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آمد تجاوز نظامی ترکيه به  پی
 منطقه کردنشين سوريه

 
 مھرماه، نيروھای مسلح رژيم ١٧روز چھارشنبه 

ارتجاعی و اشغالگر ترکيه، يورش نظامی خود 
را برای اشغال مناطق کردنشين سوريه در 

تدارک اين .  سراسر مرز اين کشور آغاز کردند
حمله نظامی از پيش با توافق دولت آمريکا 

در اواسط مردادماه اعGم شد، .  شده بود فراھم
اند که مشترکاً اداره  آمريکا و ترکيه توافق کرده

مناطقی در مرز ترکيه در درون خاک سوريه را 
اما اين .  تحت عنوان منطقه امن بر عھده گيرند

چراکه دولت .  صرفاً يک توافق مقدماتی بود
درباره "ترکيه در ھمان زمان اعGم کرد، طرفين 

تبديل منطقه امن به يک گذرگاه صلح و در نظر 
گرفتن تدابير Sزم برای بازگشت شھروندان 

توافق "  اند شده سوريه که از خانه خود رانده
زمان اردوغان اولين مأموريت ترکيه  ھم.  اند کرده

خواند "  پاک سازی شمال سوريه از تروريسم"را 
سپر "دور تازه عملياتی را که ادامه "و گفت 

خواھد بود، در آينده "  شاخه زيتون"و "  فرات
" سپر فرات"عمليات ."  نزديک انجام خواھيم داد

 در حوالی شھر مرزی طرابلس ١٣٩۵شھريور 
در شمال سوريه صورت گرفت و ترکيه ھدف از 

سازی منطقه از نيروھای داعش و  آن را پاک
 .نيروھای مسلح کرد اعGم کرد

  ١٣٩۶ماه   نيز در دی"  شاخه زيتون"عمليات 
شھر کردنشين عفرين .  عليه کردھا انجام گرفت

موردحمله نظامی قرار گرفت و به تصرف ترکيه 
 .درآمد

ھای  دولت آمريکا در پی معامله با ترکيه، يگان
مدافع خلق، نيروی مسلح وابسته به نيروھای 

نشينی در  دمکراتيک سوريه را وادار به عقب
اما در يک توافق ديگر ميان .  برخی مناطق کرد

ترامپ و اردوغان اعGم شد که نظاميان 
. نشينی خواھند کرد آمريکائی از اين منطقه عقب

جنبش طبقاتی کارگران به رغم نوسان دامنه 
. چنان در حال پيشروی است اعتGء آن، ھم

مبارزات کارگری در اشکال گوناگون بويژه در 
شکل اعتصاب، تجمع و اعتراض خيابانی ادامه 

در راس اين مبارزات، اعتراضات و .  دارد
تپه، کارگران ھپکو و  مبارزات کارگران ھفت

کارگران آذرآب، تمام صحنه سياسی جامعه را 
اتحاد و ھمبستگی .  تاثير قرار داده است تحت

کارگری، تGش پيگيرانه و مستمر کارگران اين 
ھای خود،  واحدھا در مبارزه برای تحقق خواست

توجه حتا باSترين مقامات دولتی و حکومتی را 
که در چشم فروبستن بر اين تيپ رويدادھا، يد 

 تپه، از آذرآب تا ھفت
 تپه تا لردگان  از ھفت

  ۵درصفحه 
  ۶درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۴٢شماره    ٩٨ مھر ٢٢ –سال  چھل و يکم 

 تپه، ھپکو، آذرآب و ھفت
  ضرورت اتحاد و مبارزه ھمبسته

 مبارزه عليه اعدام، از مبارزه برای
  سرنگونی جمھوری اسFمی جدا نيست

 
مبارزه عليه اعدام، ھمواره بخشی از .   اکتبر، روز جھانی مبارزه عليه اعدام نامگذاری شده است١٠

تGش و پيکار طبقات فرودست و نيروھای مترقی جوامع بشری عليه طبقات ستمگر و فرادست بوده 
از ھمان آغاز شکل گيری جامعه طبقاتی، طبقات حاکم و حاکمان سرکوبگر برای حفظ سلطه .  است

سياسی، طبقاتی و اجتماعی شان، ھمواره زندان و شکنجه و اعدام را به عنوان ابزارھای عريان 
از اين رو، اگر به سير تحوSت و مبارزات .  سرکوبگری و انقياد طبقات تحت ستم جامعه برگزيده اند

طبقاتی توده ھای ستمکش عليه طبقات ستمگر خوب بنگيريم، می بينيم از چنگال تاريخ خون   –تاريخی 
خون فوج فوج بردگانی که در مسلخ حاکمان نظام برده داری به صليب کشيده شدند، خون بی .  می چکد

 مھر، خبر آلوده شدن حدود ١٠روز چھارشنبه 
از "  چنار محمودی" نفر از اھالی روستای ٢۵٠

توابع شھرستان لردگان واقع در استان چھارمحال 
و اعتراض )  ايدز (HIVو بختياری به ويروس 

ھا، بويژه  اھالی روستا بازتاب فراوانی در رسانه
خبر ھم ھراسناک بود .  ھای اجتماعی يافت شبکه

 . کننده و ھم نگران
 مھر در لردگان مردم خشمگين که ١٣شنبه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 خFصه اطFعيه
  کميته ی خارج کشور

 اطGعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 يورش ارتش ترکيه 

 به کردستان سوريه را قاطعانه محکوم می کنيم

ھا چشمگير بود،  حضور جوانان در ميان آن
تابلوی اداره بھداشت و فرمانداری را پايين آورده 
و دفتر و ماشين امام جمعه شھر را به آتش 

در ھمين روز در برخی از شھرھا .  کشيدند
ھايی از مردم در  چون ايGم و اصفھان گروه ھم

و در "  چنار محمودی"حمايت از مردم روستای 
لياقتی دولت دست به تظاھرات  اعتراض به بی

 ست بھداشت و درمان رايگان حق ھمگانی
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 آمد تجاوز نظامی ترکيه به منطقه کردنشين سوريه پی

٧درصفحه   

دو روز پيش از حمله ارتش ترکيه،  نيروی 
کردھای .  نظامی آمريکا منطقه را ترک کردند

سوريه اين اقدام ترامپ را خنجر از پشت ناميدند 
و در درون ھيئت حاکمه آمريکا پشت کردن به 
کردھا که نقش مھمی در شکست گروه 

گرای داعش داشتند و رھا کردن آنھا در  اسGم
ھا و  مقابل ارتش ترکيه، موجی از مخالفت

ترامپ در پاسخ به اين .  انتقادات را برانگيخت
 :شرمانه نوشت ھا بی مخالفت

کردھا ھمراه ما جنگيدند، اما برای اين کار مبلغ "
ھا  آن.  ھا داده شد ھنگفتی از پول و تجھيزات به آن
من تقريباً .  جنگند چندين دھه است که با ترکيه می

 سال جلوی اين نبرد را گرفتم، اما زمان آن ٣
ھای مسخره  فرارسيدھاست که ما از اين جنگ

ای ھستند،  ھا قبيله پايان، که بسياری از آن بی
خارج شويم و سربازانمان را به خانه 

ما درجايی جنگ خواھيم کرد که به .""برگردانيم
کنيم که  نفعمان باشد، و تنھا وقتی مبارزه می

 ." برنده بشويم
بر طبق قرارومدارھای ميان ترکيه و دولت 

اصطGح  آمريکا، ترکيه قصد دارد  يک منطقه به
 ۴٨٠ کيلومتر در مرز ٣٢امن به عمق 

کيلومتری خود با سوريه ايجاد کند و يک جمعيت 
 ميليونی پناھندگان سوری را از داخل ٢حدود 

 .ترکيه به اين منطقه منتقل نمايد
 مھرماه اردوغان اعGم کرد که نيروی ١٣روز 

 ساعت حمله به ٢۴نظامی اين کشور در ظرف 
 .مناطقی در شرق فرات را آغاز خواھد کرد

دو روز پس از ترک نيروھای نظامی آمريکا، 
ای را تحت  ارتش ترکيه عمليات نظامی گسترده

باران  با بمباران و موشک"  چشمه صلح"عنوان 
شھرھا و روستاھای مرزی و گسيل ارتش به 
ھمراه گروه نظامی سوری تحت حمايت ترکيه 
موسوم به ارتش ملی سوريه را به درون سوريه 

 . آغاز کرد
نيروی نظامی تجاوزکار ترکيه در ھمان حال که 
تمام شھرھا و روستاھای منطقه مرزی را با 

باران و بمباران ھوائی موردحمله قرار داده  توپ
است تا کردھای اين منطقه را وادار کند به 

مناطق امن فرار کنند، تمرکز اصلی را بر اشغال  
ابيض  و تل)  کانی سری(شھرھای رأس العين 

ھا کم است و  قرارداد که تراکم جمعيت در آن
ارتش .   ھا عرب و کردی است ترکيب جمعيت آن

ترکيه و گروه مزدور مسلح موسوم به ارتش ملی 
 محور به شھر رأس العين يورش ٣سوريه از 

ھا و نيروھای  ھای شديدی بين آن بردند و درگيری
اشغالگران پس از .  دموکراتيک سوريه رخ داد

تصرف روستاھای اطراف رأس العين، روز 
سپس دولت .  ھايی از شھر شدند شنبه وارد بخش

ترکيه تصرف آن را توسط گروه وابسته به خود، 
نيروھای کرد .  ارتش ملی سوريه اعGم کرد
ھای  در جبھه.  اند ھنوز رسما آن را تاييد نکرده

ھا و  ديگر از جمله در قاميشلی نيز درگيری
تا روز شنبه حداقل .  ھا تشديد شده است بمباران

. شده است ھا زخمی گزارش  غيرنظامی و ده٣٠
اخباری از اعدام کردھا توسط ارتش ملی سوريه 

 .نيز انتشار يافته است
مرکز نظارت بر حقوق بشر سوريه گفته است 

صد نفر از نيروھای کرد از زمان  بيش از يک
آغاز عمليات ارتش ترکيه در روز چھارشنبه 

المللی حاکی است  گزارش منابع بين.  اند شده کشته
 . اند  ھزار نفر آواره شده٢٠٠که تاکنون حدود 

ھدف دولت ترکيه از اين تعرض نظامی به 
مناطق تحت کنترل نيروھای دمکراتيک سوريه 
و اشغال مناطق مرزی چيست؟  آيا ھدف آن 

ھای دفاع خلق،  صرفاً سرکوب کردھا و يگان
ک  است يا اھدا ف ديگری را در -ک-شاخه پ

کند؟ دولت  اين تجاوز و اشغالگری دنبال می
ترکيه در اين تعرض به مناطق تحت کنترل 

. کند  کردھای سوريه دو ھدف اصلی را دنبال می
که دولت ترکيه که ھمواره سياست  نخست اين

سرکوب و به بند کشيدن کردھا را در داخل 
ترکيه در دستور کار داشته ، پس از بحران 
سوريه و قدرت گيری کردھای اين کشور شديداً 
نگران بوده است که خود مديريتی کردھای 
سوريه به  الگويی برای کردھای ترکيه تبديل 

