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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
 حوادث تاريخی دو بار

 شوند و  تکرار نمی
 گردد  آب رفته به جوی باز نمی

 
تر شدن روزافزون بحران سياسی که  با عميق

انداز سرنگونی جمھوری اس'می را  چشم
تر ساخته است، بورژوازی اپوزيسيون،  نزديک

تحرکات سياسی خود را افزايش داده و ھمراه با 
ھای رنگارنگ،  ھياھوی تبليغاتی  آلترناتيو سازی

ای را از طريق وسائل ارتباط جمعی و  گسترده
 .    ھای اجتماعی، به راه انداخته است شبکه

پس از فروکش جار و جنجال سال گذشته بر سر 
، اکنون "شورای مديريت دوران گذار"تشکيل 

نوبت به ھياھوی تبليغاتی جديد رضا پھلوی با 
ھای تلويزيونی وابسته به  گردانی فرستنده صحنه
ھای جھانی، به ويژه ، بی بی سی، من و  قدرت

تو، ايران اينترنشنال، برای آلترناتيو سازی جديد 
 .رسيده است

بورژوازی سلطنت طلب که قراری نيست به 
اش، چيزی  خورده گذشته ھای شکست رغم ت'ش

برد  از تاريخ بياموزد، در اين پندار خام بسر می
تواند  يک رويداد تاريخی را که به  که گويا می

 تعلق دارد، بار ديگر تکرار  دورانی سپری شده
 .کند و آب رفته را به جوی باز گرداند

در جھت اجرای سناريوی جديد، ھفته گذشته،  
تصويری،   –رضا پھلوی در يک فايل صوتی 

" پيمان نوين" مانندی را تحت عنوان   بيانيه
انتشار داد و در پی آن بلندگوھای تبليغاتی 

المللی با پخش اين ويديو و برپائی  بورژوازی بين
چندين ميزگرد، ھياھو به راه انداختند که گويا 
اتفاق جديدی رخ داده و مردم ايران بايد در 

 .انتظار نتايج فوری آن باشند
اين ھياھوی تبليغاتی برای بديل سازی ، البته 

ھائی است  اتفاق جديدی نيست، بلکه  ادامه ت'ش
 .اند که مکرر رخ داده و بی سر و صدا محو شده

اين بار اما تفاوت در اين است که سناريوی جديد 
ھای  برداری از روش رضا پھلوی، دقيقاً يک کپی

به قدرت رسيدن خميبی، با ھدف بازگرداندن 

 اکتبر برگزار ۵روز جھانی معلم ھر ساله در 
 به پيشنھاد يونسکو و به ١٩٩۴در سال .  شود می

بيانيه يونسکو و "مناسبت سالروز امضای 
" سازمان جھانی کار پيرامون وضعيت معلمان

روز جھانی " پنج اکتبر به عنوان ١٩۶۶در سال 
 .انتخاب شد" معلم
ای که در آن رئوس استانداردھای مربوط به  بيانيه

خط مشی کادر آموزشی، استخدام، آموزش اوليه 
ھای بعدی، شرايط استخدام و کار  و نيز آموزش

ستاد " مھرماه، حسن روحانی در نشست ۵شنبه 
که در  با بيان اين"  ملی مبارزه با بيماری کرونا

 ميليارد دiر به ١۵٠سه سال گذشته آمريکا 
"ايران ضربه زده است، گفت آدرس غلط به : 

سی  مردم ندھيد، ريشه مشک'ت واشنگتن دی
. اين مشک'ت از کاخ نشين کاخ سفيد است.  است

منشا تمام مشک'ت مردم از صھيونيسم، ارتجاع 
به ھر حال آثار سوء ...  ھای آمريکا است و از تند

ھمان طور که .   سختی و مشک'ت است،است
ملت ما در عمليات ثامن اiئمه در چھل سال پيش 
حصر آبادان را شکست اين حصر را ھم ملت ما    ۶درصفحه   ١٠درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٨٩شماره    ٩٩  مھر ١۴ –سال  چھل و دوم 

 روحانی، " س4مت و آموزش"دوگانه 
 باخت س4مت و آموزش است

به دنبال شکايت کارفرمای کشت و صنعت    
 ھفت تن ٩٩ مھر ٨شنبه  تپه، روز سه نيشکر ھفت

ھای محمدامين  نام از کارگران اين شرکت به
حجازی، احمد ش'گه، رحيم حمدانی، مي'د 
لطيفی، محمد عبد الخانی، عظيم کثير و قاسم 

تپه  کثير به پاسگاه انتظامی مستقر در ھفت
اين ھفت کارگر به اتھام تحريک .  احضار شدند

کارگران به اعتصاب، مورد بازجوئی و تھديد 
دانند که  تپه می ھمه کارگران ھفت.قرار گرفتند

ھا  رئيس نيروی انتظامی صادرکننده احضارنامه
و برخی ديگر از مقامات دولتی ازجمله دادستان، 
رئيس دادگستری و استاندار خوزستان که مکرر 

سازی  تپه پرونده عليه کارگران پيشرو ھفت

آن حصر را صدام درست کرده بود ما .  شکند می
آن را شکست داديم و اين حصر را ھم ترامپ 

شکند و ما  درست کرده اين را ھم ملت ما می
تمام اين جنايات پای کاخ ..  .عبور خواھيم کرد

 ".سفيد است
سخنان روحانی بيان آشکار شکست جمھوری 

جمھوری اس'می که ناتوان از حل .  اس'می است
ست بدنبال  مشک'ت اقتصادی، اجتماعی و سياسی

ست تا از زير بار  متوسل شدن به دشمن خارجی
 سال ۴١ی فجايعی که در طول  مسئوليت ھمه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

در سايت يونسکو به .  ھا تعيين شده است آن
 از ٢٠٢٠در سال "  روز جھانی معلم"مناسبت 

ھای   بر چالش١٩اپيدمی کوويد : "جمله آمده است
ی بيش از حد  ھای آموزشی پيشاروی سيستم

گسترش يافته تاکنونی در سراسر جھان افزوده 
اغراق نيست اگر گفته شود جھان در .  است

مرحله حساسی قرار دارد، و اکنون بيش از 
ھميشه، بايد با معلمان برای حمايت از حق 

 

 "شرکت بشه دولتی -نه رستمی نه بيگی" 
 ھفت تپه در آستانه خلع يد و تعميق مبارزه طبقاتی

 دلت را می پويند "
 مبادا شعله ای
 " در آن نھان باشد

 اعتراف به شکست جمھوری اس4می
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١از صفحه   

 گردد شوند و آب رفته به جوی باز نمی حوادث تاريخی دو بار تکرار نمی

٧درصفحه   

تاريخ به دورانی است که زمان آن سپری 
در سناريوی اخير، يک ناجی .  شده است

کند، اما با ھمان ادعاھا،  جديد، ظھور می
ھا و وعده ھای دروغين و پوشالی  تاکتيک
 . خمينی

پيمان "ماجرای اين ناجی جديد، آنگونه که 
دھد، از جائی آغاز  توضيح می"  نوين
شود که گويا مردمی که جانشان زير ستم  می

ھای جمھوری اس'می به لب رسيده است،  
در جستجوی يک ناجی جديد برآمده و از 

اند، که وظيفه  رضا پھلوی  درخواست کرده
ھا را از شر فجايع جمھوری  نجات آن

پسر ديکتاتور پيشين .  اس'می برعھده گيرد
به "  ايران نيز عنايت فرموده و در پاسخ 

 اين دعوت را "ميھنان ھای بيشمارھم پيام
اجابت نموده و اين وظيفه سنگين را برعھده 

اما از آنجائی که ناجی جديد، آدم . گرفته است
کند که  پرت و بی اط'عی است و تصور می

اند،   سال پبش۴٢مردم ايران ھمان مردم 
ت'ش کرده است با کپی برداری از 

فريبانه خمينی برای کسب  ھای عوام تاکتيک
 . خود را آغاز نمايد! قدرت، وظيفه خطير

بنابراين، ھمانگونه که خمينی پيش از به 
قدرت رسين با يک مشت کلی گوئی به مردم 

ما به خواست خداي تعالي در "داد  وعده می
ھاي خود را  اولين زمان ممكن و iزم برنامه

اع'م خواھيم نمود، ولي اين بدان معني 
نيست كه من زمام امور كشور را به دست 
بگيرم و ھر روز نظير دوران ديكتاتوري 

رغم خواست ملت  شاه، اصلي بسازم و علي
به عھده دولت و نمايندگان .  به آنھا تحميل كنم

و "  ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند
آنان ناظر .  علما خود حكومت نخواھند كرد"

اين حكومت .  باشند و ھادی مجريان امور می
مراتب خود متكی به آرای مردم و  در ھمه

تحِت نظارت و ارزيابی و انتقاد عمومی 
 ." خواھد بود

ھای خمينی را  رضا پھلوی  نيز ھمان حرف
" گويد کند و می به شکلی ديگر تکرار می  :

انگيزه من برای ارائه اين پيمان نوين، 
رسيدن به قدرت سياسی نيست، بلکه ت'ش 
برای برقراری سيستمی است که در آن، 
قدرت ھرگز در انحصار يک فرد يا يک 

در ادامه نيز چون ايشان دچار ."  گروه نباشد
اين توھم شده که گويا واقعاً رھبر ب'منازع و 
صاحب قدرت جنبش مردم ايران است، 

ت'ش من برای قرار دادن کشور : "افزايد می

"در يک مسير صحيح است من به شما " 
تنھا آلترناتيو مقبول، حاکميت مردم :  گويم می

نظامی که در آن، قانوِن برآمده !  ايران است
از رای آزاد مردم، باiترين مرجع حکومت 

اين من، که ھمچون خمينی !  بله."  است
ندارد، در " ای برای رسيدن به قدرت انگيزه"

نقش يک ناجی جديد، فقط اين وظيفه را 
است که کشور را در مسير  برعھده گرفته

برداری  دقيقاً يک کپی.  صحيح قرار دھد
او .  ديگری از ادعاھای عوام فريبانه خمينی

خواھد کشور را در  کرد که می ھم ادعا می
" مسير صحيح قرار دھد و مدعی بود  :
ھمه .  جامعه آينده ما جامعه آزادی خواھد بود

نھادھای فشار و اختناق و ھمچنين استثمار 
بايد اختيارات دست ""از ميان خواھد رفت

ھر .  مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است
عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات 

 ." ھركسي بايد دست خودش باشد
ھای شياد بزرگ، امروز  نتيجه اين وعده

مضحک اما .  ديگر بر کسی پوشيده نيست
اين است که چھار دھه بعد باز ھم سرو کله 

خواھد با ھمان  شود که می يک ناجی پيدا می
ھای عوامفريبانه خمينی که  ھا و وعده تاکتيک

