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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

  ۶درصفحه 

پرچمی که در اول ماه مه 
 برافراشته شد

 
اول ماه مه روز جھانی کارگر ھمواره يکی از 

ھای مھم مبارزه طبقه کارگر عليه طبقه  عرصه
در تمام .  دار و دولت اين طبقه بوده است سرمايه

دوران چھل ساله حاکميت جمھوری اس5می، 
رغم فضای سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه و  به
ھا و  ھا، محروميت رغم محدوديت به

دار  ھای متعدد تحميلی طبقه سرمايه ممنوعيت
حاکم بر طبقه کارگر، کارگران ايران روز اول 
ماه مه را در اشکال گوناگون و متنوعی برگزار 
نموده و ھمبستگی طبقاتی خود را با کارگران 

اول ماه مه البته .  اند سراسر جھان اع5م کرده
بسته به توازن قوا و شرايط سياسی جامعه و 

چنين ميزان آگاھی و تشکل کارگران، در  ھم
اشکال علنی، نيمه مخفی يا مخفی و در ابعاد 

تر گسترده يا محدود برگزار شده  گسترده، کم
ھای  از برگزاری مراسم اول ماه مه درجمع.  است
ھا و  ھا، پارک ھا، سالن شمار و محدود در خانه کم

ھای خارج از شھر گرفته تا برگزاری  محيط
ھای وسيع و پرشمار علنی در  مراسم با جمع

اول ماه مه در .  شکل تجمع و تظاھرات خيابانی
اساس روز تظاھرات و اعتراضات خيابانی و 
 Sنمايش قدرت طبقه کارگر است که معمو
کارگران آگاه و فعاSن سوسياليست و بخش 

 ارديبھشت به مناسبت روز معلم در ١٢شنبه  پنج
ھای  شورای ھماھنگی تشکل"ايران و با فراخوان 

، تجمعاتی در برخی از مراکز "فرھنگيان ايران
ھا و شھرھا از جمله تھران، يزد، ھمدان،   استان

کرمانشاه، سقز، مريوان، سنندج، ديواندره، 
شھر،  آباد، اليگودرز، خمينی جوانرود، اس5م

م5ير، تبريز، اروميه، اردبيل، رشت، اصفھان، 
م5رد، شيراز، ساری، مشھد، اھواز، تربت 

. برگزار گرديد...  حيدريه، اراک، کرج، قزوين و
درد ما : "چون در اين تجمع معلمان شعارھايی ھم

 نيروھای چپ و کمونيستاط
عيه مشترک 
 در محکوميت دستگيری کارگران و معلمان

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

١٠درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٠شماره    ٩٨  ارديبھشت  ١۶ –سال  چھل و يکم 

 اھميت تجمعات اعتراضی سراسری معلمان
  به مناسبت روز معلم در ايران

 گسترش اعتراضات عمومی، 
 تنھا س�ح موثر در توقف اعدام و سرکوب 

 
ھمزمان با بحرانی تر شدن شرايط کشور برای ھيات حاکمه ايران، نيروھای امنيتی و کل دستگاه قضايی 

حاکمان اس5می که طی چھاردھه با بگير .  جمھوری اس5می به تشديد سرکوب در جامعه روی آورده اند
و ببند، کشتار و سرکوب و تحميل يک ديکتاتوری عريان بر جامعه، عموم توده ھای مردم ايران را به 
س5به کشيده اند، اين روزھا با تعميق بحران ھای متعدد سياسی، اجتماعی و اقتصادی، شتابزده به تشديد 

 . اند سرکوب متوسل شده
اعدام دو نوجوان در شيراز، دستگيری ده ھا تن از جوانان فعال و کمک رسان به سيل زدگان خوزستان، 

شنبه ھفتم ، آخوند ھمدانی که صبح روز "مصطفی قاسمی"بازداشت فله ای ده ھا نفر در ارتباط با قتل 

 ھای مردم ای در برابر توده خامنه" آرايش جنگی"فرمان 
 

او در اين سخنرانی، .  ، در حضور جمعی از معلمان سخنرانی کرد٩٧ ارديبھشت ١١ای در روز  خامنه
اين اولين باری نيست که .  گفت"  تھاجم دشمن"ھا و چرندياتی که بر زبان آورد، از  در ميان دروغپردازی

"برد را به کار می"  دشمن"ای واژه  خامنه ھمواره محور سخنان و "  تراشی دشمن"و "  ھراسی دشمن. 
نفوذ سياسی و اقتصادی "، "توطئه دشمن"ھايی چون  وی صدھا بار عبارت.  ای بوده است سياست خامنه

ھا و  را تکرار کرده است، به ويژه ھنگامی که از بحران"  مقابله با دشمن"و لزوم "  و فرھنگی دشمن
آورد تا  را به ميان می"  دشمن"گويد، پای  ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی سخن می نابسامانی

 .اش رفع مسئوليت کند او را مقصر اصلی جلوه دھد و از خود و مسئولين نظام
چون  گيری، ھم رژيم جمھوری اس5می از ھمان اوان قدرت.  ی ھم نيست امری که منحصر به خامنه

صف نيروھای خودی را متحد سازد و "  تراشی دشمن"کوشيده با  بسياری از رژيم ھای ارتجاعی ديگر 
. خيالی يا واقعی پشت سر خود به صف کند"  دشمن"طرفداران و اراذل و اوباش حکومتی را در برابر 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھای نظامی ک�ن  ھزينه
 جمھوری اس�می،
 ھا  در کشوری با ده

  ميليون فقير و گرسنه
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١از صفحه   

 پرچمی که در اول ماه مه برافراشته شد

٧درصفحه   

پيشروتر طبقه کارگر در سازماندھی، 
تدارک و برگزاری آن پيشگام و پيشقدم بوده 

 .اند و ابتکار عمل را در دست داشته
مراسم اول ماه مه امسال درتھران که با شور  
وشوق فراوانی تدارک ديده و برگزار شد و 

تری در جنبش کارگری  شور و شوق فراوان
آفريد، اساسا به ابتکار سنديکای کارگران 

ريزی  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران برنامه
فراخوانی که سنديکای .  و برگزار شد

 ارديبھشت برای ۴کارگران شرکت واحد در 
برگزاری مراسم اول ماه مه و تجمع در روز 

(٩٨ ارديبھشت ١١چھارشنبه  ) اول ماه مه 
در مقابل مجلس، رو به کارگران و رو به 

ای  تمام جامعه انتشار داد، در سطح گسترده
مورد استقبال کارگران، دانشجويان، معلمان، 

ھای  بازنشستگان، زنان و ديگر گروه
ھای  تقريبا تمام تشکل.  اجتماعی قرار گرفت

ھای فعاSن کارگری ضمن  کارگری و تشکل
حمايت از اين فراخوان، آمادگی برای 
شرکت در آن را اع5م نموده و به سھم خود 
از ديگران نيز برای شرکت در مراسم اول 

سنديکای .  ماه مه دعوت به عمل آوردند
مبارز کارگران شرکت واحد البته پيش از 
اين نيز تجمعاتی را در اول ماه مه سازمان 

ھايی به ھمين مناسبت برگزار  داده مراسم
صرف نظر ازمراسم ھای .نموده بود

ھا، ازجمله   مشترک اول ماه مه باسايرتشکل
 که ٨٨مراسم مشترک پارک Sله درسال 

بار رژيم   مورد سرکوب خشونت
ھائی را نيز مستق5ً   قرارگرفت،مراسم

عنوان نمونه اين  به.  برگزارنموده است
ھای گذشته به مناسبت اول  سنديکا در سال

ماه تجمعاتی در برابر دفتر مرکزی شرکت 

واحد سازمان داده يا با حضور فعاSن 
ھای اتوبوس و باحمل  سنديکا در پايانه

داشت اول ماه مه  پ5کارد بزرگ ويژه گرامی
و سردادن شعار و پخش شيرينی و کارت 
. تبريک، اول ماه مه را گرامی داشته است

ھا با مراسمی که  اما ھيچ يک از اين مراسم
در برابر مجلس برگزار شد )  ٩٨(امسال 

 .قابل مقايسه نيستند
ابتکار عمل و جسارت سنديکای کارگران 
شرکت واحد، آگاھی و موقعيت شناسی 
فعاSن اين سنديکا، توانايی جلب حمايت 
کارگران و ديگر زحمتکشان اول ماه مه 

اول ماه مه نه فقط .  متفاوتی را رقم زد
توانست دوباره حضور فعال طبقه کارگر در 
فضای سياسی جامعه را مطرح و اين فضا 

چنين توانست يک  را تسخير کند، بلکه ھم
حرکت جمعی متشکل از کارگران، 
دانشجويان، زنان، بازنشستگان و ساير 
اقشارزحمتکش و تھيدست جامعه را بر 

در اول ماه .  محوريت طبقه کارگر رقم زند
مه، جنبش طبقه کارگر بار ديگر در مقياس 
سراسری و در مقياس تمام جامعه ابراز 

 .وجود کرد
ارتجاع حاکم بر اين خيال بود که با تشديد 

گری عليه کارگران، با  سرکوب و وحشی
ای کارگران پيشرو فوSد و  احضار فله

تپه و شرکت واحد به مراکز امنيتی و  ھفت
ھای گسترده، ارعاب و  قضايی، بازداشت

ھای فرسايشی و با شکنجه وحشيانه  بازجويی
اسماعيل بخشی، علی نجاتی، سپيده قليان و 

حساب و کتاب  ھای بی باSخره با بريدن حبس
طوSنی مدت برای فعاSن سنديکای 

تواند کاری کند  کارگران شرکت واحد، می

که پرچم مبارزه مستقل طبقه کارگر که در 
تپه به اھتزاز درآمد و کل جامعه را  ھفت

حول خود بسيج کرد، بر زمين افتد و 
کارگران، بويژه بخش پيشرو طبقه کارگر را 
Sاقل برای يک دوره خاموش سازد و از 

اول ماه مه .  عرصه سياسی جامعه کنار زند
نشان داد که طبقه کارگر و بخش پيشرو آن 
نه فقط مطلقا چنين تصميمی ندارد، بلکه آرام 
آرام دارد نقش پيشگامی و پيشتازی خود در 
مبارزه عليه نظم موجود و رسالتی را که بر 

