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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   ۶درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 " طلبی اص�ح"
 با سيمايی جديد

 
که  ھا، ھنگامی در دوران فروپاشی حکومت

گيرد،   تمام ارکان نظم موجود را فرامی بحران
ھای طبقه حاکم بر ھمگان آشکار  شکست سياست

ھای اميد بھبود در  شود و آخرين روزنه می
گردد، اقتدار  چھارچوب نظم موجود، مسدود می

شود و مبارزات و  سياسی طبقه حاکم شکسته می
اعتراضات به شکلی علنی عليه نظم حاکم شکل 

در چنين شرايطی است که انواع و .  گيرند می
ھا حتی از درون طبقه حاکم و  اقسام اپوزيسيون

ھايی که خود جزئی از نظم موجود  افراد و گروه
ھا   آن.  گردند بوده يا مدافع آن ھستند، پديدار می

 معرفی  در ظاھر خود را مخالف رژيم حاکم
کشند، اما در  کنند و آن را حتی به چالش می می

واقعيت امر چيزی جز اصQح در نظم مستقر و 
ھای آن با در نظر گرفتن شرايط  حفظ شالوده
 .خواھند جديد، نمی

نبايد تصور کرد که مدافعان سياسی نظم 
اجتماعی حاکم بر ايران، ھمان -اقتصادی
طلبانی ھستند که اکنون  گرايان و اصQح اصول

اعتبار  ھای وسيع مردم رسوا و بی در ميان توده
ھای دور،  چنانچه ميدانيم، از گذشته.  اند شده

ھای بورژوائی نيمه  جمھوری اسQمی اپوزيسيون
قانونی و غيرقانونی در داخل و خارج از ايران 
داشته است که چيزی جز تغييرات جزئی و 
اصQح در روبنای سياسی و در بھترين حالت 

با .  خواھند ممکن، حذف خصلت مذھبی دولت نمی
ويژه  ھای رژيم و به تر شدن بحران عميق

اعتباری و بحران درونی جناح موسوم به  بی
ھايی از داخل و از درون  طلب، گروه اصQح

ھا، با  ھای موجود رژيم يا حاميان آن ھمين جناح
ای نوين ھمان وظائف قديم را در شرايط  چھره

 . گيرند جديد بر عھده می
روی در ايران، ما با  بنابراين، در تحو`ت پيش 

. رو خواھيم بود ھا روبه ھای متعددی از آن نمونه
 که  اھميت آن يک نمونه جديد و البته ھنوز کم

مذھبی،   -گرا و ملی ھا به نام ملی کسوتان آن پيش
ای  زمانی از متحدان خمينی بودند و در مرحله

طلب رژيم،  ديگر حامی جناح موسوم به اصQح
ای  اکنون موجوديت خود را با انتشار بيانيه از ھم

 فعال مدنی سياسی داخل کشور ١۴تحت عنوان 
ھا در بيانيه خود  آن.  اند  خرداد اعQم کرده٢١در 

ای و  که علی خامنه ضمن شکوه و شکايت از اين
نظام را "  دلسوزان"  جناح وی نصايح و ھشدار 

برای اصQح وضع موجود، ناديده گرفتند و کار 
 :نويسند ناپذيری نظام کشاندند، می را به اصQح

ھاست که بسياری از نخبگان اجتماعی و  سال" 

ھای  ھا بازداشت و ارعاب و شکنجه پس از ماه
جسمی و روانی اسماعيل بخشی، علی نجاتی و 
محمد حنيفر از نمايندگان و اعضای سنديکای 

تپه، سپيده قليان، امير  کارگران نيشکر ھفت
فرد، ساناز اللھياری  اميرقلی، اميرحسين محمدی

و عسل محمدی از نويسندگان نشريه دانشجويی 
تپه، سرانجام  و حاميان کارگران ھفت"  گام"

دادگاه فرمايشی و محاکمه اين افراد از روز 
 دادگاه انقQب تھران ٢٨ در شعبه ٩٨مرداد  ١٢

دستگاه قضايی و امنيتی رژيم در مورد .  آغاز شد

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣۴شماره    ٩٨  مرداد  ٢١ –سال  چھل و يکم 

 متھمان پرونده ھفت تپه، دستگاه قضائی را 
 به چالش می کشند

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

١٠درصفحه   

 رسوايی بزرگ جمھوری اس�می در پشت پرده 
 "کلوپ ترور"مستند 

ھای زيادی با عناوين  مناسبت
گوناگون در جمھوری اسQمی 
. وجود دارد، با وجوه مشترک

يکی از اين وجوه مشترک، 
تحويل دروغ به مردمی است 
که در زندگی روزمره خود 
واقعيتی کامQ مغاير با اين 

مھم .  کنند ھا را تجربه می دروغ
نيست چرا که اين شاگردان 

: ھا نيز معتقدند مکتب نازی
مردم دروغ بزرگ را زودتر "

مند تQش  به صورت نظام
کرديم پاسدار آزادی گردش 
اطQعات و حمايت از رسانه 

اين مدعا در حالی ."  آزاد باشيم
است که ايران از سوی برخی 

المللی حقوق بشر  نھادھای بين
زندان "و خبرنگاری 

گذاری شده  نام"  خبرنگاران
است؛ بسياری از خبرنگاران 

اند يا  در زندان"  خودی"حتا 

کنند  از دروغ کوچک باور می
و اگر دروغی را مکرراً 
تکرار کنيد، دير يا زود آن را 

و در اين ."  باور خواھند کرد
اند که  فن چندان مھارت يافته

دست استادان خود را از پشت 
 .اند بسته

نمونه اخير آن پيام روحانی به 
روز " مرداد، ١٧مناسبت 
وی در پيام .  ، است"خبرنگار
مفتخريم به اين که : "خود گفت

 زالوصفت  "ھای کاره بی"ھا و  بحران

 بيکاران و ضرورت مبارزه 
 برای سرنگونی جمھوری اس�می

 
داری حتا در دوران رونق اقتصادی وجود دارد، اما در  اگرچه بيکاری در ھمه کشورھای سرمايه

سازد که يک نمونه  رود، معضل بيکاری بيشتر خود را نمايان می ھايی که اقتصاد در بحران فرو می سال
تورمی درگير است،   –در ايران که اقتصاد بيش از چھار دھه با بحران رکود .  آميز آن ايران است فاجعه

ھای ستمديده و فقير جامعه  بيکاری به يک معضل بزرگ برای کارگران و زحمتکشان و کQ خانواده



 ٢ ٨٣۴ شماره  ٩٨  مرداد ٢١    ٢

١از صفحه   

 با سيمايی جديد" طلبی اص�ح"

  ٧درصفحه 

فرھنگی و فعا`ن مدنی با نقدھای دلسوزانه، در 
پی اصQح و تغييرات ساختاری و بنيادين در 
نظام اجتماعی و سياسی، جمھوری اسQمی 

تنھا عزمی برای پاسخ گوئی  نه!  اما دريغ.اند بوده
به مردم ايران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، ھم 

ناپذيری و کجروی ھايش اصرار می  بر اصQح
 !"ورزد و ھم بر استبداد فردی اش

ی اين است  دھنده ی شواھد نشان به باور ما، کليه"  
 «جمھور و نمايندگان مجلس، که رئيس
 " ای بيش نيستند»تدارکاتچی

دھند، حا` وقت آن رسيده که  ھا ادامه می آن
با ""  مردم، فعا`ن و انديشمندان دلسوز"

صراحت تمام پای به ميدان گذارده و با 
درخواست تغيير بنيادين قانون اساسی و استعفای 
رھبری که ھر روز بر حدود اختيارات به ناحق 
خود می افزايد، پيشقراول اين حرکت ملی 

 ."باشند
ظاھراً دوره توھم پراکنی در مورد اصQح نظم 

اما .  ھا پيش به پايان رسيده بود موجود از مدت
آيد، ھنوز  گونه که از اين بيانيه برمی گويا آن

اصQح نظم موجود در دستور کار است، منتھا با 
اگر زمانی تمام حرف .  ھا و ادعاھای جديد ژست

مذھبی اين بود که شاه بايد -گرا و ملی گرايش ملی
سلطنت کند و نه حکومت، امروز ھم تمام حرف 

ھا اين است که فقيه و آخوند بايد به کار اصلی  آن
خود بازگردند و باکمی اصQح در روبنای 

 .سياسی ، اوضاع سامان خواھد گرفت
نخست بايد به اينان گفت که ھرگز قراری نبوده  

و نيست که جمھوری اسQمی چيزی جز آنچه 
بوده و ھست، باشد و کاری به نفع مردم انجام 

. ھا ای يا بدون آن دھد، خواه با خمينی و خامنه
ھای کسانی که دعوايشان  برخQف توھم پراکنی
ای است، از ھمان آغاز به  صرفاً با شخص خامنه

قدرت رسيدن جمھوری اسQمی در ايران، 
قراری نبود که اين رژيم ارتجاعی چيزی را به 

ھا تغيير دھد و اصQح  نفع مردم و مطالبات آن
حتی قراری نبود که استبداد رژيم سلطنتی .  کند

برعکس، جمھوری اسQمی فقط .  را کنار بگذارد
يک وظيفه داشت و آن درھم شکستن انقQب سال 

ھای سرکوب و  ترين شيوه رحمانه  با بی١٣۵٧
تر از استبداد  کشتار و استقرار استبدادی مخوف

 -رژيم سلطنتی، برای حفظ نظم اقتصادی
اين .  داری حاکم بر ايران اجتماعی سرمايه

ای است که  جمھوری اسQمی تا به امروز  وظيفه
دار آن بوده و تا روزی که سرنگون نشود،  عھده

 سال پيش بر ٣٠خاتمی .  بر عھده خواھد داشت
ھايی که توھمی داشتند، نشان  سرکار آمد تا به آن

دھد که جمھوری اسQمی برای اصQح بر 
سرکار نيامده، بلکه برای استقرار استبدادی 

. تر از دوران رژيم شاه به قدرت رسيد وحشيانه
او نشان داد و خودش ھم به صدای بلند اعQم 

پندارد که در اين رژيم  کرد که اگر کسی می
اصطQح  جمھوری و نمايندگان به استبدادی، رئيس

ای جدا بافته از کل  ای ھستند يا تافته مجلس، کاره

دستگاه استبداد، بايد از توھم بيرون آيد، چراکه 
ھا جز کارگزار و تدارکاتچی دستگاه استبداد،  آن

بنابراين آنچه نويسندگان .  چيز ديگری نيستند
تنھا جديد نيست، بلکه بسيار  گويند نه بيانيه می

 .   مانده است کھنه و عقب
اما آنچه در اين بيانيه ظاھراً جديد است، خواست 

ای و تغيير قانون اساسی است  که  استعفای خامنه
جانبه  ھم صرفاً بازتابی از ھمان شکست ھمه آن

. رژيم و طرفداران پوشيده و آشکار آن است
وجود، اين جديد بودن نيز تغييری در اين  بااين

ھا در  ھای آن دھد که حرف واقعيت نمی
خورده  چھارچوب ھمان تفکر شکست

طلبی به شکلی ديگر در شرايطی ديگر  اصQح
يعنی در دورانی است که ھرلحظه احتمال وقوع 

ھا و  بنابراين آن.  شود تر می انقQب نزديک
ھمفکرانشان، با ادعاھای جديد به نجات نظم 

راستی  اند، اما با ادعايی به موجود برخاسته
 . مضحک

دار دستگاه  گويا قرار است از سرکرده و سکان
استبداد خواسته شود، استعفا کند و قانون اساسی 

بر ھر انسانی باکمی !  گردد"  تغيير بنيادی"دچار 
ای با اين  آگاھی روشن است که نه خامنه

ھا و حتی تھديدات، استعفا خواھد داد و  درخواست
. رخ خواھد داد"  تغيير بنيادی قانون اساسی"نه 

، "پای به ميدان بگذارند"اما اگر قرار است مردم 
ای، بلکه  ھا نه برای تقاضای استعفای خامنه آن