ھا ديگر بر کسی پوشيده نيست،   ماھيت آن
حادثه چھار دھه پيش را اما اين بار برای 

گوئی .  بازگرداندن نظام سلطنتی تکرار کند
 ۴٢که مردم ايران ھمان مردمی ھستند که 

سال پيش بودند و از تاريخ و اشتباھات خود 
 .اند نيز چيزی نياموخته

داند که چرا  اين ناجی نادان گويا اص'ً نمی
 مردم ايران به انق'ب ۵٧در سال 

آوردند؟  چه شد که خمينی در آن ايام  روی
اش، توده مردم را  ھای کذائی توانست با وعده

به دنبال خود بکشد و نقش ارتجاعی خود را 
در شکست انق'ب ايفا کند؟ چرا امروز ديگر 

 نقش خمينی تکرار شدنی نيست؟ 
بنابراين بايد به ايشان يادآوری کرد که در 

ھای مردم ايران که  نيمه دوم دھه پنجاه، توده
ھا در اسارت نظام سلطنتی استبدادی به  سال

بند کشيده شده بودند، به پا خاستند، تا بندھای 
به انق'ب روی .  اسارت و بندگی را بگسلند

آوردند تا با سرنگونی اين رژيم ، نظم 
ای را که بنيادش بر  استبدادی و جامعه

نابرابری قرار گرفته و فقر و ثروت را در 
دو قطب جامعه انباشت کرده بود، براندازند 
و نظمی را مستقر سازند که بر بنياد آزادی 
. سياسی  و برابری اجتماعی قرارداشته باشد

از .  اين انق'ب، ساخته و پرداخته کسی نبود
ھای  اعماق جامعه برخاست و  آنچه که توده

ميليونی مردم را به برپائی انق'ب سوق داد، 
يک جبر تاريخی ناشی از انفجار تضادھای 

اما توده ھای کارگر و .  نظم حاکم بود
ھا را به  زحمتکشی که ضرورت انق'ب، آن

ای فعال برای دگرگونی نظم  عرصه مبارزه
ھای  حاکم سوق داده بود، در نتيجه سال

متمادی استبداد، اختناق و سرکوب خاندان 
پھلوی، فاقد تشکل ، آگاھی و تجربه سياسی 

انق'ب، که مستقل از اراده و آگاھی .  بودند
پيوندد،  طبقات و اقشار جامعه  به وقوع می

 کارگر که رسالت  رخ داده بود، اما طبقه
رھبری و پيروزی اين انق'ب را می بايستی 

 باشد، آمادگی رھبری آن را  بر عھده داشته
ھمين .  فاقد تشکل و آگاھی iزم بود.  نداشت

 گرديد که بورژوازی داخلی و  باعث ضعف 
المللی  از آن به نفع خود بھره برداری  بين

نمايد و با کنفرانس گوادلوپ يک رھبر برای 
در چنين .   از پای درآوردن انق'ب علم کند

ھای مردمی ھم که به انق'ب  شرايطی، توده
روی آورده بودند، از روی نا آگاھی ، زود 
باوری و اسارت در چنگال باورھای خرافی 
مذھبی، به شيادی به نام خمينی اعتماد کردند 

داد، بھشت موھوم  آسمانی را  که وعده می
اشتباھی چنان .  بر روی زمين بنا خواھد کرد

بار، که مردم ايران تا به  بزرگ و فاجعه
 سال تاوان اين اشتباه بزرگ ۴٢امروز، 

 .پردازند خود را می
اما چھار دھه بعد، ديگر شرايط چھار دھه  

قبل وجود ندارد که کسی بخواھد پا جای پای 
مردم ايران از اشتباه بزرگ .  خمينی بگذارد

ھای  خود درس گرفتند و در اين سال
آموختند .  بار، پيوسته تجربه اندوختند فاجعه

که ديگر اشتباھات گذشته خود را تکرار 
زودباوری را کنار بگذارند، به وعده .  نکنند

ھای شيادانی که ادعای رھبری و  و وعيده
نجات مردم را دارند، اعتنا نکنند و به نيرو، 
. آگاھی و قدرت متشکل خود اعتماد کنند

بنابراين، بی دليل نيست که در طول چندين 
سال گذشته، کمترين توجھی به ادعاھای 

ھائی که ھر روز به شکلی و  افراد و گروه
ای ادعای رھبری و نجات مردم را  بھانه
البته اين واقعيت مانع از .  اند، نکردند داشته

ھای  آن نشده است که ھرگاه جنبش  توده
کارگر و زحمتکش برای برانداختن نظم 

رژيم جمھوری اس4می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و 
 قيام مسلحانه برانداخت
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١از صفحه   ."گذاشتيم که واقعيت اينگونه نبود  
رژيم از ھمان ابتدا گزينه سياست قرنطينه يا  
ايزوiسيون را از دستور کار خود خارج کرد، چرا  

دانست حاضر نيست برای حفظ جان و    که می 
ھای به غارت رفته    س'مت مردم اندکی از سرمايه 

پس، روحانی  .  کارگران و زحمتکشان را ھزينه کند 
 تير در جلسه ستاد ملی مبارزه با  ٢١ حق داشت در  

چيز    ترين کار اين است که ھمه   راحت : "کرونا بگويد 
بسته شود اما بعدش ھم مردم از گرسنگی و فقر و  

 ."بيکاری به خيابان خواھند آمد 
ھا     مھر معاون وزارت بھداشت درباره ک'س ١١ در  

آموزان و معلمان دارای ع'ئم    و مدارس دارای دانش 
عفونت تنفسی، آنفلوانزا يا مورد مثبت کرونا از  

 : جمله نوشت 
اگر معلم اختصاصی در دوره ابتدايی دارای  .  د "

ع'ئم تنفسی آنفلوآنزا يا مورد مثبت کرونا باشد  
ک'س او به مدت دو ھفته بايد غير حضوری تشکيل  

 .شود 
در خصوص معلمان چرخشی مانند دبيران مقطع  .  ذ 

متوسطه اول و دوم اگر معلم دارای ع'ئم تنفسی،  
آنفلوآنزا يا مورد مثبت کرونا باشد آخرين  

ھايی که معلم طی سه روز گذشته در آن    ک'س 
حضور داشته است به مدت دو ھفته غيرحضوری  

 ."تشکيل خواھد شد 
يعنی معلمان حتا در صورت ابت' به کرونا بايد به  
صورت غيرحضوری به تدريس ادامه دھند، يا بار  
آنان را معلمانی بر دوش کشند که بسياری از آنان  
بايد نيمی از روز را در مدارس به سر برند و نيمی  

 . ديگر را به صورت مجازی به تدريس بپردازند 
اکنون چنان بر آمار ابت' و مرگ و مير افزوده شده  

ای    ھا چاره   است که در بسياری از شھرھا و استان 
س'مت  "دوگانه  .  باقی نمانده است جز بستن مدارس 

روحانی اين بار ھمچون گذشته به باخت  "  و آموزش 
تفاوت در  .  س'مت و آموزش ھر دو منجر شده است 

آموزان بر ليست    افزوده گشتن نام معلمان و دانش 
 .باختگان است   مبت'يان و جان 

چرا که با بستن اجباری  "  س'مت و آموزش "باخت  
بسياری از مدارس، از اسفند ماه تاکنون در امکان  

ھای درس نيز تغييری    برگزاری مجازی ک'س 
آور    با وجود افزايش سرسام .  ايجاد نشده است 

ھای موبايل و تبلت، معلمان و    ھای تلفن   قيمت 
افزارھای    بايستی سخت   چنان می   آموزان ھم   دانش 

iزم برای تدريس و يادگيری را خود تھيه کنند که با  
وجود فقر و تورم گسترده اين امکان فراھم نيست،  

. آموز   ھای دارای چند دانش   به ويژه برای خانواده 
چنان با    ھا ھم   اپليکيشن شاد پس از گذشت ماه 

آموزان و    دانش .  مشک'ت بسياری روبروست 
ای شھرھا، حتا    معلمان در بسياری از مناطق حاشيه 

ھای محروم و روستاھا به    تھران، و به ويژه استان 
اينترنت دسترسی ندارند و در مناطقی نيز که اين  

ھا    دسترسی وجود دارد، سرعت آن کم است و ده 
 .معضل ديگر در اين راستا 

در چنين شرايطی آيا نبايد به دفاع از جان و س'مت  
مان برخيزيم؟ آيا وقت آن نيست که    خود و کودکان 

بشوريم؟  "  قتل عدم کودکان و معلمان "بر سياست  
تحمل تحقير و فقر و شکنجه و زندان و بيماری و  
مرگ تا به کی؟ اين رژيم نشان داده است که زبانی  

 .نشينی وادارش نخواھد کرد   جز اعتراض، به عقب 
. روز جھانی معلم بر تمامی معلمان گرامی باد 

کوشند    معلمانی که با فداکاری و ازخودگذشتگی می 
چنان    چراغ آموزش را در اين روزھای تيره ھم 

 .برافروخته نگاه دارند 
 
 

باختی که  ".  س'مت "باز ھم باخت  :  آشکار بود 
ھای    آموزان و خانواده   ھزينه آن را معلمان و دانش 
 .پردازند   آنان با س'مت و جان خود می 

انکار واقعيت، اذعان به آن  .  و نمايش مھوع پيشين 
 .سازی آمارھا   تر، پنھان   اما در مقياسی بسيار کوچک 

ھايی    توان بارقه   اما در iب'ی اظھارات مقامات می 
 مھر، ايرج حريرچی، معاون  ٧ .  از واقعيت را يافت 

"کل وزارت بھداشت مدعی شد  خوشبختانه آمار  : 
 يک درصد و  ١٩ آموزان به کوويد    ابت'ی دانش 

 شھريور مدير  ١۵ روز  ."  کمتر از آن نيز بوده است 
کل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش  

 و نيم ميليون  ١۴ آموزان سال جاری را    تعداد دانش 
 ھزار  ١۴۵ تنھا  "  خوشبختانه "يعنی  .  نفر اع'م کرد 

البته در مورد يک  !  اند   آموز به کرونا مبت' شده   دانش 
ای نشده    ميليون و نيم فرھنگی در ھمين حد ھم اشاره 

تنھا اخباری پراکنده از اين شھر و آن  .  است 
خانه    وزارت "چرا که  .  شود   شھرستان منتشر می 

 ."انتشار آمار را ممنوع کرده است 
  ١٩  روز بعد از بازگشايی مدارس، يعنی  ۴ روحانی  

ھای گسترده با بازگشايی    شھريور در پی مخالفت 
مدارس اع'م کرد آموزش حضوری برای  

 شھريور با  ٢۶ آموزان اجباری نيست، اما،    دانش 
وجود انتشار اخباری مبتنی بر ابت'ی برخی از  

، وزير آموزش  ١٩ آموزان و معلمان به کوويد    دانش 
"و پرورش، گفت  بايست داير باشند و    مدارس می : 

