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 بن بست و ماجراجوئی
  در سياست خارجی

 
نزاع جمھوری اس�می و دولت آمريکا بر سر 

طلبی و ھژمونی در خاورميانه پيوسته  توسعه
در پی حمله .  گيرد تری به خود می   ابعاد خطرناک

نظامی ھفته گذشته به تأسيسات نفتی عربستان، 
 .   بار ديگر تنش در خاورميانه با< گرفت

 و ”بقيق“ شھريورماه پا<يشگاه ٢٢روز شنبه 
 در عربستان موردحمله ”خريص“ميدان نفتی 

گرای  گروه اس�م.  موشکی و پھپادی قرار گرفتند
فوريت  موردحمايت جمھوری اس�می در يمن به

اما اين اقدام .  مسئوليت حمله را بر عھده گرفت
نظامی بيش از آن بزرگ و پيچيده بود که کسی 

آشکار بود که .  ھا را باور کند بتواند ادعای حوثی
ای از عھده  انجام چنين اقدام نظامی دقيق و پيچيده

گرچه مقامات آمريکائی .  اين گروه ساخته نيست
و عربستان از ھمان آغاز، انگشت اتھام را 
متوجه جمھوری اس�می کردند، اما به د<يلی که 

يک  در اين نوشته توضيح داده خواھد شد، ھيچ
تمايلی نداشتند عامل مستقيم اين عمل نظامی را 

 .  جمھوری اس�می معرفی کنند
ھايی از  دولت آمريکا نخست با انتشار عکس

ھا و پھپادھا، اع�م  مراکز مورد اصابت موشک
 نقطه در تأسيسات نفتی عربستان ١٩حداقل :کرد

 .سعودی مورد اصابت قرارگرفته است
دانيم  می:  ازآن، ترامپ در توييتی اع�م کرد پس

کار چه کسی بوده، ما بسته به تائيد موضوع آماده 
مانيم که  اقدام نظامی ھستيم، اما منتظرمی

عربستان سعودی نظر خود را اع�م کند و بگويد 
 . ھا چه کسی عامل اين حمله بوده است به باور آن

خواست آزادی کارگران زندانی 
 برفرازغرفه سازمان
  درجشن اومانيته

 
 گزارشی کوتاه از 

 جشن اومانيته در پاريس

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٣٩شماره    ٩٨  مھر ١ –سال  چھل و يکم 

روز دوشنبه اول مھرماه، روز رسمی بازگشايی 
. آموزان و دانشجويان است مدارس برای دانش

چھل سال است که جمھوری اس�می بر نظام 
آموزشی کشور چنگ انداخته است و محصول 

ست که امروز ھمگان  ای انداختن فاجعه اين چنگ
ای که رژيم جمھوری  فاجعه.  به آن اذعان دارند

اس�می در بروز آن نقش اصلی را ايفا کرده 
ای که سال از پی سال بدتر و بدتر  فاجعه.  است
 . شود می

وقتی حکومتی که بودجه و درآمدھای ھنگفت 
نفتی را به جای اختصاص دادن به بھبود 
وضعيت آموزش و پرورش از نظر کيفی، ايجاد 
فضاھای مطلوب آموزشی، رايگان سازی واقعی 
مدارس و فراھم کردن شرايط مساوی برای 
تحصيل و آموزش تمامی کودکان کشور، صرف 

ای خود  طلبانه منطقه ھای نظامی و جاه ھزينه
ھای عريض و طويل  کرده و يا صرف دستگاه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ١٠درصفحه 

٣درصفحه   

آرامش اراک در گرو برآورده ساختن مطالبات 
 و آرامش کارگران است

 حق تحصيل رايگان يکی از
 ترين حقوق کودکان است  بديھی

 ) ٩٨ شھريور ٣٠شنبه (متن سخنرانی رفيق احمد موسوی
نکوور کانادا در گرامی داشت ياد و خاطره ھزاران زندانی ودر 

 سياسی جانباخته در دھه شصت

 اط
عيه مشترک

حمله اوباش سرمايه به کارگران 
 !ھپکو را قوياً محکوم ميکنيم

 حمله وحشيانه مزدوران 
      جمھوری اسKمی
    به کارگران ھپکو را 

کنيم      محکوم می   
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١از صفحه   
 بن بست و ماجراجوئی
  در سياست خارجی

  ۶درصفحه 

در ھمان حال، از قول مقامات آمريکائی اع�م 
فارس  شد حم�ت نظامی از نقاطی در شمال خليج

 .صورت گرفته است
 شھريور سخنگوی وزارت ٢٧روز چھارشنبه 

دفاع عربستان در يک نشست مطبوعاتی ضمن 
به نمايش گذاشتن بقايای تسليحات مورداستفاده در 

 پھپاد و موشک ٢۵مجموعاً :  اين حمله  گفت
و "  بقيق"کروز در حمله به تأسيسات نفتی 

اجزای :  او افزود.  اند شده به کار گرفته"  خريص"
سه موشک کروز ساخت ايران نيز که به ھدف 

ھا ساخت سپاه  موشک.  اند پيداشده است نخورده
وی در .  ھاست روی آن"  يا علی"ھستند و کلمه 

اين ادوات شاھدی :  ھمان حال که گفت
 از تجاوز ايران به خاک اين »انکار غيرقابل«

که از  کشور است، اما از اظھارنظر در مورد اين
طبق :  اند خودداری کرد و افزود شده کجا شليک

شواھد، حمله به تأسيسات آرامکو از يمن انجام 
 .ھا از شمال بوده است نگرفته بلکه مسير آن

اما وزير خارجه آمريکا که به عربستان سفرکرده 
بود،  جمھوری اس�می را به نقش داشتن در 
حم�ت اخير به تأسيسات نفتی عربستان متھم 
کرد و اقدام نظامی عليه تأسيسات نفتی عربستان 

جمھوری اس�می بار .  را، اقدام به جنگ ناميد
ديگر انکار کرد که در اين حمله دست داشته و 

ھا به عربستان  حسن روحانی آن را پاسخ حوثی
ھا مدرسه، بيمارستان يا بازار  يمنی:  ناميد و گفت

را مورد اصابت قرار ندادند بلکه به يک مرکز 
صنعتی حمله کردند تا به دشمنان خود ھشدار 

 .بدھند
در اين ميان دبير کل سازمان ملل نيز ضمن 
محکوم کردن اين حمله  گفت ھيچ تھديدی برای 

تر ازآنچه در  صلح و ثبات جھان بزرگ
يک .  فارس جريان دارد وجود ندارد خليج

بار  فارس تبعاتی فاجعه رويارويی بزرگ در خليج
: وی افزود.  در منطقه و جھان خواھد داشت

متخصصان اين سازمان برای بررسی شواھد 
موجود در حمله به تأسيسات نفتی عربستان راھی 

اند و اين تيم تحقيق برای انجام کار  اين کشور شده
کند که در قطعنامه  خود با مجوزی فعاليت می

 تصويب برجام در شورای امنيت ملی ٢٢٣١
 .شده است تعبيه

يک  که آمريکا و عربستان ھيچ اما با توجه به اين
اع�م نکردند که جمھوری اس�می مستقيماً از 

دھی کرده است،  خاک ايران اين حمله را سازمان
ھا چيزی فراتر از  پوشيده نبود که واکنش آن

ديپلماتيک و گسيل نيرو و   -اقدامات سياسی
تجھيزات نظامی جديد از سوی آمريکا نخواھد 

گيری روز جمعه ترامپ تأييدی بر  موضع.  بود
ھايی که  وی ضمن اع�م تحريم.  ھمين نظر بود

تواند  می:  اند، ادعا کرد توان گفت فاقد اھميت می
دستور حمله نظامی به "  در عرض يک دقيقه"

 ً� ھدف مھم در ايران را بدھد، اما ١۵مث
وی .  ا<مکان از آن خودداری کند خواھد حتی می
به .  من در پی آن نيستم که اين کار را بکنم:  گفت

داری خوب است و قدرت را  نظر من خويشتن
البته او افزود اگر حمله نظامی .  دھد نشان می

<زم باشد اين کار را در آينده خواھد کرد و حتی 

 .ای آمريکا داشت ھای ھسته ای ھم به س�ح اشاره
ھای  گيری ترامپ برخ�ف تحليل بنابراين، موضع

عاميانه ژورناليستی که خبر از واکنش نظامی 
گونه که  ھمان.  دادند، دور از انتظار نبود می
ھای سازمان ما بر آن  ازاين نيز در تحليل پيش

تأکيد شده است، دولت آمريکا تمايلی به وارد 
شدن در جنگ با جمھوری اس�می در شرايط 

تواند عواقبی  چراکه اين جنگ می.  کنونی ندارد
ناخواسته برای جمھوری اس�می و طبقه 

دار حاکم بر ايران داشته باشد که برخ�ف  سرمايه
فقط امپرياليسم آمريکا، بلکه تمام  منافع نه

دولت آمريکا .  ھای امپرياليست است قدرت
خواھان برافتادن جمھوری اس�می نيست، تنھا 
اخت�ف جدی که با جمھوری اس�می ايران دارد 

خواھد از طريق  در سياست خارجی است و می
ھا و فشار اقتصادی آن را وادار به  تحريم
. نشينی کند و اين اخت�ف را حل نمايد عقب

ای خواھد داشت  حال، جنگ عواقب منطقه درعين
که  به نفع قدرت ھای امپرياليست و منافع آنھا 

تواند به يک  چراکه يک چنين جنگی می.  نيست
روشن است .  ای تبديل شود جنگ بزرگ منطقه

گرای طرفدار جمھوری  ھای اس�م فقط گروه که نه
اس�می در منطقه دست به اقدامات نظامی 
خواھند زد، بلکه جمھوری اس�می با حمله 

تر متحد آمريکا، ھمه  نظامی به کشورھای ضعيف
. ھای منطقه را وارد جنگ خواھد کرد دولت

ويژه در حاشيه  ھا به که اين دولت درحالی
پذيرند و  شدت ضعيف و آسيب فارس به خليج

. آمادگی برای ورود در چنين جنگی را ندارند
اگر بر سر ھمين مسئله حمله به تأسيسات 
آرامکو، دولت عربستان تمايلی نشان نداد که 
بگويد جمھوری اس�می مستقيماً از خاک ايران 

علت است که  اين در اين حمله دست داشته، به
داند که وارد  شناسد و می سياست ترامپ را می

اش  درگيری نظامی با جمھوری اس�می <زمه
وارد شدن دولت آمريکا در جنگ است و اين 
سياست آمريکا نيست و خودش ھم توانی برای 
جنگيدن با جمھوری اس�می را ندارد و مايل 

 . نيست چنين جنگی رخ دھد
داند که سياست  جمھوری اس�می نيز دقيقاً می

تواند  آمريکا در شرايط کنونی چيست و تا کجا می
. پيش برود و دست به اقدامات ايذائی بزند

بنابراين، سياست جمھوری اس�می اين است که 
وارد درگيری مستقيم با نيروھای نظامی آمريکا 

يک توافق نانوشته ميان جمھوری  اين.  نشود
اس�می و دولت آمريکاست که به سربازان 

به تمام .  آمريکائی نبايد آسيبی وارد آيد
ھای نظامی جمھوری اس�می در چند  ماجراجوئی

ماه گذشته ھم که نگاه شود روشن است که حتی 
خراشی به يک سرباز آمريکائی وارد نيامده 

 . است
جمھوری اس�می رسماً اع�م کرده است که اگر 
نتواند نفت را صادر کند نخواھد گذاشت که 

جز  بنابراين به.  ديگران نيز نفتشان را صادر کنند
درگير شدن با نيروی نظامی آمريکا، ھر کاری 

آيد انجام خواھد داد که اين  که از دستش برمی
خواه با خرابکاری در .  سياست خود را عملی کند

ھا يا حمله  کش گيری نفت ھا و گروگان کش نفت
نظامی مستقيم به تأسيسات عربستان و احتما<ً 

اص�ً ھم مھم نيست که .  اقدامات مشابه در آينده
دھی و  اين حم�ت را خودش مستقيماً سازمان

گرای  ھای مزدور اس�م کند يا گروه اجرا می
طرفدار جمھوری اس�می در يمن، سوريه، 

چراکه درھرحال، سياست .  عراق و لبنان
اما ناگفته روشن است که اين .   جمھوری است

سياست، سياستی ماجراجويانه است، واکنشی 
بستی در سياست  ھا و بن مأيوسانه در برابر تحريم

از ھمين روست .  خارجی جمھوری اس�می است
که نفع مشخصی برای خود جمھوری اس�می ھم 

چراکه ازنظر اقتصادی بيشتر در تنگنا .  ندارد
المللی با انفراد  گيرد و در سطح بين قرار می

ھمين حمله به .  گردد رو می بيشتری روبه
عربستان و کشيده شدن ماجرا به سازمان ملل و 

خوبی نشان  شورای امنيت اين واقعيت را به
اين سياست ماجراجويانه، به جای اين که .  دھد می

ھای دولت آمريکا باشد، در  ای با تحريم مقابله
خدمت امپرياليسم آمريکا، سياست و منافع آن 

ھم اکنون خليج فارس به جو<نگاه ناوھای .  است
جنگی آمريکا و ديگر قدرت ھای امپرياليست 

جمھوری اس�می با .  تبديل شذه است
ھای اين منطقه  ھای خود، دولت ماجراجوئی

فارس را وادار  ويژه کشورھای  حاشيه خليج به
تری از آمريکا  ھای بيشتر و پيشرفته کند س�ح می

دھد  ع�وه بر اين، به  آمريکا امکان می.  بخرند
دردسر و بدون ھزينه نيروھای نظامی خود  که بی

ھا را  چون اين ھزينه.  را به منطقه گسيل کند
ھای مرتجع عربستان، امارات، قطر،  دولت

در ھمين چند .  پردازند کويت، بحرين و غيره می
ھای عربستان  روز اخير ھم شاھد بوديم که رژيم

و امارات خودشان  رسماً از آمريکا خواستند که 
تری به اين  نيروی بيشتری با تجھيزات پيشرفته
ترامپ ھم .  کشورھا بفرستد و چنين نيز شد

