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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

٢درصفحه   ۵درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 شعار رفراندوم يک
  فريب بورژوائی است

 
بورژوازی برای حفظ سلطه طبقاتی خود و 

ھای  داری، به روش پاسداری از نظم سرمايه
متعدد برای مھار جنبش و مقابله با طبقه کارگر و 

 .شود ھای زحمتکش، متوسل می عموم توده
 مردم از   ھای رکود و آرامش که توده در دوره

زندگی سياسی فعال و مبارزه انقBبی و مستقيم 
برای سرنگونی نظم موجود به دورند و خطری 

ھا و  کند، روش جدی، نظم حاکم را تھديد نمی
ھای طبقه حاکم، ساده و تقريباً  تاکتيک

که دوران انقBبی  اما ھنگامی.  اند يکنواخت
ھا شکلی تعرضی و  رسد، مبارزه توده فرامی

داری با  گيرد و نظم سرمايه انقBبی به خود می
دار  شود، طبقه سرمايه خطراتی جدی مواجه می

ترين و  بسته به مراحل پيشرفت جنبش، متنوع
گيرد، تا  ھا را به کار می ترين تاکتيک پيچيده

جنبش انقBبی  را مھار و خود را از خطر انقBب 
از :  اند ھا فراوان نمونه.  و سرنگونی نجات دھد

ھای  دادن امتيازات تا اصBحات، از سرکوب
ھای ضد شورش، از  قھری محدود تا گسيل واحد

فراخواندن ارتش برای مقابله با جنبش تا 
. نظامی و حتی کودتای نظامی برقراری حکومت

يک از اين اقدامات کارساز نشد، آنگاه  اگر ھيچ
کشيده  رفراندوم و حتی مجلس مؤسسان به ميان 

ترين تاکتيک برای حفظ سلطه  شود که پيچيده می
چراکه .  داری است طبقه حاکم و بقای نظم سرمايه

ھای ناآگاه، اين توھم را  ھايی از توده برای بخش
ھا تمکين شده  آورد که گويا به خواست آن پديد می

توانند ھدف و  است و از طريق اين انتخابات می
اما ھدف .  مطالبات خود را عملی سازند

بورژوازی .  که بود باقی است بورژوازی ھمان
المللی، مالی و  که از امکانات متعدد داخلی و بين

تواند از  راحتی می تبليغاتی برخوردار است، به
اصطBح انتخابات، حتی با اين فرض که  ھمين به

ھا تن از  تقلبی ھم صورت نگيرد، رأی ميليون
ھای مردم را که در يک چنين انتخاباتی  توده

ھويت طبقاتی  ھای پراکنده و بدون  ،ھمچون اتم
کنند، به نفع ھدف خود مصادره کند  مشارکت می

و با حفظ دستگاه دولتی موجود که ابزار استبداد 
و سلطه طبقاتی است، با حفظ شالوده نظم 

داری، سلطه و  اجتماعی  سرمايه  –اقتصادی 
مردم .  حاکميت طبقاتی خود را پابرجا نگه دارد

ايران چھار دھه پيش، يک چنين رفراندوم و 
مجلس مؤسسانی را تجربه کردند و نتيجه آن نيز، 

ھا  ھمان ھيوbی وحشتناکی است که در اين سال
 .بر ايران حاکم بوده است

ھای بورژوازی در  تر شدن تاکتيک اما پيچيده
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۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۵٨شماره    ٩۶ھفته اول بھمن   –سال سی و نھم 

جمھوری اسJمی، کشتی 
 در حال غرق شدن

 
با ارائه گزارش صد روزه محمد علی نجفی به 
اعضای شورای شھر تھران، بار ديگر يکی از 

. برانگيز شد فسادھای شھرداری تھران جنجال
جنجالی که نه تنھا پای شھرداری و شھردار 
سابق، محمد قاليباف، بلکه نيروی انتظامی را نيز 

بنا به اين گزارش، در اواخر سال .  به ميان کشيد
ھای نيروی  ، بين شھرداری و يکی از شرکت٩۵

انتظامی دو قرارداد با مجموع يک ميليارد و 
 ميليون تومان به امضا رسيده که ارزش ٢۵٠

 ميليون تومان ھم نبوده است و ١٠واقعی آن حتا 
 .شده است" انتخابات"اين پول خرج 

واکنش جمھوری اسBمی در تقابل با خيزش 
انقBبی جوانان و توده ھای جان به لب رسيده به 
لحاظ رياکاری، شدت سرکوب و نحوه مواجھه با 
توده ھای معترض به درجاتی با سياست ھای 

اين تغيير رفتاری .  پيشين آن متفاوت بوده است
ھيئت حاکمه دست کم در سه عرصه نمود 

 . مشخص تری داشته است
کشتار علنی، بی محابا و به رگبار بستن جوانان 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 دسيسه ھای طبقه حاکم عليه جنبش طبقاتی کارگران

 بحران انقJبی در تونس 

فريبکاری جمھوری 
اسJمی در بازداشت ھا و 

به قتل رساندن 
 دستگيرشدگان
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١از صفحه   

 شعار رفراندوم يک فريب بورژوائی است
مراحل مختلف پيشرفت جنبش، با اين واقعيت نيز 

ھا در ھر  خورد که پيشبرد اين روش گره می
ھا و  ھا، فراکسيون  بر عھده يکی از جناح مرحله

. گيرد ھای سياسی بورژوازی قرار می سازمان
خواه بخشی از ھيئت حاکمه باشند و يا در نقش 

ھا ممکن  آن.  بورژوازی اپوزيسيون ظاھرشوند
. است اختBفات کوچک يا بزرگی ھم داشته باشند

 باشد،  ھا ھر آنچه که بزرگ اما اختBفات آن
ھا  دشمن طبقاتی آن.  منافعشان اساساً واحد است

ھا تحت ھر  آن.  يکی است و ھدف واحدی دارند
ای باbتر از اين برای خود قائل  شرايطی وظيفه

داری حاکم را حفظ کنند و  نيستند که نظم سرمايه
بسته به شرايط و توازن قوای درونی، سھم و 

تر يا بيشتری ازنظر اقتصادی و سياسی  نفوذ کم
 .به دست آوردند

ای در ايران، ھمراه با  اعتBی نوين جنبش توده
نفی ھر دو جناح بورژوازی حاکم  و طرح 

ھا  شعارھايی در جريان تظاھرات که  توده
مستقيماً سرنگونی جمھوری اسBمی را به ميان 

دار  کشيدند، اين واقعيت را در برابر طبقه سرمايه
قرارداد که در مراحل اعتB يافته تر جنبش، 

ھای حاکم بورژوازی، ديگر  ممکن است جناح
بنابراين، .  قادر به کنترل و مھار آن نباشند

بورژوازی اپوزيسيون که در ظاھر خود را 
کند، از  مخالف جمھوری اسBمی معرفی می

داری  اکنون نقش فعالی برای حفظ نظم سرمايه ھم
روشن است .  گرفته است حاکم بر ايران برعھده

دار، برای  ھای طبقه سرمايه که اين فراکسيون
اند، بايد شعارھا و  گرفته ای که برعھده وظيفه انجام

ھای  ھايی را متمايز از تاکتيک تاکتيک
ھای حاکم به ميان بکشند، که جنبه  فراکسيون

دھنده داشته باشند و چنين به نظر رسد که  فريب
خواھند وضع موجود را تغيير دھند و  گويا می

مطالبات مردم را عملی سازند، اما در ھمان 
ای باشد که  گونه ھا به حال، اين شعارھا و تاکتيک

راديکاليسم جنبش را تضعيف و مانع از 
ھای کارگر و زحمتکش، به  آوری توده روی

اشکال مبارزه راديکال و قھرآميز برای 
 .سرنگونی رژيم، انقBب و قيام مسلحانه گردند

ھای  ھای اخير،  گروه از ھمين روست که در ھفته
اپوزيسيون بورژوائی جمھوری اسBمی از نمونه 

