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در دو ھفته گذشته شاھد تکرار پديده انزجار آميز 

در سطح خيابان ھای چندين "  مجرم گردانی"
مجرم گردانی از جمله اقدامات .  شھر ايران بوديم

تحقيرآميز جمھوری اس=می است که دستگير 
را برای "  اراذل و اوباش"شدگان به اصط=ح 

ديگران درسطح خيابان "  عبرت"اذيت و آزار، و 
" مجرم گردانی"انجام .  ھا و مح=ت می گردانند

اگرچه امر تازه ای نبوده و نيست، اما دور جديد 
اين اقدام تحقير آميز پس از چند سال توقف، ھفته 
گذشته در خيابان ھای چندين شھر به نمايش در 

 . آمد
 ١٠اولين مورد از سری جديد آن، روز پنجشنبه 

بر .  ، در شھر رشت صورت گرفت١٣٩٩مھر 
اساس گزارش ھای منتشره، پليس رشت، چند نفر 
را که در مقابل بيمارستان پورسينای اين شھر با 
ھم نزاع کرده و دامنه نزاع را به داخل 
بيمارستان کشانده بودند، پس از دستگيری، سوار 
بر وانت کرده و در سطح خيابان ھای شھر 

 ١۶تکرار اين واقعه، روز چھارشنبه .  گرداند
رئيس پليس امنيت .  مھر، در تھران اتفاق افتاد

عمومی تھران، در مورد متھمی که در سطح 
خيابان ھای اين شھر با تحقير و ضرب و شتم 
ماموران نقاب پوش جمھوری اس=می گردانده 
شد، گفته است، اين متھم چند ھفته پيش به ھمراه 
چند نفر ديگر با دو خودرو به مغازه ای در 

درگيری " تھران حمله کرده و پس از ١۵منطقه 
به اردبيل گريخته بود "  و تخريب و تير اندازی

که توسط پليس امنيت عمومی دستگير و با 
لقب "  اراذل سطح يک"عنوانی که پليس به آنان 

داده، در خيابان ھای منطقه مورد حمله گردانده 
 .شد

٢درصفحه   

پس از گذشت دوھفته از درگيری نظامی مجدد 
ھای آذربايجان و ارمنستان که تنھا  ميان جمھوری

ھا ، آوارگی گروھی  اش، افزايش تعداد کشته نتيجه
ھا  ديگر از مردم و ويرانی ھای ناشی از بمباران

بود، روز شنبه اع=م شد که طرفين با 
ميانجيگری روسيه، توافق کردند آتش بس را در 

ھمچنين اع=م شد، .  ھای جنگ برقرار کنند جبھه
طرفين توافق کردند با ميانجيگری مشترک "

گروه مينسک، سازمان امنيت و ھمکاری اروپا، 
مذاکرات اساسی را با ھدف دستيابی به يک 

  ١١درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩٠شماره    ٩٩  مھر ٢١ –سال  چھل و دوم 

 نزاع بی پايان

 حاتم شاکرمی معاون روابط ٩٩ مھر ١۴روز 
کانون عالی شوراھای "کار وزارت کار از 

ای برای گفتگو  خواست نماينده"  اس=می کار
ھای تعيين حداقل دستمزد  پيرامون مکانيسم

: ايلنا که اين خبر را نقل کرد نوشت.  معرفی کند
 مھر در محل وزارت کار ١۵اين جلسه روز 

ھای محاسبه و تعيين  شود تا مکانيسم برگزار می
ای و  حداقل دستمزد بر اساس خصوصيات منطقه

شاکرمی در اين .  صنفی موردبررسی قرار گيرد
روز اع=م کرد، پژوھش برای تعيين حداقل مزد 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

 ترفند طبقه حاکم درقبال حداقل دستمزد و 
 مبارزه طبقه کارگر عليه نظم موجود

 جمھوری اس�می در وحشت از مبارزات زنان
 

کار به جايی .  گيرد خود می ای به ھا مدام ابعاد تازه حقوقی زنان و تعرض به آن در جمھوری اس=می بی
ی بدحجابی  کردن فضا برای زنان به بھانه ای فتوا به ناامن رسيده است که امامان جمعه منصوب خامنه

دھند و در آن سوی جھان نيز وزارت خارجه دانمارک سفير جمھوری اس=می را که اتفاقا زنی از  می
دھد که عملکرد او در نقض  دليل نقض حقوق زنان احضار کرده و به او اخطار می طبقه حاکم است به

 .حقوق زنان را دولت دانمارک تحمل نخواھد کرد
واقعيت اين است که عملکرد حکومت اس=می در مورد زنان دو دليل عمده !  اما چرا اين گونه است؟

اولين مساله اين است که نگاه حکومت اس=می و قوانين برآمده از اين نگاه ريشه در نگرش اس=م .  دارد
به زن دارد و دليل دوم نقش زنان در مبارزه عليه جمھوری اس=می است که حکومت را بسيار عصبانی 

 .کرده است

  اکتبر١٠گزارش تجمع 
  روز جھانی مبارزه

     بر عليه اعدام در استکھلم

 ھای وقاحت به خروشند ھمه که دھان

احضار و ارعاب و تھديد 
تپه را کارگران ھفت  

کنيم  قوياً محکوم می  
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 مجرم گردانی مطالبه رھبری جمھوری اس�می

٧درصفحه   

در تصاوير و ويدئوھايی که از صحنه ھای 
در شبکه ھای اجتماعی "  مجرم گردانی"

منتشر شده اند، متھمان دستگير شده، در 
حالی که از طرف ماموران نقاب پوش پليس 
امنيت جمھوری اس=می تحقير می شوند، 
کتک می خورند و زير فشار و توھين 

نقاب پوش به شکلی بسيار "  اوباشان"
حقارت بار به خودشان فحش می دھند و بد 
و بيراه می گويند، در خيابان ھای شھر 

شماری از مردمی ھم که .  گردانده می شوند
دور ماشين نيروی انتظامی جمع شده اند، با 
موبايل در حال فيلم گرفتن از اين صحنه 

فيلم ھايی که به .  ھای مشمئز کننده ھستند
سرعت در شبکه ھای مجازی و در سطحی 
ک=ن به گردش در آمدند و نمايی از چھره 
داعشی جمھوری اس=می را در معرض 

با ديدن اين فيلم .  نگاه جھانيان قرار دادند
ھای ويدئويی، اولين نکته ای که مورد توجه 
قرار می گيرد توھين، ضرب و شتم، و 
ميزان خشونتی است که ماموران نقاب پوش 

وقتی .  بر متھمان دستگير شده روا می دارند
ماموران داعشی جمھوری اس=می در روز 
روشن و در مقابل ده ھا موبايلی که از اين 
صحنه ھا فيلم می گيرند، اين حجم از 
خشونت و تحقير و ضرب و شتم را بر 

روا "  اراذل و اوباش"متھمان به اصط=ح 
می دارند، معلوم است که در پشت پرده و 
در اتاق ھای تاريِک بازجويی و شکنجه و 
اعتراف گيری، چه رفتار مرگباری را با 

 . دستگير شدگان خواھند داشت
انجام اينگونه اقدامات شنيع و تحقير آميز 
پليس جمھوری اس=می اگرچه تاريخی به 
درازای عمر اين رژيم دارد، در دھه ھای 
گذشته عموما با سکوت و بعضا تاييد و 
حمايت بخش ھايی از توده ھای مردم ايران 

مجرم "اينبار اما انجام عمل .  ھمراه بود
با واکنش ھای تند و تيز کاربران "  گردانی

اجتماعی، وک=، حقوق دانان و بخش ھای 
افزايش .  وسيعی از اقشار جامعه مواجه شد

مجرم "انتقادات عمومی نسبت به پديده 
در ميان rيه ھای مختلف جامعه، "  گردانی

يکی از سرکردگان اوباشان پليس را بر آن 
داشت تا اعتراف کند که دستور چنين کاری 
از طرف رھبر جمھوری اس=می صادر شده 

 . است
يک روز پس از پخش تصاوير متھمانی که 
زير اھانت و ضرب و شتم پليس قرار 
داشتند، مجيد ميراحمدی، معاونت اط=عات 
و امنيت ستاد نيروھای مسلح رژيم برای 
کاھش فشارھای اجتماعی وارده بر پليس، 

را نه فقط وظيفه "  افراد شرور"برخورد با 
تمام نيروھای مسلح "  تکليف"پليس ايران که 
مير احمدی در مورد نقش .  کشور دانست

به :  خامنه ای در انجام اينگونه اقدامات گفت

عنوان نماينده رييس ستاد کل نيروھای مسلح 
کنم که امروز مطالبه اصلی مقام  اع=م می

معظم رھبری و فرمانده کل قوا خشکاندن 
 ". ھای ناامنی در جامعه است ريشه

اع=م موضع صريح معاونت اط=عات و 
امنيت ستاد نيروھای مسلح رژيم، مبنی بر 

" مطالبه رھبری نظام"اينکه مجرم گردانی 
است، بار ديگر ھمه پرده ھا را کنار زد و به 
روشنی نشان داد که انجام تمام اقدامات 
جنايتکارانه پليس اوباش جمھوری اس=می، 

، به عنوان بخشی "مجرم گردانی"از جمله 
از مطالبه ک=ن خامنه ای در سرکوب توده 

رھبری که در راس .  ھای مردم ايران است
نظام داعشی جمھوری اس=می نشسته و به 
اراذل و اوباشان خود امر می کند تا آن دسته 
از جوانانی را که در حاکميت دزدان و 
غارتگران گردن کلفت جمھوری اس=می 

" آفتابه دزدی"برای سير کردن شکمشان به 
روی آورده اند، دستگير و آنان را در 
. وضعيتی تحقيرآميز در م=ء عام بگردانند

رھبر و حاکمان دزد و فاسدی که طی چھار 
دھه، آرزوھا، روياھا و آينده ھمين جوانان 

 . را به تاراج برده اند" بزه کار"به ظاھر 
ھمان رھبر و ديگر دزدان چراغ بدستی که 

 سال در پناه قوانين ارتجاعی خود، ۴١طی 
اميد را از جوانان گرفتند، زندگی توده ھای 
مردم ايران را به تاراج بردند، دسترنج شان 
را دزديدند، آواره و بی کارشان کردند، 
توانايی، اعتبار، آبرو و سرمايه ھای شان را 
چپاول کرده و حاشيه نشينی را در گستره ای 

حاکمان جنايت کاری که .  وسيع رواج دادند
در دوران حاکميت ننگين خود، جامعه را به 
تباھی کشاندند، فقر و ف=کت و نداری را بر 
توده ھای مردم ايران تحميل کردند، زباله 
گردی را رواج دادند، به بازار کودکان کار 
رونق بخشيدند، کارتون خوابی و گورخوابی 
را به rيه ھای از مردم ايران تحميل کردند، 
کليه فروشی و کودک فروشی را رواج 
دادند، جوانان و پيران را به شغل کولبری 
کشاندند، اعتياد را رونق بخشيدند و فروش 
 .  مواد مخدر را به پشت درب مدارس کشاندند

دزدان گردن کلفتی که طی سال ھای متمادی 
فقط به دزدی مال و منال و ثروت توده ھای 

حاکمان پست و .  مردم ايران بسنده نکردند
فرومايگانی که ع=وه بر غارت ثروت و 
دارايی مردم ، شادمانی و س=متی تن و 

لبخند را بر لبان .  روان شان را نيز دزديدند
اختيار و انديشيدن را از آنان .  شان خشکاندند

گرفتند، در عوض، خدا و دين و بھشت را به 
ضرب ش=ق و داغ و درفش، بر آنان 

حاکمان فاسد و تبه کاری که طی .  فروختند
 سال حاکميت سرکوبگرانه، دانش و خرد ۴٢

ھايی مردم ايران گرفتند و  ورزی را از بخش
مشتی خرافات، جھل، غم، اندوه، سوگواری 

فقر .  و افسردگی را بر تن و جانشان نشاندند
و بی خانمانی را بر مردم ايران تحميل 
کردند، بدبختی، دروغ، ريا و نکبت را در 

 . جای جانی جامعه گستراندند
در اين است، "  مجرم گردانی"تراژدی پديده 

که دزدان کوچک؛ تحت تعقيب پليس قرار 
شوند، شکنجه  گيرند، دستگير می می
روند،  خورند، زندان می شوند، ش=ق می می

به حکم قضات و قوانين ارتجاعيی اس=م، 
 و پايشان بريده می شود، با تحقير در  دست

در .  شوند خيابان ھای شھر گردانده می
عوض، دزدان گردن ُکلفت، دزدانی که 
ثروت و س=مت و شادمانی مردم را دزديده 
اند، توسط قانون، پليس و دستگاه قضايی 
جمھوری اس=می مورد حمايت قرار می 

شوند، پست و مقام  گيرند، محافظت می
باrتری می گيرند، بيشتر ستم می کنند، 
زورگويی شان زيادتر می شود و در نھايت 
آنچه تبليغ می شود، طلبکاری دزدان گردن 
ُکلفت و بدھکاری توده ھای مردم ايران 