معلمان ھم سر کار بيايند و ضمن تدريس به صورت  
آموزان حاضر در مدرسه حتا اگر    مجازی، به دانش 

 ."يک نفر باشد، آموزش دھند 
اگر سرنوشت اين قمار بر سر س'مت و زندگی  

شان از پيش    ھای   آموزان و خانواده   معلمان و دانش 
معلوم بود، پس اصرار مقامات رژيم در اين  

ترين دليل آن به جز    بازگشايی از چه رو بود؟ عمده 
منافع مالی ناشی از بازگشايی مدارس، يعنی دريافت  

در مدارس دولتی و  "  غيررسمی "ھای    شھريه 
ھای ک'ن و رسمی در مدارس خصوصی و    شھريه 

تأمين منافع مافيای آموزشی در خارج از مدرسه،  
. بود "  ای   ايمنی گله "پيگيری سرسختانه سياست  

ھمان سياستی که به گفته مدير بخش اضطراری  
"سازمان بھداشت جھانی  ھيچ ايمنی برای دست  : 

ای در مقابل ويروس کرونا در    يافتن به ايمنی گله 
 تير، روحانی  ٢٨ در  ."  حال حاضر وجود ندارد 

 ميليون ايرانی از کرونا عبور  ٢۵ اع'م کرد  
 ميليون ايرانی ديگر در معرض اين  ٣۵ اند و    کرده 

گرچه تمام مقامات دولت اتخاذ اين  .  بيماری ھستند 
کنند، اما يکی از اعضای کميته    سياست را انکار می 

" تير گفت ٣١ علمی ستاد مقابله با کرونا، در   چه  : 
سياست کشور بر ايجاد ايمنی جمعی باشد و چه  
نباشد، ما در حال حرکت به سمت ايمنی جمعی  

 ."ھستيم 
باری، با آن که واقعيات روزمره زندگی مردم  نشان  

اعتنايی    دھد، علت اصلی گسترش اپيدمی بی   می 
دولت به جان و س'مت مردم است،  مسئولين رژيم  

. اند   گاه از مقصر شمردن مردم کوتاھی نکرده   ھيچ 
 مرداد، عليرضا زالی فرمانده ستاد مقابله  ٢۴ اما در  

ای با اذعان به اين    با کرونا در تھران در مصاحبه 
ھای اخير و    خطای راھبردی که در ماه : "امر گفت 

ور شدن بيماری کرونا شاھد آن    به دنبال شعله 
اين بود که اين عامل را فقط به حساب مردم   بوديم 

انداز    آموزش ھمکاری کنيم و آن را به سوی چشم 
 ."نوگشوده توسط اپيدمی ھدايت کنيم 

گونه که گفته شد يکی از رئوس تعيين شده    ھمان 
توسط بيانيه مشترک اين دو نھاد در رابطه با شرايط  
کار است، يعنی لزوم حفظ ايمنی شغلی، س'مت و  

امری که در ايران کام'ً ناديده  .  رفاه کادر آموزشی 
 .شود   گرفته می 

بسياری از معلمان ايران حتا پيش از شيوع اين  
ھای ناچيز و زير خط    بيماری ناچار بودند با حقوق 

فقر در مدارسی که بسياری از آنان دارای بافت  
ھا و    فرسوده و خطرناک بودند يا در کانکس 

ھا و حتا زير چادر يا در بيابان به تدريس    بيغوله 
به جز آن، ھستند معلمانی تحت عناوينی  .  بپردازند 

التدريسی، معلمان خريدخدمتی،    چون معلمان حق   ھم 
پيمانی، آموزشياران نھضت سوادآموزی، سرباز  
معلم، معلمان پيش دبستانی، معلمان آزاد که از ھمان  
حقوق و مزايای معلمان رسمی و بيمه درمانی نيز  

تمامی اعتراضات پيشين آنان نيز تاکنون  .  اند   بھره   بی 
اين ھنوز ھمه درد و رنج  .  راه به جايی نبرده است 

تھديد، احضار، بازداشت و  .  معلمان ايران نيست 
گير بسياری از آنانی    صدور حکم زندان نيز گريبان 

است که شجاعانه به ميدان دفاع از منافع معلم و  
اند و بيش از اين، ھر چند فع'    آموز پا گذاشته   دانش 

 .ھا نيست   مجال پرداختن به تمامی آن 
ھای پيش تفاوتی    اما سال تحصيلی امسال با سال 

امسال اين زنگ آغاز مدارس نبود که  .  عظيم داشت 
گاه بود که در سراسر    نواخته شد، بلکه زنگ مسلخ 

چرا که دولتمردان رژيم،  .  ايران طنين انداخت 
ھايی    آموزان را به مدارس و ک'س   معلمان و دانش 

فرستادند که برای بسياری از آنان بيماری و مرگ  
 .در پی داشت 

از ھنگام اع'م رسمی آغاز اپيدمی در ايران،  
،  "س'مت و اقتصاد "ھای    روحانی به بازی با دوگانه 

و مزخرفات ديگری پرداخته  "  س'مت و ديانت "
" س'مت "ھا اين    و ھر بار در اين دوگانه .  است 

در آستانه سال تحصيلی جديد نيز  .  بازنده بوده است 
را پيشه کرد و  "  س'مت و آموزش "بازی با دوگانه  

آموزان را موظف به آموزش    معلمان و دانش 
حضوری در مدارس کرد، ھرچند خود در مراسم  
. بازگشايی مدارس، غيرحضوری شرکت کرد 

اصرار بر بازگشايی مدارس در حالی بود که  
مقامات بھداشتی و زيردستان دولت بارھا نسبت به  
عواقب اين بازگشايی ھشدار داده و حتا آن را  

. خوانده بودند "  ای ملی   فاجعه "و  "  ای انسانی   فاجعه "
  ٧ اين اصرار در حالی بود که با گذشت نزديک به  

ماه از شيوع بيماری در ايران، ھيچ اقدامی برای  
سازی    ھا و بستر مناسب، ايمن   ايجاد زيرساخت 

گذاری اجتماعی در    مدارس، امکان رعايت فاصله 
ھای پرازدحام، تھيه مواد iزم برای پيشگيری    ک'س 

از جمله ماسک و وسايل ضدعفونی، امکان گردش  
و تھويه ھوا با استانداردھای iزم، افزايش امکان  
وسايل حمل و نقل عمومی برای تردد در شھر  و  

اگر عدم  .  اقدامات ضروری ديگر انجام نشده بود 
کفايت امکانات درمانی و دارويی، تخت بيمارستانی  

ھای ويژه و خستگی و فرسودگی کادر    و بخش 
" فاجعه انسانی "درمانی را نيز برآن بيفزاييم، ابعاد  

 .شود   تر می   در حال وقوع ھولناک 
از پيش  "  س'مت و آموزش "پس، سرنوشت دوگانه  

 روحانی، "س4مت و آموزش"دوگانه 
 باخت س4مت و آموزش است



 ۴ ٨٨٩ شماره  ٩٩ مھر ١۴     ۴

١از صفحه   

۵درصفحه   

 "شرکت بشه دولتی -نه رستمی نه بيگی" 
 ھفت تپه در آستانه خلع يد و تعميق مبارزه طبقاتی

اند و  اند،حامی و ھمدست اسد بيگی بوده کرده
ھا نيز فاش و برم' شده  گيری آن پرونده رشوه

بار ديگر نشان داد دستگاه  اين رويداد يک.  است
ھا و  سرکوب انتظامی که بارھا تجمع

ھای کارگری را مورد يورش قرار داده  اعتصاب
و کارگران معترض و فعاiن اعتصاب را 
بازداشت و زندانی نموده است، ھمواره آماده 
است تا با خواست و اشاره کارفرما، ب'فاصله 
کارگران معترض و فعال را احضار و بازجويی 

 کارگر ٧احضار و بازجويی از .  و بازداشت کند
ھا و  ھم با شکايت کارفرمايی که دزدی تپه آن ھفت

تخلفات گوناگون و متعدد وی بر ھمگان 
آشکارشده، بار ديگر اين واقعيت را نشان داد که 
دستگاه سرکوب انتظامی، جز پاسداری از منافع 

داران و جز ارعاب و  کارفرمايان و سرمايه
 . سرکوب کارگران وظيفه ديگری ندارد

داران و دشمنان طبقه کارگر که در دوره  سرمايه
اعتصاب و زمانی که شور اعتراض در ميان 
کارگران باi است و توده کارگران در ميدان 

کنند با وعده وعيد  مبارزه حضور دارند سعی می
کارگران را آرام کنند و اعتصاب را بخوابانند، 

گيرد، تھديد و  که اعتصاب پايان می اما ھمين
گيرند و به  ارعاب و فشار را از سر می

تپه بارھا اين  در ھفت.  آورند جويی روی می انتقام
ھا ،  اما اين نيرنگ.  ماجرا تکرار شده است

ھا و سرکوب ھا، تأثيری بر عزم و اراده  ت'ش
کارگران در استمرار مبارزه و پيگيری 

اعتصاب اخير کارگران .  مطالباتشان نداشته است
 ٧٠ آغاز شد ، بيش از ٩٩ خرداد ٢۶تپه که  ھفت

در طول اين اعتصاب .  روز ادامه داشت
تپه چندين بار به اشکال  نمايندگان کارگران ھفت

گوناگون مورد ارعاب و تھديد و فشار واقع شدند 
 تن از آنان بازداشت و روانه زندان ۴و حتی 

اما اين تھديدات و ترفندھا کاری از .  دزفول شدند
پيگيری مطالبات و استمرار اعتصاب .  پيش نبرد

تپه تا آنجا پيش رفت که  و مبارزه کارگران ھفت
سرانجام مجلس شورای اس'می نيز مجبور شد 

منظور بررسی مشک'ت کشت و  جلساتی به
کارگران .  تپه برگزار کند صنعت نيشکر ھفت

ھای خود ازجمله  تپه در طرح خواست مبارز ھفت
اند که  خلع يد از اسدبيگی چنان جدی و پيگير بوده

گرچه با اھداف و   -اکنون نمايندگان مجلس نيز
موضوع خلع يد از اسدبيگی را پيش   -نيات خود

 .اند کشيده
ای که برای بررسی مشک'ت  پس از جلسه

 مھر ٩تپه در روز چھارشنبه  شرکت نيشکر ھفت
 در مجلس برگزار شد، بنا به گزارش ٩٩

رئيس مجلس در اين مورد  ايلنا،علی نيکزاد نايب
ازآنجاکه مطابق نظر مسئوiن حاضر در "  گفت

جلسه اعم از نمايندگان سازمان ديوان محاسبات، 
سازی، وزارت اقتصاد،  سازمان خصوصی
متوليان فعلی اھليت ادامه ...  وزارت اط'عات و

