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کشتی شکسته جمھوری اس�می 
 شناور بر امواج دريای 

 خونين توده ھا
 

قيام سلحشورانه توده ھای زحمتکش مردم ايران 
پس از پنج روز مبارزه خونين با سرکوب گران 
جمھوری اس:می، با برجای ماندن صدھا کشته، 

 ھزار بازداشتی در ١٠ھزاران زخمی و بيش از 
در پی شکست قيام و به خون .  خون فرو نشست

تپيدن تعداد بی شماری از توده ھای معترض و 
پس از آن با باز شدن تدريجی اينترنت، اکنون با 
گذشت ھر روز ابعاد تازه ای از گستره کشتار و 
. جنايات جمھوری اس:می بر م: می شوند
ويدئوھايی که اين روزھا در شبکه ھای مجازی 
به اشتراک گذاشته شده اند، تماما گويای اين 
حقيقت اند، که نيروھای امنيتی، نظامی، انتظامی 
و پليس ضد شورش رژيم فاشيستی حاکم بر 
ايران از زمين و ھوا توده ھای زحمتکش، 
جوانان جان به لب رسيده، مردم قيام کننده و حتی 
مردمان رھگذر در خيابان ھا را به رگبار گلوله 

 . بسته اند
شدت اين کشتار، گستردگی، بيرحمی و ابعاد 
فاجعه بار سرکوب خونين قيام آبان ماه، اگرچه 
در گستره ای به وسعت تمامی ايران بوده است، 
اما سبُعيت و درنده خويی آدمکشان جمھوری 
اس:می در پاره ای از شھرھا و مناطق کشور از 
جمله ماھشھر، شيراز، شھريار، کردستان و 
شھرستان سرباز در سيستان و بلوچستان به 
قدری آشکار و عيان است، که ع:وه بر واکنش 
عمومی توده ھای مردم ايران، تشکل ھای صنفی 
و سياسی کارگران، معلمان، نويسندگان و ديگر 
گروه ھای اجتماعی موجود در داخل کشور، با 
واکنش شديد نھادھای بين المللی از جمله سازمان 
ملل و کميساريای عالی حقوق بشر اين سازمان 

 .مواجه شده است
پس از يک ھفته بی خبری از ابعاد وسيع کشتار 
توده ھای معترض و مردم قيام کننده، از ھمان 
لحظه ھای اوليه وصل شدن دوباره اينترنت و به 
چرخش درآمدن فيلم ھايی که توسط مردم از آن 
روزھای سرکوب و کشتار ثبت شده اند، اکنون 
حقايق دردناکی در معرض نگاه ھمگان قرار 

حقايقی بسيار وحشتناک و تکان .  گرفته است
دھنده که جھان و جھانيان را به واکنش عليه 

 .جمھوری اس:می وا داشته است

اعتصاب کارگران ھفت تپه که روز اول مھرماه 
 کارگر اين شرکت ٢٠ دراعتراض به اخراج ٩٨

 آذر پس از ١٢آغاز شد سرانجام روز سه شنبه 
. طور مشروط و موقت پايان يافت   روز، به٧٣

اين اعتصاب که با خواست تمديد قرارداد بيست 
کار آنھا آغاز شده   کارگر اخراجی و بازگشت به

بود، به سرعت با خواست ھای متعدد ديگری 
ازجمله لغوخصوصی سازی مجتمع کشت و 
صنعت نيشکر ھفت تپه و آزادی و بازگشت 

 سه برابرافزايش قيمت بنزين وگرانی،   
 .!سه برابرکشتارمردم محروم وستمکش ايران

 » فعاdن کارگری جنوب«   
  ٨درصفحه 

۵درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵٠شماره    ٩٨ آذر ١٨ –سال  چھل و يکم 

 کار اسماعيل بخشی اعتصاب درھفت تپه و بازگشت به

 انق�ب يا رفرم سياسی؟: انداز مبارزات مردم عراق چشم
 

با حمله به معترضان مستقر در نزديکی ميدان  تحرير " ناشناس"ای  ، عده) دسامبر۶( آذر ١۵روز جمعه 
يک روز پيش از آن، نيز، نيروھای .   نفر را مجروح کردند١٣٠ نفر را کشته و ٢٠بغداد بيش از 
ھا تن را مجروح  به ميان معترضان رفته و با چاقو و قمه، ده)  وابسته به جمھوری اس:می(حشدالشعبی 
 .کرده بودند

به ""  سرايا الس:م"نظاميان تحت رھبری مقتدی صدر، موسوم به  در پی اين دو حمله، از سويی شبه
گرچه بسياری از .  اند از معترضان در مرکز بغداد مستقر شده"  حفاظت"و برای "  درخواست"ظاھر به 

ھای  معترضان از ھمان روزھای اول، مخالفت خود را با حضور رھبران احزاب موجود و چھره

پيش از ورود به بحث اصلی اين نوشتار، dزم 
است، در مورد عنوان قيام آبان ماه که در 

" کار، نان، آزادی"سرتيتر اين نوشتار به آن 
از نظر .  اط:ق شده توضيحی مختصر داده شود

نگارنده، اين نکته بسيار حائز اھميت است که 
. يک قيام را با مطالبات آن، نامگذاری کنيم
ھا -متاسفانه، در ادبيات سياسی از بسياری از قيام

ھا تنھا با تاريخ وقوع آن يا محل اصلی -و انق:ب
شود که ربطی -آغاز آن، يا القاب ديگری ياد می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ھا و تشکل ھای  قيام آبان ماه و مواضع گروه
 کارگران و زحمتکشان

 تجلی جلوه ھايی از
  آذر ١۶ قيام آبان ماه در 

 
 
 
 

 ، پيروزی يا شکست؟"کار، نان، آزادی"قيام 
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١از صفحه   
 کشتی شکسته جمھوری اس�می شناور بر امواج دريای خونين توده ھا

۶درصفحه   

در ميان مجموعه گزارش ھا و فيلم ھايی که تا 
" آرش"کنون منتشر شده اند، گزارش نوشتاری 

در شرح چگونگی به رگبار بستن توده ھای 
معترض ماھشھر و به رگبار بستن جوانانی که 
در پی تھاجم نيروھای سرکوبگر جمھوری 
اس:می به درون نيزارھای شھرک جراحی فرار 

در .  کرده بودند، از ھمه وحشتاکتر است
"آمده است"  آرش"فرازھايی از گزارش  اھالی : 

ماھشھر و اين شھرک ھا حتی يک بانک رو آتش 
نزدند، حتی يک مغازه ھم صدمه نديد، تنھا کاری 
که مردم کردند، درست کردن راه بندان و بستن 
جاده ھای دسترسی به منطقه ويژه اقتصادی 
پتروشيمی و بستن راه دسترسی به بندر امام 
خمينی بود؛ اونم با آتش زدن چند حلقه dستيک و 
قرار دادن چند تا سنگ توی جاده و خاموش 

حاd .  کردن چند تا کمپرسی و کاميون در جاده
فکر می کنيد چه اتفاقی افتاد؟ به دستور استاندار 
و با مجوز شاک، سپاه خوزستان، يه تيپ ويژه 

بله (تکاور به ماھشھر فرستاد به ھمراه دو تانک 
و شش نفربر و کلی س:ح سنگين و )  واقعا تانک

به محض !  نيمه سنگين و حتی ھلی کوپتر نظامی
ورود به ماھشھر، ابتدا توی شھر چمران 

با .  وارد شدند و مردم را به گلوله بستن)  جراحی(
ک:شينکف؟ خير، با تيربار دوشکا؛ دقيقا با 

و از ھلی کوپتر ھم توی شھر .  تيربار دوشکا
به مردم عادی تيراندازی )  جراحی(چمران 
حتی به سمت مردمی که توی خونه بودن .  کردند

و حتی توی راه پيمايی اعتراضی شرکت نکرده 
 نفر از ١٧در ھمون ساعت اول حدود .  بودند

 ساله و يک پير زن ھفتاد ٨ و ۴جمله دو کودک 
و چند ساله با تير مستقيم برادران پاسدار کشته 

ھا به  آمار بقيه کشته ھا به علت فرار جوان.  شدن
ھا و تيراندازی کور پاسدارھا به اين بيشه و  بيشه

آرش درادامه ".  نيزارھا ھنوز مشخص نيست
"گزارش خود نوشته است به علت عشايری : 

بودن بخشی از ساکنين اين شھرک ھا که از 
ھا مسلح  عشاير عرب خوزستان ھستند، خيلی

ھستن و سپاه به عمد با اين حمام خونی که راه 
با تانک وارد ...  انداخت مردم رو تحريک کرد

شھرک شدند اما با مقابله مردمی در اين 
درگيری به شھرک .  ھا، غائله جمع نشد شھرک
کشيده شد و چون مردم اين )  کوره(طالقانی

شھرک به دليل مسلح بودن، مقابله به مثل کردن، 
از ساعت شش و ھفت عصر سه شنبه تا ساعت 
يک بامداد چھارشنبه حتی يک ثانيه صدای 

شھری که با يورش سنگين ".  رگبار قطع نشد
توپ و تانک و شليک س:ح ھای سنگين 
آدمکشان جمھوری اس:می به خون نشست و بر 
اساس آمار و اسناد منتشر شده دست کم تعداد 

شھری که .   نفر در اين شھر قتل عام شده اند١٠٠
مردمان داغدارش در مراسم سوگواری عزيزان 

رود : "به خون تپيده شان، به يزله آواز سر دادند
 ".جراحی برايت اشک می ريزد

انتشار گزارش و فيلم ھای گسترده از ابعاد کشتار 
جمھوری اس:می در ماھشھر خوزستان، تنھا 
گوشه ای از عمق جنايات و وحشيگری نيروھای  
جمھوری اس:می در کشتار مردم بی دفاع بوده 

انتشار ويدئوھای متعدد از  ديگر شھرھای .  است
ايران صحنه ھای فاجعه بارتری را به نمايش 

انتشار فيلم تک تيراندازان .  گذاشته است

جمھوری اس:می از پشت بام دادگستری 
که مستقيما به سر و سينه معترضان "  جوانرود"

خيابانی شليک می کردند، دست به دست شدن 
ويدئوی کشتار مردم شيراز توسط نيروھای 
سرکوبگر رژيم که از ھلی کوپتر مردم را به 
رگبار بسته اند، پخش مصاحبه لي: واثقی، 
فرماندار قلعه حسن خان در گفتگو با روزنامه 
ايران، که از دستور مستقيم خود در شليک کردن 
به سوی معترضان سخن می گويد، کشتار وسيع 
مردم شھريار، که وبسايت کلمه تعداد کشته 

 نفر اع:م کرده ١٠٠شدگان اين شھر را دست کم 
است، سرکوب خونين توده ھای معترض در 
کردستان، کرمانشاه و آذربايجان غربی که آمار 

 نفر گزارش شده ١۴٠کشته شدگان آن دست کم تا 
است، گوشه ھای ديگری از وسعت کشتار و 
درنده خويی نيروھای آدمکش جمھوری اس:می 
در روزھای خونين آبان است، کشتاری که اين 
روزھا در گستره ای به وسعت جھان بازتاب 

آنچه بدان اشاره شد، اما تمام ماجرا .  يافته اند
سرکوب و کشتار مردم نه فقط در .  نبوده و نيست

مناطق ياد شده، بلکه در گستره ای به وسعت 
سرکوب مردم .  تمامی ايران صورت گرفته است

شھرستان سرباز در سيستان و بلوچستان، نمونه 
ديگری از بيرحمی جمھوری اس:می در مواجه 
. با توده ھای معترض در اين شھر بوده است
مردم بپا خاسته شھرستان سرباز نيز با بيرحمی 
تمام توسط آدمکشان جمھوری اس:می قتل عام 

طبق آمارھای منتشر شده تا کنون از کشته .  شدند
 .  نفر در اين شھر گزارش شده است۶٠شدن 

شھرھای نام برده، از جمله مناطقی ھستند که 
سرکوب و کشتار در آن ھا بسيار شديدتر از 

نظر به فيلم ھا، آمار و .   نواحی ديگر بوده است
گزارش ھايی که تا کنون در شبکه ھای اجتماعی 
منتشر شده اند، مجموعه نشانه ھای موجود، 
جملگی بيانگر شدت و افسار گسيختگی نيروھای 
سرکوب رژيم در کشتار جوانان و مردم قيام 

کشتاری که با گذشت سه ھفته، .  کننده بوده است
ھنوز که ھنوز است، ھيات حاکمه ايران از دادن 
ھرگونه آماری در مورد تعداد زخمی ھا، کشته 

اين بی .  شدگان و دستگيری ھا، خودداری می کند
خبری در شرايطی است که با گذشت ھر روز، 
آمار کشته شدگان در شبکه ھای مجازی بيشتر و 

سازمان ملل در آخرين .  بيشتر اع:م می شوند
 نفر ٢٠٨گزارش خود تعداد کشته شدگان را 

اين نھاد بين المللی در عين .  اع:م کرده است
حال اضافه کرده است که تعداد واقعی قربانيان 

سايت .  آبان ماه می تواند بيشتر از رقم فوق باشد
کلمه با توجه به دريافتی ھای خود، تا کنون تعداد 

در .   نفر اع:م کرده است٣۶۴کشته شدگان را 
اين ميان، آمارھايی که در شبکه ھا اجتماعی، 
گروه ھای حقوق بشری و کانال ھای تلگرامی 
انتشار يافته اند، بازگو کننده رقمی بسيار باdتر 

آمارھايی که مدام در حال افزايش نيز .  است
مجموعه اط:عات منتشر شده در شبکه .  ھستند

ھای اجتماعی از کشته شدن نزديک به ھزار 
نفر، زخمی شدن چندين ھزار و دستگيری بيش 

ارقامی که به .   ھزار نفر تاکيد دارند١٣از 
حقيقت نزديک اند و اين ھمان حقيقت دردناکی 
است که مسئوdن امنيتی رژيم از جمله محمد 
جعفری، دادستان کل رژيم را به سکوت و ھذيان 

