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 ھای پياپی رژيم رسوائی
 

يک ھفته از ھنگامی که دولت آمريکا فرمانده 
واحد قدس سپاه پاسداران، سليمانی، معاون 
حشدالشعبی عراق و تعداد ديگری از پاسداران 
جمھوری اس>می را با شليک موشک به قتل 

بامداد جمعه سيزدھم دی ماه با .  رساند گذشت
حمله موشکی ارتش آمريکا به دو خودرو در 
نزديکی فرودگاه بغداد، قاسم سليمانی و 

 معاون سازمان الحشد »ابومھدی المھندس«
الشعبی به ھمراه تعداد ديگری پاسدار به قتل 

در پی اين اقدام نظامی دولت آمريکا، .  رسيدند
جمھوری اس>می تمام نيروھای وابسته خود را 

کشی به راه انداخت و  بسيج کرد، نمايش نعش
تھديدھای پياپی که به زودی انتقام وحشتناکی از 

در ھمان روز، شورای .  آمريکا خواھد گرفت
ای جلسه  عالی امنيت به رياست علی خامنه

تشکيل داد، تا بر سر اقدام متقابل سختی تصميم 
گران بی مايه در  در پی اين واقعه، تحليل.  بگيرد

مورد خطر برافروخته شدن جنگ داد سخن دادند 
و طرفداران مرتجع و نادان رژيم منتظر لحظه 
موعود برای انتقام سختی که وعده آن داده شده 

جمھوری اس>می با .  کردند بود، ثانيه شماری می
. وضعيتی مواجه شده بود که انتظارش را نداشت

از يک سو ناگزير بود در مقابل اين اقدام نظامی 
دولت آمريکا، واکنشی نشان دھد، اما از ديگر 

بايستی اقدامی انجام گيرد که کار را به  سو، می
 که آمريکا و  ای مسئله.  ھا نکشاند تشديد درگيری

سرانجام، .  رژيم ھيچکدام خواستار آن نبودند
لحظه موعود فرارسيد، اما از آن انتقام ظاھرا 

در نخستين ساعات بامداد .  سخت خبری نشد
 چھارشنبه، سپاه پاسداران رژيم اع>م کرد،

زمان تحقق وعده صادق فرا رسيد و به اذن "
خداوند متعال بامداد امروز در پاسخ به عمليات 
جنايتکارانه و تروريستی نيروھای متجاوز 

... آمريکايی و انتقام ترور ناجوانمردانه
رزمندگان شجاع نيروی ھوافضای سپاه طی 

با شليک ده ھا فروند موشک ...عمليات موفق 
زمين به زمين پايگاه ھوايی اشغالی ارتش 

 ضرورت مبارزه و اتحاد کارگران و زحمتکشان 
 برای افزايش دستمزد و حقوق

 
 

ھايی که برای  ست، ھمان برای کارگران و زحمتکشان جامعه موضوع دستمزد و حقوق يک مساله حياتی
ھای خوراکی و غيره وابسته به دستمزد و  تامين نيازھای خود از مسکن و بھداشت و درمان تا ھزينه

 . آورند حقوقی ھستند که با ت>ش و کار و ھمت خود بدست می
ھای دولت  اما ھمين گروه از جامعه، يعنی اکثريت بسيار بزرگ جامعه ھستند که در نتيجه سياست

ھا برای تنھا داشتن يک سقف  ھايی از آن داری جمھوری اس>می سال به سال فقيرتر شده و گروه سرمايه
کميته دستمزد کانون عالی "براساس آخرين بررسی .  اند  شھرھا پناه برده باjی سر خود به حاشيه

 ٨که يک ارگان کام> دولتی است، سبد معاش خانوار در شھريور ماه سال جاری به باjی "  شوراھا

 محاکمه کارگران ھفت تپه ،پرونده سازی و
 احکام صادره عليه آن ھارا شديداً محکوم می کنيم

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨۵۴شماره    ٩٨ دی  ٢٣ –سال  چھل و يکم 

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، چھارم 
  اع>م   کرده  بود  در نظر دارد ٩٨دی  ماه  

 درصد سھام شرکت  توليد ت جھيزات ۶٠ /  ٧٢
 ١۵(  صورت نقد و اقساط    را به)  ھپکو(سنگين 

به ارزش حدود )   ساله۶درصد نقد و بقيه اقساط 
 ميليارد تومان در بازار فرابورس عرضه ١۵٠٠

 دی به نقل از وزيراقتصاد و دارائی ١٨.  کند
و "  دولت سھام ھپکو را واگذار نموده"  اع>م شد

سھام شرکت ھپکو "ايلنا درتوضيح آن نوشت 

، قاسم سليمانی، ٩٨ دی ماه ١٣روز جمعه 
فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران جمھوری 
اس>می به ھمراه چند تن از فرماندھان 
حشدالشعبی عراق توسط حمله پھپادی آمريکا در 

با کشته شدن قاسم .  حاشيه فرودگاه بغداد کشته شد
سليمانی، مقامات جمھوری اس>می با به راه 
انداختن کارناوال ھای بسيار گسترده تبليغاتی 
ت>ش کردند تا از مرگ سليمانی به عنوان يک 

روند تشييع .  مائده آسمانی بھره برداری کنند
جنازه چھار روزه او در شھرھای اھواز، مشھد، 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 مبارزه برای سرنگونی رژيم 
  فاسد دروغگو و 

کار جمھوری اسKمی را   جنايت

 دھيمگسترش 
٣درصفحه   

 شرمانه با سرنوشت کارگران ھپکو بازی بی

تھران و کرمان ھمراه با نمايش شبانه روزی 
صحنه ھايی از اين کارناوال ھای تبليغاتی، 
نخستين و اصلی ترين اقدامات دستگاه ھای 
تبليغاتی رژيم به منظور تھييج و تحريک 
احساسات مذھبی و ناسيوناليستی jيه ھايی از 
توده مردم ايران در بھره برداری از اين مائده 

 .آسمانی بود
اع>م سه روز عزای عمومی، بسيج کليه 
نيروھای نظامی، انتظامی، پليسی، سپاه و بسيج، 

 کشته شدن قاسم سليمانی و ھياھويی که
  دود شد و به ھوا رفت 
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١از صفحه   

 ھای پياپی رژيم رسوائی

٣درصفحه   

عين «تروريستی و متجاوز آمريکا موسوم به 
 را درھم کوبيدند، که جزئيات آن متعاقباً »اjسد

به استحضار ملت شريف ايران و آزادگان جھان 
ھمچنين اع>م شد که پايگاه ."  اس>م خواھد رسيد

 .اربيل ھدف دست کم پنج موشک قرار گرفت
پس از ھدف «:  متعاقباً سپاه پاسداران اع>م کرد

اwسد، دست   ھدف در پايگاه عين٢٠قرار دادن 
 نفر ٢٠٠ نظامی آمريکايی کشته و حدود ٨٠کم 

ھا ب>فاصله با بالگرد از  اند که زخمی زخمی شده
 ».اند اين پايگاه بيرون برده شده

اما خبرھای بعدی حاکی بود که کشته شدن  
سربازان آمريکائی واقعيت ندارد و چيزی بيش 
از تبليغات دروغين مرسوم جمھوری اس>می 

در واقع، عمليات موشکی سپاه پاسدار .  نيست
اس>م، يک توافق پشت پرده رسمی يا غير 
رسمی ميان جمھوری اس>می و دولت آمريکا 

بدين معنا که جمھوری اس>می چند موشک .  بود
به پايگاه آمريکائی شليک خواھد کرد و دولت 
آمريکا قبل از آن نيروھای خود را از تير رس 

کند تا آنگونه که خط قرمز ترامپ بود  خارج می
خونی از دماغ سربازان آمريکايی ريخته نشود، 
جمھوری اس>می ھم برای حفظ ظاھر قضيه 
تھديدش را عملی کرده باشد و ماجرا به پايان 

طور ضمنی اين  نخست وزير عراق به.   برسد
خبر را تاييد کرد و گفت اين حمله از قبل به 

پس از او، وزير خارجه .  اط>ع من رسيده بود
جمھوری اس>می نيز اع>م کرد که ما از قبل به 

پوشيده .  دولت و ارتش عراق اط>ع داده بوديم
بايستی در اختيار دولت  نبود که اين اط>عات می

چرا که يک روز .  آمريکا قرار بگيرد و گرفت
قبل از حمله موشکی سپاه، پرسنل آمريکائی و 
دولت ھای اروپائی مستقر در اين پايگاه، آن را 

خبرھای بعدی از طرف خود .  ترک کرده بودند
آمريکائی ھا حاکی بود که از کانال سوئيس نيز 

بنابراين .  به آنھا اط>ع اين حمله داده شده بود
انتقامی "روشن است که بر خ>ف ادعای رژيم 

در کار نبود و حمله موشکی با اط>ع "  سخت
دولت آمريکا، راه حلی برای تخفيف بحران و 

از .  پايان دادن به ماجرای مرگ سليمانی بود
ای در  ھمين روست که پس از اين حمله، خامنه

جمع گروھی از آخوندھای قم سخنرانی کرد و 
خامنه .  را اع>م کرد"  انتقام سخت"رسما پايان 

 نظاميان  ای با اشاره به حم>ت موشکی به پايگاه
"  امريکا در عراق گفت بحث انتقام بحث : 

ديگری است، ديشب يک سيلی به آنھا زده شد اما 
در مقام مقابله، اين اقدامات نظامی به اين شکل 
کفايت نمی کند بلکه بايد حضور فسادبرانگيز 

روشن شد که ."  امريکا در منطقه تمام شود
يک توپ "  بحث انتقام سخت"کافی است"  سيلی

حضور "  ماند تا انتقام سخت،  می."  توخالی بود
 ".فسادبرانگيز امريکا در منطقه تمام شود

ای را  وقتی که ترامپ پيام رسمی و علنی خامنه 
دريافت کرد، به اتفاق مقامات سياسی و 

اش يک کنفرانس مطبوعاتی برپا کرد و  نظامی
خرسندم به اط>ع شما برسانم، «:  اع>م کرد

مردم آمريکا بايد بسيار خوشحال و مسرور 
ھيچ آمريکايی در حمله شب گذشته رژيم :  باشند

