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٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

  ١٠درصفحه 

 دو راھی مذاکره يا جنگ،
  کدام يک؟  
 

تنش ميان جمھوری اس�می و آمريکا طی دو 
. ھفته گذشته به با-ترين حد خود رسيده است
زمينه ھای تشديد اين تنش، اگر چه از يک سال 
پيش با خروج ترامپ از توافقنامه برجام شروع 

 با لغو ٩٨شد، اما اين منازعات از ارديبھشت 
 کشور آسيايی و ٨معافيت صادرات نفت ايران به 

اروپايی که تا آن زمان از معافيت تحريم نفتی 
آمريکا برخوردار بودند و پس از آن، اقدام بی 
سابقه  دونالد ترامپ در گنجاندن نام سپاه 
پاسداران در ليست سازمان ھای تروريستی، 

ژست .  ابعاد تازه و کم سابقه ای به خود گرفت
تبليغاتی بستن تنگه ھرمز در صورت به صفر 
رسيدن صادرات نفت، صدور بيانيه شورای 
امنيت ملی جمھوری اس�می در تروريست 
خواندن نيروی نظامی آمريکا در منطقه غرب 

و با-خره دستور خامنه "  سنتکام"آسيا موسوم به 
ای به ھمه مسئو-ن کشوری و لشکری جمھوری 

، از جمله "گرفتن آرايش جنگی"اس�می در 
نخستين اقدامات ھيئت حاکمه ايران در واکنش به 
لغو معافيت تحريم نفت و گنجاندن نام سپاه 
 .پاسداران در ليست سازمان ھای تروريستی بود

ماجرا، اما در حد ھمين افزايش تنش ھای لفظی 
ميان طرفين نزاع باقی نماند و وقوع يک سری 
اقدامات عملی تھديد آميز در دو ھفته گذشته، 
. اوضاع را از آنچه که بود، بحرانی تر کرد
گسيل ناوگان رزمی آبراھام لينکلن به سمت تنگه 

 و انتقال ۵٢ھرمز، ارسال چھار بمب افکن ب 
پايگاه دفاع موشکی پاتريوت به منطقه 
خاورميانه، دستور خروج ديپلمات ھای غير 
ضروری آمريکا و تعطيلی بخش صدور ويزای 
سفارت و کنسولگری اين کشور در عراق از 
جمله تحرکات نظامی و سياسی آمريکا در 

ترامپ و عناصر کليدی .  روزھای گذشته بود
کابينه اش البته، ھمه اين اقدامات را به بھانه 
پيشگيری و مقابله با ھرگونه تھديدات نظامی و 
عملياتی جمھوری اس�می و گروھای نيابتی آن 

 . در منطقه خليج فارس عنوان کردند
در کشاکش تحرکات نظامی آمريکا در منطقه، 
وقوع چند عمليات خرابکارانه در بندر فُجيره 

 کشتی نفتی از جمله ۴امارات که به موجب آن 
دو کشتی عربستان و يک کشتی نروژی دچار 
انفجار شدند، و پس از آن حمله ھفت پھپاد حوثی 

 کيلومتری انتقال نفت ١٢٠٠ھای يمن به خطوط 
 ارديبھشت، ٢۴عربستان در "  شرق به غرب"

زمينه ھای بروز يک درگيری نظامی را ميان 
چرا که .  آمريکا و جمھوری اس�می افزايش داد

 ھای گسترده بازداشت
 تپه   در ھفت

 بازتاب کدام شرايط است؟

ھای متعدد و گوناگونی که بر گلوی رژيم  بحران
جمھوری اس�می چنگ انداخته، بيش از پيش 

ھا بويژه  اين بحران.  تعميق و گسترش يافته است
بحران رژيم در عرصه روابط خارجی و 

ھای ناموسی، آزار جنسی، ازدواج اجباری،  قتل
ازدواج کودکان ھمگی اشکالی از خشونت عليه 

ھايی که متاسفانه  خشونت.  زنان در ايران ھستند
ھای اخير و با گسترش فقر و  بويژه در سال

 .اند بيکاری افزايش شديدی يافته
 عليه زنان، جمعی از  در اعتراض به خشونت

فعالين کارگری و اجتماعی شھر مريوان روز 
و "  گو-ن" ارديبھشت در گورستان ٢۶پنجشنبه 

٧درصفحه   

  ۶درصفحه 

٣درصفحه   

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢٢شماره    ٩٨  ارديبھشت  ٣٠ –سال  چھل و يکم 

 توافق نانوشته دولت آمريکا و جمھوری اس�می
 
دولت آمريکا در .  يافته است ھای اخير پيوسته افزايش نزاع ميان دولت آمريکا و جمھوری اس�می در ھفته

ھای اقتصادی، از اوايل ھفته گذشته، بر ابعاد تجھيزات و نيروھای نظامی خود در منطقه  پی تحريم
ازآن صورت گرفت که دولت آمريکا سپاه پاسداران را در ليست  اين اقدام پس.  فارس افزود خليج
ھای تروريست قرارداد و متقاب�ً جمھوری اس�می نيز، ستاد فرماندھی مرکزی آمريکا در غرب  گروه
فرماندھان سپاه و ارتش جمھوری .   اع�م کرد»تروريست« را يک نيروی نظامی »سنتکام«آسيا، 

 . نوبه خود، آمريکا را تھديد به اقدامات نظامی  کردند اس�می ھم  به

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 اعتراض دانشجويان
  دانشگاه تھران 

 طرح حجاب اجباری به

، دانشگاه تھران، ٩٨ ارديبھشت ٢٣روز دوشنبه 
بار ديگر به عرصه اعتراضات دانشجويان بدل 

رويدادی که چند روز پس از حضور .  گشت
در محوطه "  گشت ارشاد دانشجويی"مأموران 

 اط�عيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست

در مورد تبليغات جنگی ميان دولت آمريکا و رژيم جمھوری 

 دارد ھای ناموسی را روا می حکومتی که ازدواج کودکان و قتل

٧درصفحه   



 ٢ ٨٢٢ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٣٠      ٢

١از صفحه   

 دو راھی مذاکره يا جنگ، 
 کدام يک؟  

با وقوع اقدامات انفجاری در بندر فُجيره و حمله 
حوثی ھا به تاسيسات نفتی عربستان، ھمه نگاه ھا 

جمھوری اس�می "  خرابکارانه"به سمت اقدامات 
 . و گروه ھای نيابتی آن کشيده شد

درست در يک چنين وضعيتی که اوضاع منطقه، 
دست کم به لحاظ ظاھری بيش از ھر زمان 
ديگری به سمت درگيری عملی ميان دو دولت 
ايران و آمريکا پيش می رفت، خامنه ای و 
ترامپ وارد ميدان شدند و ھرکدام به شيوه خود 

در اين ميان .  تاکيد کردند"  جنگ"بر عدم وقوع 
جنگی به "قاطعيت خامنه ای در اع�م اينکه 

او روز .  کم سابقه بود"  وقوع نمی پيوندد
 ارديبھشت در جمع مسئو-ن و ٢۵چھارشنبه 

مقامات ارشد جمھوری اس�می در باره تنش ھای 
اين رويارويی، نظامی : ميان ايران و آمريکا گفت

نه ما .  نيست؛ چون بنا نيست جنگی انجام بگيرد
دنبال جنگ ھستيم، نه آنھا؛ که می دانند به 

خامنه ای ھمزمان با بيان اينکه ".  نفعشان نيست
، مذاکره با آمريکا "جنگی به وقوع نمی پيوندد"

و مذاکره با دولت فعلی آمريکا را "  سم"را نيز 
"او گفت.  خواند"  سم مضاعف" مذاکره يعنی : 

معامله و داد وستد اما آنچه در نظر آمريکاست، 
 ".  نقاط قوت ماست

که "  حداکثری"ترامپ نيز به رغم اجرای فشار 
بر جمھوری اس�می اعمال کرده است، سياست 
تاکنونی خود را بر تغيير رفتار رژيم جمھوری 

" جنگ"اس�می در منطقه بر اساس پرھيز از 
ھدف .  ميان طرفين نزاع سازمان دھی کرده است

اصلی ترامپ، کشاندن جمھوری اس�می به پای 
چنانچه در ماه ھای گذشته .  ميز مذاکره است

با "  مصالحه"بارھا از ضرورت مذاکره و 
آخرين نمونه .  جمھوری اس�می سخن گفته است

آن نيز، يادداشت توئيتری او در روز پنج شنبه 
" ارديبھشت است که نوشت٢۶ مطمئن است : 

". ايران به زودی خواھان مذاکره خواھد شد
ھمزمان با اين اظھار نظر ترامپ، مايک پمپئو، 
وزير خارجه آمريکا نيز در سفری به روسيه 

با ايران "  جنگ"گفته است، که آمريکا به دنبال 
نيست و فقط می خواھد جمھوری اس�می مثل 

 .رفتار کند" کشوری عادی"
به رغم اوضاع پيچيده ای که اين روزھا بر 
منطقه حاکم است، دست کم تا اينجای مسئله ھم 
جمھوری اس�می و ھم دولت آمريکا ت�ش 

" جنگ"وافری دارند تا از ورود به يک 
دليل اين امر ھم روشن .  ناخواسته پرھيز کنند

آمريکا بعد از يورش نظامی و ايجاد جنگ .  است
ھای ويرانگری که در عراق و افغانستان داشته 
است، اکنون چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ 
اقتصادی در وضعيتی نيست که بخواھد وارد 

مضافا اينکه .  ديگری در منطقه شود"  جنگ"
ترامپ در وعده ھای انتخاباتی خود، ع�وه بر 
اع�م آمادگی خروج نيروھای نظامی آمريکا از 
افغانستان و عراق بر سياست عدم ورود به جنگ 
. ديگری در منطقه خاورميانه نيز تاکيد داشت

" جنگ"پوشيده نيست که تبعات اوليه وقوع يک 
گسترده با جمھوری اس�می می تواند به 

چيزی که .  سرنگونی اين رژيم منتھی شود
: به چند دليل.  آمريکا ھرگز خواھان آن نيست

نخست اينکه آمريکا آلترناتيو مورد نظر خود را 
دوم .  برای جايگزينی جمھوری اس�می ندارد

اينکه با توجه به موقعيت سوق الجيشی و 
استراتژيک ايران، جمھوری اس�می مطلوب 
ترين نظام سياسی مورد نظر آمريکا در پاسداری 
. از نظام سرمايه داری در کشورھای منطقه است
سرکوب نيروھای مترقی، دمکرات چپ و بطور 
اخص، قلع و قمع کردن سازمان ھای کمونيست 
که ھمواره خواھان براندازی سيستم سرمايه 
داری و استقرار يک نظم سوسياليستی ھستند، از 
جمله اھداف کليدی آمريکا در ھر کشور سرمايه 