ھای  خواھان و گروه طلبان، جمھوری سلطنت
، به "اکثريت"رفرميست از قماش   –ليبرال 

ھای  ھای تلويزيونی قدرت ھمراه شبکه
صدا شعار رفراندوم و گاه  امپرياليست، يک

مجلس مؤسسان را طرح و پيرامون آن تبليغ 
 .اند وسيعی را سازمان داده

ماھيت ارتجاعی اين شعارھا از ھمين واقعيت 
ھا و افراد  ھا، گروه آشکار است که تمام سازمان

ھا، ھمگی طرفدار نظم  مدافع و مبلغ آن
بنابراين ھدف .  اند داری حاکم بر ايران سرمايه

 .ھا نيز پيشاپيش روشن است آن
اعتباری اين شعارھا و مبلغان  اما رسوايی و بی

ھا از اين حقيقت  نيز کامBً آشکار است که  آن
ھا از رژيم ارتجاعی، استبدادی و ضد انسانی  آن

خواھند که با برپائی  جمھوری اسBمی، می
برخی از .  رفراندوم به خواست مردم پاسخ دھد

کنند که جمھوری اسBمی  ھا ادعا می اين گروه

دار برگزاری  تواند عھده تنھايی می خود  به
رفراندوم باشد و برخی نيز نظارت سازمان ملل 

 .افزايند را بر آن می
مردم .  اساس مسئله در ھر دو مورد يکی است

نبايد به قيام مسلحانه .  نبايد انقBب کنند
آورند، نبايد جمھوری اسBمی را سرنگون  روی

کنند، نبايد دستگاه دولت استبدادی را در ھم 
آميز از رژيم  شکنند، بلکه بايد به شکلی مسالمت

ھای  خودکامه و سرکوبگر، رژيمی که آزادی
ھا  سياسی و حقوق دمکراتيک مردم را از آن

سلب کرده، کارگران را از حق تشکل محروم 
ساخته و به ھيچ حزب مخالفی اجازه فعاليت نداده 
است، درخواست کنند، رفراندوم برگزار نمايد، 
که فرضاً مردم بگويند، جمھوری اسBمی آری يا 

 ! نه
تر از اين ممکن نيست که ادعا  فريبی بزرگ

ھا مردم را کشتار کرده و  شود، رژيمی که سال
به بند کشيده است، رژيمی که در ھمين چند روز 

 ھزار ۴تعدادی از مردم را به قتل رساند و bاقل 
پذيرد که  سادگی می تن را به بند کشيده است، به

سرنوشت و موجوديت خود را به رأی مردم 
روشن است که اين فريبکاران، دشمنان .  بگذارد

اند و با شعار رفراندومشان برای  ھای مردم توده
ھا  ادعاھای آن.  کنند ھا تBش می حفظ اسارت آن

 . جز يک افسانه و دروغ نيست
ھای مردم ايران از شر  اگر قرار است، توده

فجايع جمھوری اسBمی و کليت نظم حاکم بر 

يابند  ايران نجات پيدا کنند، به مطالبات خود دست
و بر سرنوشت خود حاکم گردند، راھی جز اين 
نيست که با اراده انقBبی و تشديد مبارزه، 
جمھوری اسBمی را سرنگون کنند و تمام بساط 

 .دولت موجود را درھم بکوبند
اگر قرار است، کارگران و زحمتکشان بر  

سرنوشت خود حاکم گردند، آنھا نبايد به 
ووعيد و شعارھای پوچ و توخالی اعتماد  وعده
نبايد جز به سرنگونی جمھوری اسBمی و .  کنند

 کسب قدرت سياسی بينديشند
شعارھای رفراندوم و مجلس مؤسسان، شعار  

ھا  بورژوازی برای حفظ نظم موجود ، فريب توده
کارگران و .  و منحرف ساختن جنبش است

ھای مردم تحت ستم بايد به  زحمتکشان، توده
مبارزه پيگير خود ادامه دھند و از طريق 
شوراھايی که در جريان انقBب شکل خواھد 

گيرند  و مستقيماً اعمال  گرفت، قدرت را به دست
تنھا ارگانی نيز که در پی .  حاکميت کنند

سرنگونی جمھوری اسBمی  صBحيت 
گيری برای تعيين نظام سياسی آينده کشور  تصميم

 سراسری شوراھای  را خواھد داشت، کنگره
 . نمايندگان کارگران و زحمتکشان خواھد بود

گونه که اکنون روند پيشرفت مبارزه، شعار  ھمان
کار، نان، آزادی را به پرچم جنبش تبديل کرده 
است، چيزی نخواھد گذشت که با اعتBی اشکال 
مبارزه، شعار حکومت شورايی، شعار تمام 

ای  قدرت به شوراھا، به شعار اصلی جنبش توده
چراکه کارگران و زحمتکشان .  تبديل گردد

اند، فقط در يک دولت  ايران، به تجربه دريافته
توانند بر  ھای مردم می شورايی است که توده

سرنوشت خود حاکم گردند و مطالبات خود را 
 .عملی سازند
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١از صفحه   و ٢٠١۵ھای  برسند که بيش از مجموع سال 
در کنار بيکاری، دستمزدھا نيز به .   است٢٠١۶

ھا  صورت واقعی کاھش يافته و افزايش اسمی آن
گوی افزايش نرخ تورم و بويژه افزايش  پاسخ

در نتيجه، فقر نه .  بھای مواد غذايی نبوده است
تنھا در اثر بيکاری که در اثر کاھش واقعی 

نگاه کنيد به جدول (دستمزدھا نيز افزايش يافت 
 ).افزايش حقوق و قيمت مواد غذايی

ای کافی بود  بار اما يک ھفته اعتراضات توده اين
نشينی  ای مجبور به عقب تا دولت را در محدوده

" محمد طرابلسی" ژانويه ١٣روز شنبه .  سازد
وزير امور اجتماعی اعBم کرد که دولت بودجه 

 ١٧٠ھای فقير و افراد مسن را  کمک به خانواده
افزايش )   ميليون يورو۶٠حدود (ميليون دينار 

ی وی کمک ھزينه  به گفته.  خواھد داد
ھای کم درآمد بسته به تعداد کودکان از  خانواده

 ٢١٠ تا ١٨٠به )   يورو۵٠معادل ( دينار ١۵٠
در ماه افزايش خواھد )   يورو٧٠ تا ۶٠(دينار 

 ھزار خانواده کم ۵٠٠از سوی ديگر حدود .  يافت
درآمد که مشکل مسکن دارند، برای تامين 

ھا برای گرفتن وام از  مسکن، دولت ضامن آن
وی ھم چنين از تامين پوشش .  شود بانک می

. ھا خبر داد ھای دارويی برای تمام تونسی ھزينه
البته بدون ترديد بحرانی با اين عمق و وسعت، 

چنينی حل نخواھد  ھای محدود اين ھرگز با رفرم
که روند بحران انقBبی کنونی چگونه  اما اين.  شد

ھای اين  خواھد بود، به عواملی چند و نيز ويژگی
 .کند بحران انقBبی ربط پيدا می

ھای مھم اعتراضات  يکی از ويژگی
حال  اخيرخودبخودی بودن جنبش و در عين

فراگير شدن سريع آن از يک شھر به شھرھای 
گذار .  اعتراضات بودفراقانونی ديگر و شکل 

سريع از اشکال قانونی مبارزه به اشکال 
فراقانونی حکايت از وجود يک بحران انقBبی 
در تونس دارد، بحرانی که نتيجه انباشته شدن 
تضادھای درون جامعه در طول ھفت سال پس 