تلفاتی نداشتيم، ھمه .  ايران آسيب نديد
:  وی در ادامه گفت».سربازھايمان ايمن ھستند

رسد ايران قصد دارد اقداماتش را  به نظر می«
ھای دخيل و  تعديل کند که اين برای ھمه طرف

 ».دنيا خوب است
ترامپ بار ديگر مواضع پيشين خود عليه 

 : جمھوری اس>می را تکرار کرد و گفت
ايران يک دولت بزرگ حامی تروريسم و به "

دنبال س>ح اتمی بوده است تا جھان متمدن را 
ما ھرگز اجازه اين کار را نخواھيم .  تھديد کند

ھفته گذشته ما اقدام قاطعی را انجام داديم تا ."داد
يک تروريست بزرگ جھان را که جان 

به .  کرد، از بين ببرديم ھا را تھديد می آمريکايی
ترين  دستور من ارتش اياjت متحده بزرگ

 ».تروريست، قاسم سليمانی را از بين برد
با کشتن سليمانی پيام محکمی به آنھا فرستاديم "

که اگر برای جان خود ارزش قايل ھستيد، جان 
 ."ديگران را تھديد نکنيد

 
اياjت متحده ھمزمان با «:  وی در ادامه گفت

ھای خود را برای پاسخ دادن به  آنکه گزينه
ھای ايران مورد ارزيابی قرار  تجاوزگری

ھای تنبيھی بيشتری را عليه رژيم  دھد، تحريم می
ھای  اين تحريم«  ».ايران اعمال خواھد کرد

قدرتمند تا زمانی که ايران رفتارش را عوض کند 
 ».ادامه خواھد داشت

يک روز بعد، اين تھديد خود را نيز در برابر 
 تن از مقامات سياسی ٨.سکوت رژيم عملی کرد

 شرکت توليدکننده ١٧و نظامی رژيم را به ھمراه 
ھای پيشين  آھن، فوjد و مس  به ليست تحريم

 .  خود افزود
ھای طرفين آشکار است که تشديد  گيری از موضع

بحران در ماجرای کشته شدن سليمانی فع> به 
پايان رسيد، اما نزاع در اشکال ديگری ھمچون 

يعنی کليت اوضاع و .  گذشته ادامه خواھد يافت
مناسبات دوطرف به قبل از کشته شدن سليمانی 

. توانست باشد جز اين ھم نمی.  بازگشته است
اند خواھان  مستثنی از اين که طرفين مکرر گفته

ھای عينی موجود نيز به  جنگ نيستند، واقعيت
داد که جنگی در کار نخواھد  وضوح نشان می

اما مادام که اخت>ف و تضاد ميان دو دولت .  بود 
 . ادامه خواھد يافت حل نشود، اين کشمکش

ھای دولت آمريکا  روشن است که پس از شکست 
در پی تجاوز نظامی به عراق و افغانستان ، طبقه 
حاکم اين کشور به اين نتيجه رسيده است که فع> 

اين را .  نبايد دست به يک اقدام نظامی ديگر بزند
ترامپ صريحا اع>م کرده است و ھمين موضوع 
را به بندی از پ>تفرم خود در انتخابات پيشين 

 .تبديل کرد
اين نيز واقعيتی است که تمام قدرت ھای 
امپرياليست جھان از جمله آمريکا ھرگز خواھان 
جنگ با جمھوری اس>می و سرنگونی آن نبوده 

اين را ترامپ صد بار اع>م کرده .  و نيستند
تر  چرا که آنھا فع> ھيچ جايگزينی مناسب.  است

در نھايت .  از خود جمھوری اس>می ايران ندارند
شان، حداکثر چيزی که  برای حل اخت>فات

ھای به  خواھند بر سر کار آمدن جناح می
تر رژيم اند و نه چيزی فراتر از  اصط>ح معتدل

ھای بزرگ جھان آنچه که مھم  برای قدرت.  آن
ھا توسط ھمين جمھوری  است، تامين منافع آن

ع>وه براين، سرنگونی جمھوری .  اس>می است
اس>می از ديگاه آنھا ممکن است به وضعيتی 

بيانجامد که تمام موازنه ھا و معادله ھای 
ای را برھم بزند و حتی اوضاع خاورميانه   منطقه

در مورد جمھوری اس>می .   را بحرانی تر کند
ھم نياز به گفتن نيست که نه می خواھد و نه 

سران .  تواند وارد جنگ با آمريکا شود می
اند که جنگی  جمھوری اس>می مکرر اع>م کرده

جمھوری اس>می توان .  درنخواھد گرفت
. اقتصادی و نظامی مقابله با آمريکا را ندارد

اص> در سطحی نيست که بخواھد مقابله نظامی 
جنگ يعنی سرنگونی رژيم  و روشن است .  کند

تر  اما مھم.  خواھد که جمھوری اس>می آن را نمی
از توان اقتصادی و نظامی، وضعيت وخيم داخلی 

يک دولت .  رژيم و نارضايتی گسترده مردم است
ضعيف از نظر اقتصادی و سياسی البته می تواند 
با يک قدرت بزرگ جھان ھم جنگ کند به 
شرطی که مردم اين کشور آماده فداکاری و 

معضل اساسی جمھوری اس>می .  جانفشانی باشند
اما در اين است که اگر فرض کنيم بخواھد وارد 

اش دشمن واقعی يعنی  جنگ شود، پشت جبھه
مردم ايران ھستند که نه تنھا ھيچ حمايتی از آن 
نمی کنند، بلکه می خواھند از ھر فرصتی برای 

در حقيقت بايد گفت .  سرنگونی آن استفاده کنند
دولت آمريکا دشمن جمھوری اس>می نيست بلکه 
دوست و متحد جمھوری اس>می است و اين دو 

. اند دوست دچار يک سری اخت>فات با ھم شده
برای جمھوری اس>می، دشمن نه دولت آمريکا، 

از ھمين روست که در .  بلکه مردم ايران ھستند
بايستی حتا يک قطره  اوج اخت>ف با آمريکا نمی

خون از بينی سرباز آمريکائی جاری شود اما 
ھای  صدھاتن از مردم را می توان با گلوله

مسلسل و تانک کشت، ده ھا تن را سربه نيست 
کرد، ھزاران تن را به زير شکنجه برد و به بند 

 . کشيد
اما کشته شدن سليمانی چه نتايجی را برای دو  

روشن است که کشته شدن .  طرف به بارآورد
سليمانی ضربه سنگنينی برای جمھوری اس>می 
بود و نفع سياسی و نظامی برای دولت آمريکا 

دولت آمريکا با اين اقدام بار ديگر به .  داشت
جمھوری اس>می يادآور شد که اگر بخواھد از 
. خط قرمز عبور کند بايد عواقب آن را بپذيرد
 -دولت آمريکا رئيس يک تشکي>ت سياسی

نظامی جمھوری اس>می را که نقش اصلی را در 
گرای منطقه  ھای مرتجع اس>م سازماندھی گروه

در عين حال با .  برعھده داشت از بين برده است
توجه به نفرت مردم آمريکا از جمھوری 
اس>می، ترور سليمانی يک امتياز سياسی برای 
ترامپ بود و او کشتن سليمانی را به يک برگ 
برنده در مقابل رقبای دمکرات خود در شرايطی 
. که به شدت در داخل زير فشار است، تبديل کرد

اما برای جمھوری اس>می کشته شدن سليمانی تا 
گردد،  ای بر می جائی که به منازعات منطقه

ای جدی است، ترور سليمانی روحيه  ضربه
نيروھای نيابتی رژيم را تضعيف می کند و 
ع>وه بر اين بعيد است که فرمانده کنونی سپاه 
قدس به سادگی بتواند جای سليمانی را به لحاظ 

مھم تر از ھمه، اين اقدام .  سياسی و نظامی بگيرد
ای جمھوری  نظامی آمريکا موقعيت منطقه

اما در .   اس>می را بيش از گذشته تضعيف کرد
داخل نيز عليرغم تبليغات رژيم، پرتاب چند 

ھای نظامی آمريکا در عراق و  موشک به پايگاه
ت>ش برای بسيج نيروھای خود و براه انداختن 
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 مبارزه برای سرنگونی رژيم    
            فاسد دروغگو و 

 کار جمھوری اسKمی را      جنايت
              گسترش دھيم

 
 
 

به دنبال اعترافات رسمی مقامات حکومتی و ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اس>می به سقوط 
 شرکت ھواپيمائی اوکراين دراثر شليک موشک و آتش پدافند ھوائی ٧٣٧ھواپيمای مسافربری بوئينگ 

 مسافر و خدمه ھواپيما گرديد، از بعد ازظھر امروزشنبه ١٧۶سپاه پاسداران که منجر به کشته شدن 
 تجمعات و تظاھرات ھای اعتراضی متعددی در بزرگداشت قربانيان اين جنايت ٩٨ماه    دی٢١
 .ناک و عليه رژيم جنايت کار جمھوری اس>می آغاز شده که بخشاً ادامه دارد ھول

 
اين تجمعات اعتراضی که نخست در چند دانشگاه ازجمله دانشگاه اميرکبير، دانشگاه تھران و دانشگاه 
. صنعتی شريف نطفه بست به سرعت به بيرون از دانشگاه وتظاھرات در خيابان ھای تھران کشيده شد

دانشجويان و ساير جوانان و اعتراض کنندگان با شعار .  شمار اعتراض کنندگان پيوسته افزايش يافت
 .ھای کوبنده خود بار ديگر تمام نظم حاکم را به چالش کشيدند

 
مرگ بر "  ، "فتنه تويی ستمگر  -به من نگو فتنه گر"  ، "رھبرحمايت می کند  -سپاه جنايت می کند"

"  دروغگو  -استعفا کافی نيست "  ، "مملکت رورھاکن  -دروغگو حيا کن"  ، "مرگ برديکتاتور" 
به رغم حمله نيروھای .  ازجمله شعارھای امروز اعتراض کنندگان بوده است"  محاکمه jزم است

 .سرکوب و شليک گاز اشک آور، تظاھرات توده ای درخيابان ھای مختلف ادامه يافت
 

 با شليک موشک توسط سپاه ٧٣٧ دی و سقوط ھواپيمای مسافربری بوئينگ ١٨از روز چھارشنبه 
پاسداران به فرماندھی مستقيم شخص خامنه ای، رژيم ت>ش کرد اين جنايت را مخفی کند و حقايق را 

