرايش در جنبش زنان، در پی سپری شدن 

نژاد و بگير و ببندھای آن دوران،  دوران احمدی
ھايش  بار ديگر با دخيل بستن به روحانی و وعده

آنان برای طرح مطالبات خود از .  تحرک يافتند
 و در تير ھمان سال، دو ٩٢روحانی، در خرداد 
برگزار "  انديشی زنان ھم"نشست تحت عنوان 

ھا، عمدتا  کنندگان در اين نشست شرکت.  کردند
ھای حکومتی و دارای پست  زنان وابسته به جناح

ھای مختلف  و مقام در نھادھای حکومتی در دوره
مجمع زنان "ھايی از جمله  بودند و نيز تشکل

، "جمعيت زنان مسلمان نوانديش"، "طلب اصIح
و تعدادی از زنان ليبرال "  ائتIف اسIمی زنان"

روحانی نيز .  و فعالين حقوق مدنی و جنبش زنان
به درخواست آنان رئيس کميته زنان ستاد 

. ھا فرستاد انتخاباتی خود را به اين نشست
ھا،   کنندگان در اين نشست مطالبات عمده شرکت

ھای امنيتی بر فعاليت زنان، تھيه  حذف نگاه
ھای  لوايحی در راستای رفع برخی تبعيض

حقوقی عليه زنان، به کار گماردن زنان در 
سطوح متوسط و باEی مديريتی و مواردی از 

با آن که فرستاده روحانی اعIم .  اين قبيل بود
ی قوانين  کرد که مطالبات بايستی فقط در محدوده

اين "  در حد توان رئيس جمھور"شرعی باشند و 
زنان به اين نتيجه رسيدند که بايد با يکديگر و با 

 .دولت روحانی ھماھنگی کنند
اما پس از نشستن روحانی بر مسند قدرت نه تنھا 
سرکوب و بگيروببند فعالين زنان پايان نيافت، 

تری گرفت؛ در کابينه روحانی به  بلکه شدت بيش
جز چند زن به عنوان معاون و دستيار، زنی به 
کار گمارده نشد؛ منشور حقوق شھروندی وی که 
ابتدا سر و صدای زياد به پا کرد، به زودی به 
بوته فراموشی سپرده شد؛ تصويب قوانين زن 

چنان  ستيزانه ھم ھای زن ستيزانه و اجرای برنامه
ادامه يافت، اما اين باعث نشد زنان 

چنان  از او روی برگردانند و ھم"  طلب اصIح"
به تIش برای اصIحات در چارچوب ھمين 

به اين .  گری با مقامات ادامه دادند نظام و Eبی
ی غير  غيرسياسی"ترتيب، مدافعان جنبش زنان 

به حمايت از يک "  ايدئولوژيِک ضد خشونت
حتا .  جناح سياسی اسIمی ھار و خشن ادامه دادند

 ساله اول دوران رياست جمھوری ۴تجربه 
روحانی و بدعھدی روحانی با اين پايگاه 

جانبه آنان از  اش، مانع از پشتيبانی ھمه اجتماعی
رياست "  انتخابات"روحانی در دور بعدی 

نتيجه، پيوند سرنوشت روحانی .  جمھوری نشد
طلبان از جمله زنان  رو با اصIح ميانه

 .زمان اين دو بود طلب و ورشکستگی ھم اصIح
ھای اقتصادی و سياسی سال  گيری بحران شدت
 و گسترش اعتراضات و اعتصابات به ويژه ٩۶

کارگری و ريزش پايگاه اجتماعی روحانی و 
. طلبان، جامعه را وارد مرحله جديدی کرد اصIح

کارھای ويژه  دوران رکود سياسی و به تبع آن راه
چنين دورانی سپری شد و دوره بحران انقIبی 

گرا،  طلب، اصول اصIح"شعارھای .  فرا رسيد
و "  مرگ بر روحانی"، "ديگه تمومه ماجرا

، پايان دوران اميد به "مرگ بر ديکتاتور"
و "  کار، نان، آزادی"اصIحات را اعIم کردند؛ 

شعار تشکيل شوراھا به درون جنبش کارگری و 
ھای زحمتکش راه يافت و روز به روز  توده

 .تر گرديد گسترده
کارزارگران منع "اکنون در چنين دورانی، تجمع 

کننده  در برابر نھاد تصويب"  خشونت خانوادگی
ستيزانه و تقاضای تصويب  بسياری از قوانين زن

به نفع زنان تحت خشونت "  قوانين جامع"
توان به اجرای  خانوادگی را در بھترين حالت می

نمايشی کمدی که .  يک کمدی نابھنگام تعبير کرد
ھمان پاسخ تراژيک ھميشگی رژيم را به دنبال 
. داشت، يعنی عدم تحمل حتا به مدت نيم ساعت

ضابطان قضايی "البته پاسخی مIيم چون پای 
به ميان کشيده نشد، زيرا "  ديده آموزش

سردمداران رژيم با حريفان و معترضانی 
تر از اين کارزارگران  قدرتمندتر و خطرناک

 .اند دست به گريبان
گر  اين تجمع در چنين شرايطی، بار ديگر، نشان

و "  طلب اصIح"اعتنايی زنان  عدم درک و بی
تر  ليبرال به مطالبات و نيازھای مبرم  -بورژوا

توان  انتظار ديگری ھم نمی.  ھای زنان است توده
کارھای آنان  ھا، اھداف و راه داشت زيرا ايده

شان است که قرابتی  برخاسته از ھستی اجتماعی
ھای زنان کارگر  با زندگی واقعی و مطالبات توده

و زحمتکشی ندارد که امروزه پيکارگران اصلی 
 .صحنه نبردند

ھايی از نوع ديگر  زنانی که در معرض خشونت
ھايی منشاء گرفته از نظام  خشونت.  نيز ھستند

