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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 

  ساعت٢۴ھياھويی که در 
  به اوج رسيد و فرونشست

 
ای که گذشت، اج س سران ھفت قدرت  در ھفته 

جھانی با يک ھياھوی خبری پيرامون توافق 
ھای آمريکا و جمھوری اس می ايران  دولت

ازاين اج س  پيش.  برای مذاکره به پايان رسيد
شده بود، يکی از مسائلی که در دستور کار  اع م

  قرار خواھد گرفت، تشديد تنش ٧اج س گروه 
ميان جمھوری اس می و دولت آمريکا خواھد 

جمھوری  چند روزی قبل از اج س، رئيس.  بود
فرانسه يک گفتگوی تلفنی با حسن روحانی داشت 
که از محتوای آن چيزی علنی نشد، اما سفر 
وزير خارجه جمھوری اس می به فرانسه و 
مذاکراتی که انجام گرفت و پی آمد آن سفر مجدد 
ظريف به فرانسه در ميانه اج س و گفتگو با 

داد که   را افزايش می ماکرون  اين حدس و گمان
حل مسائل  احتماMً قرار و مدارھايی  در مورد راه

مورد اخت ف بين آمريکا و جمھوری اس می در 
ازاين م قات، چنين وانمود شد  پس.   جريان است

رود و  خوبی پيش می چيز به که گويا ھمه
جمھوری اس می و فرانسه به توافقاتی برای 
آغاز مذاکره ميان دولت آمريکا و جمھوری 

در ھمين حال، حسن .  اند يافته اس می دست
روحانی ھم برای دامن زدن به ماجرای توافقی 
: که واقعيت نداشت، در يک سخنرانی اع م کرد

دولت برای حل مشک ت از ھيچ ت شی دريغ "
کند و معتقدم برای توسعه و پيشرفت کشور،  نمی

اگر من بدانم در .  بايد از ھر ابزاری استفاده کنيم
ای باکسی م قات کنم، مشکل کشورم حل  جلسه
شود، دريغ نخواھم کرد زيرا اصل منافع ملی  می

 ."کشور است
"وی افزود ھا  در عين اينکه در اين تحريم: 
کنيم، تعھدات  مثل ھم می به کنيم مقابله مقاومت می

دھيم، اما فرصت برای مذاکره  خود را کاھش می
دست قدرت و .  دھيم و ديپلماسی را ھم قرار می

. دست ديپلماسی بايد باھم و در کنار ھم باشد
معتقديم بايد ھرگونه اقدامی که Mزم است را 

 ١٠ يا ٢٠حتی اگر احتمال موفقيت .  انجام دھيم
درصد باشد، نيز بايد ت ش کنيم و نبايد فرصت 

 ."را از دست بدھيم

ناپذيری روال سابق  بازگشت
 به رغم تشديد سرکوب

 
 ۴ابراھيم رئيسی، رئيس قوه قضائيه دوشنبه 

شھريور در ديدار با گروھی از نمايندگان مجلس 
شورای اس می درباره اعتراضات کارگری در 

"ايران گفت اعتراضات کارگری در کشور کم : 
اين ."  نيست و ما در حال رسيدگی به آنھا ھستيم

به اعتراضات کارگری چه ربطی "  رسيدگی"که 
به قوه قضاييه دارد، در جمھوری اس می 

به ھر "  رسيدگی"چرا که .  جاست پرسشی بی
اعتراضی، به ويژه اعتراضات کارگری که 

داری و دولت  داران و نظام سرمايه امنيت سرمايه
اندازد وظيفه اصلی  ھا را به خطر می حامی آن

 تشديد تضادھای درونی حاکميت در
  پوشش مبارزه با فساد

 
در روزھای گذشته موجی از افشاگری، دستگيری مقامات دولتی به اتھام فساد و درگيری بين باMترين 

ست که  مقامات دولت جمھوری اس می به راه افتاده است که بيش از ھر چيز به دليل بحران عميقی
از درگيری و فحاشی محمد يزدی و .  جمھوری اس می در گرداب سھمگين آن در حال غرق شدن است

صادق Mريجانی با يکديگر تا دستگيری افرادی چون اکبر طبری از مقامات باMی قضايی، مديرعامل 
 .سازی و دو نماينده مجلس اس می ايران خودرو، رئيس سازمان خصوصی

 شھريور تصويری از جلسه شورای نگھبان که ۶ شنبه ۴وقتی عباس آخوندی عضو شورای نگھبان 
: محمد يزدی و صادق Mريجانی در حال لبخندزدن به يکديگر بودند، در توئيتر منتشر کرد و نوشت

، تنھا چيزی که به ذھن مخاطب و بيننده اين "امروز روز خوبی بود برای ھمه در شورای نگھبان"
توانست خطور کند، نه آن چيزی بود که عباس آخوندی در توئيتر نوشته بود، بلکه وقاحت و  تصوير می

ھا که در برابر يکديگر  توانستند آن آخر چطور می.  دورويی باMترين مقامات دولت جمھوری اس می بود

  ۶درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣۶شماره    ٩٨  شھريور ١١ –سال  چھل و يکم 

٢درصفحه   

 تناقضی Gينحل که در گلوی رژيم گير کرده است
 

، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور جمھوری اس می در جمع ١٣٩٨ مرداد ٢٧روز يکشنبه 
"معاونان استانداری ھای ايران گفت با وجود افزايش نارضايتی مردم، ميزان تجمعات اعتراضی در : 

 ."  سال جاری کاھش يافته است
اينکه وزير کشور کابينه حسن روحانی با در کنار ھم گذاشتن اين دو گزاره به شدت متناقض، به دنبال 
کدام اھداف سياسی و امنيتی بوده است، به خودش مربوط است و خود او نيز بايد پاسخگوی اين شعبده 
بازی خود در چفت و جور کردن جمع اضدادی باشد که صورت بندی آن دست کم در شرايط وخامت بار 

 . فعلی جمھوری اس می، امری محال و غير ممکن است
 به اين ٩۶اينکه نارضاتی کارگران و توده ھای زحمتکش طی سال ھای گذشته و به طور اخص از ديماه 

امری که نيازی به اقرار ھيچ يک از مقامات .  طرف به شدت افزايش يافته، واقعيتی است انکارناپذير
اين نارضايتی را کارگران و توده ھای سرکوب شده مردم ايران در ھر کوی و .  جمھوری اس می ندارد

برزن به طور علنی فرياد می کنند، نه تنھا فرياد، که با برپايی اعتصابات و تجمعات کوچک و بزرگ 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

سرنوشت ھپکو را چه کسی و 
 چگونه رقم خواھد زد؟



 ٢ ٨٣۶ شماره  ٩٨  شھريور ١١    ٢

١از صفحه   

  ساعت به اوج رسيد و فرونشست٢۴ھياھويی که در 

ماجرای توافقات، ظاھراً چنان قطعی به نظر 
رسيد که حتی وعده آغاز مذاکرات، در  می
ماکرون در کنفرانس .  ھای آينده  داده شد ھفته

: خبری مشترک با ترامپ، رسماً اع م کرد
مذاکرات برای فراھم کردن مقدمات م قات "

آقای ترامپ با حسن روحانی در جريان است و 
ھای آينده، بر اساس اين  من اميدوارم در ھفته

گفتگوھا بتوانيم شاھد ديدار پرزيدنت ترامپ و 
 ." پرزيدنت روحانی باشيم

"او گفت مطمئن ھستم نشستی بين دو : 
. جمھور ايران و آمريکا برگزار خواھد شد رئيس

" 
که بار ديگر تأکيد کرد که  ترامپ ھم ضمن اين

آمريکا به دنبال تغيير رژيم در ايران نيست، بلکه 
"است، گفت"  قدرتمند"خواھان ايرانی  ما : 

ھای بالستيک و س ح  خواھيم ايران موشک می
تواند کشور  ايران می.  اتمی نداشته باشند

 ."ای باشد ولی بدون اسلحه العاده فوق
او ھم در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران که آيا 

"باروحانی ديدار خواھيد داشت، گفت اگر : 
، احتمال ديدار با آقای "شرايط درست باشد

 .است" بينانه واقع"روحانی در چند ھفته آينده 
آنگ  مرکل صدراعظم آلمان نيز درباره تحوMت 

يک  اين: "مربوط به ايران اظھارنظر کرد و گفت
حاM فضايی ايجادشده که در آن .  گام بزرگ است

 ."شود وگو استقبال می از گفت
دست  مفسران سياسی بورژوازی که ظاھراً ازاين 

آمده بودند  ھيجان  به٧آورد بزرگ اج س گروه 
ھای تلويزيونی  درپی با شبکه ھای پی در گفتگوی

زبان تا آنجا پيش رفتند که بر سر جزئيات  فارسی
 .ھای خود را مطرح کردند بينی مذاکره ھم پيش

  ھمه ادعاھا ٧اما با پايان اج س سران گروه 
يافته  پوچ از کار درآمد و ماجرای مذاکره،  پايان

روحانی فردای اين کنفرانس خبری .  اع م شد
اع م کرد که برای ھرگونه تحولی در مناسبات، 

ھايی  آن"  وی گفت.  آمريکا بايد نخست توبه کند
که تحريم را بر جمھوری اس می ايران روا 
داشتند و اقدام به تروريسم اقتصادی کردند، تحول 

شود و  ھا آغاز می در رفتار ما با آنان از توبه آن
بايد به تعھدات و راه و مسير خطايی که انتخاب 
کردند، بازگردند و در خدمت منافع و امنيت 
جھان باشند و با احترام و تکريم متقابل انق ب، 
نظام اس می و حقوق ملت ايران را به رسميت 

 ."بشناسند
"  روحانی افزود تا اولين قدم از سوی شما که : 

ھای غلط و ظالمانه عليه ملت  ھمان رفع تحريم
ايران است، برداشته نشود، اين قفل بازنخواھد 

 ."شد
ای که سران گروه ھفت با  اما اگر مذاکره

وذوق پيرامون آن سخن گفتند، حقيقت  شوق
داشت، چگونه ممکن بود که در فاصله يک  می

چيز تغيير کند؟ پاسخ اين است که از  روز ھمه
ھمان آغاز نيز جمھوری اس می قصدی برای 

نه حسن روحانی جرئت آن را .  مذاکره نداشت
ای وارد مذاکره با  داشت بدون نظر و تائيد خامنه

حال،  درعين.  آمريکا شود و نه ديدار با ترامپ
محال بود که پس از گذشت تنھا چند ماه از 

نه جنگ و نه "  ای و سياست  گيری خامنه موضع
مذاکره سم است، تا "و فراتر از آن "  مذاکره