گويی در مورد عدم اع:م آمار کشته شدگان وا 
محمد جعفری، در آخرين اظھار .  داشته است

نظر خود با خبرنگاران در باره اع:م نکردن 
تعداد [علت اش اينه که : "تعداد کشته شدگان گفت

مرتب و ھمه روزه به صورت ]  کشته شدگان
متغير است؛ چون متغير است، من امروز يک 

اين ".  عددی بگويم ممکنه منطبق با واقعيت نباشد
کتمان حقيقت، تنھا بيانگر تعداد باdی کشته 

زخمی ھايی که زير .  شدگان و زخمی ھاست
شکنجه و بازجويی ھر روزه تعدادی از آنان 

 . کشته می شوند
اين بی خبری از تعداد کشته شدگان، عدم اط:ع  

از وضعيت وخامت بار زخمی ھا که طبق 
سخنان محمد جعفری ھر روزه تعدادی از آنان 
جان می بازند و نيز بی خبری از تعداد بازداشت 
شدگان و شرايط  نابسامان زندان ھا، جملگی 
شرايط بسيار ملتھب و نگران کننده ای بر جامعه 
و خانواده ھای جانباختگان و زخمی ھا و 

وضعيت نگران .  دستگيرشدگان حاکم کرده است
کننده ای که نھادھای بين المللی را نيز در مقابل 
اين ھمه سکوت، بی خبری و بی توجھی 

 .  جمھوری اس:می به واکنش کشانده است
ميشل باشله، کميسر عالی حقوق بشر سازمان 

 ١۵( دسامبر ۶ملل در بيانيه ای که روز جمعه 
تصاوير تاييد : "منتشر شد، يادآور شده است)  آذر

شده نشان می دھد خشونت مفرط عليه معترضان 
بکار رفته است، از جمله نيروھای امنيتی با 
اسلحه از پشت بام ساختمان دادگستری در يک 

و از ھلی کوپتر در شھر ديگر]  جوانرود[شھر
". به معترضان تير اندازی می کنند]  شيراز[

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به 
به نظر می رسد که : "تصاوير ديگری گفته است

نيروھای امنيتی به معترضيِن در حال فرار از 
پشت تيراندازی می کنند يا به طور مستقيم 
صورت يا اعضای حياتی آنان را ھدف قرار می 
دھند؛ به عبارت ديگر تيراندازی آنان به قصد 
کشتن است و اين نقض آشکار تعھدات و اصول 
بين المللی ناظر بر کاربرد زور و نقض جدی 

ميشل باشله، با ".  موازين حقوق بشر است
يادآوری کشتار خونين نيزار ماھشھر توسط 

عليه تظاھر کنندگان : "ماموران دولتی گفته است
از جمله افرادی که در حال فرار بودند يا در 
نيزاری نزديک ميدان پنھان شده بودند، س:ح 
ھای سنگين به کار بردند که به کشته شدن دست 

 نفر و احتماd بسيار بيش از آن منجر ٢٢کم 
افرادی ھم که در خيابان يا از خانه ھايشان ...شد

 ".ناظر اتفاقات بودند، ھدف شليک قرار گرفتند
تصويری که اکنون از کشتار وسيع جوانان 
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يک از خواست ھای   اعتصاب، بدون تحقق ھيچ
 .کارگران پايان يابد

رو نکته بسيار مھم اين است که کارگران   ازاين 
پيشرو و فعاdن و سازماندھندگان ھراعتصاب، 
از شرائط مشخص چه در رابطه با کشش و 
توانائی کارگران به ادامه اعتصاب و چه 
درارتباط با حد و حدود امکان عقب نشينی 

آيا .  کارفرما يک ارزيابی دقيق نسبی داشته باشند
کارگران کشش و توان ادامه اعتصاب طوdنی 
مدت را دارند و تا کجا؟ آيا با ادامه اعتصاب، 

ی  خواست ھای کارگران را می   کارفرما ھمه
پذيرد يا نمی پذيرد؟ اعتصاب تا کجا و چه زمانی 
بايد ادامه يابد؟ بد ترين حالت اين است که 
اعتصاب بدون آن که حتی به يکی ازخواست 
ھای خود برسد، حال يا دراثر خستگی کارگران 
وضرورت ترميم و بازسازی انرژی يا بی 
اعتنائی کامل کارفرما يا اين ھردو و يا دdيل 

بنابراين .  ديگری نظير اين ھا به پايان برسد
تشخيص آن لحظه مناسب و آن توازن قوا و 
شرايط مناسب برای ادامه يا پايان اعتصاب حائز 

ويژه   پايان اعتصاب به.  ست  اھميت بسيار جدی
يک اعتصاب طوdنی مدت بدون آنکه حتی يک 
خواست کارگران پذيرفته شده باشد، خيلی روشن 
. است که تأثيرات منفی برکارگران خواھد گذاشت
دراين حالت بعد از چندين ھفته ت:ش و مبارزه، 

شان ھيچ   وقتی که کارگران می بينند اعتصاب
ثمری نداشته است اين می تواند درميان برخی از 
آن ھا تزلزل و دودلی ايجاد کند و تأثيرات منفی و 
بازدارنده ای برحضور و مشارکت آن ھا در 

 .اعتصابات بعدی داشته باشد
اعتصاب طوdنی مدت کارگران ھفت تپه درپائيز 

رغم اتحاد و ھمبستگی کم نظيری   سال گذشته، به
که ميان کارگران بخش ھای مختلف اعم 
ازکارگران کارخانه و تجھيزات و کشاورزی، 
کارگران شاغل و بازنشسته، کارگران رسمی و 

رغم   روزمزد و قراردادی وجود داشت و به
پيمائی ھای   شکوه و عظمتی که اعتصاب با راه

گسترده خيابان ازخود برجای گذاشت، اما بعد از 
بازداشت کارگر مبارز و آگاه اسماعيل بخشی و 
ارعاب و تھديد سايرکارگران، می توان گفت که 

يک زمين واقعی مبارزه است که درآن کارگران 
برند و   به قدرت و اھميت اتحاد خود بھتر پی می

. رھبران واقعی خود را نيز بھتر می شناسند
ھراعتصاب معموdً با شناخت بيشتر و بھتری 
نسبت به کارفرما، رابطه وی با مسئولين و 
ادارات دولتی اعم از دستگاه قضائی، پليسی، 

درھر اعتصاب .  امنيتی و امثال آن ھمراه است 
که معموdً با آموزش و پرورش رھبران عملی 

تدريج   کارگری آميخته است، کارگران به
آموزند که طرف حساب آن ھا فقط يک   می

سرمايه دار و کارفرمای مشخص نيست بلکه 
طرف حساب آن ھا کل سرمايه داران و طبقه 
سرمايه داراست که بر کشور مسلط است و رژيم 
سياسی و دولت حاکم نيز از منافع اين طبقه 

اين ھا و ده ھا مورد .  کند  حراست می
 ھستند که کارگردر زمان   ديگرازموضوعاتی

که اعتصاب   آموزد، مستقل ازاين  اعتصاب می
قرين پيروزی کامل شده يا تنھا با پذيرش برخی 

که حتی   ازخواست ھا پايان يافته باشد يا اين
ھای اعتصاب برآورده نشده   ھيچيک ازخواست

 .باشد
اما صرف نظر از تأثيرات کلی و عمومی 
ھراعتصاب، موضوعی که بسيارمھم است 
. چگونگی و زمان پايان اعتصاب است

خصوص ھراعتصاب طوdنی   درھراعتصابی به
مدتی، کارگران پيشرو و سازماندھندگان 
اعتصاب، نه فقط بايستی اين آمادگی را درخود و 
سايرکارگران ايجاد کنند که درھرگام، با ترفند ھا 
و توطئه ھای رنگارنگی که دربرابر اعتصاب 

کند مقابله و آن ھا را خنثی کنند، بلکه   ظھور می
درعين حال بايد ارزيابی و يا چشم انداز به نسبت 
روشنی درمورد چگونگی و زمان پايان اعتصاب 

ھيچ اعتصابی نمی تواند و قرار .  نيز داشته باشند
اعتصاب .  نيست الی غيرالنھايه ادامه داشته باشد

روزی شروع می شود و روزی نيز پايان 
حتی درکشورھائی که کارگران .  يابد  می

درسنديکا ھا و اتحاديه ھای بزرگ کارگری 
متشکل شده اند و ازصندق اعتصاب و بيمه و 
کمک در دوره اعتصاب برخوردار ھستند نيز 

درجمھوری .  ست  اعتصاب تابع ھمين قانونمندی
اس:می که کارگران ازھرگونه امکانات و 
صندوق اعتصاب و تشکل ھای توده ای خود 

ست که   اند تکليف روشن است و بديھی  محروم
 .اعتصاب نمی تواند چندين ماه ادامه داشته باشد

اعتصاب با خواست يا خواست ھای معينی آغاز 
می شود که درادامه می تواند خواست ھای 

اعتصابی که با تحقق .  ديگری به آن اضافه شود
کامل خواست ھا پايان می گيرد، اعتصابی صد 

اما  ممکن است کارفرما .  در صد موفق است
ی خواست ھای اعتصاب کنندگان را نپذيرد   ھمه

. وفقط به بخشی ازاين خواست ھا تن دھد
اعتصابی که دراين حالت پايان می يابد با موفقيت 

بد ترين حالت اين است که .  نسبی ھمراه است

. کار اسماعيل بخشی ھمراه و تکميل شد  به
اعتصاب مھرماه که عمدتاً توسط بخش ھائی 
ازکارگران کارخانه، تجھيزات و سايربخش ھا 
ودر غياب کارگران بخش کشاورزی آغاز شده 

رغم بی اعتنائی ھای اوليه کارفرما و   بود، به
اش و   وعده ھای دروغين او وحاميان دولتی

رغم توطئه ھای گوناگون برای درھم   ھچنين به
اعتصاب .   روز ادامه يافت٣٢شکستن آن تا 

رغم احضارھا و تھديد ھای مکرر فعاdن آن و   به
بازداشت بيست تن از کارگران که اغلب ان ھا 

رغم آنکه از   نقش مھمی دراعتصاب داشتند و به
عدم حضور کارگران بخش کشاورزی در رنج 

ھا و کمين ھای   بود اما توانست ازتمام پيچ و خم
ای که   مين گذاری شده و خطرات نفاق افکنانه

کارفرما و حاميان دولتی آن برسرراه آن قرارداده 
بودند به س:مت عبور کند وبيش از يک ماه دوام 

جريان اعتصاب شمار بيشتری ازکارگران .  آورد
پيشرو را به صحنه فرستاد و رھبران عملی 

 .بيشتری را درمکتب خود آموزش داد
با اغازاعتصاب و تجمع کارگران روزمزد و 

 که ٩٨ آبان ١٣قرارداد موقت کشاورزی در 
مورد حمايت کارگران کارخانه و تجھيزات و 

ھا قرار گرفت، اتحاد و ھمبستگی   ساير بخش
اگرچه غيبت .  کارگران ھفت تپه گسترده ترشد

کارگران کشاورزی دراعتصابی که از اول مھر 
شروع شده بود نقص و ضعف بزرگ اعتصاب 
بود و می توانست ضربات کارفرما و حاميان 
دولتی آن به اعتصاب ازھمين نقطه براعتصاب 
وارد آيد و آن را تا حد يک شکاف و نفاق ميان 
کارگران امتداد دھد و اعتصاب را به شکست 
بيانجامد، اما ھوشياری کامل کارگران پيشرو و 
نقش آن ھا در آگاھی رسانی و تأکيد برضرورت 
اتحاد، ھرگونه توطئه برای ايجاد دودستگی 

کارگران ھفت .  درميان کارگران را خنثی کرد
تپه بار ديگر نمونه درخشانی از اتحاد و 
. ھمبستگی طبقاتی کارگری را به نمايش گذاشتند

ی اين   حفظ ھوشياری و اتحادی که ثمره
ھوشياری و آگاھی رسانی کارگران پيشرو بود، 
تأثيرات بسيار مثبتی ھم بر روی کارگران 
روزمزد و قرار داد موقت کشاورزی و ھم بر 
 .روند ادامه  اعتصاب و نتايج آن برجای گذاشت

اين اعتصابات که در مجموع بيش از دوماه ادامه 
 آذر ١٢ روز سرانجام در روز ٧٢يافت ، پس از 

 وبا پذيرش بخش ھائی ازخواست ھای ٩٨
کارگران توسط کارفرما و حاميان دولتی آن، 
بطور مشروط و موقت وبا موفقيت نسبی پايان 

نيازی به گفتن نيست که ھراعتصابی حتی .  يافت
اگر ھيچيک از خواست ھای اعتصاب ھم تحقق 
نيابد، دستاوردھای مفيدی برای کارگران به 

کارگران درھر اعتصاب ضعف و .  ھمراه دارد
کمبود ھای خود را بھتر می شناسند، ازاعتصاب 

ھا و تجارب   درس و تجربه می اندوزند وآن درس
اعتصاب .  کار می بندند  را در اعتصابات بعدی به

 کار اسماعيل بخشی اعتصاب درھفت تپه و بازگشت به

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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 کار اسماعيل بخشی اعتصاب درھفت تپه و بازگشت به

ترين لحظه ممکن و پس از آن که   درنامناسب
کارگران فرصت امتياز گيری را ازدست داده 

 .بودند پايان گرفت
رغم    روزه ھفت تپه به٧٣امسال اما اعتصاب 

آنکه درآغاز ازآن اتحاد و ھمبستگی گسترده و 
فراگير بخش ھای مختلف محروم ماند و اتحاد 
کارگران ازاين جنبه آسيب ديد، اما اين اعتصاب 