مردساEرانه و ساختار قدرت در خانواده، از 
ھا از سلطه  نظام طبقاتی حاکم، و افزون بر آن

رژيمی دينی که با استناد به قوانين شرعی انواع 
کند و  خشونت عليه زنان را تئوريزه می

خشونت اجتماعی را .  بخشد مشروعيت می
دھد و خشونت دولتی و  گسترش و رواج می

در قالب فقر و .  قانونی را رسميت بخشيده است
ھا تحميل کرده  تورم، خشونت اقتصادی را بر آن

و پاسخی جز سرکوب به اين اعتراضات .  است
ترين نمونه، تاراندن ھمين زنان  کم.  ندارد

آزاری است که در ميانه شورش  طلب بی اصIح
ھای امن  و عصيانی ھمگانی، خواھان ايجاد خانه

برای زنانی ھستند که در معرض خشونت خانگی 
 .قرار دارند

سخن بر سر کاستن از اھميت نوعی از خشونت 
اعتنايی به خشونت  در برابر نوعی ديگر يا بی

مسئله اين است که برای رفع .  خانگی نيست
خشونت خانگی عليه زنان، توسل به رژيمی که 

اعتناست،  نه تنھا نسبت به خشونت خانگی بی
بلکه بنا به آمارھای خود اين کارزارگران به آن 
رسميت بخشيده، مروج و مشوق آن بوده و ھست 

کند، اگر  و خشونت دولتی را نيز اعمال می
ورزان و عامIن اصلی  ھمدستی با خشونت

ترين حالت،  بينانه خشونت تلقی نشود، در خوش
اين زنان اگر .  خبری گواھی است بر نادانی و بی

خواھند با خشونت خانگی مقابله کنند،  واقعا می
بايد پيش و بيش از ھر چيز، امکان ابراز 

 .اعتراض و آزادی بيان و تشکل را بيابند
سخن بر سر آن است که چگونه اين کارزارگران 
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برای مقابله با خشونت عليه زنان به اوباشی 
جويند که گزمکانشان، ھر روز در  توسل می

" بدحجابی"ھای شھرھا به بھانه  ھا و کوچه خيابان
برند و با ضرب و شتم  به زنان ھجوم می

خبرند که ھمين چند  کنند؟ آيا بی دستگيرشان می
گردان از  روی"  دختران خيابان انقIب"ماه پيش 

عجز و Eبه به درگاه برپادارندگان نظام، خود 
دست به کار شده و عليه اين خشونت سيستماتيک 

ھا شدند و حجاب اجباری از  دولتی، بر سر بلندی
سر برکندند و به پرچم اعتراض بدل ساختند؟ 

دانند که  کارزارگران منع خشونت عليه زنان نمی
" ضابطان انتظامی و قضايی"بسياری از ھمين 

 زن ھستند؟
دانند به گواه تمام آمار جھانی، زنان و  نمی

کودکان از قربانيان اصلی فقر ھستند و اين نوع 
از خشونت، از جمله شديدترين اشکال خشونت 

ای به فقر و  شود؟ و اعتراضات توده محسوب می
 بينند؟ گرانی و بيکاری را نمی

اعتنا به اين کارزارھا و کارزارگران و  بی
طلبانه در جنبش  گرايشات ليبرالی و اصIح

زنان، در نزديک به يک سال اخير، مشارکت 
زنان در اعتراضات و اعتصابات کارگران و 

تر و  معلمان و دانشجويان ھر روز پررنگ
زنانی که بر اثر حاکميت .  قدرتمندتر گشته است

 ساله جمھوری اسIمی، از تبعيض و ۴٠
ھای زنان  اند، نيرنگ حقوقی رنج برده بی

اند که با وعده تغيير  طلبی را تجربه کرده اصIح
اند اين  و اصIح در فردايی محال کوشيده

گران بدل  ديدگان را به سياھی لشگر ستم ستم
سازند و ھمراه با مردان و بيش از مردان از 

اند،  قوانين ارتجاعی دينی رژيم اسIمی رنج برده
امروزه خشمگين و عاصی، از پتانسيل مبارزاتی 

در ميان آنان، آگاھی بر .  باEيی برخوردارند
لزوم جدايی دين از دولت به عنوان اولين گام 

تر  شان، ھر روز گسترده برای رسيدن به مطالبات
اين زنانی ھستند که به چشم .  گردد تر می و عميق
طلب و خارجی  ھای دولتی و اصIح رسانه
کنند، با  المللی دريافت نمی آيند، جوايز بين نمی
شود، اما به طلب حق خود از  ھا مصاحبه نمی آن

 .اند ھای شھر برآمده خيابان
بلی، ديريست که زمان اين کارزارگران و اين 

اکنون دوران .  گونه کارزارھا سپری گشته است
گران واقعی عرصه زنان  فعاليت فعاEن و کنش

بر آنان است که نياز دوران را .  فرا رسيده است
مبارزات زنان را متشکل و منسجم کنند؛ .  دريابند

ھای  اين مبارزات را به مبارزات ساير گروه
اجتماعی پيوند دھند تا زنان به پشتوانه مبارزات 
خود و مشارکت در سرنگونی جمھوری اسIمی 
حقوق برحق خود را طلب کنند و به دست آورند 

 .شان پاسداری کنند و از دستاوردھای مبارزات
 

 

 خIصه ای از اطIعيه ھای سازمان
 
 
ای است که سازمان خطاب به کارگران سراسر  عنوان بيانيه"  باد اتحاد و ھمبستگی کارگران زنده "

 . آذر ماه انتشار داد٨ايران در 
 

داران در ايران که  رژيم ارتجاعی  کارگر ستيز پاسدار منافع سرمايه:"  در اين بيانيه آمده است
ھای  ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در انظار عموم توده ورشکستگی خود را در تمام عرصه