از اين رو، جمھوری اس�می به رغم . داری است
ھمه تنش ھايی که تاکنون با دولت آمريکا داشته 
است، در عمل بزرگترين خدمت را به آمريکا و 

لذا، مشکل .  نظام سرمايه داری جھانی کرده است
دولت آمريکا با جمھوری اس�می نه بر سر 
موجوديت اين رژيم سياسی که صرفا در تعارض 
با سياست پان اس�ميستی و ھژمونی طلبابه آن 

از آنجايی که پيشبرد اين سياست .  در منطقه است
خارجی جمھوری اس�می در تقابل با ھژمونی 
آمريکا در منطقه خاورميانه بوده است، دولت 
ترامپ بر اين باور است که با اعمال سياست 

بتواند جمھوری اس�می را به "  حداکثری"فشار 
 . نشينی، بکشاند پای ميز مذاکره و عقب

در طرف ديگر اين نزاع، جمھوری اس�می قرار 
آنھم در شرايط "  جنگ"دارد که ورود به 

در .  نابسامان کنونی به معنای خودُکشی است
واقع آن گونه که خامنه ای گفته است اگر مذاکره 

" سم"با دولت آمريکا برای جمھوری اس�می 
است، بی شک ورود به جنگی ناخواسته با 

. خواھد بود"  سم مضاعف"آمريکا برای رژيم 
-زم به گفتن نيست که شرايط سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه و نيز وضعيت مبارزاتی 
کارگران و توده ھای مردم ايران به ھيچ وجه 
. قابل مقايسه با دوران جنگ ايران و عراق نيست
. اقتصاد جمھوری اس�می اکنون فرو پاشيده است
با چنين اقتصادی بھم ريخته و توده ھای مردمی 

، "دشمن ما داخليه "که آشکارا شعار می دھند 
ترديدی نيست که در صورت وقوع جنگ و 
تداوم آن کمترين روزنه اميدی حتا برای کسب 
پيروزی ھای موقت و تاکتيکی ھم برای 

سپاه پاسداران .  جمھوری اس�می متصور نيست
و نيروھای نيابتی جمھوری اس�می در بھترين 
حالت می توانند در اين نقطه يا آن نقطه، 
ضرباتی به نيروھای نظامی آمريکا و يا منافع 
اين کشور در سطح منطقه بزنند، اما ورود به اين 
عرصه، فقط شروع يک بازی بسيار خطرناک 

ع�وه بر .  برای ھيات حاکمه ايران خواھد بود
ھمه اين ھا، جمھوری اس�می از حرکت 
مبارزاتی کارگران و توده ھای خشمگين مردم 

لحن نسبتا م�يم خامنه .  ايران ھم در ھراس است
ای در ديدار با سران و مسئو-ن حکومتی و بيان 

جنگی به وقوع نمی "قاطعانه او مبنی بر اينکه 
ھمه بيانگر نگرانی خامنه ای از وضعيت "  پيوندد

مضافا .  بحرانی حاکم بر جامعه و نظام است
اينکه رھبر جمھوری اس�می با فشارھا و 
کشمکش ھايی از درون نظام جھت مذاکره با 

 . آمريکا نيز مواجه است
لذا، با توجه به پرھيز دولت ھای ايران و آمريکا 
از وقوع ھرگونه جنگی با يکديگر و نيز با توجه 
به اينکه استمرار دراز مدت اين وضعيت شکننده 
برای جمھوری اس�می تقريبا ناممکن است، 
گزينه انتخابی يا اجباری ھيات حاکمه ايران چه 

خواھد بود؟ به رغم اينکه خامنه ای در آخرين 
و مذاکره "  سم"سخنان خود مذاکره با آمريکا را 

خوانده "  سم مضاعف"با دولت فعلی آمريکا را 
است، اما باز ھم محتمل ترين گزينه مطلوب 
برای طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن در 
برون رفت از وضعيت دشوار موجود ھمان 

 . گزينه مذاکره با آمريکا است
اينکه جمھوری اس�می به سادگی پای ميز 
. مذاکره نخواھد رفت، امری کام� روشن است
اينکه جمھوری اس�می با اصرار بر ادامه 

گری،  اس�می و نظامی طلبانه پان سياست توسعه
راه برون رفت از بحران را برای خود سخت و 
. سختتر کرده است، بازھم بر کسی پوشيده نيست
با اين ھمه و به رغم دشواری ھايی از اين دست 
که اکنون جمھوری اس�می با آن مواجه است، 
ھيات حاکمه ايران نشان داده است در وضعيتی 
که رژيم با خطراتی جدی مواجه شده است، به 

از "  مصلحت نظام"يک باره و بر اساس  
 . ادعاھای پيشين خود عقب نشينی کرده است

پذيرش قطعنامه صلح سازمان ملل در پايان 
جنگ ارتجاعی ھشت ساله ميان دولت ھای ايران 
و عراق و نيز مذاکره با آمريکا و ديگر قدرت 
ھای جھانی بر سر مناقشات ھسته ای، دو نمونه 
آشکار از عقب نشينی جمھوری اس�می در 

در .  مواجه با شرايط مرگ و زندگی بوده است
نمونه اول، خمينی با عقب نشينی از شعارھای 

جنگ تا "و اينکه "  جنگ جنگ تا پيروزی"
" بيست سال ھم طول بکشد، ما مرد جنگ ھستيم

. به مذاکره با صدام تن داد"  جام زھر"با نوشيدن 
در نمونه دوم نيز خامنه ای با اتخاذ تاکتيک 

برای حل بحران ھسته ای به "  نرمش قھرمانانه"
پای ميز مذاکره با آمريکا و ديگر کشورھای 

اکنون نيز .  موسوم به پنج بع�وه يک رفت
جمھوری اس�می در شرايط بسيار دشواری قرار 

حسن روحانی، وضعيت کنونی رژيم را به .  دارد
مراتب وخيم تر از روزھای پايان جنگ ايران و 

ھمان وضعيتی که .  غراق اع�م کرده است
جام "خمينی را بر آن داشت تا برای حفظ نظام 

آتش بس را -جرعه سرکشيد، اکنون بر "  زھر
 . گلوی جمھوری اس�می چنگ انداخته است

لذا، با توجه به جميع جھات از ميان گزينه ھای 
، مذاکره و سياست انتظار، آنچه محتمل "جنگ"

تر از ھمه به نظر می آيد، گزينه مذاکره با 
اگرچه به نظر می رسد سياست .  آمريکا است

کنونی جمھوری اس�می سياست کج دار و مريز 
در انتظار ماندن تا پايان دوره اول رياست 
جمھوری ترامپ باشد، بدان اميد که شايد دونالد 
ترامپ برود و يک رئيس جمھور دمکرات بر 

اما پيشبرد اين سياست نيز .  مسند کاخ سفيد بنشيند
پيشبرد چنين .  ھزينه ھای مربوط به خود را دارد

سياستی اگر با انتظارات جمھوری اس�می 
مطابقت پيدا نکند و ترامپ در دور دوم نيز 
سکان دار دولت آمريکا بشود، ترديدی نيست که 
شرايط مذاکره برای ھيئت حاکمه ايران از آنچه 

اينکه .  تر خواھد شد اکنون است، باز ھم دشوار
جمھوری اس�می تا چه مدت می تواند در مقابل 
وضعيت موجود مقاومت کند و از مذاکره با 
آمريکا سر باز زند، زمان آن قابل پيش بينی 

آنچه اکنون برای جمھوری اس�می مھم .  نيست
است، که شايد با  است، شرايط سياسی مناسبی

وساطت و ميانجيگری کشورھای ديگر، بتواند به 
صورتی آبرومندانه به پای ميز مذاکره با آمريکا 

 .برود
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  ۴درصفحه 

 اعتراض دانشجويان
  دانشگاه تھران 

 طرح حجاب اجباری به

دانشگاه تھران و برخورد و تھديد دانشجويان 
دختر به احضار به کميته انضباطی به وقوع 

بديھی است که دختران دانشجو در .  پيوست
دانشگاه تھران ھم مانند عموم زنان ايران، نه 
آنگونه که خواست جمھوری اس�می است، بلکه 
به نحوی مجبور به رعايت حجاب تحميلی 
جمھوری اس�می ھستند، اما گويی پوشش 
اجباری کنونی برای مسئولين دانشگاه کافی نبوده 
و بنا به بيانيه دانشجويان دانشگاه تھران، در 

اجبار و تحمل نوع خاصی از پوشش به "صدد 
چه  ھرچند، چنان.  برآمده بودند"  دانشجويان

ھای دانشجويان نشان  نوشته شعارھا و دست
گشت "ھا تنھا خواستار برچيده شدن  دھد آن می

نان، . "از سطح دانشگاه نبودند"  ارشاد دانشجويی
بيکاری، "، "کار، آزادی، پوشش اختياری
دانشجو "و "  بيگاری، حجاب زن اجباری

از جمله شعارھای "  پذيرد ميرد، ذلت نمی می
دانشجويان در اين تجمع اعتراضی و در حين 

 .پيمايی در سطح دانشگاه بودند راه
پای اعتراضات دانشجويان و بنا به روال  ھم

ھا  معمول، نيروھای سرکوب رژيم در دانشگاه
به کمک "  بسيج دانشجويی"تحت عنوان 

نيروھای امنيتی خارج از دانشگاه به دانشجويان 
. حمله کرده و به ضرب و شتم آنان پرداختند

تر شدن  مسئولين دانشگاه، در ھراس از گسترده
اعتراضات دانشجويان، کوشيدند آنان را در 

تئاتر دانشکده ھنرھای زيبا گردآورند تا به  آمفی
 ". ھا پاسخ دھند به اعتراضات آن"ظاھر 

در پی اين اعتراضات، مسئولين دانشگاه و بسيج 
و انجمن اس�می به دست و پا افتادند و با ضد و 

ھا کوشيدند،  گويی در جلسات و مصاحبه نقيض
نيلی .  منکر حضور گشت ارشاد در دانشگاه شوند

احمدآبادی، رئيس دانشگاه تھران، چند روز بعد، 
دانشگاه "ای با دانشجويان بسيجی گفت  در جلسه

برای رد ادعای گشت ارشاد نيازی به بيانيه ندارد 
ھای مربوط به حجاب جزو  زيرا اجرای قانون