برای برپائی انقQب و زيرورو کردن تمام نظم 
بنابراين، جمھوری .  خيزند موجود، به پا می

ماند تا روزی که کارگران و  اسQمی می
زحمتکشان، اين رژيم ارتجاعی را از طريق يک 

ھای آن سرنگون کنند  انقQب، به ھمراه تمام جناح
و آنگاه است که قانون اساسی جديدی وجود 

قانون اساسی برخاسته از انقQب .  خواھد داشت
 .کارگران و زحمتکشان

بنابراين، نيازی به توضيح بيشتر نيست که در 
اين بيانيه، پای سرنگونی جمھوری اسQمی در 

" اصQحات"شده،  ميان نيست، بلکه آنچه خواسته
 . نوع قديم در شرايط جديد است

به بيانيه ديگری نظر افکنيم که از سوی زنان  
 طبقاتی و فکری  وابسته به ھمين گرايش

 . انتشاريافته است
زمان با سالروز فرمان   مرداد ھم١۴در 

ای ظاھراً در دفاع از حقوق  مشروطيت، بيانيه
 تن از زنان انتشار يافت، که در ١۴زنان توسط 

نگاه اول در مقايسه با بيانيه نخست، راديکال به 
در آن از ستمی  که در ايران .  رسد نظر می

از سلب  بسياری از حقوق "برزنان رفته است،
و “  آپارتايد جنسی"  و "  اوليه و انسانی زنان

و آری به "  نه به جمھوری اسQمی"  با`خره از 
. سخن رفته است"  حکومتی سکو`ر دموکرات"

ای  با شيوه"ھا  قرار است  اما ھمه اين
به "  مدنی و بدون خشونت"آميز، آرام،  مسالمت

دست آيد، در شرايطی که جمھوری اسQمی به 
ھمگان نشان داده است که زبانی جز زبان قھر و 

فھمد و ھر خواست برحق کارگران  خشونت نمی
و زحمتکشان، معلمان، زنان و جوانان را با 

. دھد سرکوب، زندان، اعدام و گلوله پاسخ می
آميز با جمھوری اسQمی در  مبارزه مسالمت

شود که رژيم ارتجاعی  شرايطی موعظه می
جمھوری اسQمی در آستانه سرنگونی 

ھای ضد  قرارگرفته، تظاھرات و شورش
داده   در ايران رخ٩۶ماه  حکومتی مکرر از دی

آئی  است، در ھر ھفته چندين تظاھرات و گردھم
اعتراضی با شعارھای مستقيم عليه رژيم و سران 

زنان شجاع به جنگ علنی با .  گردد آن، برپا می
اند، قوانين ارتجاعی عليه زنان را  رژيم برخاسته

گذارند، حجاب اجباری را به  آشکارا زير پا می
افکنند و پاسخ دژخيمان حکومت را در  دور می
 .دھند ھا می خيابان

در اين بيانيه، تQش شده است، ستمگری بيکران  
و`يت "  جمھوری اسQمی برزنان صرفاً به

نسبت داده شود، تا "  نظام فقاھتی"و "  مطلقه فقيه
ھای رنگارنگ  آنگونه که ھمواره ديدگاه گروه

حکومتی "  طلبان اصQح"مذھبی و   -گرا، ملی ملی
داری حاکم  بوده است، نقش مذھب و نظام سرمايه

بر ايران در اين ستمگری، تبعيض و حتی 
گونه  آن.  آپارتايد جنسی و اسارت زنان انکار شود

که برخی از امضاء کنندگان اين بيانيه در 
اند،  ويدئوھای انتشاريافته با صراحت اعQم کرده

شود و يا  معضل اين گروه، فقط به آخوند ختم می
که  درحالی".  حکومت آخوندی"ھا به گفته خود آن

تنھا دين و  جمھوری اسQمی دولتی است که نه
دولت را عميقاً در يکديگر ادغام نموده و 

رو دولتی مذھبی است، بلکه اين دولت  ازاين
دار و پاسدار نظم  نماينده سياسی طبقه سرمايه

شود  بنابراين نمی.  داری است ستمگرانه سرمايه
ناميد "  حکومت آخوندی"و "  نظام فقاھتی"آن را 
شمار فجايعی را که جمھوری اسQمی به بار  و بی

آورده است، فقط به يک جزء و گروه آن، نسبت 
 .  داد

اما نکته اصلی در اين است که چگونه ممکن 
است، با يک ديکتاتوری عريان، رژيمی شديداً 
استبدادی، با يک نيروی مسلح مزدور سرکوبگر 

امنيتی عريض و طويل، که   -و يک دستگاه پليسی
تنھا کمترين پاسخی به  طی چھل سال گذشته نه

مطالبات زنان نداد، بلکه مدام بر دامنه فشار و 
آميز و بدون  تبعيض افزوده است، مسالمت

ای مدنی و  شيوه"  ھا به  انقQب، يا به گفته خود آن
مبارزه کرد و آن را واداشت که "  بدون خشونت

سکو`ر، "جای آن رژيمی  کنار برود و به
از بيانيه چيزی جز اين .  مستقر شود"  دمکرات
چراکه .  شود، که از طريق اصQحات عايد نمی

خواھد يک رژيم فوق ارتجاعی  وقتی کسی نمی
را با انقQب و اشکال مؤثر مبارزه از نمونه قيام 
مسلحانه سرنگون کند، قطعاً ھيچ راھی ندارد، 

" اصQحات"که طالب ھمان  جز اين
 باشد، و به اصQح رژيمی اميد  خورده شکست

بندد که مطلقاً با ھرگونه اصQح سر سازش 
اصطQح اصQحات  مگر زنان طرفدار به.  ندارد
آميز نکردند؟  ھای متمادی مبارزه مسالمت سال

ميليون امضاء راه نيانداختند؟  مگر کمپين يک

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

چيزان  جوانان و بيکاران و عموم تھيدستان و بی
جامعه تبديل شده است، اگر بپذيريم که اين 
خواست و شعار، به خواست و شعار عموم 

ھای زحمتکش ايران تبديل شده است، پس  توده
اين دادگاه و محاکمه، چيز ديگری جز محاکمه 

دستگاه !  ھای زحمتکش مردم ايران نيست توده
قضايی با اين دادگاه غيرعلنی، در واقع دارد تمام 

 .کند جامعه را محاکمه می
تپه، در روزھای بعد  دادگاه متھمان پرونده ھفت

 ١٣در روز .  نيز تقريبا به ھمين سياق ادامه يافت
مرداد، ھنگام تعيين مجدد زمان دادگاه عسل 

و "  گام"محمدی از نويسندگان نشريه دانشجويی 
تپه که قبQ با قرار وثيقه  از حاميان کارگران ھفت

چھار صد ميليون تومانی موقتا از زندان آزاد 
 ٢اش توسط قاضی مقيسه به  شده بود، قرار وثيقه

ميليارد تومان افزايش يافت که بدليل عدم توانايی 
 .تامين وثيقه، به زندان اوين منتقل گرديد

زمان با برگزاری دادگاه   مرداد ھم١۵روز 
کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه  

 دادگاه انقQب تھران، چند تن ديگر ٢٨در شعبه 
از کارگران مبارز اين مجتمع نيز در دادگاه 

قاضی مربوطه .  شوش مورد محاکمه قرار گرفتند
برای "در اين دادگاه اصرار داشت که کارگارن 

خود، بايد رضايت اسدبيگی "  گناھی اثبات بی
تپه را  مديرعامل کشت و صنعت نيشکر ھفت

 !جلب کنند
.  مرداد، نوبت محاکمه سپيده قليان رسيد١٩شنبه 

در اين روز نيز تقريبا عين تھديدات و مسائل 
ھای  دردادگاه.  دادگاه اسماعيل بخشی تکرار شد

جمھوری اسQمی ھر وکيلی که بخواھد از ھر 
متھمی که مورد اتھام دستگاه امنيتی قرار گرفته 
دفاع کند، خودش نيز مورد ارعاب و تھديد قرار 

در روزھای .  شود گرفته و به دادگاه احضار می
نخستين دادگاه، فرزانه زيQبی وکيل اسماعيل 
بخشی مورد ارعاب و تھديد قرار گرفته و روز 

در .   مرداد به دادگاه اھواز احضار شده بود١۵
منش وکيل  الدين حيدری  مرداد جمال١٩روز 

سپيده قليان نيز علناً مورد تھديد و ارعاب  و باز 
اصطQح  سپيده قليان در اين به.  داشت قرار گرفت

ھای توام با فشار  دادگاه ضمن اشاره به بازجويی
گيری اجباری، اتھامات  و شکنجه و اعتراف
 .وارده به خود را رد کرد

منش وکيل سپيده قليان نيز  الدين حيدری جمال
اعQم کرد تمام اتھامات مطرح شده در مورد 

است، چرا که در "  کذب"اعتبار و  سپيده قليان بی
وی .  گيری شده است زير شکنجه از وی اعتراف

عنوان فرزند  چنين گفت، دفاع سپيده قليان به ھم
يک کارگر از سايرکارگران و از کارگران 

ھا، حق وی است و جرم  تپه و حقوق آن ھفت
وکيل سپيده قليان دراين دادگاه ضمن اشاره .نيست

به تناقضات موجود درپرونده و غيرقابل استناد 
دانستن بازجوئی ھا و اعتراف ھای اجباری 

زای قاضی، يک درگيری لفظی با اسماعيل  تشنج
اسماعيل بخشی با گفتن .  بخشی را در پی داشت

تپه و وکيلم  خط قرمز من کارگران ھفت"که  اين
تپه و وکيل خود  قاطعانه از کارگران ھفت"  ھستند

قاضی مقيسه پس از تشنجی که ايجاد .  دفاع کرد
کرد، دادگاه را ترک نمود و محاکمه عمQ به 

 .روز بعد موکول شد
آميز قاضی  برخوردھای بازجويانه و اھانت

وقتی او . مرداد نيز ادامه يافت١٣مقيسه، روز 
نان، کار، "تپه،  شعار و خواست کارگران ھفت

را به ميان کشيد و برای منکوب کردن "  آزادی
اسماعيل بخشی، خطاب به وی گفت اين شعار 

: ست، اسماعيل بخشی در پاسخ گفت  کمونيستی
اين شعار معيشتی و مطالباتی است و از اين 

تپه قاطعانه دفاع  شعار و خواست کارگران ھفت
شيوه برخورد قاضی و روال عمومی در .  کرد

ھای بورژوايی اين است که معمو` قاضی  دادگاه
پس از استماع سخنان متھم و دادستان و شاکی و 
غيره، در پايان اين  پروسه، در مورداتھام 

اما در .  کند دھد و قضاوت می مربوطه نظر می
جمھوری اسQمی که قاضی، خود بازجو و 

. ست، نيازی به اين پروسه نيست بازجو قاضی
قاضی قبل ازمحاکمه حتی، اگر که متھم يک 

دار  کارگر آگاه و مبارز باشد و شاکی يک سرمايه
دار که دولت  که در اين جا نه فقط يک سرمايه  –

کند و  قضاوت می  –ست  داران شاکی سرمايه
در .  نيازی به پايان محاکمات و نتيجه آن نيست

جا دستگاه قضايی و قضاوت آن، به قدری  اين
مفتضح و رسواست که حتا به ظاھرسازی و 

. شود رعايت ظاھر قضيه ھم، نيازی احساس نمی
جا کينه آشکار و دشمنی خود با  قاضی در اين

وقتی که قاضی محمد .  کند متھم را حتا پنھان نمی
مقيسه خطاب به اسماعيل بخشی گفت، شعار نان، 

شعار زيرشکمی و با`ی شکمی "کار، آزادی، 
، او در واقع ماھيت کثيف خود و لمپنيسم "است

آخوندھای وقيح و انگل جنايتکار را به بھترين 
قاضی مقيسه که با .  شکلی به نمايش گذاشت

کاری و محروميت از حقوق اوليه و  نانی، بی بی
کلی بيگانه است، با اين  دمکراتيک انسانی به

