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 جمھوری اس�می 
" به دنبال گردن برای طناب دار"

 می گردد
 

صدور احکام ظالمانه اعدام و حبس ھای طو�نی 
مدت برای برادران افکاری، موجی از خشم و 
انزجار و اعتراضات داخلی و بين المللی را عليه 
دستگاه قضايی جمھوری اس;می برانگيخته 

برادران افکاری يک ماه پس از .  است
 شيراز، در منزل ١٣٩٧اعتراضات مردادماه 

نويد، وحيد و حبيب افکاری، .  خود بازداشت شدند
پس از گذشت دو سال تحمل انفرادی، انواع  و 
اقسام شکنجه ھای مرگبار ماموران اداره آگاھی 
و بازجويان شکنجه گر جمھوری اس;می، 
سرانجام بدون برخورداری از وک;ی انتخابی در 
پشت اتاق ھای دربسته محاکمه و به اعدام و 

 .حبس ھای طو�نی مدت محکوم شده اند
نويد افکاری، نايب قھرمان کشتی نوجوانان ايران 

و ھمچنين "  جرم محاربه"و کارگر گچ کار، به 
قتل يک کارمند حراست آب و "به اتھام 
و فھرستی از اتھامات بلندبا�ی ديگر، "  فاض;ب
، "شرکت در تجمعات غير قانونی"نظير 

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد "
سرقت "، "تشکيل دسته ھای معاند"، "امنيت ملی

توھين به "و "  و نگھداری اموال مسروقه
 سال و نيم حبس و ۶، به دو بار اعدام، "رھبری

وحيد افکاری .   ضربه ش;ق محکوم شده است٧۴
 ضربه ش;ق و ٧۴ ماه حبس و ۶ سال و ۵۴به 

 ماه حبس و ٣ سال و ٢٧حبيب افکاری نيز، به 
اين سه برادر .  اند  ضربه ش;ق محکوم شده٧۴

که تا پيش از اين در سه بند جداگانه زندان عادل 
 ١٣اباد شيراز بسر می بردند، از روز پنجشنبه 

شھريور به مکان ھای نامعلومی انتقال داده شده 
 .اند

با انتشار علنی احکام برادران افکاری و پس از 
آن انتشار دو فايل صوتی جداگانه نويد و وحيد از 
زندان شيراز، که با رد اتھامات و تاکيد بر اينکه 
اقرار آنھا تحت شکنجه بوده، ابعاد بيشتری از 
روند قضايی شان را توضيح داده اند و از وک; 

انتشار اين .  ی مستقل در خواست کمک کرده اند
دو فايل صوتی ھمراه با انتشار فايل ويدئويی 
مادر برادران افکاری به منظور دادخواھی  از 
مردم ايران و جھان، کارزار گسترده ای در 
حمايت از اين خانواده، بويژه توقف حکم اعدام 

ع;وه بر شکل گيری .  نويد افکاری شکل گرفت
موج وسيعی از اعتراضات در شبکه ھای 
اجتماعی با ھشتک اعدام نکنيد، شماری از کشتی 
گيران و ورزشکاران مطرح جھان با پيوستن به 
کارزار توقف اعدام نويد افکاری، از او و 

دور جديد اعتصاب و اعتراضات خيابانی 
 آغاز شد، ٩٩ خرداد ٢۶تپه که از  کارگران ھفت
 ٢يکشنبه .   روز ادامه يافت٧٠بيش از  

شھريور، در ھفتادمين روز اعتصاب، چند 
نماينده مجلس و تعدادی بسيجی و خبرنگار 

خوار رژيم وارد شوش شدند و در ديدار با  جيره
ھايی نيز به آنان دادند و با تصميم  کارگران وعده

ھای حکومتی  قبلی، ختم اعتصاب را از رسانه
دروغ  ايلنا که پيش از آن چند بار به.  اع;م کردند

پايان اعتصاب را اع;م کرده بود نيز بار ديگر و 
که اعتصاب ھنوز ادامه داشت، از پايان  درحالی

ھمزمان با .  تپه سخن گفت اعتصاب کارگران ھفت

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨۶شماره    ٩٩  شھريور ١٧ –سال  چھل و دوم 

 يک درس بزرگ و تپه  تعليق اعتصاب ھفت

 بحران اقتصادی، افزايش تورم و کاھش واقعی دستمزدھا
 !چه بايد کرد؟

 
اندازی نيز برای  شود، ھيچ چشم در حالی که روز به روز از قدرت خريد دستمزد کارگران کاسته می

بحران .  شود بھبود وضعيت معيشتی کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه در چارچوب نظم حاکم ديده نمی
چنان شتاب گرفته که در تاريخ حيات جمھوری اس;می سابقه نداشته است،  تورمی آن  –اقتصادی رکود 

اند، وحشت از فروپاشی  ای که حتا بسياری از اقتصاددانان طرفدار نظم حاکم نيز به وحشت افتاده گونه به
 .کامل اقتصادی و در پی آن جمھوری اس;می

ھا تن از زندانيان سياسی و   مرداد،  ده٢۶در 
 در زندان ٩٨محکومين اعتراضات آبان 

زندانی که دست کم (فشافويه، تھران بزرگ، 
) اند  تن از معترضان آبان ماه در آن محبوس٣٠٠

ای خطاب به دادستان تھران، نسبت به  در نامه
ھای اين زندان ابراز  شيوع کرونا در برخی سالن

نگرانی کرده و خواستار حضور داديار ناظر بر 
ھا، جنايتکاری  داديار ناظر زندان.  ھا شدند زندان

ھای  به نام امين وزيری است که در پاسخ خانواده
"اند زندانيان که پرسيده آوران ما را  چرا نان: 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 چرا منافع مردم کردستان در اتحاد با طبقه کارگر ايران 
 و استقرار يک حکومت شورائی است؟

"گفته است"  ايد محبوس کرده بايد از گرسنگی : 
 ."بميريد

آنان ھمچنين از ھمان روز اعتصاب غذا کردند، 
اما يک روز بعد با وعده مسئولين به اعتصاب 

العمل  اين اولين عکس.  غذای خود پايان دادند
ھا و به ويژه  زندانيان به وضعيت وخيم زندان

پيش از آن .  ھا نيست خطر شيوع کرونا در زندان
نيز بارھا و بارھا زندانيان، خواه فردی يا جمعی، 
با تحصن و اعتصاب غذا، با نوشتن نامه از 

 اقدامات منحصر به فرد جمھوری اس�می
 ھا کرونا در زندان" پيشگيری و درمان" در 
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ع;وه بر حمايت .  خانواده اش حمايت کرده اند
 تن از ورزشکاران و قھرمانان ۶٠ھای فوق، 

ايران و جھان نيز با ارسال نامه ای به فدراسيون 
جھانی کشتی و کميته بين المللی المپيک، از 
مديران ارشد اين نھادھای ورزشی خواسته اند تا 
. برای توقف اعدام نويد افکاری کاری انجام دھند

ھمزمان با افزايش واکنش ھای اعتراضی نسبت 
به حکم اعدام نويد افکاری، سازمان عفو بين 
الملل نيز با انتشار گزارش مبسوطی از اعمال 
شکنجه ھای ويرانگر در زندان ھای جمھوری 
اس;می، خواستار توقف اعدام و شکنجه در 

 . ايران شده است
پوشيده نيست که انتشار علنی و وسيع فايل ھای 
صوتی نويد و وحيد، و فايل ويدئويی بھيه نامجو، 
در شکل گيری کارزار جديد توقف شکنجه و 

مادر .  اعدام در ايران بسيار موثر بوده است
جلوی "برادران افکاری با درخواست اينکه 

، در مورد نحوه دستگيری "اعدام پسرم را بگيريد
فرزندانش و شکنجه ھای اعمال شده بر آنان گفته 

 شيراز، ٩٧پس از اعتراضات مرداد :  است
ماموران لباس شخصی بدون حکم وارد خانه شده 

 دستگير ٩٧اند و نويد و وحيد را در شھريور 
مدتی بعد، داماد و شوھرش را بازداشت و .  کردند

سه ماه پس از آن، سومين پسرش، حبيب را نيز 
اين مادر رنج ديده، در مورد .  دستگير کردند

به :  اعمال شکنجه بر فرزندانش نيز گفته است
" شکنجه جسمی و روحی"پسرش وحيد آنقدر 

وارد کرده اند که او سه بار دست به خودُکشی 
به گفته او، وحيد را به شدت شکنجه .  زده است

 . کردند تا عليه برادرش نويد اعتراف کند
نويد و وحيد افکاری نيز، با انتشار نوارھای 
صوتی جداگانه در مورد شکنجه ھای مرگ 
آوری که برای اعتراف گيری ھای دروغين بر 

نويد، .  جسم و جان آنان اعمال شده، سخن گفته اند
ضربه ھای باتوم و اجسام سخت بر دست ھا "از 

، از "پا و کتفش"، از شکستن "و شکم و پايش
و اينکه او " فحش ھای ناموسی بازجويان"تکرار 

محکم می بستند و در بينی اش الکل می "را 
ساعت ھا "او، از .  ، سخن گفته است"ريختند

، از دفعات متعدد "آويزان شدن خود از سقف اتاق
بارھا تا "، از "پ;ستيک کشيدن بر صورتش"

مرگ را با چشمان خود "و "  مرز خفگی رفتن
. ، با سوز و بغض و آه، حرف زده است"ديدن

نويد افکاری در اين نوار صوتی با اع;م اينکه، 
دستگاه قضايی به دنبال گردن برای طناب دار "

نه دادگاھی "، با فرياد زدن از اينکه "می گردد
صدای مارا شنيد و نه اص; قاضی و مسئول 
دادخواھی وجود داشت که بخواھد به حرفمان 

، از مردم ايران و جھان خواست تا "گوش دھد
 .با�ی دار رود" سر بی گناھی"نگذارند 

ھمزمان با افشاگری ھای موثر برادران افکاری 
و مادرشان بھيه نامجو، سازمان عفو بين الملل 

 شھريور ١٢نيز در گزارش جديدی که روز 
 انتشار داد، ابعاد وحشتناکی از اعمال ١٣٩٩

شکنجه در زندان ھای جمھوری اس;می را 
عفو بين الملل در گزارش .  انعکاس داده است

بازداشت شدگان در :  جديد خود يادآور شده است
جريان بازجويی ھا در مرحله اوليه بازداشت 
شان در معرض شکنجه و ساير بدرفتاری ھا 

قرار داشته و در شرايطی نگھداری می شدند که 
محسوب "  ناپديد شدگان قھری"از نظر حقوقی 

عفو بين الملل بنا بر اط;عاتی که .  می شوند
گردآوری کرده در مورد ابعاد شکنجه ھای 

 نوشته ٩٨اعمال شده بر دستگيرشدگان آبان 
در اکثر موارد، آسيب ديدگان گفته اند که : "است

در حالی که کيسه ای روی سرشان کشيده يا به 
آن ھا چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد 
ضرب و شتم قرار گرفته اند؛ ش;ق خوده اند؛ 
زير ضربات چماق، شلنگ پ;ستيکی، باتوم و 
کابل قرار گرفته اند؛ به مدت طو�نی آويزان شده 
يا مجبور شده اند در حالت ھای دردآوری بنشينند 
يا بايستند؛ از غذا و آب آشاميدنی کافی محروم 
شده اند؛ و گاھی برای ھفته ھا يا ماه ھا در سلول 

 ".ھای انفرادی قرار گرفته اند
چنين اع;م کرده، اط;عاتی از  الملل ھم عفو بين

منابع دست اول در اختيار اين نھاد قرار گرفته 
که بازجويان وابسته به تشکي;ت  مبنی بر اين

اط;عاتی و امنيتی و مأموران زندان ھای 
جمھوری اس;می، بازداشت شدگان، از جمله 

ھای متعدد مورد شکنجه قرار  کودکان را به شيوه
برھنه کردن زندانيان و پاشيدن آب سرد . "اند داده

طور  داشتن بازداشت شدگان به بر بدنشان؛ نگه
مستمر و به مدت طو�نی در معرض گرما يا 
سرمای شديد، بمباران آن ھا با نور تند و 
صداھای گوشخراش؛ کشيدن ناخن ھای انگشتان 
دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ 
تزريق يا خوراندن اجباری مواد شيميايی؛ وارد 
کردن شوک الکتريکی به بيضه؛ القای حس 

، از جمله "خفگی با آب؛ و اعدام ھای نمايشی
روش ھای متداول شکنجه بر بازداشت شدگان 

 . بوده است٩٨آبان ماه 
انتشار علنی مجموعه ای از صدور احکام اعدام 
و گزارشات منتشره در باره اعمال شکنجه ھای 
ويرانگر، شرايط سختی را برای دستگاه قضايی، 
نيروھای امنيتی و کل ھيئت حاکمه ايران رقم زده 

نخستين اثرات اين استيصال نيروھای .  است
اط;عاتی و واماندگی جمھوری اس;می در 

" مشرق"شرايط موجود به روشنی در سايت 
 ١٢در "  مشرق"سايت امنيتی .  پژواک يافته است

، با انتشار مطلبی تحت عنوان ١٣٩٩شھريور 
از قات;ن و چه جريانی خط "  قديس سازی"
از قوه قضائيه را پيش می "  مشروعيت زدايی"

"برد؟ نوشته است قديس سازی از محکومان : 
جرايم امنيتی حتی از نوع سخت چون قتل و 
جنايت، به انفعال کشاندن قوه قضائيه و انداختن 
روند فرسايشی مداوم برای کلنجار بی وقفه در 
برابر افکار عمومی تحريک شده، کند کردن تيغ 
اجرای عدالت، خالی کردن زير پای احکام 
شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ايجاد 
فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنيتی و 
قضايی به ويژه قضات در مواجھه با جرايم ضد 
امنيتی، قبح زدائی از قانون شکنی و عبور از 
خط قرمز حمله و ھجمه فيزيکی و حتی حذف 
نيروھای حافظ امنيت و در يک نگاه کلی، 