رساند به  عھده اوست، به گوش آحاد مردم می
بديل و مھم  نحوی که اين باور و اين نقش بی

طبقه کارگر، بطور کامل و ھمه جانبه در 
ذھنيت تمام جامعه بنشيند و بيش از پيش 
مشوق اعتراض خيابانی اقشار زحمتکش و 

 .تھيدست عليه نظم موجود شود
در مراسم اول ماه مه امسال در تھران که 
مورد يورش وحشيانه ارتجاع ھار حاکم 
قرار گرفت، صدھا تن از کارگران، 
دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، زنان و 
ديگر اقشار زحمتکش و فرودست جامعه 
شرکت جستند و با شعارھا و پارچه 

ھای  ھايی که بيان خواست نوشته
کنندگان بود، بويژه با پ5کارھای  تجمع

داشت اول ماه مه، روز  بزرگی در گرامی
المللی  کارگر، روز اتحاد و ھمبستگی بين

داران را برگزار  کارگران عليه سرمايه
 .نمودند

ھای تجمع اول ماه مه،  از جمله خواست
توان به آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب،  می

راھپيمايی، بيان، عقيده، آزادی بی قيد و 
شرط زندانيان سياسی، به رسميت شناخته 
شدن اول ماه مه به عنوان يک روز تعطيل 
رسمی، آزادی برگزاری مراسم اول ماه مه، 
افزايش حداقل دستمزد به باSی خط فقر، لغو 

ھای  قراردادھای سفيد امضاء و خواست
 بند قطعنامه ١۴ديگری نام برد که در 

مشترک اول ماه مه سنديکای کارگران 
شرکت واحد، سنديکای کارگران نيشکر 

تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کميته  ھفت
ھای  ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 .کارگری منعکس شده است
در تجمع اول ماه مه، کارگران و ساير 

کنندگان در مقابل مجلس با سر دادن  اعتراض
نان کار آزادی حق مسلم "شعارھايی چون 

، "تشکل تجمع حق مسلم ماست"، "ماست
بيکاری، "، "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد"

گرانی تورم "، "دار استثمار، منطق سرمايه
ايم، از  ما ھمه ھمبسته"، "ب5ی جان مردم

و شعارھای ديگر از جمله "  ايم ھا خسته وعده
شعارھايی عليه دولت، در برابر يورش 
. نيروھای سرکوب، دست به مقاومت زدند

 زنده باد سوسياليسم 
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۴درصفحه   

١از صفحه   
متاسفانه بصورت غيرانسانی و ھمراه با خشونت 

در اين .  دستگير و روانه بازداشتگاه گيشا شدند
حمله غيرانسانی، آقای محمدتقی ف5حی دبيرکل 
کانون تھران، آقای رسول بداقی بازرس کانون 
تھران و خانم ھا پروين اسفندياری ، پروين 
صالحی ،شھپر بامداد، نزھت نيستانی و آقای 
فرامرز خداشناس از بازنشستگان شريف، 
دستگير شدند ھمچنين دو نفر معلم زن نيز 

اند که از وضعيت آنھا خبری در  دستگير شده
براساس اين اط5عيه بازنشستگان ."  دست نيست

پس از ساعاتی آزاد شدند اما رسول بداقی و 
چنان در بازداشت بسر برده و از  ف5حی ھم

وضعيت دو معلم زن بازداشتی نيز خبری در 
 .دست نيست

اگرچه در شھرھای ديگر نيروھای سرکوب به 
 جا  تجمع معلمان حمله نکردند، اما در ھمه

کنندگان در  حضور پررنگی داشته و از شرکت
در م5رد رئيس .  تجمع عکس و فيلم تھيه کردند

اداره به ھمراه ماموران امنيتی با حضور در 
چرا "گويد  جمع معلمان خطاب به معلمان زن می

که شناسايی  عينک آفتابی زديد؟ برای اين
که معلمان زن عينک را برداشته و "  نشويد؟
"گفتند اما ".  عينک آفتابی به دليل آفتاب است: 

ھمين صحبت رئيس اداره آموزش و پرورش 
ی جو امنيتی و فشاری است که بر  م5رد نشانه

روی معلمان از سوی نيروھای سرکوب وارد 
شورای "طور که در بيانيه  شود و ھمان می

 و ھيات تخلفات  حراست"آمده، "  ھماھنگی
آموزش و پرورش از قوه قضاييه در اين مورد 

 ".اند پيشی گرفته
يا در يک نمونه ديگر در شھر م5ير، ماموران 

 به محل ٩٠امنيتی سوار بر يک ماشين ال 
برگزاری تجمع آمده و شروع به تھيه فيلم و 

کنندگان کردند و در ھمان حال  عکس از تجمع
نيروھای سرکوب يک اتوبوس با پ5ک نيروھای 
نظامی برای ترساندن معلمان به محل تجمع 

 . آوردند
جا ممکن است برای برخی  اما سوالی که در اين

مطرح باشد، اين است که چرا اعتراضات 
ای به ھمراه نداشته و به نظر  معلمان تاکنون نتيجه

تنھا حاصل آن دستگيری و زندانی "آيد که  می
 ؟"کردن تعدادی از معلمان است

در پاسخ به اين سوال بايد گفت که اگرچه تنھا 
پاسخ دولت به اعتراضات معلمان، گسيل 
نيروھای سرکوب و دستگيری و زندانی کردن 
تعدادی از معلمان بوده است، اما اين مبارزات تا 

جا نيز در آگاه کردن جامعه، بويژه در ميان  ھمين
ھا بسيار موثر  آموزان و والدين آن معلمان، دانش

اگرچه حتا در برخی از شھرھا از .  بوده است
کنندگان در تجمع امسال نسبت به  تعداد شرکت

سال گذشته کاسته شده و مث5 در شھر بزرگی 
چون رشت براساس گزارشات معلمان شرکت  ھم

 نفر فقط حضور ١۵٠ تا  ١٠٠کننده، حدود 
داشتند، و يا باز براساس اين گزارشات در سطح 

 ھزار نفر ١۵کنندگان حداکثر  کشور تعداد شرکت
بوده است، اما بايد قبول کرد در شرايط سختی که 
امروز معلمان با آن درگير ھستند و فضای 

ھای آمريکا  ی تحريم سنگين امنيتی که به بھانه
توان انتظار داشت که  نيز تشديد شده است، نمی
 به حرکت به يکبارهتوده وسيعی از معلمان 

. درآمده و در اين تجمعات اعتراضی شرکت کنند

در بخشی از .  اعتراضات ادامه خواھند داشت
"قطعنامه پايانی آمده است نگاه تجاری به : 

. مدرسه کيفيت آموزشی را به محاق برده است
در قالب برون سپاری آموزش و خريد خدمات 
آموزشی باندھای مافيايی شکل می گيرند و عم5 

پولی شدن و خصوصی .  مدرسه فروشی می شود
سازی آموزش برنامه اصلی دولت و مجلس شده 
است و طرح ھای استثماری چون معلم تمام وقت 

 .در جريان است
حقوق فرھنگيان بازنشسته و شاغل چند برابر 

دولت بدھی خود به فرھنگيان .  زير خط فقر است
را پرداخت نمی کند و يک بيمه ورشکسته را به 

نھادھای امنيتی مانع تشکل .  ما تحميل می کند
يابی فرھنگيان ھستند و فعاSن صنفی و معلمان 
معترض به وضع موجود ھمچنان در حبس به 

ھا در پرونده سازی و  برند و حراست سر می
ھای تخلفات زير مجموعه وزارتخانه و  ھيات

دولت در صدور احکام  عليه فعاSن صنفی از 
 ".گيرند قوه قضاييه پيشی می

ھای معلمان شاغل و  در ادامه نيز خواست 
آزادی فوری و .   بند مطرح گرديد٩بازنشسته در 

قيد و شرط معلمان زندانی و فعاSن صنفی،  بی
افزايش حقوق به باSی خط فقر، اص5ح وضعيت 
بيمه معلمان و بازنشستگان، مشارکت و نظارت 
بازنشستگان بر صندوق بازنشستگی، آزادی 

ھای مستقل، آموزش رايگان و توقف تمامی  تشکل
ھايی که با آموزش رايگان مغايرت دارند  طرح

ھايی است که در  ترين خواست از جمله مھم
 .آمده است" شورای ھماھنگی"قطعنامه پايانی 

ھايی که معلمان ايران بارھا برای تحقق  خواست
ھا آمده و يا در مدارس دست به  ھا به خيابان آن

اند، اما اين اعتراضات ھمواره از  اعتصاب زده
حسن .  پاسخ گذاشته شده است سوی حاکميت بی

ای در سخنان خود در  روحانی و علی خامنه
اصط5ح ديدار با جمعی از معلمان در  به

ھای  روزھای گذشته، ھيچ سخنی از خواست
. معلمان و وضعيت معلمان بر زبان نياوردند

 ١۴(روحانی در سخنان روز شنبه خود 
 ١٢که بعد از تجمعات اعتراضی )  ارديبھشت

ای به تجمعات معلمان  ارديبھشت بود، نه اشاره
ای به حمله و دستگيری تعدادی  داشت و نه اشاره

طور که معلمان  اين ھمه، ھمان.  از معلمان
خوبی نشان  اند، به خوبی به آن واقف شده به
دھد که در حاکميت نه گوشی برای شنيدن  می

ھای معلمان وجود دارد و نه چشمی برای  خواست
 .ھا ديدن اعتراضات آن

ھای دولتی به  در واقع امر نيز تنھا واکنش دستگاه
اعتراض معلمان، ھمان حضور نيروھای امنيتی 
و حراست در تمامی اين تجمعات است که در 
يک نمونه شاھد حمله اين اوباشان به تجمع 
معلمان در تھران، و ضرب و شتم و دستگيری 

اين تنھا واکنش جمھوری .  ھا بوديم تعدادی از آن
در .  اس5می به تجمع اعتراضی معلمان بود