لجنی که از دھان پرت کرد، عمق کينه دستگاه 
قضايی و تمام دستگاه حکومتی را نسبت به 

ھا اسماعيل بخشی  تپه و نماينده آن کارگران ھفت
 .برمQ کرد

خواست و شعار نان، کار، آزادی البته خواست 
تپه نيست، اين خواست،   متھم پرونده ھفت٨فقط 

خواست فقط تمام کارگران ھفت تپه ھم نيست، 
بلکه خواست تمام کارگران و خواست طبقه 

بنابراين در وھله نخست، اين .  کارگر ايران است
طبقه کارگر است که در اين بيدادگاه به محاکمه 

اگر بپذيريم که شعار نان، کار، .  شود کشانده می
تپه  آزادی از حد خواست و شعار کارگران ھفت

خواست تمام کارگران، معلمان،  فراتر رفته و به
دانشجويان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و 

تپه، حتی ضوابط مرسوم خود را نيز  پرونده ھفت
اگر پيش از اين متھمين با سپردن .  زير پا گذاشت

وثيقه، پس از چند روز بازداشت، تا تاريخ 
شدند،  برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد می

بار اما کينه طبقه حاکم نسبت به کارگران  اين
چنان شديد بود که حتا اين قرار خود را نيز نقض 

رغم اعتراض زندانيان و حتی دست  کرد و به
زدن به اعتصاب غذا و سپردن وثيقه، اما اکثر 

ھا از لحظه دستگيری تا روز محاکمه، در  آن
ھا قرار  زندان و زير شديدترين فشارھا و شکنجه

دستگاه قضايی نه فقط از پذيرش وثيقه .  اند داشته
تپه خودداری  و آزادی موقت متھمين پرونده ھفت

کرد و درخواست کارگران و وکيل آنان برای 
برگزاری دادگاه علنی را نپذيرفت، بلکه روز 

ھا و بستگان و  خانواده)   مرداد١٢(اول دادگاه 
ساير اجتماع کنندگان و حاميان اين زندانيان 
سياسی در مقابل دادگاه را نيز مورد يورش و 

ھای اطراف  رو خيابان سرکوب قرار داد و پياده
در جريان اين يورش .  را نيز کامQ مسدود کرد

چند تن از اعتراض کنندگان از جمله روھام 
آبادی  يگانه، ھيراد پيربداقی و فريد لطف

کم  اند که دست بازداشت و روانه زندان اوين شده
 .المQقات ھستند به مدت دو ھفته ممنوع

دادگاه غيرعلنی و دربسته متھمان پرونده 
تپه، از ھمان روز نخست ، بخاطر نحوه  ھفت

برخورد قاضی محمد مقيسه با اسماعيل بخشی و 
وکيل او فرزانه زيQبی، حاکی از فرمايشی بودن 

دھنده اين واقعيت بوده است که  دادگاه و نشان
رژيم، از قبل )  و امنيتی(دستگاه قضايی 

تصميمات خود را در مورد متھمان اين پرونده 
گرچه تا اين لحظه تQش .  اند اتخاذ نموده

عمل آمده که اين محاکمات و  العاده زيادی به فوق
ھا و از انظار عمومی  سخنان متھمان از رسانه

کامQً مخفی بماند و ھيچيک از نشريات و 
ھای رسمی رژيم نيز حتی يک سطر در  روزنامه

مورد اين دادگاه و سخنان متھمان اين پرونده در 
اند، اما خبرھای  دفاع از خود نگفته و ننوشته

غيررسمی و غيرمستقيمی که به بيرون درز 
کرده است، ھمگی حاکی از برخورد بازجويانه و 

جويی دستگاه قضايی  و انتقام"  قاضی"تھديدآميز 
تپه و  و کل دستگاه حکومتی از کارگران ھفت

ای است که  جويی از طبقه ھا و انتقام مدافعان آن
برای تحقق مطالبات و شعارھای خود و ساير 
زحمتکشان پا به ميدان مبارزه گذاشته و تمام نظم 
سرتاپا ارتجاعی و پوسيده حاکم را به چالش 

 .کشيده است
 مرداد پس از قرائت کيفرخواست ١٢روز 

ھا به غير از اسماعيل بخشی به  متھمين، ھمه آن
محاکمه اسماعيل .  بيرون از دادگاه منتقل شدند

بخشی از ھمان لحظات اول، با اھانت و برخورد 
آميز قاضی محمد مقيسه با اسماعيل بخشی  توھين

و وکيل وی فرزانه زيQبی ھمراه بود که مورد 
برخورد .  ھا قرار گرفت  اعتراض شديد آن

 متھمان پرونده ھفت تپه، دستگاه قضائی را به چالش می کشند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 متھمان پرونده ھفت تپه،
 دستگاه قضائی را به چالش می کشند

درزيرشکنجه، نسبت به برخی پرسش ھای دادگاه 
وی ھمچنين بارھا درمورد .  اعتراض نمود

کيفرخواست و گردش کار و سئوا`ت جھت 
دفاع اين وکيل .داری که مطرح می شد تذکر داد

ازموکل خود، خشم و غضب قاضی 
قاضی مقيسه، وکيل سپيده قليان را .  رابرانگيخت

علناً تھديد کرد که اگر به اين رويه ادامه دھد، به 
دليل برھم زدن دادگاه بازداشت 

درجلسه دادگاه فرد ديگری نيز وجود .خواھدشد
داشت که ھويت ان مشخص  نشده و به احتمال 
. زياد يک مقام و مأمور امنيتی رژيم بوده است

ايراد وکيل به کيفرخواست و خQف واقع بودن 
آن توسط اين فرد صورت جلسه شد و اعQم جرم 

مکتوب )  بازپرس(به دليل توھين به مقام قضائی
پس ازپايان جلسه دادگاه نيز ھمين شخص به .شد

مدت حدود دوساعت، جمال الدين حيدری منش 
وکيل سپيده قليان را توقيف کرد و مانع خروج 

درھرحال  در پايان جلسه، .  وی از دادگاه شد
که در  سپيده قليان به زندان منتقل شد، بدون آن

ترين مطلبی در  ھای دولتی کم ھا و روزنامه رسانه
 .اين رابطه انتشار يابد

فرد درچھلمين روز   مرداد اميرحسين محمدی٢٠
اعتصاب غذای خود به ھمراه ھمسرش ساناز 

دراين جلسه، قاضی .  اللھياری دردادگاه حاضرشد
مقيسه با برخورد تند و شديد،اجازه دفاع به امير 
. حسين را نداد و جلسه به ھفته آينده موکول شد

خبربيشتری دراين مورد به بيرون درز نکرده 
است جز اين که اميرحسين محمدی فرد اعQم 
نمود دراعتراض به بی عدالتی و بی توجھی به 
خواست ھايش، دست به اعتصاب غذای خشک 

جان اين زندانی چپ و مبارز .خواھدزد
 .درمعرض خطر جدی است

دستگاه قضايی و امنيتی و کل دستگاه حکومتی، 
گونه خبری در مورد اين محاکمات مخفی و  ھيچ

ھا  يک از رسانه ھيچ.  غيرعلنی  منتشر نکرده اند
ترين خبری  و مطبوعات رسمی حکومتی نيز کم

دادگاه "که در  در مورد اين محاکمات و اين
 .اند گذرد، انتشار نداده حکومت چه می" انقQب

جا در اين دادگاه و محاکمات، البته  ما تا اين
ای از شيوه برخورد و درجه حساسيت  شمه

قاضی مقيسه ، دستگاه قضايی و کل دستگاه 
حکومتی را دردرمورد شعارنان کار آزادی و 
خواست ھائی که پرچم آن راکارگران ھفت تپه به 
اھتزاز درآوردند و با استمرار  مبارزه خود اين 

. ای تبديل کردند، ديديم شعار را به يک شعار توده
طور که کارگران  شعار نان کار آزادی اما ھمان

تپه نيز آن را مطرح کردند، يک قسمت  ھفت
ھر .  است"  اداره شورايی"دومی ھم داشت که 

داند که با طرح شوراھا و اداره  کس اين را می
شورايی جامعه توسط بخش پيشرو طبقه کارگر 

داری حاکم به  ايران، درواقع تمام نظم سرمايه
طبقه کارگر با طرح اين شعار .  چالش کشيده شد

که در سطح نسبتا وسيعی مورد استقبال ساير 
اقشار زحمتکش جامعه نيز قرار گرفت، نه فقط 
طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه 

را که جز فقر و بيکاری و گرسنگی و جز 
استبداد و سرکوب و شکنجه و زندان ارمغان 
ديگری نداشته و جامعه را به قھقرا و به عمق 
فQکت سوق داده است به چالش کشيد، بلکه در 
برابر نظم موجود، نظم شورايی خود را قرار داد 

ترين شکل ممکن آلترناتيو خود راکه  و به صريح
يک آلترناتيو شورايی و يک دولت شورايی 

العمل  عکس.  است، در برابر دولت حاکم قرار داد
دادگاه و قاضی مرتجع آن در اين مورد، ھنوز به 

اما طبقه کارگر ايران با .  بيرون درز نکرده است
طرح اين شعار نه فقط قلب ارتجاع حاکم را 

دار ساخت، بلکه يک ضربه مھم و  سخت جريحه
ھای  ھا و جناح کاری نيز بر قلب تمام جريان

بورژوازی حاکم يا اپوزيسيون وارد ساخت و 
 .ھا را در بُھت و ماتم فرو برد جمع آن

محاکمات فرمايشی و دادگاه غيرعلنی پرونده 
تپه، اعمال فشار و ارعاب بيشتر توسط  ھفت

قاضی مقيسه و کل دستگاه قضايی رژيم عليه 
ھا نيز ھيچ تغييری  تپه و حاميان آن کارگران ھفت

متھمان پرونده .در اين معادله ايجاد نخواھد کرد
ھفت تپه اما دستگاه قضائی و کل دستگاه 
حکومتی را به چالش کشيده اند و بيش ازاين به 

 .چالش خواھندکشيد
ھای فرمايشی و غيرعلنی البته به پرونده  دادگاه
شدگان  پرونده بازداشت.  شود تپه خQصه نمی ھفت

. روزاول ماه مه نيز تقريبا وضعيت مشابھی دارد
شدگان روز جھانی  عاطفه رنگريز از بازداشت

 مرداد از زندان قرچک ١۴کارگر، روز 
 دادگاه انقQب تھران منتقل ٢٨ورامين، به شعبه 

شد و جلسه دادگاه وی نيز به رياست قاضی 
مقيسه قرار وثيقه عاطفه .  مقيسه برگزار شد
.  ميليارد تومان افزايش داد٢رنگريز را نيز به 

 مرداد نيز جلسه اول رسيدگی به ١۶روز 
اتھامات حسن سعيدی عضو سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و از 
بازداشت شدگان روز جھانی کارگر که پس از 

 اوين، با ٢٠٩يک ماه بازداشت در بند امنيتی 
 ١٢ ميليون تومانی در تاريخ ٣٣٠قرار وثيقه 

طور موقت آزاد شده بود، در شعبه   به٩٨خرداد 

 . دادگاه انقQب تھران برگزار شد٢۶
تراشی  سازی و جرم ھای غيرعلنی و پرونده دادگاه

عليه کارگران پيشرو و فعا`ن کارگری و 
 .ھا ادامه دارد سنديکايی و حاميان آن

تپه و  برگزاری دادگاه غيرعلنی کارگران ھفت
ھا، قبل از ھر چيز نشانه وحشت رژيم  مدافعان آن

از افشاگری متھمان اين پرونده درجريان 
دولت جمھوری اسQمی خوب .  محاکمات است

شدن دادگاه يا حتا طرح اخبار و  داند که علنی می
ھا نه تنھا موجب رسوايی  جزئيات آن در رسانه

شود، بلکه خشم  بيشتر رژيم و قوه قضايی آن می
و نفرت بيشترکارگران و عموم زحمتکشان را 

 .انگيزد نيز برمی
برخورد دستگاه قضايی و امنيتی رژيم در 

ھا نسبت به کارگرن و مدافعان  ھا و زندان دادگاه
ھا اما جدا از برخورد آن در بيرون از اين  آن