بست تام  ھای متعدد، در بن زحمتکش و ستمديده مردم ايران به نمايش گذاشته و با به بار آوردن بحران
و تمام گرفتار است، اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه کارگرانی که به مبارزه برای تحقق مطالبات 

بيانيه با تحليل شرايط وخيم مادی و ."  اند، تشديد کرده است برحق خود و فجايع اين رژيم به پا خاسته
تپه و فوEد خوزستان،  معيشتی کارگران، به چندين ھزار تن از کارگران مبارز مجتمع نيشکر ھفت

: يابد اند و چنين ادامه می ای قھرمانانه برای تحقق مطالبات خود روی آورده اشاره دارد که به مبارزه
داران و دولت، پرداخت فوری تمام  ھای ارتجاعی سرمايه ھا خواستار پايان بخشيدن به اين سياست آن"

ھا به بخش خصوصی باعث  ھايی که سپردن آن دستمزد و معوقات کارگران، دولتی شدن کارخانه
 . اند ھا شده ھمه بدبختی برای کارگران شده و برقراری شوراھای کنترل کارگری بر اين کارخانه اين
 

يک از اين مطالبات  تنھا به ھيچ گاه  دشمنی خود را با کارگران پنھان نکرده است، نه رژيمی که ھيچ
برحق کارگران پاسخی نداد، بلکه واحدھای ضد شورش را به مقابله با کارگران گسيل کرد، به 

گروھی از کارگران را بازداشت کرد که يکی از نمايندگان .  صفوف راھپيمايی کارگران يورش برد
اخبار .  اند کارگران، اسماعيل بخشی و يک خبرنگار زن، سپيده قليان ھمچنان در بازداشت

اما .  سازی امنيتی برای اسماعيل بخشی انتشاريافته است ای از شکنجه و پرونده کننده نگران
امروز،  مزدوران .  دھند ھای امنيتی و سرکوب رژيم، ھمچنان به بازداشت کارگران ادامه می دستگاه

تپه يورش بردند ،  وزارت اطIعات به منزل علی نجاتی از اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت
 ."وی را مورد ضرب و شتم قراردادند و بازداشت کردند

 
فقط  جمھوری اسIمی که به آخرين لحظات عمر ننگين خود رسيده است، سرکوب و بازداشت نه"

. ای برای بقای خود قرار داده است کارگران، بلکه معلمان، دانشجويان و ھر معترضی را چاره
ھای رژيم به  اکنون گروه کثيری از معلمان ، دانشجويان  و فعاEن سياسی و اجتماعی،  در زندان ھم

ھا تن از معلمان بازداشت و يا به مراکز امنيتی و  تنھا در طول يک ماه گذشته ده.  اند بند کشيده شده
تواند مانع از ادامه و رشد  يک از اين اقدامات نتوانسته و نمی اما ھيچ.  اند اطIعاتی فراخوانده شده

 ."اعتراضات و  مبارزات گردد و رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران را از ورطه نابودی نجات دھد
 

اکنون زمان آن فرارسيده :"  افزايد بيانيه سپس کارگران سراسر ايران را مورد خطاب قرار داده و می
تپه و  است که عموم کارگران، ھمبستگی خود را با کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت

فراموش نکنيد .  ھا برخيزند فوEد خوزستان اعIم کنند و به حمايت علنی از اين مبارزه و مطالبات آن
ھا در فقر و  ھای آن اکنون چندين ھزار کارگر مجتمع نيشکر و فوEد خوزستان و خانواده که ھم

ترديد نکنيد که معضل کنونی کارگران اين دو واحد، معضل فردای عموم .  برند گرسنگی به سر می
حتی کارگرانی که امروز ظاھراً با معضIت جدی کارگران . ھاست ھا و کارگران ديگر واحد کارخانه

نيشکر و فوEد مواجه نيستند، با توجه به بحران اقتصادی عميق کنونی دير يا زود با ھمين معضIت 
که بحران اقتصادی  قبل از آن.  فردا برای مقابله با آنچه که رخ خواھد داد، دير است.  شوند مواجه می
ھای ارتجاعی رژيم، شمارا نيز به فIکت بکشاند و با تعطيل کارخانه و گرسنگی  و سياست
ھا کارگر  ھای رژيم، بازداشت و زندان مواجه شويد، نشان دھيد که ميليون ھايتان و سرکوب خانواده

به پيروزی کارگران نيشکر !  اقدام کنيد.  متحدند و واکنش کارگران به ھر اقدام رژيم سرا سری است
پيروزی کارگران !  بازداشت کارگران را محکوم کنيد!  تپه و فوEد خوزستان، ياری رسانيد ھفت

باد اتحاد و ھمبستگی  زنده!  تپه و فوEد خوزستان،  پيروزی تمام کارگران ايران است نيشکر ھفت
 !"کارگران سراسر ايران

 
بار ديگر قاطعانه از مبارزات و مطالبات )  اقليت(سازمان فدائيان"در پايان اين بيانيه آمده است 

کند و خواستار آزادی فوری  تپه، فوEد خوزستان حمايت می کارگران مجتمع کشت و صنعت ھفت
شده سپيده قليان و ھمچنين تمام  شدگان، اسماعيل بخشی، علی نجاتی و خبرنگار بازداشت بازداشت

 ."ھای جمھوری اسIمی است معلمان، دانشجويان و فعاEن اسير در زندان

 يک کمدی نابھنگام در
  روز جھانی 

 منع خشونت عليه زنان

ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد 
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نشده، بلکه روز از پی روز سفره شان تھی تر و 
 . فقرشان افزونتر شده است

فقری چنان گسترده که اکنون چھره کريه آن بر 
سفره اکثريت قريب به اتفاق توده ھای مردم 

