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۵درصفحه   

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ٣درصفحه 

١٢      درصفحه   

 

۶درصفحه   

٨درصفحه   

  ۴درصفحه 

 دادگاه تجديد نظر استان تھران ھفت تن ٣۶شعبه  
از متھمان پرونده اعتراضات ھفت تپه، اسماعيل 
بخشی، محمد خنيفر، سپيده قليان، امير اميرقلی، 
اميرحسين محمدی فرد، ساناز الھياری ، عسل 
محمدی و نيز دوتن از شرکت کنندگان درمراسم 
روز جھانی کارگر، عاطفه رنگريز و مرضيه 

 سال حبس قطعی محکوم ۵اميری ھريک را به 
علی نجاتی کارگر اخراجی کشت و صنعت .  کرد
شکر ھفت تپه و از اعضای باسابقه سنديکای   نی

کارگران اين شرکت نيز دردادگاه انقNب تھران 
 . سال حبس محکوم شده است۵به 

اين احکام ظالمانه که بطور ناگھانی و درغياب 
 ٢۵متھمان و وکNی آن ھا صادرشده بود، روز 

که  مقامات حکومتی   درحالی.  آذر ابNغ گرديد
وعده داده بودند دادگاه تجديد نظر با حضور 
متھمان و وکNی آن ھا برگزار شود و به گفته 
فرزانه زيNبی وکيل کارگران ھفت تپه، حتی 
حرف ھائی ھم پيرامون برگزاری علنی دادگاه 
زده بودند، اما قطعيت يافتن اين احکام،  يک بار 

گر، ضد کارگری و   ديگر ماھيت رژيم سرکوب
گان بياد دارند   ھمه.  استبدادی حاکم را برمN کرد

که پس از صدور احکام اوليه متھمان پرونده 
ھفت تپه و بازداشت شدگان روز جھانی کارگر و 

ی  توده ھای   واکنش شديد و مخالفت آميزگسترده

٢درصفحه   

با ارائه Xيحه بودجه به مجلس که بيان آشکار 
ھای ضد مردمی جمھوری اسNمی،  تداوم سياست

تھاجم به معيشت اکثريت بسيار بزرگ جامعه و 
دست بردن در جيب کارگران و زحمتکشان بود، 

ای از سوی گروھی از بازنشستگان  اطNعيه
برای برگزاری تجمعی در برابر مجلس اسNمی 

 صبح، در ١٠ماه ساعت  به تاريخ دوم دی
اعتراض به ناديده گرفته شدن و نشيندن صدای 

ھای جامعه  اعتراض بازنشستگان و ديگر گروه
در پی صدور اين اطNعيه، .  منتشر شد
ھای متعددی در حمايت از اين تجمع  اطNعيه

  ٩درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵٢شماره    ٩٨ دی  ٢ –سال  چھل و يکم 

 ماه مبارزات بازنشستگان بر بستر تحو.ت آبان

 چه ساده فنا می شوند، مردمی که 
 بر بيکرانه ھای ثروت نشسته اند

 
چه دردناک است از سرنوشت غم انگيز مردمی سخن گفتن که بر دريايی از ثروت نشسته اند و خود، 

به راستی از دياری که چشم ھای مردمانش آئينه ای .  ھيچ بھره ای از اين ثروت بيکران عايدشان نيست
از سکوھای نفت و گاز است، چه دشوار است از کلبه ھای ويران شده سخن گفتن، از خانه ھای آبگرفته 
نوشتن، از ناله و شيون زنان و مردانی سالخورده روايت کردن و بغض مانده در گلوی کودکان 

 . ھراسناک از ويرانی سيل و سيNب را پژواک دادن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

خ=صه ی اط=عيه ی کميته ی 
: خارج از کشور  تحت عنوان

 :ی طبقاتی در فرانسه مبارزه

  نه آرامش، نه سازش

ايستادگی دربرابر تشديد سرکوب 
 وتدارک مبرم ترين نياز جنبش 

 جبھه متحد ارتجاع،  
  عليه جنبش راديکال دانشجوئی

۵درصفحه   

۵ 
الملل در حمايت از  تجمع در مقابل دفتر سازمان عفو بين

 مبارزات مردم زحمتکش و زندانيان بازداشتی
  اعتراضات آبان ماه در شھر آمستردام ھلند

 
 ازتجمع اعتراضی بازنشستگان و

  اعتصاب سراسری معلمان حمايت کنيم
 

 ماه را به جبھه نبرد سرا سری ديگری  دی
  عليه جمھوری اس=می تبديل کنيم
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١از صفحه   
 ايستادگی دربرابر تشديد سرکوب وتدارک مبرم ترين نياز جنبش 

٣درصفحه   

مردم و افکار عمومی جامعه، چه تبليغات 
گسترده و کر کننده ای حول حوش سخنان ابراھيم 
" رئيسی رئيس قوه قضائيه در باب دادرسی و 

. پرونده متھمان به راه افتاد"  رسيدگی منصفانه
درمطبوعات و روزنامه ھای حکومتی مقاXت 

او اختصاص "  عدل و داد"  زيادی به وصف 
يافت و صفحات زيادی در توضيح و تشريح  

رئيسی جNد سيه پرونده سياه "  انصاف گرائی "
اين تبليغات اگرچه بسيار گسترده و برنامه .  شد

ريزی شده بود و برای انحراف اذھان عمومی و 
آرام سازی فضای سياسی جامعه سازماندھی شده 

قطعی شدن احکام .  بود، اما کسی را نفريفت
متھمان پرونده ھفت تپه و حکم دوتن از بازداشت 
شدگان روزجھانی کارگر، برای صدمين بار 
عمق رياکاری، دروغ گوئی و شارXتانيسم 

کار   درميان باXترين رده ھا و مقامات دغل
 .حکومتی را به نمايش گذاشت

تشديد سرکوب .  اما اين ھنوز تمام ماجرا نيست
بويژه سرکوب کارگران و حاميان طبقه کارگر، 
فقط دراين احکام ظالمانه و سنگين خNصه 

دو روز پس ازابNغ اين احکام، .  شود  نمی
 آذر، شش تن از کارگران ٢٧روزچھارشنبه 

ھفت تپه که درمھرماه به دادگاه احضار شده 
بودند و دراعتصابات اخير اين شرکت نيز نقش 

يوسف بھمئی ، فعالی داشته اند به نام ھای؛ 
ابراھيم عباسی منجزی ، محمد خنيفر، مسلم چشم 
خاور، ايمان اخضری  و خدائی به اتھام  اخNل 

 ٢ کيفری ١٠٢در نظم عمومی در شعبه 
شھرستان شوش به رياست قاضی سراج مورد 

به گفته فرزانه زيNبی وکيل .  محاکه قرار گرفتند
اين کارگران ، پيش از اين نيز در دو پرونده در 

ھای شھرستان  شعبه يکصد و دو کيفری دادگاه
شوش به رياست قاضی سراج،  کارگران  ھفت 

اند که   تپه به احکام حبس و شNق محکوم شده
ماه   دی٢۴ و ١۶ھا،  جلسات دادگاه تجديدنظر آن
ھای تجديدنظر استان  در شعبه شانزدھم دادگاه

خوزستان به رياست قاضی کوشا برگزار خواھد 
ھای متعدد ديگری در  عNوه براين پرونده.  شد

شعبه دوم بازپرسی و پنجم دادياری شھرستان 
 .شوش عليه کارگران ھفت تپه مطرح است

ھای فرزانه زيNبی که در کانال   مطابق گفته
شکر ھفت تپه نيز   تلگرام سنديکای کارگران نی

انتشاريافته است، برای محمد خنيفرکه به پنج 
سال حبس محکوم شده است، چھار پرونده کيفری 
ديگر مرتبط با اعتصابات و تجمعات ھفت تپه در 
شعب دادسرا و  دادگاه باز شده است و افزون بر 

ھا وزير اطNعات شکايت خود   ھمه اين
ازاسماعيل بخشی را به تازگی به جريان انداخته 

ماه برای رسيدگی به اين   که تاريخ دوم دی
 .شکايت تعيين شده است

گرد و احضار و محاکمه و اعمال انواع فشار   پی
و تھديد عليه کارگران شجاع و مبارز ھفت تپه و 
حاميان آن ھا و نيز عليه عموم کارگران پيشرو، 
آرام و بی سر و صدا اما بطور سيستماتيک ادامه 

ھرجا کارگران پيشرو و فعاXن آگاه .  دارد
کارگری و سنديکايی برای آگاھی رسانی، تشکل 
و دفاع ازحقوق کارگران ، برای بھبود شرايط 
کار و زندگی خود وبرای تغيير وضع موجود 
پاپيش گذاشته و دست به اعتراض و مبارزه زده 

اند، دولت ارتجاعی جمھوری اسNمی به 
ترين شکل ممکن با آن ھا برخورد نموده   خشن
گرانه رژيم عليه کارگران   اقدامات سرکوب.  است

و فعاXن جنبش کارگری و ديگر جنبش ھای 
ماه،   اجتماعی، پس ازسرکوب خونين قيام ابان

 .آشکارا تشديد شده و گسترش بيشتری يافته است
مطابق اطNعيه سنديکای کارگران شرکت واحد 

 آذر که ١٩اتوبوس رانی تھران و حومه  مورخ 
 تن ١۶در کانال تلگرام سنديکا درج شده، 

ازاعضای  اين سنديکا تلفنی به پليس امنيت 
کارگرانی که به پليس امنيت .  احضار شده اند

مراجعه نموده اند، مورد بازجوئی  و ارعاب و 
مطابق اطNعيه سنديکای .  تھديد قرار گرفته اند

 ٢کارگران شرکت واحد، بازپرس شعبه 
دادسرای اوين به پليس امنيت مأموريت داده تا از 
اعضای شناخته شده سنديکا، تعھدی مبنی بر عدم 
فعاليت صنفی و سنديکايی و عدم حضور در 

تا کنون .  تجمعات اعتراضی سنديکا اخذ گردد
سعيدی، طالب مقدم، رضوی، شھابی، فريدونی، 
اصNغی، حيدری، پيرھادی، کمساری، تاخيری، 

پور، توسلی، محرم زاده، باباخانی  قاسمی، نعمتی
. اند و شکاری، تلفنی به پليس امنيت احضار شده

سعيدی و طالب مقدم پس از "  شايان ذکراين که 
دستگيری در روز جھانی کارگر با اتھامات 
واھی به احکام طوXنی مدت زندان، تبعيد و 

اند و رضوی نيز حکم حبس  شNق محکوم شده
تعليقی دارد و شھابی در ماه گذشته دو مرتبه از 
سوی بازپرس شعبه دو دادسرای امنيت اوين 
بازجويی شده است و آقايان شھابی، سعيدی، 

زاده، کريمی سبزوار و خانم شيری از  محرم
 ."ھا پيش تا اکنون اخراج از کار ھستند سال
گرد و احضار و بازداشت و اعمال فشار و   پی

سرکوب بيشتر، تنھا به کارگران و فعاXن و 
عNوه .  شود  تشکل ھای کارگری خNصه نمی

براحضار و محاکمه صدھا کارگر ھفت تپه، 
آذرآب، فوXد و ھپکو و ساير واحد ھای توليدی 

ھا پيش و پس   و صنعتی و پرونده سازی عليه آن
از قيام آبان، ده ھا و صدھا دانشجو و فعال حقوق 
زنان، کودکان، اقليت ھای جنسی، ملی، مذھبی، 

و فعاXن فرھنگی و محيط "  فعاXن حقوق بشر"
زيستی درھمين روزھای پس ازقيام به 

ھای رژيم احضار شده، مورد محاکمه   بيدادگاه
قرار گرفته، به زندان افتاده و به حبس ھای 