از دستگاه قضايی را به "  مشروعيت زدايی"
 ".دنبال دارد

پوشيده نيست، آنچه اکنون جمھوری اس;می، 
دستگاه قضايی اين رژيم جنايتکار را در تنگنای 

عمومی قرار داد، آنچه نيروھای امنيتی رژيم را 
به سوی ريختن اشک برای دستگاه قضايی و 

مشروعيت "قضات امنيت آن کشانده است، صرفا 
در صدور احکام اعدام و قبح اعمال شنيع "  زدايی

. شکنجه در زندان ھای جمھوری اس;می نيست
صدرور احکام اعدام و اعمال شکنجه برای 
اعتراف گيری، پرونده سازی ھای امنيتی و 
تشکيل دادگاه ھای فرمايشی در پشت درھای 
بسته، به طور مستمر از آغاز حاکميت جمھوری 

اِعمال گسترده .  اس;می تا به امروز بوده است
اينگونه روش ھای وحشيانه و به تعبير عفو بين 

نه اقدامی موردی که "  ويرانگران انسانيت"الملل 
رفتاری ھميشگی بر گرفته از ذات و ماھيت نظام 

نظامی که برای .  ارتجاعی حاکم بر ايران است
استمرار و بقاء خود، ھمواره نيازمند ابزار 
سرکوب و شکنجه و اعدام در جامعه بوده و 
طبيعتا تا آخرين روزھای حيات خود نيز، ھرگز 
از ابزارھای شکنجه عريان و اعدام دست بر 

 .  نخواھد داشت
آنچه مايه رسوايی تمام عيار جمھوری اس;می 
در شرايط کنونی شده است، آنچه نيروھای امنيتی 
و اط;عاتی را به استيصال کشانده است، ھمانا 
انتشار عمومی و بازتاب گسترده شکنجه ھای 
وحشيانه ماموران آگاھی و امنيتی رژيم در 

اقدامی که در .  عرصه داخلی و بين المللی است
جمھوری .  دھه ھای گذشته کمتر شاھدش بوده ايم

 به اين سو، به لحاظ  ٩۶اس;می دست کم از ديماه 
شکست سياست سکوت رسانه ای، شکست پمپاژ 
جعليات و خبر رسانی ھای دروغين يک طرفه و 
نيز به دليل گسترش شبکه ھای اجتماعی و اط;ع 
رسانی سريع زندانيان و خانواده ھای آنان در 
افشاگری وسيع از اعمال شکنجه ھای ويرانگر 
حاکم بر زندان ھای کشور، به شدت تحت فشار 

 . افکار عمومی قرار گرفته است
عقب نشينی موقت دستگاه قضايی از اجرای 
احکام اعدام محمد رجبی، اميرحسين مردادی و 
سعيد تمجيدی، سه تن از جوانان بازداشت شده 

، که يک ماه پيش در پی ٩۶در اعتراضات ديماه 
راه اندازی يک کارزار وسيع جھانی با ھشتک 

صورت گرفت، نمونه ای از تاثير "  اعدام نکنيد"
فشار افکار عمومی داخلی و بين المللی بر 

صدور احکام اعدام و .  جمھوری اس;می است
حبس ھای طو�نی مدت برای برادران افکاری و 
به دنبال آن ارسال فايل ھای صوتی دادخواھی 
نويد و وحيد افکاری از درون زندان شيراز و 
انتشارکليپ تصويری مادر برادران افکاری، که 
از مردم ايران و جھان برای نجات جان فرزندش 
درخواست کمک کرده است، کارزاری به مراتب 
وسيع تر از کارزارھای گذشته را به جريان 

اگر در کارزار جلوگيری از اعدام محمد .  انداخت
رجبی، اميرحسين مردادی و سعيد تمجيدی، فقط 
شبکه ھای مجازی با به راه انداختن توفان 
ھشتک اعدام نکنيد، اعتراض عمومی خود را 
نسبت به صدور احکام اعدام آنان نشان دادند، در 
کارزار کنونی به منظور دادخواھی از برادران 
افکاری، ع;وه بر شبکه ھای وسيع مجازی، 
موجی از اعتراضات علنی توسط ورزشکاران، 

قھرمانان کشتی جھان، حقوقدانان و نھادھای   
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آشکار و نھان دستگاه امنيتی و قضايی از اسد 
"  بيگی را افشا نمودند  را "  دولت تدبير و اميد. 

که فاقد تدبير است و اميدی برای کارگران ايجاد 
دعواھا و .  نکرده است، زير سؤال بردند

ميان قوه "  جنگ حزبی"ھای جناحی و  رقابت
قضائيه و مجلس، با قوه مجريه بر سر مسئله 

بارھا و بارھا مقامات .  تپه را نيز افشا نمودند ھفت
تشبيه "  گو چوپان دروغ"دولتی را افشا و به 

ابراھيم عباسی منجزی از اين ھم فراتر .اند نموده
رفت و در بحبوحه مذاکره با نمايندگان مجلس 

تپه گفت؛ اميدوار به  صراحت به کارگران ھفت به
 ٩٠کس نباشيد حتی به کميسيون اصل  ھيچ

او گفت اميدی به دولت و مجلس و قوه .  مجلس
ابراھيم عباسی جلو اقدامات .  قضائی نداريم

جمعه اھواز را  خرابکارانه و سخنان انحرافی امام
گرفت و با يک يورش جانانه عليه سخنان اين 

سازی عليه  پاشی  و پرونده آخوند مکار در سم
اسماعيل بخشی، او را رسوا و مفتضح ساخت و 

نمايندگان تا اين .  از اسماعيل بخشی دفاع کرد
ھای  تپه و خواست لحظه وفادار به کارگران ھفت

آنان، در برابر تطميع و آزار و تھديدات 
گوناگون، سر فرود نياوردند، از بازداشت  و 
ارعاب و زندان نھراسيدند و تا به آخر در کنار 

 .کارگران ايستادند
تپه ازجمله ابراھيم  گرچه نمايندگان کارگران ھفت

عباسی منجزی، يوسف بھمنی، عادل سرخه، 
مسلم چشمه خاور،  اميد آزادی و محمد خنيفر که 
جزو سخنرانان اعتصاب و اجتماعات کارگری 
مقابل فرمانداری بودند، به لحاظ تجربه و آگاھی 

تپه  بديل کارگران ھفت پای نماينده بی ھنوز به
ی اين د�وران  رسند، اما ھمه اسماعيل بخشی نمی

از زندان و .  تا سرحد ممکن از خود مايه گذاشتند
بازداشت و شکنجه و ھزينه دادن نھراسيدند و 

اند حتی تا پای جان در کنار کارگران  گفته
 .اند ايستاده
توان انکار کرد که گرايش معين اما  ھمه نمی بااين

ضعيفی در ميان کارگران وجود دارد که نسبت 
بين و به  وبيش خوش به مجلس و قوه قضايی کم

توھم نسبت به اين دو نھاد آلوده است، اگرچه در 
اين موضع خود نيز نا پيگير است و گاه آشکارا 

 .شود دچار تناقض می
امروز اين واقعيت بر ھمگان آشکارشده است که 

تپه و تمام دستگاه  برخورد اوليه کارفرمای ھفت
دولتی حامی او با اعتصاب و کارگران 
اعتصابی، ارعاب و زور و تھديد و ايجاد نفاق و 
دودستگی و در مرحله بعدی، سکوت و 

دستگاه قضايی و امنيتی با ارعاب .  اعتنايی بود بی
و تھديد و بازداشت و حتی حبس نمايندگان 

تپه از روز اول اعتصاب،  کارگران ھفت
طور واضح و روشن   ھای خود را به خواست

ھا و مطالبات معوقه  پرداخت حقوق.  اند بيان کرده
ھای  ھا، تمديد دفترچه موقع دستمزد و پرداخت به

بيمه، بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ديگر 
کارگران اخراجی، خلع يد از اسد بيگی مالک و 
مديرعامل  مجتمع کشت و صنعت نيشکر 

تپه و خلع يد از بخش خصوصی در اين  ھفت
ھا و اھداف  تحقق اين مطالبات، از انگيزه.  شرکت

اصلی اعتصاب اخير و تمام مبارزات و 
تپه طی دو سال اخير و  اعتصابات کارگران ھفت

پس از واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی 
يک از اين  اگرچه تا اين لحظه ھيچ.  بوده است
ويژه بازگشت به کار اسماعيل بخشی  مطالبات به

و ساير کارگران اخراجی، خلع يد از اسد بيگی و 
جا  بخش خصوصی محقق نشده، اما تا ھمين

کارگران در جريان مبارزات و اعتصاب خود 
با ھر .  اند بھايی کسب نموده تجارب گران

اند، از  اعتصاب، دوست و دشمن را بھتر شناخته
ھای آن را در  اند و درس اعتصاب آموخته

اعتصاب بعدی به کار خواھند بست و در 
صورت لزوم از ساير اشکال مبارزه نيز استفاده 

 .خواھند کرد
دو ھفته پس از آغاز اعتصاب و تجمع در 
محوطه کارخانه، از دھم تير، مبارزات کارگران 

کارگران راھی .  تپه وارد فاز جديدی شد ھفت
خيابان شدند و با تجمع در مقابل فرمانداری 

پيمايی و تظاھرات در  شوش و انجام راه
. ھای شوش، مطالبات خود را پی گرفتند خيابان

اين شکل از مبارزه تا اوايل شھريورماه و تعليق 
تعليق اعتصاب در .  وقفه ادامه يافت اعتصاب بی

وجه پايان اعتصاب و مبارزه  ھيچ لحظه فعلی به
تپه   اعتصابات مکرر و درازمدت ھفت.  نيست 
دھنده اين واقعيت است که پرچم برافراشته  نشان

سازی، تا  تپه عليه خصوصی شده در ھفت
برآورده شدن کامل مطالبات کارگران، در اھتزاز 

استمرار مبارزه، حفظ وحدت و .  خواھد بود
ھای رنگارنگ کارفرما  ھوشياری در قبال توطئه

ناپذير  ھای خستگی و حاميان دولتی او، ت;ش
ھا در تمام طول يکی از  کارگران و نمايندگان آن

ترين اعتصابات کارگری ايران، از  درازمدت
افتخارات جنبش طبقه کارگر و مايه مباھات 

تپه،  کارگران پيشرو ھفت.  کارگران است
نمايندگان و سنديکای کارگران اين شرکت، 
درمسيری پر از مانع و سنگ;خ، توانستند پرچم 

ھای اصلی کارگران را  مبارزه حول خواست
ھای  وخم بسياری از پيچ.  دارند برافراشته نگاه

ناشناخته مبارزه با دشمن را پشت سر گذاشتند و 
اعتصاب را تا آستانه رسيدن به مقصود ھدايت 

ی نمايندگان و سنديکای  استثنا ھمه بی.  کردند
از اسماعيل   -و اين بسيار مھم است  -کارگران 

بخشی دفاع نموده و خواستار بازگشت به کار وی 
يد از اسد  استثنا ھمگی خواھان خلع بی.  اند شده

اغلب نمايندگان .  بيگی و بخش خصوصی ھستند
تپه، عملکرد قوه قضايی را آشکارا  کارگران ھفت

در شعارھا، پ;کاردھا و بنرھا، .  زير سؤال بردند
فقط عليه اسد بيگی مديرعامل شرکت، بلکه  نه

عليه مقامات دولتی از فرماندار شوش گرفته تا 
استاندار خوزستان  و با�تر از آن تا شخص 

حمايت .   گيری نمودند حسن روحانی موضع

اين تحرکات مذبوحانه، روابط عمومی مجتمع 
تپه، با صدور  کشت و صنعت نيشکر ھفت

 از کارگران ٩٩ مرداد ٣١ای در  اط;عيه
خواسته بود سرکارھای خود حاضر شوند و تھديد 
کرده بود در صورت غيبت کارگران، اقدامات 

 شھريور، ۴شنبه  سه.  �زم انجام خواھد شد
نيروھای سرکوب رژيم تجمع کارگران اعتصابی 
مقابل فرمانداری شوش را مورد يورش 
قراردادند و ضمن بازداشت يک کارگر که بعداً 

سنديکای .  آزاد شد، تجمع کارگران را برھم زدند
ای در  تپه با صدور اط;عيه کارگران نيشکر ھفت

 پايان اعتصاب ٩٩شنبه چھارم شھريور  روز سه
را تکذيب کرد و تصريح نمود که اعتصاب تا 
اع;م نتيجه تعھدات، به حالت تعليق درخواھد آمد 

 روزه مقررشده، به ١۵و اگر در مھلت 
ھا رسيدگی نشود، اعتصاب وارد فاز  خواست

 .جديدی خواھد شد
که تجمع کارگران نيشکر  اکنون درحالی ھم 

تپه در مقابل فرمانداری شوش و  ھفت
ھا عجالتاً به  ھای پرشور نمايندگان آن رانی سخن

حالت تعليق درآمده، اما اعتراض و تجمع 
ھايی از کارگران غير نيشکری در مقابل  گروه

فرمانداری شوش، دفتر نماينده شوش در 
مجلس،اداره کار و استانداری خوزستان ادامه 

 شھريور وارد ھشتاد و ١۶دارد و روز يکشنبه 
فقط  درحال حاضر نه.  چھارمين روز خود شد
 کارگر ١٣٠( کارگر٣٧٠وضعيت و آينده شغلی 

 ٧٠ کارگری دفع آفات، ١٧٠غير نيشکری، 
نا روشن است و اين )  کارگر کارخانه و تجھيزات

کارگران مکرر دست به تجمع و اعتراض 
ھای عموم کارگران نيشکر  اند، بلکه خواست زده
تپه که به خاطر آن دست به اعتصاب زده و  ھفت

