
 ٩٠۵شماره   ٩٩بهمن  ۶    1

 کارگران سراسر جهان

 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

بحران بورس و شيادی و 
 برداری دولت دينی کاله

 
وار بازار سهام  بحرانی که در پی سقوط  بهمن

رخ داد و سرانجام به استعفای رئيس بورس، 
فراخواندن وزير اقتصاد به مجلس ، حمالت 

های رقيب به يکدگر و تظاهرات  جناح
" مرگ بر روحانی"پا با شعار  باختگان خرده مال

نشريه .  بينی بود ها پيش قابل پيش انجاميد، از مدت
" کار در چهارم شهريورماه امسال در مقاله 

توضيح داد که هدف دولت "  بازی  جنون بورس
از ايجاد رونق ساختگی در بورس، خالی کردن 

ها تن از مردمی است که با وعده  جيب ميليون
. اند دروغين سودهای باال روانه بازار سهام شده

پوشيده نبود، در شرايطی که اقتصاد در چنگال 
بحرانی عميق گرفتار است و دولت ازنظر مالی 

باره با چنان  يک تواند به ورشکسته، بورس نمی
رو گردد که بهای سهام به سه برابر  رونقی روبه
آنچه در بورس رخ داد، از ابتدا تا .  افزايش يابد

برداری رژيمی بود که تالش  انتها، شيادی و کاله
نمود با تمام وسايل و امکانات خود و به راه 

ها تن از مردم  انداختن يک موج تبليغاتی، ميليون
ناآگاه را با فريب و دروغ سودهای هنگفت به 
قمارخانه اسالمی بکشاند و با خالی کردن جيب 

ها، کسری بودجه خود را تأمين کند و در همان  آن
داران  حال، ميلياردها تومان سود به جيب سرمايه

و دالالن و کارگزاران شياد بورس سرازير 
 .نمايد

ای بود که به بهانه  نخست، اين خامنه 
گذاری به مردم توصيه کرد که وارد  سرمايه

از مردم  ٩٨آذر  ٣ای در  خامنه.  بورس شوند
. گذاری بورس شرکت کنند خواست در سرمايه

پس از او روحانی و تمام دارو دسته کابينه او به 
خوار و لشگری از  های جيره همراه اقتصاددان

های تبليغاتی رژيم،  ها، تمام دستگاه تبليغاتچی
های  ها و شبکه راديو، تلويزيون، روزنامه

اجتماعی را به کار گرفتند، تا در شرايطی که 
ها تن از  يافت، ميليون مدام ارزش پول کاهش می

ها با ايجاد  آن.  مردم را تشويق به خريد سهام کنند
يک رونق مصنوعی و ساختگی  ادعا کردند که 

ترين مکان برای پول مردم است  و  بورس امن
شود،  تنها با خريد سهام، ارزش پول حفظ می نه

های کالنی عايد  بلکه درهمان حال سوده
 . داران خواهد شد سهام

مردادماه تا جايی پيش  ١۶حسن روحانی  در 
"رفت که گفت چيز را به بورس  مردم بايد همه: 

کل بانک مرکزی نيز در يک  رئيس."  بسپارند
"گوی ويژه خبری گفت و گفت ما هم مردم را : 

عنوان  کنيم وارد بورس شوند و به تشويق می

تمامی شواهد حاکی از نمايش تکراری و از 
برای "  شورای عالی کار"ی  رنگ و رو رفته

البته جز اين .  تعيين حداقل دستمزد سال آينده است
تواند باشد و نبايد هم انتظار ديگری  نيز نمی

آور ساالنه  اما جدا از نمايش تهوع.  داشت
موضوع مهم اين است که "  شورای عالی کار"

هاست ماهيت دستگاه حاکمه از جمله  مدت
عنوان يک ارگان  به"  شورای عالی کار"

دار برای  حکومتی و در خدمت طبقه سرمايه

طی دو هفته گذشته، موجی از احضار، بازداشت 
و صدور احکام سنگين زندان و اعدام در 

. شهرهای مختلف ايران به راه افتاده است

نفر از جوانان ُکرد در  ۶۴دستگيری دست کم 
شهرهای مريوان، سنندج، بوکان، مهاباد، 
سروآباد، نقده، ربط، پيرانشهر، تهران و کرج، 

تن از کارگران هفت تپه به دادسرای  ٢٨احضار 
 ٢٠تا  ١٠شوش، صدور احکام طويل المدت 

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار

 حکومت شورائی

 ٩٠۵شماره  ٩٩بهمن   ۶ –سال  چهل و دوم 

 به مناسبت) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 

 گذاری سازمان پنجاهمين سالگرد بنيان 

 

های  برافراشته باد پرچم سرخ اهداف و آرمان
 خواهانه  سازمان سوسياليستی و آزادی

ای  ی توده اعتراضات خيابانی و تظاهرات گسترده
جوانان، بيکاران، و ساير اقشار زحمتکش و 
ناراضی مردم تونس که از نخستين روزهای 

ماه در پايتخت و چندين شهر  آخرين هفته دی
بزرگ اين کشور آغاز شد تا اوايل بهمن ادامه 

شدت وخامت بار  اوضاع به.  يافته است
اقتصادی،گرانی، فقر و بيکاری فزاينده که در 

ها و عوارض ناشی از کرونا  اثر محدوديت
ازپيش تشديد شده، جوانان و مردم زحمتکش  بيش

سال  ١٠تونس را به ستوه آورده و آنان را که 

حکومتی که .  طبقه کارگر ايران روشن شده است
شان، بلکه  های غم آن نه فقر کارگران و خانواده

حکومتی که .  داران است کاهش سود سرمايه
های آن نه در راستای بهبود زندگی  سياست

تر شدن  کارگران که در راستای ثروتمند
 .ليسان حکومتی است داران و کاسه سرمايه

شورای عالی "آش تعيين حداقل دستمزد توسط 
قدر شور شده است که حتا صدای عوامل  آن"  کار

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

٣ 

سال برای چند تن از جوانان شهرستان دزفول به 
اتهام آتش زدن عکس های خامنه ای در قيام آبان 

، خطر اعدام قريب الوقوع دمحم اميِن بلوج ٩٨ماه 
زهی و عبدالرحيم کوهی،  دو روحانی اهل سنت 
در زندان زاهدان و احضار و بازداشت اعضای 

در کرمانشاه، "  گالريس"گروه موسيقی بانوان 
نمونه هايی از موج جديد تشديد سرکوب و اختناق 

 ست افزايش واقعی دستمزد، نيازمند مبارزه سراسری

 تونس را انقالبی ديگربايد

 احضار و بازداشت راه به جايی نمی برد
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١از صفحه   

 برداری دولت دينی بحران بورس و شيادی و کاله

مسئول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق 
با افزايش پياپی بهای سهام ."  بورس خواهم کرد

و رونق ظاهری بازار سرمايه موهوم، تب 
مردم .  بازی سراسر کشور را فراگرفت بورس

جا، فريب شيادان را  خبر از همه ناآگاه و بی
خوردند و با اين تصور خام که بهای سهام بازهم 
افزايش خواهد يافت، شروع به خريد سهامی 

ها تا اوايل مردادماه، سه  کردند که بهای اسمی آن
برخی هر چه را که .  يافته بود برابر افزايش

داشتند فروختند و وارد بورس شوند  تا گويا از 
شده، چيزی هم  اين سودهای بادآورده وعده داده

 .ها گردد عايد آن

از ابتدای سال "های رژيم  به گزارش روزنامه
، ورود ٩٨جاری در ادامه روند صعودی سال 

وقفه نقدينگی به گردونه معامالت سهام سبب  بی
روز کاری، شاخص کل بورس  ٩٢شد فقط در 

در اين .  درصدی همراه شود ٣٠۵تهران با رشد 
هزار ميليارد تومان  ٩۵بازه زمانی بيش از 

گران خرد  نفس از سوی معامله نقدينگی تازه
 .بورس تهران به گردونه معامالت سهام وارد شد

درصدی در  ١۴٨با سپری شدن بهار و ثبت رشد 
کارنامه بورس تهران، جاماندگان نيز شتابان به 

ها نشان  بررسی.  سمت بازار سهام روانه شدند
درصد از خالص خريد  ۵٩دهد حدود  می

در اين )  هزار ميليارد تومان ۵۶معادل ( ها حقيقی
مردادماه رقم  ١٩دوره صعودی، از ابتدای تير تا 

 ."خورده است

. داده بود، رونق نبود، حباب بود اما آنچه رخ 

رابطه بهای سهام در .  شد حباب، خريدوفروش می
کلی گسسته شده  ها به بازار با واقعيت ارزشی آن

بايستی بترکد تا بهای  اين حباب ضرورتاً می.  بود
ها منطبق  اسمی سهام، خود را بر بهای واقعی آن

پا نيز بر باد  ها سهامدار خرده کند و دارائی ميليون
 . رود

ميليون واحد  ٢با عبور دماسنج بورس از مرز 
وار  در مردادماه، حباب ترکيد و سقوط بهمن

درپی تنزل  بهای سهام پی.  بورس آغاز گرديد
ماه شاخص کل بورس تهران  تا اوايل بهمن.  کرد

هزار ١۴٩ميليون و حدوداً نصف شد و به يک
 .واحد رسيد

های  با اين سقوط بهای سهام ، ارزش دارايی
در اين .  درصد ريزش کرد ۵٠مردم بيش از 

ارزش شدن بسياری از سهام،  بخش  ميان با بی
پا هر چه را که داشتند  کثيری از سهامداران خرده

 . از دست دادند

گروهی سهام خود را بازيان فروختند و  
حاال ديگر بسياری از سهام چنان .  دررفتند 

ها يافت  ارزش شده که خريداری برای آن بی
حتی سهام موسوم به عدالت نيز که .  شود نمی