 ! است
حال، در چنين وضعيتی نابسامان که دزدی 
و فساد تمام تار و پود نظام را فرا گرفته 
است، در چنين شرايطی مرگبار که خامنه 
ای، دولت و طبقه حاکم، خود مجرمان اصلی 
ايجاد فقر و ناامنی در جامعه ھستند، 

 سال با توسل به ۴١حاکمانی که طی 
نھادھای سرکوب و ابزارھای قانونگذاری و 
اجرايی کشور، نظير دستگاه فاسد قضايی، 
مجلس ارتجاع، نيروھای امنيتی، پاسداران 
آدمکش و اوباشان پليس که چنين سرنوشت 
غم انگيزی را برای جوانان و عموم توده 
ھای مردم ايران رقم زده اند، پليس به 

مجرم "اصط=ح امنيت کشور اقدام به 
در سطح خيابان ھای شھر کرده "  گردانی
ای از اراذل و اوباشان واقعی  مجموعه.  است

جمھوری اس=می که با تکيه بر قوانين 
ارتجاعی اس=م و نشستن بر مسند قدرت و 
قضا، لباس عافيت پوشيده و شمشير بر 
. گردن توده ھای مردم ايران کشيده اند

و "  قانون"دزدان و غارتگرانی که با چراغ 
و مجازات "  مجرم گردانی"بدون نگرانی از 

قطع دست، به دزدی ھای ک=ن چند ھزار 
ميلياردی حاصل کار و ت=ش کارگران و 
توده ھای زحمتکش ايران اقدام می کنند و 
در ھمان حال با اتکا به قوانين قرون 
وسطايی و با حکم قضات دزد و فاسد، دست 
دزدان کيف قاپ و آفتابه دزد را قطع می 

، ٩٨سرکوبگرانی که در قيام آبان ماه .  کنند
 نفر پير و جوان و ١۵٠٠طی چند روز، 

کودک را در خيابان ھا کشتند، بی آنکه 
در عوض، ھمين آدمکشان .  بازخواست شوند

جمھوری اس=می به دستور خامنه ای کسانی را 
که با ھم در خيابان نزاع کرده و به روی ھم قمه 

سوار بر "  مجرم گردانی"کشيده اند، تحت عنوان 
وانت نيروی انتظامی می کنند و ھمراه با توھين 
و تحقير و ضرب و شتم در م=ء عام می 
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حاکم و انحصارات نفتی و تسيليحاتی جھانی رفت 
از .  که  ادامه جنگ در جھت منافع آنھا بوده است

ھای سازمان ملل اجرا  ھمين روست که قطعنامه
 . نشد و ميانجيگری مينسک نيز به جائی نرسيد
ھای  پس از اع=م استق=ل، در حالی که جناح

ھای داخلی  مختلف بورژوازی آذری وارد رقابت
برای بردن سھم بيشتر از درآمدھای ک=ن نفت و 
گاز بودند، بورژوازی ارمنی نه فقط قره باغ 

 وسيعی از خاک آذربايجان را به  بلکه منطقه
ای حايل که پيوستگی جغرافيائی قره  عنوان منطقه

کرد، به تصرف  باغ به ارمنستان را تامين می
در اين مناطق، ارمنی ھا نيز دست .  خود درآورد
ھای نظامی  ت=ش.  ھای قومی زدند به پاکسازی

مکرر جمھوری آذربايجان برای باز پس گرفتن 
اين مناطق که آخرين نمونه آن در دوھفته اخير 
رخ داد، به جائی نرسيده و بار ديگر به رغم 

اف برای ادامه جنگ تا  ادعای الھام علی
گيری مناطق اشغالی، ظاھراً قرار است به  بازپس

 . آتش بس جديد بيانجامد
ھای  حال سئوال اين است که آيا به رغم وعده

مسکو اين بار راه حلی برای اين منازعه يافت 
خواھد شد؟ با توجه به اصرار دو طرف بر سر 

ھائی که بر سر راه حل مناطق  قره باغ و پيچيدگی
اندازی وجود  مورد منازعه وجوددارد، چنين چشم

حتی اگر تحت شرايط استثنائی توافقی ھم .  ندارد
ميان اين دو دولت صورت بگيرد، موقتی خواھد 

ھا، نزاع از  بود و به محض برھم خوردن توازن
اوضاع   -ع=وه بر اين، اوrً .  شود سر گرفته می

داخلی ھر دو دولت ارتجاعی وخيم است و 
جنگ به .  ھيچيک آماده توافق موقتی ھم نيستند

جنگ .  ھای بی ثبات، نعمت است ويژه برای رژيم
دھد با برانگيختن احساسات  به آنھا امکان می

ناسيوناليستی توجه کارگران و زحمتکشان را از 
ھای موجود  اوضاع وخيم داخلی و بحران

منحرف سازند، موقعيت خود را تثبيت و مستحکم 
. کنند و طبقه حاکم به استثمار و غارت ادامه دھد

ھای  ھا متکی به حمايت قدرت اين دولت  –ثانياً 
ای از نمونه آمريکا، روسيه،  جھانی و منطقه

ھا نيز  نفع اين دولت.  اتحاديه اروپا و ترکيه ھستند
نه در حل اين مناقشه، بلکه ادامه آن و حتی ت=ش 
برای خنثی سازی ھرگونه راه حل از جانب 

بنابراين با اين اوضاع و .  کشورھای رقيب است
در شرايطی که ناسيوناليسم کور آذری و ارمنی 

توان چشم  به فجايع بزرگ انجاميده است ، نمی
 . اندازی نزديک برای حل اين مسئله يافت

ھائی ھم اکنون وجود دارند که در  البته راه حل
ھمين چھارچوب بورژوائی  تحقق پذيرند،اما 

به اين معنا که  .  دھند طبقات حاکم به آن تن نمی
ھای آذربايجان که  ارمنستان به اشغال سرزمين

شود ھفت استان اين کشور ھستند، بر  گفته می
ھای  مبنای اصل نفی الحاق جبری سرزمين

ھايی در مورد مناطق  دولت عثمانی، زمزمه
ارمنی و ارمنستان بزرگ شنيده شد و احزاب 
. زيرزمينی راست افراطی شکل گرفتند

ھا ،حزب ملی ارمنستان را تشکيل دادند  داشناگ
گرای   ھای راست و ملی و سپس احزاب و گروه

فعاليت .  زير زمينی ديگری نيز تشکيل شدند
ھای ارمنی پوشيده و آشکار ادامه  ناسيوناليست

يافت تا اين که در دوران گورباچف با برپائی 
 به اوج ١٩٩٨چندين  تظاھرات در اوايل سال 

ھای ارمنی ابتکار عمل  ناسيوناليست.  خود رسيد
را کام=ً در دست گرفتند و آشکارا خواھان 

 .  جدائی از شوروی شدند
باغ  در ھمين مقطع، نمايندگان ارمنی شورای قره

نيز رأی به الحاق اين منطقه به جمھوری 
شورای عالی ارمنستان نيز در .  ارمنستان دادند

باغ را با استناد به   مي=دی قره١٩٨٨ ژوئن ١۵
قانون اساسی شوروی که حق خودمختاری 

ھا به ھر کدام از  ھا و الحاق داوطلبانه آن ملت
شناخت، قره باغ را  ھا را به رسميت می جمھوری

. جزئی از جمھوری ارمنستان اع=م کرد
جمھوری آذربايجان اما با استناد به ھمان قانون 

ھا را  اساسی که جدائی يک بخش از جمھوری
دانست،  بدون موافقت آن جمھوری نا ممکن می

در شرايطی که اخت=ف و تضاد .  آن را رد کرد
به اين مرحله رسيده بود، قانون اساسی اتحاد 
شوروی ديگر نمی توانست پاسخگوی اوضاع 

اين قانون اساسی انعکاس شرايط .  جديد باشد
گذشته بود و به استناد آن ممکن نبود، ناسيوناليسم 

طلبی را که حاr پايه طبقاتی بورژوائی  و استق=ل
 .داشت مھار کند

ای رشد يافته بود که  اکنون ديگر تضادھا به درجه
. ھای حاد آماده شده بود شرايط برای درگيری

  ھا به تحريک کافی بود که گروھی از آذری
گروھای ناسيوناليست با شعار مرگ بر ارمنی به 

ھا  ھا برای اخراج آن مراکز کار و زندگی ارمنی
از مناطق آذربايجان يورش ببرند و در شھر 

ھا تن ارمنی بيانجامد که  سومقاييت به کشتار ده
. ھای مسلحانه آماده کند شرايط را برای درگيری

در اين شرايط  حتی اعزام ارتش شوروی ھم 
ديگر برای کنترل اوضاع کافی نبود و نمی 

ھای تحريک شده را مھار  توانست ناسيوناليست
اقدامات عليه ارمنی ھای تحت ھدايت جبھه .  کند

خلق آذربايجان به ديگر شھرھای بسط يافت و 
جمھوری آذربايجان، خود مختاری قره باغ را 

اين اقدامات ناسيوناليستی .  ملغا اع=م نمود
ھمچنان ادامه يافت تا اين که سرانجام  آذربايجان 

 مي=دی رسماً اع=م ١٩٩١و ارمنستان در سال 
استق=ل کردند تا به عنوان دو دولت که پشت سر 

ای برای  ھای جھانی و منطقه ھريک، قدرت
پيشبرد منافع اقتصادی و سياسی خود قرار گرفته 

اع=م .  ھای نظامی شوند بودند، وارد درگيری
 .استق=ل قره باغ بر وخامت اوضاع افزود

 رھبران ارمنی ١٩٩٢در نخستين ماه سال 
باغ پس از يک ھمه پرسی به استناد اکثريت  قره

 .باغ را اع=م کردند ارمنی،  استق=ل قره
ھای نظامی به  از آن پس تا به امروز درگيری 

طور متناوب رخ داده و تنھا نتيجه آن برای 
کارگران و زحمتکشان دو کشور، کشتار متجاوز 

 ھزار انسان، آوارگی صدھاھزار تن از ٣٠از 
مردم، ويرانی ، خانه خرابی و وخامت وضعيت 

حاصل .  ھای مردم بوده است معيشتی توده
دسترنج کارگران ھم در دوکشور به جيب طبقات 

 ."آميز در اسرع وقت ادامه دھند توافق صلح
ھای  آنچه که در اين چند روز ميان دولت

آذربايجان و ارمنستان رخ داد، ماجرائی است 
. دار که تا کنون به دفعات رخ داده است ادامه

شورای امنيت سازمان ملل نيز چندين قطعنامه بر 
سر اين نزاع صادر کرده است و گروه مينسک 

ھا پيش قرار بود اين نزاع را با  نيز که از مدت
حصول به توافق طرفين پايان دھد، کمترين 

 . پيشرفتی نداشته است
اکنون سه دھه است که اين دو دولت در حال 

ظاھراً نزاع بر سر يک قطعه .  جنگ با يکديگرند
خاک، منطقه قره باغ است که آذربايجان آن را 

داند و ارمنستان ھم به  جزئی از سرزمين خود می
. ھا اتکای اکثريت ارمنی، آن را متعلق به ارمنی

ھای نظامی آن، نه  در جريان اين نزاع و درگيری
باغ از جمھوری  فقط منطقه ناگورنو قره 

آذربايجان جدا شد و استق=ل خود را اع=م کرد، 
بلکه مناطق وسيعی از خاک آذربايجان نيز توسط 

 . جمھوری ارمنستان اشغال شد
گرچه اين نزاع پس از فروپاشی اتحاد شوروی 

دادی  به يک درگيری نظامی انجاميد، اما روی
اين نزاع به ويژه پس از .  الساعه نبود خلق

گرای   ھای ملی فروپاشی تزاريسم و تشکيل دولت
آذربايجان و ارمنستان ھمراه با مداخ=ت دولت 
عثمانی و نيز انگليس پديد آمد که طبقات حاکم با 
برافروختن آتش ناسيوناليسم و دشمنی ملی بر سر 
ھمين مناطق ، دو سال وارد درگيری نظامی 

اما وقوع انق=ب سوسياليستی .  بايکديگر شدند
گرا  اکتبر در روسيه و سرنگونی دولت ھای ملی

توسط پرولتاريای انق=بی آذربايجان و ارمنستان، 
به اين نزاع ساخته و پرداخته طبقات ارتجاعی 

با اع=م جمھوری شوروی .  حاکم خاتمه داد
سوسياليستی ارمنستان، پرولتاريای 
انترناسيوناليست جمھوری شوروی  سوسياليستی 

ھای  داوری آذربايجان که تمام خرافات و پيش
ناسيوناليستی و ملی را به دور ريخته بود، 
مرزھای پيشين ميان آذربايجان و ارمنستان را که 

ھای دشمنی ملی بود، برچيد و  يکی از سرچشمه
باغ کوھستانی، زانگزور و نخجوان را بخش  قره

جدايی ناپذير جمھوری شوروی ارمنستان اع=م 
برای نخستين بار در تاريخ بود که يک .  کرد