فقر و فIکتی که مدام تشديد .  ايران نشسته است
می شود، Eيه ھای بيشتری از جامعه را فرا می 
گيرد و ديرگاھی ست ھمانند اختاپوسی ھزارسر 
بر گلوی کارگران و زحمتکشان چنگ انداخته 

اين وضعيت وخامت بار معيشتی در .  است
شرايطی بر توده ھای مردم ايران تحميل شده 
است که ايران سرزمينی بسيارغنی و ثروتمند 

کشوری نشسته بر دريای بيکران نفت و .  است
برخوردار از انبوه معادن و منابع زير زمينی که 
اگر ھر ساله درصدی از اين ثروت نامحدود به 
کارگران و زحمتکشان و بھترشدن شرايط 
معيشتی شان اختصاص داده می شد، اکنون آنان 
با يک چنين فقری ويرانگر دست به گريبان 

 . نبودند
شوربختی در اين است که کارگرانی که اين چنين 
در فقر و نداری بسر می برند، خود توليدکنندگان 

ثروتی .  اصلی  اين ثروت بی کران در جامعه اند
که خود از آن بی بھره اند و ھرگز درصدی از 
اين درآمد بيکران نفت و گاز بر سفره تھی شان 

 به راستی چرا؟ . جاری نبوده است
پاسخ به اين پرسش را بايد در ذات جمھوری 
اسIمی، توسعه طلبی و پيشبرد سياست 

سياستی که ارتجاع .  ميلتاريستی آن  جستجو کرد
حاکم بر ايران از ھمان آغاز به قدرت رسيدن بر 
آن پای فشرده و خامنه ای نيز درھر فرصتی که 
برايش پيش آمده با فضا سازی و تکيه بر 

خارجی  به شدت بر آن تاکيد کرده "  دشمنان"
نمونه آخرش نيز سخنان او در ھفتم آذر، .  است

خامنه ای روز .  روز نيروی دريايی بود
چھارشنبه با تاکيد به اينکه آمادگی نيروھای مسلح 

می شود، "  بازدارنگی و ترس دشمنان"موجب 
خطاب به فرماندھان و مسئوEن نيروی دريايی 

ھرچه می توانيد توانايی ھا و آمادگی خود : "گفت
قصد آغاز جمھوری اسIمی ...  را افزايش دھيد

جنگ با کسی را ندارد، اما بايد آن چنان 
ھای خود را افزايش دھيد تا دشمن نه تنھا  توانايی

... از حمله به ايران بيمناک و ھراسان باشد، بلکه
  ."سايه تھديد نيز از سر ملت ايران دور شود

ھمان اسم شبی است که ھيات حاکمه "  دشمن"
ايران با توسل به آن طی چھار دھه فضای جامعه 
را امنيتی، منتقدين و نيروھای سياسی را 
سرکوب و توده ھا را به فقر و فIکت کشانده 

توسعه طلبی اسIمی، تکيه بر ميليتاريسم و .  است
ھا و نھادھای نظامی و پيامد آن بی  گسترش ارگان

توجھی محض به زندگی مادی و معيشتی توده 
ھای آشکار  ھای مردم ايران، از جمله سياست

جمھوری اسIمی طی چھل سال گذشته بوده 
پيشبرد اين سياست از زمانی آغاز شد که .  است

بر طبل صدور "  صدام بايد برود"خمينی با گفتن 
جنگ ارتجاعی ايران و .  کوبيد"  انقIب اسIمی"

عراق نخستين پيامد اين سياست توسعه طلبانه 
سياستی که خرابی و ويرانی آن به مدت .  بود

. ھشت سال بر سر توده ھای مردم ايران آوار شد
جنگی که به گفته خمينی اگرچه برای رژيم يک 

بود، اما دود ويرانی حاصل از آن "  نعمت"

يکسره به چشم کارگران و زحمتکشان ايران 
 . رفت

پيشبرد سياست ميلتاريستی و پان اسIميستی 
ارتجاع حاکم اما صرفا يک روی اين سکه بود، 
تحميل فقر و بی خانمانی، اختناق و سرکوب، 
زندان و شکنجه، سلب تمامی حقوق دموکراتيک 
و آزادی ھای فردی، اجتماعی و سياسی توده ھا 
مردم ايران، آن سوی ديگر اين سياست بود که از 
آن زمان تا به امروز اثرات وخامت باری بر 

چرا .  وضعيت معيشتی مردم ايران گذاشته است
که بار مالی و ھزينه ھای سرسام آور پيشبرد 
چنين سياستی عمدتا بر دوش کارگران و 
زحمتکشان بوده و اجرای اين سياست مخرب 
برای کارگران و زحمتکشان ايران جز تشديد 
روز افزون فقر و بدبختی چيز ديگری نبوده 

فقر و فIکتی که اين روزھا آن چنان .   است
گريبان جامعه را گرفته که حتا صدای اعتراض 

 . پاره ای از عوامل حکومتی نيز بلند شده است
ظريف، وزير امور خارجه از تحميل اين ھمه 
!! فشار اقتصادی بر توده ھا، احساس ناراحتی

با آنان حرف می زند، !!  می کند و از ھمدردی
علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی و 

فشار "معاون حسن روحانی با تاکيد بر اينکه 
آه از "  غوغا می کند"  ايران"در "  اقتصادی

او در مصاحبه ای با شبکه .  نھادش بلند شده است
خبری يورونيوز با اشاره به اينکه حقوق ماھيانه 

 ھزار ٣او به عنوان استاد دانشگاه تا سال پيش 
 دEر در ماه ٧٠٠دEر بوده که اکنون به معادل 
"تنزل پيدا کرده است، گفت اين واقعا فشار : 

ببينيد اقشار ديگر چقدر تحت .  اقتصادی است
در واقع آش آنچنان شور شده که ."  فشار ھستند