وقتی آمريکا اين است که آMن ھست و مذاکره با 
"  دولت کنونی آمريکا يک سم مضاعف است

در .  باره بتواند نظر خود را تغيير دھد يک به
واقعيت، آنچه رخ داد، صرفاً يک بازی سياسی 
جمھوری اس می و يک تاکتيک، با دو ھدف 

که در شرايطی که مردم ايران  نخست اين.  بود
ھا قرار دارند و خواھان پايان  زير فشار تحريم

يافتن اين نزاع ھستند، چنين وانمود کند که گويا  
ھای ديگر ازجمله مذاکره و  در جستجوی راه
. ھاست وفصل ماجرای تحريم ديپلماسی برای حل

که جمھوری اس می از اين تاکتيک  دوم اين
استفاده کرد تا ت ش احتمالی ترامپ را در 

 برای تشديد فشارھا از طريق ٧اج س گروه 
برای .  ھای ديگر، خنثی سازد توافق با دولت

ھرکس که اندکی شناخت از جمھوری اس می و 
مسائل مورد اخت ف آن با دولت آمريکا داشته 

سادگی  ای به باشد، پوشيده نبود که نه چنين مذاکره
تواند شکل بگيرد و نه جمھوری اس می فع ً  می

که چرا  اما اين.  آمادگی مذاکره با ترامپ را دارد
حلی برای  جمھوری اس می درھمان حال که راه

اخت فات خود با آمريکا جز از طريق مذاکره 
تواند با ترامپ وارد مذاکره شود،  ندارد، نمی

علت است که در يک مذاکره دوجانبه، از  اين به
ھا دو قدرت  آن.  ھمان آغاز بازنده خواھد بود

ای که ميان دو قدرت  برابر نيستند و در مذاکره
نابرابر بر سر اخت فات انجام بگيرد، قدرت 

رغم  بنابراين، به.  تر بازنده خواھد بود ضعيف
که جمھوری اس می زير فشار اقتصادی و  اين

مالی شديدی قرار دارد، مادام که خطر جنگ و يا 
سرنگونی تھديدش نکند، بعيد است وارد مذاکره 
مستقيم با آمريکا شود، بلکه در انتظار تحوMتی 

ماند تا احتماMً  در درون ھيئت حاکمه آمريکا می
ای چندجانبه، از نمونه  بتواند از طريق مذاکره

برجام بر سر برخی مسائل مورد اخت ف گفتگو 
تواند  جمھوری اس می در آن شرايط می.  کند
ای و  حتی بر سر اخت ف ھسته.  زنی کند چانه

موشکی امتيازاتی ھم بدھد، اما در چنين شرايطی 
نيز حاضر نخواھد بود بر سر اخت ف اساسی  

اس ميسم ربط  که به  سياست خارجی رژيم و پان
کند، کوتاه بيايد، چراکه اين مسئله جزئی  پيدا می

جمھوری .  از موجوديت جمھوری اس می است
تواند با ترامپ در يک مذاکره  فقط نمی اس می نه

ای داشته  دوجانبه بلکه حتی چندجانبه چنين معامله
باشد، يا Mاقل تا پايان دور نخست زمامداری وی 

ازحد  چنانچه اوضاع داخلی بيش.  نخواھد داشت
ھای خارجی از کنترل خارج  وخيم نشود، يا تنش

نشوند، اگر ترامپ در دور دوم ھم انتخاب شود، 
نه "اين احتمال منتفی نيست که ھمچنان سياست 

روشن است که .  جنگ و نه مذاکره را ادامه دھد
با ادامه اين سياست، وضعيت مادی و معيشتی 

. تر خواھد شد ھای مردم ايران پيوسته وخيم توده
تجربه به قدر کافی به ھمگان نشان داده است که 
ادامه موجوديت رژيم حاکم، جز تشديد فقر و 

ای نداشته و  ف کت، بی حقوقی و استبداد نتيجه
کارگران و زحمتکشان ايران .  نخواھد داشت

برای رھايی  از اين وضعيت وخامت بار، 
ای جز اين ندارند که در مقياسی سراسر به  چاره

پا خيزند،  با برپائی يک اعتصاب عمومی 
سياسی و قيام مسلحانه، جمھوری اس می را 
سرنگون کنند و با استقرار يک حکومت 

 .   شورايی، سرنوشت خود را در دست بگيرند

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
از مبارزات و مطالبات کارگران ھپکو 

ای است که  حمايت کنيم، عنوان اط عيه
 .  شھريور ماه انتشارداد۵سازمان در 

 :در اين اط عيه آمده است
اعتراض کارگران مبارز ھپکو به پرداخت "

نشدن چندين ماه دستمزد و نيز مطالبات معوقه 
ھای گذشته، برای چھارمين روز متوالی  سال

 ماه از سال ۵پس از گذشت .  ادامه يافت
جاری، کارگران تنھا دستمزد کامل يک ماه و 

ھای فروردين و ارديبھشت را  الحساب ماه علی
، ٩۵ھای  کارگران از سال.  اند دريافت کرده

 نيز معوقات دستمزدی دارند و ٩٧ و ٩۶
اکنون، .  نشده است ھا حل ای آن مشک ت بيمه

تعدادی از کارگران نيز به مرخصی اجباری  
اند و در ب تکليفی به  شده بدون حقوق فرستاده

 ." برند سر می
روز گذشته کارگران با راھپيمايی در "

ھای اراک عزم خود را به ادامه مبارزه  خيابان
تا تحقق مطالباتشان به نمايش گذاشتند و از 
ھا  مردم شھر خواستند به حمايت از آن

کارگران با تجمع در مقابل .  برخيزند
.  استانداری خواستار تحقق مطالبات خود شدند

ھا اما  داران و دولت پاسدار منافع آن سرمايه
بنابراين .  پاسخی به مطالبات کارگران ندادند

 شھريور در ادامه ۵کارگران ھپکو امروز 
ھای خيابانی سه روز  ھا و راھپيمايی تجمع

آھن شمال به جنوب اراک  گذشته،  محور راه
را به مدت چند ساعت بستند و تھديد کردند 

ھا توجھی نشود، اين  چنانچه به مطالبات آن
در ادامه اين ."  مبارزات ادامه خواھد يافت

 : اط عيه گفته شده است
ھا ،  سازی جمھوری اس می که با خصوصی"

فقر و بيکاری برای کارگران به بارآور ده،  
خورده  ھمچنان بر سياست اقتصادی شکست

ورزد وزندگی کارگران را تباه  اصرار می
کارگران راھی جز تشديد مبارزه .  کرده است

ھا در اين مبارزه چيزی برای از  آن.  ندارند
دست دادن ندارند و تھديدات سرکوبگرانه 
رژيم ازجمله تھديدات اخير رئيسی، ج د و 
آدم کش شھره رژيم، اين  قاتل ھزاران تن از 

تواند مانع  مردم ايران عليه کارگران، نيز نمی
 . از ادامه مبارزه و تشديد آن گردد

با حمايت از مبارزات )  اقليت(  سازمان فدائيان
کارگران ھپکو، خواستار تحقق ھرچه 

 ."ھاست تر کليه مطالبات آن فوری
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١از صفحه   
. روند تپه،  آمار و ارقام باM و باMتر می ھفت

نيازی به گفتن نيست که رژيم با دستگيری، 
، آزادی به قيد وثيقه، )ھرچند موقت(تبرئه 

آوری آمار  احضار و دستگيری مجدد از جمع
چه مسلم است  اما آن.  کند دقيق جلوگيری می

شدگان، معدودی  از اين خيل عظيم بازداشت
ھای سنگين  تبرئه شده، تعدادی به قيد وثيقه

ھا در  موقتا آزاد شده، تعدادی در زندان
انتظار محاکمه ھستند، برای تعدادی نيز 
احکام سنگين زندان و حکم قرون وسطايی 

 ١١احکامی نظير .  ش ق صادر شده است
 ضربه ش ق برای ٧۴سال و نيم حبس و 
شدگان روز  از بازداشت(عاطفه رنگريز 
 سال و نيم حبس و ١٠،  )جھانی کارگر

 ضربه ش ق برای مرضيه اميری، ١۴٨
از (نگار و دانشجوی دانشگاه تھران  روزنامه
 ٧،  )شدگان روز جھانی کارگر بازداشت

 ضربه ش ق برای نسرين ٧۴سال حبس و 
شدگان روز جھانی  از بازداشت(جوادی 
 سال حبس برای حسن سعيدی ۵، )کارگر

از اعضای سنديکای شرکت واحد و از (
 ٢، )بازداشت شدگان روز جھانی کارگر

 ضربه ٧۴سال حبس و دو سال تبعيد و 
از (ش ق برای سيد رسول طالب مقدم 

اعضای سنديکای شرکت واحد و از 
 ،  )شدگان روز جھانی کارگر بازداشت

براين احکام بايستی احکام کوتاه مدت، اما 
 ماه حکم ٨قدر ظالمانه را افزود، نظير  ھمان

 کارگر ٩ ضربه ش ق برای ٣٠تعليقی و 
تپه در پی شرکت در تجمعی يک ساعته  ھفت
 ارديبھشت در اعتراض به تشکيل ١٩در 

شورای اس می و با خواست آزادی اسماعيل 
ھای  بخشی  و نيز کارگرانی که به قيد وثيقه

سنگين چند صد ميليونی موقتاً آزادند، اما 
ترديدی نيست که احضار و محاکمه خواھند 
شد و نيز کارگرانی را که احضار، اخراج يا 

 .اند تھديد شده
ھای  دانند اسارت در زندان چرا که ھمه می

جمھوری اس می تنھا محروميت از آزادی 
نيست، بلکه جان و س مت زندانيان در اثر 

ھای روانی و جسمی ج دان  شکنجه
جمھوری اس می، حم ت اوباش رژيم به 
زندانيان سياسی و شرايط وخيم بھداشتی و 