علی است و تنھا به  العابدين بن از سرنگونی زين
نکته .  نياز داشت)  گران شدن کاbھا(يک جرقه 

مھم ديگر دراين بحران انقBبی که بايد به آن 
اگرچه .  ست توجه کرد عدم وجود رھبری

 ٩متشکل از (ھای کارگری و جبھه ملی  اتحاديه
لنينيست،   -حزب که خود را مارکسيست 

از )  نامند تروتسکيست، بعثی و يا ناصريست می
اين اعتراضات حمايت کردند و دولت و حتا 

"اسBمی(جنبش  ، در آغاز، "النھضه) 
برای "  جبھه ملی"اعتراضات را نتيجه تحريکات 

که در روز ھشتم ژانويه اعتراضات  پيش از اين
يک مرد "  طبوربا"به خيابان کشيده و در شھر 

در پی شليک گاز " ُخمسی يفرنی" ساله به نام ۴۵
آورتوسط  نيروھای نظامی کشته شود،  اشک

در توئيتر در "  منتظر چه ھستيم"ھشتگ 
ھا براساس بودجه سال  اعتراض به افزايش قيمت

 .، به راه افتاده بود٢٠١٨
دولت تونس در اواخر سال گذشته ميBدی برای 

 ميليون دbری ٨٠٠ ميليارد و ٢دريافت يک وام 
به "  المللی پول صندوق بين"تحت شرايطی با 

براساس اين توافق دولت تونس می .  توافق رسيد
بايست به اصطBح اصBحات اقتصادی پيشنھادی 

المللی پول را در ازای دريافت وام به  صندوق بين
براساس اين توافق دولت تونس .  اجرا درآورد

بايست با سرعت بيشتری دست به خصوصی  می
سازی زده و از حجم دولت بکاھد با اين توجيه 

ھا کاھش  که کسری بودجه دولت با اين سياست
ھم چنين به ھمين بھانه يعنی کسری بودجه .  يابد

از ميزان سوبسيدھا کاسته و بر ميزان ماليات 
ی بBفصل اين تصميم افزايش  نتيجه.  شد افزوده 

چون سوخت، تلفن و  بھای کاbھا و خدمات ھم
اينترنت، مسکن، باb رفتن بھای کاbھای 

چنين مبالغی که از حقوق  ھم.  و غيره بودوارداتی 
و دستمزد کارگران و کارکنان دولت بابت 

شد، به  ھای بيمه و بازنشستگی کسر می صندوق
،  از ورشکستگیھا ی نجات اين صندوق بھانه

 .افزايش يافت
اين به اصطBح اصBحات اقتصادی کافی بود تا 
مردم به تنگ آمده از شرايط معيشتی را روانه 

تظاھرات با دخالت نيروھای مسلح به .  خيابان کند
خشونت کشيده شد و معترضان نيز به مقابله با 

ھايی که نماد  نيروھای مسلح برخاسته و به مکان
قدرت و شکوه نظام حاکم بوده و توده مردم، فقر 

دانستند  ھا می خود را نتيجه حضور و منافع آن
ھا، مراکز دولتی و نظامی حمله  چون بانک ھم

 .کردند
 مردم تونس با خواست کار ٢٠١٠از اواخر سال 

بحران .  ھا ريختند آزادی به خيابان  –نان   –
انقBبی به سرعت تونس را فرا گرفت و در 

علی  العابدين بن  دولت زين٢٠١١ژانويه 
اما از آن زمان تاکنون نه تنھا شعار . سرنگون شد

انقBب تحقق نيافت، بلکه بر فقر و بيکاری 
به ھمين دليل در طول تمام اين .  افزوده گرديد

ھا بحران سياسی در تونس تداوم يافت و  سال
آزادی   -نان   –مردم تونس بارھا با خواست کار 

دست به اعتصاب و يا تظاھرات زدند، اما 
تغيير .  ھا حاصل نشد بھبودی در وضعيت آن

. ی ھمين بحران سياسی بود ھا نتيجه سريع کابينه
 کابينه جديد در تونس بر ٩ تاکنون ٢٠١١از سال 

 .   سر کار آمده است
نگاھی به وضعيت جامعه تونس علت اصلی 

. سازد تداوم اين بحران را برای ما آشکارتر می
 سال ٣۶ھم اکنون نيمی از جمعيت تونس زير 

نااميدی .  ھا بيکار ھستند سن دارند که دو سوم آن
به آينده منجر به آن شده است که بسياری از 

ھا را برای  ترين راه جوانان تونسی خطرناک
رسيدن به اروپا به اميد بدست آوردن کار طی 

 ھزار نفر از اين ۵ حداقل ٢٠١٧در سال .  کنند
جوانان از طريق قايق تBش کردند تا به ايتاليا 

 بحران انقJبی در تونس 
به زير کشيدن دولت مستقر اعBم کردند، اما 
واقعيت اين است که اين اعتراضات نتيجه تلنبار 

ھا و گسترش فقر و  ھای توده شدن خواست
به دليل خودبخودی بودن ).  ١(بيکاری بوده است

جنبش نيز ھست که پس از يک ھفته، اعتراض 
 . اند خيابانی موقتا فروکش کرده

 –ست جريانات سياسی که با خواست کار  طبيعی
آزادی ھمراه ھستند يا بتوانند در مقطع   –نان 

ھا ھمراه نشان  حداقل خود را با اين خواست توده
توانند با توجه به فضای سياسی متفاوت  دھند، می

تونس نسبت به ديگر کشورھای شمال آفريقا به 
ھا و  سرعت نقش موثرتری در اعتراضات توده

اما ھنوز يک .  ھا ايفا کنند به دنبال کشاندن آن
ھا و  حزب انقBبی طبقاتی که قادر به رھبری توده

 –نان   –ھا با خواست کار  به ميدان کشاندن آن
 ٢٠١١شکست انقBب .  آزادی باشد، وجود ندارد

ی ھمين مساله يعنی نبود يک حزب  نيز نتيجه
انقBبی در راس انقBب بود و اين به رغم آن 

ھای کارگری وجود  است که  در تونس اتحاديه
دارند، و يا آزادی احزاب تا حدود زيادی به 

 .رسميت شناخته شده است
تا زمانی که قدرت در دست طبقه حاکم باقی مانده 
و طبقه انقBبی يعنی طبقه کارگر قدرت را به 

آزادی نيز در   –نان   –دست نگيرد، خواست کار 
تونس تحقق نخواھد يافت، ھمان طور که در 

اگر سرنگونی دولت .  ايران نيز چنين است
ھا  علی به نتيجه مورد دلخواه توده العابدين بن زين

منجر نشد به اين دليل بود که دستگاه دولتی 
بورژوايی در ھم شکسته نشد و قدرت در دست 

فقط نمايندگان جديدی در .  ھمان طبقه باقی ماند
شکل احزابی جديد از ھمان طبقه به جای 

قدرت را "  انتخابات"نمايندگان قديمی از طريق 
در دست گرفتند، تا ھمان دستگاه دولتی موجود 

 .را برای مھار بحران انقBبی به کار گيرند
 

 :پانوشت
حاکمان تونس مانند حاکمان ايران در ابتدا   –  ١

معترضان را مشتی خرابکار و تروريست خطاب 
ای  کردند ،اما با گذشت چند روز و به دليل تجربه

 داشتند، به سرعت موضع ٢٠١١که از انقBب 
عوض کرده و با تاکيد بر اين که ما دموکراسی 
داريم، بايد از خشونت پرھيز کرد و ھر کسی 

تواند قانونی اعتراضات خود را نشان دھد،  می
 .ھايی را به نفع معترضان اعBم کردند رفرم
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  ۵درصفحه 