نقض خشن حقوق .  ھا نيست ھا و زندان دادگاه
اوليه و دموکراتيک، ارعاب و تھديد و سرکوب 

 کارگران و زحمتکشان،  
 سال حاکميت جمھوری اسQمی ۴٠در تمام طول 

ھای داخلی آن  ای سياست از اجزاء اصلی و پايه
دولت مستبد و ارتجاعی و سرکوبگر .  بوده است

جمھوری اسQمی و دستگاه قضايی آن، به آن 
ھای زحمتکش  درجه، از کارگران و توده

ترسد که نه فقط از ارائه اخبار مربوط به  می
جزئيات دادگاه و انعکاس سخنان متھمين در 
جامعه و در رد اتھامات و دفاع از خودشان 

کند حتی  کند، بلکه جرات نمی ای نمی اشاره
چه در اين دادگاه  ازاخبار کلی در مورد آن

 .گذرد، سخنی بگويد غيرعلنی می
نکته ای که روشن است اين است که طبقه حاکم 
در اين بيدادگاه غيرعلنی،ازکانال محاکمه متھمان 
پرونده ھفت تپه، درواقع طبقه کارگر را به 

روشن است که به ھرشکل !  کشد محاکمه می
ممکن بايد ازکارگران ھفت تپه و حاميان دربند 

ست، به   آن ھا که جانشان درمعرض خطر جدی
دفاع و حمايت برخاست و خواھان آزادی فوری 

ازياد نبريم دفاع .  وبی قيد وشرط آنان شد
ازکارگران ھفت تپه و حاميان دربندشان، دفاع از 
شعارھا و خواست ھای عموم کارگران و دفاع از 

 .طبقه کارگر ايران است
تر از آن اما اين است که طبقه حاکم بايد  روشن

تر طبقه کارگر  تر و کاری ھای قاطع منتظر پاسخ
بار که از  پاسخی چنان سھمگين و ھQکت.  باشد

 ساله حاکم، جز خاکستر، چيزی برجای  نظم چھل
 .نمانَد

 

 
 :خوانندگان گرامی نشريه کار

 در تاريخ ) ٨٣۵( شماره بعدی نشريه کار 

 . منتشر می شود٩٨ شھريور ۴



 ۵ ٨٣۴ شماره  ٩٨  مرداد ٢١    ۵

١از صفحه   

 زالوصفت  "ھای کاره بی"ھا و  بحران

ھا به اتھام ابراز  تحت تعقيب؛ اخبار دستگيری
ھای شخصی  نظر در فضای مجازی يا وبQگ

ھای  ھای اينترنتی و پQتفرم فراوان است؛ سايت
اجتماعی تحت سانسور و فيلترينگ شديد قرار 
دارند و بسياری ناچارند برای دستيابی به 

ھای مورد نظرشان از فيلترشکن استفاده  سايت
کنند و اکثريت مردمی که روزانه از تلفن ھمراه 

کنند از دامنه  و ارتباط اينترنتی استفاده می
در "  آزادی گردش اطQعات و رسانه آزاد"

 .اند جمھوری اسQمی به خوبی آگاه
ھا، رد و بدل پيام  وجه مشترک ديگر اين مناسبت

. ھای رژيم است ھای سياسی جناح بين چھره
نيز به "  رئيس جمھور اصQحات"محمد خاتمی، 

، در جمع تعدادی از "روز خبرنگار"مناسبت 
ای  جنگ روانی رسانه"خبرنگاران با اشاره به 

از جناح مقابل گله کرد "  عليه ايران...  سھمگين
به جای انديشيدن به منافع عمومی و مصالح "که 
ھا و رويکردھا و  جريان"کوشند  می..."  ملی

از صحنه خارج کنند و با "ی مخالف را "نظرھا
ھای گوناگون و فشارھای ھمه جانبه ھمه  اتھام

البته اين ."  چيز را در انحصار خود داشته باشند
رئيس جمھور پيشين بنا بر مصالح خود، 
برخQف رئيس جمھور کنونی، به وجود زندانيان 

اقرار کرد و "  ای سياسی يا مطبوعاتی و رسانه"
"گفت من در شگفتم که چرا دولتی که برای : 

استيفای حقوق ملت روی کار آمده و مجلسی که 
 -را دارد  داعيه دفاع از ملت و حقوق اساسی آن

دست کم اصQح طلبانی که به مجلس راه 
زنند و چرا اقدام  چرا اينھا فرياد نمی  -اند يافته
چرا اخطار قانون اساسی داده !  کنند؟ نمی
ھای قانونی که از اختيارات  شود؟ چرا اقدام نمی

خاتمی "  شود؟ قانونگذاران است، استفاده نمی
گويا فراموش کرده است که در زمان خود او نيز 
از آزادی مطبوعات خبری نبود؛ فراموش کرده 

زندانيان سياسی يا "است در زمان خود وی نيز 
اند و حتا  وجود داشته"  ای مطبوعاتی و رسانه

وزارت اطQعات کابينه وی بود که به قتل 
ھای متعددی که  قتل.  نويسندگان کمر بسته بود
" ای ھای زنجيره قتل"تنھا چند پرونده آن به 

فراموش کرده است که خود وی از .  شھرت يافت
حاميان اصلی رياست جمھوری حسن روحانی 

گيری اين مجلس دھم نقش کليدی  بوده و در شکل
 .داشته است
) گرا جناح اصول(نالد چرا آنان  او می

خود به "  رقيب شريف"را "  طلبی اصQح"
چرا که در ھر !  ای به جا گله.  آورد حساب نمی

اند که در شرايط بحرانی به  ای ثابت کرده برھه
خزند و در قلع و  ای می زير عبا و عمامه خامنه

قمع و سرکوب مردم معترض از ھيچ 
شان کوتاھی "نظام مقدس"خدمتی به  خوش
اند که  ھای مردم ھنوز از ياد نبرده توده.  کنند نمی

، ٩۶در ھمان اولين روزھای اعتراضات دی ماه 
طلبان سرآسيمه خواھان سرکوب  اصQح

ھرچند پس از غلبه بر .  معترضان شدند
دستپاچگی اوليه و آگاھی به عمق خشم و نفرت 

ھای مردم از رژيم جمھوری اسQمی،  توده
خاتمی در آن .  کوشيدند به رفع و رجوع بپردازند

جوانانی که حتا شعارھای تند و : "زمان ادعا کرد
ادعايی ."  دادند برانداز نبودند ساختارشکنانه می
شکنی  پاسخ دندان"  براندازم"که با ھشتگ 

 .گرفت
 نيز فروريزی توھم ٩۶اگرچه پيش از دی ماه 

ھای اجتماعی  ، حتا در ميان پايه"طلبی اصQح"
طلب،  اصQح"اين گرايش، آشکار بود، اما شعار 

آخرين ميخ را بر "  گرا ديگه تمومه ماجرا اصول
. طلب زد تابوت جناح موسوم به اصQح

اعتراضات دی ماه و اعتصابات و اعتراضات 
کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان و 

ھای معترض چنان شکست پروژه  توده
حک "  طلبان اصQح"را بر اذھان "  طلبی اصQح"

" انتخابات"کرده است که چند صباحی پيش از 
اند که اين بار چگونه  مجلس ارتجاع درمانده مانده

خاتمی .  ھای رأی بکشانند مردم را به پای صندوق
فرمان داد "  طلبان اصQح"در اواخر تير ماه به 

و خواست که "  انتخابات نبايد تحريم شود"که 
طللبان و مردم ناراضی بايد فداکاری و  اصQح"

از خودگذشتگی کنند و به خاطر ايران پای 
ھا بيايند تا جلوی خطر اصلی گرفته  صندوق

چرا .  روشن است"  طلبان اصQح"تکليف ".  شود
" خطر اصلی"که بايد ھم برای جلوگيری از 

يعنی عدم مشروعيت ھر چه بيشتر نظام در ميان 
ھای  ھای مردم، آنھا به پای صندوق اکثريت توده

مردم "رأی بيايند، اما روشن نيست بر چه اساسی 
کنند تا "  ناراضی بايد فداکاری و ازخودگذشتگی

بر رژيمی که برای آنان فقر و فQکت و سرکوب 
را به ھمراه آورده است، مھر تأييد بزنند و چرا 

خواھی از  بايد در جدال بر سھم"  مردم ناراضی"
ھای رژيم، جانب يک  قدرت و مکنت ميان جناح

گو آن که اين بار نيز، مردم در .  جناح را بگيرند
به او "  خورد می...  خاتمی "توئيتر با ھشتگ 

 .پاسخ دادند
و "  انتخابات پرشور"اگر پيش از اين، 

ھای تاخت و  يکی از عرصه"  ھای رأی صندوق"
از "  طلب اصQح"تاز و امتيازگيری جناح 

اند که اين  اما اکنون دريافته.  گرايان بود اصول
ھای  ھا و چھره تئوريسين.  اند عرصه را نيز باخته

ای که  ھای مذبوحانه ، به رغم تQش"طلب اصQح"
اند که ديگر با  اند، واقف اکنون آغاز کرده از ھم
توانند  آفرينی نمی"تدبير و اميد"پراکنی و  توھم
پQستيک "ھای مردم را بفريبند و اگر  توده

: شود"  انتخابات شفاف"برداشته و "  ای گلخانه
گرايی باقی  نه اصول.  نه تو مانی و نه من"

مصاحبه حجاريان با ". (طلبی ماند و نه اصQح می
اکنون اين سؤال ).   مرداد١۴روزنامه سازندگی، 

" انتخابات"در برابر آنان قرار دارد که در اين 
غير شفاف، چه بايد کرد؟ برخی طرفدار شرکت 
در انتخابات در ھر شرايطی ھستند و برخی 
ديگر شرکت در انتخابات را به شرايطی مشروط 

جناح رقيب نيز از زبان کدخدايی .  اند کرده
: پيام داده است"  سخنگوی شورای نگھبان"
" باج"کند و  نمی"  برای کسی فرش قرمز پھن"

به "  طلبان اصQح"رو، برخی  از ھمين.  دھد نمی
اند تا  افتاده"  منشور اصQحات"فکر تھيه 

 .تر در برابر جناح رقيب ظاھر شوند منسجم
ھای ورشکستی رژيم، تQش تمامی  از ديگر نشانه

سران رژيم، از جمله رئيس جمھور و نمايندگان 
کنونی مجلس برای شانه خالی کردن از زير بار 
مسئوليت تمامی جناياتی است که چھار دھه 

 .    اند گذشته مرتکب شده
بھبود "کند که خواستار  روحانی ادعا می 

کاھش تنش در روابط "، "وضعيت اقتصادی
پاسداری از آزادی گردش اطQعات "، "المللی بين

" حقوق شھروندی"، "و حمايت از رسانه آزاد
" دولت با تفنگ"و "  دولت در سايه"است، اما 

شورای عالی "گويد که در  با کنايه می.  گذارد نمی
ای با اختيارات  که خامنه"  ھماھنگی سران قوا

اسما فرمانده است، ولی "ويژه ايجاد کرده است، 
ای در مجلس ارتجاع  نماينده".  عمQ چنين نيست

"گويد می اختيارات رئيس جمھور در قانون : 
حسن روحانی از "، اما "اساسی کم نيست

نماينده ديگری ."  کند اختيارات خود استفاده نمی
: گويد مجلس می"  فراکسيون اميد"از اعضای 

واقعيت اين است که در جمھوری اسQمی رئيس "
سومی ."  ای نيستند جمھور و مجلس ديگر کاره

"گويد می فقط رئيس جمھور نيست که اختيار : 
کافی ندارد، مجلس و دستگاه قضايی ھم ھمين 

دھند،  گرايان پاسخ می اصول."  مشکل را دارند
ھايی ھم که کامQ در  روحانی حتا در حوزه

اختيار او بوده است، ناموفق و ناکارآ بوده است و 
خواھند تمام  می"  طلبان اصQح"اکنون او و 