. ھا ھر لحظه در خطر است غذايی زندان
خطر ديگری که ھر زندانی يا 

کند اعمال  ای را تھديد می شده بازداشت
" اعترافات"شکنجه تنھا برای گرفتن 

که عليه اسماعيل بخشی  چنان.  اجباری است
. و سپيده قليان اين روش به کار گرفته شد

ھای بخشی  ھرچند اين روش نيز با افشاگری
 .و قليان رسوا شد و به ضد خود تبديل گشت

بديھی است که سرکوب، تنھا تاکتيک 
جمھوری اس می برای مھار اعتراضات 

 دھه ۴اين رژيم در .  اجتماعی نبوده و نيست
گذشته در کنار سرکوب مستقيم و عيان، از 

ھای متعدد تحميق، فريب و  شيوه

ھای اجتماعی نيز به آن  پيشروان ساير جنبش
 .اند پاسخ مثبت داده

مجموعه اين شرايط جمھوری اس می را 
اش،  ھای بحرانی واداشته، نظير ديگر دوران

ای به اولين  برای مھار اعتراضات توده
ھای خودکامه، يعنی  تاکتيک تمامی رژيم

 ١١تا پيش از .  تشديد سرکوب روی آورد
ارديبھشت، روز جھانی کارگر، در فاصله 

 ۴٣ کارگر از جمله ١٨۶کم  يک سال دست
 کارگر فوMد ملی ۶٠تپه و  کارگر ھفت

پس از آن، در روز .  اھواز بازداشت شدند
" جرم"ھا تن ديگر به  جھانی کارگر ده

شرکت در مراسم روز جھانی کارگر 
دستگير شدند و پس از تجمعی يک ساعته 

 ٢٠تپه، حداقل   ارديبھشت در ھفت١٩در 
ھا افزوده  کارگر ديگر بر تعداد بازداشتی

ھای پراکنده  با افزودن دستگيری.  شدند
کارگران در شھرھای مختلف و فعاMن و 
مدافعان کارگری از جمله نويسندگان نشريه 

نگاران مدافع  گام و دانشجويان و روزنامه
 کارگر و دانشجو در ۶کارگران، از جمله 

" متھمين"اولين روز برگزاری دادگاه 

پليسی و قوه قضاييه   –نھادھای امنيتی 
 . جمھوری اس می است

ھای گروھی و روزانه در  گذشته از اعدام
عام زندانيان سياسی در   و قتل۶٠دھه 

 به دست جنايتکارانی از جمله ۶٧تابستان 
ھمين رئيس کنونی قوه قضاييه، اما، شيوه 

ھای اخير قوه قضاييه به  "رسيدگی"
. اعتراضات کارگری از جھاتی، ويژه است

از .  ای که برآمد شرايط کنونی است شيوه
ھای متعدد  سويی جمھوری اس می با بحران

و حاد داخلی و جھانی روبروست؛ از سوی 
ديگر، جامعه از حالت رکود سياسی خارج 
شده و به دوران بحرانی انق بی گام گذاشته 

ھای  بحرانی که در خيزش جنبش.  است
 سال گذشته نمود ٢اعتراضی در نزديک به 

دورانی بس کوتاه اما بسيار .  يافته است
چرا که .  متحول، به ويژه در جنبش کارگری

اين جنبش، و به ويژه بخش پيشروی آن، 
ع وه بر مطالبات صرفا اقتصادی، به طرح 
مطالبات سياسی پرداخته و حتا آلترناتيو 
جمھوری اس می پس از سرنگونی را نيز 

ھای معترض قرار داده است و  پيشاروی توده

 ناپذيری روال سابق  بازگشت
 به رغم تشديد سرکوب
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  ۵درصفحه 

٣از صفحه   

سازی  افکنی، پرونده پراکنی، تفرقه دروغ
يا معاون قضائی دادستان .  استفاده برده است

کل کشور در رابطه با اعتراضات کارگران 
"کند تپه ادعا می ھفت عوامل و عناصری : 

خواستند به ھر طريق   بودند و می پول گرفته
 ھرچند ."که شده آنجا را به آشوب بکشند

: کنند تپه فورا اع م می وک ی متھمين ھفت
اينجانبان بعنوان وک ی متھمين اين پرونده "

 جلد، ٩ صفحه در ٣٠٠٠با مطالعه کامل 
ای از دريافت حتی يک لایر از  ھيچ نشانه

طرف متھمين پرونده مشاھده نکرده و اين 
اظھارات ھيچ مستندی در پرونده، اعم از 
گردشکار ضابط، کيفرخواست دادسرا و 

 ".صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است
تر از آن است که بتوان  اما واقعيت عيان

اين واقعيت را مقيسه در حين .  کتمان کرد
محاکمه اسماعيل بخشی به روشنی بر زبان 

"آورد می اسماعيل بخشی و ھم "  جرم. 
" پيگيری اھدافی ديگر"ھايش، نه  ای پرونده

نان، کار، "بلکه طرح شعار "  گرفتن پول"يا 
،  ای که مقيسه شعاری چند کلمه. است" آزادی

زير "قاضی جنايتکار رژيم آن را شعاری 
خواند و حول اين  می"  شکمی و باM شکمی

!  ھزار صفحه پرونده ساخته است٣شعار 
ای جز  اما اين آخوند مرتجع و وقيح چاره

چرا که اين دادگاه، .  تجاھل لمپنانه ندارد
اين دادگاه .  تپه نيست محکمه کارگران ھفت

مظھر خشم و کينه طبقاتی يک رژيم دينی 
ھا کارگر و  داری عليه ميليون سرمايه

ايست که به نوشته  زحمتکش در جامعه
: تپه در آن سنديکای کارگران نيشکر ھفت

ھا مردم کارگر و زحمتکش با پديده  ميليون"
بيکاری، استثمار، گرسنگی و فقر فزاينده، با 

خوابی و  پديده کودکان کار و خيابان، کارتن
گورخوابی، کولبری، تبعيض جنسيتی، ستم 

آزاری،  آزاری و حيوان ملی و مذھبی، کودک
تخريب و ويرانی محيط زيست، 

صدھا …  خواری، و خواری و کوه جنگل
ساMری  مصيبت ديگر که زاده نظام سرمايه

باشد و سايه  و سودپرستی است، روبرو می
شوم نابرابری، فقر و ف کت و اختناق روز 

 .به روز فزونی می يابد
يابی در آن قدغن  ای که ھر گونه تشکل جامعه
ای که به خودی و غير  باشد، جامعه می

 درجه دوم  شھروند درجه اول و   خودی، به
 .و درجه سوم تقسيم شده است

ای وقتی کارگران و فرزندان  در چنين جامعه
 حاميان طبقه کارگر دست به اعتراض  و
شوند، به  زنند، بازداشت و زندانی می می

دھند تا عليه  می اجبار پشت دوربين قرارشان
 ."زندگی خود اعتراف کنند

اما تنھا کارگران و فعاMن کارگری نيستند 
اين .  اند که مورد ھجوم رژيم قرار گرفته

ھای اعتراضی  رژيم اکنون در برابر جنبش
اجتماعی متعددی قرار گرفته است که در 
مبارزه طبقاتی جاری، در برابرش به 

اند، ھر يک ع وه بر  آرايی پرداخته صف
با "  نان، کار، آزادی"مطالبه ھمگانی 

 .ای ويژه مطالبه
ھا، پيشروان جنبش زنان ھستند  يکی از آن
نان، کار، آزادی، پوشش "که شعار 

اين علتی مزيد بر .  اند را سر داده"  اختياری
کشاندن دامنه سرکوب شديد به فعالين جنبش 

صبا کرد افشاری، دختر .  زنان گشته است
اشاعه فساد و فحشا از " "اتھام" ساله به ٢٠

روی بدون  طريق کشف حجاب و پياده
 سال حبس تعزيری، از بابت ١۵به "  حجاب

 ۶ سال و ١به "  فعاليت تبليغی عليه نظام"
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب "ماه از بابت 

 ماه و ۶ سال و ٧به " جرم عليه امنيت کشور
 سال حبس تعزيری ٢۴در مجموع  به 
در حالی که امروزه حتا  .  محکوم شده است

پليس جمھوری اس می نيز معترف است که 
نيست، "  بدحجابی"ديگر مسئله مبارزه با 

ھای  است، يکی از دادگاه"  حجابی بی"بلکه 
 ساله چنين حکم ٢٠رژيم برای دختری 

صبا تنھا "  جرم"زيرا . کند سنگينی صادر می
وی .  اعتراض به حجاب اجباری نبوده است

ای مرداد ماه  پيش از اين در اعتراضات توده
گذشته دستگير شده و به يک سال حبس 

پس از آن از .  تعزيری محکوم شده بود
اجتماعی دست نکشيده   –ھای سياسی  فعاليت
خطرناکی است که يک "  مجرم"پس .  است

کند و  ای شرکت می روز در اعتراضات توده
روز ديگر، به دفاع از زندانيان سياسی 

پردازد و حجاب اجباری، يعنی سمبل  می
فرودستی و ستم بر زنان در رژيمی دينی را 

از ديگر محکومان .  کشد ھم به چالش می
معترض به حجاب اجباری، ياسمن آريانی، 
منيژه عربشاھی و مژگان کشاورز ھستند که 

"جرم"در تير ماه به  تشويق و فراھم " 
در مجموع به "  نمودن موجبات فساد و فحشا

زنان ديگری .   سال حبس محکوم شدند۵۵
به "  جرم اعتراض به حجاب اجباری"ھم به 

 يا در صف محاکمه قرار  بند کشيده شده
از جمله فرشته ديدنی، که با انتشار .  دارند

چند ويديو، در متروی تھران زنان را به 
شدگان  برداشتن حجاب و حمايت از بازداشت

فعالين حقوق زنان مانند مژگان کشاورز، 
ياسمن آريايی، منير عربشاھی فراخوانده 

الملل در سال گذشته   به گزارش عفو بين.بود
 نفر از معترضين به حجاب ٣٩حداقل 

 .اند اجباری دستگير شده
احکام سنگين قضايی و نحوه برخورد 
مأموران امنيتی و قضايی رژيم با زنان، 
خواه فعالين جنبش کارگری و خواه فعالين 

ھا و  ھای اجتماعی، گفته زنان يا ساير عرصه
ھايی از خشم و کين سران رژيم دينی  ناگفته

عليه زنانی دارد که نه تنھا به خواست 
ھا  قدرتمداران تمکين نکرده و به کنج خانه

از نظر "  وظايف شايسته زنانه"نخزيده و به 
دينمداران حاکم، يعنی شوھرداری و 

رغم تمام  اند، نه تنھا به زايی تن نداده بچه
ھا به حجاب  ھا و مجازات تحقيرھا و توھين
را "  خط قرمزھا"اند، بلکه  اجباری تن نداده

ھای  زير پا گذاشته و به عرصه فعاليت
جرم اين زنان به جز .  اند سياسی گام گذاشته

ھای سياسی و اجتماعی، به ويژه دفاع  فعاليت
شان به  از کارگران،  ايستادگی و مقاومت

پس، آخوندھای .  شان است رغم جنسيت
ھای رژيم آنان را چند برابر مجازات  دادگاه
کنند؛ با وجود صدھا ھزار زن  می
ھای  در خيابان"  بدحجاب"و "  حجاب بی"

حداقل "  جرم"شھرھا، اين فعالين زن، به اين 
شوند،   سال زندان محکوم می١۵به 
ھای سنگين دو ميلياردی برای  وثيقه

