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 اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران
 

اعتراضات واعتصابات کارگری پيوسته درحال 
روزی نيست که کارگران با .  افزايش است

خواست ھای مشخص خود وارد اعتصاب و 
اعترضات و اعتصابات .  خيابان نشوند

متعددکارگری دردوھفته گذشته،ازجمله 
اعتراضات و اعتصابات کارگران ھفت تپه،گروه 
ملی فو@د خوزستان،ايران پوبلين رشت، ريخته 

) آب و فاضل آب(گری ساوه،شھرداريھا،آبفا 
آبادان،کارخانه شيروارنا،روغن نباتی پارس 

فاز (قو،کارگران بازنشسته لرستان، پا@يشگاه نھم
درشھرستان کنگان و ده ھا )   پارس جنوبی١٢

تجمع و اعتصاب ديگر نيز گويای ھمين واقعيت 
اعتصابات و اعتراضاتی که با اعتQ و .است

ارتقاءبيشترآگاھی و روحيه اعتراضی و نيز 
ھمين .تر خانواده ھا ھمراه است  مشارکت وسيع

رشد آگاھی و روحيه اعتراضی و حضور 
ترخانواده ھا دراعتراضات کارگری   پررنگ

ازجمله فاکتور ھائی ھستند که مزدوران حکومتی 
را درسرکوب گسترده کارگران خلع سQح می 

 .کند و تا حدودی خلع سQح نموده است
واقعيت اين است کYه جYنYبYش کYارگYری بYه چYنYان 
مرحله ای ازرشد و تکامل خود رسYيYده اسYت کYه 
طبقه حاکم با ھيچ سرکوب و ترفنYد و تYوطYئYه ای 

با اين ھمه ايYن . نمی تواند آن را به عقب برگرداند
ھنوز بيان کل روندی که جنبش کYارگYری درحYال 

چYرا کYه افYزون بYر . طی کYردن آن اسYت نYيYسYت
اعتصابات،اعتراضYات و حYتYا راه پYيYمYائYی ھYای 
فزاينده و متعدد تک واحدی، دربسيYاری ازمYوارد 

دو ھفته از اعتصاب سراسری رانندگان کاميون 
. گذرد که از سه شنبه اول خرداد آغاز شد می

اعتصابی که وسعت و تداوم آن ھمه را غافلگير 
دانستند چه  حتا رانندگان نيز در ابتدا نمی.  کرد

در .  نيروی بزرگی در اتحادشان وجود دارد
روزھای دوم و سوم، زمانی که ھنوز ابعاد 

چنان گسترده نشده بود، پليس و  اعتصاب آن
. نيروھای امنيتی شروع به تھديد رانندگان کردند

زمان با گسترش اعتصاب،  رانندگان اما ھم
شان از تھديدات پليس فرو ريخت و حتا به  ترس

به قول يک .  شکنان پرداختند مقابله با اعتصاب
ھا پشت ھم رو گرفتند، اول ترس  راننده: "راننده

 ".مون باز شد داشتيم، اما بعد زبون
براساس آخرين آمارھای موجود، حدود 

 ياد رفيق فدائی محمد جواد نجفی گرامی باد 

  ۴درصفحه 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧۵شماره    ٩٧  خرداد  ١۴ –سال  چھلم 

 ھايی از اعتصاب سراسری رانندگان کاميون درس

 سياست خارجی جمھوری اس�می 
 درچنبره خروج آمريکا از برجام

 
، رسما دولت آمريکا را از توافق ھسته ای ميان ايران و شش ٩٧ ارديبھشت ١٨دونالد ترامپ، در تاريخ 

رئيس جمھور آمريکا، ھمزمان با اعQم خروج از برجام،  .  خارج کرد)  توافق برجام(قدرت جھانی 
فرمانی را نيز امضا کرد که به موجب آن، تحريم ھای ھسته ای جمھوری اسQمی که بر اساس توافقنامه 

ترامپ در حالی که .  برجام از طرف آمريکا تعليق شده بودند، طی يک دوره زمانی معين بر می گردند
معاونش مايک پانس و وزير خارجه جديدش، مايک پومپئو در جلسه سخنرانی او حضور داشتند، از 

او .  ناميد"  پيشقراول ناامنی در جھان"پشت تريبون کاخ سفيد يک بار ديگر جمھوری اسQمی را 

 زامل تنھا نبود
 

 در ٢کارگر شھرداری آبادان مقابل شھرداری منطقه :   ارديبھشت آمده بود٣١در خبرھای دوشنبه 
زامل : "چند روز بعد که اين کارگر درگذشت، نامی گرفت.  ايستگاه يک کوی ذالفقاری، خودسوزی کرد

 ماه بود که ۵کم  زامل خود را به آتش کشيد، چرا که دست.  زا خبری دردناک و اندوه".  آذربايجانی
که به جای خود، پولی "  آلونک چھل متری"او خود را به آتش کشيد، چرا که .  دستمزدی نگرفته بود

و شايد ھم چند روز ديگر صاحبخانه .*  اش غذايی گرم کنند نداشت تا کپسول گازی بخرد و خانواده
و زمانی .  ريخت، چون چند ماھی بود که اجاره را ھم نپرداخته بود را به خيابان می"  شان اسباب، اثاثيه"

تر به يکباره پولی کشف  کشيد، شھرداری از ترس رسوايی بيش ھای آخر را می که در بيمارستان نفس

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

۶درصفحه   

 پاسخ به سئواHت 
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١از صفحه   

 اعت�ء جنبش طبقاتی کارگران

مYاشYاھYد اعYتYراضYات و اعYتYصYابYات مشYتYرک و 
عQوه بYراعYتYصYاب و . ھماھنگ چندواحدی ھستيم

تجمع مشترک کارگران ھپکو و آذرآب، بYيYش از 
دوھYYYYYزار کYYYYYارگYYYYYر سYYYYYه مYYYYYعYYYYYدن زغYYYYYال 

بYYطYYور " پYYابYYدانYYا" ،و" ھشYYونYYی" ،" ھYYمYYکYYار" سYYنYYگ
. مYاھYنYگ و ھYمYزمYان دسYت بYه اعYYتYصYاب زدنYYد

 ٢۴اعتصاب سراسری کارگYران راه آھYن کYه از
ارديبھشت آغYاز شYد، دراسYتYان ھYا و شYھYرھYای 
مختلف ازجمله لرستان، سمنان، دامغان،اصفھYان، 
آذربYYYYايYYYYجYYYYان، اراک، مشYYYYھYYYYد، شYYYYاھYYYYرود، 

شYYYھYYYر،ربYYYاط کYYYريYYYم، کYYYرج و بYYYرخYYYی   اسQYYYم
ديگرازشھرھا و استان ھا بيش ازدو ھYفYتYه ادامYه 

ھفت ھزارکارگرحامYی ايYن اعYتYصYاب . يافته است
درتYYاريYYخ شYYشYYم خYYرداد، چYYنYYدصYYد تYYن . ھسYYتYYنYYد

ازکارگران و کارکنان صندوق بيمه کشاورزی به 
نمايندگی ازدوھزارپرسنل ايYن مYوسYسYه ازاسYتYان 
ھای مختلف راھی تھران شدند و بYرای چYنYدمYيYن 

نYمYونYه . بار درمقابل مجلس دست بYه تYجYمYع زدنYد
برجسته ديگر، اعتYصYاب بYزرگ و سYراسYری و 
طو@نی مدت رانندگان و کاميون داران اسYت کYه 

 .تمام فضای جامعه را تحت تأثير قرارداده است
درھمان حال که سرمايه داران ازپذيرش 

ھای کارگران طفره می روند و مدام   خواست
ھا   برفشارکارواستثمارمی افزايند، دولت آن

گرانه عليه کارگران بويژه   نيزاقدامات سرکوب
احضار .  کارگران پيشرو را تشديد کرده است

دست کم ده کارگرپيشروھپکو به مراجع قضائی 
شرکت "و "  اخQل درنظم عمومی"به اتھام

گرد و پرونده سازی   ، پی"درتجمعات غيرقانونی
برای کارگران پيشرو و فعا@ن سنديکای 
کارگران نيشکر ھفت تپه، ايجاد محدوديت ھای 
 -متعدد و گوناگون برسر راه فعاليت کارگری

سنديکائی و اعضای سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوس رانی تھران وحومه، تنھا نمونه 

گرانه رژيم عليه   ھائی ازاين اقدامات سرکوب
افزون براين، دولت ضدکارگری .کارگران است

و تشکل ھای باصطQح کارگری وابسته به آن 
ازقماش شوراھای اسQمی کار و خانه کارگر، 
مدام درحال توطئه عليه کارگران پيشرو، فعا@ن 

پای روند   ھم.سنديکائی و تشکل ھای آن ھا ھستند
تشديد مبارزات کارگران،ارتقاء سطح آگاھی و 

ترشدن گرايش عمومی کارگران به   پررنگ
کارمتشکل وايجاد تشکل مستقل کارگری،ارعاب 
و فشار عليه کارگران پيشرو، فعا@ن اعتصاب و 
بخش متشکل کارگران نيزافزايش يافته 

سازدولت که   ھای دست  وزارت کارو تشکل.است
يابی کارگران ، ايجاد تشکل ھای مستقل   ازتشکل

کارگری و اعتQء جنبش طبقاتی کارگران 
وحشت دارند، برای ارعاب کارگران و ايجاد 
مانع دربرابر روندی که به سرعت درحال طی 
شدن است، برتQش ھای مذبوحانه خود افزوده 
اند وعليه کارگران پيشرو، فعا@ن سنديکائی و 
تشکل ھای موجود، آشکارا به توطئه متوسل شده 

 .اند
درکشت وصنعت نيشکرھفت تپه که تQش 
کارفرما وحاميان دولتی آن برای خاموش ساختن 
صدای اعتراض کارگران تاکنون بی نتيجه مانده 

گرد فعا@ن سنديکا تشديد شده   است، احضاروپی
کارگران پيشرو مکرربه دادگاه احضارشده .  است