ويژه که قدرت اصلی آن در دست  شود، به
بنابراين ھمواره .  ک است  -ک-ای از پ شاخه

ھا  مترصد فرصت مناسب برای ضربه زدن به آن
که کردھا، تحت حمايت دولت  تا وقتی.  بوده است

سادگی  توانست به آمريکا قرار داشتند، ترکيه نمی
اين ھدف خود را عملی سازد، گرچه درگذشته 
نيز به بھانه مبارزه با داعش تGش نمود اين ھدف 

بنابراين، اکنون پس از .  خود را پيش ببرد
بندوبست با دولت آمريکا، اين فرصت را پيدا 
کرد که ھدف خود را عملی سازد، مناطق مرزی 

ھای مدافع خلق درآورد و با  را از کنترل يگان
تغيير بافت جمعيتی منطقه و جايگزينی پناھندگان 
عرب سوری، پيوند سرزمينی کردھای سوريه و 

ھا را به شھرھای  ترکيه را نيز قطع کند و آن
ھدف دوم ترکيه نقشی .   ديگر سوريه سوق دھد

خواھد در تحوSت آتی سوريه داشته  است که می
پس از پيشروی رژيم سوريه در برخی .  باشد

مناطق که از حمايت ترکيه برخوردار بودند و 
ھا به ادلب، موقعيت ترکيه در  رانده شدن آن

جانبه روسيه، جمھوری اسGمی و  ھای سه اجGس
ترکيه بر سر نقش و سھم ھريک در سوريه 

رغم برگزاری  بنابراين، به.  شده بود تضعيف
ھا صورت  چندين جلسه نتوانست توافقی ميان آن

دولت ترکيه با اين اقدام نظامی و باھدف .  بگيرد
کوشد توازن  اشغال تمام مناطق مرزی سوريه می

سياسی را در مورد نقش اين سه دولت برھم زند 
که درواقع تغييری به زيان جمھوری اسGمی 

از ھمين .  ايران و به نفع دولت ترکيه خواھد بود
روست که جمھوری اسGمی، رژيمی که دشمنی 

ھا را در  ناپذيری با کردھا دارد و پيوسته آن آشتی
ايران سرکوب کرده است، بيشترين مخالفت را 

ھا با اقدام نظامی ترکيه ابراز  در ميان دولت
داشته تا جايی  که حتی مانعی بر سر راه 
تظاھرات مردم شھرھای کردستان ايران عليه 
اردوغان و حمايت از کردھای سوريه ايجاد 

اما موضع روسيه در اين ميان چيست؟ .  نکرد
اردوغان اعGم کرد که با پوتين بر سر اين اقدام 

وگو کرده  نظامی عليه کردھای سوريه تلفنی گفت
عمليات نظامی که قرار است «است و گفته است 

ترکيه در شرق رود فرات ترتيب دھد، به تأمين 

صلح و ثبات در سوريه ياری خواھد کرد و راه 
. »روند سياسی در اين کشور را بازخواھد کرد

ھای تا کنونی روسيه چنين  گيری از موضع
آيد که اگر پوتين موافق ھم نبوده باشد،  برمی

چنانچه شاھد بوديم آمريکا و .  مخالف نيست
روسيه مانع از تصويب قطعنامه اتحاديه اروپا 

ھای  البته ناگفته نماند که دولت.  عليه ترکيه شدند
. دلشان به حال کردھا نسوخته است اروپائی ھم

ھا ھم منافع و محاسبات خود را نظير ترامپ  آن
اند که  ھا ھم مکرر اعGم کرده آن.  دارند

دبير کل ناتو .  کنند ھای ترکيه را درک می نگرانی
ھم که به ترکيه سفر کرد، اعGم کرد ترکيه 

دارد اما او "  ھای امنيتی مشروعی نگرانی"
داری عمل  با خويشتن"انتظار دارد اين کشور 

 ."کند
نفع روسيه اما در اين ميان چيست؟ کمترين نفع 

تواند باشد که کردھای  آن برای روسيه اين می
پس  به سمت روسيه و رژيم سوريه  سوريه ازاين

از ھمين روست که وزير .  سوق داده شوند
وگوھا ميان  آغاز گفت"خارجه روسيه خواستار 

در ھمين حال .  شده است" ھای کرد با دمشق گروه
اخباری از توافق روسيه، آمريکا و نيروھای 
دمکراتيک سوريه برای تصرف برخی شھرھا 
از جمله منبج، توسط ارتش سوريه انتشار يافته 

گيری  تر در اين ميان، موضع اما نکته مھم.  است
 . پوتين در آستانه سفر به عربستان است

: وی در جريان يک مصاحبه تلويزيونی گفت
صورت غيرقانونی در خاک کشور  کسانی که به«

ديگری حضور دارند، در اين مورد فعGً منظور 
در خاک سوريه است، بايد اين کشور را ترک 

شود و  کنند و اين مسئله شامل ھمه کشورھا می
اگر رھبران قانونی آينده سوريه بگويند که دولت 
سوريه ديگر به حضور نيروھای نظامی روسی 
در اين کشور احتياجی ندارد، اين مسئله شامل 

من «:  وی افزود.  »حال روسيه ھم خواھد شد
ھميشه با ھمتايان خود درباره ضرورت رھا 
کردن سوريه از شر حضور نظامی خارجی 

 . »ام صحبت کرده
او در اين مصاحبه از يک دولت جديد و قانونی 

کند که احتماSً بايد با توافق سه دولت  صحبت می
ترکيه، روسيه و جمھوری اسGمی بر سرکار 
بيايد و ھمه نيروھای نظامی خود را از سوريه 

اين طرح البته قبل از ھمه با .  بيرون بکشند
رو خواھد شد که  مخالفت جمھوری اسGمی روبه

ھم خواستار حفظ رژيم بشار اسد است و ھم 
عنوان  که نيروی نظامی خود را در سوريه به اين

يک منطقه استراتژيک در کنار اسرائيل و لبنان 
ھا و يک دولت  ترکيه با کنار رفتن بعثی. حفظ کند

جديد البته موافق است، اما بيرون رفتنش از 
سوريه منوط به استقرار ارتش ملی سوريه و 
پناھندگان سوری در مناطق اشغالی خواھد بود 

اکنون تعرض نظامی خود را برای  که از ھم
ھا اما  ھمه اين.  عملی کردن آن آغاز کرده است 

که ارتش ترکيه بتواند  شود به اين مشروط می
مناطقی را که ھدف گرفته است در مدت کوتاھی 

اگر مقاومت مردم کرد ادامه يابد و .  تصرف کند
ترکيه نتواند بدون برخورد به معضل جدی به 
اھداف خود دست يابد، در آن صورت اين احتمال 

ھای  نيز ھست که جنگ داخلی و مداخله دولت
خارجی بار ديگر در سوريه وسعت گيرد و 

ھا به ميان خواھد آمد،  تر دولت فقط پای مستقيم نه
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ھاست  اند و مدت ای روبرو شده مشکGت فزاينده
که خواھان تعيين تکليف اين واحدھا، لغو 

سازی و بازگرداندن تملک و اداره آن  خصوصی
 .به دولت ھستند

 ھزار کارگر اين دو واحد صنعتی ٣نزديک به 
در معرض اخراج و بيکاری و در استرس دائمی 

اين کارگران عGوه بر لغو .  برند بسر می
سازی، خواھان پرداخت مطالبات  خصوصی

معوقه، ادامه کاری کارخانه، ضمانت شغلی، 
پرداخت به موقع دستمزدھا و پرداخت حق بيمه 
کارگران به سازمان تامين اجتماعی و بھبود 
وضعيت دستمزدھا و بيمه ھستند و در راستای 
تحقق مطالبات خود، اعتصابات و اعتراضات 
خيابانی متعدد و باشکوھی را نيز سازمان 

 .اند داده
دور جديد اعتصابات و اعتراضات خيابانی ھپکو 
و آذرآب که از اوائل شھريور آغاز شده بود، 

يورش وحشيانه به .  درمھرماه نيز ادامه يافت
 شھريور و ضرب و شتم ٢۵صفوف کارگران در

ھا کارگر ھپکو  و بازداشت و حبس دو ھفتگی ده
که سرانجام با قيد وثيقه آزاد شدند، واکنش 
اعتراضی عموم کارگران و ساير زحمتکشان را 

واکنش نسبتاً وسيع در قبال اين .  برانگيخت
ھا و ھراس رژيم از گسترش  گری وحشی

ھای دولتی  اعتراضات کارگری در اراک، مقام
. را به سياق ھميشگی به وعده و وعيد واداشت

ھا قول دادند به مشکGت ھپکو رسيدگی و  آن
تکليف مديريت آن تا اول مھرماه روشن خواھد 

جمھور حسن روحانی نيز  حتا شخص رئيس.  شد
رغم اين اما تا  به.  در اين مورد پيامی صادر کرد

ھای کارگران  کدام از خواست اين لحظه ھيچ
 .برآورده نشده است

ھای مشابه  در آذرآب نيز کارگران با خواست
ھپکو، در شھريورماه وارد اعتصاب شدند و به 

گاه فرصت  آن.  اعتراض خيابانی روی آوردند
کافی برای رسيدگی به مطالبات خود به مقامات 

. ھای معمول دولتی تکرار شد وعده.  دولتی دادند
ھای مقامات  در اين جا نيز عين ھپکو تمام وعده

 مھر وارد ١۴آذرآب .  دولتی پوچ از کار درآمدند
روز بعد .  درنگ راھی خيابان شد  اعتصاب و بی

کارخانه آذرآب به محاصره نيروھای سرکوب 
آور  درآمد که با توسل به قھر و شليک گازاشک

اعتراض .  مانع خروج کارگران از کارحانه شدند
. کارگران آذرآب در محوطه کارخانه ادامه يافت

ھا کارگر ھپکو و آذرآب در جريان اين  ده
اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 

ھا تن ديگر بارھا به پليس امنيت احضار شده و  ده
تمام .  اند مورد ارعاب و تھديد واقع شده

ماه حقوق  ھای کارگران جز پرداخت يک خواست
. کماکان معوق مانده است)  مرداد(افتاده  عقب

مقامات مختلف دولتی از استاندار استان مرکزی 
گرفته تا مديرکل کار استان مرکزی ھيچ اقدامی 

تپه در برابر اين انديشه  کارگران ھفت.  اند نشده
کرد  شوم و روش موذيانه کارفرما که تصور می

 کارگر ٢٠ کارگر از ١٧با تمديد قرارداد 
يابد و کارگران کار  اخراجی، اعتصاب پايان می

طور متحد و  را از سر خواھند گرفت، به
يکپارچه ايستادند و با تاکيد بر بازگشت به کار 

 کارگر اخراجی، به اعتصاب ادامه ٢٠ھر 
کرد با واريز  کارفرما که تصور می.  اند داده

کردن يک ماه حقوق کارگران و وعده پرداخت 
تواند کارگران را از ادامه اعتصاب  بقيه آن، می

منصرف سازد، با پاسخ قاطع کارگران که 
سازی  مجموعه مطالبات، بويژه لغو خصوصی

کارفرما و حاميان .  بايد عملی شود، روبرو گرديد
آن در دستگاه قضايی، انتظامی و امنيتی بر اين 
تصور بودند که با احضار گروھِی کارگران 

