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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

۴درصفحه   

  ٣درصفحه 

 

 "جای معلم در زندان نيست"
 

روز جهانی معلم )  اکتبر ۵(مهر  ١٣سه شنبه، 
اين روز، يک رويداد مهم ساالنه است که .  است

سازمان (به پيشنهاد يونسکو  ١٩٩۴در سال 
به )  آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد

هدف از .  عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شد
اعالم چنين روزی، بهادادن به معلمان، قدردانی 
از زحمات آنان و بررسی مشکالت آن ها در 

 ۵کشورهايی که .  سراسر جهان اعالم شده است
در تقويم تاريخ "  روز معلم"اکتبر را به عنوان 

خود ثبت کرده اند، دليل و بهانه خاصی برای 
ثبت اين روز دارند و هر يک به گونه ای درخور 

. مراسم بزرگداشت روز معلم را جشن می گيرند
در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی اما 
اوضاع به گونه ديگری برای معلمان رقم خورده 
است که بازداشت و زندانی شدن معلمان تنها يک 

معلم  ١۵تا جاييکه هم اکنون .  نمونه است
فرهيخته بجای قدردانی از زحمات آنان، در 

. زندان های جمهوری اسالمی بسر می برند
 .معلمانی که جايشان در زندان نيست

جمهوری اسالمی به رغم اينکه عضو رسمی  
يونسکو است، اما پنجم اکتبر را به عنوان روز 

هيئت حاکمه .  جهانی معلم به رسميت نمی شناسد
ايران، نه تنها روز جهانی معلم را به رسميت 
نمی شناسد، نه فقط کمترين توجهی به مشکالت 
روز افزون معلمان ندارد، نه تنها به دستورالعمل 

، مبنی بر قدردانی از زحمات معلمان "يونسکو"
بی توجه است، بلکه بر عکس تا آنجا که برايش 
مقدور بوده در مسير ارعاب و سرکوب و زندانی 

 . کردن معلمان هم پيش رفته است
يورش به تجمعات مسالمت آميز معلمان، ايجاد 
رعب و وحشت، ضرب و شتم، پرونده سازی، 
تماس های تهديد آميز و در نهايت اخراج، 
دستگيری و صدور احکام سنگين زندان و حبس 
برای معلمان از جمله اقدامامات ايذايی و 
سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در واکنش به 
مطالبات آنان از سال های گذشته تا به امروز 

اقدامات سرکوبگرانه ای که در .  بوده است
روزها و هفته های اخير به دليل افزايش تجمعات 
اعتراضی معلمان، شدت بيشتری يافته و عالوه 
بر معلمانی که پيش از اين زندانی بودند، در 
روزهای اخير تعداد ديگری از معلمان نيز 

 . بازداشت و زندانی شده اند
دمحم ارکيان، نصرت بهشتی، حسن حسينجانی، 
هاشم خواستار، دمحم رضا رمضان زاده، دمحم 
حسين سپهری، اسماعيل عبدی، معصومه 
عسکری، غالمرضا غالمی، ناهيد فتحعليان، 
مهدی فتحی، عزيز قاسم زاده، زينب همرنگ، 

دهد و قيمت کاالهای  چنان جوالن می گرانی هم
. روند ضروری مورد نياز مردم روزانه باال می

جمهوری اسالمی اما به جای افزايش دستمزد و 
حقوق و همراه با آن مقابله با گرانی و افزايش 

گيری از ماشين  وعيد و يا بهره تورم، جز وعده
سرکوب خود عليه مردم، پاسخی به اعتراضات 

شان  و خواست مردم برای حل معضل معيشتی
"دهد نمی بزک نمير بهار مياد خربزه با خيار . 
، پاسخ حاکمان دزد و فاسدی است که خود "آد می

در رفاه و آسايش هستند و از بهترين امکانات 
داران  ترين سرمايه زندگی در حد بزرگ

تصادی  ی   -پوسيدگی نظم اق اس اعی و سي م اجت
ه  حاکم بر ايران بيش از آن آشکار است که نياز ب

د  هرکس آشکارا می.  توضيح و تشريح آن باشد ن بي
های عميق تمام جوانب  نظم موجود را  که بحران

گان نشان داده .  فراگرفته است طبقه حاکم به هم
ران ح ن ب يف اي ا  است که راهی برای حتی تخف ه

ن سال است .  ها ندارد تا چه رسد به حل آن دي چن
ظم  که طغيان و ناآرامی ن ن ه اي ي ل زرگ ع های ب

ت ه اس ت رف راگ ه را ف ع ام ر ج راس ده، س ي وس . پ
ه اعتصاب  رده ب ٨درصفحه کارگران در مقياسی بس گست  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۴٠شماره  ١۴٠٠مهر   ١٢ –سال  چهل و سه 

 داران و مقامات دولتی،  رفاه برای سرمايه
 گرانی و فقر برای کارگران و زحمتکشان

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

برخوردارند، اما برخی از مردم حتا قدرت خريد 
 .ای که سير شوند را نيز ندارند نان به اندازه
های اتاق بازرگانی،  مرکز پژوهش"در گزارش 

مناسبت  که به"  صنايع، معادن و کشاورزی ايران
آغاز به کار کابينه ابراهيم رئيسی منتشر شده، 

"آمده  ۵٠به بعد، بيش از  ١٣٩۶های در سال: 
کالری در  ٢١٠٠(درصد مردم کمتر از حد الزم 

براساس گزارش و ".  اند مصرف کرده)  روز
 ٢٧های همين مقامات و مراکز دولتی  قول نقل

يعنی .  برند بسر می"  فقر مطلق"درصد مردم در 

 تپه و  طنين چندباره صدای هفت
 های مستقل کارگری گيری تشکل جهت

اران . اند روی آورده معلمان، بازنشستگان و پرست
رده ا ک رپ ی ب د مکرر تجمعات اعتراض روزی .  ان

ی م ارزات  ن ب ات و م راض ت د اع اه ه ش ذرد ک گ
ا آن شکل در  ن ي ه اي ان ب کارگران و زحمتکش

اه شکل .  شهرهای کشور نباشيم ارزات گ ب ن م اي
ود  های توده تظاهرات سراسری و قيام ه خ ای را ب

ر  همان. گرفته است د سال اخي گونه که تجربه چن
ی  ت ی ح اس ي ات س اق ف وع ات ت، وق ان داده اس نش

حظه  تر ازآنچه تاکنون رخ بزرگ رل داده است، ه

 نيازمبارزه سياسی طبقه کارگر
به يک شعار سياسی  واحد    

تپه بار ديگر  فرياد اعتراض کارگران مبارز هفت
دور جديد .  انداز شده است در سراسر کشور طنين

تپه که از  اعتصاب و تجمع کارگران مبارز هفت
آغازشده، امروز  ١۴٠٠مهره  ۶شنبه  روز سه

يکشنبه يازده مهر، وارد ششمين روز خود شده 
تپه پس از تجمع،  در اين روز کارگران هفت.است

ها و بازار شهر شوش دست به  در خيابان
تپه با تجمعات  کارگران هفت.  پيمايی زدند راه

رانی فعاالن و نمايندگان خويش،  گسترده و سخن
بار ديگر خواهان رسيدگی فوری به مطالبات 

دومين روز اعتصاب، شاهد ابتکار .  اند خود شده
عمل بسيار جالب و پر مضمون کارگران برای 

کارگران .  برچيدن شورای اسالمی کار بود
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يعقوب يزدانی و حجت هللا رافعی از جمله 
معلمانی هستند که هم اکنون چه به صورت 
بازداشت و چه با محکوميت حبس در زندان های 

معلمانی که .  جمهوری اسالمی به سر می برند
جرم شان تنها مطالبه گری، دفاع از حق و حقوق 
معلمان برای برخورداری از يک زندگی 
شرافتمندانه و دفاع از حق و حقوق دانش آموزان 

مطالباتی نظير اجرای نظام رتبه .  بوده است
بندی، اجرای نظام همسان سازی حقوق 
بازنشستگان، برخورداری دانش آموزان از يک 
سيستم آموزشی رايگان در تمام سطوح تحصيلی، 
تهيه گوشی، سيم کارت و اينترنت رايگان برای 
معلمان و دانش آموزان در دوران شيوع بيماری 
کرونا و در يک کالم فراهم شدن شرايط آموزشی 
قابل استانداردی که در شان فرهنگيان و معلمان 

پاسخ جمهوری اسالمی .  زحمتکش جامعه باشد
در مقابل مطالبات معلمان اما همواره تهديد، 

سياست .  پرونده سازی، اخراج و حبس بوده است
سرکوبگرانه ای که در روزهای منتهی به روز 

 . جهانی معلم شدت هم يافته است
اگرچه دستگيری و بازداشت معلمان همواره با 
واکنش های اعتراضی جامعه مواجه بوده و 

معلم زندانی "کانون های صنفی معلمان با شعار 
از معلمان بازداشت شده حمايت "  آزاد بايد گردد

کرده اند، اما اينبار سطح واکنش های اعتراضی 
نسبت به دستگيری معلمان بسيار فراتر از گذشته 

خصوصا واکنش ها نسبت به .  بوده است
دستگيری عزيز قاسم زاده، عضو هيئت مديره و 
سخنگوی کانون فرهنگيان استان گيالن شکل 

عزيز قاسم زاده از .  بارزتری به خود گرفت
جمله معلمانی است که يک روز بعد از برگزاری 
تجمع سراسری معلمان در روز شنبه سوم مهر 

