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 اند،  سران رژيم نگران

 سيل مطالبات و مبارزات 
 در پيش است

 
سران و مقامات جمھوری اس�می شديداً از 
عواقب اجتماعی و سياسی سيل ويرانگری که 
نارضايتی مردم ايران را از وضع موجود 

اند و اين نگرانی را  صدچندان کرده است، نگران
ھای مردم  توده.  دھند به اشکال مختلف بازتاب می

اند که مقصر اين ويرانی  درستی دريافته ايران به
بزرگ و خسارات جانی و مالی که سيل به بار 
. آورده، نه طبيعت بلکه جمھوری اس�می است

درستی طبقه حاکم بر ايران  و  مردم ايران به
رژيم سياسی پاسدار منافع آن را مقصر تمام 

اند، پيشرفت علم و  دانند، چراکه آگاه فاجعه می
دانش بشری به آن مرحله رسيده است که بتوان 

سادگی جريانات ھوا و تغييرات جوی را  به
بينی کرد، از مسير حرکت ابرھا و حجم  پيش

بارندگی پيشاپيش خبر داشت، مردم را از قبل 
آگاه نمود و فراتر از آن، پيشاپيش اقدامات عملی 

ھا را به  Sزم برای کنترل طغيان آب رودخانه
مرحله اجرا درآورد و از آن در خدمت رفاه و 

ويژه در چند روز  اما به.  آسايش مردم بھره گرفت
آسا در گلستان و شيراز،  ھای سيل نخست باران

ھای  فقط ھيچ ھشدار جدی از سوی دستگاه نه
گونه تدارکی برای مصون  دولتی داده نشد، ھيچ

داشتن مردم انجام نشد، بلکه حتی يک 
رسانی جدی صورت نگرفت و غذا و آب  کمک

 وارد فرازھايی شد ٩٧جنبش کارگری در سال 
 دھه ۴ھای گذشته و  که در تمام طول سال

. حاکميت جمھوری اس�می سابقه نداشته است
جنبش طبقه کارگر نه فقط يگانه جنبش زنده و 
پويايی بود که مستمرا در صحنه حضور فعال 

اندازھای نوينی را فرا روی  داشت، بلکه چشم
رشد و تعالی بيشتر طبقه کارگر گشود و چون 

بخش، بر تارک تمام  مشعلی فروزان روشنی
فشارھای اقتصادی .  ھای اجتماعی درخشيد جنبش

فرسا بود، اما  العاده سنگين و طاقت اگرچه فوق
اين .  نتوانست مانع رشد و اعت�ء اين جنبش شود

١٢در صفحه   

٩درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨١۶شماره    ٩٨ فروردين ١٩ –سال  چھل و يکم 

 ٩٧ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 

 " برکت"سيل کنونی نه 

 لياقتی  که نشان بی

 حکومت دزدان و 

 فاسدان است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 مسئوSن ٩٨ فروردين ماه ١۴روز چھارشنبه 
جمھوری اس�می از جمله سران سه قوه و 
تعدادی از سفرای کشورھای اس�می به بھانه 

در .  بعثت پيامبر اس�م به حضور خامنه ای رفتند
اين ديدار، ابتدا حسن روحانی طی افاضاتی از 

ملت ايران در "  مقاومت، استواری و ايستادگی"
سخن گفت و سپس "  دشمنان بشريت"مقابله با 

خامنه ای با سرھم بندی کردن يک سری 
ادعاھای دروغين  برای پامنبری ھای خود به 

از حواشی سخنان خامنه .  روضه خوانی پرداخت
ای که بگذريم، اس و اساس سخنان او بر اين دو 

"اول.  موضوع استوار بود اينکه گفته می شود : 
و "  دشمن تراشی نکنيد، حرف نادرستی است

"دوم دشمنی با جمھوری اس�می، دشمنی با : 

 ،"طDق صوری"
  يک انتخاب يا اجبار

 
نژاد،عضو ھيئت مديره   فروردين، ملک١٣روز 

کانون کارگران بازنشسته، در گفتگويی با 
ھای  بحران ط�ق"خبرگزاری دولتی ايلنا، از 

برای "  معضل جدی"و تبديل آن به يک "  صوری
: ی وی به گفته.  سازمان تأمين اجتماعی خبر داد

ھای صوری  ای با سوءاستفاده از ط�ق عده"
اند از سازمان  حقوق پدرانشان را که از دنيا رفته

اين افراد ط�ق را در .  گيرند تامين اجتماعی می
 ٩٩کنند اما به صورت صيغه  دفترخانه ثبت می

کنند  ساله به ھمان شوھرشان رجوع و زندگی می
" .و در اصل ھمان خانه و خانواده را دارند

منظور او در اين مصاحبه، دختران بازنشستگان 
 قانون ٨٠متوفی است، زيرا براساس ماده 

سازمان تأمين اجتماعی، يکی از شرايط دريافت 

 ادعاھای قDبی 
 خامنه ای

به کمک سيل زدگان 
 بشتابيم
 در ايران) اقليت(فعالين سازمان فدائيان

اطDعيه مشترک نيروھای  
 چپ و کمونيست
 جبران خسارات، 

 زدگان است حق سيل

۵درصفحه   

٨درصفحه   
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١از صفحه   

 اند،  سران رژيم نگران
 سيل مطالبات و مبارزات در پيش است

. زده فراھم نشد آشاميدنی Sزم ھم برای مردم سيل
آنچه که انجام گرفت، فقط با ياری و ھمدلی خود 

که ھشدار به راه افتادن سيل  تازه وقتی.  مردم بود
در مناطق غرب و جنوب داده شد و از مردم 
خواسته شد که شھرھا و روستاھا را تخليه کنند، 
جايی برای اسکان اين مردم تدارک ديده نشده 

به مردم دستور تخليه چندين شھر و روستا .  بود
ھا ھزار تن از مردم به  داده شد، اما معلوم نبود ده

 !کجا بايد پناه ببرند
رشته  در ھر کشوری قاعدتاً بايد از قبل يک 

اقدامات عملی احتياطی برای مواقعی که با 
دار احتمال طغيان  ھای ادامه ريزش شديد باران

ھا وجود دارد، يا مواقعی که يک کشور  رودخانه
. گرفته باشد شود، انجام سالی مواجه می با خشک

در رژيم جمھوری اس�می، اما مطلقاً کاری از 
تنھا  رژيمی که  نه.  اين بابت انجام نگرفته است

ھرگز به فکر جان و ھست و نيست مردم نبوده، 
ھيچ اقدام جدی برای مقابله احتياطی با سيل و 

ھا انجام نداد، بلکه بالعکس،  طغيان آب رودخانه
ھا،  با ويران کردن طبيعت، نابودی جنگل

رويه، مسدود  وسازھای محاسبه نشده و بی ساخت
ھا، اغلب مسيرھای قبلی بسياری از  کردن مسيل

. ھا از بين برد ھا را نيز در اين سال سيل
سدھايی که .  ھا نيز ھرگز Sيروبی نشدند رودخانه

بنابراين .  درستی مديريت نشدند ايجاد شد نيز به
گويند که جمھوری اس�می  مردم درست می

مسئول اين فاجعه است و نه طبيعت، باران و 
 . ھا طغيان آب رودخانه

جمھوری اس�می صدھا ميليارد ثروت کشور را 
سران و .  در طول اين چھار دھه بر باد داد

توانستند از درآمد و  مقامات اين رژيم ھرچه می
. ھای کشور دزديدند و غارت کردند ثروت

ميلياردھا دSر را صرف ھزينه جنون 
ھا و  اس�ميستی و کمک به دولت طلبی پان توسعه
گرا کردند، اما ھرگز اقدامی  ھای اس�م گروه

سالی و  ھای خشک احتياطی  برای مقابله با دوره
اگر نظمی در ايران .  ترسالی صورت نگرفت

بود که در پی منافع توده مردم بود،  حاکم می
گاه .  دانست باران در ھمه حال خواھد آمد می

بنابراين .  ازحد معمول  محدود و گاه شديد و بيش
گرفت تا آب  از قبل اقدامات احتياطی صورت می

قدر کافی  سالی به ھای خشک مازاد برای سال
سوی  ذخيره شود و بقيه آن در مسير درست به

. ھا ھدايت شود ھای ديگر رودخانه دريا يا رشته
اما جمھوری اس�می مطلقاً کاری در اين زمينه 
نکرد و مردم ايران فشار و خسارت اين 

سالی و ھم ترسالی  توجھی را ھم در خشک بی
 . بينند ديده و می

شديداً .  اند مردم مقصر اصلی را شناخته
اند و اين نارضايتی و عصبانيت به  عصبانی

ای است که سران و مقامات رژيم ھنگام  درجه
شان از مناطق  ھای نمايشی اصط�ح بازديد به

. اند زده باخشم شديد مردم ناگزير به فرار شده سيل
در چند مورد نيز نيروھای مسلح رژيم به اعمال 
قھر و سرکوب عليه مردم متوسل شدند تا اين 

اما اين خشم و نارضايتی فقط .  خشم را فرونشانند
ای بر آن چيزی است که ھنوز در پيش  مقدمه

که سيل فرونشيند، رژيم در  محض اين به.  است
زده با موجی از اعتراضات و  سراسر مناطق سيل

 . مبارزات مواجه خواھد شد
از ھمين روست که سران و مقامات رژيم از 

دھند و اظھار نگرانی  اکنون ھشدار می ھم
وزير کشور در ستاد مديريت بحران .   کنند می
سيل ."  گويد، مشک�ت ھنوز در پيش است می

! بله."  ماند شود اما مشک�ت باقی می تمام می
ھم سيلی از مطالبات و مبارزات که رژيم  آن

ھا تن از مردم ايران  ده.  پاسخی برای آن ندارد
اند، صدھا تن مصدوم و  داده جان خود را ازدست

صدھا ھزار تن آواره، که کار و منبع تأمين 
رژيم بايد .  اند داده معاش خود را ازدست

. ديده باشد ديده و خسارت پاسخگوی اين مردم داغ
ھا ھزاران تن از مردم ايران کار و منبع معاش  ده

ھا خواستار دريافت  اند، آن داده خود را ازدست
ھا  ده.   کردن ھستند حقوق و امکانات برای زندگی

ھزار واحد مسکونی و محل کار مردم در شھرھا 
ھای جدی  شده يا آسيب کلی ويران و روستاھا يا به

مردم خواستار جبران تمام اين خسارات .  اند ديده
در روستاھا، مساکن مردم به ھمراه .  ھستند

ھا  ھای آن مزارع، محصوSت کشاورزی و دام
ھا خواستار جبران تمام اين  اند، آن نابودشده

 . خسارت ھستند
سادگی  شود به دانند که نمی سران حکومت می

ھمه آسيب و  مطالبات مردمی را که اين
بنابراين برای آرام .  اند، ناديده گرفت ديده خسارت

شان از  رسم معمول و ھميشگی کردن مردم، به
وزير .  اند ووعيد را آغاز کرده اکنون وعده ھم

"  گويد کشور می ھای  رھبر انق�ب خسارت: 
ھای  جانی و مالی را مطرح کردند و از دستگاه

تر اين مشک�ت را  اجرايی خواستند سريع
ھا حرف  اين."  پيگيری و برای رفع آن ت�ش کنند

ھا و ادعاھای پوشالی  مفت است و مردم به وعده
اين را رئيس مجلس رژيم ھم فھميده .  باور ندارند

ای از بابت خانه،  عده:  او در اھواز گفت.  است
ھا  اند و به وعده ھای خود نگران مزرعه و دام
 . کنند اطمينان نمی

به گزارش خبرگزاری دولتی تسنيم از اھواز، "
علی Sريجانی با اشاره به لزوم پرداخت خسارت 

در سيل :  به دامداران و روستاييان اظھار داشت
اخير به خ�ف دفعات قبل که آقايان خلف وعده 
کردند، به سبب دستور رھبری نسبت به پرداخت 

ھايی که به روستاييان  موقع خسارات، آسيب به
 ."شود واردشده پرداخت می

وی در بازديد از سد و نيروگاه کرخه در گفتگو 
"با خبرگزاری صداوسيما نيز گفت دولت : 

شده  ھايی که به کشاورزان و احشام زده خسارت
بپذيرد و اگر ساختمانی از بين رفته اقدامات 

ھای موردنياز برای  کارشناسی برای پرداخت وام
 ."پرداخت وام به مردم انجام شود
"اما وی در ھمان حال افزود معلوم نيست : 

بتوانيم رديفی برای پرداخت خسارت سيل در 
 متأسفانه ٩٨در بودجه .   ايجاد کنيم٩٨بودجه 

رديفی برای تأمين خسارت حوادثی مانند سيل 
ديده نشده و بايد تصميم ديگری برای تأمين 

 ."ھای خسارت سيل گرفته شود پرداخت ھزينه

اين بار ھم ھمچون صدھا نمونه ديگر آن 
: گويد Sريجانی می.  دھند درگذشته، وعده می

مشکل است در بودجه بتوان رديفی برای 
صدھا ميليارد .  پرداخت خسارت سيل ايجاد کرد

ھای نظامی و دستگاه انگل  تومان بودجه ارگان
قدر  آن.  روحانيت ديگر چيزی باقی نگذاشته است

ای   ھا ھنگفت است که بافرمان خامنه ھای آن ھزينه
يک ونيم ميليارد دSر نيز از صندوق توسعه ملی 