وارد خيابان شده بودند نيز عجالتاً  برآورده نشده 
بنابراين روشن است که اعتراض و .  است

تپه ادامه دارد و ادامه خواھد  اعتصاب در ھفت
تعليق اعتصاب به معنای پايان اعتصاب و .  داشت

کارگران از .  تپه نيست اعتراض کارگران ھفت
اکنون در تدارک ورود به فاز جديدی از  ھم

اند و در اين مورد سرگرم شور و  اعتراض
از نقاط قوت مھم .مشورت  با يکديگر ھستند

تپه، تأکيد بر  اعتصاب اين دوره کارگران ھفت
گيری متکی بر جمع  اتحاد و خرد جمعی و تصميم

تپه  در ھمين رابطه سنديکای کارگران ھفت.  است
ای که   روزه١۵نيز، ب;فاصله بعد از پايان مھلت 

ای در  مجلس مقرر کرده بود، با صدور اط;عيه
 شھريور، از ضرورت شور و ١٣روز پنجشنبه 

گيری جمعی کارگران برای  مشورت و تصميم
سنديکا .  ورود به فاز جديد اعتصاب سخن گفت

تپه  کارگران ھفت"  در اين اط;عيه ازجمله نوشت
نمايندگان مستقيم و مستقل خود رادارند و اگر 
قراراست اخبار و خبری ارائه شود که صحت 
داشته باشد از زبان نمايندگان کارگران بيان 
خواھد شد که چيزی جز خواست اکثريت و توافق 

ادامه و اتمام اعتصاب و يا ھر   .کارگران نيست
گيرند از  سياستی که جمع کارگران تصميم می
تپه بيان  طرف نمايندگان واقعی کارگران ھفت

دھيم که کسان ديگری  اجازه نمی.  خواھد شد
 ".برايمان تصميم بگيرند

تپه تا تحقق  اعتصاب و اعتراض در ھفت
. ھای کارگران ادامه خواھد يافت خواست

 يک درس بزرگ و تپه  تعليق اعتصاب ھفت
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 يک درس بزرگ و تپه  تعليق اعتصاب ھفت

کارگران و اقدامات ايذايی و سرکوبگرانه عليه 
دو تن از نمايندگان کارگران، براين خيال بود که 

تواند کارگران و نمايندگانشان را مرعوب  می
ھا را از ادامه اعتصاب و تجمع  سازد و آن

ابراھيم عباسی، يوسف بھمنی، .منصرف سازد
مسلم چشمه خاور و محمد خنيفر در سی و يکمين 
روز اعتصاب بازداشت و روانه زندان دزفول 

پنداشتند  دستگاه قضايی و امنيتی چنين می.  شدند
عنوان اھرم فشار عليه  توانند به که از اين اقدام می

اعتصاب و برای شکستن آن استفاده کنند و تا 
آنجا پيش رفتند که آزادی اين چھار نفر، مشروط 

اما با آگاھی و ھوشياری .  به پايان اعتصاب شد
کارگران، اين ترفند و گروکشی برای درھم 

تاکتيک ايجاد .  نتيجه ماند شکستن اعتصاب، بی
نفاق و دودستگی نيز در پرتو آگاھی کارگران و 

انديشی و  تأکيد مداوم بر خرد جمعی و ھم
اما توطئه .  تصميمات جمعی با شکست روبرو شد

اعتنايی  سکوت و بی.  ھا ادامه يافت سکوت مدت
ھا و اعتصاب کارگران، به آن  در قبال خواست

اميد که کارگران مستأصل و خسته و فرسوده 
فايده بودن اعتراض و اعتصاب را  شوند، بی

. گيری کنند و درنھايت اعتصاب را بشکنند نتيجه
ويژه پيگيری  اتحاد و ھوشياری کارگران به

مطالبات و استمرار اعتصاب و تظاھرات 
خيابانی، توطئه سکوت در قبال اعتصاب و 

تپه  اعتنايی به مطالبات کارگران ھفت تاکتيک بی
 . را نيز با شکست روبرو ساخت

ھا بود که  تنھا پس از شکست قطعی اين تاکتيک
طبقه حاکم، مجلس ارتجاع را وارد معرکه 

 مجلس به ٩٠ورود کميسيون اصل .  ساخت
تپه، ترفند جديد طبقه حاکم ايضاً  ماجرای ھفت

کشی و درواقع ادامه ھمان  برای سرگردانی، وقت
تاکتيک قبلی برای  مستأصل کردن و فرسوده 
ساختن کارگران و در صورت امکان، مصادره 

بر ھر کارگر آگاھی اين واقعيت .  اعتصاب بود
تپه  مشخص بود که ورود مجلس به ماجرای ھفت
تپه،  و برگزاری جلسه با نمايندگان کارگران ھفت

ھای جناحی و استفاده  نظر از رقابت صرف
ابزاری از اعتصاب برای پيشبرد اھداف يک 

کشی و سرگردان  جناح حکومتی، صرفاً وقت
فايده  ساختن کارگران در راھروھا و مباحثات بی

 .اداری برای کوبيدن سر اعتصاب به سنگ  بود
ھای فرسايش و طو�نی تحت  جلسات و بحث

 ٢٢ ، ١۴تپه که در  عنوان بررسی مشک;ت ھفت
 برگزار شد، جز پرداخت دو ٩٩ مرداد ٢٩، و 

ماه حقوق  از چھار ماه معوقات مزدی، و وعده 
ھای بيمه در ظرف يک ھفته  تمديد اعتبار دفترچه

که البته تا اين لحظه بيش از سه ھفته از آن تاريخ 
گذشته و اين وعده ھنوز عملی نشده است، ھيچ 

در مورد .  دستاوردی برای کارگران نداشت
خواست بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير 

گونه اقدامی صورت  کارگران اخراجی، ھيچ
در آخرين جلسه نمايندگان کارگران .  نگرفت
 مجلس و ٩٠تپه با اعضای کميسيون اصل  ھفت

 مرداد، به کارگران ٢٩مقامات دولتی مورخ 
. حتی اجازه صحبت کردن و اظھارنظر داده نشد

در اين جلسات، صالح رئيس سازمان 
سازی، نماينده وزارت اط;عات و  خصوصی

برخی ديگر از مقامات دولتی از اسد بيگی دفاع 
دژ پسند وزير اقتصاد در آخرين جلسه    .  کردند

اصط;ح مھلت خواست   روز به١۵)   مرداد٢٩(
که در مورد اسد بيگی  و خلع يد از او  تحقيق و 

بحث خلع يد از بخش خصوصی و .  بررسی کند
بازگشت مالکيت و اداره آن به دولت با نظارت 

 روز ١۵در پايان .  کارگران نيز حتی مطرح نشد
نيز ھيچ اتفاقی نيفتاد و )   شھريور١٢(مھلت مقرر

جز !  کسی در مورد بقيه ماجرا چيزی نشنيد
ای با شرکت معاون فنی و حسابرسی  که جلسه اين

امور اقتصادی و زيربنايی ديوان محاسبات با 
حضور وزير اقتصاد و نھادھای نظارتی و 
اط;عاتی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و 

دولت صرفاً با حکم "وزير اقتصاد اع;م کرد
سازی و  قضايی حاضر به ابطال خصوصی

تپه  و معلوم شد که پرونده ھفت"  شود برگشت می
.شده است ارسال"  شورای عالی امنيت ملی"  به
 )٩٩ شھريور ١۶يکشنبه  -وطن امروز(

کشی را پيشه کرده بود ، با  مجلس که وقت
ھای ق;بی  ھای کلی و وعده رشته حرف يک

کارگران را سرگرم ساخت و درھمان حال برای 
اعتصاب اگرنه پايان، .  پايان اعتصاب نقشه کشيد

ھمگان از کارفرما .اما به حالت تعليق درآمد
گرفته تا مجلس و قوه قضايی و مقامات دولتی و 

کدام از  ھيچ.  امنيتی به خواست خود رسيدند
ھای اعتصاب برآورده نشد و سر  خواست

. اعتصاب در قربانگاه توھمات بريده شد
کاری مجلسی شدند که در  کارگران قربانی فريب

مجلسی .  دل جمعی از کارگران توھم انداخته بود
اش وضع قوانين ضد کارگری در  که وظيفه

داران و پيشبرد منويات  حمايت از منافع سرمايه
طبقه حاکم است، روشن بود که جانب 

تجربه به کارگران .  کند داران را رھا نمی هسرماي
نشان داد که اين تصور که گويا مجلس و قوه 

اند، تصوری  قضايی در کنار کارگران ايستاده
 . اندازه خطرناک است کلی غلط و بی به

ھمين گرايش اصرار عجيبی دارد به اينکه 
تپه، صرفاً  مبارزات و مطالبات کارگران ھفت

اصرار بر صنفی گری البته تا حدی .  صنفی است
درواکنش دفاعی در مقابل اين ترفند رژيم است 
که با سياسی خواندن اعتصاب و کارگران و 

ھا به خارج کشور و اپوزيسيون ضد  انتساب آن
تر بتواند مبارزه کارگران را سرکوب  رژيم، آسان

اين .  و کارگران پيشرو را بازداشت و زندانی کند
ھای بيشتر،  گرايش برای پرھيز از تحمل ھزينه

شود که  ای می خواسته يا ناخواسته وارد پروسه
کند که  حال ت;ش می خواست رژيم است و درعين

اعتصاب و تجمع آرام برگزار شود بدان اميد که 
بھانه به دست طرف مقابل ندھد و ھنگام 

غافل از .  زنی بتواند امتيازاتی کسب کند چانه
تواند به ضد خود تبديل شود  اينکه اين شيوه می

ھا  زنی چراکه کارفرما و کل طبقه حاکم در چانه
دھد که سنبه  نشيند و امتياز می زمانی عقب می

از اين گذشته ھرکس اين .  کارگر پرزورتر باشد
ھای  تپه شعارھا و خواست داند که در ھفت را می

کارگران عموماً ترکيبی از شعارھا و 
ھای سياسی و صنفی بوده است و حتی  خواست

توان گفت که در بسياری از موارد،  جرئت می به
تر بوده و  ھا و شعارھای سياسی پررنگ خواست

ھای کارگران قرار داشته  در اولويت خواست
در ھمين اعتصاب اخير، شعارھای .  است

کارگران عليه اسد بيگی در ادامه خود به شعار 

مستقيم عليه مقامات دولتی از فرماندار و استاندار 
جمھور کل حاکميت تبديل  گرفته تا حتی رئيس

گيری عليه صداوسيمای  شعارھا و موضع.  شد
ھا و خبرنگاران  جمھوری اس;می و رسانه

نه حاکم نه دولت، نيستند به "  حکومتی، شعار 
ھمه شعارھای سياسی و ضد دولتی "   فکر ملت

دار  بازگشت به کار اسماعيل بخشی پرچم.  است
اداره شورايی در   -شعار نان، کار، آزادی

ھای  درستی يکی از خواست تپه  که به ھفت
تپه      اعتصاب و خواست عموم کارگران ھفت

است، به معنای دفاع از شعارھا و منش اسماعيل 
از .  بخشی و يک خواست خالص سياسی است

تپه در تمام  تر کارگران ھفت ھا مھم ھمه اين
ھا و بنرھای خود خواھان خلع يد از  شعارنوشته

تر از آن خواھان لغو  تپه و مھم کارفرمای ھفت
سازی مجتمع کشت و صنعت نيشکر  خصوصی

ای که  اين خواست از ھمان لحظه.  اند تپه بوده ھفت
تپه به بخش خصوصی واگذار شد تاکنون  ھفت

ھای اصلی و محوری کارگران  يکی از خواست
تپه بوده است و طی چند سال گذشته در  ھفت

اعتصابات و اعتراضات مکرر خيابانی، تکرار 
سازی و  خواست لغو خصوصی.  شده است

مبارزه برای آن، يعنی مخالفت و مبارزه با يکی 
ھای اصلی دولت و اين جز يک  از سياست

خواست و مبارزه اخص سياسی چيز ديگری 
ھا و مبارزات کارگران  افق ديد و خواست.  نيست
ھا و مبارزات  تپه ھمواره فراتر از خواست ھفت

درھرحال اصرار بر صنفی  .  صنفی بوده است
ھای کارگران  تنھا با شعارھا و خواست گرايی نه

تپه مغايراست بلکه ح;ل ھيچ مشکلی ھم  ھفت
 . نيست

تپه  مسئله بسيار مھم اين است که کارگران ھفت
ھای �زم را استنتاج  از اعتصاب اخير خود درس

نه دستگاه قضايی، نه مجلس و نه مقامات .  کنند
آنان .دھند دولتی کاری برای کارگران انجام نمی

اند و به قول ابراھيم عباسی  در پی منافع خويش
برخی نمايندگان .  اند"جنگ حزبی"سرگرم

تپه، مکرر به  کارگران و سنديکای کارگران ھفت
تجربه عملی به آن .  کرده بودند اين موضوع اشاره

تر نيز  گروه  معدود از کارگران متوھم و ناآگاه
تپه بايد  کارگران ھفت.  اين واقعيت را اثبات نمود

ھای خودشان  ای طبقه روی نيروی خودشان و ھم
حساب کنند و در ھمه حال استق;ل خويش را 

ھای حکومتی  حفظ کنند و وارد بازی جناح
تر  تپه بايد خود را متشکل کارگران ھفت.  نشوند

سازند و روی قدرت متشکل خود و سنديکای 
سنديکای مبارز .  مستقل خود حساب کنند

تپه در تمام طول اين  کارگران نيشکر ھفت
اعتصاب در کنار کارگران بود و با انتشار 

ھا و  موقع اخبار اعتصاب و صدور اط;عيه به
ھا، کمک شايان توجھی به ادامه اعتصاب  بيانيه