قاسم زاده، عالوه بر اينکه عضو .  دستگير شد
هيئت مديره و سخنگوی کانون صنفی معلمان 
گيالن است، در بخش آواز و موسيقی ايرانی نيز 
فعاليت هنری داشته و اين امر سبب شد گروه 
های بيشتری از جامعه نسبت به بازداشت او 

 .واکنش نشان دهند
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

ايران در بيانيه ای که بدين منظور صادر کرد، 
ضمن محکوم کردن پرونده سازی عليه فعاالن 
صنفی و تاکيد بر خواست آزادی فوری و بدون 

زاده و تمام معلمان زندانی  قيد شرط عزيز قاسم
حکومت، بعد از دو دهه حبس و زندان : "نوشت

باشد که   به اين حقيقت رسيده]  بايد[کردن فعاالن 
گری و اعتراضات صنفی معلمان متکی  مطالبه

بر فرد نيست و اين مطالبات ريشه در واقعيت 
بار معلمان شاغل و بازنشسته و  زندگی مشقت

شورای ".  وضعيت اسفبار نظام آموزشی دارد
هماهنگی در انتهای بيانيه خود با تاکيد بر ادامه 

: مبارزات اعتراضی معلمان يادآور شده است
بازداشت و زندان، ما را متوقف نخواهد کرد و "

تا تحقق مطالبات و رسيدن معلمان به زندگی 
شرافتمندانه و دستيابی دانش آموزان به آموزش 
رايگان، عادالنه و با کيفيت در مسير مطالبه 

 . گری استوار و محکم ايستاده ايم
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و  سنديکای

حومه و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه نيز با 
پرونده سازی، "صدور اطالعيه مشترکی، 

اخراج، تهديد، ارعاب و بازداشت و زندانی 
کردن معلمان را محکوم کردند و خواهان لغو 
تمامی احکام ظالمانه ای شدند که بر عليه فعالين 

اين دو سنديکا، ".  صنفی معلمان صادر شده است
خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی "همچنين 

معلمان دربند و ديگر زندانيان شدند که برای 
داشتن معيشت بهتر و داشتن يک زندگی شايسته 

 ". بازداشت و زندانی شده اند
کانون صنفی فرهنگيان گيالن نيز با صدور 
اطالعيه ای، در توضيح چگونگی تهاجم 
وحشيانه نيروهای امنيتی به خانه پدری عزيز 

"قاسم زاده نوشته است مهر،  ۴روز يکشنبه : 
حدود ده نفر لباس شخصی با پريدن از ديوار 

بدون ارائه مجوز و بدون همراهی مامور ]  خانه[
زن و فرصت و اجازه پوشش به بانوان خانواده 
در حضور نامحرم، با برخورد خشونت آميز 
آقای قاسم زاده را بازداشت، گوشی همراه وی و 
خواهرش را ضبط و او را کشان کشان با پای 
برهنه با دستبند و چشم بند سوار اتومبيل کرده به 

 ". مکان نامعلومی بردند
عزيز قاسم زاده از جمله معلمان مبارزی است 
که پيش از دستگری در سخنرانی ها و مصاحبه 
هايی که داشت، نشان داده بود همانند بسياری از 
همکاران خود از شجاعت الزم برای طرح 

قاسم .  مطالبات بر حق معلمان برخوردار است
زاده در تجمع اعتراضی روز شنبه سوم مهر، 
طی سخنانی خطاب به حکومتيان اعالم کرد، 

تا .  جنبش اعتراضی معلمان، متکی به فرد نيست
کنون معلمان بسياری را دستگير کرده ايد، آيا 
اعتراضات صنفی و مطالبه گری فرهنگيان 

فردا من را هم دستگير .  متوقف شد؟ مسلما نه
. کنيد، باز هم اين اعتراضات ادامه خواهد داشت

چرا که اين اعتراضات ريشه در زندگی مشقت 
 . بار معلمان دارد و هرگز متکی به فرد نيست

در بيان اين سخنان عزيز قاسم زاده، ريشه 
بار معلمان شاغل و  واقعيت زندگی مشقت

بازنشسته دارد که طی نزديک به دو دهه در 
تجمعات اعتراضی آنان تجلی يافته و به رغم 
سرکوب و اخراج و دستگيری تا به امروز ادامه 

. داشته و بعد از اين نيز ادامه خواهد داشت
درست به دليل جسارت و شجاعت عزيز قاسم 
زاده در بيان همين واقعيت زندگی معلمان بود که 
يک روز  پس از سخنان او نيروهای امنيتی 

. برای دستگيری اش به خانه اش يورش بردند
شيوه دستگيری عزيز قاسم زاده، پريدن از ديوار 
خانه، بستن چشمان او، زدن دستبند و همه 
رفتارهای خشونت باری که به هنگام دستگيری 
او صورت گرفت، نشان می دهد جمهوری 
اسالمی در مواجهه با  معلمان، شمشير را از رو 

اين شيوه رفتاری نيروهای امنيتی در .  بسته است
مواجهه با معلمان و ديگر کنشگران اجتماعی که 
از شجاعت رفتاری و قدرت سازماندهی 
برخوردارند، نشان می دهد که هيئت حاکمه 
ايران تا چه حد اعتماد به نفس خود را از دست 
داده و در مواجهه با اينگونه معلمان تا چه حد 

 .نسبت به آنان خشم و حساسيت ويژه دارد
البته اين شيوه دستگيری صرفا مختص به عزيز 
قاسم زاده نبوده و برای ديگر فعاالن اجتماعی هم 
که از اينگونه ويژگی ها برخوردارند، صورت 

فرقی هم نمی کند که دستگيری در .  گرفته است
پيام همانا .  خيابان باشد يا در خانه و محل کار

تحقير دستگيرشدگان و ايجاد رعب و وحشت در 

اتفاقی که چند هفته پيش برای توماج .  جامعه است
صالحی خواننده رپ اعتراضی هم صورت 

برای دستگيری توماج صالحی هم که در .  گرفت
خانه بود، چهار ماشين با دوازده مامور امنينی 
يورش بردند و به شيوه ای بسيار خشونت بار او 

مشابه همين شيوه های تحقير .  را دستگير کردند
آميز، به هنگام بازداشت رضا خندان مهابادی، 

اين سه .  بکتاش آبتين و کيوان باژن نيز رخ داد
نويسنده کانون نويسندگان ايران هم يک سال پيش 
به شيوه ای تحقير آميز با دستبند به زندان و 

نويسندگانی که جرمشان تنها .  دادگاه برده شدند
نوشتن، روشنگری و دفاع از آزادی بی حد و 

 ٣سه نويسنده ای که هرکدام بين .  حصر بيان بود
سال زندان محکوم شده اند و اکنون با گذشت  ۶تا 

يک سال از زمان حبس، تعدادی از مشهورترين 
نويسندگان و هنرمندان بين المللی نامه انجمن قلم 
آمريکا را برای آزادی اين سه نويسنده امضاء 

انجمن قلم آمريکا قرار است طی .  کرده اند
مهر  ١٣(مراسمی در روز سه شنبه پنج اکتبر

باربی را به /جايزه آزادی پن)  روز جهانی معلم
 .اين سه نويسنده زندانی ايرانی تقديم کند

با اين همه و به رغم اعمال خشونت های شديدی 
که ماموران امنيتی چه در گذشته و چه در 
روزهای اخير به هنگام دستگيری معلمان، 
نويسندگان و ديگر کنشگران اجتماعی از خود 

بروز داده اند، اکنون اما شرايط جامعه به لحاظ  
سياسی برای عموم توده های مردم ايران به گونه 

اکنون جامعه با يک شرايط . ديگری پيش می رود
سطح مطالبه گری باال رفته .  انقالبی مواجه است

و مبارزات توده های مردم ايران به صورت 
. علنی در متن جامعه و کف خيابان ها جاريست

شرايط کنونی جامعه، سرعت روند اعتراضی 
معلمان و ديگر اقشار مردم ايران نشان داده است 
که سياست جمهوری اسالمی در ايجاد رعب و 
وحشت با شکست مواجه شده و توده های مردم 
ايران ترس شان از ارعاب و بازداشت و زندان 

اين همان نکته .  به مقدار زيادی فرو ريخته است
ای است که جمهوری اسالمی نيز بر آن واقف 
است و از اين رو می کوشد تا شايد بتوانند با 
اعمال خشونت عريان و با ايجاد رعب و وحشت 
بيشتر در جامعه، اقتدار و اعتماد به نفس از دست 

 .رفته خود را باز يابند
اينکه جمهوری اسالمی با توسل به سرکوب و 
بازداشت و شکنجه و حبس و زندان، بتواند 

برگرداند،  ٩۶جامعه را به شرايط قبل از دی ماه 
با واقعيت های عينی و روند مبارزات کنونی 

سال هاست تمام .  مردم ايران خوانايی ندارد
سياست های جمهوری اسالمی با شکست مواجه 

مدت هاست بحران های شديد سياسی، .  شده اند
اجتماعی و اقتصادی راه ادامه حيات را بر 

شرايط جامعه نسبت .  جمهوری اسالمی بسته اند
به کلی تغيير کرده است،  ٩۶به سال های پيش از 

توده های مردم ايران برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی خيز برداشته و چند سالی است که 
مبارزات آنان شکل علنی و تعرضی به خود 

روشن است در چنين شرايطی، .  گرفته است
دستگيری معلمان نه تنها باعث ارعاب و تزلزل 
در مبارزات آنان نخواهد شد، بلکه مطالبه گری 

" جای معلم در زندان نيست"آنان بر بلندای شعار 
 . در گستره وسيعتری بازتاب هم خواهد يافت
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بينند و    ی حکومت اسالمی از دست رفته می   سايه 
البته فراموش نکنيم که بسياری از سالمندان نيز فاقد  
هرگونه درآمدی هستند، چرا که تامين اجتماعی از  
گهواره تا گور در ايران تحت سلطه مناسبات  