ای  خامنه.  ای بياندازند تقصيرھا را به گردن خامنه
زند و از موضع  ھم ھر از گاھی غری می

و اين .  کند اشاره می"  ھايی کاستی"به "  منتقد"
ی فراافکنی در ميان سران پيشين و  زنجيره

 .شود چنان تکرار و تکرار می کنونی رژيم ھم
ھای سياسی در پی  اگر بروز يا تعميق بحران

ھای اقتصادی در تمامی کشورھای  بحران
داری عموميت دارد، اما در جمھوری  سرمايه

وجود اختQفات و .  اسQمی جلوه بارزتری دارد
ھای جناحی در ميان سران و مسئولين  افشاگری

ريز و درشت ھمزاد رژيم جمھوری اسQمی از 
گيری بوده و ھست، و با تعميق  ھمان اوان قدرت

ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی رژيم  بحران
در عرصه داخلی و خارجی، بر شدت و گستره 

اکنون به رغم ھشدارھای .  ھا افزوده شده است آن
پرھيز "و "  امنيت ملی"طرفين درباره لزوم حفظ
و خطر غرق کشتی "  از اختQف و تفرقه

ورشکسته و نابودی مشترک، اما از استمرار 
برای کسب .  مجادله و اختQف نيز گريزی ندارند

تر از قدرت و ثروت، برای القای آن که  سھم بيش
مقصر است و نه کليت نظام جمھوری "  ديگری"

اگر پيش از اين سران و مسئولين .  اسQمی
کرده و "  حفظ آبرويی"ھای مختلف رژيم  ارگان

کردند، در  می"  ای انجام وظيفه"تظاھر به 
المللی  ھای متعدد داخلی و بين شرايطی که بحران

گير رژيم شده است، خود را در بروز  گريبان
جانبه اقتصادی و اجتماعی و  ھای ھمه بحران
"نامند می"  کاره بی"سياسی  که به "  ھايی کاره بی. 
گيری و استعفا  حاضر به کناره"  کارگی بی"رغم 

پوشی از مزايای سياسی و اقتصادی  و چشم
"نيستند ھای تا  زالوصفتی با دست"  ھای کاره  بی. 

ھای پر و پيمان از  مفرغ آلوده به خون و پا`ن
 .ثروت و حاصل دسترنج مردم

طلب،  اصQح"شعار .  ثمر ھرچند بيھوده و بی
پوزخند زھرآگين "  گرا، ديگه تمومه ماجرا اصول

از آن زمان .  مردم به اين نمايش دراماتيک بود
. اند ھای مردم راه درازی را پيموده تاکنون توده

رژيم از طريق "  اصQح"از توھم به امکان 
. ھای رأی به لزوم براندازی اين رژيم صندوق

. گاھی تندپا و گاھی نيز آھسته، اما پيوسته
ھا نيز مقصد را  پيشروان طبقه کارگر و کمونيست

"اند نشان داده نان، کار، آزادی، حکومت : 
 ". شورايی
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 بيکاران و ضرورت مبارزه 
 برای سرنگونی جمھوری اس�می

٧درصفحه   

داری ايران تبديل شده است که مدام  سرمايه
تر شده و تاثير مھمی در گسترش فقر در  پيچيده

ھای کارگری و ديگر زحمتکشان  بين خانواده
ھر سال بر تعداد بيکاران .  جامعه داشته است

شود  بويژه جوانان جويای کار افزوده می
 درصد بيکاران در ۶۵براساس آمارھای رسمی (

و براساس تمامی )   قرار دارند۴۴ تا ٢۵سنين 
ھای  جاری از اين نظر بدتر از سال شواھد سال

 .گذشته خواھد بود
 –ی بحران اقتصادی رکود  سابقه تعميق بی

تورمی که از سال گذشته آغاز شد، بر ميزان 
رغم آمارھای واھی  بيکاری نيز شديدا افزود و به

اش، ھمه مردم  حسن روحانی و کارگزاران
دانند که بيکاری تا چه حد در اعماق  خوبی می به

ھای  افزايش ناھنجاری.  جامعه ريشه دوانده است
اجتماعی از جمله سرقت تنھا يک نتيجه از نتايج 

 . متعدد بحران بيکاری در ايران است
کننده  اگرچه آمارھای رسمی کشور، ھرگز بيان

ابعاد واقعی بيکاری در جامعه نيست، اما نگاھی 
حتا به ھمين آمارھا برخی از زوايای آشکار و 

براساس نتايج .  سازد پنھان بيکاری را آشکار می
آمارگيری مرکز آمار ايران از نيروی کار در 

 ھزار ٧٠٠ ميليون و ۶٧، از مجموع ٩٧سال 
 ۴٠/  ۵ ساله و بيشتر کشور ١٠نفر جمعيت 

اند و يا به  درصد جمعيت فعال محسوب شده
 ۴٠/  ۵عبارت ديگر نرخ مشارکت اقتصادی 

شود  درصد است، جمعيت فعال به کسانی گفته می
که در طول سال به کاری اشتغال داشته و يا 

/ ٣از جمعيت فعال کشور .  اند جويای کار بوده
 ٢۶٠ درصد و به عبارت ديگر سه ميليون و ١٢

ھزار نفر بيکار بودند و از ميان جمعيتی که 
 ۵٨٢ ميليون و ٢دارای اشتغال ناقص بودند، 

`زم .  ھزار نفر بدنبال ساعات کار بيشتر ھستند
به توضيح است که اشتغال ناقص به کسانی گفته 

شود که کار دارند اما ساعت کارشان ناچيز  می
) حتا ممکن است يک ساعت در ھفته باشد(است 

و خواھان کار تمام وقت و يا کار با ساعاتی 
بنابر اين به عبارتی ديگر براساس .  بيشتر ھستند

آمار رسمی نزديک به شش ميليون از جمعيت 
 . گردند فعال کشور بدنبال کار می

جا `زم است به اين نکته نيز اشاره کنيم  در اين
که ميزان نرخ مشارکت اقتصادی در ايران يکی 

ھای مشارکت اقتصادی در  ترين نرخ از پايين
در برخی از کشورھا ميزان نرخ .  جھان است

يکی از .  مشارکت اقتصادی دو برابر ايران است
د`يل پايين بودن نرخ مشارکت اقتصادی در 
ايران وضعيت زنان در جامعه ايران است که تا 
حد زيادی منجر به بيرون راندن زنان از بازار 

در ھمين گزارش مرکز آمار .  کار شده است
 درصد ١۶ميزان مشارکت اقتصادی زنان حدود 

 درصد مردان است که ۶۵در برابر حدود 
يکی ديگر .  سازد خوبی اين تفاوت را آشکار می به

از د`يل مھم اين است که عمQ بخش زيادی از 
از .  اند جوانان از پيدا کردن کار نااميد شده

توان به نبود ھرگونه کمک  ديگرد`يل مھم می
دولتی و اجتماعی به بيکاران در ايران اشاره 

مثQ در اغلب کشورھای اروپايی بيکاران .  کرد

. به ميزانی از خدمات اجتماعی برخوردار ھستند
در کشورھای اروپای شمالی اين خدمات 
اجتماعی در حد خط فقر اين کشورھاست و فرد 
بيکار تا زمانی که بيکار است از مستمری ماھانه 

ھای خود از جمله  برخوردار است تا ھزينه
حتا تا (مسکن، خوراک، درمان و پوشاک 

به ھمين دليل .  را تامين کند)  حدودی تعطيQت
آمار بيکاری در اين کشورھا تا حد بسيار زيادی 

اما در ايران چون ھيچ خدماتی به .  دقيق است
شود عمQ بخش مھمی از  بيکاران ارائه نمی

بيکاران به عنوان جوينده کار در جايی ثبت 
بنابراين اگر گفته شود جمعيت بيکاران .  شوند نمی

ايران به طور واقعی بسيار بيشتر از ده ميليون 
 .باشد نفر است از واقعيت دور نمی

اما يکی ديگر از نکات مھم آمار فوق اين است 
 ٨٩۶که از ميان جمعيت بيکاران يک ميليون و 

ھزار نفر کسانی ھستند که بيش از اين دارای 
 ھزار نفر ٣۶۴اند و يک ميليون و  شغل بوده

. گردند ھاست بدنبال کار می کسانی ھستند که سال
به عبارت ديگر نزديک به يک ميليون و نھصد 

 کار خود را از دست ٩٧ھزار نفر در طول سال 
براين اساس و با مقايسه آمارھای سال .  اند داده
 ٩۶ نسبت به سال ٩٧يابيم که در سال   درمی٩۶

 درصد افزايش داشته ٢۵اخراج نيروھای شاغل 
در مجموع تعديل و اخراج نيروی شاغل و .  است

ترين عوامل  عدم تمديد قرارداد موقت اصلی
بيکار شدن جمعيت شاغل در سال گذشته بوده 

سومين و آخرين دليل نيز ترک شغل به .  است
اين به آن معناست که .  دليل درآمد پايين بوده است

چنان پايين بوده که مجبور به  درآمد اين افراد آن
بارھا خوانده و يا شنيده و .  اند ترک کار شده

چنان  ايم که دستمزدھا در برخی از مواقع آن ديده
پايين است که حتا ھزينه رفت و آمد را نيز 

دھد و بنابراين راھی جز انتخاب  پوشش نمی
ھمين آمار، يعنی افزايش .  ماند بيکاری باقی نمی

گر   درصدی اخراج نيروھای شاغل خود بيان٢۵
روزنامه .  افزايش بيکاری در جامعه است

در گزارشی که به ھمين موضوع "  آرمان"
گيری از  نويسد کارفرمايان با بھره پرداخته، می

ھا  که برخی از آن رغم آن رکود اقتصادی و به
سودھای بيشتری نسبت به سال گذشته داشتند، 

 . زنند دست به تعديل و اخراج نيروی کار می
 خرداد در گفتگو با خبرگزاری ٢۵احمد توکلی 

با اشاره به )  وابسته به مجلس اسQمی(ملت 
که قدرت خريد کارگران به نصف کاھش يافته  اين

 ھزار کارگر ٧۴۴ ماه ٩طی "گويد  است می
ھايی  يکی از رشته".  شغل خود را از دست دادند

ھای بزرگ  که به دليل وابستگی به شرکت
ھای دولت آمريکا  اروپايی و غيره پس از تحريم

با ريزش شديد نيروی کار روبرو شد، 
مازيار .  سازی و صنايع جنبی آن بود اتومبيل

سازان خودرو ايران  بيگلو دبير انجمن قطعه
 ھزار کارگر ١٠٠ماه سال گذشته از بيکاری  آبان

وی پيش از اين .  سازی خبر داد در صنعت قطعه
 ھزار کارگر اين ۴۵٠گفته بود که خطر اخراج 

 .کند رشته را تھديد می
فاطمی نماينده بوشھر در مجلس اسQمی نيز 

بھمن ماه سال گذشته در رابطه با وضعيت کار 
کارگران عسلويه، بيش از : "در عسلويه گفته بود

اند؛  يک سال است که درگير مشکِل تعديل شده
ماھانه تعداد زيادی از کارگران پيمانکاری 

شوند؛ مراجعات بسياری از کارگرانی  اخراج می
داريم که با وجود چند سال سابقه کار، اخراج 

حلی ھم برای اين  اند؛ کارفرمايان ھيچ راه شده
گويند  کارگران ندارند؛ خيلی ساده به آنھا می

برويد خانه ما ھر زمان پروژه جديدی شروع 
که البته ھيچ وقت آنھا را !  کنيم شد، خبرتان می

 ". دعوت به کار نمی کنند
ھر روز اخباری از اخراج کارگران حتا در 
صنايع مھمی که نقش پررنگی در اقتصاد دارند و 
بخش بزرگی از کارگران شاغل را به خود 