سرسنگی، معاون ".  وظايف دانشگاه است
فرھنگی دانشگاه تھران، ورود گشت ارشاد به 

خواند "  يک شوخی کام� غير واقعی"دانشگاه را 
و مدعی شد نيروھای انتظامات در محوطه 

به افرادی که "پيدا کردند تا "  حضور"دانشگاه 
کنند تذکر داده  داری را حفظ نمی حرمت روزه

در حالی که برخی از دانشجويان بسيجی ".  شود
حضور "گشت ارشاد و "  حضور"اصو- منکر 

در محوطه دانشگاه شدند و "  نيروھای انتظامات
تنھا يک روز، خواھری در جلوی "ادعا کردند 

، "داد ھا تذکر لسانی می درب دانشگاه به خانم
مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه تھران اعتراف 

 روز پيش توسط دانشگاه ١٠کرد اين طرح از 
به اين صورت که روزانه دو ساعت يکی از "

خواھران حراست جلوی درب اصلی بدون اين 
، "داد که کارت دانشجويی بگيرد تذکر لسانی می

اجرا "  به صورت محدود و آزمايشی در دانشگاه"
 .شد

ھای  باز ھم به روال معمول، ھر يک از جناح
ھا کوشيدند اين  حکومتی و طرفداران آن

اعتراضات را دستاويزی برای پيشبرد اھداف 

ھا اين اتفاقات را  بسيجی.  سياسی خود قرار دھند
دانشگاه ديدند که "  از چشم آقايان مدير"
مبنی بر برخورد به "  تصميمی درست"
به "و "  ناقص"را "  ھنجارشکنی در دانشگاه"

حتا برخی از آنان .  به اجرا درآوردند"  نحو بدی
جامعه اس�می دانشجويان دانشگاه "از جمله 

ای به وزير علوم خواستار  در نامه"  تھران
 .برکناری رئيس دانشگاه شد

انجمن اس�می دانشجويان مستقل دانشگاه "
طلب، با اشاره  ، منتسب به جناح اص�ح"تھران
استعمال دخانيات، مواد مخدر، و وضعيت "به 

خواستار آن شد "  پوششی خارج از شأن دانشگاه
پوشش مناسب در محيط "ضمن عدم فراموشی 

تر و مؤثرتر در  اقداماتی کارشناسانه"، "دانشگاه
 .اتخاذ شود" جھت بھبود وضعيت فرھنگی

ھای حکومتی و عام�ن سرکوب رژيم در  رسانه
بسيج "و "  بسيج دانشجويی"ھا از جمله  دانشگاه
طيف موسوم به "دانشجويان معترض را "  اساتيد
و "  نماھا مارکسيست"و "  نماھا چپ"، "چپ
در برابر .  خواندند"  ھای آمريکا نشانده دست"
انجمن اس�می دانشجويان مستقل دانشگاه "

"در بيانيه خود مدعی شد"  تھران بسياری از : 
حاضرين در تجمع نه در مخالفت با حجاب بلکه 
در جھت مخالفت با تصميم دانشگاه در صحن 

بندی ھمه  اند و طيف دانشگاه حضور يافته
کنندگان در جريان موسوم به جريان چپ  تجمع

دانشگاه خطای راھبردی و خطا در تحليل و 
 ".ھای چپ است اعتباردھی پوشالی به گروه
ھای دانشجويان  نوشته ادعايی که شعارھا و دست
تصميم "اگر .  رساند خ�ف آن را به اثبات می

جرقه اعتراضات بوده است، اما "  دانشگاه
و "  نان، کار، آزادی، پوشش اختياری"شعارھای 

نشانگر "  بيکاری، بيگاری، حجاب زن اجباری"
گيری طبقاتی دانشجويان به سوی کارگران  سمت

حق آزادی انتخاب "و زحمتکشان جامعه و احقاق 
 . است" پوشش

در بيانيه جمعی از معلمان عدالتخواه ايران در 
" ارديبھشت آمده است٢۵ ، ٩۶بعد از دی ماه : 

ھا و باندھا  بندی حاميان وضع موجود با تمام دسته
طلب در يک سو  گرا، اعتدالی و اص�ح از اصول

ھستند و تمام محذوفان و محرومان و 
مالکيت شدگان در سوی ديگر قرار  سلب
توان ھمگرايی بسيج  در دانشگاه نيز می.  اند گرفته

را بر ھمين بستر تحليل نمود  اس�می و انجمن
دانند دانشجويان آگاه و پيشرو  زيرا آنان نيک می

ھمان کسانی ھستند  معترض به حجاب اجباری،
که در اوج اعتراضات دی ماه پايان بازی دوگانه 

گرا را اع�م نمودند با  طلب و اصول اص�ح
صدا رو به جامعه  جامعه پيوند خوردند و يک

گرا، ديگه تمومه  طلب اصول اص�ح:  فرياد زدند
 ".ماجرا

با تکيه به ھمين شناخت است که طرفداران دو 
جزئی، بار ديگر "  ھای اخت�ف"جناح، گذشته از 

زبان خواھان سرکوب دانشجويان معترض  ھم
يکی به زبانی صريح و ديگری در زبانی .  شدند

شناسايی "انجمن اس�می خواستار .  تر پوشيده
شد و بسيج "  آفرين اين تجمعات عوامل تنش

ھای ضد  جريانات و پروژه"خواھان شناسايی اين 
 ".گر دين، آمريکايی و فتنه

ھا در حالی است که به گواه  پردازی اين دروغ
ھای دانشجويان معترض در روز  نوشته دست

دوشنبه، و بنا به اط�عيه منتشره در کانال 
" شوراھای صنفی دانشجويان کشور"تلگرامی 

ھای  نه به تصاحب فعاليت"تحت عنوان 
، دانشجويان "نه به مصادره نيوزھا!  دانشجويان

ھای  جريان"در اين حرکت اعتراضی نه تنھا به 
/ طلب  اص�ح(سياسی رسمی موجود 

پاسخ دادند، بلکه مرزبندی قاطع )"  گرا اصول
سا-ران و جنگ  ليسان سرمايه چکمه"خود با 

مسيح "، "آمدنيوز"مانند "  افروزان جھانی
ھای منسوب به رژيم  کانال"و "  نژاد علی

 .را اع�م ساختند" ورشکسته سابق
ھای حکومتی و  ھای مسئو-ن، رسانه واکنش

نھادی سرکوب، نمايانگر ھراس مرتجعان حاکم 
اگر بسيج در صحنه و در پراتيک واقعی، .  بود

زبانی جز ضرب و شتم و چماق به کار نبرده و 
ھا کوشيد  ھا و مصاحبه برد، اما در بيانيه نمی

"ظاھرسازی کند ، روز "بسيج دانشگاه تھران. 
ای از  بعد از ضرب و شتم دانشجويان، در بيانيه

 ۵۴از جمعيت "گفت و پرسيد "  برادرکشی"
" ھزار نفری دانشجويان فرھيخته دانشگاه تھران

در تجمع حاضر "   ھمک�سی٢٠٠"چرا تقريبا  
شدند؟ ادعايی که رئيس و معاون فرھنگی 
دانشگاه تھران و بقيه عوامل سرکوب نيز بر 

به فرض پذيرش اين ادعا، بايد .  اند زبان آورده
ھای اين  ھا و فيلم پرسيد بنا به شھادت عکس

 ھزار نفری ۵۴جمعيت "تجمع، چرا از ميان 
گر بسيجی  ، تعداد اراذل سرکوب"دانشجويان

دانشگاه و مأموران لباس شخصی و امنيتی داخل 
 نفر ٢٠٠رفته به  ھا، روی ھم و خارج از دانشگاه

رسيد؟ از آن گذشته، چرا پس از آن،  ھم نمی
ھای سرکوب و تبليغاتی رژيم  تمام دستگاه
بسيج شدند؟ چرا اين "  تعداد کم"عليه اين 
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ھای حکومتی  ھا و رسانه خبر به تيتر روزنامه
بدل گشت؟ و چرا ھر يک به نحوی در صدد 
تخطئه حرکت دانشجويان و خط و نشان کشيدن 

 برای دانشجويان برآمدند؟
پاسخ را بايد در اعتراضات پيشين دانشجويان، 
ھا  معلمان و کارگران و حمايت متقابل اين جنبش

"از يکديگر يافت " جمعی از معلمان عدالتخواه. 
: گويند در بيانيه خود خطاب به دانشجويان می

کسانی که روز دوشنبه بر شما تاختند ادامه "
ای  ھمان جريانی بودند که در دھه شصت فله

معلم، استاد و دانشجو اخراج می کردند و حا- 
اند کسانی که در  طلبی بر تن کرده لباس اص�ح

دھه ھفتاد طناب دار به دانشگاه می آوردند و 
اما امروز از .  فاجعه کوی دانشگاه را شکل دادند

اند چون  تر شده تر و ذليل ھر زمان ديگر ضعيف
ھای عظيم اجتماعی از کارگر  در برابر آنھا نيرو

و معلم و دانشجو و زنان قرار دارند که خواھان 
بر ھم زدن اين نظم نابرابر و بنيان ظالمانه ھستند 

ھای  و طبيعی است بسيجی و انجمنی
امضاکنندگان بيانيه عليه شما، با ھم متحد شوند و 

ھای  بنيان”بخواھند تحت عنوان دفاع از 
.. .از منافع طبقه مسلط دفاع نمايند“  دانشگاه

 ٩٨ ارديبھشت ٢٣کسانی که روز دوشنبه 
ھايی  دانشگاه را مورد ھجمه قرار دادند ھمان

ھستند که به تجمعات معلمان و کارگران حمله 
دانشگاه سنگر : " و در انتھا آورده است."  کنند می

مقاومت و آزادی است و ھرگز انحصارطلبان 
اند اين سنگر را کام� فتح نمايند پس  نتوانسته

وظيفه ماست که فرزندان خود و خواھران و 
 ".برادرانمان را تنھا نگذاريم

تپه نيز در  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
:  ارديبھشت آورده است٢۴ای به تاريخ  اط�عيه

ھای اخير يکی  بخصوص در سال   دانشجويان"
بوده و در    از حاميان سرسخت جنبش کارگری

صورت امکان در تجمعات اعتراضی کارگران 
و در پايان ."  اند حضور فعال و پررنگی داشته

"آورده است باد اتحاد و  تر زنده و گسترده: 
ھمبستگی جنبش دانشجويی با جنبش کارگری در 

 ".ايران
آتش اين اعتراض را "  دستور دانشگاه"ھرچند 

نان، کار، آزادی، "برانگيخت، و ھرچند شعار 
از شعارھای برجسته "  پوشش اختياری

دانشجو "دانشجويان بود، اما شعار ديگر آنان 
آنان با آگاھی به .  بود"  پذيرد ميرد، ذلت نمی می