طور مشروط و موقت پايان يافت که   زمانی به
کارگران امتيازات معينی بدست آوردند و برخی 
ازخواست ھای خودرا بر کارفرما و حاميان وی 

ازاين بابت اعتصاب امسال نسبت .  تحميل کردند
به اعتصاب سال گذشته گام بسيار مھمی به جلو 

"  شود  محسوب می کانال مستقل کارگران ھفت . 
درمورد خواست ھائی که پذيرفته شده چنين  "  تپه

نظر به تعھد کارفرما برای بازگشت " نوشته است
به کار ھمکاران اخراجی ظرف کمتر از پنج 
روز، نظر به قول اکيد به بستن تمام پرونده ھای 
مفتوحه عليه ھمکاران در دادسرای شوش، 
ھمچنين با توجه به سلب اختيار از کارفرما برای 
اخراج خارج از کميته انضباطی، تھيه و توزيع 
سالی دوبار لباس کار و کفش، زمان بندی معين 

حقوق (  و مکتوب ارائه شده برای پرداخت حقوق
مھرماه در تاريخ بيست و شش آذر، حقوق آبان 
در پنجم ديماه و حقوق ديماه به بعد سر موعد و 

، پرداخت مطالبات بازنشستگان )بدون تاخير 
نھايتا تا سه ماه آينده، تمديد بی چون و چرا و 
فوری دفترچه بيمه و پرداخت ليست بيمه، تامين 
مطالبات عرفی، حق ھمسر، سختی کار، اياب و 
ذھاب، پاداش و بھره برداری، پرداختی ماه 

افزايش حق غذا و موارد متعدد ...  رمضان و
ديگری، امروز سه شنبه جمعی از ھمکاران 
حاضر در اعتصاب با قبول موقت و مشروط 
صورتجلسه امضا شده بين کارفرما و مسئولين 
شھر تصميم گرفتند تا موقتا اعتصاب را معلق 

 ."کنند
. تحميل اين خواست ھا البته آسان ميسرنشد
کارفرما و حاميان دولتی آن صرف نظر 
ازبرخورد ھای سرکوب گرانه و ارعاب و تھديد 
و بازداشت بسياری ازکارگران در طول 
اعتصاب، تا آخرين لحظات به توطئه و نيرنگ 

آن ھا برای .  عليه کارگران اعتصابی ادامه دادند
درھم شکستن اعتصاب و پايان دادن به اعتصاب 

ترين خواستی ازکارگران را   بدون آنکه کم
پذيرند، تاآخرين لحظات به ت:ش ھای مذبوحانه   به

که آن ھا با تھيه   ازجمله اين.  خود ادامه دادند
 آذر که برخی کارگران ١١صورت جلسه مورخ 

و نمايندگان دولت و کارفرما نيز درآن حضور 
. داشتند، سعی کردند سِرکارگران ک:ه بگذارند
دراين صورت جلسه به پذيرش خواست ھای 
کارگران منجمله زمان پرداخت حقوق ھای 
معوقه و تعھدات کارفرما برای بازگرداندن 
کارگران اخراجی به کار، ھيچ اشاره ای نشده اما 

تنی .  درعوض برپايان اعتصاب تأکيد شده بود
چند ازکارگرانی که دراين جلسه حضور داشتند 

عنوان دريافت صورت جلسه آن را   نيز صرفاً به
کارفرما و حاميان دولتی آن .  امضاء کرده بودند

با اين ترفند ت:ش کردند بدون آنکه ھيچ امتيازی 
. به کارگران بدھند، به اعتصاب آن ھا پايان دھند
آنان ت:ش کردند اين صورت جلسه را توافق 

"کارگران و کارفرما جلوه دھند ی که "توافق. 
دراساس توافق نبود بلکه دربرگيرنده اميال يک 

اما کارگران ھفت تپه .  ی کارفرما بود  طرفه
کاران   ھوشيار تر ازآن بودند که دردام فريب

کارگران به فوريت مچ اين .  گرفتار شوند 
کاران را گرفتند و سريعاً دست رد برسينه   دغل

اين طرح توطئه آميززدند و آن را بی اعتبار 
که (  خواندند و تنھا زمانی که خواستھايشان 

پذيرفته شد حاضر شدند )  درباd به آن اشاره شد
. طور مشروط و موقت به اعتصاب پايان دھند  به

کارگرانی که اقدام به امضای صورت جلسه 
کرده بودند نيز دريافتند که بايستی بيش ازاين 
ھوشيارباشند و بدانند که کارفرما  برای ضربه 
زدن بر کارگران به ھربھانه و ابزاری متوسل 

 . می شود
تر ازآن ايستادگی   استمرار اعتصاب و مھم

مبارزاتی، شجاعت و نترسی ازاقدامات 
گرانه و باdخره حفظ ھوشياری و خنثی   سرکوب

سازی ت:ش ھای کارفرما و عوامل ريز و 
درشت آن برای ايجاد نفاق و چند دستگی درميان 
کارگران، ازجمله مھم ترين دdئل پيروزی 

تشخيص .  اعتصاب اخير کارگران ھفت تپه است
موقع زمان پايان اعتصاب وتصميم سنجيده   به

دراين مورد پس ازکسب چندين امتياز، ازنقاط 
اگرچه اعتصاب .  قوت ديگر اين اعتصاب است

ھای    کارگران ھفت تپه تا ھمين جا با موفقيت
شايان توجھی توأم گشته و عقب نشينی ھائی را 
برکارفرما و حاميان دولتی آن تحميل نموده 
است، اما اين احتمال وجود دارد که کارفرما و 
حاميان وی به تعھدات خود پای بند نباشند و به 

ست که   رو بسيار ضروری  ازاين.  آن پشت پازنند
کارگران ھفت تپه ھوشياری کامل خود را حفظ 

کارگران ھفت تپه مختومه اع:م شدن .  کنند
پرونده ابراھيم عباسی، محمد خنيفر و يوسف 

کار محمد   بھمنی در دادسرای شوش و بازگشت به
خنيفر و ايمان اخضری را ھر روزه رصد می 

کارگران ھشدارداده اند و نھايتاً تا چھار .  کنند
 آذر مھلت داده اند که اين خواست ٢٠شنبه آينده

آنان اکيداً ھشدار داده اند .ھا عملی شود
کار اخراجی ھا و   درصورت عدم بازگشت به

بسته شدن پرونده ھای قضائی و قطعيت يافتن 
کار   قراردادکار اسماعيل بخشی و بازگشت به

وی، اعتصاب را ازسرخواھند گرفت و اعتراض 
خود را اين بار به خيابان و مقابل فرمانداری 

کارگران ھفت تپه قوياً ھشدار داده .  خواھند برد
اند اگر از پذيرش خواست ھايشان امتناع شود، 
خواست ھا و اعتراضات خود را به ميان ساير 
کارگران و عموم زحمتکشان خواھند برد به 
نحوی که با برپائی اعتصابات و اعتراضات 
خيابانی چند ھزار نفره، توفان اعتصاب کل 

 .خوزستان را درنوردد
رغم انکه يکی ازخواست ھای اصلی کارگران   به 

ھفت تپه يعنی لغو خصوصی سازی شرکت ھنوز 
پذيرفته نشده است، اما ھفت تپه تا ھمين جا 
موفقيت ھای بزرگی بدست آورده و کارگران 

رغم دسيسه   مبارز ھفت تپه نشان دادند که علی 
ھا و توطئه ھای گوناگون کارفرما و دولت حامی 
. آن، ھفت تپه کماکان متحد و زنده و فعال است
ھفت تپه پس از تجديد و ترميم قوا، تا تحقق کامل 
. خواست ھای خود، به مبارزه ادامه خواھد داد

ی علی نجاتی و اسماعيل بخشی   ھفت تپه پرورنده
اسماعيل در ھفت تپه .  و ده ھا کارگر پيشرو است

ندای نان کار آزادی و اداره شورائی سرداد و در 
اسماعيل .  دل سرمايه داران وحشت انداخت 

مورد غضب و کينه شديد طبقه حاکم قرار گرفت 
اسماعيل .  وبه زندان افتاد و وحشيانه شکنجه شد

اما به رسم طبقه خود محکم و استوار ايستاد و به 
ھمت ايستادگی و مقاومت و پايداری خود و با 
ت:ش و مبارزه رفقای کارگر خود در ھفت تپه و 
سرتاسر ايران ولو بطور موقت ازبند و زندان 

شک   کانال تلگرام سنديکای کارگران نی.  رھاشد
ھفت تپه و کال مستقل کارگران ھفت تپه با 
انتشار عکسی از اسماعيل بخشی در کنار ياران 

. کار اسماعيل خبر داده اند  خويش، ازبازگشت به
شکر ھفت تپه   ی کارگران کشت و صنعت نی  ھمه

آغوش خود را به روی اسماعيل گشوده اند تا او 
ھفت تپه نه، .  به کار و پيکار خويش ادامه دھد

خوزستان و فراتر ازآن تمام جنبش طبقه کارگر، 
ی تن خويش را درآغوش   اسماعيل بخشی پاره

 .کشد می
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شان اع:م کرده  سرشناس سياسی در اعتراضات
و اصوd مخالفت با سياستمدارانی که در ساليان 

اند يا از  گذشته در حکومت مسئوليت داشته
مندند،  قومی بھره  -ای  فرقه"  بندی سھميه"سيستم 

. از موارد اصلی مورد اعتراض آنان بوده است
از سوی ديگر، پس از اين حم:ت، ارتش نيز 

دفاع از غير نظاميان "اع:م کرده است که برای 
اين .  در مرکز بغداد مستقر خواھد شد"  معترض

ھمان ارتشی است که در دو ماه گذشته تنھا ناظر 
به دست "  غيرنظامی معترض"کشتار صدھا 

نظاميان وابسته به ارتش با  نيروھای امنيتی و شبه
مجوز دولت بوده است و اکنون نيز بعيد است که 
بدون دستور و موافقت سران سياسی حکومت 
 .سرکوبگر عراق دست به چنين اقدامی زده باشد

ھای خطر  تأمل در حوادث روزھای اخير زنگ
دھند  آورد؛ اين حوادث نشان می را به صدا درمی

جايی که تاکتيک سرکوب مستقيم تاکنون  از آن
راه به جايی نبرده است، طبقه حاکم عراق و 
رھبران سياسی آن درصددند برای فرونشاندن 
آتش اعتراضات در کنار سرکوب مستقيم، 

تری را به کار  ھای پيچيده ترفندھا و تاکتيک
 .بندند

ھای اخير مردم عراق در اعتراض به  در سال
عدالتی اجتماعی، عدم دسترسی  بيکاری، فقر، بی

به خدماتی مانند آب و برق و فساد سيستماتيک 
گسترده در ميان سياستمداران اين کشور بارھا و 

آخرين بار، .  اند بارھا دست به اعتراض زده
تابستان سال گذشته بود که در شھرھای جنوبی 
اين کشور اعتراضاتی برپا شد و چندين روز 

وزير  در آن زمان عبدالمھدی، نخست.  ادامه يافت
وقت، توانست با وعده و وعيد مردم را به خانه 
بازگرداند، اما به رغم گذشت نزديک به يک 

ھا عملی نشدند  سال نه تنھا ھيچ يک از وعده
. تر گرديد بلکه وضعيت معيشتی مردم وخيم

بنابراين روز اول مھر، چندين ھزار نفر در 
ھا آمدند تا اعتراض خود را به  بغداد به خيابان

زمانی که مردم به .  وضعيت موجود اع:م کنند
رفتند، نيروھای "  منطقه سبز"سوی پل منتھی به 

اين اقدام سبب .  امنيتی به روی مردم آتش گشودند
افزايش خشم مردم شد و نه تنھا اعتراضات در 
بغداد گسترش يافت، بلکه با گسترش سريع در 

ای  ھا و شھرھا به يک جنبش توده ساير استان
ھاست که صدھا ھزار  عظيم بدل گشت و ھفته

نفر از مردم عراق را در شھرھای مختلف به 
 .تظاھرات ضد دولتی برانگيخته است

کنندگان سرکوب شديد  پاسخ دولت به تظاھرات
خشونت وحشيانه پليس و نيروھای .  بوده است
 نفر ۴٠٠ ماه گذشته، به قتل بيش از ٢امنيتی در 

.  نفر انجاميده است١۵٠٠٠و مجروح شدن 
تر است، زيرا  آماری که در واقعيت بسی بيش

اين آمار رسمی پليس و وزارت بھداشت و 
به ع:وه طبق گزارشات، .  درمان عراق است

نظاميان صدھا نفر را دستگير و تھديد و  شبه
يکی از نيروھايی که در کشتار .  اند شکنجه کرده

ساز  مردم دست داشته است، گروه دست
 . ، است"حشدالشعبی"جمھوری اس:می، 
ھای دور اخير اعتراضات  از ديگر ويژگی

در اين .  گی آن است ھای مردم، خودانگيخته توده

ھای معترض آن بوده  ترين ت:ش توده مدت، بيش
ای اعتراضات را به نام  است که حزب يا دسته

علت نيز روشن است، زيرا .  خود مصادره نکند
جات و  ساليان مديدی است که احزاب و دسته

گرا، با استفاده از سيستم  ھای اس:م گروه
ای نه تنھا از  فرقه  –قومی "  بندی سھميه"

اند، بلکه به  مند شده امتيازات سياسی بھره
از ھمين .  اند ھای ک:نی نيز دست يافته ثروت

و "  بندی سھميه"روست که برچيده شدن سيستم 
ھای اصلی  برکناری رھبران فاسد از خواسته

 .معترضان است
پس از اشغال عراق "  بندی سھميه"گرچه سيستم 

توسط اياdت متحده آمريکا برقرار گشت، اما اين 
اپوزيسيون بورژوايی دولت صدام حسين بود که 

، در کنفرانسی بر سر سيستم ٩٠در اوايل دھه 
آنان که اميدوار .  به توافق رسيد"  بندی سھميه"