١از صفحه   

فريبکاری جمھوری اسJمی در بازداشت ھا و به قتل 
 رساندن دستگيرشدگان

و مردم بپاخاسته، و تBش ھمه جانبه برای 
کتمان اين وحشيگری آشکار، اولين 
مشخصه درنده خويی ھيئت حاکمه در اين 

 ). ١(برھه زمانی بود
 نفر از کشته ٢۵اعBم اسامی دست کم 

شدگان اعتراضات دی ماه بيانگر اين 
واقعيت است که نيروھای سرکوبگر 
جمھوری اسBمی اينبار، ھمانند ميدان جنگ 
به سوی جوانان و توده ھای معترض اسلحه 

جوانان و توده ھای فقر زده ای .  کشيده اند
که عليه گرانی، بيکاری، دزدی، اختBس و 
فساد حاکم بر جمھوری اسBمی و تحقق نان 
و آزادی به شکل کم سابقه ای در بسياری از 

به .  شھرھا دست به عصيان و اعتراض زدند
رغم آشکار بودن اين حجم از سرکوب و 
کشتار، دستگاه قضايی و امنيتی جمھوری 
اسBمی اما، نه تنھا منکر به خاک و خون 
کشيدن خيزش انقBبی مردم شدند، بلکه، با 
دروغ پردازی ھای مشمئز کننده نه فقط از 

با معترضين "  سطح ميزان سعه صدر نظام"
گفتند، بلکه با وقاحت تمام اعBم کردند که 
عموم جان باختگان اعتراضات اخير توسط 

 .کشته شده اند" اغتشاشگران"خود 
دستگيری ھای گسترده و آمار بسيار باbی 
بازداشتی ھا، دومين مشخصه اين دوره از 

. اعمال سرکوب عريان نيروھای امنيتی بود
 نفر دستگيری ٣٧٠٠اعBم رسمی دست کم 

که رقم واقعی آن می تواند به مراتب بيشتر 
باشد، به روشنی نشان داد که طبقه حاکم با 
چه سبعيت و درنده خويی تام و تمامی عليه 
خيزش عمومی توده ھای ستمديده اقدام کرده 

 . است
جدای از آمار چندين ھزار نفره 
دستگيرشدگان که عموما از ميان جوانان 
بيکار، ستمديده و گمنام جامعه بودند، 
بازداشت وسيع دانشجويان و علت دستگيری 
آنان از جمله حوادثی بودند که واکنش ھای 
حقوقی متعددی را در عرصه داخلی و بين 

بر اساس اظھارات رسمی .  المللی برانگيخت
مسئوbن دادستانی و قضايی جمھوری 

 دانشجو در اين دوره ١٠٠اسBمی، حدود 
مسئوbن قضايی جمھوری .  دستگير شدند

اسBمی علت بازداشت اين تعداد از 
از "  پيشگيری"دانشجويان را  صرفا جھت 

حضور آنان در خيزش عمومی توده ھا 
موضوعی که از ھمان آغاز با .  اعBم کردند

واکنش بسياری از حقوق دانان و نھادھای 

بين المللی از جمله واکنش سريع عاصمه 
جھانگير نماينده ويژه حقوق بشر سازمان 

 .ملل در ايران مواجه شد
توجھی از جوانان بازداشت  مرگ تعداد قابل

شده در زير شکنجه و مھمتر از آن اعBم 
دbيل جعلی مرگ آنان، سومين مشخصه 
شيوه سرکوبگری ھيئت حاکمه ايران در 
مواجھه با اعتراضات عمومی توده ھای در 

 .اين دوره بوده است
به قتل رساندن جوانان دستگيرشده در 
زندان، ابتدا با اعBم مرگ سينا قنبری تحت 

در زندان رقم "  خودُکشی"عنوان جعلی 
خورد و پس از آن تا به امروز اسامی و 

 تن از بازداشت شدگان ١٠مشخصات حدود 
 ).٢(در شبکه ھای اجتماعی منتشر شده است

مقامات قضايی جمھوری اسBمی اما، از 
ھمان آغاز منکر ھر گونه شکنجه و به قتل 

. رساندن دستگيرشدگان در زندان شدند
دادستانی و سازمان زندان ھای کشور، از 
ميان آنانی که تاکنون در زندان ھا و زير 
شکنجه جان باخته اند، فقط  مرگ سينا 
قنبری، وحيد حيدری و سارو قھرمانی را 

در زندان خبر داده "  خودُکشی"تحت عنوان 
بقيه کشته شدگان را نه تنھا منکر .  اند

بازداشت آنان در ارتباط با اعتراضات اخير 
شده اند، بلکه علت مرگ آنان را نيز طبق 
معمول با دروغ و جعليات مشمئز کننده 

ذکر "  تزريق مواد مخدر"و يا "  خودُکشی"
نمونه آشکار آن، شھاب ابطحی .  کرده اند

 دی ماه در اراک  ١۴زاده است که روز 
 روز جسدش را ١٠دستگير شد و پس از 

آدم کشان .  مقابل منزل پدری اش رھا کردند
جمھوری اسBمی پس از اين اقدام 
جنايتکارانه، بی درنگ وارد ميدان شدند و با 
اعBم اينکه شھاب ابطحی زاده جزو 
دستگيرشدگان اعتراضات اخير نبوده است، 
علت مرگ او را نيز طبق نظريه کالبد 

" تزريق مواد مخدر"شکافی پزشکی قانونی 
نمونه ديگری از اين دست، .  اعBم کردند

او که در .  مرگ آريا روزبھی بابادی است
اعتراضات اھواز بازداشت شده بود، در 

 ديماه جنازه اش را در کارون پيدا ٢٠تاريخ 
برای آدم کشان جمھوری اسBمی که .  کردند

 سال کشتار و جنايت از جمله ۴٠تجربه 
کشتار قتل ھای زنجيری را در کارنامه خود 
دارند، طبيعتا تزريق مواد مخدر و خوراندن 

می "  بد"قرص ھايی که حال زندانيان را 

کرد و نيز انداختن جنازه  جان باختگان در 
کارون و يا در مقابل درب منازلشان، ھرگز 

 ).٣(کار دشواری نيست
با اين ھمه، بايد اذعان کرد که اين حجم از 
کشتار و جنايتی را که نظام ارتجاعی و 
سرکوبگر حاکم بر ايران در مواجھه با 
خيزش انقBبی جوانان و توده ھای ستمديده 
روا داشت، دست کم در سه دھه اخير بی 

دستگاه قضايی جمھوری .  سابقه بوده است
اسBمی از زمانی که دستگيری دانشجويان 

آنان از حضور در "  پيشگيری"را به دليل 
اعتراضات خيابانی اعBم کرد، وقتی با 
واکنش حقوقی نھادھای بين المللی مواجه 
گرديد ، متوجه شد که با بيان اين موضوع 

آنان، از .  چه اشتباه فاحشی مرتکب شده است
آن به بعد سياست علنی و تبليغاتی خود را بر 
انکار ھرگونه جنايات صورت گرفته در 

اين سياست فريبکارانه رژيم، . زندان گذاشتند
به دليل شرايط اطBع رسانی موجود و 
گستردگی شبکه ھای اجتماعی، اگرچه 
کاربرد چندانی در تغيير واقعيت ھا نداشت، 
اما يک فايده به ظاھرحقوقی برای ھيئت 
حاکمه ايران داشت و آن اينکه دستگاه 
قضايی جمھوری اسBمی با اين حجم از 
دروغ بافی و کتمان حقايق، دست کم ديگر 
خودشان به صورت آشکار و در گفتمان بر 
جنايات بی شمار و کشتن دستگيرشدگان در 

 .زندان  صحه نمی نگذاشتند
رژيم مستبد و سرکوبگر جمھوری اسBمی 
که با وجود اينکه به طور مستمر زير ذره 
بين رسانه ھای خبری و شبکه ھای اجتماعی 
قرار دارد، و باز ھم اين ھمه جنايت می کند، 
آنوقت تصور کنيد در دھه شصت با جان 