 . ديگر آشپز ھم صدايش درآمده است
فقر، فIکت و سرنوشت وخامت باری که اکنون 
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران بدان 
گرفتاراند، ھرگز آن چيزی نبود که آنان برای آن 

رھايی از فقر، بيکاری، بی .  انقIب کردند
مسکنی و برخورداری از رفاه اجتماعی، آزادی 
ھای فردی، اجتماعی و سياسی از جمله مطالبات 
اوليه و عمومی توده ھای مردم ايران در انقIب 

 .  بود۵٧
خمينی اما که تمام نگاھش معطوف به صدور 

اسIمی بود، از ھمان ابتدا بر تقويت "  انقIب"
ارگان ھای نظامی و تدارک سIح و تجھيزات 

او برای پيشبرد اين سياست .  جنگی پای فشرد
ارتجاعی، قبل از ھر اقدامی شعار ھای 
دموکراتيک، آزاديخواھانه و صدای مطالبات 
اقتصادی و رفاھی کارگران و زحمتکشان را در 

خمينی برای سرپوش گذاشتن .  در گلو خفه کرد
بر انبوه مطالبات اقتصادی توده ھای مردم ايران 

" اقتصاد مال خر"با وقاحت تمام اعIم کرد، 
نکرديم، انقIب ما "  برای شکم انقIب"ما .  است
 . بود و بس" اسIم"برای 

شعاری که از آن زمان ھمراه با سرکوب عريان 

توده ھا، راه کار عملی جمھوری اسIمی در 
مواجھه با مطالبات اقتصادی و رفاھی کارگران 
و زحمتکشان شد و طبقه حاکم با بی توجھی 
محض به وضعيت اقتصادی و معيشتی توده ھای 

 .  فقر زده ايران تا به امروز ادامه داده است
ميلتاريسم و پيشبرد سياست توسعه طلبانه طبقه 
حاکم که خامنه ای ھمواره بر آن پای فشرده 
است، در واقع ھمان چاه ويلی است که از سال 

 تا به امروز بخش اعظم ثروت ھای جامعه ۵٨
چاه ويلی که ھر ساله ميلياردھا .  را بلعيده است

دEر حاصل دسترنج کارگران را به کام خود 
گرفته بی آنکه کمترين ثمری عايد توده ھای 

در واقع ميلياردھا دEری که .  مردم ايران شود
ھرساله برای جاه طلبی ھای جمھوری اسIمی 
در سوريه، لبنان، يمن و عراق ھزينه می شوند و 
يا ده ھا ميليارد دEری که ھرساله برای رشد 
ميلتاريسم،تقويت و گسترش نھادھای نظامی، 
تجھيز نيروھای نظامی به سIح ھای پيشرفته 
جنگی، موشکی و اتمی ھزينه می شوند، ھمه 
سرمايه ھا و حاصل دسترنج کارگران و 
زحمتکشان ايران است که اينگونه به تاراج می 

 . رود
ميلياردھا دEری که ھرساله می بايد صرف 
افزايش دستمزد کارگران و مزدبگيران می شد، 
با دست و دل بازی جمھوری اسIمی برای بقاء 

سرمايه .  حکومت فاسد بشار اسد ھزينه شده اند
ھای کIنی که می بايست برای ايجاد امکانات 
آموزشی، رفاھی و بھداشتی توده ھای ايران 
. صرف می شد، ھزينه حزب هللا لبنان شدند

درآمدھای سرشاری که می بايد برای ايجاد 
اشتغال، بھينه سازی مدارس و تھيه امکانات 
آموزشی برای کودکان ھزينه می شد، صرف 
ارسال سIح و تجھيزات حوثی ھای يمن شد و 
ثروت ھای کIنی که بجای رھايی کارگران و 
زحمتکشان ايران از فقر و گرسنگی که در آن 

 . گرفتارند، به ثََمن بخس در عراق ھزينه شدند
پوشيده نيست که تمامی اين ھزينه ھای ميلياردی 
که ھرساله صرف ارتقاء ميلتاريسم و توسعه 
طلبی ھای جمھوری اسIمی در کشورھای 
منطقه شده اند، تماما به بھای تھی تر شدن سفره 

فقر .  کارگران و توده ھای مردم ايران بوده است
و فIکتی که بی رحمانه بر گلوی مردم چنگ 
انداخته و با استمرار جمھوری اسIمی مدام 

جمھوری اسIمی به دليل .  تشديد ھم خواھد شد
ماھيت ارتجاعی و پان اسIميستی خود ھرگز از 
سياست توسعه طلبانه دست بر نخواھد داشت و 
سياست توسعه طلبانه رژيم نيز نيازمند گسترش 

 . ھای نظامی است ميلتاريسم و تقويت ارگان
نتيجه اينکه پيشبرد اين سياست جاه طلبانه طبقه 
حاکم برای کارگران و توده ھای مردم ايران 
چيزی جز تشديد فقر و فIکتی که اکنون بدان 

طبيعی است که رھايی از .  گرفتارند، نخواھد بود
اين دور باطل با بودن جمھوری اسIمی ممکن 

سرنگونی جمھوری اسIمی و برقراری .  نيست
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان تنھا راه 
نجات توده ھای مردم ايران از اين فقر و فIکت 

 .  موجود است

 توسعه طلبی و ميلتاريسم بر بستر فقر توده ھا

رژيم جمھوری اسIمی را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 ھای  ھای معلمان، خواست خواست
 اکثريت بزرگ جامعه است

