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 ای و گزينه خامنه
  تسليم يا مقاومت

 
ای در مراسم سالروز مرگ خمينی  خامنه

سخنرانی مبسوطی ايراد کرد که محور آن گزينه 
در اين سخنرانی ديگر .  تسليم يا مقاومت بود

ای نبود،  وتشرھای ھميشگی خامنه بحثی از توپ
نه از آتش زدن برجام صحبتی بود و نه از بستن 
تنگه ھرمز، نه از مرگ بر آمريکا چيزی شنيده 
شد و نه شکست دشمن، نه از جنگ صحبتی به 

او حتی به .  ميان آمد و نه انکار و نفی مذاکره
نه سازش، "  طرفداران خود اجازه نداد که شعار

را سر دھند و خطاب "  نه تسليم، نبرد با آمريکا
"  ھا گفت به آن خواھش ميکنم توّجه کنيد؛ ما : 

 »مقاومت« را نميکنيم، بحث »نبرد«حاM بحث 
 جداگانه است؛ من دارم »نبرد«را ميکنيم؛ بحث 

نشينی نکردن را  ايستادگی و مقاومت و عقب
ای تمام آنچه  خامنه."  ميگويم؛ درست توّجه کنيد

ھا در مورد زوال  ھای مارکسيست را که از تحليل
قدرت اقتصادی و سياسی آمريکا شنيده بود تا 

ھايی که  ھای قرانی را به خدمت گرفت تا به آن آيه
مورد خطاب وی بودند، بگويد مقاومت بھتر از 

اما ماجرا چيست ؟ چه اتفاقی .  تسليم شدن است
ای  اکنون از گزينه تسليم يا  داده که خامنه رخ

گويد و خطاب او چه کسانی  مقاومت سخن می
 ھستند؟ 

پوشيده نيست که در پی تشديد نزاع با دولت 
المللی جمھوری  آمريکا، وضعيت داخلی و بين

ھای  تحريم.  شدت وخيم شده است اس^می به
فقط تأثيرات عميقی بر بحران  اقتصادی نه

گسيختگی  اقتصادی برجای نھاده و اقتصاد با ازھم
مواجه شده است، بلکه دولت نيز درنتيجه تحريم 

رکود اقتصادی .  نفتی با بحران مالی مواجه است
ای به خود  سابقه ، تورم، بيکاری و فقر ابعاد بی

خزانه دولت با انبوھی بدھی، تھی .  اند گرفته
اين وخامت اوضاع اقتصادی در شرايطی .  است

ای به اوج خود رسيده  است که نارضايتی توده
شود  تر می است و باگذشت ھرروز اوضاع وخيم

و بر دامنه نارضايتی و اعتراض افزوده 
ای  از ديگر سو، موقعيت سياسی منطقه.  گردد می

المللی رژيم نيز زير فشارھای اقتصادی و  و بين
ای  ھای رقيب منطقه سياسی دولت آمريکا و دولت

ناگفته .  تر شده است جمھوری اس^می وخيم
روشن است که در چنين شرايطی، طبقه حاکم به 
خاطر حفظ موجوديت و منافع خود ، ت^ش 

کند که به ھر شکل ممکن، خود را از  می
در اينجاست که .  مخمصه اين بحران نجات دھد

ھايی در درون طبقه  قاعدتاً اخت^فات و شکاف

در روزھای گذشته، اخباری از اجرای مجدد 
ھای  آوری کودکان کار خيابانی از ھفته طرح جمع

. ھای جمھوری اس^می منتشر شد آينده در رسانه
ديدگان اجتماعی بھزيستی با  مديرکل دفتر آسيب

)  خرداد٧روزنامه ھمشھری (اع^م اين خبر 
ھای  مدعی شد که به دليل عدم کارآيی طرح

ھا،  آوری کودکان کار از خيابان گذشته در جمع
اين طرح به روشی جديد و با ھمکاری 

" ھای دولتی ھای مردم نھاد و سازمان سازمان"
او در عين حال اعتراف کرد .  اجرايی خواھد شد

تعداد کودکان خيابانی روندی رو به افزايش "که 
 ".دارد

در پی انتشار اين خبر، فعاMن حقوق کودک 

 ھای سياه پرونده پليس جمھوری اس%می برگ
 

"، آمده است٩٨ خرداد ١۵در اخبار چھارشنبه شب،  شليک پليس به سمت خودروی چند سارق در : 
 سرنشين ديگر اين ۵پس از آن ھم "  .استان مرکزی باعث کشته شدن دو کودک سرنشين خودرو شد

سارقان ضمن : "شود برای توجيه تيراندازی و قتل دو کودک، پليس مدعی می.  شوند خودرو دستگير می
پس از آن ھم طبق ."  تيراندازی به سمت مأموران انتظامی و اھالی از چند ايست و بازرسی عبور کردند

يک قبضه کلت کمری، يک دستگاه شوکر به "آور پليس جمھوری اس^می  سناريوھای ھميشگی و م^ل
ای  ادعاھايی که ھر شنونده.  شود در خودرو يافت می"  ھمراه ابزار آMت سرقت و چندين ک^ف سيم برق

 . اندازد را به ترديد می

  ٨درصفحه 
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 داری حاکم  کودکان کار خيابانی محصول مناسبات سرمايه
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، رسانه ھای ايران به نقل از رئيس اداره آموزش و پرورش بخش ٩٨ خردادماه ٨روز چھارشنبه 
دشتياری چابھار، از غرق شدن دلخراش سه کودک دانش آموز دختر اھل چابھار در استان سيستان و 

، )١" (ھوتگ" ساله ای که به ھنگام برداشت آب آشاميدنی از ١٠ و ٩سه کودک .  بلوچستان خبر دادند
 .کودکان دانش آموزی که در پايه دوم و سوم ابتدايی تحصيل می کردند. در آن سقوط کردند و غرق شدند

 فاجعه ای که خون بر آن بايد گريست
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١از صفحه   

 ای و گزينه تسليم يا مقاومت خامنه

حاکم برای مقابله با اين بحران و حل اخت^فات با 
ای  تمام سخنرانی خامنه.  آيد دولت آمريکا پيش می

دھد که خطاب او نيروی ديگری جز  نشان می
طبقه حاکم يا Mاقل جناحی از آن نيست که 

خواھد به ھر شکل ممکن با دولت آمريکا به  می
اش خطاب به  ای در سخنرانی خامنه.  توافق برسد

 :    گويد ھمين جناح است که می
ی  مقاومت يک امر ممکن است؛ درست نقطه"  

کنند  مقابِل فکر غلِط کسانی که ميگويند و تبليغ می
ای ندارد؛ چطور ميخواھيد مقاومت  فايده!  آقا«که 

کلفت است، طرف قوی  کنيد؟ طرف، گردن
 خطای بزرگ، اينجا است؛ خطای ».است

بزرگ، اين است که کسی تصّور کند که در 
ھای عالَم نميشود مقاومت کرد،  کلفت مقابل گردن

من اين را يک قدری بيشتر .  نميشود ايستاد
توضيح بدھم؛ چون مطلب مھم و رايج و مورد 
ابت^ئی است؛ اMن ھم ما داريم کسانی را که زير 
کسوت روشنفکری و مانند اينھا، در روزنامه، 
در کتاب، در سخنرانی، اينجا و آنجا اين جور القا 

ای ندارد، نميشود با اينھا  فايده!  آقا«ميکنند که 
درافتاد، نميشود در مقابل اينھا ايستاد، بايد قبول 

اش اين است که بايد سواری  ؛ خ^صه»کنيم
بدھيم؛ سواری بدھيم و خيال خودمان را راحت 

من عرض ميکنم که اين نگرش که بگويند .  کنيم
، ناشی از ھمان خطای »ما نميتوانيم«

ام؛ اين  ای است که قب^ً اشاره کرده محاسباتی
بنابراين روشن است ."   اشتباه در محاسبه است

ای درونی است، واMّ نيازی نبود  که جدال خامنه
که وی يک ساعت در مورد مقاومت در برابر 

اما محاسبه وی برای مقاومت .  تسليم صحبت کند
تواند  بر چه پايه ای قرار دارد و تا چه حد می

چون :  اش را قانع کند؟ وی گفت مخالفان درونی
قدرت اقتصادی و سياسی دولت آمريکا در حال  
تضعيف شدن است، چون جمھوری اس^می در 
برخی کشورھای منطقه نفوذ پيداکرده يا به گفته 

ترين  ی مقاومت در منطقه در منسجم جبھه"وی 
" و چون "   است وضعيّت در چھل ساِل گذشته

بنابراين ."  قران وعده پيروزی را داده است
اين مقاومت موجب "شود مقاومت کرد و  می

اما اين شواھد پيش ."  شود نشينی دشمن می عقب
اند و  ھا نيز وجود داشته از تشديد منازعه و تحريم

، بلکه  ای نکرده با اين وجود کمکی به خامنه
اند که امروز از دو گزينه  بالعکس او را واداشته

بعيد است که .  مقاومت و تسليم حرف بزند
باگذشت زمان نيز تغييری در اين وضع رخ 

ای سعی کرد که وضعيت  البته خامنه.  بدھد
حساب  جمھوری اس^می را ھم در اين ميان به

"  آورد و گفت يک طرِف محاسبه ھم خود ما : 
ما البتّه مشکل داريم؛ ما مشک^ت .  ھستيم

. بست نداريم اقتصادی داريم، مشکل داريم اّما بن
نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی، نه 