شود، مانند  جلوگيری از آزادی آنان وضع می
مورد عاطفه رنگريز و عسل محمدی؛ مانند 
سپيده قليان و ندا ناجی مورد ضرب و شتم 
زندانيان عادی گوش به فرمان زندانبانان 

 .گيرند قرار می
ھا و  فعالين دانشجويی نيز از اين دادگاه

ليلی .  اند نصيب نمانده احکام سنگين بی
سر "  جرم"زاده، که پيش از اين به  حسين

و "  مرگ بر ديکتاتور"دادن شعار 
گرا، ديگه تمومه  طلب، اصول اص ح"

 سال حبس و دو سال ممنوعيت ۵به "  ماجرا
خروج از کشور محکوم شده بود، بار ديگر 

"جرم"به  شرکت در  تولد محمد شريفی " 
اتھام اجتماع "با "  مقدم مقابل دانشگاه شريف

روبرو "  و تبانی جھت اقدام عليه امنيت ملی
محمد شريفی مقدم دانشجوی .  شود می

 ١٢دانشگاه شريف بود که سال گذشته به 
يا سپيده فرھان .  سال حبس محکوم شده بود

 دستگير شده و به ٩۶که در اعتراضات دی 
 ضربه ش ق ٧۴ سال حبس تعزيری و ۶

ھا دانشجوی ديگر نيز  ده.  محکوم شده است
حمايت از کارگران، "  جرم"ھستند که به 

ھای صنفی  ھا و اعتراض شرکت در فعاليت
ای در زندان يا  سياسی يا اعتراضات توده  –

دانشجويانی که .  در انتظار محاکمه ھستند
"اند بسياری از آنان اع م کرده فرزند : 

 ".مانيم کارگرانيم، کنارشان می
ھای اجتماعی نشان  نگاھی اجمالی به پ تفرم

ھای اجتماعی  دھد تعداد دربنديان جنبش می
ديگر، از جمله معلمان، فعالين محيط زيست، 

توان به تک تک  فعالين مدنی کم نيستند و نمی
ھا و احکام صادره عليه آنان  اسامی و پرونده
: اتھامات تقريباً مشابه است.  حتا اشاره کرد

". نظامتبانی عليه "و "  اقدام عليه امنيت ملی"
نه "  امنيت ملی"دھد  دو عبارتی که نشان می

 ناپذيری روال سابق به رغم تشديد سرکوب بازگشت
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۴از صفحه   

ھای عظيم کارگر و  امنيت ملت يعنی ھمان توده
زحمتکش بلکه ھمانا امنيت جنايتکاران و دزدان 

عليه آن، اقدام "  اقدام"داران است و  و سرمايه
 .   عليه نظام جمھوری ويرانگر اس می است

اما اين ھمه نشان از تشديد سرکوب در مرحله 
رژيم با تشديد سرکوب از .  کنونی و در آينده است

کوشد ارعاب و ترس را  بر فعالين  سويی می
ھای اعتراضی حاکم سازد، و از سويی  جنبش

ديگر به گمان خود، بين فعالين کارگری، معلمان، 
اما ھمين .  زنان و دانشجويی گسست ايجاد کند

سرکوب نشان از قدرت و رشد کيفی اعتراضاتی 
است که دستگاه سرکوب را به واکنش شديد 
واداشته تا شايد از اين طريق بتواند به شيوه 

اگر مبارزات طبقه کارگر و .  گذشته حکومت کند
متحدانش ھنوز به مرحله سرنگونی رژيم و 
برپايی انق بی اجتماعی ارتقاء نيافته است، اما 

ناپذير  روشن است که روال پيشين نيز بازگشت
ھا و  شاھد آن نيز، استمرار اعتصاب.  است

تجمعات اعتراضی متعدد، ھرچند پراکنده 
کارگران و بازنشستگان و معلمان و به ويژه 

پيمايی کارگران ھپکو در  اعتصاب و راه
اعتراضات و اعتصاباتی که .  روزھای اخير است

دھند، با وجود تمامی بگيروببندھا و  نشان می
ھا و احکام سنگين  پراکنی ھا و اتھام جويی عربده
ھای کارگر و زحمتکش از وضعيت موجود  توده

به ستوه آمده و تا رھايی از شرايط اقتصادی، 
بار کنونی از ادامه  اجتماعی و سياسی مشقت

 . مبارزه و اعتراض دست نخواھند شست
ھر چند، بايد توجه داشت که رژيم ھنوز از 

آفرينی و  ھا و توان توھم تمامی ظرفيت
افکنی بھره نبرده است، اما به علت ناتوانی  تفرقه

در پاسخگويی به مطالبات مردم و از دست دادن 
ھا و پشتوانه  ھای اجتماعی جناح پايه

ھای  اش، بر اثر ضربات مداوم جنبش ايدئولوژيک
اعتراضی کارگران و زحمتکشان در چنان 
موضع ضعيفی قرار دارد که در آينده نيز در 

افکنی، ناچار است  کنار توسل به نيرنگ و تفرقه

ھر روز بيش از پيش به سرکوب به عنوان 
. ترين ابزار برای بقای خود تکيه کند اصلی

ابزاری که اگر در دھه شصت بر اثر توھمات 
ھای بسياری به  دينی، بر اثر ناآگاھی توده

 داری دينی، بر اثر عدم  پيامدھای رژيم سرمايه
امکانات ارتباطی کنونی، بر اثر عدم رشد آگاھی 
طبقاتی کارگران به مقياس امروز، در 

ھايش کارآيی داشت، امروزه  ترين جلوه سبعانه
 .ديگر کارآيی گذشته را ندارد

تپه  نشان به آن نشان که سنديکای کارگران ھفت
درباره محاکمه کارگران و مدافعان کارگران 

"نويسد می تپه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت: 
ادعا دارد که شعار نان، کار، آزادی در اين 

پيروز شده است، حتی اگر متھمان اين !  دادگاه
 غيرانسانی  ھای سنگين و پرونده مشمول مجازات

 .شوند
ايم، چرا که توانستيم  گوئيم پيروز شده ما می

ھا کارگر و زحمتکش را  کيفرخواست ميليون
 .در ايران قرار دھيم! روی ميز قوه قضائيه

ما پيروز شديم چرا که نماينده کارگران ھفت تپه 
ھا کارگر و زحمتکش در  از خواست ميليون

 .ايران به دفاع برخاست
باليم که خواست  ما پيروز شديم و بر خود می

 ".ھا انسان را فرياد زديم ميليون
نشان به آن نشان که کمپين حمايت از 

"نويسد تپه می شدگان ھفت بازداشت مردم ايران : 
ھای حاکميت شما را در چھل سال  ھمه دوره

دوره رونق و دوره .  گذشته آزمايش کرده است
تان با حکام  رکود، دوره جنگ و دوره صلح

ھا با ما جنگيديد  در ھمه اين دوره.  منطقه و جھان
و سھم ما کارگران، معلمين، ما مردم زحمتکش و 

 .کشيده، جز فقر و محروميت نبود و نيست رنج
گناه اسماعيل بخشی و رفقايش، جرم کارگران 

تپه و فوMد و ھپکو، جرم معلمين و  ھفت
دانشجويان و زنان دربند، اعتراض به اين جھنمی 

ما چيزی برايمان .  ايد است که برای ما ساخته
باقی نمانده تا از ترس از دست دادن آن، سکوت 

کارد به .  کنيم و چشم بر اين ھمه ظلم و ستم ببنديم
استخوان ما رسيده و از فشار و زور و بی 

 ."عدالتی شما جامعه در حال انفجار است
تر، نشان به آن نشان که کارگران  و از ھمه مھم

اند و افق رھايی، رفاه و  پيشرو، راه را نشان داده
 .آزادی را که ھمانا حکومت شورايی است
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١از صفحه   

اعتراضی در کارخانه و خيابان در شکل ھای 
با اين ھمه، بيان .  مختلف به نمايش گذاشته اند

چنين اعتراف صريح و آشکاری آنھم از طرف 
وزير کشور جمھوری اس می، کسی که در يکی 
از وزارت خانه ھای مھم امنيتی مسئوليت 
سرکوب کارگران و توده ھای مردم ايران را به 

بيان چنين .  عھده دارد، بسيار حائز اھميت است
اعترافی بی ترديد قبل از ھر چيز ريشه در 
واقعيت ھای عينی جامعه و گسترش روند 
. مبارزات علنی توده ھای زحمتکش دارد
واقعيتی که رحمانی فضلی برای کم رنگ کردن 
تاثيرات اين افزايش نارضايتی در متن جامعه، با 
يک شعبده بازی آماری به کاھش تجمعات 
اعتراضی مردم در سال جاری متوسل شده 

شايد بدين وسيله خواسته است اثر بخشی .  است
تشديد سرکوب در جامعه و تاثيرات آن بر کاھش 
اعتراضات کارگران و عموم ھای توده ھای 
مردم ايران را به نيروھای امنيتی يادآوری کرده 

 .باشد
اگر چه صرف افزايش نارضايتی مردم، ھمواره 
و در ھر شرايطی به معنای افزايش تجمعات 
اعتراضی توده ھای کارگر و زحمتکش نيست، 
اما بيان کاھش اعتراضات، آنھم در شرايط فعلی 
که ھيات حاکمه ايران با تشديد روز افزون 
بحران ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه 
است و ھمزمان با ژرفتر شدن بحران ھای فوق، 
نارضايتی عموم توده ھای مردم نيز به شدت 
افزايش يافته است، مسلما سخنی پوچ و به دور 
. از واقعيت ھای موجود در متن جامعه است
اينکه در سال جاری، ما مجددا شاھد تجمعات 
بزرگ اعتراضی، ھمانند اعتصابات پرشکوه 
کارگران نيشکر ھفت تپه و رژه خيابانی 

 مواجه نبوده ٩٧کارگران فوMد اھواز در سال 
ايم، ھرگز به معنای کاھش يا افول تجمعات 

اين را ما نمی گوييم، اين را .  اعتراضی نيست
برپايی اعتصابات و اعتراضات کوچک و 
بزرگی که ھر روزه در مراکز توليدی و صنعتی 

اين را، .  صورت می گيرد، به ما می گويد
گسترش مبارزات علنی زنان برای دور انداختن 
حجاب اجباری، راديکالتر شدن شعارھای جنبش 
دانشجويی، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و 
فرياد نارضايتی توده ھای مردمی که از ھر سو 
صدای اعتراضشان بلند و بلندتر شده است، به ما 