 ۵ ٨٨۶ شماره  ٩٩ شھريور ١٧     ۵

۴از صفحه  ٢از صفحه    

مواضع راديکال و اصولی و مثبت .  داشت
گاه  و چراغ راه کارگران  تواند تکيه سنديکا می

سنديکا در افشای نمايندگان مجلس و مقامات .باشد
ھا  ھای پوچ و سرخرمن آن دولتی و  وعده

عنوان مجلس  از مجلس به.اط;عيه داد
 ١٣در اط;عيه مورخ .  داران ياد نمود سرمايه

شھريور خود از ضرورت شور و مشورت و 
گيری جمعی کارگران برای ورود به فاز  تصميم

کارگران  "جديد اعتصاب سخن گفت و نوشت 
اند که جز اتکا به نيروی خود، جز  تجربه کرده

اعتماد مابين جمع کارگران و جز متحدشدن 
توانند به ھيچ نيروی ديگری خارج  بيشتر،  نمی

 نبايد .از خودشان متکی باشند و اعتماد کنند
تپه را  اجازه داد که سرنوشت کارگران ھفت
گر بوده  کسان ديگری به دست بگيرند و ما نظاره

و چشم اميد به تصميمات ديگران که منافع 
کنند،  ديگری جز منافع کارگران را نمايندگی می

ھای سرخرمنی  و تعھدات پوچ،   وعده.داشت
تأثير و خالی، مشکل معيشت  ديدارھای بی

کارگران و ديگر مطالباتمان را حل نخواھد 
بنابراين کارگران با شور و مشورت .  کرد 

 بايد اتحاد خود  .جمعی ، تصميم خواھند گرفت
را حفظ کنيم و با اتکا به خود، اعتراض و 
مبارزه و اشکال مؤثر و موردنياز را برای  

ھای به حقمان را به  کسب مطالبات و خواسته
 " .پيروزی ما درگرو اتحاد ماست .اجرا بگذاريم

در اين " شھريور نوشت ١۴در اط;عيه مورخ 
تپه انواع و  دور از اعتصابات کارگران ھفت

اقسام وزير و نماينده مجلس، فرماندار و شھردار 
ديدارھای مختلف و جلسات متفاوت و ...  و 

ھای مختلف صورت گرفته است و  بررسی
تاکنون ھيچ تأثيری در بھبود شرايط کارگران 

کدام از  تپه صورت نگرفته است و ھيچ ھفت
 .ھای ما کارگران عملی نشده است خواسته

تپه برای کسب مطالبات و  کارگران ھفت
ھای خود راھی جز مبارزه و اعتراض  خواسته

ندارند و در ادامه مبارزه نياز به 
ھای جمعی و پيگيرانه ضروری  گيری تصميم

 ".باشد می
"  مرداد خود با عنوان٣٠و در اط;عيه 

" کارگران به نيروی خود باور داشته باشند
نه به مجلس،نه به دولت "  نوشته بود

داران، نه به فرد پرستی، نه به حاکميت  سرمايه
باد حاکميت شورايی را از امروز تا  حزبی، زنده

فردای پيروزی برای ھم تکرار کنيم و برای 
  پيروزی از آن  .رسيدن به آن مبارزه کنيم

 "!ماست
اند که قادرند  تپه اثبات کرده کارگران مبارز ھفت

با اتحاد .  تری ميان خود ايجاد کنند اتحاد مستحکم
توانند بساط  و استمرار مبارزه متشکل قطعاً می

حال  درعين.  تپه جارو کنند اسد بيگی را از ھفت
بايد کام;ً مراقب بود چنانچه معادله به زيان اسد 
بيگی فاسد ابر قاچاقچی ارز رقم خورده و دست 
وی کوتاه شود، اسد بيگی ديگری جای وی 

ھمچنين بايد مراقب بود تحت عنوان .  ننشيند
ھای  تپه به شرکت تعاونی، کشت و صنعت ھفت

اقماری سپاه واگذار نشود و پای اين شعار ثابت 
نه "  و ھميشگی اعتصابات و اعتراضات خود

 .بايستند" شرکت بشه دولتی -رستمی نه بيگی
 
 
 

اعمال شکنجه ھای ويرانگر، بر گردن و 
کشان و تھيدستان و جوانانی فشرده  پيکرزحمت

شده است که در ميدان مبارزات علنی در کف 
خيابان ھا به چھره ھای پر شور، سازمانده و 
تھييج کننده توده ھای معترض در خيزش ھای 

 . عمومی تبديل شده و يا می شوند
آنچه اکنون باعث ھراس جمھوری اس;می شده 
است، آنچه دستگاه قضايی و نيروھای امنيتی 
رژيم را به اعمال شکنجه ھای وحشيانه سال ھای 

 سوق داده است، آنچه ھيئت حاکمه ايران ۶٠دھه 
به دنبال "را وا داشته تا در اين برھه زمانی 

، دقيقا گستره "گردن برای طناب دار بگردد
وجود ھمين جوانان مبارز و سازمانده در خيزش 

جوانانی که جمھوری اس;می .  ھای عمومی است
برای منکوب کردن آنان، وحشيانه تر از ھر 
زمان ديگری به آنان چنگ و دندان نشان می 

 . دھد
اما اين وضعيت، به رغم ھمه بگير و ببندھا، به 
رغم صدور احکام ظالمانه اعدام و اعمال شکنجه 
ھای وحشيانه، در شرايط کنونی به لحاظ تعميق 
و گسترش مبارزات کارگران و توده ھای مردم 
ايران قادر به ايجاد رعب و وحشت برای 
بازدارندگی از مبارزات علنی در متن جامعه 

اين وضعيت که در پی خيزش .  نخواھد شد
 و پيامد آن ٩۶انق;بی مردم ايران در دی ماه 

شکل گيری يک دوران انق;بی و استمرار آن در 
متن جامعه شکل گرفته است، عم; توده ھای 
وسيعتری را به مبارزات علنی عليه جمھوری 

وضعيتی که پس از قيام .  اس;می کشانده است
، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، ٩٨آبان 

دانشجويان و عموم توده ھای مردم ايران را در 
گستره ای وسيعتر برای سرنگونی انق;بی 

 .جمھوری اس;می مصمم کرده است

بين المللی از جمله سازمان عفو بين المللی به 
کارزار مبارزه با اعدام و شکنجه در ايران و به 
. ويژه توقف حکم اعدام نويد افکاری پيوسته اند

اين يعنی گسترده شدن کارزارھای مقابله با 
جمھوری اس;می جھت توقف اعدام و شکنجه در 

اين يعنی تنگتر شدن حلقه فشار عمومی بر .  ايران
 . جمھوری اس;می در عرصه داخلی و جھانی

با اين ھمه و به رغم تمام فشارھايی که از ھر سو 
بر جمھوری اس;می وارد می شود، اين سوال 
مطرح است که آيا دستگاه قضايی به صرف 
فشارھای وارده از صدور احکام اعدام و اعمال 
شکنجه ھای ويرانگر بر بازداشت شدگان دست 
خواھد کشيد؟ پاسخ اين پرسش دست کم در 

 چرا؟. شرايط کنونی نه است
جمھوری اس;می ھم اينک در بحران ھای شديد 
. سياسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است

در وضعيت کنونی نه تنھا کمترين چشم اندازی 
برای برون رفت طبقه حاکم و نظام سياسی 
پاسدار منافع آن از بحران ھای موجود متصور 
نيست، بلکه در پی شکست و ناکارآمدی 
جمھوری اس;می در تمام عرصه ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی موجود، اوضاع ھرچه 
بيشتر به سمت تعميق بحران ھا فوق پيش رفته و 
از اين منظر کارگران و توده ھای زحمتکش 
مردم ايران در گستره ای وسيعتر به ميدان 
مبارزه علنی عليه جمھوری اس;می کشيده می 

 .شوند
ھيئت حاکمه ايران و به طور اخص نيروھای 
امنيتی اين رژيم، ھم اينک به شدت نگران شکل 
گيری خيزش ھای بعدی توده ھای زحمتکش 

در چنين .  مردم و جوانان محروم و ايران ھستند
شرايطی، نه تنھا جمھوری اس;می از صدور 
احکام اعدام و اعمال شکنجه ھای وحشيانه دست 
بر نخواھد داشت، بلکه به منظور ايجاد رعب و 
وحشت در متن جامعه بر اعمال وحشيگری ھای 

کشان  خود برای منکوب کردن عموم زحمت
 . جوانان پافشاری ھم خواھد کرد

واقعيت اين است که در شرايط مبارزاتی کنونی 
و در ميدان عمل، اکنون اين فقط سازمان ھای 
سياسی نيستند که در مقابل رژيم جمھوری 
اس;می ايستاده اند، بلکه ا�ن ع;وه بر 
کارگران، اين خود توده ھای مردم و جوانان 
بيکار و محروم از امکانات اوليه زندگی ھستند 
که در صف اول مبارزه با حاکميت جمھوری 

،  ۶٠از اين رو، اگر در دھه .  اس;می قرار دارند
صدور احکام اعدام و شکنجه و ش;ق، عمدتا 
متوجه اعضای سازمان ھای سياسی بود، اگر در 
سال ھای بعدتر، زندان و سرکوب و شکنجه، 
بيشتر متوجه فعا�ن اجتماعی و کنشگران سياسی 
شد، اکنون اما لبه تيز صدور احکام اعدام و 
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" به دنبال گردن برای طناب دار"
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 بحران اقتصادی، افزايش تورم و کاھش واقعی دستمزدھا
 !چه بايد کرد؟

١از صفحه   

٧درصفحه   

عبدالناصر ھمتی رئيس کل بانک مرکزی 
سوم (جمھوری اس;می چندی پيش 

در "  ھفته دولت"، به مناسبت )شھريورماه
تلويزيون جمھوری "  تيتر امشب"برنامه 

خوشحالم : "  اس;می شرکت کرده و گفته بود
به مردم بگويم نقدينگی کنترل شده و پايه 

 ماھه ابتدای امسال نسبت به پايان ۵پولی در 
 درصد رشد داشته و نقدينگی ۴سال قبل تنھا 

 درصد افزايش يافته ١٢نيز در اين مدت 
چنين از پايان  او در اين برنامه ھم".  است

سخنانی که صدای !!!  دوران رکود خبر داد
اعتراض عموم اقتصاددانان حامی جمھوری 

 .اس;می را نيز درآورد
او در حالی از کنترل نقدينگی سخن گفت که 

 ماھه ۵ درصدی نقدينگی در ١٢افزايش 
سابقه  ھای اخير بی اول سال در طول سال

بوده و از اين نظر يک رکورد جديد در 
در حالی .  آيد افزايش نقدينگی به حساب می

در پايان )  حجم پول و شبه پول(که نقدينگی 
 تريليون تومان بود، ٢۵۶٧سال گذشته حدود 

 تريليون ٢٩٧۶در پايان مرداد به بيش از 
 تريليون ۴١٩ ماه ۵رسيد يعنی تنھا در طول 

تومان نقدينگی افزايش داشته )  ھزار ميليارد(
 تريليونی سال ۴٨۴که نزديک به کل بودجه 

(٩١ و کل نقدينگی در سال ٩٩  ۴۶٠ 
به عبارت ديگر در طول !!!  است)  تريليون

 ٧٠٣ تريليون و ٢اين مدت نقدينگی روزانه 
 !!!ميليارد تومان افزايش داشته است

 ٩٩چنين ميزان نقدينگی تا پايان بھار سال  ھم
 تريليون تومان رسيده بود که ٢۶۵١به 

 بيانگر افزايش حدود ٩٨نسبت به بھار سال 
 درصدی است که اين مورد نيز يک ٣۴

 ٨۵استثنا است و رشد نقدينگی تنھا در سال 
 درصد با�تر از ميزان گفته شده ٣٩/  ۴با 

ناگفته نماند که رشد نقدينگی در .  بوده است
نکته مھم .   درصد بود٣١ نيز ٩٨طول سال 

ديگر در رابطه با نقدينگی اين است که از 
 تريليون ١۵٢٩ که نقدينگی به ٩۶سال 

ھم   ماه، آن۵ سال و ٢رسيد، در طول تنھا 
 –ھايی که اقتصاد با بحران رکود  در سال

تورمی و رشد منفی ھمراه بود، نقدينگی 
اين يکی از .  حدودا دو برابر شده است

ست که اقتصاددانان حامی جمھوری  د�يلی
عنوان يک خطر بالقوه برای  اس;می به

 .برند از آن نام می" ابر تورم"گيری  شکل
جدا از کسری بودجه دولت که يکی از 

زمينی يا گوجه فرنگی را در نظر  نمونه سيب
افزايش بھای د�ر، صادرکنندگان را .  بگيريم

کند و  تشويق به صادرات اين کا�ھا می
نتيجه .  يابد جاذبه خريد اين کا�ھا افزايش می

واسطه اين موضوع، کمبود و احتکار اين  بی
کا�ھا در داخل و افزايش بھای ريالی آن 

به .  ھا و د��ن خواھد بود توسط واسطه
توان برای مثال با  عبارت ديگر اگر می

صادرکردن يک کيلو محصول کشاورزی 
ست که   ھزار تومان بدست آورد، بديھی٢٠

ی اين کا�ھا آن را در ايران  صاحبان عمده
اين يک !!   ھزار تومان نخواھند فروخت۴

مثال بسيار ساده از تاثير مستقيم افزايش 
بھای ارزھای خارجی بر افزايش بھای ساير 

افزايش بھای د�ر برابر است با . کا�ھا است
ست که مردم  اين چيزی.  افزايش بھای کا�ھا

دانند و علل آن نيز  خوبی آن را می به
 .مشخص است

موضوع ديگری که تاثير مستقيمی بر 
ھای اخير داشته،  افزايش بھای کا�ھا در ماه

اين است که بسياری از کا�ھای ضروری 
مردم مانند برنج و گوشت و مانند آن از سبد 

 تومانی به ۴٢٠٠کا�ھای اساسی که ارز 
 و واردات  گرفت حذف شده ھا تعلق می آن
وقتی .  گيرد ھا با ارز نيمايی صورت می آن