.  برداشت شد»تقويت بنيه دفاعی ايران«برای 
ورشکستگی مالی .  کنند اکنون بايد ديد که چه می

اکنون بودجه دولت حدود  ھم.  دولت آشکار است
ھايی  زمزمه.   ميليارد تومان کسری دارد١٠٠

است که مبلغی از صندوق توسعه ملی برای 
اما معلوم نيست .  جبران خسارت برداشت شود

قدر دست و  ھای نظامی آن چقدر؟ برای ھزينه
باز ھستند که ھرقدر Sزم باشد اختصاص  دل
. در اين مورد ھنوز چيزی معلوم نيست.  دھند می

تری  اما رژيم ورشکسته با معض�ت جدی
بايد ميلياردھا دSر نيز .  رو خواھد شد روبه

شده  ھای ويران فوريت صرف ھزينه زيرساخت به
ھا بحران اقتصادی و مالی را  ھمه اين ھزينه.  کند

رژيم ت�ش خواھد نمود بار آن .  تشديد خواھد کرد
را بازھم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار 

نارضايتی و اعتراض از اين بابت نيز .  دھد
 .افزايش خواھد يافت

اما آنچه که فوری است و به خسارات جانی و  
شود، اين است که  زده مربوط می مالی مردم سيل

اين .  ھای رژيم مطلقاً نيايد اعتماد کرد به وعده
رژيم دزد، فاسد و فريبکار، ت�ش خواھد کرد با 

. ووعيد مردم را سر بدواند و خسته کند وعده
ھنوز پس از گذشت سی سال از پايان جنگ، 

زلزله بم نمونه .  ھا باقی است برخی خرابی
ھای رژيم  ھيچ اعتمادی به وعده.  ديگری است

مردم تمام مناطقی که متحمل خسارات .  نبايد کرد
اند، نبايد اجازه دھند که دولت با  مالی و جانی شده

ھای که مردم  پرداخت مبلغی ناچيز يا احياناً وام
را مقروض خواھد کرد، از زير بار جبران 

زده  مردم مناطق سيل.  ھا شانه خالی کند خسارت
اکنون ابتکار عمل را در دست خود  بايد از ھم

در ھر محله، شھر و روستا، تعدادی از .  بگيرند
ھايی  افراد مورد اعتماد خود را انتخاب و کميته

ھا ارزيابی  را تشکيل دھند که يکی از وظايف آن
خسارات مالی است که به ھر فردی وارد آمده 

ھا مبارزه متشکلی  بايد از طريق اين کميته.  است
را سازمان داد و دولت را واداشت که مطابق 

ھا، خسارات را فوری و بی  ارزيابی اين کميته
وکاست جبران کند و ھزينه معاش مردمی که  کم

اند، نيز  داده کار و تمام منبع معاش خود را ازدست
 .  تأمين گردد
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۴درصفحه   

١از صفحه  ھا در  حال حضور خانواده  در عين٩٧سال  
. اعتراضات خيابانی بيش از پيش گسترش يافت

شرکت زنان و کودکان در تظاھرات خيابانی، 
حمل پ�کارد و سر دادن شعار در حمايت از 
کارگران، مسائل طبقه کارگر را بيش از پيش به 
ميان ساير زحمتکشان برد و در جلب حمايت 

تر حضور فعال  از اين مھم.  ھا بسی موثر افتاد آن
کارگران زن نه فقط در اعتصابات و اعتراضات 
کارگری، بلکه در جايگاه سخنران و رھبر عملی 

 تا ٩٧جنبش کارگری در سال .  کارگری است
بدان جا پيشرفت داشته است که برخی کارگران 
زن، درنقش و جايگاه رھبران عملی کارگری 
ظاھر شدند و انحصاری بودن سخنرانی و 
سخنگويی مردانه در جمع کارگران در ھم 

 پيشتاز مبازات ٩٧تپه که در سال ھفت.  شکست
ترين ستاره آسمان جنبش  کارگران و  تابناک

 .کارگری بود، در اين جا ھم پيشتاز شد
پديده بسيار مھم ديگری که جنبش کارگری در 

 شاھد آن بود، گسترش اعتصابات ٩٧سال 
 ع�وه بر ٩٧سال .  ای بود سراسری رشته

گسترش کمی تجمعات و اعتراضات خيابانی و 
اعتصابات تک واحدی، در چندين مورد 
کارگران يک رشته معين دست به اعتراض و 

اين روند که از چند .  اعتصاب سراسری زدند
سال پيش آغاز شده و کارگران در رشته 
پتروشيمی، برق، مخابرات و تا حدودی معادن 
زغال سنگ به کرات اعتصابات و تجمعات 

 به ٩٧اند، در سال  سراسری را سازمان داده
ھای ديگری از کارگران نيز  ھا و گروه بخش

چند اعتصاب سراسری کارگزاران .  تعميم يافت
چنين چندين  صندوق بيمه کشاورزی و ھم

طور  ونقل خليج فارس به اعتصاب کارگران حمل
ھايی است که ادامه  ھمزمان در چند استان، نمونه

ای را  روند افزايش اعتصابات فراواحدی و رشته
 چند ٩٧تر از اين در سال  مھم.  دھد نشان می

آھن  اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران راه
که حدود )  کارگران نگھداری خط و ابنيه فنی(

چنين چند اعتصاب بزرگ  ھفت ھزار نفرند و ھم
تعداداين رانندگان (رانندگان کاميون را داشتيم 

که )  شود  ھزار نفر تخمين زده می٩٠٠حدود 
ھای قبل از آن و در  ھا در سال ھيچ يک از اين

گذار اعتصابات تک .  اين ابعاد سابقه نداشته است
واحدی به اعتصابات چند واحدی يا در واقع 
اعتصابات سراسری در يک رشته معين با 

روند گسترش يابنده .  گسترش بيشتری ھمراه شد
اعتصابات فراواحدی و اعتصابات سراسری 

گر اين واقعيت  کارگران در يک رشته معين، بيان
است که کارگران پيشرو در واحدھای مختلف 

ھايی ميان خود  اند ارتباط يک رشته، توانسته
ھا و  ھا يا کميته برقرار سازند و با ايجاد تشکل

شوراھايی برای ھماھنگی مبارزات و 
اند اعتصاب  ھای خود ، قادر شده خواست

. سراسری در يک رشته معين را سازمان دھند
اين نوع تشکل يا شورای ھماھنگی در چند رشته 

ونقل  آھن، رانندگان کاميون، حمل از جمله در راه
و امثال آن شکل گرفته و طبقه کارگر را از لحاظ 

اعتصاب .  ھايی به جلو برده است يابی گام تشکل
ھای مناسبی  سراسری در يک رشته معين، زمينه

ھای مرتبط يا نزديک با  برای اعتصاب در رشته
برای نمونه سومين .  کند آن رشته را نيز فراھم می

اعتصاب سراسری و بزرگ رانندگان کاميون که 

بندان، بستن خطوط  در موارد متعددی با ايجادراه
ھا و  برخی چھارراه.  آھن و امثال آن ھمراه شد راه

ھا به اشغال  ميادين بزرگ شھرھا، ساعت
در برخی واحدھا کاSھای انبار .  کارگران درآمد

کارگران از .  شده به تصرف کارگران درآمد
خروج اين کاSھا و يا ابزار و وسايل توليد 

برخی تجمعات به .  عمل آوردند ممانعت به
درگيری و تيراندازی ھوايی و شليک گاز 

توان گفت  به روشنی می.  آور منجر شد اشک
اشکال مبارزه کارگری در کليت خود، 

راديکاليسم درشکل مبارزه در .  تر شد راديکال
حال با ارتقاء روحيه تعرضی کارگران  عين

ای که به  کننده صف کارگران اعتراض. ھمراه بود
مبارزه علنی مستقيم و خيابانی با رژيم روی 

روحيه تعرضی تا بدان جا .  تر شد آوردند فشرده
ارتقاء يافت که کارگران نمازھای جمعه و مراسم 

رژيم را به تجمع اعتراضی عليه رژيم "  مقدس"
 .تبديل کردند

 سالی است که جنبش طبقه کارگر به ٩٧سال 
شعارھا .  لحاظ سياسی نيز رشد چشمگيری داشت

ھای سياسی کارگران آشکارا افزايش  و خواست
يافت و خصلت سياسی و ضد دولتی مبارزات 

ھای ضد  جنبه.  تر شد طبقه کارگر پررنگ
ھا و ھم در  داری ھم در شعارھا و خواست سرمايه

کارگران در جريان .  تر شد پ�کاردھا قوی
اعتصابات و مبارزات خود بيش از پيش دريافتند 

دار منفرد درمقابل  که تنھا يک کارفرما و سرمايه
ھا نيست، بلکه تمام مسئولين و مقامات دولتی،  آن

حراست و نيروی انتظامی و امنيتی نيز در صف 
. اند دار ايستاده ھا و در سمت سرمايه مقابل آن

کارگران با وضوح بيشتری به ماھيت دولت پی 
داران و  بردند و دريافتند بلوکی از سرمايه

ھا صف  داری در مقابل آن حافظان نظم سرمايه
مبارزات شورانگيز کارگران در سال .  اند کشيده
 به آنان آموخت که بايستی خود را به مثابه ٩٧

يک طبقه متشکل ساخته و برای مقابله با طبقه 
خصلت .  دار حاکم آماده و تجھيز کنند سرمايه

سياسی مبارزات طبقه کارگر، حضور فعال و 
موثر و پررنگ کارگران آگاه و پيشرو و سخنان 

داری نمايندگان  گرانه و ضد سرمايه پرشور آگاه
کارگران در جمع کارگران ھپکو، فوSد و 

تپه، اين واقعيت را به اثبات رساند که آگاھی  ھفت
سياسی در ميان کارگران از رشد وارتقاء باSيی 
برخوردار شده و اين کارگران به ماھيت نظام 

داری و ضرورت ت�ش و مبارزه برای  سرمايه
 .اند نابودی آن پی برده

 در عين حال سال تقويت روحيه اتحاد و ٩٧سال 
در اين سال، .  ھمبستگی ميان کارگران بود

آور و غرورانگيزی از اتحاد و  ھای شوق صحنه
ھمدلی و ھمبستگی کارگران آفريده شد که تاکنون 

جريان اعتصاب و مبارزه .  ترسابقه داشته است کم
تپه نه فقط  کارگری در ھپکو  فوSد و ھفت

ھای شورانگيزی از اتحاد  ھمبستگی ميان  صحنه
کارگارن اين واحدھا آفريد، بلکه يک اتحاد و 
ھمبستگی عميق و گسترده طبقاتی در مقياس 

قدرت اتحاد و ھمبستگی و .  سراسری را رقم زد
پتانسيل مبارزاتی طبقه کارگر برای مقابله با 

 .دار تقويت شد طبقه سرمايه

واقعيت بر کسی پوشيده نيست که افزايش جھشی 
ھا، دو سه برابر شدن قيمت  و چندباره قيمت

کاSھای مورد نياز کارگران و رشد افسار 
، دست کم دو سوم ٩٧گسيخته نرخ تورم در سال 

سنگينی فشارھای .  قدرت خريد کارگران را ربود
فرسای معيشتی که بر گرده طبقه کارگر  طاقت

آوار شد تمام مرزھای پيشين را پشت سر گذاشت 
و عموم کارگران را در تنگنای شديد و در منگنه 

رغم اين اما جنبش  به.  فقر مطلق قرار داد
کارگری نه فقط در برابر اين تعرض گسترده و 

ھای اقتصادی و  در عرصه مبارزه برای خواست
معيشتی، بلکه فراتر از آن در عرصه مبارزه 

ھای سياسی، قويا اظھار وجود کرد  برای خواست
داری حاکم را به چالش  و تماميت نظام سرمايه

ھای جنبش بالنده طبقه کارگر در  پيشرفت.  کشيد
کننده بود که   چنان درخشان و خيره٩٧سال 
ھای نظم موجود را لرزاند و در دل حاکمان  ستون

طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع .  ھراس انداخت
آن در وحشت از تعميق و گسترش جنبش طبقه 
کارگر، سرکوب قھری و ددمنشی عليه طبقه 

رغم تمام  اما به.  کارگر را به حد اع�ء رساند
رغم  فشارھای اقتصادی و معيشتی و به

ھای مذبوحانه رژيم  ھای خشن و تاکتيک سرکوب
در راستای ايجاد نفاق و برھم زدن اتحاد 

 متحدتر از ٩٧کارگران، جنبش کارگری در سال 
. ای را پيمود ھای گذشته روند اعت�ء يابنده سال

ھای متعددی  ھا و ويژگی در اين زمينه به شاخص
 .توان اشاره کرد می

 باز ھم ٩٧شمار اعتصابات کارگری در سال 
اعتصابات مکرر، يکپارچه و .  فزونی گرفت

طوSنی مدت از نمونه اعتصابات ھپکو، فوSد و 
گر رشد آگاھی و درجه باSی  تپه، نشان ھفت

سازمانيابی در ميان کارگران بويژه در اين 
سی چھل روز اعتصاب مستمر و .  واحدھاست

. ای نيست يکپارچه چند ھزار کارگر، کار ساده
اين تيپ اعتصابات حتا در کشورھايی که يک 
آزادی سياسی نسبی وجود دارد، کارگران از حق 
اعتصاب برخوردارند، صندوق اعتصاب و 