با اين "  در مسائل سياسی؛ بعکس پيشرفت داريم
ھای  ای نشان داد که تمام حرف اظھارنظر، خامنه

او در موردمحاسبه درست  از وضعيت طرفين 
نزاع، خيالی، تبليغاتی و پوشالی است و بعيد 

رسد که حتی رقبای داخلی او را مجاب  نظر می به
 . کند

ھر آدمی باکمی فھم و شعور سياسی اين را 

ای، جمھوری  داند که بر خ^ف ادعای خامنه می
. بست مواجه است ھا با بن اس^می در ھمه عرصه

 سال ٤٠ھای جمھوری اس^می  تمام جناح
داری ايران را  کوشيدند بحران اقتصادی سرمايه

ھا به شکست انجاميد   آن حل کنند، اما ھمه ت^ش
ترين حالت ممکن  و امروز اين بحران در ژرف

بست نيست، پس  اگر اين بن.  قرار گرفته است
 سال از به قدرت رسيدن ٤٠چيست؟  باگذشت 
 درصد مردم ايران ٩٠ تا ٨٠جمھوری اس^می 

ھا تن فقير  کنند، ميليون زير خطر فقر زندگی می
اند، تعداد بيکاران از ده ميليون تجاوز  و گرسنه

ھا تن به مواد مخدر معتادند و  کرده است، ميليون
انواع و اقسام مصائب و نابسامانی اجتماعی 
سرتاسر جامعه ايران را فراگرفته است، اگر 

ھای روشنی از ورشکستگی، و  ھا نشانه اين
بست رژيم و نظم موجود  نيست،  پس چيست؟  بن

ای که تمام ارکان رژيم را  سابقه آيا فساد بی
فراگرفته است نشانه چيز ديگری جز گنديدگی و 

ھا تن از  جانبه رژيم است؟ ميليون بست ھمه بن
اند که  مردم ايران با مبارزات خود نشان داده

خواھند نظم موجود را تحمل کنند،  ديگر نمی
گونه توھم و اعتمادی به رژيم سياسی حاکم،  ھيچ

ھای آن ندارند و خود طبقه حاکم  نھادھا و جناح
تواند به  ھم آشکارا نشان داده است که ديگر نمی

شيوه گذشته بر مردم حکومت کند، آيا اين خود 
جانبه رژيم  بست ھمه آشکارترين دليل بر بن

المللی ھم وضع بر ھمين  نيست؟  در عرصه بين
سياست خارجی رژيم به چنان .  منوال است

ای در برابر  بستی برخورده که حاM خامنه بن
.  زند آمريکا از گزينه تسليم يا مقاومت حرف می

ھای رژيم در  بست دھنده بن ھا ھمه نشان اين
ای  که خامنه وقتی.  ھای مختلف ھستند عرصه

شود که  کند، معلوم می بست را انکار می بن
ھای  ھای او در مورد مقاومت ھم حرف حرف

مقاومت در برابر آمريکا نه .  مفت و توخالی است
در سرشت جمھوری اس^می است، چراکه 
خودش يک رژيم سياسی ارتجاعی پاسدار نظم 

داری است و نه حتی در محدوده رقابت  سرمايه

داری، توان اقتصادی، سياسی  ھای سرمايه دولت
نزاع جمھوری .   و نظامی مقاومت  را داراست

اس^می و دولت آمريکا نزاع ميان دو دولت 
ارتجاعی است که سرانجام نيز با توافق و زد و 

در جريان اين نزاع تا .  بند پايان خواھد يافت
جائی که فشار و سختی ھست، آن را بر دوش 

دھند،  ھای زحمتکش مردم قرار می توده
ھای  گونه که اکنون فشار بار تحريم ھمان

ھای  اقتصادی دولت آمريکا بر دوش توده
ھم که  وقتی.  زحمتکش مردم قرارگرفته است

منافعشان ايجاب کند به راحتی با يکديگر 
 ٨جنگ .  آيند کنند و کنار می وپاخت می ساخت

ھای ايران و عراق صحت اين واقعيت  ساله دولت
. ھای مردم ايران آموخته است را به توده

ھا انسان را به کشتن دادند و معلول کردند،   ميليون
اما وقتی که ديدند به قدس که ھيچ، به کرب^ ھم 

تر  نمی رسند، بلکه موقعيت خودشان پيوسته وخيم
شود و احتمال قيام مردم ناراضی از ادامه  می

جنگ وجود دارد، جام زھر را سرکشيدند و به 
ادعا کردند که بر سر پرونده .  جنگ پايان دادند

کنند، چندين سال  ای مذاکره و سازش نمی ھسته
ھا را به مردم ايران تحميل کردند، اما  فشار تحريم

وقتی که ديدند تحمل اين وضع برای مردم ديگر 
ھم "  نرمش قھرمانانه"ممکن نيست، با يک 

گفتند که اگر آمريکا .  مذاکره کردند و ھم سازش
کشند  از برجام خارج شود، برجام را به آتش می

بندند، اما وقتی که ديدند سنبه  و تنگه ھرمز را می
ھا را  رقيب پر زور است، عقب نشستند و تحريم
گفتند .  به گرده کارگران و زحمتکشان انداختند

مذاکره نمی کنيم، حاM اخباری از مذاکرات پشت 
ای  مقاومت مورد نظر خامنه.  يابد پرده انتشار می

نيز از ھمين قماش است، عجالتا مردم بايد زير 
فشارھای اقتصادی کمرشان خرد شود، تا روزی 

اصط^ح  مرتجعين، پايان دادن به به که منافع
مادام که جمھوری اس^می در .  مقاومت باشد

ايران بر سر کار است، اين ماجرا پيوسته تکرار 
راه نجات برای کارگران و .  شده و خواھد شد

زحمتکشان ايران از اين ھمه فجايعی که رژيم به 
بار آورده است، جز اين نيست که جمھوری 
اس^می را سرنگون کنند، قدرت سياسی را خود 
به کف آورند و با استقرار حکومتی شورايی بر 

 .سرنوشت خود حاکم گردند
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١از صفحه   

 !!فروشند دپو کرده و پس از تفکيک می
ھای پژوھشی سازمان بھزيستی  بر اساس يافته

 درصد کودکان کار در معرض آزار جسمی، ٣٢
چنين رضا قديمی  ھم.  روحی و جنسی قرار دارند

مديرعامل سازمان خدمات اجتماعی شھرداری 
از "تھران در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت 

 کودک خيابانی که مددکاران بھزيستی با ۴٠٠
 درصدشان ٩٠اند، به حدود  ھا صحبت کرده آن

 "!!!تعرض جنسی شده است
واقعيت دردناک اين است که ھر سال با گسترش 
فقر و رانده شدن کودکان فقرای جامعه از 

. مدرسه، شاھد افزايش کودکان کار ھستيم
 درصد اين ٧٢براساس برآوردھای رسمی 

سواد و کم سواد ھستند يا در حد  کودکان بی
 درصد کودکان کار در ١٧ابتدايی سواد دارند، 

اين خود يک .  اند تھران نيز اص^ به مدرسه نرفته
عامل مھم در باقی ماندن چرخه فقر در اين گروه 

القرای جھان  ام"در ھمين تھران .  از جامعه است
ای است به نام دروازه غار که به  محله"  اس^م

 ٨٠)  ٩٧ بھمن ٣٠(نوشته خبرگزاری ايسنا 
درصد کودکان به دستفروشی مشغول ھستند و 
ميانگين سن شروع به کار کودکان در اين محله 

برخ^ف ادعای مقامات جمھوری .   سال است٨
کنند کودکان خيابانی  اس^می که مدام تبليغ می

ھستند، در محله "  غيرقانونی"کودکان مھاجر 
 درصد کودکان مھاجر و بقيه ٣٢دروازه غار 
جمھوری اس^می ھمواره با .  ايرانی ھستند

تحريف واقعيات و طرح مسائلی انحرافی از اين 
قبيل، ت^ش داشته تا افکار عمومی را به انحراف 

ھای جامعه را از نگاه مردم پنھان  برده و واقعيت
که تمام کودکان خيابانی را  سازد، از جمله اين

کودکان مھاجر ناميده و يا مشکل بيکاری را به 
اما اگر به .  نسبت دھد"  غيرقانونی"مھاجران 

بودند، فقط  فرض، تمام اين کودکان نيز مھاجر می
تواند  يک رژيم نژادپرست و ضدبشری می

کودکان را به ايرانی و مھاجر تفکيک کند و 
بارآورده به حساب کودکان  فجايعی را که خودبه

 .  )١(يا کارگران مھاجر بگذارد
ای به نام  علت اصلی کار کودک و وجود پديده

اين تنھا فقر .  فقر است"  کودکان کار خيابانی"
ھا  است که کودکان را به خيابان، کار در کارگاه

ھای کشاورزی کشانده، اين تنھا فقر  و يا زمين
ترين آروزی  است که اين کودکان را از بزرگ

. امروزشان يعنی رفتن به مدرسه بازداشته است
اين نبود تامين اجتماعی از گھواره تا گور است 
که کودکان را به چنين فقر و کار وحشتناکی 

و باMخره اين جمھوری اس^می و .  کشانده است
داری ددمنش حاکم است که تمامی  نظام سرمايه

ھا کودک  اين حقوق بديھی کودکان را از ميليون
ھا را به چنين زندگی  در ايران  گرفته و آن
ننگ و نفرت بر اين .  وحشتناکی کشانده است