 ھزار ٢١ھم که د�ر در سامانه نيما به 
شود که بھای  رسد، نتيجه اين می تومان می

کننده نھايی سر به  اين کا�ھا برای مصرف
اگر ھر کيلو گوشت قرمز .  فلک خواھد کشيد

  ٢١ ھزار تومان و برنج خارجی به ١٢٠به 
ھزار تومان رسيده است، اين تازه اول 
ماجراست، چرا که بھای اين کا�ھا با د�ر 

.  ھزار تومانی بسيار با�تر خواھد رفت٢١
 گروه کا�يی از ارز ٢۵در حالی که در ابتدا 

 تومانی برای واردات استفاده ۴٢٠٠
کردند ازاول سال جاری به واردات تنھا  می
 گروه کا�يی يعنی جو، ذرت، گندم، ٧

روغن خام، دارو، تجھيزات پزشکی و 
 تومانی ۴٢٠٠ارز )  سويا(ھای روغنی  دانه

اکثر اين کا�ھا نيز برای .  تعلق خواھد گرفت
ھا  استفاده در صنايع و دامداری و مرغداری

ھا و مزارع سرپا  ھستند تا اين کارخانه
حال بگذريم که ھمين کا�ھا نيز به .  بمانند

دليل فسادی که سرتاپای سيستم حاکم را فرا 
که مث; مستقيم به  گرفته، به جای آن

ھا برسد سر از بازار آزاد  مرغداری
 .آورند درمی

لطفعلی بخشی از اقتصاددانان حکومتی و 
در رابطه با "  ع;مه"دانشگاه "  استاد"

که  وضعيت اقتصادی و تورم با تاکيد بر اين

عوامل افزايش رشد نقدينگی است، وضعيت 
ھای  آشفته اقتصادی و ناھماھنگی در بخش

ھا بحران  مختلف اقتصاد که نتيجه سال
تورمی است، يکی از   –اقتصادی رکود 

آور نقدينگی می  عوامل مھم افزايش سرسام
باشد که مانند يک بمب ساعتی به زمان 

ھمه شواھد نيز نشان .  شود انفجار نزديک می
ھای آينده افزايش نرخ  از اين دارد که در ماه

يک .  تورم شتاب بيشتری خواھد گرفت
نمونه، افزايش بھای ارزھای خارجی در 
روزھای گذشته بود که نرخ د�ر در بازار 

 ھزار تومان رساند و ٢١نيمايی را به با�ی 
 به ٢۴۴٠٠در بازار آزاد نيز ھر د�ر تا 

رشد روزانه بھای ارزھای .  فروش رفت
خارجی کابينه روحانی و بانک مرکزی را 
مجبور ساخت تا با عرضه زياد ارز در 
سامانه نيما و بازار آزاد از افزايش بيشتر 
بھای آن که به معنای خارج شدن کامل بھای 
ارزھای خارجی از کنترل دولت بود، مقابله 

اين را نيز فراموش نکنيم که به دليل .  کند
کاھش درآمدھای ارزی دولت، قدرت مانور 
دولت و ريختن ارز به بازار برای جمھوری 

 .تر از ھميشه شده است اس;می مشکل
اگرچه افزايش بھای ارزھای خارجی و 
بدنبال آن فروش ارزھای در دست دولت 

تواند به کاھش کسری بودجه کمک کند  می
طور که در ماجرای رشد شاخص  ھمان(

بورس نيز ما شاھد بازی دولت برای جبران 
، اما با� رفتن بھای )کسری بودجه بوديم

ارزھای خارجی مانند يک شمشير دو لبه 
برخ;ف بورس، افزايش بھای .  است

ارزھای خارجی تاثير مستقيمی بر افزايش 
بھای ساير کا�ھا و در نتيجه افزايش تورم 
دارد و اين بدليل رابطه مستقيم ارزھای 

داری  خارجی با ساختار اقتصاد سرمايه
نه .  ايران و رابطه آن با اقتصاد جھان است

تنھا بخش صنعت نيازمند ارز خارجی برای 
ای و ديگر  تامين مواد اوليه، کا�ھای واسطه

باشد که در نھايت تاثير  نيازھای خود می
مستقيمی بر بھای کا�ھای تمام شده در اين 
بخش خواھد داشت، بلکه حتا بخش 

 .پذيرد کشاورزی نيز مستقيما از آن تاثير می
به دليل صادرات محصو�ت کشاورزی از 
ايران به کشورھای ھمسايه، افزايش بھای 
د�ر باعث افزايش بھای کا�ھای کشاورزی 

برای .  شود کننده در ايران می برای مصرف

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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۶از صفحه   

٧ 

جاری سالی بسيار دشوار از نظر  سال
اقتصادی است، و تعطيلی بسياری از کسب 

ست که  و کارھا مانع تحقق درآمدھای مالياتی
"  گويد در بودجه منظور شده، می وقتی : 

ھا به حدود يک چھارم  کسری بودجه دولت
بودجه برسد، وضعيت ھشدارآميز اع;م 

ھا بر اين است که  بينی شود و حا� پيش می
 ۶٠ تا ۵٠کسری بودجه دولت به با�ی 

بنابراين دولت ...  رسد درصد بودجه می
ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده 
است و اين استقراض به خلق پول و افزايش 
تورم منجر شده است و چنانچه اين روال 
ادامه داشته باشد تورم به نقطه خطرناک 

 ". رسد می
دانشگاه "  استاد اقتصاد"مرتضی سامتی 

اصفھان ديگر اقتصاددان حامی نظم موجود 
است که در گفتگو با خبرگزاری ايلنا مانند 
بسياری ديگر از اقتصاددانان حامی حکومت 

شدن اقتصاد "  ونزوئ;يی"نگرانی خود بابت 
"او گفت.  ايران را بيان کرد بايد توجه : 
 ھزار ١٠٠ ھزار تا ۴٠داشت زمانی که ما 

ايم تقريباً  ميليارد تومان کسری بودجه داشته
 درصدی به کشور تحميل ۵٠ تا ٣٠تورم 

 ھزار ٢٠٠شد و حا� اگر قرار باشد  می
ميليارد تومان تأمين منابع صورت گيرد، 
بنابراين موضوع ابرتورم ھم روی خواھد 

 ".داد
افزايش نرخ تورم و بھای کا�ھا که تھديدی 
مستقيم عليه معيشت کارگران و زحمتکشان 

حتا براساس آمارھای ست که  است، در حالی
ھای ھمتی رئيس کل   و برخ;ف گفتهدولتی

چنان با رشد منفی  بانک مرکزی، اقتصاد ھم
روبروست و به عبارت ديگر حجم اقتصاد 

تر از سال گذشته شده است و  حتا کوچک
دقيقا به ھمين دليل است که بحران اقتصادی 

. تورمی است  –ايران يک بحران رکود 
که روز "  مرکز آمار ايران"گزارش  به
 شھريور منتشر گرديد نرخ رشد  ١١شنبه  سه

 ٣/  ۵ منفی ٩٩اقتصادی در بھار سال 
نرخ رشد اقتصادی بدون .  درصد بوده است

 ١/  ٧نفت نيز در ھمين بازه زمانی منفی 
يکی از نتايج مستقيم رشد .  درصد اع;م شد

منفی اقتصاد و به عبارت ديگر تشديد بحران 
تورمی افزايش نرخ   –اقتصادی رکود 

ست که تھديدی مستقيم عليه معيشت  بيکاری
 .کارگران و زحمتکشان جامعه است

موسسه " مرداد روزبه کردونی رئيس ٢۶
در يک "  عالی پژوھش تامين اجتماعی

"نشست خبری گفت بر اساس گزارش : 
ھای مجلس، در دوره  مرکز پژوھش

 ٢/  ٩در بھترين حالت )  کرونا(گيری  ھمه

 ميليون ۶/  ۴ميليون نفر و در بدترين حالت 
... .شود نفر از کل شاغ;ن کشور کاسته می

ھمچنين، بر اساس گزارش معاونت 
وکارھای  اقتصادی وزارت رفاه، کسب

 ۴/  ٨ديده از بحران کرونا بالغ بر  آسيب
 درصد از ٢٠/  ٣ميليون شغل که معادل 

اين که ".  شود اشتغال کل است، را شامل می
 نفر يک نفر شغل ۵در مدتی کوتاه از ھر 

گر عمق  خود را از دست داد، بيان
ست که اقتصاد را فرا گرفته است، و  بحرانی

نه فقط به دليل تداوم شيوع کرونا، بلکه به 
د�يل متعدد اقتصادی ھيچ نشانی از بھبود 

انداز کنونی وجود  وضعيت اشتغال در چشم
 .ندارد

اما اگر شيوع کرونا و تشديد بحران 
تورمی با افزايش شديد   –اقتصادی رکود 

تورم و بيکاری برای کارگران و زحمتکشان 
داران شرايط  يک فاجعه است، برای سرمايه

 .کند کام; فرق می
داری  ھا و ناتوانی نظم جھانی سرمايه بست بن

ھای ذاتی خود،  در حل تضادھا و بحران
اکنون بيش از ھر زمان ديگری آشکار گشته 

يکی از نتايج ملموس انحطاط نظم .  است
ھای اخير، افزايش  داری در سال سرمايه

سرعت تجميع ثروت در ميان اقليتی ناچيز 
صاحبان سرمايه مالی است که روز به روز 

شان حتا در دوران بحرانی افزوده  بر ثروت
ست که اکثريت بسيار  شود و اين در حالی می

شوند و اين  بزرگی روز به روز فقيرتر می
يک تھديد بزرگ عليه نظم موجود است که 

ھای سياسی و انفجارھای  تواند به بحران می
در ايران که نظام .  اجتماعی منجر گردد

 کامل روبرو شده  بست داری با بن سرمايه
است، اين مساله به بارزترين شکلی خود را 

از يک سو ثروتمندانی که به .  دھد نشان می
اند و از سوی  ای دست يافته ھای افسانه ثروت

ديگر کارگران و زحمتکشان جامعه که 
ھايی  آن. اند  عموما به زير خط فقر پرتاب شده

مندند در برابر کسانی  که از ھمه نعمات بھره
 .اند بھره که از اين نعمات بی

که گسترش فقر در جامعه تاثيری  جدا از اين
قطعی در ميزان تقاضای کا� و در نتيجه از 
بين رفتن تعادل عرضه و تقاضا دارد، باعث 

طور متوسط سا�نه بيش  شود پول که به می
 درصد بر ميزان آن در ايران افزوده ٣٠از 
شود، به دليل کاھش تقاضا برای کا� و  می

قدرت خريد در ميان مردم، در شکل سرمايه 
به سمت بازارھای غيرواقعی و يا ھمان 

يکی از نتايج اين گردش .  مجازی برود
سرمايه به سمت بازارھای غيرواقعی، 

بخش .  افزايش نرخ تورم و تشديد رکود است

ديگری از پول نيز به دليل احساس خطر 
داران به دليل بحران سياسی و   سرمايه

. شود اجتماعی، به خارج از کشور منتقل می
در نتيجه اين بخش بدنبال تبديل لایر به 

بازار ط; و مسکن .  ارزھای خارجی است
ست که پول راکد  نيز از جمله بازارھايی

ھا  برای حفظ قدرت خريد خود به سمت آن
نتيجه اين آشفته بازار اما .  يابد گرايش می

کاھش ارزش لایر است و کاھش ارزش لایر 
معنای ديگر آن کاھش واقعی دستمزد است، 

طور که امروز اغلب مردم نيز با زبان  ھمان
ھای  خود از دستمزدھای ريالی و ھزينه

در نتيجه در اقتصاد .  گويند د�ری سخن می
ی ثروتمندتر شدن  داری ايران چرخه سرمايه

ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا مدام تکرار 
گردد و تکرار خواھد شد و ھمواره با  می

 .شتابی بيشتر از قبل
باز ھمين ثروتمندان ھستند که به دليل 

ھا  شان در قدرت مانع افزايش دستمزد نقش
شوند و باز فراموش نکنيم که خود دولت  می

عنوان يک کارفرمای بزرگ در اين  نيز به
برای ھمين .  ميان نقش مھمی ايفا می کند
ھا شاھديم که  است که در تمام اين سال

" شورای عالی کار"اصط;ح  چگونه در به
سر کارگران را بريده و دستمزدھا سال به 

دستمزدھای کارگری چند .  روند سال آب می
برابر زير خط فقر نتيجه ھمدستی آشکار 

داران دزد و  داری با سرمايه دولت سرمايه
بنابراين مسبب وضعيت .  گر است غارت

تورمی   –فعلی، از بحران اقتصادی رکود 
گرفته تا بيکاری و مشک;ت معيشتی 

دار ايران و دولت  کارگران، طبقه سرمايه
 .پاسدار منافع آن است

ای و  چون خامنه اين که مقامات دولتی ھم
روحانی مشک;ت اقتصادی را يا انکار 

کنند و يا به دشمنان خارجی نسبت  می
اش اين است که  دھند، دليل واقعی می

جمھوری اس;می راه حلی برای اين بحران 
چرا که تنھا راه حل بحرانی که .  ندارد

سرتاپای نظم حاکم را در برگرفته است، 
سرنگونی جمھوری اس;می، لغو مناسبات 

داری، برقراری حکومت شورايی و  سرمايه
با توجه به .  نظمی سوسياليستی است

ھای موجود، در شرايط کنونی ايران،  واقعيت
داری،  نه تنھا رھايی از نظم ظالمانه سرمايه