تصدی و مديريت شرکت کشت و صنعت نيشکر 
مقرر شد؛ تا يک و نيم ماه تپه را ندارند،  ھفت

ھا فسخ و مديريت  آينده قرارداد شرکت با آن
 در اين جلسه که با حضور ."جديد جايگزين شود

برخی نمايندگان مجلس ازجمله علی نيکزاد 

رئيس مجلس، علی خضريان نماينده تھران و  نايب
الدين   مجلس، نظام٩٠سخنگوی کميسيون اصل 

موسوی نماينده تھران و عضو کميسيون اصل 
 مجلس، سيد علی موسوی، نماينده ملکان و ٩٠

عضو کميسيون صنايع مجلس، رئيس سازمان 
تپه و  سازی، جمعی از کارگران ھفت خصوصی

در مجلس شورای اس'می  مسئوiن مربوطه
 مھرماه، ١۵مقرر شد تا برگزار شد،ھمچنين 

کاری تيرماه و مردادماه کارگران  حقوق و اضافه
 افزون براين به گفته نائب رئيس .پرداخت شود

مجلس  ، دفترچه بيمه تأمين اجتماعی کارگران تا 
 .آخر سال تمديدشده است

رغم محرز بودن تخلف سازمان  به
سازی در واگذاری  مجتمع کشت و  خصوصی

تپه به اسدبيگی و رستمی ،  صنعت نيشکر ھفت
رغم تخلفات گسترده اسد بيگی کارفرما و  به

سھامدار اصلی اين مجتمع ازجمله جعل اسناد و 
برداری و دريافت يک و نيم ميليارد دiر  ک'ه

رغم  ارز دولتی و قاچاق آن در بازار ارز و به
 مجلس، تأکيد شده است ٩٩ مھر٩که در جلسه اين

اند، روشن  بوده"  فاقد اھليت"اسدبيگی و رستمی 
نيست که چرا و به چه دليل بايد موضوع خلع يد 

 !ھا، يک ماه و نيم ديگر به تعويق افتد از آن
ديوان محاسبات در بازرسی از شرکت نيشکر 

تپه و بررسی جزئيات واگذاری آن، در  ھفت
گزارش خود در شھريورماه سال جاری، 

تپه  واگذاری شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
خواند که "  تخلف آشکار"به اسدبيگی را يک 

ديوان محاسبات "!در اسرع وقت بايد ملغی شود"
سازمان "با ذکر موارد تخلف تأکيد کرد 

سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعيين  خصوصی
 ".باشد تکليف مجدد آن می

ھمه اين ماجرا ھنوز که ھنوز است عملی  بااين
. مانده است نشده و در حد حرف و وعده باقی

تپه   روز از زمانی که اعتصاب اخير ھفت١١٠
خلع يد .   کليد خورد گذشته است٩٩ خرداد٢۶در 

از اسد بيگی و رستمی که چند سال است به يکی 
تپه  ھای اصلی کارگران ھفت از خواست

استثنا  شده، در طول اين اعتصاب، بی تبديل
 ۴٠بيش از .  طور مداوم تکرار شد ھرروز و به

روز از سفر چند تن از نمايندگان مجلس که در 
  و در ھفتادمين روز اعتصاب ٩٩دوم شھريور 

باھدف شکستن اعتصاب وارد شوش شدند و با 
ھايی به کارگران، پايان اعتصاب را  دادن وعده

در اين مدت اعتصاب .اع'م نمودند، گذشته است
طور  به حالت تعليق درآمده و به يک تعبير به

از نخستين جلسه .  موقت به پايان رسيده است
تپه با نمايندگان مجلس  نمايندگان کارگران ھفت

شده   روز سپری٨٠، بيش از ٩٩ مرداد ١۴در
 مرداد و ٢٩ و ٢٢در جلسات بعدازآن در .  است

. ھا تکرار شد  نيز وعده٩٩ مھر ٩چھارشنبه 
گونه اقدام  ھمه ھنوز که ھنوز است ھيچ بااين

عملی يا نتيجه عملی محسوسی در خلع يد از اسد 
شود و موضوع بازھم به  بيگی مشاھده نمی

شده   حواله داده٩٩افتاده و به اواخر آبان  عقب
تنھايی نه فقط پيوند  اين تأخير طوiنی به.  است

داران  محکم ميان مجلس و قوه مجريه با سرمايه

حال  کند بلکه درعين و کارفرمايان را بيان می
بری بيشتر از  ھای جناحی بر سر سھم رقابت

تپه  قدرت و منابع اقتصادی ازجمله تصاحب ھفت
ھر جناح حکومتی، .  گذارد را نيز به نمايش می

بسته به منافع خويش و از زاويه تأمين و حفظ 
. کند ھمين منافع است که به اين ماجرا ورود می

دو جناح حکومتی گرچه  بر سر خاموش کردن 
صدای امثال اسماعيل بخشی و کارگران پيشرو 

مشی  تپه و پايان دادن به اعتصاب، خط ھفت
واحدی داشته اند، اما در تقسيم غنائم يا استفاده 

توانند باھم  تپه می ابزاری از ماجرای ھفت
 .اخت'ف داشته باشند

ھای اصلی  خلع يد از اسد بيگی يکی از خواست 
تپه گرچه ھنوز عملی نشده و در  کارگران ھفت

که  مانده است، اما ھمين حد حرف و وعده باقی
ربط دولتی وادار به اتخاذ  مجلس و مسئوiن ذی

اند يک پيروزی نسبی برای  چنين تصميمی شده
اين نکته حائز اھميت .  شود کارگران محسوب می

جدی است که کارگران با اتحاد و استمرار 
اند که اين  مبارزه خود، کار را به آنجا کشانده

ضرورت خلع يد از اسد بيگی  حضرات به
گرچه تا اين لحظه فقط   -اعتراف نمايند و به آن 

 .رضايت دھند -در حرف 
تپه خلع يد از  اگرچه برای کارگران ھفت

اسدبيگی و رستمی که تا اين لحظه ھنوز اجرايی 
نفسه بسيار مھم است اما اين ھنوز تمام  نشده، فی

تر اين است که پس از  موضوع مھم.  ماجرا نيست
تپه  خلع يد از اين دو، کشت و صنعت نيشکر ھفت

آيا .شود به چه کسی واگذار و چگونه اداره می
دار  تپه قرار است به سرمايه شرکت نيشکر ھفت

ديگری در بخش خصوصی واگذار شود؟ آيا 
قرار است زيرپوشش سپاه و سازمان تأمين 
اجتماعی قرار بگيرد؟ آيا تحت عنوان تعاونی 

ھای  تپه به زيرمجموعه واحد قرار است ھفت
اقتصادی نيروی مسلح سپاه پاسداران منتقل شود؟  
خلع يد از اسد بيگی و رستمی، نيمی از يک 

تپه  خواست و شعار ھميشگی کارگران ھفت
خواست کارگران  فقط در اين نيمه .  است 

شود بلکه با نيمه بعدی يعنی  خ'صه نمی
واگذاری آن به دولت و اداره آن با نظارت 

اين خواست .  شود شورايی کارگران تکميل می
ھا و  روشنی در شعارھا و اعتصاب به

ھای خيابانی کارگران بارھا و بارھا  اعتراض
نه رستمی نه "  تکرار شده و ازجمله در شعار 

نيز انعکاس يافته "  شرکت بشه دولتی  -بيگی
اما در سخنان نمايندگان مجلس پس از .  است

جلسه نھم مھر که وعده خلع يد از اسدبيگی و 
اند، ھيچ بحث و نشانی از  رستمی را داده

 بازگشت به کار اسماعيل بخشی
 تپه خواست فوری عموم کارگران ھفت



 ۵ ٨٨٩ شماره  ٩٩ مھر ١۴     ۵

۴از صفحه   

 "شرکت بشه دولتی -نه رستمی نه بيگی" 
 ھفت تپه در آستانه خلع يد و تعميق مبارزه طبقاتی

تپه به دولت  واگذاری کشت و صنعت نيشکر ھفت
فقط چنين بحث و احتمالی در  شود و نه ديده نمی

کلی غايب است بلکه  ھا به سخنان آن
اظھارنظرھای ايشان اين احتمال را بسی تقويت 

کند که پس از خلع يد از مالکان فعلی، اين  می
دار ديگری در بخش  شرکت به سرمايه
 .خصوصی واگذار شود

 ٩٠علی خضريان سخنگوی کميسيون اصل 
مجلس در گفتگو با ايسنا درباره شرايط انتخاب 

ازآنجاکه اداره "گويد مالکان آتی اين شرکت می
اين شرکت به تأمين اعتبار مالی نياز دارد بايد 

ھای داوطلب  يک از دستگاه بررسی شود کدام
و در "  برای تصدی بر آن، چنين توانی دارند

اگر اين شرکت به دست يک "  افزايد ادامه می
که توان -بخش دولتی يا خصوصی داده شود 

مشکلی حل   -تأمين نياز مالی شرکت را ندارد
 ".نخواھد شد

بنابراين روشن است که نقشه سازمان 
ربط  سازی و مجلس و مسئوiن ذی خصوصی

دولتی اين نيست که پس از خلع يد از اسدبيگی و 
تپه به دولت واگذار  رستمی، اداره و تملک ھفت

اگرچه گام نخست و خلع يد از اسدبيگی و .شود
مانده است، گام  رستمی ھنوز در حد وعده باقی

بعدی اما تماماً پر ابھام و درتقابل با خواست 
ادامه سخنان علی خضری .  کارگران است

تپه  مسئله اصلی شرکت ھفت"  گويد که می وقتی
سپردن آن به بخش دولتی نيست چراکه مشکل 

ھا مانند ھپکو باوجود واگذاری به  برخی شرکت
بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراين 

دستگاھی است  به مسئله اصلی سپردن اين شرکت
يقين اھليت   اداره آن را داشته باشد و بهاھليتکه 

، "تر از دولتی شدن آن است در واگذاری مھم
کند و با توجه به  معروف حجت را تمام می قول به

سابقه اين بحث و احتمال واگذاری شرکت نيشکر 
نھادھای "  و"  بخش خصوصی واقعی"تپه به  ھفت

و غيره اين "  اھليت دار"و افراد "  معتبر
کند که حاکمان  شدت تقويت می زنی را به گمانه

ای  تپه را از چاله اند کارگران ھفت تصميم گرفته
که در آن گرفتارشده درآورند و در چاه 

 .اند بيندازند تری که برايشان حفر کرده بزرگ
تپه با اتحاد و  کارگران مبارز و شجاع ھفت

اعتصاب و اعتراض خيابانی، مجلس و نھادھا و 
مسئوiن دولتی را واداشتند خلع يد از اسدبيگی و 

بدون اعتراض و مبارزه .  رستمی را مطرح کنند
اين، .  شد کارگران ھرگز چنين چيزی ممکن نمی