داری و در سايه حکومت اسالمی هيچ    سرمايه 
به اعتراف حامد برکاتی مديرکل  .  معنايی ندارد 

سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت  
درصد سالمندان مستمری بگير    ۴۵ تقريبا  "بهداشت،  
درصد درآمد و مستمری الزم را    ۵۵ هستند و  

ميليون    ٣ بيش از  ).  مهرماه   ۶ مشرق نيوز  " (ندارند 
زن سرپرست خانوار در ايران وجود دارد که بخش  

ها زنان سالمند هستند که هيچ ممر    بزرگی از آن 
ها به    درآمدی ندارند، زنانی که در ايران از آن 

 .شود   ياد می " فقيرترين فقرا "عنوان  
های زندگی کارگران    اما در برابر تمامی اين واقعيت 

و ديگر زحمتکشان جامعه که در برابر چشمان  
همگان قرار دارد، جمهوری اسالمی با رياکاری و  

ها و حتا واژگونه جلوه دادن    چشم بستن بر واقعيت 
. کند "  مالی   ماست "خواهد موضوع را    ها می   آن 

ای که در راس اين جنايتکاران قرار دارد و    خامنه 
شود    اش خارج نمی   جز دروغ چيزی از دهان 

وقيحانه به مردمی که نان ندارند وعده خوردن کيک  
 . دهد   می 
افزايش دستمزدها به  "گويند    شرمی می   ها با بی   آن 

هاست که مقامات حکومتی    سال ".  انجامد   تورم می 
ها    آورند و در طول تمامی اين سال   همين بهانه را می 

با همين سياست از دستمزدهای واقعی کارگران  
ها    اند، اما با اين وجود ايران در تمام اين سال   کاسته 

جزو چند کشوری بوده که باالترين نرخ تورم را در  
ست که برخی از    اين در حالی .  اند   جهان داشته 

کشورها که تورم يک تا دو درصدی دارند حتا  
اند اما    دستمزدها را گاه بيش از تورم افزايش داده 

کسری بودجه، تحريم،  .  هيچ تاثيری بر تورم نداشت 
بريم و مردم صبر کنند،    در شرايط جنگی به سر می 

ها و توجيهات مضحک مقامات    از ديگر بهانه 
پرست جمهوری اسالمی است که از مردم ايران    پول 
ها ياد بگيريم که چگونه در    از يمنی "خواهند    می 

کنند، به جای لباس    برابر تهديد و تحريم مقاومت می 
بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان    لنگ می 

شان    ، اما فرزندان "خشک دستشان است با پای پياده 
سازی    در ترکيه و ديگر کشورها مشغول برج 

 .هستند 
روز شنبه نيز خاندوزی  وزير اقتصاد کابينه رئيسی  

  های آينده   طی ماه ها    ترمز افزايش قيمت : "مدعی شد 
که دليلی بياورد و    بدون آن "!!  خواهد شد کشيده  
های اتخاذ شده برای حل يا مقابله با بحران    سياست 

اقتصادی عميق رکود تورمی برای مهار تورم را  
شده و تالش      های بلوکه   او تنها از پول .  تشريح کند 

برای فروش نفت و ميعانات گازی صحبت کرد و به  
شکل مضحکی مدعی شد با اين کار مشکل تورم و  

دالری که در  !!  گران شدن دالر نيز حل خواهد شد 
اين روزها سير صعودی پيدا کرده و مدام رکورد  

 .شکند   می 
تواند ادامه پيدا کند و    اما اين شرايط ديگر نمی 

کارگران و زحمتکشان ديگر حاضر به تحمل اين  
هزينه مسکن، هزينه خوراک، هزينه  .  روند نيستند 

لباس، هزينه دارو و درمان، هزينه مدارس، کدام  
توانند کارگران و زحمتکشان جامعه با    يک را می 

تومان    ٢١٠٠ قيمت مصوب همين مرغ با  .  رفت 
هزار تومان    ١۵ افزايش در تابستان سال گذشته به  

های    رسيده بود و همان زمان براساس گزارش 
هزار تومان به    ١٩ تا    ١۶ ميدانی در تهران مرغ بين  

بنابراين در  ).  خبرگزاری ايسنا (رفت   فروش می 
درصد    ١٠٠ عرض يک سال قيمت مرغ بيش از  

 .افزايش يافته است 
که    ، در حالی "مرکز آمار ايران "براساس برآورد  

  ١٣ حدود    ٩٠ سرانه مصرف گوشت قرمز در سال  
کيلو سقوط کرده بود،    ٨ به    ٩٨ کيلو و در سال  

ی افشين    گفته   به .  کيلوگرم رسيده است   ۶ اکنون به    هم 
دادرس مدير اتحاديه دام سبک کشور در يک برنامه  
تلويزيونی سيمای جمهوری اسالمی مصرف گوشت  

 .درصد کاهش يافته است   ۵٠ 
ست تا بدانيم که مصرف سرانه گوشت در    کافی 

  ٩٠ تا    ٨٠ کيلو و در اروپا بين    ١٠٠ آمريکا باالی  
مصرف سرانه گوشت در چين با  .  کيلو است 

  ۶٠ جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفری نيز  
کشورهای بسيار معدودی هستند که  .  کيلو است 

کيلو    ١٠ ها کمتر از    مصرف سرانه گوشت در آن 
کيلو،    ٨ کيلو، رواندا    ٧ است، از جمله اتيوپی با  

دانيم    کيلو و همه می   ۶ کيلو و البته ايران با    ٩ نيجريه  
يعنی يک درصد  .  که اين مصرف سرانه است 

کيلو در سال    ١٠٠ جامعه احتماال مانند آمريکا باالی  
کنند و در عوض نيمی از جمعيت    مصرف می 

کشور اساسا توان خريد يک کيلو گوشت را نيز  
 !!ندارند 

ی کاوه زرگران عضو    گفته   مصرف ماهی نيز به 
هيات نمايندگان و رئيس کميسيون کشاورزی و  
صنايع تبديلی اتاق بازرگانی تهران به نصف کاهش  

مصرف برنج، لبنيات، حبوبات و ديگر  .  يافته است 
 .اند   اقالم ضروری خوراکی همگی کاهش يافته 

در همين اعتراضات اخير معلمان يکی از شعارها  
". ميليون   ۴ حقوق ما  /  ميليون   ٢٠ خط فقر  : "اين بود 

امروز کارگران و  .  اين يک واقعيت است 
زحمتکشان جامعه عموما زير خط فقر زندگی  

ميليون بود،    ١٢ کنند و اگر خط فقر سال گذشته    می 
نيست که با تورم فعلی گفته شود خط فقر به    بی راه 

 .ميليون تومان افزايش يافته است   ٢٠ 
ی حبيبی از اعضای    ست که به گفته   اين در حالی 

  ١٠ کانون صنفی معلمان ايران هيچ معلمی باالی  
ميليون تومان حقوق نگرفته و متوسط حقوق معلمان  

وضعيت بازنشستگان حتا  .  ميليون تومان است   ۵ نيز  
بسياری از بازنشستگان،  .  بدتر از شاغالن است 

بگير    بويژه بازنشستگان تامين اجتماعی حداقل 
ميليون هم    ۴ ها حتا به    دريافتی بسياری از آن .  هستند 

معلمان خريد خدمت، معلمان مدارس  .  رسد   نمی 
غيرانتفاعی و غيره نيز وضعيتی به مراتب بدتر  

کارگران نيز در هر رشته و بخشی در چنين  .  دارند 
ها کارگر بويژه در    وضعيتی قرار دارند و ميليون 

های کوچک    های خدماتی و يا کارگران کارگاه   بخش 
ها کارگران زن هستند،    که بخش قابل توجهی از آن 

بسياری از  .  اند   حتا از حداقل دستمزد نيز محروم 
آبی يا    های اخير در اثر بی   کشاورزان نيز در سال 

اند و يا    زمينش را رها کرده و به حاشيه شهرها رفته 
در اين  .  گذرانند   با شرايط بسيار سختی روزگار می 

تعداد  .  ميان وضعيت بيکاران بدتر از همه است 
ميليون نفر است که بخش    ١٠ بيکاران حداقل  

شان را در    ها جوان هستند که جوانی   بزرگی از آن 

از هر چهار نفر يک نفر حتا برای تهيه نان روزانه  
نانی که در سال  .  مورد نيازش با مشکل روبروست 

 .برابر افزايش يافت   ٣ جديد بهای آن تا  
) شهريور   ١٣ (ی روزنامه همشهری    نوشته   به 

های اتحاديه بنکداران مواد غذايی،    براساس بررسی 
ميزان مصرف حبوبات و ساير مواد غذايی از  
ابتدای امسال تا پايان تير نسبت به مدت مشابه  

همين  .  درصد کاهش داشته است   ٣۵ پارسال  
"مرداد نوشت   ١١ روزنامه   بعد از افزايش قيمت  : 

درصد کاهش    ٣٠ تا    ٢٠ ها بين    نان، فروش نانوايی 
 ".يافته است 

در حالی که پيش از اين به دليل کاهش قدرت خريد  
مردم و در نتيجه کاهش تقاضا، خبر از تعطيلی  

کنندگان    های فروش کفش و لباس و يا توليد   مغازه 
شد،    ها منتشر می   خرد اين اقالم و حتا طالفروشی 

های خواربار    اکنون اخبار حاکی از تعطيلی مغازه 
ی رئيس اتحاديه    گفته   به .  فروشی است 