ھا و نيز با حضور  اعتصابی و ارعاب و تھديد آن
نيروھای انتظامی در محوطه شرکت وايجاد 

تپه  توانند کارگران ھفت فضای ترس و رعب، می
. را مرعوب سازند و از ادامه اعتصاب بازدارند

کردند با  کارفرما و حاميان دولتی آن خيال می
 –تپه در بين راه شوش   کارگر ھفت١١ربودن 
ھا به دادگستری  و انتقال آن)   مھر١۴(تھران 

 کارگر و ۶شوش و در نھايت بازداشت و حبس 
ھای سنگين توسط دادستان شوش که  تعيين وثيقه

با دخالت جعفری چگنی رئيس دادگستری شوش 
توانند دل کارگران  به دو برابر افزايش يافت، می

شان را سست کنند و اعتصاب را  را خالی و پای
يک از اين فشارھا و  به شکست بکشانند، اما ھيچ

ھا تاکنون نتوانسته است  ترفندھا و تاکتيک
. کارگران را از ادامه اعتصاب و مبارزه بازدارد

آخرين تGش کارفرما برای درھم شکستن 
اسد .  اعتصاب نيز با شکست و ناکامی روبرو شد

 مھر، ھمراه با گروھی از ٢٠بيگی که روز شنبه 
نيروھای سرکوب و امنيتی و حراستی در ميان 
کارگران شيفت عصر حضور يافت وبا ايجاد 
يک فضای شبه پادگانی، سعی کرد با تھديد و 

او اما در .  ارعاب ،اعتصاب را در ھم بشکند
ھای قاطع کارگران مجبور  برابر واکنش و پاسخ

. شد با زبونی و درماندگی محل را ترک کند
تپه، با حفظ اتحاد و  کارگران مبارز و آگاه ھفت

ھای خود به  ھوشياری و تأکيد بر جميع خواست
اعتصابی که با خواست .  اند اعتصاب ادامه داده

 کارگر اخراجی آغاز شد و ٢٠بازگشت به کار 
ھای ديگری مانند پايان  در ادمه با خواست

ھا، احضارھا و تعقيب و پيگرد  سازی پرونده
قضايی و امنيتی کارگران لغو احکم صادره برای 
محمد خنيفر و اسماعيل بخشی، پرداخت فوری 
تمام مطالبات معوقه، پرداخت حق بيمه کارگران 
به سازمان تامين اجتماعی و باSخره خواست 

سازی کشت و  محوری کارگران، لغو خصوصی
تپه و برگرداندن مالکيت و  صنعت نيشکر ھفت

اداره شرکت به دولت با نظارت و مشارکت خود 
 .کارگران ادامه يافته است

در ھپکو و آذرآب نيز چه از لحاظ وضعيت 
تملک و ادامه کاری کارخانه و چه از نظر 

ھای کارگران، وضعيت تقريبا مشابھی  خواست
کارگران ھپکو و آذرآب نيز از لحظه .  حاکم است

ھا به بخش خصوصی، با  واگذاری اين شرکت

دولت .  طوSيی دارند نيز به خود جلب نموده است
جمھوری اسGمی که مجتمع کشت و صنعت 

تپه، شرکت ھپکو و صنايع آذرآب را  نيشکر ھفت
ھا و صدھا واحد صنعتی واگذار شده به  مانند ده

بخش خصوصی به حال خود رھا کرده بود، در 
اثر تشديد مبارزات اعتراضی کارگران اين 
واحدھا و استمرار آن، مجبور شده است 

ھای گذشته را کنار نھد و برای  تفاوتی بی
جلوگيری از رشد و گسترش بيشتر مبارزات 
بيش از شش ھزار کارگر اين واحدھا و تسری 

ھای ديگر،  ھا و صنايع و شرکت آن به کارخانه
 .ای بيانديشد چاره

بGتکليفی وضعيت تملک و اداره اين واحدھا، 
ھا، عدم  ابھام و ناروشنی در ادامه کاری آن

موقع دستمزد، عدم پرداخت حق بيمه  پرداخت به
کارگران به سازمان تامين اجتماعی، تق و لق 
شدن وضعيت توليد، گاه توقف آن ،اضطراب و 
نگرانی دائمی کارگران را به حد اعG رسانده و 
آينده شغلی کارگران اين واحدھا را که تاکنون 

اند، در معرض  قريب به ده ھزار اخراجی داشته
سياست .  خطر جدی قرار داده است

بار  سازی رژيم و عملکرد فاجعه خصوصی
سازی، توليد در صدھا واحد  سازمان خصوصی

صنعتی و توليدی را به قھقرا برده و يا متوقف 
با اجرای اين سياست، صدھا واحد .نموده است

توليدی و صنعتی به کلی تعطيل شده  وصدھا 
ادامه ھمين .  است ھزار کارگر از کار بيکار نموده

سياست است که ھزاران کارگر ديگر از جمله در 
تپه، ھپکو و آذرآب و امثال آن را نيز در  ھفت

 .يک قدمی اخراج قرار داده است
و (تپه، ھپکو، آذرآب  اگر که واحدھايی چون ھفت

به سرنوشت صدھا واحد توليدی )  فوSد اھواز
اند و چرخ توليد در اين واحدھا  مشابه دچار نشده

ولو لنگ لنگان ھنوز در چرخش است، از آن 
روست که کارگران مبارز اين واحدھا در برابر 

سازی قد علم  سياست خانمان برانداز خصوصی
اند  اند و با مبارزات پيگيرانه خود نگذاشته کرده

اين واحدھای مھم صنعتی به سرنوشت صدھا 
مبارزات کارگران .  واحد تعطيل شده دچار گردند

ھای پس از  اين سه شرکت در طول تمام سال
ھا به بخش خصوصی، گويای ھمين  واگذاری آن
اعتصابات و مبارزات کارگران در . واقعيت است

ھای گذشته به کنار، نگاھی به  ھا و ماه سال
مبارزات کارگران در دو سه ھفته اخير نيز 

کننده تداوم مبارزه و مقاومت کارگران در  بيان
مقابل روندی است که اخراج و بيکاری گسترده 

 .زند ھا را رقم می کارگران اين شرکت
تپه اعتصابی که از اول مھر در  در ھفت

 کارگر آغاز شده وتا اين ٢٠اعتراض به اخراج 
ويکمين روز  وارد بيست)   مھر٢١يکشنبه (لحظه 

ھا، تھديدھا  تمام تGش.  خود شده است، ادامه دارد
و ترفندھای کارفرما و حاميان دولتی آن و 

ھا برای ايجاد  ساز آن شورای اسGمی کار دست
چند دستگی در ميان کارگران و در ھم شکستن 

کارگران .  اعتصاب با شکست روبرو شده است
تپه، با حفظ اتحاد و ھوشياری، در  مبارز ھفت

ھای کارفرما و حاميان  ھا و روش برابر تاکتيک
اند و تسليم فشار و تھديد و ارعاب  وی ايستاده

 تپه، ھپکو، آذرآب و ضرورت اتحاد و مبارزه ھمبسته ھفت
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 تپه، ھپکو، آذرآب و ضرورت اتحاد و مبارزه ھمبسته ھفت

جز وعده برای رسيدگی به مشکGت آذرآب انجام 
بنابراين مبارزه در ھپکو و آذرآب برای .  ندادند

لغو خصوصی سازی اين دو واحد و تحقق ساير 
 .چنان ادامه دارد مطالبات کارگران ھم

ھای برجسته  تپه، ھپکو و آذرآب نمونه ھفت
ای ھستند که مبارزه  واحدھای توليدی واگذار شده

مستمر و مقاومت کارگران مانع توقف و تعطيل 
اين مقاومت و مبارزه ، يک .  کامل آن شده است

مباره و مقاومت عمومی در سطح اين 
ھای خود  کارگران در طرح خواست.  واحدھاست

سازی رژيم با  و مقابله با سياست خصوصی
نظيری وارد عرصه مبارزه  وحدت و يگانگی کم

ھا  و رودرويی با کارفرماھا و دولت حامی آن
اين اتحاد و ھمدلی و ھبستگی نه فقط .  اند شده

مشمول کارگران واحدھای جدا از ھم اما درگير 
با مسائل و مشکGت واحد را در پی داشته است، 

ھای درخشانی از اتحاد و ھمبستگی  بلکه نمونه
طبقاتی ميان کارگران واحدھای مختلف را نيز به 

اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی .  نمايش گذاشته است
حمايت .  ميان ھپکو و آذرآب کم نظير بوده است

ھای اوليه  گام.   زدنی است  تپه مثال اين دو از ھفت
در ابراز ھمبستگی و پشتيبانی ساير کارگران از 
جمله کارگران ساير واحدھای صنعتی اراک از 

سازی پارس و مانند آن نيز برداشته  نمونه واگن
اتحاد وگسترش صفوف ھمبسته .  شده است

ست که با تمام نيرو بايد   کارگران، اين، آن چيزی
ست که می تواند   اين آن چيزی.آن را تقويت کرد

 .ضامن پيروزی کارگران باشد
سازی در اين واحدھا  مبارزه برای لغو خصوصی

که امروز حتا از درون حکومت در مذّمت آن 
ای است کامGً  گويند، مبارزه بسيار سخن می

تواند نسبت  مشروع و برحق و دولت نه فقط نمی
تفاوت باشد، بلکه حتا بر  به اين اعتراضات بی

طبق قوانين مصوب خود نيز موظف است در 
واگذاری اين واحدھا تجديدنظر کند و اداره اين 

ھای مشابه آن از نمونه فوSد  واحدھا و کارخانه

کارگران .  اھواز و نظير آن را خود بدست گيرد
نيز در چنين حالتی بايد با اعمال نظارت و 

ھای تخلف و  مشارکت خود در اين روند، راه
ھای احتمالی مقامات دولتی  تقلب و دوز و کلک

 .را مسدود سازند
اقدامات تاکنونی دولت از قبيل جابجايی و تغيير 

دار کارخانه،  افراد و مديران و تغيير سھام
کدام پاسخگوی مساله نبوده است و نخواھد  ھيچ
سازی و  بند سازمان خصوصی تحرکات نيم.  بود

دار و خريدار  اتGف وقت برای جايگزينی سھام
ای در برنداشته و  جديد اين واحدھا نيز نتيجه

که ھيچ گرھی از مشکGت کارگران را  تر اين مھم
در حال حاضر نيز چنين به .  حل نخواھد کرد

رسد که نه دولت و نه سازمان  نظر می
ھا و کل کابينه  سازی آن و وزارتخانه خصوصی

گونه برنامه مشخص و دقيقی برای  روحانی، ھيچ
حل مشکGت اين واحدھا و بطريق اولی حل 
مشکGت کارگران شاغل آن ندارند و اساساً در 

 .ھا نيستند فکر کارگران و آينده شغلی آن
کارگران تنھا با اتحاد و مبارزه مستمر خود 

نشينی کنند و  توانند دولت را وادار به عقب می
. ھای محوری خود را بر آن تحميل کنند خواست

استمرار مبارزه، حفظ و تقويت اتحاد و ھمبستگی 
و گسترش اين مبارزات با دعوت از کارگران 

ھا برای پيوستن به آن،  ساير واحدھا و کارخانه
. نشينی کند تواند دولت را وادار به عقب می