شماری ازاعضای .و مورد تھديد قرارگرفته اند

سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه که پيش ازاين 
نيزبه اتھامات واھی به زندان افتاده بودند کماکان 

 تن ٣۵.زير فشاردستگاه امنيتی قراردارند
ازکارگران اين شرکت، به دستورمستقيم قوه 
قضائی به دادگاه احضارشده وموردمحاکمه 

کارفرمای ھفت تپه درصدد .قرارگرفته اند
جوئی ازسنديکای کارگران اين شرکت و   انتقام

 .اخراج فعا@ن سنديکابرآمده است
درشرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه 
نيزتمام فعا@ن سنديکای کارگران اين شرکت 

گرد و آزارھای گوناگون و دائمی دستگاه  تحت پی
 تن ازفعا@ن سنديکا ۵.سرکوب دولتی قراردارند

تنھا به جرم فعاليت ھای سنديکائی ودفاع ازحقوق 
وزارت .کارگران ازکاراخراج شده اند

سازدولت،حتا   کاروعوامل آن درتشکل ھای دست
يک لحظه ازخرابکاری و توطئه عليه اين سنديکا 
و فعا@ن آن و تQش برای ايجاد نفاق و دودستگی 

وزارت .درميان کارگران،دست برنداشته است
کار و تشکيQت جاسوسی آن خانه 
کارگردرجديدترين توطئه خود عليه اين سنديکا، 
مانع ديدارنمايندگان اين سنديکا، بانمايندگان 

شد که به ايران )   ILO(سازمان جھانی کار
وزارت کار تحت ھدايت مستقيم .اعزام شده بودند

شخص علی ربيعی شاه مھره امنيتی رژيم، ديدار 
و مQقات نمايندگان سازمان جھانی کاربا تشکل 

سازدولت مانند شوراھای اسQمی   ھای دست
، "  نماينده کارگران ايران"  کاررا به عنوان

افزون براين، وزارت کارمطابق .سازمان داد
 ٩٧چه که دراطQعيه مورخ يکم خرداد   آن

سنديکا آمده، دريک توطئه ازپيش طراحی 
شده،دوتن ازاعضای سابق سنديکا را که سال 
ھاست ھيچگونه مسئوليتی دراين سنديکا ندارند، 

عنوان نمايندگان سنديکای کارگران شرکت   به
  به ١٣٩٧/٠٢/٠۵درروز واحد، 

افرادی . برده استILOديداربانمايندگان اعزامی 
که مطابق اظھارات سنديکای کارگران شرکت 
واحد نه فقط ھيچ مسئوليتی دراين سنديکا ندارند 

اطQعيه .بلکه درخدمت مديريت شرکت بوده اند
 :سنديکا دراين مورد نوشته است

سنديکا اعQم می کند اين دو تن عQوه بر عدم "  
مشارکت در فعاليت ھای سنديکا در سال ھای 
اخير با سازمان دھی وزارت کار، خانه کارگر، 
کانون شورای اسQمی کار استان تھران و 
نيروھای امنيتی در برابر اعتراضات کارگران 
در مورد مطالبات مسکن و تحميل شورای 
اسQمی کار بر کارگران شرکت واحد با مديريت 
ھمکاری تنگاتنگ داشته اند، و اسناد آن در 
رسانه ھای منتسب به شورای اسQمی کار 

پيش از اين نيز با در .  شرکت واحد موجود است
خدمت گرفتن سعيد ترابيان و بر مبنای اعتراف 
وی اتھاماتی کامQ کذب را به آقای رضا شھابی 
عضو ھيات مديره سنديکا منسوب کردند و برای 
توجيه زندان ايشان آن اتھامات را طی گزارشی 

 ."به سازمان جھانی کار ارسال نمودند
نيازی به گفتن نيست که اقدام ھيأت اعزامی 

ILOقات آن با تشکلQھا و افرادی    و ديدار وم
که معرف آن وزارت کاربوده است،اقدامی 
سھوی يا ازروی تصادف نبودونيست،چراکه 
درديدارھا و کل مناسبات سازمان جھانی 

اند برکارگران و تشکل   کار،دولت ھا ھمواره مقدم
بنابراين نبايد دراين مسأله .  ھای مستقل کارگری

 به ILOشکی داشت که نمايندگان اعزامی 
ايران، دراين ماجرا آگاھانه چشم بر روی حقايق 

بستند و درتوطئه ای که توسط وزارت کاروخانه 
کارگرطراحی شده بود، سھيم وھمدست آن ھا 

 .شدند
رغم تمام اين دسيسه ھا وتوطئه ھای   علی

گوناگون عليه دوسنديکای مستقل کارگری 
گرانه عليه   رغم تشديداقدامات سرکوب  وبه

کارگران بويژه کارگران پيشرو، اما شواھد 
موجودحاکی ازآن است که ھيچ مانعی را 
دربرابرجنبش طبقاتی کارگران و مبارزات 
اعتQءيابنده طبقه کارگر،يارای مقاومت نيست  و 
جنبش بالنده طبقاتی کارگران ھمچنان درحال 

 .اعتQست
افزون براعتصابات و اعتراضات کارگری،  
درحال حاضر اتحاد و ھمبستگی ميان کارگران، 
حمايت از اعتصابات و خواست ھای کارگری 
. درميان خود کارگران نيز تقويت شده است 

برای نمونه سنديکای کارگران شرکت 
واحداتوبوس رانی تھران و حومه، با صدور 
اطQعيه ای ازاعتصاب سراسری کاميون داران 
و را نندگان حمايت نمود و از فدراسيون 

)   ITF(کارگران حمل و نقل جھان خواست که  
ازمطالبات رانندگان و کاميون داران پشتيبانی 

 .کند
درعرصه جھانی نيز ھمبستگی کارگران و 
اتحاديه ھای کارگری با کارگران ايران وحمايت 

ھابه نحو چشمگيری افزايش يافته که ازجمله   ازآن
می توان به فراخوان تجمع و 

فرانسوی مرکب از "  کلکتيوسنديکائی"اعتراض
، )CGT(  ت.ژ.پنج سنديکای کارگری؛ س

( ت.د.اف.، س)solidair sud(  سوليدرسود
CFDT(او.س.  ، اف)FCU  ( ( و اونسا 
UNSA  (اين کلکتيو ضمن ابراز .اشاره کرد

ھمبستگی با کارگران ايران و دفاع و حمايت از 
خواست آن ھا، اجتماعاتی را نيز دراعتراض به 

گرانه جمھوری اسQمی عليه   اقدامات سرکوب
کارگران و فعا@ن سنديکائی و ھمچنين درحمايت 

 .ازتشکل ھای مستقل کارگری ايران سازمان داد
اين نمونه ھا و فاکتور ھا، ھمگی نشان دھنده 
ارتقاءآگاھی و رشد ھمبستگی درميان کارگران 

اعتراضات و اعتصابات دو ھفته اخير .  است
درعين حال نشان دھنده فراتر رفتن اعتراضات و 

 و   اعتصابات کارگری از شکل تک واحدی
کميت فزاينده .ست  گسترش اعتصابات سراسری

اعتراضات کارگری باضافه رشدآگاھی و 
ھمبستگی ميان کارگران، ھمچنين رشد 
اعتصابات سراسری، نمودار ھائی ازپيشرفت 
جنبش کارگری و اعتQء بيش ازپيش جنبش 

روندی که ازچندسال پيش .طبقاتی کارگران است
 وارد ٩۶اغاز شده، پس ازخيزش توده ای ديماه 

بربستر شرايطی .مراحل پيشرفته تری شده است
ماه پديدارشده   که پس ازخيزش توده ای دی

است،اعتصابات وجنبش کارگری به سرعت 
روی ساير جنبش ھا و به ميدان کشاندن 
سايراقشارزحمتکش تأثيرگذاشته و بيش ازاين 

اثرات متقابل اين اعتراضات .خواھدگذاشت
ھا بريکديگر، برآيند عمومی جنبش   وجنبش

اعتراضی توده ھای کارگروزحمتکش عليه 
وضع موجود وبرای تغيير ريشه ای آن راتقويت 

دورنيست آن روزی که بااعتQء بيشتر .کرده است
جنبش طبقاتی کارگران و برمحوريت آن،توده 
ھای بپاخاسته مردم، رژيم ارتجاعی و پوسيده 
حاکم را سرنگون سازند و قدرت شورائی خودرا 

 .مستقرسازند



 ٣ ٧٧۵ شماره  ٩٧  خرداد ١۴     ٣

٧درصفحه   

١از صفحه   
جا پايان يافت،  بعد از اين که اعتصاب در آن

مساله اعتصاب سراسری در ميان رانندگان 
طور جدی مطرح شد و در اين ميان ارتباطاتی  به

ھای اجتماعی ھم  که بين رانندگان از طريق شبکه
 بوجود آمده بود، به whatsappچون تلگرام يا 

ھا کمک کرد تا اين ايده را در عمل به اجرا  آن
ھای اجتماعی  درآورند و ھمين ارتباطات از شبکه

بود که باعث شد روزانه تعداد بيشتری از 
در واقع .  رانندگان به اعتصاب سراسری بپيوندند

ای از اين نوع،  گونه تجربه رانندگان بدون ھيچ
 .دست به کار بزرگی زدند که ماندگار شد

رانندگانی که .  اين يک تجربه مھم و بزرگ بود
ھرگز تشکلی نداشتند و حتا برخی تنھا راننده و 
برخی مالک و راننده کاميون بودند، ھمگی دست 
در دست يکديگر دست به اعتصاب زدند و 
اعتصاب تا آن حد گسترش يافت که کل سيستم 

ای را در عمل فلج کرد و در  حمل و نقل جاده
ھای طو@نی برای تھيه  برخی از شھرھا صف

اما با اين وجود عموم مردم .  بنزين شکل گرفت
 .ھای رانندگان حمايت کردند از خواست

 ٢٠دولت در ابتدا سعی کرد با وعده افزايش 
درصدی قيمت حمل کا@ اعتصاب را پايان دھد و 
در اين راه از انجمن صنفی رانندگان کاميون نيز 
برای درھم شکستن اعتصاب استفاده کرد و 