در اواخر .  شود اند منتشر می اختصاص داده
جمعی  ھای دسته ارديبھشت اخباری از اخراج

کارگران در ميدان گازی پارس جنوبی منتشر 
 کارگر اخراجی عسلويه در ٢۶٣چنين  ھم.  شد

ای به زنگنه وزير  اعتراض به وضعيت خود نامه
نفت کابينه روحانی نوشتند و وضعيت بشدت 

بار کارگران در عسلويه را در  ناھنجار و اسف
در ھمين ماه تعداد زيادی .  نامه خود ترسيم کردند

نيز به "  شرکت ملی حفاری ايران"از کارگرن 
در .  بھانه پايان مدت قرارداد از کار اخراج شدند

بندر " کارگر پتروشيمی ١۴٠ماه فروردين نيز 
از اين دست اخبار، .  اخراج شده بودند"  امام

 مرداد خبر تعطيلی ١۶.  شود روزانه منتشرمی
" پروفيل"کننده  توليد"  علويجه"کارخانه فو`د 

 کارگر ٢٠٠اين کارخانه که پيشتر .  منتشر شد
ھای اخير با اخراج تعدادی از  داشت، در سال

 نفر رسيده بود که با ٨٠ھا، تعداد کارگران به  آن
. ھا نيز بيکار شدند تعطيلی کارخانه آن

 مرداد به نقل از ١٨خبرگزاری دولتی ايلنا 
عليرضا کريمی نماينده اراک در مجلس اسQمی 

زده  اخراج کارگران نتيجه اقتصاد بحران: "نوشت
ھا و  وی با اشاره به تعطيلی کارگاه".  است

: ھای صنعتی اراک گفت ھا در شھرک کارخانه
گونه نيست که اگر يک نفر از کارگاھی  اين"

اخراج شد و کارش را از دست داد، به سادگی 
بتواند به بنگاه اقتصادی ديگری برود و کار پيدا 

ھای اقتصادی ديگر نيز ھمين  کند، زيرا بنگاه
شرايط را دارند و نه تنھا استخدامی در کار 

 ".نيست بلکه آنان نيز در فکر تعديل نيرو ھستند
نه فقط در بخش صنعت و خدمات و حتا 

ھمه به دليل رکود و (کشاورزی و مسکن 
شاھد )  ھا کشاورزی به دليل خشک شدن زمين

ريزش نيروی کار ھستيم، بلکه با توجه به 
 ١٠ دولت نيز قرار است تا ٩٨مصوبه بودجه 

براساس .  کند"  تعديل"درصد نيروھای خود را 
 از جزء سوم بودجه، اين اجازه به ٢٠تبصره 

دولت داده شده که نيروھای پيمانی، قرارداد 
به بھانه   –موقت و حتا رسمی خود را 

اخراج، بازخريد و يا   -سازی دولت  چابک
 ھزار ٢۵٠اين يعنی اخراج حدود .  بازنشسته کند

 .ھا خانه نفر از کارمندان و کارکنان وزارت
ست که مثQ مدارس با کمبود شديد  اين در حالی

ھا با کمبود شديد پرستار روبرو  معلم و بيمارستان
اين را ھم بايد در نظر گرفت که با توجه .  ھستند

سران سه "به اصQحيه اخير بودجه در جلسه 
و کاھش سقف بودجه، حتا امکان "  قوه

در کار شماره .   ھای بيشتر نيز وجود دارد اخراج
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ھا   در مورد کمبود پرستار در بيمارستان٨٣٣
. طور مفصل و دقيق توضيح داده شده است به
 ھزار پرستار ١۵٠اکنون با کمبود  که ھم اين

روبرو ھستيم و اگر تعداد پرستار در 
ترين  ھای کشور بخواھد حتا به پايين بيمارستان

 ۴٠٠ تا ٣٠٠حد استاندارد جھانی برسد، بايد بين 
در مورد معلمان نيز .  ھزار پرستار جذب شوند

ست که به گفته مسئو`ن آموزش و  ھمين کافی
 ھزار معلم ٣٠پرورش، در صورتی که سا`نه 

توان از بحران کمبود معلم در  استخدام شوند، می
 ھزار نفر تخمين زده ٣٠٠آموزش و پرورش که 

ست که حتا  اين در حالی.  شود، جلوگيری کرد می
آموز در ھر کQس  با اين وجود تعداد دانش

ماند که باعث کاھش کيفيت  چنان با` می ھم
 .تحصيلی و فشار مضاعف به معلمان شده است

با اين وجود حسن روحانی در جريان سفر خود 
کند که  به خراسان شمالی با وقاحت تمام اعQم می

 ٩٧ نسبت به سال ٩٨بيکاری در بھار سال 
او در واقع در حال بازی .  کاھش يافته است

براساس آمار رسمی .  کردن با آمار رسمی است
/ ١ درصد در برابر ١٠/  ٨ بيکاری ٩٨در بھار 

اما با کمی دقت و .   بوده است٩٧ درصد سال ١٢
يابيم که   درمی٩٧ با بھار ٩٨مقايسه آمار بھار 

علت اصلی کاھش بيکاری در آمار رسمی، 
کاھش جمعيت فعال است که يکی از د`يل آن 

 . نااميدی از پيدا کردن کار است
براساس آماری که مرکز آمار از وضعيت نيروی 

/ ١ منتشر کرد، نرخ مشارکت ٩٧کار در بھار 
 ۴٠/  ۶ به ٩٨ درصد بوده است که در بھار ۴١

و اين به )  کاھش نيم درصدی(درصد رسيد 
 ھزار نفر از گردونه کار ٨۴٠معنای خارج شدن 

 ھزار ٣۶۵است و اگر کاھش )  جمعيت فعال(
 نسبت به ٩٨بھار (نفری آمار رسمی بيکاران 

را از اين تعداد کم کنيم، متوجه )  ٩٧بھار 
شويم که در اصل حتا براساس آمارھای  می

طور واقعی به جمعيت   ھزار نفر به۴٨۵رسمی 
اگر اخراج و بيکار .  بيکاران اضافه شده است

 ميليون و نھصد ھزار نفر در طول سال ١شدن 
 را در نظر بگيريم و اين که يک ميليون و ٩٧

اند،  ھاست که بيکار بوده  ھزار نفر نيز سال٣۶۴
ھا از يافتن   ھزار نفر از آن٨۴٠ست که  طبيعی

کار مايوس شده و از جمعيت فعال کشور در 
 . آمارھای رسمی کاسته شود

در شرايطی که تمامی آمارھای رسمی حاکی از 
رشد منفی در اقتصاد است و بخش صنعت حتا 

 درصد ۶/  ۵در آمارھای رسمی رشد منفی 
خواھد داشت، بسيار مضحک است اگر بگوييم 

ھم  از تعداد بيکاران کاسته شده و يا خواھد شد، آن
 ٢٠٠در سالی که دولت خود قرار است بيش از 

 !!!ھزار نفر را اخراج کند

 توان کرد؟ اما چه بايد کرد و چه می
ھای کارگری و ديگر  شکی نيست که خانواده

بورژوازی متوسط  زحمتکشان جامعه و حتا خرده
داران،  سرمايه.  قربانی بيکاری ھستند

ھا  بورژواھای مرفه و اعضای خانواده آن خرده
ھا يا  آن.  ھرگز با چنين مشکلی روبرو نيستند

فرستند يا در ھمين  شان را به خارج می فرزندان
ھای چند  ايران با بھترين امکانات و ماشين

ھای زحمتکش جامعه  ميلياردی به جوانان خانواده
ھا اساسا نيازی به  در واقع آن.  فروشند فخر می

کار ندارند، چرا که از قِبَل استثمار کارگران 
ای برای معاش و زندگی مرفه  کمترين دغدغه

 .خود ندارند
ھای کارگری،  بنابراين بيکاری مساله خانواده

معلمان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان و 
داری و  ست که داغ ستم سرمايه ديدگانی ستم

در ايران، .  جمھوری اسQمی را بر تن دارند
بيکاران اجازه ايجاد ھيچ تشکلی را ندارند تا 

شان، خود را  بتوانند برای احقاق حقوق
داری  سازماندھی کرده و با نظم ظالمانه سرمايه

طور که کارگران و ديگر  ھمان.  مبارزه کنند
زحمتشکان جامعه از آزادی ايجاد تشکل 

چنين، بيکاران از  در ايران ھم.  برخوردار نيستند
نه .  ھرگونه خدمات اجتماعی محروم ھستند

. مستمری نه بيمه درمانی و نه ھيچ چيز ديگر
شوند تنھا  کارگرانی ھم که از کار اخراج می

برای مدت محدودی از يک مستمری ناچيز 
اين واقعيت جامعه ايران .  شوند برخوردار می

اين واقعيت جامعه ايران است که باعث .  است
شده است برخی از جوانان به مواد مخدر روی 
. آورند و يا برخی دست به سرقت بزنند و غيره

گونه حمايت دولتی نباشد، وقتی  وقتی ھيچ
ھا  گونه اميدی به آينده نباشد، وقتی شکم ھيچ

 .گرسنه باشند، بايد انتظار خيلی چيزھا را داشت
طور واقعی وجود  در اين ميان تنھا يک راه به

دارد و آن سرنگونی جمھوری اسQمی و 
برقراری حکومت شورايی کارگران و 

تنھا با سرنگونی جمھوری .  زحمتکشان است
اسQمی است که شرايط معيشتی برای کارگران 

ای دگرگون  طور قابل مQحظه و زحمتکشان به
شود و از جمله تمامی بيکاران تا زمانی که  می

ھای مالی دولت  بيکار ھستند از حمايت
برخوردار شده و قادر به تامين نيازھای معيشتی، 

چرا که .  درمانی، مسکن و غيره خود خواھند بود
تحقق تامين اجتماعی از گھواره تا گور يکی از 
. اقدامات فوری حکومت شورايی خواھد بود
ماه  بيھوده نيست که در جريان اعتراضات دی

، جوانان بيکار در صف اول مبارزه بودند و ٩۶
شان خواستار سرنگونی جمھوری  در شعارھای
 .   اسQمی شدند

 

ترين مطالبات زنان به  مگر برای تحقق ابتدايی
ھای حاکم و حتی  انواع و اقسام نھادھا و گروه

سران دستگاه مرتجع مذھبی متوسل نشدند؟ 
آمد انجام  روشن است که ھرچه از دستشان برمی

دادند، اما حتی يک دست آورد بسيار کوچک ھم 
آشکار است که شعار نه به .  برای زنان نداشتند

جمھوری اسQمی و آری به حکومت سکو`ر با 
آميز و بدون انقQب، يک شعار  ای مسالمت مبارزه

سنگ بزرگی است که به عQمت .  توخالی است
اينجاست که روشن .  نزدن با`برده شده است

شود، ھراس از انقQب و ھراس از سرنگون  می
دارد  را وامی"  طلب اصQح"نظم موجود است که 

ظاھر راديکال اما در محتوا راست و  شعار به
اما مسئله در ايران صرفاً به اين .  توخالی سر دھد

آميز  ای مسالمت شود که با شيوه نکته خQصه نمی
توان به جمھوری اسQمی نه  و بدون انقQب، نمی

توان حتی آزادی را به دست آورد و  گفت و نمی
تبعيض و نابرابری عليه زنان را برانداخت، بلکه 
اساساً در ايران بدون انقQب و سرنگونی قھری 

دار و انتقال قدرت سياسی به  طبقه سرمايه
ای جديد، طبقه انقQبی و مترقی کارگر،  طبقه

حتی تحقق آزادی و تحقق مطالبات زنان و يک 
اين واقعيت را .  دولت حقيقتاً سکو`ر محال است

 نيز آشکارا نشان ۵٧تجربه شکست انقQب سال 
ھم خصلت فوق ارتجاعی طبقه  علت آن.  داد

اگر انقQب .  دار حاکم بر ايران است سرمايه
مشروطيت که حا` به تاريخ پيوسته است، با 

رو گرديد و اگر در تمام دوران  شکست روبه
ھای ارتجاعی استبدادی  ازآن، ھمواره رژيم پس

جای رژيم  اند، اگر به بر ايران حاکم بوده
ديکتاتوری عريان و استبدادی سلطنتی، جمھوری 