اندازی  ھدف رژيم و مسئو-ن دانشگاه از راه
که ھمانا ايجاد رعب و "  گشت ارشاد دانشجويی"

و "  رعايت حجاب"وحشت در دانشگاه به بھانه 
بود، به اعتراض "  داری ماه رمضان و روزه"

اعتراضی چنان مؤثر که رژيم .  برخاستند
ھراسناک از گسترش اعتراضات در اين دانشگاه 

ھای ديگر را واداشت، ولو به طور  و دانشگاه
 . نشينی کند موقت، عقب

حوادث دی ماه و اعتراضات پس از آن، پرده از 
بندی کاذب نيروھای اجتماعی به دو جناح  تقسيم

بندی  برداشته و قطب"  طلب گرا و اص�ح اصول"
واقعی طبقاتی جامعه را روز به روز آشکارتر 

ھا و در ميان  روندی که در دانشگاه.  کرده است

اگر طی .  خورد دانشجويان نيز به چشم می
و بعد از آن، رژيم در سودای "  انق�ب فرھنگی"

ھا به دستگيری و  تثبيت سلطه خود بر دانشگاه
اعدام و اخراج و تصفيه استادان و دانشجويان 

خواه متوسل شد، اگر در  کمونيست و آزادی
ھای حکومتی بر جريانات  ھای بعد مھر جناح دھه

دانشجويی زده شده بود، اما، در ساليان اخير به 
 به اين سو، چرخشی چشمگير ٩۶ويژه از دی 
امروزه پس از .  شود ھا مشاھده می در دانشگاه

چند دھه، بار ديگر، شاھد برآمدن يک جنبش 
گيری معين طبقاتی  دانشجويی راديکال با سمت

امروز بخشی از دانشجويان نه تنھا در .  ھستيم
سياسی خود بلکه   –اعتراض به مسايل صنفی 

چنين در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان  ھم
آنان با شعارھايی .  اند به عرصه نبرد وارد شده

" مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می"مانند 
ھا  ھای خوابگاه گيری طبقاتی خود را از اتاق جھت

ھا  ھای دانشجويی بسته به سطح دانشگاه و محفل
تپه تا تھران، زندان  از ھفت"اند و با شعار  آورده

و خواست آزادی زندانيان سياسی به "  زحمتکشان
افشا و مبارزه با دشمن مشترک، يعنی رژيم 

اند و با  سرکوبگر جمھوری اس�می برخاسته
پيوند "  دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد"شعار 
ھای اجتماعی  سويی خود را با ساير جنبش و ھم

 .زنند فرياد می
ھا، در ھمدستی با  امروزه فضای دانشگاه

ھا به محل ظھور  ھا و مدارس و خيابان کارخانه
با استمرار و .  اند ھای سياسی بدل گشته کنش

تشديد مبارزه جاری در جامعه، ھر روز تعداد 
بيشتری از دانشجويان به رغم تجربه 

ھای نيروھای سرکوب و آشنايی به  گری وحشی
پيامدھای اعتراضات، آزاد از ترس، به عرصه 
سياست راستين، يعنی سياست خيابان روی 

ای که ھيچ رژيمی قادر به  عرصه.  اند آورده 
. سرکوب آن به تمامی و در درازمدت نيست
رژيم با تشديد سرکوب، تنھا زمينه فروپاشی خود 

تر  آورد و آن روز را نزديک تر می را فراھم
 .کند می

 اعتراض دانشجويان دانشگاه تھران 
 طرح حجاب اجباری به
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 توافق نانوشته دولت آمريکا و جمھوری اس�می

ھای ناخواسته نظامی  پيشگيری از وقوع درگيری
دولت آمريکا با گسيل اين .  بين طرفين است

تجھيزات نظامی، مستقيم و غيرمستقيم به 
جمھوری اس�می اع�م کرده است که چنانچه 
نيروھای نظامی آمريکا را حتی از طريق 

گرای طرفدار خود موردحمله  ھای اس�م گروه
قراردھد، با اقدامات نظامی سنگين نيروی نظامی 

جمھوری اس�می ھم .  رو خواھد شد آمريکا روبه
داند که  که البته طالب جنگ نيست، اين را می

ای است که  گونه شده به تجھيزات نظامی گسيل
تواند بدون آنکه خطری برای  دولت آمريکا می

نظاميانش پيش آيد، مناطقی از ايران را از طريق 
تجھيزات نظامی و دريايی پيشرفته خود بمباران 

توان گفت که اکنون نوعی  با اين توضيح، می.  کند
توافق نانوشته ميان اين دو دولت وجود دارد که 
وارد درگيری نظامی مستقيم و غيرمستقيم با 
يکديگر نشوند و منازعات خود را در 

 . ھای ديگر متمرکز سازند عرصه
کنند که  بنابراين گرچه دو طرف اکنون ت�ش می

به اين توافق نانوشته پايبند باشند و از اقدامات 
نظامی عليه نيروھای يکديگر خودداری کنند، اما 

 . ھا در جای ديگر ادامه دارد درگيری
ازاين، مقامات جمھوری اس�می ازجمله  پيش

روحانی گفته بودند که اگر جمھوری اس�می 
نتواند نفت خود را صادر کند، ديگران نيز 

ھا  آن.  شان را صادر کنند نخواھند توانست نفت
حتی تھديد کرده بودند تنگه ھرمز مسدود خواھد 

اکنون اما ديگر صحبتی از بستن تنگه در .  شد
داند اين  چراکه جمھوری اس�می می.  ميان نيست

اقدام عواقب سياسی و نظامی در پی خواھد 
ای رژيم حاکم  ع�وه بر اين، رقبای منطقه.  داشت

بر ايران، اکنون نفت خود را از مسيرھای ديگر 
بنابراين جمھوری اس�می ت�ش .  کنند صادر می

کند به طرق ديگر اين سياست خود را پيش  می
ببرد و به مسيرھای انتقال نفت عربستان و 
. امارات ضربه بزند و اين مسيرھا را ناامن سازد
بندر فجيره  به دليل وجود پايانه بزرگ نفتی و 
صادرات نفت خام برای امارات متحده عربی، از 

 .ای برخورداراست اھميت ويژه
يکی از مسيرھايی که اکنون امارات متحده عربی 
، نفت خود را از آن طريق به بازارھای 

 -حبشان«کند، خط لوله  المللی  صادر می بين
اين خط لوله، نفت را از مناطق .   است»فجيره

داخلی امارات با دور زدن تنگه ھرمز به دريای 
 .رساند عمان می
 ارديبھشت، اع�م شد چھار کشتی ٢٢روز 

تجاری و نفتی در نزديکی بندر الفجيره ھدف 

روشن بود که .  عمليات خرابکاری قرار گرفتند
خود به وجود  دستی نامرئی اين حادثه را خودبه

نياورده، بلکه يک اقدام نظامی مشخص برای 
انگشت .  ناامن کردن اين مسير انتقال نفت است

طرف جمھوری اس�می ايران  اتھام از ھر سو به
 .نشانه رفت

جمھوری اس�می ھرگونه دست داشتن در 
سخنگوی وزارت امور . خرابکاری را انکار کرد

خارجه جمھوری اس�می نيز حوادث روز 
 ارديبھشت برای چند کشتی در دريای ٢٢يکشنبه 

بار دانست و  کننده و تأسف عمان را نگران
. خواھان روشن شدن ابعاد دقيق اين حادثه شد

ھرگونه دسيسه از سوی بدخواھان "وی در مورد 
" برای بر ھم زدن ثبات و امنيت در منطقه

ھشدار داد و از کشورھای منطقه خواست تا در 
ماجراجويی از سوی عوامل "برابر ھرگونه 

 ."خارجی ھشيار باشند
 ارديبھشت اع�م شد که ٢۴شنبه  روز سه

 فرانسوی،   آمريکايی، کارشناسان سعودی،
نروژی و امارات، خرابکاری عليه چھار کشتی 

سه .  دھند در بندر فجيره را موردبررسی قرار می
روز پس از آن، شرکت بيمه نروژی اع�م کرد 
که اين خرابکاری از طريق پھبادھای زيردريايی 
صورت گرفته و با متھم شدن جمھوری اس�می 
در اين خرابکاری، پرونده به شورای امنيت 

المللی ارسال  ھای بين سازمان ملل و سازمان آب
 .شد

اما مسير ديگری که جمھوری اس�می برای 
ناامن کردن آن ت�ش نمود، مسير صادرات نفت 
عربستان از طريق خط لوله شرق به غرب 

 ميليون ۵تواند در روز  عربستان است که می
ھای نفتی عربستان در شرق  بشکه را از ميدان

اين کشور به بندری در غرب، در ساحل دريای 
 .سرخ، منتقل سازد

ھا در دريای عمان،  دو روز بعد از حمله به کشتی
خط لوله نفت عربستان با ھفت فروند پھباد 

ھای يمن مسئوليت  حوثی.  موردحمله قرار گرفت
روشن است که .  اين عمليات را بر عھده گرفتند

ھای يمن در آن حد از توان نظامی و  حوثی
تکنولوژيک برخوردار نيستند که بتوانند يک 
چنين عملياتی را انجام دھند و اين اقدام با کمک 

گرفته  نيروی نظامی جمھوری اس�می انجام
اما نه در اين مورد و نه در مورد فجيره، .  است

تواند با مدرک جمھوری اس�می را  کسی نمی
ادامه .  عامل و مسئول اقدامات نظامی معرفی کند

منازعه به اين شکل و اشکالی نظير آن نه برای 
جمھوری اس�می دردسرساز است و نه دولت 

آنچه فع�ً برای دو طرف حائز اھميت .  آمريکا
است، پايبندی به توافق نانوشته و خودداری از 
حمله مستقيم و غيرمستقيم به نيروھای نظامی 

 .يکديگر است
 

فرمانده نيروی زمينی ارتش ، اقدام آمريکا را 
 خواند و گفت با اين اقدام، »خودزنی«

ھا امنيت نيروھای خود در اقصی نقاط  آمريکائی
ويژه نيروھای ِسنتکام را به خطر انداختند  دنيا، به

. ھا را برای ھميشه از بين بردند و تأمين آن
ازاين نيز خبرگزاری تسنيم از قول جعفری  پيش

نوشته بود که واکنش سپاه در قبال اين اقدام 
در «او تھديد کرده بود .  خواھد بود"  مثل به مقابله"

چنين شرايطی ديگر ارتش و نيروھای امنيتی 
آمريکا در منطقه غرب آسيا از آرامش امروز 

  ».برخوردار نخواھند بود
ھای تھديدآميز، دولت آمريکا را  اين واکنش
دولت آمريکا سپاه پاسداران را .  نگران کرد