 فعال ۴برای نمونه .  طوXنی مدت محکوم شده اند
 دادگاه ٢۶ آذر درشعبه ١٩حقوق زنان روز 

 سال و ھشت ١۶انقNب محاکمه و مجموعاً به 
تعداد زيادی از .  ماه حبس تعزيری محکوم شدند

دانشجويان دستگير شده کماکان در بازداشت 
ھستند و برخی ازآن ھا برای اخذ اعترافات 
اجباری، توسط نھاد ھای سرکوب وامنيتی 

 صد ھا تن از جوانان در .اند فشار قرارگرفته تحت
ھای مختلف کشورتحت عنوان   شھرھا و استان

بازداشت و زندانی "  ليدر و عامل اغتشاشات"
 نفر در ٧.  اند  شده و زير شکنجه قرار گرفته

 نفر در استان ھای ۶٩ تن درفارس، ٨اصفھان، 
 نفر ٣٩گلستان، تھران، کرمان و مازندران، 

دراستان ھای البرز، ھمدان، زنجان، کرمانشاه و 
 نفر در استان ھرمزگان و آذربايجان ٣٧قزوين، 

" ليدر و عامل اغتشاشات"غربی تحت عنوان 

شمار اين بازداشتی ھا .  اند  بازداشت و زندانی شده
بسيار بيشتر ازاين است ودستگيری ھا نيزکماکان 

به گفته حيدر عباس زاده فرمانده .  ادامه دارد
 شھروند در اين استان ١٣۶انتظامی خوزستان 

عامNن تيراندازی و دارندگان «تحت عنوان 
 شناسايی و بازداشت شده »اسلحه غيرمجاز

ھا درھمين فاصله، شمارزيادی   افزون براين.اند
 .ازفعاXن شبکه ھای مجازی دستگير شده اند
تعدادی از اعضای کانون نويسندگان ايران مورد 

. گرد واحضار و تھديد قرار گرفته اند  پی
نويسندگانی که قصد برگزاری مراسم يادبود 
پوينده و مختاری را داشتند، علناً  به احتمال 
تيراندازی به روی برگزارکنندگان مراسم و قتل 

 تن از چھره ھای ادبی ١٠دست کم .   تھديد شدند
استان کرمانشاه دريورش نيروھای امنيتی به 

درخوزستان نيز .  شان، بازداشت شده اند  منازل
چندين نفر از نويسندگان و شاعران و روزنامه 

عNوه برھمه اين ھا .  نگاران بازداشت شده اند
برخی از والدين و بستگان افراد بازداشت شده يا 
کشته شدگان روزھای قيام نيز به نھاد ھای امنيتی 
احضار شده و مورد بازجوئی و ارعاب قرار 

اين ھا غير ازکشتار صدھا تن .  گرفته اند
 تن از اعتراض ٨٠٠٠وبازداشت بيش از 

 .کنندگان روزھای قيام است
رژيم جمھوری اسNمی، احضار و بازداشت و 
محکمه و زندان ودر يک کلمه اختناق و سرکوب 

که سر و صدای زيادی پيرامون آن براه   آن  را بی
اگر در گذشته  با .  اندازد تشديد کرده است

دستگيری وبريدن حبس ھای طوXنی مدت و 
کرد فعاXن   آزادی مشروط به قيد وثيقه، تNش می

جنبش کارگری، کارگران پيشرو و فعاXن 
ھای اجتماعی را از ادامه مبارزه و   ديگرجنبش

فعاليت متشکل بازدارد، اگر باھدف منفعل کردن 
و از دورخارج ساختن اين فعاXن، احکام سنگين 
زندان را چون شمشيری باXی سرآن ھا قرار 

ترين تحرکی   ماند تا با کم  داد و منتظر می  می
ازسوی اين فعاXن، شمشير را فرود آورد و آن 
ھا را بازداشت و زندانی کند، اکنون اما اين دوره 
انتظار را حذف نموده و پی در پی احکام 

کند و اين احکام را   ھای طوXنی صادر می  حبس
 .گذارد به مرحله اجرا می

اگرچه نگفته روشن است که با تشديد سرکوب و 
ايجاد فضای رعب و خفقان بيشتر، توده ھای 
زحمتکش مردمی را که بافقر و نداری و 

کنند و با   گرسنگی و بيکاری دست و پنجه نرم می
شعار کار و نان و آزادی وارد مبارزه خيابانی 
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٢از صفحه   

تشديد سرکوب .  کشان است ھدايت کند  زحمت
کارگران پيشرو و تشکل ھا و جنبش کارگری، 

تواند مؤثر   در به تأخير افکندن اين پروسه می
جاست که مجدانه تر از ھميشه بايد   از اين.  باشد

ازکارگران و جنبش طبقه کارگر و تشکل ھای 
کارگری به دفاع و عليه سرکوب آن ھا به 

ترديد نبايد داشت که تأخير .  اعتراض برخاست
راه   دراين امر مھم، زمينه ھای انحراف و به کج
 .رفتن جنبش توده ھای مردم را تشديد می کند

شکر ھفت تپه، سنديکای   سنديکای کارگران نی
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و 

ھای   حومه، کانون نويسندگان ايران، تشکل
دانشجويان ، معلمان و بازنشستگان، با 

موقع خود گام ھای مھمی   گيری ھای به  موضع
دراعتراض نسبت به وضع موجود و مقابله با 

گرانه رژيم ، ھمچنين درحمايت   اقدامات سرکوب
ھای   ازکارگران و در راه اتحاد و ھماھنگی جنبش

اما اين اقدامات ھنوز کافی .  اجتماعی برداشته اند
نگذاريم استبداد و ارتجاع ھار حاکم با .  نيستند

تشديد فشار و سرکوب و بازداشت و حبس 
کارگران پيشرو و تمرکز فشار بر بخش پيشروتر 
و متشکل تر طبقه کارگر، دربرابر ورود 

تر کارگران به صحنه مبارزه سياسی و   گسترده
ازياد نبريم که اقدامات .  سراسری مانع تراشی کند

و فعاليت ھای عملی در راستای ورود ھرچه 
تر طبقه کارگر به صحنه مبارزه سياسی   سريع

ست که زمينه برپائی   واعتصاب سراسری
. سازد  اعتصاب عمومی سياسی را مھيا می

اعتصاب عمومی سياسی ، مبرم ترين ضرورت 
کنونی جنبش است و محور تNش و فعاليت ھمه 
کمونيست ھا و انقNبيون  و جنبش ھای اجتماعی 
 .درلحظه حاضر بايد تدارک ھمين اعتصاب باشد

توان ساکت کرد، اما نبايد   سراسری شده اند، نمی
. تفاوت بود  دربرابر اين روند و تشديد سرکوب بی

بايد دربرابر اين اقدامات و يکه تازی ارتجاع 
اين وظيفه .  حاکم ايستاد و دست به اعتراض زد

بN درنگ کارگران است که ازنمايندگان و 
اين وظيفه ھمه .  گويان خود فعاXنه دفاع کنند  سخن

تشکل ھای کارگران، معلمان، دانشجويان، 
بازنشستگان، زنان، نويسندگان و ساير تشکل ھا 

کشان است که فعاXن   و ھمه کارگران و زحمت
ھای اجتماعی   جنبش طبقه کارگر و ساير جنبش

ماھمه بايد .  را دراين شرايط حساس تنھا نگذارند
به ياری يکديگر برخيزيم و اجازه ندھيم ارتجاع 
حاکم که واپسين روزھای حيات ننگين خود را 
سپری می کند، اينگونه يکه تازی کند ، به قلع و 
قمع مبارزين بپردازد و بر سر راه گسترش 
مبارزاتی که تعيين تکليف نھايی با نظم حاکم، 
. مقدم ترين ھدف آن است، سنگ اندازی کند

ھا و شرايط   سکوت و انفعال دربرابرسرکوب
حساس کنونی جز ھمراھی با وضعيت حاکم 

ما نمی توانيم و اجازه نداريم دست روی .  نيست
که رژيم جمھوری   بويژه آن.  دست بگذاريم

بار قيام   گی از ضربات مرگ  اسNمی در سراسيمه
گاه سقوط قرار   آبان، درسراشيبی و آخرين منزل

قيام توفنده ابان و ھمه شرايط متحول .  گرفته است
تر کارگران و   و متNطم موجود، حضور پر رنگ

تر تشکل ھای کارگری و طبقه   مداخله فعال
تنھا .  کارگر را به امری حياتی مبدل ساخته است

ورود فعال و متشکل طبقه کارگر به صحنه 
مبارزه سياسی واعتصابات عمومی اقتصادی و 

تواند زمينه اعتصاب سياسی    که می  ست   سياسی
سراسری را فراھم سازد و جنبش انقNبی را در 
مسيری که ضامن منافع کارگران و عموم 

 ايستادگی دربرابر تشديد سرکوب وتدارک مبرم ترين نياز جنبش 

 :خوانندگان گرامی نشريه کار
 در تاريخ ) ٨۵٣( شماره بعدی نشريه کار 

 . منتشر می شود٩٨ دی ماه١۶

خ=صه ی اط=عيه ی کميته ی خارج 
ی  مبارزه: از کشور  تحت عنوان

 : طبقاتی در فرانسه

 نه آرامش، نه سازش

دسامبر، ھمزمان با موج جديد   ١٧در روز 

اعتصاب عمومی، کميته ی خارج از کشور 
. اقليت اطNعيه ای صادر کرد  -سازمان فدائيان

مضمون اين اطNعيه در پشتيبانی از اعتصاب 
عمومی و مبارزه ی طبقاتی جاری در فرانسه 
عليه سياست ھای نئوليبراليستی دولت مارکون 
است که اين بار تھاجم به حقوق بازنشستگی 

 .کارگران و زحمتکشان را نشانه گرفته است

در اين اطNعيه ضمن پرداختن به دXيل اين 
 دسامبر ۵شروع اين اعتصاب عمومی که از 

آغاز شده و ھمچنين علت تداوم آن، اعمال 
سرکوبگرانه ی پليس فرانسه عليه تظاھرات 

 . کنندگان محکوم شده است

"در پايان اين اطNعيه آمده است ی  کميته: 
، کارگران و )اقليت(خارج سازمان فدائيان 

زحمتکشان جھان را به حمايت از مبارزات 
خواند، چرا که دشمن  جاری در فرانسه فرا می

داريست  طبقاتی در فرانسه، ھمان طبقه سرمايه
که در شيلی، در لبنان، عراق و ايران 
روياروی کارگران و زحمتکشان ايستاده، و 
مصمم در نابودی حداقل حقوق سياسی، 

رحمانه  اجتماعی و اقتصادی کنونی، آنان را بی
 ." کشد به خاک و خون می

 !کارگران سراسر جھان متحد شويد
 !زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم

ی خارج از کشور سازمان  کميته
 )اقليت(فدائيان 

 ٢٠١٩ دسامبر ١٧
 



 ۴ ٨۵٢ شماره  ٩٨ دی ٢    ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ماه مبارزات بازنشستگان بر بستر تحو.ت آبان

 .اعتراضی و اعNم مشارکت در آن منتشر گرديد
انجمن صنفی "ای که امضای  در اطNعيه

را با خود دارد و در "  بازنشستگان کشوری
" آذرماه انتشار يافته، آمده است٢٧تاريخ  ما : 

 برای احيای ھای قانونی از ھمه راهبازنشستگان  
مان استفاده نموده ولی متاسفانه   حقوق مغفول ماندهِ 

دوازده سال است که نمايندگان ودولتيان ما را با 
در ادامه ".  اند وعده ھای توخالی مشغول نموده