ياری دارند و در اتحاديه و سنديکا متشکل  ھم
روشن .  سابقه و کار بسيار مشکلی است اند کم شده

است که در جمھوری اس�می که طبقه کارگر از 
ھا محروم است، برپايی يک چنين  ھمه اين

. تر است تر و بغرنج اعتصاباتی بسيار مشکل
بدون سازماندھی، روشن است که ھيچ حرفی از 

بنابراين روشن .  توان به ميان آورد اعتصاب نمی
 از جمله ٩٧است که اعتصابات کارگری در سال 

گر وجود يک  اعتصابات طوSنی مدت بيان
سازماندھی قوی و رشد چشمگير درجه 

 .يابی در ميان کارگران است سازمان
ترين و پرشمارترين   نيز اگرچه مھم٩٧در سال 

شکل مبارزه کارگری اعتصاب و خواباندن چرخ 
توليد بود، اما کارگران برای تحقق مطالبات خود 
. در اشکال بسيار متنوعی دست به مبارزه زدند

در اين ميان اشکال راديکال و تعرضی مبارزه 
ھای پرشور  کارگران بويژه تجمعات و راھپيمايی

گرانه و  ھای آگاه خيابانی توام با سخنرانی
شورانگيز نمايندگان کارگران، گسترش بيشتری 

تظاھرات خيابانی .  تر شد يافت و بسيار پررنگ

 ٩٧ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 
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 ٩٧ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال 

کنندگان رانندگان  اتحاديه ھماھنگ"با فراخوان 
 آغاز شد، نه فقط از دو ٩٧از اول مھر "  ايران

 ٩٧اعتصاب پيشين رانندگان در خرداد و مرداد 
 شھر را در بر گرفت، ٢٧٠تر بود و  گسترده

بلکه پيوستن ناوگان مسافربری خوزستان به 
اعتصاب و حمايت از رانندگان کاميون را نيز در 

ادامه و گسترش اين نوع اعتصابات .  پی داشت
ھای اعتصاب عمومی سياسی  تواند زمينه می

 .وقيام را ھموار و فراھم سازد
ھايی که فوقا به آن اشاره  تمامی روندھا و ويژگی

ھا و روندھايی است که ھر يک  شد، خصوصيت
حتا به تنھايی نشان از رشد  اعت�ء جنبش طبقه 

در کنار ھم قرار گرفتن مجموعه .  کارگر است
ھا اما جايی حتا برای  اين روندھا و ويژگی

گذارد که جنبش  دشمنان طبقه کارگر باقی نمی
 مسير تعالی و ٩٧طبقاتی کارگران در سال 

. تکامل را طی کرده و رشد و اعت�ء يافته است
با اين ھمه، اين ھنوز تمام زوايا و چھره کامل 

. کند  را بازگو نمی٩٧جنبش کارگری در سال 
تپه به اھتزاز  وقتی که پرچم شوراھا در ھفت

تپه  درآمد، وقتی که شورای مستقل کارگران ھفت
از دل مبارزات کارگران اين شرکت پا به 
عرصه حيات نھاد، وقتی که خواست  گرايش 
طبقه کارگر به اعمال کنترل و نظارت کارگری 
بر توليد و توزيع در شعارھا و مبارزات 

ی  تپه تجلی يافت، وقتی که نعره کارگران ھفت
تپه در تمام  رعدآسای اداره شورايی کارگر ھفت

انداز شد و آن را به  فضای سياسی جامعه طنين
گاه مشخص شد که طبقه  تسخير خود درآورد، آن

کارگر با چه سرعتی در حال پيشروی است، 
تر شد که طبقه کارگر با چه شتاب  گاه مشخص آن

انگيزی تمام مرزھای نظم موجود را  شگفت
تواند پشت سرنھد و خود را برای انجام  می

وظايف بسيار مھم و خطيری که تشديد و تعميق 
 وی خواھد  مبارزه طبقاتی به ناگزير بر عھده

 .گذاشت، آماده و تجھيز کند
شعار نان، کار، آزادی، اداره شورايی  که در 

) تپه ھفت(آغاز توسط بخش پيشرو طبقه کارگر 
مطرح شد، در پرتو استمرار اعتصاب و 
تظاھرات خيابانی و جسورانه اين کارگران، به 

تپه فراتر رفت و  سرعت از سطح کارگران ھفت
ھا کارگر و نيز شعار  به شعار و خواست ميليون

. سراسری عموم کارگران و زحمتکشان تبديل شد
طبقه کارگر ضمن مبارزه اخص خود عليه طبقه 

دار  ھای خود، پرچم دار و تاکيد بر خواست سرمايه
يابی به مطالبات ساير  مبارزه برای دست

شعاری که بر پرچم کارگران . زحمتکشان نيز شد
تپه نقش بسته بود، نه فقط اتحاد و ھمبستگی  ھفت

طبقاتی وسيعی را در ميان کارگران رقم زد، 
بلکه حمايت و ھمبستگی گسترده و سراسری 
معلمان، دانشجويان، پرستاران، جوانان، زنان و 

اتحادی که .  بازنشستگان را نيز در پی داشت
ميان کارگران و زحمتکشان تحت رھبری، 
پيشگامی و اتوريته کارگران در خوزستان شکل 
گرفت، نمونه کوچک و مشخص آن چيزی است 
. که بايد در کل جامعه و مقياس سراسری رخ دھد
. خوزستان الگوی کارگران و زحمتکشان شد

طبقه کارگر با طرح شوراھا و بوسيله اتحاد و 

مانندی که در جامعه به آن شکل  ھمبستگی بی
داد، دورنمای روشنی را در برابر آحاد کارگران 
و زحمتکشان گشود و شايستگی و توانايی خود 
برای ھدايت و رھبری تمام جامعه را به اثبات 

 .رساند
، ٩۶ماه سال  ھای گذشته، بويژه دی سال

کارگران، بيکاران و تھيدستان و عموم مردم 
زحمتکش دراعتراضات خيابانی و در شعارھای 
صريح و روشن خود، به وضوح گفته بودند چه 

در شعار مرگ بر ديکتاتور، مرگ .  خواھند نمی
ای و مرگ بر جمھوری اس�می به  بر خامنه

شد که  روشنی بيان و بر آن تاکيد می
اما اين که !  خواھند کنندگان چه نمی اعتراض

اين .  خواھند روشن نبود بطور مشخص چه می
پرسشی بود که طبقه کارگر بايد به آن پاسخ 

طبقه کارگر با طرح جسورانه آلترناتيو .  داد می
شورايی به اين پرسش، پاسخ صريح و مشخص 

طرح .  داد و درجايگاه رھبرجامعه ظاھرشد
صريح و شجاعانه آلترناتيو شورايی به عنوان 
جايگزين رژيم حاکم، که نه در جنبش کارگری 

ھای اجتماعی ديگر،  سابقه داشت و نه در جنبش
. جنبش طبقه کارگر را صدھا گام به جلو برد

طبقه کارگر با طرح آلترناتيو شورايی، تمام 
آلترناتيوھای ق�بی و بورژوايی را در بھت و 

شان را از  حيرت فرو برد و موجوديت
ھا را  تپه بساط ھمه آن ھفت.  موضوعيت انداخت

تپه نشان داد که اين تنھا طبقه  ھفت.  به ھم ريخت
ای  طبقه.  تواند آلترناتيو باشد کارگر است که می

ھای مشخص پرولتری  که با استراتژی و تاکتيک
و با شعارھا و مطالبات مشخص، با قدرت تمام پا 

تپه به  ھفت.  به صحنه مبارزه طبقاتی نھاده است
ھمه دوستان و دشمنان طبقه کارگر نشان داد که 

تواند با طرح  تنھا طبقه کارگر است که می
ھای راديکال و انق�بی ساير  شعارھا و خواست

زحمتکشان را زير پرچم سرخ خود گرد آورد و 
تمام جامعه را از چنگال فقر و بدبختی نجات 

بخش طبقه کارگر از  وقتی که فرياد رھايی.  دھد
حنجره خوزستان، قلب تپنده فلزوکار و زادگاه 

انداز  پرولتاريای ايران در آسمان جامعه طنين
شد، وقتی که فرياد رعدآسا، و نافذ طبقه کارگر 
تارھای صوتی تمام اقشار زحمتکش جامعه را به 
ارتعاش درآورد و بر پيکر نظم پوسيده حاکم 
رعشه مرگ انداخت، ترس و وحشت سرتاپای 
. طبقه حاکم و رژيم سياسی آن را فرا گرفت

گاه تمام ظرفيت و توان خود را برای  آن
جويی از طبقه کارگر و در ھم کوفتن جنبش  انتقام

 .کارگری به کار گرفت
بدون بررسی و يا اشاره به تشديد اقدامات قھری 

ھای ضد کارگری رژيم  و سرکوبگرانه و تاکتيک
ھا و فعاSن کارگری،  عليه طبقه کارگر و تشکل

بررسی و ارزيابی ما از جنبش طبقه کارگر در 
ھر جا اعتصاب و .   ناقص خواھد بود٩٧سال 

اعتراض متشکلی سازمان يافت، ارتجاع حاکم 
. معطلی به سرکوب شديد و قھری متوسل شد بی

 کارگر ٢٠، ٩٧در ھمان روزھای نخستين سال 
. تپه با اخطار کتبی به دادگاه احضار شدند ھفت
 کارگر بازداشت و شمار ديگری از جمله ١٠

اسماعيل بخشی عضو ھيات مديره سنديکای 

. الورود شدند تپه، ممنوع کارگران نيشکر ھفت
نيروی انتظامی برای درھم شکستن اعتصاب 

تپه، کارخانه نيشکر را به اشغال  کارگران ھفت
خود درآورد و با زور، کوره بخار را روشن 

تپه نيز  در اعتصابات بعدی کارگران ھفت.  کرد
ھمين احضارھا و ارعاب و سرکوب و اعمال 

 ٣۵، ٩٧خرداد .  قھر عليه کارگران ادامه يافت
تپه، به دستور مستقيم قوه  تن از کارگران ھفت

قضايی احضار و مورد محاکمه و بازجويی و 
تپه   کارگر ھفت٧٠بار ديگر .  تھديد قرار گرفتند

بازداشت و مورد بازجويی و محاکمه قرار 
ھا، با  تمام اين محاکمات و بازجويی.  گرفتند

تھديدات گوناگون و بخشا با ضرب و شتم و 
اعتصاب و .  اھانت به کارگران ھمراه بود

تپه،  ماه کارگران ھفت ھای خيابانی آبان راھپيمايی
در يورش .  تری روبرو شد با سرکوب خشن

 کارگر و يک ١٨وحشيانه نيروھای گارد ويژه 
اين .  زن خبرنگار بازداشت و زندانی شدند

سازی عليه اسماعيل بخشی و  دستگيری به پرونده
ھای وحشيانه عليه  سپيده قليان و اعمال شکنجه

اسماعيل بخشی تا سر حد مرگ .  ھا منجر شد آن
علی نجاتی عضو با سابقه ھيات .  شکنجه شد

تپه، با زور  مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت
بازداشت و روانه زندان شد و زير فشار و 

 .ھای جسمی و روانی قرار گرفت شکنجه
در فوSد اھواز نيز کارگران چندين و چندبار 

 ٩٧ خرداد ١٢.  احضار و بازجويی شدند
نيروھای گارد ويژه با ھجوم وحشيانه به 

. ھا تن را بازداشت و زندانی کردند کارگران ده
 ۶٠در ظرف دو روز، شمار بازداشت شدگان به 

 آذر نيروھای ٢۵در يورش شبانه .  نفر رسيد
ھا کارگر بازداشت و مورد ضرب و  سرکوب، ده

 آذر تعداد بازداشت شدگان ٢٧.  شتم قرار گرفتند
در ھپکو نيز کارگران بارھا .   کارگر رسيد۴٣به 

 فعال ١۵.  احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند
اعتصاب در دادگاه کيفری دو اراک، ھر يک به 

 ضربه ش�ق ٧۴ ماه تا يک سال حبس و ۶
 ارعاب و پيگرد و فشار ٩٧سال .  محکوم شدند

عليه کارگران پيشرو و فعاSن سنديکايی تشديد 
 ماه زندان ابراھيم ٣ سال و ۵ حکم ٩٧آبان .  شد

مددی نايب رئيس ھيات مديره سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در 

داود رضوی عضو .  دادگاه تجديدنظر تاييد شد
 سال حبس محکوم ۵ديگر ھيات مديره سنديکا به 

رانندگان کاميون نيز از سرکوب و .  شده بود
در برابر .  بازداشت و زندان برکنار نماندند

پيشرفت و تعالی مبارزات رانندگان کاميون و در 
ھا، دادستان  جريان سومين اعتصاب سراسری آن

قطاع "کل جمھوری اس�می رانندگان مبارز را 
خواند و آنان را به اعدام تھديد ) راھزن" (الطريق

سازی عليه  تعقيب و آزار و پيگرد و پرونده.  کرد
رژيم جمھوری .  رانندگان کاميون شدت گرفت

اس�می از ترس تسّری اعتصاب به تمام ناوگان 
ونقل بار و مسافر و خطوط ريلی و  حمل

سازمانيابی يک اعتصاب سراسری در تمام 
ھای حمل و نقل کاS و مسافر، به سرکوب  بخش

شديد و علنی رانندگان متوسل شد و صدھا تن از 
رانندگان را در شھرھای مختلف بازداشت و 