بيشتر از جنبه اقتصادی و سياسی در ليست ترور 
اکنون اما با اين واقعيت مواجه .  قرار داده بود

شد، که ممکن است وارد يک درگيری نظامی 
شود که آمادگی آن را نداشت و تدارکی برای آن 

 . نديده بود
در پی اين تھديدات، دولت آمريکا تدابير امنيتی 

ھای آمريکايی در عراق تشديد  خود را در پايگاه
ھای شناسايی خود را در  زمان ھواپيما کرد و ھم

اما اين اقدام .  ھا ، به پرواز درآورد اطراف پايگاه
تدارک برای .  برای مقابله با تھديدات کافی نبود

گسيل واحدھای نظامی بيشتر به خاورميانه آغاز 
 . شد

در اواسط ارديبھشت جان بولتون، مشاور امنيت 
ای اع�م کرد که  ملی آمريکا با صدور  بيانيه

متحده ناوگان ھواپيمابر آبراھام لينکلن و  ايا-ت
افکن را در خاورميانه مستقر  يک ناوگان بمب

 .خواھد کرد
در واکنش به شماری از «اين اقدام :  وی گفت

ساز و تشديدکننده  ھای مشکل ھشدارھا، نشانه
افزايش .  گيرد  از سوی ايران صورت می»ھا تنش
پيامی «توجه توان نظامی آمريکا در منطقه  قابل

روشن و عاری از سوءتفاھم برای حکومت 
ايران است، که ھرگونه حمله به منافع 

متحده يا متحدانش با نيرويی کوبنده  ايا-ت
 .»رو خواھد شد روبه

متحده به دنبال جنگ  ايا-ت«:  وی ھمچنين افزود
با حکومت ايران نيست، اما در آمادگی کامل به 

ای، چه از سوی  بريم تا به ھر حمله سر می
ھای نيابتی، سپاه پاسداران، يا ارتش منظم  گروه

 .»ايران، واکنش نشان دھيم
اس  اس يو"ازآن، ناو ھواپيمابر  چند روز پس
برای پيوستن به ناوگان پنجم "  آبراھام لينکلن

نيروی دريايی آمريکا مستقر در بحرين وارد 
 . فارس شد ھای خليج آب

ھای  افکن  ارديبھشت خبر استقرار بمب٢٠روز 
آمريکا در پايگاه ھوايی "  ۵٢بی "استراتژيک 

 . اين کشور در قطر انتشار يافت
وزارت دفاع آمريکا ھمچنين از ارسال ناو جنگی 

به خاورميانه خبر داد و "  اس آرلينگتون اس يو"
ھدف از اين اقدام را افزايش آمادگی برای مقابله 

 .با تھديدھای ايران عنوان کرد
که  اين تحرکات نظامی دولت آمريکا درحالی

بازتاب افزايش تنش ميان دو دولت است، اما 
ای  رسد، نشانه برخ�ف آنچه در ظاھر به نظر می

از بروز يا نزديک شدن جنگ نيست، بلکه تمام 
اين اقدامات نوعی اقدامات احتياطی حتی برای 
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 دارد ھای ناموسی را روا می حکومتی که ازدواج کودکان و قتل

اند  داشت ياد زنانی که به قتل رسيده در گرامی
در اين تجمع که با يک .  تجمعی برگزار کردند
کنندگان به احترام و ياد  دقيقه سکوت شرکت

کنندگان  قربانيان خشونت آغاز شد، شرکت
ھای ناموسی، قوانين زن  شعارھايی عليه قتل

به خشونت .  ھای ارتجاعی سر دادند ستيز و سنت
عليه زنان پايان دھيد، ما زنان کارگر عليه قتل و 

جنگيم، از کردستان تا تھران  جنگيم می ستم می
کس نيست با  ستم عليه زنان، زن ناموس ھيچ

ھای  جنگيم، از جمله دست نوشته ارتجاع می
اين تجمع با .  کنندگان در اين تجمع بود شرکت

کنندگان به پايان  ای از سوی شرکت قرائت بيانيه
 .رسيد

کنندگان در تجمع  در بخشی از بيانيه شرکت
ما امروز اينجا جمع شده ايم تا : "مريوان آمده بود

کيفر خواست خود را عليه مناسباتی که ھر روز 
از زنان قربانی ميگيرد فرياد بزنيم و اع�م کنيم 
که تا رسيدن به جامعه برابر وعاری از خشونت 

خشونت و نقص حقوق ...  از پای نخواھيم نشست
زنان ريشه در مناسبات ومسايل اجتماعی دارد 
که متاسفانه امروزه ودر چند روز اخير بيشتر و 
بيشتر شاھد آن ھستيم ازجمله برخورد فيزيکی، 
آزار جنسی، فشار روانی و قتل که ھمه اين 
معظ�ت ريشه در افکار مردسا-ر وساختارھای 

محيط کار و اموزش، خانواده .  ارتجاعی دارد
وساير محيط ھای اجتماعی ھمه از مواردی 
ھستند که در آن زنان بيشتر تحت فشار روانی 
وفيزيکی قرار ميگيرند که گاه منجر به خودکشی 

.... و يا اعمال قتل از جانب افراد خانواد می شود
خشونت فيزيکی، قتل ھای ناموسی، تجاوز و به 
بردگی گرفتن زنان، باز توليد افکار مردسا-رانه 
و ارتجاعی  است که برای مقابله با چنين توحش 
ضد بشری بايستی تمامی انسان ھای آگاه و 

در طول دو ...  مبارز در برابر آن قدم علم کنند
ماه اخير شاھد چندين مورد خودکشی و قتل  

ايم وما نيز بر خود  ناموسی در کردستان بوده
-زم دانستيم که در مقابل اين اعمال زشت و ضد 

مان نسبت  انسانی  سکوت ننماييم و نفرت وانسجام
نه ...  به آمرين و عاملين اين جنايات را اع�م کنيم

 ".به خشونت عليه زنان
کنندگان  بدنبال اين تجمع که تنھا خواست شرکت

و در اعتراض به "  نه به خشونت عليه زنان"
ھای  ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، قتل

ناموسی و مانند آن بود، رژيم وحشی جمھوری 
اش  ھای مھم ايدئولوژيک اس�می که يکی از پايه

که حکومت خود را بر آن بنا کرده، تبعيض عليه 
زنان، خانواده مردسا-ر و ستم عليه زنان است، 

کنندگان در تجمع را   نفر از شرکت٧حداقل 
دستگير کرد که براساس آخرين اخبار ھنوز سه 

 .برند تا چھار نفر در بازداشت بسر می
اين تجمع زمانی  برگزار  گرديد که پيش از آن  

ھا از قتل دو خواھر  رسانه)   ارديبھشت١٨(
براساس .  ھا خبر داده بودند توسط پدر و برادر آن

ھای معاون اجتماعی نيروی انتظامی  گفته
ھا که در محله  کردستان، در جريان اين قتل

در اطراف شھر سنندج صورت گرفت، "  نايسر"
يک خواھر با ضربات چاقو به قتل رسيد و 

اگرچه پدر و .  ديگری توسط برادر وی خفه شد
برادر پس از قتل ھمراه با ھم به ک�نتری 

ھا برعھده  ھا را برادر آن اند، اما قتل مراجعه کرده
 .گرفته است

ھای اجتماعی  براساس اخباری که در شکبه
 ٣٢منتشر شده، خواھر بزرگ با نام شايسته، 

ساله و مادر دو کودک بود که از ھمسر خود جدا 
برادر وی .  کرد شده و در منزل پدری زندگی می

در حال خفه کردن شايسته بود که خواھر 
 ساله به حمايت خواھر ٢٢کوچکتر با نام اسرا 

آيد که با ضربات چاقو او نيز به قتل  خود می
 .رسد می

ھا خبر   ارديبھشت نيز رسانه٢۴در تاريخ 
" ديشموک" ساله در شھر ١۴خودکشی دو دختر 

از توابع استان کھکيلويه و بويراحمد را منتشر 
 ١۴اگرچه از علت خودکشی اين دو دختر .  کردند

گفته  ھا خبری منتشر نشده، اما به ساله در رسانه
نيا رئيس آموزش و پرورش  محمد نوروزی

ترين د-يل  ھای تحميلی از مھم ازدواج"ديشموک 
پيش از ".  خودسوزی دختران در اين شھر است

خودسوزی زھرا عباسی )  ماه سال گذشته دی(اين 
ای که   ساله١۶از ساکنان بخش ديشموک، کودک 

ھا   ماھه باردار بود، در رسانه۶ازدواج کرده و 
به نوشته خبرگزاری .  انعکاس وسيعی يافته بود

ايسنا وی پس از دعوا با مادر شوھر خود دست 
 .به خودسوزی زده بود

گاه آمار روشنی از ميزان  در ايران ھيچ
ھای ناموسی  ھا و نيز قتل  آن ھا، علت خودکشی

شود، اما معاون مبارزه با جرائم پليس  منتشر نمی
آگاھی تھران چند سال پيش در گفتگو با 

 درصد از مقتو-ن ۶٢"خبرگزاری مھر گفته بود 
". رسند ھا و اقوام به قتل می مونث، توسط خانواده

ھا بويژه بايد بر نقش  در افزايش تعداد اين قتل
حکومت اس�می نه تنھا با .  حکومت تاکيد کرد

تبليغ خانواده مردسا-ر و فرودست کردن 
موقعيت زن در خانواده، شرايط را برای  تشديد 
تحميل ستم جنسيتی و خشونت عليه زنان در 

نشين کردن  جامعه مھيا ساخته، و نه تنھا با خانه
بخش بزرگی از زنان و وابستگی اقتصادی آنان 
به ھمسر يا پدر نابرابری بين زن و مرد را در 
جامعه گسترش داده است، بلکه با تصويب قوانين 

ھای ديگر،  ضد زن نيز بر اين تبعيض در عرصه
مث� شوھر اگر به دليل .  مھر قانونی زده است

، زن خود را به قتل برساند، ھيچ "خيانت"
شود و تحت تعقيب  مجازاتی برای او تعيين نمی

چنين براساس تحقيقاتی که در  ھم.  گيرد قرار نمی
آمده، در "  ھای ناموسی فاجعه خاموش قتل"کتاب 

ھا برای  ھای ناموسی از سوی دادگاه جريان قتل
قات�ن، حداکثر احکام ده سال تا يک سال زندان 
ھا  صادر شده است و کسانی که دست به اين قتل

دانند که از نظر قانونی حکم سنگينی  زنند می می
در انتظارشان نيست و گاه حتا بدون ھيچ 