 .نظام، ننگ و نفرت بر جمھوری اس^می
 

 :پی نوشت
شايد بيان تنھا يک نمونه برای درک سياست   –  ١

در .  جمھوری اس^می در اين رابطه کافی باشد
به "  خانه کارگر" و در مراسم دولتی ٩۴سال 

مناسبت اول ماه مه، روز جھانی کارگر، روز 

 سال ١٨ تا ١۵ اين قانون، کار کودکان ٧۵ماده 
تنھا با رعايت )  شوند که نوجوان قلمداد می(

شرايطی قانونی اع^م شده، از جمله ممنوعيت 
کار کودکان در کارھای خطرناک، سخت و 

آور و يا حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست  زيان
 .و بدون استفاده از وسايل مکانيکی

اما در عمل اين قانون ھرگز رعايت نشده، و 
ھا و قوانين جمھوری  مانند بسياری از ديگر وعده

مانند تعيين حداقل دستمزد براساس (اس^می 
نيازھای يک خانواده چھار نفره کارگری در 

 .تنھا بر روی کاغذ مانده است) قانون کار
ھای زير زمينی و در اطراف پايتخت،  در کارگاه

 ٧، کودکان از سنين "القرای جھان اس^م ام"اين 
ھايی مشغول به کار   سالگی در کارگاه٨و 
چون قطع عضو، ھوای  شوند که خطراتی ھم می

آلوده، صدای بلند دستگاه و حتا تنبيه بدنی 
کند، کودکانی که به  ھا را تھديد می صاحبکار آن

 ساعت کار روزانه، دستمزد ١٢ تا ١١ازای 
در ھمين .   ھزار تومان است٣٠٠شان  ماھانه
کاری اطراف گور خمينی،  ھای برنج زمين

" امت اس^می"در پايتخت "  رھبر امت اس^م"
 ۵ صبح تا ٧ ساله از ١۵ تا ١٠دختران و پسران 

بعدازظھر در شرايطی سخت و غيربھداشتی 
 ھزار تومان و به عبارتی ديگر ٢۵برای روزی 

 !!!کنند  دMر کار می٢کمتر از
يک نمونه ديگر که ھر روز در برابر چشمان ما 

گرد ھستند که توسط  قرار دارد کودکان زباله
شھرداری و پيمانکاران آن شديدا استثمار 

 ١٢ تا ١٠بسياری از اين کودکان بين .  شوند می
 ساعت در روز ١٢سال سن دارند و مجبورند تا 

ھا را برای لقمه نانی  ھای باMی شھری زباله
چھل درصد از اين کودکان .  جستجو کنند

کودکانی .  گرد تنھا منبع درآمد خانواده ھستند زباله
که حتا از داشتن يک دستکش محروم ھستند و به 

ھا  اين دليل در معرض انواع گوناگون بيماری
براساس آمارھای رسمی ميزان ابت^ به .  ھستند

 برابر متوسط ۴۵ايدز در ميان کودکان خيابانی 
حاصل دسترنج اين .  ساير افراد جامعه است

کودکان ماھانه حدود يک ميليون تومان سود 
شھرداری نيز برای .  خالص برای پيمانکار است

که بخشی از اين سود را تصاحب کند، برای  اين
 ھزار تومان ٨٠٠گردی  صدور کارت زباله

و کودکانی که فاقد کارت !!  کند درخواست می
گردی باشند از سوی ماموران اوباش  زباله

شھرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 
ھا  آوری شده را از چنگ آن ھای جمع زباله

 .ربايند می
ھای مدافع حقوق کودکان،  براساس تحقيق گروه

 درصد اين کودکان حتا فاقد برگه ٩٠ تا ٨۵
ھويت ھستند و به ھمين دليل از ھرگونه خدمات 

ھا کودکان  در ميان آن.  درمانی نيز محروم ھستند
 ساله نيز ھستند که حتا در برابر امراض ٧ و ۶

واگيردار، واکسينه نشده و بدون دستکش کار 
 درصد اين کودکان در ھمان مراکز ۵٧.  کنند می

ھا يا از  غذای آن.  کنند بازيافت پسماند زندگی می
شود و يا در شرايط کام^  ھا تامين می ميان زباله

ساير کودکان ھم که .  کنند غيربھداشتی آشپزی می
 درصدشان ۴٠کنند حدود  در خانه زندگی می

آوری شده را در محل زندگی خود  ھای جمع زباله

شبکه . "مخالفت خود را با اين طرح اع^م کردند
ھا انجمن  گروھی متشکل از ده"  ياری کودکان

حامی حقوق کودک که يکی از اھداف خود را 
اع^م کرده است، با "  محو کامل کار کودکان"

ای ضمن مخالفت با اين طرح  انتشار اط^عيه
آوری کودکان کار در خيابان،  طرح جمع: "نوشت

ھای  در جلسه سازمان بھزيستی، سازمان
ھای مددکاری اجتماعی در  غيردولتی و کلينيک

  در سازمان بھزيستی، از ٩٨/  ٢/  ٣٠تاريخ 
اين ...  طرف نماينده فرمانداری مطرح گرديد

طرح توسط يک سازمان غيردولتی و يک 
کلينيک مددکاری اجتماعی در چھارچوب 

متاسفانه در .  آيد قراردادی به مرحله اجرا در می
جلسه مذکور نه از طرف مجريان طرح و نه از 
طرف سازمان بھزيستی توضيحات کافی در 

 ".مورد طرح و نحوه اجرای آن ارائه نشد
در طول حيات جمھوری اس^می، بويژه در 

ھای  بيست سال اخير حدود سی بار طرح
آوری کودکان کار  جمع"گوناگونی با عنوان 

به اجرا درآمده است و ھر بار مجريان "  خيابانی
اند که طرح جديدی را به اجرا  طرح مدعی شده

ھای  کدام از اين طرح آورند اما ھيچ در می
ای به ھمراه نياوردند و بعد از پايان  نتيجه"  جديد"

. طرح شاھد حضور مجدد کودکان خيابانی ھستيم
 و ھمزمان با روی ٩۶يکی از اين موارد، مرداد 

در شورای اس^می "  طلبان اص^ح"کار آمدن 
آوری  شھر تھران بود که بار ديگر طرح جمع

کودکان خيابانی با بگير و ببند کودکان به اجرا 
درآمد که در پی مخالفت شديد فعاMن حقوق 

ھای ترس و فرار کودکان  کودک و انتشار صحنه
 .از دست مجريان طرح، اجرای آن متوقف گرديد

اما چرا مقامات جمھوری اس^می ھر از گاھی 
را علم "  آوری کودکان کار خيابانی جمع"طرح 

توان به خوبی در  دليل اين مساله را می.  کنند می
با رضا )  ٩۶ آبان ١۴(گفتگوی خبرگزاری ايسنا 

قديمی مديرعامل سازمان خدمات اجتماعی 
شھرداری تھران که تازه بر سر کار آمده بود، 

"  گويد وی می.  مشاھده کرد کدام کشور اجازه : 
دھد سر چھارراه معروفش مثل چھارراه  می

وليعصر ما و مثل ميدان ونک ما افرادی گدايی 
نمونه ".  ھا تاريخ تھران ھستند کنند؟ اين مکان

آوری کودکان خيابانی در جريان  ديگر جمع
کنفرانس سران کشورھای اس^می بود که پس از 

ھا به حالت قبل از  پايان کنفرانس دوباره خيابان
بنابراين مساله مقامات جمھوری .  آن بازگشت
نه "  آوری کودکان کار خيابانی جمع"اس^می از 

حل مشکل کودکان کار، بلکه مخفی کردن يکی 
ھای شھر  ھای فقر و گرسنگی از خيابان از نشانه

اش بر سر اکثريت  است، فقری که امروز سايه
 .کند بزرگ جامعه سنگينی می

واقعيت اين است که کودکان کار خيابانی تنھا 
بخش کوچکی از کودکان کار در ايران ھستند که 

 ميليون و ٣ تا ٢براساس آمارھای رسمی 
 ميليون کودک ٧براساس آمارھای غيررسمی تا 

ترين  کودکانی که در سخت.  شود را شامل می
شکلی وحشتناک مورد استثمار قرار  شرايط و به

 .گيرند می
) ٧٩ماده (براساس قانون کار جمھوری اس^می 

 سالگی ممنوع است و براساس ١۵کار کودکان تا 

 داری حاکم  کودکان کار خيابانی محصول مناسبات سرمايه



 ۴ ٨٢۵ شماره  ٩٨  خرداد  ٢٠    ۴

١از صفحه   

 ھای سياه پرونده پليس جمھوری اس%می برگ

 نفر از ۴اوMً، ھيچ سارقی، ھرچه ھم ناشی، با 
افراد خانواده و دو کودک، به سرقت چند ک^ف 

پس از آن ھم به فرض صحت .  رود سيم برق نمی
، در ھيچ نقطه از دنيا، شليک کور "اتھام سرقت"

پذير و  به خاطر مقداری سيم برق، توجيه
پذيرفتنی نيست، مگر نزد مسئوMن و اوباش 

اين جنايت ھولناک .  ھوادار جمھوری اس^می
چنان افکار عمومی را برانگيخت که يکی دو 

موج تخريبی ضد انق^ب "روز بعد، در مقابله با 
، "برای تخريب وجھه قاطع و مردمی پليس

جمعی از حقوقدانان و اصحاب رسانه استان "
، برآشفته، به ياری پليس شتافتند و قتل "مرکزی