اما .  يک پيروزی نسبی برای کارگران است 
مبارزه ھنوز پايان نيافته است و کارگران بايد 
. اتحاد و ھوشياری خود را دوچندان سازند

ھا و  اسدبيگی و رستمی و مديران انتصابی آن
بازنشستگانی که برای جاسوسی و مقابله با 

اند، ھمه بايد  کارگران به استخدام درآمده
اين .  تپه جمع کنند و بروند بساطشان را از ھفت

موضوعی است که اکنون بر ھمگان ازجمله 
مجلس و وزارت اقتصاد و صنعت و کار و 
سازمان تأمين اجتماعی و سازمان 

شده  ربط روشن سازی و مسئوiن ذی خصوصی
حال که کار به اينجا رسيده است وقت آن .  است

است که ضربه اصلی را نيز وارد ساخت و 
دار و واگذاری  نگذاشت با خلع يد از اين سرمايه

دار ديگری در بخش  شرکت به سرمايه
اگر اتحاد .  خصوصی، سروته قضيه را ھم آورند

و اعتصاب و استمرار مبارزه توانست کار را به 
اينجا بکشاند، پس با مبارزه پيگيرتر، اتحاد 

تر توده کارگران  تر و بسيج گسترده مستحکم
. پيش برداشت ھای ديگری به توان گام می

تپه بايد بيشتر و بھتر  کارگران پيشرو و آگاه ھفت
تپه از  از گذشته بتوانند تمام کارگران ھفت

ھای مختلف را نمايندگی کنند و با طرح  بخش
ھا، اتحاد  ھا و مبارزه برای تحقق آن خواست

که  وقتی.  تر سازند تر و مستحکم خويش را گسترده
کارگران بخش دفع آفات، کارگران غير 
نيشکری، پيمانی، فصلی ، نی برھا، کارگران 

ھا متحد و  تجھيزات و کارخانه و ساير بخش
يکپارچه در صفی واحد به ميدان آيند، قادرند 
بسياری از مطالبات خود را بر کارفرما تحميل 

تر و  ھای بزرگ بنابراين بايد اعتصاب.  کنند
ھای  اھم خواست.  تری را تدارک ديد متشکل

. اند تپه ھنوز برآورده نشده کارگران نيشکر ھفت
تپه، در اط'عيه  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

اختصار ليست اين   به٩٩ مھر ١٢مورخ شنبه
 )١.(ھا را  منتشر نموده است خواست

شده  طور که وعده داده اگر حقوق تير و مرداد آن
 مھر پرداخت شود، کارگران حقوق ١۵تا 

باز اگر اين ادعا .شھريورماه را ھنوز طلبکارند
ھای بيمه کارگران  حقيقت داشته باشد که دفترچه
ای  اند، اما مجموعه تا پايان سال تمديد اعتبارشده

تپه ھنوز  ھای کارگران ھفت ترين خواست از مھم
اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، .  اند محقق نشده

ايمان اخضری ، ساiر بيژنی و ساير کارگران 
. اخراجی فوراً بايد به سرکارھای خود بازگردند

تر و اعتراض و اعتصاب  با اتحاد مستحکم
ھا و  تر و با استفاده از درس تر و يکدست گسترده

توان  تجارب اعتصابات قبلی است که بايد و می
ھای ديگری به جلو برداشت و بساط  گام

 . تپه برچيد سازی را از ھفت خصوصی
دولت و کارفرما ھرکه می خواھد باشد، بايد اين 

تپه پای مطالبات  را بدانند که کارگران ھفت
احضار و تھديد و بازجوئی و .  خويش ايستاده اند

تواند درعزم و اراده  بازداشت و اخراج نمی
ھا  تپه برای پيگيری خواست کارگران مبارز ھفت

تپه  در ھفت.  و احقاق حقوق، خللی وارد سازد
مبارزه کارگران ادامه دارد و نبرد طبقاتی وارد 

 .تری خواھد شد مراحل پيشرفته
 

 :زيرنويس
تپه  ھای فوری کارگران نيشکر ھفت خواست)"١(

 روز مبارزۀ دشوار و ٧٠در طول بيش از 
 : پيگيری برای تحقق  موارد زير است

ھا و مزايای  پرداخت فوری تمام حقوق  -  ١
 افتاده عقب

بازگشت به کار  ھمه کارگران اخراجی   -  ٢
ازجمله کارگران غير نيشکری  به کار و 
پرداخت حقوق و مزايای دوران بازداشت و يا 

 ھا اخراج آن
ھای مستقل  به رسميت شناختن تشکل  -  ٣

طور مشخص سنديکای کارگران  کارگری و به
 تپه از سوی دولت  ھفت

به رسميت شناختن حق اعتراض، اعتصاب،   -  ۴ 
 ...تجمع و

به رسميت شناختن نمايندگان مستقل منتخب   -  ۵
کارگران درزمينۀ نظارت بر شرايط ايمنی و 

کار، جلوگيری از سوانح، رعايت ساعات  بھداشت
 کار و غيره

خلع يد و سلب مسئوليت از تمام کارگزاران   -  ۶  
مديران شرکت بايد مورد تأييد .  مديريت سابق
 .کارگران باشند

ھا و  ھا، دزدی برای جلوگيری از انواع اخت'س 
 :ھا iزم است وميل حيف

کارگران برای نظارت نمايندگان منتخب :   الف 
آiت و مواد خام،  خود بر توليد، استخدام،  ماشين

ھای متعلق به شرکت برای  انبار توليدات، زمين
ھا، منع اخراج ت'ش  جلوگيری از فروش زمين

تپه  کنند و بکوشند اين موارد در شرکت ھفت
 .تثبيت و نھادينه شود

ھای شرکت شامل ترازنامه، حساب  حساب:   ب
سود و زيان و حساب جريان نقدينگی يا تغييرات 
خزانۀ شرکت علنی باشند و نمايندگان کارگران 

ھا را  حق بررسی اسناد مربوط به اين حساب
 .داشته باشند

ھای  اع'م اين موارد  که تنھا بخشی از خواست
پافشاری برای تحقق .   تپه ھستند کارگران ھفت

ھا محصول  مبارزات طوiنی، تحمل  آن
ھا  ھا و زندان و تجارب سال ھا،  اخراج سختی

طلبانه کارگران باسابقه و کارگران  فعاليت حق
  .تپه است ھای مختلف شرکت ھفت جوان بخش

تپه و  تنھا اراده جمعِی کارگران نيشکر ھفت
حمايت کارگران و فعاiن کارگری در سراسر 

ھای باi منجر  کشور به اجرای واقعی خواست
 ".شوند می

برگرفته از اط'عيه سنديکای کارگران نيشکر 
 ١٣٩٩ مھر ١٢تپه مورخ  ھفت
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 اعتراف به شکست جمھوری اس4می
١از صفحه   

حاکميت خود به بار آورده است و امروز ھمگان 
. کنند، شانه خالی کند با تمام وجود آن را لمس می

اما امروز ديگر کسی  اين خزعب'ت را باور 
تاثيری بر مردمی "  ھا مرثيه"ديگر اين .  کند نمی

ندارد که خواست سرنگونی جمھوری اس'می را 
با قيام آبان و در اعتصابات و اعتراضات روزانه 

قدر شور شده است که  آش آن.  اند خود فرياد زده
طلب روحانی نيز  اصط'ح اص'ح حتا حاميان به

او را سرزنش کرده و حتا خواستار استعفای او 
 .شدند

ھاست که در يادداشتی در  عباس عبدی يکی از آن
. روزنامه اعتماد، خواستار استعفای روحانی شد

"او نوشت منظور عبدی از (طی ده ماه گذشته : 
ھيچ مشکلی حل نشده که )  قيام آبان به بعد است

در اين ده ماه .  بر مشک'ت اضافه ھم شده است
. تر نشده است اندازی تيره بود که تيره کدام چشم

 .بنابراين عاق'نه نيست که اين وضع ادامه يابد
 ماه ١٠بھتر است که مدنی رفتار شود و برای 

دار حل اين مشکل  باقيمانده شخص ديگری عھده
حداقل به خاطر مردم و کشور کاری بايد .  شود
اگر برای حل مشک'ت و گرانی آدرس کاخ .  کرد

شود، در اين صورت کسی که قادر  سفيد داده می
به گفتگو با آن نيست بايد کنار برود و راه را باز 

 ".کند تا ديگران اقدام کنند
شناس عضو شورای شھر تھران  محمدجواد حق

يکی ديگر از اين افراد است که در مراسم 
وکار  افتتاح نخستين مرکز توسعه و رونق کسب"

"گفت"  شھر تھران خواھم به مسئوiن  می: 
مربوطه بگويم که آدرس اشتباه به مردم ندھند، 

ما بايد آدرس .  آدرس مشک'ت کاخ سفيد نيست
 ".اين مشک'ت را درون جامعه و خودمان بيابيم

مريوان و (پور نماينده مجلس اس'می  شيوا قاسمی
ی ديگری بر سر روحانی  نيز به شيوه)  سروآباد

وحشت  ھا به او که از احتمال قيام توده.  کوبد می
 مھر در سخنان ٢افتاده است، روز چھارشنبه 

خود در مجلس اس'می به سخنان ھفته گذشته 
روحانی در مورد مقاومت مردم طعنه زده و 

"گفت لطفا کم دم از مقاومت مردم بزنيد، اگر : 
طور جلو برود در چند ماه آينده نان خشک ھم  اين

مرغ از سفره مردم بيرون  مانند گوشت و تخم
انديشی  بياييد بشنويم، لمس کنيم و چاره...  رود می

ديده و جوانانی که از   کنيم، فريادھای مردم رنج
بيکاری و فقر کارشان به خ'ف و قاچاق رسيده 
و متاسفانه تنھا راه محاکمه را به رويشان گشوده 

يادمان باشد دزدھای کوچک قربانيان فقر .  است
عدالت .  ھستند و دزدھای بزرگ ريشه فقر ھستند

ھای فقر است نه به زنجير  حقيقی در حذف ريشه
دريغ از اندکی تامل که با .  کشيدن قربانيان فقر

اين وضعيت اسفبار تورم مگر راھی برای 
شرافتمندانه زيستن باقی مانده است؟ آيا 

ھای قطره چکانی، دستمزدھای اندک با  حقوق
ھا ھمخوانی دارد؟ ارتشاء و  انفجار قيمت

فسادھای موجود محصول ھمين زمينه و 
 ".ھا است نابسامانی

واقعيت اين است که سخنان روحانی تکرار 
سخنان ديگر مقامات جمھوری اس'می بويژه 

انداختن تقصير به .  ھا بود ای در اين سال خامنه
گردن دشمن، کار ھميشگی جمھوری اس'می 