اما وقتی که اسناد و مدارک و شواھد کافی برله اين موضوع انتشار يافت، .  ازچشم مردم پنھان سازد
بار ديگر   درجريان اين حادثه نيز يک.  ناک اعتراف کردند  سران رژيم نيز سرانجام به اين جنايت ھول

کار جمھوری اس>می و سران شارjتان آن   پرده از ماھيت کثيف، رياکار، ضد مردمی و جنايت
توده ھای زحمتکش مردم ايران نيز يک بار ديگر به ضرورت تعيين تکليف نھايی با .  برداشته شد

 .رژيم ستمگروجنايت کاری که عمرآن به پايان رسيده است پی برده و  به اعتراض برخاستند
 

 !کش ايران کشان، دانشجويان، معلمان و عموم توده ھای مردم زحمت کارگران، زحمت
با اين وجود اين .  رژيم جمھوری اس>می در بن بست کامل قرار گرفته و به پايان خط رسيده است

بايد دست به .  بايد اعتصابات و مبارزات خود را گسترش دھيم.  رژيم خود به خود سرنگون نخواھد شد
بار جمھوری اس>می را براندازيم   دست ھم دھيم و با تشديد و گسترش مبارزه، رژيم ارتجاعی و نکبت

 .، حکومت شورائی را مستقر سازيم و سرنوشت خويش را، خود به دست گيريم
٠ 

  
کشان برای سرنگونی جمھوری  گسترده باد مبارزات کارگران و زحمت
 اسKمی
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی

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

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨ماه  دی ٢١

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 

 
 

ھای خيابانی نه فقط تغييری در نارضايتی  نمايش
ھای مردم و توازن قوا به نفع رژيم نداد،  توده

بلکه برم> شدن تبليغات پوشالی رژيم برای 
مقابله با آمريکا می تواند حتا بر معدود نيروھای 

چرا که .  نا آگاه طرفدار رژيم تاثير منفی بگذارد
بودند، اما ديدند توپ "  انتقام سخت"آنھا منتظر 

ع>وه بر .  تبديل شد"  سيلی"توخالی بود و به 
ھای  تواند در رده اين، عقب نشينی رژيم حتا می

اش ترديد و تزلزل پديد  پائين تر نيروھای مسلح
از ھمين روست که سران تشکي>ت نظامی .  آورد

کردند که   و سياسی رژيم پی در پی مصاحبه
 .بگويند چرا انتقام سخت تبديل به سيلی شد

با اين ھمه جمھوری اس>می گويا به اين دل  
خوش کرده بود که با بسيج نيروھای خود و به 
راه انداختن نمايش نعش کشی، جو انزجار مردم 

ويژه پس از قيام آبان ماه را تحت  از رژيم به
. کنترل درآورده است، اما اين خيالی باطل بود

بحران سياسی ژرفی که جامعه ايران را 
فراگرفته ، قدرتمندتر از آن است که با ھياھوی 

ھای مردم را  تبليغاتی رژيم، فروکش  کند و توده
از مبارزه برای سرنگونی جمھوری اس>می 

خبر سرنگونی ھواپيمای مسافربری .  بازدارد
اوکراين توسط موشک ھای سپاه پاسداران که به 

 خدمه آن ٩ مسافر و ١۶٧کشتار بيرحمانه 
انجاميد، يک شبه تمام ت>ش رژيم را نقش بر آب 

رژيمی که ھمواره در پی مخفی نگھداشتن .  کرد
جنايات خود بوده است، سه روز ت>ش کرد که 
اين اقدام جنايتکارانه خود را نيز از چشم مردم 

مقامات رژيم مدام دروغ نقص فنی .  پنھان دارد
ھای  اما فشار دولت.  ھواپيما را تکرار کردند

ھا  خارجی و شواھد غير قابل انکار،  سرانجام آن
را ناگزير کرد که به اين جنايت خود اعتراف 

روز شنبه  ستادکل نيروھای مسلح با .  کنند
ای رسما اع>م کرد که اين  صدور اط>عيه

ھواپيما با موشک نيروھای نظامی رژيم 
ھنوز چند ساعتی از اع>م .  سرنگون شده است

اين خبر نگذشته بود که خشم مردم ايران از اين 
رژيم فريب، دروغ و کشتار، بار ديگر منفجر 

دانشجويان سراسر کشور با شعارھای مرگ .  شد
بر ديکتاتور، جمھوری اس>می نابود بايد گردد، 

اين تظاھرات به .  ای برپا کردند تظاھرات گسترده
ھای تعدادی از شھرھای ايران و حضور  خيابان

ھای مردم ايران با اين  توده.  گسترده مردم انجاميد
تظاھرات بارديگر نشان دادند که توقفی بر 

ھا نيست و تا نابودی کليت  مبارزات راديکال آن
اما .  رژيم جمھوری اس>می ادامه خواھد يافت

اتفاق ديگری ھم در جريان تحوjت يک ھفته 
ھای درونی طبقه حاکم تشديد  تضاد.  اخير رخ داد

ای رسيد که   شد و شکاف درونی اين طبقه به نقطه
اکنون گروھی از ميان جناح موسوم به اص>ح 

ای را مورد حمله قرار  طلب رژيم آشکارا خامنه
شان   و او را فاقد ص>حيت رھبری نظام داده

اما اين نظام ديگر امکان بقا و .  اند اع>م کرده
سر تا پای آن را بحران .  ادامه حيات ندارد

زودی به دست   بايد برافتد و به.  فراگرفته است
 .  کارگران و زحمتکشان بر خواھد افتاد

 

 ھای پياپی رژيم رسوائی
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  ۵درصفحه 

 ضرورت مبارزه و اتحاد کارگران و زحمتکشان 
 برای افزايش دستمزد و حقوق

باز براساس محاسبات ھمين .  ميليون تومان رسيد
کميته در پی گرانی بنزين سبد معاش خانوار بين 

 درصد افزايش يافته و يا خواھد ١٨/  ٣ تا ١٢
 .يافت

ست که متوسط  اعتراف به اين مساله در حالی
دستمزد و حقوق کارگران، معلمان، پرستاران، 

 ٣٠بازنشستگان و ديگر زحمتکشان جامعه تنھا 
ھای يک خانوار را براساس برآورد  درصد ھزينه

در شھريور " کميته دستمزد کانون عالی شوراھا"
جا از متوسط دستمزد  در اين.  دھد ماه پوشش می

بايد تاکيد کرد که .  شود و حقوق صحبت می
امروز برای نمونه اکثريت بازنشستگان 

بگير ھستند يعنی با مستمری ماھانه خود  حداقل
ھا در ماه   درصد ھزينه٢۵تنھا قادر به پوشش 

جواد اکبری عضو ھيات رئيسه .  اند شھريور بوده
کانون عالی بازنشستگان شھريور ماه گذشته به 

"خبرگزاری ايسنا گفته بود  درصد ۶٠بيش از : 
بازنشستگانی ...  بگير ھستن بازنشستگان حداقل

 ۵٠٠ھا ماھانه حدود  ھم داريم که دريافتی آن
 ".ھزار تومان است

به اين نکته بايد توجه شود که بسياری از 
ھا  کارگران و زحمتکشان ھستند که حتا اين حداقل

گروھی از بازنشستگان، .  کنند را نيز دريافت نمی
ھای کوچک  ھا و کارگاه کارگرانی که در مغازه

کنند، زنان کارگر سرپرست خانوار،  کار می
بيکاران ھمه جزء کسانی ھستند که از ھمان 

در يک نمونه .  باشند ھا نيز برخوردار نمی حداقل
ديگر رضا زاده دبير اجرايی خانه کارگر آمل از 
پرستارانی در اين شھر صحبت کرد که در ازای 

 ھزار تومان ٧٠٠صد ساعت کار در ماه تنھا 
 ٢٢٠ ھزار تومان ٧٠٠گيرند و از اين  حقوق می

ھزار تومان نيز بيمه کسر شده و در نھايت تنھا 
 !!شود ھا پرداخت می  ھزار تومان به آن۴٨٠

فاصله عميق بين دستمزد و حقوق   –با اين وجود 
جمھوری اس>می در   –و ھزينه يک خانوار 

 درصد افزايش حقوق در ١۵ تنھا ٩٩بودجه سال 
خواھد ھمين سياست را در  نظر گرفته و می

رابطه با ميزان افزايش دستمزد کارگران نيز 
 درصدی حقوق ١۵افزايش .  پيش ببرد

 درصد و ۴٠ست که نرخ رسمی تورم  درحالی
نرخ واقعی تورم بسيار بيشتر از نرخ رسمی 

بويژه نرخ تورم در کاjھايی که .  تورم است
نظر  تر به برای اکثريت بزرگ مردم ضروری

رسند باjتر از متوسط نرخ تورم حتا در ھمان  می
توان گفت که  بنابراين می.  آمارھای رسمی است
بار کام> عيان و آشکار به  جمھوری اس>می اين

تر  ھا را به فقری ُکشنده ھا آمده و آن جنگ توده
در ھمين رابطه مقامات .  خواھد محکوم کند می

کنند علت افزايش  جمھوری اس>می سعی می
 را به شرايط کشور ٩٩ناچيز حقوق در بودجه 

حسن روحانی در ارتباط با عمل .  ربط دھند
ھای انتخاباتی خود با وقاحت  نکردن به وعده

"گويد می در شرايط صلح وعده دادم اما بعد : 
سياست جمھوری ".  وارد شرايط جنگی شديم

ترين حقوق  اس>می برای ناديده گرفتن بديھی
ست که ھمه  مردم يعنی حق معاش درحالی

تر اقتصادی  ھا حکايت از شرايط وخيم بينی پيش
 .در سال آينده دارد

 درصدی حقوق و ١۵در رابطه با افزايش 
سياست جمھوری اس>می در رابطه با افزايش 
حقوق و دستمزد بايد بر روی دو نکته مھم 

اولين نکته اين است که عدم .  انگشت گذاشت
افزايش حقوق و دستمزد متناسب با تورم منحصر 

ھا و به  به سال آينده نيست و در تمام اين سال
جا که  ھای مختلف جمھوری اس>می تا آن بھانه