ای  گونه که مکرر اع�م کرده است عجله ھمان
برای کشاندن جمھوری اس�می به پای ميز 

س�حش را .  کند تحريمش را می.  مذاکره ندارد
اش را در  ھای نظامی فروشد و پايگاه می

اين .  کند دھد و تقويت می خاورميانه افزايش می
ھای ماجراجويانه و ارتجاعی  است نتيجه سياست
اگر فشاری ھم از بابت اين .   جمھوری اس�می

ھای  ھم بر دوش توده سياست در داخل ھست، آن
گونه که تاکنون  ھمان.  گيرد مردم ايران قرار می

چنين بوده است و جمھوری اس�می تمام بار 
ھای  ھا را به بھای فقر و گرسنگی توده تحريم

 . ھا قرار داده است زحمتکش مردم بر دوش آن
تواند اين  اما با<خره جمھوری اس�می تا کی می

سياست را ادامه دھد؟ واقعيت اين است که 
نه .  بست قرار دارد جمھوری اس�می در بن

تواند در اين نزاع بر آمريکا غلبه کند و نه  می
طلبانه  ھنوز آماده است ادعاھای توسعه

در انتظار .  اس�ميستی خود را کنار بگذارد پان
تحولی سياسی در درون ھيئت حاکمه آمريکا يا 

المللی است که بتواند خود را از اين  در سطح بين
حال چنانچه با يک  درعين.  مخمصه نجات دھد

واکنش جدی از سوی مردم ايران نيز مواجه شود 
 ساله احساس کند که ٨و يا ھمانند دوران جنگ 

کند، در آن شرايط  خطری جدی آن را تھديد می
ھم تمام ادعاھای خود را کنار خواھد گذاشت و با 
ھمين ترامپ نيز وارد مذاکره و بده و بستان 
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۴درصفحه   

١از صفحه   
نگرفته است، دست به اعتصاب زدند و وارد 

ھای شھر  ماه خيابان خيابان شدند و به مدت يک
اراک را به لرزه افکندند، تا ھمين امروز و به 
رغم اعمال قھر و سرکوب و ارعاب و زندان، 

ھا بار به اعتصاب و اعتراض  کارگران ھپکو ده
درست در شھريور سال .  اند خيابانی دست زده

 و در چنين روزھايی بود که اعتراضات ٩۶
خيابانی و متحدانه ھپکو و آذرآب مورد يورش 

گر رژيم  وحشاينه اوباشان و مزدوران سرکوب
قرار گرفت و تعداد زيادی از کارگران با 
ضربات مشت و لگد و باتوم و شليک گاز 

آور مجروح و مصدوم شدند و به دنبال آن  اشک
 کارگر محاکمه و ١۵ کارگر ھپکو احضار، ٢٠

 ضربه ٧۴ ماه تا يک سال حبس و ۶ھر يک به 
. ھپکو اما خاموش نشد.  ش�ق محکوم شدند

اعتصابات و اعتراضات خيابانی، دوباره در 
 ادامه ٩٧ور شد و در ارديبھشت   شعله٩۶بھمن 
 فعال اعتصاب بازداشت و ١٠بار ديگر .  يافت

مورد بازجويی قرار گرفتند و پس از ارعاب و 
رغم  به.  تھديدات گوناگون با قيد وثيقه آزاد شدند

ھا و قول و قرارھای کارفرما و دولت حامی  وعده
آن پس از ھر اعتصاب و اعتراض خيابانی 

ھای کارگران، اما  پيرامون رسيدگی به خواست
ھا و قول و قرارھا، مکرر پوچ و  اين وعده

اعتصاب و اعتراض .  توخالی از کار درآمدند
خيابانی ھپکو برای چندمين بار در ارديبھشت 

 آغاز شد که در شھريور ماه نيز ادامه يافته ٩٨
است و باز ھم عجالتا جز وعده توخالی چيزی 

 .نصيب کارگران نشده است
واقعيت اين است که شرکت ھپکو در آستانه 

مشک�ت ھپکو .  تعطيلی کامل قرار گرفته است
از زمانی که پورحسينی رئيس سازمان 

وی به علت فاش شدن   –خصوصی سازی بود 
اش، از اين سمت  ھا و تخلفات برخی از دزدی

برکنار شده و ظاھرا در بازداشت و 
تر  و به قيمت بسيار پايين  –الخروج است  ممنوع

از ارزش واقعی آن به بخش خصوصی و فردی 
بنام علی اصغر عطاريان واگذار شد، تشديد 

ھای ھپکو و مشک�ت کارگران  نارسائی.  گرديد
 ھزار کارگری ۵از .  روز به روز افزايش يافت

 در ھپکو مشغول به کار بودند، تنھا ٨٧که سال 
 ھزار ۴حدود ھزار کارگر باقی مانده و بيش از 

در اثر مبارزات .  اند کارگر ھپکو اخراج شده
شجاعانه و اعتراضات خيابانی و پرشور 
کارگران ھپکو، سرانجام دولت مجبور شد 

 ھپکو را ٩۶عطاريان را برکنار کند و خرداد 
 ميليارد تومان به شخص ديگری ١٠تنھا به قيمت 

گونه  اما نه فقط ھيچ.  به نام احمدپور واگذار نمود
بھبودی در اوضاع شرکت، بويژه در وضعيت 
کارگران بوجود نيامد، بلکه اوضاع بيش از پيش 

ظرفيت توليد سا<نه ھپکو، .  به وخامت گراييد
آ<ت   ھزار دستگاه ماشين٢توليد بيش از 

 دستگاه و ١٢ تنھا ٩۶راھسازی است، اما سال 
 دستگاه يعنی بطور متوسط ۴٨ فقط ٩٧سال 

آ<ت راھسازی   دستگاه ماشين٣٠سا<نه فقط 
که واحدھای  نظر از اين صرف.  توليد داشته است

واگذار شده به بخش خصوصی تقريبا ھمگی 
اند،  روال و سرنوشت مشابھی را از سرگذرانده
ھا  اما موضوع کمبود مواد اوليه و عواقب تحريم

نيز نقش مھمی در کاھش توليدات و يا توقف 
ھپکو .  واحدھای توليدی و صنعتی داشته است

کماکان در معرض تعطيلی و ھزار کارگر آن در 

کارگران ھپکو دور جديد اعتصاب و اعتراضات 
 آغاز ٩٨خيابانی خود را از روز دوم شھريور 

کردند و روزھای متوالی به مدت يک ھفته در 
مقابل نھادھای مختلف دولتی از جمله استانداری 
دست به تجمع زدند و خواستار رسيدگی به 

کس به خواست  اما ھيچ.  ھای خود شدند خواست
کارگران ھپکو روز ششم . کارگران توجھی نکرد
گستری تجمع کردند و "داد"شھريور در مقابل 

ھای خود از آن نھاد نيز  برای رسيدگی به خواست
استمداد طلبيدند، اما باز ھم کسی به خواست 

ھا خواھان پرداخت  آن.  کارگران توجه نکرد
. افتاده خود بودند ھای عقب ھاو حقوق طلب

خواھان پرداخت حق بيمه، تعيين تکليف وضعيت 
کارخانه، از سرگيری توليد و ادامه کاری و 

اما ھيچ مقامی نه در .  ضمانت شغلی بودند
وزارت کار، نه دراستانداری و نه در ھيچ نھاد 
دولتی ديگر، در فکر گرسنگی و اضطراب 
دائمی کارگر ھپکو نبود و چيزی جز وعده به 

با اين ھمه کارگران .  کارگران ھپکو داده نشد
 روز مھلت دادند که مقامات مسئول به ١٠ھپکو 

شان رسيدگی کنند و از پی آن از  ھای خواست
 .ھای اراک، راھی کارخانه شدند خيابان

اما پس از پايان مھلت ده روزه نيز باز ھم ھيچ 
ھای کارگران  يک از خواست اتفاقی نيافتاد و ھيچ

ھا مطابق معمول پوچ و  تمام وعده.  برآورده نشد
بنابراين بديھی بود .  توخالی از کار درآمدند

کارگر گرسنه ھپکو دوباره وارد خيابان شود و 
ھای سنگين  که فرياد خود را به گوش فقط برای آن

آھن شمال و جنوب را  مقامات دولتی برساند، راه
 شھريور و پس از ٢۴.  ھم موقتا مسدود سازد

 روزه اعتصاب و اعتراض ١٠پايان مھلت 
 شھريور، پاسخ ٢۵خيابانی از سر گرفته شد و 

نيروھای .  کارگران با سرنيزه و زندان داده شد
گر گارد ويژه از فردای سرکوب و  سرکوب

يورش وحشيانه به کارگران، در مقابل کارخانه 
ھپکو به صف شدند تا مانع ورود کارگران به 

 .خيابان شوند
اما مبارزه ھپکو را با سرکوب و سرنيزه 

تجربه دست کم سه .  توان خاموش ساخت نمی
ساله اخير مبارزات کارگران ھپکو، اين واقعيت 

 که کارگران ٩۵از دی ماه .  را ثابت کرده است
ھای مشخصی که تاکنون پاسخ  ھپکو با خواست

يورش وحشيانه نيروھای گارد ويژه رژيم به 
 شھريور ٢۵صفوف کارگران ھپکو در روز 

آميز بود که  ، به قدری بيرحمانه و خشونت٩٨
ھای رسمی  صدای آن در ھمه جا و حتا در رسانه

کشی برای سرکوب  قشون.  حکومتی نيز پيچيد
کارگرانی که در اعتراض به عدم پرداخت 
دستمزد و ب�تکليفی وضعيت شرکت دست به 

آميز زده بودند و اعمال قھر و زور  تجمع مسالمت
گری عليه کارگران ھپکو چنان توی  و وحشی
ھای  زد که حتا برخی افراد و رسانه چشم می

ضرب و شتم و "خبری وابسته به دولت نيز از 
سخن به ميان "  بازداشت گسترده کارگران

در حمله وحشيانه مزدوران سرکوبگر .  آوردند
 ١۵رژيم به صفوف کارگران ھپکو، دست کم 

 تن ٢٩کارگر به سختی مصدوم و مجروح و 
 .ديگر بازداشت و روانه زندان اراک شدند

محمد تقی آبايی مديرکل کار استان مرکزی روز 
که خبر سرکوب و   شھريور در حالی٢۶

بازداشت کارگران ھپکو در تمام کشور پخش 
شده بود، رياکارانه از ضرب و شتم و دستگيری 

او اما با .  اط�عی کرد کارگران ھپکو ابراز بی
مداخله نيروی انتظامی با ھدف "که  گفتن اين

جلوگيری از اخت�ل عبور و مرور و بازشدن 
مسير قطارھايی صورت گرفت که معطل مانده 

وی که .  در واقع مشت خود را باز کرد".  بودند
خود در جمع ساير مقامات دولتی از استاندار 
گرفته تا فرماندھان سپاه و نيروی انتظامی برای 
چگونگی مقابله با کارگران، حضور و در جريان 
صدور فرمان حمله به کارگران ھپکو قرار 

فريبی، يورش  خواست در عين عوام داشت و می
قطارھا "به صف کارگران را توجيه کند گفت 

برای تردد معطل مانده بودند که در نھايت نيروی 
انتظامی وارد عمل شد و ظرف مدت بسيار 

آھن باز شد و  کوتاھی حدودا يک دقيقه ريل راه
 ".تردد قطارھا از سر گرفته شد

که بايستی قھر و سرکوب  نظر از اين صرف
مزدوران حکومتی عليه کارگران بسيار خشن و 

رحمانه بوده باشد که ظرف يک دقيقه  شديد و بی
ھمه کارھا روبراه شده است، اما واقعيت اين 
است که کارگران ھپکو از روز اول اعتصاب و 

شان، مسير قطار را مسدود  اعتراض خيابانی
. شان بود نکرده بودند که اگر کرده بودند ھم حق

 آرامش اراک در گرو برآورده ساختن مطالبات
  و آرامش کارگران است
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٣از صفحه   
آرامش اراک در گرو برآورده 

 ساختن مطالبات
  و آرامش کارگران است

دار جديد  سھام.  معرض اخراج و بيکاری ھستند
گونه بھبودی در اوضاع ھپکو  کارخانه نيز ھيچ

ھای کارگران  يک از خواست ايجاد نکرد و ھيچ
 .را برآورده نساخت

ستاد تسھيل "در ھمين رابطه در نشست کارگروه 
در تھران که اوايل "  و رفع موانع توليد کشور

دار   برگزار شد، با استعفای سھام٩٧مرداد سال 
جديد شرکت نيز موافقت شد که اين واحد توليدی 

دار جديد، با ارائه وکالت به سازمان  تا تعيين سھام
حال در  در عين.  سازی واگذار شود خصوصی

ھمين اج�س مقرر شد تا زمان تعيين وضعيت 
دار جديد، سازمان  مشتری و سھام

سازی رأساً مديريت ھپکو را برعھده  خصوصی
با تعيين مديرعامل و تيم مديريتی از .  داشته باشد

سازی، باز ھم ھيچ  سوی سازمان خصوصی
گرھی از مشک�ت عديده ھپکو و کارگران آن 

داوود خانی، معاون سازمان .  گشوده نشد
سازی پس از اعتراضات خيابانی اخير  خصوصی

ما درصدديم که متقاصی "کارگران ھپکو گفت 
و ....  دار عمده کنونی شود جديد جايگزين سھام

مديريت جديد سکان ھدايت شرکت ھپکو را 
که با برنامه مناسب ودارای ....  برعھده گيرد

 ".اھليت مناسب باشد
ھای قبلی و تعويض و  اين يعنی ادامه سياست

دار کارخانه و تکرار مکرراتی  جابجايی سھام
تمامی شواھد و اقدامات  .  ثمر به حال کارگران بی

بعدی نيز نشان داده است که دولت با پيشه کردن 
دار و امثال  گی و تعويض سھام سياست روزمره

آن نه فقط در فکر بر طرف کردن مشک�ت 
ھپکو و بطريق اولی کارگران نيست، بلکه حتا 
در اين اندازه که روال عادی کار و توليد را به 
اين واحد صنعتی بزرگ بازگرداند نيز ناتوان 

سخنان برخی مقامات حکومتی در اين باره .  است
تپه  کند که ھپکو مانند فو<د و ھفت نيز روشن می

و کنتورسازی و آذرآب و صدھا واحد 
سازی شده ديگر، به حال خود رھا شده  خصوصی

سخنان علی آقازاده استاندار استان مرکزی .  است
 در ھمين رابطه به ٩٨ شھريور ٢٧در تاريخ 