در "با عنوان "  شورای ھماھنگی"اط5عيه 
" محکوميت حمله به تجمع روز معلم در تھران

"آمده است در شھر تھران نيروھای امنيتی و : 
ھا با حمله به تجمع کنندگان حداقل  لباس شخصی

افراد بازنشسته .  اند نه نفر را بازداشت نموده

حق ما "، "درد شماست، مردم به ما ملحق شويد
معلم "، "حق شماست، مردم به ما ملحق شويد

عدالتی  اين ھمه بی"، "زندانی آزاد بايد گردد
 . سردادند" ھرگز نديده ملتی
ھای مھم اين تجمعات اعتراضی،  يکی از ويژگی

حضور بسيار پر رنگ معلمان و بازنشستگان 
زن بود که البته در اعتراضات چند ماه اخير، از 
جمله تجمعات پيش معلمان اصفھان نيز اين مساله 

يکی ديگر از نکات مھم اين .  کام5 ھويدا بود
تجمعات اعتراضی حضور پر رنگ معلمان در 
برخی از شھرھا از جمله سنندج، کرمانشاه، 

 . ھمدان، سقز، مريوان و چند شھر ديگر بود
در اط5عيه خود "  شورای ھماھنگی"پيش از اين 
ماه خواستار برگزاری   فروردين٢٩به تاريخ 

از "  روز معلم" ارديبھشت ١٢تجمع در تاريخ 
ھا در برابر   در مراکز استان١٢ تا ١٠ساعت 

ھا  ادارات کل آموزش و پرورش و در شھرستان
در برابر اداره آموزش و پرورش شھرستان شده 

 .  بود
چنين در بيانيه خود به  ھم"  شورای ھماھنگی"

به توصيف شرايط معيشتی "  ھفته معلم"مناسبت 
معلمان و وضعيت آموزشی کشور پرداخته و 

 ارديبھشت را ١٢ھای معلمان از تجمع  خواست
در ادامه "  شورای ھماھنگی"که به گفته 

اعتصابات سراسری و اعتراضات گذشته است، 
سازی آموزش در مدارس، توقف  بھينه.  برشمرد

يابی مستقل،  سازی آموزش، حق تشکل خصوصی
ھای  ھای تشکل رفع موانع در برابر فعاليت

فرھنگيان، ايجاد بيمه کارآمد برای فرھنگيان، 
ی نظام پرداخت ھماھنگ  اجرای دقيق مصوبه

حقوق، دفاع از حقوق معلمان بخش خصوصی، 
ھايی بود که  آزاد و خريد خدمت از جمله خواست

بر آن تاکيد شده "  شورای ھماھنگی"در بيانيه 
 .بود

گرانی و تورم : "در بخشی از اين بيانيه آمده بود
زندگی را برای اکثريت زحمتکشان سخت کرده 

ھای  حقوق و درآمد معلمان سنخيتی با قيمت.  است
نجومی ندارد و معلمانی که در گذشته مجبور به 
کار در شغل دوم و سوم بودند بخاطر بيکاری 
گسترده بايد به اتکاء حقوق ناچيز معلمی از پس 

در يک ک5م وضع .  ھای ھنگفت برآيند ھزينه
اقتصادی معلمان اسفناک است و در اين ميان 

تر  وضع معلمان آزاد و خريد خدمتی اسفناک
 .است

از سوی ديگر اکثريت دانش آموزان که از 
ھای زحمتکش ھستند وضع بھتری از  خانواده

معلمان ندارند و متاسفانه ھر روز شاھد گسترش 
سازی و  سياست ھای ضد آموزشی مانند پولی

گويی در تمام .  زدايی از آموزش ھستيم کيفيت
ھا وضع معلمان يکسان است  ھا و دولت حکومت

ھا  و قرار نيست آموزش و پرورش اولويت دولت
 ".باشد

چنين در بيانيه پايانی  ھم"  شورای ھماھنگی"
 ارديبھشت که در تجمعات اين روز از ١٢تجمع 

ھای صنفی آن شھر  سوی يکی از اعضای کانون
در جمع معترضان قرائت گرديد، بار ديگر بر 

ھای معلمان تاکيد کرده و اع5م کرد که  خواست
ھای معلمان،  در صورت عدم تحقق خواست

 اھميت تجمعات اعتراضی سراسری معلمان
  به مناسبت روز معلم در ايران



 ۴ ٨٢٠ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ١۶      ۴

٣از صفحه   

اھميت تجمعات اعتراضی سراسری 
 معلمان به مناسبت روز معلم در ايران

رغم  عدم شرکت بخش وسيعی از معلمان، به
کنندگان در اين اعتراضات، يکی  ھمدلی با شرکت

از مشک5ت اعتراضات معلمان در تمامی اين 
ھا بوده است که عوامل متعددی در آن نقش  سال

ھا ترس از دستگيری و از  دارند که يکی از آن
دست دادن شغل است آن ھم در شرايطی که 
. ھنوز جامعه در موقعيتی انق5بی قرار ندارد

يکی ديگر از عوامل نقش تشکل است، تشکلی که 
بتواند توده بيشتری از معلمان را به خود جلب 

ھای  کند، برای مثال يک نمونه از اشکاSت تشکل
کنونی حضور بسيار کم رنگ زنان در رھبری 

رغم حضور  به.  ھای صنفی معلمان است تشکل
ھا در  بسيار پر رنگ معلمان زن و پيشتازی آن

ھای صنفی  اين اعتراضات اما در رھبری تشکل
معلمان متاسفانه زنان حضور چندانی ندارند و 

 .اين يک اشکال مھم است
ھا، شکی نيست که بايد فعاليت و  اما با ھمه اين

ت5ش کرد تا اين جو سرکوب را شکست، و باز 
 ١۵٠ ھزار معلم ١۵شکی نيست که اگر به جای 

تواند  ھا بيايند، رژيم نمی ھزار معلم به خيابان
گونه در سکوت از کنار اين اعتراضات  اين

 ارديبھشت ١٢اما تجمع اعتراضی .  بگذرد
رغم تمام اين مسائل، در شرايط کنونی  امسال، به

ھا،  ی ھمان تحريم که رژيم ت5ش دارد تا به بھانه
ھمه معض5ت و مشک5ت جامعه را به گردن 

ھا انداخته و با ھمين دروغ بزرگ، اساسا  تحريم
گيری ھرگونه تجمع اعتراضی شده و  مانع شکل

کند،  با ھر تجمعی به شکلی وحشيانه برخورد می
ی خود يک تجمع اعتراضی موفق بود  در محدوده

که باعث شد تا سکوتی سياه بر جامعه حاکم 
که اين تجمعات يک روز پس از  بويژه آن.  نگردد

اول ماه مه و تجمعات اعتراضی کارگران 
 .برگزار شد

در ھمين روزھا شاھد ھجوم وحشيانه ماموران 
باختگان موسسات اعتباری و  انتظامی حتا به مال

در ھمه جا رژيم .  ھای ورشکسته بوديم بانک
سعی دارد تا در شرايطی که بحران اقتصادی و 
سياسی در حال اوج گرفتن است و رژيم در بيم 

ای و سراسری شدن آن  گسترش اعتراضات توده
برد، با حاکم کردن جو امنيتی سنگينی،  بسر می

در .  نشين سازد ھا را ھراسان، منزوی و خانه توده
 ١١اين شرايط است که تجمعات اعتراضی 

ارديبھشت به مناسبت اول ماه مه روز جھانی 
 ارديبھشت به مناسبت روز جھانی ١٢کارگر و 

معلم، سياست رژيم را با چالشی بزرگ روبرو 
ساخت و مانع بزرگی بر سر راه رژيم برای 

اما نکته .  ايجاد جو سکوت در جامعه ايجاد کرد
از ھمين .  مھم ديگر تداوم اين مبارزات است

امروز بايد در تدارک اعتراضات سراسری 
ديگری بود، اعتراضاتی با حضور بيشتر و 

تر معلمان، اعتراضاتی با حضور  گسترده
نبايد بين اعتراضات .  ھا آموزان و والدين آن دانش

ھای طوSنی بيافتد،  سراسری معلمان فاصله
پيگيری و تداوم اعتراضات يکی ديگر از 

 .عناصر مھم در پيشرفت مبارزات معلمان است
 تا آن روز

 
 

 

 نيروھای چپ و کمونيستاط
عيه مشترک 
 در محکوميت دستگيری کارگران و معلمان

 
 ارديبھشت تجمع گسترده کارگران به مناسبت روز کارگر در مقابل مجلس ١١صبح روز چھارشنبه 

در جريان .  شورای اس5می مورد يورش وحشيانه نيروھای امنيتی و انتظامی رژيم قرار گرفت
ھای مستقل کارگری برگزار شده بود و از  يورش به اين تجمع اعتراضی که به فراخوان تشکل

ھا نفر دستگير شدند و مورد ضرب و  حمايت دانشجويان و معلمان و بازنشستگان برخوردار بود، ده
ھای خود  طبقه تجمع کارگران در حالی مورد يورش قرار گرفت که آنان مانند ھم.  شتم قرار گرفتند

. ھا و مطالبات خود را فرياد بزنند در سراسر جھان گرد ھم آمده بودند تا در اين روز خواسته
کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، "آيی با سر دادن شعارھايی از جمله  کنندگان در اين گردھم شرکت
درد ما درد "، "  منطق سرمايه دار، بيکاری، استثمار"، "نان کار آزادی حق مسلم ماست"، "اتحاد

عليه فقر و ف5کت و بيکاری "  گرانی، تورم، ب5ی جان مردم"و "  شماست، مردم به ما ملحق شويد
 .اعتراض کردند

 
ھا شھر  ھای اعتراضی معلمان که ده در روز دوازده ارديبھشت، روز معلم، نيز در جريان تجمع

ايران را فرا گرفت و طی آن بر خواست آزادی معلمان دربند، افزايش حقوق پايه باSتر از خط فقر، 
سازی مدارس، حق  ايجاد بيمه کارآمد برای فرھنگيان، تحصيل رايگان، پايان دادن به خصوصی

 .تأکيد کردند، چندين تن از معلمان دستگير و روانه بازداشتگاه شدند... برپائی تشکل مستقل و
 