را تأييد "  چند ک^ف سيم"دو کودک به خاطر 
آن ھم توسط مأموران ارگانی که ھر از .  کردند

ھای  ھا و اخت^س گاھی بخش ناچيزی از دزدی
شود  ميليونی و ميلياردی سران فاسد آن برم^ می

 .شود و کک ھيچ يک از آنان ھم گزيده نمی
اخبار مربوط به کشتن و مضروب ساختن افراد 

، در ھمان "مظنون به انجام کار خ^ف"س^ح  بی
. کنند، بسيارند ھا راه پيدا می حدی که به رسانه

ارتقای احساس "ھايی که تحت عنوان  جنايت
ھای  امنيت عمومی و در پاسخ به درخواست

گونه ھم  ھمان.  گيرند صورت می"  مکرر مردمی
رود اين قات^ن، از ھر گونه  که انتظار می

اند و در موارد  گويی مصون محاکمه و پاسخ
نادری ھم که جای ھيچ Mپوشانی ندارد، گويا 

شوند، اما از سرنوشت بعدی اين  دستگير می
تنھا در يک .  شود ھا خبری منتشر نمی پرونده

، يکی از مأموران پليس در ٩۵نمونه در سال 
او را "  متھم"شھر مشھد، در جريان تعقيب يک 

از او .  رساند با شليک گلوله به قتل می
شود، حتا تحقيقی ھم درباره اين  بازخواستی نمی

شود، اما چون اين مأمور چند روز بعد،  قتل نمی
در جريان يک درگيری لفظی، جوان ديگری را 

اما از .  شود رساند، ظاھراً دستگير می به قتل می
سرنوشت پرونده اين مأمور خبری در دست 

 .نيست
داری در واقع  پليس در تمامی جوامع سرمايه

ھا  برای  بخشی از نيروی قھری است که دولت
قوانينی که به .  دھند اجرای قوانين سازمان می

عنوان بخشی از روبنای سياسی، نظم طبقاتی 
با وجود اين .  کنند موجود را تثبيت و پاسداری می
شود که پليس در  در اين جوامع، چنين وانمود می

با وجود اين .  است"  امنيت شھروندان"خدمت 
ادعا، در گوشه و کنار جھان، ھر روزه شاھديم 
آن زمان که نظم موجود از سوی مردم مورد 

حافظ امنيت "تعرض قرار گيرد، پليس 
با سبعيت به مقابله با مردم معترض "  شھروندان

ھيچ استثنايی ھم بر اين مورد نيست، .  خيزد برمی
خواه در کشورھای توسعه نيافته، خواه در 

اعتراضات .  داری ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
در فرانسه و مقابله وحشيانه پليس "  جليقه زردھا"

کنندگان که تاکنون به مصدوميت  با تظاھرات
صدھا نفر انجاميده است، تنھا يک جلوه از 

داری  ماھيت واقعی نيروھای پليس نظام سرمايه
داری از  اما در کشورھای پيشرفته سرمايه.  است

جايی که ھم نيروھای مقاومت سازمان يافته  آن
ھای  ای از آزادی ای وجود دارد، ھم درجه توده

سياسی، و ھم طبقه حاکم برای حفظ مناسبات 
موجود از ابزارھای ديگری به جز سرکوب 

گيرد، نيازی نيست تا پليس در  مستقيم بھره می
ی خود را  گرانه ھر مناسبتی، تنھا چھره سرکوب

به نمايش بگذارد و تا جايی که خطری متوجه 
نظم موجود نباشد، تا حدودی از امنيت شھروندان 

 .کند پاسداری می
گر  اما در ايران، که يک حکومت دينی سرکوب

راند، نيروی پليس،  با تکيه بر سرنيزه حکم می
در ھماھنگی کامل با خصلت استبدادی دولت، به 

 برای امنيت شھروندان بدل  نيرويی خطرناک
از ھمين روست که مردم در صورت .  گردد می

بروز مشکلی، به عنوان آخرين راه حل به پليس 
 .کنند مراجعه می

ارتکاب "سازی مردم تنھا به ظن  قتل و مصدوم
چون خبر فوق، تنھا يکی از  ، ھم"عمل خ^ف

ھای پرونده سياه پليس جمھوری اس^می  برگ
طبق گزارش چند نھاد حقوق بشری، تنھا .  است

 ٣٠٠،  بنا به گزارشات تاکنونی٢٠١٨در سال 
تن بر اساس عملکرد مستقيم يا غير مستقيم 
نيروھای نظامی جمھوری اس^می دچار سانحه 

 درصد از اين حوادث توسط پليس ٢٩.  اند شده
ھای آن از جمله  جمھوری اس^می و زيرمجموعه

نيروھای پاسگاه، گشت ک^نتری، مأموران 
به جز واحدھای (ھای آن  ک^نتری و ساير ارگان

در مناطق .  به وقوع پيوسته است)  مرزبانی
و "  قاچاق"مرزی، تحت عنوان مبارزه با 

، واحدھای وابسته به پليس، ارتش و "مرزبانی"
نيروھای ھنگ مرزی "سپاه تحت عناوينی چون 

 درصد از اين سوانح ٣٠مسئول "  و مرزبانی
قربانيان اين گونه حوادث، اکثراً، کولبران .  ھستند

ھای محرومی  برانی ھستند که در استان و سوخت
چون کردستان و سيستان و بلوچستان، از سر 
تھيدستی و بيکاری برای کسب درآمدی ناچيز به 

. پردازند اين گونه مشاغل کاذب و خطرناک می
 يکی از اھالی ٩٧برای مثال در شھريور 

شھرستان زھک زابل، به دليل حمل دو گالن 
بنزين ھدف شليک مستقيم نيروھای انتظامی قرار 

دو گالن بنزين و درآمد ناشی .  گرفت و کشته شد
از فروش آن را مقايسه کنيد با صدھا ھزار بشکه 

ھای مختلف  نفتی که سران و وابستگان و ارگان
جمھوری اس^می به صورت قاچاق از کشور 

ھا دMر از  رسانند و ميليون خارج و به فروش می
و اين تنھا کولبران .  زنند درآمد آن را به جيب می

ھای  بران نيستند که قربانی تيراندازی و سوخت
بارھا .  شوند محابای مأموران پليس مرزی می بی

پيش آمده است که چوپانان مورد شليک مستقيم 
اند يا افراد بيگناھی که پس از  قرار گرفته

مأموران نيروی "  عمليات تعقيب و تيراندازی"
انتظامی روشن شده که ھيچ محموله قاچاقی 

جناياتی که بارھا با اعتراض و خشم .  اند نداشته
 .اند مردم محلی روبرو گشته

ھای پرونده سياه پليس  اين ھم تنھا يکی از برگ
گری  اين نيروی سرکوب.  جمھوری اس^می است

ای با س^ح سرد و گرم  روزی نيست که به بھانه
در ھر گوشه و کنار و ھر .  به جان مردم نيافتند

: است نظام"  حفظ امنيت"شھر و روستايی آماده 
برای دستگيری کارگرانی که در دفاع از حق 

اند؛ برای  معيشت خود به اعتراض برخاسته
جرم "ضرب و شتم و توھين و تحقير زنان به 

؛ برای دستگيری معلمان خواھان "بدحجابی
حقوقی شايسته يک زندگی انسانی و حق 

کودکان اين سرزمين؛ برای "  تحصيل رايگان"
ضرب و شتم بازنشستگانی که در سنين پيری 
خواھان مستمری باMی خط فقرند؛ در برابر 
جوانان بيکار و تھيدست؛ عليه روستاييان نشسته 

بار محيط  ھای فاجعه به خاک سياه بر اثر سياست
زيستی رژيم؛ در مقابله با کودکان کار و خيابان، 
برای سرکوب دانشجويان و روشنفکران 

خواه، برای دستگيری مردم به جان آمده از  آزادی
. باختگان تخريب محيط زيست؛ عليه مال

طوماری که پايانی ندارد، چرا که  جمھوری 
ھای زندگی اقتصادی،  اس^می، تمامی عرصه
ھای مردم را به تباھی  اجتماعی و سياسی توده

ھيچ گروه اجتماعی در ايران يافت .  کشانده است
 ۴٠ھای ناشی از حاکميت  شود که از آسيب نمی

رژيم .  ساله اين رژيم در امان مانده باشد
جمھوری اس^می از سويی خود مسبب اصلی 

ھای اجتماعی است و از سوی  تمامی نابسامانی
ھا، نيروھای  ديگر برای مقابله با اين نابسامانی

 .گيرد پليس خود را به کار می
ھای مردم  قتل، ضرب و شتم و مصدوميت توده

ھای  ھای شھرھا ھم تنھا يکی از برگ در خيابان
چه بسا .  سياه پرونده پليس جمھوری اس^می است

دستگيرشدگانی از ھر قشر و گروه و با ھر 
ھای  ھا و بازداشتگاه که در ک^نتری"  اتھامی"

اند، معلول  پليس جمھوری اس^می شکنجه شده
ھر بار نيز، برای اين .  اند شده يا به قتل رسيده

اعمال منافی "ای با اتھاماتی چون  قربانيان پرونده
عفت، مزاحمت برای نواميس، خريد اموال 
مسروقه، اعتياد، پخش مواد مخدر، داشتن 

شود و عام^ن  تشکيل می"  ھای گرم و سرد س^ح
ھا، نه تنھا، مصون از ھر گونه  و آمران جنايت