اين اطNعيه از بازنشستگان کشوری و تامين 
اجتماعی خواسته شد تا در تجمع اعتراضی روز 

ماه در برابر مجلس اسNمی  دوشنبه دوم دی
گونه پايان  شرکت کنند و باXخره اطNعيه اين

"  يابد می تفاوتی  بياييد از Xک سکوت و بی: 
خارج شده و در راه احقاق حقوق، ھمديگر را 

ما موفق خواھيم شد ھرگاه که با ھم .  ياری نماييم
 ".ما موفق خواھيم شد چون حق با ماست. باشيم

 تشکل ٩ی ديگری که امضای  در اطNعيه
بازنشستگان و حتا غير بازنشسته را با خود 
دارد، ضمن دعوت از بازنشستگان و ديگر 

ھای اجتماعی به شرکت در تجمع اعتراضی  گروه
ادامه فشارھای اقتصادی : "ماه، آمده است دوم دی

 غيرقابل تحملحکومت عليه مردم، شرايط را 
صعود بی وقفه تمامی اقNم مربوط .   کرده است

ھا شاغل  به سبد معيشتی خانوارھا، زندگی ميليون
، بازنشسته و بيکاران را از آنچه که ھست، 

ماه و کشته شدن  خيزش آبانتر ساخته که   وخيم
دفاع و ھزاران نفر بازداشتی  صدھا نفر جوان بی
بندی آشکار از اقليتی صاحب  گواه بر يک صف

ھا مردم تحت  ثروت و قدرت در مقابل ميليون
  .فشار و محروم است

از طرفی بودجه پيشنھادی دولت به مجلس، نشان 
دھنده اين واقعيت است که سھم اکثريت مردم، در 
مقايسه با افزايش بودجه به نھادھا و سازمان ھای 

امنيتی و تبليغاتی حاکم، و حتی معافيت   -نظامی
اقليت مرفه از پرداخت ماليات، ناچيزتر از قبل 

ای برای تغيير اين وضعيت از  شده است و اراده
 .شود باX مشاھده نمی

 درصد افزايش حقوق در برابر ١۵پيشنھاد تنھا  
 ۶ درصد و اختصاص بودجه ۴٠تورم باXی 

 ھزار ميليارد ٣٠ھزار ميليارد تومانی به جای 
يعنی تومان جھت ھمترازی حقوق بازنشستگان 

آب از آب برای ما تکان نخواھد خورد و اين 
سياست ھا نه تنھا کوچکترين تاثيری در بھبود 
شرايط زندگی ما نخواھد داشت، بلکه آينده 

ای که  برای  بودجه!   دھد تری را نشان می تيره
عنوان ابرچالش اين  ھا انسان بيکار  به ميليون

  .جامعه، اساسا رويکردی ندارد
در مقابِل سياست بی تفاوتی دولت، نسبت به 

ھا بازنشسته و مزدبگير که ھر  سرنوشت ميليون
راھی جز ادامه شود،  مان رقم زده می ساله برای

اعتراض و تجمع و مقابله با تبعيض و نابرابری، 
  .برای ما باقی نمی گذارد

با اتحاد و ھمبستگی تمامی شاغNن و 
بازنشستگان حول مطالبات مشترک و ايستادگی 
در برابر تحميل شرايط مرگ تدريجی ، با 
برگزاری تجمع و ساير شيوه ھای اعتراضی تا 
تحقق مطالبات قانونی و مسلم خود پيگير خواھيم 

 ".ماند
شورای "ماه،  ھا از تجمع دوم دی در ادامه حمايت

نيز "  ھای صنفی فرھنگيان ايران ھماھنگی تشکل
اگرچه بر ھر دو .  دو اطNعيه منتشر کرد

کاری  چنان روح محافظه ی اين شورا ھم اطNعيه
ھا  حاکم است اما با اين وجود تاکيد اين اطNعيه

ی اين واقعيت   نشان دھنده،بر برخی از نکات
ھای ديگر نيز  طور که در اطNعيه است که ھمان

ديگر راھی جز اعتراض به شرايط آمده، 
غيرقابل تحمل کنونی و به منظور تغيير اين 

 . شرايط وجود ندارد
پيرامون بودجه "  شورای ھماھنگی"اطNعيه اول 

 است که  بر بدتر شدن وضعيت آموزش و ٩٩
پرورش و فقيرتر شدن معلمان و ديگر 
زحمتکشان جامعه تاکيد شده و ھشدارھايی به 

در اطNعيه دوم .  جمھوری اسNمی داده شده است
اقدام به فراخوان برای "  شورای ھماھنگی"اما 

اين اطNعيه با بيان .  يک اقدام عملی محدود داد
وضعيت امروز بازنشستگان آينه پيش "که  اين

روی فرھنگيان شاغل است پس ضروری است 
ی تمام نمای خود  که به ياری اين عزيزان و آينده

، از معلمان خواست تا در حمايت از "بشتابيم
ماه بازنشستگان، در اين روز در  تجمع دوم دی

در اين .  ساعت دوم دست به اعتصاب بزنند
اطNعيه علت اين اقدام عملی محدود نزديک 

ماه اعNم شده و اين در  بودن امتحانات دی
آلودگی "ست که در روزھای گذشته به دليل  حالی
و غيره، روزھاست که "  آب گرفتگی"، "ھوا

کودکان و نوجوانان ايران از رفتن به کNس 
طور کلی تعطيل  درس محروم بوده و مدارس به

اند و شايد روز دوشنبه نيز مدارس به ھمين  بوده
 !!!سرنوشت دچار شوند
چنين با  ھم"  شورای ھماھنگی"در اطNعيه دوم 

ھا و مطالبات معلمان  که اگر به خواست اعNم اين
اقدامات "  شورای ھماھنگی"توجه نشود، 
تری را سازمان خواھد داد،  اعتراضی گسترده

: خطاب به مقامات جمھوری اسNمی آمده است
شما که مدعی به رسميت شناختن اعتراضات "

آميز ھستيد و ھمه روزه در خبرھای  مسالمت
تصويری صداوسيما از اعتراضات به حق ساير  

رانيد، از رويه گذشته خود  کشورھا داد سخن می
دست برداريد و اعتراضات را با کشتار، 

امروز اگرچه ...  سرکوب و زندان جواب ندھيد
بخاطر سرکوب، وضعيت معيشتی اکثريت جامعه 

آموزان و جوانانمان داغداريم،  و جانباختن دانش
، آزادی جوانه خواھد زد و  ھا اما از اين زخم

صدای دادخواھی و عدالتخواھی ما تکثير خواھد 
 ".شد

ھای اخير اعتراضات  بازنشستگان در سال
اند که نتيجه واقعی  متعددی را سازمان داده

ھاست، بازنشستگانی که بعد از  شرايط زندگی آن
برند،  ھا کار و تNش در فقر بسر می سال

بازنشستگانی که مناسبات طبقاتی حاکم و فجايع 
خواھند تنھا  آن را با تمام وجود لمس کرده و نمی

 .گر اين شرايط باشند نظاره
 آبان يعنی حدود ١٩آخرين تجمع بازنشستگان به 

 ٢۵شش ھفته قبل و درست چند روز پيش از قيام 
در اين روز مزدوران .  گردد آبان برمی

گر رژيم به ضرب و شتم بازنشستگان  سرکوب
ھا را که خواستی جز  پرداخته و چند تن از آن

 دستگير ،اجرای عدالت در حق خود نداشتند

در اين تجمع ھزاران بازنشسته حضور .  کردند
گر رژيم مانع  داشتند که البته مزدوران سرکوب

 .تجمع کامل بازنشستگان شدند
اعNم برگزاری تجمع بازنشستگان، بعد از 

ماه، و بويژه پس از کشتار و   آبان١٩سرکوب 
ماه که چند روز ادامه يافت و  سرکوب قيام آبان

ی  سابقه در عين حال اعNم حمايت و ھمبستگی بی
ھای متعدد بازنشستگان و حتا ديگر  گروه
ھای اجتماعی از جمله معلمان با تجمع  گروه

گر اين نکته  بازنشستگان، بيش از ھر چيزی بيان
رغم سرکوب وحشيانه و  بسيار مھم است که به

ماه، نه تنھا ھيچ چيز  جنايات سبعانه رژيم در آبان
تواند سيلی را که به راه افتاده از حرکت باز  نمی

بدارد، بلکه اين سيل در مسير خود مدام 
تر شده و در نھايت جمھوری اسNمی را  خروشان

 .جاروب خواھد کرد
اين مساله بويژه از اين زاويه نيز قابل توجه است 

تجمع فراخوان که استقبال گسترده از 
ماه، در شرايطی صورت  بازنشستگان در دوم دی

باختگان  ھای جان گيرد که جمعی از خانواده می
چھل سال جنايت رژيم اسNمی، دعوت به 
برگزاری تجمعاتی در يادبود جان باختگان قيام 

 ۵ماه و در محکوميت جنايات رژيم در روز  آبان
 روز بعد از تجمع ٣(اند  ماه کرده دی

"، مادرانی که نوشتند)بازنشستگان فرزندان ما : 
در ايران برای برخورداری از آزادی و زندگی 

آيند و توسط نيروھای  انسانی به خيابان می
ما مادران ساکت ...  رسند حکومتی به قتل می

 ".نشينيم نمی
در ھمين جا Xزم است که به تجمعات اعتراضی 

ماه نيز اشاره کرد، آن  دانشجويان پس از قيام آبان
دنبال  چنان به ھم در شرايطی که رژيم ھم

ماه است و  کنندگان در قيام آبان دستگيری شرکت
کند  ھر روز با وقاحت اين اخبار را منتشر نيز می

کش رژيم  تازگی جعفر منتظری دادستان آدم و به
از آغاز دادگاه دستگيرشدگان در روزھای آينده 

در واقع تجمعات اعتراضی .  خبر داده است
در روز دانشجو و قبل و   –راديکال دانشجويان 

بود که نشان داد قيام آبان ماه اگرچه   -بعد از آن 
سرکوب شد اما نه تنھا روحيه انقNبی در نزد 

ھا فروکش نکرده، بلکه رژيم در ترساندن  توده
 .ھا شکست خورده است توده
چنين فراخوان تجمع بازنشستگان در دوم  ھم
سابقه از اين تجمع توسط  ماه و استقبال بی دی

ھای مختلف بازنشسته و غير آن، در کنار  گروه
. فراخوان پنجم دی اثبات ھمين موضوع است
رژيم قيام آبان ماه را سرکوب کرد اما پيروز 

ھايی  ھا بودند که با جانفشانی گام اين توده.  نشد
مھم در مبارزه با رژيم جنايتکار جمھوری 

 .اسNمی به پيش برداشتند
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۴از صفحه   

مبارزات بازنشستگان بر 
 ماه بستر تحو.ت آبان

طور که در  ھمان(ھای جامعه ھم  واقعيت
ھای متعددی که به مناسبت تجمع دوم  اطNعيه

دھد که  نشان می)  دی ماه منتشر شده آمده است
خواھند زير  ھا به طور واقعی نيز نه تنھا نمی توده

بار اين ظلم بمانند، بلکه ديگر حتا تحمل ادامه 
ست  در چنين شرايطی.  چنين شرايطی را ندارند

تواند به تحرک  که ھرگونه تحول و يا اتفاقی می
ھای متعدد اجتماعی منجر شود که Xيحه  گروه

 . يک نمونه است٩٩بودجه سال 
ھا و  Xيحه بودجه با ناديده گرفتن خواست

مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و ديگر 
تر از  ھا را به فقری ُکشنده ھای اجتماعی، آن گروه