ھا تن از  يورش نيروھای امنيتی و انتظامی به تجمع کارگران در روز اول ماه می و دستگيری ده
ترين گزينه رژيم  کارگران و معلمان در دو روز متوالی بار ديگر نشان داد سرکوب و ارعاب اصلی

رژيمی که .  جمھوری اس5می در مقابله با جنبش اعتراضی کارگران و اقشار فرودست جامعه است
دارانه و تنگناھايی که با آن روبرو است قادر به پاسخگويی به مطالبات  بنا به ماھيت سرمايه

کارگران و اقشار فرودست جامعه نيست در ت5ش است تا با حربه سرکوب و بگير و ببند فعالين 
اما سرکوب و ارعاب و تھديد کارائی .  يافته آنان شود ھای اجتماعی مانع اعتراضات سازمان جنبش

اند، راه  ھا کارد را به استخوان رسانده داران و دولت حامی آن سرمايه. اند گذشته خود را از دست داده
تر و  مان را فشرده فنشينی وجود ندارد، بايد در جريان تداوم و گسترش مبارزات خود صفو عقب

ای و طبقاتی خود را برپا داريم و گام به گام ملزومات سرنگونی  ھای توده متحدتر کنيم، تشکل
 .داری و اداره شورائی جامعه را فراھم آوريم انق5بی جمھوری اس5می، برچيدن نظام سرمايه

 يعنی اع5م اين واقعيت که جز با »اداره شورائی جامعه«راه حل کارگران نيز روشن وصريح است 
ھای کارگر و زحمتکش در  سرنگونی انق5بی رژيم جمھوری اس5می و انتقال قدرت به دست توده

رفت از بحران  کنونی به نفع کارگران و زحمتکشان و به نفع آزادی و  شوراھا، راه حلی برای برون
ھا برای تشکل و تحزب و اعتصاب و  به ھمين دليل چھل سال است که ت5ش آن. برابری وجود ندارد

شود و تظاھرات روز کارگرشان ب5فاصله با ضرب و شتم و دستگيری  تجمع، به شدت سرکوب می
وظيفه ھمه کارگران و کليه زحمتکشان است که از مبارزات کارگران دفاع کرده و .  گيرد جواب می

با دست زدن به اعتصابات و تجمعات، خواستار آزادی بی قيد و شرط کارگران، معلمان و جوانان 
 ارديبھشت، روز معلم، و ھمه کارگران ١٢ھای اول ماه مه، روز کارگر، و  دستگيرشده در تجمع

 . زندانی و زندانيان سياسی شوند
 

با رشد آگاھی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، .  عمر رژيم جمھوری اس5می رو به افول است
ھای ارتجاعی و  دھد و تشديد سياست ھای رژيم تاثير و کارآئی خودش را از دست می گری سرکوب

ھای رنج و  ضدانسانی طبقه حاکم، صفوف کارگران، زحمتکشان، معلمان، دانشجويان و ھمه توده
تھاجم به تجمع کارگران، معلمين و بازنشستگان را شديدا محکوم .  کند ترمی کار را متحدتر و قوی

با تمام توان خواستار آزادی بی قيد و شرط دستگيرشدگان و ھمه کارگران زندانی و زندانيان .  کنيم
 .سياسی شويم

 
خواھيم در ھمبستگی و حمايت از   ما از تمامی نيروھای کمونيست و انق5بی خارج از کشور می

ھای رژيم و برای آزادی  گری اعتراضات کارگران و زحمتکشان ايران، و در محکوميت سرکوب
 .فوری دستگيرشدگان متحداً کارزارھای اعتراضی و حمايتی تدارک بينند

 
 کارگر زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

 داری جمھوری اس�می سرنگون باد رژيم سرمايه
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 ١٣٩٨ ارديبھشت ١٣
 ٢٠١٩ می ٣

 
حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  :امضاھا

 ، ھسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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 گسترش اعتراضات عمومی، 
 تنھا س�ح موثر در توقف اعدام و سرکوب 

ارديبھشت ماه جاری با شليک چند گلوله 
به قتل رسيد، "  بھروز حاجيلويی"توسط 

 ١١يورش وحشيانه به اجتماع مسالمت آميز 
ارديبھشت، روز جھانی کارگر در مقابل 

 نفر ۴۵مجلس که دست کم به دستگيری 
ازکارگران، دانشجويان و ديگر فعاSن 
اجتماعی منجر شد و نيز بازداشت و ضرب 
و شتم تعدادی از معلمان در روزھای پيش 
از آن و روز برگزاری تجمعات سراسری 

 ارديبھشت، روز پاسداشت معلم ١٢آنان در 
در ايران، ھمگی بيانگر شکست، ناتوانی و 
استيصال ارتجاع حاکم در پاسخگويی به 
انبوه مطالبات سيل زدگان، کارگران، 
. معلمان و عموم توده ھای زحمتکش است

توده ھايی که طی دھه ھای متمادی به ھيچ 
يک از مطالبات برحق شان پاسخ داده نشده 
و اکنون برای رھايی از وضعيت ف5کت بار 
موجود با عزمی راسخ به اعتراض و 

در .  برپايی تجمعات خيابانی بپا خاسته اند
اين ميان، ھيات حاکمه ايران نيز که از مدت 
ھا پيش در تمام عرصه ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی با شکست خفت بار 
مواجه شده است و با وقوع سيل ويرانگر در 
اغلب استان ھای ايران نيز اکنون ديگر 
تشت رسوايی اش از بام به زير افتاده و 
صدای بی کفايتی آنان در ھر کوی و برزن 
به ارتعاش درآمده است، برای برون رفت 
از وضعيت موجود به تشديد سرکوب در 

 . جامعه روی آورده است
 ١٧اعدام مخفيانه و جنايتکارانه دو نوجوان 

ساله در زندان مرکزی شيراز، خود يک 
نمونه آشکار از اقدامات ضد انسانی اين 
رژيم مستبد و آدمکش در تداوم اعدام 

 . کودکان است
طبق گزارش عفو بين الملل، سحرگاه روز 

 ٢۵(پنج شنبه پنجم ارديبھشت ماه جاری 
، دو نوجوان شيرازی به نام )٢٠١٩آوريل 

ھای مھدی سھرابی فر و امين صداقت در 
اعدام .  زندان عادل آباد شيراز اعدام شدند

 سالگی به ١۵اين دو نوجوان که در سن 
بازداشته شده "  اتھام تجاوز در حين سرقت"

بودند و ھفته پيش به صورت مخفيانه در 
زندام مرکزی شيراز اعدام شدند، موجی از 
انزجار و نفرت را در عرصه داخلی و بين 

خبر اعدام اين دو .  المللی بر انگيخت
نوجوان، يک روز پس از اجرای حکم اعدام 

آنھم .  ھای شان اط5ع داده شد آنان به خانواده
زمانی که طی تماس با خانواده ھا به آن ھا 

 شد که بيايند جسد فرزندانشان را تحويل  گفته
  .بگيرند

اعدام اين دو تن در شرايطی صورت گرفته 

است که طبق مدارک مربوط به سازمان 
بھزيستی استان فارس و اداره آموزش و 

فر معلوليت  پرورش شيراز، مھدی سھرابی
ذھنی داشته و در مدرسه استثنايی تحصيل 

ع5وه بر اين، بر اساس .  کرده است می
نوشته سازمان حقوق بشر ايران، پزشکی 

را "  مجرم"قانونی نيز رشد عقلی دو کودک 
 .تاييد نکرده بوده است

سازمان عفو بين الملل که خود انتشار دھنده 
اوليه خبر اعدام اين دو کودک بوده است، با 
صدور بيانيه ای شديدالحن اين اقدام 
جنايتکارانه جمھوری اس5می را به مثابه 

" تحقير کامل حقوق مدنی و حقوق کودکان"
بر پيکر اين دو نوجوان :  دانسته و اع5م کرد

دھد آنان  آثار ش5ق مشاھده شده که نشان می
 .اند پيش از اجرای حکم اعدام ش5ق خورده

 
فيليپ لوتر، مدير بخش خاورميانه و آفريقای 

الملل نيز با محکوميت اعدام  شمالی عفو بين
: کودکان در جمھوری اس5می گفته است

مقامات ايران بار ديگر آمادگی انزجارآور "
خود را برای کشتن کودکان و نقض قوانين 

به .  اند المللی حقوق بشر به اثبات رسانده بين
رحمی اين  رسد که آن ھا در کمال بی نظر می

دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از 
حکم اعدامی که برايشان صادر شده بود، 
بيخبر نگاه داشته، آن دو را در آخرين 

اند و بعد  شان ش5ق زده لحظات زندگی
 ".اند مخفيانه اعدام کرده

توامان با اعدام اين دو نوجوان که با رای 
بيدادگاه جمھوری اس5می به جوخه ھای 
مرگ سپرده شدند، در روزھای پيش و پس 
از اين واقعه نيز، نيروھای امنيتی و 
سرکوبگر ارتجاع حاکم با يورش به مناطق 
سيل زده خوزستان، ده ھا تن از فعاSن مدنی 
و امدادگران مردمی را که طی روزھای 
سيل و ويرانی، يار و کمک رسان سيل 
زدگان بودند، دستگير و به مکان ھای 

 نفر ٣٠ع5وه بر .  نامعلومی منتقل کرده اند
از امدادگران مردمی و فعاSن اجتماعی 

 ٢۵ و ٢۴استان اھواز که در روزھای 
توسط نيروھای امنيتی دستگير شده فروردين 

 فروردين ماه نيز ٢٨بودند، روز چھارشنبه 
شھاب صياحی، حسن ساعدی، عيسی

سواری و حسن طرفی، چھار تن )  عارف(
از اعضای يکی ديگر از ستادھای مردمی 
امدادرسانی در استان خوزستان توسط 

 .نيروھای اط5عاتی رژيم بازداشت شده اند
در آستانه روز معلم نيز سه تن از معلمان 
اھوازی به نام ھای ماھر دسومی، ناجی 
سواری و علی عبيداوی ھمراه با يک 