کارگران آذرآب و ھپکو در شعارھای متعدد خود 
" شھر قيامت ميشه  –مشکل ما حل نشه "از جمله 

اسماعيل رو گرفتن "تپه با شعار  و کارگارن ھفت
اند که مبارزه  نشان داده"  ما ھمه بخشی ھستيم  –

در اين واحدھا، حتی اعتصاب و اعتراضات 
ھا  فعلی متوقف شود، تا رسيدن به تمام خواست

اتحاد و مبارزه متشکل و .  ادامه خواھد داشت
. ھمبسته، ضامن پيروزی اين مبارزات است

تپه، ھپکو و  اتحاد و مبارزه متشکلی که ھفت
 .اند ھايی از آن را به نمايش گذاشته آذرآب شمه

 

 خFصه اطFعيه
  کميته ی خارج کشور

 
در رابطه با تھاجم نظامی دولت ترکيه به 

 مناطق کردنشين در سوريه
 

در اطGعيه ای که از سوی کميته خارج 
در روز پنج )  اقليت(کشور سازمان فدائيان 

صادر شد، )  ھجدھم مھرماه(شنبه، دھم اکتبر 
حمله ی دولت فاشيستی و مرتجع ترکيه به 
سرکردگی اردوغان به مناطق کردنشين شمال 

 .کشور سوريه به شدت محکوم گرديد
در اين اطGعيه به فاجعه ی انسانی که اين 
جنگ تحميلی تاکنون در منطقه به بار آورده و 
به طور فزاينده نيز بر ابعاد و وخامت آن 

با توجه .  افزوده می شود، پرداخته شده است
به تجربه ی اشغال نظامی عفرين توسط دولت 
ترکيه و وضعيت اسفناک حاکم بر مردم اين 
شھر پس از اشغال نظامی و خيل کشته گان و 
مجروحين و آوارگان، می توان به روشنی 
پيش بينی کرد که عواقب يورش نظامی اخير 
ترکيه به مناطق کردنشين به مراتب بسيار 
شديدتر از فاجعه ای خواھد بود که در عفرين 
رخ داد و کل منطقه را تحت الشعاع قرار 

  . خواھد داد
دولت اردوغان که اين عمليات تجاوزگرانه را 

ناميده و منظور از "  ی صلح چشمه"بيشرمانه 
و ايجاد "  مبارزه با تروريسم"اين تھاجم را 

به بھانه ی اسکان پناھجويان "  ی امن منطقه"
ای در ترکيه ذکر کرده، اھداف  سوريه

يکی از اھداف .  گوناگونی را دنبال می کند
مھم اين جنگ تحکيم قدرت سياسی دولت 

ھای ارتجاعی  ترکيه در منازعات بين دولت
منطقه و نيروھای امپرياليستی بر سر تقسيم 

دولت اردوغان که با بحران .  قدرت است
عميق سياسی و اقتصادی در درون کشور 
خود مواجه است، از جنگ به عنوان ابزاری 
برای تحريف اذھان عمومی در داخل، تقويت 

گرايانه و به حاشيه  ناسيوناليسم مذھبی و فرقه
راندن و منزوی کردن نيروھای مترقی و چپ 
در اين کشور استفاده بھره می گيرد، و ھدف 
استراتژيکی که دنبال می کند، پيشبرد سياست 
فاشيستی خود يعنی سرکوب و کشتار کردھای 

 .منطقه است
در اين اطGعيه بر ضرورت مبارزه و 

و  مقاومت مردم منطقه با تکيه بر اراده 
خود، بدون چشم داشتن به  نيروی رزمندگی 

حمايت نيروھای امپرياليستی به ويژه دولت 
ترامپ تاکيد شده و تمام نيروھای مترقی، 

و کمونيست جھان را به ھمبستگی با  آزاده 
مردم مناطق شمال سوريه عليه جنگ 
ناخواسته و سياست ھای جنايتکارانه ی 

 .اردوغان فرامی خواند
 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران
 نابود باد نظام سرمايه داری 

  برقرار باد سوسياليسم
کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

 )اقليت(
 )١٣٩٨مھر ١٨ (٢٠١٩ اکتبر ١٠

 

 زنده باد استقFل طبقاتی کارگران 
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 تپه،           از آذرآب تا ھفت
 تپه تا لردگان           از ھفت

 
 
 

از تجمع معلمان بازنشسته در روز جھانی معلم تا تظاھرات خشمگين مردم و ب�وي�ژه .  در روزھای اخير شھرھای ايران شاھد اعتراضات گوناگونی بودند
ھای شھرھا دست به اعتراضات متعددی زدند، از کارگران ک�ن�ت�ورس�ازی  کارگران نيز در اين روزھا در مراکز کارگری و خيابان.  جوانان شھر لردگان

 .تپه آب و مجتمع نيشکر ھفت ھا تا کارگران آذر قزوين و قند فسا و شھرداری
.  مھر و در شانزدھمين روز اعتصاب در محوطه شرکت و در برابر دفتر مديريت به اعتراضات خ�ود ادام�ه دادن�د١۶شنبه  تپه امروز سه کارگران ھفت

اعتصاب اخير کارگران در پی اخراج بيست نفر از کارگران و با خواست ب�ازگش�ت ب�ه ک�ار ک�ارگ�ران اخ�راج�ی آغ�از ش�ده ب�ود ک�ه در ادام�ه، دي�گ�ر 
سازی، آزادی اسم�اع�ي�ل ب�خ�ش�ی و ل�غ�و ت�م�ام�ی اح�ک�ام  چون لغو خصوصی ھايی ھم خواست.  ھای مھم کارگران نيز به اين خواست افزوده گرديد خواست

 .ه استھای امنيتی و قضايی و پليسی رژيم عليه کارگران به جريان افتاد  که در دستگاه ھايی تپه و بسته شدن تمام پرونده قضايی عليه کارگران ھفت
 م�ھ�ر، ١۴ھای کارگران صورت نگرفت، ب�ل�ک�ه روز ي�ک�ش�ن�ب�ه  شدن خواست ھای مقامات دولتی، نه تنھا حرکتی در راستای برآورده رغم تمامی وعده به

 ميليون ت�وم�ان�ی در ۶٠ تا ١٠٠ھا با صدور قرار وثيقه از   نفر از آن۶تپه بازداشت شدند که تا لحظه صدور اين اط<عيه ھنوز  تعدادی از کارگران ھفت
شان، اعتراضات خ�ود را در  ھای تپه در روزھای قبل ھشدار داده  بودند که در صورت عدم برآورده شدن خواست کارگران ھفت.  برند بازداشت بسر می

 .اشکال ديگر و موثرتری ادامه خواھند داد
در اين روز کارگران در م�ي�دان ورودی ش�ھ�ر، .   مھر دور جديد اعتراضات خود را آغاز کردند١۴کارگران کارخانه آذرآب اراک نيز از روز يکشنبه 

در فردای آن روز ن�ي�ز در .  سازی شرکت و حل مشکل مالکيت آن شدند سه راه خمين به اراک، تجمع کرده و ضمن بستن جاده، خواستار لغو خصوصی
حالی که کارگران قصد تکرار حرکت اعتراضی خود در سطح شھر را داشتند، نيروھای ضد شورش پليس با حضور گسترده در ب�راب�ر ک�ارخ�ان�ه و ب�ا 

 .ھای شھر شدند آور مانع حرکت کارگران به سمت خيابان شليک گاز اشک
ھ�ای ض�د ک�ارگ�ری دول�ت  تپه و بس�ي�اری از ک�ارگ�ران دي�گ�ر در اقص�ا ن�ق�اط کش�ور، ق�رب�ان�ی س�ي�اس�ت چون کارگران ھپکو، ھفت کارگران آذرآب ھم

 .اند سازی آن شده و در اعتراض به اين سياست بارھا دست به اعتراض زده داری ايران و سياست خصوصی سرمايه
 ش�ھ�ري�ور ٢۵در جريان اعتراضات کارگران ھپکو در .  اند چنين بارھا ھمراه با کارگران ھپکو دست به اعتراض در سطح شھر زده کارگران آذرآب ھم

 کارگر دستگير و تعدادی ن�ي�ز م�ج�روح ش�دن�د، اي�ن ک�ارگ�ران آذرآب و واگ�ن ٣٠که مورد تھاجم وحشيانه نيروھای سرکوب رژيم قرار گرفت و حدود 
 .پارس اراک بودند که در حمايت از رفقای کارگرشان دست به راھپيمايی و تجمع اعتراضی زده بودند

ھای شھر را به تسخير خ�ود درآورده و ض�م�ن پ�اي�ي�ن کش�ي�دن ت�اب�ل�وھ�ای اداره   مھرماه نيز مردم و بويژه جوانان خشمگين لردگان خيابان١٣روز شنبه 
اعتراضات لردگان در پی انتشار اخباری صورت گرفت که حاکی از آل�وده .  بھداشت و فرمانداری، دفتر و ماشين امام جمعه اين شھر را به آتش کشيدند

چه که خشم مردم لردگان و روس�ت�ای چ�ن�ار م�ح�م�ودی را ف�وران  آن.  بود)  ايدز ( HIV نفر از اھالی روستای چنار محمودی به ويروس ٢۵٠شدن حدود 
مردم ل�ردگ�ان ن�ي�ز ب�ا ھ�دف ق�رار دادن .  ساخت، برخورد و سخنان مقامات دولتی بود که آلوده شدن اھالی روستا را به گردن مردم روستا انداخته بودند

 . ھا مقصر اصلی دولت جمھوری اس<می است مراکز دولتی نشان دادند که از نظر آن
چ�ن�ي�ن ب�راس�اس تص�اوي�ری ک�ه در  ھ�م.  ھا توسط نيروھای سرکوبگر جمھوری اس<می دستگير ش�دن�د در جريان اعتراض جوانان لردگان، تعدادی از آن

فريبی م�ق�ام�ات ح�ک�وم�ت�ی ب�ه م�اش�ي�ن ح�ام�ل   مھر، اھالی روستای چنار محمودی در اعتراض به عوام١۴ھای اجتماعی انتشار يافته، روز يکشنبه  شبکه
 .استاندار چھارمحال و بختياری و معاون بھداشت وزارت بھداشت حمله کردند

ن�ه ست که در وجود تمام کارگران و زحمتکشان ايران  انبار شده است، خشمی که اگر به پھ�ن�ای کش�ور زب�ا آتشی که در لردگان زبانه کشيد، آتش خشمی
 .کشد ديگر اثری از جمھوری اس<می باقی نخواھد گذاشت

ھا با دول�ت�ی س�ر و ک�ار دارن�د  که آن اين.  ھای آن ندارند ست که کارگران و زحمتکشان ايران ھيچ اعتمادی به رژيم و جناح اعتراضات اخير گواه ديگری
 آن  دولتی که فساد تم�ام ارک�ان.  ھا و نه به فکر آموزش و پرورش ھا، نه به فکر بھداشت و درمان آن که نه به فکر معيشت مردم است، نه به فکر کار آن

اش  طلبانه خود در منطقه است و در اين راه قربانی کردن مردم ب�رای ھای جاه دولتی دينی و جنايتکار که فقط به فکر پيشبرد سياست.  را دربرگرفته است
 .اھميتی ندارد