توانسته از افزايش حقوق و دستمزد جلوگيری 
کرده است که نتيجه آن را امروز به خوبی 

اين که امروز دستمزد کارگران .  کنيم مشاھده می
حتا براساس محاسبات کميته دستمزد (با خط فقر 

ای عميق يافته و خط  فاصله)  کانون شورای عالی
نتيجه فقر چھار برابر حداقل دستمزد شده است، 

کاھش   سياست مستمر جمھوری اس>می در
 .ھاست سال  در طول اينواقعی دستمزد

شود  دومين موضوع که ھمواره ناديده گرفته می
گيری بر  اين است که در زمان بررسی و تصميم

سر حداقل دستمزد در سال آينده، ھمواره صحبت 
ست که در آن بسر  از ميزان تورم در سالی

برای مثال اگر حتا دستمزدھا براساس .  بريم می
 درصد ۴٠نرخ رسمی تورم برای سال آينده 

افزايش يابند اين ميزان افزايش تنھا جبران کاھش 
 و ميزان ٩٨قدرت خريد کارگران در طول سال 

) آينده (٩٩تورم سال .  نرخ تورم ھمان سال است
شود در حالی که  در اينجا در نظر گرفته نمی

تورم سال آينده باعث کاھش مجدد قدرت خريد 
 .گردد مزدبگيران می
تر شدن موضوع مث> در نظر  برای روشن

 ميليون ٩بگيريم که خط فقر در سال جاری 
اگر تورم سال آينده که براساس .  تومان است

ھا باjتر از سال جاری است در سطح  بينی پيش
 درصد سال جاری باقی بماند به اين ۴٠ھمان 

معنی  خواھد بود که خط فقر در انتھای سال آينده 
بنابراين .   ميليون تومان خواھد رسيد١٣به حدود 

کسانی که از )  والبته تقريبی(  طور متوسط  به
 ميليون تومانی داشته باشند ١١ابتدای سال درآمد 

با خط فقر در (تازه در محدوده خط فقر ھستند 
 ١٣ ميليون تومان و پايان سال  ٩آغاز سال 
 ).ميليون تومان

حال اگر دستمزد و حقوق با در نظر گرفتن 
 درصد افزايش ١۵سياست جمھوری اس>می تنھا 

يابد، دستمزد حداقل کارگران با تمام اضافات آن 
رسد  به حدود دو ميليون و سيصد ھزار تومان می

و اين به آن معناست که به طور متوسط يک 
 ميليون و ٨بگير ماھانه حدود  کارگر حداقل

 برابر دستمزد ۴حدود (ھفتصد ھزار تومان 
برای تامين معاش يک خانواده کارگری با )  خود

اين موضوع برای ديگر !!!  کسری روبروست
طور که در  زحمتکشان نيز صادق است و ھمان
ھا نيز محروم  باj آمد بسياری حتا از ھمان حداقل

 . ھستند
نکته قابل توجه ديگر اين است که در حالی 
اکثريت بزرگ جامعه روز به روز درگير فقری 

شوند که گروھی کوچک يعنی  تر می ھولناک

ھا مزدوران و  داران و البته در کنار آن سرمايه
شان  مقامات فاسد و دزد حکومتی مدام بر ثروت
. گردند افزوده و از زندگی مرفھی برخوردار می

داری ايران فاصله طبقاتی آن  در کشور سرمايه
چنان عميق شده است که در کمتر کشوری 

از سويی .  توان آن را ديد امروز می
ای که در ناز و  دارانی با درآمدھای افسانه سرمايه

کنند و در سوی ديگر کارگران  نعمت زندگی می
سر می    و زحمتکشانی که در فقر و گرسنگی به

 .برند
آيا بايد سال به سال و حتا روز به !  چه بايد کرد؟

آيا بايد از !  روز شاھد فقر بيشتر باشيم؟
آيا !  مان باز چيزھای بيشتری دريغ کنيم؟ کودکان

اصوj ديگر چيزی برای دريغ کردن مانده 
 !است؟

رغم تمامی  به.  يک چيز مشخص است
اعتراضاتی که تاکنون کارگران، معلمان، 

ھای  بازنشستگان، پرستاران و ديگر گروه
زحمتکش جامعه به وضعيت معيشتی خود 

اند، سياست جمھوری اس>می ادامه داشته  داشته
است، سياستی که ارمغان آن فقر بيشتر بوده 

 .است
روی ديگر سکه اما اين . اين يک روی سکه است

طور که در ابتدای اين نوشتار آمد،  است که ھمان
مساله دستمزد و حقوق برای تمامی کارگران و 
زحمتکشان يک مساله حياتی است، يک موضوع 

ھمين مساله ضرورت اتحاد کارگران و .  مشترک
. دھد زحمتکشان را در برابر ما قرار می

ضرورتی که در طول سال اخير بويژه در 
شان نيز بارھا مطرح شده  اعتراضات و شعارھای

 .است
در روزھای گذشته سنديکای کارگران نيشکر 

تپه و گروه اتحاد بازنشستگان نيز در  ھفت
ای مشترک بر روی ھمين مساله انگشت  بيانيه

ماه را   دی١٩در اين بيانيه که تاريخ .  گذاشتند
"دارد، آمده است ما از ھمۀ کارگران و : 

ھا،  مزدبگيران می خواھيم در ھمۀ کارخانه
ھا،  ھا، معادن، مدارس، بيمارستان کارگاه

واحدھای بزرگ کشاورزی و دامداری، ادارات 
و ديگر واحدھای کار در سراسر کشور، مبارزه 

 ميليون ٩برای خواست حداقل دستمزد به ميزان 
تومان در ماه را به پيش ببرند و با روشنگری و 
کار توضيحی حقانيت اين خواست را برای 

 .ھمگان توضيح دھند
طبقۀ کارگر تنھا با مبارزه آگاھانه، متحدانه و 

ھای خود، از جمله در  تواند به خواست متشکل می
حوزه اقتصادی که مبارزه برای افزايش حداقل 

خواست .  دستمزد بخشی از آن است، دست يابد
 ميليون تومان در ماه ٩حداقل دستمزد به ميزان 

تواند مبنايی برای وحدت مبارزه کارگران در  می
 ".سراسر کشور گردد

اين که چرا جمھوری اس>می در طول تمام اين 
ھا سياست کاھش مستمر دستمزدھای واقعی  سال

را دنبال کرده است، ريشه در ماھيت مناسبات 
داران  سرمايه.  حاکم و رژيم سياسی آن دارد

ھمواره خواستار سود بيشتر ھستند و اين مساله 
داران نقطه پايانی ندارد و يکی از  برای سرمايه

ھای کسب سود بيشتر کاھش واقعی دستمزد  راه
رواج قراردادھای موقت، پيمانی و حتا .  است

يابی کارگران،  سفيد امضاء، ممانعت از تشکل
گسترش مناطق آزاد که تحت پوشش قانون کار 
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ضرورت مبارزه و اتحاد 
 کارگران و زحمتکشان 

 برای افزايش دستمزد و حقوق

ھايی که کمتر از ده  نيستند، خارج ساختن کارگاه
کارگر در آن شاغل ھستند از پوشش قانون کار 

 ھستند که در کنار  ھايی ھمگی از جمله سياست
توسط (کاھش دستمزدھای واقعی کارگران 

، جمھوری اس>می در )شورای عالی کار
داران اتخاذ کرده و حاصل  راستای منافع سرمايه

آن را در وضعيت معيشتی و دستمزدھای ناچيز 
برای نمونه رواج قراردادھای .  بينيم کارگران می

ھای  موقت، پيمانی و حتا سفيد امضاء يکی از راه
حقوقی کارگران و به عبارتی  تشديد استثمار و بی

ھم .  ھاست ديگر کاھش دستمزدھای واقعی آن
 درصد کارگران با قرارداد ٩۵اکنون بيش از 

موقت، سفيد امضا و حتا بدون قرارداد مشغول 
 است که  نتيجه ھمين سياست.  به کار ھستند

براساس آمارھای رسمی تعداد کارگران بيمه شده 
 ١٠ ميليون و پانصد ھزار کارگر به زير ١٣از 

 !!!ميليون کارگر کاھش يافته است
ھمين مساله در مورد معلمان و پرستاران حتا در 

معلمان و .  مراکز دولتی نيز صادق است
پرستارانی که با عناوين گوناگون به کار گرفته 

شوند و بسيار کمتر از معلمان و پرستاران  می
گيرند که يک نمونه آن در  رسمی حقوق می

 .مورد پرستاران در ابتدای مقاله آمد
يابی کارگران و دشمنی جمھوری  مقابله با تشکل

ھای واقعی کارگران نيز به  اس>می با تشکل
داند که در  جمھوری اس>می می.  ھمين دليل است
يابی کارگران، ديگر قادر نخواھد  صورت تشکل

سادگی اين قوانين ضد کارگری و يا  بود به
دستمزدھای ناچيز را به کارگران تحميل کند و 

يابی در مورد  باز اين مساله يعنی مقابله با تشکل
 . ساير زحمتکشان نيز صادق است

حال در سال آينده بايد ورشکستگی مالی 
چه که در باj  جمھوری اس>می را ھم به ھمه آن

دولتی که در اثر بحران عميق .  آمد اضافه کرد
اقتصادی به اف>س و ورشکستگی افتاده و بدون 

پشتوانه قادر به  چاپ و انتشار اسکناس بی
ھا نيست که در بودجه  پرداخت حتا ھمان حقوق

سال آينده و تامين منابع مالی آن کام> مشھود 
 .است

بنابراين پاسخ سوال چه بايد کرد، کام> مشخص 
ھای  ھا و دروغ نبايد فريب رژيم و وعده.  گرديد

کارگران و زحمتکشان نبايد ھيچ .  آن را خورد
اين را .  اميدی به جمھوری اس>می داشته باشند

طبقه کارگر .  تجربه ساليان به ھمه آموخته است
تنھا با اتحاد و مبارزه متحد و متشکل است که 

کارگران و .  تواند سرنوشت خود را تغيير دھد می
ھای خود از  زحمتکشان برای رسيدن به خواست

جمله افزايش دستمزد و حقوق به باjی خط فقر 
 .راه ديگری جز اتحاد و تشديد مبارزه  ندارند