 . می گويد
اگر طبق گفته رحمانی فضلی، به رغم افزايش 
نارضايتی مردم، صدای اعتراض آنان کاھش 
يافته است، پس شکل گيری اينھمه اعتراضات 
کوچک و بزرگ در کارخانه و گوشه و کنار 
کشور نشانه چيست؟ اين ھمه بگير و ببند فعاMن 
کارگری، روزنامه نگاران، معلمان و شدت 
بخشيدن به بازداشت زنان معترض به حجاب 
اجباری برای چيست؟ برپايی محاکمات فرمايشی 
و شدت بخشيدن به صدور احکام قرون وسطايی 
برای زنان و کارگران بازداشت شده، اگر نشانه 

افزون  استيصال دستگاه ھای امنيتی از رشد روز
مبارزات علنی عليه جمھوری اس می نيست، 

 پس نشانه چيست؟ 
آزاد گذاشتن بازجويان به شکنجه ھای مرگ آور 
در اعتراف گيری برای ُحقنه کردن اتھامات 

امنيتی، شمشير از رو بستن دستگاه قضائی در 
شدت بخشيدن به صدور احکام سنگين زندان و 
تبعيد و محروميت ھای سياسی، اجتماعی 
گوناگون برای دستگيرشدگان ماه ھای اخير، در 
واقع نشانه ھايی از روند رو به رشد مبارزات 
توده ھاست که رحمانی فضلی وزير کشور 
جمھوری اس می را به تناقض گويی کشانده 

اگر تجمعات اعتراضی کاھش يافته اند، .  است
پس اين ھمه وحشت و ھراس جمھوری اس می 
و روی آوری دستگاه ھای قضايی و امنيتی به 
تشديد سرکوب و بگير و ببند در جامعه برای 

 چيست؟ 
آيا غير از اين است که طبقه حاکم و رژيم سياسی 
پاسدار منافع آن، به شدت نگران خيزش و 
اعتراضات عمومی کارگران و توده ھای 
زحمتکش در کف خيابان ھا است؟ خيزش ھايی 
ھمانند خيزش سلحشورانه توده ھای فقير و بيکار 

 که پايه ھای جمھوری اس می را به ٩۶در ديماه 
 . لرزه درآورد

 سال ٢۴صدور احکام بی رحمانه ای ھمانند 
حکم برای صبا ُکرد افشاری به اتھام دور انداختن 

 سال آن قطعی است، تنھا ١۵حجاب اجباری که 
بيانگر اين واقعيت است که حاکمان دزد و فاسد 
جمھوری اس می تا چه حد از رشد مبارزات 

محاکمات فرمايشی .  زنان در بيم و ھراس اند
 ضربه ٧۴کارگران ھفت تپه و صدور حکم 

 سال تبعيد برای ٢ سال حبس تعزيری، ٢ش ق، 
رسول طالب مقدم، عضو سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوس رانی تھران، ھمراه با 

 سال محروميت ٢صدور حکم عجيب و غريب 
از تلفن ھمراه ھوشمند و صدور ده ھا حکم 
ظالمانه ديگر برای زنان و کارگران پيشرو نمونه 
ديگری از ھمان وحشت و ھراس روزافزون 
جمھوری اس می از گسترش مبارزات علنی 

ھمان مبارزاتی که وزير کشور .  کارگران است
جمھوری اس می در بيانی نمايشی از کاھش آن 

اعتراضاتی که .  در سال جاری سخن گفته است
 در کف ٩٧اگرچه در ابعادی بزرگ ھمانند سال 

خيابان ھا رونمايی نشده اند، اما در ابعادی 
کوچکتر به صورت روزمره در ھر کوی و 

 . برزن جاری است
در شرايطی که طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار 
آن گرفتار بحران ھای عميق سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی ھستند و سياست رژيم نيز در تمام 
عرصه ھای داخلی و خارجی با شکست مواجه 
شده است، در وضعيتی که طبقه کارگر و توده 
ھای زحمتکش مردم ايران در چنگال فقر و 
تنگدستی گرفتارند، در شرايطی که بيکاری، بی 
خانمانی، اعتياد، فساد، زاغه نشينی و ده ھا 
مصيبت اجتماعی ديگر کشور را فرا گرفته 
است، چگونه می توان به رغم افزايش نارضايتی 
مردم، از کاھش اعتراضات آنان سخن گفت؟ آنھم 
کارگران و توده ھای مردمی که به مبارزات 

 . علنی عليه جمھوری اس می کشيده شده اند
پوشيده نيست در وضعيتی که جامعه در يک 
دوران انق بی قرار دارد و توده ھای مردم با 

اص ح طلب، "سردادن شعارھايی نظير 
کليت نظام "  اصولگرا، ديگه تموم ماجرا

جمھوری اس می را به چالش گرفته اند و 

نان کار "کارگران نيز با روی آوردن به شعار 
، بديلی برای جمھوری "آزادی، اداره شورايی

اند، بيان و يا تصور اينکه  داده اس می ارائه 
اعتراضات توده ھای کاھش يابد و کارگران و 
عموم توده ھای معترض به شرايط قبل از ديماه 

 باز گردند، تصوری خام و دور از واقعيت ٩۶
 .  ھای عينی درون جامعه است

تشديد سرکوب، افزايش بگير و ببندھای روزانه، 
برپايی محاکمات فرمايشی و صدور احکام 
سنگين دستگاه فاسد قضايی برای فعاMن 
کارگری، معلمان، زنان، دانشجويان و ديگر 
گروه ھای اجتماعی اگرچه ممکن است به طور 
موقت مانعی برای سازماندھی تجمعات بزرگ و 
حضور گسترده آنان در اعتصابات و تجمعات 
بزرگ خيابانی گردد، اما اين امر ھرگز به معنای 
فروکش مبارزات کارگران و توده ھای مردم در 

خاصه آنکه .  وضعيت موجود نيست و نخواھد بود
شرايط جمھوری اس می طی ھمين چند ماه 

 شده و ٩٧گذشته بسيار وخيم تر از سال 
نارضايتی مردم نيز به طور واقعی افزايش 

 . بيشتری يافته است
پوشيده نيست که شرايط سياسی و اقتصادی ھيات 
حاکمه ايران خرابتر از آن است که با وجود 
اعتراف به افزايش نارضايتی مردم، کسی بتواند 
از کاھش اعتراضات عمومی توده ھای مردم 

گفته ھای محمد باقر نوبخت، رئيس .  سخن بگويد
سازمان برنامه و بودجه در بيان شرايط وخامت 
بار جمھوری اس می، به تنھايی بيانگر 

نوبخت، .  ورشکستگی اقتصادی اين نظام است
روز ھشتم شھريورماه جاری طی سخنانی در 

"اھواز گفت وضعيت بودجه ای کشور بسيار : 
درآمد ھای بودجه ای ...وخيم و شرايط بد است

 ھزار ميليارد تومان کاھش پيدا ١٣٨کشور 
و دولت به شدت با کمبود منابع مالی ...  کرده

 درصد از منابع ٣٢سال گذشته بايد ...مواجه است
نفتی وارد صندوق توسعه ملی می شد، اما پول 
نفت آنقدر تقليل پيدا کرده است و برداشت از 
صندوق ھم بيشتر شده که شرايط عادی ھم اين را 

 ." جبران نمی کند
اعتراف نوبخت به شرايط بسيار بد و وخامت بار 
جمھوری اس می و اقرار رحمانی فضلی به 
افزايش نارضايتی مردم، به واقع يعنی سخت تر 
شدن ادامه حيات برای طبقه حاکم و نظام فاسد و 

آنچه بدان اشاره شد، .  گنديده جمھوری اس می
بخش ھايی از واقعيت ھای انکار ناپذير جامعه 

واقعيتی که کارگران و عموم .  کنونی ايران است
توده ھای مردم را به اعتراض و رو در رويی 
علنی با طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن 

واقعيتی انکار ناپذير که تناقض .  کشانده است
گويی و شعبده بازی ھای رحمانی فضلی، وزير 
کشور جمھوری اس می در بيان اينکه نارضايتی 
مردم افزايش يافته است، اما تجمعات اعتراضی 
در سال جاری کاھش يافته است، ھيچ تغييری در 
واقعيت روند روبه رشد مبارزات علنی و آشکار 
کارگران و عموم توده ھای زحمتکش عليه 

 . جمھوری اس می نخواھد داد
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چنانی بار  شمشير را از رو بسته و کلماتی آن
زبانی  ديگر را به زبان بی يکديگرکرده بودند، ھم

دزد خطاب کرده و حتا شعور درک مفاھيم ساده 
فارسی را در يکديگر زيرسوال برده بودند، 

چون دلقکان به ھمديگر نگاه کرده و لبخند  ھم
وقتی اين افراد در فضای عمومی چنين !!  بزنند

دھند، بايد بدانيم که  مطالبی به يکديگر نسبت می
ھا برابر بدتر از اين يکديگر  در فضاھای بسته ده

ھا  کنند و البته که تمام اين درگوشی را خطاب می
دعوای محمد يزدی و .  رسد به گوش رقيب ھم می

شدگان  ذوب"صادق Mريجانی که ھر دو در طيف 
ھستند، اگرچه به رقابت رئيسی و "  در وMيت

شود، اما بيش از ھر چيز  Mريجانی نسبت داده می
ی تکه تکه شدن حاکميت در  ھا يکی از نشانه

 .شرايط فروپاشی آن است
رئيسی که از پشتيبانی سپاه پاسداران و بخش 
مھمی از آخوندھای حکومتی برخوردار است، 

نائب رئيس "پيش از اين ھم در جريان انتخاب 
 رای از رئيس سابق ۴٢با "  اول مجلس خبرگان

که تنھا   -آملی Mريجانی   -خود در قوه قضاييه 
گونه نشان   رای آورده بود، پيش افتاده و اين٢٧

داده بود که از چه موقعيتی در حاکميت 
وی با ھمين پشتوانه پس از .  برخوردار است

مدتی کوتاه تحت عنوان مبارزه با فساد شروع به 
. تضعيف موقعيت Mريجانی در حاکميت کرد
دستگيری اکبر طبری معاون اجرائی حوزه 
رياست قوه قضائيه و تعدادی ديگر در ھمين 

 حد به صادق Mريجانی  اين اقدام تا آن.  رابطه بود
ای، تھديد کرد  ای به خامنه گران آمد که در نامه

که به نجف خواھد رفت که خود اين نامه نيز 
ھای ھمين آشفتگی در درون  يکی از نشانه
 .حاکميت است

در ھمين جا بايد بر اين نکته انگشت گذاشت که 
رئيسی در حالی اين اقدامات را صورت داد که 

ھای متمادی در پست معاون اول رئيس  خود سال
توانست از  ست که نمی قوه قضاييه بود و بديھی

نه تنھا او .  اقدامات اکبر طبری خبر نداشته باشد
از ھمه اين فسادھا خبر داشت، بلکه بدون ترديد 