اما .  اعQم نمود که اعتصاب پايان يافته است
رانندگان ھيچ اعتنايی به اين وعده نکرده و اعQم 
کردند که به اعتصاب خود تا تحقق تمام 

در اين ميان .  شان ادامه خواھند داد ھای خواست
ھای جمھوری اسQمی، از صدا و  تمام رسانه

ھايی که ادعای استقQل و  سيما گرفته تا روزنامه
کنند، در مورد اعتصاب سراسری  خبررسانی می

رانندگان ھيچ خبری پخش نکردند و تنھا از پايان 
اعتصاب گزارشی به دروغ از صدا و سيما پخش 

 .شد
کند موضوعی  اما چرا جمھوری اسQمی سعی می

را که ھمه مردم ايران از آن به دليل تاثيری که 
 !شان دارد با خبر ھستند، کتمان کند؟ در زندگی

ھای شديد اقتصادی،  ی ايران در بحران جامعه
ھر روز .  ور است اجتماعی و سياسی غوطه

ی اعتصاب و  دامنه.  اعتراض و اعتصاب
اعتراض که پيش از اين روزانه تنھا کارگران و 

ھای  گرفت، به گروه ھا را در برمی کارخانه
از اعتصاب .  گوناگونی تسری يافته است

ھای مسافربری از جمله تاکسی  رانندگان ماشين
در برخی از شھرھا تا اعتصاب بازار کردستان 
که به ديگر شھرھای ايران و حتا به بازار تھران 

اعتراضات .  رسيد تا اعتراضات مرغداران
چنان  مالباختگان، کشاورزان و معلمان نيز ھم

ادامه دارد که در مواردی حتا به درگيری با 
 .ماموران امنيتی و سرکوب رژيم منجر گرديد

ی سياسی و بويژه سياست خارجی نيز  در عرصه
حتا در .  رژيم با بحران بزرگی روبروست

سوريه نيز بعد از يک دوره گسترش نفوذ که با 
پذير شده بود، اکنون  کمک دولت روسيه امکان

ورق برای ايران برگشته و مجبور است 
ھايی از سوريه را با سرشکستگی خالی  بخش
در عراق و يمن نيز اوضاع بر خQف ميل .  کند

ھای آمريکا نيز ظرف  تحريم.  دولت ايران است
 .شوند دو ماه آينده شروع می

ھای  در اين شرايط، ترس رژيم از شورش

ی  ای از ھزينه را در دست گرفته و بخش عمده
چه که برای رانندگان  آن.  زنند بار را به جيب می

ھا از جمله قسط بانک  ماند پس از کسر ھزينه می
ھای  و ھزينه نگھداری کاميون، حتا کفاف ھزينه

ھا  شود تا آن  می دھد و ھمين عاملی ھا را نمی آن
برای گرفتن کار بيشتر، با دريافت مبلغ کمتر 
وارد رقابت با ديگر رانندگان شوند و در اين 

ھا و  برداری را واسطه ميان حداکثر بھره
بنابر اين حذف .  برند ونقل می ھای حمل شرکت
ھا از ديگر  ھا و کاھش ھزينه بارنامه واسطه
 .ھای رانندگان است خواست

گران شدن @ستيک و ديگر لوازم يدکی از ديگر 
معضQت رانندگان است و رانندگان خواستار 
تامين اين کا@ھا با قيمت مناسب از سوی دولت 

تامين اجتماعی و بازنشستگی از ديگر .  ھستند
رانندگان پيش از اين .  معضQت رانندگان است

 ھزار تومان بابت حق بيمه پرداخت ١۴٠ماھانه 
 ھزار ۴۵٠ تا ٢٣٠کردند اما اکنون بايد بين  می

تومان حق بيمه پرداخت کنند که مورد اعتراض 
بويژه رانندگانی که دستمزد .  شديد رانندگان است

ھا در ماه گاه به ھمان حداقل دستمزد ھم  آن
رسد، آن وقت بايد از ھمان دستمزد خود تازه  نمی

 !!حق بيمه را ھم پرداخت کنند
احتساب شغل رانندگی به عنوان شغل سخت و 

. ھای رانندگان است آور از ديگر خواست زيان
ھا کار و نشستن  رانندگان عموما پس از سال

پشت کاميون و يا کار در ساعات شب و غيره، 
ی کار در اين شرايط سخت ناتوان شده و  از ادامه

استرس .  گردند ھای گوناگون دچار می به بيماری
يکی ديگر از مشکQت رانندگان است که بويژه 
در شرايط کنونی در ميان رانندگان به يک 
معضل عمومی و حاد تبديل شده و تاثيرات منفی 

در اين .  گذارد بسياری در سQمت رانندگان می
ھای باربری  ونقل، پايانه ھای حمل ميان اما شرکت

ھای زائدی ھستند  ھا ھمه از جمله انگل و واسطه
که از کار و تQش رانندگان سودھای ھنگفت به 

 .که کار مفيدی انجام دھند زنند بدون آن جيب می
بنابر اين مشخص است که شرايط اکثريت بسيار 
بزرگی از رانندگان کاميون بسی اسفبار بوده و 

کارد به .  ھا حمايت کرد ھای آن بايد از خواست
استخوان رانندگان رسيده و به قول يکی از 

اگر اعتصاب به اين شکل سراسری "رانندگان 
شد به اين دليل بود که ديگر چيزی برای از دست 

رانندگان در شرايطی قرار دارند ".  دادن نداريم
نشينی از اين اعتصاب بدون دست يافتن  که عقب

ھايی که تغييری ملموس در شرايط  به خواست
شان  ھا ايجاد کند، برای کاری و زندگی آن

ھای  مفھومی جز له شدن کامل در زير چرخ دنده
 .مناسبات حاکم ندارد

اما جدا از د@يل اعتصاب و وضعيت معيشتی 
رانندگان، و نيز اھميتی که تداوم اين اعتصاب 

تواند از خود برجای  داشته و تاثيراتی که می
چه که اعتصاب رانندگان کاميون را  بگذارد، آن

ی  بيش از ھر چيز ديگر مھم کرده است، نحوه
يابی رانندگان برای اين اعتصاب  سازمان

رانندگانی که فاقد ھرگونه تشکلی .  سراسری است
بوده و انجمن صنفی رانندگان کاميون نيز در 
واقع نه تشکل رانندگان که تشکل دولتی و در 

 .باشد خدمت دولت می
تراز بندرعباس و  اعتصاب در واقع يک ماه قبل

در جريان اين اعتصاب و حتا .  بندر امام آغاز شد

ھای کشور  ھزار کاميون و تريلی در جاده٣٨٠
وآمد ھستند و تعداد رانندگان شناسايی  در رفت

 ھزار نفر ۵٩٠شده ناوگان باری در سطح کشور 
آمارھای متعددی در مورد نوع مالکيت .  است

اما در ھر صورت .  ھا وجود دارد کاميون
رانندگان کاميون يا مالک کاميون ھستند و يا از 

 .گيرند مالک کاميون دستمزد می
بگيران که کارگران راننده  وضعيت دستمزد

شوند، بسيار بد است و در واقع  محسوب می
که  بسته به اين.  چيزی در حد حداقل دستمزد

ھای دور  راننده کاميون و يا تريلی باشند و يا راه
و نزديک بروند، از يک ميليون و دويست تا دو 
ميليون تومان درآمد دارند که از اين ميزان بايد 

گاه به دليل کمبود .  حق بيمه خود را نيز بپردازند
بار درآمد يک راننده که گواھينامه پايه يک دارد 
حتا زير يک ميليون تومان است، عدم امنيت 
شغلی يکی ديگر از معضQت کارگران راننده 

 .است
بخش بزرگی از رانندگان نيز که به اصطQح 
مالک کاميون و يا تريلی ھستند، در واقع بدھکار 

ھا  باشند و با سود کQنی که بانک ھا می بانک
گيرند، بخش بزرگی از  بابت وام از رانندگان می

ھا  درآمد اين گروه از رانندگان نيز نصيب بانک
 . شود می

شرايط کاری رانندگان گروه اول و دوم اما يک 
ھا ھنگامی که بار را تحويل  آن.  گونه است

 ساعت و ١٨گيرند مجبورند در شبانه روز  می
 ساعت را رانندگی کنند تا بار را به ٢۴گاه تمام 

خواست صاحب بار، ھر چه سريعتر به مقصد 
ھا و ديگران را در  کاری که امنيت آن.  برسانند

ھايی که به دليل  جاده.  اندازد ھا به خطر می جاده
عدم رسيدگی و تقلب در کيفيت آسفالت ھمه 

ھا،  اند و تازه برای ھمين جاده ويرانه شده
رانندگان بايد مبالغ با@يی بابت عوارض 

 . بپردازند
که به دليل ضعف خط آھن در حمل  رغم آن به

ھا   درصد کا@ھا توسط کاميون٩٠بار، بيش از 
شوند، اما بھای حمل کا@ سه سال است  جابجا می

که ثابت مانده و اين يکی از د@يل اعتراض 
ھای حمل  سود ھنگفتی که شرکت.  رانندگان است

زنند از ديگر موارد اعتراض  و نقل به جيب می
ھا گاه تا نيمی از  اين شرکت.  رانندگان است

ھزينه دريافتی بابت حمل کا@ را به جيب خود 
ھای  علت آن نيز سوء استفاده شرکت.  ريزند می

حمل و نقل از عدم تشکل رانندگان و پراکندگی 
ھاست که با ايجاد رقابت در ميان رانندگان،  آن

 . دھند سھم رانندگان را کاھش می
اغلب بارھايی که از مبادی ورودی کا@ مانند 

شود، متعلق  بندرعباس و بندرامام وارد کشور می
چون  به دولت و يا نھادھای وابسته به دولت ھم

باشد و برخی از  آستان قدس و غيره می
ی روابطی که با  ونقل به واسطه ھای حمل شرکت

مقامات دولتی دارند، حمل بارھای اصلی از 
مبادی ورودی کا@ مانند بندرعباس و بندر امام 

ھايی از اعتصاب  درس
 سراسری رانندگان کاميون
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١از صفحه   