مسئله ملی پيچيده مورد نزاع،  به سادگی حل می 
شد و از ھمين روست که به رغم تغييراتی که 
پس از انعقاد پيمان صلح با ترکيه در اين فرمان 
جمھوری شوروی آذربايجان داده شد و نخجوان 
و قره باغ به عنوان مناطق خود مختار در 
جمھوری آذربايجان قرار گرفتند، ناسيوناليسم و 
دشمنی ملی rاقل به مدت نيم قرن خاتمه يافت و 
مردم آذربايجان و ارمنستان در صلح و آرامش 

 . در کنار يکديگر زندگی کردند
اما به ھمان ميزان که انق=ب سوسياليستی اکتبر 
از مسير خود منحرف شد، گرايشات بورژوائی و 
توام با آن، تفکرات ناسيوناليستی در تمام 
. جمھوری ھای شوروی مجدداً آغاز به رشد نھاد

گرچه تا دوران خروشچف اين ناسيوناليسم ھنوز 
به آن درجه  رشد نکرده بود که خود را آشکارا 
نشان دھد، اما پس از دوران خروشچف در 

ھا توسط  مراسم پنجاھمين سالگرد قتل عام ارمنی

 نزاع بی پايان



 ۴ ٨٩٠ شماره  ٩٩ مھر ٢١     ۴

١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 ترفند طبقه حاکم درقبال حداقل دستمزد و
  مبارزه طبقه کارگر عليه نظم موجود

وی .  بر اساس صنايع و مناطق آغازشده است
ھا و تصميم قبلی دولت برای  ھمچنين به ت=ش

ابداع مکانيسم جديد تعيين حداقل دستمزد و 
اعتراف تلويحی به شکست آن اشاره نمود و 

بعد از انق=ب اس=می تصميماتی در مورد "  گفت
مزدھای متفاوت برای مناطق گرفته شد اما اين 

ھای  تصميمات به دليل عدم بررسی تمامی پيامد
اقتصادی و اجتماعی آن، درنھايت موجب 
نارضايتی کارگران شد و به ھمين دليل مجدداً 

 ."تصميم به تعيين يک حداقل مزد ملی گرفته شد
ھا و نتايج اين جلسه  اگرچه از برگزاری، بحث

چيزی انتشار نيافت، اما طرح مجدد اين موضوع 
دار حاکم از ت=ش برای  نشان داد که طبقه سرمايه

فرار از قيدوبندھای قانونی درزمينٔه تعيين حداقل 
حدوحصر طبقه کارگر  دستمزد و استثمار بی

گروه کارفرمايی در شورای .  بردار نيست دست
اضافه  عالی کار و حاميان دولتی آن به

اصط=ح  ھای دولتی به ھا در تشکل کارگزاران آن
کارگری، ھر بار که موضوع تعيين حداقل 
دستمزد و خواست افزايش آن توسط کارگران 

ھای مختلف از پذيرش اين  شده، به بھانه عنوان
 قانون ۴١خواست و افزايش آن حتی مطابق ماده 

. اند کار جمھوری اس=می شانه خالی کرده
 ۴١بند ماده  ھاست معيارھای نيم که سال باوجود آن

قانون کار در مورد تعيين حداقل دستمزد اجرا 
شود و از اين ماده و کل قانون کار، جز کالبد  نمی
ھا پيش  جانی باقی نمانده تا آنجا که سال بی

طور سمبليک تابوت آن را بر  کارگران ايران به
خواه در  داران زياده سرشانه گرفتند، اما سرمايه

دغدغه  راستای تشديد استثمار و کسب بی
لحظه از ابراز  سودھای بيشتر حتی يک

نارضايتی نسبت به اين ماده و کل قانون کار  و و 
مخالفت با آن غافل نمانده و جز به دفن تابوت 

 . دھند جان رضايت نمی حامل اين کالبد بی
شده که شورای   قانون کار تصريح۴١در ماده 

ساله موظف است ميزان حداقل  عالی کار ھمه
دستمزد را با توجه به نرخ تورمی که از سوی 

تعيين .  شود افزايش دھد بانک مرکزی اع=م می
حال بايد به نحوی باشد که  حداقل دستمزد درعين

. ھزينه زندگی يک خانواده کارگری را تأمين کند
اين حداقل دستمزد مشمول ھمه کارگران  مستقل 

که در چه بخش و رشته و صنعتی و در  از اين
. شود کدام نقطه کشور مشغول به کار ھستند، می

در تبصره اين ماده نيز ھمه کارفرمايان موظف 
 اجازه تصريح شدهبه رعايت اين قانون شده و

شده، به کارگر پرداخت  ندارند کمتر از مزد تعيين
 .کنند

ھاست که به باد  قانون کار سال اما اين ماده
طور کامل  شده و ھرگز ھم به فراموشی سپرده
به اين معنا که اوrً در تعيين .  اجرانشده است

گاه نرخ تورم واقعی مبنا قرار  حداقل دستمزد ھيچ
نگرفته، دوماً در بسياری موارد حتی نرخ تورم 

شده از سوی بانک مرکزی که بسيار کمتر  اع=م
از نرخ تورم واقعی بوده است نيز رعايت نشده و 
ثالثاً در تعيين حداقل دستمزد ھرگز نيازھا و سبد 

کارگری منظور )   نفره ۴-٣(معيشت يک خانوار 
نتيجه اين شيوه برخورد و تعيين .  نشده است

 سال گذشته اين شده است ٣٠حداقل دستمزد طی 

ھا پيوسته  که فاصله دستمزدھا و ھزينه
که درحال حاضر با  نحوی يافته به افزايش

 درصد و ٢٠توان  دستمزدھای کارگری تنھا می
ھا را   درصد ھزينه٢۵ترين  حالت  بينانه در خوش
سال فقيرتر  به رو کارگران سال ازاين.  پوشش داد

ھای کارگری پيوسته  سفره غذايی خانواده.  اند شده
تر شده و ارتش گرسنگان  کوچک و کوچک

 .تر شده است تر و متراکم حجيم
دار ھار حاکم بر ايران که  ھمه طبقه سرمايه بااين

تحت شرايط و توازن قوای معينی پس از چند 
اجبار تن به   به۶٨سال کشمکش، در سال 

تصويب اين قانون دادند، از ھمان سال نخست 
ھا و تعرضاتی را  کوشش)  ۶٩(اجرای اين قانون

عليه قانون کار و برای تغيير آن سازمان دادند که 
اجرای سياست .  تا به امروز ادامه يافته است

اقتصادی نو ليبرال که از دوره رفسنجانی آغاز 
گيری تمام دستاوردھای طبقه کارگر  شد، بازپس

مقررات .  را در دستور کار طبقه حاکم قرارداد
زدايی و يورش به قوانينی که حتی به نحو 

ای اختيارات تام و  بند و تااندازه سرودم بريده و نيم
برد، برايشان  ب=منازع کارفرما را زير سؤال می

بر بود و قيدوبندھايی در روابط کار ايجاد  ھزينه
کرد و دست آن ھا را در استثمار  می
بست، از اوايل دھه  وکتاب تا حدی می حساب بی

خواست آزاد  دار می طبقه سرمايه.  ھفتاد آغاز شد
و رھا از ھرگونه قيدوبند و مقرراتی تنھا به ميل 
و اراده خود کارگر را به کار وادارد، به ميل و 
اراده خود دستمزد وی را تعيين کند، به ميل و 
اراده خود دستمزد کارگر را اضافه کند يا نکند و 
يا حتی آن را کاھش دھد، به ميل و اراده خود 

کاری و غيره  نوع قرارداد، ساعات کار و اضافه
را تعيين کند و از ھرگونه مسئوليتی در قبال بيمه 

ھا و  ت=ش.  کارگر، سوانح کار و غيره مبرا باشد
ھای تغيير موادی از قانون کار ازجمله  زمزمه
کم   و مکانيسم تعيين حداقل دستمزد کم۴١ماده 

 به پيشنھاد کابينه ٧٨چنان باr گرفت که در سال 
خاتمی، مجلس ارتجاع با يک مصوبه، تمام 

 کارگر را از ۵ھای با کمتر از  کارگران کارگاه
 بلکه از شمول کل قانون ۴١فقط ماده  شمول نه

 اين مصوبه به ٨١سال .  کار خارج ساخت
.  کارگر و کمتر نيز تعميم يافت١٠ھای با  کارگاه

نژاد نيز لوايحی به تصويب رسيد  در دوره احمدی
کرد و دست او  که اختيارات کارفرما را بيشتر می

جانبه آن  را در تعيين نوع قرارداد و فسخ يک
نويس   نخستين پيش٨۵مرداد .  کرد بازتر می

پيشنھادی اص=ح قانون کار وزارت کار به 
سرپرستی محمد جھرمی انتشار يافت که 
درکميسيون صنايع مجلس به تصويب رسيد و تا 

يکی .  طور آزمايشی اجرا شد  ظاھراً به٨٧سال 
نويس و اکثر  از محورھای اصلی و مھم اين پيش

شد  لوايحی که در اين زمينه تھيه و تصويب می
 قانون کار يا دور زدن آن برای ۴١تغيير ماده 

ماه  دی.  تعيين و افزايش ساrنه حداقل دستمزد بود
نژاد ت=ش کرد در جريان سروصدای   احمدی٨٧
يا حذف سوبسيدھا و "  ھا ھدفمندسازی يارانه"

 قانون کار را ۴١ھا، ماده  آزادسازی قيمت
کند که به خاطر مخالفت شديد "  موقوف اrجرا"

 ٩٠سال .  کارگران موفق به اجرای آن نشد

وزارت کار اين بار به سرپرستی عبدالرضا 
نويس ديگری به جنگ  اrس=می با پيش شيخ

يکی از محورھای اصلی اين .  کارگران رفت
نويس نيز موضوع تعيين حداقل دستمزد و  پيش

نويس به کارفرما  اين پيش.  افزايش ساrنه آن بود
" شرايط اقتصادی"  داد که با توسل به  اختيار می

 قانون کار و افزايش حداقل ۴١از اجرای ماده 
اما اين کوشش ھم به .  دستمزد خودداری کند

خاطر مقاومت و مخالفت شديد کارگران راه 
 rيحه اص=ح قانون کار ٩١سال .  جايی نبرد به

ھای دوره رياست جمھوری  در واپسين ماه
وزيران رسيد و برای  نژاد به تأييد ھيئت احمدی

اين rيحه .  تصويب به مجلس ارتجاع سپرده شد
ھای قبلی بود و  نويس تری از پيش که شکل کامل

با گستاخی بيشتری حقوق اوليه کارگران را 
داد و يکی از محورھای  مورد يورش قرار می
 قانون کار بود، چنان ۴١مھم آن نيز تغيير ماده 

مخالفت شديدی را در ميان کارگران برانگيخت 
که مجلس ارتجاع جرئت نکرد آن را در دستور 
بحث خود قرار دھد و حتی چنين مطرح شد که 

 .دولت rيحه پيشنھادی خود را پس گرفته است
در دوره حسن روحانی يورش به حقوق کارگران 

 لوايح جديدی ٩٣سال .  ازپيش تشديد شد بيش
درزمينٔه يورش بيشتر به حقوق کارگران و در 
حمايت از کارفرمايان به مجلس ارائه شد و 

 علی ربيعی وزير کار وقت، ٩۵باrخره در سال 
سروصدا  بار ديگر rيحه اص=ح قانون کار را بی

اين rيحه عيناً .  برای تصويب به مجلس ارائه داد
ھای آخر دوره  ای بود که در ماه کپی rيحه

نژاد تحويل مجلس  رياست جمھوری احمدی
شده  شده بود که فقط تاريخ چاپ آن عوض داده
ھا  وزياد کردن ده اين rيحه شامل تغيير و کم.  بود

ماده، بند و تبصره قانون کار بود که يکی از 
که اشاره شد  ترين محورھای آن نيز چنان مھم

 قانون ۴١در ماده .   قانون کار بود۴١تغيير ماده 
کار تأکيد شده است که حداقل دستمزد بايد 

زندگی يک خانواده کارگری "  ای باشد که اندازه به
زندگی يک "در rيحه مربوطه "  را تأمين کند

با يک چرخش قلم " خانواده کارگری را تأمين کند
شده بود  تبديل"  تأمين حداقل معيشت کارگری"  به

و ع=وه براين با افزوده شدن بند جديدی مبنی 
براين که شورای عالی کار موظف است ھنگام 

" شرايط اقتصادی کشور"تعيين حداقل دستمزد 
را نيز در نظر بگيرد، اين اختيار را به کارفرما 

شان داد که تحت اين  و شرکا و حاميان دولتی
عنوان که به فرض شرايط اقتصادی کشور خوب 
نيست يا بحرانی است يا راکد است و دچار 
مشک=ت و عواقب تحريم و بحران کرونا و غيره 

 .است، از افزايش حداقل دستمزد خودداری کند
مخالفت کارگران با اين تغييرات و ت=ش طبقه 

يابی به يک زندگی بھتر نيز  کارگر برای دست
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۴از صفحه   

 ترفند طبقه حاکم درقبال حداقل دستمزد و 
 مبارزه طبقه کارگر عليه نظم موجود

اگرچه بسياری از کارگران از .  ادامه يافته است
اند و بسياری از  شده شمول قانون کار خارج