اند خريداری  داده اغلب، ارزش خود را ازدست
مشاور اجرايی سهام عدالت شرکت .  کنند پيدا نمی

گذاری مرکزی در گفتگو با ايلنا  با اشاره  سپرده
به نگرانی برخی از سهامداران عدالت مبنی بر 

: " عدم واريز وجوه حاصل از فروش سهام گفت

بايد خريداری باشد تا سهام عدالت به فروش 
 ."کند برسد و تمام شرايط را بازار تعيين می

که ارزش  اما در طرف ديگر قضيه، درحالی
اسمی سهام کاهش يافت و بخش بزرگی از 

ها  هايی که ميليون سرمايه موهوم، پودر شد، پول

. تن از مردم به بورس آوردند، البته نابود نشدند

ها کجا رفتند؟ رفتند به جيب دستگاه  اين پول
برداری  دولت، وابستگان رژيم که در اين کاله

شرکت داشتند، بنيادهای وابسته به حکومت، 
های رژيم ،  مؤسسات وابسته به ارگان

 . داران بخش خصوصی و دالالن بورس سرمايه

در اوج رونق :  آنچه که اتفاق افتاد، اين بود
مصنوعی بازار سهام ، کابينه روحانی در 

چشم به هم زدن سهام دولتی را از طريق  يک
گذاری قابل معامله به سه برابر  صندوق سرمايه

ماهه نخست سال  ها فروخت و در شش بهای آن
جاری از محل واگذاری سهام در بازار سرمايه 

هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرد و  ٣٢٠
کسری بودجه خود را با خالی کردن جيب 

عالوه بر اين، بر .  پا تأمين کرد سهامداران خرده
اساس گزارش ديوان محاسبات، تا پايان آبان ماه 

هزار ميليارد تومان ماليات بر  ١١بر  رقمی بالغ
اين رقم در سال .وانتقال سهام نصيب دولت شد نقل

 .هزار ميليارد تومان بود ۴حدود  ١٣٩٨

برندگان بعدی صاحبان سرمايه مالی، مؤسسات 
بازانی بودند  صنعتی، وابستگان رژيم  و بورس

که در اوج افزايش بهای سهام، با فروش سهام، 
در .  هزاران  ميليارد تومان عايد خود ساختند

ای که روز اول بهمن در روزنامه شرق  مقاله
انتشار "  های مشکوک بازی بورس"  تحت عنوان

داران معروف،  يافت، دوانی يکی از حساب
"نوشت ها در چهارماهه نخست امسال  آن: 

هزار ميليارد تومان نقدينگی را از بازار ٨٧
در همين مقاله به چند مورد از ."  اند خارج کرده

داران و شبکه  برداری سرمايه شيادی و کاله
ازجمله .  شده است پيچيده مافيائی بورس اشاره

 :آمده است

در جريان همين اتفاقات عجيب در بورس، يک "
ميليارد تومان فروختند يا  ٣٠٠ده را  شرکت زيان

را که منحل شده بود و در  »سول ايران«شرکت 
تنها خريد و  مجمع اين انحالل اعالم شده بود، نه

فروش کردند، بلکه ارزش سهام آن نيز باال 
 ."رفت

های  ها و گروه مقاله همچنين به  نقش برخی شبکه
فعال که تحت عنوان کارشناس و متخصصان 

داران حقيقی  بازار سرمايه در فريب سهام
" دهد  کند و ادامه می مشارکت داشتند، اشاره می

ما شاهد آن بوديم که يک شبکه خاص از 
های خاص در تنور  اشخاص، از طريق رسانه

هايی که عمدتاً فاقد دارايی و بازدهی  سهام شرکت
مناسب بودند، با انتشار موج اخبار نادرست، 

های  بازارسازی و در نهايت فروش سهام به قيمت
که حتی  طوری دميدند؛ به غيرواقعی می

ده هم صف مشتری پيدا کرده  های زيان شرکت
 .بودند

های کارگزاری در  همچنين حضور برخی شرکت
ده  های زيان معامالت مشکوکی که سهام شرکت

های گروهی تبليغ و  بازار پايه را از طريق رسانه
ماهه اول  آنها را به قيمت نادرست در خالل شش

 " به مردم قالب کردند نيز بر کسی پوشيده نيست

بازان بازار  داران و بورس اما سودی که سرمايه 
. يابد جا خاتمه نمی سهام به جيب زدند به همين

دارانی که  قاعده بورس اين است که سرمايه
های کالن هستند و همواره در  صاحب سرمايه

بازی بازار سهام، سودهای کالنی به  اين بورس
منبع درآمد   زنند، از سقوط بورس جيب می

ديگری برای افزايش سود و ثروت خود 
انداز افزايش  ها سهامی را که چشم آن.  سازند می

خرند تا  ها وجود دارد، به بهای نازلی می بهای آن
 . ها، بازهم سود ببرند بار ديگر با افزايش بهای آن

ای است که از طريق آن  بورس، قمارخانه
های کالن دارند و تمام  دارانی  که سرمايه سرمايه

کاری در بازار  بازی و حتی دست وفن بورس فوت
کوشند، سرمايه پولی هنگفتی به  دانند، می را می

در اين .  دست آورند و دارائی يکديگر را بقاپند
اند و  پا همواره بازنده قمارخانه، سهامداران خرده

های کالن بلعيده  دارائی ناچيزشان توسط سرمايه
اين اتفاقی است که اکنون در ايران نيز .  شود می
پا  داران خرده يکی از همين سهام.  داده است رخ

روزه جلو ساختمان بورس تظاهرات  که حاال همه
من خيلی کارا «:  کنند، در گفتگو با ايسنا گفت می

گری و تراشکاری  از ريخته.  کردم تو زندگيم
از .  کنم بگير تا االن که با موتور مسافرکشی می

آزمايی بگير بيا تا بورس، هميشه  همون بخت
. گفتن داداش شما پولتو بده، خيالت راحت باشه

خاری اين و  شما هم پولو دادی و حاال بدو پاچه
تو مملکت ما سيستم .  اونو بکن که پولت برگرده

شما پولتو دو دستی ميدی، بعد ميدويی .  همينه
 . دنبالش

داداش، قمار از اين .  واال ميگن قمار نکنيد
باالتر؟ حاال باز توی قمار ميگی شايد بردم، شايد 

نداره، قطعا  »شايد بردم«ولی توی بورس .  باختم
هم پوله رفت، هم اعصاب و روانمون .  بازی می

رفت، االنم به قرآن روم نميشه تو صورت زنم 
همون پولو ميذاشتم تو بالش زير سرم، .  نگاه کنم

گذاری کرديم  االن سرمايه.  الاقل کمتر نميشد
 ."مثال، پولمون نصف شده
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۴درصفحه   

 به مناسبت) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 

 گذاری سازمان پنجاهمين سالگرد بنيان 

 

 های  برافراشته باد پرچم سرخ اهداف و آرمان

 خواهانه  سازمان سوسياليستی و آزادی

 ! مردم ستمديده ايران! کارگران و زحمتکشان

 

های فدائی خلق ايران که  سازمان  گذاری  سازمان چريک و  بينان ١٣۴٩بهمن   ١٩سال از نبرد حماسی  سياهکل در  ۵٠
خواهانه  های سوسياليستی و آزادی گذاران اين سازمان، برای تحقق اهداف و آرمان دهنده مبارزه بنيان فدائيان اقليت، خود را ادامه

 . داند، سپری شد می

 

جزيره ثبات و .  ای که از نبرد سياهکل آغاز شد، سکون و سکوت در برابر رژيم ديکتاتوری عريان، درهم شکست با مبارزه
های ايران آغاز گرديد که پايبندی استوار به اهداف و  دوران نوين و افتخارآفرينی از مبارزه کمونيست.  آرامش متالطم شد

آوری به عمل انقالبی برای دگرگونی نظم موجود، فداکاری و ازخودگذشتگی در  خواهانه، روی های سوسياليستی و آزادی آرمان
گری ،  رغم تمام تبليغات ضد کمونيستی طبقه حاکم و وحشی از همين روست که به.  مبارزه، از وجوه برجسته کمونيستی آن بود

گروه انقالبيون کمونيست به صفوف سازمانی پيوستند که پرچم سرخ کمونيسم را  سرکوب و کشتار رژيم ديکتاتوری شاه، گروه
. نسلی از انقالبيون کمونيست به ميدان مبارزه گام نهاده بودند که گفتارشان با عملشان يکی بود.  بار ديگر به اهتزاز درآورده بود

وسطايی  مقاومت کردند  های قرون های وحشيانه و زندان سرسختانه درنبرد روياروی با دشمن طبقاتی جنگيدند، در زير شکنجه
رغم جنايات رژيم ترور و اختناق و تمام خطاها و اشتباهات نظری و عملی، به  يک چنين سازمانی  توانست به.  و حماسه آفريدند

های کارگر و زحمتکش و روشنفکران انقالبی از محبوبيت،  مبارزه ادامه دهد،  ادامه کاری خود را تضمين کند و در ميان توده
اما کشتار صدها تن از اعضا و رهبران برجسته سازمان توسط رژيم حاکم و اشتباهات .  اعتماد و اعتبار سياسی برخوردار گردد

و سرنگونی رژيم  ۵٧مانع از آن گرديد که سازمان بتواند در جريان انقالب سال .   سازمان، عواقب سياسی نيز در پی داشت
سلطنتی،  نقش خود را در استقرار يک حکومت کارگری و پيروزی انقالب ايفا کند و بار ديگر قدرت سياسی در دست ارتجاعی 

 . تری از رژيم شاه،  قرار گرفت وحشی

 