که خطاب به  وی در عين آن.  قدر کافی گوياست
ھای خود را  گويد بايد خواست کارگران ھپکو می

از مجاری قانونی دنبال کنند و بدين ترتيب در 
واقع دشمنی خود با کارگران ھپکو را نشان 

دھد، اما درباره نحوه برخورد دولت با  می
گويد  انداز آن نيز چنين می مشک�ت ھپکو و چشم

ھمه مسئولين ذيربط از جمله وزارت اقتصاد، "
و سپس "  دھيم صنعت، راه و شھرسازی شعار می

که مشکل  ھيچ افقی برای اين"کند  چنين اضافه می
 ".بينم ای حل شود نمی ھپکو به صورت ريشه

مقامات رسمی و تراز اول رژيم از قماش 
دانند که  استاندار استان مرکزی البته به خوبی می

سازی و حيف  دولت با اجرای سياست خصوصی
و ميل و غارت اموال عمومی، توليد در صدھا و 
ھزارھا کارخانه و موسسه توليدی را از نفس 

شمار زيادی از اين واحدھا بکلی .  انداخته است
ھا ھزار کارگر مشغول  متوقف و تعطيل شده و ده

اند و شمار  به کار در آن به خيابان پرتاب شده
. اند ديگری نيز در يک قدمی تعطيلی قرار گرفته

دو شرکت صنعتی و مھم و بسيار بزرگ ھپکو و 
آذرآب که حتا برخی از نمايندگان مجلس نيز از 

ھا به عنوان گل سرسبد صنايع کشور نام  آن
اين .  اند اند، ھم اکنون در معرض تعطيلی برده

تپه و فو<د  واقعيتی است که ھپکو، آذرآب، ھفت
اھواز تنھا در پرتو اعتصابات و مبارزات 
يکپارچه و پرشور کارگران اين واحدھا 

اند در مقابل اين روند ايستادگی کنند و  توانسته
ھا نيز به تدريج  گرچه ھزاران کارگر اين شرکت

اند، اما از انح�ل و  اخراج و از کار بيکار شده
دچارشدن اين واحدھا به سرنوشت واحدھای 

 .اند عمل آورده تعطيل شده جلوگيری به
دولت جمھوری اس�می که با بحران و 

خواھد  ورشکستگی شديد مالی روبروست، نه می
تواند در اين سياست تجديدنظر کند و يا  و نه می

ھا را از خطر تعطيلی  که اين قبيل شرکت اين
برعکس برای تامين نيازھای مالی .  کامل برھاند

کند  خود و غارت و چپاول ھر چه بيشتر سعی می
چه را که از اموال عمومی ھنوز در دست  تمام آن

دولت باقی مانده است، به بخش خصوصی 
اين سياست خواھی نخواھی .  واگذار نمايد

تپه، فو<د،  ھايی چون ھپکو، آذرآب، ھفت پديده
کنتورسازی قزوين وامثال آن را در پی داشته و 

 .آن را بازتوليد خواھد کرد
تعويق چند ماه حقوق، عدم پرداخت برخی از 

ھای گذشته، تشديد فشارھای  مطالبات سال
اقتصادی و معيشتی بر کارگران، وضعيت 

ھای کارگری، ب�تکليفی وضعيت  نابسامان بيمه
کارخانه، خطر تعطيلی کارخانه ، اضطراب 

ھای  دائمی و نبود ضمانت شغلی، واقعيت
ست که امروز کارگران ھپکو با آن دست و  تلخی

کنند و برای تغيير آن به اعتصاب و  پنجه نرم می
با سرکوب و .  زنند اعتراض خيابانی دست می

توان جلو اين  سرنيزه و بازداشت و زندان نمی
کارگران ھپکو قرار نيست .  روند را مسدود کرد

با تشديد سرکوب و بگير و ببند دست از مبارزه 
ھای گذشته  سرکوب کارگران در سال.  بردارند

آنان به حکم .  نيز اين حقيقت را نشان داده است
ھا  موقعيت خويش به مبارزه برای تامين خواست

سازمان .  و نيازھای خود ادامه خواھند داد
دار فعلی يا  سازی، مديريت و سھام خصوصی

که  بعدی ھپکو بايد اين را بدانند مستقل از اين
سرنوشت تملک ھپکو چگونه رقم بخورد، مادام 

ھای کارگران ھپکو برآورده نشده  که تمام خواست
باشد، اعتصاب، راھپيمايی و مبارزه در ھپکو 

استاندار استان مرکزی، .  نيز ادامه خواھد داشت
مديرکل کار استان مرکزی، فرماندھان سپاه و 
نيروی انتظامی و ساير سران حکومتی در اراک 

ھای  نيز بايد اين را بدانند مادام که خواست
کارگران برآورده نشده باشد، آرامشی نخواھند 

آرامش اراک مستلزم برآورده ساختن .  داشت
 .مطالبات و آرامش کارگران است

کارگران مبارز ھپکو، بعد از يورش وحشيانه 
 شھريور، به مبارزه خود در ٢۵گارد ويژه در 

 شھريور، ٢٨روز .  اند داخل شرکت ادامه داده
گروھی از کارگران ھپکو با تجمع در مقابل 
زندان اراک، خواستار آزادی رفقای ھمکار خود 

 ٢٩آخرين خبرھا حاکی از آن است که از .  شدند
 نفر بقيه با ٨کارگر بازداشت شده، به جز 

 ميليون تومانی و سند و فيش ٢۵٠ھای  وثيقه
 .اند حقوقی آزاد شده

يورش به صفوف کارگران ھپکو و بازداشت 
ای را در ميان  ھا اما اعتراض وسيع و گسترده آن

. ھای مستقل در پی داشت کارگران و تشکل
کارگران آذرآب به فوريت و قبل از ھمه، به 

 ٢۶روز سه شنبه .  حمايت از ھپکو برخاستند
شھريور جمعی از کارگران آذرآب به نمايندگی 
از کارگران اين شرکت به منظور ابراز ھمدردی 
و ھمبستگی با کارگران ھپکو، به ميان کارگران 
ھپکو رفتند و با نصب بنر و شعارھايی در 
حمايت از کارگران ھپکو، ھمبستگی طبقاتی با 

بدنبال .  رفقای ھپکويی خود را اع�م کردند
ابتکار عمل کارگران آگاه و پيشرو آذرآب، چند 

. اند ھا مورد احضار و تھديد قرار گرفته تن از آن
سازی پارس اراک نيز روز  کارگران واگن

 شھريور در اعتراض به ضرب و ٢٧چھارشنبه 
شتم و بازداشت کارگران ھپکو و در حمايت از 

سازی  ھا، از محل کارخانه ھپکو تا بلوار واگن آن
پارس دست به راھپيمايی زدند و ھمبستگی خود 

سازی  کارگران واگن.  را با ھپکو اع�م کردند
پارس با حمل پ�کاردی که بر آن نوشته شده بود 

ما کارگران شرکت واگن پارس از شما "
از رفقای خود "  کنيم کارگران ھپکو حمايت می

دامنه حمايت از ھپکو .  در ھپکو پشتيبانی کردند
و ھمبستگی با کارگران بسيار وسيع و گسترده 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی .  بود
تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر 

تپه، گروه اتحاد  تپه، جمعی از کارگران ھفت ھفت
بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه، کميته ھماھنگی، کميته 
پيگيری، اتحاديه آزاد، سنديکای کارگران فلزکار 
مکانيک، شورای بازنشستگان ايران، اتحاد 
بازنشستگان ايران، اتحاد کارگر و معلم، شورای 

ھای صنفی فرھنگيان ايران و  ھماھنگی تشکل
ھا و  ھای ديگر با صدور اط�عيه برخی تشکل

ی   ھايی ضمن اعتراض نسبت به حمله بيانيه
ھا،  وحشيانه به کارگران ھپکو و بازداشت آن

. خواستار آزادی فوری کارگران زندانی شدند
اع�م حمايت و ھمبستگی با کارگران ھپکو، 
بويژه ابتکار عمل کارگران آذرآب و واگن پارس 
در ابراز حمايت و ھمبستگی و ھمدردی با 

ست که در  کارگران ھپکو نقطه قوت و اميدبخشی
ادامه خود بايد بتواند به مبارزه مشترک و متحد و 

زمان و مشترک اين واحدھا  اعتراض خيابانی ھم
 .نيز ارتقاء يابد

دولت جمھوری اس�می که با چندين بحران 
داخلی و خارجی دست به گريبان است، در 

، سرکوب را بطور ٩٧وحشت از تکرار آبان 
کلی و سرکوب کارگران را بويژه تشديد کرده 

اما تشديد سرکوب و بازداشت و زندان .  است
تواند راه مبارزه کارگران را  نتوانسته است و نمی

که در مقابل کارگران، ھيچ  افزون بر اين.  ببندد
راه ديگری جز اعتراض و مبارزه و تشديد آن 

واگن .  ھپکو و آذرآب با ھم متحدند.  وجود ندارد
وقت آن است که .  پارس به صف اين دو پيوست

سازی و ساير واحدھای صنعتی  کارخانه آلومينيم
در اين استان، مبارزه مشترک و واحدی را 

رژيم .  ھا شوند سازمان دھند و متحدا وارد خيابان
ارتجاعی حاکم از گسترش اعتصابات و 
اعتراضات خيابانی کارگری به شدت به ھراس 

اين رژيم را بايد با تشديد و گسترش .  افتاده است
که از ترس و وحشت  مبارزه، پيش از آن

پرولتاريای رزمنده قالب تھی کند، به زير کشيد و 
از سر راه انکشاف بيشتر مبارزه طبقاتی کنار 

 .زد
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  ۶درصفحه 

١از صفحه    

 حق تحصيل رايگان يکی از 
 ترين حقوق کودکان است بديھی

ای جز حفظ نظام  کند که وظيفه بوروکراسی می
ھا و بودجه را در چاه ويل  کنونی ندارند و يا پول

ريزد که تنھا  خور مذھبی می ھای مفت دستگاه
ھا برای حفظ حاکميت  شان تحميق توده وظيفه

ست که جامعه با چنين  دينی موجود است، طبيعی
ای در امور آموزش و پرورش روبرو  فاجعه

باشد و البته که تنھا آموزش و پرورش نيست که 
 .به ويرانه تبديل شده است

ھای اقتصادی،  بھداشت و درمان، زيرساخت
زيست و خ�صه ھر جا که بنگريم جز  محيط 

ای که در  جامعه.  آيد ويرانی چيزی به چشم نمی
طول حاکميت جمھوری اس�می به شدت دو 

در يک سو ثروتمندان که بخش .  قطبی شده است
دھند و از  بسيار کوچکی از جامعه را تشکيل می

تمامی امکانات برخوردارند و در سوی ديگر 
اکثريت بسيار بزرگ جامعه که در فقر بسر 

ھای چند  ھا و ماشين در يک سو کاخ.  برند می
ميلياردی و در سوی ديگر پدران و مادرانی که 

ھای تحصيل مدرسه  حتا قادر نيستند ھزينه
شان را در به اصط�ح مدارس دولتی  کودکان
اين تصوير واقعی ايران امروزی در .  بپردازند

زير حاکميت جمھوری اس�می و نظام 
 .داری است سرمايه

آموزی در ايران و  تنھا نگاھی به سرانه دانش
خوبی اين وضعيت  مقايسه آن با متوسط جھانی به

 که ٩٨براساس بودجه سال .  سازد را آشکار می
از نظر مقامات دولتی بيشترين افزايش را نسبت 

تر داشته است، سرانه  ھای قبل به بودجه سال
بودجه وزارت آموزش و پرورش (آموزی  دانش

آموزان و تبديل آن به نرخ  تقسيم بر تعداد دانش
در ايران چيزی )  ھای اخير متوسط د<ر در ماه

ست که  اين در حالی.  شود  د<ر می٣٠٠حدود 
آموزی در کشورھای دنيا  متوسط سرانه دانش

ھای اقتصادی و  ھمکاری"براساس آمار سازمان 
(توسعه  "OECD  (به !!!   د<ر است٩٣١٣

آموزی در   سرانه دانشميانگينعبارت ديگر 
آموزی در ايران   سرانه دانش برابر٣٠جھان 
 !!!است

آموزی در ايران نه تنھا با کشورھای  سرانه دانش
عربی منطقه که مانند ايران از ثروتھای نفتی 
برخوردارند قابل مقايسه نيست، بلکه حتا با 

باشد که فاقد درآمد  ترکيه نيز قابل مقايسه نمی
ھای نفتی و گاز طبيعی  ھای ناشی از ثروت

آموزی در ترکيه اگرچه از  سرانه دانش.  است
تر است اما با اين وجود  متوسط جھانی پايين

سرانه .  ھا با ايران تفاوت دارد فرسنگ
 د<ر يعنی ٣۵٨٩آموزی در ترکيه حدود  دانش

معلمان ھمدانی !!!   برابر ايران است١٢حدودا 
 آذرماه سال گذشته برگزار ٢٢در تجمعی که در 

کرده بودند در قطعنامه پايانی تجمع خود در 
ھای صداوسيمای  پردازی پاسخ به دروغ

جمھوری اس�می و بودجه ناچيز آموزش و 
"پرورش نوشته بودند داند  آيا صدا و سيما می: 

آموزی ايران از کشور افغانستان  که سرانه دانش
يعنی کشوری که در جنگ "!!! (ھم کمتر است؟

داخلی غرق است و درآمدھای نفتی ايران را ھم 

 آموزش و ٩٨در حالی که بودجه سال ).  ندارد
 ميليون ۵٢۵ ميليارد و ٣پرورش چيزی حدود 

آموز   ميليون دانش١٣يورو است، بودجه آلمان با 
 ميليارد يورو ١٢٩)  يک ميليون کمتر از ايران(

حال اين !!!   برابر ايران است٣۶يعنی بيش از 
را ھم در نظر بگيريم که در اص�حيه اخير 

ھا کاسته  ، از بودجه ھمه وزارتخانه٩٨بودجه 
شده و بدين ترتيب احتما< وزارت آموزش و 
پرورش حتا پول کافی برای پرداخت کامل 

ھای معلمان  کاری ھا و يا سنوات و اضافه حقوق
 !!!ھا را ھم ندارد تا چه رسد به ساير ھزينه