برای يک لحظه .  زندانيان چکار کرده است
 که ۶٠تصور کنيد در سال ھای نخست دھه 

صدای زندانيان و خانواده ھای آنھا به جايی 
نمی رسيد، بازجويان چه رفتاری جنون 

. آميزی با دستگيرشدگان آن سال ھا داشته اند
وقتی در عصر ارتباطات و با وجود اين ھمه 
شبکه ھای اطBع رسانی که ھر اقدام 
ستمگرانه و جنايت بار مقامات امنيتی و 
بازجويان زندان به بيرون درز می کند، اين 
چنين بازداشت شدگان را بی محابا در زير 
شکنجه به قتل می رسانند و با وقاحت تمام 
جنازه ھای کشته شدگان را در گوشه و کنار 
شھرھا رھا می کنند، برای يک لحظه به 
ھزاران جان شيفته ای که در دوران تک 

به دستگيرشدگان .   بيانديشيم۶٠صدايی دھه 
و زندانيانی بيانديشيم که چگونه و چه بی 
رحمانه در آن برھه زمانی زير شکنجه آدم 

جان .   کشان جمھوری اسBمی پرپر شدند

 زنده باد استقJل طبقاتی کارگران 
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 جمھوری اسJمی، کشتی در حال غرق شدن

ھای  اين اولين باری نيست که در يکی از پرونده
فساد از شھرداری و پليس جمھوری اسBمی نام 

 بود که پرونده ٩۴در سال .  شود برده می
 ميليون ١٨۵واگذاری فروش نفت خام به ارزش 

يا بخشی از اين (دbر و عدم بازگشت اين پول 
ای که ظاھرا به  پرونده.  به خزانه علنی شد)  پول

) ی"داوطلبانه"البته به گفته مقامات (برکناری 
فرمانده نيروی انتظامی انجاميد و يک ماه بعد از 

ای ھر گونه  انتشار اسناد ھم به دستور خامنه
در مورد .  تحقيق و تفحصی درباره آن متوقف شد

ھای کBنی  شھرداری نيز بايد گفت رسوايی
" ای ھای سليقه استخدام"، "امBک نجومی"ھمانند 

در .  ھاست و موارد متعدد ديگر ھنوز بر سر زبان
گزارش شھردار جديد تھران به موارد متعدد 

گذاری اموال صندوق  سرمايه"ديگری از جمله 
ای که  ذخيره کارمندان شھرداری در پروژه

اشاره شده که نيازی به "  داشته »فساد مالی«
تکرار نيست و مانند ھميشه صد البته موارد 

 !ھم وجود دارد" ای محرمانه"
دانيم که در رژيم جمھوری  ديگر ھمه می

اسBمی، فساد محدود به اين دو نھاد و موارد 
ھای گوناگون فساد،  در پرونده.  برده نيست نام

اختBس، دزدی و غارت بارھا و بارھا از 
ھای تحت نظرش گرفته تا  ای و ارگان خامنه

سران و کارگزاران قوه قضائيه و مجريه و مقننه 
و مسلما وابستگان و نزديکان آنان نام برده شده و 

 .اسناد بسياری از آنان نيز منتشر گشته است
پس رسوخ فساد فراگير و سيستماتيک در سراسر 

ھا و در ميان تمامی مقامات رژيم امر  ارگان
شايد يکی از دbيل آن را بايد در .  ای نيست تازه

. ھای مردم پی گرفت رابطه اين حکومت با توده
ای که اگر ترديد و توھمی نيز در آن  رابطه

ھای ترديد و  بود، اعتراضات دی ماه پرده می
توھم را دريد و به عيان در ديدرس مردم جھان 

در يک سوی اين رابطه، نفرت و خشم .  قرار داد
مردمی قرار دارد که از فقر و فBکتی که اين 

گر  کار و سرکوب رژيم دينی فاسد، جنايت
اند و در سوی  شان رقم زده، به جان آمده برای

گرانی که خود به اين نفرت و  ديگر، حکومت
از .  اند و ھراسان از انفجار آن خشم آگاه

گيری  ھای اوليه قدرت روست که از ھمان سال اين
ھايی پرداختند که  به غارت و چپاول سرمايه

حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان اين 
تا امروز خود را در ناز و نعمت .  سرزمين بود

ی موعود، باز ھم با  به سر برند و در لحظه
شان، با گريز به خارج  مندی از ثمره غارت بھره

شان در رفاه به زندگی  از کشور، خود و خانواده
 .شان ادامه دھند ننگين

اين تنھا اعتراضات دی ماه نبود که زنگ خطر 
ھاست که  مدت.  را به گوش سران رژيم رساند
ھای زحمتکش به  رشد اعتراضات کارگران وتوده

اشکال مختلف نزديکی خطر را به آنان گوشزد 
پس دور از انتظار نيست که از اين پس، .  کند می

ھا افزوده شود و نيز  ھا و چپاول ای دزدی بر دامنه
بر تعداد مديران و مقاماتی که با ثروت به يغما 

زيرا .  گريزند ی مردم به خارج از کشور می رفته
المثلی، وقتی کشتی در حال غرق  بنا به ضرب

 .کنند ھا شروع به فرار می شدن است، موش
يکی از خبرھای اخير ديگر، انتشار ليستی صد 
نفره از سران و مديران رژيم توسط مجلس بود 

. که دارای تابعيت دوگانه يا گرين کارت ھستند
طبق قوانين رژيم، افراد دو تابعيتی حق دسترسی 
به برخی از مقامات را ندارند، با وجود اين و به 
رغم اطBع نھادھای امنيتی و اطBعاتی، تاکنون 

ھای حساس انکار  وجود چنين افرادی در پست
مقاماتی که مانند ساير سران رژيم با .  شد می

ھای ھنگفتی گرد  اختBس و دزدی، ثروت
اند، و به خارج از کشور گريخته و با  آورده

دسترنج مردم به آسودگی و در ناز و نعمت 
گو آن که بسياری از آنان ھم .  کنند زندگی می

اکنون خانواده خود را به خارج از کشور 
يکی از موارد اخير، اختBس در .  اند فرستاده

مدير اکتشاف شرکت ملی نفت است که بنا به 
 ۶٠ ميليون دbر به عBوه ١۵اطBعات تاکنونی 

ميليارد تومان را باb کشيده و به خارج از کشور 
پيش از آن ھم محمود خاوری، .  گريخته است

رئيس بانک ملی بود که اکنون با خانواده در 
کند و ھر از گاھی نيز  کانادا زندگی می

ھايش در کازينوھای کانادا  ھايی از عياشی عکس
 .شود ھا منتشر می اش در رسانه چنانی ی آن يا خانه

دردآورتر آن گاه است که تصوير رفاه و ثروت 
اين يغماگران را در برابر فقر و تنگدستی 

ھا کارگر و زحمتکشی قرار دھيم که گاھی  ميليون
توانند نانی بر سر سفره حقيرشان  حتا نمی

ھا کارگر و خانواری را  تصوير ميليون.  بگذارند
ھا  فرسا ماه که با وجود کار روزانه و طاقت

شود؛ در برابر تھيدستی  دستمزدشان پرداخت نمی
بازنشستگان، معلمان، پرستاران و بسياری ديگر 
از اقشار زحمتکش که دستمزدشان حداقل 

 .کند ھای ماھانه را نيز تأمين نمی ھزينه
دانيم ھر روزی که اين رژيم بر سر کار  ھمه می

تری از سرمايه و ثروت  بماند، بخش بيش
شود و فقر و  ھای مردم به يغما برده می توده

ھای جسمی و روانی و اجتماعی  تھيدستی آسيب
اگر خيزش اخير، .  گذارد تری بر جای می عميق