ها    درصد از سوپرمارکت   ٢٠ ها حدود    سوپرمارکت 
 .اند   تعطيل شده 
در مطلبی با عنوان  "  ٢۴ رويداد  "وبسايت  

" ترين سقوط تاريخی قدرت خريد مردم   بزرگ "
"نوشت  های ساالنه، حجم از    طبق بررسی آمار : 

های ايرانی در سال    دست رفتن قدرت خريد خانوار 
اگر در  .  به باالترين سطح خود رسيده است   ١۴٠٠ 

های جنگ مردم برای تامين مواد غذايی خود با    سال 
کمبود کاال مواجه بودند، امسال وضعيت قحطی نه  
با کمبود کاال بلکه با گرانی و عدم تناسب سطح  
دستمزدها با نرخ تورم به خانوارها تحميل شده  

 ".است 
ی پيش    مرغ که تا دو هفته   در همين روزها تخم 

  ۶٠ ای    هزار تومان بود به شانه   ۵۵ تا    ۵٠ ای    شانه 
سالی که  (اسفند سال گذشته  .  هزار تومان رسيد 

ماه    ٧ يعنی  )  ها زنجير پاره کرده بود   افزايش قيمت 
هزار تومان و    ٣۶ ای    مرغ به شانه   پيش، قيمت تخم 

با توجه به  !!  تومان رسيده بود   ١٢٠٠ ای    دانه 
اعتراضات مرغداران که به قيمت کنونی نيز  
راضی نيستند، سياست جمهوری اسالمی در رابطه  

تومانی برای کاالهای    ۴٢٠٠ با عدم تخصيص ارز  
و با توجه به روند گرانی بعيد  )  به جز دارو (اساسی  

ماه ديگر يعنی اسفند ماه بهای    ۵ نيست که تا  
مرغ نسبت به اسفند سال قبل آن حداقل افزايش    تخم 

طور که بهای    درصدی را تجربه کند، همان   ١٠٠ 
بسياری از کاالها در طول يک سال اخير افزايش  

مانند  (درصدی و حتا بيشتر را    ١٠٠ بهای  
 .تجربه کردند ) افزار   نوشت 

در گزارش ميدانی خبرگزاری دولتی ايسنا، مردم از  
افزار شکايت داشتند    گرانی حداقل دو برابری نوشت 

ها    که قادر به تامين تمامی لوازم مورد نياز بچه   و اين 
اين خبرگزاری در گزارشی ديگر و به نقل  .  نيستند 

افزار خراسان جنوبی    از رئيس اتحاديه نوشت 
"نوشت  امسال قيمت لوازم التحرير سه تا چهار  : 

برابر افزايش يافته، اما خريد و فروش لوازم  
التحرير کاهش داشته، و اگر وضعيت بازار لوازم  

درصد    ٣٠ التحرير به همين روال ادامه پيدا کند  
کنند و تعطيل    واحدهای اين صنف ريزش پيدا می 

 ".خواهند شد 
هزار    ١٧٠ قيمت هر کيلوگرم گوشت گوسفندی به  

هزار تومان رسيده    ٩٠ به  "  دنبه "تومان و هر کيلو  
هزار تومان فراتر    ۴٠ بهای مرغ نيز از  !!  است 

 داران و مقامات دولتی، گرانی و فقر برای کارگران و زحمتکشان رفاه برای سرمايه
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 تپه و  طنين چندباره صدای هفت
 های مستقل کارگری گيری تشکل جهت

تا به امروز ادامه داشته  ٨٧تپه در سال  هفت
بازداشت و شکنجه و حبس علی نجاتی، .  است

بازداشت و شکنجه و زندان و اخراج اسماعيل 
بخشی، احضار و ارعاب و زندان و 

ها تن از  های مکرر برای ده سازی پرونده
پرونده  ٢٠٠کارگران اين شرکت که شمار آن از 

کدام تأثيری بر عزم  نيز تجاوز نموده است، هيچ
. و اراده کارگران به ادامه مبارزه نداشته است

دو تن از )    ١۴٠٠شهريور  ١٨(  اين اواخر نيز 
تپه به نام مسلم چشمه خاور  فعاالن کارگری هفت

و دمحم اميدوار، از طريق يک ابالغيه الکترونيکی 
تحت اين عنوان که شاکی خصوصی دارند، به 

يک از اين اقدامات  اما هيچ.  اند دادگاه احضار شده
تپه را از  اند کارگران هفت و تهديدها نتوانسته

تپه  کارگران هفت.  مبارزه و ادامه آن بازدارند
اند  ها توانسته رغم تمام موانع و محدوديت علی

اين تشکل مستقل که .  تشکل مستقلی را ايجاد کنند
وخيزها  رغم افت بسته شد، به ٩٧نطفه آن در سال 

و برخی تغييرات درونی، توانسته است ارتباط 
فعالی با بدنه کارگری برقرار سازد و اين ارتباط 

اعتراضات و اعتصابات کارگران .  را حفظ کند
ً توسط همين تشکل  ٩٧تپه از  هفت تاکنون اساسا

تشکلی که توسط .  شده است دهی و هدايت سازمان
خود کارگران ايجادشده است، تلفيق نسبتاً مناسبی 
از نوع فعاليت علنی و غيرعلنی به وجود آورده 
است، رهبران عملی کارگری را در درون خود 
پرورش داده است، از منافع کارگران دفاع نموده 

. تپه بوده است دار مبارزات کارگران هفت و پرچم
همين پيوند ارگانيک تشکل مستقل و رابطه 

ها ،  نزديک آن با بدنه کارگری است که اعتصاب
ها و اعتراضات پرشمار خيابانی را ممکن  تجمع

درنتيجه حضور فعال همين تشکل .  ساخته است
مستقل کارگری در محل کار و نقش و نفوذ آن 
درميان کارگران و پيوند و ارتباط مستمر 

کارگران پيشرو با بدنه کارگری است که امروز  
گيری جمعی را  کار و خرد جمعی و تصميم

اندود  ممکن ساخته است و اتفاقی از نوع گل
کردن درب دفتر شورای اسالمی توسط جمع 

ابراهيم عباسی کارگر .  دهد کارگران رخ می
رانی روز هفتم مهر در  تپه در سخن پيشرو هفت

سنگر، بار ديگر بر قدرت کارگران که محصول 
وی مثل هميشه .  اتحاد کارگران است تأکيد کرد

گيری جمعی بر پايه خرد جمعی  از اهميت تصميم
سخن گفت و تأکيد نمود تصميم به گل گرفتن 
درب و بستن دفتر شورای اسالمی محصول خرد 

 . جمعی است
اعتصابات، تجمعات و اعتراضات خيابانی مکرر 

دهد که  تپه اين واقعيت را نشان می کارگران هفت
رغم تمام مشکالت  اين کارگران مبارز به

های کارگران  اما ديگر خواست. اند وارد عمل شده
ويژه در بعد از صدور رأی ابطال  تپه که به هفت

تپه،  واگذاری شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت
يد از  فسخ قرارداد با بخش خصوصی و خلع

اسدبيگی بارها توسط کارگران تکرار و برای 
اند،  تحقق آن دست به اعتراض و اعتصاب زده

در رأس .اند توجهی قرارگرفته همچنان مورد بی
مديره  اين مطالبات تعيين تکليف شرکت و هيئت

رغم اينکه رأی ابطال واگذاری  به.  آن قرار دارد
يد از اسد بيگی در  به بخش خصوصی و خلع

صادر شد و سه ماه بعد در  ٩٩بهمن سال 
های رسمی اعالم شد  از رسانه ١۴٠٠ارديبهشت 

و سرانجام حکم مربوطه در اواخر مرداد به وی 
شده ، اما هيچ تغييری در اداره امور شرکت  ابالغ

از شواهد .  مديره آن به وجود نيامده است و هيئت
موجود چنين برميايد که اداره کشت و صنعت 

صنعت،معدن (  تپه به وزارت صمت نيشکر هفت
واگذارشده اما اين وزارتخانه، نه )  و تجارت

مديره جديدی برای شرکت تعيين کرده و نه  هيئت
. مديران قبلی را از کار برکنار نموده است

های حکومتی از نوع  ابراهيم رئيسی و دارو دسته
در دوره تبليغات انتخابات "  عدالت خواهان"

ويژه در روزهای منتهی به  رياست جمهوری به
اين مضحکه، برای سوءاستفاده ابزاری و 
جناحی، تبليغات متمرکزی را حول کشت و 

پس از .  تپه سازمان داده بودند صنعت نيشکر هفت
پايان اين ماجرا و انتصاب رئيسی، اين 
سروصداها و تبليغات فروکش نمود و ماجرای 

تپه و معضالت آن به حال  شرکت نيشکر هفت
تپه خواهان پايان اين  کارگران هفت.  خود رها شد

بازی موش و گربه، تعيين تکليف قطعی وضعيت 
اداره شرکت، تعيين تکليف قطعی  با مديران قبلی 

. و سروسامان گرفتن اوضاع شرکت هستند
بازگشت به کار اسماعيل بخشی و ساير کارگران 

کارگران (اخراجی، تمديد قرارداد کارگران فصلی
) غير نيشکری، دفع آفات ، بخش صنعت و غيره

های مهم کارگران است که در  از ديگر خواست
. اند هر اعتصاب خويش آن را عنوان نموده

افتاده و ساير  های عقب پرداخت فوری حقوق
مطالبات صنفی و مختومه اعالم کردن پرونده 
فرزانه زيالبی وکيل شجاع کارگران، از ديگر 

تپه  های اعتصاب اخير کارگران هفت خواست
 .هستند
توجهی دار و  های توخالی و بی رغم وعده علی