 
 
 

      محاکمه کارگران ھفت تپه ،
    پرونده سازی و احکام صادره 

 عليه آن ھارا شديداً محکوم می کنيم
 
 

شکر ھفت تپه روز گذشته انتشار داد، امروز چھارشنبه   مطابق اط>عيه ای که سنديکای کارگران نی
قرار است در شعبه شانزدھم دادگاه تجديد نظر خوزستان به رياست قاضی کوشا جلسه رسيدگی به 

 . تن از کارگران ھفت تپه برگزار شود١٣شکايت  
 
 دادگاه ھای کيفری شھرستان شوش عليه اين j١٠٢زم به ذکر است که پيش ازاين در شعبه  

به دنبال اعتراض شديد کارگران نسبت به اين احکام، .  کارگران حکم حبس  و ش>ق صادر شده بود
اسامی .   دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است١۶ کارگر برای رسيدگی، به شعبه ١٣پرونده اين 

 فيصل -١  :کارگرانی که پرونده آن ھا به دادگاه تجديد نظر ارجاع داده شده به قرار زير است
عادل   -۶ محمد خنيفر-  ۵اميد آزادی -۴عصمت هللا کيانی -٣سيد اسماعيل جعادله   -  ٢ثعالبی

عادل   -١١صاحب ظھيری   -  ١٠ علی سواحلی -  ٩سجاد نبوتی   -  ٨محمد عبدلخانی   -  ٧عبدلخانی 
 حسين انصاری - ١٣رستم عبدهللا زاده   - ١٢سماعين 

 
گردھای امنيتی و قضائی قرار می گيرند و   اين نخستين بار نيست که کارگران ھفت تپه مورد پی

نيز شش تن از )   اذر٢٧چھارشنبه (حدود سه ھفته پيش .  دربيدادگاه ھای رژيم محاکمه می شوند
  دادگاه ھای کيفری شھرستان شوش ١٠٢درشعبه " اخ>ل درنظم عمومی"کارگران ھفت تپه به اتھام 

تاکنون ده ھا کارگرھفت تپه به مراکز امنيتی و .  به رياست قاضی سراج مورد محاکمه قرار گرفتند
 .قضائی احضار و محاکمه و برايشان پرونده سازی و حتی حکم حبس و ش>ق نيز صادرشده است

 
درحال حاضر درشرايطی که اسدبيگی کارفرمای رياکار ھفت تپه ازپذيرش خواست ھای کارگران  

ماه پيش به کارگران اعتصابی ھفت تپه داد   رود و تعھدات خود و قول ھائی را که حدود يک  طفره می
موقع دستمزدھا وانعقاد قرارداد باکارگران اخراجی و بازگشت   ھمه را زيرپا گذاشته واز پرداخت به

زند و فشارھای معيشتی عليه کارگران را تشديد کرده است، حاميان دولتی و   ھا سر باز می  کارآن  به
دستان وی دردستگاه اداری و بيدادگاه ھای رژيم نيزسرکوب و فشار عليه کارگران را تشديد کرده   ھم
کنند، برايشان جرم تراشی و پرونده سازی و آن ھا را   ھرروز کارگران معترض را احضار می.  اند

 .به حبس وش>ق محکوم می کنند" اخ>ل در نظم عمومی"به اتھامات واھی چون 
 
دانند که کارگران ھفت تپه ھيچ جرمی مرتکب   کش ايران می  اما ھمه کارگران و عموم مردم زحمت 

. نشده اند و تنھا برای احقاق حقوق و تحقق خواست ھای خود دست به اعتراض و اعتصاب زده اند
احضار .   کارگر و ساير کارگران ھفت تپه ب>درنگ بايد لغو شوند١٣لذا تمام احکام صادره عليه اين 

گرد ھای امنيتی و قضائی و ھرگونه پرونده سازی عليه کارگران ھفت تپه بايد خاتمه   و محاکمه وپی
 .يابد
 

ضمن حمايت از خواست ھا و مبارزات کارگران ھفت تپه، احضار ، تھديد ، )  اقليت(سازمان فدائيان
 .محاکمه و پرونده سازی عليه کارگران ھفت تپه را قوياً محکوم می کند

کار فوری   خواھان لغو فوری تمام احکام صادره عليه کارگران و بازگشت به)  اقليت(سازمان فدائيان
 .ست تمام کارگران اخراجی

بار ديگر ثابت کرد که نبايد به وعده ھای اسدبيگی   تجربه مبارزات اخير کارگران ھفت تپه، يک
تنھا با اتحاد و اعتصاب و مبارزه متشکل .  کارفرمای رياکار ھفت تپه و حاميان دولتی آن اعتماد کرد
 . است که می توان کارفرمارا به عقب نشينی وادارساخت

 
 زنده باد اتحاد و مبارزه متشکل کارگران ھفت تپه

 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی
 نابود باد نظام سرمايه داری

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

 ١٣٩٨ماه  دی ١٨
 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 کشته شدن قاسم سليمانی و ھياھويی که دود شد و به ھوا رفت 

٧درصفحه   

و کليه خانواده ھای حزب اللھی از شھر ھای 
دور و نزديک، ھمراه با تعطيلی کليه مدارس 
و دانشگاه ھا و ادارات دولتی، صرفا بخشی 
از فضای مه آلود و تبليغاتی مورد نظر 
جمھوری اس>می برای تاثير گذاری و 
کشاندن jيه ھايی از مخالفان بالقوه رژيم 
جھت حضور در روزھای مراسم تشييع 

ايجاد اين فضای .  جنازه سليمانی بود
ناسيوناليستی بر بستر جا انداختن يکی از 
اصلی ترين ُمھره ھای کشتار صدھا ھزار 
تن از توده ھای مردم ايران و سوريه و 

، تا "سردار ملی"عراق و يمن به عنوان يک 
بدان جا پيش رفت که عم> معدود عناصر به 

از تعداد بسيار محدودی ظاھر روشنفکر و 
مردم ناآگاه ھنوز متوھم نيز به ھمدلی و 

تا .  ھمدری با جمھوری اس>می بر خاستند
جايی که فردی ھمچون اردشير زاھدی، 
داماد و از ھمدستان نزديک شاه و ديکتاتور 
رژيم پيشين ايران نيز از او به عنوان 

ياد کرد و در ھمدلی با او سيه "  سردار ملی"
تاثير تبليغات جمھوری اس>می اما .  پوش شد

در ميانه تبليغات شبانه .  فقط به اينجا ختم نشد
روزی جمھوری اس>می، بخشی از 
نيروھای اپوزيسيون نيز تحت تاثير فضای 
تبليغاتی رژيم قرار گرفتند و از حضور 

در مراسم تشييع جنازه قاسم "  ميليونی مردم"
. سليمانی در تھران و کرمان به حيرت افتادند

اين دسته از نيروھای اپوزيسيون چنان تحت 
تاثير پروپاگاندای رژيم قرار گرفتند که با 
يک چرخش قلم بر چھار دھه مبارزات 
خونين توده ھای مردم ايران چشم فرو بستند 
و با گذاشتن پست ھايی در شبکه ھای 

"مجازی ھمانند و يا "  خ>يق ھرچه jيق: 
 ٢٨ما ھمان مردمی ھستيم که در کودتای "

مرداد، صبح درود بر مصدق گفتيم و شب 
، عم>  مبارزات "مرگ بر مصدق سرداديم

توده ھای مردم ستمديده ايران را به باد 
   .استھزا و تمسخر گرفتند

اين بخش از نيروھای متزلزل اپوزيسون که 
تحليل منسجم و پابرجا  از موقعيت کنونی 
جامعه، روان شناسی توده ھا و بحران ھايی 
که سراپای رژيم را فراگرفته نداشته و 
ندارند و از اين رو ھمواره با يک عروج 

و   بسيار احساساتی می شوندمبارزاتی مردم 
آنگاه در وضعيتی ديگر، با ديدن اجتماعات 

، ٨٨ دی ماه ٩حکومتی از قبيل تظاھرات 
 بھمن، حضور مردم ٢٢اجتماعات خيابانی 

در انتخابات نمايشی رياست جمھوری و يا 
ھمين مورد اخير که در تشييع جنازه قاسم 
سليمانی در تھران و اھواز و مشھد و کرمان 
پيش آمد، بدون توجه به ترفندھای تبليغاتی 
جمھوری اس>می و بدون توجه به امکانات 
جمھوری اس>می در انتقال نيروھای خود از 

شھرھای مختلف ايران به چنين مراسم ھايی، 
به يک باره دچار بھت و حيرت می شوند و 
با زبان بی زبانی ھمان توده ھای کار و 
زحمتی را که طی چھل سال عليه جمھوری 
اس>می مبارزه کرده اند، ھمان مردم 

که در مبارزه با سرکوب شده ای را 
جمھوری اس>می طی چھار دھه ھزاران 
نفرشان مفقود و سر به نيست شده اند، 

ھزار نفر ديگر ده ھا اعدام و ھزاران  نفر
زندانی و شکنجه شده اند را، آگاھانه يا 
ناآگاھانه تنھا به بھانه اينکه مادری از 
مادران فرزند جانباخته عکس قاسم سليمانی 
را در دست گرفته است، به باد استھزا گرفته 

در کمال ناباوری به توده ھای مردم ايران و 
"می تازند و می نويسند ما ھمان مردمی : 

 مرداد، صبح درود ٢٨ھستيم که در کودتای 
بر مصدق گفتيم و شب مرگ بر مصدق 

   ".سرداديم
گيريم مادری از مادران فرزند جانباخته در 

با تحت تاثير قرار گرفتن مبارزات خيابانی 
در فضای تبليغاتی و کر کننده جمھوری 

عکس قاسم سليمانی را در دست اس>می 
 باشد، آيا سر زدن چنين اشتباه و گرفته

خطايی از مادری فرزند از دست داده، می 
تواند مجوزی برای نيروھای به اصط>ح 
آگاه و اپوزيسيون جمھوری اس>می در 

خ>يق "نوشتن و يا باز نشر جم>تی ھمانند 
. در شبکه ھای اجتماعی باشد"  ھرچه jيق

گيريم روشنفکران و بازيگرانی از جنس 
محمود دولت آبادی، مسعود بھنود، مرضيه 
برومند، پرويز پرستويی و ده ھا نفر ديگر 
از اين دست روشنفکرانی که طی چھل سال 
چشمان خود را بر جنايات بيشمار جمھوری 