ی آغاز دورانی باشد که به حيات اين  اولين طليعه
دھد، دور نيست روزی که به  رژيم پايان می

تمامی اين جنايات پايان داده شود؛  سران 
غارتگر و جنايتکار رژيم به محاکمه کشيده شوند 
و اين ثروت باز پس گرفته و به صاحبان اصلی 

 .بازگردانده شود

ھای شيفته ای که در سکوت و بی خبری محض 
زير داغ و درفش و تازيانه ُمثله شدند بی آنکه 

پس از کشته شدن در .  نامی از آنان برده شود
گورھای بی نام نشانی دفن شان کردند بی آنکه 

عاشق ترين "خانواده ھای آنان خبری از آن 
 .داشته باشند" زندگان

اين ھمه جنايت و کشتار بيانگر اين حقيقت است 
که جان دستگيرشدگان اعتراضات اخير ھمچنان 

حتا آنھايی که فعB با قيد وثيقه .  در خطر است
آزاد شده اند، در معرض آسيب رسانی دستگاه 

آنان .  سرکوب قضايی جمھوری اسBمی ھستند
در واقع آزاد نشده اند، بلکه مقامات قضايی با 
گرفتن وثيقه و سياست پراکنده سازی، خانواده 
ھای شان را از حضور در کنار ديگران دور 
کرده تا بعدا تک تک و در فرصت مقتضی به 

از اين رو حضور فعال ھمه .  آنان بپردازد
خانواده ھا و نيروھای اجتماعی در ھمدلی و 
ھمبستگی برای آزادی فوری و بی قيد و شرط 
ھمه بازداشت شدگان اخير امری bزم و 

به ياری بازداشت دگان بپا خيزيم .  ضروری است
و اجازه ندھيم نا جان ھای شيفته ديگری در 
بازداشت گاه ھا و شکنجه گا ھای جمھوری 

 . اسBمی پرپر گردند
 ساله، غBم ١٣احمد حيدری، دانش آموز ):  ١ (

، )قھدريجان(حسين شھاب، نعمت هللا شفيعی
خمينی ( ساله ١۵آرمين صادقی، دانش آموز 

، حمزه لشنی )اصفھان(، حسين شفيعی زاده)شھر
ی زند، حسين رشنو،  محمد چوباک، احسان خير

محمد کھزادی، امين ، )درود(محسن ويرايشی و 
مسعود کيانی، دانش ، )مسجد سليمان(رمضانی

 هللا صالحی عصمت، )ايذه( ساله ١٣آموز 
، محمد ابراھيمی و عبدالرسول )ھمايون شھر(

، )مسجد سليمان(، آرش خدری )اصفھان(کريمی 
 علی مومنی، ،)کرمانشاه(بھزاد شھسواری 

) درود(، شھريار حداوند)ھمدان(سيروان پسندی
 .، عباس کريمی)درود(رضا حداوند  و غBم

وحيد حيدری از اراک،  سينا قنبری از ):  ٢(
تھران ، سارو قھرمانی، کيانوش زندی و حسين 

قادری از سنندج، علی پوbدی از چالوس،  
محسن عادلی از دزفول، محمد نصيری از 
زنجان،  آريا روزبھی بابادی از لرھای بختياری 
اھواز، حسن ترکاشوند از کرج و سيد شھاب 
ابطحی زاده از اراک از جمله بازداشت شدگانی 
ھستند که تاکنون شناسايی و اسامی شان اعBم 

 دی در ميدان ٩حسن ترکاشوند نيز .  شده است
جمھوری کرج ھدف گلوله نيروھای جمھوری 

 ٢٦اسBمی قرار گرفت و سرانجام روز سهشنبه 
 . دی در بيمارستان باھنر جان باخت

محمود صادقی نمايند تھران درمجلس، در ):  ٣(
توئيتر خود به نقل از بستگان يکی از بازداشت 
شدگان خيزش اخير که در زندان به قتل رسيد، 

او پيش از مرگ در تماس با خانواده :  نوشت که
خود از وجود قرص ھايی خبر داد که به 
بازداشت شدگان داده می شده و حال آن ھا را 

 .  می کرده است" بد"
 

فريبکاری جمھوری اسJمی 
در بازداشت ھا و به قتل 
 رساندن دستگيرشدگان

رژيم جمھوری اسJمی را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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٧درصفحه   

 دسيسه ھای طبقه حاکم عليه جنبش طبقاتی کارگران

ھا را  که در جمع کارگران تنھا حرف دل آن
به زبان آورده بود بايد به شدت محکوم و با 

سوء قصد به .  ھوشياری با آن مقابله شود
حال نشان داد  جان يک کارگر پيشرو درعين

دار و رژيم سياسی پاسدار  که طبقه سرمايه
 که ازرشد و پيشرفت جنبش طبقاتی  منافع آن

و ارتقاء سطح تشکل و آگاھی کارگران به 
اند، عBوه بر کار بست  ھراس افتاده

ھای مرسوم سرکوب و استفاده از  شيوه
دستگاه قضايی و زندان و نيروی انتظامی و 

ھای  گارد ويژه و حراست و نصب دوربين
کنترل و غيره که کارآيی خود را تا حد 

اند، با سازماندھی اراذل  زيادی از دست داده
خواران خود در باندھای  و اوباش و جيره

سياه و مافيايی، درصدد ايجاد رعب و ھراس 
در ميان کارگران بويژه کارگران آگاه و 

اند تا  ھای کارگری برآمده پيشرو و تشکل
. ھا را به اطاعت و سکوت وادار سازند آن

 سال اخير نشان داده ٢٠اما تجربه دست کم 
تپه سکوت  است که کارگر ھفت

پذيرند ،  تپه ذلت نمی کارگران ھفت.کند نمی
روند و تا احقاق حقوق  از ميدان بدر نمی

سنديکای .  خويش به مبارزه ادامه خواھند داد
تپه، ضمن محکوم  کارگری نيشکر ھفت

کردن اين عمل جنايتکارانه، در کانال 
ما اعضای سنديکای "تلگرامی خود نوشت 
تپه اين عمل وحشيانه  کارگری نيشکر ھفت

دانيم که مزدوران و  را محکوم کرده و می
ضاربان نقابدار، از حافظان و 

اما .   ھستند بگيران صاحبان سرمايه مواجب
ضاربان و صاحبان زر و زور بايد بدانند که 
کارگران ھيچ وقت از مطالبات به حق خود 

 ." نخواھند کشيد دست
کنندگان  يکی از اعتصاب"  اسماعيل بخشی"

 دی ماه بود که از اداره تعمير و ٢۵روز 
آbت شروع شد و سپس  نگھداری ماشين

کاظمی .  ھا را دربر گرفت ساير بخش
مديرعامل شرکت با حضور در ميان 

ھای توخالی خود را تکرار  کارگران وعده
پور نماينده  در ادامه اين تجمع، علی.  کرد

کارگران و عضو ھيئت مديره سنديکای 
اسماعيل "تپه و  کارگران نيشکر ھفت

يکی ديگر از نمايندگان کارگران، "  بخشی
ای را ايراد کردند که نوار  سخنان کوبنده

ويديويی سخنان اسماعيل، به سرعت در 
ھای  ای در شبکه سطح بسيار گسترده

اسماعيل .  اجتماعی از جمله تلگرام پخش شد
ھای  تپه، از وعده بخشی کارگر شجاع ھفت

ھای مکرر مديريت و  توخالی و دروغ
او از .  اعتمادی کارگران به ان سخن گفت بی

تپه را به  لياقتی مديرانی که ھفت ناتوانی و بی
اگر "اند صحبت کرد و گفت  اين روز انداخته

تا آخر ھفته به مطالبات و وضعيت 
رويم  قراردادھا رسيدگی نشود، خودمان می

اش  نشينيم، خودمان اداره در مديريت می
" کنيم تا مديران bيق نيشکری را پيدا کنيم می