شھروند ديگراھوازی که با حضور در کميته 
ھای مردمی در حال خدمت رسانی به سيل 
زدگان بودند، توسط نيروھای سرکوبگر 
بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال يافته 

 .  اند
در واقع از آغاز وقوع سيل در استان 
خوزستان تا به امروز، ده ھا تن از 
شھروندان و امدادگران مردمی در مناطق 
مختلف اين استان به دليل اتھامات بی اساسی 

مشارکت در برگزاری اعتراضات "نظير 
دريافت کمک ھای نقدی از "، "خيابانی

و "  خارج کشور برای کمک به سيلزدگان
نشر شايعات مربوط به سيل در فضای "نيز 

توسط نيروھای امنيتی و سرکوبگر "  مجازی
رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران بازداشت شده 

 .اند
ع5وه بر موارد فوق، در ارتباط با قتل 

امام جماعت مسجدی در "  مصطفی قاسمی"
 ارديبھشت با شليک چند ٧ھمدان که روز 
به قتل "  بھروز حاجيلويی"گلوله توسط 

رسيد، به رغم اينکه ضارب پيش از اينکه 
روز بعد در درگيری با نيروی انتظامی 
کشته شود در صفحه توئيتری خود به قتل 
اين آخوند اعتراف کرده بود، باز ھم 
نيروھای امنيتی رژيم برای انتقام گيری از 
مردم و ايجاد رعب و وحشت در منطقه، ده 

بھروز "ھا نفری را که در ليست توئيتری 
بودند و يا اعتراف توئيتری او را "  حاجيلويی

با قاتل "  تبانی"باز نشر کرده بودند، به اتھام 
 . دستگير و تحت پيگرد قرار داده اند

ھمه اين اقدامات سرکوبگرانه سيستم امنيتی 
و قضايی جمھوری اس5می از اعدام دو 
نوجوان شيرازی گرفته تا دستگيری 
امدادگران مردمی، از بازداشت تعداد زيادی 
از فعاSن مدنی و اجتماعی در مناطق سيل 
زده خوزستان گرفته تا دستگيری ده ھا نفر 
در ارتباط با قتل آخوند ھمدانی، از تھاجم 
وحشيانه نيروھای اط5عاتی رژيم به اجتماع 
مسالمت آميز کارگران در روز جھانی 
کارگر در مقابل مجلس و دستگيری ده ھا تن 
از آنان گرفته تا يورش ھمه جانبه به 
تجمعات سراسری معلمان در روز 
بزرگداشت معلم، جملگی بيانگر يک چيز 
است و آن اينکه طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار آن برای برون رفت از بحران ھای 
ژرفی که در آن دست و پا می زند، بجز 
توسل به بگير و ببند، تشديد سرکوب و ايجاد 
رعب و وحشت راه ديگری برای تداوم بقاء 

 . ننگين خود ندارد
پرسش اما اينجاست که جمھوری اس5می با 
توسل به اينگونه شيوه ھای وحشيانه آيا می 
تواند کارگران و عموم توده ھای مردم را 
سرکوب و بدين وسيله از ادامه مبارزه و 

آوری به انق5ب بازدارد؟ پاسخ به اين  روی
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 .سئوال قطعا منفی است
ھيات حاکمه ايران با تشديد سرکوب و اعمال 
بگير و ببند در جامعه، ممکن است چند 
صباحی وقوع انق5ب اجتماعی و سرنگونی 
محتوم خود را به تاخير اندازد، ولی ھرگز 
قادر نخواھد بود با توسل به اينگونه اقدامات 
وحشيانه، کارگران و عموم توده ھا 
زحمتکش ايران را منکوب و اراده آنان را 
در حرکت به سوی وقوع يک انق5ب 

 چرا؟. اجتماعی باز دارد
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که توسل 
به اينگونه اقدامات سرکوب گرانه و تشديد 
بگير و ببند آنھم در شرايطی که يک دوران 
انق5بی در جامعه شکل گرفته است و توده 
ھای مردم ايران با يک روحيه انق5بی در 
کف خيابان ھا حضور يافته اند، ديگر ره به 

اين واقعيت ملموس ھم .  جايی نخواھد برد
اينک در گسترش روزافزون مبارزات 
کارگران، معلمان، زنان، جوانان، بيکاران، 
بازنشستگان و ديگر اقشار توده ھای 

اينکه .  زحمتکش به عينه آشکار شده است
اعمال سياست سرکوب و ايجاد رعب و 
وحشت در بحران انق5بی موجود کارکرد 
پيشين خود را از دست داده است، ديگر يک 
شعار نيست، بلکه واقعيتی غير قابل انکار 

شکست اين سياست ھم اينک در .  است
جسارت روبه رشد مبارزاتی کارگران، 
زنان، معلمان و عموم توده ھای مردم ايران 

 . بازتاب يافته است
پوشيده نيست که طبقه حاکم با تشديد سرکوب 
و اعمال اينگونه اقدامات وحشيانه، آخرين 
ت5ش ھای مذبوحانه خود را برای بقاء و 
استمرار حيات ننگين خود، به کار گرفته 

 .است

تشديد سرکوب و دستگيری ھای گسترده در 
ھفته ھای اخير، ايجاد جو پليسی در 
شھرھای مختلف ايران و بی اثر بودن 
اينگونه اقدامات سرکوبگرانه در روند 
 Sمبارزاتی مردم ايران، آشکارا گويای با
رفتن روحيه مبارزاتی توده ھا و نگرانی 
طبقه حاکم از وضعيت نابسامان و بھم ريخته 
جمھوری اس5می در تمام عرصه ھاس 

ھراس .  سياسی، اقتصادی و اجتماعی است
آنان از ھمگانی شدن اعتراضات کارگران، 
زنان، معلمان و عموم توده ھای ستمديده ای 
است که در زير حاکميت ارتجاع اس5می 
جانشان به لب رسيده و اينک بجز 
زنجيرھای اسارت و بندگی، چيز ديگری 

اين وحشت و .  برای از دست دادن ندارند
ھراس طبقه حاکم، بيش از ھر چيز در 
سخنان اخير خامنه ای که ھمه ارگان ھای 

دعوت "  آرايش جنگی"رژيم را به گرفتن 
ترديدی نيست که .  کرد، نمايان شده است

درخواست خامنه ای از نيروھای رژيم برای 
پيش از آنکه در "  آرايش جنگی"گرفتن 
خارجی باشد، دعوت و "  دشمن"مقابل 

تشويق آنان به تشديد بازھم بيشتر سياست 
 .سرکوب در جامعه است

پوشيده نيست که راه مقابله با اين سياست 
تھاجمی و تشديد سرکوب جمھوری اس5می 
. برای توده ھای مردم ايران نيز بسته نيست

گسترش مبارزه، حضور فعال توده ھا و 
فعالين اجتماعی در مبارزه عليه رژيم 
ستمگر حاکم، ھمگانی شدن اعتصابات 
کارگری و سرتاسری شدن اعتراضات توده 
ای در اقصا نقاط کشور تنھا راه موثر عقب 
راندن ھيات حاکمه ايران از سرکوب و 

 . اعدام است

 
 
 
 
 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
يورش وحشيانه به مراسم اول ماه مه را "

محکوم می کنيم،ھمه بازداشت شدگان 
 "بيدرنگ وبی قيد و شرط بايدآزادشوند

عنوان اط5عيه ای است که سازمان درارتباط 
اول (با تجمع کارگران درروز يازده ارديبھشت

درمقابل مجلس و يورش وحشيانه )  ماه مه
نيروھای سرکوب رژيم به اين تجمع 

 :دراين اط5عيه چنين آمده است.انتشارداد
، تجمع ٩٨امروز چھارشنبه يازده ارديبھشت 

مسالمت آميز کارگران دربرابر مجلس، به 
مناسبت اول ماه مه روزجھانی کارگر مورد 
يورش وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم قرار 

 .گرفت
به دنبال فراخوانی که ازسوی سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران 
برای برگزاری مراسم اول ماه مه صادر شد و 
مورد استقبال کارگران، معلمان، بازنشستگان، 
دانشجويان و ساير زحمتکشان قرارگرفت، 

) يازده ارديبھشت(روزچھارشنبه اول ماه مه 
جمعيت زيادی ازکارگران و زحمتکشان با 

داشت   شعار ھا و پ5کارد ھای ويژه گرامی
روزجھانی کارگر دربرابر مجلس دست به 

درادامه اط5عيه ضمن اشاره به ."  تجمع زدند
وحشت رژيم ازآگاھی، تشکل، تجمع و 

ويژه دراول ماه مه و   مبارزات طبقه کارگربه
حضورپررنگ نيروی انتظامی و لباس 

ھنوزنيم "  شخصی ھا درمحل تجمع می نويسد
ساعت ازتجمع اعتراضی کارگران و 
زحمتکشان نگذشته بود که نيروی سرکوب 
انتظامی ھمراه با لباس شخصی ھای مزدور 

گری صفوف   حکومت، باخشونت و وحشی
کارگران و اعتراض کنندگان را مورد يورش 
قراداده و به ضرب و شتم شديد آنان 

درادامه اط5عيه به شعارھای ."پرداختند
حق   -اعتصاب، تجمع، تشکل"  کارگران مانند  

نان  کار  آزادی  حق مسلم "  ، "  مسلم ماست 
منطق سرمايه   -بيکاری استثمار"  ،"  ماست

" ، "ب5ی جاِن مردم  -گرانی، تورم"  ، "  دار
" ،"  اين است شعار بيکار  -کار کار کار کار 

" از وعده ھا خسته ايم  -ما ھمه ھمبسته ايم 
کارگران و ساير "  اشاره شده و گفته شده است

اعتراض کنندگان، دربرابرمرتجعين 
سرکوبگر که قصد دستگيری وبازداشت تجمع 
کنندگان را داشتند، مقاومت نموده و سپس به 

درپايان "  پيمائی زدند  سمت مترو دست به راه
ضمن اشاره به دستگيری ده ھا تن از تجمع 

 :کنندگان چنين آمده است
ضمن تأکيد براين )  اقليت(سازمان فدائيان 

موضوع که تشکل ، اعتصاب وتجمع ازجمله 
تجمع وبرگزاری مراسم دراول ماه مه ازحقوق 
اوليه و مسلم کارگران است، يورش وحشيانه 