بودند روزی صدام سرنگون شود، سيستمی را بنا 
ھای سياسی و  گذاشتند که طبق آن، پست

ھای دولتی برحسب تعلقات مذھبی و  خانه وزارت
ھای  قومی، يعنی سنی، شيعی، کرد و ساير گروه

ای را بين خود تقسيم کنند تا ھمه در  فرقه  –قومی 
 . خوان يغمای دوران پسا صدام سھيم شوند

" تفرقه بينداز و حکومت کن"اين سيستم که بر 
استوار است، مورد تأييد آمريکا و بعدھا 
جمھوری اس:می نيز قرار گرفت، زيرا به اين 

توانست به عنوان کشوری  ترتيب عراق ديگر نمی
مستقل و خودگران روی پای خود بايستد و دست 
اين کشورھا در دخالت در امور داخلی عراق باز 

 .ماند می
ای  فرقه  –ھای قومی  اين سيستم، افزايش شکاف

را به دنبال آورد و کشور را طی ساليان گذشته، 
ھای داخلی  ھا و جنگ ھا، درگيری به ورطه تنش

. کشانده که تاروپود جامعه را از ھم دريده است
افکنی و  از پيامدھای ديگر اين سيستم، با اخت:ف

آفرينی ميان سنی و شيعه، کرد و مسيحی  تنش
طلبی  نظاميان خشونت ھای ظھور شبه زمينه...  و

را فراھم آورده است که ھر يک در خدمت 
گرا و حتا  اھداف اين حزب يا آن گروه اس:م

کشورھای خارجی از جمله اياdت متحده آمريکا 
پيمانانش يا کشورھای ارتجاعی منطقه مانند  و ھم

 .جمھوری اس:می و عربستان قرار دارند
، "بندی سھميه"از ديگرعواقب وخيم سيستم 

گشوده شدن راه فساد و غارت حاصل دسترنج 
چنان که .  کارگران و زحمتکشان اين کشور است

" سيستم تاراج"در علوم سياسی نيز اين سيستم، 
 .نام دارد

عراق بعد از عربستان سعودی و روسيه، سومين 
توليدکننده بزرگ نفت در جھان است، و از سال 

 تريليون دdر درآمد نصيب ١ تاکنون ٢٠٠۵
 درصد از بودجه دولت از ٩٠.  کشور کرده است

شود و سران  محل درآمدھای نفت تأمين می
سياسی و احزاب عراق با اتکا به سيستم 

و با استفاده از پست و مقام و نفوذ "  بندی سھميه"
ھای دولتی، اين درآمد را مستقيم و  خود در ارگان

علنی يا غير مستقيم و از راه فساد و 
شان تقسيم  خواری بين خود و پيروان رشوه
ھای خارجی در  بخش زيادی از سرمايه.  کنند می

ای  اند، يعنی رشته گذاری شده صنعت نفت سرمايه
که تنھا يک درصد از نيروی کار کشور را به 

استخدام درآورده است، اما بخش دولتی با عرضه 
ترين   درصد مشاغل تمام وقت، بزرگ۶٠

 ٢٠١١اين رقم مربوط به سال .  کارفرما است
است و مسلما از آن زمان تاکنون اين ارقام 
افزايش يافته است، زيرا يافتن کار بدون 

. بازی و روابط سياسی ناممکن است پارتی
بنابراين بسياری برای يافتن کار به يکی از 

در نتيجه، درآمد .  پيوندند ھا می احزاب و گروه
توانست در خدمت بھبود وضعيت  نفتی که می

ھا جنگ داخلی و تحريم  زندگی مردم پس از دھه
و اشغال نظامی و جنگ داخلی قرار گيرد، 
امروزه برای فربه کردن سران احزاب و 
دستجات سياسی وخريد وفاداری سياسی به کار 

شود يا برای تجھيز و گسترش نيروھای  گرفته می
 ميليون نيروھای امنيتی و ٢اکنون تنھا .  سرکوب

 .بگيران دولتی ھستند نظامی از جمله حقوق
ھای مخرب  به جز جنبه"  بندی سھميه"سيستم 

ھا و  شود بسياری از پروژه فوق، موجب می
اگر "به گفته يک مطلع، .  ھا عقيم شوند طرح

ای را  وزارت آموزش عالی بخواھد پروژه
اندازی کند، وزارت نفت زير پای آن را خالی  راه
." کند چون در دست گروه ديگری است می
اند  دليل نيست که مردم عليه اين سيستم شوريده بی
ما ھمه عراقی .  نه سنی، نه شيعه، نه مسيحی"و 

از شعارھای فراگير اعتراضات اخير "  ھستيم
 .شده است

ھا اعتراض موفق  سرانجام معترضان پس از ھفته
وزير عراق، عبدالمھدی، را به  شدند نخست

 نوامبر، در پی ٢٩او روز .  گيری وادارند کناره
کشتاری که در دو شھر جنوبی عراق و بغداد، به 

 ۶٢ويژه ناصريه، به وقوع پيوست و به مرگ 
طبق قوانين .  تن انجاميد، حاضر به استعفا شد

وزير،  عراق، پس از پذيرش استعفای نخست
وزير جديد   روز فرصت دارد نخست١۵پارلمان 

وزير نيز يک ماه مھلت  را تعيين کند و نخست
اما، نخست آن .  اش را تشکيل دھد دارد تا کابينه

وزير رضايت نداده و  که مردم به استعفای نخست
خواھان برکناری کل کابينه و سياستمداران 
کنونی ھستند؛ دوم آن که عبدالمھدی پس از 

زنی و  ھا چانه  پس از مدت٢٠١٨انتخابات سال 
جات و  ھا و دسته زدوبندھای بسيار بين گروه

احزاب مختلف عراق و با جلب رضايت 
کشورھای خارجی صاحب نفوذ در عراق از 
جمله آمريکا و ايران توانست بر مسند 

رسد که  وزيری تکيه زند و بعيد به نظر می نخست
پارلمان بتواند در متن اعتراضات، در چنين 

مانع .  وزير جديدی را معرفی کند مھلتی نخست
مھم بعدی، عدم اعتماد مردم به سيستم سياسی 

،  ٢٠١٨که در انتخابات سال  چنان.  کنونی است
 درصد از افراد واجد شرايط شرکت ٢٠تنھا 
ھا و  اکنون که موج اعتراضات خيابان.  کردند
ھای شھرھا را در تصرف گرفته، بعيد به  ميدان

رسد که حتا در صورت توافق ميان  نظر می
ھا بر سر يک کانديدا، مردم به  احزاب و گروه

جان آمده از بيکاری و فقر و فساد سران سياسی 
و سيستم سياسی حاکم،به آسانی به اين انتخاب تن 

ای که پس از استعفای عبدالمھدی  اين توده.  دھند
ھا به جشن و پايکوبی پرداختند، اما  در خيابان

: زدند آنان فرياد می.  اع:م کردند اين کافی نيست
، نه سکتاريسم )بندی سھميه(نه محصصه "

 "سياسی
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اند،  خواست مردمی که به اعتراض برخاسته
استعفای تمام کابينه، انح:ل مجلس، :  روشن است

انح:ل احزاب سياسی، برقراری يک نظام 
ای و تحقق تمام مطالبات  سياسی جديد غير فرقه

 .شان اقتصادی، اجتماعی و سياسی
گرچه اعتراضات اخير، بدون فراخوان يا حتا 

جات سياسی آغاز شد، و  ھمراھی احزاب و دسته
آنان نيز از دامنه و سرعت گسترش آن غافلگير 

ھايی ميان  شدند، اما استمرار اعتراضات، شکاف
برای .  رھبران سياسی و مذھبی انداخته است

اش  نمونه مقتدی صدر که به ياری ائت:ف
ترين بلوک پارلمانی را در  ، بزرگ)سائرون(

اختيار دارد و از کسانی است که در پی 
زدوبندھای سياسی عبدالمھدی را به مقام 

وزيری رساند، در پی اعتراضات، از  نخست
دولت ائت:فی خارج و خواھان برگزاری 

گيری او شد،  انتخابات زودھنگام مجلس، و کناره
وزير نيز پيشنھاد داد  و پس از استعفای نخست

پرسی مستقيم  جانشين عبدالمھدی از طريق ھمه
پيشنھادی که جز يک ژست توخالی .  انتخاب شود

سياسی چيزی نيست، زيرا مغاير با قوانين عراق 
 .است

حتا پس از آن که پارلمان عراق در واکنش نسبت 
ای از اقدامات  ھای معترضان مجموعه به خواسته

اص:حی از جمله، تشکيل کميته اص:ح قانون 
اساسی ظرف چھار ماه، انح:ل شوراھای استانی 
و شھری و نواحی، لغو امتيازات آوارگان 

رييس (گانه  رفحاء، لغو امتياز رؤسای سه
، )جمھوری، نخست وزير و رييس پارلمان

نمايندگان پارلمان، مديران بلندپايه و لغو قانون 
دريافت حقوق از چند منبع را به تصويب رساند، 
مردم به اين پيشنھادات اعتنايی نکردند و به 

مقتدی صدر نيز، .  اعتراضات خود ادامه دادند
طلبانه، اين مصوبات را صوری اع:م  فرصت

کرد و از معترضان خواست به اعتراضات خود 
ی  در نتيجه.  تا پيگرد مفسدان اقتصادی ادامه دھند

ھا ميان ھيئت حاکمه عراق، و به رغم  اين شکاف
ددمنشی نيروھای سرکوب، دولت عراق 
ای  نتوانسته، آن گونه که قاسم سليمانی و خامنه

اند، با تمام قوا به سرکوب معترضان  توصيه کرده
 .بپردازد

از ديگر نکات مورد اعتراض مردم عراق، 
ھا،  ھای خارجی و در رأس آن دخالت دولت

جمھوری اس:می در امور داخلی عراق است که 
ھای داخلی، سرکوب و  گرايی، درگيری به فرقه

جمھوری اس:می نه تنھا به .  فساد دامن زده است
نظامی از جمله  ھای شبه تشکيل و تجھيز گروه

حشدالشعبی پرداخته، بلکه در تمام امور داخلی 
وزيرھا نيز  عراق، از جمله عزل و نصب نخست

امری که خشم معترضان را .  کند مداخله می
گری  برانگيخته و دو ھفته پيش دو بار کنسول

آتش خشم .  ايران در نجف را طعمه آتش ساخت
ھای  مردم عراق عليه جمھوری اس:می مدت

رو،  از ھمين.  زياديست که زبانه کشيده است
ھای خارجی به ويژه ايران، از  استق:ل از دولت

ھا برای  شعارھای انتخاباتی احزاب و ائت:ف
 . بود٢٠١٨جلب آرا در انتخابات سال 
ھای مردم  برانگيز توده با وجود عزم تحسين

فشانی آنان، به ويژه در   عراق برای تغيير و جان
اعتراضات اخير، بايد اذعان کرد که اين 
مبارزات و اعتراضات کمبودھايی نيز دارد که 

. برد  ای از ابھام فرومی سرانجام آن را در ھاله
يکی از اين کمبودھا، وجود رھبری و استراتژی 

ھايی است که  انق:بی برای انجام دگرگونی
ھای  تغييرات بنيادين در وضعيت کنونی توده

سطح نازل .  کارگر و زحمتکش به بار آورد
تشکل و آگاھی طبقاتی طبقه کارگر، موجب 
گرديده اين طبقه نه تنھا ھژمونی مبارزات را در 
دست نگرفته، بلکه به عنوان يک طبقه نقش 

امری .  چشمگيری در مبارزات ايفا نکرده است
که علل آن را بايد در شرايط اقتصادی، اجتماعی 

حمله نظامی و اشغال .  و سياسی عراق جست
گرا،  ھای اس:م ھای امپرياليستی، رشد گروه دولت

گرايی و سکتاريسم بر اثر سيستم  رشد فرقه
سياسی حاکم، مداخ:ت و تحريکات کشورھای 

ھای نظامی فرساينده  مرتجع منطقه، درگيری
داخلی، شرايط اقتصادی وخيم از جمله دdيل اين 

ماندگی است، اما اين دdيل تغييری در اين  عقب
دھد که تا زمانی که طبقه کارگر قادر  واقعيت نمی

نباشد کمبودھا را برطرف کند و استراتژی 
ھای مردم قرار  انق:بی کارگری را پيشاروی توده

دھد، سرنگونی طبقه حاکم از طريق يک انق:ب 
اجتماعی، يعنی تنھا انق:بی که قادر است تمام 

ھای کارگر و زحمتکش را متحقق  مطالبات توده
ھای  توده.  کند، به دور از انتظار خواھد بود

ھا و  ھاست که در خيابان عراق، اکنون، ھفته
ميادين شھرھا قھرمانانه مبارزه و مقاومت 

) حداقل طبق اخبار تاکنونی(کنند، اما، ھنوز  می
درصدد ايجاد سازمان يا حزبی انق:بی 

ھای مح:ت يا  اند، ھنوز خبری از کميته برنيامده
ای  ھا شوراھا  يا تشک:ت توده ھای کارخانه کميته

ای که با  ھای توده تشکل.  ديگر از اين دست نيست
اندوزی ببالند و به رقيبی  پيشرفت مبارزه و تجربه

ھا و باندھای  در برابر احزاب و سازمان
گرا و در مجموع نھادھای طبقه  اس:م
 .داری حاکم تبديل شوند سرمايه

طلب و اپورتونيست  درباره ماھيت حزب فرصت
ھمين بس که "  حزب کمونيست عراق"موسوم به 

در شرايط بحرانی عراق و با وجود پتانسيل 
اعتنا  ھای مردم، بی باdی مبارزاتی در ميان توده