داری  ھای کارگران، معلمان و ديگر زحمتکشان جامعه، جمھوری اس<می و ن�ظ�ام س�رم�اي�ه ضمن حمايت از مبارزات و خواست)  اقليت( سازمان فدائيان 
داند و معتقد است تنھا راه برای کارگران و زحمتکشان س�رن�گ�ون�ی ج�م�ھ�وری اس�<م�ی و ب�رق�راری ح�ک�وم�ت  حاکم را عامل تمامی مصائب جامعه می

ھا و مبارزات يکديگر و مشارکت عملی در  شک اتحاد کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه، حمايت از خواست بی.  شورايی کارگران و زحمتکشان است
 .ھای مھمی جنبش انق<بی کارگران و زحمتکشان ايران را به پيش براند تواند گام مبارزات، می

 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨ مھر ١۶

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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١از صفحه   

 ست بھداشت و درمان رايگان حق ھمگانی

٧درصفحه   

رژيم برای مھار اعتراضات مردم .  زدند
خشمگين لردگان نيروھای ضد شورش را به 
شھر فرستاد و تعدادی از معترضان را دستگير 

 . کرد
چنين ساکنان روستای چنار محمودی در  ھم

ھای حکومت، ھنگام  پردازی واکنش به دروغ
بازديد استاندار چھارمحال و بختياری و معاون 

ھا  وزير بھداشت از روستا، به ماشين حامل آن
نوع واکنش مردم روستای چنار .  حمله کردند

محمودی، مردم شھرھای لردگان، ايGم، اصفھان 
ھای اجتماعی نشان داد که  و کاربران شبکه

ھمگی بر اين مساله توافق دارند که رژيم 
 .جمھوری اسGمی مسئول اصلی اين فاجعه است

خشم مردم لردگان زمانی زبانه کشيد که سعيد 
نمکی وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مھر،  ١١ای به وزير دادگستری به تاريخ  در نامه
با وقاحت تمام علت آلودگی مردم روستای چنار 

معتادان تزريقی وافرادی با روابط "محمودی را 
اين نوع برخورد سعيد .  عنوان کرد"  نامطلوب

نمکی البته چيز جديدی در جمھوری اسGمی 
نيست، جمھوری اسGمی مشکGت و معضGت 
بيشماری را که در جامعه وجود دارد ھمواره يا 

ھا و  انکار کرده است و يا با تحريف واقعيت
دشمنان "ھا را به  کند آن پردازی سعی می دروغ

، و يا مردم "خارجی و داخلی جمھوری اسGمی
برای نمونه مساله .  ديده نسبت دھد محروم آسيب

اعتياد و معتادان که جمھوری اسGمی به جای 
ھای اين مساله از جمله فقر،  که به ريشه اين

ھای اجتماعی و در نتيجه  بيکاری، نابرابری
نااميدی در بخشی از جامعه بويژه جوانان 

ھا نقش جمھوری  بپردازد که با بررسی ريشه
داری حاکم بر ايران ھويدا  اسGمی و نظام سرمايه

گردد، اعتياد را جرم اعGم کرده و معتادان را  می
شان از زندگی، زندان و  مجرم که نصيب

اصطGح  مجازات و ارسال به مراکز به
اين .  باشند بازپروری است که بدتر از زندان می

ست که امروز در جھان به معتاد نه به  در حالی
چشم يک مجرم بلکه به چشم يک بيمار 

 .نگرند می
ھمين که سعيد نمکی علت آلودگی مردم روستای 
چنار محمودی را البته به دروغ معتادان تزريقی 

گر اين است که جمھوری  کند، خود بيان اعGم می
اسGمی از زير بار وظيفه و مسئوليت خود شانه 

ی دولت است که به  چرا که وظيفه.  کند خالی می
که  معتادان اوS به چشم بيمار بنگرد و دوم اين

ھا با امکانات خوب و رايگان  دست به مداوای آن
رسيدگی به معتادان .  اين وظيفه دولت است.  بزند

البته يک جنبه مھم ديگر نيز دارد و آن کمتر 
شدن ميزان جرم و جنايت در جامعه است که 

 .ای ندارد جمھوری اسGمی اصG به آن توجه
اما مساله آلودگی مردم روستای چنار محمودی به 

ھای ديگری نيز دارد و آن   جنبهHIVويروس 
. ھاست کاری رژيم در طول اين سال پنھان

جمھوری اسGمی ھمواره در تبليغات خود 

" غربی" را نتيجه زندگی HIVگسترش ويروس 
کرد و  اعGم می"  ولنگاری زندگی غربی"و 

ای درآورد که بيماران حتا جرات  گونه مساله را به
نکنند بيماری خود را علنی بيان کنند، چرا که از 

. نگاه جامعه به خود و طرد شدن ھراسان بودند
ست که جمھوری اسGمی  ھايی"تابو"اين نتيجه 

برای تبليغات مضحک خود در جامعه بوجود 
 . آورده بود

اما حال که پرده برون افتاد و آلودگی بخشی از 
 ١٨٠٠که حدود "  چنار محمودی"مردم روستای 

نفر جمعيت دارد به مانند پتکی بر سر مردم آوار 
کند به شکل ديگری با جان مردم  گرديد، سعی می

بازی کند و آن عدم ارائه اطGعات درست به 
ای به  سعيد نمکی جنايتکار در نامه.  بيماران است

 مھر به سيامک ميراب سميعی مديرکل ١۵تاريخ 
خواھد تا  از وی می"  ھای کشور امور آزمايشگاه"

پيرو تصميم شورای امنيت ملی که در جلسه 
 مھر در خصوص حوادث ١۴فوری آن به تاريخ 

برای پيشگيری از وقوع "لردگان برگزار شد، 
چنين حوادثی در ساير شھرھا تا اطGع ثانوی از 

 به مراجعين در HIVاعGم نتيجه مثبت آزمايش 
". ھای کشور خودداری شود تمام آزمايشگاه

اگرچه مقامات وزارت بھداشت سعی کردند 
وجود اين نامه را تکذيب کنند، اما مردم با توجه 

ھای حکومت از  به عملکرد ھميشگی دستگاه
جمله در رابطه با شيوع بيماری ايدز به وجود 

 .ای باور دارند چنين نامه
پنھان کاری در مورد اخبار مربوط به بيماری 
ايدز چيز جديدی نيست که انکار مقامات وزارت 

 . بھداشت بتواند آن را بپوشاند
زاده ھاشمی وزير سابق  حتا حسن قاضی

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در اين رابطه 
تا وقتی تابوی ايدز "طور مشخص گفته بود  به

شکسته نشود، روند صعودی مبتGيان کنترل 
"، وی گفته بود"نخواھد شد كاری و  پنھان: 

ترساندن مردم موجب شده، تعداد مبتGيان به اين 
 برابر در كشور ٩سال گذشته تا  ١٢بيماری طی 
 اين به آن معنا است كه تعداد .افزايش يابد

درصد   ٨٠مبتGيان به ايدز در كشور، ساSنه تا 
تنھا  ما ابتدا كشورھای غربی را نه...  افزايش يافته

دليل شيوع بيماران مبتG به ايدز نكوھش  به
ھا از روی اشتباه به  كرديم، بلكه تا سال می

ھا اجازه انتشار مطالب در اين زمينه را  رسانه
ھای جمعی و  گيری از رسانه  ما با بھره.داديم نمی

تبليغات اشتباه، مردم را از بيماری ايدز ترسانديم 
 زده و آن را به  و ايدز را با ھنجاری اخGقی گره

(بيماری مھلكی تبديل كرديم  ٩۵ فروردين ٢٣" 
 ).خبرگزاری ايرنا

مينو محرز رئيس مرکز تحقيقات ايدز ايران نيز 
ماه سال گذشته به خبرگزاری دولتی ايلنا  در دی

"گويد می متاسفانه برخی نظرشان اين است که : 
ھا نسبت به  آموزش نوجوانان و آگاھی دادن به آن

بيماری ايدز بدآموزی دارد و تبعات ديگری به 
دھند  دنبال خواھد داشت، به ھمين دليل ترجيح می

که درباره آن حرفی نزنند، اما مساله اين است که 
عدم پرداختن به اين بيماری خطرناک باعث می 
شود که نوجوانان با عدم آگاھی وارد روابط 

اش اين است که متاسفانه  پرخطر شوند و نتيجه
آمار ايدز در ميان نوجوانان نيز رشد چشمگيری 

ھای  داشته است، اما با اين حال مسئوSن بخش
دھند سکوت کنند و  آموزشی ھمواره ترجيح می

به انکار اين موضوع مھم بپردازند که بسيار 
وی با اشاره به رشد ده برابری ".  مخرب است

" گويد ھای اخير می ايدز نزد زنان در سال  :
گری و روابط آزاد عامل رشد ده برابری  روسپی

ھای  ايدز نزد زنان نيست؛ بلکه برقراری تماس
مشروع و عادی بين افراد مبتG، سرايت ايدز را 

 حال افرادی به  در کمال تاسف،...  برد باS می
اند  ھاست ازدواج کرده شوند که سال ايدز مبتG می

در تمامی : "گويد او می".  ھای بزرگ دارند و بچه
 ۴۵كشورھا حتی كشورھای آفريقايی كه حدود 

درصد جمعيت مبتG بوده اSن روند ابتG نزولی 
اما .  ھا كمك می كند است برای اين كه دنيا به آن

در خاورميانه و آفريقای شمالی، اكثر كشورھا 
درگير روند رو به افزايش ھستند چرا كه 

گذارھای اين كشورھا اين بيماری را  سياست
که در تمام اين  قابل توجه اين".  كنند انكار می

کشورھا اسGم در دولت و فرھنگ و آداب و سنن 
دستگيری دو برادر با .  جامعه نقش مھمی دارد

ھای کاميار و آرش عGيی که از پيشگامان  نام
 به ٨٧  مبارزه با ايدز در ايران بودند در سال

ھا  ھای واھی، تنھا به اين دليل بود که آن اتھام
ھا در رابطه با اين بيماری را  بخشی از واقعيت

 ٩٠در ايران بازگو کرده بودند که در سال 
المللی  جمھوری اسGمی در اثر فشارھای بين

 .ھا شد مجبور به آزادی آن
 سازمان بھداشت جھانی اعGم کرد ٩١در سال 

نرخ رشد اپيدمی ايدز در ايران به صورت 
ای در حال افزايش است، در آن  ھشداردھنده

 ١٠٠ تا ٨٠زمان آمارھا حکايت از آلودگی 
.  در ايران داشتHIVھزار نفر به ويروس 

براساس فرمول سازمان جھانی بھداشت برای 
تعيين تعداد مبتGيان به ايدز، ميزان بيماران 

شود که در  شناسايی شده در عدد چھار ضرب می
 ٢٢٧٢٧آن زمان براساس آمار وزارت بھداشت 

 در ايران شناسايی HIVنفر آلوده به ويروس 
ھم اکنون آمار وزارت بھداشت حاکی .  شده بودند

 ھزار نفر مبتG به ٣۴از شناسايی بيش از 
ويروس ايدز است که اگر با ھمين فرمول 

 ١٣۶محاسبه کنيم تعداد مبتGيان به ايدز حدود 
ھزار نفر خواھد بود که البته به دليل 

ھای جمھوری اسGمی آمار واقعی  کاری پنھان
 .تواند بسيار فراتر از اين رقم باشد می

اما نکته مھم ديگر عدم رسيدگی حتا به ھمين 
طوری  به.   استHIVتعداد مبتGيان به ويروس 