 .کند به مراسم اول ماه مه را قوياًمحکوم می
ضرب و شتم )  اقليت(سازمان فدائيان

وبازداشت کارگران وسايرحاضران درمراسم 
اول ماه مه را نيز به شدت محکوم می کند و 

قيد وشرط ھمه   خواھان آزادی بيدرنگ و بی
 .بازداشت شدگان است

 

 گسترش اعتراضات عمومی، 
 تنھا س�ح موثر در توقف اعدام و سرکوب 
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ھای  اما نيروھای انتظامی و لباس شخصی
مزدور حکومت، با يورش وحشيانه به 
صفوف تجمع کنندگان، ضمن ضرب و شتم 

 ٣۵و ضربات مشت و لگد و باتوم، دست کم 
دستگير شدگان نخست .  نفر را دستگير کردند

به بازداشتگاه گيشا، سپس بازداشتگاه وزرا 
و در نھايت به زندان اوين و زندان قرچک 

رضا شھابی و حسن سعيدی از .  منتقل شدند
اعضای ھيات مديره سنديکای کارگران 
شرکت واحد به شدت مورد ضرب و شتم 

 ٢٠٩قرار گرفته و به سلول انفرادی بند 
توحش مزدوران .  زندان اوين منتقل شدند

سرمايه عليه کارگران و شدت سرکوب و 
جراحات وارده به وحيد فريدونی عضو 
سنديکای کارگران شرکت واحد به حدی بوده 
که نام برده به يکی از مراکز درمانی منتقل 

پنج تن ديگر از .  شود و در آن بستری می
 دانشجو، دو عضو کانون ٩اعضای سنديکا، 

نويسندگان ايران، چند فعال کارگری و 
چندين نفر ديگر از جمله چند تن از زنان 
مبارز و فعال حقوق اجتماعی در ميان 

زنان بازداشتی به .  بازداشت شدگان ھستند
زندان قرچک و مردان به زندان اوين منتقل 

 .شدند
تجمعات اعتراضی و مراجعه خانواده 

ھا در روزھای بعد برای کسب  دستگيرشده
اط5ع از بستگان خود نيز مورد يورش قرار 
گرفته و شمار ديگری بازداشتی در پی 

ھای مقامات حکومتی و  تمام پاسخ.  داشت
زندان، سرباS و معطوف به سردواندن 

برای برخی از .  ھا بوده است خانواده
 روز بازداشت موقت و ٣٠دستگيرشدگان 

 ميليون تومان ٢٠٠ تا ۵٠برخی ديگر از 
که   درحالی.قرار کفالت صادر شده است

سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای 
ھا   کارگران نيشکرھفت تپه و ساير تشکل

ھا تن از تجمع کنندگان اول ماه   دستگيری ده
مه را محکوم نموده و خواستارآزادی آن ھا 

که برخی اتحاديه ھای   شده اند و درحالی
کارگری کشورھای اروپائی ازجمله 
کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری نروژ، 

ايران و -پ5تفرم سنديکاھای کارگری سوئد
اتحاديه معلمان انگلستان نيز درموضع گيری 
ھا و ارسال نامه به خامنه ای وروحانی، 
خواستارآزادی دستگير شدگان اول ماه مه 

 ارديبھشت، ١۵شده اند، اما تا امروز يکشنبه 
جزتعدادی که بطور موقت آزاد شده اند، 

چنان در بازداشت  اغلب دستگيرشدگان ھم
 .برند بسر می
ھا و  رغم ھمه اين سرکوب اما به
ھا، اول ماه مه تھران با فراخوان  گری وحشی

مستقل سنديکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران، با موفقيت برگزار شد و 

تاثيرات خود را نيز بر جنبش کارگری و کل 
طبقه .  ھای اعتراضی بر جای گذاشت جنبش

کارگر حضور خود در اول ماه مه را با 
حضور خيابانی و متشکل و فشرده بخش 

در اول ماه .  پيشرو طبقه کارگر اع5م کرد
مه يکبار ديگر اتحاد شورانگيزی از 
کارگران و زحمتکشان ھمراه و حامی طبقه 

طبقه حاکم که ھميشه از .  کارگر رقم خورد
ای بويژه از نوع  اعتراضات کارگری و توده

خيابانی آن وحشت داشته است و در 
اعتصابات و اعتراضات خيابانی فوSد و 

تپه، بويژه گردآمدن ساير زحمتکشان  ھفت
حول شعارھای کارگران اين واحدھا و پرچم 

تپه به اھتزاز درآمد،  شوراھا که در ھفت
زخم بسيار عميقی برداشته است، با خشونت 

گری فزون از حدی به سرکوب اول  و وحشی
اما مراسم برجسته اول ماه .  ماه مه پرداخت

 .مه تھران تاثيرات خود را بر جای گذاشت
ترين و تاثيرگذارترين مراسم  اگر چه برجسته

اول ماه مه امسال، مراسم تھران در شکل 
تجمع در مقابل مجلس بود، اما ھم در تھران 

ھا و شھرھای ديگر از  و ھم در برخی استان
جمله گي5ن، مريوان، سقز و سنندج نيز 
مراسم اول ماه مه در اشکالی گوناگون 

 .برگزار گرديد
در سنندج روز دھم ارديبھشت، تعداد قابل 
توجھی از کارگران و فعاSن کارگری و 

ھا و پ5کاردھای سرخ  اجتماعی با پرچم
در مراسم اول ماه مه .  ھا شدند وارد خيابان

کارگر "سنندج دو پ5کارد بزرگ با عنوان 
" کار، نان، آزادی"و " زندانی آزاد بايد گردد

شد و اعتراض کنندگان با سردادن  حمل می
و "  کارگر کارگر اتحاد اتحاد"شعار 

راھپيمايی خيابانی روز جھانی کارگر را 
 .گرامی داشتند

 جمعبندی
يابی در  به دنبال رشد آگاھی و سازمان

ھای چشمگير  صفوف کارگران و پيشرفت
جنبش طبقاتی کارگران در سال گذشته که 
بطور عمده در مبارزات و اعتراضات 

تپه  خيابانی کارگران ھپکو، فوSد و ھفت
تجلی يافت، طبقه حاکم و رژيم سياسی 
پاسدار منافع آن در ھراس از اعت5ء 
روزافزون جنبش طبقه کارگر، سرکوب 

آميز عليه کارگران و فعاSن اين  خشونت
احضار و بازداشت و .  واحدھا را تشديد کرد

ھا  ضرب و شتم و بازجويی و ارعاب ده
کارگر پيشرو در اين واحدھا، شکنجه 
وحشيانه اسماعيل بخشی نماينده کارگران 

ھای  گيری گاه توسل به اعتراف تپه، آن ھفت
ھای  اجباری در زير شکنجه و مستندسازی

ق5بی و ساختگی، ھمه بدين منظور بود که 
آميز توام با انفعالی را بر  فضای وحشت

ھا و بر جنبش کارگری مسلط سازد و  محيط
 .جنبش طبقه کارگر را به عقب بازگرداند

ھای مذبوحانه  اول ماه مه اما تمام اين ت5ش
را خنثا و نقشه شوم طبقه حاکم را نقش بر 

نقش مھم و غيرقابل انکار .  آب ساخت
سنديکای مبارز کارگران شرکت واحد و 
کارگران اين شرکت به عنوان يکی از 

ھای پيشرو طبقه کارگر در برافراشتن  بخش
پرچم اول ماه مه و در ھم ريختن و 

ھای خيالی طبقه حاکم را  فروپاشاندن کاخ
سنديکای .  تواند انکار کند کس نمی ھيچ

کارگران شرکت واحد، نه فقط در انتشار 
فراخوان و تدارک و سازماندھی اول ماه مه 
و برگزاری آن نقش مھم و منحصر به فردی 
ايفا کرد، بلکه در وقايع بعد از آن و 

ھا  رسانی و پيگيری جريان دستگيری اط5ع
 .نيز نقش فعالی ايفا کرد

اقدام و ابتکار جالب سنديکای کارگران 
شرکت واحد در فراخوان برگزاری علنی و 
خيابانی مراسم اول ماه مه، حمايت و 
پشتيبانی وسيع کارگران و زحمتکشان از اين 
ابتکار عمل، بار ديگر نشان داد که نيازھای 
لحظه فعلی مبارزه تا چه حد کارگران و 
. زحمتکشان را به ھم نزديک ساخته است

پرچمی که در اول ماه مه به اھتزاز درآمد 
نشان داد ھر آينه طبقه کارگر درفش مبارزه 
را برافرازد، ساير زحمتکشان از آن استقبال 
نموده و با ذوق  شوق و اميد، برگرد آن حلقه 
خواھند زد و اين چيزی نيست مگر ُمحرز 
 .بودن جايگاه طبقه کارگر در رھبری انق5ب

 

 پرچمی که در اول ماه مه برافراشته شد
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 ھای مردم ای در برابر توده خامنه" آرايش جنگی"فرمان 
ای، به ويژه در ساليان اخير،  ھرچند، خامنه

در اين زمينه گوی سبقت را از ھمه ربوده 
 .است

چينی اوليه ھشدار  اما اين بار پس از مقدمه
"دھد می آرايش دشمن، آرايش جنگی : 

اين اولين باری است که او عبارت ".  است
برد و آن را  را به کار می"  آرايش جنگی"

"کند چنين توصيف می از لحاظ اقتصادی : 
آرايش جنگی گرفته؛ از لحاظ سياسی آرايش 
جنگی گرفته؛ فقط از لحاظ نظامی 

الظّاھر آرايش جنگی ندارد که آن ھم  علی
ھای ما جمع است؛ ھمان  البتّه حواس نظامی

طور که عرض کردم از لحاظ فضای 
مجازی آرايش جنگی گرفته در مقابل اين 
دشمنی که آرايش جنگی در مقابل ملّت ايران 
گرفته، ملّت ايران بايستی آرايش مناسب 