کارفرمايان پرداخت حداقل دستمزدھای رسمی و 
کنند،  مصوبه شورای عالی کار را رعايت نمی

 آن درزمينٔه تعيين ۴١اگرچه قانون کار و ماده 
يال و دم و  شير بی"حداقل دستمزد عم=ً به 

ترين  شده، اگرچه اساسی تبديل"  اشکم
ھای سياسی و صنفی طبقه کارگر در اين  خواست

ھای معمول در  شده و حتی نرم قانون پايمال
داری اروپا درزمينٔه حقوق  کشورھای سرمايه

شده  ای کار رعايت نشده و زير پا گذاشته پايه
 آن، ۴١است، اما صرف وجود قانون کار و ماده 

سازد و دائماً  داران را مکدر می خاطر سرمايه
برای تعيين تکليف نھايی با آن و تحميل کامل 

داری بر کارگران طرح و نقشه  شرايط شبه برده
از ھمين روست که ھرزمان صحبت .  ريزند می

آيد،  از افزايش حداقل دستمزد به ميان می
ھای جديد  ھای قبلی خود پيرامون مکانيسم بحث

تعيين حداقل دستمزد و عباراتی چون، دستمزد 
ای، دستمزد صنفی، دستمزد توافقی،  منطقه

دستمزد تلفيقی، دستمزد بر پايه شرايط سنی و 
کشند تا از بحث حداقل  غيره را به ميان می

کنند و اين "  عبور"دستمزد به قول خودشان
موضوع جاافتاده در ميان کارگران را منتفی 
اع=م کنند که؛ ھر کارگر مشمول قانون کار در 

ای که  ھر رشته و شغلی و در ھر شھر و منطقه
مشغول به کار باشد حق دارد و بايد از يک 
حداقل دستمزد رسمی برخوردار باشد و کارفرما 

ساله بر پايه نرخ تورم آن را  موظف است ھمه
 .افزايش دھد و به کارگر پرداخت کند

طورمعمول در آخرين روزھای اسفند ھرسال،  به
در تعيين .  شود حداقل دستمزد سال بعد تعيين می

 اما چنين نشد و برای ٩٩حداقل دستمزد سال 
.  موکول شد٩٩نخستين بار به فروردين سال 

 ۴٢که بانک مرکزی نرخ تورم را  درحالی
 ۴١درصد اع=م کرد و مطابق قانون کار و ماده 

 درصد ۴٢بايستی  آن حداقل دستمزد نيز می
شد، اما شورای عالی کار فقط حدود  اضافه می

بار ديگر  نصف اين رقم را تصويب کرد و يک
آشکارا معيارھای رسمی و قانونی تعيين حداقل 

اين موضوع البته .  دستمزد را زيرپاگذاشت
دولت .  اعتراض شديد کارگران را در پی داشت

و وزارت کار آن، برای آرام کردن 
در نيمه دوم "  ترميم مزد"کارگران،موضوع 
رئيس سازمان بازرسی نيز .   سال را وعده دادند

وعده داد مزدھا در نيمه دوم سال ترميم خواھد 
نمايندگان دولت در شورای عالی کار نيز که .شد

بررسی ترميم "  ھا قبل قول داده بودند از مدت
را در دستور کار خود قرار دھند، در "  مزد

نخستين روزھای آغازين نيمه دوم سال و زمان 
ھای جديد تعيين  تحقق وعده ترميم مزد، مکانيسم

حداقل دستمزد را از آرشيو طبقه حاکم بيرون 
کشيدند تا با يک ضد حمله، کارگران را از 

 .پيگيری ترميم و افزايش مزد بازدارند
برکسی پوشيده نيست که وضعيت اقتصادی و 

بحران .  شدت وخيم است معيشتی کارگران به
رکود تورمی و تکمله آن بحران کرونائی 

ھا و بيکارسازی کارگران را تشديد کرده  اخراج
تعرض به سطح دستمزد و حقوق کارگران .است
نياز به کار و ادامه .  يافته است شدت افزايش به

شده  ھا کارگر تبديل کاری به امر حياتی ميليون
طبقه حاکم با استفاده از اين شرايط، يورش .  است

تنھا  نه.  عليه طبقه کارگر را شدت بخشيده است
گونه بھبودی در وضعيت معيشتی کارگران  ھيچ

ھای کارگران پاسخ  آيد و خواست به وجود نمی
روز برشدت استثمار و  شود، بلکه روزبه داده نمی

شرايط .  شود بی حقوقی کارگران افزوده می
اقتصادی و سياسی موجود،کارگران را به سمت 

طبقه حاکم .  راند اعتصاب و اعتراض خيابانی می
ھای  براين خيال است که با پيش کشيدن مکانيسم

جديد تعيين حداقل دستمزد، وعده ترميم آن و 
کاناليزه کردن مبارزه کارگران به اين سمت، 

تواند از رشد و گسترش اعتصابات و  می
مبارزات کارگری و راديکاليزه شدن آن 
جلوگيری کند و مبارزه کارگران را به 

ھای محدودتری در چارچوب قوانين  عرصه
موجود و اجرای قانون کار بکشاند تا با اين 

ھا را کاھش دھد و ھم  تاکتيک، ھم سقف خواست
طبقه حاکم به اين .  از عمق و دامنه مبارزه بکاھد

موضوع مھم پی برده است که دير يا زود خشم و 
 .نارضايتی تراکم يافته کارگران منفجر خواھد شد

 سال حاکميت جمھوری ۴٠تجربه بيش از 
تر شدن روزافزون  اس=می تأييد محکمی بر وخيم

قوانين و .  اوضاع معيشتی طبقه کارگراست
مقررات حاکم نيز ھمگی در کليت خود حافظ 

بخش ف=کت  دار حاکم و تحکيم منافع طبقه سرمايه
و تباھی جسمی و روانی کارگران و تحميل 

. داری بر طبقه کارگر بوده است شرايط شبه برده
امروز بيش از ھرزمان ديگری اين واقعيت بر 
ھمگان آشکارشده است که راه نجات از وضعيت 
موجود و رقم زدن يک زندگی انسانی، برچيدن 

ديرزمانی است که شرايط .  تمام نظم موجود است
سياسی و اقتصادی، يک تحول انق=بی و 
دگرگونی بنيادی  نظم موجود را در دستور کار 

کشان قرار داده  طبقه کارگر و عموم زحمت
آوری گسترده کارگران و مبارزه  روی.است
جانبه عليه کليت نظم حاکم و برای برچيدن  ھمه

ھای  ابداعی تعيين حداقل  مکانيسم.  آن قطعی است
دستمزد، مستقل از اينکه اجرايی شود يا نه، 

کند و  تغييری در اين روند اساسی ايجاد نمی
تواند بازدارنده مبارزه طبقه کارگر  فقط نمی نه

ھای فرعی بکشاند، بلکه  باشد و آن به کانال
ازپيش تشديد خواھد کرد و لحظه  تضادھا را بيش

يابی به  دست.  موعود را جلوتر خواھد انداخت
يک زندگی بھتر و انسانی، طبقه کارگر را به 

 .خواند مبارزه عليه نظم موجود فرامی

٣از صفحه   

 نزاع بی پايان

 زنده باد سوسياليسم 

کشورھای ديگر پايان دھد و بر مبنای اصل ديگر 
توان با زور و اجبار مردمی را در درون  که نمی

يک کشور به خود ملحق ساخت، به مردم قره باغ 
حتی اگر ارمنستان تحت .  حق انتخاب داده شود

شرايطی ناگزير شود چنين راه حلی را بپذيرد، 
شايد دولت .  آذربايجان آن را نخواھد پذيرفت

ای را  آذربايجان يک خود مختاری وسيع منطقه
اما مشکل در اين است که با توجه به کينه .  بپذيرد

و دشمنی که طبقات حاکم ميان مردم دو کشور 
پذيرند،  ھا آن را نمی اند، نه فقط ارمنی ايجاد کرده

بلکه معلوم نيست که سرنوشت قره باغ در 
.  ھا به کجا بيانجامد ھای  آذری محاصره سرزمين

 ًrبا   -بنابراين روشن است که چرا اين نزاع  او
راه   -ثانياً .  جنگ ميان دو دولت حل شدنی نيست

حل سياسی نيز برای آن در چھارچوب نظم 
موجود وجود ندارد و به صورت يک نزاع 

اين نزاع ھنگامی .  پايان باقی خواھد ماند بی
برخواھد افتاد که بار ديگر طبقه کارگر در اين 
کشورھا بورژوازی را سرنگون کند، مرزھا را 
براندازد و رفاقت و ھمبستگی انترناسيوناليستی 
را جايگزين ناسيوناليسم و نفرت و دشمنی ملی 

 . سازد
ناسيوناليسم، نژاد پرستی و ايجاد کينه و نفرت 

ای جز جنگ، کشتار کارگران  ملی ھيچگاه نتيجه
کشی، ويرانی و آوارگی  و زحمتکشان، نسل

ماندگی نداشته و  ھا انسان، فقر و عقب ميليون
باری که چند  اتفاق تاسف.  ھرگز نخواھد داشت

روز پيش در تبريز نيز رخ داد و گروھی از 
مردم نا آگاه، شعارھای نژاد پرستانه و فاشيستی 

ھای پان  مرگ بر ارمنی، فارس و کرد گروه
ھای امنيتی ترکيه و  ترکيست اجيرشده دستگاه

جمھوری آذربايجان را سردادند، بايد برای مردم 
آذربايجان، طبقه کارگر ايران و به ويژه 
. کارگران و زحمتکشان آذری ھشداردھنده باشد

قبل از ھمه اين وظيفه کارگران و زحمتکشان 
آذری است که قاطعانه با اين گرايش ارتجاعی 
مبارزه کنند و اقدامات تفرقه افکنانه و نژاد 

شعارھای .  ھا را محکوم کنند پرستانه اين گروه
اين گروه ھای ارتجاعی که می کوشند مردم را 

تواند فاجعه آفرين  در برابر ھم قرار دھند، می
مردم ترک، فارس، کرد و ارمنی ھرگز با .  باشد

ھا  سال.  ھم دشمنی نداشته و  دشمن يکديگر نيستند
اين .  اند ھا در کنار يکديگر زندگی کرده و قرن
ھا و طبقات مرتجع حاکم ھستند که به خاطر  دولت

منافع اقتصادی و سياسی خود به ناسيوناليسم ، 
ھای  نفرت و دشمنی ملی دامن می زنند، توده

جنگ به راه .  دھند مردم را در برابر ھم قرار می
 . فرستند اندازند و ھمين مردم را به قتلگاه می می
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 جمھوری اس�می در وحشت از مبارزات زنان

٧درصفحه   

نگرش اس=م در مورد زن و قوانين حکومت که 
برخاسته از ھمان نگرش است، بسياری از 

ترين حقوق زنان را در قوانين جاری از  بديھی
جمله حق انتخاب پوشش، حق ط=ق، حضانت 
فرزند، شغل، مسافرت و غيره ناديده گرفته است، 
اما مساله اين است که نگرش اس=می به زن، 
خود را تنھا در چارچوب قوانين جاری محدود 

گيری از  اين نگرش سعی دارد با بھره.  کند نمی
ھمه ابزارھای حکومتی از صدا و سيما گرفته تا 

ھا و ديگر بلندگوھای خود مانند مساجد  روزنامه
ھا  نگرش مردساrرانه به زن را به درون خانواده
 .برده و آن را به عنوان فرھنگ و سنت جا بزند

ھمين چندی پيش بود که جعفری رئيس 
دادگسترش شھر شوش در خوزستان خواستار 

يک .  شده بود"  بس خون"يا "  فصليه"ثبت ملی 
ی ارتجاعی و باقی مانده از دوران  قانون نانوشته
داری که نقض وحشيانه حقوق زن  ماقبل سرمايه

که در پی اعتراض زنان به اين  است و جالب آن
مساله، باز ھمان زنان طبقه حاکم به دفاع از اين 

يا "  فصليه"وحشيانه برخاسته و از "  سنت"
به عنوان يک سنت برای ايجاد صلح "  بس خون"

در صدا و سيمای !!!  بين طوايف تقدير کردند
جمھوری اس=می بارھا ھمين زنان طبقه حاکم را 

ايم که حتا خواستار بوسيدن پای مرد توسط  ديده
 !!!اند زن شده

جدا از اين باز بارھا شاھد بوديم که در ھمين 
ھای  صدا و سيمای جمھوری اس=می توھين
ھای  جنسيتی به زنان شده است از جمله در سريال

شان و البته فراموش نکنيم گفتگوی اخير  مبتذل
صدا وسيما با ضرغامی رئيس اسبق صدا و سيما 

تر در مورد  و سخنان مبتذل او با لبخندی مبتذل
 .تصاوير زنان در اينستاگرام

يکی از نتايج تبليغ اين تفکر و جاری کردن 
ھای ناموسی است که در  قوانين اس=می قتل

 ساله با ١٣ھای گذشته بريدن سر رومينای  ماه
داس پدر در يکی از روستاھای تالش سروصدای 