 ھزار نفر بيمار شناسايی ٣۴شود از  که گفته می
ھا تحت درمان قرار  شده، کمتر از نيمی از آن

ست که درمان مبتGيان به  دارند و اين در حالی
ايدز بايد کامG رايگان باشد و البته که کابينه 

ای برای اين مساله مھم در نظر  روحانی بودجه
ی علی اکبر سياری معاون  گفته به.  نگرفته است

 رژيم جمھوری اسFمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧ ٨۴٢ شماره  ٩٨  مھر ٢٢    ٧

۶از صفحه  ٢از صفحه    

وقت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ھزينه ماھانه ھر بيمار مبتG به  "٩٣در آذر سال 

ايدز در ايران دو ميليون تومان است که اگر 
 برابر ١٠ تا ۵ھا  بيماری مقاوم شد، ھزينه

حال با توجه به نرخ تورم و ".  يابد افزايش می
ھا بويژه در بھداشت و درمان  افزايش ھزينه

ست که ھزينه معمولی يک بيمار مبتG به  بديھی
ايدز در ماه به ده ميليون تومان رسيده باشد و باز 

ست که کابينه روحانی چنين پولی را برای  بديھی
با يک حساب .  کند اين مساله خرج نمی

توان ديد که ھزينه درمان ھمين  سرانگشتی می
 ھزار ميليارد تومان در ۵ ھزار نفر بيش از ٣۴

سال است که کابينه روحانی حتا ريالی بابت اين 
بينی نکرده است تا چه  مساله در بودجه خود پيش

رسد به ھزينه شناسايی و درمان کل بيماران 
 ھزار نفر براساس ١٣۶مبتG به ايدز که حداقل 

به .  باشند  فرمول سازمان جھانی بھداشت می
ھمين دليل است که نه فقط ايدز، بلکه شاھد 

ھای ويروسی و کG  گسترش بسياری از بيماری
شاھد وضعيت اسفناکی در درمان و بھداشت 

که ھر سال  آورتر آن جامعه ھستيم و تاسف
دستيابی به خدمات درمانی و بھداشتی برای 

آورتر  تر و ھزينه اکثريت بزرگ جامعه مشکل
نحوی که وزير سابق بھداشت، درمان  شود به می

زاده ھاشمی در  و آموزش پزشکی قاضی
 ٧ اعتراف کرده بود که ساSنه ٩٢فروردين سال 

ھای درمانی  درصد از مردم تنھا به خاطر ھزينه
 !!!روند به زير خط فقر می

وقتی نصير دھقان مدرس دانشگاه در رابطه با 
"گويد رشد بيماران مبتG به ايدز می ما نه تنھا : 

حتا به در ابتG به ايدز رشد منفی نداشتيم، 
صورت پيش بينی نشده شاھد افزايش در بحث 

دقيقا ".  ھای واگيردار به ويژه ايدز ھستيم بيماری
تاکيد بر ھمين مساله است که به دليل کاھش 
خدمات بھداشتی و ھزينه نکردن حاکميت در 
امور درمان و بھداشت، نه فقط ايدز بلکه اساسا 

 .اند ھای واگيردار افزايش يافته بيماری
چه که به عنوان سونامی سرطان  برای نمونه آن

شود بيشتر به  رحم در ايران از آن نام برده می
مينو .  علت شيوع ويروس زگيل تناسلی است

گويد بيش از نود درصد  محرز در اين رابطه می
موارد سرطان دھانه رحم به اين ويروس مربوط 

شود که حتا در مردان نيز اين ويروس منجر  می
تندرست "وگو با  او در گفت.  شود به سرطان می

"گويد در خرداد سال گذشته می"  نيوز واکسن : 
تا چندی پيش يک )  گارداسيل(ضد اين ويروس 

ميليون تومان قيمت داشته اما مشخص نيست که 
". با افزايش قيمت ارز اکنون چقدر قيمت دارد

که ايرج حريرچی سخنگوی  آور اين تاسف
وزارت بھداشت در ھمان خرداد سال گذشته از 
کمبود اعتبار مالی برای تامين اين واکسن سخن 

!! طلبد استمداد می"  موسسات خيريه"گفته و از 

گفته ی مصطفی اقليما رئيس انجمن علمی  به
مددکاری اجتماعی و استاد دانشگاه علوم 

حداقل يک )  ٩٢سال (بھزيستی و توانبخشی 
 Gميليون نفر در ايران به زگيل تناسلی مبت

و اين تنھا يک نمونه است، آن وقت !!!  اند بوده
بايد گفت يک کارگر يا معلم يا بيکار چگونه 

ھای سرسام آور  تواند از پس اين ھزينه می
 !!برآيد؟؟

ھای  بيماری.  اما اين ھنوز پايان ماجرا نيست
غيرواگيردار نيز در ايران شيوع وحشتناکی پيدا 

ھای غيرواگيردار  رئيس اداره بيماری.  اند کرده
زاده  الدين نبوی دانشگاه علوم پزشکی شيراز حسام

 ميليون ايرانی به ۵از ابتGی )  ٩٣ايسنا آبان (
 ١۵بينی کرد تا  بيماری ديابت خبر داد و پيش

 ميليون نفر در ايران به ديابت ۶/  ۵سال آينده 
يکی از علل اصلی گسترش .  مبتG باشند

ھای غيرواگيردار تغذيه ناسالم است که  بيماری
فقری .  باز يکی از علل مھم تغذيه ناسالم فقر است

که باعث شده است تا به جای لبنيات، گوشت، 
ميوه و سبزيجات تازه، در سفره کارگران و 

کاھش .  زحمتکشان ايران فقط نان خالی باشد
ساSنه مصرف سرانه اين اقGم ضروری در 

ھای کارگری و  ھا بويژه خانواده ميان خانواده
ی  گفته به.  ديگر زحمتکشان گواه اين مدعاست

اکبر سياری معاون سابق وزارت بھداشت  علی
 ميليون نفر در ايران تغذيه ناسالم ۴٧)  ٩٣سال (

ست که بويژه در يکی دو سال  دارند و طبيعی
اخير اين تعداد با شتاب فراوانی افزايش يافته 

 .باشد
داری  جمھوری اسGمی که حافظ مناسبات سرمايه

ھای  در ايران است، به مانند ديگر دولت
داری جھان معاصر که با در پيش گرفتن  سرمايه
ھای زندگی  ھای نئوليبرالی تمامی عرصه سياست

وتاز سرمايه بدل  اجتماعی را به عرصه تاخت
اند، بھداشت و درمان کارگران و  کرده

زحمتکشان ايران را نيز قربانی آز و طمع 
ھر سال شاھد افزايش .  داران کرده است سرمايه

ھای درمانی و بھداشتی ھستيم، افزايشی که  ھزينه
باعث محروم شدن کارگران و زحمتکشان از اين 

بھداشت و درمان حقی .  شان شده است حق بديھی
ست که دقيقا به ھمين دليل بايد رايگان و  ھمگانی

با کيفيت مناسب در اختيار تمامی آحاد جامعه 
رو در برنامه سازمان فدائيان  از ھمين. قرار گيرد

وظايف فوری حکومت "در رابطه با )  اقليت(
ضمن تاکيد بر اين نکته که در صدر "  شورايی

اقدامات اجتماعی و رفاھی حکومت شورايی 
برقراری يک سيستم تامين اجتماعی قرار دارد 
که تامين کننده منافع کارگران و زحمتکشان 
باشد، سيستمی که ھمگان از گھواره تا گور از 

"مند باشند، آمده است مزايای آن بھره تمام : 
زحمتکشان بايد از امکانات بھداشتی، پزشکی، 

 ". درمانی و دارويی رايگان برخوردار باشند
  

 .بلکه داعش نيز بار ديگر فعال خواھد شد
در اين ميان سرنوشت نيروھای دمکراتيک 

. ھای مدافع خلق چه خواھد شد سوريه و يگان
ھا تاکنون تحت حمايت آمريکا قرار داشتند و  آن

اين اميد .  به حمايت درازمدت آمريکا اميد داشتند
که آمريکا از  از آنجائی که واھی بود با اعGم اين

شايد برای کردھای .  پشت خنجر زد،  پايان يافت
چنان دچار توھم شدند که رھبران  سوريه که آن

ھا امپرياليسم آمريکا را که مرتکب  آن
ترين جنايات ضد بشری در يک قرن اخير  بزرگ

ترين آزاديخواه جھان معرفی  شده است، بزرگ
ای جديد بود، اما واقعيتی کھنه  کردند، تجربه

ماجرای مG مصطفی بارزانی، .  شد محسوب می
ماجرای تشويق کردھای عراق به قيام پس از 
حمله صدام به کويت توسط بوش پدر و سرکوب 

ھا توسط صدام بدون واکنش آمريکا، ماجرای  آن
ھای  رفراندوم اقليم در کردستان عراق و نمونه

اند که  متعدد در ھر کشور، تجارب متعددی بوده
ھا بياموزند که  توانستند از آن کردھای سوريه می

در مقابل، اگر از مردم کرد در طول .  نياموختند
ھا حمايتی به عمل آمد از سوی  تمام اين سال

گونه  نيروھای چپ و کمونيست منطقه بود، ھمان
ھا بدون اينکه کمترين قرابتی با  که امروز آن

ناسيوناليسم کرد و افکار اوجاSن داشته باشند، از 
کنند که در معرض  مردمی در سوريه حمايت می

ستمگری و تعرض يک رژيم ارتجاعی و 
 .   اند تجاوزکار قرارگرفته

اکنون نيز اگر ارتش ترکيه در اھداف خود موفق  
شود، کردھای سوريه مادام که در چھارچوب 

ھا و طرز فکر گذشته بخواھند عمل کنند و  روش
ای  در برابر خود  از تجارب نياموزند ، چاره

که به روسيه نزديک شوند و با  بينند، جز اين نمی
در آن صورت  بعيد .  رژيم سوريه متحد گردند

است که رژيم سوريه يک نيروی مسلح جدا از 
نيروھای مسلح خود و حتی يک خودمختاری 

ھا،  مانده برای آن محدود را در مناطق باقی
چراکه ھمين مسائل مورد اختGف باعث .  بپذيرد

. ھا شد به شکست انجاميدن مذاکرات گذشته آن
که از ھر سو  توانند درحالی ھا نمی درھرحال، آن

اند، روی پای خود بايستند، يا بايد در  در محاصره
پی يافتن متحدانی در ميان طبقات و اقشار مترقی 
و انقGبی سوريه باشند، يا کنار آمدن با 

اين مسئله فقط در مورد .  بورژوازی سوريه
در مورد تمام .  کردھای سوريه صادق نيست

اند ازجمله  کشورھايی که کردھا در آن ساکن
بدون پيوند مبارزات مردم .  ايران صادق است

ھای انقGبی، بدون  کرد با مبارزات سراسر توده
استقرار يک حکومت کارگری، مردم کرد 

ھای خود را محقق  نخواھند توانست خواسته
ھای حاکم ارتجاعی  سازند و از ستمگری دولت

 .   رھايی يابند
 
 