 سياست خارجی جمھوری اس�می
  در چنبره خروج آمريکا از برجام

ھمچنين، سياست خارجی جمھوری اسQمی از 
جمله گسترش برنامه موشکی و حمايت ايران از 
گروه ھايی چون حزب هللا لبنان را به باد حمله 
گرفت و آن را زمينه ساز تھديدھای جدی برای 

 . جھان خواند
کمتر از دو ھفته بعد از خروج دولت آمريکا از 

 ارديبھشت پومپئو وزير خارجه ٣١برجام، روز 
آمريکا نيز طی يک سخنرانی، استراتژی جديد 
دولت اين کشور را جھت مقابله با سياست 

 . خارجی جمھوری اسQمی اعQم کرد
پايان دادن به توسعه برنامه موشکی بالستيک و 
پرتاب موشک ھايی که قابليت حمل سQح ھسته 
ای دارند، توقف حمايت از گروه ھای تروريستی 
ھمانند حزب هللا، حماس و جھاد اسQمی، عدم 
حمايت از حوثی ھای يمن، پايان دادن به حمايت 
از طالبان و القاعده، خروج نيروھای جمھوری 
اسQمی از سوريه و نيز توقف حمايت نيروی 
قدس سپاه پاسداران ايران از تروريسم، مواردی 
از استراتژی دوازده ماده ای دولت آمريکا عليه 
جمھوری اسQمی بودند، که توسط وزير امور 

 .خارجه آمريکا اعQم گرديد
پنج روز پس از اعQم استراتژی جديد آمريکا، 
@وروف، وزير خارجه روسيه طی يک موضع 
گيری صريح، خواھان خروج تمامی نيروھای 
. غير سوری از مناطق جنوبی سوريه شد

مناطقی شامل استان ھای درعا، سويدا و قنيطره 
در مرزھای سوريه با اردن و اسرائيل که امنيت 
آن برای ھر سه طرف درگير، اھميت ويژه ای 

ھا، @وروف روز  به گزارش خبرگزاری.  دارد
 خرداد در يک موضع گيری آشکار ٩چھارشنبه 
ما توافقات بسيار مشخصی در باره :  اعQم کرد

کاھش تنش در جنوب غربی سوريه داريم که بين 
آمريکا، روسيه و اردن به امضا رسيده و 

او با .  اسرائيل ھم از اين مساله اطQع داشته است
: تاکيد بر کاھش تنش در مناطق مورد نظر گفت

به اعتقاد من اين مسئله بايد در اسرع وقت رخ 
بدھد و ما در حال حاضر با ھمتايان اردنی و 

عQوه بر .  آمريکايی در اين باره ھمکاری داريم
@وروف، پوتين ھم  طی ديداری که دو ھفته پيش 
با بشار اسد داشت، خواھان خروج نيروھای غير 

تو بخوان حزب هللا و نيروھای قدس (سوری 
از مرزھای جنوب غربی سوريه )  سپاه پاسداران

 . در نزديکی اسرائيل شده بود
موضع جديد روسيه در ارتباط با تامين امنيت در 
مرزھای جنوب غربی سوريه با اردن و اسرائيل 
را بايد جزو نخستين پيامدھای سياسی خروج 

يک پيام آشکار .  آمريکا از برجام قلمداد کرد
برای جمھوری اسQمی و اينکه عقربه زمان در 
. سوريه به نفع ھيات حاکمه ايران پيش نمی رود

تماس تلفنی وزرای خارجه آمريکا و روسيه، 
سفر وزير دفاع اسرائيل به مسکو و نيز گفتگوی 
تلفنی نتانياھو نخست وزير اسرائيل با پوتين که 
ھمه اين اتفاقات طی چند روز گذشته رخ داده 
اند، جملگی بيانگر يک رشته تغيير و تحو@ت 

تحو@تی .  موثر در مرزھای جنوبی سوريه ھستند
که دست کم شرايط را برای ادامه حضور نظامی 

 . ايران در سوريه، تنگ و تنگتر کرده اند

با خروج آمريکا از توافق برجام، تحليل ھا عمدتا 
روی واکنش اروپا، بازگشت دوباره تحريم ھای 
ھسته ای و تاثيرات آن بر اقتصاد بحران زده 

به رغم اينکه .  جمھوری اسQمی متمرکز شدند
ھمچنان تمامی نگاه ھا روی پيامد اقتصادی 
خروج آمريکا از برجام و تاثيرات دوگانه آن از 
يک سو بر مناسبات تجاری ايران و اتحاديه 
اروپا و از سوی ديگر بر تنش ھای سياسی و 
تجاری ميان اروپا و آمريکا متمرکز ھستند، در 
اين ميان اما، ھمه شواھد حاکی از اين است که 
تحو@ت سياسی خروج آمريکا از توافق برجام، 
@اقل در کوتاه مدت نسبت به عواقب اقتصادی آن 

تا جاييکه مواردی از .  شتاب بيشتری گرفته اند
اين تغيير و تحو@ت سياسی، حتا پيش از اعQم 
. رسمی خروج آمريکا از برجام سر باز کردند
 . انتخابات پارلمانی عراق، نمونه مشخص آن بود

انتخابات عراق و ترکيب نيروھايی که به پارلمان 
اين کشور راه يافتند، قبل از ھر چيز بيانگر يک 
صف بندی آشکار عليه اقدامات ماجراجويانه 

دست به نقد، .  جمھوری اسQمی در عراق است
 ارديبھشت ٢٢کمترين پيامد انتخابات پارلمانی 

عراق، ھمانا افول آفتاب جمھوری اسQمی در 
 . اين کشور است

اعQم موضع جديد روسيه در قبال خروج 
نيروھای غير سوری از مناطق مرزی سوريه با 
اسرائيل، تماس ھای تلفنی سه جانبه ميان پوتين، 
ترامپ، نتانياھو و اخبار مربوط به خروج 
نيروھای سپاه قدس و حزب هللا از سوريه که گام 
ھای اوليه آن نيز در سکوت معنادار جمھوری 
اسQمی برداشته شده است، جملگی برگرفته از 
شرايط جديدی است که بعد از خروج آمريکا از 

تغيير و تحو@تی که تماما .  برجام  شکل گرفته اند
عليه سياست خارجی جمھوری اسQمی و در 
مسير بازدارندگی سياست پان اسQميستی ايران 

تحو@تی که صرفا به .  در منطقه رقم خورده اند
سوريه محدود نبوده و با افزايش فشارھای 
سياسی دولت آمريکا و متحدان منطقه ای آن، دير 

 . يا زود به يمن نيز کشيده می شود
سوريه طی چند دھه گذشته يکی از متحدان 

بر .  استراتژيک جمھوری اسQمی بوده است
بستر چنين اتحادی، ھيات حاکمه ايران @اقل از 

 ٢٠١٢شروع جنگ داخلی سوريه در سال 
تاکنون، ده ھا ميليارد د@ر حاصل دست رنج 
کارگران و زحمتکشان ايران را در اين کشور 
صرف بقاء بشار اسد و استمرار جاه طلبی ھای 
توسعه طلبانه خود در منطقه خاورميانه کرده 

با اينھمه، در پی خروج آمريکا از برجام و .  است
پيامد آن اعQم موضع دولت روسيه مبنی بر 
ايجاد ثبات و امنيت در مناطق مرزی سوريه با 
اسرائيل که اتفاقا با چراغ سبز بشار اسد نيز 
ھمراه بوده است، به نظر می آيد که شرايط جديد 
جمھوری اسQمی را با در بسته مواجه کرده 

خصوصا اينکه خبرگزاری ھا  به نقل از .  است
يک مقام ارشد دولت اسرائيل از موافقت اسرائيل 
با استقرار نيروھای ارتش سوريه در مناطق 
جنوبی سوريه به شرط تخليه اين مناطق از 

 . نيروھای حزب هللا و سپاه قدس، خبر داده اند

جمھوری اسQمی که طی دو سال گذشته در يک 
ھمکاری نزديک با روسيه از جمله در اختيار 
گذاشتن پايگاه ھای نظامی ايران برای پرواز 
ھواپيماھای جنگی روسيه، جای پای نسبتا 
محکمی برای خود در روسيه و سوريه باز کرده 
بود، ھرگز فکر نمی کرد که بعد از سقوط داعش 
و خروج آمريکا از برجام، به اين سرعت با 
روسيه ای مواجه گردد که در يک چرخش 
آشکار به نفع اسرائيل، خواھان خروج نيروھای 
حزب هللا و نظاميان جمھوری اسQمی از جنوب 

 . سوريه باشد
اتخاذ سياست جديد روسيه و تقابل اين سياست با 
منافع استراتژيک جمھوری اسQمی، يک بار 
ديگر نشان داد که نقطه عزيمت تمامی کشورھای 
امپرياليستی، ابتدا به ساکن فقط پاسخگويی به 

در اين .  منافع سياسی و اقتصادی خودشان است
ميان ھيچ تفاوتی ھم ميان آمريکا، روسيه و يا 

در واقع .  ديگر دول امپرياليستی اروپايی نيست
جمھوری اسQمی با صرف ھزينه ھای گزافی که 
از نظر سياسی، اقتصادی و انسانی طی سال ھای 
متمادی برای تثبيت موقعيت استراتژيک خود در 
سوريه پرداخت، اکنون بازنده اصلی اين ميدان 

جمھوری اسQمی بنا به موقعيت جديدی که .  است
بعد از خروج آمريکا از برجام در آن قرار گرفته 
است، چه به لحاظ بين المللی و چه به لحاظ 

عربی  منطقه، ديگر نمی تواند  ھای دولت مخالفت
به صورت نظامی در سوريه و بعضا در ديگر 
. کشورھای منطقه حضور تاثير گذار داشته باشد

ھيات حاکمه ايران در بھترين حالت می تواند به 
 . نفوذ سياسی خود در کشورھای منطقه بسنده کند