يک نمونه بارز .  فقر کنونی محکوم کرده است
ھم در   درصد حقوق است آن١۵آن افزايش تنھا 

 درصد ۴٠حالی که نرخ رسمی تورم به باXی 
يکباره بھای  رسيده و با افزايش بھای بنزين به

با .  بسياری از کاXھای ديگر نيز افزايش يافت
توجه به وضعيت اقتصادی و کسری عظيم 

ست که سال آينده تورم  ، طبيعی٩٩بودجه سال 
تر شود و اين را  افزايش و رکود اقتصادی عميق

چنين افزايش ناچيز  ھم.  دانند خوبی می ھا به توده
ھا  ست که توده حقوق نسبت به نرخ تورم در حالی

شاھد اين ھستند که حجم بزرگی از بودجه 
صرف نھادھای نظامی، امنيتی و مذھبی 

نھادھايی که مسئول حفظ نظم موجود .  شود می
ھستند، نظمی که مردم برای به زير کشيدن آن 

 .ھا کردند جانفشانی
ست که در چنين شرايطی Xيحه  بنابراين طبيعی

 موجب تحرکات اعتراضی جديدی در ٩٩بودجه 
ھای  کارترين بخش حتا محافظه.  جامعه شود

خوبی  ھای اجتماعی اکنون اين را به گروه
ھا تنھا ھدف  اند که در تمام اين سال دريافته

جمھوری اسNمی خريدن وقت بوده و ھرگز در 
ھای زحمتکشان و  راستای تحقق خواست

رنجبران جامعه گامی برنداشته و نخواھد 
برای ھمين ھم ھست که امروز اکثريت .  برداشت

بسيار بزرگی از جامعه در برابر اقليت کوچک 
ھای اين  پيشروترين بخش.  اند اما حاکم برخاسته

ھای خود  اکثريت بزرگ در ھمين اطNعيه
درستی تاکيد کردند که نبايد ھيچ اميدی به  به

حاکميت داشت و کارگران و ديگر زحمتکشان 
توانند به اھداف  جامعه تنھا با اتحاد و مبارزه می

 .خود برسند
ھای  ست که گروه ھايی بندی نھايی درس اين جمع

ھا مبارزه و فرياد  اجتماعی در طول سال
ماه  اند که قيام آبان شان به آن رسيده ھای خواست

توان  ھا بود، قيامی که می تجلی عملی اين درس
از آن به عنوان نقطه عطفی در مبارزات مردم 

کار جمھوری اسNمی نام  ايران با رژيم جنايت
 .برد

   ازتجمع اعتراضی بازنشستگان و
      اعتصاب سراسری معلمان 

               حمايت کنيم
 
ھمراه با ساير گروه ھا و تشکل ھای بازنشستگان، با انتشار بيانيه ای عموم "  گروه اتحاد بازنشستگان"

ماه   بازنشستگان را به برپائی يک تجمع اعتراضی سراسری درساعت ده صبح روز دوشنبه دوم دی
ی تھيدست   اين بازنشستگان که اکثريت قريب به اتفاق آن ھا در زمره.  درمقابل مجلس فراخوانده است

اند، دراين بيانيه و اط>عيه ھای انتشاريافته بعدی، ضمن   کش جامعه  ترين و تنگدست ترين اقشار زحمت
اشاره به فقر فزاينده و تشديد وخامت وضعيت معيشتی و درعين حال بی  توجھی دولت به سرنوشت 

يابی به مطالبات خود، جز تداوم و تشديد مبارزه   ميليون ھا بازنشسته، تصريح نموده اند که برای دست
دربيانه مشترک انتشار يافته، از بازنشستگانی که به ھردليل .  ھا نمانده است  راه ديگری پيش پای آن

عمل آمده تجمعات   امکان حضور درتجمع اعتراضی تھران در مقابل مجلس را ندارند، دعوت به
بازنشستگان دربيانه خود بر اتحاد شاغ>ن و .  ھا برگزار کنند  اعتراضی خود را درمقابل استانداری

بازنشستگان تأکيد و بر پيگيری اعتراض و استفاده از اشکال گوناگون مبارزه تا تحقق مطالبات خويش 
 .تأکيد نموده اند

نيز "   ھای صنفی معلمان ايران  شورای ھماھنگی تشکل"دنبال انتشار بيانيه و فراخوان بازنشستگان،   به

 آذر، ضمن حمايت از فراخوان تجمع بازنشستگان و دعوت از ��با انتشار بيانيه ای در روز سه شنبه 

تمام فرھنگيان بازنشسته برای شرکت دراين تجمع، عموم معلمان را به يک اعتصاب و تحصن 
ھشدار داده "  شورای ھماھنگی. "فراخواند)  دوم دی(درمدارس و تعطيل ک>س و درس، درھمين روز

. است اگر به خواست ھای معلمان رسيدگی نشود، اعتراضات گسترده تری را سازمان خواھد داد
گرانه رژيم با اجتماعات واعتراضات   درعين حال با اشاره به برخورد ھای سرکوب"  شورای ھماھنگی"

مسالمت آميز، خطاب به سران ارشد نظام و دستگاه امنيتی آن، تأکيد نموده است شيوه ھای 
 .کشان را از ادامه مبارزه بازنخواھد داشت گرانه رژيم،  معلمان و کارگران و ساير زحمت سرکوب

فراخوان تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان، حمايت فعال معلمان و سازماندھی اعتصاب 
. ست  ھای اعتراضی  سراسری، نويد بخش گسترش اعتصابات سراسری و تقويت اتحاد ميان جنبش

 . ست اتحادی که خود ھموار کننده مسير اعتصاب عمومی و سراسری
ھای اعتراضی معلمان و بازنشستگان، مانند جنبش راديکال دانشجويان، نمی توانسته اند از   جنبش

بازنشستگان، معلمان، .  مجموعه شرايطی که قيام آبان در دل آن نطفه بست جداباشند و جدا نيستند
دانشجويان و ھمچنين کارگران  نمی توانستند و نمی توانند نسبت به خون جوانان، دانش آموزان، 

اعتصابات و اعتراضات .  تفاوت بمانند  بستگان و فرزندان خويش که آبان ماه بر زمين ريخت بی
سراسری تازه آغاز شده است و درادامه، اين کمپ اعتراض و رودر روئی با نظم موجود است که 

جنبش ھای اعتراضی فوق ، درشعار ھا و خواست ھای خود پيوسته برضرورت .  پرشمارتر خواھد شد
جنبش دانشجوئی نمونه ھای .  اتحاد کارگران، معلمان، دانشجويان و بازنشستگان تأکيد ورزيده اند

پيش از اين نمونه ھای .  درخشانی از اتحاد خويش با جنبش طبقه کارگر را به نمايش گذاشته است
برجسته ای از حمايت جنبش اعتراضی معلمان از جنبش کارگری داشته ايم و اکنون شاھد اتحاد معلمان 

ست که در ادامه و گسترش آن، زمينه ھای گذار به   اين روند بسيار پر اھميتی.  و باز نشستگان ھستيم
شرط اساسی .  تر سراسری و در نھايت اعتصاب عمومی سياسی را فراھم می سازد   اعتصابات گسترده

. ست  تر کارگران به عرصه مبارزه سياسی واعتصاب ھای گسترده و سراسری  آن اما ورود گسترده
ويژه بخش پيشرو و متشکل کارگران و تشکل ھا ی کارگری فعاJنه به اين   وقت آن است که کارگران به

کارزار ملحق شوند و راه را برای ورود متشکل طبقه کارگر به صحنه اعتصابات سراسری 
 .ھموارکنند

ضمن حمايت ازفراخوان بازنشستگان و معلمان و تجمع و اعتصاب سراسری آن )  اقليت(سازمان فدائيان
 .کشان دعوت می کند ازاين اعتراضات فعاJنه پشتيبانی کنند ھا ، ازعموم کارگران و زحمت

تجربه چھل سال حاکميت جمھوری اس>می نشان داده است که  وضعيت معيشتی کارگران، معلمان، 
تر   بازنشستگان و ساير اقشار زحمتکش مردم درطول تمام اين دوران  نه فقط بھتر نشده، بلکه مدام وخيم

گان می آموزد که تا اين رژيم برمسند قدرت باشد، خواست ھای کارگران   اين تجربه به ھمه.  شده است
ھمه کارگران، معلمان، بازنشستگان و )  اقليت(لذا سازمان فدائيان.  کشان محقق نخواھد شد  و زحمت

کش مردم را به تشديد مبارزه برای سرنگونی جمھوری اس>می و استقرار يک   عموم توده ھای زحمت
 .خواند حکومت شورائی حول شعار کار نان آزادی فرا می

 
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اس)می

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ����آذرماه  ��

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 زنده باد سوسياليسم 
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 جبھه متحد ارتجاع، عليه جنبش راديکال دانشجوئی 

٧درصفحه   

شود راديکال بود و دست به ريشه برد، اما  نمی
با واکنش مخالفان و دشمنان از ھر سو مواجه 

شود مدافع انق>ب اجتماعی، و  نمی.  نبود
داری بود، اما انتظار  سرنگونی نظام سرمايه

اين واقعيتی .  دشمنی ارتجاع طبقاتی را نداشت
. جا خود را آشکارا نشان داده است است که ھمه

مادام که جنبش دانشجوئی ھنوز در چنگال 
ويژه جناح موسوم به  ھای حکومت به جناح

طلب گرفتار بود، ھرگز ديده نشد، که  اص>ح
مخالفان کنونی جنبش دانشجوئی با آن به ستيز 
برخيزند، برعکس ھمواره مورد تأييد و حمايت 

ھای رنگارنگ بورژوائی و  ھا و گروه سازمان
بورژوائی اپوزيسيون و حتی گروھی از  خرده
اکنون .  دانند قرار داشت ھا که خود را چپ می آن

ھا  اما برعکس، اين جنبش نوين از سوی ھمه آن
جز اين .  درپی قرارگرفته است مورد حم>ت پی
جنبشی که پس از .  توان داشت نيز انتظاری نمی

سرکوب خونين دانشجويان چپ و کمونيست 
ھای   از زير آوار سرکوب۵٩ھا در سال  دانشگاه

خشن سربلند کرد و تولدش را با اعتراضات 
 و شعارھای ٩۶ماه  ھای تھيدست در دی توده
" گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اص>ح"
اع>م کرد و از ھمان آغاز، "  کار، نان، آزادی"

سرنوشت خود را با طبقه کارگر گره زد، رويداد 
اش  اھميتی نبود که دشمنان با سکوت ناديده کم

حم>ت به اين جنبش از سوی مرتجعين .  گيرند
نمائی اين  قدرت.  در داخل و خارج آغاز شد

 آذر امسال نيز خشم مرتجعين را ١۶جنبش در 
مرزبندی صريح و .  به چند برابر افزايش داد

طلب  ھای بورژوائی سلطنت روشن با اپوزيسيون
ھايی که  عنوان دشمنان آزادی ، بيانيه و مجاھد به

داری  اجتماعی سرمايه  -به تمام نظم اقتصادی
داد و شعارھای راديکال،  جنگ می اع>ن
مرتجعين .  تری را برانگيخت ھای شديد واکنش

چندنفری .  ای ھم به دست آوردند اکنون اما بھانه
که معلوم نبود عامل مستقيم خود جمھوری 

ھای سياسی  اس>می ھستند، يا وابسته به گرايش
ارتجاعی نزديک به رژيم که خود را چپ ضد 

نامند، اما در ضد امپرياليست  امپرياليست می
R  بودنشان ھمين بس که گفته شود، امثال حزب

لبنان، انصار R، جھاد و حماس فلسطينی سمبل 
ھا ھستند، پرچم  مبارزات ضد امپرياليستی آن