دسته رئيسی نسبت به معضالت کارگران کشت و 
رغم بالتکليفی و در  تپه و به صنعت نيشکر هفت

داشتن درازمدت وضعيت اين شرکت  ابهام نگاه
منظور فرسودن و خسته کردن و انفعال  به

تپه کماکان محکم و  کارگران، اما کارگر هفت
استوار و مقاوم و مبارز و پيگير برای رسيدن به 

. اهداف خود سِرپا و درصحنه ايستاده است
ويژه اقدامات  تمهيدات گوناگون طبقه حاکم به

سرکوبگرانه عليه کارگران، احضار و ارعاب و 
بازداشت و زندان کارگران پيشرو، از دوره 
بازگشائی سنديکای کارگران صنعت نيشکر 

مهر، با تجمع در مقابل دفتر  ٧تپه  روز  هفت
" شورای اسالمی کار، ضمن سردادن شعار 

درب "  خوايم خوايم نمی شورای ضد کارگر نمی
بار ديگر نفرت و  اين دفتر را گل گرفتند و يک

 -انزجار عميق خويش از اين تشکل دولتی
که هرگز "  شورا"اين .  کارفرمايی را نشان دادند

تپه نبوده، بارها عليه  مورد تأييد کارگران هفت
تپه خبرچينی نموده و برای  کارگران پيشرو هفت

. رؤسای خود گزارش ضد کارگری نوشته است
نشانده اسد  اعضای اين تشکل دولتی همگی دست

در .  تپه هستند بيگی کارفرمای مخلوع هفت
نيز شورای )    ١۴٠٠مرداد (اعتصاب قبلی

اسالمی در همدستی با اداره کار شهر شوش به 
ای آشکار برای درهم شکستن اعتصاب  توطئه

اداره کار با يک نقشه از پيش .  دست زد
شده تصميم داشت با اعضای شورای  طراحی

عنوان نمايندگان کارگران وارد مذاکره  اسالمی به

ها، پايان اعتصاب را  شود و در زدوبند با آن
تپه  اما کارگران آگاه و هوشيار هفت.  اعالم کند

طرف اداره  مرداد، به ١۶در جريان تجمع روز 
پيمايی زدند و پس از تجمع مقابل  کار دست به راه

اين اداره، به مسئولين و رئيس آن اعالم کردند 
شورای اسالمی ربطی به کارگران ندارد و مجاز 

. نيست به نام کارگران وارد مذاکره شود
کارگران به رئيس اداره کار اعالم کردند اين 

ی کارفرمای مخلوع را به  نشانده شورای دست
شناسند و بدين ترتيب توطئه اداره  رسميت نمی

خوار و نوکر  کار و شورای اسالمی جيره
افزون براين، سال گذشته .کارفرما را خنثی کردند

هزار امضا مبنی بر اينکه  ٢نيز بيش از 
کارگران، اين شورای ضد کارگری را به 

رغم  علی.  شده بود آوری شناسند جمع رسميت نمی
نظر صريح و روشن کارگران در مورد اين 
تشکل ضد کارگری، کارفرما و حاميان دولتی 

. اند وی از اين تشکل جاسوسی دست نشسته
اند که  تپه بارها نشان داده کارگران هفت
تر از آن هستند که کسی بخواهد  هوشيارتر و آگاه

ها برايشان  ها و يا از باالی سر آن جای آن به
کما اينکه در جريان اعتصاب قبلی .  تصميم بگيرد

در نوزدهمين روز اعتصاب که کارگران وارد 
دمحم کعب "خيابان شده بودند، به نشانه همدستی 

نماينده شهر شوش با کارفرما و حمايت از " عمير
 .او، دفتر وی را به اشغال خويش درآوردند

های  برچيدن شورای اسالمی، يکی از خواست
تپه است که خود برای تحقق آن  کارگران هفت
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 تپه و  طنين چندباره صدای هفت
 های مستقل کارگری گيری تشکل جهت

 داران و رفاه برای سرمايه
 مقامات دولتی، گرانی و فقر  

 برای کارگران و زحمتکشان

دستمزد و حقوقی چند برابر کمتر از خط فقر پوشش  
يکی از کارگران شهرداری کوت عبدهللا  !  بدهند؟ 

اش در يکی از    کوش   که فرزند سخت )  اهواز (
تواند    گويد نمی   های برتر دولتی قبول شده می   دانشگاه 

پسرش را به دانشگاه بفرستد چون حتا پول هزينه  
!! سفر او را ندارد تا او را سوار اتوبوس کند 

. کارگری که چندين ماه دستمزد دريافت نکرده است 
سال سن داشت    ۴۶ يکی از همين کارگران که تنها  

تر، در اثر همين فشارها سکته کرد و    چند روز قبل 
همسر يکی از کارگران  .  جان خود را از دست داد 

شهرداری دهدشت به دليل آن که چند ماه دستمزد  
ای    ها نتيجه   افتاده و حتا تجمع آن   کارگران عقب 

های    نداشت، به دليل نداشتن پول برای تامين هزينه 
مدرسه دو فرزندش دست به خودسوزی زد و  

اين زندگی  .  اش را از دست داد، مادر دو فرزند   جان 
وضعيت کارگران  .  ديگر قابل تحمل نيست 

شهرداری کوت عبدهللا و دهدشت وضعيت تمام  
مردمی که  .  ی ايران است   ديده   مردم زحمتکش و ستم 

مردمی که  .  ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند 
اين روزها مدام در خيابان هستند، مانند سرايداران  
مدارس چهار محال و بختياری که در تجمع خود  

". پذيريم   حتا اگر بميريم، ذلت نمی "شعار دادند  
اند که    خوبی دريافته   کارگران و زحمتکشان ايران به 

تنها اعتصاب و آمدن به کف خيابان راه گريزشان  
اعتصاب و  .  از شرايط دهشتناک کنونی است 

اعتراضاتی که بايد سراسری شوند تا در نهايت ديو  
ددمنش را به زير کشيده و به زباله دان تاريخ  

 .بفرستند 
 
 

٣از صفحه   

اگر .  دهی کنند اند خود را سازمان توانسته
اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران 

تاکنون توانسته استمرار پيدا کند،  ٩٧تپه از  هفت
ويژه  در اثر تالش و فعاليت کارگران پيشرو به

ها در تشکل مستقل کارگری بوده  بخش متشکل آن
تپه در  همين تشکل مستقل کارگران هفت.  است

محل کار و توليد است که تا حدود زيادی توانسته 
است کاهش نسبی حضور سنديکای کارگران 

هايی که  تپه در محل کار و آسيب نيشکر هفت
ارتجاع سرکوبگر حاکم در اين زمينه بر سنديکا 

ارتجاع حاکم تشکل .  وارد ساخته جبران کند
تابد و برای نابودی  مستقل کارگری را برنمی

کم تضعيف آن به هرگونه اقدامی  کامل يا دست
های  شدت از تشکل ارتجاع حاکم به.زند دست می

اعمال سرکوب و .ای کارگری وحشت دارد توده
تپه  خشونت عليه سنديکای کارگران نيشکر هفت

رانی  و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
. وضوح اين را نشان داده است تهران و حومه به

طبقه و ارتجاع هار حاکم با سرکوب و بازداشت 
های درازمدت فعاالن سنديکايی، تعقيب  و زندان

قضايی، ممانعت از   -و پيگرد مستمر امنيتی
برگزاری جلسات وسيع و مجامع عمومی، عمالً 

ای را  کارکرد سنديکا در هيئت يک تشکل توده
همه فعاالن سنديکايی ولو  بااين.زايل ساخته است
تر و با در نظر گرفتن شدت  در ابعادی محدود

سرکوب و خفقان و رعايت نکاتی که متضمن 
های خود ادامه  ادامه کاری باشد، به فعاليت

های مستقل کارگری که با نيروی  تشکل.  اند داده
شوند در هراندازه که  خود کارگران ايجاد می

کنند،  برای تحقق مطالبات کارگران مبارزه می
مستقل از هر نامی که داشته باشند بايد 

نبايد گذاشت افراد يا .  موردحمايت قرار گيرند
هايی از درون يا بيرون جنبش کارگری  گرايش
های مستقل کارگری را که مدافع منافع  تشکل

. طبقه کارگر هستند، در برابر هم قرار دهند
يادآوری يک نکته بسيار مهم و ضروری است 

ها را  مرغ های مستقل کارگری تمام تخم که تشکل
در سبد علنی کاری صرف قرار ندهند بلکه تلفيق 
مناسبی از فعاليت علنی و غيرعلنی را به نحوی 

ها و ضربات  ترين آسيب سازمان دهند که دچار کم
 .پليسی شوند

افزون بر رعايت اکيد موضوع فوق، نکته بسيار  
مهم ديگر در شرايط سياسی کنونی، عطف توجه 

. به مضمون فعاليت تشکل مستقل کارگری است
کم سه  ها دست گونه تشکل فعاليت مبارزاتی اين

نخست؛ آنچه در درون .  گيرد عرصه را دربر می
يک بخش معين کارگری و مجموعه مطالبات 

اند، جهت  کارگرانی که تشکل را ايجاد نموده
جهت ديگر .  کند فعاليت تشکل مستقل را تعيين می

فعاليت يک تشکل مستقل کارگری اما آن مسائلی 
است که فراتر از يک بخش معين کارگری است 

کل کارگران آن رشته و فراتر از آن در  و به
ديگر،  عبارت به.  سطح طبقه کارگر مطرح است

های عمومی طبقه کارگر، جهت  مسائل و خواست
. کند فعاليت تشکل مستقل کارگری را تعيين می