به رغم اينکه سياست خارجی جمھوری اسQمی 
در سطح کشورھای منطقه به شدت از طرف 
آمريکا و حتا دولت روسيه به چالش گرفته شده 
است، به رغم اينکه تحت فشارھای موجود، 
سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسQمی نيز 
از اعQم آمادگی ايران برای مذاکره در باره 
حوثی ھای يمن خبر داده است، اما ھمه اين ھا، 
ھرگز بدان معنا نخواھد بود که ھيات حاکمه 
ايران بالکل از سياست ھای توسعه طلبانه و 
. اقدامات تحريک آميز خود عقب نشينی کند

جمھوری اسQمی يک نظام دينی با ماھيت 
ارتجاعی و پان اسQميستی از نوع شيعه است که 
تحت ھر شرايطی که فرصت داشته باشد، به 
سياست توسعه طلبانه و اقدامات ماجراجويانه 

 .خود در سطح کشورھای منطقه ادامه خواھد داد
با خروج آمريکا از برجام و پيش از آنکه تحريم 
ھای ھسته ای اين کشور عليه جمھوری اسQمی  

و نوامبر)  شھريور(در دو بازه زمانی اگوست 
باز گردند، تغيير و تحو@ت سياسی در )  آذر(

منطقه و جھان به گونه ای در حال تکوين ھستند، 
که اوضاع از جميع جھات به ضرر جمھوری 

در وضعيت کنونی، برای ھيات .  اسQمی است
حاکمه ايران فعQ راھی بجز خروج نظامی از 

 . سوريه و يمن باقی نمانده است
در واقع با خروج آمريکا از برجام، پيش از آنکه 
پيامد ھای ويرانگر تحريم ھای ھسته ای بر 
اقتصاد ورشکسته ايران و نيز تاثير مخرب آن بر 
زندگی معيشتی کارگران و توده ھای زحمتکش 
ايران نمايان گردد، سياست خارجی جمھوری 
اسQمی در چنبره اقدام خروج آمريکا از توافق 

 .  برجام، گرفتار شده است
 
 



 ۵ ٧٧۵ شماره  ٩٧  خرداد ١۴     ۵

 زامل تنھا نبود
١از صفحه   

. پرداخت جا  کرد و تمام مطالبات کارگران را يک
ھرچند ھنوز تکليف پنج تا ھفت ماه حق بيمه 
کارگران و بدھی شھرداری به سازمان تأمين 

 .اجتماعی روشن نيست
چند صد کارگری بودند که به .  زامل تنھا نبود

رغم تجمعات اعتراضی متعددشان طی يک ماه، 
. شان نشده بود جز وعده و وعيد چيزی نصيب

ھاست   از خيل عظيم کارگرانی که ماه مشتی
اند يا مضطربانه چشم  دستمزدی دريافت نکرده

بنا به برآورد .  دوخته به ھيو@ی بيکاری در افق
فعا@ن کارگری، در يک سال گذشته بيش از شش 

از .  ھزار اعتراض کارگری روی داده است
تجمعات آرام در محيط کارخانه تا اعتصاب و 

 . ھای شھرھا پيمايی در خيابان راه
ھا ھزار کارگری که در  ھستند ده.  زامل تنھا نبود

اعتراض به عدم دريافت ھمان دستمزد بخور و 
نميری که چندين برابر زير خط فقر است، 

گويند  آمارھا می.  ناچارند به اعتراض برخيزند
 اعتراض کارگری رخ ١٧در سال گذشته روزی 

برای دريافت دستمزدی که نمايندگان .  داده است
ھای دولتی ھر ساله  دولت و کارفرمايان و تشکل

با نمايشی در آخر سال، با منت بسيار، چند 
تر از نرخ تورم واقعی بر  درصدی بسيار اندک

افزايند و تورم پيش روی، به سرعت نه   می آن
تنھا از دستمزد واقعی بلکه از دستمزد اسمی 

تر سوق  گيرد و آنان را به قعر فقر بيش پيشی می
ای  در آستانه سال جاری بود که دو ھفته.  دھد می

/  ۵"  افزايش"پس از   درصدی دستمزدھا، ١٩ 
 درصد ١٠ارزش لایر در مقابل د@ر بيش از 

 .کاھش يافت
اگر وضعيت کارگران شاغل در بخش رسمی 
چنين است، ناگفته وضعيت کارگران شاغل در 

ھا کارگر با  ميليون.  بخش غيررسمی روشن است
دستمزدی به مراتب ناچيزتر از حداقل دستمزد 
رسمی و بی ھيچ گونه مزايايی از جمله بيمه 

يا زنان .  اند درمانی با استثماری شديدتر مواجه
سرپرست خانواری که به گفته وزير تعاون، کار 

 ٢٠٠ ميليون و ٣و رفاه اجتماعی تعدادشان به 
از اين تعداد در مجموع تنھا .  رسد ھزار نفر می

 ھزار نفر تحت پوشش بھزيستی و ٨٠٠حدود 
 ۴۶٠ھای  کميته امداد قرار دارند با مستمری

 نفره که بخشی ۴ھزار تومانی برای يک خانواده 
از آن در واقع ھمان يارانه است که فعQ پرداخت 

ھمان زنان سرپرست خانواری که به .  شود می
شان بيکارند و فاقد  گفته مسئو@ن، اکثريت

 .ھای شغلی @زم برای ورود به بازار کار مھارت
در اول فروردين ماه سال جاری، رئيس اتاق 

ای گفت،  بازرگانی ايران و عراق در مصاحبه
 درصد واحدھای توليدی کوچک ٧٠افزون بر "

 ٣٠و متوسط ھم تعطيل است يا با ظرفيت 
امروز، نزديک ."  درصدی مشغول فعاليت ھستند

گذرد بی  به دو ماه و نيم بعد، به ندرت روزی می
آن که خبر تعطيلی يا توقف فعاليت واحدی به 

در چنين شرايطی، طبق گزارش .  گوش نرسد
 رشد ٩۶مرکز آمار، نرخ بيکاری در زمستان 

/  ١کرد و به   درصد رسيد و سھم اشتغال ١٢ 
/  ۴ناقص  در حالی که طبق .   درصد بود١٠ 

ھمين آمار، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به 
يعنی .   درصد کاھش داشت٠ /  ۴پاييز ھمان سال 

۴  /  درصد از جمعيت جويای کار، نااميد از ٠ 
ھای کاريابی رژيم را به  يافتن شغل، عطای ارگان

اند که  لقايش بخشيده و به جمع افرادی پيوسته
. اند درصدد يافتن راه ديگری برای تأمين معيشت

بارھا از سوی مسئولين متعدد اعQم شده است که 
آمار بيکاری در ميان جوانان، زنان و در 

ھايی بسی با@تر از ميانگين کل کشور  استان
گرچه آمار رسمی گويای بخشی از .  است

ھای کارشناسان  بينی اند، طبق پيش واقعيت
 با@تر ٩٧اقتصادی رژيم، نرخ بيکاری در سال 

ھا پيش از اعQم  بينی اين پيش.  ھم خواھد رفت
خروج آمريکا از توافق برجام و بازگشت 

اقدامی که موجب انصراف بسياری .  ھا بود تحريم
گذاران بزرگ خارجی از  از سرمايه

ھمين .  ھای دولت شد گذاری در پروژه سرمايه
بيکاری گسترده و مزمن يکی از د@يلی بود که 
در دی ماه، بيکاران، به ويژه جوانان را به 

ھا کشاند و به اعتراض واداشت و در  خيابان
ھای پس از آن، ھنوز در گوشه و کنار کشور،  ماه

 .با تجمعات اعتراضی بيکاران روبروييم
 است وضعيت معيشتی تنھا بخشی از نيروی  اين

ايست از وضعيت  گوشه.  کار و خانوارھای ايران
اقتصادی دچار بحران .  اقتصادی کنونی در ايران

رکود توليد و تورم فزاينده که با .  تورمی  –رکود 
چون  ھای اقتصادی کابينه روحانی، ھم سياست
ھای پيشين، ھر دم بر وخامت آنھا افزوده  کابينه
 ٨٠اقتصادی که موجب شده بيش از .  گردد می

درصد جمعيت کشور در زير خط فقر مطلق و 
نسبی زندگی به سر برند و با مشکQت متعدد 

در مقابل اين .  اقتصادی دست و پنجه نرم کنند
اکثريت مطلق کارگران و زحمتکشان، اقليتی 
قرار دارد که با تکيه به زد و بندھا و 

ھای سياسی و خانوادگی با قدرتمداران  وابستگی
ھای  سياسی يا با کسب پست و مقام در دستگاه
ھای  حکومتی، ھمراه با چپاول و دزدی به ثروت

ای که شکاف  اند؛ به گونه ای دست يافته افسانه
 .گاه چنين عميق نبوده است طبقاتی در ايران ھيچ

ھای خارجی رژيم نيز از عوامل منفی  سياست
يکی .  تأثيرگذار بر شرايط اقتصادی ايران است

ايست که  طلبانه از عوامل منفی، سياست توسعه
. برد رژيم در کشورھای منطقه به پيش می
ھای  پيشبرد اين سياست مستلزم صرف ھزينه

توانست در راه بھبود شرايط  ھنگفتی است که می
سياستی که نه تنھا به .  زندگی مردم خرج شوند

ھای کارگر و زحمتکش دامن زده است،  فقر توده
ھای داخلی، ويرانی، مرگ  بلکه جنگ، درگيری

گرايی و ارتجاع را در منطقه  و رشد اسQم
سياستی برخQف منافع مردم ايران .  گسترده است

ھاست  اعتراضی که سال.  و مورد اعتراض آنان
 .يابد شان انعکاس می در شعارھای

از متأخرترين تأثيرات منفی اين سياست، اعQم 
. ھا از سوی دولت ترامپ است بازگشت تحريم

چرا که رقابت و اصطکاک منافع سياست 
ھای  طلبانه جمھوری اسQمی با سياست توسعه

گرايانه امپرياليسم  طلبانه و نظامی ھژمونی
آمريکا، بايستی در نھايت به نفع يک طرف حل و 
فصل شود و اين مسلما جمھوری اسQمی نيست 

المللی  که از جنبه اقتصادی، نظامی و متحدان بين
گرچه پس از توافق برجام، .  دست برتر را دارد