ای به سازمان بود که با قيام و سرنگونی رژيم سلطنتی، کارگران و  وجود، درنتيجه همين مبارزه و اعتماد سياسی توده بااين
در سراسر ايران، کمتر کارخانه و .  زحمتکشان، زنان ، روشنفکران و جوانان در مقياسی گسترده به صفوف سازمان پيوستند

ها و  فعاليت سازمان در کارخانه.  شد سراغ گرفت که فعاالن سازمان در آن حضور نداشته باشند محل کار و زندگی را می
دهی تظاهرات و گرد  ها، سازمان صحرا، تالش برای گسترش شوراها در کارخانه ها، برپائی شوراها در ترکمن دانشگاه

های فعاليت و مبارزات سازمان در اين دوران   های انقالبی توده مردم، از مشخصه های صدها هزارنفره، دفاع از خواست آيی هم
عموم خلقی در درون سازمان،  يک جريان رفرميست که اکثريت   اما در همين دوران است که بر بستر رشد گرايش.  بود

مرکزيت را نيز به دست آورد بود، شکل گرفت  و سازمان به دو جناح اکثريت رفرميست و اقليت انقالبی مارکسيست،  تقسيم 
ً تمام  جناح اکثريت رفرميست و خيانت.  ختم شد ١٣۵٩گرديد که سرانجام آن نيز به انشعاب بزرگ خردادماه سال  کار رسما

های سازمان را کنار نهاد، به کارگران و زحمتکشان پشت کرد  و  به حمايت از ارتجاع حاکم در  مواضع، اهداف و آرمان
–اين جناح فدائيان اقليت بود که به سنت انقالبی سازمان وفادار ماند، از مارکسيسم .   سرکوب و کشتار مردم ايران برخاست

خواهانه دفاع نمود، بر استقالل طبقاتی کارگران تأکيد نمود  و به مبارزه  های سوسياليستی و آزادی لنينيسم، اهداف و آرمان
هنوز يک سال از اين انشعاب نگذشته بود که ارتجاع حاکم يورش گسترده خود .  انقالبی عليه ارتجاع طبقاتی و مذهبی ادامه داد

با تثبيت ارتجاع حاکم، سازمان ما با شرايطی دشوارتر از .   خواه و کمونيست آغاز کرد های آزادی را برای سرکوب سازمان
فدائيان اقليت در شرايطی به مبارزه ادامه دادند که رژيم ضد انسانی جمهوری .  مبارزه دوران رژيم شاه رو به رو گرديد

ها مبارز انقالبی را به جوخه  آغاز کرده بود و روزانه ده ۶٠خواهان را در سال  ها و آزادی اسالمی، کشتار گسترده کمونيست
متجاوز از پانصد تن از رفقای قهرمان ما، اعضا، هواداران  و رهبران سازمان،  تنها در نيمه اول دهه شصت، .  سپرد اعدام می

ها  وسطايی زير شديدترين شکنجه های قرون به دست جالدان رژيم جمهوری اسالمی به قتل رسيدند و چندين هزار نفر در زندان
گری رژيم،  نتوانست خللی در مبارزه سازمانی ايجاد کند که محکم و استوار به اهداف و  اما اين وحشی.  به بند کشيده شدند

های تشکيالت در  ای که به بخش با هر ضربه.  های مبارزاتی پيگير سازمان پايبند بود های سوسياليستی کارگری و سنت آرمان
 . ها را گرفتند و تشکيالت را بازسازی کردند فشان و اسير در زندان سراسر ايران وارد آمد، رفقای ديگری جای رفقای جان

 

مبارزه سازمان در دوران حاکميت رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، اما محدود به مبارزه عملی عليه نظم حاکم نبود، مبارزه 
در .  های فعاليت و مبارزه سازمان بوده است های انحرافی درون و بيرون از سازمان، يکی ديگر از عرصه نظری عليه گرايش
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٣از صفحه   ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان  

 گذاری سازمان به مناسبت پنجاهمين سالگرد بنيان
 

 خواهانه  سازمان های سوسياليستی و آزادی برافراشته باد پرچم سرخ اهداف و آرمان

 . آوردهای مهمی در عرصه نظری نيز دست يابد جريان اين مبارزه، سازمان توانست به دست

 

 .های زحمتکش مردم ايران در جريان انقالب و سرنگونی رژيم شاه بسيار آموخت سازمان ما از مبارزات توده

 

. تواند يک قدرت شورايی باشد طبقه کارگر ايران با برپائی شوراها نشان داد که در ايران، قدرت سياسی طبقه کارگر تنها می 

از همين روست که در تمام اين .  ای و استراتژيک خود تبديل کرد سازمان ما اين دست آورد بزرگ کارگری را به يک اصل برنامه
های گسترده تبليغ و ترويج سازمان فدائيان اقليت، ضرورت و اهميت شوراها، دولت شورايی  و  ها تا به امروز، يکی از حيطه سال

 .استقرار يک حکومت شورايی برای برپائی يک انقالب اجتماعی کارگری در ايران بوده است

 

های کارگر و زحمتکش، شعار  ترين مطالبات توده بندی از اصلی سازمان ما با تحليل مشخص از شرايط مشخص ايران و با جمع 
ای  اکنون به يک شعار توده اين شعار هم.  ای خود تبديل کرد را به شعار استراتژيک مرحله"  حکومت شورايی  -کار، نان، آزادی"

 . شده است در ميان کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی جمهوری اسالمی  تبديل

 

های اعتصاب عمومی سياسی ،  ، تاکتيک۵٧دهی و مبارزات کارگری در جريان انقالب  بندی از اشکال سازمان سازمان ما با جمع
های اساسی طبقه کارگر برای سرنگونی طبقه حاکم و کسب قدرت سياسی طبقه کارگر برگزيد   و قيام مسلحانه را به عنوان تاکتيک

اکنون، هر سازمانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی است، شعار برپائی  هم.  و آن را به يک شعار ترويجی خود تبديل کرد
ای نيز به شعار همگانی تبديل  ترديدی نيست که با پيشرفت جنبش، قيام مسلحانه توده.  اعتصاب عمومی سياسی را پذيرفته است

 . خواهد شد

 

ها از هر تشکل کارگری مستقل از دولت حمايت نموده است، اما همواره بر  سازمان ما در همان حال که در تمام اين سال
دهی و تشکل کارگران در شرايط  عنوان اشکال  مناسب سازمان های مخفی کارخانه به های اعتصاب و کميته دهی کميته سازمان

وضوح خود را در جريان هزاران مورد  دهی به کارآئی اين اشکال سازمان.  ديکتاتوری و سرکوب حاکم بر ايران، تأکيد نموده است
اهميت اين اشکال سازمانی کارگری در شرايط سياسی .  ويژه در طول چند سال اخير، نشان داده است از مبارزات کارگران به

شده، بسيار فراتر  کنونی که بحرانی ژرف جامعه را فراگرفته و ضرورت برپائی اعتصابات عمومی و سياسی به امری مبرم تبديل
های کارخانه در جهت هماهنگی در  های اعتصاب و کميته نياز کنونی جنبش،  تالش برای پيوند کميته.   های گذشته است از سال

سازمان ما در .   تر است ای پيشرفته مبارزات ، شکل دادن به يک مبارزه سرا سری و ارتقای سطح مبارزات کارگری به مرحله
دهی جنبش طبقاتی کارگران تأکيد نموده، همواره بر اين نظر استوار مانده است که برای حفظ  همان حال که بر اين اشکال سازمان

اکيد استقالل طبقاتی کارگران و پيروزی قطعی انقالب اجتماعی و استقرار سوسياليسم، طبقه کارگر بايد حزب طبقاتی خود را 
 . مستقل و متمايز از تمام احزاب طبقات دارا تشکيل دهد

 

خواهانه کارگران،  به  ها همواره به اهداف بزرگ سوسياليستی و آزادی گونه که در تمام اين سال همان)  اقليت(سازمان فدائيان 
داری حاکم  پايبند بوده است، استوار و پيگير به مبارزه ادامه خواهد  ناپذير بانظم سرمايه مبارزه آشتی  لنينيسم  و سنت-مارکسيسم

 .داد

هائی که بر مبارزه سازمان ما در طول اين  پنجاهمين سالگرد بنيانگذاری سازمان را به تمام اعضاء، فعاالن، هواداران و تمام انسان
که در راه اهداف بزرگ سوسياليستی سازمان جان  گوئيم و با گراميداشت ياد رفقای قهرمانی  نهند، تبريک می هاارج می سال

کنيم که استوارتر از هميشه راه اين رفقای جان فشان را تا رسيدن به اهداف عالی  فشاندند، برعهد و پيمان هميشگی خود تاکيد می
 . سازمان ادامه دهيم

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٩ماه  بهمن

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
    

 



 ۵ ٩٠۵شماره   ٩٩بهمن  ۶    5

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

پيش برای کار،نان و آزادی به قيام و انقالب  تونس را انقالبی ديگربايد
روی آوردند، بار ديگر به خيابان و شورش و 

کنندگان در شهر  اعتراض.  قيام کشانده است
تونس پايتخت اين کشور و ساير شهرها در 

صراحت خواهان برکناری  شعارهای خود به
رغم قرنطينه  دی علی ٣٠روز .  اند دولت شده

سراسری و قانون منع عبور و مرور شبانه که به 
شده بود، جوانان و مردم  خاطر کرونا وضع

زحمتکش تونس، عالوه بر تونس پايتخت اين 
" کشور، در چندين شهر ديگر ازجمله 

دست "  المنستير"،"المهديه"،"قصرين"،"سوسه
به تظاهرات خيابانی زدند که در چند شهر به 

. خشونت و درگيری با نيروهای امنيتی کشيده شد

های آتش  شهری که با شعله"  سيدی بوزيد"در 
فروش  خودسوزی دمحم بو عزيزی، جوان دست

تونسی نخستين جرقه انقالب در اين کشور زده 
ساز موج بهار عربی در چند  شد و سپس زمينه

کشور شمال آفريقا و حتی خاورميانه شد نيز 
. ای صورت گرفت های گسترده اعتراض

وزير تونس از اصالح کابينه اين کشور  نخست
"وزير عوض شد ١١خبر داد و  هشام . 