دھند، بلکه  شان ادامه می تعقيب قضايی به جنايات
شوند؛ مانند آن زن مأمور  چه بسا تشويق نيز می

پليس که پس از انتشار ويدئوی کتک زدن زنی به 
خاطر بدحجابی، ابتدا گفته شد که به پرونده وی 

شود، اما به مدت کوتاھی، مورد  رسيدگی می
 .تشويق قرار گرفت

بايد ھم چنين باشد، زيرا که وظيفه اصلی نيروی 
. پليس جمھوری اس^می، سلب امنيت مردم است

ھا و  از ھمين روست که صفحه حوادث روزنامه
ھا پر است از اخبار مربوط به تجاوز به  رسانه

زنان و کودکان، اسيدپاشی به زنان، خشونت عليه 
ھا حادثه  زنان و کودکان، سرقت و قتل و ده

 .ديگر
درباره پرونده سياه پليس جمھوری اس^می بسيار 

مردم نيز، با آگاھی بر سرشت .  توان نوشت می
جنايتکار و سرکوبگر اين نيرو، در 

ای بر اين نيرو  شان نام شايسته اعتراضات
"اند نھاده در ھيچ کجای دنيا اکثريت ".  شرف بی: 

مردم عادی، مردم حتا فاقد آگاھی سياسی، با 
نزد .  آيند رغبت به استخدام نيروی پليس درنمی

بسياری اين شغل، از جمله مشاغل فاقد احترام 
اگر در کشورھای ديگر که پليس تا .  شود تلقی می

اين اندازه سرکوبگر و منفور نيست، اشتغال به 
شود، در کشورھايی  اين شغل مذموم شناخته می

مانند ايران اشتغال به اين شغل نه تنھا مذموم، 
. رود بلکه ھمدستی در جنايت رژيم به شمار می

کنند،  ياد می"  نيروی زحمتکش پليس"آنانی که از 
کنند که  دانسته يا ندانسته، نيرويی را تطھير می

اش سرکوب عريان و وحشيانه  تنھا وظيفه
ھای مردم و پاسداری از رژيمی است که  توده
ھا تن از مردم ايران را  ھاست ميليون دھه
 .روز کرده است سيه

 
 



 ۵ ٨٢۵ شماره  ٩٨  خرداد  ٢٠    ۵

١از صفحه   

 فاجعه ای که خون بر آن بايد گريست

شنيدن خبر غرق شدن سه کودک دبستانی در 
شھرستان چابھار در گودال آب آنچنان غم انگيز 

. و دردناک است که بايد بر آن خون گريست
دخترکانی که برای برداشتن آب آشاميدنی از 

از خانه بيرون زدند، اما جنازه ھای "  ھوتگ"
خبر، ھر چند کوتاه بود، .  يشان به خانه باز گشت

اما شنيدن آن بيانگر عمق فاجعه ای است که 
حاکميت ظالمانه جمھوری اس^می طی چھار 
دھه برای مردم سيستان و بلوچستان و عموم 

 . توده ھای ستمديده مردم ايران رقم زده است
از استقرار حاکميت ارتجاعی و سرکوبگرانه 

در اين .  جمھوری اس^می چھار دھه گذشته است
مدت، حوادث و فجايع ھولناک بسياری بر 

. زندگی توده ھای مردم ايران آوار شده است
کشتار و سرکوب و زندان و شکنجه و بند، از 
جمله اتفاقات ھميشگی و جاری اين سال ھای 

بی خانمانی، آوارگی و جان .  سپری شده بوده اند
باختن ده ھا ھزار نفر از مردمی که اسير سي^ب 
و زلزله و ديگر حوادث طبيعت شده اند، اکنون 

شنيدن .  به امری عادی در جامعه تبديل شده اند
وضعيت دلخراش کودکان کار، زباله گردی، 
گسترش اعتياد و تن فروشی، فروش کليه برای 
امرار معاش، کارتون خوابی، دزدی، قتل، 
گسترش فقر و گرسنگی و وقوع انواع جرم و 
جنايت از جمله اخبار رايج درون جامعه ھستند 
که ھر روزه در گوشه و کنار کشور به گوش می 

 . رسند
در اين سال ھا، توده ھای رنج ديده مردم ايران 
انواع گوناگون کشته شدن در نظام جمھوری 
اس^می را تجربه کرده اند، که اعدام و مرگِ در 

. زير شکنجه، رايج ترين نمونه ھای آن بوده اند
مرگ زنان و مردان دستفروش به دست عوامل 
مزدور شھرداری و کشته شدن جوانان بيکار و 
کولبران توسط پليس و نيروھای انتظامی، نمونه 
ديگری از جنايات صورت گرفته در اين سال 

مرگ کارتون خواب ھا، .  ھای سپری شده اند
مرگ کودکان دانش آموز در آتش سوزی 
مدارس، خودکشی ھای رايج در اثر فقر و نداری 
و بيکاری، افزايش خودسوزی زنان به دليل ستم 
و تحميل تبعيضات جنسيتی، نمونه ھای ديگری 
از مرگ و کشتارند که اين نظام فاسد و تبھکار 
در دوران حاکميت ظالمانه خود برای توده ھای 

در اين چھل سال، کم .  مردم ايران رقم زده است
نبوده اند کودکان و زنان و مردانی که به دليل 

در .  گرسنگی و نداشتن لقمه نانی جان سپرده اند
اين ميان اما، کمتر شاھد مرگ دختران و پسران 
دانش آموزی بوده ايم که برای رفع تشنگی، آری 
برای رفع تشنگی و تھيه يک جرعه آب 
آشاميدنی به کام مرگ رفته باشند، که اين فاجعه 
نيز با استمرار حاکميت ستمگرانه جمھوری 

 . اس^می اتفاق افتاد
در سال ھای حاکميت جمھوری اس^می، اگرچه 
فقر و تنگدستی در گستره ای وسيع بر زندگی 
عموم توده ھای مردم ايران چنگ انداخته است، 
اما تحميل وضعيت مرگباری که اکنون مردم 
سيستان و بلوچستان بدان گرفتارند، ھرگز قابل 

 . قياس با ديگر مناطق محروم ايران نيست
کم آبی، خشکسالی، زاغه نشينی، تحصيل در 

مدارس صحرايی و کپری، گسترش روزافزون 
فقر و بيکاری جوانان، جوانانی که برای امرار 
معاش به قاچاق مواد مخدر، نفت و بنزين روی 
آورده اند و اغلب نيز در تعقيب و گريز نھادھای 
سرکوب رژيم با شليک پليس و نيروھای انتظامی 
کشته می شوند، شنيدن گاه و بيگاه اخبار مربوط 
به جزغاله شدن کودکان و دانش آموزانی که در 
آتش سوزی مدارس و مھد کودک ھايی که 
زمستان را با چراغ و بخاری ھای نفتی می 
گذرانند، تنھا نمونه ھای کوچکی از شرايط 

. مرگبار حاکم بر استان سيستان و بلوچستان است
منطقه ای که توده ھای زحمتکش آن ديار بيش از 
ھر شھر و استانی طعم تلخِ فقر، نداری، بی آبی، 

توده .  خشکسالی و گرسنگی را تجربه کرده اند
ھای فقرزده ای که در کنار ھمه اين بی عدالتی 
ھا و نابسامانی ھای ظالمانه ای که جمھوری 
اس^می بر آنان روا داشته است، با بی رحمانه 
ترين تبعيضات سياسی، قومی، مذھبی و 

 . اجتماعی نيز مواجه بوده اند
اعمال چنين فشار مرگباری به مردم سيستان و 
بلوچستان و در گستره ای وسيعتر به عموم توده 
ھای زحمتکش ايران در شرايطی تحميل شده 
است که خمينی ج^د در ھمان نخستين روزھای 
به قدرت رسيدن حاکميت ظالمانه خود، از داشتن 

برای توده ھای "  مجانی"آب و برق و اتوبوس 
 .ايران سخن گفت" مستمند"

 در اجتماع مدرسه ٩٧ اسفند ١٢خمينی در تاريخ 
: فيضيه قم خطاب به توده ھای مستمند گفت

دلخوش نباشيد که تنھا مسکن می سازيم، آب "
و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنيم، 
اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنيم، 

 معنويات شما را، دلخوش به اين مقدار نباشيد،
(روحيات شما را عظمت می دھيم تاکيد از ". 