ھای  اسماعيل از سندسازی برای زمين
او از .  تپه جھت فروش آن پرده برداشت ھفت

 دولتی  ھمدستی مسولين و مقامات و دستگاه
با کارفرما عليه کارگران، از قانون کار 
ارتجاعی که کارگران در تنظيم آن نقشی 

ماھه، تعويق  اند، از قراردادھای يک نداشته
بندی مشاغل و  دستمزدھا، طرح طبقه

فشارھايی که بر دوش کارگران است سخن 
اگر "گفت و بعد ھم چنين اضافه کرد که 

کارگری تحت اين ھمه فشار، صدايش 
رود پشت  شعور، می درآمد، يک مسئول بی

آشغال !  اند گويد، معترضين آشغال تريبون می
تويی که مردم ايران از بوی تعفن آشغال تو 

آن !  جانشان به لب رسيده، آشغال تويی
آورند پايين معلوم  روزی که مردم تو را می

 !"شود آشغال کيست می
" اسماعيل بخشی"ھای  قسمت آخر صحبت

ھا از جمله مدير روابط عمومی  که برخی
تپه به آن ايراد گرفته بود و  شرکت ھفت

قرار داده "  نقد"ديگرانی که آن را مورد 
بودند که کارگران نبايد وارد اين مسائل شوند 

کنند، متوجه کاظم صديقی "  کاری سياسی"و 
اين صديقی در ميان .  جمعه تھران بود م اما

امامان جمعه خرفت و کودن تھران، اگر 
ھا نباشد، قطعا  ترين آن ترين و مرتجع کودن

ھا  ترين آن ترين و مرتجع يکی از کودن
ھست، در خطبه نماز جمعه، جوانان و مردم 
زحمتکش و تھيدستی  که bاقل ده روز 
شھرھای مختلف کشور را به عرصه 
اعتراضات و مبارزات علنی و مستقيم عليه 
رژيم ديکتاتوری حاکم مبدل کردند را 

جالب است که مديريت .  خوانده بود"  آشغال"
تپه نيز در  روابط عمومی شرکت نيشکر ھفت

جمعه تھران، عليه کارگر شجاع  دفاع از امام

تپه در گفتگو با روزنامه  و معترض ھفت
ای از کارگران تBش  عده"گويد  شرق می

کنند خودشان را نماينده کارگران جا بزنند  می
يکی .  کاری، فضا را ملتھب کنند و با سياسی

ھای يکی از  ھايش ھمين توھين از نمونه
کارگران به اسم بخشی به جناب آقای صديقی 

 ."جمعه تھران بود امام
ست که کارفرمای  البته اين بسيار بديھی

تپه و مديران آن از  شرکت نيشکر ھفت
جمعه تھران و  مرتجعينی امثال صديقی امام

ديگر مسئولين و مقامات حکومتی و کل 
ھا اوb خود  اين.  دستگاه حاکم دفاع کنند

اند، منافع مشترکی دارند  جزئی از طبقه حاکم
ھای کارگر و زحمتکش،  و دربرابر توده

ثانيا .  دھند صف واحدی را تشکيل می
دانند کارگرانی که  حال می عناصردرعين اين

به اين حد از آگاھی رسيده باشند که بتوانند 
نماينده خود را انتخاب کنند و تشکل داشته 
باشند، ديگربا وعده توخالی خام نمی شوند و 
به سادگی به حرف زورواجحاف کارفرما 

دانند که کارگر  کنند و ثالثا می تمکين نمی
پيشرو و آگاھی که نسبت به اوضاع سياسی 
جامعه حساس است و مسائل سياسی و کBن 
جامعه را دنبال و از جوانان بيکار و 

ھای زحمتکش و تھيدستان جامعه دفاع  توده
داران  تواند برای سرمايه کند تاچه حد می می

چرا .  و کل طبقه و نظم حاکم خطرناک باشد
تواند آغاز و  داری می  که اين حمايت و جانب

ياری جنبش طبقه  ای از اتحاد و ھم يا نشانه
کارگر و جنبش اعتراضی زحمتکشان و 

از اين روست که از .  تھيدستان باشد
شود و با  کارگر برآشفته می"  کاری سياسی"

فضا را ملتھب "  اسماعيل بخشی"ذکر اينکه 
کند، به دستگاه اطBعاتی و امنيتی  می"  

دھد و عمB برای او  رژيم نيز آدرس می
 !کند سازی می پرونده

گر و ھمدست  در پاسخ به اين مدير سرکوب
حال   –ارتجاع حاکم و ھمه کسان ديگری که 
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دسيسه ھای طبقه حاکم عليه 
 جنبش طبقاتی کارگران

به مخالفت با اظھارات   –با ھر نيتی 
ھای  برخاسته و از حرف"  اسماعيل بخشی"

اند و  جمعه تھران آزرده شده او پيرامون امام
اسماعيل "اند که چرا  يا اين را متوجه نشده

پای خود را از مبارزۀ اقتصادی "   بخشی
فراتر گذاشته است، بايد به دو نکته اشاره 

تپه از ھمان  نخست اينکه کارگران ھفت.  کرد
تپه به  آغاز واگذاری کشت و صنعت ھفت

ھا بار دست  ده)  ٩۴بھمن (بخش خصوصی 
پيمايی زده و  به اعتصاب و تجمع و راه

ولی .  اند مطالبات خود را مطرح کرده
کارفرمای جديد ھر بار مھلت خواسته و 

ھا ھمگی دروغ  اما اين وعده. وعده داده است
از کار درآمده و مطالبات کارگران کماکان 

دستمزد مھرماه کارگران و .  معوق مانده اند
 در آخرين ٩۵ و ٩۴نيز معوقات مزدی 

در حال !  روزھای دی ماه پرداخت شد
حاضر سه ماه دستمزد کارگران، گروگان 

بيش از ھزار کارگر، تبديل .  کارفرماست
. اند و فاقد قرارداد کار ھستند وضعيت نشده

. شود مزايای قبلی کارگران پرداخت نمی
وضعيت بازنشستگی کارگران مشمول 

چنان نامعلوم  آور ھم ھای سخت و زيان کار
در وضعيت بيمه کارگران فصلی و .  است

. برھا نيز ھيچ تغييری حاصل نشده است نی
افزون بر اين ساير مطالبات کارگران از 

ھای ديجيتالی و  جمله برچيده شدن دوربين
خروج نيروھای انتظامی از شرکت و نيز به 
رسميت شناخته شدن سنديکای کارگران 

. تپه توسط کارفرما نيز عملی نشده است ھفت
در تمام اين دورۀ حدودا دو ساله، کارگران 

جمعه تھران نزده بودند، اما  حرفی از امام
کارفرما نه توجه bزم به مطالبات اقتصادی 

ھا  کارگران داشت و نه مطالبات سياسی آن
 !را برآورده ساخت

نکته بعدی وضعيت مشخص وشرايط 
تواند اين  مشخص ايران است و کسی نمی

واقعيت را انکار کند که در اينجا ھيچ ديوار 
چينی مطالبات و مبارزات اقتصادی و صنفی 
را از مطالبات و مبارزات سياسی جدا 

در جمھوری اسBمی بنابه خصلت .  کند نمی
استبدادی  نظام حاکم ھر مبارزۀ -مذھبی

اقتصادی و صنفی، جنبه سياسی به خود 
گيرد و از مبارزه صرف اقتصادی عبور  می
از اين گذشته ھيچ کارگری را .  کند می
توان منع کرد که وارد عرصه مسائل  نمی