برای ھمين .  يابند مجازاتی از اتھام قتل رھايی می
داری که  با توجه به فرھنگ حتا ما قبل سرمايه

رژيم نيز در اشکال گوناگون از صداوسيما گرفته 
تا ديگر امکانات تبليغی اين فرھنگ پوسيده را 

کند، بويژه در برخی از مناطق کشور  تبليغ می
ھای  متاسفانه ما شاھد تداوم و حتا افزايش قتل

ھا گاه شاھد نه  در جريان اين قتل.  ناموسی ھستيم
شويم  تنھا قتل دختران، بلکه شاھد قتل پسرانی می

 .که احيانا با دختر آن خانواده دوست بودند

در مورد خودکشی دختران کودک نيز ما با ھمين 
جدا از مواردی که در با- .  مساله روبرو ھستيم

 ١۶ ساله و ١۴در ارتباط با خودکشی دختران 
ساله آمد، شايد آوردن يک مثال ديگر موضوع را 

 .تر سازد روشن
 خبر خودکشی يک دختر يازده ٩۵در مرداد سال 

او با .  منتشر شد"  ھستی"ساله کاميارانی با نام 
پاره کردن چادر مادربزرگش خود را از لوله 

. اش پايان داد آويز کرده و به زندگی گاز حلق
 ١١براساس اخبار منتشره قرار بوده اين دختر 

 ساله که دارای معلوليت ٢۵ساله به عقد مردی 
در مجلس اس�می .  ذھنی و جسمی بوده درآيد

چندی پيش طرحی به تصويب رسيد که ازدواج 
 سال را ١۶ سال و پسران زير ١٣دختران زير 
اما جدا از مخالفت مرکز .  کرد ممنوع می

ھای مجلس با اين طرح، اين طرح در  پژوھش
.  رد شدشرعشورای نگھبان به دليل مغايرت با 

ست که در اغلب کشورھای جھان  اين در حالی
ازدواج کودک ممنوع است و کودک در اين جا 

.  سال است١٨به معنای دختران و پسران زير 
اما در ايران و در حکومت اس�می حتا دختران 

و از ھمين !!!  توانند ازدواج کنند  سال می١٣زير 
نظر قاتل واقعی دختر يازده ساله کاميارانی و 
تمامی ديگر دخترانی که به دليل ازدواج اجباری 

زنند جمھوری اس�می  دست به خودکشی می
 .است

ازدواج کودک ھرگز به معنای يک ازدواج 
معنای واقعی ازدواج کودکان، .  واقعی نيست

ی کاميل احمدی يک  گفته به.  فروش کودکان است
ھای   درصد ازدواج١٧"پژوھشگر اجتماعی 

 سال است و ١٨کشور مربوط به دختران زير 
تنھا ".   ھزار کودک بيوه در کشور وجود دارد١۴

ھايی که دختران کودک خود را  نگاھی به خانواده
کند که فقر  کنند، ثابت می مجبور به ازدواج می

ھاست  خانواده يک دليل بسيار مھم در اين ازدواج
ھا با فروش  طور که گفته شد در واقع آن و ھمان

 !! کنند را کم می" خور نان"دختر خود يک 
داری و  اين است حاصل مناسبات سرمايه

حکومتی که با چماق اس�م به جنگ زنان رفته 
اين است حاصل حکومتی که يک مشت .  است

آخوند مرتجع در مورد زن و بدن او تصميم 
اين است عاقبت و نتيجه شرايطی که .  گيرند می

آميز در برابر  در آن حتا يک تجمع کام� مسالمت
اين ھمه اجحاف در حق دختران و زنان، با 

شک تا  شود و بی خشونت و دستگيری توام می
داری و حکومت اس�می در  وقتی که نظم سرمايه

ايران برپاست ما شاھد افزايش خشونت عليه 
ھای ناموسی و چه  زنان، چه در اشکالی چون قتل

در اشکالی چون ازدواج اجباری و غيره خواھيم 
تنھا راه و يگانه راه واقعی، سرنگونی .  بود

جمھوری اس�می و برقراری حکومت شورايی 
ای ايجاد شود که در  است، تا بدين ترتيب جامعه

آن زن ناموس کسی نيست، کسی جز زن در 
ای که حق  مورد بدن او تصميم نگيرد، جامعه

سقط جنين را بدون ھيچ قيد و شرطی متعلق به 
ای که برابری کامل زن و مرد  زنان بداند، جامعه

ھای سياسی، اقتصادی،  را در تمامی عرصه
 .اجتماعی تحقق ببخشد،

  

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٨٢٢ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٣٠      ٧

 اط�عيه مشترک نيروھای کمونيست
 

 در مورد تبليغات جنگی ميان دولت آمريکا و
  رژيم جمھوری اس�می

 
ھای تروريستی  بعد از آنکه دولت آمريکا سپاه پاسداران جمھوری اس�می را در فھرست سازمان

اگر نفت ايران از تنگۀ ھرمز "قرارداد و سران حکومت با تھديد منافع آمريکا در منطقه اع�م کردند 
ھای  و سپس اعزام چند ناو ھواپيمابر آمريکا به آب"  عبور نکند، نفت ديگران ھم عبور نخواھد کرد

گام از برجام، تنش و تبليغات جنگی ميان دولت  به جنوب ايران و تھديد جمھوری اس�می به خروج گام
رغم کوبيدن بر طبل تبليغات  اما به.  آمريکا و رژيم جمھوری اس�می وارد فاز جديدی شده است

ھای امپرياليستی نه دولت آمريکا نقشه وارد شدن به جنگ با ايران را در سر  ويژه در رسانه جنگی به
در پس .  دارد و نه جمھوری اس�می تمايل و توان وارد شدن به جنگی حتی در ابعاد محدود را دارد

ھر دو طرف به مذاکره و .  کنند اين تھديدات و تبليغات جنگی ھر دو طرف نرخ سازش را تعيين می
ديگر در "  سازش قھرمانانه"سران رژيم جمھوری اس�می سرانجام راھی جز يک .  توافق نياز دارند
 .پيش رو ندارند

 
دارانه خود را  طلبانه و منافع سرمايه در اين جدال و کشمکش ھر دو طرف اھداف ارتجاعی، توسعه

جانبه روبرو است در ت�ش است  رژيم جمھوری اس�می که با بحرانی عميق و ھمه.  کنند تعقيب می
ھای بحران خاورميانه، تضمين بقای خود را از  ھای نظامی در کانون گری و ماجراجويی که با مداخله
دولت آمريکا ھم در راستای پيشبرد استراتژی خود در خاورميانه در ت�ش است که از . آمريکا بگيرد

ھای آن را به کنترل درآورد و  گری ھای رژيم جمھوری اس�می ممانعت کند، مداخله خواھی زياده
 .پيمانانش منطبق نمايد ای خود و رعايت امنيت ھم ھای منطقه رفتار آن را با سياست

 
ھا و اھداف ارتجاعی دو طرف اين منازعه ھيچ ربطی به منافع جنبش طبقه  آشکار است که سياست

ھای رژيم جمھوری  طور که ماجراجويی ھمان.  کارگر و مردم ايران و منطقه و مردم آمريکا ندارند
ھای اقتصادی پيامد اجتماعی مانند افزايش تورم و نرخ بيکاری، سقوط بيشتر  اس�می و تشديد تحريم

تر  قدرت خريد مردم را به دنبال داشته و شرايط زندگی را برای کارگران و اکثريت مردم ايران سخت
ھای مردم ايران  کرده است، ايجاد و تشديد اين فضای جنگی نيز به زيان مبارزه کارگران و توده

سران رژيم جمھوری اس�می با اين بھانه که دشمن در پشت ديوارھای خانه خيمه زده است، .  است
تر کرده، سرکوب اعتراضات کارگران و اقشار فرودست جامعه را تشديد  فضای جامعه را امنيتی
 .کنند ھا و بندھای امنيتی می ھای اجتماعی را روانه بيدادگاه نموده و فعا-ن جنبش

 
ھای اقتصادی،  ھای جمھوری اس�می و پايان دادن به تحريم برای خ�صی از پيامدھای ماجراجويی

ماھيت  افشای تھديدھا و فضای جنگی که بر منطقه سايه افکنده است، راھی جز
سرنگونی انق�بی رژيم جمھوری اس�می و  ھا، تشديد مبارزه برای کشمکش اين ارتجاعی و طبقاتی
ھای  و موئتلفينش و افشای سياست بخش آمريکا دولت ھای سياست امپرياليستی ماھيت کردن برم�

 .اند وجود ندارد ھای امپرياليستی اميد بسته مختلف اپوزيسيون بورژوايی که به مداخله نظامی قدرت
ما امضاکنندگان اين اط�عيه ھر گونه ھمسويی با ھر کدام از طرفين اين منازعه را سياستی ارتجاعی 

ھای طرفين اين منازعه، چه در  کنيم که اھداف و سياست ما اع�م می. کنيم دانيم و آن را محکوم می می
و چه در دوره تخاصم و جنگ، تماماً در مقابل اھداف و سياست جنبش "  صلح"اصط�ح  دوره به

ھای زحمتکش مردم ايران  کارگران و توده ما ھمه .طبقه کارگر و اردوی انق�بی جامعه ايران است
را به ھشياری در قبال تحو-ت اخير و تشديد تنش بين دو قطب ارتجاعی رژيم ارتجاعی جمھوری 

ھا را از ھرگونه توھم نسبت به اقدامات و ادعاھای  خوانيم و آن اس�می و امپرياليسم آمريکا فرامی
ھای  ھای مدافع جنگ و دخالت خارجی و يا وعده وعيدھای جناح دولت آمريکا و احزاب و جريان

ما بر اين باوريم که .  داريم پرستانه برحذرمی اصط�ح ميھن مختلف رژيم و افتادن در دام تبليغات به
ای و سراسری کردن اين  در شرايط کنونی تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده

ای در پروسه سرنگونی  کننده ھای اجتماعی نقش تعيين جنبش اعتراضی و تحکيم پيوند ميان جنبش
انق�بی رژيم گنديده جمھوری اس�می و پايان دادن به ھمه مصائبی دارد که اين رژيم جنايتکار به 

 .مردم ايران تحميل کرده است
  

 داری جمھوری اس�می سرنگون باد رژيم سرمايه
 باد سوسياليسم زنده باد آزادی، زنده 
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 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
موج جديد سرکوب مانع گسترش اعتراضات "

عنوان اط�عيه "  کارگران و زحمتکشان نيست
 ارديبھشت ٢۵ای است که سازمان درتاريخ 

  درمحکوميت احضار و بازداشت گسترده ٩٨
دراين اط�عيه .کارگران ھفت تپه انتشار داد

ضمن اشاره به خبرھای انتشار يافته توسط 
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه درمورد 
احضار وبازداشت ده ھا تن از کارگران در 