ی  بگيرد، بايد خودش را آماده کند در ھمه
 ".ھای مختلف بخش
ھا و  رغم تحريم داند به ای به خوبی می خامنه

فشارھای اقتصادی و سياسی، در حال 
حاضر، طرح حمله نظامی به ايران در 
دستور کار آمريکا و متحدانش قرار ندارد و 
ھدف آمريکا از فشارھای اقتصادی کشاندن 
جمھوری اس5می به پای ميز مذاکره و 
گرفتن امتيازاتی از آن است و نه براندازی 

پس، آگاھانه به تفاوت .  جمھوری اس5می
" آرايش نظامی"و "  آرايش جنگی"ميان 

آرايش جنگی "پذيرد که  کند و می اشاره می
گو .  شود نمی"  آرايش نظامی"شامل "  دشمن

 نيز کسانی را که از ٩٧آن که در سال 
کردند  احتمال برخورد نظامی صحبت می

از آن گذشته سران .  خواند"  ايادی استکبار"
نظامی يا "  توان"جمھوری اس5می نيز به 

ناتوانی نظامی خود در برابر آمريکا واقفند و 
اند که  به رغم مجادSت لفظی بارھا نشان داده

قصد تحريک آمريکا و متحدانش به حمله 
چنان که با وجود خروج .  نظامی را ندارند

" ورق پاره"آمريکا از توافقنامه برجام، 
برجام را نسوزاندند، به گفته آژانس 

المللی انرژی اتمی به تعھداتشان در  بين
اند و در برابر حم5ت  بند بوده برجام پای

اسراييل به نيروھا و مواضع جمھوری 
العملی نشان  اس5می در سوريه عکس

ايم در  از آن گذشته، بارھا شاھد بوده.  اند نداده
ھا، جمھوری اس5می پشت  اوج رجزخوانی

زنی و تدارک مقدمات  پرده مشغول چانه
مذاکره بوده است و سرانجام نيز، به 

به جز .  تن داده است"  نرمشی قھرمانانه"
شايعات گوناگون درباره مذاکرات مخفيانه يا 
تدارک اين مذاکرات ميان جمھوری اس5می 
و آمريکا، در ماه آوريل ظريف در 

ای گفت که شش ماه پيش از سوی  مصاحبه
جمھوری اس5می پيشنھاد مبادله زندانيان 

ميان ايران و آمريکا داده شده بود که آمريکا 
 .به آن وقعی نگذاشت
آرايش "ای برای مقابله با  اما، راه حل خامنه

" دشمن"، مخاطبين و ھويت "جنگی دشمن
"گويد او می.  کند را برم5 می و يکی از : 

ترين کارھا حفظ اتّحاد و وحدت کلمه  اساسی
آحاد ملّت مراقب باشند به خاطر .  است

اخت5ف نظرھای کوچک و اخت5ف 
ھای کوچک، در مقابل ھم قرار  سليقه

نظرھای  اخت5ف"اين توصيه که به ."  نگيرند
اشاره "  ھای کوچک کوچک و اخت5ف سليقه

دھد، اوSً، مخاطب  شود، نشان می می
ھا و ھواداران رژيم است که  ای، جناح خامنه

بر تن "  ملت ايران"طبق معمول قبای ژنده 
که "  دشمنی"ثانياً، .  آنان پوشانده شده است
يا به "  آرايش مناسب"Sزم است در برابرش 

گرفت، "  آرايش جنگی"تر  عبارت دقيق
ھای کارگر و زحمتکشی ھستند که در  توده

دشمن ما ھمين : "آورند ھا فرياد برمی خيابان
و سران رژيم نيز به خوبی پيام ".  جاست
 .اند ھای مردم را دريافته توده

ای سران ريز و درشت رژيم  به دنبال خامنه
رديف شدند تا اين فرمان را تفسير کرده و به 

الھدی، امام جمعه مشھد،  علم.  اجرا درآورند
ايست که در  ھای جمعه يکی از امام

را "  نيروھای دشمن"ھای خود  خطبه
: او در بخشی از سخنان خود گفت.  شناساند

تون باشه، آمريکا و انگليسی که  حواس"
آرايش جنگی در مقابل ما گرفتند، آرايش 

ھای  جنگی اونا اين نيست که از دروازه
آرايش جنگی ...  مملکت ما سرباز وارد کنند
توانند عليه انق5ب  با نيروھايی گرفتند که می

. ھا را به جان انق5ب بياندازند بار بيارند و آن
اميدشان به اين نسلی است که امروز داره تو 

عبدالرحيم موسوی، فرمانده ."  عرصه مياد
کل ارتش، نيز از نيروھای ارتش خواست تا 

" شب حمله"آمادگی خود را به سطح 
با توجه به آن که سران جمھوری .  برسانند

اند  اس5می از جمله ظريف نيز اذعان کرده
که دولت ترامپ در حال حاضر به دنبال 

آمادگی تا سطح شب "جنگ با ايران نيست، 
توان به آمادگی برای مقابله با  را می"  حمله

دشمنی که نه .  تر تعبير کرد بالقوه"  دشمنی"
در خارج از مرزھا، بلکه در داخل کشور 

 .حضور دارد
با آن که سران رژيم و نيروھای سرکوبش، 
بيش از چھار دھه است که در برابر 

به خود گرفته " آرايش جنگی"ھای مردم  توده
گونه سرکوب و بگيروببندی  و از ھيچ

اند، اما اکنون وقيحانه و  خودداری نکرده
و جنگ عليه "  آرايش جنگی"علنی فرمان 

فرمانی که ھمان .  کنند ھا را صادر می توده
 ارديبھشت، يعنی روز جھانی ١١روز 

 ارديبھشت در روز ١٢کارگر و فردای آن، 
ھا تن و ضرب و شتم  معلم، به دستگيری ده

 .کارگران و معلمان و دانشجويان انجاميد
گيری مبارزات  علت نيز، استمرار و اوج

کارگران و زحمتکشان، به ويژه از دی ماه 
، است که بحران سياسی ايران را به يک ٩۶

بحران انق5بی بدل کرده است و به رغم تمام 
ھا، استمرار يافته و ھر روز  سرکوب

تری را به ميدان پيکار عليه  ھای بيش توده
جمھوری اس5می کشانده است و خواھد 
کشاند چرا که جمھوری اس5می نه تنھا قادر 

ھای  به پاسخگويی به مطالبات و خواسته
ای نيز برای  ھای مردم نيست، بلکه اراده توده

وضعيت "کوشد با القای  پس می.  آن ندارد
و به اين بھانه بر دامنه سرکوب "  جنگی

بيفزايد و رعب و وحشت را در ميان 
 .ھای مردم بپراکند توده

تنھا راه مقابله کارگران و زحمتکشان با 
يعنی رژيم جمھوری "  آرايش جنگی دشمن"

اس5می، تشديد اعتراضات و اعتصابات 
به اين ترتيب، ھم ھزينه سرکوب برای . است

رود و ھم در صورت ادامه و  رژيم باS می
گسترش مبارزات است که رژيم جمھوری 

ھای مردم  شود و توده اس5می سرنگون می
توانند با برقراری حکومت شورايی، از  می

 .رفاه و آزادی برخوردار شوند



 ٩ ٨٢٠ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ١۶      ٩

١٠از صفحه   

قرارگرفته است که ارزش صادرات تسليحاتی 
 ٢٠١٨ ميليارد دSر در سال ١٩اين کشور به 

آژانس صادرات تسليحات روسيه در .  رسيد
 براي بيش از ٢٠١٨در سال :  ای اع5م كرد بيانيه
 كشور س5ح و تجھيزات نظامي تأمين كرده و ۴٠

 ١٩ قرارداد به مبلغ كلي نزديك به ١١٠٠بيش از 
 .ميليارد دSر امضا كرده است

 ٢٩المللی صلح استکھلم در  موسسه تحقيقات بين
ھای نظامی  ماه آوريل نيزگزارشی از ھزينه

 انتشار داد که با افزايش  ٢٠١٨جھان را در سال 
۶  /  درصدی نسبت سال قبل از آن،  به رقم ٢ 

 .    رسيد)  تريليون١ /٨(  ميليارد دSر١٨٢٢
 ميليارد و ١٣ايران در اين ليست با ھزينه نظامی 

 ميليون دSر در جايگاه ھيجدھم قرارگرفته ١٩۴
ھای نظامی رسمی جمھوری  متوسط ھزينه.  است

  اس5می، در چند سال اخير، بر طبق ارزيابی
 ميليارد ١۵المللی ديگر، ساSنه  مؤسسات بين

نکته اما اين است که .  دSر بوده است
ھای سيپری بر اساس منابع رسمی  گزارش
شده  اگر آمار و ارقام ارائه.  شود ھا ارائه می دولت

ھای اين موسسه، در مورد کشورھايی  در گزارش
برده  ھای پارلمانی نام ھا به نام دمکراسی که از آن

شود، دقيق است، در مورد کشورھايی امثال  می
در ايران رقمی که در .  ايران مطلقاً صادق نيست

ھای نظامی  عنوان بودجه ارگان  ساSنه به بودجه
شود، تنھا بخشی از بودجه نظامی  ذکر می

در جمھوری اس5می .  جمھوری اس5می است
ھمواره يک بخش مخفی بودجه وجود دارد که 

پوشيده .  شود امنيتی می  -ھای نظامی  صرف ھزينه
ھای گذشته ھمواره مبالغ  نيست که در طول سال
ھای نظامی جمھوری  ک5نی صرف ھزينه

اس5می در سوريه، لبنان، يمن، عراق، فلسطين و 
گرای ديگر کشورھای جھان شده  ھای اس5م گروه

ھای  است، اما ھرگز رديف خاصی در بودجه
ع5وه .  ھا اختصاص داده نشده است ساSنه به آن

ويژه سپاه  ھای نظامی رژيم به بر اين، ارگان
ساله ميلياردھا دSر سود از طريق  پاسداران ھمه

مالکيت برمؤسسات متعدد توليدی ازجمله، 
ھای مالی و  پتروشيمی، نفت، گاز، يا شرکت

ويژه برای صادرات و واردات ،  خدماتی متعدد به
ھای عمرانی و  سلطه انحصاری بر اجرای پروژه