اما اين که امروز عوامل درجه دو .  بوده است

زند، از وضعيت خوب  مقاومت مردم دم می
ھای رسمی  گويد و ارگان اقتصادی سخن می

 درصد ٢۶جمھوری اس'می نيز نرخ تورم را 
داند که تنھا سپاه  او به خوبی می!!!  کنند اع'م می

و نيروی انتظامی و دادگاه و زندان است که رژيم 
را حفظ کرده است ھر چند که عمر توانايی اين 

ھا برای حفظ رژيم نيز به پايان خود  دستگاه
 .نزديک شده است

واقعيت اين است که برخ'ف سخنان روحانی 
اگر مردمی در کنار دولت حاکم باشند، ھيچ 

تواند آن را از پا درآورد و در  دولت خارجی نمی
اما .  توان يافت ھای بسياری می تاريخ نيز نمونه

مساله اين است که امروز مردم در برابر رژيم 
تاثير .  ايستاده و خواھان سرنگونی آن ھستند

ھای خارجی بر اقتصاد کشور  ھای دولت سياست
ھا بحران اقتصادی  تحريم.  نيز تاثيری فرعی است

اند اما ھرگز بوجود آورنده آن  را تشديد کرده
. ھا نيز کام' محدود است نبوده و حتا تاثير آن

اقتصاد ايران چندين دھه درگير بحران اقتصادی 
تورمی است، اما اکنون بحران چنان   –رکود 

داری حاکم را در خود غرق کرده  سيستم سرمايه
است که راه نجاتی برای آن در چارچوب نظم 

تواند تعديلی  کنونی وجود ندارد و رژيم حتا نمی
 .در بحران صورت دھد

به اعتراف پژوھشگران اقتصادی رژيم، ديگر 
داری ايران  ھيچ اميدی برای اقتصاد سرمايه"

حداقل تورمی که ھمين افراد .  است"  باقی نمانده
ی احسان  گفته به.   درصد است۶٠کنند  مطرح می

"يکی از ھمين افراد(سلطانی  ھر فردی که با ) 
ھا و بازار اجناس سروکار دارد، به راحتی  قيمت

کند که ھمه چيز از ابتدای سال تا امروز  درک می
 ".  درصد گران شده است۶٠حداقل 

بازرس مجمع "تبار  قلی ی حميدرضا امام گفته به
(عالی نمايندگان کارگران "تشکل دولتی"  خط ) 

 ميليون ١٠ نفره ۴فقر در جامعه برای خانوار 
حال بگذريم که در واقعيت از اين " (تومان است

"دھد وی ادامه می)  ھم بيشتر است به راحتی : 
توان اثبات نمود که کارگران در فقر مطلق  می

کميته "فرامرز توفيقی رئيس ".  برند بسر می
" دستمزد کانون عالی شورای اس'می کار

گويد سبد معيشت يک خانوار در طول شش  می
 درصد افزايش داشته است و اين را ۶٠ماه اخير 

ھا  بينی ھم در نظر داشته باشيم که ھمه پيش
ھای آينده  حکايت از افزايش نرخ تورم در ماه

که کارگران و زحمتکشان  دارند و اين يعنی آن
 .تری در پيش دارند جامعه روزھای سياه

جاست که علت ترس مقامات رژيم آشکار  اين
اعتراضات و اعتصابات روزانه .  شود می

کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، 
 و باiخره قيام ٩٧ و مرداد ٩۶ماه  خيزش دی
 خواب از چشم جمھوری اس'می ٩٨آبان ماه 

کشتی جمھوری اس'می در حال .  ربوده است
غرق شدن است، راه نجاتی برای آن باقی نمانده 
و معنای واقعی سخنان روحانی نيز چيزی نيست 

به آبان .  بست جز اعتراف به ھمين شکست و بن
 آبان ديگری خواھد ٩٩شويم، آيا آبان  نزديک می

 !بود؟
 

تازند،  چنين به حسن روحانی می حکومت اين
ای که  جامعه.  نتيجه وضعيت سياسی جامعه است
برد و خطر  در يک شرايط انق'بی بسر می

سرنگونی و انق'ب جمھوری اس'می را تھديد 
وقتی رحمانی فضلی وزير کشور در .  کند می

حاشيه نشست استانداران سراسر کشور، به 
اولويت اول ما در وزارت : "گويد خبرنگاران می

تذکر : "دھد و ادامه می"  کشور امنيت داخلی است
داده شد که تمام موضوعاتی که مرتبط با امنيت 

بينی  داخلی است ھم رصد مستمر شود و ھم پيش
.. .و پيشگيری در ارتباط با آن انجام شود

تر از قبل باشند و ھر  شوراھای تامين بايد فعال
شود  کدام از مسائلی که مربوط به امنيت ملی می

بايد سريع به شورای امنيت کشور منتقل شود تا 
وقتی .  گر ھمين ترس است ، بيان"ما پيگيری کنيم

" امنيت محله محور"رژيم به دنبال اجرای طرح 
است، وقتی مساله تغيير پايتخت به دليل مسائل 

شود، وقتی چماق دستگيری و  امنيتی مطرح می
شود، ھمگی  سرکوب و تھديد و اعدام بلند می

 .گر اين ترس ھستند بيان
در شرايطی که شيوع ويروس کرونا روزانه 

گيرد، در شرايطی که فقر سايه  صدھا قربانی می
ھا خانوار و به  ھولناک خود را بر سر ميليون

عبارتی اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران انداخته 
است، مساله اصلی رژيم نه کرونا و نه فقر و 
معيشت مردم که به بيان روشن وزير کشور 
امنيت جمھوری اس'می است، امنيتی که در اثر 
نارضايتی مردم به خطر افتاده است و اين خود 

 . چيز است گويای ھمه
ھای اخير ، از  واقعيت اين است که در طول ماه

عللی که نارضايتی مردم از جمھوری اس'می را 
تا حد قيام آبان ماه گسترش داد نه تنھا کاسته 

جدا .  اند نشده، بلکه عمق و شدت بيشتری نيز يافته
ھای  عام آشکار مردم در اثر سياست از قتل

جنايتکارانه جمھوری اس'می در جريان شيوع 
ويروس کرونا، بحران اقتصادی و ھمراه با آن 

ھای اخير شديداً اوج گرفته  فقر و بيکاری در ماه
نتيجه مستقيم اين بحران اما وخامت ھر چه .  است

بيشتر وضعيت معيشتی کارگران و زحمتکشان 
ست که اقليتی بسيار  جامعه است و اين در حالی

دار و عوامل حکومتی  ناچيز يعنی طبقه سرمايه
. افزايند ھای خود می مدام بر ثروت و دارايی

ستاد مقابله "که حسن روحانی در جلسه  جالب آن
 مھر مدعی شد ١٢در روز شنبه "  با کرونا

وضعيت اقتصادی ايران در شرايط کرونايی از 
اين ديگر !!!  وضعيت اقتصادی آلمان بھتر است

گوی رو به  اوج پرت و پ'گويی يک شياد ھذيان
 .موت است

 ١۶در کشوری که دiر تنھا در طول شش ماه از 
چنان   ھزار تومان رسيد و ھم٣٠ھزار تومان به 

بھای دiر و ديگر ارزھای خارجی در حال 
دھد که جمھوری  پرواز است، اين ادعا نشان می

اس'می مرزی برای شيادی و دروغگويی 
طور که مرزی در جنايت و  شناسد، ھمان نمی

در .  ھا نشناخته است سرکوب در طول اين سال
بھای )  از مھرماه سال گذشته(سال  طول تنھا يک

 ھزار تومان ٣٠ ھزار تومان به ١٢دiر از 
رسيد و ھمراه با پرواز دiر، بھای ساير کاiھا 

وقت روحانی از  نيز به پرواز درآمدند، آن

 زنده باد سوسياليسم 



 ٧ ٨٨٩ شماره  ٩٩ مھر ١۴     ٧
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موجود اعت'ی نوينی يافته، بار ديگر، سرو 
ھا و  کله شيادان جديد، ھمراه با وعده

. ادعاھای گذشته در شکلی جديد ظاھر شود
ترين  نمونه آن نيز ت'ش جديد رضا  تازه

 . پھلوی است
 بلندگوھای  بنابراين، بر خ'ف ادعای

ھای مرتجع جھان که در اين  تبليغاتی قدرت
چند روز ت'ش کردند، در جھت آلترناتيو 

پيمان "  ھای خارج از کشورشان،  سازی
رضا پھلوی را اتفاق جديدی معرفی "  نوين

يک جنجال .   کنند، حادثه جديدی نبود
تبليغاتی است که نمونه آن را تا کنون مکرر 

ايم و پس از مدتی کوتاه ناپديد  شاھد بوده
ت'ش جديد پسر ديکتاتور سرنگون .  اند شده

شده پيشين ايران نيز ھمين سرنوشت را 
 .خواھد داشت

رضا پھلوی بيھوده برای چندمين بار، برای 
مردم از يک . کند فريب مردم ايران ت'ش می

شوند، يک ملت دو  سوراخ دو بار گزيده نمی
آن دوران نيز .  بار فريب نخواھد خورد

ھای امپرياليست  سپری شده است که قدرت
جھان بتوانند به سادگی برای مردم ايران 

بنابراين نه امکان تکرار .  رھبر تعيين کنند
رويداد به قدرت رسيدن خمينی وجود خواھد 

مردم ايران .   داشت و نه بازگشت به عقب
يک بار از روی نا آگاھی، بازگشت به 
گذشته و حاکميت اس'م ناب محمدی را 

آموختند که بازگشت به عقب، .  تجربه کردند
چيزی جز فاجعه نبود و ديگر ھوس بازگشت 

اگر انق'ب سال .  به گذشته را نخواھند داشت
 با تمام شکست فاجعه بارش يک ۵٧

آورد داشته باشد، اين است که نظام  دست
 ساله را به گور ٢۵٠٠ستمگرانه سلطنتی 

مردم ايران نظام سلطنتی را به عنوان .  سپرد
يک نھاد استبدادی قرون وسطائی به 

دانی تاريخ فرستادند و ديگر باز نخواھد  زباله
آنچه اکنون در برابر مردم قرار دارد، .  گشت

 . حرکت به پيش است و نه به پس
ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران،  توده

ھای رژيم استبدادی سلطنتی و  ستمگری
ديکتاتوری عريان پدر و پدر بزرگ 
جنايتکار رضا پھلوی را فراموش نخواھند 