آويزی شد برای  اين دست.  آمريکا را آتش زدند
قصد بدنام  حمله به جنبش راديکال دانشجوئی به

که آشکار بود، اين افراد و  درحالی.  کردن آن
 آذر ١۶ھا ربطی به جنبش دانشجوئی  اقدام آن
در ھمين حال مخالفان اين جنبش جنجال .  نداشت

ای که  ديگری به راه انداختند بر سر پارچه نوشته
کردند و بر آن  دانشجويان با خود حمل می

ايران، فرانسه،عراق، "شده بود، نوشته
سرنگونی .  لبنان،شيلی، مبارزه يکی است

که آيا  ھا فراتر رفت تا آنجا  و بحث".  نئوليبراليسم
اساساً در ايران سياست اقتصادی نئوليبرال به 

 مرحله اجرا درآمد يا نه؟
ای برای سرکوب  که بورژوازی از ھر شيوه  اين

کند، واقعيتی  چپ راديکال کمونيست استفاده می
ھايی که عليه  اما در جريان بحث.   پوشيده نيست

جنبش دانشجوئی شکل گرفت،  حزب 
سوسياليست در (ليبرال  -بورژوازی سوسيال خرده

موسوم به کمونيست )  حرف و ليبرال در عمل
کارگری که تاکنون مکرر دشمنی خود را با اين 
جنبش راديکال دانشجوئی نشان داده، در کنار 

طلبان نقش فعالی عليه اين جنبش بر  سلطنت
تفاوت اين گروه با احزاب و .  عھده گرفت

شده بورژوازی در دشمنی  سازمان ھای شناخته
با جنبش راديکال دانشجوئی در اين است، که 

تری  ھمان سياست را به شکل و شيوه پوشيده
اگر جنبش دانشجوئی عليه .  برد پيش می

دھد، پوشيده نيست  معصومه علی نژاد شعار می
حساب با يک فرد نيست، بلکه  که ھدفش تسويه

دھد که آلت دست  گرايشی را ھدف قرار می
المللی برای منحرف ساختن  بورژوازی بين

جنبش زنان از يک مبارزه انق>بی و سوق دادن 
سوی اتحاد با ارتجاع امپرياليستی  اين جنبش به

اگر جنبش دانشجوئی حقيقتی را بيان .  است
کند و پھلوی و مجاھد را دشمن آزادی معرفی  می
گويد ع>ج واقعه را  کند، روشن است، که می می

اکنون با  بايد از ھم.  قبل از وقوع آن بايد کرد
. ھای رنگارنگ بورژوائی مرزبندی کرد گرايش

ليبرال را -اين شعارھا شديداً اين سازمان سوسيال
کند  که از مواضع و منافع بورژوازی دفاع می

آزرده ساخته و جنبش دانشجوئی را موردحمله 
ھا  دھد، با اين ادعا که گويا اين مرزبندی قرار می

به زيان جنبش است و سرنگونی رژيم را به 
اما اين حزب، اصل ماجرا را .اندازد تأخير می
گويد که از موضع  دارد و نمی پنھان می

زند  و چيزی جز تحوJت  بورژوازی حرف می
دمکراتيک و يک جنبش ھمگانی عموم   -بورژوا

دانيم اين  گونه که می ھمان.  خواھد خلقی نمی
اقدامات فوری دولت برآمده از "  حزب در برنامه

خود آشکارا اع>م کرده است چيزی جز "  انق>ب
يک جمھوری پارلمانی ، پذيرش جدائی دين از 
دولت، برابری حقوق زن و مرد، لغو مجازات 
اعدام، افزايش فوری دستمزدھا و از نمونه اين 

البته نبايد فراموش کرد .  خواھد مطالبات نمی
کند گويا  انق>بی که اين حزب از آن صحبت می

انق>ب انسانی است بدون طبقات و حکومتی ھم 
. برد يک حکومت انسانی است که از آن نام می
کند که جنبش  ليبرال تصور می  -حزب سوسيال

 ۴٠ھای زحمتکش مردم ايران  در  کنونی توده
سال پيش قرار دارد و اين جنبش، ھمچنان يک 

ھای  جنبش عموم خلقی است بدون مرزبندی
طبقاتی و طبقه کارگر نيز بدون ھويت طبقاتی، 
بدون صف و سياست مستقل خود وارد انق>بی 
خواھد شد که رھبری آن در دست بورژوازی 

 . است
رھبر اين حزب، اخيراً به پيروی از 

طلبان و غيره ابتکار عمل  طلبان، اص>ح سلطنت
گيری  خود  ديگری به خرج داده و در موضع

مدعی شده است، که اص>ً در ايران نه چيزی به 
نام سياست نئوليبرال وجود داشته و نه عملی شده 

در ايران آنچه :  گويد ليدر حزب ليبرال می.  است
اما .  است"  داری دزد ساJر سرمايه"وجود دارد 

داری دزد ساJر چيست؟ از اين  سرمايه
خواھد  داری دزد ساJر چه نتايجی می سرمايه
آيا در اينجا رابطه کار و سرمايه حاکم .  بگيرد

دار  ای به نام سرمايه ھست يا نيست؟ آيا طبقه
. وجود دارد يا نه؟ حاJ دزد ساJر باشد يا نباشد

توانيم بگوييم که نظام  از اين گذشته ما ھم می
داری دزد  داری در تمام جھان سرمايه سرمايه

ساJر است، چون اين نظام بر اساس سرقت 
گونه که  يا آن.  زمان کار کارگر بناشده است

گويد، اين سرقت در روز روشن  ای می نويسنده
باJخره رھبر اين حزب ھدف  معينی را .  است

. کند داری دزد ساJر دنبال می از طرح سرمايه
داند که جمھوری  ھر آدمی ھم اين واقعيت را می

اس>می يک رژيم استبدادی مذھبی است و 
داری ھر  اما سرمايه.  دستگاه دولتی سرتاپا فاسد

داری است و بر  ويژگی که داشته باشد، سرمايه
اساس استثمار طبقه کارگر توسط يک طبقه به 

حتماً ايشان با اين ادعا .  نام بورژوا، بناشده است
ای به نام  خواھند بگويند که در ايران طبقه می

دار وجود ندارد، آنچه ھست دولتی است  سرمايه
با چند نھاد که تمام اقتصاد کشور را در دست 

بنابراين طبقه ای وجود ندارد که بخواھيد .  دارند
داری ديگری را  يا سرمايه.  آن را سرنگون کنيد

خواھند که در غرب است و گويا بر  در ايران می
در آنجا حاکم "  رقابت آزاد"طبق ادعای ايشان 

آنچه وجود   -البته در اين کشورھا نيز اوJً .  است
 -ثانياً " .  آزاد"دارد، رقابت انحصاری است و نه 

فساد و دزدی، زد و بند پنھانی انحصارات با 
دستگاه بوروکراسی نيز ھمچون ايران وجود 
دارد، منتھا در ايران شکل رسوايی به خود 

زند به  نامبرده ازاينجا نقبی می.  گرفته است
که در ايران سياست اقتصادی نئوليبرال که  اين

يک سياست جھانی بورژوازی است به اجرا 
درنيامده است و آنچه به تأسی از گفتمان و 

ھای بورژوازی وجود دارد،  دعوای جناح
استدJل ھم ھمان استدJل .  خصولتی است

طلبان است در دفاع از  طلبان و اص>ح سلطنت
بخش خصوصی که در اينجا مؤسسات به بخش 

اما .  خصوصی واگذار نشده و خصولتی است
شده  وحقوق پايمال که برای دفاع از حق وقتی

آورد کار را  دليل می!  بورژوازی خصوصی
اندازه  دھد که به کند و نشان می يکسره خراب می

يک اقتصاددان بورژوا ھم از اقتصاد ايران 
بيش از "  کند که در ايران ادعا می.  اط>ع ندارد

 درصد اقتصاد در دست سپاه، بنياد ٨٠
اين آدم حتی .  است"  مستضعفان و آستان قدس

فکر نکرده که چه اراجيفی را به نام  لحظه ھم يک
حاJ اگر Jاقل .  دھد اقتصاد دزد ساJر ارائه می

گفت در دست دولت است، ممکن بود کسی  می
دانيم در ھمين  اما ما تاجانی که می.باور کند

دوره زمامداری روحانی، وزارت امور 
ھا و  ای سھم بنياد اقتصادی و دارايی طی مطالعه

 درصد اع>م ١٠ھا از کل اقتصاد ايران را  نھاد
کرد که شامل آستان قدس رضوی، ستاد اجرايی 
فرمان امام، بنياد برکت، بنياد مستضعفان، بنياد 
شھيد، قرارگاه سازندگی خاتم و ديگر تشکي>ت 

حاJ کمی بيشتر باشد يا کمتر .  اقتصادی سپاه بود
ده درصد کجا و .  دھد تغييری در اصل مسئله نمی

ھم در مورد سه تای   درصد کجا، آن٨٠بيش از 
دھد چنان  ھا نشان می اين آقا با اين حرف.  ھا آن

شيفته بخش خصوصی است که ارقام نجومی 
اما اين ادعا که در .  کند غيرواقعی اع>م می

ايران سياست اقتصادی نئوليبرال به اجرا 
 درصد ادعايی، ٨٠درنيامد، مثل ھمين بيش از 

سياست اقتصادی .  اساس است به کلی بی
نئوليبرال سياستی است که در تمام کشورھای 
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داری، البته با توجه به شرايط  جھان سرمايه
. خاص ھر کشور، به مرحله اجرا درآمده است

در ايران ھم  دستورالعمل اجرای آن را صندوق 
ای نوشت  المللی پول برای رفسنجانی و خامنه بين

و از ھمان دوره رفسنجانی تحت عنوان تعديل به 
واگذاری مؤسسات به بخش .  مرحله اجرا درآمد

ھا، نخستين اقدام  خصوصی و آزادسازی قيمت
رفسنجانی بود که چنان بيکاری و تورمی را به 

 و ۶٠ھای اواخر دھه  بار آورد که به شورش
کابينه رفسنجانی .   انجاميد٧٠اوايل دھه 

داران در  تسھي>ت مالی متعددی برای سرمايه
سازی آموزش و درمان  خصوصی.  نظر گرفت

موانعی که بر سر راه ورود .  را آغاز کرد
المللی وجود داشت تا حد   انحصارات بين سرمايه

ھای اوليه برای ايجاد  زيادی برداشت و گام
خاتمی .  مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برداشته شد

ضمن ادامه اين سياست، جزء مھم ديگری از 
دستورالعمل صندوق را با تغيير در قانون کار 

ھا  وحقوق قانونی ميليون برای پايمال کردن حق
ھا را  کارگر و ھرگونه ادعای قانونی از سوی آن

 ٩٠در ايران حدود .  به مرحله اجرا درآورد
طبق اع>م مرکز .  ھزار واحد توليدی وجود دارد

 ١٠ کارگاه ۴۵٢ ھزار و ١۴آمار ايران تنھا  
   به فعاليت١٣٩٣تر در سال  نفر کارکن و بيش

تعداد شاغ>ن .  اند صنعتی اشتغال داشته
 نفر كاركن يا بيشتر ١٠ھاي صنعتي با  كارگاه
 ھزار نفر بوده و ٧١ميليون و  ، يک٨۵  در سال

بقيه کارگران ايران که رقمی چندميليونی را 
دھند، از شمول قانون کار کنار  تشکيل می

 .اند شده گذاشته
ھا کارگر  خاتمی با تغيير در قانون کار ميليون

 نفر را از شمول قانون کار ١٠ھای زير  کارگاه
وحقوق  ھا را بدون ھرگونه حق خارج کرد، تا آن