 آبان در اعتصاب ٢٢ مدرسه در روز ۴٠
شرکت داشتند که در روز چھارشنبه تعداد 

 و تعداد مدارس به ۵٠٠معلمان  اعتصابی به 
 مدرسه و در استان ۴۵در سنندج .   رسيد۵٠

 مدرسه در اعتصاب ۶٠فارس بيش از 
 ٣٠٠در مريوان بيش از .  شرکت داشتند

 مدرسه در اعتصاب ٣٠معلم در بيش از 
شرکت کردند اما در روز چھارشنبه تعداد 

 و تعداد ٢۵٠معلمان اعتصابی به بيش از 
در .   مدرسه کاھش يافت٢۵مدارس به 

اعتصاب تمامی مدارس را "  خمينی شھر"
 دبيرستان و ھنرستان پسرانه، ١٣.  فراگرفت

 ١٩ دبيرستان و ھنرستان دخترانه، ١١
 ٨ دخترانه و ۴مدرسه راھنمايی پسرانه و 

مدرسه ابتدايی در اعتصاب کامل بودند و 
عIوه بر آن برخی از مدارس نيز به 
. صورت ساعتی در اعتصاب شرکت داشتند
و (تعداد معلمان اعتصابی در اين شھر 

بازنشستگانی که با حضور در مدارس از 
 نفر ١٣٠٠به )  اعتصاب حمايت کردند

خمينی "جدا از بازنشستگان، در .  رسيد
بسياری از والدين نيز با حضور در "  شھر

 .مدارس از معلمان حمايت کردند
در "  شورای ھماھنگی"براساس گزارش 

ھای  در استان"پايان روز اول، اعتصاب 
فارس، کردستان، کرمانشاه، اصفھان، 
مازندران، ھمدان، آذربايجان غربی، 

". چشمگير بود...  بوشھر، مازندران، يزد و 
" شورای ھماھنگی"در گزارشات بعدی 

چنين اعIم شد که برخIف گزارشات  ھم
اوليه که اعIم  شده بود اعتصاب در تھران 
چندان پا نگرفته، اعتصاب در تھران نيز با 

براساس .  موفقيت نسبی ھمراه بوده است
در "  شورای ھماھنگی"گزارشات 

ھايی که تشکIت صنفی فعاليت  استان
آميزتر بوده  بيشتری داشتند، اعتصاب موفقيت

چنين  ھم"  شورای ھماھنگی"گزارش .  است
حاکی از حضور چشمگير و در واقع 

 .پيشتازی معلمان زن در اعتصاب بود
در بيانيه خود با عنوان "  شورای ھماھنگی"
آميز تحصن  در خصوص برگزاری موفقيت"

که در "  ٩٧سراسری فرھنگيان در آبان 
: تاريخ اول آذرماه انتشار يافت، نوشت

تحصن سراسری آبان ماه نشان داد که "
معلمان ايران برای تغيير وضعيت موجود 

وضعيت معيشت و زندگی .  مصمم ھستند
معلمان مانند اکثريت مردم ايران چنان مورد 
ھجمه قرار گرفته است که تھديد و زندان ھم 

گری منصرف  تواند معلمان را از مطالبه نمی
 ". کند
در بيانيه خود بر نکات "  شورای ھماھنگی"

 آذرماه ٧مھمی انگشت گذاشت که در بيانيه 

تواند برنامه   می ھا نيز انعکاس يافت و آن
عمل مناسبی برای پيشبرد مبارزات معلمان 

 .شان باشد ھای برحق برای رسيدن به خواست
ما : "خوانيم می"  شورای ھماھنگی"در بيانيه 

اين موفقيت را حاصل حرکت متحد و آگاھانه 
دانيم و از تمام  بدنه پيشرو جنبش معلمان می

کنيم و به  ھای مردمی تشکر می حمايت
ھمکاران خود در سراسر ايران فراخوان 

دھيم با عضويت در تشکل موجود در  می
منطقه خود و با ايجاد تشکل صنفی در 
مناطقی که تشکل فعال وجود ندارد دست به 

توان  در ھمين راستا می.  يابی بزنند سازمان
دبيران در   -از ظرفيت شورای معلمان

مدارس سراسر کشور در کليه مقاطع برای 
تواند  متشکل شدن استفاده نمود و اين می

اولين گام برای اداره مدرسه و پيگيری 
 ".مطالبات از طريق جمعی و شورايی باشد

شورای "اين قسمت از بيانيه اول آذر 
در واقع انگشت بر نکته بسيار "  ھماھنگی
گذارد که ھمواره بر آن تاکيد شده  مھمی می

يکی از عوامل مھم برای موفقيت .  است
شان، ايجاد تشکل  معلمان در پيشبرد مبارزات

. و شرکت توده معلمان در اين تشکIت است
درگير کردن معلمان در مقياس سرتاسری، 

ترين گام و شرط برای رسيدن به موفقيت  مھم
 .است

اگرچه در اعتصاب سراسری مھر و آبان، 
حضور معلمان چشمگير بود اما ھنوز در 

بخش نيست و بايد  مقياس سرتاسری رضايت
عضويت .  بر روی اين مساله کار کرد

ھای صنفی نيز به ھمين  معلمان در تشکل
گونه است و بايد برای عضويت معلمان در 

ی  ھای صنفی و فعال کردن توده تشکل
انگشت گذاشتن .  معلمان تIش بيشتری کرد

بر اين مساله "  شورای ھماھنگی"بيانيه 
ی آگاھی از اين کمبود و ضرورت  نشانه

ضرورتی که از دل .  کارکردن بر آن است
 .تجارب معلمان بيرون آمده است

نکته مھم ديگری که در بيانيه اول آذرماه 
آمده ضرورت درگيرکردن والدين و 

ھا در  ھای آن آموزان است که خواست دانش
ھای اصلی اعIم شده از سوی  خواست

در بيانيه اول .  معلمان انعکاس يافته است
"خوانيم آذرماه می مسئوEن نبايد فراموش : 