 –بلکه حتا رھايی از بحران اقتصادی رکود 
تورمی و افزايش واقعی دستمزدھا تنھا يک 

 .انق;ب اجتماعی: راه حل دارد

 بحران اقتصادی، افزايش تورم و کاھش واقعی دستمزدھا
 !چه بايد کرد؟



 ٨ ٨٨۶ شماره  ٩٩ شھريور ١٧     ٨

١از صفحه   

٩درصفحه   

ھا  درون زندان و با تشريح  وضعيت زندان
و زندانيان خواستار رسيدگی به وضعيت 

حتا در اوايل انتشار خبر شيوع .  خود بودند
بيماری، در اواخر اسفند و اوايل فروردين 
ماه، زندانيان چندين زندان سر به شورش 
برداشتند که با قتل و ضرب و شتم زندانيان، 

 .ھا سرکوب شدند اين شورش
اعتنايی مقامات جمھوری اس;می به  بی

وضعيت زندانيان در حالی است که پس از 
گذشت چند ماه از گسترش اپيدمی کوويد 

ی چند ده ھزار نفری  ، افزايش روزانه١٩
مبت;يان و مرگ چند ھزار نفری، نشان 

چنان در جھان  دھد که اپيدمی کرونا ھم می
آماری که بنا به برآورد سازمان . کند بيداد می

تواند چندين  بھداشت جھانی و کارشناسان می
تر از آمار واقعی باشد، حتا در  برابر کم

کشورھايی که عمد خاصی در عدم گزارش 
به اين ترتيب .  آمار واقعی وجود ندارد

توان وضعيت را در کشوری مانند ايران  می
ھای تشخيص کافی انجام  حدس زد که تست

شود، بيماران دسترسی کافی به امکانات  نمی
بھداشتی و درمانی ندارند، بنا به د�يل 

ھای دقيقی از ميزان ابت; و  گوناگون گزارش
مرگ و مير وجود ندارد، آمار واقعی به عمد 

 .شود منتشر نمی
 ١٩چند روز پيش از انتشار اين نامه، در 
فر،  مرداد، محمدرضا محبوب

اپيدميولوژيست و يکی از اعضای ستاد 
ای با روزنامه  مقابله با کرونا  در مصاحبه

اعتراف کرد که اولين بيمار "  جھان صنعت"
مبت; به کرونا در اوايل دی ماه در ايران 

د�يل سياسی و "مشاھده شد، اما دولت به 
پنھانکاری کرد؛ آمار کرونا "  امنيتی

آمار رسمی مبت;يان "شوند و  می"  مھندسی"
ھا، به نظر من، يک بيستم آمار  و فوتی

پس از اين مصاحبه .  است"  حقيقی و واقعی
روزنامه جھان صنعت توقيف شد و حتا 

ھا، عضويت وی در ستاد مقابله  برخی رسانه
 .با کرونا را منکر شدند

اگر در جامعه که امکان درز اط;عات تا 
حدودی وجود دارد، درمورد آمار واقعی 

باختگان چنين پنھانکاری،  بيماران و جان
ھای  شود، وضعيت زندان انکار و تکذيب می

تحت نظر و کنترل جنايتکارانی مانند امين 
جنايتکارانی که خانواده . وزيری روشن است

مرگ بر اثر "زندانيان را محکوم به 
کنند، قطعاً زندانيان را شايسته  می"  گرسنگی

 .دانند می" مرگ بر اثر کرونا"
البته عدم اعتنای زندانبانان و مقامات قضايی 
به س;مت و مرگ و زندگی زندانيان، 

جمھوری .  منحصر به دوران کرونا نيست
اس;می از ھمان زمان به قدرت رسيدن که 

ھای حکومت خود، بنا را بر  برای تحکيم پايه
دستگيری و شکنجه و اعدام گذاشت، 

ھا را از انبوه جوانان سوسياليست و  زندان
جز آرزو "  جرمی"خواھی انباشت که  آزادی

و ت;ش برای برقراری رفاه و آزادی 
با .  نشده بودند"  مرتکب"ھای مردم  توده
وقفه زندانيان سياسی در دھه  ھای بی اعدام
 و به ويژه کشتار زندانيان سياسی در ۶٠

، از انبوه زندانيان سياسی ۶٧تابستان 
خواه در  نيروھای چپ و کمونيست و آزادی

ھا کاسته شد، در عوض، به تدريج  زندان
گسترش يافت تا جايی "  جرم"دامنه تعريف 

گذاران اوليه و  که دامان برخی از پايه
مقامات پيشين و مدافعان اين جناح و آن 

ھای  فعاليت در حوزه.  جناح را ھم گرفت
مختلف اجتماعی مانند زنان، حقوق کودک، 

ھای   نگاری، شبکه محيط زيست، روزنامه
ھای ديگر به امری  اجتماعی و بسياری حوزه

حتا عدم مدارا با پيروان .  امنيتی تبديل شد
. مذاھب و اديان و نوکيشان نيز شدت گرفت

ھا بود که اصط;ح زندانی   در اين سال
رايج شد، چرا که اين "  دگرانديش"سياسی 

زندانيان به معنای اخص کلمه، در پی فعاليت 
سياسی عليه رژيم به زندان افکنده نشده 

 . بودند
به جز اين گروه از زندانيان، گسترش و 
تعميق فقر و نابرابری، برای بسياری راھی 
جز ارتکاب جرايمی مانند سرقت برای تأمين 

خشونت سيستماتيک .  معاش باقی نگذاشت
دولتی به نھادينه شدن خشونت در خانواده و 
جامعه انجاميد و  بر آمار نزاع و مصدوميت 

آميز و  وضع قوانين تبعيض.  و قتل افزود
ستيزانه، خشونت  ھا و خرافات زن تبليغ ايده

در .  خانگی و از جمله قتل زنان را رواج داد
حالی که رؤسای اصلی باندھای قاچاق مواد 

ھايی ھمچون  مخدر که يا از سران ارگان
سپاه بودند يا در زد و بند با آنان، از ھر 
گونه پيگيری و مجازاتی مصون بودند، 

پا و حتا  ھا پر شد از قاچاقچيان خرده زندان
ھای اقتصادی  قربانيان اين باندھا و نابسامانی

 .اجتماعی، يعنی معتادان –
و "  جرايم"با آن که مسبب و مروج اين 

ھای ديگر، رژيم حاکم بوده "جرم"بسياری 
است، اما سران آن، برای مقابله با 

ھا، به مجازات و گاھی  نابسامانی
ھای قرون وسطايی و ضد بشری  مجازات

روی آوردند که به نوبه خود باز، چرخه 
با .  خشونت و جرم را در جامعه تقويت کرد
ھا و  آن که در اين چند دھه، رژيم زندان

ھای رسمی و غيررسمی ديگری  بازداشتگاه
اندازی کرده است، اما  را بازگشايی و راه

ھا  ھمواره تعداد زندانيان بر گنجايش زندان
 .پيشی داشته است
ھا، تنھا معضل پيشاروی  اما ازدحام زندان

ھا درباره کمبودھا و  گزارش.  زندانيان نيست
ھای بھداشتی، تغذيه  وضعيت وخيم سرويس

نامناسب، رواج خشونت، خريد و فروش 
کشی و حتا تجاوزھای  مواد مخدر، بھره

جنسی، عدم سيستم تھويه مناسب، عدم 
ھای  رسيدگی پزشکی، رواج بيماری

گوناگون، فقدان مواد شوينده  و بھداشتی 
کافی، وضعيت نامناسب آب و نبود آب گرم، 

ھا، حتا  ھای زندان گرانفروشی در فروشگاه
پيش از شيوع کرونا، چندان فراوان است که 

کافی است در .  ھا نيست نياز استناد به آن
ھای ايران  اينترنت درباره وضعيت زندان

ھا گزارش فردی و جمعی  جستجو شود تا ده
يا از سوی نھادھای مدافع حقوق بشر ايرانی 

اکنون در دوران .*  المللی يافت شود و بين
شيوع کرونا، بايد بر تمام کمبودھا و 
معض;ت پيشين، عدم رسيدگی مناسب 
پزشکی، کمبودھای جدی تجھيزات 
محافظتی، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و 

 .دستکش را ھم افزود
نشر "اين کمبودھا برخ;ف ادعای مقامات، 
و "  اکاذيب به قصد تشويش اذھان عمومی

از سوی مخالفان "   تبليغی عليه نظام فعاليت"
تنھا ھمين چندی پيش .  و منتقدان نظام نيست

ھايی از  نسخه الملل بود که سازمان عفو بين
چھار نامه را منتشر کرد که از طرف 

ھا به وزارت بھداشت  مقامات سازمان زندان
نوشته شده و درباره کمبود شديد تجھيزات 
حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و 

 . تجھيزات و لوازم پزشکی ھشدار داده بود
، فرمان اعزام برخی از ٩٨در ھفتم اسفند 

زندانيان به مرخصی برای کاھش تعداد 
ھرچند اين فرمان شامل .  زندانيان صادر شد

بسياری از زندانيان سياسی نشد، اما آن 

 اقدامات منحصر به فرد جمھوری اس�می 
 ھا کرونا در زندان" پيشگيری و درمان"در 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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تعدادی نيز که به مرخصی رفتند، در 
ھای فروردين و ارديبھشت، به رغم ادامه  ماه

در .  اپيدمی دوباره به زندان بازگردانده شدند
ھايی برای  ھمان روزھا، اجرای پروتکل

ھا اع;م شد، اما نه  مقابله با کرونا در زندان
ھا ناقص اجرا شدند، بلکه پس از  تنھا آن

ھا به باد  مدتی نيز در بسياری از زندان
 .فراموشی سپرده شدند

نوروزی، چند ھزار زندانی "  عفو"در پی 
و "  جرايم"در فروردين آزاد شدند، اما تعداد 

در  جمھوری اس;می "  مجرمان"به تبع آن 
چنان زياد است، که به زودی جای اين چند 

 ٢٩:  تنھا در يک نمونه.  ھزار زندانی پر شد
تير ماه، دبير شورای ھماھنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان تھران، اع;م کرد که در 

"٧٧٠٢، ١٣٩٩بھار  " معتاد متجاھر 
 درصد آنان به زندان ٧۴اند که  دستگير شده

به گفته وی در تير .  اند فشافويه اعزام شده
 نفر از اين بازداشتيان دارای ع;يم ۶۶ماه، 

وی کل .  ابت; به ويروس کرونا بودند
ھا در رابطه با مواد مخدر را  دستگيری
 . ھزار نفر اع;م کرد١٩نزديک به 

 صدا و ٢٠:  ٣٠ مرداد، برنامه خبر ٢٢
سيما، گزارشی از چند بند زندان اوين پخش 

نيز نشان "   تونل ضدعفونی"کرد که طی آن 
 ٨ب;فاصله، زندانيان سياسی بند .  داده شد

 تھيه ۴اع;م کردند که اين گزارش از بند 
شده است که در آن مقامات سابق محکوم به 
ارتکاب به فساد و اخت;س، از جمله برادر 

شوند و آن  رئيس جمھور، نگاھداری می
را ھيچ يک از زندانيان "  تونل ضد عفونی"

ھای صداوسيما وارد  اند و دوربين ديگر نديده
، يعنی بندھای نگاھداری ٩ و ٨ھای  سالن

زندانيان سياسی که بيش از حد کثيف و 
چنين برخ;ف  ھم.  اند پرازدحام ھستند، نشده

ادعای مقامات، زندانيان و برخی از وک; از 
رعايت نشدن قرنطينه بيماران، از عدم 

ھا  ضدعفونی کردن مناسب و مستمر زندان
 . دھند خبر می

مقامات جمھوری اس;می نه تنھا به ناظران 
ھا  مستقل حقوق بشر اجازه بازديد از زندان

دھند، بلکه خبررسانان را به  را نمی
نشر اکاذيب به قصد "ھايی نظير  اتھام

 تبليغی  فعاليت"و "  تشويش اذھان عمومی
از .  رسانند به مجازات می"  عليه نظام

ھای تاکنونی از ابت; و  رو،  گزارش اين
مرگ زندانيان پراکنده است، اما در ھمين 

کننده است، چرا که با  حد نيز بسيار نگران
ای انسانی در  توجه به شواھد به يقين فاجعه

در اين .  ھا در حال وقوع است زندان
ھای بسته و پرازدحام وجود يک يا چند  محيط

ھا و صدھا نفر ديگر  بيمار کافی است تا ده
فقدان امکانات نيز مبت; شده و به علت 

بھداشتی و درمانی، تغذيه مناسب و کمبودھای 
خبری و به  بسيار ديگر، چه بسا بسياری در بی

 .دور از خانواده جان ببازند
در اين ميان، به کمبودھای مالی و از جمله 

ای  شود، اما اين بھانه ھا بسيار اشاره می تحريم
بيش برای شانه خالی کردن از زير بار وظايف 

ھا و  او�ً، وضعيت وخيم زندان.  دولت نيست
گردد، بلکه چند  ھای اخير برنمی زندانيان به سال

چرخد؛ ثانياً  دھه است که در، بر ھمين پاشنه می
تواند و بايد با کاھش  جمھوری اس;می می

اختصاص بودجه به نھادھای نظامی و انتظامی و 
ھای سرکوب و نھادھای دينی و قطع ھزينه  ارگان

مداخ;ت نظامی و سياسی در کشورھای ديگر، 
ھای کارگر و زحمتکش را  حاصل دسترنج توده

در راستای بھبود وضعيت زندگی و رفاه 
ھا  ھای مردم و از جمله بھبود وضعيت زندان توده

 و شرايط زيست زندانيان ھزينه کند
نشر "مسئو�ن رژيم که بسياری را به جرم 

ھای  اند، خود از نشر دروغ به بند کشيده"  اکاذيب
در اوايل تيرماه، مھدی حاج .  شاخدار ابايی ندارند

ھا  محمدی، رئيس کنونی سازمان زندان
"مدعی شد اقدامات پيشگيرانه، درمانی و : 