داران و کارفرمايان  قانونی در خدمت سرمايه
تر از خاتمی،  نژاد پيگيرانه احمدی.  قرار دھد

افتخار .  سياست اقتصادی نئوليبرال را ادامه داد
ھای پيش از  او ھم اين بود که بيش از تمام کابينه

خود، مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی 
ھا و حذف  او آزادسازی قيمت.  واگذار کرده است

اش عملی  سوبسيدھا را با شارJتانيزم امام زمانی
المللی پول  جھت نبود که صندوق بين بی.  کرد

نامه ويژه برای وی صادر کرد و  يک تشويق
اقدامات وی را برای تحکيم اقتصاد نئوليبرال 

برای روحانی تنھا اين مانده بود که .  ستود
مانده مؤسسات دولتی را تا پايان دوره رياستش  ته

خصوصی کند، ديگر چيزی به نام استخدام 
رسمی باقی نگذارد  و تقريباً عموم کارگران با 
قراردادھای غيررسمی و غيردائمی و حتی بدون 

نرخ .  قرارداد در خدمت سرمايه قرار گيرند
ارزھا را به بازار آزاد واگذار نمايد و ماجرای 

گرفته به سرانجام قطعی  آنچه را که سوبسيد نام
در تمام اين دوران که از رياست .  خود برساند

گردد،  جمھوری رفسنجانی آغاز می
ھای بورژوازی اپوزيسيون نيز، مدام  اقتصاددان

ھای  تر برنامه ھا را به اجرای راديکال کابينه
ھای  صندوق از طريق مطبوعات و فرستنده

اما تمام اين .  خارج از کشور تشويق کردند
سياستی که از دوره رفسنجانی تا به امروز به 

مرحله عمل درآمد و چيزی جز سياست 
که سرمايه و  اقتصادی نئوليبرال نبود، درحالی

ھای ک>نی از قبل استثمار کارگران عايد  ثروت
فقط برای طبقه کارگر،  دار کرد، نه طبقه سرمايه

ھای زحمتکش فقط فاجعه  بلکه برای عموم توده
دستمزدھا چنان سقوط کرد که .  به بار آورد

 برابر شدن نيز حداقل معيشت خانواده ۵ اکنون با 
متجاوز از ده ميليون .  کند کارگری را تأمين نمی

بيکار و فقر گسترده، عواقب اجتماعی 
اگر نام تمام اقداماتی که .  ويرانگری به بار آورد

ھای جمھوری اس>می با دستورالعمل  کابينه
المللی پول به مرحله اجرا درآوردند  صندوق بين

و ما به چند مورد آن اشاره کرديم،  اجرای 
سياست نئوليبرال نيست پس چيست؟ اين سياست 

ای برای حل بحران  بايست نسخه در ظاھر می
داری ايران نيز باشد که از  اقتصادی سرمايه

ھمه  اواخر دوران رژيم شاه شکل گرفت،  بااين
رژيم نتوانست خود را از عواقب بحرانی که 

گونه  اين سياست ھمان.  گرفتارش بود نجات دھد
که در سراسر جھان به شکست انجاميده، در 

حاJ که .   ايران نيز به شکست کامل انجاميد
کوس رسوايی آن به صدا درآمده است، صدای 

اص>ً .  شود کی بود کی بود ما نبوديم، شنيده می
کنند که اين سياست در ايران به مرحله  انکار می

اجرا درآمد، شکست خورد و برای کارگران و 
زحمتکشان فاجعه به بار آورد و جوجه 

صدا با  ليبرال نيز ھم-ھای حزب سوسيال ليبرال
طلب و ديگر  ھای فرشگردی سلطنت نئوفاشيست

اقتصاد جمھوری :"  گويد ھا می ھمفکران آن
" اس>می ھيچ قرابتی با نئوليبراليسم ندارد

ھا  اما برخ>ف ادعای آن.  خودمانی سازی است
که بخش بزرگی از مؤسسات در  رغم اين به

ھا به تملک بخش موسوم  سازی جريان خصوصی
ھای بازنشستگی،  به عمومی، صندوق

ھای  ھا، نھادھای مذھبی و ارگان شھرداری
نظامی درآمد، اما اين نئوليبراليسم به ھمراه خود 
به يک طبقه از بورژواھای خصوصی به نسبت 
پرجمعيت و قدرتمند نيز شکل داده است که 

ھا و مؤسسات  مالک تعداد زيادی از کارخانه
کافی است که به .  اند توليدی، مالی و خدماتی

ترين مؤسسات در ايران که ساJنه  ليست بزرگ
شود نگاه شود، يا فقط در اينترنت  منتشر می

که مالک  کمی جستجو کرد که با صدھا نمونه آن
چندين موسسه توليدی و خدماتی ھستند و سرمايه 

گردد،  ھا و صدھا تريليون بالغ می ھا به ده آن
اما سھم اين بورژوای خصوصی .  برخورد کرد

ھا  در اقتصاد ايران صرفاً به مؤسساتی که بر آن
ھا  شده، محدود نيست، آن نام خصوصی گذاشته

سھامداران بزرگی در مؤسسات دولتی و عمومی 
خودرو،  مث>ً اگر سھم دولت در ايران.  ھستند
سازی ايران را  ترين کارخانه ماشين بزرگ

 / ٧٩ درصد در نظر بگيريم، ١۴عنوان نمونه  به
داران شرکت   درصد آن ، متعلق به سرمايه٢۵

 »سپھر کيش ايرانيان«.  سازی کروز است قطعه
داران   درصد و تعداد ديگری ھم از سرمايه١۵

خصوصی بخش خودروسازی سھام اين کارخانه 
توان گفت که ھمين امروز  می. را در اختياردارند

فقط مالکيت  داران بخش خصوصی نه سرمايه

خودرو را در اختيار خوددارند، بلکه تمام  ايران
سازی را در اختيار خود  ھای ماشين کارخانه
ھای  مقاJتی که اخيراً در روزنامه.  اند گرفته

دھد  رژيم بر سر اين مسئله انتشاريافته، نشان می
ھا با يک شبکه روابط پيچيده به يک  که آن

سازی شکل  انحصار بزرگ در تمام ماشين
در بخش نفت، گاز و پتروشيمی ھم .  اند داده

حتی در آنجائی که .  وضع بر ھمين منوال است
مھر خصوصی بر آن نخورده ، ھمين 

داران بخش خصوصی بزرگترين بلوک  سرمايه
در بسياری از .  سھام را در اختيار دارند

مؤسسات ظاھراً غيرخصوصی ازجمله در 
ھای بازنشستگی نيز وضع بر ھمين  صندوق

حاJ ما ديگر در مورد نقش بسيار .  منوال است
داران خصوصی در بخش  ای که سرمايه برجسته

مالی، بانک ھا و موسسات بيمه پيدا کرده اند 
واقعيت اين است که دعوای .  گوئيم چيزی نمی

بورژوازی اپوزيسيون خارج کشوری  بر سر 
اين است که چرا جمھوری اس>می مؤسسات 

داران وابسته به اين يا آن  دولتی را به سرمايه
داران  جناح حکومت داده است و به سرمايه

ھای بورژوائی اپوزيسيون نداده  وابسته به گروه
شد،  داد، می ھا می اگر به آن.  است

سازی، حاJ که به باندھای وابسته به  خصوصی
اما .  شود خودمانی سازی خود داده است، می

ھا به  برای کارگری که با واگذاری کارخانه
وحقوقش را از دست  بخش خصوصی حق

گيرد،  دھد، تحت استثمار شديدی قرار می می
تحت عنوان تعديل نيروی کار به بھانه عدم 

سادگی  ھا کار به سودآوری کارخانه  پس از سال
شود، دستمزدش  اخراج و به خيابان پرتاب می

يابد، سطح  فقط منقبض بلکه شديداً کاھش می نه
کند، ھمين دستمزد  بار تنزل می اش فاجعه زندگی

شود و با قرض و  ھا پرداخت نمی ناچيز ھم ماه
گذراند، اعتراض ھم که  گرسنگی زندگی را می

شود، مقاومت که کرد  سادگی اخراج می بکند به
سروکارش با وزارت اط>عات، دادگاه، ش>ق و 
زندان خواھد بود، اص>ً مھم نيست اين کارخانه 

ای و روحانی و ف>ن پاسدار و  به پسرعمه خامنه
عامل رژيم واگذارشده يا پسردائی رضا پھلوی و 

برای کارگر آنچه .  ليبرال  -ليدر حزب سوسيال
اين .  سازی است مھم است، برافتادن خصوصی

ھای  وضوح در شعار کارگران کارخانه را به
بينند با آزادسازی  مردمی که می.  ايم مختلف ديده

اصط>ح سوبسيدھا مدام بھای  ھا و حذف به قيمت
يابد، روشن است که اعتراض  کاJھا افزايش می

کنند و خواھان برافتادن سياست آزادسازی 
مردمی که .  ھا و حذف سوبسيدھا شوند قيمت
سازی آموزش و بھداشت،  بينند با خصوصی می
ھا و  ھای کمرشکنی بر دوش آن فقط ھزينه نه

شده، بلکه از يک حق انسانی  شان تحميل خانواده
داران و  که سرمايه اند و درحالی نيز محروم شده

ھايی با بھترين امکانات  ثروتمندان در بيمارستان
ھا بايد در بدترين مراکز  شوند، آن درمان می

درمانی پذيرفته شوند و برخی برای تأمين 
مخارج آن حتی با فروش کليه، روشن است که 

ھا از  اگر اين.  مخالف آن باشند و اعتراض کند
 عواقب سياست نئوليبرال نيست، پس چيست؟
داری   روشن است که در اساس، اين نظم سرمايه
ھای  است که برای طبقه کارگر و توده

زحمتکش، فقر، بيکاری، استثمار، شکاف عميق 
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٧از صفحه   

٨ 

فقر و ثروت و ھزار مصيبت اجتماعی به بار 
آورد، اما سياست نئوليبرال ھمه اين  آورده و می

بنابراين اص>ً مسئله .  فجايع را تشديد کرده است
اين نيست که اگر فرضاً سياست نئوليبرال وجود 

در تمام .  وبلبل است چيز گل نداشته باشد، ھمه
 سياست نئوليبرال ٨٠طول قرن بيستم تا دھه 
داری با تمام مختصات  وجود نداشت، اما سرمايه

ھای آن برای طبقه کارگر،  و مصائب و بدبختی
زمانی  طبقه کارگر رھايی خواھد .  وجود داشت

. داری را از ريشه براندازد يافت که نظام سرمايه
که دريکی از  مخالفين جنبش دانشجوئی از اين

شده بود،   آذر نوشته١۶ھای  پارچه نوشته
راه انداختند  سرنگون باد نئوليبراليسم، جنجال به

که گويا اين جنبش دانشجوئی تحت تأثير 
جريانات رفرميست است و ھدفش محدود به 
برافتادن سياست نئوليبرال و فرضاً جايگزين 

اجتماعی کينز و -شدن آن باسياست اقتصادی
البته .  شده ھای سپری دمکراسی دوره سوسيال

نوشته، اشتباه بود، اما  شعار اين پارچه
دانشجويانی که در ھمين اعتراضات اخير شعار 

آزادی و اداره شورايی سردادند،   -کار  -نان
باد سوسياليسم را سر دادند، ھرگز  شعار زنده

چنين برداشتی نداشتند که گويا مبارزه در ايران 
داری، بلکه  نه برای برانداختن نظم سرمايه

ھا  آن.  برانداختن يک سياست بورژوازی است
صرفاً خواستند که به نحوی ھمبستگی خود را با 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ديگر 