ھا و  ی اعتراض رغم ھمه اما به.  زيادی ايجاد کرد
ھا بعد از قتل رومينا، شاھد تکرار  روشنگری
پدر، برادر، حتا .  ھای ناموسی ھستيم روزانه قتل

دھند که در مورد  عمو و غيره به خود اجازه می
دختر خانواده و زندگی او تصميم بگيرند، چرا که 

ھا  تبليغات جمھوری اس=می در مغز کوچک آن
اين را فرو کرده است که دختر و زن ناموس او 

من "ھستند و ھر چه زنان و دختران فرياد بزنند 
، بر "من يک انسان ھستم"، "ناموس کسی نيستم

 .اثری ندارد" پرست ناموس"اين نادانان 
ھای  يکی ديگر از نتايج بسيار مھم سياست

جمھوری اس=می در مورد زنان، رانده شدن 
زنان از بازار کار و سھم ناچيز آنان در اشتغال 

ھمين عدم استق=ل اقتصادی و وابسته شدن .  است
زن به مرد يکی از عوامل مھم فاجعه کنونی 

براساس گزارش مرکز آمار در سال گذشته .  است
 درصد ١۶نرخ مشارکت زنان در بازار کار تنھا 

به عبارت ديگر اکثريت بزرگ زنان شاغل .  بود
نيستند و به شکلی وابسته به مرد از نظر 

باشند که ھمين مساله باعث تنزل  اقتصادی می
 .شود موقعيت زن در خانواده و جامعه می

اين را ھم در نظر داشته باشيم که پس از شيوع 
ويروس کرونا شرايط کار برای زنان از اين ھم 

حال  ارتجاعی حکومت اس=می است اما در عين
گر خشم مقامات حکومتی از زنان، از  نشان

شان در مبارزات و  شان، از پرچمداری مبارزات
شکست حکومت در تحميل قوانين اس=می به 

ای در خراسان  يعقوبی نماينده خامنه.  زنان است
ھای نماز  شمالی و امام جمعه بجنورد در خطبه

مبادا ويروس کرونا ما را : "جمعه اين شھر گفت
نيروھای انتظامی .  ھا غافل کند از ساير ويروس

ھا  زندگی بدحجابان را ناامن کند چرا که آن
درصدد اين ھستند که جامعه دينی ما را ناامن 

گونه مسائل کنار  توانيم در برابر اين ما نمی.  کنند
ھای فسادزا حساس  بياييم و در مقابل جريان

 ".نباشيم
ای در  نژاد امام جمعه و نماينده خامنه طباطبايی

اصفھان نيز يک روز بعد در ديدار با جانشين 
معاونت اط=عات و امنيت ستاد کل نيروھای 
مسلح و فرمانده نيروی انتظامی اصفھان ضمن 

که نبايد برای اجرای قوانين خود از  تاکيد بر اين
بيگانگان ترس داشته باشيم و بايد با ھنجارشکنان 
برخورد کنيم، به مساله کشف حجاب و 

"ھنجارشکنی زنان پرداخت و گفت بايد فضای : 
ھا ھم کم  جامعه را برای اين عده که تعداد آن

است ناامن کرد و نبايد اجازه داد به راحتی در 
وی ".  ھا ھنجارشکنی کنند ھا و پارک خيابان

ھای مخصوص  چنين خواستار تشکيل شعبه ھم
نگاه : "برای رسيدگی به بدحجابی شد و ادامه داد

قضات ھم بايد در جھت حمايت از آمران به 
 ".معروف و ناھيان از منکر باشد

اگرچه ھمين امامان جمعه پس از انعکاس وسيع 
شان و تبعات آن ظاھرا مجبور به  سخنان
نشينی شده و به دروغ گفتند سخنان ما  عقب

ھای مورد  تحريف شده، سخنانی که خبرگزاری
چون تسنيم وابسته به سپاه منتشر  تاييد خودشان ھم

ساخته بودند، اما واقعيت اين است که سخنان 
ھا اساسا موضع جديدی در مورد زنان و  آن

نژاد امام جمعه  ھمين طباطبايی.  مساله حجاب نبود
" گفته بود٩٣اصفھان در سال  مساله حجاب : 

ديگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با 
تر را باr برد و از نيروی  بدحجابی بايد چوب 
ھا عليه  در پی ھمين ھجمه".  قھريه استفاده کرد

 زن توسط ۴زنان بود که در شھر اصفھان 
اوباشان جمھوری اس=می با اسيد مورد حمله 

در پی انعکاس اين عمل وحشيانه .  قرار گرفتند
در جامعه، جمھوری اس=می مجبور شد محسنی 

ای معاون کنونی رئيس قوه قضاييه را با  اژه
ماموريت ويژه عازم اصفھان کند، اما پرونده 

رفت پس از مدتی در  طور که انتظار می ھمان
سکوت مختومه اع=م شد و کسی در اين رابطه 

ست که تعدادی از  اين در حالی.  دستگير نشد
پاشی در اصفھان دستگير و  معترضان به اسيد

اين تنھا نتيجه .  حتا چند تن به زندان محکوم شدند
واقعی رسيدگی به پرونده اسيدپاشی در اصفھان 

ای در  بود که در واقع فتوای نماينده خامنه
اصفھان بستر آن را فراھم ساخته بود و متھم اول 
که بايد به جرم تحريک برای اسيدپاشی بر زنان 

ای بود و ھمگان از  شد نماينده خامنه دستگير می
 .آن آگاه بودند

ای به يکباره چنين  که دو نماينده خامنه اما اين
گيری اتفاقی نبوده و  موضعی گرفتند يک موضع

گونه نيست که فکر کنيم اين سخنان بدون فکر  اين
واقعيت اين .  شان بيرون آمده است کردن از دھان

ھا بازتاب نظرات و  است که سخنان بيرونی آن

ھا و يا  بسياری از زنان که در کارگاه.  بدتر شد
ھای کوچک، بدون بيمه و با دستمزدھايی  مغازه

بسيار ناچيز مشغول به کار بودند، کارشان را از 
ھای مالی  موسسه"براساس آمار .  دست دادند

 ٨٠زنان "  سازمان پژوھشی تامين اجتماعی
دھند که  درصد شاغ=ن بدون بيمه را تشکيل می

براساس آمارھای ارائه شده از سوی مقامات 
دولتی در پی شيوع ويروس کرونا بسياری از 

جدا .  اند اين کارگران شغل خود را از دست داده
که براساس گزارش مرکز آمار در پی  از آن

شيوع ويروس کرونا از ميزان مشارکت 
 ٢٠٠اقتصادی افراد جامعه، حدود يک ميليون و 

به عبارت ديگر اين (ھزار نفر کاسته شده است 
 ھزار نفر ديگر اميدی برای ٢٠٠يک ميليون و 

دستيابی به کار ندارند برای ھمين نه کار دارند و 
 ).شوند نه به طور رسمی بيکار تلقی می

وضعيت کنونی اکثريت بسيار بزرگ زنان 
سرپرست خانوار يک نمونه روشن از فقر زنانه 
. در ايران است، زنانی که فقيرترين فقرا ھستند

 ميليون ٢۵براساس آمارھای دولتی ازحدود 
 ميليون زن سرپرست خانوار ۴خانوار ايرانی 

" کميته امداد"ھا زير پوشش  ھستند که نيمی از آن
 ھزار زن سرپرست خانوار ٢٠٠(قرار دارند 

). نيز تحت پوشش سازمان بھزيستی قرار دارند
ميزان مستمری زن سرپرست خانوار يک نفره 

 ھزار تومان، ٢٨٧ ھزار تومان، دو نفره ١٧٢
 ۴٨٣ ھزار تومان، چھار نفره ٣٧۴سه نفره 

 ھزار تومان ۵٣۶ نفر و بيشتر ۵ھزار تومان و 
آن ھم در کشوری که ھم اکنون به اعتراف .  است

چون حميدرضا  مقامات درجه دو حکومتی ھم
مجمع عالی نمايندگان "تبار بازرس  قلی امام

 . ميليون تومان است١٠خط فقر " کارگران
دستمزد و حقوق پرستاران و معلمان که اکثريت 

ھا زن ھستند، يک نمونه واضح از  بزرگی از آن
کشی سبعانه از کار زنان و غارت حاصل  بھره

. ھای کارگر و زحمتکش است زحمات اين گروه
معلمان آزاد که عموما زنان و دختران با مدارک 

اصط=ح  باrيی دانشگاھی ھستند در مدارس به
گيرند و  غيرانتفاعی شديدا مورد استثمار قرار می

ھا بسيار کمتر از حتا حداقل دستمزد  دستمزد آن
ھمين مساله در مورد پرستاران . يک کارگر است

 روزه ٨٩نيز صادق است که با قراردادھای 
  ھا بسيار کمتر از حداقل دستمزد و يا حقوق آن

 .اصط=ح قانونی يک کارگر است دستمزد به
ست که تعداد  بيکاری و فقر زنانه در حالی

التحصيل دانشگاھی از  دختران دانشجو و فارغ
پسران بسيار بيشتر است اما مساله اين است که 

 ٧٠سال گذشته .  يابند راھی به بازار کار نمی
تنھا اگر به .  درصد داوطلبان کنکور دختر بودند

عمق ھمين موضوع در کنار بازماندن زنان از 
روشنی گويای شرايط  بازار کار بيانديشيم، به

زنان در جمھوری اس=می و خواست زنان برای 
زنانی که ديگر حاضر به تن .  تغيير شرايط است

دادن به شرايط نه فقط ناعادrنه بلکه اسفناک 
 .موجود نيستند

سخنان اخير دو تن از امامان جمعه و نمايندگان 
ھای اصفھان و خراسان شمالی  ای در استان خامنه

ی  در مورد ناامن کردن فضا برای زنان به بھانه
ی ديگری از تفکر  که نمونه بدحجابی جدا از آن
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ھا در  ست که در محافل خصوصی آن سخنانی
شود و موضوعی  مورد شرايط جامعه مطرح می

که امروز مساله محوری تمامی مقامات جمھوری 
تر از  اس=می است ترس از بروز قيامی گسترده

ھمين ترس و نقش زنان .  آبان سال گذشته است
ماه است که اين بازماندگان از دوران  در قيام آبان

ی  قرون وسطا را بر آن داشته تا به بھانه
بدحجابی و کشف حجاب چماق را باrی سر زنان 

 .بچرخانند
دانند که در تحميل حجاب به  خوبی می ھا به آن

اند و زنان در اين مبارزه  زنان شکست خورده
اعتراف چندی پيش .  پيروز واقعی ميدان ھستند
بدستان قديمی رژيم به  مھدی نصيری از چماق

ھا مديرمسئولی  اين شکست، چماق بدستی که سال
و سردبيری روزنامه فاشيستی کيھان را برعھده 
داشت، نمونه آشکار آگاھی رژيم به اين شکست 

 شھريور در برنامه ٢۶مھدی نصيری .  است
:  سيمای جمھوری اس=می گفت۴شبکه "  زاويه"
ما در .  عدم الزام به حجاب خط قرمز ما نيست"

مورد ويديو، ماھواره و حضور زنان در 
ورزشگاه کوتاه آمديم و  در مورد حجاب ھم 

اجباری کردن : "وی ادامه داد".  کوتاه خواھيم آمد
حجاب تاثير معکوس داشته و بر اساس پيمايش و 

، ساليانه بين ٧٠ھای دھه  ھا از سال نظرسنجی
 او با ".ايم يک تا دو درصد افت حجاب داشته

اشاره به نظرسنجی وزارت ارشاد که براساس 
 درصد جامعه ايران مخالف حجاب ٧٠آن 

اجباری ھستند، بر اين مساله انگشت گذاشت که 
چون نتايج اين نظرسنجی به نفع جمھوری 

 !!!اس=می نبوده نتايج آن ھرگز علنی نشد
ھای جمھوری  ماه، رسانه در جريان قيام آبان

ھای فارس و تسنيم تا  اس=می از خبرگزاری
ھا و صداوسيما بر نقش زنان البته با  روزنامه

. ادبيات ھميشگی ضد زن خود انگشت گذاشتند
(صبح نو"در گزارش روزنامه  که )   آبان٢٩" 
چون فارس  ھای دولتی ھم بسياری از خبرگزاری

"آن را بازنشر کردند، آمده بود آشوبگران : 
ای، اين شايد بھترين لفظی باشد که بخواھيم  حرفه

روی اغتشاشگران اين چند روز اخير در 
کشورمان بگذاريم؛ در اين ميان زنان نقشی 

 ... ھا برعھده دارند محوری در ليدری اين آشوب
داری ويژه زنان در اغتشاشات  داری و ميدان ميان

در نقاط متعدد .  رسد اخير، چشمگير به نظر می
سال،  ٣۵ تا ٣٠ويژه حومه تھران، زنان ظاھراً  به

. ای در ليدری اغتشاشات به عھده دارند نقش ويژه
دھد که اين زنان  مشاھدات خبرنگار ما نشان می
ای جداگانه دارند؛  متحدالپوشش، ھريک وظيفه

گيرد، ديگری جلوی  ھا فيلم می يکی از شورش
گيرد و ديگری با تحريک مردم،  خودروھا را می