ھای مردم نبودند که از تسھيQت ناشی  اين توده

ھا  مند شدند، اما بار زيان ھا بھره از کاھش تحريم
ھا بر دوش  و خسارات اقتصادی ناشی از تحريم

 .ھا خواھد بود آن
به جز فQکت اقتصادی، جمھوری اسQمی، 

ھا تحميل کرده است؛  مصايب ديگری نيز بر توده
ھای سياسی و حقوق  چون، سرکوب آزادی ھم

ھای مردم، تبعيض عليه زنان،  دمکراتيک توده
ھا و پيروان اديان و حتا  تبعيض عليه مليت

ھای  مذاھب ديگر، رشد و گسترش آسيب
اجتماعی از جمله پديده کار کودکان، اعتياد، 
فحشا، فروش اعضای بدن بر اثر فقر و نداری، 
تخريب محيط زيست، آسيب به سQمت، 
محروميت کودکان بسياری از حق تحصيل 

ای بسيار طو@نی و با  سياھه...  رايگان و
 .پيامدھای مخرب

ھای سياسی و  برای نمونه با سرکوب آزادی
حقوق دمکراتيک، کارگران از حق تشکيل 

ھايی که  تشکل.  اند ھای مستقل خود محروم تشکل
توانستند از حقوق کارگران دفاع کنند و  می

ھايی در مرزھای  نشينی داران را به عقب سرمايه
ھاست که  بر اثر نبود ھمين تشکل.  معين وادارند

داران، خواه در بخش خصوصی يا  سرمايه
يابند با وجود استثمار شديد  دولتی، جسارت می

. کارگران، از پرداخت دستمزدشان سر باز زنند
شوند به ضدکارگرترين  و کارگران ناچار می

ھای کارفرمايان، از جمله قراردادھای  سياست
ھا  کوتاه مدت و موقت تن دھند و حتا پس از ماه

عدم دريافت دستمزد و اعتراض در بسياری از 
ھای پوچ کارفرمايان،  موارد، دلخوش به وعده

باز چندی ديگر دندان بر جگر بگذارند تا جايی 
که پولی نداشته باشند تا کپسول گازی تھيه کنند و 
غذايی با آن گرم کنند و رويی که با آن به خانه 

 .روند
شان طاق شود و به اعتراض  اگر ھم ديگر طاقت

برخيزند، باز اين رژيم است که به پشتيبانی از 
دار، آژان و پليس به کارخانه و خيابان  سرمايه

ھا را ضرب و شتم کند،  کند تا آن سرازير می
ھايی بسپارد که آنان  دستگير کند و به دست دادگاه

اخQل "و "  گری اوباش"و "  اغتشاش"را به جرم 
محاکمه کند و به "  در امنيت ملی و نظم عمومی

 .شQق و زندان محکوم کند
اند  در اين ساليان بوده.  نه زامل تنھا نبود

ھايی مستأصل با فرياد و بغضی در گلو  زامل
عدالتی و فقر تحقير،  مانده که از اين ھمه بی

 .اند خرمن ھستی خود را به آتش کشيده
ھايی  زامل.  زامل تنھا نبود، اما تنھا رفت

. گزينند پرشماری ھستند که راه ديگری را برمی
تا روزی که حق خود .  راه مبارزه و اعتراض را

داران و کارفرمايان و رژيم سفاک  از سرمايه
سرپناھی امن، غذايی شايسته .  شان بستانند حامی

ای روشن برای فرزندان داشته  بر سر سفره، آينده
 .باشند و با لبخندی بر لب، مشتاقانه به خانه روند
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 پاسخ به سؤاHت
 

ھای سياسی در  که برخی از سازمان چرا درحالی
اند،  موضع گرفته"  حزب چپ"مورد تشکيل 
 موضعی نگرفته است؟ ) اقليت(سازمان فدائيان

کنيم که در درون  قبل از ھر چيز اشاره
ھای مختلف چپ و راست، کمونيست و  سازمان

بورژوائی ، انقQبی و ضدانقQبی، مکرر 
ھای حزبی، تشکيل احزاب و  انشعابات، وحدت

ھای جديد، اتحادھای پايدار و غير پايدار،  سازمان
ھا  دھد، اما نه بر سر ھمه آن داده و می رخ

گيری شده و نه الزاماً نيازی به  موضع
از ديدگاه سازمان ما نيز فقط .  گيری است موضع

ھا يا انشعابات ، بر  در شرايطی که اين وحدت
توازن قوای سياسی و طبقاتی تأثير داشته باشند و 

داده که از اين زاويه  يا واقعاً اتفاق جديدی رخ
گردد،  موجب تقويت يا تضعيف جنبش انقQبی 

 .گيری است نياز به موضع
داده که  حال با اين توضيح، چه اتفاقی جز اين رخ

چندنفری از سازمان اتحاد فدائيان خلق جداشده و 
اند و  به سازمان موسوم به فدائيان اکثريت پيوسته

؟ مستثنا از "حزب چپ"اند  نام خود را گذاشته
تواند نقشی در مسائل  که اين سازمان اساساً می اين

سياسی ايران داشته باشد، يا نه، آنچه در واقعيت 
داده است، چيزی جز اين نيست که چندنفری  رخ

بر اين اساس، ھر .  اند به سازمان اکثريت پيوسته
، يک "  حزب چپ"گيری در مورد اين  موضع
 .  ھا گيری مجدد است در مورد اکثريتی موضع

داند که سازمان موسوم  ھرکس اين واقعيت را می
به فدائيان اکثريت، قبل از ھر چيز، به خاطر 
اتحاد با ارتجاع و حمايتی که از رژيم ارتجاعی 
جمھوری اسQمی به عمل آورد و در سرکوب و 
کشتار مردم ايران نقش داشت، يک سازمان 

ھای سياسی چپ،  مطرود در ميان سازمان
اين .  دمکرات، انقQبی و کمونيست ايران است

که خود را از مخمصه بدنامی و  سازمان برای اين
انفراد، نجات دھد،  اکنون در تQش است از 
فرصت پيوستن چند نفر به اين گروه،  استفاده 
کند و با تغيير نام چنين وانمود نمايد که گويا يک 
سازمان جديد پديد آمده که به عملکرد ننگين 

اما اين جز يک پندار و .  اکثريت ارتباطی ندارد
ھا  خيال نيست  که با تغيير نام بتوان ننگ سياست

ھای مردم  و عملکرد خود را پاک کرد و توده
. ايران ھم جرائم اکثريت را به فراموشی بسپارند

کنند  اينان در ھمان حال اين ھدف را نيز دنبال می
که با اين تغيير نام شايد بتوانند با توجه به اوضاع 
سياسی ايران، تحت نام جديد، ھمان نقشی را در 
خدمت به ارتجاع ايفا کنند که در نخستين 

ھای به قدرت رسيدن جمھوری اسQمی، ايفا  سال
 . کردند

قبل از ھر )   اقليت(  از ديدگاه سازمان فدائيان 
چيز و ھر ادعائی، عملکرد اين سازمان 

کوشند عملکرد  ھا می برخی.  کننده بوده است تعيين
و ھمراه با آن حزب توده را به "  اکثريت"و جرم 

اين مسئله تقليل دھند که در جريان کشتارھای 
 چند نفر را لو داده و يا مستقيماً ٦٠نيمه اول دھه 
اما مسئله اين .  اند ھا مشارکت داشته در مرگ آن

جريان .  سازمان به اين موارد محدود نيست
موسوم به اکثريت، مسئول فجايعی بسيار فراتر 

در شکست انقQب "  اکثريت. "از اين موارد است

ايران و به بند کشيدن مردم ايران نقش داشت و 
ھای کارگر و  درست در شرايطی که توده

زحمتکش ايران به ماھيت اين رژيم ارتجاعی پی 
بردند و در ابعادی گسترده به مقابله با آن  می

سرعت  برخاسته بودند و توازن قوای سياسی به
به زيان رژيم در حال تغيير بود، به ياری 
جمھوری اسQمی برخاست و به رژيم در شکست 

ازاين چرخش  پيش.  کامل انقQب ياری رساند
داری و اتحاد  جريان موسوم به اکثريت به جانب

ھای  با ارتجاع  و انشعاب در سازمان چريک
خلق ايران، رژيم جرئت اين يورش گسترده و 

چون درگير شدن .  کشتار وحشتناک را نداشت
ھا ھزار تن از نيروھای سازمان ما که اغلب  باده

نيز مسلح بودند و آماده برداشتن سQح در سراسر 
در آن ايام، .  ای برای رژيم نبود ايران، کار ساده

سازمان مجاھدين خلق نيز که سازمان مجاھدين 
در .  کنونی نبود، در کنار سازمان ما قرار داشت

ھای وسيع مردم  صحرا توده کردستان و ترکمن
مسلح، در حال نبرد برای سرنگونی ارتجاع 

"حاکم بودند فقط در شکستن قدرت  نه"  اکثريت. 
عنوان  ھای فدائی خلق ايران به سازمان چريک

نيروی اصلی و قدرتمند مخالف رژيم،  نقشی 
ضدانقQبی ايفا نمود، بلکه جنبش را در کل 

ھای مردم و سوق  تضعيف کرد و در فريب توده
داری از رژيم  ھا به جانب دادن گروھی از آن

اين جريان با حمايت از جنگ .  نقش داشت
ارتجاعی و فراخواندن مردم به شرکت در اين 
جنگ، شريک جرم جمھوری اسQمی در کشتار 

خانمان  صدھا ھزار تن از مردم و معلول و بی
ھايی شد که ھنوز  ھا تن و ويرانی شدن ميليون

اما جرم و جنايت اکثريت به .  آثار آن باقی است
درست در .  شود ھمين موارد نيز خQصه نمی

لحظاتی که رژيم آماده تعرض و کشتار ھزاران 
ھای سياسی و به  تن از اعضا و ھواداران سازمان

ھای  چال ھا ھزار تن در سياه بند کشيدن ده
کارانه  وسطايی بود، از اين اقدام جنايت قرون