ويژه در شرايط  اما نکته بسيار مهم ديگر به
های  گيری تشکل سياسی و متحول کنونی، جهت

های اخص  مستقل کارگری فراتر از خواست
های مستقل  طبقه کارگر و تشکل.  کارگری است
توانند نسبت به مسائل سياسی،  کارگری نمی

اقتصادی و اجتماعی که در مقياس کل جامعه 
مثال تشکل  عنوان به.  تفاوت باشند جاری هستند بی

تواند نسبت به معضالت  مستقل کارگری نمی
معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانش 

های عمومی دولت  آموزان، دانشجويان و سياست
بنابراين، يکی از .  تفاوت باشد خنثی و بی

ها و  گيری های مهمی که بايد جهت عرصه
های مستقل کارگری باشد،  مضمون فعاليت تشکل

مسائل عمومی جامعه اعم از اقتصادی سياسی يا 
ها و  درستی در اين هفته چنانکه به.  اجتماعی است

ايم که کارگران  های اخير مکرر شاهد بوده ماه
تپه، سنديکای کارگران شرکت واحد  هفت

رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران  اتوبوس
دهی اعتراضات  تپه، شورای سازمان نيشکر هفت

های ديگر  کارگران پيمانی نفت و برخی از تشکل
گيری و دخالت  ها نيز موضع در اين عرصه

ها  ها و دخالت گيری اگرچه اين موضع.  اند نموده
هنوز در مراحل اوليه هست و ناکافی است، اما 

های مثبتی است که بايد مقدمه حضور  ها گام اين
بديهی .  تر در اين عرصه باشد بيشتر و پررنگ

های مستقل کارگری ازجمله تشکل  است که تشکل
تپه در محل کار و توليد، با  مستقل کارگران هفت

تر  توانند نقش مهم ها و خصوصيات می اين ويژگی
فقط در سطح واحد خويش و  تری نه و پررنگ

فقط در مقياس کل جنبش کارگری بلکه همچنين  نه
تر و مؤثرتری در مجموعه  توانند نقش مهم می

 .تحوالت جامعه ايفا کنند

 کمکهای مالی
 

 سوئيس
 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی

 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک ٣٠  حميد اشرف

 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه
 فرانک ۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 
 آمريکا

 دالر ۵٠   برديا
 دالر ۵٠   شيکاگو

 
 فرانسه 
 يورو٢٠٨١  اومانيته  -پاريس

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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طبقه کارگر نقش و رسالت برپائی انقالب را بر 
عهده دارد و اين انقالب نياز مبرم جامعه است، 

شود که طبقه کارگر همواره  چنين نتيجه نمی
آمادگی انجام اين وظيفه بزرگ و برپائی انقالب 

رغم  پوشيده نيست که به.   اجتماعی را  داراست
فراهم آمدن شرايط عينی برای برپائی انقالب،  
طبقه کارگر هنوز اين آمادگی را نيافته که 

ً سياسی،  به عنوان يک طبقه با مطالبات مستقيما
های ستمديده مردم  در نقش نماينده عموم توده

ايران عليه نظام حاکم درصحنه سياسی جامعه 
 . ظاهر شود

ماندگی عامل ذهنی از شرايط عينی  در  اين عقب
نوعی از توازن قوا و  طول چهار سال اخير، به

يک بحران قدرت شکل داده  است که نه رژيم 
امکان و توان آن را دارد بر بحران سياسی 

ای عليه  های توده موجود غلبه کند و طغيان جنبش
نظم موجود را مهار کند، بالعکس هرلحظه 

تر از قيام آبان  هايی گسترده منتظر وقوع جنبش
ای اخير در خوزستان و  ماه، جنبش بزرگ توده

ای نفت  ها هزار کارگر پروژه ای ده جنبش زنجيره
و گاز و پتروشيمی است  و نه طبقه کارگر و 

قدر کافی قدرت دارند که  متحدان اين طبقه به
 . رژيم حاکم را سرنگون کنند

گردد،  تا جايی که به جنبش طبقه کارگر برمی
ويژه در چند  روند تحوالت عينی جامعه ايران به

تفاوتی  سال اخير که بر يک دوران رکود و بی
ها و  وضوح ضعف سياسی نقطه پايان گذاشت، به

رغم  به.  ماندگی طبقه کارگر را آشکار کرد عقب
ها در  شمار مبارزات آن بيداری کارگران و بی

ماندگی  طول چند سال اخير،  اين ضعف و عقب
گردد؟ از ضعف آگاهی،  از کجا ناشی می

سازمانی  و درجا زدن طبقه کارگر در  بی
به سراسر دوران .  چهارچوب مبارزه اقتصادی

و سرکوب و کشتار پيشروترين  ۶٠پس از دهه 
ها که نظر افکنيم، روشن  کارگران و کمونيست

پس،  مبارزات طبقه کارگر ايران  است ازآن
هرگز نتوانسته از محدوده مبارزه اقتصادی و 

تغييری که از .  يک جنبش خودانگيخته فراتر رود
در مبارزات طبقه کارگر رخ داد، نه  ٩۶سال 

تغييری کيفی در اين مبارزات و ارتقاء آن به يک 
مبارزه سياسی طبقاتی ، بلکه افزايش کمی 
اعتصابات و اعتراضات کارگری حول مطالبات 

بود که  ٩٧تنها در سال .   اقتصادی بوده است
تپه، فوالد، هپکو و  های هفت کارگران کارخانه

آذر آب  تالش کردند با طرح شعارهای مستقيماً 
سياسی، اين مبارزه اقتصادی را به مبارزه 

اما متأسفانه اين .  سياسی طبقه کارگر ارتقاء دهند
ابتکار عمل  نتوانست به جهش کيفی در کل 

تر  جنبش کارگری و ارتقاء مبارزه به شکلی عالی
جنبش کارگری در کليت خود در .منجر گردد

لذا  .   مرحله مبارزه اقتصادی باقی ماند
شعار سرنگونی  ٩٨ويژه در سال  که به درحالی

ای به  جمهوری اسالمی در هر تظاهرات توده
ها تبديل گرديد، اين شعار در  شعار عمل توده

ها انعکاس  ميان کارگران و در مطالبات آن
ً سياسی از نمونه .  نيافت  حتی شعارهای مستقيما

ای نياز  آزادی سياسی که بيش از هر قشر و طبقه
طبقه کارگر است، در رأس مطالبات کارگران 

آنچه در تمام اين مبارزات ديده .  قرار نگرفت
ً همان مطالبات  می سال گذشته،  ۴٠شود، تقريبا

مبارزه اقتصادی برای فروش نيروی کار با 
شرايط بهتر، مطالبه افزايش دستمزد، پرداخت 

مانده، بهبود شرايط کار و امثال  های عقب دستمزد
البته کارگران در مطالبات خود .آن بوده است

برخی مطالبات سياسی از نمونه لغو 
ها را  نيز مطرح کرده و برای  سازی خصوصی

اند، اما مطالباتی از نوع  آن نيز مبارزه کرده
مطالبات مستقيماً سياسی که حاکميت سياسی طبقه 
حاکم و رژيم ديکتاتوری عريان را هدف قرار 

 .  دهد، نبوده است
شمار  رغم مبارزات بی که به بارتر اين تأسف 

تنها يک بهبودی  کارگران در اين چند سال، نه
ولو نسبی در شرايط زندگی و معيشت کارگران 

اين واقعيتی .  تر شد درپی وخيم رخ نداد، بلکه پی
انکار است که امروز حتی در مقايسه با  غيرقابل

ده سال پيش وضعيت مادی و معيشتی کارگران 
گاه در طول تمام  هيچ.  تر شده است بسيار وخيم

دوران موجوديت جمهوری اسالمی، شرايط 
معيشتی کارگران به درجه امروز وخيم و ستم و 

اگر سؤال شود .  استثمار طبقاتی شديد نبوده است
همه فشار و ستم و مبارزه، طبقه کارگر  چرا بااين

حتی درزمينٔه مبارزه اقتصادی موفقيتی نداشته 
است؟ علت را بايد در خود مبارزه اقتصادی و 
در اين واقعيت جستجو کرد که جنبش طبقه 
کارگر در محدوده يک جنبش خودانگيخته و 

ای اقتصادی محصور ماند و به مبارزه ای  مبارزه
دهد که در  اين نشان می.  سياسی ارتقاء نيافت

ايران، جايی که ديکتاتوری عريان طبقه 
دار حاکم است و بی حقوقی کارگران  سرمايه

درنهايت خود قرار دارد، بدون يک مبارزه 
تواند حتی يک  بهبود ولو نسبی در  سياسی نمی

 .وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر پديد آيد 
که مبارزه طبقه کارگر در  بنابراين،  اين

مانده و به  ای اقتصادی باقی چهارچوب مبارزه
ای سياسی ارتقاء نيافته  فقط در اين  مبارزه

يابد که سطح آگاهی طبقه  واقعيت انعکاس نمی
کارگر از محدوده اين مبارزه اقتصادی فراتر 

ها و  ترين بحران نرفته است و در دوران بزرگ
های سياسی جامعه ايران طبقه کارگر  ناآرامی

عنوان رهبر سياسی جنبش ظاهر  نتوانسته به
شود، بلکه حتی نتوانسته اندکی شرايط اقتصادی 

 . خود را بهبود بخشد
همه مبارزات کارگری،   رغم اين که چرا به اين

اين مبارزه تاکنون نتوانسته به يک مبارزه 
سياسی طبقاتی کارگران تبديل شود را بايد در اين 
واقعيت جستجو کرد که آگاهی سياسی طبقاتی 
ً  از مدار مبارزه اقتصادی و  کارگران مستقيما