ھا بيان روشن اين مساله  ھا و نمونه تمام اين مثال
است که چرا نظام آموزشی ايران به چنين 
وضعيت اسفباری دچار شده در حالی که در 
بسياری از ھمين کشورھای جھان که ھمان نظام 

ھا حاکم  داری، طبقاتی و نابرابر بر آن سرمايه
است و حتا ثروت و منابع ايران را ھم ندارند 

 .ھا بار بھتر از ايران است وضعيت ده
ھای  نتيجه اين بودجه ناچيز را در تمامی عرصه

توان ديد که يکی  مربوط به آموزش و پرورش می
ھای مھم آن تفاوت مدارس کودکان  از نمونه

ثروتمندان و کودکان کارگران و زحمتکشان 
ما .  ھايی از زمين تا آسمان تفاوت.  جامعه است

پيشتر نتيجه اين تفاوت و شکاف طبقاتی را در 
 ٨٣٧رشد تحصيلی کودکان در نشريه کار شماره 

" نظام آموزشی و شکاف طبقاتی"با عنوان 
 .بررسی کرديم

در جامعه طبقاتی ايران، يکی از نتايج بودجه 
ناچيز مدارس که باعث کاھش کيفيت مدارس 

سازی است که بويژه  دولتی شده، رشد خصوصی
جمھوری حسن روحانی با  در دوره رياست
. آور افزايش پيدا کرده است سرعتی شگفت

آموزان   درصد دانش١١براساس آمارھای رسمی 
در مدارس خصوصی مشغول تحصيل ھستند، اما 

طور واقعی و با در نظر گرفتن انواع مدارسی  به
ھای گوناگون مشغول فعاليت ھستند مانند  که با نام

مدارس نمونه دولتی، مدارس سمپاد و غيره که 
نام در آن مدارس، والدين بايد پول  برای ثبت

ھنگفتی بدھند و گاه حتا بيشتر از مدارس 
آموزانی  طور واقعی تعداد دانش ، به"غيرانتفاعی"

ھای ھنگفتی بدھند  که برای تحصيل بايد پول
. است"  غيرانتقاعی"درصد مدارس  ١١بيشتر از 

ھا  مدارسی که عم� فرزندان کارگران از آن
براساس تحقيقی که در شھر .  محروم ھستند

 مدرسه غيردولتی توسط وزارت ٩٠تھران از 
آموزش و پرورش صورت گرفته است، والدين 

آموزان اين مدارس دارای مشاغل آزاد،  دانش
کارمندان و مديران دولتی و اساتيد دانشگاه 

چنين براساس آمار استخراج شده از  ھم.  اند بوده
سالنامه آموزش و پرورش شھر تھران، از 

 گانه آموزش و ١٩ مدرسه مناطق ۴٣٠٠مجموع 
 مدرسه غيردولتی و ١٧۴۵پرورش تھران، 

به عبارت ديگر .   مدرسه دولتی ھستند٢۵۵۵
 درصد مدارس تھران غيردولتی و ۴١نزديک به 

اما جالب اين است که .   درصد دولتی ھستند۵٩
 درصد فضاھای آموزشی شھر ۴١که  به رغم اين

تھران غيردولتی ھستند براساس آمار سال 
، از مجموع يک ميليون و ٩۶  –  ٩٧تحصيلی 

 ٢٠٠آموز تھرانی کمی بيش از   ھزار دانش١٠٠
ھزار نفر در مدارس غير دولتی تحصيل 

 درصد ١٨به عبارت ديگر .  کردند می
 درصد ۴١آموزان مدارس خصوصی  دانش

فضاھای آموزشی تھران را به خود اختصاص 
 درصد فضاھای ۵٩ درصد بقيه از ٨٢داده و 

 !!!کنند آموزشی استفاده می
ھای اخير  در سال.  شود اما کار به اينجا ختم نمی

نام  مديران مدارس دولتی والدين را ھنگام ثبت
ھا  کنند که اين رقم مجبور به پرداخت مبالغی می

از يک طرف ادارات .  شود سال به سال بيشتر می
و مديران وزارت آموزش و پرورش اين 

کنند ولی از طرف ديگر  موضوع را تکذيب می
واقعيت اين است که مديران مدارس در واقع 
مجبور به اين کار از سوی اداره ھستند و حتا 

ای از سوی سازمان انجمن اولياء و  بخشنامه
دليل آن ھم .  مربيان در تاييد اين مساله وجود دارد

ای به مدارس برای  ھيچ بودجه!!  روشن است
ھا از سوی ادارات آموزش و  ھای جاری آن ھزينه

طور واقعی  به.  شود پرورش پرداخت نمی
ھای جاری  ای ھم نيست که به ھزينه بودجه

به اين مفھوم که حتا .  مدارس اختصاص داده شود
ھای امتحانی را ھم بايد والدين  پول کاغذ

پول برق، آب، گاز، سرويس .  آموزان بدھند دانش
بھداشتی، تعميرات و خ�صه ھر چه که نياز 

در .  مدرسه است، از جيب والدين بايد تامين شود
ھای زيادی از گرفتن  روزھای اخير نمونه

شان  نام کودکان اجباری پول از والدين ھنگام ثبت
ھای اجتماعی منتشر شده است، يا حتا  در شبکه

مجبور کردن والدين برای تھيه روپوش و حتا 
ھای کمک درسی و غيره از مراکزی  کتاب

در واقع ھم يکی .  مشخص توسط مديران مدارس
ھای اجتماعی اين است که سد  از محسنات شبکه

ای جمھوری اس�می را تا حدود  سانسور رسانه
اند بخشی از  موثری شکسته و مردم توانسته

ھا  ھای جامعه را با استفاده از اين شبکه واقعيت
ھا پدر دو  در يکی از اين فيلم.  منعکس کنند

کودک در مدرسه دولتی شھدای احمدآباد واقع در 
شھرک (منطقه يک آموزش و پرورش شيراز 

 ھزار تومان پول بابت ٨٠٠از تقاضای )  آباد احمد
پدر يکی از .  کنند شان صحبت می نام کودک ثبت

من دو کودک دارم "گويد  آموز می اين دو دانش
 ۶٠٠که برای ثبت نام ھر دو بايد يک ميليون و 

چگونه بايد اين پول را تھيه .  ھزار تومان بپردازم
ھای ما ترک تحصيل  که بچه اين يعنی اين.  کنم
ھا بنر بزنيد و بنويسند  ُخب جلوی مدرسه.  کنند
ھاشون رو نيارند  ھايی که پول ندارند بچه اون

 ".مدرسه
يکی ديگر از نتايج بودجه کم، مشک�ت معيشتی 

. شود معلمان است که سال به سال بيشتر می
واقعيت اين است که حقوق معلمان اگرچه به 
طور متوسط از دستمزد کارگران بيشتر است، 

ھای مورد نياز يک خانوار  اما با حداقل
ھای بسيار دارد و در يک ک�م حقوق  فاصله

معلمان بسيار کمتر از خط فقر است که امروز به 
براساس .   ميليون تومان رسيده است٧بيش از 

کانون عالی شوراھای "محاسبات کميته دستمزد 
که يک تشکل به معنای کامل کلمه "  اس�می کار

حکومتی است ھزينه يک خانوار در ماه مرداد 



 ۶ ٨٣٩ شماره  ٩٨  مھر ١    ۶
۵از صفحه   

 

 ترين حقوق کودکان است حق تحصيل رايگان يکی از بديھی

درست .  يک جنبه قضيه است اما اين.  خواھد شد
انداز درگيری  است که در شرايط کنونی چشم

نظامی با آمريکا بسيار ضعيف است، اما در 
شرايطی که به نحو روزافزونی تضادھا و 

شوند، اين احتمال ھمواره  اخت�فات تشديد می
رغم ت�ش دو طرف اصلی  وجود دارد که به

نزاع برای اجتناب از درگيری مستقيم نظامی با 
يکديگر، کار به يک درگيری نظامی بکشد، در 
يک چنين شرايطی مردم ايران با چنان فاجعه 

رو خواھند شد که فجايع دھشتناک  بزرگی روبه
ساله در مقايسه با آن کوچک به نظر  جنگ ھشت

کارگران و زحمتکشان ايران نبايد .  رسند می
اجازه دھند که دو دولت مرتجع بر سر اھداف و 

طلبانه و تجاوزکارانه خود  مقاصد توسعه
ھا را تعيين کنند و فاجعه به  سرنوشت آن

اکنون جلو وقوع فاجعه را  بايد از ھم.  بارآورند
راھی که در برابر کارگران و .  گرفت

زحمتکشان قرار دارد اين است که منفعل و 
تر از  ای بزرگ خيال منتظر نمانند تا فاجعه بی

کارگران و زحمتکشان .  فجايع موجود، رخ دھد
ايران از اين قدرت و توان برخوردارند که بر 

بايد اراده کنند به پا خيزند .  ھر دشمنی غلبه کنند
ای سرتاسری و برپائی  و باروی آوری به مبارزه

اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه، جمھوری 
اس�می را براندازند، قدرت سياسی را خود به 

گيرند و به تمام فجايعی که جمھوری  دست
 . اس�می آفريده است، پايان بخشند

 

 بن بست و ماجراجوئی
  در سياست خارجی

 ھزار تومان رسيده ۵٨٠ ميليون و ٧امسال به 
 !!!است

ھا در  اما در ميان معلمان،  گروھی از آن
سر می برند و آن   وضعيت بسيار اسفباری به

ھستند "  خريد خدمتی"و "  التدريس حق"معلمان 
که بارھا در برابر مراکز دولتی در اعتراض به 

ھای معوقه  شرايط کاری و استخدامی و حقوق
ی اللھيار  گفته به.  اند خود دست به تجمع زده

ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورش، 
 ۶۵٠التدريس  وزارتخانه بابت مطالبات حق

کاری معلمان  که شامل اضافه(ميليارد تومان 
و بابت حقوق معلمان )  شود استخدامی ھم می

 ميليارد تومان و در مجموع ٢۵٠خريد خدمات 
وضعيت .   ميليارد تومان بدھکار است٩٠٠

رغم  ای است که به گونه معيشتی معلمان به
اعتراضات گسترده معلمان به طرح معلم تمام 
وقت، گروھی از معلمان متاسفانه عضو اين 

اند، به اين اميد که بتوانند حقوق  طرح شده
بيشتری دريافت کنند تا فاصله عميق حقوق با 

طرحی که !!!  شان را کمی جبران کنند ھای ھزينه
آموزان است و  کام� به ضرر معلمان و دانش

کيفيت آموزشی را از اين ھم که ھست بدتر 
 .کند می

جا خوب است به مساله کمبود معلم نيز  در ھمين
اش  کمبود بودجه يکی ديگر از نتايج.  بپردازيم

عدم استخدام معلمان جديد است که منجر به 
کمبود شديد معلم شده است که کمترين نتيجه آن 

آموزان در ھر ک�س است که  افزايش تعداد دانش
ھم اکنون نيز بسيار بيشتر از استانداردھای 

به گفته مدير کل آموزش و پرورش .  جھانی است
 ھزار ٧تھران در سال تحصيلی جديد در برابر 

خروجی نيروی انسانی از آموزش و پرورش 
در خوزستان .  اند  نفر وارد شده۴٩٠تھران تنھا 

نيز سرپرست اداره کل آموزش و پرورش اين 
 ھزار معلم در خوزستان خبر ٩استان از کمبود 

 ١٠٠جاری حدود  شود در سال گفته می.  داده است
ھزار معلم بازنشسته خواھند شد که وزارت 

ای برای جايگزينی  آموزش و پرورش برنامه
عدم استخدام معلمان در آموزش و .  ھا ندارد آن

پرورش به دليل عدم اختصاص بودجه در 
کرده  ست که بسياری از جوانان تحصيل حالی

از چرخه کار بازمانده و بيکار )  بويژه زنان(
 !!!ھستند

يکی ديگر از نتايج مھم بودجه ناچيز آموزش و 
پرورش بازماندن بسياری از کودکان از يکی از 
. حقوق مسلم خود يعنی حق تحصيل است

جمھوری اس�می با پولی کردن مدارس و 
ھای تحصيلی کمر شکن عم� سد محکمی  ھزينه

ديدگان و  در راه تحصيل فرزندان کارگران، ستم
. فقرای جامعه بويژه بيکاران ايجاد کرده است

اگرچه مقامات جمھوری اس�می از شناسايی 
 ھزار کودک بازمانده از تحصيل خبر ١۴٢
 ٢طور واقعی بسيار بيشتر از  دھند، اما به می

اند که  ميليون کودک در ايران از تحصيل بازمانده
نه فقط .  شود ھا افزوده می ھر سال نيز بر تعداد آن

ھای تحصيلی از  نام بلکه ديگر ھزينه ھزينه ثبت
جمله ھزينه دفتر و مداد و غيره يک سد بزرگ 

در برابر کودکان کارگران و ديگر زحمتکشان 
برای نمونه بھای .  جامعه برای تحصيل است

کوله پشتی نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر 
ست که بسياری از  اين در حالی.  شده است

پشتی را از ليست  ھا اساسا خريد کوله خانواده
چنين  ھم.  اند خريدھای مدرسه حذف کرده

خبرگزاری دولتی مھر از دو تا سه برابر شدن 
. بھای دفتر مشق نسبت به سال قبل خبر داده است

ھای کارگری و ديگر  در حالی که خانواده
ھای حداقلی  زحمتکشان جامعه در تامين ھزينه

اند،  وسايل تحصيلی برای کودکان خود بازمانده
ھای تھران و برخی از  در برخی از مغازه

شھرھای بزرگ کشور، لوازم گران قيمت 
آور به فروش  ھای سرسام تحصيلی با قيمت

رسد که خريداران آن ھمان اقليت بسيار  می
براساس گزارشات .  کوچک ثروتمندان ھستند

 ميليون ٢پشتی آمريکايی مدرسه  منتشره کوله
 ميليون ٢ تايی فابرکاستل ١٢٠تومان، مدادرنگی 

 ھزار ۵٠٠ھای   ھزار تومان و دفتر مشق٨۵٠و 
چنين مداد نوکی  ھم.  تومانی در بازار وجود دارند

با روکش ط� به قيمت يک ميليون تومان و 
ھای  ھا ط� يا پوکه ھايی که در بدنه آن خودنويس

