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کارگران سراسر جھان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال سی و نھم – ھفته چھارم بھمن ٩۶

دختران خيابان انقالب و
ھذيان گويی محسنی اژه ای

شماره ٧۶١

گامھای استوار جنبش کارگری ،چشمانداز جنبش انقالبی

روز يکشنبه پانزده بھمن ماه ،محسنی اژه ای
سخنگوی دستگاه قضايی جمھوری اسالمی در
يک نشست خبری با خبرنگاران ،موضع رسمی
نظام را در واکنش به جنبش نه به حجاب اجباری
اعالم کرد .جنبشی که از اوايل دی ماه تحت
عنوان "دختران خيابان انقالب" در جامعه شکل
گرفته است .اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که از
او در مورد وضعيت بازداشت شدگان "دختران
خيابان انقالب" پرسش کرده بود ،ضمن دسته
بندی کردن دختران بازداشت شده ،اتھامات
سخيفی را به آنان نسبت داد .اتھاماتی که تماما
بيانگر استيصال جمھوری اسالمی ودرماندگی
دستگاه فاسد قضايی آن در مواجھه با جنبش
"دختران خيابان انقالب" است.
اژه ای ،در مورد گروھی از دستگيرشدگان که
آنان را در رديف "احساساتی شدگان" و فريب
خوردگان می شمارد ،گفت" :گاھی يک خانمی با
القائاتی که صورت گرفته ،خودش ھم نمی داند
چکار می کند ،کاری کرده و بعد ھم پشيمان می
شود و می گويد تصور اين را نمی کردم که
بازداشت شوم" .عجب! آن دختر جوانی که با
شھامتی در خور تحسين در مقابل چشمان مردم
کشف حجاب می کند ،بر بلندای سکو می رود و
با سری افراشته روسری خود را در انتھای
چوبی آويزان و آنگاه آن را ھمانند پرچمی عليه
سال ھا بی حقوقی زنان به اھتزار در می آورد،
دختری فريب خورده است؟ يا دختری عصيانگر،
که آگاھانه عليه حقارت و وھن حجاب اجباری
دست به اعتراض زده است .آيا او دختری است
که تحت تاثير القائات صورت گرفته از خارج به
ميدان آمده است؟ يا دختری است که زخم ھای
شالق بردگی حجاب اجباری را طی  ٣٩سال بر
گرده ھای خود دارد و اکنون ديگر نمی خواھد
تن به اين اسارت و بردگی بسپارد.
البته ،پوشيده نيست که اقدامات شجاعانه دختران
خيابان انقالب ،اکنون بخشی از واقعيت ھای
عينی و ملموس جامعه است .واقعيتی که با
شرايط کنونی جنبش انقالبی توده ھای مردم
ايران گره خورده است ،اقداماتی که از شرايط
عينی جامعه تاثير می گيرد و بر آن تاثير می
گذارد .از اين رو ،دختران خيابان انقالب که
ساليان درازی است طعم ستم ،تحقير و بی ھويتی
حاصل از حجاب اجباری را با پوست و گوشت
خود در متن جامعه تجربه کرده اند ،ديگر نيازی
به القائات صورت گرفته از داخل و خارج
ندارند .ھر يک از آنان ،خود نمونه ای از به

در جمھوری اسالمی که حکومتی استبدادی و
مذھبیست ،دستگاه قضايی – دادگاهھا و زندان –
با ايفای نقش در سرکوب نارضايتی و
اعتراضات تودهھا ،تمام قد در خدمت حفظ نظم
سرمايهدارانهی موجود قرار دارد .نقش دستگاه
قضايی در سرکوب اعتراضات دیماه
برجستهترين آن در ماهھای اخير است .دستگاھی
بر ضد مردم و غرق در بیعدالتی ،ظلم و فساد.
اما چگونه میتوان نظام قضايی عادالنهای داشت

تجمعات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری
ھمچنان ادامه دارد .جمعه  ٢٠بھمن ،مالباختگان
خشمگين ،شيشهھای مؤسسه کاسپين شعبه
وکيلآباد مشھد را خرد کردند .در خبر ديگری
آمده ،روز سهشنبه جمعی از سپردهگذاران
خوزستانی و چند استان ديگر در برابر مجلس
شورای اسالمی تجمع کردند .و بسياری خبرھای
ديگر .اخباری که نشان میدھند اعتراضات
سپردهگذاران ادامه دارد.
چندين ميليون غارت شده که بنا به مصوبه

درصفحه ٢

درصفحه ۵

درصفحه ۶

اعتراضات و اعتصابات کارگری پيوسته در حال تعميق و گسترش است .جنبش طبقاتی کارگران ،با
گامھايی استوار و پیگير ،در مسير پيشرفت و اعتالء به حرکت خود ادامه داده و به چنان مرحلهای از
رشد رسيده است که ھيچ چيز جلودار آن نيست .نه تشديد فشارھای سياسی و امنيتی ،نه تھديد و ارعاب
فزاينده و توسل به قھر عريان وزندان و شکنجه و نه به اوج رساندن فشارھای اقتصادی و معيشتی،
ھيچکدام قادر نيست جنبش کارگری را از تب و تاب و روند اعتال يابنده خود باز دارد .دهھا تجمع و
اعتصاب و راهپيمايی در يک ھفته اخير گويای ھمين واقعيت است .خالصهوار ،تنھا به چند نمونه از اين
اعتراضات که ھر يک با ويژگیھايی ھمراه بوده و به آن برجستگی خاصی بخشيده است ،اشاره میکنيم.
درصفحه ٣

تجربه شوراھا در انقالب سال (١) ۵٧
درصفحه ٨

اھميت و نقش دستگاه قضايی
در بقای حکومت اسالمی

ايران بھشت مفسدان

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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دختران خيابان انقالب و ھذيان گويی محسنی اژه ای
تباھی رفتن زنان جامعه ما در حاکميت جمھوری
اسالمی ھستند ،زنان و دختران قامت برافراشته
ای که تصميم گرفته اند تا به چند دھه اسارت و
بردگی حجاب اجباری خاتمه دھند.
آنان نه تنھا فريب خورده نيستند ،بلکه به عواقب
اقدامی که بدان روی آورده اند ،آگاھی نيز دارند.
روشن است که دختران خيابان انقالب ،به
خطرات راھی که برگزيده اند ،به مجازات و
عقوبتی که در انتظارشان است ،به خوبی واقف
اند .اين دختران که ساليان متمادی ،صرفا به دليل
بيرون آمدن تار مويی اسير نيروھای گشت ارشاد
شده اند ،آنان که ھمواره به دليل "بد حجابی"
مورد اھانت ،تحقير و آزار و اذيت نيروھای
انتظامی قرار گرفته اند ،اين دختران دبيرستانی
و دانشگاھی که طی ساليان متمادی صرفا به
بھانه برافتادن گوشه ای از روسری ھايشان
توسط عوامل امور تربيتی مدارس و نيروھای
حراست دانشگاه ھا توھين و تحقير شده اند ،آنان
زنان و دخترانی نيستند که از عواقب اقدام
شجاعانه خود بی اطالع باشند .آنان دخترانی
نيستند که از ھزينه ھای کشف حجاب و ايستادن
بر سکوی بلند آزادی بی خبر باشند .آنچه دختران
خيابان انقالب را ھم اينک به بلندای سترگ
"دختران انقالب" نشانده است ،ھمانا ھمين
آگاھی ،شعور ،عصيانگری و شھامت بی نظير
آنان در انتخاب روشی است که عليه حجاب
اجباری انتخاب کرده اند .مجموعه خصايل و
ويژگی ھايی که آنان را به مظھر مبارزه و
پايداری بر حق زنان سرکوب شده جامعه ما عليه
 ٣٩سال بردگی حجاب اجباری تبديل کرده است.
محسنی اژه ای ،اين عنصر فاسد و تبھکار
جمھوری اسالمی ،عالوه بر نسبت دادن فريب
خوردگی به معترضان علنی حجاب اجباری،
گروه ديگری از دختران خيابان انقالب را به
مصرف مواد مخدر صنعتی متھم کرد .سخنگوی
قوه قضائيه با وقاحتی مشمئز کننده که معموال
برازنده اين عنصر جانی و آدمکش رژيم است،
در مورد تعدادی از بازداشت شدگان گفت" :البته
عده ای ھم با استفاده از مواد صنعتی دست به
اقدامات ناشايستی می زنند و برخی ھم يا ھدايت
شده اند و يا خود ھدايتگر ھستند".
متھم کردن دختران خيابان انقالب به اعتياد و
مصرف مواد صنعتی از جمله اتھامات سخيفی
است که مقامات قضايی و امنيتی جمھوری
اسالمی ھميشه عليه مخالفين خود تبليغ و عليه
شان پرونده سازی می کنند .بکارگيری اينگونه
شيوه ھای کثيف و نخ نما شده توسط محسنی اژه
ای ،جالد دستگاه قضايی جمھوری اسالمی آنھم
در اين شرايط زمانی معين ،بيانگر اين حقيقت
است که تا چه حد کفگير نظام به ته ديگ خورده
است .در جريان خيزش عمومی جوانان و توده
ھای مردم ايران در دی ماه گذشته ،ما شاھد
اينگونه تبليغات گسترده در ارتباط با مرگ
دستگيرشدگان در زندان ھا بوديم .در پی جان
باختن ھر يک از بازداشت شدگان ديماه در
زندان ھای جمھوری اسالمی که زير شکنجه
بازجويان کشته شدند ،بالفاصله ھمه مقامات
قضايی ،دادستانی و مسئوالن زندان ھای
جمھوری اسالمی يک صدا علت مرگ را
خود ُکشی و يا مرگ بر اثر تزريق مواد مخدر