ھای ايران  کنترل ويروس کرونا در زندان
منحصر به "البته در ".  منحصر به فرد است

بودن اقدامات جمھوری اس;می در "  فرد
ھا ترديدی  مقابله با ويروس کرونا در زندان

تر کشوری راه حل  نيست، زيرا شايد کم
جمھوری اس;می در حل معضل انبوه 
زندانيان را در پيش گرفته شده باشد؛ يعنی، 

ھا، خواه با اعدام ھزاران  حذف فيزيکی آن
تن در مدتی نزديک به يک ماه، خواه با 

 .کشتار آنان با يک اپيدمی
زندانيانی که بسياری به جرائم موھوم و 

مختص به رژيم جمھوری اس;می در 
اند،  ھای رژيم به اسارت گرفته شده گاه شکنجه

ھايی نامتناسب با  و بسياری ديگر با مجازات
ھا  ترين گروه دفاع جرم روبرويند، يکی از بی

ھا و به ويژه اپيدمی کرونا  در برابر بيماری
زيرا نه توان مالی و نه دسترسی آزاد .  ھستند

به امکانات درمانی را دارند و از 
حداقل .  اند رسانی خانواده نيز محروم ياری

وظيفه دولتی که خود مسبب افزايش 
است، محافظت "  سازی جرم"ھا و  بزھکاری

دولت .  از جان و س;مت زندانيان است
موظف است تمامی امکانات و تدابير �زم 
برای پيشگيری از شيوع بيماری و درمان 
مبت;يان را تدارک ببيند و به رايگان و به 

اين .  مقدار کافی در اختيار زندانيان قرار دھد
دولت موظف است، تا حد امکان از جمعيت 

تری  زندانيان بکاھد و به تعداد ھر چه بيش
ھا را  مرخصی دھد، برخی از مجازات

ھای ضد بشری را لغو  کاھش دھد و مجازات
اين دولت موظف است تمام زندانيان .  کند

 .سياسی را آزاد کند
وظايفی که بعيد است جمھوری اس;می، 

تنھا با تشديد .  ھا تن دھد آزادانه، به آن
توان برخی  ای است که می اعتراضات توده

ھا را به رژيم تحميل کرد و با  از خواسته
 .ھا تحقق بخشيد  سرنگونی آن به تمام خواسته

 
 :زيرنويس

يکی از گزارشات اخير، گزارش مشترک *  
بنياد برومند و خبرگزاری ھرانا تحت عنوان 

 است" ھا  در زندان١٩ترس از کوويد "

٨از صفحه   

 اقدامات منحصر به فرد جمھوری اس�می در
 ھا کرونا در زندان" پيشگيری و درمان "
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١١درصفحه   

ھای موسوم به اص;ح  طرفداران رژيم، در جناح
. طلب يا اصول گرا، خود را جا داده است

 بورژوائی و خرده بورژوائی  ھای سازمان
اپوزيسيون کرد که اکنون بيشتر پايگاھشان در 

ھائی از کاسبکاران و دھقانان است،  ميان بخش
بينند که در اين تحو�ت طبقاتی و سياسی ،  می

ھا  از اين رو از مدت.  سرشان بی ک;ه مانده است
پيش، از کانال ھای مختلف ت;ش ھائی را برای 
رسيدن به نوعی توافق با مرتجعين حاکم بر 

که تا کنون  اند، البته بدون اين ايران آغاز کرده
 . ھا در پی داشته باشد ای برای آن نتيجه

خواھند؟ آيا جمھوری اس;می را  اما اينان چه می
دانند که اين رژيم به غايت  شناسد و نمی نمی

ارتجاعی حتی حاضر نيست يک امتياز ولو 
ھا بدھد؟ بعيد است که اين واقعيت بر  ناچيز به آن

. ھمگان آشکار، برای آن ھا پوشيده مانده باشد
ای  ھا ديگر نقش و وظيفه حقيقت اين است که آن

برای دفاع از مطالبات مردم تحت ستم کرد 
خواھند که  ھا چيزی جز اين نمی آن.  ندارند

ھا  جمھوری اس;می لطف کرده و فقط به آن
. اجازه فعاليت سياسی علنی در کردستان را بدھد

ھا اين خواست خود را پيش از اين حتی در  آن
ای که اس و اساس آن ھمين درخواست  بيانيه

جمھوری اس;می اما .  است، علناً اع;م کرده اند
 .ھا نيز پاسخی نداد به ھمين خواست ناچيز آن

با اين وجود، چرا ھمچنان بر مواضع خود  
ھای  سازمان.  اند؟ پاسخ روشن است استوار مانده

ای ندارند، راه حلی  ناسيوناليست کرد ديگر وظيفه
ندارند، در بن بست قرار گرفته اند و از اين 
روست که حاضرند به ھر ننگی تن دھند تا شايد 

 . راه برون رفتی از بن بست پيدا کنند
از سوی ديگر، تحو�ت اوضاع سياسی جھان 
پس از فروپاشی بلوک شرق، سيرقھقرائی در ته 
مانده جنبش ھای ملی و احزاب ناسيوناليست را 

ناسيوناليسم کرد در .  در جھان سرعت بخشيد
عراق متحدی بھتر از ارتجاع امپرياليستی و 

اشغال نظامی .  اس;می در برابر خود نيافت
آلی برای  سران  عراق توسط آمريکا، شرايط ايده

ھای کرد اين کشور، بارزانی ھا و   عشيره
ھا فراھم ساخت که زير چتر حمايت  طالبانی

گرای مرتجع عراقی  ھای اس;م آمريکا با گروه
متحد شوند تا بتوانند اقليمی داشته باشند و سھمی 
برای خود در استثمار و چپاول کارگران و 

اما در اين ميان .  زحمتکشان به دست آورند
چيزی عايد توده ھای کارگر و زحمتکش مردم 

مردم کرد بر سرنوشت خود .  کرد عراق نشد
ھای بورژوا شده  حاکم نشدند، بلکه دارودسته

سران عشاير، ھمچون گذشته ارباب و فرمانروا 
باقی ماندند و با دزدی و فساد آنچه را که از نفت 

  با اين.  عايد اقليم شد، يک سره به جيب زدند
موجوديت .  ھمه، اين ھنوز پايان ماجرا نيست

خود اقليم، محصول نوعی توازن قوای  داخلی و 
اين توازن .  المللی در شرايط معينی بود بين

بنابراين .  ھمچنان تا به امروز نا پايدار است
مسئله ای وابسته به اوضاع بحرانی عراق، 
ضعف بورژوازی ناسيوناليست عراق ، حمايت 
آمريکا از اقليم و چاکری سران اقليم در مقابل 

ھای ارتجاعی ترکيه و جمھوری اس;می  رژيم
تواند تغيير  اين پارامترھا پيوسته می.  ايران است

برای ناسيوناليست ھای کرد ايرانی در .   کند
ھمين محدوده نيز به د�ئل مختلف چشم انداز 

 . داشتن يک اقليم ھم وجود ندارد
در ترکيه نيز شکست ناسيوناليسم کرد کام;ً 

در اين کشور نيز بخشی از .  آشکار است
بورژوازی کرد، ھم اکنون با بورژوازی ترک 
سازش کرده و به متحد ارتجاع حاکم تبديل شده 

چيزی که باقی مانده، گرايش خرده .  است
بورژوائی ناسيوناليست است که رھبری آن در 

بن بست اين گروه .  دست پ ک ک قرار دارد
ناسيوناليست نيز در ھر دو عرصه سياسی و 

در عرصه نظامی، پس از .  نظامی آشکار است
آوردی نداشته  گذشت چھار دھه کمترين دست

در يک جامعه .  دليل آن ھم پوشيده نيست.  است
 منفرد يک گروه ، ولو با  داری، مبارزه سرمايه

داشتن پايگاه در ميان بخشی از مردم، اما جد از 
 طبقاتی سراسری، محکوم  طبقه کارگر و مبارزه

پ ک ک ھنگامی که مبارزه .  به شکست است
برای کردستان بزرگ را کنار گذاشت، اين 
شکست را پذيرفت، اما باز ھم ھمچنان ديدگاه 

بورژوائی خود را در شکل  ناسيوناليستی خرده
ديگری، اين بار با نظريه کودکانه آنارشيستی 

کمی شعور سياسی .  سيستم کنفدرال حفظ کرد
گرايش تاريخی   -کافی است که ھرکس بداند، او�ً 

داری به سوی تمرکز در ھر کشور است  سرمايه
و نه تقسيم يک کشور به شبه دولت ھای 

اين .  موزائيکی و ايجاد به اصط;ح کنفدراليسم
گرائی تاريخی است و ھر واپس  نوعی واپس

 -ثانياً .  گرائی، ضرورتاً محکوم به شکست است
ھای  در اين منطقه خاورميانه که يک مشت دولت

ھای بزرگ  اند و قدرت استبدای سرکوبگر حاکم
ھای آنارشيستی به  ھا، اين ايده جھان نيز حامی آن

آيا برای عملی شدن اين .  تمام معنا کودکانه اند
تر از وضعيت سوريه  خيالبافی، شرايطی مناسب

برای کردھای طرفدار اتوپيای اوجا�ن 
توانست وجود پيدا کند که حتی با حمايت  می

ھای امپرياليست و حمايت تمام  نظامی  قدرت
ھای کرد، بتوانند طرح اوجا�ن را  ناسيوناليست

اما از آنجائی که .  پياده کنند؟ روشن است که نه
اين ديدگاه اتوپيا بود و اتوپيا محکوم به شکست 

 کردھای  است، به رغم تمام مبارزات و فداکاری
پ ک ک گرچه اين .  سوريه، به شکست انجاميد

  بيند، اما ظاھراً از شکست طرح ھا را می واقعيت
زند، اما در عمل،  اتوپيائی خود حرفی نمی

شکست را پذيرفته و به يک خودمختاری سرو دم 
. بريده و بوروکراتيک در ترکيه قانع است

اوجا�ن مکرر پيشنھاد خود را برای مذاکره با 
دولت ترکيه برای ھمين خودمختاری محدود، 

اما اين رژيم به غايت .  مطرح کرده است
ارتجاعی حاکم بر ترکيه است که حتی به اين 
درخواست کوچک و ناچيز  پاسخ منفی داده 

 . است
ھای ناسيوناليستی  اما اگر ناسيوناليسم و سياست

ھای کرد به شکست انجاميده، به اين معنا  سازمان
. ھای مردم کرد راه حلی ندارد نيست که خواست

راه حل برای برانداختن ستم ملی و تمام مطالبات 
سياسی، اقتصادی و رفاھی مردم کردستان وجود 

ای است  دارد، اما اين راه حل فقط در دست طبقه
که ھيچ نفعی در حفظ نظم موجود ندارد، با 

خواھد  ھرگونه استثمار و ستم مخالف است و می
طبقه .  تمام نظم موجود را از بيخ و بن تغيير دھد

 . کارگر
 کرد در  ھای ناسيوناليست ھای گروه تمام شکست

ترکيه، عراق، سوريه و ايران، برای  مردم  
ستمديده کرد در ايران اين درس بزرگ را دارد 

شان نه در  تحقق مطالباتو که منافع آن ھا 
ھمراھی با گروه ھای ناسيوناليست و در سازش 
با بورژوازی ارتجاعی حاکم بر ايران يا 

ای منفرد و  ھای امپرياليست و نه در مبارزه قدرت
مجزا، بلکه در اتحاد با طبقه کارگر و جنبش 
انق;بی توده ھای زحمتکش مردم در سراسر 

در عمل ھم چنين بوده و در ايران .  ايران است
ھمواره اتحاد و ھمبستگی ميان مبارزات مردم 

ھای سراسری وجود داشته و  کردستان و جنبش
در اساس مبارزات مردم کردستان جزئی 

ناپذير از جنبش انق;بی سرتاسری برای  جدائی
در .  سرنگونی جمھوری اس;می بوده است 

جريان قيام آبان ماه سال گذشته نيز ديديم که مردم  
شھرھای کردستان دوش به دوش مردم شھرھای 

 . سراسر ايران عليه رژيم ستمگرحاکم جنگيدند
اين حقيقت اکنون ديگر بر کمتر کسی پوشيده 
است که اگر قرار است در ايران يک انف;ب رخ 
دھد و رژيم ستمگر حاکم سرنگون گردد، ھيچ 
نيروئی جز طبقه کارگر نه يارای انجام آن را 

اين طبقه است که .  دارد و نه رسالت آن را
تواند به مطالبات مردم ستمديده کرد نيز،  می

 .پاسخی راديکال بدھد
اگر منافع طبقه حاکم بر ايران، ھمواره  مقابله با 

ھای مردم و توسل به ديکتاتوری عريان  خواست
ديده مردم  بوده است،  ھای ستم برای اسارت توده

ترين  کارگر برعکس، به عنوان ستمديده طبقه
اش اساساً در  داری، منافع طبقه جامعه سرمايه

ھای ستمديده مردم  تحقق مطالبات عموم توده
چرا که بدون تحقق اين مطالبات، .   ايران است

قادر نخواھد بود ھدف بزرگ خود را که استقرار 
طبقه .  نظمی سوسياليستی است، عملی سازد

کارگر ايران نه فقط ھيچ نفعی در حفظ نظم 
خواھد تمام نظمی را که  موجود ندارد، بلکه  می

بنيادش براستثمار و ستم از ھرنوع، طبقاتی، 
جنسيتی، ملی، قومی، نژادی، مذھبی قرار گرفته 
است، از ريشه براندازد و نظمی نوين را متشکل 

 . ھای آزاد و برابر بر ايران حاکم سازد از انسان
در اين ميان، اما نکته مھم در اين است که اين 