گرای  ھای اس:م به مردم، با يکی از جريان
کند تا از خوان يغمای  مرتجع ائت:ف می

 .اش شود ای نصيب بھره" بندی سھميه"
بر چنين بستری، در صورت استمرار اين 

انداز اين مبارزات، با وجود  وضعيت، چشم
ھای مردم در بھترين حالت  ايستادگی و فداکاری
ھای سياسی است که باز ھم  تحقق برخی رفرم
ھا به آگاھی و مبارزات مردم  دامنه و عمق آن

بديھی است .  اما اين پايان راه نيست.  بستگی دارد
ھای عراق مستلزم  که تحقق کامل مطالبات توده

سياسی   -ھای انق:بی در نظم اقتصادی  دگرگونی
کنونی است، اما در مرحله کنونی، حتا تحقق 

تر و  ی ھر چه راديکال ھای سياسی رفرم
. ھای بلندتری به پيش ھستند تر، گام گسترده

ھای  ھايی که آغازی خواھند بود بر دگرگونی گام
 .انق:بی آينده

 
 

کشتی شکسته جمھوری اس�می شناور 
 بر امواج دريای خونين توده ھا

محروم و توده ھای جان به لب رسيده مردم در 
قيام آبان ماه در گستره ايران و جھان بازداب 
يافته است، تصويری خونين، بيرحمانه و مملو از 

 روز توسط ۵صحنه ھای دلخراشی است که طی 
مزدوران مسلح و آدمکش جمھوری اس:می در 

اين .  شھرھای مختلف ايران صورت گرفته است
نيمه .  تصوير اما، نيمی از حقيقت موجود است

ديگر شور و تحرک انق:بی موجود در جامعه 
است که درت:ش برای تغيير وضعيت موجود و 
اميدواری بيشتر به سرنگونی محتوم جمھوری 

دريای خونينی که .  اس:می تجلی يافته است
جمھوری اس:می در آبان ماه به راه انداخت، 
اکنون يک دريای آرام و راکد نيست که طبقه 
حاکم و نظام سياسی پاسدار آن فاتحانه بر اين 
باور باشند که با کشتی تََرک برداشته می توانند 
از روی امواج مت:طم اين دريای خونين عبور 

دريای خونين .  کنند و به ساحل نجات برسند
موجود، نه دريايی آرام و راکد، که دريايی بسيار 
پر ت:طم، خروشان ھمراه با امواج بلند و 
سرکشی است که کشتی جمھوری اس:می را به 

دريايی خشمگين که عبور از .  خطر افکنده است
امواج پر ت:طم آن ديگر ھرگز برای ھيات 
. حاکمه بيرحم و ورشکسته ايران ممکن نيست
اين دريای خونيِن، که اکنون با خشِم و استقامت و 
پايداری توامان با اميد گسترش يابنده عموم توده 
ھای مردم ايران و خانواده ھای داغدار در 
سرنگونی جمھوری اس:می تجلی يافته است، در 
آينده ای نزديک کشتی سوراخ شده و تََرک 
برداشته نظام فاشيستی حاکم بر ايران را در 
. امواج بلند و سرکش خود مت:شی خواھد کرد
اين اتفاق را از ھم اکنون می توان در ميانه 
امواج پرت:طم دريای خونين و مواج خشم توده 

توده ھای کارگر و .  ھای کارگر و زحمتکش ديد
زحمتکشی که ديگر نه می خواھند وضعيت 
موجود را تحمل کنند و نه ديگر می توانند به 
زندگی خفت بار در حاکميت چنين رژيم سفاک و 

اين را التھاب و شور .  آدمکش ادامه دھند
مبارزاتی موجود در جای جای ايران فرياد می 

اين را شجاعت و تحرک انق:بی نيروھای .  زند
درون جامعه در ابراز ھمدردی علنی با خانواده 
. ھای جانباختگان و دستگيرشدگان به ما می گويد
اين را شور و تھور و بی باکی مصاحبه ھای پدر 
و مادر پويا بختياری در فضای ملتھب جامعه 
نھيب می زنند، اين را بيانيه ھای گروه ھای 
مختلف اجتماعی و تحرک انق:بی آنان در 
محکوميت کشتار وسيع مردم قيام کننده در آبان 
ماه به ما می گويد، اين را اعتراضات عمومی 

 آذر به صد سخن ١۶دانشجويان در روز شنبه 
فرياد زدند، فريادی که تداوم طنين خونبار آبان 

اين را ھراسانی، سراسيمگی و .  ماه بود
رجزخوانی ھای بی سرو ته کشتی بانان کشتی 
. سوراخ شده جمھوری اس:می به ما می گويد
کشتی بانانی که اکنون کشتی شان در ت:طم 
امواج خشمگين و خروشان دريای خونينی که 
خود در آبان ماه ايجاد کردند، عنقريب در ُشرف 

 .مت:شی شدن است
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  ٨درصفحه 

١از صفحه   

برای نمونه می توان به .  با اھداف آن قيام ندارند
و "  بھار عربی"اشاره کرد و يا "  ۵٧بھمن "قيام 

با اين .  در مصر و غيره"  ميدان تحرير"يا قيام 
ی نامگذاری غيرمطالباتی، ھمان طور که -شيوه
توان در -ھای تاريخی نشان داده است، می-تجربه

ی جامعه -ھا را از حافظه-آينده، علل اصلی قيام
ھای آينده پاک کرده و -ی نسل-به ويژه حافظه

برای حاکمانی که دستاوردھای قيام را به غارت 
ھا و -اند، راه تحريف علل بروز قيام-برده

ی سياسی آنان، در جھت مشروعيت -مصادره
ی -اين ھمان تجربه.  ماند-بخشيدن به خود، بازمی

تاريخی قيام عدالتخواھانه و ضد ديکتاتوری مردم 
 است که از سوی جمھوری ۵٧ايران در بھمن 

ھای بعدی به -اس:می، تحريف شد و به نسل
عنوان قيامی صرفا برای برپايی جمھوری 

به .  گيری خمينی معرفی گرديد-اس:می و قدرت
اين ترتيب، در بازگويی حکومتی، به راحتی از 

ی خود  محتوای ضد ديکتاتوری و عدالتخواھانه
تھی گرديد و امکان جايگزين شدن يک ديکتاتور 

ھای -به جای ديگری و حذف خواسته
 . عدالتخواھانه را فراھم آورد

اما موضوع اصلی اين بحث که بررسی اين قيام، 
تا حدی که زمان حال، يعنی دو ھفته پس از 

، اجازه می دھد، "کار، نان، آزادی"برپايی قيام 
توان -به اين ارزيابی اختصاص دارد که آيا می

از شکست اين قيام سخن گفت يا اين که اين قيام 
يک پيروزی، ھر چند مقطعی، برای مردم تحت 

ای نابرابر با -ی مبارزه-ستمی بود که در صحنه
دستان خالی در مقابل تمام دستگاه سرکوب رژيم 

ھای اوباش آدمکش گرفته تا -از لباس شخصی
تانک و تيربار ارتش و سپاه چنان ايستادگی 

ای کردند، که ارکان حکومت -قھرمانانه
 . جمھوری اس:می را به لرزه درآوردند
کنم که آيا  بحث اصلی را با اين سوال آغاز می

تر  قيام سخن گفت يا دقيق"  سرکوب"توان از -می
" ی رژيم اقدامات سرکوبگرانه"اين است که از 

نام ببريم؟ آيا جمھوری اس:می قادر به سرکوب 
قيام به معنای شکست آن بوده است؟ دقت بيشتر 

ھا اھميت -در کاربرد ھر يک از اين عبارت
ھا، -ويژه ای دارد، چرا که ھر يک از اين واژه

نه تنھا بار سياسی متفاوتی دارند، بلکه تاثير 
 .  گذارند روانی متفاوتی از خود به جای می

ھای به پا خاسته، کشته -اين که کشتار وسيع توده
ھای  و مجروح شدن ھزاران نفر و دستگيری

وسيع، به ھيچوجه  به معنای پايان گرفتن 
اعتراضات و موفقيت رژيم در حاکم ساختن 
فضای رعب و وحشت و نيز تحميل تحمل و 

ھای مردم معترض نبوده است، -به توده-   تسليم
 . واقعيتی آشکار است

اين واقعيت را نه تن�ھ�ا ب�ر م�ب�ن�ای اع�ت�راف خ�ود 
ھ�ای ب�ه اص�ط�:ح  ای سران حکومتی و ھ�م ک�اس�ه

و فرصت طلبش در ھ�ر ل�ب�اس و "  طلب اص:ح" 
ت�وان در  ای می توان بازشناخ�ت، ب�ل�ک�ه م�ی جامه
ی اعتراضات کارگری، دانشجويی و دي�گ�ر  ادامه

اقشار که مبارزه را ھم�چ�ن�ان در اش�ک�ال دي�گ�ر، 
ھ�ای م�ردم از - نشينی موض�ع�ی ت�وده پس از عقب

ھمچ�ن�ي�ن .  ھا، ادامه می دھند، مشاھده کرد- خيابان
ھ�ای ق�رب�ان�ي�ان، ک�ه ج�ب�ران - در واکن�ش خ�ان�واده
ان�د، و - ھ�ای انس�ان�ی را دي�ده- ناپذيرترين ص�دم�ه

ش�ان را ب�ر - ھ�ای- اجساد غرق خ�ون ج�گ�رگ�وش�ه
-شان حمل کردند، به وضوح روحيه- روی دستان

اي�ن .  ن�اپ�ذي�ری را ب�ازي�اف�ت-  ی مبارزاتی و تسليم
ھ�ا، ب�ل�ک�ه ب�ه - واکنش نه ت�ن�ھ�ا از س�وی خ�ان�واده

صورت ج�م�ع�ی در م�وارد م�ت�ع�ددی در م�راس�م 
عزاداری، از ج�م�ل�ه در م�اھش�ھ�ر ق�اب�ل مش�اھ�ده 

 . است
بنابراين اولين استدdل برای شکست رژيم و 
پيروزی قيام، عدم موفقيت جمھوری اس:می در 

است، در حالی "  کار،نان، آزادی"سرکوب قيام 
که بايد درنظر داشت، که اين بار حتی برخ:ف 

، رژيم با تمام نيروی مسلح خود ٩۶قيام دی ماه 
در نظر داشتن اين امر، به .  وارد ميدان شده بود

 .  افزايد-شناخت قدرت و توان اين قيام می
کار، نان، "اما برای اثبات اين ادعا که قيام 

نه تنھا شکست نخورده است، بلکه در "  آزادی
ھمان چند روز آغاز خود، ضربات مھلکی به 

توان -رژيم وارد کرد، دdيل متعدد ديگری را می
ذکر کرد، از جمله، تشديد بحران سياسی 

تر در -ھای بسيار عميق-حاکميت، با ايجاد شکاف
ثبات شدن -ھای حاکم، قوای سه گانه و بی-جناح

اعتبار شدن -ھر چه بيشتر جايگاه ولی فقيه و بی
قدرت رژيم در منطقه  که ھمزمان با برگزاری 
تظاھرات و اعتراضات در عراق و لبنان، 
بيشترين ضربه را از نظر سياسی به رژيم وارد 

ھمچنين تضعيف جايگاه رژيم در مذاکرات .  آورد
و معام:ت سياسی و اقتصادی در سطح مناسبات 

-به ويژه قطع اينترنت، حساسيت بين.  المللی-بين
المللی را برانگيخت و جھانيان را متوجه اوضاع 

اين تاکتيک رژيم که به ضد . سياسی ايران ساخت
خود تبديل شد، از دو زاويه کام: به زيان 
جمھوری اس:می تمام شد، يکی از نظر جلب 
ھمبستگی افکار عمومی با قيام کنندگان و ديگری 

ھای اقتصادی و تائيد -از نظر سلب اعتماد شرکت
نداشتن ثبات سياسی رژيم جمھوری اس:می در 

 .پای ميز مذاکرات
يکی ديگر از مھمترين ضرباتی که قيام نه تنھا به 
پيکر پوسيده ی جمھوری اس:می، بلکه به نظام 
جھانی سرمايه داری نئوليبرال وارد ساخت، 

ھايی بود که از  مقاومت و مبارزه عليه سياست
گذاری مالی نظام  ھای سياست-سوی ارگان

داری جھانی، از جمله بانک جھانی،  سرمايه
-المللی پول و بانک مرکزی اتحاديه-صندوق بين

ھای وابسته به -ی اروپا اتخاذ شده و از تمام رژيم
ھای -اين نظم جھانی، تحت عنوان سياست

رياضتی، از جمله، قطع سوبسيدھا، خدمات 
، ...ھا و -سازی-اجتماعی عمومی يا خصوصی

نشان داد "  کار، نان، آزادی"قيام .  شود-ديکته می
که اقشار زحمتکش و تھيدست جامعه، با وجود 

تمام خفقان و ديکتاتوری خشنی که بر جامعه 
ھا که افزايش -حاکم است، در مقابل اين سياست

ھا می -ھا يکی از آن بھای بنزين و قطع يارانه
کنند و رژيم -باشد، ايستادگی و مبارزه می

جمھوری اس:می به ھيچوجه قادر به پياده کردن 
ھا بدون به خطر افتادن جدی بقای -اين سياست
کار، نان، "در واقع با قيام .  باشد-خود نمی
تاريخ مصرف جمھوری اس:می به شکل "  آزادی

داری جھانی نيز  موجود، حتی برای نظام سرمايه
 .به پايان رسيد

تمام اين ضربات مھلک به پيکر فاسد نظام 
سرمايه داری جمھوری اس:می، دdيل روشن 
شکست رژيم، اگرچه نه شکستی نھايی، و ع:ئم 
پيروزی قيام، اگرچه نه ھنوز پيروزی نھايی، را 

 اثبات 
ای ديگر dزم است به -اما از جنبه.  کنند-می

ويژگی قيام اشاره کرد که می توان از آن به 
عنوان يک پيروزی نھايی نام برد و آن پيروزی 