اعالم می کردند .نمونه بارزش ،مرگ سينا
قنبری در زندان اوين بود ،که با وقاحت تمام
اعالم کردند که حتا فيلم خود ُکشی او نيز موجود
است .اما ،در پی بازديد تعدادی از نمايندگان
ارتجاع اسالمی از زندان اوين ،مشخص شد که
چنين فيلمی اساسا واقعيت ندارد.
پوشيده نيست که متھم کردن "دختران خيابان
انقالب" به مواد مخدر صنعتی در گام نخست
برای جلوگيری از الگو شدن "دختران انقالب"
است .با شکل گيری جنبش "دختران خيابان
انقالب" ،ابتدا مسئوالن نظام تالش کردند که
مبارزه آنان را بی اثر و "کم اھميت" جلوه دھند.
با روزافزون شدن تعداد زنانی که کشف حجاب
کردند ،روسری ھای خود بر چوب گره زدند و
بر بلندای سکوی پست ھای برق به اھتزاز
درآوردند ،شعار کم اھميت بودن اقدامات آنان از
طرف مقامات قضايی رنگ باخت .دستگيری
ھای فله ای "دختر خيابان انقالب" شروع شد .تا
جاييکه طبق آمار رسمی ،فقط در تھران تعداد
 ٢٩نفر از آنان دستگير شدند .وقتی ديدند
دستگيری ھا افاده نکرد و به رغم فشار وارده بر
دختران بازداشت شده ،تداوم حرکت آنان در
کشف حجاب در سطح خيابان ھای شھر ادامه
يافت و از يک حرکت نمادين فردی به اَشکال
چند نفره و گروھی تکامل يافت ،تبليغات مشمئز
کننده جمھوری اسالمی برای تخطئه اقدامات
شجاعانه "دختران انقالب" در قالب تھديدھای
سنگينن امنيتی و يا طرح اتھاماتی از نمونه
اراجيف سخنگوی دستگاه قضايی جمھوری
اسالمی ،جايگزين شعار "کم اھميت" بودن
اقدامات دختران خيابان انقالب شد.
تھديد به پرونده سازی و مجازات ھای سنگين
دخترانی که به زعم اژه ای "به صورت
سازماندھی شده اين کارھا را می کنند" ،از جمله
موارد ديگری است که سخنگوی قوه قضائيه بر
آن تاکيد داشته است .محسنی اژه ای که ھنوز در
توھمات سال ھای اوليه دھه  ۶٠بسر می برد
برای ممانعت از پيوستن دختران به اين حرکت
اعتراضی ،به خانواده ھا متوسل شده است .او با
زبان تھديد می گويد" :به خانواده ھا توصيه می
کنيم مراقب فرزندان خود باشند .اگر آنھا بخواھند
فردا ازدواج کنند ،می گويند آنھا در زندان بوده
اند ،اگر بخواھند تحصيالتشان را ادامه دھند يا
سر کار بروند ،سوء سابقه دارند".
متوسل شدن اژه ای به خانواده ھا و ترساندن

دختران انقالب از ازدواج ،زندان و يا بازماندن
از تحصيالت ،ديگر اوج استيصال و درماندگی
سخنگوی دستگاه قضايی جمھوری اسالمی است.
استيصالی که نشان می دھد کشتی شکسته نظام
جمھوری اسالمی در ارتباط با مبارزات علنی
زنان عليه حجاب اجباری تا چه حد در ِگل نشسته
است.
محسنی اژه ای ھمانند اصحاب کَھف ھنوز در
خواب سال ھای نخست دھه  ۶٠است .او نمی
تواند و يا نمی خواھد بفھمد که شرايط امروز
جامعه بسيار متفاوت با آن سال ھا است .زنان و
دخترانی که اکنون به جنبش "نه به حجاب
اجباری" پيوسته اند ،زنانی که در قامت "دختران
انقالب" شجاعانه بر سکوی بلند آزادی و رھايی
از بردگی حجاب اجباری ايستاده اند ،مدت ھاست
که از سد دلواپسی ھايی نظير بازداشت ،ازدواج،
تحصيالت و داشتن سوء سابقه عبور کرده اند.
آنان ،اکنون به مقوله ھايی فراتر از ازدواج و
سوء سابقه کيفری می انديشند .دختران انقالب به
خوبی می دانند که اقدام آنان اکنون صرفا يک
امر انتزاعی درحد يرداشتن روسری از سر
نيست .آنان بخوبی بر اين امر واقف اند که طی
اين سال ھا که جمھوری اسالمی ده ھا تبعيض
جنسيتی ديگر را بر آنان تحميل کرده است ،ھمه
آن تبعيضات جنسيتی ديگر از کاکل سر اِعمال
تحميل ھمين حجاب اجباری بوده است .اگر
حجاب اجباری نبود ،نه مانعی برای حضور
زنان در ورزشگاه ھا بود و نه از تقسيم بندی
رشته ھای دانشگاھی به زنانه مردانه خبری بود،
نه جدا سازی در اتوبوس ھا رخ می داد و نه
زنان از حضور در بسياری از ميدان ھای
ورزشی باز می ماندند ،نه گشت ارشادی بود و
نه نيروی انتظامی مستقر در گوشه و کنار شھر،
نه گشت و گزار دختران و پسران در پارک ھا
ممنوع می شد و نه زمينه ھای گسترده سرکوب
آنان تا به اين حد در جامعه فراھم می شد.
آنچه جمھوری اسالمی و سخنگوی آدمکش قوه
قضائيه را به تکاپو انداخته ،صرف گذاشتن يا
برداشتن يک "تکه پارچه" به نام روسری از سر
نيست .جمھوری اسالمی ،موجوديت خود را با
حجاب اجباری گره زده است و از قَبَل ھمين
تحميل حجاب تا کنون موفق شده است سرکوب
ھای وسيعتری را بر زنان و مردان جامعه تحميل
نمايد .بی دليل نيست که اقدام شجاعانه "دختران
خيابان انقالب" تا بدين حد ھيئت حاکمه ايران را
به وحشت انداخته و سخنگوی فاسد و جنايتکار
دستگاه قضايی رژيم را اين چنين به ھذيان گويی
وا داشته است.
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گامھای استوار جنبش کارگری ،چشمانداز جنبش انقالبی
نيشکر ھفتتپه :کارگران نيشکر ھفتتپه روز
 ١١بھمن برای چندمين بار در سال جاری دست
به اعتصاب زدند .نه دروغھا و وعدهھای توخالی
کارفرما ،نه تھديد و ارعاب و سوءقصد
مزدوران سرمايه به جان اسماعيل بخشی نماينده
کارگران و نه تالشھای مذبوحانه مديريت برای
ايجاد شکاف و تفرقه در ميان کارگران ،ھيچيک
نتوانست در اتحاد و يکپارچگی کارگران و عزم
و ارادۀ آنھا به مبارزه برای تحقق خواستھای
خود خللی وارد سازد .در پنجمين روز اعتصاب
)١۵بھمن( نيروھای گارد ويژه و ديگر نيروھای
سرکوبگر ،صفوف کارگران اعتصابی را
وحشيانه مورد حمله قرار داده و به ضرب و شتم
کارگران پرداختند ٣۴ .تن از جمله چند تن از
نمايندگان کارگران )کرامت پام ،رحيم بساک،
رمضان عليپور ،اسماعيل بخشی و ابراھيم
اميری( بازداشت و با دستبند به پاسگاه ھفتتپه و
سپس مرکز ستاد فرماندھی نظامی شوشتر منتقل
شدند .دستگيرشدگان پساز پنج ساعت بازداشت
و بازجويی و اھانت و تھديد و پس ازسپردن "
تعھد " آزاد شدند .با اين يورش وحشيانه ،قرار
بود کارفرمای ھفتتپه و حاميان دولتی آن،
دستکم عدهای از کارگران را مرعوب سازند،
ميان آنھا جدايی و نفاق ايجاد کنند و ارادۀ
کارگران و اعتصاب را درھم بشکنند و کارگران
را با زور و سرنيزه به سر کار بازگردانند .اما نه
فقط شکافی در ميان کارگران ايجاد نشد و کسی
به سر کار بازنگشت ،بلکه روز  ١۶بھمن،
کارگران تمام قسمتھای شرکت ھفتتپه متحد و
يکپارچه دست به اعتصاب زدند و کارگران
بازنشسته نيز به اعتصاب پيوستند .ھمه کارگران
به رغم تالش برخی از ياران نيمهراه يا مخالفان
سنديکا که فرمان توقف اعتصاب صادر
میکردند ،به ندای سنديکای خود مبنی بر ادامه
اعتصاب لبيک گفتند .کارگران زن در ھفتتپه و
ھمسران کارگران مرد نيز به پشتيبانی از
بازداشتشدگان برخاستند .سنديکای کارگران
نيشکر ھفتتپه در کانال تلگرام خود نوشت
"بازداشت ،زندان ،تھديد و ارعاب چارهساز
نيست .اعتصاب و تجمع تا رسيدن به مطالبات
ادامه خواھد داشت ".کارگران آگاه و متحد
ھفتتپه اما در اعتصاب اخير خود ،برگ زرين
ديگری بر دفترچه مبارزات خود افزودند.
کارگران اعتصابی در ھفتمين روز اعتصاب )
 ١٧بھمن( انبار شکر را تحت تصرف و کنترل
خود درآوردند .تريلیھا و کاميونھای حامل
شکر را خالی کردند و مانع خروج شکر از انبار
شدند .کارگران ھفتتپه بدينسان يکبار ديگر،
روند پيشرفت و تعالی مبارزه در اين واحد و
تمايل و استعداد کارگران برای اعمال کنترل و
نظارت کارگری را به نمايش گذاشتند.
ھپکو :کارگران مبارز ھپکو که در اعتصابات و
اعتراضات خيابانی دی ماه  ،٩۵خوش درخشيدند
و شعار "زيربار ستم نمیکنيم زندگی" سردادند،
در سال جاری ) (٩۶نيز به اعتراضات خود
ادامه دادند .درپی اعتصابات و تظاھرات با