کشتار ھزاران تن از مردم ايران توسط .  کرد
رژيم سلطنتی محمد رضا شاه فراموش شدنی 

دستگاه شکنجه و آدم کشی ساواک .  نيست
به بند .  رژيم شاه فراموش شدنی نيست

کشيدن ھزاران تن از جوانان کشور به اتھام 
. مخالفت با ديکتاتوری از ياد رفتنی نيست

دزدی ھا و چياول کشور توسط دربار و 
دارو دسته ھای وابسته رژيم سلطنتی از ياد 

 مرداد، ھرگز ٢٨کودتای .  نخواھد رفت
جنايات بی انتھای .  فراموش نخواھد شد

جمھوری اس'می ھرگز نمی تواند بر توحش 
کسی .   و جنايات رژيم شاه سرپوش بگذارد

بايد کودن باشد که تصور کند، توده ھای 
. مردم ايران اين جنايات را فراموش می کنند

البته ھستند کسانی که به خاطر منافع طبقاتی 
شان در رويای بازگشت به دوران استبداد 
سلطنتی ھستند، يا اندک افراد نادانی که تا 
ديروز طرفدار جمھوری اس'می بودند و 

اما اينان در قياس .  حاi طرفدار سلطنت اند
با ميليون ھا تن از مردم  مخالف سلطنت و 

.  طلبان، عددی به حساب نمی آيند سلطنت
ع'وه بر اين، يک چيز از ھم اکنون بايد 
برای امثال رضا پھلوی ، تمام اپوزيسيون 
ھای بورژوائی خارج از کشور و بلندگوھای 

دوران آن سپری .  ھا روشن باشد تبليغاتی آن
شده است که از خارج کشور برای جنبش 

شرايط .  داخل، آلترناتيو سازی شود
ای است که  امروزجامعه ايران به گونه

ھرگونه تحول سياسی که بخواھد در ايران 
رخ دھد، انق'بی يا ارتجاعی، آلترناتيو آن 

در ھر دو حالت نيز .  در داخل کشور است
جائی برای سلطنت و سلطنت طلب وجود 

اما، تا جائی که پای تحوiت .  نخواھد داشت
ترين حالت در ميان  انق'بی به عنوان محتمل

باشد،، ناگفته روشن است که جامعه ايران 
 .ديگر قابل قياس با چھار دھه پيش نيست

ديگر از آن جنبش عموم خلقی و توده بی 
شکل و فاقد ھويت طبقاتی که می توانست 
زير شعار ھمه با ھم، به دنبال يک شارiتان 

. فريب راه بيافتد، نشانی نيست عوام
ھای طبقاتی جامعه ايران اکنون  بندی صف

امروز، اکثريت .  روشن و شفاف شده است
بسيار بزرگ جمعيت کشور را طبقه کارگر 

ای که پيشروترين  طبقه.  دھد ايران تشکيل می
نمايندگانش از ھم اکنون صريح و آشکار، 
آلترناتيو طبقاتی خود را برای دگرگونی نظم 

ھای  ارتجاعی حاکم، در برابر تمام جناح
اند و خواستار  بورژوازی به ميان کشيده

استقرار يک حکومت کارگری شورائی در 
مطالبه اين طبقه، ديگر فقط در .  ايران ھستند

. شود آزادی سياسی و دمکراسی خ'صه نمی
اين طبقه رھائی اجتماعی خود را طلب 

فقط خواستار سرنگونی جمھوری .  کند می
اس'می نيست، بلکه خواھان سرنگونی تمام 

اجتماعی موجود، سرنگونی   -نظم اقتصادی
اين طبقه، که .  کليت نظام سرمايه داری است

از ھم اکنون پيشگام مبارزه برای سرنگونی 
جمھوری اس'می است، در اين مبارزه، از 

ھای وسيع زحمتکش و تھيدست  حمايت توده
معلمان، .  جامعه نيز برخوردار است

پرستاران و عموم زحمتکشان و ستمديدگان، 
اتحاد خود را با اين طبقه، در نبردھای 

. اند طبقاتی چند سال اخير آشکارا نشان داده
طبقه کارگر سالھاست که با اعتصابات، 

ھا و تجمعات اعتراضی  تظاھرات، راھپيمائی
گام به گام در حال آماده شدن برای روی 
آوری به اعتصابات عمومی و سراسری به 
عنوان پيش شرط و تدارک سياسی برای 

قيام .  آوری به يک قيام مسلحانه است روی
ای که تمام نمايندگان سياسی  مسلحانه

بورژوازی حاکم و اپوزيسيون  از آن 
سرنوشت .  وحشت دارند و بر خود ميلرزند

جمھوری اس'می را ھمانگونه که در جريان 
سرنگونی نظام سلطنتی ديديم ، اين قيام 

قيام آبان ماه سال . مسلحانه تعيين خواھد کرد 
گذشته نيز نشان داد که کارگران و 
زحمتکشان، راه سرنگونی قھرآميز رژيم را 

شناسند و به اراجيف کسانی  نيز به خوبی می
آميز با يک رژيم سرتا پا  که مبارزه مسالمت

کنند، وقعی  مسلح و فاشيست را توصيه می
اين جنبش انق'بی، ديگر به ھيچ .  نمی گذارند

رھبر و پيشوای .  رھبری فردی نياز ندارد
عموم توده ھای زحمتکش و ستمديده مردم 
ايران،  طبقه کارگر است که آلترناتيو 
شورائی و سوسياليستی خود را آشکارا در 

ھای ارتجاعی قرار داده  برابر تمام بديل
 . است
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رای منفی داد و با اين اقدام خود از "  اعدام
پذيرش اجرای قطعنامه لغو اعدام در ايران 

 .امتناع کرد
رای منفی جمھوری اس'می به قطعنامه لغو 
اعدام سازمان ملل ھرگز يک امر اتفاقی 

جمھوری اس'می به کرات نشان داده .  نبود
است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، 
يک بخش جدايی ناپذير از ماھيت دينی، 
خصلت طبقاتی و سرشت ذاتی اين نظام به 

مجازاتی که در .  غايت ارتجاعی است
شرايط بحرانی رژيم، ھمواره اجرای آن در 

  .جامعه تشديد شده است
 سال جنايات ۴١نگاھی مختصر به کارنامه 

ھيئت حاکمه ايران نشان می دھد اين رژيم 
سفاک و آدمکش، برای ماندگاری و استمرار 
حيات جابرانه خود تا چه ميزان از مجازات 
اعدام برای ايجاد رعب و وحشت بھره گرفته 

جمھوری اس'می به عنوان يک نظام .  است
استبدادی برای کشتن مخالفين خود فقط از 
جوخه ھای اعدام و به دار کشيدن آنان بھره 

ھيات حاکمه ايران بنا به .  نگرفته است
سرشت دينی و به تاسی از قوانين متحجرانه 
دين و شريعت در به کارگيری مجازات 
اعدام تا بدانجا پيش رفت که از شکل ھای 
بسيار وحشيانه تر از طناب دار و جوخه 
ھای اعدام نيز برای ايجاد رعب و وحشت 

سنگسار زنان و .  در جامعه بھره گرفت
پرتاب مردان از کوه، نمونه ھای ديگری از 
مجازات شنيع و غير متعارف اعدام در 
ايران است که جمھوری اس'می از اين شيوه 
ھای دوران بربريت و جاھليت برای کشتن 

زنای "متھمانی که به زعم آنان مرتکب 
 .شده اند، استفاده کرده است" محصنه

 سال، ١٨اعدام کودکان و نوجوانان زير 
نمونه ديگری از توحش و بربريت دستگاه 
قضايی جمھوری اس'می از آغاز تا به 

اعدام کودکان و نوجوانان، .  امروز است
 از جمله ۶٠بويژه در سال ھای نخست دھه 

اقداماتی است که می بايد از آن به عنوان 
مخوف ترين جنايات ھيات حاکمه ايران ياد 

 و شروع ۶٠ خرداد ٣٠بعد از وقايع .  کرد
اعدام ھای بدون محاکمه دستگيرشدگان آن 
سال ھای آتش و خون، قصاب خانه 
جمھوری اس'می بسياری از دانش آموزان 
را که در خيابان ھا دستگير شده بودند، بی 
محاکمه و بی توجه به کودکی آنان به جوخه 

 ١٨اعدام کودکان زير .  ھای مرگ سپرد
سال فقط مختص به آن دوران نبود و تا کنون 

با اين تفاوت که با .  نيز ادامه يافته است
گسترش اعتراضات داخلی و اعمال فشار 
نھادھای بين المللی، در سال ھای اخير 
دستگاه قضايی جمھوری اس'می به شيوه 
فريبکارانه تری به اعدام کودکان روی آورده 

در اين سال ھا، دستگاه آدم ُکشی .  است
جمھوری اس'می، کودکانی را که در سنين 

شده اند، "  جرم" سال مرتکب ١٨زير 
" مجرم"زندانی و پس از آنکه اين کودکان 

 سالگی رسيدند، آنوقت مجازات ١٨به سن 
 .اعدام را در موردشان اجرا کرده است

از اعدام کودکان و نوجوانان که بگذريم، 
اعدام ھای وسيع و بسيار گسترده نيروھای 
سياسی و فعاiن مخالف جمھوری اس'می 
از جمله جنايات فراموش ناشدنی ھستند که 
در برھه ھايی از حيات جمھوری اس'می به 

اعدام ھزاران انسان مبارز .  اجرا درآمده اند
و آزاديخواه و کمونيست در سال ھای 

، يک نمونه برجسته از ۶٠نخستين دھه 
بکارگيری مجازات اعدام در جمھوری 

 ۵قتل عام جمعی بيش از .  اس'می است
، نمونه ۶٧ھزار زندانی سياسی در تابستان 

ديگری از بکارگيری وسيع مجازات مرگ 
توسط حاکمان آدمکش جمھوری اس'می 

کشتاری وحشيانه که به دنبال .  بوده است
 ساله ميان ايران و ٨پايان جنگ ارتجاعی 

عراق و نوشيدن جام زھر توسط خمينی، به 
وقوع اين اعدام ھا و .  وقوع پيوست

 متوقف نشد و ۶٠کشتارھای جمعی در دھه 
اعدام و .  در سال ھای بعد نيز ادامه يافت
، اعدام ٧٠ترور خيابانی نويسندگان در دھه 

 و ٨٨و کشتار توده ھای معترض در سال 
پس از آن تداوم کشتار مردم در پی خيزش 

، نمونه ٩٨ و قيام آبان ماه ٩۶انق'بی دی ماه 
ھای ديگری از بکارگيری مجازات مرگ و 

   .کشتار در جمھوری اس'می است
کشته شدن ده ھا تن از بازداشت شدگان 

، زير فشار و شکنجه، و ٩۶خيزش ديماه 
 نفر از دستگيرشدگان ٢٢پس از آن اعدام 

متھم به حمله به رژه نيروھای مسلح 
، که اساسا ٩٧ آبان ١٧جمھوری اس'می در 

بدون بازتاب ھيچگونه تشکيل دادگاه و 
محاکمه ای اعدام شدند، موارد ديگری از 
نيازمندی جمھوری اس'می به تداوم مجازات 