توفيق "  وزير تونس نخست"  المشيشی
. وزير کشور را برکنار کرد"  الدين شرف

همزمان با اين اقدامات، وزارت دفاع تونس 
واحدهای نظامی را در مناطق حساس و مراکز 

نيروهای سرکوب با .  مهم کشور مستقر ساخت
آور و ضرب و شتم و بازداشت  شليک گاز اشک

 ٣٠تا .  گسترده به مقابله با معترضين دست زدند

کنندگان در شهرهای  تن از قيام ۶٣٠کم  دی دست
اما اين اقدامات از .  مختلف بازداشت شدند

سران حکومت .  گسترش موج اعتراض نکاست
آميز را ديدند، برای  که وضعيت مخاطره

خواباندن شورش و اعتراض، فوراً اعالم کردند 
"اند کنندگان را شنيده صدای اعتراض راشد . 

گذار و مؤسس النهضه و رئيس  پايه"  الغنوشی
شرايط "  پارلمان تونس خطاب به معترضين گفت

مناطق محروم و بيکاری جوانان را درک 
او از همه مردم و احزاب خواست که ".  کند می

"متحداً برای نجات کشور اقدام کنند هشام . 
وزير تونس نيز در يک نطق  نخست"  المشيشی

تلويزيونی گفت که خشم مردم از وضعيت 
کند اما  اقتصادی و نااميدی جوانان را درک می

وی خطاب به  .تواند خشونت را بپذيرد نمی
شود و  صدای شما شنيده می"معترضان گفت

عصبانيت شما مشروع است اما اجازه ندهيد که 
او درواقع  "  .خرابکاران به درون شما رخنه کنند

کنندگان برخورد خواهد  تهديد کرد که با اعتراض
 .شد

های مردم و  پوشيده نيست اعتراضات توده
جوانان بيکار تونس که در وضعيت بحرانی و 

های شديد اقتصادی ريشه دارد با اين  نابسامانی
اعتراضات گسترده .  پذيرد تهديدات پايان نمی

بهمن وارد نهمين  ۵مردم تونس در روز يکشنبه 
 ١۴سال پيش روز  ١٠.روز خود شده است

يک جوان  ٨٩آذر  ٢۶برابر با  ٢٠١٠دسامبر 
کرده بنام دمحم بو عزيزی که از بيکاری و  تحصيل

فروشی روی آورده بود،  گرسنگی به دست
دستی وی را مصادره کرد،  ازآنکه پليس چرخ پس

خود را به آتش کشيد و با اين اقدام، آتش قيام و 
انقالبی را برافروخت که چند هفته به درازا کشيد 

العابدين بن  زين"ساله  ٢٣و بساط رژيم ديکتاری 
مردمی که ده سال پيش با .  را برچيد"  علی

هزاران اميد و آرزو و برای کار و نان و آزادی 
فقط به اين  به قيام و انقالب برخاستند اما نه

ها نرسيدند، بلکه در اثر تشديد بحران  خواست
اقتصادی، افزايش نرخ تورم ، گرانی فزاينده 
کاالها و پيشبرد گسترده سياست اقتصادی نو 
ليبرال توسط حکومت جديد، در تنگناها و 
فشارهای اقتصادی و معيشتی بيشتری قرار 

. تر شد وضعيت کار و اشتغال مدام وخيم.  گرفتند

های  کرده بحران بيکاری جوانان و تحصيل
. تر شد  روز شديد دانشگاهی و بی آيندگی روزبه

نشينی به معضل بزرگ  فقر و گرسنگی و حاشيه
کرونا و پی آمدهای آن تمام .  جامعه تبديل گرديد

بر .  ها و معضالت را تشديد کرده است اين بحران
صنعت توريسم که يکی از منابع عمده درآمد 
تونس است، ضربه شديدی واردشد که متعاقب آن 

ديگر .  ها هزار تن کار خود را ازدست داده اند ده
آتش .ای الزم نبود تا از آن حريقی برپا شود جرقه

اعتراض اين بار نيز از مناطق فقير و زحمتکش 
های مردم و جوانان  توده.  نشين زبانه کشيد

معترض برای تغيير وضع موجود راهی خيابان 
بندان،  شدند و با آتش زدن الستيک و ايجاد راه

پاخاسته و خواهان تغيير آن  عليه نظم حاکم به
 .اند شده

يکی از معترضان خشمگين که با "  ماهر عبيد"
کند به رويترز  وپنجه نرم می معضل بيکاری دست

ها  ما به خيابان...  کل سيستم بايد برود "  گويد  می
گرديم و حقوق و حيثيت خود را از نخبگان  برمی

فاسدی که پس از انقالب روی کارآمدند، پس 
 "خواهيم گرفت

جمهور  رئيس"  بن علی"با انقالب تونس، 
العمر اين کشور از تونس گريخت و به  مادام

اين .دامان ديکتاتوری عربستان سعودی پناه برد
يگانه تغيير و پيروزی مهم و آشکار پی آمد 

پيروزی آشکار مردم تونس اما .  انقالب تونس بود
جا متوقف شد چراکه دولتی که از  در همين

ی راه  انقالب برخاسته بود، انقالب را در نيمه
متوقف ساخت و عليه انقالب و برپادارندگان آن 

 .وارد عمل شد

شد و "  بهار عربی"انقالب تونس سرآغاز 
انکاری بر کارگران و  تأثيرات غيرقابل

ها و  موج قيام.  زحمتکشان منطقه گذاشت
های مردمی که از تونس آغاز شد  شورش

سرعت مصر و ديگر کشورهای عرب آفريقای  به
رغم  به.  فارس را دربرگرفت شمالی و حاشيه خليج

اين اما انقالب تونس در عرصه مسائل داخلی و 
طبقه حاکم برای .تغييرات بنيادی ناکام ماند

جلوگيری از فرود آمدن ضربات بيشتر بر پيکر 
نظم موجود و برای حفظ آن، به برکناری بن علی 

دولت برآمده از  انقالب دار و دسته .  رضايت داد
 ٢٢٠ها و  را فراری داد و دارايی"  بن علی"

اش را مصادره  شرکت متعلق به او و خانواده
سرعت  داران و تجار به کرد، اما ساير سرمايه

خود را با شرايط جديد انطباق دادند و به يک 
بن .  دار وارد نيامد عبارت گزندی به طبقه سرمايه

علی سرنگون و فراری شد اما قدرت از طبقه 
دار سلب نشد وجز تغييرات محدود و  سرمايه

"  بن علی"  برکناری برخی مقامات نزديک به 

دولت .  نخورده باقی ماند کل دستگاه دولتی دست
که يک "  النهضه"جايگزين با محوريت وبرتری 

است "اخوان المسلمين"گرای مشابه  جريان اسالم
"تشکيل شد يک حزب اسالمی "  النهضه. 

گراست که در دوره حکومت بن علی رشد  واپس
درواقع پس از استقالل تونس در سال .  کرد

العمر  جمهور مادام رئيس"  حبيب بورقيبه"  ١٩۵۶
در کودتای بن علی .  و حاکم مطلق تونس شد 

النهضه از بن علی  ١٩٧٨عليه بورقيبه در سال 
بن علی نيز در دوران حاکميت .  حمايت کرد

های چپ و کمونيست  خود، درهمان حال که گروه
شدت مورد سرکوب و پيگرد  و کارگری را به

ها شد، امتيازات متعددی  قرارداد و مانع رشد آن
. داد و اين جريان تقويت شد"  النهضه"به 

سال پيش تونس،  ١٠در آستانه انقالب "  النهضه"
های چپ و  ها و تشکل نسبت به سازمان

تری  يافته دموکراتيک، از موقعيت بهتر و سازمان
رو رشد کرده بود که  برخوردار بود و گويا ازآن

. جلو رشد يک اپوزيسيون چپ انقالبی را سد کند

گرايان النهضه  در دولت ائتالفی جايگزين، اسالم
عضو النهضه " حمادی جبالی."وزن مهمی داشتند

عضو ديگر "  علی العريضی"وزير شد و  نخست

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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زودی محدود نهادهای  به. النهضه وزير کشور شد تونس را انقالبی ديگربايد
ها و شوراها که  خودجوش انقالب از نوع کميته

گرفته بود، برچيده شده و  اينجاوآنجا شکل
" های رابطان انقالب انجمن"نظامی نهادهای شبه

ها بطورعمده  ها شدند که وظيفه آن جايگزين آن
تعقيب و پيگرد و تعرض عليه فعاالن سياسی و 

ويژه زنان و ابزاردست حزب  ای به اتحاديه
ها و  ها، شبکه آن بخش از سازمان.النهضه بودند

سيستم قضايی و اليگارشی اقتصادی دوره بن 
اعتبار شده  ديده يا بی علی که در انقالب صدمه

اندک خود را بازسازی کرده و به  بودند، اندک
افق ديد و .  درون نهادهای رژيم جديد رخنه کردند

سقف ساختار دموکراسی پارلمانی و سيستم 
بن "دموکراتيک جايگزين رژيم 

. گرايی بود خواهی و قانون ،مشروطه"علی

دموکراتيزه شدن کشور عمالً در ايجاد يک 
سيستم چندحزبی و تعيين توازن قدرت از طريق 
پارلمان و رأی اکثريت در اين سيستم خالصه 

گرفته،  رژيم جديد و نهادهای شکل  ناکارايی.  شد
آرام زمينه مساعدی را برای باز شدن پای  آرام