شکوه دی ماه  ،٩۵مالکيت سھام کارخانه از
اوائل سال  ٩۶به يک سرمايهدار جديد بخش
خصوصی واگذار شد .اما کارفرمای جديد نيز
بهرغم وعدهھايی که در مورد پرداخت مطالبات
معوقه کارگران داد ،به آن عمل نکرد .کارگران
ھپکو اعتصابات و تظاھرات مشترک با کارگران
آذرآب در اواخر شھريور را سازمان دادند .اين
اعتصاب و راهپيمايی با سرکوب بسيار خشن و
قھرآميز ،شليک گاز اشکآور و ضرب و شتم
کارگران روبرو شد .با اين وجود ،ربيعی
وزيرکار روحانی ،سراسيمه خود را به اراک
رساند و وعده رسيدگی به مشکالت کارگران داد.
پس از اين اعتصاب و راهپيمايی ،اداره ھپکو به
سازمان خصوصیسازی محول گرديد و اين
سازمان وعده داد مطالبات عقبافتاده کارگران را
پرداخت کند .ھمزمان با اين وعدهھا ،پیگردھای
امنيتی و قضايی کارگران پيشرو و فعاالن
اعتصاب تشديد شد ٢٠ .فعال اعتصاب و کارگر
پيشرو ھپکو ،به جرم "اخالل در نظم" و شرکت
در تجمعات به دادگاه احضار شدند .کارفرما در
پرونده سازی عليه کارگران تا آن جا پيش رفت
که گروھی از کارگران را "تروريست" ناميد!
اما ھيچيک از اين اقدامات وحشيانه و اتھامات
رذيالنه ،نتوانست ترسی در دل کارگران ھپکو
بياندازد يا آنھا را از ادامه مبارزه باز دارد.
کارگران ھپکو بار ديگر دست به اعتصاب زدند.
پرچمھا و پالکاردھا بار ديگر به اھتزاز درآمدند
و درست ھمان روزی که ھفتتپه يکپارچه در
اعتصاب بود ) ١۶بھمن( بار ديگر راھی خيابان
شدند .در اين اعترضات ،کارگران عالوه بر
مخالفت با خصوصیسازی ھپکو و خواست
پرداخت فوری و کامل مطالبات معوقه ،خواھان
آن شدند که خودشان در اداره امور کارخانه
دخالت و مشارکت داشته باشند و "ميدان عمل
برای نظارت و ادارۀ کارخانه به کارگران داده
شود" کارگران ھپکو که مبتکر شعارھای جديد