  .اعدام در جامعه است
 ھزار نفر ١٠ نفر و دستگيری ١۵٠٠کشتار 

از جوانان و توده ھای معترض خيابانی در 
 و پس از آن صدور و اجرای ٩٨قيام آبان 

احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت 
شدگان اعتراضات دو سال اخير، موارد 
ديگری از شتاب گرفتن سياست اعدام و 
سرکوب و کشتار جمھوری اس'می در سال 

سياستی که دولت .  ھای اخير بوده است
جمھوری اس'می با دادن رای منفی به 

" منع جھانی مجازات اعدام"قطعنامه 
، عم' راه ٢٠٠٧سازمان ملل متحد در سال 

ادامه کاری مجازات مرگ و کشتار توده 
  .ھای مردم ايران را برای خود باز گذاشت

 تن از ١٢صدور حکم اعدام برای بيش از 
 و ٩۶بازداشت شدگان اعتراضات سال ھای 

مفسد فی "، تحت عنوان اتھامی ٩٨
، اعدام بی سر و صدای دو تن از "اiرض

 به نام ھای دياکو ٩۶دستگير شدگان دی ماه 
رسول زاده و صابر شيخ عبدهللا در سحرگاه 

، و پس از آن، صدور احکام ٩٩ تير ماه ٢۴
اعدام برای امير حسين مرادی، سعيد 
تمجيدی و محمد رجبی، سه تن از 

 که از سوی ديوان ٩٨دستگيرشدگان آبان 
عالی  ھم تائيد شده است، موارد ديگری از 
صدور بی محابای آحکام اعدام در ايران 

صدور حکم دو بار اعدام برای نويد .  است
افکاری و پيامد آن، اجرای حکم اعدام يا 

 شھريور ٢٢شائبه قتل او که در نيمه شب 
 در زندان شيراز به وقوع پيوست، نمونه ٩٩

گری جمھوری  ھای ديگری از وحشی
اس'می و گسترش فضای رعب و وحشت و 

 "دلت را می پويند مبادا شعله ای در آن نھان باشد"

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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مرگ برای مقابله با گسترش اعتصابات 
کارگری و خيزش و قيام توده ھای جان به 

صدور اينھمه .  لب رسيده مردم ايران است
احکام اعدام بر گرفته از شرايط وخامت 
باری است که جمھوری اس'می در آن قرار 

 .گرفته است
شرايط جامعه در پی خيزش انق'بی توده 

 وارد مرحله ٩۶ھای مردم ايران در دی ماه 
جامعه وارد دوران تازه ای از .  نوينی شد

پيکار و مبارزه  علنی توده ھای مردم ايران 
" دوران انق'بی"شد که ما از آن به عنوان 

با ورود جامعه به دوران .  ياد می کنيم
انق'بی، اکنون ديگر، فقط نيروھای سياسی 
و کنشگران اجتماعی نبودند که عليه 

در .  جمھوری اس'می مبارزه می کردند
وضعيت جديد، عموم توده ھای زحمتکش 
مردم ايران که تا پيش از خيزش سلحشورانه 

 در شرايط سکون نسبی بسر می ٩۶دی ماه 
بردند، با روحيات جديد و خصلت انق'بی به 
مبارزه علنی با جمھوری اس'می روی 

مبارزات علنی کارگران و توده ھای .  آوردند
 نمادی ٩٧مردم ايران در تابستان و پائيز 

ديگری از اين دوران انق'بی را به نمايش 
گذاشت که يک سال بعد در قيام توده ای آبان 

دورانی که .  ، تجلی باز ھم بيشتری يافت٩٨
به رغم افت و خيزھای مبارزاتی کارگران و 
توده ھای زحمتکش ايران ھمچنان ادامه دارد 
و وحشت ھيئت حاکمه ايران از شکل گيری 

 و ٩۶خيزش و قيام ھای بزرگتر از ديماه 
، خواب را از چشمان آنان ربوده ٩٨آبان 
 .است

در شرايط کنونی که تعميق بحران ھای 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی به صورتی 
غير قابل کنترل سراپای نظام را فرا گرفته 
است، در وضعيتی که سياست ھای داخلی و 
خارجی ھيئت حاکمه ايران به کلی با شکست 
مواجه شده است، و مھمتر از ھمه نارضايتی 
عمومی توده ھای مردم ايران کل جامعه را 
فرا گرفته و خشمی انفجار گونه زير پوست 
جامعه متراکم شده است، نيروھای امنيتی و 
سرکوبگران جمھوری اس'می ع'وه بر 
تداوم سياست بازداشت و شکنجه و ارعاب ، 
طناب مجازات اعدام را نه فقط بر گردن 

، بلکه ٩٨ و ٩۶دستگيرشدگان اعتراضات 
بر گردن خانواده ھای بازداشت شدگان نيز 

 .تنگ و تنگ تر کرده اند
خودُکشی محمد مرادی، پدر امير حسين 
مرادی، از دستگير شدگان اعتراضات آبان 

، که حکم اعدام او به ھمراه سعيد ٩٨
 از ٩٩تمجيدی و محمد رجبی در تير ماه 

سوی ديوان عالی کشور تاييد شده است، 
نمونه ای از اعمال فشار شديد دستگاه امنيتی 
. رژيم بر خانواده ھای دستگيرشدگان است

فشاری که اگرچه در تمام دوران جمھوری 
اس'می بر خانواده ھای زندانيان سياسی 
اعمال شده، اما در وضعيت کنونی شدت 

در سال ھای حاکميت ننگين .  يافته است
جمھوری اس'می، زندانيان بی شماری بوده 
اند که برای رھايی از شدت فشار و شکنجه 
و آزار و اذيت شبانه روزی بازجويان درنده 

اما .  خوی رژيم، اقدام به خودُکشی کرده اند
تا کنون موردی از اينکه پدر، مادر و يا 
عضوی از خانواده زندانيان سياسی به دليل 
اعمال فشارھای روانی غير قابل تحمل 
نيروھای امنيتی توان از دست داده و اقدام به 

خودُکشی غم .  خودُکشی کرده باشد، نداشتيم
انگيز محمد مرادی، بيانگر اعمال فشار ويژه 

 ٩۶ای بر خانواده ھای دستگيرشدگان ديماه 
اعمال فشار روانی بر .   است٩٨و آبان 

خانواده ھای زندانيان، بويژه مادران و 
پدرانی که فرزندانشان با خطر اعدام مواجه 
اند، آنچنان شدت يافته است که آنان نيز برای 
رھايی از مجموعه درد و رنج و فشارھای 
روانی وارد شده بر خود، به خودُکشی پناه 

 .برده اند
از اين رو، بايد اذعان کرد که اکنون ديگر 
فقط نيروھای سياسی و عناصر فعال سازمان 
ھای مبارز و کمونيست و انق'بی نيستند که 
. با خطر مجازات اعدام در ايران مواجه اند

اکنون تھديد طناب دار باiی سِر عموم توده 
در .  ھای مردم ايران در حرکت است

وضعيت کنونی، دستگاه قضايی جمھوری 

اس'می و ماموران امنيتی رژيم به چنان 
ضعف و ناتوانی در به سکوت کشاندن توده 
ھای مردم ايران رسيده اند که با استيصال 
ھر دلی را می پويند مبادا شعله ای در آن 

  .نھان باشد
لذا، در چنين وضعيتی که جمھوری اس'می 
به دنبال گردن ھای بيشتری برای طناب دار 
می گردد، مبارزه ای پيگير عليه شکنجه و 
اعدام بيش از ھر زمان ديگری به نياز مبرم 

پوشيده نيست مبارزه .  جامعه تبديل شده است
برای لغو مجازات اعدام، مبارزه ای صرفا 
در محدوده حاکميت جمھوری اس'می 

اين مبارزه، می بايست در گستره ای .  نيست
بسيار وسيعتر از جمھوری اس'می تداوم 

بر کسی پوشيده نيست، نيروھای .  داشته باشد
مبارز و کمونيست و آزادی خواه و در 
ابعادی وسيعتر، عموم کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران از جمله نخستين کسانی 
ھستند که بيش از ھمه از پرچيده شدن 
ابزارھای داغ و درفش و شکنجه و اعدام در 

  .جامعه سود می برند
 اکتبر، روز ١٠لذا، ھمراه با گرامی داشت 

جھانی منع مجازات اعدام، iزم است مبارزه 
برای لغو بی قيد و شرط شکنجه و اعدام در 
جامعه به يک نيروی مادی بازدارنده تبديل 

آنچنان نيروی بازدارنده ای که زان .  شود
پس نه فقط جمھوری اس'می که بعد از 
سرنگونی اين رژيم ارتجاعی و آدمکش نيز 
ھرگز کسی جرات راه اندازی شکنجه و 

  .برپايی مجازات اعدام را به خود ندھد
 

عنوان نوشته بر گرفته از احمد :  پينوشت
 .شاملو است

 "دلت را می پويند مبادا شعله ای در آن نھان باشد"

٨از صفحه   



 ٨٨٩ شماره  ٩٩ مھر ١۴     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس4می 

٨درصفحه   

.  اکتبر، روز جھانی مبارزه عليه اعدام است١٠
در تمامی نظام ھای طبقاتی از آغاز تا به امروز، 
به کارگيری مجازات مرگ يکی از اصلی ترين 
ابزارھای کشتار و سرکوب طبقات ستمگر عليه 

بر بستر تشديد .  توده ھای ستمديده بوده است
مبارزه طبقاتی عليه حاکمان مستبد و ستمگر و 
درست به ھنگامی که نوک پيکان مجازات اعدام 
توسط دولت ھای سرمايه داری بيش از ھمه، 
طبقه کارگر، نيروھای کمونيست و عناصر 
مبارز و آزادی خواه را نشانه رفته بود، کمپين 
مبارزه عليه مجازات اعدام توسط نيروھا و 
سازمان ھای انق'بی مخالف اعدام سازماندھی 

اين مبارزه که از مدت ھا پيش شروع شده .  شد
بود در دھه ھفتاد و پس از آن در سال ھای پايانی 
قرن بيستم شتاب بيشتری گرفت و سر انجام در 

١٠ 

ھای  نام_ه          ))))ا���ـا���ـا���ـا���ـ((((�ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن �ـ�ز	�ن �ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش»م»اره حس»اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ»م»راه 
ھ»»ای  ک»»د م»»ورد ن»»ظ»»ر ب»»ه ي»»ک»»ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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عفو بين " مي'دی دو سازمان جھانی ٢٠٠٢سال 
" ھمبستگی جھانی عليه مجازات اعدام"و "  الملل

روز "بر آن شدند تا روز دھم اکتبر را به عنوان 
با .  اع'م کنند"  جھانی مبارزه عليه مجازات اعدام

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

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

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

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

جمھوری اس'می از جمله کشورھايی بود .  رساند
منع جھانی مجازات "که از ھمان ابتدا به قطعنامه 

 "دلت را می پويند مبادا شعله ای در آن نھان باشد"

 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 
 عمودیپوiريزاسيون 

 
 :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 