تا .  مسئولين و مقامات گذشته دولتی فراهم کرد
سال بعد از انقالب،مقامات و حتی  ١٠آنجا که 

وزرای رژيم بن علی در محافل قدرت سر 
واهمه از بهتر بودن دوران  اند و حتی بی برآورده

 .   شود بن علی سخن گفته می

حزب النهضه که با حمايت مرتجعين داخلی و 
خارجی در پارلمان اين کشور اکثريت را به 
دست آورد، بالفاصله برای تغيير قانون اساسی و 

. کارشد اسالميزه کردن آن به زيان زنان دست به

های زن ستيزانه، ضد کارگری و  اقدامات و تالش
های مردمی که به انقالب  ضد منافع عموم توده

حزب .  شد روز بيشتر می برخاسته بودند، روزبه
عنوان مأخذ و  النهضه گرچه در تعيين شريعت به

پايه قانون اساسی توفيقی به دست نياورد، اما در 
تهی ساختن انقالب از مضمون اوليه آن، تمام 

اين حزب ارتجاعی .  تالش خود را بکار بست
کرد از کنگره يازده خود،  که ادعا می درحالی

به حالت تعليق "  اخوان المسلمين"ارتباطش را با 
که ادعا  درآورده و از آن فاصله گرفته ، درحالی

کرد الگوی آن حزب عدالت و توسعه ترکيه  می
عنوان يک جريان اسالمی  است و سعی کرد به

های تندرو  رو شناخته شود، اما با گروه ميانه
های تونس ارتباط نزديک و  اسالمی و سلفی

اتحاديه .  آميز داشت ها برخورد حمايت نسبت به آن
هزار عضو  ٧۵٠عمومی کار تونس با بيش از 

مراسمی به مناسبت  ٩١آذر  ١۴در تاريخ 
از فعالين سياسی چپ که "  فرحات حشاد"  يادبود

قبالً توسط يک باند سياه به قتل رسيده بود، 
اين مراسم موردحمله وحشيانه .  برگزار کرد

های رابطان  انجمن"  گرايان تندرو و اسالم

ها در دست النهضه بود  که افسار آن"  انقالب
مهاجمان با چوب و چماق و زنجير .  قرار گرفت

کنندگان يورش بردند و چندين نفر را  به تجمع
افزون براين در همين .  سختی مجروح کردند به

جبهه "از رهبران "  شکری بلعيد"دوره است که 
و از "  خلق برای تحقق اهداف انقالب تونس

اش ترور  منتقدين جدی النهضه، در مقابل خانه
های  جنبش دموکرات"  ٩١مهر  ١۶در .  شود می

يکی از رهبران "  شکری بلعيد"که "  پرست ميهن
حزب کار "های  آن بود با چند تشکل ديگر بنام

، دو "جنبش خلق"، "اتحاد چپ کارگران"،"تونس
" تونس سبز"گرای بعثی، تشکلی بنام  حزب ملی

جبهه خلق برای "  ای بنام و پنج گروه ديگر جبهه
. را تشکيل دادند"  تحقق اهداف انقالب تونس

" حزب کار تونس"از رهبران "  حمام حمامی"

يکی از "   شکری بلعيد"  سخنگوی اين جبهه و
وی هنگام خروج .  رهبران برجسته اين جبهه بود

به ضرب گلوله  ٩١بهمن سال ١٨از خانه در 
نظامی و  جنايتکاران وابسته به باندهای سياه شبه

موردحمايت النهضه از "  انجمن رابطان انقالب"  
نيز  ٩٢در مرداد سال .  پای درآمد

گذاری  نماينده شورای ملی قانون"  دمحمالبراهيمی"
گرايان النهضه ترور  تونس و از مخالفان اسالم

به دنبال هريک از اين اقدامات و ترورها، .  شد
موجی از اعتراض جامعه را فراگرفت که تغيير 

. و جابجايی افرادی را در کابينه در پی داشت

تنها در ظرف دو سال و هشت ماه، انقالب تونس 
. کلی تهی شد از مضمون اوليه خود به

ضدانقالب، بنام انقالب، برپادارندگان انقالب را 
های بعد با  مسيری که در سال.  به چهارميخ کشيد

های  توده ٩۶سال .شتاب و شدت بيشتری طی شد
مردم و جوانان تونس بار ديگر در اعتراض به 

ها  بيکاری، فقر، نابرابری و افزايش قيمت
 ١۴تا  ٨ای که از  اعتراضات گسترده.  پاخاستند به

شهر تونس را  ٢٠ژانويه ادامه داشت ، بيش از 
دربرگرفت و مردم معترض و ناراضی بار ديگر 

ها و مراکز نظامی را آماج حمالت خويش  بانک
 .قراردادند

ای که از انقالب تونس  ساله ١٠طی تمام دوران 
های زحمتکش و جوانان  گذشته است، توده

تونسی، بارها عليه فقر، بيکاری، نابرابری، 
گرانی و امثال آن به پا خاسته و برای کار،نان و 
آزادی به خيابان آمده و تظاهرات پرشوری را 

رغم اين اما هيچ گرهی از  به.  اند سازمان داده
بحران .  مشکالت مردم گشوده نشده است
ها مصيبت  بيکاری، گرانی، فقر، نابرابری و ده

کرونا، .  اند ازپيش تشديد شده اجتماعی ديگر بيش
مشکالت اقتصادی و بحران بيکاری را تشديد 

مناسبات تجاری تونس ازجمله با .  نموده است
فرانسه و ساير کشورهای اروپايی، به خاطر 
کرونا محدود و واردات و صادرات مختل شده 

اندازی جز تداوم وضع موجود ،  هيچ چشم.  است
ای و تدارک انقالبی  ادامه و تشديد مبارزات توده

سال پيش که  ١٠انقالب .  ديگر وجود ندارد
نيروی محرکه اصلی آن جوانان، بيکاران و 

های  های مردم زحمتکش بود درهمان سال توده
رغم  به.  نخست باشکست قطعی روبرو شد

های صنفی  حضور فعال برخی از تشکل
ی اتحاديه  درصحنه اجتماعی و سياسی از نمونه

عمومی کار تونس، اتحاديه ملی معلمان، اتحاديه 
نگاران، سنديکای نويسندگان، اتحاديه  روزنامه

وکالی دادگستری، انجمن زنان دموکرات که در 
اعتراضات قبل و بعد از انقالب نقش مهمی 
داشتند، اما ازآنجاکه طبقه کارگر تونس از تشکل 
سياسی و حزب واقعی اخص خويش محروم بود، 

توانست به فرجام پيروزمندش برسد و  انقالب نمی
انقالب نيمه کاره تونس يا بايد کار را با .  نرسيد

کرد که فاقد چنين نيرو و  طبقه حاکم يکسره می
پتانسيلی بود، يا بايد مواضع خود را به نفع اين 

تنها متشکل .  کرد که چنين کرد طبقه ترک می
شدن طبقه کارگر دريک حزب طبقاتی و 

توانست با بسط و توسعه و تعميق  کمونيستی می
مبارزه طبقاتی، توازن قوا را به سود اين طبقه و 

در فقدان چنين حزب و .  انقالب برهم زند
رغم  شرايطی، بهار عربِی پيامد انقالب تونس، به

رغم تأثيرات سياسی  شکوه و عظمتش و به
العاده مثبتی که بر کشورهای عربی گذاشت  فوق

های اعتراضی پديدار  جنبش.  اما چندان نپاييد
ی متأثر از انقالب تونس در اين کشورها نيز  شده

در خأل سياسی و نبود يک جريان چپ کمونيستی 
قوی و در غياب حضور متشکل طبقه کارگر، 

 .گرايان شد طعمه اسالم

ده سال پس از انقالب تونس اکنون اما تمام آن 
شرايط ، بحران اقتصادی و بحران حاد بيکاری، 

ها مصيبت اجتماعی و  فقر و نابرابری و ده
ای که بهار عربی را  های محقق نا شده خواست

در تونس کليد زد، به قوت خود باقی 
تر و  شرايط حتی از گذشته بحرانی.هستند

آن .تر است ها نيز بسی بيشتر و راديکال خواست
تونس را .  انقالب را ضدانقالب مصادره کرد

انقالبی که طبقه کارگر متشکل .  انقالبی ديگربايد
در حزب اخص خويش رهبرآن باشد و انقالب را 

 .به پيروزی برساند
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 . در جامعه است

نفر از  ۶۴بازداشِت همراه با ضرب و شتم 
جوانان و شهروندان ُکرد بی آنکه اتهامی عليه آنا 

تن در  ٩مطرح باشد، ابتدا با دستگيری 
شهرهای نقده، پيرانشهر، بوکان و کالترزان 

توسط نيروهای اطالعات )  از توابع سنندج(
دستگيری جوانان و .  سپاه شروع شد

شهروندان ُکرد که از همان آغاز با يورش به 
محل کار يا خانه های آنان صورت گرفت، 
به تدريج از محدوده کردستان خارج و به 
شهرهای ديگری از جمله تهران و کرج 

 . کشيده شد

در مورد "  هه نگاو"سازمان حقوق بشری 
"اين دستگيری ها نوشته است در فاصله : 

شهروند ُکرد  ۴٣، حداقل ٩٩ديماه  ٣٠تا  ٢٠
از سوی نهادهای امنيتی بازداشت شدند که 

در ميان اين .  تنها سه نفرشان آزاد شده اند
عده، تعدادی هم نظير اسرين دمحمی در تهران 
و فرزاد سامانی در خوابگاه دانشگاه 

دستگيری .  خوارزمی کرج دستگير شده اند
هايی که عموما با ضرب و شتم همراه بوده 
و از محل نگاهداری و دليل بازداشت آنان 