به ھمراه حزب رسوای توده، .  رژيم حمايت کرد
مستقيماً در حمايت از ارتجاع حاکم و اين کشتار 
با اراجيفی امثال سرکوب ضدانقQب و مبارزه 

در آمل به .  ضد امپرياليستی، مشارکت کرد
ھمراه بسيج و پاسداران، مستقيماً در کشتار 

که سپاه  برای اين.  انقQبيون شرکت نمود
پاسداران، اين ارگان سرکوب رژيم را در اين 

پاسداران را به "  گری تقويت کند، شعار  وحشی
، سر داد، تا اين ارگان "سQح سنگين مسلح کنيد

سرکوبگر ارتجاع،  دست بازتری در کشتار 
. مردم و تقويت رژيم ارتجاعی حاکم داشته باشد

اين عملکرد از کجا برخاست؟ از پشت کردن به 
از پشت کردن به آزادی .  مواضع انقQبی سازمان

و سوسياليسم و قرار گرفتن در اردوی ضدانقQب 
رژيم جمھوری اسQمی اما ارتجاع در .  و ارتجاع

برای آنکه وظيفه خود را که .  حد اعQی آن بود
خوبی  ھمانا درھم شکستن کامل انقQب بود به

بايست فعاليت تمام احزاب و  انجام دھد، می
ھای سياسی  حتی متحدان و ھمکاران  سازمان

خود از نمونه اکثريت و حزب توده را تعطيل 
ازآنکه سرکوب و کشتار  بنابراين، پس.  کند

ھا و انقQبيون را به پايان رساند، بساط  کمونيست
ھای متحد خود را نيز تحت عنوان  اين گروه

ھا را که  جاسوس برچيد و حتی برخی اعضای آن
 .دستگير شدند، اعدام کرد

ھمه رسوايی به بار   بنابراين، سازمانی که اين

آورد، پس از طردشدنش از سوی رژيم، اگر 
اندکی از اين اعمال ضد انسانی خود پشيمان بود، 

توانست انجام دھد، اعتراف  حداقل کاری که می
ھمه فجايع با صدای بلند و انحQل تشکيQت  به اين

اما چنين نکرد و ھمانند حزب رسوای .  خود بود
توده، به روال سابق کار خود را در دفاع از 

جای حمايت از  اين بار اما به.  ارتجاع ادامه داد
ھای  اللھی امام و خط امام، به حمايت از حزب

بدين .  طلب، برخاست ديروز، تحت عنوان اصQح
طريق نشان داد که يک سازمان بورژوائی 

تواند از کرده خود پشيمان باشد،  ضدانقQبی، نمی
کوشد ھمان کردار و ھدف را به  بلکه ھمواره می

 . د شکلی ديگر پيش ببر
اين موضع سازمان ما در قبال جريان موسوم به 

بنابراين اگر کسی بخواھد موضع .  اکثريت بود
اصطQح حزب  سازمان ما را در مورد اين به

چپ نيز بداند، ھمان موضعی است که در مورد 
چراکه با پيوستن .  فدائيان اکثريت داشته و دارد

" حزب چپ"ھا و تغيير نامشان به  چندنفری به آن
ھا پديد  ھيچ تغييری در ماھيت و عملکرد آن

حزب چپ ھمان اکثريت است، با .  نيامده است
 .ھمان سابقه و عملکرد و با ھمان مواضع پيشين

ھای مردم ايران برای  که توده   امروز درحالی
اند، سراسر ايران را  سرنگونی رژيم به پا خاسته

اعتراض و مبارزه فراگرفته است، مردم 
گرا ديگه تمامه  طلب، اصول اصQح"شعار
دھند و رژيم در آستانه سرنگونی  سر می"  ماجرا

ھای بورژوائی که  است، حتی برخی از سازمان
ديگر اميدی به ماندن جمھوری اسQمی ندارند، 

اند، اما اين حزب  طرفدار سرنگونی رژيم شده
اصطQح چپ، که چيزی جز يک سازمان  به

گرای طرفدار جمھوری اسQمی  بورژوائی راست
. نيست،  حتی جرئت گفتن سرنگونی را ھم ندارد

ھا با حفظ و موجوديت رژيم  چراکه منافع آن
حزب .  خورده است جمھوری اسQمی گره

اصطQح چپ اعQم کرده است که تمام برنامه  به
فقيه است و نه  فقيه و و@يت و ھدفش، رفتن ولی
ھايی  ھا ھمانند گروه مشکل آن.  چيزی فراتر از آن

فقيه است که بايد  از يک جناح حکومت، ولی
از .  آميز بر آن فائق آمد آرام، آرام و مسالمت

او :  شده است ھا گفته ھمين روست که در بيانيه آن
ھای کشور در عرصۀ  مانع اصلی تغيير سياست"  

در گذار از استبداد به .  داخلی و خارجی است
دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک 

فقيه و ساختار سياسی  قدرت و در رأس آن ولی
گرا  اين حزب راست."   فقيه است مبتنی بر و@يت

که بر خود نام حزب چپ نھاده است، برای نجات 
طلب رژيم  رژيم ھنوز به جناح موسوم به اصQح

دخيل بسته و ھمچون سياست اتحاد و انتقاد حزب 
 سال پيش در قبال جمھوری اسQمی، ٤٠توده در 

سياست اتحاد و انتقاد را با جناح موسوم به 
طلب، در سرلوحه فعاليت خود قرار داده   اصQح

" اند اتحاد تاکتيکی  ھمراه با  و نام آن را گذاشته
که گفتيم حزب  لذا اين".  ھا  نقد نگاه و مواضع آن

است با تغيير "  اکثريت"ھمان "  چپ"موسوم به 
نام، فقط از اين زاويه نيست که اساس آن را 

و اعضای آن تشکيل "  اکثريت"تشکيQت 
دھند، بلکه کلمه به کلمه ھمان مواضعی را که  می

مطرح "  حزب چپ"در اينجا تحت عنوان بيانيه 
توان در مصوبات ھمين يکی، دو  اند، می کرده

اما اگر ھم اين حزب .  ديد"  اکثريت"سال اخير 
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ھايی از اعتصاب  درس
 سراسری رانندگان کاميون

که  مردمی بيش از گذشته شده، بخصوص آن
ماه را  ی اعتراضات سراسری دی رژيم تجربه

ھمين ترس است که رژيم را وادار به .  نيز دارد
ای، اين  فيلتر تلگرام کرده و ھر روز محسنی اژه

قاتل و لمپن معروف، مردم را برای استفاده از 
" جرم"تلگرام تھديد کرده و استفاده از آن را 

ھمين ترس است که رژيم را وادار کرده .  نامد می
تا به دروغ اعتصاب رانندگان را پايان يافته 
اعQم نمايد و از پخش خبر اعتصاب جلوگيری 

ترسد تا اعتصاب رانندگان، نوع  رژيم می.  کند
ھا راه جديدی را به ديگران نشان  يابی آن سازمان

 .دھد
رژيم از سوالی که اعتصاب سراسری رانندگان 

ھای جامعه گذاشته وحشت  در برابر ديگر بخش
 .دارد

چرا فردا معلمان يا پرستاران نتوانند در نبود 
تشکQت سراسری با استفاده از اين امکان نيز 

شان را مطالبه کنند؟  خود را سازمان داده و حقوق
ھا که به د@يل متعددی از امکانات بيشتری  آن

ھای اجتماعی  گيری از شبکه برای بھره
چرا کارگران نتوانند به اين شکل، !!  برخوردارند

ای جبران  نبود تشکQت سراسری را در محدوده
کرده و برای دستمزد با@ی خط فقر دست به 
اعتصاب سراسری بزنند؟ چرا مالباختگان نتوانند 

 . گونه خود را سازمان دھند؟ ووو اين
و باز به ھمين دليل است که به رغم مشکQتی که 
اعتصاب رانندگان برای رژيم بوجود آورده، 

ھای  رژيم تاکنون حاضر به پذيرش خواست
رانندگان نشده و تQش دارد با پذيرش حداقلی از 

رژيم عادت .  ھا اعتصاب را فيصله دھد خواست
کرده است که اعتراضات و اعتصابات از جمله 
اعتراضات کارگری را با سرکوب، اخراج و به 

ی  محاکمه کشيدن کارگران پيشرو و يا وعده
توخالی و در نھايت خسته کردن کارگران فيصله 

ھا و بدتر شدن وضعيت  ی سال تجربه.  دھد
رژيم بر .  معيشتی کارگران شاھد اين مدعاست

نشينی در مقابل طبقه  اين باور است که عقب
ھای بعدی کارگران منجر  کارگر، به پيشروی

نشينی  روست که رژيم از عقب از ھمين.  شود می
نشينی از نظر رژيم،  واھمه دارد چرا که ھر عقب

 .گردد ھا منجر می به پيشروی توده
اما اين دوران به وضوح برای رژيم به پايان 
رسيده است، نه فقط به دليل شرايط سياسی، 

چنين به اين  اقتصادی و اجتماعی جامعه، بلکه ھم
دليل که با اولين اعتصاب سراسری روبرو شده 

ديگر زمان آن رسيده است که رژيم را به .  است
عقب راند و اعتصاب سراسری رانندگان يک 
نمونه روشن است که به رغم سرکوب و به رغم 

که جمھوری اسQمی آن را به "  مشت آھنين"
 برای گسترش  دھد، راه ھا نشان می توده

. اعتراضات و اعتصابات سراسری وجود دارد
تواند و  اين اعتصاب نشان داد که سرکوب نمی
آن چه .  نخواھد توانست بقای رژيم را تضمين کند

که در اعتصاب رانندگان به نمايش درآمد و رژيم 
اتحاد رمز موفقيت .  ترسد، اتحاد بود از ھمان می

کارگران و زحمتکشان است و اکنون راه برای 
 .اتحاد. اتحاد بيش از گذشته ھموار است

ھای  راست بورژوائی، مثل برخی سازمان
بورژوائی ديگر خواھان سرنگونی رژيم ھم 

بود، بازھم تغييری در ماھيت آن پديد  می
حزب چپ، ھمان سازمان راست و .  آورد نمی

اين خيال باطلی است .  ضدانقQبی اکثريت است
ھای مردم  ھا تصور کنند با تغيير نام، توده که آن