بودهاند ،در راهپيمايی خود شعار "درود بر
ستمگر ،مرگ بر کارگر" سردادند .شعاری که
ھر کس میتوانست به جنبه طنزگونه و منظور
اصلی کارگران ھپکو پیبرد .چنانکه يک روز
بعد ) ١٧بھمن( مالباختگان کاسپين به ھمين سياق
شعار "مفسد اقتصادی آزاد بايد گردد – سپرده
گذار اعدام بايد گردد" سردادند و کارگران
شرکتواحد در تجمع اعتراضی و خيابانی خود
در  ١٨بھمن ،با سردادن شعار "درود بر کارگر
– مرگ بر ستمگر" منظور اصلی کارگران
ھپکو را به صراحت بيان داشتند.
شرکتواحد :کارگران شرکتواحد و سنديکای
مبارز آنھا ،درعين فعاليت و تالش مداوم برای
آزادی رضا شھابی عضو ھيئت مديره سنديکا ،با
حضور فعال و مستمر در عرصه سياسی و
اجتماعی و صدور اطالعيه و موضعگيریھای
متعدد از نمونه اطالعيه مشترک در رابطه با
حداقل دستمزد سال  ٩٧اطالعيه در حمايت از
مبارزات و خواستھای کارگران ھفتتپه،
خواستھای صنفی کارگران اين شرکت را نيز
پیگيری و کارزار مبارزه برای مسکن
کارگران شرکتواحد را راهاندازی و ھدايت
نمود .اين کارزار مبارزاتی که از دھم بھمن آغاز
شد ،در تمام طول روزھايی که ھفتتپه در
اعتصاب بود ادامه يافت .پروژه مسکن سپيدار ٢
و  ٣که قرار بود سال  ،٩١واحدھای مسکونی
 ٢۶٠کارگر عضو اين پروژه را تحويل آنھا
بدھد ،پس از  ۵سال ،اين وعده عملی نشده،
خانهھا نيمهکاره ماندهاند و کارگران ھم چنان
بیخانماناند .جمعھايی از کارگران شرکتواحد،
ھشت روز پياپی ،درحالیکه شعار میدادند،
"میميرم میميرم – مسکن مو میگيرم" در
مقابل شورای شھر تھران دست به تجمع و راه
پيمائی زدند .بر پالکارد بزرگی که توسط
درصفحه ۴
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کارگران حمل میشد نوشته شده بود " ۵سال
از موعد تحويل مسکن کارگران عضو
پروژه سپيدار  ٢و  ٣تعاونی مسکن شرکت
اتوبوسرانی گذشته است ،اما ھمچنان
بیخانمان و بالتکليف ھستيم ".در ھمين
اعتراضات مستمر خيابانی بود که کارگران
شرکتواحد در دفاع و ھمراھی با کارگران
ھپکو شعار "مرگ بر ستمگر – درود بر
کارگر" را سردادند .تمام اين تالشھا ،در
بطن شرايطیست که دستگاه سرکوب امنيتی
و قضايی بيشترين فشارھا را عليه فعاالن
اين سنديکا اعمال نموده است .رضا شھابی
را که بطور موقت برای معالجه آزاد شده،
به قصد کشت تحت فشار و شکنجه قرار
دادهاند .ابراھيم مددی و داود رضوی دو
عضو ديگر ھيئت مديره سنديکا را مکررا به
بیدادگاه کشانده و به مجازاتھای سنگين
محکوم ساختهاند .بهرغم تمام اين اقدامات
وحشيانه و ضدانسانی ،کارگران شرکتواحد
و سنديکای آنھا ھمواره در صحنه مبارزه
حاضربوده ،مانند کارگران ھفتتپه و
سنديکای آنھا از اعتراضات و خيزشھای
تودهھای زحمتکش حمايت کردهاند و خود
پيشگام تجمعات و اعتراضات خيابانی
بودهاند.
برق فشار قوی :کارگران برق فشار قوی که
طی سه چھار سال اخير ،چندين بار تجمعات
و اعتراضات سراسری را سازمان دادهاند،
بار ديگر به اعتراض سراسری برخاستند.
بيش از صدکارگر برق فشار قوی به
نمايندگی از چندھزار کارگر ،از شھرھا و
استانھای مختلف کشور به تھران آمدند و
روز  ١۶بھمن در برابر وزارت نيرو دست
به تجمع زدند .نه وعدهھای کلی و توخالی
نمايندگان مجلس و شرکای آنھا در کابينه،
نه تھديد و تبعيد کارگران فعال و
سازماندھندگان تجمعات سراسری ھيچيک
نتوانست کارگران را خام و آرام کند.
کارگران برق فشار قوی خواھان تبديل
وضعيت قرارداد معين به قرارداد دائمی
ھستند و در اعتراض سراسری اخير خود
نيز بر اين خواست پای فشردند.
افزون بر موارد فوق ،در ھمين چند روزی
که ھفتتپه در اعتصاب بود ،کارگران در
دهھا کارخانه و موسسه ديگر نيز دست به
اعتراض و اعتصاب زدند .کارگران
مخابرات روستايی ،کارگران واگنسازی،
پتروشيمی ،پرليت ،کارخانه پیویسی،
رنگين نخ ،چوکا ،مترو ،ماشينسازی اراک،
کارگران بازنشسته فوالد و ده ھا مورد
ديگر.

کيان تاير :يکی ديگر از اعتراضات
کارگری که برجستگی خاصی داشت ،تجمع
اعتراضی کارگران کيانتاير بود .کارگران
کيانتاير که ھر ماه چندين تجمع و اعتراض
داشتهاند ،روز  ١٨بھمن ،بار ديگر در مقابل
وزارت صنعت و معدن و تجارت ،دست به
تجمع زدند .ارتجاع حاکم که از تجمع و
اعتراض کارگران وحشت دارد ،به منظور
سرکوب اين حرکت اعتراضی ،چندبرابر
کارگران اعتراضکننده ،نيروھای ويژه و
انتظامی مجھز به ابزار مدرن سرکوب به
محل اعزام نمود .سرکوبگران با ايجاد يک
ديوار سه چھار رديفه ،کارگران را محاصره
کردند .اما نکته فوقالعاده جالب و قابل توجه
اين بود که کارگران کيانتاير وقتیکه به
محاصره سرکوبگران درآمدند شعار
میدادند "نترسيد نترسيد – ما ھمه با ھم
ھستيم" اين شعار کارگران کيانتاير
فوقالعاده مھم است .نه فقط از اين بابت که
بر اتحاد کارگران تاکيد میکند بلکه بويژه از
اين جھت که شعارھا و اعتراضات کارگری
را با شعارھا و اعتراضات خيابانی
زحمتکشان و تھيدستان شھری پيوند میزند.
اين شعار ،گرچه ھنوز يک شعار
موردیست ،اما نشان از يک واقعيت دارد و
آن واقعيت اين است که ،آرام آرام زمينهھای
پيوند جنبش اعتراضی زحمتکشان و
تھيدستان شھری ،با جنبش اعتصابی
کارگران و ايفای نقش مھم و منحصر به فرد
کارگران درکل جنبش انقالبی فراھم میشود.
يک جمعبندی کوتاه :اگر بخواھيم يک
جمعبندی کوتاه از آنچه گفته شد بدست دھم
بايد بگوييم که ،اعتصابات و اعتراضات
کارگری پيوسته در حال تعميق و گسترش
است .احضار و بازداشت و سرکوب

نتوانسته و نمیتواند مانع رشد اعتراضات و
اعتالی جنبش طبقاتی کارگران شود .ترس
در ميان کارگران تقريبا جايی ندارد برعکس
شجاعت و نترسی و روحيه اعتراضی
کارگران افزايش يافته است .تالش طبقه
حاکم برای مرعوب ساختن کارگران پيشرو
و ازھمپاشی تشکلھای مستقل کارگری با
شکست روبرو شده است .استمرار و
پیگيری مبارزات فوقالعاده چشمگير است.
اتحاد و آگاھی در صفوف کارگران به
سرعت درحال افزايش است .کارگران
پيوسته با شعارھا و ابتکارات جديدی وارد
عرصه مبارزه میشوند .جنبش کارگری
آرام آرام پيش میرود و با گامھای استوار
موانع سر راه خود را يکی پساز ديگری از
پيش پا برمیدارد .قبل از خيزش تودهای دی
ماه  ،٩۶کارگران مکرر دست به تجمع و
اعتصاب زده و وارد خيابانھا شده بودند،
بعد از آن نيز چنين کردهاند .چنانکه در
شعارھا و متون انتشار يافته کارگری نيز
ديده میشود ،گاه مستقيم و بیواسطه تمام
نظم سرمايهداری را به چالش کشيده اند.
گرايش ضدسرمايهداری و گرايش به اعمال
کنترل و نظارت کارگری در ميان کارگران
روزبهروز در حال افزايش است .درعين
حال به روشنی میتوان ديد که جنبشھای
اجتماعی از ھم میآموزند و يکديگر را
تکميل میکنند .شتاب تاثير پذيری فوق
تصور است و شعارھا و تجارب به سرعت
منتقل میشوند.
معنای واقعی ھمه اين فاکتورھا يک چيز و
فقط يک چيز است ؛ گشوده شدن
چشماندازھای مثبت و اميدبخش فرا روی
جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان.
قدماش مبارک!
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اھميت و نقش دستگاه قضايی
در بقای حکومت اسالمی
و چرا بايد دستگاه قضايی جمھوری اسالمی را
از ريشه برانداخت؟!
از ابتدای حکومت اسالمی ،دستگاه قضايی نقشی
بارز در حفظ نظم موجود داشته است .تھاجم
نظامی به کردستان و ترکمنصحرا در سال ،۵٨
ھمراه بود با اعدام و به زنجيرکشاندن
دستگيرشدگان ،از جمله در دادگاهھای خلخالی
که تنھا در چند دقيقه ،حکم اعدام صادر و
ھمزمان به اجرا درمیآمد .يا به اصطالح
دادگاهھای غيابی در نمونهی اعدام رفقا توماج،
مختوم ،واحدی و جرجانی ،رھبران شوراھای
خلق ترکمن در  ٢٩بھمن  ۵٨که پس از ربوده
شدن ،به قتل رسيده و جسدھایشان در جاده
بجنورد رھا گرديد .ده سال پس از آن جنايت
بیشرمانه ،خلخالی در مصاحبه با "کيھان سال"
برای اولين بار به اين قتل اعتراف کرد و با
وقاحت آن را از افتخارات خود ناميد!!
نقش ھمين دادگاهھا و زندانھا در دھهی  ۶٠يک
نمونه برجسته ديگر است ،جناياتی که در تاريخ
اين کشور فراموش ناشدنیست" .دادگاه"ھايی که
متھم نه حق دفاع از خود داشت و نه حق داشتن
وکيل ،اساسا پروندهای در اختيار زندانی نبود که
بتواند از خود دفاع کند .زندانيانی که پيش از
دادگاه ،توسط بازجويان به وحشيانهترين شکلی
شکنجه شده و گاه در زير شکنجه قھرمانانه جان
میباختند .با حکم اين "دادگاه"ھا ھزاران نفر از
جمله نوجوانان و زنان باردار به جوخهھای
تيرباران سپرده شدند ،بدون حق اعتراض و
فرجامخواھی به حکم اعدام .ھمان "دادگاه"ھايی
که در تابستان  ۶٧احکام اعدام ھزاران زندانی
سياسی را در کمتر از دو ماه صادر کردند،
احکامی که در ھمان روز صدور به دست
زندانبانان به اجرا درآمدند .ھزاران زندانی
سياسی پس از سالھا تحمل زندان و شکنجه تنھا
به جرم داشتن عقيدهای متفاوت از حاکمان اعدام
شدند.
در سالھای اخير ھم میتوان به عملکرد دستگاه
قضايی و بھرهگيری از دادگاه و زندان برای
سرکوب اعتراضات سال  ٨٨اشاره کرد .ھمين
کارکرد را دستگاه قضايی در جريان اعتراضات
دیماه نيز داشت .دستگيری و زندانی کردن
 ۵٠٠٠نفر که حداقل  ۵٠٠نفرشان ھمچنان در
زندان ھستند ،کشته شدن چندين نفر در زير
شکنجه ،و صدور احکام زندان و شالق در شھر
"درود" برای دستگيرشدگان در چند روز
گذشته ،کارنامه دستگاه قضايی در سرکوب
اعتراضات دیماه تا اينجا است.
نقش دستگاه قضايی – دادگاهھا و زندان – در
سرکوب جنبش کارگری و معلمان يک نمونهی
ديگر است .زندانی کردن رضا شھابیھا ،محمد
جراحیھا و به قتل رساندن خاموش شاھرخ
زمانی در زندان ،آن ھم به دليل مبارزه برای
حقوق کارگران!! دستگيری ،به زنجير کشيدن و
تشکيل پرونده برای کارگران مبارز مجتمع
نيشکر ھفت تپه يکی از جديدترين نمونهھاست.
البته کارگران ايران تجاربی از اين دست زياد
دارند .از معدن چادرملو تا معدن آق دره که
کارگران به جرم اعتصاب شالق خوردند و چه