فشنگ جنگ جھانی دوم کار شده با قيمتی برابر 
 ٣۵(يک مترمربع خانه در ولنجک تھران 

اين است .  رسند به فروش می)  ميليون تومان
نتيجه فاصله طبقاتی کنونی و حاصل نظام طبقاتی 
در دولت دينی جمھوری اس�می در آموزش و 

جايی که بايد تمام کودکان با ھم .  پرورش کشور
ھای برابر  برابر باشند و از امکانات و شانس

 !!!تحصيلی برخوردار باشند
بينيم که به دليل بودجه کم، مدارس  گاه ما می آن

دولتی از نظر ايمنی با بحران روبرو ھستند، از 
نظر فضای آموزشی نيز با کمبود شديد، مدارس 

چنان برقرار است و در فصل سرما  کپری ھم
مدارس فاقد وسايل گرمايشی ايمن و در فصل 

قطع تغذيه .  کننده ھستند گرما فاقد وسايل خنک
ھم در کشوری که بسياری از کودکان  رايگان آن

به دليل عدم تغذيه مناسب، توان يادگيری 
يابد يکی ديگر از نتايج  شان کاھش می درسی

يادمان نرفته است که .  ھمين کمبود بودجه است
دردوره خمينی ج�د تغذيه رايگان را که به 

ھای ابتدايی و راھنمايی داده  آموزان ک�س دانش
!!! شد طاغوتی خوانده و حذف کرده بودند می

تغذيه رايگانی که از جمله شامل يک پاکت شير 
شد که يک نوشيدنی ضروری برای کودکان  می

بودجه کم در تجھيزات آموزشی و تاثيرات .  است
ھای بھداشتی، آب آشاميدنی  منفی آن، در سرويس

مدارس و خ�صه در ھر چيزی که به تحصيل و 
 .شود شود ديده می آموزش کودکان مربوط می

بار کنونی  اما اينھا تازه بخشی از فاجعه مصيبت
در آموزش و پرورش است، نظام آموزشی که با 
اعتقادات قرون وسطايی مذھبی درآميخته، نظام 

ای با کار ندارد و به  مانده که رابطه آموزشی عقب
شکل وحشتناکی از دستاوردھای نظام آموزشی 
امروزی جھان عقب مانده، تبعيضات زبانی که 

ست که زبان  از موانع رشد تحصيلی کودکانی
شان فارسی نيست، تبعيضات مذھبی که  مادری

آموزان شده است  مانع تحصيل گروھی از دانش
ھمه از ديگر معض�ت آموزش و پرورش در 

 .ايران ھستند
 سال بايد کام� ١٨آموزش برای کودکان تا سن 

آموزان بايد  رايگان واجباری باشد، کليه دانش
دسترسی رايگان به کتاب، لوازم تحرير و ديگر 

نبايد .  لوازم آموزشی مورد نياز داشته باشند
آموزان را از يکديگر جدا   مدارسی که دانش

تمام کودکان بايد از .  سازد وجود داشته باشد می
تمام .  شرايط برابر برای تحصيل برخوردار باشند

. ھای مذھبی در مدارس ممنوع بايد گردد آموزش
بايد بودجه کافی به آموزش و پرورش اختصاص 
داده شود تا مدارس از وضعيت کنونی آن بيرون 

بايد ھمه شرايط برای پرورش جسمی و .  بيايند
ھا ھمه  اين.  روحی کودکان در مدارس مھيا باشد

ترين حقوق کودکان ايران است  جزئی از بديھی
داری حاکم  که جمھوری اس�می و نظام سرمايه

بر ايران از اکثريت بسيار بزرگ کودکان ايران 
 .گرفته است

 

٢از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٨٣٩ شماره  ٩٨  مھر ١    ٧

  ٨درصفحه 

 " ما "دادخواھی از منظر سھم  
 از زندگی "  آنان " و سھم  

 
با درود به ھمه شما رفقا، ياران و عزيزانی که در گراميداشت ياد و خاطره   

درود من بر  .  ھزاران زندانی سياسی جان فشانده دھه شصت در اينجا گرد آمده ايم 
ھزاران زن و مرد سرو قامتی که به خاطر مبارزه در راه آزادی و سوسياليسم به  
وحشيانه ترين شکل ممکن توسط رژيم ارتجاعی، جنايتکار و قرون وسطايی  

و درود بی  .  جمھوری اس�می به چوبه ھای دار و جوخه ھای اعدام سپرده شدند 
کران من به مادران خاوران، مادران پارک <له و ھمه آنانی که طی ساليان  
متمادی با بر افراشتن برچم جان به دادخواھی برخاسته اند؛ دادخواھی در زنده  
نگه داشتن ياد و خاطره عزيزان جانباخته شان؛ دادخواھی از قتل و عام شدگان  
تابستان خونين شصت و ھفت، دادخواھی برای به محاکمه کشاندن تماميت رژيم  
جمھوری اس�می و  ھمه سران وُعمال آدمکش و جنايت کارش؛ آدمکشان و  
غارتگرانی که نه فقط در دھه شصت، که طی چھل سال کشتار و سرکوب و  

 .اختناق، جامعه و توده ھای مردم ايران را به تباھی و ويرانی کشانده اند 
از زندگی در  "  آنان "و سھم  "  ما "دادخواھی از منظر سھم  "بحث امشب من،  

اجازه  .  است "  ساختن جھانی با عشق برای رسيدن به بھرنگی و بھنوشی جھان 
می خواھم تا صحبتم را با مقدمه کوتاھی از سال ھای دورتر، از آن سال ھای  
ظالمانه و استبدادی حاکميت رژيم سلطنتی و پادشاھی پيش از قدرت گيری  

 .جمھوری اس�می آغاز کنم 
، زمانی که ده سالم بود، پسر خاله ام، ھوشنگ، از زندان رژيم  ١٣۴۵ سال  

در آن زمان، من نه کمترين ذھنيتی از زندان و زندانی  .  سلطنتی شاه آزاد شد 
سياسی داشتم، و نه می دانستم پسر خاله ام، به کدامين اتھامی، سيزده سال از  

شناخت من از  .  بھترين دوران زندگيش را در زندان ھای رژيم شاه گذرانده است 
او در آن سال ھا، فقط در حد تماشای روزانه تصوير نشسته در قاب عکسی بود  

تصوير مرد جوان و شادابی که در ميان لباس  .  که بر ديوار خانه مان نشسته شد 
 .افسری جای گرفته بود و ھمواره زينت بخش خانه گاليبوش روستائی مان بود 

بعدھا که بزرگتر شدم، ھر وقت خاله ام از تھران پيش مادرم می آمد، در صحبت  
ھايی که ميان او و مادرم رد و بدل می شد، گاه و بيگاه با يکی از آرزوھای قلبی  

بزرگترين آرزوی او، سقوط رژيم سلطنتی پھلوی، مرگ شاه و  .  اش آشنا می شدم 
اين آرزوی خاله ام، ھميشه با تنفر و نفرين نسبت به خاندان  .  خاندان سلطنتی بود 
نفرين به ھمه آنھائی که سيزده سال پسرش را از او گرفته  .  سلطنتی ھمراه بود 

بودند، و در اين مدت، خود او نيز آواره رفت و آمد به زندان ھای قصر، بُرازجان  
جزيره متروکی که در آن دوران به  .  و تبعيدگاه جھنمی جزيره خارک شده بود 

و پسرخاله ام ھوشنگ نيز، دو  .  مکانی برای تبعيد زندانيان سياسی تبديل شده بود 
آرزوی خاله ام که  .  سال از دوران محکوميت خود را در اين تبعيدگاه سپری کرد 

عموما با احساس تنفر و انتقام فردی آميخته بود، شايد بتوان از آن به عنوان  
نخستين مفھوم واژه دادخواھی ياد کرد که من در آن عالم کودکی با آن آشنا می  

 . بدون اينکه کمترين ذھنيتی از مفھوم عدالت و دادخواھی داشته باشم . شدم 
و  .  ، سقوط رژيم سلطنتی پھلوی را ديد ٥٧  بھمن  ٢٢ خاله ام پس از قيام شکوھمند  

. من ھم شادی مادرانه اش را در نخستين روزھای سقوط خاندان پھلوی شاھد بودم 
مرگ خاله که در واقع يار، مونس و ھمدرد مادرم  .   درگذشت ٥٩ خاله ام در سال  

بود، اگر چه دردناک و سنگين بود، اما اين خوش شانسی را برای خود او داشت  
تا ديگر باره شاھد دستگيری و زندانی شدن پسرش در نظام جمھوری اس�می و  

 . نباشد ٦٧ سپس شاھد اعدام او در قتل عام زندانيان سياسی در تابستان  
 نبودم که از زندان و زندانی  ١٣٤٥ در اين سال ھا من ديگر آن کودک ده ساله  

اين بار، خودم نيز به عنوان يک زندانی سياسی  .  سياسی ھيچ درکی نداشته باشم 
زخم ش�ق و  .  زندان را با تمام ابعادش تجربه می کردم .  در زندان و بند بودم 

انفرادی و تبعيد، بخشی از واقعيت دردمند سال  .  شکنجه بر جسم و جانم نشسته بود 
مھمتر اينکه، مادر پير و خواھرم نيز، ھمانند ده ھا ھزار مادر و  .  ھای زندانم بود 

خانواده دردمند ديگر، ھمانند آوارگی خاله ام در آن سال ھای حکومت پادشاھی،  
آواره زندان ھای رژيم استبدادی، اس�می و ارتجاعی جمھوری اس�می شده  

 :سال ھايی که برای من، مادرم و خواھرم اينگونه شروع شد . بودند 
من به اتفاق دو رفيق ديگر در  .  بود گذشته  ١٣۶٠ ساعت از نيمه شبِ نھم تيرماه  

کومه باغ جاليزمان در زير نور کمرنگ فانوس مشغول مطالعه مجموعه آثار لنين  
باغ در کنار جاده انزلی به آبکنار واقع بود و خانه گِلی و گالی پوش  .  بوديم 

.  متر دورتر از باغ، در آن سوی جاده قرار داشت ٢٠٠ روستائی مان، به فاصله  
ماشين ھای گشت  .  دو روز از انفجار دفتر حزب جمھوری اس�می گذشته بود 

سپاه انزلی از جاده مجاورِ باغ که من و دو رفيقم در کومه اش نشسته بوديم، مدام  
در آمد و شد بودند و ما بی توجه به شرايط موجود، ھمچنان مباحث لنين را دنبال  

پس از سکوتی که بر جاده حاکم شده بود، به يکباره صدای کشيدن  .  می کرديم 
از جايتان تکان نخوريد، باغ از ھر طرف در  "گلنگدن اسلحه و پی آمد آن، نھيب  

مجموعه آثار لنين را به ميان علفزار پشت  .  ، ما را به خود آورد "محاصره است 
کومه پرتاب کردم، غافل از اينکه در زير نور فانوس، پاسدارھايی که در تاريکی  

سه پاسدار مسلح با عبور از ميان بوته  .  کمين کرده بودند، حرکت مرا می ديدند 
احمد کيست؟  :  يکی از آنھا پرسيد .  ھای ھندوانه خودشان را به کنار کومه رساندند 

من پيش افتادم و از آنان خواستم  .  دستور داد تا از کومه پايين روم .  من ھستم :  گفتم 
در مسيری که حرکت می کنم، به دنبالم بيايند تا به بوته ھای ھندوانه آسيب  

مادرم  .  ھنوز چند قدمی پيش نرفته بوديم که فرياد مادرم به گوش رسيد .  نرسانند 
در آن نيمه شب از خانه راھی باغ بود و  با نگرانی، اندوه و دلھره ای که در  

بعدھا دانستم، پاسدارھا  .  صدايش نھفته بود، بی قرارانه  مرا به اسم فرياد می کرد 
پاسداری تحت پوشش اينکه از  .  برای دستگيری من ابتدا به خانه ما رفته بودند 

. دوستان من است، مادرم را از خواب بيدار کرده و احوال من را از او گرفته بود 
از آنجايی که برای مادرم اين گونه م�قات ھای شبانه تا حدودی آشنا و طبيعی  
. بود، نشانی باغ را به پاسداری که خود را دوست من معرفی کرده بود، می دھد 

با گرفتن آدرس باغ، صدای گام ھای شتابان پاسداران ديگری که خانه را  
اطراف خانه    محاصره کرده بودند، مادرم را متوجه حضور افراد بيشتری در 

ذھنش بيدار شد، که آنان نه دوستان من، بلکه دشمنانی ھستند که برای  .  کرد 
 .دستگيری و شکار پسرش آمده بودند 

در آن تاريکی شب، من پيشاپيش از ميان بوته ھای ھندوانه گام برمی داشتم و سه  
وقتی به درب خروجی باغ در کنار جاده رسيديم، مادرم نيز  .  پاسدار به دنبال من 

به محض خروج از باغ، دستم را محکم گرفت  .  در آنسوی پرچين باغ ايستاده بود 
فرمانده گروه با  .  نمی ذارم پسرم را با خودتان ببريد :  و خطاب به پاسداران گفت 

گفتن اين جمله که کاری با من ندارند و پس از چند سئوال و جواب کوتاه مرا باز  
مادرم در  .  می گردانند، ت�ش کرد تا مادرم را به رھا کردن دستم ترغيب کند 

حالی که دستانم را محکمتر در دستان خود می فشرد با ھمان سادگی روستايی اش  
اصرار داشت، اگر اينگونه است می توانيد فردا صبح بياييد و او را با خودتان  

 .ببريد 
لحظاتی اين وضع به طول کشيد و در نھايت، فرمانده گروه به زور دستم را از  
دستان مادرم بيرون کشيد و من را در صندلی عقب پيکانی که کمی دورتر در  

دقايقی گذشت و به يکباره با باز شدن درب سمت  .  کنار جاده پارک شده بود، نشاند 
پاسداری که مشت را به گونه ام  .  راست پيکان، مشت محکمی بر گونه ام نشست 

تو که وضعيت مادرت را می دانستی، چرا به اين  :  نواخته بود، خطاب به من گفت 
راه کشيده شدی؟ بعدھا دانستم، مادرم به گمان اينکه من را در لندوری که مقابل  
درب باغ پارک شده بود سوار کرده اند، خود را جلوی ماشين انداخته و راه  