ھای مھم قضايی ھستند و يا  ھا که در پست ھمه آن
. بودند در اين فسادھا شريک جرم بوده و ھستند
مگر ممکن است کسی بيش از سی سال در قوه 
قضاييه باشد و از فسادی که قوه قضاييه در آن 

پس چرا آن موقع !!  غرق است خبر نداشته باشد؟
اکبر طبری نه !!  صدايی از رئيسی بلند نشد؟

امروز که بيش از دو دھه بود که در صدور 
ھا با دريافت  احکام قضايی و دستکاری پرونده

چنين با استفاده از  او ھم.  رشوه نقش داشته است
رئيس قوه قضاييه و به "  ھای شخصی حساب"

عنوان عامل وی به تجارت و خريد و فروش 
ھايی که مردم  مستغ ت مشغول بود، يعنی از پول

به امانت در قوه قضاييه گذاشته بودند و تنھا سود 
تنھا .  زد ساMنه آن پولھا سر به ھزار ميليارد می

زاده که  ی رسول دانيال در يک نمونه و به گفته
ھای جمھوری اس می از او به عنوان  رسانه

بردند،  ابربدھکار بانکی و سلطان فوMد نام می
 متری از ١١٠٠اکبر طبری يک پنت ھاوس 

جعفری .  رسول دانيال زاده دريافت کرده است

آبادی دادستان برکنار شده تھران نيز از وی  دولت
.  متری در فرمانيه گرفته بود٧٠٠يک آپارتمان 

که رسول دانيال زاده فقط به اين افراد  جالب آن
 ميلياردی را ١۶وی آپارتمانی .  رشوه نداده است

برادر (به ھمسر حسين فريدون "  ھديه"به عنوان 
 .يعنی آذر غفوری داده است) حسن روحانی

اين که بعد از بيست سال اکنون اکبر طبری به 
افتد، اين که افرادی که او را دستگير  زندان می

اند  ھا ھمکار او بوده کنند خود در تمام اين سال می
اند، شکی باقی  و از ھمه چيز ھم خبر داشته

گذارد که مساله نه مبارزه با فساد، بلکه  نمی
تصفيه .  ھای جناحی است تصفيه حساب

ھايی که ديگر محدود به دو جناح اصلی  حساب
حاکميت نبوده بلکه امروز ھمه در حال گرفتن 

 .يقه يکديگر ھستند
نمونه ديگری که اين روزھا سروصدای زيادی 

ھاست که  برپا کرد، مساله فساد در خودروسازی
تاکنون منجر به دستگيری تعدادی از مديران 
خودروسازی سايپا و مديرعامل ايران خودرو و 
ممنوعيت خروج از کشور مديرعامل سايپا شده 

" اصولگرای"چنين دستگيری دو نماينده  ھم.  است
" زادگان امام"مجلس اس می و عضو فراکسيون 

مجلس نيز به ھمين موضوع ارتباط مستقيم داشت 
ھا تبانی در خريد شش  ھای آن که يکی از اتھام

دستگيری رئيس سازمان .  ھزار خودرو است
خصوصی سازی  از مديران معتمد حسن 

مجلس "  طلب اص ح"روحانی، و از نمايندگان 
ششم يک نمونه ديگر در کنار ھمه اين 

ھاست که نشان از بحران و آشفتگی در  نمونه
 .درون حاکميت دارد

کار به جايی رسيده است که حسن روحانی در 
اختيار  ششم شھريورماه از بی"  رجايی"جشنواره 

ھای متعدد  شدن مديران در اثر دخالت ارگان
خواھد  کند و از قوه قضاييه می گله می"  نظارتی"

او .  تا اقدامات آن شائبه کار سياسی را ايجاد نکند
"گويد وقتی می دولت اگر قدرتمند نباشد مردم : 

زندگی خوشی را تجربه نخواھند کرد، قدرت و 
توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند در 
صحنه سخت مديريت اختيارات Mزم را داشته 

اش به دستگيری رئيس  ، دقيقا اشاره"باشد
ھای  سازی و مديران شرکت سازمان خصوصی

شک در ھمين حد نمانده  ست که بی خودروسازی
ھا در  ای اين دستگيری و روز به روز بر دامنه

. ميان مديران کابينه روحانی افزوده خواھد شد
طور که در باM آمد، ريشه اين  چرا که ھمان

ست که رژيم برای جلوگيری از  مساله در بحرانی
 .غرق شدن در آن در حال دست و پا زدن است

طول عمر فساد در جمھور اس می به اندازه 
عمر جمھوری اس می است اما ھر قدر که 

ھای اقتصادی،  طور که بحران گذرد ھمان می
يابند، به  اجتماعی و سياسی جامعه تعميق می

تر  اعتراف خود مقامات حکومتی فساد نيز عميق
محمدرضا خباز نماينده .  شود تر می و گسترده

چھار دوره مجلس و استاندار اسبق سمنان در 
در مجلس  کابينه روحانی ضمن تاييد بده بستان 

"گويد اس می می ھر چه از عمر مجلس : 
گذشت اين مساله که تعدادی از نمايندگان  می

شان در چارچوب  انتظاراتی دارند و فعاليت
 خورد و وظيفه نمايندگی نيست بيشتر به چشم می

روز به روز تعداد  اين افراد افزايش پيدا 
صادقی نماينده مجلس اس می در يک ".  کرد می

گيری شورای نگھبان برای  نمونه ديگر از رشوه
او از مسجدی در .  ھا خبر داد تاييد ص حيت

خبر داد که "  سيد عزيزهللا"تھران به نام مسجد 
ھای شورای نگھبان از  کن جا کارچاق در آن

. گيرند داوطلبان شرکت در انتخابات رشوه می
دادن رشوه به نمايندگان مجلس توسط شھرداری 
تھران در جريان تحقيق و تفحص از شھرداری 
يک نمونه ديگر است که صادقی به آن اشاره 
داشته است که تنھا در يک مورد يکی از 

فروش تراکم (نمايندگان مجلس ھولوگرامی 
به ارزش يک ميليارد تومان از )  ساختمان

پرونده فساد !!!  شھرداری ھديه گرفته است
ع ءالدين بروجردی نماينده مجلس و رئيس اسبق 
کميسيون خارجی و امنيت ملی يک نمونه ديگر 

 ميليارد تومان ٢٨٠٠است که مبلغ آن به 
از مجلس تا کابينه، از قوه قضاييه تا .  رسد می

نيروھای انتظامی و نظامی، و تا شورای نگھبان 
شما .  ای، ھمه غرق در فساد ھستند و دفتر خامنه

تصور کنيد که در استان گلستان، مديران سازمان 
غله  آرد را با نخاله و فضوMت حيوانی ترکيب 

رساندند، اين را در کجا  کرده و به فروش می
واقعيت اين !  توان پيدا کرد؟ در کدام کشور؟ می

است که در اين کشور ديگر سنگ روی سنگ 
 .  بند نيست

. جمھوری اس می به آخر خط رسيده است
ی کنونی دستگيری افراد جناح و يا باند  گستره

مقابل در حکومت، توسط جناح يا باندی ديگر نه 
نشان مبارزه با فساد، بلکه بروز شکل حادتری 

به رغم .  از تضادھای درونی حاکميت است
ای برای وحدت و  ھای زبانی متعدد خامنه توصيه
، حتا خود او نيز در اين "در برابر دشمن"ھمدلی 

بازی شريک است و گاه نقش آتش بيار معرکه را 
 . کند بازی می

ھای  در ھمين روزھا حضور تعدادی زن با لباس
ھمايش دستاوردھای دولت در توسعه "سنتی در 
منجر به يک بحران "  ھای روستايی زيرساخت

الھدی  ھا شد تا جايی که علم ديگر در ميان باMيی
امام جمعه مشھد و پدرزن رئيسی در نمازجمعه 

بايد مشخص شود که چه کسی اين "مشھد گفت 
چنين ضمن  او ھم".   را مرتکب شده استجنايت

حمله شديد به روحانی در نشان دادن چراغ سبز 
 ١۵برای مذاکره با آمريکا، خطاب به وی گفت 

دقيقه با اوباما تلفنی حرف زدی چی شد؟ در اين 
ای  کار در گوشه ميان البته جناح روحانی نيز بی

روحانی در ھمان روزی که گفته .  نايستاده است
بود اگر با م قات کردن مشک ت مردم حل شود 

با دفاع از برجام )   شھريور۴(دريغ نخواھم کرد 
شان پنبه  که در گوش ھا مثل اين بعضی: "گفته بود

 ".آورند است و پنبه را ھم در نمی
ھا در آن گرفتار ھستند،  بحرانی که امروز باMيی

توان در افشای  اش را ھر روز می ھای و نمونه
ھای  فساد طرف مقابل، دستگيری مھره

ھای شديد لفظی تا حد   ھای مقابل و حمله طرف
ھا با  دھد که باMيی توھين و فحاشی ديد، نشان می

يک بحران عميق برای ادامه حکومت به شکل 
بحرانی که برای آن راه حلی .  سابق روبرو ھستند

 .در چارچوب نظم موجود وجود ندارد
 
 
 

 تشديد تضادھای درونی حاکميت در
  پوشش مبارزه با فساد
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ھای اجتماعی،  کارگری و فعاMن ديگر جنبش
جنبش طبقه کارگر را از صحنه سياسی خارج 

آميز ھپکوی مبارز به  ساخته است، ورود جسارت
عرصه اعتراض خيابانی، بر اين پندار واھی خط 
بط ن کشيد و به سھم خود روحيه مبارزاتی و 

ای را در صفوف کارگران  انرژی و جسارت تازه
اعتراض و .  و جنبش طبقه کارگر جاری ساخت

اعتصاب کارگری البته منحصر به کارگران 
در ھمين ھفته نخست شھريورماه .  ھپکو نيست

ع وه بر ھپکو، کارگران پتروشيمی فارابی، 
کارگران کارخانه آلومينيم کاوه خوزستان، 
کارگران شرکت رامپکو و شرکت کيسون، 
کارگران و کارکنان مخابرات اصفھان، کارگران 
بازنشسته مخابرات آذربايجان شرقی، کارگران 

ھا و  بازنشسته کاشی نيلو، کارگران شھرداری
ھا و موسسات ديگر  کارگران بسياری از کارخانه

. اند نيز دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع زده
با اين ھمه، ترديدی نيست که ھپکو چه به لحاظ 
شعارھا و شکل اعتراض و سابقه مبارزاتی و چه 
از نظر تاثيرات آن بر کل جنبش کارگری چندين 
. سروگردن از موارد ياد شده باMتر بوده است
ھپکو با اعتصابات و اعتراضات خيابانی مکرر 
و پرشور و شعارھای ابتکاری خود و سخنرانی 
کارگران پيشرو آن در سه سال گذشته، نه فقط 
نقش بسيار مھمی در ارتقاء سطح آگاھی و 