حرف واقعی .  کشورھای جھان اع>م کنند
دانشجويان آن چيزی است که در بيانه رسمی 

ھای  بيانيه.  خود گفتند و نه اين يا آن پارچه نوشته
که دانشجويان دانشگاه تھران يا نوشيروانی بابل 

ھا چه  گذارد که آن انتشار دادند، ترديدی باقی نمی
در پايان برای آنکه پاسخی .  خواھند چيزی را می

گويان داده باشيم به دو پاراگراف از بيانيه  به ياوه
جمعی از فعالين صنفی دانشجويی که در تجمع 

کنيم   آذر دانشگاه تھران قرائت شد، اشاره می١۶
 .تا حقيقت کام> آشکار باشد

ترين  ی يکی از مھم جا و اکنون، در آستانه اين"
کشيم،  ھای تاريخی که در آن نفس می بزنگاه
ھای منتج  ھای نقاط مختلف جھان، عليه ستم توده

خيرش .  اند داری به پا خاسته از نظام سرمايه
ای ايران نيز در حد فاصل کمتر از دو سال،  توده

انباشت تضادھا و .  بار ديگر به خروش آمد
مدار موجود،  ين د  -ناتوانی حکومت سرمايه داری

ھای متعددی از جمله خيزش دی  منجر به خيزش
ھای خونين پيشين، نه تنھا  سرکوب.   شد٩۶ماه 

آتش خشم فرودستان را خاموش نکرد، بلکه 
، با بنزين ٩۶مانده از شعله ھای  شررھای باقی

اين بار در .   تومانی دوباره زبانه کشيد٣٠٠٠
تر  ، وسعت و شدت اعتراضات گسترده٩٨آبان 

شد و به ھمان ميزان وسعت و شدت سرکوب 

ھايی درآمد که  سرکوب به صورت سرب.  نيز
نيزارھای ماھشھر تا برزن ھای کردستان، 

ھای سيستان تا  ھای شيراز، بيابان شھرک
ھای تھران را، در سکوت کامل خبری و  خيابان

اما ما .  قطع سراسری اينترنت، به خون آغشت
دانشجويان، در اين بزنگاه و در حين فرود آمدن 

ی  ھای ستم و استثمار برگرده ترين ش>ق سھمگين
ھاييم،  خورده ھمين ش>ق فرودستان، که خود زخم

 .....گری منفعل نيستيم و نخواھيم بود نظاره
ھا، در مناطق مختلف  امروز سرکوب توده

جھان، متاثر از تشديد تضادھای نظام جھانی 
دولت فعلی نيز، با تمام .  داری است سرمايه

اشکال و ظواھرش، در بستر ھمين تضادھا 
حکومت در .  توانست بر مسند قدرت قرار گيرد

ت>ش برای حل اين تضادھا به سود خود، دست 
ای در منطقه زده و  کننده گری ويران به دخالت

اش را به عراق، سوريه، لبنان و  بازوان نظامی
گره خوردگی .  يمن گسترانده است

ھای کشورھای مسلط امپرياليستی و  گری دخالت
حکومت موجود ايران در منطقه، چيزی جز ستم 

ھای منطقه نداشته  و استثمار فزاينده برای توده
حل پيشنھادی  ترتيب، ھر گونه راه بدين.  است

داری،   سرمايه رفرميستی، با حفظ چارچوب نظام
ی  ی داخلی و چه در عرصه چه در عرصه

جھانی، به بازتوليد استثمار و سرکوب در اشکال 
ما دانشجويان ضمن .  دھد مختلف ادامه می

ھا، بر ھم  مرزبندی با ھر دوی اين قطب
ھای  ھای ايران با ديگر خلق سرنوشتی توده

کش جھان، از شيلی گرفته تا عراق،  زحمت
سوريه و لبناْن تاکيد، از مبارزات برحق آنان 

کنيم و برای پيشبرد منافع آنھا مبارزه  دفاع می
اين بيانيه يک چيز را ."  بريم خود را به پيش می

اين  .  داری سرنگون باد نظام سرمايه:  گويد می
پاسخی است به تمام مرتجعين و از جمله، حزب 

 . ليبرال موسوم به کمونيست کارگری-سوسيال
 
 

جبھه متحد ارتجاع، عليه 
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 دسامبر ١٨ آذرماه ٢٧روز چھارشنبه 
در شھر آمستردام ھلند در مقابل دفتر 

الملل در حمايت و  سازمان عفو بين
ھمبستگی با مبارزات مردم زحمتکش و 

آبان    زندانيان بازداشتی خيزش و قيام
. ماه، يک آکسيون اعتراضی برگزار شد
اين اکسيون با فراخوان کميته حمايت از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران 

فعالين سازمان .  در ھلند برگزارشده بود
با دادن فراخوان از اين )  اقليت(فدائيان

اکسيون حمايت و فعاXنه  درآن شرکت 

نمايندگانی از کميته با يکی از .  داشتند
الملل در مورد  مسئولين دفتر عفو بين

ھا مNقات  دادن نامه و طرح خواسته
نموده و در مورد خواست آزادی 
زندانيان بازداشتی اعتراضات اخير که 
. جانشان در خطر ھست را مطرح نمودند

جمھوری " در طول اکسيون شعارھای
کارگر "، "اسNمی سرنگون بايد گردد

، "زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد

" اداره شورای  –آزادی    -کار  -نان"  
 .به زبان فارسی و ھلندی داده شد …و

الملل در حمايت از  تجمع در مقابل دفتر سازمان عفو بين
مبارزات مردم زحمتکش و زندانيان بازداشتی اعتراضات آبان 

 ماه در شھر آمستردام ھلند

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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              عليه جمھوری اس=می تبديل کنيم

 

 !مردم ستمديده ايران! کارگران و زحمتکشان
 

رژيمی که .  گری و جنايت را به نھايت رسانده است داری حاکم بر ايران، وحشی رژيم استبدادی پاسدار نظم ستمگرانه سرمايه
ھای فوق ارتجاعی خود، عموم کارگران و زحمتکشان را به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده است، رژيمی که با استبداد  باسياست

ھا محروم کرده و با اختناق، شکنجه، زندان و کشتار مردم را به  ترين حقوق و آزادی و ديکتاتوری عريان مردم ايران را از ابتدايی
ھای زحمتکش در آستانه سرنگونی قرارگرفته، با تمام نيروی  ای از مبارزات توده که با موج گسترده اسارت گرفته است، اکنون

اين رژيم ضد انسانی در آخرين ھفته آبان ماه، جنايت .  مسلح و سرکوب مزدورش به جنگ مردم ستمديده ايران برخاسته است
مسلحانه به مقابله با قيام جنبش کار، نان و آزادی مردم ايران در اعتراض به .  ساله خود افزود ھولناک ديگری بر جنايات چھل

ھای خود  گاه صدھا تن از مردم ايران را کشتار کرد، ھزاران تن را در شکنجه.  ای به راه انداخت کشتار وحشيانه.  گرانی برخاست
داری،  توقفی  اما برخNف اين پندار مرتجعين پاسداران نظم سرمايه.  به بند کشيد، تا به خيال خود اين موج مبارزات را مھار کند

ھا جاری است  باختگان قيام آبان ماه در خيابان ھنوز خون جان.  ای که از اعماق جامعه برخاسته، وجود ندارد بر موج مبارزه توده
ھای  گری رژيم، خانواده در اعتراض به وحشی.  اند که دانشجويان در سراسر کشور به مبارزه عليه رژيم جنايت و کشتار برخاسته

باختگان  پاس بزرگداشت جان اند که به باختگان سياسی نيز از مردم ايران خواسته باختگان قيام آبان ماه، مادران و بستگان جان جان
فرزندان ما در ايران برای برخورداری :"  اند ھا در فراخوان خود نوشته آن.  ماه به اعتراضی سرا سری برخيزند  دی۵آبان ماه در 

ديده که در  ھای داغ ما مادران و خانواده.  رسند آيند  و توسط نيروھای حکومتی به قتل می از آزادی و زندگی انسانی به خيابان می
 ."نشينيم اند، ساکت نمی داده  سال فرزندان مان، جان خود را درراه آزادی و برقراری عدالت ازدست۴٠طی 
 

ھای   سال جنايت و کشتار جمھوری اسNمی، وظيفه عموم ما توده۴٠باختگان  در پاسخ به اين فراخوان مادران و بستگان جان
باختگان قيام  ھا و اعتصابات در سراسر ايران، ياد جان ھا، راھپيمايی ماه با برپائی تجمع  دی۵زحمتکش مردم ايران است که در 

 .باختگان نشان دھيم ھای جان آبان ماه را گرامی داريم  و ھمبستگی خود را با خانواده
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درپی بر پيکر رژيم پوسيده و در حال احتضار مرتجعين  زمان آن فرار رسيده است که با تشديد مبارزه و وارد آوردن ضربات پی
طرفی وجود نخواھد داشت، يا برای  در اين مبارزه بی.  حاکم بر ايران، روند سرنگونی جمھوری اسNمی را سرعت بخشيم

کسی که به .  داری، استبداد و ديکتاتوری سرنگونی تمام نظم موجود و برای آزادی و رفاه يا در طرف ارتجاع پاسدار نظم سرمايه
برای پيروزی .  اعتراض و مبارزه عليه ستمگران، استثمارگران، دزدان و جنايتکاران حاکم بر ايران برنخيزد، Xيق بردگی است

اکنون حول شعار کار، نان،   حاصل مبارزه ما را مرتجعين به تاراج نبرند، از ھم۵٧که ھمچون سال  در اين مبارزه و برای اين
زودی در برابر موج  جمھوری اسNمی در آستانه سرنگونی قرارگرفته و به.  آزادی و استقرار يک حکومت شورايی متشکل شويم

ھا کارگر و زحمتکش از پای درخواھد آمد و ھمچون رژيم سلطنتی پيشين به گورستان تاريخ سپرده خواھد  توفنده مبارزه ميليون
 .شد
 

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

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٨ آذرماه ٢٨
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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سيNب و ريزگردھای مرگ آفرين 
از توده ھای مردمی سخن می .  گرفتاراند

گوييم، که در حاکميت جمھوری اسNمی اين 
چنين به فقر و فNکت کشيده شده اند و با ھر 
اعتراضی نسبت به وضعيت موجود، توسط 
نيروھای ھمان رژيم جنايتکاری که روز و 
روزگارشان را به تباھی کشانده است، به بی 
رحمانه ترين شکل ممکن سرکوب و کشتار 

 .می شوند
از توده ھای زحمتکش و ستمديده خوزستان 

 ماه ٩مردمی که با گذشت .  سخن می گوييم
از سيNب سرکش فروردين ماه امسال، ھنوز 

ھنوز آثار .  ھم زخم ھايشان التيام نيافته است
ويرانی آن سيNب گذشته بر در و ديوار خانه 
ھای شان باقی است و پژواک ضجه ھای 
دلخراش کودکان و زنان و مردان آن ديار 
زخم خورده، از آن سيل مرگبار روزھای 
. بھاری در گوش ھا طنين انداز است
يادآوری آن روزھای مرگ و زندگی ھنوز 
که ھنوز است، اندوه و درد را بر جان آدمی 
می نشاند و ديدن فيلم ھای برجای مانده از 
آن سيل ويرانگر، ھمچنان پوست را خراش 

ھمان مردمان رنجديده و دردمندی .  می دھد
که اکنون دوباره اسير کابوس روزھا سيل 

خانه ھايشان با ريزش يک روز .  شده اند
بارانی، دوباره  در آب فرو رفته است، 

سيNب متعفن فاضNب، کوچه ھا و خيابان 
ھا را تسخير کرده است، ماشين ھا در لجن 
زار ِگل و Xی متعفن گرفتار مانده اند، و 
زنان و مردان سالخورده آن ديار، اندوھبار 
در جان پناه سکوی خانه ھای شان،  پناه 
گرفته اند و با چشمانی اشکبار نظاره گر 
سرنوشتی ھستند که نظام منفور جمھوری 