 .روانه زندان کرد
 ای از تشديد سرکوب و اعمال  ھا گوشه اين نمونه

. دھد قھر و خشونت عليه کارگران را نشان می



 ۵ ٨١۶ شماره  ٩٨  فروردين ١٩      ۵

۴از صفحه   

 ارزيابی از جنبش 
 ٩٧طبقاتی کارگران در سال 

اعمال فشار .  طبقه حاکم اما به اين ھم اکتفا نکرد
و تشديد سرکوب و خشونت عليه کارگران آگاه و 
فعاSن اعتصاب، تنھا در شکل احضار و 

وزارت .  بازداشت و بازجويی و شکنجه نبود
اط�عات و ديگر نھادھای حکومتی به منظور 
تخريب و ايزوله کردن و در نھايت برچيدن 

چينی عليه  ھای مستقل کارگری، به توطئه تشکل
ارتجاع حاکم که بيش از يک .  ھا متوسل شد آن

اش عليه  دھه اعمال فشار و سرکوب سيستماتيک
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه  پيگرد و احضار و محاکمه 

ھای  دائمی فعاSن سنديکا و اخراج و بريدن حبس
ھا به منظور از ھم  طوSنی مدت برای آن

پاشاندن و انح�ل سنديکا ناکام مانده بود، به 
توطئه جديد عليه اين سنديکا و فعاSن آن متوسل 
شد و درصدد تخريب فعاSن سنديکا و علم کردن 

اما .  يک سنديکای تقلبی در اين شرکت برآمد
ھوشياری سنديکا و اعضای آن توطئه شوم رژيم 

کارگران شرکت واحد بطور .  را ناکام گذاشت
يکپارچه از سنديکای خود به دفاع برخاستند و 

گران و سنديکاسازان  شکنی به توطئه پاسخ دندان
پروژه  ضد کارگری سنديکا سازی .  ق�بی دادند

ق�بی دست پخت وزارت اط�عات با شکست 
در جريان اين توطئه، .  ای روبرو شد مفتضحانه

پته بسياری از حاميان دروغين و ريز و درشت 
ھا  طبقه کارگر نيز روی آب ريخت و مشت آن

ريزی و اجرای  ھا که در برنامه چه آن.  باز شد
اين توطئه سھم مستقيمی برعھده گرفته و آشکارا 
از پروژه سنديکاسازی نھادھای دولتی و امنيتی 
حمايت کردند، چه کسانی که با سکوت و به 

طرفی خود، عم� توطئه عليه  اصط�ح بی
سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد را تاييد 

گران در ايجاد يک  ناکامی توطئه.  کردند
سنديکای ق�بی و ايزوله کردن سنديکای واقعی 
کارگران شرکت واحد نشان داد که کارگران و 

ای از رشد  ھا به چنان مرحله جنبش طبقاتی آن
خود رسيده اند که در برابر چنين ترفندھا و 

ھايی بايستند و از تتشکل مستقل و فعاSن  توطئه
 .کارگری دفاع کنند

ھای زيادی برای  تپه نيز ت�ش  در ھفت٩٧سال 
ايجاد شکاف و اخت�ف در سنديکا ونيز ايجاد 
نفاق و جدايی ميان ھيات مديره سنديکا و 

عمل آمد و يک شورای  کارگران اين شرکت به
برای ايجاد نفاق و دو .  بندی شد اس�می سرھم

دستگی در ميان کارگران، رژيم به حربه ارعاب 
و تھديد يا تطميع و حتا ت�ش برای خريدن افراد 

اما کارگران تقريبا در ھمه جا .  نيز متوسل شد
شورای اس�می .  ھا را خنثا کردند  اين تاکتيک
تپه نيز، بطور يکپارچه از سوی  در ھفت

يکی از نمايندگان .  تپه بايکوت شد کارگران ھفت
کارگران فوSد اھواز در قبال اين تاکتيک رژيم 
و عمال آن برای تطميع کارگران، ضمن اشاره 
به نقشه پليد مديريت و حاميان آن به 
منظورخريدن کارگران و ايجاد دو دستگی به 

"صراحت گفت اشتباه فاحشی کرديد که گمان : 
توانيد صفوف ما را بشکنيد، ما خريدنی  برديد می

 ".نيستيم
 که طبقه حاکم زخم ٩٧ھا سال  ع�وه بر ھمه اين

تپه و اسماعيل بخشی  بزرگی از کارگران ھفت
برداشته بود، با ھدف تخريب روحيه، ترور 
شخصيت و ھتک حرمت بازداشت شدگان 
شکنجه شده، بويژه اسماعيل بخشی عضو 

تپه، به  شورای مستقل کارگران ھفت
و سناريو پردازی روی آورد و به "  مستندسازی"

ارزش در زير  ھای اجباری و بی گيری اعتراف
طبقه حاکم و رژيم سياسی .  شکنجه متوسل شد

پاسدار منافع آن بر اين خيال باطل بود که با 
پرونده سازی و بھتان و افترا و 

ھای اجباری در زير شکنجه  گيری اعتراف
تواند کارگران، بويژه کارگرانی که پرچم  می

شوراھا را برافراشته و بديل حاکميت کنونی را 
اما .  ارائه داده بودند مرعوب و از ميدان بدر کند

مستند، "اين ترفند به ضد خود تبديل شد و شعار 

پاسخ کارگران و عموم "  شکنجه ديگر اثر ندارد
مردم به اين نمايش مسخره و طرح از پيش 

روند رو به رشد .  سوخته وزارت اط�عات بود
شد  جنبش طبقه کارگر را با اين ترفندھا نمی

متوقف کرد يا آن را حتی به سطح ما قبل طرح 
 .شورا و آلترناتيو شورايی برگرداند

 رشد و اعت�ء نوينی ٩٧جنبش کارگری در سال 
جنبش طبقه کارگر يگانه جنبشی بود که .  يافت

تمام نظم موجود را به چالش کشيد و يک 
به .  آلترناتيو شورايی و کارگری در برابر آن نھاد

توان گفت که جنبش کارگری در سال  جرات می
 سال ١٠ سال و بيشتر از ١٠ به اندازه ٩٧

پيشرفت نمود، تجارب فراوانی بدست آورد و با 
 ٩٨ای پر دستاورد و قابل افتخار، به سال  پيشينه

 .گام نھاده است

 به کمک سيل زده گان بشتابيم
 

 نف�ر از م�ردم ۶٠سيلی که تا کنون جان بيش از .  سيزده روز از آغاز سيل ويرانگر در ايران ميگذرد
را گرفته ؛ تعدادی ناپديد شده اند و ھزاران خانواده را بی خانمان و از ھس�ت�ی و داراي�ی س�اق�ط ک�رده 

ص�دھ�اھ�زار  .سيل احشام ، گاو و گوسفند و مرغ و طيور بيش�م�اری را در ک�ام خ�ود ف�رو ب�رد.  است
ھکتار اراضی کشاورزی و باغات و کشت صيفی و سبزی روستائيان و کشاورزان محروم را وي�ران 

و ک�ارگ�اه و ک�ارخ�ان�ه    به زير ساختھا، جاده ھا و تاسيسات آب، برق ، گاز.  و در گل و Sی فرو برد 
 . ھ������اي������ی ک������ه در مس������ي������ر س������ي������ل ب������ودن������د آس������ي������ب ف������راوان������ی وارد ش������د

اب�ع�اد و خس�ارات وي�ران�ی .  امروز به درستی زندگی ھزاران ھزار از مردم سيل زده روی ھوا اس�ت
رژيم روبه اضمح�ل و مفلس سرماي�ه داری . سيل چنان زياد است که ھرگز قابل برآورد نخواھد بود 

در ج�ري�ان    جمھوری اس�می مثل ھميشه و پيشاپيش به دروغ متوصل شده ، در حاليکه سيل ھمچن�ان
خامنه ای  !است و مردم را تھديد ميکند ، بی شرمانه صحبت از برآورد خسارات و جبران آن می کند

رژي�م�ی ک�ه از ع�ھ�ده م�ط�ال�ب�ات ک�ارگ�ران و !  می گويد که خسارات ب�اي�د ج�ب�ران ش�ود و م�ی ش�ود
دول�ت " زحمتکشان درمانده است و مردم م�ال�ب�اخ�ت�ه در ش�ھ�رھ�ا و در خ�ي�اب�ان ھ�ا ش�ع�ار م�ی دھ�ن�د 

  وعده سر خرمن می دھد "رو پول ما نشسته_ورشکسته
جان و ھستی م�ردم را م�ورد ح�م�ل�ه ق�رار م�ی   جمھوری اس�می و سيل ويرانگر دست در دست ھم

طی اين چند دھه جمھوری اس�می در اجرای سياست ضد انق�بی و ضد انسانی س�رم�اي�ه داری .  دھند
جھانی چيزی کم نگذاشت ، از کوه خواری ، جنگل خواری ، دره و شوره زار خواری و تخ�ري�ب ب�ی 
رويه و غارتگرانه طبيعت و محيط زيست بگير تا اعدام ، زن�دان و م�ت�واری و آواره ک�ردن ف�ع�اSن 

 .محيط زيست در کشورھای ديگر ھيچ ابائی نداشته است
سيل ھمچنان تا امروز از گلستان و آق ق� در شمال تا خوزستان و سوسنگرد در جن�وب ، ش�ھ�رھ�ا و 

مردم جان بدر برده خانه و کاشانه خود را رھا کرده و در ک�ن�ج�ی .  روستاھارا در محاصره خود دارد 
اگر نوع دوستی و ياری کردن مردم نس�ب�ت . بدون داشتن ھيچ امکان زيستی سرگردان و آواره ھستند 

رو به زوال جمھوری اس�می    رژيم.  به ھمديگر نبود تلفات جانی و خسارات مالی افزون بر اين بود 
اين ت�وده ھ�ای م�ردم و ن�ي�روھ�ای  .وظيفه خود را در دادن اط�عيه ھای خشک و خالی خ�صه کرد 

فعال اجتماعی ھستند که بايد با احساس ھمدردی مشترک به ھم نوعان مصيبت زده خ�ود ک�ه گ�رف�ت�ار 
 . سيل اند ياری رسانند  و در عمل نشان بدھند که صف مردم از رژيم ضد مردم�ی اس��م�ی ج�داس�ت

ما توده ھای مردم و کليه نيروھای م�ردم�ی وف�ع�اSن اج�ت�م�اع�ی اع�م از ف�ع�اSن ک�ارگ�ری ، ف�ع�اSن 
دانشجويی ، زنان و فعاSن محيط زيست  را فرا ميخوانيم به حمايت از مردم سيل زده و زخ�م خ�ورده 

و سعی عمومی و آگاھانه است که می توانيم بار مشک�ت م�ردم  از رژيم برخيزند ، در يک مشارکت
سيل زده را کاھش دھيم و در مسير سرنگونی رژيم حاکم ، به حرکت ھای اجتماعی ع�ل�ي�ه آن ش�ت�اب 

 .بدھيم
 

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
 سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی، برقرار باد حکومت شورائی

 در ايران) اقليت(فعالين سازمان فدائيان
٩٨/١/١۴ 

 کار، نان، آزادی ، حکومت شورائی
 

 زنده باد سوسياليسم 
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  ٧درصفحه 

واکنش خامنه ای در مقابل ".  اس�م است
موضوع دشمن تراشی جمھوری اس�می در 

دشمنی با "سطح منطقه و جھان و بيان اينکه 
، "جمھوری اس�می، دشمنی با اس�م است

اصلی ترين محور سخنان او در اين ديدار 
اينکه چرا خامنه ای اکنون با اين حدت .  بود

و شدت به بيان اينگونه ادعاھای دروغين و 
ق�بی روی آورده است، ناشی از وضعيت 
بحران ھای متعدد داخلی و شرايط شکننده 
ای که جمھوری اس�می در عرصه بين 

بحران .  المللی با آم مواجه است، می باشد
ھای داخلی و خارجی  که در اين دوره به 
صورت جدی بر گلوی طبقه حاکم چنگ 

اولين ادعای ق�بی رھبر .  انداخته اند
آن کسی که ":  جمھوری اس�می اين بود

امروز با جمھوری اس�می دشمن است، مثل 
ھمان کسی است که در صدر اس�م با بعثت 

گويند  بعضی می.  پيامبر دشمن بود
تراشی  ما دشمن.  تراشی نکنيد؛ نه دشمن
خاطر  گوييم، به کنيم، حرف اس�م را می نمی

آمريکا از شما .  شود ھمين، دشمنی ايجاد می
نوکرھای .  خواھد از اس�م دست برداريد می

آمريکا مثل آل سعود ھم ھمين را 
  ."خواھند می

طرح اين ادعای خامنه ای در واقع واکنش 
به مواضع جناحی از درون ھيات حاکمه 

با آمريکا و "  تعامل"است که بر سر موضع 
نمونه اش .  کشورھای منطقه تاکيد دارند

به .  سخنان گاه و بيگاه حسن روحانی است
مثل، او چندی پيش در جلسه مديران دولتی 

بايد به ...ما دشمن و بدخواه داريم: "گفته بود
خيلی فکر خود را به   اما نبايدفکر آن باشيم 
ظاھرا طرح اينگونه بحث ".  آن مشغول کنيم