 )ماست
اکنون چھار دھه از آن سخنان فريبکارانه و وعده 

شيادی که .  ھای دروغين خمينی شياد گذشته است
نظام جمھوری اس^می را پايه ريزی کرد و خود 
نيز دست کم به مدت ده سال حاکم و رھبر 

رھبر و .  ب^منازع اين نظام فاسد و تبھکار بود
حاکمانی که تمام وعده ھای دروغين شان پوچ از 

نه تنھا از تحقق آب و برق و اتوبوس .  آب درآمد
خبری نشد، نه تنھا کمترين بھبودی در "  مجانی"

وضعيت زندگی مادی و معنوی ھمان توده ھای 
مورد نظر خمينی اتفاق نيقتاد، که "  مستمند"

بالعکس، به شکل بی سابقه ای فقير و فقيرتر ھم 
" مستمند"آنچنان فقری که اکنون دخترکان .  شدند

سيستان و بلوچستانی برای برداشت جرعه ای 
آب نوشيدنی از گودال ھای پر شده از  آب باران، 
غرق می شوند و اين چنين ناگوار به کام مرگ 

 . می روند
شنيدن وقوع اينگونه حوادث و مرگ ھايی 
اينچنين دلخراش در جامعه کنونی ما به راستی 

حوادثی که پايانی بر آن .  چقدر غم انگيز است
. نيست و روز از پس روز مدام تکرار می شوند

پوشيده نيست که اين ھمه جنايت برگرفته از ذات 
. ارتجاعی و ضد مردمی جمھوری اس^می است

نظامی که با گذشت چھار دھه از حاکميت 
ظالمانه آن، گرانی بيداد می کند و فقر و ف^کت 

آن چنان بر گلوی توده ھای مردم ايران چنگ 
" مستضعف"انداخته است، که نه فقط توده ھای 

برجای مانده از دوران رژيم پادشاھی فقير و 
فقيرتر شده اند، نه تنھا مردم سيستان و بلوچستان 
به چنان سرنوشتی غم انگيز گرفتار شده اند، که 
در سال ھای اخير فقر و نداری در ابعاد کم سابقه 
ای بر گلوی اکثريت قريب به اتفاق کارگران و 

. توده ھای زحمتکش ايران چنگ انداخته است
ھمان کارگران و توده ھای زحمتکشی که در 
تمامی اين سال ھا، قسمتی از حاصل کار و 
دسترنج شان برای پيشبرد سياست ھای پان 
اس^ميستی و توسعه طلبانه حاکمان اس^می در 
سوريه و عراق و لبنان و يمن به ھدر رفت، 
بخش ديگری در مسير انجام پروژه ھای بی 
حاصل ھسته ای، موشکی و تقويت ارگان ھای 
سرکوب نظام و نھادھای مروج خرافات مذھبی 
به تاراج رفت و قسمتی نيز در داMن ھای آشکار 
و نھان دزدی ھا و فساد نھادينه شده بر ھيئت 

 . حاکمه ايران به جيب دزدان و غارتگران رفت
در اين ميان اما، آنچه نصيب توده ھای مردم 
ايران شد، ھمانا گسترش فقر و بيکاری، آوارگی 
و بی خانمانی، سرکوب و کشتار، اعتياد و فحشا، 
وجود ميليون ھای کودکان کار و خيابانی و مرگ 
ھايی ھمانند مرگ دخترکان چابھاری است، که 
اين چنين بی رحمانه قربانی حاکميت نظام 
سرمايه داری فاسد و تبھکاری به نام جمھوری 

پوشيده نيست که با استمرار .  اس^می شده اند
دار و نظام سياسی پاسدار  حاکميت طبقه سرمايه

آن، نه تنھا کمترين روزنه اميدی در توقف يا 
برون رفت مردم سيستان و بلوچستان از 
وضعيت نکبت بار کنونی متصور نيست، که با 
گذشت ھر روز عموم کارگران و زحمتکشان 
ايران نيز در گستره ای باز ھم وسيعتر به کام فقر 
و نداری فرو رفته و به مرگ ھايی از نوع مرگ 

 . دخترکان چابھاری گرفتار خواھند شد
پايان دادن به اين شرايط ھولناک که اکنون 
کارگران و عموم توده ھای مردم ايران بدان 
گرفتارند، تنھا با سرنگونی انق^بی جمھوری 
اس^می و استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 .  زحمتکشان رقم خواھد خورد
 :پی نوشت

در استان سيستان و بلوچستان به "  ھوتگ): "١(
يک گودال بزرگ طبيعی يا مصنوعی گفته می 
شود که آب باران به داخل ان ھدايت می شود و 
برای مصرف خانگی و يا کشاورزی يا آب ُشرب 
و ھم چنين برای مصرف حيوانات اھلی و وحشی 

 .از آن استفاده می شود
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ھای متعددی  توان به نمونه در اين رابطه می
توان به نحوه برخورد  استناد کرد از جمله می

رژيم به اعتصاب اخير کارگران کاغذسازی 
. تپه واقع در شھر شوش اشاره کرد پارس ھفت

کارفرمای اين کارخانه دستمزد ارديبھشت 
 ۵٠٠کارگران را نپرداخت و بجای آن مبلغ 

ھزار تومان به عنوان مساعده به حساب کارگران 
اين موضوع مورد اعتراض شديد .  واريز کرد

"کارگران قرار گرفت يکی از "  علی ک^نتر. 
نمايندگان کارگران در جريان اين اعتراض توسط 

با اين اقدام، .  پليس امنيت شوش بازداشت شد
ھای مختلف  ھا و قسمت کارگران تمام بخش

. پارچه دست از کار کشيدند کارخانه بطور يک
بدنبال اين اعتصاب سه تن ديگر از کارگران به 

ھای رضا شوھانی، حميد نعامی و حسين ُکرد  نام
بازداشت شدند و مورد ارعاب و تھديد قرار 

در برابر اين اعتراض به حق و ساده .  گرفتند
کارگری که مسبب آن ھم کارفرما بود، پليس 

 کارگر اين کارخانه ۴امنيت وارد عمل شد و 
 !معلوم نيست به چه جرمی بازداشت شدند

Mزم به ذکر است که کارگران کاغذسازی پارس 
فشار کارفرما ھستند و  از جھات گوناگونی تحت

شان به اشکال  ق شوند و حقو به شدت استثمار می
اوM به خاطر پايين بودن .  شود مختلف تضييع می

دستمزد و ناکافی بودن آن، کارگران مجبورند 
. ھای زندگی، اضافه کاری کنند برای تامين ھزينه

اما کارفرما بطور معمول ھر ماه يک سوم و 
چيزی حدود نصف ساعات اضافه کاری 

دوما .  آورد زند و به حساب نمی کارگران را می
کارگران اين کارخانه نسبت به وضعيت 

مندی و بدی  قراردادھا و عدم پرداخت حق عائله
مشکل ديگر .  وھوا نيز اعتراض دارند آب

کارگران اين کارخانه وضعيت آشفته بيمه 
که ھر ماه مبالغی بابت  رغم آن به.  کارگران است

شود، اما  بيمه تکميلی از حقوق کارگران کسر می
به دليل واريز نشدن حق بيمه تکميلی   –کارگران

از خدمات بيمه   –گر  به حساب شرکت بيمه
ھا کارگران  ع^وه بر اين.  مند نيستند تکميلی بھره

ھاست که دو خواسته  کاغذسازی پارس مدت
ھا را نيز نپذيرفته  اصلی دارند که کارفرما آن

ھاست در  که کارگران مدت نخست اين.  است
ھا  آن.  اند تدارک ايجاد يک تشکل مستقل برآمده

خواھان يک تشکل واقعی ھستند و در ھيمن 
رابطه، حتا نمايندگانی را نيز از ميان کارگران 

خواست ديگر .  اند مورد اعتماد خود انتخاب کرده
بندی مشاغل و اجرای  ھا اص^ح طرح طبقه آن

کارفرما به عمد اين طرح را به .  صحيح آن است
نحوی اجرا نموده که به شکاف درآمدی در ميان 

. ھا دامن بزند کارگران و ايجاد نفاق در بين آن
کارگران بارھا خواست خود را مبنی بر اص^ح 

بندی مشاغل مطرح  و اجرای صحيح طرح طبقه
نموده و حتا با مسئوMن اداره کار شھرستان 

اما کسی به اين .  اند شوش نيز در ميان گذاشته
کند و حتا به  خواست ساده و ابتدايی توجھی نمی

شان  کارگران گفته شده در صورتی به مشک^ت
رسيدگی خواھد شد که نمايندگان خود را در قالب 

کارفرما و !  شورای اس^می کار انتخاب کنند

مقامات و نھادھای دولتی حامی آن نه فقط توجھی 
ھای اوليه و قانونی کارگران نکردند،  به خواست

بلکه متفقا به زور و سرکوب و ارعاب و 
 .بازداشت متوسل شدند

احضار و بازداشت و زندان و تشديد فشارھای 
ھای کارگری به قصد مرعوب  امنيتی در محيط

ساختن کارگران به کاغذسازی پارس خ^صه 
 ۴)  ٩٨ خرداد ١٧(ھمين چند روز پيش .  شود نمی

ھای فرشاد خداداديان،  کارگر سيمان کارون به نام
خرم آقا بيگی، پيمان سليمانی و امين حاتمی به 

 دادگاه کيفری مسجدسليمان احضار ١٠٢شعبه 
 ٩۵اين کارگران در اعتصاب سال .  شدند

کارخانه شرکت داشتند و با شکايت کارفرما 
پس از صدور رای برائت .  دادگاھی شده بودند

دادگاه، حدود سه سال بعد از آن اعتصاب، بار 
. اند ديگر به اشاره کارفرما به دادگاه احضار شده

 کارگر ۴احضار و بازداشت و ارعاب، مختص 
.  کارگر سيمان نيست۴کاغذسازی پارس و 

صدھا کارگر در سرتاسر کشور از جمله در 
تپه و ساير  فوMد، ھپکو، شرکت واحد، ھفت

واحدھای توليدی و خدماتی که گاه نام چند تن از 
شود،  ھای حکومتی منعکس می ھا در رسانه آن

نشان دھنده تشديد سرکوب و ابعاد گسترده 
دھنده  حال نشان احضارھای کارگری و در عين

در .  وحشت رژيم از جنبش طبقاتی کارگران است
فوMد اھواز طی يکی دو سال اخير، ھر ساله چند 