سياسی و مبارزۀ سياسی نشود و پايش را 
ازعرصه مطالبات و مبارزات اقتصادی 

که اعضای ھيئت مديره  وقتی.  فراتر نگذارد
تپه که  سنديکای مبارز کارگران نيشکر ھفت

محبوب تمام کارگران اين شرکت است، 
شوند،  بازداشت و زندانی و اخراج می

 کارگر ١٣که دستگاه امنيتی شبانه  وقتی

تپه را بازداشت و روانه  اعتصابی ھفت
 ٧٠که دستگاه قضايی  کند، وقتی زندان می

کارگر اعتصابی را به دادگاه احضار 
که پای نيروی انتظامی و  کند، وقتی می

کنند و  سرکوب را به محيط کار باز می
ھای کنترل کارگران را نصب  دوربين

کنند، کارفرما و حاميان دولتی آن در  می
واقع خود موضوع را سياسی نموده و زمينه 
ورود کارگران به عرصه مبارزه سياسی را 

بنابراين طبقه حاکم و رژيم .  اند فراھم کرده
ديکتاتوری حافظ منافع آن ضرورت طرح 

ھای سياسی را در جنبش  شعارھا و خواست
ای و جنبش  ھای اعتراضی بويژه جنبش توده

اگر در .  طبقه کارگر ناگزيرساخته است
بيرون کارخانه  وخيابان، شعار اقتصادی 
عليه گرانی به سرعت به يک شعار سياسی 

شود در  عليه ديکتاتور و عليه رژيم تبديل می
 ھم اين ماجرا به نحو ديگری اتفاق  کارخانه
خواھد،  کارگر دستمزد خود را می.  می افتد

کارگر اعتراض .  پردازد کارفرما آن را نمی
کند، دستگاه سرکوب دولتی  و اعتصاب می

. شود در حمايت از کارفرما وارد ماجرا می
بيند که دست دولت در دست  کارگر می

برد که  کارفرماست و به اين موضوع پی می
مشکل، طبقه !  مشکل او فقط کارفرما نيست

حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه 
ست که به فراخور شناخت  است  ولذا بديھی

و آگاھی سياسی، مبارزه را به اين سمت 
 ! سوق دھد

تپه با  درھر حال مبارزات کارگران ھفت
. ھای اقتصادی و سياسی ادامه دارد خواست

تپه در ادامه   دی کارگران ھفت٢۶شنبه  سه
اعتصابات خود و در اعتراض به سوءقصد 

دست "  اسماعيل بخشی"به جان نمايندۀ خود 
به اعتصاب زدند و خواھان شناسايی و 
معرفی و مجازات ضاربين و آمرين اين 

 کارگران  توده.  اقدام جنايتکارانه شدند
تپه حامی و پشتيبان نمايندگان و   ھفت

ھا را تنھا  سنديکای خود ھستند و آن
طبقه حاکم و رژيم سياسی .  گذارند نمی

" اسماعيل بخشی"پاسدار منافع آن بدانند که 
. تپه نيست يک کارگر تنھا و منفرد در ھفت

در کشت و "  اسماعيل بخشی"ھا و صدھا  ده
. ھا ھست تپه و سنديکای آن صنعت ھفت

در "  اسماعيل بخشی"صدھا و ھزارھا 
ھپکو، آذرآب، معدن بافق و چادرملو، 

ونقل خليج،  واحد، پتروشيمی و حمل شرکت
برق، مخابرات و صدھا کارخانه و موسسه 
ديگر از درون مبارزه طبقه کار جوشيده، 

طبقه حاکم .  اند رشد ونمو نموده و قد کشيده
بايستی اين نکته را آويزۀ گوش خود سازد 
که جلوی آگاھی و رشد آگاھی سياسی 

نقاب،  کارگران را نه با سرکوب مستقيم بی
خوار سرمايه  نه با عناصر نقابدار جيره

تواند در  ھيچ جنايتی نمی.  توان گرفت نمی
برابر رشد آگاھی طبقه کارگر سدی ايجاد 

ربودن کارگران پيشرو، فعاbن و .  کند
ھا و شوراھای  رھبران سنديکاھا، اتحاديه

کارگری ضرب و شتم و حتا ترور و قتل 
. داری ثبت است ھا در پرونده سرمايه آن

ھا و صدھا تن از رھبران  ترور و کشتار ده
ھا، سنديکاھا و شوراھای کارگری  اتحاديه

در آفريقای جنوبی، کشورھای آمريکای 
bتين، ايران و ساير کشورھا شاھد اين 

ھا و اوباشانی از قماش شعبان  لمپن.  مدعاست
ھايی از قماش سعيد "   مکتبی"ھا و  مخ بی

ھا که ھمواره در خدمت ارتجاع و  امامی
اند کم نيستند و چه بسيار  سرمايه قمه کشيده

کارگران آگاھی که به دست آن ھا سربه 
 .اند نيست شده

با اين ھمه طبقه کارگر از حرکت باز 
نايستاده و در مسير بالندگی خود گام به گام 

مھم اين است که در شرايط .  پيش رفته است
حساس کنونی جنبش کارگری با ھوشياری 

ھای  در برابر اين اقدام جنايتکارانه و دسيسه
مشابه ان بايستد و مشت مسببين آن را باز 

طبقه کارگر با اين اقدامات از ميدان .  کند
رود، برعکس  دارد خود را برای  بدرنمی

نبردھای حاد و بزرگ و انجام وظايف مھمی 
 .کند که در انتظار اوست، تجھيز و آماده می
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ماه  غروب روز دوشنبه بيست و پنجم دی
پس از سخنرانی در جمع "  اسماعيل بخشی"

تپه عازم محل زندگی خود در  کارگران ھفت
دزفول بود که مورد حمله وحشيانه افراد نقابدار 

وی .  ھای سرد و گرم قرار گرفت مسلح به سBح
از ناحيه کتف چپ به سختی مجروح شد و توسط 

"مردم به بيمارستان منتقل گرديد اسماعيل . 
در گفتگو با روزنامه شرق، خود در اين "  بخشی

من يکی از کارگران "گويد  مورد چنين می
تپه ھستم که در جمع کارگرانی که به  شرکت ھفت

ھايی کردم که  شان اعتراض دارند صحبت وضع
حدود ساعت پنج .  حرف دل کارگران بود

بعدازظھر با اتوبوس سرويس به سمت 
من در ميان راه بايد .  ھايمان حرکت کرديم خانه

وقتی از ماشين پياده شدم، ناگھان .  شدم پياده می
ام توقف کردند و يکی از  دو خودرو در نزديکی

سرنشينان که صورتش را پوشانده بود، با قمه به 
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:بدينوسله به اطBع  عBقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

:مشخصات ماھواره    
Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطBع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطBع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

ضربه قمه بازوی دستم را .  من حمله کرد
   بودم و فقط صدای جيغ من گيج شده.  شکافت

شنيدم که ديدم سرنشينان ديگر  زنان عابر را می
به .  آيند ھم پياده شدند و با تفنگ و قمه به سمتم می

ھا  داران و ھمسايه سمت خيابان دويدم تا به مغازه
مھاجران از پشت به سمتم سنگ پرتاب .  پناه برم

ھا صدای فريادم را  کردند اما وقتی ھمسايه می
ھا بيرون آمدند  ھا و خانه شنيدند و از مغازه

مھاجمان بعد از شليک تيرھوايی از محل فرار 
ھايشان را با گل پوشانده   ماشين پBک.  کردند

مردم من را به .  بودند و نفھميدم چه کسانی ھستند
شانس آوردم که کاپشن .  بيمارستان رساندند

پوشيده بودم و ضربه قمه به استخوانم نرسيده 
 ."بود

اسماعيل "اقدام جنايتکارانۀ عمال سرمايه عليه 
تپه، کارگری  نمايندۀ کارگران ھفت"  بخشی

 دسيسه ھای طبقه حاکم عليه جنبش طبقاتی کارگران