. هم تاکنون کمترين خبری در دست نيست

، در مورد ضبط "هه نگاو"خبرگزاری 
وسايل افراد بازداشت شده از جمله دمحم 

"حاجی رسول پور نوشته است نيروهای : 
اداره اطالعات اقدام به ضبط وسايل شخصی 
نظير گوشی و لپ تاپ دمحم حاجی رسول پور 
کرده و حتی دوربين مداربسته محل کارش 

 ".  را نيز با خود برده اند

نفر ختم  ۴٣موج دستگيری ها البته به همين 
نشد و در روزهای دوم و سوم بهمن نيز، 
تعداد ديگری از جوانان ُکرد در شهرهای 
کردستان و ساير شهرهای کردنشين غرب 

 . کشور بازداشت شدند

" هه نگاو"و "  هرانا"به گزارش خبرگزاری 

با احتساب دستگيرهای دوم و سوم بهمن، 
مجموعه شهروندانی که چه در استان 
کردستان و ساير شهرهای کردنشين غرب 
کشور و چه در تهران و کرج بازداشت شده 

، دست کم ١٣٩٩بهمن  ۴اند، تا روز شنبه 
همچنين طی .  تن رسيده است ۶٧تا  ۶۴به 

روزهای اخير نازنين اتابکی، نسترن يزدانی 
پور، مليحه مرادی، سميرا فرحناکی و الهام 
يزدانی پور، اعضای گروه موسيقی بانوان 

کرمانشاه نيز چندين بار به پليس "  گالريس"
نازنين اتابکی .  امنيت کرمانشاه احضار شدند

و نسترن يزدانی پور، دو عضو تک خوان 
اين گروه موسيقی پس از احضار، بازداشت 
شدند و آنگاه پس از اتمام مراحل بازجويی با 

از سه عضو .  توديع قرار وثيقه آزاد گشتند
ديگر گروه نيز تعهد کتبی گرفته شد تا در 

 . کليپ های تبليغاتی شرکت نکنند

در کنار چنين حجمی از بازداشت و 

دستگيری ده ها تن از جوانان کردستان به 
اتهام فعاليت های دانشجويی، فرهنگی و 

تن از کارگران مبارز  ٢٨محيط زيستی، 
تپه نيز توسط دادسرای شهرستان شوش  هفت

مصاديق اتهام های .  به دادگاه احضار شدند
انتسابی عليه کارگران احضار شده، تجمعات 
اعتراضی آنان برای تحقق مطالبات صنفی 
از جمله حقوق های معوقه، محروميت از 
امنيت شغلی، بازگشت به کار کارگران 
اخراج شده و نيز درخواست لغو خصوصی 

 –سازی و بازگشت اين مجتمع توليدی 

 . صنعتی به بخش دولتی بوده است

بر اساس اطالعيه سنديکای کارگران نيشکر 
يوسف بهمنی، ابراهيم عباسی "هفت تپه، 

منجزی، دمحم اميدوار، حسن جوادی کهنگی، 
حسين خلف نوری، حسين حمدانی، عادل 
سرخه، محمود خدايی ورپُشتی، حميد 

، "ُممبينی، صاحب ظهيری و مسعود حيوری
از جمله کارگرانی هستند که از طريق 
دريافت پيامک تلفنی به دادسرای شوش فرا 

يوسف بهمنی، ابراهيم .  خوانده شده اند
عباسی منجزی، مسعود حيوری و حميد 
ُممبينی از جمله کارگران مبارزی هستند که 

، پس ١٣٩٩آبان  ٨پيش از اين نيز در تاريخ 
از پايان يک  تجمع اعتراضی توسط 
ماموران امنيتی برای چند روز بازداشت 

 . شده بودند

احضار اين تعداد از کارگران هفت تپه به 
دستگاه قضايی در شرايطی صورت گرفته 
است که طی روزها و هفته های گذشته به 

دليل عدم خلع يد از اسد بيگی، کارفرمای  
دزد و فاسد مجتمع نيشکر هفت تپه و نيز 
تالش و زد و بندهای پنهان و آشکار او برای 
احضار کارگران به کميته انظباطی و نيز 
ديگر اقدامات ايذايی اسد بيگی عليه 
نمايندگان کارگران، غليان اعتراض و 
نارضايتی در ميان کارگران هفته تپه به 

 .شدت باال رفته است

گسترش اقدامات سرکوبگرانه جمهوری 
اسالمی طی دو هفته گذشته، تنها به موارد 

سال  ١۶صدور .  فوق محدود نبوده است
حبس برای آرش جواهری، فعال کارگری که 
از سه ماه پيش در بازداشت بوده و اخيرا بر 
پايه يک سری اتهامات واهی به چنين حبس 
سنگينی محکوم شد، همراه با صدور حکم 

سال حبس برای آرش گنجی،  ١١ظالمانه 
عضو کانون نويسندگان ايران که صرفا به 
اتهام ترجمه کتابی در مورد تحوالت سوريه، 
دادگاهی و محاکمه شده است و نيز خطر 
اعدام قريب الوقوع دمحم اميِن بلوج زهی و 
عبدالرحيم کوهی،  دو روحانی اهل سنت در 
زندان زاهدان، نمونه های ديگری از 
اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضايی 
جمهوری اسالمی برای ايجاد رعب و 

وحشت در ميان جوانان، کنشگران اجتماعی 
 . و عموم توده های مردم ايران است

عالوه بر موارد ياد شده، انتشار خبر ربوده 
شدن چند ساعته ترانه دمحمی، شاعر جوان 

نيز  ١٣٩٩ديماه  ٢٢بانه ای در روز دوشنبه 
نمونه ديگری از تالش نيروهای امنيتی برای 
خاموش کردن صدای اعتراضات مردم در 

هه "سازمان حقوق بشر .  متن جامعه است
از زبان ترانه دمحمی در باره اين آدم "  نگاو

ربايی نوشته است، چهار تن از نيروهای 
امنيتی که سوار بر يک خودروی سفيد رنگ 
با شيشه های دودی بودند، اين شاعر و 
نويسنده جوان را با خشونت از جلوی درب 
منزل ربوده، بر سرش گونی کشيده و او را 

نيروهای امنيتی، پس . به خارج شهر برده اند
از دو ساعت تهديد و توهين و ارعاب، 
مجددا به سر ترانه دمحمی گونی کشيده و او را 
در يکی از محله های مجاور منزل شان رها 

طبيعتا موارد ديگری از بازداشت .  کرده اند
و سرکوب هم بوده اند که به دليل سکوت 
خانواده ها و يا داليل امنيتی بازتاب بيرونی 

 .  نيافته اند

به راستی چرا و بر پايه چه شرايطی، 
جمهوری اسالمی به چنين حجمی از 
بازداشت و سرکوب، و ايجاد رعب و 
وحشت در جامعه روی آورده است؟ آيا 
بکارگيری اين حجم از سرکوب، نشانه 
اقتدار رژيم است، يا نشانه ترس و وحشت 
جمهوری اسالمی از بن بستی که هيئت 

 حاکمه ايران در آن قرار گرفته است؟

واقعيت آن است که با خيزش انقالبی جوانان 
و توده های سلحشور مردم ايران در دی ماه 

. ، جامعه وارد شرايط سياسی جديدی شد٩۶

با شکل گيری شرايط جديد، رکود و سکون 
سياسی به کنار رفت، کارگران و توده های 
زحمتکش برای طرح مطالبات خود عموما 
از چهارچوب های قانونی مربوط به دوران 

در اين وضعيت .  رکود سياسی عبور کردند
می "  دوران انقالبی"جديد که ما به آن 

گوييم، کارگران، جوانان، زنان، دانشجويان، 
نويسندگان، بازنشستگان و عموم توده های 
مردم ايران با شعارها و روحيات مبارزاتی 
متفاوت با دوران رکود سياسی عليه حاکمان 
سياسی و نظم موجود به اعتراض بر 

 .  خاستند

حضور اعتراضی وسيع جوانان بيکار، زنان 
ستمديده و انبوه توده های مردم ايران در 

که مطالبات خود را  ٩۶خيزش انقالبی ديماه 
در کف خيابان ها با سردادن شعارهايی 

اصالح طلب "و "  مرگ بر خامنه ای"نظير 
فرياد زدند، "  اصولگرا، ديگه تمام ماجرا

دوران "نشانه های عينی شکل گيری يک 
خيزش ديماه .  در متن جامعه بود"  انقالبی

، نه تنها آغاز يک دوران جديد از ٩۶
مبارزات تعرضی سياسی توده ای است، 
بلکه نقطه پايانی بر يک دوره سکون و 

 احضار و بازداشت راه به جايی نمی برد
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٩درصفحه   

منافع خود دفاع کنند، اين در حالی است که 
دولت نيز به عنوان بزرگترين کارفرما در 
کشور همواره مدافع کارفرمايان بوده، طبيعتا 

توانند اقدام  در چنين وضعيتی کارگران نمی
به چانه زنی موثری برای دست يافتن به 

گويد که چه  البته او نمی".  حقوق خود کنند
های دولتی از نوع  نقشی دولت و تشکل

و شوراهای اسالمی در "  خانه کارگر"
های مستقل کارگری از قبيل  سرکوب تشکل

گيری  اتحاديه و سنديکا و ممانعت از شکل
 .اند ها داشته آن

دی  ٩که از "  شورای عالی کار"کميته مزد 
اش برای تعيين سبد معيشت خانوار  جلسات

اش  آغاز گرديد، در واقع هدف اصلی
داشتن موضوع حداقل دستمزد  بالتکليف نگاه

پس از آن نيز .  کارگری تا ماه اسفند است
تا روزهای آخر "  شورای عالی کار"جلسات 

نمايندگان "زنی  ی چانه سال به بهانه
چند (برای افزايش بيشتر "  کارگری
دستمزد کارگران تا روزهای آخر )  درصدی