آمد تجاوز نظامی ترکيه به  پی ست بھداشت و درمان رايگان حق ھمگانی
 منطقه کردنشين سوريه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٩درصفحه   

سوی .  ھای سرمايه داری را بازتاب می دھد
ديگر اين کشاکش طبقاتی، مبارزه عليه اعدام و 

چرا که اين طبقه .  پيکار برای لغو آن است
کارگر، توده ھای زحمتکش و نيروھای 
کمونيست  و مبارز ھستند که از لغو مجازات 
اعدام بيشترين بھره مبارزاتی نصيب شان می 

از اين رو، به موازات بھره گيری دولت .  شود
ھای سرمايه داری از مجازات اعدام برای کاستن 
يا توقف مبارزات طبقه کارگر عليه نظم موجود، 
مبارزه عليه مجازات اعدام و تGش برای لغو آن 

. نيز در گستره ای به وسعت جھان شکل گرفت
بر بستر تشديد مبارزه طبقاتی عليه نظم موجود و 
درست در دورانی که نوک پيکان مجازات اعدام 
توسط دولت ھای سرمايه داری بيش از ھمه طبقه 
کارگر، نيروھای کمونيست و عناصر مبارز و 
آزادی خواه را نشانه گرفته بود، کمپين مبارزه 
عليه مجازات اعدام که از مدت ھا پيش شروع 
شده بود، در دھه ھفتاد قرن گذشته شتاب بيشتری 

اين مبارزه در دھه ھای پايانی قرن بيستم .  گرفت
باز ھم وسيعتر شد و در پرتو ھمگانی شدن  و 
گسترش آن در عرصه جھانی، سر انجام در سال 

و "  عفو بين الملل" دو سازمان جھانی ٢٠٠٢
بر آن "  ھمبستگی جھانی عليه مجازات اعدام"

روز "  شدند تا روز دھم اکتبر را به عنوان 
با .  اعGم کنند"  جھانی مبارزه عليه مجازات اعدام

روز جھانی مبارزه "  انتخاب دھم اکتبر به عنوان 
، اين دو سازمان بين المللی، "عليه مجازات اعدام

در يک کارزار عمومی ھمه کشورھای عضو 
پس .  سازمان ملل را به توقف اعدام دعوت کردند

از اين فراخوان عمومی بود، که مجمع عمومی 
منع " قطعنامه ٢٠٠٧سازمان ملل در دسامبر 

 رای موافق، ١۴۴را با "  جھانی مجازات اعدام
 رای ممتنع به تصويب ٢٩ رای مخالف و ۵۴

قطعنامه ای که از ھمان آغاز با رای .  رساند
 .   منفی دولت ايران مواجه شد

جمھوری اسGمی، چين، آمريکا و تعداد ديگری 
 کشور باقيمانده ای ٢٠از کشورھا،از جمله 

ھستند که ھم اينک مجازات اعدام را در دستور 
در اين ميان، جمھوری اسGمی و . کار خود دارند

تعداد ديگری از کشورھای اسGمی بنا به سرشت 
دينی، خصلت طبقاتی و ماھيت ارتجاعی و 
سرکوبگرانه ای که دارند، پيگيرتر از ديگر 
کشورھای سرمايه داری مدافع مجازات اعدام، از 
اين اقدام به عنوان مھمترين ابزار سرکوب دولتی 
در امر انقياد کارگران و توده ھای زحمتکش 

پوشيده نيست که .جامعه بھره گرفته و می گيرند
جمھوری اسGمی در راس ھمه اين کشورھا 

 .قرار دارد
 سال جنايات دولت ۴٠نگاھی مختصر به کارنامه 

جمھوری اسGمی، نشان می دھد که اين رژيم 
سفاک و آدمکش برای ماندگاری و استمرار 
حاکميت جابرانه خود تا چه ميزان از مجازات 
اعدام در مقابله با مبارزات توده ھای زحمتکش 

جمھوری اسGمی به عنوان .  بھره گرفته است

يک نظام واپسگرا که در آن دين و دولت به شکل 
کامG عريان در ھم ادغام شده است، برای کشتن 
مخالفين خود فقط از شيوه جوخه ھای اعدام و به 

ھيات حاکمه .  دار کشيدن آنان بھره نگرفته است
ايران بنا به خصلت مذھبی و به تاسی از قوانين 
متحجرانه دين و شريعت در به کار گيری 
مجازات اعدام تا بدانجا پيش رفته است که از 
شيوه ھای بسيار وحشيانه اعدام ھم بھره گرفته 

سنگسار زنان و پرتاب مردان از کوه دو .  است
نمونه ديگری از مجازات شنيع و غير متعارف 
اعدام اند که جمھوری اسGمی از اين شيوه ھای 

 .دوران بربريت و جاھلی نيز استفاده می کند
 سال، نمونه ١٨اعدام کودکان و نوجوانان زير 

ديگری از توحش و بربريت رژيم جمھوری 
اسGمی است، که دستگاه قضايی آن از آغاز تا به 

اعدام کودکان و .  امروز بدان عمل کرده است
 ۶٠نوجوانان، بويژه در سال ھای نخست دھه 

آنچنان رايج و گسترده بود، که در تاريخ حيات 
ننگين جمھوری اسGمی می بايد از آن به عنوان 

. مخوف ترين جنايات ھيات حاکمه ايران ياد کرد
در سال ھای اوليه برآمده از انقGب و قيام 

 به دليل شرايط ويژه ای ۵٧ بھمن ٢٢شکوھمند 
که بر جامعه حاکم شده بود، نوجوانان زيادی به 
عرصه فعاليت ھای سياسی در مدارس کشيده 

 و شروع ۶٠ خرداد ٣٠بعد از وقايع .  شده بودند
اعدام ھای بدون محاکمه دستگيرشدگان آن سال 
ھا، جمھوری اسGمی بسياری از نوجوانان دانش 
آموزی را که در خيابان ھا دستگير شده بودند، 
بی محاکمه و بی توجه به سن و سال آنھا به 

اقدامی که تا به امروز .  جوخه ھای اعدام سپرد
با اين تفاوت .  نيز در مواردی ھمچنان ادامه دارد

که با گسترش اعتراضات داخلی عليه اعدام 
کودکان و با اعمال فشار نھادھای بين المللی، 
جمھوری اسGمی اکنون به شيوه ديگری مجازات 

را توجيه و به آن عمل می " مجرم"اعدام کودکان 
در اين سال ھا، دستگاه قضايی رژيم .  کند

 سال مرتکب ١٨کودکانی را که در سنين زير 
جرم می شوند، در زندان نگه می دارد و زمانی 

 سال رسيدند، حکم ١٨که اين کودکان به سن 
 . اعدام را در موردشان اجرا می کند

طبق گزارش نماينده ويژه سازمان ملل برای 
 ۶نظارت بر نقض حقوق بشر در ايران، تنھا در

 نفر که سن آن ھا به ٨ دست کم ٢٠١۴ماه اول 
 سال بود، اعدام شده ١٨ھنگام ارتکاب جرم زير 

ھمچنين طبق گزارش کميساريای حقوق بشر .  اند
 منتشر شده است، ٢٠١٧سازمان ملل که در سال 

 نوجوانی که حکم اعدام ٧٨از ميان بيش از 
 ٢٠١۶ نفر آنان در سال ۵گرفته اند، دست کم 

اعدام نوجوانانی که به ھنگام .  اعدام شده اند
به سن قانونی نرسيده بودند "  جرم"ارتکاب 

ست که دولت جمھوری   خGف قوانين بين المللی
فراموش .  اسGمی ھم آن را تصويب کرده است

نکنيم که اعدام اين تعداد از نوجوانان در سال 
ھای اخير،  تماما در دوران رياست جمھوری 

ھمان رئيس .  حسن روحانی رخ داده است
جمھوری که در تبليغات انتخاباتی خود رعايت 

را به جوانان، زنان و توده "  حقوق شھروندی"
 . ھای مردم ايران وعده داده بود

از اعدام کودکان و نوجوانان که بگذريم، اعدام 
ھای وسيعتر و بعضا در ابعاد دستجمعی ھمواره 
در مورد فعالين سياسی و زندانيان مخالف 

اعدام ھايی .  جمھوری اسGمی به اجرا درآمده اند
که در شرايط بحرانی و در زمان ھايی که 
جمھوری اسGمی در شرايط وخيم و در خطر 
فروپاشی قرار گرفته است، با حدت و شدت 

نمونه اش اعدام .   بيشتری به اجرا درآمده اند
ھزاران انسان مبارز و آزاديخواه و کمونيست در 

نمونه .   بوده است۶٠سال ھای نخست دھه 
ديگرش کشتار جمعی ھزاران زندانی سياسی در 

کشتاری که به دنبال پايان جنگ .   بود۶٧تابستان 
 ساله ميان ايران و عراق و نوشيدن ٨ارتجاعی 

اعدام ھايی که .  جام زھر توسط خمينی، رخ داد
 و پس از آن ٨٨ھرگز متوقف نشدند و در سال 

.  به اشکال ديگری ظاھر شدند٩۶در دی ماه 
اعدام ھايی که در سال ھای اخير چه به صورت 
کشتن زندانيان بازداشتی زير شGق و شکنجه و 
چه به صورت صدور احکام اعدام برای دستگير 
شدگان اعتراضات خيابانی، شکل آشکارتری به 

 . خود گرفته اند
 تا ٢٠١٨ اکتبر ١٠طبق گزارش ھرانا، فقط از 

 گزارش از سوی ٢۵٠، تعداد ٢٠١٩ اکتبر ٨
نھاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعاSن حقوق 
بشر در ايران در رابطه با اعدام به ثبت رسيده 

 نفر به مجازات ١٣۴است، که شامل محکوميت 
 نفر ٢۴٢اعدام و اجرای حکم اعدام در مورد 

 نفرشان ١۶از ميان اعدام شدگان، دست کم .  است
در مGء عام حلق آويز شده اند و نيز از ميان 

 ١٢قربانيانی که ھويت شان احراز شده است، 
 تن از اعدام شدگان نيز در زمان ۵نفز زن و سن 

 . سال بوده است١٨ارتکاب جرم، کمتر از 
کشته شدن ده ھا تن از جوانان بازداشت شده 

 در زير فشار و ٩۶خيزش قھرمانانه ديماه 
 نفر از ٢٢شکنجه و پس از آن اعدام 

دستگيرشدگان متھم به حمله رژه نيروھای مسلح 
، که بدون ٩٧ آبان ١٧جمھوری اسGمی در 

شان   که خبری درمورد تشکيل دادگاه و محاکمه  آن
انتشاريابد اعدام شدند، اجرای چندين حکم ديگر 
در دزفول و اھواز و نيز گزارش خبرگزاری 
ھرانا از تعداد اعدام ھای يک سال اخير، جملگی 
بيانگر اين حقيقت محض ھستند که تصور توقف 
مجازات اعدام در جمھوری اسGمی، تصوری 

 .بسيار کودکانه و باطل است
جمھوری اسGمی به کرات نشان داده است که 
اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، يک بخش 
جدايی ناپذير از خصلت دينی، ماھيت طبقاتی و 