 نفر از ١۵٠٠اس>می بسته اند و حتا کشتار 
جوانان سلحشور و توده ھای معترض مردم 

 که به دست ٩٨ايران در آبان ماه 
سرکوبگرانی ھمانند ھمين قاسم سليمانی 
جنايتکار جان باختند نيز، نتوانسته باشد 
درمسيرحمايت آنان از رژيم خللی ايجاد کند، 
آيا اين امر می تواند توجيھی برای آن بخش 
از نيروھای اپوزيسيون مدعی مخالف رژيم 
و نظم حاکم باشد که مبارزات چھل ساله توده 
ھای ستمديده مردم ايران را به تمسخر 

و مھمتر اينکه، گيريم ھنوز بخشی .  بگيرند
از jيه ھای ميانی مرفه جامعه يعنی ھمان 
ھايی که پيش از اين در صف نيروھای 

حکومتی بودند "  اص>ح طلبان"معروف به 
 بخشاً ٩۶و بعد از خيزش انق>بی دی ماه 

ازاين جناح دست شستند و اکنون نيز بخشی 
از آنان در مراسم تشييع قاسم سليمانی 
شرکت کرده باشند، اگر ھمه آنان را جمع 
کنيم مگر چه درصدی از آن جمعيت يک تا 
يک و نيم ميليون نفری نيروھای وابسته به 

رژيم جمھوری اس>می در مراسم تھران را 
تشکيل داده اند، که حضور آنان مستمسکی 
برای خاک پاشيدن در چشم مبارزات خونين 

 .  و چھل ساله توده ھای مردم ايران باشد
در تھران و مناطق حاشيه ای آن اکنون بيش 

برای .   ميليون نفر زندگی می کنند١٢از 
رژيمی ھمانند جمھوری اس>می که بر 
نيروھای وسيع ارتشی، سپاھی و ميليون ھا 
تن از عناصر بسيجی و حزب اللھی خود در 
درون جامعه اتوريته سياسی و ايئولوژک 
دارد، کشاندن يک تا يک و نيم ميليون نفر به 
خيابان ھای تھران آنھم با اع>م سه روز 
تعطيلی و بستن تمام مدارس و دانشگاھا و 
ادارات دولتی آيا کار دشواری است؟  در 
شھر بزرگ و بی در و پيکری ھمانند 
تھران، ثبت اينکه طی سه روز چه ميزان 
خودرو، اتوبوس و ديگر وسايل نقليه از 
مبادی ورودی اين شھر جھت حضور در 
مراسم قاسم سليمانی وارد تھران شده اند، 

اما بررسی اين .  شايد کمی دشوار باشد
موضوع در شھر نه چندان بزرگی ھمچون 
کرمان با توجه به آماری که مسئوjن 

 .مربوطه داده اند، چندان دشوار نيست
 دی، به نقل از ١٨خبرگزاری مھر در تاريخ 

سيد علی حاج سيد عليخانی، مدير کل 
راھداری و حمل و نقل جاده ای استان 

 ھزار ١٠٠حدود ":  کرمان اع>م کرد
 برای شرکت در آئين تشييع جنازه خودرو

 استان کشور وارد ٣١سردارسليمانی از 
از اين ميزان، بيشترين ".  کرمان شده اند

آمار مربوط به استان ھای ھرمزگان، تھران 
مراسمی که .  و آذربايجان شرقی بوده اند

دقيقا به دليل ناآشنايی جمعيت حاضر در 
مراسم از محيط و بافت خيابان ھای شھر به 

 نفر و زخمی شدن بيش از ۶٠کشته شدن 
حال با توجه به .   نفر از آنان انجاميد٢٠٠

 ھزار ١٠٠سازماندھی و کشاندن  حدود 
 استان کشور به کرمان، آيا ٣١خودرو از 

آنانی که از حضور چنين جمعيتی متحير 
شدند، اکنون نيز ترديد دارند، جمعيتی که در 
مراسم تشييع قاسم سليمانی در کرمان 

 حضور يافتند، چه کسانی بوده اند؟ 
آمار تعداد  کشته شدگان اين مراسم نيز، 
جملگی بر کشته شدن افراد غير کرمانی 

طبق گزارش خبرگزاری مھر، .  دjلت دارد
مصطفی موسوی، معاون ھماھنگی امور 

انتقال " دی، از ١٧استاندار کرمان تا روز 
 نفر از کشته شدگان به شھرھای ٢۵پيکر 

: خبر داده و گفته است"  محل سکونتشان
 ". مابقی ھم به زودی منتقل می شوند"

اکنون بايد بر ھمگان روشن شده باشد آنچه 
در آن چند روز اتفاق افتاد، ت>ش ھمه جانبه 
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۶از صفحه   

ھيات حاکمه ايران در بھره برداری از 
جنازه قاسم سليمانی برای تحت الشعاع قرار 
دادن تاثيرات شگرف قيام توده ھای مردم 

 و پيامد آن سرپوش ٩٨ايران در آبان 
گذاشتن بر دريای خونی است که جمھوری 
اس>می با کشتار وسيع جوانان سلحشور و 
توده ھای زحمتکش مردم ايران در آبان ماه 

کشتاری وحشتناک که با .  ايجاد کرده است
گذشت دو ماه ھنوز ھم جنايتکاران جمھوری 
اس>می از دادن ھرگونه آماری از تعداد 
. کشته ھا و دستگيرشدگان خودداری می کنند

با اين ھمه و به رغم تبليغات وسيع جمھوری 
اس>می، به دليل شرايطی انق>بی موجود در 
جامعه و بحران ھای ژرف و ناع>جی که 
بر گلوی رژيم چنگ انداخته اند، سير 
حوادث به گونه ای پيش رفت که عم>  راه 
ھرگونه بھره برداری تبليغاتی حتا کوتاه 

 . مدت را از رژيم گرفت
اتفاقی که تنھا چند ساعت بعد از مراسم تدفين 
قاسم سليمانی رخ داد، ھمه تبليغات 
کارناوالی جمھوری اس>می را در يک چشم 

سقوط .  بھم زدنی دود کرد و به ھوا فرستاد
 ١٧۶ھواپيمای مسافربری اوکراينی با 

سرنشين که با شليک مستقيم موشک سپاه 
پاسداران جمھوری اس>می در اطراف 
فرودگاه بين المللی تھران به آتش کشيده شد، 
ھمان رخدادی بود که بر تمام تبليغات شبانه 
روزی رژيم بعد از کشته شدن قاسم سليمانی 

به عبارت ديگر، آنچه را .  خط بط>ن کشيد
که جمھوری اس>می طی چھار روز با بسيج 
حداکثری نيروھای وابسته به خود سعی کرد 
تا قاسم سليمانی، اين عنصر آدمکش و 

سردار "جنايتکار رژيم را به عنوان يک 
به خورد جامعه بدھد، در يک چشم بھم "  ملی

زدنی ھمزمان و ھمراه با خود او در خاک 
 . دفن شد

شليک موشکی سپاه پاسداران به ھواپيمای 
مسافربری اوکراينی در نخستين ساعات 

 دی و کشته شدن ١٨بامداد روز چھارشنبه 
 خدمه و مسافران آن، يک بار ١٧۶ھمه 

ديگر خشم و انزجاری فراگير نسبت به 
جمھوری اس>می را در کل جامعه ايجاد 

خشمی توفنده که تنھا سه روز .  کرده است
بعد از پايان راه اندازی کارناوال ھای 
تبليغاتی جمھوری اس>می در مورد کشته 
شدن قاسم سليمانی اکنون به صورت فزاينده 
ای تمام جامعه و دانشگاه ھای کشور را فرا 

خشمی انق>بی و توفانزا که از .  گرفته است
روز شنبه با سردادن شعارھايی 

، "جمھوری اس>می نابود بايد گردد"نظير
، " مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رھبر"
، "اين ھمه سال جنايت، مرگ بر اين وjيت"

به "، "خامنه ای حيا کن، مملکتو رھا کن"
سپاه "،"من نگو فتنه گر، فتنه تويی ستمگر

و "  جنايت می کند، رھبر حمايت می کند
کشته نداديم که سازش کنيم، رھبر قاتل را "

فضای تھران و دانشگاه ھای "  ستايش کنيم
شعارھايی .  کشور را به لرزه در آورده است

اين چنين تند و راديکال که يکسره رھبری 
نظام و تمام ارکان اصلی آن را مورد ھدف 
داده است، تا کنون در ھيچ دوره ای از 
حاکميت چھل ساله جمھوری اس>می سابقه 

 . نداشته است
اتفاقات چند روز اخير، تجارب گرانبھايی 
ھستند که در شرايط انق>بی موجود بايد از 

تجربه روزھای گذشته نشان . آن درس گرفت
داد که جامعه ما به لحاظ سير پر شتاب تغيير 
و تحوjت سياسی و انق>بی اکنون در 
شرايطی قرار دارد که تحوjت انق>بی ای 
يک روز آن، چه بسا در يک سال و بعضا 
حتا در چند سال دوران ھای شرايط عادی 

در چنين وضعيتی تاريخی که .  نمی گنجد
مبارزات توده ھای مردم ايران پيوسته اعت> 

يابد، تمام آحاد و نيروھای درون جامعه  می
به لحاظ سياسی و عملکردشان به صورتی 

در .  کام> شفاف در مقابل ھم ايستاده اند
چنين وضعيتی ھر واکنش و موضع گيری 
روشنفکران، نويسندگان، ھنرمندان و تک 
تک آحاد جامعه آئينه وار پيش روی توده 

 . ھای مردم ايران است
پوشيده نيست با دريای خونی که جمھوری 

 به راه انداخت، ٩٨اس>می در آبان ماه 
اکنون تنھا دو صف در درون جامعه و در 

در يک .  مقابل ھم صف آرايی کرده اند
طرف، صف طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار آن به ھمراه تمام کسانی که ھنوز از 
آبشخور اين نظام تغذيه می کنند، قرار 
داردند، در سوی ديگر، صف توده ھای 
کارگر و مردم زحمتکش جامعه به ھمراه 
تمامی نيروھای انق>بی چپ و کمونيست، 
روشنفکران متعھد، نويسندگان و ھنرمندان 
مبارزی که برای سرنگونی انق>بی رژيم 
ارتجاعی، فاسد و سرکوبگر جمھوری 