چنين  يابی کارگران اين شرکت، بلکه ھم تشکل
نقش مھم و موثری در پيشرفت کل جنبش 

 .کارگری داشته است
  ٧١، از سال ۵٧ھپکو که در دوره بعد از انق ب 

 که به بخش ٨۵برداری رسيد، تا سال  به بھره
سازمان "خصوصی واگذار شد، زير نظر 

يا در واقع زير نظر "  گسترش و نوسازی صنايع
سازی که  سازمان خصوصی.  شد دولت اداره می

امروز عملکرد آن در به نابودی کشاندن توليد و 
چنين پرونده  ھای وسيع کارگران و ھم بيکارسازی

ھای ک ن و فساد و زدوبند مديران و  دزدی
ھا بر  مسئوMن درجه اول آن در جريان واگذاری
ترين  ھمگان آشکار شده است، ھپکو را که بزرگ
سازی،  کارخانه توليد تجھيزات سنگين راه

آMت کشاورزی و انواع لودر و بيل  ماشين
ھای آن به  مکانيکی در خاورميانه بود و زمين

 ميليارد ٣٨رسيد، به قيمت  بيش از صد ھکتار می

علی اصغر عطاريان خريدار . تومان عرضه کرد
اين شرکت از طريق بند و بست با مقامات دولتی 

 ميليارد تومان ھپکو را ١۵با پرداخت فقط 
دارانی  عطاريان مانند اکثر سرمايه.  تصاحب کرد

ھا و موسسات دولتی را تحت  که دولت، کارخانه
ھا واگذار نموده  عنوان بخش خصوصی به آن

است، از ھمان آغاز به فروش محصوMت و 
زمان اخراج  وسائل کارخانه روی آورد و ھم

او در .  کارگران را در دستور کار خود قرار داد
واقع با ھدف تعطيلی کارخانه و فروش وسائل و 

ھای  محصوMت آن و چنگ انداختن بر زمين
عطاريان در سال .  کارخانه، ھپکو را خريده بود

 ميليارد تومان ١٧ يعنی تنھا ظرف يک سال، ٨۶
 ميليارد تومان بيشتر از مبلغی که برای ٢يعنی   –

. سود داشت  -خريد تمام ھپکو پرداخت کرده بود
در ھپکو، مطابق معمول تمام موسسات و 

ھای واگذار شده، مالک کارخانه ازھمان  کارخانه
بدو تصاحب کارخانه، اخراج کارگران و 

ھا را آغاز نمود و به تدريج  گيری عليه آن سخت
تمام .  ھزار تن از کارگران را اخراج کرد

ای که در ھپکو جاری بود، عينا مشابه آن  پروسه
ھا و موسسات  چيزی بود که روال معمول شرکت

گروگان گرفتن دستمزدھا، .  واگذار شده بود
گيری  اخراج کارگران، تشديد فشار و سخت

بيشتر و استثمار شديدتر، نپرداختن سھم بيمه به 
سازمان تامين اجتماعی، خروج وسائل کارخانه و 

رقبتی به توليد و تق و لق شدن  فروش آن، بی
گردش معمول کارخانه و سرانجام تعطيلی 

ھا و صدھا کارخانه و موسسه واگذار  ده!  کارخانه
شده و از جمله کارخانه آونگان اراک که جلو 
چشم کارگران ھپکو قرار داشت به ھمين 

 .سرنوشت دچار شده بودند
اما کارگران ھوشيار ھپکو، متحد و يکپارچه در 
برابر کارفرما و دولت حامی آن ايستادند و تا اين 

اند ھپکو به سرنوشت آونگان  لحظه اجازه نداده
ھپکو البته کم و بيش از لحظه .  دچار شود

 سال طول کشيد ١٠واگذاری مشک تی داشت اما 
تا کارفرمای ھپکو آرام آرام مقدمات تعطيلی اين 

ايستادگی کارگران در برابر .  واحد را فراھم کند
اھداف شوم کارفرما، اعتراض نسبت به فشارھا 

موقع دستمزدھا،  ھا و عدم پرداخت به و محدوديت
مبارزه برای بھبود شرايط کار و دستمزدھا و 

مقابله با ترفندھای عطاريان در تمام طول اين 
اما اعتصابات و اعتراضات .  ھا وجود داشت سال

 و زمانی ٩۵خيابانی گسترده ھپکو از دی ماه 
. آغاز شد که ھپکو در آستانه تعطيلی قرار گرفت
چندين اعتصاب يکپارچه و شکوھمند در دی و 
بھمن و تظاھرات خيابانی روزانه کارگران 

ھای شھر اراک را به  ھپکو، به مدت يکماه خيابان
 .لرزه درآورد
 ماه حقوق معوقه، برکناری تيم ۵پرداخت 

دار شرکت  مديريت، تعيين تکليف وضعيت سھام
ھای  ترين خواست و واگذاری آن به دولت مھم

در ھمين اعتراضات بود که .  کارگران بود
ھا افتاد  شعارھا و سرودھای ھپکو بر سر زبان

شعاری که ..."  کنيم زندگی زير بار ستم نمی"که 
 بود که سرانجام ۵٧ای سال  يادآور تظاھرات توده

. به قيام و سرنگونی رژيم سلطنتی منجر شد
اعتصابات يکپارچه و اعتراضات پرشور 

ھای  رانی خيابانی کارگران ھپکو و سخن
گرانه کارگران پيشرو اين  متھورانه و آگاه

کارخانه، تمام فضای سياسی جامعه و قبل از ھمه 
اين .  تمام جنبش کارگری را تحت تاثير قرار داد
، ٩۵ماه  کارگران آگاه و شجاع ھپکو بودند که دی

ھای  که ھنوز خبری از خيزش يک سال قبل از آن
ھا شدند،   باشد، وارد خيابان٩۶ماه  ای دی توده

پرچم مبارزه مستقل خود را به اھتزاز درآوردند 
ھای خود را به ميان  و شعارھا و خواست

کارگران مبارز و شجاع .  ھای مردم بردند توده
سازی دولت و واگذاری  ھپکو سياست خصوصی

ھپکو به بخش خصوصی را مورد حمله قرار 
بند و بست مقامات دولتی با عطاريان .  دادند

مالک کارخانه را افشا کردند و مصممانه به 
ای که بيش از پيش ثقل سياسی و ضد  مبارزه

 .شد ادامه دادند تر می دولتی آن سنگين
پس از اعتصابات و تظاھرات خيابانی پرشور 

، دولت برای آرام ٩۵کارگران ھپکو در سال 
کردن کارگران، ھپکو را از عطاريان پس گرفت 

 ميليارد ١٠به بھاء فقط  ٩۶ خرداد ١٣و در تاريخ 
" احمدپور"دار ديگری به نام  تومان به سرمايه

کارفرمای جديد ھپکو نيز به رغم .  واگذار نمود
که  ھای روزھای نخست و يا حتا پيش از آن وعده

رسما ھپکو را به تملک خود درآورده باشد، جز 
ھای معوقه پرداخت شد،  که طی چند ماه حقوق آن

گونه اقدامی در راستای تحقق مطالبات  اما ھيچ
روال تعويق پرداخت !  کارگران انجام نشد

دستمزدھا و ب تکليفی وضعيت کارخانه ادامه 
يافت و ھپکو دور جديد اعتصابات و اعتراضات 

 آغاز ٩۶ تيرماه ١٣ و ١٢خود را در روزھای 
تاکتيک کارفرما مبنی بر اعزام کارگران به .  کرد

مدت دو ھفته به مرخصی اجباری نيز تاثيری در 
چرا که دو ماه بعد يعنی .  روند اعتراضات نداشت

 ھپکو بار ٩۶در واپسين روزھای شھريور 
ديگر، اين بار در اتحاد با آذرآب وارد خيابان 

ھا و شعارھای ھپکو در  بار ديگر خواست.  شد
ی ضد دولتی  جنبه.  انداز شد سراسر جامعه طنين

و خصلت سياسی مبارزات ھپکو باز ھم 
 .تر شد پررنگ

ارتجاع حاکم با خشونت تمام به مقابله قھرآميز با 
ضرب و شتم وحشيانه .  کارگران برخاست

آور به صورت  کارگران و پرتاب گاز اشک
ھا  ھای اراک تا درون کارخانه کارگرن از خيابان

 .امتداد يافت

١٠از صفحه   

 سرنوشت ھپکو را چه کسی و چگونه رقم خواھد زد؟



 ٩ ٨٣۶ شماره  ٩٨  شھريور ١١    ٩

سرکوب قھرآميز کارگران ھپکو و آذرآب اما 
توانست و نتوانست کارگران را مرعوب  نمی
برعکس، مبارزات ھپکو که در راس .  سازد

مسائل اجتماعی، تمام فضای سياسی جامعه را 
تاثيرقرار داده وآن را به تسخير خود  تحت

ای را در پی  جانبه درآورده بود، حمايت ھمه
به نحوی که سوای حمايت سنديکاھا و .  داشت

ھا و احزاب سياسی  المللی و سازمان نھادھای بين
ھای مستقل کارگری،  چپ و کمونيست، تشکل

ھای زيادی از کارگران موسسات صنعتی و  گروه
ھای مختلف و کليت جنبش طبقه کارگر  کارخانه

ضمن حمايت از کارگران ھپکو، اعمال خشونت 
گری عليه ھپکو و سرکوب کارگران را  و وحشی

مبارزات ھپکو و آذرآب، فضای .  محکوم کردند
چنان به زيان رژيم رقم زد که  جامعه را آن

کردن  گران را به غلط مقامات رسمی و سرکوب
فرماندھی انتظامی استان مرکزی در .  واداشت

شبکه تلويزيونی اين استان رسما از کارگران 
مقامات دولتی نيز ظاھراً .  عذرخواھی کرد

پادرميانی کردند و به دروغ وعده دادند تا حل 
مشک ت ھپکو و آذرآب، در کنار کارگران 

وزير کار وقت علی ربيعی نيز .  خواھند بود
سراسيمه خود را به اراک رساند و گفت ما به 
عنوان دولت وظيفه داريم مشک ت کارگران را 

سازی توسط دولت  او گفت خصوصی.  رفع کنيم
تواند اين واحدھا را به  انجام شده و دولت نمی

 .حال خود رھا کند
نشينی  ترتيب دولت آشکارا مجبور به عقب بدين

نشينی به معنای تغيير  اما اين عقب.  شده بود
ھای آن و به طريق اولی به معنای  سياست