. سرشت ذاتی اين نظام به غايت ارتجاعی است
مجازاتی که در شرايط بحرانی رژيم ھمواره 

اين را ما .  اجرای آن در جامعه تشديد شده است
 سال کشتار و اعدام ۴٠نمی گوييم، اين را تجربه 

 ۴٠تجربه استمرار .  در جامعه به ما می گويد
سال اعدام مخالفين و کشتار معترضان خيابانی به 
ما می گويد، اگرچه پيکار و تGش و مبارزه عليه 

١٠از صفحه   

 مبارزه عليه اعدام، از مبارزه برای
  سرنگونی جمھوری اسFمی جدا نيست
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اعدام لحظه ای نبايد متوقف گردد، اما ھمين 
 ساله به ما می گويد، که ۴٠تجربه تلخ 

مبارزه برای لغو مجازات اعدام در 
جمھوری اسGمی زمانی موثر و کارساز 
خواھد بود که اين مبارزه صرفا در محدوده 

اکنون .  کنش ھای حقوق بشری محدود نشود
کارگران، زحمتکشان و تمام گروه ھا و آحاد 
مختلف جامعه بايد دريافته باشند که در 
حاکميت جمھوری اسGمی، مبارزه عليه 
اعدام بدون مبارزه برای سرنگونی اين رژيم 

در شرايط فعلی که .  آدمکش چاره ساز نيست
جمھوری اسGمی بيش از ھر زمان ديگری 
در بحران ھای ژرف سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی غوطه ور است و اين احتمال ھم 
وجود دارد که برای برون رفت از بحران به 
اعدام وسيعتر معترضين خيابانی روی آورد، 
مبارزه عليه اعدام به يک ضرورت در 

با اين ھمه از ياد .  جامعه ما تبديل شده است
نبريم، در حاکميت جمھوری اسGمی مبارزه 
عليه اعدام، زمانی موثر است که مبارزه 
برای لغو مجازات اعدام در ايران در 
کارزاری عمومی و ھمگانی تر به مبارزه 
ای ھمه جانبه برای سرنگونی انقGبی 

 .جمھوری اسGمی گره خورده باشد
 

 اطGعيه مشترک نيروھای چپ و کمونيست
 يورش ارتش ترکيه به 

 کردستان سوريه را قاطعانه محکوم می کنيم
 

سر انجام بعد از يک دوره تبليغات جنگی و تمرکز نيرو در مناطق مرزی، تھاجم ارتش ترکيه به 
از ھمان آغاز عمليات در روز چھار شنبه نھم اکتبر جنگنده .  مناطق کردنشين شمال سوريه آغاز شد

بمب افکن ھای نيروی ھوائی ترکيه شھرک ھا و روستاھای مرزی در کردستان سوريه را بمب باران 
در نتيجه اين بمباران ھا و يورش نيروھای زمينی ارتش ترکيه و مزدوران وابسته به آن تا .  کردند

و "  تل ابيض"کشته و زخمی شده و ھزاران نفر از ساکنان شھرھای    کنون ده ھا نفر از مردم بی دفاع
حمGت ھوايی و زمينی ارتش ترکيه بعد از آن آغاز شد .  و روستاھای منطقه آواره شده اند"  رأسالعين"

که مطابق توافق از قبل انجام گرفته ميان سران دولت ھای آمريکا و ترکيه نيروھای آمريکايی از 
مواضع خود در مرزھای سوريه و ترکيه عقب نشستند و راه را برای تھاجم ارتش ترکيه و آتش باران 

  .مناطق مسکونی باز گذاشتند
دولت ترکيه ھدف اصلی خود از انجام اين عمليات توسعه طلبانه را ايجاد يک منطقه حائل به طول چند 

دولت ترکيه طی سال .  صد کيلومتر و به عمق سی کيلومتر در خاک کردستان سوريه اعGم کرده است
ھای اخير بارھا اعGم کرده است در نوار حائل امنيتی که قصد ايجاد آن را دارد، اقدام به شھرک 
سازی کرده و دو تا سه ميليون از آوارگان جنگ سوريه که اکنون در ترکيه بسر می برند را در اين 

در واقع .  مناطق اسکان داده و کنترل آن را به نيروھای اسGمی وابسته به خود واگذار خواھد کرد
دولت ترکيه با انجام اين عمليات و با اين اھداف جنايتکارانه که يادآور شھرک سازی دولت نژاد پرست 

قصد دارد بخش وسيعی از خاک کردستان سوريه را به    اسرائيل در مناطق اشغالی فلسطين است
  .اشغال خود در آورد و ترکيب جمعيتی اين منطقه را بکلی عوض کند

دولت ترکيه در حالی اين جنگ ارتجاعی و توسعه طلبانه را به بھانه تأمين امنيت ترکيه آغاز کرده 
است که طی ساليان گذشته ھيچگاه امنيت آن از جانب نيروھای حاکم در کردستان سوريه مورد تعرض 
قرار نگرفته است، بلکه اين دولت ترکيه بوده که با حمايت از داعش و ديگر گروه ھای تروريست 
اسGمی و يا با اشغال عفرين و جنگ افروزی در مناطق ديگر امنيت و آسايش مردم اين منطقه را بر 

  .ھم زده است
دولت جنايتکار ترکيه با برافروختن آتش اين جنگ ارتجاعی در ھمان حال که می خواھد تجربه اداره 
خودمديريتی کردستان سوريه و دستاورھای مثبت جنبش توده ای در اين منطقه را به شکست بکشاند، 
اين ھدف را نيز تعقيب می کند که شکست سياست ھای توسعه طلبانه خود در طی سالھای گذشته را 
Sپوشانی کند و توجه افکار عمومی در داخل ترکيه را از ناکامی ھای سياسی و پيامدھا بحران 

  .اقتصادی به انحراف ببرد
حمله نظامی دولت ترکيه به کردستان سوريه در توافق با دولت آمريکا و با حمايت ضمنی دولت ھای 
روسيه، سوريه و رژيم اسGمی ايران و با سياست به غايت رياکارانه ای که دولت ھای اروپايی در 
پيش گرفته اند، بار ديگر اين حقيقت را آشکار کرد که جنبش حق طلبانه مردم کردستان برای رسيدن 
به اھداف خود ھيچگاه نبايد به دخالت و حمايت قدرت ھای امپرياليستی و قدرت ھای ارتجاع سرمايه 

بر خGف ايدئولوگ ھای احزاب و نيروھای ناسيوناليست در منطقه که .  داری در منطقه اميد ببندند
قدرت ھای امپرياليستی را پشت و پناه مردم ستمديده کردستان می دانند، اين تجربه تلخ به نوبه خود 

و آزادی خواھان سراسر جھان، منطقه و ايران که نبايد    درسی است برای ھمه کارگران و زحمتکشان
اين قدرت ھای ارتجاعی داعيه دفاع از .  به امپرياليست ھا ومتحدينشان و دشمنان طبقاتی اميد ببندند

جنبش حق طلبانه .  حقوق بشر را نيز در خدمت اھداف تجاوزکارانه و غارتگرانه خود قرار می دھند
مردم ستمديده کردستان سوريه ھم تنھا بايد به نيروی خود و حمايت ھمسرنوشتان خود در منطقه و 

بدون ترديد اينبار نيز جنگ جنايت کارانه دولت ترکيه عليه مردم کردستان سوريه .  جھان متکی باشند
با مقاومت شجاعانه زنان و مردانی که برای دفاع از دستاوردھايشان از جان خود دريغ نمی کنند 

  .روبرو خواھد شد
ما امضا کنندگان اين بيانيه جنگ ارتجاعی دولت ترکيه به ھمراھی دولت آمريکا و حمايت تلويحی 
دولت روسيه عليه مردم کردستان سوريه را شديدا محکوم می کنيم و خواھان پايان دادن فوری و بدون 

در شرايطی که ھمه دولت ھای .  قيد و شرط اين جنگ تجاوزکارانه و بمباران مناطق کردنشين ھستيم
اروپايی و قدرت ھای ارتجاعی منطقه رياکارانه جانب دولت اردوغان را گرفته اند، ما ھمه جنبش 
ھای پيشرو و انقGبی و انسانھای آزاديخواه در ايران و کشورھای جھان و منطقه را به حمايت از 

  .جنبش مقاومت مردم کردستان سوريه فرا می خوانيم
 

  !زنده باد جنبش مقاومت مردم کردستان سوريه
  !مرگ بر دولت فاشيست ترکيه

 ٢٠١٩اکتبر  ١٠
 :امضا کنندگان

حکمتيست، سازمان راه  -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری
  .و ھسته اقليت) اقليت(کارگر، سازمان فدائيان 

 

٨از صفحه   

 مبارزه عليه اعدام،
  از مبارزه برای

 سرنگونی جمھوری 
 اسFمی جدا نيست



 ٨۴٢ شماره  ٩٨  مھر ٢٢    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسFمی 

١از صفحه   

شمار دھقانانی که شمشير و گيوتين برپا دارندگان 
خون بی .  نظام فئودالی بر گردنشان فرود آمد

شمار کارگران و زنان و مرداِن کمونيست و 
آزاديخواھی که با رگبار جوخه ھای اعدام بر 

مجازاتی که نه فقط در دوران .  زمين ھا ريخت
برده داری و فئوداليزم محدود نماند، که با شکل 
گيری نظام سرمايه داری ابعاد جھانی يافت و 
اينبار در قالب طناب دار و آتش مرگبار جوخه 
ھای حاکمان سرمايه، سينه ستبر گروه ھای بی 
شماری از کارگران مبارز و کمونيست، 

. نيروھای مترقی و آزدايخواه را نشانه گرفت
مجازاتی بغايت شنيع و غير انسانی که دولت 
ھای ستمگر و حافظ نظم سرمايه، برای تداوم 
استثمار و حاکميت ستمگرانه خود از آن بھره 

و دريغا چه بی شمار زنان و مرداِن .  گرفته اند
کارگر و کمونيست، چه بی شمار انسان ھای 
آزادی خواه و مبارزی بوده اند، که در ھمين 

١٠ 
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عصر حاکميت استثمارگرانه نظام ھای سرمايه 
داری، سينه ھای ستبرشان فوج فوج در زير 
رگبار آتش جوخه ھای اعدام به خون نشسته 

 .  است
در تمامی دوران ھای تاريخی، به کارگيری 
مجازات اعدام يکی از اصلی ترين ابزارھای 
کشتار و سرکوب توسط دولت ھای ستمگر جھت 
به انقياد کشاندن توده ھای فرودست جامعه بوده 

مجازاتی که توسط دولت ھای سرمايه .  است
داری برای ايجاد رعب و وحشت در ميان طبقه 
کارگر و توده ھای زحمتکش، برای به انقياد 
کشاندن نيروھای مبارز و آزاديخواه، خصوصا 

اما .  نيروھای کمونيست به اجرا گذاشته شده است
اعمال اينھمه ستمگری و استفاده  دولت ھا از 
مجازات اعدام، فقط يک سوی کشاکش مبارزه 
طبقاتی طبقه کارگر با دولت ھای ستمگر نظام 

 مبارزه عليه اعدام، از مبارزه برای
  سرنگونی جمھوری اسFمی جدا نيست

 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 
 عمودیپوSريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
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  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه

  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه

 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه
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