کنند که تاکنون ما به والدين دانش آموزان 
جھت ھمياری و کمک به پيگيری مطالبات 
صنفی و آموزشی بخصوص در اين روزھا، 
که بودجه در حال تدوين است فراخوان نداده 
ايم و اگر بنا باشد ھر خواسته ما با ضرب و 
شتم و احضار و زندان ھمراه باشد، شورای 
ھماھنگی چاره ای ندارد جز اينکه از مردم 
بخواھد آنان پيگير حقوق آموزشی کودکان 

 آذر ٧اين موضوع در بيانيه ".  خود باشند
ھا به  ای آن معلمان و اولتيماتوم يک ھفته

دولت نيز آمده است که در ابتدای مقاله به آن 
 .اشاره کرديم

ی معلمان در مقياس  نه فقط مشارکت توده
آموزان و  سرتاسری، بلکه حمايت دانش

ھای معلمان يک  ھا از خواست والدين آن
وضعيت .  موضوع بسيار اساسی است

آموزشی، پولی شدن آموزش و پرورش، 
وضعيت وخيم مدارس از جمله معضIت 

آموزان و والدين است که در  دانش
ھا تاکيد  وضوح بر آن ھای معلمان به خواست
 .شده است

ھای معلمان  حمايت از اعتراضات و خواست
ھای اجتماعی موضوع مھم  توسط ساير گروه

 آذرماه ٧ست که باز در بيانيه  ديگری
بر آن تاکيد شده است، "  شورای ھماھنگی"
در بيانيه خود "  شورای ھماھنگی"جا که  آن
"نويسد می مطالبات امروز فرھنگيان و : 

شورای ھماھنگی، مطالبات اکثريت جامعه 
در اعتصابات سراسری مھر و ".  ايران است

ھايی از اعتصاب و  آبان، شاھد حمايت
ھای معلمان توسط کارگران،  خواست

دانشجويان، بازنشستگان، کانون نويسندگان 
ماه اين  بويژه در اعتصاب آبان.  و غيره بوديم

حمايت و اتحاد کليه . تر بود ھا پُررنگ حمايت
ست که  کارگران و زحمتکشان، ضرورتی

ھای اجتماعی  امروز برای بسياری از گروه
اين را ما در حمايت از .  آشکار شده است

تپه و فوEد اھواز  مبارزات کارگران ھفت
 .نيز ديديم

ھای  ھا و واقعيت اين حمايت که از ضرورت
تر،  امروز جامعه نشات گرفته اما بايد وسيع

گر  تر باشند نه تداعی تر و شفاف عملی
توان  برای نمونه می.  زنی با حاکميت چانه

ھای متعدد سنديکای کارگران شرکت  حمايت
واحد و يا بيانيه کانون نويسندگان ايران را با 
بيانيه حمايت کانون صنفی معلمان تھران و 

 .تپه مقايسه کرد اليگودرز از کارگران ھفت
کانون نويسندگان ايران به عنوان تشکل 
صنفی نويسندگان در بيانيه کوتاه اما صريح 

که خواستار آزادی فوری و  خود ضمن آن
قيد و شرط کارگران زندانی و سپيده قليان  بی

ھای کارگران  شد، به صراحت از خواست
کانون .  ھا را بيان کرد تپه دفاع و آن ھفت

نويسندگان ھيچ تقاضايی از حاکميت که 
کند، بلکه بر  مسئول تمام اين فجايع است نمی

اعتراض "گذارد که  اين نکته انگشت می
" تپه بخشی از آزادی بيان کارگران ھفت

 ھرگونه تIش برای خفه کردن "است و 
ھا،  صدای اعتراض، از جمله اين بازداشت

نقض آشکار آزادی بيان و پايمال کردن 
اما بيانيه کانون ".  ی انسان است حقوق اوليه

صنفی معلمان تھران و اطIعيه کانون 
صنفی معلمان اليگودرز تماما درخواست از 

. است"  قانون اساسی"حاکميت برای اجرای 
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کانون صنفی معلمان تھران و اليگودرز از 
چه کسی خواستار رعايت حقوق کارگران 

حکومتی که .  شوند؟ از حکومت تپه می ھفت
در واقع اين .  خود مسبب اين فجايع است

ھای  اصل مھم در بيانيه و اطIعيه کانون
صنفی معلمان تھران و اليگودرز فراموش 

آيا ".  ست نه دادنی حق گرفتنی"شود که  می
ھا برای اين دو کانون  ی اين سال تجارب ھمه
 !!اندازه کافی گويا نبوده است؟ صنفی به 

اعتصاب سراسری معلمان در مھر و آبان 
که با رشد  گر يک نکته مھم بود و آن اين بيان

و اعتIی جنبش، از جنبش کارگری تا ساير 
ھای اجتماعی و وضعيت عينی و  جنبش

ماه  ی کنونی که بويژه از دی مشخص لحظه
سال گذشته در جامعه ايجاد شد، جريانی که 

سعی داشت با  ھای معلمان  در برخی تشکل
زنی با حاکميت از تاثير مبارزات  چانه

ھا را به انحراف  معلمان بکاھد و نيروی آن
اما اين جريان .  بکشاند، کامI منزوی شد

ھا  ھمواره درصدد است تا از برخی روزنه
بار ديگر در جنبش معلمان نفوذ کرده و به 

طور  به ھمين دليل ھمان.  آن ضرباتی بزند
ھای معلمان  که از اعتصاب و خواست

بايد شفاف و عملی حمايت کرد، معلمان  می
ھای  نيز بايد به ھمين روش از ديگر جنبش

اجتماعی حمايت کنند و اين جمله را که در 
ھا نيز ھويداست، ھر بار  تجربه مبارزاتی آن

 ".ست نه دادنی حق گرفتنی: "تکرار کنند
نبايد فراموش کرد که جمھوری اسIمی 
ھمواره تIش دارد تا در کنار سرکوب که 