ھا مجاب  ھا را به پيوستن به صف اغتشاش آن
اينکه چرا در اغتشاشات اخير، زنان به .  کند می

اند، خود جای سؤال  مھره ميداندار تبديل شده
ترين پاسخی که شايد بشود به اين سؤال  مھم.  دارد

داد اين است که حضور پر رنگ زنان، عاملی 
مھم در تحريک احساسات و عواطف و غيرت 

دار به مستمسک  طور ھدف جامعه بوده که به
برخی جريانات معاند جھت بسط اعتراضات 

 ".تبديل شده است
ھمان شب نيز سيمای جمھوری اس=می به 
اصط=ح اعترافات يک زن را که متھم به 

علی فدوی .  رھبری اعتراضات بود پخش کرد
جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران نيز روز سوم 

"آذر گفت دشمن برای اقدام عليه ما از جامعه : 
 ".کند زنان استفاده می

ای که فقر و بيکاری  جای تعجب نيست در جامعه
کند و ھر روز صدھا نفر بر اثر شيوع  بيداد می

بازند که اين نيز نتيجه  ويروس کرونا جان می
کارانه جمھوری  ھای جنايت مستقيم سياست

اس=می است، مساله حاکمان نه فقر و بيکاری 
مساله .  مردم و نه شيوع ويروس کرونا باشد

طور که وزير  جمھوری اس=می بقا است و ھمان
حمله به .  کشور نيز گفت امنيت جمھوری اس=می

ی بدحجابی را نيز بايد در راستای  زنان به بھانه
ھای جمھوری اس=می بررسی و  ديگر سياست
طرح امنيت محله محور، اعدام .  تحليل کرد

ھای  زندانيان سياسی، دستگيری فعاrن شبکه
اجتماعی، زندانی کردن نويسندگان، معلمان، 
بازنشستگان، ھر چه امنيتی کردن جو جامعه 

چون مساله مبارزه با بدحجابی ھمگی در  ھم
راستای امنيت جمھوری اس=می و حفظ بقای اين 

 .رژيم سفاک است
طور که به اعتراف مھدی نصيری،  اما ھمان

جمھوری اس=می در تحميل حجاب به زنان 
شکست خورد، در تحميل جو امنيتی و ايجاد 
ترس در ميان کارگران و ديگر زحمتکشان 
جامعه و زنان مبارز جامعه نيز شکست خواھد 

کشتی جمھوری اس=می درحال غرق .  خورد
 .شدن است و ھيچ چيز آن را نجات نخواھد داد

 

 . ديگران شوند" عبرت"چرخانند تا 
اينکه جمھوری اس=می و اوباشان پليس امنيت 

مجرم "آن، پس از چند سال توقف ظاھری 
دوباره به اينگونه اقدامات ايذايی در "  گردانی

سطح شھرھا  روی آورده اند، ناشی از شرايط 
وخامت باری است که ھم اينک ھيئت حاکمه 

وضعيت نابسامان .  ايران در آن بسر می برد
رژيم و تشديد روزانه بحران ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی موجود، که به شدت بر 
گلوی جمھوری اس=می چنگ انداخته و به آستانه 

اکنون، که تمام سياست ھای .  فروپاشی کشانده اند
رژيم با شکست مواجه شده و کمترين روزنه 
اميدی برای برون رفت يا تعديل شرايط وخامت 
بار کنونی برای جمھوری اس=می متصور 
نيست، خامنه ای و کل ھيئت حاکمه ايران تنھا به 
ادامه سرکوب و استمرار آن در جامعه دل بسته 

 .  اند
جمھوری اس=می در شرايطی به تشديد و 
گسترش سرکوب به عنوان تنھا راه حل برون 
رفت از بحران ھای موجود دل بسته است، که 
نارضايتی عموم توده ھای مردم ايران شدت 
گرفته و به صورت آتش زير خاکستری در زير 

تعميق بحران .  پوست جامعه متراکم شده است
ھای موجود و ھمزمانی آن با رشد اعتراضات و 
تقويت روحيه مبارزاتی کارگران و توده ھای 
زحمتکش مردم ايران، وحشت عميقی را در دل 
. و جان سران جمھوری اس=می گسترانده است

ترس از خيزش و قيام دوباره جوانان بی کار و 
توده ھای به ستوه آمده از فقر و نداری و بی 
حقوقی، خواب از چشم ھيئت حاکمه ايران گرفته 

 . است
دستگيری متھمان بزھکار و به زعم خامنه ای بر 

جامعه و راه اندازی دوباره "  امنيت"ھم زنندگان 
در سطح خيابان ھای "  مجرم گردانی"پروژه 

شھر، بخشی از ھمان سياست ھميشگی ايجاد 
رعب و وحشت و دامن زدن به جو امنيتی و 
. پليسی در ذھنيت توده ھای مردم ايران است

سياستی که اينبار در پی واکنش تند و تيز جامعه 
به ضد جمھوری اس=می و اوباشان نقاب پوش 

اين نشان می دھد که جامعه و توده .  آن تبديل شد
ھای مردم ايران در وضعيت جديدی قرار گرفته 
اند که بکارگيری اين گونه اقدامات ايذايی 
جمھوری اس=می ديگر تاثيرات بازدارنده ای بر 
عزم و اراده سترگ کارگران، زحمتکشان و 
عموم توده ھای مردم ايران برای سرنگونی 

 . انق=بی جمھوری اس=می نخواھد داشت
رژيم جمھوری اس=می با بکارگيری اين گونه 
اقدامات، بيھوده برای نجات خويش دست و پا می 

با گذشت ھر روز، عزم و اراده کارگران، .  زند
زنان، جوانان بيکار و سرکوب شده، اقشار 
تھيدست و توده ھای زحمتکش مردم ايران برای 
نبرد نھايی با طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار 
منافع  آن، بيش از ھر زمان ديگری در حال 

جامعه برای نبرد نھايی با .  صيقل خوردن است
طبقه حاکم و سرنگونی جمھوری اس=می در 

 .تحرک و تب و تاب است
 
 
 

 مجرم گردانی مطالبه جمھوری اس�می در وحشت از مبارزات زنان
  رھبری جمھوری اس�می
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                احضار و ارعاب و تھديد
 کنيم تپه را قوياً محکوم می       کارگران ھفت

 
 
 
 

 ١٩تپه علی کارگران پيشرو اين شرکت، روز شنبه  به دنبال اقدامات ايذايی و تھديدآميز مديريت کشت و صنعت نيشکر ھفت
در اين تجمع اعتراضی، يوسف بھمنی و .  تپه در اعتراض به اين اقدامات دست به تجمع زدند مھر گروھی از کارگران ھفت

ھای مديريت و اقدامات تھديدآميزی که امنيت شغلی  تپه سخنرانی کردند و سياست اميد آزادی دو تن از نمايندگان کارگران ھفت
 .و جانی فعاrن کارگری را نيز به خطر انداخته است افشا نمودند

 
ھای رسمی  تپه در نھادھا و رسانه دار اصلی شرکت نيشکر ھفت يد از اسدبيگی کارفرما و سھام بعد از طرح موضوع خلع

مطابق اط=عيه .  اند جويانه، ارعاب و تھديد کارگران را تشديد نموده دولتی، مديريت شرکت و عمال اسدبيگی، با اقداماتی انتقام
، مدير کارخانه دريک اقدام ضد کارگری با صدور و ارسال نامه، اميد ٩٩ مھر١٧تپه مورخ  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

دوزی و  پيش از صدور اين نامه، برای اين کارگر مبارز پاپوش.  آزادی يکی از نمايندگان کارگران را اخراج نموده است
تپه  افزون براين در پی شکايت کارفرما، ھفت تن از کارگران ھفت.  سازی شده و به کميته انضباطی نيز احضار شده بود پرونده

فيش حقوقی .  تپه احضار شده و مورد بازجويی و ارعاب قرار گرفتند روز ھشتم مھر به پاسگاه نيروی انتظامی مستقر در ھفت
 تن از کارگران نيز رد نشده و ۴٠کاری نزديک به  شده است و ليست اضافه  تن از کارگران پيشرو نيز به گروگان گرفته١٧

 .نشده است ھا پرداخت کاری اضافه
 

ھای  تپه در حالی تشديد شده است که يکی از خواست اخراج اميد آزادی، تھديد و ارعاب و اعمال فشار عليه کارگران ھفت
ھايی که به  ساير وعده.  مانده است پاسخ اصلی کارگران يعنی بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير کارگران اخراجی بی

افتاده تير و مرداد که قرار بود  دستمزدھای عقب. شده ازجمله خلع يد از اسد بيگی نيز تا اين لحظه عملی نشده است کارگران داده
ھای کارگران بخش دفع آفات و تبديل وضعيت شغلی  خواست.  نشده است حساب کارگران واريز شود نيز پرداخت  مھر به١۵تا 

 .اند و قراردادھايشان تمديد نشده است کارگران اخراجی غير نيشکری نيز کماکان ب=تکليف. و قراردادھا نيز محقق نشده است
 

کارگران .  ھا را وادار به ترک زمين مبارزه کند مديريت شرکت، تھديد و فشار عليه کارگران پيشرو را تشديد نموده است که آن
خلع يد از اسدبيگی ،برچيدن .  تر از آن ھستند که با اين اقدامات سرکوبگرانه و تھديدآميز عقب بنشينند تر و متحد تپه اما آگاه ھفت

ھای معوقه  تپه، بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير کارگران اخراجی و پرداخت حقوق سازی از ھفت بساط خصوصی
 .ھا به مبارزه ادامه خواھند داد يابی به اين خواست تپه تا دست خواست فوری ھمه کارگران است و کارگران ھفت

 
تپه،احضار، اخراج، ارعاب و تھديد  ھای کارگران ھفت ضمن حمايت از مبارزات و تمام خواست)  اقليت(سازمان فدائيان

پيروز .  تپه باد اتحاد کارگران مبارز ھفت زنده.  کند و خواھان تحقق فوری مطالبات کارگران است  کارگران را قوياً محکوم می
 .تپه باد مبارزات شجاعانه کارگران ھفت

 
 
 

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

داری نابود باد نظام سرمايه  
)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٩٩ مھر ٢٠  
 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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١٢از صفحه   

٩ 

اسرار آغشته به خون؛ " با عنوان ٢٠١٩سال 
چنان  جنايتی عليه بشريت که ھم  –  ۶٧کشتار 

گزارشی که بار .  منتشر کرده است"  ادامه دارد
ديگر امسال در سالگرد کشتار زندانيان در سال 

الملل مورد تأکيد  ھای عفو بين   در پ=تفرم۶٧
الملل  آنان در اين نامه از عفو بين.  قرار گرفت

مستنداتی محکم و واقعی، دال بر "خواستار ارائه 
ھای تابستان  ھمدلی ميرحسين موسوی با اعدام

. شوند می"   يا نقش احتمالی او در اين جنايت۶٧
الملل  يکی از موارد اعتراض آنان اشاره عفو بين

 با تلويزيون ۶٧ آذر ٢٢به مصاحبه موسوی در 
در اين ويديوی "اتريش است که به گفته آنان 

شده سوال خبرنگار تلويزيون  کوتاه و تقطيع
شود، چرا که روی آن  اتريش شنيده نمی

صداگذاری شده است و از اين رو اصالت 
آنان يا ."  ی مورد استناد زير سوال است نسخه

الملل به  عفو بين"  بيانيه عمومی"زحمت خواندن 
پرسش و پاسخ " با عنوان ٩٩ شھريور ١٩تاريخ 

وزير سابق ايران در کارزار  پيرامون نقش نخست
و ديدن "  ۶٧انکار و تحريف حقايق کشتار 

اند  تر از مصاحبه را به خود نداده ويدئوی طوrنی
" بيانيه عمومی"در .  اند يا خود را به جھالت زده

اين سازمان، متن کامل سؤاrت خبرنگار درباره 
ھای انگليسی و  ھا و پاسخ موسوی به زبان اعدام

ھمچنين در ويدئوی چھار دقيقه .  آلمانی آمده است
الملل،  ای منتشره از سوی عفو بين و ده ثانيه

 ثانيه در رابطه با ٣٠ و ٢خبرنگار در دقيقه 
کند و موسوی در پاسخ به  ھا سؤال می اعدام

سفسطه پرداخته و پاسخ روشنی به اين سؤال 
يعنی به شيوه تمامی مسئوrن .  نداده است

جمھوری اس=می و دوستداران اين رژيم در آن 
مجاھدين "  عمليات مرصاد"زمان و اکنون پای 

و "  دفاع نظام از خود"را به ميان کشيده و از 
حقوق "با "  حقوق بشر غربی"تشريح  تفاوت 

اما اگر موسوی و .  سخن گفته است"  بشر اس=می
ساير مسئوrن پيشين و کنونی با تکيه به 

قتل عام زندانيان مجاھد را "  عمليات مرصاد"
کنند، در برابر اعدام زندانيان سياسی  توجيه می

چپ چه توجيھی دارند؟ اگر اعدام آنان را به 
مخالفت با رژيم جمھوری اس=می توجيه "  جرم"