در وضعيت .  اس>می خيز برداشته اند
موجود حجت بر تمامی آحاد و اقشار جامعه، 
خصوصا بر قشر نويسندگان و روشنفکران 
و ھنرمندان شناخته شده  و ناشناخته جامعه 

در دوران تحوjت شتابان و .  تمام شده است
انق>بی کنونی که جامعه را فرا گرفته است، 
درست به دليل اينکه ھمه نيروھا و آحاد 
جامعه به لحاظ سياسی کام> شفاف و علنی 
در مقابل ھم ايستاده اند، قضاوت توده ھای 
مردم ايران نيز روی ھر حرکت و موضع 
گيری تک تک عناصر و آحاد جامعه بر اين 
معيار قرار دارد، که آن فرد نويسنده، 
روشنفکر و حتا آن مادر فرزند جان باخته و 
آن دخترانی که در شکل و شمايل بدون 
حجاب در مراسم تشييع قاسم سليمانی شرکت 
کردند، در کدام سوی مبارزات جاری کشور 

و فراتر اينکه ھمان بخش ھايی .  ايستاده اند
از نيروھای متزلزل اپوزيسيون که به بھانه 
حضور jيه ھايی از اقشار متوسط جامعه 
در مراسم قاسم سليمانی، با تاثير پذيری از 
تبليغات جمھوری اس>می با پست گذاشتن 

در شبکه ھای اجتماعی " خ>يق ھرچه jيق"
عم> خاک بر چشم مبارزات چھل ساله توده 
ھای مردم ايران ريختند، اکنون چه پاسخی 

آنان در .  برای عملکرد ناسنجيده خود دارند
اين دوران تاريخی در کدام يک از صف 
. بندی ھای موجود درون جامعه ايستاده اند

در صف مبارزات سرنوشت ساز توده ھای 
ھای  مردم ايران يا خاک پاشيدن بر چشم توده

مردم ونفی مبارزات خونين و چھل ساله 
 آنان؟

فراموش نکنيم، در شرايط انق>بی موجود  
ھمان گونه که تمام ت>ش ھای تبليغاتی و 
ھياھوی راه اندازی کارناوال ھای نمايشی 
جمھوری اس>می در بھره برداری از کشته 
شدن قاسم سليمانی با يک رخ داد ديگر يک 
شبه دود شد و به ھوا رفت، موضع گيری 
تمام روشنفکران، نويسندگان، ھنرمندان و 
تک تک آحاد جامعه نيز در وضعيت موجود 
به روشن ترين وضع ممکن در معرض 
. قضاوت تاريخ و توده ھای مردم ايران است

آنانی که ھنوز در زير خيمه جھالت و 
سرکوب و استبداد چھل ساله جمھوری 
اس>می جا خوش کرده اند، بايد بدانند که 
قضاوت توده ھای مردم ايران، اکنون آنچنان 
صريح،  روشن و بی رحمانه است، که راه 
ھرگونه وصله و پينه کردن رفتارھا و 
عملکردھای سياسی نادرست را از ھمگان 

 .گرفته است

 کشته شدن قاسم سليمانی و ھياھويی که دود شد و به ھوا رفت 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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ادامه کاری ھپکو و بازگشت اداره آن به 
دولت، وارد خيابان ھای اراک شدند و پرچم 
. مبارزه مستقل خود را به اھتزاز درآوردند
" ھپکوی قھرمان و پيشتاز، با شعار

جان فدا می   -زيربارستم نمی کنيم زندگی
ندای آزادی و رھائی "  کنيم در ره آزادگی

ھپکو وشعارھای آن تا اعماق جنبش .  سرداد
کارگری امتداد يافت ، به سرعت برسر 

ھا افتاد وتمام فضای سياسی جامعه را   زبان
ماه    تا دی٩۵از دی ماه .  تسخير کرد

سه سال است که کارگران  )  ٩٨(جاری   سال
مبارز و متحد ھپکو ، مدام درحال 

ده ھا بار دست به اعتصاب .  اند   اعتراض
طوjنی مدت زده  و تظاھرات خيابانی برپا 

اما رژيم ضد کارگری حاکم، .  نموده اند
ھربار با مشتی وعده توخالی و درھمان حال 
با فريب و توطئه و سرنيزه و سرکوب به 

 .کارگران پاسخ داده است
ويژه تظاھرات   پس ازمبارزات مستمر به

، ٩۵پرشور خيابانی کارگران ھپکودرسال 
در بھمن  ھمان سال خلع يد و سلب مسئوليت 

علی   -شرکت واگن سازی کوثر(از 
اع>م شد و واگذاری سھام )  اصغرعطاريان

به )  احمدپور  -شرکت ھيدرو اطلس(  آن به 
. تصويب سازمان خصوصی سازی رسيد

دربرابر مبارزات شور انگيز کارگران ھپکو 
که مورد استقبال و حمايت گسترده ساير 
کارگران نيز قرار گرفت، دولت مجبور به 
عقب نشينی شد و ھپکو را از عطاريان پس 
گرفت اما برخ>ف خواست کارگران عمل 

  رسماً به سرمايه ٩۶کرد و آن را درخرداد 
نام   دار ديگری دربخش خصوصی به

 .احمدپور واگذارنمود
اما اين جابجائی و تعويض سرمايه دار و 
مالک خصوصی ھپکو، ھيچ گرھی از 
. مشک>ت ھپکو و کارگران آن نگشود

که بطور موقت چند ماه حقوق عقب   جزآن
افتاده کارگران به تدريج پرداخت شد، اما 
ھيچ گامی در راستای تحقق خواست ھای 

روال تعويق پرداخت .  کارگران برداشته نشد
دستمزد ھا و مطالبات کارگران و ب>تکليفی 
وضعيت کارخانه و خطر تعطيلی ان ادامه 

 ھپکو دور جديدی از ٩۶تابستان .  يافت
اعتصابات و اعتراضات خود را اغاز کرد و 

بارديگر .  بار با آذرآب وارد خيابان شد  اين
صدای رسای اعتراض ھپکو در سراسر 

ارتجاع حاکم مانند .  جامعه طنين انداز شد
تر ازگذشته، به مقابله قھرآميز   گذشته و خشن

گازاشک آور و .  با کارگران برخاست
ضرب و شتم کارگران ازخيابان تا درون 

ده ھا کارگر ھپکورا به .  کارخانه امتداد يافت
دادگاه و محکمه کشيدند، مورد بازجوئی و 
ارعاب و تھديد قرار دادند و به زندان و 

 .ش>ق محکوم کردند
رغم توسل رژيم به سرکوب و خشونت و   به

مقابله قھرآميز با کارگران ھپکو که دست به 
اعتصاب و راه پيمائی مسالمت آميز زده 
بودند، ھپکو اما نه فقط آرام نشد، بلکه 
حمايت ھمه جانبه کارگران و نھادھای 
کارگری درعرصه داخلی و خارجی، مشکل 
ھپکو و حل ان  را خواھی نخواھی به کل 

جنبش .  معض>ت جامعه و حل آن گره زد
طبقه کارگر محکم و استوار بطور 

محکوم .  پارچه درکنار ھپکو ايستاد  يک

ساختن وحشی گری عليه کارگران ھپکو و 
حمايت از کارگران، از سطح فقط کارگران 
فراتر رفت و به يک مسئله سياسی در مقياس 

اعتراض نسبت به .  تمام جامعه تبديل شد
نحوه برخورد با کارگران ھپکو و حمايت از 
کارگران به حدی گسترش يافت که دربرابر 
رژيم ھيچ راھی جز عقب نشينی باقی 

ارتجاع حاکم نسبت به نحوه .  نگذاشت
برخورد نھاد ھای سرکوب وادار به 

مقامات گوناگون دولتی از .  عذرخواھی شد
مسئوليت دولت در قبال واحدھای واگذارشده 
به بخش خصوصی سخن به ميان آوردند و  
وعده دادند به مطالبات کارگران ھپکو 

 .رسيدگی خواھند کرد
يک از وعده ھای مقامات   ست که ھيچ  بديھی

سازی   دولتی که اساساً به قصد فريب و آرام
کارگران عنوان شده بود نمی توانست و 
نتوانست اوضاع ھپکو و کارگران را سر 

ھپکو راه ديگری جز ادامه .  وسامان دھد
 بار ديگر وارد ٩۶مبارزه نداشت و بھمن 

اعتصاب و از پی آن وارد خيابان شد و به 
رغم تداوم و تشديد بازداشت و ارعاب و 

 ٩٧تھديد کارگران، اين اعتراضات در سال 
 .نيز ادامه يافت

استمرار مبارزه و حضور فعال خيابانی 
کارگران ھپکو، عقب نشينی ديگری را 

 قرارشد ٩٧ارديبھشت .بررژيم تحميل کرد
سازمان خصوصی سازی، عھده دار 

 ، ٩٨مسئوليت و اداره ھپکوباشد و مھرماه 
٧٢  /  درصد سھام ھپکو که به شرکت ۶٠ 

احمدپور واگذار شده بود   -ھيدو اطلس
دراختيار سازمان خصوصی سازی قرار 

 .گرفت
با اين جابجائی اگرچه عقب نشينی دولت 

خود گرفت و مسئوليت   شکل آشکارتری به
طور موقت برعھده سازمان   ھپکو ولو به

خصوصی سازی يا به عبارت ديگر برعھده 
دولت گذاشته شد، اما تغييری در اوضاع 

چرا که .  ھپکو و کارگران ان پديد نيامد
سازمان خصوصی سازی از آن رو اين 
مسئوليت را برعھده گرفته بود که 
اعتراضات خيابانی کارگران را مھار کند و 
دراسرع وقت اين مسئوليت را از دوش خود 

کارگران ھپکو نيز که ازاين نيت .  بردارد
سازمان خصوصی سازی آگاه بودند بار 

اعتصابات .   ديگر به اعتراض روی آوردند
 نيز ٩٨و اعتراضات خيابانی ھپکو در سال 

 ٢۵.  ادامه  و درشھريور ماه گسترش يافت
شھريور، ارتجاع حاکم با قشون کشی به 
خيابان ھای اراک و سرکوب خشن و 
بيرحمانه کارگران که وجه مشخصه برخورد 
ھای ھميشگی رژيم با کارگران و 