 کارگر احضار ٢٠ کارگر و ١۵بار، ده کارگر، 
و بازداشت شده و مورد بازجويی و محاکمه و 

ھا در  شمار بازداشتی.  اند ارعاب قرار گرفته
ھای اعتراضی خيابانی  اعتصابات و راھپيمايی

.  تن رسيد۴٣ به ٩٧کارگران فوMد در پاييز سال 
تری در  ده تن از نمايندگان کارگران مدت طوMنی

حبس بودند و زير انواع فشارھای جسمی و 
روانی قرار داشتند و پس از آزادی نيز انواع 

ھا  ھای گوناگونی عليه آن فشارھا و محدوديت
مھدی از نمايندگان و  ميثم آل.  اعمال شده است

سخنگويان کارگران فوMد اھواز پس از آزادی از 
زندان، از کار اخراج و ورود وی به شرکت 

در ھپکو نيز طی ھمين .ممنوع اع^م شده است
ھا کارگر احضار و بازداشت و محاکمه  دوره ده

شده و مورد ارعاب قرار گرفته و حتا به زندان و 
 . اند ش^ق محکوم شده
آميز و ضرب و شتم و توھين و  برخورد خشونت

تحقير و اخراج، از ابزارھای دائمی دستگاه 
 .امنيتی عليه کارگران است

 ارديبھشت ١١(آميز اول ماه مه  در تجمع مسالمت
ھا تن بازداشت و مورد  مقابل مجلس نيز ده)  ٩٨

با .  ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان افتادند
 روز از آن مراسم گذشته ۴٠که بيش از  وجود آن

است، اما ھنوز تعدادی از بازداشت شدگان به 
ھای مرضيه اميری، عاطفه رنگريز، ندا ناجی  نام

دانشجو و کيوان صميمی عضو کانون نويسندگان 
اند  در زندان"  ايران فردا"ايران و سردبير مجله 

ھا نيز تمديد شده  و قرار بازداشت بعضی از آن
برخی از اعضای سنديکای کارگران .  است

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه نيز که 
ھای سنگين آزاد شده بودند، دوباره  با قرار وثيقه

سيد رسول طالب مقدم .  اند به دادگاه احضار شده
 ميليون تومانی آزاد شده ٢٨٠که با قرار وثيقه 

 خرداد به بازپرسی دادسرای اوين ١٨بود، روز 
احضار شد و ھر لحظه ممکن است ساير 

اند دوباره  ھا که با قرار کفالت آزاد شده بازداشتی
 .به دادگاه احضار و محاکمه و زندانی شوند

دستگاه امنيتی رژيم عامدانه و آگاھانه شمشير  
احضار و بازداشت و محکمه و زندان را بر 

ھای  فراز سر کارگران پيشرو و فعاMن جنبش
اعتراضی نگاه داشته است تا اين کارگران و 
فعاMن را بطور دائمی در حالت استرس و 

ھا را به ھم بريزد،  نگرانی قرار دھد، اعصاب آن
ھا را سلب کند، ترس و وحشت را بر  آسايش آن

ھا چيره گرداند و تحرک و فعاليت سياسی و  آن
ھا سلب نمايد و ھر لحظه اراده  کارگری را از آن

کرد و موقعيت را مناسب يافت، آن شمشير را بر 
 .سر کارگران فرود آورد

سرکوب وارعاب و اعمال ددمنشی عليه 
 تن ۵٠بالغ بر .  تپه نيز ادامه دارد کارگران ھفت

تپه احضار و بازداشت و با  از کارگران ھفت
اسماعيل .  اند قرار کفالت بطور موقت آزاد شده

تپه که  بخشی نماينده آگاه و شجاع کارگران ھفت
ھای   بازداشت شد و تحت شکنجه٩٧ آبان ٢٧

وحشيانه قرار گرفت و پس از آزادی با قرار 
ھای انجام شده بر  وثيقه سنگين، شرح شکنجه

خود را به روی جامعه منتشر کرد و با افشاگری 
خود دردسر بزرگی برای رژيم و دستگاه 

 دوباره ٩٧ دی ماه ٣٠اط^عاتی آن ايجاد کرد،
بازداشت شد و ھم اکنون در زندان اوين زير 

ھای جسمی و روحی و در ب^تکليفی بسر  شکنجه
علی نجاتی از کارگران قديمی نيشکر .  برد می

تپه و عضو با سابقه سنديکای کارگران اين  ھفت
 با يورش وحشيانه نيروھای ٩٧ آذر ٩شرکت که 

امنيتی و ضرب و شتم دستگير شد، مورد 
بازجويی و ارعاب و شکنجه قرار گرفت پس از 
آزادی به علت بيماری دوباره به دادسرای اوين 

 ٩٧ آبان ٢٧سپيده قليان که در تاريخ . احضار شد
تپه  در تجمع چند ھزار نفره کارگران ھفت

حضور پيدا کرده بود دستگير و به جرم دفاع از 
تپه تحت آزار و شکنجه قرار  کارگران ھفت

او نيز بعد از آزادی موقت با قرار وثيقه .  گرفت
 ميليون تومانی، درباره شکنجه خود و  ۵٠٠

نيروھای .  اسماعيل بخشی دست به افشاگری زد
سرکوب و امنيتی با يورش به منزل وی در 

 و ضرب و شتم او و اعضای ٩٧ دی ٣٠تاريخ 
اش، سپيده قليان و برادرش را بازداشت  خانواده
سپيده قليان از زندان امنيتی به زندان .  کردند

اھواز و سپس به زندان اوين در تھران منتقل شد 
 خرداد ١٣منظور تشديد فشار بر وی روز  و به
 از بند زنان زندان اوين به بند قرنطينه زندان ٩٨

قرچک ورامين که فاقد ھرگونه امکانات اوليه 
ارتجاع حاکم برای به زانو .  است منتقل گرديد

درآوردن اين زندانيان و مرعوب ساختن 
تپه، کماکان به آزار و شکنجه اين  کارگران ھفت

فعاMن ادامه داده و از آزادی يا حتا تعيين تکليف 
 . ھا امتناع نموده است آن

ھا تن از معلمان،  غير از کارگران، ده
ھای  دانشجويان، زنان، نويسندگان و فعاMن جنبش

ھای طوMنی  اند و به حبس اعتراضی يا در زندان
اند و يا با قرار کفالت در خارج  مدت محکوم شده

ھا در مجموع،  برند که ھمه اين از زندان بسر می

٨از صفحه   

 دار حاکم و سبعيت طبقه سرمايه
 ناپذيری طبقه کارگر  تسليم
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تشديد سياست سرکوب و وحشت رژيم از 
ای و انفجارات  ھای اعتراضی توده جنبش

ارتجاع حاکم چتر سياه .  دھد اجتماعی را نشان می
گری را روی سر تمام  سرکوب و وحشی

ھای اعتراضی گسترانده است تا در دل  جنبش
ھای اعتراضی و  کارگران پيشرو، فعاMن جنبش

عموم کارگران و زحمتکشان و ناراضيان رعب 
آوری به  ھا را از روی و وحشت ايجاد کند، آن

حال  اعتراض و مبارزه منصرف سازد و در عين
ھا و انفجارھای اجتماعی جلوگيری  از وقوع تکان

 .عمل آورد به
اما تجربه ثابت کرده است که با شکنجه و زندان 

گيری اجباری و تشديد سرکوب  و اعتراف
. توان جلو اعتراضات و رشد آن را گرفت نمی

نظر از اعتصابات و اعتراضات مھمی که  صرف
تپه و ساير  بعد از اين اقدامات وحشيانه، در ھفت

واحدھا و موسسات شاھد بوده ايم و اين خود دليل 
روشنی بر ناتوانی و شکست محتوم رژيم در 
ممانعت از اعتصاب و اعتراض است، ھمگان 

ھای رژيم برای از پا  اند که ت^ش شاھد بوده
ھای اعتراضی و  درآوردن فعاMن جنبش

مبارزينی چون اسماعيل بخشی، علی نجاتی، 
ھا مبارز ديگر نيز  سپيده قليان، محمد حبيبی و ده

 .با شکست و ناکامی روبرو شده است
سپيده قليان ھمان روز انتقال به زندان قرچک 

من "ای با عنوان  ورامين در نامه سرگشاده
ھا و تحقيرھا و  ضمن اشاره به شکنجه"  ام ايستاده

حافظان وضعيت "آزارھای مداوم خود نوشت 
موجود حتا از تغيير کردن من در زندان اوين 

او ضمن اشاره به ب^تکليفی مطلق ". اند نااميد شده
در بيش از سه ماه و انتقال دائمی از اين زندان به 

کنند که قبول  ما را شکنجه می"آن زندان نوشت 
تپه نيز  کارگران ھفت".  ايم کنيم شکنجه نشده

استوار و پيگير پشت سر اسماعيل بخشی، علی 
ھا بوده است،  نجاتی و سپيده قليان که حامی آن

 .اند محکم ايستاده
ای با  تپه نيز در نامه سرگشاده کارگران ھفت 

طرح شکايت به سازمان جھانی کار "عنوان 
درباره تخلفات دولت ايران و سرکوب کارگران 

سرکوب کارگران و فعاMن "  به تشريح "  تپه ھفت
پرداخته و نحوه "   و حاميان کارگری ھفت تپه

برخورد رژيم و دستگاه امنيتی آن با اسماعيل 
بخشی، علی نجاتی و سپيده قليان را تشريح 