ھا به مذاق خامنه ای خوش نيامده و او در 
اين ديدار فرصت را غنيمت شمرد تا موکدا 

. خارجی تاکيد کند"  دشمن"بر مقابله با 
جمھوری اس�می چھل سال است که با اتکاء 

خارجی و "  دشمن"به ھمين سياست مقابله با 
دشمنی با جمھوری اس�می، "تکرار اينکه 

است، ھرگونه انتقاد و "  دشمنی با اس�م
ابراز مخالفت با ھيات حاکمه را به شدت 

اينگونه ادعاھا و دغل .  سرکوب کرده است
بازی ھای خامنه ای که صد البته خمينی 
استاد اين کار بود، اگر در ھمان سال ھای 
اوليه انق�ب بر بستر توھم توده ھا و عدم 
شناخت آنان از ماھيت جمھوری اس�می 

توانست مردم را فريب دھد، اکنون پس  می
از گذشت چھار دھه که عموم توده ھای 
مردم ايران، پی به ماھيت ارتجاعی و 
سرکوبگرانه جمھوری اس�می برده اند، 
ديگر کمترين جايی در ذھنيت توده ھای 

آنچه اکنون در ذھنيت .  مردم ايران ندارد
جامعه و عموم مردم ايران ريشه دوانده 

است، چيزی جز اعمال اختناق و سرکوب 
تجربه عينی کارگران و .  در جامعه نيست

زحمتکشان از عملکرد جمھوری اس�می 
ھمانا زندان و کشتار، بيکاری و بی 
خانمانی، ويرانی، سرخوردگی ھای 
اجتماعی و فقر و ف�کت روز افزونی است 

اند؛ حاصل چھل ساله  که با آن روبه رو بوده
حاکميت ننگين اين نظام، ھمانا اخت�س، 
دزدی، غارت و برباد رفتن سرمايه ھای 
عظيم مملکت بوده است که توده ھای مردم 

گسترش دامنه دار .  ايران به چشم ديده اند
رکود، تورم و ھرچه بيشتر خالی شدن سفره 
زحمتکشان و مزدبگيران طی سال ھای 
متمادی بوده است، وضعيتی که جامعه و 

 . زندگی مردم را به تباھی کشانده است
حال در چنين وضعيتی تيره و تار و 
سرنوشتی دردناک که از قِبَل جمھوری 
اس�می بر جامعه و زندگی توده ھای مردم 
ايران آوار شده است، بيان اينگونه Sطائ�ت 
. خامنه ای چيزی بيش از يک گزافه نيست

اين را ما نمی گوييم؛ اين را جوانان بيکار، 
توده ھای معترض، مالباختگان، کشاورزان، 
معلمان، رانندگان کاميون و توده ھای کارگر 
ايران در اعتراضات خود به صد زبان 
تکرار کرده اند؛ آنان در اعتراضات وسيع 

 و از آن زمان تا به امروز در ٩۶ديماه 
اغلب تجمعات اعتراضی، اعتصابات و 
" راھپيمايی ھای خود با سر دادن شعار 

، يا "اس�مو پله کردين، مردمو ذله کردين
" سوريه را رھا کن، فکری بحال ما کن"

خشم و انزجار خود را از نظام اس�می و 
پيشبرد سياست توسعه طلبانه آن فرياد کرده 

آنان با بيان اينگونه شعارھا آشکارا نشان .  اند
داده اند که دوران طرح اينگونه ادعاھای 

کارگران و .  ق�بی ديگر به سر آمده است
عموم توده ھای زحمتکش ايران اکنون به 
اين حقيقت روشن رسيده اند که آنچه طی اين 
چھل سال بر سرشان آمده است، تماما نتيجه 
ب�فصل ھمين حاکميت دينی و اس�می بوده 

حاکميتی ارتجاعی که با ادغام آشکار .  است
دين و دولت و تسری دادن قوانين شريعت 
اس�می بر تمام شئونات زندگی خصوصی، 
اجتماعی و سياسی آنان، کل جامعه و کشور 

 . را به ويرانی و تباھی کشانده است
خامنه ای اکنون خود بيش از ھمه بر اين امر 

 اس�م خواھی ۶٠واقف است که اگر در دھه 
جمھوری اس�می بستری برای تحميق توده 
ھا بود، اکنون اما اين امر به پاشنه آشيل 

با گذشت .  حکومت اس�می تبديل شده است
چھل سال و فرو ريختن توھم توده ھا از 
نظام اس�می، اکنون به ھر نسبتی که توده 
ھای مردم ايران از جمھوری اس�می 

گريزان و متنفر ھستند، به ھمان اندازه نسبت 
به اس�م و موازين شريعت نيز واخورده شده 

چرا که آنان عملکرد نظام حاکم بر ايران .  اند
را برخاسته از اس�م و دستورالعمل ھای 

ع�وه بر اين توده .  شريعت اس�می می دانند
ھای مردم ايران به عينه شاھد ھستند که 
اينگونه ادعاھای ق�بی فقط توسط خامنه ای 

ھمه .  و جمھوری اس�می تکرار نمی شوند
حکومت ھای مرتجع اس�می ھمين ادعاھای 
دروعين خامنه ای را روز و شب در 
بلندگوھای تبليغاتی خود تکرار کرده و می 

. است"  طالبان و القاعده"نمونه اش .  کنند
نيز بر بستر "  القاعده"و "  طالبان"رھبران 

ھمين ادعاھای اس�می و اينکه نماينده هللا در 
زمين ھستند، تمام جنايات خود را پيش برده 
و ھرگونه مخالفت با نحله ھای اس�می خود 

ھمان .  را مخالفت با اس�م بيان کرده اند
ای که رھبران آن ھا تا " القاعده"و " طالبان"

سال ھا در ايران جا خوش کردند و ھم 
اکنون نيز جمھوری اس�می با رھبران آن ھا 

که اين "  طالبانی"ھمان .  حشر و نشر دارد
روزھا ھيات سياسی آن در آمد و رفت به 
جمھوری اس�می است و ھيات حاکمه ايران 

" صلح"خواھان حضور آنان در مذاکرات 
افغانستان و به طريق اولی خواھان شرکت 
. آنان در حکومت اس�می افغانستان است

" داعش"نمونه ديگر، حکومت اس�می 
حکومت خود خوانده ای که رھبران .  است

آن نيز خود را خليفه هللا می دانند و با ھمين 
توجيه گری اس�می از نوع خامنه ای و به 
تبعيت از آيات قرآنی و دستورات پيامبر 
اس�م، خبرنگاران را سر بريدند، مردم بی 
دفاع عراق و سوريه را قتل عام کردند، به 

زنان "زنان و دختران جوان، تحت پوشش 
ھا را کشتار و  تجاوز کردند، ايزدی"  حربی

. در گورھای دسته جمعی خاک کردند
عربستان سعودی نمونه ديگری از ھمين 

حاکميتی .  اس�م خواھی خامنه ای است
واپسگرا و مرتجع با ادعاھايی به مراتب 
. ق�بی تر از خامنه ای و ھيات حاکمه ايران

حاکميتی پادشاھی که خود را پاسدار کعبه 
مسلمين می داند و حکومت ظالمانه خود را 
با اتکاء به موازين صدر اس�م، تعريف می 
کند و ھمانند رھبر جمھوری اس�می ادعای 

تقسيم .  رھبری جھان اس�م را يدک می کشد
و اس�م "  اس�م آمريکايی"بندی خامنه ای به 

ھم ھيچ کمکی به او و "  ناب محمدی"
ھمه اين .  خيالپردازی ھايش نخواھد کرد

حکومت ھای مرتجع اس�می و نحله ھای 
فکری از يک آبشخور به نام اس�م محمدی 

 . ارتزاق می کنند
اينکه خامنه ای در تمام سخنرانی ھا و 
پامنبری ھايش و به طور اخص در سخنان 

دشمنی با "اخيرش با تکيه بر اينکه 
، "جمھوری اس�می، دشمنی با اس�م است

 ادعاھای قDبی خامنه ای 
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آفرينی جمھوری اس�می در  سعی دارد تشنج
منطقه و جھان را توجيه کند، به نيازمندی 
ھای ھيات حاکمه ايران  برای تحت الشعاع  
قراردادن بحران ھای متعدد داخلی بر می 

پوشيده نيست که اساس سياست .  گردد
خارجی جمھوری اس�می بر پايه پيشبرد 
سياست پان اس�ميستی و توسعه طلبانه طبقه 
حاکم در منطقه و جھان پايه ريزی شده 

سياستی که تحت عنوان مقابله با .  است
. تبيين و تئوريزه شده است"  دشمن خارجی"

در اين ميان اما مخالفت آمريکا با جمھوری 
اس�می، آنگونه که خامنه ای ادعا می کند 
ھرگز بر مبنای دشمنی دولت آمريکا با 
اس�م و اس�م خواھی جمھوری اس�می 

دولت آمريکا خود بيش از جمھوری .  نيست
اس�می مروج دين و مذھب در ميان توده 

چرا که از ديدگاه .  ھای اين منطقه است
دولت آمريکا و دول سرمايه داری اروپايی، 
تمامی اديان و به طور اخص اس�م يکی از 
ابزارھای مھم  سرمايه جھانی برای مقابله با 
طبقه کارگر، نيروھای چپ و کمونيست در 

در شرايط کنونی، .  جای جای جھان است
تبليغ دين و رواج باورھای اس�می در 
منطقه، کليدی ترين سياست دول سرمايه 

در . داری برای تحميق توده ھای منطقه است
وضعيت بحرانی منطقه برای آمريکا و دول 
اروپايی، جمھوری اس�می ايران در 
صورتی که اندکی از سياست پان اس�ميستی 
و توسعه طلبانه خود دست بردارد، بدون 
ھيچ شبھه ای مطلوب ترين نظام سياسی 
خاورميانه در پاسداری از  نظم موجود 

از اين نظر ادعای .  سرمايه داری حاکم است
خامنه ای تحت عنوان اينکه دشمنی آمريکا با 

" دشمنی با اس�م است"جمھوری اس�می، 
يک ادعای کام� دروغين و يک ادعای 

 .ق�بی است
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که ادعای 

" دشمن"خامنه ای تحت عنوان مقابله با 
خارجی، کليد واژه او در مواجھه با انبوه 
معض�ت و بحران ھای داخلی حاکم بر نظام 

خامنه ای به عنوان رھبر .  و جامعه است
جمھوری اس�می با اختيارات تام و تمامی 
که دارد، ھيچ يک از تصميم ھای ک�ن نظام 

اب�غ  و .  بدون نظر او  عملی نخواھد شد
پيشبرد سياست ھای کليدی نظام در تمام 
عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
می بايست نعل به نعل با نظر و رای او 

ناگفته نماند که اين .  مطابقت داشته باشند
قدرت نمايی و اختيارات ب�منازع او در دھه 
ھای گذشته تحت عنوان وSيت مطلقه فقيه 
حتا به دخالت در موضوعات بسيار فرعی 

در چنين وضعيتی .  ھم تسری يافته است
خامنه ای بھتر از ھر کسی می داند که تمام 

عملکرد ارتجاعی و سرکوبگرانه ھيات 
حاکمه پيش از آنکه به حساب بی تدبيری و 
فساد حاکم بر کل ارگان ھای نظام گذاشته 
شود، در درجه اول به حساب بی کفايتی 
رھبری  جمھوری اس�می و فساد نھادينه 
شده در ارگان ھای منصوب به رھبری نوشه 

 . شده است
از اين رو خامنه ای خوب می داند که اگر از 

دشمن "و مقابله با "  دشمن"کليد واژه 
دست بشويد، ديگر در ھيچ ديدار و "  خارجی

. مراسمی حرفی  برای گفتن نخواھد داشت
چرا که به ھرکجای اين ممکلت که بخواھد 
دست بگذارد، بجز شرمساری، حقارت و بی 
. لياقتی چيز ديگری نصيب اش نخواھد شد

البته اگر شرمی در وجودش باشد، که صد 
در مورد وضعيت .  البته آن را ھم ندارد

وخامت بار نظام آموزشی کشور او چه 
ادعايی می تواند داشته باشد که خود 

فرسودگی .  مضحکه عام و خاص نشود؟
ھزاران مدرسه، مدارس کپری بدون 
امکانات گرمايشی، سطح نازل آموزش و 
پرورش، خصوصی سازی مدارس و بی 
حقوقی معلمان ھمراه با اعتصابات سراسری 
و اعتراضات مداوم معلمان خود گويای 
وضعيت اسفبار آموزش و پرورش کشور 

وضعيت زنان، سرکوب و بی حقوقی .  است
محض آنان که ديگر جای ھيچ توضيحی 

در مورد زنان و حقوق پايمال شده .  ندارد
آنان، خامنه ای چه حرفی برای گفتن دارد؟ 
جز اينکه ھمان Sطائ�ت ھميشگی خود را 

و جمھوری "  اس�م"تکرار کند و بگويد که 
قائل "  ارزش واSيی"اس�می برای زنان 

با بيان اينگونه دروغ بافی ھا و .  است
ادعاھای کذايی ھم که کمترين تغييری در 

وضعيت وخامت بار زندگی خصوصی و 
رھبر .  اجتماعی زنان روی نخواھد داد

جمھوری اس�می، در مورد وضعيت رفاھی 
و اجتماعی عموم توده ھا فقر زده مردم 
ايران، از شرايط بھداشتی و درمانی آنان، 
چه حرفی برای گفتن دارد؟ برای بيکاری و 
ياس و نااميدی حاکم بر جوانان و صدھا 
ھزار نيروی تحصيلکرده دانشگاھی چه 
پاسخی دارد؟ در پاسخگويی به مطالبات 
اقليت ھای دينی و مليت ھای تحت ستم ايران 
چه می تواند بگويد؟ وضعيت معيشتی 
کارگران چه؟ به ميليون ھا کارگری که با 
يک دستمزد ماھيانه بخور و نمير شرمنده 
خانواده ھای خود ھستند، او چه حرفی برای 
گفتن و شعار دادن دارد که با خشم و تمسخر 