در

جمھوری

اسالمی

جرم بزرگی
سرمايهداران!!
اما اين تمام داستان دستگاه قضايی در جمھوری
اسالمی نيست .دستگاه قضا نه فقط کارگران،
معلمان ،زنان و جوانان را به زندان و شالق و
اعدام محکوم کرده و يا در زندان به قتل
میرساند ،بلکه دستگاھیست که مجرمان واقعی
را تبرئه میکند ،تنھا به اين خاطر که از عوامل
حکومت ھستند .داستان جنايات "قاضی
مرتضوی" را ھمه میدانند و جديدترين نمونهی
آن نيز سعيد طوسی است که با وجود آن ھمه
شاھد و مدرک ،و حتا اعترافات وی ،فقط به
خاطر آن که قاری محبوب رھبر نظام است از
ھمهی اتھامات مربوط به تجاوز جنسی به
کودکان تبرئه شد .دستگاھی که ظالم بر راس آن
قرار دارد قرار ھم نيست و نبوده که از مظلوم
در برابر ظالم دفاع کند.
ھمين دستگاه قضايی که سعيد طوسی را از اتھام
تجاوز تبرئه کرد ،با تکيه بر قوانين اسالمی
جوانانی را به دليل ھمجنسگرا بودن به طناب
دار بسته است .در حالی که در دنيای امروز
تجاوز جنسی به کودکان ،ھمچون مورد سعيد
طوسی ،در برخی از کشورھا باالترين حکم
زندان را دارد ،اما مورد دوم يعنی ھمجنسگرايی
نه تنھا جرم نيست ،بلکه در بسياری از کشورھا
توھين به يک انسان به خاطر گرايش به ھم جنس
جرم است و مجازات دارد .ھمين دستگاه قضايی
که تنھا در يک ماه اخير سه نفر را که در سنين
کودکی به قتل متھم شده بودند ،پس از چند سال
زجر در زندان به دار کشيد .بر اساس ھمان
قوانين حکومت اسالمی است که امروز بيشترين
حکم اعدام به نسبت جمعيت در سرتاسر جھان،
در ايران صادر و اجرا میشود ،آن ھم با
فاصلهای بسيار زياد.
ھمچنين سالھاست که دستگاه قضايی وظيفهی
مقدساش را تحميل حجاب به زنان ايران دانسته
و در اين رابطه در کنار نيروی انتظامی بيشترين
نقش را در اجرای اجباری کردن حجاب داشته
است که آخرين نمونهی آن دستگيری "دختران
خيابان انقالب" به جرم کشف حجاب است .حال
از ديگر قوانين ضد زن در اسالم که مجری آن
دستگاه قضايیست ،میگذريم.
اما بازاين تمام داستان دستگاه قضايی در
جمھوری اسالمی نيست .دستگاه قضايی

جمھوری اسالمی اگر نگوييم فاسدترين ،حداقل
يکی از فاسدترين بخشھای حکومتی است و
کيست که اين را نداند؟!! ھمه چيز در اين دستگاه
قضايی با پول قابل معامله است .اساسا دستگاه
قضايی يکی از وظايفاش در حکومت اسالمی،
حمايت از فاسدانی است که اموال مردم را غارت
کرده و به مکيدن خون مردم مشغولاند ،دزدانی
چون مالکان مجتمع نيشکر ھفتتپه ،ھپکو ،معدن
طالی آق دره و موسسات مالی .کافیست تا کمی
به ميزان فساد در جمھوری اسالمی نگاه کنيم.
فساد آن قدر زياد و آشکار شده که حتا خودشان
نيز قادر به کتمان آن نبوده و از "فساد نھادينه
شده" در جمھوری اسالمی سخن میگويند ،و
البته که مبارزه با فساد کار دستگاه فاسد قضايی
نيست .دستگاھی که رئيس آن ساالنه ٢۵٠
ميليارد سود بانکی  ۶٣حساب بانکی را بدون آن
که حساب و کتاباش را به کسی پاسخ دھد ،به
جيب مبارک میريزد.
سيستم قضايی موجود به عنوان بخشی از
حکومت اسالمی و به مانند حکومت اسالمی
غيرقابل اصالح است .دستگاھی که براساس
قوانين اسالمی ،نقض فاحش حقوق فردی بويژه
زنان و با ھدف حذف نظم موجود شکل گرفته و
"قاضی القضات" آن توسط ديکتاتوری مستبد و
جنايتکار انتخاب شده و تنھا به او پاسخگوست.
در چنين سيستمی ھرگز حتا رد پای کوچکی از
عدالت نمیتوان سراغ گرفت و بنابراين بايد آن
را از ريشه برانداخت.
تنھا در حکومتی که ھمه مقامات آن از جمله
قضات انتخابی بوده و نه انتصابی و حقوق و
مزايای آنھا برابر با دستمزد متوسط يک کارگر
باشد ،تنھا در حکومتی که ھمه مقامات از جمله
قضات ھر لحظه توسط انتخابکنندگان قابل عزل
باشند ،تنھا در سيستم قضايی که حرف آخر را
مردم بزنند ،قاضی نھايی آنھا باشند ،آنھا باشند
که حق و ناحق ،ظالم و مظلوم را با رای خود
تشخيص دھند ،تنھا آنگاه میتوان از برقراری
واقعی عدالت در دستگاه قضايی سخن گفت و اين
ھمان حکومت شورايیست .حکومت شورايی
کارگران و زحمتکشان آن آلترناتيو واقعی برای
رھايی از شر جمھوری اسالمی از جمله ظلم،
بیعدالتی و فساد دستگاه قضايیست.