کسی که رئيس    –مشتی که حسين عابدينی  .  حرکت ماشين را بر آنان بسته بود 
بر گونه ام زده بود، در واکنش به ھمين    -زندان بود و بعدا بازجوی من ھم شد 

من دوھفته بعد آزاد و چند ماه بعد دوباره در اسفندماه  .  حرکت مادرانه مادرم بود 
 در م�قاتی که مادرم به اتفاق خواھرم در آن  ۶١ مرداد سال  .  شصت دستگير شدم 

سوی تور سيمی اتاق م�قات، مقابلم ايستاده بود، وقتی خبر محکوميت ده ساله ام  
ده سال بعد  .  را به آنان گفتم، به يکباره خميده تر شدن بيشتر انحنای قامتش را ديدم 

وقتی از زندان آزاد شدم، ديگر چيزی از قامتش نمانده بود تا از انحنای آن سخن  
مادرم ھنگام راه رفتن، ھمواره دو دشستش را در پشت قامت شکسته اش  .  بگويم 

 .ق�ب می کرد تا دستانش به زمين اصابت نکند 
اين مختصر را بدان سبب گفتم تا گفته باشم، در آن سال ھا، آنچه بر مادرم رفت،  

ای، تاکيد    و به ھمراه مادرم، رنجی که بر شانه ھای خواھرم نشست، تنھا ذره 
دارم، تنھا ذره ای از آن کوه بلند درد و رنجی بود که در سال ھای دھه شصت بر  
جسم و جان مادران و خواھران، و ديگر اعضای خانواده ھای زندانيان و جان  

مادرم در آن سال ھا قامت  .  فشاندگان آن سال ھای سرکوب و ويرانگری آوار شد 
آنھم بعد از گذشت  .  شکست، اما اين فرصت را يافت تا آزادی و زنده بودنم را ببيند 

اما، با آن مادران  .  ده سال تحمل حبس و ش�ق و شکنجه و زندان .  ده سال 
گرانقدری که در اين سال ھا، چندين فرزند از دست دادند، چه بايد گفت؟ با بی  
شمار پدرانی که در سوگ عزيزان شان قامت شکستند، زنان و مردانی که در  

نکوور کانادا در گرامی داشت ياد ودر ) ٩٨ شھريور ٣٠شنبه (متن سخنرانی رفيق احمد موسوی
 و خاطره ھزاران زندانی سياسی جانباخته در دھه شصت 



 ٨٣٩ شماره  ٩٨  مھر ١    ٨

٩درصفحه   

٨ 

پرسش فرزندانی که از    ھجران ھمسران شان در خلوت خود گريستند و بر 
کودکی کردن و بازی ھای کودکانه باز ماندند، چه پاسخی بايد گفت؟ به خواھران  
و برادرانی که در زير آوار اين ھمه ظلم و بيداد ستمگران فرسوده شدند، چه  
التيامی بايد داد؟ به آن مادران و پدرانی که دختران جوان شان در سال ھای  
نخست دھه شصت، در شب ھای پيش از اعدام به فتوای خمينی و توسط  
بازجويان و دژخيمان جمھوری اس�می تجاوز شدند تا به زعم باورھای کثيف  
دينی شان، با گرفتن بکارت دختران جوان محکوم به اعدام، آنان را از ورود به  

 خيالی شان باز دارند، چه بايد گفت؟ " بھشت "
 

 ھای ...ھای ...ھای 
 من مانده ام 

 با زخم بی شمار دخترکانم 
 در لحظه ھای گريه و بغض 

 شان "دندان خشم بر جگر فشردن "و  
 من مانده ام 

 با اندوه باX بلند دخترکانم 
 در آن واپسين شب بودن 

 در آن فضای وحشت و وھم 
 در پس نقاب و شکنجه و بند 

 در غربت غريبانه ی شان 
 به کام گرفته شدند 

 و آنگاه در ميانه ی اشک و آتش و خون 
 ھر سپيده دمان راھی دارشان کردند 

 

و سھم  "  ما "دادخواھی از منظر سھم  "ھمانطور که گفتم، عنوان بحث امشب من  
به  .  است "در زندگی برای ساختن جھانی در بھنوشی و بھرنگی جھان "  آنان "

در کجای آن سال ھای درد و رنج بوده  "  ما "کيانند؟  "  آنان "کيانيم و  "  ما "راستی  
 در کجای آن سال ھای بيداد و ستمگری ايستاده بودند؟  " آنان "ايم؟ و  

، به ھمراه آن دخترکان جوان، راه به اختيار برگزيدگان بوديم، و  "ما "و "  من 
"به ناگزير گرفتار شدگان در اين وادی پر خطر بوده اند "  آنان " ، آگاھانه  "ما . 

برای پی افکندن جھانی با عشق در رسيدن به بھرنگی و بھنوشی جھان، زندان و  
، بی آنکه خود برگزينند، بی  "آنان "بند و شکنجه و مرگ را به جان خريديم و  

و  "  من "آنکه خود انتخاب کرده باشند، به ناگزير و تنھا به پشتوانه عشقی که به  
داشتند، اين چنين بی رحمانه طعمه بيداد و بيدادگری در تمامی اين سال ھا  "  ما "

 .شدند 
از زندگی و پيامد آن، دادخواھی از آن سال  "  آنان "و سھم  "  ما "به راستی سھم  

ھای دربدری، سال ھای بيداد، سال ھای کشتار و سال ھايی که در فراق و رنج و  
درد و اندوه و سوگ گذشت، چيست؟ اين پرسشی است که سال ھاست بر گلويم  

و  "  ما "پرسشی که اينک بر آن شده ام تا آنرا ابتدا از دريچه سھم  .  چنگ می کشد 
ھمان شادی و لبخندی که می    -از شادمانی و لبخندھای زندگی،  "  آنان "سھم  

و  "  ما "و سپس، از دريچه سھم    -بايست کمترين سھم ھمه انسانی از زندگی باشد 
در دادخواھی از ده ھا ھزار جان شيفته ای که در تمامی اين سال ھای  "  آنان "سھم  

 .بيداد و بيدادگری پَرپَر شدند، به پرسش بنشينيم 
برای ورود  به اين بحث، ابتدا <زم است به تمامی آن سال ھای سرکوب و ستم  

به دنيای ستم، دنيای جنايت، دنيای کشتار،  .  در زندان و بيرون از زندان برگرديم 
دنيای چپاول و بی رحمی و دنيای استثمارگران و حاکمان ستم در نيازمندی بقاء  

" انسان "و اينبار در گستره ای به وسعت  .  شان به زندان و ش�ق و شکنجه و بند 
 از زندگی چيست؟  " انسان "در جستجوی پاسخی بر اين پرسش برآييم، که سھم  

معينی می  "  انسان "از زندگی چيست؟ به  "  انسان "در واکاوی اين پرسش که سھم  
انسانی که در ورود به عرصه مبارزه به اختيار راه بر می گزيند، انسانی  .  رسيم  

. که برای آزادی و سوسياليسم و رسيدن به بھرنگی و بھنوشی جھان پيکار می کند 
انسانی که آگاھانه خطر می کند و در عبور از اين مسير ناھموار، حتا از جان و  
جانان نيز دريغ نمی ورزد؛ بدان اميد که جھانی بھتر پی افکند، جامعه ای نوين بنا  
کند، جامعه ای آزاد و برابر، که ھمه اعضاء آن در رفاه و آسايش و خوشبختی  
کامل زندگی کنند، جامعه ای که ھمه آحاد آن بتوانند تمام استعدادھا و توانائی ھای  
. خود را در مسير سعادت ھمگانی و تعالی ھرچه بيشتر جامعه شکوفا سازند 

، اين  "انسان "اکنون با چنين نگاھی به زندگی، بياييد از خود بپرسيم، که سھم اين  
انسان معينی که من و شما نيز بخشی از آن ھستيم، از زندگی چيست؟ و ما در  

 کجای اين جھان پھناور ايستاده ايم؟ 
ی که آگاھانه مسير مبارزاتی زندگی اش  "انسان "پاسخ به اين پرسش، برای سھم  

را انتخاب کرده است، انسانی که پيکار می کند و با گام گذاشتن در مسيری پر  
برای انسانی از  .  ت�طم برای آزادی و سوسياليسم می رزمد، چندان دشوار نيست 

اين دست طبيعتا، شکوه، عظمت و زيبای ھمان پيکار و رزم مشترک، ھمان جلوه  
ھای ماندگار ھمبستگی مبارزاتی مان در ساختن جھانی بھتر، جھانی پر از زيبائی  
و عشق، جھان آزادی و سوسياليسم و پی افکندن دنيايی برابر برای ھمه آحاد  

برای چنين  .  معين از زندگی است "  انسان "و اين  "  ما "جامعه، خود اولين سھم  
انسانی که در گذرگاه رسيدن به آزادی حرکت می کند، برای انساتی که ھر بام و  
شام فضای ِعطرآگين رسيدن به برابری و سوسياليسم را در لحظه لحظه زندگی  
اش استنشمام می کند، به باور من، خود نفس ھم آوايی، نفس مانوس بودن و درھم  
آميختگی او با آرمان ھای بزرگ انسانی و سوسياليستی اش، اگر تمام سھم او از  
زندگی نباشد، دست کم سھم بزرگی از جلوه ھای ماندگار رزم مشترک و زيبايی  
ھای پر شکوه سال ھای پيکار و ھم آوايی ھای مشترک مبارزاتی اين انسان معين  

 . در زندگی او خواھد بود 
زندان و بيرون از زندان    برای من، شما و آن ھزاران جان شيفته ای که سال ھای 

را اينگونه گذرانده ايم، آنگونه که برايمان ممکن بوده است، روزھای اشک و  
آتش و خون سال ھای ده شصت را در زندان و بيرون از زندان، با سربلندی و  
در ھمگامی با باورھای انسانی و مبارزاتی مان گذرانده ايم، اينک که به آن  
روزگاران پر درد َسَرک می کشيم، به رغم رنجی که بر ما رفته است، به رغم  

گذشته است، ھمواره يک غروری انسانی و دوست  "  ما "سال ھای وحشتی که بر  
اين غرور، که برخاسته از رزمی  .  داشتنی و مبارزاتی وجودمان را پر می کند 

مشترک و پيکاری ھم آوا در جلوه گاه بلند آزادی و سوسياليسم ريشه دارد، ھمان  
سھمی که <اقل برای من، سھمی بزرگ، غنی و  .  از زندگی است "  ما "سھم  

 .ھمواره در خور اھميت است 
مشکل اما زمانی آغاز می شود که برای پاسخ به اين پرسش، بخواھيم در قلمرو  

انسانی که تنھا به پاس تعلق خاِطر و به يمن ع�قه  .  ديگری وارد شويم "  انسان "
به ناگزير در اين وادی پر خطر قرار گرفتند، بی آنکه خود  "  ما "مندی شان به  

انتخاب کرده باشند سالھا رنج برده اند، تحقير شده اند، سختی کشيده اند و شگفتا که  
ی به اختيار راه  "ما "و  "  من "در عبور از اين مسير وحشت و رنج چه بسا از  

 . برگزيدگان نيز، استوارتر مانده اند 
که بی انتخاب راه و به ناگزير در مھلکه قرار می گيرند،  "  آنان "پوشيده نيست،  

ھمواره رنج راه و فرسايش سال ھای آوارگی و ماندن در پشت زندان و بند،  
شگفتا که  .  ی به اختيار راه برگزيدگان است "ما "برايشان دو صد چندان بيشتر از  

، در آن سال ھای آتش و خون، در آن سال ھای جنون و بيدادگری  "آنان "
ی به اختيار راه برگزيدگان از خود پايداری و  "ما "جمھوری اس�می، ببشتر از  
پايداری و مقاومتی سترگ که ھنوز ھم ادامه دارد و  .  مقاومت به يادگار گذاشته اند 

از زندگی  "  آنان "به راستی سھم  .  کماکان در متن جامعه سرکوب شده ما جاريست 
در آن سال ھای آتش و خون، در آن سال ھای کشتار و قتل عام، و پس از آن تا به  

 امروز چيست؟ 
از زندگی چيست؟ درمانده می  "  آنان "اين جاست که در مقابل اين پرسش، که سھم  

، اين  "آنان . "شويم، در خود فرو می رويم و بغضی نابکار بر گلويمان می نشيند 
ھمان پدران و مادران، فرزندان و خواھران  "  به ناگزير گرفتارشدگان کيانند؟ آنان 

و برادران و به طور اخص ھمان مادران و زنان و ھمسرانی ھستند که تنھا به  
پاس دوست داشتن و عشق ورزيدن به عزيز پيکارگرشان، رنج سالھای پر ت�طم  
و توفانی را متحمل شده اند و می شوند، آنانی که ھرگز از پای نيفتاده اند و نمی  

با ريشه ھای عميق فرو رفته در بن خاک، در برابر    افتند و ھمچون درختی تنومند 
 از زندگی چيست؟  " آنان "به راستی سھم  . رعد و تندر و توفان استوار مانده اند 

از رنجی که بر مادر گلی ھا  .  از مادر بھکيش ھا و پدر بھکيش ھا سخن می گويم 
و  پدر گلی ھا رفت فرياد می کشم، از مادر جھرمی ھا، پدر جھرمی ھا و  
ھزاران مادران و پدران و خواھران و برادران و ھمسران گرانقدر ديگری که  
سال ھا با رنج و دربدری روزگار گذرانده اند، از اين قھرمانان گمنام با شما سخن  
می گويم، از کودکانی سخن می گويم که در زندان زاده شدند، و کودکان ديگری  
که تنھا تصويری نشسته در قاب عکسی از چھره مادران و پدران خود دارند، يا  

از  "  آنان "به راستی سھم  .  تصوير مه آلود و نقش بسته در پشت ميله ھای زندان 
 زندگی چيست؟ و آنان در کجای اين جھان ايستاده اند؟ 

ھر سال  .  سھم آنانی، که عمری به پاسداشت عزيز پيکارگرشان به رنج نشستند 
گرمی و سردی فصل ھا را در مسير خانه و زندان تجربه کردند، آنانی که در  
. فقدان و انتظار عزيزان دربندشان، سال ھا منتظر ماندند و ذره ذره آب گشتند 

شان اسير و دربند شد و آنان، روزگار آوارگی ماندن در پشت درھای  "جھان "
و  "  مازيار "ھا و  "بھنوش "زندان را با بغض ھای فرو خورده به نوازش  