  ی اين همه.  شود سال کش داده می

ها بدين منظور است که دولت و  کشی وقت
داران از اعتراضات کارگری و  سرمايه

واکنش کارگران به حداقل دستمزد تعيين شده 
خواهند  وحشت دارند و به اين شکل می

مانعی بر سر راه اعتراضات کارگری بر 
ست که از  اين در حالی.  سر دستمزد بگذارند

هم اکنون ميزان افزايش حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در 

 .روشن شده است ١۴٠٠بودجه 

شورای "اصطالح کميته مزد  ی به وظيفه
در حالی نزديک به دو ماه طول "  عالی کار

کشد که خروجی نهايی آن چيزی نيست  می
سال گذشته اين .  جز دروغ و جعل واقعيت

کميته سبد معيشت يک خانوار کارگری را 
که براساس آمارهای جمهوری اسالمی و 

 ۴نفر تعيين شده است  ٣/  ٣مرکز آمار آن 
هزار تومان تعيين کرد که  ٩۴٠ميليون و 

طور واقعی حدودا نيمی از سبد معيشت  به
اما نکته مهم اين است که .  يک خانوار بود

حتا همين سبد نيز به عنوان حداقل دستمزد 
و با  ٩٩کارگران تعيين نشد و تازه خرداد 

شورای "درصد به مصوبه  ۵اضافه شدن 
، دستمزد ٩٨در پايان سال "  عالی کار

هزار تومان  ۶١١ميليون و  ٢کارگران به 
 !!!رسيد

هزار تومان دستمزد  ۶١١ميليون و  ٢تعيين 
ست که به اعتراف  برای يک کارگر در حالی

خط فقر به  ٩٩نهادهای حکومتی در سال 
که در واقع از اين (ميليون تومان رسيد  ١٠

به عبارت ديگر حداقل ).  هم بيشتر است
به اعتراف  ٩٩دستمزد کارگران در سال 

 ٢۶(نهادهای حکومتی تنها حدود يک چهارم 

های يک خانوار را پوشش  هزينه)  درصد
 !!!داد

کميته مزد " کارگری"دمحمرضا تاجيک عضو 
ارقام حکايت : "گويد می"  شورای عالی کار"

از اين دارد که با افزايش چندين باره 
 ١٠ها، سبد معيشت کارگران کمتر از  قيمت

ميليون تومان نيست، چرا که هزينه ها بيشتر 
از حد تصور گران شده است و هزينه اجاره 
بها بخش زيادی از حقوق کارگران را به 

مطابق آمارها ...  دهد خود اختصاص می
های  درصد هزينه  ٣٠دستمزد تنها حدود 

در واقع    .دهد زندگی کارگران را پوشش می
يک کارگر بايد تمام وقت کار کند تا بتواند 

های  هزينه(های زندگی  درصد هزينه  ٣٠
را به عنوان مزد دريافت )  حداقلی

او که به ).  دی ٨اقتصاد آنالين "(کند
اصطالح قرار است سخنگوی کارگران باشد 

" کند که در جايی ديگر اعتراف می  :

ترين حالت به رسيدن  ها در خوشبينانه دولتی
ميليون  ٢که امروز (مزد دريافتی کارگران 

ميليون  ۴به )  هزار تومان است ۶١١و 
(تومان راضی خواهند شد خبرگزاری " 

بنابراين از همين اکنون ).  بهمن ١دولتی ايلنا 
اصطالح نماينده کارگران سقف  وقتی که به

ميليون تومان  ۴را ) حداکثر افزايش دستمزد(
گيرد، تکليف کارگران با توجه به خط فقر  می

 .و تورم سال آينده روشن است ٩٩سال 

فاصله وحشتناک دستمزد و خط فقر که نتيجه 
های طبقه حاکم است، منجر به رانده  سياست

های کارگری به زير خط  شدن عموم خانواده
از بسياری از   فقر و محروم شدن

. ترين نيازهای زندگی شده است ضروری

مجمع عالی "دمحم عزيزی بازرس  علی
در گفتگو با خبرگزاری "  نمايندگان کارگران

تسنيم متعلق به سپاه پاسداران 
درصد جامعه کارگری کشور ٩۵" :گويد می

بدون امنيت شغلی و زيرخط  فقر زندگی 
درصد کارگران به اعتراف  ٩۵".  کنند می

همين مزدوران که مثال قرار است سخنگوی 
کارگران باشند زير خط فقر هستند و البته که 

طور که نماينده اسبق  اين مزدوران همان
گفت تنها برای نمايش "  شورای عالی کار"

ای به شرايط سخت کارگران اعتراض  رسانه
ای  کنند و صد البته خود از زندگی مرفه می

 .برخوردار هستند

هايی که در  از روزنامه"  سبزينه"روزنامه 
شوند  زير سانسور شديد در ايران چاپ می

"نويسد می)  بهمن ۴(در گزارشی  تورم : 
ماه سال  کاالهای خوراکی در بازه بهمن

گذشته که محاسبات رسمی سبد معيشت 
 ٢٩٣خانوار انجام شد، تا انتهای آذرماه 

درصد بوده است؛ يعنی در يک بازه زمانی 
١٠ ً  ٣٠٠ماهه، همه اقالم خوراکی تقريبا

برابر  اند و سه درصد افزايش قيمت داشته
هاست که ديگر هزينه سبد  مدت.  اند گران شده
های خانوار به تنهايی  ها و آشاميدنی خوراکی

از دستمزد حداقلی کارگران باال زده است و 
هزار تومانی که ۶١١با مزد دوميليون و 

کارگر ماهانه   درصد طبقه  ٧٠بيش از 
کنند، حتا نيازهای خوراکی  دريافت می

 ".شود ها تأمين نمی خانواده

های جمهوری  آرمان حاجيان فرد که رسانه
عنوان کارشناس اقتصادی  اسالمی از او به

با مزد : "گويد برند در همين رابطه می نام می
هزار تومانی که اکثر  ۶١١ميليون و  ٢

کارگران زير پوشش قانون کار ماهانه 
کنند، حتی نيازهای خوراکی  دريافت می

 ".شود ها تامين نمی خانواده

اين را هم اضافه کنيم که بسياری از 
کارگران بويژه زنان و کودکان در 

ها، مراکز آموزشی و  بيمارستان
های کوچک و مراکز  ها، کارگاه مهدکودک

ها مجبور به تن  چون فروشگاه خدماتی هم
تر از  دادن به دستمزدی حتا به مراتب پايين

اعتراف   چنين به هم.  حداقل دستمزد هستند
کانون "فرامرز توفيقی رئيس کميته دستمزد 

درصد کارگران  ٩۶"  شوراهای اسالمی کار
درصد  ٣۵در ايران قرارداد موقت هستند که 

ها تنها همان حداقل دستمزد را دريافت  آن
گونه مزايای ديگری از جمله  کنند و هيچ می

حق فرزند، مسکن و خواربار شامل حال 
 .شود ها نمی آن

به دنبال "  شورای عالی کار"در حالی 
چون  هايی هم سردواندن کارگران با بازی

است که همگان از "  تعيين سبد معيشت"
دستمزدهای ناچيز کارگران و فاصله آن با 

) دی ٢۴(سايت فرارو .  خط فقر خبر دارند

های اخير بانک مرکزی  طی هفته: "نويسد می
ميليون تومان اعالم  ١٠خط معيشت را 

که تمامی جلسات  اين يعنی اين".  کرد
فقط يک هدف دارد و "  شورای عالی کار"

وقتی حميد رضا .  آن وقت تلف کردن
مجمع عالی نمايندگان "تبار بازرس  قلی امام

"کند اعتراف می"  کارگران بيش (کارگران : 
در فقر مطلق )  از نيمی از جمعيت کشورمان

(برند بسر می و يا هادی ابوی )  مهر ۴" 
های صنفی  کانون عالی انجمن"دبيرکل 
"گويد می"  کارگران حقوق کارگران اگر : 

درصد نيز افزايش يابد، جبران قدرت  ٣٠٠
تنها ".  شان نخواهد بود رفته  خريد از دست

بار معيشتی و  يک اعتراف به وضعيت فاجعه
دستمزد کارگران نيست، بلکه به اين مفهوم 
نيز هست که کارگران برای تغيير بايد 

چرا که .  شان را خود بدست بگيرند سرنوشت
ای برای بهبود  طبقه حاکم نه فقط هيچ اراده

شرايط معيشتی کارگران ندارد، بلکه درست 
کند، مسيری که  عکس اين مسير را طی می

ها با  طبقه کارگر ايران در طول اين سال
تمام وجود خود، با پوست و گوشت و 

١٠از صفحه   

 ست افزايش واقعی دستمزد، نيازمند مبارزه سراسری
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استخوان خود آن را لمس کرده و به آن آگاه 
 .شده است

قدر  هم اکنون دستمزد کارگران در ايران آن
پايين است که بسياری از کارگران ايرانی 
مجبور به مهاجرت به کشور عراق شده و با 
شرايطی بسيار غيرانسانی و با دستمزدی به 
مراتب کمتر از کارگران عراقی تن به کار 

نکته مهم اما اين است که دستمزد .  دهند می
متوسط يک کارگر در عراق نسبت به ديگر 

تر  کشورهای عربی خليج فارس بسيار پايين
و حتا غيرقابل مقايسه است اما با اين وجود 
کارگر ايرانی راه ديگری برای فرار از 
شرايط غيرقابل تحمل ايران برای خود 