ای و اکثريتی  کنند، درباره اعدام زندانيان توده می
ھمان حزب و سازمانی که از .  چه دارند بگويند

ابتدا از جمھوری اس=می دفاع کرده و از ھيچ 
 خدمتی به رژيم دريغ نکرده بودند؟

به اعتراف امضاکنندگان نامه، موسوی در سال 
خود تأييد کرده در "، در يک سخنرانی ١٣٨٩
خبری  ی فاجعه از آن مطلع شده است و بی ميانه

ھا با حکمی بوده که از  او مربوط به شروع اعدام
". ترين نھاد جمھوری اس=می صادر شده عالی

الملل در  عفو بين!  زمان است ای که بی"ميانه"
ھا با   يعنی در ميانه اعدام١٣۶٧ مرداد ٢۵تاريخ 

ھای  موج جديد اعدام"ابراز نگرانی نسبت به 

صادر کرده "  فراخوان اقدام فوری"يک "  سياسی
و از فعاrن خود خواسته بود تا آن را برای 
عبدالکريم موسوی اردبيلی، رئيس ديوان عالی 
کشور و عضو شورای عالی قضايی و حسن 
ابراھيم حبيبی، وزير دادگستری، تلگرام، تلکس 
و نامه بفرستند و خواھان توقف فوری اعدام 

ھای خود را برای  شوند و رونوشت درخواست
ھای ديپلماتيک ايران در کشورھای محل  نمايندگی

ھرچند در آن .  سکونت خود نيز ارسال کنند
ھا  الملل ھنوز دامنه اعدام زمان، برای عفو بين

ھا،  روشن نبود، اما با اين فراخوان و درخواست
" ھای سياسی موج جديد اعدام"موسوی بايستی به 

پس از آن ھم به رغم صدور .  پی برده باشد
در آبان و آذر "  اقدام فوری" فراخوان ١۵حداقل 

 و بيانيه مطبوعاتی و گزارش تحقيقی منتشره ۶٧
" خبر بی"الملل   دسامبر از سوی عفو بين١٣در 

مانده است و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 
به .   را نيز نخوانده است١٣۶٧ آذر ١٧به تاريخ 

اش گويا ھمه اين  ادعای برخی از دوستداران
مدارک در پست گم شده و به دست وی 

برای توجيه و سفسطه نه !  عجبا!  اند نرسيده
 .آورد و نه دوستدارانش خودش کم می

امضاکنندگان نامه "  مستندات محکم و واقعی"
موسوی از جريان "  اط=عی بی"مبنی بر 

ريسمان .  ھا، ادعای خود موسوی است اعدام
ای که نه تنھا موسوی، بلکه تمام مسئولين  پوسيده

و دست اندرکاران پيشين و کنونی، به آن 
ھای  خبران واقعی از اعدام بی.  آويزند می

ھای مردم  ھای زندانيان، توده جمعی خانواده دسته
نه .  ايران و افکار عمومی جھان بودند

جنايتکارانی که مستقيم يا غيرمستقيم از آن اط=ع 
 چون  داشتند، در آن نقش داشتند و بعدھا ھم آن را

گاه  راز سر به مھری در سينه نگاه داشتند تا آن
ھای دروغ دريده شد و ناگزير درصدد  که پرده

در حکايت مشترک، آنان .  توجيه جنايت برآمدند
بودند، بدون ھيچ لکه ننگی در "  خبرانی بی"

کارنامه، آمران و عام=ن جنايت ھم تنی چند 
بودند و البته ھمه متعلق به جناح مخالف و نه يک 

 .يافته رژيم حاکم جنايت سيستماتيک و سازمان
امضاکنندگان "  مستندات محکم و واقعی"اگر 

نامه ادعاھای موسوی است، گفتگويش در ميان 
 آشکار ٨٩اش در سال  فعالين ستاد انتخاباتی

او در اين فايل .  گويد سازد که او دروغ می می
شود که متن حکم خمينی را  صوتی مدعی می

نديده است، و به تازگی از سوی موسوی 
. مطلع شده است"  صحت حکم امام"بجنوردی از 

 سال پيش ٢٢"  تازگی"مگر آن که منظورش از 
 ۶٨چرا که اين متن در فروردين سال .  بوده باشد

" انق=ب اس=می در تبعيد"سی و نشريه  بی در بی
ھمچنين بر اساس خاطرات انتشار .  چاپ شده بود

، ١٣۶٧ مھرماه ۵ی ھاشمی رفسنجانی، در  يافته
دربردگان  به گيری در مورد جان خمينی تصميم

ی مجمع تشخيص مصلحت   را به عھده۶٧کشتار 
گذارد، که احمد خمينی، ھاشمی  نظام می

اى،   رفسنجانی، ميرحسين موسوى، خامنه
موسوی اردبيلى، محمدرضا توسلى، محمد 

ھا، و فقھای شورای نگھبان از   موسوى خوئينى
 . جمله اعضای آن بودند

موسوی نه آن زمان و نه اکنون حاضر نيست، 
اش در برابر اين  بگويد چرا خود و اعضای کابينه

ھا و  اند و در مصاحبه جنايت سکوت کرده
المللی ھمواره  مکاتبات با مراکز و نھادھای بين

موسوی در گفتگو با اعضای .  اند منکر آن شده
شود   مدعی می٨٩اش در سال  ستادھای انتخاباتی

وزير بوده است و بايد از  که آن زمان نخست
اما وی پس .  کرده است دفاع می"  موضع نظام"

 وی ١٣در بيانيه شماره .  از آن ھم نيز چنين کرد
ما خواستار : "، آمده است١٣٨٨ مھر ٧به تاريخ 

اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت 
جمھوری اس=می به اصالت اخ=قی نخستينش 

ما جمھوری اس=می نه يک کلمه کم نه .  ھستيم
اصالت "ھمان ."  خواھيم يک کلمه زياد را می

 آن ۵٨ مرداد ٢۵نخستينی که خمينی در "  اخ=قی
اگر ما از اول بطور : "را چنين فرموله کرده بود

انق=بی عمل کرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را 
شکسته بوديم و تمام مج=ت فاسد و مطبوعات 

ھا را به  فاسد را تعطيل کرده بوديم، و روسای آن
ھای فاسد را ممنوع  محاکمه کشيده بوديم و حزب

ھا را به سزای  اع=م کرده بوديم، و روسای آن
ھای دار را در  خودشان رسانده بوديم، و چوبه

البته خمينی ."  ھای بزرگ برپا کرده بوديم ميدان
را بسيار زود  تصحيح کرد و نه "  اشتباه"اين 
برپا "  ھای بزرگ ھای دار را در ميدان چوبه"تنھا 

ھا را نيز غرق در خون بھترين  کرد، بلکه زندان
ھای چند ده  اخبار اعدام.  جوانان اين سرزمين کرد

ھای رسمی  نفره و چند صد نفره ھم در روزنامه
ھای  احکامی که در دادگاه.  شدند رژيم منتشر می

ای بدون وکيل، بدون حق دفاع صادر و  چند دقيقه
احکامی که بنا به ادعای .  شدند فورا اجرا می

" مجاھدين"موسوی در گفتگوی فوق، فقط شامل 
شد، بلکه سرنوشت  ھا نمی"تروريست"و 

ھای سياسی چپ و کودکان و  ھواداران سازمان
 .زد را ھم رقم می" احراز ھويت نشدگان"حتا 

موسوی در ھمين گفتگو با وجود اط=ع از حکم 
کوشد خمينی را مبرا جلوه دھد و  خمينی باز می

ای بنمايد که گويا  عام زندانيان را به گونه حکم قتل
حکم اعدام زندانيان سياسی نبوده، بلکه 

بوده "  ھا ھا و سوءرفتارھا و کژفھمی سليقگی کج"
 . است

"نويسد خمينی در حکمش می رحم بر محاربين : 
انديشی است، قاطعيت اس=م در برابر  ساده

اس=می  دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام
است، اميدوارم با خشم و کينه انق=بی خود نسبت 
به دشمنان اس=م رضايت خداوند متعال را جلب 
نماييد، آقايانی که تشخيص موضوع به عھده آنان 
است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند 

ای در پاسخ  و در نامه"  .اشداء علی الکفار باشند

 ھای وقاحت به خروشند ھمه که دھان

  ١٠درصفحه 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ١٠ ٨٩٠ شماره  ٩٩ مھر ٢١     ١٠

١١درصفحه   

٩از صفحه    

"نويسد به سؤاrت موسوی اردبيلی می ھر کس : 
در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام 

در .  سريعاُ دشمنان اس=م را نابود کنيد.  است
ھا در ھر صورت  مورد رسيدگی به وضع پرونده

تر اجرا گردد ھمان مورد نظر  که حکم سريع
" اعدام"شود حکم  تر می آيا از اين روشن."  است

 مخالفان سياسی را داد؟
ای بيش نبوده، چرا که  ھم بھانه" عمليات مرصاد"

توطئه کشتار زندانيان به شھادت زندانيان سياسی 
يافته و  ريزی شده و سازمان ھا پيش برنامه از ماه

 .ھا به اجرا درآمد زمان در تمامی زندان ھم
ھای شاخدار ديگری ھم  او در اين گفتگو، دروغ

ھا  گويد که اکنون مجال پرداختن به تمامی آن می
مستندات محکم و "ھمين قدر کافی است تا .  نيست
 .امضاکنندگان نامه محک خورند" واقعی

"نويسند امضاکنندگان اين نامه می باور داريم : 
سازمان عفو بين الملل يک نھاد غيردولتی مدافع 
حقوق بشر است و از اين رو نبايد عملکردھای 

ی اين را به وجود بياورد که در  آن، شائبه
ھای سياسی کشورھای ديگر  ی رقابت عرصه
دھد يا اھداف حقوق بشری  ای انجام می مداخله

ھای سياسی و  خود را آلوده به تسويه حساب
 ".کند اغراض جناحی و گروھی می

الملل يا ھر نھاد  ما قصد دفاع از سازمان عفو بين
مستندات محکم "ديگری را نداريم، اما با توجه به 

پايه نويسندگان نامه، اين خود آنان  بی"  و واقعی
ھای سياسی و   حساب آلوده به تسويه"نيستند که 

ھستند؟ آيا اين آنان "  اغراض جناحی و گروھی
" اغراض جناحی و گروھی"نيستند که بنا به 

ترين دوره تاريخ  وزير سياه کوشند نخست می
کشور را از ھر گونه مسئوليتی مبرا بدانند؟ آيا 

ھا تنھا  آنان نيستند که حقوق بشر برای آن
دستاويزی است برای پيشبرد اھداف و منافع 

 جناحی؟
واقعاً تفاوت اين امضاکنندگان و موسوی با 

چون  ھا ھم ھم قدرتمداران کنونی در چيست؟ آن
کوشند  رئيس جمھور و وزرا و مديران کنونی می

و البته بعدھا (بار مسئوليت را از دوش موسوی 
آيا اين شيوه آشنا نيست؟ آنان .  بردارند)  خودشان

کنند که  به نوار صوتی موسوی اشاره می
که بنده نقش داشتم خ=ف واقع است  اين: "گويد می

ی ورود به اين موضوع را  و اص= به ما اجازه
آيا اين شيوه آشنا نيست؟ امروز نيز ."  دادند نمی

دولت روحانی و مجلس و قوه قضاييه و 
ھا  کوشند تمام جنايات و کاستی طلبان می اص=ح

ھای رقيب نسبت  را به يکديگر و به ويژه به جناح
 .دھند می

و "  گويی پاسخ"ھا در  گويا برخی روش
نزد مسئوrن و سردمدران "  پذيری مسئوليت"

رژيم، خواه در قدرت خواه رانده شده از قدرت، 
 !کند گاه تغيير نمی ھيچ

طبق تمام معيارھا و استانداردھای پذيرفته شده 
جھانی مسئوrن ھر نظامی که در آن جنايت عليه 

اند و بايد پاسخگو باشند،  بشريت رخ دھد، مسئول
حتا مسئوrنی که مستقيم در جنايت دست نداشته، 
اما برای پيشگيری يا کاستن از آمار قربانيان و 

چنان که موسوی .  اند ھا کاری نکرده آrم خانواده
 و نه در تمام دوران ۶٧گاه نه در تابستان   ھيچ

و "  ھمدلی"اش چنين نکرد، بلکه با  وزيری نخست
ھمکاری کامل با ساير نھادھا و مسئوrن 
سرکوب مخالفان سياسی را پيش برد و به انواع 

ھای مردم و افکار  حيل و ترفندھا در برابر توده
المللی به دفاع از  عمومی جھان و نھادھای بين

" نظام مقدس جمھوری اس=می"کعبه آمالش يعنی 
 .پرداخت

امضاکنندگان نامه شباھت ديگری نيز با 
آنان به تکرار .  قدرتمدارن امروزی دارند

ادعاھای رژيم در مورد دخالت خارجی در 
ھای اخير  ھای مردم در سال اعتراضات توده
"نويسند پرداخته و می بخش ايران سازمان عفو : 