ھفته چھارم بھمن  ٩۶شماره ٧۶١

۶۶

از صفحه ١

ايران بھشت مفسدان
شورای عالی امنيت ملی ،حتا فرياد اعتراضشان
نبايد در رسانهھا انعکاس يابد .چرا که اين بار،
دزدان با نويد سودھای باال ،ھست و نيست
مردمی را غارت کردهاند که اندک دارايی خود
را به اين مؤسسات سپرده بودند تا سود آن را به
يکی از زخمھای زندگی خود بزنند.
چندين ميليون مالباختهای که تنھا به شھرنشينان
و سپردهگذاران مؤسساتی ھمچون "کاسپين" و
"ثامنالحجج" محدود نمیشود ،بلکه شامل
افرادی نيز میشود که اندک دارايی خود را نزد
مؤسسهھای زيرمجموعه سازمان تعاون روستايی
گذاشته بودند و اکنون حتا صدایشان در ميان
دزدیھای کالنتر شنيده نمیشود .مانند تجمع
آبان ماه ،روستاييانی که در برابر ساختمان
وزارت جھاد کشاورزی گرد آمده بودند تا تکليف
سپردهھای خود نزد مؤسسه مالی و اعتباری
"وليعصر" و "شرکت تعاونی توسعه کشاورزی
البرز" را روشن کنند .مؤسسات مالی و اعتباری
که به گفته نماينده زنجان در آبان ماه ،در حدود
 ١٠درصد جمعيت کشور درگير مشکالت ناشی
از آنھا ھستند.
در دوران رياست جمھوری رفسنجانی ،تأسيس
شرکتھای تعاونی آغاز شد و در زمان خاتمی
ادامه و گسترش يافت .اين تعاونیھا با مجوزھای
وزارت تعاون و بانک مرکزی آغاز به کار
کردند .ھدف از تشکيل اين تعاونیھا ،برای مثال
آغازگاه "کاسپين"" ،شرکت تعاونی اعتبار شھيد
ھاشمی" در مشھد بود که بعدھا به فرشتگان
تغيير نام يافت و در سال  ٨٩با مجوز بانک
مرکزی در ليست  ١۴مؤسسه مالی و اعتباری
قرار گرفت؛ ھرچند در سال  ٩١از طرف بانک
مرکزی از جمله مؤسسات فاقد مجوز اعالم
گرديد" .فرشتگان" که  ٨ھزار ميليارد تومان از
پول مردم را از چنگ آنان خارج کرده بود ،در
سال  ٩۵بنا به گزارش بانک مرکزی ۴ ،ھزار
ميليارد تومان کسری و زيان داشت .به اين
ترتيب ،اين مؤسسه منحل شد و با ادغام در
مؤسسه مالی "فردوسی" که خود از ادغام ٧
تعاونی اعتباری تشکيل شده بود" ،کاسپين"
تأسيس شد .روند عام در اين گونه مؤسسات که
به گفته برخی مسئولين تا يک چھارم نقدينگی
کشور را در اختيار دارند ،چنين است که تعدادی
از سپردهگذاران کالن ،پيش از اعالم انحالل اين
مؤسسات ،سپردهھای خود را از آن خارج
میکنند و اين تنھا سپردهگذاران کوچک ھستند که
بايستی دارائی ناچيز خود را ببازند.
اکنون که صدای اعتراضات سپردهگذاران بيش
از آن بلند است که حتا بدون رسانهھای دولتی،
در تمامی جامعه طنين انداخته ،بانک مرکزی و
ساير مسئوالن مدعی شدهاند که اين مؤسسات
بدون مجوز بودهاند و تخلف داشتهاند .در حالی
که طبق گزارش آبان ماه ،کمسيون اقتصادی
مجلس ،بانک مرکزی از اقدامات و فعاليت به

طور مثال ،تمام شعب "کاسپين" و "آرمان"
اطالع کامل داشته است .اين گزارش ،به موارد
متعدد تخلفات بانک مرکزی در روند صدور
مجوز و نظارت بر عملکرد اين مؤسسات
میپردازد .در يکی از اين موارد آمده است ،در
برخی از قراردادھا بين اين مؤسسات و
سپردهگذاران ،ھويت سپردهگذار نامعلوم است و
در مواردی با جابجايی اسامی سپردهگذاران،
"الزامات مبارزه با پولشويی" رعايت نشده است.
گرچه اين گزارش به قوه قضاييه جھت پيگيری
داده شده است ،اما ھمه میدانند که انتظار
پيگيری فساد و دزدی و غارت در جمھوری
اسالمی ،انتظار عبثی است.
روحانی مدعی است ،دولت بايد از "جيب مردم"
پول سپردهگذاران را باز پس دھد و منت
میگذارد که بخشی از اين پولھا باز پس داده
میشوند .عضو کابينه او مدعی میشود ،با
جبران تخلف مديران مؤسسهھای مالی ،ايران
"بھشت مفسدان" خواھد شد .گويا امروز نيست!
اما گزينه ديگری ھم ھست :پاسخطلبی از
مسئولين ،پيگرد غارتگران و دزدان و پس
گرفتن دارايیھای ربوده شده) .توفان خندهھا!(
در مرداد  ٩۶گزارش جامعی* به مجلس و قوه
قضاييه میرود که به روشنی در آن آمده است:
سيف ،رئيس بانک مرکزی و ساير مقامات اين
بانک ،واقعيات مرتبط با مبانی قانونی تشکيل
مؤسسه اعتباری کاسپين را آشکارا تحريف
کردهاند و در راستای "حفاظت کامل از منافع
سھامداران عمده" گام برداشته و عملکرد بانک
مرکزی از آغاز بحران مالی تاکنون "کامالً به
نفع سھامداران عمده اين مؤسسه و کامالً به
ضرر سپردهگذاران" بوده است .در بخش ديگری
از اين گزارش "سؤال" شده است" :مؤسسه
اعتباری کاسپين چه سھمی از کسب منافع چندين
ھزار ميليارد تومانی حاصله را به عنوان پاداش
نفعرسانی به سيف رئيس بانک مرکزی ،و ديگر
مقامات بانک مرکزی مانند فرشاد حيدری ،عباس
کمرهای ،اکبر کميجانی و حسين نقرهکار شيرازی
تخصص داده است ".و مسلم است که نام دزدان
يا ھمدستان آنان به اين چند نام خالصه نمیشود.
میتوان گمان برد که در صورت افشای نامھا،
پای بسياری از سران رژيم به ميان کشيده خواھد
شد .زيرا با وجودی که اعتراضات دی ماه از
پيوند اعتراضات مالباختگان با اعتراضات مردم
به جان آمده از فقر و گرانی آغاز شد ،اما
مسئولين رژيم مصرانه از پيگرد غارتگران و
پاسخگويی به مردم امتناع میکنند .طی
اعتراضات دی ماه ،و پس از آن ،برخی مسئولين
از جمله روحانی مدعی شدند که صدای
اعتراضات مردم را شنيدهاند ،اما با فروکش
اعتراضات سراسری ،و با وجود ادامه
اعتراضات مالباختگان ،باز چيزی جز وعده و
وعيد نصيب غارتشدگان نشده است؛ از
ھمينروست که مالباختگان آگاه به پوچی
وعدهھا و عدم اعتماد به سران رژيم به
اعتراضات خيابانی خود ادامه میدھند تا شايد و
فقط شايد بخشی ازدارائی خود را بازپس گيرند.