ھای  سIح اصلی رژيم برای مقابله با جنبش
گيری از برخی  اجتماعی است، با بھره

طلب و يا افرادی که ثابت  ھای فرصت چھره

ھای اجتماعی و  قدم نيستند در جنبش
ھا نفوذ کرده و با ايجاد تفرقه،  اعتراضات آن

 . به اھداف خود برسد
اکنون  تعدادی از معلمان از جمله  ھم

محمدرضا رمضانزاده، حسين رمضانپور، 
علی فروتن، اميد شاه محمدی و علی 
کروشات که در پی دومين اعتصاب 
سراسری دستگير شدند، در زندان بسر 

علی زحمتکش  پيروز نامی و محمد.  برند می

 روز بازداشت با قرار وثيقه ٢٠نيز پس از 
برای بسياری از ديگر معلمان نيز . آزاد شدند
ی قضايی تشکيل شده و تعدادی از  پرونده

چون محمد حبيبی با صدور احکام  معلمان ھم
تنھا ھمين .  برند ظالمانه در زندان بسر می

ست تا در مورد سياست  موضوع کافی
ھای معلمان ھيچ  حاکميت در قبال خواست

 . توھمی نداشته باشيم
بينی  جدا از اين، بودجه سال آينده و پيش

 درصدی حقوق معلمان برای ٢٠افزايش 
اعتنايی  ، يک نمونه ديگر از بی٩٨سال 

ھای بر حق معلمان و  کامل رژيم به خواست
گر آن است که رژيم ھيچ تصميمی  نشان

ھای گذشته نداشته و  برای تغيير رويه سال
نخواھد داشت و اين تنھا شرايط معلمان و 

ھای درس است  وضعيت آموزشی و کIس
 .شود که ھر سال بدتر می

طور که اسماعيل بخشی نماينده  اما ھمان
". ما زور داريم"تپه گفت  کارگران ھفت

معلمان تنھا با تکيه به اتحاد و قدرت خود، 
تداوم و گسترش مبارزه و اتحاد با طبقه 

ديدگان جامعه، و به  کارگر و ديگر ستم
عبارت ديگر در اتحاد با کارگران و ساير 

ھای خود را که  توانند خواست زحمتکشان می
ھای اکثريت بزرگ جامعه،  خواست
طور  ديدگان جامعه است، به ھای ستم خواست

به ھمين دليل از .  جدی و واقعی پيگيری کنند
" شورای ھماھنگی"ھمين امروز معلمان و 

تر از  بايد خود را برای اعتصابی پرشکوه می
ھای قبلی با جلب حمايت عملی ھر  اعتصاب

آموزان، والدين،  چه بيشتر معلمان، دانش
کارگران، دانشجويان و بازنشستگان آماده 

 .کنند

 ھای  ھای معلمان، خواست خواست
 اکثريت بزرگ جامعه است

  آذر روز دانشجو١۶گرامی باد 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسIمی 

ھای صنفی فرھنگيان  شورای ھماھنگی تشکل
ای خطاب   آذرماه، در بيانيه٧ايران، چھارشنبه 
آموزان و مردم ايران، ضمن  به فرھنگيان، دانش

"بيان مجدد مطالبات معلمان اعIم کرد در : 
ی ديگر  صورتی که دولت و مجلس  تا يک ھفته

از تاريخ انتشار اين بيانيه؛ ھيچ گامی برای رفع 
مشکIت برندارند و ھمکاران ما ھمچنان در 

ھای صنفی  زندان بمانند، شورای ھماھنگی تشکل
فرھنگيان ايران، چاره ای ندارد تا از خانواده 
دانش آموزان کمک بخواھد و فراخوان 

چرا که مطالبات امروز .  اعتراضی گسترده بدھد
فرھنگيان و شورای ھماھنگی، مطالبات اکثريت 

 ".جامعه ايران است
از آغاز سال تحصيلی جديد معلمان دو اعتصاب 

اعتصاب .  اند  روزه را سازمان داده٢سراسری 
 مھرماه ٢٣ و ٢٢سراسری اول در روزھای 

ھای رژيم برای جلوگيری از  رغم تIش به
رژيم با .  اعتصاب، با موفقيت برگزار شد

دستگيری تعدادی از معلمان از جمله دبير انجمن 
ای  صنفی معلمان خراسان شمالی که رئيس دوره

١٠ 

٨درصفحه   

ھای  نام]ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

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

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

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
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 اطIع  عIقمندان 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 اطIع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطIع ؛  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  

نيز بود و ايجاد اختIل در "  شورای ھماھنگی"
ارتباطات معلمان با در دست گرفتن کانال 

و پخش "  شورای ھماھنگی"تلگرامی متعلق به 
اخبار جعلی از آن کانال، تIش کرد تا با کاھش 
تعداد معلمان اعتصابی، اعتصاب را در عمل به 

ی چندانی برای  شکست بکشاند، تIشی که نتيجه
اعتصاب در بسياری از شھرھا و .  رژيم نداشت

 .مدارس با موفقيت برگزار شد
اعتنايی مطلق رژيم به  عدم پاسخ و بی

ھای معلمان، رژيمی که با پخش اخبار  خواست
جعلی حتا وقوع اعتصاب را انکار کرده بود، 

طور که در پايان  باعث شد تا معلمان ھمان
اعتصاب سراسری اول اعIم کرده بودند، 

شنبه  اعتصاب سراسری دوم را در روزھای سه
اعتصاب .   آبان برگزار کنند٢٣ و چھارشنبه ٢٢

تر  موفق"  شورای ھماھنگی"دوم بنابر ارزيابی 
از اعتصاب مھرماه و با شرکت بيشتر معلمان 

 .برگزار شد
 معلم در بيش از ٣۵٠در سقز و بخش زيويه، 

 ھای  ھای معلمان، خواست خواست
 اکثريت بزرگ جامعه است