 . است" کار، نان، آزادی"اخ:قی و ارزشی قيام 
جمھوری اس:می در طول حکومت فاسد و خشن 
خود، بيش از چھل سال با تمام ابزار تبليغی و 
نھادھای خود ت:ش کرد تا جامعه را نه تنھا به 
انحطاط کامل بکشاند، بلکه اين انحطاط اخ:قی و 
ھا -ارزشی را امری بديھی، طبيعی و ذاتی انسان

نشان دھد تا خشونت خود را توجيه کند، خشونتی 
ھا -که خود سرمنشا متحجر تمام اين ناھنجاری

 نبود ٩۶ھنوز زمانی دور، پيش  از دی ماه .  بود
آمد، رژيم موفق شده فرھنگ -که به نظر می

افتاده و ارتجاعی مذھبی و ضد ارزش نظام -عقب
آمار .  داری را بر جامعه مستولی کند-سرمايه

باdی اعتياد، فحشا، جرائم اجتماعی و خشونت و 
ی ھر فرد -ی زندگی روزانه-تر، تجربه-اما مھم

ھای جامعه، بسياری -در مواجھه با ديگر انسان
ھيچ کس "داشت که  -را به گفتن اين جمله وامی
اين اصل کامل ضد ".  به ھيچ کس رحم نمی کند

داری است که در -ارزشی حاکم بر نظام سرمايه
آن، ثروت و قدرت و در واقع مالکيت خصوصی 

نظام .  ھاست-تنھا م:ک ارزشمند بودن انسان
سرمايه داری که در آن فرد در روند توليدی که 
محصول کارش به خود او تعلق ندارد، منجر به 
بيگانگی انسان نسبت به محصول کارش، نسبت 
به خود، نسبت به انسان ھای ديگر و نسبت به 

ع:وه بر رشد اين .  طبيعت می شود
داری، -ھای حاصل نظام سرمايه ضدارزش

-ماھيت استبداد دينی جمھوری اس:می، خرافه

 ، پيروزی يا شکست؟"کار، نان، آزادی"قيام 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٧از صفحه   

٨ 

پرستی را رواج داده و اعتقادات دينی را که خود 
در تاريخ سھم بزرگی در تسليم به شرايط موجود 

ی ھستی واقعی اجتماعی و -و انحراف از ريشه
-مناسبات و ارتباط اين مناسبات با يکديگر می
باشند، در خدمت مشروعيت دادن به نظم موجود، 

در اين رابطه، به ويژه، عبور از .   گرفته بود
ھای حکومت -خرافات و به آتش کشيدن سمبل

مذھبی، بزرگترين شکست ايدئولوژيک رژيم بود 
ی آتی ايران را با جھشی برق -که نه تنھا جامعه

آسا به سوی جدايی دين از دولت سوق می دھد، 
بلکه در طرد ارتجاع مذھبی تاثيری مھم بر کل 

 . منطقه برجای خواھد گذاشت
قيام ھمبستگی و ھمدلی "  کار، نان، آزادی"قيام 
ای از اين سرزمين است -ھا از ھر گوشه-انسان

ھای آينده با ذکر از -که روايت آن را نسل
کنندگان  ھای قيام-ھا و دdوری-خودگذشتگی

 . بازگو خواھند کرد
اين قيام نه تنھا يک پيروزی تاريخی در ابعاد 
ارزشی، اخ:قی و ايدئولوژيکی در سطح 

ی طبقاتی ايران و رژيم استبداد -روبنايی جامعه
مذھبی حاکم بر آن است، بلکه با پيوند مستحکم 
بين مطالبات فوری خود برای کار،نان، آزادی 

ی طبقاتی در -برای اولين بار در تاريخ مبارزه
ای ھمزمان عليه ديکتاتوری و -ايران، مبارزه

برای برقراری عدالت اجتماعی را با يکديگر 
 . عجين کرد

-به اين ترتيب، اين قيام راه گشای اعت:ی مبارزه
اکنون پيشروان جنبش کارگری .  ی طبقاتی گرديد

-توانند، با تخمينی واقعی از پشتيبانی توده-می
ھای مردم زحمتکش و در شرايطی که جھان 

داری و رژيم جمھوری اس:می با يک -سرمايه
اند، -بحران عميق اقتصادی و سياسی مواجه شده

عزم راسخ و عمل انق:بی خود را در برپايی يک 
باشد که آن .  اعتصاب عمومی سياسی نشان دھند

ی بزرگ تاريخی ھر چه زودتر فرارسد، -لحظه
داری و حکومت -تا سايه ی شوم نظام سرمايه

اش توسط حکومت شوراھای -استبدادی دينی
کارگران و زحمتکشان، از تاريخ اين سرزمين 

 . برای ھميشه محو گردد
 ) افسانه پويش(

  
 

، "کار، نان، آزادی"قيام 
 پيروزی يا شکست؟

             تجلی جلوه ھايی از 
  آذر ١۶          قيام آبان ماه در 

 
  
 
 
،  از جمله "آبان ماه امساله، کشتار ميدان ژاله"و "  سرکوب پايان راه نيست، مقاومت زندگی ست"

 آذر، صحن دانشگاه  تھران را با قيام سراسری توده ھای زحمتکش ١۶شعارھايی بودند که روز شنبه 
خيابونا "شعارھايی که در ھمراھی با شعارھای ديگری از قبيل .  مردم ايران در آبان ماه پيوندزد

فقر، کشتار، گرانی، "، "جواب ما تفنگ نيست، اينھمه کشته کم نيست"، "خونی شد، آزادی قربانی شد
روز دانشجو را با شور و حالی در خور تحسين "  نان کار آزادی، اداره شورايی"، "مردم شدند قربانی

 .به پژواک صدای مبارزات انق:بی جاری در فضای کنونی جامعه بدل کردند
اعتراضات ھمزمان و پر شور دانشجويی در دانشگاه ھای مختلف کشور از جمله دانشگاه تھران، پُلی 
تکنيک، چمران اھواز، ھنر تھران، نوشيروانی بابل، رازی کرمانشا و ع:مه تھران، آنھم با مضون 
شعارھايی که سر دادند، روز دانشجو و فضای جنبش نوين دانشجويی را با مبارزات انق:بی کارگران 

اين پيوند و ھمبستگی جنبش دانشجويی، خاصه با .  و عموم توده ھای زحمتکش مردم ايران پيوند دادند
و نيز سر دادن پر طنين شعار "  نان کار آزادی، اداره شورايی"مبارزات کارگران در سر دادن شعار 

تصوير پر شور و روشنی از تحرک، پويايی و زنده بودن "  آبان ماھه امساله، کشتار ميدان ژاله"
مبارزاتی که با کشتار خونين توده ھای زحمتکش مردم در .  مبارزات انق:بی در متن جامعه است

روزھای پايانی آبان، نه تنھا تسليم شرايط سرکوب و کشتار بيرحمانه آدمکشان جمھوری اس:می نشد، 
بلکه با اعتراضات انق:بی دانشجويان در به تصوير کشيدن کشتار آبان ماه و مقايسه آن با کشتار ميدان 

، پيام قيام کنندگان را درتقويت اميد به سرنگونی جمھوری اس:می و خواست ۵٧ژاله در شھريور 
فضايی پر ت:طم، طوفانزا و انق:بی که حسن روحانی را از .  تغيير وضعيت موجود بازتاب دادند

رفتن به دانشگاه برای سخنرانی بازداشت تا بجايش ابراھيم رئيسی، رئيس قوه قضائيه، يکی از 
 ساله رژيم، در دانشگاه ۴٠ و ج:د و آدمکش ۶٧عام:ن اصلی کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

در دانشگاه "  قضائيه ج:دان، مقدمتان خون باران"حضوری بدون دانشجو که با شعار .  حضور يابد
 .تھران مواجه شد

 آذر، در دانشگاه تھران و ديگر دانشگاه ھای کشور رخ داد، ميسر نبود مگر به ١۶آنچه در روز شنبه 
دورانی با شور و تحرک انق:بی موجود که .   يمن دوران و فضايی که اکنون در آن بسر می بريم

ت:ش برای سرنگونی جمھوری اس:می و تغيير وضعيت موجود را بيش از ھر زمان ديگری در نزد 
اين وضعيت اکنون .  کشان و تھيدستان و عموم توده ھای کارگر و زحمتکش تقويت کرده است  زحمت

بيش از ھر زمان ديگری در روحيات، رفتارھا و خلق و خوی مبارزاتی گروه ھای مختلف اجتماعی 
روحيات توده ھای کارگر و زحمتکشی که ديگر نه می خواھند وضعيت موجود را .  تجلی يافته است

تحمل کنند و نه ديگر می توانند به زندگی خفت بار در حاکميت نگين رژيم سفاک و آدمکش جمھوری 
اين ت:ش برای تغيير وضعيت موجود و اميد به آن را، توده ھای مردم ايران با .  اس:می ادامه دھند

اين را شجاعت و تحرک انق:بی نيروھای .  شور و اشتياق فراوان در جای جای ايران فرياد می زدند
اين .  درون جامعه در ابراز ھمدردی علنی با خانواده ھای جانباختگان و دستگيرشدگان به ما می گويد
اين .  را جنبش نوين دانشجويی ايران در روز شنبه با شعارھايی که سر دادند، به صد سخن فرياد زدند
ھراس .  را در ھراس و سراسيمگی کشتی بانان کشتی سوراخ شده جمھوری اس:می می توان ديد

کشتی بانانی که اکنون کشتی شان در ت:طم امواج خشمگين و خروشان دريای خونينی که خود در 
 سال غارت ۴٠ سال سرکوب و کشتار، ۴٠حاکمانی که پس از .  آبان ماه به راه انداختند، اسير شده اند

 سال به تباھی کشاندن مردم ايران، اکنون با چشمان از حدقه درآمده ترسان و بيمناک ۴٠و چپاول و 
نظاره گر درھم شکستن کشتی فرتوت و تََرک بر داشته شان در ميان امواج سرکش و پر ت:طم  خشم 

 .توده ھای زحمتکش مردم ايرانند
با گرامی داشت روز دانشجو و ارج گذاشتن بر حرکت انق:بی و مبارزاتی )  اقليت(سازمان فدائيان 

 آذر، اقدامات اعتراضی آنان را گامی موثر در پيوند جنبش نوين ١۶دانشجويان در روز شنبه 
 .دانشجويی با جنبش انق:بی طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش ايران می داند

، جنبش دانشجويی چپ و راديکال ايران را يکی از ستون ھای مبارزاتی توده )اقليت(سازمان فدائيان 
گيری  آشکار و ھرچه بيشتر آن به سوی جنبش   ھای مردم ايران می داند و ضمن استقبال از سمت

تر اين جنبش با جنبش طبقه کارگر و جنبش   طبقاتی کارگران، خواستار پيوند ھرچه بيشتر و عميق
 .انق:بی توده ھای زحمتکش است

 
 بر قرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می

 زنده باد سوسياليزم -زنده باد آزادی
 نابود باد نظام سرمايه داری

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ٩٨ آذر ١٧

 حکومت شورايی -آزادی -نان  -کار
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چه انتظاری می توان از رژيمی داشت که چھل  
سال پيش با سرکوب خودش را به جامعه ما 

 ؟.!تحميل کرد
چه انتظاری می توان از رژيمی داشت که طی 
چھل سال ھمواره با سياست سرکوب، زندان، 
خشونت ، ترور واعدام به بقاء خودش ادامه داده 

 ؟!است
خيزبلند وانق:بی مردم که با يک قيام ھمسری می 
کرد، با بی رحمی وشقاوت تمام به خون کشيده 

مردمی که چيزی برای خوردن نداشتند و .  شد
گرانی، بيکاری وفقرعمومی با عث شد تا برای 
اعتراض به افزايش قيمت سه برابری بنزين وبه 
تبع گرانی عمومی وارد خيابانھا شوند، توسط 
رژيم به گلوله بسته شدند و به شکل بی رحمانه 

برادری که برای نجات وياری .  ای کشته شدند
رساندن به برادرتير خورده اش خودرا به او می 
رسانده  تير می خورد ودرکنار ھم جان می 

مادری که برای نجات پسرتير خورده اش .  بازند
خودرا باdی سرپسرش می رساند به رگبار بسته 

رژيم با قطع اينترنت وسانسور مطلق .  می شود
رسانه ای دستھای پليد خودرا روی چشم وگوش 
مردم می گذارد تا از ھرنوع کمک وياری به 

تاکنون بيش از سيصد جان .ديگر منع شوند  ھم
مطمئناً کشتارمردم بيش .  باخته شناسائی شده اند
ھمه پھنه ايران به جنبش .  از اين شمار است

برخاست و خون معترضين دراغلب شھرھا 
رژيم .  واستانھای درخيابانھا جاری گشت

درماھشھر ودر جنوب با تانک ودوشکا به 
درشط .  رويارويی با مردم زحمتکش پرداخت

ونيزار ھای اطراف از زمين وآسمان به روی 
بعد از .  مردم معترض وپناه گرفته مسلسل بست

چند روز ازدرون نيزارھا جسد ھای مردمی را 
که برای حق خواھی کشته شدند بيرون می 

دربھبھان شھر شمالی ترازماھشھر تا  .  کشيدند
کنون جسد ده جان باخته معترض شناسائی شده 

درغرب خوزستان در انديمشک تعداد .  است
با .  کشته ھا کمتر از جانباختگان بھبھان نيستند

اين حساب که امروزھم درانديمشک با تعقيب 
وپيگرد جوانان جان بدر برده معترض را درمحل 

. اشان مورد ھدف گلوله قرار می دھند  زندگی
دراھواز به فاصله ھمين چند روز جسد دو 
دانشجوی دانشگاه چمران دراطراف اين دانشگاه 