مطابق .  برآورده شدن مطالبات کارگران نبود
افتاده  ھای عقب معمول، تدريجا چند ماه از حقوق

آنکه  گاه مديريت يا اداره ھپکو بی آن.  پرداخت شد
با مالک کارخانه تعيين تکليف شده باشد، به 

سازی واگذار گرديد و برخی  سازمان خصوصی
مديران دولتی نيز برای پيشبرد امور، در ھپکو 

 .گمارده شدند
نشينی که خواست  نظر از اين عقب صرف

کرد و ھمزمان با  کارگران را تامين نمی
ھای تکراری، سرنيزه سرکوب اما عليه  وعده

 فعال اعتصاب و کارگر ٢٠.  کارگران تيزتر شد
اعمال فشار و .  پيشرو به دادگاه احضار شدند

ارعاب تا آن جا پيش رفت که مديريت ھپکو، 
خواند که "  تروريست"گروھی از کارگران را 

 کارگر ١۵دادگاه .  بايستی حذف و اخراج شوند
از طريق "  اخ ل در نظم عمومی"را به اتھام 

، "غيرقانونی"شرکت در اجتماعات و تظاھرات 
ھدايت تجمعات، چاپ و نشر بنرھای اعتراضی، 

، سخنرانی، "اغتشاش"تحريک کارگران به 
ھای  انتشار صوت و عکس و پيام در شبکه
 ماه ۶مجازی و امثال آن محاکمه و ھر يک را به 

 ضربه ش ق محکوم ٧۴تا يک سال حبس و 
 .کرد

يک از اين اقدامات کارگران ھپکو را از  اما ھيچ
 کارگران ٩۶بھمن .  ادامه مبارزه بازنداشته است

کارگران .  ھپکو بار ديگر وارد خيابان شدند
خواستار آن شدند که خودشان بر اداره امور 

ھای توخالی  وعده.  کارخانه نظارت داشته باشند

متعاقب آن و احتمال جدی خطر تعطيلی کارخانه، 
 را در پی ٩٧اعتراضات خيابانی ارديبھشت سال 

راھپيمايی و تظاھرات و تجمع و بستن .  داشت
ھای  با وعده.  آھن تکرار شد مسير خطوط راه

 فعال اعتصاب که ١٠توخالی توام با بازداشت 
در اثر مبارزه و اعتراض ساير کارگران به قيد 

.  به پايان رسيد٩٧وثيقه آزاد شدند، سال 
 و ٩٨اعتراضات خيابانی ھپکو اما ارديبھشت 

 . از سر گرفته شد٩٨سپس شھريور 
که مبارزات شورانگيز ھپکو قريب به  رغم آن به

يک از  سه سال ادامه يافته است، اما تاکنون ھيچ
طبقه .  ھای کارگران برآورده نشده است خواست
دار حاکم ھر بار با وعده رسيدگی و بھبود  سرمايه

دار و  اوضاع، در نھايت در سطح تغيير سھام
. مديريت کارخانه دست به مانور زده است

گونه رغبتی به توليد  مديريت فعلی ھپکو نيز ھيچ
و ادامه کاری کارخانه و تضمين شغلی کارگران 

برعکس شواھد موجود حاکی .  نشان نداده است
توجھی کامل دولت و کارفرما به ادامه  از بی

در اين مورد .  کاری ھپکو و شاغلين آن است
آMت  ھمين بس که گفته شود درحال حاضر ماشين

و تجھيزات سنگين راھسازی حتا نوع دست دوم 
آن، به وفور از چين و از طريق مناطق آزاد 

 .شود وارد کشور می
نظر از رقابت باندھای حکومتی برای  صرف

ھا و ام ک  تصاحب موسسات صنعتی و دارايی
آن، ھم اکنون بطور جدی صحبت از واگذاری 

(مپنا"ھپکو به شرکت  ھای  مديريت پروژه" 
اMنبياء سپاه  و يا قرارگاه خاتم)  نيروگاھی ايران
 ١٧٠پيش از اين سپاه، آونگان و.  در ميان است

ھای آن را که در بھترين  ھزار متر مربع زمين
مناطق اراک واقع شده است نيز به ھمين طريق 
تصاحب کرد و سپس اين زمين ھا را در اختيار 

 !قرار داد" حوزه علميه"
ھفتم شھريور ماه، در بحبوحه اعتراضات 

ای در استانداری  خيابانی کارگران ھپکو، جلسه
مرکزی برای رسيدگی به وضعيت ھپکوبا 
حضور مقدمی و کريمی نمايندگان اراک در 
مجلس وابسته به گرايش رقيب روحانی، خانی 

سازی ،عبداللھی  سرپرست سازمان خصوصی
مدير کل دادگستری استان مرکزی و اعضای 

در اين جلسه .  شورای اس می ھپکو تشکيل شد
از تخلفات تيم مديريت تعيين شده توسط دولت و 

دار کارخانه سخن گفته شد  نيز تخلفات مالی سھام
. و بر واگذاری ھپکو به قرارگاه خاتم تاکيد شد
اين جلسه که در غياب نمايندگان واقعی کارگران 
و حتا در غياب مديرعامل شرکت برگزار شد، 

گر بی توجھی کامل به مشک ت و معض ت  بيان
تصميمی دولت  و آينده شغلی کارگران ھپکو و بی

در مورد وضعيت فعلی ھپکو يا به عبارت 
گر تصميم آن بر ادامه وضع  تر بيان درست

) و آذرآب(موجود است و ظاھرا پرونده ھپکو 
 .در دستگاه قضايی در دست بررسی است

کارگران برای در ھم شکستن ب تکليفی و 
بستی که طبقه سرمايه دار حاکم و رژيم  بن

سياسی آن به بار آورده و بر ھپکو تحميل نموده 
چنين برای رسيدن به  خواست ھا واھداف  اند، ھم

که قبل ازھرچيز مانند  خود راھی ندارند جز آن
تر از گذشته اتحاد و يک  گذشته و بھتر و محکم

که ع وه بر  بويژه آن.  پارچگی خود را حفظ کنند
ھا در  مديريت و کارفرمای ھپکو، عوامل اين

اند و ت ش  شورای اس می نيز با آنان ھمراه
برای ايجاد چند دستگی در ميان کارگران ھپکو 

 .اند را دو چندان کرده
مادام که قدرت سياسی دردست استثمارگران 
است، مادام که کارگران کنترل تمام امور 
کارخانه را دردست خود نگرفته اند و مادام که 
قدرت سياسی را به چنگ نياورده اند، راھی جز 
تشديد مبارزه برای بھبود شرايط کارو زندگی 
وتغيير و برون رفت از وضع موجود، وجود 

موقع  ادامه کاری کارخانه، پرداخت به.  ندارد
دستمزدھا، بھبود شرايط کار و افزايش دستمزد، 

ترين خواست  بيمه کامل و ضمانت شغلی، کم
دولت، سپاه، بخش .  کارگران ھپکوست

ويا ھرنھاد و فرد "  خصولتی"خصوصی يا 
ديگری که برھپکو چنگ اندازی کند، بايد اين 

ھا را تامين کند و حق اعتصاب و  خواست
. اعتراض متشکل کارگران را به رسميت بشناسد
دستگاه قضايی و امنيتی بايد به تعقيب و پيگرد و 

تمام .  احضار و محاکمه کارگران ھپکو پايان دھد
کارگران اخراجی بايد به سر کاربرگردند و 

ھای رژيم عليه  احکام صادره در بيدادگاه
کارگران ھپکو .  کارگران ھمگی بايد ملغا شوند

که با اتحاد و تشديد  راه ديگری ندارند جز آن
مبارزه و استمرار اعتراضات خيابانی وبا جلب 
حمايت ساير کارگران و زحمتکشان طبقه حاکم 

نشينی وادارند و سرنوشت ھپکو را  را به عقب
 !خود رقم زنند

 

٨از صفحه   

 سرنوشت ھپکو را چه کسی و چگونه رقم خواھد زد؟

 زنده باد استق�ل
  طبقاتی کارگران 



 ٨٣۶ شماره  ٩٨  شھريور ١١    ١٠

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

٨درصفحه   

١٠ 

اعتصابات و اعتراضات خيابانی کارگران ھپکو 
که از روز شنبه دوم شھريورماه آغاز شد، 

کارگران آگاه و .  نزديک به يک ھفته ادامه يافت
مبارز ھپکو، در صفوفی متحد و يکپارچه، 

ھای شھر اراک  چندين روز متوالی در خيابان
دست به راھپيمايی زدند و با تجمع در مقابل 
استانداری مرکزی، دادگستری اراک و دفتر 
نمايندگان اراک در مجلس، خواستار رسيدگی به 

کارگران ھپکو با طرح .  مطالبات خود شدند
ھمشھری اراکی حمايت "شعارھايی مانند 

زير بار ستم "و شعار فراموش نشدنی "  حمايت
کنيم در ره آزادی  جان فدا می  –کنيم زندگی  نمی
يکبار "  وای از اين وضع وای از اين وضع  –

ھا و ميادين شھر اراک را زير  ديگر خيابان
کارگران .  ھای استوار خود به لرزه درآوردند گام

که صدای  کشيده ھپکو برای آن زحمتکش و ستم
خود را در شکل رساتری به گوش مقامات دولتی 

ھايی که کار و زندگی کارگران اين  و ھمه آن

ھای  نامUه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش§م§اره حس§اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ§م§راه 

ھ§§ای  ک§§د م§§ورد ن§§ظ§§ر ب§§ه ي§§ک§§ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

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

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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شرکت را در معرض نابودی و تباھی قرار 
اند، برسانند، به روال اعتراضات خيابانی  داده

 .آھن را نيز مسدود کردند پيشين، خطوط راه
پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه، تعيين 

دار شرکت، بازگرداندن کامل  تکليف با سھام
اداره امور شرکت به دولت، رفع مشک ت و 

ای، از سرگيری توليد، ادامه  ھای بيمه نارسايی
ھای  ترين خواست کاری و ضمانت شغلی، از مھم

کارگران ھپکوست که دست کم قريب به سه سال 
است برای تحقق آن رو در روی کارفرما و 

 .اند حاميان دولتی آن ايستاده
ورود شجاعانه و چند باره ھپکو به خيابان، در 

ست که اعتراضات پرشور و خيابانی  شرايطی
تحت .  تپه موقتا فروکش نموده است فوMد و ھفت

شرايطی که طبقه حاکم غرق اين پندار است که با 
تشديد سرکوب و بگير و ببند و زندان و بريدن 

ھای طوMنی مدت برای فعاMن جنبش  حبس

 سرنوشت ھپکو را چه کسی و چگونه رقم خواھد زد؟

 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

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
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