 . کارگران مواجه نشود
در شرايط موجود و وضعيتی که جامعه را 

بر ھر گوشه اين مملکت که .  فرا گرفته است
انگشت گذاشته شود، بوی گنداب دزدی، 
فساد و چپاول سرمايه ھای کارگران و 
زحمتکشان ايران توسط طبقه حاکم به مشام 

پوشيده نيست که مسئوليت مستقيم .  می رسد
و غير مستقيم وضعيت موجود نيز، پيش از 
ھر کس و ھر ارگانی به صورت تام  و تمام 
بر دوش شخص رھبری جمھوری اس�می 

لذا، در چنين وضعيتی که .  سنگينی می کند
تمام سياست ھای طبقه حاکم با شکست 
مواجه شده است و جمھوری اس�می با يکی 
از بحرانی ترين دوران حيات سياسی خود 
در عرصه داخلی و بين المللی مواجه است، 
خامنه ای برای برون رفت و عدم پاسخگويی 
به مطالبات سرکوب شده کارگران و عموم 
توده ھای مردم ايران چاره کار را در اين 
می داند که مدام به ادعاھای ق�بی خود در 

و اينکه "  دشمن خارجی"مورد مقابله با 
دشمنی با جمھوری اس�می، دشمنی با "

 .، چنگ آويزد"اس�م است
 

 ادعاھای قDبی خامنه ای 
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 اطDعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 زدگان است جبران خسارات، حق سيل

 
ھايی ويرانگر ھمراه  ھای ايران با جاری شدن سي�ب نخستين روزھای سال جديد در بسياری از استان

ترين  ھا ھزار نفر از ساکنان محروم ھا نفر را گرفته و ده ھايی که تاکنون دست کم جان ده سي�ب.  شد
 .خانمان کرده است مناطق ايران را آواره و بی
توان با اقدامات پيشگيرانه از ويرانگری  رود، اما می ای طبيعی به شمار می اگر بروز سي�ب، حادثه

تدابيری که در ايران نه تنھا اتخاذ نشده، بلکه طی چھار دھه، سران و مسئوSن جمھوری .   آن کاست
ھا، با از بين بردن پوشش گياھی، با مسدود  اس�می ايران، با سوءمديريت منابع آبی، با نابودی جنگل

رويه و غير کارشناسانه با عدم  ھای بی ھا به خيابان و بلوار، با سدسازی ھا و تبديل آن ساختن مسيل
ھا و بسياری  بندھا و مسيل ھا، با عدم اتخاذ تدابير Sزم در حفظ و ساختن سيل رعايت حريم رودخانه

 .اند اقدامات مخرب محيط زيستی ديگر، بر ابعاد خسارات مالی و جانی ناشی از اين سيل افزوده
توان و بايد به فوريت اقدامات Sزم برای کاھش دامنه خسارات و حفظ جان و مال  با بروز سيل، می
اما در جريان سيل اخير، رژيم ضد مردمی جمھوری اس�می، نه تنھا امکانات .  مردم را اتخاذ کرد

تدبيرانه خود در برخی نقاط بر  Sزم را در اختيار مردم نگذاشت، بلکه با اقدامات غيرمسئوSنه و بی
ھا  نه تنھا نيروھای امداد و امکانات Sزم را در اختيار مردم نگذاشت، بلکه آن.  وخامت وضعيت افزود

شان در  را به حال خود رھا کرد تا به تنھايی و با امکاناتی ابتدايی و ناچيز بکوشند تا از خانه و کاشانه
 .ھا حفاظت کنند برابر تندآب

ھای مردم با   نمايش مجدد و تحکيم ھمبستگی شکوھمند توده.  آورد ديگری ھم داشت اما سي�ب اخير ره
کردند تا  از خيابان و محله و شھر و روستای خود  مردمی که ھمدوش يکديگر ت�ش می.  يکديگر

ھای مردمی  محفاظت کنند، کارگران و معلمان و دانشجويانی که ب�درنگ به مدد آنان شتافتند، کمک
 .آوری و ارسال کردند و دارايی ناچيز خود را با آنان قسمت کردند را جمع

در برابر اين ھمبستگی عظيم مردمی، تنھا اقدام سران رژيم، آن ھم ھراسان از خشم مردم، دادن 
ھای  چرا که بارھا سرنوشت اين وعده.  ھای سرخرمنی بود که ديگر نزد مردم اعتباری ندارند وعده

زدگان کرمانشاه که با گذشت نزديک به دو سال، ھنوز در چادر و  چون زلزله اند، ھم پوچ را شاھد بوده
 .ھا نيز دستخوش سيل شدند کردند که آن ھايی زندگی می کانکس

باخته يا مصدوم؛ ند،  به يقين، سيل که فرو نشيند، مردمی بر جای خواھند ماند در اندوه عزيزان جان
. شان نابود شده است ھای اند و روستاييانی که مزارع و محصوSت و دام کارگرانی که بيکار شده

به يقين اين بار .  ھا و گل و Sی ھای ويران و ھستی بربادرفته در ميان تنداب  و کاشانه مردمی با خانه
 .زده را به حال خود رھا خواھد کرد ھم، رژيم مردم سيل

مردمی که ھمين امروز نيز .  اما، سيل که فرو نشيند، مردمی بر جای خواھند ماند خشمگين
ھا رفته است، از عام�ن اصلی اين ستم، يعنی از سران  خشمگين از ستمی که بر آن.  اند خشمگين

ی  طلبانه ھای توسعه جمھوری اس�می که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان را در خدمت سياست
ريزند، با دزدی و  کنند، به حلقوم نھادھای مذھبی می گرايان منطقه سرازير می خود به جيب اس�م

 –ريزند و برای پروار کردن سپاه و پليس و مأموران امنيتی  رشوه و غارت به جيب خود می
 .کنند تا ھمين مردم محروم را سرکوب کنند اط�عاتی رسمی و غير رسمی ھزينه می

زدگان  پس، حق سيل.  ثروتی که متعلق به توده مردم اين سرزمين است و نه جنايتکاران و دزدان حاکم
ھای ارتباطی را بازسازی کند، تدابير Sزم برای  ھا و راه است که دولت به فوريت زيرساخت

حق آنان است که از .  سازی مناطق در مخاطره در برابر حوادثی چون سيل و زلزله را اتخاذ کند ايمن
شان  شان جبران شود و خانه و کاشانه خدمات رايگان بھداشتی و درمانی برخوردار شوند، خسارات

بازسازی شود، و مستمری کافی برای امرار معاش دريافت کنند، چرا که با توجه به دامنه خسارات، 
 .ھا برای اين مردم وجود ندارد امکان تأمين معيشت تا مدت

زدگان است که دولت تمام اين خدمات را به رايگان در اختيارشان قرار دھد و نه به  اين حق سيل
ھايی توخالی که چندی ديگر به دست  وعده.  دھند ھای حقيری که امروزه وعده می صورت وام

 .فراموشی سپرده خواھند شد
برای کسب اين حق بايد مبارزه شود، زيرا بدون اعتراض و مبارزه، چنان که تجربه مردم نشان داده 

 .زدگان نخواھد کرد است، جمھوری اس�می اقدامی برای جبران خسارات سيل
ھای کمونيست و انق�بی، ضمن ابراز ھمدردی و ھمبستگی با قربانيان سيل،  ما احزاب و سازمان

 .خوانيم زدگان فرامی کارگران و زحمتکشان را به دفاع و حمايت از حق سيل

 
 داری جمھوری اسDمی رژيم سرمايه سرنگون باد

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
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 ، يک انتخاب يا اجبار"طDق صوری"
١از صفحه   

فاقد "مستمری دختران بازماندگان آن است که 
 .باشند" شغل و شوھر

اين ادعا در حالی است که برطبق گزارش 
 ميليون نفر ۶سازمان تأمين اجتماعی نزديک به 

. بگير اصلی و تبعی اين سازمان ھستند مستمری
 ھزار ۵٠٠ ميليون و ٣از اين تعداد نزديک به 

بگير اصلی ھستند و اندکی بيش از  نفر مستمری
 ھزار نفر در رديف ۵٠٠يک ميليون و 

 . بگير قرار دارند بازماندگان مستمری
، به )و نه آمار رسمی دولتی(نرخ واقعی تورم 
آور در سال گذشته و عدم  ويژه تورم سرسام

افزايش دستمزدھا و حقوق بازنشستگان در 
ھای اخير متناسب با نرخ واقعی تورم،  سال

وضعيت معيشت بازنشستگان را چنان حاد کرده 
که آنان را بارھا به اعتراض و تجمع در 

ھا و در برابر مراکز دولتی واداشته است   خيابان
و نه تنھا در سال گذشته بلکه در ساليان پيش از 

حال با توجه به اين که طبق ھمين قانون، .  آن نيز
سھم ھر فرزند واجد شرايط برای دريافت 

 درصد مستمری ٢۵مستمری بازماندگان که تنھا 
توان پی برد که سخن از چه  استحقاقی است، می

 .ست مبلغ ناچيزی
اند،  اکنون مسئولين تأمين اجتماعی مدعی

پرداخت مبلغی ناچيز، آن ھم به درصدی از 
بزرگ "  معضلی"بگير،  بازماندگان مستمری

سازمانی که .  برای اين سازمان پديد آورده است
ھای متعددی از فساد و  ھاست پرونده سال

. شود ھای چند ميلياردی در آن افشا می اخت�س
سازمانی که سران رژيم و حتا خود دولت برای 

ھای آن که  چاپيدن و حيف و ميل اموال و ثروت
در اساس متعلق به کارگران است، از ھيچ ت�شی 

 .اند فروگذار نکرده
ھا  مانع از آن  گرچه ھيچ يک از اين واقعيت

شود که اين مقام حکومتی، اين زنان را  نمی
چشم به درآمدھای "بخواند که "  طلبانی فرصت"

ھای چند  گويا دزدی و اخت�س".  اند حرام دوخته
نيستند، اما زنانی از سر "  حرام"ميلياردی 

دھند  می"  ط�ق صوری"استيصال و فقر، تن به 
تا سھمی از حاصل دسترنج پدران و مادران خود 
را به کف آرند و نانی به سفره محقرشان 

چشم به "ھستند که "  طلبانی فرصت"بيفزايند، 
اند و به گفته وی  دوخته"  درآمدھای حرام

" سازمان تأمين اجتماعی را در مرز نابودی"
 .شرمی زھی بی. اند قرار داده

اگر در ساليان پيش نيز اخباری درباره 
ھای منتشر  در رسانه"  ھای صوری ط�ق"

. شد، بسيار اندک و جسته و گريخته بودند می
" معضل بزرگ"اکنون نيز که اين موضوع به 

در "سازمان تأمين اجتماعی بدل گشته و آن را 
قرار داده است، آماری درباره "  مرز نابودی

تعداد، گروه سنی و وضعيت معيشتی اين زنان 
ممانعت از "داده نشده است، ظاھرا به بھانه 

اما واقعيت آن است که انتشار "  شيوع اين پديده
ھای ناچيز  آمار نشان خواھد داد که اين مستمری

مرز "نيست که سازمان تأمين اجتماعی را به 
کشانده، بلکه دست غارتگرانی ديگر در "  نابودی

 .کار است
به دSيل "  ھای صوری ط�ق"در رواج پديده 

چون دريافت سکه  شود، ھم ديگری نيز اشاره می
اما .  از ستاد ديه و معافيت فرزند از سربازی

گيرانه و برخورداری  شرايط کفالت چنان سخت
ھای ستاد ديه چنان دشوار و اندک است  از کمک

چه باقی  آن.  روند که عواملی فرعی به شمار می
ھايی است  ماند ھمان نياز معيشتی و فقر زوج می

ھايی که به  زوج.  زنند که دست به چنين کاری می
در "اعتراف مقامات حکومتی، عمدتا 

ھستند، يعنی "  ھای کوچک و روستاھا شھرستان
تری بين خانواده و  در مناطقی که ارتباط تنگاتنگ

بستگان و ھمسايگان وجود دارد و ھمه از حال 
يکديگر کم و بيش باخبرند؛ نه در شھرھای 

 . بزرگ و در گمنامی
ھای مقامات جمھوری  يکی ديگر از نگرانی
، به "ھای صوری ط�ق"اس�می از رواج پديده 

باS "سازمان تأمين اجتماعی، "  نابودی"جز 
" فروپاشی نھاد خانواده"و "  بردن آمار ط�ق

در بھمن .  اين نيز چرندياتی ديگر است.  است
، رئيس کانون سردفترداران ازدواج و ط�ق ٩٧

 ١۶ ساعتی ٩١اع�م کرد آمار ط�ق در سال 
 ٢١ به ساعتی ٩۶ط�ق بوده است که در سال 

 ۵٠٠مسلما اگر ھمه يک ميليون و .  ط�ق رسيد
ط�ق "بگير بازمانده ھم  ھزار نفر مستمری

 ط�ق در ۵توانند  گرفته باشند، نمی"  صوری
پس !   ساله بيفزايند۵ساعت به آمار در فاصله 