زنده باد سوسياليسم

کمک ھای مالی
گرامی باد ياد و خاطرهٔ جانفشانان
نبرد حماسی سياھکل
١٠٠يورو
رفيق مھدی اسحاقی
١٠٠يورو
رفيق جليل انفرادی
١٠٠يورو
رفيق ھادی بنده خدا لنگرودی
١٠٠يورو
رفيق غفور حسنپور
١٠٠يورو
رفيق عباس دانش بھزادی
١٠٠يورو
رفيق اسکندر رحيمی
١٠٠يورو
رفيق محمدرحيم سمائی
رفيق ناصر سيف دليل صفايی ١٠٠يورو
رفيق علیاکبر صفايی فراھانی ١٠٠يورو
١٠٠يورو
رفيق محمدھادی فاضلی
١٠٠يورو
رفيق احمد فرھودی
١٠٠يورو
رفيق محمدعلی محدثقندچی
١٠٠يورو
رفيق شجاعالدين مشيدی
١٠٠يورو
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تجربه شوراھا در انقالب سال (١) ٥٧
عالوه بر کارخانهھا و مؤسسات بزرگ  ،در
بسياری از کارخانهھای کوچکتر نيز شوراھا
ايجاد شدند .اما در اغلب اين کارخانهھا ،شوراھا
صرفا ً نظارت بر توليد را بر عھده گرفتند و
تأمين مطالبات صنفی و اقتصادی در دستور کار
شورا قرار گرفت.
کارگران نفت که نقش بسيار مھمی در جريان
اعتصابات و سرنگونی رژيم شاه بر عھده
داشتند ،با تشکيل کميتهھای اعتصاب ،عالوه بر
رھبری تظاھرات ،راهپيمايی و اعتصابات
کارکنان نفت ،تا مدتھا پس از قيام نوعی قدرت
دوگانه را برقرار کرده بودند .روز نھم دیماه
کارکنان پااليشگاهھای نفت تھران ،شيراز ،تبريز
و کرمانشاه با تشکيل " سنديکای مشترک
کارکنان صنعت نفت" کنترل امور اين
پااليشگاهھا را به دست گرفتند .نقش اصلی را اما
ھمچنان کميتهھای اعتصاب ايفا میکردند ،که در
ھمان ايام وظايف يک شورای کنترل توليد را نيز
برعھدهگرفته بودند .شورای کارکنان صنعت
نفت ،پس از قيام  ۴٠ساعت کار و  ٢روز تعطيل
در ھفته را به مرحله اجرا گذارد و بسياری از
مديران و عناصر ضد کارگر را نيز اخراج
کرد.
کشمکش ميان شوراھای صنعت نفت با رژيم
جمھوری اسالمی پس از قيام افزايش يافت.
شورای کارکنان پخش صنعت نفت ،روز ١۵
تيرماه  ،۵٩پسازآن که مجمع عمومی کارگران،
حکم به پاکسازی و تعليق  ١٠تن از مديران و
روسای پخش داد ،اطالعيهای صادر کرد و
تصميم مجمع عمومی را اعالم کرد .معين فر،
وزير نفت دولت موقت ،بهتالفی اين عمل١٠ ،
تن از اعضای شورا را تعليق کرد .اين عمل خشم
شورای کارگران پخش را برانگيخت .شورای
پخش نهتنھا بر حکم پاکسازی  ١٠مدير
پافشاری کرد ،بلکه با صدور اطالعيهای  ،معين
فر را از وزارت نفت خلع میکرد.
در اواخر شھريور  ،۵٨در اکثر قسمتھای
پااليشگاه ،کارگران ،شوراھای بخشھا را
انتخاب کردند .سپس در شورای ھماھنگی تھران
متحد شدند .در ھمين زمان ،جلسه شورای
کارکنان ادارات مرکزی و شرکتھای وابسته به
صنعت نفت ،تصميم گرفت که "شورای کارکنان
صنعت نفت" مرکب از نمايندگان کل کارکنان
صنعت نفت تشکيل شود .تصميم گرفته شد که
کارکنان صنعت نفت ،درازای ھر  ١٠٠٠نفر
يک نماينده به شورا بفرستند .با توجه به تعداد کل
کارکنان نفت که حدود  ۶۵ھزار نفر بودند ،تعداد
نمايندگان به  ۶۵تا  ٧٠نفر بالغ میشد".
شوراھای کارخانهھای رشتهھای مختلف صنعت
در جريان مبارزه دريافتند که برای پيشبرد
وظائف و مطالبات خود نياز به اتحاد شوراھا
وجود دارد .از ھمينرو اتحاد شوراھای
رشتهھای صنعت يا چندين کارخانه در مناطق يا
شھرھا در دستور کار قرار گرفت .يک نمونه آن
"اتحاديه شورای کارکنان صنايع گسترش ايران"
بود" .صنايع گسترش ايران"  ١٣۵کارخانه و
واحد توليدی با بيش از  ۵٠ھزار کارگر و
کارمند را تحت پوشش داشت .اتحاديه شوراھای

صنايع گسترش ،تا تيرماه  ،١٣۵٨سه کنگره
برگزار کرد .در سومين کنگره آن ،قريب به
 ٢٠٠نماينده از کارخانهھای مختلف تحت پوشش
حضور داشتند .اين کنگره از شورای مرکزی
منتخب خواست که :صندوق مشترک اعتصاب و
صندوق بيمه بيکاری ايجاد کند ،قراردادھای
شرکت صنايع گسترش ايران با شرکتھا و
سرمايهگذاریھای خارجی و داخلی آن را
بررسی نمايد ،و اقداماتی برای تضمين شغلی
کارگران انجام دھد.
" کانون شوراھای شرق تھران" نيز نمونه
ديگری بود که شوراھای تعدادی از کارخانهھا
در آن متحد شده بودند .دريکی از جلسات اين
کانون ،که روز  ١٨تيرماه سال  ۵٨تشکيل
شد ۵٠،نماينده از شوراھای مختلف حضور
داشتند.
"اتحاد شوراھای گيالن" که ٣٠کارخانه را با
بيش از  ٢٠ھزار کارگر تحت پوشش خود داشت
نمونه ديگری از تالش کارگران برای ايجاد
شوراھای سرا سری بود.
شوراھای کارگری خواستار ملی شدن صنايع ،و
کنترل شوراھا بر توليد و توزيع محصوالت
کارخانهھا بودند.
سازمان ما بهعنوان مھمترين تشکيالت کمونيستی
 ،نقش فعالی در ايجاد و گسترش شوراھا در
کارخانهھا ايفا نمود .عالوه بر اين برای ايجاد
شوراھا در ميان کارگران کشاورزی و دھقانان
نيز تالش نمود.
با ابتکار رفقای ما در ترکمنصحرا روز ٢۶
بھمن سال  " ،١٣۵٧کانون فرھنگی و سياسی
خلق ترکمن" ايجاد شد .اين کانون تالش برای
مصادره زمينھای بزرگ و تشکيل شوراھای
روستايی را در سرتاسر ترکمنصحرا آغاز
نمود .شوراھا بهسرعت گسترش يافتند و در
اتحاديهھای شورايی متشکل شدند .يک ماه بعد" ،
ستاد مرکزی شوراھای ترکمنصحرا" تشکيل
گرديد " .ستاد مرکزی شوراھای ترکمنصحرا"
بهمثابه ارگان مرکزی حاکميت شورايی ،از
اعتماد عميق زحمتکشان ترکمن برخوردار بود.
کليه اراضی زمينداران بزرگ و درباريان
مصادره شد و توسط دھقانان زحمتکش به شکل
شورايی کشت و برداشت میشد .در شھرھا،
شوراھای محلی ،با شرکت فعال تودهھا ايجاد
شدند .صيادان ترکمنصحرا نيز شوراھای خود
را ايجاد کردند .تمام اين تشکلھا تحت رھبری "
ستاد مرکزی شوراھای ترکمنصحرا" قرار
داشتند.
رژيم ارتجاعی حاکم که نمیتوانست حاکميت
شوراھا را تحمل کند ،با برافروختن جنگ و
لشکرکشی نظامی به ترکمنصحرا ،کشتار مردم
و اعدام رھبران جنبش شورايی ترکمنصحرا،
رفقای فدائی توماج ،جرجانی ،واحدی ،مختوم،
شوراھا را درھم کوبيد.
در کردستان ،اصفھان ،در روستاھای اطراف
قم ،در خراسان ،توابع يزد ،گيالن ،مازندران،
شھرکرد ،اروميه ،ايرانشھر و بسياری مناطق
ديگر ،شوراھای روستايی شکل گرفتند،
زمينھای مالکان را مصادره کردند و