بار ديگر چھره پر خش وشيار !پيدا شده است
تا .  خرمشھراين شھر جنگ زده خونين می شود

کنون ده ھا تن جان باخته وکشته شده قيام آبانماه 
 .در اين شھر محروم  شمارش شده اند
، درتداوم ٩٨خيز بلند وپرغرور مردم درآبان 

اعتراضات ھر روزه مردم در گوشه وکنارو در 
 ٩٧و٩۶ادامه اعتراضات عمومی مردم در سال 

زبونی واستيصال رژيم به گل نشسته .  است 
جمھوری اس:می نيز نتيجه چھل سال تداوم 
سياستھای قھقرائی اعمال شده توسط  اين رژيم 

اين عين واقعيت جامعه وستيز نيروھای .  است
دوقطب است، يکی ارتجاع ميرنده سرمايه داری 

تمام .  وديگری نيروھای بالنده وپيشتاز اجتماعی 
راه ھای برون رفت رژيم ازوضعيت موجود به 

گھی است   بن بست منتھی شده واين ناشی از دام
که رژيم خودش  در مدت چھل سال ساخته وھمه 

راه برگشتی برای .  درھا  بر رويش بسته شده اند
ھارتر ازھمه ديکتاتوريھای .  رژيم نمانده است

دھه ھای پيشين جھان سرمايه داری و حکومت 
ھای فاشيست به سرکوب وکشتار مردم خواھد 

 .پرداخت
وظيفه نيروھای پيشروجامعه بخصوص کارگران 
انق:بی ، زحمتکشان اجتماعی، روشنفکران 
پيشتاز جوانان، زنان، دانشجويان وکليه توده ھای 
مردم است که با راه کارھای انق:بی به پشتوانه 
برنامه وپراتيک انق:بی اجتماعی بتوانند سکان 
جامعه را دراختيار خود بگيرند 
وآنرادرمسيرسعادت وبھروزی جامعه ومردم 

بی شک اين مسير بسيار صعب .  ھدايت نمايند
به ھمان اندازه ای که به عمل .  وسخت است

انق:بی نيازدارد، دوچندان به درايت ، فکر، 
مدعيانی داريم .  برنامه وانديشه انق:بی نياز است

که برنامه ای بھتر از برنامه رژيم موجود ندارند 
اما سر بزنگاه از طرف سرمايه داری جھانی 

از ھم .  وامپرياليستھا بيدريغ حمايت خواھند شد
اينک کارگران وزحمتکشان وتوده ھای زن ومرد 
وجوانان بايد با گارد بسته جلواين نيروھای 

ما، بيش از ھر چيز احتياج .  دروغگو را بگيرند
به اتحاد فشرده ای داريم ، ھمان اتحادی که رژيم 
بات:ش اھريمنی خودش با کشتن برادری که 
برای کمک  به برادر به خون غلتيده اش اقدام 
می کند به رگبار مسلسل می بندد  تا اين اتحاد 

رژيم اگرتا کنون توانسته با ھمه .!  انجام نگيرد
ت:ش خود از اتحادنيروھای جنبش انق:بی توده 
ھا جلوگيری کند، اما مردم معترض درقيام اخير 
 .توانستند بر اين شگرد فاشيستی رژيم  غالب آيند

دشمنان ورقيبان طبقه کارگرھمه از يک قماش 
آنان طرفداران نظم موجود دراشکال .  ھستند

می توانند با اتحاد ھا وپيمان ھای .  ديگری ھستند
نوشته ونانوشته دست در دست ھمديگر عليه 

وظيفه طبقه .  طبقه کارگر دست به اقدام بزنند
کارگروکليه نيروھای پيشتاز اجتماعی است که 
از ھم اينک در تدارک اھداف مھم ونھائی خود 
باشند واين جريانات غير راستين را به عقب 

وظايف کارگران در واحد ھای صنعتی .  برانند
بزرگ با قابليت رھبری است  که درميان 
مجموعه فعاdن محيط خود رابطه قوی تشکي:تی 
ايجاد کنند و با ايجاد ھسته ھای سه تا پنج نفره با 
پنھان کاری تشکي:تی روابط ميان خود  

با کارگران ھمرشته ای خود .  راگسترش بدھند
دانشجويان، .  درجاھای ديگرارتباط ايجاد نمايند

زنان، جوانان بيکار درمحيط ھای زندگی 
وکارباايجاد ھسته ھای سرخ  مخفی چابک 
وراھکارھای مناسب می توانند سھم خودرا 

ما می توانيم با پشتيبانی .  درجنبش ادا کنند
وحمايت جنبش کارگری درحد توان خود جنبش 

اجتماعی مردم را که تاکنون خون ھای بسياری 
باکارھای .  برايش ريخته شده ياری رسانيم 

ھرچند کوچک خود می توانيم به جنبش اجتماعی 
"مردم کمک کنيم مورچگان با کار وت:ش . 

جمعی وپيگير خود می توانند کوه ھا را جابجا 
شبه آلتر ناتيوھای فرصت طلب اعم از ".  کنند

سلطنت طلب ، مجاھد ، جمھوری خواه دروغگو 
روشنفکران انق:بی با اتکاء به .  را افشاء کنيم 

مارکسيسم، رويزيونيستھای بی آزرم با ھر رنگ 
و چھره ای را افشاء کنند وھمه نفرت وانزجار 

ھدف کليه .  خودرا نثار اين طيف رنگارنگ نمايند
نيروھای سياسی غير کارگری جابجائی در 

آنان نمی توانند .  قدرت وخ:صه در شکل است 
به اھداف توده ای ويک انق:ب وسيعا اجتماعی 

شان بر اين است که با دور   تمام سعی.  پاسخ بدھند
زدن مردم وبا حداقل مشارکت عمومی به قدرت 

طبقه کارگر وتوده ھای اجتماعی .  سياسی برسند
درست در تقابل جريانات سياسی غير کارگری 
ت:ش می کنند با انتخاب راه کار ھای انق:بی 
وشعار ھای وسيعا اجتماعی زمينه بيشترين 

شعار .  وحداکثر مشارکت توده ای را ايجاد کنند
حکومت شورائی راه گشای اين   -کار،نان،آزادی 

نگذاريم رژيم با پرونده سازی ھای .  بستر است
ما فعاdن .  دروغين دستگير شدگان را محکوم کند

کارگری جنوب با ت:ش خود دراين مسير مبارزه 
می کنيم و ازصميم قلب با خانواده ھای 
جانباختگان وآسيب ديده گان قيام ھمدردی می 

ياد وخاطره جانباختگان را فراموش .  نمائيم
نخواھيم کرد وھمواره نام آنان را گرامی خواھيم 

جاودان باد خاطره اختران تابناک ، ھمه .  داشت
 .جانباختگان قيام پائيز نودوھشت 
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 ١٠ ٨۵٠ شماره  ٩٨ آذر ١٨    ١٠

انزجار از رژيم ددمنش جمھوری اس:می را در 
پاسداران نظم .  ھمه جا برانگيخته است

داری در قساوت و بيرحمی، کشتار و  سرمايه
ھا  آن.  ويرانگری از ھيچ جنايتی فرو گذار نکردند
ھا به  مردمی را که با دست خالی در خيابان
در .  اعتراض برخاسته بودند، به گلوله بستند

کوپتر به جنگ مردم بی  ماھشھر با تانک و ھلی
پس از گذشت سه ھفته از آغاز .  دفاع برخاستند

ھای ستمديده در اعتراض به  قيام قھرمانانه توده
حقوقی و استبداد، ھنوز  فقر، گرانی، بيکاری، بی

. ابعاد جنايت ھولناک رژيم کام: روشن نيست
ھا و  تازه به مرور اخباری از تعداد کشته

رژيم .  رسد مجروحان به خارج از مرزھا می
سرکوب و کشتار، ھنوز ھيچ آماری از تعداد 

شدگان انتشار نداده  ھا و بازداشت ھا، زحمی کشته
بر طبق اخبار غير رسمی، تعداد .  است

 نفر اع:م شده ١٠٠٠ تا ٣٠٠جانباختگان از 
از تعداد مجروحان و آنھائی که در نتيجه .  است

اند، ھيچ خبری  اصابت گلوله، شديدا مصدوم شده
شدگان، متجاوز  تعداد بازداشت.  انتشار نيافته است

رژيم به اين سرکوب .    اع:م شده است٨٠٠٠از 
و کشتار وحشيانه متوسل شد تا گويا صدای ھر 
اعتراضی را خفه کند، اما برعکس، اعتراض و 
مخالفت با اين رژيم خونخوار به شدت افزايش 

ھای  توان در بيانيه بازتاب آن را می.  يافته است
راديکالی نيز يافت که در پی اين جنايت از سوی 

ھای مختلف کارگران و  ھا و تشکل گروه
زحمتکشان در داخل ايران انتشار يافت که 

گری رژيم جمھوری اس:می را  قاطعانه وحشی
محکوم کردند و ھمبستگی خود را  با قيام 

. ھای جانباختگان اع:م نمودند کنندگان و خانواده
ھا که پس از اين سرکوب و کشتار  اين بيانيه

ھا  دھند که ميليون وحشيانه انتشار يافته، نشان می
تن از مردم ايران ھرگز مرعوب نشده، بلکه 

تر از گذشته، مصمم به ادامه مبارزه و  پيگير
بنا به اھميت .  تشديد آن تا برانداختن رژيم ھستند

ھا در اوضاع سياسی جاری، ضروری  اين بيانيه
ھائی  است که در اين شماره نشريه کار به گزيده

 :از چند نمونه آن نظری بيافکنيم
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

ای تحت   آذر ماه در بيانيه١٠تھران و حومه 
سرکوب و کشتار خونين معترضين "عنوان 

" کنيم فرودست در سراسر کشور را محکوم می
"  نوشت  درصدی نرخ ٣٠٠با اع:م افزايش: 

بنزين، اعتراضات مردم جان به لب رسيده که 
ھای کارگری و فرودستان  عمدتا از خانواده

ھا  درحدی نارضايتی.  ھستند، فوران يافته است
باشد که در ظرف  در جامعه گسترده می

ساعت تجمعات اعتراضی مردم به بيش از ۴٨
 .صد شھر در سراسر کشور کشانده شد

اما اين اعتراضات به حق فرودستان و  
ترين شکل  رحمانه دردمندان، با شدت تمام و با بی

طبق .  ممکن، سرکوب و به خون کشيده شد
گزارشات موجود، صدھا تن از جمله نوجوانان 

ساله با گلوله کشته شده، بيش از ھزار ١۴ و ١٣
تن زخمی و بيش از ھشت ھزار تن بازداشت 

مقامات حکومتی با روشی بی سابقه در .  اند شده
جھان، اينترنت کل کشور را قطع کردند و حتی 
در بعضی مناطق تلفن ھای ھمراه را نيز از 
دسترس خارج کردند و با اتکا به نيروھای 

ھا و با   نظامی و امنيتی و لباس شخصی
پايان به  تيراندازی مستقيم به مردم، با خشونت بی

خيال خود صدای اعتراض فرودستان را خاموش 
 .اند کرده
سنديکای کارگران شرکت واحد تھران ......  

اعتراضات و تجمعات را حق مسلم تمام اقشار 
جامعه اعم از کارگران و معلمان و دانشجويان و 

داند و ضمن ابزار تاسف و  مزدبگيران می
ھای جانباختگان اعتراضات  ھمدردی با خانواده

اخير، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط 
شدگان و معرفی و محاکمه کليه  کليه بازداشت

 ."آمرين و عوامل کشتار مردم ھستيم
ای  سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در بيانيه

سرکوب شورش گرسنگان برای "  تحت عنوان 
." داشتن  نان ، کار،  آزادی محکوم است

بعد از گران شدن بی سابقه بنزين طی :"  نوشت
چند روز گذشته،  مر دم  ستمديده ، کارگران و 
زحمتکشان که از فقر و نداری، گرسنگی و 

به تنگ آمده اند در بسياری از شھر ...  اختناق و
ھای کوچک و بزرگ و بطور خودجوش به 
خيابانھا آمدند تا اعتراض خود را به گرانی و 

اما متاسفانه .  تمام مصيبت ھای موجود نشان دھند
اعتراض به حق تھيدستان و ستمديده گان، با 

 ."برخورد سرکوبگرانه مواجه شده است
گروه اتحاد بازنشستگان در نھم آذر ماه با انتشار 

 :ای نوشت بيانيه
فرياد خشمی که از گلوگاه کارگران، معلمان، "  

بازنشستگان، زنان و دانشجويان و ھمه مردم 
زحمتکش عليه فقر، بی عدالتی و تبعيض، به 
ويژه طی ماه ھای گذشته از تمامی نقاط جاری 
گشته بود، به ھمصدايی و خيزش گسترده اکثريت 
زحمتکش بی چيز و فراموش شده حاشيه ھا 

بيانيه با اشاره به افزايش بھای بنزين و ."  پيوست
آوار شدن تاثيرات آن بر سر زحمتکشان، به 

 : افزايد پردازد و می واکنش رژيم می
لشکرکشی گسترده با استفاده از تمام امکانات و "

س:ح ھای کشتارگر نظامی،  گسيل انواع و اقسام 
نيروھای نظامی و انتظامی و استفاده از افراد 
آموزش ديده بسيج برای سرکوب معترضان تجلی 
جنگ تمام عيار بر عليه مردم حق طلبی می باشد 
که برای اعتراض به گرانی روز افزون مايحتاج 

بی دليل نيست که اين .  زندگی فرياد می زدند
خشونت و کشتار سازمان يافته از سوی مسئوdن 
حکومت به جنگ تشبيه می گردد و از خيابان 
ھای شھرھا ھم به عنوان جبھه ھای جنگی نام 

مردم نيز دشمنانی تلقی می گردند .  برده می شود
. است"  واجب شرعی "  که ريختن خونشان 