ھای  "شورا "و  "  بيژن "و  "  سحرھا "ھا،  "سعيد "ھا و  "مرضيه "ھا،  "بھرنگ "

٧از صفحه   
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٨از صفحه   

کوچک شان مشغول شدند، تا لبخند زندگی را با عشقی به سرسبزی جنگل و  
 .بلندای البرز و ژرفای آبی دريا در دستھای کوچک شان بنشانند 

شان در دفاع از آزادی و سوسياليزم گرفتار  "جھان "پدران و مادرانی که جان و  
بند و زندان شدند و آنان، در جامعه ای سرکوب شده با کودکانی چند، برجای  

حال در چنين ميانه ای  .  و اينچنين بود که روزگار رنج برايشان آغاز گرديد .  ماندند 
بايد به تامين معاش  .  بايد ھمچنان مادر بود و مادر باقی ماند، خاصه در نبود پدر 

خود و کودکان ھمت گماشت، آنھم در جامعه ای نابسامان و بحرانزده که رنج  
بايد رنج سالھای  .  معاش خود به تنھايی می تواند ھر انسانی را از پای در آورد 

بيقراری و آوارگی رفتن از اين زندان به آن زندان را تحمل کرد، اھانت ھا را به  
ھيچ گرفت و توامان، تمامی اندوه و غربت تنھايِی برخاسته از فرھنگ جامعه زن  
ستيز حاکم بر ايران را به دوش کشيد و با لبخندی ماندگار به ديدار عزيزان مانده  
در پشت ميله ھای زندان رفت و در ورای ھر م�قات، اميد بازگشت پدر را با  

بايد پدر  .  قصه ھای شبانه در گوش فرزندان دلتنگ و بيقرار پدر نغمه ساز کرد 
بود و فقدان مادر را در پسِ رنجی چنين اندوھبار تجربه کرد، بايد مادر بزرگ و  
بدر بزرگ بود تا در فضای سنگين سال ھای زندان برای کودکان مادر و پدر از  
دست داده <<يی  انتظار سر داد و آنگاه در ورای اين ھمه درد و رنج و بی کسی  
اگر فرصتی باقی ماند، در خلوتگاه خود اشکی برای آن عزيزان از دست رفته  

 . ريخت 
تحمل رنج و انتظاری اين چنين اما تنھا برآمده از کشتار و سرکوب سال ھای  

در نظام جمھوری اس�می، در نبود امنيت زندگی و  .  نخست دھه شصت نبود 
محبوس در زندان و بند، رنج ھايی از اين دست، خود  "  انسان "ادامه حيات برای  

روزگار کشتار، روزگار گلوھای بغض  .  سر آغاز رنج روزگاران ديگری ست 
کرده در پسِ برپايی چوبه دار در اوين و گوھردشت، اھواز و رشت و شيراز،  
مشھد و تبريز و کرمانشاه و ده ھا زندان بی نام و نشان ديگری که در  تابستان  

در بی رحمی کشتار  .  شصت و ھفت در گستره ای به وسعت ايران شکل گرفت 
ھای دربندشان به يکباره بردار شدند  "  جھان "، در آن شھريور تفتان،  ٦٧ تابستان  
درد در رگان شان، حسرت در استخوان شان و چيزی نظير آتش در  "و آنان،  
و  "  مازيار "ھا و  "  بھنوش "تا  .  شعله کشيد، اما ھرگز از پای نيفتادند "  جان شان 

کوچک شان،  "  شوراھای "ھا، و  "سحر "و  "  سعيد "و  "  بيژن "ھا،  "بھرنگ "
اينان؛ اين مادران و ھمسران  .  زندگی را آنگونه که شايسته است نوشاک کنند 

ھای سرو قامت شان، زندگی را ھمچون شاخه ھای گل  "جھان "عاشق، در فقدان  
در شکفتن گل سرخ،    سرخ در دستان فرزندان کوچک شان  نشاندند، تا بدين سان 

به راستی سھم  .  بزرگ شان معطر سازند "  جھان "جھان را با شميم دل انگيز  
 ، سھم اينگونه مادران و ھمسران داغدار  از زندگی چيست؟ "آنان "

با يادمان عزيزان  "  آنان "با عشق آنان مانده ايم و  "  ما "در ورای ان ھمه سال ھا،  
ما با عشق به آزادی و سوسياليسم قامت کشيديم و  .  جانفشاندگان شان ايستاده اند 

با يادمان عزيزان پَرپَر شده شان، و با اميد به رھايی فرزندان دربندشان  "  آنان "
به  .  فردای شان بوسه زدند "  جھان "ھمواره در بغضی فروخورده بر زيبايی  

 در کجای اين جھان ايستاده اند و سھم آنان از زندگی چيست؟ " آنان "راستی  
در آن سال ھای نخست دھه شصت، در آن سال ھای وحشت و مرگ، سال ھای  
آتش و خون، و سال ھای که در بی قراری خانواده ھای  زندانيان گذشت، ھر بار  
که خانواده ای رد پای عزيز در بندشان را گم می کردند، تا آنزمان که رد و  
خبری از زنده بودن آنان در انفرادی و تبعيد يافته باشند، روزی ھزار بار می  

 .مردند و زنده می شدند 
 

 وای بر من با که بگويم از شقاوت آن سال ھا  
 که بر من رفت 

 و گيسوان بلند مرا 
 سپيد و پريشان کرد 

 وای بر من، وای بر من 
 که نوباوگان مرا ھر شب 

 از آغوش مھربانی من کندند 
 و در خانه ھای امن نفس گير 
 از پس نقاب و شکنجه و دار 

 ھرسپيده دمان 
 نعش شان را بر من افکندند 

 و من 
 گيسو پريشان ايستاده ام 

 بر فراز نعش عزيزانم 
 تا خورشيد سياوشان سپيده زند 

 که ابر بھاری ببارد ُشرُشر 
 عزيزان و بشويد لخته ھای خون  

 از فراخنای تنم 
 

اين ھمه فاجعه، اين ھمه آوارگی و دربدری اما در سال ھای نخست دھه شصت  
در ورای سرکوب و کشتار آن سال ھای اوليه ، قتل عام زندانيان  .  متوقف نشد 

فاجعه  .  سياسی در تابستان شصت و ھفت اما، فاجعه بارتر از ھر فاجعه ای بود 
. ای ھولناک که ھمانند رعد و تندر و توفان بر زندان و زندانيان باريدن گرفت 

تابستانی که ھزاران زندانی بی رحمانه کشتار شدند و خانواده ھای بی شماری که  
گذشت و آنچه در زندان ھای  "  ما "، بر  ٦٧ آنچه در تابستان  .  قامت شکستند 

جمھوری اس�می اتفاق افتاد، تنھا، فصلی از کتاب قطور جنايات، تجاوزات،  
شکنجه و کشتارھای وسيع جمھوری اس�می در زندان ھا و نيز در متن جامعه  

چه  "  آنان "براستی در آن تابستان خونين، در آن مرداد و شھريور تفتان، بر  .  بود 
از آن  !  گذشت؟ از مادران خاوران سخن می گويم، از مادران پارک <له 

دلسوختگانی که با اميد به دادخواھی عزيزان جان فشان شان، با اميد به محاکمه  
تمامی جنايتکاران جمھوری اس�می دوباره قامت کشيدند و سال ھاست که بر  

 :سکوی بلند دادخواھی ايستاده اند و اين چنين نھيب می زنند 
 

 وای بر من، وای بر من 
 چه بيقرار می سوزد اين تن من 

 از لھيب تند فاجعه 
 در آن لحظه ھای آتش و خون 

  در آن تابستان سوزان 
 شھريور، مردادماه جنون 

 وقتی ھزار ھزار 
 پسران و دخترکانم 

 بر دار شدند 
 وقتی بادبادک ھای انسانی 

 با دست ھای جھالت 
 بر فراز سرم به جنبش درآمدند 
 من سوختم در شعله ھای جنون 

 من ُگر گرفته تنم از اژدھای فسون 
 در جنگل و رود و جای جای گستره ام 

 می سوزم از لحظه ھای تب آلود 
 اشک و آتش و خون 

 وای بر من 
 وای بر من 
 با که بگويم 

 بر من چه رفته است درآن سال ھای جنون 
 

اينک، در پس ورای اين ھمه شکنجه و بيداد، در تداوم اين ھمه تجاوز و  
ستمگری، جنايت و کشتار و ويرانی بر جای مانده از چھل سال حاکميت  

به دادخواھی عزيزان جان فشان مان نشسته  "  آنان "و  "  ما "استبدادی بر جامعه،  
دادخواھی برای محاکمه تماميت نظام جمھوری اس�می و آدمکشانی که چھل  .  ايم 

" من "آنچه امروز می انديشم، آنچه امروز  .  سال بی پروا جنايت و کشتار کرده اند 
انديشه می کنيم، مسلما، با درک دوران کودکی ام، با برداشت  "  و آنان "  ما "و  

نفرينانه و حس انتقام جويانه خاله ام و حتا با درکی که در دوران سال ھای زندانم  
درک امروز من از محاکمه نظام جمھوری اس�می، نه يک  .  داشتم، متفاوت است 

انتقام گيری فردی، نه گام برداشتن در يک دور باطل انتقام و خون خواھی، که  
در جھت پاسخگويی به يک نياز تاريخی برای پايان دادن به ھر نوع شکنجه و  

دادخواھی ما نسبت به آنچه بر توده ھای وسيع مردم ايران  .  کشتار و جنايت است 
گذشته و نيز نسبت به کشتار ده ھا ھزار زندانی سياسی که در زندان ھای  

نه می بخشيم و نه فراموش می  "جمھوری اس�می پَرپَر شدند، بر بستر شعار  
از زندگی  "  آنان "اين دادخواھی که می تواند بخشی از سھم  .  استوار است "  کنيم 

باشد، در راستای به محاکمه کشاندن تمامی عام�ن چھل سال اعدام و کشتار در  
مسير پاسخ گويی به علت و چرايی اعدام، شکنجه، کشتار و پيامد آن يک ت�ش  
مستمر برای متوقف ساختن ھميشگی ابزارھای تفتيش و شکنجه و اعدام در  
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 .جامعه است 
در اين دادخواھی به محاکمه رژيم سرمايه  "  آنان "و  "  ما "با چنين نگاھی است که  

داری حاکم بر ايران انديشه می کنيم و خواستار محاکمه تماميت نظام ارتجاعی و  
محاکمه ھمه عوامل و انصار نظام فاسد و  .  آدمکش جمھوری اس�می ھستيم 

چرا که بر اساس تجربه سال  .  تبھکار حاکم بر ايران به جرم جنايت عليه بشريت 
ھای زندانم، جمھوری اس�می در دھه شصت، در دو مقطع زمانی، به نسل کشی  

 –  ٦٣ نخستين نسل کشی، در سال ھای  .  و جنايت عليه بشريت متوسل شده است 
، بوده و دومين نسل کشی، کشتار جمعی ھزاران زندانی سياسی در تابستان  ٦٠ 
کشتار و قتل عامی  .  کشتاری که مستقيما به فتوای خمينی صورت گرفت .   است ٦٧ 

که سازمان عفو بين الملل به درستی از آن با شاخصه ھای جنايت عليه بشريت ياد  
 .کرده است 

محاکمه جمھوری اس�می در بستر يک دادخواھی تاريخی، باز شدن تمام نقاط  
کور و زوايای پنھان و آشکار کشتارھا و جنايات اين رژيم نه فقط در دھه شصت  

تا ديگر باره شاھد  .  که در تمای سال ھای حاکميت اين رژيم فاسد و تبھکار است 
آنچه روند اين  .  تکرار شکنجه، اعدام، کشتار و نسل کشی در جامعه نباشيم 

سھم  .  در اين دادخواھی است "  آنان "دادخواھی را برجسته کرده است، ھمانا سھم  
مادران خاوران، سھم مادران پارک <له، سھم تمامی آنانی که  به ناگزير در اين  

که چه  "  آنانی "وادی بر خطر ورود کردند، اما ھميشه گمنام و در حاشيه مانده اند،  
ی به اختيار راه  "ما "و  "  من "بسا در تمامی اين سال ھای کشتار و اعدام، از  

نه به عنوان خون خواھی، که  "  آنان "و  "  ما "ت�ش  .  برگزيدگان استوارتر مانده اند 
دادخواھی ھمه آن سرو قامتانی که توسط جمھوری  .  از برای دادخواھی است 

دادخواھی مادران و پدرانی که ھنوز در انتظار نافرجام  .  اس�می کشتار شدند 
دادخواھی زنانی که آوازھای انتظار و ھجران  .  بازگشت فرزندان شان نشسته اند 

دادخواھی مردانی که فرزندان  .  مردان شان را <<ئی شبانه ی کودکان خود کردند 
کوچک شان، به رغم مھربانی ھای پدر، ھمچنان، آغوش گرم مادرانه را از پدران  

دادخواھی کودکانی که، تصوير پدران و مادران شان، ھرگز  .  خود، طلب می کنند 
 .در آينه چشم ھای آنان ننشست 

با چنين نگاھی از دادخواھی، ھمراه با ت�شی بی وقفه در ساختن جھانی با عشق،   
جھانی برای پی افکندن آزادی و سوسياليسم در رسيدن به بھرنگی و بھنوشی  

در ھم صدايی با مام وطن پر نھيب تر از ھميشه  "  آنان "و  "  ما "جھان است، که  
 :فرياد می کشيم 

 
 من مانده ام ھنوز 

 گرچه گرده ام زخمی است 
 چھره ام خونی است 
 و داغ نعش عزيزانم 

 در جای جای تنم باقی است 
 من سر فراز مانده ام ھنوز 

 و بر جای جای دشت و جنگل و گستره ام 
 باX بلند دخترکانم 

 در آغوش مھربانی من 
 دوباره می خوانند 

 و پسرانم در خشم خفته شان 
 به پيش می تازند 

 و کودکانم 
 به شور کودکانه شان 

 دوباره مرا 
 به تماشای رقص بادبادک ھای رنگيشان 

 بر فراز ساحل آبی 
 فرا می خوانند 

 و دست مھربان نسيم 
 گيسوان بلند مرا 
 در تمام گستره ام 
 رھا می سازد  

 
 ١٣٩٨ شھريور   -احمد موسوی  

 حمله اوباش سرمايه به 
 !کارگران ھپکو را قوياً محکوم ميکنيم

 
 شھريور کارگران ھپکو با پايان ي�اف�ت�ن ض�رب ا<ج�ل ده روزه ٢٥روز 

ھايشان در مرکز و خي�اب�ان�ھ�ای  خود به مقامات دولتی و عدم تحقق خواسته
آنھا دور جديد اعتراضات پر شور خ�ود را ک�ه .  شھر اراک اجتماع کردند