مبارزه .  گردد جنبش خود به خودی ناشی نمی
اقتصادی و جنبش خود به خودی طبقه کارگر 

سازد و الاقل  فقط زمينه اين ارتقاء را فراهم می
های سياسی وجود دارد ،  در کشورهايی که آزادی

تواند به درجه يک آگاهی سياسی و مبارزه  می

در .  سياسی در چهارچوب نظم موجود ارتقاء يابد
تواند به آگاهی سياسی طبقه  ايران اما آنچه می

کارگر شکل داده و آن را ارتقاء دهد، فقط مبارزه 
بنابراين تالش برای .  سياسی طبقه کارگر است

ارتقای مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به يک 
ای  فوری است که در  مبارزه سياسی وظيفه

غياب حزب سياسی  طبقه کارگر، بر عهده 
های سياسی کمونيست و پيشروترين و  سازمان

 . ترين کارگران و محافل کارگری است آگاه
اما اين که چرا درگذشته چنين تالشی صورت 

کاری فعاالن کارگری  فقط  به کم نگرفت، نه
های  ويژه به شيوع درک کمونيست، بلکه به

انحرافی و بورژوائی در مبارزه طبقه کارگر 
های و فعاالن کارگری  توسط برخی از گرايش

گردد که جنبش اقتصادی و خود به خودی  برمی
ستودند و تأثير مخرب خود را در جنبش  را می

تنها يک نمونه آن گرايش .  برجای گذاشتند
آنارکوسنديکاليست موسوم به گرايش لغو کار 

کلی نياز به حزب طبقاتی  مزدی بود که به
ترين تجسم آگاهی سياسی  کارگران را که عالی

کرد و مدعی بود که  کارگران است انکار می
آگاهی طبقه کارگر فقط در جريان  مبارزه 
روزمره و خود به خودی مدام ارتقاء خواهد يافت 
تا جايی که در همين مسير خود به خودی اين 

ای ارتقاء خواهد يافت که طبقه  آگاهی به درجه
داری را  کارگر قادر خواهد شد، جامعه سرمايه

ها درگذشته کم نبود  از نمونه اين گرايش. براندازد
. و هريک تأثير مخرب خود را برجای گذاشتند

ها درگذشته  که به موارد متعدد آن جای آن اما به
بپردازيم به همين لحظه کنونی نگاهی بيندازيم و 
ببينيم در همين لحظه چگونه برخی از همين 

کوشند مانع از ارتقاء سطح  های می گرايش
تر شوند و آن  مبارزه طبقه کارگر به اشکال عالی

های  را به دايره مبارزات اقتصادی و تشکل
 . صنفی محدود کنند

برای هرکس که با جنبش کارگری و سوسياليسم 
آشنايی داشته باشد، پوشيده نيست که اشکال 
مبارزه و تشکل طبقه کارگر رابطه الينفکی با 

های  های حيات سياسی هر جامعه، دوره دوره
های رکود  در دوره.  رکود سياسی و انقالبی دارد

ً مبارزه کارگران اقتصادی  سياسی که عمدتا
های کارگر بيشتر به متشکل شدن در  است، توده

ای تمايل دارند که در محدوده  های حرفه تشکل
ها  تواند زندگی مادی و اقتصادی آن ها، می رفورم

های  در دوران انقالبی، به تشکل.  را بهبود بخشد
سياسی انقالبی کارگری  نياز است که مناسب 

تر مبارزه سياسی طبقه کارگر  برای اشکال عالی
 . و سرنگونی طبقه حاکم اند

امروزه هرکس به اين واقعيت اذعان دارد که 
که با موج  ٩۶ماه سال  جامعه ايران از دی

وسيعی از مبارزات  سياسی تعرضی آغاز 
گرديد، فرارسيدن دوران جديدی از حيات سياسی  
و نياز به تغيير و دگرگونی را در اين جامعه 

اين دوران که تا کنون سرشار از .  اعالم کرد
مبارزات سياسی برای سرنگونی رژيم بوده 

درست در چنين .  است، همچنان ادامه دارد
ها بايد معطوف به ايجاد و  شرايطی که همه تالش

های سياسی کارگری ، تالش برای  تقويت تشکل
ارتقاء مبارزه طبقه کارگر به سطح يک مبارزه 
سياسی  و برپائی يک اعتصاب سياسی 
سرتاسری باشد،  برخی از فعالين کارگری شعار 

٨از صفحه   

 نيازمبارزه سياسی طبقه کارگر
به يک شعار سياسی  واحد    
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خواهند  از کارگران می.  دهند ايجاد سنديکا سر می
ترين  در دورانی که سرنگونی طبقه حاکم مبرم

وظيفه طبقه کارگر است، سنديکا تشکيل دهند و 
اظهارات .  به مبارزه صنفی مشغول شوند

ازجمله .  کنند وغريبی هم ضميمه آن می عجيب
سنديکائی  بايد   های که اين به اصطالح تشکل اين

به کار صنفی و اقتصادی بپردازند و به سياست 
هيچ فرد، گروه و سازمانی .  کاری نداشته باشند

هم حق ندارد در امور اين سنديکاها دخالت کند و 
که در شرايطی که رژيم ديکتاتوری  آخر اين دست

درپی فعاالن کارگری، معلمان و حتی  عريان پی
های دمکراتيک را دستگير  و به  فعاالن تشکل

کند از همه فعاالن کارگری  حبس محکوم می
کنند خود را علنی کنند و به فعاليت  دعوت می
اين اظهارات حاکی از يک .  آورند علنی روی

رفرميستی ناب است که   –مشی سنديکا ليستی  خط
هدف آن انحراف مبارزه طبقه کارگر از مسير 

اکنون بايد آن  يک مبارزه انقالبی است که از هم
 .  را افشا و منفرد کرد

ازاين، مکرر نظر خود را در  سازمان ما پيش
اکنون نيز .  مورد سنديکاها اعالم کرده است

شويم که از ديدگاه سازمان ما سنديکا يا  متذکر می
ای از  ای دارند، در مرحله ها تاريخچه اتحاديه

موجوديت طبقه کارگر پديد آمدند، خدماتی هم به 
طبقه کارگر کردند، تحوالتی را از سر گذراندند، 

ای به مانعی بر سر راه تکامل و  در مرحله
پيشروی طبقه کارگر تبديل شدند  و اکنون نيز به 

داری   يکی از نهادهای در خدمت  نظم سرمايه
اين روندی است که سنديکا در .  اند شده تبديل

 . مقياس جهانی طی کرده است
بعيد است امروزه سنديکائی را در سراسر جهان 

شايد البته .  بتوان يافت که چيزی غيرازاين باشد
آنچه هست .   توان منکر استثنائات منفرد شد نمی

تشکيالتی برای مذاکره و سازش با کارفرمايان و 
زنی بر سر مزد و در بهترين  حکومت برای چانه

حالت برای بهبود شرايط زندگی و کار در 
داری و نه چيزی فراتر  چهارچوب نظم سرمايه

ها پيش که هنوز سنديکاها به اين  سال.  از آن 
درجه انحطاط نيافته بودند، مارکس در نقد 
سنديکاهايی که مبارزه کارگران را محدود به 
مبارزه بر سر دستمزد و کاهش ساعات کار و 
کالً بهبود شرايط زندگی و کار در چهارچوب 

های  کردند و از جنبش داری می نظام سرمايه
 : گرفتند، نوشت اجتماعی و سياسی فاصله می

طبقه کارگر نبايد در مورد نتايج نهائی اين " 
او نبايد از .  مبارزه روزانه، گرفتار مبالغه شود

ياد ببرد که در اين مبارزه روزانه  فقط عليه 
کند و نه عليه عللى كه زاييده  ها مبارزه می معلول

فقط جلوى گرايشى را كه موجب بدتر .  ها است آن
گيرد ولى جهت آن را تغيير  شدن وضع اوست می

برد ولى  بيمارى  را   مسكن به كار می.  دهد نمی
پس  كارگران  نبايد  فقط  به  .   کند درمان  نمی
های ناگزير پارتيزانى كه پيوسته در  اين  درگيری

اثر تشبثات غارتگرانِه قطع نشدنى سرمايه و يا 
آيد، قناعت  در اثر وضع بازار به وجود می

آنان بايد دريابند كه سيستم كنونى با همه .  ورزند

حال  آورد، درعين بينوايى هايى كه همراه می
های اجتماعى است  و شکل شرايط مادىموجد آن 

كه براى دگرگونى اقتصادى جامعه ضرورت 
کارانه  جای شعار محافظه كارگران به.  دارد

بايد    "دستمزد عادالنه براى روز كار عادالنه"
:  را  بر  پرچم  خود  بنويسند  انقالبىاين  شعار  

 )مزد، بها، سود!"(امحاء  سيستم  كار مزدی"
رغم اين هشدارها ، روند انحطاط   اما به  

پس  رو ازاين ازاين.  سنديکاها ادامه يافت
های سنديکاليستی  ها عليه تمام گرايش کمونيست

که خود را محدود به اين مبارزه روزمره بر سر 
حال  کردند و درعين دستمزد و ساعات کار می

 .طرفی داشتند، به مبارزه ادامه دادند ادعای بی
هايی دفاع شد که از محدوده  تنها از آن اتحاديه

طرفی را  رفتند، بی مطالبات روزمره فراتر می
کردند، از  عنوان فريب بورژوائی رد می به

سياستی سوسياليستی و از احزاب کمونيست 
داری  کردند و عليه نظم سرمايه جانبداری می

بنابراين روشن است که اگر .  کردند مبارزه می
که سنديکا تشکل يک  امروز حاال مستثنا از اين