٧٧
اتحاديهھای شوراھای روستايی را تشکيل دادند.
شوراھای دھقانی روستاھای خراسان ،که در
اواخر سال  ۵٨شکل گرفتند ،نمونه ديگری از
کشت شورايی را به عرصه ظھور رساندند .اگر
در بسياری از مناطق ،دھقانان زحمتکش
زمينھای مصادره شده را ميان خود تقسيم
میکردند ،در اين منطقه ،دھقانان با تصرف
زمينھا ،به کشت دستهجمعی پرداختند .دھقانان
زحمتکش کردستان نيز اتحاديه شوراھای
روستايی را ايجاد کردند.
سربازان و پرسنل انقالبی نيز بهويژه در دورهای
که رژيم ھنوز نتوانسته بود ارتش ازھمگسيخته
را بازسازی و اوضاع را تحت کنترل خود
درآورد ،با تشکيل شورا ابتکار عمل را در
برخی واحدھای نظامی در دست گرفتند و حتی
تعدادی از فرماندھان را نيز برکنار کردند .اما
تعداد اين شوراھا محدود و عمر آنھا بسيار کوتاه
بود .شوراھا در دانشگاهھا و در ميان بخشھای
ديگری از مردم ايران نيز تشکيل شدند .در
محالت که ترکيب شوراھا و کميتهھا عمدتا ً
خردهبورژوائی بود ،رژيم از ھمان آغاز آنھا را
تحت کنترل خود درآورد و تعدادی از آنھا را به
ارگانھای سرکوب خود تبديل کرد.
شوراھای کارگری گرچه بهويژه پس از قيام،
رشد و گسترش يافتند ،اما نتوانستند از محدوده
شوراھای کنترل فراتر روند و تبديل به
ارگانھای اعمال حاکميت سياسی شوند .تنھا
مورد استثنا شوراھای ترکمنصحرا بودند که
عمالً يک قدرت دوگانه در منطقه ايجاد کرده
بودند.
طبقه حاکم نمیتوانست شوراھا را که مظھر
اقتدار تودهھای کارگر و زحمتکش بود ،تحمل
کند .از ھمان آغاز دارو دستهھای مزدور وابسته
به رژيم ،اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه
شوراھا و کارگران پيشرو و آگاه آغاز نمودند.
بازرگان که از راديکاليسم شوراھا دچار ھراس
شده بود ،باخشم میگفت":میخواھند صاحب
کارخانه باشند ،ھمهکاره باشند ،تکليف مديريت
کارخانه و ھمهچيز را معين کنند".
بعد از او بنیصدر نيز شعار شورابی شورا را
سر داد .طبقه حاکم نخست کوشيد که شوراھا را
از محتوای طبقاتی و انقالبی خود تھی سازد و
شوراھای اسالمی را جايگزين آنھا کند .در
ھرکجا که نتوانست به اين شيوه با شوراھا مقابله
کند ،بهزور و سرکوب متوسل شد ،تا سرانجام
در سال  ٦٠تمام شوراھا را برچيد .باوجوداينکه
ضدانقالب به رھبری خمينی توانست قدرت
سياسی را مجدداً به دست آورد ،شوراھا تا جايی
توانستند دوام آورند که درنتيجه قيام مسلحانه و
مسلح شدن کارگران و زحمتکشان ،دستگاه دولتی
و نيروی مسلح رژيم ازھمگسيخته بود .تجربه
سرکوب شوراھا نشان داد که برای استقرار يک
حکومت شورابی ،کارگران و زحمتکشان با
سرنگونی طبقه حاکم ،قبل از ھر چيز بايد ماشين
دولتی بورژوائی را که ابزار استبداد طبقه حاکم
است ،در ھم شکنند و مسلح شوند ،تا بتوانند نظم
شورابی را مستقر و از طريق آن ،مستقيما ً اعمال
حاکميت کنند.
)(١بخش ھائی از اين نوشته برگرفته از مقاله
"شوراھا و کنترل کارگری" مندرج در نشريه
کار آمده است.
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تجربه شوراھا در انقالب سال (١) ٥٧
يکی از مھمترين تجارب انقالب سال  ٥٧در
ايران ،رویآوری کارگران و زحمتکشان به
ايجاد شوراھا در محل کار وزندگی بود .پس از
شھريورماه که بحران سياسی وسعت گرفت و
اعتالی انقالبی به يک موقعيت انقالبی انجاميد،
اعتصابات در سراسر کشور به شکل عمده
مبارزه تبديل شدند .در آغاز ھنوز اين اعتصابات
منفرد و مطالبات عمدتا ً اقتصادی بودند .اما
بهسرعت تبديل به اعتصابات عمومی با مطالبات
تلفيقی اقتصادی و سياسی ،بھبود شرايط معيشتی،
آزادی زندانيان سياسی ،انحالل ساواک و
آزادیھای سياسی شدند .از درون اين اعتصابات
عمومی وتوام با آن رشد اشکال ديگر مبارزه،
نظير تظاھرات تودهای بود که اعتصابات سياسی
سرا سری شکل گرفتند .کميتهھای اعتصاب که
نقش سازمانده و رھبری اعتصابات را بر عھده
داشتند ،با اعتالی بيشتر جنبش ،وظايف سياسی
روزافزونی را بر عھده گرفتند و به ارگانھای
اقتدار سياسی تودهای تبديل شدند .نطفه شوراھا با
شکلگيری کميتهھای اعتصاب و برپائی

اعتصاب عمومی سياسی بسته شد .در آستانه قيام
و بالفاصله پس از آن بود که شوراھای کارگری،
شوراھای دھقانان ،محالت ،سربازان و پرسنل
انقالبی ،دانشجويان ،وسيعا ً در سراسر ايران
شکل گرفتند.
تقريبا ً در عموم کارخانهھا و مؤسسات خدماتی
بزرگ  ،ازنمونه صنعت نفت ،صنايع دفاع،
راهآھن ،ماشينسازیھا ،شرکت واحد،
تراکتورسازی تبريز ،کشت و صنعت کارون،
پوست و چرم لرستان ،پارسيلون خرمآباد،
کارخانه جنرال تھران ،ايرفو ،کبريتسازی
توکلی تبريز،کارخانه صنعتی آژور ،و بسياری
از کارخانهھای آجر ماشينی،شوراھا تشکيل شدند
و کنترل امور کارخانه را به دست گرفتند .در
کارخانهھايی که سرمايهداران ،کارخانهھا را
تعطيل ،يا فرار کرده بودند ،اولين اقدام شوراھا
راهاندازی مجدد کارخانه ،اخراج عناصر ضد
کارگر ،بازگرداندن کارگران اخراجی ،و
پرداخت دستمزدھای عقبافتاده بود.
از صفحه ٧
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بدينوسله به اطالع عالقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که :
برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی روی شبکه  ٢۴ساعته تلويزيون "ديدگاه" از اول ژوئن
 ٢٠١٧برابر با  ١١خرداد  ١٣٩۶به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می
شود.
مشخصات ماھواره :
ماھواره ياه ست Satellite Yahsat
فرکانس Frequency ١١٧۶۶
عمودی Polarization Vertical
سيمبل ريتSymbol rate ٢٧۵٠٠
اف ای سی FEC ۵ /۶
ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی :
چھارشنبه ھا ساعت نه ونيم شب بهوقت ايران
) ساعت ده صبح بهوقت لس انجلس و ھفت عصر بهوقت اروپای مرکزی (
بازپخش اين برنامه  :روز پنجشنبه نه و نيم صبح بهوقت ايران
) ده شب پنجشنبه بهوقت لس انجلس و ھفت صبح پنجشنبه بهوقت اروپای مرکزی(
اينترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای  ،ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای
تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد .
-١بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ويز "
www.didgah.tv
www.glwiz.com
 -٢به صورت آرشيو  ،در سايت سازمان فداييان –اقليت :
http://www.fadaian-aghaliyat.org/
https://tvshora.com/
ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
توجه  :بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی جھنت اطالع ؛ سالی دو بار – در پائيز و بھار
– 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.

سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی

نشانی ما برروی اينترنت:
http://www.fadaian-minority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat

ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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