در .  ھا را بايد در عواملی ديگر جست علت ط�ق
کنار عوامل ديگر، حتا به اعتراف برخی 

ھا، وضعيت  کارشناسان رژيم، عامل اصلی ط�ق
ھای اجتماعی ناشی  اقتصادی و فقر و نابسامانی

 . از آن است
عواملی که به فروپاشی نھادی انجاميده که از 

بنيان "و "  مقدس"نظر سران جمھوری اس�می 
رود، ھر چند ھيچ  به شمار می"  جامعه اس�می

 اسفند ٧ای در  خامنه.  کنند يک بدان اقرار نمی
ھای فروپاشی  ، در جمع مداحان از نشانه٩٧

ھای ديرھنگام و  ازدواج"خانواده در ايران، يعنی 
ھای  ازدواج"و رواج "  فرزندآوری کم"  سخت
وی به روش ھميشگی، که در .  سخن گفت"  سفيد

ھای اقتصادی،  ھای رژيم و بحران تمامی شکست
" ھای دشمنان توطئه"اجتماعی و سياسی رد پای 

بيند، در اين سخنرانی نيز مدعی شد  را می
داری جھانی و اسرائيل تصميم به نابودی  سرمايه

بنيان خانواده در جھان از جمله در ايران 
ھای  اين سخنرانی و ابراز نگرانی.  اند گرفته

متعدد ساير مقامات و مسئولين رژيم از 
نھاد "ی  "فروپاشی"و "  زوال"، "بحران"

ايست بارز از شکست  ، نشانه"خانواده
ای که  ھای جمھوری اس�می در عرصه سياست

 .چھار دھه است در رواج آن کوشا ھستند
دھند و  که زن را در مرکزش قرار می"  نھادی"

ھايش  ھايش را بر شانه بار تمام مسئوليت
سران جمھوری اس�می از ھمان ابتدا .  گذارند می

گاه ديدگاه خود نسبت به زن و جايگاه  نه تنھا ھيچ
او در اجتماع را پنھان نکردند و در ھر فرصتی 

زن تأکيد کردند، "  ھمسری و مادری"بر نقش 
ھای عمومی به  بلکه برای راندن زنان از عرصه

ھا و احکام، قوانين و  ھا، فرمان پستوی خانه
ھايی چندان زياد و گوناگون صادر کردند  نامه آيين

ھا  و به تصويب رساندند که برشمردن تمامی آن
ھر گاه نيز که بر اثر .  مثنوی ھفتاد من خواھد شد

شان  ستيزانه مقاومت زنان در برابر احکام زن
ھای جامعه شدند،  ناچار به تسليم در برابر واقعيت

اگر .  کوشيدند آن را با نقش سنتی زن آشتی دھند
زنان بنا به نيازھای اقتصادی و آگاھی بر 
ضرورت حضور در اجتماع در برابر رانده شدن 
از بازار کار مقاومت کردند، کوشيدند آن را با 

ھايی چون کار نيمه وقت، دورکاری،  طرح
ھای ديگر  بازنشستگی زودتر از موعد و طرح

ھای کار آنان را بی  در محيط.  محدود سازند
گونه حمايتی تحت شديدترين استثمار و  ھيچ

. آزارھای جنسی و روانی به حال خود رھا کردند
اگر زنان به تحصيل روی آوردند، حق تحصيل 

ھا را از آنان دريغ کردند و  در برخی رشته
بدون پذيرش مسئوليت، .  شرايط تحصيل را سخت

در عين گسترش فقر، از زنان خواستند به 
در .  فرزندداری و فرزندزايی مشغول شوند

ھای نماز جمعه و  ھای دولتی و تريبون رسانه
ھای درسی زنان را  ھا و کتاب مساجد و مصاحبه

آنان را از .  تقليل دادند"  جنس فرودست"به 
ھای باSی مديريتی و  دستيابی به بسياری از پست

خشونت عليه زنان را .  سياسی محروم کردند
سيستماتيک کردند و خشونت عريان دولتی را به 

. ھای اجتماعی و خانوادگی افزودند انواع خشونت
ھا و اماکن عمومی را به بھانه مبارزه با  خيابان

به اماکن ارعاب و ضرب و شتم "  بدحجابی"
ھای  و بسی ديگر از خشونت.  زنان بدل کردند

ھا  جسمی و روانی و ک�می که دامنه و عمق آن
در قرن بيستم و بيست و يکم در کشورھای ديگر 

معضل "اکنون با اعتراف به .  تصورناپذيرند
، معياری ديگر از عمق ستم و "ط�ق صوری

اند که اين رژيم  جنايتی در معرض ديدگان گذاشته
در حق توده مردم ايران و به ويژه زنان روا 

 . داشته است
افزايش مداوم آمار ط�ق، باS رفتن سن ازدواج، 

" ط�ق صوری"ھای سفيد، و اکنون  ازدواج
نشان از شکست سخت جمھوری اس�می در يکی 

ست که در چھار دھه اخير با  ھايی ديگر از زمينه
جديت پيگيری کرده است؛ يعنی ت�ش برای 

ستيزانه خود در  ھای اس�می و زن رواج ايده
ھا نشان  گسترش اين پديده".  نھاد خانواده"عرصه 

نھاد "  قداست"اعتنا به  دھند زنان و مردان بی می
ی يکی  خانواده برای کسب درآمدی اندک به گفته

روی "  ترين ح�ل حرام"از مسئوSن رژيم به 
 .آورند می

عضو ھيئت مديره کانون حکومتی کارگران 
بازنشسته نيز راه حل ديگری ندارد جز راه 

تعيين بازرسان "او خواستار .  ھای پليسی حل
اين .  شود می"  ھای صوری ويژه برای ط�ق

ست  ب�ھت سران و مسئوSن جمھوری اس�می
کارھای  دانند معض�ت اجتماعی با راه که نمی

روشن است .  شوند پليسی و بگيرو ببند حل نمی
، از سر ناگزيری "ط�ق صوری"که توسل به 

شرايطی .  در برابر شرايط سخت معيشتی است
که تنھا با سرنگونی جمھوری اس�می و حاکميت 
کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خود است 

تواند تغيير کند، آنگاه است که مردم  که می
گزينند  آگاھانه راه زندگی شخصی خود را برمی

 .و نه از سر ناچاری
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زده ويران  بسياری از مدارس در مناطق سيل
 فروردين ٢۴در استان گلستان مدارس تا .  اند شده

ی  در لرستان به گفته.  تعطيل اع�م شده است
وند مديرکل آموزش و پرورش لرستان  زينی
اند که برخی به طور   مدرسه آسيب ديده٣٠٠

 .اند کامل تخريب شده
ق� آب  در برخی از شھرھا از جمله اھواز و آق

اغلب .  ھا جاری شده است فاض�ب در خيابان
ھای کشاورزان مناطق  ھای کشاورزی و دام زمين
تنھا در خوزستان .  اند زده از بين رفته سيل

ھای غرب کارون زير  ھزاران ھکتار از نخلستان
 کارگر در استان ۵٠٠٠تاکنون .  اند آب فرو رفته

 واحد ٢٠٠گلستان کار خود را از دست داده و 
. اند ق� تخريب شده توليدی در شھرک صنعتی آق

. اند  مرغداری نيز در اين منطقه از بين رفته۶٠
 ھزار ١٣ی وزير راه و شھرسازی  به گفته

 ھزار ٨ھای کشور در بيش از  کيلومتر از راه
 نقطه ريزش و ۵٠٠اند و در  نقطه آسيب ديده
 .رانش کوه رخ داد

وزير ارتباطات نيز از انھدام کامل 
ديدن  ھای ارتباطی پلدختر و آسيب زيرساخت
ھای ارتباطی در ديگر شھرھای  زيرساخت

معضل رانش و فرونشست زمين .  لرستان خبرداد
نيز يکی ديگر از مشک�ت است که مناطق 

حتا دبير کارگروه .  سيلزده با آن روبرو ھستند
ملی مخاطرات طبيعی در مورد خطر فرونشست 
زمين در مناطق مرکزی و جنوبی تھران از جمله 
خيابان مولوی، حوالی بازار و جنوب تھران 

 .ھشدار داد
در مجلس اس�می در "  آباد نماينده خرم"به گفته 

 فروردين، ١٧گفتگو با خبرگزاری ايلنا به تاريخ 
پس از گذشت ھشت روز از سيل، مردم جايی 
برای خواب و ماندن ندارند و ھنوز روستاھايی 

شان را برده است و  ھای ھستند که آب خانه
به گفته رئيس .  شان قطع است ھای ارتباطی راه

 روستا ٨١۶ھای ارتباطی  سازمان راھداری، راه
در لرستان تخريب شد که با بازگشايی برخی از 

 روستا مسدود ٢٧۵ھا ھنوز راه ارتباطی با  آن
ھای آب  ی وی به دليل وجود چشمه گفته به.  است

در مسيرھای بازگشايی شده، زمين دچار ريزش 
. شود و رانش شده و جاده دوباره مسدود می

بسياری از مردم روستاھای گرفتار در سيل، 
بويژه جوانان با طی چند کيلومتر در ميان آب که 

آيد، برای تھيه آذوقه و  ھا باS می گاه تا سينه آن
ديگر لوازم ضروری جان خود را به خطر 

به مردم "  نماينده کوھدشت"به گفته .  اندازند می
اين مناطق نيز تاکنون ھيچ کمک دولتی نرسيده 

 .است
صحرا نيز حاکی از آن است که  خبرھا از ترکمن
 روز از سيل، ميزان آب در ٢٠با گذشت حدود 

تپه  ق� و کومش برخی از مناطق از جمله آق
مردم اين .  در حال باS آمدن است)  گميشان(

مناطق نيز از ھرگونه کمک دولتی محروم 
در "  نماينده گنبد"به گفته قرجه طيار .  ھستند

به دليل عدم "  وشمگير"مجلس اس�می دريچه سد 
ھای گذشته بسته شده، معضلی  Sيروبی در سال

که يکی از دSيل ويرانگری سيل اخير بوده و در 
روزھای آينده ممکن است خسارات بيشتری ببار 

فرماندار آق ق�، با افزايش حجم ی  به گفته.  آورد
متر   سانتی٣٠ ق�  رود سطح آب در آق آب گرگان

 .افزايش يافته است
ست که با توجه به رھاسازی  ھا ھمه در حالی اين

آب در سدھای استان خوزستان از جمله کرخه، و 
بينی سازمان ھواشناسی در مورد بارش  پيش

متر در برخی از   ميلی٣۵ تا ١٠باران بين 
ھای کشور در روزھای شنبه و يکشنبه،  استان

خطر سيل خوزستان را بيش از گذشته تھديد 
 ١۴تاکنون حکومت دستور تخليه کامل .  کند می

اين در .   روستا را صادر کرده است١١٠شھر و 
در مجلس اس�می "  نماينده اھواز"ست  که  حالی

 ١٧در گفتگو با خبرنگار ايلنا در روز شنبه 
فروردين از عدم توجه دولت در رساندن کمک 

 .زده خبر داده است به مردم سيل
ست که  ای به اين وسعت در حالی بروز فاجعه

براساس آمار وزارت نيرو، حجم بارندگی در 
 فروردين ١۴ تا ٩٧سال جاری از اول مھر 

 ١٨٧نسبت به سال گذشته که سالی کم باران بود 
ھای مشابه تنھا  درصد و نسبت به ميانگين دوره

اما ميزان .  دھد  درصد افزايش نشان می۵١
حدی وسيع بود که حتا مقامات  خسارات سيل به

حکومتی نيز مجبور به اعتراف شدند که عدم 
ھا،  Sيروبی، ساخت و ساز در مسير مسيل

ھا و محيط زيست باعث اين حجم  ويرانی جنگل
وزير راه و .  ھا شده است بزرگ از خرابی

شھرسازی يکی از ھمين مقامات حکومتی است 
وساز  ھا و ساخت که به عدم Sيروبی رودخانه

يک نمونه .  ھا اشاره کرده است درمسير مسيل
آھنی است که توسط ھمين  ديگر اما خط راه

خانه احداث شد و با ايجاد مانع برای  وزارت
رسيدن آب به دريای خزر باعث سرازير شدن 

طوری که در نھايت برای  به.  ق� شد سيل به آق
آھن در   خروج آب مجبور به خراب کردن خط

 .چند مسير شدند
مقامات حکومتی در حالی از عدم Sيروبی 

ھا سخن  وساز در مسير مسيل ھا و ساخت رودخانه
غير از مقامات  گويند که گويی کس ديگری به می

روحانی با .  حکومتی در اين ميان مسئول است
: گويد  فروردين می١٨وقاحت تمام در روز 

کنيم، سيل  ھا را قطع می وقتی ما مسيل رودخانه"
شرمی تمام  او با بی".  برد ھم خانه ما را می

کند که بگويد اين دولت است که  فراموش می
ھا را قطع کرده و سيل خانه مردم  مسيل رودخانه
ھا به  گويد که دولت سال او نمی.  را برده است

جای رسيدگی به محيط زيست از جمله Sيروبی 
ھا را در جيب نھادھای نظامی و  ھا، پول رودخانه

گويد که يکی از  او نمی.  مذھبی ريخته است
خواران گرگان، حوزه علميه  ترين جنگل بزرگ