 ارديبھشت، گفته شده ٢۴ الی ٢٢روزھای 
است که دستگاه اط�عاتی و امنيتی رژيم از 
چند روز پيش به نحو آشکاری بر شدت 

گرانه خود عليه کارگران  اقدامات سرکوب
ھا افزوده  تپه و فعا-ن سنديکای آن ھفت
موج "  درادامه اط�عيه چنين آمده است.است

جديد احضار و بازداشت گسترده کارگران 
گيرد که اسماعيل  تپه در حالی صورت می ھفت

بخشی عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران 
تپه و نماينده کارگران اين شرکت،  نيشکر ھفت

علی .  ھمچنان در زندان و تحت فشار است
نجاتی عضو ديگر ھيئت مديره سنديکا نيز 

گرد دستگاه امنيتی و قضايی   کماکان تحت پی
ارتجاع اس�می، اين دو کارگر مبارز را .  است

حتی از دسترسی به وکيل محروم ساخته و از 
ھا آگاھانه  انتشار خبر مربوط به وضعيت آن

دو ھفته بعد از .  ممانعت به عمل آورده است
مراسم اول ماه مه در ميدان بھارستان مقابل 
مجلس، حسن سعيدی عضو ھيئت مديره 

رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
تھران، عاطفه رنگريز، ندا ناجی و چند تن 

شدگان تجمع روز جھانی  ديگر از بازداشت
درادامه اط�عيه  ."اند  کارگر ھمچنان در زندان

ھای گوناگون  زمان با تشديد بحران گفته شده ھم
ويژه بحران در روابط خارجی آن،  رژيم  به

احضار و بازداشت و بگيروببند فعا-ن 
اجتماعی نيز تشديد شده و تشديد کنترل پليسی 
و اعمال فشار بر دانشجويان دانشگاه تھران 

ويژه دانشجويان دختر برای تحميل حجاب  به
اجباری، يورش وحشيانه نيروھای بسيجی و 

 ٢٣اللھی در روز  لباس شخصی و حزب
ارديبھشت عليه دانشجويان و ضرب و شتم 

ھا ، گوشه ديگری از سياست تشديد سرکوب  آن
درپايان اط�عيه ."  گذارد را به نمايش می

ضمن فراخوان ھمه کارگران، معلمان، 
دانشجويان، بازنشستگان و ساير زحمتکشان به 
تشديد مبارزه عليه رژيم، احضار، بازداشت و 

تپه و نيز يورش وحشيانه  حبس کارگران ھفت
به دانشگاه تھران، ضرب و شتم دانشجويان و 
تشديد فشار بر دانشجويان دختر برای تحميل 
حجاب اجباری را شديداً محکوم نموده و 
خواستار آزادی فوری اسماعيل بخشی و 
سايرکارگران ھفت تپه، حسن سعيدی 
وديگرکارگران ومعلمان و دانشجويان و 

 .زندانيان سياسی شده است
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. کند ھيچ قشری از زحمتکشان را مستثنا نمی
که دستگيری و بازداشت مکرر معلمان،  چنان

دانشجويان، زنان، از جمله بازداشت گروه 
ھای  کنندگان متعلق به گروه کثيری از شرکت

اجتماعی گوناگون در مراسم اول ماه مه مقابل 
وقتی که اما .  مجلس نيز اين را نشان داده است

يابی طبقه  پای طبقه کارگر، پای تشکل و سازمان
کارگر و پای جنبش متشکل طبقه کارگر در ميان 
باشد، طبقه حاکم و رژيم سياسی و ارتجاعی 
پاسدار منافع اين طبقه در برخورد با آن بسيار 

ناپذير  رحم و سنگدل و انعطاف گذشت و بی بی
در اين جا يعنی در مقابل تشکل و اعتراض .  است

که دير شده باشد،  متشکل کارگران، قبل از آن
کار  تر از ھر جا،دست به تر و جدی فوری

شود و به ھر جنايتی نيز  سرکوب حداکثری می
 .زند دست می

نحوه برخورد طبقه حاکم و رژيم سياسی اين  
طبقه با کارگران از جمله کارگران فو-د، ھپکو، 

 ٩۶ماه  کم از دی تپه دست شرکت واحد و ھفت
تاکنون، شکنجه وحشيانه علی نجاتی و اسماعيل 

تپه  بخشی اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت
موج .  نيز گويای ھمين واقعيت است

ھای گسترده و زندان  اخيراحضار، بازداشت
تپه و فعا-ن سنديکای کارگران اين  کارگران ھفت

شرکت که گويای تشديد سياست سرکوب 
کارگران است نيز گوشه ديگری از ھمين واقعيت 

 . را نشان می دھد
تپه و  کارفرمای کشت و صنعت نيشکر ھفت

کنند در  ھاست ت�ش می حاميان دولتی آن مدت
تپه  برابر سنديکای مبارز کارگران نيشکر ھفت

که محبوب اکثريت قريب به اتفاق کارگران اين 
شرکت است، يک شورای اس�می علم کنند و آن 

اما اين طرح و نقشه .  را جايگزين سنديکا سازند
. ھر بار با شکست و ناکامی روبرو شده است
سال گذشته درست زمانی که اسماعيل بخشی 

تپه را  عضو فعال سنديکای کارگران نيشکر ھفت
 روز وی را تا سر حد ٢۵بازداشت و به مدت 

مرگ شکنجه کرده بودند و علی نجاتی عضو با 
سابقه اين سنديکا را نيز با ضرب و شتم 
بازداشت و زير شکنجه بردند، کارفرمای شرکت 
و حاميان دولتی آن فرصت را مغتنم شمردند که 
بر بستر بساط سرکوب و وحشتی که به راه 
انداخته بودند به آرزوی ديرين خود جامه عمل 

تپه در ھمدستی با  اگرچه کارفرمای ھفت.  بپوشند
نيروھای امنيتی و وزارت کار رژيم پس از 

ھا ت�ش و اعمال زور و تھديد و تطميع  سال
 آن ھم در ٩٧توانست در تاريخ دھم دی ماه 

ھای پاسگاه  شرايطی که نيروھای امنيتی و گشت
تپه بطور پيوسته در محوطه شرکت در حال  ھفت

تردد بودند و ھمه چيز را زير نظر داشتند، يک 
مراسم نمايشی در ارتباط با انتخاب اعضای 
شورای اس�می کار برگزار نمايد و يک 

سرھم بندی کند، اما "  شورای اس�می کار"

تپه با تحريم و  اکثريت قاطع کارگران ھفت
که پيش از آن نيز  بايکوت اين مضحکه چنان

نشان داده بودند، مخالفت آشکار خود را با 
شورای اس�می اع�م نموده و از سنديکای خود 

تپه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت.  حمايت کردند
، از ٩٧ماه   دی١۴ای در  نيز با صدور اط�عيه

شورای اس�می کار به عنوان يک تشکل ضد 
 .کارگری و سرکوبگر ياد نمود

کارفرما و حاميان دولتی آن بر اين تصور بودند 
باز و سست عنصر  که با جلب برخی افراد ميانه

و بازی دادن آن ھا و نيز با سوء استفاده از 
توانند يک تشکل  ناآگاھی برخی ديگر، می

ساز از نوع اس�می آن را در برابر سنديکا  دست
علم کنند و سنديکای کارگران اين شرکت را که 
بيش از يک دھه پرچمدار مبارزات و پيگير 

ھای کارگران اين شرکت بوده است از  خواست
با ھوشياری کارگران آگاه اين .  ميدان بدر کنند

گرانه سنديکای کارگران  شرکت و نقش آگاه
ھا در ھمان مقطع خنثا و خفه  تپه، اين توطئه ھفت

شد و چندان دستاوردی برای کارفرما و ديگر 
کارفرما .  اندرکاران اين پروژه ببار نياورد دست

و حاميان آن بر اين خيال بودند که بعد از 
ھای گسترده کارگران آگاه و فعا-ن  بازداشت

سنديکا و شکنجه بخشی و نجاتی، با استفاده از 
شورای اس�می کارونقش مخرب آن، قادرند جلو 
. ھرگونه اعتراض و اعتصاب متشکل ر ابگيرند
اما اعتراض شديد جمعی از کارگران نيشکرھفت 

 نسبت به ٩٨ ارديبھشت ١٩تپه در روز پنجشنبه 
چنين  شورای اس�می کار و ادامه کاری آن، و ھم

نسبت به بازگشت کاظمی قائم مقام شرکت و 
برای دريافت مطالبات معوقه، بار ديگر نفرت 
عميق کارگران از شورای اس�می کار و 

ثمری ت�ش ھای مشترک کارفرما و دولت  بی
برای اعتبار بخشيدن به شورای اس�می کار و از 
ميدان خارج کردن سنديکای مستقل کارگران 

 .تپه را به نمايش گذاشت ھفت
تپه در تعقيب اھداف ضد  کارفرمای نيشکر ھفت

کارگری خود  از دی ماه گذشته تاکنون امتيازات 
گوناگونی نيز به اعضای شورای اس�می کار 

که امکان م�قات  اعطا نموده است، از جمله اين
ھا با نمايندگان سازمان جھانی کار  برخی از آن

را فراھم ساخته و پس از پايان آن نيز به ھر يک 
! ھا يک گوشی موبايل بخشيده است از آن

کارفرمای ھفت تپه ت�ش نمودتاضمن معرفی اين 
تشکل اس�می و دولتی به نھاد ھای بين المللی و 
رسميت دادن به آن، سنديکای مستقل کارگران 

 .نيشکر ھفت تپه را نيز ايزوله و منفردسازد
اما اين ت�ش مذبوحانه نيز ثمری دربرنداشته 

 ١٩تپه در روز  اعتراض کارگران ھفت.است
ارديبھشت و مخالفت با شورای اس�می کار و 
دفاع از تشکل مستقل کارگری خودشان يعنی 

تپه که نشان دھنده  سنديکای کارگران نيشکر ھفت
ھای شوم کارفرما و  آگاھی کارگران از نقشه

حاميان دولتی آن است، خشم و کينه طبقه حاکم را 
در ظرف کمتر از يک ھفته بيش از .  برانگيخت

تپه توسط مامورين احضار و   کارگر ھفت٢٠
مورد تھديد و بازجويی قرار گرفته و يا بازداشت 

علی نجاتی عضو .  اند و روانه زندان دزفول شده
با سابقه و برجسته ھيات مديره سنديکای 