معادله ای که دستگاه قدرت برای مردم زحمتکش 
ترسيم می کند ھيچ راھی برای حل بحران باقی 
نمی گذارد جز آنکه مردم ستمديده به نيرو و 
قدرت خود اتکا داشته باشند و با آگاھی، تشکل و  
اتحاد اين معادله نابرابر را به نفع خود تغيير 

 . "دھند
ای   آذر ماه بيانيه٨شورای بازنشستگان ايران در 

ادامه و تعميق مشک:ت کمرشکن "با عنوان
معيشتی و خاموشی آتش زير خاکستر ناممکن 

بعد : "در اين بيانيه آمده است.  انتشار داد! "  است
، بار ديگر در ٩۶ و ٨٨از اعتراضات سالھای 

 خيابانھای کثيری از شھرھای ايران ٩٨آبان 
شاھد شعله ور شدن اخگری سوزان شد که 
ساليان سال زير خاکستر خفقان و سرکوب به 

 ...حيات خود ادامه ميدھد
 در صد مردم از يکسو و ٨٠نارضايتی بيش از 

انعطاف ناپذيری قدرت حاکم از سويی ديگر، 
چاره ای جز رويارويی مدام را در پيش رو 
نخواھد داشت و لذا ھر لحظه ميتوان زلزله ی 
. اجتماعی وسيعتر با ريشتر باdتری را شاھد بود
انتساب اين اعتراضات و نارضايتی عمومی به 
خارج از متن جامعه و دشمن تراشی ھای 
معمول، نخ نما تر از آن است که قابل اعتناء 

اکثريت مردم ديگر چيزی برای از .....  باشد
 ."دست دادن ندارند

 آبان ماه ٢٩کانون نويسندگان ايران نيز در تاريخ 
به سرکوب مردم معترض "ای، باعنوان  بيانيه

بار با  ی خشونت مقابله"انتشار داد و "  پايان دھيد،
در بخشی از .  کرد"  آزادی بيان مردم را محکوم
ای  برآمدن دوره:"  اين بيانيه گفته شده است

ھای گسترده در ايران گواه حل نشدن  اعتراض
مسائل و مصائب مزمنی است که گريبان جامعه 

ھر بار که صاحبان .  را در چنگ گرفته است
ھا را  ی قھريه اعتراض قدرت با استفاده از قوه

اند، زمانی ديگر با توان، سرعت و خشم  پس زده
ی  بيشتر سر برآورده است؛ چنانکه دور تازه

 آبان آغاز شده به ٢۴اعتراض مردم که از 
 ٢۴اش در کمتر از  سرعت گسترش يافت و دامنه

 .ھا شھر کوچک و بزرگ رسيد ساعت به ده
با اع:م ضربتی افزايش چند برابری قيمت 
بنزين، مردم به جان آمده از فقر و تبعيض و 

اندرکاران  ھا که به اقرار دست سرکوب، ھمان
دولت، توان تأمين معاش خانواده را ندارند و 
نزديک به ھشتاد درصدند، صدای اعتراض خود 

شان جای  را بلند کردند؛ آنھا که کوچکی سفره
دستبردی ديگر نداشت، رنج تلنبار شده در دل و 
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 ١١ ٨۵٠ شماره  ٩٨ آذر ١٨    ١١

جانشان را به خيابان بردند مگر گوش شنوايی 
بيابند؛ اما اين بار نيز با ضرب و جرح و 

ھمان طور که در .  بازداشت و گلوله پاسخ گرفتند
ی گذشته ھر گاه کارگران و معلمان و  چھار دھه

زنان و دانشجويان و نويسندگان و فعاdن مدنی و 
سياسی مستقل برای بيان مطالبات خود، حتی 
مطالبات جزئی صنفی، ناگزير دست به اعتراض 

ھايی چون  زدند يا تشکلی ايجاد کردند، با انگ
مخل امنيت «، »وابسته به بيگانه«، »اخ:لگر«

 و با يورش مأموران امنيتی و انتظامی و »ملی
ھای  با تبديل کردن خيابان.....  زندان مواجه شدند

شھرھا به ميدان جنگ و با استفاده از خشونت و 
بگير و ببند و قطع اينترنت شايد بتوان آتش 
مطالبات مردم را زير خاکستر برد، اما قطعا 

 ."توان آن را خاموش کرد نمی
ھا و مواضع راديکال آنھا که با  اھميت اين بيانيه

حمايت بی قيد و شرط از مبارزات و مطالبات 
مردم در قيام آبان ماه، به شدت اقدامات 
سرکوبگرانه رژيم را محکوم کرده و با خانواده 

اند، به  باختگان ابراز ھمبستگی کرده ھای جان
ويژه در اين است که پاسخ قاطعی به رژيم و 
خيال پردازی جنايتکاران حاکم به کنترل اوضاع 
و مرعوب کردن مردم پس از به راه انداختن 

ھا تاکيد  در اين بيانيه.  حمام خون، داده شده است
شده که پايانی بر مبارزات تا پيروزی نھائی بر 
دشمن ستمگر توده ھای کارگر و زحمتکش مردم 

اما به اين نکته نيز بايد اشاره کرد .  نخواھد بود
ھای بخش پيشرو و آگاه جنبش کارگری،  که بيانيه
توانست اھميتش بيش از آن چيزی باشد  زمانی می

که اکنون ھست، در بحبوحه خود مبارزات 
چرا که در آن صورت .  يافت ای  انتشار می توده

تری را به  ھای وسيع توانست توده ھا می اين بيانيه
جنبش بکشاند، تداوم آن را افزايش دھد و بر نقش 
. و اھميت طبقه کارگر در جنبش توده ای بيفزايد
گرچه روشن است که نقش قطعی طبقه کارگر در 
آنجائی ظاھر خواھد شد که به عنوان يک نيروی 
متشکل مستقل، برپا کننده يک  مبارزه سراسری 

اين .  ای از نمونه اعتصابات سراسری باشد توده
ھای انتشار  ھمه اما به ھيچ وجه از اھميت بيانيه

 . کاھد يافته ب:فاصله پس از قيام نمی
جا dزم است که به بيانيه ديگری ھم اشاره  در اين

. ھای باdست شود که به نحوی متمايز از بيانيه
 .بيانيه کانون صنفی معلمان تھران

نيز در تاريخ )  تھران(کانون صنفی معلمان ايران
 آذر ماه يک بيانيه تحليلی پيرامون وقايع اخير ٨

 .در کشور انتشار داد
جامعه ايران در "اين بيانيه با اشاره به اين که 

دور باطلی از ناکارآمدی ساختار سياسی، لجاجت 
در ادامه سياست گذاری ھای غلط اقتصادی و 
ناتوانی در مقابله با فساد سيستماتيک اقتصادی 
گرفتار آمده است و پيامد طبيعی اين گونه سياست 
گذاری ھای اقتصادی، اقليتی با استفاده از اھرم 
ھای سياسی منابع اصلی ثروت و قدرت سياسی 
را در اختيار خود گرفته اند و اکثريتی زير بار 
نرخ رشد تورمی کمرشکن ، روز به روز فقيرتر 
شدن خود و عميق تر شدن شکاف طبقاتی موجود 

 ."در جامعه را شاھدند

طبيعی ترين پيامد چنين وضعيتی :"  افزايد می
انباشت نارضايتی ھای عمومی و شکل گيری 
. اعتراض ھايی در ابعاد کوچک و بزرگ است
اعتراض به شرايط بد اقتصادی، به فراگير و 
سيستماتيک شدن فساد ناشی از انحصار ثروت و 
قدرت، به تبعيض و بی عدالتی ھای گسترده، به 
تسلط گفتمان ايدئولوژيکی خاص بر فرھنگ و 
سياست که بيش از ھرچيز توجيه کننده شرايط 
نابسامان کنونی، آن ھم در جامعه ای است که در 
نتيجه باd رفتن سطح دانش، جوانی و نوجويی، 
پيشرفت ھای بين المللی در زمينه تکنولوژی و 

به رغم ھمه ی محدوديت   -نظام ھای ارتباطی 
 ." چنين شرايطی را برنمی تابد -ھای ايجاد شده

کانون صنفی معلمان ھمچنين خشونت در 
اما .  سرکوب معترضان را شديداً محکوم کرد

کانون صنفی معلمان تھران که در مواضع پيشين 
خود نيز نشان داده بود که ھنوز dاقل اکثريت 
رھبری آن از اص:ح طلبی شکست خورده و 
رسوا در ايران دل نکنده است، در پايان بيانيه 

 از چه نگران است؟. کند خود اظھار نگرانی می
نگران عميق تر شدن شکاف ميان حاکمان با " 

 .مردم، بيش از آن چه تاکنون بوجود آمده است
نگران بسته شدن تمامی راه ھای مسالمت آميز 

 ..."حل مشک:ت موجود
آيا جز طرفداران رژيم ارتجاعی و 

توان کسانی را يافت  ستمگرجمھوری اس:می می
تر شدن شکاف ميان مردم تحت  که نگران عميق

ستم  با حاکمان ستمگر و ارتجاعی باشد؟ دريائی 
" ھای زحمتکش مردم ايران و  از خون ميان توده

فاصله است و کانون صنفی معلمان "  حاکمان
تر شدن شکاف ميان حاکمان  نگران عميق

گرايش راست .  خونخوار با مردمی ستمديده است
و ارتجاعی کانون با ھمين اظھار نظر نشان 

ھد که ھنوز از بقای رژيم ترور و اختناق،  می
رژيم استبداد، سرکوب و کشتار دست برنداشته 

اين يک فريب است که کشتار بيرحمانه .  است
مردم ايران محکوم شود، اما در ھمان حال 

تر شدن شکاف ميان مردم انق:بی و  نگران عميق
ترقيخواه با حاکمان ضدانق:بی، ارتجاعی و 

تمامی راه ھای "  نگران بسته شدن .  گرا بود واپس
ی بود که ھرگز در ايران وجود "مسالمت آميز

نداشته و تنھا طرفداران رسوای نظم 
داری و استبداد دينی، مبلغ فريبکار آن  سرمايه
ھای وسيع مردم  بنابراين، اکنون که توده.  اند بوده

با قيام سرتاسری آبان ماه نشان دادند که برای 
اند  نجات از نظم اسارت بار موجود، حتی آماده

جان خود را نيز فدا کنند، زمان آن فرارسيده 
اص:ح "است که معلمان ايران، اين گرايش 

ھای خود برکنار کنند  را از رھبری تشکل"  طلب
و نمايندگانی را در رھبری تشکل ھای معلمان 
انتخاب نمايند که از برافتادن جمھوری اس:می 

ھای کارگر و زحمتکش  که خواست عموم توده
شايسته نيست در .  مردم ايران است، حمايت کنند

کشوری که ميليون ھا تن از مردم ايران خواھان 
بر افتادن رژيم ستمگر، استبدادی، دينی  و 
جنايتکار حاکم بر ايران ھستند، در رھبری  

ھای معلمان به عنوان قشر روشنفکر  تشکل

جامعه، کسانی حضور داشته باشند که به شکل 
پوشيده از ارتجاع حاکم بر ايران دفاع کنند، 

تر شدن شکاف ميان مردم و ارتجاع  نگران عميق
حاکم باشند يا ادعا کنند که گويا تاکنون راه ھای 
مسالمت آميز حل مشک:ت باز بوده و اکنون 
کانون صنفی معلمان تھران نگران بسته شدن آن 

 .است
اين يک وظيفه مبرم بر عھده توده ھای معلم است 
که تکليف خود را با اين گرايش سازشکار روشن 

در ھر حال، جنبش انق:بی کارگران و .  کنند
زحمتکشان ايران ھمانگونه که تا کنون به ھمگان 

به .  نشان داده است، مسير خود را يافته است
مبارزه آشتی ناپذير با نظم ارتجاعی حاکم ادامه 

گونه  سازشی با جمھوری  خواھد داد و ھيچ
افتخار فقط .  ھای آن نخواھد داشت اس:می و جناح

نصيب آنھائی خواھد شد که ھمراه با طبقه کارگر 
و مبارزات کارگران و زحمتکشان باشند و نه 

ھائی که برای بقای ارتجاع ت:ش  افراد و گروه
 .کنند می
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طوفان سياسی که جامعه ايران را فراگرفته 
است، به رغم تمام فجايع وحشتناک ضدانق:ب 

ھای فقير، زحمتکش  حاکم و کشتار بيرحمانه توده
و بيکار مردم ايران در جريان قيام سراسری آبان 

ھای ستمگران و  ماه، تا ويران کردن تمام کاخ
برچيدن تمام بساط پاسداران نظم سرمايه و هللا 

ھای بر زمين  ھنوز خون.  فرو نخواھد نشست
ريخته جان باختگان قيام آبان ماه خشک نشده، که 
بر خ:ف پندارھای پوشالی رژيم که تصور 

گری و کشتار، مبارزات را  کرد با وحشی می
ای از اعتراضات  مھار خواھد کرد، موج گسترده

دانشجوئی در حمايت از قيام آبان ماه، حمايت از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان و محکوم کردن 

١٢ 

ھای  نامeه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 
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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
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جنايات رژيم، دانشگاه ھای کشور را فراگرفته 
ای از  در چند سال اخير چنين موج گسترده.  است

 آذر ١۶اعتراضات تعرضی جنبش دانشجوئی در 
اين مبارزات، اما در اوضاع .  سابقه نداشته است

سياسی کنونی يک استثنا نيست، بلکه برخاسته از 
ھای آن را در  بحران سياسی عميقی است که نمود

از اين نمونه است، .  توان ديد ھمه جا می
ھای متعددی که تشکل ھای کارگران و  بيانيه

زحمتکشان ب:فاصله پس از کشتار وحشيانه 
 .  مردم توسط  رژيم جنايتکار حاکم، انتشار دادند

افدام جنايتکارانه جانشينان خدا و رسول خدا در 
سرکوب و کشتار بيرحمانه مردم ايران، خشم و 
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 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 
 عمودیپوdريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