 .اند نموده
کانال مستقل کارگران "در اين نامه که در 

انتشار يافت، با ارائه توضيحات دقيق و "  تپه ھفت
ضروری در مورد اين سه نفر و 

ھا، به  ھای کذب و اجباری از آن گيری اعتراف
بازداشت و زندان افراد ديگری که از کارگران 

که خانواده اين  اند و اين تپه حمايت کرده ھفت
ای کردن و  بازداشت شدگان ھمگی از رسانه

گفتگو در مورد بازداشت عزيزان خود منع 
 .اند نيز اشاره شده است شده

اند  تپه در شکايت نامه خود نوشته کارگران ھفت
مقامات امنيتی و قضايی علنا به برخی از اين "

اند که ھر چقدر بيشتر از وضعيت  ھا گفته خانواده
ھا را  ھا درز کند، ما آن ھا خبر به رسانه زندانی

تری  داريم و احکام سنگين بيشتر نگه می

 ".شان خواھيم تراشيد برای
تپه در پايان اين شکايت نامه  کارگران ھفت

 خرداد خود که رونوشت آن ١۵افشاگرانه مورخ 
کميته آزادی انجمن، سازمان جھانی کار، "را به 

ھای کارگری،  فدراسيون جھانی اتحاديه
، فدراسيون )IUF(کشاورزی و خواربار 

، سنديکای )ITUC(المللی تشک^ت کارگری  بين
تپه، سنديکای کارگران  کارگران نيشکر ھفت

شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، 
ھای صنفی معلمان در ايران، تشک^ت  کانون

مستقل کارگری و جريانات و نھادھای حامی 
 کارگری در ايران و جھان جھت بررسی،  جنبش

ھا جھت حمايت و  حمايت و اقدامات Mزم، رسانه
 :اند اند چنين نوشته انتشار، فرستاده

 بدينوسيله ما جمعی از کارگران ھفت تپه " 
ضمن ابراز تنفر خود از اين اقدامات 
سرکوبگرانه عليه نمايندگان و حاميان خود که 
ھمگی در چھارچوبی مسالمت آميز و برای 
استيفای حق و حقوق کارگری ت^ش می کرده اند 
خواھان آن ھستيم که اين شکايت ما رسما در 
سازمان جھانی کار، تشک^ت بين المللی کارگری 
و نيز کميته آزادی انجام در سازمان جھانی کار 

در حالی که دولت ايران .  ثبت و بررسی شود
عضوی رسمی در سازمان جھانی کار است و 
ھر ساله نمايندگانی به اج^س ساMنه آن اعزام 
ميکند ما ميخواھيم که مورد بازخواست و سوال 
قرار بگيرند و در رابطه با اين سرکوب ھا پاسخ 

اين سرکوب ھا که ما تنھا بخش .  گو باشند
کوچکی از آن را بازگو کرديم و در نقاط مختلف 
ايران به شکل ھای مختلف ديگری نيز اتفاق 
افتاده است، تنھا گوشه ای از نقض آشکار حقوق 
بنيادين کارگران در ايجاد تشکل، تجمع، 
اعتراض مسالمت آميز و حق آزادی انتشار برای 

  .دفاع از مطالبات کارگران است
بھانه ھای نخ نما و پوسيده ی دولت ايران که 
سعی ميکند کارگران و فعاMن کارگری را به 
جريانات سياسی و اپوزوسيون و يا حتا به 
طرزی بی شرمانه به فعاليت ھای تروريستی 
وصل کند برای ما کارگران و اکثريت جامعه ی 
ايران و تمام تشک^ت کارگری داخلی و جھانی، 

بايد تاکيد کنيم که اين .  کام^ بی اعتبار است
کارگران تنھا فعاليت صنفی و يا عضويت در 
تشکل ھای مستقل کارگری و دفاع از حقوق و 

 .مطالبات ما کارگران ھفت تپه داشته اند
ما درخواست داريم که پاسخ رسمی شما را نيز 
دريافت و به اط^ع عموم کارگران در ھفت تپه 

   ".و ايران برسانيم
تھيه و انتشار و ارسال اين شکايت نامه آن ھم 

اط^عاتی   –توسط کارگرانی که دستگاه امنيتی 
رژيم حاکم، سرکوب و فشارپليسی سنگين و 
متمرکزی عليه آنان اعمال نموده و سبعيت و 

گری خود در برخورد قھری و شکنجه  وحشی
خوبی  کارگران را به حد اع^ رسانده است، به

دھد که با تشديد سرکوب و تيزتر کردن  نشان می
توان  حربه ارعاب و شکنجه و زندان، نمی

کارگران را از ادامه اعتراض و مبارزه باز 
. ھا را وادار به تسليم نمود داشت و يا آن

ای،  اعتصابات کارگری ، اعتراضات توده

ھای  ھا و انفجارھای اجتماعی بر زمينه تکان
گيرند و ھيچ  عينی و ذھنی معينی شکل می

توان لحظه  می.  تواند جلو آن را بگيرد نيرويی نمی
انفجار را کمی به تاخير انداخت اما جلو آن را 

 .توان گرفت نمی
طبقه حاکم نيز بايد اين را دريافته باشد که طبقه 
کارگر مرعوب و تسليم قھر و ددمنشی ارتجاع 
اس^می نخواھد شد، اما با قھر انق^بی قطعا طبقه 
سرمايه دار و ارتجاع سياسی حاکم را به زير 

 .خواھد کشيد
 

٣از صفحه   

کودکان کار خيابانی محصول 
 داری حاکم  مناسبات سرمايه

 کمک ھای مالی
 

 سوئيس
  فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

  فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
  فرانک٣٠  حميد اشرف
  فرانک۵٠  چی محمد کاسه
  فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

  کرون٢٠٠  )ژوئن(خروش 
 کرون١٠٠   آھو

 
 سوئد

 زندانی سياسی، 
 کرون٢٠٠ کارگر زندانی آزاد بايد گردد

 
 آلمان

  يورو۵٠  زنده باد جنبش کارگر
  يورو۵٠گرامی باد ياد رفيق سيامک اسديان

 دار حاکم و سبعيت طبقه سرمايه
 ناپذيری طبقه کارگر  تسليم

اتحاد و ھمبستگی سراسری کارگران جھان، 
کارفرما حيا کن، "شعار "  خانه کارگر"عوامل 

چنين  ھا ھم آن.  را سر دادند"  افغانی را رھا کن
پ^کاردھايی با خواست اخراج کارگران افغان با 

خانه "در قطعنامه .  کردند خود حمل می
نيز از اشتغال کارگران افغان به "  ھا کارگری

عنوان علت بيکاری کارگران ايرانی ياد شده 
بود، انگار که بيکاری نه محصول مناسبات 

سازی و سياست  داری، خصوصی سرمايه
ھای روحانی و قبل از  اقتصادی نئوليبرال کابينه

. وی بلکه نتيجه حضور کارگران افغان است
کارگرانی که به دليل ھمين شرايط و 

 از کمترين حقوقی  ھای قانونی محدوديت
برخوردار نيستند و حتا شديدتر از کارگران 

دار ايران قرار  ايرانی مورد استثمار طبقه سرمايه
 . گيرند می

 



 ٨٢۵ شماره  ٩٨  خرداد  ٢٠    ٨

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

۶درصفحه   

ھای متعدد داخلی  ھا و بحران گسترش دامنه تحريم
و خارجی، رژيم جمھوری اس^می را در 

تعميق .  ای قرار داده است وضعيت بسيار شکننده
ھا،  و گسترش بيش از پيش اين بحران

ورشکستگی مالی و تشديد تضادھای Mينحلی که 
طبقه کارگر و عموم زحمتکشان و تھيدستان 
جامعه را آشکار و علنی در برابر طبقه حاکم 

رود تا در انفجارھا و  قرار داده است، می
طبقه حاکم .  ھای ناگزير اجتماعی سرباز کند تکان

و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، از وقوع اين 
. برد ھا در وحشت دائمی بسر می انفجارھا و تکان

ای در  که طعم تلخ اعتراضات توده بويژه آن
 را چشيده است و اعتصابات و ٩۶ماه  خيزش دی

تجمعات سراسری از نمونه اعتصابات و تجمعات 
معلمان، بازنشستگان، رانندگان و در راس ھمه 
اعتصابات و اعتراضات خيابانی پرشور 

٨ 
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کارگری که کل جامعه را تحت تاثير خود قرار 
داد، چھار ستون نظم حاکم را به لرزه انداخته 

انداز است  با اين وضعيت مت^طم و چشم.  است
که رژيم حاکم برای حفظ و بقای خويش حربه 
سرکوب را تيزتر کرده است و برای جلوگيری 

ھای  تواند تکرار ساده تکان ھايی که می از تکان
ھای سوزان و سرکش آن  قبلی نباشد بلکه شعله

تمام بساط حاکمان و نظم موجود را بسوزاند و 
خاکستر کند، در برابر ھر اعتراض حتا ساده 
کارگری به قھر و خشونت و زندان متوسل 

اعمال قھر و خشونت حداکثری با .  شود می
استفاده از احضار و بازداشت و زندان فعاMن 
کارگری و کارگران پيشرو برای خفه کردن 

تواند منشا يک  صدای ھر گونه اعتراضی که می
 .تکان و انفجار اجتماعی گردد

 دار حاکم و سبعيت طبقه سرمايه
 ناپذيری طبقه کارگر  تسليم

 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 
 عمودیپوMريزاسيون 

 
 :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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