 آذر با ضرب و ١٨تپه که  کارگران نيشکر ھفت
 بھمن به منظور معالجه ٨شتم بازداشت و 

 ٢۵پزشکی با سپردن وثيقه آزاد شده است، روز 
ارديبھشت طی يک تماس تلفنی و ارسال پيامک 
از طرف دادسرای اوين احضار شده و بايد 

اين قبيل .   روز خود را معرفی کند۵ظرف 
تپه و فعا-ن سنديکا  فشارھا عليه کارگران ھفت

 .کماکان ادامه دارد
تپه، چه در ارتباط  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھای کارفرما و حاميان دولتی  سازی ت�ش  با خنثی
آن و چه در مخالفت با ت�ش کارفرما برای جا 
انداختن شورای اس�می در شرکت و چه در 

ھای گسترده،  ارتباط با موج احضارھا و بازداشت
اين .  ای داشته است گرانه برخورد فعال و آگاه

 ارديبھشت ٢٠ای در  سنديکا با صدور اط�عيه
شورای " برای چندمين بار اع�م کرد ٩٨

 است که تنھا در  اس�می کار يک نھاد دولتی
راستای منافع صاحبان سرمايه ايجاد شده تا منافع 
" کارگران را قربانی منافع صاحبان سرمايه بکند

در ھمين اط�عيه سنيدکای کارگران ھفت تپه، 
بار ديگر از اسماعيل بخشی به عنوان نمايده و 
اقعی کارگران ياد می کند و از کارگران 

خواھد صدای اسماعيل بخشی باشند و اجازه  می
اند  ندھند افرادی که وارد شورای اس�می کار شده

 .خود را نماينده کارگران معرفی کنند
 مطلبی با ٩٨ارديبھشت  ٢٢چنين در  سنديکا ھم
نه به کاظمی، نه به اسدبيگی، نه به "عنوان 

انتشار داد که در آن از !"  شورای اس�می کار
دشمن قسم خورده "شوراھای اس�می به عنوان 

ياد شده و از جمله در آن چنين "  طبقه کارگر
شوراھای اس�می کار و خانه "نوشته شده است 

ھا برای ايجاد تفرقه بين کارگران،  کارگری

 تپه ھای گسترده در ھفت بازداشت
  بازتاب کدام شرايط است؟

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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شناسايی فعالين واقعی کارگری در محيط 
ھا به کارفرمايان و نھادھای  کار و معرفی آن

ھای اعتراضی  امنيتی، سرکوب جنبش
ھای مستقل کارگری ايجاد  کارگران و تشکل

خواھی  اند تا صدای ھرگونه حق شده
" کارگران را در محيط کار خفه کنند

تپه در اين مطلب،  سنديکای کارگران ھفت
ضمن اع�م اسامی تعدادی از کارگران 

چنين اشاره به يک  بازداشت شده اخير و ھم
دھه مقاومت و ايستادگی سنديکا در برابر 

ھای رنگارنگ کارفرما، بر  فشارھا و توطئه
ضرورت اتحاد و ھمدلی بيش از گذشته 
کارگران تاکيد نموده و عموم کارگران را به 

 .تشديد مبارزه فرا خوانده است
 ارديبھشت نيز ٢۵ و ٢۴در روزھای 

تپه با صدور  سنديکای کارگران ھفت
گرانه خود ضمن  موقع و آگاه ھای به اط�عيه
رسانی در مورد احضارھا و  اط�ع

تپه  ھای گسترده کارگران ھفت دستگيری
امنيتی رژيم، اين   –توسط دستگاه پليسی 

گرانه را محکوم کرد و  اقدامات سرکوب
کارگران را به اتحاد و ھمبستگی و ايستادگی 

ھا دعوت  گری در مقابل اين فشارھا و وحشی
 ارديبھشت خود ٢۵سنديکا در اط�عيه .  کرد

"نوشت در مقابل ھجوم صاحبان سرمايه : 
بايد ايستادگی کنيم، راھی جز اتحاد و با ھم 

داری عامل  مناسبات سرمايه.  بودن را نداريم
ھای ما کارگران  ھا و بدبختی روزی تمام سيه

پس بايد به نيروی .  و مردم زحمتکش است
ھا  گری طبقاتی خود در مقابل اين وحشی

زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران .  بايستيم
 "!داران در مقابل سرمايه

ھا به نحو قاطع و درخشانی نشان  اين نمونه
تپه  ھای کارفرمای ھفت دھند که تمام ت�ش می

و حاميان دولتی آن برای ھويت بخشی 
اعتبار ساختن و  شورای اس�می کار و بی

حذف سنديکا با شکست و ناکامی کامل 
تپه  سنديکای کارگران ھفت.  روبرو شده است

نه فقط در عرصه مسائل، معض�ت و 
ھای کارگرن اين شرکت  خواست

موقع و آگاھی  برخوردھای ھوشيارانه، به
بخش داشته است و از جمله پيگير احضار و 

سازی عليه کارگران معترض و آگاه  پرونده
و فعا-ن سنديکا مانند علی نجاتی و اسماعيل 
بخشی ويار وياور خانواده ھا بوده است، 
بلکه در ارتباط با مسائل و مشک�تی که به 

گردد  ساير کارگران وکل طبقه کارگر بر می
و حتا فراتر از آن در ارتباط با مسائل 

ھای   گيری تر جامعه نيز موضع عمومی
ھا نيز  راديکال و فعالی داشته است که ھمين

بر کينه طبقه حاکم افزوده و انگيزه 
جويی رژيم از اين سنديکا و فعا-ن آن  انتقام

برای نمونه .  را تشديد و تقويت نموده است
 و در بحبوحه ٩٨ ارديبھشت ٢۴در 

ھای گسترده کارگران  احضارھا و بازداشت
تپه، سنديکا در حمايت از دانشجويان و  ھفت

" پوشش اختياری  –نان کار آزادی "شعار 
ای صادر نمود و يورش به دانشگاه  اط�عيه

و ضرب و شتم دانشجويان را محکوم کرد و 
ھای  در عين حال ضمن حمايت از خواست

دانشجويان، بر اتحاد و ھمبستگی جنبش 
 .دانشجويی با جنبش کارگری تاکيد کرد

شک جبنش دانشجويی نيز که با شعار  بی
به "  مانيم فرزند کارگرانيم، کنارشان می"

نحو شفافی در کنار کارگران ايستاده، از 
ھا نيزحمايت  تپه و سنديکای آن کارگران ھفت

 .نموده و حمايت خواھد کرد
تشديد سياست سرکوب اگرچه مقدم بر ھر 
جا، جنبش طبقه کارگر را نشانه رفته و در 

ھای گسترده و مکرر کارگران از  بازداشت
تپه و  جمله احضار و بازداشت کارگران ھفت

ھا و نيز بازداشت و  فعا-ن سنديکای آن
اخراج تنی چند از اعضای سنديکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران 
مانند حسن سعيدی و برخی ديگر از فعا-ن 
کارگری انعکاس يافته است، اما به کارگران 

 .محدود نشده و نخواھد شد
پوشيده نيست که جمھوری اس�می با تشديد 

ھای متعددی را  تواند بحران سرکوب، نه می
که با آن دست به گريبان است حل کند و يا 

تواند در  ھا بکاھد و نه می حتا از دامنه آن
ھای اعتراضی و در راس ھمه  برابر جنبش

جنبش بالنده طبقه کارگر، سد و مانعی 
تجربه ساليان .  غيرقابل عبور ايجاد کند

گذشته از جمله تجربه چند سال اخير مکرر 
اين موضوع را ثابت کرده است که کارگران 
و جنبش طبقه کارگر، مرعوب اين 

ھا و بگير و ببند و زندان و شکنجه  بازداشت
 .نخواھند شد

توان و نبايد در برابر اين  با اين ھمه نمی
ھای  موج سرکوب و بگير و ببند و ضربه

بايد به ھر .  طبقه حاکم دست روی دست نھاد
ھای رژيم ايستاد  شکل ممکن در مقابل يورش

و با تشديد مبارزه حتا ضربات متقابل و 
 .تری بر آن وارد ساخت کاری

 تپه ھای گسترده در ھفت بازداشت
  بازتاب کدام شرايط است؟



 ٨٢٢ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٣٠      ١٠

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

٨درصفحه   

تاثيرات داخلی آن، تمامی سران و مدافعان نظم 
موجود را به شدت نگران و به خود مشغول 

تضادھای طبقاتی و اخت�ف و .  ساخته است
کشمکش در دو قطب جامعه حدت يافته و به 

توام با تعميق و .  مرحله انفجار نزديک شده است
ھا و تضادھايی که در چارچوب  تشديد بحران
داری راه حل و مفّری برای آن  نظام سرمايه

نيست، جمھوری اس�می سياست ھميشگی 
سرکوب را تشديد نموده و موج جديدی از 

ھای  احضار و بازداشت و زندان فعا-ن جنبش
اجتماعی و در راس ھمه جنبش طبقه کارگر را 

سران نظام برای حفظ وضع .  به راه انداخته است
موجود و در وحشت از تغيير و تحو-تی که آينده 

ای را  نظام را به خطر اندازد، اقدامات پيشگيرانه
احضار و .  اند در دستور کار رژيم قرار داده

بازداشت و زندان و بگير و ببند و در يک کلمه 
تشديد سياست سرکوب، به منظور پيشگيری از 

١٠ 

١از صفحه   

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به شماره حساب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 

ھای  کد مورد نظر به يکی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
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info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
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 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
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 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https
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رويدادھا و انفجارھای بزرگی که از ھر 
تواند  اعتراض و  اعتصاب و اتفاق کوچکی می

 .ور شود و دودمان رژيم را بر باد دھد شعله
ست که رژيم جمھوری اس�می  اين واقعيتی

ھای اعتراضی و  استثناء از ھمه جنبش بی
اجتماعی اعم از جنبش اعتراضی معلمان، جنبش 
دانشجويی، جنبش زنان، بازنشستگان و ساير 

داند  اقتشار زحمتکش جامعه وحشت دارد و می
ھا در شرايط  که گسترش ھر يک از اين جنبش
تواند سرمنشاء  کنونی به تنھايی حتا می

. تر عمومی و سراسری شود اعتراضات بزرگ
توان انکار کرد که حساسيت رژيم و کل  اما نمی

طبقه حاکم نسبت به جنبش طبقه کارگر با ساير 
که تاثيرات کلی  چنان.  ھا قابل مقايسه نيست جنبش

ھا  و عمومی جنبش اين طبقه نيز با ساير جنبش
تشديد سياست سرکوب البته .  قابل قياس نيست

 تپه  ھای گسترده در ھفت بازداشت
 بازتاب کدام شرايط 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 
 عمودیپو-ريزاسيون 
 

 :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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