حتی صادرات و واردات کاSھای قاچاق، عايد 
سازند،  که اين مبلغ ک5ن نيز بخشی از  خود می

ھا ارقامی  اين.  دھد ھا را تشکيل می ھای آن ھزينه
. آيند حساب نمی است که در محاسبات سيپری به
ھای مخفی که  اگر مجموع اين درآمدھا و بودجه

گيرد، در نظر گرفته  ھا قرار می در اختيار آن
 ٢٠ھای نظامی جمھوری به حدود  شوند، ھزينه

ميليارد دSر در ھرسال خواھد رسيد و در رديف 
ھای نظامی   کشور نخست جھان ازنظر ھزينه١۵

اما اگر حتی آمار رسمی .  قرار خواھد گرفت
سيپری را در نظرگيريم، علت چيست که 

ھای نظامی جمھوری اس5می در ميان  ھزينه
 کشور جھان چنان باSست که در ھجدھمين ٢٠۵

 رديف ليست سيپری قرارگرفته است؟
روشن است که جمھوری اس5می نه قدرت  

اقتصادی کشورھايی از نمونه آمريکا، چين، 

ھای  روسيه، فرانسه و آلمان را دارد که اين ھزينه
ھنگفت نظامی را بر عھده گيرد و نه حتی قدرت 
مالی کشورھايی از نمونه عربستان و ديگر 

توانند  فارس که می س5طين و شيوخ منطقه خليج
ای معاش روزمره مردم کشورشان را  در محدوده

کنند و مبالغ ک5نی ھم برای حفظ  می تأمين 
ھای نظامی اختصاص  موجوديتشان، به ھزينه

واقعيت اين است که جمھوری اس5می .  دھند می
ھای نظامی خود را از طريق زدن جيب  ھزينه
ھای مردم ايران و به بھای فقر و گرسنگی  توده
اما آنچه جمھوری اس5می را .  کند ھا  تأمين می آن

واداشته که اين مخارج نظامی ھنگفت را به 
ھای زحمتکش مردم ايران تحميل کند،  توده

نخست در اين است که رژيم جمھوری اس5می 
يک رژيم استبدادی است که با موج وسيعی از 

ھای  بحران.  روست نارضايتی و اعتراض روبه
ھا مواجه است، در چند سال  متعددی که با آن
اند و از آنجائی که  تر شده اخير مدام ژرف

ای و  ھرلحظه با خطر انفجار نارضايتی توده
سرنگونی مواجه است، برای حفظ موجوديت 
خود، مدام نيروھای نظامی سرکوب را تقويت  و 

عامل ديگر در .  دھد ھای آن را افزايش می ھزينه
ھای نظامی ک5ن، اين است  اختصاص اين ھزينه

طلب  که رژيم جمھوری اس5می يک رژيم توسعه
اس5ميست است که ع5وه بر ت5ش برای  پان

گرای شيعه در  ھای دست نشانده اس5م ايجاد رژيم
ای نيز ت5ش  منطقه ،برای کسب ھژمونی منطقه

طلبانه،  نياز  پيشبرد اين سياست توسعه.  کند  می
به تقويت نيروھای مسلح و افزايش مداوم 

بنابراين، حتی اگر .  ھای نظامی دارد ھزينه
ھمچون سال جاری يا سال گذشته، به علت 

ھا،  تر شدن بحران اقتصادی و تحريم ژرف
ھای بودجه ساSنه  ناگزير به کاھش ھزينه

ھا شامل نيروھای  شود، اين کاھش ھزينه می
گونه که  شود و ھمان نظامی، پليسی و امنيتی نمی

ساله يک و نيم تا دو ميليارد  ايم ھمه تاکنون ديده
دSر از صندوق توسعه ملی که گويا در تملک 

ای است، تحت عنوان تقويت بنيه  شخصی  خامنه
اصط5ح  تمام بار به.  شود ھا داده می دفاعی به آن

رياضت را ھم بر دوش کارگران و زحمتکشان 
ھای نظامی از کجا  اما اين ھزينه.   اندازد می

 شوند؟  تأمين می
روشن است که در وھله نخست از درآمد نفتی که 

عنوان  کنند و ظاھراً بايد به کارگران توليد می
ترين منبع درآمد کشور، صرف رفاه مردم  اصلی

اما آنچه .  و تاسيسات زيربنائی کشور گردد
بايستی  در خدمت رفاه کارگران و ديگر  می
شد، صرف  ھای زحمتکش مردم می توده

ھای نيروی انگل و سرکوبگر نظامی و  ھزينه
 ھزينه در حالی به  اين.  شود تسليحات می

 درصد ٨٠يابد که  نيروھای نظامی اختصاص می
دستمزد .  کنند مردم ايران زير خط  فقر زندگی می

و حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان چنان 
سوم  تواند يک دشواری حتی می ناچيز است که به

ھا  ميليون.  ھا را جبران کند ھای روزمره آن ھزينه
تن در ايران به معنی دقيق کلمه با گرسنگی 

متجاوز از .  کنند مداوم زندگی خود را سپری می

اما .  ده ميليون تن از کارگران و جوانان بيکارند
ھمين .  شود جا ختم نمی مشکل به ھمين

طلبی  و افزايش بودجه  گری، توسعه نظامی
ھای نظامی، منجر به تشديد تضادھای  ارگان

ھای منطقه  جمھوری اس5می با برخی رژيم
ھم  خاورميانه و نيز دولت آمريکا شده است که آن

طلبانه خود را در منطقه دنبال  اھداف توسعه
نتيجه اين تشديد تضادھا سوای ت5ش .  کند می

رژيم برای افزايش قدرت نظامی و درنتيجه 
ھای نظامی بر دوش  انداختن بار افزايش ھزينه

ھايی بوده است که از  ھای زحمتکش، تحريم توده
شده و فشار  جانب امپرياليسم آمريکا اعمال

ھای کارگر و زحمتکش  مضاعفی بر دوش توده
گری  بنابراين،  نتيجه نظامی.  قرارگرفته است

ھای  جمھوری اس5می صرفاً انداختن بار ھزينه
ک5ن نظامی بر دوش توده مردم نبوده، بلکه يکی 

ھايی است که  از عواقب آن نيز ھمين تحريم
ناپذير  اکنون زندگی را بر مردم ايران تحمل

پس روشن است که تحميل اين .  ساخته است
ھای زحمتکش  ھای نظامی سنگين به توده ھزينه

دار و  فقير و گرسنه، نتيجه حاکميت طبقه سرمايه
در سراسر .   است رژيم استبدادی پاسدار منافع آن

جھان حتی بسياری از کشورھای ثروتمند 
داری از نمونه سوئد، بلژيک، سويس،  سرمايه

ھای  نروژ در ليست سيپری قرار دارند که ھزينه
ھای نظامی  ھا به نصف ھزينه نظامی آن

جمھوری اس5می  بنا . رسد جمھوری اس5می نمی
به سرشت طبقاتی و خصلت مذھبی و 

دھد  اش، مادام که به حيات خود ادامه می استبدادی
راه ديگری جز اين ندارد که حتی به جايگاه 

ھای  بندی کشورھايی با ھزينه باSتری در رده
کارگران و زحمتکشان .  نظامی ک5ن، صعود کند

ھای نظامی ھنگفت  توانند از شر ھزينه ايران نمی
ھا قرارگرفته است، نجات  کنونی که بر دوش آن

پا خيزند، جمھوری اس5می را  يابند، مگر آنکه به
براندازند و با استقرار يک حکومت شورايی، 

 .    قدرت سياسی را خود به دست گيرند

 ھای نظامی ک�ن جمھوری اس�می،  ھزينه
 ھا ميليون فقير و گرسنه در کشوری با ده

 کمک ھای مالی
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٩درصفحه   

١٠ 

طلبی، رشد توليدات  رشد ميليتاريسم و جنگ
تسليحاتی و مبادله محصوSت صنعت سودآور 

  طلبی و برافروختن آدمکشی، تجاوز و توسعه
ھا  صد سال اخير ده ھايی که در طول يک جنگ

عام کرده است از  ميليون انسان را قتل
داری در دوران  ھای نظم سرمايه واقعيت

امپرياليسم، در دوران زوال و انحطاط اين نظم 
با تشديد تضادھا و .  گردد جھانی ناشی می

ويژه در پی  داری، به ھای جھان سرمايه بحران
بحران اقتصادی جھانی نيمه اول قرن جديد، 

ھای نظامی و  ھای ھزينه گری، افزايش نظامی
ای در  سابقه توليد و فروش تسليحات به مقياس بی

ھای ساSنه  گزارش.  حال رشد و گسترش است
) سيپری(المللی صلح استکھلم موسسه تحقيقات بين
ھای  وضوح در افزايش ھزينه اين واقعيت را به

. دھد نظامی و بازار پررونق تسليحات نشان می

ھای  نام\ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
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گزارش ماه مارس اين موسسه در مورد حجم 
 نشان ٢٠١۴-٢٠١٨وانتقال س5ح در فاصله  نقل
 ساله قبل از آن، ۵دھد که در مقايسه با دوره  می

/  ٨از رشد   درصدی برخوردار بوده است و ٧ 
ھا،  ح  درصد صادرات اين س٣۵5مقصد 

انحصارات تسليحاتی .  خاورميانه بوده است
آمريکائی نقش اصلی را در بازار جھانی صدور 

دارند که ساSنه  ميلياردھا دSر  س5ح بر عھده
 ساله ٨در دوره .  زنند سود از قبل آن به جيب می

ھای  زمامداری اوباما متوسط ساSنه ارزش س5ح
 ميليارد دSر بود که با ٣۵صادراتی آمريکائی 

چندين قرارداد ک5ن جديد در دوران ترامپ، به 
در .   ميليارد دSر در ھرسال رسيده است۵٠حدود

 ۴٩پايان اولين سال زمامداری ترامپ اين رقم به 
پس از آمريکا روسيه .  ميليارد دSر رسيد

 ھای نظامی ک�ن جمھوری اس�می، ھزينه
 ھا ميليون فقير و گرسنه  در کشوری با ده

 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
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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