ج�ن�وب آغ�از ک�رده   -از دوم شھريور با راھپيمايی و بستن راه آھن شمال 
س�ران�ج�ام و ب�ھ�ن�گ�ام .  بودند با پايان مھلت ده روزه دوباره از سر گرف�ت�ن�د

جنوب زير پ�ل ب�خ�ت�ي�اری م�ورد ھ�ج�وم ن�ي�روھ�ای   -بستن راه آھن شمال 
در اين حمله وحشيانه به کارگ�ران ب�ی . سرکوب و گارد ويژه قرار گرفتند

ت�ااي�ن  .  نفر زخمی و روانه بيمارستانھا ش�دن�د١٥ نفر دستگير و ٣٠س�ح 
  .لحظه سه نفر از کارگران با قيد وثيقه آزاد شده اند

 
تقاضای دستمزدھ�ای م�ع�وق�ه و پ�رداخ�ت ب�م�وق�ع در اوض�اع ف��ک�ت�ب�ار  

اقتصادی کمترين و منطقی ترين چ�ي�زی اس�ت ک�ه ي�ک ک�ارگ�ر م�ي�ت�وان�د 
آنھا دستمزدھا و امنيت شغلی خود را درخواست ک�رده . انتظار داشته باشد

مي�خ�واھ�ن�د در س�رن�وش�ت .  آنھا نگران آينده خود و فرزندانشان ھستند.  اند
چ�را ب�اي�د اي�ن ام�ور ط�ب�ي�ع�ی .  شان نظارت و دخالت داشته باشن�د کارخانه

حکومت را بترساند؟ اگر دفاع از منفعت سرمايه در ميان نبود يقين�ا ت�رس 
ب�وس�ي�دن " ھ�ا م�اھ�ي�ت واق�ع�ی  اين دستپاچگی و زورگويی.  موجبی نداشت
ادعايی را مرکب�ش خش�ک نش�ده ن�ق�ش ب�رآب " عطوفت"و " دست کارگر

داری ح�اک�م ب�ر  چھل سال است که کارگران ماھيت واقعی سرماي�ه.  ميکند
طبقه کارگر ايران بيش از آن تج�رب�ه ان�دوخ�ت�ه اس�ت .  شناسند ايران را می

کارگران ميگويند حمل�ه خ�ون�ي�ن .  که با زبانھای منبری بتوان جيبش را زد
شما ھ�زاران اع�دام و .  به کارگران بعنوان زبان واقعی شما جا افتاده است

ھم امروز کارگران ھپکو در غم رفقای ھف�ت ت�پ�ه و .  قتل در پيشينه داريد
بايد ھم ب�ت�رس�ي�د زي�را ک�ارگ�ران ب�ه .  فو<د و زندانيان سياسی بسر ميبرند

اي�ن .  چيزی جز نان، کار، آزادی و اداره شورايی رض�اي�ت ن�خ�واھ�ن�د داد
پ�س .  امروز ھمه اين را م�ي�دان�ن�د.  است آن شبحی که شما را ترسانده است

ھ�ای  و کارگران حق دارند ب�رای س�ف�ره"  فاسد و ستمگريد" اذعان کنيد که 
ھا را ب�ب�ن�دن�د و  خالی و کودکان دردمندشان خيابانھا را تسخير کنند و جاده

 .ھا بياندازند ھا به فاض�ب ھای شما را چون ورق پاره قانون
 
 !کارگران و آزاديخواھان 
 

ما ھمراه با بخشھای مختلف طبقه کارگر، ھجوم وحشيانه اوب�اش س�رم�اي�ه 
کارگران ب�ازداش�ت ش�ده ب�اي�د ف�وراً .  به کارگران ھپکو را محکوم ميکنيم

ک�ج�ا  کارگران مبارز ھپکو و جنبش کارگری ايران را در ھ�ر.  آزاد شوند
با ھر حداقلی از امکانات متشکل شويم و ب�ي�اری آن�ھ�ا .  ھستيم حمايت کنيم

برای آزادی زندانيان سياسی و کارگران زن�دان�ی رژي�م را ت�ح�ت .  بشتابيم
صدای آنھا را در سطح جھان بلند کنيم و در تحقق شع�ار .  فشار قرار دھيم

   ! نان، کار، آزادی و اداره شورايی ت�ش کنيم
  

 !وثيقه آزاد بايد گردد کارگر زندانی، زندانی سياسی، بی قيد و بی
 !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس
می

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 ٢٠١٩ پتامبر س١٧

 

 :امضا کنندگان 
اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست 

و ) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان  -کارگری
 .ھسته اقليت

 

 . . . متن سخنرانی رفيق احمد موسوی
٩از صفحه   

 زنده باد استقKل طبقاتی کارگران 



 ١١ ٨٣٩ شماره  ٩٨  مھر ١    ١١

     حمله وحشيانه مزدوران 
         جمھوری اسKمی
             به کارگران 

 کنيم     ھپکو را محکوم می
 

 شھريورماه، نيروھای انتظامی جمھوری اس�می با حمله وحشيانه به ٢۵عصر امروز دوشنبه 
ی تنظيم  تا لحظه.  ھا را مجروح و تعدادی را نيز دستگير کردند کارگران معترض ھپکو تعدادی از آن

اين اط�عيه از تعداد دقيق کارگران مجروح و دستگير شده خبر موثقی منتشر نشده، و تنھا در برخی 
 نفر اخباری ١۵ کارگر و مجروح شدن ٣٠ھای مجازی از دستگيری احتما< حدود  ھای شبکه رسانه

 .منتشر گرديده است
کارگران ھپکو در دور جديد اعتراضات خود که از روز شنبه دوم شھريورماه آغاز شده بود، پس از 

جنوب، ده روز به مقامات دولتی برای   –روزھا اعتراضات خيابانی و مسدود کردن خط آھن شمال 
 .ھای خود فرصت داده بودند برآوردن خواست

ھای کارگران ھپکو، کارگران بار ديگر اعتراضات خيابانی خود را آغاز  در پی عدم تحقق خواست
تپه و فو<د اھواز به تسخير خود درآورده  چون کارگران آذرآب، ھفت ھای اراک را ھم کرده و خيابان

ھای  کارگران در اين روز بعد از تظاھرات در خيابان.  ھای خود را فرياد زدند و پای کوبان، خواست
آھن شمال  آھن تجمع کرده و با مسدود کردن راه اراک، در زير پل بختياری بر روی محدوده ريل راه

گر رژيم  جنوب به اعتراض خود ادامه دادند که در اين مرحله نيروھای انتظامی و سرکوب  –
 .ای حمله کردند  شکل وحشيانه کارگران را محاصره و سپس به کارگران به

گونه  ھای برحق کارگران را اين مرگ بر رژيم ضد کارگر جمھوری اس�می که جواب خواست
 . دھد وحشيانه می

 اند؟ داران قرار گرفته گونه مورد تھاجم دولت سرمايه خواھند که اين مگر کارگران ھپکو چه می
افتاده  چنين پرداخت فوری دستمزدھای عقب کارگران ھپکو خواستار پرداخت به موقع دستمزدھا و ھم

شان پرداخت نشود  ھا ھمين دستمزدھاست و اگر دستمزدھای کارگرانی که تنھا راه معاش آن.  ھستند
 .آور زندگی ندارند ھای سرسام چيزی برای تامين ھزينه

خواھند توليد درھپکو ادامه پيدا  ھا می آن.  کارگران ھپکو خواستار جلوگيری از نابودی ھپکو ھستند
ھا  سازی کارخانه اند که خصوصی کارگران ھپکو به تجربه دريافته.  کرده و امنيت شغلی داشته باشند
ھاست، به ھمين دليل  داران و به ضرر کارگران و امنيت شغلی آن تنھا در خدمت سودجويی سرمايه

 .سازی کارخانه و به عبارت ديگر چوب حراج زدن به اموال ھپکو مخالفند ھم با خصوصی
 ھا دستگيری، محاکمه و چماق کشيدن بر روی کارگران است؟ آيا پاسخ اين خواست

اگر کارگران .  کنند امروز و در سايه حکومت اس�می، عموم کارگران ايران زير خط فقر زندگی می
ھا را دستگير، شکنجه و به زندان  ھا آن چون ھفت تپه و اسماعيل بخشی دست به اعتراض بزنند ھم

ھا را دستگير،  ھا آن چون رضا شھابی اگر دست به ايجاد تشکل مستقل بزنند ھم.  کنند محکوم می
 .کنند شکنجه و به زندان محکوم می

 . اين است ماھيت رژيم ضد کارگر جمھوری اس�می
داری و ضد کارگر نيست، رژيم جمھوری اس�می  رژيم جمھوری اس�می تنھا يک دولت سرمايه

ھای ضد  داری جھان معاصر است که در سايه سياست ھای سرمايه ترين دولت يکی از وحشی
 .اش فاصله طبقاتی به مرزھايی باورنکردنی رسيده است کارگری

ھای فاشيستی جمھوری اس�می در سرکوب و به بند کشيدن کارگران،  رغم سياست اما کارگران به
ھای جمھوری اس�می  روز به روز به مبارزات خود عمق بخشيده و قھرمانانه در برابر سياست

 .کنند ايستادگی می
 .زنده باد کارگر، زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران، زنده باد تشکل مستقل کارگری

ضمن اع�م انزجار از حمله وحشيانه نيروھای وحشی و سرکوبگر جمھوری )  اقليت(سازمان فدائيان 
اس�می به کارگران ھپکو، خواستار آزادی فوری و جبران خسارات به کارگران مجروح و 

 .دستگيرشده است
ھای کارگران ھپکو  خواستار تحقق کامل و پاسخ فوری به تمامی خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .است
کارگران و ديگر زحمتکشان ايران و جھان را به حمايت از کارگران ھپکو )  اقليت(سازمان فدائيان 

 .خواند فرا می
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨ شھريور ٢۵

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 خواست آزادی 
 کارگران زندانی برفراز 

 غرفه سازمان درجشن اومانيته
 گزارشی کوتاه از

  جشن اومانيته در پاريس

١٢از صفحه   

زندانی و شعارھا و طرح ھای گوناگون، بيانی 
. تصويری از تاريخچه و مواضع سازمان بود

ھای متعددی از کارگران زندانی و  عکس
زندانيان سياسی، حقوق شھروندی و محيط    ديگر

ھای بزرگی از اسماعيل  زيست، به ويژه عکس
بخشی و سپيده قليان در مقابل غرفه، حاکی از 
خواست سازمان برای آزادی فوری و بی قيد و 
شرط اين زندانيان بود که توجه بسياری از 

پخش سرود .  بازديدکنندگان را به خود جلب کرد
ھا به زبان ھای مختلف، موسيقی محلی و 
موسيقی شاد برای جشن اومانيته فضايی صميمی 

امسال، نمايش .  و شاد در غرفه ايجاد کرده بود
فيلم در صحنه ای بزرگ از غرفه شامل فيلم ھای 
مختلف از جمله، رقص ھای محلی مناطق 
مختلف ايران، جلوه ای خاص به غرفه سازمان 

 .بخشيده بود
در راستای تقويت روابط بين المللی با احزاب و 
سازمان ھای کمونيست، حضور در جلسات بحث 

و پخش  سياسی در غرفه ھای کشورھای ديگر 
جزوات مربوط به سازمان و مواضع آن به زبان 
فرانسوی و ھمچنين گفتگو و تبادل نظر با رفقای 
احزاب و سازمان ھای کمونيست ديگر کشورھا، 
در جھت تقويت روابط بين المللی، گامی بود که 
در راستای يکی از مھمترين اھداف شرکت 

 .در اين جشن برداشته شد سازمان
 



 ٨٣٩ شماره  ٩٨  مھر ١    ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 
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 .  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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 خواست آزادی کارگران زندانی برفراز 
 غرفه سازمان درجشن اومانيته

 گزارشی کوتاه از جشن اومانيته در پاريس

جشن اومانيته امسال برای ھشتادو چھارمين بار 
 سپتامبر در فرانسه برگزار ١۵ تا ١٣از تاريخ 

اين جشن که از سوی حزب کمونيست .  شد
فرانسه سازماندھی می شود، ھر سال صدھا 
. ھزار نفر بازديد کننده را به خود جذب می کند

 ۵٠٠طبق گزارشات منتشر شده، امسال نيز 
ع�وه .  ھزار نفر در اين جشن حضور پيدا کردند

بر حضور بازديدکنندگان، سياستمداران، 
ھنرمندان و خبرنگاران، صدھا غرفه از سازمان 
ھا و احزاب چپ و کمونيست از سراسر جھان و 
نيز انجمن ھا و سازمان ھای فعال در زمينه ھای 
مختلف از جمله آزادی زندانيان، محيط زيست و 

نيز در اين جشن برپا می    حقوق دموکراتيک
 .شود

جشن اومانيته ھر سال شامل برنامه ھای سياسی، 

مانند جلسات بحث و سخنرانی، نمايشگاه ھای 
کنسرت    ھنری و علمی، کارگروه ھای مختلف و

 .می باشد ھای مختلف 
نيز با )  اقليت(کميته خارج سازمان فدائيان 

ھمياری رفقای ھوادار سازمان، ھمانند سال ھای 
گذشته در اين جشن غرفه ای داشت که مورد 

اين غرفه، .  توجه بازديدکنندگان قرار گرفت
ع�وه بر فروش غذا برای تامين مخارج غرفه و 
کمک مالی برای سازمان، با برپايی ميز سياسی 
شامل نشريات مختلف و مواضع سازمان به زبان 
ھای فرانسه، انگليسی و آلمانی، محلی برای 
تجمع و بحث و گفتگو ی رفقا و ع�قه مندان 

تزئينات غرفه، شامل عکس ھای .  گرديده بود
جانباختگان سازمان، زندانيان سياسی، کارگران 
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