خصوص کارگران ھپکو درتمام طول سه   به
سال گذشته بوده است، ده ھا کارگر را به 

 کارگر ٢٩شدت مجروح و مصدوم ساخت و 

 شرمانه با سرنوشت کارگران ھپکو بازی بی

١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ٨۵۴ شماره  ٩٨ دی ٢٣    ٩

سرکوب و .  را بازداشت و روانه زندان کرد
سرنيزه اما نتوانست آتش مبارزه را درھپکو 

 مھر اعتصاب از سر گرفته ١۴. خاموش کند
. درنگ وارد خيابان شدند  شد و کارگران بی

پاسخ اما بازھم سرکوب و سر نيزه، بازھم 
ضرب و شتم و بازھم احضار و بازداشت و 

 .زندان بود
برطبق روال معمول و شيوه برخورد 
ھميشگی حاکميت با کارگران، ھمراه 

ی تو خالی نيز   سرکوب خشن، به وفور وعده
اما خواست ھای .  به کارگران داده شد

کارگران برآورده نشد و حقوق ھا چند ماه به 
 .تعويق افتاد

 آذر علی رضا صالح رئيس سازمان ٢۶
خصوصی سازی و معاون وی درجلسه ای 

ساز خودشان شورای اس>می   با تشکل دست
 آذر و ٣٠ھپکو متعھد شدند حقوق آبان،  تا 

.  دی پرداخت شود١۵حقوق آذر حد اکثر تا 
درعين حال در نشستی که با حضور اسحاق 
جھان گيری برای رفع مشک>ت ھپکو دراين 
شرکت برگزارشد، قرار شد ظرف دو ھفته 

 دستگاه ٣۵٠اقدامات jزم برای عقد قرارداد 
ماشين آjت توليدی از سوی سازمان 

داری و حمل و نقل جاده در دستور کار   راه
 ۴٠٠ع>وه برآن قرار شد .  قرار بگيرد

دستگاه ماشين آjت ھپکو طی دو ھفته توسط 
داری ھای کشور   سازمان شھرداری ھا و ده

درھمين نشست قرار بر .  عقد قرارداد شود
برممنوعيت "  صمت"اين شد که وزارت 

صدور مجوز واردات تجھيزات مشابه 
 .توليدات ھپکو نظارت داشته باشد

افتضاح خصوصی سازی ھا و گسترش 
اعتصابات و اعتراضات کارگری دراين 
زمينه تا آن جا باj گرفت که مقامات دولتی 
ضرورت تغيير و اص>ح قانون خصوصی 
سازی و شرايط واگذاری ھا را به ميان 
کشيدند و گاه حتی وانمود کردند که 

بار شرکت ھای واگذارشده    درسرنوشت غم
از جمله ھپکو، دولت را نيز مقصر می دانند 
و در نزاع ميان کارگران ھپکو با کارفرما ، 
گاه حق را نيز به کارگر می دھند و خ>صه 
برای برون رفت ھپکو از بحران، قرار ھا و 

 . تعھداتی را نيز پذيرفتند
اما ھيچ يک ازاين قرار ھا و وعده ھا عملی 

اخبار کم و بيش ضد و نقيض درمورد .  نشد
و خريدار " صمت"واگذاری ھپکو به وزارت

بخش خصوصی و شبح ابھام و ناروشنی و 
ب> تکليفی ھمچنان در آخرين روزھای آذر 
ماه برفراز سر ھپکو درپرواز بود و 

ازاين رو .  برنگرانی کارگران می افزود
نخستين ھفته دی ماه با اعتصاب و تجمع 

وقتی که .  اعتراضی کارگران ھپکو آغاز شد

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی در 
 درصد سھام ۶٠ /  ٧٢ اع> م کرد ٩٨ دی ۴

ھپکو که در اختيار سازمان خصوصی 
سازی قرار گرفته بود، به صورت نقد و 
اقساط درفرابورس عرضه می شود، 
اعتصاب و اعتراض درھپکو نيز باj گرفت 
و به دنبال ان شمار ديگری ازکارگران که 
قب>ً نيز بازداشت و با قيد وثيقه آزاد شده 

 . بودند دوباره بازداشت و روانه زندان شدند
بدين ترتيب اگرچه وضعيت تملک ھپکو تا 
حد زيادی روشن شده  و دولت تصميم قطعی 
خود را دراين مورد گرفته است، اما 
کشمکش و مبارزه طبقاتی درھپکو پايان 

مادام که مطالبات کارگران ھپکو . نيافته است
برآورده نشود، مبارزه در شکل اعتصاب و 
اعتراض خيابانی و اشکال ديگر نيز ادامه 

گير و   سه سال مبارزه پی.  خواھد داشت
مستمر کارگران آگاه و شجاع ھپکو اين را 

 .به اثبات رسانده است
شکی دراين مسئله وجود ندارد که اگر 

پارچه کارگران   مبارزات متحدانه و يک
ھپکو نبود، ھپکو نيز مانند ده ھا و صد ھا 
شرکت ديگر تعطيل و بيست درصد 
کارگران باقی مانده ھپکو نيز به سرنوشت 
ھمان ھشتاد درصد اخراجی و بيکار شده 

اما ھپکوی قھرمان مانند .  دچار شده بودند
فوjد اھواز و ھفت تپه و آذرآب، دربرابر 
اين روند، محکم و استوار ايستادند و تا اين 

 . لحظه نيز مانع تعطيلی اين واحد ھا شده اند
سه سال مبارزه حاد و مداوم ھپکو درعين 
حال يک بار ديگر اين حقيقت را ثابت کرد 
که سرنوشت کارگران ھپکو و ده ھا ھزار 
کارگر در واحد ھای مشابه، ھيچ اھميتی 

طبقه .  برای رژيم جمھوری اس>می ندارد
سرمايه دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار 
منافع اين طبقه، ھيچ ابائی ندارند ازاين که با 
سرنوشت کارگران و خانواده آن ھا بازی  

دولتی که با سرنوشت کارگران و .  کنند
شرمانه بازی  می   گونه بی  فرزندانشان اين

کند، رژيمی که مرگ و زندگی کارگر 
سان است، دولت رياکاری که سه   برايش يک

سال آزگار ده ھا وعده توخالی به کارگران 
داد و درھمان حال بارھا به صفوف ان ھا 
يورش برد و ده ھا تن  را  مورد ضرب و 
شتم قرار داد و مجروح ساخت ، رژيمی که 
ده ھا کارگر ھپکو را احضار و بازداشت و 
تھديد و زندانی کرد  و دستگاه امنيتی و 
قضائی برايشان پرونده سازی کرد، آری 
چنين رژيمی نه تنھا  به طور کلی ھرگز 
مورد اعتماد کارگران نبوده  و نيست،  بلکه 
نشان داد که حتی درگفتگو ھا و تعھدات و 
قرار ھای خويش نيز مطلقاً غير قابل اعتماد 

کارگران ھپکو به تجربه دريافته اند .  است
کرد يک چنين دولت و يک چنين   که روی

رژيمی اتفاقی و از روی تصادف نيست، 
بلکه وظيفه ان اساساً حراست از منافع حد 
اکثری طبقه سرمايه داردر مقابل طبقه 
کارگر است و غير ازاين ھم انتظاری از آن 

بنابراين چنين دولت و چنين رژيمی .  نيست
تنھا و تنھا شايسته  يک برخورد است که آن 

 .ست ھم نفی و براندازی
کارگران ھپکو و عموم کارگران ايران نيز 
نھايتاً ھيچ راه ديگری ندارند جز آن که با 
سازماندھی و گسترش اعتصابات اقتصادی 
-و سياسی، مسير گذار به اعتصاب 

سراسری سياسی، قيام مسلحانه و سرنگونی 
نظم .  انق>بی اين رژيم را فراھم سازند

موجود را از ريشه براندازند، نظم شورايی 
را مستقر سازند و سرنوشت خويش را، خود 

 .در دست گيرند

 شرمانه با سرنوشت کارگران ھپکو بازی بی

٨از صفحه   



 ٨۵۴ شماره  ٩٨ دی ٢٣    ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

برای عرضه ازطريق بازار فرابورس آگھی شده 
 "است

بدين ترتيب سه سال بعد از اعتصابات مکرر و 
تظاھرات پرشور خيابانی کارگران ھپکو 
دراعتراض به واگذاری ھپکو به بخش 
خصوصی و با خواست بازگشت اداره و تملک 
آن به دولت و دست به دست شدن اداره امور 
ھپکو ميان عطاريان و احمد پور و سازمان 
خصوصی سازی، بارديگر سھام اين شرکت به 
سرمايه دار ديگری دربخش خصوصی واگذار و 
خواست کارگران ھپکو به کلی ناديده گرفته می 

 .شود
 که سھام عمده ھپکو به بخش ٨۵ازسال 

علی   -شرکت واگن سازی کوثر(  خصوصی
واگذار گرديد، امنيت شغلی )  اصغر عطاريان

١٠ 
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کارگران ھپکو به طور جدی به خطر افتاد و 
درظرف چند .  اخراج گسترده کارگران آغاز شد

 کارگر يعنی نزديک به ۴٠٠٠سال بيش از 
. ھشتاد درصد کارگران ھپکو اخراج شدند

وضعيت دستمزد ھا و پرداخت مطالبات کارگران 
 ھا   با واردات دستگاه.  سال به سال بد ترشد

وماشين آjت چينی مشابه توليدات ھپکو به قيمت 
. نازل، سفارشات ھپکو نيز به تدريج کاھش يافت

 ھپکو در آستانه تعطيلی کامل قرار ٩۵درسال 
 .گرفت

ما   سال قبل از خيزش توده ای دی   يک٩۵ماه   دی
 کارگران مبارز ھپکو متحدانه دست به ٩۶

دراعتراض به نابسامانی شرکت، .  اعتصاب زدند
عدم پرداخت دستمزد ھا و برای تضمين شغلی، 

 شرمانه با سرنوشت کارگران ھپکو بازی بی

 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 
 عمودیپوjريزاسيون 
 

 :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 