ای نيز در کنار روحانی ھمين  خامنه.  گرگان است
گويد و از لزوم Sيروبی  خزعب�ت را می

که خودشان  زند انگار نه اين ھا حرف می رودخانه
ھا ھستند و دولت است که بايد  مسئول اين خرابی
 .داد ھا را انجام می Sيروبی رودخانه

ھای  اند که چگونه سيل پل بسياری از مردم ديده
بزرگی را که عمر برخی حتا به چند سال 

" کاکارضا"يک نمونه پل .  رسيد ويران کرد نمی
آباد  است که در مسير بين الشتر و نورآباد و خرم

گذشت اما با  بنا شده و تنھا دو سال از عمر آن می
فروريختن پل مشخص شد که از خاک و آشغال و 

ھای مصالح ساختمانی برای پر کردن  نخاله
ست  اين در حالی!!!  ھای آن استفاده شده بود پايه

 سال قدمت ١٠٠ھايی از اين نوع با  که پل
 !!!چنان استوار مانده بودند ھم

توجھی  در يک جمله فساد، عدم کارآيی و بی
دولت جمھوری اس�می يک دليل عمده در بروز 

توانست عواقب  سيلی که می.  چنين سيلی است
 .بسيار ناچيزی داشته باشد

زدگان  اما نکته مھم بعدی عدم رسيدگی به سيل
در جريان سيل بيش از ھر چيز اين مردم .  است

اين .  بودند که به کمک يکديگر برخاستند
لياقتی و عدم احساس مسئوليت دولت را ما در  بی

ھای گذشته و برای نمونه در جريان زلزله  سال
اين بار اما .  کرمانشاه، ورزقان و بم ديده بوديم

لياقتی و ناکارآيی حاکميت به دليل  اين بی
زده بيش از گذشته نمايان  گستردگی مناطق سيل

نحوی که قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس  به.  شد

 لياقتی  که نشان بی" برکت"سيل کنونی نه 
 حکومت دزدان و فاسدان است
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 لياقتی  که نشان بی" برکت"سيل کنونی نه 
 حکومت دزدان و فاسدان است
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ھای معاند و عوامل پشت  رسانه"با انتشار پيامی 
بدنبال تزريق نااميدی "را متھم کرد که "  صحنه

به ملت و ناکارآمدن نشان دادن نظام در حل 
اما .  ھستند"  ھای ناشی از حوادث طبيعی بحران

واقعيت اين است که اين ناکارآيی جمھوری 
اس�می در حدی بود که حتا مقامات حکومتی را 
به جان يکديگر انداخت و مقامات نظامی و کابينه 
روحانی بارھا يکديگر را ھدف اتھامات خود 

چون  ھای وابسته به سپاه ھم رسانه.  قرار دادند
ھای فارس و تسنيم با ھمراھی صدا و  خبرگزاری

سيمای جمھوری اس�می در اين ميان کوشيدند با 
ھا  ھای نيروھای سپاه، واقعيت نمايی فعاليت بزرگ

چنان عيان  ھا آن را واژگونه جلوه دھند اما واقعيت
ھرگز "  گوبلزی"بوده و ھست که اين تبليغات 

نتوانست در تصويری که از ناکارآيی و عدم 
احساس مسئوليت حکومت بر ذھن مردم حک 

 .شد، تغييری ايجاد کند
از ھمين رو بود که مقامات حکومتی از جمله 

شان در  فرماندھان سپاه در جريان حضور نمايشی
زده با ھجوم و اعتراض مردم روبرو  مناطق سيل

احمد خادم فرمانده قرارگاه کرب�ی سپاه .  شدند
پاسداران در پی ھجوم و حمله مردم با سنگ و 
بيل و چوب، در پناه محافظان خود مجبور به 

محسن رضايی دبير .  ترک فوری منطقه شد
مجمع تشخيص مصلحت نيز با اعتراض و 

: گفتند ھای مردم روبرو شد که به او می فحش
برای چی اينجا ...  ھمه تون قاچاقچی ھستين"

خوای  می...  شرف برو بی...  حيوان...  اومدی
دختر محمد پاکپور  در پل...".  سلفی بگيری

فرمانده نيروی زمينی سپاه با اعتراض مردم 
چرا : "روبرو شد و وقتی يک جوان از او پرسيد

، "بعد از سه رو اومدی چرا روز اول نيومدين؟
در .  محافظان وی به جوان معترض حمله کردند

آباد مردم با نيروھای سپاه درگير  شيراز و خرم
در جريان حضور .  پرانی کردند شده و سنگ

زده لرستان،  نقدی فرمانده بسيج در مناطق سيل
وی با اعتراض مردم روبرو شد و يکی از 
جوانان او و حکومت اس�می را تھديد کرد که 
اگر تمام خسارات مردم توسط حکومت جبران 
نشود تمام ايران با سيل اعتراض مردم روبرو 

عبدالخانن (اھالی روستای سيدعباس .خواھد شد
نيز در بزرگراه شوش دست به اعتراض )  پايين
ق� و ديگر مناطق  پيش از اين مردم آق.  زدند
زده استان گلستان نيز بارھا دست به  سيل

اعتراض زده بودند و امام جمعه شيراز از فحش 
زده  خوردن از مردم ھنگام بازديد از مناطق سيل

در مجلس "  نماينده پلدختر. "شيراز خبر داده بود
: اس�می نيز در گفتگو با خبرگزاری ايلنا گفت

توجھی  در پی ضعف در امدادرسانی و بی"
زدگان لرستان، مردم  مسئوSن به وضعيت سيل

دختر واکنش تندی نسبت به استاندار  شھرستان پل
 ".لرستان و نماينده اين شھرستان داشتند

در پی گسترش اعتراضات ، رحمانی فضلی 
وزير کشور، مردم معترض را تھديد به سرکوب 

حسين اشتری فرمانده نيروی انتظامی نيز .  کرد
پليس با : "سخنان رحمانی را تکرار کرد و گفت

زده  گران نظم و امنيت درمناطق سيل اخ�ل
وی از تقويت نيروھای ".  کند قاطعانه برخورد می

: زده خبر داد و گفت سرکوب در مناطق سيل
 نفر نيروی کمکی از ١٠٠٠بيش از "

ھای اطراف و يگان ويژه به اين مناطق  شھرستان
 ".اند اعزام شده

چنين  دولت جمھوری اس�می در جريان سيل ھم
رسانی به  ت�ش کرد تا يکی از مشک�ت کمک

زدگان را به دشمن خارجی نسبت دھد که  سيل
زدگان شده  ھای خارجی به سيل مانع ارسال کمک

از دفتر "  ايگنيشس ايولف يورک"اما .  است
روابط عمومی صليب سرخ جھانی در ژنو 
سوئيس ضمن تکذيب اين مساله آمادگی صليب 

زدگان اع�م  سرخ جھانی را برای کمک به سيل
"و گفت صليب سرخ جھانی محدوديتی برای : 

پيش از اين جھانگيری گفته بود ".  اين کار ندارد
کشوری که خودش اين ھمه ثروت دارد نيازی به 

 .زدگان ندارد ھای خارجی برای سيل کمک
دولت در اين مدت در تامين غذا، آب آشاميدنی، 
لباس، مسکن و ديگر نيازھای ضروری مردم 

برای نمونه .  زده کام� ناتوان بوده است سيل
دولت در حالی خواستار خالی شدن برخی از 

 ھزار ۴٠٠شھرھا و روستاھا با جمعيتی بالغ بر 
نفر در خوزستان شده است که ھيچ فکری برای 

 ۵٠در خوزستان، دولت .  اسکان مردم ندارد
زدگان قرار داده است  واگن قطار در اختيار سيل

و اين تنھا يک نمونه از تراژدی تلخ و دردناک 
به .  ھای دولتی است زده و کمک زندگی مردم سيل

 روز از آغاز سيل به گفته شاھين ٢٠رغم گذشت 
فتحی معاون عمليات سازمان امداد و نجات تنھا 

 ھزار نفر در اين مدت اسکان اضطراری ٨۶
ست که صدھا ھزار نفر از  اند، اين در حالی يافته

سرپناه ھستند و  زده ھنوز بی مردم مناطق سيل
 .کنند ھا سر می ھا را در بيابان شب

از سوی ديگر مردم ھيچ اعتمادی به حاکميت 
اطراف (ندارند و به ھمين دليل در منطقه خفاجيه 

وقتی نيروھای سپاه اقدام به بازکردن )  سوسنگرد
بندھايی کردند که مردم برای حفاظت از  سيل

شان در برابر سيل درست کرده بودند،  مزارع
مردم با نيروھای سپاه درگير شدند که با 
تيراندازی نيروھای سپاه چند تن از مردم مجروح 

ھا با نام عبود جليزی از اھالی  و يکی از آن
وی .  روستای جليز جان خود را از دست داد

براساس گزارش .   فرزند داشت۶کشاورز بود و 
مقامات حکومتی مردم خوزستان به دليل ھمين 
عدم اعتماد به حکومت حاضر به ترک محل 

ھای  سکونت خود نبوده و ت�ش دارند تا با دست
خود، مانع نابودی مزارع و خانه و کاشانه خود 

اعتمادی از عملکرد حکومتی ناشی  اين بی.  شوند
ھای خود از جمله در  گاه به وعده شود که ھيچ می

جبران خسارات سيل به ھمين کشاورزان در 
 .ھای گذشته عمل نکرده است سال

در حالی که صدھا ھزار نفر تا اينجا خانه و 
شان را از دست داده و چيزی برای  کاشانه

خوردن ندارند، مقامات حکومتی از روحانی 
عنوان برکت خدا ياد  گرفته تا جعفری از سيل به

اما .  که بايد قدر اين برکت را دانست کنند و اين می
در واقع اين سيل نتيجه چھل سال چپاول و دزدی 

حکومتی که ھرگز به .  لياقتی حکومت است و بی
ھا و طبيعت توجھی نداشته و نه فقط  زيرساخت

کارگران و زحمتکشان را به فقر کشانده بلکه 
سيل اخير .  طبيعت را نيز نابود کرده است

سيل .  ای است که نبايد آن را فراموش کرد نمونه
ديده کشور در يک  اخير نشان داد که مردم ستم

سو و حاکميت در سوی ديگر قرار دارد و اين 
مردم برای رھايی از ستم تنھا يک راه دارند و 

مردم .  آن اتحاد و ھمبستگی و سازمان يابی است
زده برای رسيدن به خواست بر حق  مناطق سيل

خود يعنی جبران خسارات سيل از سوی 
نه (قيد و شرط آن  حاکميت، جبران کامل و بی

بايد خود را )  کند  که مردم را بدھکار می دادن وام
سازمان داده و حق خود را از حلقوم حکومت 
بيرون بکشند و فراموش نکنند که حق 

 .ست نه دادنی گرفتنی
 
 
 
 



 ٨١۶ شماره  ٩٨  فروردين ١٩      ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 

١٠درصفحه   

ديده قربانی  چنان از ميان مردم ستم سيل ھم
 ٧٠براساس آمارھای حکومتی تاکنون .  گيرد می

 ٧٨۶ و  نفر متاسفانه جان خود را از دست داده
ھای  چنين براساس گفته ھم.  اند نفر مصدوم شده

مقامات حکومتی به دليل عدم دسترسی به برخی 
زده، از سرنوشت بسياری از  از روستاھای سيل

. مردم بويژه در اين مناطق خبری در دست نيست
ی آخوند موسوی امام جمعه  گفته برای نمونه به

 ۶٠شھر معموSن لرستان از سرنوشت مردم در 
 ساعت مردم اين ٧٢روستا ھيچ خبری نيست و 

مردم از : "شھر بدون غذا مانده بودند، وی گفت
شود چون  شان می کوپتر ديگر چندش صدای ھلی

 ". روند آيند و می فقط باSی شھر می
 ھزار ۴٠٠ی وزير کشور در خوزستان  به گفته

ھای  نفر در معرض سيل قرار دارند که بايد خانه
شھرھای معموSن و پلدختر .  خود را ترک کنند

١٢ 
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 استان کشور خسارات ٢۴سيل در .  اند ويران شده
صدھا ھزار نفر بويژه در .  سنگينی به بار آورد

ھای گلستان، لرستان، کرمانشاه و  استان
ھای خود را که  خوزستان خانه و تمام دارايی

حاصل يک عمر کار و زحمت بوده از دست 
به گفته وزير راه و شھرسازی و براساس .  اند داده

زدگان   ھزار خانه برای سيل۵۵برآوردھای اوليه 
در بسياری از روستاھا حتا يک خانه .  نياز است

 خانه ١۶٠٠تنھا در بروجرد .  سالم نمانده است
بسياری از .  اند در مناطق روستايی ويران شده

 ١٠ھا در روستاھای بروجرد تخريب شده  و پل
ھای کشاورزی نيز زير آب  ھزار ھکتار از زمين

 واحد ٩٠٠در خراسان شمالی نيز .  رفته است
" کميته امداد"ھای تحت پوشش  مسکونی خانواده
 .تخريب شده است

 لياقتی  که نشان بی" برکت"سيل کنونی نه 
 حکومت دزدان و فاسدان است

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوSريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: دوشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : شنبه سه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: چھارشنبه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : پنجشنبه
 ٢٣: ٣٠ تا ٢١: ٣٠: جمعه

  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش 
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  بعدازظھر١۵: ٣٠ - صبح ٩: ٣٠ - بامداد ٣: ٣٠بازپخش : يکشنبه
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