بين الملل از دو سال پيش که فضای سياسی در 
کند  تر از ھميشه شده است، سعی می ايران آشفته

 ."به آن دامن بزند
زنی به سازمان  امضاکنندگان نامه زحمت اتھام

الملل را نيز از دوش سران حاکم  عفو بين
آيا اين شيوه آشنا نيست که اعتراضات .  برداشتند

 مردم به منبعی خارجی نسبت داده شود؟
بايد به اين نويسندگان نامه گوشزد کرد اين عفو 

موظف به اص=ح گزارش "الملل نيست که  بين
اھداف "  موظفيد"است، بلکه اين شماييد که "  خود

و اغراض سياسی خود را در پرده دفاع از حقوق 
در توصيف امضاکنندگان نامه تنھا .  بشر نپوشانيد

توان از شعر شفيعی کدکنی ياری گرفت که  می
"سروده است ھای وقاحت به خروشند  که دھان: 

 ".ھمه
ھای زندانيان سياسی و فعاrن  نامه خانواده

ای و ھنرمندان  سياسی و حقوق بشری و رسانه
. برخی ديگر را نيز به واکنش برانگيخته است
. اند برخی به اشتباھاتی در اين نامه اشاره کرده

دوری نحوه کار در اين پرونده از "برخی به 
اشاره "  معيارھای شناخته شده اين سازمان

ھايی درباره  برخی نيز چنين بحث.  اند کرده
مسئوليت موسوی را به دوران بعد از جمھوری 

باختگان و  ھای جان خانواده.  اند اس=می حواله داده
افکنی و ايجاد اخت=ف  برخی ديگر نيز به تفرقه

باختگان اشاره کرده و از  ھای جان ميان خانواده
 .اند آن ابراز نگرانی کرده

در پاسخ گروه اول بايستی گفت که حتا اشتباھات 
ھا در مقصر  موجود در نامه، از حقانيت خانواده

سران نظام و وابستگان و "دانستن تمام 
از حقانيت .  کاھد اندکی نمی"  بستگان به قدرت دل

ھای آنان در دادخواھی و روشن شدن  خواسته
آنان به .  کاھد حقايق و ابعاد اين فاجعه اندکی نمی

"اند درستی نوشته ما اعتقاد داريم که تحريف و : 
پنھان کاری سران نظام و وابستگان و دل بستگان 

ھا و نھادھای  به قدرت و سکوت سازمان

المللی ھم چون سازمان ملل و گزارشگران  بين
ويژه اين سازمان باعث شده که نقض سيستماتيک 
و مداوم حقوق بشر و تکرار جنايت در ايران 

 ."به امروز تداوم يابد  تا
الملل به گروه دوم پاسخ خود را  سازمان عفو بين

کنند که  اما اين منتقدان فراموش می.*  داده است
خواھد باشد، اين  الملل ھر چه می نظر عفو بين

ھای  باختگان و توده ھای جان بسياری از خانواده
مردم ايران ھستند که به رغم معيارھای حقوقی 
شما، تماميت ھيئت حاکمه را نه تنھا در کشتار 

ھای پيش و بعد از آن  ، بلکه در اعدام۶٧تابستان 
ھا  باری که امروز بر آن و در شرايط مشقت

دانند، چرا که آن را با  تحميل گشته، مجرم می
اند و چماق و  پوست و گوشت خود حس کرده

شان سايه  اعدام و شکنجه و سرکوب بر زندگی
 .اند شان را انداخته شوم

سرانجام درباره گروه سوم ھمين بس که گفته 
اللھی در پيش از  ھای حزب شود، يادآور گله

 ھستند که به ھر جمع و محفلی که در ۵٧انق=ب 
بحث بعد از "حال بحث بود، ھراسيده با شعار 

ھا  چرا که بحث.  شدند ور می حمله"  پيروزی
آنان "  چوب rی چرخ"توانستند با روشنگری  می

 .شان برای رسيدن به قدرت بگذارند و رھبران
و "  ھا اخت=ف ميان خانواده"در نھايت، در مورد 

دامن زدن به شکاف و جدل در ميان "
و "  اخت=ف"بايد گفته شود که اين "  دادخواھان

وجود داشته و پس از اين ھم "  شکاف و جدل"
ی  در ميان امضاکنندگان نامه.  وجود خواھد داشت

ياران وفادار موسوی به اسامی برخی ھمسران و 
 ٨٨ و ۶٧ھای  باختگان سال مادران جان

ھمان موسوی که با ياری مسئوrن .  خوريم برمی
ھا و تضرع و   به درخواست۶٧دولتش در سال 

گذاشت يا با دروغ راھی  زاری آنان وقعی نمی
شان بر  کردشان در حالی که عزيزان خانه می

جمعی آرميده   باrی دار بودند يا در گورھای دسته
گرايش سياسی اين دسته از امضاکنندگان .  بودند

ھای مديدی  آنان مدت.  از پيش ھم مشخص بود
شان را به  است که دادخواھی برای عزيزان

آنان .  اند مصالح و اھداف سياسی خود فروخته
ھاست که خود به شريک سياسی اين  مدت

 .اند جنايتکاران بدل گشته
ست که بروز  در پايان تأکيد بر اين نکته ضروری

ھای  شکاف و اخت=ف در ميان خانواده
گونه که  ناپذير است، ھمان باختگان اجتناب جان

بروز اخت=ف و شکاف در ميان فعالين زنان 
ناپذير است، بروز شکاف و اخت=ف در  اجتناب

ناپذير است، بروز شکاف  ميان ھنرمندان اجتناب
و اخت=ف ميان معلمان و دانشجويان و حتا 

پس اين سازمان .  ناپذير است کارگران اجتناب
الملل و گزارش آن نيست که اين اخت=ف  عفو بين

را به وجود آورده است، بلکه بار ديگر بر آن 
" تمام خلقی"دوران مبارزه .  تأکيد گذاشته است

مبارزه امروز .  ھاست که سپری گشته است مدت
در مبارزه .  ای طبقاتی است در ايران مبارزه

طبقاتی نيز حاکمان و طبقه حاکم و دلبستگان به 

 ھای وقاحت به خروشند ھمه که دھان

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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  اکتبر روز جھانی ١٠گزارش تجمع 
    مبارزه بر عليه اعدام در استکھلم

 
 

 اکتبر به مناسبت روز جھانی ١٠روز شنبه 
جمعی از اعضا و ھواداران    مبارزه با اعدام،

ھا واحزاب چپ و کمونيست و  سازمان
در ميدان    ھای مستقل، نيروی  ھمچنين

مدبوريا پ=تزن استکھلم پايتخت سوئد دست 
تجمع که    در اين.  تجمع اعتراضی زدند   به

بنا بر فراخوان شورای حمايت از مبارزات 
شده  خواھانه مردم ايران استکھلم اع=م آزادی
رغم بارش باران و نامساعد بودن  بود به

 نفر شرکت ۶٠بر  بالغ   وھوا وضعيت آب
کنندگان در اين تجمع با سخنرانی و سردادن شعارھای ضد حکومتی خواستار  شرکت   .داشتند

ھای رژيم جنايتکار  قيدوشرط تمامی زندانيان سياسی از زندان لغو مجازات اعدام و آزادی بی
ھا و پخش سرودھای  پس از پايان سخنرانی.  و آدمکش جمھوری اس=می شدند

ھای استکھلم دست به راھپيمايی  کنندگان در اين گردھمايی دريکی از خيابان شرکت   انق=بی،
را از جنايات و ستمکاری    شھر   با سردادن شعارھايی به زبان سوئدی مردم   زدند و
در اين تجمع اعتراضی فعالين سازمان فدائيان .  تبھکار جمھوری اس=می مطلع ساختند   رژيم
 .سوئد نيز فعاrنه مشارکت داشتند -اقليت 

آنان در يک صف و کارگران و متحدان آنان در 
اين مبارزه تمام .  صف ديگری قرار دارند

ھای مبارزه، حتا عرصه دادخواھی را  عرصه
قطبی کرده و با پيشرفت مبارزه تمامی 

 . تر نيز خواھند شد ھای مبارزه قطبی عرصه
ھای  بنا به شواھد تاکنونی، به رغم گزارش

الملل و  ھايی ھمچون عفو بين رسان سازمان ياری
گزارش بنياد برومند، اسناد کتبی، ويدئويی و 

ھا، دادخواھی واقعی  صوتی بازماندگان و خانواده
گويی واداشتن تمامی عوامل مستقيم و  و به پاسخ

 و تمام ۶٧غير مستقيم جنايت کشتار تابستان 
 ۴ھای رژيم جمھوری اس=می در بيش از  جنايت

ھای واقعی مردمی پس  دھه گذشته تنھا در دادگاه
 .از سرنگونی اين رژيم ممکن خواھد بود

 
 :ھا نوشت پی
-" "الملل عفو بين"  بيانيه عمومی   پرسش و : 

وزير سابق ايران در  پاسخ پيرامون نقش نخست
 "۶٧کارزار انکار و تحريف حقايق کشتار 

/download/org.amnesty.www://https
/Documents

PDF.PERSIAN1330322020MDE 
اصل ويدئوی مصاحبه خبرنگار تلويزيون   -

ھا و  اتريش با موسوی و پرسش درباره اعدام
 پاسخ موسوی با صداگذاری به زبان آلمانی

9r8e0j/com.streamable://https 
توضيحات ميرحسين موسوی در مورد   -

ھای دھه شصت در جمع اعضای ستادھای  اعدام
 اش انتخاباتی

-sourena/com.soundcloud://https
q1pwjcfz8lmk/hashemi 

تحقيقی در بارۀ کشتار زندانيان  : بنياد برومند 
 ١٣٦٧ سياسی ايران در سال  

/org.iranrights.www://https
pdf.5_doc/library/attachments 
الملل در پرسش و پاسخ مفصلی که  عفو بين  -*  

در اين باره تھيه و در سايت خود منتشر کرده 
است، با ذکر توضيحاتی نوشته که موسوی را 

"داند و نه مجرم می"  مظنون" مقامات عاليرتبه : 
داشتند که  که اط=ع داشتند يا بايست اط=ع می
شوند يا در  زيردستان ايشان مرتکب جرم می

صدد ارتکاب جرم ھستند اما با اين حال کليه 
اقدامات منطقی و rزم را در حد توان و 
ظرفيتشان برای جلوگيری، توقف يا مجازات 

بر اساس اين ھمه، .  اند مجرم انجام نداده
ميرحسين موسوی به عنوان نخست وزير وقت، 

 ".گيرد در مجموعه چنين مظنونينی قرار می
تر از آن، تفسير درخواست برای اقدام  مھم"

فوری به عنوان اتھامی مجرمانه از نظر حقوقی 
 ."ای نادرست است و حرفه

 

١٠از صفحه   

 ھای وقاحت  که دھان
 به خروشند ھمه



 ٨٩٠ شماره  ٩٩ مھر ٢١     ١٢

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

٩درصفحه   

داريم که تمامی مسئوrن فعلی  ما اع=م می"
و تمامی مسئوrن ...  جمھوری اس=می ايران 

کنونی و سابق نظام که تا به حال به تحريف، 
پوشی و حتی استمرار اين جنايت از طريق  پرده

تخريب گورھای فردی و جمعی و اذيت و آزار 
اند، نيز شريک در اين  ھا کمک کرده خانواده

 يک ۶٧عام تابستان  جنايت ھستند، زيرا قتل
تمامی مسئوrن حکومت .  دار است جنايت دنباله

ھا که مستقيم در  جمھوری اس=می نيز، چه آن
ھايی که تا کنون  اند و چه آن جنايت سھيم بوده

برای حفظ نظام يا منافع شخصی خود در 
پوشی و استمرار اين جنايت  تحريف، پرده

گوی تمامی  اند، بايد پاسخ ھولناک سکوت کرده
 ."ھا و تمام جامعه باشند ابعاد آن به خانواده

١٢ 

ھای  نامYه          ))))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 شÄمÄاره حسÄاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÄمÄراه 

ھÄÄای  کÄÄد مÄÄورد نÄÄظÄÄر بÄÄه يÄÄکÄÄی 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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اين بخشی از نامه صدھا خانواده زندانيان سياسی 
باخته، زندانيان سياسی سابق، فعالين سياسی  جان

ای و ھنرمندانی است که  و حقوق بشری و رسانه
اعتراض به تحريف حقايق قتل عام "با عنوان 
، حقيقت بايد بی کم و کاست ١٣۶٧تابستان 

ھا   در رسانه٩٩ مھر ١٣در "  !روشن شود
اما علت انتشار اين نامه پاسخی .  منتشر شده است

طلب و  ای به امضای چند ده اص=ح است به نامه
دوستدار ميرحسين موسوی در اوايل مھر ماه، با 

الملل موظف به اص=ح گزارش  عفو بين"عنوان 
اعتراض آنان در اين نامه به ".  خود است

المللی نسخه انگليسی  گزارشی است که عفو بين
 و نسخه فارس آن را در ٢٠١٨آن را در سال 

 ھای وقاحت به خروشند ھمه که دھان

 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 
 عمودیپوrريزاسيون 
 

 :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 