 .بيند نمی

براساس برآورد سايت 
salaryexplorer.com  و يا (دستمزد

برابر ايران و  ٧متوسط در عراق )  حقوق
متوسط در ديگر )  و يا حقوق(دستمزد 

برابر  ١٣تا  ١۵کشورهای عربی منطقه بين 
جا تنها صحبت از  البته در اين.  ايران است

دستمزد کارگران نيست بلکه صحبت از 
متوسط حقوق و دستمزدی است که شامل 

برای .  شود کارگران، کارمندان و مديران می
نمونه متوسط حقوق و دستمزد در ايران 

ست که  دالر عنوان شده و اين در حالی ٣۴٧
طور واقعی حداقل دستمزد ماهانه  به

شورای عالی "کارگران براساس مصوبه 
دالر است که  ١٠٠حدودا برابر با "  کار

ترين دستمزدهای  درعين حال يکی از پايين
 .کارگری در کل جهان است

از سوی ديگر نقش دستمزد در بهای تمام 
گيری از  رغم بهره شده کاال در ايران نيز به

های پايين و قديمی، بسيار پايين  تکنولوژی
های  سال گذشته و در هنگام بحث.  است

در رابطه با تعيين "  شورای عالی کار"
، ناصر چمنی ٩٩حداقل دستمزد سال 

در "  نماينده کارگران در شورای عالی کار"
ها،  براساس بررسی: "همين رابطه گفته بود

ميانگين تاثيرگذاری دستمزد در قيمت تمام 
درصد است و حتا اگر  ۶تا  ۵شده بين 

بيشترين ميزان آن يعنی هفت درصد را هم 
در نظر بگيريم، تاثير خاصی بر قيمت تمام 

(شده کاال نخواهد داشت ). ٩٨اسفند  ٢١" 

براساس گزارش مرکز آمار ايران از 
نفر به باال  ١٠های صنعتی  عملکرد کارگاه

٧از صفحه   

 ست افزايش واقعی دستمزد، نيازمند مبارزه سراسری

٨از صفحه   

با خيزش ديما، .  خمودگی و رکود سياسی بود
جامعه وارد يک دوران انقالبی شد که به 
رغم افت و خيزها تا به امروز ادامه يافته 

با شکل گيری اين دوران جديد، توده های .  است
مردم ايران از کليت نظام جمهوری اسالمی 
عبور کردند و رهايی خود را از فقر و بيداد و 
سرکوب و ستمی که طی دهه های متمادی بر 
آنان رفته است، در سرنگونی جمهوری اسالمی 

فريادی که .  و طبقه حاکم با صدای بلند فرياد زدند
با گسترش مبارزات کارگران فوالد اهواز و 

با  ٩٧مجتمع نيشکر هفت تپه در تابستان و پائيز 
" نان کار آزادی، اداره شورايی"طرح شعار 

تجلی باز  ٩٨رساتر شد و در قيام شکوهمند آبان 
 . هم بيشتری يافت

وجود دوران انقالبی و تداوم اين وضعيت در 
جامعه، گسترش روز افزون نارضايتی و 
اعتراض در ميان عموم توده های مردم ايران 
همراه با متراکم شدن خشم و انفجار غير قابل 
کنترلی که مدام در حال غليان است، طبيعتا برای 
جمهوری اسالمی و طبقه حاکم که تمام سياست 
هايشان با بن بست و شکست مواجه شده است، به 

هشداری که .  منزله يک هشدار بسيار جدی است
موضوع بقاء و ماندگاری جمهوری اسالمی را به 

در چنين وضعيتی نابسامان .  چالش گرفته است
که بحران های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
شيرازه نظام را از هم گسسته است و هيئت 
حاکمه ايران از هر سو با استيصال و ناتوانی، 
روز را به شب و شب را به روز می رساند، 
تشديد سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در 
جامعه، مرسوم ترين شيوه بقاء حاکمان جمهوری 

 . اسالمی از آغاز تا به امروز بوده است

يورش گسترده به خانه ها، محل کار و محيط 
تحصيلی جوانان کردستان، همراه با ضرب و 
شتم و بازداشت آنان به اتهام فعاليت های 
دانشجويی، فرهنگی و محيط زيستی و احيانا به 
دليل يک سری ارتباطات بسيار معمولی اجتماعی 
که با يکديگر داشته اند، صدور احکام سنگين 
برای نويسندگان و دستگيرشدگان سال های اخير، 
احضار کارگران هفت تپه، تهديد به اجرای قريب 
الوقوع احکام اعدام و خالصه توسل به شيوه های 
هميشگی سرکوب و ارعاب و وحشت، خاصه در 
اين بازه زمانی که جامعه در تب و تاب تغيير و 
دگرگونی است، هرگز به معنای اقتدار جمهوری 

برای هيئت حاکمه ايران که از .  اسالمی نيست
جميع جهات به بن بست رسيده است، برای 
حاکميتی که اقتصادش به شدت فرو پاشيده است، 
برای حاکميتی که از درون با شکاف و تکان 
های سياسی مواجه است، وحشت و نگرانی از 
اعتصاب کارگران و قيام توده های خشمگين 
مردم ايران به چنان درجه ای از عينيت و اعتبار 
رسيده است، که راه نجات خود را فقط و فقط در 
سرکوب و احضار و بازداشت و ايجاد رعب و 

راه حلی که .  وحشت در متن جامعه می بينند
به اين سو و به  ٩۶دست کم از خيزش انقالبی 

، ٩٨طور اخص پس از وقوع قيام شکوهمند آبان 
اثر بخشی خود را در درون جامعه و در ميان 

 .  توده های مردم ايران از دست داده است

 

 

 

 

 احضار و بازداشت 

 راه به جايی نمی برد
سهم حقوق و دستمزد )  ٩۶عملکرد سال (
) شود که دربرگيرنده حقوق مديران نيز می(

درصد بوده  ٨های توليد حدود  از هزينه
براساس اين گزارش ارزش توليد اين .  است

هزار  ۶٩٨حدود  ٩۶مراکز توليدی در سال 
ميليارد تومان بوده و ميزان جبران خدمات 

هزار ميليارد  ۵٨حدود )  حقوق و دستمزد(
 !!!تومان

حال اين نکته را هم در نظر بگيريم که 
 ٩۶دستمزد کارگران در طول دوره سه ساله 

بسيار کمتر از بهای کاالهای توليد   ٩٩تا 
ها افزايش يافته است و  شده در طول اين سال

بنابراين سهم دستمزد از بهای تمام شده 
کاالها در طول اين سه سال کاهشی بوده 

توان نتيجه گرفت که حتا  بنابراين می.  است
که تازه (برابر شدن دستمزد کارگران  ۵

) برسد ١۴٠٠شايد بتواند به خط فقر سال 

تاثير چندانی بر بهای کاالها که تنها در سال 
اند،  درصد افزايش يافته ١٠٠گذشته بيش از 

های نمايندگان  نخواهد گذاشت و تمام بحث
. طبقه حاکم در اين مورد بيهوده و پوچ است

بری از  بحث اصلی در واقع بر سر سهم
ست که با نيروی کار کارگر  ارزش جديدی

توليد شده است، بحث بر سر افزايش سود 
داران يا تامين معاش و زندگی  سرمايه

کارگران است، دو سويی که در تضاد منافع 
. ناپذير با يکديگر قرار دارند، تضادی آشتی

 .همين و بس

اين موضوع هم ناگفته نماند که با توجه به 
اندازها و برآوردهای اقتصادی  تمامی چشم

، سال آينده تورم ١۴٠٠از جمله نتايج بودجه 
افزايش چشمگيری خواهد داشت و شرايط 
اقتصادی برای کارگران از اين هم بدتر 

بنابراين تنها يک راه برای طبقه .  خواهد شد
کارگر ايران باقی مانده و آن نيز مشخص 

های  ست که در هفته اين همان راهی.  است
اخير بازنشستگان تامين اجتماعی با شعار 

" مون تنها کف خيابون، بدست ميآد حق"

های جامعه نشان  چندين بار به ديگر بخش
اتحاد و گسترش مبارزه در اشکال .  دادند

اعتصاب و اعتراضات خيابانی و باالخره 
اعتصاب همگانی و سراسری تنها راه برای 

ست که امروز به ضرر  ای تغيير چرخه
تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه در حال 

 .چرخش است
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

کننده درآمده  حکومتی نيز از اين نمايش کسل
حميد حاجی اسماعيلی عضو اسبق .  است

در گفتگو با سايت خبری "  شورای عالی کار"
با بيان  ١۴٠٠در رابطه با دستمزد سال "  فرارو"

امسال نيز تغييری در نحوه تعيين حداقل "که  اين
"، گفت"شود دستمزد کارگران ايجاد نمی اين : 

اند،  هايی که نمايندگان کارگری انجام داده صحبت
در مورد افزايش بيشتر ميزان دستمزد سال آينده، 

تواند چيزی  ای است و نمی بيشتر خوراک رسانه
کميته (تمامی اين جلسات مقدماتی ...  را تغيير دهد

که تا قبل از اسفندماه )  مزد شورای عالی کار
در .  شود، به نوعی فرماليته است برگزار می

١٠ 

  )اقليKKKت(سKKKازمان فKKKدائيان بKKKرای ارتبKKKاط بKKKا 
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آيد يک نرخی را به عنوان  پايان سال دولت می
گيرد و بعد از آن نمايندگان  پايه در نظر می

کنند به چانه زنی برای  کارگری تازه شروع می
افزايش آن که در عمل نيز دولت هرکاری را که 

دهد و نمايندگان کارگری نيز  بخواهد انجام می
 ".توانند کاری را از پيش ببرند نمی

عضو "  نماينده کارگران"وی که خود به عنوان 
بود، در ادامه علت اين امر "  شورای عالی کار"

"دهد را چنين توضيح می که ما  به دليل اين: 
ها و سنديکای قوی کارگری نداريم،  اتحاديه

توانيم انتظار داشته باشيم که کارگران از  نمی

 ست افزايش واقعی دستمزد، نيازمند مبارزه سراسری

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 

 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره
 :قرار است
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