خواھد يک  طبقه برای تحقق ھدف بزرگش، می 
حکومت شورائی را در ايران مستقر سازد که 

ھای کارگر و زحمتکش و ستمديده بر  عموم توده
 . سرنوشت خويش حاکم گردند

دولت کنونی طبقه حاکم بر ايران، يک دولت 
طبقه ستمگر و .  استبدادی و ستمگر است

استثمارگر سرمايه دار، با اين دستگاه دولتی که 
شالوده آن بر بوروکراسی سازمانده استثمار 

ای  مافوق مردم و  نيروھای مسلح حرفه
سرکوبگر جدا از مردم قرار گرفته ، عموم مردم 
زحمتکش و ستمديده ايران را در اسارت و انقياد 

 .گرفته است
اش را با درھم  حکومت شورائی اما موجويت

 چرا منافع مردم کردستان در اتحاد با طبقه کارگر ايران
  و استقرار يک حکومت شورائی است؟

١٢از صفحه   



 ١١ ٨٨۶ شماره  ٩٩ شھريور ١٧     ١١

شکستن و نابود کردن دولتی که ابزار ستمگری 
طبقه حاکم و استبداد سرمايه است، اع;م خواھد 

 . کرد
در اين دولت نوين شورائی که به کلی متمايز از 

ھای موجود است، توده ھای کارگر و  تمام دولت
زحمتکش مستقيماً از طريق شوراھای منتخب 

رسم انتصابی مقاما .  خود اعمال حاکميت می کنند
ت و مناصب از بيخ و بن  برخواھد افتاد و تمام 
ارگان ھا و مناصب دولتی از با�ترين تا 

توده ھای .  ھا، انتخابی خواھند بود ترين آن پائين
مردم آزادانه و آگاھانه، نمايندگان خود را در 

کنند،  نه فقط انتخاب می.  کنند شوراھا  انتخاب می
شوند که ھر  بلکه از اين حق نيز برخوردار می

لحظه اراده کردند،  نمايندگان خود را برکنار و 
. نمايندگان ديگری را به جای آنھا انتخاب کنند

پوشيده نيست که وقتی کارگران، معلمان، 
پرستاران، مردم يک محله يا يک شھر، دھقانان 
در روستاھا، افرادی را به عنوان نماينده خود در 

کنند، به خوبی اين نمايندگان   شوراھا انتخاب می
ھا آگاھی  شناسند، از نقاط قوت و ضعف آن را می
يک چنين انتخاباتی در دمکراسی شورائی .  دارند

به کلی متمايز از انتخابات ق;بی است که حتی 
در .   در دمکراسی پارلمانی وجود دارد

ھای پارلمانی، مردم بدون اين که حقيقتاً  دمکراسی
باشند در انتخابات  شناختی از کانديداھا داشته

ھرچند سال يک بار احزاب .  کنند شرکت می
سياسی افرادی را به عنوان کانديدای نمايندگی 
معرفی می کنند و مردم بدون اين که واقعاً آنھا را 
بشناسند، بايد از ميان آن ھا به فرد يا افرادی رای 

از اين گذشته وفتی ھم که کانديداھا انتخاب .  دھند
شدند ديگر به انتخاب کنند گان پاسخگو نيستند و 

ھا را عزل  اين انتخاب کنندگان نمی توانند آن
 .   کنند

در دمکراسی شورائی، ديگر ھيچ حزب، گروه و 
فردی نمی تواند از با�ی سر مردم  و به نيابت 
از آنھا تصميم بگيرد و يا با خواست ھای مردم 

مردم خودشان مطالباتشان را .  مخالفت نمايد
چرا که قدرت در دست خود .  کنند عملی می

ھای کارگر و زحمتکشی است که مستقيماً  توده
خودشان از طريق .  کنند اعمال حاکميت می

گيرند و اين  شوراھای منتخب خود تصميم می
ديگر جدائی ميان .  کنند تصميمات  را اجرا می

ارگان قانونگذار و مجری قانون وجود نخواھد 
ديگر ھيچ رھبری فردی، تحت عنوان .  داشت

رھبر و پيشوا، رئيس جمھور، نخست وزير و 
غيره وجود نخواھد داشت، بلکه  رھبری در تمام 

ديگر به .  سطوح کشور جمعی و شورائی است
ھيچ حزبی اجازه داده نخواھد شد که قدرت 

البته .  سياسی را به نام مردم در دست خود بگيرد
ھای سياسی در  در حکومت شورائی که آزادی

ترين شکل آن معمول خواھد  ترين و گسترده وسيع
بود، تمام احزاب سياسی از حق آزادی فعاليت 
سياسی و حضور در شوراھا از طريق 

کنند،  نمايندگانی که از سياست آنھا پيروی می
برخوردارند، اما قدرت سياسی به ھيچ حزبی 
داده نخواھد شد و شوراھا در ھمه حال صاحب 

 .اند قدرت
داری، حقوق  داند که در نظام سرمايه ھرکس می

مقامات ، صاحب منصبان و مديران سياسی و 
سران نظامی، چندين برابر حقوق يک کارگر 
است، حکومت شورائی به اين مفت خوری از 

حقوق .  حاصل دسترنج کارگران پايان خواھد داد
ھيچ مقامی فراتر متوسط دستمزد يک کارگر 

 .ماھر نخواھد بود
رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران به نام دفاع از  

کشور و برقراری نظم در داخل، اما در واقع 
يرای سرکوب و ببند کشيدن مردم و پيشبرد 
اھداف توسعه طلبانه پان اس;ميستی يک نيروی 

پليسی عريض و طويلی را با جمعيتی –نظامی 
متجاوز از يک ميليون پرسنل سازماندھی کرده و 

ھا تريليون تومان از حاصل دسترنج  در ھر ماه ده
کارگران، مالياتی که مردم می پردازند و غارت 

ھای اين نيروی  ھای کشور، صرف ھزينه ثروت
. کند ھای تسليحاتی آن می انگل سرکوبگر و ھزينه

در حکومت  شورائی نيازی به اين نيروھای 
به ھمراه دستگاه .  مسلح انگل و سرکوبگر  نيست

عريض و طويل بوروکراتيک، اين نيروی مسلح 
ضد مردمی و مفت خور و سرکوبگر در ھم 

اين ھزينه ھای ک;ن .  شکسته و برچيده خواھد شد
تسليح عمومی .  صرف رفاه مردم خواھد شد

ای تحت رھبری شوراھا جايگزين آن خواھد  توده
با برافتادن نيروھای مسلح حرفه ای جدا از .  شد

مردم، رسم نظام وظيفه اجباری که جوانان کشور 
بايد دو سال عمرشان را در گوشه پادگان ھا تباه 

 . کنند، نيز برخواھد افتاد
حکومت شورائی دستگاه قضائی سرتا پا فاسد،  

دزد، آدم کش و ارتجاعی موجود را با قضات 
يک سيستم .  مادام العمرش بر خواھد انداخت

قضائی جديد ايجاد خواھد شد که در آن قضات 
 . نيز توسط مردم انتخاب و قابل عزل خواھند بود

از آنجائی که نظام شورائی بايد حقيقتاً توده ھای 
کارگر و زحمتکش  را بر سرنوشت خود حاکم 
سازد و ديگر دولتی از نوع دولت ھای موجود 
نباشد، ضرورتاً بايد مداخله ھمگانی توده ھای 
کارگر و زحمتکش را در اداره امور کشور به 
نحوی تسھيل کند تا ھمه فرصت داشته باشند در 
اداره کشور شرکت کنند و در ھمان حال مانع از 

بنابراين، در .  بوروکراتيزه شدن شوراھا گردند
ھای نمايندگی  حکومت شورائی قطعاً بايد دوره

در سطوح مختلف شوراھا تا حد ممکن کوتاه 
برنامه سازمان ما اع;م کرده است که .  گردد

دوره نمايندگی در با�ترين سطوح شوراھا 
تر يک سال باشد تا ھمه  دوسال و درسطوح پائين

مردم بتوانند در اداره امور کشور مستقيماً نقش 
 . داشته باشند

خواھد  اين آن نوغ دولتی است که می تواند و می
ھای  ترين شکل ممکن، به خواست به راديکال

 .مردم ستمديده کردستان جامه عمل پوشد
حکومت شورائی بی درنگ، ستم، تبعيض و 
نابرابری  ملی و ھرگونه امتياز ويژه برای يک 
. مليت خاص ساکن ايران را ملغا خواھد ساخت

حکومت شورائی که ھرگونه الحاق و انضمام 

داند، از اتحاد داوطلبانه و  اجباری را مردود می
ھای ساکن ايران دفاع خواھد  آزادانه تمام مليت

ای  ھا از خودمختاری وسيع منطقه اين مليت.  کرد
اين بدان معناست که .  برخوردار خواھند بود

مردم کردستان  از طريق شوراھا، اداره امور 
در اينجا .  گيرند را در دست خود می تمام منطقه 

ديگر خود توده ھای مردم کرد حاکم و فرمانروا 
ھستند و نه مقامات گسيل شده از با�، يا حاکم 

 که خود را  شدن خان زادھای سران عشيره
دانند، يا احزابی که گويا  ارباب مردم کرد می

 کردستان را  ادعای رھبری مادام العمر مردم
ھای مردم  تمام شھرھا و روستاھای  توده.  دارند

منطقه خود مختار کردستان از طريق شوراھای 
منتخب  خودشان تصميم می گيرند و تصميات 

ديگر آقا با� سری وجود .  کنند خود را اجرا می
مردم کردستان از اين حق .  نخواھد داشت

برخوردار خواھند بود که آزادانه به زبان خود 
سخن بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، 
مجامع و مؤسسات عمومی، نھادھای دولتی و 

از آنجائی که در يک .  غيره از آن استفاده نمايند
دولت شورائی، ديگر نيروی مسلح حرفه ای جدا 
از مردم وجود ندارد، شوراھای مردم کردستان 
. از حق تسليح  عمومی برخوردار خواھند بود

مردم منطقه خودمختار از طريق شوراھای 
منتخب خود، در کنگره سراسری شوراھای 
نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين 

ھای عمومی و مسائل مربوط به اداره  سياست
 .امور سراسر کشور، مداخله خواھند داشت

اما فقط اين نيست که مردم کردستان از طريق  
ای، سرنوشت سياسی  خودمختاری وسيع منطقه

خود را در دست می گيرند، بلکه  پيشرفت و رفاه 
اقتصادی و مادی مرم کردستان نيز جزء ديگری 

آوردھای يک حکومت شورائی خواھد  از دست 
در حکومت شورائی ، عقب ماندگی ھای .  بود

ھای ضربتی  اين منطقه بايد با يک برنامه ريزی
ع;وه براين، مردم کردستان .  سريعاً جبران گردد

ھمانند تمام مردم سراسر کشور از يک سيستم 
تامين اجتماعی از گھواره تا گور برخوردار 

ھر فردی از لحظه تولد تا مرگ از .  خواھند بود
.  امکانات دولتی برخوردار خواھد بود

برخورداری  از بھداشت و درمان رايگان و 
آموزش و تحصيل  رايگان  در تمام سطوح جزء 

در حکومت .  حقوق اوليه ھمه مردم خواھد بود
شورائی ھمه بايد کار کنند و در ازای آن نيازھای 
. زندگی مادی و معنوی مردم  تامين خواھد بود

اگر درآغاز استقرار حکومت شورائی، ھنوز 
بيکاری وجود داشته باشد، بايد به افراد و 
خانوادھای بيکار مادام که اين بيکاری ادامه 

 . دارد، حقوق ايام بيکاری پرداخت شود
بنابراين آشکار است که فقط طبقه کارگر ايران 

تواند به خواست ھای مردم کردستان پاسخ  می
دھد، به ستمگری پايان بخشد و  حکومت 

ھای مردم  شورائی است که می تواند توده
کردستان را بر سرنوشت خود حاکم سازد و 
برای آن ھا رھائی از ستم، آزادی، رفاه و آسايش 

 .    به ارمغان آورد
 
 
 
 

١٠از صفحه   

 چرا منافع مردم کردستان در اتحاد با طبقه کارگر ايران
  و استقرار يک حکومت شورائی است؟



 ٨٨۶ شماره  ٩٩ شھريور ١٧     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠درصفحه   

اين واقعيت اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که 
ھای بورژوائی و خرده  احزاب و سازمان

ھا  بورژوائی ناسيوناليست کرد ايرانی از مدت
ھای راديکال  پيش مبارزه برای تحقق  خواست

توده ھای مردم کرد را کنار نھاده و آشکار و 
سو با  پوشيده در ت;ش برای زد و بند از يک

ھای ستمگر امپرياليست و از ديگر سو با  قدرت
 .اند رژيم فوق ارتجاعی ستمگر حاکم بر ايران

از يک .  ھا، البته بی دليل نيست گيری اين جھت
داری،  سو، به ھمان ميزان که با توسعه سرمايه

ستان رشد کرده، به جزء  کارگران در کرد
اند  ناپذيری از طبقه کارگر ايران تبديل شده جدائی

ھای  ای طبقه  خود را در کنار ھم  و منافع طبقاتی

١٢ 
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اند  و در ھمان حال،  خود در اولويت قرار داده
ھای زحمتکش شھرھای کردستان، آگاه تر  توده

شده و منافع خود را در اتحاد با طبقه کارگر و 
جنبش انق;بی سراسری ، برای سرنگونی 

اند،  جمھوری اس;می حاکم بر ايران يافته
اش  بورژوازی کرد، که بنا به ماھيت طبقاتی

خواھان دگرگونی نظم حاکم بر ايران نيست، 
خصلت ارتجاعی اش پر رنگ تر شده و منافع 
خود را در اتحاد با بورژوازی ارتجاعی و 

بخشی از بورژوازی کرد ھم .  ستمگر يافته است
دار حاکم بر  ھاست که در طبقه سرمايه اکنون سال

ھای سياسی  بندی ايران ادغام شده و در گروه
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  و استقرار يک حکومت شورائی است؟

 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 
 عمودیپو�ريزاسيون 
 

 :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 