دار حفظ نظم  آيد و عھده اسQمی بر سرکار می
داران  داری و پاسدار منافع سرمايه سرمايه

شود، برخاسته از خصلت ارتجاعی  می
گرايان و  بورژوازی ايران است که ملی

رنگارنگ و "  طلبان اصQح"گرايان ،  اسQم
دليل نيست که  بی.  ھا، مدافع آن ھستند نئوفاشيست

زنان وابسته به گروه نئوفاشيست فرشگرد که از 
جنگ و حمله نظامی امپرياليسم آمريکا به ايران 

کند، حمايت خود را از اين بيانيه اعQم  دفاع می
 .اند کرده

ھايی که منافعشان با منافع طبقه  زنان ايران، آن
دار ستمگر و مرتجع گره نخورده است،  سرمايه

راھی جز اين ندارند که برای تحقق مطالبات 
برحق خود و برانداختن ھرگونه، نابرابری ، ستم 
و تبعيض، متحد خود را طبقه کارگر ايران  

ای قدرتمند  مبارزه خود را با مبارزه طبقه.  بدانند
اکنون آلترناتيو حکومت  پيوند بزنند که ھم

شورايی خود را در برابر جمھوری اسQمی قرار 
اين طبقه، قدرت آن را دارد که .  داده است

جمھوری اسQمی را با تمام دستگاه سرکوبش 
سرنگون کند و از طريق انقQب و استقرار 

تری دمکراسی تاريخ  حکومت شورايی که عالی
ترين شکل ممکن،  بشريت است، به راديکال

ھای مردم ايران ازجمله  مطالبات عموم توده
 .مطالبات زنان ستمديده را عملی سازد

 

 بيکاران و ضرورت مبارزه 
 برای سرنگونی جمھوری اس�می

 " طلبی اص�ح"
 با سيمايی جديد



 ٨ ٨٣۴ شماره  ٩٨  مرداد ٢١    ٨

٩درصفحه   

ھمزمان با اعدام جمالی فشی، وزارت . آويخته شد
اطQعات جمھوری اسQمی از دستگيری بيش از 

 نفر از عناصر رھبری کننده و افراد وابسته ١٠٠
به تيم ھای ترور دانشمندان ھسته ای توسط 

 . خبرداد" سربازان گمنام امام زمان"
، يعنی در تاريخ "مجيد فشی"سه ماه بعد از اعدام 

کلوپ " فيلمی به نام مستند ١٣٩١ مرداد ١۵
 نفر از متھمان ترور ١٣با حضور "  ترور

دانشمندان ھسته ای در صدا و سيمای جمھوری 
در اين سناريوی .  اسQمی به نمايش گذاشته شد

اعترافاتی که توسط دستگاه امنيتی رژيم ساخته و 
پرداخته ساخته شده بود، مازيار ابراھيمی، بھزاد 
عبدلی و آرش خردکيش به عنوان مسئو`ن 

معرفی "  دانشمندان ھسته ای"اصلی تيم ترور 
مريم زرگر، فيروزه يگانه، مريم ايزدی، .  شدند

رامتين مھدوی موسايی، محسن صدقی آذر، فواد 
فرامرزی، ايوب مسلم، تارا باقری و نشمين 
زارع که در  نمايش اعترافات تلويزيونی مستند 

حضور داشتند، از جمله ديگر "  کلوپ ترور"
اعضای تيم ترور وابسته به سرويس ھای 

 . جاسوسی اسرائيل معرفی شدند
، مازيار ابراھيمی، "کلوپ ترور"در مستند 

بھزاد عبدلی و آرش خردکيش به ھمراه فيروزه 
يگانه، مريم زرگر و مريم ايزدی اعتراف کردند 
که برای آموزش ھای تروريستی به اسرائيل رفته 
و آموزش ھايی را نيز در کمپ ھای اسرائيل در 

از جمله مازيار .  اقليم کردستان عراق ديده اند
ابراھيمی با نام ھای مستعار سامان، اميريل و 
امير عباس در تکميل اعترافات آرش خردکيش 

"  گفته بود ما را اعزام کردند به اسرائيل و در : 
آنجا آموزش کار با مواد منفجره و کار و آموزش 

 ". ھای نظامی و تيراندازی را ديديم
در زمانی که اين فيلم از تلويزيون جمھوری 
اسQمی پخش شد، باشگاه خبرنگاران جوان، 
وابسته به نيروھای امنيتی رژيم نيز در گزارشی 

افشاگرِی شکسِت مثلِث ترور در "تحت عنوان 
: در باره اين مستند نوشت"  قالب کلوپ ترور

روايتی است از اقدامات برق "  کلوپ ترور"
آسای سربازان گمنام امام زمان در دستگيری 
کليه عوامل ترور شھدای ھسته ای کشور، به 
طوری که بخشی از اعترافات متھمين مثلث 
ترور با تمام جزئيات در اين مستند بيان شده 

در اين گزارش، حيدر مصلحی، وزير ."  است
اطQعات وقت  نيز از اقدامات نيروھای 

پيروزی سربازان گمنام امام "اطQعاتی به عنوان 
ياد کرده و اين اقدام را به عنوان يک "  زمان

موفقيت بزرگ در تثبيت اثبات اقتدار ايران "
تبريک "  ملت ايران"به خامنه ای و "  اسQمی

باشگاه خبرنگاران جوان ھمچنين با .  گفته است
"تقدير از اعدام مجيد جمالی فشی نوشت بھزاد : 

عبدلی، فيروزه يگانه با اسم مستعار ساناز، مريم 
زرگر، رامتين موسايی و آرش خردکيش با اسم 
ھای مستعار فرشيد، بھزاد و آران، اعضای تيمی 
ھستند که راه جمالی فشی را پيموده و در انتظار 

 .نيز ھستند] اعدام[عاقبت او 

ھمانند تمام پروژه ھای "  کلوپ ترور"مستند 
امنيتی جمھوری اسQمی در گرفتن اعترافات 
ساختگی در زير شکنجه از متھمان بازداشت شده 
فقط مورد تمجيد دستگاه قضايی و اطQعاتی 
رژيم قرار نگرفت، بلکه ساخت و پخش آن با 
تشويق و تقدير ھمه مقامات و نھادھای جمھوری 
اسQمی مواجه شد و ھيات حاکمه ايران يکپارچه 

را "  سربازان گمنام امام زمان"اين پيروزی 
حدود يک سال بعد از پخش اين .  جشن گرفتند

مستند کذايی، محسنی اژه ای معاون و سخنگوی 
 از تشکيل ١٣٩٢ خرداد ۶دستگاه قضايی نيز در 
 نفر از متھمان ترور ۴۴پرونده برای حدود 

 .خبر داد" دانشمندان ھسته ای"
با اين ھمه و به رغم جار و جنجال ھای موفقيت 
آميزی که مسئو`ن قضايی و نيروھای امنيتی 

کلوپ "رژيم در پی نمايش اعترافات تلويزيونی 
به راه انداختند، اولين متھمان اين پرونده "  ترور

 ١٣٩٢بدون محاکمه و بی سر و صدا در بھمن 
بقيه متھمان نيز در سکوت و بی .  آزاد شدند

خبری محض يکی پس از ديگری از اتھامات 
 از ١٣٩٣وارده تبرئه و به مرور تا فروردين 

مازيار ابراھيمی، بھزاد عبدلی .  زندان آزاد شدند
" کلوپ ترور"و آرش خردکيش، که طبق مستند 

در "  موساد"از جمله متھمان اصلی تيم ترور 
عمليات ترور دانشمندان ھسته ای جمھوری 

 از ١٣٩٣اسQمی دست داشتند، نھايتا در مرداد 
 . زندان آزاد شدند

آزادی بی سر و صدای تمامی متھمان ترور 
، آن ھم پس از نمايش "دانشمندان ھسته ای"

خود "  کلوپ ترور"اعترافات تلويزيونی مستند 
بزرگترين دليل در جعلی بودن اين مستند برای 

مستندی که .  پرونده سازی دستگيرشدگان بود
دستگاه قضايی و امنيتی جمھوری اسQمی ھمانند 
تمامی مستندسازی ھايی از اين دست، متھمان را 
زير فشار شکنجه ھای مرگ آور شبانه روزی 
مجبور کردند تا ھر آنچه را که بازجويان آدمکش 
جمھوری اسQمی به آنان ديکته می کنند، بی 
چون و چرا بپذيرند و مو به مو سناريوی داده 
شده آنان را در مستندسازی ھايی از اين دست 

 . اعتراف و بازگو کنند
 سال از نمايش پرونده سازی ٧حال با گذشت 

، مازيار ابراھيمی که به "کلوپ ترور"مستند 
تازگی از کشور خارج شده طی يک برنامه 
تصويری با بی بی سی فارسی پرده از اقدامات 
کثيف، ھولناک و نفرت انگيز جمھوری اسQمی 

مازيار .  در ساختن اين مستند برداشته است
ابراھيمی يکی از متھمان اصلی  ترور 

بود که يک سال بعد از "  متخصصان ھسته ای"
آخرين ترور دانشمندان ھسته ای دستگير و دو 

از "  کلوپ ترور"سال بعد از پخش مستند کذايی 
متھمی که در پرونده سازی مستند . زندان آزاد شد

اعتراف کرد که برای آموزش به "  کلوپ ترور"
اسرائيل رفته و مسئول تيم ترور مجيد شھرياری 
بود و ھمچنين در ترور مسعود علی محمدی نيز 

 .نقش داشته است

مازيار که اکنون در آلمان بسر می برد، از 
روزھای وحشتناک شکنجه و مرگ در زندان 
برای اعتراف گيری ھای دروغين و ساختگی 
مستندسازان امنيتی جمھوری اسQمی سخن گفته 

اين اعترافات پس از يک ماه تا چھل روز : "است
پس از ده ضربه .  زير شديدترين شکنجه ھا بود
در اين مدت حدود .  کابل به کف پايم، پام شکست

 ضربه کابل روی پای شکسته ام تحمل ۶٠٠
ھفت ماه دست بند به دست در سلول .  کردم

. مھره ھای پشتم خم شده اند.  انفرادی گلوله شدم
برای رھايی از شکنجه حاضر بودم ھر اتھامی 

تھيه فيلم کار ...را که آقايان می گفتند، قبول کنم
خود وزارت اطQعات بود، چون در اوين و با 

 ." حضور بازجويان ضبط شد
به گفته مازيار ابراھيمی، اعتراف به قتل 

او، ھفت ماه .  دانشمندان اتمی تازه اول کار بود
ديگر در جايی نامشخص خارج از زندان اوين 
تحت شکنجه ھای شديد برای اعتراف گيری 

در اين مدت، از او .  روی موضوعات ديگر بود
خواسته بودند که اعتراف کند پسران ھاشمی 
رفسنجانی و محمد امامی کاشانی با او به اسرائيل 

به گفته مازيار، آنچه در نھايت به .  سفر کرده اند
شکل غير منتظره ای موجب شد تا او و ديگر 
متھمان ترور دانشمندان ھسته ای از اتھامات 
وارده تبرئه و از زندان رھا شوند، رقابت 
وزارت اطQعات و اطQعات سپاه و نيز تQش 
وزارت اطQعات برای اعتراف گيری بيشتر از 

بعد از انفجار مQرد بازجويان نقشه پايگاه . او بود
ھمکارانمان از سپاه شما : "را به من دادند و گفتند

تنھا در باره مQرد .  را بازجويی خواھند کرد
وظيفه تو زدن شاسی انفجار .  حرف خواھی زد

يک کلمه کمتر يا بيشتر از چيزی که .  بوده است
وگرنه گوشت به استخوانت .  بھت گفتيم نگو

منظورشان اين بود که آنقدر کابل .  نميذاريم
 ." خواھند زد تا گوشت از استخوان پام جدا بشه

بازجويی از مازيار توسط . روز موعود فرا رسيد
مامور .  ماموران اطQعات سپاه شروع می شود

امنيتی سپاه پرونده را ورق می زند و اعترافات 
مازيار می گويد، مامور سپاه .  او را می خواند