ايران فراموش خواھند کرد که اينان که ھستند و 
ھای کارگر و  رو توده ازاين.  اند چه کرده

زحمتکش، ھرگز اجازه نخواھند داد که اينان اين 
در کشتار و به بند کشيدن "  حزب چپ"بار به نام 

فقط عملکرد  چراکه نه.  مردم ايران نقش ايفا کنند
ھا بيش از آن رسواست که بتوانند  و مواضع آن

کسی را فريب دھند، بلکه اساساً شرايط ايران 
ھای مردم ايران ديگر  توده.  تغيير کرده است

ديدند و از  ھايی نيستند که خمينی را در ماه می آن
روی ناآگاھی و باورھای دينی خرافی به دنبال او 

اکنون کارگران و زحمتکشان ايران، .  راه افتادند
خواھان يک دگرگونی بنيادی در ايران برای 

ھا انواع و اقسام  آن.  تحقق مطالبات خود ھستند
ھای  طلبان دولتی و گرايش ھای پوچ اصQح وعده

طلب اپوزيسيون بورژوائی  رنگارنگ اصQح
 سال تجربه ٤٠.   داخل و خارج را تجربه کردند

کافی بود تا به اين نتيجه برسند  که جز با يک 
انقQب، سرنگونی رژيم جمھوری اسQمی و 
دگرگونی بنيادی ، چيزی در ايران تغيير نخواھد 

اين واقعيت را ھمگان در اعتراضات .  کرد
ماه سال گذشته و در اعتراضات  ای دی توده
رو ديگر جايی  ازاين.   اند درپی سال جديد ديده پی
ويژه برای کسانی که خواھان حفظ جمھوری  به

آميز  اسQمی و وعده اصQح تدريجی و مسالمت
جمھوری اسQمی قطعاً .  دھند، وجود ندارد را می

تر و  کوچک"  حزب چپ"رفتنی است و امثال 
رسواتر از آن ھستند که بتوانند در کنار جناحی 

اما .  از حکومت، جمھوری اسQمی را نجات دھند
ھا که ھنوز در رؤيای  اين واقعيت نه برای اين

اصQح جمھوری اسQمی، از طريق اتحاد با يک 
جناح حکومت  ھستند، بلکه برای تمام جريانات 
بورژوائی که حتی وعده استقرار يک دمکراسی 

دھند،  پارلمانی بورژوائی را به مردم ايران می
بايد روشن باشد، در کشوری با تضادھای سر به 

نيافته  فلک کشيده، با انبوھی از مطالبات تحقق
ھا با منافع و  مردم که تحقق بسياری از آن

موجوديت بورژوازی در ايران در تضاد @ينحل 
قرار دارد، در کشوری با موقعيت استراتژيک 
ويژه در خاورميانه، محال است حتی 
کاريکاتوری از يک دمکراسی پارلمانی بتواند 

در اينجا بورژوازی يا بايد .  در ايران شکل بگيرد
ھای مختلف، بر مردم  با استبداد، تحت نام

حکومت کند، يا يک انقQب اجتماعی کارگری، 
ھای مردم ايران را از  بار برای ھميشه توده يک

شق ثالثی .  اسارت استبداد و بردگی نجات دھد
 . وجود نداشته و نخواھد داشت

 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
ای با عنوان  ھفتم خردادماه سازمان اطQعيه

افکنانه جمھوری  اقدامات سرکوبگرانه و تفرقه"
" اس�می عليه کارگران، محکوم به شکست است

امروز : "منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است
 کارگر ھپکو به دادسرای اراک احضار شده و ١٠

پس از حضور کارگران در دادستانی شھر، پنج تن 
. ھا بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شدند از آن

يکی از مقامات دادسرای اراک در ھمين رابطه 
آھن  کارگران ھپکو به دليل بستن خطوط راه: "گفت

آھن از خطوط  بستن خطوط راه. اند مرتکب جرم شده
 ".قرمز ما است

تپه نيز به دليل   تن از کارگران پيشرو نيشکر ھفت٢
ھای برحق  شان برای تحقق خواست مبارزات

کارفرمای .  اند کارگران با خطر اخراج روبرو شده
ھا قرارداد سه ماه  خواھد با آن تپه می نيشکر ھفت

تنھا در صورت "بسته و اعQم کرده است که 
ھا پس از سه ماه، قرارداد  با آن"  اصQح رفتار خود

يک ساله منعقد خواھد ساخت و در غير اين صورت 
 .ھا تمديد نخواھد شد قرارداد آن

با تشديد بحران سياسی و اقتصادی جامعه و با توجه 
به نقش طبقه کارگر و تاثيری که اعتراضات 
روزانه کارگران در گسترش مبارزه در ساير 

ھای اجتماعی داشته و دارد، رژيم تQش خود  گروه
را برای مقابله با جنبش رو به رشد کارگری افزايش 
داده و با استفاده از ابزارھای گوناگون اتحاد 

ھای کاری که از  کارگران را بويژه در محيط
ی مبارزاتی بيشتر  تر و با سابقه کارگران آگاه

 .برخورداراست، نشانه رفته است
جمھوری اسQمی از يک سو به نام جمعی از 

ای در حمايت از جمھوری  کارگران ھپکو اطQعيه
سازد و از سوی ديگر سنديکاھای  اسQمی منتشر می

تپه را  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و نيشکر ھفت
به عنوان دو تشکل مستقل و پيشرو کارگری ھدف 
قرار داده و تQش دارد تا با مطرح کردن برخی از 
افرادی که در گذشته با سنديکا ھمکاری داشتند، از 

ھا  محبوبيت و مقبوليت سنديکاھا کاسته و اتحاد آن
 .دار سازد را خدشه

اخراج و به زندان کشيدن کارگران پيشرو از ديگر 
ست  ھای رژيم برای ترساندن کارگران مبارزی حيله

که در جريان اعتراضات اخير نقش داشته 
 .رابرعھده گرفته بودند ويانمايندگی کارگران
داشتن  ھا برای در اسارت نگاه اما تمام اين تQش

 ".ی کارگر محکوم به شکست خواھد بود  طبقه
اطQعيه در ادامه به اعتراضات گوناگون در 

ھای مختلف جامعه از جمله اعتراضات  بخش
 که  کارگری اشاره کرده و با بيان اين

اعتراضات اخير نشان از موقعيت بحرانی جامعه 
شرايطی که روز به روز فقر فراگيرتر شده و .  دارد

 Qاميد به تغيير شرايط در چارچوب نظم موجود کام
سازمان : "يابد رنگ باخته است، اين گونه خاتمه می

 کارگر ھپکو به دادسرا، ١٠احضار )  اقليت(فدائيان 
 کارگر ٢تپه به اخراج  تھديد کارفرمای نيشکر ھفت

گرانه و  مبارز کارخانه و اقدامات توطئه
ی ضد کارگری رژيم و عوامل آن را  افکنانه تفرقه

کند و کارگران را به مبارزه و اتحاد ھر  محکوم می
چه بيشتر و فراگيرتر در شرايط حساس کنونی فرا 

 .خواند می
معتقد است که منافع )  اقليت(سازمان فدائيان 

کارگران در تداوم مبارزه و اتحاد طبقاتی کارگران 
ست که جمھوری اسQمی از  است، اين ھمان چيزی

بندد تا  آن وحشت دارد و تمام تQش خود را بکار می
جنبش کارگری را که امروز پيشتاز ديگر 

کارگر متحد ھمه .  ست مھار کند ھای اجتماعی جنبش
 ".چيز، کارگر متفرق ھيچ چيز

 پاسخ به سئواHت 



 ٧٧۵ شماره  ٩٧  خرداد ١۴     ٨

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

  در تو ، من ای  زنده تو در من
  ميريم ما ھرگز نمی

  و تو با ھزاراِن دگر من
  گيريم  می  را دنبال  راه اين

   پيروزی  ماست از آن
  فردا  ماست از آن

. رفيق فدائی محمد جواد نجفی از ميان ما رفت
وی از کارگران پيشرو صنايع دفاع بود که در 
يورش وحشيانه رژيم جمھوری اسQمی به خاطر 

ھای  فعاليت در صفوف فعالين سازمان چريک
 ١٣۶١اقليت  در اوايل سال   –فدائی خلق ايران 

ھای وحشيانه رژيم در  دستگير و تحت شکنجه
ای  وی بعد از محاکمه.  زندان اوين قرار گرفت

ای به زندان محکوم شد و به ھمراه  چند دقيقه
ديگر رفقای فعال دستگير شده در صنايع نظامی 
از جمله رفقا جھانبخش سرخوش و مھدی دائی به 

 تا ۶٢ھای  او سال.  زندان قزلحصار منتقل شد
، را که از بدترين دوران فشار بر زندانيان ۶۴

ھای ايران بود، در بند يک واحد  سياسی در زندان
يک زندان قزلحصار با پايداری و مقاومت 

 به زندان ۶۵رفيق جواد در اواسط سال .  گذراند
 به ۶٧گوھردشت منتقل شد و تا اواخر سال 

بندش به مقاومت و مبارزه  ھمراه ديگر رفقای ھم
 .ادامه داد

٨ 

ھای  نام]ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شYمYاره حسYاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھYمYراه 
ھYYای  کYYد مYYورد نYYظYYر بYYه يYYکYYی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

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

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطQع  عQقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئYن "  ديدگYاه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
: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 اطQع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطQع ؛  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  

 ياد رفيق فدائی محمد جواد نجفی گرامی باد 

خواه و  رفيق جواد، کارگری پيشرو، آرمان
ناپذير؛ و فردی  سوسياليست بود با عزمی خلل

مقاومت و استقامتش .  باتجربه و مصمم و محبوب
ای در ميان  در دوران زندان، به وی جايگاه ويژه

 .بندانش بخشيده بود ھم
با تسليت به خانواده و تمامی دوستان و رفقای 

 .دانيم رزمش، خود را در اندوه آنان شريک می ھم
 

 يادش ماندگار و راھش پر رھرو 
 ٩٧خرداد ماه 

 