 سال بر آنان تحميل کرده ۴٠اسNمی طی 
 .است

از اھواز و .  از خوزستان سخن می گوييم
از درد و .  کازرون و ھفت تپه و ماھشھر

رنج دياری سخن می گوييم که روايت تلخ و 
دردناک مردمان آن ديار، سال از پی سال 

از کازرون و . در آئينه تاريخ تکرار می شود
 سخن می ٩٧مردم اش در ارديبھشت ماه 

توده ھای مردمی که بر سر تقسيمات .  گوييم
کشوری آنچنان به خاک و خون کشيده شدند، 
که مادران و پدران اش، ھنوز سوگوار 

از کارگران ھفت .  مرگ عزيزان خود ھستند
تپه و فوXد اھواز سخن می گوييم، که 
کارگران نيشکر و فوXدش، مدام زير مھميِز 
سرکوب و شNق و شکنجه و زندان 

 .پاسداران سرمايه، گرفتارند
شھری .   از ماھشھر خونين فرياد می زنيم
شھری .  ديگر از سرزمين تفتان خوزستان

غرقه در اشک و آه و خون و انتقام که اين 

روزھا در ماتم جانباختگان خود به سوگ 
شھری سوگوار و ماتم زده .  نشسته است

 تن از فرزندان و توده ١٠٠برای بيش از 
ھای سلحشورش که در روزھای قيام آبان 
ماه توسط نيروھای آدمکش رژيمی فاسد و 
مستبد و خونخوار، از زمين و ھوا با ھلی 
کوپتر و مسلسل و دوشکا به رگبار بسته 

 .شدند
دياری که .  از اھواز زخمی سخن می گوييم

مردم  آن، سال ھاست در چنگال ريزگردھا 
 Nاسيرند و به انواع بيماری ھای ريوی مبت

شھری که جوانان عرب و غير .  شده اند
عرب اش، به ھر بھانه ای دستگير، شکنجه 

 . و کشتار می شوند
 نفر از جوانان و فعاXن ٨٠٠دستگيری 

اجتماعی اين شھر، به بھانه حمله چند عنصر 
داعشی به رژه نيروھای مسلح رژيم در 

 ٢٢ و پس از آن، اعدام مخفيانه ٩٧شھريور 
تن از دستگير شدگان عرب اھوازی در آبان 
ماه ھمان سال، تنھا نمونه ھايی از روايت 
تلخ و درناک مردمی است که ھيات حاکمه 
ايران اين چنين آنان را به فقر و فNکت و 

شھری نشسته بر دريای .  کشتار کشانده است
صنعت و نفت و پتروشيمی، اما مردمانش، 
فاقد امکانات زيستی مناسب و بی بھره از 

 .  زير ساخت ھای اوليه شھری
ديار غارت .  از خوزستان سخن می گوييم

شده ای که تنھا با ريزش يک روز بارانی، 
اين چنين گرفتار طغيان و سيل و آبگرفتگی 
. شده و بيمارستانش در آب فرو رفته است
گنداب فاضNب در خيابان ھا جاری، برق 
شھر قطع و در فقدان برق اضطراری، 
دستگاه ھای پزشکی بيمارستان خاموش و 

توده .  بيمارانی  چند به سادگی جان سپرده اند
ھای رنج کشيده ای که ھنوز زخم سيNب 
. نوروز امسال بر تن و جان شان باقی است
مردمانی که ھنوز سوزش زخم ناسور اعدام 

 گلوی شان را می ٩٧شدگان آبان ماه 
سرزمينی سوگوار که ھنوز رخت .   سوزاند

 بر تنشان ٩٨کشته شدگان قيام آبان ماه 
است، که سيل و تعفن فاضNب جاری شده 

 . در سطح شھر نيز به جان زندگيشان افتاد
روايت خوزستان، چه روايت تلخ و دردناکی 

ريزش يک روزه باران و جاری شدن .  است
سيل و فاضNب در کوچه و خيابان ھای 
اھواز و چند شھر ديگر خوزستان، در واقع 
تکرار روايت دردناک فقر و محروميت 

مردمی که .  مردمان اين ديار نفت خيز است
نه آب آشاميدنی سالم دارند و نه ھوای 
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استانی که زمانی .  مناسب برای نفس کشيدن
با رودخانه بزرگ کارون اش، يکی از 

استانی . حاصلخيزترين استان ھای کشور بود
بزرگ با داشتن انواع صنايع نفت و گاز و 
پتروشيمی، که تامين کننده بخش عمده 
صادرات نفت و گاز نظام ارتجاعی، مستبد و 
. منفوری به نام جمھوری اسNمی است
دياری چپاول شده که عNوه بر گرفتاری 
ھای ريزگرد، کم آبی و فقر و فNکت برجای 

 سال حاکميت ننگين جمھوری ۴٠مانده از 
اسNمی، در پنج روز قيام آبان ماه نيز صحنه 

 .خونين ترين کشتار و سرکوب شد
از لرستان و .  از خوزستان سخن می گوييم

سيستان و بلوچستان، از آذربايجان و 
خراسان و کردستان، از کھگوليه و گيNن و 
مازندران، از فارس و ھمدان و ھرمزگان، 
از کرمانشاه و ترکمن صحرا و گلستان، از 
. شھريار و ساوه و مناطق جنوبی تھران
اکنون، از کشوری بنام ايران سخن می 

کشوری گرفتار در چنگال جھل و .  گوييم
جنايات، کشوری سرکوب شده که کارگران 
و توده ھای زحمتکش آن در ھرکجای اين 

 ۴٠سرزمين پھناور که زندگی می کنند، طی 
سال حاکميت ارتجاعی و سرکوبگرانه 
جمھوری اسNمی جز فقر و فNکت و کشتار 

 نصيبی نبرده اند
. از کشوری به نام ايران سخن می گوييم
کشوری که ثروت و دارايی و منابع نفت و 
گاز عظيم آن، طی چھار دھه يکسره توسط 

کشوری . حاکمان اسNمی به تاراج رفته است
که ھر ساله، ميليارھا دXر از درآمد نفتی 
اش، در سوريه و عراق و لبنان و يمن ھزينه 
می شود، اما کارگران و توده ھای زحمتکش 
آن، با ريزش ھر بارانی، گرفتار سيل و بی 

با وقوع ھر زلزله ای .  خانمانی می شوند
کشوری با .  خانه ھا بر سرشان آوار می شود

حاکميت مشتی عناصر دزد و فاسد و 
 سال بيشترين حاصل ۴٠تبھکار، که طی 

کار و تNش کارگران و توده ھای زحمتکش 
جامعه را در مسير ماجراجويی و پيشبرد 
اھداف پان اسNميستی و توسعه طلبانه خود 
در سرزمين ھای دور و نزديک ھزينه کرده 
است، در عوض زنان و مردان و جوانان 
بيکارش برای تھيه لقمه نانی در مسيرھای 
. پر خطر کوھستانی به کولبری مشغولند

 ساله اش  و ١۴ھای "فرھاد"کشوری که 
 ساله اش، به ھنگام کولبری ١٧ھای "آزاد"

در مناطق کوھستانی کردستان اسير طوفان 
و برف و ريزش بھمن شدند و چه ساده جان 

 .باختند
 سال حاکميت رژيمی دزد و فاسد ۴٠از 

رژيمی که چپاول و .  سخن می گوييم
غارتگری آن، ديگر از رقم و اعداد خارج 

کشوری با حاکميت ننگين .  شده است
جمھوری اسNمی که در ھر گوشه اش 
دزدان و غارتگران رژيم بيتوته کرده اند، 
آنچنان غارتگرانی که تنھا در يک رقم، 

 ھزار ميليارد تومان از سپرده ھای ۵٠٠
 Xمردم نزد بانک ھای خصوصی را با

 ٢٧حسين راغفر، چھارشنبه .(کشيده اند
بانک ھايی که سھامداران عمده آن ).  ديماه

نيروھای ھمين رژيم و سرداران فاسد سپاه 
 . پاسداران ھستند

از حاکميت رژيمی می گوييم، که در تمامی 
اين سال ھا، برای توسعه و پروار کردن 
نھادھای خرافی دينی و مذھبی اش جھت 
تحميق توده ھا بيش از توسعه زيرساخت 
ھای شھری و مديريت بحران کشور ھزينه 

حاکميتی که بودجه حوزه ھای .  کرده است
 برابر بودجه ١٨٠علميه آن، بيش از 

بودجه .  سازمان مديريت بحران کشور است
 برابر، بودجه ٢ستاد اقامه نماز، بيش از 

 برابر، ۴شورای سياست گذاری ائمه جمعه، 
 برابر و ۵بودجه مجمع جھانی اھل بيت، 

بودجه مجمع جھانی تقريب مذاھب، بيش از 

 برابر بودجه سازمان مديريت بحران ۴
 . بوده است٩٨کشور در سال 

اين ھمه، تنھا گوشه ای از روايت دردناک 
مردم خوزستان و روايت سرنوشت غم 
انگيز تمامی توده ھای ستمديده مردم ايران 

.  سال بدان گرفتار شده اند۴٠است که 
روايت تلخ و مرگبار کارگران و توده ھای 

 دھه، سال از پی سال، ۴زحمتکشی که طی 
چپاول شده اند، ماه از پی ماه، به يغما رفته 
اند، و روز از پی روز، به بيرحمانه ترين 

توده .  شکل ممکن سرکوب و کشتار شده اند
ھای رنج کشيده ای که با قيام آبان ماه نشان 
دادند ادامه وضعيت موجود برای شان 
غيرممکن است و ديگر بيش از اين نمی 
. خواھند به اين وضعيت مرگبار تن در دھند
توده ھای کار و زحمتی که اکنون بپا خاسته 
اند تا طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن را 
از اريکه قدرت به زير کشند و نظم موجود 

کارگران و زحمتکشانی که . را در ھم بکوبند
نان ، کار، آزادی ، اداره "  اينبار با شعار 

بپا خاسته اند تا برای ھميشه از "  شورايی
شر نظام جمھوری اسNمی رھايی يابند و بر 
ويرانه ھای اين نظام فاسد و تبھکار حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را بر پا 

تا زان پس مردمی که بر بيکرانه ھای .  کنند
ثروت نشسته اند، برای ھميشه در رفاه و 

توده ھای ستمديده ای که .  آسايش زندگی کنند
با ريزش يک روز بارانی اسير سيل و 
سيNب نگردند و زندگی شان به سادگی فنا 

 .نشود
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس=می 
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توده ھای زحمتکشی که در حاکميت رژيمی 
سفاک و ستمگر و آدمکش، سال از پی سال، ماه 
از پی ماه و اکنون روز از پی روز، مدام درد و 

مردمی که .  رنج و بN بر سرشان آوار می شود
بر دريای بيکران ثروت نشسته اند، اما سفره 
شان تھی است، گرده شان زخمی و بر گلوگاه 

مردمی که در آئينه چشم .  شان خنجر نشسته است
ھايشان، تصوير سکوھای بلند نفت و گاز نمايان 
است، اما خانه ھايشان با بارش ھر بارانی در آب 
فرو می رود و زندگی شان به سادگی وزش يک 

 . نسيم بھاری، بی رحمانه تاراج می شود
از خوزستان سخن می گوييم، از توده ھای 
مردمی که در رنج زندگی می کنند، در پنجه 

١٢ 
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