"  سرش را از پرونده بلند کرد و گفت اعتراف : 
کردی که کليد انفجار را تو زدی؟ من ھم گفتم 

پرسيد کجا بوديد اون موقع؟ گفتم پشت فنس .  بله
گفت وقتی انفجار رخ داد، تو چيزی حس .  پادگان

به گفته ."  کردی؟ گوشات درد نگرفت؟ گفتم نه
مازيار، مامور اطQعاتی سپاه با شنيدن اين 

و با بد و "  ھمچون فنر از جايش پريد"حرف 
"  بيراه گفتن به من ادامه داد  ٢۵تا شعاع : 

 نفر کشته ١٧٧کيلومتری يک شيشه سالم نمونده، 
شده اند، يک آجر رو ھم بند نمونده، تو می گی 
اثری رو تو نداشته؟ چه خبره اينجا؟ کی اين 

مازيار که به شدت "  مزخرفات را به تو گفته؟
تحت فشار گازانبری بازجويان وزارت اطQعات 

: " و ماموران امنيتی سپاه قرار داشت، می گويد
گفتم که زير شکنجه اين اتھامات .  دل به دريا زدم

با اين جمله مازيار، ورق ."  را قبول کرده ام
. برگشت و پرونده در مسير ديگری قرار گرفت

در رقابت ميان آدمکشان جمھوری اسQمی، در 
رقابت جنگ قدرت ميان وزارت اطQعات و 
اطQعات سپاه پاسداران، اينبار ورق به سود 

کلوپ "مازيار ابراھيمی و ديگر متھمان مستند 
مامور سپاه، متھمان را بی گناه .  بر گشت"  ترور

١٠از صفحه   
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 ٩ ٨٣۴ شماره  ٩٨  مرداد ٢١    ٩

از اين زمان .  و قول آزادی آن ھا را می دھد
به بعد شکنجه مازيار و ساير متھمان نيز 

در واقع جمھوری اسQمی .  متوقف می شود
پس از پيروزی اطQعات سپاه بر وزارت 
اطQعات و گرفتن ابتکار عمل از وزارت 
اطQعات در زمينه اقدامات ضد جاسوسی، 
برای مختومه کردن پرونده ترور دانشمندان 
. ھسته ای، شعبده بازی ديگری را آغاز کرد

ھيات ھايی از دفتر خامنه ای و مقامات 
وزارت اطQعات برای دلجويی از متھمان 
. شکنجه شده به مQقات آنان در زندان رفتند

مازيار ابراھيمی می گويد نماينده خامنه ای 
به لطف شما و : "در وزارت اطQعات گفت

آقا امام زمان يک توطئه دولتی کشف و 
ای که اکنون "  توطئه"ھمان ".  خنثی شد

مشابه آن به شکلی ديگر در پرونده متھمان 
با اين تفاوت .  محيط زيستی کليد خورده است

که اينبار اطQعات سپاه با ھمدستی دستگاه 
قضايی در صدد پرونده سازی و دادن اتھام 
جاسوسی به دستگيرشدگان محيط زيستی اند 
و در عوض دولت روحانی و وزارت 

بر بی گناھی و "  ناجی"اطQعات در نقش 
غير جاسوس بودن متھمان محيط زيستی 

متھمانی که دست کم چھار .  صحه گذاشته اند
تن از آنان به احکام افساد فی ا`رض يعنی 

آيا آنان توسط قاضی .  اعدام مواجه ھستند
مجيد جمالی "صلواتی دژخيم به سرنوشت 

گرفتار می شوند يا ھمانند مازيار "  فشی
ابراھيمی، رھايی از زندان را تجربه خواھند 

 کرد؟
کلوپ "اھميت رمز گشايی پروژه مستند 

صرفا در رسوايی بزرگ جمھوری "  ترور
اھميت اين امر در بی ارزش .  اسQمی نيست

بودن تمامی اعترافات دستگيرشدگان در زير 
اھميت برمQ شدن .  فشار و شکنجه است

ماھيت پرونده سازی دستگاه ھای امنيتی 
رژيم و بی اعتبار بودن دستگاه قضايی و 
احکام صادره توسط قضات مزدور اين رژيم 
است که تمامی احکام زندان و اعدام شان بر 
اساس پرونده سازی ھای دروغين و 
اعترافات متھمانی است که در زير فشار و 
شکنجه به کارھای ناکرده اقرار کرده و می 

اگر مجيد جمالی فشی، به حکم قاضی .  کنند
صلواتی و بر اساس اقارير گرفته شده در 
زير شکنجه به سرعت اعدام نمی شد، چه 
بسا او نيز ھمانند مازيار ابراھيمی و ديگر 
متھمان پرونده ترور دانشمندان ھسته ای 

اھميت رمز گشايی .  اکنون زنده بود
،  "کلوپ ترور"مستندھای دروغينی ھمانند 

عQوه بر رسوايی جمھوری اسQمی در 
يادآوری ھزاران جان شيفته ای است که بر 

اساس اعترافات و اقارير زير شکنجه 
پرونده ھيات حاکمه .  محاکمه واعدام شده اند

ايران در عرصه پرونده سازی ھای امنيتی 
رمز گشايی .  بسيار قطور و وحشتناک است

يک بار ديگر نشان داد "  کلوپ ترور"مستند 
که دست دستگاه قضايی، پليسی و امنيتی 
جمھوری اسQمی برای پرونده سازی در 
مورد متھمان دستگير شده تا چه حد باز است 
و طبقه حاکم برای رسيدن به اھداف کثيف و 
ضد انسانی اش ھيچ حد و مرزی نمی 

 . شناسد
فراموش نکنيم که پرونده متھمان ترور 

کلوب "دانشمندان ھسته ای و نمايش مستند 
در زمان رياست حيدر مصلحی بر "  ترور

ھمان کسی که .  وزارت اطQعات رخ داد
اکنون به عنوان جانشين دفتر عقيدتی سياسی 

شايد .  فرماندھی کل قوا، انجام وظيفه می کند
يکی از د`يل پشت پرده برکناری حيدر 
مصلحی توسط احمدی نژاد، افشای ھمين 
پرونده متھمان ھسته ای در آن زمان و نقش 
او به عنوان وزير اطQعات در اعتراف 
گيری و پرونده سازی عليه دستگيرشدگان 

با اين ھمه، اقدام احمدی نژاد در .  بود
برکناری حيدر مصلحی نه تنھا با مخالفت 
شديد خامنه ای مواجه شد، بلکه از طرف 

ھمانگونه که پس .  خامنه ای ارتقاء مقام يافت
دری نجف "  قتل ھای زنجيره ای"از افشای 

آبادی که در آن زمان وزير اطQعات بود و 
در بازجويی ھای سعيد امامی از او به 
عنوان يکی از آمران کشتار نويسندگان و 
شاعران نام برده شده بود، پس از برکناری 
از مقام وزارت، توسط خامنه ای در يک 

ھمان .  پست انتصابی با`تری قرار گرفت
روندی که در پرونده سازی امنيتی و 
اعترافات تلويزيونی عليه اسماعيل بخشی، 

سپيده قُليان و علی نجاتی توسط وزارت 
پرونده ای که به رغم .  اطQعات پيش رفت

شکايت اسماعيل بخشی از وزارت اطQعات 
و فشارھا و شکنجه ھايی که توسط بازجويان 
بر جسم و جان او و ديگر ھمرزمانش رفته 
بود، نه تنھا آب از آب تکان نخورد، بلکه 
خود اسماعيل بخشی و سپيده قُليان دوباره 
دستگير و مجددا تحت فشار و شکنجه ھای 

 .بيشتری قرار گرفتند
پوشيده نيست که پرونده سازی ھای امنيتی 
نظير توطئه و برنامه ريزی کشتار 

کلوپ "،  مستند ٧۶نويسندگان در سال 
عليه متھمان ترور دانشمندان ھسته "  ترور
عليه اسماعيل بخشی "  طراحی سوخته"ای، 

و نيز اقدامات توطئه گرانه ديگری از اين 
دست، جزئی از سياست ھميشگی جمھوری 

بر خQف نظريه .  اسQمی بوده و خواھد بود
پردازان داخلی و خارجی مدافع جمھوری 
اسQمی که ھر بار با افشا شدن گوشه ای از 
اينگونه توطئه گری ھای رژيم سعی می کنند 

" خودسر"آن را به صدا و سيما، نيروھای 
درون حاکميت و يا جناحی از جمھوری 
اسQمی مرتبط سازند، تجربه عملی و 
اقدامات عمومی ھيات حاکمه ايران به 
روشنی بيانگر اين واقعيت است که طبقه 
حاکم و نظام سياسی پاسدار آن، منافع 
استراتژيک در اعمال سرکوب و شکنجه و 
دادن مجوز به ارگان ھای ذيربط در ساختن 
اينگونه مستندسازی ھای کثيف داشته و 

کلوپ "اگرچه با رمزگشايی مستند .  دارند
رسوايی بزرگ ديگری برای ھيات "  ترور

حاکمه ايران رقم خورده است، اما بی ترديد 
تا زمانی که جمھوری اسQمی در ايران 
حاکميت دارد اينگونه مستند سازی ھای 

برای رھايی . کثيف بازھم ادامه خواھد داشت
از قتل و جنايت و کشتار و شکنجه و رھايی 
از اينگونه مستند ھای دروغين و نفرت 
انگيز، بايد جمھوری اسQمی را با يک 
انقQب اجتماعی از ميان برداشت و بجايش 
حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان را 

 .جايگزين کرد
 

٨از صفحه   

رسوايی بزرگ جمھوری اس�می در پشت پرده مستند 
 "کلوپ ترور"



 ٨٣۴ شماره  ٩٨  مرداد ٢١    ١٠

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

٨درصفحه   

، ١٣٩٠ تا دی ماه ١٣٨٨در فاصله دی ماه 
شماری از دانشمندان ھسته ای جمھوری اسQمی 

طبق ادعای رژيم، مسعود علی .  شدند"   ترور"
محمدی، اولين دانشمند ھسته ای بود که در تاريخ 

 به وسيله يک بمب کارگذاشته در ٨٨ دی ٢٢
پس از علی .  مقابل درب خانه اش کشته شد

محمدی، به ترتيب مجيد شھرياری و فريدون 
اول (، داريوش رضايی نژاد )٨٩ آذر ٨(عباسی 
 ٢١و مصطفی احمدی روش در )  ٩٠مرداد 
" ترور" طی يک سری عمليات جداگانه ٩٠ديماه 
از اين تعداد، بجز فريدون عباسی که زنده .  شدند

حدود .  مانده است، بقيه آنان جملگی کشته شده اند
يک سال بعد از ترور علی محمدی، وزارت 

 آذر ٢٠اطQعات جمھوری اسQمی در تاريخ 
 اعQم کرد که موفق به دستگيری عامل ١٣٨٩

در .  بمب گذاری در قتل علی محمدی شده است

١٠ 
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ھمين رابطه نيز يک برنامه ساختگی از صدا و 
سيمای جمھوری اسQمی پخش شد که در آن 

به نقش مستقيم خود در ترور " مجيد جمالی فشی"
مسعود علی محمدی اعتراف کرده و می گويد، 
که آموزش ھای مورد نياز ترور را در سفری به 
. اسرائيل زير نظر مامورين موساد ديده است

جمالی فشی، ھمچنين در بخش ديگری از 
اعترافات تلويزيونی خود، مدعی شد که در 
پادگانی نظامی در جوار اتوبان تل آويو اورشليم 

تعقيب و گريز، "به وی آموزش ھايی نظير 
تعقيب ماشين، جمع آوری اطQعات از يک محل 

داده شده "  خاص و چسباندن بمب به زير ماشين
، بعد از اين اعترافات "مجيد جمالی فشی. "است

 با ١٣٩١ ارديبھشت ٢۶ساختگی و نمايشی در 
حکم قاضی صلواتی در زندان اوين به دار 

رسوايی بزرگ جمھوری اس�می در پشت پرده مستند 
 "کلوپ ترور"

 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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