دوران انقالبی نيست، کسی پيدا شود و ادعا کند 
که وظيفه سنديکا فعاليت صنفی است و نه سياسی 
و سوسياليستی ، يک سنديکاليست رفرميست 

 .  است
ها از سنديکا  شرط ديگر حمايت کمونيست

ها در درون  همواره اين بوده است که کمونيست
ها را  ها فعاليت کنند، جلو انحراف آن اين سازمان

بگيرند،  برنامۀ انقالب اجتماعی را در درون 
اين البته بدانمعنا .  ها تبليغ و ترويج کند اتحاديه

پس اين .  ها را وابسته به خود کنند نبود که اتحاديه
ادعا که کسی حق ندارد از درون يا بيرون در 
مسائل سنديکا دخالت کند حرف بی ربطی است و 

طرف ناشی  از همان نظريه سنديکای صنفی بی
 . گردد می

که سازمان ما مکرر اعالم کرده  نکته ديگر اين
است، به ويژه در ايران، جائی که ديکتاتوری 

دار حاکم  گسيخته طبقه سرمايه عريان و عنان
تواند يک تشکل اقتصادی و  است، هرگز نمی

که  صنفی طبقه کارگر وجود داشته باشد، مگر آن
چون در هر .  در همان حال تشکلی سياسی باشد

گام خود رژيم سياسی استبدادی حاکم آن را 
 .  دارد که برای هر حرکتش سياسی عمل کند وامی

ً بيست سال  اکنون در نظر بگيريد که نه فرضا
پيش که نه دوران انقالبی بود و نه موقعيت 

ازآن که حتی  انقالبی وجود داشت ، به ويژه پس
پنداشتند  بر کسانی که شايد دچار توهم بودند و می

شود در ايران تحت حاکميت استبداد  که می
سنديکا تشکيل داد و شکست اين تجربه بر هر 
فعال جدی کارگری روش شده است بيايد و شعار 

يک چنين شخصی .  تشکيل سنديکا را سر دهد
حتی اگر هم صادق باشد، از تجربه چند سال 
گذشته اين را هم نياموخته است که تحت حاکميت 
رژيم جمهوری اسالمی، امکان تشکيل حتی 

چون سنديکا اگر .  سنديکا در ايران وجود ندارد
بخواهد سنديکا باشد و نه يک جمع چندنفره، بايد 

تشکيل آن، برگزاری .  توده کارگر را در برگيرد

سنديکا بايد برای کارهای .  طلبد مجمع عمومی می
بتواند .  اش دفترودستکی داشته باشد روزمره

بتواند فراخوان به .  تبليغات خودش را داشته باشد
بتواند وارد مذاکره با کارفرماها و .  اعتراض دهد

ها وجود آزادی  دولت گردد و الزمه همه آن
سياسی است و چون در ايران  آزادی وجود 

.  ندارد، سنديکائی هم وجود نخواهد داشت
ويژه در اوضاع سياسی کنونی  بنابراين، امروز به

دهد،  ايران، کسی که شعار سنديکا را سر می
هدفی جز سدکردن مبارزه طبقاتی کارگران 

 .  ندارد
گاه  بنابراين روشن است که چرا سنديکا هيچ

ها پيش در  اما سال.  شعار سازمان ما نبوده است
دوران رکود سياسی ، با ضوابط معينی که اساس 
آن مبارزه سنديکا  با رژيم حاکم بر ايران ، دفاع 

داری از سوسياليسم  از منافع طبقه کارگر و جانب
بود، از مبارزات دو سنديکائی که در آن ايام 

آنچه اکنون در .  کرد تشکيل شد، حمايت می
شود،  دورانی  ديگر با ادعاهای جديد مطرح می

ای متمايز از گذشته است و بايد در برابر  مسئله
 .  آن موضع گرفت و آن را افشا و منفرد ساخت 

اين نکته را نيز بايد افزود، در ايران تا زمانی که 
شرايط سياسی چنان تغيير نکند که توازن قوا 
کامالً به نفع طبقه کارگر باشد، تشکلی که بتواند 
نقش خود را در مبارزات کارگری ايفا کند، 

های مخفی  های مخفی از نمونه کميته تشکل
های اعتصاب خواهد بود که   کارخانه و کميته

توانند مبارزات اقتصادی و سياسی  واحد می درآن
مهم .  دهی و رهبری کنند طبقه کارگر را سازمان

نيست که کارگران در هر کارخانه چه نامی بر 
گذارند و چه شکل مشخصی به خود  آن می

مهم اين است که در اوضاع سياسی .  گيرد می
انقالبی کنونی بتواند پيگيرانه و فعاالنه مبارزات 

دهی نمايد، ارتقاء دهد و  کارگران را سازمان
 . رهبری کند

ها در شرايط سياسی  ترين وظيفه اين کميته اصلی
کنونی جامعه ايران، در شرايطی که طبقه کارگر 

ترين و  هنوز از داشتن يک حزب طبقاتی که آگاه
پيشروترين بخش طبقه کارگر را برای برپائی 
يک انقالب اجتماعی در صفوف خود متشکل 
کرده باشد، محروم است،  تالش برای ارتقاء 
مبارزه اقتصادی کارگران به يک مبارزه سياسی 

 .و برپائی اعتصاب عمومی سياسی است
که در ايران يک جنبش سياسی  برای اين

سراسری کارگری بتواند شکل بگيرد، نياز به 
يک شعار سراسری است و اين شعار سراسری 

شعار کار، .  تواند يک شعار سياسی باشد فقط می
ترين  نان، آزادی، حکومت شورابی که شناخته

شعار سياسی در ميان کارگران و زحمتکشان 
فقط  خواست کارگران هزاران کارخانه  است، نه

و موسسه کوچک و بزرگ در آن تجسم يافته، 
های  ترين بيان مطالبات عموم توده بلکه خالصه

 .   زحمتکش و ستمديده در سراسر ايران است 
بدون يک مبارزه سياسی که يک شعار سياسی 
مشخص، سنگ بنای حرکت آن باشد، نه جنبش 

تواند شکل بگيرد و  مستقل سياسی طبقه کارگرمی
نه وحدت سراسری طبقه کارگر تحقق خواهد 
يافت و نه حتی مطالبات اقتصادی کارگران تحقق 

هم اکنون در جامعه  اما شرايط  آن.  خواهد يافت
ايران وجود دارد که مبارزه طبقه کارگر بتواند 

سرعت به يک مبارزه سياسی سراسری تبديل  به
.  بايد برای سرعت بخشيدن به آن تالش کرد.  شود
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

مل است ود حاکی از .   محت د موج ام شواه م ت
قالب در  آمادگی شرايط عينی برای وقوع يک ان

 .ايران است
الب  ق باگذشت هرروز، اين نياز جامعه به يک ان

ردد،  و سرنگونی طبقه حاکم  بيشتر آشکار می گ
ه ا ب رای  ام ی ب ن ت عي ي ع وق دن م م ش راه رغم ف

اده است ت ر اف . انقالب، وقوع آن  همچنان به تأخي
ط  دليل آن راي ر در ش ي ي هم در اين است که اين تغ

راه  عينی، با تغيير شرايط ذهنی منطبق بر آن، هم
د  اين واقعيت در عين حال نشان می.  نشده است ده

ر  ج ن الب م ق ه ان ً ب ا زام که هر موقعيت انقالبی ال
ی م ا  ن ی ب ت ی ، ح اع ج ه ارت ق ب چ ط ي ردد و ه گ

ق ي ران عم ح ن ب ري ه ت ودب ا،  خ ون  ه گ ود سرن خ

٨ 

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

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

 . 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.aghaliya 
t 

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

fadaianaghaliyat.kar 
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ر آن گ د شد، م واه خ ه ن ق ب ه ط ت  ک ال ه رس ای ک
ر  ده را ب وسي سرنگونی نظم کهنه، ارتجاعی و  پ
درت الزم  الت و ق ی، تشکي عهده دارد، از آگاه
رخوردار  روزی آن ب ي قالب و پ برای برپائی ان

 .باشد
داری ايران ، تنها يک طبقه،  در جامعه سرمايه

طبقه کارگر است که وظيفه و رسالت برپائی يک 
انقالب را بر عهده دارد، منافعش در برپائی 

حسب نقش در توليد و جمعيتی که  انقالب است، به
دهد  از قدرت و  اکثريت جامعه را تشکيل می

توان الزم برای مقابله با طبقه ارتجاعی حاکم 
با اين وجود، از اين واقعيت که .  برخوردار است

 نيازمبارزه سياسی طبقه کارگر
به يک شعار سياسی  واحد    

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی   

اه   رم ه م م ه ه ن ع بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جم
کانال ,  ساعته  تلويزيون الترناتيو شورايی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400

و تلويزيون .   مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواهد کرد
ه /  پرتو و حزب کمونيست ايران,   برابری ,  دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   کومله  برنام

ی .  های  خود را  بر روی اين کانال ماهواره ای  پخش خواهد کرد  راس ون دمک زي وي ل برنامه های ت
وک و   –شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  سب ي اعی ف م اقليت و شبکه های اجت

د ي ن ون  . تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال ک زي وي ل ای ت ه ه ام رن اه  ب رم ه م م ه خ  ن اري از ت
ون  90دمکراسی شورايی روزانه به مدت   زي وي ل ای ت ه ه ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ

چهارشنيه  و چمعه از ساعت هشت تا نه و ,  دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه  
م ,  پنجشنبه ,  نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ي ه   ازساعت شش و ن ب کشن شنبه و ي

 . عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ياه ست پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي ی   در م مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شوراي

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  
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